
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കേരള സർക്കാർ 

വിജ്ഞാപനങ്ങൾ 

 

I 

 

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമസൂഗ്രണ ആേ്റിലെ (2016-ലെ 9) 51-ാാം വേുപ്പ് (1)-ാാം 

ഉപവേുപ്പ് ഗ്പോരാം നൽേിയ അധിോരങ്ങൾ വിനികയാഗിച്ച്, 2016 ഡിസാംബർ 16-ാാം 

രീയരിയിലെ സ. ഉ. (അച്ചടി) 47/2016/ര.സവ.ഭ.വ. നമ്പരായി പുറലപ്പടുവിച്ചരുാം  

2016 ഡിസാംബർ 16-ാാം രീയരിയിലെ 2180-ാാം നമ്പർ കേരള അസാധാരണ ഗസറിൽ 

രിരുവനന്തപുരാം, 2022  ജനുവരി 20 
1197 മേരാം 6 

1943 ലപൌഷാം 30. 

സ. ഉ. (അച്ചടി) നമ്പർ 7/2022/ര.സവ.ഭ.വ. 

രകേശസവയാംഭരണ (ഐ. എ) വേുപ്പ ്
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എസ്. ആർ. ഒ. നമ്പർ 756/2016 ആയി ഗ്പസിദ്ധലപ്പടുത്തിയരുമായ വിജ്ഞാപനഗ്പോരാം 

വിശാെ ലോച്ചി വിേസന അകരാറിറി രൂപീേരിച്ചരിനാെുാം; 

2016 ഡിസാംബർ 16-ാാം രീയരിയിലെ സ.ഉ. (അച്ചടി) 48/2016/ര.സവ.ഭ.വ. നമ്പരായി 

പുറലപ്പടുവിച്ചരുാം 2016 ഡിസാംബർ 16-ാാം രീയരിയിലെ 2181-ാാം നമ്പർ കേരള 

അസാധാരണ ഗസറിൽ എസ്. ആർ. ഒ. നമ്പർ 757/2016, 758/2016, 759/2016 

എന്നിവയായി ഗ്പസിദ്ധലപ്പടുത്തിയരുമായ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ ഗ്പോരാം, കേരള സർക്കാർ, 

വിശാെ ലോച്ചി വിേസന അകരാറിറിയിൽ ലെയർമാലനയുാം ജനറൽ േൌൺസിെിെുാം 

എേ്സിേയൂട്ടീവ് േമ്മിറിയിെുാം അാംഗങ്ങലളയുാം നിയമിച്ചരിനാെുാം; 

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമസൂഗ്രണ ആേ്റിലെ (2016-ലെ 9) 52-ാാം വേുപ്പുാം  

2015-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ (വിേസന അകരാറിറിേൾ) െട്ടങ്ങളിലെ  

5-ാാം െട്ടവുാം േൂട്ടി വായിച്ച ഗ്പോരാം നൽേലപ്പട്ട അധിോരങ്ങൾ വിനികയാഗിച്ചുലോണ്ുാം 

2016 ഡിസാംബർ 16-ാാം രീയരിയിലെ സ. ഉ. (അച്ചടി) നമ്പർ 47/2016/ര.സവ.ഭ.വ. ആയി 

പുറലപ്പടുവിച്ചരുാം 2016 ഡിസാംബർ 16-ാാം രീയരിയിലെ 2181-ാാം നമ്പർ കേരള 

അസാധാരണ ഗസറിൽ എസ്. ആർ. ഒ. നമ്പർ 757/2016 ആയി ഗ്പസിദ്ധലപ്പടുത്തിയരുമായ 

വിജ്ഞാപനാം I-ലന അരിൊംഘിച്ചുലോണ്ുാം, കേരള സർക്കാർ, വിശാെ ലോച്ചി വിേസന 

അകരാറിറിയുലട ലെയർമാനായി ഗ്ശീ. ലേ. െഗ്രൻ പിള്ളലയ [(മുൻ എാം. പി.), ഗ്പശാന്താം, 

മഞ്ഞുമ്മൽ, ഏെൂർ പി. ഒ., എറണാേുളാം] ഇരിനാൽ നിയമിക്കുന്നു. ലെയർമാലെ 

ഔക്യാഗിേ ോൊവധി മൂന്ന ്വർഷമായിരിക്കുാം. 
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II 

 

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമസൂഗ്രണ ആേ്റിലെ (2016-ലെ 9) 54-ാാം വേുപ്പുാം  

2015-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ (വിേസന അകരാറിറിേൾ) െട്ടങ്ങളിലെ  

3-ാാം െട്ടവുാം േൂട്ടി വായിച്ച ഗ്പോരാം നൽേലപ്പട്ട അധിോരങ്ങൾ വിനികയാഗിച്ചുലോണ്ുാം 

2016 ഡിസാംബർ 16-ാാം രീയരിയിലെ സ. ഉ. (അച്ചടി) നമ്പർ 48/2016/ര.സവ.ഭ.വ. ആയി 

പുറലപ്പടുവിച്ചരുാം 2016 ഡിസാംബർ 16-ാാം രീയരിയിലെ 2181-ാാം നമ്പർ കേരള 

അസാധാരണ ഗസറിൽ എസ്. ആർ. ഒ. നമ്പർ 758/2016 ആയി ഗ്പസിദ്ധലപ്പടുത്തിയരുമായ 

വിജ്ഞാപനാം II-ലന അരിൊംഘിച്ചുലോണ്ുാം, കേരള സർക്കാർ, രാലെപ്പറയുന്ന 

അാംഗങ്ങലള ഉൾലപ്പടുത്തി വിശാെ ലോച്ചി വിേസന അകരാറിറിയുലട ജനറൽ 

േൌൺസിൽ ഇരിനാൽ പുനഃസാംഘടിപ്പിക്കുന്നു, അരായര്:— 

ജനറൽ േൗൺസിൽ 

(എ) വികസന അത ോറിറ്റിയുടെ 
ടെയർമോൻ (എകസ്്-ഒഫിത്യോ) 

: ശ്രീ. ടക. െശ്രൻപിള്ള 

(ബി) വികസന അത ോറിറ്റിയുടെ 
ശ്പതേരത്ത് അധികോരി യുള്ള 
 തേരസവയംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ള രണ്ട് അംഗങ്ങൾ 

: 1. ശ്രീ. എ. എസ്. അനിൽകുമോർ, 
അപ്പ െത്ത ഹൗസ്, 
വെക്ുംപുറം പി. ഒ.,  
പിൻ-683 521 
(ജില്ലോപഞ്ചോയത്തംഗം, 
മൂത്തകുന്നം ഡിവി്ൻ). 

2. അഡവ. എം. അനിൽ കുമോർ, 
തമയർ, ടകോച്ചി തകോർപ്പതറ്ൻ 
(മണിതമഖല, എളമക്ര പി. ഒ., 
ടകോച്ചി-682 026). 

(സി) വികസന അത ോറിറ്റിയുടെ 
അധികോര പരിധിയിൽ വരുന്ന 
ശ്പതേരടത്ത  
എം. എൽ. എ. മോർ 

: 1. ശ്രീ. വി. എം. രരി,  
തവലിയോത്ത് വീെ്,  
മുപ്പത്തെം പി. ഒ., 
എറണോകുളം-683 110  
(ബഹു. മശ്രി & എം. എൽ. എ. 
കളമതേരിയുടെ ശ്പ ിനിധി).  

2. ശ്രീ. വി. ഡി. സ ീരൻ  
(ബഹു. ശ്പ ിപക്ഷതന ോവ്) 
പറവൂർ. 

എസ. ആര. ഒ. നമര     95/2022
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3. ശ്രീ. ടക. ടജ. മോകസ്ി,  
ടകോച്ചി. 

4. ശ്രീ. പി. വി. ശ്രീനിജൻ, 
കുന്നത്തുനോെ.് 

5. ശ്രീ. അൻവർ സോേത്ത്, 
ആലുവ. 

6. ശ്രീ. തറോജി എം. തജോൺ, 
അങ്കമോലി. 

7. ശ്രീ. െി. ടജ. വിതനോേ്, 
എറണോകുളം. 

8. ശ്രീ. എൽതേോസ് പി. കുന്നപ്പിള്ളിൽ, 
ടപരുമ്പോവൂർ. 

9. ശ്രീ. അനൂപ് തജക്ബ്,  
പിറവം. 

10. ശ്രീ. ടക. ബോബു, 
 ൃപ്പൂണിത്തുറ. 

(ഡി) (i) ടസശ്കട്ടറി (മുനിസിപ്പൽ 
തകോർപ്പതറ്ൻ) 

: ടസശ്കട്ടറി, ടകോച്ചി മുനിസിപ്പൽ 
തകോർപ്പതറ്ൻ. 

 (ii) ൌൺ പ്ലോനർ : ജില്ലോ ൌൺ പ്ലോനർ, നഗര-
ശ്ഗോമസൂശ് ണ വകുപ്പ്, 
എറണോകുളം. 

 (iii) എകസ്ികയൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
(നിരത്തുകളും പോലങ്ങളും) 

: എക്സികയൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
(നിരത്തുകളും പോലങ്ങളും), 
ടപോ ുമരോമത്ത് വകുപ്പ,് 
എറണോകുളം. 

(ഇ) സർക്ോർ നോമനിർതേരം ടെയ്യുന്ന 
മറ്റ ്ആളുകൾ 

: 1. ശ്രീ. ടക. ടക. ്ിബു, 
കുറുവിളത്തി വീെ്, 
പ ുവപുരം പി. ഒ., പോലിതേരി. 

2. ശ്രീ. എ. ബി. സോബു, 
അയ്യങ്കത്ത് ഹൗസ്,  
നിയർ സുശ്ബഹ്മണയം ടെമ്പിൾ, 
ജവഹർ തറോഡ്, പൂണിത്തുറ. 

3. ശ്രീ. പി. എ. പീറ്റർ, 
പുത്തൻവീട്ടിൽ ഹൗസ്, 
കുമ്പളങ്ങി പി. ഒ., 
ടകോച്ചി-682 007. 

(എഫ്) വികസന അത ോറിറ്റിയുടെ ടമമ്പർ 
ടസശ്കട്ടറി 

: ടസശ്കട്ടറി, വിരോലടകോച്ചി 
വികസന അത ോറ്റി. 
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III 

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമസൂഗ്രണ ആേ്റിലെ (2016-ലെ 9) 55-ാാം വേുപ്പുാം  

2015-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ (വിേസന അകരാറിറിേൾ) െട്ടങ്ങളിലെ,  

4-ാാം െട്ടവുാം േൂട്ടി വായിച്ച ഗ്പോരാം നൽേലപ്പട്ട അധിോരങ്ങൾ വിനികയാഗിച്ചുലോണ്ുാം 

2016 ഡിസാംബർ 16-ാാം രീയരിയിലെ സ. ഉ. (അച്ചടി) നമ്പർ 48/2016/ര.സവ.ഭ.വ. ആയി 

പുറലപ്പടുവിച്ചരുാം 2016 ഡിസാംബർ 16-ാാം രീയരിയിലെ 2181-ാാം നമ്പർ കേരള 

അസാധാരണ ഗസറിൽ എസ്. ആർ. ഒ. നമ്പർ 759/2016 ആയി ഗ്പസിദ്ധലപ്പടുത്തിയരുമായ 

വിജ്ഞാപനാം III-ലന അരിൊംഘിച്ചുലോണ്ുാം, കേരള സർക്കാർ, രാലെപ്പറയുന്ന 

അാംഗങ്ങലള ഉൾലപ്പടുത്തി, വിശാെ ലോച്ചി വിേസന അകരാറിറിയുലട എേ്സിേയൂട്ടീവ ്

േമ്മിറി ഇരിനാൽ പുനഃസാംഘടിപ്പിക്കുന്നു, അരായര്:— 

 

എേ്സിേയൂട്ടീവ് േമ്മിറ്റി 

(എ) വികസന അത ോറിറ്റിയുടെ 
ടെയർമോൻ (എകസ്്-ഒഫിത്യോ) 

: ശ്രീ. ടക. െശ്രൻപിള്ള 

(ബി)  തേര സവയംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളിൽ 
നിന്്ന സർക്ോർ ജനറൽ 
കൗൺസിലിതലക്് നോമനിർതേരം 
ടെയ്  അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും 
നോമനിർതേരം ടെയ്യടപ്പട്ട രണ്ട് 
അംഗങ്ങൾ 

: 1. ശ്രീ. എ. എസ്. അനിൽകുമോർ, 
അപ്പ െത്ത ഹൗസ്, 
വെക്ുംപുറം പി. ഒ.,  
പിൻ-683 521 
(ജില്ലോപഞ്ചോയത്തംഗം, 
മൂത്തകുന്നം ഡിവി്ൻ). 

2. അഡവ. എം. അനിൽ കുമോർ, 
തമയർ, ടകോച്ചി തകോർപ്പതറ്ൻ 
(മണിതമഖല, എളമക്ര പി. ഒ., 
ടകോച്ചി-682 026). 

(സി) എം. എൽ. എ. മോരിൽ നിന്നും 
ജനറൽ കൗൺസിലിതലക്് 
നോമനിർതേരം ടെയ്  അംഗങ്ങളിൽ 
നിന്നും നോമനിർതേരം ടെയ്യടപ്പട്ട 
അംഗങ്ങൾ 

: 1. ശ്രീ. ടക. ടജ. മോകസ്ി,  
ടകോച്ചി. 

2. ശ്രീ. പി. വി. ശ്രീനിജൻ, 
കുന്നത്തുനോെ.് 

(ഡി) (i) ടസശ്കട്ടറി (മുനിസിപ്പൽ 
തകോർപ്പതറ്ൻ) 

: ടസശ്കട്ടറി, ടകോച്ചി മുനിസിപ്പൽ 
തകോർപ്പതറ്ൻ. 

എസ. ആര. ഒ. നമര     96/2022
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 (ii) ൌൺ പ്ലോനർ : ജില്ലോ ൌൺ പ്ലോനർ, നഗര-
ശ്ഗോമോസൂശ് ണ വകുപ്പ്, 
എറണോകുളം. 

 (iii) എകസ്ികയൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
(നിരത്തുകളും പോലങ്ങളും) 

: എക്സികയൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
(നിരത്തുകളും പോലങ്ങളും), 
ടപോ ുമരോമത്ത് വകുപ്പ,് 
എറണോകുളം 

(ഇ) സർക്ോർ ജനറൽ 
കൗൺസിലിതലയ്ക്് നോമനിർതേരം 
ടെയ്  അംഗങ്ങളിൽ നിന്്ന് രണ്ട് 
ആളുകൾ 

: 1. ശ്രീ. ടക. ടക. ്ിബു, 
കുറുവിളത്തി വീെ്, 
പ ുവപുരം പി. ഒ., പോലിതേരി. 

2. ശ്രീ. എ. ബി. സോബു, 
അയ്യങ്കത്ത് ഹൗസ്,  
നിയർ സുശ്ബഹ്മണയം ടെമ്പിൾ, 
ജവഹർ തറോഡ്, പൂണിത്തുറ. 

(എഫ്) വികസന അത ോറിറ്റിയുടെ ടമമ്പർ 
ടസശ്കട്ടറി (എക്സ-്ഒഫിത്യോ) 

: ടസശ്കട്ടറി, വിരോലടകോച്ചി 
വികസന അത ോറ്റി. 

 ഗവർണ്ണറുലട ഉത്തരവിൻഗ്പോരാം, 

 ബിജു ഗ്പഭാേർ, 
 ലസഗ്േട്ടറി. 

വിശ്ീേരണക്കുറിപ്പ് 

(ഇര് വിജ്ഞാപനത്തിലെ ഭാഗമാേുന്നരല്ല. എന്നാൽ, അരിലെ ലപാരു ഉകേശയാം 

ലവളിലപ്പടുത്തുന്നരിന് ഉകേശിച്ചുലോണ്ുള്ളരാണ്.) 

2016 ഡിസാംബർ 16-ാാം രീയരിയിലെ സ. ഉ. (അച്ചടി) 47/2016/ര.സവ.ഭ.വ. നമ്പരായി 

പുറലപ്പടുവിച്ചരുാം 2016 ഡിസാംബർ 16-ാാം രീയരിയിലെ 2180-ാാം നമ്പർ കേരള 

അസാധാരണ ഗസറിൽ എസ്. ആർ. ഒ. നമ്പർ 756/2016 ആയി ഗ്പസിദ്ധലപ്പടുത്തിയരുമായ 

വിജ്ഞാപനഗ്പോരാം കേരള സർക്കാർ, വിശാെ ലോച്ചി വിേസന അകരാറിറി 

രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ളരാണ്. 2016 ഡിസാംബർ 16-ാാം രീയരിയിലെ സ. ഉ. (അച്ചടി) നമ്പർ 

48/2016/ര.സവ.ഭ.വ. ആയി പുറലപ്പടുവിച്ചരുാം 2016 ഡിസാംബർ 16-ാാം രീയരിയിലെ 

2181-ാാം നമ്പർ കേരള അസാധാരണ ഗസറിൽ എസ്. ആർ. ഒ. നമ്പർ 757/16, 758/16, 

759/16 എന്നിവയായി ഗ്പസിദ്ധലപ്പടുത്തിയരുമായ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ ഗ്പോരാം വിശാെ 
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ലോച്ചി വിേസന അകരാറിറിയിൽ കേരള സർക്കാർ, ലെയർമാലനയുാം ജനറൽ 

േൌൺസിെിെുാം, എേസ്ിേയൂട്ടീവ് േമ്മിറിയിെുാം അാംഗങ്ങലളയുാം നിയമിച്ചിട്ടുണ്്. ഇകപ്പാൾ, 

കമൽപ്പറഞ്ഞ മുന്ന ് വിജ്ഞാപനങ്ങലള അരിൊംഘിച്ചുലോണ്്, ഗ്പസ്രുര 

അകരാറിറിയിൽ ലെയർമാലന നിയമിക്കുന്നരിനുാം ജനറൽ േൌൺസിൽ, എേ്സിേയൂട്ടീവ ്

േമ്മിറി എന്നിവ പുനഃസാംഘടിപ്പിക്കുന്നരിനുാം സർക്കാർ രീരുമാനിച്ചു. 

ഗ്പസ്രുര െക്ഷ്യാം നിറകവറുന്നരിന് ഉകേശിച്ചുലോണ്ുള്ളരാണ ്ഈ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ. 
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G. O. (P) No. 7/2022/LSGD.  Dated, Thiruvananthapuram, 20th  January,  2022 

                                                              I  6th Makaram, 1197 

30th Pousha, 1943. 
 

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 51 of the 

Kerala Town and Country Planning Act, 2016 (9 of 2016), the Greater Cochin Development 

Authority has been constituted as per notification issued under G. O. (P) No. 47/2016/LSGD, 

dated 16th December, 2016 and published as S. R. O. No. 756/2016 in the Kerala Gazette 

Extraordinary No. 2180 dated 16th December, 2016; 

AND WHEREAS, as per notifications issued under G. O. (P) No. 48/2016/LSGD dated 

16th December, 2016 and published as S. R. O. No. 757/2016, 758/2016, 759/2016 in the 

Kerala Gazette Extraordinary No. 2181 dated 16th December, 2016 the Government of Kerala 

have appointed the Chairman and Members of the General Council and Executive Committee 

of the Greater Cochin Development Authority; 

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 52 of the Kerala Town 

and Country Planning Act, 2016 (9 of 2016), read with rule 5 of the Kerala Town and Country 

Planning (Development Authorities) Rules, 2015, and in supersession of the notification-I 

issued under G. O. (P) No. 48/2016/LSGD dated 16th December, 2016 and published as S.R.O.  

No. 757/2016 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 2181 dated 16th  December, 2016 the 

Government of Kerala hereby appoint Sri K. Chandran Pillai [(Ex-M.P.) Prasantham, 

Manjummal, Eloor P. O., Ernakulam] as the Chairman of the Greater Cochin Development 

Authority. The term of office of the Chairman shall be three years. 

 

 

S. R. O. No. 94/2022
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II 

 

In exercise of the powers conferred by section 54 of the Kerala Town and Country 

Planning Act, 2016 (9 of 2016), read with rule 3 of the Kerala Town and Country Planning 

(Development Authorities) Rules, 2015, and in supersession of the notification-II issued under 

G. O. (P) No. 48/2016/LSGD, dated 16th December, 2016 and published as S. R. O. No. 

758/2016 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 2181 dated 16th  December, 2016, the 

Government of Kerala hereby reconstitute the General Council of the Greater Cochin 

Development Authority with the following members, namely:— 

GENERAL COUNCIL 

(a) Chairman of the Development 

Authority (Ex-officio) 

: Sri K. Chandran Pillai 

(b) Two members of the Local Self 

Government Institutions having 

jurisdiction in the area of the 

Development Authority 

 

: 1. Sri A. S. Anilkumar,  

Appa Chatha House, 

Vadakkumpuram P. O., Pin-683 521 

(Member of District Panchayat,  

Moothakunnam Division).  

2. Adv. M. Anil Kumar, 

Mayor, Kochi Corporation 

(Manimeghala, Elamakkara P. O., 

Kochi-682 026).  

(c) M.L.As. Representing any area 

within the jurisdiction of the 

Development Authority 

: 1. Sri V. M. Sasi,  

Veliyathu Veedu, Muppathadam P. O., 

Ernakulam-683 110 

(Representative of Hon’ble Minister and 

MLA, Kalamassery). 

2. Sri V. D. Satheesan, 

(Hon’ble Opposition Leader), Paravoor. 

S. R. O. No. 95/2022
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3. Sri K. J. Maxi, Kochi. 

4. Sri P. V. Sreenijan, Kunnathunad. 

5. Sri Anwar Sadath, Aluva. 

6. Sri Roji M. John, Angamali. 

7. Sri T. J. Vinod, Ernakulam. 

8. Sri Eldose P. Kunnappillil, 

Perumbavoor. 

9. Sri Anoop Jacob, Piravom. 

10. Sri K. Babu, Thrippunithura. 

(d) (i) Secretary of the Municipal 

Corporation 

: Secretary, Kochi Municipal Corporation. 

 (ii) Town Planner : District Town Planner, Department  of 

Town and Country Planning, Ernakulam. 

 (iii) Executive Engineer (Roads and 

Bridges) 

: Executive Engineer (Roads and Bridges), 

Public Works Department, Ernakulam. 

(e) Other persons nominated by the 

Government 

: 1. Sri K. K. Shibu,  

Kuruvilathi Veedu,  

Pathuvapuram P. O., Palissery. 

2. Sri A. B. Sabu, Ayyankath House, Near 

Subrahmanyam Temple, Jawahar Road, 

Poonithura. 

3. Sri P. A. Peter, Puthenveettil House, 

Kumbalangi P. O., Kochi-682 007 

(f) The Member Secretary of the 

Development Authority 

: Secretary, Greater Cochin Development 

Authority. 
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III 

 

In exercise of the powers conferred by section 55 of the Kerala Town and Country 

Planning Act, 2016 (9 of 2016), read with rule 4 of the Kerala Town and Country Planning 

(Development Authorities) Rules, 2015, and in supersession of the notification-III issued under 

G. O. (P) No. 48/2016/LSGD, dated 16th December, 2016 and published as S. R. O. No. 

759/2016 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 2181 dated 16th  December, 2016, the 

Government of Kerala hereby reconstitute the Executive Committee of the Greater Cochin 

Development Authority with the following members, namely:— 

EXECUTIVE COMMITTEE 

(a) Chairman of the Development 

Authority (Ex-officio) 

: Sri K. Chandran Pillai. 

(b) Two Nominated Members of the 

General Council from among 

Members of the Local Self 

Government Institutions nominated 

by Government 

 

: 1. Sri A. S. Anilkumar,  

Appa Chatha House, 

Vadakkumpuram P. O., Pin-683 521 

(Member of District Panchayat,  

Moothakunnam Division).  

2. Adv. M. Anil Kumar, 

Mayor, Kochi Corporation 

(Manimeghala, Elamakkara P. O., 

Kochi-682 026).  

(c) Nominated Members of the General 

Council from among the M.L.As.  

: 1. Sri K. J. Maxi, Kochi. 

2. Sri P. V. Sreenijan, Kunnathunad. 

(d) (i) Secretary of the Municipal 

Corporation 

: Secretary, Kochi Municipal Corporation. 

 (ii) Town Planner : District Town Planner, Department  of 

Town and Country Planning, Ernakulam. 

 (iii) Executive Engineer (Roads and 

Bridges) 

: Executive Engineer (Roads and Bridges), 

Public Works Department, Ernakulam. 

S. R. O. No. 96/2022
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(e) Two members of the General 

Council from among persons 

nominated by Government 

: 1. Sri K. K. Shibu,  

Kuruvilathi Veedu,  

Pathuvapuram P. O., Palissery. 

2. Sri A. B. Sabu, Ayyankath House, Near 

Subrahmanyam Temple, Jawahar Road, 

Poonithura. 

(f) The Member Secretary  

(Ex-officio)  

: Secretary, Greater Cochin Development 

Authority. 

 

 By order of the Governor, 

 BIJU PRABHAKAR, 
 Secretary to Government. 

Explanatory Note 

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purport.) 

As per notification issued under G. O. (P) No. 47/2016/LSGD dated, 16th December, 

2016 and published as S. R. O. No. 756/2016 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 2180 

dated 16th December, 2016, the Government of Kerala have constituted the Greater Cochin 

Development Authority. As per notification issued under G. O. (P) No. 48/2016/LSGD dated, 

16th December, 2016 and published as S. R. O. No. 757/2016, 758/2016 and 759/2016 in the 

Kerala Gazette Extraordinary No. 2181 dated 16th December, 2016, the Government of Kerala 

have appointed the Chairman and members of the General Council and Executive Committee 

of the Greater Cochin Development Authority. Now in supersession of the above said three 

notifications, the Government have decided to appoint the Chairman and also to reconstitute 

the General Council and Executive Committee of the said Authority. 

The notifications are intended to achieve the above object. 
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