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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3672 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കായികേമഖല�െട വികസന�ി�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം നൗഷാദ് ,
�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�, 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല 

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

(എ) സം�ാന�് കായിക േമഖലയിൽ ��തൽ

പരിശീലന പ�തിക�ം േദശീയ, അ�ർേദശീയ

മ�ര�ൾ�� സൗകര��േളാ��ടിയ

കളി�ല�ൾ നിർ�ി��തി�� �േത�ക

പ�തിക�ം ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ

നൽകാേമാ;

(എ) സം�ാന�് കായികതാര�െള വാർെ���ക

എ� ല��േ�ാെട വിവിധ കായിക ഇന�ളിൽ

തൽപരരായ ��ികെള െച��ായ�ിൽ കെ��ി

ഓേരാ കായിക ഇന�ി�ം അടി�ാനപരിശീലനം

ലഭ�മാ��തിനായി വിവിധ �ാസ്  ��് പരിശീലന

പരിപാടികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��.
��ത പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട

േചർ��. കിേ�ാഫ് �ട്േബാൾ േലാകറാ�ി�ിൽ

ഇ���െട നിലവാരം ഉയർ�ാൻ

സഹായകമാ�� രീതിയിൽ േകരള�ിെല നഗര

�ാമീണ േമഖലയിൽ �ട്േബാൾ കളിയിൽ

തൽപരരായ ��ികെള െചറിയ �ായ�ിൽ തെ�

കെ��ി വിദ� പരിശീലനം ലഭ�മാ�ി മിക�

�ട്േബാൾ കളി�ാരായി വളർ�ിെയ��ക എ�

ല��േ�ാെട ആവി�രി� പ�തിയാണ്

കിേ�ാഫ് എ� �ാ�് ��് െലവൽ �ട്േബാൾ

പരിശീലന പ�തി. ൈ�മറി �ൾ

വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഓ�ൺ െസല�ൻ

നട�ിയാണ് ��ത പ�തിയിേല�്

വിദ�ാർ�ികെള െതരെ����ത്. �ാസ്��്

�ട്േബാൾ പരിശീലന േമഖലയിൽ മികവ്

െതളിയി� േ�ാർട്സ്  എഡ�േ�ഷൻ െ�ാേമാഷൻ

��് എ� �ാപനമാണ് പ�തി�െട നിർ�ഹണ

ഏജൻസി. ഓേരാ െസ�റി�ം 25 ��ികൾ�്

വീതമാണ് പരിശീലനം നൽ��ത്. ആദ�ഘ�മായി

സം�ാന�് 19 െസ��കളിൽ നട�ിലാ�ി

വ�� പ�തി �ർ�ികരി�ക�ം ര�ാം

ഘ�പരിശീലനം ആരംഭി�ക�ം െച�ി��്.
െപൺ��ികൾ� േവ�ി 14 െസ��കളിേല�് �ടി

വ�ാപി��തിനായി ��ിക�െട െസല�ൻ

നടപടികൾ �ർ�ികരി�ി��്. ��് �ൾ
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വിദ�ാർ�ികൾ�് േലാകനിലവാര�ി�� ബാ��്

േബാൾ പരിശീലനം നൽ��തിനായി

ആവി�രി�ി�� പ�തിയാണ് ��്. നട�്

സാ��ിക വർഷം ക�ർ, േകാഴിേ�ാട് , ��ർ,
െകാ�ം, തി�വന��രം എ�ീ ജി�കളിെല 10
െസ��കളിലാണ് പ�തി നട�ിലാ��ത്. നാല്

�തൽ എ�് വെര �ാ�കളിെല വിദ�ാർ�ികളിൽ

നി�ം ഓ�ൺ െസല�ൻ നട�ി

െതരെ���െ���വർ�ാണ് പരിശീലനം

നൽ��ത്. സ്�ി�്- �ാസ്��് അ��ിക്

െ�യിനിംഗ് േ�ാ�ാം േലാക നിലവാര�ി��

അ��കെള െച��ായ�ിൽ തെ� കെ��ി

അ�ാരാ� തല�ിെല േകരള�ിെ�

ന��താപം വീെ����തിനായി

ആവി�രി�ി�� പ�തിയാണ് സ്�ി�്.
കാസർേഗാഡ് , ക�ർ, ഇ��ി, േകാ�യം, പാല�ാട്

, പ�നംതി� ജി�കളിൽ ഓേരാ െസ��കളാണ്

ആദ� ഘ�മായി പ�തിയി�ൾെ���ിയി��ത്.
�ൾ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഓ�ൺ െസല�ൻ

നട�ി െതരെ���െ���വർ�ാണ്

പരിശീലനം നൽ��ത്. പ�് സം�ാനെ�

�ൾ വിദ�ാർ�ിനികൾ�് േബാ�ിംഗിൽ

അടി�ാന പരിശീലനം ലഭ�മാ��തിനായി

ആവി�രി� പ�തിയാണ് പ�്. 8 �തൽ 11
വയസ്  വെര �ായ�� െപൺ��ികളിൽ നി�ം

േബാ�ിംഗിൽ അഭി�ചി�� ��ികെള കെ��ി

മിക� പരിശീലനം ലഭ�മാ�കയാണ് പ�തി �േഖന

ല��മി��ത്. ആദ�ഘ��ിൽ സം�ാനെ�

അ �് ജി�കളിെല ��കൾ േക�ീകരി�ാണ്

പ�തി നട�ിലാ�ക. സ�ാഷ്  ജലാശയ

അപകട��െട േതാത് �റ��തിനായി �ൾ

വിദ�ാർ�ികൾ�് നീ�ൽ പരിശീലനം

നൽ��തിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിയാണ്

സ�ാഷ്  പ�തി. �ാരംഭ ഘ�െമ� നിലയിൽ

കാസർേഗാഡ് , വയനാട് , പാല�ാട് , ��ർ, ഇ��ി

ജി�കളിലാണ് പ�തി നട�ിലാ��ത്. 8 വയ�

�തൽ പതിെന�് വയ�് വെര �ായ�� �ൾ

വിദ�ാർ�ികൾ�ാണ് പരിശീലനം നൽ��ത്.
��ർ േ�ാർട്സ്  ഡിവിഷൻ 2019-20 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ ക�ർ േ�ാർട്സ്  ഡിവിഷെ�

മാ�കയിൽ ഗവ.ഹയർ െസ��റി �ൾ

��ം�ള�് ��ർ േ�ാർട്സ്  ഡിവിഷൻ

ആരംഭി��തിന് ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.
താെഴ ത�ി�� വിദ�ാർ�ികൾ�് ചി�യായ

രീതിയിൽ ശാ�ീയമായ കായികപരിശീലനം

നൽ�ക എ�താണ് ഉേ�ശം. ഏഴ് , എ�്
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�ാ�കളിൽ 30 ��ികൾ വീതം ഉൾെ���ി

ഡിവിഷൻ �ട��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്.
േകരള ��ിംഗ് അ�ാഡമി േലാേകാ�ര

നിലവാര�� ��ിംഗ് ചാ��ൻമാെര

വാർെ����തിനായി നാഷണൽ ൈറഫിൾ

അേസാസിേയഷ�മായി േചർ�് വ�ി�ർ�ാവ്

��ിംഗ് േറ�ിൽ 2020 െഫ�വരി 3ന് േകരള

��ിംഗ് അ�ാഡമി ആരംഭി�. ആദ� ബാ�ിൽ 90
േപർ�് പരിശീലനം നട�ി വ��. േ�ാർട്സ്

േകരള �ട്േബാൾ അ�ാഡമി അ�ാരാ�

നിലവാര�� �ട്േബാൾ താര�െള

വാർെ����തിനായി െ�ാഫഷണൽ

�ട്േബാൾ ��ക�മായി സഹകരി�  ്�ട്േബാൾ

അ�ാഡമികൾ ആരംഭി�� പ�തിയാണിത്.
ജി.വി.രാജാ േ�ാർട്സ്  �ൾ, ക�ർ േ�ാർട്സ്

ഡിവിഷൻ എ�ിവിട�ളിലാണ് അ�ാഡമി

�ട��ത്. �നിയർ, സീനിയർ എ�ീ

കാ�ഗറികളിലായി (U-14, U-17, U-20) ��്

ടീ�കളാണ് ഉേ�ശി��ത്. ക�ർ േ�ാർട്സ്

ഡിവിഷനി�� അ�ാഡമിയിൽ െപൺ��ികൾ�്

മാ�മായാണ് പരിശീലനം നട��ത്. ��ത

അ�ാഡമികൾ ആരംഭി��തി�� െട�ർ

നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��. �േഡാ�

സം�ാന�് �േഡാ�െട ഉ�മന�ിന്

െമ�െ�� അടി�റയി��തിന് �ൾ

വിദ�ാർ�ികൾ�് പരിശീലനം നട��തിനാ��

പ�തിയാണിത്. 8 �തൽ 11 വയ�് �ായ��

��ികൾ�ാണ് പരിശീലനം നൽ��ത്. �ാരംഭ

ഘ�െമ� നിലയിൽ സം�ാനെ� 10 ജി�കളിൽ

ഒ� �ളിെല 40 ��ികൾ�് വീതം പരിശീലനം

നൽകാനാണ് ഉേ�ശി��ത്. േ�ാർട്സ്

എ�ലൻസ്  � ഇ�ർനാഷണൽ പാർ�്ണർഷി�്

േ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��. പ�തി�ായി 2018ൽ

വിേ�ാറിയ �ണിേവ�ി�ി�മായി ധാരണാപ�ം ഒ�്

വ�ി��്. പ�തി�െട ഭാഗമായി 2020-21ൽ

മാ�ർ െ�യിേന�് െ�യിനിംഗ് േ�ാ�ാം നട�ി.
േ�ാർട്സ്  മാേനെ��്, േ�ാർട്സ്  േകാ�ിംഗ്,
ഇവ�് ഓർഗൈനേസഷൻ, കായിക

സൗകര���െട �വർ�നം, േ�ാർട്സ്

മാർ��ിംഗ്, കായിക ഇടെപടൽ എ�ീ

വിഷയ�ളിലാണ് െ�യിനിംഗ് നട�ിയത്. േ�
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േഫാർ െഹൽ�് കായിക വിേനാദ�ളി�െട

��ിക�െട ശാരീരിക�ം മാനസിക�മായ കഴി�കൾ

വർ�ി�ി��തി�ം അവെര കായിക രംഗേ��്

��തൽ ആകർഷി��തി�ം ��കെള േ�ാർ�ിംഗ്

ഹ�കളാ��തി�ം േവ�ി�� പ�തിയാണ് േ�

േഫാർ െഹൽ�്. സിഡ്േകാ�െട സാേ�തിക

സഹകരണേ�ാെട സം�ാനെ� 25
��കളിെല ��വൻ വിദ�ാർ�ികെള�ം

ഉൾെ���ിയാണ് ടി പ�തി നട�ിലാ��ത്.
പ�തി�് േവ�ി�� കായിേകാപകരണ��െട

ഇൻ�േലഷൻ �ർ�ിയാ�� �റ�് പ�തി

�ർ�േതാതിൽ നട�ിലാ��താണ്. േ�ാർട്സ്

ൈലഫ് ഫി�്നസ്  െസ�ർ കായിക�മത�ം

ആേരാഗ��ം ഉറ�വ��ാനായി

കായിക�വജനകാര�ാലയ�ിന് കീഴിൽ

േ�ാർട്സ്  ൈലഫ് ഫി�്നസ്  െസ��കൾ

�ാപി� വ���്. സയൻസ്  & െടേ�ാളജി

അസെ��് ഓഫ് �ഡൻസ്  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�തിയാണിത്. പ�തി�െട ആദ�ഘ��ിൽ

2019-20ൽ ജി.വി.രാജ േ�ാർട്സ്  �ളിെല

��ിക�െട കായിക�മത പരിേശാധന

നട�ിയി��്. ബേയാ�ി െട�് ജി.വി.രാജ

േ�ാർട്സ്  �ൾ, ൈമലം, തി�വന��രം, ക�ർ

േ�ാർട്സ്  ഡിവിഷൻ എ�ിവിട�ളിെല

��ിക�െട കായിക മികവ് വിലയി���തിന്

ബേയാ�ി െട�് നട��തിന് അ�മതി

നൽകിയി��്. കായിക അടി�ാന സൗകര��ൾ

സം�ാന�് കായിക�മത�� �വതെയ

വാർെ���കെയ� ല��േ�ാെട 2016-17,
2017-18 ബഡ്ജ�കളിൽ ഉൾെ���ി കിഫ്ബി

ധനസഹായേ�ാെട 14 ജി�ാ േ�ഡിയ��ം 43
പ�ായ�് േ�ഡിയ��ം ഉൾെ�െട ആെക 58
േ�ഡിയ��ം ഏകേദശം 1000 േകാടി �പ �തൽ

�ട�ിൽ നിർ�ി��തിന് വിവിധ പ�തികൾ

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

എ�ീ കായിക വിദ�ാലയ�ൾ അ�ാരാ�

നിലവാര�ിേല�് ഉയർ�ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട

കായിക വ��ിന് ൈകമാറി. ഈ വിദ�ാലയ��െട

അടി�ാന സൗകര� വികസനം, വിദ�ാർ�ിക�െട

കായിക നിലവാരം ഉയർ��തിനാവശ�മായ
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പരിശീലകർ, കായിക ഉപകരണ�ൾ,
താമസ�ിനായി നവീകരി� േഹാ��കൾ, മിക�

ഭ�ണം എ�ിവ ഉൾെ�െട എ�ാ േമഖലയി�ം

ആവശ�മായ �വർ�ന��ം സൗകര���ം

നട�വ��. ഓ�ൺ ജിം സം�ാനെ� വിവിധ

േക��ളിൽ ഓ�ൺ ജി�കൾ �ാപി�ാൻ

നടപടികൾ �േരാഗമി�കയാണ്. ലളിതമായ

ഉപകരണ�ളി�െട ജന�െള വ�ായാമ�ിന്

േ�ാ�ാഹി�ി�കയാണ് ല��ം. കായിക�മതാ

മിഷൻ 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. 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 സം�ാനെ� എ�ാ

പ�ായ�കളി�ം ഒ� െപാ� കളി�ലം എ�

പ�തി�െട ആദ�ഘ�ം എ� നിലയിൽ കിഫ്ബി

ധനസഹായേ�ാെട�ം, �ാൻ ഫ�്, എം.എൽ.എ
ആ�ി വികസന ഫ�് എ�ിവ ഉപേയാഗി�്

നിരവധി േ�ഡിയ�ൾ നിർ�ി� കഴി�ി��്.
�ടാെത േകരള�ിെല എ�ാ പ�ായ�കളി�ം

നിലവി�� കളി�ല�െള സംബ�ി��

വിവരേശഖരണ�ിെ� ഭാഗമായി

കായിക�വജനകാര� ഡയറ�േറ�ിെ� കീഴിൽ ഒ�

ഓൺൈലൻ �ഗിൾ േഫാം സർേ� ആരംഭി�ി��്.
��ത �ഗിൾ േഫാം �ർ�ിയാ�� �റ�് �ടർ
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നടപടികൾ സ�ീകരി���ം

സം�ാന�ടനീള�� വിവിധ തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന��േട�ം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��േട�ം

ൈകവശ�� േ�ഡിയ�ൾ/ ൈമതാന�ൾ

എ�ിവ�െട വിവരേശഖരണം �ർ�ിയാ��

�റ�് �ൻഗണനാ �മ�ിൽ എ�ാ

പ�ായ�കളി�ം കളി�ലം

സാധ�മാ��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി��താണ്. സ��മായി �മി ഇ�ാ�

പ�ായ�കളിൽ, �േദശ�� സർ�ാർ

��മാേയാ മ�് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െടേയാ

ഉടമ�തയി�� �ൗ�ിൽ കളി�ളം നിർ�ി�്

നൽ��തി�� പ�തി ആവി�രി���മാണ്.

(ബി) കായിക വികസന�ിനായി എ�ാ

�ാമപ�ായ�കളി�ം �നിസി�ാലി�ിയി�ം

�ാ�ം ൈമതാന�ം ഉറ�വ���തി�� പ�തി

വിലയി��ിയി�േ�ാ? ��ത പ�തി ഇേ�ാൾ

ഏ� ഘ��ിലാണ് ? വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(ബി) സം�ാന�് കായികതാര�െള വാർെ���ക

എ� ല��േ�ാെട വിവിധ കായിക ഇന�ളിൽ

തൽപരരായ ��ികെള െച��ായ�ിൽ കെ��ി

ഓേരാ കായിക ഇന�ി�ം അടി�ാനപരിശീലനം

ലഭ�മാ��തിനായി വിവിധ �ാസ്  ��് പരിശീലന

പരിപാടികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��.
��ത പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട

േചർ��. കിേ�ാഫ് �ട്േബാൾ േലാകറാ�ി�ിൽ

ഇ���െട നിലവാരം ഉയർ�ാൻ

സഹായകമാ�� രീതിയിൽ േകരള�ിെല നഗര

�ാമീണ േമഖലയിൽ �ട്േബാൾ കളിയിൽ

തൽപരരായ ��ികെള െചറിയ �ായ�ിൽ തെ�

കെ��ി വിദ� പരിശീലനം ലഭ�മാ�ി മിക�

�ട്േബാൾ കളി�ാരായി വളർ�ിെയ��ക എ�

ല��േ�ാെട ആവി�രി� പ�തിയാണ്

കിേ�ാഫ് എ� �ാ�് ��് െലവൽ �ട്േബാൾ

പരിശീലന പ�തി. ൈ�മറി �ൾ

വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഓ�ൺ െസല�ൻ

നട�ിയാണ് ��ത പ�തിയിേല�്

വിദ�ാർ�ികെള െതരെ����ത്. �ാസ്��്

�ട്േബാൾ പരിശീലന േമഖലയിൽ മികവ്

െതളിയി� േ�ാർട്സ്  എഡ�േ�ഷൻ െ�ാേമാഷൻ

��് എ� �ാപനമാണ് പ�തി�െട നിർ�ഹണ

ഏജൻസി. ഓേരാ െസ�റി�ം 25 ��ികൾ�്

വീതമാണ് പരിശീലനം നൽ��ത്. ആദ�ഘ�മായി

സം�ാന�് 19 െസ��കളിൽ നട�ിലാ�ി

വ�� പ�തി �ർ�ികരി�ക�ം ര�ാം

ഘ�പരിശീലനം ആരംഭി�ക�ം െച�ി��്.
െപൺ��ികൾ� േവ�ി 14 െസ��കളിേല�് �ടി

വ�ാപി��തിനായി ��ിക�െട െസല�ൻ

നടപടികൾ �ർ�ികരി�ി��്. ��് �ൾ

വിദ�ാർ�ികൾ�് േലാകനിലവാര�ി�� ബാ��്

േബാൾ പരിശീലനം നൽ��തിനായി
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ആവി�രി�ി�� പ�തിയാണ് ��്. നട�്

സാ��ിക വർഷം ക�ർ, േകാഴിേ�ാട് , ��ർ,
െകാ�ം, തി�വന��രം എ�ീ ജി�കളിെല 10
െസ��കളിലാണ് പ�തി നട�ിലാ��ത്. നാല്

�തൽ എ�് വെര �ാ�കളിെല വിദ�ാർ�ികളിൽ

നി�ം ഓ�ൺ െസല�ൻ നട�ി

െതരെ���െ���വർ�ാണ് പരിശീലനം

നൽ��ത്. സ്�ി�്- �ാസ്��് അ��ിക്

െ�യിനിംഗ് േ�ാ�ാം േലാക നിലവാര�ി��

അ��കെള െച��ായ�ിൽ തെ� കെ��ി

അ�ാരാ� തല�ിെല േകരള�ിെ�

ന��താപം വീെ����തിനായി

ആവി�രി�ി�� പ�തിയാണ് സ്�ി�്.
കാസർേഗാഡ് , ക�ർ, ഇ��ി, േകാ�യം, പാല�ാട്

, പ�നംതി� ജി�കളിൽ ഓേരാ െസ��കളാണ്

ആദ� ഘ�മായി പ�തിയി�ൾെ���ിയി��ത്.
�ൾ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഓ�ൺ െസല�ൻ

നട�ി െതരെ���െ���വർ�ാണ്

പരിശീലനം നൽ��ത്. പ�് സം�ാനെ�

�ൾ വിദ�ാർ�ിനികൾ�് േബാ�ിംഗിൽ

അടി�ാന പരിശീലനം ലഭ�മാ��തിനായി

ആവി�രി� പ�തിയാണ് പ�്. 8 �തൽ 11
വയസ്  വെര �ായ�� െപൺ��ികളിൽ നി�ം

േബാ�ിംഗിൽ അഭി�ചി�� ��ികെള കെ��ി

മിക� പരിശീലനം ലഭ�മാ�കയാണ് പ�തി �േഖന

ല��മി��ത്. ആദ�ഘ��ിൽ സം�ാനെ�

അ �് ജി�കളിെല ��കൾ േക�ീകരി�ാണ്

പ�തി നട�ിലാ�ക. സ�ാഷ്  ജലാശയ

അപകട��െട േതാത് �റ��തിനായി �ൾ

വിദ�ാർ�ികൾ�് നീ�ൽ പരിശീലനം

നൽ��തിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിയാണ്

സ�ാഷ്  പ�തി. �ാരംഭ ഘ�െമ� നിലയിൽ

കാസർേഗാഡ് , വയനാട് , പാല�ാട് , ��ർ, ഇ��ി

ജി�കളിലാണ് പ�തി നട�ിലാ��ത്. 8 വയ�

�തൽ പതിെന�് വയ�് വെര �ായ�� �ൾ

വിദ�ാർ�ികൾ�ാണ് പരിശീലനം നൽ��ത്.
��ർ േ�ാർട്സ്  ഡിവിഷൻ 2019-20 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ ക�ർ േ�ാർട്സ്  ഡിവിഷെ�

മാ�കയിൽ ഗവ.ഹയർ െസ��റി �ൾ

��ം�ള�് ��ർ േ�ാർട്സ്  ഡിവിഷൻ

ആരംഭി��തിന് ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.
താെഴ ത�ി�� വിദ�ാർ�ികൾ�് ചി�യായ

രീതിയിൽ ശാ�ീയമായ കായികപരിശീലനം

നൽ�ക എ�താണ് ഉേ�ശം. ഏഴ് , എ�്

�ാ�കളിൽ 30 ��ികൾ വീതം ഉൾെ���ി

ഡിവിഷൻ �ട��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്.
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േകരള ��ിംഗ് അ�ാഡമി േലാേകാ�ര

നിലവാര�� ��ിംഗ് ചാ��ൻമാെര

വാർെ����തിനായി നാഷണൽ ൈറഫിൾ

അേസാസിേയഷ�മായി േചർ�് വ�ി�ർ�ാവ്

��ിംഗ് േറ�ിൽ 2020 െഫ�വരി 3ന് േകരള

��ിംഗ് അ�ാഡമി ആരംഭി�. ആദ� ബാ�ിൽ 90
േപർ�് പരിശീലനം നട�ി വ��. േ�ാർട്സ്

േകരള �ട്േബാൾ അ�ാഡമി അ�ാരാ�

നിലവാര�� �ട്േബാൾ താര�െള

വാർെ����തിനായി െ�ാഫഷണൽ

�ട്േബാൾ ��ക�മായി സഹകരി�  ്�ട്േബാൾ

അ�ാഡമികൾ ആരംഭി�� പ�തിയാണിത്.
ജി.വി.രാജാ േ�ാർട്സ്  �ൾ, ക�ർ േ�ാർട്സ്

ഡിവിഷൻ എ�ിവിട�ളിലാണ് അ�ാഡമി

�ട��ത്. �നിയർ, സീനിയർ എ�ീ

കാ�ഗറികളിലായി (U-14, U-17, U-20) ��്

ടീ�കളാണ് ഉേ�ശി��ത്. ക�ർ േ�ാർട്സ്

ഡിവിഷനി�� അ�ാഡമിയിൽ െപൺ��ികൾ�്

മാ�മായാണ് പരിശീലനം നട��ത്. ��ത

അ�ാഡമികൾ ആരംഭി��തി�� െട�ർ

നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��. �േഡാ�

സം�ാന�് �േഡാ�െട ഉ�മന�ിന്

െമ�െ�� അടി�റയി��തിന് �ൾ

വിദ�ാർ�ികൾ�് പരിശീലനം നട��തിനാ��

പ�തിയാണിത്. 8 �തൽ 11 വയ�് �ായ��

��ികൾ�ാണ് പരിശീലനം നൽ��ത്. �ാരംഭ

ഘ�െമ� നിലയിൽ സം�ാനെ� 10 ജി�കളിൽ

ഒ� �ളിെല 40 ��ികൾ�് വീതം പരിശീലനം

നൽകാനാണ് ഉേ�ശി��ത്. േ�ാർട്സ്

എ�ലൻസ്  � ഇ�ർനാഷണൽ പാർ�്ണർഷി�്

േ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��. പ�തി�ായി 2018ൽ

വിേ�ാറിയ �ണിേവ�ി�ി�മായി ധാരണാപ�ം ഒ�്

വ�ി��്. പ�തി�െട ഭാഗമായി 2020-21ൽ

മാ�ർ െ�യിേന�് െ�യിനിംഗ് േ�ാ�ാം നട�ി.
േ�ാർട്സ്  മാേനെ��്, േ�ാർട്സ്  േകാ�ിംഗ്,
ഇവ�് ഓർഗൈനേസഷൻ, കായിക

സൗകര���െട �വർ�നം, േ�ാർട്സ്

മാർ��ിംഗ്, കായിക ഇടെപടൽ എ�ീ

വിഷയ�ളിലാണ് െ�യിനിംഗ് നട�ിയത്. േ�

േഫാർ െഹൽ�് കായിക വിേനാദ�ളി�െട

��ിക�െട ശാരീരിക�ം മാനസിക�മായ കഴി�കൾ
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വർ�ി�ി��തി�ം അവെര കായിക രംഗേ��്

��തൽ ആകർഷി��തി�ം ��കെള േ�ാർ�ിംഗ്

ഹ�കളാ��തി�ം േവ�ി�� പ�തിയാണ് േ�

േഫാർ െഹൽ�്. സിഡ്േകാ�െട സാേ�തിക

സഹകരണേ�ാെട സം�ാനെ� 25
��കളിെല ��വൻ വിദ�ാർ�ികെള�ം

ഉൾെ���ിയാണ് ടി പ�തി നട�ിലാ��ത്.
പ�തി�് േവ�ി�� കായിേകാപകരണ��െട

ഇൻ�േലഷൻ �ർ�ിയാ�� �റ�് പ�തി

�ർ�േതാതിൽ നട�ിലാ��താണ്. േ�ാർട്സ്

ൈലഫ് ഫി�്നസ്  െസ�ർ കായിക�മത�ം

ആേരാഗ��ം ഉറ�വ��ാനായി

കായിക�വജനകാര�ാലയ�ിന് കീഴിൽ

േ�ാർട്സ്  ൈലഫ് ഫി�്നസ്  െസ��കൾ

�ാപി� വ���്. സയൻസ്  & െടേ�ാളജി

അസെ��് ഓഫ് �ഡൻസ്  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�തിയാണിത്. പ�തി�െട ആദ�ഘ��ിൽ

2019-20ൽ ജി.വി.രാജ േ�ാർട്സ്  �ളിെല

��ിക�െട കായിക�മത പരിേശാധന

നട�ിയി��്. ബേയാ�ി െട�് ജി.വി.രാജ

േ�ാർട്സ്  �ൾ, ൈമലം, തി�വന��രം, ക�ർ

േ�ാർട്സ്  ഡിവിഷൻ എ�ിവിട�ളിെല

��ിക�െട കായിക മികവ് വിലയി���തിന്

ബേയാ�ി െട�് നട��തിന് അ�മതി

നൽകിയി��്. കായിക അടി�ാന സൗകര��ൾ

സം�ാന�് കായിക�മത�� �വതെയ

വാർെ���കെയ� ല��േ�ാെട 2016-17,
2017-18 ബഡ്ജ�കളിൽ ഉൾെ���ി കിഫ്ബി

ധനസഹായേ�ാെട 14 ജി�ാ േ�ഡിയ��ം 43
പ�ായ�് േ�ഡിയ��ം ഉൾെ�െട ആെക 58
േ�ഡിയ��ം ഏകേദശം 1000 േകാടി �പ �തൽ

�ട�ിൽ നിർ�ി��തിന് വിവിധ പ�തികൾ

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

എ�ീ കായിക വിദ�ാലയ�ൾ അ�ാരാ�

നിലവാര�ിേല�് ഉയർ�ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട

കായിക വ��ിന് ൈകമാറി. ഈ വിദ�ാലയ��െട

അടി�ാന സൗകര� വികസനം, വിദ�ാർ�ിക�െട

കായിക നിലവാരം ഉയർ��തിനാവശ�മായ

പരിശീലകർ, കായിക ഉപകരണ�ൾ,
താമസ�ിനായി നവീകരി� േഹാ��കൾ, മിക�
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ഭ�ണം എ�ിവ ഉൾെ�െട എ�ാ േമഖലയി�ം

ആവശ�മായ �വർ�ന��ം സൗകര���ം

നട�വ��. ഓ�ൺ ജിം സം�ാനെ� വിവിധ

േക��ളിൽ ഓ�ൺ ജി�കൾ �ാപി�ാൻ

നടപടികൾ �േരാഗമി�കയാണ്. ലളിതമായ

ഉപകരണ�ളി�െട ജന�െള വ�ായാമ�ിന്

േ�ാ�ാഹി�ി�കയാണ് ല��ം. കായിക�മതാ

മിഷൻ 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. 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 സം�ാനെ� എ�ാ

പ�ായ�കളി�ം ഒ� െപാ� കളി�ലം എ�

പ�തി�െട ആദ�ഘ�ം എ� നിലയിൽ കിഫ്ബി

ധനസഹായേ�ാെട�ം, �ാൻ ഫ�്, എം.എൽ.എ
ആ�ി വികസന ഫ�് എ�ിവ ഉപേയാഗി�്

നിരവധി േ�ഡിയ�ൾ നിർ�ി� കഴി�ി��്.
�ടാെത േകരള�ിെല എ�ാ പ�ായ�കളി�ം

നിലവി�� കളി�ല�െള സംബ�ി��

വിവരേശഖരണ�ിെ� ഭാഗമായി

കായിക�വജനകാര� ഡയറ�േറ�ിെ� കീഴിൽ ഒ�

ഓൺൈലൻ �ഗിൾ േഫാം സർേ� ആരംഭി�ി��്.
��ത �ഗിൾ േഫാം �ർ�ിയാ�� �റ�് �ടർ

നടപടികൾ സ�ീകരി���ം

സം�ാന�ടനീള�� വിവിധ തേ�ശ സ�യംഭരണ
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�ാപന��േട�ം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��േട�ം

ൈകവശ�� േ�ഡിയ�ൾ/ ൈമതാന�ൾ

എ�ിവ�െട വിവരേശഖരണം �ർ�ിയാ��

�റ�് �ൻഗണനാ �മ�ിൽ എ�ാ

പ�ായ�കളി�ം കളി�ലം

സാധ�മാ��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി��താണ്. സ��മായി �മി ഇ�ാ�

പ�ായ�കളിൽ, �േദശ�� സർ�ാർ

��മാേയാ മ�് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െടേയാ

ഉടമ�തയി�� �ൗ�ിൽ കളി�ളം നിർ�ി�്

നൽ��തി�� പ�തി ആവി�രി���മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


