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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3686 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മേ�ശ�രം മ�ല�ിെല കായിക േമഖലയിെല പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
Shri.V. Abdurahiman

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

(എ) കായിക േമഖലയിൽ ഏെതാെ� പ�തികളാണ്

��തായി നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;
(എ) കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാ� �ടി 2019-20, 2020-

21, 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 58
േ�ഡിയ��ം (14 ജി�ാ േ�ഡിയ��ം, 44
പ�ായ�് േ�ഡിയ��ം) ഉൾെ�െട��

നിർ�ാണ പ�തികളാണ് ��തായി നട�ിലാ�ി

വ��ത്. േ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

�ാ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.
കായികേമഖലയിൽ നട�ിലാ�� മ�് �തിയ

പ�തികൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ �വെട

േചർ��. 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
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ല��മി��. ആദ�ഘ��ിൽ സം�ാനെ�

അ �് ജി�കളിെല ��കൾ േക�ീകരി�ാണ്

പ�തി നട�ിലാ�ക. �േ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  േ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.
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) േക� സർ�ാർ ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി��

വിവിധ കായിക പ�തിക�െട വിശദവിവര�ൾ

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ക�ർ പരിയാരം ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജി�ം,
��ർ ��ം�ളം ഗവ.േബായ്സ്  േമാഡൽ

�ളി�മായി 400 മീ�ർ സി��ിക് അ��ിക്

�ാ�ക�െട നിർ�ാണ�ിനായി 7 േകാടി �പ

വീതം േക�സർ�ാരിെ� േഖേലാ ഇ�� പ�തി

�കാരം അ�വദി� നൽകിയി��്. ജി.വി.രാജാ

േ�ാർട്സ്  �ളിൽ േ�ാർട്സ്  ഉപകരണ�ൾ

വാ��തി�ം സെ��്ത് & ക�ീഷനിംഗ്

ഉപകരണ�ൾ വാ��തി�ം ഫിസിേയാ

െതറാ�ി�ാ�� ഉപകരണ�ൾ വാ��തി�ം

അ��ി�്, േബാ�ിംഗ്, �േഡാ എ�ീ കായിക

ഇന�ൾ�ാ�� േ�ാർട്സ്  കി�കൾ

വാ��തി�ം േകാ�മാർ�ാ�� അടി�ാന
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സൗകര�ം ഒ���തി�ം ൈല�റി, ഓഫീസ്  �ം

എ�ീ സൗകര��ൾ�ം എ�ിവ�ായി �ക

അ�വദി�ക�ം ഇവ�െട െട�ർ നടപടികൾ

നട� വരിക�മാണ്. 2020-21ൽ േക� സർ�ാർ

പ�തിയായ, േഖേലാ ഇ�� േ��് െസ�ർ ഓഫ്

എ�ലൻസായി തി�വന��രം ജി.വി.രാജാ

േ�ാർട്സ്  �ൾ െതരെ���ി��്. അ��ി�്,
�േഡാ, േബാ�ിംഗ് എ�ീ കായിക ഇന�ളിെല

��ികൾ�് അ�ാരാ� മ�ര�ളിൽ മിക�

�കടനം കാ� വ��തി�ം ഉത�� വിധം

പരിശീലനം നൽ��തിനാവശ�മായ

പരിശീലകെര�ം കായിക ഉപകരണ�ൾ,
കളി�ലസൗകര��ൾ എ�ിവ അ�വദി�ി��്.
ക�ർ േ�ാർട്സ്  �ൾ, ��ർ േ�ാർട്സ്

ഡ ിവിഷൻ എ�ിവിട�ളിൽ ജി�ാ േഖേലാ ഇ��

െസ�ർ ഓഫ് എ�ലൻ�ം 2021-22ൽ

അ�വദി�ി��്. േവാളിേബാൾ, �ട്േബാൾ എ�ീ

കായിക ഇന�ളിലാണ് േഖേലാ ഇ�� ഈ
വിദ�ാലയ�ളിൽ യഥാ�മം പരിശീലനം

നൽ��ത്.

(സി) മേ�ശ�രം മ�ല�ിൽ കായിക േമഖലയിൽ

നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� ഏെത�ി�ം

പ�തിക�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

(സി) നിലവിൽ മേ�ശ�രം മ�ല�ിൽ

നട�ിലാ�വാൻ �േത�ക പ�തികെളാ�ം

പരിഗണനയിലി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


