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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6732 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േ�ാർട്സ്  ��ക�െട ശാ�ീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ ,
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ, 
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

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

(എ) സം�ാനെ� േ�ാർട്സ്  ��കെള

ശാ�ീകരി��തിനായി സ�ീകരി�ി��

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� േ�ാർട്സ്  ��കെള

ശാ�ീകരി��തിനായി പ�തിെയാ�ം

നട�ിലാ�ിയി�ി�.

(ബി) �ാമീണ േ�ാർട്സിൽ നി�ം കെ���

�തിഭകെള മിക� പരിശീലന�ി�െട

െ�ാഫഷണ�കൾ ആ�ി മാ��തിനായി

എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈ�മറി �ൾതലം �തൽ വിദ� പരിശീലനം

നൽ��തിെ� ഭാഗമായി േകരള േ��് േ�ാർട്സ്

കൗൺസിലിെ� കീഴിൽ �വെട പറ��

പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��. ജി�ാ

േ�ാർട്സ്  അ�ാഡമികൾ, �ൾ േ�ാർട്സ്

അ�ാഡമികൾ മിക� കായികതാര�െള

വാർെ���ാ�ം കായികതാര�െള

െച��ായ�ിൽ കെ��ി വിദ� പരിശീലനം

നൽ��തിേല�മായി സം�ാനെ�ാ�ാെക��

കായികതാര�െള ഉൾെ���ി േകരള േ��്

േ�ാർട്സ്  കൗൺസിൽ, ജി�ാ േ�ാർട്സ്

അ�ാഡമികൾ, �ൾ േ�ാർട്സ്  അ�ാഡമികൾ,
േകാേളജ്  േ�ാർട്സ്  അ�ാഡമികൾ എ�ീ

�ീ�കൾ വഴി 8-ാം�ാ�് �തൽ

ബി�ദാന�രബി�ദം വെര�� േയാഗ�രായ

കായികതാര�െള അവ�െട

അഭി�ചി��സരി�� കായികയിന�ളിൽ

മാനദ��ൾ പാലി�  ്െതരെ���്

പരിശീലനം നൽകി വ��. ��ത െസ��കളിെല

കായികതാര�ൾ�് താമസ�ം �േത�ക

േപാഷകാഹാര�ൾ ഉൾെ��� ഭ�ണ�ം നൽകി

വ��. �ടാെത �ഗൽഭരായ പരിശീലക�െട

കീഴിൽ വിദ� പരിശീലന�ം നൽകി വ���്.
േഡ േബാർഡിംഗ് �ീം വിവിധ ജി�കളിലായി

കൗൺസിൽ നട�ിലാ�ി വ�� 61 േഡ

േബാർഡിംഗ് െസ��കളിൽ ഒ� ദിവസം ഒ�

��ി�് 25/-�പ വീതം ആ�യിൽ 5 ദിവസം

ല�ഭ�ണം നൽ��തിന് �ക നൽകി
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വ���്. ഓ�േറഷൻ ഒളി�� േകരള േ��്

േ�ാർട്സ്  കൗൺസിൽ �േഖന 2020,2024-െല

ഒളി�ി�ിൽ േകരള കായിക താര�ൾ

രാജ��ിനായി െമഡൽ കര�മാ��ത്

ല��മാ�ി അ��ി�്, േബാ�ിംഗ്, ൈസ�ിംഗ്,
സ�ി�ിംഗ്, ��ിംഗ്, റ�ിംഗ്, ബാ�ി�ൺ,
കേനായിംഗ് & കയാ�ിംഗ്, െഫൻസിംഗ്,
േറാവിംഗ്, ആർ�റി എ�ീ 11 കായിക ഇന�ളിെല

തിരെ���െ�� കായിക താര�ൾ�്

അ�ർേദശീയ നിലവാര�ി�� പരിശീലനം

നൽ��തിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിയാണ്

"ഓ�േറഷൻ ഒളി��". നിലവിൽ 9
കായികയിന�ളിൽ നി�ം േദശീയ അ�ർേദശീയ

നിലവാര�� േബാ�ിംഗ്, ബാ�ി�ൺ, േറാവിംഗ്,
െഫൻസിംഗ്, അ��ി�് എ�ീ കായികയിന�െള

ഓ�േറഷൻ ഒളി�� പ�തിയി�ൾെ���ി

�ട�വാ�ം ബാ�ി�� 4 കായികയിന�ളായ

ൈസ�ിംഗ്, റ�ിംഗ്, സ�ി�ിംഗ്, കേനായിംഗ് &
കയാ�ിംഗ് എ�ിവ ഫീഡിംഗ് െസ�റായി

(സി.എസ് .എ�  ്േമാഡൽ) �ട�വാ�ം

തീ�മാനി�ി��്. നിലവിൽ ��ത പ�തി �കാരം

േബാ�ിംഗ് തി�വന��രം ജി�യിെല ആ�ി�ൽ

�ീപാദം േ�ഡിയ�ി�ം, േറാവിംഗ് ആല�ഴ

ജി�യി�ം, ബാ�ി�ൺ എറണാ�ളം ജി�യി�ം

െഫൻസിംഗ് ക�ർ ജി�യി�ം പരിശീലനം

ആരംഭി�ക�ം െച�ി��്. ഒ�

കായികയിന�ിൽ 15 ��ികൾ എ�

കണ�ിലാണ് നിലവിൽ പരിശീലനം നട�ി

വ��ത്. ഓേരാ വർഷ�ി�ം പരിശീലന�ിെ�

മികവ് വിലയി��ി വീഡ്  ഔ�് നട�ി വ���്.
േദശീയ, അ�ർേദശീയ തല�ളിൽ മികവ്

�ലർ�ിയ കായികതാര�ൾ�് �ടർ

പരിശീലന�ി�� സാ��ിക സഹായ�ം,
എ.പി.െജ അ�ൾ കലാം േ�ാളർഷി�്

പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി േ�ാളർഷി�് അ�വദി�

വ���്. എറണാ�ളം ജി�യിെല പന�ി�ി

നഗറിൽ 14 വയ�ിൽ താെഴ�� 25
െപൺ��ികൾ�് �ട്േബാൾ അ�ാഡമിയിൽ

പരിശീലനം നൽകി വ���്. കായിക വ��ിന്

കീഴി�� േ�ാർട്സ്  ��കളിേല�� െസല�ൻ

�യൽസിെ� ഭാഗമായി �ാമീണ േമഖലയിെല

��ികെള പെ���ി�െകാ�് എ�ാം വർഷ�ം

�േത�കം െസല�ൻ നട�ക�ം െസല�ൻ

ലഭി�� ��ികൾ�് ഗവ.ജി.വി.രാജാ േ�ാർട്സ്

�ൾ, തി�വന��രം, േ�ാർട്സ്  �ൾ, ക�ർ

എ�ീ കായിക വിദ�ാലയ�ളിൽ �േവശനം നൽകി
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ഭ�ണം, താമസം, വിദ�ാഭ�ാസം,
കായികപരിശീലനം, ആവശ�മായ കായിക

അടി�ാന സൗകര��ൾ, കായിക

ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ നൽകി െ�ാഫഷന�കൾ

ആ��തിന് മിക� പരിശീലനം നൽകി വ���്.
കായിക വിേനാദ�ളി�െട ��ിക�െട ശാരീരിക�ം

മാനസിക�മായ കഴി�കൾ വർ�ി�ി��തി�ം

അവെര കായിക രംഗേ��് ��തൽ

ആകർഷി��തി�ം ��കെള േ�ാർ�ിംഗ്

ഹ�കളാ��തി�ം േവ�ി�� പ�തിയാണ്

േ�  േഫാർ െഹൽ�്. ൈ�മറി വിഭാഗം ��ികെള

വിേനാദ�ദമായ കായിക പരിശീലന�ി�െട

അവ�െട തനതായ കഴി�കൾ �കടി�ി�ാ�ം

സാ�ഹിക�ം, സാം�ാരിക�മായ ഉ�മന�ി�ം

ഉത��താണ് ഈ പ�തി. ഈ
പ�തിയി�ൾെ��� ��ിക�െട ശാരീരിക ബല�ം,
കായികചാ�ര��ം ഇൻേഡാ൪ ആൻഡ്  ഔട് േഡാ൪

കളി�പകരണ�ൾ ഉപേയാഗി�ളള

വിേനാദ�ി�െട ആയാസരഹിതമായ രീതിയിൽ

പരിേപാഷി�ി�െ���. ൈ�മറി �ളിെല

കായിക�മതാ പിരീഡ്  ഉപേയാഗ�ദമാ�ി

കളി�ം, പാ�ം, ഡാൻ�െമാെ�യായി ��ികളിൽ

സാ�ഹിക�ം, സാം�ാരിക�മായ

ജീവിത�ി�ത�� �ല��ൾ പരിചയെ���ക

എ��ം ഈ പ�തി�െട ഒ� �ധാന ല��മാണ്.
��ികെള കായികാഭ�ാസ�ളിേല�് സ�യേമവ

ആക൪ഷി��തിനായി വിേനാദ�ദമായ

കളികളിൽ ഏ൪െ�ടാൻ ഉത�� ആ�നിക

സാേ�തിക വിദ��ൾെ��� രീതിയിൽ

�േത�കമായി �പകൽപന െച�വയാണ്

കളി�പകരണ�ൾ. ഓേരാ ��ി�െട�ം കായിക

അഭി�ചി ശാ�ീയമായി തിരി�റിയാൻ �തന

സാേ�തിക വിദ�യി�െട കഴി��. ഇ�ര�ിൽ

സ��ം ശരീര�ിന് എ���ിൽ വഴ�� കായിക

വിേനാദ�ൾ തിരെ���വാ�ം കഴി��.
കായിക�മതയി�ം പഠന�ി�ം സാ�ഹിക

വ�വഹാര�ളി�ം ഉൽ��മായ ഒ� ��ൻ

തല�റെയ വാ൪െ���ാൻ ഈ പ�തി

തീ൪�യാ�ം ഫല�ദമാണ്. സിഡ്േകാ�െട

സാേ�തിക സഹകരണേ�ാെട സം�ാനെ�

25 ��കളിലാണ് പ�തി നട�ിലാ��ത്. പ�തി

നട�ിലാ�� ��കളിെല ��വൻ വിദ�ാ൪�ിക�ം

��ത പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�ളാണ്.
ൈ�മറി ��കളിെല ��ിക�െട സമ� കായിക,
ആേരാഗ�, വിദ�ാഭ�ാസ പരിേപാഷണ�ിനായി

എസ് .സി. ഇ.ആർ.ടി വികസി�ി� െഹൽ�ി
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കിഡ്സ്  േ�ാ�ാം വിദ�ാഭ�ാസം,
കായിക�വജനേ�മം, തേ�ശ സ�യംഭരണം,
ആേരാഗ�ം എ�ീ വ��ക�െട ഏേകാപന�ി�െട

സം�ാനെ� ��കളിൽ നട�ിലാ��ത്

സംബ�ി�  ്ഒ� ക�ി�ി �പീകരി�ി��്. ഇതിെ�

ഭാഗമായി എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി ത�ാറാ�ിയി��

ര�് �വർ�ന ��ക�ൾ സം�ാന കരി�ലം

ക�ി�ി അംഗീകരി�ി��്.

(സി) ൈ�മറി തലം �തൽ ഓേരാ ��ികൾ�ം അവർ�്

അ�േയാജ�മായ കായികയിനം

െതരെ����തി�� സാഹചര�െമാ��ാൻ

നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈ�മറി �ൾതലം �തൽ വിദ� പരിശീലനം

നൽ��തിെ� ഭാഗമായി േകരള േ��് േ�ാർട്സ്

കൗൺസിലിെ� കീഴിൽ �വെട പറ��

പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��. ജി�ാ

േ�ാർട്സ്  അ�ാഡമികൾ, �ൾ േ�ാർട്സ്

അ�ാഡമികൾ മിക� കായികതാര�െള

വാർെ���ാ�ം കായികതാര�െള

െച��ായ�ിൽ കെ��ി വിദ� പരിശീലനം

നൽ��തിേല�മായി സം�ാനെ�ാ�ാെക��

കായികതാര�െള ഉൾെ���ി േകരള േ��്

േ�ാർട്സ്  കൗൺസിൽ, ജി�ാ േ�ാർട്സ്

അ�ാഡമികൾ, �ൾ േ�ാർട്സ്  അ�ാഡമികൾ,
േകാേളജ്  േ�ാർട്സ്  അ�ാഡമികൾ എ�ീ

�ീ�കൾ വഴി 8-ാം�ാ�് �തൽ

ബി�ദാന�രബി�ദം വെര�� േയാഗ�രായ

കായികതാര�െള അവ�െട

അഭി�ചി��സരി�� കായികയിന�ളിൽ

മാനദ��ൾ പാലി�  ്െതരെ���്

പരിശീലനം നൽകി വ��. ��ത െസ��കളിെല

കായികതാര�ൾ�് താമസ�ം �േത�ക

േപാഷകാഹാര�ൾ ഉൾെ��� ഭ�ണ�ം നൽകി

വ��. �ടാെത �ഗൽഭരായ പരിശീലക�െട

കീഴിൽ വിദ� പരിശീലന�ം നൽകി വ���്.
േഡ േബാർഡിംഗ് �ീം വിവിധ ജി�കളിലായി

കൗൺസിൽ നട�ിലാ�ി വ�� 61 േഡ

േബാർഡിംഗ് െസ��കളിൽ ഒ� ദിവസം ഒ�

��ി�് 25/-�പ വീതം ആ�യിൽ 5 ദിവസം

ല�ഭ�ണം നൽ��തിന് �ക നൽകി

വ���്. ഓ�േറഷൻ ഒളി�� േകരള േ��്

േ�ാർട്സ്  കൗൺസിൽ �േഖന 2020,2024-െല

ഒളി�ി�ിൽ േകരള കായിക താര�ൾ

രാജ��ിനായി െമഡൽ കര�മാ��ത്

ല��മാ�ി അ��ി�്, േബാ�ിംഗ്, ൈസ�ിംഗ്,
സ�ി�ിംഗ്, ��ിംഗ്, റ�ിംഗ്, ബാ�ി�ൺ,
കേനായിംഗ് & കയാ�ിംഗ്, െഫൻസിംഗ്,
േറാവിംഗ്, ആർ�റി എ�ീ 11 കായിക ഇന�ളിെല

തിരെ���െ�� കായിക താര�ൾ�്

അ�ർേദശീയ നിലവാര�ി�� പരിശീലനം
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നൽ��തിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിയാണ്

"ഓ�േറഷൻ ഒളി��". നിലവിൽ 9
കായികയിന�ളിൽ നി�ം േദശീയ അ�ർേദശീയ

നിലവാര�� േബാ�ിംഗ്, ബാ�ി�ൺ, േറാവിംഗ്,
െഫൻസിംഗ്, അ��ി�് എ�ീ കായികയിന�െള

ഓ�േറഷൻ ഒളി�� പ�തിയി�ൾെ���ി

�ട�വാ�ം ബാ�ി�� 4 കായികയിന�ളായ

ൈസ�ിംഗ്, റ�ിംഗ്, സ�ി�ിംഗ്, കേനായിംഗ് &
കയാ�ിംഗ് എ�ിവ ഫീഡിംഗ് െസ�റായി

(സി.എസ് .എ�  ്േമാഡൽ) �ട�വാ�ം

തീ�മാനി�ി��്. നിലവിൽ ��ത പ�തി �കാരം

േബാ�ിംഗ് തി�വന��രം ജി�യിെല ആ�ി�ൽ

�ീപാദം േ�ഡിയ�ി�ം, േറാവിംഗ് ആല�ഴ

ജി�യി�ം, ബാ�ി�ൺ എറണാ�ളം ജി�യി�ം

െഫൻസിംഗ് ക�ർ ജി�യി�ം പരിശീലനം

ആരംഭി�ക�ം െച�ി��്. ഒ�

കായികയിന�ിൽ 15 ��ികൾ എ�

കണ�ിലാണ് നിലവിൽ പരിശീലനം നട�ി

വ��ത്. ഓേരാ വർഷ�ി�ം പരിശീലന�ിെ�

മികവ് വിലയി��ി വീഡ്  ഔ�് നട�ി വ���്.
േദശീയ, അ�ർേദശീയ തല�ളിൽ മികവ്

�ലർ�ിയ കായികതാര�ൾ�് �ടർ

പരിശീലന�ി�� സാ��ിക സഹായ�ം,
എ.പി.െജ അ�ൾ കലാം േ�ാളർഷി�്

പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി േ�ാളർഷി�് അ�വദി�

വ���്. എറണാ�ളം ജി�യിെല പന�ി�ി

നഗറിൽ 14 വയ�ിൽ താെഴ�� 25
െപൺ��ികൾ�് �ട്േബാൾ അ�ാഡമിയിൽ

പരിശീലനം നൽകി വ���്. കായിക വ��ിന്

കീഴി�� േ�ാർട്സ്  ��കളിേല�� െസല�ൻ

�യൽസിെ� ഭാഗമായി �ാമീണ േമഖലയിെല

��ികെള പെ���ി�െകാ�് എ�ാം വർഷ�ം

�േത�കം െസല�ൻ നട�ക�ം െസല�ൻ

ലഭി�� ��ികൾ�് ഗവ.ജി.വി.രാജാ േ�ാർട്സ്

�ൾ, തി�വന��രം, േ�ാർട്സ്  �ൾ, ക�ർ

എ�ീ കായിക വിദ�ാലയ�ളിൽ �േവശനം നൽകി

ഭ�ണം, താമസം, വിദ�ാഭ�ാസം,
കായികപരിശീലനം, ആവശ�മായ കായിക

അടി�ാന സൗകര��ൾ, കായിക

ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ നൽകി െ�ാഫഷന�കൾ

ആ��തിന് മിക� പരിശീലനം നൽകി വ���്.
കായിക വിേനാദ�ളി�െട ��ിക�െട ശാരീരിക�ം

മാനസിക�മായ കഴി�കൾ വർ�ി�ി��തി�ം

അവെര കായിക രംഗേ��് ��തൽ

ആകർഷി��തി�ം ��കെള േ�ാർ�ിംഗ്

ഹ�കളാ��തി�ം േവ�ി�� പ�തിയാണ്



6 of 7

േ�  േഫാർ െഹൽ�്. ൈ�മറി വിഭാഗം ��ികെള

വിേനാദ�ദമായ കായിക പരിശീലന�ി�െട

അവ�െട തനതായ കഴി�കൾ �കടി�ി�ാ�ം

സാ�ഹിക�ം, സാം�ാരിക�മായ ഉ�മന�ി�ം

ഉത��താണ് ഈ പ�തി. ഈ
പ�തിയി�ൾെ��� ��ിക�െട ശാരീരിക ബല�ം,
കായികചാ�ര��ം ഇൻേഡാ൪ ആൻഡ്  ഔട് േഡാ൪

കളി�പകരണ�ൾ ഉപേയാഗി�ളള

വിേനാദ�ി�െട ആയാസരഹിതമായ രീതിയിൽ

പരിേപാഷി�ി�െ���. ൈ�മറി �ളിെല

കായിക�മതാ പിരീഡ്  ഉപേയാഗ�ദമാ�ി

കളി�ം, പാ�ം, ഡാൻ�െമാെ�യായി ��ികളിൽ

സാ�ഹിക�ം, സാം�ാരിക�മായ

ജീവിത�ി�ത�� �ല��ൾ പരിചയെ���ക

എ��ം ഈ പ�തി�െട ഒ� �ധാന ല��മാണ്.
��ികെള കായികാഭ�ാസ�ളിേല�് സ�യേമവ

ആക൪ഷി��തിനായി വിേനാദ�ദമായ

കളികളിൽ ഏ൪െ�ടാൻ ഉത�� ആ�നിക

സാേ�തിക വിദ��ൾെ��� രീതിയിൽ

�േത�കമായി �പകൽപന െച�വയാണ്

കളി�പകരണ�ൾ. ഓേരാ ��ി�െട�ം കായിക

അഭി�ചി ശാ�ീയമായി തിരി�റിയാൻ �തന

സാേ�തിക വിദ�യി�െട കഴി��. ഇ�ര�ിൽ

സ��ം ശരീര�ിന് എ���ിൽ വഴ�� കായിക

വിേനാദ�ൾ തിരെ���വാ�ം കഴി��.
കായിക�മതയി�ം പഠന�ി�ം സാ�ഹിക

വ�വഹാര�ളി�ം ഉൽ��മായ ഒ� ��ൻ

തല�റെയ വാ൪െ���ാൻ ഈ പ�തി

തീ൪�യാ�ം ഫല�ദമാണ്. സിഡ്േകാ�െട

സാേ�തിക സഹകരണേ�ാെട സം�ാനെ�

25 ��കളിലാണ് പ�തി നട�ിലാ��ത്. പ�തി

നട�ിലാ�� ��കളിെല ��വൻ വിദ�ാ൪�ിക�ം

��ത പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�ളാണ്.
ൈ�മറി ��കളിെല ��ിക�െട സമ� കായിക,
ആേരാഗ�, വിദ�ാഭ�ാസ പരിേപാഷണ�ിനായി

എസ് .സി. ഇ.ആർ.ടി വികസി�ി� െഹൽ�ി

കിഡ്സ്  േ�ാ�ാം വിദ�ാഭ�ാസം,
കായിക�വജനേ�മം, തേ�ശ സ�യംഭരണം,
ആേരാഗ�ം എ�ീ വ��ക�െട ഏേകാപന�ി�െട

സം�ാനെ� ��കളിൽ നട�ിലാ��ത്

സംബ�ി�  ്ഒ� ക�ി�ി �പീകരി�ി��്. ഇതിെ�

ഭാഗമായി എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി ത�ാറാ�ിയി��

ര�് �വർ�ന ��ക�ൾ സം�ാന കരി�ലം

ക�ി�ി അംഗീകരി�ി��്.

(ഡി) ��കളിെല കായിക അ��ാപക�െട നിലവാരം

െമ�െ����തിനായി നട�ിലാ�� പരിശീലന

(ഡി) സം�ാനെ� ��കളിെല അ��ാപക�െട

നിലവാരം െമ�െ����തിനായി
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പരിപാടികൾ എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ? എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി�െട േന�ത��ിൽ �േത�ക

പരിശീലന െമാഡ�ൾ ത�ാറാ�ി െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

ഡയറ�േറ�ിന് കീഴിൽ �േത�ക േസാ�കൾ

�പീകരി�െകാ�് അ��ാപകർ�് ���ിയ

പാഠ��ക�ിെ��ം പാഠ�പ�തി�െട�ം

അടി�ാന�ിൽ വിദ� പരിശീലനം നൽകി

വ���്. അേതാെടാ�ം തെ� അവധി�ാല

അ��ാപക പരിശീലന�ിെ� ഭാഗമായി

അ��ാപക�െട ശാ�ീകരണം ല��ം

വ�െകാ�� വിദ�മായ പരിശീലന െമാഡ�ൾ

എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി ത�ാറാ�ക�ം ഘ�ം

ഘ�മായി േ��് റിേസാ�് ��്, ഡി�ി�് റിേസാ�്

��് �ട�ി ��വൻ കായിക അ��ാപകർ�ം

ലഭ�മാക�� �പ�ിൽ വിദ� പരിശീലനം

നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


