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സർ,

 
വിഷയം:- വിവരാവകാശ നിയമം – 2005 പ്രകാരം മപപടി നൽ്നത്- 
              സംബന്ധിച്ച-്
 
സൂചന:-  താങ്കളുനട 22.01.2021-നയ അദപക്ഷ (ഈ ഓഫീസിൽ 25.01.2021-ന് 
              യഭിച്ചത്).           
 
സൂചനയിദയയ്ക്ക് താങ്കളുനട ശദ ക്ഷണിിക്. 
 
താങ്കൾ  വിവരാവകാശ  നിയമപ്രകാരം  ആവശ്യനപപ ദചായ്യ്ൾിളള  മപപടി

താനഴ ദചർിക്.
 
1,2,3,8.  തക്കാക്കര   പ്രദയശത്ത്   മൂന്  സ്കീമുകൾ  നിയവിലുള്ളതാണ്.   ടി സ്കീമുകൾ
സർക്കാർ അം+ീകരിച്ച വിജാപനം പുറനപെവിച്ച തിയതി മുതൽ ബാധകമകമാണ് .
തക്കാക്കര  പ്രദയശം  വിവിധകമ  ദസാളായകളായി  തിരിച്ച പ്രദത്യകം  ദരഖകൾ  ഈ
ഓഫീസിൽ  യഭ്യമമ.  സ്കീമുകളുനട Land  Use  മാപിൽ  Zoning
ദരഖനപെത്തിയി്ള്ളതാണ്.  തക്കാക്കരയിൽ  ബാധകമകമാ്ന സ്കീമുകളുനട
വിവര്ളും താനഴ നൽ്ക്.
 

 Structural Plan for Central City Kochi 2001 - G.O.(Ms) No. 103/91/LAD dt 20.03.1991.
Varied  vide  G.O.(Ms)No.143/07/LSGd  dt  31.05.2007,  G.O.(Ms)  No.  34/2014/LSGD  dt
10.02.2014 & G.O.(Ms) No.63/2016/LSGD dt 21.05.2016. (29 ദപജുകൾ). 

 

 പായാരിവപം-തക്കാക്കര ദറാക്ക്  DTP  സ് കീം- G.O.(Ms) 126/71/LAD dt. 19.08.1971 (2 
ദപജ്).
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 പാ്പുരയ് ക്കൽ ഏരിയ  ഇാ തക്കാക്കര  DTP സ് കീം-G.O.(Ms) 238/78/LA&SWD dt.
12.10.1978 (1 ദപജ്) 

 പായാരിവപം  -  തക്കാക്കര  ദറാക്ക്  DTP  സ് കീം,  പാ്പുരയ് ക്കൽ  ഏരിയ  ഇാ
തക്കാക്കര  DTP  സ് കീം,  നകാച്ചി  സ്്ചർ  പാാ  എനിവയനട സ് കീം  മാപ്
യഭ്യമാണ്. 
ദമൽ  ദരഖകൾ  ആവശ്യനമങ്കിൽ  ഒരു ദപജിന്  2/-  രൂപ  നിരക്കിൽ  നമാത്തം

32 ദപജുകൾക്ക്  64/-  രൂപയം സ് കീം  മാപകൾ  CD  യിൽ  യഭിിനതിന്  50  രൂപയം
ദചർത്ത്  ആനക 114/-  രൂപ  0070-60-118-99  എന ശീർഷകത്തിൽ  നചയാാ  അടച്ച്
രസീത്  ഹൗസാജരാികദയാ,  ഈ  ഓഫീസിൽ  അടച്ച്  രസീത്  നൽ്കദയാ
നചദയ്യേണ്ടതാണ്.

 
4.  തക്കാക്കര ന+രസഭയിനയ ദസാൺ വിഭജനിമായി  ബന്ധനപപ്  ദകകകൾ
ഉദണ്ടാ എന് വിവരം ഈ ഓഫീസിൽ ദകാക്കീകരിച സൂക്ഷിച്ചിപിമ. 
 
5,6,7.  റീസർദവ്വേ നമറിനന്റെ അടിസാനത്തിലുള്ള സ്കീം മാപകൾ ഈ ഓഫീസിൽ
യഭ്യമമ. 
 
9.  സ്കീമുകളിൽ പ്രതിപായിിന zoning  regulations-നന്റെ അടിസാനത്തിയാണ്
അതാത് ദസാളായകളിനയ നിർമാണ്ൾ,  ഭൂവിനിദയാ+ം,  ഭൂവികസനം എനിവ
നിയന്ത്രിിനത്.
 

വിശ്സ്തതദയാനട
 

 

 
 

രാജീവാ പിപാ
ടൗൺ പാനർ & 

ദസറ് പബ്ലിക് ഇാഫർദമഷാ ഓഫീസർ (നടക്നിക്കൽ)
 

==============================================================================
അപീൽ അധകമികാരി:  ചീഫ് ടൗൺ പാനർ
അപീൽ വിയാസം:     മുഖ്യന+രാസൂത്രകനന്റെ കാര്യായയം, 2nd ഫ്ദളാർ, സ്രാജ് ഭവാ

നനാദകാട്, കവടിയാർ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം – 03
അപീൽ കായാവധകമി:   30 യിവസം. 
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