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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5304 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ാസ്  ��് െലവൽ െ�യിനിംഗ് പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ െക വിജയൻ,
�ീമതി സി. െക. ആശ, 
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ 

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

(എ) വിവിധ കായിക ഇന�ളിൽ തൽപരരായ ��ികെള

െചറിയ �ായ�ിൽ തെ� കെ��ി വിദഗ്ധ

പരിശീലനം നൽ��തിനായി പ�തികൾ

നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് കായികതാര�െള വാർെ���ക

എ� ല��േ�ാെട വിവിധ കായിക ഇന�ളിൽ

തൽപരരായ ��ികെള െച��ായ�ിൽ കെ��ി

ഓേരാ കായിക ഇന�ി�ം അടി�ാനപരിശീലനം

ലഭ�മാ��തിനായി വിവിധ �ാസ്  ��് പരിശീലന

പരിപാടികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��.
��ത 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. ��് �ൾ

വിദ�ാർ�ികൾ�് േലാകനിലവാര�ി�� ബാ��്

േബാൾ പരിശീലനം നൽ��തിനായി

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�ി��
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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. 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

ല��മി��ത്. സ ്�ാഷ്  ജലാശയ അപകട��െട

േതാത് �റ��തിനായി �ൾ വിദ�ാർ�ികൾ�്

നീ�ൽ പരിശീലനം നൽ��തിനായി

ആവി�രി�ി�� പ�തിയാണ് സ  ്�ാഷ്  സ്�ാഷ്

പ�തി. ��ർ േ�ാർട്സ്  ഡിവിഷൻ 2019-20
സാ��ിക വർഷ�ിൽ ക�ർ േ�ാർട്സ്

ഡിവിഷെ� മാ�കയിൽ ഗവ.ഹയർ െസ��റി

�ൾ ��ം�ള�് ��ർ േ�ാർട്സ്  ഡിവിഷൻ

ആരംഭി��തിന് ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.
�േഡാ� സം�ാന�് �േഡാ�െട

ഉ�മന�ിന് െമ�െ�� അടി�റയി��തിന്

�ൾ വിദ�ാർ�ികൾ�് പരിശീലനം

നട��തിനാ�� പ�തിയാണിത്. ഓ�േറഷൻ

ഒളി�� േ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��തിനായി ആവി�രി�ി��

പ�തിയാണ് "ഓ�േറഷൻ ഒളി��". നിലവിൽ

അ��ിക്, േബാ�ിംഗ്, ബാ�ി�ൺ, െഫൻസിംഗ്,
േറാവിംഗ് എ�ീ ഇന�ളിലാണ് പരിശീലന പ�തി

�ട��ത്. എൈല�് �ീം 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��കൾ േകരള



3 of 4

സം�ാന േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലി� കീഴിൽ

�വർ�ി���്.

(ബി)

സം�ാനെ� േ�ാർട്സ്  ��കൾ

അ�ർേദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയർ��തിന്

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വളർ� വ�� കായിക

താര�െള കെ��ി വാർെ����തിൽ

നിർ�ായക പ�് വഹി�� ക�ർ, ��ർ

േ�ാർട്സ്  ഡിവിഷ�കൾ, ജി.വി. രാജ േ�ാർട്സ്

�ൾ ൈമലം എ�ിവിട�ളിെല ആ�ി വികസന

സൗകര��ൾ വർ�ി�ി��തിന് നിരവധി

���ികൾ ഇതിേനാടകം �ർ�ിയാ�ിയി��്.
ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശം �വെട േചർ��.
ജി.വി. രാജ േ�ാർട്സ്  �ൾ ജി.വി. രാജ

േ�ാർട്സ്  �ളിൽ ഇതിേനാടകം തെ� ആ�നിക

നിലവാര�ി�� 400 മീ 6 െലയ്ൻ സി��ിക്

�ാ�്, �ട്േബാൾ ടർഫ്, േഹാ�ി ടർഫ്, ഇൻേഡാർ

േ�ഡിയം, ബാ��് േബാൾ േകാർ�് (2എ�ം)
എ�ിവ സ�മാ�ിയി��് �ടാെത �ാർ�് �ാ�്

�ം, ലാ�കൾ, സി�് �ം എ�ിവ�ം ��ികൾ�ായി

ഒ��ിയി��്. േ�ാർട്സ്  ൈലഫ് ഫി�്നസ്

െസ�റിെ� �വർ�ന�ം ആരംഭി�ി��്. ക�ർ

േ�ാർട്സ്  ഡിവിഷൻ /�ൾ ക�ർ

ജി.വി.എ� .്എസ് .എസിെന സർ�ാർ േ�ാർട്സ്

�ളായി �ഖ�ാപി�ി��്. ൈമലം ജി.വി. രാജ

�ളിന് സമാനമായ സൗകര��ൾ ഇവിെട

സ�മാ��തിനാണ് സർ�ാർ ഉേ�ശി�ി��ത്.
��ർ േ�ാർട്സ്  ഡിവിഷൻ /�ൾ 2019 - 20
സാ��ിക വർഷ�ിെല വാർഷിക പ�തി

വിഹിത�ിൽ ��ർ ജി�യിെല ��ം�ളം

ഗവൺെമ�് ഹയർ െസ��റി �ളിൽ ഒ�

േ�ാർട്സ്  ഡിവിഷൻ അംഗീകാരം നൽകിയി��്.
സ�ാഭാവിക �ൽ�കിടിേയാ� �ടിയ 11'
�ട്േബാൾ �ൗ�്, ഇൻേഡാർ േ�ഡിയം, ഗ�ാലറി

എ�ിവ നിലവിൽ �ൾ �ൗ�ിൽ

�ർ�ീകരി�ി��്. േഖേലാ ഇ�� പ�തി �കാരം

400 മീ അ��ിക് �ാ�് പണികൾ നട�്

വരികയാണ്. �ടാെത �ൾ േകാ�ൗ�ിൽ

റീജണൽ േ�ാർട്സ്  െമഡിസിൻ െസ�ർ

നിർ�ി�� ���ി

�ർ�ീകരണാവ�യിലാണ്.

(സി) സം�ാന േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലിന് കീഴി��

േ�ാർട്സ്  േഹാ��കളിെല അടി�ാന

സൗകര��ൾ െമ�െ����തിനായി നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരള സം�ാന േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലിെ�

കീഴിൽ വിവിധ ജി�കളിലായി ജി�ാ േ�ാർട്സ്

അ�ാഡമികൾ, �ൾ/േകാേളജ്  േ�ാർട്സ്

അ�ാഡമികൾ എ�ിവ �വർ�ി�  ്വ���്.
ഇതിൽ �ൾ/േകാേളജ്  േ�ാർട്സ്

അ�ാഡമിക�െട അടി�ാന സൗകര��ൾ

െമ�െ����തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി��ത്
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അതാത് �ാപന�ൾ തെ�യാണ്. എ�ാൽ

േകരള േ��് േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലിെ� േനരി��

നിയ�ണ�ിൽ �വർ�ി�  ്വ�� ജി�ാ

േ�ാർട്സ്  േഹാ��ക�െട സൗകര��ൾ

െമ�െ����തിനായി േ�ാർട്സ്  േഹാ�ൽ

സബ് ക�ി�ി �പീകരി�ി��്. ��ത ക�ി�ി

എ�ാ േ�ാർട്സ്  അ�ാഡമികളി�ം �ത�മായ

ഇൻെ��ൻ നട�ാ��്. ആയത് �കാരം �ൾ/
േകാേളജ്  േ�ാർട്സ്  അ�ാഡമികളി�ം ജി�ാ

േ�ാർട്സ്  അ�ാഡമികളി�ം കെ���

അപാകതകൾ പരിഹരി��തിന് നടപടികൾ

സ�ീകരി�ക�ം െച��. �ടാെത ജി�ാ

േ�ാർട്സ്  അ�ാഡമികളിൽ േവ�ി വ��

അത�ാവശ�ം സിവിൽ വർ�ക�െട�ം

പർേ��ക�െട�ം െചലവ് വഹി��തിന് എ�ാ

ജി�ാ േ�ാർട്സ്  കൗൺസി�കൾ�ം ഫ�്

അ�വദി���ം ��ത �ക െചലവഴി� ബി�കൾ

സമർ�ി�� �റ�് റീ��് െച�് നൽ�ക�ം

െച��.

(ഡി)

പരിശീലന�ം മ�ം �ലം �ാ�കൾ ന�മാ��

കായിക വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠന സൗകര�ം

ലഭ�മാ��തി�േവ�ി നട�� ഇടെപട�കൾ

വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) പരിശീലന�ം മ�ം �ലം �ാ�കൾ ന�മാ��

കായിക വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനസൗകര�ം

ലഭ�മാ��തിനായി ഓൺൈലനി�െട�ം ഓഫ്

ൈലനി�െട�ം അ��ാപകർ പരിശീലനം നൽകി

വ��. ബി.എഡ്  േയാഗ�ത�� വാർഡൻ കം

ട��ർമാെര�ം ദിവസേവതന അടി�ാന�ിൽ

ജി.വി.രാജാ േ�ാർട്സ്  �ളി�ം ക�ർ േ�ാർട്സ്

�ളി�ം നിയമി�ി��്. �ടാെത േകരള േ��്

േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലിെ� കീഴി�� േ�ാർട്സ്

��കളിേല�ം േകാേളജിേല�ം കായിക

വിദ�ാർ�ികൾ�് ആവശ�െമ�ിൽ അവർ

പഠി�� �ളിേലാ േകാേളജിേലാ െ�ഷ�ൽ

�ാ�കൾ നൽ�ക�ം ചാ��ൻഷി�ിന് േപാ��

അവസര�ളിൽ ഇവർ�് ഹാജർ അ�വദി�ക�ം

മ�ര�ളിൽ പെ���് വിജയി��

കായികയിന��െട സർ�ിഫി��് പരിേശാധി�്

അർഹമായ േ�സ്  മാർ�് നൽ��ം െച���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


