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സബ്ജകക്ട് കേമതറത IX
(തകദ്ദേശസസ്വയസംഭേരണവസം ഗഗ്രാമവതകേസനവസം ഭേവനനതര്മഗ്രാണവസം)
(2021-2023)
ഘടന
ലചെയര്മഗ്രാന :
ശതീ. എസം. വത. കഗഗ്രാവതന്ദന മഗ്രാസ്റ്റര്,
തകദ്ദേശസസ്വയസംഭേരണസം, ഗഗ്രാമവതകേസനസം, എലലക്സെെസക്ട് വകുപ്പുമനത.
എക്സെെക്ട് - ഒഫതീകഷഷഗ്രാ അസംഗങ്ങള:
ശതീ. ലകേ. രഗ്രാജന,
റവനന-ഭേവനനതർമഗ്രാണ വകുപ്പുമനത.
ശതീ. വത. അബ്ദുറഹതമഗ്രാന
കേഗ്രായതകേസം, വഖഫക്ട്, ഹജക്ട്തതീര്തഗ്രാടന വകുപ്പുമനത.
അസംഗങ്ങള:
ശതീ. എന. ലകേ. അക്ബര്
ശതീ. പേത. ബഗ്രാലെചെന്ദ്രന
ശതീമതത കേഗ്രാനതതല ജമതീലെ
ശതീ. എ. സത. ലമഗ്രായ്തതീന
ശതീ. വത. ലകേ. പ്രശഗ്രാനക്ട്
ശതീ. കറഗ്രാജത എസം. കജഗ്രാണ്
ശതീ. പേത. ഉബബദുള്ള
ശതീ. ടത. ലജ. വതകനഗ്രാദക്ട്.
നതയമസഭേഗ്രാ ലസക്രകടറതയറക്ട്:
ശതീ. എസക്ട്. വത. ഉണതകൃഷ്ണന നഗ്രായര്, ലസക്രടറത
ശതീമതത ഷബഗ്രാന അഞസം, കജഗ്രായതനക്ട് ലസക്രടറത
ശതീമതത ദതീപേ വത., ലഡെപേപ്യൂടത ലസക്രടറത
ശതീ. കജഗ്രാമത ലകേ. കജഗ്രാസഫക്ട്, അണ്ടര് ലസക്രടറത.

2021-ലലെ കകേരള നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ (കഭേദഗതത) ബതല
സബ്ജകക്ട് കേമതറത റതകപഗ്രാർടക്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയസംഭേരണവസം ഗഗ്രാമവതകേസനവസം ഭേവനനതര്മഗ്രാണവസം സസംബനതച്ച സബ്ജകക്ട്
കേമതറത IX-ലന പേരതഗണനയഗ്രായത അയച്ച 2021-ലലെ കകേരള നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ (കഭേദഗതത)
ബതല (ബതല നമര് 53), സമതതത പേരതഗണതച്ചതനുസരതച്ചുള്ള സബ്ജകക്ട് കേമതറത റതകപഗ്രാര്ടസം
സബ്ജകക്ട് കേമതറത റതകപഗ്രാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേഗ്രാരമുള്ള ബതലസം സമര്പതക്കുന.
2. 2021-ലലെ കകേരള നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ (കഭേദഗതത) ബതല 2021 ലസപ്റസംബര് 26-ാം തതീയതത
ഒരു അസഗ്രാധഗ്രാരണ ഗസറഗ്രായത പ്രസതദതീകേരതച്ചു. ഇഇൗ ബതല 2021 ഒകകഗ്രാബര് 4-ാം തതീയതത
സഭേയതല അവതരതപതക്കുകേയുസം അകന്നേ ദതവസസം തലന്നേ തകദ്ദേശസസ്വയസംഭേരണവസം ഗഗ്രാമവതകേസനവസം
ഭേവനനതര്മഗ്രാണവസം സസംബനതച്ച സബ്ജകക്ട് കേമതറത IX-ലന പേരതഗണനയക്ട് അയയ്ക്കുകേയുസം ലചെയ.
3. 2021 ഒകകഗ്രാബര് 4-ാം തതീയതത സമതതത കയഗ്രാഗസം കചെര്ന്നേക്ട് ബതല ഖണസം ഖണമഗ്രായത
പേരതഗണതക്കുകേയുസം കഭേദഗതത കൂടഗ്രാലത അസംഗതീകേരതക്കുകേയുസം ലചെയ.
4. വതകയഗ്രാജനക്കുറതപ്പുസം സബ്ജകക്ട് കേമതറത റതകപഗ്രാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേഗ്രാരമുള്ള ബതലസം
അനുബനമഗ്രായത കചെര്ക്കുന.

എസം. വത. കഗഗ്രാവതന്ദന മഗ്രാസ്റ്റര്,
തതരുവനനപുരസം
2021 ഒകകഗ്രാബര് 4.
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ലചെയര്മഗ്രാന,
സബ്ജകക്ട് കേമതറത IX.

അനുബനന്ധം I

വവിയയയോജനക്കുറവിപപ
2018-ലലെ പ്രളയലത്തെ തുടര്നപ മഹയോപ്രളയത്തെവിലന്റെയന്ധം പ്രകൃതവി യകയോഭങ്ങളുലടയന്ധം
ആഘയോതന്ധം അതവിജജീവവിക്കുനതവിനയോയവി ദുരനയോഘയോത സയോധധ്യത, പയോരവിസവിതവിക ദുര്ബലെത
തുടങ്ങവിയ
ഘടകങ്ങള്
പരവിഗണവിചപ
അടവിയനര
ആസൂത്രണ
ഇടലപടലുകള്
ആവശധ്യമയോലണന്നു കലണ്ടെത്തെവിയ പ്രയദേശങ്ങളുലട സലെപര ആസൂത്രണന്ധം സന്ധംബനവിച
വധ്യവസകള് ഉള്ലപടുത്തുനതവിനയോയയോണപ ഈ ബവില് പ്രകയോരന്ധം 2016-ലലെ യകരള നഗരഗയോമയോസൂത്രണ നവിയമത്തെവില് യഭദേഗതവി അവതരവിപവിചവിട്ടുള്ളതപ. എനയോല്, ബവിലവിലലെ ചവിലെ
വധ്യവസകള് അധവികയോര വവിയകനജീകരണത്തെവിലന്റെ പ്രയോഥമവിക തതത്വങ്ങയളയോടുന്ധം ഭരണഘടനയോ
വധ്യവസകയളയോടുന്ധം യയയോജവികയോത്തെതയോയവി കയോണുന്നു.
ഭരണഘടനയലട അനുയച്ഛേദേന്ധം 243 ZD(1), (3) എനവിവ പ്രകയോരന്ധം എലയോ
സന്ധംസയോനങ്ങളവിലുന്ധം ഒരു ജവിലയോതലെ ആസൂത്രണ സമവിതവി ഉണ്ടെയോയവിരവികണലമനപ വധ്യവസ
ലചയ്യുന്നു. പ്രസ്തുത സമവിതവി ജവിലയലട പരവിധവിയവിലുള്ള തയദ്ദേശഭരണ സയോപനങ്ങളുലട
വവികസന പയോനുകലള ഏയകയോപവിപവികണലമന്നുന്ധം പ്രസ്തുത തയദ്ദേശ സര്കയോരുകളുലട
ലപയോതുതയോല്പരധ്യലത്തെ മുന് നവിര്ത്തെവി സലെപര ആസൂത്രണന്ധം ഉള്ലപലടയള്ള ഘടകങ്ങള്
പരവിഗണവിച്ചുലകയോണ്ടെപ ജവിലയോതലെ വവികസന പയോന് തയയോറയോകണലമന്നുന്ധം വധ്യവസ
ലചയവിരവിക്കുന്നു.
'The expert committee on Leveraging Panchayats for efficient delivery of
Public Goods and Services' (മണവിശങ്കര് അയര് റവിയപയോര്ടപ) ഭരണഘടനയലട അനുയച്ഛേദേന്ധം
243 പ്രകയോരമുള്ള ജവിലയോതലെ പയോനവിന്ധംഗവിലന്റെ ലമതയഡയോളജവിലയക്കുറവിചപ പ്രതവിപയോദേവിക്കുന
ഭയോഗത്തെപ 'Planning in Spatial Platform' എനപ പ്രയതധ്യകന്ധം യരഖലപടുത്തെവിയവിട്ടുണ്ടെപ.
കൂടയോലത ഇത്തെരന്ധം കയോരധ്യങ്ങള്കയോയവി യകന സര്കയോരവിലന്റെ യമയോഡല് ടടൗണ് & കണ്ടവി
പയോനവിന്ധംഗപ നവിയമവന്ധം നവിലെനവില്ക്കുന്നുണ്ടെപ.
യമല്പറഞ്ഞ ഭരണഘടന വധ്യവസകളുലട അടവിസയോനത്തെവില് ജവിലയോ ആസൂത്രണ
കമവിറവി ഒരു ദേജീര്ഘകയോലെ ലപര്ലസ്പെകജീവപ പയോനുന്ധം അഞപ വര്ഷയത്തെക്കുള്ള എകവികക്യൂഷന്
പയോനുന്ധം ഉള്ലപടുത്തെവി ജവിലയപ മുഴുവനുന്ധം യവണ്ടെവിയള്ള വവികസന പയോന് തയയോറയോക്കുലമനയോണപ
പ്രധയോന ആകവില് വകുപപ 13-ല് വധ്യവസ ലചയവിട്ടുള്ളതപ. എനയോല്, നവിലെവവിലലെ യഭദേഗതവി
ബവിലവില് 'ദേജീര്ഘകയോലെ ലപര്ലസ്പെകജീവപ പയോന്' എനതപ സലെപര ലപര്ലസ്പെകജീവപ പയോന് എനപ
മയോറ്റുകയന്ധം "എകവികക്യൂഷന് പയോന്”പൂര്ണ്ണമയോയന്ധം ഒഴവിവയോക്കുകയന്ധം ലചയവിരവിക്കുന്നു.
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ലപര്ലസ്പെകജീവപ പയോന് സലെപര സയോധധ്യതകള് കൂടവി പരവിഗണവിചപ തയയോറയോക്കുനതയോണപ
എനവിരവിലക, ബവിലവിലലെ യഭദേഗതവിയവിലൂലട 'സലെപരന്ധം' എന്നുമയോത്രന്ധം ചുരുക്കുയമയോള്
പയോനവിലന്റെ സമഗത നഷ്ടലപടുകയയോണപ. ഇപ്രകയോരന്ധം വധ്യവസ ലചയ്യുയമയോള് ജവിലയോതലെ പയോന്
പലെതരന്ധം ലസക്ട്രല് പയോനുകളവില് ഒന്നു മയോത്രമയോയവി മയോറുകയയോണപ ഭരണഘടന ഒരു സമഗമയോയ
ജവിലയോ വവികസന പയോനവിലനക്കുറവിചപ പ്രതവിപയോദേവിക്കുയമയോള് അതപ പ്രയയയോഗതലെത്തെവില്
വരുത്തുനതവിനുള്ള ടടൗൺ & കണ്ടവി പയോനവിന്ധംഗപ നവിയമത്തെവില് പ്രസ്തുത പയോനവിന്ധംഗപ
'സരപരന്ധം' എനപ പരവിമവിതലപടുത്തുനതപ ഭരണഘടനയലട അനുയച്ഛേദേന്ധം 243 ZD യലട
സ്പെവിരവിറവിനപ വവിരുദ്ധമയോണപ.
20 വര്ഷയത്തെക്കുള്ള ദേജീര്ഘകയോലെ ലപര്ലസ്പെകജീവപ പയോനവിലന്റെ ലെകധ്യങ്ങലള പരവിഗണവിച്ചുലകയോണ്ടെപ
ആയതപ നടപയോക്കുനതവിനുള്ള അഞ്ചുവര്ഷലത്തെ എകവികക്യൂഷന് പയോനുകള് ആണപ പയോനവിങ്ങപ
നടപടവികലള

ലഫ്ലെകവിബവിള്

മുന്ഗണനകള്കനുസരവിചപ

ആക്കുനതുന്ധം
പദ്ധതവി

അതതപ

തയദ്ദേശസയോപന

പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്

മുയനയോട്ടു

ഭരണസമവിതവികളുലട
ലകയോണ്ടുയപയോകുവയോന്

സഹയോയവിക്കുനതുന്ധം എന കയോരധ്യന്ധം വളലര പ്രസക്തമയോണപ.
ഇങ്ങലനയള്ള എകവികക്യൂഷന് പയോനുകള് ഒഴവിവയോക്കുയമയോള് വവികസനപ്രകവിയയവില്
വലെവിയ രജീതവിയവിലുള്ള പ്രതവിസനവി ഉണ്ടെയോകുവയോന് കയോരണമയോകുനതയോണപ.

ദേജീര്ഘകയോലെ

ലപര്ലസ്പെകജീവപ പയോനുകള് ലറഗുയലെററവി സത്വഭയോവയത്തെയോടുകൂടവിയതപ ആയതവിനയോല് അവയലട
മയോനദേണ്ഡങ്ങളവില് നവിന്നുള്ള ലചറവിയ വധ്യതവിയയോനങ്ങള് യപയോലുന്ധം വലെവിയ രജീതവിയവിലുള്ള നവിയമ
പ്രശ്നങ്ങളവിയലെകപ വഴവിലതളവിക്കുകയന്ധം അതപ പ്രയോയദേശവിക തലെത്തെവിലുള്ള വവികസനലത്തെ
വളലരയധവികന്ധം യദേയോഷകരമയോയവി ബയോധവിക്കുകയന്ധം ലചയ്യുന്ധം.
ആയതവിനയോല്
പൂര്ണ്ണമയോയന്ധം

അഞ്ചു

വര്ഷ

ഒഴവിവയോക്കുയമയോള്

മുന്ഗണനകള്കപ

കയോലെയളവവിയലെക്കുള്ള

തയദ്ദേശസത്വയന്ധംഭരണ

അനുസരണമയോയവി

പദ്ധതവികള്

എകവികക്യൂഷന്

പയോനുകള്

സയോപനങ്ങള്കപ

അവരുലട

ആവവിഷ്കരവിക്കുനതവിനപ

കഴവിയയോത്തെ

സയോഹചരധ്യന്ധം ഉണ്ടെയോകുനതയോണപ. കൂടയോലത ഈ നടപടവി തയദ്ദേശസയോപനങ്ങളുലട പയോന് ഇടലപടലുകലള
പരവിമവിതലപടുത്തുനതുന്ധം വവിയകനജീകരണ കയോഴ്ചപയോടവിനപ വവിരുദ്ധവമയോണപ.
ടടൗണ് ആന്ഡപ

കണ്ടവി പയോനവിന്ധംഗപ ആകവില് നവിന്നുന്ധം എകവികക്യൂഷന് പയോന്

ഒഴവിവയോക്കുനതവിലൂലട തയദ്ദേശസത്വയന്ധംഭരണ സയോപനങ്ങള്കപ മുന്ഗണനകള് നവിശ്ചയവിച്ചു
ലകയോണ്ടെപ

തയദ്ദേശ

സര്കയോരുകള്

ആയവി

സദ്ഭരണന്ധം

നഷ്ടലപടുനതവിനയോല് പ്രസ്തുത വധ്യവസ ഒഴവിവയോകണന്ധം.

നടത്തുനതവിനുള്ള

അവസരന്ധം

5
പ്രവിന്സവിപല് ആകപ പ്രകയോരന്ധം തയദ്ദേശ സര്കയോരുകള് തയയോറയോക്കുന പയോനുകള് യനരവിടപ
ഗവണ്ലമന്റെവിയനയോ ഡവി.പവി.സവി.യ്യകയോ ആണപ അന്ധംഗജീകയോരത്തെവിനയോയവി സമര്പവിയകണ്ടെതപ.
നവിലെവവിലലെ യഭദേഗതവി പ്രകയോരന്ധം തയദ്ദേശ സര്കയോരുകള് തയയോറയോക്കുന പയോനുകള് ചജീഫപ ടടൗണ്
പയോനര്കപ അന്ധംഗജീകയോരത്തെവിനയോയവി നല്കുന രജീതവിയവിയലെകപ മയോറുന്നു. ഇതപ ചജീഫപ ടടൗണ്
പയോനര്കപ കൂടുതല് അധവികയോരങ്ങള് നല്കുകയന്ധം ഉയദേധ്യയോഗസ രയോജവിലന്റെ സത്വഭയോവത്തെവിയലെകപ
മയോറുകയന്ധം ലചയ്യുന്നു. ഈ യഭദേഗതവി ബവിലവില് ഉടനജീളന്ധം ഇത്തെരത്തെവില് ചജീഫപ ടടൗണ്
പയോനറവിയലെകപ അധവികയോരന്ധം യകനജീകരവിക്കുന വധ്യവസകളുണ്ടെപ.
ഇതപ ശരവിയയോയ
പ്രവണതയല.
ബവിലവിലലെ അദ്ധധ്യയോയന്ധം VII-എ ആയവി പുതവിയതയോയവി യചര്ക്കുന പ്രയതധ്യക
പ്രയദേശത്തെവിനു യവണ്ടെവിയള്ള 'സലെപര പയോന്' എനതപ അപ്രയോയയയോഗവികമയോയ ഒരു
ആശയമയോണപ. മയോസ്റ്റര് പയോന് കൂടയോലത ഒരു ഇന്റെറവിന്ധം യലെയോകല് ലഡവലെപ്ലമന്റെപ പയോന് കൂടവി
തയയോറയോകണലമന റജീബവില്ഡപ യകരള ലഡവലെപ്ലമന്റെപ യപ്രയോഗയോന്ധം നവിര്യദ്ദേശത്തെവിലന്റെ
അടവിസയോനത്തെവില് പ്രധയോന ആകവില് ഒരു ഇന്റെറവിന്ധം മയോസ്റ്റര്പയോനവിനപ വധ്യവസ
ഉണ്ടെയോക്കുകയയോയവിരുന്നു ഉചവിതന്ധം. അതവിനു പകരന്ധം പ്രയതധ്യക പ്രയദേശത്തെവിനയോയവി സലെപര
പയോന് തയയോറയോക്കുയമയോള് ഒയര പ്രയദേശത്തെവിനപ ഒയര ലസ്കെയവിലെവില് ഒനവിലെധവികന്ധം പയോനുകള്
ഒയരസമയന്ധം നവിലെനവില്ക്കുകയന്ധം ഇതു ഡക്യൂപവിയകഷനുന്ധം കണ്ഫക്യൂഷനുന്ധം സൃഷ്ടവിക്കുകയന്ധം
ലചയ്യുനതയോണപ . ഇതപ വവികസന പ്രവര്ത്തെനത്തെവില് പ്രതവിസനവികള് സൃഷ്ടവിക്കുനതയോണപ.
കൂടയോലത പ്രകൃതവിദുരനങ്ങളുലടയന്ധം മറ്റുന്ധം പശ്ചയോത്തെലെത്തെവില് പ്രയതധ്യക പ്രയദേശത്തെവിനു
യവണ്ടെവിയള്ള ലസ്പെഷധ്യല് പയോനുകള് തയയോറയോക്കുനതപ ഏലതങ്കവിലുലമയോരു തയദ്ദേശഭരണ
സയോപനത്തെവിലന്റെ അധവികയോരപരവിധവിയവില് ഒതുങ്ങവി നവില്കണന്ധം എനവില.
അങ്ങലന
വരുയമയോള് പ്രസസ്തുത പയോനുകള് തയയോറയോകവി അന്ധംഗജീകരവിക്കുനതവിലന്റെ ഭരണപരമയോയ
ഉത്തെരവയോദേവിതത്വന്ധം നവിര്വഹവിയകണ്ടെതപ ആരയോലണനപ ഈ യഭദേഗതവിയവില് വധ്യക്തമയോകവിയവിടവില.
യമല്പറഞ്ഞ
യരഖലപടുത്തുന്നു.

കയോരണങ്ങളയോല്

ബവിലവിലലെ

വധ്യവസകയളയോടപ

യറയോജവി എന്ധം. യജയോണ്

(ഒപപ)

പവി. ഉബബദുള്ള

(ഒപപ)

ടവി. ലജ. വവിയനയോദേപ

(ഒപപ)

വവിയയയോജവിപപ

അനുബനന്ധം II

2021-ലലെ കകേരള നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ (കഭേദഗതത) ബതല
(സബ്ജകക്ട് കേമതറത റതകപഗ്രാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേഗ്രാരമുള്ളതക്ട്)

2016-ലലെ കകേരള നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ ആകക്ട് കഭേദഗതത
ലചെയ്യുന്നതതനുള്ള
ഒരു
ബതല
പപീഠതകേ.—2016-ലലെ

കകേരള

നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ

ആകക്ട്

(2016-ലലെ

9)

തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ആവശശ്യങ്ങള്കഗ്രായത കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതക്ട് യുക്തമഗ്രായതരതക്കുകേയഗ്രാല ;
ഭേഗ്രാരത

റതപബതകതലന്റെ

എഴുപതതരണഗ്രാന്ധം

സന്ധംവലസരതതല

തഗ്രാലഴെപറയുന്ധം

പ്രകേഗ്രാരന്ധം നതയമമുണഗ്രാക്കുന്നു :—
1. ചുരുകകപരുന്ധം പ്രഗ്രാരന്ധംഭേവന്ധം.—(1) ഈ ആകതനക്ട്

2021-ലലെ കകേരള നഗര-

ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ (കഭേദഗതത) ആകക്ട് എന്നക്ട് കപരക്ട് പറയഗ്രാന്ധം.
(2) ഇതക്ട് 2021 ലഫെബ്രുവരത 25-ാം തപീയതത പ്രഗ്രാബലെശ്യതതല വന്നതഗ്രായത
കേരുതലപകടേണതഗ്രാണക്ട്.
2. ചെതലെ പദപ്രകയഗ്രാഗങ്ങള്ക്കു പകേരന്ധം മറക്ട് ചെതലെ പദപ്രകയഗ്രാഗങ്ങള് കചെര്കല .—2016-ലലെ
കകേരള നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ ആകതല (2016-ലലെ 9) (ഇതതനു കശഷന്ധം പ്രധഗ്രാന ആകക്ട്
എന്നഗ്രാണക്ട് പരഗ്രാമര്ശതകലപടുകേ),—
(i)

"നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ വകുപക്ട്" എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് എവതലടേലയലഗ്രാന്ധം

വരുന്നുകവഗ്രാ അതതനു പകേരന്ധം "തകദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭേരണ വകുപക്ട് (പഗ്രാനതന്ധംഗക്ട്)" എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;
(ii) “ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാന്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് എവതലടേലയലഗ്രാന്ധം വരുന്നുകവഗ്രാ
അതതനുപകേരന്ധം “സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാന്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;
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(iii) യഥഗ്രാക്രമന്ധം "കബഗ്രാര്ഡക്ട്" അലലങതല "സന്ധംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ
കബഗ്രാര്ഡക്ട്" എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് എവതലടേലയലഗ്രാന്ധം വരുന്നുകവഗ്രാ അതതനക്ട് പകേരന്ധം “സന്ധംസ്ഥഗ്രാന
നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
3. 2-ാം വകുപതനുള്ള കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 2 -ാം വകുപതല,—
(i) (ബത) ഖണ്ഡതതനുകശഷന്ധം, തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട് :—
“(ബതഎ) “വവര്ഷതകേപദ്ധതത” എന്നഗ്രാല സന്ധംസ്ഥഗ്രാനകമഗ്രാ അലലങതല
തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങകളഗ്രാ, സന്ധംസ്ഥഗ്രാനതതലന്റെ വതകേസന മുന്ഗണനകേള്കക്ട്
അനുസൃതമഗ്രായത, ഒരു നതശതത സഗ്രാമ്പതതകേ വര്ഷതതനുള്ളതല കപ്രഗ്രാജക്ടുകേളന്ധം സപീമുകേളന്ധം
നടേപതലെഗ്രാക്കുന്നതതനഗ്രായത
തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുള്ള
സഗ്രാമൂഹതകേ-സഗ്രാമ്പതതകേ
പദ്ധതത
എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;”;
(ii) (എചക്ട്) ഖണ്ഡതതനുപകേരന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ,
അതഗ്രായതക്ട് :—
“(എചക്ട്) “വവകേസനന്ധം” എന്നഗ്രാല, വതശഗ്രാലെമഗ്രായ കേഗ്രാഴ്ചപഗ്രാടേതല, ഒരു
പ്രകദശതതലന്റെ ലമഗ്രാതതതലുള്ള
സഗ്രാമൂഹതകേ, സഗ്രാമ്പതതകേ, സുസ്ഥതര വതകേസനന്ധം
എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നതന്ധം, ഈ ആകതലന്റെ ആവശശ്യങ്ങള്കഗ്രായത ഭൂമത അലലങതല സ്ഥലെവമഗ്രായത
ബനലപട വതകേസനതതലന്റെ വതവതധ വശങ്ങള്, പ്രകതശ്യകേതചക്ട് ഏലതങതലുന്ധം ഭൂമതയുലടേ
പുനര്വതഭേജനകമഗ്രാ, ഭൂമതയതകലെഗ്രാ അതതന്കമകലെഗ്രാ അതതനു മുകേളതകലെഗ്രാ അതതനു തഗ്രാലഴെകയഗ്രാ
നടേത്തുന്ന നതര്മഗ്രാണകമഗ്രാ, എഞതനപീയറതന്ധംഗക്ട്, ഖനനന്ധം അലലങതല മറക്ട് പ്രവര്തനങ്ങകളഗ്രാ
അലലങതല ഏലതങതലുന്ധം ലകേടതടേതതകലെഗ്രാ ഭൂമതയതകലെഗ്രാ വരുത്തുന്ന ഭേഭൗതതകേ മഗ്രാറങ്ങകളഗ്രാ,
ഏലതങതലുന്ധം ഭൂമതയുലടേകയഗ്രാ ലകേടതടേതതലന്റെകയഗ്രാ ഉപകയഗ്രാഗതതല വരുത്തുന്ന മഗ്രാറങ്ങകളഗ്രാ
ഉള്ലപടുന്നതമഗ്രാകുന്നു;";
(iii) (എചക്ട്) ഖണ്ഡതതനുകശഷന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്,
അതഗ്രായതക്ട്:—
“(എചക്ട്എ) “ദുരനന്ധം” എന്നഗ്രാല, 2005-ലലെ ദുരന നതവഗ്രാരണ ആകതല
(2005-ലലെ 53-ാം കകേന്ദ്ര ആകക്ട്) നതര്വ്വചെതച പ്രകേഗ്രാരമുള്ള ഒരു ദുരനന്ധം എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകു ന;”;
(iv) (ലജ) ഖണ്ഡതതനുപകേരന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ,
അതഗ്രായതക്ട്:—
അലലങതല,

“(ലജ) “പഞവത്സര പദ്ധതത” എന്നഗ്രാല അഞക്ട് വര്ഷ കേഗ്രാലെയളവതകലെകകഗ്രാ
കേഗ്രാലെഗ്രാകേഗ്രാലെങ്ങളതല, സര്കഗ്രാര് തപീരുമഗ്രാനതക്കുന്ന പ്രകേഗ്രാരമുള്ള ഒരു
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കേഗ്രാലെയളവതകലെകകഗ്രാ വളര്ച, വതകേസനന്ധം, ലതഗ്രാഴെതല, സസ്വഗ്രാശ്രയതസ്വന്ധം, സഗ്രാമൂഹതകേ നപീതത
മുതലെഗ്രായ ലെകശ്യങ്ങളന്ധം ഉകദ്ദേശശ്യങ്ങളന്ധം നതറകവറ്റുന്നതതനഗ്രായത സന്ധംസ്ഥഗ്രാനകമഗ്രാ തകദ്ദേശ
സര്കഗ്രാരുകേകളഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്ന ഒരു സഗ്രാമ്പതതകേ പദ്ധതത എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;”;
(v) (എന്) ഖണ്ഡതതനുകശഷന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്,
അതഗ്രായതക്ട്:—
“(എന്എ) “ഭമത” എന്നതതല, ഭൂമതയതല നതന്നുന്ധം ഉണഗ്രാകുന്ന കനടങ്ങളന്ധം
ഭൂമതകയഗ്രാടേക്ട് കചെര്ന്നതരതക്കുന്നകതഗ്രാ അലലങതല ഭൂമതകയഗ്രാടേക്ട് കചെര്ന്നതരതക്കുന്ന ഏതതലലെങതലുന്ധം
സ്ഥതരമഗ്രായത ബനതപതചതട്ടുള്ളകതഗ്രാ ആയ വസ്തുകളന്ധം ഉള്ലപടുന്നതന്ധം, എന്നഗ്രാല അവയതല
പരതമതതലപടുതഗ്രാലത, അതതല ജലെഗ്രാശയങ്ങള്, വനങ്ങള്, കേണലകേഗ്രാടുകേള്, ചെതപക്ട്
പ്രകദശങ്ങള് എന്നതവ ഉള്ലപടുന്നതമഗ്രാകുന്നു;”;
(vi) (ആര്) ഖണ്ഡതതല “എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു" എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട് പകേരന്ധം
"എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നതന്ധം
പ്രസസ്തുത
പഗ്രാനതനക്ട്
പതതനഞക്ട്
വര്ഷകഗ്രാലെകതകക്ട്
പ്രഗ്രാബലെശ്യമുണഗ്രായതരതക്കുന്നതമഗ്രാണക്ട്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
(vii) (റത) ഖണ്ഡതതനുകശഷന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്,
അതഗ്രായതക്ട്:—
"(റതഎ) “ലഘൂകേരണന്ധം” എന്നഗ്രാല, സന്ധംസ്ഥഗ്രാനത്തു പ്രഗ്രാബലെശ്യതതലുള്ള,
2005-ലലെ ദുരനനതവഗ്രാരണ ആകതല (2005-ലലെ 53-ാം കകേന്ദ്ര ആകക്ട്) നതര്വ്വചെതച
പ്രകേഗ്രാരമുള്ള ലെഘൂകേരണന്ധം എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;";
(viii) (എകക്ട്) ഖണ്ഡതതനുകശഷന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്,
അതഗ്രായതക്ട്:—
"(എകക്ട്എ) “ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാന്” എന്നഗ്രാല, ഈ ആകതലന്റെ
ആവശശ്യങ്ങള്കഗ്രായത, അതത സന്ധംഗതതകപഗ്രാലലെ, സന്ധംസ്ഥഗ്രാനതതലന്റെകയഗ്രാ ജതലയുകടേകയഗ്രാ ഒരു
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പ്രകദശതതലന്റെകയഗ്രാ സഗ്രാമ്പതതകേവന്ധം സ്ഥലെപരവമഗ്രായ വതകേസനതതനു
കവണതയുള്ള ലെകശ്യങ്ങള്, നയങ്ങള്, തന്ത്രങ്ങള് എന്നതവ വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന്ന ഏകേകദശന്ധം
ഇരുപതക്ട് വര്ഷ കേഗ്രാലെയളവതകലെക്കുള്ള ഒരു ദപീര്ഘകേഗ്രാലെ പഗ്രാന് എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;";
(ix) (ഇസഡക്ട്) ഖണ്ഡതതല “ഒരു കജഗ്രായതന്റെക്ട് ആസൂത്രണപ്രകദശതതനു
കവണതയുള്ള ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുന്ധം,” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുന്ധം ചെതഹ്നതതനുന്ധം കശഷന്ധം “പകതശ്യകേ
പ്രകദശതതനു കവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാനുന്ധം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
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(x)
(എഎ)
ഖണ്ഡതതനുകശഷന്ധം
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—

തഗ്രാലഴെപറയുന്ന

ഖണ്ഡങ്ങള്

"(എഎഎ) “മുന്ഗണനഗ്രാ പ്രവര്തന പഗ്രാന്” എന്നഗ്രാല, അതത
സന്ധംഗതതകപഗ്രാലലെ, ഒരു ജതലയ്കകഗ്രാ, ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പ്രകദശതതകനഗ്രാ, തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ
പ്രകദശതതകനഗ്രാ അലലങതല ഒരു പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതകനഗ്രാ കവണത, ഈ
ആകതനനുസൃതമഗ്രായത
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്ന
പഗ്രാനതലന്റെ
ചെടക്കൂടേതനുള്ളതല
നതന്നുലകേഗ്രാണക്ട്
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതന്ധം പ്രസ്തുത പ്രകദശതതലന്റെ സ്ഥലെപര വതകേസനതതനഗ്രായുള്ള മുന്ഗണനകേളന്ധം
പരതപഗ്രാടേതകേളന്ധം സൂചെതപതക്കുന്നതമഗ്രായ ഒരു പ്രവര്തന പഗ്രാന് എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നതന്ധം അതക്ട്
ബനലപട പഗ്രാനതലന്റെ ഭേഗ്രാഗമഗ്രായതരതക്കുന്നതമഗ്രാണക്ട്;
(എഎബത) “പ്രസതദ്ധപീകേരതച പഗ്രാന്” എന്നഗ്രാല ഈ ആകതലലെയുന്ധം
അതതന്കേപീഴെതല
ഉണഗ്രാകലപട ചെടങ്ങളതലലെയുന്ധം വശ്യവസ്ഥകേള്കക്ട് അനുസൃതമഗ്രായത,
നതര്ണ്ണയതകലപട
സമയപരതധതക്കുള്ളതല
ആകകപങ്ങളന്ധം
അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളന്ധം
സമര്പതക്കുവഗ്രാന് കണതച്ചുലകേഗ്രാണക്ട് പ്രസതദ്ധപീകേരതച പഗ്രാന് എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;";
(xi) (എബത) ഖണ്ഡതതനുകശഷന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്,
അതഗ്രായതക്ട് :—
"(എബതഎ) “അനുമതത ലെഭേതച പഗ്രാന്” എന്നഗ്രാല ഈ ആകതലലെയുന്ധം
അതതന്കേപീഴെതല
ഉണഗ്രാകലപട ചെടങ്ങളതലലെയുന്ധം വശ്യവസ്ഥകേള്കക്ട് അനുസൃതമഗ്രായത
പ്രസതദ്ധപീകേരതചതന്ധം ആകകപങ്ങളന്ധം അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളന്ധം ഏലതങതലുമുലണങതല അതക്ട്
പരതഗണതചതതനുകശഷന്ധം,
അനുകയഗ്രാജശ്യമഗ്രായ
പരതഷ്ക്കരണങ്ങള്
ഉള്ലപടുതതയതതനു
കശഷന്ധം, അനുമതത ലെഭേതചതമഗ്രായ പഗ്രാന് എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;";
(xii)
(എസത)
ഖണ്ഡതതനുകശഷന്ധം
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—

തഗ്രാലഴെപറയുന്ന

ഖണ്ഡങ്ങള്

"(എസതഎ) “പകതശ്യകേ പ്രകദശന്ധം” എന്നഗ്രാല സന്ധംസ്ഥഗ്രാനകമഗ്രാ 1994-ലലെ
കകേരള മുനതസതപഗ്രാലെതറത ആകതലലെ (1994-ലലെ 20) 4-ാം വകുപക്ട് പ്രകേഗ്രാരന്ധം രൂപപീകേരതചതട്ടുള്ള
മുനതസതപല കകേഗ്രാര്പകറഷകനഗ്രാ, മുനതസതപല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ അലലങതല ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ, അലലങതല 1994- ലലെ കകേരള പഞഗ്രായതക്ട് രഗ്രാജക്ട് ആകതലലെ (1994-ലലെ 13)
4-ാം വകുപക്ട് പ്രകേഗ്രാരന്ധം രൂപപീകേരതചതട്ടുള്ള ഒരു ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ, കേലണതതയതട്ടുള്ളതന്ധം,
ദുരനന്ധം, പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേ ദുര്ബ്ബലെത, പപതൃകേ സന്ധംരകണന്ധം, സര്കഗ്രാര് നതര്കദ്ദേശതച
പ്രകേഗ്രാരമുള്ള അടേതസ്ഥഗ്രാന സഭൗകേരശ്യങ്ങളലടേ അടേതയനതര വതകേസനന്ധം എന്നതവയുലടേ
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പശഗ്രാതലെതതല അടേതയനതര ആസൂത്രണന്ധം ആവശശ്യമഗ്രായതട്ടുള്ളതമഗ്രായ ഒരു പ്രകദശന്ധം
എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നതന്ധം, അപ്രകേഗ്രാരമുള്ള പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശന്ധം ഒകന്നഗ്രാ അതതലെധതകേകമഗ്രാ
തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ
സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളലടേ
അധതകേഗ്രാരപരതധതയതല
വരുന്ന
ഒരു
പ്രകദശമഗ്രാകേഗ്രാവന്നതമഗ്രാണക്ട്;
(എസതബത) “പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാന്”
എന്നഗ്രാല ഒരു പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനക്ട് കവണത തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുള്ളതന്ധം അങ്ങലനയുള്ള
പ്രകദശതതലന്റെ സ്ഥലെപര വതകേസനതതനു കവണതയുള്ള നയങ്ങളന്ധം, പരതപഗ്രാടേതകേളന്ധം,
വതശദമഗ്രായ നതര്കദ്ദേശങ്ങളന്ധം വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന്നതന്ധം പ്രസ്തുത പ്രകദശതതലലെ ഭൂമതയുലടേ
ഉപകയഗ്രാഗവന്ധം അതതലന്റെ വതകേസനവന്ധം ഏത രപീതതയതല നടേപതലെഗ്രാകണലമന്നക്ട്
സൂചെതപതക്കുന്നതമഗ്രായ ഒരു പഗ്രാന് എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;
(എസതസത) “സസസ്ഥഗ്രാന വതകേസന കേഭൗണ്സതല” എന്നഗ്രാല 1994- ലലെ
കകേരള മുനതസതപഗ്രാലെതറത ആകതലലെ (1994-ലലെ 20) 55-ാം വകുപ്പു പ്രകേഗ്രാരന്ധം രൂപപീകേരതച
സന്ധംസ്ഥഗ്രാന വതകേസന കേഭൗണ്സതല എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;
(എസതഡത)
“സസസ്ഥഗ്രാന
ആസൂത്രണ
കബഗ്രാര്ഡക്ട്”
എന്നഗ്രാല,
സന്ധംസ്ഥഗ്രാനലത വതഭേവങ്ങളലടേ ശഗ്രാസപീയ വതലെയതരുതലുന്ധം വളര്ചഗ്രാ മുന്ഗണനകേളന്ധം
അടേതസ്ഥഗ്രാനമഗ്രാകത
വതകേസന
പദ്ധതതകേള്
ആവതഷ്ക്കരതകഗ്രാന്
സര്കഗ്രാരതലന
പ്രഗ്രാപ്തരഗ്രാക്കുന്നതതനുന്ധം സന്ധംസ്ഥഗ്രാനതക്ട്, അതതക്ട് സന്ധംഗതത കപഗ്രാലലെ, വതകേസന സപീമുകേകളഗ്രാ
അലലങതല
പദ്ധതതകേകളഗ്രാ
ആസൂത്രണന്ധം
ലചെയ്യുവഗ്രാനുന്ധം
നടേപതലെഗ്രാക്കുവഗ്രാനുന്ധം
സഹഗ്രായതക്കുന്നതതനുന്ധം സര്കഗ്രാരതനു കേപീഴെതല രൂപപീകേരതച ഉപകദശകേ കബഗ്രാര്ഡക്ട്
എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;”.
4. അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം II-ലലെ ശപീര്ഷകേതതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം II-ലലെ
ശപീര്ഷകേതതല "സന്ധംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ
കബഗ്രാര്ഡന്ധം സന്ധംസ്ഥഗ്രാനതതനു
കവണതയുള്ള ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനുന്ധം" എന്ന ശപീര്ഷകേതതനു പകേരന്ധം “സസസ്ഥഗ്രാന നഗരഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതയുന്ധം സന്ധംസ്ഥഗ്രാനതതനു കവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട്
പഗ്രാനുന്ധം” എന്ന ശപീര്ഷകേന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് .
5. 3-ാം വകുപതനക്ട് പകേരന്ധം പുതതയ വകുപ്പു കചെര്കല .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 3-ാം
വകുപതനുപകേരന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന വകുപക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് , അതഗ്രായതക്ട്:—
“3. സന്ധംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ രൂപപീകേരണന്ധം.—(1) ഈ
ആകക്ട് പ്രഗ്രാബലെശ്യതതല വന്നതതനുകശഷന്ധം, കേഴെതയുന്നത്ര കവഗന്ധം, സര്കഗ്രാരതനക്ട്, ഗസറക്ട്
വതജഗ്രാപനന്ധം വഴെത, സന്ധംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറത എന്ന കപരതല ഒരു കേമതറത
ഈ ആകതന് കേപീഴെതല അതതനു നലകേതയതട്ടുള്ള ചുമതലെകേള് നതര്വ്വഹതക്കുന്നതതലന്റെ
ആവശശ്യതതകലെകഗ്രായത, രൂപപീകേരതക്കുകേയുന്ധം നതയമതക്കുകേയുന്ധം ലചെയഗ്രാവന്നതഗ്രാണക്ട്.
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(2) സന്ധംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറത, ഒരു ലചെയര്കപഴ്സണ്, ഒരു
പവസക്ട് ലചെയര്കപഴ്സണ്, (4)-ാം ഉപവകുപതല പ്രകതശ്യകേന്ധം പറഞതട്ടുള്ള പ്രകേഗ്രാരന്ധം മറക്ട്
പതതലനടക്ട് അന്ധംഗങ്ങള് എന്നതവര് ഉള്ലപടുന്നതഗ്രായതരതകകണതഗ്രാണക്ട് .
(3) സന്ധംസ്ഥഗ്രാനലത തകദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭേരണ വകുപ്പു മന്ത്രത, സന്ധംസ്ഥഗ്രാന നഗരഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ ലചെയര്കപഴ്സണ് ആയതരതകകണതന്ധം സന്ധംസ്ഥഗ്രാന ആസൂത്രണ
കബഗ്രാര്ഡതലന്റെ പവസക്ട് ലചെയര്കപഴ്സണ്, പ്രസ്തുത കേമതറതയുലടേ പവസക്ട് ലചെയര്കപഴ്സണ്
ആയതരതകകണതമഗ്രാണക്ട്.
(4) സന്ധംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതയതലലെ മറക്ട് അന്ധംഗങ്ങള് തഗ്രാലഴെ
പറയുന്നവര് ആയതരതകകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—
(എ) ഗവണ്ലമന്റെക്ട് പ്രതന്സതപല ലസക്രടറത, തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ വകുപക്ട്;
(ബത) റവനന, ധനകേഗ്രാരശ്യന്ധം, കൃഷത, ആസൂത്രണ-സഗ്രാമ്പതതകേ കേഗ്രാരശ്യന്ധം,
പരതസ്ഥതതത, ലപഗ്രാതമരഗ്രാമതക്ട്, ഗതഗ്രാഗതന്ധം, വനന്ധം വനശ്യജപീവത, ഊര്ജന്ധം, ജലെവതഭേവന്ധം
എന്നപീ വകുപ്പുകേളലടേ ഗവണ്ലമന്റെക്ട് ലസക്രടറതമഗ്രാര്;
(സത) വതകകേന്ദ്രപീകേരണ ആസൂത്രണതതലന്റെ ചുമതലെയുള്ള സന്ധംസ്ഥഗ്രാന
ആസൂത്രണ കബഗ്രാര്ഡതലലെ അന്ധംഗന്ധം;
(ഡത) ചെപീഫെക്ട് ടേഭൗണ് പഗ്രാനര്;
(ഇ) ലെഗ്രാന്റെക്ട് റവനന കേമപീഷണര്;
(എഫെക്ട്) ലചെയര്കപഴ്സണ്, കകേരള സന്ധംസ്ഥഗ്രാന മലെതനപീകേരണ നതയന്ത്രണ
കബഗ്രാര്ഡക്ട്; കൂടേഗ്രാലത
(ജത) സര്കഗ്രാര് നഗ്രാമനതര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന മൂന്നക്ട് അനഭൗകദശ്യഗ്രാഗതകേ
അന്ധംഗങ്ങള്, അവരതല ഒരഗ്രാള് നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണതതല പവദഗശ്യവന്ധം കയഗ്രാഗശ്യതയുന്ധം
ഉള്ളയഗ്രാളന്ധം, മറക്ട് രണക്ട് കപര്, സര്കഗ്രാരതലന്റെ അഭേതപ്രഗ്രായതതല, ഗതഗ്രാഗതന്ധം, കൃഷത,
സഗ്രാമ്പതതകേശഗ്രാസന്ധം അലലങതല പരതസ്ഥതതത സന്ധംബനതച കേഗ്രാരശ്യങ്ങളതല പ്രകതശ്യകേ
പരതജഗ്രാനകമഗ്രാ പ്രഗ്രാകയഗ്രാഗതകേ പരതചെയകമഗ്രാ ഉള്ളവരുന്ധം ആയതരതകകണതഗ്രാണക്ട്.
(5) സന്ധംസ്ഥഗ്രാനതതലന്റെ തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ വകുപതലന്റെ ചുമതലെയുള്ള
ഗവണ്ലമന്റെക്ട് പ്രതന്സതപല ലസക്രടറത സന്ധംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ എകക്ട്ഒഫെപീകഷശ്യഗ്രാ ലമമ്പര് ലസക്രടറതയുന്ധം, ചെപീഫെക്ട് ടേഭൗണ് പഗ്രാനര് കജഗ്രായതന്റെക്ട് ലസക്രടറതയുന്ധം
ആയതരതകകണതഗ്രാണക്ട്.
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(6)

സന്ധംസ്ഥഗ്രാന

നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ

കേമതറതയുലടേ

കയഗ്രാഗങ്ങളതല

തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ആളകേലള, പ്രകതശ്യകേ കണതതഗ്രാകളഗ്രായത, ആ കയഗ്രാഗങ്ങളതല അവരുലടേ
സഗ്രാന്നതദ്ധശ്യന്ധം ആവശശ്യമുള്ളകപഗ്രാലഴെഗ്രാലക കണതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—
(എ) ലറയതലകവ, സതവതല ഏവതകയഷന്, ഷതപതന്ധംഗക്ട്, പ്രതതകരഗ്രാധന്ധം,
ഗതഗ്രാഗതവന്ധം
വതകേസനന്ധം

വഗ്രാര്തഗ്രാവതനതമയവന്ധം, പരതസ്ഥതതതയുന്ധം വനവന്ധം, നഗര വതകേസനന്ധം, ഗഗ്രാമ
മുതലെഗ്രായവയുലടേ

ചുമതലെയുള്ള

കകേന്ദ്ര

സര്കഗ്രാര്

മന്ത്രഗ്രാലെയങ്ങളലടേ

പ്രതതനതധതകേള്;
(ബത) (4)-ാം ഉപവകുപതലന്റെ

(ബത)

ഖണ്ഡതതല

പരഗ്രാമര്ശതചവ

ഒഴെതലകേയുള്ള സര്കഗ്രാര് വകുപ്പുകേളലടേ ലസക്രടറതമഗ്രാര്;
(സത) ഇന്സ്റ്റതററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫെക്ട് ടേഭൗണ് പഗ്രാകനഴ്സക്ട്, ഇനശ്യ, കകേരള റപീജതയണല
ചെഗ്രാപ്ററതലന്റെ ലചെയര്കപഴ്സണ്;
(ഡത) ബനലപട ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേയുന്ധം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
ആസൂത്രണ

കേമതറതയുലടേയുന്ധം

തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ

സ്ഥഗ്രാപനതതലന്റെയുന്ധം

വതകേസന

അകതഗ്രാറതറതയുലടേയുന്ധം ലചെയര്കപഴ്സണ്മഗ്രാര്;
(ഇ) സന്ധംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറത, കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതക്കുവഗ്രാന്
ആഗഹതക്കുന്ന മകറലതങതലുന്ധം വതദഗര്, ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥര്, സന്ധംഘടേനകേളലടേ പ്രതതനതധതകേള്
എന്നതവരുന്ധം അതകപഗ്രാലുള്ളവരുന്ധം.”.
6. 4-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 4-ാം വകുപതല, (എഫെക്ട്)
ഖണ്ഡതതല, “പവര്തനങ്ങള്” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്ധം “വവകേസന പ്രവര്തനങ്ങള്”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
7. 5-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 5-ാം വകുപതല “കേമതറതകേള്”
എന്ന വഗ്രാകക്ട് എവതലടേലയലഗ്രാന്ധം വരുന്നുകവഗ്രാ, അവയ്ക്കു പകേരന്ധം “സബ്കേമതറതകേള്” എന്ന
വഗ്രാക്കുന്ധം “കമതറത” എന്ന വഗ്രാകക്ട് എവതലടേലയലഗ്രാന്ധം വരുന്നുകവഗ്രാ, അവയ്ക്കു പകേരന്ധം
“സബ്കേമതറത” എന്ന വഗ്രാക്കുന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
8.

6-ാം

വകുപതലന്റെ

കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന

ആകതലലെ

6-ാംവകുപക്ട്

(2-)-ാം

ഉപവകുപതല, “പതതനഗ്രാലെക്ട് ദതവസതതല കുറയഗ്രാലതയുള്ള കേഗ്രാലെഗ്രാവധതയുള്ള” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണക്ട്.
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9.

7-ാം

വകുപതലന്റെ

കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന

ആകതലലെ

7-ാം

വകുപക്ട്

(2)-ാം

ഉപവകുപതല, “പവസക്ട്-ലചെയര്കപഴ്സണ്മഗ്രാരതല ഒരഗ്രാകളഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കു പകേരന്ധം
“പവസക്ട് ലചെയര് കപഴ്സകണഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് .
10. 8-ാം വകുപതനു പകേരന്ധം പുതതയ വകുപക്ട് കചെര്കല.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 8-ാം
വകുപതനു പകേരന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന വകുപക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് , അതഗ്രായതക്ട്:—
" 8. സന്ധംസ്ഥഗ്രാനതതനക്ട് കവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനതല
പകേകേഗ്രാരശ്യന്ധം

ലചെയഗ്രാവന്ന

കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്.—(1)

സന്ധംസ്ഥഗ്രാനതതനുകവണതയുള്ള

സ്ഥലെപര

ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനതല,—
(എ)

സന്ധംസ്ഥഗ്രാനതതലന്റെ

സ്ഥലെപര

വതകേസനതതനു

കവണതയുള്ള

സന്ധംകയഗ്രാജതത വപീകണവന്ധം;
(ബത)

ഏകേകദശന്ധം

ഇരുപതക്ട്

വര്ഷ

കേഗ്രാലെയളവതകലെക്കുള്ള

സ്ഥലെപര

വതകേസതതനു കവണതയുള്ള തന്ത്രങ്ങളന്ധം നയങ്ങളന്ധം അടേങ്ങതയതരതകകണതഗ്രാണക്ട് .
(2)

സന്ധംസ്ഥഗ്രാനതതനു

കവണതയുള്ള

സ്ഥലെപര

ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട്

പഗ്രാന്,

മറ്റുള്ളവയ്ലകഗ്രാപന്ധം, തഗ്രാലഴെപറയുന്ന എലഗ്രാകമഗ്രാ അലലങതല ഏലതങതലുകമഗ്രാ കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്
പകേകേഗ്രാരശ്യന്ധം ലചെകയണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—
(എ) ഭേഭൗതതകേവന്ധം പ്രകൃതതദതവമഗ്രായ വതഭേവതതലന്റെ ഉപകയഗ്രാഗസഗ്രാദ്ധശ്യതകേളന്ധം
അവയുലടേ വതനതകയഗ്രാഗവന്ധം;
(ബത) നഗരവത്കേരണന്ധം, ജനസന്ധംഖശ്യഗ്രാ അപഗഥനന്ധം, നഗരപ്രകദശങ്ങളതലലെയുന്ധം
ഗഗ്രാമപ്രകദശങ്ങളതലലെയുന്ധം അധതവഗ്രാസ കകേന്ദ്രങ്ങളലടേ, അവയുലടേ ക്രമനതഷ്ഠകയഗ്രാടുന്ധം പ്രവര്തന
സസ്വഭേഗ്രാവകതഗ്രാടുന്ധംകൂടേതയ ഘടേന;
(സത) കദശപീയ-സന്ധംസ്ഥഗ്രാന തലെതതലുള്ള ഗതഗ്രാഗത ശന്ധംഖലെ;
(ഡത) അടേതസ്ഥഗ്രാന സഭൗകേരശ്യ വതകേസനന്ധം ;
(ഇ) സഗ്രാമഗ്രാനശ്യ ഭൂവതനതകയഗ്രാഗന്ധം;
(എഫെക്ട്) പ്രകൃതത ദുരന സഗ്രാധശ്യതഗ്രാ പ്രകദശങ്ങള്;
(ജത)

പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേമഗ്രായുന്ധം

പ്രകദശങ്ങളലടേ സന്ധംരകണന്ധം;

ആവഗ്രാസവശ്യവസ്ഥഗ്രാപരമഗ്രായുന്ധം

ദുര്ബ്ബലെമഗ്രായ

15
(എചക്ട്)
കദശപീയ-സന്ധംസ്ഥഗ്രാന
പ്രകദശങ്ങളലടേ സന്ധംരകണന്ധം;

തലെതതലുള്ള

പപതൃകേ

സമ്പതക്ട്

(ലഎ) തഗ്രാലഴെ പറയുന്ന കമഖലെകേളലടേ സ്ഥലെപരമഗ്രാനങ്ങള്, അതഗ്രായതക്ട്:—
(i) വശ്യഗ്രാപഗ്രാര , വഗ്രാണതജശ്യ, വശ്യവസഗ്രായ വതകേസനന്ധം;
(ii) കൃഷതയുന്ധം ഗഗ്രാമവതകേസനവന്ധം;
(ലജ) സന്ധംസ്ഥഗ്രാനതതലന്റെ സ്ഥലെപര ആസൂത്രണന്ധം ഉറപഗ്രാക്കുന്നതതനക്ട്
ആവശശ്യലമന്നക്ട് കേരുതഗ്രാവന്നതന്ധം സര്കഗ്രാര് നതര്കദ്ദേശതകഗ്രാവന്ന പ്രകേഗ്രാരമുള്ളതമഗ്രായ
മകറലതങതലുന്ധം വതവരങ്ങളന്ധം വതശദഗ്രാന്ധംശങ്ങളന്ധം;”.
11. 9-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 9-ാം വകുപതല,—
(1) (3)-ാം ഉപവകുപതല,“നൂറതഎണ്പതക്ട്”എന്ന
“ലതഗ്രാണ്ണൂറക്ട്” എന്ന വഗ്രാകക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;

വഗ്രാകതനക്ട്

പകേരന്ധം

(2) (4)-ാം ഉപവകുപതല, “സര്കഗ്രാരതനക്ട് അനുമതതകഗ്രായത അയച്ചു
ലകേഗ്രാടുകകണതമഗ്രാണക്ട്" എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട് പകേരന്ധം “സന്ധംസ്ഥഗ്രാന വതകേസന കേഭൗണ്സതലെതനക്ട്
അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതന്ധം, പ്രസ്തുത വതവരന്ധം സര്കഗ്രാരതലന അറതയതകകണതമഗ്രാണക്ട് " എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
(3) (4)-ാം ഉപവകുപതനക്ട്
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട് :—

കശഷന്ധം

തഗ്രാലഴെ

പറയുന്ന

ഉപവകുപക്ട്

“(4 എ) സന്ധംസ്ഥഗ്രാനതതനു കവണതയുള്ള കേരടേക്ട് സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട്
പഗ്രാന് സന്ധംസ്ഥഗ്രാന വതകേസന കേഭൗണ്സതല പരതഗണതകകണതന്ധം, അതക്ട് ലെഭേതച തപീയതത
മുതല കേഴെതയുന്നതന്ധം അറുപതക്ട് ദതവസതതനുള്ളതല, പരതഷ്കരതക്കുന്നതതനുള്ള അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങള്
ഏലതങതലുമുലണങതല അവകയഗ്രാലടേഗ്രാപന്ധം, സര്കഗ്രാരതനക്ട് അനുമതതകഗ്രായത അയച്ചു
ലകേഗ്രാടുകകണതമഗ്രാണക്ട് ;”;
(4) (5)-ാം ഉപവകുപതല, “ഒരു വര്തമഗ്രാനപത്രതതലലെങതലുന്ധം വതജഗ്രാപനന്ധം
ലചെകയണതമഗ്രാണക്ട്.” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുന്ധം ചെതഹ്നതതനുന്ധം പകേരന്ധം “രണ്ടു വര്തമഗ്രാന
പത്രങ്ങളതലലെങതലുന്ധം (അതതല ഒന്നക്ട് പ്രഗ്രാകദശതകേ ഭേഗ്രാഷയതല ഉള്ളതഗ്രായതരതകകണതഗ്രാണക്ട് ),
വതജഗ്രാപനന്ധം ലചെകയണതന്ധം സര്കഗ്രാര് അനുമതത നലകേതയ, സന്ധംസ്ഥഗ്രാനതതനു കവണതയുള്ള
സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാന്, സന്ധംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ സഗ്രാകങതതകേ
ലസക്രകടറതകയറതലന്റെ ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ലവബ്പസറതല പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണക്ട് .” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേളന്ധം ചെതഹ്നങ്ങളന്ധം ബഗ്രാകറ്റുകേളന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
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(5) (5)-ാം ഉപവകുപതനുകശഷന്ധം തഗ്രാലഴെ പറയുന്ന ഉപവകുപക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ,
അതഗ്രായതക്ട്:—
“(5 എ) (5)-ാം ഉപവകുപതനു കേപീഴെതല അനുമതത ലെഭേതച, സന്ധംസ്ഥഗ്രാനതതനു
കവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാന്, സന്ധംസ്ഥഗ്രാന ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനതലുന്ധം
പഞവത്സര പദ്ധതതകേളതലുന്ധം, വഗ്രാര്ഷതകേ പദ്ധതതകേളതലുന്ധം അലലങതല ഇവയതല
ഏതതലലെങതലുന്ധം ഉചെതതമഗ്രായത ഉള്ലകഗ്രാള്ളതക്കുന്നതതനഗ്രായത, സന്ധംസ്ഥഗ്രാന ആസൂത്രണ
കബഗ്രാര്ഡതനക്ട് സര്കഗ്രാര് അയച്ചു ലകേഗ്രാടുകകണതഗ്രാണക്ട്.”;
(6)

(6)-ാം

ഉപവകുപതല,

“മുകേളതലലെ

(3),

(4)”

എന്ന

വഗ്രാകതനുന്ധം

ബഗ്രാകറ്റുകേള്ക്കുന്ധം അകങ്ങള്ക്കുന്ധം കശഷന്ധം “(4 എ),” എന്ന അകവന്ധം ബഗ്രാകറ്റുകേളന്ധം
അകരവന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
12. 11-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 11-ാം വകുപതല,—
(i)

(എ) ഖണ്ഡതതല, “സലെപരമഗ്രായ വതകേസനന്ധം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കു

പകേരന്ധം “സ്ഥലെപര ആസൂത്രണവന്ധം വതകേസനവന്ധം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
(ii) (ബത) ഖണ്ഡതതല,“കബഗ്രാര്ഡതലന”എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്ധം “സസസ്ഥഗ്രാന
നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതലയ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേളന്ധം ചെതഹ്നവന്ധം “ബബവര്ഡതനക്ട്” എന്ന
വഗ്രാകതനുപകേരന്ധം “സസസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതകക്ട്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേളന്ധം
ചെതഹ്നവന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
(iii) (ഇ) ഖണ്ഡതതല, “മവസ്റ്റര് പഗ്രാനുകേളന്ധം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കു കശഷന്ധം
“പകതശ്യകേ

പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള

സ്ഥലെപര

പഗ്രാനുകേളന്ധം”

എന്ന

വഗ്രാക്കുകേള്

കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
(iv) (എചക്ട്) ഖണ്ഡതതല, “അര്ബന് ആര്ടക്ട്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട് പകേരന്ധം
“കലെഗ്രാ പപതൃകേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
(v) (ഐ) ഖണ്ഡതതല, “അകദ്ദേഹതതനക്ട്” എന്ന വഗ്രാകക്ട് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണക്ട്.
13. അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം III-ലലെ ശപീര്ഷകേതതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം III-ലലെ
ശപീര്ഷകേതതനുപകേരന്ധം “ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയുന്ധം ജതലയ്ക്കു കവണതയുള്ള സ്ഥലെപര
ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനുന്ധം” എന്ന ശപീര്ഷകേന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് .
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14. 13-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 13-ാം വകുപതല,—
(1) മഗ്രാര്ജതനല ശപീര്ഷകേതതലലെ "ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകേളന്ധം ജതലക്കു
കവണതയുള്ള പഗ്രാനുകേളന്ധം"എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്ധം "ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയുന്ധം
ജതലയ്ക്കുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനുന്ധം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
(2) (1)-ാം ഉപവകുപതനക്ട് പകേരന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ,
അതഗ്രായതക്ട് :—
“(1) 1994-ലലെ കകേരള മുനതസതപഗ്രാലെതറത ആകതലലെ (1994-ലലെ 20) 53-ാം
വകുപക്ട് പ്രകേഗ്രാരന്ധം സര്കഗ്രാര് രൂപപീകേരതച ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറത, ജതലയക്ട് മുഴുവനുന്ധം
കവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ
ലചെകയണതന്ധം, അതക്ട് 1994-ലലെ കകേരള മുനതസതപഗ്രാലെതറത ആകതലലെ (1994-ലലെ 20) 53-ാം
വകുപതല വതഭേഗ്രാവനന്ധം ലചെയ്തതട്ടുള്ള ജതലയ്ക്കു കവണതയുള്ള കേരടേക്ട് വതകേസന പഗ്രാനതലന്റെ സ്ഥലെപര
ഘടേകേമഗ്രായതരതക്കുന്നതന്ധം ഈ ആകക്ട് പ്രകേഗ്രാരന്ധം അതതനക്ട് നലകേലപടതട്ടുള്ള അങ്ങലനയുള്ള
ചുമതലെകേള് നതര്വ്വഹതകകണതമഗ്രാണക്ട്.”.
15. 14-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 14-ാം വകുപതല,—
(1) മഗ്രാര്ജതനല ശപീര്ഷകേതതലലെ “ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ
അധതകേഗ്രാരങ്ങളന്ധം ചുമതലെകേളന്ധം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്ധം “സ്ഥലെപര ആസൂത്രണന്ധം
സന്ധംബനതചക്ട് ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ അധതകേഗ്രാരങ്ങളന്ധം ചുമതലെകേളന്ധം" എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
(2)

(2)-ാം ഉപവകുപതല,—

(i) (എ) ഖണ്ഡതതനുപകേരന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ,
അതഗ്രായതക്ട് :—
“(എ) ജതലയതലലെ തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളന്ധം സര്കഗ്രാരതലന്റെ
തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ വകുപക്ട് (പഗ്രാനതന്ധംഗക്ട്)-ലന്റെ ജതലഗ്രാതലെ ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥനുന്ധം മറക്ട് സര്കഗ്രാര്
വകുപ്പുകേളലടേ ജതലഗ്രാതലെ ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥരുമഗ്രായുന്ധം ഏജന്സതകേളമഗ്രായുന്ധം കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചക്ട് വതവതധ
തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള് തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുള്ള പഗ്രാനുകേള്, ഏലതങതലുമുലണങതല,
അവയുന്ധം
ആ ജതലയക്ട് പ്രസക്തമഗ്രായ ഈ
ആകക്ട് പ്രകേഗ്രാരന്ധം തയഗ്രാറഗ്രാകലപടതട്ടുള്ള
മകറലതങതലുന്ധം പഗ്രാനുന്ധം കേണകതലലെടുത്തുലകേഗ്രാണക്ട് ജതലയക്ട്
കവണത ഒരു
സ്ഥലെപര
ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതഗ്രാണക്ട് ;”;
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അതഗ്രായതക്ട്:—

(ii) (എ) ഖണ്ഡതതനക്ട് കശഷന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ,

"(എഎ) ജതലയ്ക്കു കവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകമ്പഗ്രാള് ജതലയുലടേ ഏലതങതലുന്ധം ഭേഗ്രാഗതക്ട് അധതകേഗ്രാരതതയുള്ള ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
ആസൂത്രണ കേമതറതയുലണങതല, പ്രസ്തുത കേമതറതയുമഗ്രായത കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതകകണതഗ്രാണക്ട്.”;
(3) (3) -ാം ഉപവകുപതല,—
(i)
“പകതശ്യകേ
കേമതറതകേള്”
എന്ന
“സബക്ട് കേമതറതകേള്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;

വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്ധം

(ii) കതപ്തനതബനനയതല, “പപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനുന്ധം എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനുന്ധം”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്ധം “സലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാന്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേളന്ധം,
“പകതശ്യകേ” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്ധം “സബക്ട്” എന്ന വഗ്രാക്കുന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
16. 15-ാം വകുപതനക്ട് പകേരന്ധം പുതതയ വകുപക്ട് കചെര്കല .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 15-ാം
വകുപതനുപകേരന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന വകുപക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് , അതഗ്രായതക്ട് :—
“15. ജതലയ്ക്കുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനുന്ധം , സ്ഥലെപര
ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനതല പകേകേഗ്രാരശ്യന്ധം ലചെയഗ്രാവന്ന കേഗ്രാരശ്യങ്ങളന്ധം .—(1) 1994-ലലെ കകേരള
മുനതസതപഗ്രാലെതറത ആകതലലെ (1994-ലലെ 20) 53-ാം വകുപക്ട് പ്രകേഗ്രാരന്ധം സര്കഗ്രാര്
രൂപപീകേരതചതട്ടുള്ള ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറത, ജതലയ്ക്കുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട്
പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതന്ധം, അതതല ജതലയ്ക്കു കവണതയുള്ള,
ഏകേകദശന്ധം ഇരുപതക്ട് വര്ഷ പഗ്രാന് കേഗ്രാലെയളവതകലെക്കുള്ള, സ്ഥലെപര വതകേസനതതനു
കവണതയുള്ള സന്ധംകയഗ്രാജതത വപീകണവന്ധം നയങ്ങളന്ധം തന്ത്രങ്ങളന്ധം അടേങ്ങതയതരതകകണതമഗ്രാണക്ട്.
(2) ജതലയ്ക്കു കവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവ്പഗ്രാന്, മറ്റുള്ളവകയഗ്രാലടേഗ്രാപന്ധം,
തഗ്രാലഴെപറയുന്ന എലഗ്രാ കേഗ്രാരശ്യങ്ങളകമഗ്രാ ഏതഗ്രാനുന്ധം കേഗ്രാരശ്യങ്ങകളഗ്രാ പകേകേഗ്രാരശ്യന്ധം ലചെകയണതഗ്രാണക്ട് ,
അതഗ്രായതക്ട് :—
(എ) ഭേഭൗതതകേവന്ധം പ്രകൃതതദതവമഗ്രായ വതഭേവങ്ങളലടേ
സഗ്രാധശ്യതകേളന്ധം അവയുലടേ വതനതകയഗ്രാഗവന്ധം;
ഉള്ലപലടേയുള്ള
പവദഗശ്യവന്ധം;

(ബത)
അധതവഗ്രാസ

ജനസന്ധംഖശ്യഗ്രാപഗഥനവന്ധം
മഗ്രാതൃകേയുന്ധം
അവയുലടേ

(സത) ജതലഗ്രാതലെ ഗതഗ്രാഗത സന്ധംവതധഗ്രാനന്ധം;
(ഡത) സഗ്രാമഗ്രാനശ്യ ഭൂവതനതകയഗ്രാഗ മഗ്രാതൃകേ;

ഉപകയഗ്രാഗ

നഗര-ഗഗ്രാമകകേന്ദ്രങ്ങള്
ക്രമനതഷ്ഠയുന്ധം പ്രവര്തന

19
(ഇ) ഭേവനനതര്മഗ്രാണ-അഭേയ കകേന്ദ്ര വതകേസനന്ധം;
(എഫെക്ട്) പരതസ്ഥതതത, വനന്ധം, പരതസ്ഥതതതകലെഗ്രാലെ

പ്രകദശങ്ങള്

പപതൃകേ സമ്പതക്ട് കമഖലെകേള് എന്നതവയുലടേ സന്ധംരകണന്ധം;
(ജത) ജലെന്ധം, ഊര്ജന്ധം, ശുചെതതസ്വന്ധം, വതദശ്യഗ്രാഭേശ്യഗ്രാസന്ധം, ആകരഗ്രാഗശ്യന്ധം,
വതകനഗ്രാദന്ധം, ആശയവതനതമയവന്ധം മറ്റു പ്രകയഗ്രാജനങ്ങളന്ധം, സഭൗകേരശ്യങ്ങള്, കസവനങ്ങള്
എന്നതവ ഉള്ലപടുന്ന സമഗ അടേതസ്ഥഗ്രാന സഭൗകേരശ്യ വതകേസനന്ധം;
(എചക്ട്) കഗഗ്രാത്രവര്ഗ്ഗപ്രകദശങ്ങള്, തപീരകദശപ്രകദശങ്ങള്, സഗ്രാമ്പതത
കേമഗ്രായത പതന്നഗ്രാകന്ധം നതലക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങള്, പുതതയ പടണങ്ങള് സ്ഥഗ്രാപതക്കുന്നതതനുള്ള
പ്രകദശങ്ങള് മുതലെഗ്രായ സവതകശഷതയുള്ള പ്രകദശങ്ങള് ഏലതങതലുമുലണങതല, അവയുലടേ
വതകേസനന്ധം;
(ലഎ) ദുരനന്ധം, ദുര്ബ്ബലെത, ദുരന സഗ്രാധശ്യത എന്നതവ സന്ധംബനതച
സഗ്രാന്ദര്ഭേതകേ വതശകേലെനവന്ധം, ലെഘൂകേരണതതനുന്ധം പൂര്വ്വ സ്ഥതതത

പ്രഗ്രാപതക്കുന്നതതനുമുള്ള

നതര്കദ്ദേശങ്ങളന്ധം; കൂടേഗ്രാലത
(ലജ) വതവതധ കമഖലെകേളലടേ സ്ഥലെപര വതകേസന കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്,
അതഗ്രായതക്ട്:—
(i) കൃഷതയുന്ധം ഗഗ്രാമ വതകേസനവന്ധം അനുബന കമഖലെകേളന്ധം;
(ii) വശ്യഗ്രാപഗ്രാരന്ധം, വഗ്രാണതജശ്യന്ധം, വശ്യവസഗ്രായങ്ങള്;
(iii) ടൂറതസന്ധം;
(iv) മൃഗസന്ധംരകണവന്ധം മത്സശ്യബനനവന്ധം;
(v) ജതലയുലടേ സ്ഥലെപരഗ്രാസൂത്രണതതനുന്ധം വതകേസനതതനുന്ധം
നതര്ണ്ണഗ്രായകേമഗ്രായതട്ടുള്ള മകറലതങതലുന്ധം കമഖലെകേള്;
(ലകേ) പഗ്രാന് നടേതതപതനുകവണ ധനവതഭേവസമഗ്രാഹരണന്ധം; കൂടേഗ്രാലത
(എല)
വരുത്തുന്നതതനഗ്രാവശശ്യമഗ്രാലണന്നു

സന്ധംസ്ഥഗ്രാനതതലന്റെ
കേരുതഗ്രാവന്നതന്ധം

മകറലതങതലുന്ധം വതവരങ്ങളന്ധം വതശദഗ്രാന്ധംശങ്ങളന്ധം;
1513/2021.

ആസൂത്രതത
സര്കഗ്രാര്

വതകേസനന്ധം

ഉറപ്പു

നതര്കദ്ദേശതക്കുന്നതമഗ്രായ
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(3) മുന്ഗണനഗ്രാ പ്രവര്തന പഗ്രാന്, അതതല ജതലയ്ക്കു കവണതയുള്ള സ്ഥലെപര
ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട്
പഗ്രാനതല
വതഭേഗ്രാവനന്ധം
ലചെയ്തതട്ടുള്ള
പ്രധഗ്രാന
പദ്ധതതകേളന്ധം
കപ്രഗ്രാജക്ടുകേകളഗ്രാടുലമഗ്രാപന്ധം കകേന്ദ്ര-സന്ധംസ്ഥഗ്രാന സര്കഗ്രാര് നതശയതചതട്ടുള്ള വതകേസന
മുന്ഗണനകേളന്ധം കേണകതലലെടുതക്ട്, സ്ഥലെപര വതകേസനന്ധം സന്ധംബനതചക്ട് ബനലപട ജതലഗ്രാ
ആസൂത്രണ കേമതറത ആവശശ്യലമന്നക്ട് കേരുതഗ്രാവന്ന ഹ്രസസ്വ ഇടേതര, ദപീര്ഘകേഗ്രാലെ കമഖലെഗ്രാ
പരതപഗ്രാടേതകേളന്ധം
കപ്രഗ്രാജക്ടുകേളന്ധം
പദ്ധതതകേളന്ധം
നടേപതലെഗ്രാക്കുന്നതതനുകവണതയുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങളലടേ ഘടങ്ങളന്ധം മുന്ഗണനഗ്രാ ക്രമങ്ങളന്ധം മകറലതങതലുന്ധം വതവരങ്ങളന്ധം
സൂചെതപതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുള്ളതക്ട്.”.
17. 16-ാം വകുപക്ട്
വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണക്ട് .

വതട്ടുകേളയല.—പ്രധഗ്രാന

ആകതലലെ

16-ാം

വകുപക്ട്

18. 17-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.— പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 17-ാം വകുപതല,—
(1) (1)-ാം ഉപവകുപതല, “തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുള്ള” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്ധം
“തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ
ഉള്ള”
എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
(2) (3)-ാം ഉപവകുപതലലെ നതലെവതലുള്ള കതപ്തനതബനനയക്ട്
തഗ്രാലഴെപറയുന്ന കതപ്തനതബനന കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട് :—

പകേരന്ധം

“എന്നഗ്രാല, ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകക്ട് അതതലന്റെ നഗ്രാലെതല കേവതയഗ്രാത
അന്ധംഗങ്ങളന്ധം, അവരതല സര്കഗ്രാര് നഗ്രാമനതര്കദശന്ധം ലചെയ്യുന്ന ആളന്ധം ഗതഗ്രാഗതന്ധം, കൃഷത,
സഗ്രാമ്പതതകേശഗ്രാസന്ധം അലലങതല പരതസ്ഥതതത എന്നതവയതകലെലതങതലുന്ധം സന്ധംബനതചക്ട്
പ്രകതശ്യകേ പരതജഗ്രാനകമഗ്രാ പ്രഗ്രാകയഗ്രാഗതകേ പരതചെയകമഗ്രാ ഉള്ള രണ്ടുകപരുന്ധം ഉള്ലപലടേ,
സര്കഗ്രാരതലന്റെ തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ വകുപക്ട് (പഗ്രാനതന്ധംഗക്ട്)-ലന്റെ ജതലഗ്രാതലെ ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥനുന്ധം
അടേങ്ങുന്ന 14-ാം വകുപതലലെ (3)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേഗ്രാരമുള്ള ഒരു സബക്ട് കേമതറതലയ,
ആകകപങ്ങളന്ധം അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളന്ധം പരതകശഗ്രാധതക്കുന്നതതനുന്ധം അതതലന്റെ റതകപഗ്രാര്ടക്ട് ജതലഗ്രാ
ആസൂത്രണ കേമതറതകക്ട് സമര്പതക്കുന്നതതനുമഗ്രായത നതയമതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണക്ട്.".
(3) (4)-ാം ഉപവകുപതനുകശഷന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ,
അതഗ്രായതക്ട്:—
“(4 എ) (4) -ാം ഉപവകുപതനു കേപീഴെതല സര്കഗ്രാര് അനുമതത നലകേതയ,
ജതലയ്ക്കുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാന്, അതതലലെ നതര്കദ്ദേശങ്ങള്, 1994-ലലെ
കകേരള മുനതസതപഗ്രാലെതറത ആകതലന്റെ (1994-ലലെ 20) 53-ാം വകുപതനക്ട് കേപീഴെതല വതഭേഗ്രാവനന്ധം
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ലചെയ്തതട്ടുള്ള ജതലഗ്രാ വതകേസന പദ്ധതത തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകമ്പഗ്രാള് ,
ഉള്ലകഗ്രാള്ളതക്കുന്നതതനഗ്രായത, ബനലപട ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ
അയകകണതഗ്രാണക്ട്.”;

അതതല ഉചെതതമഗ്രായത
കേമതറതകക്ട് സര്കഗ്രാര്

(4) (5)-ാം ഉപവകുപതല, "പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണക്ട്.” എന്ന വഗ്രാകതനുന്ധം
ചെതഹ്നതതനുന്ധം പകേരന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന വഗ്രാക്കുകേളന്ധം ചെതഹ്നവന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് , അതഗ്രായതക്ട് :—
"പസതദ്ധപീകേരതകകണതന്ധം സര്കഗ്രാര് അനുമതത നലകേതയ, ജതലയ്ക്കു
കവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാന്, ബനലപട ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ
ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ലവബ്പസറതല പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണക്ട്.”.
19. 18-ാം വകുപക്ട്
വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണക്ട്.

വതട്ടുകേളയല.—പ്രധഗ്രാന

ആകതലലെ

18-ാം

വകുപക്ട്

20. 19-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 19-ാം വകുപതല,
“ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനുന്ധം എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനുന്ധം ഈ ആകക്ട് പ്രകേഗ്രാരമുള്ള മകറലതങതലുന്ധം
പഗ്രാനുകേളന്ധം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്ധം "സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാന്” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
21. അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം IV-ലലെ ശപീര്ഷകേതതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം IV-ലലെ
ശപീര്ഷകേതതനുപകേരന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ശപീര്ഷകേന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് , അതഗ്രായതക്ട്:—
"ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതയുന്ധം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പ്രകദശതതനു
കവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനുന്ധം".
22. 21-ാം വകുപതനക്ട് പകേരന്ധം പുതതയ വകുപക്ട് കചെര്കല.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 21-ാം
വകുപതനക്ട് പകേരന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന വകുപക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് , അതഗ്രായതക്ട്:—
“21. ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതയുന്ധം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പ്രകദശതതനു
കവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനുന്ധം.—1994-ലലെ കകേരള മുനതസതപഗ്രാലെതറത
ആകതലലെ (1994-ലലെ 20) 54-ാം വകുപക്ട് പ്രകേഗ്രാരന്ധം സര്കഗ്രാര് രൂപപീകേരതചതട്ടുള്ള
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത, ഏലതങതലുമുലണങതല അതക്ട്, ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള ഒരു സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതന്ധം അതക്ട് 1994-ലലെ കകേരള മുനതസതപഗ്രാലെതറത ആകതലലെ
(1994-ലലെ 20) 54-ാം വകുപതല വതഭേഗ്രാവനന്ധം ലചെയ്തതട്ടുള്ള ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പ്രകദശതതനു
കവണതയുള്ള കേരടേക്ട് വതകേസന പഗ്രാനതലന്റെ സ്ഥലെപര ഘടേകേമഗ്രായതരതക്കുന്നതന്ധം ഈ ആകക്ട്
പ്രകേഗ്രാരന്ധം അതതനക്ട് നലകേതയതട്ടുള്ള അങ്ങലനയുള്ള മറക്ട് ചുമതലെകേള് നതര്വ്വഹതകകണതമഗ്രാണക്ട് ".
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23. 22 -ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 22-ാം വകുപതല,—
(1) (2)-ാം ഉപവകുപതല,—
(i) (എ) ഖണ്ഡതതനക്ട് പകേരന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ,
അതഗ്രായതക്ട് :—
“(എ) ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പ്രകദശലത
തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ
സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളമഗ്രായുന്ധം സര്കഗ്രാരതലന്റെ തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ വകുപക്ട് (പഗ്രാനതന്ധംഗക്ട്) ജതലഗ്രാതലെ
ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥനുമഗ്രായുന്ധം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പ്രകദശലത മറക്ട് സര്കഗ്രാര് വകുപ്പുകേളന്ധം
ഏജന്സതകേളമഗ്രായുന്ധം
കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചക്ട്
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പ്രകദശലത
വതവതധ
തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള് തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുള്ള പഗ്രാനുകേള് ഏലതങതലുമുലണങതല,
അവയുന്ധം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പ്രകദശതതനക്ട് പ്രസക്തമഗ്രായ ഈ ആകക്ട് പ്രകേഗ്രാരന്ധം
തയഗ്രാറഗ്രാകലപടതട്ടുള്ള മകറലതങതലുന്ധം പഗ്രാനുന്ധം കേണകതലലെടുത്തുലകേഗ്രാണക്ട് ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പ്രകദശതതനുകവണത ഒരു സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനുന്ധം തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതഗ്രാണക്ട്;
(ii) (ബത) ഖണ്ഡതതല, “ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനുന്ധം എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനുന്ധം”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്ധം “സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാന്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;
(2) (3)-ാം ഉപവകുപതല,—
(i) “പബതതക കമവറവകള” എന വവകകളക പകരസ “സബ്കേമതറതകേള്”
എന്ന വഗ്രാകക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;
(ii) കതപ്തനതബനനയതല “പപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനുന്ധം എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനുന്ധം
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതല പ്രകതശ്യകേ കേമതറതകക്ട്”എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കു പകേരന്ധം “സ്ഥലെപര
ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതല സബ്കേമതറതകക്ട്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
24. 23-ാം വകുപതനുപകേരന്ധം പുതതയ വകുപക്ട് കചെര്കല .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ
23-ാം വകുപതനുപകേരന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന വകുപ്പുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് , അതഗ്രായതക്ട് :—
“23. ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകേളന്ധം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനുന്ധം സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട്
പഗ്രാനതല പകേകേഗ്രാരശ്യന്ധം ലചെയഗ്രാവന്ന കേഗ്രാരശ്യങ്ങളന്ധം.—(1) 1994-ലലെ കകേരള മുനതസതപഗ്രാലെതറത
ആകതലലെ (1994-ലലെ 20) 54-ാം വകുപക്ട് പ്രകേഗ്രാരന്ധം സര്കഗ്രാര് രൂപപീകേരതചതട്ടുള്ള
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത, ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള
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സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതന്ധം,
ആയതതല, ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പ്രകദശതതനു കവണതയുള്ള, ഏകേകദശന്ധം ഇരുപതക്ട് വര്ഷ
പഗ്രാന് കേഗ്രാലെയളവതകലെക്കുള്ള, സ്ഥലെപര വതകേസനതതനു കവണതയുള്ള സന്ധംകയഗ്രാജതത
വപീകണവന്ധം നയങ്ങളന്ധം തന്ത്രങ്ങളന്ധം അടേങ്ങതയതരതകകണതമഗ്രാണക്ട്.
(2) ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പ്രകദശതതനു കവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട്
പഗ്രാന്, മറ്റുള്ളവകയഗ്രാലടേഗ്രാപന്ധം, തഗ്രാലഴെപറയുന്ന എലഗ്രാകമഗ്രാ അലലങതല ഏലതങതലുകമഗ്രാ
കേഗ്രാരശ്യങ്ങള് പകേകേഗ്രാരശ്യന്ധം ലചെകയണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട് :—
(എ) ഭേഭൗതതകേ-പ്രകേകൃതതദത വതഭേവ ഉപകയഗ്രാഗ സഗ്രാദ്ധശ്യതകേളന്ധം അവയുലടേ
വതനതകയഗ്രാഗവന്ധം;
(ബത) ജനസന്ധംഖശ്യഗ്രാ അപഗഥനവന്ധം ഗഗ്രാമ-നഗര കകേന്ദ്രങ്ങള് ഉള്ലപലടേയുള്ള
അധതവഗ്രാസ മഗ്രാതൃകേയുന്ധം അവയുലടേ ക്രമനതഷ്ഠയുന്ധം പ്രവര്തന പവദഗശ്യവന്ധം;
(സത) ലപഗ്രാതഗതഗ്രാഗതന്ധം ഉള്ലപലടേയുള്ള ഗതഗ്രാഗത സന്ധംവതധഗ്രാനന്ധം;
(ഡത) സഗ്രാമഗ്രാനശ്യ ഭൂവതനതകയഗ്രാഗമഗ്രാതൃകേ;
(ഇ) ഭേവനനതര്മഗ്രാണ -അഭേയ കകേന്ദ്ര വതകേസനന്ധം;
(എഫെക്ട്) പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേമഗ്രായുന്ധം പരതസ്ഥതതതകലെഗ്രാലെപരവമഗ്രായ പ്രകദശങ്ങളലടേ
സന്ധംരകണവന്ധം പപതൃകേസമ്പതതലന്റെ സന്ധംരകണവന്ധം;
(ജത) ജലെന്ധം, ഉഭൗര്ജന്ധം, ശുചെതതസ്വന്ധം, വതദശ്യഗ്രാഭേശ്യഗ്രാസന്ധം, ആകരഗ്രാഗശ്യന്ധം, വതകനഗ്രാദന്ധം,
വഗ്രാര്തഗ്രാവതനതമയവന്ധം മറക്ട് പ്രകയഗ്രാജനങ്ങളന്ധം, സഭൗകേരശ്യങ്ങള്, കസവനങ്ങള് എന്നതവ
ഉള്ലപടുന്ന സമഗ അടേതസ്ഥഗ്രാന സഭൗകേരശ്യ വതകേസനന്ധം;
(എചക്ട്) വശ്യവസഗ്രായ ടേഭൗണ്ഷതപ്പുകേള്, തപീരകദശപ്രകദശങ്ങള് തപീര്ത്ഥഗ്രാടേന
കകേന്ദ്രങ്ങള് എന്നതങ്ങലനയുള്ള സവതകശഷതയുള്ള പ്രകദശങ്ങള് ഏലതങതലുമുലണങതല,
അവയുലടേ വതകേസനന്ധം;
(ലഎ) ദുരനന്ധം, ദുര്ബ്ബലെത, ദുരനസഗ്രാധശ്യത എന്നതവ സന്ധംബനതച സഗ്രാന്ദര്ഭേതകേ
വതശകേലെനവന്ധം ലെഘൂകേരണതതനുന്ധം പൂര്വ്വസ്ഥതതത പ്രഗ്രാപതക്കുന്നതതനുമുള്ള നതര്കദ്ദേശങ്ങളന്ധം;
(ലജ) വതവതധ കമഖലെകേളലടേ സ്ഥലെപര വതകേസന കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്, അതഗ്രായതക്ട്:—
(i) കൃഷതയുന്ധം ഗഗ്രാമവതകേസനവന്ധം;
(ii) വശ്യഗ്രാപഗ്രാരന്ധം, വഗ്രാണതജശ്യന്ധം, വശ്യവസഗ്രായങ്ങള് ;
(iii) ടൂറതസന്ധം;
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(iv) ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പ്രകദശതതലന്റെ സ്ഥലെപര ആസൂത്രണതതനുന്ധം
വതകേസനതതനുന്ധം നതര്ണ്ണഗ്രായകേമഗ്രായതട്ടുള്ള മകറലതങതലുന്ധം കമഖലെകേള്;
(ലകേ) പ്രസ്തുത പ്രകദശതക്ട് നടേതഗ്രാന് സഗ്രാദ്ധശ്യതയുള്ള മുതലമുടേകതലന്റെ
വശ്യഗ്രാപ്തതയുന്ധം സസ്വഭേഗ്രാവവന്ധം ഉള്ലപലടേ സഗ്രാമ്പതതകേ വതഭേവ ആവശശ്യകേതകേളന്ധം അതതലന്റെ
സമഗ്രാഹരണവന്ധം; കൂടേഗ്രാലത
(എല) ആസൂത്രതതമഗ്രായ വതകേസനന്ധം ഉറപഗ്രാക്കുന്നതതനക്ട് ആവശശ്യമഗ്രാലണന്നക്ട്
കേരുതഗ്രാവന്നതന്ധം സര്കഗ്രാര് നതര്കദ്ദേശതകഗ്രാവന്ന പ്രകേഗ്രാരമുള്ളതമഗ്രായ മകറലതങതലുന്ധം വതവരങ്ങളന്ധം
വതശദഗ്രാന്ധംശങ്ങളന്ധം.
(3) മുന്ഗണനഗ്രാ പ്രവര്തന പഗ്രാന്, അതതല ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പ്രകദശതതനു
കവണതയുള്ള
ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനതല വതഭേഗ്രാവനന്ധം ലചെയ്തതട്ടുള്ള പ്രധഗ്രാന പദ്ധതതകേളന്ധം
കപ്രഗ്രാജക്ടുകേകളഗ്രാടുലമഗ്രാപന്ധം, കകേന്ദ്ര-സന്ധംസ്ഥഗ്രാന സര്കഗ്രാര് നതശയതചതട്ടുള്ള വതകേസന
മുന്ഗണനകേളന്ധം കേണകതലലെടുതക്ട്, സ്ഥലെപര വതകേസനന്ധം സന്ധംബനതചക്ട് ബനലപട
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത ആവശശ്യലമന്നക്ട് കേരുതഗ്രാവന്ന ഹ്രസസ്വ ഇടേതര,
ദപീര്ഘകേഗ്രാലെ കമഖലെഗ്രാ പരതപഗ്രാടേതകേളന്ധം, കപ്രഗ്രാജക്ടുകേളന്ധം പദ്ധതതകേളന്ധം നടേപതലെഗ്രാക്കുന്നതതനു
കവണതയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളലടേ ഘടങ്ങളന്ധം മുന്ഗണനഗ്രാ ക്രമങ്ങളന്ധം മകറലതങതലുന്ധം
വതവരങ്ങളന്ധം സൂചെതപതകകണതഗ്രാണക്ട്.”.
25. 24-ാം വകുപക്ട്
കേളകയണതഗ്രാണക്ട്.

വതട്ടു കേളയല.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 24-ാം വകുപക്ട് വതട്ടു

26. 25-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 25-ാം വകുപതല,—
(1) (1)-ാം ഉപവകുപതല,“തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുള്ള” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്ധം
“തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ
ഉള്ള”
എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;
(2) (3) -ാം ഉപവകുപതലന്റെ കതപ്തനതബനനയതല, “ഒരു പ്രകതശ്യകേ കേമതറതലയ
തഗ്രാലകഗ്രാലെതകേമഗ്രായത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്ധം “ഒരു സബ്കേമതറതലയ” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;
(3) (4)-ാം ഉപവകുപതനുകശഷന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ,
അതഗ്രായതക്ട്:—
“(4 എ) (4)-ാം ഉപവകുപതനു കേപീഴെതല സര്കഗ്രാര് അനുമതത നലകേതയ,
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പ്രകദശതതനു കവണതയുള്ള, സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാന്, അതതലലെ
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നതര്കദ്ദേശങ്ങള്, 1994-ലലെ കകേരള മുനതസതപഗ്രാലെതറത ആകതലന്റെ (1994-ലലെ 20) 54-ാം
വകുപതനക്ട് കേപീഴെതല വതഭേഗ്രാവനന്ധം ലചെയ്തതട്ടുള്ള ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പ്രകദശതതനു കവണതയുള്ള
കേരടേക്ട്
വതകേസന
പഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകമ്പഗ്രാള്,
അതതല
ഉചെതതമഗ്രായത
ഉള്ലകഗ്രാള്ളതക്കുന്നതതനഗ്രായത, ബനലപട ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകക്ട്
സര്കഗ്രാര് തതരതലകേ അയകകണതഗ്രാണക്ട്.”;
(4) (5)-ാം ഉപവകുപതല, “പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണക്ട്.” എന്ന വഗ്രാകതനുന്ധം
ചെതഹ്നതതനുന്ധം കശഷന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന വഗ്രാക്കുകേളന്ധം ചെതഹ്നങ്ങളന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ,
അതഗ്രായതക്ട്:—
"സര്കഗ്രാര് അനുമതത നലകേതയ, ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പ്രകദശതതനു
കവണതയുള്ള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാന്, ബനലപട ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ
കേമതറതയുലടേ ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ലവബ്പസറതല പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണക്ട് .”.
27. 26-ാം വകുപക്ട് വതട്ടുകേളയല.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 26-ാം വകുപക്ട് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണക്ട്.
28. 27-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 27-ാംവകുപതല,
“പപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനതനുന്ധം എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനതനുന്ധം ഈ ആകക്ട് പ്രകേഗ്രാരമുള്ള മറ്റു പഗ്രാനുകേള്കക്ട്
അനുസൃതമഗ്രായത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്ധം “പഞവത്സര പദ്ധതതകേള്ക്കുന്ധം വഗ്രാര്ഷതകേ
പദ്ധതതകേള്ക്കുന്ധം കവണതയുള്ള സന്ധംസ്ഥഗ്രാന ആസൂത്രണ ചെടക്കൂടേക്ട് കേണകതലലെടുത്തുലകേഗ്രാണക്ട്”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
29. അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം V-ലലെ ശപീര്ഷകേതതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം
V-ലലെ ശപീര്ഷകേതതനുപകേരന്ധം “തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ പ്രകദശങ്ങള്ക്കു കവണതയുള്ള മഗ്രാസ്റ്റര്
പഗ്രാനുകേള്” എന്ന ശപീര്ഷകേന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
30. 30-ാം വകുപതലന്റെ
കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 30-ാം വകുപതല, (എ)
ഖണ്ഡതതനുപകേരന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—
“(എ) തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ പ്രകദശതതകനഗ്രാ അതതലന്റെ ഭേഗ്രാഗതതകനഗ്രാ കവണത
തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ
പ്രകദശതതനക്ട്
പ്രസക്തമഗ്രായതട്ടുള്ളതന്ധം
ഈ
ആകക്ട്
പ്രകേഗ്രാരന്ധം
തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുള്ളതമഗ്രായ പഗ്രാനുകേള് ഏലതങതലുമുലണങതല, അവ കേണകതലലെടുത്തുലകേഗ്രാണക്ട്
ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടുകൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെയ്യുകേ;”.
31. 31-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 31-ാം വകുപതല, മഗ്രാര്ജതനല
ശപീര്ഷകേതതല,
“സ്റ്റഗ്രാന്റെതന്ധംഗക്ട്
കേമതറതകേള്കക്ട്”
എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുകശഷന്ധം
“സ്ഥലെപരഗ്രാസൂത്രണന്ധം സന്ധംബനതചക്ട്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് .
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32. 32-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 32-ാം വകുപതല,—
(1) (1)-ാം ഉപവകുപതല, (iv)-ാം ഖണ്ഡതതനുകശഷന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡന്ധം
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—
“(v) ബനലപട തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനതതലന്റെ, അസതസ്റ്റന്റെക്ട് ടേഭൗണ്
പഗ്രാനറുലടേകയഗ്രാ അസതസ്റ്റന്റെക്ട് എഞതനപീയറുലടേകയഗ്രാ പദവതയതല തഗ്രാലഴെയലഗ്രാത ടേഭൗണ്
പഗ്രാനകറഗ്രാ എഞതനപീയകറഗ്രാ, അകദ്ദേഹന്ധം കജഗ്രായതന്റെക്ട് കേണ്വപീനര് ആയതരതക്കുന്നതഗ്രാണക്ട്.”;
(2)
(2)-ാം
ഉപവകുപതല,
“നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണതതല”
എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുന്ധം ചെതഹ്നതതനുന്ധം പകേരന്ധം “നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണതതകലെഗ്രാ നഗര/സ്ഥലെപര
ആസൂത്രണതതകലെഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേളന്ധം ചെതഹ്നങ്ങളന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;
(3) (3) -ാം ഉപവകുപതല, “മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാകനഗ്രാ എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാകനഗ്രാ” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട് പകേരന്ധം “മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
(4) (3)-ാം ഉപവകുപതനുകശഷന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ,
അതഗ്രായതക്ട്:—
“(4) വതകേസന സന്ധംബനമഗ്രായ പ്രശ്നങ്ങള് ചെര്ച ലചെയ്യുകേയുന്ധം ഗഗ്രാമ
സഭേ/വഗ്രാര്ഡക്ട് സഭേ/വഗ്രാര്ഡക്ട് കേമതറത എന്നതവയുലടേ നതര്കദ്ദേശങ്ങള് കക്രഗ്രാഡപീകേരതക്കുകേയുന്ധം
ലചെകയണതമഗ്രാണക്ട്.”.
33. 34-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 34-ാം വകുപതല,—
(1) (2)-ാം ഉപവകുപതല,—
(i) (ഡത) ഖണ്ഡതതല,“സഗ്രാന്ദര്ഭേതകേ വതശകേലെനന്ധം;” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുന്ധം
ചെതഹ്നതതനുന്ധം കശഷമുള്ള “കൂടേഗ്രാലത” എന്ന വഗ്രാകക്ട് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണക്ട് ;
(ii)
(ഇ)
ഖണ്ഡതതനുകശഷന്ധം
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—

തഗ്രാലഴെപറയുന്ന

ഖണ്ഡങ്ങള്

"(എഫെക്ട്) ദുരനന്ധം, ദുര്ബ്ബലെത, ദുരന സഗ്രാധശ്യത എന്നതവ സന്ധംബനതച
സഗ്രാന്ദര്ഭേതകേ വതശകേലെനവന്ധം ലെഘൂകേരണതതനുന്ധം പൂര്വ്വസ്ഥതതത പ്രഗ്രാപതക്കുന്നതതനുമുള്ള
നതര്കദ്ദേശങ്ങളന്ധം; കൂടേഗ്രാലത
(ജത) മുന്ഗണനഗ്രാ പ്രവര്തന പഗ്രാന്, അതതല തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ
പ്രകദശതതകനഗ്രാ അതതലന്റെ ഭേഗ്രാഗതതകനഗ്രാ കവണതയുള്ള മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതല വതഭേഗ്രാവനന്ധം
ലചെയ്തതട്ടുള്ള പ്രധഗ്രാന പദ്ധതതകേളന്ധം കപ്രഗ്രാജക്ടുകേകളഗ്രാടുലമഗ്രാപന്ധം കകേന്ദ്ര-സന്ധംസ്ഥഗ്രാന സര്കഗ്രാര്
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നതശയതചതട്ടുള്ള വതകേസന മുന്ഗണനകേളന്ധം കേണകതലലെടുതക്ട്, സ്ഥലെപര
വതകേസനന്ധം
സന്ധംബനതചക്ട് ബനലപട മുനതസതപല കകേഗ്രാര്പകറഷന്, മുനതസതപല കേഭൗണ്സതല, ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതക്ട് അലലങതല ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതക്ട് ആവശശ്യലമന്നക്ട് കേരുതഗ്രാവന്ന അലലങതല,
അതതക്ട് സന്ധംഗതതകപഗ്രാലലെ, ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ
കേമതറതകയഗ്രാ നതര്കദ്ദേശതകഗ്രാവന്ന, ഹ്രസസ്വ, ഇടേതര, ദപീര്ഘകേഗ്രാലെ കമഖലെഗ്രാ പരതപഗ്രാടേതകേളന്ധം
കപ്രഗ്രാജക്ടുകേളന്ധം പദ്ധതതകേളന്ധം നടേപതലെഗ്രാക്കുന്നതതനുകവണതയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളലടേ ഘടങ്ങളന്ധം
മുന്ഗണനഗ്രാ ക്രമങ്ങളന്ധം മകറലതങതലുന്ധം വതവരങ്ങളന്ധം സൂചെതപതകകണതഗ്രാണക്ട് .”;
(2) (3)-ാം ഉപവകുപതല, (xiii)-ാം ഖണ്ഡതതനുകശഷന്ധം തഗ്രാലഴെ പറയുന്ന
ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—
“(xiv)
നതര്കദശങ്ങളന്ധം.”.

സഗ്രാമ്പതതകേ

ആവശശ്യകേതകേളന്ധം

വതഭേവസമഗ്രാഹരണ

34. 35-ാം വകുപക്ട് വതട്ടു കേളയല.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 35-ാം വകുപക്ട് വതട്ടു
കേളകയണതഗ്രാണക്ട്.
35. 36-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 36-ാം വകുപതല,—
(1) (1)-ാം ഉപവകുപതല, “സസസകേരതക്കുന്നതതകനഗ്രാ തപീരുമഗ്രാനതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണക്ട്"
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്ധം “തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേക്ട് കൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുന്നതതകനഗ്രാ തപീരുമഗ്രാനതകഗ്രാവന്നതന്ധം അതതനുള്ള ഉകദ്ദേശശ്യന്ധം
ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല വതജഗ്രാപനന്ധം ലചെകയണതന്ധം തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനതതലന്റെ
കനഗ്രാടപീസക്ട് കബഗ്രാര്ഡതലുന്ധം ലവബ്പസറതലുന്ധം ആ പ്രകദശതക്ട് പ്രചുര പ്രചെഗ്രാരമുള്ള ഏറവന്ധം
കുറഞതക്ട്
ഒരു
വര്തമഗ്രാന
പത്രതതലുന്ധം
നതര്ണ്ണയതകലപട
രപീതതയതല,
സമയബനതതമഗ്രായത പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണക്ട്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
(2) (2)-ാം ഉപവകുപതനക്ട്
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട് :—

പകേരന്ധം

തഗ്രാലഴെപറയുന്ന

ഉപവകുപക്ട്

“(2) മുനതസതപല കകേഗ്രാര്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ സര്കഗ്രാരതലന്റെ തകദ്ദേശ സസ്വയന്ധം ഭേരണ വകുപക്ട്
(പഗ്രാനതന്ധംഗക്ട്)-മഗ്രായുന്ധം മറ്റു സര്കഗ്രാര് വകുപ്പുകേളമഗ്രായുന്ധം ഏജന്സതകേളമഗ്രായുന്ധം കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചക്ട്
(1)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേഗ്രാരമുള്ള മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുള്ള ഉകദ്ദേശശ്യന്ധം ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ
ഗസറതല വതജഗ്രാപനന്ധം ലചെയ്ത തപീയതത മുതല രണക്ട് വര്ഷതതനകേന്ധം, അങ്ങലനയുള്ള
പഗ്രാനുകേള് ഏലതങതലുന്ധം കനരകത തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുലണങതല അവ പുനരവകലെഗ്രാകേനന്ധം
ലചെയ്തതതനുകശഷവന്ധം, കദശപീയ നയങ്ങള്കക്ട് അനുസൃതമഗ്രാകണഗ്രാലയന്നക്ട് ഉറപ്പു വരുതതയതതനു
1513/2021.
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കശഷവന്ധം, തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ പ്രകദശതതകനഗ്രാ അതതലന്റെ ഭേഗ്രാഗതതകനഗ്രാ കവണതയുള്ള കേരടേക്ട്
മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടു കൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതന്ധം, നതര്ണ്ണയതകലപടേഗ്രാവന്ന പ്രകേഗ്രാരതതലുള്ള
ഫെഗ്രാറതതല, പ്രകമയന്ധം സഹതതന്ധം, ചെപീഫെക്ട് ടേഭൗണ് പഗ്രാനര് മുകഖന മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന്
സര്കഗ്രാരതകലെകക്ട് അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതമഗ്രാണക്ട് :
എന്നഗ്രാല, ചെപീഫെക്ട് ടേഭൗണ് പഗ്രാനര്, അങ്ങലനയുള്ള പഗ്രാനുകേള്, ഈ ആകക്ട് പ്രകേഗ്രാരമുള്ള
മറ്റു പഗ്രാനുകേള്കക്ട് അനുസൃതമഗ്രാകണഗ്രാലയന്നതതലനക്കുറതച്ചുന്ധം മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതലന സന്ധംബനതച്ചുള്ള
മകറലതങതലുന്ധം കേഗ്രാരശ്യങ്ങലളക്കുറതച്ചുമുള്ള അഭേതപ്രഗ്രായന്ധം സഹതതന്ധം, കേഴെതവതന്ധം നഗ്രാലപതതയഞക്ട്
ദതവസങ്ങള്കകേന്ധം സര്കഗ്രാരതകലെകക്ട് അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതഗ്രാണക്ട് .”;
(3) (3)-ാം ഉപവകുപതല, “ബബവര്ഡമഗ്രായുന്ധം ചെപീഫെക്ട് ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുമഗ്രായുന്ധം
അലലങതല കബഗ്രാര്ഡമഗ്രാകയഗ്രാ ചെപീഫെക്ട് ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുമഗ്രാകയഗ്രാ കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചതതനു കശഷന്ധം”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണക്ട് ;
(4) (4)-ാം ഉപവകുപതല, “ലവബ്പസറതലുന്ധം” എന്ന വഗ്രാകതനക്ട് പകേരന്ധം
“തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ
സ്ഥഗ്രാപനതതലന്റെ
ലവബ്പസറതലുന്ധം”
എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
(5) (5)-ാം ഉപവകുപതല, "സര്കഗ്രാരതനക്ട്" എന്ന വഗ്രാകതനക്ട് പകേരന്ധം
"സര്കഗ്രാരതനുന്ധം ബനലപട തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനതതനുന്ധം" എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
(6) (7)-ാം ഉപവകുപതല,—
(i) “സര്കഗ്രാരതനക്ട് അനുമതതകഗ്രായത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട് മുന്പക്ട് “ചെപീഫെക്ട്
ടേഭൗണ് പഗ്രാനര് മുകഖന” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
(ii) തഗ്രാലഴെപറയുന്ന കതപ്തനതബനന കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—
"എന്നഗ്രാല, ചെപീഫെക്ട് ടേഭൗണ് പഗ്രാനര്, അങ്ങലനയുള്ള പഗ്രാനുകേള്, ഈ ആകക്ട്
പ്രകേഗ്രാരമുള്ള മറ്റു പഗ്രാനുകേള്കക്ട് അനുസൃതമഗ്രാകണഗ്രാ എന്നതതലനക്കുറതച്ചുന്ധം മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന്
സന്ധംബനതച മകറലതങതലുന്ധം കേഗ്രാരശ്യങ്ങലളക്കുറതച്ചുമുള്ള അഭേതപ്രഗ്രായന്ധം സഹതതന്ധം, കേഴെതവതന്ധം
നഗ്രാലപതതയഞ്ചു ദതവസങ്ങള്കകേന്ധം, സര്കഗ്രാരതകലെയക്ട് അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതഗ്രാണക്ട്.”;
(7) (8)-ാം ഉപവകുപതല,—
(i) “ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതലന്റെകയഗ്രാ ശതപഗ്രാര്ശകേളന്ധം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുകശഷന്ധം
“ചസഫെക്ട് ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുലടേ അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളന്ധം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
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(ii) “ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനതലന്റെയുന്ധം മകറലതങതലുന്ധം പഗ്രാനുകേളലടേയുന്ധം” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്ധം “മകറലതങതലുന്ധം പഗ്രാനുകേളലടേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
(iii) ഒന്നഗ്രാന്ധം കതപ്ത നതബനന വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണക്ട്.
(8) (12)-ാം ഉപവകുപതനുന്ധം കതപ്തനതബനനയ്ക്കുന്ധംപകേരന്ധം
ഉപവകുപക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—

തഗ്രാലഴെപറയുന്ന

“(12) അനുമതത ലെഭേതച ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് നതലെവതല ഉള്ള
സന്ധംഗതതയതല, അതതലന്റെ വശ്യവസ്ഥകേള്, ഈ ആകതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള്കക്ട് അനുസൃതമഗ്രായത
പ്രസതദ്ധപീകേരതച ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനക്ട് അനുമതത ലെഭേതക്കുന്നതവലര ബഗ്രാധകേമഗ്രാകുന്നതഗ്രാണക്ട് .”.
36. 37-ാം വകുപക്ട് വതട്ടുകേളയല.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 37-ാം വകുപക്ട് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണക്ട്.
37. 38-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 38-ാം വകുപതല, നതലെവതലലെ
വശ്യവസ്ഥ അതതലന്റെ (1)-ാം ഉപവകുപഗ്രായത അകമതകടേണതന്ധം അപ്രകേഗ്രാരന്ധം അകമതട (1)-ാം
ഉപവകുപതനക്ട് കശഷന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപ്പുകേള് കചെര്കകണതമഗ്രാണക്ട് , അതഗ്രായതക്ട്:—
“(2) ബനലപട മുനതസതപല കകേഗ്രാര്പകറഷകനഗ്രാ, മുനതസതപല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ,
ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ, ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ, (1)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേഗ്രാരന്ധം ആവശശ്യമഗ്രായ
സര്കഗ്രാരതലന്റെ അനുമതത പഗ്രാനതനക്ട് ലെഭേശ്യമഗ്രാക്കുന്നതതനുള്ള നടേപടേത എടുകഗ്രാത
സഗ്രാഹചെരശ്യതതല, സര്കഗ്രാരതനക്ട്, ഒരു ഉതരവക്ട് വഴെത, പ്രസതദ്ധപീകേരതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനക്ട്
അനുമതത ലെഭേശ്യമഗ്രാക്കുന്നതതനുള്ള നടേപടേത സസ്വപീകേരതക്കുന്നതതനക്ട്, ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ
കേമതറതകയഗ്രാടേക്ട് ആവശശ്യലപടേഗ്രാവന്നതഗ്രാണക്ട്.
(3) സര്കഗ്രാരതനക്ട്, ആവശശ്യമുളള പകന്ധം ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാടേക്ട് ഈ
ആകതലന്റെ
36-ാം
വകുപതലലെ
(6)-ാം
ഉപവകുപതനക്ട്
കേപീഴെതലുളള
പ്രവൃതത
നതര്വ്വഹതക്കുന്നതതനഗ്രായത ഒരു സബ്കേമതറത രൂപപീകേരതകഗ്രാന് നതര്കദ്ദേശതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണക്ട് .
ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയതല നതന്നുന്ധം നതര്കദ്ദേശതക്കുന്ന ഒരു അന്ധംഗന്ധം ഈ
സബ്കേമതറതയുലടേ ലചെയര്മഗ്രാന് ആയതരതകകണതന്ധം, തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ വകുപക്ട്,
(പഗ്രാനതന്ധംഗക്ട്)-ലലെ ജതലഗ്രാതലെ ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥന് ഈ സബ്കേമതറതയുലടേ കേണ്വപീനര്
ആയതരതകകണതമഗ്രാണക്ട്. ഈ സബ്കേമതറത രൂപപീകേരതചക്ട് അറുപതക്ട് ദതവസതതനുള്ളതല
കേരടേക്ട് പഗ്രാനതന്കമലുള്ള റതകപഗ്രാര്ടക്ട് ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകക്ട് സമര്പതകകണതമഗ്രാണക്ട് .
(4) ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറത, (3)-ാം ഉപവകുപതനുകേപീഴെതലുള്ള സബ്കേമതറതയുലടേ
റതകപഗ്രാര്ടക്ട് ലെഭേശ്യമഗ്രായ കശഷന്ധം മുപതക്ട് ദതവസതതനുള്ളതല, കേരടേക്ട് മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന്, ആവശശ്യലമന്നക്ട്
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കേരുതന്ന തരതതല പരതഷ്കരതകകണതന്ധം, ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറത പഗ്രാസഗ്രാകതയ
പരതഷ്കരതച പഗ്രാനതകനഗ്രാലടേഗ്രാപന്ധം ആകകപങ്ങളലടേയുന്ധം അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളലടേയുന്ധം അസലുന്ധം,
സബ്കേമതറതയുലടേ റതകപഗ്രാര്ട്ടുന്ധം അതതലകമലുള്ള ശതപഗ്രാര്ശകേളന്ധം സഹതതന്ധം അനുമതതകഗ്രായത
സര്കഗ്രാരതകലെകക്ട് സമര്പതകകണതമഗ്രാണക്ട്. പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേക്ട് കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ,
സര്കഗ്രാര് മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനക്ട് അനുമതത നലകകേണതന്ധം മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനക്ട് അനുമതത നലകേതയ
വതവരന്ധം അറതയതച്ചുലകേഗ്രാണക്ട് ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല ഒരു കനഗ്രാടപീസക്ട് പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതന്ധം
ബനലപട തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനന്ധം, ഈ ആകതലലെ 36-ാം വകുപതലലെ (10)-ാം
ഉപവകുപതനക്ട് അനുസൃതമഗ്രായത തടേര്ന്നക്ട് പ്രവര്തതകകണതമഗ്രാണക്ട്.
(5) ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറത, (2)-ാം ഉപവകുപതനു കേപീഴെതലുള്ള ഉതരവതലലെ
തപീയതത മുതല മൂന്നക്ട് മഗ്രാസതതനുള്ളതല, കേരടേക്ട് പഗ്രാന് സമര്പതക്കുന്നതതല വപീഴ്ച
വരുതതയഗ്രാല, ചെപീഫെക്ട് ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുമഗ്രായുന്ധം ബനലപട മുനതസതപല കകേഗ്രാര്പകറഷനുമഗ്രാകയഗ്രാ
മുനതസതപല കേഭൗണ്സതലുമഗ്രാകയഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായത്തുമഗ്രാകയഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുമഗ്രാകയഗ്രാ
കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചക്ട്, സര്കഗ്രാര് നടേപടേത എടുകകണതന്ധം പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേക്ട് കൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനക്ട് അനുമതത നലകകേണതന്ധം മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനക്ട് അനുമതത
നലകേതയ വതവരന്ധം അറതയതച്ചുലകേഗ്രാണക്ട് ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല ഒരു കനഗ്രാടപീസക്ട്
പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതന്ധം ബനലപട തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനന്ധം ഈ ആകതലലെ 36-ാം
വകുപതലലെ (10)- ാം ഉപവകുപതനക്ട് അനുസൃതമഗ്രായത തടേര്ന്നക്ട് പ്രവര്തതകകണതമഗ്രാണക്ട്.”.
38. 39-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 39-ാം വകുപതനക്ട് തഗ്രാലഴെപറയുന്ന
കതപ്തനതബനനകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—
"എന്നഗ്രാല, ബനലപട മുനതസതപല കകേഗ്രാര്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപല
കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ കമലപറഞ സര്കഗ്രാര്
നതര്കദ്ദേശന്ധം പഗ്രാലെതക്കുന്നതതല വപീഴ്ച വരുതതയഗ്രാല സര്കഗ്രാരതനക്ട് ഈ ആകതലലെ 11-ാം
വകുപതലലെ (ഇ) ഖണ്ഡതതനു കേപീഴെതല, അങ്ങലനയുള്ള പ്രകദശതതനു കവണതയുള്ള മഗ്രാസ്റ്റര്
പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനക്ട് ആവശശ്യലമന്നക്ട് കേരുതന്ന നതര്കദ്ദേശന്ധം പുറലപടുവതകഗ്രാവന്നതന്ധം അതക്ട്
ബനലപട മുനതസതപല കകേഗ്രാര്പകറഷനക്ട്, മുനതസതപല കേഭൗണ്സതലെതനക്ട്, ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതതനക്ട് അലലങതല ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതനക്ട് ബഗ്രാധശ്യസ്ഥമഗ്രായതരതക്കുന്നതമഗ്രാണക്ട് :
എന്നുമഗ്രാത്രമല, മുനതസതപല കകേഗ്രാര്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ 36-ാം വകുപക്ട് (4)-ാം ഉപവകുപതനു കേപീഴെതലുള്ള വശ്യവസ്ഥ
പ്രകേഗ്രാരന്ധം നതര്ണ്ണയതകലപട സമയപരതധതക്കുള്ളതല അങ്ങലനയുള്ള മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന്
പ്രസതദ്ധപീകേരതക്കുന്നതതല വപീഴ്ച വരുതതയഗ്രാല, സര്കഗ്രാരതനക്ട്, സസ്വകമധയഗ്രാ, ഈ ആകതലലെ
വശ്യവസ്ഥകേള്കക്ട് അനുസൃതമഗ്രായത അതക്ട് പ്രസതദ്ധപീകേരതകഗ്രാവന്നതന്ധം ആകകപങ്ങളതന്കമലുന്ധം
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അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളതന്കമലുന്ധം നടേപടേത എടുകഗ്രാവന്നതന്ധം ആവശശ്യലമന്നക്ട് കേരുതഗ്രാവന്നതടേകതഗ്രാളന്ധം
പഗ്രാന് പരതഷ്ക്കരതകഗ്രാവന്നതന്ധം ഈ ആകതനക്ട് അനുസൃതമഗ്രായത അനുമതത നലകേഗ്രാവന്നതമഗ്രാണക്ട് .”.
39. അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം VI-ലലെ ശപീര്ഷകേതതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ, അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം VI-ലലെ
ശപീര്ഷകേതതനു പകേരന്ധം "കജഗ്രായതന്റെക്ട് ആസൂത്രണ കേമതറതയുന്ധം കജഗ്രായതന്റെക്ട് ആസൂത്രണ
പ്രകദശങ്ങള്ക്കു കവണതയുള്ള മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുകേളന്ധം” എന്ന ശപീര്ഷകേന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് .
40. 41-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന
ഉപവകുപതല

“സര്കഗ്രാര്

ഇതതകലെകഗ്രായത

ആകതലലെ 41-ാം വകുപക്ട്, (1)-ാം

ഉണഗ്രാകഗ്രാവന്ന”

എന്ന

വഗ്രാക്കുകേള്

വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണക്ട്.
41. 42-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 42-ാം വകുപതല,—
(i) “ചുമതലെകേള് തഗ്രാലഴെപറയുന്നവ ആയതരതക്കുന്നതഗ്രാണക്ട്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട്
പകേരന്ധം

“ചുമതലെകേളതല

തഗ്രാലഴെപറയുന്നവ

ഉള്ലപടുന്നതഗ്രാണക്ട്”

എന്ന

വഗ്രാക്കുകേള്

കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;
(ii) (i)-ാം ഖണ്ഡതതല “ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാകതനുകശഷന്ധം
“പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേക്ട് കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ”

എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്

കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
42. 43-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 43-ാം വകുപതല, (എ) ഖണ്ഡന്ധം
വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണക്ട്.
43. 44-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 44-ാം വകുപതല,—
(i) “ഈ ആകതന്കേപീഴെതലുള്ള മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് ഏലതങതലുമുലണങതല, അതതലന്റെ
ചെടക്കൂടേതനുള്ളതല നതന്നുലകേഗ്രാണക്ട്,” എന്ന വഗ്രാക്കുകേളന്ധം ചെതഹ്നങ്ങളന്ധം വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണക്ട്;
(ii) തഗ്രാലഴെപറയുന്ന കതപ്തനതബനന കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—
"എന്നഗ്രാല, ഒരു പ്രകദശതക്ട് മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് ഏലതങതലുന്ധം നതലെവതലുലണങതല,
അതതലന്റെ

ചെടക്കൂടേതനുള്ളതല

തയഗ്രാറഗ്രാകകണതഗ്രാണക്ട്.”.

നതന്നുലകേഗ്രാണക്ട്

വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ

പദ്ധതത
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44. 46-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 46-ാം വകുപതല,—
(1) (1)-ാം ഉപവകുപതല, “സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്ധം
“തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേക്ട് കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;
(2) (2)-ാം ഉപവകുപതല,—
(i) “തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാകതനുകശഷന്ധം “പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേക്ട്
കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
(ii) “ലവബ്പസറതലുന്ധം” എന്ന വഗ്രാകതനക്ട് മുന്പഗ്രായത “തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ
സ്ഥഗ്രാപനതതലന്റെ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;
(3) (4)-ാം ഉപവകുപതല,—
(എ) “സര്കഗ്രാരതനക്ട് അനുമതതകഗ്രായത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട് മുന്പഗ്രായത
“ചെപീഫെക്ട് ടേഭൗണ് പഗ്രാനര് മുകഖന” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണണ ;
(ബത) തഗ്രാലഴെപറയുന്ന കതപ്തനതബനന കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—
"എന്നഗ്രാല, ചെപീഫെക്ട് ടേഭൗണ് പഗ്രാനര്, അങ്ങലനയുള്ള പഗ്രാനുകേള്, ഈ
ആകതനു കേപീഴെതലുള്ള മറ്റു പഗ്രാനുകേള്കക്ട് അനുസൃതമഗ്രാകണഗ്രാ എന്നതതലനക്കുറതച്ചുന്ധം പഗ്രാനതലന
സന്ധംബനതച്ചുള്ള മകറലതങതലുന്ധം കേഗ്രാരശ്യങ്ങലളക്കുറതച്ചുമുള്ള അഭേതപ്രഗ്രായന്ധം സഹതതന്ധം, അറുപതക്ട്
ദതവസങ്ങള്കകേന്ധം, ആയതക്ട് സര്കഗ്രാരതകലെകക്ട് അയച്ചു ലകേഗ്രാടുകകണതഗ്രാണക്ട്.”;
(4) (5)-ാം ഉപവകുപതല, “അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങള് പരതഗണതച കശഷവന്ധം ചെപീഫെക്ട്
ടേഭൗണ്
പഗ്രാനറുമഗ്രായത
കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുന്ധം”
എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്ധം
“അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളന്ധം ചെപീഫെക്ട് ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുലടേ അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളന്ധം പരതഗണതചതതനുകശഷന്ധം”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;
(5) (7)-ാം ഉപവകുപതനുന്ധം കതപ്തനതബനനയ്ക്കുന്ധം
ഉപവകുപക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട് :—

പകേരന്ധം

തഗ്രാലഴെപറയുന്ന

"(7) അനുമതത ലെഭേതച ഒരു വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതത നതലെവതല ഉള്ള
സന്ധംഗതതയതല, അതതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് ഈ ആകതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള്കക്ട് അനുസൃതമഗ്രായത
പ്രസതദ്ധപീകേരതച വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതകക്ട്
അനുമതത ലെഭേതക്കുന്നതവലര
ബഗ്രാധകേമഗ്രായതരതക്കുന്നതഗ്രാണക്ട്.”.
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45. അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം VII-നുകശഷന്ധം പുതതയ അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം കചെര്കല.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ
അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം VII-നു കശഷന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—

"അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം VII എ

പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാന്
49 എ. പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശമഗ്രായത പ്രഖശ്യഗ്രാപതകല.—(1) മുനതസതപല കകേഗ്രാര്പകറഷകനഗ്രാ
മുനതസതപല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ അലലങതല ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായകതഗ്രാ ആ
പ്രകദശതക്ട്
അധതകേഗ്രാരതതയുള്ള
ജതലഗ്രാ
ടേഭൗണ്പഗ്രാനറുമഗ്രായത
കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചക്ട്,
കേഭൗണ്സതലെതലന്റെ പ്രകമയന്ധം വഴെത, അടേതയനതര ആസൂത്രണ ഇടേലപടേല ആവശശ്യമുള്ള ഒരു
പ്രകദശതതലന, പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതക്കുന്നതതലന്റെ ആവശശ്യകേത വശ്യക്തമഗ്രാകതലകഗ്രാണക്ട് ,
ഒരു പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശമഗ്രായത തരന്ധം തതരതകകണതഗ്രാണക്ട്.
(2) സര്കഗ്രാരതനക്ട്, ചെപീഫെക്ട് ടേഭൗണ്പഗ്രാനറുമഗ്രായത കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചക്ട്, ഒരു ഉതരവക്ട് വഴെത,
അടേതയനതര ആസൂത്രണ ഇടേലപടേല ആവശശ്യമുള്ള ഒരു പ്രകദശതതലന, പഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതക്കുന്നതതലന്റെ ആവശശ്യകേത വശ്യക്തമഗ്രാകതലകഗ്രാണക്ട് , ഒരു പ്രകതശ്യകേ
പ്രകദശമഗ്രായത തരന്ധം തതരതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണക്ട്.
49 ബത. പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനക്ട്
മുനതസതപല കകേഗ്രാര്പകറഷന്, മുനതസതപല കേഭൗണ്സതല മുതലെഗ്രായവയ്ക്കുള്ള അധതകേഗ്രാരന്ധം.—(1)
ഈ ആകതലലെയുന്ധം അതതന് കേപീഴെതല ഉണഗ്രാകതയ ചെടങ്ങളതലലെയുന്ധം വശ്യവസ്ഥകേള്കക്ട്
വതകധയമഗ്രായത, ഒരു മുനതസതപല കകേഗ്രാര്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപല കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ
പ്രകതശ്യകേ
പ്രകദശതതനു
കവണതയുള്ള
സ്ഥലെപരപഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേക്ട് കൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെയഗ്രാവന്നതഗ്രാണക്ട്.
(2) സര്കഗ്രാരതനക്ട്, ഉതരവക്ട് വഴെത, മുനതസതപല കകേഗ്രാര്പകറഷകനഗ്രാകടേഗ്രാ മുനതസതപല
കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ഒരു പ്രകതശ്യകേ
പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള
സ്ഥലെപരപഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ
പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേക്ട് കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ ആവശശ്യലപടേഗ്രാവന്നതഗ്രാണക്ട് .
(3) സര്കഗ്രാരതനക്ട്, ആവശശ്യലമന്നക്ട് കേരുതന്ന പകന്ധം, ഉതരവക്ട് വഴെത, അടേതയനതര
ആസൂത്രണ ഇടേലപടേല ആവശശ്യമുള്ള ഒരു പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനക്ട് കവണത സ്ഥലെപരപഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാകതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണക്ട്.
49 സത. പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള
സ്ഥലെപരപഗ്രാനതല പകേകേഗ്രാരശ്യന്ധം
ലചെയഗ്രാവന്ന കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്.—(1) പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനക്ട് കവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാന്,
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ലപഗ്രാതവഗ്രായത,
പ്രകതശ്യകേ
പ്രകദശതതലന്റെ
സ്ഥലെപര
വതകേസനന്ധം
എപ്രകേഗ്രാരന്ധം
നടേപതലെഗ്രാകണലമന്നുന്ധം
നതയന്ത്രതകണലമന്നുന്ധം
അലലങതല
നടേപതലെഗ്രാകണലമകന്നഗ്രാ
നതയന്ത്രതകണലമകന്നഗ്രാ
അലലങതല
എപ്രകേഗ്രാരന്ധം
ഭൂമതയുലടേ
ഉപകയഗ്രാഗന്ധം
നതയന്ത്രതകണലമകന്നഗ്രാ നടേപതലെഗ്രാകണലമകന്നഗ്രാ സൂചെതപതകകണതഗ്രാണക്ട്.
(2) പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനക്ട് കവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാനതല തഗ്രാലഴെപറയുന്നവ
ഉള്ലപടുകതണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—
(എ) പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതലന്റെ സ്ഥലെപര വതകേസനതതനു കവണതയുള്ള ഒരു
വതകേസന

സങലപവന്ധം

നയവന്ധം,

പ്രകതശ്യകേ

പ്രകദശതതനക്ട്

പ്രസക്തമഗ്രായതന്ധം

സ്ഥലെപരവതകേസനതതലന്റെ വതവതധ കമഖലെകേലള സന്ധംബനതച്ചുള്ളതമഗ്രായ സഗ്രാന്ദര്ഭേതകേ
വതശകേലെനങ്ങള്,

ലെകശ്യങ്ങള്,

ഉകദ്ദേശശ്യങ്ങള്,

തന്ത്രങ്ങള്,

നയങ്ങള്

എന്നതവയുന്ധം

ഉള്ലപടുതഗ്രാവന്നതഗ്രാണക്ട്;
(ബത) ദുരനന്ധം, ദുര്ബ്ബലെത, ദുരന സഗ്രാധശ്യത എന്നതവ സന്ധംബനതച സഗ്രാന്ദര്ഭേതകേ
വതശകേലെനവന്ധം ലെഘൂകേരണതതനുന്ധം പൂര്വ്വസ്ഥതതത പ്രഗ്രാപതക്കുന്നതതനുമുള്ള നതര്കദ്ദേശങ്ങളന്ധം;
(സത)

ഭൂവതനതകയഗ്രാഗ നതര്കദ്ദേശങ്ങകളഗ്രാടു കൂടേതയ

പഗ്രാന്

കരഖകേള്,

അടേതസ്ഥഗ്രാന സഭൗകേരശ്യ വതകേസനതതനുന്ധം വതകേസന നതയന്ത്രണതതനുന്ധം കവണതയുള്ള
പഗ്രാനുകേള്; കൂടേഗ്രാലത
(ഡത) മുന്ഗണനഗ്രാ പ്രവര്തന പഗ്രാനുന്ധം നടേപതലെഗ്രാക്കുന്നതതനുള്ള സന്ധംവതധഗ്രാനവന്ധം.
49 ഡത. പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനക്ട് കവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുന്ധം
അനുമതത നലകുന്നതതനുമുള്ള നടേപടേതക്രമന്ധം.—(1) മുനതസതപല കകേഗ്രാര്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപല
കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ ഏത സമയത്തുന്ധം,
പ്രകമയന്ധം വഴെത, പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശമഗ്രായത തരന്ധം തതരതചതരതക്കുന്ന പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള
സ്ഥലെപരപഗ്രാന്

തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ

തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ

പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേക്ട്

കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുന്നതതകനഗ്രാ തപീരുമഗ്രാനതകഗ്രാവന്നതന്ധം, ആയതക്ട്, ബനലപട
തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനതതലന്റെ ലവബ്പസറതലുന്ധം ആ പ്രകദശതക്ട് പ്രചുര പ്രചെഗ്രാരമുള്ള
ഏറവന്ധം

കുറഞതക്ട്

ഒരു

വര്തമഗ്രാന

പത്രതതലുന്ധം

വതജഗ്രാപനന്ധം

ലചെകയണതന്ധം

അങ്ങലനയുള്ള വതജഗ്രാപനതതല പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതലന്റെ അതതരുകേളന്ധം അങ്ങലനയുള്ള
പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതലന്റെ ഉകദ്ദേശശ്യവന്ധം വശ്യക്തമഗ്രാകകണതമഗ്രാണക്ട് .
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(2) മുനതസതപല കകേഗ്രാര്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ, വര്തമഗ്രാന പത്രതതല കനഗ്രാടപീസക്ട് നലകേതയ തപീയതത
മുതല ആറക്ട് മഗ്രാസതതനുള്ളതല, സര്കഗ്രാരതലന്റെ തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ വകുപക്ട് (പഗ്രാനതന്ധംഗക്ട്)മഗ്രായുന്ധം മറ്റു ബനലപട സര്കഗ്രാര് വകുപ്പുകേളമഗ്രായുന്ധം ഏജന്സതകേളമഗ്രായുന്ധം കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചക്ട് ,
പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള ഒരു കേരടേക്ട് സ്ഥലെപരപഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേക്ട് കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ
ലചെകയണതന്ധം, കേരടേക്ട് പഗ്രാനതനക്ട് അനുമതത നലകകേണതന്ധം അനുമതത ലെഭേതച കേരടേക്ട് പഗ്രാന്
ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ലവബ്പസറതലുന്ധം, പ്രസതദ്ധപീകേരണന്ധം സന്ധംബനതച ഒരു കനഗ്രാടപീസക്ട്
തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ പ്രകദശതക്ട് പ്രചുര പ്രചെഗ്രാരമുള്ള ഏറവന്ധം കുറഞതക്ട് രണ്ടു വര്തമഗ്രാന
പത്രങ്ങളതലുന്ധം (അവയതല ഒന്നക്ട് പ്രഗ്രാകദശതകേ ഭേഗ്രാഷയതലെഗ്രായതരതകകണതഗ്രാണക്ട്), കനഗ്രാടപീസക്ട്
പ്രസതദ്ധപീകേരതച തപീയതത മുതല മുപതക്ട് ദതവസങ്ങള്ക്കുള്ളതല സമര്പതകകണ
ആകകപങ്ങളന്ധം അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളന്ധം കണതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുന്ധം പരതകശഗ്രാധനയഗ്രായത ആയതതലന്റെ
പകേര്പക്ട്
ലെഭേശ്യമഗ്രാകുന്ന
സ്ഥലെകമഗ്രാ
സ്ഥലെങ്ങകളഗ്രാ
വശ്യക്തമഗ്രാകതലകഗ്രാണ്ടുന്ധം,
പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതഗ്രാണക്ട്.
(3) ഒരു പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനുകവണത ഈ ആകക്ട് പ്രകേഗ്രാരമുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാന്
പ്രസതദ്ധപീകേരതചക്ട് കേഴെതഞഗ്രാലുടേന്, ബനലപട മുനതസതപല കകേഗ്രാര്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപല
കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ
ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ,
പ്രസതദ്ധപീകേരതച
സ്ഥലെപരപഗ്രാനതലന്റെ ഒരു പകേര്പക്ട് ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകകഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
ആസൂത്രണ കേമതറത ഏലതങതലുന്ധം ഉലണങതല അതതകനഗ്രാ അയച്ചു ലകേഗ്രാടുകകണതന്ധം, ജതലഗ്രാ
ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ അങ്ങലനയുള്ള പഗ്രാന്
ലെഭേതച തപീയതത മുതല കേഴെതയുന്നതന്ധം ഇരുപതതലയഗ്രാന്നക്ട് ദതവസകഗ്രാലെയളവതനുള്ളതല,
പഗ്രാനതന്കമല അവരുലടേ അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങള്, ഏലതങതലുമുലണങതല അതക്ട്, ബനലപട
തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനലതയുന്ധം സര്കഗ്രാരതലനയുന്ധം അറതയതകകണതമഗ്രാണക്ട് .
(4) ആകകപങ്ങളന്ധം അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളന്ധം ലെഭേശ്യമഗ്രാക്കുന്നതതനക്ട് (2)-ാം ഉപവകുപതന്
കേപീഴെതല അനുവദതചതട്ടുള്ള കേഗ്രാലെഗ്രാവധത കേഴെതഞതതനു കശഷന്ധം, ബനലപട മുനതസതപല
കകേഗ്രാര്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ,
ലെഭേതച ആകകപങ്ങളതലകമലുന്ധം അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളതലകമലുന്ധം ഉള്ള, ഈ ആകതലലെ 32-ാം
വകുപതന് കേപീഴെതലുള്ള ലസ്പെഷശ്യല കേമതറതയുലടേ അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളന്ധം ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറത
അലലങതല
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
ആസൂത്രണ
കേമതറതയുലടേ
അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങള്
എലനങതലുമുലണങതല അതന്ധം പരതഗണതകകണതന്ധം, (2)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേഗ്രാരന്ധം
ആകകപങ്ങളന്ധം അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളന്ധം ലെഭേശ്യമഗ്രാക്കുവഗ്രാന് നതര്ണ്ണയതചതട്ടുള്ള സമയപരതധത മുതല
മുപതക്ട് ദതവസകഗ്രാലെയള വതനുള്ളതല, പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാനതല
1513/2021.
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ആവശശ്യലമന്നക്ട് കേരുതന്ന പരതഷ്കരണങ്ങള് വരുകതണതന്ധം, പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേക്ട് കൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ ഉള്ള പഗ്രാന്, എലഗ്രാ ആകകപങ്ങളലടേയുന്ധം അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളലടേയുന്ധം അസല
സഹതതന്ധം, ചെപീഫെക്ട് ടേഭൗണ് പഗ്രാനര് മുകഖന, അനുമതതകഗ്രായത സര്കഗ്രാരതകലെകക്ട്
സമര്പതകകണതമഗ്രാണക്ട് :
എന്നഗ്രാല, ചെപീഫെക്ട് ടേഭൗണ് പഗ്രാനര്, അങ്ങലനയുള്ള പഗ്രാന് ഈ ആകതനുകേപീഴെതലുള്ള മറ്റു
പഗ്രാനുകേള്കക്ട് അനുസൃതമഗ്രാകണഗ്രാ എന്നതതലനക്കുറതച്ചുന്ധം പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനു കവണതയുള്ള
സ്ഥലെപരപഗ്രാനതലന്റെ മകറലതങതലുന്ധം കേഗ്രാരശ്യങ്ങലളക്കുറതച്ചുമുള്ള അഭേതപ്രഗ്രായന്ധം സഹതതന്ധം,
പതതനഗ്രാലെക്ട് ദതവസങ്ങള്കകേന്ധം സര്കഗ്രാരതകലെകക്ട് അയച്ചു ലകേഗ്രാടുകകണതഗ്രാണക്ട് .
(5) സര്കഗ്രാരതനക്ട്, അങ്ങലനയുള്ള പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനു കവണതയുള്ള
സ്ഥലെപരപഗ്രാന് ലെഭേതച തപീയതത മുതല കേഴെതയുന്നതന്ധം ഇരുപതതലയഗ്രാന്നക്ട് ദതവസങ്ങള്കകേന്ധം,
ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേകയഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേകയഗ്രാ
അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങള് എലനങതലുമുലണങതല അതന്ധം ചെപീഫെക്ട് ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുലടേ അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളന്ധം
പരതഗണതചതതനുകശഷന്ധം, പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേക്ട് കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ, പഗ്രാനതനക്ട് അനുമതത
നലകുകേകയഗ്രാ
കേഗ്രാരണങ്ങള്
വശ്യക്തമഗ്രാകതലകഗ്രാണക്ട്
അനുമതത
നതരസതക്കുകേകയഗ്രാ
ലചെയഗ്രാവന്നതഗ്രാണക്ട് :
എന്നഗ്രാല, സര്കഗ്രാര് നതര്കദ്ദേശതചതട്ടുള്ള പരതഷ്കരണങ്ങള് ഏലതങതലുമുലണങതല
അവ ഉള്ലപടുത്തുന്നതതനഗ്രായത പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാന് തതരതലകേ
അയചതട്ടുലണങതല, ആയതക്ട് ലെഭേശ്യമഗ്രായ തപീയതത മുതല പതതനഞക്ട് ദതവസങ്ങള്ക്കുള്ളതല,
പരതഷ്കരതച പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാന് , ഈ ആകക്ട് പ്രകേഗ്രാരന്ധം പുതതയതഗ്രായത
സമര്പതക്കുന്നു എന്നത കപഗ്രാലലെ, സര്കഗ്രാരതകലെകക്ട് അനുമതതകഗ്രായത വപീണ്ടുന്ധം
സമര്പതകകണതഗ്രാണക്ട് :
എന്നുമഗ്രാത്രമല, കേരടേക്ട് പഗ്രാനതലന്റെ പരതഷ്കരണതതല പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതല നതന്നുന്ധം
ഏലതങതലുന്ധം
ഭൂമത
ഒഴെതവഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ
ഉള്ലപടുത്തുകേകയഗ്രാ
അലലങതല
പുതതയ
നതയന്ത്രണങ്ങകളഗ്രാ അലലങതല മുന്പക്ട് ഏലറടുക്കുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതചതടതലഗ്രാത ഏലതങതലുന്ധം ഭൂമത
ഏലറടുക്കുന്നതക്ട് ഉള്ലപടുകേകയഗ്രാ ലചെയ്യുന്ന സന്ധംഗതതയതല, ഈ ആകതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള്
പ്രകേഗ്രാരന്ധം ആകകപങ്ങളന്ധം അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളന്ധം കണതച്ചുലകേഗ്രാണക്ട് പരതഷ്കരതച പഗ്രാന്
പുനനഃപ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതന്ധം
അനുമതതക്കു
കവണതയുള്ള
നടേപടേതകേള്
സസ്വപീകേരതകകണതമഗ്രാണക്ട് :
എന്നതരുന്നഗ്രാലുന്ധം, കമല പറഞപ്രകേഗ്രാരന്ധം വശ്യക്തമഗ്രാകതയ സമയ പരതധതകേള്,
ആവശശ്യലമന്നു കേരുതന്നകപഗ്രാലലെ, സര്കഗ്രാരതനക്ട് ദപീര്ഘതപതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണക്ട്.
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(6) സര്കഗ്രാരതനക്ട്, ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതലലെ വതജഗ്രാപനതതലൂലടേ ഒരു പ്രകതശ്യകേ
പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ
മുനതസതപല

കകേഗ്രാര്പകറഷകനഗ്രാകടേഗ്രാ

മുനതസതപല

കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാകടേഗ്രാ

ടേഭൗണ്

പഞഗ്രായതതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ആവശശ്യലപടേഗ്രാവന്നതന്ധം, അങ്ങലനയുള്ള
വതജഗ്രാപനലത

49

ഡത

വകുപതലലെ

(1)-ാം

ഉപവകുപക്ട്

പ്രകേഗ്രാരന്ധം

പ്രകതശ്യകേ

പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ
പ്രകമയന്ധം

വഴെത

കകേഗ്രാര്പകറഷന്,

എടുത

തപീരുമഗ്രാനമഗ്രായത

മുനതസതപല

കേരുകതണതന്ധം

കേഭൗണ്സതല

ടേഭൗണ്

ബനലപട

മുനതസതപല

പഞഗ്രായതക്ട്

അലലങതല

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതക്ട് (2) മുതല (5) വലരയുള്ള ഉപവകുപ്പുകേള്കക്ട് അനുസൃതമഗ്രായത തടേര്ന്നക്ട്
പ്രവര്തതകകണതമഗ്രാണക്ട്.
(7) 49 ബത വകുപതലലെ (3)-ാം ഉപവകുപതനുകേപീഴെതല സര്കഗ്രാര് തയഗ്രാറഗ്രാകതപതച
ഒരു പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാന് , ലവബ്പസറതല സര്കഗ്രാര്
പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതന്ധം

ബനലപട

മുനതസതപല

കകേഗ്രാര്പകറഷന്,

മുനതസതപല

കേഭൗണ്സതല, ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതക്ട് അലലങതല ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതക്ട്, (2) മുതല (5) വലരയുള്ള
ഉപവകുപ്പുകേള്കക്ട്

അനുസൃതമഗ്രായത, അവരുലടേ ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ലവബ്പസറതല ആയതക്ട്

പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതന്ധം നടേപടേത എടുകകണതന്ധം അനുമതതകഗ്രായത സമര്പതകകണതമഗ്രാണക്ട് .
(8) സര്കഗ്രാര്, പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശ പഗ്രാനതനക്ട് അനുമതത നലകേതയതതനുകശഷന്ധം
എത്രയുന്ധം

കവഗതതല,

ബനലപട

മുനതസതപല

കകേഗ്രാര്പകറഷകനഗ്രാ

മുനതസതപല

കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ അതതലന്റെ ഒരു പകേര്പക്ട് , ജതലഗ്രാ
ആസൂത്രണ കേമതറതക്കുന്ധം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത, ഏലതങതലുന്ധം ഉലണങതല,
അതതനുന്ധം

അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതന്ധം

സര്കഗ്രാര്

പ്രകതശ്യകേ

പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള

സ്ഥലെപരപഗ്രാനതനക്ട് അനുമതത നലകേതയതക്ട് സന്ധംബനതച കനഗ്രാടപീസക്ട് , അതതലന്റെ പകേര്പക്ട്
ഏലതഗ്രാലക

സ്ഥലെങ്ങളതല പരതകശഗ്രാധനയ്കകഗ്രാ വതലപനയ്കകഗ്രാ ലെഭേശ്യമഗ്രാലണന്നുള്ള

വതവരവന്ധം കൂടേത പ്രസഗ്രാവതച്ചുലകേഗ്രാണക്ട്, കുറഞതക്ട് ഒരു പ്രഗ്രാകദശതകേ പത്രതതലലെങതലുന്ധം,
പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണക്ട്. സര്കഗ്രാര് അനുമതത നലകേതയ പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനു
കവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാകനഗ്രാ അതതലന്റെ പ്രസക്ത ഭേഗ്രാഗങ്ങകളഗ്രാ ബനലപട മുനതസതപല
കകേഗ്രാര്പകറഷലന്റെകയഗ്രാ മുനതസതപല കേഭൗണ്സതലെതലന്റെകയഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതതലന്റെകയഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതലന്റെകയഗ്രാ ലവബ്പസറതലുന്ധം പ്രസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണക്ട്.”.
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46.

അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം

VIII-ലലെ

ശപീര്ഷകേതതലന്റെ

കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന

ആകതലലെ

അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം VIII-ലലെ ശപീര്ഷകേതതനുപകേരന്ധം "സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാന്, മഗ്രാസ്റ്റര്
പഗ്രാന്, വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണപദ്ധതത, പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാന്
എന്നതവയുലടേ പുനരവകലെഗ്രാകേനവന്ധം പുതകലുന്ധം വശ്യതതയഗ്രാനന്ധം വരുതലുന്ധം റദ്ദേഗ്രാകലുന്ധം" എന്ന
ശപീര്ഷകേന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
47. 50-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതല, 50-ാം വകുപതലലെ (1)-ാം
ഉപവകുപതനുപകേരന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് , അതഗ്രായതക്ട് :—
“(1) ഈ ആകതന്കേപീഴെതല

സ്ഥലെപരലപര്ലസ്പെകപീവക്ട് പഗ്രാനതകനഗ്രാ മഗ്രാസ്റ്റര്

പഗ്രാനതകനഗ്രാ പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനു കവണതയുള്ള സ്ഥലെപരപഗ്രാനതകനഗ്രാ വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ
പദ്ധതതകകഗ്രാ അനുമതത നലകേതയ തപീയതത മുതല പതക്ട് വര്ഷന്ധം കേഴെതഞഗ്രാലുടേലനകയഗ്രാ
സര്കഗ്രാരതലന്റെ സമതകതഗ്രാടുകൂടേത, അതതനു മുന്പുള്ള

ഒരു തപീയതതയതകലെഗ്രാ, അതത

സന്ധംഗതത കപഗ്രാലലെ, സന്ധംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ
കേമതറതകയഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ കജഗ്രായതന്റെക്ട് ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ
മുനതസതപല

കകേഗ്രാര്പകറഷകനഗ്രാ

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ

കജഗ്രായതന്റെക്ട്

പുനരവകലെഗ്രാകേനന്ധം

ലചെയ്യുകേയുന്ധം

മുനതസതപല

കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ

ആസൂത്രണ

കേമതറതകയഗ്രാ

ആവശശ്യലമന്നക്ട്

ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ
അങ്ങലനയുള്ള

കേരുതഗ്രാവന്ന

പഗ്രാന്

അങ്ങലനയുള്ള

പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടുകൂടേത പുതക്കുകേകയഗ്രാ പുതകതപതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതന്ധം ഈ ആകതലന്റെ
വശ്യവസ്ഥകേള് അനുസരതചക്ട് അതതനക്ട് അനുമതത വഗ്രാകങ്ങണതമഗ്രാണക്ട് . പഗ്രാന് കേഗ്രാലെഗ്രാവധത
തപീരുന്നതതനു മുന്പഗ്രായത, പുതകതയ പഗ്രാനതനക്ട്, ഈ ആകതലന്റെ വശ്യവസ്ഥകേള് അനുസരതചക്ട്
അനുമതത ലെഭേശ്യമഗ്രാകതയതട്ടുണക്ട് എന്നക്ട് ബനലപട അധതകൃതര് ഉറപ്പുവരുകതണതഗ്രാണക്ട് :
എന്നഗ്രാല,

അനുമതത

ലെഭേതച

ഒരു

മഗ്രാസ്റ്റര്

പഗ്രാന്,

ഈ

ആകതലലെ

വശ്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഗ്രായത പതന്നപീടേക്ട് പ്രസതദ്ധപീകേരതക്കുകേയുന്ധം അനുമതത ലെഭേതക്കുകേയുന്ധം ലചെയ്ത
ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് മുകഖന റദ്ദേഗ്രാകകണതന്ധം, അനുമതത ലെഭേതച ഒരു

വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ

പദ്ധതത, ഈ ആകതലന്റെ വശ്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഗ്രായത പതന്നപീടേക്ട് പ്രസതദ്ധപീകേരതക്കുകേയുന്ധം
അനുമതത ലെഭേതക്കുകേയുന്ധം ലചെയ്ത ഒരു വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതത മുകഖന റദ്ദേഗ്രാകകണതമഗ്രാണക്ട് :
എന്നുമഗ്രാത്രമല,

ആവശശ്യലമന്നക്ട്

വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ

പദ്ധതത,

പ്രസതദ്ധപീകേരതക്കുകേയുന്ധം

അനുമതത

കേരുതന്ന
ഈ

പകന്ധം,

ആകതലലെ

ലെഭേതക്കുകേയുന്ധം

ലചെയ്ത

അനുമതത

ലെഭേതച

ഒരു

വശ്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഗ്രായത
ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര്

പഗ്രാന് മുകഖന

റദ്ദേഗ്രാകഗ്രാവന്നതഗ്രാണക്ട്. അപ്രകേഗ്രാരമുള്ള സന്ധംഗതതകേളതല, നതലെവതലുള്ള അനുമതത ലെഭേതച
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വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയതലലെ നതര്കദ്ദേശങ്ങള്, മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതല പ്രകതശ്യകേമഗ്രായത
പുനരവകലെഗ്രാകേനന്ധം ലചെകയണതന്ധം അതതലന്റെ കേഗ്രാരണങ്ങള് വശ്യക്തമഗ്രായത പ്രസഗ്രാവതച്ചുലകേഗ്രാണക്ട്
അനുകയഗ്രാജശ്യമഗ്രായത പരതഹരതകകണതമഗ്രാണക്ട്.”.
48. 51-ാം വകുപതനുപകേരന്ധം പുതതയ വകുപക്ട് കചെര്കല .—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ
51- ാം വകുപതനുപകേരന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന വകുപക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—
“51. വതകേസന അകതഗ്രാറതറതയുലടേ രൂപപീകേരണന്ധം.—സര്കഗ്രാരതനക്ട്, ആസൂത്രതതമഗ്രായ
പ്രഗ്രാകദശതകേ വതകേസനതതലന്റെയുന്ധം ഒരു നഗര പ്രകദശതതലന്റെ അലലങതല വതകേസന
സഗ്രാധശ്യതയുള്ള

ഏലതങതലുന്ധം

നടേപതലെഗ്രാക്കുന്നതതലന്റെയുന്ധം

പ്രകദശതതലന്റെ

അലലങതല

പ്രധഗ്രാന

പ്രധഗ്രാന

വതകേസന

സപീമുകേളലടേയുന്ധം

പദ്ധതതകേള്

പദ്ധതതകേളലടേയുന്ധം

ഏകകേഗ്രാപനതതലന്റെയുന്ധം അലലങതല പ്രധഗ്രാന വതകേസന പദ്ധതതകേള് നടേപതലെഗ്രാക്കുന്നതതനഗ്രായത
വതവതധ

കസഗ്രാതസ്സുകേളതല

നതന്നുള്ള

വതഭേവങ്ങള്

സമഗ്രാഹരതക്കുന്നതതലന്റെയുന്ധം

തഗ്രാലപരശ്യങ്ങള്കഗ്രായത, ചെപീഫെക്ട് ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുമഗ്രായത കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചക്ട്, ഗസറക്ട് വതജഗ്രാപനന്ധം
വഴെത,

വതജഗ്രാപനതതല

പ്രകതശ്യകേന്ധം

പറയഗ്രാവന്ന

അങ്ങലനയുള്ള

തപീയതത

മുതല

പ്രഗ്രാബലെശ്യകതഗ്രാടുകൂടേതയുന്ധം അങ്ങലനയുള്ള പ്രകദശങ്ങള്ക്കു കവണതയുന്ധം, ഈ ആകതലന്റെ 56-ാം
വകുപതലന്റെ വശ്യവസ്ഥകേള് പ്രകേഗ്രാരമുള്ള അധതകേഗ്രാരന്ധം വതനതകയഗ്രാഗതക്കുന്നതതനുന്ധം ചുമതലെകേള്
നതര്വ്വഹതക്കുന്നതതനുമഗ്രായത ഒരു വതകേസന അകതഗ്രാറതറത രൂപപീകേരതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണക്ട് .”.
49. 54-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 54- ാം വകുപതല, (1)-ാം
ഉപവകുപതല, (എഫെക്ട്) ഖണ്ഡതതനുപകേരന്ധം തഗ്രാലഴെ പറയുന്ന ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ,
അതഗ്രായതക്ട്.—
“(എഫെക്ട്) വതകേസന അകതഗ്രാറതറതയുലടേ ലമമ്പര് ലസക്രടറത, അകദ്ദേഹന്ധം ടേഭൗണ്
പഗ്രാനറുലടേ

പദവതയതല

അഡതനതകസ്ട്രേഷനതകലെഗ്രാ

തഗ്രാലഴെയലഗ്രാത,
പത്തു

വര്ഷതതല

നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണതതകലെഗ്രാ
കുറയഗ്രാത

മുനതസതപല

പ്രവൃതതപരതചെയമുള്ള,

ഒരു

സര്കഗ്രാര് ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥന് ആയതരതകകണതഗ്രാണക്ട്.”.
50. 61-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 61-ാം വകുപതല,—
(i) “മവസ്റ്റര് പഗ്രാനുകേള്ക്കുന്ധം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട് കശഷന്ധം “പ്രകതശ്യകേ
പ്രകദശതതനക്ട്
പഗ്രാകനഗ്രാ”

കവണതയുള്ള

എന്ന

സ്ഥലെപരപഗ്രാനുകേള്ക്കുന്ധം”

വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട്

കശഷന്ധം

“പ്രകതശ്യകേ

സ്ഥലെപരപഗ്രാകനഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേളന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;

എന്ന

വഗ്രാക്കുകേളന്ധം

പ്രകദശതതനക്ട്

“മവസ്റ്റര്

കവണതയുള്ള
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(ii) “അനുസൃതമഗ്രായലഗ്രാലതകയഗ്രാ ഭേന്ധംഗന്ധം വരുത്തുന്ന വതധതതകലെഗ്രാ” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്ധം “അനുസൃതമഗ്രായലഗ്രാലത” എന്ന വഗ്രാകക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
(iii) നതലെവതലുള്ള കുറതപക്ട് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണക്ട്.
51. 62-ാം വകുപതനക്ട് പകേരന്ധം പുതതയ വകുപക്ട് കചെര്കല.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ
62-ാം വകുപതനുപകേരന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന വകുപക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—
“62. പഗ്രാന് പ്രവര്തനതതല വരുന്ന തപീയതത.—(1) 61-ാം വകുപതലന്റെ
ആവശശ്യതതകലെകഗ്രായത പഗ്രാന് പ്രവര്തനതതല വരുന്ന തപീയതത, ഈ ആകതലന്റെ
വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കുകേപീഴെതല പഗ്രാനതന്കമല ആകകപങ്ങളന്ധം അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളന്ധം കണതച്ചു
ലകേഗ്രാണ്ടുള്ള കനഗ്രാടപീസക്ട് ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല പ്രസതദ്ധപീകേരതക്കുന്ന തപീയതതയഗ്രായതരതക്കുന്നതഗ്രാണക്ട് .
(2) ഒരു പ്രകദശതക്ട് അനുമതത ലെഭേതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുന്ധം അനുമതത ലെഭേതച വതശദ
നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയുന്ധം നതലെവതലുള്ള സഗ്രാഹചെരശ്യതതല, ഈ ആകതലലെ 50-ാം
വകുപ്പുപ്രകേഗ്രാരന്ധം അനുമതത ലെഭേതച ഒരു വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതലയ അനുമതത ലെഭേതച
ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് മുകഖന റദ്ദേഗ്രാകതയതട്ടുള്ള സന്ധംഗതതയതലലെഗ്രാഴെതലകേ, അനുമതത ലെഭേതച
വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് അനുമതത ലെഭേതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതലലെ
വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു കമല നതലെനതലക്കുന്നതഗ്രാണക്ട്.
(3) ഒരു പ്രകദശതക്ട് അനുമതത ലെഭേതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുന്ധം പ്രസതദ്ധപീകേരതച
വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയുന്ധം നതലെവതലുള്ള സന്ധംഗതതയതല, അനുമതത ലെഭേതച മഗ്രാസ്റ്റര്
പഗ്രാനതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് പ്രസതദ്ധപീകേരതച വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു
കമല നതലെനതലക്കുന്നതഗ്രാണക്ട്.
(4) ഒരു പ്രകദശതക്ട് പ്രസതദ്ധപീകേരതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുന്ധം അനുമതത ലെഭേതച
വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയുന്ധം നതലെവതലുള്ള സന്ധംഗതതയതല, അനുമതത ലെഭേതച വതശദ
നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് പ്രസതദ്ധപീകേരതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു
കമല നതലെനതലക്കുന്നതഗ്രാണക്ട്.
(5) ഒരു പ്രകദശതക്ട് പ്രസതദ്ധപീകേരതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുന്ധം പ്രസതദ്ധപീകേരതച
വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ
പദ്ധതതയുന്ധം
നതലെവതലുള്ള
സന്ധംഗതതയതല,
പ്രസതദ്ധപീകേരതച
വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് പ്രസതദ്ധപീകേരതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതലലെ
വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു കമല നതലെനതലക്കുന്നതഗ്രാണക്ട്.
(6) ഈ ആകതനനുസൃതമഗ്രായത അനുമതത ലെഭേതച പ്രകതശ്യകേ പ്രകദശതതനു
കവണതയുള്ള സ്ഥലെപര പഗ്രാനതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള്, അകത പ്രകദശതതനുകവണതയുള്ള,
മകറലതഗ്രാരു പഗ്രാനതലലെയുന്ധം വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു കമല നതലെനതലക്കുന്നതഗ്രാണക്ട് .”.
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52. 63-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 63-ാം വകുപതല,—
(1) (1)-ാം ഉപവകുപതല,—
(i) “ഈ ആകതല എന്തുതലന്ന അടേങ്ങതയതരുന്നഗ്രാലുന്ധം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണക്ട്;
(ii)

“മഗ്രാസ്റ്റര്

പഗ്രാന്

തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനഗ്രായത

പ്രകമയന്ധംവഴെത

എടുതകതഗ്രാ, വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതത തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനഗ്രായത

തപീരുമഗ്രാനന്ധം

വതജഗ്രാപനന്ധം

ലചെയ്തതട്ടുള്ളകതഗ്രാ ആയ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട് പകേരന്ധം “ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാകനഗ്രാ ഒരു വതശദ
നഗരഗ്രാസൂത്രണ

പദ്ധതതകയഗ്രാ

തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുള്ള

ഉകദ്ദേശശ്യതതനഗ്രായത

വതജഗ്രാപനന്ധം

ലചെയ്തതട്ടുള്ള” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;
(2) (1)-ാം ഉപവകുപതനു കേപീഴെതലുള്ള നതലെവതലലെ കുറതപതനു പകേരന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന
കുറതപ്പു കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—
കുറതപക്ട് :—ഈ വകുപതലന്റെ ആവശശ്യതതകലെയഗ്രായത "ഇടേകഗ്രാലെ വതകേസനന്ധം" എന്ന
പ്രകയഗ്രാഗതതനക്ട്, ഈ ആകക്ട് പ്രകേഗ്രാരന്ധം ഒരു പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുള്ള ഉകദ്ദേശശ്യന്ധം ഗസറതല
വതജഗ്രാപനന്ധം ലചെയ്യുന്ന തപീയതതക്കുന്ധം കേരടേക്ട് പഗ്രാന് ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല പ്രസതദ്ധപീകേരതക്കുന്ന
തപീയതതക്കുന്ധം ഇടേയതലുള്ള കേഗ്രാലെയളവതലലെ വതകേസനന്ധം എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു.”;
(3) (2)-ാം

ഉപവകുപതല “അന്ധംഗപീകേരതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണക്ട്.” എന്ന വഗ്രാകതനുന്ധം

ചെതഹ്നതതനുന്ധം കശഷന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് , അതഗ്രായതക്ട്:—
"ഇടേകഗ്രാലെ വതകേസന ഉതരവതനക്ട് അനുമതത നലകേതയ വസ്തുത ഗസറതല
വതജഗ്രാപനന്ധം ലചെകയണതഗ്രാണക്ട്.”;
(4) (4)-ാം ഉപവകുപതല, “പവന് പ്രവര്തനതതല വരുന്നകതഗ്രാടു കൂടേത” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട്

പകേരന്ധം

“ഈ

ആകതലലെ

വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു

കേപീഴെതല

ആകകപങ്ങളന്ധം

അഭേതപ്രഗ്രായങ്ങളന്ധം കണതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുള്ള പഗ്രാനതലന്റെ പ്രസതദ്ധപീകേരണന്ധം സന്ധംബനതച കനഗ്രാടപീസക്ട്
ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല പ്രസതദ്ധപീകേരതക്കുന്നകതഗ്രാടു കൂടേത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
(5) ഒന്നുന്ധം രണ്ടുന്ധം മൂന്നുന്ധം നഗ്രാലുന്ധം കതപ്തനതബനനകേള് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണക്ട്.
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53. 71-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 71-ാം വകുപതല,—
(i) നതലെവതലുള്ള വശ്യവസ്ഥ അതതലന്റെ (1)-ാം ഉപവകുപക്ട് ആയത അകമതകടേണതന്ധം
അപ്രകേഗ്രാരന്ധം അകമതട (1)-ാം ഉപവകുപതല, “തയഗ്രാറഗ്രാകഗ്രാവന്നതന്ധം" എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്ധം
"തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേക്ട് കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ
സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെയഗ്രാവന്നതന്ധം "എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
(ii) അപ്രകേഗ്രാരന്ധം അകമതട (1)-ാം ഉപവകുപതനക്ട് കശഷന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന
ഉപവകുപക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:—
"(2) മുനതസതപല കകേഗ്രാര്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപല കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ, അതതലന്റെ അധതകേഗ്രാരതതയതലുള്ള പ്രകദശലത
ഏലതങതലുന്ധം ഭേഗ്രാഗന്ധം സന്ധംബനതചക്ട്, ഒരു ലെഗ്രാന്റെക്ട് പൂളതന്ധംഗക്ട് സപീന്ധം തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേക്ട് കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുന്നതതകനഗ്രാ, ഒരു
പ്രകമയന്ധം വഴെത, തപീരുമഗ്രാനതകഗ്രാവന്നതമഗ്രാണക്ട്.”.
54. 74-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ
ഉപവകുപക്ട് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണക്ട് .

74-ാം വകുപതല, (1)-ാം

55. 76-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 76-ാം വകുപതല, “ജതലഗ്രാ
ആസൂത്രണ കേമതറതയുന്ധം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട് കശഷന്ധം “ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ
കേമതറതയുന്ധം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
56. 83-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 83-ാം വകുപതല, (3)-ാം
ഉപവകുപതല, “ചമത്തുന്നതതല നതന്നുന്ധം ഒഴെതവഗ്രാകകണതലണങതല” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട്
പകേരന്ധം “ചമത്തുന്നതക്ട് ഒഴെതവഗ്രാകകണതക്ട് ആവശശ്യമഗ്രാലണന്നക്ട് കേരുതന്നുലവങതല,”എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
57. അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം XII-ലലെ ശപീര്ഷകേതതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം
XII-ലലെ ശപീര്ഷകേതതനുപകേരന്ധം “കകേരള കേലെഗ്രാ പപതൃകേ കേമപീഷന്” എന്ന ശപീര്ഷകേന്ധം
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
58. അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം XII-ലലെ ചെതലെ പദപ്രകയഗ്രാഗങ്ങള്കക്ട് പകേരന്ധം മറക്ട് ചെതലെ പദപ്രകയഗ്രാഗങ്ങള്
കചെര്കല.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്ധം XII-ല, “അര്ബന് ആര്ടക്ട്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
എവതലടേലയലഗ്രാന്ധം വരുന്നുകവഗ്രാ അവതലടേലയലഗ്രാന്ധം പകേരന്ധം “കലെഗ്രാ പപതൃകേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
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59. 86-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 86-ാം വകുപതല,—
(i) “പരതപഗ്രാലെതക്കുന്നതതനുന്ധം” എന്ന വഗ്രാകതനുകശഷന്ധം “സന്ധംരകതക്കുന്നതതനുന്ധം”
എന്ന വഗ്രാകക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;
(ii) “നഗര പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേ രൂപകേല്പനയുലടേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട് പകേരന്ധം
“ഭസസ്വഭേഗ്രാവന്ധം, നതര്മതത-പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേ വതകശഷണങ്ങള്/സവതകശഷതകേള്, രൂപകേലപനഗ്രാ
സസ്വഭേഗ്രാവന്ധം, അര്ബന് കസപക്ട് എന്നതവയുലടേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
60. 91-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 91-ാം വകുപതല
“പരതപഗ്രാലെതക്കുന്നതന്ധം” എന്ന വഗ്രാകതനുകശഷന്ധം “സന്ധംരകതക്കുന്നതന്ധം” എന്ന വഗ്രാകക്ട്
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
61. 97-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 97-ാം വകുപതല, (1)-ാം
ഉപവകുപതല, (ബത) ഖണ്ഡതതല, “മറ്റു ചെഗ്രാര്ജ്ജുകേളന്ധം ഫെപീസുന്ധം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട്
പകേരന്ധം “മറ്റു ചെഗ്രാര്ജ്ജുകേകളഗ്രാ പതഴെകേകളഗ്രാ ഫെപീസുകേകളഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;
62. 98-ാം വകുപക്ട് വതട്ടു കേളയല.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 98-ാം വകുപക്ട് വതട്ടു
കേളകയണതഗ്രാണക്ട്.
63. 99-ാം വകുപക്ട് വതട്ടുകേളയല.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 99-ാം വകുപക്ട് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണക്ട്.
64. 100-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 100-ാം വകുപതല,—
(1) (1)-ാം ഉപവകുപതല, “ഫണ്ടുകേലള സന്ധംബനതചക്ട് ശരതയഗ്രായ അകഭൗണ്ടുകേളന്ധം
പ്രസക്തമഗ്രായ മറ്റു കരഖകേളന്ധം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്ധം “അകഭൗണ്ടുകേലള സന്ധംബനതച
ശരതയഗ്രായ കരഖകേള്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;
(2) (2)-ാം ഉപവകുപതനുപകേരന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്,
അതഗ്രായതക്ട്:—
"(2) (1)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേഗ്രാരന്ധം വച്ചുകപഗ്രാരുന്ന അകഭൗണ്ടുകേള് സര്കഗ്രാരതലലെ
നതലെവതലുള്ള എലഗ്രാ ആഡതറക്ട് നടേപടേതക്രമങ്ങള്ക്കുന്ധം വതകധയമഗ്രായതരതകകണതഗ്രാണക്ട് .”.
65. 101-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 101-ാം വകുപതല,
(2)-ാം ഉപവകുപതല, “സമര്പതകകണതന്ധം” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്ധം “ലെഭേശ്യമഗ്രാകകണതന്ധം” എന്ന
വഗ്രാക്കുന്ധം, “സമര്പതകകണതമഗ്രാണക്ട്” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്ധം “ലെഭേശ്യമഗ്രാകകണതമഗ്രാണക്ട്” എന്ന
വഗ്രാക്കുന്ധം, “കബഗ്രാര്ഡതനക്ട്” എന്ന വഗ്രാകതനക്ട് പകേരന്ധം “സര്കഗ്രാരതനക്ട്” എന്ന വഗ്രാക്കുന്ധം
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
1513/2021.
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66. 102-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 102-ാം വകുപതല “കബഗ്രാര്ഡക്ട്
നതയമതചകതഗ്രാ അധതകേഗ്രാരലപടുതതയകതഗ്രാ ആയ ആളകേള്കകഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കു
പകേരന്ധം “സസസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതകകഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
67. 106-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 106-ാം വകുപതല,—
(i) “ഫെണതകലെകക്ട് ” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്ധം “അകഭൗണതകലെകക്ട്” എന്ന
വഗ്രാകക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;
(ii) "ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേകയഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ
കേമതറതയുലടേകയഗ്രാ" എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണക്ട്.
68. 108-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 108-ാം വകുപതല, “അര്ബന്
ആര്ടക്ട്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട് പകേരന്ധം “കലെഗ്രാ പപതൃകേ”എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
69. 110-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 110-ാം വകുപതല,—
(i) മഗ്രാര്ജതനല ശപീര്ഷകേതതനുപകേരന്ധം തഗ്രാലഴെപറയുന്ന മഗ്രാര്ജതനല ശപീര്ഷകേന്ധം
കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്, അതഗ്രായതക്ട്:— "വതകേസന അകതഗ്രാറതറതകേള്ക്കു പണന്ധം കേടേന്ധം
വഗ്രാങ്ങുന്നതതനുള്ള അധതകേഗ്രാരന്ധം"
(ii) നതലെവതലുള്ള വശ്യവസ്ഥയതലലെ "തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനതതകനഗ്രാ
വതകേസന അകതഗ്രാറതറതകകഗ്രാ" എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട് പകേരന്ധം "വതകേസന അകതഗ്രാറതറതകക്ട്"
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
70. 111-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 111-ാം വകുപതലന്റെ മഗ്രാര്ജതനല
ശപീര്ഷകേതതല “സര്കഗ്രാരതലന്റെയുന്ധം കബഗ്രാര്ഡതലന്റെയുന്ധം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കു പകേരന്ധം
“സര്കഗ്രാര് മുതലെഗ്രായവയുലടേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
71. 112-ാം വകുപതലന്റെ കഭേദഗതത.—പ്രധഗ്രാന ആകതലലെ 112-ാം വകുപതല,—
(1) (2)-ാം ഉപവകുപതല, “ചടതതലന്റെകയഗ്രാ ലറഗുകലെഷലന്റെകയഗ്രാ”
വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട് പകേരന്ധം “ചടതതലന്റെ” എന്ന വഗ്രാകക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;

എന്ന

(2) (3) -ാം ഉപവകുപതല,—
(i) (പവ), (ഇസഡക്ട്), (എഎ) എന്നപീ ഖണ്ഡങ്ങളതല, “അര്ബന് ആര്ടക്ട് " എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട് പകേരന്ധം “കേലെഗ്രാ പപതൃകേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട് ;
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(ii) (എഎ) ഖണ്ഡതതല, “ഫണക്ട്” എന്ന വഗ്രാകതനക്ട് പകേരന്ധം “അകഭൗണക്ട്”
എന്ന വഗ്രാകക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;
(iii) (എബത) ഖണ്ഡതതല, "തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളന്ധം വതകേസന
അകതഗ്രാറതറതകേളന്ധം" എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട് പകേരന്ധം "വതകേസന അകതഗ്രാറതറതകേള്" എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;
(iv) (എഎഫെക്ട്) ഖണ്ഡതതല, “ഫണതകലെകക്ട്” എന്ന വഗ്രാകതനക്ട് പകേരന്ധം
“അകഭൗണതകലെകക്ട്” എന്ന വഗ്രാകക്ട് കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്;
(3) (4)-ാം ഉപവകുപതല,—
(എ) “അലലങതല ലറഗുകലെഷനുന്ധം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണക്ട്;
(ബത) “ചടതതകലെഗ്രാ ലറഗുകലെഷനതകലെഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കക്ട് പകേരന്ധം
“ചടതതല” എന്ന വഗ്രാക്കുന്ധം, “ചടതതകനഗ്രാ ലറഗുകലെഷകനഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്ധം
“ചടതതനക്ട്”
എന്ന
വഗ്രാക്കുന്ധം
“ചടകമഗ്രാ
ലറഗുകലെഷകനഗ്രാ
പ്രകേഗ്രാരന്ധം”
എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്ധം “ചട പ്രകേഗ്രാരന്ധം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേളന്ധം കചെര്കകണതഗ്രാണക്ട്.
72. റദ്ദേഗ്രാകഗ്രാലുന്ധം ഒഴെതവഗ്രാകലുന്ധം.—(1) 2021-ലലെ കകേരള
നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ
(കഭേദഗതത) ഓര്ഡതനന്സക്ട് ( 2021-ലലെ 122) ഇതതനഗ്രാല റദ്ദേഗ്രാകതയതരതക്കുന്നു.
(2) അങ്ങലന റദ്ദേഗ്രാകതയതരുന്നഗ്രാലതലന്നയുന്ധം, പ്രസ്തുത ഓര്ഡതനന്സക്ട് പ്രകേഗ്രാരന്ധം
കഭേദഗതത ലചെയലപട പ്രധഗ്രാന ആകതന്കേപീഴെതല ലചെയ്തകതഗ്രാ ലചെയ്തതഗ്രായത കേരുതലപടുന്നകതഗ്രാ
ആയ ഏലതങതലുന്ധം കേഗ്രാരശ്യകമഗ്രാ എടുതകതഗ്രാ എടുതതഗ്രായത കേരുതലപടുന്നകതഗ്രാ ആയ
ഏലതങതലുന്ധം നടേപടേതകയഗ്രാ, ഈ ആകക്ട് പ്രകേഗ്രാരന്ധം
കഭേദഗതത ലചെയലപട പ്രധഗ്രാന
ആകതന്കേപീഴെതല ലചെയ്തതഗ്രാകയഗ്രാ എടുതതഗ്രാകയഗ്രാ കേരുതലപകടേണതഗ്രാണക്ട് .

കകേരള നതയമസഭേഗ്രാ ലസക്രകടറതയറക്ട്,
തതരുവനനപുരന്ധം,
2021 ഒകകഗ്രാബര് 4.

എസക്ട്. വത. ഉണ്ണതകൃഷ്ണന് നഗ്രായര്,
ലസക്രടറത.

