അനുബന്ധം II
സംസ്ഥാന ഡീലിമിറ്റേഷന് കമ്മിഷന്, റ്റകരളം
മുനിസിപ്പാലിേി/മുനിസിപ്പല് റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷനുകളിലല വാര്പ്ുകളുലെ പുനര്പ്വിഭജനവം അതിര്പ്തി
നിശ്ചയിക്കലം : മാര്പ്ഗ നിര്പ്റ്റേശങ്ങള്
പ്രാരംഭം : 1994 ലല റ്റകരള മുനിസിപ്പാലിേി ആക്ടിലല 6-ാാാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഒരു
മുനിസിപ്പാലിേിക്ക് ഇരുപതിനായിരം ജനസംഖ്യവലര 26 കൗണ്സിലര്പ്മാരും പരമാവധി 53
എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്കു വിറ്റധയമായി, ഇരുപതിനായിരതില് കൂടുതലള്ള ഓറ്റരാ 2500 ജനസംഖ്യയ്ക്ക്
ഒരു അധിക കൗണ്സിലര്പ് വീതവം ഒരു മുനിസിപ്പല് റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷന്
നാല ലക്ഷം
ജനസംഖ്യവലര 56 കൗണ്സിലര്പ്മാരും, പരമാവധി 101 എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്കു വിറ്റധയമായി, നാല
ലക്ഷതില്കൂടുതലള്ള ഓറ്റരാ പതിനായിരം ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ഒരു അധിക കൗണ്സിലര്പ് വീതവം
ആകാലമന്ന്
വയവസ്ഥ
ലെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രസ്തുത
മാനദണ്ഡങ്ങള്
അനുസരിച്ച്
മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷനുകളിലല വാര്പ്ുകളുലെ എണ്ണം നിശ്ചയിച്ചുലകാണ്ട് സര്പ്ക്കാര്പ്
26.2.2020തീയതിയിലല സ.ഉ.(അച്ചെി) 20/2020/തസവഭവ നമ്പരായി ഗസേ് വിജ്ഞാപനം
(27.2.2020 ലല 678-ാാാം നമ്പര്പ് അസാധാരണ ഗസോയി പ്രസിദ്ധലപ്പടുതിയ SRO
No.155/2020) പുേലപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2011 ലല ലസന്സസ് ജനസംഖ്യയുലെ അെിസ്ഥാനതിലാണ്
വാര്പ്ുകളുലെ എണ്ണം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. റ്റകരള മുനിസിപ്പാലിേി ആക്ട് 69-ാാാം വകുപ്പ്
അനുസരിച്ച് ഒരു മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വാര്പ്ുകളുലെ എണ്ണം
അനുസരിച്ച് ആ മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷലന വാര്പ്ുകളായി വിഭജിറ്റക്കണ്ടതം അവയുലെ
അതിരുകള് നിര്പ്ണ്ണയിറ്റക്കണ്ടതം സംസ്ഥാന ഡീലിമിറ്റേഷന് കമ്മിഷന് ആണ്. സര്പ്ക്കാര്പ്
വിജ്ഞാപന
പ്രകാരം
വാര്പ്ുകളുലെ
എണ്ണതില്
വയതയാസം
വന്നിട്ടുള്ള
മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷനുകളുലെ നിലവിലള്ള വാര്പ്ുകലള ഡീലിമിറ്റേഷന് കമ്മിഷന്
പുനര്പ്വിഭജനം നെത്തുന്നതാണ്. വാര്പ്ഡ് വിഭജന ലപ്രാറ്റപ്പാസല് തയ്യാോക്കി കമ്മിഷന്
സമര്പ്പ്പിക്കുന്നതിന് അതാത് ജില്ലാ ലതരലെടുപ്പ് ഉറ്റദയാഗസ്ഥലന ചുമതലലപ്പടുത്തുന്നു.
മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷന് ലസക്രട്ടേിമാര്പ് അതാത് ജില്ലാ തിരലെടുപ്പ് ഉറ്റദയാഗസ്ഥന്
കരെ് ലപ്രാറ്റപ്പാസല് തയ്യാോക്കി നല്റ്റകണ്ടതാണ്. ലസക്രട്ടേിമാര്പ് സതയസന്ധമായും
നിഷ്പക്ഷമായും സുതാരയമായും കമ്മിഷന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള് അനുസരിച്ചും ഈ
കൃതയം നിര്പ്വഹിറ്റക്കണ്ടതാണ്. ജില്ലാ ലതരലെടുപ്പ് ഉറ്റദയാഗസ്ഥന് പ്രസ്തുത ലപ്രാറ്റപ്പാസല്
പരിറ്റശാധിച്ച് ഡീലിമിറ്റേഷന് കമ്മിഷലെ മാര്പ്ഗ നിര്പ്റ്റേശങ്ങള്ക്കനുസൃതമാലണന്ന് ഉേപ്പു
വരുതി കമ്മിഷന് സമര്പ്പ്പിറ്റക്കണ്ടതാണ്. കമ്മിഷന് ആയത് പരിറ്റശാധിച്ച് അതിര്പ്തി
നിര്പ്ണ്ണയിച്ചുലകാണ്ടുള്ള കരെ് വിജ്ഞാപനം ലപാതജനങ്ങളില് നിന്നും ആറ്റക്ഷപങ്ങളും
അഭിപ്രായങ്ങളും
ക്ഷണിച്ചുലകാണ്ട്
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
കരെ്
വിജ്ഞാപനം
ലപാതജനങ്ങള്ക്കും
രാഷ്ട്രീയ
പാര്പ്ട്ടികള്ക്കും
ലഭയമാക്കുന്നതിനും
വിപുലമായ
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പ്രസിദ്ധീകരണതിനും
ക്രമീകരണങ്ങള്
ജില്ലാ
ലതരലെടുപ്പ്
ഉറ്റദയാഗസ്ഥന്
ലെറ്റയ്യണ്ടതാണ്. കമ്മിഷന് മുമ്പാലക സമര്പ്പ്പിറ്റക്കണ്ട ആറ്റക്ഷപറ്റമാ, അഭിപ്രായറ്റമാ കമ്മിഷന്
ലസക്രട്ടേി മുമ്പാലക റ്റനരിറ്റട്ടാ, രജിസ്റ്റര്പ് ലെയ്ത തപാല് മുറ്റഖ്നറ്റയാ, കമ്മിഷന് ഇതിറ്റലക്കായി
ചുമതലലപ്പടുതിയിട്ടുള്ള ബന്ധലപ്പട്ട ജില്ലാ തിരലെടുപ്പ് ഉറ്റദയാഗസ്ഥന് മുമ്പാലക റ്റനരിറ്റട്ടാ,
രജിസ്റ്റര്പ് ലെയ്ത തപാല് മാര്പ്ഗറ്റമാ നല്റ്റകണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം നല്കുന്നവറ്റയാലൊപ്പം
ഏലതങ്കിലം റ്റരഖ്കള് ഹാജരാക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുലണ്ടങ്കില് അവയുലെ സവയം
സാക്ഷയലപ്പടുതിയ പകര്പ്പ്പുകളും നല്റ്റകണ്ടതാണ്. ആറ്റക്ഷപങ്ങളും നിര്പ്റ്റേശങ്ങളും
അഭിപ്രായങ്ങളും ജില്ലാ തിരലെടുപ്പ് ഉറ്റദയാഗസ്ഥന്, കമ്മിഷലെ അംഗീകാരറ്റതാലെ
അനുറ്റയാജയരായ ഉറ്റദയാഗസ്ഥര്പ് മുറ്റഖ്ന അറ്റനവഷണ വിറ്റധയമാക്കിയും ബന്ധലപ്പട്ട തറ്റേശ
ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളില്
നിന്നും
വിവരങ്ങള്
റ്റശഖ്രിച്ചും
അതിറ്റേലള്ള
അറ്റനവഷണ/പരിറ്റശാധനാ േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ട് വയക്തമായ അഭിപ്രായക്കുേിപ്പ് സഹിതം കമ്മിഷന്
സമര്പ്പ്പിറ്റക്കണ്ടതമാണ്.
ഡീലിമിറ്റേഷന്
കമ്മിഷന്,
പരാതികളും
അവയിറ്റേലള്ള
അറ്റനവഷണ/പരിറ്റശാധന
േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ടുകളും
ജില്ലാ
തിരലെടുപ്പ്
ഉറ്റദയാഗസ്ഥരുലെ
അഭിപ്രായക്കുേിപ്പും പരിറ്റശാധിക്കുന്നതം യുക്തലമന്നു റ്റതാന്നുന്ന പക്ഷം ആറ്റക്ഷപം നല്കിയ
ആളിലനറ്റയാ, അഭിപ്രായം നല്കിയ ആളിലനറ്റയാ റ്റനരില് റ്റകട്ട് എല്ലാ വസ്തുതകളും
വിശദമായി വിലയിരുതിയറ്റശഷം വാര്പ്ഡ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ ഉതരവ്
പുേലപ്പടുവിക്കുന്നതാണ്.
2. മാനദണ്ഡങ്ങള് : മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷനുകലള വാര്പ്ുകളായി വിഭജിക്കുന്ന തിനും
അവയുലെ അതിര്പ്തികള് നിര്പ്ണ്ണയിക്കുന്നതിനും വയക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങള് ഇന്തയന്
ഭരണഘെനയിലം 1994 ലല മുനിസിപ്പാലിേി ആക്ടിലം വയവസ്ഥ ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘെനയിലല
243-േി അനുറ്റേദം അനുസരിച്ച് ഒരു മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷലെ ഒരു വാര്പ്ഡിലല
ജനസംഖ്യ കഴിയുന്നതം ആ മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷനിലല മറ്റു ഓറ്റരാ വാര്പ്ഡിറ്റലയും
ജനസംഖ്യറ്റയാെ് തലയമായിരിക്കണം. അതായത് ഒരു മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷനിലെ
ജനസംഖ്യലയ ആ മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷനിലെ ആലക വാര്പ്ുകളുലെ എണ്ണം ലകാണ്ട്
ഹരിച്ച് കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം ആ മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷനിലല ഓറ്റരാ വാര്പ്ുകളുറ്റെയും
ജനസംഖ്യ.
പുനര്പ്വിഭജനം നെത്തുറ്റമ്പാള് വാര്പ്ുകളുലെ അതിരുകള് കഴിയുന്നിെറ്റതാളം
പ്രകൃതയാലള്ളവ ആയിരിക്കണം. നദി, പുഴ, റ്റതാെ്, കായല് തെങ്ങി പ്രകൃതിദതങ്ങളായ
അതിരുകള്ക്ക് പുേറ്റമ, റ്റോഡ്, നെപ്പാത, ലെറുവഴികള്, ലേയില്റ്റവലലന്, ലപാത
സ്ഥാപനങ്ങള്
തെങ്ങി
വയക്തമായി
തിരിച്ചേിയാവന്നവയും
അതിരുകളായി
കണക്കാക്കാവന്നതാണ്. പ്രകൃതയാലള്ള അതിരുകള് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി ഒരു വാര്പ്ഡിലെ
ശരാശരി ജനസംഖ്യയില് റ്റനരിയറ്റതാതിലള്ള വയതയാസം അനുവദനീയമാണ്. എന്നാല്
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അങ്ങലന കൂട്ടുകറ്റയാ കുേയ്ക്കുകറ്റയാ ലെയ്യുന്നത് യാലതാരു കാരണവശാലം ശരാശരി
ജനസംഖ്യയുലെ
പത്
ശതമാനതില്
കവിയാന്
പാെില്ല.
ഏലതങ്കിലം
പ്രറ്റതയകസാഹെരയതില് റ്റമല്പ്പേെ നിബന്ധന പാലിക്കാന് കഴിയാതപക്ഷം അതിനുള്ള
മതിയായ കാരണങ്ങള് കമ്മിഷലന റ്റബാദ്ധയലപ്പടുറ്റതണ്ടതാണ്.
മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷലെ
ജനസാന്ദ്രതയും
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ
കിെപ്പും
കണക്കിലലടുത് ഓറ്റരാ വാര്പ്ഡിന്റ്റേയും ആകൃതിയും വലിപ്പവം നിശ്ചയിറ്റക്കണ്ടതാണ്.
വാര്പ്ഡിലെ അതിരുകള് അകാരണമായി വളലച്ചാെിക്കാന് പാെില്ല. സമ്മതിദായകരുലെ
യാത്രാസൗകരയം, വാര്പ്താവിനിമയ സൗകരയം, റ്റപാളിംഗ് റ്റസ്റ്റഷനുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള
സൗകരയം തെങ്ങിയവയും കണക്കിലലടുക്കണം. വാര്പ്ു വിഭജനം നഗരസഭയുലെ വെക്കു
പെിൊറു ദിക്കില് നിന്നും തെങ്ങണം. വെക്കു പെിൊറു നിന്നു തെങ്ങി റ്റലാക്ക് ലവസായി
വലറ്റതക്കായിരിക്കണം മറ്റു വാര്പ്ുകളുലെ രൂപീകരണം. അതായത് ഒന്നാമലത വാര്പ്ഡ്
നഗരസഭയുലെ വെക്കു പെിൊറുള്ളതായിരിക്കണം. രണ്ട്, മൂന്ന് തെങ്ങി മറ്റു വാര്പ്ുകള്
ഒന്നാം വാര്പ്ഡിലെ വലതഭാഗതായി ചുേിവറ്റരണ്ടതം അവസാന വാര്പ്ഡിലെ അതിര് ഒന്നാം
വാര്പ്ഡിലെ അതിരുമായി റ്റെര്പ്ന്നു വറ്റരണ്ടതമാണ്.
വാര്പ്ഡിനു നമ്പര്പ് നല്കുന്നതിനുപുേറ്റമ, റ്റപരും നല്റ്റകണ്ടതാണ്..
വാര്പ്ഡ്
ഉള്ലക്കാള്ളുന്ന ലെറുപ്രറ്റദശങ്ങളില് ഏേവം പ്രധാനലപ്പട്ടതം പരലക്ക അേിയലപ്പടുന്നതമായ
പ്രറ്റദശതിലെ റ്റപരാണ് വാര്പ്ഡിന് നല്റ്റകണ്ടത്. എന്നാല് ഏലതങ്കിലം വീെിലെറ്റയാ,
കുടുംബതിലെറ്റയാ, മതസ്ഥാപനങ്ങളുലെറ്റയാ റ്റപര് നല്കാന് പാെില്ലാതതമാണ്.
വാര്പ്ഡ്
വിഭജനം
സംബന്ധിച്ച
മാനദണ്ഡങ്ങളും
നെപെിക്രമങ്ങളും
വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി നഗരസഭാ ലസക്രട്ടേിമാര്പ്ക്കായി ഒരു പരിശീലന പരിപാെി ജില്ലാ
തിരലെടുപ്പ് ഉറ്റദയാഗസ്ഥന് സംഘെിപ്പിറ്റക്കണ്ടതാണ്.
3. നിര്പ്േിഷ്ട വാര്പ്ഡിലല ജനസംഖ്യ തിട്ടലപ്പടുത്തുന്ന വിധം: വാര്പ്ഡ് വിഭജനതിലെ അെിസ്ഥാന
മാനദണ്ഡം ജനസംഖ്യയാണ്. 2011 ലല ലസന്സസ് േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ട് പ്രകാരമുള്ള ജനസംഖ്യയുലെ
കണക്കുകളാണ് ഇറ്റപ്പാള് നിലവിലള്ളത്. പ്രസ്തുത ജനസംഖ്യലയ നഗരസഭയിലല ആലക
വാസഗൃഹങ്ങളുലെ എണ്ണം ലകാണ്ട് ഹരിച്ച് ഒരു വീട്ടിലല ശരാശരി ആളുകളുലെ എണ്ണം
കലണ്ടതണം. ഇങ്ങലന കലണ്ടത്തുന്ന സംഖ്യ ലകാണ്ട് നിര്പ്േിഷ്ട വാര്പ്ഡില് ഉള്ലപ്പടുന്ന
വാസഗൃഹങ്ങളുലെ എണ്ണലത ഗുണിച്ചാല് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആ വാര്പ്ഡിലല ജനസംഖ്യ.
വാസഗൃഹങ്ങളുലെ എണ്ണം വസ്തുനികുതി നിര്പ്ണ്ണയതിനും അനുബന്ധ പ്രവര്പ്തനങ്ങള്ക്കും
നഗരസഭകളില് ഉപറ്റയാഗിച്ചു വരുന്ന സഞ്ചയ റ്റസാഫ്റ്റ് ലവയേിലല വിവരങ്ങള്ക്ക്
അനുസൃതമായിരിറ്റക്കണ്ടതാണ്. നിര്പ്േിഷ്ട വാര്പ്ുകളിലല
തിട്ടലപ്പടുതിയ ജനസംഖ്യ
കണക്കാക്കുന്ന വിധം അനുബന്ധം 6 ല് റ്റെര്പ്തിട്ടുണ്ട്
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4. നെപെിക്രമം : വാര്പ്ു വിഭജനതിലെ അെിസ്ഥാന മാനദണ്ഡം ജനസംഖ്യയാണ്.
മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷലെ 2011 ലല ലസന്സസ് േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ട് പ്രകാരമുള്ള ജനസംഖ്യയുലെ
കണക്കുകള് ഇറ്റപ്പാള് ലഭയമാണ്. പുനര്പ്വിഭജിക്കലപ്പട്ട ഒരു വാര്പ്ഡില്, ആ വാര്പ്ഡിലെ
അതിരുകള്ക്കുള്ളില് വരുന്ന എല്ലാ ലകട്ടിെങ്ങളുറ്റെയും ലകട്ടിെ നമ്പര്പ് കൂെി ലസക്രട്ടേിമാര്പ്
തയ്യാോക്കുന്ന കരെ് വിഭജന േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ടില് കാണിച്ചിരിക്കണം. അതായത്, നിലവിലള്ള ........
നമ്പര്പ്
വാര്പ്ഡിലല ........ നമ്പര്പ് മുതല് ....... നമ്പര്പ് വലരയുള്ള ലകട്ടിെങ്ങളും എന്നിങ്ങലന
പ്രറ്റതയകം എഴുതി റ്റെര്പ്ക്കണം. ഉദാഹരണതിന് നിലവിലള്ള 2-ാാാം വാര്പ്ഡിലല 37 മുതല്
187 വലരയും 3-ാാാം വാര്പ്ഡിലല 8 മുതല് 244 വലരയും ഉള്ള 388 ലകട്ടിെങ്ങളും എന്നിങ്ങലന
റ്റരഖ്ലപ്പടുറ്റതണ്ടതാണ്. കൂൊലത കരെ് വിഭജന നിര്പ്റ്റേശങ്ങളില് നിര്പ്േിഷ്ട വാര്പ്ുകളുലെ
അതിരുകള് വയക്തമായി റ്റരഖ്ലപ്പടുതിയിരിക്കണം.
നിര്പ്േിഷ്ട വാര്പ്ുകളുലെ അതിരുകള് വെക്ക്, കിഴക്ക്, ലതക്ക്, പെിൊേ് എന്നിങ്ങലന
തെര്പ്ച്ചയായി റ്റരഖ്ലപ്പടുറ്റതണ്ടതാണ്.
മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷന് ലസക്രട്ടേിമാര്പ് വാര്പ്ുവിഭജന േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ടിറ്റനാലൊപ്പം
മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷലെ ലപാതവിലള്ള അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് ഉള്ലക്കാള്ളുന്ന ഒരു
േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ടു കൂെി അനുബന്ധം 1 ലല മാതൃകയില് തയ്യാോക്കണം.
കരെ് വാര്പ്ുവിഭജന േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ടുകള് തയ്യാോക്കുറ്റമ്പാള് ഓറ്റരാ വാര്പ്ഡിലന
സംബന്ധിച്ചും അനുബന്ധം 2 പ്രകാരമുള്ള ഒരു േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ടു കൂെി തയ്യാോക്കണം.
നിലവിലള്ള വാര്പ്ുകള് കാണിക്കുന്നതം ഡീലിമിറ്റേഷന് കമ്മിഷന് അംഗീകരിച്ചതമായ
നഗരസഭയുലെ ഭൂപെം, സംസ്ഥാന ലതരലെടുപ്പ് കമ്മിഷലെ നിര്പ്റ്റേശാനുസരണം
തയ്യാോക്കി അംഗീകരിച്ച ഭൂപെം, നിര്പ്േിഷ്ട വാര്പ്ുകള് കാണിക്കുന്ന മലോരു ഭൂപെം എന്നിവ
േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ടിറ്റനാലൊപ്പം
റ്റെര്പ്തിരിക്കണം.
സംസ്ഥാന
ലതരലെടുപ്പ്
കമ്മിഷലെ
നിര്പ്റ്റേശാനുസരണം തയ്യാോക്കി അംഗീകരിച്ച ഭൂപെതിലെ അെിസ്ഥാനതിലാണ് നിര്പ്േിഷ്ട
വാര്പ്ുകളുലെ അതിരുകള് വയക്തമാക്കുന്ന ഭൂപെം തയ്യാോറ്റക്കണ്ടത്. ഭൂപെങ്ങള്
മുനിസിപ്പാലിേികള് എ2 ലസസ് റ്റപപ്പേിലം റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷനുകള് എ1 ലസസ് റ്റപപ്പേിലമാണ്
തയ്യാോറ്റക്കണ്ടത്.
നിര്പ്േിഷ്ട
വാര്പ്ുകലളക്കുേിച്ചുള്ള
േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ട്
വാര്പ്ുകളുലെ
ക്രമനമ്പരുകള്
അനുസരിച്ചുറ്റവണം തയ്യാോക്കാന്.
1, 2, 3 എന്നിങ്ങലനയുള്ള ക്രമതില് േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ട്
വാര്പ്ുകളുലെ ഭൂപെങ്ങള് ഉള്പ്പലെ എ4 ലസസിലള്ള റ്റപപ്പേില് ആയിരിക്കണം
തയ്യാോറ്റക്കണ്ടത്.
റ്റമല് വിവരിച്ച േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ടുകറ്റളാലൊപ്പം അനുബന്ധം 3 പ്രകാരമുള്ള ഒരു സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റും
അനുബന്ധം 4 പ്രകാരമുള്ള പട്ടികയും അനുബന്ധം 5 പ്രകാരം നിലവിലള്ള ലകട്ടിെങ്ങലള
നിര്പ്േിഷ്ട
വാര്പ്ുകളില്
ഉള്ലപ്പടുതിയത
സംബന്ധിച്ച
പട്ടികയുംകൂെി
ഉള്ലക്കാള്ളിറ്റക്കണ്ടതാണ്.
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റ്റമല്പ്പേെ േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ടുകളുമായി ജില്ലാ തിരലെടുപ്പ് ഉറ്റദയാഗസ്ഥന് നിശ്ചയിക്കുന്ന
സമയത്തും സ്ഥലത്തും ലസക്രട്ടേിമാര്പ് ഹാജരാറ്റകണ്ടതാണ്. ഓറ്റരാ ദിവസവം ഹാജരാറ്റകണ്ട
ലസക്രട്ടേിമാര്പ് ഏലതല്ലാം നഗരസഭയുറ്റെതാലണന്ന് പരിശീലന ദിവസം തലന്ന
നിശ്ചയിക്കാവന്നതം ആ വിവരം അവലര റ്റനരിട്ട് അേിയിക്കാവന്നതമാണ്. ലസക്രട്ടേിമാര്പ്
േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ട് നല്കുന്ന സമയത് അവരുലെ സാന്നിദ്ധയതില് തലന്ന ജില്ലാ തിരലെടുപ്പ്
ഉറ്റദയാഗസ്ഥറ്റനാ
ചുമതലലപ്പടുതിയ
ഉറ്റദയാഗസ്ഥറ്റരാ
േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ട്
പരിറ്റശാധിച്ച്
റ്റപാരായ്മകളുലണ്ടങ്കില് പരിഹരിക്കാന് മതിയായ നിര്പ്റ്റേശം നല്റ്റകണ്ടതം റ്റപാരായ്മകള്
പരിഹരിച്ച്
അടുത
ദിവസം
തലന്ന
ലസക്രട്ടേിമാര്പ്
ഹാജരാറ്റക്കണ്ടതമാണ്.
പരിറ്റശാധനകള്ക്കുറ്റശഷം ജില്ലാ തിരലെടുപ്പ് ഉറ്റദയാഗസ്ഥന് കരെ് നിര്പ്റ്റേശങ്ങള്
തയ്യാോക്കി ഡീലിമിറ്റേഷന് കമ്മിഷന് സമര്പ്പ്പിറ്റക്കണ്ടതം കമ്മിഷന് അവ പരിറ്റശാധിച്ച് കരെ്
വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധലപ്പടുത്തുന്നതമാണ്.
കരെ് വാര്പ്ഡ് വിഭജന നിര്പ്റ്റേശങ്ങള് മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷലെ റ്റനാട്ടീസ്
റ്റബാര്പ്ഡിലം മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷന് പ്രറ്റദശത് ഉള്ലപ്പടുന്ന വാര്പ്ഡ് റ്റകന്ദ്രങ്ങള്,
വിറ്റല്ലജ് ആഫീസുകള്, വായനശാലകള്, റ്റേഷന്കെകള്, മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷലെ
വാര്പ്താ
റ്റബാര്പ്ുകള്
ലപാതപ്രാധാനയമുള്ള
സ്ഥലങ്ങള്
എന്നിവിെങ്ങളിലം
പ്രസിദ്ധലപ്പടുറ്റതണ്ടതാണ്.
റ്റദശീയതലതിലം സംസ്ഥാന തലതിലം അംഗീകാരമുള്ള
രാഷ്ട്രീയ പാര്പ്ട്ടികളുറ്റെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭയില് പ്രാതിനിധയമുള്ള രാഷ്ട്രീയ
പാര്പ്ട്ടികളുറ്റെയും മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷന്തല സമിതികള്ക്ക് കരെ് വിഭജന
നിര്പ്റ്റേശങ്ങളുലെ മൂന്നു റ്റകാപ്പികള് വീതം വില ഈൊക്കാലത നല്റ്റകണ്ടതാണ്. മോലരങ്കിലം
ആവശയലപ്പടുന്ന പക്ഷം റ്റഫാറ്റട്ടാ റ്റകാപ്പിക്കുള്ള നിരക്ക് ഈൊക്കിലക്കാണ്ട് പകപ്പുകള്
നല്കാവന്നതാണ്.
ജില്ലാ
ഇന്ഫര്പ്റ്റമഷന്
ആഫീസില്
ജില്ലയിലല
എല്ലാ
മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷനുകളുറ്റെയും കരെ് നിര്പ്റ്റേശങ്ങളുലെ പകര്പ്പ്പ് ആവശയക്കാരുലെ
േഫേന്സിനായി സൂക്ഷിറ്റക്കണ്ടതാണ്.
കരെ് വിജ്ഞാപനതിലെ പകര്പ്പ്പ് ജില്ലാ
ഇന്ഫര്പ്റ്റമഷന് ആഫീസില് ലഭയമാറ്റക്കണ്ടത് ജില്ലാ ലതരലെടുപ്പ് ഉറ്റദയാഗസ്ഥലെ
ചുമതലയാണ്. ഇപ്രകാരം പ്രസിദ്ധലപ്പടുതിയ വിവരം ഡീലിമിറ്റേഷന് കമ്മിഷലന റ്റരഖ്ാമൂലം
അേിയിറ്റക്കണ്ടതാണ്. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളില് കരെ് വിഭജന നിര്പ്റ്റേശങ്ങള് പ്രസിദ്ധലപ്പടുതാനും,
പകര്പ്പ്പുകള്
നല്കാനും
മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷന്
ലസക്രട്ടേിമാലര
ചുമതലലപ്പടുറ്റതണ്ടതാണ്.
5. പരാതികളും അഭിപ്രായങ്ങളും : മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷനുകളുലെ വാര്പ്ഡ് വിഭജന കരെ്
നിര്പ്റ്റേശങ്ങലളക്കുേിച്ചുള്ള ആറ്റക്ഷപങ്ങറ്റളാ പരാതികറ്റളാ അഭിപ്രായങ്ങറ്റളാ ഡീലിമിറ്റേഷന്
കമ്മിഷന്
ലസക്രട്ടേിറ്റക്കാ
ബന്ധലപ്പട്ട
ജില്ലാ
ലതരലെടുപ്പ്
ഉറ്റദയാഗസ്ഥറ്റനാ
സമര്പ്പ്പിറ്റക്കണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില് തലന്ന അവ നല്കിയിരിക്കണലമന്ന
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അേിയിപ്പ് ലപാതജനങ്ങള്ക്ക് നല്റ്റകണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്ക് റ്റശഷം ലഭിക്കുന്ന
പരാതികള് ഒരു കാരണവശാലം സവീകരിറ്റക്കണ്ടതില്ല.
6. പരാതികളിറ്റേലള്ള അറ്റനവഷണം: ജില്ലാ ലതരലെടുപ്പ് ഉറ്റദയാഗസ്ഥന് റ്റനരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതം
കമ്മിഷനില് നിന്ന് അയച്ചുകിട്ടുന്നതമായ ആറ്റക്ഷപങ്ങളും പരാതികളും അഭിപ്രായങ്ങളും
അറ്റനവഷിക്കുന്നതിനും പരിറ്റശാധന നെത്തുന്നതിനും അനുറ്റയാജയരായ ഉറ്റദയാഗസ്ഥലര
നിറ്റയാഗിച്ച് ഉതരവ് പുേലപ്പടുവിക്കുന്നതാണ്.
കരെ് വിഭജന നിര്പ്റ്റേശങ്ങളിറ്റേല് ലഭിക്കുന്ന ആറ്റക്ഷപങ്ങളിലം പരാതികളിലം
നിര്പ്റ്റേശങ്ങളിലം അറ്റനവഷണ ഉറ്റദയാഗസ്ഥോര്പ് താലഴ പേയുന്ന കാരയങ്ങള് പ്രറ്റതയകം
ശ്രദ്ധിച്ച് പരിറ്റശാധിച്ച് അറ്റനവഷണ േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ടില് ഉള്ലപ്പടുറ്റതണ്ടതാണ്.
(1).
മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷറ്റനയും നിര്പ്േിഷ്ട വാര്പ്ുകറ്റളയും കുേിച്ച് ലസക്രട്ടേി
റ്റരഖ്ലപ്പടുതിയിട്ടുള്ള വസ്തുതകള് മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷന് റ്റരഖ്കളുമായി
ഒത്തുറ്റനാക്കി ശരിയാലണന്നു ഉേപ്പു വരുത്തുക.
(2). നിര്പ്േിഷ്ട വാര്പ്ഡില് ഉള്ലക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ജനസംഖ്യ ശരാശരി ജനസംഖ്യയില് നിന്നും
വയതിെലിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കില്
അതിനു
നല്കിയിട്ടുള്ള
കാരണതിന്
മതിയായ
നയായീകരണമുറ്റണ്ടാ.
(3). വാര്പ്ു വിഭജനം വെക്കു പെിൊറു നിന്നുമാറ്റണാ തെങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.
(4). അതിരുകലള
സംബന്ധിച്ചു
നല്കിയിട്ടുള്ള
വിവരണം
വസ്തുതകള്ക്ക്
നിരക്കുന്നതാറ്റണാ
(5). പരാതിയില് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുതകള് വിശകലനം ലെയ്യുകയും അവയുലെ
നിജസ്ഥിതി കണ്ടുപിെിക്കുകയും ലെയ്യുക.
(6). റ്റനരില് സ്ഥലപരിറ്റശാധന നെത്തുക.
(7). നിര്പ്േിഷ്ട വാര്പ്ഡിലെ ആകൃതിയും അതിരുകളും സംബന്ധിച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങള്
പാലിച്ചിട്ടുറ്റണ്ടാ എന്നും അതിരുകള് അകാരണമായി വളലച്ചാെിച്ചിട്ടുറ്റണ്ടാ എന്നും
(8). വയക്തമായ ശുപാര്പ്ശകള്/അഭിപ്രായക്കുേിപ്പ്
അറ്റനവഷണറ്റവളയില് അറ്റനവഷണ ഉറ്റദയാഗസ്ഥര്പ് കഴിയുന്നതം പരാതിക്കാരില് നിന്നും
വിവരറ്റശഖ്രണം നെതാന് ശ്രമിറ്റക്കണ്ടതാണ്.
കൂൊലത പ്രസക്തലമന്ന് റ്റതാന്നുന്ന മറ്റു അനുബന്ധ വസ്തുതകളും വിശദമായി
പരിറ്റശാധിച്ച് പരാതികളുലെ/ആറ്റക്ഷപങ്ങളുലെ നയായാനയായങ്ങലള വിശകലനം ലെയ്ത്
വയക്തമായ ശുപാര്പ്ശകറ്റളാടുകൂെി റ്റവണം അറ്റനവഷണ ഉറ്റദയാഗസ്ഥന് ജില്ലാ തിരലെടുപ്പ്
ഉറ്റദയാഗസ്ഥന് േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ട് സമര്പ്പ്പിറ്റക്കണ്ടത്. േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ട്, കമ്മിഷന് നിര്പ്റ്റേശിക്കുന്ന ഫാേതില്
എ4 ലസസിലള്ള റ്റപപ്പേിലായിരിക്കണം.
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യുക്തലമന്നു റ്റതാന്നുന്ന സംഗതികളിറ്റേല് മാത്രം ഡീലിമിറ്റേഷന് കമ്മിഷന്
പരാതിക്കാലര റ്റനരില് റ്റകള്ക്കുന്നതാണ്. ഡീലിമിറ്റേഷന് കമ്മിഷന് പരാതിക്കാലര റ്റനരില്
റ്റകള്ക്കുന്ന
സമയത്
ജില്ലാ
തിരലെടുപ്പ്
ഉറ്റദയാഗസ്ഥര്പ്,
ബന്ധലപ്പട്ട
മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷന് ലസക്രട്ടേിമാര്പ്, അറ്റനവഷണ ഉറ്റദയാഗസ്ഥര്പ് എന്നിവര്പ്
ഹാജരുണ്ടായിരിറ്റക്കണ്ടതാണ്.
7. ഉതരവ് : കമ്മിഷന് പ്രസിദ്ധലപ്പടുതിയ കരെ് വിജ്ഞാപനം, ലഭിച്ച പരാതികള്,
അറ്റനവഷണ
ഉറ്റദയാഗസ്ഥലെ
േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ട്,
റ്റനരില്റ്റകട്ട സമയത്
പരാതിക്കാര്പ്
ലവളിലപ്പടുതിയ വിവരങ്ങള് തെങ്ങിയ വസ്തുതകള് പഠിച്ചും വിശകലനം ലെയ്തം
ആവശയലമങ്കില് റ്റനരിട്ട് സ്ഥലപരിറ്റശാധന നെതിയും ഡീലിമിറ്റേഷന് കമ്മിഷന്
മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷലെ വാര്പ്ഡ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് യുക്തമായ തീരുമാനം
ലകലക്കാണ്ട് അന്തിമ ഉതരവ് പുേലപ്പടുവിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഉതരവിലെ മൂന്ന് പകര്പ്പ്പുകള്
വീതം അംഗീകൃത രാഷ്ട്രീയ പാര്പ്ട്ടികളുറ്റെയും നിയമസഭയില് പ്രാതിനിധയമുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ
കക്ഷികളുറ്റെയും ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷന്തലതിലള്ള കമ്മിേികള്ക്ക്
സൗജനയമായി നല്കുന്നതാണ്. മേ് ആവശയക്കാര്പ്ക്ക് റ്റഫാറ്റട്ടാറ്റകാപ്പി എടുക്കുന്നതിനുള്ള
നിരക്ക് ഈൊക്കിലക്കാണ്ട് നല്കുന്നതാണ്.
8. സമയബന്ധിത പരിപാെി : വാര്പ്ു വിഭജന നെപെികളുലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില് കമ്മിഷനില്
നിന്നുള്ള
ഉറ്റദയാഗസ്ഥര്പ്
ജില്ലകളും,
ആവശയലമന്ന്
കാണുന്ന
പക്ഷം
മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷനുകളും
സന്ദര്പ്ശിക്കുന്നതം
മതിയായ
നിര്പ്റ്റേശങ്ങള്
നല്കുന്നതമാണ്. മാര്പ്ഗനിര്പ്റ്റേശങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് എലന്തങ്കിലം വിശദീകരണറ്റമാ സംശയ
നിവാരണറ്റമാ ആവശയലമങ്കില് കമ്മിഷനുമായി ബന്ധലപ്പറ്റെണ്ടതാണ്.
റ്റപ്രാഗ്രാം
തീയതികള്
(1). ലസക്രട്ടേിമാരുലെ ജില്ലാതല പരിശീലനം
6.4.2020-7.4.2020
(2). ലസക്രട്ടേിമാര്പ് ജില്ലാ തിരലെടുപ്പ് ഉറ്റദയാഗസ്ഥര്പ്ക്ക് കരെ് വിഭജന
നിര്പ്റ്റേശതിലെ േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ട് സമര്പ്പ്പിക്കല്

22.4.2020

(3) ജില്ലാ തിരലെടുപ്പ് ഉറ്റദയാഗസ്ഥര്പ് കരെ് നിര്പ്റ്റേശം കമ്മിഷന്
സമര്പ്പ്പിക്കല്

24.4.2020

(4) വാര്പ്ഡ് വിഭജന കരെ് നിര്പ്റ്റേശങ്ങള് പ്രസിദ്ധലപ്പടുതല്

27.4.2020

(5) ആറ്റക്ഷപങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സവീകരിക്കല്
(6) പരാതികളിറ്റേലള്ള അറ്റനവഷണവം അറ്റനവഷണ േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ട്
സമര്പ്പ്പിക്കലം
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8.05.2020വലര
18.5.2020

അനുബന്ധം - 1
………………………….മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷലന സംബന്ധിച്ച അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്
1. നിലവിലള്ള വാര്പ്ുകളുലെ എണ്ണം
2. നിലവിലള്ള സംവരണ വാര്പ്ുകളുലെ വിവരം
വാര്പ്ഡിലെ
എണ്ണം

വാര്പ്ഡിലെ നമ്പരും
റ്റപരും

(1) സ്ത്രീ സംവരണം
(2) പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം
(3) പട്ടികവര്പ്ഗ സ്ത്രീ സംവരണം
(4) പട്ടികജാതി സംവരണം
(5) പട്ടികവര്പ്ഗ സംവരണം
3.

ജനസംഖ്യ (2011 ലസന്സസ് പ്രകാരം)
പുരുഷന്

(1)
(2)
(3)
4.
5.
6.
7.

സ്ത്രീ

ആലക

ആലക ജനസംഖ്യ
പട്ടികജാതി
പട്ടികവര്പ്ഗം
ഇറ്റപ്പാള് പുതക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വാര്പ്ുകളുലെ എണ്ണം
മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷനില് നിലവിലള്ള ആലക വാസഗൃഹങ്ങളുലെ എണ്ണം
ഒരു വാര്പ്ഡിലല ശരാശരി ജനസംഖ്യ :
മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷനിലല അദ്ധയക്ഷ സ്ഥാനം നിലവില് സംവരണം
ലെയ്യലപ്പട്ടിരുന്നതാറ്റണാ?
:
(സ്ത്രീ സംവരണം, പട്ടികജാതി സംവരണം,
പട്ടികവര്പ്ഗ സംവരണം എന്നിവയില് ഏലതന്ന് വയക്തമാക്കുക)

സ്ഥലം
തീയതി

:
:

ഒപ്പ് :
റ്റപര് :
ലസക്രട്ടേി
………………………… മുനിസിപ്പാലിേി/മുനിസിപ്പല് റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷന്

(ആഫീസ് മുദ്ര)
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അനുബന്ധം - 2
………………………………. മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷലെ വാര്പ്ു വിഭജന േിറ്റപ്പാര്പ്ട്ട്
1. നിര്പ്േിഷ്ട വാര്പ്ഡിലെ നമ്പരും റ്റപരും :
2. ഒരു വാര്പ്ഡിലല ശരാശരി ജനസംഖ്യ :
3. നിര്പ്േിഷ്ട വാര്പ്ഡില് ഉള്ലക്കാള്ളുന്ന ലകട്ടിെങ്ങളുലെ
നിലവിലള്ള നമ്പരുകള്
:
4. നിര്പ്േിഷ്ട വാര്പ്ഡില്
ഉള്ലക്കാള്ളുന്ന
വാസഗൃഹങ്ങളുലെ എണ്ണം
5. അതിരുകള്
വെക്ക്
കിഴക്ക്
ലതക്ക്
പെിൊേ്

:

6.

നിര്പ്േിഷ്ട വാര്പ്ഡില് തിട്ടലപ്പടുതിയ ജനസംഖ്യ*:

7.

തിട്ടലപ്പടുതിയ ജനസംഖ്യയും നഗരസഭയിലല ഒരു വാര്പ്ഡിലല
ശരാശരി ജനസംഖ്യയുമായുള്ള വയതയാസം

8.

……...ശതമാനം
കൂടുതല്/കുേവ്
വയതയാസം 10 ശതമാനതില് കൂടുതറ്റലാ കുേറ്റവാ ആലണങ്കില് അതിനുള്ള
കാരണങ്ങള്

സ്ഥലം :
തീയതി :

ഒപ്പ്:
റ്റപര് :
ലസക്രട്ടേി
………………………… മുനിസിപ്പാലിേി/മുനിസിപ്പല് റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷന്

(ആഫീസ് മുദ്ര)
* അനുബന്ധം 6 കാണുക
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അനുബന്ധം - 3
സര്പ്ട്ടിഫിക്കേ്
…………………………………..
മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷലെ
വാര്പ്ഡ്
പുനര്പ്
വിഭജന
നിര്പ്റ്റേശങ്ങളില് നിന്നും ഈ മുനിസിപ്പാലിേി/റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷലെ യാലതാരു ഭാഗവം വിട്ടു
കളെിട്ടിലല്ലന്നും സമീപ തറ്റേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലെ ഒരു ഭാഗവം
ഉള്ലപ്പടുതിയിട്ടിലല്ലന്നും ഇതിനാല് സാക്ഷയലപ്പടുത്തുന്നു.
സ്ഥലം :
തീയതി :

ഒപ്പ്:
റ്റപര് :
ലസക്രട്ടേി
…………………….. മുനിസിപ്പാലിേി/മുനിസിപ്പല് റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷന്
(ആഫീസ് മുദ്ര)

അനുബന്ധം - 4
വാര്പ്ഡ് വിഭജന പട്ടിക
………………………………………….. മുനിസിപ്പാലിേി/മുനിസിപ്പല് റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷന്
വാര്പ്ഡിലെ
നമ്പരും റ്റപരും
(1)

(2)

തിട്ടലപ്പടുതിയ
ജനസംഖ്യ

അതിര്പ്തികള്
വെക്ക്

കിഴക്ക്

ലതക്ക്

പെിൊേ്

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1
2
….

ലസക്രട്ടേി
സംസ്ഥാന ഡീലിമിറ്റേഷന് കമ്മിഷനുറ്റവണ്ടി
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അനുബന്ധം 5

നിലവിലള്ള വാര്പ്ഡിലല ലകട്ടിെങ്ങള് നിര്പ്േിഷ്ട വാര്പ്ുകളില് ഉള്ലപ്പടുതിയത സംബന്ധിച്ച പട്ടിക

………………….. മുനിസിപ്പാലിേി/മുനിസിപ്പല് റ്റകാര്പ്പ്പറ്റേഷന്
നിലവിലള്ള
വാര്പ്ഡ് നമ്പരും
റ്റപരും

(1)

(2)

1

2

ലകട്ടിെങ്ങള് ഉള്ലപ്പടുതിയ നിര്പ്േിഷ്ട വാര്പ്ുകളുലെ വിവരം

നിലവിലള്ള ലകട്ടിെങ്ങളുലെ വിവരം

ലകട്ടിെങ്ങളുലെ
നിര്പ്േിഷ്ട
ലകട്ടിെങ്ങളുലെ
വാസഗൃഹങ്ങ വാര്പ്ഡ്
ആകെ
നമ്പര്പ്
ളുലെ എണ്ണം
നം.
എണ്ണം
(3)

(4)

……
മുതല്
വലര

…..

……
മുതല്
വലര

…..

(5)

(6)

ഉള്ലപ്പടുതിയ
ലകട്ടിെങ്ങളുലാലെ
നമ്പര്പ്
മുതല്
(7)

ലകട്ടിെങ്ങളു
ലെ എണ്ണം

വലര
(8)

വാസഗൃ
ഹങ്ങളു
കെ എണ്ണം

(9)

(10)

…..

അനുബന്ധം 6
നിര്പ്േിഷ്ട വാര്പ്ഡിലല തിട്ടലപ്പടുതിയ
ജനസംഖ്യ കണക്കാക്കുന്ന വിധം
നഗരസഭയിലല 2011 ലസന്സസ് പ്രകാരമുള്ള ആലക ജനസംഖ്യലയ നിലവിലള്ള
ആലക വാസഗൃഹങ്ങളുലെ എണ്ണം ലകാണ്ട് ഹരിച്ച് ഒരു വീട്ടിലള്ള ശരാശരി ജനസംഖ്യ
കണ്ടുപിെിക്കണം. ഇപ്രകാരം കലണ്ടതിയ ശരാശരി ജനസംഖ്യലയ നിര്പ്േിഷ്ട വാര്പ്ഡില്
ഉള്ലപ്പടുന്ന വാസഗൃഹങ്ങളുലെ എണ്ണം ലകാണ്ട് ഗുണിച്ചാല് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിര്പ്േിഷ്ട
വാര്പ്ഡിലല തിട്ടലപ്പടുതിയ ജനസംഖ്യ.
ഉദാഹരണം
1
2
3
4
5

നഗരസഭയിലല
ആലകജനസംഖ്യ(2011
ലല
ലസന്സസ് പ്രകാരം)
നഗരസഭയില്
നിലവിലള്ള
ആലക
വാസഗൃഹങ്ങളുലെ എണ്ണം
ഒരുവാസഗൃഹതിലല ശരാശരി ആളുകളുലെ എണ്ണം
നിര്പ്േിഷ്ട
വാര്പ്ഡില്
ഉള്ലപ്പടുന്ന
ആലക
വാസഗൃഹങ്ങളുലെ എണ്ണം
നിര്പ്േിഷ്ട വാര്പ്ഡിലല തിട്ടലപ്പടുതിയ ജനസംഖ്യ
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46903
10285
46903/10285 = 4.56

322
4.56 x 322 = 1468

