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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5021 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

നില�ർ മിനി സിവിൽ േ�ഷൻ നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

��തായി നിർ�ി� നില�ർ മിനി സിവിൽ
േ�ഷനിെല ഓേരാ നിലക�െട�ം വി�ീർ�ം
അട��� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;
�ചി�റികൾ,േഗാവണികൾ എ�ിവ ഭി�േശഷി
സൗ�ദമാേണാ എ�ം െപാ� സൗകര��ൾ,
പാർ�ിംഗ് �ട�ിയ വിശദാംശ��ം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) ��തായി നിർ�ി� നില�ർ മിനി സിവിൽ
േ�ഷനിെല ഓേരാ നില�െട�ം വി�ീർ�ം
അട��� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.
Cellar Floor- 866.05 m2 Ground Floor- 1734.59
m2 Fist Floor- 1734.59 m2 Second Floor-
1018.75 m2 Third Floor- 49.78 m2 Total-
5403.76 m2 �ചി �റികൾ, േഗാവണികൾ, ലി�്
�ട�ിയ െപാ�സൗകര��ൾ
ഏർെ���ിയി���ം ഭി� േശഷി
സൗ�ദ�മാണ്. പാർ�ിംഗ് 1365.00 m2 ൽ
ലഭ�മാണ്.

(ബി) ��ത സിവിൽ േ�ഷനിൽ എ� സർ�ാർ
ഓഫീ�കൾ�ാണ് �ലം അ�വദി�ി��ത്;
ഓേരാ ഓഫീ�കൾ�ം അ�വദി�ി�� നിലക�ം
�ല വി�ീർ��ം സൗകര���ം
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) നില�ർ മിനി സിവിൽ േ�ഷനിൽ 15 സർ�ാർ
ഓഫീ�കൾ നിലവിൽ �വർ�ി� വ��. ഓേരാ
ഓഫീ�കൾ�ം അ�വദി�ി�� നിലക�ം �ല

വി�ീർ��ം സൗകര���ം സംബ�ി�

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

(സി) ��ത സിവിൽ േ�ഷനിൽ ഇനി�ം
�ർ�ീകരി�ാ�� ���ികൾ

എെ�ാെ�യാെണ�ം ആയതിെ� നിലവി��
�ിതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി)
സിവിൽ വർ�കൾ ഒഴിെക�� ���ികൾ

�ർ�ീകരി�ാ��്.

(ഡി) ���ികൾ �ർ�ീകരി�  ്വിവിധ സർ�ാർ
ഓഫീ�കൾ ടി സിവിൽ േ�ഷനിേല�്
എ�േ��് മാ�ാനാ�ം എ�് അറിയി�ാേമാ;
ഓഫീ�കൾ സമയബ�ിതമായി മാ��തിന്
വിവിധ വ��കൾ�് നിർേ�ശം നൽകാേമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി)
ഒ� മാസ�ി��ിൽ �ർ�ീകരി�ാനാ�െമ�്

�തീ�ി��. ആയത�സരി� വിവിധ
വ��കൾ�് നിർേ�ശം നൽകാ��താെണ�്
അസി��് എ�ിനിയർ, പി.ഡ��.ഡി. െ�ഷ�ൽ
ബിൽഡിംഗ് െസ�ൻ മല�റം അറിയി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം�

നി�ലമ്പൂര്     മി�നി�     സി�വി�ല്     സ്റ്റേ�ഷനി�ല്     ഓസ്റ്റേ��     ഓഫീ�സുകള്ക്കും�     അനുവിദി�ച്ചി�ട്ടുള്ള     നി�ലകളും�     സ്ഥല  
വി�സ്തീ�ര്ണ്ണവും�     സി%ക�&ങ്ങളും�     സി�ബന്ധം�ച്ചി     വി�ശദി��ശങ്ങള്     

Cellar Floor

1. Election - 6.60x 14.20= 93.70 m2

2. Excise Circle office - 9.05x14.20= 128.50 m2

Ground Floor

3. Legal Metrology - 14.20x6.60=93.70 m2

4. Sub Registrar Office - 21.50x6.60=141.90 m2

5. Joint RTO - 6.60x17.76=117.20 m2

6. Taluk Supply Office - 6.60x21.44=141.50 m2

7. Taluk Employment Office - 6.60x17.76=117.20 m2

8. Labour Office - 7.01x6.60=46.27 m2

First Floor

9. Sales Tax Office - 17.80x6.60=117.48 m2

10. Sales Tax Vigilance Office - 6.60x7.00=46.20 m2

11. AEO Office - 6.60x21.44=141.50 m2

12. Agriculture Director Office - 6.60x10.60=69.96 m2

13. Resurvey Office - 7.01x6.60=46.27 m2

14. ITDP Office - 6.60x21.44=141.50 m2

15. Excise Range Office - 6.60x17.76=117.48 m2

Second Floor

Conference Hall - 6.60x25.00=165.00 m2

Joint RTO - 6.60x14.20=93.72 m2

Thondy Room  6.60x7.05=46.53 m– 2

Excise range Office - 6.60x3.35=22.11 m2

Joint RTO - 7.01x6.60=46.27 m2


