
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വിജ്ഞാപനം 

 

 

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ ആക്ടിലെ (2016-ലെ 9-ആം ആക്ട്) 50-ആം വേുപ്പിലെ 2-ആം 
ഉപവേുപ്പും 46-ആം വേുപ്പിലെ 1-ആം ഉപവേുപ്പും ഗ്പോരം "ഏരീയ ബിറ്റുവീന്  പി.ഡബ്ല്യു.ഡി 
ഓഫീസ് ആന്റ് ഡി.്സ്.പി.ഓഫീസ് ഗ്ഷ്നന് " കവണ്ടിയുളള വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരി 
വയരിയാനം വരുത്തുന്നരിനുളള ഉകേശയത്തിന്ലെ വിജ്ഞാപനം  

(ഒപ്പ്) 
ലസഗ്േട്ടെി  
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ഫാറ്-1 
2021-ലെ കേരള നഷര-ഗ്ഷാമാസൂഗ്രണ 

(വിശദ നഷരാസൂഗ്രണ പദ്ധരി രൂപീേരണവു് അനുമരി നല്േെു്ചട്ടങ്ങള്  
(ട്ടങ് 4(1) ോണുേച 

ലോല്ല് മുനിസിപ്പല്  കോര്പ്പ്പകറനന്  
 

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ ആക്ടിലെ (2016-ലെ 9-ആം ആക്ട്) 50-ആം വേുപ്പിലെ 2-ആം 
ഉപവേുപ്പും 46-ആം വേുപ്പിലെ 1-ആം ഉപവേുപ്പും ഗ്പോരം "ഏരീയ ബിറ്റുവീന്  പി.ഡബ്ല്യു.ഡി 
ഓഫീസ് ആന്റ് ഡി.്സ്.പി.ഓഫീസ് ഗ്ഷ്നന് "-നുകവണ്ടിയുളള വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരി 
വയരിയാനം വരുത്തുന്നരിനുളള ഉകേശയത്തിന്ലെ വിജ്ഞാപനം 

 

07/08/2010 രീയരിയിൽ  G.O(MS)No.No.171/10/LSGD ഗ്പോരം സർകാർ  അംഗീേരിച്ച "ഏരീയ 

ബിറ്റുവീന്  പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഓഫീസ് ആന്റ് ഡി.്സ്.പി.ഓഫീസ് ഗ്ഷ്നന് "എന്ന വിശദ 
നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരിയ്ക് അംഗീോരം െഭിച്ച് 10 വർഷം അകിേരിച്ച സാര്രയത്തിൽ  വിശദ 
നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരി പരിഷ്േരികുന്ന വിഷയം 07/12/2021-ലെ േൗണ്സിൽ  കയാഗത്തിൽ  49(1)- 
ആം നമ്പർ  രീരുമാനഗ്പോരം ലോല്ലം മുനിസിപ്പൽ  കോർപ്പകെഷന്  രൂപീേരിച്ച സ്ലപഷയൽ  
േമ്മിറ്റിയുലെ ശിപാർശയികമേലൽ  ഗ്പസ്രുര വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരി ോകൊ്ിരായി 
പരിഷ്േരികുേ എന്ന ഉകേശകത്താലെ 2016-ലെ കേരള നഗരഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ നിയമത്തിലെ 
വയവസ്ഥേള്  ഗ്പോരം രുെർനെപെിേള്  സവീേരികുന്നരിനായി ഗ്പസിദ്ധീേരികുന്ന കനാട്ടീസ്  

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ ആക്ടിലെ (2016-ലെ 9-ആം ആക്ട്) 50-ആം വേുപ്പിലെ 2-ആം 
ഉപവേുപ്പും 46-ആം വേുപ്പിലെ 1-ആം ഉപവേുപ്പും ഗ്പോരം ലോല്ലം മുനിസിപ്പൽ  കോർപ്പകെഷന്  
രാലെ വിശദമാകിയിരികുന്ന ഉകേശയങ്ങകളാെും െക്ഷ്യങ്ങകളാെും േൂെിയുളള "ഏരീയ ബിറ്റുവീന്  

പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഓഫീസ് ആന്റ് ഡി.്സ്.പി.ഓഫീസ് ഗ്ഷ്നന് " എന്ന വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ 
പദ്ധരി വയരിയാനം വരുത്താന്  11/07/2022 രീയരിയിൽ  നെന്ന േൗണ്സിൽ  കയാഗത്തിൽ  26- ആം 
നമ്പർ  രീരുമാനഗ്പോരം രീരുമാനിച്ചിരികുന്നു  

(്ച പദ്ധരി വയരിയാന് വരുത്തുന്നരിനുളള ഉകേശയ് : 

"ഏരീയ ബിറ്റുവീന്  പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഓഫീസ് ആന്റ് ഡി.്സ്.പി.ഓഫീസ് ഗ്ഷ്നന് " എന്ന 
വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരിയ്ക് അംഗീോരം െഭിച്ചിട്ട് ോകൊ്ിരമായ മാറ്റങ്ങള്  ഉള്ലപ്പെുത്തി 
പരിഷ്േരികാത്തരിനാൽ  പട്ടണത്തിന്ലെ വിേസനത്തിലന സാരമായി ധാകികുന്നുണ്ട്  
ആയരിനാൽ  വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരിയുലെ കമഖൊ നിയഗ്രണ ്ട്ടങ്ങളിൽ  മാറ്റം 
വരുത്തിലകാണ്ട് ോൊനുസൃരമായ വിേസനഗ്പവർത്തനങ്ങള്  നെത്തുന്നരിന് സരായേരമായ 
വികത്തിൽ  വയരിയാനം വരുത്തുേ എന്നരാണ് പദ്ധരി വയരിയാനം ലോണ്ട് ഉകേശികുന്നര്  

 

(ബിച പദ്ധരി വയരിയാന് വരുത്തുന്നരിനുളള െക്ഷ്യ്ങള്  : 
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മാെിയ വിേസന സാര്രയം േണകിലെെുത്ത് ഭൂഉപകയാഗത്തിന്ലെ കമഖൊ നിയഗ്രണ ്ട്ടങ്ങളിൽ  
വയരിയാനം വരുത്തുവാനാണ് െക്ഷ്യമിെുന്നര്  

(സിച അരിരുേ്  : 

വെക് : ലോല്ലം വികല്ലജിലെ സർകേ നമ്പരുേള്  : 8264, 8499, 8360(P),  

8362,13/154,742/32/31116, 8471, 232111, 8498, 3498(P), 8351 

  വെകകവിള വികല്ലജിലെ സർകേ നമ്പരുേള്  : 83/20 (P), 83/25(P),  

03/32(P) 

േിെക് :വെകകവിള വികല്ലജിലെ സർകേ നമ്പരുേള്  : 7931, 7979, 7981 

  മുണ്ടയ്കൽ  വികല്ലജിലെ സർകേ നമ്പരുേള്  : 7,199,200,201,202,  

203,204(P), 205(P), 135(P), 132(P), 126, 121, 127, 128, 120, 118, 117,  

107(P), 103, 99, 74  

ലരക് :മുണ്ടയ്കൽ  വികല്ലജിലെ സർകേ നമ്പരുേള്  : 226(P), 225 (P),  

224(P), 234(P), 236(P), 244(P), 243(P), 242(P), 5, 4 

പെിഞ്ഞാെ് :ലോല്ലം വികല്ലജിലെ സർകേ നമ്പരുേള്  : 8226(P), 8319(P),  

8318(P), 8317(P), 8310(P), 8309(P), 8308(P), 8307(P), 8306(P), 8296(P), 8295(P), 
8269(P), 8268(P), 8267(P), 8262, 8266(P) 

(ഡിച റവനയൂ സര്പ്കേ വികല്ലഗുേളുലര കപര് : 

ലോല്ലം വികല്ലജിലെ രാലെ പെയുന്ന സർകേ നമ്പരുേള്  : 

8267 (P), 8268(P), 8295(P), 8296(P), 8306(P), 8307(P), 8308(P), 8309 (P), 8310(P), 
8317(P), 8318(P), 8308(P), 8309(P), 8310(P), 8317(P), 8318(P), 8319(P), 8320, 8321, 
8322, 8323, 8324, 8325, 8326(P), 8327, 8328, 8329, 8330, 8331, 8332, 8333, 8334, 
8335, 8336, 8337, 8338, 8339, 8340, 8341, 8342, 8343, 8344, 8345, 8346, 8347, 8348, 
8349, 8350, 8352, 8353, 8354, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8474/23, 8498(P) 

വെകകവിള വികല്ലജിലെ സർകേ നമ്പരുേള്  : 83/20(P), 83/25(P), 83/32(P), 83/33(P)  

മുണ്ടയ്കൽ  വികല്ലജിലെ സർകേ നമ്പരുേള്  :100,101,102,107(P),121,123,124,  

125,132(P),  204 (P), 205(P), 206(P), 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
218,  219, 220, 221, 222, 223, 224 (P), 225 (P), 226(P), 234(P), 235, 236(P), 244(P), 
245. 
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(ഇച ആസൂഗ്രണ ഗ്പകദശത്തിലെ ഏേകദശ വിസ്രൃരി - 38.40 ലരക്ടർ  

ആസൂഗ്രണ ഗ്പകദശത്തിന്ലെ മാപ്പ് (.ി എസ് എന് /01) ലോല്ലം മുനിസിപ്പൽ  കോർപ്പകെഷന്  
ഓഫീസിൽ  ഗ്പവൃത്തി സമയത്ത് പരികശാകനയ്കായി സൂക്ഷ്ിച്ചിരികുന്നു  

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ ആക്ടിലെ (2016-ലെ 9-ആം ആക്ട്) 50-ആം വേുപ്പിലെ 2-ആം 
ഉപവേുപ്പും 46-ആം വേുപ്പിലെ 1-ആം ഉപവേുപ്പും ഗ്പോരം െി െി വിവരം ഇരിനാൽ  വിജ്ഞാപനം 
ല്യ്യുന്നു  

 

ലസഗ്േട്ടെി         കമയർ  

വിശദീേരണക്കുറിപ്പ്  

(ഇര് വിജ്ഞാപനത്തിന്ലെ ഭാഗമാേുന്നരല്ല എന്നാൽ അരിന്ലെ ലപാരു ഉകേശയം 

വയക്തമാകുന്നരിന് ഉകേശിച്ചുലോണ്ടുള്ളരാണ്) 

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ ആക്ടിലെ (2016-ലെ 9-ആം ആക്ട്) 50-ആം വേുപ്പിലെ 2-ആം 
ഉപവേുപ്പും 46-ആം വേുപ്പിലെ 1-ആം ഉപവേുപ്പും ഗ്പോരം "ഏരീയ ബിറ്റുവീന്  പി.ഡബ്ല്യു.ഡി 
ഓഫീസ് ആന്റ് ഡി.്സ്.പി.ഓഫീസ് ഗ്ഷ്നന് " കവണ്ടിയുളള വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരി 
വയരിയാനം വരുത്തുന്നരിനുളള ഉകേശയത്തിന്ലെ വിജ്ഞാപനം 
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