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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2707 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികവർ� വികസന വ��ിെ� േകാർ�സ്  ഫ�്അ�വദി� ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri K. Radhakrishnan

(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം
വ��് മ�ി )

(എ) നില�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ 2020-21,
2021-22 സാ��ിക വർഷ�ളിൽ പ�ികവർ�
വികസന വ��ിെ� േകാർ�സ്  ഫ�് അ�വദി�
���ിക�െട പ�ിക േകാളനി�െട േപര്, ഇനം,
അ�വദി� �ക എ�ിവ തിരി�  ്വ��മാ�ാേമാ;

(എ) നില�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ 2020-21,
2021-22 സാ��ിക വർഷ�ളിൽ പ�ികവർ�
വികസന വ��ിെ� േകാർ�സ്  ഫ�് �േഖന
അ�വദി� ���ിക�െട വിശദവിവരം
അ�ബ�ം ആയി േചർ��.

(ബി) േമൽ ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം

�േരാഗതി��ൾെ�െട�� വിവര��ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)
���ിക�െട �േരാഗതി അ�ബ�ം ആയി

േചർ��.

(സി)

വർ�ിംഗ് ��കൾ അംഗീകാരം നൽകിയി�ം
���ികൾ ഇ�വെര ആരംഭി�ാ�േതാ

�ർ�ീകരി�ാ�േതാ ��ത ���ിക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 1) �മി��് േകാളനി ക��ണി�ി ഹാൾ
നിർ�ാണം ക�ളായി �ാമപ�ായ�്

െസ��റി�് �ക അ�വദി�. 2)നില�ർ �ീ
െമ�ിക് േഗൾസ്  േഹാ�ലിൽ �ഴൽ കിണർ
നിർ�ാണം എ�ിെമ�് ഒ�് െവ�  ്വർ�്
ആരംഭി�ി�ി�. 3) �ീെമ�ിക് േഹാ�ലിൽ ക���ർ
നൽകൽ േഹാ�ൽ �റ�� �മ�ിൽ പ�തി
നട�ിലാ�ം. 4)ത�ൻക�് േകാളനിയിൽ വാ�ർ
ടാ�് നൽകൽ പ�തി ആരംഭി�ി�ി�.

(ഡി) 2021-22 വർഷ�ിൽ പ�ികവർ� വികസന
വ��ിെ� േകാർ�സ്  ഫ�്
അ�വദി��തിനായി വർ�ിംഗ് ��് ഇ�വെര
എ� തവണ േയാഗം േചർ�െവ�ം അ��
േയാഗം എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി)

ഒ� തവണ േയാഗം േചർ�. (16/06/2021).
അ��േയാഗം 11/10/2021-ന് േച��താണ്

(ഇ)

നില�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല

പ�ികവർ��ാർ�� ഏെത�ാം പ�തികൾ
അ�� വർ�ിംഗ് ��ിെ� പരിഗണനയി�െ��്
വിശദാംശ�ൾ സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഇ) �വെട േചർ�� ര�് പ�തികൾ അ��
വർ�ിംഗ് ��ിെ� പരിഗണനയിൽ സമർ�ി��
താെണ�് പ�ികവർ� വികസന വ��് ഡയറ�ർ
അറിയി�ി��്. 1)വാണിം�ഴ േകാളനിയിൽ
െറഡിെമയ്ഡ്  േടായ്  ല�് 28883 2)�ളയ
�ര��ിൽെ�� കവള�ാറ �ാെര
�നരധിവസി�ി�� ഓഡിേ�ാറിയം വാടക +
ൈവദ�തി ചാർ�് 516000
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അ  നുബന്ധം  

പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്
2020-21

പദ്ധതി ക�ോളനി അനുവദിച്ച തു� നിലവിലെല സ്ഥിതി

1
മോഞ്ചീരി ക�ോളനീ ഭക്ഷണം പോ�ം ലെ�യ്ത്  
നല്�ല് മോഞ്ചീരി 1272000 പൂര്ത്തീ�രിച്ചു

2
സോമൂഹി� പഠനമുറി - അടിസ്ഥോന 
സൗ�ര്യ വി�സനം

നിലമ്പൂരിലെല
വിവിധ

ക�ോളനി�ള്
21300 പൂര്ത്തീ�രിച്ചു

3
�ളിക്കല് പിനരധിവോസ ക�ോളനി 
�ിണര്- പമ്പ് ഹൗസ് നിര്മ്മോണം

കപോത്തു�ല്ല്
�ളിക്കല് 1200000 പൂര്ത്തീ�രിച്ചു

4
�ളിക്കല് പുനരധിവോസ ക�ോളനി �ിണര്
പമ്പ് ഹൗസ് നിര്മ്മോണം �ളിക്കല് 1740000 പൂര്ത്തീ�രിച്ചു

5

പ്രളയത്തില് വീട് നഷ്ടലെ@ട്ട �വള@ോറ 
ക�ോളനിക്കോര് തോമസിക്കുന്ന 
ഓഡികFോറിയത്തിന് വോട�, വൈവദ്യുതി 
�ോര്ജ്ജ് എന്നിവ നല്�ല്

�വള@ോറ 600000 പൂര്ത്തീ�രിച്ചു

6
ഭൂമിക്കുത്ത് ക�ോളനി �മ്യൂണിFി ഹോള് 
നിര്മ്മോണം

�രുളോയി
ഭൂമിക്കുത്ത് 958164

�രുളോയി
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്

നിര്മ്മോണം
ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

7
മോഞ്ചീരി ക�ോലനോയ്ക്ക ക�ോളനിയില് 
ഭക്ഷ്യ സോധനങ്ങള് വിതരണം മോഞ്ചീരി 2817226 പൂര്ത്തീ�രിച്ചു

8
മോഞ്ചീരി ക�ോലനോയ്ക്ക ക�ോളനിയില് 
കറഷന് വിതരണം മോഞ്ചീരി 89992 പൂര്ത്തീ�രിച്ചു

9
�ളിക്കല് പുനരധിവോസ ക�ോളനി 
ഗോര്ഹി� വൈവദ്യുതി �ോര്ജ്ജ്  
അടവോക്കല്

�ളിക്കല് 50000 പൂര്ത്തീ�രിച്ചു

10
പണലെ@ോയില് ക�ോളനി കുടിലെവള്ള 
പദ്ധതിയുലെട കമോകട്ടോര് റി@യര് പണലെ@ോയില് 10220 പൂര്ത്തീ�രിച്ചു

11 സഹോയീ ലെസന്റര് നിലമ്പൂര് 666000 പൂര്ത്തീ�രിച്ചു

2021-22

1
നിലമ്പൂര് പ്രീലെമട്രി�്  കഗള്സ്  കഹോസ്റ്റല് 
കുഴല്�ിണര് നിര്മ്മോണം നിലമ്പൂര് 122236

�രോര് ഒ@് ലെവച്ച്
പ്രവര്ത്തി

ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

2
പട്ടി�വര്ഗ്ഗ സഹ�രണ സംഘത്തിന്  
ഫര്ണിച്ചര് നല്�ല് ചുങ്കത്തറ 92675 പൂര്ത്തീ�രിച്ചു

3
തണ്ടന്�ല്ല് ക�ോളനിയില് വോട്ടര്ടോങ്ക് 
നല്�ല് തണ്ടന്�ല്ല് 57000 പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

4
പ്രീലെമട്രി�് കഹോസ്റ്റലില് �മ്പ്യൂട്ടര് 
നല്�ല്

നിലമ്പൂരിലെല
വിവിധ

കഹോസ്റ്റലു�ള്
1583032

കഹോസ്റ്റല് തുറക്കുന്ന
ക്രമത്തില് പദ്ധതി

നട@ിലോക്കും

5 സഹോയി ലെസന്റര് തുടര് പദ്ധതി നിലമ്പൂര് /
ലെപരിന്തല്മണ്ണ 662400 പദ്ധതി നട@ിലോക്കി

വരുന്നു.

6
മോഞ്ചീരി ക�ോലനോയ്ക്ക ക�ോളനി ഭക്ഷണം 
പോ�ം ലെ�യ്ത് നല്�ല്

�രുളോയി
(മോഞ്ചീരി) 1235000 പദ്ധതി നട@ിലോക്കി

വരുന്നു.
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