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നഗരസഭയിതെ നഗര തെരുവ് േച്ചവട സമിെിയികെക്കുള്ള 9 (നിെവിെുള്ള 

തെരുവ് േച്ചവട െിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള) തെരുവ് േച്ചവടക്കാരുതട 

ന്ദ്പെിനിധിേതെ തെരതെടുക്കുന്നെിന് കവണ്ടി തെരതെടുപ്പ് നടത്തുവാൻ 

െീരുമാനിച്ചു. തെരുവ് േച്ചവട ചട്ടത്തിെും നിയമത്തിെും 

ന്ദ്പെിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമെെേൾ, േൂടാതെ തെരുവ് േച്ചവടക്കാരുതട 

ജീവകനാപാധി സംരക്ഷണവും, നിയന്ദ്രണവും, പുനരധിവാസവും ആണ് 

നഗര തെരുവ് േച്ചവട സമിെിയുതട ചുമെെേൾ. ( ഇത് വിജ്ഞാപനത്തിsâ 

ഭാഗമാേുന്നെെല. എന്നാൽ AXnsâ തപാെു ഉകേശ്യം 

തവെിതപ്പടുത്തുന്നെിനു ഉകേശ്ിച്ചു  തോണ്ടുള്ളൊണ് ) 

തെരുവ് േച്ചവടക്കാരുതട ജീവകനാപാധി സംരക്ഷിക്കുന്നെിനും 

നഗരങ്ങെിതെ തെരുവ് േച്ചവടം ബാഹ്യ ശ്ക്തിേതെ ഒഴിവാക്കി 

നഗരസഭേെുതട നിയന്ദ്രണത്തികെക്കു തോണ്ട് വരുന്നെിനായി 2014 ൽ 

ഇരയൻ പാർെതമâv തെരുവ് േച്ചവട (തെരുവ് േച്ചവടക്കാരുതട 

ജീവകനാപാധി സംരക്ഷണവും, നിയന്ദ്രണവും) ചട്ടം  പാസ്സാക്കു 

േയുണ്ടായി. ഈ ചട്ടം വിഭാവനം തചയ്യുന്നെനുസരിച്ചു സംസ്ഥാന 

സർക്കാർ 2018 മാർച്ച് 12 െീയെിയിൽ തെരുവ് േച്ചവട (തെരുവ് 

േച്ചവടക്കാരുതട ജീവകനാപാധി സംരക്ഷണവും, നിയന്ദ്രണവും)  നിയമം 

വിജ്ഞാപനം  തചയ്യുേയുണ്ടായി. തെരുവ് േച്ചവടക്കാരുതട കക്ഷമവും 

ജീവകനാപാധിയും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നെിനും, പുനരധിവാസത്തിനും ഉള്ള 

തെരുവ് േച്ചവട ചട്ടവും, നിയമവും നടപ്പിൊക്കുന്നെിനും കവണ്ടിയാണു  

നഗരസഭാ െെത്തിൽ  നഗര തെരുവ് േച്ചവട സമിെി നിെവിൽ വന്നിട്ടുള്ളXv 

. തെരുവ് േച്ചവട ചട്ടം അദ്ധ്യായം 2 ചട്ടം (5) ന്ദ്പോരം ന്ദ്പസ്െുെ 

സമിെിയികെക്ക് തെരുവ് േച്ചവടക്കാരുതട 9 ന്ദ്പെിനിധിേതെ 

തെരതെടുപ്പിെൂതട േതണ്ടകത്തണ്ടെുണ്ട്. ആയെിൻ ന്ദ്പോരം 
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െിരുവനരപുരം നഗരസഭയിതെ നഗര തെരുവ് േച്ചവട സമിെി 

രൂപീേരിക്കുന്നെിന് തെരുവ് േച്ചവട ന്ദ്പെിനിധിേതെ തെരതെടുക്കു 

ന്നെിനായി തെരതെടുപ്പ് നടത്തുവാൻ നഗരസഭ െീരുമാനിച്ചു . 

 

കമൽ പറെ e£yw നിറകവറ്റുന്നെിനായി  

ഉകേശ്ിച്ചു തോണ്ടുള്ളൊണ് ഈ വിജ്ഞാപനം . 

(ഒപ്പ്) 

തസന്ദ്േട്ടറി  

െിരുവനരപുരം നഗരസഭ 
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