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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5295 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കായിക �തിഭകൾ�� ആ��ല��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
Shri.V. Abdurahiman

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

(എ)

ഈ സർ�ാർ കായിക �തിഭകൾ�് �തിയ
എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് നൽകിവ��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) കായിക �തിഭകൾ�ാ�� േ�ാ�ാഹന

പ�തിക�െട ഭാഗമായി േദശീയ, അ�ർേദശീയ
മ�ര�ളിൽ വിജയി�  ്െമഡൽ േന��
കായികതാര�ൾ�് ക�ാഷ്  ൈ�സ്  നൽകി
വ���്. േടാേക�ാ 2020 ഒളി�ി�ിൽ െമഡൽ
േനടിയ േഹാ�ി ടീമിെല അംഗമായ
�ീ.പി.ആർ.�ീേജഷി�ം ഒളി�ി�ിൽ പെ���
മലയാളി കായികതാര�ൾ�ം 2020-െല േഖേലാ
ഇൻഡ� ��് െഗയിംസിൽ പെ���് വിജയി�
കായികതാര�ൾ�ം ക�ാഷ്  ൈ�സ്
നൽകിയി��്. േദശീയ അ�ർേദശീയ തല�ിൽ

മികവ് �ലർ�ിയ കായികതാര�ൾ�് �ടർ
പരിശീലന�ി�� സാ��ിക സഹായ�ം
േ�ാൾഷി�ം നൽ���്. കായികതാര�ൾ�്
അവ�െട കായിക മികവ്, പ�ാ�ലം

എ�ിവ�െട അടി�ാന�ിൽ

ചികി�ാസഹായം, കായിേകാപകരണ�ൾ
വാ�ക �ട�ിയ ആവശ��ൾ�ായി
സാ��ിക ആ��ല��ം അ�വദി� വ���്.

(ബി) േവ�� സാ��ിക ഭ�ത�ം പരിശീലന
സൗകര���ം ലഭി�ാ�തിനാൽ കായിക
�തിഭകൾ�് �ർ�മാ�ം അവ�െട കഴി�കൾ
�കടി�ി�ാൻ കഴിയാ� സാഹചര�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േവ�� സാ��ിക ഭ�തയി�ാ�
കായിക�തിഭകൾ�ം മ��വേരാെടാ�ം തെ�
അവ�െട കഴി�കൾ �കടി�ി�ാ��
സാഹചര���്. അ�രം �തിഭകൾ�് ൈ�മറി
�ൾ തലം �തൽ സർ�ാർ െചലവിൽ വിദ�
പരിശീലനം നൽ��തിെ� ഭാഗമായി േകരള
സം�ാന േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലിെ� കീഴിൽ
വിവിധ പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി
വ��. േ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��തിെ� ഭാഗമായി "ഓ�േറഷൻ
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ഒളി��" എ� ഒ� പ�തി നട�ിലാ�ക�ം
നിലവിൽ അ��ിക്, േബാ�ിംഗ്, ബാ�ി�ൺ,
െഫൻസിംഗ്, േറാവിംഗ് എ�ീ ഇന�ളിൽ
പരിശീലനം നൽ�ക�ം െച���്. 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��ക�ം
�ടാെത മിക� കായിക താര�െള
വാർെ���ാ�ം കായിക താര�െള
െച��ായ�ിൽ തെ� കെ��ി വിദ�
പരിശീലനം നൽ��തി�മായി
സം�ാനെ�ാ�ാെക�� കായിക
അ�ാഡമികൾ �േഖന എ�ാം �ാ�് �തൽ
ബി�ദാന�രബി�ദം വെര�� േയാഗ�രായ
കായികതാര�െള മാനദ��ൾ പാലി�്
െതരെ���് പരിശീലന�ം നൽകി വ��.
��ത െസ��കളിെല കായികതാര�ൾ�്
താമസ�ം �േത�ക േപാഷകാഹാര�ൾ
ഉൾെ��� ഭ�ണ�ം �ഗൽഭരായ
പരിശീലക�െട കീഴിൽ വിദ� പരിശീലന�ം
നൽകി വ��.

(സി) എ�ിൽ അ�രം �തിഭകൾ�് ൈ�മറി
�ൾതലം �തൽ സർ�ാർ െചലവിൽ വിദ�
പരിശീലന�ിന് സമ� പ�തി ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േവ�� സാ��ിക ഭ�തയി�ാ�
കായിക�തിഭകൾ�ം മ��വേരാെടാ�ം തെ�
അവ�െട കഴി�കൾ �കടി�ി�ാ��
സാഹചര���്. അ�രം �തിഭകൾ�് ൈ�മറി
�ൾ തലം �തൽ സർ�ാർ െചലവിൽ വിദ�
പരിശീലനം നൽ��തിെ� ഭാഗമായി േകരള
സം�ാന േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലിെ� കീഴിൽ
വിവിധ പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി
വ��. േ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��തിെ� ഭാഗമായി "ഓ�േറഷൻ
ഒളി��" എ� ഒ� പ�തി നട�ിലാ�ക�ം
നിലവിൽ അ��ിക്, േബാ�ിംഗ്, ബാ�ി�ൺ,
െഫൻസിംഗ്, േറാവിംഗ് എ�ീ ഇന�ളിൽ
പരിശീലനം നൽ�ക�ം െച���്. 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��ക�ം
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�ടാെത മിക� കായിക താര�െള
വാർെ���ാ�ം കായിക താര�െള
െച��ായ�ിൽ തെ� കെ��ി വിദ�
പരിശീലനം നൽ��തി�മായി
സം�ാനെ�ാ�ാെക�� കായിക
അ�ാഡമികൾ �േഖന എ�ാം �ാ�് �തൽ
ബി�ദാന�രബി�ദം വെര�� േയാഗ�രായ
കായികതാര�െള മാനദ��ൾ പാലി�്
െതരെ���് പരിശീലന�ം നൽകി വ��.
��ത െസ��കളിെല കായികതാര�ൾ�്
താമസ�ം �േത�ക േപാഷകാഹാര�ൾ
ഉൾെ��� ഭ�ണ�ം �ഗൽഭരായ
പരിശീലക�െട കീഴിൽ വിദ� പരിശീലന�ം
നൽകി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


