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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 447 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കായിക വിേനാദ�ി�� അടി�ാന പ�ാ�ല സൗകര��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം ,
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്, 

�ീ. നജീബ് കാ��രം, 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് 

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

(എ) സം�ാന�് കായിക വിേനാദ�ി��

അടി�ാന പ�ാ�ല സൗകര��ൾ

ഏർെ����തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് കായിക വിേനാദ�ി��

അടി�ാന സൗകര�വികസനം വിവിധ

തല�ളിലായി നട�ിലാ�ി വ��. 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.
അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� േ�ഡിയ��െട

വികസന�ൾ നട�ിലാ�ി വ���്. ഇവ�െട

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം-I ആയി

ഉൾെ�ാ�ി�ി��്. 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���മായ േ�ഡിയ�ൾ

�ടാെത 35-ാം േദശീയ െഗയിംസിേനാട്

അ�ബ�ി�  ്നിർ�ി� േ�ഡിയ��െട

നവീകരണ�ം പരിപാലന�ം നട� വരികയാണ്.
കളി�ള�ൾ�് �റെമ പരിശീലകെര

വാർെ����തി�� ഇൻ���കൾ, േ�ാർട്സ്

െമഡിസിൻ െസ��കൾ, േ�ാർട്�മായി



2 of 3

ബ�െ�� ഉപകരണ��െട ഉൽപാദനം,
േ�ാർട്സ്  സി�ികൾ �ാപി�ക �ട�ി

സ�കാര� േമഖലയി�ം, െപാ�േമഖലയി�മായി

നിരവധി പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി

വ���്. സം�ാനെ� വളർ� വ��

കായിക താര�െള കെ��ി

വാർെ����തിൽ നിർ�ായക പ�് വഹി��

തി�വന��രം ജി.വി.രാജാ േ�ാർട്സ്  �ൾ,
ക�ർ േ�ാർട്സ്  ഡിവിഷൻ, ��ർ േ�ാർട്സ്

ഡിവിഷൻ എ�ിവെയ അ�ാരാ�

നിലവാര�ിേല�് ഉയർ��തി�� പ�തിക�ം

ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ���്. 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.
പ�ായ�കൾ, സർ�ാർ/എ യ്ഡഡ്  ��കൾ,
കായിക �വർ�ന�ൾ�് �ൻഗണന നൽ��

അംഗീ�ത ��കൾ എ�ിവ�് കളി�ല

നവീകരണ�ി�ം കായിേകാപകരണ�ൾ

വാ��തി�ം േവ�ി കായിക വികസന

നിധിയിൽ നി�ം സാ��ിക സഹായം

അ�വദി�ാ��്. �ടാെത േകരള േ��്

േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലിെ� കീഴിൽ വിവിധ

ജി�കളിലായി േദശീയ, അ�ർേദശീയ

നിലവാര�ി�� േ�ഡിയ��ം,
നീ�ൽ�ള��ം, ജിംേനഷ���ം നിർ�ി�ി��്.

(ബി) �ാമീണ കളി�ള�ൾ �ന��രി��തി�േവ�ി

�േത�ക പ�തി ആവി�രി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;
(ബി) �ാമീണ കളി�ള�ൾ വികസി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി ഒ� പ�ായ�ിൽ ഒ� കളി�ളെമ�ി�ം

നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്. ��ത

പ�തി�െട ഭാഗമായി 50 ല�ം �പ കായിക

വ��ം ബാ�ി �ക അതാത് തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��െട ഫ�്, എം.എൽ.എ
ആ�ിവികസന ഫ�്, വിവിധ �ാപന��െട

സാ�ഹ� �തിബ�താ ഫ�് എ�ിവ

ഉൾെ���ിയാണ് പ�തി നട�ിലാ�ാൻ

ഉേ�ശി��ത്. ഓേരാ കളി�ല�ി�ം �ല

ലഭ�ത�ം ഫ�ി�മ�സരി�  ്വിവിധ കായിക

വിേനാദ�ൾ�് േവ� േകാർ�കൾ,
��ികൾ�ാ�� �േത�ക കളി�ലം,
�ായമായവർ�� വിേനാേദാപാധികൾ, ഓ�ൺ



3 of 3

ജിംേനഷ�ം, െഹൽ�് പവലിയൻ, േടായെല�്, മ�്

അടി�ാന സൗകര��ൾ എ�ിവ

ഏർെ���ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്. ഈ
സാ��ിക വർഷ�ിൽ 60 കളി�ല�ൾ

�ർ�ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്.

(സി)

നാടൻ കളികൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നിലവിൽ

എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

ഏർെ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

(സി) നാടൻ കളികളായ കബഡി, േഖാ-േഖാ, വടംവലി,
ആട�പാട� (കിളി��് കളി), �ട�ിയ

കളിയിന�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ടി

കളിയിന�ളിെല സംഘടനകൾ�് േകരള േ��്

േ�ാർട്സ്  കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽ�ക�ം

��ത കളിയിന�ളിൽ വർഷം േതാ�ം ജി�,
സം�ാന, േദശീയ, അ�ർേദശീയ മ�ര�ൾ

സംഘടി�ി�ക�ം െച� വ���്. ടി കായിക

മ�ര�ൾ സംഘടി�ി��തിന് കായിക

സംഘടനകൾ�് �ാ�് ഇൻ എയ്ഡ്

നിയമ�കാരം അർഹമായ �ാ�് അ�വദി�

വ���്. �ടാെത നാടൻ കളിയിന�െള

േ�ാ�ാഹി�ി��തിേല�് കബഡി, േഖാ-േഖാ

എ�ീ കളിയിന�ളിൽ േകരള േ��് േ�ാർട്സ്

കൗൺസിലിന് കീഴിൽ േ�ാർട്സ്  േഹാ�ല��ം

�വർ�ി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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