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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6718 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േ�ാർട്സ്  �ണിേവ�ി�ി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
Shri.V. Abdurahiman

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

(എ) കായിക വ��ിന് കീഴിൽ െപാ� ഇട�ളിൽ

ഓ�ൺ ജി�കൾ, ടർ�കൾ എ�ിവ

�ാപി��തിന് ഏെതാെ� പ�തികളാണ്

നിലവി��ത്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(എ) െപാ� ഇട�ളിൽ ഓ�ൺ ജി�കൾ

�ാപി��തിെ� വിശദാംശ�ൾ കായിക വ��്

നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� ഓ�ൺ ജിം

പ�തി�മായി ബ�െ��് ആേരാഗ��� ഒ�

ജനതെയ വാർെ���ക എ� ല��േ�ാെട

ഓ�ൺ ജിംേനഷ�ം എ� ഒ� പ�തി, �റിസം

വ��ിെ� സഹായേ�ാെട ആരംഭി�ാൻ

തീ�മാനി�ി��്. �തിർ�വ�െട�ം ��ിക�െട�ം

കായിക�മത വർ�ി�ി��തി�ം

�വതല�റയിൽ ആേരാഗ�-കായിക േശഷി

വളർ�ിെയ���തി�ം അവെര കായിക

രംഗേ��് ആകർഷി��തി�മാണ് ��ത

പ�തിയി�െട ല��മി��ത്. നിലവിൽ

�ചാര�ി�� പര�രാഗത ഇൻേഡാർ ജി�കൾ

സാധാരണ�ാർ�് അ�ാപ�മായതിനാൽ

െപാ�യിട�ൾ, പാർ�കൾ �റിസം േക��ൾ

�റ�ായ �ല�ൾ (സം�ാനെ�

�നിസി�ാലി�ികൾ ഉൾെ�െട) �ട�ിയ

േക��ളിൽ എ�ാ വിഭാഗം ജന�ൾ�ം

�ാപ�മായ രീതിയിൽ ഓ�ൺ ജിം ഉപകരണ�ൾ

�ാപി� ,് വ�ായാമ�ിനാ�� സാഹചര�ം

ഒ���തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
�ടാെത ��ാറിെല ൈഹ ആൾ�ി��ഡ്  േക�ം,
െകാ�ം, എറണാ�ളം എ�ീ ജി�കളിൽ വാ�ർ

േ�ാർട്സ്  എ�ീ പ�തികൾ �റിസം വ��മായി

േചർ�് നട�ിലാ�� കാര��ം പരിഗണനയിലാണ്.
െ�യിൻെലസ്  �ീലിൽ നിർ�ി�ി�� ഓ�ൺ ജിം

ഉപകരണ�ളാണ് ഈ പ�തിയിൽ വിഭാവനം

െച��ത്. ഓ�ൺ ജിം ഉപകരണ�ൾ

�ാപി��തിനായി, ആദ�ഘ��ിൽ

േകരള�ിെല വിവിധ �േദശ�ളിൽ, മിയവാ�ി

േമാഡൽ േഫാറേ�ാ��ടി 10 െസ�ി�ം 3 െസ�ിന്

�കളി�ം ��് െസ�ിന് താെഴ�� �ലം
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എ�ി�െന, 3 തരം ജിംേനഷ��ളാണ്

ആദ�ഘ��ിൽ വിഭാവനം െച��ത്.
സം�ാന�് �റിസം വ��ിന് കീഴിൽ

തി�വന��രം കനക��്, മല�റം േകാ���്,
ആല�ഴ ബീ� ,് േകാഴിേ�ാട്  ബീ� ,് വയനാട്

മാന�വാടി പഴ�ി പാർ�്, ക�ർ പ�ാ�ലം ബീ�്

കാസർേഗാ ഡ്  വലിയ�റ�് ബീ�  ്എ�ീ

�ല�ളിലാണ് ഓ�ൺ ജി�ി�� സാധ�ത

േക��ളായി പരിഗണി�ി��ത്. നിലവിൽ

ടർ�കൾ �ാപി�� പ�തിക�െട

വിശദാംശ�ൾ നാ��റൽ ടർഫ് ച�നാേ�രി

�നിസി�ൽ േ�ഡിയം (ബഡ്ജ�് 2020 - 21)
താമര�ളം പ�ായ�് േ�ഡിയം (ബഡ്ജ�്

2019 - 20) മല�റം ���ല

പി.സി.എൻ.ജി.എ� .്എസ് .എസ്  �ൾ �ൗ�ിെല

െസവൻസ്  ടർഫ് (ബഡ്ജ�് 2019 - 20) സി��ിക്

ടർഫ് പാല�ാട്  അന�നടി പ�ായ�്

�ൗ�ിെല െസവൻസ്  ടർഫ് (ബഡ്ജ�് 2019 - 20)
വാണിയം�ളം പ�ായ�് േ�ഡിയം (ബഡ്ജ�്

2018 - 19) ക��ാേ�രി (ബഡ്ജ�് 2019 - 20)
മാറേ�രി േ�ഡിയം (ബഡ്ജ�് 2021 - 22)

(ബി)
�ാമപ�ായ�ക�െട ആ�ിയി�� �ള�ൾ

നവീകരി�  ്നീ�ൽ പരിശീലനം നൽ��തി��

പ�തികൾ കായിക വ��് �േഖന

നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല സ�ാഭാവിക നീ�ൽ �ള�ൾ നീ�ൽ

പരിശീലന�ി�ത�� തര�ിൽ നവീകരി�്

നീ�ൽ�ള�ൾ ആ�ി മാ�� ���ി കായിക

വ��് നട�ിലാ��ി�. ഫിന മാന�ൽ �കാരം

അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� നീ�ൽ�ള��െട

നിർ�ാണമാണ് നട�ിലാ��ത്.

(സി) പാറ�ാല മ�ല�ിെല ക�ി�ാട്

�ാമപ�ായ�് േക�ീകരി�  ്േ�ാർട്സ്

�ണിേവ�ി�ി ആരംഭി��തിനായി

സമർ�ി�ിരി�� ഡി.പി.ആർ.- േ�ൽ

�ടർനടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ��ത പ�തി

സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

(സി)

പരിേശാധി�ാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


