
1 of 4

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5292 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കായിക വിദ�ാഭ�ാസ നയം

േചാദ�ം ഉ�രം

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

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

(എ) സം�ാന�് അംഗൻവാടി �തൽ ബി�ദാന�ര
ബി�ദം വെര�� േമഖലയിൽ കായിക
വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് �തിയ നയം �പീകരി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) കായിക രംഗെ� േകരള�ിെ� േ��മായ
പാര�ര�െ� ഉയർ�ി പിടി�ാ�ം കായിക
രംഗെ� �തിയ വികാസ�െള
ഉൾെ�ാ�െകാ�ം ഒ� �തിയ കായിക നയം
�പീകരി��തിന് തീ�മാനി�ി��്.
സം�ാനെ� കായിക രംഗ�ിെ�

�േരാഗതി�ായി ഒ� വിഷൻ േഡാക�െമ�്
ത�ാറാ��തിനായി ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം
�തിയ കായിക നയ�ി�� �പേരഖ
ത�ാറാ�ിയി���്. േ�ാർട്സ്  �ൾ
കരി�ല�ിെ� ഭാഗമാ���മായി ബ�െ��്

അടി�ാന വികസന പ�തികൾ
ഉപേയാഗെ���� രീതിയിൽ വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മായി േചർ�് �തിയ പാഠ�പ�തി
ത�ാറാ��തിനായി ബ�.കായിക, വിദ�ാഭ�ാസ
മ�ിമാർ 22.09..2021ൽ േചർ�
േയാഗതീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

ജി.വി.രാജാ േ�ാർട്സ്  �ൾ, ക�ർ േ�ാർട്സ്
ഡിവിഷൻ എ�ിവ�ായി എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി�െട
േന�ത��ിൽ �േത�ക സിലബസ്
ത�ാറാ��തിേല�ായി കരി�ലം ക�ി�ി�െട
ഒ� സബ് ക�ി�ി �പീകരി��തി�ം െപാ�
സിലബ�ിേനാെടാ�ം കായിക വിഷയ�ൾ �ടി
അധികമായി സിലബ�ിൽ ഉൾെ����തി�ം
തീ�മാനി�. പാഠ�പ�തി പരി�രണ�ി��

�ാരംഭ �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി��്. ��ത
പരി�രണേവളയിൽ ആേരാഗ� കായിക
വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ാധാന�ം കണ�ിെല��്

പാഠ�പ�തിയിൽ ആവശ�മായ ഉൾേ�ർ��കൾ
വ��താണ്. ഇതിേല�് ആവശ�മായ ഗേവഷണ
പഠന�ൾ എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി�െട
േന�ത��ിൽ നട�ക�ം റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ�ക�ം െച�ി��്. പരി�രി��
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പാഠ�പ�തി�് അ��ണമാ�� തര�ി��

അ��ാപക പരിശീലന പരിപാടിക�ം ആ��ണം
െച�് നട�ിലാ��തായിരി�ം. കായിക നയം
�പീകരി��തി� കായിക രംഗെ�
വിദ��ൾെ�� ഒ� വിദ� സമിതിെയ
�പീകരി�ം കരട്  കായികനയം ത�ാറാ��തി�ം
േകാർ �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി �പീകരി�ം
ഉ�രവായി��്.

(ബി) കായിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് അ�ാരാ�
നിലവാര�ി�� കരി�ലം നട�ിലാ�വാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) കായിക രംഗെ� േകരള�ിെ� േ��മായ
പാര�ര�െ� ഉയർ�ി പിടി�ാ�ം കായിക
രംഗെ� �തിയ വികാസ�െള
ഉൾെ�ാ�െകാ�ം ഒ� �തിയ കായിക നയം
�പീകരി��തിന് തീ�മാനി�ി��്.
സം�ാനെ� കായിക രംഗ�ിെ�

�േരാഗതി�ായി ഒ� വിഷൻ േഡാക�െമ�്
ത�ാറാ��തിനായി ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം
�തിയ കായിക നയ�ി�� �പേരഖ
ത�ാറാ�ിയി���്. േ�ാർട്സ്  �ൾ
കരി�ല�ിെ� ഭാഗമാ���മായി ബ�െ��്

അടി�ാന വികസന പ�തികൾ
ഉപേയാഗെ���� രീതിയിൽ വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മായി േചർ�് �തിയ പാഠ�പ�തി
ത�ാറാ��തിനായി ബ�.കായിക, വിദ�ാഭ�ാസ
മ�ിമാർ 22.09..2021ൽ േചർ�
േയാഗതീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

ജി.വി.രാജാ േ�ാർട്സ്  �ൾ, ക�ർ േ�ാർട്സ്
ഡിവിഷൻ എ�ിവ�ായി എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി�െട
േന�ത��ിൽ �േത�ക സിലബസ്
ത�ാറാ��തിേല�ായി കരി�ലം ക�ി�ി�െട
ഒ� സബ് ക�ി�ി �പീകരി��തി�ം െപാ�
സിലബ�ിേനാെടാ�ം കായിക വിഷയ�ൾ �ടി
അധികമായി സിലബ�ിൽ ഉൾെ����തി�ം
തീ�മാനി�. പാഠ�പ�തി പരി�രണ�ി��

�ാരംഭ �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി��്. ��ത
പരി�രണേവളയിൽ ആേരാഗ� കായിക
വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ാധാന�ം കണ�ിെല��്

പാഠ�പ�തിയിൽ ആവശ�മായ ഉൾേ�ർ��കൾ
വ��താണ്. ഇതിേല�് ആവശ�മായ ഗേവഷണ
പഠന�ൾ എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി�െട
േന�ത��ിൽ നട�ക�ം റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ�ക�ം െച�ി��്. പരി�രി��
പാഠ�പ�തി�് അ��ണമാ�� തര�ി��

അ��ാപക പരിശീലന പരിപാടിക�ം ആ��ണം
െച�് നട�ിലാ��തായിരി�ം. കായിക നയം
�പീകരി��തി� കായിക രംഗെ�
വിദ��ൾെ�� ഒ� വിദ� സമിതിെയ
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�പീകരി�ം കരട്  കായികനയം ത�ാറാ��തി�ം
േകാർ �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി �പീകരി�ം
ഉ�രവായി��്.

(സി)

എ�ിൽ കായിക േമഖലയിെല േദശീയ,
അ�ർേദശീയ തല�ളി�� �തന
സംവിധാന�െള�റി�  ്അറി��വെര�ടി
കരി�ലം ക�ി�ിയിൽ ഉൾെ���ി ��ത
കരി�ലം നട�ിലാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) കായിക രംഗെ� േകരള�ിെ� േ��മായ
പാര�ര�െ� ഉയർ�ി പിടി�ാ�ം കായിക
രംഗെ� �തിയ വികാസ�െള
ഉൾെ�ാ�െകാ�ം ഒ� �തിയ കായിക നയം
�പീകരി��തിന് തീ�മാനി�ി��്.
സം�ാനെ� കായിക രംഗ�ിെ�

�േരാഗതി�ായി ഒ� വിഷൻ േഡാക�െമ�്
ത�ാറാ��തിനായി ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം
�തിയ കായിക നയ�ി�� �പേരഖ
ത�ാറാ�ിയി���്. േ�ാർട്സ്  �ൾ
കരി�ല�ിെ� ഭാഗമാ���മായി ബ�െ��്

അടി�ാന വികസന പ�തികൾ
ഉപേയാഗെ���� രീതിയിൽ വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മായി േചർ�് �തിയ പാഠ�പ�തി
ത�ാറാ��തിനായി ബ�.കായിക, വിദ�ാഭ�ാസ
മ�ിമാർ 22.09..2021ൽ േചർ�
േയാഗതീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

ജി.വി.രാജാ േ�ാർട്സ്  �ൾ, ക�ർ േ�ാർട്സ്
ഡിവിഷൻ എ�ിവ�ായി എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി�െട
േന�ത��ിൽ �േത�ക സിലബസ്
ത�ാറാ��തിേല�ായി കരി�ലം ക�ി�ി�െട
ഒ� സബ് ക�ി�ി �പീകരി��തി�ം െപാ�
സിലബ�ിേനാെടാ�ം കായിക വിഷയ�ൾ �ടി
അധികമായി സിലബ�ിൽ ഉൾെ����തി�ം
തീ�മാനി�. പാഠ�പ�തി പരി�രണ�ി��

�ാരംഭ �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി��്. ��ത
പരി�രണേവളയിൽ ആേരാഗ� കായിക
വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ാധാന�ം കണ�ിെല��്

പാഠ�പ�തിയിൽ ആവശ�മായ ഉൾേ�ർ��കൾ
വ��താണ്. ഇതിേല�് ആവശ�മായ ഗേവഷണ
പഠന�ൾ എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി�െട
േന�ത��ിൽ നട�ക�ം റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ�ക�ം െച�ി��്. പരി�രി��
പാഠ�പ�തി�് അ��ണമാ�� തര�ി��

അ��ാപക പരിശീലന പരിപാടിക�ം ആ��ണം
െച�് നട�ിലാ��തായിരി�ം. കായിക നയം
�പീകരി��തി� കായിക രംഗെ�
വിദ��ൾെ�� ഒ� വിദ� സമിതിെയ
�പീകരി�ം കരട്  കായികനയം ത�ാറാ��തി�ം
േകാർ �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി �പീകരി�ം
ഉ�രവായി��്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


