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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6487 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല വിേ�ജ്  ഓഫീ�ക�െട നവീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) വിേ�ജ്  ഓഫീ�കൾ �ാർ�് ആ�� പ�തി�െട
ഭാഗമായി വിവിധ ഫ�കൾ ഉപേയാഗി�്
തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിേ�ജ്
ഓഫീ�കളാണ് നവീകരി�െത�ം ഇനി�ം
ഏെതാെ�യാണ് നവീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�ം അറിയി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

(എ)
വിേ�ജ്  ഓഫീ�കൾ �ാർ�് ആ�� പ�തി�െട
ഭാഗമായി വിവിധ ഫ�കൾ ഉപേയാഗി�്
തി�വ�ാടി മ�ല�ിൽ നവീകരി� വിേ�ജ്
ഓഫീ�ക�െട�ം നവീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��
വിേ�ജ്  ഓഫീ�ക�െട�ം വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                                                   സെ�ക്ഷന്         അനുബന്ധം


തി�രുവമ്പാ�ടി�     മണ്ഡലത്തി�ല്     നവ�കരി�ച്ച     വ�ല്ലേ�ജ്�     ഓഫീ�സുകളുസെടിയും
     നവ�കരി�ക്കാ�ന്     ഉല്ലേ'ശി�ക്കുന്ന     വ�ല്ലേ�ജ്�  
ഓഫീ�സുകളുസെടിയും
     വ�ശിദാം�
ശിങ്ങള്  

ക്രമ
നമ്പാര്

വ�ല്ലേ�ജ്� പ്രവൃത്തി�

1 പുതുപ്പാ�ടി� 2019-20 വര്ഷസെത്തി പ്ലാ�ന് ഫീണ്ടി�ല് ഉള്സെപ്പാടുത്തി� അഡീ�ഷണല് റൂം
, ചുറ്റുമതി�ല്
ന�ര്മ്മാ�ണ
 എന്ന�വയ്ക്ക്� ഭരിണ�നുമതി� നല്ക�യി�ട്ടുള്ളതു
 പ്രവൃത്തി�
പൂര്ത്തി�കരി�ച്ച�ട്ടുള്ളതുമ�ണ�.

2 ഈങ്ങ�പ്പുഴ ന�ലവ�ല് പഴയി സെകട്ടി�ടിത്തി�ല�ണ� പ്രവര്ത്തി�ച്ചു വരുന്നതി�.  വ�ല്ലേ�ജ്� ഓഫീ���
ന�ര്മ്മാ�ണത്തി�ന� സ്ഥല
 ലഭTമ�കുന്ന മുറയ്ക്ക്� മ�ത്രല്ലേമ സെപ്ര�ല്ലേപ്പാ��ല്
�മര്പ്പാ�യ്ക്കുവ�ന് കഴ�യുംകയുംള്ളൂ.

3 ല്ലേക�ടില്ലേ\രി� റ� ബ�ല്ഡീ� ല്ലേകരിളയി�ല് ഉള്സെപ്പാടുത്തി� സ്മാ�ര്ട്ടി� വ�ല്ലേ�ജ്� ഓഫീ���
ന�ര്മ്മാ�ണത്തി�ന� ഭരിണ�നുമതി� നല്ക�യി�ട്ടുള്ളതു
 തുടിര് നടിപടി� �_�കരി�ച്ചു
വരുന്നതുമ�ണ�. 

4 കൂടിത്തി�യി� ജ്നക�യി �മ�തി� വഴ� നവ�കരിണ പ്രവൃത്തി� നടിത്തി�യി�ട്ടുള്ളതി�ണ�. 

5 സെന��സെപ്പാ�യി�ല് ഓല്ലേരി� ��മ്പാത്തി�ക വര്ഷവും
 സ്മാ�ര്ട്ടി� വ�ല്ലേ�ജ്�/അടി�സ്ഥ�ന �eകരിT
വ�ക�ന
 പദ്ധതി�യ്ക്ക്�യുംള്ള ബഡ്ജ്റ്റ്� വ�ഹി�തി
 അനു�രി�ച്ചു മുന്ഗണന�
ക്രമത്തി�ല് മ�ത്രല്ലേമ ഫീണ്ടി� അനുവദാം�ക്കുവ�ന് കഴ�യുംകയുംള്ളൂ. 

6 തി�രുവമ്പാ�ടി� ഓല്ലേരി� ��മ്പാത്തി�ക വര്ഷവും
 സ്മാ�ര്ട്ടി� വ�ല്ലേ�ജ്�/അടി�സ്ഥ�ന �eകരിT
വ�ക�ന
 പദ്ധതി�യ്ക്ക്�യുംള്ള ബഡ്ജ്റ്റ്� വ�ഹി�തി
 അനു�രി�ച്ചു മുന്ഗണന�
ക്രമത്തി�ല് മ�ത്രല്ലേമ ഫീണ്ടി� അനുവദാം�ക്കുവ�ന് കഴ�യുംകയുംള്ളൂ. 

7 കൂടിരിഞ്ഞി� ഓല്ലേരി� ��മ്പാത്തി�ക വര്ഷവും
 സ്മാ�ര്ട്ടി� വ�ല്ലേ�ജ്�/അടി�സ്ഥ�ന �eകരിT
വ�ക�ന
 പദ്ധതി�യ്ക്ക്�യുംള്ള ബഡ്ജ്റ്റ്� വ�ഹി�തി
 അനു�രി�ച്ചു മുന്ഗണന�
ക്രമത്തി�ല് മ�ത്രല്ലേമ ഫീണ്ടി� അനുവദാം�ക്കുവ�ന് കഴ�യുംകയുംള്ളൂ. 

8 ന�ല്ലേലശി_രി
 2020-21  പ്ലാ�ന് ഫീണ്ടി�ല് ഉള്സെപ്പാടുത്തി� അഡീ�ഷണല് റൂം
 ന�ര്മ്മാ�ണവും

ഫീര്ണ്ണീ�ച്ചറും
 ഉള്സെപ്പാടുത്തി�യി പ്രവൃത്തി�യ്ക്ക്� ഭരിണ�നുമതി� നല്ക�യി�ട്ടുള്ളതു
 തുടിര്
നടിപടി� �_�കരി�ച്ചു വരുന്നതുമ�ണ�.

9 തി�ഴല്ലേക്കാ�ടി� റ� ബ�ല്ഡീ� ല്ലേകരിളയി�ല് ഉള്സെപ്പാടുത്തി� സ്മാ�ര്ട്ടി� വ�ല്ലേ�ജ്� ഓഫീ���
ന�ര്മ്മാ�ണത്തി�ന� ഭരിണ�നുമതി� നല്ക�യി�ട്ടുള്ളതു
 തുടിര് നടിപടി� �_�കരി�ച്ചു
വരുന്നതുമ�ണ�. 

10 കുമ�രിനല്ലൂര് 2021-22 വര്ഷസെത്തി പ്ലാ�ന് ഫീണ്ടി�ല് ഉള്സെപ്പാടുത്തി� ചുറ്റുമതി�ല് ന�ര്മ്മാ�ണത്തി�നു

ഭരിണ�നുമതി� നല്ക�യി�ട്ടുള്ളതു
 2019-20  വര്ഷസെത്തി പ്ലാ�ന് ഫീണ്ടി�ല്
ഉള്സെപ്പാടുത്തി� അഡീ�ഷണല് റൂം
 ന�ര്മ്മാ�ണത്തി�നു ഭരിണ�നുമതി�



നല്ക�യി�ട്ടുള്ളതു
 പ്രവൃത്തി� പൂര്ത്തി�കരി�ച്ചതു
 2017-18 വര്ഷസെത്തി പ്ലാ�ന് ഫീണ്ടി�ല്
ഉള്സെപ്പാടുത്തി� അറ്റ്കുറ്റ്പ്പാണ�യ്ക്ക്� ഭരിണ�നുമതി� നല്ക�യി�ട്ടുള്ളതു
 പ്രവൃത്തി�
പൂര്ത്തി�കരി�ച്ചതുമ�ണ�. 

11 കക്കാ�ടി� എ
.എല്.എ യുംസെടി ആസ്തി� വ�ക�ന ഫീണ്ടി�ല് ഉല്സെപ്പാടുത്തി� ഇതി�ല്ലേന�ടിക

പ്രവൃത്തി� പൂര്ത്തി�കരി�ച്ചതി�ണ�.

12 സെക�ടി�യിത്തൂര് 2017-18  പ്ലാ�ന് ഫീണ്ടി�ല് ഉള്സെപ്പാടുത്തി� അറ്റ്കുറ്റ്പ്പാണ� പൂര്ത്തി�കരി�ച്ചതു
 2018-19
സെല പ്ലാ�ന് ഫീണ്ടി�ല് ഉള്സെപ്പാടുത്തി� അഡീ�ഷണല് റൂം
 ന�ര്മ്മാ�ണത്തി�ന�
ഭരിണ�നുമതി� നല്ക�യി�ട്ടുള്ളതുമ�ണ�.


