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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5282 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േ�  േഫാർ െഹൽ�് പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി േജായി,
�ീമതി � �തിഭ , 

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ, 
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം 

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

(എ)

സം�ാന�് േ�ാർട്സ്  ��കളിേല�ം
േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലിെ�
അ�ാദമികളിേല��ളള െസല�ൻ നടപടിക�െട
നിലവാരം ഉയർ�ി ��തൽ �താര�മാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എ) കായിക വ��ിന് കീഴിൽ �വർ�ി��

തി�വന��രം ജി.വി.രാജാ േ�ാർട്സ്  �ളി�ം
ക�ർ േ�ാർട്സ്  ഡിവിഷനി�ം ��ികെള
െതരെ����തി�� െസല�ൻ �യൽസ്
നിലവാരം ഉയർ�ി ��തൽ
�താര�മാ��തി�� നടപടികൾ ഘ�ം
ഘ�മായി സ�ീകരി� വരികയാണ്. �ടാെത േകരള
േ��് േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലിെ� കീഴിൽ
�വർ�ി� വ�� �ൾ, േ�ാർട്സ്
അ�ാഡമികളിേല�് ഈ വർഷം അ��ി�്,
�ട്േബാൾ, േവാളീേബാൾ എ�ീ
കായികയിന�ളിേല�് എ�ാ ജി�യി�ം വ�ം മ�
കായികയിന�ൾ�് ആറ്  ജി�കളിൽ വ�ം
േസാണൽ െസല�ൻ നട�ക��ായി. േകാേളജ്
േ�ാർട്സ്  അ�ാഡമികളിേല�� െസല�ൻ
നട�ിയത് അതാത് േകാേള�ം ജി�ാ േ�ാർട്സ്
കൗൺസി�ം േകരള േ��് േ�ാർട്സ്  കൗൺസി�ം
സം��മായി�ാണ്. േമൽ െസല�ൻ നടപടികൾ
�താര��ം പരാതിരഹിത�മായി നട��തിന്
�േത�ക�� �ലർ�ിയി��്.

(ബി) െെ�മറി വിദ�ാർ�ിക�െട ശാരീരിക�ം
മാനസിക�മായ കഴി�കൾ വർ�ി�ി�വാൻ
ല��മി�് കഴി� സർ�ാർ ആരംഭി� േ�  േഫാർ
െഹൽ�് പ�തി നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ പ�തി
��തൽ ��കളിേല�് വ�ാപി�ി�വാൻ േവ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഉ�്. സിഡ്േകാ�െട സാേ�തിക
സഹകരണേ�ാെട സം�ാനെ� 25
��കളിലാണ് നിലവിൽ േ�  േഫാർ െഹൽ�്

പ�തി നട�ിലാ��ത്. ��തൽ ��കളിേല�്
പ�തി വ�ാപി�ി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

(സി) സം�ാന�ിെ� സമ�മായ കായികവികസനം
ല��മി�് കായിക വ��ം ഓേ�ലിയയിെല
വിേ�ാറിയ �ണിേവ�ി�ി�ം സഹകരി��

(സി) േകരള�ിെ� സമ�മായ കായികവികസനം
ല��മി�് കായിക�വജനകാര�ാലയ�ം
ഓേ�ലിയയിെല വിേ�ാറിയ �ണിേവ�ി�ി�മായി
സഹകരി�� പ�തിയായ േ�ാർട്സ്
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പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി
വ��മാ�ാേമാ?

എ�ലൻസ്  � ഇ�ർനാഷണൽ പാർ�്ണർഷി�്
നട�ിലാ�ി വ��. പ�തി�ായി 2018ൽ
വിേ�ാറിയ �ണിേവ�ി�ി�മായി ധാരണാപ�ം ഒ�്
വ�ി��്. പ�തി�െട ഭാഗമായി ആദ�ഘ��ിൽ

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. േകരള
േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലിെല പരിശീലകർ,
ജി.വി.രാജാ േ�ാർട്സ്  �ൾ, ക�ർ േ�ാർട്സ്
ഡിവിഷൻ എ�ിവിട�ളിെല പരിശീലകർ/കായിക
അ��ാപകർ, കായിക�വജനകാര�ാലയ�ിെല

ഉേദ�ാഗ�ർ, കായിക എ�ിനീയറിംഗ്
വിഭാഗ�ിെല എ�ിനീയർമാർ എ�ിവർ
ഉൾെ�െട 20 േപർ�ാണ് ��ത പരിശീലനം
നൽകിയി��ത്. പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ിൽ

മാ�ർ െ�യിേന�് െ�യിനിംഗ് േ�ാ�ാം പരിശീലന
പരിപാടിയിൽ പെ��� െ�യിേന�് വഴി മ�്
പരിശീലകർ�് പരിശീലനം നൽ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


