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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1838 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ��ർ മ�ല�ിെല കളി�ല��െട നവീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
Shri.V. Abdurahiman

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

(എ) മ��ർ മ�ല�ിൽ ��കൾ, ��കൾ, തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ എ�ിവ�െട
കളി�ല�ൾ നവീകരി�ാൻ �ക
വകയി��ിയി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്. വിദ�ാലയ�ൾ�ം പ�ായ�കൾ�ം

ആെക 1 േകാടി 30 ല�ം �പ
വകയി��ിയി��്. ആയവ�െട വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�ം-I ആയി ഉൾെ�ാ�ി�ി��്. ��ത
പ�ികയി�ൾെ�� െസ�് േകാർേമലിയസ്
എ� .്എസ് .എസ് . േകാളയാടിന് കായിക
�വജനകാര�ാലയം ഡയറ��മായി ധാരണാപ�ം
ഒ�ി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ 15 ല�ം �പ
വിതരണം െച�ി��്. മ�് �ാപന�ൾ�് �ക
അ�വദി��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി�
വ��. �ടാെത മ��ർ മ�ല�ിൽ നട�
വ��/വകയി��ിയി�� ���ിക�െട

വിശദാംശം �വെട േചർ��. കിഫ്ബി പ�തികൾ
1) മ��ർ േ�ഡിയം േകാളയാട്  പ�ായ�ിൽ

െസവൻസ്  സി��ിക് �ട്േബാൾ ടർ�ം, ഗ�ാലറി
സ��യ�ം നിർ�ി��തിന് കിഫ്ബിയിൽ നി�ം
4.12 േകാടി �പ�െട അ�മതി ലഭി�ി��്.
നിലവിൽ ഗ�ാലറി സ��യ�ിെ� നിർ�ാണം
�ർ�ിയാ�ിയി��്. സി��ിക് �ട്േബാൾ
ടർഫിെ� ���ികൾ നട� വരികയാണ്. 2)
മ��ർ സ�ി�ിം�ൂൾ കിഫ്ബി
പ�തിയി�ൾെ���ി മ��രിൽ സ�ി�ിംഗ് �ൾ
നിർ�ി��തിന് 15 േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��്. ഇരി�ി താ��ിൽ പഴ�ി
വിേ�ജിൽെ�� ജലേസചന വ��ിെ� �മിയിലാണ്
പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�ി��ത്. ��ത
�ലം കായിക വ��ിന് ൈകമാറി ലഭി�� �റ�്
നിർ�ാണ ���ികൾ ആരംഭി��താണ്. �ാൻ
ഫ�് ഉപേയാഗി�  ്നട�ിലാ�� പ�തി
എ�ാവർ�ം ആേരാഗ�ം എ� ല��േ�ാെട

സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ ഫി�്നസ്
െസ��കൾ �ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി��്.
ആയതിെ� ഭാഗമായി മ��ർ ഉൾെ�െട 5
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�ല�ളിൽ ഫി�്നസ്  െസൻറർ
�ാപി��തിനാവശ�മായ ഇൻറീരിയർ
���ികൾ�ായി 2.62 േകാടി �പ�െട
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. മ��ർ

നഗരസഭ�െട കീഴി�� േ�ഡിയം േകാം��ിെ�
3-ാം നിലയിൽ ഫി�്നസ്  െസൻറർ
�ാപി��തിനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത്. എ�ാൽ
നിലവിൽ ��ത �ല�് �ഷറി�െട
�വർ�നം നട��തിനാൽ ���ികൾ

ആരംഭി��തിന് സാധി�ി�ി�. �ടാെത കീഴ�ർ
�ാമപ�ായ�ിൽ െത�ർ േ�ഡിയ�ിൽ െന�്
�ാപി�ൽ ���ി�ായി 3,00,000/-�പ
വകയി��ിയി��്.

(ബി) ഉെ��ിൽ അവ�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ?
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െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന  -I

ക്രമ നന സസ്ഥാപനതത്തിനന്റെ പപരര തുക

പഞസ്ഥായതര

1 മസ്ഥാലൂര് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതര 15,00,000/-

2 കകീഴല്ലൂര് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതര 15,00,000/-

3 തത്തില്ലങ്കരത്തി ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതര 15,00,000/-

വത്തിദദസ്ഥാലയങ്ങള

1 കൂടസ്ഥാളത്തി എചര.എസര.എസര.കണ്ണൂര് 15,00,000/-

2 മസ്ഥാലൂര് ജത്തി.എചര.എസര.എസര.കണ്ണൂര് 15,00,000/-

3 ജത്തി.എചര.എസര.എസര മമ്പറന, ആയത്തിതറ, മമ്പറന, കണ്ണൂര് 10,00,000/-

4 നസന്റെര പകസ്ഥാര്പമലത്തിയസര എചര.എസര.എസര.പകസ്ഥാളയസ്ഥാടര, 
കണ്ണൂര്

15,00,000/-

5 പടത്തിയൂര് ജത്തി.എചര.എസര.എസര.കണ്ണൂര് 15,00,000/-

6 ജത്തി.എചര.എസര.എസര.ചത്തിറസ്ഥാരത്തിപറമ്പര, കണ്ണൂര് 15,00,000/-

ആനക 1,30,00,000/-

S.O
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