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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 134 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കായിക വ��ിെ� കിഫ്ബി �േഖന�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ആൻസലൻ,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ, 
�ീ. പി.പി. �േമാദ് 

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

(എ)

കായിക വ��ിെ� എ� പ�തികൾ�് കിഫ്ബി
�േഖന അ�മതി ലഭി�ി�െ��ം എ� േകാടി
�പയാണ് ഇതിനായി അ�വദി�ി�ളളെത�ം
എ� േകാടി �പ�െട പ�തികൾ
�ർ�ീകരി�െവ�ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട 2016 - 17, 2017-18
ബഡ്ജ�കളിലായി കായിക വ��ിന് കീഴിൽ 58
േ�ഡിയ��െട നിർ�ാണം �ഖ�ാപി�ി��.
ഇതിൽ 47 േ�ഡിയ��െട നിർ�ാണ�ിനായി

774.70 േകാടി �പ�െട കിഫ്ബി അംഗീകാരം
ലഭി�ി��്. ഇവയിൽ ആെക 54.59 േകാടി�െട
�വെട പറ�� 6 പ�തിക�െട നിർ�ാണം
�ർ�ികരി�ി��്. ��് പറ�് േ�ഡിയം
ചാല�ടി �നിസി�ൽ േ�ഡിയം മിനി േ�ഡിയം
എട�ാൾ ഗവ. എ� .്എ�്.എ�്, മല�റം ഐ�നം

പ�ായ�് േ�ഡിയം തി�മി�േ�ാട്  ചാ��ർ

എച്.എസ് .എസ് . പറളി �ൾ, പാല�ാട്  താെഴ
പറ�� 6 േ�ഡിയ��െട ഒ�ാംഘ� നിർ�ാണ
���ികൾ �ർ�ീകരി�ക�ം ര�ാംഘ�
���ികൾ നട� വ�ക�മാണ്. നീേലശ�രം
േ�ഡിയം മ��ർ േ�ഡിയം മാനേവദൻ മിനി
േ�ഡിയം േകാം��്, നില�ർ തലേ�രി വി.ആർ
���ർ േ�ഡിയം ചി�ർ േ�ാർട്സ്  േകാം��്
ഇ.എം.എസ്  േ�ഡിയം െകാ�മൺ ഇതി� �റേമ
20 േ�ഡിയ��െട നിർ�ാണ ���ികൾ നട�
വ���ം 9 പ�തികൾ െട�റിംഗ്
ഘ��ി�മാണ്. 4 പ�തികൾ�് കിഫ്ബി
അംഗീകാരം /���ിയ കിഫ്ബി അംഗീകാരം
ലഭിേ����്. 3 പ�തിക�െട ഡി.പി.ആർ
കിഫ്ബി പ�തിക�െട എസ് .പി.വി ആയ കി�്േകാ
ത�ാറാ�ി വ��. കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭി� 4
പ�തികൾ ഉൾെ�െട 10 പ�തികൾ വിവിധ
തട��ൾ കാരണം ആരംഭി�ാനായി�ി�.
കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട നട� വ�� എ�ാ
���ിക�േട�ം വിശദാംശം അ�ബ�ം-I ആയി
ഉൾെ�ാ�ി�ി��്.
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(ബി) കഴി� സർ�ാർ അ�വദി� �തിയ
േ�ഡിയ�ളിൽ ഇ�വെര എ� എ�ം
�ർ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട 2016 - 17, 2017-18
ബഡ്ജ�കളിലായി കായിക വ��ിന് കീഴിൽ 58
േ�ഡിയ��െട നിർ�ാണം �ഖ�ാപി�ി��.
ഇതിൽ 47 േ�ഡിയ��െട നിർ�ാണ�ിനായി

774.70 േകാടി �പ�െട കിഫ്ബി അംഗീകാരം
ലഭി�ി��്. ഇവയിൽ ആെക 54.59 േകാടി�െട
�വെട പറ�� 6 പ�തിക�െട നിർ�ാണം
�ർ�ികരി�ി��്. ��് പറ�് േ�ഡിയം
ചാല�ടി �നിസി�ൽ േ�ഡിയം മിനി േ�ഡിയം
എട�ാൾ ഗവ. എ� .്എ�്.എ�്, മല�റം ഐ�നം

പ�ായ�് േ�ഡിയം തി�മി�േ�ാട്  ചാ��ർ

എച്.എസ് .എസ് . പറളി �ൾ, പാല�ാട്  താെഴ
പറ�� 6 േ�ഡിയ��െട ഒ�ാംഘ� നിർ�ാണ
���ികൾ �ർ�ീകരി�ക�ം ര�ാംഘ�
���ികൾ നട� വ�ക�മാണ്. നീേലശ�രം
േ�ഡിയം മ��ർ േ�ഡിയം മാനേവദൻ മിനി
േ�ഡിയം േകാം��്, നില�ർ തലേ�രി വി.ആർ
���ർ േ�ഡിയം ചി�ർ േ�ാർട്സ്  േകാം��്
ഇ.എം.എസ്  േ�ഡിയം െകാ�മൺ ഇതി� �റേമ
20 േ�ഡിയ��െട നിർ�ാണ ���ികൾ നട�
വ���ം 9 പ�തികൾ െട�റിംഗ്
ഘ��ി�മാണ്. 4 പ�തികൾ�് കിഫ്ബി
അംഗീകാരം /���ിയ കിഫ്ബി അംഗീകാരം
ലഭിേ����്. 3 പ�തിക�െട ഡി.പി.ആർ
കിഫ്ബി പ�തിക�െട എസ് .പി.വി ആയ കി�്േകാ
ത�ാറാ�ി വ��. കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭി� 4
പ�തികൾ ഉൾെ�െട 10 പ�തികൾ വിവിധ
തട��ൾ കാരണം ആരംഭി�ാനായി�ി�.
കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട നട� വ�� എ�ാ
���ിക�േട�ം വിശദാംശം അ�ബ�ം-I ആയി
ഉൾെ�ാ�ി�ി��്.

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ �ർ�ീകരി�

േ�ഡിയ��െട േമൽേനാ�ം, പരിപാലനം,
െപാ�ജന�ൾ�ം കായികേ�മികൾ�ം
ഉപേയാഗി��തിന് നൽ�� വ�വ�കൾ

എ�ിവ സംബ�ി�  ്തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട നിർ�ി��
േ�ഡിയ��െട �ല ഉടമ�ർ കായിക
വ��മായി സർ�ാർ അംഗീകരി� മാ�കയി��
ധാരണാപ��ിൽ ഏർെ�േട���്. ��ത
ധാരണാപ� �കാരം കിഫ്ബി
ധനസഹായേ�ാെട നിർ�ി��
േ�ഡിയ��െട �ടർ പരിപാലനം, നട�ി�്

എ�ിവ�െട �മതല �ാേദശികമായി
�പീകരി�� േജായിൻറ്  മാേനെ�ൻറ്
ക�ി�ിയിൽ നി�ി�മാണ്. അതാത്
േ�ഡിയ�ൾ െപാ�ജന�ൾ�ം, കായിക
േ�മികൾ�ം ഉപേയാഗി��തി�� വ�വ�കൾ

��ത േ�ഡിയ��െട േജായിൻറ്  മാേനെ�ൻറ്
ക�ി�ി തീ�മാനി�� വിധമായിരി�ം.
േമൽ�രാമർശി� ധാരണാപ� �കാരം ഈ
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േ�ഡിയ�ളിൽ നി�� വ�മാനം േജായിൻറ്
മാേനെ�ൻറ്  ക�ിററി�് കീഴി�� ഒ� �േത�ക
ബാ�് അ�ൗ�ിൽ നിേ�പിേ���ം ആയത്
േ�ഡിയ�ിെ� നട�ി�ി�ം,
അ����ണികൾ�ം മാ�ം വ�വ�
െച�ി�ളള�മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന  -I
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