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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1813 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

���ൽ േവാളീേബാൾ അ�ാദമി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
Shri.V. Abdurahiman

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

(എ) ���ാടി മ�ല�ിെല ���ൽ േവാളീേബാൾ
അ�ാദമി നിർ�ാണ�ിനായി �ലം

ഏെ���ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ; ഉെ��ിൽ
�ലം, വി�ീർണം, ഉടമ�ത �ട�ിയവ
സംബ�ി� വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) ���ൽ േവാളീേബാൾ അ�ാഡമി
�ാപി��തിനായി കായികവ��് �ലം

എെ���ി�ി�. എ�ാൽ അ�ാഡമി
െസ��റി�െട േപരിൽ 92 െസ�് �ലം

ഏെ���ി��്.

(ബി)

���ൽ േവാളീേബാൾ അ�ാദമി
നിർ�ാണ�ിനായി എെ��ി�ം േ�ാജ�്
നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദവിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20 ബഡ്ജ�ിൽ െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�
ബഡ്ജ�് വിഹിത�ിൽ ഒ� േകാടി എ�ിേമ�്
അട�ലായി തനത് സാ��ിക വർഷ�ിൽ

���ൽ േവാളീേബാൾ അ�ാഡമി
�ാപി��തിന് 20 ല�ം �പ
വകയി��ിയി��. ടി ���ി�ായി കായിക
എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ��ത �ലം

സ�ർശി�  ്സാധ�ത പഠനം വിശകലനം
െച�ി��. ���ി സംബ�ി�  ്നട�ിയ

�ാഥമിക സർെ��െട അടി�ാന�ിൽ

അ�ാഡമി �ാപി��തിനായി കെ��ിയ

�േദശം ഏകേദശം 58 മീ�ർ നീള�ി�ം 64 മീ�ർ
വീതിയി��� െച��ായ മല�േദശമാണ്.
നിലവിൽ ലഭ�മായ �ല�ിെ� ര�്
അതിർ�ിക�ം ത�ിൽ ഏകേദശം 15 മീ�റിലധികം
െലവൽ വ�ത�ാസം ഉ�്. ആയതിനാൽ അ�ാഡമി
�ാപി�വാൻ കെ��ിയ �ല�്

ബഡ്ജ�ിൽ അ�വദി� �കയിൽ നിലനിർ�ി

നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ �മീകരി�ാൻ
സാധി�ി�.

(സി) േവാളീേബാൾ അ�ാദമി നിർ�ാണ�ിനായി

േ�ാജ�് ത�ാറാ�േ�ാൾ ��ിേ��
കാര���ം പാലിേ�� മാനദ���ം

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) േവാളീേബാൾ അ�ാഡമി�െട നിർ�ാണ�ിനായി

േ�ാജ�് ത�ാറാ�േ�ാൾ ഒ�ിലധികം
േവാളീേബാൾ േകാർ�കൾ �ാപി��തി��

നിര�ായ �ല സൗകര�ം, ആൺ��ികൾ�ം

െപൺ��ികൾ�മാ�� �േത�ക േഹാ�ൽ
െക�ിട�ം െമസി�� സൗകര�ം, േവാളീേബാൾ
േകാർ�ിേനാട്  േചർ�് ആൺ ��ികൾ�ം
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െപൺ��ികൾ�മാ�� �േത�ക േടായെല�്/
െചയ്�് �ം സംവിധാനം, അ�ാഡമി�മായി
ബ��� മ�് ���ികളായ ��മതിലിെ�
നിർ�ാണം, എൻ�ൻസ്  േഗ�്, ജലവിതരണ
സംവിധാനം, ഇല�ിഫിേ�ഷൻ സൗകര��ൾ,
രാ�ികാല�ളിൽ േവാളീ േബാൾ
പരിശീലി��തിനാ�� ഫ്െളഡ്  ൈല�്
സംവിധാനം �ട�ിയ സൗകര��ളാണ്
േവാളീേബാൾ അ�ാഡമി �ാപി��തിനായി

ആദ�ഘ��ിൽ പരിഗണി��ത്. ആദ�ഘ�

നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ�ായി േ�ാജ�്
ത�ാറാ�േ�ാൾ േവാളീേബാൾ
പരിശീലി�ി��തിനാ�� 4 േവാളീേബാൾ
േകാർ�ി�� �ല സൗകര�ം എ�ി�ം
ആവശ�മായി വ�ം. (28 x15 meter)
അളേവാ��ടിയ േവാളീേബാൾ േകാർ�കൾ
�ാപി��ത് േനാർ�് - സൗ�് ദി�ിലാണ്,
�ടാെത ഓേരാ േകാർ�ക�ം ത�ിൽ �റ�ത് 5
മീ�ർ അകലം പാലി��തര�ിലായിരി�ം

�മീകരി�െ���ത്. ��ത േകാർ�കൾ
ഇൻേഡാർ േ�ഡിയ�ിലാണ് �ാപി�ാൻ

ഉേ�ശി��ത് എ�ിൽ 12 മീ�റിൽ അധികം
ഉയര�ിൽ �ഫിംഗ് ഷീേ�ാ��ടി ഇൻേഡാർ
േ�ഡിയം നിർ�ിേ��തായി വ�ം. �ടാെത
��ിക�െട കണ�് അ�സരി�  ്അ�ാഡമിയിൽ
താമസി�  ്േവാളീേബാൾ പരിശീലി�ണെമ�ിൽ
ആൺ��ികൾ�ം െപൺ��ികൾ�മായി �േത�ക
േഹാ�ൽ െക�ിടം നിർ�ിേ���മാണ്. �ടാെത
േഹാ�ൽ െക�ിട�ളിൽ േഡാേ��് �ം, വാർഡൻ
�ം, െസക�രി�ി �ം, എ�ിവ�� സൗകര��ൾ �ടി
�മീകരി��ത് ഉചിതമായിരി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


