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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1826 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആല�ഴ മ�ല�ിെല േ�ഡിയ��െട നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
Shri.V. Abdurahiman

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

(എ) ആല�ഴ മ�ല�ിെല ഉദയ�മാർ ഇൻേഡാർ
േ�ഡിയം, �ീതി�ള�ര �ൾ േ�ഡിയം,
കണി��ള�ര ഹയർ െസ�ൻ�റി �ൾ
േ�ഡിയം എ�ിവ�െട നിർ�ാണ ���ിക�െട

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) ഉദയ�മാർ ഇൻേഡാർ േ�ഡിയം, �ീതി�ള�ര
�ൾ േ�ഡിയം, കണി��ള�ര ഹയർ
െസ��റി �ൾ ഇൻേഡാർ േ�ഡിയം
എ�ിവ�െട നിർ�ാണ ���ിക�െട

വിശദവിവരം �വെട േചർ��. ഉദയ�മാർ
ഇൻേഡാർ േ�ഡിയം ആല�ഴ 2016-17
ബഡ്ജ�ിെല കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

�ഖ�ാപി�ി�� ആല�ഴ ജി�ാ േ�ഡിയമായ
ഉദയ�മാർ ഇൻേഡാർ േ�ഡിയം െച��ർ
�നിസി�ാലി�ി�െട അധീനതയി�� 12 ഏ�ർ
�മിയിലാണ് നിർ�ി��ത്. പ�തി�െട ഭാഗമായി
നാച�റൽ �ട്േബാൾ ടർഫ് (105 x 68 മീ�ർ), 8
ൈലൻ 400 മീ�ർ അ��ിക് �ാ�്, ഇൻേഡാർ
േ�ഡിയം, 2 പവലിയൻ ബിൽഡിം�കൾ,
സി�ിംഗ് �ൾ (25 x 12.5 മീ�ർ) എ�ീ
സൗകര��ളാണ് വിഭാവനം െച�ി��ത്. സിവിൽ
നിർ�ാണ ���ികൾ മഠ�ിൽ

എൻറർൈ�െസ�് എ� ക�നി �േഖനയാണ്
നട�ി വ��ത്. നിലവിൽ സിവിൽ ���ികൾ

55% �ർ�ിയായി��്. പവലിയൻ
ബിൽഡിം�കൾ ഫിനിഷിംഗ് ഘ��ിലാണ്.
���ി�െട ഭാഗമായി നിർ�ി�ാൻ ഉേ�ശി�ി��
സി��ിക് �ാ�ിെ� െടൻഡർ നടപടികൾ നട�
വരികയാണ്. �ടാെത മാ�ിൾ�ഡ്  ഫ്േളാറിംഗ്
���ി�ാ�� െടൻഡർ ഇൻേഡാർ
േ�ഡിയ�ിെ� ���ി �ർ�ിയാ�� �റ�്
�ട��താണ്. �ീതി�ള�ര �ൾ േ�ഡിയം
2016-17 ബഡ്ജ�ിെല കിഫ്ബി പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി �ഖ�ാപി�ി�� �ീതി�ള�ര �ൾ
േ�ഡിയ�ിെ� നിർ�ാണ�ിനായി 5.75 േകാടി
�പ�് കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭി�ി��.
പ�തി�െട ഭാഗമായി െസവൻസ്  �ട്േബാൾ
ടർഫ്, 4 ൈലൻ 200 മീ�ർ സി��ിക് �ാ�്, �ൾ
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ബിൽഡിംഗ്, മൾ�ിപർ�സ്  േകാർ�് എ�ിവയാണ്
നിർ�ി��ത്. നിലവിൽ െസവൻസ്  �ട്േബാൾ
ടർഫ്, �ൾ ബിൽഡിംഗ്, ഫി�നസ്  െസൻറർ
എ�ിവ ഉൾെ��� സിവിൽ എം.ഇ. ���ികൾ

95% �ർ�ീകരി�ി��്. �ടാെത േ�ാർട്സ്
ഫ്േളാറിംഗ് ���ികളിൽ ഉൾെ��� 4 ൈലൻ
200 മീ�ർ സി��ിക് �ാ�്, മൾ�ിപർ�സ്  േകാർ�്
എ�ിവ�െട നിർ�ാണം �േരാഗമി� വ��. മഴ
കാരണം സി��ിക് �ാ�ിെ� ���ികൾ

നട�ിലാ��തിന് കാലതാമസം േനരി�ി��്.
കണി��ള�ര ഹയർ െസ��റി �ൾ
േ�ഡിയം കണി��ള�ര ഹയർ െസ��റി
�ൾ ഇൻേഡാർ േ�ഡിയം നിർ�ി��തിന് 5
േകാടി �പ 2019 - 20 ബഡ്ജ�ിൽ െപാ�മരാമ�്

വ��ിെ� െഹഡിൽ വകയി��ിയി��. ആയത്
കായിക വ��ിേല�് മാ�ി നൽകിയി��്. ��ത
ഇൻേഡാർ േ�ഡിയ�ിെ� ആർ�ിെട�്ച�റൽ
�ാൻ ത�ാറാ�ക�ം എൽ.ബി.എസ്  േകാേളജ്
�ഖാ�ിരം മ�് പരിേശാധന �ർ�ിയാ�ക�ം

െച�ി��്. �ല�ിെ� മ�് പരിേശാധന
റിേ�ാർ�് ലഭി�ാൻ ൈവകിയത് �ലം പ�തി
നിർ�ഹണ�ിൽ കാലതാമസം േനരി�ി��.
ഇൻേഡാർ േ�ഡിയ�ിെ� ��്ച�റൽ
ഡിൈസൻ ത�ാറാ��തിന് തി�വന��രം
എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെന
�മതലെ���ിയി��്. ആയത് �ർ�ിയാ��

�റ�് പ�തി�െട ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ�ി
ഭരണാ�മതി നൽ��തി�� നടപടി
സ�ീകരി��താണ്.

(ബി) ��ത നിർ�ാണ ���ികളിൽ കാലതാമസം
േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; നിർ�ാണ
���ികൾ �ർ�ികരി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികെള�റി�  ്വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉദയ�മാർ ഇൻേഡാർ േ�ഡിയം, �ീതി�ള�ര
�ൾ േ�ഡിയം, കണി��ള�ര ഹയർ
െസ��റി �ൾ ഇൻേഡാർ േ�ഡിയം
എ�ിവ�െട നിർ�ാണ ���ിക�െട
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�റ�് പ�തി�െട ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ�ി
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(സി) ആല�ഴ രാജാ േകശവദാസ്  നീ�ൽ�ളം (സി) 1995 കാലയളവിൽ നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�
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നിർ�ാണ�ിെല സാേ�തിക ���ൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

രാജാ േകശവദാസ്  നീ�ൽ�ള�ിെ� നവീകരണ
���ികളാണ് കായിക�വജന കാര�ാലയം
�േഖന നട�ിലാ�ിയി��ത്. പ�തി�െട
ഭാഗമായി �ൾ െഡ�് ഏര��െട ൈട�കൾ
പതി�ി�ൽ, േടായൈല�്, വി�മ�റിക�െട
നവീകരണം, യാർഡ്  നവീകരണം, �ൾ ൈല�ിംഗ്,
�ൾ ഉപകരണ�ൾ എ�ിവയാണ്
�ർ�ീകരി�ി��ത്. ���ി�െട ഭാഗമായി
ഫിൽേ�ഷൻ �ാ�ിെ� �വർ�ന �മത
പരിേശാധി��തിേല�ായി നീ�ൽ�ള�ിൽ

െവ�ം നിറ�േ�ാൾ നിലവി�� പഴയ
ഓവർഫ്േളാ ചാന�കളിൽ ലീേ�ജ്
കെ��ിയി��. ആയത്
പരിഹരി��തിനാ�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. േമൽ പരാമർശി� ലീേ�ജ്
പരിഹരി�  ്സ�ി�ിംഗ് �ൾ ഉടൻ �വർ�ന

സ�മാ�ാനാ�െമ�ാണ് ഉേ�ശി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


