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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 429 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഒ� പ�ായ�ിൽ ഒ� കളി�ളം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. േ�ം�മാർ,
�ീ എം നൗഷാദ് , 

�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 
�ീ. എൻ.െക. അ�ർ 

�ീ. വി. അ�റഹിമാൻ
(മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ് , ഹജ്  തീർ�ാടന വ��്

മ�ി)

(എ) സം�ാന�് േ�ാർട്സ്  ഇൻ�ാ��്ചർ
െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി നട�വ��
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് കായിക േമഖലയിൽ അടി�ാന

സൗകര� വികസനം വിവിധ തല�ളിലാണ്

നട�ിലാ�ി വ��ത്. 

കായിക വ��ിെല വിവിധ നിർ�ാണ വികസന
�വർ�ന�ൾ�ായി 2016-17, 2017-18
വർഷ�ളിൽ വിവിധ ഘ��ളിലായി കിഫ്ബി
ധനസഹായേ�ാ� �ടി 800 േകാടിേയാളം

�പ�� 59 പ�തികൾ�് ഭരണാ�മതി

നൽകിയി��്. ഈ പ�തികൾ

നട�ിലാ��തിനായി കിഫ്ബി ���ിക�െട

എസ് .പി.വി. ആയി�� കി�്േകാെയ പ�തി
നിർ�ഹണ �മതല ഏൽ�ി�ക�ം ടി ���ികൾ

കി�്േകാ �ഖാ�ിരം �േരാഗമി� വരിക�മാണ്.
കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട നട�ിലാ��

പ�തികളിൽ 8���ികൾ എസ് .പി.വി.യായ
കി�്േകാ �ർ�ീകരി�ി��്. 4 ���ികൾ

അ�ിമ ഘ��ിലാണ്. 18 പ�തിക�െട ���ി

�േരാഗമി�ക�ം 4 പ�തികൾ െട�റിംഗ്

ഘ��ി�മാണ്. 

കായിക �വജനകാര�ാലയ�ി� കീഴിൽ

�വർ�ി� വ� കായിക എ�ിനീയറിംഗ്

വിഭാഗെ� �നർവിന�സി� െകാ�് 'േ�ാർട്സ്
േകരള ഫൗേ�ഷൻ' എ� െപാ�േമഖല ക�നി
�പീകരി�ി��്. 

കായിക വ��ിെല കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട

നട�� കായിക അടി�ാന സൗകര� വികസന
���ിക�െട എസ് .പി.വിയായി േ�ാർട്സ്

േകരള ഫൗേ�ഷെന നിയമി�് ഉ�രവായി��്.
ഈ സാഹചര��ിൽ �ാരംഭ ഘ��ളിൽ �ട��
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കിഫ്ബി പ�തിക�െട നട�ി�് േ�ാർട്സ്  േകരള
ഫൗേ�ഷെന ഏൽ�ി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വരികയാണ്. 

ഒ� പ�ായ�് ഒ� കളി�ളം പ�തി�െട
നിർ�ഹണ ഏജൻസിയായി േ�ാർട്സ്  േകരള
ഫൗേ�ഷെന നിേയാഗി�ം ��ത പ�തി

നിർവഹണ�ിനാ�� ധാരണാപ�ം

അംഗീകരി�ം മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �റെ��വി�ം
12.07.2022 തീയതിയിെല സ.ഉ.(അ�ടി) നം.
1/2022/കാ�വ �കാരം സർ�ാർ

ഉ�രവായി��്. ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ

ആദ�ഘ��ിൽ നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�ി��

കളി�ള��െട നിർ�ാണ നിർ�ഹണ�മായി

ബ�െ�� �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

സർ�ാരിെ� 'എ�ാവർ�ം ആേരാഗ�ം' എ�
�ഖ�ാപിത ല���ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�്

�ട�ം �റി� േ�ാർട്സ്  ൈലഫ് ഫി�്നസ്
െസ��കളിൽ 9 എ��ിെ� നിർ�ാണം

�ർ�ീകരി�ി��്. ഇതി��റെമ 10-ഓളം
ഫി�്നസ്  െസൻറ�ക�െട ���ി

നട�ിലാ�ിവരിക�മാണ്. ഫി�്നസ്

െസൻറ�കളിേല�് ഫി�്നസ്  ഉപകരണ�ൾ

വാ��തിേല�ായി (3 വർഷെ� എ.എം.സി
ഉൾെ�െട) 4.69 േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��്. ഇ�ീരിയർ ���ികൾ

�ർ�ീകരി�� �റ�് ഉപകരണ�ൾ

സ�ീകരി�് ഫി�്നസ്  െസ��കൾ

�വർ�ന�മമാ��താണ്. 

�റിസം വ��ിന് കീഴിൽ കായിക �വജനകാര�
വ��് �േഖന 7 ജി�കളിൽ (തി�വ��രം,
ആല�ഴ, മല�റം, േകാഴിേ�ാട് , വയനാട് , ക�ർ,
കാസർേഗാഡ്) ഓ�ൺ ജിംേനഷ�ം

ആരംഭി��തിനായി ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.
ടി പ�തിയിൽ മല�റം ജി�യിൽ

ഉൾെ���ിയി�� വ�ി��് നിേയാജക

മ�ല�ിെല ��ി�ർ �ാമ പ�ായ�ിെല

കളിയാ���് േ�ഡിയ�ിൽ ഓ�ൺ ജിംേനഷ�ം
�ാപി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��. ��ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല

തി�മി�േ�ാട് , നാഗലേ�രി, ചാലിേ�രി, ��ാല

എ�ീ �ാമപ�ായ�കളിൽ ഓ�ൺ ജിംേനഷ��ം
അ�ബ� സംവിധാന��ം �ാപി��തിനായി

എം.എൽ.എ ഫ�് �േഖന 40,00,000/- �പ
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അ�വദി�ി��്. ഇവ�െട ���ി�ം ഉടൻ

ആരംഭി��താണ്.

ജി.വി.രാജ േ�ാർട്സ്  �ൾ െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ
വ��ിൽ നി�് കായിക വ��് ഏെ���തിന്

േശഷം നിരവധി അടി�ാന സൗകര� വികസന
���ികൾ ��ത �ളിൽ നട�ിലാ�ി

വ���്.

ക�ർ േ�ാർട്സ്  ഡിവിഷേനാട�ബ�ി�്

കായിക താര�ൾ�ായി �സ�മായ േഹാ�ൽ
നിലവിൽ �വർ�ി� വ���്. ��ത

േഹാ�ലിെ� നവീകരണ ���ികൾ കഴി�
സാ��ിക വർഷം �ർ�ീകരി�ി��്. 

��ർ ജി�യിെല ��ം�ളം േബായ്സ്

ഹയർെസ��റി �ളിൽ ഒ� േ�ാർട്സ്

ഡിവിഷൻ 23.04.2022 ൽ

�വർ�നമാരംഭി�ി��്. 

(ബി)

േ�ഡിയ��െട�ം ഇ��ിയിെല െ�യിനിംഗ്
െസ�റിെ��ം ���ികൾ ഇേ�ാൾ
ഏ�ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) കായിക രംഗെ� വളർ��ാ�ം ��തൽ

അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒ���തി�മായി

കിഫ്ബി പ�തിയി�ൾെ���ി ഇ��ിയിൽ

�വെട പറ�� പ�തികൾ പ�തി�െട

എസ് .പി.വി. ആയ കി�്േകാ �ഖാ�ിരം �േരാഗമി�
വ�� ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി

�വെട േചർ��. 

1) െക.പി.േതാമ�് ഇൻേഡാർ േ�ഡിയം, ഇ��ി -
ഫൗേ�ഷൻ ���ികൾ �േരാഗമി��.

2) െന���ം േ�ഡിയം, ഇ��ി - ���ി 75%
�ർ�ീകരി�. �ാ�് ���ികൾ �േരാഗമി��.

3) ൈഹ ആൾ�ി��ട്  െ�യിനിംഗ് െസൻറർ

��ാർ ൈഹ ആൾ�ി��ട്  െ�യിനിംഗ് െസ�ർ
നവീകരണ ���ികൾ സംബ�ി�് വിശദമായ
ഒ� എ�ിനീയറിംഗ് റിേ�ാർ�ം ഒ� മാ�ർ �ാ�ം
ത�ാറാ�വാൻ േ�ാർട്സ്  േകരള ഫൗേ�ഷെന
�മതലെ���ക��ായി. ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ ��ത ���ി�െട

സമ�മായ എ�ിനീയറിംഗ് റിേ�ാർ�ം മാ�ർ
�ാ�ം ത�ാറാ�ി വരികയാണ്.

(സി) സം�ാന�് ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ
ഒ� ഇ�ർനാഷണൽ േ�ഡിയം നിർ�ി��
പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട്  അ�ാരാ� േ�ഡിയം

നിർ�ി��ത് സംബ�ി�് േ�ാർട്സ്  േകരള
ഫൗേ�ഷനിെല ഉേദ�ാഗ�ർ നിർ�ി� �ലം

സ�ർശി�ക��ായി. ആയതിെ� റിേ�ാർ�്
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ലഭ�മാ�� �റ�് �ടർ നടപടികൾ

സ�ീകരി��താണ്. 

(ഡി)

സം�ാന�് എ�ാ പ�ായ�കളി�ം ഒ�
കളി�ളം പ�തി നട�ിലാ��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇതി�െട എെ�ാെ�
കാര��ളാണ് ല��മി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ഉ�്. 

സം�ാനെ� എ�ാ പ�ായ�കളി�ം തനത്
കായിക വികസന�ൾ �ടി പരിഗണി�െകാ�്
വിശദമാെയാ� പ�തിയാണ് ഒ� പ�ായ�് ഒ�
കളി�ളം പ�തി. ഒ� പ�ായ�് ഒ� കളി�ളം
പ�തി�െട നിർ�ഹണ ഏജൻസിയായി

േ�ാർട്സ്  േകരള ഫൗേ�ഷെന നിേയാഗി�ം
��ത പ�തി നിർവഹണ�ിനാ��

ധാരണാപ�ം അംഗീകരി�ം മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
�റെ��വി�ം ഉ�രവായി��്. ഇതിെ�

അടി�ാന�ിൽ ആദ�ഘ��ിൽ നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി�ി�� കളി�ള��െട നിർ�ഹണ�മായി
ബ�െ�� �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. ഈ
പ�തിയി�െട വിവധഘ��ളിലായി എ�ാ

പ�ായ�കളി�ം കളി�ളം ഒ���തിനാണ്
ല��മി��ത്. മൾ�ി െഗയി�കൾ�ാ��

േ�േകാർ�കൾ, ഇൻേഡാർ േകാർ�കൾ, ഓ�ൺ
ജിം, േവാളിേബാൾ കളി�ാ�� േകാർ�കൾ,
ബാ��്േബാൾ, ഓ�ൺ ജിംേനഷ�ം, നട�ാത,
േടായ��കൾ, വ�ം മാ�� �റികൾ, േകാഫിേഷാ�്
�ട�ിയ സൗകര��ൾ, ��ികൾ��

കളി�ല�ൾ, ശാരീരിക മാനസിക

വ�ായാമ�ി�� സൗകര��ൾ, �ാേദശിക

കളികൾ നട��തി�� സൗകര��ൾ

�ട�ിയവയാണ് ��ത പ�തിയി�െട വിഭാവനം
െച�ിരി��ത്. ഏകേദശം 1 ഏ�ർ വി�തി��
�റസായ �ല�ാണ് പ�തി നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��ത്. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


