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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 275 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കായിക�മത മിഷൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി,
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ, 
�ീ വി േജായി, 
�ീമതി െദലീമ 

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

(എ)

സം�ാന�് ��ികൾ �തൽ �തിർ�വർ
വെര��വരിൽ കായിക�മത വർ�ി�ി�ക
എ� ല��ം േന��തിനായി കായിക�മത
മിഷൻ ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇ�വഴി േനടാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. എ�ാ ജന�ൾ�ം കായിക�മത�ം
െമ�െ�� ആേരാഗ��ം േനടിെ�ാ���തിനായി
സാ�രതാ മിഷൻ മാ�കയിൽ, കായിക�മതാ
മിഷൻ പ�തി ആവി�രി�  ്നട�ാ�ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി� വരികയാണ്. വിവിധ
വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെട പ�തി
ൈവകാെത യാഥാർ��മാ��താണ്. കായിക
അവേബാധം �ൾ തല�ിൽ തെ� �ടേ��ത്
അത�ാവശ�മാണ്. ��ികൾ
അനാേരാഗ�ശീല�ൾ�് അടിമെ�ടാെത,
അവ�െട ആേരാഗ�ം സംര�ി�ാ�ം മിക� ഒ�
തല�റെയ വാർെ���ാ�ം ഇ� സഹായി�ം.
ഈ സാഹചര��ിൽ കായിക വിദ�ാഭ�ാസം െചറിയ
�ാ�കളിൽ തെ� പാഠ�പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ാൻ ധാരണയായി��്.

(ബി) േ�ാർട്�മായി ബ�െ�� ശാ�ശാഖകളിെല
ക�പി���ൾ �ടി ഉപേയാഗെ���ി കായിക
േമഖലെയ െമ�െ����തിന്
സംവിധാനെമാ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ാർട്�മായി ബ�െ�� ശാ�ശാഖകളിെല
ക�പി���ൾ �ടി ഉപേയാഗെ���ി കായിക
േമഖലെയ െമ�െ����തിന് ജി.വി.രാജാ
േ�ാർട്സ്  �ൾ, ക�ർ േ�ാർട്സ്  ഡിവിഷൻ
എ�ിവിട�ളിെല ��ിക�െട കായിക�മത
വിലയി���തിന് രാമച� ഇൻ�ി���് ഓഫ്
ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ ആ�് റിസർ�  ്ഡീംഡ്
�ണിേവ�ി�ി�മായി േചർ�് നട�ിലാ��
പ�തിയാണ് സയൻസ്  & െടേ�ാളജി
അസെ��് ഓഫ് �ഡ�സ് . കായിക �മത
വളർ��തിന് ശാ�ീയമായ രീതിയിൽ ��ികെള
വിലയി��ി �േ�ാ� െകാ�വ�ക എ�താണ്
പ�തി�െട ല��ം. പ�തി�െട ആദ�ഘ��ിൽ

2019-20 ൽ ജി.വി.രാജാ േ�ാർട്സ്  �ളിെല
��ിക�െട കായിക�മത പരിേശാധന നട�ി.
ജി.വി.രാജാ േ�ാർട്സ്  �ൾ, ക�ർ േ�ാർട്സ്
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ഡിവിഷൻ എ�ിവിട�ളിെല ��ിക�െട കായിക
മികവ് വിലയി���തിന് നട�ിലാ�ിയ
പ�തിയാണ് മ�ിൽ ബേയാ�ി െട�്. കായിക
വിദ�ാർ�ിക�െട ശരീര�ിെല മാംസേപശിയിൽ
നി�ം സാ�ിൾ എ��് പരിേശാധി�്
കായിക�കടനം സംബ�ിയായ കായിക�മത
മനസിലാ��തി�ം അതി�െട ഓേരാ �േത�ക
വിദ�ാർ�ി�ം പരിശീലനം നൽകി മിക�� കായിക
താര�ളാ�ി മാ��തിനാണ് ��ത പ�തി
നട�ിലാ��ത്. ��ിക�െട ബേയാ�ി െട�്
നട��തിനാവശ�മായ �േയാ�ാ�് ഉപകരണം
വാ�ി തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ
�ാപി�ി��്. �ടാെത േകരള േ��് േ�ാർട്സ്
കൗൺസിലിെ� കീഴി�� പരിശീലകർ�്
ശാ�ീയമായ പരിശീലനം നൽ��തിെ�
ഭാഗമായി വിവിധ കായികയിന�ളിൽ റി�ഷർ
േകാ�കൾ നൽകി വ���്. േ�ാർട്സ്
െമഡിസിൻ, േ�ാർട്സ്  ൈസേ�ാളജി,
െ�യിനിംഗ് െമേ�ഡ്സ്  എ�ീ േ�ാർട്സ്
സയൻസ്  വിഷയ�ളിൽ ഇ��യിെല വിദ�െര
ഉൾെ���ി എൽ.എൻ.സി.പി.ഇയിൽ വ�്
പരിശീലകർ�് റി�ഷർ േകാ�് നൽകി വ���്.
��ം�ളം, ക�ർ എ�ിവിട�ളിൽ �തിയ
േ�ാർട്സ്  െമഡിസിൻ െസ��കൾ ഉടൻ
�വർ�നം ആരംഭി�ം.

(സി)

�ാമപ�ായ�്, �നിസി�ാലി�ി, േകാർ�േറഷൻ
തല�ളിൽ േ�ാർട്സ്  കൗൺസി�കൾ
�പീകരി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) ഉ�്. 2000-െല േകരള േ�ാർട്സ്  ആ�് Chapter
IVൽ േകാർ�േറഷൻ, �നിസി�ൽ, �ാമ
േ�ാർട്സ്  കൗൺസി�കൾ �പീകരി��തിന്
വ�വ� െച�ി��്. �ാമപ�ായ�്,
�നിസി�ാലി�ി, േകാർ�േറഷൻ തല�ളിൽ
േ�ാർട്സ്  കൗൺസി�കൾ �പീകരി��തി��
നടപടികൾ തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� കീഴിൽ
�േരാഗമി�കയാണ്. താെഴ��ിൽ േ�ാർട്സ്
കൗൺസി�കൾ നിലവിൽ വ��േതാെട
സം�ാന�ാെക കായിക �വർ�ന�ൾ

സജീവമാ�ാ�ം വ�ാപകമാ�ാ�ം കഴി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


