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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3668 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കായികരംഗം െമ�െ����തിന് സമിതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Shri.V. Abdurahiman

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

(എ)
സം�ാനെ� കായികരംഗം
െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി കായികരംഗെ�
�ഗ� വ��ികെള ഉൾെ���ി ഒ� സമിതി
�പീകരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാനെ� കായികരംഗം
െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി കായികനയം
�പീകരി�ാൻ തീ�മാനി�ക�ം ആയതിനായി
കായിക രംഗെ� �ഗ��ൾെ�� ഒ� വിദ�
സമിതിെയ �പീകരി��തി�ം കരട്  കായികനയം
ത�ാറാ��തി�ം േകാർ �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി�ം
�പീകരി�ി��്.

(ബി) േകാവിഡിെ� പ�ാ�ല�ിൽ കായികരംഗ�്

ഉണർവ് ഉ�ാ��തിനായി ഈ സർ�ാർ
ആരംഭി� �തന പ�തിക�ം �വർ�ന��ം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട വ�ാപനം
�റ�ത�സരി�  ്കായിക
അേസാസിേയഷ�ക�െട േന�ത��ിൽ

മ�ര��ം, �ർണെമ�ക�ം ആരംഭി�ി��്.
സം�ാന�് ��ക�ം േകാേള�ക�ം �റ��
�റ�് േകരള േ��് േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലിെ�
അധീനതയി�� ജി�ാ േ�ാർട്സ്
അ�ാഡമികൾ, �ൾ, േകാേളജ് , േ�ാർട്സ്
അ�ാഡമികൾ എ�ിവ �വർ�ന�മമാ�ി

പരിശീലനം ആരംഭി��താണ്. േകരള േ��്
േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലിെല പരിശീലക�െട
േന�ത��ിൽ േ�ാർട്സ്  അ�ാഡമികളിെല
കായിക താര�ൾ�് അവ�െട കായിക �മത
നിലനിർ��തിേല�ായി േലാ�്ഡൗൺ
സമയ�് വീ�ിലി�� തെ� െച�ാൻ കഴി��
ഓൺൈലൻ െ�യിനിംഗ് ആരംഭി�
നട�ിലാ�ിയി��. �ടാെത േകരള േ��്
േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലിെ� അധീനതയി��
ജി�ാ േ�ാർട്സ്  അ�ാഡമികൾ, �ൾ, േകാേളജ് ,
േ�ാർട്സ്  അ�ാഡമികൾ, ജി.വി.രാജാ
േ�ാർട്സ്  �ൾ, ക�ർ േ�ാർട്സ്  ഡിവിഷൻ
എ�ിവിട�ളിൽ ഉൾെ��� കായിക താര�ൾ�്
ശാരീരിക �മത ഉറ�ാ��തിേല�ായി
േപാഷകാഹാര കി�് വിതരണം െച�ി��്.
സം�ാനെ� െപാ�ജന�ൾ േനരി��
ആേരാഗ����െള കണ�ിെല��്
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െപാ�ജന�ളിൽ കായിക ആേരാഗ�ം
െമ�െ����തിനായി സി-ഡി�മായി േചർ�് ഒ�
പ�തി ആവി�രി���്.

(സി)

കഴി� പ�് വർഷ�ാല�് ഏെത�ാം
കായികയിന�ളിൽ സം�ാനെ� താര�ൾ�്
അഖിേല��ാതല�ി�ം ഒളി�ി�ി�ം മ�ം മികവ്
�ലർ�ാനാെയ�ം �ടർ�ം ഈ മികവ്
നിലനിർ��തിന് എെ��ാം �വർ�ന�ൾ

നട�വാൻ കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

(സി) കഴി� പ� വർഷ�ാല�് വിവിധ
കായികയിന�ളിൽ പെ���
കായികതാര�ൾ�് അഖിേല��ാ തല�ി�ം

ഒളി�ി�ി�ം മികവ് �ലർ�ാനായി. അ��ി�്,
േവാളീേബാൾ, ബാ��്േബാൾ, �ട്േബാൾ, േസാ�്
േബാൾ, േബസ്  േബാൾ, റ�ിംഗ്, ൈസ�ിംഗ്, ��,
േറാളർ േ��ിംഗ്, െച�് �ട�ിയ
കായികയിന�ളി�ം �ടാെത 2020 േടാേക�ാ
ഒളി�ി�ിൽ ��ഷ േഹാ�ി ടീമിൽ െവ�ലെമഡൽ
േനടാ�ം സാധി�. േകരള േ��് േ�ാർട്സ്
കൗൺസിലിെ� േന�ത��ിൽ �വെട പറ��
�വർ�ന�ൾ നട�ി വ��. 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 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 സഹായ�ം
അ�വദി� നൽ���്. േ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�ി��്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


