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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5019 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

അ�മാലി മിനി സിവിൽ േ�ഷനിെല ലി�് നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) അ�മാലി മിനി സിവിൽ േ�ഷൻ
െപാ�ജന�ൾ�ായി �റ� െകാ��ത്

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(എ)
അ�മാലി മിനി സിവിൽ േ�ഷൻ 11/01/2016-ൽ
ആണ് െപാ�ജന�ൾ�ായി �റ� െകാ��ത്.

(ബി) ��ത സിവിൽ േ�ഷനിൽ എ� നിലകൾ
ഉെ��ം ഓേരാ നിലയി�ം ഏെതാെ�
ഓഫീ�കളാണ് �വർ�ി��െത�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ�മാലി മിനി സിവിൽ േ�ഷനിൽ നാല് നിലകൾ
ആണ് ഉ�ത്. ഓേരാ നിലയി�ം �വർ�ി��

ഓഫീ�ക�െട വിവര�ൾ അ�ബ�മായി

േചർ�ി��്.

(സി)

മിനി സിവിൽ േ�ഷെ� ഒറിജിനൽ എ�ിേമ�ിൽ
ലി�് അ�ബ� സൗകര��ൾ�ായി �ക
വകയി��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ; ആ�

വർഷമായി�ം െപാ�മരാമ�് വ��് ലി�്
�ാപി�ാ�തിെ� കാരണം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) എ�ിേമ�് െപാ�മരാമ�് വ��് ചീഫ്
എ�ിനീയർ�് സമർ�ി�ി��താ�ം ര� ല�ം
�പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�െ��ം
അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ

െപാ�മരാമ�് (ഇല�ി�ൽ വിഭാഗം)
അറിയി�ി��്. െല�ർ ഓഫ് െ�ഡി�ിന് േവ�ി
വർ�് എം.ബി.യിൽ േചർ�
സമർ�ി��താെണ�ം �ക ലഭി�� �റ�്
ഫയർ NOC �് േവ�ി�� �ക അ�മാലി
�നിസി�ാലി�ിയി�ം െക.എസ് .ഇ.ബി കണ�ന്
േവ�ി�� �ക െക.എസ് .ഇ.ബി.യി�ം
അട��താെണ�ം �ടി അസി��് എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർ ഇല�ി�ൽ വിഭാഗം അറിയി�ി��്.

(ഡി) ��ത സിവിൽ േ�ഷനിൽ ലി�്
�ാപി��തിനായി 2018/3009 ന�റായി
ഭരണാ�മതി�് െ�ാേ�ാസൽ ലഭ�മായി�േ�ാ;
എ�ിൽ ��ത െ�ാേ�ാസൽ പരിേശാധി�്
അടിയ�രമായി ലി�് �ാപി��തി��

ഭരണാ�മതി നൽ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) എ�ിേമ�് െപാ�മരാമ�് വ��് ചീഫ്
എ�ിനീയർ�് സമർ�ി�ി��താ�ം ര� ല�ം
�പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�െ��ം
അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ

െപാ�മരാമ�് (ഇല�ി�ൽ വിഭാഗം)
അറിയി�ി��്. െല�ർ ഓഫ് െ�ഡി�ിന് േവ�ി
വർ�് എം.ബി.യിൽ േചർ�
സമർ�ി��താെണ�ം �ക ലഭി�� �റ�്
ഫയർ NOC �് േവ�ി�� �ക അ�മാലി
�നിസി�ാലി�ിയി�ം െക.എസ് .ഇ.ബി കണ�ന്
േവ�ി�� �ക െക.എസ് .ഇ.ബി.യി�ം
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അട��താെണ�ം �ടി അസി��് എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർ ഇല�ി�ൽ വിഭാഗം അറിയി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                                             സെ�ക്ഷന്�അനുബന്ധം�

അങ്കമാ�ലി� മാ�ന്� ��വി�ല് സ്റ്റേ�ഷന്�ല് ഓസ്റ്റേ�� ന്�ലിയി�ലും� പ്രവിര്ത്തി�ക്കുന്ന ഓഫീ സുകളുസെ$
വി�വി�ങ്ങള്

ഗ്രൗ(ണ്ട്�     സ്റ്റേ*�ര്  

1. വി�സ്റ്റേ-ജ്� ഓഫീ ��, അങ്കമാ�ലി�

2. ഐ.��.ഡി�.എ�� ഓഫീ ��, അങ്കമാ�ലി�

3. ക5�ളി�റ്റി� കണ്സ്റ്റേ9�ള് ലി�ബ�, ഇറി�സ്റ്റേ<ഷന് വികുപ്പ്�, അങ്കമാ�ലി�

4. അഗ്രൗ�കള്ച്ചറില് �5 ഡി� റൂം�, കൃഷ� വികുപ്പ്�, അങ്കമാ�ലി�

5. സെEഷFല് തഹ� ല്ദാ�ര്, എല്.എ., സെക.ഐ.എ, സെന്ടുമ്പാ�സ്റ്റേL��

6. ക�ഫ്ബ� സെEഷFല് തഹ� ല്ദാ�ര്

ഫീ��     സ്റ്റേ*�ര്  

7. എ.എ��.ജ്�.ഡി�. �ബ് ഡി�വി�ഷന്, അങ്കമാ�ലി�

8. �ബ� �ജ്�സ്ട്രാ�ര് ഓഫീ ��, അങ്കമാ�ലി�

9. വി�സ്റ്റേ-ജ്� റി�ക്കാ�ര്ഡി� റൂം�, അങ്കമാ�ലി�

10. സ്റ്റേമാ�സ്റ്റേV�ര് വി�ഹന് വികുപ്പ്�, അങ്കമാ�ലി�

11.  സ്റ്റേമാ�സ്റ്റേV�ര് വി�ഹന്വികുപ്പ്�സെW ഇന്ഫീര്സ്റ്റേമാഷന് ക(ണ്ട്റി�ന്�യി� അനുവിദാ�ച്ച സ്ഥലിത്തി� കുടു�ബശ്രീ 
പ്രവിര്ത്തികരുസെ$ ��.ഡി�.എ��. സ്റ്റേക�ഫീ� സ്റ്റേഷ�പ്പ്� പ്രവിര്ത്തിന്� ന്$ത്തി� വിരുന്നു.

സെ�ക്കാന്ഡി�     സ്റ്റേ*�ര്  

12. ക5�ളി�റ്റി� കണ്സ്റ്റേ9�ള് അ���W� എഞ്ചി�ന് യിര്, വി�Vര് അസ്റ്റേത�റി�റ്റി�

13. അ���W�  ഡിയിറിക്ടര്, കൃഷ� വികുപ്പ്�, അങ്കമാ�ലി�

14. ത�ലൂക്കാ� ��റ്റി���ക്കാല് ഓഫീ ��, ആലുംവി

15. സ്റ്റേലിബര് ഓഫീ ��, അങ്കമാ�ലി�

16. സ്റ്റേ$�റിന്�� ഓഫീ ��, അങ്കമാ�ലി�

17. ഉപജ്�-� വി�ദാF�ഭ്യാF�� വികുപ്പ്�, അങ്കമാ�ലി�

18. ഉപജ്�-� വി�ദാF�ഭ്യാF�� ഓഫീ ��സെW സ്റ്റേക�ണ്ഫീറിന്�� ഹ�ള്

സ്റ്റേതര്ഡി�     സ്റ്റേ*�ര്  

19. സെപര്സ്റ്റേഫീ�മാന്�� ഓഡി�റ്റി� യൂണി�റ്റി�, എല്.എ��.ജ്�.ഡി�. അങ്കമാ�ലി�

20. ജ്�.എ��.$�. വികുപ്പ്�, അങ്കമാ�ലി�

21. സെപ�തുമാ��മാത്തി� വികുപ്പ്�, സ്റ്റേറി�ഡ്�� ന്�.1, അങ്കമാ�ലി�

22. അ���W� എക്സി�കhV വി� എഞ്ചി�ന് യിര്, ഐ.ഐ.പ�. ന്�.2, അങ്കമാ�ലി� എന്ന  ഓഫീ സുകള്ക്കാ� സ്ഥലി�
അനുവിദാ�ച്ച�ട്ടുസെണ്ട്ങ്ക�ലും� പ്രവിര്ത്തിന്� തു$ങ്ങ�യി�V�-�ത്തിത�ണി�. 

സ്റ്റേഫീ�ര്ത്തി�     സ്റ്റേ*�ര്  

23. എ��.��.ഡിവിലിപ്പ്�സെമാW� ഓഫീ ��ന്� സ്ഥലി� അനുവിദാ�സെച്ചങ്ക�ലും� ന്�ലിവി�ല് പ്രവിര്ത്തി�ച്ചു വിരുന്ന�-. 

24. സെ�യി�ല്�� $�ക്സി� ഓഫീ ��ന്� സ്ഥലി� അനുവിദാ�സെച്ചങ്ക�ലും� ന്�ലിവി�ല് പ്രവിര്ത്തി�ച്ചു വിരുന്ന�-.

25. $� ന്�ലിയി�സെലി സ്റ്റേക�ണ്ഫീറിന്�� ഹ�ള് സ്റ്റേമാ�സ്റ്റേV�ര് വി�ഹന് വികുപ്പ്� ക്ലാ�സ്സുകള് ന്$ത്തുന്നത�ന്� 
ഉപസ്റ്റേയി�<�ച്ചു വിരുന്നു.


