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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 286 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േ�ഡിയ��െട �ന��ാരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്,
�ീ. നജീബ് കാ��രം, 
�ീ . പി . ഉൈബ�� , 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ 

Shri.V. Abdurahiman
(കായികം, വഖഫ് , ഹജ്  തീർ�ാടന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് പല േ�ഡിയ��ം
േശാച�ാവ�യിലായത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ��യിൽെ��ി��്. െകാേറാണ മഹാമാരി�െട
പ�ാ�ല�ിൽ ഏകേദശം ഒ�ര
വർഷ�ിലധികം കാലയളവിൽ
സം�ാന�ാകമാനം േ�ഡിയ��െട
�വർ�നം നില�ത് േ�ഡിയ��െട
േശാചനീയാവ��് കാരണമായി��്. കിഫ്ബി
ധനസഹായേ�ാെട�ം, കായിക വ��ിെ� ബജ�്
വിഹിതം, �ാൻ, േനാൺ �ാൻ ഫ�് എ�ിവ
വിനിേയാഗി� േ�ഡിയ��െട നിർ�ാണം,
നവീകരണം, �ന��ാരണം പരിപാലനം
എ�ിവ�ം 35-ാമത് േദശീയ െഗയിംസിേനാട്
അ�ബ�ി�  ്നിർ�ി� േ�ഡിയ��െട�ം
നവീകരണ�ം പരിപാലന�ം നട�ിവ���്.
കായിക വ��ിെ� �ാൻ/േനാൺ�ാൻ ഫ�്
ഉപേയാഗി�  ്നട�ിലാ�� നിർ�ാണ ���ികൾ

വിശദാംശം അ�ബ�മായി ഉൾെ�ാ�ി�ി��്.
കായിക വ��ിന് കീഴി�� േ�ഡിയ��െട
സംര�ണം, �ത�മായ പരിപാലനം എ�ിവ
ല��മി�ം നിലവി�� േ�ഡിയ��െട
�വർ�നം കാര��മമാ��തി�മായി
േ�ാർട്സ്  േകരള ഫൗേ�ഷൻ എ� േപരിൽ ഒ�
െപാ�േമഖല ക�നി �പീകരി�ി��്. ഇതി�െട
സം�ാന�് കായിക വ��ിന് കീഴിൽ
നിർ�ി�� േ�ഡിയ��െട ഏകീ�ത�മായ
നട�ി�ം, പരിപാലന�ം ഉറ�്
വ��ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്. കായിക
വ��ിെ� േമൽേനാ��ിൽ കിഫ്ബി
ധനസഹായേ�ാ� �ടി നിർ�ി�വ��
േ�ഡിയ��െട �ടർ പരിപാലന�ം ��ത
ക�നി �േഖന നട�ിലാ��തി��
നടപടി�മ�ൾ സ�ീകരി� വ���്. നിലവിൽ
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കായിക വ��് മ�് വ��ക�െട അധീനതയി��
�ല�് നിർ�ി�� േ�ഡിയ��െട �ടർ
നട�ി�്, പരിപാലനം എ�ിവ ഉറ�
വ���തിേല�ായി ബ�െ�� �ല

ഉടമ��മായി ധാരണാപ��ിൽ

ഏർെ����്. ഇ��ടാെത കായിേകതര
�വർ�ന�ൾ�് േ�ഡിയ�ൾ വ�ാപകമായി
ഉപേയാഗെ���� രീതി നിലവി��്.
േ�ഡിയ��െട നിലനിൽ�ിന് കായിേകതര
വ�മാനം ഒ� അഭിവാജ�ഘടകമാെണ�ി�ം,
ഇ�രം പരിപാടികളിൽ േവ��
�ൻക�തെല��ാ��െകാ�് േ�ഡിയ��െട
കായിക �തല�െള േദാഷകരമായി ബാധി��
അവ� ��യിൽെ��ി��്. േ�ഡിയ�ളിൽ
കായിേകതര പരിപാടികൾ നട�േ�ാൾ
പാലിേ�� മാനദ��ൾ നി�യി�ി��്.
�ടാെത �ാമപ�ായ�ിെ� കീഴിൽ നിലവിൽ
േശാചനീയാവ�യിലായ 18 േ�ഡിയ�ൾ
�നർനിർ�ി��തിന് �ാമപ�ായ�കൾ
വാർഷിക പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി േ�ാജ�കൾ
ഏെ���ി��്. വയനാട്  ജി�യിെല
െതാ�ർനാട് , ൈവ�ിരി �ാമപ�ായ�കളിെല
േ�ഡിയ�ൾ �ന��ാരണം വയനാട്
പാേ�ജിൽ ഉൾെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�
വ��.

(ബി) എ�ിൽ ഇ�രം േ�ഡിയ�ൾ
�ന��രി��തിനായി എെ��ി�ം പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��യിൽെ��ി��്. െകാേറാണ മഹാമാരി�െട
പ�ാ�ല�ിൽ ഏകേദശം ഒ�ര
വർഷ�ിലധികം കാലയളവിൽ
സം�ാന�ാകമാനം േ�ഡിയ��െട
�വർ�നം നില�ത് േ�ഡിയ��െട
േശാചനീയാവ��് കാരണമായി��്. കിഫ്ബി
ധനസഹായേ�ാെട�ം, കായിക വ��ിെ� ബജ�്
വിഹിതം, �ാൻ, േനാൺ �ാൻ ഫ�് എ�ിവ
വിനിേയാഗി� േ�ഡിയ��െട നിർ�ാണം,
നവീകരണം, �ന��ാരണം പരിപാലനം
എ�ിവ�ം 35-ാമത് േദശീയ െഗയിംസിേനാട്
അ�ബ�ി�  ്നിർ�ി� േ�ഡിയ��െട�ം
നവീകരണ�ം പരിപാലന�ം നട�ിവ���്.
കായിക വ��ിെ� �ാൻ/േനാൺ�ാൻ ഫ�്
ഉപേയാഗി�  ്നട�ിലാ�� നിർ�ാണ ���ികൾ

വിശദാംശം അ�ബ�മായി ഉൾെ�ാ�ി�ി��്.
കായിക വ��ിന് കീഴി�� േ�ഡിയ��െട
സംര�ണം, �ത�മായ പരിപാലനം എ�ിവ
ല��മി�ം നിലവി�� േ�ഡിയ��െട
�വർ�നം കാര��മമാ��തി�മായി
േ�ാർട്സ്  േകരള ഫൗേ�ഷൻ എ� േപരിൽ ഒ�
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െപാ�േമഖല ക�നി �പീകരി�ി��്. ഇതി�െട
സം�ാന�് കായിക വ��ിന് കീഴിൽ
നിർ�ി�� േ�ഡിയ��െട ഏകീ�ത�മായ
നട�ി�ം, പരിപാലന�ം ഉറ�്
വ��ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്. കായിക
വ��ിെ� േമൽേനാ��ിൽ കിഫ്ബി
ധനസഹായേ�ാ� �ടി നിർ�ി�വ��
േ�ഡിയ��െട �ടർ പരിപാലന�ം ��ത
ക�നി �േഖന നട�ിലാ��തി��
നടപടി�മ�ൾ സ�ീകരി� വ���്. നിലവിൽ
കായിക വ��് മ�് വ��ക�െട അധീനതയി��
�ല�് നിർ�ി�� േ�ഡിയ��െട �ടർ
നട�ി�്, പരിപാലനം എ�ിവ ഉറ�
വ���തിേല�ായി ബ�െ�� �ല

ഉടമ��മായി ധാരണാപ��ിൽ

ഏർെ����്. ഇ��ടാെത കായിേകതര
�വർ�ന�ൾ�് േ�ഡിയ�ൾ വ�ാപകമായി
ഉപേയാഗെ���� രീതി നിലവി��്.
േ�ഡിയ��െട നിലനിൽ�ിന് കായിേകതര
വ�മാനം ഒ� അഭിവാജ�ഘടകമാെണ�ി�ം,
ഇ�രം പരിപാടികളിൽ േവ��
�ൻക�തെല��ാ��െകാ�് േ�ഡിയ��െട
കായിക �തല�െള േദാഷകരമായി ബാധി��
അവ� ��യിൽെ��ി��്. േ�ഡിയ�ളിൽ
കായിേകതര പരിപാടികൾ നട�േ�ാൾ
പാലിേ�� മാനദ��ൾ നി�യി�ി��്.
�ടാെത �ാമപ�ായ�ിെ� കീഴിൽ നിലവിൽ
േശാചനീയാവ�യിലായ 18 േ�ഡിയ�ൾ
�നർനിർ�ി��തിന് �ാമപ�ായ�കൾ
വാർഷിക പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി േ�ാജ�കൾ
ഏെ���ി��്. വയനാട്  ജി�യിെല
െതാ�ർനാട് , ൈവ�ിരി �ാമപ�ായ�കളിെല
േ�ഡിയ�ൾ �ന��ാരണം വയനാട്
പാേ�ജിൽ ഉൾെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�
വ��.

(സി) േദശീയ മ�ര�ൾ സംഘടി�ി��തിനായി
കാര�വ�ം �ീൻഫീൽഡ്  േ�ഡിയം
ഉൾെ�െട��വ�െട േശാച�ാവ�
അടിയ�രമായി പരിഹരി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

(സി) കാര�വ�ം �ീൻഫീൽഡ്  േ�ഡിയ�ിെ�

നിർ�ാണം DBOT (Design, Build, Operate &
Transfer) വ�വ�യിലാണ് നട�ിയി��ത്.
േകരള സർ�കലാശാല�ം കാര�വ�ം േ�ാർട്സ്
െഫസിലി�ീസ്  ലിമി��മാ�� കൺസഷൻ
എ�ിെമ�് �കാരം �ീൻഫീൽഡ്  േ�ഡിയ�ി�

നവീകരണ �വർ�ന�ൾ നടേ��ത് കാര�വ�ം
േ�ാർട്സ്  െഫസിലി�ീസ്  ലിമി�ഡാണ്.
േ�ഡിയം പരിപാലന�ിനായി അ�വദി�ി��
ആന��ി �ക ഉപേയാഗി�  ്േദശീയ മ�ര�ൾ

സംഘടി�ി��തി�ത�� രീതിയിൽ നവീകരണ
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�വർ�ന�ൾ നട�ിവരികയാണ്.
താെഴ�റ�� നവീകരണ �വർ�ന�ൾ

നട�ിവ���്. i. നിലവി�� എ�്പാൻഷൻ
േജായി�ിെല ലീ�കൾ പരിഹരി�� ���ികൾ

ii. നീ�ൽ�ള�ിേല�� വഴി ��ിയാ�ൽ iii.
കാട്  െവ�ിെ�ളി�� ���ികൾ iv.
െബയ്െ��ിേല�ം ഇല�ിക് �മിേല�ം
�ാ�റിംഗ്, െപയി�ിംഗ് ���ികൾ v. �ാ�്
െമയി�നൻ�ം വാ�ർ �ഫിംഗ് ���ിക�ം vi.
ൈഹമാ�് ൈല�്, �ഫ് ��് എ�ിവ�െട
െപയി�ിംഗ് ���ികൾ vii. േകടായ
ഫർണി��ക�ം തടി േഡാ�ക�ം മാ�ി വ��
���ികൾ viii. �ൗ�് േ�ാർ ഷ�റിെ�
അ����ണികൾ ix. അ�ബ� െമ�ാനി�ൽ &
ഇല�ി�ൽ ���ികൾ േകരള �ി��്
അേസാസിേയഷ�ം കാര�വ�ം േ�ാർട്സ്
െഫസിലി�ീസ്  ലിമി��മാ�� െവന� ഹയർ
എ�ിെമ�് �കാരം േ�ഡിയ�ിെ� ഫീൽഡ്
ഓഫ് േ�  നവീകരണം േകരള �ി��്
അേസാസിേയഷെ� �മതലയാണ്. ആയത്
�കാരം േ�ഡിയ�ിെല ��് മാ��
���ികൾ, കള പറി�� ���ികൾ,
സ്�ിം�ർ മാ�ി വ�� ���ികൾ എ�ിവ�ം
ഒ�ത് �ാ�ീസ്  പി�ക�െട നിർ�ാണ�ം
�േരാഗമി� വരികയാണ്. �ടാെത േകരള േ��്
േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലി� കീഴി��
േ�ഡിയ��െട നിർ�ാണ/നവീകരണ
�വർ�ന�ൾ �വെട േചർ��. 1) ആ�ി�ൽ
�ീപാദം േ�ഡിയ�ിെല �ട്േബാൾ ടർഫിെ�
�വർ�നം �ർ�ിയാ�ക�ം സി��ിക് �ാ�്
നിർ�ാണ���ി 60%�ർ�ിയാ�ിയി���്. 2)
ജി.വി.രാജ ഇൻേഡാർ േ�ഡിയ�ിെല �ഫിന്
കന� കാ�ി�ം മഴയി�ം േകട്പാ�കൾ
സംഭവി�തിനാൽ �ഫ് നവീകരണം �ർ�ീകരി�.
3) ഇടവ േ�ഡിയ�ിെല ജി�ാ േ�ഡിയ�ിെ�

നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ നട� വ��. 4)
ഇൻേഡാർ േ�ഡിയം, േകാ�യം, ഇ��ി
േവാളീേബാൾ അ�ാഡമി എ�ിവ�െട �ഫിൽ
േചാർ��ം �ഡൻ േ�ാറിംഗ് നാശന��ം
ഉ�ായതിനാൽ ആയത് പരിഹരി��തി�ളള
നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്. 5) ��ാർ ൈഹ
ആൾ�ി��ഡ്  െ�യിനിംഗ് െസ�റിെല നിലവിെല
േഹാ�ൽ െക�ിടം അത�ാ�നിക സൗകര��േളാെട
നവീകരി�ി��്. 6) വയനാട്  ജി�ാ േ�ഡിയം
�േ�രി കൽ���െട ഒ�ാം ഘ� സിവിൽ
���ികൾ 99% �ർ�ീകരി�ി��്. ര�ാം
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ഘ����ി�െട ഭാഗമായി സി��ിക് �ാ�ിെ�
നിർ�ാണ �വർ�ികൾ ആരംഭി�ി��്. 7)
ക�ാട്  സ�ി�ിംഗ് �ളിെ� നിർ�ാണ �വർ�നം

�ർ�ീകരി�ി��്. നിലവിൽ ��ത �ളിൽ
അ��� പണികൾ നട�ിലാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനനബനന  -II



S.O


