Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 05-09-2012 with RNI
Reg No.Kl/TV(N)/634/2018-20

©
േകരള സർകാർ
Government of Kerala
2020

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE
അസാധാരണം
EXTRAORDINARY

ആധികാരികമായി ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY
തിരുവനനപുരം,
െവളി

വാല്ം 9

Vol. IX

2020 ഒകേടാബർ 30
30th October 2020
1196 തുലാം 14
14th Thulam 1196

Thiruvananthapuram,
Friday

നമർ
No.

2577

1942 കാർതികം 8
8th Karthika 1942

കകേരള സർകക്കാർ
ഗതക്കാഗത (സവി) വകുപട്ട്
വവിജക്കാപനന
സ.ഉ(അചടവി) നമ്പർ.57/2020/ഗതക്കാഗതന

എസ. ആർ. ഒ. നമർ

തതീയതവി, തവിരുവനന്തപുരന, 2020,ഒകകക്കാബർ 30

757/2020

2019-ലലെ കകേരള ലമെകടക്കാലപക്കാളവിറ്റന് ടക്കാന്കസക്കാർടട്ട് അകതക്കാറവിറ്റവി ആകവിലന്റെ (2019-ലലെ
25) 3-ാക്കാന വകുപട്ട് പ്രകേക്കാരന നല്കേലപട അധവികേക്കാരങ്ങള് വവിനവികയക്കാഗവിച്ചു ലകേക്കാണട്ട് , കകേരള
സർകക്കാർ, ലകേക്കാചവി കകേക്കാർപകറഷന് പരവിധവിയവിലലെ പ്രകദേശങ്ങള് ഉള്ലകക്കാള്ളുന്ന അർബന്
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ലമെക്കാബവിലെവിറ്റവി പ്രകദേശതവിനു കവണവി, തക്കാലഴെപറയുന്ന അനഗങ്ങള് അടങ്ങുന്ന ലകേക്കാചവി
ലമെകടക്കാലപക്കാളവിറ്റന് ടക്കാന്കസക്കാർടട്ട് അകതക്കാറവിറ്റവി ഇതവിനക്കാല് രൂപതീകേരവിക്കുന, അതക്കായതട്ട് :അനഗങ്ങള്
1. ഗതക്കാഗത വകുപട്ട് മെനവി

- ലചെയർകപഴ്സണ

2. ഗതക്കാഗത വകുപട്ട് ലസക്രടറവി

- വവസട്ട് ലചെയർകപഴ്സണ

3. കമെയർ, ലകേക്കാചവി കകേക്കാർപകറഷന്

- അനഗന

4. ശതീ. എന. സസ്വരക്കാജട്ട്, നവിയമെസഭക്കാ സക്കാമെക്കാജവികേന്,
തൃപ്പൂണവിത്തുറ നവികയക്കാജകേ മെണ്ഡലെന.

- സർകക്കാർ നക്കാമെനവിർകദ്ദേശന

5. ധനകേക്കാരര്യ വകുപട്ട് ലസക്രടറവി

- എകട്ട്-ഒഫതീകഷര്യക്കാ

6. തകദ്ദേശസസ്വയനഭരണ വകുപവിലന്റെ
നഗരകേക്കാരര്യങ്ങളുലട ചുമെതലെ വഹവിക്കുന്ന
ലസക്രടറവി

- എകട്ട് ഒഫതീകഷര്യക്കാ

7. ടക്കാന്കസക്കാർടട്ട് കേമതീഷണർ

- എകട്ട്-ഒഫതീകഷര്യക്കാ

8. ജവിലക്കാ കേളകർ, എറണക്കാകുളന

- എകട്ട്-ഒഫതീകഷര്യക്കാ

9. സവിറ്റവി കപക്കാലെതീസട്ട് കേമതീഷണർ, ലകേക്കാചവി

- എകട്ട്-ഒഫതീകഷര്യക്കാ

10. ചെതീഫട്ട് ടടൗണ പക്കാനർ

- എകട്ട്-ഒഫതീകഷര്യക്കാ

11. ലഡെപപ്യൂടവി ടക്കാന്കസക്കാർടട്ട് കേമതീഷണർ, ലസന്ടല് - എകട്ട്-ഒഫതീകഷര്യക്കാ
കസക്കാണ II, എറണക്കാകുളന
12. നഗര – ഗക്കാമെക്കാസൂത്രണ വകുപവിലലെ എറണക്കാകുളന - എകട്ട് -ഒഫതീകഷര്യക്കാ
ജവിലക്കാ ഓഫതീസർ
13. (1) കഡെക്കാ. ഒ. പവി. അഗർവക്കാള്
C-8/8421, വസന്തട്ട് കുഞട്ട്,
നപ്യൂഡെല്ഹവി - 110070.
(2) കഡെക്കാ. ലകേ. രവവിരക്കാമെന്

'നതീഹക്കാര', കേണ്ണമ്മൂലെ കറക്കാഡെട്ട്, കപട,
തവിരുവനന്തപുരന - 695024.
(3) ശതീ. ലകേ. ലജ. കസക്കാഹന്

ലകേ. ലജ. ലഹർഷല് കറക്കാഡെട്ട്,
കഫക്കാർടട്ട് ലകേക്കാചവി - 682 001.
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- വവിദേഗ്ദ്ധ അനഗന
(അർബന് ടക്കാന്കസക്കാർടട്ട്
ഓപകറഷന്സട്ട്)
- വവിദേഗ്ദ്ധ അനഗന
(നഗര ഗതക്കാഗത ആസൂത്രണന)
- വവിദേഗ്ദ്ധ അനഗന
(കകേക്കാർപകററ്റട്ട് ഗകവണന്സട്ട്)
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(4) ശതീ. കജക്കാണ മെക്കാതത,

അഡെസ്വകകറ്റട്ട്,
കഗസട്ട് കകേക്കാകടജട്ട് , രക്കാധക്കാ മെവില്സട്ട് ലലെയട്ട്ന് 2,
പചക്കാളന, ലകേക്കാചവി - 682012.
14. ചെതീഫട്ട് എകവികേപ്യൂടതീവട്ട് ഓഫതീസർ, ലകേക്കാചവി
ലമെകടക്കാലപക്കാളവിറ്റന് ടക്കാന്കസക്കാർടട്ട് അകതക്കാറവിറ്റവി.

- വവിദേഗ്ദ്ധ അനഗന
(നവിയമെന)

- അനഗന

ഈ വവിജക്കാപനന 2020 നവനബർ 1-ാക്കാന തതീയതവി പ്രക്കാബലെര്യതവില് വരുന്നതക്കാണട്ട് .
ഗവർണ്ണറുലട ഉതരവവിന് പ്രകേക്കാരന,

ലകേ. ആർ. കജര്യക്കാതവിലെക്കാല്,

ഗവണലമെന്റെട്ട് പ്രവിന്സവിപല് ലസക്രടറവി.
വവിശദേതീകേരണ കുറവിപട്ട്
(ഇതട്ട് വവിജക്കാപനതവിലന്റെ ഭക്കാഗമെക്കാകുന്നതല;

എന്നക്കാല് അതവിലന്റെ ലപക്കാതു ഉകദ്ദേശര്യന

ലവളവിലപടുത്തുന്നതവിനട്ട് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേക്കാണ്ടുള്ളതക്കാണട്ട് .)
2019-ലലെ കകേരള ലമെകടക്കാകപക്കാളവിറ്റന് ടക്കാന്കസക്കാർടട്ട് അകതക്കാറവിറ്റവി ആകവിലന്റെ (2019-ലലെ 25) 3-ാക്കാന
വകുപട്ട് പ്രകേക്കാരന ഓകരക്കാ അർബന് ലമെക്കാബവിലെവിറ്റവി പ്രകദേശതവിനുന കവണവി, ഔകദേര്യക്കാഗവികേ ഗസറ്റട്ട്
വവിജക്കാപനന വഴെവി, അങ്ങലനയുള്ള അർബന് ലമെക്കാബവിലെവിറ്റവി പ്രകദേശതവിലന്റെ കേതീഴെവില് വരുന്ന ഒരു മുഖര്യ
പ്രകദേശതവിലന്റെ കപരട്ട് ആദേര്യന കചെർത്തുലകേക്കാണട്ട് 'ലമെകടക്കാലപക്കാളവിറ്റന് ടക്കാന്കസക്കാർടട്ട് അകതക്കാറവിറ്റവി' എന്ന
കപരവില് സർകക്കാരവിനട്ട് ഒരു അകതക്കാറവിറ്റവി രൂപതീകേരവികക്കാവുന്നതക്കാണട്ട് . പ്രസ്തുത ആകവിലന്റെ 11-ാക്കാന വകുപട്ട്
(1)-ാക്കാന ഉപവകുപട്ട് പ്രകേക്കാരമുള്ള ലകേക്കാചവി അർബന് ലമെക്കാബവിലെവിറ്റവി പ്രകദേശതവിനട്ട് കവണവി 'ലകേക്കാചവി
ലമെകടക്കാലപക്കാളവിറ്റന് ടക്കാന്കസക്കാർടട്ട് അകതക്കാറവിറ്റവി' രൂപതീകേരവിക്കുവക്കാന് സർകക്കാർ തതീരുമെക്കാനവിച്ചു.
പ്രസ്തുത ലെകര്യന നവിറകവറ്റുന്നതവിനട്ട് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേക്കാണ്ടുള്ളതക്കാണട്ട് ഈ വവിജക്കാപനന.
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