
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 റ ോഡ് ഫ്രം തോലൂക്ക് ഓരീസ് 
ജംഗ്ഷന്  ടു സിവില്  റേഷന്  ജംഗ്ഷന് " കവണ്ടിയുളള വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരി 
വയരിയാനം വരുത്തുന്നരിനുളള ഉകേശയത്തിന്ലെ വിജ്ഞാപനം  

(ഒപ്പ്) 
ലസഗ്േട്ടെി  

ലോല്ലം മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പകെഷന് 

24/11/2022 നമ്പർ : TP7/26551/15 

 ലോല്ലം 

ലോല്ലം മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പകെഷന് 
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ഫാെം-1 
2021-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ 

(വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരി രൂപീേരണവും അനുമരി നൽേെും)ടട്ട്ങള്  
(ടട്ടം 4(1) ോണുേ) 

ലോല്ലം മുനിസിപ്പൽ  കോർപ്പകെഷന്  
 

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ ആക്ടിലെ (2016-ലെ 9-ആം ആക്ട്) 50-ആം വേുപ്പിലെ 2-ആം 
ഉപവേുപ്പും 46-ആം വേുപ്പിലെ 1-ആം ഉപവേുപ്പും ഗ്പോരം "റ ോഡ് ഫ്രം തോലൂക്ക് ഓരീസ് 
ജംഗ്ഷന്  ടു സിവില്  റേഷന്  ജംഗ്ഷന് " -നു കവണ്ടിയുളള വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരി 
വയരിയാനം വരുത്തുന്നരിനുളള ഉകേശയത്തിന്ലെ വിജ്ഞാപനം 

 

28/02/1989 രീയരിയിൽ  G.O(MS)No.No.171/10/LSGD ഗ്പോരം സർകാർ  അംഗീേരിച്ച "റ ോഡ് ഫ്രം 

തോലൂക്ക് ഓരീസ് ജംഗ്ഷന്  ടു സിവില്  റേഷന്  ജംഗ്ഷന് " എന്ന വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ 
പദ്ധരിയ്ക് അംഗീോരം െഭിച്്ച 10 വർഷം അകിേരിച്ച സാരടരയത്തിൽ  വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ 
പദ്ധരി പരിഷ്േരികുന്ന വിഷയം 07/12/2021-ലെ േൗണ്സിൽ  കയാഗത്തിൽ  49(1)-ആം നമ്പർ  
രീരുമാന ഗ്പോരം ലോല്ലം മുനിസിപ്പൽ  കോർപ്പകെഷന്  രൂപീേരിച്ച സ്ലപഷയൽ  േമ്മിറ്റിയുലെ 
ശിപാർശയികമേലൽ  ഗ്പസ്രുര വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരി ോകൊടിരായി പരിഷ്േരികുേ എന്ന 
ഉകേശകത്താലെ 2016-ലെ കേരള നഗരഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ നിയമത്തിലെ വയവസ്ഥേ്  ഗ്പോരം 
രുെർനെപെിേ്  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 ഉകേശയ്ങളകളാെും െക്ഷ്യ്ങളകളാെും േൂെിയുളള "റ ോഡ് ഫ്രം തോലൂക്ക് 

ഓരീസ് ജംഗ്ഷന്  ടു സിവില്  റേഷന്  ജംഗ്ഷന് " എന്ന വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരി 
വയരിയാനം വരുത്താന്  11/07/2022 രീയരിയിൽ  നെന്ന േൗണ്സിൽ  കയാഗത്തിൽ  26-ആം നമ്പർ  
രീരുമാനഗ്പോരം രീരുമാനിച്ചിരികുന്നു. 

(എ) പദ്ധതി വയതിയോനം വരുത്തുന്നതിനുളള ഉറേശ്യം : 

"റ ോഡ് ഫ്രം തോലൂക്ക് ഓരീസ് ജംഗ്ഷന്  ടു സിവില്  റേഷന്  ജംഗ്ഷന് " എന്ന വിശദ 
നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരിയ്ക് അംഗീോരം െഭിച്ചിട്ട് ോകൊടിരമായ മാറ്റ്ങള്  ഉ്ലപ്പെുത്തി 
പരിഷ്േരികാത്തരിനാൽ  പട്ടണത്തിന്ലെ വിേസനത്തിലന സാരമായി ധാകികുന്നുണ്ട്. 
ആയരിനാൽ  വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരിയുലെ കമഖൊ നിയഗ്രണ ടട്ട്ങളളിൽ  മാറ്റം 
വരുത്തിലകാണ്ട് ോൊനുസൃരമായ വിേസനഗ്പവർത്തന്ങള്  നെത്തുന്നരിന് സരായേരമായ 
വികത്തിൽ  വയരിയാനം വരുത്തുേ എന്നരാണ് പദ്ധരി വയരിയാനം ലോണ്ട് ഉകേശികുന്നര്. 

(ബി) പദ്ധതി വയതിയോനം വരുത്തുന്നതിനുളള ലക്ഷ്യങ്ങള്  : 

മാെിയ വിേസന സാരടരയം േണകിലെെുത്ത് ഭൂഉപകയാഗത്തിന്ലെ കമഖൊ നിയഗ്രണ ടട്ട്ങളളിൽ  
വയരിയാനം വരുത്തുവാനാണ് െക്ഷ്യമിെുന്നര്. 
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 (സി) അതിരുകള്  : 

ലോല്ലം വികല്ലജിലെ രാലെ പെയുന്ന സർകേ നമ്പരുേ്  : 

വെക് : 7104, 7102, 7101, 7093, 7092, 7089, 7772, 7775, 7776, 7786, 7785,  

7784, 7790, 7791, 7792, 7798, 7799, 7800, 7897, 7906, 7900, 7904, 7929, 7926, 7925  

േിെക് : 7931, 7979, 7981  

ലരക് : 7981, 7988, 7991, 7996, 7997, 7999, 7743, 7752, 7756, 7755,  

7770, 7767, 7768, 7828, 7160, 7162, 7163, 7164  

പെിഞ്ഞാെ് :7140, 7107  

(ഡി)  വനയൂ സര്വ്റേ വിറളജുകളുേട റപര് : 

ലോല്ലം വികല്ലജിലെ രാലെ പെയുന്ന സർകേ നമ്പരുേ്  : 

7074(P), 7089(P), 7090, 7091, 7092(P), 7093(P), 7094(P), 7095, 7096,  

7099(P), 7100, 7101(P), 7102, 7103, 7107(P), 7140,  7142, 7143, 7156 മുരൽ  7159 
വലര, 7195(P), 7743(P), 7744(P), 7745(P), 7746 മുരൽ  7751 വലര,7752(P), 7753, 7754, 
7755(P), 7756(P), 7767(P), 7768(P), 7769 മുരൽ  7771 വലര, 7772(P), 7775(P), 
7776(P), 7784(P), 7785(P), 7786(P), 7787 മുരൽ  7789 ???, 7791(P), 7792(P), 7793 
മുരൽ  7797 വലര, 7798(P), 7799(P), 7828(P), 7898 മുരൽ  7903 വലര, 7904(P), 
7930(P), 7931(P), 7979(P), 7980, 7981(P), 7988(P), 7991(P),7992 മുരൽ  7995 വലര, 
7966(P),7997(P), 7998, 8326(P), 7779(P) 

 (ഇ) ആസൂഫ്തണ ഫ്പറേശ്ത്തിേല ഏകറേശ് വിസ്തൃതി - 11.40 േെക്ടര്വ്  

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 വേുപ്പിന്ലെ 2-ആം 
ഉപവേുപ്പും 46-ആം വേുപ്പിലെ 1-ആം ഉപവേുപ്പും ഗ്പോരം െി വിവരം ഇരിനാൽ  വിജ്ഞാപനം 
ലടയ്യുന്നു. 

 

ലസഗ്േട്ടെി         കമയർ  

വിശ്േീകരണക്കു ിപ്പ്  

(ഇര് വിജ്ഞാപനത്തിന്ലെ ഭാഗമാേുന്നരല്ല എന്നാൽ അരിന്ലെ ലപാരു ഉകേശയം 

വയക്തമാകുന്നരിന് ഉകേശിച്ചുലോണ്ടുള്ളരാണ്) 
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2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ ആക്ടിലെ (2016-ലെ 9-ആം ആക്ട്) 50-ആം വേുപ്പിലെ 2-ആം 
ഉപവേുപ്പും 46-ആം വേുപ്പിലെ 1-ആം ഉപവേുപ്പും ഗ്പോരം “റ ോഡ് ഫ്രം തോലൂക്ക് ഓരീസ് 
ജംഗ്ഷന്  ടു സിവില്  റേഷന്  ജംഗ്ഷന് " കവണ്ടിയുളള വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരി 
വയരിയാനം വരുത്തുന്നരിനുളള ഉകേശയത്തിന്ലെ വിജ്ഞാപനം 
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