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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3677 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ �റൽ േകാ�ിംഗ് െസ��കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
Shri.V. Abdurahiman

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

(എ) �ാമീണ കായിക േമഖലെയ
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി കഴി� സർ�ാർ
നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ ഏെത�ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് �ാമീണ
കായികേമഖല�് മാ�മായി �േത�ക
പ�തികെളാ�ം നട�ിലാ�ിയി�ി�. എ�ാൽ
വിവിധ കായിക ഇന�ളിെല അടി�ാന

പരിശീലന പ�തികൾ �ാമീണേമഖലയി�ം
നട�ിലാ���്. ടി 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. േ�  േ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.

(ബി) 2016-21 കാലയളവിൽ വട�ാേ�രി
മ�ല�ിൽ �റൽ േകാ�ിംഗ് െസ��കൾ
�വർ�ന�മമാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

ഇ�

(സി) ഇെ��ിൽ �റൽ േകാ�ിംഗ് െസ�ർ
�ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

(സി) െ�ാേ�ാസൽ ലഭി�� �റ�് ആയത്
പരിേശാധി�  ്നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


