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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1823 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പാറ�ാല മ�ല�ിൽ ഒ� പ�ായ�ിൽ ഒ� േ�ഡിയം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
Shri.V. Abdurahiman

(കായികം, വഖഫ് , ഹജ്  തീർ�ാടന വ��് മ�ി)

(എ) ഒ� പ�ായ�ിൽ ഒ� േ�ഡിയം പ�തി�െട
ഭാഗമായി പാറ�ാല മ�ല�ിൽ നി�ം
സമർ�ി�ി�� അേപ�കളിേ�ൽ സ�ീകരി�ി��
�ടർനടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ)

പരിേശാധി� വ��.

(ബി) 2021-22 വർഷെ� ബഡ്ജ�് ചർ��െട
മ�പടിയിെല ആനാ�ർ �ൾ േ�ഡിയം
നവീകരണ�ിെ� ര�ാം ഘ��ിനായി �ക
അ�വദി�ാെമ� �ഖ�ാപന�ിേ�ൽ സ�ീകരി�
�ടർ നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20 സാ��ിക വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ
(�മ നം. 1724) �കാരം ആനാ�ർ ഹയർ
െസ�ൻററി �ൾ േ�ഡിയം നവീകരണ�ിനായി

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ശീർഷക�ിൽ 1 േകാടി
�പ�ം 2019-20 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 20
ല�ം �പ�ം അ�വദി�ി��. �ടർ�് കായിക
�വജന കാര�ാലയം, �ാൻറ്  േതാൺടൺ എ�
സ�കാര� �ാപനം വഴി 99.98 ല�ം �പ�െട
ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ�ക�ം െച�ി��.
െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ബഡ്ജ�്
ശീർഷക�ിലായതിനാൽ ��ത ���ി

കായികവ��് ഏെ��േ��തി� എ�്
തീ�മാനി�ക�ം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�
ശീർഷക�ിൽ ഉൾെ���ി ��ത �വർ�ി�്

സാേ�തികാ�മതി �റെ��വി�ി��. ആനാ�ർ
�ൾ �ൗ�് നവീകരണ �വർ�ന�ൾ�ായി

�ക വകയി��ിയി��ത് െപാ�മരാമ�്

വ��ിലായതിനാൽ നിലവിൽ മ�് ഏജൻസികൾ
ത�ാറാ�ിയ ഡി.പി.ആർ ന് സാേ�തികാ�മതി
നൽകാൻ െപാ�മരാമ�ിന് സാധി�ി� എ�
വ�വ� ഉ�തിനാൽ, േമൽ ഉ�രവിൽ േഭദഗതി
വ��ി ടി ���ി െപാ�മരാമ�് വ��ിൽ
നി�ം കായിക വ��ിേല�് മാ�ി
ഉ�രവായി��. ��ത ���ി�മായി

ബ�െ�� �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി��തിനായി
കായിക �വജന കാര�ാലയ�ിെ� കായിക
എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ��ത �ൾ �ൗ�്
സ�ർശി�ക��ായി. ��ത �വർ�ി�ായി

എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി��ത് ഡി.എസ് .ആർ -
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2016 െന അടി�ാനെ���ിയാണ്. നിലവിൽ
ഡി.എസ് .ആർ - 2018 നിലവിൽ വ�തിനാ�ം,
��ത കളി�ല�ിെ� അതിർ�ി സംബ�ി�

��ീകരണം ലഭി�തിനാ�ം വിഷയ ���ി�ായി

ഒ� തവണ�ടി െലവൽ സർേ� നട�ി ���ിയ
എ�ിേമ�് ത�ാറാേ����്. ത�ാറാ��
എ�ിേമ�ിന് അംഗീകാരം ലഭി�� �റ�് ��ത
�ൗ�ിെ� ഒ�ാംഘ� �വർ�ന�ൾ�ാ��

െടൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭി��താണ്.
ഒ�ാംഘ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

�ർ�ിയാ�� �റ�് ര�ാംഘ� നിർ�ാണ
���ികൾ സമയബ�ിതമായി ആരംഭി�വാൻ
കഴി��താണ്.

(സി) ��ത ���ി ആരംഭി��തി��
കാലതാമസം പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2019-20 സാ��ിക വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ
(�മ നം. 1724) �കാരം ആനാ�ർ ഹയർ
െസ�ൻററി �ൾ േ�ഡിയം നവീകരണ�ിനായി

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ശീർഷക�ിൽ 1 േകാടി
�പ�ം 2019-20 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 20
ല�ം �പ�ം അ�വദി�ി��. �ടർ�് കായിക
�വജന കാര�ാലയം, �ാൻറ്  േതാൺടൺ എ�
സ�കാര� �ാപനം വഴി 99.98 ല�ം �പ�െട
ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ�ക�ം െച�ി��.
െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ബഡ്ജ�്
ശീർഷക�ിലായതിനാൽ ��ത ���ി

കായികവ��് ഏെ��േ��തി� എ�്
തീ�മാനി�ക�ം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�
ശീർഷക�ിൽ ഉൾെ���ി ��ത �വർ�ി�്

സാേ�തികാ�മതി �റെ��വി�ി��. ആനാ�ർ
�ൾ �ൗ�് നവീകരണ �വർ�ന�ൾ�ായി

�ക വകയി��ിയി��ത് െപാ�മരാമ�്

വ��ിലായതിനാൽ നിലവിൽ മ�് ഏജൻസികൾ
ത�ാറാ�ിയ ഡി.പി.ആർ ന് സാേ�തികാ�മതി
നൽകാൻ െപാ�മരാമ�ിന് സാധി�ി� എ�
വ�വ� ഉ�തിനാൽ, േമൽ ഉ�രവിൽ േഭദഗതി
വ��ി ടി ���ി െപാ�മരാമ�് വ��ിൽ
നി�ം കായിക വ��ിേല�് മാ�ി
ഉ�രവായി��. ��ത ���ി�മായി

ബ�െ�� �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി��തിനായി
കായിക �വജന കാര�ാലയ�ിെ� കായിക
എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ��ത �ൾ �ൗ�്
സ�ർശി�ക��ായി. ��ത �വർ�ി�ായി

എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി��ത് ഡി.എസ് .ആർ -
2016 െന അടി�ാനെ���ിയാണ്. നിലവിൽ
ഡി.എസ് .ആർ - 2018 നിലവിൽ വ�തിനാ�ം,
��ത കളി�ല�ിെ� അതിർ�ി സംബ�ി�

��ീകരണം ലഭി�തിനാ�ം വിഷയ ���ി�ായി
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ഒ� തവണ�ടി െലവൽ സർേ� നട�ി ���ിയ
എ�ിേമ�് ത�ാറാേ����്. ത�ാറാ��
എ�ിേമ�ിന് അംഗീകാരം ലഭി�� �റ�് ��ത
�ൗ�ിെ� ഒ�ാംഘ� �വർ�ന�ൾ�ാ��

െടൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭി��താണ്.
ഒ�ാംഘ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

�ർ�ിയാ�� �റ�് ര�ാംഘ� നിർ�ാണ
���ികൾ സമയബ�ിതമായി ആരംഭി�വാൻ
കഴി��താണ്.

(ഡി) കായികവ��് എ�ിനീയറിങ്  വിഭാഗ�ിന്

നിർ�ഹണ �മതല�� ആനാ�ർ �ൾ
േ�ഡിയം നവീകരണ�ിെ� ഒ�ാംഘ� ���ി

െട�ർ നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ി

ആരംഭി��തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

(ഡി) 2019-20 സാ��ിക വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ
(�മ നം. 1724) �കാരം ആനാ�ർ ഹയർ
െസ�ൻററി �ൾ േ�ഡിയം നവീകരണ�ിനായി

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ശീർഷക�ിൽ 1 േകാടി
�പ�ം 2019-20 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 20
ല�ം �പ�ം അ�വദി�ി��. �ടർ�് കായിക
�വജന കാര�ാലയം, �ാൻറ്  േതാൺടൺ എ�
സ�കാര� �ാപനം വഴി 99.98 ല�ം �പ�െട
ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ�ക�ം െച�ി��.
െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ബഡ്ജ�്
ശീർഷക�ിലായതിനാൽ ��ത ���ി

കായികവ��് ഏെ��േ��തി� എ�്
തീ�മാനി�ക�ം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�
ശീർഷക�ിൽ ഉൾെ���ി ��ത �വർ�ി�്

സാേ�തികാ�മതി �റെ��വി�ി��. ആനാ�ർ
�ൾ �ൗ�് നവീകരണ �വർ�ന�ൾ�ായി

�ക വകയി��ിയി��ത് െപാ�മരാമ�്

വ��ിലായതിനാൽ നിലവിൽ മ�് ഏജൻസികൾ
ത�ാറാ�ിയ ഡി.പി.ആർ ന് സാേ�തികാ�മതി
നൽകാൻ െപാ�മരാമ�ിന് സാധി�ി� എ�
വ�വ� ഉ�തിനാൽ, േമൽ ഉ�രവിൽ േഭദഗതി
വ��ി ടി ���ി െപാ�മരാമ�് വ��ിൽ
നി�ം കായിക വ��ിേല�് മാ�ി
ഉ�രവായി��. ��ത ���ി�മായി

ബ�െ�� �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി��തിനായി
കായിക �വജന കാര�ാലയ�ിെ� കായിക
എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ��ത �ൾ �ൗ�്
സ�ർശി�ക��ായി. ��ത �വർ�ി�ായി

എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി��ത് ഡി.എസ് .ആർ -
2016 െന അടി�ാനെ���ിയാണ്. നിലവിൽ
ഡി.എസ് .ആർ - 2018 നിലവിൽ വ�തിനാ�ം,
��ത കളി�ല�ിെ� അതിർ�ി സംബ�ി�

��ീകരണം ലഭി�തിനാ�ം വിഷയ ���ി�ായി

ഒ� തവണ�ടി െലവൽ സർേ� നട�ി ���ിയ
എ�ിേമ�് ത�ാറാേ����്. ത�ാറാ��
എ�ിേമ�ിന് അംഗീകാരം ലഭി�� �റ�് ��ത
�ൗ�ിെ� ഒ�ാംഘ� �വർ�ന�ൾ�ാ��
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െടൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭി��താണ്.
ഒ�ാംഘ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

�ർ�ിയാ�� �റ�് ര�ാംഘ� നിർ�ാണ
���ികൾ സമയബ�ിതമായി ആരംഭി�വാൻ
കഴി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


