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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5310 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ട് േബാൾ ടർഫ് �ൗ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. മ�ി��ി
Shri.V. Abdurahiman

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

(എ)

സം�ാന�് 2016-21 കാലയളവിൽ നിർ�ി�

�ട് േബാൾ ടർഫ് �ൗ�കൾ എ�െയ�െമ�ം

ഇവയിൽ എ� ടർഫ് �ൗ�കൾ സർ�ാർ

നിയ�ണ�ി�െ��ം എ� എ�ം സർ�ാർ

ഇതര നിയ�ണ�ി�െ��ം ജി� തിരി�്

കണ�് നൽകാേമാ; ഈ �ൗ�കൾ�്

എെ��ി�ം നി�തി ഏർെ���ിയി�േ�ാ;

(എ) കായിക വ��ിെ� നിയ�ണ�ിൽ 2016-2021
കാലയളവിൽ �ാൻ ഫ�ി�ൾെ���ി�ം/
കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട�ം വിവിധ

ജി�കളിൽ �ട്േബാൾ ടർ�ക�െട

നിർ�ാണ���ികൾ �ർ�ിയാ�ിയി��്.
ഇവ�െട ജി� തിരി�� വിശദാംശ�ൾ

അ�ബ�ം-I ഉൾെ�ാ�ി�ി��്. ��ത

�ൗ�കൾ�് കായികവ��ിെ� കീഴിൽ നി�തി

ഏർെ���ിയി�ി�. കായിക വ��് �േഖന 2016-
21 കാലയളവിൽ �തിയതായി നിർ�ി� മൾ�ി

പർ�സ്  ഇൻേഡാർ േ�ഡിയ��െട ബാ�ി�ൺ

േകാർ�കൾ ഉൾെ�െട വിശദാംശ�ൾ

അ�ബ�ം-II ആയി ഉൾെ�ാ�ി�ി��്

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� നിയ�ണ�ി��

പ�ായ�കളിൽ 2016-21 കാലയളവിൽ 274
�ട്േബാൾ ടർ�ക�ം 111 ബാ �ി�ൺ േകാർ�ക�ം

നിർ�ി�ി��്. ആയതിെ� ജി�തിരി��

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം-III ആയി

ഉൾെ�ാ�ി�ി��്. �ാമപ�ായ�കൾ

ഇൻേഡാർ ബാ�ി�ൺ േകാർ�കൾ�് വ�

നി�തി ഈടാ���്. �ടാെത �ട്േബാൾ

ടർഫിെന െക�ിടമാ�ി കണ�ാ�ി വ� നി�തി

ഈടാ��തി�ം ൈലസൻസ്  വ�മാനം

ലഭി��തി�ം ഇൻേഡാർ േകാർ�കളിൽ നി�ം

ൈലസൻസ്  വ�മാനം ലഭി��തി�മായി

നിലവിെല 2011 െല േകരള പ�ായ�് രാജ്

ച��ളിൽ േഭദഗതി വ�േ����്. േമൽ

വിഷയ�മായി ബ�െ��് ഇതരവ��ക�െട

വിശദാംശ�ൾ േശഖരി� വ��.

(ബി) 2016-21 കാലയളവിൽ �തിയതായി എ�

ഇൻേഡാർ ബാ�ി�ൺ േകാർ�കൾ

നിർ�ി�ി�െ��ം ഇവയിൽ സർ�ാർ

നിയ�ണ�ി�ളളത് എ�യാെണ�ം സ�കാര�

(ബി) കായിക വ��ിെ� നിയ�ണ�ിൽ 2016-2021
കാലയളവിൽ �ാൻ ഫ�ി�ൾെ���ി�ം/
കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട�ം വിവിധ

ജി�കളിൽ �ട്േബാൾ ടർ�ക�െട
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വ��ിക�െട/��ക�െട നിയ�ണ�ി�ളളവ

എ�യാെണ�ം ജി� തിരി�  ്കണ�് നൽകാേമാ;
ഇവയിൽ നി�ം സർ�ാരിന് എെ��ി�ം

വ�മാനം ലഭി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നിർ�ാണ���ികൾ �ർ�ിയാ�ിയി��്.
ഇവ�െട ജി� തിരി�� വിശദാംശ�ൾ

അ�ബ�ം-I ഉൾെ�ാ�ി�ി��്. ��ത

�ൗ�കൾ�് കായികവ��ിെ� കീഴിൽ നി�തി

ഏർെ���ിയി�ി�. കായിക വ��് �േഖന 2016-
21 കാലയളവിൽ �തിയതായി നിർ�ി� മൾ�ി

പർ�സ്  ഇൻേഡാർ േ�ഡിയ��െട ബാ�ി�ൺ

േകാർ�കൾ ഉൾെ�െട വിശദാംശ�ൾ

അ�ബ�ം-II ആയി ഉൾെ�ാ�ി�ി��്

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� നിയ�ണ�ി��

പ�ായ�കളിൽ 2016-21 കാലയളവിൽ 274
�ട്േബാൾ ടർ�ക�ം 111 ബാ �ി�ൺ േകാർ�ക�ം

നിർ�ി�ി��്. ആയതിെ� ജി�തിരി��

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം-III ആയി

ഉൾെ�ാ�ി�ി��്. �ാമപ�ായ�കൾ

ഇൻേഡാർ ബാ�ി�ൺ േകാർ�കൾ�് വ�

നി�തി ഈടാ���്. �ടാെത �ട്േബാൾ

ടർഫിെന െക�ിടമാ�ി കണ�ാ�ി വ� നി�തി

ഈടാ��തി�ം ൈലസൻസ്  വ�മാനം

ലഭി��തി�ം ഇൻേഡാർ േകാർ�കളിൽ നി�ം

ൈലസൻസ്  വ�മാനം ലഭി��തി�മായി

നിലവിെല 2011 െല േകരള പ�ായ�് രാജ്

ച��ളിൽ േഭദഗതി വ�േ����്. േമൽ

വിഷയ�മായി ബ�െ��് ഇതരവ��ക�െട

വിശദാംശ�ൾ േശഖരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന്ധം   - I 
                        

ക്രമ നന്ധം ജജില സസ്റ്റേഡജിയന്ധം

പപ്ലാന് ഫണണ്ട് വഴജി നജിര്മജിച്ച ഫുടണ്ട്സബപ്ലാള് ഗഗ്രൗണ്ടുകള്

1
തജിരുവനന്തപുരന്ധം

ജജി.വജി.രപ്ലാജപ്ലാ സസപ്ലാര്ടണ്ട്സണ്ട് സ്കൂള്, മമലന്ധം

ശശ്രീപപ്ലാദന്ധം സസ്റ്റേഡജിയന്ധം, ആറജിങ്ങല

2
എറണപ്ലാകുളന്ധം

പനമജിളജി നഗര് ഗഗ്രൗണണ്ട്

മഹപ്ലാരപ്ലാജപ്ലാസണ്ട് ഗഗ്രൗണണ്ട്

3 തൃശ്ശൂര് കുനന്ധംകുളന്ധം സ്കൂള് ഗഗ്രൗണണ്ട്

4 പപ്ലാലകപ്ലാടണ്ട് സകപ്ലാടപ്ലായജി സ്കൂള് ഗഗ്രൗണണ്ട്

കജിഫണ്ട്ബജി ധനസഹപ്ലായന്ധം വഴജി നജിര്മജിച്ച ഫുടണ്ട്സബപ്ലാള് ഗഗ്രൗണ്ടുകള്

5 പത്തനന്ധംതജിട ഇ.എന്ധം.എസണ്ട്.സസ്റ്റേഡജിയന്ധം, കകപ്ലാടുമണ

6 ആലപ്പുഴ പശ്രീതജികുളങ്ങര സസ്റ്റേഡജിയന്ധം

7
പപ്ലാലകപ്ലാടണ്ട്

സസപ്ലാര്ടണ്ട്സണ്ട് സകപ്ലാന്ധംപകണ്ട്, ചപ്ലാത്തന്നൂര്, മഹസ്കൂള്,
തൃത്തപ്ലാല

സസപ്ലാര്ടണ്ട്സണ്ട് കഫസജിലജിറജി കസന്റര്, പറളജി

8
മലപ്പുറന്ധം

നജിലമ്പൂര് മജിനജി സസ്റ്റേഡജിയന്ധം സകപ്ലാന്ധംപകണ്ട്, മപ്ലാനസവദന്
ജജി.എച്ചണ്ട്.എസണ്ട്.എസണ്ട്

മജിനജി സസ്റ്റേഡജിയന്ധം സകപ്ലാന്ധംപകണ്ട്, എടപപ്ലാള്

9 വയനപ്ലാടണ്ട് ജജിലപ്ലാ സസ്റ്റേഡജിയന്ധം, കലപറ

10 കണ്ണൂര്
കൂത്തുപറമണ്ട് സസ്റ്റേഡജിയന്ധം

മജിനജി സസ്റ്റേഡജിയന്ധം, മടന്നൂര്

11 കപ്ലാസര്സഗപ്ലാഡണ്ട് ഇ.എന്ധം.എസണ്ട്.സസ്റ്റേഡജിയന്ധം, നശ്രീസലശശ്വരന്ധം

സകരള സസ്റ്റേറണ്ട് സസപ്ലാര്ടണ്ട്സണ്ട് കഗ്രൗണസജിലജികന്റ കശ്രീഴജില 

12 തജിരുവനന്തപുരന്ധം ആറജിങ്ങല ശശ്രീപപ്ലാദന്ധം സസ്റ്റേഡജിയത്തജില 
ഫുടണ്ട്സബപ്ലാള് ടര്ഫണ്ട് ഗഗ്രൗണണ്ട് നജിര്മജിച്ചജിട്ടുണണ്ട്.

13 എറണപ്ലാകുളന്ധം പനമജിളജി നഗര് സസപ്ലാര്ടണ്ട്സണ്ട് 
സസ്റ്റേഡജിയത്തജിസനപ്ലാടനുബനജിച്ചണ്ട് ഫുടണ്ട്സബപ്ലാള് 
ടര്ഫണ്ട് ഗഗ്രൗണണ്ട് നജിര്മജിച്ചജിട്ടുണണ്ട്.



14
മലപ്പുറന്ധം

നജിലന്ധംമ്പൂര് മജിനജി സസ്റ്റേഡജിയന്ധം

എടപപ്ലാല മജിനജി സസ്റ്റേഡജിയന്ധം

സകപ്ലാടപടജി ഫുടണ്ട്സബപ്ലാള് സസ്റ്റേഡജിയന്ധം

ജജിലപ്ലാ സസപ്ലാര്ടണ്ട്സണ്ട് സകപ്ലാന്ധംപകണ്ട് & ഫുടണ്ട്സബപ്ലാള് 
അകപ്ലാഡമജി സസ്റ്റേഡജിയന്ധം

15 സകപ്ലാഴജിസകപ്ലാടണ്ട് 87 ഫുടണ്ട്സബപ്ലാള് ടര്ഫണ്ട് ഗഗ്രൗണ്ടുകള്

16 വയനപ്ലാടണ്ട് 15 ഫുടണ്ട്സബപ്ലാള് ടര്ഫുകള്

17 കപ്ലാസര്സഗപ്ലാഡണ്ട് തൃകരജിപ്പൂര് ഗപ്ലാമപഞപ്ലായത്തജികന്റ അധശ്രീനതയജില
നടകപ്ലാവജില ഫുടണ്ട്സബപ്ലാള് ടര്പണ്ട് ഗഗ്രൗണണ്ട്

S.O
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ബ പ്ലാഡജിന്റണ സകപ്ലാര്ട്ടുകളുകട വജിശദപ്ലാന്ധംശങ്ങള്

കപ്ലായജികയുവജനകപ്ലാരരപ്ലാലയത്തജിനണ്ട് കശ്രീഴജില 

തൃശ്ശൂര് മകപറമണ്ട് മള്ടജി പര്പസണ്ട് സസ്റ്റേഡജിയന്ധം 

കണ്ണൂര് പജിലപ്ലാത്തറ ഇന്സഡപ്ലാര് സസ്റ്റേഡജിയന്ധം

സകരള സസ്റ്റേറണ്ട് സസപ്ലാര്ടണ്ട്സണ്ട് കഗ്രൗണസജിലജിനു കശ്രീഴജില 

സകപ്ലാടയന്ധം സകപ്ലാടയന്ധം ജജിലപ്ലാ സസപ്ലാര്ടണ്ട്സണ്ട് കഗ്രൗണസജിലജികന്റ ഉടമസ്ഥതയജിലുള
സകപ്ലാടയന്ധം  ഇന്സഡപ്ലാര്  സസ്റ്റേഡജിയത്തജില  ബപ്ലാഡജിന്റണ  സകപ്ലാര്ടണ്ട്
നജിര്മജിച്ചജിട്ടുണണ്ട്.

തൃശ്ശൂര് സര്കപ്ലാര്  നജിയന്ത്രണത്തജില  മകപറമണ്ട്  ഇന്സഡപ്ലാര്
സസ്റ്റേഡജിയത്തജിലുന്ധം,  ചപ്ലാലക്കുടജി  ഇന്സഡപ്ലാര്  സസ്റ്റേഡജിയത്തജിലുന്ധം
ബപ്ലാഡജിന്റണ സകപ്ലാര്ട്ടുകള് നജിര്മജിച്ചജിട്ടുണണ്ട്. 

സകപ്ലാഴജിസകപ്ലാടണ്ട് സര്കപ്ലാര് ഇതര നജിയന്ത്രണത്തജില  41  ഇന്സഡപ്ലാര് ബപ്ലാഡജിന്റണ
സകപ്ലാര്ട്ടുകള് നജിര്മജിച്ചജിട്ടുണണ്ട്. 

വയനപ്ലാടണ്ട് സര്കപ്ലാര് ഇതര നജിയന്ത്രണത്തജില 42 ഇന്സഡപ്ലാര് ബപ്ലാഡജിന്റണ
സകപ്ലാര്ട്ടുകള് നജിര്മജിച്ചജിട്ടുണണ്ട്.

കപ്ലാസര്സഗപ്ലാഡണ്ട് കപ്ലാസര്സഗപ്ലാഡണ്ട്  ജജിലപ്ലാ  ഭരണ  കൂടത്തജികന്റ  അധശ്രീനതയജില  ഒരു
ഇന്സഡപ്ലാര് ബപ്ലാഡജിന്റണ സകപ്ലാര്ടണ്ട് നജിര്മജിച്ചജിട്ടുണണ്ട്. 
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