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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1806 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കായികരംഗ�് മികവ് ൈകവരി��തിന് പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ,
�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�, 
�ീ. പി. ന��മാർ 

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

(എ)

സം�ാന�് കായിക രംഗെ� അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ിന് കിഫ്ബി �േഖന
െതാളളായിരം േകാടി �പ �ട�ി �ാമ-
നഗര�ളിൽ അത�ാ�നിക സൗകര�േ�ാെട��

കളി�ള��െട നിർ�ാണ �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് കായിക രംഗ�ിെ� അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ിെ� ഭാഗമായി കിഫ്ബി
ധനസഹായേ�ാെട 14 ജി�ാ േ�ഡിയ��ം 44
പ�ായ�് േ�ഡിയ��ം ഉൾെ�െട 58
േ�ഡിയ��െട നിർ�ാണമാണ് നട�ിലാ��ത്.
ഇതിൽ 47 േ�ഡിയ��െട നിർ�ാണ�ിന്

ഇതിേനാടകം കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭി�ി��്.
��ത 47 േ�ഡിയ�ളിൽ 6 േ�ഡിയ��െട
നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ിയി��്. 6
േ�ഡിയ��െട ഒ�ാംഘ� നിർ�ാണ
���ികൾ �ർ�ീകരി�ക�ം ര�ാംഘ�
���ികൾ നട� വ�ക�മാണ്. 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���മാ��്. 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�ി�.

(ബി) മിക� കായികതാര�െള വാർെ����തിന്

�സ�കാല-ദീർഘകാല പ�തികൾ ആ��ണം
െച��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് കായികതാര�െള വാർെ���ക

എ� ല��േ�ാെട വിവിധ കായിക ഇന�ളിൽ
തൽപരരായ ��ികെള െച��ായ�ിൽ

കെ��ി ഓേരാ കായികയിന�ി�ം

അടി�ാനപരിശീലനം ലഭ�മാ��തിനായി
വിവിധ പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി
വ��. കായിക�മത മിഷൻ േകരള�ിെല എ�ാ
ജനവിഭാഗ�ൾ�ം കായിക �മത�ം െമ�െ��
ആേരാഗ��ം ൈകവരി��തിന് ആവി�രി�ി��
പ�തിയാണ് കായിക �മതാ മിഷൻ. ടി പ�തി
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ന�റി തലം �തൽ 4-ാം �ാ�് വെര��
വിദ�ാർ�ികൾ, 5-ാം �ാ�് �തൽ �� വെര��
വിദ�ാർ�ികൾ, �ണിേവ�ി�ി തല�ിെല

വിദ�ാർ�ികൾ, �വജന�ൾ �തൽ �തിർ�
പൗര�ാർ വെര��വർ എ�ിവർ�്
�േത�കമായി�് നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്.
ഓ�േറഷൻ ഒളി�� േകരള േ��് േ�ാർട്സ്
കൗൺസിൽ �േഖന ഒളി�ി�ിൽ േകരള കായിക
താര�ൾ രാജ��ിനായി െമഡൽ
കര�മാ��ത് ല��മാ�ി തിരെ���െ��

കായിക താര�ൾ�് അ�ർേദശീയ
നിലവാര�ി�� പരിശീലനം നൽ��തിനായി
ആവി�രി�ി�� പ�തിയാണ് "ഓ�േറഷൻ
ഒളി��". നിലവിൽ അ��ിക്, േബാ�ിംഗ്,
ബാ�ി�ൺ, െഫൻസിംഗ്, േറാവിംഗ് എ�ീ
ഇന�ളിലാണ് പരിശീലന പ�തി �ട��ത്.
എൈല�് �ീം മിക� കായിക താര�ൾ�്
ശാ�ീയമായ ഉ�ത പരിശീലനം നൽകി
േലാേകാ�ര നിലവാര�� കളി�ാരാ�ി
മാ��തിന് അ��ി�്, േവാളീേബാൾ, െഫൻസിംഗ്,
ബാ��് േബാൾ എ�ീ കായിക ഇന�ളിൽ
എൈല�് െ�യിനിംഗ് െസ��കൾ േകരള
സം�ാന േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലി� കീഴിൽ
�വർ�ി���്. �ടാെത 31 ജി�ാ േ�ാർട്സ്
അ�ാഡമികൾ, 51 േകാേളജ്  േ�ാർട്സ്
അ�ാഡമികൾ, 22 �ൾ േ�ാർട്സ്
അ�ാഡമികൾ 9�റൽ േ�ാർട്സ്  േകാ�ിംഗ്
െസ��കൾ എ�ിവയി�െട മിക� കായിക
പരിശീലനം നൽകി വ��. േദശീയ അ�ർേദശീയ
തല�ളിൽ മികവ് �ലർ�ിയ

കായികതാര�ൾ�് �ടർ പരിശീലന�ി��

സാ��ിക സഹായ�ം, എ.പി.െജ അ�ൾ കലാം
േ�ാളർഷി�് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

സാ��ിക സഹായം അ�വദി� നൽ���്.
�ടാെത േമൽ പ�തികൾ�് �റെമ
ബ�.�ഖ�മ�ി�െട �റ്  ദിന കർ� പരിപാടിയിൽ
ഉൾെ���ി എറണാ�ളം ജി�യിെല പന�ി�ി
നഗറിൽ വനിതകൾ�ായി ഒ� �ട്േബാൾ
അ�ാഡമി ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. കായിക�വജനകാര�ാലയം �േഖന
അ�ാരാ� നിലവാര�� �ട്േബാൾ താര�െള
വാർെ����തിനായി െ�ാഫഷണൽ
�ട്േബാൾ ��ക�മായി സഹകരി�  ്�ട്േബാൾ
അ�ാഡമികൾ, ��ികളിൽ �ട്േബാളിന്
കിേ�ാഫ്, സ�ി�ിംഗിന് സ�ാഷ് , ബാ��്
േബാളിന് ��്, അ��ി�ിന് സ്�ി�് എ�ി�െന
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�േത�ക പരിശീലന പരിപാടികൾ
നട�ിലാ�ിവ��. �ടാെത ��കെള േ�ാ�ിംഗ്
ഹ�കൾ ആ��തിന് േ�  േഫാർ െഹൽ�് �ീം
എ�ിവ നട�ിലാ�ി വ��. സം�ാനെ� �ൾ
വിദ�ാർ�ിനികൾ�് േബാ�ിംഗിൽ അടി�ാന

പരിശീലനം ലഭ�മാ��തിനായി പ�്,
�േഡാ�െട ഉ�മന�ിനായി �ൾ
വിദ�ാർ�ികൾ�് പരിശീലനം നൽ��തിനായി
�േഡാ� എ�ീ പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി��്.
േകരള�ിെ� സമ�മായ കായികവികസനം
ല��മി�് കായിക�വജനകാര�ാലയ�ം
ഓേ�ലിയയിെല വിേ�ാറിയ �ണിേവ�ി�ി�മായി
സഹകരി�� പ�തിയായ േ�ാർട്സ്
എ�െലൻസ്  � ഇ�ർനാഷണൽ പാർ�്ണർഷി�്
നട�ിലാ�ിവ��. �ടാെത േ�ാർട്സ്  ��കളിൽ
��ിക�െട കായിക�മത വിലയി���തിനായി
ബേയാ�ി െട�് നട��. േലാേകാ�ര

നിലവാര�� ��ിംഗ് ചാ��ൻമാെര
വാർെ����തിനായി നാഷണൽ ൈറഫിൽ
അേസാസിേയഷ�മായി േചർ�് േകരള ��ിംഗ്
അ�ാഡമി ആരംഭി�ി��്. അ�ാരാ�
നിലവാര�� �ട്േബാൾ താര�െള
വാർെ����തിനായി െ�ാഫഷണൽ
�ട്േബാൾ ��ക�മായി സഹകരി�  ്�ട്േബാൾ
അ�ാഡമികൾ ആരംഭി�ാൻ തീ�മാനി�ി��്.
��ത പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി ഉൾെ�ാ�ി�ി��്.
ജീവിതൈശലി േരാഗ�ളിൽ നി�ം ��ി േനടി
ആേരാഗ�കരമായ ഒ� ജീവിതം നയി��തിന്
ജന�ൾ�് സൗകര�ം ഒ���തിന് ഇേ�ാൾ
പ�് �ല�ളിൽ േ�ാർട്സ്  ൈലഫ് ഫി�്ന�്
െസ�ർ നട�ി വ��.

(സി) അ�ാരാ� സഹകരണേ�ാെട കായികരംഗ�്

മികവ് ൈകവരി��തിന് പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

(സി) േകരള�ിെ� സമ�മായ കായികവികസനം
ല��മി�് കായിക�വജനകാര�ാലയ�ം
ഓേ�ലിയയിെല വിേ�ാറിയ �ണിേവ�ി�ി�മായി
സഹകരി�  ്േ�ാർട്സ്  എ�ലൻസ്  �
ഇ�ർനാഷണൽ പാർ�ണർഷി�് വിജയകരമായി
നട�ിലാ�ി വ��. പ�തി�ായി വിേ�ാറിയ
�ണിേവ�ി�ി�മായി ധാരണാപ�ം ഒ�വ�.
പ�തി�െട ഭാഗമായി 2020-21ൽ േ�ാർട്സ്
മാേനെ��്, േ�ാർട്സ്  േകാ�ിംഗ്, ഇവ�്
ഓർഗൈനേസഷൻ, കായികസൗകര���െട
�വർ�നം, േ�ാർട്സ്  മാർ��ിംഗ്, കായിക
ഇടെപടൽ എ�ീ വിഷയ�ളിൽ മാ�ർ െ�യിേന�്
െ�യിനിംഗ് േ�ാ�ാം നട�ി. േകരള േ�ാർട്സ്
കൗൺസിലിെല�ം ജി.വി.രാജാ േ�ാർട്സ്  �ൾ,
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ക�ർ േ�ാർട്സ്  �ൾ എ�ിവിട�ളിെല
പരിശീലകർ, െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല കായിക
അ��ാപകർ, കായിക എ�ിനീയറിംഗ്
വിഭാഗ�ിെല എ�ിനീയർമാർ എ�ിവർ
ഉൾെ�െട 20 േപർ പെ���. പ�തി�െട ര�ാം
ഘ��ിൽ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പെ���
മാ�ർ െ�യിേനഴസ്  വഴി മ�് പരിശീലകർ�്
പരിശീലനം നൽ��തിന് ല��മി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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