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1-ാ മത് ക  ഴികക ട് ജിലല  പ്രഥമ  ഒളിമ്പിക് ഗെയിിംസ് 2022 

 റികപ ര്ട്ട്   
 

ഓര്ട്െനൈസിംിിം്   ്മറ്ി രൂരീ രണിം 

ുകരളഺ ഒള഻മ്പ഻ക് അുസഺസ഻ുയഷീന്പ ന഻ര്ു േശമനഽസര഻ച്ച് ഒന്നഺമത് ുകരളഺ ഒള഻മ്പ഻ക്

ീഗയ഻ിംസ഻ന്ീറ മഽുന്നഺട഻യഺയ഻എലലഺ ജ഻ലലകള഻ലഽിം വ഻വ഻ധങ്ങളഺയ പരഽപഺട഻കള്  ആസാത്രണിം 
ീെയ്യണീമന്ന ആഹവഺനമനഽസര഻ച്ച് ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ലഽിം വ഻വ഻ധങ്ങളഺയ പരഽപഺട഻കള്  
സിംഘട഻ന്ഫ഻ച്ചു , 2021-നവിംബര് മഺസിം 20-ാഺാിം ര഻യ്യര഻ ുകഺഴ഻ുകഺട് മലബഺര്പഺലസ്

ഓഡ഻ുറഺറ഻യത്ത഻ല് ീവച്ച് ബഹഽമഺനീന്ഫട്ട സിംസ്ഥഺന കഺയ഻ക മത്ര഻ക് സവ഼കരണിം നല്ക഻യ

െടങ്ങ഻ല്  ബഹഽമഺനീന്ഫട്ടുകരളഺ ഒള഻മ്പ഻ക് അുസഺസ഻ുയഷന്  ത്പസ഻ഡണ്ട് ത്ശ഼ Vസഽന഻ല്കഽമഺര് 
അദ്ധ്യക്ഷനായനഺയ഻രഽന്നഽ  ത്പസ്രഽര ുയഺഗത്ത഻ല് ഓര്ഗൂനസ഻ിം്  ക്മററ഻ ജനറല് കണ്വ഼നറഺയ഻
ുകഺര്പുറഷന് ീഡപയാട്ട഻ ുമയര് ത്ശ഼ മഽസഺഫ഻ര് അഹ്മറദ഻ീനയഽിം, ീെയര്മഺനഺയ഻ ജ഻ലലഺ 
സ്ുപഺര്ട്സ്ീകൌന്സ഻ല്ത്പസ഻ഡന്റ്ത്ശ഼ഒരഺജുഗഺപഺല഻ീനയഽിം ര഻രീെടഽത്തഽ  .രഽടര്ന്ന് വ഻വ഻ധ
സബ്-ക്മററ഻കള്ക്രാപിംനല്ക഻. 

2021-നവിംബര്-25 ന്റ  ുെര്ന്ന ഓര്ഗൂനസ഻ിം്  ക്മററ഻ ുയഺഗത്ത഻ല് ജനഽവര഻ 1 മഽരല്

ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ മത്സരങ്ങള് ആരിംഭ഻ച്ച് ജനഽവര഻ 30-ന്റ സമഺപന സു്മറളനിം നടത്തഺന്

ര഼രഽമഺന഻ച്ചു. ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക് ീഗയ഻ിംസ഻ന്ീറ ഔപെഺര഻ക ഉത്ഘഺടനിം 2022 ജനഽവര഻-15 ന്റ

അകവഺട഻ക് മത്സരുത്തഺടനഽബന്ധ഻ച്ച് നടകഺവ് സവ഻്മറ഻ിം്  പാള഻ല് ീവച്ച് നടത്തഺന് ുയഺഗിം
ര഼രഽമഺന഻ച്ചു. ഉത്ഘഺടകനഺയ഻ുകഺഴ഻ുകഺട്M.P ത്ശ഼ MK രഺഘവീനയഽിംമഽഖയഺര഻ഥ഻യഺയ഻ ത്ശ഼
ുരഺട്ടത്ത഻ല്രവ഼ുത്േന്MLA-ുയയഽിംര഼രഽമഺന഻ച്ചു. 

മത്സര വ഻ജയ഻കള്ക് ഒള഻മ്പ഻ക് അുസഺസ഻ുയഷന്ീറ െ഻ഹ്നവഽിം ഒള഻മ്പ഻ക് ീഗയ഻ിംസ഻ന്റീറ
െ഻ഹ്നവഽിം പര഻ച്ച ീമഡലഽകളുിം ീസര്ട്ട഻ഫ഻കറുകളുിം നല്കഺനഽിം, സിംസ്ഥഺന രല മത്സരങ്ങള഻ല്  
പീെടഽകഽന്ന എലലഺ കഺയ഻ക രഺരങ്ങള്കഽിം ജ഻ലലയഽീട യാണ഻ുഫഺിം നല്കഽവഺനഽിം ുയഺഗിം
ര഼രഽമഺന഻ച്ചു.ജ഻ലലഺ രല മത്സരങ്ങളുീട ഭിംഗ഻യഺയ നടത്ത഻ന്ഫ഻ന്റ ുവണ്ട഻ അുസഺസ഻ുയഷനഽകള്ക്
െ഻ലവഺകഽന്ന രഽക സിംസ്ഥഺന വ഻ഹ഻രത്ത഻ന്റ പഽറുമ സ്ുപഺണ്സര്ഷ഻ന്ഫ഻ലാീടയഽിം കീണ്ടത്തഺന്

ര഼രഽമഺന഻ച്ചു. വ഻ജയ഻കള്കഽള്ള ുത്ടഺഫ഻കള് അരഺത് അുസഺസ഻ുയഷനഽകുളഺട് നല്കഺന്

ന഻ര്ു േശ഻കഺനഽിംര഼രഽമഺന഻ച്ചു. 

കല കെ  പ്ര  ശസിം :    

       2021 ഡ഻സിംബര്  28-ാഺാിം ര഻യ്യര഻ രഺവ഻ീല 10 മണ഻ക് ആരഺധനഺ ടാറ഻സ്റ്റ് ുഹഺമ഻ല്  
ത്പവര്ത്ത഻കഽന്ന ത്പഥമ ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക് ീഗയ഻ിംസ് ഓര്ഗൂനസ഻ിം്  ക്മററ഻ 
ഓഫ഼സ഻ല്  ീവച്ച് ജ഻ലലഺ സ്ുപഺര്ട്സ് ീകൌണ്സ഻ല്  ത്പസ഻ഡന്പ് ത്ശ഼ ഒ രഺജുഗഺപഺല഻ീന്പ 
സഺന്ന഻ദ്ധ്യത്ത഻ല്  ബഹഽമഺനീന്ഫട്ട ുകഺഴ഻ുകഺട് ുകഺര്ന്ഫുറഷന്  ീഡപയാട്ട഻ ുമയര് ത്ശ഼ മഽസഺഫ഻ര്
അഹ്മറദ് ുലഺുഗഺ ത്പകഺശനിം ീെയ്രഽ  െടങ്ങ഻ല്  ജ഻ലലഺ ീസത്കട്ടറ഻ ത്ശ഼ C സരയന്  സവഺഗരിം 
പറെഽ  ജ഻ലലഺ ത്ടഷറര്  ത്ശ഼ ആര഻ഫ് CP, സ഼ന഻യര്  ൂവസ് ത്പസ഻ഡന്റ്  ത്ശ഼ Dr  ുറഺയ് ുജഺണ്  
V എന്ന഻വര്  ആശിംസകളര്ന്ഫ഻ച്ചു  
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പ്രഥമ ക  ഴികക ട് ജിലല  ഒളിമ്പിക് ഗെയിിംസ് ഉത്ഘ ടസിം:     

     ത്പഥമ ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക് ീഗയ഻ിംസ് ഉത്ഘഺടനിം ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ
അകവഺട്ട഻ക്മത്സരങ്ങുളഺീട 15-1-2022 -ന്റനടകഺവ്സ്ുപഺര്ട്സ്കൌണ്സ഻ല്സ഻്മറ഻ങ്പാള഻ല്ീവച്ച്
ബഹഽമഺനീന്ഫട്ട ുകഺഴ഻ുകഺട് MP ത്ശ഼ MK രഺഘവന് ന഻ര്വഹ഻ച്ചു  െടങ്ങ഻ല് ജ഻ലലഺ സ്ുപഺര്ട്സ്

കൌണ്സ഻ല്ത്പസ഻ഡണ്ട്ത്ശ഼ഓ.രഺജുഗഺപഺല്അധയക്ഷനായനഺയ഻രഽന്നഽ. രഽടര്ന്ന്ബഹഽമഺനീന്ഫട്ടMPത്ശ഼MK

രഺഘവന് ീരള഻യ഻ച്ച ദ഼പശ഻ഖ ഒള഻മ്പ഻ക്അുസഺസ഻ുയഷന് ജ഻ലലഺ ത്പസ഻ഡണ്ട് ത്ശ഼ KT ുജഺസഫ഻ന്റ

ൂകമഺറ഻. രഽടര്ന്ന് ത്പസ഻ഡന്റ഻ല് ന഻ന്നഽിം കഺയ഻കരഺരങ്ങള്ഏറുവഺങ്ങ഻. ത്ശ഼ Dr ുറഺയ് ുജഺണ് V

സവഺഗരിംപറെെടങ്ങ഻ല് ത്ശ഼KJമത്തഺയ഻ ,ത്ശ഼സഽരയഺഗഫാര് ,ത്ശ഼ ുജഺള഻ എന്ന഻വര്സിംസഺര഻ച്ചു 
ത്ശ഼Cശശ഻ധരന്നേ഻പറെഽ  

 

01-01-2022-ന്റ റയ഻ഫ഻ള് ഷാട്ട഻ിം്  മത്സരുത്തഺീട ഒന്നഺമത് ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക്

ീഗയ഻ിംസ഻ന്റസമഺരിംഭിംകഽറ഻ച്ചു. 

1. RIFLE AND PISTOL SHOOTING COMPETITION 

ത്പഥമുകഺഴ഻ുകഺട്ജ഻ലലഺഒള഻മ്പ഻ക് ൂറഫ഻ള്  & പ഻സ്റ്റല് ഷാട്ട഻ിം് മത്സരങ്ങള്  2022ജനഽവര഻
1ന്റരഺവ഻ീല 8 മണ഻ക്ുകഺഴ഻ുകഺട്ജ഻ലലഺൂറഫ഻ള്അുസഺസ഻ുയഷന് ഷാട്ട഻ിം്  ുറഞ്ച഻ല് - ീവച്ച്
ത്ശ഼.സ഻സരയന്,(ീസത്കട്ടറ഻-KDOA)ഉത്ഘഺടനിംന഻ര്വഹ഻ച്ചു. ജ഻ലലഺഒള഻മ്പ഻ക്അുസഺസ഻ുയഷന്ത്ടഷറര്  
ത്ശ഼.CPആര഻ഫ് KDOA ന഻ര഼ക്ഷനായകനഺയ഻ പീെടഽത്തഽ . ീമഺത്തിം59ഷാട്ടര്മഺര്രജ഻സ്റ്റര്ീെയ്യുകയഽിം50

ഷാട്ടര്മഺര്പീെടഽകഽകയഽിംീെയ്രഽ.രഺത്ര഻8മണ഻ുയഺീടമത്സരങ്ങള്പാര്ത്ത഻യഺയ഻. 

 

2. CYCLING 

ഒന്നഺമത്ുകഺഴ഻ുകഺട്ജ഻ലലഺഒള഻മ്പ഻ക്ീഗയ഻ിംസ് ൂസക്഻ിം്  മത്സരങ്ങള്   2022   ജനഽവര഻7 ന്റ 

അട഻വഺരത്ത് ീവച്ച് ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക് അുസഺസ഻ുയഷന്  അിംഗിം ത്ശ഼ KV അന്ബുല്  മജ഼ദ്  
ഉത്ഘഺടനിം ീെയ്രഽ ജ഻ലലഺ അുസഺസ഻ുയഷന്  ീസത്കട്ടറ഻ ത്ശ഼ അഭ഻ജ഻ത്ത് ബഺബഽ സവഺഗരിം 
പറെഽ  ത്ശ഼ നഺസര്  കണലഺട് അദ്ധ്യക്ഷനായനഺയ഻  സ്ുപഺര്ട്സ് ീകൌണ്സ഻ല്  ീമമ്പര്  ത്ശ഼ TM 
അന്ബുറഹ഻മഺന്  ,ത്ശ഼ റ഻യഺസ് കണലഺട്, ത്ശ഼ ഗഫാര്  ഒരുയഺത്ത്, ത്ശ഼മര഻ സ഻ന്ധഽ ുജഺയ്,ത്ശ഼ 
അഭ഻ജ഻ത്ത് ബഺബഽ, ത്ശ഼ PH മഽസ്രഫ, ത്ശ഼ ന഻സഺര്  പട്ടഺമ്പ഻, ത്ശ഼ PH മഽഫ്സ഻ല്, ത്ശ഼  K സഽധ഼ര്  
എന്ന഻വര്  സിംസഺര഻ച്ചു വ഻ജയ഻കള്ക് സ്ുപഺര്ട്സ് ീകൌണ്സ഻ല്  ീമമ്പര്  ത്ശ഼ TM 
അന്ബുറഹ഻മഺന്  ുത്ടഺഫ഻കള്  നല്ക഻  ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക്അുസഺസ഻ുയഷന് ത്ടഷറര്   ത്ശ഼. CPആര഻ഫ്

KDOA ന഻ര഼ക്ഷനായകനഺയ഻   പഽരഽഷ വ഻ഭഺഗത്ത഻ല്  പഽരഽന്ഫഺട഻ സ്ുപഺര്ട്സ് അകഺദമ഻ വ഻ുന്നര്സഽിം 
ുകഺഴ഻ുകഺട് ുമഺുഡണ്  സ്ുപഺര്ട്സ് ക് ് റുസര്സഽിം ആയ഻   
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വന഻രഺ വ഻ഭഺഗത്ത഻ല്  െകഺലകല്  സ്ുപഺര്ട്സ് അകഺദമ഻ വ഻ുന്നര്സഽിം,യഽവ രരങ്്  
സ്ുപഺര്ട്സ് ക് ് രുസര്സഽിം ആയ഻  അട഻വഺരത്ത് ന഻ന്ന്   ആരിംഭ഻ച്ച മത്സരിം രഽശഺരഗ഻ര഻യ഻ല്  
അവസഺന഻ച്ചു  

 

3. BADMINTON  

ഒന്നഺമത്ുകഺഴ഻ുകഺട്ജ഻ലലഺഒള഻മ്പ഻ക്ീഗയ഻ിംസ്ബഺഡ്മ഻ന്ററണ് മത്സരങ്ങള്  2022ജനഽവര഻11, 

12ര഼യര഻കള഻ല് ുവുങ്ങര഻യ഻ല് ഇന്ുഡഺര്  ുസ്റ്റഡ഻യത്ത഻ല്  ീവച്ച് നടന്നഽ  രഺവ഻ീല 9 മണ഻ക്
ഗവ. ുകഺുളജ് ഓഫ് ഫ഻സ഻കല് എഡയാുകഷന്റീറ ഡ഻ന്ഫഺര്ട്ട്ീമന്റ് ീഹഡ് ത്ശ഼ ുറഺയ് ുജഺണ് V

പര഻പഺട഻ ഉദ്ഘഺടനിം ീെയ്രഽ . 2022 ജനഽവര഻ 12  ന്റ ൂവകഽുന്നരിം 5:30 ന്റ KDBA ത്ടഷറര് ത്ശ഼
ഹര഻കിഷ്ണന് ീക സ്മറഺനവ഻രരണിം ന഻ര്വഹ഻ച്ചു . ുകഺവ഻ഡ് മഺനദണ്ഡങ്ങള്അനഽസര഻ച്ച്, ത്ശ഼
സഞ്ജ഼വ്സഺബഽ (ത്പസ഻ഡന്റ്, KDBA), ത്ശ഼ ുറഺയ് ുജഺണ് V (ഒബ്സര്വര്, KDOA) , ത്ശ഼ A നഺസര് (NIS
ുകഺച്ച്), ത്ശ഼  PV ത്ശ഼ജ഻ത്ത് (ുദശ഼യരഺരിം), ത്ശ഼വ഻ജയ്കിഷ്ണ (ുദശ഼യരഺരിം)എന്ന഻വരടങ്ങ഻യ ഒരഽ
ീസലക്ഷനായന്ക്മറ഻റ഻രാപ഼കര഻ച്ചു. 

 

4. HOCKEY  
   ുകഺഴ഻ുകഺട്ജ഻ലലഺഒള഻ിംപ഻ക് ീഗയ഻ിംസ് ുഹഺക഻മത്സരിം 9/01/2022ന്റക഻ണഺുേര഻സ്കാള്

ത്ഗൌണ്ട഻ല് നടന്നഽ.രഺവ഻ീല 8 മണ഻ക്  നടന്ന െടങ്ങ് മഽന് സിംസ്ഥഺന രഺരവഽിം മഽന് കഺല഻കറ്
യാണ഻ുവഴ്സ഻റ഻ രഺരവഽമഺയ ത്ശ഼അന്ബുല്സമ഼ര്ഉത്ഘഺടനിംന഻ര്വഹ഻ച്ചു.ടാര്ണീമന്ററ഻ല്പഽരഽഷ

വന഻രഺ മത്സരങ്ങള഻ലഺയ഻ 5 ട഼മഽകള്പീെടഽത്തഽ .സ്ുപഺര്ട്സ് കൌണ്സ഻ല്ൂവസ് ത്പസ഻ഡന്ററഽിം
ജ഻ലലഺ ഒള഻ിംപ഻ക് ക്മറ഻റ഻ എക്സ഻. ൂവ. ത്പസ഻ഡണ്ടഽമഺയ  ത്ശ഼ Dr. ുറഺയ് ുജഺണ് V   

ന഻ര഼ക്ഷനായകനഺയ഻.ൂവക഼ട്ട് നടന്ന പഽരഽഷന്ഩഺരഽീട അരയരിം വഺശ഻ുയറ഻യ ുപഺരഺട്ടത്ത഻ല് ൂട
ുത്ബകറ഻ല് AMHA ുകഺഴ഻ുകഺട്  3-1 എന്ന ുപഺയന്ററ഻ലഺണ് ധയഺന്റച്ചേ്  ുകഺഴ഻ുകഺട്-  ീന  

ുരഺല്ന്ഫ഻ച്ചത്. വന഻രകളുീട  ൂഫനല഻ല് നടകഺവ് സ്കാള഻ീന ുരഺല്ന്ഫ഻ച്ചു ധയഺന്െേ് ുഹഺക഻
ുജരഺകളഺയ഻ . സമഺപന െടങ്ങ഻ല് ുകരള മഺുസ്റ്റഴ്സ് ീെയര്മഺന് ത്ശ഼ അന്ബുല് കര഼ിം
വ഻ജയ഻കള്കഽള്ള ുത്ടഺഫ഻സ്മറഺന഻ച്ചു .െടങ്ങ഻ല് ുകഺഴ഻ുകഺട് ുഹഺക഻ ത്പസ഻ഡന്റ് ത്ശ഼അന്ബുല്

മജ഼ദ്, ുകഺഴ഻ുകഺട് ുഹഺക഻ ീസത്കട്ടറ഻ ത്ശ഼ ഫ഻ുറഺസ് ുരരത്ത്, ജ഻ലലഺ സ്ുപഺര്ട്സ് കൌണ്സ഻ല്

എക്സ഻കയാട്ട഼വ്ീമമ്പര് ത്ശ഼ദ഻ല്ന,ുകഺഴ഻ുകഺട്ുഹഺക഻എക്സ഻കയാട്ട഼വ്ീമിംുബര്സ് ത്ശ഻അന്ബുല്

സമ഼ര്,മഽഹ്മറദ്, ത്ശ഼ സഽന഻ല്, ത്ശ഼ സഫ഼ര്, ക഻ണഺുേര഻ സ്കാള് PTA ത്പസ഻ഡന്റ് ത്ശ഼ സ഻ജ഻ത്ഖഺന്

എന്ന഻വര്പീെടഽത്തഽ. 
 

5.  BASKET BALL      

 ഒന്നഺമത്ുകഺഴ഻ുകഺട്ജ഻ലലഺഒള഻മ്പ഻ക്ീഗയ഻ിംസ് ബഺസ്കറ്ുബഺള്സ഼ന഻യര്പഽരഽഷ/വന഻രഺ
മത്സരങ്ങള്  2022 ജനഽവര഻9,10 ര഼യര഻കള഻ല്സ഻ല്വര്ഹ഻ല്സ്ഹയര്ീസകന്ഡറ഻സ്കാള഻ലഽിം,  
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ുഡഺക്ടര്CBC വഺരയര്ീമു്മറഺറ഻യല്ബഺസ്കറ്ുബഺള്ുകഺര്ട്ട്ലഽിംീവച്ച്നടത്ത഻.െഺമ്പയന്ഷ഻ന്ഫ഻ല്

പഽരഽഷ/ വന഻രഺ വ഻ഭഺഗത്ത഻ല് സ഻ല്വര് ഹ഻ല്സ് ഹയര്ീസകന്ഡറ഻ സ്കാള് െഺമ്പയന്ഩഺരഺയ഻. 
ൂഫനല഻ല് പഽരഽഷ വ഻ഭഺഗത്ത഻ല് ബഺസ്കറ്ുബഺള് ലുവഴ്സ് അുസഺസ഻ുയഷന്

ുകഺഴ഻ുകഺട഻ീനയഽിം, വന഻രഺ വ഻ഭഺഗത്ത഻ല് ഗവണ്ീമന്് ുകഺുളജ് ഓഫ് ഫ഻സ഻കല്

എജഽുകഷുനയഽിം ുരഺല്ന്ഫ഻ച്ചത്.ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക്അുസഺസ഻ുയഷന്സ഼ന഻യര്ൂവസ് ത്പസ഻ഡണ്ടഽിം, 
KDOA ന഻ര഼ക്ഷനായകനഽമഺയ   ത്ശ഼Dr  ുറഺയ് ുജഺണ് Vഉദ്ഘഺടനിംീെയ്രഽ .െടങ്ങ഻ല്സ഻ല്വര്ഹ഻ല്സ്

ഹയര് ീസകന്ഡറ഻ സ്കാള് ത്പ഻ന്സ഻ന്ഫല് ഫഺദര് Drബ഻ജഽ ുജഺണ് മഽഖയഺര഻ഥ഻യഺയ഻രഽന്നഽ. ജ഻ലലഺ
ബഺസ്കറ്ുബഺള്അുസഺസ഻ുയഷന് ത്പസ഻ഡണ്ട് ത്ശ഼ുജഺസ്ീസബഺസ്റ്റയന്, ീസത്കട്ടറ഻ ത്ശ഼ുജഺണ്സണ്

ുജഺസഫ്, ത്ശ഼സഽധ഼ര്എന്ന഻വര്പീെടഽത്തഽ.  

 

6. KABADI   

            ഒന്നഺമത് ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക് ീഗയ഻ിംസ് സ഼ന഻യര് പഽരഽഷ- വന഻രഺ കബഡ഻
മല്സരങ്ങള് 2022ജനഽവര഻13-ന്റുകഺഴ഻ുകഺട്VK.കിഷ്ണുമുനഺന്ഇന്ുഡഺര്ുസ്റ്റഡ഻യത്ത഻ല്ീവച്ച് 
നടന്നഽ .പഽരഽഷവ഻ഭഺഗത്ത഻ല്3ട഼കളുിംവന഻രഺവ഻ഭഺഗത്ത഻ല്8ട഼മഽകള്രജ഻സ്റ്റര്ീെയ്രഽ.3നഺഷണല്

റഫറ഻മഺരഽിം4ുസ്റ്ററ്റഫറ഻മഺരഽമഺണ്മത്സരങ്ങള്ന഻യത്ര഻ച്ചത്.വന഻രഺവ഻ഭഺഗിംൂഫനല഻ല്ആദ഻രയ
പഺവങ്ങഺട഻ീനപരഺജയീന്ഫടഽത്ത഻ഗജമഽഖകസുഞ്ചര഻ുജരഺകളഺയ഻. 3  ട഼മഽകള്മത്സര഻ച്ച പഽരഽഷ 
വ഻ഭഺഗിം മത്സരത്ത഻ന്റീറ ൂഫനല഻ല് ഗജമഽഖ കസുഞ്ചര഻ീയ പരഺജയീന്ഫടഽത്ത഻. കഽരഽുക്ഷനായത്ര

ആല഻ന്രറ ക഻ര഼ടിം ുനട഻. മത്സരിം രഺത്ര഻ 9 മണ഻വീര ന഼ണ്ടഽന഻ന്നഽ. മത്സരഺനരരിം ജ഻ലലഺ ട഼മഽകീള
ത്പഖയഺപ഻ച്ചു. മത്സരങ്ങള് ജ഻ലലഺ സ്ുപഺര്ട്സ് കൌണ്സ഻ല് ത്പസ഻ഡണ്ട് ത്ശ഼. O രഺജുഗഺപഺല്

ഉദ്ഘഺടനിം ീെയ്രഽ. ഒള഻മ്പ഻ക് ഗയ഻ിംസ് ജനറല് കണ്വ഼നറഽിം ജ഻ലലഺ കബഡ഻ അുസഺസ഻ുയഷന്

ത്പസ഻ഡണ്ടഽമഺയ ത്ശ഼ സാരയഺഗഫാര് ആധയക്ഷനായര വഹ഻ച്ചു. ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക് അുസഺസ഻ുയഷന്

സ഻ത്കട്ടറ഻യഽിം, KDOA ന഻ര഼ക്ഷനായകനഽമഺയ ത്ശ഼.C. സരയന്മഽഖയഺര഻ഥ഻യഺയ഻രഽന്നഽ.  

  

7.  KARATE     

         ഒന്നഺമത്ുകഺഴ഻ുകഺട്ജ഻ലലഺഒള഻മ്പ഻ക്ീഗയ഻ിംസ് കരഺീട്ട ുകഺമ്പറ഼ഷന് 15-1-2022 ശന഻യഺഴ്െ

ുകഺഴ഻ുകഺട് VK കിഷ്ണുമുനഺന് ഇന്ുഡഺര് ുസ്റ്റഡ഻യത്ത഻ല് ീവച്ച് നടന്നഽ. രഺവ഻ീല 10. 30 ന്റ

ഡ഻സ്ത്ട഻ക്ട്കരഺീട്ടഅുസഺസ഻ുയഷന് ത്പസ഻ഡന്്SENSAIത്ശ഼Pസഽന഻ല്കഽമഺറ഻ന്ീറ അധയക്ഷനായരയ഻ല്

ുകഺഴ഻ുകഺട്സ്റ്റഺന്ഡ഻ങ്ക്മറ഻റ഻ ീെയര്ുപഴ്സണ് ത്ശ഼മര഻കിഷ്ണകഽമഺര഻ ഉദ്ഘഺടനിം ീെയ്രഽ .

െടങ്ങ഻ല് വഺര്ഡ് കൌണ്സ഻ലര് ത്ശ഼ SK അബാബകര്, ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ ബഺസ്കറ്ുബഺള്

അുസഺസ഻ുയഷന് ത്ടഷറര് ത്ശ഼PKവ഻ജയന്എന്ന഻വര്ആശിംസകള്അറ഻യ഻ച്ചു.ഡ഻സ്ത്ട഻ക്റ്കരഺീത്ത

അുസഺസ഻ുയഷന് ീസത്കട്ടറ഻ ത്ശ഼ രര഼ഷ്കഽമഺര്സവഺഗരിംപറെഽ . ുകഺഴ഻ുകഺട്ജ഻ലലഺഒള഻മ്പ഻ക്

അുസഺസ഻ുയഷന് ത്ടഷറര്  ത്ശ഼. CP ആര഻ഫ് KDOA ന഻ര഼ക്ഷനായകനഺയ഻  ഡ഻സ്ത്ട഻ക്ട് കരഺീത്ത

അുസഺസ഻ുയഷന് റഫറ഻ കൌണ്സ഻ല് ീെയര്മഺന് ത്ശ഼ ുറഺയ് ുമഺന് നേ഻അറ഻യ഻ച്ചു. മത്സരത്ത഻ല്

ുകഺഴ഻ുകഺട്ജ഻ലലയ഻ീലവ഻വ഻ധഭഺഗങ്ങള഻ല്ന഻ന്നഺയ഻116 ുപര്പീെടഽത്തഽ 
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ബാുഡഺകരഺീത്തക്ബ്വടകര 27 ുപഺയ഻ന്റ് ുനട഻ ഒന്നഺിംസ്ഥഺനവഽിം , ഗഺയത്ര഻മഺര്ഷല്ആര്ട്സ്

അകഺദമ഻വടകര13 ുപഺയന്്ുനട഻രണ്ടഺിംസ്ഥഺനവഽിം, അലന്ര഻ലക്കരഺീട്ടസ്കാള്11 ുപഺയ഻ന്്
ുനട഻ മാന്നഺിം സ്ഥഺനവഽിം കരസ്ഥമഺക഻. ഡ഻സ്ത്ട഻ക് കരഺീട്ട അുസഺസ഻ുയഷന് റഫറ഻ കൌണ്സ഻ല്

ീെയര്മഺന് ത്ശ഼ ുറഺയ് ുമഺന്,ീസത്കട്ടറ഻ ത്ശ഼ രുമശ്എന്ന഻വരഽീട ുനരിരവത്ത഻ല് നടന്ന മത്സരങ്ങള്

കസൂര്വയനഺട് ുകഺഴ഻ുകഺട്എന്ന഼ ജ഻ലലകള഻ീലപത്രുണ്ടഺളിം റഫറ഻ ജഡ്ജസ് കഽറമറ ര഼ര഻യ഻ല്

കത്ത , കഽമ഻ീത്ത മത്സരങ്ങള്ന഻യത്ര഻ച്ചു.കഺലത്ത് 9. 30-ന്റആരിംഭ഻ച്ച മത്സരങ്ങള്ൂവകഽുന്നരിം 7-

മണ഻ക്അവസഺന഻ച്ചു. 

 

8. AQUATIC  

   ഒന്നഺമത് ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക് ീഗയ഻ിംസ് അകവഺട്ട഻ക് മത്സരങ്ങള് 15-1-2022 -ന്റ

നടകഺവ് സ്ുപഺര്ട്സ് കൌണ്സ഻ല് സ഻്മറ഻ങ് പാള഻ല് ീവച്ച് നടന്നഽ. അകവഺട്ട഻ക് മത്സരങ്ങളുീട
ഉദ്ഘഺടനിംബഹഽമഺനീന്ഫട്ട ുകഺഴ഻ുകഺട് MP ത്ശ഼ എിം ഗ  രഺഘവന് ന഻ര്വഹ഻ച്ചുെടങ്ങ഻ല് ജ഻ലലഺ
സ്ുപഺര്ട്സ് കൌണ്സ഻ല് ത്പസ഻ഡണ്ട് ത്ശ഼ ഓ. രഺജുഗഺപഺല് അധയക്ഷനായനഺയ഻രഽന്നഽ. രഽടര്ന്ന്
ബഹഽമഺനീന്ഫട്ട MP ത്ശ഼ എിം ഗ  രഺഘവന് ീരള഻യ഻ച്ച ദ഼പശ഻ഖ ഒള഻മ്പ഻ക്അുസഺസ഻ുയഷന് ജ഻ലലഺ
ത്പസ഻ഡണ്ട് ത്ശ഼ KT ുജഺസഫ഻ന്റ ൂകമഺറ഻. രഽടര്ന്ന് ത്പസ഻ഡന്റ഻ല് ന഻ന്നഽിം കഺയ഻കരഺരങ്ങള്

ഏറുവഺങ്ങ഻.KDOAന഻ര഼ക്ഷനായകനഺയ ത്ശ഼ Drുറഺയ്ുജഺണ് Vസവഺഗരിംപറെെടങ്ങ഻ല്ത്ശ഼KJമത്തഺയ഻
,ത്ശ഼ സഽരയഺ ഗഫാര്, ത്ശ഼ C ശശ഻ധരന് എന്ന഻വര് സിംസഺര഻ച്ചു. ത്ശ഼ ുജഺള഻ നേ഻ പറെഽ  
മത്സരങ്ങള഻ല് 18 ക് ുകീള ത്പര഻ന഻ധ഼കര഻ച്ച് 115 രഺരങ്ങള്  പീെടഽത്തഽ. ൂവകഽുന്നരിം നടന്ന

സമഺപന െടങ്ങ഻ല് ഒള഻ിംപ഻ക് അുസഺസ഻ുയഷന് ജ഻ലലഺ ത്പസ഻ഡണ്ട് ത്ശ഼ KT ുജഺസഫ്  
വ഻ജയ഻കള്കഽള്ളുത്ടഺഫ഻കള്വ഻രരണിംീെയ്രഽ    

 

9.  TAEKWONDO   

          ഒന്നഺമത് ുകഺഴ഻ുകഺട്ജ഻ലലഺഒള഻മ്പ഻ക് ീഗയ഻ിംസ് ൂരുകഺുണ്ടഺ ുകഺമ്പറ഼ഷന് 16/01/2022 ന്റ 

(ഞഺയര്) VK കിഷ്ണ ുമുനഺന് ഇന്ുഡഺര് ുസ്റ്റഡ഻യത്ത഻ല് വച്ച് നടന്നഽ   രഺവ഻ീല 10.30 -ന്റ 
ജ഻ലലഺ സ്ുപഺര്ട്സ് കൌണ്സ഻ല് ത്പസ഻ഡന്റ് ത്ശ഼ ഓ  രഺജുഗഺപഺല് െഺമ്പയന്ഷ഻ന്ഫ് ഉദ്ഘഺടനിം 
ീെയ്രഽ  െടങ്ങ഻ന്റ ത്ശ഼  ശരത്കഽമഺര് MR  സവഺഗരിം പറെഽ  െ഼ഫ് പഺത്ടണ് ത്ശ഼  മാസ ഹഺജ഻ 
അദ്ധ്യക്ഷനായര വഹ഻ച്ച െടങ്ങ഻ല്, ഒള഻മ്പ഻ക് അുസഺസ഻ുയഷന് ൂവസ് ത്പസ഻ഡന്റ് ത്ശ഼മര഻  
ുഹമഺ മഺല഻ന഻ ഒബ്സര്വറഺയ഻ പീെടഽത്തഽ  ത്ശ഼ രഺമെത്േന്, ത്ശ഼  ുജയഺര഻ഷ് എന്ന഻വര്  
സിംസഺര഻ച്ചു  ത്ടഷറര് ത്ശ഼  വ഻ുനഺദ്കഽമഺര് നേ഻യഽിം പറെഽ  12 ക് ുകള഻ല് ന഻ന്നഺയ഻ 60 ഓളിം 
രഺരങ്ങള്  മത്സരത്ത഻ല് പീെടഽത്തഽ  മത്സരിം ന഻യത്ര഻കഽന്നര഻നഺയ഻ 7 ഒഫ഼ഷയലഽകളുിം 
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ  ഓവര്ഓള് ഡ഻സ്ത്ട഻ക്ട് സ്ുപഺര്ട്സ് കൌണ്സ഻ല് അകഺദമ഻യഽിം , റസര്അപ് 
ുവള്ഡ് രഺയവഺുണ്ടഺ അകഺദമ഻യഽിം കരസ്ഥമഺക഻  വ഻ജയ഻കള്കഽള്ള ുത്ടഺഫ഻ ജ഻ലലഺ 

ത്പസ഻ഡന്ററഽിം ീസത്കട്ടറ഻യഽിം ുെര്ന്ന് നല്ക഻  മത്സരിം ൂവക഼ട്ട് 4.00 മണ഻ക് അവസഺന഻ച്ചു   
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10.       TENNIS  

          ഒന്നഺമത് ുകഺഴ഻ുകഺട്  ജ഻ലലഺഒള഻മ്പ഻ക്സ്ീടന്ന഼സ്മത്സരിം 2022ജനഽവര഻ 15,16 ര഻യ്യര഻കള഻ല്

ുകഺഴ഻ുകഺട് ുകഺസ്ുമഺുപഺള഻റന് ക് ഻ല് ീവച്ച് നടന്നഽ.രഺവ഻ീല 10 മണ഻ക് ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ
ീടന്ന഼സ്അുസഺസ഻ുയഷന്ത്പസ഻ഡന്റ്ത്ശ഼ ുഡഺ.KA.സലഺിംഉദ്ഘഺടനിംീെയ്രഽ.ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ 
ീസത്കട്ടറ഻ ത്ശ഼ ഫ഻ുറഺസ് അദ്ധ്യക്ഷനായനഺയ഻. Dr ുറഺയ് ുജഺണ് V KDOA ന഻ര഼ക്ഷനായകനഺയ഻. പഽരഽഷ

സ഻ിംഗ഻ള്സ഻ല് 21ുപരഽിംപഽരഽഷന്ഩഺരഽീടഡബ഻ള്സ഻ല് 10 ട഼മഽകളുിംവന഻രഺസ഻ിംഗ഻ള്സ഻ല് 3ുപരഽിം
പീെടഽത്തഽ. രണ്ട് ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ രഺവ഻ീല 7 മഽരല് 11വീരയഽിംൂവക഻ട്ട് 3 മഽരല് 6വീരയഽിം
മത്സരങ്ങള്നടന്നഽ  

 

11.      HANDBALL  

  ഒന്നഺമത് ുകഺഴ഻ുകഺട്ജ഻ലലഺഒള഻മ്പ഻ക് ീഗയ഻ിംസ് ഹഺന്ഡ്ുബഺള്മത്സരങ്ങള്കാടത്തഺയ഻ ീസന്റ്

ുമര഼സ്ഹയര്ീസകന്ഡറ഻സ്കാള് ത്ഗൌണ്ട഻ല്ീവച്ചു 16/01/2022ര഻െള്രഺവ഻ീല 10:30 -ന്റനടന്നഽ .
ജ഻ലലഺഹഺന്ഡ്ുബഺള്അുസഺസ഻ുയഷന്ീസത്കട്ടറ഻ ത്ശ഼സ഻ബ഻മഺനഽവല്സവഺഗരിംആശിംസ഻ച്ചെടങ്ങ്
സ്കാള് HM ത്ശ഼മര഻ E D  ൂഷലജ ഉദ്ഘഺടനിം ീെയ്രഽ.സ്കാള്പ഻ ട഻എ ത്പസ഻ഡണ്ട് ത്ശ഼ മുനഺജ്
കഽമഺരന്അധയക്ഷനായരവഹ഻ച്ചു.ജ഻ലലഺഹഺന്ഡ്ുബഺള്അുസഺസ഻ുയഷന് ുജഺ.ീസത്കട്ടറ഻ ുബസ഻ല് CS 

,അധയഺപകരഺയ ത്ശ഼ ുജഺസ഻ന് ുജഺണ്, ത്ശ഼മര഻ സഽബ഼ന,  എന്ന഻വര്ആശിംസകളര്ന്ഫ഻ച്ച് സിംസഺര഻ച്ച

െടങ്ങ഻ല്ഹഺന്റ്ുബഺള്അുസഺസ഻ുയഷന്ൂവസ് ത്പസ഻ഡന്റ് ത്ശ഼ഷഺജ഻ ുജഺണ്ഏവര്കഽിംനേ഻
അര്ന്ഫ഻ച്ചു. വന഻രഺ വ഻ഭഺഗിം മത്സരങ്ങള഻ല് ീത്പഺവ഻ഡന്സ് വ഻മന്സ് ുകഺുളജ് െഺമ്പയന്ഩഺരഺയ഻.
പന്നാര് ഗവീെന്റ് ഹയര് ീസകന്റററ഻ സ്കാള്, ീസന്റ് ുമര഼സ് ഹയര് ീസകന്റററ഻ സ്കാള്

കാടത്തഺയ഻ എന്ന഻വര് യഥഺത്കമിം രണ്ടഽിം മാന്നഽിം സ്ഥഺനങ്ങള് കരസ്ഥമഺക഻. പഽരഽഷ വ഻ഭഺഗിം
മത്സരങ്ങള് 18/01/2022 ബഽധനഺഴ്െ രഺവ഻ീല 10 മണ഻ക്  കാടത്തഺയ഻ ീസന്റ് ുമര഼സ് ഹയര്
ീസകന്ഡറ഻ സ്കാള് ത്ഗൌണ്ട഻ല് നടന്നഽ. ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക് അുസഺസ഻ുയഷന്

എക്സ഻കയാട്ട഼വ് ൂവസ് ത്പസ഻ഡണ്ടഽിം, KDOA ന഻ര഼ക്ഷനായകനഽമഺയ   ത്ശ഼ Dr  ുറഺയ് ുജഺണ് V 
െഺമ്പയന്ഷ഻ന്ഫ് ഉദ്ഘഺടനിം ീെയ്രഽ .  ത്ടഷറര് ത്ശ഼ ഒ.സഽന഻ല്കഽമഺര്, ൂവസ് ത്പസ഻ഡന്റ് ത്ശ഼ഷഺജ഻
ുജഺണ്, സ്കാള് ത്പ഻ന്സ഻ന്ഫല് ഫഺ. സ഻ബ഻ ഇ്മറഺനഽവല് ീപഺന്പഺറ, ീഹഡ്മ഻സ്ത്ടസ് ത്ശ഼മര഻ ED

ൂഷലജ, സ്റ്റഺഫ് ീസത്കട്ടറ഻ ത്ശ഼ ീത്ഗയ്സണ് ുജഺസ് എന്ന഻വര് സിംസഺര഻ച്ചു. 45 വര്ഷകഺലിം ജ഻ലലഺ
ഹഺന്ഡ്ുബഺള്അുസഺസ഻ുയഷന് ീസത്കട്ടറ഻ആയ഻രഽന്ന ത്ശ഼ ീകരഺമദഺസ഻ീന െടങ്ങ഻ല്ആദര഻ച്ചു.
പഽരഽഷ വ഻ഭഺഗിം മത്സരങ്ങള഻ല് ഗവീെന്റ് ുകഺുളജ് ുകഺടുഞ്ചര഻ െഺമ്പയന്ഩഺരഺയ഻. കാടത്തഺയ഻
ഹഺന്റ്ുബഺള്ക്ബ് , ീസന്റ്ുമര഼സ്ഹയര്ീസകന്റററ഻സ്കാള്മരഽുരഺിംകരഎന്ന഻വര്യഥഺത്കമിം
രണ്ടഽിം മാന്നഽിംസ്ഥഺനങ്ങള്കരസ്ഥമഺക഻.സമഺപനസു്മറളനത്ത഻ല്സ഼ന഻യര് ുദശ഼യഹഺന്ഡ്ുബഺള്

രഺരവഽിം, മലന്ഫുറിം റവനയാ ജ഻ലലഺ സ്ുപഺര്ട്സ് ഓര്ഗൂനസറഽമഺയ ത്ശ഼ മഺനഽവല് പ഻ ീജ
വ഻ജയ഻കള്ക്ുത്ടഺഫ഻കള്സ്മറഺന഻ച്ചു. 
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12.        WUSHU    

ഒന്നഺമത്ുകഺഴ഻ുകഺട്ജ഻ലലഺഒള഻മ്പ഻ക്ീഗയ഻ിംസ് സ഼ന഻യര്(ആണ്,ീപണ്)വാഷഽ ുകഺിംപറ഼ഷന്

2022 ജനഽവര഻ 19ാഺാിം ര഻യ്യര഻  VK കിഷ്ണ ുമുനഺന് ഇന്ുഡഺര്  ുസ്റ്റഡ഻യത്ത഻ല് ീവച്ച്

ബഹഽമഺനയനഺയ MLA ത്ശ഼ PTA റഹ഼ിം ഉദ്ഘഺടനിം ന഻ര്വഹ഻ച്ചു. വാഷഽ അുസഺസ഻ുയഷന് ഓഫ്

ുകഺഴ഻ുകഺട഻ന്റീറത്പസ഻ഡണ്ട്ത്ശ഼ൂസരഺല഻അധയക്ഷനായരവഹ഻ച്ചു.വാഷഽജ഻ലലഺീസത്കട്ടറ഻ത്ശ഼ആര഻ഫ്

CP സവഺഗരിംപറെഽ.16-ഓളിം ക് ുകള഻ല് ന഻ന്നഺയ഻ 90-ഓളിം മല്സരഺര്ത്ഥ഻കള്പീെടഽത്തഽ. ജ഻ലലഺ
ഒള഻മ്പ഻ക് അുസഺസ഻ുയഷന് എക്സ഻കയാട്ട഼വ് ൂവസ് ത്പസ഻ഡന്് ത്ശ഼ Dr. ുറഺയ് ുജഺണ് V

ന഻ര഼ക്ഷനായകനഺയ഻. 90 ുപഺയന്ററഽകുളഺീട പഺലഺഴ഻ വാഷഽ ക് ് ഓവുറഺള് െഺമ്പയന്മഺരഺയ഻. 15

ുപഺയന്ററഽകുളഺീട ുപരഺത്മ്പ വാഷഽ ക് ്ഫസ്റ്റ്റസറന്ഫുിം, 14ുപഺയന്ററഽകുളഺീട വടകരവാഷഽ ക് ്
ീസകന്റ്റസറന്ഫുിംകരസ്ഥമഺക഻.  

 

13.         TABLE TENNIS   

ഒന്നഺമത് ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക് ീഗയ഻ിംസ്  ുടബ഻ള് ീടന്ന഼സ് ുകഺിംപറ഼ഷന്  2022

ജനഽവര഻19- (ശന഻യഺഴ്െ)ന്റുകഺഴ഻ുകഺട്ീസന്റ്ുജഺസഫ്സ്ുകഺുളജ്ുദവഗ഻ര഻യ഻ല്ീവച്ച് നടന്നഽ.
ീസന്റ്ുജഺസഫ്സ്ുകഺുളജ്അഡ്മ഻ന഻സ്ുത്ടററഽിംPET-HOD-യഽമഺയഫഺ.ുബഺണ഻അഗസ്റ്റ഻ന്ഉദ്ഘഺടനിം
ീെയ്രഽ. ുജഺയ഻ന് ീസത്കട്ടറ഻ TTAKDഅഹ്മറദ് Pസവഺഗരിംപറെഽ. (ത്പസ഻ഡന്റ്, TTAKD) ത്ശ഼.സമ഼ര്
അധയക്ഷനായത്പസിംഗിംനടത്ത഻.അന഻ല്കഽമഺര്, ത്ശ഼.സൌമസഽുേയന്പ഻ആശിംസയഽിംസജ഻ന്നസ഼ര്നേ഻യഽിം
പറെഽ. പഽരഽഷ, വന഻രവ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഺയ഻അറഽപുരഺളിംരഺരങ്ങള്മത്സരത്ത഻ല്പീെടഽത്ത഻ട്ടുണ്ട്.
പഽരഽഷ ഡബ഻ള്സഽിം വന഻രഺ ഡബ഻ള്സഽിം അുന്നദ഻വസിം പാര്ത്ത഻യഺയ഻. പഽരഽഷ വ഻ഭഺഗത്ത഻ല്

ുകഺഴ഻ുകഺട് ുടബ഻ള് ീടന്ന഼സ് അകഺദമ഻യഽീട മഽഹ്മറദ് സഺഹ഻ല് െഺമ്പയനഺയ഻ .ുദവഗ഻ര഻
ുകഺുളജ഻ീലഅന്ക഻രവന഻രഺവ഻ഭഺഗത്ത഻ല്െഺമ്പയനഺയ഻. വ഻ജയ഻കള്ക്സ്ു പഺര്ട്സ്കൌണ്സ഻ല്

ൂവസ് ത്പസ഻ഡന്റ് ുഡഺ. ുറഺയ് ുജഺണ് V-യഽിം ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക് അുസഺസ഻ുയഷന്

ീസത്കട്ടറ഻ഇന്െഺര്ജഽിം ന഻ര഼ക്ഷനായകനഽമഺയ ത്ശ഼.ആര഻ഫ്CP യഽിംസ്മറഺനദഺനിംന഻ര്വ്വഹ഻ച്ചു. 
 

14.       JUDO    
   ഒന്നഺമത് ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക് ീഗയ഻ിംസ് ജഽുഡഺ ുകഺിംപറ഼ഷന്  2022 ജനഽവര഻ 20

വയഺഴഺഴ്െ ുപരഺത്മ്പ ീവച്ച് നടന്നഽ. ജ഻ലലഺ ജഽുഡഺ ീസത്കട്ടറ഻ നസ഼ര് PC സവഺഗരിം പറെഽ. ജഽുഡഺ
ത്പസ഻ഡന്റ് സഽന഻ല് കഽമഺര് ീക അദ്ധ്യക്ഷനായനഺയ഻, ുകരളഺ സിംസ്ഥഺന ജാുഡഺ ീസത്കട്ടറ഻ ീറന് PR.

ഉദ്ഘഺടനിംന഻ര്വഹ഻ച്ചു  ജ഻ലലഺഒള഻മ്പ഻ക്അുസഺസ഻ുയഷന്ീസത്കട്ടറ഻ ഇന്െഺര്ജഽിംെഺമ്പയന്ഷ഻ന്ഫ്
ഒബ്സര്വറഽിംആയസ഻.പ഻.ആര഻ഫ്, ുഡഺജ഻ലലഺഭഺരവഺഹ഻കളഺയപ഻.ീക.അഷറഫ്മഺസ്റ്റര്, നവഺസ്

ീക.എ. സഽന഼ഷ് കഽമഺര്, എന്.എിം, ഇസ്മഺയ഻ല് ീക.ീക. ഫഹദ് ീക.എ. എക്സ഻കയാട്ട഼വ് ീമമ്പര്
ആര഻ഫ്പ഻.ട഻.അഷ്റഫ്ഗഽരഽകള് എന്ന഻വര് ആശിംസകള്പറെഽ. 
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െങ്ങുരഺത്ത്പഞ്ചഺയത്ത് ത്പസ഻ഡണ്ട് ഉസ഻ ുവുങ്ങര഻ക് ീമഺമന്റുറഺ നല്ക഻ആദര഻ച്ചു. ജ഻ലലയ഻ീല

വ഻വ഻ധ ക് ുകള഻ല് ന഻ന്നഺയ഻ എഴഽപുരഺളിം പഽരഽഷ വന഻രഺ മത്സരഺര്ത്ഥ഻കള് പീെടഽത്തഽ.
വ഻ജയ഻കളഺയ എലലഺ മത്സരഺര്ത്ഥ഻കള്കഽിം ീമഡലഽകള് നല്ക഻. ൂടുഗഴ്സ് മാകിം ഓവുറഺളിം, 
ഇിംപഺക്ട്പുയ്യഺള഻റസറന്ഫുിം, ത്ഡഺഗണ്കഽറയഺട഻ീസകന്പ്റസറന്ഫ്ക഻ര഼ടവഽിംകരസ്ഥമഺക഻.ീബസ്റ്റ്
ുേുയഴ്സഺയ഻ സ഻ദ്ധ്ഺര്ഥ് പ഻.എിം (Mens) മഺയഺ ത്പദ഼പ് (Womens) എന്ന഻വീര ീരരീെടഽത്തഽ.
വ഻ജയ഻കള്കഽള്ള ീമഡലഽകള് ുകരളഺ ജഽുഡഺ ുജഺയ഻ന്റ് ീസത്കട്ടറ഻യഽിം, ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക്സ്

അുസഺസ഻ുയഷന്ീമമ്പറഽമഺയറഫ഼ഖ്സ഻നല്ക഻.ജ഻ലലഺജാുഡഺൂവസ്ത്പസ഻ഡന്റ്ൂഫസല്പ഻.പ഻
നേ഻പറെഽ. 

 

15.     WEIGHT LIFTING        

 ഒന്നഺമത് ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക് ീവയ഻റ് ല഻ഫ്റ഻്  െഺമ്പയന്ഷ഻ന്ഫ് 2022 ജനഽവര഻    
20-ാഺാിം ര഻യര഻ ുകഺഴ഻ുകഺട് VK കിഷ്ണ ുമുനഺന് ഇന്ു ഡഺര് ുസ്റ്റഡ഻യത്ത഻ല് വച്ച് സ്ുപഺര്ട്സ്

ീകൌണ്സ഻ല് ത്പസ഻ഡന്റ് ത്ശ഼ഓ രഺജുഗഺപഺല് ഉത്ഘഺടനിം ീെയ്രഽ .സിംസ്ഥഺന ഒള഻മ്പ഻ക്ക്മററ഻

ീമമ്പര് ത്ശ഼PKകബ഼ര്സലഺലഅദ്ധ്യക്ഷനായനഺയ഻.സിംസ്ഥഺനീവയ഻റ്ല഻ഫ്റ഻്  ത്പസ഻ഡന്്  ത്ശ഼K ത്ശ഼നഺഥ്

,ജ഻ലലഺ ീവയ഻റ് ല഻ഫ്റ഻്  അുസഺസ഻ുയഷന് ത്പസ഻ഡന്്  ത്ശ഼ Dr. ത്പദ഼പ് ത്ശ഼ധര്, ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക്

അുസഺസ഻ുയഷന് ത്ടഷറര് ത്ശ഼  CPആര഻ഫ്, ത്ശ഼PMമഽസ്മറ഻ല്പഽര഻യറ,KDOA ന഻ര഼ക്ഷനായകന്  ത്ശ഼ Dr
ുറഺയ്ുജഺണ് V,സിംസ്ഥഺനബഺസ്കറ്ുബഺള്അുസഺസ഻ുയഷന്ീസത്കട്ടറ഻ ത്ശ഼ Cശശ഼ധരന്,എന്ന഻വര്
സിംസഺര഻ച്ചു. ആത്ന്ധത്പുദശ഻ല് ീവച്ച് നടന്ന അരര് സര്വകലഺശഺല ീവയ഻റ് ല഻ഫ്റ഻് 

െഺമ്പയന്ഷ഻ന്ഫ഻ല് ുഗഺള്ഡ് ീമഡല് കരസ്ഥമഺക഻യ ുകഺഴ഻ുകഺട്സവുദശ഻യഺയസവഺര഻ ക഻ുഷഺറ഻ന്റ

ജ഻ലലഺീവയ഻റ്ല഻ഫ്റ഻ഗ഻ന്ീറഉപഹഺരിംബഹഽമഺനീന്ഫട്ടമത്ര഻ത്ശ഼അഹ്മറദ്ുദവര്ുകഺവ഻ല്നല്ക഻.
പണ഻കര്ുറഺഡ്യങ്സ്റ്റര്മള്റ഻ജ഻ിംുനഷയിംെഺമ്പയന്ഩഺരഺയ഻. പഽലലൂരഺിംപഺറസ്ുപഺര്ട്സ്അകഺദമ഻
രണ്ടഺിംസ്ഥഺനിംുനട഻. 
 

16.      KHO-KHO    

ഒന്നഺമത് ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക് ീകഺുകഺ മത്സരങ്ങള്  21 -1 -2022  ീവള്ള഻യഺഴ്െ നലലൂര്
ഫഺറാക്മ഻ന഻ുസ്റ്റഡ഻യത്ത഻ല്ീവച്ച്നടന്നഽ. െഺമ്പയന്ഷ഻ന്ഫ്ഫഺറാക്മഽന്സ഻ന്ഫല്ീെയര്മഺന് ത്ശ഼MC

അന്ബുല്റസഺഖ്ഉദ്ഘഺടനിം ീെയ്രഽ. ജ഻ലലഺ ുജഺ. ീസത്കട്ടറ഻വഺസഽസവഺഗരിംആശിംസ഻ച്ചഉദ്ഘഺടന

സു്മറളനത്ത഻ല് ജ഻ലലഺ അുസഺസ഻ുയഷന് ത്പസ഻ഡണ്ട് KT റസഺഖ് അധയക്ഷനായര വഹ഻ച്ചു  ഫുറഺക്
മഽന്സ഻ന്ഫല് കൌണ്സ഻ലര്മഺരഺയ മജ഼ദ്,ന഻ഷഺദ് എന്ന഻വര് ആശിംസകള് അറ഻യ഻കഽകയഽിം
അുസഺസ഻ുയഷന് ീസത്കട്ടറ഻ ീക ൂബജഽ നേ഻ ത്പകഺശ഻ന്ഫ഻കഽകയഽിം ീെയ്രഽ. െഺമ്പയന്ഷ഻ന്ഫ഻ല്

പഽരഽഷ വ഻ഭഺഗത്ത഻ല് 8- ട഼മഽകളുിം വന഻രഺ വ഻ഭഺഗത്ത഻ല് 4- ട഼മഽകളുിം പീെടഽത്തഽ. ഒള഻ിംപ഻ക്

അുസഺസ഻ുയഷന്ീസത്കടറ഻ഇന്െഺര്ജഽിം KDOA ന഻ര഼ക്ഷനായകനഽമഺയ ത്ശ഼ CPആര഻ഫ്മഽഖയത്പഭഺഷണിം
നടത്ത഻. 
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സമഺപനസു്മറളനത്ത഻ല്അുസഺസ഻ുയഷന് ത്പസ഻ഡണ്ട് ീക ട഻ റസഺഖ്അധയക്ഷനായരവഹ഻കഽകയഽിം
സ്മറഺനദഺനിം ന഻ര്വഹ഻കഽകയഽിം ീെയ്രഽ.അുസഺസ഻ുയഷന് ീസത്കട്ടറ഻ ീക ൂബജഽ സവഺഗരവഽിം
ജ഻ലലഺത്ടഷറര്ജല഼ല്ആശിംസഅര്ന്ഫ഻കഽകയഽിംീെയ്രഽസ഻പ഻ശശ഻ധരന്നേ഻ത്പകഺശ഻ന്ഫ഻ച്ചു  

 

17.       FOOT BALL  

ഒന്നഺമത്ുകഺഴ഻ുകഺട്ജ഻ലലഺഒള഻മ്പ഻ക് ഫഽട്ുബഺള്മത്സരങ്ങള്24-01-2022നഽരഺവ഻ീല7.30നഽ
ീസന്് ുജഺസഫ്സ് ുകഺുളജ്, ുദവഗ഻ര഻ ത്ഗൌണ്ട഻ല് ഒള഻മ്പ഻ക് അുസഺസ഻ുയഷന് ീസത്കട്ടറ഻ ഇന്

െഺര്ജഽിം KDOA ന഻ര഼ക്ഷനായകനഽമഺയ ത്ശ഼. CP ആര഻ഫ് ഉത്ഘഺടനിം ീെയ്രഽ. ജ഻ലലഺ ഫഽട്ുബഺള്

അുസഺസ഻ുയഷന്ൂവസ്ത്പസ഻ഡന്്ത്ശ഼.KPമ്മറത്ുകഺയഅദ്ധ്യക്ഷനായരവഹ഻ച്ചെടങ്ങ഻ല്ഫഽട്ുബഺള്

അുസഺസ഻ുയഷന്ത്ടഷറര്ത്ശ഼അന്ബുല്അസ഼സ്സവഺഗരമഺശിംസ഻ച്ചു.ജ഻ലലയ഻ീലഎട്ടുത്പമഽഖട഼മഽകീള
പീെടഽന്ഫ഻ച്ച് നടത്ത഻യ ടാര്ണീമന്് ല഼ുഡഴ്സ്, ഗഽരഽവഺയാരന്ഫന് ുകഺുളജ്, ഫഺറാഖ് ുകഺുളജ്

യാണ഻ുവഴ്സല് ുസഺകര്എന്ന഼ ട഻മഽകള് ീസമ഻ൂഫനല്കള഻കഽവഺന്അര്ഹരഺയ഻  26.01.2022നഽ
ൂവകഽുന്നരിംുകഺര്ന്ഫുറഷന്ുസ്റ്റഡ഻യത്ത഻ല്ീവച്ച്നടന്നൂഫനല്മത്സരത്ത഻ല്ശക്തരഺയഫഺറാഖ്

ുകഺുളജ഻ീനപരഺജയീന്ഫടഽത്ത഻ഗഽരഽവഺയാരന്ഫന് ുകഺുളജ്െഺമ്പയന്ഩഺരഺയ഻രഽടര്ന്ന്നടന്നസമഺപന
െടങ്ങ഻ല് മഽഖയഺര഻ഥ഻ ജ഻ലലഺഒള഻മ്പ഻ക്അുസഺസ഻ുയഷന് ത്പസ഻ഡണ്ട് ത്ശ഼. KT ുജഺസഫ്സ്മറഺനദഺനിം
നടത്ത഻. ഫഽട്ുബഺള്അുസഺസ഻യുയഷന് ത്ടഷറര്അദ്ധ്യക്ഷനായരവഹ഻ച്ചെടങ്ങ഻ല്ൂവസ് ത്പസ഻ഡന്്

കബ഼ര്ദഺസ് സവഺഗരിം ആശിംസ഻ച്ചു. ഒള഻മ്പ഻ക് അുസഺസ഻ുയഷന് ീസത്കട്ടറ഻ ഇന് െഺര്ജഽിം KDOA 
ന഻ര഼ക്ഷനായകനഽമഺയ ത്ശ഼. സ഻.പ഻. ആര഻ഫ് ആശിംസകള് അര്ന്ഫ഻ച്ചു. ത്ശ഼. ൂഹുത്ദഺസ് എിം പ഻ നേ഻
ത്പകഺശ഻ന്ഫ഻ച്ചു. 

 

18. RUGBY    

ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക് റ് ബ഻ മത്സരങ്ങള് 2022 ജനഽവര഻ 25-ന്റ കട്ട഻ന്ഫഺറ േഺന്ഫറ
ുസ്റ്റഡ഻യത്ത഻ല് ീവച്ച് നടന്നഽ. സിംസ്ഥഺന ഒള഻മ്പ഻ക് ക്മററ഻ ീമമ്പര് ത്ശ഼  TM അന്ബു റഹ഻മഺന്

ഉത്ഘഺടനിം ീെയ്രഽ.ജ഻ലലഺ ീസത്കട്ടറ഻ ത്ശ഼ സഽകഽമഺരന്  സവഺഗരിം പറെഽ ജ഻ലലഺ റ് ബ഻ 
അുസഺസ഻ുയഷന്  ത്പസ഻ഡന്പ് ത്ശ഼ ുപഺകര്  മഺസ്റ്റര്  അദ്ധ്യക്ഷനായര വഹ഻ച്ചു   അമല്  ുസരഽ 
മഺധവന്  നേ഻ പറെഽ ുകഺഴ഻ുകഺട്ജ഻ലലഺഒള഻മ്പ഻ക്അുസഺസ഻ുയഷന്ീസത്കട്ടറ഻ഇന്െഺര്ജ് ത്ശ഼.
CPആര഻ഫ് ന഻ര഼ക്ഷനായകനഺയ഻. സമഺപന െടങ്ങ഻ല്  ത്ശ഼ സച്ച഻ന്  കഽമഺര്  സ്മറഺനദഺനിം നടത്ത഻  പഽരഽഷ 
വ഻ഭഺഗത്ത഻ല്  അള്ട്ട഻ുമറ് ബഺലഽുേര഻ റ് ബ഻ അകഺദമ഻ വ഻ുന്നര്സഽിം, ീമഡ഻കല്  ുകഺുളജ് സ്ുപഺര്ട്സ് 
അകഺദമ഻ റുസര്സഽിം ആയ഻  വന഻രഺ വ഻ഭഺഗത്ത഻ല്  ുത്പഺവ഻ഡന്സ് വഽമണ്സ് ുകഺുളജ് വ഻ുന്നര്സഽിം, 
െകഺലകല്  ൂഹസ്കാള്  റുസര്സഽിം ആയ഻  200 കഺയ഻ക രഺരങ്ങള്  മത്സരത്ത഻ല്   പീെടഽത്തഽ   

 

19. ARCHERY    

  ുകഺഴ഻ുകഺട്ജ഻ലലഺഒള഻മ്പ഻ക് ീഗയ഻ിംസ് ആര്ച്ചറ഻െഺമ്പയന്ഷ഻ന്ഫ് ,2022ജനഽവര഻28 -ന്റനന്ഩണ്ട

ഹയര്ീസകന്ഡറ഻സ്കാള്ത്ഗൌണ്ട഻ല്ീവച്ചുനടന്നഽ. 
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ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ ആര്ച്ചറ഻ അുസഺസ഻ുയഷന് ത്പസ഻ഡണ്ട്, ത്ശ഼ ീക വ഻ സ഻േ഻ഖ഻ന്റീറ
അധയക്ഷനായരയ഻ല്, നന്ഩണ്ട ത്ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത്പര഻മാന്നഺിം വഺര്ഡ് ീമമ്പര്, ത്ശ഼ ബ഻ന഼ഷ്ഏറഺുഞ്ചര഻
ഉദ്ഘഺടനിംീെയ്രഽ. ഒബ്സര്വറഺയ഻ ജ഻ലലഺഒള഻മ്പ഻ക്ക്മറ഻റ഻ ൂവസ് ത്പസ഻ഡണ്ട് ത്ശ഼ C ശശ഻ധരന്

മഺസ്റ്റര് (സിംസ്ഥഺനബഺസ്കറ്ുബഺള്അുസഺസ഻ുയഷന്ജനറല്ീസത്കട്ടറ഻)മഽഖയത്പഭഺഷണിംനടത്ത഻ .
ുകഺഴ഻ുകഺട്ജ഻ലലഺആര്ച്ചറ഻അുസഺസ഻ുയഷന്ുജഺയ഻ന്ീസത്കട്ടറ഻, ത്ശ഼ GM ുജഺണ഻സവഺഗരവഽിം ത്ശ഼, 
മനഺഫ്AK(NIS ീകഺച്ച്,/ുദശ഼യീമഡല്ുജരഺവ്),ത്ശ഼ മഽഹ്മറദ്റഫ഼ഖ്മഺസ്റ്റര്, HM (ഇന്െഺര്ജ് NHSS ), 

ത്ശ഼മര഻ ത്പജ഼നട഼ച്ചര്, എന്ന഻വര്ആശിംസയഽിം, ത്ശ഼ AK ത്ഗ഻ജ഼ഷ്മഺസ്റ്റര്(ീസത്കട്ടറ഻, ഡ഻സ്ത്ട഻ക്ആര്ച്ചറ഻
അുസഺസ഻ുയഷന്ുകഺഴ഻ുകഺട്) നേ഻യഽിംപറെഽ. 
 

20.  ATHLETICS  
ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ ഒള഻മ്പ഻ക് അത്-ലറ഻ക്സ്  മ഼റ് പഽലലൂരഺമ്പഺറ ീസന്റ് ുജഺസഫ്സ്ഹയര്

ീസകന്റററ഻സ്കാള് ത്ഗൌണ്ട഻ല് ീവച്ചു 2022-ജനഽവര഻-29-ന്റ  നടന്നഽ.മഽന്എിം.എല്.എ ത്ശ഼ ുജഺര്ജ്M

ുരഺമസ്െഺമ്പയന്ഷ഻ന്ഫ്ഉദ്ഘഺടനിംീെയ്രഽ.ുകരളസ്ുപഺര്ട്സ്കൌണ്സ഻ല്അിംഗിം ത്ശ഼PTഅഗസ്റ്റ഻ന്

അധയക്ഷനായരവഹ഻ച്ചു. ത്ശ഼ ുജഺള഻ുജഺസഫ് ,ുകഺഴ഻ുകഺട്ജ഻ലലഺഒള഻മ്പ഻ക്അുസഺസ഻ുയഷന്ീസത്കട്ടറ഻
ഇന്െഺര്ജഽിംKDOAന഻ര഼ക്ഷനായകനഽമഺയത്ശ഼.CPആര഻ഫ്, ത്ശ഼ സ഻ുജഺമഺുളഺല, ത്ശ഼ ുജഺസ്മഺരയഽ, ത്ശ഼ ട഻.ട഻
കഽരയന്, ത്ശ഼ അമല്ുരഺമസ്, ത്ശ഼ CTഇല്യഺസ്എന്ന഻വര്ആശിംസകള്ുനര്ന്നഽ.ജ഻ലലഺഅത്-ലറ഻ക്സ്

അുസഺസ഻ുയഷന് ീസത്കട്ടറ഻ ത്ശ഼ ീക.എിം ുജഺസഫ്സവഺഗരവഽിം ത്ശ഼ ുടഺമ഻ ീെറ഻യഺന് നേ഻യഽിം
പറെഽ.പഽലലൂരഺിംപഺറ മലബഺര്സ്ുപഺര്ട്സ്അകഺദമ഻ഓവുറഺള്െഺമ്പയന്മഺരഺയ഻. ുദവഗ഻ര഻
ുകഺുളജഺണ്രണ്ടഺിംസ്ഥഺനിം.ജ഻ലലഺസ്ുപഺര്ട്സ്കൌണ്സ഻ല്എക്സ഻കയാട്ട഼വ്ക്മറ഻റ഻അിംഗവഽിംഅത്

ലറ്സ്അുസഺസ഻ുയഷന്ീസത്കട്ടറ഻യഽമഺയത്ശ഼ ീക.എിംുജഺസഫ്ുജരഺകള്ക്ുത്ടഺഫ഻സ്മറഺന഻ച്ചു.  
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UPDATD  LIST OF KOZHIKODE DISTRICT OLYMPIC GAMES ON  31-01-2022 

SL 
NO NAME OF ASSOCIATION PLACE OF COMPETITION   DATE 

NAME OF 
OBSERVER 

01 RIFLE SHOOTING RIFLE CLUB, KOZHIKODE 1-JAN-2022 ARIF CP 

02 CYCLING KODENCHERY 7-JAN-2022 ARIF CP 

03 BADMINTON VENGERI  INDOOR STADIUM 7-JAN-2022 Dr. ROY JOHN V 

04 HOCKEY KINASSERY 9-JAN-2022 DILNA 

05 BASKET BALL SILVER HILLS & MANANCHIRA 9& 10 -JAN-2022 Dr. ROY JOHN V 

06 KABADI VK KRISHNA MENON IDOOR STADIUM 13-JAN-2022 C. SATHYAN 

07 KARATE VK KRISHNA MENON IDOOR STADIUM 15-JAN-2022 ARIF CP 

08 AQUATIC NADAKKAVU SWIMMING POOL 15-JAN-2022 Dr. ROY JOHN V 

09 TAEKWONDO VK KRISHNA MENON IDOOR STADIUM 16-JAN-2022 HEMA 

10 TENNIS COSMOPOLITAN CLUB 15& 16 -JAN-2022 Dr. ROY JOHN V 

11 HANDBALL KOODATHAI HSS 16&18-JAN-2022 Dr. ROY JOHN V 

12 WUSHU VK KRISHNA MENON IDOOR STADIUM 19-JAN-2022 Dr. ROY JOHN V 

13 TABLE TENNIS DEVAGIRI INDOOR STADIUM 19-JAN-2022 ARIF CP 

14 JUDO KUTTIADY 20-JAN-2022 ARIF CP 

15 WEIGHT LIFTING VK KRISHNA MENON IDOOR STADIUM 20-JAN-2022 Dr. ROY JOHN V 

16 KHO-KHO FEROK NALLOOR MINI STADIUM 21-JAN-2022 ARIF CP 

17 FOOT BALL DEVAGIRI INDOOR STADIUM 24,25,26-JAN-2022 ARIF CP 

18 RUGBY NAPPATTA STADIUM,EENGAMPUZHA 25-JAN-2022 ARIF CP 

19 ARCHERY NENMANDA HSS 28-JAN-2022 C SASIDHARAN 

20 ATHLETICS  PULLOORAM PARA 29-JAN-2022 ARIF CP 
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