
2021-ലലെ കകേരള നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ (കഭേദഗതത) ബതല
(നതയമസഭേ പഗ്രാസഗ്രാകതയ പ്രകേഗ്രാരമുള്ളതത)

2016-ലലെ കകേരള നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ ആകത  കഭേദഗതത 
ലചെയ്യുന്നതതനുള്ള

ഒരു 

ബതല

പപീഠതകേ  .—2016-ലലെ  കകേരള  നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ  ആകത  (2016-ലലെ  9)
തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ആവശശ്യങ്ങള്കഗ്രായത  കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതത യുക്തമഗ്രായതരതക്കുകേയഗ്രാല;

ഭേഗ്രാരത  റതപ്പബതകതലന്റെ  എഴുപതതരണഗ്രാണ്ടാം  സണ്ടാംവലസരതതല  തഗ്രാലഴെപ്പറയുണ്ടാം
പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം നതയമമുണഗ്രാക്കുന്നു :—

1.  ചുരുകകപ്പരുണ്ടാം  പ്രഗ്രാരണ്ടാംഭേവണ്ടാം  .—(1)  ഈ  ആകതനത   2021-ലലെ  കകേരള  നഗര-
ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ (കഭേദഗതത) ആകത എന്നത കപരത പറയഗ്രാണ്ടാം.

(2)  ഇതത  2021  ലഫെബ്രുവരത  25-ാം  തപീയതത  പ്രഗ്രാബലെശ്യതതല  വന്നതഗ്രായത
കേരുതലപ്പകടേണതഗ്രാണത.

2. ചെതലെ പദപ്രകയഗ്രാഗങ്ങള്ക്കു പകേരണ്ടാം മറത ചെതലെ പദപ്രകയഗ്രാഗങ്ങള് കചെര്കല  .—2016-ലലെ
കകേരള  നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ  ആകതല  (2016-ലലെ  9)  (ഇതതനുകശഷണ്ടാം  പ്രധഗ്രാന  ആകത
എന്നഗ്രാണത പരഗ്രാമര്ശതകലപ്പടുകേ),—

(i)   “നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ  വകുപ്പത”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്  എവതലടേലയലഗ്രാണ്ടാം
വരുന്നുകവഗ്രാ അതതനു പകേരണ്ടാം “തകദ്ദേശ സസ്വയണ്ടാംഭേരണ വകുപ്പത (പഗ്രാനതണ്ടാംഗത)” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(ii)  “ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാന്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് എവതലടേലയലഗ്രാണ്ടാം  വരുന്നുകവഗ്രാ
അതതനുപകേരണ്ടാം “സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവത പഗ്രാന്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(iii)  യഥഗ്രാക്രമണ്ടാം  “കബഗ്രാര്ഡത” അലലങതല “സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ
കബഗ്രാര്ഡത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് എവതലടേലയലഗ്രാണ്ടാം വരുന്നുകവഗ്രാ അതതനത പകേരണ്ടാം  “സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന
നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത.
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3. 2-  ാം വകുപ്പതനുള്ള കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ  2 -ാം വകുപ്പതല,—

(i) (ബത) ഖണ്ഡതതനുകശഷണ്ടാം, തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത :—

“(ബതഎ) “വവര്ഷതകേപദ്ധതത”  എന്നഗ്രാല  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനകമഗ്രാ  അലലങതല
തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ  സ്ഥഗ്രാപനങ്ങകളഗ്രാ,  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനതതലന്റെ  വതകേസന  മുന്ഗണനകേള്കത
അനുസൃതമഗ്രായത,  ഒരു നതശതത സഗ്രാമ്പതതകേ വര്ഷതതനുള്ളതല കപ്രഗ്രാജക്ടുകേളണ്ടാം സപീമുകേളണ്ടാം
നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുന്നതതനഗ്രായത  തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുള്ള  സഗ്രാമൂഹതകേ-സഗ്രാമ്പതതകേ  പദ്ധതത
എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;”; 

(ii)  (എചത)  ഖണ്ഡതതനുപകേരണ്ടാം  തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡണ്ടാം  കചെര്കകണതഗ്രാണത,
അതഗ്രായതത :—

“(എചത)  “വവകേസനണ്ടാം”  എന്നഗ്രാല,  വതശഗ്രാലെമഗ്രായ  കേഗ്രാഴ്ചപ്പഗ്രാടേതല,  ഒരു
പ്രകദശതതലന്റെ  ലമഗ്രാതതതലുള്ള    സഗ്രാമൂഹതകേ,  സഗ്രാമ്പതതകേ,  സുസ്ഥതര  വതകേസനണ്ടാം
എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നതണ്ടാം,  ഈ ആകതലന്റെ ആവശശ്യങ്ങള്കഗ്രായത ഭൂമത അലലങതല സ്ഥലെവമഗ്രായത
ബന്ധലപ്പട്ട  വതകേസനതതലന്റെ  വതവതധ  വശങ്ങള്,  പ്രകതശ്യകേതചത  ഏലതങതലുണ്ടാം  ഭൂമതയുലടേ
പുനര്വതഭേജനകമഗ്രാ,  ഭൂമതയതകലെഗ്രാ  അതതന്കമകലെഗ്രാ  അതതനു  മുകേളതകലെഗ്രാ  അതതനു  തഗ്രാലഴെകയഗ്രാ
നടേത്തുന്ന നതര്മഗ്രാണകമഗ്രാ,  എഞതനപീയറതണ്ടാംഗത,  ഖനനണ്ടാം അലലങതല മറത  പ്രവര്തനങ്ങകളഗ്രാ
അലലങതല  ഏലതങതലുണ്ടാം  ലകേട്ടതടേതതകലെഗ്രാ  ഭൂമതയതകലെഗ്രാ   വരുത്തുന്ന ഭേഭൗതതകേ  മഗ്രാറങ്ങകളഗ്രാ,
ഏലതങതലുണ്ടാം  ഭൂമതയുലടേകയഗ്രാ  ലകേട്ടതടേതതലന്റെകയഗ്രാ  ഉപകയഗ്രാഗതതല  വരുത്തുന്ന  മഗ്രാറങ്ങകളഗ്രാ
ഉള്ലപ്പടുന്നതമഗ്രാകുന്നു;”

(iii)  (എചത)  ഖണ്ഡതതനുകശഷണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത,
അതഗ്രായതത:—

“(എചതഎ)  “ദുരനണ്ടാം” എന്നഗ്രാല,  2005-ലലെ   ദുരന നതവഗ്രാരണ ആകതല
(2005-ലലെ 53-ാം കകേന്ദ്ര ആകത) നതര്വ്വചെതച പ്രകേഗ്രാരമുള്ള ഒരു   ദുരനണ്ടാം എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന;”;

(iv)  (ലജ)  ഖണ്ഡതതനുപകേരണ്ടാം  തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡണ്ടാം  കചെര്കകണതഗ്രാണത,
അതഗ്രായതത:—

“(ലജ) “പഞവത്സര പദ്ധതത” എന്നഗ്രാല അഞത വര്ഷ കേഗ്രാലെയളവതകലെകകഗ്രാ
അലലങതല,  കേഗ്രാലെഗ്രാകേഗ്രാലെങ്ങളതല,  സര്കഗ്രാര്  തപീരുമഗ്രാനതക്കുന്ന  പ്രകേഗ്രാരമുള്ള  ഒരു
കേഗ്രാലെയളവതകലെകകഗ്രാ  വളര്ച,  വതകേസനണ്ടാം,  ലതഗ്രാഴെതല,  സസ്വഗ്രാശ്രയതസ്വണ്ടാം,  സഗ്രാമൂഹതകേ  നപീതത
മുതലെഗ്രായ  ലെകശ്യങ്ങളണ്ടാം  ഉകദ്ദേശശ്യങ്ങളണ്ടാം  നതറകവറ്റുന്നതതനഗ്രായത  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനകമഗ്രാ  തകദ്ദേശ
സര്കഗ്രാരുകേകളഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്ന ഒരു സഗ്രാമ്പതതകേ പദ്ധതത എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;”;



3

(v)  (എന്)  ഖണ്ഡതതനുകശഷണ്ടാം  തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡണ്ടാം  കചെര്കകണതഗ്രാണത,

അതഗ്രായതത:—

“(എന്എ)  “ഭമത” എന്നതതല,  ഭൂമതയതല നതന്നുണ്ടാം ഉണഗ്രാകുന്ന കനട്ടങ്ങളണ്ടാം

ഭൂമതകയഗ്രാടേത  കചെര്ന്നതരതക്കുന്നകതഗ്രാ  അലലങതല  ഭൂമതകയഗ്രാടേത  കചെര്ന്നതരതക്കുന്ന ഏതതലലെങതലുണ്ടാം

സ്ഥതരമഗ്രായത ബന്ധതപ്പതചതട്ടുള്ളകതഗ്രാ ആയ വസ്തുകളണ്ടാം  ഉള്ലപ്പടുന്നതണ്ടാം,  എന്നഗ്രാല അവയതല

പരതമതതലപ്പടുതഗ്രാലത,  അതതല  ജലെഗ്രാശയങ്ങള്,  വനങ്ങള്,  കേണലകേഗ്രാടുകേള്,  ചെതപ്പത

പ്രകദശങ്ങള് എന്നതവ ഉള്ലപ്പടുന്നതമഗ്രാകുന്നു;”;

(vi)  (ആര്)  ഖണ്ഡതതല  “എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കത പകേരണ്ടാം

“എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നതണ്ടാം  പ്രസസ്തുത  പഗ്രാനതനത  പതതനഞത  വര്ഷകഗ്രാലെകതകത

പ്രഗ്രാബലെശ്യമുണഗ്രായതരതക്കുന്നതമഗ്രാണത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത ;

(vii)  (റത)  ഖണ്ഡതതനുകശഷണ്ടാം  തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡണ്ടാം  കചെര്കകണതഗ്രാണത,

അതഗ്രായതത:—

“(റതഎ)  “ലഘൂകേരണണ്ടാം”  എന്നഗ്രാല,  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനത്തു  പ്രഗ്രാബലെശ്യതതലുള്ള,

2005-ലലെ  ദുരനനതവഗ്രാരണ   ആകതല   (2005-ലലെ  53-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകത)  നതര്വ്വചെതച

പ്രകേഗ്രാരമുള്ള ലെഘൂകേരണണ്ടാം എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു; ”;

(viii) (എകത)  ഖണ്ഡതതനുകശഷണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത,

അതഗ്രായതത:—

“(എകതഎ)  “ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാന്”  എന്നഗ്രാല,  ഈ  ആകതലന്റെ

ആവശശ്യങ്ങള്കഗ്രായത, അതത സണ്ടാംഗതതകപഗ്രാലലെ, സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനതതലന്റെകയഗ്രാ ജതലയുകടേകയഗ്രാ ഒരു

ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  പ്രകദശതതലന്റെകയഗ്രാ  സഗ്രാമ്പതതകേവണ്ടാം  സ്ഥലെപരവമഗ്രായ  വതകേസനതതനു

കവണതയുള്ള ലെകശ്യങ്ങള്,  നയങ്ങള്,  തന്ത്രങ്ങള് എന്നതവ വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന്ന ഏകേകദശണ്ടാം

ഇരുപതത വര്ഷ കേഗ്രാലെയളവതകലെക്കുള്ള ഒരു ദപീര്ഘകേഗ്രാലെ പഗ്രാന് എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;”;

(ix) (ഇസഡത) ഖണ്ഡതതല,—

(എ) “  ഒര പകതശ്യകേ പ്രകദശതതലന്റെ സ്ഥലെപരവതകേസനതതനു കവണത” എന്ന

വഗ്രാക്കുകേള്കത പകേരണ്ടാം  “ഒരു നതശതത പ്രകദശതതലന്റെ  സ്ഥലെപരവതകേസനതതനു കവണത”

എന്ന വഗ്രാക്കുകേളണ്ടാം  “ഏലതങതലുണ്ടാം പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനത കവണതയുള്ള”  എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കത

പകേരണ്ടാം  “ഏലതങതലുണ്ടാം  നതശതത  പ്രകദശതതനത  കവണതയുള്ള” എന്ന  വഗ്രാക്കുകേളണ്ടാം

കചെര്കകണതഗ്രാണത;
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(ബത)  “ഒരു കജഗ്രായതന്റെത  ആസൂത്രണപ്രകദശതതനു കവണതയുള്ള ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര്
പഗ്രാനുണ്ടാം,”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുണ്ടാം  ചെതഹ്നതതനുണ്ടാം  കശഷണ്ടാം  “പകതശ്യകേ  പ്രകദശതതനു
കവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാനുണ്ടാം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(x) (എഎ) ഖണ്ഡതതനുകശഷണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡങ്ങള് കചെര്കകണതഗ്രാണത,
അതഗ്രായതത:—

"(എഎഎ) “മുന്ഗണനഗ്രാ  പ്രവര്തന  പഗ്രാന്”  എന്നഗ്രാല,  അതത
സണ്ടാംഗതതകപഗ്രാലലെ,  ഒരു ജതലയ്കകഗ്രാ,  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പ്രകദശതതകനഗ്രാ,  തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ
പ്രകദശതതകനഗ്രാ  അലലങതല  ഒരു  പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശതതകനഗ്രാ  കവണത,  ഈ
ആകതനനുസൃതമഗ്രായത  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്ന  പഗ്രാനതലന്റെ  ചെട്ടക്കൂടേതനുള്ളതല  നതന്നുലകേഗ്രാണത
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതണ്ടാം പ്രസ്തുത പ്രകദശതതലന്റെ സ്ഥലെപര വതകേസനതതനഗ്രായുള്ള മുന്ഗണനകേളണ്ടാം
പരതപഗ്രാടേതകേളണ്ടാം  സൂചെതപ്പതക്കുന്നതമഗ്രായ  ഒരു  പ്രവര്തന  പഗ്രാന്  എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നതണ്ടാം  അതത
ബന്ധലപ്പട്ട പഗ്രാനതലന്റെ ഭേഗ്രാഗമഗ്രായതരതക്കുന്നതമഗ്രാണത;

(എഎബത)  “പ്രസതദ്ധപീകേരതച  പഗ്രാന്” എന്നഗ്രാല  ഈ  ആകതലലെയുണ്ടാം
അതതന്കേപീഴെതല   ഉണഗ്രാകലപ്പട്ട  ചെട്ടങ്ങളതലലെയുണ്ടാം  വശ്യവസ്ഥകേള്കത  അനുസൃതമഗ്രായത,
നതര്ണ്ണയതകലപ്പട്ട  സമയപരതധതക്കുള്ളതല  ആകകപങ്ങളണ്ടാം  അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളണ്ടാം
സമര്പ്പതക്കുവഗ്രാന് കണതച്ചുലകേഗ്രാണത പ്രസതദ്ധപീകേരതച പഗ്രാന് എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;";

(xi) (എബത)  ഖണ്ഡതതനുകശഷണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത,
അതഗ്രായതത :—

"(എബതഎ)  “അനുമതത  ലെഭേതച  പഗ്രാന്”  എന്നഗ്രാല  ഈ  ആകതലലെയുണ്ടാം
അതതന്കേപീഴെതല   ഉണഗ്രാകലപ്പട്ട  ചെട്ടങ്ങളതലലെയുണ്ടാം  വശ്യവസ്ഥകേള്കത  അനുസൃതമഗ്രായത
പ്രസതദ്ധപീകേരതചതണ്ടാം  ആകകപങ്ങളണ്ടാം  അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളണ്ടാം  ഏലതങതലുമുലണങതല  അതത
പരതഗണതചതതനുകശഷണ്ടാം,  അനുകയഗ്രാജശ്യമഗ്രായ  പരതഷ്ക്കരണങ്ങള്  ഉള്ലപ്പടുതതയതതനു
കശഷണ്ടാം, അനുമതത ലെഭേതചതമഗ്രായ പഗ്രാന് എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;";

(xii)  (എസത)  ഖണ്ഡതതനുകശഷണ്ടാം  തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡങ്ങള്
കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

"(എസതഎ)  “പകതശ്യകേ  പ്രകദശണ്ടാം”  എന്നഗ്രാല  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനകമഗ്രാ  1994-ലലെ
കകേരള മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത ആകതലലെ (1994-ലലെ 20) 4-ാം വകുപ്പത പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം രൂപപീകേരതചതട്ടുള്ള
മുനതസതപ്പല  കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ,  മുനതസതപ്പല  കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ  അലലങതല  ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ, അലലങതല 1994-ലലെ കകേരള പഞഗ്രായതത രഗ്രാജത ആകതലലെ (1994-ലലെ 13)
4-ാം വകുപ്പത  പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം  രൂപപീകേരതചതട്ടുള്ള ഒരു ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ,  കേലണതതയതട്ടുള്ളതണ്ടാം,
ദുരനണ്ടാം,  പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേ  ദുര്ബ്ബലെത,  പപതൃകേ  സണ്ടാംരകണണ്ടാം,  സര്കഗ്രാര്  നതര്കദ്ദേശതച
പ്രകേഗ്രാരമുള്ള  അടേതസ്ഥഗ്രാന  സഭൗകേരശ്യങ്ങളലടേ  അടേതയനതര  വതകേസനണ്ടാം  എന്നതവയുലടേ
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പശഗ്രാതലെതതല  അടേതയനതര  ആസൂത്രണണ്ടാം  ആവശശ്യമഗ്രായതട്ടുള്ളതമഗ്രായ  ഒരു  പ്രകദശണ്ടാം
എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നതണ്ടാം,  അപ്രകേഗ്രാരമുള്ള  പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശണ്ടാം  ഒകന്നഗ്രാ  അതതലെധതകേകമഗ്രാ
തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ  സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളലടേ  അധതകേഗ്രാരപരതധതയതല  വരുന്ന  ഒരു
പ്രകദശമഗ്രാകേഗ്രാവന്നതമഗ്രാണത;

(എസതബത)  “പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള  സ്ഥലെപരപഗ്രാന്”
എന്നഗ്രാല  ഒരു  പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശതതനത  കവണത  തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുള്ളതണ്ടാം  അങ്ങലനയുള്ള
പ്രകദശതതലന്റെ  സ്ഥലെപര  വതകേസനതതനു  കവണതയുള്ള  നയങ്ങളണ്ടാം,  പരതപഗ്രാടേതകേളണ്ടാം,
വതശദമഗ്രായ  നതര്കദ്ദേശങ്ങളണ്ടാം  വശ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുന്നതണ്ടാം  പ്രസ്തുത  പ്രകദശതതലലെ  ഭൂമതയുലടേ
ഉപകയഗ്രാഗവണ്ടാം  അതതലന്റെ  വതകേസനവണ്ടാം  ഏത  രപീതതയതല  നടേപ്പതലെഗ്രാകണലമന്നത
സൂചെതപ്പതക്കുന്നതമഗ്രായ ഒരു പഗ്രാന് എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;

(എസതസത)  “സസസ്ഥഗ്രാന  വതകേസന  കേഭൗണ്സതല”  എന്നഗ്രാല  1994-ലലെ
കകേരള  മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത  ആകതലലെ  (1994-ലലെ  20)  55-ാം  വകുപ്പു  പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം  രൂപപീകേരതച
സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന വതകേസന കേഭൗണ്സതല എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;

(എസതഡത)  “സസസ്ഥഗ്രാന  ആസൂത്രണ  കബഗ്രാര്ഡത”  എന്നഗ്രാല,
സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനലത  വതഭേവങ്ങളലടേ  ശഗ്രാസപീയ  വതലെയതരുതലുണ്ടാം  വളര്ചഗ്രാ  മുന്ഗണനകേളണ്ടാം
അടേതസ്ഥഗ്രാനമഗ്രാകത  വതകേസന  പദ്ധതതകേള്  ആവതഷ്ക്കരതകഗ്രാന്  സര്കഗ്രാരതലന
പ്രഗ്രാപ്തരഗ്രാക്കുന്നതതനുണ്ടാം  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനതത,  അതതത  സണ്ടാംഗതത  കപഗ്രാലലെ,  വതകേസന  സപീമുകേകളഗ്രാ
അലലങതല  പദ്ധതതകേകളഗ്രാ  ആസൂത്രണണ്ടാം  ലചെയ്യുവഗ്രാനുണ്ടാം  നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുവഗ്രാനുണ്ടാം
സഹഗ്രായതക്കുന്നതതനുണ്ടാം  സര്കഗ്രാരതനു  കേപീഴെതല  രൂപപീകേരതച  ഉപകദശകേ  കബഗ്രാര്ഡത
എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;”. 

4.  അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം   II-  ലലെ ശപീര്ഷകേതതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം II-ലലെ
ശപീര്ഷകേതതല  "സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന  നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ   കബഗ്രാര്ഡണ്ടാം  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനതതനു
കവണതയുള്ള ലപര്ലസ്പെകപീവത പഗ്രാനുണ്ടാം" എന്ന     ശപീര്ഷകേതതനുപകേരണ്ടാം  “സസസ്ഥഗ്രാന നഗര-
ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ  കേമതറതയുണ്ടാം  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനതതനു  കവണതയുള്ള  സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത
പഗ്രാനുണ്ടാം” എന്ന    ശപീര്ഷകേണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത .

5.  3-  ാം  വകുപ്പതനത  പകേരണ്ടാം  പുതതയ  വകുപ്പു  കചെര്കല.—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ
3-ാം വകുപ്പതനുപകേരണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

“3  .    സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന  നഗര  -  ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ  കേമതറതയുലടേ  രൂപപീകേരണണ്ടാം.—(1)  ഈ
ആകത  പ്രഗ്രാബലെശ്യതതല  വന്നതതനുകശഷണ്ടാം,  കേഴെതയുന്നത്ര  കവഗണ്ടാം,  സര്കഗ്രാരതനത,  ഗസറത
വതജഗ്രാപനണ്ടാം വഴെത,  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറത എന്ന കപരതല ഒരു കേമതറത
ഈ  ആകതന്  കേപീഴെതല  അതതനു  നലകേതയതട്ടുള്ള  ചുമതലെകേള്  നതര്വ്വഹതക്കുന്നതതലന്റെ
ആവശശ്യതതകലെകഗ്രായത, രൂപപീകേരതക്കുകേയുണ്ടാം നതയമതക്കുകേയുണ്ടാം ലചെയഗ്രാവന്നതഗ്രാണത.
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(2) സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ  കേമതറത,  ഒരു  ലചെയര്കപഴ്സണ്,  ഒരു
പവസത  ലചെയര്കപഴ്സണ്,  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതല  പ്രകതശ്യകേണ്ടാം  പറഞതട്ടുള്ള  പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം  മറത
പതതലനട്ടത അണ്ടാംഗങ്ങള് എന്നതവര് ഉള്ലപ്പടുന്നതഗ്രായതരതകകണതഗ്രാണത.

(3)  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനലത തകദ്ദേശ സസ്വയണ്ടാംഭേരണ വകുപ്പു മന്ത്രത,  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന നഗര-
ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ  കേമതറതയുലടേ  ലചെയര്കപഴ്സണ്  ആയതരതകകണതണ്ടാം സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന  ആസൂത്രണ
കബഗ്രാര്ഡതലന്റെ  പവസത  ലചെയര്കപഴ്സണ്,  പ്രസ്തുത  കേമതറതയുലടേ  പവസത  ലചെയര്കപഴ്സണ്
ആയതരതകകണതമഗ്രാണത.

(4)  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതയതലലെ മറത അണ്ടാംഗങ്ങള് തഗ്രാലഴെ
പറയുന്നവര് ആയതരതകകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

(എ) ഗവണ്ലമന്റെത പ്രതന്സതപ്പല ലസക്രട്ടറത, തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ വകുപ്പത;

(ബത)  റവനന,  ധനകേഗ്രാരശ്യണ്ടാം,  കൃഷത,  ആസൂത്രണ-സഗ്രാമ്പതതകേ  കേഗ്രാരശ്യണ്ടാം,
പരതസ്ഥതതത,  ലപഗ്രാതമരഗ്രാമതത,  ഗതഗ്രാഗതണ്ടാം,  വനണ്ടാം  വനശ്യജപീവത,  ഊര്ജണ്ടാം,  ജലെവതഭേവണ്ടാം
എന്നപീ വകുപ്പുകേളലടേ ഗവണ്ലമന്റെത ലസക്രട്ടറതമഗ്രാര്;

(സത)  വതകകേന്ദ്രപീകേരണ  ആസൂത്രണതതലന്റെ  ചുമതലെയുള്ള  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന
ആസൂത്രണ കബഗ്രാര്ഡതലലെ അണ്ടാംഗണ്ടാം;

(ഡത) ചെപീഫെത ടേഭൗണ് പഗ്രാനര്;

(ഇ) ലെഗ്രാന്റെത റവനന കേമപീഷണര്;

(എഫെത)  ലചെയര്കപഴ്സണ്,  കകേരള സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന മലെതനപീകേരണ നതയന്ത്രണ
കബഗ്രാര്ഡത; കൂടേഗ്രാലത

(ജത)  സര്കഗ്രാര്  നഗ്രാമനതര്കദ്ദേശണ്ടാം  ലചെയ്യുന്ന  മൂന്നത  അനഭൗകദശ്യഗ്രാഗതകേ
അണ്ടാംഗങ്ങള്,  അവരതല  ഒരഗ്രാള്  നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണതതല  പവദഗശ്യവണ്ടാം  കയഗ്രാഗശ്യതയുണ്ടാം
ഉള്ളയഗ്രാളണ്ടാം,  മറത  രണത  കപര്,  സര്കഗ്രാരതലന്റെ  അഭേതപ്രഗ്രായതതല,  ഗതഗ്രാഗതണ്ടാം,  കൃഷത,
സഗ്രാമ്പതതകേശഗ്രാസണ്ടാം  അലലങതല  പരതസ്ഥതതത  സണ്ടാംബന്ധതച  കേഗ്രാരശ്യങ്ങളതല  പ്രകതശ്യകേ
പരതജഗ്രാനകമഗ്രാ പ്രഗ്രാകയഗ്രാഗതകേ പരതചെയകമഗ്രാ ഉള്ളവരുണ്ടാം ആയതരതകകണതഗ്രാണത.

(5)  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനതതലന്റെ  തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ  വകുപ്പതലന്റെ  ചുമതലെയുള്ള
ഗവണ്ലമന്റെത  പ്രതന്സതപ്പല  ലസക്രട്ടറത  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന  നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ  കേമതറതയുലടേ
എകത-ഒഫെപീകഷശ്യഗ്രാ  ലമമ്പര്  ലസക്രട്ടറതയുണ്ടാം,  ചെപീഫെത  ടേഭൗണ്  പഗ്രാനര്  കജഗ്രായതന്റെത  ലസക്രട്ടറതയുണ്ടാം
ആയതരതകകണതഗ്രാണത.
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(6)  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന  നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ  കേമതറതയുലടേ  കയഗ്രാഗങ്ങളതല

തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന  ആളകേലള,  പ്രകതശ്യകേ  കണതതഗ്രാകളഗ്രായത,  ആ  കയഗ്രാഗങ്ങളതല  അവരുലടേ

സഗ്രാന്നതദ്ധശ്യണ്ടാം ആവശശ്യമുള്ളകപ്പഗ്രാലഴെഗ്രാലക കണതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

(എ)  ലറയതലകവ,  സതവതല  ഏവതകയഷന്,  ഷതപ്പതണ്ടാംഗത,  പ്രതതകരഗ്രാധണ്ടാം,

ഗതഗ്രാഗതവണ്ടാം    വഗ്രാര്തഗ്രാവതനതമയവണ്ടാം,  പരതസ്ഥതതതയുണ്ടാം  വനവണ്ടാം,  നഗര  വതകേസനണ്ടാം,  ഗഗ്രാമ

വതകേസനണ്ടാം  മുതലെഗ്രായവയുലടേ  ചുമതലെയുള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്കഗ്രാര്  മന്ത്രഗ്രാലെയങ്ങളലടേ

പ്രതതനതധതകേള്;

(ബത)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതലന്റെ  (ബത)  ഖണ്ഡതതല  പരഗ്രാമര്ശതചവ

ഒഴെതലകേയുള്ള സര്കഗ്രാര് വകുപ്പുകേളലടേ ലസക്രട്ടറതമഗ്രാര്;

(സത)  ഇന്സ്റ്റതററ്റ്യൂട്ടത  ഓഫെത  ടേഭൗണ് പഗ്രാകനഴ്സത,  ഇനശ്യ,  കകേരള റപീജതയണല

ചെഗ്രാപ്ററതലന്റെ ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(ഡത)  ബന്ധലപ്പട്ട ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേയുണ്ടാം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്

ആസൂത്രണ  കേമതറതയുലടേയുണ്ടാം  തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ  സ്ഥഗ്രാപനതതലന്റെയുണ്ടാം  വതകേസന

അകതഗ്രാറതറതയുലടേയുണ്ടാം   ലചെയര്കപഴ്സണ്മഗ്രാര്;

(ഇ)  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന  നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ  കേമതറത,  കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതക്കുവഗ്രാന്

ആഗഹതക്കുന്ന മകറലതങതലുണ്ടാം  വതദഗര്,  ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥര്,  സണ്ടാംഘടേനകേളലടേ  പ്രതതനതധതകേള്

എന്നതവരുണ്ടാം അതകപഗ്രാലുള്ളവരുണ്ടാം.”.

6.  4-  ാം  വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ  4-ാം  വകുപ്പതല,  (എഫെത)

ഖണ്ഡതതല,  “പവര്തനങ്ങള്”  എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരണ്ടാം  “വവകേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്”

എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത. 

7. 5-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ  5-ാം വകുപ്പതല  “കേമതറതകേള്”

എന്ന വഗ്രാകത  എവതലടേലയലഗ്രാണ്ടാം  വരുന്നുകവഗ്രാ,  അവയ്ക്കു പകേരണ്ടാം “സബ്കേമതറതകേള്” എന്ന

വഗ്രാക്കുണ്ടാം  “കമതറത”  എന്ന  വഗ്രാകത  എവതലടേലയലഗ്രാണ്ടാം  വരുന്നുകവഗ്രാ,  അവയ്ക്കു  പകേരണ്ടാം

“സബ്കേമതറത” എന്ന വഗ്രാക്കുണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത.

8.  6-  ാം  വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ  6-ാംവകുപ്പത  (2-)-ാം

ഉപവകുപ്പതല,  “പതതനഗ്രാലെത  ദതവസതതല  കുറയഗ്രാലതയുള്ള  കേഗ്രാലെഗ്രാവധതയുള്ള”  എന്ന

വഗ്രാക്കുകേള് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത.
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9.  7-  ാം  വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ  7-ാം  വകുപ്പത  (2)-ാം

ഉപവകുപ്പതല,  “പവസത-ലചെയര്കപഴ്സണ്മഗ്രാരതല  ഒരഗ്രാകളഗ്രാ”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടാം

“പവസത ലചെയര് കപഴ്സകണഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത.

10.  8-  ാം  വകുപ്പതനുപകേരണ്ടാം  പുതതയ  വകുപ്പത  കചെര്കല.—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ  8-ാം

വകുപ്പതനുപകേരണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

“8. സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനതതനത  കവണതയുള്ള  സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാനതല

പകേകേഗ്രാരശ്യണ്ടാം  ലചെയഗ്രാവന്ന  കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്.—(1)  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനതതനുകവണതയുള്ള  സ്ഥലെപര

ലപര്ലസ്പെകപീവത പഗ്രാനതല,—  

(എ)  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനതതലന്റെ  സ്ഥലെപര വതകേസനതതനു  കവണതയുള്ള

സണ്ടാംകയഗ്രാജതത വപീകണവണ്ടാം;

(ബത)  ഏകേകദശണ്ടാം  ഇരുപതത  വര്ഷ  കേഗ്രാലെയളവതകലെക്കുള്ള  സ്ഥലെപര

വതകേസതതനു കവണതയുള്ള തന്ത്രങ്ങളണ്ടാം നയങ്ങളണ്ടാം അടേങ്ങതയതരതകകണതഗ്രാണത. 

(2)  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനതതനു  കവണതയുള്ള  സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാന്,

മറ്റുള്ളവയ്ലകഗ്രാപ്പണ്ടാം,  തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന  എലഗ്രാകമഗ്രാ  അലലങതല  ഏലതങതലുകമഗ്രാ  കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്

പകേകേഗ്രാരശ്യണ്ടാം ലചെകയണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

(എ)  ഭേഭൗതതകേവണ്ടാം  പ്രകൃതതദതവമഗ്രായ  വതഭേവതതലന്റെ  ഉപകയഗ്രാഗസഗ്രാദ്ധശ്യതകേളണ്ടാം

അവയുലടേ വതനതകയഗ്രാഗവണ്ടാം;

(ബത)  നഗരവത്കേരണണ്ടാം,  ജനസണ്ടാംഖശ്യഗ്രാ  അപഗഥനണ്ടാം,  നഗരപ്രകദശങ്ങളതലലെയുണ്ടാം

ഗഗ്രാമപ്രകദശങ്ങളതലലെയുണ്ടാം അധതവഗ്രാസ കകേന്ദ്രങ്ങളലടേ, അവയുലടേ ക്രമനതഷ്ഠകയഗ്രാടുണ്ടാം പ്രവര്തന

സസ്വഭേഗ്രാവകതഗ്രാടുണ്ടാംകൂടേതയ ഘടേന;

(സത) കദശപീയ-സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന തലെതതലുള്ള ഗതഗ്രാഗത ശണ്ടാംഖലെ ;

(ഡത) അടേതസ്ഥഗ്രാന സഭൗകേരശ്യ വതകേസനണ്ടാം ;

(ഇ) സഗ്രാമഗ്രാനശ്യ ഭൂവതനതകയഗ്രാഗണ്ടാം;

(എഫെത) പ്രകൃതത ദുരന സഗ്രാധശ്യതഗ്രാ പ്രകദശങ്ങള്;

(ജത)  പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേമഗ്രായുണ്ടാം  ആവഗ്രാസവശ്യവസ്ഥഗ്രാപരമഗ്രായുണ്ടാം  ദുര്ബ്ബലെമഗ്രായ

പ്രകദശങ്ങളലടേ സണ്ടാംരകണണ്ടാം;
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(എചത) കദശപീയ-സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന  തലെതതലുള്ള  പപതൃകേ  സമ്പതത
പ്രകദശങ്ങളലടേ സണ്ടാംരകണണ്ടാം;

(ലഎ) തഗ്രാലഴെ പറയുന്ന കമഖലെകേളലടേ സ്ഥലെപരമഗ്രാനങ്ങള്, അതഗ്രായതത:—

(i) വശ്യഗ്രാപഗ്രാര , വഗ്രാണതജശ്യ, വശ്യവസഗ്രായ വതകേസനണ്ടാം;

(ii) കൃഷതയുണ്ടാം ഗഗ്രാമവതകേസനവണ്ടാം;

(ലജ)  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനതതലന്റെ  സ്ഥലെപര  ആസൂത്രണണ്ടാം  ഉറപ്പഗ്രാക്കുന്നതതനത
ആവശശ്യലമന്നത  കേരുതഗ്രാവന്നതണ്ടാം  സര്കഗ്രാര്  നതര്കദ്ദേശതകഗ്രാവന്ന  പ്രകേഗ്രാരമുള്ളതമഗ്രായ
മകറലതങതലുണ്ടാം വതവരങ്ങളണ്ടാം വതശദഗ്രാണ്ടാംശങ്ങളണ്ടാം.”.

11. 9-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 9-ാം വകുപ്പതല,—

(1)  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതല,  “നൂറതഎണ്പതത”എന്ന  വഗ്രാകതനത  പകേരണ്ടാം
“ലതഗ്രാണ്ണൂറത” എന്ന വഗ്രാകത കചെര്കകണതഗ്രാണത ;

(2)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതല,  “സര്കഗ്രാരതനത  അനുമതതകഗ്രായത  അയച്ചു
ലകേഗ്രാടുകകണതമഗ്രാണത"  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്കത  പകേരണ്ടാം  “സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന  വതകേസന  കേഭൗണ്സതലെതനത
അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതണ്ടാം,  പ്രസ്തുത വതവരണ്ടാം  സര്കഗ്രാരതലന അറതയതകകണതമഗ്രാണത” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത ;

(3)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതനത  കശഷണ്ടാം  തഗ്രാലഴെ  പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പത
കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത :—

“(4 എ  ) സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനതതനു  കവണതയുള്ള  കേരടേത  സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത
പഗ്രാന്  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന  വതകേസന  കേഭൗണ്സതല  പരതഗണതകകണതണ്ടാം,  അതത  ലെഭേതച  തപീയതത
മുതല കേഴെതയുന്നതണ്ടാം അറുപതത ദതവസതതനുള്ളതല, പരതഷ്കരതക്കുന്നതതനുള്ള അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങള്
ഏലതങതലുമുലണങതല  അവകയഗ്രാലടേഗ്രാപ്പണ്ടാം,  സര്കഗ്രാരതനത  അനുമതതകഗ്രായത  അയച്ചു
ലകേഗ്രാടുകകണതമഗ്രാണത ;”;

(4) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതല,  “ഒരു വര്തമഗ്രാനപത്രതതലലെങതലുണ്ടാം വതജഗ്രാപനണ്ടാം
ലചെകയണതമഗ്രാണത.”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുണ്ടാം  ചെതഹ്നതതനുണ്ടാം  പകേരണ്ടാം  “രണ്ടു  വര്തമഗ്രാന
പത്രങ്ങളതലലെങതലുണ്ടാം  (അതതല  ഒന്നത  പ്രഗ്രാകദശതകേ  ഭേഗ്രാഷയതല  ഉള്ളതഗ്രായതരതകകണതഗ്രാണത),
വതജഗ്രാപനണ്ടാം ലചെകയണതണ്ടാം സര്കഗ്രാര് അനുമതത നലകേതയ, സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനതതനു കവണതയുള്ള
സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവത പഗ്രാന്, സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ സഗ്രാകങതതകേ
ലസക്രകട്ടറതകയറതലന്റെ ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ലവബ്പസറതല പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണത.” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേളണ്ടാം  ചെതഹ്നങ്ങളണ്ടാം ബഗ്രാകറ്റുകേളണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത ;

KNPP. 1782/2021.
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(5) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതനുകശഷണ്ടാം തഗ്രാലഴെ പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത കചെര്കകണതഗ്രാണത,

അതഗ്രായതത:—

“(5 എ  ) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതനു കേപീഴെതല അനുമതത ലെഭേതച,  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനതതനു

കവണതയുള്ള  സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാന്,  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന  ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാനതലുണ്ടാം

പഞവത്സര  പദ്ധതതകേളതലുണ്ടാം,  വഗ്രാര്ഷതകേ  പദ്ധതതകേളതലുണ്ടാം  അലലങതല  ഇവയതല

ഏതതലലെങതലുണ്ടാം  ഉചെതതമഗ്രായത  ഉള്ലകഗ്രാള്ളതക്കുന്നതതനഗ്രായത,  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന  ആസൂത്രണ

കബഗ്രാര്ഡതനത സര്കഗ്രാര് അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതഗ്രാണത.”;

(6) (6)-ാം ഉപവകുപ്പതല,  “മുകേളതലലെ (3), (4)” എന്ന വഗ്രാകതനുണ്ടാം ബഗ്രാകറ്റുകേള്ക്കുണ്ടാം

അകങ്ങള്ക്കുണ്ടാം  കശഷണ്ടാം  “(4 എ  ),”  എന്ന  അകവണ്ടാം  ബഗ്രാകറ്റുകേളണ്ടാം  അകരവണ്ടാം

കചെര്കകണതഗ്രാണത.

12. 11-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 11-ാം വകുപ്പതല,—

(i) (എ)  ഖണ്ഡതതല,  “സലെപരമഗ്രായ വതകേസനണ്ടാം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കു

പകേരണ്ടാം “സ്ഥലെപര ആസൂത്രണവണ്ടാം വതകേസനവണ്ടാം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(ii) (ബത)  ഖണ്ഡതതല,  “കബഗ്രാര്ഡതലന”എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരണ്ടാം  “സസസ്ഥഗ്രാന

നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ  കേമതറതലയ”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേളണ്ടാം  ചെതഹ്നവണ്ടാം  “ബബവര്ഡതനത”  എന്ന

വഗ്രാകതനുപകേരണ്ടാം  “സസസ്ഥഗ്രാന  നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ  കേമതറതകത”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേളണ്ടാം

ചെതഹ്നവണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത ;

(iii)  (ഇ)  ഖണ്ഡതതല, “മവസ്റ്റര്  പഗ്രാനുകേളണ്ടാം”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുകശഷണ്ടാം

“പകതശ്യകേ  പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള  സ്ഥലെപര  പഗ്രാനുകേളണ്ടാം”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്

കചെര്കകണതഗ്രാണത ;

(iv)  (എചത)  ഖണ്ഡതതല,  “അര്ബന് ആര്ട്ടത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കത പകേരണ്ടാം

“കലെഗ്രാ പപതൃകേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത ;

(v) (ഐ) ഖണ്ഡതതല,  “അകദ്ദേഹതതനത” എന്ന വഗ്രാകത വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത.

13.  അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം   III-  ലലെ ശപീര്ഷകേതതലന്റെ കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം III-ലലെ

ശപീര്ഷകേതതനുപകേരണ്ടാം  “ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയുണ്ടാം  ജതലയ്ക്കു  കവണതയുള്ള  സ്ഥലെപര

ലപര്ലസ്പെകപീവത പഗ്രാനുണ്ടാം” എന്ന ശപീര്ഷകേണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത.
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14. 13  -  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 13-ാം വകുപ്പതല,—

(1)  മഗ്രാര്ജതനല  ശപീര്ഷകേതതലലെ  “ജതലഗ്രാ  ആസൂത്രണ  കേമതറതകേളണ്ടാം  ജതലക്കു

കവണതയുള്ള  പഗ്രാനുകേളണ്ടാം” എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടാം  “ജതലഗ്രാ  ആസൂത്രണ  കേമതറതയുണ്ടാം

ജതലയ്ക്കുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവത പഗ്രാനുണ്ടാം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്  കചെര്കകണതഗ്രാണത ;

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതനത പകേരണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത കചെര്കകണതഗ്രാണത,

അതഗ്രായതത :—

“(1)  1994-ലലെ കകേരള മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത  ആകതലലെ  (1994-ലലെ  20)  53-ാം

വകുപ്പത  പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം  സര്കഗ്രാര്  രൂപപീകേരതച  ജതലഗ്രാ  ആസൂത്രണ  കേമതറത,  ജതലയത  മുഴുവനുണ്ടാം

കവണതയുള്ള  സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാന്  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ  തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ

ലചെകയണതണ്ടാം,  അതത  1994-ലലെ കകേരള മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത ആകതലലെ  (1994-ലലെ  20) 53-ാം

വകുപ്പതല വതഭേഗ്രാവനണ്ടാം ലചെയതട്ടുള്ള ജതലയ്ക്കു കവണതയുള്ള കേരടേത വതകേസന പഗ്രാനതലന്റെ സ്ഥലെപര

ഘടേകേമഗ്രായതരതക്കുന്നതണ്ടാം   ഈ  ആകത  പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം  അതതനത  നലകേലപ്പട്ടതട്ടുള്ള  അങ്ങലനയുള്ള

ചുമതലെകേള് നതര്വ്വഹതകകണതമഗ്രാണത.”.

15. 14-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 14-ാം വകുപ്പതല ,—

(1)  മഗ്രാര്ജതനല  ശപീര്ഷകേതതലലെ  “ജതലഗ്രാ  ആസൂത്രണ  കേമതറതയുലടേ

അധതകേഗ്രാരങ്ങളണ്ടാം ചുമതലെകേളണ്ടാം”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടാം  “സ്ഥലെപര  ആസൂത്രണണ്ടാം

സണ്ടാംബന്ധതചത  ജതലഗ്രാ  ആസൂത്രണ  കേമതറതയുലടേ  അധതകേഗ്രാരങ്ങളണ്ടാം  ചുമതലെകേളണ്ടാം”   എന്ന

വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത ;

(2) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതല,—

(i) (എ)  ഖണ്ഡതതനുപകേരണ്ടാം  തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡണ്ടാം  കചെര്കകണതഗ്രാണത,

അതഗ്രായതത :—

“(എ)  ജതലയതലലെ  തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ  സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളണ്ടാം  സര്കഗ്രാരതലന്റെ

തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ  വകുപ്പത  (പഗ്രാനതണ്ടാംഗത)-ലന്റെ  ജതലഗ്രാതലെ  ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥനുണ്ടാം  മറത  സര്കഗ്രാര്

വകുപ്പുകേളലടേ ജതലഗ്രാതലെ ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥരുമഗ്രായുണ്ടാം ഏജന്സതകേളമഗ്രായുണ്ടാം കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചത വതവതധ

തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള് തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുള്ള പഗ്രാനുകേള്,  ഏലതങതലുമുലണങതല,

അവയുണ്ടാം   ആ  ജതലയത  പ്രസക്തമഗ്രായ  ഈ   ആകത  പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം  തയഗ്രാറഗ്രാകലപ്പട്ടതട്ടുള്ള

മകറലതങതലുണ്ടാം  പഗ്രാനുണ്ടാം  കേണകതലലെടുത്തുലകേഗ്രാണത  ജതലയത   കവണത  ഒരു   സ്ഥലെപര

ലപര്ലസ്പെകപീവത പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതഗ്രാണത ;”;
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(ii) (എ)  ഖണ്ഡതതനത കശഷണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത,
അതഗ്രായതത:—

“(എഎ)  ജതലയ്ക്കു  കവണതയുള്ള  സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകമ്പഗ്രാള്  ജതലയുലടേ  ഏലതങതലുണ്ടാം  ഭേഗ്രാഗതത  അധതകേഗ്രാരതതയുള്ള ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
ആസൂത്രണ കേമതറതയുലണങതല, പ്രസ്തുത കേമതറതയുമഗ്രായത കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതകകണതഗ്രാണത.”;

(3) (3) -ാ ഉപവകുപ്പതല,—

(i)  “പകതശ്യകേ  കേമതറതകേള്”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടാം
“സബത കേമതറതകേള്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(ii)  കതപ്തനതബന്ധനയതല,  “പപര്ലസ്പെകപീവത പഗ്രാനുണ്ടാം എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനുണ്ടാം”
എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടാം  “സലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാന്”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേളണ്ടാം,
“പകതശ്യകേ” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരണ്ടാം “സബത” എന്ന വഗ്രാക്കുണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത.

16. 15-  ാം വകുപ്പതനത പകേരണ്ടാം പുതതയ വകുപ്പത കചെര്കല  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ  15-ാം
വകുപ്പതനുപകേരണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത :—

“15.  ജതലയ്ക്കുകവണതയുള്ള  സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാനുണ്ടാം  ,    സ്ഥലെപര
ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാനതല  പകേകേഗ്രാരശ്യണ്ടാം  ലചെയഗ്രാവന്ന   കേഗ്രാരശ്യങ്ങളണ്ടാം  .—(1)  1994-ലലെ  കകേരള
മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത  ആകതലലെ  (1994-ലലെ  20)  53-ാം  വകുപ്പത  പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം  സര്കഗ്രാര്
രൂപപീകേരതചതട്ടുള്ള ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറത, ജതലയ്ക്കുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവത
പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതണ്ടാം, അതതല ജതലയ്ക്കു കവണതയുള്ള,
ഏകേകദശണ്ടാം  ഇരുപതത  വര്ഷ  പഗ്രാന്  കേഗ്രാലെയളവതകലെക്കുള്ള, സ്ഥലെപര വതകേസനതതനു
കവണതയുള്ള സണ്ടാംകയഗ്രാജതത വപീകണവണ്ടാം നയങ്ങളണ്ടാം തന്ത്രങ്ങളണ്ടാം അടേങ്ങതയതരതകകണതമഗ്രാണത. 

(2)  ജതലയ്ക്കു  കവണതയുള്ള  സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവ്പഗ്രാന്,  മറ്റുള്ളവകയഗ്രാലടേഗ്രാപ്പണ്ടാം,
തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന എലഗ്രാ കേഗ്രാരശ്യങ്ങളകമഗ്രാ ഏതഗ്രാനുണ്ടാം കേഗ്രാരശ്യങ്ങകളഗ്രാ പകേകേഗ്രാരശ്യണ്ടാം ലചെകയണതഗ്രാണത,
അതഗ്രായതത :—

(എ)  ഭേഭൗതതകേവണ്ടാം  പ്രകൃതതദതവമഗ്രായ  വതഭേവങ്ങളലടേ   ഉപകയഗ്രാഗ
സഗ്രാധശ്യതകേളണ്ടാം അവയുലടേ വതനതകയഗ്രാഗവണ്ടാം;

(ബത)  ജനസണ്ടാംഖശ്യഗ്രാപഗഥനവണ്ടാം  നഗര-ഗഗ്രാമകകേന്ദ്രങ്ങള്  ഉള്ലപ്പലടേയുള്ള
അധതവഗ്രാസ മഗ്രാതൃകേയുണ്ടാം അവയുലടേ ക്രമനതഷ്ഠയുണ്ടാം പ്രവര്തന പവദഗശ്യവണ്ടാം;

(സത) ജതലഗ്രാതലെ ഗതഗ്രാഗത സണ്ടാംവതധഗ്രാനണ്ടാം;

( ഡത) സഗ്രാമഗ്രാനശ്യ ഭൂവതനതകയഗ്രാഗ മഗ്രാതൃകേ;
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(ഇ)   ഭേവനനതര്മഗ്രാണ-അഭേയ കകേന്ദ്ര വതകേസനണ്ടാം;

(എഫെത)  പരതസ്ഥതതത,  വനണ്ടാം,  പരതസ്ഥതതതകലെഗ്രാലെ   പ്രകദശങ്ങള്

പപതൃകേ സമ്പതത കമഖലെകേള് എന്നതവയുലടേ സണ്ടാംരകണണ്ടാം;  

(ജത)  ജലെണ്ടാം,  ഊര്ജണ്ടാം,  ശുചെതതസ്വണ്ടാം,  വതദശ്യഗ്രാഭേശ്യഗ്രാസണ്ടാം,  ആകരഗ്രാഗശ്യണ്ടാം,

വതകനഗ്രാദണ്ടാം,  ആശയവതനതമയവണ്ടാം  മറ്റു  പ്രകയഗ്രാജനങ്ങളണ്ടാം,  സഭൗകേരശ്യങ്ങള്,  കസവനങ്ങള്

എന്നതവ ഉള്ലപ്പടുന്ന സമഗ അടേതസ്ഥഗ്രാന സഭൗകേരശ്യ വതകേസനണ്ടാം; 

(എചത) കഗഗ്രാത്രവര്ഗ്ഗപ്രകദശങ്ങള്, തപീരകദശപ്രകദശങ്ങള്, സഗ്രാമ്പതത

കേമഗ്രായത പതന്നഗ്രാകണ്ടാം  നതലക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങള്,  പുതതയ പട്ടണങ്ങള് സ്ഥഗ്രാപതക്കുന്നതതനുള്ള

പ്രകദശങ്ങള് മുതലെഗ്രായ  സവതകശഷതയുള്ള   പ്രകദശങ്ങള് ഏലതങതലുമുലണങതല, അവയുലടേ

വതകേസനണ്ടാം;

(ലഎ)  ദുരനണ്ടാം,  ദുര്ബ്ബലെത,  ദുരന സഗ്രാധശ്യത എന്നതവ സണ്ടാംബന്ധതച

സഗ്രാന്ദര്ഭേതകേ  വതശകേലെനവണ്ടാം,  ലെഘൂകേരണതതനുണ്ടാം  പൂര്വ്വ  സ്ഥതതത   പ്രഗ്രാപതക്കുന്നതതനുമുള്ള

നതര്കദ്ദേശങ്ങളണ്ടാം; കൂടേഗ്രാലത 

(ലജ)  വതവതധ  കമഖലെകേളലടേ  സ്ഥലെപര  വതകേസന  കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്,

അതഗ്രായതത:—

(i) കൃഷതയുണ്ടാം ഗഗ്രാമ വതകേസനവണ്ടാം അനുബന്ധ കമഖലെകേളണ്ടാം;

(ii) വശ്യഗ്രാപഗ്രാരണ്ടാം, വഗ്രാണതജശ്യണ്ടാം, വശ്യവസഗ്രായങ്ങള്;

(iii)  ടൂറതസണ്ടാം;

(iv) മൃഗസണ്ടാംരകണവണ്ടാം മത്സശ്യബന്ധനവണ്ടാം;

(v)  ജതലയുലടേ  സ്ഥലെപരഗ്രാസൂത്രണതതനുണ്ടാം  വതകേസനതതനുണ്ടാം

നതര്ണ്ണഗ്രായകേമഗ്രായതട്ടുള്ള മകറലതങതലുണ്ടാം കമഖലെകേള്;

  (ലകേ) പഗ്രാന് നടേതതപ്പതനുകവണ ധനവതഭേവസമഗ്രാഹരണണ്ടാം; കൂടേഗ്രാലത  

(എല)  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാനതതലന്റെ  ആസൂത്രതത  വതകേസനണ്ടാം  ഉറപ്പു

വരുത്തുന്നതതനഗ്രാവശശ്യമഗ്രാലണന്നു  കേരുതഗ്രാവന്നതണ്ടാം  സര്കഗ്രാര്  നതര്കദ്ദേശതക്കുന്നതമഗ്രായ

മകറലതങതലുണ്ടാം വതവരങ്ങളണ്ടാം വതശദഗ്രാണ്ടാംശങ്ങളണ്ടാം.
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(3) മുന്ഗണനഗ്രാ പ്രവര്തന പഗ്രാന്, അതതല ജതലയ്ക്കു കവണതയുള്ള സ്ഥലെപര
ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാനതല  വതഭേഗ്രാവനണ്ടാം  ലചെയതട്ടുള്ള  പ്രധഗ്രാന  പദ്ധതതകേളണ്ടാം
കപ്രഗ്രാജക്ടുകേകളഗ്രാടുലമഗ്രാപ്പണ്ടാം  കകേന്ദ്ര-സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന  സര്കഗ്രാര്  നതശയതചതട്ടുള്ള  വതകേസന
മുന്ഗണനകേളണ്ടാം കേണകതലലെടുതത, സ്ഥലെപര  വതകേസനണ്ടാം സണ്ടാംബന്ധതചത ബന്ധലപ്പട്ട ജതലഗ്രാ
ആസൂത്രണ കേമതറത  ആവശശ്യലമന്നത  കേരുതഗ്രാവന്ന ഹ്രസസ്വ ഇടേതര,  ദപീര്ഘകേഗ്രാലെ കമഖലെഗ്രാ
പരതപഗ്രാടേതകേളണ്ടാം  കപ്രഗ്രാജക്ടുകേളണ്ടാം  പദ്ധതതകേളണ്ടാം  നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുന്നതതനുകവണതയുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങളലടേ  ഘട്ടങ്ങളണ്ടാം  മുന്ഗണനഗ്രാ  ക്രമങ്ങളണ്ടാം  മകറലതങതലുണ്ടാം  വതവരങ്ങളണ്ടാം
സൂചെതപ്പതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുള്ളതത.”.

17.  16-  ാം  വകുപ്പത  വതട്ടുകേളയല.—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ  16-ാം  വകുപ്പത
വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത .

18. 17-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത  .— പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 17-ാം വകുപ്പതല,—

(1)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതല,  “തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുള്ള” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരണ്ടാം
“തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ  തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ  ഉള്ള”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണത  ;

(2)  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതലലെ  നതലെവതലുള്ള  കതപ്തനതബന്ധനയത  പകേരണ്ടാം
തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന കതപ്തനതബന്ധന കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത :—

“എന്നഗ്രാല,  ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകത അതതലന്റെ നഗ്രാലെതല കേവതയഗ്രാത
അണ്ടാംഗങ്ങളണ്ടാം,  അവരതല  സര്കഗ്രാര്  നഗ്രാമനതര്കദശണ്ടാം  ലചെയ്യുന്ന  ആളണ്ടാം  ഗതഗ്രാഗതണ്ടാം,  കൃഷത,
സഗ്രാമ്പതതകേശഗ്രാസണ്ടാം  അലലങതല  പരതസ്ഥതതത  എന്നതവയതകലെലതങതലുണ്ടാം  സണ്ടാംബന്ധതചത
പ്രകതശ്യകേ  പരതജഗ്രാനകമഗ്രാ  പ്രഗ്രാകയഗ്രാഗതകേ  പരതചെയകമഗ്രാ  ഉള്ള  രണ്ടുകപരുണ്ടാം  ഉള്ലപ്പലടേ,
സര്കഗ്രാരതലന്റെ  തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ  വകുപ്പത  (പഗ്രാനതണ്ടാംഗത)-ലന്റെ  ജതലഗ്രാതലെ  ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥനുണ്ടാം
അടേങ്ങുന്ന  14-ാം  വകുപ്പതലലെ  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പത  പ്രകേഗ്രാരമുള്ള  ഒരു  സബത  കേമതറതലയ,
ആകകപങ്ങളണ്ടാം  അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളണ്ടാം  പരതകശഗ്രാധതക്കുന്നതതനുണ്ടാം  അതതലന്റെ  റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടത  ജതലഗ്രാ
ആസൂത്രണ കേമതറതകത സമര്പ്പതക്കുന്നതതനുമഗ്രായത നതയമതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണത.".

(3) (4)-ാം ഉപവകുപ്പതനുകശഷണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത കചെര്കകണതഗ്രാണത,
അതഗ്രായതത:—

“(4 എ  ) (4)  -ാം  ഉപവകുപ്പതനു  കേപീഴെതല  സര്കഗ്രാര്  അനുമതത  നലകേതയ,
ജതലയ്ക്കുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാന്,  അതതലലെ നതര്കദ്ദേശങ്ങള്, 1994-ലലെ
കകേരള മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത  ആകതലന്റെ  (1994-ലലെ  20)  53-ാം വകുപ്പതനത  കേപീഴെതല വതഭേഗ്രാവനണ്ടാം
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ലചെയതട്ടുള്ള  ജതലഗ്രാ  വതകേസന  പദ്ധതത  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകമ്പഗ്രാള്, അതതല ഉചെതതമഗ്രായത
ഉള്ലകഗ്രാള്ളതക്കുന്നതതനഗ്രായത,  ബന്ധലപ്പട്ട  ജതലഗ്രാ  ആസൂത്രണ  കേമതറതകത  സര്കഗ്രാര്
അയകകണതഗ്രാണത.”; 

(4) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതല,  “പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണത.”  എന്ന വഗ്രാകതനുണ്ടാം
ചെതഹ്നതതനുണ്ടാം പകേരണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന വഗ്രാക്കുകേളണ്ടാം ചെതഹ്നവണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത :—

“പസതദ്ധപീകേരതകകണതണ്ടാം  സര്കഗ്രാര്  അനുമതത  നലകേതയ,  ജതലയ്ക്കു
കവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവത പഗ്രാന്,  ബന്ധലപ്പട്ട ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ
ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ലവബ്പസറതല പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണത.”.

19.  18-  ാം  വകുപ്പത  വതട്ടുകേളയല  .—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ  18-ാം  വകുപ്പത
വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത.

20.  19-  ാം  വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ  19-ാം  വകുപ്പതല,
“ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാനുണ്ടാം  എകതകേറ്റ്യൂഷന്  പഗ്രാനുണ്ടാം  ഈ  ആകത  പ്രകേഗ്രാരമുള്ള  മകറലതങതലുണ്ടാം
പഗ്രാനുകേളണ്ടാം”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടാം  “സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാന്”  എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത.

21.  അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം   IV-  ലലെ ശപീര്ഷകേതതലന്റെ കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം IV-ലലെ
ശപീര്ഷകേതതനുപകേരണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ശപീര്ഷകേണ്ടാം  കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

“ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  ആസൂത്രണ  കേമതറതയുണ്ടാം  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  പ്രകദശതതനു
കവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവത പഗ്രാനുണ്ടാം”.

22. 21-  ാം വകുപ്പതനത പകേരണ്ടാം  പുതതയ വകുപ്പത കചെര്കല.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 21-ാം
വകുപ്പതനത പകേരണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

“21. ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  ആസൂത്രണ  കേമതറതയുണ്ടാം  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  പ്രകദശതതനു
കവണതയുള്ള  സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാനുണ്ടാം.—1994-ലലെ  കകേരള  മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത
ആകതലലെ  (1994-ലലെ  20)  54-ാം  വകുപ്പത  പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം  സര്കഗ്രാര്  രൂപപീകേരതചതട്ടുള്ള
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത,  ഏലതങതലുമുലണങതല  അതത,  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള  ഒരു  സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാന്  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ  ലചെകയണതണ്ടാം  അതത  1994-ലലെ  കകേരള  മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത  ആകതലലെ
(1994-ലലെ  20) 54-ാം വകുപ്പതല വതഭേഗ്രാവനണ്ടാം ലചെയതട്ടുള്ള ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പ്രകദശതതനു
കവണതയുള്ള  കേരടേത  വതകേസന  പഗ്രാനതലന്റെ  സ്ഥലെപര  ഘടേകേമഗ്രായതരതക്കുന്നതണ്ടാം  ഈ  ആകത
പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം അതതനത നലകേതയതട്ടുള്ള അങ്ങലനയുള്ള മറത ചുമതലെകേള് നതര്വ്വഹതകകണതമഗ്രാണത”.
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23. 22 -  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 22-ാം വകുപ്പതല,—

(1) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതല,—

(i)  (എ)  ഖണ്ഡതതനത  പകേരണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത,
അതഗ്രായതത :—

“(എ) ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  പ്രകദശലത  തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ
സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളമഗ്രായുണ്ടാം  സര്കഗ്രാരതലന്റെ  തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ  വകുപ്പത  (പഗ്രാനതണ്ടാംഗത)   ജതലഗ്രാതലെ
ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥനുമഗ്രായുണ്ടാം  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  പ്രകദശലത  മറത  സര്കഗ്രാര്  വകുപ്പുകേളണ്ടാം
ഏജന്സതകേളമഗ്രായുണ്ടാം  കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചത  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  പ്രകദശലത  വതവതധ
തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള് തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുള്ള പഗ്രാനുകേള് ഏലതങതലുമുലണങതല,
അവയുണ്ടാം  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  പ്രകദശതതനത  പ്രസക്തമഗ്രായ  ഈ  ആകത  പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം
തയഗ്രാറഗ്രാകലപ്പട്ടതട്ടുള്ള  മകറലതങതലുണ്ടാം  പഗ്രാനുണ്ടാം  കേണകതലലെടുത്തുലകേഗ്രാണത  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പ്രകദശതതനുകവണത  ഒരു  സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാനുണ്ടാം  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതഗ്രാണത;

(ii)  (ബത)  ഖണ്ഡതതല,  “ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാനുണ്ടാം  എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനുണ്ടാം”
എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടാം  “സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാന്”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(2) (3)-ാം ഉപവകുപ്പതല,—

(i) “  ”    “പബതതക കമവറവകള എന വവകകളക പകരസ സബ്കേമതറതകേള്”
എന്ന വഗ്രാകത കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(ii)  കതപ്തനതബന്ധനയതല  “പപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാനുണ്ടാം  എകതകേറ്റ്യൂഷന്  പഗ്രാനുണ്ടാം
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതല  പ്രകതശ്യകേ  കേമതറതകത”എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്ക്കു  പകേരണ്ടാം  “സ്ഥലെപര
ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാന്  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതല  സബ്കേമതറതകത”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണത.

24.  23-  ാം  വകുപ്പതനുപകേരണ്ടാം  പുതതയ   വകുപ്പത  കചെര്കല  .—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ
23-ാം വകുപ്പതനുപകേരണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത :—

“23.  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  ആസൂത്രണ  കേമതറതകേളണ്ടാം  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള  സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാനുണ്ടാം  സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത
പഗ്രാനതല  പകേകേഗ്രാരശ്യണ്ടാം  ലചെയഗ്രാവന്ന  കേഗ്രാരശ്യങ്ങളണ്ടാം.—(1)  1994-ലലെ  കകേരള  മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത
ആകതലലെ  (1994-ലലെ  20)  54-ാം  വകുപ്പത  പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം  സര്കഗ്രാര്  രൂപപീകേരതചതട്ടുള്ള
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  ആസൂത്രണ  കേമതറത,  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള
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സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാന്  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ  തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ  ലചെകയണതണ്ടാം,
ആയതതല,  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  പ്രകദശതതനു  കവണതയുള്ള, ഏകേകദശണ്ടാം  ഇരുപതത  വര്ഷ
പഗ്രാന്  കേഗ്രാലെയളവതകലെക്കുള്ള,  സ്ഥലെപര വതകേസനതതനു  കവണതയുള്ള  സണ്ടാംകയഗ്രാജതത
വപീകണവണ്ടാം നയങ്ങളണ്ടാം തന്ത്രങ്ങളണ്ടാം അടേങ്ങതയതരതകകണതമഗ്രാണത. 

(2)  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  പ്രകദശതതനു  കവണതയുള്ള  സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത
പഗ്രാന്,  മറ്റുള്ളവകയഗ്രാലടേഗ്രാപ്പണ്ടാം,  തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന  എലഗ്രാകമഗ്രാ  അലലങതല  ഏലതങതലുകമഗ്രാ
കേഗ്രാരശ്യങ്ങള് പകേകേഗ്രാരശ്യണ്ടാം ലചെകയണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത :—

(എ)  ഭേഭൗതതകേ-പ്രകേ കൃതതദത  വതഭേവ  ഉപകയഗ്രാഗ  സഗ്രാദ്ധശ്യതകേളണ്ടാം  അവയുലടേ
വതനതകയഗ്രാഗവണ്ടാം;

(ബത)  ജനസണ്ടാംഖശ്യഗ്രാ അപഗഥനവണ്ടാം ഗഗ്രാമ-നഗര കകേന്ദ്രങ്ങള് ഉള്ലപ്പലടേയുള്ള
അധതവഗ്രാസ മഗ്രാതൃകേയുണ്ടാം അവയുലടേ ക്രമനതഷ്ഠയുണ്ടാം  പ്രവര്തന പവദഗശ്യവണ്ടാം;

(സത) ലപഗ്രാതഗതഗ്രാഗതണ്ടാം ഉള്ലപ്പലടേയുള്ള ഗതഗ്രാഗത സണ്ടാംവതധഗ്രാനണ്ടാം;

(ഡത)  സഗ്രാമഗ്രാനശ്യ  ഭൂവതനതകയഗ്രാഗമഗ്രാതൃകേ;

(ഇ) ഭേവനനതര്മഗ്രാണ -അഭേയ കകേന്ദ്ര വതകേസനണ്ടാം;

(എഫെത)  പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേമഗ്രായുണ്ടാം  പരതസ്ഥതതതകലെഗ്രാലെപരവമഗ്രായ പ്രകദശങ്ങളലടേ
സണ്ടാംരകണവണ്ടാം  പപതൃകേസമ്പതതലന്റെ സണ്ടാംരകണവണ്ടാം;

(ജത)  ജലെണ്ടാം,  ഉഭൗര്ജണ്ടാം,  ശുചെതതസ്വണ്ടാം,  വതദശ്യഗ്രാഭേശ്യഗ്രാസണ്ടാം,  ആകരഗ്രാഗശ്യണ്ടാം,  വതകനഗ്രാദണ്ടാം,
വഗ്രാര്തഗ്രാവതനതമയവണ്ടാം  മറത  പ്രകയഗ്രാജനങ്ങളണ്ടാം,  സഭൗകേരശ്യങ്ങള്,  കസവനങ്ങള്  എന്നതവ
ഉള്ലപ്പടുന്ന സമഗ അടേതസ്ഥഗ്രാന സഭൗകേരശ്യ വതകേസനണ്ടാം;

(എചത)  വശ്യവസഗ്രായ  ടേഭൗണ്ഷതപ്പുകേള്,  തപീരകദശപ്രകദശങ്ങള്  തപീര്ത്ഥഗ്രാടേന
കകേന്ദ്രങ്ങള്  എന്നതങ്ങലനയുള്ള  സവതകശഷതയുള്ള  പ്രകദശങ്ങള്   ഏലതങതലുമുലണങതല,
അവയുലടേ വതകേസനണ്ടാം;

(ലഎ) ദുരനണ്ടാം, ദുര്ബ്ബലെത, ദുരനസഗ്രാധശ്യത എന്നതവ സണ്ടാംബന്ധതച സഗ്രാന്ദര്ഭേതകേ
വതശകേലെനവണ്ടാം ലെഘൂകേരണതതനുണ്ടാം പൂര്വ്വസ്ഥതതത പ്രഗ്രാപതക്കുന്നതതനുമുള്ള നതര്കദ്ദേശങ്ങളണ്ടാം;

(ലജ) വതവതധ കമഖലെകേളലടേ സ്ഥലെപര  വതകേസന കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്, അതഗ്രായതത:—

(i) കൃഷതയുണ്ടാം ഗഗ്രാമവതകേസനവണ്ടാം;

(ii) വശ്യഗ്രാപഗ്രാരണ്ടാം, വഗ്രാണതജശ്യണ്ടാം, വശ്യവസഗ്രായങ്ങള് ;

(iii)  ടൂറതസണ്ടാം;

KNPP. 1782/2021.
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(iv)  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്   പ്രകദശതതലന്റെ  സ്ഥലെപര  ആസൂത്രണതതനുണ്ടാം
വതകേസനതതനുണ്ടാം നതര്ണ്ണഗ്രായകേമഗ്രായതട്ടുള്ള മകറലതങതലുണ്ടാം കമഖലെകേള്;

(ലകേ)   പ്രസ്തുത  പ്രകദശതത  നടേതഗ്രാന്  സഗ്രാദ്ധശ്യതയുള്ള   മുതലമുടേകതലന്റെ
വശ്യഗ്രാപ്തതയുണ്ടാം  സസ്വഭേഗ്രാവവണ്ടാം  ഉള്ലപ്പലടേ  സഗ്രാമ്പതതകേ  വതഭേവ  ആവശശ്യകേതകേളണ്ടാം  അതതലന്റെ
സമഗ്രാഹരണവണ്ടാം; കൂടേഗ്രാലത

(എല)  ആസൂത്രതതമഗ്രായ വതകേസനണ്ടാം ഉറപ്പഗ്രാക്കുന്നതതനത  ആവശശ്യമഗ്രാലണന്നത
കേരുതഗ്രാവന്നതണ്ടാം സര്കഗ്രാര് നതര്കദ്ദേശതകഗ്രാവന്ന പ്രകേഗ്രാരമുള്ളതമഗ്രായ മകറലതങതലുണ്ടാം വതവരങ്ങളണ്ടാം
വതശദഗ്രാണ്ടാംശങ്ങളണ്ടാം.

(3)  മുന്ഗണനഗ്രാ പ്രവര്തന പഗ്രാന്,  അതതല ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പ്രകദശതതനു
കവണതയുള്ള   ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാനതല  വതഭേഗ്രാവനണ്ടാം  ലചെയതട്ടുള്ള  പ്രധഗ്രാന  പദ്ധതതകേളണ്ടാം
കപ്രഗ്രാജക്ടുകേകളഗ്രാടുലമഗ്രാപ്പണ്ടാം,  കകേന്ദ്ര-സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന  സര്കഗ്രാര്  നതശയതചതട്ടുള്ള  വതകേസന
മുന്ഗണനകേളണ്ടാം  കേണകതലലെടുതത,  സ്ഥലെപര  വതകേസനണ്ടാം  സണ്ടാംബന്ധതചത ബന്ധലപ്പട്ട
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  ആസൂത്രണ  കേമതറത  ആവശശ്യലമന്നത  കേരുതഗ്രാവന്ന  ഹ്രസസ്വ  ഇടേതര,
ദപീര്ഘകേഗ്രാലെ  കമഖലെഗ്രാ   പരതപഗ്രാടേതകേളണ്ടാം,  കപ്രഗ്രാജക്ടുകേളണ്ടാം പദ്ധതതകേളണ്ടാം  നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുന്നതതനു
കവണതയുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളലടേ  ഘട്ടങ്ങളണ്ടാം  മുന്ഗണനഗ്രാ  ക്രമങ്ങളണ്ടാം  മകറലതങതലുണ്ടാം
വതവരങ്ങളണ്ടാം സൂചെതപ്പതകകണതഗ്രാണത.”.

25.  24-  ാം  വകുപ്പത   വതട്ട  സ്തുകേളയല  .—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ  24-ാം  വകുപ്പത  വതട്ടു
കേളകയണതഗ്രാണത.

26. 25-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 25-ാം വകുപ്പതല,—

(1)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതല,“തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുള്ള”  എന്ന  വഗ്രാകതനുപകേരണ്ടാം
“തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ  തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ  ഉള്ള”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(2) (3) -ാം ഉപവകുപ്പതലന്റെ കതപ്തനതബന്ധനയതല, “ഒരു പ്രകതശ്യകേ കേമതറതലയ
തഗ്രാലകഗ്രാലെതകേമഗ്രായത”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടാം  “ഒരു  സബ്കേമതറതലയ”  എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(3) (4)-ാം ഉപവകുപ്പതനുകശഷണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത കചെര്കകണതഗ്രാണത,
അതഗ്രായതത:—

“(4 എ  ) (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതനു  കേപീഴെതല  സര്കഗ്രാര്  അനുമതത  നലകേതയ,
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പ്രകദശതതനു കവണതയുള്ള,  സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാന്, അതതലലെ
നതര്കദ്ദേശങ്ങള്,  1994-ലലെ  കകേരള  മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത  ആകതലന്റെ  (1994-ലലെ  20)
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54-ാം വകുപ്പതനത  കേപീഴെതല  വതഭേഗ്രാവനണ്ടാം  ലചെയതട്ടുള്ള  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  പ്രകദശതതനു
കവണതയുള്ള കേരടേത വതകേസന  പഗ്രാന്  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകമ്പഗ്രാള്, അതതല ഉചെതതമഗ്രായത
ഉള്ലകഗ്രാള്ളതക്കുന്നതതനഗ്രായത,  ബന്ധലപ്പട്ട  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  ആസൂത്രണ  കേമതറതകത
സര്കഗ്രാര് തതരതലകേ അയകകണതഗ്രാണത.”;

(4) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതല, “പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണത.” എന്ന വഗ്രാകതനുണ്ടാം
ചെതഹ്നതതനുണ്ടാം  കശഷണ്ടാം  തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന  വഗ്രാക്കുകേളണ്ടാം  ചെതഹ്നങ്ങളണ്ടാം  കചെര്കകണതഗ്രാണത,
അതഗ്രായതത:—

"സര്കഗ്രാര്  അനുമതത  നലകേതയ,  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  പ്രകദശതതനു
കവണതയുള്ള സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാന്,  ബന്ധലപ്പട്ട  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  ആസൂത്രണ
കേമതറതയുലടേ ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ലവബ്പസറതല പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണത.”.

27. 26-  ാം വകുപ്പത  വതട്ടുകേളയല.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 26-ാം വകുപ്പത വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത.

28. 27-  ാം  വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ  27-ാംവകുപ്പതല,  “പപര്ലസ്പെകപീവത
പഗ്രാനതനുണ്ടാം  എകതകേറ്റ്യൂഷന്  പഗ്രാനതനുണ്ടാം  ഈ  ആകത  പ്രകേഗ്രാരമുള്ള  മറ്റു  പഗ്രാനുകേള്കത
അനുസൃതമഗ്രായത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടാം “പഞവത്സര പദ്ധതതകേള്ക്കുണ്ടാം വഗ്രാര്ഷതകേ
പദ്ധതതകേള്ക്കുണ്ടാം കവണതയുള്ള സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന ആസൂത്രണ ചെട്ടക്കൂടേത കേണകതലലെടുത്തുലകേഗ്രാണത”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത.

29.  അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം    V-  ലലെ ശപീര്ഷകേതതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം
V-ലലെ  ശപീര്ഷകേതതനുപകേരണ്ടാം  “തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ  പ്രകദശങ്ങള്ക്കു  കവണതയുള്ള  മഗ്രാസ്റ്റര്
പഗ്രാനുകേള്” എന്ന ശപീര്ഷകേണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത.

30. 30-  ാം  വകുപ്പതലന്റെ    കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ  30-ാം  വകുപ്പതല,  (എ)
ഖണ്ഡതതനുപകേരണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

“(എ)  തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ  പ്രകദശതതകനഗ്രാ  അതതലന്റെ  ഭേഗ്രാഗതതകനഗ്രാ  കവണത
തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ  പ്രകദശതതനത  പ്രസക്തമഗ്രായതട്ടുള്ളതണ്ടാം  ഈ  ആകത  പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം
തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുള്ളതമഗ്രായ പഗ്രാനുകേള് ഏലതങതലുമുലണങതല, അവ കേണകതലലെടുത്തുലകേഗ്രാണത
ഒരു  മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാന്  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ  തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ  പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടുകൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെയ്യുകേ;”.

31. 31-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ  31-ാം വകുപ്പതല,  മഗ്രാര്ജതനല
ശപീര്ഷകേതതല,  “സ്റ്റഗ്രാന്റെതണ്ടാംഗത  കേമതറതകേള്കത”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുകശഷണ്ടാം
“സ്ഥലെപരഗ്രാസൂത്രണണ്ടാം സണ്ടാംബന്ധതചത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത.
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32. 32-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 32-ാം വകുപ്പതല,—

(1) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതല, (iv)-ാം ഖണ്ഡതതനുകശഷണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡണ്ടാം
കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

“(v)  ബന്ധലപ്പട്ട തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനതതലന്റെ,  അസതസ്റ്റന്റെത ടേഭൗണ്
പഗ്രാനറുലടേകയഗ്രാ  അസതസ്റ്റന്റെത  എഞതനപീയറുലടേകയഗ്രാ  പദവതയതല  തഗ്രാലഴെയലഗ്രാത  ടേഭൗണ്
പഗ്രാനകറഗ്രാ എഞതനപീയകറഗ്രാ, അകദ്ദേഹണ്ടാം കജഗ്രായതന്റെത കേണ്വപീനര് ആയതരതക്കുന്നതഗ്രാണത.”;

(2) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതല, “നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണതതല” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുണ്ടാം
ചെതഹ്നതതനുണ്ടാം  പകേരണ്ടാം  “നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണതതകലെഗ്രാ  നഗര/സ്ഥലെപര  ആസൂത്രണതതകലെഗ്രാ”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേളണ്ടാം ചെതഹ്നങ്ങളണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(3)  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതല,  “മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാകനഗ്രാ  എകതകേറ്റ്യൂഷന്  പഗ്രാകനഗ്രാ” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്കത പകേരണ്ടാം  “മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(4) (3)-ാം ഉപവകുപ്പതനുകശഷണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത കചെര്കകണതഗ്രാണത,
അതഗ്രായതത:—

“(4)  വതകേസന  സണ്ടാംബന്ധമഗ്രായ  പ്രശ്നങ്ങള്  ചെര്ച  ലചെയ്യുകേയുണ്ടാം  ഗഗ്രാമ
സഭേ/വഗ്രാര്ഡത  സഭേ/വഗ്രാര്ഡത  കേമതറത  എന്നതവയുലടേ  നതര്കദ്ദേശങ്ങള്   കക്രഗ്രാഡപീകേരതക്കുകേയുണ്ടാം
ലചെകയണതമഗ്രാണത.”.

33. 34-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 34-ാം വകുപ്പതല,—

(1) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതല,—

(i) (ഡത) ഖണ്ഡതതല,“സഗ്രാന്ദര്ഭേതകേ വതശകേലെനണ്ടാം;” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുണ്ടാം
ചെതഹ്നതതനുണ്ടാം കശഷമുള്ള  “കൂടേഗ്രാലത” എന്ന വഗ്രാകത വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത;

(ii)  (ഇ)  ഖണ്ഡതതനുകശഷണ്ടാം  തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡങ്ങള്
കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

“(എഫെത)  ദുരനണ്ടാം,  ദുര്ബ്ബലെത,  ദുരന  സഗ്രാധശ്യത  എന്നതവ  സണ്ടാംബന്ധതച
സഗ്രാന്ദര്ഭേതകേ  വതശകേലെനവണ്ടാം  ലെഘൂകേരണതതനുണ്ടാം  പൂര്വ്വസ്ഥതതത  പ്രഗ്രാപതക്കുന്നതതനുമുള്ള
നതര്കദ്ദേശങ്ങളണ്ടാം; കൂടേഗ്രാലത

(ജത)  മുന്ഗണനഗ്രാ  പ്രവര്തന  പഗ്രാന്,  അതതല  തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ
പ്രകദശതതകനഗ്രാ  അതതലന്റെ  ഭേഗ്രാഗതതകനഗ്രാ  കവണതയുള്ള  മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാനതല  വതഭേഗ്രാവനണ്ടാം
ലചെയതട്ടുള്ള  പ്രധഗ്രാന  പദ്ധതതകേളണ്ടാം  കപ്രഗ്രാജക്ടുകേകളഗ്രാടുലമഗ്രാപ്പണ്ടാം  കകേന്ദ്ര-സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന  സര്കഗ്രാര്
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നതശയതചതട്ടുള്ള  വതകേസന  മുന്ഗണനകേളണ്ടാം  കേണകതലലെടുതത, സ്ഥലെപര   വതകേസനണ്ടാം
സണ്ടാംബന്ധതചത ബന്ധലപ്പട്ട മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷന്,  മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതല,  ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതത  അലലങതല  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത  ആവശശ്യലമന്നത  കേരുതഗ്രാവന്ന  അലലങതല,
അതതത സണ്ടാംഗതതകപഗ്രാലലെ,  ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ
കേമതറതകയഗ്രാ  നതര്കദ്ദേശതകഗ്രാവന്ന, ഹ്രസസ്വ,  ഇടേതര,  ദപീര്ഘകേഗ്രാലെ കമഖലെഗ്രാ പരതപഗ്രാടേതകേളണ്ടാം
കപ്രഗ്രാജക്ടുകേളണ്ടാം പദ്ധതതകേളണ്ടാം നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുന്നതതനുകവണതയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളലടേ ഘട്ടങ്ങളണ്ടാം
മുന്ഗണനഗ്രാ ക്രമങ്ങളണ്ടാം മകറലതങതലുണ്ടാം വതവരങ്ങളണ്ടാം സൂചെതപ്പതകകണതഗ്രാണത.”;

(2)  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതല,  (xiii)-ാം  ഖണ്ഡതതനുകശഷണ്ടാം  തഗ്രാലഴെ  പറയുന്ന
ഖണ്ഡണ്ടാം  കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

“(xiv)  സഗ്രാമ്പതതകേ  ആവശശ്യകേതകേളണ്ടാം  വതഭേവസമഗ്രാഹരണ
നതര്കദ്ദേശങ്ങളണ്ടാം.”.

34.  35-  ാം  വകുപ്പത  വതട്ടുകേളയല  .—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ  35-ാം  വകുപ്പത  വതട്ടു
കേളകയണതഗ്രാണത.

35. 36-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 36-ാം വകുപ്പതല,—

(1)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതല,  “സസസകേരതക്കുന്നതതകനഗ്രാ  തപീരുമഗ്രാനതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണത"
എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടാം  “തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ  പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേത  കൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ  സസ്വപീകേരതക്കുന്നതതകനഗ്രാ  തപീരുമഗ്രാനതകഗ്രാവന്നതണ്ടാം  അതതനുള്ള  ഉകദ്ദേശശ്യണ്ടാം
ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല വതജഗ്രാപനണ്ടാം ലചെകയണതണ്ടാം തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനതതലന്റെ
കനഗ്രാട്ടപീസത  കബഗ്രാര്ഡതലുണ്ടാം  ലവബ്പസറതലുണ്ടാം  ആ  പ്രകദശതത  പ്രചുര  പ്രചെഗ്രാരമുള്ള  ഏറവണ്ടാം
കുറഞതത  ഒരു  വര്തമഗ്രാന  പത്രതതലുണ്ടാം  നതര്ണ്ണയതകലപ്പട്ട  രപീതതയതല,
സമയബന്ധതതമഗ്രായത പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(2)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതനത  പകേരണ്ടാം  തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന   ഉപവകുപ്പത
കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത :—

“(2)  മുനതസതപ്പല  കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ  മുനതസതപ്പല  കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ  ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ  സര്കഗ്രാരതലന്റെ  തകദ്ദേശ  സസ്വയണ്ടാം  ഭേരണ  വകുപ്പത
(പഗ്രാനതണ്ടാംഗത)-മഗ്രായുണ്ടാം  മറ്റു  സര്കഗ്രാര്  വകുപ്പുകേളമഗ്രായുണ്ടാം  ഏജന്സതകേളമഗ്രായുണ്ടാം  കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചത
(1)-ാം ഉപവകുപ്പത പ്രകേഗ്രാരമുള്ള മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുള്ള ഉകദ്ദേശശ്യണ്ടാം ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ
ഗസറതല  വതജഗ്രാപനണ്ടാം  ലചെയ  തപീയതത  മുതല  രണത  വര്ഷതതനകേണ്ടാം,  അങ്ങലനയുള്ള
പഗ്രാനുകേള്  ഏലതങതലുണ്ടാം  കനരകത  തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുലണങതല  അവ  പുനരവകലെഗ്രാകേനണ്ടാം
ലചെയതതനുകശഷവണ്ടാം, കദശപീയ നയങ്ങള്കത അനുസൃതമഗ്രാകണഗ്രാലയന്നത ഉറപ്പു വരുതതയതതനു
കശഷവണ്ടാം,  തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ  പ്രകദശതതകനഗ്രാ  അതതലന്റെ  ഭേഗ്രാഗതതകനഗ്രാ  കവണതയുള്ള  കേരടേത



22

മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാന്  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ  തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ  പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടു  കൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതണ്ടാം,  നതര്ണ്ണയതകലപ്പടേഗ്രാവന്ന പ്രകേഗ്രാരതതലുള്ള
ഫെഗ്രാറതതല,  പ്രകമയണ്ടാം  സഹതതണ്ടാം,  ചെപീഫെത  ടേഭൗണ്  പഗ്രാനര്  മുകഖന  മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാന്
സര്കഗ്രാരതകലെകത അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതമഗ്രാണത :

എന്നഗ്രാല, ചെപീഫെത ടേഭൗണ് പഗ്രാനര്, അങ്ങലനയുള്ള പഗ്രാനുകേള്, ഈ ആകത പ്രകേഗ്രാരമുള്ള
മറ്റു പഗ്രാനുകേള്കത അനുസൃതമഗ്രാകണഗ്രാലയന്നതതലനക്കുറതച്ചുണ്ടാം മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതലന സണ്ടാംബന്ധതച്ചുള്ള
മകറലതങതലുണ്ടാം കേഗ്രാരശ്യങ്ങലളക്കുറതച്ചുമുള്ള അഭേതപ്രഗ്രായണ്ടാം സഹതതണ്ടാം,  കേഴെതവതണ്ടാം നഗ്രാലപ്പതതയഞത
ദതവസങ്ങള്കകേണ്ടാം സര്കഗ്രാരതകലെകത അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതഗ്രാണത.”;

(3)  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതല,  “ബബവര്ഡമഗ്രായുണ്ടാം  ചെപീഫെത  ടേഭൗണ്  പഗ്രാനറുമഗ്രായുണ്ടാം
അലലങതല കബഗ്രാര്ഡമഗ്രാകയഗ്രാ ചെപീഫെത ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുമഗ്രാകയഗ്രാ കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചതതനു കശഷണ്ടാം”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത ;

(4)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതല, “ലവബ്പസറതലുണ്ടാം”  എന്ന  വഗ്രാകതനത  പകേരണ്ടാം
“തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ  സ്ഥഗ്രാപനതതലന്റെ  ലവബ്പസറതലുണ്ടാം”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണത ;

(5)  (5)-ാം  ഉപവകുപ്പതല, “സര്കഗ്രാരതനത”  എന്ന  വഗ്രാകതനത  പകേരണ്ടാം
“സര്കഗ്രാരതനുണ്ടാം  ബന്ധലപ്പട്ട  തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ  സ്ഥഗ്രാപനതതനുണ്ടാം”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണത ;

(6) (7)-ാം ഉപവകുപ്പതല,—

(i)  “സര്കഗ്രാരതനത അനുമതതകഗ്രായത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കത മുന്പത  “ചെപീഫെത
ടേഭൗണ് പഗ്രാനര് മുകഖന” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത ;

(ii) തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന  കതപ്തനതബന്ധന കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

“എന്നഗ്രാല,  ചെപീഫെത ടേഭൗണ് പഗ്രാനര്,  അങ്ങലനയുള്ള പഗ്രാനുകേള്,  ഈ ആകത
പ്രകേഗ്രാരമുള്ള  മറ്റു  പഗ്രാനുകേള്കത  അനുസൃതമഗ്രാകണഗ്രാ  എന്നതതലനക്കുറതച്ചുണ്ടാം  മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാന്
സണ്ടാംബന്ധതച  മകറലതങതലുണ്ടാം   കേഗ്രാരശ്യങ്ങലളക്കുറതച്ചുമുള്ള  അഭേതപ്രഗ്രായണ്ടാം  സഹതതണ്ടാം,  കേഴെതവതണ്ടാം
നഗ്രാലപ്പതതയഞ്ചു ദതവസങ്ങള്കകേണ്ടാം, സര്കഗ്രാരതകലെയത അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതഗ്രാണത.”;

(7) (8)-ാം ഉപവകുപ്പതല,—

(i)  “ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതലന്റെകയഗ്രാ  ശതപഗ്രാര്ശകേളണ്ടാം”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുകശഷണ്ടാം
“ചസഫെത ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുലടേ അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളണ്ടാം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്  കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(ii)  “ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാനതലന്റെയുണ്ടാം മകറലതങതലുണ്ടാം  പഗ്രാനുകേളലടേയുണ്ടാം” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടാം “മകറലതങതലുണ്ടാം പഗ്രാനുകേളലടേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത;
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(iii) ഒന്നഗ്രാണ്ടാം കതപ്തനതബന്ധന  വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത.

(8)  (12)-ാം  ഉപവകുപ്പതനുണ്ടാം  കതപ്തനതബന്ധനയ്ക്കുണ്ടാംപകേരണ്ടാം  തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന
ഉപവകുപ്പത കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

“(12)  അനുമതത  ലെഭേതച  ഒരു  മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാന്  നതലെവതല  ഉള്ള
സണ്ടാംഗതതയതല,  അതതലന്റെ വശ്യവസ്ഥകേള്,  ഈ ആകതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള്കത അനുസൃതമഗ്രായത
പ്രസതദ്ധപീകേരതച ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനത അനുമതത ലെഭേതക്കുന്നതവലര ബഗ്രാധകേമഗ്രാകുന്നതഗ്രാണത.”. 

36. 37-  ാം വകുപ്പത വതട്ടുകേളയല.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 37-ാം വകുപ്പത വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത.

37.  38-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ  38-ാം വകുപ്പതല,  നതലെവതലലെ
വശ്യവസ്ഥ അതതലന്റെ  (1)-ാം ഉപവകുപ്പഗ്രായത അകമതകടേണതണ്ടാം,  അപ്രകേഗ്രാരണ്ടാം അകമതട്ട  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതനത കശഷണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പുകേള് കചെര്കകണതമഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

“(2)  ബന്ധലപ്പട്ട മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ,  മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ,
ടേഭൗണ്  പഞഗ്രായകതഗ്രാ,  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ,   (1)-ാം  ഉപവകുപ്പത  പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം  ആവശശ്യമഗ്രായ
സര്കഗ്രാരതലന്റെ  അനുമതത  പഗ്രാനതനത  ലെഭേശ്യമഗ്രാക്കുന്നതതനുള്ള  നടേപടേത  എടുകഗ്രാത
സഗ്രാഹചെരശ്യതതല,  സര്കഗ്രാരതനത,  ഒരു  ഉതരവത  വഴെത,  പ്രസതദ്ധപീകേരതച  മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാനതനത
അനുമതത  ലെഭേശ്യമഗ്രാക്കുന്നതതനുള്ള  നടേപടേത  സസ്വപീകേരതക്കുന്നതതനത,  ജതലഗ്രാ  ആസൂത്രണ
കേമതറതകയഗ്രാടേത ആവശശ്യലപ്പടേഗ്രാവന്നതഗ്രാണത. 

(3)  സര്കഗ്രാരതനത,  ആവശശ്യമുളള പകണ്ടാം ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാടേത ഈ
ആകതലന്റെ  36-ാം  വകുപ്പതലലെ  (6)-ാം  ഉപവകുപ്പതനത  കേപീഴെതലുളള  പ്രവൃതത
നതര്വ്വഹതക്കുന്നതതനഗ്രായത  ഒരു  സബ്കേമതറത  രൂപപീകേരതകഗ്രാന്  നതര്കദ്ദേശതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണത.
ജതലഗ്രാ  ആസൂത്രണ  കേമതറതയതല  നതന്നുണ്ടാം  നതര്കദ്ദേശതക്കുന്ന  ഒരു  അണ്ടാംഗണ്ടാം  ഈ
സബ്കേമതറതയുലടേ  ലചെയര്മഗ്രാന്  ആയതരതകകണതണ്ടാം,  തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ  വകുപ്പത,
(പഗ്രാനതണ്ടാംഗത)-ലലെ  ജതലഗ്രാതലെ  ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥന്  ഈ  സബ്കേമതറതയുലടേ  കേണ്വപീനര്
ആയതരതകകണതമഗ്രാണത.  ഈ  സബ്കേമതറത  രൂപപീകേരതചത  അറുപതത  ദതവസതതനുള്ളതല
കേരടേത പഗ്രാനതന്കമലുള്ള റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടത ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകത സമര്പ്പതകകണതമഗ്രാണത.

(4)  ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറത, (3)-ാം ഉപവകുപ്പതനുകേപീഴെതലുള്ള സബ്കേമതറതയുലടേ
റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടത ലെഭേശ്യമഗ്രായ കശഷണ്ടാം മുപ്പതത ദതവസതതനുള്ളതല, കേരടേത മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന്, ആവശശ്യലമന്നത
കേരുതന്ന  തരതതല  പരതഷ്കരതകകണതണ്ടാം,  ജതലഗ്രാ  ആസൂത്രണ  കേമതറത  പഗ്രാസഗ്രാകതയ
പരതഷ്കരതച  പഗ്രാനതകനഗ്രാലടേഗ്രാപ്പണ്ടാം  ആകകപങ്ങളലടേയുണ്ടാം  അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളലടേയുണ്ടാം  അസലുണ്ടാം,
സബ്കേമതറതയുലടേ റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടുണ്ടാം  അതതലകമലുള്ള ശതപഗ്രാര്ശകേളണ്ടാം സഹതതണ്ടാം അനുമതതകഗ്രായത
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സര്കഗ്രാരതകലെകത  സമര്പ്പതകകണതമഗ്രാണത.  പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേത  കൂടേതകയഗ്രാ  അലഗ്രാലതകയഗ്രാ,
സര്കഗ്രാര് മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനത അനുമതത നലകകേണതണ്ടാം മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനത അനുമതത നലകേതയ
വതവരണ്ടാം അറതയതച്ചുലകേഗ്രാണത ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല ഒരു കനഗ്രാട്ടപീസത പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതണ്ടാം
ബന്ധലപ്പട്ട  തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ  സ്ഥഗ്രാപനണ്ടാം,  ഈ  ആകതലലെ  36-ാം  വകുപ്പതലലെ  (10)-ാം
ഉപവകുപ്പതനത അനുസൃതമഗ്രായത തടേര്ന്നത പ്രവര്തതകകണതമഗ്രാണത.

(5) ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറത,  (2)-ാം ഉപവകുപ്പതനു കേപീഴെതലുള്ള ഉതരവതലലെ
തപീയതത  മുതല  മൂന്നത  മഗ്രാസതതനുള്ളതല,  കേരടേത  പഗ്രാന്  സമര്പ്പതക്കുന്നതതല  വപീഴ്ച
വരുതതയഗ്രാല, ചെപീഫെത ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുമഗ്രായുണ്ടാം ബന്ധലപ്പട്ട മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷനുമഗ്രാകയഗ്രാ
മുനതസതപ്പല  കേഭൗണ്സതലുമഗ്രാകയഗ്രാ  ടേഭൗണ്  പഞഗ്രായത്തുമഗ്രാകയഗ്രാ  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുമഗ്രാകയഗ്രാ
കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചത,  സര്കഗ്രാര്  നടേപടേത  എടുകകണതണ്ടാം  പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേത  കൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ  മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാനതനത  അനുമതത  നലകകേണതണ്ടാം  മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാനതനത  അനുമതത
നലകേതയ  വതവരണ്ടാം  അറതയതച്ചുലകേഗ്രാണത  ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ  ഗസറതല  ഒരു  കനഗ്രാട്ടപീസത
പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതണ്ടാം ബന്ധലപ്പട്ട തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനണ്ടാം ഈ ആകതലലെ 36-ാം
വകുപ്പതലലെ (10)- ാം ഉപവകുപ്പതനത അനുസൃതമഗ്രായത തടേര്ന്നത പ്രവര്തതകകണതമഗ്രാണത.”.

38.  39-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ   39-ാം വകുപ്പതനത  തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന
കതപ്തനതബന്ധനകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

"എന്നഗ്രാല,  ബന്ധലപ്പട്ട  മുനതസതപ്പല  കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ  മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ  ടേഭൗണ്  പഞഗ്രായകതഗ്രാ  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ  കമലപ്പറഞ  സര്കഗ്രാര്
നതര്കദ്ദേശണ്ടാം  പഗ്രാലെതക്കുന്നതതല  വപീഴ്ച  വരുതതയഗ്രാല  സര്കഗ്രാരതനത  ഈ  ആകതലലെ  11-ാം
വകുപ്പതലലെ  (ഇ)  ഖണ്ഡതതനു കേപീഴെതല,  അങ്ങലനയുള്ള പ്രകദശതതനു കവണതയുള്ള മഗ്രാസ്റ്റര്
പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനത ആവശശ്യലമന്നത കേരുതന്ന നതര്കദ്ദേശണ്ടാം പുറലപ്പടുവതകഗ്രാവന്നതണ്ടാം അതത
ബന്ധലപ്പട്ട  മുനതസതപ്പല  കകേഗ്രാര്പ്പകറഷനത,  മുനതസതപ്പല  കേഭൗണ്സതലെതനത,  ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതതനത അലലങതല ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതനത ബഗ്രാധശ്യസ്ഥമഗ്രായതരതക്കുന്നതമഗ്രാണത :

എന്നുമഗ്രാത്രമല, മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ  മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ  ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ 36-ാം വകുപ്പത (4)-ാം ഉപവകുപ്പതനു കേപീഴെതലുള്ള വശ്യവസ്ഥ
പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം  നതര്ണ്ണയതകലപ്പട്ട  സമയപരതധതക്കുള്ളതല  അങ്ങലനയുള്ള  മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാന്
പ്രസതദ്ധപീകേരതക്കുന്നതതല വപീഴ്ച  വരുതതയഗ്രാല,  സര്കഗ്രാരതനത,  സസ്വകമധയഗ്രാ,  ഈ ആകതലലെ
വശ്യവസ്ഥകേള്കത അനുസൃതമഗ്രായത അതത  പ്രസതദ്ധപീകേരതകഗ്രാവന്നതണ്ടാം ആകകപങ്ങളതന്കമലുണ്ടാം
അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളതന്കമലുണ്ടാം  നടേപടേത  എടുകഗ്രാവന്നതണ്ടാം  ആവശശ്യലമന്നത  കേരുതഗ്രാവന്നതടേകതഗ്രാളണ്ടാം
പഗ്രാന് പരതഷ്ക്കരതകഗ്രാവന്നതണ്ടാം ഈ ആകതനത അനുസൃതമഗ്രായത അനുമതത നലകേഗ്രാവന്നതമഗ്രാണത.”.
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39. അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം   VI-  ലലെ ശപീര്ഷകേതതലന്റെ കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ, അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം VI-ലലെ
ശപീര്ഷകേതതനു  പകേരണ്ടാം  "കജഗ്രായതന്റെത  ആസൂത്രണ  കേമതറതയുണ്ടാം  കജഗ്രായതന്റെത  ആസൂത്രണ
പ്രകദശങ്ങള്ക്കു കവണതയുള്ള മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുകേളണ്ടാം” എന്ന ശപീര്ഷകേണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത.

40.  41-  ാം  വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന   ആകതലലെ  41-ാം  വകുപ്പത,  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതല  “സര്കഗ്രാര്  ഇതതകലെകഗ്രായത  ഉണഗ്രാകഗ്രാവന്ന”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്
വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത.

41.  42-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 42-ാം വകുപ്പതല,—

(i) “ചുമതലെകേള് തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്നവ ആയതരതക്കുന്നതഗ്രാണത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കത
പകേരണ്ടാം  “ചുമതലെകേളതല  തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്നവ  ഉള്ലപ്പടുന്നതഗ്രാണത”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(ii)  (i)-ാം  ഖണ്ഡതതല  “തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ”  എന്ന  വഗ്രാകതനുകശഷണ്ടാം
“പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേത  കൂടേതകയഗ്രാ  അലഗ്രാലതകയഗ്രാ  സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ”   എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണത.

42. 43-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 43-ാം വകുപ്പതല, (എ) ഖണ്ഡണ്ടാം
വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത.

43. 44-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 44-ാം വകുപ്പതല,—

(i)  “ഈ ആകതന്കേപീഴെതലുള്ള മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് ഏലതങതലുമുലണങതല,  അതതലന്റെ
ചെട്ടക്കൂടേതനുള്ളതല നതന്നുലകേഗ്രാണത,” എന്ന വഗ്രാക്കുകേളണ്ടാം ചെതഹ്നങ്ങളണ്ടാം വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത;

(ii) തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന കതപ്തനതബന്ധന കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

“എന്നഗ്രാല, ഒരു പ്രകദശതത മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് ഏലതങതലുണ്ടാം നതലെവതലുലണങതല,
അതതലന്റെ  ചെട്ടക്കൂടേതനുള്ളതല  നതന്നുലകേഗ്രാണത  വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ  പദ്ധതത
തയഗ്രാറഗ്രാകകണതഗ്രാണത.”.

44. 46-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 46-ാം വകുപ്പതല,—

(1)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതല,  “സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ”  എന്ന  വഗ്രാകതനുപകേരണ്ടാം
“തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേത  കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(2)  (2)-ാം ഉപവകുപ്പതല,—

(i)  “തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ”  എന്ന  വഗ്രാകതനുകശഷണ്ടാം  “പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേത
കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത;
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(ii)  “ലവബ്പസറതലുണ്ടാം”  എന്ന  വഗ്രാകതനത  മുന്പഗ്രായത  “തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ
സ്ഥഗ്രാപനതതലന്റെ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(3) (4)-ാം   ഉപവകുപ്പതല,—

(എ)  “സര്കഗ്രാരതനത  അനുമതതകഗ്രായത”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്കത  മുന്പഗ്രായത
“ചെപീഫെത ടേഭൗണ് പഗ്രാനര് മുകഖന” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാ    ണണ ;

(ബത) തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന കതപ്തനതബന്ധന കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

“എന്നഗ്രാല,  ചെപീഫെത  ടേഭൗണ്  പഗ്രാനര്,  അങ്ങലനയുള്ള  പഗ്രാനുകേള്,  ഈ
ആകതനു  കേപീഴെതലുള്ള  മറ്റു  പഗ്രാനുകേള്കത  അനുസൃതമഗ്രാകണഗ്രാ എന്നതതലനക്കുറതച്ചുണ്ടാം പഗ്രാനതലന
സണ്ടാംബന്ധതച്ചുള്ള  മകറലതങതലുണ്ടാം  കേഗ്രാരശ്യങ്ങലളക്കുറതച്ചുമുള്ള  അഭേതപ്രഗ്രായണ്ടാം  സഹതതണ്ടാം,  അറുപതത
ദതവസങ്ങള്കകേണ്ടാം, ആയതത സര്കഗ്രാരതകലെകത അയച്ചു ലകേഗ്രാടുകകണതഗ്രാണത.”;

(4)  (5)-ാം  ഉപവകുപ്പതല,  “അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങള്  പരതഗണതച  കശഷവണ്ടാം  ചെപീഫെത
ടേഭൗണ്  പഗ്രാനറുമഗ്രായത  കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുണ്ടാം”എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടാം
“അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളണ്ടാം  ചെപീഫെത  ടേഭൗണ്  പഗ്രാനറുലടേ  അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളണ്ടാം  പരതഗണതചതതനുകശഷണ്ടാം”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(5)  (7)-ാം  ഉപവകുപ്പതനുണ്ടാം കതപ്തനതബന്ധനയ്ക്കുണ്ടാം  പകേരണ്ടാം  തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന
ഉപവകുപ്പത കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത :—

“(7)  അനുമതത ലെഭേതച ഒരു വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതത നതലെവതല ഉള്ള
സണ്ടാംഗതതയതല,  അതതലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള് ഈ  ആകതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള്കത  അനുസൃതമഗ്രായത
പ്രസതദ്ധപീകേരതച  വതശദ  നഗരഗ്രാസൂത്രണ  പദ്ധതതകത   അനുമതത  ലെഭേതക്കുന്നതവലര
ബഗ്രാധകേമഗ്രായതരതക്കുന്നതഗ്രാണത.”.

45.  അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം    VII-  നുകശഷണ്ടാം പുതതയ അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം കചെര്കല  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ
അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം VII-നു കശഷണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

 "അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം   VII  എ

പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാന്

49 എ  . പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശമഗ്രായത പ്രഖശ്യഗ്രാപതകല  .—(1)  മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ
മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ അലലങതല ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായകതഗ്രാ ആ
പ്രകദശതത  അധതകേഗ്രാരതതയുള്ള  ജതലഗ്രാ  ടേഭൗണ്പഗ്രാനറുമഗ്രായത  കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചത,
കേഭൗണ്സതലെതലന്റെ  പ്രകമയണ്ടാം  വഴെത,  അടേതയനതര  ആസൂത്രണ ഇടേലപടേല  ആവശശ്യമുള്ള ഒരു
പ്രകദശതതലന,  പഗ്രാന്  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുവഗ്രാന്  ഉകദ്ദേശതക്കുന്നതതലന്റെ  ആവശശ്യകേത  വശ്യക്തമഗ്രാകതലകഗ്രാണത,
ഒരു പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശമഗ്രായത തരണ്ടാം തതരതകകണതഗ്രാണത. 
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(2) സര്കഗ്രാരതനത, ചെപീഫെത ടേഭൗണ്പഗ്രാനറുമഗ്രായത കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചത, ഒരു ഉതരവത വഴെത,
അടേതയനതര  ആസൂത്രണ  ഇടേലപടേല  ആവശശ്യമുള്ള  ഒരു  പ്രകദശതതലന,  പഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുവഗ്രാന്  ഉകദ്ദേശതക്കുന്നതതലന്റെ  ആവശശ്യകേത  വശ്യക്തമഗ്രാകതലകഗ്രാണത,  ഒരു  പ്രകതശ്യകേ
പ്രകദശമഗ്രായത തരണ്ടാം തതരതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണത.

49 ബത  . പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള  സ്ഥലെപരപഗ്രാന്  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനത
മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷന്  ,   മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതല മുതലെഗ്രായവയ്ക്കുള്ള അധതകേഗ്രാരണ്ടാം  .—(1)
ഈ  ആകതലലെയുണ്ടാം  അതതന്  കേപീഴെതല  ഉണഗ്രാകതയ  ചെട്ടങ്ങളതലലെയുണ്ടാം  വശ്യവസ്ഥകേള്കത
വതകധയമഗ്രായത,  ഒരു മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ  പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശതതനു  കവണതയുള്ള
സ്ഥലെപരപഗ്രാന്  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ  തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ  പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേത  കൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെയഗ്രാവന്നതഗ്രാണത.

(2) സര്കഗ്രാരതനത,  ഉതരവത വഴെത,  മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാകടേഗ്രാ മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ഒരു പ്രകതശ്യകേ
പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള  സ്ഥലെപരപഗ്രാന്  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ  തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ
പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേത കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ ആവശശ്യലപ്പടേഗ്രാവന്നതഗ്രാണത.

(3)  സര്കഗ്രാരതനത,  ആവശശ്യലമന്നത കേരുതന്ന പകണ്ടാം,  ഉതരവത വഴെത,  അടേതയനതര
ആസൂത്രണ ഇടേലപടേല ആവശശ്യമുള്ള ഒരു പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനത കവണത സ്ഥലെപരപഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാകതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണത.

49  സത  . പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള   സ്ഥലെപരപഗ്രാനതല  പകേകേഗ്രാരശ്യണ്ടാം
ലചെയഗ്രാവന്ന  കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്  .—(1)  പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശതതനത  കവണതയുള്ള  സ്ഥലെപരപഗ്രാന്,
ലപഗ്രാതവഗ്രായത, പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശതതലന്റെ സ്ഥലെപര  വതകേസനണ്ടാം  എപ്രകേഗ്രാരണ്ടാം
നടേപ്പതലെഗ്രാകണലമന്നുണ്ടാം  നതയന്ത്രതകണലമന്നുണ്ടാം  അലലങതല നടേപ്പതലെഗ്രാകണലമകന്നഗ്രാ
നതയന്ത്രതകണലമകന്നഗ്രാ  അലലങതല  എപ്രകേഗ്രാരണ്ടാം  ഭൂമതയുലടേ  ഉപകയഗ്രാഗണ്ടാം
നതയന്ത്രതകണലമകന്നഗ്രാ നടേപ്പതലെഗ്രാകണലമകന്നഗ്രാ സൂചെതപ്പതകകണതഗ്രാണത.

(2)  പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശതതനത  കവണതയുള്ള  സ്ഥലെപരപഗ്രാനതല  തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്നവ
ഉള്ലപ്പടുകതണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

(എ)  പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതലന്റെ സ്ഥലെപര വതകേസനതതനു കവണതയുള്ള ഒരു
വതകേസന  സങലപ്പവണ്ടാം  നയവണ്ടാം,  പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശതതനത   പ്രസക്തമഗ്രായതണ്ടാം
സ്ഥലെപരവതകേസനതതലന്റെ  വതവതധ  കമഖലെകേലള  സണ്ടാംബന്ധതച്ചുള്ളതമഗ്രായ  സഗ്രാന്ദര്ഭേതകേ
വതശകേലെനങ്ങള്,  ലെകശ്യങ്ങള്,  ഉകദ്ദേശശ്യങ്ങള്,  തന്ത്രങ്ങള്,  നയങ്ങള്  എന്നതവയുണ്ടാം
ഉള്ലപ്പടുതഗ്രാവന്നതഗ്രാണത;
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(ബത)  ദുരനണ്ടാം,  ദുര്ബ്ബലെത,  ദുരന സഗ്രാധശ്യത എന്നതവ സണ്ടാംബന്ധതച സഗ്രാന്ദര്ഭേതകേ

വതശകേലെനവണ്ടാം ലെഘൂകേരണതതനുണ്ടാം പൂര്വ്വസ്ഥതതത പ്രഗ്രാപതക്കുന്നതതനുമുള്ള നതര്കദ്ദേശങ്ങളണ്ടാം;

(സത)   ഭൂവതനതകയഗ്രാഗ  നതര്കദ്ദേശങ്ങകളഗ്രാടു  കൂടേതയ    പഗ്രാന്    കരഖകേള്,

അടേതസ്ഥഗ്രാന  സഭൗകേരശ്യ  വതകേസനതതനുണ്ടാം  വതകേസന  നതയന്ത്രണതതനുണ്ടാം  കവണതയുള്ള

പഗ്രാനുകേള്; കൂടേഗ്രാലത

(ഡത) മുന്ഗണനഗ്രാ പ്രവര്തന പഗ്രാനുണ്ടാം നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുന്നതതനുള്ള സണ്ടാംവതധഗ്രാനവണ്ടാം.

49  ഡത  . പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനത  കവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുണ്ടാം

അനുമതത  നലകുന്നതതനുമുള്ള നടേപടേതക്രമണ്ടാം  .—(1)  മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ  മുനതസതപ്പല

കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ  ടേഭൗണ്  പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ  ഏത  സമയത്തുണ്ടാം,

പ്രകമയണ്ടാം  വഴെത,  പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശമഗ്രായത  തരണ്ടാം  തതരതചതരതക്കുന്ന  പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള

സ്ഥലെപരപഗ്രാന്  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ  തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ  പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേത

കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുന്നതതകനഗ്രാ തപീരുമഗ്രാനതകഗ്രാവന്നതണ്ടാം, ആയതത, ബന്ധലപ്പട്ട

തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനതതലന്റെ ലവബ്പസറതലുണ്ടാം ആ പ്രകദശതത പ്രചുര പ്രചെഗ്രാരമുള്ള

ഏറവണ്ടാം  കുറഞതത  ഒരു  വര്തമഗ്രാന  പത്രതതലുണ്ടാം  വതജഗ്രാപനണ്ടാം  ലചെകയണതണ്ടാം

അങ്ങലനയുള്ള വതജഗ്രാപനതതല പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതലന്റെ  അതതരുകേളണ്ടാം അങ്ങലനയുള്ള

പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതലന്റെ ഉകദ്ദേശശ്യവണ്ടാം വശ്യക്തമഗ്രാകകണതമഗ്രാണത.

(2)  മുനതസതപ്പല  കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ  മുനതസതപ്പല  കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ  ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ, വര്തമഗ്രാന പത്രതതല കനഗ്രാട്ടപീസത നലകേതയ തപീയതത
മുതല ആറത  മഗ്രാസതതനുള്ളതല, സര്കഗ്രാരതലന്റെ തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ  വകുപ്പത  (പഗ്രാനതണ്ടാംഗത)-
മഗ്രായുണ്ടാം  മറത  ബന്ധലപ്പട്ട  സര്കഗ്രാര്  വകുപ്പുകേളമഗ്രായുണ്ടാം  ഏജന്സതകേളമഗ്രായുണ്ടാം  കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചത,
പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള  ഒരു  കേരടേത  സ്ഥലെപരപഗ്രാന്  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ  പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേത  കൂടേതകയഗ്രാ  അലഗ്രാലതകയഗ്രാ  സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ
ലചെകയണതണ്ടാം,  കേരടേത  പഗ്രാനതനത  അനുമതത  നലകകേണതണ്ടാം  അനുമതത  ലെഭേതച  കേരടേത  പഗ്രാന്
ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ  ലവബ്പസറതലുണ്ടാം,  പ്രസതദ്ധപീകേരണണ്ടാം  സണ്ടാംബന്ധതച  ഒരു  കനഗ്രാട്ടപീസത
തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ  പ്രകദശതത  പ്രചുര  പ്രചെഗ്രാരമുള്ള  ഏറവണ്ടാം  കുറഞതത  രണ്ടു  വര്തമഗ്രാന
പത്രങ്ങളതലുണ്ടാം  (അവയതല  ഒന്നത  പ്രഗ്രാകദശതകേ  ഭേഗ്രാഷയതലെഗ്രായതരതകകണതഗ്രാണത),  കനഗ്രാട്ടപീസത
പ്രസതദ്ധപീകേരതച  തപീയതത  മുതല  മുപ്പതത  ദതവസങ്ങള്ക്കുള്ളതല  സമര്പ്പതകകണ
ആകകപങ്ങളണ്ടാം  അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളണ്ടാം  കണതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുണ്ടാം  പരതകശഗ്രാധനയഗ്രായത  ആയതതലന്റെ
പകേര്പ്പത  ലെഭേശ്യമഗ്രാകുന്ന  സ്ഥലെകമഗ്രാ  സ്ഥലെങ്ങകളഗ്രാ  വശ്യക്തമഗ്രാകതലകഗ്രാണ്ടുണ്ടാം,
പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതഗ്രാണത.
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(3)  ഒരു പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനുകവണത ഈ ആകത പ്രകേഗ്രാരമുള്ള  സ്ഥലെപരപഗ്രാന്
പ്രസതദ്ധപീകേരതചത  കേഴെതഞഗ്രാലുടേന്,  ബന്ധലപ്പട്ട മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ  ടേഭൗണ്  പഞഗ്രായകതഗ്രാ  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ,  പ്രസതദ്ധപീകേരതച
സ്ഥലെപരപഗ്രാനതലന്റെ  ഒരു  പകേര്പ്പത  ജതലഗ്രാ  ആസൂത്രണ  കേമതറതകകഗ്രാ  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
ആസൂത്രണ കേമതറത ഏലതങതലുണ്ടാം ഉലണങതല അതതകനഗ്രാ അയച്ചു ലകേഗ്രാടുകകണതണ്ടാം,  ജതലഗ്രാ
ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ അങ്ങലനയുള്ള പഗ്രാന്
ലെഭേതച  തപീയതത  മുതല  കേഴെതയുന്നതണ്ടാം  ഇരുപതതലയഗ്രാന്നത  ദതവസകഗ്രാലെയളവതനുള്ളതല,
പഗ്രാനതന്കമല  അവരുലടേ  അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങള്,  ഏലതങതലുമുലണങതല  അതത, ബന്ധലപ്പട്ട
തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനലതയുണ്ടാം സര്കഗ്രാരതലനയുണ്ടാം അറതയതകകണതമഗ്രാണത.

(4)   ആകകപങ്ങളണ്ടാം  അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളണ്ടാം  ലെഭേശ്യമഗ്രാക്കുന്നതതനത  (2)-ാം ഉപവകുപ്പതന്
കേപീഴെതല  അനുവദതചതട്ടുള്ള  കേഗ്രാലെഗ്രാവധത  കേഴെതഞതതനു  കശഷണ്ടാം,  ബന്ധലപ്പട്ട  മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ,
ലെഭേതച  ആകകപങ്ങളതലകമലുണ്ടാം  അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളതലകമലുണ്ടാം ഉള്ള,  ഈ  ആകതലലെ  32-ാം
വകുപ്പതന് കേപീഴെതലുള്ള ലസ്പെഷശ്യല കേമതറതയുലടേ അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളണ്ടാം ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറത
അലലങതല  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  ആസൂത്രണ  കേമതറതയുലടേ  അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങള്
എലനങതലുമുലണങതല  അതണ്ടാം  പരതഗണതകകണതണ്ടാം,  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പത  പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം
ആകകപങ്ങളണ്ടാം  അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളണ്ടാം  ലെഭേശ്യമഗ്രാക്കുവഗ്രാന്  നതര്ണ്ണയതചതട്ടുള്ള സമയപരതധത  മുതല
മുപ്പതത ദതവസകഗ്രാലെയളവതനുള്ളതല, പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാനതല
ആവശശ്യലമന്നത  കേരുതന്ന പരതഷ്കരണങ്ങള് വരുകതണതണ്ടാം,  പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേത  കൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ  ഉള്ള  പഗ്രാന്,  എലഗ്രാ  ആകകപങ്ങളലടേയുണ്ടാം  അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളലടേയുണ്ടാം  അസല
സഹതതണ്ടാം,  ചെപീഫെത  ടേഭൗണ്  പഗ്രാനര്  മുകഖന,  അനുമതതകഗ്രായത  സര്കഗ്രാരതകലെകത
സമര്പ്പതകകണതമഗ്രാണത :

എന്നഗ്രാല, ചെപീഫെത ടേഭൗണ് പഗ്രാനര്, അങ്ങലനയുള്ള പഗ്രാന്  ഈ ആകതനുകേപീഴെതലുള്ള മറ്റു
പഗ്രാനുകേള്കത അനുസൃതമഗ്രാകണഗ്രാ എന്നതതലനക്കുറതച്ചുണ്ടാം പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനു കവണതയുള്ള
സ്ഥലെപരപഗ്രാനതലന്റെ  മകറലതങതലുണ്ടാം  കേഗ്രാരശ്യങ്ങലളക്കുറതച്ചുമുള്ള  അഭേതപ്രഗ്രായണ്ടാം  സഹതതണ്ടാം,
പതതനഗ്രാലെത ദതവസങ്ങള്കകേണ്ടാം സര്കഗ്രാരതകലെകത അയച്ചു ലകേഗ്രാടുകകണതഗ്രാണത. 

(5)  സര്കഗ്രാരതനത,  അങ്ങലനയുള്ള  പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശതതനു  കവണതയുള്ള
സ്ഥലെപരപഗ്രാന് ലെഭേതച തപീയതത മുതല കേഴെതയുന്നതണ്ടാം ഇരുപതതലയഗ്രാന്നത ദതവസങ്ങള്കകേണ്ടാം,
ജതലഗ്രാ  ആസൂത്രണ  കേമതറതയുലടേകയഗ്രാ  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  ആസൂത്രണ  കേമതറതയുലടേകയഗ്രാ
അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങള് എലനങതലുമുലണങതല അതണ്ടാം ചെപീഫെത  ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുലടേ അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളണ്ടാം
പരതഗണതചതതനുകശഷണ്ടാം, പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേത കൂടേതകയഗ്രാ  അലഗ്രാലതകയഗ്രാ, പഗ്രാനതനത അനുമതത
നലകുകേകയഗ്രാ  കേഗ്രാരണങ്ങള്  വശ്യക്തമഗ്രാകതലകഗ്രാണത  അനുമതത  നതരസതക്കുകേകയഗ്രാ
ലചെയഗ്രാവന്നതഗ്രാണത :
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എന്നഗ്രാല,  സര്കഗ്രാര്  നതര്കദ്ദേശതചതട്ടുള്ള  പരതഷ്കരണങ്ങള്  ഏലതങതലുമുലണങതല
അവ ഉള്ലപ്പടുത്തുന്നതതനഗ്രായത പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാന് തതരതലകേ
അയചതട്ടുലണങതല,  ആയതത  ലെഭേശ്യമഗ്രായ തപീയതത  മുതല പതതനഞത  ദതവസങ്ങള്ക്കുള്ളതല,
പരതഷ്കരതച പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാന്,  ഈ ആകത പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം പുതതയതഗ്രായത
സമര്പ്പതക്കുന്നു  എന്നത  കപഗ്രാലലെ,  സര്കഗ്രാരതകലെകത  അനുമതതകഗ്രായത  വപീണ്ടുണ്ടാം
സമര്പ്പതകകണതഗ്രാണത :

എന്നുമഗ്രാത്രമല, കേരടേത പഗ്രാനതലന്റെ പരതഷ്കരണതതല പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതല നതന്നുണ്ടാം
ഏലതങതലുണ്ടാം  ഭൂമത  ഒഴെതവഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ  ഉള്ലപ്പടുത്തുകേകയഗ്രാ  അലലങതല  പുതതയ
നതയന്ത്രണങ്ങകളഗ്രാ അലലങതല മുന്പത ഏലറടുക്കുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതചതട്ടതലഗ്രാത ഏലതങതലുണ്ടാം ഭൂമത
ഏലറടുക്കുന്നതത  ഉള്ലപ്പടുകേകയഗ്രാ  ലചെയ്യുന്ന  സണ്ടാംഗതതയതല,  ഈ  ആകതലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്
പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം  ആകകപങ്ങളണ്ടാം  അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളണ്ടാം  കണതച്ചുലകേഗ്രാണത  പരതഷ്കരതച  പഗ്രാന്
പുനനഃപ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതണ്ടാം അനുമതതക്കുകവണതയുള്ള നടേപടേതകേള് സസ്വപീകേരതകകണതമഗ്രാണത :

എന്നതരുന്നഗ്രാലുണ്ടാം,  കമല  പറഞപ്രകേഗ്രാരണ്ടാം  വശ്യക്തമഗ്രാകതയ  സമയ  പരതധതകേള്,
ആവശശ്യലമന്നു കേരുതന്നകപഗ്രാലലെ, സര്കഗ്രാരതനത ദപീര്ഘതപ്പതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണത. 

(6)  സര്കഗ്രാരതനത,  ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതലലെ വതജഗ്രാപനതതലൂലടേ ഒരു പ്രകതശ്യകേ
പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള  സ്ഥലെപരപഗ്രാന്  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ  തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ
മുനതസതപ്പല  കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാകടേഗ്രാ  മുനതസതപ്പല  കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതതകനഗ്രാകടേഗ്രാ  ഗഗ്രാമ  പഞഗ്രായതതകനഗ്രാകടേഗ്രാ  ആവശശ്യലപ്പടേഗ്രാവന്നതണ്ടാം,  അങ്ങലനയുള്ള
വതജഗ്രാപനലത  49  ഡത വകുപ്പതലലെ  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പത  പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം  പ്രകതശ്യകേ
പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ  തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ
പ്രകമയണ്ടാം  വഴെത  എടുത  തപീരുമഗ്രാനമഗ്രായത  കേരുകതണതണ്ടാം  ബന്ധലപ്പട്ട  മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷന്,  മുനതസതപ്പല  കേഭൗണ്സതല  ടേഭൗണ്  പഞഗ്രായതത  അലലങതല
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത  (2)  മുതല  (5)  വലരയുള്ള  ഉപവകുപ്പുകേള്കത അനുസൃതമഗ്രായത തടേര്ന്നത
പ്രവര്തതകകണതമഗ്രാണത. 

(7) 49  ബത വകുപ്പതലലെ  (3)-ാം ഉപവകുപ്പതനുകേപീഴെതല സര്കഗ്രാര് തയഗ്രാറഗ്രാകതപ്പതച
ഒരു  പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള  സ്ഥലെപരപഗ്രാന്,  ലവബ്പസറതല  സര്കഗ്രാര്
പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതണ്ടാം  ബന്ധലപ്പട്ട  മുനതസതപ്പല  കകേഗ്രാര്പ്പകറഷന്,  മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതല, ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതത അലലങതല ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതത,  (2) മുതല (5) വലരയുള്ള
ഉപവകുപ്പുകേള്കത    അനുസൃതമഗ്രായത,  അവരുലടേ  ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ  ലവബ്പസറതല  ആയതത
പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതണ്ടാം നടേപടേത എടുകകണതണ്ടാം അനുമതതകഗ്രായത സമര്പ്പതകകണതമഗ്രാണത.
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(8)  സര്കഗ്രാര്,  പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശ  പഗ്രാനതനത  അനുമതത  നലകേതയതതനുകശഷണ്ടാം
എത്രയുണ്ടാം  കവഗതതല,  ബന്ധലപ്പട്ട  മുനതസതപ്പല  കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ  മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ അതതലന്റെ ഒരു പകേര്പ്പത,  ജതലഗ്രാ
ആസൂത്രണ കേമതറതക്കുണ്ടാം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത,  ഏലതങതലുണ്ടാം ഉലണങതല,
അതതനുണ്ടാം  അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതണ്ടാം  സര്കഗ്രാര്  പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള
സ്ഥലെപരപഗ്രാനതനത  അനുമതത  നലകേതയതത  സണ്ടാംബന്ധതച  കനഗ്രാട്ടപീസത,  അതതലന്റെ  പകേര്പ്പത
ഏലതഗ്രാലക  സ്ഥലെങ്ങളതല  പരതകശഗ്രാധനയ്കകഗ്രാ  വതലപ്പനയ്കകഗ്രാ  ലെഭേശ്യമഗ്രാലണന്നുള്ള
വതവരവണ്ടാം  കൂടേത  പ്രസഗ്രാവതച്ചുലകേഗ്രാണത,  കുറഞതത  ഒരു  പ്രഗ്രാകദശതകേ  പത്രതതലലെങതലുണ്ടാം,
പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണത.  സര്കഗ്രാര്  അനുമതത  നലകേതയ  പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശതതനു
കവണതയുള്ള  സ്ഥലെപരപഗ്രാകനഗ്രാ  അതതലന്റെ  പ്രസക്ത  ഭേഗ്രാഗങ്ങകളഗ്രാ  ബന്ധലപ്പട്ട  മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷലന്റെകയഗ്രാ  മുനതസതപ്പല  കേഭൗണ്സതലെതലന്റെകയഗ്രാ  ടേഭൗണ്  പഞഗ്രായതതലന്റെകയഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതലന്റെകയഗ്രാ ലവബ്പസറതലുണ്ടാം പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണത.”.

46.  അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം    VIII-  ലലെ  ശപീര്ഷകേതതലന്റെ  കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ
അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം VIII-ലലെ ശപീര്ഷകേതതനുപകേരണ്ടാം "സ്ഥലെപര  ലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാന്,  മഗ്രാസ്റ്റര്
പഗ്രാന്,  വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണപദ്ധതത,  പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാന്
എന്നതവയുലടേ  പുനരവകലെഗ്രാകേനവണ്ടാം  പുതകലുണ്ടാം  വശ്യതതയഗ്രാനണ്ടാം  വരുതലുണ്ടാം  റദ്ദേഗ്രാകലുണ്ടാം"  എന്ന
ശപീര്ഷകേണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത.

47. 50-  ാം  വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന  ആകതല,  50-ാം  വകുപ്പതലലെ  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതനുപകേരണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത :—

“(1)  ഈ  ആകതന്കേപീഴെതല   സ്ഥലെപരലപര്ലസ്പെകപീവത  പഗ്രാനതകനഗ്രാ  മഗ്രാസ്റ്റര്
പഗ്രാനതകനഗ്രാ പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാനതകനഗ്രാ വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ
പദ്ധതതകകഗ്രാ  അനുമതത  നലകേതയ  തപീയതത  മുതല  പതത  വര്ഷണ്ടാം  കേഴെതഞഗ്രാലുടേലനകയഗ്രാ
സര്കഗ്രാരതലന്റെ  സമതകതഗ്രാടുകൂടേത,  അതതനു  മുന്പുള്ള   ഒരു  തപീയതതയതകലെഗ്രാ,  അതത
സണ്ടാംഗതത  കപഗ്രാലലെ,  സണ്ടാംസ്ഥഗ്രാന  നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ  കേമതറതകയഗ്രാ  ജതലഗ്രാ  ആസൂത്രണ
കേമതറതകയഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ കജഗ്രായതന്റെത ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ
മുനതസതപ്പല  കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ  മുനതസതപ്പല  കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ  ടേഭൗണ്  പഞഗ്രായകതഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ  കജഗ്രായതന്റെത  ആസൂത്രണ  കേമതറതകയഗ്രാ  അങ്ങലനയുള്ള  പഗ്രാന്
പുനരവകലെഗ്രാകേനണ്ടാം  ലചെയ്യുകേയുണ്ടാം  ആവശശ്യലമന്നത  കേരുതഗ്രാവന്ന  അങ്ങലനയുള്ള
പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടുകൂടേത പുതക്കുകേകയഗ്രാ പുതകതപ്പതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതണ്ടാം ഈ ആകതലന്റെ
വശ്യവസ്ഥകേള്  അനുസരതചത  അതതനത  അനുമതത  വഗ്രാകങ്ങണതമഗ്രാണത.  പഗ്രാന്  കേഗ്രാലെഗ്രാവധത
തപീരുന്നതതനു മുന്പഗ്രായത,  പുതകതയ  പഗ്രാനതനത,  ഈ ആകതലന്റെ വശ്യവസ്ഥകേള് അനുസരതചത
അനുമതത ലെഭേശ്യമഗ്രാകതയതട്ടുണത എന്നത ബന്ധലപ്പട്ട അധതകൃതര് ഉറപ്പുവരുകതണതഗ്രാണത :
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എന്നഗ്രാല,  അനുമതത  ലെഭേതച  ഒരു  മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാന്,  ഈ  ആകതലലെ
വശ്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഗ്രായത പതന്നപീടേത പ്രസതദ്ധപീകേരതക്കുകേയുണ്ടാം അനുമതത ലെഭേതക്കുകേയുണ്ടാം ലചെയ
ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാന് മുകഖന  റദ്ദേഗ്രാകകണതണ്ടാം,  അനുമതത  ലെഭേതച  ഒരു  വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ
പദ്ധതത,  ഈ  ആകതലന്റെ  വശ്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഗ്രായത  പതന്നപീടേത  പ്രസതദ്ധപീകേരതക്കുകേയുണ്ടാം
അനുമതത ലെഭേതക്കുകേയുണ്ടാം ലചെയ ഒരു വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതത മുകഖന റദ്ദേഗ്രാകകണതമഗ്രാണത:

എന്നുമഗ്രാത്രമല,  ആവശശ്യലമന്നത  കേരുതന്ന  പകണ്ടാം,  അനുമതത  ലെഭേതച  ഒരു
വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ  പദ്ധതത,  ഈ  ആകതലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഗ്രായത
പ്രസതദ്ധപീകേരതക്കുകേയുണ്ടാം  അനുമതത  ലെഭേതക്കുകേയുണ്ടാം  ലചെയ  ഒരു  മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാന്  മുകഖന
റദ്ദേഗ്രാകഗ്രാവന്നതഗ്രാണത.  അപ്രകേഗ്രാരമുള്ള  സണ്ടാംഗതതകേളതല,  നതലെവതലുള്ള  അനുമതത  ലെഭേതച
വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ  പദ്ധതതയതലലെ  നതര്കദ്ദേശങ്ങള്,  മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാനതല  പ്രകതശ്യകേമഗ്രായത
പുനരവകലെഗ്രാകേനണ്ടാം  ലചെകയണതണ്ടാം  അതതലന്റെ  കേഗ്രാരണങ്ങള്  വശ്യക്തമഗ്രായത  പ്രസഗ്രാവതച്ചുലകേഗ്രാണത
അനുകയഗ്രാജശ്യമഗ്രായത പരതഹരതകകണതമഗ്രാണത.”.

48. 51-  ാം  വകുപ്പതനുപകേരണ്ടാം  പുതതയ  വകുപ്പത  കചെര്കല  .—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ
 51- ാം വകുപ്പതനുപകേരണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത  കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

“51.  വതകേസന അകതഗ്രാറതറതയുലടേ രൂപപീകേരണണ്ടാം.—സര്കഗ്രാരതനത,  ആസൂത്രതതമഗ്രായ
പ്രഗ്രാകദശതകേ  വതകേസനതതലന്റെയുണ്ടാം  ഒരു  നഗര  പ്രകദശതതലന്റെ  അലലങതല  വതകേസന
സഗ്രാധശ്യതയുള്ള  ഏലതങതലുണ്ടാം  പ്രകദശതതലന്റെ  പ്രധഗ്രാന  വതകേസന  പദ്ധതതകേള്
നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുന്നതതലന്റെയുണ്ടാം  അലലങതല  പ്രധഗ്രാന  സപീമുകേളലടേയുണ്ടാം  പദ്ധതതകേളലടേയുണ്ടാം
ഏകകേഗ്രാപനതതലന്റെയുണ്ടാം അലലങതല പ്രധഗ്രാന വതകേസന പദ്ധതതകേള് നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുന്നതതനഗ്രായത
വതവതധ  കസഗ്രാതസ്സുകേളതല  നതന്നുള്ള  വതഭേവങ്ങള്  സമഗ്രാഹരതക്കുന്നതതലന്റെയുണ്ടാം
തഗ്രാലപ്പരശ്യങ്ങള്കഗ്രായത,  ചെപീഫെത ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുമഗ്രായത കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചത,  ഗസറത വതജഗ്രാപനണ്ടാം
വഴെത,  വതജഗ്രാപനതതല  പ്രകതശ്യകേണ്ടാം  പറയഗ്രാവന്ന  അങ്ങലനയുള്ള  തപീയതത  മുതല
പ്രഗ്രാബലെശ്യകതഗ്രാടുകൂടേതയുണ്ടാം അങ്ങലനയുള്ള പ്രകദശങ്ങള്ക്കു കവണതയുണ്ടാം, ഈ ആകതലന്റെ 56-ാം
വകുപ്പതലന്റെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  പ്രകേഗ്രാരമുള്ള  അധതകേഗ്രാരണ്ടാം  വതനതകയഗ്രാഗതക്കുന്നതതനുണ്ടാം  ചുമതലെകേള്
നതര്വ്വഹതക്കുന്നതതനുമഗ്രായത ഒരു വതകേസന അകതഗ്രാറതറത രൂപപീകേരതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണത.”.

49.  54-  ാം  വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ  54- ാം  വകുപ്പതല, (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതല,  (എഫെത)  ഖണ്ഡതതനുപകേരണ്ടാം  തഗ്രാലഴെ  പറയുന്ന  ഖണ്ഡണ്ടാം  കചെര്കകണതഗ്രാണത,
അതഗ്രായതത.—

“(എഫെത)  വതകേസന അകതഗ്രാറതറതയുലടേ ലമമ്പര് ലസക്രട്ടറത,  അകദ്ദേഹണ്ടാം ടേഭൗണ്
പഗ്രാനറുലടേ  പദവതയതല  തഗ്രാലഴെയലഗ്രാത,  നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണതതകലെഗ്രാ  മുനതസതപ്പല
അഡതനതകസ്ട്രേഷനതകലെഗ്രാ  പത്തു  വര്ഷതതല  കുറയഗ്രാത  പ്രവൃതതപരതചെയമുള്ള,  ഒരു
സര്കഗ്രാര് ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥന് ആയതരതകകണതഗ്രാണത.”.
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50. 61-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 61-ാം വകുപ്പതല,—

(i)  “മവസ്റ്റര്  പഗ്രാനുകേള്ക്കുണ്ടാം”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്കത  കശഷണ്ടാം  “പ്രകതശ്യകേ
പ്രകദശതതനത  കവണതയുള്ള  സ്ഥലെപരപഗ്രാനുകേള്ക്കുണ്ടാം”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേളണ്ടാം  “മവസ്റ്റര്
പഗ്രാകനഗ്രാ”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്കത  കശഷണ്ടാം  “പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശതതനത  കവണതയുള്ള
സ്ഥലെപരപഗ്രാകനഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേളണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത ;

(ii)  “അനുസൃതമഗ്രായലഗ്രാലതകയഗ്രാ  ഭേണ്ടാംഗണ്ടാം  വരുത്തുന്ന  വതധതതകലെഗ്രാ”  എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടാം  “അനുസൃതമഗ്രായലഗ്രാലത” എന്ന വഗ്രാകത കചെര്കകണതഗ്രാണത ;

(iii)  നതലെവതലുള്ള കുറതപ്പത വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത.

51.  62-  ാം  വകുപ്പതനത  പകേരണ്ടാം  പുതതയ  വകുപ്പത   കചെര്കല.—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ
62-ാം വകുപ്പതനുപകേരണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന  വകുപ്പത കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

“62.  പഗ്രാന്  പ്രവര്തനതതല  വരുന്ന  തപീയതത  .—(1)  61-ാം  വകുപ്പതലന്റെ
ആവശശ്യതതകലെകഗ്രായത  പഗ്രാന്  പ്രവര്തനതതല  വരുന്ന  തപീയതത,  ഈ  ആകതലന്റെ
വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കുകേപീഴെതല  പഗ്രാനതന്കമല  ആകകപങ്ങളണ്ടാം  അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളണ്ടാം  കണതച്ചു
ലകേഗ്രാണ്ടുള്ള കനഗ്രാട്ടപീസത ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല പ്രസതദ്ധപീകേരതക്കുന്ന തപീയതതയഗ്രായതരതക്കുന്നതഗ്രാണത.

(2)  ഒരു പ്രകദശതത അനുമതത ലെഭേതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുണ്ടാം അനുമതത ലെഭേതച  വതശദ
നഗരഗ്രാസൂത്രണ  പദ്ധതതയുണ്ടാം  നതലെവതലുള്ള  സഗ്രാഹചെരശ്യതതല,  ഈ  ആകതലലെ  50-ാം
വകുപ്പുപ്രകേഗ്രാരണ്ടാം അനുമതത ലെഭേതച ഒരു വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതലയ  അനുമതത ലെഭേതച
ഒരു  മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാന്  മുകഖന  റദ്ദേഗ്രാകതയതട്ടുള്ള  സണ്ടാംഗതതയതലലെഗ്രാഴെതലകേ,  അനുമതത  ലെഭേതച
വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ  പദ്ധതതയതലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  അനുമതത  ലെഭേതച  മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാനതലലെ
വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു കമല നതലെനതലക്കുന്നതഗ്രാണത.

(3)  ഒരു  പ്രകദശതത  അനുമതത  ലെഭേതച  മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാനുണ്ടാം  പ്രസതദ്ധപീകേരതച
വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ  പദ്ധതതയുണ്ടാം  നതലെവതലുള്ള  സണ്ടാംഗതതയതല,  അനുമതത  ലെഭേതച  മഗ്രാസ്റ്റര്
പഗ്രാനതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് പ്രസതദ്ധപീകേരതച വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു
കമല നതലെനതലക്കുന്നതഗ്രാണത. 

(4)  ഒരു  പ്രകദശതത  പ്രസതദ്ധപീകേരതച  മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാനുണ്ടാം  അനുമതത  ലെഭേതച
വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ  പദ്ധതതയുണ്ടാം  നതലെവതലുള്ള  സണ്ടാംഗതതയതല,  അനുമതത  ലെഭേതച  വതശദ
നഗരഗ്രാസൂത്രണ  പദ്ധതതയതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് പ്രസതദ്ധപീകേരതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു
കമല നതലെനതലക്കുന്നതഗ്രാണത. 

KNPP. 1782/2021.
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(5)  ഒരു  പ്രകദശതത  പ്രസതദ്ധപീകേരതച  മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാനുണ്ടാം  പ്രസതദ്ധപീകേരതച
വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ  പദ്ധതതയുണ്ടാം  നതലെവതലുള്ള  സണ്ടാംഗതതയതല,  പ്രസതദ്ധപീകേരതച
വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ  പദ്ധതതയതലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  പ്രസതദ്ധപീകേരതച  മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാനതലലെ
വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു കമല നതലെനതലക്കുന്നതഗ്രാണത. 

(6)  ഈ  ആകതനനുസൃതമഗ്രായത  അനുമതത  ലെഭേതച  പ്രകതശ്യകേ  പ്രകദശതതനു
കവണതയുള്ള  സ്ഥലെപര  പഗ്രാനതലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്,  അകത  പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള,
മകറലതഗ്രാരു പഗ്രാനതലലെയുണ്ടാം വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു കമല നതലെനതലക്കുന്നതഗ്രാണത.”.

52. 63-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 63-ാം വകുപ്പതല,—

(1) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതല,—

(i)  “ഈ  ആകതല  എന്തുതലന്ന  അടേങ്ങതയതരുന്നഗ്രാലുണ്ടാം”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്

വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത;

(ii)  “മഗ്രാസ്റ്റര്  പഗ്രാന്  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനഗ്രായത  പ്രകമയണ്ടാംവഴെത  തപീരുമഗ്രാനണ്ടാം

എടുതകതഗ്രാ,  വതശദ  നഗരഗ്രാസൂത്രണ  പദ്ധതത  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനഗ്രായത  വതജഗ്രാപനണ്ടാം

ലചെയതട്ടുള്ളകതഗ്രാ  ആയ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കത  പകേരണ്ടാം  “ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാകനഗ്രാ ഒരു വതശദ

നഗരഗ്രാസൂത്രണ  പദ്ധതതകയഗ്രാ  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുള്ള  ഉകദ്ദേശശ്യതതനഗ്രായത  വതജഗ്രാപനണ്ടാം

ലചെയതട്ടുള്ള” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതനു കേപീഴെതലുള്ള നതലെവതലലെ കുറതപ്പതനു പകേരണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന

കുറതപ്പു കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

കുറതപ്പത:—ഈ  വകുപ്പതലന്റെ  ആവശശ്യതതകലെയഗ്രായത  “ഇടേകഗ്രാലെ  വതകേസനണ്ടാം”  എന്ന

പ്രകയഗ്രാഗതതനത,  ഈ ആകത പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം ഒരു പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുള്ള ഉകദ്ദേശശ്യണ്ടാം ഗസറതല

വതജഗ്രാപനണ്ടാം  ലചെയ്യുന്ന തപീയതതക്കുണ്ടാം  കേരടേത  പഗ്രാന്  ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ  ഗസറതല  പ്രസതദ്ധപീകേരതക്കുന്ന

തപീയതതക്കുണ്ടാം ഇടേയതലുള്ള കേഗ്രാലെയളവതലലെ വതകേസനണ്ടാം എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു.”;

(3)  (2)-ാം   ഉപവകുപ്പതല  “അണ്ടാംഗപീകേരതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണത.”  എന്ന  വഗ്രാകതനുണ്ടാം

ചെതഹ്നതതനുണ്ടാം കശഷണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—  

“ഇടേകഗ്രാലെ  വതകേസന  ഉതരവതനത  അനുമതത  നലകേതയ  വസ്തുത  ഗസറതല

വതജഗ്രാപനണ്ടാം ലചെകയണതഗ്രാണത.”;
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(4)  (4)-ാം ഉപവകുപ്പതല, “പവന് പ്രവര്തനതതല വരുന്നകതഗ്രാടു കൂടേത” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്കത  പകേരണ്ടാം  “ഈ  ആകതലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു  കേപീഴെതല  ആകകപങ്ങളണ്ടാം
അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളണ്ടാം കണതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുള്ള പഗ്രാനതലന്റെ പ്രസതദ്ധപീകേരണണ്ടാം സണ്ടാംബന്ധതച കനഗ്രാട്ടപീസത
ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല പ്രസതദ്ധപീകേരതക്കുന്നകതഗ്രാടു കൂടേത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(5) ഒന്നുണ്ടാം രണ്ടുണ്ടാം മൂന്നുണ്ടാം നഗ്രാലുണ്ടാം കതപ്തനതബന്ധനകേള് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത.

53.   71-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 71-ാം വകുപ്പതല,—

(i) നതലെവതലുള്ള വശ്യവസ്ഥ അതതലന്റെ (1)-ാം ഉപവകുപ്പത ആയത അകമതകടേണതണ്ടാം
അപ്രകേഗ്രാരണ്ടാം അകമതട്ട (1)-ാം ഉപവകുപ്പതല, “തയഗ്രാറഗ്രാകഗ്രാവന്നതണ്ടാം" എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരണ്ടാം
"തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ  തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ  പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേത  കൂടേതകയഗ്രാ  അലഗ്രാലതകയഗ്രാ
സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെയഗ്രാവന്നതണ്ടാം "എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത ;

(ii)  അപ്രകേഗ്രാരണ്ടാം  അകമതട്ട  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതനത  കശഷണ്ടാം  തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന
ഉപവകുപ്പത കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

"(2)  മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ,  അതതലന്റെ  അധതകേഗ്രാരതതയതലുള്ള  പ്രകദശലത
ഏലതങതലുണ്ടാം  ഭേഗ്രാഗണ്ടാം  സണ്ടാംബന്ധതചത,  ഒരു  ലെഗ്രാന്റെത  പൂളതണ്ടാംഗത  സപീണ്ടാം  തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേത കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുന്നതതകനഗ്രാ, ഒരു
പ്രകമയണ്ടാം വഴെത, തപീരുമഗ്രാനതകഗ്രാവന്നതമഗ്രാണത.”.

54.  74-  ാം  വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ   74-ാം  വകുപ്പതല,  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പത വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത .

55. 76-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ  76-ാം വകുപ്പതല, “ജതലഗ്രാ
ആസൂത്രണ കേമതറതയുണ്ടാം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കത  കശഷണ്ടാം “ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ
കേമതറതയുണ്ടാം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത.

56.  83-  ാം  വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ  83-ാം  വകുപ്പതല,  (3)-ാം
ഉപവകുപ്പതല,  “ചമത്തുന്നതതല നതന്നുണ്ടാം ഒഴെതവഗ്രാകകണതലണങതല” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കത
പകേരണ്ടാം  “ചമത്തുന്നതത  ഒഴെതവഗ്രാകകണതത  ആവശശ്യമഗ്രാലണന്നത  കേരുതന്നുലവങതല,”എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത.

57. അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം   XII-  ലലെ ശപീര്ഷകേതതലന്റെ കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം
XII-ലലെ  ശപീര്ഷകേതതനുപകേരണ്ടാം  “കകേരള കേലെഗ്രാ പപതൃകേ കേമപീഷന്” എന്ന ശപീര്ഷകേണ്ടാം
കചെര്കകണതഗ്രാണത.
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58.   അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം   XII-  ലലെ ചെതലെ പദപ്രകയഗ്രാഗങ്ങള്കത പകേരണ്ടാം മറത ചെതലെ   പദപ്രകയഗ്രാഗങ്ങള്
കചെര്കല  .—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ   അദ്ധശ്യഗ്രായണ്ടാം  XII-ല,  “അര്ബന്  ആര്ട്ടത” എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്
എവതലടേലയലഗ്രാണ്ടാം വരുന്നുകവഗ്രാ അവതലടേലയലഗ്രാണ്ടാം പകേരണ്ടാം “കലെഗ്രാ പപതൃകേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണത.

59. 86-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 86-ാം വകുപ്പതല,—

(i)  “പരതപഗ്രാലെതക്കുന്നതതനുണ്ടാം”  എന്ന  വഗ്രാകതനുകശഷണ്ടാം  “സണ്ടാംരകതക്കുന്നതതനുണ്ടാം”
എന്ന വഗ്രാകത കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(ii)   “നഗര പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേ രൂപകേല്പനയുലടേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കത പകേരണ്ടാം
“ഭസസ്വഭേഗ്രാവണ്ടാം,  നതര്മതത-പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേ  വതകശഷണങ്ങള്/സവതകശഷതകേള്,  രൂപകേലപ്പനഗ്രാ
സസ്വഭേഗ്രാവണ്ടാം, അര്ബന് കസപ്പത എന്നതവയുലടേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത.

60.  91  -  ാം  വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ  91-ാം  വകുപ്പതല
“പരതപഗ്രാലെതക്കുന്നതണ്ടാം”  എന്ന  വഗ്രാകതനുകശഷണ്ടാം  “സണ്ടാംരകതക്കുന്നതണ്ടാം”  എന്ന  വഗ്രാകത
കചെര്കകണതഗ്രാണത.

61.  97-  ാം  വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ  97-ാം  വകുപ്പതല,  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതല,  (ബത)  ഖണ്ഡതതല, “മറ്റു  ചെഗ്രാര്ജ്ജുകേളണ്ടാം  ഫെപീസുണ്ടാം”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്കത
പകേരണ്ടാം “മറ്റു ചെഗ്രാര്ജ്ജുകേകളഗ്രാ പതഴെകേകളഗ്രാ ഫെപീസുകേകളഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്  കചെര്കകണതഗ്രാണത.

62. 98-  ാം  വകുപ്പത  വതട്ടുകേളയല.—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ  98-ാം  വകുപ്പത
വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത.

63. 99-  ാം വകുപ്പത വതട്ടുകേളയല.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 99-ാം വകുപ്പത വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത. 

64. 100-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 100-ാം വകുപ്പതല,—

(1)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പതല,  “ഫണ്ടുകേലള സണ്ടാംബന്ധതചത  ശരതയഗ്രായ അകഭൗണ്ടുകേളണ്ടാം
പ്രസക്തമഗ്രായ മറ്റു കരഖകേളണ്ടാം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടാം  “അകഭൗണ്ടുകേലള സണ്ടാംബന്ധതച
ശരതയഗ്രായ കരഖകേള്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(2)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതനുപകേരണ്ടാം  തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത  കചെര്കകണതഗ്രാണത,
അതഗ്രായതത:—

“(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പത  പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം  വച്ചുകപഗ്രാരുന്ന അകഭൗണ്ടുകേള് സര്കഗ്രാരതലലെ
നതലെവതലുള്ള എലഗ്രാ ആഡതറത നടേപടേതക്രമങ്ങള്ക്കുണ്ടാം വതകധയമഗ്രായതരതകകണതഗ്രാണത.”.
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65. 101-  ാം  വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ  101-ാം  വകുപ്പതല,

(2)-ാം ഉപവകുപ്പതല,  “സമര്പ്പതകകണതണ്ടാം” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരണ്ടാം  “ലെഭേശ്യമഗ്രാകകണതണ്ടാം”

എന്ന വഗ്രാക്കുണ്ടാം,  “സമര്പ്പതകകണതമഗ്രാണത” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരണ്ടാം  “ലെഭേശ്യമഗ്രാകകണതമഗ്രാണത”

എന്ന വഗ്രാക്കുണ്ടാം,  “കബഗ്രാര്ഡതനത”എന്ന വഗ്രാകതനത  പകേരണ്ടാം  “സര്കഗ്രാരതനത” എന്ന വഗ്രാക്കുണ്ടാം

കചെര്കകണതഗ്രാണത.

66. 102-  ാം  വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ  102-ാം  വകുപ്പതല  “കബഗ്രാര്ഡത

നതയമതചകതഗ്രാ  അധതകേഗ്രാരലപ്പടുതതയകതഗ്രാ  ആയ  ആളകേള്കകഗ്രാ”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്ക്കു

പകേരണ്ടാം  “സസസ്ഥഗ്രാന  നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ  കേമതറതകകഗ്രാ”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്

കചെര്കകണതഗ്രാണത.

67. 106-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 106-ാം വകുപ്പതല,—

(i)  “ഫെണതകലെകത  ”  എന്ന  വഗ്രാകതനുപകേരണ്ടാം  “അകഭൗണതകലെകത”  എന്ന

വഗ്രാകത കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(ii) “ജതലഗ്രാ  ആസൂത്രണ  കേമതറതയുലടേകയഗ്രാ  ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്  ആസൂത്രണ

കേമതറതയുലടേകയഗ്രാ”എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത.

68.  108-  ാം  വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന  ആകതലലെ  108-ാം  വകുപ്പതല,  “അര്ബന്

ആര്ട്ടത”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്കത  പകേരണ്ടാം  “കലെഗ്രാ  പപതൃകേ”എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്

കചെര്കകണതഗ്രാണത.

69.  110-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 110-ാം വകുപ്പതല,—

(i)  മഗ്രാര്ജതനല ശപീര്ഷകേതതനുപകേരണ്ടാം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന മഗ്രാര്ജതനല  ശപീര്ഷകേണ്ടാം

കചെര്കകണതഗ്രാണത, അതഗ്രായതത:—

“വതകേസന അകതഗ്രാറതറതകേള്ക്കു പണണ്ടാം കേടേണ്ടാം വഗ്രാങ്ങുന്നതതനുള്ള അധതകേഗ്രാരണ്ടാം”

(ii)  നതലെവതലുള്ള വശ്യവസ്ഥയതലലെ  “തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനതതകനഗ്രാ

വതകേസന അകതഗ്രാറതറതകകഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കത  പകേരണ്ടാം  “വതകേസന  അകതഗ്രാറതറതകത”

എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത.
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70. 111-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 111-ാം വകുപ്പതലന്റെ മഗ്രാര്ജതനല
ശപീര്ഷകേതതല  “സര്കഗ്രാരതലന്റെയുണ്ടാം  കബഗ്രാര്ഡതലന്റെയുണ്ടാം”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്ക്കു  പകേരണ്ടാം
“സര്കഗ്രാര് മുതലെഗ്രായവയുലടേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത.

71.  112-  ാം വകുപ്പതലന്റെ കഭേദഗതത  .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 112-ാം വകുപ്പതല,—

(1)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതല,  “ചട്ടതതലന്റെകയഗ്രാ  ലറഗുകലെഷലന്റെകയഗ്രാ”  എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്കത പകേരണ്ടാം  “ചട്ടതതലന്റെ” എന്ന വഗ്രാകത  കചെര്കകണതഗ്രാണത ;

(2) (3) -ാം ഉപവകുപ്പതല,—

(i)  (പവ),  (ഇസഡത),  (എഎ)  എന്നപീ  ഖണ്ഡങ്ങളതല,  “അര്ബന്  ആര്ട്ടത”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കത പകേരണ്ടാം “കേലെഗ്രാ പപതൃകേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(ii) (എഎ)  ഖണ്ഡതതല, “ഫണത” എന്ന വഗ്രാകതനത പകേരണ്ടാം  “അകഭൗണത”
എന്ന വഗ്രാകത കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(iii)  (എബത)  ഖണ്ഡതതല,  “തകദ്ദേശസസ്വയണ്ടാംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളണ്ടാം  വതകേസന
അകതഗ്രാറതറതകേളണ്ടാം”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്കത  പകേരണ്ടാം  “വതകേസന  അകതഗ്രാറതറതകേള്”  എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(iv) (എഎഫെത)  ഖണ്ഡതതല, “ഫണതകലെകത”  എന്ന  വഗ്രാകതനത  പകേരണ്ടാം
“അകഭൗണതകലെകത” എന്ന വഗ്രാകത കചെര്കകണതഗ്രാണത;

(3) (4)-ാം ഉപവകുപ്പതല,—

(എ) “അലലങതല ലറഗുകലെഷനുണ്ടാം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണത;

(ബത)  “ചട്ടതതകലെഗ്രാ  ലറഗുകലെഷനതകലെഗ്രാ”  എന്ന  വഗ്രാക്കുകേള്കത  പകേരണ്ടാം
“ചട്ടതതല” എന്ന വഗ്രാക്കുണ്ടാം,  “ചട്ടതതകനഗ്രാ ലറഗുകലെഷകനഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടാം
“ചട്ടതതനത”  എന്ന  വഗ്രാക്കുണ്ടാം  “ചട്ടകമഗ്രാ  ലറഗുകലെഷകനഗ്രാ  പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം”  എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടാം “ചട്ട പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേളണ്ടാം കചെര്കകണതഗ്രാണത.

72. റദ്ദേഗ്രാകലുണ്ടാം ഒഴെതവഗ്രാകലുണ്ടാം  .—(1) 2021-ലലെ കകേരള നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ (കഭേദഗതത)
ഓര്ഡതനന്സത  (2021-ലലെ 122)  ഇതതനഗ്രാല റദ്ദേഗ്രാകതയതരതക്കുന്നു.

(2)  അങ്ങലന റദ്ദേഗ്രാകതയതരുന്നഗ്രാലതലന്നയുണ്ടാം,  പ്രസ്തുത ഓര്ഡതനന്സത  പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം
കഭേദഗതത  ലചെയലപ്പട്ട പ്രധഗ്രാന ആകതന്കേപീഴെതല ലചെയകതഗ്രാ ലചെയതഗ്രായത കേരുതലപ്പടുന്നകതഗ്രാ
ആയ  ഏലതങതലുണ്ടാം  കേഗ്രാരശ്യകമഗ്രാ  എടുതകതഗ്രാ  എടുതതഗ്രായത  കേരുതലപ്പടുന്നകതഗ്രാ  ആയ
ഏലതങതലുണ്ടാം  നടേപടേതകയഗ്രാ,  ഈ  ആകത  പ്രകേഗ്രാരണ്ടാം   കഭേദഗതത  ലചെയലപ്പട്ട  പ്രധഗ്രാന
ആകതന്കേപീഴെതല ലചെയതഗ്രാകയഗ്രാ എടുതതഗ്രാകയഗ്രാ കേരുതലപ്പകടേണതഗ്രാണത.


