
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

തിരുവ  നഗരസഭ 
വി ാപനം 

 
E5-15114/2020         2022 ആഗ ് 06 
 

2016 - െല േകരള നഗര- ഗാമാസൂ തണ ആക് ിെല (2016 െല 9-mw ആക് ് 50-mw 

വകു ിെ  2-mw ഉപവകു ും 46-mw വകു ിെ  1-mw ഉപവകു ും പകാരം തിരുവ  
മുനിസി ാലി ിയ് ു േവ ിയു  വിശദ നഗരാസൂ തണ പ തി വ തിയാനം 
വരു ു തിനു  ഉേ ശ ം േഫാറം-1 ൽ ഇതിനാൽ വി ാപനം െച ു ു. 

 
(ഒ ്)  

െസ ക റി 
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ഫാറം -1 
2021 െല േകരള നഗര ഗാമാസൂ തണ (വിശദ നഗരാസൂ തണ പ തി രൂപീകരണവും അനുമതി 

നൽകലും) ച ൾ (ച ം 4(1) കാണുക) 
 

തിരുവ  മുനിസി ൽ കൗൺസിൽ 
 

2016 - െല േകരള നഗര- ഗാമാസൂ തണ ആക് ിെല (2016 െല 9-mw ആക്  ്50-mw 

വകു ിെ  2-mw ഉപവകു ും 46-mw വകു ിെ  1-mw ഉപവകു ും പകാരം 
തിരുവ  മുനിസി ാലി ിയ് ു േവ ിയു  വിശദ നഗരാസൂ തണ പ തി 

വ തിയാനം വരു ു തിനു  ഉേ ശ ിെ  വി ാപനം. 
 

11.02.1987-mw തീയതിയിൽ GOMS No LAD. ( ) .42/87/  പകാരം സർ ാർ അംഗീകരി ് 30.01.2010-

mw തീയതിയിൽ GO MS No LSGD.  ( ) . 21/2010/  പകാരം വ തിയാനം വരു ി സർ ാർ 
അംഗീകരി  തിരുവ  മുനിസി ാലി ി ുേവ ിയു  ഡീെ യ്ൽഡ് ടൗൺ ാനിംഗ് സ്കീം 
േഫാർ െസൻ ടൽ ഏരിയ തിരുവ  എ  വിശദ നഗരാസൂ തണ പ തിയിൽ നിലവിെല 
വികസിത സാഹചര ൾ നുസൃതമായി മാ ൾ ഉൾെ ടു ു തിന് പസ്തുത പ തി 
വ തിയാനം വരു ുവാൻ ഉേ ശി ു ു. 
 

2016 - െല േകരള നഗര- ഗാമാസൂ തണ ആക് ിെല (2016 െല 9-mw ആക് ് 50-mw 

വകു ിെ  2-mw ഉപവകു ും 46-mw വകു ിെ  1-mw ഉപവകു ും പകാരം തിരുവ  മുനിസി ൽ 
കൗൺസിൽ, താെഴ വിശദമാ ിയിരി ു  ഉേ ശ േളാടും ല േളാടും കൂടിയു  
ഡീെ യ്ൽഡ് ടൗൺ ാനിംഗ് സ്കീം േഫാർ െസൻ ടൽ ഏരിയ തിരുവ  - വിശദ 

നഗരാസൂ തണ പ തി വ തിയാനം വരു ുവാൻ 29.07.2022-mw തീയതിയിൽ നട  

േയാഗ ിൽ 36-mw ന ർ പേമയം പകാരം തീരുമാനി ിരി ു ു. 
 
 (എ.) പ തി വ തിയാനം വരു ു തിനു  ഉേ ശ ം. 
 
തിരുവ  നഗര ഹൃദയ ഭാഗമായ െസൻ ടൽ ഏരിയയുെട വികസനം, െമ െ  ഗതാഗത 
സൗകര േളാട് കൂടിയും, കൂടുതൽ െപാതു സൗകര േളാട് കൂടിയും 
നവീകരി ു തിനായി നിയ ി മായ ഭൂവികസനം ല മാ ുക എ  
ഉേ ശ േളാെടയാണ് െസൻ ടൽ ഏരിയ തിരുവ  എ  വിശദനഗരാസൂ തണ പ തി 
ത ാറാ ിയിരു ത്.  

എ ാൽ പുതിയ വികസിത സാഹചര ൾ നുസൃതമായി മാ ൾ 
ഉൾെ ടു ു തിന് പസ്തുത പ തി വ തിയാനം വരു ുവാൻ ഉേ ശി ു ു. 
 
 (ബി.) പ തി വ തിയാനം വരു ു തിനു  ല ൾ. 
 
നഗര ിെ  വികസന ഗതിേയാട് േചർ ുേപാകു  തര ിൽ 
ഭൂഉപേയാഗ ിൽ/ഭൂവിനിേയാഗ ിെ  േമഖലാ നിയ ണ ളിൽ വ തിയാനം 
വരു ുക. 
 
 
 
(സി.) അതിരുകൾ : (സർേ  ന റുകൾ) 
 
വട ്  - 112, 113, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 539 
കിഴ ്  - 541, 542, 543, 210 
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െത ്   - 215, 216, 217, 218, 199 
പടി ാറ് - 203, 202, 114  
 
(ഡി.) റവന ൂ സർേ  / അെ ിൽ റീ സർേ  ന റുകൾ, ബാധകമാകു  പ ം േ ാ ് 
ന റുകളും റവന ൂ വാർഡ് ന റുകളും / ഉൾെ ി ു  േദശ ിെ  േപര് , അേതാെടാ ം 
അതാത് റവന ൂ വിേ ജുകളുെട േപര്. : തിരുവ  വി ജ്, കു ുഴ വി ജ് 
 
(ഇ) ആസൂ തണ പേദശ ിെ  ഏകേദശ വിസ്തൃതി : 49 െഹ ർ  
 
ആസൂ തണ പേദശ ിെ  മാ ് (ഡിഎസ്എൻ/01) തിരുവ  മുനിസി ൽ കൗൺസിൽ 
ഓഫീസിൽ, ഓഫീസ് പവൃ ി സമയ ് പരിേശാധനയ് ായി സൂ ി ിരി ു ു. 
 

2016 - െല േകരള നഗര- ഗാമാസൂ തണ ആക് ിെല (2016 െല 9-mw ആക് ് 50-mw 

വകു ിെ  2-mw ഉപവകു ും 46-mw വകു ിെ  1-mw ഉപവകു ും പകാരം ടി. വിവരം ഇതിനാൽ 
വി ാപനം െച ു ു. 

 
 
 
 

 
  (ഒ ്)       (ഒ ്) 

െസ ക റി      െചയർേപഴ്സൺ 
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