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Palakkad Olympic association Pkd <pdoapkd@gmail.com> Fri, Feb 4, 2022 at 4:28 PM
To: Kerala Olympic Association <keralasoa@gmail.com>

       പാല�ാട് ജി�ാ ഒളി�ിക്                                 െഗയിംസ്-2022

                     റിേ�ാർ�്
                    -----------------

പാല�ാടിന്െറ കായികസ����ൾ�് പു�നുണർേവകു�തായിരു�ു
�പഥമ  ജി�ാ ഒളി�ി��്-2022.
ജനുവരി 8 മുതൽ തുട�ിയ മ�ര�ൾ 16 നു സമാപി�ു�തു വെര പാല�ാട് കായിക
ആേവശ�ിന്െറ നിറവിലായിരു�ു. േടബിൾ െട�ീസ് ഒഴിെകയു� 23 ഇന�ളിെല
മ�ര�ളും ജി�യിൽ നട�ുകഴി�ു.

ജനുവരി ഒൻപതിന് ജി�ാ ഒളി�ി��ിന്െറ വിളംബരമായി പ�ാ�ി പഴയ  ബസ് �ാൻഡ്
പരിസര�ു നി�് പതാക ജാഥയും പാല�ാട് േകാ� ൈമതാന�ു നി�ു ദീപശിഖാ �പയാണവും
നട�ി. ഇരു ജാഥകളും ഉദ്ഘാടന േവദിയായ പാല�ാട് ൈറഫിൾ ��ിൽ സമാപി�ു.
ജി�ാ ഒളി�ിക് അേസാസിേയഷൻ ൈവസ്�പസിഡന്റ് എം.െക. പുഷ്�രൻ
ഐപിഎസിന്െറയും ജി�ാ േജായിന്റ് െസ�ക�റി സി. പി. �പദീപിന്െറയും േനതൃത��ിൽ
ൈബ�് റാലിേയാെട തുട�ിയ പതാകജാഥ ഉദ് ഘാടനം െച��തു മുഹ���ുഹ് സിൻ എംഎൽഎ
യായിരു�ു.  പാല�ാട് േകാ�ൈമതാന�ു നി�ും  ഒളി�ിക് അേസാസിേയഷൻ ജി�ാ ൈവസ്
�പസിഡന്റ് െക.സി. �പീതിന്െറയും ജി�ാ ഒളി�ിക് അേസാസിേയഷൻ സീനിയർ ൈവസ്
�പസിഡന്റ് എം. രാമച��ന്െറയും േനതൃത��ിലായിരു�ു ദീപശിഖാ �പയാണം. ഇരു
ജാഥകൾ�ും ഉദ്ഘാടന േവദിയിൽ ആേവേശാജ�ല സ�ീകരണം നൽകി. 
എ. �പഭാകരൻ എംഎൽഎ ഉദ് ഘാടന േവദിയിൽ പതാക ഉയർ�ി.  േലാ�് ജംപ് താരം ഒളി��ൻ
എം. �ശീശ�ർ  ദീപശിഖ ഏ�ുവാ�ി.  
തുടർ�ു ജി�ാ ഒളി�ി��് മ�ര�ളുെട ഔപചാരിക ഉദ് ഘാടനം
പാല�ാട് ഒളി�ിക് അേസാസിേയഷൻ �പസിഡന്റ് പി. രാേജഷിന്െറ അധ��തയിൽ ബഹു.
ൈവദ�ുതിവകു�് മ��ി െക. കൃ��ൻകു�ി നിർ�ഹി�ു. 
വി.െക. �ശീക�� ൻ എംപി,  എ. �പഭാകരൻ എംഎൽഎ, ഷാഫിപറ�ിൽ എംഎൽഎ എ�ിവർ
മുഖ�ാതിഥികളായിരു�ു. ഒളി��ൻ എം. �ശീശ�ർ, സ്േപാർ��് കൗൺസിൽ ജി�ാ ൈവസ്
�പസിഡന്റ് സി. ഹരിദാസ്, 
പാല�ാട് ഒളി�ിക് അേസാസിേയഷൻ െസ�ക�റി െക.ഇ. ൈബജു, �ടഷറർ െക. രമാധരൻ,
ഒളി�ിക് േവവ് ജി�ാ ജനറൽ കൺവീനറും റി�.ഡിൈവഎ��ി യുമായ മുഹ�ദ് കാസിം,
ൈറഫിൾ അേസാസിേയഷൻ ജി�ാ െസ�ക�റി വി. നവീൻ എ�ിവർ �പസംഗി�ു. ഉദ് ഘാടന
സേ�ളന�ിന് മുൻേപ കലാപരിപാടികൾ അരേ�റിയിരു�ു.

ജനുവരി എ�ിന് കാടാംേകാടായിരു�ു േഖാ-േഖാ മ�ര�ൾ. ജനുവരി 8 മുതൽ 10 വെര േഹാ�ി
മ�ര�ൾ പാല�ാടും 9 നു വുഷു മ�ര�ൾ ചി�ൂരും 11നു െതയ്േക�ാ
േ�ാ െകാ�േ�ാടും
13 നു െന�്േബാൾ പാല�ാടും 13 മുതൽ 16 വെര ഫുട്േബാൾ നൂറണിയിലും 14 നു അത്ല�ി��്
പാല�ാടും േബാ��ിങ് ഒ��ാല�ും ൈസ�ിങ് ചി�ൂർ ത�മംഗല�ും 15നു ജൂേഡാ ചി�ൂരും
ഹാൻഡ്േബാൾ െകാടുവായൂരും റഗ്ബി പ�ാ�ിയിലും ൈറഫിൾ പാല�ാടും െവയ്�്ലിഫ്�ിങ്
മ�ാർ�ാടും 15 നും 16 നും ബാ���് േബാൾ േകാ�ായിയിലും ബാ��ിന്റൺ പാല�ാടും കബഡി
െന�ാറയിലും െട�ീസ് ച��നഗറിലും 16 നു അക�ാ�ി��് കുള�ു�ിയിലും ആർ�റി
പാല�ാടും േവാളിേബാൾ മു�ൂരും റ�ലി�ും കരാെ�യും മ�ാർ�ാടും നട�ി. 

ജി�ാ ഒളി�ിക് െഗയിംസിന് പി�ുണ �പഖ�ാപി�ു ജി�ാ െചസ് അേസാസിേയഷൻ െചസ്
ടൂർണെമന്റും ആം റ�ലിങ്  അേസാസിേയഷൻ ആം റ�ലിങ്  േകാ��ീഷനും
സംഘടി�ി�ിരു�ു. 

കുള�ു�ി കാർ�ൽ ��ൂ ളിൽ കലാപരിപാടികേളാെട തുട�ിയ ജി�ാ ഒളി�ിക് മ�ര�ളുെട
സമാപന സേ�ളനം   ബഹു. േകരള നിയസഭാ സ് പീ�ർ എം.ബി. രാേജഷ് ഉദ്ഘാടനം െച��ു. 
പാല�ാട് ഒളി�ിക് അേസാസിേയഷൻ  �പസിഡന്റ് പി. രാേജഷ് അധ��ത വഹി�ു.  
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പി . മ�ി�ു�ി എംഎൽഎ, െഷാർണൂർ നഗരസഭാ െചയർമാൻ എം.െക. ജയ�പകാശ് എ�ിവർ
മുഖ�ാതിഥികളായിരു�ു. 
കാർ�ൽ ��ൂ ൾ മാേനജർ റവ. ഫാ. േഡാ. േജാസ് േപാൾ എട�ള�ൂർ,
പാല�ാട് ഒളി�ിക് അേസാസിേയഷൻ െസ�ക�റി െക.ഇ. ൈബജു, �ടഷറർ െക. രമാധരൻ
എ�ിവർ �പസംഗി�ു.
സേ�ളന�ിൽ വിജയികൾ�ു� െമഡലുകളും സർ�ിഫി��ുകളും വിതരണം െച��ു. 

�പളയവും മഹാമാരിയും തീർ� �പതിസ�ികൾ മറികട�ു പാല�ാടിന്െറ
കായിക�ുതി�ിന്  കരുേ�കു�തായിരു�ു ജി�ാ ഒളി�ിക് െഗയിംസ്- 2022. ഉദ് ഘാടന
സമാപന േവദികളിലും കായിക മ�ര�ളിലാെകയും കായിക േ�പമികൾ ഒഴുകിെയ�ിയത്
പരിപാടികളുെട വിജയസൂചകമാണ്. 

               --------------------------------


