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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 421 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സ്  ��കളിൽ നീ�ൽ പരിശീലനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്,
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ , 

�ീമതി െദലീമ, 
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� 

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

(എ) ��ിക�െട ശാരീരിക�ം മാനസിക�മായ
ആേരാഗ��ം ഏകാ�ത, ആ�വിശ�ാസം
എ�ിവ�ം െമ�െ����തിന് ശാ�ീയമായ
രീതിയിൽ ��കളിൽ നീ�ൽ പരിശീലനം
നൽ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(എ) 8-ാം �ാസ്  �തൽ േകാേളജ്  തലം വെര�� മിക�
കായികതാര�െള െതരെ���്

ഉ�തപരിശീലനം നൽ��തിന് േകരള േ��്
േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലിെ� നിയ�ണ�ിൽ

വിവിധ ജി�കളിൽ േ�ാർട്സ്  അ�ാദമികൾ
�വർ�ി�വ��. ഇതിൽ ആറ്  അ�ാദമികളിൽ
നീ�ൽ പരിശീലനം നൽ���്. 1) ജി�ാ
േ�ാർട്സ്  അ�ാദമി-പിര�ൻേകാട് . 2) ജി�ാ
േ�ാർട്സ്  അ�ാദമി-ന�ിേയാട്  3) ജി�ാ
േ�ാർട്സ്  അ�ാദമി-��ർ 4) േകരള വർ�
േകാേളജ്-��ർ 5) െസൻറ് . േമരീസ്  േകാേളജ്-
��ർ 6) എം.എ.േകാേളജ്-േകാതമംഗലം എ�ീ
അ�ാദമികളിലാണ് നീ�ൽ പരിശീലനം
നൽ��ത്. േകരള േ��് േ�ാർട്സ്
കൗൺസിലിെ� നിയ�ണ�ിൽ പിര�ൻേകാട് ,
ന�ിേയാട് , ��ർ, ആല�ഴ, ക�ർ,
എ�ിവിട�ളിൽ സ�ി�ി�് ��ക��്. ഈ
നീ�ൽ�ള�ളിൽ െപാ�ജന�ൾ�ം
വിദ�ാർ�ികൾ�ം നീ�ൽ പരിശീലി�ാൻ
�മീകരണ�ൾ ഏർെ���ിയി��്.
കൗൺസിലിെല വിദ�രായ പരിശീലകെര
പരിശീലന�ിന് നിേയാഗി�ി��്. അപകട�ൾ
ഒഴിവാ��തി�ം, വിദ�ാർ�ികൾ�്
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നൽ��തി�ം, ൈലഫ്
ഗാർ�കെള�ം നിേയാഗി�ി��്. �ൾ
വിദ�ാർ�ികൾ�് നീ�ൽ പരിശീലനം നൽകാൻ
കായിക�വജനകാര�ാലയം �േഖന
നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിയാണ് സ്�ാഷ് .
കാസർേഗാഡ് , വയനാട് , പാല�ാട് , ��ർ, ഇ��ി
ജി�കളിൽ പ�തി നട�ാ�ിവ��. ��ികെള
നീ�ൽ പഠന�ിേല�് ആകർഷി�ക എ�
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ല��േ�ാെട, നീ�ൽ �ാവീണ��� ��ികൾ�്
�സ്  വൺ �േവശന�ിന് േബാണസ്  േപായി�്
നൽകിവ���്. ��ിക�െട നീ�ൽ �ാവീണ�ം
പരിേശാധി�  ്ജി�ാ േ�ാർട്സ്  കൗൺസി�കളാണ്
സർ�ിഫി��് നൽ��ത്. (അ�ബ�ം-I) ഈ
സംവിധാനം ��മ�താ�ാ�� നടപടികൾ
�േരാഗമി�കയാണ്. ��തൽ ��ികൾ�് നീ�ൽ
പരിശീലനം നൽകാ�ം അതി�� പരിശീലകെര
ഒ��ാ��� നടപടികൾ സ�ീകരി�വരികയാണ്.
പ�ായ�് തല േ�ാർട്സ്  കൗൺസി�കൾ
നിലവിൽ വ��േതാെട �ാേദശികതല�ിൽ

നീ�ൽ പരിശീലന പ�തികൾ ഫല�ദമായി
നട�ാ�ാൻ കഴി�ം. ഇേതാെടാ�ം, നീ�ൽ
അറി�ിരിേ��തിെ� �ാധാന�െ� �റി�്
��ികൾ�ം ര�ിതാ�ൾ�ം ഇടയിൽ
േബാധവൽ�രണ�ിന് �ചാരണ പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി�ം. കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട

തേ�ശ �ാപന�ളി�ം വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ളി�ം നട�ാ�� അടി�ാന കായിക
സൗകര���െട വികസന�ിെ� ഭാഗമായി
സം�ാന�് 13 സ�ി�ി�്��കൾ ഒ����്.
പറളി �ൾ, ചി�ർ ഗവ. േകാേളജ് , നീേലശ�രം
ഇ.എം.എസ്  േ�ഡിയം എ�ിവിട�ളിൽ
സ�ി�ി�്�ൾ നിർ�ാണം �ർ�ിയായി.
(നിർ�ാണം �ർ�ിയായ�ം നിർ�ാണം
�ട���മായ സ�ി�ിംഗ് ��ക�െട
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം-II ആയി േചർ��.)
കായികവ��ിെ� തനത്ഫ�പേയാഗി�ം
സ�ി�ി�്��കൾ നിർ�ി���്. ക�ർ
ജി�യിെല ��േ�ാ�രിൽ അ�ാരാ�
സ�ി�ി�്�ൾ നിർ�ാണം ഉടൻ �ട�ം.

(ബി) ��ിമരണ�ൾ സംഭവി�ാതിരി�ാ��
�ൻക�തലായി �ൾ തല�ിൽതെ� നീ�ൽ
പഠിേ��തിെ� അവേബാധം ��ികളിൽ
��ി�വാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) 8-ാം �ാസ്  �തൽ േകാേളജ്  തലം വെര�� മിക�
കായികതാര�െള െതരെ���്

ഉ�തപരിശീലനം നൽ��തിന് േകരള േ��്
േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലിെ� നിയ�ണ�ിൽ

വിവിധ ജി�കളിൽ േ�ാർട്സ്  അ�ാദമികൾ
�വർ�ി�വ��. ഇതിൽ ആറ്  അ�ാദമികളിൽ
നീ�ൽ പരിശീലനം നൽ���്. 1) ജി�ാ
േ�ാർട്സ്  അ�ാദമി-പിര�ൻേകാട് . 2) ജി�ാ
േ�ാർട്സ്  അ�ാദമി-ന�ിേയാട്  3) ജി�ാ
േ�ാർട്സ്  അ�ാദമി-��ർ 4) േകരള വർ�
േകാേളജ്-��ർ 5) െസൻറ് . േമരീസ്  േകാേളജ്-
��ർ 6) എം.എ.േകാേളജ്-േകാതമംഗലം എ�ീ
അ�ാദമികളിലാണ് നീ�ൽ പരിശീലനം
നൽ��ത്. േകരള േ��് േ�ാർട്സ്
കൗൺസിലിെ� നിയ�ണ�ിൽ പിര�ൻേകാട് ,



3 of 5

ന�ിേയാട് , ��ർ, ആല�ഴ, ക�ർ,
എ�ിവിട�ളിൽ സ�ി�ി�് ��ക��്. ഈ
നീ�ൽ�ള�ളിൽ െപാ�ജന�ൾ�ം
വിദ�ാർ�ികൾ�ം നീ�ൽ പരിശീലി�ാൻ
�മീകരണ�ൾ ഏർെ���ിയി��്.
കൗൺസിലിെല വിദ�രായ പരിശീലകെര
പരിശീലന�ിന് നിേയാഗി�ി��്. അപകട�ൾ
ഒഴിവാ��തി�ം, വിദ�ാർ�ികൾ�്
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നൽ��തി�ം, ൈലഫ്
ഗാർ�കെള�ം നിേയാഗി�ി��്. �ൾ
വിദ�ാർ�ികൾ�് നീ�ൽ പരിശീലനം നൽകാൻ
കായിക�വജനകാര�ാലയം �േഖന
നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിയാണ് സ്�ാഷ് .
കാസർേഗാഡ് , വയനാട് , പാല�ാട് , ��ർ, ഇ��ി
ജി�കളിൽ പ�തി നട�ാ�ിവ��. ��ികെള
നീ�ൽ പഠന�ിേല�് ആകർഷി�ക എ�
ല��േ�ാെട, നീ�ൽ �ാവീണ��� ��ികൾ�്
�സ്  വൺ �േവശന�ിന് േബാണസ്  േപായി�്
നൽകിവ���്. ��ിക�െട നീ�ൽ �ാവീണ�ം
പരിേശാധി�  ്ജി�ാ േ�ാർട്സ്  കൗൺസി�കളാണ്
സർ�ിഫി��് നൽ��ത്. (അ�ബ�ം-I) ഈ
സംവിധാനം ��മ�താ�ാ�� നടപടികൾ
�േരാഗമി�കയാണ്. ��തൽ ��ികൾ�് നീ�ൽ
പരിശീലനം നൽകാ�ം അതി�� പരിശീലകെര
ഒ��ാ��� നടപടികൾ സ�ീകരി�വരികയാണ്.
പ�ായ�് തല േ�ാർട്സ്  കൗൺസി�കൾ
നിലവിൽ വ��േതാെട �ാേദശികതല�ിൽ

നീ�ൽ പരിശീലന പ�തികൾ ഫല�ദമായി
നട�ാ�ാൻ കഴി�ം. ഇേതാെടാ�ം, നീ�ൽ
അറി�ിരിേ��തിെ� �ാധാന�െ� �റി�്
��ികൾ�ം ര�ിതാ�ൾ�ം ഇടയിൽ
േബാധവൽ�രണ�ിന് �ചാരണ പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി�ം. കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട

തേ�ശ �ാപന�ളി�ം വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ളി�ം നട�ാ�� അടി�ാന കായിക
സൗകര���െട വികസന�ിെ� ഭാഗമായി
സം�ാന�് 13 സ�ി�ി�്��കൾ ഒ����്.
പറളി �ൾ, ചി�ർ ഗവ. േകാേളജ് , നീേലശ�രം
ഇ.എം.എസ്  േ�ഡിയം എ�ിവിട�ളിൽ
സ�ി�ി�്�ൾ നിർ�ാണം �ർ�ിയായി.
(നിർ�ാണം �ർ�ിയായ�ം നിർ�ാണം
�ട���മായ സ�ി�ിംഗ് ��ക�െട
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം-II ആയി േചർ��.)
കായികവ��ിെ� തനത്ഫ�പേയാഗി�ം
സ�ി�ി�്��കൾ നിർ�ി���്. ക�ർ
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ജി�യിെല ��േ�ാ�രിൽ അ�ാരാ�
സ�ി�ി�്�ൾ നിർ�ാണം ഉടൻ �ട�ം.

(സി) �ൾ തല�ി�� നീ�ൽ പരിശീലനംവഴി
വിദ�ാർ�ികെള കായികരംഗേ��ം

ഉയർ�ിെ�ാ�വരാൻ സാധി�െമ�ത്
സംബ�ി�  ്പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) 8-ാം �ാസ്  �തൽ േകാേളജ്  തലം വെര�� മിക�
കായികതാര�െള െതരെ���്

ഉ�തപരിശീലനം നൽ��തിന് േകരള േ��്
േ�ാർട്സ്  കൗൺസിലിെ� നിയ�ണ�ിൽ

വിവിധ ജി�കളിൽ േ�ാർട്സ്  അ�ാദമികൾ
�വർ�ി�വ��. ഇതിൽ ആറ്  അ�ാദമികളിൽ
നീ�ൽ പരിശീലനം നൽ���്. 1) ജി�ാ
േ�ാർട്സ്  അ�ാദമി-പിര�ൻേകാട് . 2) ജി�ാ
േ�ാർട്സ്  അ�ാദമി-ന�ിേയാട്  3) ജി�ാ
േ�ാർട്സ്  അ�ാദമി-��ർ 4) േകരള വർ�
േകാേളജ്-��ർ 5) െസൻറ് . േമരീസ്  േകാേളജ്-
��ർ 6) എം.എ.േകാേളജ്-േകാതമംഗലം എ�ീ
അ�ാദമികളിലാണ് നീ�ൽ പരിശീലനം
നൽ��ത്. േകരള േ��് േ�ാർട്സ്
കൗൺസിലിെ� നിയ�ണ�ിൽ പിര�ൻേകാട് ,
ന�ിേയാട് , ��ർ, ആല�ഴ, ക�ർ,
എ�ിവിട�ളിൽ സ�ി�ി�് ��ക��്. ഈ
നീ�ൽ�ള�ളിൽ െപാ�ജന�ൾ�ം
വിദ�ാർ�ികൾ�ം നീ�ൽ പരിശീലി�ാൻ
�മീകരണ�ൾ ഏർെ���ിയി��്.
കൗൺസിലിെല വിദ�രായ പരിശീലകെര
പരിശീലന�ിന് നിേയാഗി�ി��്. അപകട�ൾ
ഒഴിവാ��തി�ം, വിദ�ാർ�ികൾ�്
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നൽ��തി�ം, ൈലഫ്
ഗാർ�കെള�ം നിേയാഗി�ി��്. �ൾ
വിദ�ാർ�ികൾ�് നീ�ൽ പരിശീലനം നൽകാൻ
കായിക�വജനകാര�ാലയം �േഖന
നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിയാണ് സ്�ാഷ് .
കാസർേഗാഡ് , വയനാട് , പാല�ാട് , ��ർ, ഇ��ി
ജി�കളിൽ പ�തി നട�ാ�ിവ��. ��ികെള
നീ�ൽ പഠന�ിേല�് ആകർഷി�ക എ�
ല��േ�ാെട, നീ�ൽ �ാവീണ��� ��ികൾ�്
�സ്  വൺ �േവശന�ിന് േബാണസ്  േപായി�്
നൽകിവ���്. ��ിക�െട നീ�ൽ �ാവീണ�ം
പരിേശാധി�  ്ജി�ാ േ�ാർട്സ്  കൗൺസി�കളാണ്
സർ�ിഫി��് നൽ��ത്. (അ�ബ�ം-I) ഈ
സംവിധാനം ��മ�താ�ാ�� നടപടികൾ
�േരാഗമി�കയാണ്. ��തൽ ��ികൾ�് നീ�ൽ
പരിശീലനം നൽകാ�ം അതി�� പരിശീലകെര
ഒ��ാ��� നടപടികൾ സ�ീകരി�വരികയാണ്.
പ�ായ�് തല േ�ാർട്സ്  കൗൺസി�കൾ
നിലവിൽ വ��േതാെട �ാേദശികതല�ിൽ

നീ�ൽ പരിശീലന പ�തികൾ ഫല�ദമായി
നട�ാ�ാൻ കഴി�ം. ഇേതാെടാ�ം, നീ�ൽ
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അറി�ിരിേ��തിെ� �ാധാന�െ� �റി�്
��ികൾ�ം ര�ിതാ�ൾ�ം ഇടയിൽ
േബാധവൽ�രണ�ിന് �ചാരണ പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി�ം. കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട

തേ�ശ �ാപന�ളി�ം വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ളി�ം നട�ാ�� അടി�ാന കായിക
സൗകര���െട വികസന�ിെ� ഭാഗമായി
സം�ാന�് 13 സ�ി�ി�്��കൾ ഒ����്.
പറളി �ൾ, ചി�ർ ഗവ. േകാേളജ് , നീേലശ�രം
ഇ.എം.എസ്  േ�ഡിയം എ�ിവിട�ളിൽ
സ�ി�ി�്�ൾ നിർ�ാണം �ർ�ിയായി.
(നിർ�ാണം �ർ�ിയായ�ം നിർ�ാണം
�ട���മായ സ�ി�ിംഗ് ��ക�െട
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം-II ആയി േചർ��.)
കായികവ��ിെ� തനത്ഫ�പേയാഗി�ം
സ�ി�ി�്��കൾ നിർ�ി���്. ക�ർ
ജി�യിെല ��േ�ാ�രിൽ അ�ാരാ�
സ�ി�ി�്�ൾ നിർ�ാണം ഉടൻ �ട�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനനബനന  -I
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അനുബനന  -II

കകിഫഫ്ബകി പദ്ധതകികളകില് പൂര്തകിയയായ സസകിമകിനഗഫ് പൂളുകള

1) ചകിറ്റൂര് ഗവ.കകയാകളജഫ് കസയാര്ടഫ്സഫ് കകയാനപ്ലകഫ്
2) നനീകലേശസരന ഇ.എന.എസഫ് കസ്റ്റേഡകിയന
3) പറളകി സ്കൂള

കകിഫഫ്ബകി പദ്ധതകികളകില് നകിര്മയാണന പുകരയാഗമകിക്കുന്ന സസകിമകിനഗഫ് പൂളുകള

1) മയാനകവദന് ജകി.എചഫ്.എസഫ്.എസഫ് നകിലേമ്പൂര് മകിനകി കസ്റ്റേഡകിയന കകയാനപ്ലകഫ്, മലേപ്പുറന
2) തകിരുവനന്തപുരന കതയാമസഫ് സസബയാസ്റ്റേസ്റ്റ്യന് ഇന്കഡയാര് കസ്റ്റേഡകിയന, ഇടവ, വര്ക്കലേ
3) ആലേപ്പുഴ ഉദയകുമയാര് ഇന്കഡയാര് കസ്റ്റേഡകിയന
4) തൃശ്ശൂര് ഐ.എന.വകിജയന് ഇന്കഡയാര് കസ്റ്റേഡകിയന
5) വയനയാടഫ് സകി.സക.ഓനകയാരനയാഥന് ഇന്കഡയാര് കസ്റ്റേഡകിയന
6) കയാസറകഗയാഡഫ് തൃക്കരകിപ്പൂര് എന.ആര്.സകി.കൃഷ്ണന് ഇന്കഡയാര് കസ്റ്റേഡകിയന
7) തയാനൂര് കസ്റ്റേഡകിയന
8) പയ്യന്നൂര് മുനകിസകിപ്പല് കസ്റ്റേഡകിയന
9) കണ്ണൂര് ജകിമകി കജയാര്ജഫ് ഇന്കഡയാര് കസ്റ്റേഡകിയന
10)സപയാന്നയാനകി നകിളതനീരന അകസയാടകികഫ് കസയാര്ടഫ്സഫ് കകയാനപ്ലകഫ് 

S.O


