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കേരള സർക്കാർ
നിയമ (നിയമനിര്ണ്മ്മാണ-സി) വേുെ്

വിജ്ഞാപനം
നമ്പര്ണ് 16509/പ്പേഗ്.സി1/2020/നിയമം.

2021 ആഗസ്റ്റ് 24
തിരുവനന്തപുരം, 1197 ചിങ്ങം 8
1943 ഭാപ്രം 2.

2021 ആഗസ്റ്റ് 23-ാം തീയതി കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയ താപ്പെെറയുന്ന
ഓര്ണ്ഡിനന്സ് പ്പപാതുജനങ്ങളുപ്പട അറിവികേക്കായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.
ഗവര്ണ്ണറുപ്പട ഉത്തരവിന്പ്പോരം,

വി. ഹരി നായര്ണ്,
നിയമ പ്പസപ്േട്ടറി.
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2021-ലെ 122-ാാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ്
2021-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ (കേദഗരി) ഓർഡിനന്സ്
ഭാരത

റിെബ്ലിക്കിപ്പെ എെുപത്തിരണ്ാം സംവത്സരത്തില്

കേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്

വിളംബരപ്പെടുത്തിയത്.

2016-പ്പേ കേരള നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ ആേ്റ് കഭരഗതി പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ഓര്ണ്ഡിനന്സ്
പീഠിേ.—2021-പ്പേ
(2021-പ്പേ

42)

കേരള

2021

നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ

പ്പെപ്ബുവരി

23-ാം

(കഭരഗതി)

തീയതി

ഓര്ണ്ഡിനന്സ്

കേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്

വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാേും;
2021 കമയ് 24-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ജൂൺ 10-ാം തീയതി അവസാനിച്ച കേരള
സംസ്ഥാന

നിയമസഭയുപ്പട

സംസ്ഥാന

നിയമസഭയുപ്പട

സകമ്മളനോേത്ത്
ഒരു

ആേ്റ്

പ്പസ്തുത

ഓര്ണ്ഡിനന്സിനുപേരം

പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള

ഒരു

ബില്

നിയമസഭയില് അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാേും;
പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പേ വയവസ്ഥേൾ നിേനിര്ണ്ത്തുന്നതിനായി 2021-പ്പേ കേരള
നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ (കഭരഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് (2021-പ്പേ 83) 2021 ജൂലേ 1-ാം തീയതി
കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാേും;
2021 ജൂലേ 22-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ആഗസ്റ്റ് 13-ാം തീയതി അവസാനിച്ച
കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട സകമ്മളനോേത്ത് പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സിനുപേരം
സംസ്ഥാന

നിയമസഭയുപ്പട

ഒരു

ആേ്റ്

പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള

ഒരു

ബില്

നിയമസഭയില് അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാേും;
ഭാരതത്തിപ്പെ
ഉപഖണ്ഡപ്പോരം

ഭരണഘടനയുപ്പട
പ്പസ്തുത

213-ാം

അനുകേരം

ഓര്ണ്ഡിനന്സിന്

2021

(2)-ാം

പ്പസപ്റംബര്ണ്

ഖണ്ഡം

(എ)

2-ാം

തീയതി

നിേനിര്ണ്ത്താതിരിക്കുന്ന

പക്ഷം

പ്പാബേയമില്ലാതായിത്തീരുപ്പമന്നതിനാേും;
പ്പസ്തുത

ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പേ

വയവസ്ഥേൾ

ലവഷമയങ്ങൾ ഉണ്ാേുപ്പമന്നതിനാേും;
കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സകമ്മളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും താന് സതവര നടപടി
എടുകക്കണ്ത് ആവശ്യമാേുന്ന സാഹെരയങ്ങൾ നിേവിേുപ്പണ്ന്ന് കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ്ക്ക്
കബാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാേും;
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ഇകൊൾ, അതിനാല്, ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘടനയുപ്പട 213-ാം അനുകേരം (1)-ാം
ഖണ്ഡപ്പോരം

നല്േപ്പെട്ട

അധിോരങ്ങൾ

വിനികയാഗിച്ച്,

കേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്

താപ്പെെറയുന്ന ഓര്ണ്ഡിനന്സ് വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു:—
1. െുരുക്കകെരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് 2021-പ്പേ കേരള നഗരപ്ഗാമാസൂപ്തണ (കഭരഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് എന്ന് കപര് പറയാം.
(2)

ഇത്

2021

പ്പെപ്ബുവരി

25-ാം

തീയതി

പ്പാബേയത്തില്

വന്നതായി

േരുതപ്പെകടണ്താണ്.
2. 2016-പ്പേ 9-ാം ആേ്റ് താല്ക്കാേിേമായി കഭരഗതി പ്പെയ്യപ്പെകടണ്താണ്.—ഈ
ഓര്ണ്ഡിനന്സ് നിേവിേിരിക്കുന്ന ോേത്ത് 2016-പ്പേ കേരള നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ ആേ്റ്
(2016-പ്പേ 9) (ഇതിനുകശ്ഷം പ്പധാന ആേ്റ് എന്നാണ് പരാമര്ണ്ശ്ിക്കപ്പെടുേ) 3 മുതല് 72
വപ്പരയുള്ള

വേുെുേളില് വയക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന കഭരഗതിേൾക്ക് വികധയമായി

പ്പാബേയമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
3. െിേ പരപ്പകയാഗങ്ങൾക്ക് പേരം മറ് െിേ പരപ്പകയാഗങ്ങൾ കെര്ണ്ക്കല്.—പ്പധാന
ആേ്റില്,—
(i)

“നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ

വേുെ്”

എന്ന

വാക്കുേൾ

എവിപ്പടപ്പയല്ലാം

വരുന്നുകവാ അതിനു പേരം “തകേശ് സവയംഭരണ വേുെ് (പ്ലാനിംഗ്)” എന്ന വാക്കുേൾ
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ii) “പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാന്” എന്ന വാക്കുേൾ എവിപ്പടപ്പയല്ലാം വരുന്നുകവാ
അതിനുപേരം “സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാന്” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(iii)

യഥാപ്േമം “കബാര്ണ്ഡ്” അപ്പല്ലങ്കില് “സംസ്ഥാന നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ

കബാര്ണ്ഡ്” എന്ന വാക്കുേൾ എവിപ്പടപ്പയല്ലാം വരുന്നുകവാ അതിന് പേരം “സംസ്ഥാന
നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ േമ്മിറി” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
4. 2-ാം വേുെിനുള്ള കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 2-ാം വേുെില്,—
(i) (ബി) ഖണ്ഡത്തിനുകശ്ഷം, താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(ബിഎ)

“വാര്ണ്ഷിേപദ്ധതി”

എന്നാല്

സംസ്ഥാനകമാ

അപ്പല്ലങ്കില്

തകേശ്സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങകളാ, സംസ്ഥാനത്തിപ്പെ വിേസന മുന്ഗണനേൾക്ക്
അനുസൃതമായി,
സ്േീമുേളും

ഒരു

നിശ്ചിത

സാമ്പത്തിേ

നടെിോക്കുന്നതിനായി

വര്ണ്ഷത്തിനുള്ളില്

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള

പദ്ധതി എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;”;
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(ii) (എച്ച്) ഖണ്ഡത്തിനുപേരം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(എച്ച്)

“വിേസനം”

എന്നാല്,

പ്പകരശ്ത്തിപ്പെ പ്പമാത്തത്തിേുള്ള
എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നതും,

ഈ

വിശ്ാേമായ

ോെ്െൊടില്,

ഒരു

സാമൂഹിേ, സാമ്പത്തിേ, സുസ്ഥിര വിേസനം

ആേ്റിപ്പെ

ആവശ്യങ്ങൾക്കായി

ഭൂമി

അപ്പല്ലങ്കില്

സ്ഥേവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിേസനത്തിപ്പെ വിവിധ വശ്ങ്ങൾ, പ്പകതയേിച്ച് ഏപ്പതങ്കിേും
ഭൂമിയുപ്പട പുനര്ണ്വിഭജനകമാ, ഭൂമിയികോ അതികേകോ അതിന് മുേളികോ അതിന്
താപ്പെകയാ

നടത്തുന്ന

നിര്ണ്മ്മാണകമാ,

എഞ്ചിനീയറിംഗ്,

ഖനനം

അപ്പല്ലങ്കില്

പ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങകളാ അപ്പല്ലങ്കില് ഏപ്പതങ്കിേും പ്പേട്ടിടത്തികോ ഭൂമിയികോ

മറ്

വരുത്തുന്ന

ഭൗതിേ മാറങ്ങകളാ, ഏപ്പതങ്കിേും ഭൂമിയുപ്പടകയാ പ്പേട്ടിടത്തിപ്പെകയാ ഉപകയാഗത്തില്
വരുത്തുന്ന മാറങ്ങകളാ ഉൾപ്പെടുന്നതുമാേുന്നു;”;
(iii) (എച്ച്) ഖണ്ഡത്തിനുകശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(എച്ച്എ) “രുരന്തം” എന്നാല്, 2005-പ്പേ രുരന്ത നിവാരണ ആേ്റില് (2005പ്പേ 53-ാം കേപ്ര ആേ്റ)് നിര്ണ്വെിച്ച പ്പോരമുള്ള ഒരു രുരന്തം എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;”;
(iv) (പ്പജ) ഖണ്ഡത്തിനുപേരം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(പ്പജ) “പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി” എന്നാല് അഞ്ച് വര്ണ്ഷ ോേയളവികേകക്കാ
അപ്പല്ലങ്കില്,

ോോോേങ്ങളില്,

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

തീരുമാനിക്കുന്ന

പ്പോരമുള്ള

ഒരു

ോേയളവികേകക്കാ വളര്ണ്ച്ച, വിേസനം, പ്പതാെില്, സവാപ്ശ്യതവം, സാമൂഹിേ നീതി
മുതോയ

േക്ഷയങ്ങളും

ഉകേശ്യങ്ങളും

നിറകവറുന്നതിനായി

സംസ്ഥാനകമാ

തകേശ്

സര്ണ്ക്കാരുേകളാ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിേ പദ്ധതി എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;”;
(v) (എന്) ഖണ്ഡത്തിനുകശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(എന്എ) “ഭൂമി” എന്നതില്, ഭൂമിയില് നിന്നും ഉണ്ാേുന്ന കനട്ടങ്ങളും
ഭൂമികയാട് കെര്ണ്ന്നിരിക്കുന്നകതാ അപ്പല്ലങ്കില് ഭൂമികയാട് കെര്ണ്ന്നിരിക്കുന്ന ഏതിപ്പേങ്കിേും
സ്ഥിരമായി

ബന്ധിെിച്ചിട്ടുള്ളകതാ

ആയ

വസ്തുക്കളും

ഉൾപ്പെടുന്നതും,

എന്നാല്

അവയില് പരിമിതപ്പെടുത്താപ്പത, അതില് ജോശ്യങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, േണ്ല്ോടുേൾ,
െതുെ് പ്പകരശ്ങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതുമാേുന്നു;”;
(vi) (ആര്ണ്) ഖണ്ഡത്തില് “എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു” എന്ന വാക്കുേൾക്ക് പേരം
“എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നതും

പ്പസ്തുത

പ്ലാനിന്

പതിനഞ്ച്

വര്ണ്ഷക്കാേകത്തക്ക്

പ്പാബേയമുണ്ായിരിക്കുന്നതുമാണ്” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
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(vii) (റി) ഖണ്ഡത്തിനുകശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(റിഎ)

“േഘൂേരണം”

എന്നാല്,

സംസ്ഥാനത്ത്

പ്പാബേയത്തിേുള്ള,

2005-പ്പേ രുരന്തനിവാരണ ആേ്റില് (2005-പ്പേ 53-ാം കേപ്ര ആേ്റ)് നിര്ണ്വെിച്ച
പ്പോരമുള്ള േഘൂേരണം എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;”;
(viii) (എേ്സ്) ഖണ്ഡത്തിനുകശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(എേ്സ്എ)

“പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ്

പ്ലാന്”

എന്നാല്,

ഈ

ആേ്റിപ്പെ

ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, അതതു സംഗതികപാപ്പേ, സംസ്ഥാനത്തിപ്പെകയാ ജില്ലയുകടകയാ
ഒരു

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്

പ്പകരശ്ത്തിപ്പെകയാ

സാമ്പത്തിേവും

സ്ഥേപരവുമായ

വിേസനത്തിനു കവണ്ിയുള്ള േക്ഷയങ്ങൾ, നയങ്ങൾ, തപ്ന്തങ്ങൾ എന്നിവ വയവസ്ഥ
പ്പെയ്യുന്ന ഏേകരശ്ം ഇരുപത് വര്ണ്ഷ ോേയളവികേക്കുള്ള ഒരു രീര്ണ്ഘോേ പ്ലാന്
എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;”;
(ix)

(ഇസഡ്)

ഖണ്ഡത്തില്

“ഒരു

കജായിെ്

ആസൂപ്തണപ്പകരശ്ത്തിന്

കവണ്ിയുള്ള ഒരു മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാനും,” എന്ന വാക്കുേൾക്കും െിഹ്നത്തിനും കശ്ഷം “പ്പകതയേ
പ്പകരശ്ത്തിനു കവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപരപ്ലാനും” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(x) (എഎ) ഖണ്ഡത്തിനുകശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡങ്ങൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(എഎഎ)

“മുന്ഗണനാ

പ്പവര്ണ്ത്തന

പ്ലാന്”

എന്നാല്,

അതതു

സംഗതികപാപ്പേ, ഒരു ജില്ലയ്കക്കാ, പ്പമകപ്ടാകപാളിറന് പ്പകരശ്ത്തികനാ, തകേശ്ാസൂപ്തണ
പ്പകരശ്ത്തികനാ

അപ്പല്ലങ്കില്

ആേ്റിനനുസൃതമായി
തയ്യാറാക്കുന്നതും
മുന്ഗണനേളും

ഒരു

പ്പകതയേ

പ്പകരശ്ത്തികനാ

പ്ലാനിപ്പെ

െട്ടക്കൂടിനുള്ളില്

തയ്യാറാക്കുന്ന

പ്പസ്തുത
പരിപാടിേളും

പ്പകരശ്ത്തിപ്പെ

സ്ഥേപര

സൂെിെിക്കുന്നതുമായ

കവണ്ി,

ഈ

നിന്നുപ്പോണ്്

വിേസനത്തിനായുള്ള

ഒരു

പ്പവര്ണ്ത്തന

പ്ലാന്

എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നതും അത് ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലാനിപ്പെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നതുമാണ്;
(എഎബി)
അതിന്േീെില്

“പ്പസിദ്ധീേരിച്ച

ഉണ്ാക്കപ്പെട്ട

നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട

പ്ലാന്”

െട്ടങ്ങളിപ്പേയും

സമയപരിധിക്കുള്ളില്

എന്നാല്

ഈ

വയവസ്ഥേൾക്ക്

ആകക്ഷപങ്ങളും

ആേ്റിപ്പേയും
അനുസൃതമായി,
അഭിപ്പായങ്ങളും

സമര്ണ്െിക്കുവാന് ക്ഷണിച്ചുപ്പോണ്് പ്പസിദ്ധീ േരിച്ച പ്ലാന് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;”;
(xi) (എബി) ഖണ്ഡത്തിനുകശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(എബിഎ) “അനുമതി േഭിച്ച പ്ലാന്” എന്നാല് ഈ ആേ്റിപ്പേയും
അതിന്േീെില്

ഉണ്ാക്കപ്പെട്ട

െട്ടങ്ങളിപ്പേയും
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പ്പസിദ്ധീേരിച്ചതും ആകക്ഷപങ്ങളും അഭിപ്പായങ്ങളും ഏപ്പതങ്കിേുമുപ്പണ്ങ്കില് അത്
പരിഗണിച്ചതിനുകശ്ഷം,

അനുകയാജയമായ

പരിഷ്േരണങ്ങൾ

ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനു

കശ്ഷം, അനുമതി േഭിച്ചതുമായ പ്ലാന് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;”;
(xii)

(എസി)

ഖണ്ഡത്തിന്

കശ്ഷം

താപ്പെെറയുന്ന

ഖണ്ഡങ്ങൾ

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(എസിഎ) “പ്പകതയേ പ്പകരശ്ം” എന്നാല് സംസ്ഥാനകമാ 1994-പ്പേ കേരള
മുനിസിൊേിറി ആേ്റിപ്പേ (1994 -പ്പേ 20) 4-ാം വേുെ് പ്പോരം രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള
മുനിസിെല്

കോര്ണ്െകറഷകനാ,

മുനിസിെല്

േൗൺസികോ

അപ്പല്ലങ്കില്

ടൗൺ

പഞ്ചായകത്താ, അപ്പല്ലങ്കില് 1994-പ്പേ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആേ്റിപ്പേ (1994-പ്പേ 13)
4-ാം വേുെ് പ്പോരം രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ഗാമപഞ്ചായകത്താ, േപ്പണ്ത്തിയിട്ടുള്ളതും,
രുരന്തം, പാരിസ്ഥിതിേ രുര്ണ്ബേത, ലപതൃേ സംരക്ഷണം, സര്ണ്ക്കാര്ണ് നിര്ണ്കേശ്ിച്ച
പ്പോരമുള്ള

അടിസ്ഥാന

സൗേരയങ്ങളുപ്പട

അടിയന്തിര

വിേസനം

എന്നിവയുപ്പട

പശ്ചാത്തേത്തില് അടിയന്തിര ആസൂപ്തണം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു പ്പകരശ്ം
എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നതും, അപ്പോരമുള്ള പ്പകതയേ പ്പകരശ്ം ഒകന്നാ അതിേധിേകമാ
തകേശ്സവയംഭരണ

സ്ഥാപനങ്ങളുപ്പട

അധിോരപരിധിയില്

വരുന്ന

ഒരു

പ്പകരശ്മാോവുന്നതുമാണ്;
(എസിബി) “പ്പകതയേ പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപരപ്ലാന്” എന്നാല്
ഒരു

പ്പകതയേ

പ്പകരശ്ത്തിപ്പെ

പ്പകരശ്ത്തിന്
സ്ഥേപര

കവണ്ി

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും

വിേസനത്തിനുകവണ്ിയുള്ള

നയങ്ങളും,

അങ്ങപ്പനയുള്ള
പരിപാടിേളും,

വിശ്രമായ നിര്ണ്കേശ്ങ്ങളും വയവസ്ഥ പ്പെയ്യുന്നതും പ്പസ്തുത പ്പകരശ്ത്തിപ്പേ ഭൂമിയുപ്പട
ഉപകയാഗവും

അതിപ്പെ

വിേസനവും

ഏതു

രീതിയില്

നടെിോക്കണപ്പമന്ന്

സൂെിെിക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്ലാന് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(എസിസി) “സംസ്ഥാന വിേസന േൗൺസില്” എന്നാല് 1994-പ്പേ കേരള
മുനിസിൊേിറി ആേ്റിപ്പേ (1994-പ്പേ 20) 55-ാം വേുെുപ്പോരം രൂപീേരിച്ച സംസ്ഥാന
വിേസന േൗൺസില് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(എസിഡി) “സംസ്ഥാന ആസൂപ്തണ കബാര്ണ്ഡ്” എന്നാല്, സംസ്ഥാനപ്പത്ത
വിഭവങ്ങളുപ്പട ശ്ാസ്പ്തീയ വിേയിരുത്തേും വളര്ണ്ച്ചാ മുന്ഗണനേളും അടിസ്ഥാനമാക്കി
വിേസന

പദ്ധതിേൾ

സംസ്ഥാനത്ത്,

അതത്

ആവിഷ്േരിക്കാന്
സംഗതി

കപാപ്പേ,

സര്ണ്ക്കാരിപ്പന
വിേസന

പ്പാപ്തരാക്കുന്നതിനും

സ്േീമുേകളാ

അപ്പല്ലങ്കില്

പദ്ധതിേകളാ ആസൂപ്തണം പ്പെയ്യുവാനും നടെിോക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നതിനും
സര്ണ്ക്കാരിനുേീെില് രൂപീേരിച്ച ഉപകരശ്േ കബാര്ണ്ഡ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;”.
5.

അദ്ധയായം II-പ്പേ ശ്ീര്ണ്ഷേത്തിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ അദ്ധയായം

II-പ്പേ ശ്ീര്ണ്ഷേത്തില് “സംസ്ഥാന നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ കബാര്ണ്ഡും സംസ്ഥാനത്തിനു
കവണ്ിയുള്ള പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാനും” എന്ന ശ്ീര്ണ്ഷേത്തിന് പേരം “സംസ്ഥാന
നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ

േമ്മിറിയും

പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാനും” എന്ന

സംസ്ഥാനത്തിനു

കവണ്ിയുള്ള

ശ്ീര്ണ്ഷേം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
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6. 3-ാം വേുെിന് പേരം പുതിയ വേുെു കെര്ണ്ക്കല്.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 3-ാം
വേുെിന് പേരം താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“ 3. സംസ്ഥാന നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ േമ്മിറിയുപ്പട രൂപീേരണം.—(1) ഈ ആേ്റ്
പ്പാബേയത്തില് വന്നതിനുകശ്ഷം, േെിയുന്നപ്ത കവഗം, സര്ണ്ക്കാരിന്, ഗസറ് വിജ്ഞാപനം
വെി, സംസ്ഥാന നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ േമ്മിറി എന്ന കപരില്
ആേ്റിന്

േീെില്

അതിനു

നല്േിയിട്ടുള്ള

െുമതേേൾ

ഒരു

േമ്മിറി ഈ

നിര്ണ്വഹിക്കുന്നതിപ്പെ

ആവശ്യത്തികേക്കായി, രൂപീേരിക്കുേയും നിയമിക്കുേയും പ്പെയ്യാവുന്നതാണ്.
(2) സംസ്ഥാന നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ േമ്മിറി, ഒരു പ്പെയര്ണ്കപെ്സൺ, ഒരു
ലവസ് പ്പെയര്ണ്കപെ്സൺ, (4)-ാം ഉപവേുെില് പ്പകതയേം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്പോരം മറ്
പതിപ്പനട്ട് അംഗങ്ങൾ എന്നിവര്ണ് ഉൾപ്പെടുന്നതായിരികക്കണ്താണ്.
(3) സംസ്ഥാനപ്പത്ത തകേശ് സവയംഭരണ വേുെുമപ്ന്തി, സംസ്ഥാന നഗരപ്ഗാമാസൂപ്തണ

േമ്മിറിയുപ്പട

പ്പെയര്ണ്കപെ്സ്ൺ

ആയിരികക്കണ്തും

സംസ്ഥാന

ആസൂപ്തണ കബാര്ണ്ഡിപ്പെ ലവസ് പ്പെയര്ണ്കപെ്സൺ, പ്പസ്തുത േമ്മിറിയുപ്പട ലവസ്
പ്പെയര്ണ്കപെ്സൺ ആയിരികക്കണ്തുമാണ്.
(4) സംസ്ഥാന നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ േമ്മിറിയിപ്പേ മറ് അംഗങ്ങൾ താപ്പെ
പറയുന്നവര്ണ് ആയിരികക്കണ്താണ്, അതായത്:—
(എ) ഗവൺപ്പമെ് പ്പിന്സിെല് പ്പസപ്േട്ടറി, തകേശ്സവയംഭരണ വേുെ്;
(ബി) റവനയൂ, ധനോരയം, േൃഷി, ആസൂപ്തണ-സാമ്പത്തിേ ോരയം,
പരിസ്ഥിതി, പ്പപാതുമരാമത്ത്, ഗതാഗതം, വനം വനയജീവി, ഊര്ണ്ജം, ജേവിഭവം എന്നീ
വേുെുേളുപ്പട ഗവൺപ്പമെ് പ്പസപ്േട്ടറിമാര്ണ്;
(സി) വികേപ്രീേരണ ആസൂപ്തണത്തിപ്പെ െുമതേയുള്ള സംസ്ഥാന
ആസൂപ്തണ കബാര്ണ്ഡിപ്പേ അംഗം;
(ഡി) െീെ് ടൗൺ പ്ലാനര്ണ്;
(ഇ) ോെ് റവനയൂ േമ്മീഷണര്ണ്;
(എെ്) പ്പെയര്ണ്കപെ്സൺ, കേരള സംസ്ഥാന മേിനീേരണ നിയപ്ന്തണ
കബാര്ണ്ഡ്; േൂടാപ്പത
(ജി)

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

നാമനിര്ണ്കേശ്ം

പ്പെയ്യുന്ന

മൂന്ന്

അനൗകരയാഗിേ

അംഗങ്ങൾ, അവരില് ഒരാൾ നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണത്തില് ലവരഗ് ദ്ധയവും കയാഗയതയും
ഉള്ളയാളും,

മറ്

രണ്് കപര്ണ്,

സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ അഭിപ്പായത്തില്,

ഗതാഗതം,

േൃഷി,

സാമ്പത്തിേശ്ാസ്പ്തം അപ്പല്ലങ്കില് പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച ോരയങ്ങളില് പ്പകതയേ
പരിജ്ഞാനകമാ പ്പാകയാഗിേ പരിെയകമാ ഉള്ളവരും ആയിരികക്കണ്താണ്.
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(5)

സംസ്ഥാനത്തിപ്പെ

തകേശ്സവയംഭരണ

വേുെിപ്പെ

െുമതേയുള്ള

ഗവൺപ്പമെ് പ്പിന്സിെല് പ്പസപ്േട്ടറി സംസ്ഥാന നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ േമ്മിറിയുപ്പട
എേ്സ-് ഒെീകഷയാ പ്പമമ്പര്ണ് പ്പസപ്േട്ടറിയും, െീെ് ടൗൺ പ്ലാനര്ണ് കജായിെ് പ്പസപ്േട്ടറിയും
ആയിരികക്കണ്താണ്.
(6)

സംസ്ഥാന

നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ

േമ്മിറിയുപ്പട

കയാഗങ്ങളില്

താപ്പെെറയുന്ന ആളുേപ്പള, പ്പകതയേ ക്ഷണിതാക്കളായി, ആ കയാഗങ്ങളില് അവരുപ്പട
സാന്നിദ്ധയം ആവശ്യമുള്ളകൊപ്പൊപ്പക്ക ക്ഷണിക്കാവുന്നതാണ്, അതായത്:—
(എ) പ്പറയില്കവ, സിവില് ഏവികയഷന്, ഷിെിംഗ്, പ്പതി കരാധം,
ഗതാഗതവും വാര്ണ്ത്താവിനിമയവും, പരിസ്ഥിതിയും വനവും, നഗര വിേസനം, പ്ഗാമ
വിേസനം

മുതോയവയുപ്പട

െുമതേയുള്ള

കേപ്ര

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

മപ്ന്താേയങ്ങളുപ്പട

പ്പതിനിധിേൾ;
(ബി)

(4)-ാം

ഉപവേുെിപ്പെ

(ബി)

ഖണ്ഡത്തില്

പരാമര്ണ്ശ്ിച്ചവ

ഒെിപ്പേയുള്ള സര്ണ്ക്കാര്ണ് വേുെുേളുപ്പട പ്പസപ്േട്ടറിമാര്ണ്;
(സി) ഇന്സ്റ്റിറയൂട്ട് ഓെ് ടൗൺ പ്ലാകനെ്സ്, ഇന്തയ, കേരള റീജിയണല്
ൊപ്ററിപ്പെ പ്പെയര്ണ്കപെ്സ്ൺ;
(ഡി) ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ആസൂപ്തണ േമ്മിറിയുപ്പടയും പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്
ആസൂപ്തണ

േമ്മിറിയുപ്പടയും

തകേശ്സവയംഭരണ

സ്ഥാപനത്തിപ്പെയും

വിേസന

അകതാറിറിയുപ്പടയും പ്പെയര്ണ്കപെ്സൺമാര്ണ്;
(ഇ) സംസ്ഥാന നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ േമ്മിറി, േൂടിയാകോെിക്കുവാന്
ആപ്ഗഹിക്കുന്ന മകറപ്പതങ്കിേും വിരഗ് ദ്ധര്ണ്, ഉകരയാഗ സ്ഥര്ണ്, സംഘടനേളുപ്പട പ്പതിനിധിേൾ
എന്നിവരും അതുകപാേുള്ളവരും.”.
7.

4-ാം

വേുെിപ്പെ

കഭരഗതി.—പ്പധാന

ആേ്റിപ്പേ

4-ാം

വേുെില്,

(എെ്)

ഖണ്ഡത്തില്, “പ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ” എന്ന വാക്കിന് പേരം “വിേസന പ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങൾ”
എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
8. 5-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 5-ാം വേുെില് “േമ്മിറിേൾ”
എന്ന വാക്ക് എവിപ്പടപ്പയല്ലാം വരുന്നുകവാ, അവയ്ക്ക് പേരം “സബ്േമ്മിറിേൾ” എന്ന
വാക്കും “േമ്മിറി” എന്ന വാക്ക് എവിപ്പടപ്പയല്ലാം വരുന്നുകവാ, അവയ്ക്ക് പേരം
“സബ്േമ്മിറി” എന്ന വാക്കും കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
9. 6-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 6-ാം വേുെ് (2)-ാം ഉപവേുെില്,
“പതിനാേ്

രിവസത്തില്

േുറയാപ്പതയുള്ള

വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
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10. 7-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 7-ാം വേുെ് (2)-ാം ഉപവേുെില്,
“ലവസ്-പ്പെയര്ണ്കപെ്സൺമാരില് ഒരാകളാ” എന്ന വാക്കുേൾക്ക് പേരം “ലവസ് പ്പെയര്ണ്
കപെ്സകണാ” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
11. 8-ാം വേുെിനുപേരം പുതിയ വേുെ് കെര്ണ്ക്കല്.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 8-ാം
വേുെിന് പേരം താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“8.

സംസ്ഥാനത്തിന്

കവണ്ിയുള്ള

സ്ഥേപര

പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ്

പ്ലാനില്

ലേോരയം പ്പെയ്യാവുന്ന ോരയങ്ങൾ.—(1) സംസ്ഥാനത്തിനു കവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപര
പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാനില്,—
(എ)

സംസ്ഥാനത്തിപ്പെ

സ്ഥേപര

വിേസനത്തിനുകവണ്ിയുള്ള

സംകയാജിത വീക്ഷണവും;
(ബി) ഏേകരശ്ം ഇരുപത് വര്ണ്ഷ ോേയളവികേക്കുള്ള സ്ഥേപര
വിേസത്തിനുകവണ്ിയുള്ള തപ്ന്തങ്ങളും നയങ്ങളും അടങ്ങിയിരികക്കണ്താണ്.
(2)

സംസ്ഥാനത്തിനുകവണ്ിയുള്ള

സ്ഥേപര

പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ്

പ്ലാന്,

മറുള്ളവയ്പ്പക്കാെം, താപ്പെെറയുന്ന എല്ലാകമാ അപ്പല്ലങ്കില് ഏപ്പതങ്കിേുകമാ ോരയങ്ങൾ
ലേോരയം പ്പെകയ്യണ്താണ്, അതായത്:—
(എ)

ഭൗതിേവും

പ്പേൃതിരത്തവുമായ

വിഭവത്തിപ്പെ

ഉപകയാഗ

സാദ്ധയതേളും അവയുപ്പട വിനികയാഗവും;
(ബി)
നഗരവത്േരണം,
ജനസംഖയാ
അപപ്ഗഥനം,
നഗര
പ്പകരശ്ങ്ങളിപ്പേയും പ്ഗാമപ്പകരശ്ങ്ങളിപ്പേയും അധിവാസ കേപ്രങ്ങളുപ്പട, അവയുപ്പട
പ്േമനിഷ്ഠകയാടും പ്പവര്ണ്ത്തന സവഭാവകത്താടുംേൂടിയ ഘടന;
(സി) കരശ്ീയ-സംസ്ഥാന തേത്തിേുള്ള ഗതാഗത ശ്ൃംഖേ;
(ഡി) അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസനം;
(ഇ) സാമാനയ ഭൂവിനികയാഗം;
(എെ്) പ്പേൃതി രുരന്ത സാധയതാ പ്പകരശ്ങ്ങൾ;
(ജി) പാരിസ്ഥിതിേമായും ആവാസവയവസ്ഥാപരമായും രുര്ണ്ബേമായ
പ്പകരശ്ങ്ങളുപ്പട സംരക്ഷണം;
(എച്ച്) കരശ്ീയ-സംസ്ഥാന
പ്പകരശ്ങ്ങളുപ്പട സംരക്ഷണം;

തേത്തിേുള്ള

ലപതൃേ

സമ്പത്ത്

(ഐ) താപ്പെ പറയുന്ന കമഖേേളുപ്പട സ്ഥേപരമാനങ്ങൾ, അതായത്:—
(i) വയാപാര, വാണിജയ, വയവസായ വിേസനം;
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(ii) േൃഷിയും പ്ഗാമവിേസനവും;
(പ്പജ) സംസ്ഥാനത്തിപ്പെ സ്ഥേപര ആസൂപ്തണം ഉറൊക്കുന്നതിന്
ആവശ്യപ്പമന്ന് േരുതാവുന്നതും സര്ണ്ക്കാര്ണ് നിര്ണ്കേശ്ിക്കാവുന്ന പ്പോരമുള്ളതുമായ
മകറപ്പതങ്കിേും വിവരങ്ങളും വിശ്രാംശ്ങ്ങളും.”.
12. 9-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 9-ാം വേുെില്,—
(1) (3)-ാം ഉപവേുെില്, “നൂറിഎൺപത്” എന്ന വാക്കിന് പേരം “പ്പതാണൂറ്”
എന്ന വാക്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(2)
(4)-ാം
ഉപവേുെില്,
“സര്ണ്ക്കാരിന്
അനുമതിക്കായി
അയച്ചു
പ്പോടുകക്കണ്തുമാണ്”
എന്ന
വാക്കുേൾക്ക്
പേരം
“സംസ്ഥാന
വിേസന
േൗൺസിേിന്
അയച്ചുപ്പോടുകക്കണ്തും,
പ്പസ്തുത
വിവരം
സര്ണ്ക്കാരിപ്പന
അറിയികക്കണ്തുമാണ്” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(3) (4)-ാം ഉപവേുെിന് കശ്ഷം താപ്പെ പറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(4എ) സംസ്ഥാനത്തിനുകവണ്ിയുള്ള േരട് സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ്
പ്ലാന് സംസ്ഥാന വിേസന േൗൺസില് പരിഗണികക്കണ്തും, അത് േഭിച്ച തീയതി മുതല്
േെിയുന്നതും അറുപത് രിവസത്തിനുള്ളില്, പരിഷ്േരിക്കുന്നതിനുള്ള അഭിപ്പായങ്ങൾ
ഏപ്പതങ്കിേുമുപ്പണ്ങ്കില് അവകയാപ്പടാെം, സര്ണ്ക്കാരിന് അനുമതിക്കായി അയച്ചു
പ്പോടുകക്കണ്തുമാണ്;”;
(4) (5)-ാം ഉപവേുെില്, “ഒരു വര്ണ്ത്തമാനപപ്തത്തിപ്പേങ്കിേും വിജ്ഞാപനം
പ്പെകയ്യണ്തുമാണ്.” എന്ന വാക്കുേൾക്കും െിഹ്നത്തിനും പേരം “രണ്ു വര്ണ്ത്തമാന
പപ്തങ്ങളിപ്പേങ്കിേും (അതില് ഒന്ന് പ്പാകരശ്ിേ ഭാഷയില് ഉള്ളതായിരികക്കണ്താണ്),
വിജ്ഞാപനം
പ്പെകയ്യണ്തും
സര്ണ്ക്കാര്ണ്
അനുമതി
നല്േിയ,
സംസ്ഥാനത്തിനുകവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാന്, സംസ്ഥാന നഗരപ്ഗാമാസൂപ്തണ
േമ്മിറിയുപ്പട
സാകങ്കതിേ
പ്പസപ്േകട്ടറിയറിപ്പെ
ഔകരയാഗിേ
പ്പവബ്ലസറില് പ്പസിദ്ധീേരികക്കണ്തുമാണ്.” എന്ന വാക്കുേളും െിഹ്നങ്ങളും
പ്ബാക്കറുേളും കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(5) (5)-ാം ഉപവേുെിന് കശ്ഷം താപ്പെ പറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(5എ) (5)-ാം ഉപവേുെിന് േീെില് അനുമതി േഭിച്ച, സംസ്ഥാനത്തിന്
കവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാന്, സംസ്ഥാന പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാനിേും
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിേളിേും, വാര്ണ്ഷിേ പദ്ധതിേളിേും അപ്പല്ലങ്കില് ഇവയില്
ഏതിപ്പേങ്കിേും ഉെിതമായി ഉൾപ്പക്കാള്ളിക്കുന്നതിനായി, സംസ്ഥാന ആസൂപ്തണ
കബാര്ണ്ഡിന് സര്ണ്ക്കാര്ണ് അയച്ചു പ്പോടുകക്കണ്താണ്.”;
(6) (6)-ാം ഉപവേുെില്, “മുേളിപ്പേ (3), (4)” എന്ന വാക്കിനും പ്ബാക്കറുേൾക്കും
അക്കങ്ങൾക്കും കശ്ഷം “(4എ),” എന്ന അക്കവും പ്ബാക്കറുേളും അക്ഷരവും
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
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13. 11-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 11-ാം വേുെില്,—
(i) (എ) ഖണ്ഡത്തില്, “സ്ഥേപരമായ വിേസനം” എന്ന വാക്കുേൾക്കു പേരം
“സ്ഥേപര ആസൂപ്തണവും വിേസനവും” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ii) (ബി) ഖണ്ഡത്തില്, “കബാര്ണ്ഡിപ്പന” എന്ന വാക്കിനുപേരം “സംസ്ഥാന
നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ േമ്മിറിപ്പയ” എന്ന വാക്കുേളും െിഹ്നവും “കബാര്ണ്ഡിന്” എന്ന
വാക്കിന് പേരം “സംസ്ഥാന നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ േമ്മിറിക്ക്” എന്ന വാക്കുേളും
െിഹ്നവും കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(iii) (ഇ) ഖണ്ഡത്തില്, “മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാനുേളും” എന്ന വാക്കുേൾക്കു കശ്ഷം
“പ്പകതയേ

പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള

സ്ഥേപര

പ്ലാനുേളും”

എന്ന

വാക്കുേൾ

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(iv) (എച്ച്) ഖണ്ഡത്തില്, “അര്ണ്ബന് ആര്ണ്ട്ട്” എന്ന വാക്കുേൾക്ക് പേരം “േോ
ലപതൃേ” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(v) (ഐ) ഖണ്ഡത്തില്, “അകേഹത്തിന്” എന്ന വാക്ക് വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
14. അദ്ധയായം III-പ്പേ ശ്ീര്ണ്ഷേത്തിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ അദ്ധയായം-III
പ്പേ ശ്ീര്ണ്ഷേത്തിന് പേരം “ജില്ലാ ആസൂപ്തണ േമ്മിറിയും ജില്ലയ്ക്കു കവണ്ിയുള്ള
സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാനും” എന്ന ശ്ീര്ണ്ഷേം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
15. 13-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 13-ാം വേുെില്,—
(1) മാര്ണ്ജിനല് ശ്ീര്ണ്ഷേത്തിപ്പേ “ജില്ലാ ആസൂപ്തണ േമ്മിറിേളും ജില്ലക്കു
കവണ്ിയുള്ള പ്ലാനുേളും” എന്ന വാക്കുേൾക്ക് പേരം “ജില്ലാ ആസൂപ്തണ േമ്മിറിയും
ജില്ലയ്ക്കു

കവണ്ിയുള്ള

സ്ഥേപര

പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ്

പ്ലാനും”

എന്ന

വാക്കുേൾ

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(2) (1)-ാം ഉപവേുെിന് പേരം താപ്പെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(1) 1994-പ്പേ കേരള മുനിസിൊേിറി ആേ്റിപ്പേ (1994-പ്പേ 20) 53-ാം വേുെ്
പ്പോരം സര്ണ്ക്കാര്ണ് രൂപീേരിച്ച ജില്ലാ ആസൂപ്തണ േമ്മിറി, ജില്ലയ്ക്ക് മുെുവനും
കവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുേകയാ തയ്യാറാക്കിക്കുേകയാ
പ്പെകയ്യണ്തും, അത് 1994-പ്പേ കേരള മുനിസിൊേിറി ആേ്റിപ്പേ (1994-പ്പേ 20) 53-ാം
വേുെില് വിഭാവനം പ്പെയ്തിട്ടുള്ള ജില്ലയ്ക്കുകവണ്ിയുള്ള േരട് വിേസന പ്ലാനിപ്പെ
സ്ഥേപര ഘടേമായിരിക്കുന്നതും
ഈ ആേ്റ് പ്പോരം അതിന് നല്േപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
അങ്ങപ്പനയുള്ള െുമതേേൾ നിര്ണ്വഹികക്കണ്തുമാണ്.”.
16. 14-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 14-ാം വേുെില്,—
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(1)
മാര്ണ്ജിനല്
ശ്ീര്ണ്ഷേത്തിപ്പേ
“ജില്ലാ
ആസൂപ്തണ
േമ്മിറിയുപ്പട
അധിോരങ്ങളും
െുമതേേളും” എന്ന വാക്കുേൾക്കുപേരം “സ്ഥേപര ആസൂപ്തണം
സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ ആസൂപ്തണ േമ്മിറിയുപ്പട അധിോരങ്ങളും െുമതേേളും” എന്ന
വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(2) (2)-ാം ഉപവേുെില്,—
(i)
(എ)
ഖണ്ഡത്തിന്
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—

പേരം

താപ്പെെറയുന്ന

ഖണ്ഡം

“(എ) ജില്ലയിപ്പേ തകേശ്സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ
തകേശ്സവയംഭരണ വേുെ് (പ്ലാനിംഗ്)-പ്പെ ജില്ലാതേ ഉകരയാഗസ്ഥനും മറ് സര്ണ്ക്കാര്ണ്
വേുെുേളുപ്പട ജില്ലാതേ ഉകരയാഗസ്ഥരുമായും ഏജന്സിേളുമായും േൂടിയാകോെിച്ച്
വിവിധ
തകേശ്സവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള
പ്ലാനുേൾ,
ഏപ്പതങ്കിേുമുപ്പണ്ങ്കില്, അവയും ആ ജില്ലയ്ക്ക് പ്പസക്തമായ ഈ ആേ്റ് പ്പോരം
തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മകറപ്പതങ്കിേും പ്ലാനും േണക്കിപ്പേടുത്തുപ്പോണ്് ജില്ലയ്ക്ക് കവണ്ി
ഒരു
സ്ഥേപര
പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുേകയാ തയ്യാറാക്കിക്കുേകയാ
പ്പെകയ്യണ്താണ്;”;
(ii) (എ) ഖണ്ഡത്തിന് കശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(എഎ) ജില്ലയ്ക്കുകവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാന്
തയ്യാറാക്കുകമ്പാൾ ജില്ലയുപ്പട ഏപ്പതങ്കിേും ഭാഗത്ത് അധിോരിതയുള്ള പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്
ആസൂപ്തണ േമ്മിറിയുപ്പണ്ങ്കില്, പ്പസ്തുത േമ്മിറിയുമായി േൂടിയാകോെികക്കണ്താണ്.”;
(3) (3)-ാം ഉപവേുെില്,—
(i) “പ്പകതയേ േമ്മിറിേൾ” എന്ന വാക്കുേൾക്കുപേരം “സബ് േമ്മിറിേൾ”
എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ii) ക്ലിപ്തനിബന്ധനയില്, “പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാനും എേ്സിേയൂഷന്
പ്ലാനും” എന്ന വാക്കുേൾക്ക് പേരം “സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാന്” എന്ന
വാക്കുേളും, “പ്പകതയേ” എന്ന വാക്കിന് പേരം “സബ്” എന്ന വാക്കും കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
17. 15-ാം വേുെിന് പേരം പുതിയ വേുെ് കെര്ണ്ക്കല്.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 15-ാം
വേുെിന് പേരം താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“15. ജില്ലയ്ക്കുകവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാനും, സ്ഥേപര
പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാനില് ലേോരയം പ്പെയ്യാവുന്ന ോരയങ്ങളും.—(1) 1994-പ്പേ കേരള
മുനിസിൊേിറി
രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള

ആേ്റിപ്പേ
ജില്ലാ

(1994-പ്പേ

ആസൂപ്തണ

20)

53-ാം

േമ്മിറി,

വേുെ്

പ്പോരം

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

ജില്ലയ്ക്കുകവണ്ിയുള്ള

സ്ഥേപര

പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുേകയാ തയ്യാറാക്കിക്കുേകയാ പ്പെകയ്യണ്തും, അതില്
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ജില്ലയ്ക്കുകവണ്ിയുള്ള, ഏേകരശ്ം ഇരുപത് വര്ണ്ഷ പ്ലാന് ോേയളവികേക്കുള്ള, സ്ഥേപര
വിേസനത്തിനുകവണ്ിയുള്ള

സംകയാജിത

വീക്ഷണവും

നയങ്ങളും

തപ്ന്തങ്ങളും

അടങ്ങിയിരികക്കണ്തുമാണ്.
(2)

ജില്ലക്ക്

കവണ്ിയുള്ള

സ്ഥേപര

പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ്

പ്ലാന്,

മറുള്ളവകയാപ്പടാെം, താപ്പെെറയുന്ന എല്ലാ ോരയങ്ങളുകമാ ഏതാനും ോരയങ്ങകളാ
ലേോരയം പ്പെകയ്യണ്താണ്, അതായത്:—
(എ) ഭൗതിേവും പ്പേൃതിരത്തവുമായ വിഭവങ്ങളുപ്പട

ഉപകയാഗ

സാധയതേളും അവയുപ്പട വിനികയാഗവും;
(ബി) ജനസംഖയാപപ്ഗഥനവും നഗര-പ്ഗാമകേപ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെപ്പടയുള്ള
അധിവാസ മാതൃേയും അവയുപ്പട പ്േമനിഷ്ഠയും പ്പവര്ണ്ത്തന ലവരഗ് ദ്ധയവും;
(സി) ജില്ലാതേ ഗതാഗത സംവിധാനം;
(ഡി) സാമാനയ ഭൂവിനികയാഗ മാതൃേ;
(ഇ) ഭവനനിര്ണ്മ്മാണ-അഭയ കേപ്ര വിേസനം;
(എെ്) പരിസ്ഥിതി, വനം, പരിസ്ഥിതികോേ പ്പകരശ്ങ്ങൾ ലപതൃേ
സമ്പത്ത് കമഖേേൾ എന്നിവയുപ്പട സംരക്ഷണം;
(ജി) ജേം, ഊര്ണ്ജം, ശ്ുെിതവം, വിരയാഭയാസം, ആകരാഗയം, വികനാരം,
ആശ്യവിനിമയവും മറു പ്പകയാജനങ്ങളും, സൗേരയങ്ങൾ, കസവനങ്ങൾ എന്നിവ
ഉൾപ്പെടുന്ന സമപ്ഗ അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസനം;
(എച്ച്) കഗാപ്തവര്ണ്ഗപ്പകരശ്ങ്ങൾ, തീരകരശ്പ്പകരശ്ങ്ങൾ, സാമ്പത്തിേമായി
പിന്നാക്കം

നില്ക്കുന്ന

പ്പകരശ്ങ്ങൾ

മുതോയ

പ്പകരശ്ങ്ങൾ,

പുതിയ

സവികശ്ഷതയുള്ള

പട്ടണങ്ങൾ

പ്പകരശ്ങ്ങൾ

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള
ഏപ്പതങ്കിേുമുപ്പണ്ങ്കില്,

അവയുപ്പട വിേസനം;
(ഐ) രുരന്തം, രുര്ണ്ബേത, രുരന്ത സാധയത എന്നിവ സംബന്ധിച്ച
സാരര്ണ്ഭിേ വിശ്േേനവും, േഘൂേരണത്തിനും പൂര്ണ്വ സ്ഥിതി പ്പാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള
നിര്ണ്കേശ്ങ്ങളും;
(പ്പജ)

വിവിധ

കമഖേേളുപ്പട

സ്ഥേപര

വിേസന

ോരയങ്ങൾ,

അതായത്:—
(i) േൃഷിയും പ്ഗാമ വിേസനവും അനുബന്ധ കമഖേേളും;
(ii) വയാപാരം, വാണിജയം, വയവസായങ്ങൾ;
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(iii) ടൂറിസം;
(iv) മൃഗസംരക്ഷണവും മത്സയബന്ധനവും;
(v)

ജില്ലയുപ്പട

സ്ഥേപരാസൂപ്തണത്തിനും

വിേസനത്തിനും

നിര്ണ്ണായേമായിട്ടുള്ള മകറപ്പതങ്കിേും കമഖേേൾ;
(പ്പേ) പ്ലാന് നടത്തിെിനുകവണ് ധനവിഭവസമാഹരണം; േൂടാപ്പത
(എല്)

സംസ്ഥാനത്തിപ്പെ

വരുത്തുന്നതിനാവശ്യമാപ്പണന്ന്

ആസൂപ്തിത

േരുതാവുന്നതും

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

വിേസനം

ഉറെു

നിര്ണ്കേശ്ിക്കുന്നതുമായ

മകറപ്പതങ്കിേും വിവരങ്ങളും വിശ്രാംശ്ങ്ങളും.
(3) മുന്ഗണനാ പ്പവര്ണ്ത്തന പ്ലാന്, അതില് ജില്ലയ്ക്കു കവണ്ിയുള്ള
സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാനില് വിഭാവനം പ്പെയ്തിട്ടുള്ള പ്പധാന പദ്ധതിേളും
കപ്പാജക്ടുേകളാടുപ്പമാെം

കേപ്ര-സംസ്ഥാന

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള

വിേസന

മുന്ഗണനേളും േണക്കിപ്പേടുത്ത്, സ്ഥേപര വിേസനം സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ
ആസൂപ്തണ

േമ്മിറി

ആവശ്യപ്പമന്ന്

േരുതാവുന്ന

പ്ഹസവ,

ഇടത്തര,

രീര്ണ്ഘോേ

കമഖോ പരിപാടിേളും കപ്പാജക്ടുേളും പദ്ധതിേളും നടെിോക്കുന്നതിനുകവണ്ിയുള്ള
പ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങളുപ്പട

ഘട്ടങ്ങളും

മുന്ഗണനാപ്േമങ്ങളും

മകറപ്പതങ്കിേും

വിവരങ്ങളും

സൂെിെിച്ചുപ്പോണ്ുള്ളത്.”.
18.

16-ാം

വേുെ്

വിട്ടുേളയല്.—പ്പധാന

ആേ്റിപ്പേ

16-ാം

വേുെ്

വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
19. 17-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 17-ാം വേുെില്,—
(1) (1)-ാം ഉപവേുെില്, “തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള” എന്ന വാക്കിനു പേരം
“തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ

തയ്യാറാക്കിക്കുന്നതികനാ

ഉള്ള”

എന്ന

വാക്കുേൾ

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(2)

(3)-ാം

ഉപവേുെിപ്പേ

നിേവിേുള്ള

ക്ലിപ്തനിബന്ധനയ്ക്ക്

പേരം

താപ്പെെറയുന്ന ക്ലിപ്തനിബന്ധന കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“എന്നാല്, ജില്ലാ ആസൂപ്തണ േമ്മിറിക്ക് അതിപ്പെ നാേില് േവിയാത്ത
അംഗങ്ങളും, അവരില് സര്ണ്ക്കാര്ണ് നാമനിര്ണ്കരശ്ം പ്പെയ്യുന്ന ആളും ഗതാഗതം, േൃഷി,
സാമ്പത്തിേശ്ാസ്പ്തം അപ്പല്ലങ്കില് പരിസ്ഥിതി എന്നിവയികേപ്പതങ്കിേും സംബന്ധിച്ച്
പ്പകതയേ പരിജ്ഞാനകമാ പ്പാകയാഗിേ പരിെയകമാ ഉള്ള രണ്ുകപരും ഉൾപ്പെപ്പട,
സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ തകേശ്സവയംഭരണ വേുെ് (പ്ലാനിംഗ്)-പ്പെ ജില്ലാതേ ഉകരയാഗസ്ഥനും
അടങ്ങുന്ന 14-ാം വേുെിപ്പേ (3)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരമുള്ള ഒരു സബ് േമ്മിറിപ്പയ,
ആകക്ഷപങ്ങളും അഭിപ്പായങ്ങളും പരികശ്ാധിക്കുന്നതിനും അതിപ്പെ റികൊര്ണ്ട്ട് ജില്ലാ
ആസൂപ്തണ േമ്മിറിക്ക് സമര്ണ്െിക്കുന്നതിനുമായി നിയമിക്കാവുന്നതാണ്.”;
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(3) (4)-ാം ഉപവേുെിനു കശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(4എ)

(4)-ാം

ഉപവേുെിനു

േീെില്

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

അനുമതി

നല്േിയ

ജില്ലയ്ക്കുകവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാന്, അതിപ്പേ നിര്ണ്കേശ്ങ്ങൾ 1994പ്പേ കേരള മുനിസിൊേിറി ആേ്റിപ്പെ (1994-പ്പേ 20) 53-ാം വേുെിന് േീെില് വിഭാവനം
പ്പെയ്തിട്ടുള്ള

ജില്ലാ

വിേസന

ഉൾപ്പക്കാള്ളിക്കുന്നതിനായി,

പദ്ധതി

തയ്യാറാക്കുകമ്പാൾ,

ബന്ധപ്പെട്ട

ജില്ലാ

ആസൂപ്തണ

അതില്

ഉെിതമായി

േമ്മിറിക്ക്

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

അയകക്കണ്താണ്.”;
(4) (5)-ാം ഉപവേുെില്, “പ്പസിദ്ധീേരികക്കണ്തുമാണ്.” എന്ന വാക്കിനും
െിഹ്നത്തിനും

പേരം

താപ്പെെറയുന്ന

വാക്കുേളും

െിഹ്നവും

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,

അതായത്:—
“പ്പസിദ്ധീേരികക്കണ്തും
കവണ്ിയുള്ള

സ്ഥേപര

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ്

അനുമതി

പ്ലാന്,

നല്േിയ,

ബന്ധപ്പെട്ട

ജില്ലാ

ജില്ലയ്ക്കു
ആസൂപ്തണ

േമ്മിറിയുപ്പട ഔകരയാഗിേ പ്പവബ്ലസറില് പ്പസിദ്ധീേരികക്കണ്തുമാണ്.”.
20.

18-ാം

വേുെ്

വിട്ടുേളയല്.—പ്പധാന

ആേ്റിപ്പേ

18-ാം

വേുെ്

വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
21.

19-ാം

വേുെിപ്പെ

കഭരഗതി.—പ്പധാന

ആേ്റിപ്പേ

19-ാം

വേുെില്,

“പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാനും എേ്സിേയൂഷന് പ്ലാനും ഈ ആേ്റ് പ്പോരമുള്ള മകറപ്പതങ്കിേും
പ്ലാനുേളും” എന്ന വാക്കുേൾക്കു പേരം “സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാന്” എന്ന
വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
22. അദ്ധയായം IV-പ്പേ ശ്ീര്ണ്ഷേത്തിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ അദ്ധയായം
IV-പ്പേ ശ്ീര്ണ്ഷേത്തിനുപേരം താപ്പെെറയുന്ന ശ്ീര്ണ്ഷേം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“പ്പമകപ്ടാകപാളിറന് ആസൂപ്തണ േമ്മിറിയും പ്പമകപ്ടാകപാളിറന് പ്പകരശ്ത്തിനു
കവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാനും”.
23. 21-ാം വേുെിന് പേരം പുതിയ വേുെ് കെര്ണ്ക്കല്.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 21-ാം
വേുെിന് പേരം താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“21.

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്

പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള
മുനിസിൊേിറി

ആേ്റിപ്പേ

ആസൂപ്തണ

സ്ഥേപര

േമ്മിറിയും

പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ്

(1994-പ്പേ

20)

54-ാം

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്

പ്ലാനും.—1994-പ്പേ

വേുെ്

പ്പോരം

കേരള

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള പ്പമകപ്ടാകപാളിറന് ആസൂപ്തണ േമ്മിറി, ഏപ്പതങ്കിേുമുപ്പണ്ങ്കില് അത്,
പ്പമകപ്ടാകപാളിറന് പ്പകരശ്ത്തിനു കവണ്ിയുള്ള ഒരു സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാന്
തയ്യാറാക്കുേകയാ

തയ്യാറാക്കിക്കുേകയാ

പ്പെകയ്യണ്തും

അത്

1994-പ്പേ

കേരള

മുനിസിൊേിറി ആേ്റിപ്പേ (1994-പ്പേ 20) 54-ാം വേുെില് വിഭാവനം പ്പെയ്തിട്ടുള്ള
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പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്

പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള

േരട്

വിേസന

പ്ലാനിപ്പെ

സ്ഥേപര

ഘടേമായിരിക്കുന്നതും ഈ ആേ്റ് പ്പോരം അതിന് നല്േിയിട്ടുള്ള അങ്ങപ്പനയുള്ള മറ്
െുമതേേൾ നിര്ണ്വഹികക്കണ്തുമാണ്.”.
24. 22-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 22-ാം വേുെില്,—
(1) (2)-ാം ഉപവേുെില്,—
(i) (എ) ഖണ്ഡത്തിന് പേരം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(എ)

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്

പ്പകരശ്പ്പത്ത

തകേശ്സവയംഭരണ

സ്ഥാപനങ്ങളുമായും സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ തകേശ്സവയംഭരണ വേുെ് (പ്ലാനിംഗ്)
ഉകരയാഗസ്ഥനുമായും
ഏജന്സിേളുമായും

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്

പ്പകരശ്പ്പത്ത

േൂടിയാകോെിച്ച്

മറ്

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്

ജില്ലാതേ

വേുെുേളും

പ്പകരശ്പ്പത്ത

വിവിധ

തകേശ്സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്ലാനുേൾ ഏപ്പതങ്കിേുമുപ്പണ്ങ്കില്,
അവയും

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്

പ്പകരശ്ത്തിന്

പ്പസക്തമായ

ഈ

ആേ്റ്

പ്പോരം

തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മകറപ്പതങ്കിേും പ്ലാനും േണക്കിപ്പേടുത്തുപ്പോണ്് പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്
പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ി

ഒരു

സ്ഥേപര

പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ്

പ്ലാനും

തയ്യാറാക്കുേകയാ

തയ്യാറാക്കിക്കുേകയാ പ്പെകയ്യണ്താണ്;
(ii) (ബി) ഖണ്ഡത്തില്, “പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാനും എേ്സിേയൂഷന് പ്ലാനും”
എന്ന വാക്കുേൾക്കു പേരം “സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാന്” എന്ന വാക്കുേൾ
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(2) (3)-ാം ഉപവേുെില്,—
(i) “പ്പകതയേ േമ്മിറിേൾ” എന്ന വാക്കുേൾക്കു പേരം “സബ്േമ്മിറിേൾ”
എന്ന വാക്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ii) ക്ലിപ്തനിബന്ധനയില് “പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാനും എേ്സിേയൂഷന്
പ്ലാനും തയ്യാറാക്കുന്നതില് പ്പകതയേ േമ്മിറിക്ക്” എന്ന വാക്കുേൾക്കു പേരം “സ്ഥേപര
പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ്

പ്ലാന്

തയ്യാറാക്കുന്നതില്

സബ്േമ്മിറിക്ക്”

എന്ന

വാക്കുേൾ

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
25. 23-ാം വേുെിനു പേരം പുതിയ വേുെ് കെര്ണ്ക്കല്.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 23-ാം
വേുെിനുപേരം താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“23.

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്

പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള

ആസൂപ്തണ

സ്ഥേപര

േമ്മിറിേളും

പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ്

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്
പ്ലാനും

സ്ഥേപര

പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാനില് ലേോരയം പ്പെയ്യാവുന്ന ോരയങ്ങളും.—(1) 1994-പ്പേ കേരള
മുനിസിൊേിറി
രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള

ആേ്റിപ്പേ

(1994-പ്പേ

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്
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54-ാം

ആസൂപ്തണ

വേുെ്
േമ്മിറി,

പ്പോരം

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്
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പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള
തയ്യാറാക്കിക്കുേകയാ
കവണ്ിയുള്ള,

സ്ഥേപര

പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ്

പ്പെകയ്യണ്തും,

ഏേകരശ്ം

ഇരുപത്

വിേസനത്തിനുകവണ്ിയുള്ള

അതില്

വര്ണ്ഷ

സംകയാജിത

പ്ലാന്

തയ്യാറാക്കുേകയാ

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്

പ്ലാന്

പ്പകരശ്ത്തിന്

ോേയളവികേക്കുള്ള,

വീക്ഷണവും

നയങ്ങളും

സ്ഥേപര

തപ്ന്തങ്ങളും

അടങ്ങിയിരികക്കണ്തുമാണ്.
(2) പ്പമകപ്ടാകപാളിറന് പ്പകരശ്ത്തിനു കവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ്
പ്ലാന്,

മറുള്ളവകയാപ്പടാെം,

താപ്പെെറയുന്ന എല്ലാകമാ

അപ്പല്ലങ്കില്

ഏപ്പതങ്കിേുകമാ

ോരയങ്ങൾ ലേോരയം പ്പെകയ്യണ്താണ്, അതായത്:—
(എ) ഭൗതിേ-പ്പേൃതിരത്ത വിഭവ ഉപകയാഗ സാദ്ധയതേളും അവയുപ്പട
വിനികയാഗവും;
(ബി)

ജനസംഖയാ

അപപ്ഗഥനവും

പ്ഗാമ-നഗര

കേപ്രങ്ങൾ

ഉൾപ്പെപ്പടയുള്ള അധിവാസ മാതൃേയും അവയുപ്പട പ്േമനിഷ്ഠയും പ്പവര്ണ്ത്തന ലവരഗ്
ദ്ധയവും;
(സി) പ്പപാതുഗതാഗതം ഉൾപ്പെപ്പടയുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനം;
(ഡി) സാമാനയ ഭൂവിനികയാഗമാതൃേ;
(ഇ) ഭവനനിര്ണ്മ്മാണ-അഭയ കേപ്ര വിേസനം;
(എെ്) പാരിസ്ഥിതിേമായും പരിസ്ഥിതികോേപരവുമായ പ്പകരശ്ങ്ങളുപ്പട
സംരക്ഷണവും ലപതൃേസമ്പത്തിപ്പെ സംരക്ഷണവും;
(ജി) ജേം, ഊര്ണ്ജം, ശ്ുെിതവം, വിരയാഭയാസം, ആകരാഗയം, വികനാരം,
വാര്ണ്ത്താവിനിമയവും മറ് പ്പകയാജനങ്ങളും, സൗേരയങ്ങൾ, കസവനങ്ങൾ എന്നിവ
ഉൾപ്പെടുന്ന സമപ്ഗ അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസനം;
(എച്ച്) വയവസായ ടൗൺഷിെുേൾ, തീരകരശ്പ്പകരശ്ങ്ങൾ, തീര്ണ്ഥാടന
കേപ്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങപ്പനയുള്ള സവികശ്ഷതയുള്ള പ്പകരശ്ങ്ങൾ ഏപ്പതങ്കിേുമുപ്പണ്ങ്കില്,
അവയുപ്പട വിേസനം;
(ഐ) രുരന്തം, രുര്ണ്ബേത, രുരന്തസാധയത എന്നിവ സംബന്ധിച്ച
സാരര്ണ്ഭിേ വിശ്േേനവും േഘൂേരണത്തിനും പൂര്ണ്വസ്ഥിതി പ്പാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള
നിര്ണ്കേശ്ങ്ങളും;
(പ്പജ) വിവിധ കമഖേേളുപ്പട സ്ഥേപര വിേസന ോരയങ്ങൾ, അതായത്:—
(i) േൃഷിയും പ്ഗാമവിേസനവും;
(ii) വയാപാരം, വാണിജയം, വയവസായങ്ങൾ;
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(iii) ടൂറിസം;
(iv) പ്പമകപ്ടാകപാളിറന് പ്പകരശ്ത്തിപ്പെ സ്ഥേപര ആസൂപ്തണത്തിനും
വിേസനത്തിനും നിര്ണ്ണായേമായിട്ടുള്ള മകറപ്പതങ്കിേും കമഖേേൾ;
(പ്പേ) പ്പസ്തുത പ്പകരശ്ത്ത് നടത്താന് സാദ്ധയതയുള്ള മുതല്മുടക്കിപ്പെ
വയാപ്തിയും സവഭാവവും ഉൾപ്പെപ്പട സാമ്പത്തിേ വിഭവ ആവശ്യേതേളും അതിപ്പെ
സമാഹരണവും; േൂടാപ്പത
(എല്) ആസൂപ്തിതമായി വിേസനം ഉറൊക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാപ്പണന്ന്
േരുതാവുന്നതും

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

നിര്ണ്കേശ്ിക്കാവുന്ന

പ്പോരമുള്ളതുമായ

മകറപ്പതങ്കിേും

വിവരങ്ങളും വിശ്രാംശ്ങ്ങളും.
(3)

മുന്ഗണനാ

പ്പവര്ണ്ത്തന

പ്ലാന്,

അതില്

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്

പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാനില് വിഭാവനം പ്പെയ്തിട്ടുള്ള പ്പധാന
പദ്ധതിേളും കപ്പാജക്ടുേകളാടുപ്പമാെം, കേപ്ര-സംസ്ഥാന സര്ണ്ക്കാര്ണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള
വിേസന

മുന്ഗണനേളും

ബന്ധപ്പെട്ട
പ്ഹസവ,

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്

ഇടത്തര,

പദ്ധതിേളും

േണക്കിപ്പേടുത്ത്,
ആസൂപ്തണ

രീര്ണ്ഘോേ

സ്ഥേപര

േമ്മിറി

കമഖോ

വിേസനം

ആവശ്യപ്പമന്ന്

പരിപാടിേളും,

നടെിോക്കുന്നതിനുകവണ്ിയുള്ള

സംബന്ധിച്ച്
േരുതാവുന്ന
കപ്പാജക്ടുേളും

പ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങളുപ്പട

ഘട്ടങ്ങളും

മുന്ഗണനാ പ്േമങ്ങളും മകറപ്പതങ്കിേും വിവരങ്ങളും സൂെിെികക്കണ്താണ്.”.
26. 24-ാം വേുെ് വിട്ടുേളയല്.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 24-ാം വേുെ് വിട്ടു േളകയണ്താണ്.
27. 25-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 25-ാം വേുെില്,—
(1) (1)-ാം ഉപവേുെില്, “തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള” എന്ന വാക്കിനു പേരം
“തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ

തയ്യാറാക്കിക്കുന്നതികനാ

ഉള്ള”

എന്ന

വാക്കുേൾ

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(2) (3)-ാം ഉപവേുെിപ്പെ ക്ലിപ്തനിബന്ധനയില്, “ഒരു പ്പകതയേ േമ്മിറിപ്പയ
താല്ക്കാേിേമായി”

എന്ന

വാക്കുേൾക്ക്

പേരം

“ഒരു

സബ്േമ്മിറിപ്പയ”

എന്ന

വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(3) (4)-ാം ഉപവേുെിനുകശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(4എ)

(4)-ാം

ഉപവേുെിനുേീെില്

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

അനുമതി

നല്േിയ,

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന് പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള, സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാന്, അതിപ്പേ
നിര്ണ്കേശ്ങ്ങൾ, 1994-പ്പേ കേരള മുനിസിൊേിറി ആേ്റിപ്പെ (1994-പ്പേ 20) 54-ാം വേുെിന്
േീെില് വിഭാവനം പ്പെയ്തിട്ടുള്ള പ്പമകപ്ടാകപാളിറന് പ്പകരശ്ത്തിനു കവണ്ിയുള്ള േരട്
വിേസന പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുകമ്പാൾ, അതില് ഉെിതമായി ഉൾപ്പക്കാള്ളിക്കുന്നതിനായി,
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ബന്ധപ്പെട്ട

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്

ആസൂപ്തണ

േമ്മിറിക്ക്

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

തിരിപ്പേ

അയയ്കക്കണ്താണ്.”;
(4) (5)-ാം ഉപവേുെില്, “പ്പസിദ്ധീേരികക്കണ്തുമാണ്.” എന്ന വാക്കിനും
െിഹ്നത്തിനും കശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“സര്ണ്ക്കാര്ണ്

അനുമതി

നല്േിയ,

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്

പ്പകരശ്ത്തിനു

കവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാന്, ബന്ധപ്പെട്ട പ്പമകപ്ടാകപാളിറന് ആസൂപ്തണ
േമ്മിറിയുപ്പട ഔകരയാഗിേ പ്പവബ്ലസറില് പ്പസിദ്ധീേരികക്കണ്തുമാണ്.”.
28. 26-ാം വേുെ് വിട്ടുേളയല്.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 26-ാം വേുെ് വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
29.

27-ാം

വേുെിപ്പെ

കഭരഗതി.—പ്പധാന

ആേ്റിപ്പേ

27-ാം

വേുെില്,

“പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാനിനും എേ്സിേയൂഷന് പ്ലാനിനും ഈ ആേ്റ് പ്പോരമുള്ള മറു
പ്ലാനുേൾക്ക്

അനുസൃതമായി”

എന്ന

വാക്കുേൾക്കു

പേരം

“പഞ്ചവത്സര

പദ്ധതിേൾക്കും വാര്ണ്ഷിേ പദ്ധതിേൾക്കും കവണ്ിയുള്ള സംസ്ഥാന ആസൂപ്തണ
െട്ടക്കൂട് േണക്കിപ്പേടുത്തുപ്പോണ്്” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
30.

അദ്ധയായം

V-പ്പേ

ശ്ീര്ണ്ഷേത്തിപ്പെ

കഭരഗതി.—പ്പധാന

ആേ്റിപ്പേ

അദ്ധയായം V-പ്പേ ശ്ീര്ണ്ഷേത്തിനു പേരം “തകേശ്ാസൂപ്തണ പ്പകരശ്ങ്ങൾക്കുകവണ്ിയുള്ള
മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാനുേൾ” എന്ന ശ്ീര്ണ്ഷേം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
31. 30-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 30-ാം വേുെില്, (എ)
ഖണ്ഡത്തിന് പേരം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(എ)
തകേശ്ാസൂപ്തണ
പ്പോരം

തകേശ്ാസൂപ്തണ

പ്പകരശ്ത്തികനാ

പ്പകരശ്ത്തിന്

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതുമായ

അതിപ്പെ

പ്പസക്തമായിട്ടുള്ളതും
പ്ലാനുേൾ

ഭാഗത്തികനാ

കവണ്ി

ഈ

ആേ്റ്

ഏപ്പതങ്കിേുമുപ്പണ്ങ്കില്,

അവ

േണക്കിപ്പേടുത്തുപ്പോണ്് ഒരു മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുേകയാ തയ്യാറാക്കിക്കുേകയാ
പരിഷ്േരണങ്ങകളാടുേൂടികയാ അല്ലാപ്പതകയാ സവീേരിക്കുേകയാ പ്പെയ്യുേ;”.
32. 31-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 31-ാം വേുെില്, മാര്ണ്ജിനല്
ശ്ീര്ണ്ഷേത്തില്,

“സ്റ്റാെിംഗ്

േമ്മിറിേൾക്ക്”

എന്ന

വാക്കുേൾക്കു

കശ്ഷം

“സ്ഥേപരാസൂപ്തണം സംബന്ധിച്ച്” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
33. 32-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 32-ാം വേുെില്,—
(1) (1)-ാം ഉപവേുെില്, (iv)-ാം ഖണ്ഡത്തിനുകശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
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“(v) ബന്ധപ്പെട്ട തകേശ്സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിപ്പെ, അസിസ്റ്റെ് ടൗൺ
പ്ലാനറുപ്പടകയാ അസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീയറുപ്പടകയാ പരവിയില് താപ്പെയല്ലാത്ത ടൗൺ
പ്ലാനകറാ എഞ്ചിനീയകറാ, അകേഹം കജായിെ് േൺവീനര്ണ് ആയിരിക്കുന്നതാണ്.”;
(2) (2)-ാം ഉപവേുെില്, “നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണത്തില്” എന്ന വാക്കുേൾക്കും
െിഹ്നത്തിനും

പേരം

“നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണത്തികോ

നഗര/സ്ഥേപര

ആസൂപ്തണത്തികോ” എന്ന വാക്കുേളും െിഹ്നങ്ങളും കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(3) (3)-ാം ഉപവേുെില്, “മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാകനാ എേ്സിേയൂഷന് പ്ലാകനാ” എന്ന
വാക്കുേൾക്ക് പേരം “മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാന്” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(4) (3)-ാം ഉപവേുെിന് കശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(4)

വിേസന

സംബന്ധമായ

പ്ഗാമസഭ/വാര്ണ്ഡുസഭ/വാര്ണ്ഡ്

േമ്മിറി

പ്പശ്്നങ്ങൾ

െര്ണ്ച്ച

എന്നിവയുപ്പട

പ്പെയ്യുേയും
നിര്ണ്കേശ്ങ്ങൾ

കപ്ോഡീേരിക്കുേയും പ്പെകയ്യണ്തുമാണ്.”.
34. 34-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 34-ാംവേുെില്,—
(1) (2)-ാം ഉപവേുെില്,—
(i) (ഡി) ഖണ്ഡത്തില്, “സാരര്ണ്ഭിേ വിശ്േേനം;” എന്ന വാക്കുേൾക്കും
െിഹ്നത്തിനും കശ്ഷമുള്ള “േൂടാപ്പത” എന്ന വാക്ക് വിട്ടുേളകയണ്താണ്;
(ii)

(ഇ)

ഖണ്ഡത്തിന്

കശ്ഷം

താപ്പെെറയുന്ന

ഖണ്ഡങ്ങൾ

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(എെ്) രുരന്തം, രുര്ണ്ബേത, രുരന്ത സാധയത എന്നിവ സംബന്ധിച്ച
സാരര്ണ്ഭിേ വിശ്േേനവും േഘൂേരണത്തിനും പൂര്ണ്വസ്ഥിതി പ്പാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള
നിര്ണ്കേശ്ങ്ങളും; േൂടാപ്പത
(ജി)

മുന്ഗണനാ

പ്പവര്ണ്ത്തന

പ്ലാന്,

അതില്

പ്പകരശ്ത്തികനാ അതിപ്പെ ഭാഗത്തികനാ കവണ്ിയുള്ള മാസ്റ്റര്ണ്

തകേശ്ാസൂപ്തണ

പ്ലാനില് വിഭാവനം

പ്പെയ്തിട്ടുള്ള പ്പധാന പദ്ധതിേളും കപ്പാജക്ടുേകളാടുപ്പമാെം കേപ്ര-സംസ്ഥാന സര്ണ്ക്കാര്ണ്
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വിേസന മുന്ഗണനേളും േണക്കിപ്പേടുത്ത്, സ്ഥേപര

വിേസനം

സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട മുനിസിെല് കോര്ണ്െകറഷന്, മുനിസിെല് േൗൺസില്, ടൗൺ
പഞ്ചായത്ത് അപ്പല്ലങ്കില് പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ആവശ്യപ്പമന്ന് േരുതാവുന്ന അപ്പല്ലങ്കില്,
അതത് സംഗതികപാപ്പേ, ജില്ലാ ആസൂപ്തണ േമ്മിറികയാ പ്പമകപ്ടാകപാളിറന് ആസൂപ്തണ
േമ്മിറികയാ

നിര്ണ്കേശ്ിക്കാവുന്ന, പ്ഹസവ, ഇടത്തര, രീര്ണ്ഘോേ കമഖോ പരിപാടിേളും

കപ്പാജക്ടുേളും പദ്ധതിേളും നടെിോക്കുന്നതിനു കവണ്ിയുള്ള പ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങളുപ്പട
ഘട്ടങ്ങളും മുന്ഗണനാ പ്േമങ്ങളും മകറപ്പതങ്കിേും വിവരങ്ങളും സൂെിെികക്കണ്താണ്.”;
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(2) (3)-ാം ഉപവേുെില്, (xiii)-ാം ഖണ്ഡത്തിന് കശ്ഷം താപ്പെ പറയുന്ന ഖണ്ഡം
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(xiv) സാമ്പത്തിേ ആവശ്യേതേളും വിഭവസമാഹരണ നിര്ണ്കരശ്ങ്ങളും.”.
35.

35-ാം

വേുെ്

വിട്ടു

േളയല്.—പ്പധാന

ആേ്റിപ്പേ

35-ാം

വേുെ്

വിട്ടു

േളകയണ്താണ്.
36. 36-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 36-ാം വേുെില്,—
(1) (1)-ാം ഉപവേുെില്, “സവീേരിക്കുന്നതികനാ തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്”
എന്ന വാക്കുേൾക്കു പേരം “തയ്യാറാക്കിക്കുന്നതികനാ പരിഷ്േരണങ്ങകളാട് േൂടികയാ
അല്ലാപ്പതകയാ

സവീേരിക്കുന്നതികനാ

തീരുമാനിക്കാവുന്നതും

അതിനുള്ള

ഉകേശ്യം

ഔകരയാഗിേ ഗസറില് വിജ്ഞാപനം പ്പെകയ്യണ്തും തകേശ്സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിപ്പെ
കനാട്ടീസ് കബാര്ണ്ഡിേും പ്പവബ്ലസറിേും ആ പ്പകരശ്ത്ത് പ്പെുരപ്പൊരമുള്ള ഏറവും
േുറഞ്ഞത്

ഒരു

വര്ണ്ത്തമാന

പപ്തത്തിേും

നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട

രീതിയില്,

സമയബന്ധിതമായി പ്പസിദ്ധീേരികക്കണ്തുമാണ്” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(2) (2)-ാം ഉപവേുെിന് പേരം താപ്പെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(2) മുനിസിെല് കോര്ണ്െകറഷകനാ മുനിസിെല് േൗൺസികോ ടൗൺ
പഞ്ചായകത്താ

പ്ഗാമപഞ്ചായകത്താ

(പ്ലാനിംഗ്)-മായും

മറു

സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

തകേശ്

സവയം

വേുെുേളുമായും

ഭരണ

വേുെ്

ഏജന്സിേളുമായും

േൂടിയാകോെിച്ച് (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരമുള്ള മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള
ഉകേശ്യം

ഔകരയാഗിേ

വര്ണ്ഷത്തിനേം,

ഗസറില്

അങ്ങപ്പനയുള്ള

വിജ്ഞാപനം
പ്ലാനുേൾ

പ്പെയ്ത

ഏപ്പതങ്കിേും

തീയതി

മുതല്

കനരകത്ത

രണ്്

തയ്യാറാക്കി

യിട്ടുപ്പണ്ങ്കില് അവ പുനരവകോേനം പ്പെയ്തതിനുകശ്ഷവും, കരശ്ീയ നയങ്ങൾക്ക്
അനുസൃതമാകണാപ്പയന്ന്
പ്പകരശ്ത്തികനാ

ഉറെു

അതിപ്പെ

വരുത്തിയതിനുകശ്ഷവും,

ഭാഗത്തികനാ

കവണ്ിയുള്ള

തകേശ്ാസൂപ്തണ

േരട്

മാസ്റ്റര്ണ്

പ്ലാന്

തയ്യാറാക്കുേകയാ തയ്യാറാക്കിക്കുേകയാ പരിഷ്േരണങ്ങകളാടു േൂടികയാ അല്ലാപ്പതകയാ
സവീേരിക്കുേകയാ പ്പെകയ്യണ്തും, നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന പ്പോരത്തിേുള്ള ൊറത്തില്,
പ്പകമയം സഹിതം, െീെ് ടൗൺ പ്ലാനര്ണ് മുകഖന മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാന് സര്ണ്ക്കാരികേക്ക്
അയച്ചുപ്പോടുകക്കണ്തുമാണ്:
എന്നാല്, െീെ് ടൗൺ പ്ലാനര്ണ്, അങ്ങപ്പനയുള്ള പ്ലാനുേൾ, ഈ ആേ്റ് പ്പോരമുള്ള
മറു

പ്ലാനുേൾക്ക്

അനുസൃതമാകണാപ്പയന്നതിപ്പനക്കുറിച്ചും

മാസ്റ്റര്ണ്

പ്ലാനിപ്പന

സംബന്ധിച്ചുള്ള മകറപ്പതങ്കിേും ോരയങ്ങപ്പളക്കുറിച്ചുമുള്ള അഭിപ്പായം സഹിതം, േെിവതും
നാല്െത്തിയഞ്ച് രിവസങ്ങൾക്കേം സര്ണ്ക്കാരികേക്ക് അയച്ചുപ്പോടുകക്കണ്താണ്.”;
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(3) (3)-ാം ഉപവേുെില്, “കബാര്ണ്ഡുമായും െീെ് ടൗൺ പ്ലാനറുമായും
അപ്പല്ലങ്കില് കബാര്ണ്ഡുമാകയാ െീെ് ടൗൺ പ്ലാനറുമാകയാ േൂടിയാകോെിച്ചതിനു കശ്ഷം”
എന്ന വാക്കുേൾ വിട്ടുേളകയണ്താണ്;
(4) (4)-ാം ഉപവേുെില്, “പ്പവബ്ലസറിേും” എന്ന വാക്കിന് പേരം
“തകേശ്സവയംഭരണ

സ്ഥാപനത്തിപ്പെ

പ്പവബ്ലസറിേും”

എന്ന

വാക്കുേൾ

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(5)

(5)-ാം

ഉപവേുെില്,

“സര്ണ്ക്കാരിന്”

എന്ന

വാക്കിന്

പേരം

“സര്ണ്ക്കാരിനും ബന്ധപ്പെട്ട തകേശ്സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനും” എന്ന വാക്കുേൾ
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(6) (7)-ാം ഉപവേുെില്,—
(i) “സര്ണ്ക്കാരിന് അനുമതിക്കായി” എന്ന വാക്കുേൾക്ക് മുന്പ് “െീെ്
ടൗൺ പ്ലാനര്ണ് മുകഖന” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ii) താപ്പെെറയുന്ന ക്ലിപ്തനിബന്ധന കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“എന്നാല്, െീെ് ടൗൺ പ്ലാനര്ണ്, അങ്ങപ്പനയുള്ള പ്ലാനുേൾ, ഈ
ആേ്റ് പ്പോരമുള്ള മറു പ്ലാനുേൾക്ക് അനുസൃതമാകണാ എന്നതിപ്പനക്കുറിച്ചും മാസ്റ്റര്ണ്
പ്ലാന് സംബന്ധിച്ച മകറപ്പതങ്കിേും ോരയങ്ങപ്പളക്കുറിച്ചുമുള്ള അഭിപ്പായം സഹിതം,
േെിവതും

നാല്െത്തിയഞ്ചു

രിവസങ്ങൾക്കേം,

സര്ണ്ക്കാരികേക്ക്

അയച്ചു

പ്പോടുകക്കണ്താണ്.”;
(7) (8)-ാം ഉപവേുെില്,—
(i) “പ്ഗാമപഞ്ചായത്തിപ്പെകയാ ശ്ിപാര്ണ്ശ്േളും” എന്ന വാക്കുേൾക്കു
കശ്ഷം “െീെ് ടൗൺ പ്ലാനറുപ്പട അഭിപ്പായങ്ങളും” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ii) “പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാനിപ്പെയും മകറപ്പതങ്കിേും പ്ലാനുേളുപ്പടയും”
എന്ന

വാക്കുേൾക്കു

പേരം

“മകറപ്പതങ്കിേും

പ്ലാനുേളുപ്പട”

എന്ന

വാക്കുേൾ

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(iii) ഒന്നാം ക്ലിപ്ത നിബന്ധന വിട്ടുേളകയണ്താണ്;
(8) (12)-ാം ഉപവേുെിനും ക്ലിപ്തനിബന്ധനയ്ക്കും പേരം താപ്പെെറയുന്ന
ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(12) അനുമതി േഭിച്ച ഒരു മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാന് നിേവില് ഉള്ള സംഗതിയില്,
അതിപ്പെ വയവസ്ഥേൾ, ഈ ആേ്റിപ്പേ വയവസ്ഥേൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്പസിദ്ധീേരിച്ച
ഒരു മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാനിന് അനുമതി േഭിക്കുന്നതുവപ്പര ബാധേമാേുന്നതാണ്.”.
37. 37-ാം വേുെ് വിട്ടുേളയല്.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 37-ാം വേുെ് വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
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38. 38-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 38-ാം വേുെില്, നിേവിപ്പേ
വയവസ്ഥ അതിപ്പെ (1)-ാം ഉപവേുെ് ആയി അക്കമികടണ്തും, അപ്പോരം അക്കമിട്ട (1)-ാം
ഉപവേുെിന് കശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന ഉപവേുെുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്തുമാണ്, അതായത്:—
“(2) ബന്ധപ്പെട്ട മുനിസിെല് കോര്ണ്െകറഷകനാ, മുനിസിെല് േൗൺസികോ,
ടൗൺ പഞ്ചായകത്താ, പ്ഗാമപഞ്ചായകത്താ, (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം ആവശ്യമായ
സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ

അനുമതി

പ്ലാനിന്

േഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള

നടപടി

എടുക്കാത്ത

സാഹെരയത്തില്, സര്ണ്ക്കാരിന്, ഒരു ഉത്തരവ് വെി പ്പസിദ്ധീേരിച്ച മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാനിന്
അനുമതി

േഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള

നടപടി

സവീേരിക്കുന്നതിന്,

ജില്ലാ

ആസൂപ്തണ

േമ്മിറികയാട് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.
(3) സര്ണ്ക്കാരിന് ആവശ്യമുളളപക്ഷം ജില്ലാ ആസൂപ്തണ േമ്മിറികയാട് ഈ
ആേ്റിപ്പെ

36-ാം

വേുെിപ്പേ

(6)-ാം

ഉപവേുെിന്

േീെിേുളള

പ്പവൃത്തി

നിര്ണ്വഹിക്കുന്നതിനായി ഒരു സബ്േമ്മിറി രൂപീേരിക്കാന് നിര്ണ്കേശ്ിക്കാവുന്നതാണ്.
ജില്ലാ

ആസൂപ്തണ

സബ്േമ്മിറിയുപ്പട
(പ്ലാനിംഗ്)-പ്പേ

േമ്മിറിയില്
പ്പെയര്ണ്മാന്

ജില്ലാതേ

നിന്നും

നിര്ണ്കേശ്ിക്കുന്ന

ആയിരികക്കണ്തും,

ഉകരയാഗസ്ഥന്

ഈ

ഒരു

അംഗം

തകേശ്സവയംഭരണ

സബ്േമ്മിറിയുപ്പട

ഈ

വേുെ്,

േൺവീനര്ണ്

ആയിരികക്കണ്തുമാണ്. ഈ സബ്േമ്മിറി രൂപീേരിച്ച് അറുപത് രിവസത്തിനുള്ളില് േരട്
പ്ലാനികേേുള്ള റികൊര്ണ്ട്ട് ജില്ലാ ആസൂപ്തണ േമ്മിറിക്ക് സമര്ണ്െികക്കണ്തുമാണ്.
(4) ജില്ലാ ആസൂപ്തണ േമ്മിറി, (3)-ാം ഉപവേുെിന് േീെിേുള്ള സബ്േമ്മിറിയുപ്പട
റികൊര്ണ്ട്ട് േഭയമായ കശ്ഷം മുെത് രിവസത്തിനുള്ളില്, േരട് മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാന്, ആവശ്യപ്പമന്ന്
േരുതുന്ന തരത്തില് പരിഷ്േരികക്കണ്തും, ജില്ലാ ആസൂപ്തണ േമ്മിറി പാസ്സാക്കിയ
പരിഷ്േരിച്ച പ്ലാനികനാപ്പടാെം ആകക്ഷപങ്ങളുപ്പടയും അഭിപ്പായങ്ങളുപ്പടയും അസേും,
സബ്േമ്മിറിയുപ്പട റികൊര്ണ്ട്ടും അതിന്കമേുള്ള ശ്ിപാര്ണ്ശ്േളും സഹിതം അനുമതിക്കായി
സര്ണ്ക്കാരികേക്ക് സമര്ണ്െികക്കണ്തുമാണ്. പരിഷ്േരണങ്ങകളാട് േൂടികയാ അല്ലാപ്പതകയാ,
സര്ണ്ക്കാര്ണ് മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാനിന് അനുമതി നല്കേണ്തും മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാനിന് അനുമതി നല്േിയ
വിവരം അറിയിച്ചുപ്പോണ്് ഔകരയാഗിേ ഗസറില് ഒരു കനാട്ടീസ് പ്പസിദ്ധീേരികക്കണ്തും
ബന്ധപ്പെട്ട തകേശ്സവയംഭരണ സ്ഥാപനം ഈ ആേ്റിപ്പേ 36-ാം വേുെിപ്പേ (10)-ാം
ഉപവേുെിന് അനുസൃതമായി തുടര്ണ്ന്ന് പ്പവര്ണ്ത്തികക്കണ്തുമാണ്.
(5) ജില്ലാ ആസൂപ്തണ േമ്മിറി,
തീയതി

മുതല്

മൂന്ന്

മാസത്തിനുള്ളില്

(2)-ാം ഉപവേുെിന് േീെിേുള്ള ഉത്തരവിപ്പേ
േരട്

പ്ലാന്

സമര്ണ്െിക്കുന്നതില്

വീെ്െ

വരുത്തിയാല്, െീെ് ടൗൺ പ്ലാനറുമായും ബന്ധപ്പെട്ട മുനിസിെല് കോര്ണ്െകറഷനുമാകയാ
മുനിസിെല് േൗൺസിേുമാകയാ ടൗൺ പഞ്ചായത്തുമാകയാ പ്ഗാമപഞ്ചായത്തുമാകയാ
േൂടിയാകോെിച്ച്, സര്ണ്ക്കാര്ണ് നടപടി എടുകക്കണ്തും പരിഷ്േരണങ്ങകളാട് േൂടികയാ
അല്ലാപ്പതകയാ മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാനിന് അനുമതി നല്കേണ്തും മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാനിന് അനുമതി
നല്േിയ

വിവരം

അറിയിച്ചുപ്പോണ്്

ഔകരയാഗിേ

ഗസറില്

ഒരു

കനാട്ടീസ്

പ്പസിദ്ധീേരികക്കണ്തും ബന്ധപ്പെട്ട തകേശ്സവയംഭരണ സ്ഥാപനം ഈ ആേ്റിപ്പേ 36-ാം
വേുെിപ്പേ (10)-ാം ഉപവേുെിന് അനുസൃതമായി തുടര്ണ്ന്ന് പ്പവര്ണ്ത്തികക്കണ്തുമാണ്.”.
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39. 39-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 39-ാം വേുെിന് താപ്പെെറയുന്ന
ക്ലിപ്തനിബന്ധനേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“എന്നാല്,

ബന്ധപ്പെട്ട

മുനിസിെല്

കോര്ണ്െകറഷകനാ

മുനിസിെല്

േൗൺസികോ ടൗൺ പഞ്ചായകത്താ പ്ഗാമപഞ്ചായകത്താ മുേളിപ്പേ സര്ണ്ക്കാര്ണ് നിര്ണ്കേശ്ം
പാേിക്കുന്നതില് വീെ്െ വരുത്തിയാല് സര്ണ്ക്കാരിന് ഈ ആേ്റിപ്പേ 11-ാം വേുെിപ്പേ (ഇ)
ഖണ്ഡത്തിനു

േീെില്,

അങ്ങപ്പനയുള്ള

പ്പകരശ്ത്തിനു

കവണ്ിയുള്ള

മാസ്റ്റര്ണ്

പ്ലാന്

തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പമന്ന് േരുതുന്ന നിര്ണ്കേശ്ം പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്നതും അത്
ബന്ധപ്പെട്ട

മുനിസിെല്

കോര്ണ്െകറഷന്,

മുനിസിെല്

േൗൺസിേിന്,

ടൗൺ

പഞ്ചായത്തിന് അപ്പല്ലങ്കില് പ്ഗാമപഞ്ചായത്തിന് ബാധയസ്ഥമായിരിക്കുന്നതുമാണ്:
എന്നുമാപ്തമല്ല, മുനിസിെല് കോര്ണ്െകറഷകനാ മുനിസിെല് േൗൺസികോ
ടൗൺ പഞ്ചായകത്താ പ്ഗാമപഞ്ചായകത്താ 36-ാം വേുെ് (4)-ാം ഉപവേുെിനു േീെിേുള്ള
വയവസ്ഥ പ്പോരം നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട സമയപരിധിക്കുള്ളില് അങ്ങപ്പനയുള്ള മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാന്
പ്പസിദ്ധീേരിക്കുന്നതില് വീെ്െ വരുത്തിയാല്, സര്ണ്ക്കാരിന്, സവകമധയാ, ഈ ആേ്റിപ്പേ
വയവസ്ഥേൾക്ക് അനുസൃതമായി അത് പ്പസിദ്ധീേരിക്കാവുന്നതും ആകക്ഷപങ്ങളികേേും
അഭിപ്പായങ്ങളികേേും നടപടി എടുക്കാവുന്നതും ആവശ്യപ്പമന്ന് േരുതാവുന്നിടകത്താളം
പ്ലാന്

പരിഷ്ക്കരിക്കാവുന്നതും

ഈ

ആേ്റിന്

അനുസൃതമായി

അനുമതി

നല്ോവുന്നതുമാണ്.”.
40. അദ്ധയായം VI-പ്പേ ശ്ീര്ണ്ഷേത്തിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ, അദ്ധയായം
VI-പ്പേ ശ്ീര്ണ്ഷേത്തിനു പേരം “കജായിെ് ആസൂപ്തണ േമ്മിറിയും കജായിെ് ആസൂപ്തണ
പ്പകരശ്ങ്ങൾക്കുകവണ്ിയുള്ള മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാനുേളും” എന്ന ശ്ീര്ണ്ഷേം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
41. 41-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന
ഉപവേുെില്

“സര്ണ്ക്കാര്ണ്

ഇതികേക്കായി

ആേ്റിപ്പേ 41-ാം വേുെ്, (1)-ാം

ഉണ്ാക്കാവുന്ന”

എന്ന

വാക്കുേൾ

വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
42. 42-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 42-ാം വേുെില്,—
(i) “െുമതേേൾ താപ്പെെറയുന്നവ ആയിരിക്കുന്നതാണ്” എന്ന വാക്കുേൾക്ക്
പേരം

“െുമതേേളില്

താപ്പെെറയുന്നവ

ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്”

എന്ന

വാക്കുേൾ

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ii) (i)-ാം ഖണ്ഡത്തില് “തയ്യാറാക്കിക്കുേകയാ” എന്ന വാക്കിനു കശ്ഷം
“പരിഷ്േരണങ്ങകളാട് േൂടികയാ അല്ലാപ്പതകയാ സവീേരിക്കുേകയാ” എന്ന വാക്കുേൾ
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
43. 43-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 43-ാം വേുെില്, (എ) ഖണ്ഡം
വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
44. 44-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 44-ാം വേുെില്,—
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(i) “ഈ ആേ്റിന്േീെിേുള്ള മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാന് ഏപ്പതങ്കിേുമുപ്പണ്ങ്കില്, അതിപ്പെ
െട്ടക്കൂടിനുള്ളില് നിന്നുപ്പോണ്്,” എന്ന വാക്കുേളും െിഹ്നങ്ങളും വിട്ടുേളകയണ്താണ്;
(ii) താപ്പെെറയുന്ന ക്ലിപ്തനിബന്ധന കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“എന്നാല്, ഒരു പ്പകരശ്ത്ത് മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാന് ഏപ്പതങ്കിേും നിേവിേുപ്പണ്ങ്കില്,
അതിപ്പെ

െട്ടക്കൂടിനുള്ളില്

നിന്നുപ്പോണ്്

വിശ്ര

നഗരാസൂപ്തണ

പദ്ധതി

തയ്യാറാകക്കണ്താണ്.”.
45. 46-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 46-ാം വേുെില്,—
(1)
പേരം

(1)-ാം

ഉപവേുെില്,

“തയ്യാറാക്കിക്കുേകയാ

“സവീേരിക്കുേകയാ”

പരിഷ്േരണങ്ങകളാട്

എന്ന

േൂടികയാ

വാക്കിന്

അല്ലാപ്പതകയാ

സവീേരിക്കുേകയാ” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(2) (2)-ാം ഉപവേുെില്,—
(i) “തയ്യാറാക്കിക്കുേകയാ” എന്ന വാക്കിന് കശ്ഷം “പരിഷ്േരണങ്ങകളാട്
േൂടികയാ അല്ലാപ്പതകയാ സവീേരിക്കുേകയാ” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ii) “പ്പവബ്ലസറിേും” എന്ന വാക്കിന് മുന്പായി “തകേശ്സവയംഭരണ
സ്ഥാപനത്തിപ്പെ” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(3) (4)-ാം ഉപവേുെില്,—
(എ) “സര്ണ്ക്കാരിന് അനുമതിക്കായി” എന്ന വാക്കിന് മുന്പായി “െീെ്
ടൗൺ പ്ലാനര്ണ് മുകഖന” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ബി) താപ്പെെറയുന്ന ക്ലിപ്തനിബന്ധന കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“എന്നാല്, െീെ് ടൗൺ പ്ലാനര്ണ്, അങ്ങപ്പനയുള്ള പ്ലാനുേൾ, ഈ
ആേ്റിനു

േീെിേുള്ള

മറു

പ്ലാനുേൾക്ക്

അനുസൃതമാകണാ

എന്നതിപ്പനക്കുറിച്ചും

പ്ലാനിപ്പന സംബന്ധിച്ചുള്ള മകറപ്പതങ്കിേും ോരയങ്ങപ്പളക്കുറിച്ചുമുള്ള അഭിപ്പായം സഹിതം,
അറുപത് രിവസങ്ങൾക്കേം, ആയത് സര്ണ്ക്കാരികേക്ക് അയച്ചു പ്പോടുകക്കണ്താണ്.”;
(4) (5)-ാം ഉപവേുെില്, “അഭിപ്പായങ്ങൾ പരിഗണിച്ച കശ്ഷവും െീെ് ടൗൺ
പ്ലാനറുമായി േൂടിയാകോെിച്ചുപ്പോണ്ും” എന്ന വാക്കുേൾക്കു പേരം “അഭിപ്പായങ്ങളും
െീെ് ടൗൺ പ്ലാനറുപ്പട അഭിപ്പായങ്ങളും പരിഗണിച്ചതിനുകശ്ഷം” എന്ന വാക്കുേൾ
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(5) (7)-ാം ഉപവേുെിനും ക്ലിപ്തനിബന്ധനയ്ക്കും പേരം താപ്പെെറയുന്ന
ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
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“(7) അനുമതി േഭിച്ച ഒരു വിശ്ര നഗരാസൂപ്തണ പദ്ധതി നിേവില് ഉള്ള
സംഗതിയില്, അതിപ്പേ വയവസ്ഥേൾ ഈ ആേ്റിപ്പേ വയവസ്ഥേൾക്ക് അനുസൃതമായി
പ്പസിദ്ധീേരിച്ച

വിശ്ര

നഗരാസൂപ്തണ

പദ്ധതിക്ക്

അനുമതി

േഭിക്കുന്നതുവപ്പര

ബാധേമായിരിക്കുന്നതാണ്.”.
46. അദ്ധയായം VII-നു കശ്ഷം പുതിയ അദ്ധയായം കെര്ണ്ക്കല്.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ
അദ്ധയായം VII-നു കശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന അദ്ധയായം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“അദ്ധയായം VIIഎ

പ്പകതയേ പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപരപ്ലാന്
49എ. പ്പകതയേ പ്പകരശ്മായി പ്പഖയാപിക്കല്.—(1) മുനിസിെല് കോര്ണ്െകറഷകനാ
മുനിസിെല് േൗൺസികോ ടൗൺ പഞ്ചായകത്താ അപ്പല്ലങ്കില് പ്ഗാമ പഞ്ചായകത്താ ആ
പ്പകരശ്ത്ത്

അധിോരിതയുള്ള

ജില്ലാ

ടൗൺപ്ലാനറുമായി

േൂടിയാകോെിച്ച്,

േൗൺസിേിപ്പെ പ്പകമയം വെി, അടിയന്തിര ആസൂപ്തണ ഇടപ്പപടല് ആവശ്യമുള്ള ഒരു
പ്പകരശ്ത്തിപ്പന,

പ്ലാന്

തയ്യാറാക്കുവാന്

ഉകേശ്ിക്കുന്നതിപ്പെ

ആവശ്യേത

വയക്തമാക്കിപ്പക്കാണ്്, ഒരു പ്പകതയേ പ്പകരശ്മായി തരം തിരികക്കണ്താണ്.
(2) സര്ണ്ക്കാരിന്, െീെ് ടൗൺപ്ലാനറുമായി േൂടിയാകോെിച്ച്, ഒരു ഉത്തരവ് വെി,
അടിയന്തിര

ആസൂപ്തണ

ഇടപ്പപടല്

ആവശ്യമുള്ള

ഒരു

പ്പകരശ്ത്തിപ്പന,

പ്ലാന്

തയ്യാറാക്കുവാന് ഉകേശ്ിക്കുന്നതിപ്പെ ആവശ്യേത വയക്തമാക്കിപ്പക്കാണ്്, ഒരു പ്പകതയേ
പ്പകരശ്മായി തരം തിരിക്കാവുന്നതാണ്.
49ബി. പ്പകതയേ പ്പകരശ്ത്തിന് കവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപരപ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്
മുനിസിെല്

കോര്ണ്െകറഷന്,

മുനിസിെല്

േൗൺസില്

മുതോയവയ്ക്കുള്ള

അധിോരം.—(1) ഈ ആേ്റിപ്പേയും അതിന് േീെില് ഉണ്ാക്കിയ െട്ടങ്ങളിപ്പേയും
വയവസ്ഥേൾക്ക്

വികധയമായി,

ഒരു

മുനിസിെല്

കോര്ണ്െകറഷകനാ

മുനിസിെല്

േൗൺസിേികനാ ടൗൺ പഞ്ചായത്തികനാ പ്ഗാമപഞ്ചായത്തികനാ പ്പകതയേ പ്പകരശ്ത്തിനു
കവണ്ിയുള്ള

സ്ഥേപരപ്ലാന്

തയ്യാറാക്കുേകയാ

തയ്യാറാക്കിക്കുേകയാ

പരിഷ്േരണങ്ങകളാട് േൂടികയാ അല്ലാപ്പതകയാ സവീേരിക്കുേകയാ പ്പെയ്യാവുന്നതാണ്.
(2) സര്ണ്ക്കാരിന്, ഉത്തരവ് വെി, മുനിസിെല് കോര്ണ്െകറഷകനാകടാ മുനിസിെല്
േൗൺസിേികനാകടാ
പ്പകതയേ

ടൗൺ

പഞ്ചായത്തികനാകടാ

പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള

പ്ഗാമപഞ്ചായത്തികനാകടാ

സ്ഥേപരപ്ലാന്

ഒരു

തയ്യാറാക്കുവാകനാ

തയ്യാറാക്കിക്കുവാകനാ പരിഷ്േരണങ്ങകളാട് േൂടികയാ അല്ലാപ്പതകയാ സവീേരിക്കുവാകനാ
ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.
(3) സര്ണ്ക്കാരിന്, ആവശ്യപ്പമന്ന് േരുതുന്നപക്ഷം, ഉത്തരവ് വെി, അടിയന്തിര
ആസൂപ്തണ ഇടപ്പപടല് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്പകതയേ പ്പകരശ്ത്തിന് കവണ്ി സ്ഥേപരപ്ലാന്
തയ്യാറാക്കിക്കാവുന്നതാണ്.
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49സി.

പ്പകതയേ

പ്പകരശ്ത്തിന്

കവണ്ിയുള്ള

സ്ഥേപരപ്ലാനില്

ലേോരയം

പ്പെയ്യാവുന്ന ോരയങ്ങൾ.—(1) പ്പകതയേ പ്പകരശ്ത്തിന് കവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപരപ്ലാന്,
പ്പപാതുവായി,

പ്പകതയേ

നടെിോക്കണപ്പമന്നും

പ്പകരശ്ത്തിപ്പെ

സ്ഥേപര

നിയപ്ന്തിക്കണപ്പമന്നും

നിയപ്ന്തിക്കണപ്പമകന്നാ

അപ്പല്ലങ്കില്

വിേസനം

അപ്പല്ലങ്കില്

എപ്പോരം

എപ്പോരം

നടെിോക്കണപ്പമകന്നാ

ഭൂമിയുപ്പട

ഉപകയാഗം

നിയപ്ന്തിക്കണപ്പമകന്നാ നടെിോക്കണപ്പമകന്നാ സൂെിെികക്കണ്താണ്.
(2) പ്പകതയേ പ്പകരശ്ത്തിന് കവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപരപ്ലാനില് താപ്പെെറയുന്നവ
ഉൾപ്പെടുകത്തണ്താണ്, അതായത്:—
(എ) പ്പകതയേ പ്പകരശ്ത്തിപ്പെ സ്ഥേപര വിേസനത്തിനു കവണ്ിയുള്ള ഒരു
വിേസന സങ്കല്െവും നയവും പ്പകതയേ പ്പകരശ്ത്തിന്
വിേസനത്തിപ്പെ

വിവിധ

കമഖേേപ്പള

വിശ്േേനങ്ങൾ,

േക്ഷയങ്ങൾ,

പ്പസക്തമായതും സ്ഥേപര

സംബന്ധിച്ചുള്ളതുമായ

ഉകേശ്യങ്ങൾ,

തപ്ന്തങ്ങൾ,

സാരര്ണ്ഭിേ

നയങ്ങൾ

എന്നിവയും

ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്;
(ബി) രുരന്തം, രുര്ണ്ബേത, രുരന്ത സാധയത എന്നിവ സംബന്ധിച്ച സാരര്ണ്ഭിേ
വിശ്േേനവും േഘൂേരണത്തിനും പൂര്ണ്വസ്ഥിതി പ്പാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിര്ണ്കേശ്ങ്ങളും;
(സി) ഭൂവിനികയാഗ നിര്ണ്കേശ്ങ്ങകളാടുേൂടിയ പ്ലാന് കരഖേൾ, അടിസ്ഥാന
സൗേരയ

വിേസനത്തിനും

വിേസന

നിയപ്ന്തണത്തിനും

കവണ്ിയുള്ള

പ്ലാനുേൾ;

േൂടാപ്പത
(ഡി)

മുന്ഗണനാ

പ്പവര്ണ്ത്തന

പ്ലാനും

നടെിോക്കുന്നതിനുള്ള

സംവിധാനവും.
49ഡി. പ്പകതയേ പ്പകരശ്ത്തിന് കവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപരപ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും
അനുമതി

നല്േുന്നതിനുമുള്ള

മുനിസിെല്
ഏതു

േൗൺസിേികനാ

സമയത്തും,

തിരിച്ചിരിക്കുന്ന

നടപടിപ്േമം.—(1)
ടൗൺ

പ്പകമയം

പഞ്ചായത്തികനാ
വെി,

പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള

തയ്യാറാക്കിക്കുന്നതികനാ

മുനിസിെല്

പ്പകതയേ
സ്ഥേപരപ്ലാന്

പരിഷ്േരണങ്ങകളാട്

കോര്ണ്െകറഷകനാ

പ്ഗാമപഞ്ചായത്തികനാ
പ്പകരശ്മായി

തരം

തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ

േൂടികയാ

അല്ലാപ്പതകയാ

സവീേരിക്കുന്നതികനാ തീരുമാനിക്കാവുന്നതും, ആയത്, ബന്ധപ്പെട്ട തകേശ്സവയംഭരണ
സ്ഥാപനത്തിപ്പെ പ്പവബ്ലസറിേും ആ പ്പകരശ്ത്ത് പ്പെുര പ്പൊരമുള്ള ഏറവും
േുറഞ്ഞത് ഒരു വര്ണ്ത്തമാന പപ്തത്തിേും വിജ്ഞാപനം പ്പെകയ്യണ്തും അങ്ങപ്പനയുള്ള
വിജ്ഞാപനത്തില് പ്പകതയേ പ്പകരശ്ത്തിപ്പെ

അതിരുേളും അങ്ങപ്പനയുള്ള പ്ലാന്

തയ്യാറാക്കുന്നതിപ്പെ ഉകേശ്യവും വയക്തമാകക്കണ്തുമാണ്.
(2)

മുനിസിെല്

കോര്ണ്െകറഷകനാ

മുനിസിെല്

േൗൺസികോ

ടൗൺ

പഞ്ചായകത്താ പ്ഗാമപഞ്ചായകത്താ, വര്ണ്ത്തമാന പപ്തത്തില് കനാട്ടീസ് നല്േിയ തീയതി
മുതല്

ആറ്

മാസത്തിനുള്ളില്,

സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ

തകേശ്സവയംഭരണ

വേുെ്

(പ്ലാനിംഗ്)-മായും മറു ബന്ധപ്പെട്ട സര്ണ്ക്കാര്ണ് വേുെുേളുമായും ഏജന്സിേളുമായും
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േൂടിയാകോെിച്ച്,

പ്പകതയേ

പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള

ഒരു

േരട്

സ്ഥേപരപ്ലാന്

തയ്യാറാക്കുേകയാ തയ്യാറാക്കിക്കുേകയാ പരിഷ്േരണങ്ങകളാട് േൂടികയാ അല്ലാപ്പതകയാ
സവീേരിക്കുേകയാ പ്പെകയ്യണ്തും, േരട് പ്ലാനിന് അനുമതി നല്കേണ്തും അനുമതി
േഭിച്ച േരട് പ്ലാന് ഔകരയാഗിേ പ്പവബ്ലസറിേും, പ്പസിദ്ധീേരണം സംബന്ധിച്ച ഒരു
കനാട്ടീസ് തകേശ്ാസൂപ്തണ പ്പകരശ്ത്ത് പ്പെുര പ്പൊരമുള്ള ഏറവും േുറഞ്ഞത് രണ്ു
വര്ണ്ത്തമാന പപ്തങ്ങളിേും (അവയില് ഒന്ന് പ്പാകരശ്ിേ ഭാഷയിോയിരികക്കണ്താണ്),
കനാട്ടീസ് പ്പസിദ്ധീേരിച്ച തീയതി മുതല് മുെത് രിവസങ്ങൾക്കുള്ളില് സമര്ണ്െികക്കണ്
ആകക്ഷപങ്ങളും

അഭിപ്പായങ്ങളും

ക്ഷണിച്ചുപ്പോണ്ും

പരികശ്ാധനയ്ക്കായി

ആയതിപ്പെ പേര്ണ്െ് േഭയമാേുന്ന സ്ഥേകമാ സ്ഥേങ്ങകളാ വയക്തമാക്കിപ്പക്കാണ്ും,
പ്പസിദ്ധീേരികക്കണ്താണ്.
(3) ഒരു പ്പകതയേ പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ി ഈ ആേ്റ് പ്പോരമുള്ള സ്ഥേപരപ്ലാന്
പ്പസിദ്ധീേരിച്ച് േെിഞ്ഞാേുടന്, ബന്ധപ്പെട്ട മുനിസിെല് കോര്ണ്െകറഷകനാ മുനിസിെല്
േൗൺസികോ

ടൗൺ

പഞ്ചായകത്താ

പ്ഗാമപഞ്ചായകത്താ,

പ്പസിദ്ധീേരിച്ച

സ്ഥേപരപ്ലാനിപ്പെ ഒരു പേര്ണ്െ് ജില്ലാ ആസൂപ്തണ േമ്മിറികക്കാ പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്
ആസൂപ്തണ േമ്മിറി ഏപ്പതങ്കിേും ഉപ്പണ്ങ്കില് അതികനാ അയച്ചു പ്പോടുകക്കണ്തും,
ജില്ലാ

ആസൂപ്തണ

അങ്ങപ്പനയുള്ള

േമ്മിറികയാ

പ്ലാന്

േഭിച്ച

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്

തീയതി

മുതല്

രിവസക്കാേയളവിനുള്ളില്,

പ്ലാനിന്കമല്

ഏപ്പതങ്കിേുമുപ്പണ്ങ്കില്

ബന്ധപ്പെട്ട

അത്,

ആസൂപ്തണ

േെിയുന്നതും

േമ്മിറികയാ

ഇരുപത്തിപ്പയാന്ന്

അവരുപ്പട

അഭിപ്പായങ്ങൾ,

തകേശ്സവയംഭരണ

സ്ഥാപനപ്പത്തയും

സര്ണ്ക്കാരിപ്പനയും അറിയികക്കണ്തുമാണ്.
(4) ആകക്ഷപങ്ങളും അഭിപ്പായങ്ങളും േഭയമാക്കുന്നതിന് (2)-ാം ഉപവേുെിന്
േീെില് അനുവരിച്ചിട്ടുള്ള ോോവധി േെിഞ്ഞതിനുകശ്ഷം, ബന്ധപ്പെട്ട മുനിസിെല്
കോര്ണ്െകറഷകനാ മുനിസിെല് േൗൺസികോ ടൗൺ പഞ്ചായകത്താ പ്ഗാമപഞ്ചായകത്താ,
േഭിച്ച ആകക്ഷപങ്ങളിന്കമേും അഭിപ്പായങ്ങളിന്കമേും ഉള്ള, ഈ ആേ്റിപ്പേ 32-ാം
വേുെിന് േീെിേുള്ള സ്പ്പപഷയല് േമ്മിറിയുപ്പട അഭിപ്പായങ്ങളും ജില്ലാ ആസൂപ്തണ
േമ്മിറി

അപ്പല്ലങ്കില്

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്

എപ്പന്തങ്കിേുമുപ്പണ്ങ്കില്

അതും

ആസൂപ്തണ

േമ്മിറിയുപ്പട

പരിഗണികക്കണ്തും,

(2)-ാം

അഭിപ്പായങ്ങൾ

ഉപവേുെ്

പ്പോരം

ആകക്ഷപങ്ങളും അഭിപ്പായങ്ങളും േഭയമാക്കുവാന് നിര്ണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള സമയപരിധി മുതല്
മുെത് രിവസക്കാേയളവിനുള്ളില്, പ്പകതയേ പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപരപ്ലാനില്
ആവശ്യപ്പമന്ന് േരുതുന്ന പരിഷ്േരണങ്ങൾ വരുകത്തണ്തും, പരിഷ്േരണങ്ങകളാട്
േൂടികയാ അല്ലാപ്പതകയാ ഉള്ള പ്ലാന്, എല്ലാ ആകക്ഷപങ്ങളുപ്പടയും അഭിപ്പായങ്ങളുപ്പടയും
അസ്സല് സഹിതം, െീെ് ടൗൺ പ്ലാനര്ണ് മുകഖന, അനുമതിക്കായി സര്ണ്ക്കാരികേക്ക്
സമര്ണ്െികക്കണ്തുമാണ്:
എന്നാല്, െീെ് ടൗൺ പ്ലാനര്ണ്, അങ്ങപ്പനയുള്ള പ്ലാന് ഈ ആേ്റിനു േീെിേുള്ള മറു
പ്ലാനുേൾക്ക്

അനുസൃതമാകണാ

എന്നതിപ്പനക്കുറിച്ചും

പ്പകതയേ

പ്പകരശ്ത്തിന്

കവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപരപ്ലാനിപ്പെ മകറപ്പതങ്കിേും ോരയങ്ങപ്പളക്കുറിച്ചുമുള്ള അഭിപ്പായം
സഹിതം, പതിനാേ് രിവസങ്ങൾക്കേം സര്ണ്ക്കാരികേക്ക് അയച്ചു പ്പോടുകക്കണ്താണ്.
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(5)

സര്ണ്ക്കാരിന്,

അങ്ങപ്പനയുള്ള

പ്പകതയേ

പ്പകരശ്ത്തിനു

കവണ്ിയുള്ള

സ്ഥേപരപ്ലാന് േഭിച്ച തീയതി മുതല് േെിയുന്നതും ഇരുപത്തിപ്പയാന്ന് രിവസങ്ങൾക്കേം,
ജില്ലാ ആസൂപ്തണ േമ്മിറിയുപ്പടകയാ പ്പമകപ്ടാകപാളിറന് ആസൂപ്തണ േമ്മിറിയുപ്പടകയാ
അഭിപ്പായങ്ങൾ എപ്പന്തങ്കിേുമുപ്പണ്ങ്കില് അതും െീെ് ടൗൺ പ്ലാനറുപ്പട അഭിപ്പായങ്ങളും
പരിഗണിച്ചതിനുകശ്ഷം,
അനുമതി

പരിഷ്േരണങ്ങകളാട്

നല്േുേകയാ

േൂടികയാ

ോരണങ്ങൾ

അല്ലാപ്പതകയാ,

പ്ലാനിന്

വയക്തമാക്കിപ്പക്കാണ്്

അനുമതി

നിരസിക്കുേകയാ പ്പെയ്യാവുന്നതാണ്:
എന്നാല്, സര്ണ്ക്കാര്ണ് നിര്ണ്കേശ്ിച്ചിട്ടുള്ള പരിഷ്േരണങ്ങൾ ഏപ്പതങ്കിേുമുപ്പണ്ങ്കില്
അവ

ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി

തിരിപ്പേ

അയച്ചിട്ടുപ്പണ്ങ്കില്,

പ്പകതയേ

പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള

ആയത്

േഭയമായ

തീയതി

സ്ഥേപരപ്ലാന്

മുതല്

പതിനഞ്ച്

രിവസങ്ങൾക്കുള്ളില്, പരിഷ്േരിച്ച പ്പകതയേ പ്പകരശ്ത്തിനുള്ള സ്ഥേപരപ്ലാന്, ഈ
ആേ്റ് പ്പോരം പുതിയതായി സമര്ണ്െിക്കുന്നു എന്നതു കപാപ്പേ, സര്ണ്ക്കാരികേക്ക്
അനുമതിക്കായി വീണ്ും സമര്ണ്െികക്കണ്താണ്:
എന്നുമാപ്തമല്ല, േരട് പ്ലാനിപ്പെ പരിഷ്േരണത്തില് പ്പകതയേ പ്പകരശ്ത്തില്
നിന്നും ഏപ്പതങ്കിേും ഭൂമി ഒെിവാക്കുേകയാ ഉൾപ്പെടുത്തുേകയാ അപ്പല്ലങ്കില് പുതിയ
നിയപ്ന്തണങ്ങകളാ അപ്പല്ലങ്കില് മുന്പ് ഏപ്പറടുക്കുവാന് ഉകേശ്ിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏപ്പതങ്കിേും
ഭൂമി

ഏപ്പറടുക്കുന്നത്

ഉൾപ്പെടുേകയാ

പ്പെയ്യുന്ന

സംഗതിയില്,

ഈ

ആേ്റിപ്പേ

വയവസ്ഥേൾ പ്പോരം ആകക്ഷപങ്ങളും അഭിപ്പായങ്ങളും ക്ഷണിച്ചുപ്പോണ്് പരിഷ്േരിച്ച
പ്ലാന്

പുനഃപ്പസിദ്ധീേരികക്കണ്തും

അനുമതിക്കുകവണ്ിയുള്ള

നടപടിേൾ

സവീേരികക്കണ്തുമാണ്:
എന്നിരുന്നാേും, കമല് പറഞ്ഞപ്പോരം വയക്തമാക്കിയ സമയ പരിധിേൾ,
ആവശ്യപ്പമന്നു േരുതുന്നകപാപ്പേ, സര്ണ്ക്കാരിന് രീര്ണ്ഘിെിക്കാവുന്നതാണ്.
(6) സര്ണ്ക്കാരിന്, ഔകരയാഗിേ ഗസറിപ്പേ വിജ്ഞാപനത്തിേൂപ്പട ഒരു പ്പകതയേ
പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപരപ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ തയ്യാറാക്കിക്കുന്നതികനാ
മുനിസിെല്

കോര്ണ്െകറഷകനാകടാ

പഞ്ചായത്തികനാകടാ
അങ്ങപ്പനയുള്ള
പ്പകതയേ

പ്ഗാമ

മുനിസിെല്

പഞ്ചായത്തികനാകടാ

വിജ്ഞാപനപ്പത്ത

49ഡി

വേുെിപ്പേ

പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള

തയ്യാറാക്കിക്കുന്നതികനാ

േൗൺസിേികനാകടാ

പ്പകമയം

ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതും,
(1)-ാം

സ്ഥേപരപ്ലാന്

വെി

എടുത്ത

ടൗൺ

ഉപവേുെ്

പ്പോരം

തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ

തീരുമാനമായി

േരുകതണ്തും

ബന്ധപ്പെട്ട മുനിസിെല് കോര്ണ്െകറഷന്, മുനിസിെല് േൗൺസില്, ടൗൺ പഞ്ചായത്ത്
അപ്പല്ലങ്കില്

പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്

(2)

മുതല്

(5)

വപ്പരയുള്ള

ഉപവേുെുേൾക്ക്

അനുസൃതമായി തുടര്ണ്ന്ന് പ്പവര്ണ്ത്തികക്കണ്തുമാണ്.
(7) 49ബി വേുെിപ്പേ (3)-ാം ഉപവേുെിനുേീെില് സര്ണ്ക്കാര്ണ് തയ്യാറാക്കിെിച്ച ഒരു
പ്പകതയേ

പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള

പ്പസിദ്ധീേരികക്കണ്തും

ബന്ധപ്പെട്ട

സ്ഥേപരപ്ലാന്,
മുനിസിെല്

പ്പവബ്ലസറില്
കോര്ണ്െകറഷന്,

സര്ണ്ക്കാര്ണ്
മുനിസിെല്

േൗൺസില്, ടൗൺ പഞ്ചായത്ത് അപ്പല്ലങ്കില് പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് (2) മുതല് (5) വപ്പരയുള്ള
ഉപവേുെുേൾക്ക്

അനുസൃതമായി,
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ഔകരയാഗിേ

പ്പവബ്ലസറില്
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ആയത്

പ്പസിദ്ധീേരികക്കണ്തും

നടപടി

എടുകക്കണ്തും

അനുമതിക്കായി

സമര്ണ്െികക്കണ്തുമാണ്.
(8) സര്ണ്ക്കാര്ണ്, പ്പകതയേ പ്പകരശ് പ്ലാനിന് അനുമതി നല്േിയതിനു കശ്ഷം
എപ്തയും

കവഗത്തില്,

ബന്ധപ്പെട്ട

മുനിസിെല്

കോര്ണ്െകറഷകനാ

മുനിസിെല്

േൗൺസികോ ടൗൺ പഞ്ചായകത്താ പ്ഗാമപഞ്ചായകത്താ അതിപ്പെ ഒരു പേര്ണ്െ്, ജില്ലാ
ആസൂപ്തണ

േമ്മിറിക്കും

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്

ആസൂപ്തണ

േമ്മിറി,

ഏപ്പതങ്കിേും

ഉപ്പണ്ങ്കില്, അതിനും അയച്ചു പ്പോടുകക്കണ്തും സര്ണ്ക്കാര്ണ് പ്പകതയേ പ്പകരശ്ത്തിന്
കവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപരപ്ലാനിന് അനുമതി നല്േിയത് സംബന്ധിച്ച കനാട്ടീസ്, അതിപ്പെ
പേര്ണ്െ്

ഏപ്പതാപ്പക്ക

സ്ഥേങ്ങളില്

പരികശ്ാധനയ്കക്കാ

വില്െനയ്കക്കാ

േഭയമാപ്പണന്നുള്ള വിവരവും േൂടി പ്പസ്താവിച്ചുപ്പോണ്്, േുറഞ്ഞത് ഒരു പ്പാകരശ്ിേ
പപ്തത്തിപ്പേങ്കിേും, പ്പസിദ്ധീേരികക്കണ്തുമാണ്. സര്ണ്ക്കാര്ണ് അനുമതി നല്േിയ പ്പകതയേ
പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപരപ്ലാകനാ അതിപ്പെ പ്പസക്ത ഭാഗങ്ങകളാ ബന്ധപ്പെട്ട
മുനിസിെല്

കോര്ണ്െകറഷപ്പെകയാ

പഞ്ചായത്തിപ്പെകയാ

മുനിസിെല്

േൗൺസിേിപ്പെകയാ

പ്ഗാമപഞ്ചായത്തിപ്പെകയാ

ടൗൺ

പ്പവബ്ലസറിേും

പ്പസിദ്ധീേരികക്കണ്തുമാണ്.”.
47. അദ്ധയായം VIII-പ്പേ ശ്ീര്ണ്ഷേത്തിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ അദ്ധയായം
VIII-പ്പേ ശ്ീര്ണ്ഷേത്തിനുപേരം
വിശ്രനഗരാസൂപ്തണപദ്ധതി,

“സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാന്, മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാന്,
പ്പകതയേ

പ്പകരശ്ത്തിനു

കവണ്ിയുള്ള

സ്ഥേപരപ്ലാന്

എന്നിവയുപ്പട പുനരവകോേനവും പുതുക്കേും വയതിയാനം വരുത്തേും റോക്കേും”
എന്ന ശ്ീര്ണ്ഷേം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
48.

50-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റില്, 50-ാം വേുെിപ്പേ (1)-ാം

ഉപവേുെിന് പേരം താപ്പെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(1) ഈ ആേ്റിന്േീെില്

സ്ഥേപര പ്പപര്ണ്സ്പ്പപേ്റീവ് പ്ലാനികനാ മാസ്റ്റര്ണ്

പ്ലാനികനാ പ്പകതയേ പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപരപ്ലാനികനാ വിശ്രനഗരാസൂപ്തണ
പദ്ധതികക്കാ അനുമതി നല്േിയ തീയതി മുതല് പത്ത് വര്ണ്ഷം േെിഞ്ഞാേുടപ്പനകയാ
സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ സമ്മതകത്താടുേൂടി, അതിനുമുന്പുള്ള ഒരു തീയതിയികോ, അതത്
സംഗതി കപാപ്പേ, സംസ്ഥാന നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ േമ്മിറികയാ ജില്ലാ ആസൂപ്തണ
േമ്മിറികയാ

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്

േമ്മിറികയാ

മുനിസിെല്

ആസൂപ്തണ

കോര്ണ്െകറഷകനാ

േമ്മിറികയാ

കജായിെ്

മുനിസിെല്

ആസൂപ്തണ

േൗൺസികോ

ടൗൺ

പഞ്ചായകത്താ പ്ഗാമപഞ്ചായകത്താ കജായിെ് ആസൂപ്തണ േമ്മിറികയാ, അങ്ങപ്പനയുള്ള
പ്ലാന് പുനരവകോേനം പ്പെയ്യുേയും ആവശ്യപ്പമന്ന് േരുതാവുന്ന അങ്ങപ്പനയുള്ള
പരിഷ്േരണങ്ങകളാടുേൂടി പുതുക്കുേകയാ പുതുക്കിെിക്കുേകയാ പ്പെകയ്യണ്തും ഈ
ആേ്റിപ്പെ വയവസ്ഥേൾ അനുസരിച്ച് അതിന് അനുമതി വാകങ്ങണ്തുമാണ്. പ്ലാന്
ോോവധി തീരുന്നതിനുമുന്പായി, പുതുക്കിയ പ്ലാനിന്, ഈ ആേ്റിപ്പെ വയവസ്ഥേൾ
അനുസരിച്ച്

അനുമതി

േഭയമാക്കിയിട്ടുണ്്

ഉറെുവരുകത്തണ്തുമാണ്:
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എന്ന്

ബന്ധപ്പെട്ട

അധിേൃതര്ണ്
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എന്നാല്,

അനുമതി

േഭിച്ച

ഒരു

മാസ്റ്റര്ണ്

പ്ലാന്,

ഈ

ആേ്റിപ്പേ

വയവസ്ഥേൾക്കനുസൃതമായി പിന്നീട് പ്പസിദ്ധീേരിക്കുേയും അനുമതി േഭിക്കുേയും
പ്പെയ്ത

ഒരു

മാസ്റ്റര്ണ്

പ്ലാന്

മുകഖന

റോകക്കണ്തും,

അനുമതി

േഭിച്ച

ഒരു

വിശ്രനഗരാസൂപ്തണ പദ്ധതി, ഈ ആേ്റിപ്പെ വയവസ്ഥേൾക്കനുസൃതമായി പിന്നീട്
പ്പസിദ്ധീേരിക്കുേയും അനുമതി േഭിക്കുേയും പ്പെയ്ത ഒരു വിശ്രനഗരാസൂപ്തണ
പദ്ധതി മുകഖന റോകക്കണ്തുമാണ്:
എന്നുമാപ്തമല്ല,

ആവശ്യപ്പമന്ന്

േരുതുന്നപക്ഷം,

അനുമതി

േഭിച്ച ഒരു വിശ്രനഗരാസൂപ്തണ പദ്ധതി, ഈ ആേ്റിപ്പേ വയവസ്ഥേൾക്കനുസൃതമായി
പ്പസിദ്ധീേരിക്കുേയും അനുമതി േഭിക്കുേയും പ്പെയ്ത ഒരു മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാന് മുകഖന
റോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോരമുള്ള സംഗതിേളില്, നിേവിേുള്ള അനുമതി േഭിച്ച
വിശ്രനഗരാസൂപ്തണ പദ്ധതിയിപ്പേ നിര്ണ്കേശ്ങ്ങൾ, മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാനില് പ്പകതയേമായി
പുനരവകോേനം

പ്പെകയ്യണ്തും

അതിപ്പെ

ോരണങ്ങൾ

വയക്തമായി

പ്പസ്താവിച്ചുപ്പോണ്് അനുകയാജയമായി പരിഹരികക്കണ്തുമാണ്.”.
49. 51-ാം വേുെിനുപേരം പുതിയ വേുെ് കെര്ണ്ക്കല്.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 51-ാം
വേുെിന് പേരം താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“51. വിേസന അകതാറിറിയുപ്പട രൂപീേരണം.—സര്ണ്ക്കാരിന്, ആസൂപ്തിതമായ
പ്പാകരശ്ിേ വിേസനത്തിപ്പെയും ഒരു നഗര പ്പകരശ്ത്തിപ്പെ അപ്പല്ലങ്കില് വിേസന
സാധയതയുള്ള

ഏപ്പതങ്കിേും

പ്പകരശ്ത്തിപ്പെ

പ്പധാന

വിേസന

പദ്ധതിേൾ

നടെിോക്കുന്നതിപ്പെയും അപ്പല്ലങ്കില് പ്പധാന സ്േീമുേളുപ്പടയും പദ്ധതിേളുപ്പടയും
ഏകോപനത്തിപ്പെയും

അപ്പല്ലങ്കില്

നടെിോക്കുന്നതിനായി

വിവിധ

സമാഹരിക്കുന്നതിപ്പെയും

പ്പധാന

വിേസന

കപ്സാതസ്സുേളില്

താല്പരയങ്ങൾക്കായി,

െീെ്

പദ്ധതിേൾ

നിന്നുള്ള

വിഭവങ്ങൾ

ടൗൺ

പ്ലാനറുമായി

േൂടിയാകോെിച്ച്, ഗസറ് വിജ്ഞാപനം വെി, വിജ്ഞാപനത്തില് പ്പകതയേം പറയാവുന്ന
അങ്ങപ്പനയുള്ള

തീയതി

മുതല്

പ്പാബേയകത്താടുേൂടിയും

അങ്ങപ്പനയുള്ള

പ്പകരശ്ങ്ങൾക്കു കവണ്ിയും, ഈ ആേ്റിപ്പെ 56-ാം വേുെിപ്പെ വയവസ്ഥേൾ പ്പോരമുള്ള
അധിോരം

വിനികയാഗിക്കുന്നതിനും

െുമതേേൾ

നിര്ണ്വഹിക്കുന്നതിനുമായി

ഒരു

വിേസന അകതാറിറി രൂപീേരിക്കാവുന്നതാണ്.”.
50. 54-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 54-ാം വേുെില്, (1)-ാം
ഉപവേുെില്, (എെ്) ഖണ്ഡത്തിനുപേരം താപ്പെ പറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(എെ്)

വിേസന

അകതാറിറിയുപ്പട

പ്പമമ്പര്ണ്

പ്പസപ്േട്ടറി,

അകേഹം ടൗൺ പ്ലാനറുപ്പട പരവിയില് താപ്പെയല്ലാത്ത, നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണത്തികോ
മുനിസിെല്

അഡ്മിനിസ്കപ്ടഷനികോ

പത്തു

വര്ണ്ഷത്തില്

പ്പവൃത്തിപരിെയമുള്ള, ഒരു സര്ണ്ക്കാര്ണ് ഉകരയാഗസ്ഥന് ആയിരികക്കണ്താണ്.”.
51. 61-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 61-ാം വേുെില്,—

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

േുറയാത്ത

32

“മാസ്റ്റര്ണ്

(i)

പ്ലാനുേൾക്കും”

എന്ന

വാക്കുേൾക്ക്

കശ്ഷം

“പ്പകതയേ

പ്പകരശ്ത്തിന് കവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപരപ്ലാനുേൾക്കും” എന്ന വാക്കുേളും “മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാകനാ”
എന്ന വാക്കുേൾക്ക് കശ്ഷം “പ്പകതയേ പ്പകരശ്ത്തിന് കവണ്ിയുള്ള സ്ഥേപരപ്ലാകനാ”
എന്ന വാക്കുേളും കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ii)

“അനുസൃതമായല്ലാപ്പതകയാ

ഭംഗം

വരുത്തുന്ന

വിധത്തികോ”

എന്ന

വാക്കുേൾക്കു പേരം “അനുസൃതമായല്ലാപ്പത” എന്ന വാക്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(iii) നിേവിേുള്ള േുറിെ് വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
52. 62-ാം വേുെിന് പേരം പുതിയ വേുെ് കെര്ണ്ക്കല്.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 62-ാം
വേുെിനുപേരം താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“62.

പ്ലാന്

പ്പവര്ണ്ത്തനത്തില്

വരുന്ന

തീയതി.—(1)

61-ാം

വേുെിപ്പെ

ആവശ്യത്തികേക്കായി പ്ലാന് പ്പവര്ണ്ത്തനത്തില് വരുന്ന തീയതി, ഈ ആേ്റിപ്പെ
വയവസ്ഥേൾക്കുേീെില്

പ്ലാനിന്കമല്

ക്ഷണിച്ചുപ്പോണ്ുള്ള

കനാട്ടീസ്

ആകക്ഷപങ്ങളും

ഔകരയാഗിേ

ഗസറില്

അഭിപ്പായങ്ങളും
പ്പസിദ്ധീേരിക്കുന്ന

തീയതിയായിരിക്കുന്നതാണ്.
(2) ഒരു പ്പകരശ്ത്ത് അനുമതി േഭിച്ച മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാനും അനുമതി േഭിച്ച വിശ്ര
നഗരാസൂപ്തണ പദ്ധതിയും നിേവിേുള്ള സാഹെരയത്തില്, ഈ ആേ്റിപ്പേ 50-ാം
വേുെുപ്പോരം അനുമതി േഭിച്ച ഒരു വിശ്ര നഗരാസൂപ്തണ പദ്ധതിപ്പയ അനുമതി േഭിച്ച
ഒരു മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാന് മുകഖന റോക്കിയിട്ടുള്ള സംഗതിയിപ്പോെിപ്പേ, അനുമതി േഭിച്ച
വിശ്രനഗരാസൂപ്തണ പദ്ധതിയിപ്പേ വയവസ്ഥേൾ അനുമതി േഭിച്ച മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാനിപ്പേ
വയവസ്ഥേൾക്കുകമല് നിേനില്ക്കുന്നതാണ്.
(3) ഒരു പ്പകരശ്ത്ത് അനുമതി േഭിച്ച മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാനും പ്പസിദ്ധീേരിച്ച
വിശ്രനഗരാസൂപ്തണ പദ്ധതിയും നിേവിേുള്ള സംഗതിയില്, അനുമതി േഭിച്ച മാസ്റ്റര്ണ്
പ്ലാനിപ്പേ

വയവസ്ഥേൾ

പ്പസിദ്ധീേരിച്ച

വിശ്ര

നഗരാസൂപ്തണ

പദ്ധതിയിപ്പേ

വയവസ്ഥേൾക്കുകമല് നിേനില്ക്കുന്നതാണ്.
(4) ഒരു പ്പകരശ്ത്ത് പ്പസിദ്ധീേരിച്ച മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാനും അനുമതി േഭിച്ച
വിശ്രനഗരാസൂപ്തണ പദ്ധതിയും നിേവിേുള്ള സംഗതിയില്, അനുമതി േഭിച്ച വിശ്ര
നഗരാസൂപ്തണ

പദ്ധതിയിപ്പേ

വയവസ്ഥേൾ

പ്പസിദ്ധീേരിച്ച

മാസ്റ്റര്ണ്

പ്ലാനിപ്പേ

വയവസ്ഥേൾക്കുകമല് നിേനില്ക്കുന്നതാണ്.
(5) ഒരു പ്പകരശ്ത്ത് പ്പസിദ്ധീേരിച്ച മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാനും പ്പസിദ്ധീേരിച്ച
വിശ്രനഗരാസൂപ്തണ

പദ്ധതിയും

നിേവിേുള്ള

സംഗതിയില്,

പ്പസിദ്ധീേരിച്ച

വിശ്രനഗരാസൂപ്തണ പദ്ധതിയിപ്പേ വയവസ്ഥേൾ പ്പസിദ്ധീേരിച്ച മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാനിപ്പേ
വയവസ്ഥേൾക്കുകമല് നിേനില്ക്കുന്നതാണ്.
(6)

ഈ

പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള

ആേ്റിനനുസൃതമായി
സ്ഥേപരപ്ലാനിപ്പേ
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പ്പകരശ്ത്തിനുകവണ്ിയുള്ള,

മകറപ്പതാരുപ്ലാനിപ്പേയും

വയവസ്ഥേൾക്കു

കമല്

നിേനില്ക്കുന്നതാണ്.”.
53. 63-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 63-ാം വേുെില്,—
(1) (1)-ാം ഉപവേുെില്,—
(i) “ഈ ആേ്റില് എന്തുതപ്പന്ന അടങ്ങിയിരുന്നാേും” എന്ന വാക്കുേൾ
വിട്ടുേളകയണ്താണ്;
(ii) “മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി പ്പകമയംവെി തീരുമാനം എടുത്തകതാ,
വിശ്ര നഗരാസൂപ്തണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി വിജ്ഞാപനം പ്പെയ്തിട്ടുള്ളകതാ
ആയ” എന്ന വാക്കുേൾക്ക് പേരം “ഒരു മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാകനാ ഒരു വിശ്ര നഗരാസൂപ്തണ
പദ്ധതികയാ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഉകേശ്യത്തിനായി വിജ്ഞാപനം പ്പെയ്തിട്ടുള്ള” എന്ന
വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(2) (1)-ാം ഉപവേുെിനുേീെിേുള്ള നിേവിപ്പേ േുറിെിനുപേരം താപ്പെെറയുന്ന
േുറിെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
േുറിെ്:—ഈ വേുെിപ്പെ ആവശ്യത്തികേക്കായി “ഇടക്കാേ വിേസനം” എന്ന
പ്പകയാഗത്തിന്, ഈ ആേ്റ് പ്പോരം ഒരു പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഉകേശ്യം ഗസറില്
വിജ്ഞാപനം

പ്പെയ്യുന്ന

പ്പസിദ്ധീേരിക്കുന്ന

തീയതിക്കും

തീയതിക്കും

േരട്

ഇടയിേുള്ള

പ്ലാന്

ഔകരയാഗിേ

ോേയളവിപ്പേ

ഗസറില്
വിേസനം

എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു.”;
(3)

(2)-ാം

ഉപവേുെില്

“അംഗീേരിക്കാവുന്നതാണ്.”

എന്ന

വാക്കിനും

െിഹ്നത്തിനും കശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“ഇടക്കാേ വിേസന ഉത്തരവിന് അനുമതി നല്േിയ വസ്തുത ഗസറില്
വിജ്ഞാപനം പ്പെകയ്യണ്താണ്.”;
(4) (4)-ാം ഉപവേുെില്, “പ്ലാന് പ്പവര്ണ്ത്തനത്തില് വരുന്നകതാടു േൂടി” എന്ന
വാക്കുേൾക്ക് പേരം “ഈ ആേ്റിപ്പേ വയവസ്ഥേൾക്കു േീെില് ആകക്ഷപങ്ങളും
അഭിപ്പായങ്ങളും ക്ഷണിച്ചുപ്പോണ്ുള്ള പ്ലാനിപ്പെ പ്പസിദ്ധീേരണം സംബന്ധിച്ച കനാട്ടീസ്
ഔകരയാഗിേ

ഗസറില്

പ്പസിദ്ധീേരിക്കുന്നകതാടു

േൂടി”

എന്ന

വാക്കുേൾ

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(5) ഒന്നും രണ്ും മൂന്നും നാേും ക്ലിപ്ത നിബന്ധനേൾ വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
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54. 71-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 71-ാം വേുെില്,—
(i) നിേവിേുള്ള വയവസ്ഥ അതിപ്പെ (1)-ാം ഉപവേുെ് ആയി അക്കമികടണ്തും
അപ്പോരം അക്കമിട്ട (1)-ാം ഉപവേുെില്, “തയ്യാറാക്കാവുന്നതും” എന്ന വാക്കിനു പേരം
“തയ്യാറാക്കുേകയാ തയ്യാറാക്കിക്കുേകയാ പരിഷ്േരണങ്ങകളാട് േൂടികയാ അല്ലാപ്പതകയാ
സവീേരിക്കുേകയാ പ്പെയ്യാവുന്നതും” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ii) അപ്പോരം അക്കമിട്ട (1)-ാം ഉപവേുെിന് കശ്ഷം താപ്പെെറയുന്ന ഉപവേുെ്
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(2) മുനിസിെല്
ടൗൺ

പഞ്ചായത്തികനാ

പ്പകരശ്പ്പത്ത

പ്ഗാമപഞ്ചായത്തികനാ,

ഏപ്പതങ്കിേും

തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ

കോര്ണ്െകറഷകനാ

ഭാഗം

സംബന്ധിച്ച്,

തയ്യാറാക്കിക്കുന്നതികനാ

മുനിസിെല്
അതിപ്പെ
ഒരു

േൗൺസിേികനാ

അധിോരിതയിേുള്ള

ോെ്

പൂളിംഗ്

പരിഷ്േരണങ്ങകളാട്

സ്േീം
േൂടികയാ

അല്ലാപ്പതകയാ സവീേരിക്കുന്നതികനാ, ഒരു പ്പകമയം വെി, തീരുമാനിക്കാവുന്നതുമാണ്.”.
55. 74-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ

74-ാം വേുെില്, (1)-ാം

ഉപവേുെ് വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
56. 76-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 76-ാം വേുെില്, “ജില്ലാ
ആസൂപ്തണ േമ്മിറിയും” എന്ന വാക്കുേൾക്ക് കശ്ഷം “പ്പമകപ്ടാകപാളിറന് ആസൂപ്തണ
േമ്മിറിയും” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
57. 83-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 83-ാം വേുെില്, (3)-ാം
ഉപവേുെില്, “െുമത്തുന്നതില് നിന്നും ഒെിവാകക്കണ്തുപ്പണ്ങ്കില്” എന്ന വാക്കുേൾക്ക്
പേരം “െുമത്തുന്നത് ഒെിവാകക്കണ്ത് ആവശ്യമാപ്പണന്ന് േരുതുന്നുപ്പവങ്കില്,” എന്ന
വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
58. അദ്ധയായം XII-പ്പേ ശ്ീര്ണ്ഷേത്തിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ അദ്ധയായം
XII-പ്പേ ശ്ീര്ണ്ഷേത്തിന് പേരം “കേരള േോ ലപതൃേ േമ്മീഷന്” എന്ന ശ്ീര്ണ്ഷേം
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
59. അദ്ധയായം XII-പ്പേ െിേ പരപ്പകയാഗങ്ങൾക്ക് പേരം മറ് െിേ പരപ്പകയാഗങ്ങൾ
കെര്ണ്ക്കല്.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ അദ്ധയായം XII-ല്, “അര്ണ്ബന് ആര്ണ്ട്ട്” എന്ന വാക്കുേൾ
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എവിപ്പടപ്പയല്ലാം വരുന്നുകവാ അവിപ്പടപ്പയല്ലാം പേരം “േോ ലപതൃേ” എന്ന വാക്കുേൾ
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
60. 86-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 86-ാം വേുെില്,—
(i) “പരിപാേിക്കുന്നതിനും” എന്ന വാക്കിനുകശ്ഷം “സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും”
എന്ന വാക്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ii) “നഗര പാരിസ്ഥിതിേ രൂപേല്പനയുപ്പട” എന്ന വാക്കുേൾക്ക് പേരം
“ഭൂസവഭാവം, നിര്ണ്മ്മിത-പാരിസ്ഥിതിേ വികശ്ഷണങ്ങൾ/ സവികശ്ഷതേൾ, രൂപേല്െനാ
സവഭാവം, അര്ണ്ബന് സ്കേെ് എന്നിവയുപ്പട” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
61.

91-ാം

വേുെിപ്പെ

കഭരഗതി.—പ്പധാന

ആേ്റിപ്പേ

91-ാം

വേുെില്,

“പരിപാേിക്കുന്നതും” എന്ന വാക്കിന് കശ്ഷം “സംരക്ഷിക്കുന്നതും” എന്ന വാക്ക്
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
62. 97-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 97-ാം വേുെില്, (1)-ാം
ഉപവേുെില്, (ബി) ഖണ്ഡത്തില്, “മറു ൊര്ണ്ജുേളും െീസും” എന്ന വാക്കുേൾക്ക്
പേരം

“മറു

ൊര്ണ്ജുേകളാ

പിെേകളാ

െീസുേകളാ”

എന്ന

വാക്കുേൾ

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
63.

98-ാം

വേുെ്

വിട്ടുേളയല്.—പ്പധാന

ആേ്റിപ്പേ

98-ാം

വേുെ്

വിട്ടു

േളകയണ്താണ്.
64.

99-ാം

വേുെ്

വിട്ടുേളയല്.—പ്പധാന

ആേ്റിപ്പേ

99-ാം

വേുെ്

വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
65. 100-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 100-ാം വേുെില്,—
(1) (1)-ാം ഉപവേുെില്, “െണ്ുേപ്പള സംബന്ധിച്ച് ശ്രിയായ അക്കൗണ്ുേളും
പ്പസക്തമായ

മറു

കരഖേളും”

എന്ന

വാക്കുേൾക്കു

പേരം

“അക്കൗണ്ുേപ്പള

സംബന്ധിച്ച ശ്രിയായ കരഖേൾ” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(2) (2)-ാം ഉപവേുെിന് പേരം താപ്പെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
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“(2) (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം വച്ചുകപാരുന്ന അക്കൗണ്ുേൾ സര്ണ്ക്കാരിപ്പേ
നിേവിേുള്ള എല്ലാ ആഡിറ് നടപടിപ്േമങ്ങൾക്കും വികധയമായിരികക്കണ്താണ്.”.
66.

101-ാം

വേുെിപ്പെ

കഭരഗതി.—പ്പധാന

ആേ്റിപ്പേ

101-ാം

വേുെില്,

(2)-ാം ഉപവേുെില്, “സമര്ണ്െികക്കണ്തും” എന്ന വാക്കിന് പേരം “േഭയമാകക്കണ്തും”
എന്ന വാക്കും, “സമര്ണ്െികക്കണ്തുമാണ്” എന്ന വാക്കിന് പേരം “േഭയമാകക്കണ്തുമാണ്”
എന്ന വാക്കും, “കബാര്ണ്ഡിന്” എന്ന വാക്കിന് പേരം “സര്ണ്ക്കാരിന്” എന്ന വാക്കും
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
67. 102-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 102-ാം വേുെില്, “കബാര്ണ്ഡ്
നിയമിച്ചകതാ അധിോരപ്പെടുത്തിയകതാ ആയ ആളുേൾകക്കാ” എന്ന വാക്കുേൾക്ക്
പേരം

“സംസ്ഥാന

നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ

േമ്മിറികക്കാ”

എന്ന

വാക്കുേൾ

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
68. 106-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 106-ാം വേുെില്,—
(i) “െണ്ികേക്ക്” എന്ന വാക്കിന് പേരം “അക്കൗണ്ികേക്ക്” എന്ന വാക്ക്
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ii) “ജില്ലാ

ആസൂപ്തണ

േമ്മിറിയുപ്പടകയാ

പ്പമകപ്ടാകപാളിറന്

ആസൂപ്തണ

േമ്മിറിയുപ്പടകയാ” എന്ന വാക്കുേൾ വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
69. 108-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 108-ാം വേുെില്, “അര്ണ്ബന്
ആര്ണ്ട്ട്”

എന്ന

വാക്കുേൾക്ക്

പേരം

“േോ

ലപതൃേ”എന്ന

വാക്കുേൾ

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
70. 110-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 110-ാം വേുെില്,—
(i) മാര്ണ്ജിനല് ശ്ീര്ണ്ഷേത്തിന് പേരം താപ്പെെറയുന്ന മാര്ണ്ജിനല്

ശ്ീര്ണ്ഷേം

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“വിേസന അകതാറിറിേൾക്ക് പണം േടം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അധിോരം”
(ii)

നിേവിേുള്ള

വയവസ്ഥയിപ്പേ

“തകേശ്സവയംഭരണ

സ്ഥാപനത്തികനാ

വിേസന അകതാറിറികക്കാ” എന്ന വാക്കുേൾക്ക് പേരം “വിേസന അകതാറിറിക്ക്”
എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
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71. 111-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 111-ാം വേുെിപ്പെ മാര്ണ്ജിനല്
ശ്ീര്ണ്ഷേത്തില് “സര്ണ്ക്കാരിപ്പെയും കബാര്ണ്ഡിപ്പെയും” എന്ന വാക്കുേൾക്ക് പേരം
“സര്ണ്ക്കാര്ണ് മുതോയവയുപ്പട” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
72. 112-ാം വേുെിപ്പെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 112-ാം വേുെില്,—
(1)

(2)-ാം

ഉപവേുെില്,

“െട്ടത്തിപ്പെകയാ

പ്പറഗുകേഷപ്പെകയാ”

എന്ന

വാക്കുേൾക്ക് പേരം “െട്ടത്തിപ്പെ” എന്ന വാക്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(2) (3)-ാം ഉപവേുെില്,—
(i) (ലവ), (ഇസഡ്), (എഎ) എന്നീ ഖണ്ഡങ്ങളില്, “അര്ണ്ബന് ആര്ണ്ട്ട്” എന്ന
വാക്കുേൾക്ക് പേരം “േോ ലപതൃേ” എന്ന വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ii) (എഎ) ഖണ്ഡത്തില്, “െണ്്” എന്ന വാക്കിന് പേരം “അക്കൗണ്്”
എന്ന വാക്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(iii) (എബി) ഖണ്ഡത്തില്, “തകേശ്സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും വിേസന
അകതാറിറിേളും” എന്ന വാക്കുേൾക്ക് പേരം “വിേസന അകതാറിറിേൾ” എന്ന
വാക്കുേൾ കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(iv)

(എഎെ്)

ഖണ്ഡത്തില്,

“െണ്ികേക്ക്” എന്ന വാക്കിന് പേരം

“അക്കൗണ്ികേക്ക്” എന്ന വാക്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(3) (4)-ാം ഉപവേുെില്,—
(എ) “അപ്പല്ലങ്കില് പ്പറഗുകേഷനും” എന്ന വാക്കുേൾ വിട്ടുേളകയണ്താണ്;
(ബി)

“െട്ടത്തികോ

പ്പറഗുകേഷനികോ”

എന്ന

വാക്കുേൾക്ക്

പേരം

“െട്ടത്തില്” എന്ന വാക്കും, “െട്ടത്തികനാ പ്പറഗുകേഷകനാ” എന്ന വാക്കുേൾക്ക് പേരം
“െട്ടത്തിന്” എന്ന വാക്കും “െട്ടകമാ പ്പറഗുകേഷകനാ പ്പോരം” എന്ന വാക്കുേൾക്ക് പേരം
“െട്ട പ്പോരം” എന്ന വാക്കുേളും കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
73. റോക്കേും ഒെിവാക്കേും.—(1) 2021-പ്പേ കേരള നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ (കഭരഗതി)
ഓര്ണ്ഡിനന്സ് (2021-പ്പേ 83) ഇതിനാല് റോക്കിയിരിക്കുന്നു.
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(2) അങ്ങപ്പന റോക്കിയിരുന്നാല്ത്തപ്പന്നയും, പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സ് പ്പോരം
കഭരഗതി പ്പെയ്യപ്പെട്ട പ്പധാന ആേ്റിന്േീെില് പ്പെയ്തകതാ പ്പെയ്തതായി േരുതപ്പെടുന്നകതാ
ആയ ഏപ്പതങ്കിേും ോരയകമാ, എടുത്തകതാ എടുത്തതായി േരുതപ്പെടുന്നകതാ ആയ
ഏപ്പതങ്കിേും നടപടികയാ, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ് പ്പോരം കഭരഗതി പ്പെയ്യപ്പെട്ട പ്പധാന
ആേ്റിന്േീെില് പ്പെയ്തതാകയാ എടുത്തതാകയാ േരുതപ്പെകടണ്താണ്.

ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ,

ഗവര്ണ്ണര്ണ്.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-C) Department
NOTIFICATION
No. 16509/Leg. C1/2020/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 24th August, 2021
8th Chingam, 1197
2nd Bhadra, 1943.

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of
Kerala is pleased to authorise the publication in the Gazette of the following translation in
English language of the Kerala Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2021
(122 of 2021).

By order of the Governor,

V. HARI NAIR,
Law Secretary.
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[Translation in English of “2021-പ്പേ കേരള നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ (കഭരഗതി)
ഓര്ണ്ഡിനന്സ്” published under the authority of the Governor.]

ORDINANCE No. 122 OF 2021
THE KERALA TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2021
Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-second Year of the Republic of
India.
AN
ORDINANCE
to amend the Kerala Town and Country Planning Act, 2016.
Preamble.—WHEREAS, the Kerala Town and Country Planning Ordinance, 2021 (42 of
2021) was promulgated by the Governor of Kerala on the 23rd day of February, 2021;
AND WHEREAS, a Bill to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature
could not be introduced in, and passed by, the Legislative Assembly of the State of Kerala,
during its session which commenced on the 24th day of May, 2021 and ended on the 10th day
of June, 2021;
AND WHEREAS, in order to keep alive the provisions of the said Ordinance, the Kerala
Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2021 (83 of 2021) was promulgated by
the Governor of Kerala on the 1st day of July, 2021;
AND WHEREAS, a Bill to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature
could not be introduced in and passed by, the Legislative Assembly of the State of Kerala,
during its session which commenced on the 22nd day of July, 2021 and ended on the 13th day
of August, 2021;
AND WHEREAS, under sub clause (a) of clause (2) of Article 213 of the Constitution of
India the said Ordinance will cease to operate on the 2nd day of September, 2021;
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AND WHEREAS, difficulties will arise if the provisions of the said Ordinance are not kept
alive;
AND WHEREAS, the Legislative Assembly of the State of Kerala is not in session and the
Governor of Kerala is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to
take immediate action;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the
Constitution of India, the Governor of Kerala is pleased to promulgate the following
Ordinance:—
1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Kerala Town
and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2021.
(2) It shall be deemed to have come into force on the 25th day of February, 2021.
2. Act 9 of 2016 to be temporarily amended.—During the period of operation of this
Ordinance, the Kerala Town and Country Planning Act, 2016 (hereinafter referred to as the
principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in sections 3 to 72.
3. Substitution of certain expressions for certain other expressions.—In the principal
Act,—
(i) for the words “Town and Country Planning Department”, wherever they occur,
the words “Local Self Government Department (Planning)” shall be substituted;
(ii) for the words “perspective plan”, wherever they occur, the words “spatial
perspective plan” shall be substituted;
(iii) for the

words “Board” or “State Town

and Country Planning Board”,

wherever they occur, the words “State Town and Country Planning Committee” shall be
substituted.
4. Amendment of section 2.—In section 2,—
(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—
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“(ba) “Annual Plan” means socio-economic plan prepared by the State or Local
Self Government Institutions for implementing schemes and projects within a fixed financial
year, in accordance with development priorities of the State;”;
(ii) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:—
“(h) “development” means in a wider perspective, the social, economic and
sustainable development of an area in total, and includes various aspects of development
relating to land or space and shall specifically include subdivision of any land, construction of
the building, engineering, mining or other activities in, on, over or under the land, or making
of any physical change in any building or land, or any change in the use of any building or
land;”;
(iii) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:—
“(ha) “disaster” means a disaster as defined in the Disaster Management Act,
2005 (Central Act 53 of 2005);”;
(iv) for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:—
“(j) “Five Year Plan” means an economic plan prepared by the State or Local
Self Governments to achieve the goals and objectives like growth, development, employment,
self-reliance, and social justice for a period of five years or for a period as decided by the
Government from, time to time;”;
(v) after clause (n), the following clause shall be inserted, namely:—
“(na) “land” includes benefits arising out of land, and things attached to the earth
or permanently fastened to anything attached to the earth and shall also include, but not limited
to, water bodies, forest, mangroves, wetland and the like;”;
(vi) in clause (r), after the words “carried out” the words “and the said plan shall be
in force for a period of fifteen years” shall be inserted;
(vii) after clause (t), the following clause shall be inserted, namely:—
“(ta) “mitigation” means mitigation as defined in the Disaster Management
Act,2005 ( Central Act 53 of 2005) in force in the State;
(viii) after clause (x), the following clause shall be inserted, namely:—
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“(xa) “Perspective Plan” means, for the purpose of this Act, a long term plan
approximately for a period of twenty years providing the goals, policies and strategies for the
economic and spatial development of the State, District or a Metropolitan area, as the case may
be;”;
(ix) in clause (z), after the words and symbol “a master plan for a joint planning
area” the symbol and words “,spatial plan for special area” shall be inserted;
(x) after clause (aa), the following clauses shall be inserted, namely:—
“(aaa) “priority action plan” means an action plan prepared within the
framework of a plan prepared in accordance with this Act for a district, metropolitan area, local
planning area, or a special area, as the case may be, indicating priorities and programmes for
the spatial development of said area, and it shall form part of the respective plan;
(aab) “published plan” means a plan published, in accordance with the
provisions of this Act and rules made thereunder, inviting objections and suggestions to be
received within the prescribed time limit;”;
(xi) after clause (ab) the following clause shall be inserted, namely:—
“(aba) “sanctioned plan” means a plan published in accordance with the
provisions of this Act and rules made thereunder, and sanctioned after incorporating suitable
modifications taking into consideration of the objections and suggestions if any;”;
(xii) after clause (ac), the following clauses shall be inserted, namely:—
“(aca)“Special Area” means an area, identified by the State or a Municipal
Corporation or a Municipal Council constituted under section 4 of the Kerala Municipality Act,
1994 (20 of 1994) or a Town Panchayat or a Village Panchayat constituted under section 4 of
the Kerala Panchayat Raj Act, 1994 (13 of 1994) which needs immediate planning in the
backdrop of disaster, environmental vulnerability, heritage conservation, urgent infrastructure
development as directed by Government and such special area shall come under the jurisdiction
of one or more Local Self Government Institutions;
(acb) “Spatial plan for a Special Area” means a plan prepared for a Special Area
providing the policies, programmes and detailed proposals for spatial development of such
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area, and indicating the manner in which the use of land and developments therein shall be
carried out;

(acc) “State Development Council” means the State Development Council
constituted under section 55 of the Kerala Municipality Act, 1994 (20 of 1994);
(acd) “State Planning Board” means the advisory board constituted under the
Government, to enable the Government to formulate development plans based on scientific
assessment of the resources of the State and growth priorities and to facilitate planning and
implementation of development schemes or projects in the State, as the case may be.”.
5. Amendment of heading of Chapter II.—In the principal Act, in Chapter II, for the
heading “STATE TOWN AND COUNTRY PLANNING BOARD AND THE PERSPECTIVE
PLAN FOR THE STATE”, the heading “STATE TOWN AND COUNTRY PLANNING
COMMITTEE AND THE SPATIAL PERSPECTIVE PLAN FOR THE STATE” shall be
substituted.
6. Substitution of new section for section 3.—In the principal Act, for section 3, the
following section shall be substituted, namely:—
“3. Constitution of the State Town and Country Planning Committee.— (1) As soon
as may be, after the commencement of this Act, the Government may, by notification in the
Gazette, constitute and appoint the State Town and Country Planning Committee for the
purpose of carrying out the functions assigned to it under this Act.
(2) The State Town and Country Planning Committee shall consist of a
Chairperson, a Vice-Chairperson and other eighteen members as specified in sub-section (4).
(3) The Minister for Local Self Government Department, in the State, shall be
the Chairperson of the State Town and Country Planning Committee, and the Vice-Chairperson
of the State Planning Board shall be the Vice-Chairperson of the said Committee.
(4) The other members of the State Town and Country Planning Committee
shall be the following, namely:—
(a) the Principal Secretary to Government, Local Self Government
Department;
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(b) the Secretaries of the Departments of Revenue, Finance, Agriculture,
Planning and Economic Affairs, Environment, Public Works, Transport, Forest and Wildlife,
Power and Water Resources;
(c) the Member of the State Planning Board in charge of Decentralised
Planning;
(d) the Chief Town Planner;
(e) the Land Revenue Commissioner;
(f) the Chairperson, Kerala State Pollution Control Board; and
(g) three non-official members, as nominated by the Government, of whom
one person shall be an expert qualified in Town and Country Planning and the other two persons
shall, in the opinion of the Government, possess special knowledge or practical experience in
matters relating to transportation, agriculture, economics or environment.
(5) The Principal Secretary to Government, Local Self Government Department
in the State shall be the ex-officio Member-Secretary of the State Town and Country Planning
Committee and the Chief Town Planner shall be its Joint Secretary.
(6) The following persons may be invited to the meetings of the State Town and
Country Planning Committee as Special Invitees, as and when their presence is required at
those meetings, namely:—
(a) representatives of the Ministries of the Central Government, in-charge
of Railways, Civil Aviation, Shipping, Defence, Transport and Communications, Environment
and Forest, Urban Development, Rural Development, etc.;
(b) Secretaries to Government Departments other than those mentioned in
clause (b) of sub-section (4);
(c) the Chairperson of the Kerala Regional Chapter Institute of Town
Planners, India;
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(d) the Chairpersons of the District Planning Committee, the Metropolitan
Planning Committee, Local Self Government Institution and the Development Authority
concerned; and
(e) any other experts, officials, representatives of organizations and the
like, with whom the State Town and Country Planning Committee desires to consult.”.
7. Amendment of section 4.—In the principal Act, in section 4, in clause (f), for the word
“operations”, the words “development activities” shall be substituted.
8. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, for the word “committees”,
wherever it occurs, the words “sub committees” and for the word “committee” wherever it
occurs, the words “sub committee” shall be substituted.
9. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act, in sub-section (2), the
words “for a period of not less than fourteen days” shall be omitted.
10. Amendment of section 7.—In sub-section (2) of section 7 of the principal Act, for
the words “one of the Vice-Chairpersons” , the words “ the Vice-Chairperson” shall be
substituted.
11. Substitution of new section for section 8.—In the principal Act, for section 8, the
following section shall be substituted, namely:—
“8. Matters that may be dealt within the Spatial Perspective Plan for the State.—(1)
The Spatial Perspective Plan for the State shall contain,—
(a) integrated vision for the spatial development of the State;
(b) strategies and policies for spatial development approximately for a period of
twenty years.
(2) The Spatial Perspective Plan for the State shall, inter alia, deal with all or any of
the following matters, namely:—
(a) physical and natural resource potentials and their utilisation;
(b) urbanisation, population assignment, settlement pattern of urban centres and
rural centres with their hierarchy and functional specialisation;
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(c) national and state level transportation network;
(d) infrastructure development;
(e) generalized land utilization;
(f) natural hazard prone areas;
(g) protection of environmentally and ecologically sensitive areas;
(h) conservation of national and state level heritage areas;
(i ) spatial dimensions of the following sectors, namely:—
(i) development of trade, commerce and industries;
(ii) agriculture and rural development;
(j) any other particulars and details as may be deemed necessary for ensuring
spatial planning of the State and as may be directed, by the Government.”.
12. Amendment of section 9.—In section 9 of the principal Act,—
(1) in sub-section (3), for the words “one hundred and eighty”, the word “ninety”
shall be substituted;
(2) in sub-section (4), for the words “shall be forwarded to Government for
sanction”, the words “ shall be forwarded to the State Development Council and the said fact
shall be informed to the Government” shall be substituted;
(3) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:—
“(4A) The State Development Council shall consider the

draft Spatial

Perspective Plan for the State, and forward the same to the Government for sanction, with
suggestions for modifications, if any, as soon as may, within sixty days from the date of its
receipt.”;
(4) in sub-section (5), for the words “one news paper”, the words and brackets
“two newspapers (of which one shall be in the regional language)”, and for the word “sale” the
words “sale and the spatial perspective plan for the state as sanctioned by the Government shall
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also be published in the official website of the Technical Secretariat of the State Town and
Country Planning Committee” shall be substituted;
(5) after sub-section (5), the following sub-section shall be inserted, namely:—
“(5A) The Government shall forward the Spatial Perspective Plan for the
State sanctioned under sub-section (5), to the State Planning Board for incorporating the Plan
suitably in the State Perspective Plan, Five Year Plans and Annual Plans, or in any of them, as
the case may be.”;
(6) in sub-section (6), after the brackets and figures “(3), (4)”, the brackets,
figure and letter “(4A)” shall be inserted.
13. Amendment of section 11.—In section 11 of the principal Act,—
(i) in clause (a), for the words “spatial development” the words “spatial planning and
development” shall be substituted;
(ii) in clause (b), for the word “Commission” wherever it occurs, the words “State
Town and Country Planning Committee” shall be substituted;
(iii) in clause (e), after the words “Master Plans”, the words “spatial Plans for
special Area” shall be inserted;
(iv) in clause (h), for the words “Urban Art”, the words “Art and Heritage” shall be
substituted;
(v) in clause (i), the words “to him” shall be omitted.
14. Amendment of heading of CHAPTER III.—For the heading of CHAPTER III of the
principal Act, the heading “DISTRICT PLANNING COMMITTEE AND THE SPATIAL
PERSPECTIVE PLAN FOR THE DISTRICT” shall be substituted.
15. Amendment of section 13.—In section 13 of the principal Act,—
(1) in the marginal heading for the words “District Planning Committee and Plans
for the District”, the words “District Planning Committee and the Spatial Perspective Plan for
the District” shall be substituted;
(2) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—
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“(1) The District Planning Committee constituted by the Government under
section 53 of the Kerala Municipality Act, 1994 (20 of 1994) shall prepare or get prepared,
the Spatial Perspective Plan for the district as a whole, which shall be the spatial component of
the draft Development Plan for the district envisaged under section 53 of the Kerala
Municipality Act, 1994 (20 of 1994) and exercise such other functions assigned to it under this
Act.”.
16. Amendment of section 14.—In section 14 of the principal Act,—
(1) in the marginal heading, for the words “Powers and functions of the District
Planning Committee”, the words “Powers and functions of District Planning Committee in
respect of spatial planning” shall be substituted;
(2) in sub-section (2),—
(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
“(a) prepare or get prepared for the District as a whole, in consultation
with the Local Self Government Institutions in the district , the district level officer of the
Local Self Government Department (Planning) of the Government and district level officers
of other Government Departments and agencies in the district, a spatial Perspective Plan for
the district, taking into account the plans, if any, prepared by various Local Self Government
Institutions and any other plans prepared under this Act which have relevance to the district;”;
(ii) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—
“(aa) Metropolitan Planning Committees, if any, having jurisdiction in
any part of the district shall be consulted while preparing Spatial Perspective Plan for the
district;”;
(3) in sub-section (3),—
(i) for the words “special committees”, the words “sub committees” shall
be substituted;
(ii) in the proviso, for the words “perspective plan and execution plan”, the
words “spatial perspective plan” and for the word “special”, the word “sub” shall be
substituted.
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17. Substitution of new section for section 15.—In the principal Act, for section 15, the
following section shall be substituted, namely:—
“15. Spatial Perspective plan for the district and the matters that may be dealt
within the Spatial Perspective Plan.—(1) The District Planning Committee constituted by
the Government under section 53 of the Kerala Municipality Act, 1994 (20 of 1994) shall
prepare or get prepared the Spatial Perspective Plan for the District and it shall contain an
integrated vision, strategies and policies for the district on spatial development for a plan period
of approximately twenty years.
(2) The Spatial Perspective Plan for the District shall, inter alia, deal with all or
some of the following matters, namely:—
(a) physical and natural resource potentials and their utilisation;
(b) population assignment and settlement pattern including rural as well as
urban centres and their hierarchy and functional specialization;
(c) district level transportation system;
(d) generalized land utilisation pattern;
(e) housing and shelter development;
(f) conservation of environment, forests, ecologically sensitive areas and
heritage zones;
(g) integrated infrastructure development covering water, energy,
sanitation, education, health, recreation, communication and other utilities, facilities and
services;
(h) development of specific areas, if any, such as tribal areas, coastal areas,
economically backward areas, areas for establishment of new towns, etc;
(i) situational analysis in respect of hazard, vulnerability, risk and proposals
for mitigation and resilience;
(j) spatial development aspects of various sectors, namely:—

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

51

(i) agriculture and rural development and allied sectors;
(ii) trade, commerce and industries;
(iii) tourism;
(iv) animal husbandry and fisheries;
(v) any other sector which is determinant in the spatial planning and
development of the District;
(k) mobilization of fiscal resources for Plan implementation; and
(l) any other particulars and details as may be considered necessary for
ensuring planned development of the State and as may be directed by the Government.
(3) Priority Action Plan, taking into account major schemes and projects
envisaged in the Spatial Perspective Plan for the District and also the development priorities
assigned by the Central and State Governments, indicating phasing and prioritization of actions
for the implementation of short, medium and long term sectoral programmes, projects and
schemes or any other particulars as may be considered necessary in respect of spatial
development by the District Planning Committee concerned.”.
18. Omission of section 16.—Section 16 of the principal Act shall be omitted.
19. Amendment of section 17.—In section 17 of the principal Act,—
(1) in sub-section (1), for the words “to prepare”, the words “to prepare or get
prepared” shall be substituted;
(2) for the existing proviso to sub-section (3), the following proviso shall be
substituted, namely:—
“Provided that the District Planning Committee may appoint a sub committee under
sub-section (3) of section 14 consisting of not more than four of its members including the
person nominated by the Government, two persons possessing special knowledge or practical
experience in matters relating to transportation, agriculture, economics or environment and the
district level officer of the Local Self Government Department (Planning) of the Government
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for processing the objections and suggestions and to submit its report to the District Planning
Committee.”;
(3) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:—
“(4A) The Government shall forward the Spatial Perspective Plan for the
district sanctioned under sub-section (4) to the District Planning Committee concerned for
incorporating its proposals suitably in the District Development Plan while preparing the same
as envisaged under section 53 of the Kerala Municipality Act, 1994 (20 of 1994).”;
(4) in sub-section (5), for the word “sale” the following shall be substituted,
namely:—
“sale and the Spatial Perspective Plan for the District sanctioned by the
Government shall be published in the official website of the District Planning Committee.”.
20. Omission of section 18.—Section 18 of the principal Act shall be omitted.
21. Amendment of section 19.—In section 19 of the principal Act, for the words
“Perspective Plan and Execution Plan of the district and any other plans under this Act”, the
words “spatial perspective plan” shall be substituted.
22. Amendment of heading of Chapter IV.—For the heading of CHAPTER IV of the
principal Act, the following heading shall be substituted, namely:—
“METROPOLITAN

PLANNING

COMMITTEE

AND

THE

SPATIAL

PERSPECTIVE PLAN FOR THE METROPOLITAN AREA”.
23. Substitution of new section for section 21.—For section 21 of the principal Act, the
following section shall be substituted, namely:—
“21. Metropolitan Planning Committee and the Spatial Perspective Plan for the
Metropolitan Area.—The Metropolitan Planning Committee, if any, constituted by the
Government under section 54 of the Kerala Municipality Act, 1994 (20 of 1994), shall prepare
or get prepared a Spatial Perspective Plan for the Metropolitan Area, which shall be the spatial
component of the draft Development Plan for the Metropolitan Area envisaged under section
54 of the Kerala Municipality Act, 1994 (20 of 1994) and exercise such other functions
assigned to it under this Act.”.
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24. Amendment of section 22.—In section 22 of the principal Act,—
(1) in sub-section (2),—
(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
“(a) prepare or get prepared, in consultation with the Local Self
Government Institutions in the metropolitan area, the district level officer of the Local Self
Government Department (Planning) of the Government, and other Government Departments
and agencies in the Metropolitan Area, a Spatial Perspective Plan for the Metropolitan Area,
taking into account the Plans, if any, prepared by various Local Self Government Institutions
in the Metropolitan Area and any other plan prepared under this Act which have relevance to
the Metropolitan Area.”;
(ii) in clause (b), for the words “Perspective Plan and Execution Plan”, the words
“ Spatial Perspective Plan” shall be substituted;
(2) in sub-section (3),—
(i) for the words “special committees”, the words “sub committees” shall be
substituted;
(ii) in the proviso, for the words “special committees in the preparation of
perspective plan and execution plan ”, the words “sub committee in the preparation of spatial
perspective plan” shall be substituted.
25. Substitution of new section for section 23.—For section 23 of the principal Act, the
following section shall be substituted, namely:—
“23.Metropolitan Planning Committees and Spatial Perspective Plan for

the

Metropolitan Area and matters that may be dealt within the Spatial Perspective Plan.—(1)The
Metropolitan Planning Committee constituted by the Government under section 54 of the
Kerala Municipality Act, 1994 (20 of 1994) shall prepare or get prepared the Spatial
Perspective Plan for the Metropolitan Area and it shall contain an integrated vision strategies
and policies for the spatial development of the Metropolitan Area, for a plan period of
approximately twenty years.
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(2) The Spatial Perspective Plan for the Metropolitan Area shall inter alia, deal
with all or any of the following matters, namely:—
(a) physical and natural potentials and their utilisation;
(b) population assignment and settlement pattern including rural as well as
urban centres and their hierarchy and functional specialization;
(c) transportation system including mass transport;
(d) generalized land utilisation pattern;
(e) housing and shelter development;
(f) protection of environmentally and ecologically sensitive areas and
conservation of heritage;
(g) integrated infrastructure development covering water, energy,
sanitation, education, health, recreation, communication and other utilities, facilities and
services;
(h) development of specific areas, if any, such as industrial townships,
coastal areas, pilgrim centres etc.;
(i) situational analysis in respect of hazard, vulnerability, risk and proposals
for mitigation and resilience;
(j) spatial development aspects of various sectors, namely:—
(i) agriculture and rural development;
(ii) trade, commerce and industries;
(iii) tourism;
(iv) any other sector which is determinant in the spatial planning and
development of the Metropolitan Area;
(k) fiscal resource requirements and its mobilization including the extent
and nature of investments likely to be made in the area; and
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(l) any other particulars and details as may be considered necessary for
ensuring planned development and as may be directed by the Government.
(3) Priority Action Plan, taking into account major schemes and projects
envisaged in the Spatial Perspective Plan for the Metropolitan Area and also the development
priorities assigned by the Central and State Governments, indicating phasing and prioritization
of actions for the implementation of short, medium and long term sectoral programmes,
projects and schemes or any other particulars as may be considered necessary in respect of
spatial development by the Metropolitan Planning Committee concerned.”.
26. Omission of section 24.—Section 24 of the principal Act shall be omitted.
27. Amendment of section 25.—In section 25 of the principal Act,—
(1) in sub-section (1), for the words “to prepare”, the words “to prepare or get
prepared” shall be substituted;
(2) in the proviso under sub-section (3), for the words “temporarily a special
committee”, the words “ a sub committee” shall be substituted.
(3) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:—
“4A. The Government shall return the Spatial Perspective Plan for the
Metropolitan Area sanctioned under sub-section (4) to the Metropolitan Planning Committee
concerned, for incorporating its proposals suitably in the draft Development plan for the
Metropolitan Area while preparing the same as envisaged under section 54 of the Kerala
Municipality Act, 1994 (20 of 1994).”.
(4) in sub-section (5), after the word and symbol “sale.” the following shall be
inserted, namely:—
“The Spatial Perspective Plan for the Metropolitan Area as sanctioned by the
Government shall be published in the official website of the Metropolitan Planning Committee
concerned.”.
28. Omission of section 26.—Section 26 of the principal Act shall be omitted.
29. Amendment of section 27.—In section 27 of the principal Act, for the words “ in
conformity with the Perspective Plan and Execution Plan of the Metropolitan Area and any
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other plans under this Act”, the words “ taking into account of the State Planning framework
for five year plans and Annual Plans of the Metropolitan Area” shall be substituted.
30. Amendment of heading of Chapter V.—For the heading in Chapter V of the principal
Act, the heading “MASTER PLANS FOR LOCAL PLANNING AREAS” shall be substituted.
31. Amendment of section 30.—In section 30 of the principal Act, for clause (a), the
following clause shall be substituted, namely:—
“(a) prepared or get prepared or adopt with or without modifications for the Local
Planning Area or part thereof a master plan, taking into account the Plans, if any, prepared
under this Act which is relevant to the Local Planning Area;”.
32. Amendment of section 31.—In section 31 of the principal Act, in the marginal heading
after the words “Standing Committees” the words “in relation to spatial planning” shall be
inserted.
33. Amendment of section 32.—In section 32 of the principal Act,—
(1) in sub-section (1), after clause (iv), the following clause shall be inserted,
namely:—
“(v) Town Planner or Engineer of the Local Self Government Institution
concerned, not below the rank of Assistant Town Planner or Assistant Engineer, who shall be
the Joint Convenor.”;
(2) in sub-section (2), for the words “Town and Country Planning”, the words
and symbol “Town and Country Planning or in Town/Spatial Planning” shall be substituted;
(3) in sub-section (3), for the words “master plan and execution plan”, the words
“master plan” shall be substituted;
(4) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—
“(4) Discuss the problems relating to development and consolidate the
directions of gramasabha or ward sabha or ward committee. ”.
34. Amendment of section 34.—In section 34 of the principal Act,—
(1) in sub-section (2),—
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(i) in clause (d), after the words and symbols “developments etc.;” the word
“and” shall be omitted;
(ii) after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely:—
“(f) situational analysis in respect of hazard, vulnerability, risk and
proposals for mitigation and resilience; and
(g) Priority Action Plan, taking into account major schemes and projects
envisaged in the Master Plan for the Local Planning Area or part thereof along with
development priorities assigned by the Central and State Governments, indicating phasing and
prioritization of actions for the implementation of short, medium and long term sectoral
programmes, projects and schemes or any other particulars as may be considered necessary in
respect of spatial development by the Municipal Corporation, Municipal Council, Town
Panchayat or Village Panchayat concerned or as may be directed by the District Planning
Committee or Metropolitan Planning Committee, as the case may be.”;
(2) in sub-section (3), after clause (xiii) the following clause shall be inserted,
namely:—
“(xiv) fiscal requirements and resource mobilization proposals.”.
35. Omission of section 35.—Section 35 of the principal Act shall be omitted.
36. Amendment of section 36.—In section 36 of the principal Act,—
(i) in sub-section (1), for the words “ adopt a master plan for the Local Planning
Area or part thereof”, the words “get prepared or adopt with or without modifications a master
plan for the Local Planning Area or part thereof and shall notify the intention of the same in
the Official Gazette and shall be duly published in the notice board and the website of the Local
Self Government Institution, and in at least one newspaper having wide circulation in the area
in the prescribed manner in a time bound manner” shall be substituted;
(2) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—
“(2) The Municipal Corporation, Municipal Council, Town Panchayat or Village
Panchayat shall, in consultation with the Local Self Government Department (Planning) of the
Government and other Government Departments and agencies, within two years from the date
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of notification in the Official Gazette regarding the intention to prepare the Plan under
sub-section (1), prepare or get prepared or adopt with or without modifications a draft Master
Plan for the Local Planning Area or part thereof, after reviewing such plans, if any, prepared
earlier and after ensuring compliance with national policies, and forward the master plan along
with resolution to the Government through the Chief Town Planner, in such form as may be
prescribed:
Provided that the Chief Town Planner shall forward such plans to Government, as far as
possible, within forty five days along with the remarks that whether such plans are in
accordance with other plans under this Act and also with respect to any other matter pertaining
to master plan.”;
(3) in sub-section (3), the words and symbol “in consultation with the Board and/or
the Chief Town Planner” shall be omitted;
(4) in sub-section (4), for the word “website” the words “website of the Local Self
Government Institution” shall be substituted;
(5) in sub-section (5), after the words “to Government”, the words “and to the Local
Self Government Institution concerned” shall be inserted;
(6) in sub-section (7),—
(i) after the words, “to the Government for sanction”, the words “through the
Chief Town Planner” shall be inserted;
(ii) the following proviso shall be inserted, namely:—
Provided that the Chief Town Planner shall forward such plans to the
Government, as far as possible, within forty five days along with the remarks that whether
such plans are in accordance with other plans under this Act and also with respect to any other
matter pertaining to master plan.”;
(7) in sub-section (8),—
(i) after the words, “Village Panchayat concerned thereon”, the words “the
remarks of the Chief Town Planner” shall be inserted;
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(ii) for the words “the Perspective Plans and any other plan”, the words “any
other plans” shall be substituted;
(iii) the first proviso shall be omitted;
(8) for sub-section (12) and the proviso, the following sub-section shall be
substituted, namely:—
“(12) In cases where a sanctioned Master Plan already exists, its provisions shall
apply until the published Master Plan is sanctioned in accordance with the provisions of this
Act.”.
37. Omission of section 37.—Section 37 of the principal Act shall be omitted.
38. Amendment of section 38.—In section 38 of the principal Act, the existing provision
shall be numbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so numbered the
following sub-sections shall be inserted, namely:—
“(2) In case the Municipal Corporation, Municipal Council, Town Panchayat or
Village Panchayat concerned, fails to process and get the Plan sanctioned as required by
Government as laid in sub-section (1), the Government may, by order, require the District
Planning Committee to take action for obtaining sanction for the published Master Plan.
(3) The Government may require the District Planning Committee to constitute a sub
committee as may be deemed necessary to perform the function under sub-section (6) of section
36 of the Act. The Chairman of the sub committee shall be one member nominated from the
District Planning Committee and Convenor of the sub committee shall be the District Officer
of the Local Self Government Department (Planning). The sub committee shall within sixty
days of its constitution submit its report on the draft Plan to the District Planning Committee.
(4) The District Planning Committee shall, within thirty days of receipt of the report
of the sub committee under sub-section (3) above, modify the draft Master Plan as considered
necessary and submit the modified Plan as passed by the District Planning Committee together
with the objections and suggestions in original, the report of the sub committee and the
recommendations thereon to Government for sanction. The Government shall accord sanction
to the Master Plan with or without modification and publish a notice in the Official Gazette
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intimating the fact of sanction of the Master Plan and the Local Self Government Institution
concerned shall proceed in accordance with sub-section (10) of section 36 of this Act.
(5) In case the District Planning Committee fails to submit the draft Plan within three
months from the date of order under sub-section (2), the Government in consultation with the
Chief Town Planner and the Municipal Corporation, Municipal Council, Town Panchayat or
Village Panchayat concerned, process and accord sanction to the Master Plan with or without
modifications and publish a notice in the Official Gazette intimating the fact of sanction of the
Master Plan and the Local Self Government Institution concerned shall proceed in accordance
with sub-section (10) of section 36 of this Act.”.
39. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, the following provisos
shall be inserted, namely:—
“Provided that if the Municipal Corporation, Municipal Council, Town Panchayat or
Village Panchayat concerned fails to comply with the above Government direction, the
Government may issue direction as deemed necessary, under clause (e) of section 11 of this
Act to prepare Master Plan for such area which shall be binding on the Municipal Corporation,
Municipal Council, Town Panchayat or Village Panchayat concerned:
Provided further that, if the Municipal Corporation, Municipal Council, Town
Panchayat or Village Panchayat fails to publish such Master Plan as in the proviso under subsection (4) of section 36 within the time limit prescribed, the Government may, suo motu,
publish it, process objections and suggestions, modify the plan to the extent required and
sanction it in accordance with this Act.”.
40. Amendment of heading of CHAPTER VI.—For the heading of CHAPTER VI in the
principal Act, the heading “JOINT PLANNING COMMITTEE AND MASTER PLANS FOR
JOINT PLANNING AREAS” shall be substituted.
41. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (1), the
words and symbol “the Government may make in this behalf,” shall be omitted.
42. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act,—
(i) for the words “Joint Planning Committee shall be” the words “Joint Planning
Committee shall include” shall be substituted;
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(ii) in clause (i), after the words “or get prepared”, the words “or adopt with or
without modifications” shall be inserted.
43. Amendment of section 43.—Clause (a) of section 43 of the principal Act shall be
omitted.
44. Amendment of section 44.—In section 44 of the principal Act,—
(i) the words and symbol “within the framework of the Master Plan if any, under
this Act” shall be omitted;
(ii) the following proviso shall be inserted, namely:—
“Provided that Detailed Town Planning Scheme shall be prepared within the
framework of Master Plan, if any, existing in an area.”.
45. Amendment of section 46.—In section 46 of the principal Act,—
(1) in sub-section (1), for the word “adopt”, the words “get prepared or adopt with
or without modifications” shall be substituted;
(2) in sub-section (2),—
(i) after the words “or get prepared” the words “or adopt with or without
modifications” shall be inserted;
(ii) after the word “website” the words “of the Local Self Government
Institution” shall be inserted;
(3) in sub-section (4),—
(a) after the words “for sanction of the Government”, the words “through the
Chief Town Planner” shall be inserted;
(b) the following proviso shall be inserted, namely:—
“Provided that the Chief Town Planner shall forward such plans to the
Government within sixty days

along with the remarks that whether such plans are in
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accordance with other plans under this Act and also with respect to any other matter pertaining
to the Plan.”;
(4) in sub-section (5), for the words “in consultation with”, the words “suggestions
of” shall be substituted;
(5) for sub-section (7) and proviso, the following sub-section shall be substituted,
namely:—
“(7) In cases where a sanctioned Detailed Town Planning Scheme already exists,
its provisions shall apply until the Detailed Town Planning Scheme published in accordance
with the provisions of the Act is sanctioned.”.
46. Insertion of new CHAPTER after CHAPTER VII.—After CHAPTER VII of the
principal Act, the following CHAPTER shall be inserted, namely:—
“CHAPTER VII A
SPATIAL AREA PLAN FOR SPECIAL AREA
49A. Declaration of Special Area.—(1) A Municipal Corporation, Municipal Council,
Town Panchayat or Village Panchayat shall, in consultation with the District Town Planner
having jurisdiction over the area, by resolution of the council, delineate an area as a Special
Area which needs immediate planning intervention specifying the purpose for which the plan
is intended to be prepared.
(2) Government may, in consultation with the Chief Town Planner, by order,
delineate an area as a Special Area which needs immediate planning intervention specifying
the purpose for which the plan is intended to be prepared.
49B. Power of the Municipal Corporation, Municipal Council etc. to prepare Spatial
plan for a Special Area.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made
thereunder, a Municipal Corporation, Municipal Council, Town Panchayat or Village
Panchayat may prepare or get prepared or adopt with or without modifications Spatial plan for
a Special Area.
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(2) The Government may, by order, require a Municipal Corporation, Municipal
Council, Town Panchayat or Village Panchayat to prepare or get prepared or adopt with or
without modifications a Spatial plan for a Special Area.
(3) The Government may, if deemed necessary, by order, get prepared a Spatial plan
for a Special Area in cases where immediate planning intervention is required.
49C. Matters that may be dealt within the Spatial plan for a Special Area.–(1) The Spatial
plan for a Special Area shall generally indicate the manner in which spatial development of the
Special Area shall be carried out and or the manner in which the use of land shall be regulated.
(2) The Spatial plan for a Special Area shall include the following, namely:—
(a) a development concept and a strategy for the spatial development of the
Special Area. It may also incorporate, goals, objectives, strategies and policies pertaining to
various sectors of spatial development that are pertinent to the Special Area;
(b) situational analysis in respect of hazard, vulnerability, risk and proposals for
mitigation and resilience;
(c) plan documents with land use proposals, Plans for infrastructure
development and development control regulations; and
(d) priority action plan and implementation mechanism.
49D. Procedure for preparation and sanctioning of Spatial plan for a Special Area.—(1) The
Municipal Corporation, Municipal Council, Town Panchayat or Village Panchayat may, at any
time, by resolution, decide to prepare or get prepared or adopt with or without modifications a
Spatial plan for the area delineated as Special Area and shall notify the same in the website of
the Local Self Government Institution concerned and in at least one newspaper having wide
circulation in the area and such notification shall specify the boundaries of the Special Area
and the purpose for which such plan is intended to be prepared.
(2) The Municipal Corporation, Municipal Council, Town Panchayat or Village
Panchayat shall, within a period of six months from the date of notice in the newspaper, prepare
or get prepared or adopt with or without modifications a draft Spatial plan for the Special Area,
in consultation with the Local Self Government Department (Planning) of the Government and
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other Government departments and agencies concerned, and sanction the draft Plan and publish
the draft Plan in the official website and the notice of publication in at least two newspapers
having wide circulation in the local planning area (of which one shall be in the regional
language) specifying the place or places where a copy thereof shall be available for inspection
and also inviting objections and suggestions to be submitted within thirty days from the date
of publication of notice in the newspaper.
(3) Immediately after a Spatial plan for the Special Area is published under this Act,
the Municipal Corporation, Municipal Council, Town Panchayat or Village Panchayat
concerned shall forward a copy of the published Plan to the District Planning Committee or
Metropolitan Planning Committee, if any, and the District Planning Committee or the
Metropolitan Planning Committee may, as far as possible, within twenty one days from the
date of receipt of such Plan, communicate their remarks if any, on the plan to the Local Self
Government Institution concerned and the Government.
(4) After the expiry of the period allowed under sub-section (2) for filing objections
and suggestions, the Municipal Corporation, Municipal Council, Town Panchayat or Village
Panchayat concerned shall consider the remarks of the Special Committee under section 32 of
the Act, on all the objections and suggestions received and remarks, if any, of the District
Planning Committee or Metropolitan Planning Committee, and make such modifications in the
Spatial plan for the Special Area as it considers necessary within a period of thirty days from
the time limit prescribed for receiving objections and suggestions under sub-section (2) and
submit the Plan with or without modifications, together with all objections and suggestions in
original, to Government for sanction through the Chief Town Planner:
Provided that the Chief Town Planner shall forward such plan to the Government
within fourteen days with remarks whether such plan is in accordance with the other Plans
under this Act, and also with respect to any other matter pertaining to the Spatial plan for the
Special Area.
(5) The Government may, as far as possible, within twenty one days from the date
of receipt of such Spatial plan for the Special Area, after considering remarks, if any, received
from the District Planning Committee or the Metropolitan Planning Committee and remarks of
the Chief Town Planner, either accord sanction with or without modifications or refuse such
sanction specifying reasons thereof:
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Provided that if the Spatial plan for the Special Area is returned for incorporating
modifications, if any, suggested by the Government, the modified Plan shall be resubmitted to
Government for sanction within fifteen days from the date of receipt of the same as if it is
submitted afresh under this Act:
Provided further that in case modification of a draft Plan involves, inclusion or
exclusion of any land from the special area or new restrictions or acquisition of any land not
originally proposed to be acquired, the modified Plan shall be republished and processed for
sanction under the provisions of this Act after inviting objections and suggestions:
Provided also that the Government may extend the above time limits prescribed, as
deemed necessary.
(6) The Government may, by notification in the Official Gazette, require a Municipal
Corporation, Municipal Council, Town Panchayat or Village Panchayat to prepare or get
prepared a Spatial plan for a Special Area, such notification shall be deemed to be a decision
taken through a resolution to prepare or get prepared a Spatial plan for a Special Area under
sub-section (1) of section 49D and the Municipal Corporation, Municipal Council, Town
Panchayat or Village Panchayat concerned shall proceed in accordance with sub-sections (2)
to (5) .
(7) A Spatial plan for a Special Area got prepared by the Government under
sub-section (3) of section 49B shall be published by the Government in the website and the
Municipal Corporation, Municipal Council, Town Panchayat or Village Panchayat concerned
shall publish the same in their official website, process and submit for sanction in accordance
with sub-sections (2) to (5).
(8) As soon as may be, after the Spatial plan for a Special Area has been sanctioned
by the Government, the Municipal Corporation, Municipal Council, Town Panchayat or
Village Panchayat concerned shall forward a copy thereof to the District Planning Committee
and Metropolitan Planning Committee, if any, and shall publish a notice regarding the sanction
of the Spatial plan for the Special Area by the Government in at least one local newspaper, also
stating the place or places where a copy thereof shall be available for reference or for sale. The
Spatial plan for the Special Area as sanctioned by the Government or its extracts shall also be
published in the website of the Municipal Corporation, Municipal Council, Town Panchayat
or Village Panchayat concerned.”.
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47. Amendment of heading of CHAPTER VIII.-—For the heading of CHAPTER VIII in
the principal Act, the heading “ REVIEW, REVISION, VARIATION AND REVOCATION
OF SPATIAL PERSPECTIVE PLAN, MASTER PLAN, DETAILED TOWN PLANNING
SCHEME AND SPATIAL PLAN FOR A SPECIAL AREA” shall be substituted.
48. Amendment of section 50.—For sub-section (1) of section 50 of the principal Act, the
following sub-section shall be substituted, namely:—
“(1) Immediately after the expiry of ten years from the date of sanction of a
Perspective Plan, Master Plan, Spatial Plan for a Special Area or Detailed Town Planning
Scheme under this Act or at an earlier date with the concurrence of the Government, the State
Town and Country Planning Committee, the District Planning Committee, Metropolitan
Planning Committee, Joint Planning Committee, Municipal Corporation, Municipal Council,
Town Panchayat or Village Panchayat, as the case may be, shall review, revise or get revised
such Plan incorporating such modifications as may be considered necessary and get it
sanctioned in accordance with the provisions of this Act. The authority concerned shall ensure
that the revised plan is sanctioned in accordance with the provisions of this Act before the
expiry of the Plan period:
Provided that a sanctioned Master Plan shall be revoked by a subsequent Master Plan
published and sanctioned in accordance with the provisions of this Act and a sanctioned
Detailed Town Planning Scheme shall be revoked by a subsequent Detailed Town Planning
Scheme published and sanctioned in accordance with the provisions of this Act:
Provided further that if it deemed necessary, a sanctioned Detailed Town Planning
Scheme may be revoked by a Master Plan published and sanctioned in accordance with the
provisions of this Act. In such cases, proposals in the existing sanctioned Detailed Town
Planning Scheme shall be specifically reviewed and suitably addressed in the Master Plan
stating clearly the reasons thereof.”.
49. Substitution of new section for section 51.—For section 51 of the principal Act, the
following section shall be substituted, namely:—
“51. Constitution of Development Authority.—The Government may, in the interests
of planned local development and for the implementation of major development projects and/or
co-ordination of major schemes and projects and/or mobilisation of resources from various
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sources for implementation of major development projects, in an urban area or in any area with
development potential in consultation with the Chief Town Planner, by notification in the
Gazette, constitute with effect from such date and for such areas, as may be specified, in the
notification, a Development Authority to exercise the powers and to perform the functions
under section 56 of this Act.”.
50. Amendment of section 54.—In the principal Act, for clause (f) of sub-section (1) of
section 54, the following clause shall be substituted, namely:—
“(f) the Member Secretary of the Development Authority, who shall be an officer of
the Government not below the rank of a Town Planner with not less than ten years of experience
in Town and Country Planning or Municipal Administration.”.
51. Amendment of section 61.—In section 61 of the principal Act,—
(i) after the words “Master Plan”, the words “Spatial plans for a Special Area” and
after the words “Master Plans”, the words “Spatial plans for a Special Area” shall be inserted;
(ii) the words “or with prejudicial to” shall be omitted;
(iii) the existing note shall be omitted.
52. Substitution of new section for section 62.—For section 62 of the principal Act, the
following section shall be substituted, namely:—
“62. The date of coming into operation of a Plan.—(1) For the purpose of section 61
the date of coming into operation of a plan shall be the date of publication of notice in the
Official Gazette inviting objections and suggestions, under the provision of this Act.
(2) In cases where a sanctioned Master Plan and a sanctioned Detailed Town
Planning Scheme exist in an area, the provisions of the sanctioned Detailed Town Planning
Scheme shall prevail over the provisions of the sanctioned Master Plan except in cases where
the sanctioned Detailed Town Planning scheme is revoked by a sanctioned Master Plan under
section 50 of this Act.
(3) In cases where a sanctioned Master Plan and a published Detailed Town
Planning Scheme exist in an area, the provisions of the sanctioned Master Plan shall prevail
over the provisions of the published Detailed Town Planning Scheme.
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(4) In cases where a published Master Plan and a sanctioned Detailed Town
Planning Scheme exist in an area, the provisions of the sanctioned Detailed Town Planning
Scheme shall prevail over the provisions of the published Master Plan.
(5) In cases where a published Master Plan and a published Detailed Town
Planning Scheme exist in an area, the provisions of the published Detailed Town Planning
Scheme shall prevail over the provisions of the published Master Plan.
(6) The provisions of the Spatial plan for a Special Area sanctioned in
accordance with this Act shall prevail over the provisions of any other Plan for the same area.”.
53. Amendment of section 63.—In section 63 of the principal Act,—
(1) in sub-section (1),—
(i) the words “Notwithstanding anything contained in this Act,” shall be omitted;
(ii) for the words “a decision has been taken by a resolution to prepare a plan or
notified for preparing Detailed Town Planning Scheme,” the words “intention to prepare a
Master Plan or a Detailed Town Planning Scheme has been notified” shall be substituted;
(2)

for the existing note under sub-section (1), the following note shall be

substituted, namely:—
“Note:—The expression ‘interim development’ means development during the period
between the date of notification of intention in the Gazette to prepare a Plan and the date of
publication of the draft Plan in the Official Gazette under this Act.”;
(3) in sub-section (2), after the words and symbol “with or without modifications.”,
the following words shall be inserted, namely:—
“The fact of approval of the Interim Development Order shall be notified in the
Gazette.”;
(4) in sub-section (4), for the words “coming into operation of the Plan”, the words
“publication of notice of the Plan in the Official Gazette inviting objections and suggestions
thereon under the provisions of the Act” shall be substituted;
(5) first, second, third and fourth provisos shall be omitted.
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54. Amendment of section 71.—In section 71 of the principal Act,—
(i) the existing provision shall be numbered as sub-section (1) thereof, and in subsection (1) as so numbered, after the words “prepare” the words “or get prepared or adopt
with or without modifications” shall be inserted;
(ii) after sub-section (1) as so numbered, the following sub-section shall be inserted,
namely:—
“(2) The Municipal Corporation, Municipal Council, Town Panchayat or
Village Panchayat may also, through a resolution, decide to prepare or get prepared or adopt
with or without modifications a Land Pooling Scheme in respect of any part of the area within
its jurisdiction.”.
55. Amendment of section 74.—Sub-section (1) of section 74 of the principal Act shall
be omitted.
56. Amendment of section 76.—In section 76 of the principal Act, after the words
“District Planning Committee”, the words “Metropolitan Planning Committee”, shall be
inserted.
57. Amendment of section 83.—In section 83 of the principal Act, in sub-section (3), for
the words “it is to be exempted”, the words “if it is deemed necessary” shall be substituted.
58. Amendment of heading of CHAPTER XII.—For the heading of CHAPTER XII in the
principal Act the heading “THE KERALA ART AND HERITAGE COMMISSION” shall be
substituted.
59. Substitution of certain expressions for certain other expressions in Chapter XII.—In
CHAPTER XII of the principal Act, for the words “Urban Art” wherever they occur, the words
“Art and Heritage” shall be substituted.
60. Amendment of section 86.—In section 86 of the principal Act,—
(i) after the word “preserving”, the word “conserving” shall be inserted;
(ii) for the words “urban and environmental design”, the words “landforms, built
and environmental features/specifications, architectural character and urban scape” shall be
substituted.
61. Amendment of section 91.—In section 91 of the principal Act, after the word
“preserving”, the word “conserving” shall be inserted.
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62. Amendment of section 97.—In clause (b) of sub-section (1) of section 97 of the
principal Act, for the words “other charges or fees”, the words “other charges or fines or fees”
shall be substituted.
63. Omission of section 98.— Section 98 of the principal Act shall be omitted.
64. Omission of section 99.— Section 99 of the principal Act shall be omitted.
65. Amendment of section 100.—In section 100 of the principal Act,—
(1) in sub-section (1), for the words “and other relevant records in respect of the
funds”, the words “and proper records in respect of accounts” shall be substituted.
(2) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—
“(2) The accounts maintained under sub-section (1) shall be subject to all audit
procedures in force in the Government.”.
66. Amendment of section 101.—In section 101 of the principal Act, in sub-section (2)
for the word “submit” wherever they occur the word “provide” and for the word “Board” the
word “Government” shall be substituted.
67. Amendment of section 102.—In section 102 of the principal Act, for the words
“persons appointed or authorized by the Board”, the words “the State Town and Country
Planning Committee” shall be substituted.
68. Amendment of section 106.—In section 106 of the principal Act,—
(i) for the word “fund”, the word “account” shall be substituted;
(ii) the words and symbols “the District Planning Committee, the Metropolitan
Planning Committee,” shall be omitted.
69. Amendment of section 108.—In section 108 of the principal Act, for the words “Urban
Art”, the words “Art and Heritage” shall be substituted.
70. Amendment of section 110.—In section 110 of the principal Act,—
(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted,
namely:—
“Power of the Development Authority to borrow money”;
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(ii) in the existing provision, for the words “A Local Self Government Institution or
a Development Authority”, the words “A Development Authority” shall be substituted.
71. Amendment of section 111.—In section 111 of the principal Act, in the marginal
heading, for the words “by the Government and the Board”, the words “by the Government
etc.” shall be substituted.
72. Amendment of section 112.—In section 112 of the principal Act,—
(1) in sub-section (2), for the words “rule or regulation”, the word “rule” shall be
substituted;
(2) in sub-section (3),—
(i) in clauses (y), (z), (aa) for the words “Urban Art”, the words “Art and
Heritage” shall be substituted;
(ii) in clause (aa), for the word “fund”, the word “account” shall be substituted;
(iii) in clause (ab), for the words “Local Self Government Institutions and
Development Authorities”, the words “Development Authorities” shall be substituted;
(iv) in clause (af), for the word “fund”, the word “account” shall be substituted;
(3) in sub-section (4), for the words “rule or regulation” wherever they occur, the
word “rule” shall be substituted.
73. Repeal and saving.—(1) The Kerala Town and Country Planning (Amendment)
Ordinance, 2021 (83 of 2021) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or deemed to have been done or any
action taken or deemed to have been taken under the principal Act as amended by the said
Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the principal Act as amended by
this Ordinance.

ARIF MOHAMMED KHAN,

GOVERNOR.
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