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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6730 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േ�ാർട്സ്  കൗൺസിൽ നവീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ,
�ീ വി െക �ശാ�്, 
�ീ. െക.വി.�േമഷ് , 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

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

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് എ� കായിക
താര�ൾ�് സർ�ാർ സർ�ീസിൽ നിയമനം
നൽകാൻ സാധി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(എ) മിക� കായികതാര�ൾ�് സർ�ാർ സർ�ീസിൽ
നിയമനം നൽ�� പ�തി �കാരം 2010-14
വർഷ�ളിെല 249 ഒഴി�കളിൽ 195 കായിക
താര�ൾ�് നിയമനം നൽകിയി��്. 35-ാമത്
േദശീയ െഗയിംസിൽ േകരളെ� �തിനിധീകരി�്
വ��ിഗത ഇന�ളിൽ െമഡ�ക�ം ടീം ഇന�ളിൽ
സ�ർ� െമഡ�ക�ം കര�മാ�ിയ 68 കായിക
താര�ൾ�് വിവിധ വ��കളിൽ
എൽ.ഡി.�ാർ�ിെ� 68 ��ർ ന�മററി
ത�ികകൾ ��ി�  ്നിയമനം നൽകിയി��്.
ഇ��ൻ �ട്േബാൾ താര�ം മലയാളി�മായ
�ീ.സി.െക.വിനീതിന് 2016 വർഷ�ിെല

േ�ാർട്സ്  ക�ാ�ാ നിയമന�ിനായി നീ�ി
വ�ിരി�� 50 ഒഴി�കളിൽ ഒ�ിൽ ഉൾെ���ി

െസ�േ�റിേയ�ിെല െപാ�ഭരണ വ��ിൽ
അസി��ിെ� ��ർ ന�മററി ത�ികയിൽ
നിയമനം നൽകിയി��്. 2017-ൽ േദശീയ
േവാളീേബാൾ കിരീടം േനടിയ േകരള ടീമിെല
�ീ.സി.െക.രതീഷിന് കിൻ�യിൽ നിയമനം
നൽകിയി��്. ആഭ��ര വ��ിൽ 137 കായിക
താര�ൾ�് ഹവിൽദാർ ത�ികയിൽ നിയമനം
നൽകിയി��്. 2007-െല െ�ഷ�ൽ ഒളി�ി�ിൽ
രാജ��ി� േവ�ി മിക� �കടനം കാ� വ�ത്
കണ�ിെല��് �ീ.ൈഷഭൻ.ഇ.ബി�് ഒ�
�േത�ക േകസായി പരിഗണി�  ്നിലവി��
ച��ളിൽ ഇള� വ��ി 2009-െല േ�ാർട്സ്
ക�ാ�ാ നിയമന�ളിെല െട�ീസ്  വിഭാഗ�ിൽ

നിക�െ�ടാെത കിട�� ഒഴിവിൽ ഉൾെ���ി

േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി േകാ�യം
പി.എ� .്ഡിവിഷെ� കീഴിൽ ഗാർഡനർ
ത�ികയിൽ നിലവി�� ഒഴിവിൽ നിയമനം
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നൽ��തിന് അ�മതി നൽകിയി��്. 72-ാമത്
സേ�ാഷ്  േ�ാഫി േജതാ�ളായ േകരള ടീമിെല 11
കായിക താര�ൾ�് അവ�െട വിദ�ാഭ�ാസ
േയാഗ�ത�് അ�സരി�  ്െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ
വ��ിൽ എൽ.ഡി �ാർ�ിെ� ��ർന�മററി
ത�ികയിൽ നിയമനം നൽകിയി��്. കായിക
മികവിെ� അടി�ാന�ിൽ �മാരി
രാജിേമാൾ.പി.െക.�് േകരള േ��് േ�ാർട്സ്
കൗൺസിലിൽ എൽ.ഡി.�ാർ�് ത�ികയിൽ
നിയമനം നൽകിയി��്. �ടാെത 35ാമത് േദശീയ
െഗയിംസിൽ െവ�ി,/െവ�ല െമഡ�കൾ
കര�മാ�ിയ 83 കായികതാര�ളിൽ 82
കായിക താര�ൾ�് കായിക
�വജനകാര�ാലയ�ിൽ എൽ.ഡി. �ാർ�ിെ�
��ർ ന�മററി ത�ിക ��ി�  ്നിയമനം
നൽകിയി��്. ��ത പ�ികയിൽ ഉൾെ��ി��
ഒ� കായികതാര�ിന് എൽ.ഡി.�ാർ�്
ത�ികയിൽ നിയമനം നൽ��തിന് ആവശ�മായ
വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത ഇ�ാതി��തിനാൽ ��ത
ത�ികയിൽ നിയമനം നൽ�വാൻ കഴി�ി�ി�.
ടിയാെ� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�് അ�സരി�്
ഓഫീസ്  അ�ൻഡ�് ത�ികയിൽ നിയമനം
നൽ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(ബി)

കായിക താര��െട വിവിധ ���ൾ
പരിഹരി��തിന് സം�ാന, ജി� േ�ാർട്സ്
കൗൺസി�കൾ വഹി�� പ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള േ��് േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലിെ� കീഴി��
ജി�ാ േ�ാർട്സ്  അ�ാഡമികൾ, �ൾ േകാേളജ്
േ�ാർട്സ്  അ�ാഡമികൾ എ�ിവിട�ളിെല
കായിക താര��െട വിവിധ ���ൾ
പരിഹരി��തിനായി ഒ� േ�ാർട്സ്  േഹാ�ൽ
സബ്-ക�ി�ി �പീകരി�ി��്. എ�ാ ജി�ാ
േ�ാർട്സ്  കൗൺസി�ക�െട കീഴി�ം േ�ാർട്സ്
േഹാ�ൽ ക�ി�ികൾ �വർ�ി� വ��. ��ത
ക�ി�ിയിെല അതാത് േ�ാർട്സ്
അ�ാഡമികളിെല ആൺ,െപൺ വിഭാഗ�ിെല

ഓേരാ കായിക താര�ൾ, ബ�െ�� കായിക
അേസാസിേയഷെ� ജി�ാ ഭാരവാഹി, ജി�ാ
േ�ാർട്സ്  കൗൺസിൽ �തിനിധി എ�ിവർ
ഉൾെ���. ടി ക�ി�ി അതാത് േ�ാർട്സ്
േഹാ��കളിെല കായികതാര��മാ�� േയാഗം
എ�ാ മാസ�ം ��ക�ം, ���ൾ സംബ�ി�

അവേലാകനം നട�ക�ം െച�വ��.
ആവശ��� വിഷയ�ളിൽ േകരള േ��്
േ�ാർട്സ്  കൗൺസി�ം േനരി�് ഇടെ��്
��പരിഹാരം കാ�ക�ം െച�വ��. .

(സി) ഒളിംപി�് അട��� മ�ര�ളിേല�് കായിക
�തിഭകെള വാർെ����തിന് േവ�ി

(സി) പരിേശാധി�ാ��താണ്
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േ�ാർട്സ്  കൗൺസി�കെള നവീകരി��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

െസ�ൻ ഓഫീസർ


