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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 127 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഒ� പ�ായ�ിൽ ഒ� കളി�ലം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം.വിജിൻ,
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീ. എ� .് സലാം, 
�ീ എം �േകഷ്  

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

(എ) സം�ാന�ിെ� അടി�ാന കായിക
വികസനം ഉറ�വ���തിനായി �ൻ സർ�ാർ
ആരംഭി� ഒ� പ�ായ�ിൽ ഒ� കളി�ലം

എ� പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(എ) േകരള�ിെല എ�ാ പ�ായ�കളി�ം ഒ� െപാ�
കളി�ലം എ� പ�തി�െട ആദ�ഘ�ം എ�
നിലയിൽ കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട 58
േ�ഡിയ��െട (14 ജി�ാ േ�ഡിയ��ം, 44
പ�ായ�് േ�ഡിയ��ം) നിർ�ാണം വിവിധ
ഘ��ളിലാണ്. ��ത 58 േ�ഡിയ�ളിൽ 4
പ�ായ�് േ�ഡിയ��െട നിർ�ാണ�ം 8
േ�ഡിയ��െട ഒ�ാം ഘ� ���ിക�െട

നിർ�ാണ�ം �ർ�ീകരി�ി��്. �ടാെത 20
പ�തിക�െട ���ികൾ വിവിധ ഘ��ളിലാണ്.
കായിക വ��ിെ� ബജ�് വിഹിതം ഉപേയാഗി�ം
�തിയ േ�ഡിയ��െട നിർ�ാണം, നവീകരണം,
�ന��ാരണം എ�ിവ നട�ിലാ�ി വ��.
കായിക�വജനകാര�ാലയ�ിെല എ�ിനീയറിംഗ്
വിഭാഗം �േഖന �ാൻ ഫ�് ഉപേയാഗി�്
േകരള�ി�ടനീളം �തിയ േ�ഡിയ��ം വിവിധ
എം.എൽ.എ മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�്
ഉപേയാഗി�  ്നിർ�ി��ം നിർ�ാണം നട�
വ���മായി േ�ഡിയ�ൾ �ടാെത 35-ാം
േദശീയ െഗയിംസിേനാട്  അ�ബ�ി�  ്നിർ�ി�
േ�ഡിയ��െട നവീകരണ�ം പരിപാലന�ം
നട� വരികയാണ്. �ടാെത േകരള�ിെല എ�ാ
പ�ായ�കളി�ം നിലവി�� കളി�ല�െള

സംബ�ി�� വിവരേശഖരണ�ിെ� ഭാഗമായി
കായിക�വജനകാര� ഡയറ�േറ�ിെ� കീഴിൽ ഒ�
ഓൺൈലൻ �ഗിൾ േഫാം സർേ� ആരംഭി�ി��്.
��ത �ഗിൾ േഫാം �ർ�ിയാ�� �റ�് �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി���ം
സം�ാന�ടനീള�� വിവിധ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��േട�ം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��േട�ം

ൈകവശ�� േ�ഡിയ�ൾ/ ൈമതാന�ൾ
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എ�ിവ�െട വിവരേശഖരണം �ർ�ിയാ��

�റ�് �ൻഗണനാ �മ�ിൽ എ�ാ
പ�ായ�കളി�ം കളി�ലം

സാധ�മാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്. സ��മായി �മി ഇ�ാ�
പ�ായ�കളിൽ, �േദശ�� സർ�ാർ
��മാേയാ മ�് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െടേയാ

ഉടമ�തയി�� �ൗ�ിൽ കളി�ളം നിർ�ി�്
നൽ��തി�� പ�തി ആവി�രി���മാണ്.
കായിക നിർ�ിതിക�െട �ത�മായ
പരിപാലന�ി�ം, നട�ി�ി�ം �തിയവ�െട
നിർ�ാണ�ി�മായി കായിക വ��ിന് കീഴിൽ
േ�ാർട്സ്  േകരള ഫൗ�ഷൻ എ� പ�ിക്
െസ�ർ ക�നി �പീകരി�ി��്. നിലവി��
കായിക നിർ�ിതികെള ��ത ക�നി�െട കീഴിൽ
െകാ�് വ�് സം�ാന�ടനീള�� കായിക
സ��യ��െട ഏകീ�ത�ം വ�വ�ാപിത�മായ

നട�ി�ം പരിപാലന�മാണ് ല��മി��ത്.

(ബി) �ാമീണ േമഖലയിെല സാ��ിക

പി�ാ�ാവ�യി�ളള കായികതാര�ൾ�്
�േയാജനെ����തി�ം േദശീയ,
അ�ർേ�ശീയ രംഗ�ളിൽ
കഴി�െതളിയി��തി�ം കഴിയ��വിധം

��ത പ�തി വികസി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല എ�ാ പ�ായ�കളി�ം ഒ� െപാ�
കളി�ലം എ� പ�തി�െട ആദ�ഘ�ം എ�
നിലയിൽ കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട 58
േ�ഡിയ��െട (14 ജി�ാ േ�ഡിയ��ം, 44
പ�ായ�് േ�ഡിയ��ം) നിർ�ാണം വിവിധ
ഘ��ളിലാണ്. ��ത 58 േ�ഡിയ�ളിൽ 4
പ�ായ�് േ�ഡിയ��െട നിർ�ാണ�ം 8
േ�ഡിയ��െട ഒ�ാം ഘ� ���ിക�െട

നിർ�ാണ�ം �ർ�ീകരി�ി��്. �ടാെത 20
പ�തിക�െട ���ികൾ വിവിധ ഘ��ളിലാണ്.
കായിക വ��ിെ� ബജ�് വിഹിതം ഉപേയാഗി�ം
�തിയ േ�ഡിയ��െട നിർ�ാണം, നവീകരണം,
�ന��ാരണം എ�ിവ നട�ിലാ�ി വ��.
കായിക�വജനകാര�ാലയ�ിെല എ�ിനീയറിംഗ്
വിഭാഗം �േഖന �ാൻ ഫ�് ഉപേയാഗി�്
േകരള�ി�ടനീളം �തിയ േ�ഡിയ��ം വിവിധ
എം.എൽ.എ മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�്
ഉപേയാഗി�  ്നിർ�ി��ം നിർ�ാണം നട�
വ���മായി േ�ഡിയ�ൾ �ടാെത 35-ാം
േദശീയ െഗയിംസിേനാട്  അ�ബ�ി�  ്നിർ�ി�
േ�ഡിയ��െട നവീകരണ�ം പരിപാലന�ം
നട� വരികയാണ്. �ടാെത േകരള�ിെല എ�ാ
പ�ായ�കളി�ം നിലവി�� കളി�ല�െള

സംബ�ി�� വിവരേശഖരണ�ിെ� ഭാഗമായി
കായിക�വജനകാര� ഡയറ�േറ�ിെ� കീഴിൽ ഒ�
ഓൺൈലൻ �ഗിൾ േഫാം സർേ� ആരംഭി�ി��്.
��ത �ഗിൾ േഫാം �ർ�ിയാ�� �റ�് �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി���ം
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സം�ാന�ടനീള�� വിവിധ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��േട�ം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��േട�ം

ൈകവശ�� േ�ഡിയ�ൾ/ ൈമതാന�ൾ
എ�ിവ�െട വിവരേശഖരണം �ർ�ിയാ��

�റ�് �ൻഗണനാ �മ�ിൽ എ�ാ
പ�ായ�കളി�ം കളി�ലം

സാധ�മാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്. സ��മായി �മി ഇ�ാ�
പ�ായ�കളിൽ, �േദശ�� സർ�ാർ
��മാേയാ മ�് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െടേയാ

ഉടമ�തയി�� �ൗ�ിൽ കളി�ളം നിർ�ി�്
നൽ��തി�� പ�തി ആവി�രി���മാണ്.
കായിക നിർ�ിതിക�െട �ത�മായ
പരിപാലന�ി�ം, നട�ി�ി�ം �തിയവ�െട
നിർ�ാണ�ി�മായി കായിക വ��ിന് കീഴിൽ
േ�ാർട്സ്  േകരള ഫൗ�ഷൻ എ� പ�ിക്
െസ�ർ ക�നി �പീകരി�ി��്. നിലവി��
കായിക നിർ�ിതികെള ��ത ക�നി�െട കീഴിൽ
െകാ�് വ�് സം�ാന�ടനീള�� കായിക
സ��യ��െട ഏകീ�ത�ം വ�വ�ാപിത�മായ

നട�ി�ം പരിപാലന�മാണ് ല��മി��ത്.

(സി)

ഈ കാലയളവിൽ സം�ാന�് ഏെത�ാം
�ാമ�ളിൽ േ�ഡിയ�ൾ നിർ�ി�ാൻ
കഴി�ി�െ��ം നിലവിൽ �വർ�ന�ൾ

നട��വ ഏെത�ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ?

(സി) ഈ കാലയളവിൽ കിഫ്ബി
ധനസഹായേ�ാെട�ം കായികവ��ിെ� �ാൻ
ഫ�്, എം.എൽ.എ ആ�ി വികസന ഫ�്
ഉപേയാഗി�ം �ാമ�ളിൽ നിർ�ാണം
�ർ�ിയായവ�ം നിലവിൽ നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ നട�വ���മായ
കളി�ല��െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി

ഉൾെ�ാ�ി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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