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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3207 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�ാനി മ�ല�ിെല �ൾ െക�ിട��െട നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ന��മാർ
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

െപാ�ാനി മ�ല�ിൽ ഇേ�ാൾ പണി നട��
�ൾ െക�ിട�ൾ ഏെതാെ�യാണ്;

(എ) െപാ�ാനി മ�ല�ിൽ െക�ിട നിർ�ാണം
നട�� ��ക�െട വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ�ി��്. ഗവ. എഫ്.
എൽ.പി.എസ്  കടവനാടിെ� നിർ�ാണ
�വർ�നം ആരംഭി�ി�ി�. െപാ�മരാമ�്

വ��ാണ് പണി ഏെ���ിരി��ത്.

(ബി)

ഏെതാെ� ഏജൻസികൾ �േഖനയാണ് പണി
നട��ത്;

(ബി) െപാ�ാനി മ�ല�ിൽ െക�ിട നിർ�ാണം
നട�� ��ക�െട വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ�ി��്. ഗവ. എഫ്.
എൽ.പി.എസ്  കടവനാടിെ� നിർ�ാണ
�വർ�നം ആരംഭി�ി�ി�. െപാ�മരാമ�്

വ��ാണ് പണി ഏെ���ിരി��ത്.

(സി)

ഇ�വെര പണി �ട�ാ� ��കളിൽ ഏത്
ഏജൻസിയാണ് പണി ഏെ���ിരി��ത്?

(സി) െപാ�ാനി മ�ല�ിൽ െക�ിട നിർ�ാണം
നട�� ��ക�െട വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ�ി��്. ഗവ. എഫ്.
എൽ.പി.എസ്  കടവനാടിെ� നിർ�ാണ
�വർ�നം ആരംഭി�ി�ി�. െപാ�മരാമ�്

വ��ാണ് പണി ഏെ���ിരി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന 
                                                                                                          

ക്രമ
നന.

സ്കൂളളിനന്റെ പപേരര് നളിര്വഹണ ഏജന്സളി

1. ഗവ.എഫര്. എല.പേളി.സ്കൂള, കടവനനാടര് നപേനാതുമരനാമതര് വകുപര്

2. ഗവ. യ.പേളി.സ്കൂള, ഒതളൂര് നപേനാതുമരനാമതര് വകുപര്

3. ഗവ. എല.പേളി.സ്കൂള, നവളളിയനപകനാടര് നപേനാതുമരനാമതര് വകുപര്

4. ഗവ. എല.പേളി.സ്കൂള, വടകനമുറളി നപേനാതുമരനാമതര് വകുപര്

5. ഗവ. എല.പേളി.സ്കൂള, കല്ലൂര് നപേനാതുമരനാമതര് വകുപര്

6. ഗവ. എല.പേളി.സ്കൂള, മുകതല നപേനാതുമരനാമതര് വകുപര്

7. ഗവ. എല.പേളി.സ്കൂള, പേഴഞളി നപേനാതുമരനാമതര് വകുപര്

8. ഗവ. ഫളിഷററീസര് എല.പേളി.സ്കൂള, നവളളിയനപകനാടര് നപേനാതുമരനാമതര് വകുപര്

9. ഗവ. എചര്.എസര്.എസര്, പേനാലനപടളി നപേനാതുമരനാമതര് വകുപര്

10. ഗവ. എചര്.എസര്.എസര്, തൃകനാവര് നപേനാതുമരനാമതര് വകുപര്

11. ഗവ. എചര്.എസര്.എസര്, മനാറപഞ്ചേരളി നപേനാതുമരനാമതര് വകുപര്

12. ഗവ. എചര്.എസര്.എസര്, നവളളിയനപകനാടര് നപേനാതുമരനാമതര് വകുപര്

13. പേളി.സളി.എന്. ഗവ. എചര്.എസര്.എസര്, ,
 നന്നമുകര്, മുകതല

കളിഫര്ബളി ഫണര്

14. ഗവ. എചര്.എസര്.എസര്, മനാറപഞ്ചേരളി കളിഫര്ബളി ഫണര്

15. ഗവ. എചര്.എസര്.എസര്, തൃകനാവര് കളിഫര്ബളി ഫണര്

16. ഗവ. എചര്.എസര്.എസര്, നകനാക്കൂര് കളില (SPV)

17. ഗവ. എന.യ.പേളി.സ്കൂള, നവളളിയനാനപകനാടര് സസൗതര് കളിഫര്ബളി ഫണര്

18. ഗവ. എചര്.എസര്.എസര്, പേനാലനപടളി കളിഫര്ബളി ഫണര്

                                                                                         നസക്ഷന് ഓഫറീസര്
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