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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1330 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വർ�ല നിേയാജകമ�ല�ിെല �ൾ െക�ിട നിർ�ാണ�ം �േരാഗതി�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി േജായി
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)
വർ�ല നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ
��കൾ�് വിവിധ പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി

2016-21 കാലയളവിൽ �ക അ�വദി� �തിയ
നിർ�ാണ��െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) വർ�ല നിേയാജക മ�ല�ിൽ അടി�ാന

സൗകര�വികസന�ി�ം, നവീകരണ�ി�മായി

2016-21 കാലയളവിൽ �ക അ�വദി� ��ക�െട
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി

ഉൾെ�ാ�ി�ി��്.

(ബി)

��ത പ�തിക�െട നിർ�ഹണ ഏജൻസിക�ം
അ�വദി�െ�� �ക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വർ�ല നിേയാജക മ�ല�ിൽ അടി�ാന

സൗകര�വികസന�ി�ം, നവീകരണ�ി�മായി

2016-21 കാലയളവിൽ �ക അ�വദി� ��ക�െട
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി

ഉൾെ�ാ�ി�ി��്.

(സി)
വിവിധ ഏജൻസികൾ ഏെ���് നട��
പ�തിക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി വിദ�ാഭ�ാസ
വ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) ഉ�്. െക�ിട നിർ�ാണ �വർ�ന��െട

�േരാഗതി നിർവഹണ ഏജൻസിക�മായി
അവേലാകനം നട���്. ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ നിർ�ാണ ���ികൾ

എ��ം േവഗം �ർ�ിയാ�വാൻ

ഏജൻസികൾ�് നിർേ�ശം നൽ����്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



  അനുബനന 
                                                                                                          

ക്രമ 
നന.

സ്കൂളളിനന്റെ പപേരര് നളിര്വഹണ 
ഏജന്സളി

തുക 
(ലക
തളിൽ)

നളിലവളിനല സളിതളി

1 ഗവൺനമന്റെര് എചര്.എസര്.എസര്, 
വര്ക്കല കകറര് 500

നളിര്മമ്മാണന 
പൂര്തളിയമ്മായളി .

2 ഗവൺനമന്റെര് എചര്.എസര്.എസര്, 
നമ്മാവമ്മായളിക്കുളന വമ്മാപേര്പകമ്മാസര് 300

നളിര്മമ്മാണന നടന്നു 
വരുന്നു.

3 ഗവൺനമന്റെര് വളി.എചര്.എസര്.എസര്, 
പേകൽക്കുറളി കളില 300

ഡളി.പേളി.ആര്  
കളിഫര്ബളി 
അനഗഗീകരളിച. തുടര് 
നടപേടളികള് 
സസഗീകരളിച വരുന്നു.

4 ഗവൺനമന്റെര് എചര്.എസര്.എസര്, 
നഞെക്കമ്മാടര്

വമ്മാപേര്പകമ്മാസര് 300 നളിര്മമ്മാണന നടന്നു 
വരുന്നു.

5 ഗവൺനമന്റെര് എചര്.എസര്.എസര്, 
പേമ്മാളയനകുനര്

വമ്മാപേര്പകമ്മാസര് 300 നളിര്മമ്മാണന നടന്നു 
വരുന്നു.

6 ഗവൺനമന്റെര് എചര്.എസര്.എസര്, 
നവട്ടൂര്

കളില
100

നടണ്ടര് നടപേടളികള് 
പൂര്തളിയമ്മായളി.

7 ഗവൺനമന്റെര് എചര്.എസര്.എസര്, 
പേളളിക്കൽ

കളില
100

നടണ്ടര് നടപേടളികള് 
പൂര്തളിയമ്മായളി.

8 ഗവൺനമന്റെര് എൽ.പേളി.ജളി.എസര്,  
വര്ക്കല

കളില
100

നടണ്ടര് നടപേടളികള് 
സസഗീകരളിച വരുന്നു.

9 ഗവൺനമന്റെര് എചര്.എസര്.എസര്, 
കമ്മാപളിൽ

കളില
100

നടണ്ടര് നടപേടളികള് 
സസഗീകരളിച വരുന്നു.

10 ഗവൺനമന്റെര് മുസഗീന എചര്.എസര്, 
നടയറ

പേളി.ഡബബ.ഡളി
388

നളിര്മമ്മാണന 
പൂര്തളിയമ്മായളി

11 ഗവൺനമന്റെര് എചര്.എസര്.എസര്, 
പേകൽക്കുറളി 

പേളി.ഡബബ.ഡളി
250

നളിര്മമ്മാണന 
പൂര്തളിയമ്മായളി

12 ഗവൺനമന്റെര് എൽ.പേളി.സ്കൂള് 
പേളളിക്കൽ

പേളി.ഡബബ.ഡളി
150

നളിര്മമ്മാണന 
പൂര്തളിയമ്മായളി

13 ഗവൺനമന്റെര് എൽ.പേളി.സ്കൂള്, മടവൂര് പേളി.ഡബബ.ഡളി 100 നളിര്മമ്മാണന 
പൂര്തളിയമ്മായളി

14 ഗവൺനമന്റെര് എൽ.പേളി.സ്കൂള്, 
ഹരളിഹരപുരന

പേളി.ഡബബ.ഡളി 165.5 നളിര്മമ്മാണന 
പൂര്തളിയമ്മായളി



15 ഗവൺനമന്റെര് പമമ്മാഡൽ 
വളി.എചര്.എസര്.എസര്, വര്ക്കല

പേളി.ഡബബ.ഡളി 200 നളിര്മമ്മാണന 
ആരനഭളിചളിടളില.

16 ഗവൺനമന്റെര് എന.യ.പേളി.സ്കൂള്, ഇടവ പേളി.ഡബബ.ഡളി 100 നളിര്മമ്മാണന 60% 
പൂര്തളിയമ്മായളി

17 ഗവൺനമന്റെര്  എൽ.പേളി.സ്കൂള്, 
മുതല

പേളി.ഡബബ.ഡളി 100 നളിര്മമ്മാണന 80% 
പൂര്തളിയമ്മായളി

18 ഗവൺനമന്റെര്  ഹയര്നസക്കന്റെറളി 
സ്കൂള് പേളളിക്കൽ

പേളി.ഡബബ.ഡളി 100 നളിര്മമ്മാണന 
പൂര്തളിയമ്മായളി

19 ഗവൺനമന്റെര്  എചര്.എസര്.എസര്, 
പേമ്മാളയനകുനര്

പേളി.ഡബബ.ഡളി 106 നളിര്മമ്മാണന 
പൂര്തളിയമ്മായളി

20 ഗവൺനമന്റെര്  എചര്.എസര്.എസര്, 
പേമ്മാളയനകുനര് (ലമ്മാബര് നവഗീകരണന)

സളിഡര്പകമ്മാ 48.2 നവഗീകരണന 
പൂര്തളിയമ്മായളി

21 ഗവൺനമന്റെര്  എചര്.എസര്.എസര്, 
നവട്ടൂര് (ലമ്മാബര് നവഗീകരണന)

സളിഡര്പകമ്മാ 50 നവഗീകരണന 
പൂര്തളിയമ്മായളി

22 ഗവൺനമന്റെര് എൽ.പേളി.സ്കൂള്, 
നമ്മാവമ്മായളിക്കുളന

പേളി.ഡബബ.ഡളി 100 നളിര്മമ്മാണന 50% 
പൂര്തളിയമ്മായളി

                                                                                         നസകന് ഓഫഗീസര്

                                                                                          


