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ഈ പുസ്തകം ഓരരോ ഇന്ത്യോക്കോരനുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ 
സ്രനഹസമ്മോനവും, ഇന്ത്യ ര ോകകപ്പ് രനെുന്നത ് കോണുക 
എന്നുള്ള നമ്മുടെ സവപ്നം യോഥോർത്ഥ്യമോക്കോനുള്ള ഞങ്ങളുടെ 
ദൗതയത്തില് നിങ്ങള്ക്ക്കോകോവുന്ന വിധത്തില് പങ്കോളിയോകോനുള്ള 
ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണവുമോണ്. നമുക്്ക ഒരുമിച്്ച നമ്മുടെ സവപ്നടത്ത 
പിന്ത്ുെരോം. 

 

സിജിന്് ി്ടി്& ബ ോ.്ഇന്ദുബ ഖ്ആർ 
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സമർപ്പണം 
 

 

ഇന്ത്യ ഫുട ്ബോൾ ്  ോകകപ്പ  ് േടുന്നത  കോണോൻ ആഗ്രഹിച്്ച അത ്
സോധയമോകോടത മരിച്ച ഇന്ത്യൻ ഫുട ് ബോൾ ആരോധകർക്കും,  

ഇന്ത്യ ഫുട ്ബോൾ ് ോകകപ്പ  ്േടുന്നത  തത്സമയം കോണോൻ 
ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഫുട ്ബോൾ ആരോധകർക്കും,  

ഇന്ത്യയ്ക്കു രവണ്ടി ഫുട ് ബോൾ ് ോകകപ്പ  ്േടോനോയി ഇേിയും 
ജേിച്ചിട്ടില്ലോത്ത ഇന്ത്യൻ ഫുട ്ബോൾ ആരോധകർക്കും 

ഈ പുസ്തകം സമർപ്പിക്കുന്നു   
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മുഖവുര 
 

സ ്പ ോര് ്സ ് & മോപേജ ്മമന്റ  ് റിസര്ച ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട ് (SMRI) 
സ്ഥോപിക്കുന്നതിന് നിമിത്തമോയ ര ോദയങ്ങളിട ോന്ന ്
“എന്തുമ ോണ്ട ് ഇന്തയയ്ക ക ് ഫു ്പ ോള്് പ ോ  പ്പ ്
പേികൂോ?” എന്നതോയിരുന്നു. ഫുെ് ര ോള്ക് ര ോകകപ്പു 
സമയങ്ങളില് ഗ്ഫോൻസിരനയും, ജർമ്മനിരയയും പിന്ത്ുണച്ചിരുന്ന 
വിവരം വയ്ക്കോത്ത ഗ്പോയം കഴിഞ്ഞ ് സ് രപോർെ് സിടന ഒരു 
രൗരവമോയ രരവഷണ വിഷയവും, ജീവിതവുമോയി 
സവീകരിച്ചരപ്പോള്ക് രനരരത്ത സൂ ിപ്പിച്ച ര ോദയം എടെ 
മനസിര യ്ക്്ക കെന്നു വന്നു. ഇന്തയ് പ ോ  പ്പ ് പേുന്നത ്
 ോണു  എന്നത ് ഒരു സവപ് നവുമോയി. ആ സവപ് നം 
യോഥോർത്ഥ്യമോകുന്നത് സവപ് നം കണ്്ട ഞോനും, എടെ ഗ്പിയടപ്പട്ട 
ഇന്ദുര ഖയും, സ് രപോർെ് സ് & മോരനജ് ടമെ ് റിസർച്ച ്
ഇൻറിറ്റ്യൂട്ടിട  എടെ സഹഗ്പവർത്തകരും, വിദയോർത്ഥ്ികളും 
നെത്തിയ വിവിധ പഠനങ്ങളുടെ സംഗ്രഹമോണ് 'ഫു ്പ ോള്്
പ ോ  പ്പ ്പേുന്നതിേുള്ള്മെയ്കിിം്പ്ലോന്സ്റ്'  

 

സ് രപോർെ് സില് വിശ്വസ്തതരയോടെ, 

സിജിന്സ്റ്് ി്ി 

ഒരു ഫുെ് ര ോള്ക് ഗ്രോന്ത്ൻ 
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സവപ ്നവും, പ്രതിജ്ഞയം 
 

ഞങ്ങള് സ്വപ്നം കാണുന്നു,  ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ത്രിവർണ്ണ പതാക 

വീശിക്കാണ്്ട ആയിരകണകിന് ഇന്ത്യകാർ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഫുട ഫബാള് 

മൈതാനം കീഴടക്കുന്ന ദിവസ്ം; ഇന്ത്യൻ കളികാർ അവരുക്െ വിയർത്തു 

നനഞ്ഞ നീല ജേഴസ്്ികള് മജനാഹരമായ നീലാകാശത്ത് എറിയുന്നു; ഒരു 

ഇന്ത്യൻ കളികാരൻ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ജലാകകപ്പ് പന്ത്് 

ഗാലറിയിജലക് അടിച്ചു തതറിപ്പിക്കുന്നു; അവിക്െ ആയിരകണകിന് 

ഇന്ത്യകാർ ഗാലറികളിൽ അവരുതട മുഷ്ടിചുരുട്ടിയും, ഫകാെികണകിന് 

ഇന്ത്യകാർ വയതയസ്ത 'ക്മയ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' തത്സമയ സ്്രീമിംഗ ്

സ്്രീനുകൾക് മുന്നിലം നൃത്തം ക്െയ്യുന്നു; അജതസ്മയം ജലാകകപ്പിക്െ 

ഫൈനലിതെ ഫൈനൽ വിസ്ിൽ മുഴങ്ങുകയും, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച ്

അലറുകയം ക്െയ്യുന്നു. 

നമ്മള് ഫലാകകപ്പ  ഫനടിയിരിക്കുന്നു.  

ഉറകത്തിൽ നിന്്ന ഉണർക്ന്നഴുജന്നൽകണക്മന്്ന നമുകറിയാം. നാം 

നമ്മുക്െ സ്വപ്നം സ്ഹ ഇന്ത്യകാരുമായി പങ്കിെണം; നാം അവക്ര നമ്മുക്െ 

സ്വപ്നത്തിൽ വിശവസ്ികാൻ ജേരിപ്പിക്കുകയം, നമ്മുക്െ സ്വപ്നം 

സ്ാക്ഷാത്കരികാൻ നാം ഒരുമിച്ച് േവർത്തിക്കുകയം ജവണം.  

നമ്മുക്െ സ്വപ്നം പിന്തുെരാനുള്ള ഫൈരയവം, ദൃഢനിശ്ചയവം, 

േതിബദ്ധതയം നമുക്കുണ്്ട.  

എനിക്ക് കഴിയും. ഇന്ത്യക്ക് കഴിയും. 
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ഇന്ത്യൻ ഫുെ് ര ോളിടന കുറിച്്ച ഗ്പതിപോദിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തില് ഒരു 
യൂരറോപയൻ സുന്ദരിയുടെ  ിഗ്തം മുഖ ിഗ്തമോയി ര ർത്തതിട  
അരംരിടയ കുറിച്്ച നിങ്ങള്ക്  ിന്ത്ിക്കുന്നുണ്ടോവോം. അത് ഇന്ത്യ ഫുെ് ര ോള്ക് 
ര ോകകപ്പ് രനെുന്നത ് കോണുന്ന സവപ് നം രപോട  മടറ്റ്ോരു വനയമോയ 
സവപ് നമോണ്.  
 
യൂരറോപയൻ സുന്ദരികള്ക് അവരുടെ സുന്ദരമോയ മുഖത്ത് നമ്മുടെ ഗ്തിവർണ 
പതോക വരച്ചു പിെിപ്പിച്്ച ഇന്ത്യൻ ഫുെ് ര ോള്ക് െീമിന ് ജയ് വിളിക്കുന്ന 
മരനോഹര സവപന്ം. 
 
 ിഗ്തത്തിന ്കെപ്പോെ്: ഗ്ഫീപിക്.രകോം 
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തെ,  വിെയപ്പ കുറുപ്പ , രാെലക്ഷ ൈി അമ്മ 
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ഞങ്ങളുഗട്ഗുരുേോഥന്മോർ 

ഞങ്ങളുഗട് സ പോഠികള്് .. വിഫനാദ് , ബിനുലാൽ, 

വിഫനാഷ , മുഹമ്മദ്  ഷാ ി, ദ്ീഫപഷ , പ്രദ്ീപ  പി ൈധു, നെീബ , 

പ്രഫൈാദ്  ഫപ്രാത്താസിസ  

എസ ് എിം് ആർ്ഐ് കുടുിം ത്തിഗ  .. െിബു ഗിബ  സൻ, 

രാജു ഫൊയ , രാഫകഷ  രാകു, ഷിബിൻ ഫശഖർ, ഭാവന 

ശ്രീനാഥ , രഹ്ന പി നായർ, ശീതള്, അൈൽനാഥ , ശ്രീകാന്ത് , 

പ്രീതി, മസറാ ബാനു, അരവിന്ദ  ശങ്കർ, അരവിന്ദ  രാെ , 

അലൻ ഫൊസ , അരുണ് മുഫലാത്ത , റാഷിദ് , റ ീക്ക , വിനയ 

സുഫരന്ദ്രൻ, ലബീബ , മൃദുല മപ, നിമ്ര സക്കീർ ഹുമസൻ, 

ആതിര, ഫദ്വി, ധഫനഷ , തരുണ് രാെഫശഖർ.... 
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1 

നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാം 

ഫുട്് ബാൾ ് ാകകപ്പ് ്നടുന്നത  
 

“എപ്പോഴോണ് ഇന്ത്യ ഫുട്പ്ബോൾ പ് ോകകപ് പ്േടുക?” 

േൂറുകണക്കിേ  ഫുട ്ബോൾ കളിക്കോ്രോടും, ഫുട ്ബോൾ 
വിദഗ ധ്രോടും ഞങ്ങൾ ഈ ് ോദയം ് ോദിച്ച്പ്പോൾ, ഭൂരിപക്ഷം 
്പരും ഒരു വർഷം കളിയോയി ്പോ ും പറയോൻ തയ്യോറോയില്ല. 
"േമ്മുടട ജീവിതകോ ത്തില്ല" എന്ന  പറയോൻ മോഗ്തം  ി ർ 
'ക്കൂരന്മോരോയിരുന്നു'. ഇന്ത്യയ ക്ക  ഫുട ്ബോൾ ് ോകകപ്പ  
്േടോേോകുടമന്ന  എന്ത്ുടകോണ്ട  േമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? 

വിജയ്കികോൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക ് ഒരു വിജയ്കിയ്കുമ 
മോേസികോവസ്ഥ അേിവോരയമോണ്. ആരരയുും ജയിക്കോൻ 
കഴിയുരമന്ന് അവർ സവയ്കിം് വിശ്വസിക്കണും. അവരുടട 
ശ്രോശ്രി ്േട്ടങ്ങളിൽ അവർ തൃപ തരോയിരിക്കില്ല. രണ്ടോം േമ്പർ 
ആകുക്യോ, റണ്ണർ അപ്പ  ആകുക്യോ ട യ്യുന്നവനല്ല അവർക്ക  
വിജയി. ടസമിഫഫേ ി് ോ, ഫഫേ ി് ോ എത്തുന്നത  തടന്ന 
ഒരു  ോമ്പയൻ ആവുന്നത  ്പോട യോടണന്ന  േിങ്ങൾ 
കരുതുന്നുടവങ്കിൽ, േിങ്ങൾ  ോമ്പയേോകോൻ ജനിച്ചവനല്ല. 
ഒന്നോമനോണ്  ോമ്പയൻ, റണ്ണർ അപ്പ  ടവറും റണ്ണറപ്പ . റണ്ണർ 
അപ്പുകൾക്ക  ഏടതങ്കി ും തരത്തി ുള്ള േയോയീകരണത്തി ൂടട 
 ോമ്പയടെ മഹതവം അവകോശ്ടപ്പടോേോവില്ല. 

വിജയ്കി ളുമ് മോേസികോവസ്ഥ ഇന്ത്യന്സ്റ്് ഫു പ ോളിേില്ല. 
നമ്മുടെ കളിക്കോർ, പരിശ്ീ കർ, അഡ മിേിസ ്ക്ടറ്റർമോർ, 
മോധയമങ്ങൾ, രോഷ്ഗ്െീയക്കോർ എന്ത്ിന് ആരോധകർക്ക  ്പോ ും 
രദശ്ീയ ഫുെ്ര ോള്ക് െീമിടെ ശ്രോശ്രിയി ും തോടഴയുള്ള 
ക്പകടേടത്ത േയോയീകരിക്കോൻ േിരവധി കോരണങ്ങളുണ്ട . നമ്മൾ 
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രനെുന്നതു ടകോണ്്ട സംതൃപ തരോകുന്നു. ് ോക ഫുട ്ബോൾ 
റോങ്കിങ്ങിൽ 99-ൽ േിന്ന  98 ആം സ്ഥോേടത്തത്തിയത  േമുക്ക  
ആ് ോഷിക്കോേുള്ള വ ിയ കോരണമോണ . പ്ക്ഷ, 98ൽ േിന്ന  
100് ക്ക  വീഴുരപോള്ക് േമ്മൾ മൗേം പോ ിക്കുന്നു. അത്തരടമോരു 
സമീപേം യഥോർത്ഥ വിജയികടള സൃഷ്െിക്കില്ല. 

േമ്മുടട കഴിവി ുള്ള ആത്മവിശ്വോസമില്ലോയ മയോണ  ഇത്തരടമോരു 
 ിന്ത്ോഗതിയുടട ക്പധോേ കോരണം. േമ്മൾ േമ്മളി ും, േമ്മുടട 
ആളുകളി ും, േമ്മുടട വിഭവങ്ങളി ും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മറ്റ  പ  
കോയികവിരനോദങ്ങളി ും,  ഹിരോകോശ് ശ്ോസ്ഗ്തമെക്കമുള്ള മറ്റ  
രമഖ കളി ും നമ്മുടെ രോജയം കരസ്ഥമോക്കിയ ്േട്ടങ്ങളിൽ 
രപോ ും വിശ്വസിക്കോൻ നമ്മൾ പ രപ്പോഴും മറന്നുരപോകുന്നു. 
ഇന്ത്യക്ക  ഫുട ്ബോൾ ് ോകകപ്പ  ്േടുന്നതിേ  ആവശ്യമോയ 
മോേസിക മോറ്റത്തിടെ ക്പോധോേയടത്ത കുറിച്ചുള്ള  ർച്ചരയോടെ 
േമുക്ക  ആരംഭിക്കോം. 

േമ്മുരട ചിന്ത്ോരതി മോറ്റോൻ േമുക്ക് തയ്യോറോകോും. 
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2 

നമുക്ക് നമ്മുടട സ്വപ്നത്തിൽ വിശ്വസ്ിക്കാം 
 

“എന്ത്ുരകോണ്ട  ഇന്ത്യയക്്ക് ഫുട്്പ്ബോൾ് പ് ോകകപ ്
പ്േികൂോ?” എന്ന ര ോദയം ഒരു ക്പശ്സ ത ഫുട ്ബോൾ 
കളിക്കോര്േോട  ് ോദിച്ച്പ്പോൾ അ്േഹം പറഞ്ഞു, "സംഭവിക്കോൻ 
്പോകുന്ന ഒരു കോരയടത്തക്കുറിച്ച  ദയവോയി സംസോരിക്കൂ." 
എന്ത്ുടകോണ്ട  അത  സംഭവിക്കില്ല? എന്ത്ുടകോണ്ടോണ  ഇന്ത്യക്ക  
ഫുട ്ബോൾ ് ോകകപ്പ  ്േടോേോകോത്തത ? ക്കിക്കറ്റ്ിട  
വമ്പൻമോരോയ ഓസ  ് ക്ട ിയ, ദക്ഷിണോക്ഫിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട , 
ടവറിൻഡീസ് , േയൂസി ൻഡ  തുെങ്ങിയ െീമുകടള പ  തവണ 
ഇന്ത്യൻ ക്കിക്കറ്റ  ടീം പരോജയടപ്പടുത്തി. 1983ൽ അജയ്യരോയ 
ടവറിൻഡീസിടേ തകർത്ത  ഇന്ത്യൻ ക്കിക്കറ്റ  ടീം ഏകദിേ 
് ോകകപ്പ  ്േടി. ക്പകോശ്  പദു്ക്കോൺ, വിശ്വേോഥൻ ആേന്ദ , ഗീത  
്സത്തി, പങ്കജ  അദവോേി,  ിയോണ്ടർ ്പസ , അഭിേവ  ബിക്ന്ദ, 
ഫസേ ടേഹ  വോൾ, സോേിയ മിർസ, പി. വി സിന്ധു തുടങ്ങിയ 
കോയിക തോരങ്ങൾ അവരുടെ കളികളില് ഉയർന്ന റോങ്കുള്ള 
േിരവധി വി്ദശ് തോരങ്ങടള പ  തവണ പരോജയടപ്പടുത്തി. പിടന്ന 
ഫുട ്ബോളിടെ മോഗ്തം ക്പശ് േം എന്ത്ോണ ? 

1983ൽ കപിൽ ്ദവിടെ ഇതിഹോസ േോയകതവത്തിൽ ഇന്ത്യ 
ആദയമോയി ക്കിക്കറ്റ  ് ോകകപ്പ  ്േടിയ്പ്പോൾ ഇന്ത്യ ക്കിക്കറ്റിൽ 
ഒന്നുമോയിരുന്നില്ല. കപി ും അരേഹത്തിടെ ട കുത്തോൻമോരും 
അന്നടത്ത ഗ്കിക്കറ്്റ് അതികോയൻമോരോയ ടവസ്റ്റ  ഇൻഡീസിടേ 
്തോൽപ്പിച്ച  ഇന്ത്യക്ക  ് ോകകപ്പ  ്േടിടക്കോടുത്തു. ആ സമയത്ത , 
ആരും, കെുത്ത ഇന്ത്യൻ ക്കിക്കറ്റ  ആരോധകർ ്പോ ും ഇന്ത്യ 
വിജയിക്കുടമന്ന  ക്പതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അടതോരു 
അത്ഭുതമോയിരുന്നില്ല. കപിൽ ്ദവിടെയും ടീമംഗങ്ങളുടടയും 
േിശ്ചയദോർഢ്യമോയിരുന്നു ് ോകകപ്പ  ്േടുകടയന്നത . 
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ഇന്ത്യയ്ക്കിരപ്പോൾ മഹത്തോയ ഒരു ഗ്കിക്കറ്്റ് സംസ്ക്കോരവും, 
അെിയുറച്ചതും, വിപു വുമോയ ഗ്കിക്കറ്്റ് സംവിധോനങ്ങളും, 
അെിസ്ഥോന സൗകരയങ്ങളുമുണ്്ട. ഇടതല്ലോം ഗ്കിക്കറ്റ്ിടെ 
ഇന്ത്യയിട  രമല്രനോട്ടക്കോരോയ ബി.സി.സി.ഐ (്ബോർഡ  ഓഫ  
കൺ്ക്ടോൾ ്ഫോർ ക്കിക്കറ്റ  ഇൻ ഇന്ത്യ) വളർത്തിടയെുത്തതോണ്. 
കച്ചവട ബുദ്ധി്യോടട അവർ ക്കിക്കറ്റിടേ േന്നോയി വിപണേം 
ട യ തു. അവർ വയോപകമോയി കളിസ്ഥ ങ്ങളും, പരിശ്ീ േ 
ടനറ്റ്ുകളും ്സ്റ്റഡിയങ്ങളും േിർമ്മിച്ചു. സ്ഥിരമോയി 
ടൂർണടമെുകൾ േടത്തി. കൂടോടത, എംആർഎഫ  ്പസ  
ഫൗ്ണ്ടഷൻ ്പോ ുള്ള സവകോരയ ഗ്കിക്കറ്്റ് അക്കോദമികൾ ഇന്ത്യക്ക  
മോക്തമല്ല, മറ്്റ് ഗ്കിക്കറ്റ്ിംര ് രോജയങ്ങള്ക്ക്കും ് ോ്കോത്തര 
നി വോരമുള്ള ്പസ  ബൗളർമോടര സംരോവന ട യ്തു. 
േി വോരമുള്ള ്പസ  ബൗളർമോരുടട അഭോവം ഒരു കോ ത്ത  
ഇന്ത്യൻ ഗ്കിക്കറ്റ്ിടെ ക്പധോേ ്പോരോയ മയോയി 
കണക്കോക്കടപ്പട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ് ജേികുന്ന്
ഓപ ോ്  ുട്ടിയ്കുിം ഒരു മഹത്തോയ ഗ്കിക്കറ്്റ 
സുംസ്കോരത്തി ോണ് ജേിചു്വീഴുന്നത . 
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ഈ ഗ്കിക്കറ്്റ് സംസ്ക്കോരം രപോട  ശ്ക്തമോയ ഒരു ഫുട ്ബോൾ 
സംസ കോരം േമുക്കോവശ്യമോണ . യൂ്റോപ്പിര യും, 
 ോറ്റിേ്മരിക്കയിര യും ്പോട  കളിക്കോർക്കുും, ഫുട്പ്ബോൾ 
ആരോധകർക്കുും പരമോവധി മി ച്ഫുട്പ്ബോൾ അേുഭവും 
േൽകുന്നതിേ് േമുകിന്ന ് ഫുട്പ്ബോളിേു് മോത്തമോയ്ക 
പ്േഡിയങ്ങൾ ആവശ്യമോണ്. രചറുതുും, ഇടത്തരവുും, 
വ ുതുമോയ ഫു പ ോള് ടൂർണരമന്റുകൾ സ്ഥി മോയ്കി്
േമുക  ആവശ്യമോണ്. പ്കവ ും േി ന്ത ് പരിശ്ീ േും 
രകോണ്ട് വിജയ്കികോേുള്ള് കഴിവ്  ഭിക്കില്ല. േി ന്ത മോയ്ക 
മത്സരങ്ങൾ മോഗ്തപ്മ  ളികോമ  വിജയികുവോേുിം, 
പരോജയങ്ങളിൽ േിന്ന്  ോഠങ്ങള്് പഠികോേുിം 
  യോ  ത ോകു യ്കുള്ളൂ. ഇന്ത്യൻ ഫുട്പ്ബോൾ കളിക്കോർ 
ഫുട്പ്ബോൾ പ് ോകകപ് പ്േടണരമങ്കിൽ േമ്മുരട ശ്ോരീരിക 
സവിപ്ശ്ഷതകൾക്കുും, കഴിവുകൾക്കുും, പരിമിതികൾക്കുും 
അേുപ്യോജയമോയ  ളി്ശശ് ി വികസിപിമചുകണും. 
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ഇന്ന , ഫിഫ ് ോക റോങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യ 104 ആം സ്ഥോേത്ത ്
നില്ക്കുരപോള്ക് നമ്മുടെ നിതയ ശ്ഗ്തുക്കളോയ പോകിസ്ഥോൻ 197 
ആം സ്ഥോേത്ത് മോഗ്തമോണ  എന്നതോണ് നമ്മടള 
ആശ്വോസിപ്പിക്കുന്ന ഏക കോരയം. എന്നോൽ േമ്മുടട മടറ്റ്ോരു 
അയൽരോജയമോയ ഫ േ 77 ആം സ്ഥോേത്തോണ . ഈ അവസ്ഥ 
േമുക്ക  മോറ്റ്ിടയെുക്കോവുന്നതോണ്. 1950 കളി ും 1960 കളി ും 
ഇന്ത്യൻ ഫുട ്ബോൾ ടീം ് ോകത്തിട  ഏറ്റവും മികച്ച 20 
ടീമുകളിൽ ഇടം ്േടിയിട്ടുണ്്ട. 1951ര യും, 1962ര യും ഏഷയൻ 
ടഗയിംസുകളിൽ ഇന്ത്യ ഫുെര് ോളില് വിജയികളോവുകയും, 
1956ട  ഒളിമ്പിക സിൽ േോ ോമതോയി ഫിേിഷ  ട യ്യുകയും 
ട യ തു. 1950 ഫിഫ ് ോകകപ്പിൽ കളിക്കോൻ ഇന്ത്യ ്യോഗയത 
്േടി. എന്നോൽ സോമ്പത്തിക പരിമിതികളും, മറ്റ   ി  ആഭയന്ത്ര 
ക്പശ് േങ്ങളും കോരണം നമുക്ക  പടങ്കടുക്കോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

 

2008 ഓഗസ്റ്റിൽ, ഇന്ത്യ സൃഷ ടിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച ട ഗ  സ പിന്നർ, 
അന്നടത്ത ഇന്ത്യൻ ക്കിക്കറ്റ  ടീം കയോപ റ്റൻ അേിൽ കുംടെ, 
ഇന്ത്യടയ ഒന്നോം േമ്പർ ക്കിക്കറ്റ  ടീമോക്കുന്നതിേുള്ള ടരയിം പ്ലോൻ 
തടെ സഹതോരങ്ങളുമോയി പങ്കുടവച്ചു. അടുത്ത രണ്ട  
വർഷത്തിേുള്ളിൽ ഇന്ത്യടയ ഒന്നോം േമ്പർ ടീമോക്കി 
മോറ്റോേോയിരുന്നു അ്േഹത്തിടെ പദ്ധതി. 2009 ഡിസംബറിൽ 
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ഇന്ത്യ ഒന്നോം േമ്പർ ടടസ്റ്റ  ടീമോയി. 2008 േവംബറിൽ അേിൽ 
കുംടെ വിരമിച്ചുടവങ്കി ും അ്േഹത്തിടെ സവപ േവും, ടരയിം 
പ്ലോനും ഇന്ത്യൻ ക്കിക്കറ്റ  ടീമിടേ ഒന്നോം േമ്പർ ആകോൻ 
ക്പ് ോദിപ്പിച്ചു. അതുരപോട  എന്ത്ുരകോണ്ട  േമുക്ക് ഇന്ത്യൻ 
ഫുട്പ്ബോൾ ടീമിരേ ഫുട്പ്ബോൾ പ് ോകകപിേ് പ്യോരയത 
പ്േടോേുും, ഫുട്പ്ബോൾ പ് ോകകപ് പ്േടോേുും ഗ്പപ്ചോദിപിചു്
 ൂോ? 

 

യൂ്റോപയൻ,  ോറ്റിേ്മരിക്കൻ, ആക്ഫിക്കൻ കളിക്കോരുമോയി 
തോരതമയടപ്പടുത്തു്മ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ കളിക്കോരുടട ശ്ോരീരിക 
ക്ഷമതയില്ലോയ മയോണ  നമ്മുടെ ഫുെ്ര ോളിടെ രമോശ്ം 
ഗ്പകെനത്തിന് കോരണടമന്ന ് നമ്മുടെ  ി  ഫുെര് ോള്ക് 
പണ്ഡിതന്മോർ വോദിക്കുന്നു. എന്നോൽ അത്  വിശ്വസിക്കോൻ 
ഞങ്ങൾ തയ്യോറല്ല. 

ബോസ കറ്റ ് ബോൾ നല്ല ഉയരമുള്ള ആളുകൾക്്ക 
മോഗ്തമുള്ളതോടണന്നോണ് ടപോതുരവ കണക്കോക്കടപ്പട്ടിരുന്നു. 
േോഷണൽ ബോസ  ക്കറ്റ  ് ബോൾ അ്സോസി്യഷടെ കണക്കു 
ഗ്പകോരം 1985-2006 കോ  ട്ടത്തിൽ കളിക്കോരുടട ശ്രോശ്രി ഉയരം 
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6.7 അടി ആയിരുന്നു, എൻ ബിഎയുടട ് രഖകൾ ക്പകോരം, 7.7 അടി 
ഉയരമുള്ള ടറോമോേിയയിൽ േിന്നുള്ള ഗി്യോർടഗ മു്രസേും, 
സുഡോേിൽ േിന്നുള്ള മേുട്ട  ്ബോളുമോയിരുന്നു ഏറ്റ്വും ഉയരമുള്ള 
കളിക്കോർ.  

 

എൻ ബിഎയിട  ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ കളിക്കോരിൽ 
ഫട്റോൺ മഗ  സി ്ബോഗ  സ  (5.3 അടി), ഏൾ ്ബോയ  കിൻസ  (5.5 
അടി), ആെണി സ പഡ  ടവബ  (5.7 അടി), ടക്ഗഗ  ക്ഗോെ   (5.7 അടി) 
എന്നിവർ ഉൾടപ്പടുന്നു. എന്നോൽ അവരുടട ഉയരക്കുറവ  
തങ്ങളുടട സവപ േങ്ങളുടട വഴിയിൽ ഒരു തെസ്സമോയി േിൽക്കോൻ 
അവർ ഒരിക്ക ും അേുവദിച്ചില്ല. പകരം, ടക്പോഫഷണൽ 
 ോസ്ക്കറ്്റ്ര ോളിട  മികച്ച ക്പകടേത്തി ൂടട കളി തുടരുകയും 
അവരുടട കുറവുകടള മറികടക്കുകയും ട യ തു. അതിേോൽ, 
ശ്ോരീരിക കുറവുകൾ മറ്ക്കണ്ടത  ക്പധോേമോണ . കളിയിട  
രമോശ്ം ഗ്പകെനടത്ത നയോയീകരിക്കോനോയി അത് ടവറുടത 
ഉയർത്തിക്കോട്ടരുത്.  ഈ കോരണങ്ങളും, ഒഴികഴിവുകളും പറഞ്ഞ ്
ദീർ കോ ം നമ്മുടെ ഫുെ്ര ോളിന് മുരന്നോട്ടു രപോവോനോകില്ല. 
മോക്തമല്ല, സവന്തിം്  ുറവു മള് മറി ന്ന ധീരരുും, 
വിജയികളുമോയ േോയകന്മോരര മോത്തപമ്ചരിഗ്തും എപ്പോഴുും 
ഓർമികു യ്കുള്ളൂ. 
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നമ്മുടട കളിക്കോർക്ക  90 മിേിറ്റ  കളിക്കോേുള്ള ശ്ോരീരികക്ഷമത 
ഇടല്ലന്ന  നമ്മൾ കുറ്റടപ്പടുത്തുന്നത  ഒരു പരിധി വടര ശ്രിയോണ . 
കോരണം േമ്മുടട കളിക്കോരിൽ ഭൂരിഭോഗവും ് വണ്ടക്ത സോമ്പത്തിക 
സ്ഥിതിയില്ലോത്ത പോവടപ്പട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ േിന്നുള്ളവരോണ . 
ഗർഭോവസ്ഥയിൽ ്പോഷകോഹോരക്കുറവ , കുട്ടിക്കോ ത്ത  
സമീകൃതവും ആ്രോഗയകരവുമോയ ഭക്ഷണത്തിടെ അഭോവം 
എന്നിവ സർവ്വ സോധോരണമോണ . അശ്ോസ ക്തീയമോയ 
പരിശ്ീ േവും കൂെിരച്ചരുരപോള്ക് നമ്മുടെ കളിക്കോർക്ക  അവരുടട 
പൂർണ്ണ ്ശ്ഷിയിൽ ക്പകടേം േടത്തോൻ കഴിയുന്നില്ല. മോഗ്തമല്ല 
ടക്പോഫഷണൽ ഫുട ് ബോൾ ക്ലബ്ബുകളിൽ ക്പ്വശ്ിക്കു്മ്പോൾ 
മോക്തമോണ  മിക്ക കളിക്കോരും സ ്പോർട സ  നയൂഗ്െീഷടനക്കുറിച്ച  
അറിയുന്നത . ദൗർരോരയടമന്നു പറയടട്ട, ഇന്ത്യയിട  ഒട്ടു മിക്ക 
ക്ലബ്ബുകൾക്കും സ ്പോർട സ  നയൂഗ്െീഷയനിറ് ഇല്ല. 

ഒരിക്കല് ഗ്പശ്സ്ത അരമരിക്കൻ രുസ്തിക്കോരൻ ഡോൻ രര ിള്ക് 
പറഞ്ഞു, “സവര്ണ്ണ് മമഡ ു ള്് യ്കഥോര്ത്ഥത്തിൽ്സവര്ണ്ണിം്
മ ോണ്ടല്ല.് അവ് വിയ്കര്പ്പ , േിശ്ചയ്കദോര്ഢ്യിം്  ിമന്ന്
മേക ുമത്തന്ന,  മണ്ടത്തോന്സ്റ്്ത് യ്കോസമുള്ള്പ ോഹകൂട്ടുിം്
മ ോണ്ടോണ ്േിര്മ്മിചി ികുന്നത .“ അത് തികച്ചും സതയമോണ്. 
മോനസിക ദൃഢതയും, വിയർക്കോനും, രതോല്വികള്ക് രനരിെോനും 
തങ്ങടളരയോ, തങ്ങളുടെ എതിരോളികടളരയോ പിന്ത്ുണയ്ക്കുന്ന 
ആരവമുയർത്തുന്ന ആരോധകടര നിയഗ്ന്ത്ിക്കോനുള്ള 
മോനസികമോയ തയ്യോടറെുപ്പും ഇന്ന് കളിക്കോർക്്ക  ഗ്പധോനമോണ്. 
പരക്ഷ, നമ്മുടെ മിക്ക ഫുെ്ര ോള്ക് ക്ലബ്ബുകള്ക്ക്കും ആ ‘ധധരയം’ 
നല്കോൻ സ്രപോർെ്സ് ധസരക്കോളജിറുകളില്ല. 

ഫുട ്ബോൾ ് ോകകപ്പ  ്േടുകടയന്ന േമ്മുടട സവപ േം 
സോക്ഷോത കരിക്കോൻ ഇത്തരം അെിസ്ഥോന ക്പശ് േങ്ങൾക്ക  നമ്മള്ക് 
പരിഹോരം കോ്ണണ്ടതുണ്ട . 

 

കെപ്പോെ്: 'ഒരു ഫുെ് ര ോള്ക് ഗ്രോന്ത്ടെ ഡയറി'  
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3 

നമുക്ക് 90 മിനിറ്റ് ഫുട്്ബാൾ കളിക്കാം 
 

എന്ത്ുടകോണ്ടോണ  ഇന്ത്യൻ ഫുട ് ബോൾ തോരങ്ങൾ 90 മിേിറ്റ  
കളിക്കുന്നതിൽ പരോജയടപ്പടുന്നത ? 

“എന്ത്ുരകോണ്ടോണ് ഇന്ത്യക്ക് ഫിഫ പ് ോകകപ ്
പ്േടോേോകോത്തത?്”, “എന്ത്ുരകോണ്ടോണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ 
ഫുട്്പ്ബോൾ ക്ലബ്ബിേ് കളിയി ുും, ഗ്പശ്സത്ിയി ുും മോഞ്ചേർ 
യുശണറ്റഡിരേ പരോജയരപടുത്തോൻ കഴിയോത്തത്?” 
“എന്ത്ുരകോണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഒ ു് രമസ്സിരയ സൃഷ്ടിക്കോൻ 
 ഴിയ്കുന്നില്ല?“്എന്നീ ര ോദയങ്ങള്ക്ക്്ക സ  ് പോർട  സ  & മോ്േജ  ടമെ   
റിസർച്ച  ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഉത്തരം ്തടു്മ്പോൾ 90 മിേിറ്റ  കളിക്കോേുള്ള 
കരുത്ത  ഇന്ത്യൻ തോരങ്ങൾക്ക  ഇടല്ലന്നോണ  പ രും 
അഭിക്പോയടപ്പട്ടത . 

് ോകത്തിട  മികച്ച ഫുട ്ബോൾ  ീഗുകളി് ക്ക  റിക്കൂട്ട  
ട യ്യടപ്പടുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട ്ബോൾ തോരങ്ങള്ക് 
പരോജയടപ്പെുന്നതിനുള്ള കോരണമോയി നമ്മുടെ കോയിക വിദഗ ദ്ധർ 
പറയുന്ന “ഇന്ത്യൻ ഫുട  ് ബോൾ തോരങ്ങൾക്ക  90 മിേിറ്റ  ഫുട ്ബോൾ 
കളിക്കോൻ കഴിയില്ല” എന്നതിനുള്ള കോരണങ്ങളും, പരിഹോരങ്ങളും 
കടണ്ടത്തോൻ സ  ് പോർട  സ  & മോ്േജ  ടമെ   റിസർച്ച  ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട  
വിവിധ പഠേങ്ങള്ക് േടത്തി. ഞങ്ങളുടട ടീം േടത്തിയ ക്പോഥമിക 
പഠേങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഫുട ്ബോൾ തോരങ്ങൾ 90 മിേിറ്റ  
കളിക്കുന്നതിൽ പരോജയടപ്പെുന്നതിന്  പിന്നിട  അെിസ്ഥോന 
കോരണങ്ങൾ ടവളിടപ്പടുത്തുന്നു. അവയിൽ, ഏറ്റവും ക്പധോേടപ്പട്ട 
കോരണങ്ങൾ ഇേി പറയുന്നവയോണ : 
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ത് ശ േിം്1 

രൂരിരോരം ഇന്ത്യൻ ഫുെ്ര ോള്ക് കളിക്കോരും അവരുടെ വളർച്ചയുടെ 
കോ ഘട്ടങ്ങളില് ടപോെി നിറഞ്ഞ പരുക്കൻ കളിക്കളങ്ങളി ോണ് 
ഫുെ്ര ോള്ക് കളിക്കുന്നത്. കളിക്കിെയില് വോയുവില് ഉയരുന്ന 
ടപോെിപെ ങ്ങള്ക് കളിക്കോരുടെ ശ്വോസരകോശ്ത്തിട ത്തി 
തോടഴപ്പറയുന്ന ആരരോരയഗ്പശ്്നങ്ങള്ക്ക്്ക കോരണമോകുന്നു. 

ശ്വോസരകോശ്ത്തിടെ ഗ്പവർത്തനക്ഷമത കുറയുന്നു, കൂെോടത 
ശ്വസിക്കോനുള്ള  അവരുടെ രശ്ഷിടയ പരിമിതടപ്പെുത്തുന്നു. 
ശ്രീരത്തിനോവശ്യമോയ ഊർജ്ജം ഉല്പ്പോദിപ്പിക്കുന്നതിനും, നമ്മുടെ 
രകോശ്ങ്ങളിട  പഞ്ചസോരയും, ഫോറ്റ്ി ആസിഡുകളും 
സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിനും ഓക്സിജൻ ഒഴിച്ചുകൂെോനോവോത്തതോണ്. 
എന്നോല് ശ്വോസരകോശ്ത്തിടെ ഗ്പവർത്തനക്ഷമത കുറയുന്ന 
സോഹ രയം 90 മിനിറ്്റ് കളിക്കോൻ ആവശ്യമോയ ഓക്സിജൻ 
എെുക്കോനുള്ള ഫുെ്ര ോള്ക് കളിക്കോരടെ രശ്ഷിടയ 
പരിമിതടപ്പെുത്തുന്നു. 
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കൂെോടത ഇത് രഗ്കോണിക് ഒ ് സ്ഗ്െക്റ്റ്ീവ് പള്ക്മണറി ഡിസീസ് 
(സിഒപിഡി) രപോ ുള്ള വിട്ടുമോറോത്ത ശ്വോസരകോശ് സം ന്ധമോയ 
അസുഖങ്ങള്ക്ക്കും, ആസ്മ രപോ ുള്ള ശ്വോസരകോശ്രരോരങ്ങള്ക് 
വഷളോക്കുന്നതിനും കോരണമോകുന്നു. 

 

ത് ശ േിം്2 

വളർച്ചയുടെ കോ ഘട്ടങ്ങളില് പരുക്കൻ കളിക്കളങ്ങളില് 
ഫുെ്ര ോള്ക് കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഫുെര് ോള്ക് കളിക്കോരില് 
രൂരിരോരവും ആദയമോയി പുല്ധമതോനത്തില് കളിക്കുരപോള്ക് 
പന്ത്ിടെ   നവും, കളിക്കോരടെ   നവും കണക്കോക്കുന്നതില് 
 ുദ്ധിമുട്ടുന്നു. പരുക്കൻ കളിക്കളങ്ങളില് ഫുെര് ോള്ക് പഠിച്ച 
ഫുെ്ര ോള്ക് കളിക്കോരന് പുല്ധമതോനത്തിട  പന്ത്ിടെ 
  നവും, സവന്ത്ം   നവും, മറ്റ്ു കളിക്കോരുടെ   നവും 
വി യിരുത്തോൻ  ുദ്ധിമുട്ട ് രനരിരെണ്ടിവരും, അത് അവരുടെ 
ഗ്പകെനടത്ത രമോശ്മോയി  ോധിക്കും. വയതയസ്ത ഗ്പത ങ്ങളില് 
പന്ത്ുകള്ക് വയതയസ്തമോയി സഞ്ചരിക്കുകയും, കുതിക്കുകയും 
ട യ്യുന്നുടവന്ന ശ്ോസ്ഗ്തീയ സതയം ഓർമിക്കുക.  
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ഗ്പശ്്േും 3 

ഒരു ഫുട ്ബോൾ കളിക്കോരൻ സ്ഥിരമോയി പരുക്കൻ ക്പത ങ്ങളിൽ 
കളിക്കുകയോടണങ്കിൽ കോൽമുട്ടുകൾ, കണങ്കോ ുകള്ക്, 
പോദത്തിടെ കമോേം എന്നിവയ് ടക്കല്ലോം പരുരക്കല്ക്കോനുള്ള 
സോധയതയുണ്ട . ആെീരിയർ ക്കൂസി്യറ്റ   ിഗടമെ   (എസിഎൽ) 
്പോ ുള്ള കോൽമുട്ടിട   ിഗടമെ   പരിക്കുകൾ േമ്മുടട 
ഫുട ്ബോൾ കളിക്കോർക്കിടയിൽ കൂടുത ോണ . ഈ പരിക്കുകളുടട 
ഗ്പോരംര  ക്ഷണങ്ങൾ ് പോ ും അവരുടട ക്പകടേടത്ത ് മോശ്മോയി 
ബോധിക്കുന്നു. മോക്തമല്ല, ഇത്തരത്തി ുള്ള പരിക്കുകൾ അവരുടട 
ഫുട ്ബോൾ കരിയറിേ  അവസോേ വിസിൽ മുഴക്കുന്നു. 
ടക്പോഫഷണൽ ഫുട ് ബോൾ തോരങ്ങൾ ്പോ ും ഫിഫ 
േി വോരമില്ലോത്ത കൃക്തിമ ഫുട ്ബോൾ ടർഫുകളി ും, 

ടേൽവയ ുകളി ും (േേഞ്ഞ്തോ, വരണ്ട്തോ) അവരുടട 
ഭോവിടയ ക്ശ്ദ്ധിക്കോടത കളിക്കുന്നത  േമ്മുടട േോട്ടിൽ വളടര 
സോധോരണമോണ .  ിഗടമെിേ  പരി്ക്കറ്റതിേോൽ 
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എടന്ന്ന്നക്കുമോയി ഫുട ്ബോൾ ഉ്പക്ഷിച്ച ഭോവിയിട  
ഫുട ്ബോൾ തോരങ്ങളുടെ എണം വളടര കൂെുത ോണ്. 

 

ഗ്പശ്്േും 4 

കളിച്ചു വളരുന്ന കോ ഘട്ടത്തില്, ഭൂരിഭോഗം ഇന്ത്യൻ ഫുട ്ബോൾ 
കളിക്കോരും ഫിഫയുടട നിർരേശ്ങ്ങളുമോയി 
തോരതമയടപ്പടുത്തു്മ്പോൾ വ ിപ്പം കുറഞ്ഞ ഫമതോേങ്ങളി ോണ  
ഫുട ്ബോൾ കളിക്കുന്നത . അത , പിന്നീെ ് ഫിഫ സ്റ്റോൻ്ഡർഡ  
ഫുട ്ബോൾ കളിക്കളങ്ങളിൽ അവർ ഫുട ്ബോൾ കളിച്ചു 
തുെങ്ങു്മ്പോൾ അവരുടട കളിടയ പ  തരത്തിൽ ്മോശ്മോയി 
ബോധിക്കുന്നു. ഉദോഹരണത്തിേ , ഫിഫയുടട േിർേിഷ  ട 
കളിക്കളങ്ങളിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു ഫുട  ് ബോൾ കളിക്കോരൻ ട റിയ 
കളിക്കളങ്ങളിട  ഒരു കളിക്കോരടന അ്പക്ഷിച്ച  കൂടുതൽ ദൂരം 
ഓടുന്നു. ഫിഫയുടെ േിർേിഷ ട സ്റ്റോൻ്ഡർഡ  (ക്ഗൗണ്ടിടെ 
വ ിപ്പവും, 90 മിനിറ്്റ് കളി സമയവും) അനുസരിച്ചുള്ള കളിയില് 
ഒരു സോധോരണ ഫുട ്ബോൾ കളിക്കോരൻ ശ്രോശ്രി 9.8-11.8 കി.മീ 

ഓെുന്നു. എന്നോൽ േമ്മുടട കളിക്കോർ ട റിയ ഫമതോേങ്ങളിൽ 
ഇതി ും കുറച്ച  കി് ോമീറ്ററുകൾ മോഗ്തമോണ് 90 മിനിറ്റ്ില് 
ഓടുന്നത്. സ  ് പോർട  സ  & മോ്േജ  ടമെ   റിസർച്ച  ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ടിട  
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വിദയോർത്ഥികൾ േടത്തിയ പഠേമേുസരിച്ച , നമ്മുടട കളിക്കോർ 5.5 
മുതൽ 7 കി് ോമീറ്റർ മോഗ്തമോണ് ട റിയ കളിക്കളങ്ങളില് 
ഓടുന്നത്. അതിേോൽ, ഫിഫ േിർേിഷ ട ക്ഗൗണ്ട  സോഹ രയങ്ങളിൽ 
കളിക്കു്മ്പോൾ, അവർക്ക  9.8 - 11.8 കി് ോമീറ്റർ ഓടോൻ 
ബുദ്ധിമുട്ടു രനരിെുന്നു. അവരുടട ശ്രീരം 5.5 മുതൽ 7 കി് ോമീറ്റർ 
വടര ഓടോൻ നന്നോയി തയ്യോറോയിട്ടുണ്്ട . എന്നോല് ആ ദൂരം 
പിന്നിട്ടതിേു ്ശ്ഷം, മത്സരം നല്ല രീതിയില് കളിച്ചു 
പൂർത്തിയോക്കോൻ അവർക്ക  കഴിയുന്നില്ല. 

 

ത് ശ േിം്5 

ഫിഫയുടെ നിർരേശ്ങ്ങള്ക്ക്കു വിരുദ്ധമോയ കളിക്കളങ്ങളില് 
സ്ഥിരമോയി കളിക്കുകരയോ, പരിശ്ീ ിക്കുകരയോ ട യ്യുന്ന 
കളിക്കോർ ഫിഫ റോൻരഡർഡ് കളിക്കളത്തില് കളിക്കുരപോള്ക് 
അവർ നെത്തുന്ന സ്ഥോനങ്ങരളയും, ദൂരരത്തയും കുറിച്ചുള്ള 
ടതറ്റ്ോയ വി യിരുത്ത ുകള്ക് മത്സരത്തിനിെയില് കൂെുതല് മിസ് 
പോസുകള്ക്ക്്ക കോരണമോകുന്നു. ഉദോഹരണത്തിന്, 22 യോർഡില് 
തോടഴയുള്ള പിച്ചില് (ഐസിസി നിർേിഷ്െ പിച്്ച നി വോരത്തിന് 
തോടഴ) മരനോഹരമോയ രയോർക്കറുകള്ക് എറിയുന്ന ഒരു ഗ്കിക്കറ്്റ് 
കളിക്കോരൻ 22 യോർഡ് പിച്ചില് കളിക്കുരപോള്ക് രയോർക്കർ 
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എറിയുന്നതില്  പരോജയടപ്പെുന്നു. ട റിയ ഫുെ്ര ോള്ക് 
ധമതോനങ്ങളില് സ്ഥിരമോയി പരിശ്ീ ിക്കുന്ന അടല്ലങ്കില് 
കളിക്കുന്ന രരോള്ക്കീപ്പർ ഫിഫ റോൻരഡർഡ് കളിക്കളത്തില് 
ടസെർധ ൻ  ക്ഷയമോക്കി എെുക്കുന്ന ഒരു രരോള്ക് കിക്്ക സവന്ത്ം 
െീമിടെ രോരത്ത് എവിടെടയങ്കി ുമോയിരിക്കും വീഴുക. മോഗ്തമല്ല, 
ട റിയ ഫുെ്ര ോള്ക് ധമതോനങ്ങളില് പരിശ്ീ ിക്കുന്ന 
കളിക്കോർക്്ക വിങ്ങുകളില് സുരമമോയി കളിക്കോനും, ര ോംങ്്ങ  
പോസുകള്ക് കളിക്കോനും  ുദ്ധിമുട്ടോയിരിക്കും. 

(ഫിഫ റോൻരഡർഡ് ഫുെ്ര ോള്ക് ഫീല്ഡ്: 110–120 യോർഡ് (100–
110 മീ) നീളവും 70–80 യോർഡ് (64–73 മീറ്റ്ർ) വീതിയും.) 

 

ഗ്പശ്്േും 6 

േമ്മുടട ഭൂരിഭോഗം കളിക്കോരും ആവശ്യത്തിേ  ടവള്ളവും, 
ഭക്ഷണവും കഴിക്കോടതയോണ് ഫുട ്ബോൾ കളിക്കുക്യോ 
പരിശ്ീ ിക്കുക്യോ ട യ്യുന്നത്. ജ ം ശ്രീരത്തിടെ ഊഷ മോവ  
േിയക്ന്ത്ിക്കുകയും, സന്ധികടള വഴുവഴുപ്പുള്ളതോക്കുകയും 
ട യ്യുന്നു. കൂെോടത, അത   റ്റിടേ ആ്രോഗയ്ത്തോടടയിരിക്കോേും, 
കളിക്കോനോവശ്യമോയ ഊർജം േൽകോേും ആവശ്യമോയ 
്പോഷകങ്ങൾ ശ്രീരത്തിടെ വിവിധ രോരങ്ങളിര യ്ക്്ക 
ടകോണ്ടു്പോകോൻ ടവള്ളം കുെിക്കുന്നത് സഹോയിക്കുന്നു. 
അത   റ്റിേ  ശ്രീരത്തില് ്വണ്ടക്ത ജ ോംശ്ം ഇടല്ലങ്കിൽ അത  
േിർജ്ജ ീകരണത്തി് ക്ക  േയിക്കുകയും, ശ്ോരീരിക 
ക്പവർത്തേങ്ങളുടട കോരയക്ഷമത കുറയ്ക്കുകയും, ആ്രോഗയടത്ത 
ക്പതികൂ മോയി ബോധിക്കുകയും ട യ്യും. േിർജ്ജ ീകരണം 
ക്ഷീണത്തിനും, ഹീറ്റ  സ ്ക്ടോക്ക , ്പശ്ീവ ിവ , എല്ലിരെയും, 
്പശ്ികളുരെയും തകർച്ച എന്നിവയ ക്കും കോരണമോകും. 
ആവശ്യത്തിന് ടവള്ളം കുെിക്കോടത കളിക്കുന്നതിനോല് േമ്മുടട 
കളിസ്ഥ ങ്ങളി ും, പരിശ്ീ േ ഫമതോേങ്ങളി ും ഇത്തരം 
ഗ്പശ്്നങ്ങള്ക് വളടര സോധോരണമോണ . 
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ഗ്പശ്്േും 7 

ഫുട ്ബോളിൽ സ ഫക്ടക്കർ, മിഡ ഫീൽഡർ, ്ഗോൾകീപ്പർ, 
ഡിഫൻഡർ എന്നിങ്ങടേ വയതയസ ത സ്ഥോേങ്ങൾ (്റോളുകൾ) 
ഉണ്ട . ഓ്രോ കളിക്കോരേും അവരുടെ കളിക്കളത്തിട  സ്ഥോനം, 
ശ്രീര ടേ എന്നിവ അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള വയോയോമവും, 
്പോഷണവും ആവശ്യമോണ . ഉദോഹരണത്തിേ  അത്ലറ്റിക സിൽ, 
സ ക്പിെർ, മോരത്തൺ റണ്ണർ എന്നിവരുടട ശ്രീര ടേ 
വയതയസ തമോണ . ഒരു സ ക്പിെറിേ  ശ്ക്തവും, വ ുതുമോയ 
്പശ്ികൾ ആവശ്യമോണ . അവരുടട ശ്രീരത്തിട  ്പശ്ികൾ 
്വഗത്തിൽ ഊർജ്ജം പുറത്തുവിടണം. എന്നോൽ ഒരു മോരത്തൺ 
ഓട്ടക്കോരടെ കോരയത്തിൽ, അവർക്ക  വ ിയ ്പശ്ികൾ 
ആവശ്യമില്ല. അവരുടട ്പശ്ികൾ ഓടു്മ്പോൾ ഉപ്യോഗി്ക്കണ്ട 
കൂടുതൽ ഊർജ്ജം സംഭരി്ക്കണ്ടതോയി വരും. അതിേോൽ, രണ്ട  
തരക്കോരും അവരുടട ആവശ്യോേുസരണം വയതയസ തമോയ കോയിക 
പരിശ്ീ േമോയിരിക്കണം ട രയ്യണ്ടത്. കൂെോടത വയതയസ തമോയ 
്പോഷക ഭക്ഷണങ്ങളോയിരിക്കണം കഴിക്കുന്നത്. അതു്പോട  
ഫുട ്ബോളിൽ പ  ടപോസിഷേുകളി ുള്ള കളിക്കോർ 
വയതയസ തമോയി കളിക്കണം. സ ഫക്ടക്കർ മറ്റുള്ളവ്രക്കോൾ 
്വഗത്തിൽ ഓടണം. മിഡ ഫീൽഡർമോർ കൂെുതല് ദൂരം ഓടണം, 
ഡിഫൻഡർമോർ കോഠിനയമോയവരും, ശ്ക്തരുമോയിരിക്കണം. 
അതിേോൽ വയതയസ ത തരത്തി ുള്ള ധഹ-ടപർരഫോർമൻസ് 
രകോച്ചിംര ് (സ്ടഗ്െങത്് & കണ്ടീഷേിംര)് വയതയസ ത സ്ഥോേങ്ങളിൽ 
കളിക്കുന്നവർക്്ക  രിരക്കണ്ടതുണ്ട . വയതയസ ത സ്ഥോനങ്ങളില് 
കളിക്കുന്ന കളിക്കോർക്ക  ആവശ്യമോയ ്പോഷകോഹോരത്തിടെ 
അളവും, തരവും തടന്ന വയതയസ തമോണ . അതിേോൽ, ഓ്രോ 
കളിക്കോരേും അവരുടട ക്പകടേത്തിേ  വയതയസ ത ്പോഷകോഹോര 
വിരവങ്ങൾ ആവശ്യമോണ . 

േിർഭോഗയവശ്ോൽ, നമ്മുടട ഭൂരിഭോഗം ഫുട ്ബോൾ 
അക്കോദമികളി ും, ക്ല ുകളി ും ഓരരോ കളിക്കോർക്കും അവരുടെ 
ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ക്പ്തയക ഫിറ്റ േസ  പരിശ്ീ േ 
പദ്ധതി്യോ, ്പോഷകോഹോര ടമേു്വോ ഇല്ല. ഈ  ടകങ്ങൾ 
േമ്മുടട സമർത്ഥരോയ ഫുട ്ബോൾ കളിക്കോരുടട ഭോവി കരിയർ 
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സോധയതകടള പരിമിതടപ്പടുത്തുന്നു. പരമ്പരോഗത ഗ്ലൂ്ക്കോസ  
ടവള്ളവും, ടപോതുവോയ ജിം പരിശ്ീ േവും അവരുടട ഈ 
കളിക്കോരുടെ രോവിടയ േശ്ിപ്പിക്കുകയോണ . 

 

 

ഗ്പശ്്േും 8 

നമ്മുടെ നോട്ടിട  ഫുട ്ബോൾ ക്ലബ്ബുകളും, അക്കോദമികളും, 
ഫുട ്ബോൾ അ്സോസി്യഷേുകളും സോധോരണയോയി 
േൂറുകണക്കിേ  രോവി ഫുട ്ബോൾ കളിക്കോരുമോയി 'ഒരു 
ദിവസടത്ത' ടസ ക്ഷൻ ക്ടയല് മരഹോത്സവങ്ങൾ 
സംഘെിപ്പിക്കുന്നവരോണ്. ഉത കണ ഠ, സരോകപം, അപരി ിതരോയ 
സഹകളിക്കോരുമോയുള്ള ്മോശ്ം ഏ്കോപേം എന്നിങ്ങടേയുള്ള 
പ  കോരണങ്ങളോൽ ഉയർന്ന ക്പതിഭോധേരോയ പ  കളിക്കോരും 
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ഏകദിേ ടസ ക്ഷൻ ക്ടയ ിൽ മികച്ച ക്പകടേം 
കോഴ് വയ്ക്കുന്നതിൽ ദയനീയമോയി പരോജയടപ്പെോറുണ്്ട.  

ടസ ക്ഷൻ ഗ്െയ ിട  തോത്കോ ിക െീമില് കളിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച 
സ  ഫക്ടക്കറിേ  തടെ ടീം അംഗങ്ങൾ രമോശ്മോടണങ്കില് മികച്ച 
മുരന്നറ്റ്ങ്ങൾ നെത്തുന്നതിനോവശ്യമോയ പോസുകൾ കിട്ടോടത വരും. 
കൂെോടത, പരസ പരം അറിയോവുന്ന കളിക്കോർ അവർക്കിടയിൽ 
മോഗ്തം പന്ത്  ഫകമോറുകയോടണങ്കി ും ഏകനോയ ഒരു മികച്ച 
കളിക്കോരന് സ  ് കോറിംഗ  േീക്കം േടത്തോൻ മതിയോയ പോസുകൾ 
 ഭിക്കില്ല. േൂ്റോ, ഇരുന്നൂ്റോ ഫുട ് ബോൾ തോരങ്ങൾ ടസ ക്ഷൻ 
ക്ടയ ിൽ പടങ്കടുക്കു്മ്പോൾ ഓ്രോരുത്തർക്കും ടസ ക ടർമോർക്ക  
മുന്നിൽ അവരുടട കഴിവുകൾ ക്പകടിപ്പിക്കോൻ വളടര കുറച്ച  
സമയം മോക്ത്മ  ഭിക്കൂ. ‘ആ ദിവസടത്ത ഭോഗയശ്ോ ികളോയ മികച്ച 
ക്പകടേം േടത്തുന്നവർ’ തിരടഞ്ഞടുക്കടപ്പടും. േിരസിക്കടപ്പട്ട 
ക്പതിഭകൾക്ക  മികച്ച ക്ലബ്ബുകളിൽ കളിക്കോേുള്ള അവസരം 
േഷ ടടപ്പടുകയും, അത  അവടര മോേസിക ക്പശ്  േങ്ങളി് ക്ക  
വടര േയിക്കുകയും ട യ്യുന്നു. ഈ ഏകദിേ ടസ ക്ഷൻ ഗ്െയല് 
മരഹോത്സവങ്ങളി ൂടെ േമുക്ക  േിരവധി ടമസ്സിമോരരയും, 
ടറോണോൾ്ഡോമോരരയും േഷ ടമോയിട്ടുണ്്ട. 
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ത് ശ േിം്9 

ഗ്പധോന അന്ത്ോരോഷ്ഗ്െ ഫുെ്ര ോള്ക് കളിക്കോരുമോയി 
തോരതമയടപ്പെുത്തുരപോള്ക്, വളർന്നു വരുന്ന കോ ങ്ങളില് 
ഇന്ത്യയിട  ഫുെ്ര ോള്ക് കളിക്കോർ ഗ്പോക്െീസ്, അനൗപ ോരിക 
കളികള്ക്, ഔപ ോരിക മത്സരങ്ങള്ക് തുെങ്ങിയ ഫുെ്ര ോള്ക് 
അനു ന്ധ ഗ്പവർത്തനങ്ങളില് വളടര കുറച്്ച മണിക്കൂറുകള്ക് 
മോഗ്തമോണ്  ഏർടപ്പെുന്നത്. ഇന്ത്യയില് ഫുെ്ര ോള്ക് 
െൂർണടമെുകളും, മത്സരങ്ങളും പരിമിതമോയതിനോല് ഇന്ത്യൻ 
ഫുെ്ര ോള്ക് കളിക്കോർക്്ക അവരുടെ വളർച്ചയുടെ 
കോ ഘട്ടങ്ങളി ും എന്ത്ിന് അവരുടെ ടഗ്പോഫഷണല് കരിയറില് 
രപോ ും ഔപ ോരികമോയ മത്സരോനുരവവും വളടര കുറവോണ്. 
മോഗ്തമല്ല, ഇന്ത്യയിട  മിക്ക ജില്ലോത  ഫുെര് ോള്ക്  ീര ്
മത്സരങ്ങളും 60 മിനിറ്റ്ിനുള്ളില് അവസോനിക്കുന്നവയോണ്. 

 

ഫുെ്ര ോള്ക് കളിക്കോർ അവരുടെ മത്സര കഴിവുകള്ക് 
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പരമോവധി മത്സരങ്ങള്ക് കളിക്കണം. 
വയതയസ്തമോയ െീമുകളുമോയി ധോരോളം മത്സരങ്ങള്ക് കളിക്കുന്നത ്
കളിക്കോരുടെ കോയികക്ഷമതയും, മത്സരക്ഷമതയും 
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹോയിക്കും. 
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കുടുംബത്തിടെ മോേസികമോയ പിന്ത്ുണ, ക്പ്തയകിച്ച  
അമ്മമോരിൽ േിന്നുള്ള പിന്ത്ുണ ഒരു ഫുട ്ബോൾ കളിക്കോരടേ 
സൃഷ ടിക്കുന്നതിൽ വളടര ക്പധോേമോണ . േിർഭോഗയവശ്ോൽ, 
അന്ത്ോരോഷ്ഗ്ട ഫുട്പ്ബോൾ കളിക്കോരര അപ്പക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ 
ഫുട്പ്ബോൾ കളിക്കോർക്ക് അവരുരട കുടുുംബത്തിൽ േിന്നുിം്
വളമ  പരിമിതമോയ പിന്ത്ുണയുും, പ്ഗ്പോത്സോഹേവുും്
മോത്തമോണ   ഭിക്കുന്നത . മിക്ക ഫുട ്ബോൾ കളിക്കോരും 
മോതോപിതോക്കളുടട അറി്വോ, അേുവോദ്മോ ഇല്ലോടതയോണ  
ഫുട ്ബോൾ കളിക്കുന്നത . കുട്ടികൾ ഫുട ്ബോൾ കളിച്ച  തങ്ങളുടട 
ജീവിതം േശ്ിപ്പിക്കുടമന്നോണ  നമ്മുടെ മോതോപിതോക്കൾ 
സോധോരണയോയി കരുതുന്നത . ഇക്കോരണത്തോൽ, േമ്മുടട യുവ 
ഫുട ്ബോൾ കളിക്കോർക്ക  അഭിേന്ദേം, സോന്ത്വനടപ്പെുത്തല്, 
ക്പ് ോദേം തുടങ്ങിയ ഏറ്റവും ആവശ്യമോയ മോേസിക പിന്ത്ുണ 
രപോ ും  ഭിക്കുന്നില്ല. മോതോപിതോക്കൾ് ത് പതയ ിച ്
അമ്മമോ ോണ് അവരുരട കുട്ടികളുരട്ആദയ ആരോധകർ. 
പ്ക്ഷ, േമ്മുടട മിക്ക കുട്ടികളും കളിക്കളത്തില് ജയിക്കു്മ്പോഴും 
പരോജയടപ്പടു്മ്പോഴും ഒറ്റയ ക്കോണ . 

വളർച്ചയുടെ കോ ഘട്ടത്തിൽ ഫുട ്ബോൾ കളിക്കോർക്ക  നല്ല 
്പോഷകോഹോരം ആവശ്യമോണ . ശ്രിയോയ 
്പോഷകോഹോരടത്തക്കുറിച്ചുള്ള മോതോപിതോക്കളുരെയും, 
കുട്ടികളുരെയും അജ്ഞത കോരണം, മികച്ച ക്പകടേം ദീർഘകോ ം 
േടത്തുന്നതിേ  ആവശ്യമോയ രപോഷകോഹോരം േമ്മുടട കുട്ടികൾക്ക  
 രിക്കോടത വരുന്നു. പരിക്ക  തടയുന്നതിേും, േല്ല 
രരോരക്പതി്രോധരശ്ഷിക്കും, ഉയർന്ന ഊർജ ജം 
നി നിർത്തുന്നതിനും, ക്ശ്ദ്ധ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ശ്രിയോയ 
്പോഷകോഹോരം അതയന്ത്ോ്പക്ഷിതമോണ . ശ്രിയോയ സമയത്ത  
ശ്രിയോയ ്പോഷകോഹോരം കിട്ടോടത വരു്മ്പോൾ, ഉയർന്ന 
ഊർജ്ജ്ത്തോടട 90 മിേിറ്റ  കളിക്കോൻ ബുദ്ധിമുട്ട  ്േരിെുന്നു. 
കൂെോടത പരിക്കും, കുറഞ്ഞ ഗ്പവർത്തന ശ്ക്തിയും നിമിത്തം 
്േരടത്ത വിരമിക്കോൻ േിർബന്ധിതരോകുന്നു. 
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മോക്തമല്ല, വികസിത രോജയങ്ങളിട  ഫുട ്ബോൾ കളിക്കോടര 
അ്പക്ഷിച്ച  ഫുട ് ബോൾ ക്ലബ്ബുകളിൽ ്പോ ും കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ 
ഫുട ്ബോൾ കളിക്കോർക്ക  വളടര പരിമിതമോയ മേഃശ്ോസ ക്ത 
പരിശ്ീ നം മോഗ്തരമ  രിക്കുന്നുള്ളൂ. കൂെോടത, സ ്പോർട സ  
ഫസ്ക്കോളജിസ്റ്റുകളുടട രസവനം കളിക്കോർക്്ക  രയമോക്കുന്ന 
ക്ല ുകളും തീടര കുറവോണ്. ഇത് കളിക്കോരില് പ  തരത്തി ുള്ള 
മോനസികഗ്പശ്്നങ്ങള്ക്ക്കും കോരണമോവുകയും, ഗ്പധോന 
മത്സരങ്ങളുടെ സമ്മർേം, രതോല്വി, വിമർശ്നങ്ങള്ക്, 
എതിരോളികളുരെയും, ആരോധകരുരെയും അവരഹളനങ്ങള്ക് 
എന്നിവ ഫ ഗ്പദമോയി രനരിെുന്നതില് അവർ പരോജയടപ്പെുകയും 
ട യ്യുന്നു.  
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ഇന്ത്യയിൽ, ഉയർന്ന ത ത്തിൽ ഫുട ്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഭൂരിഭോഗം 
കളിക്കോരും മധയവർഗ കുെും ങ്ങളില് നിരന്നോ, പോവടപ്പട്ട 
കുടുംബങ്ങളിൽ േി്ന്നോ വരുന്നവരോണ . സോധോരണക്കോരോയ 
ഇന്ത്യൻ ദപതികളില് (എന്ത്ിന് വിദയോസപന്നരില് രപോ ും) 
'പുേരുൽപ്പോദേം' സംബന്ധിച്ചുള്ള അജ്ഞത വളടര കൂെുത ോണ്. 
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ഒരു തയ്യോടറടുപ്പും കൂെോടതയോണ് അവർ രർരധോരണം 
നെത്തുന്നത്. രർരധോരണത്തിേ  ശ്ോരീരികമോയും, മോേസികമോയും 
തയ്യോറോകോത്ത ദമ്പതികളുടട കുട്ടികളിൽ ജന്മേോ 
ആ്രോഗയക്പശ് േങ്ങൾ ഉണ്ടോകോേുള്ള സോധയത വളടര 
കൂടുത ോണ . എന്നിരുന്നോ ും, ഈ കുട്ടികൾ അവരുടട കുെും , 
സോമൂഹിക പശ്ചോത്ത ങ്ങൾ കോരണം അവർക്ക   ഭിക്കുന്ന 
പരമോവധി ഫുട ് ബോൾ അവസരങ്ങൾ നിമിത്തം മികച്ച 
ഫുട ്ബോൾ കഴിവുകൾ ്േടുന്നു. എന്നോൽ ജന്മേോയുള്ള 
ആ്രോഗയ ക്പശ് േങ്ങൾ ടപട്ടന്ന ് പരുരക്കല്ക്കുന്നതിനു 
കോരണമോകുന്നു. കൂെോടത ടപട്ടന്നുള്ള ക്ഷീണം, ഉത്സോഹക്കുറവ് 
എന്നിങ്ങടേ പ  തരത്തിൽ അവടര ക്പതികൂ മോയി 
ബോധിക്കുന്നു. 
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പരിഹാരങ്ങൾ 
നമ്മുടെ ഇന്നടത്ത ഫുെ്ര ോള്ക് അന്ത്രീക്ഷം നിരവധി ടമസ്സി 
മോരരയും, ടറോണോള്ക്രഡോമോരരയും ഇതിരനോെകം 
ഇല്ലോതോക്കിയിട്ടുണ്്ട. ഫുെ്ര ോളുമോയി  ന്ധടപ്പട്ട  ിരടമെിട  
പരിക്കുകള്ക്ക്കും, മറ്്റ് പരിക്കുകള്ക്ക്കും  ികിത്സ രതെുന്ന 
യുവോക്കളുടെ എണം അനുദിനം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഈ സോഹ രയം 
ഒരു വ ിയ ഗ്പതിസന്ധിയോകോതിരിക്കോൻ ഫ ഗ്പദമോയ നെപെികള്ക് 
ആവശ്യമോണ്. 

ഈ ഗ്പശ്് നങ്ങടള ഫ ഗ്പദമോയി നിയഗ്ന്ത്ിക്കുന്നതിനും, ഒരു 
ഫുെ് ര ോള്ക് ശ്ക്തിയോകോനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ യോഗ്ത 
എളുപ്പമോക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ പഠന സംഘം ഇനിപ്പറയുന്ന 
ഗ്പവർത്തനങ്ങള്ക് ശ്ുപോർശ് ട യ്തത്.  

 

1.്   മോവധി് ഫിഫ് േി വോ മുള്ള് ഫു പ ോള്്
മമതോേങ്ങള് 

െീമുകള്ക് സ്ഥിരതയുള്ള ഗ്പത ത്തില് കളിക്കുകയും 
പരിശ്ീ ിക്കുകയും ട യ്യണടമന്ന് ഫിഫ  ട്ടങ്ങള്ക് 
നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. ഫിഫ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന വ ുപ്പവും, ഉപരിത  
സവിരശ്ഷതകളും ഉള്ള പരമോവധി എണം ഫുെ്ര ോള്ക് 
കളിക്കളങ്ങള്ക് നമുക്്ക ആവശ്യമോണ്. സോധയടമങ്കില്, നി വില് 
ഫിഫ നി വോരത്തിന് തോടഴയുള്ള കളിക്കളങ്ങള്ക് ഫിഫ 
റോൻരഡർഡ് കളിക്കളങ്ങളോയി ഉയർരത്തണ്ടതുമോണ് . 

 

2.് ളിസ്ഥ ങ്ങളുപയ്കുിം,്പറഡിയ്കങ്ങളുപയ്കുിം്പത്െഡിിംെ  

എല്ലോ കളിസ്ഥ ങ്ങളും, രറഡിയങ്ങളും സർട്ടിധഫഡ് 
സ് രപോർെ് സ് എഞ്ചിനീയർമോർ നിർേിഷ് െ മോനദണ്ഡങ്ങള്ക് 
അെിസ്ഥോനമോക്കി രഗ്രഡ് ട യ്തിരിക്കണം. കളിക്കുന്ന പിച്ചിടെ 
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സവരോവം മനസ്സി ോക്കോൻ കളിക്കോടര സഹോയിക്കുന്നതിന് 
ഗ്രൗണ്ടിടെയും രഗ്രഡിടെയും വിശ്ദോംശ്ങ്ങള്ക് കളിക്കളങ്ങളില് 
ഗ്പദർശ്ിപ്പിക്കണം. കളിയുമോയി  ന്ധടപ്പട്ട പരിക്കുകള്ക് 
കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആ കളിക്കളത്തില് എെുരക്കണ്ട സുരക്ഷോ 
മുൻകരുത ുകളും ഗ്പദർശ്ിപ്പിരക്കണ്ടതോണ്.  

 

3.് സ പ ോര് സ ് & എ  സര്മസസ ് വിദെ ധ ുപയ്കുിം,്
സ പ ോര് സ ് േയൂത്ീഷ്യേിറു ളുപയ്കുിം, സ ്പ ോര് ്സ ്
മസപകോളജി ളുപയ്കുിം ്പസവേിം്ഉ പയ്കോെികു  

ഇന്ന് ഒരു കോയികതോരത്തിടെ ഗ്പകെനം വർധിപ്പിക്കുന്നതില് 
സ് രപോർെ് സ് & എക് സർധസസ് സയെിറുകള്ക്ക്കും (ധഹ-
ടപർരഫോമൻസ് രകോച്്ച), സ് രപോർെ് സ് നയൂഗ്െീഷനിറുകള്ക്ക്കുമുള്ള 
പങ്കിടനക്കുറിച്്ച നമ്മുടെ മിക്ക പരിശ്ീ കർക്കും അറിയില്ല. 
സ് രപോർെ് സ് അരസോസിരയഷനുകളും, മറ്്റ് സ് രപോർെ് സ് 
ഏജൻസികളും പരിശ്ീ ർക്കും, കളിക്കോർക്കും രക്ഷിതോക്കള്ക്ക്കും 
ര ോരകോത്തര കോയികതോരങ്ങടള സൃഷ്െിക്കുന്നതില് ധഹ-
ടപർരഫോമൻസ് രകോച്്ച, സ് രപോർെ് സ് നയൂഗ്െീഷനിറ്, സ് രപോർെ് സ് 
ധസരക്കോളജിറ്   എന്നിവർക്കുള്ള പങ്കിടനക്കുറിച്്ച അവര ോധം 
നല്കണം. ഇന്ത്യയില് ആവശ്യത്തിന് ര ോരകോത്തര ധഹ-
ടപർരഫോമൻസ് രകോച്ചുകടളയും, സ് രപോർെ് സ് 
നയൂഗ്െീഷയനിറുകടളയും, ധസരക്കോളജിറുകരളയും  
പരിശ്ീ ിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥോപനങ്ങള്ക് ഉണ്ടോവണം. 

 

4.്സങ്ക യ്കിേിം് ോയ്കി ് ുല്ലിമന്റ്വി സേിം 

ഗ്പകൃതിദത്ത പുല്ലുള്ള ഫുെ്ര ോള്ക് ഗ്പത ങ്ങളോണ് നമുക്്ക 
രവണ്ടത്. എന്നോല് പുല്ധമതോനങ്ങള്ക് നന്നോയി 
പരിപോ ിക്കുന്നതിനുള്ള ട  വ് പുല് ധമതോനങ്ങള്ക് 
വയോപകമോയി ഒരുക്കുന്നതിന് ഒരു ഗ്പധോന തെസ്സമോണ്. ഒരു ഫിഫ 
നി വോരമുള്ള ഗ്പകൃതിദത്ത പുല്ധമതോനം നനയ്ക്കോൻ 
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ഗ്പതിദിനം 26,417 യുഎസ് രോ ൻ (100,000  ിറ്റ്ർ) ശ്ുദ്ധജ ം 
ആവശ്യമോണ്. ഇതു കൂെോടത, പുല്ലിടെ ഉയരം കളിക്്ക 
അനുരയോജയമോയി നി നിർത്തോൻ പതിവോയി ടവട്ടി നിർത്തണം. 
ഇത് ധമതോനത്തിടെ പരിപോ ന ട  വ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 
പരക്ഷ, ഫുെ്ര ോളില് ഇന്ത്യ വിജയിക്കണടമങ്കില് നമുക്കനവധി 
പുല്ധമതോനങ്ങള്ക് രവണം. ഈ ഗ്പശ്്നം പരിഹരിക്കോനുള്ള 
ഏറ്റ്വും നല്ല മോർഗ്ഗം ടവള്ളം കുറച്്ച ആവശ്യമുള്ള, വളർച്ച 
നിയഗ്ന്ത്ിതമോയ, മഴരയയും, ടവയി ിരനയും, കളിക്കോരുടെ 
 വിട്ടിടമതിക്ക ുകരളയും ഒരര രപോട  അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു 
സങ്കരയിനം കോയിക പുല്ല് വികസിപ്പിടച്ചെുക്കുക എന്നതോണ്. 

 

5.് ഭോവി് ഫു പ ോളര്മോമ ്  മണ്ടത്തുന്നതിേുള്ള്
‘സമത്െമോയ്ക്ത് തിഭ മള് മണ്ടത്തുന്ന്സിംവിധോേിം’ 

നമ്മുടെ നോട്ടില് ഏകദിന ടസ ക്ഷൻ മരഹോത്സവങ്ങളി ൂടെ രോവി 
ഫുെ്ര ോളർമോടര കടണ്ടത്തുരപോള്ക്, യൂരറോപയൻ ഫുെര് ോള്ക് 
ക്ലബ്ബുകള്ക് ടഗ്പോഫഷണല് സ്കൗട്ടുകടള നിയമിക്കുകയും, 
ഗ്പോരദശ്ിക ക്ലബ്ബുകളുമോയി  ന്ധം സ്ഥോപിച്ചു ടകോണ്ടും തങ്ങളുടെ 
ക്ലബ്ബുകള്ക്ക്കും, അക്കോദമികള്ക്ക്കുമോയി തങ്ങളുടെ 
അയല്പക്കത്തുനിന്നും, വിരദശ്ത്തുനിന്നും മികച്ച ഗ്പതിരകടള 
കടണ്ടത്തുന്നു. സ്കൗട്ടുകളോകടട്ട തങ്ങളുടെ ഗ്പവർത്തന 
പരിധിയിട  കളിസ്ഥ ങ്ങള്ക് നിരന്ത്രം സന്ദർശ്ിക്കുന്നു, വിവിധ 
കളിക്കോരുടെ ഗ്പകെന വിവരങ്ങള്ക് നിരന്ത്രം രശ്ഖരിച്്ച 
വി യിരുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നു.   

ക്ലബ്ബുകള്ക് ഫുെര് ോള്ക് തോരങ്ങള്ക്ക്കോയി ടസ ക്ഷൻ കയോപുകള്ക് 
നെത്തുരപോള്ക് അവരുടെ പങ്കോളി ക്ലബ്ബുകളും, സ്കൗട്ടുകളും 
നിർരേശ്ിക്കുന്ന കളിക്കോടര ആ ടസ ക്ഷൻ കയോപുകളിര യ്ക്്ക  
ക്ഷണിക്കുന്നു. ആ കളിക്കോർക്്ക അവരുടെ കഴിവുകള്ക് 
ഗ്പകെിപ്പിക്കോൻ പരമോവധി അവസരങ്ങള്ക് നല്കിടക്കോണ്്ട മികച്ച 
ഗ്പതിരകടള കടണ്ടത്തുന്നു.  ി  ക്ലബ്ബുകള്ക് തിരടഞ്ഞെുക്കല് 
അന്ത്ിമമോക്കുന്നതിന് മുപ് അരപക്ഷകടര അവരുടെ ഗ്പോയ 
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വിരോരത്തിന് അനുരയോജയമോയ െീമിടനോപ്പം കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്ക് 
പരിശ്ീ ിപ്പിക്കുന്നു. 

ടസ ക്ഷൻ കയോപുകളില്, ക്ലബ്ബുകള്ക് കളിക്കോരുടെ ഫുെര് ോള്ക് 
കഴിവുകള്ക് കൂെോടത മോനസിക, ശ്ോരീരിക കോരയക്ഷമത 
അെക്കമുള്ള നിരവധി കഴിവുകള്ക് പരിരശ്ോധിക്കുന്നു. മികച്ച 
ഫുെ്ര ോള്ക് ഗ്പതിരകള്ക്ക്്ക അവരുടെ ഗ്പതിര 
ടതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങള്ക് ഒരിക്ക ും 
നഷ്െടപ്പെുന്നിടല്ലന്ന് ഉറപ്പോക്കുന്നതിനും, ഏറ്റ്വും മികച്ച 
കളിക്കോടര തടന്ന ക്ല ുകള്ക്ക്്ക  രിക്കുടന്നന്ന് ഉറപ്പോക്കോനുമോയി 
ഇന്ത്യയിട  ക്ലബ്ബുകളും, അക്കോദമികളും ഇത്തരത്തി ുള്ള െോ െ ് 
ഐഡെിഫിരക്കഷൻ സംവിധോനം പിന്ത്ുെരണം.  

 

6.്ഫു പ ോള്്ത് തിഭ ള്കുള്ള്ത് പതയ ് ോഠയ ധതി 

സമഗ്രമോയ ഗ്പതിരകടള കടണ്ടത്തുന്ന സംവിധോനം ഇന്ത്യൻ 
ഫുെ്ര ോളിട  രോവിയിട  മികച്ച ഗ്പതിരകടള കടണ്ടത്തോൻ 
സഹോയിക്കും. എന്നോല് ഈ മികച്ച ഗ്പതിരകടള മികച്ച ഫുെ്ര ോള്ക് 
കളിക്കോരോക്കി മോറ്റ്ുന്നതിന്, അവർക്്ക പരമോവധി 
ഫുെ്ര ോളുമോയി ഇെപഴകോനുള്ള സമയം  രിക്കണം. ഇതില് 
പരിശ്ീ നം, ടവറുടത കളിക്കുന്നത,് മത്സരങ്ങള്ക്, മറ്്റ് കളികള്ക് 
എന്നിവ ഉള്ക്ടപ്പെുത്തണം. ഫുെ്ര ോള്ക് കളിക്കോർക്കോയി ഒരു 
ഗ്പരതയക പോഠയപദ്ധതി, അത് പരമോവധി ഫുെ്ര ോള്ക് കളിക്കോനുള്ള 
സമയവും, ഫുെ്ര ോളുമോയി  ന്ധടപ്പട്ട എല്ലോ അവശ്യ 
അറിവുകളും, കഴിവുകളും, അരിരു ിയും, മരനോരോവവും ഗ്പദോനം 
ട യ്യുന്നതോവണം. ഇന്ത്യോ രവൺടമെിടെ പുതിയ സംരംരമോയ 
നോഷണല് സ് രപോർെ് സ് എഡയൂരക്കഷൻ ര ോർഡ് 
(എൻഎസ്ഇ ി) ഈ  ക്ഷയം നിറരവറ്റ്ുടമന്ന് ഞങ്ങള്ക് 
ഗ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

എല്ലോ ഔപ ോരിക ഫുെര് ോള്ക് മത്സരങ്ങളും 90 മിനിറ്്റ് 
കളിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് വിവിധ ത ങ്ങളി ുള്ള ഫുെ്ര ോള്ക് രരവണിംര ്
ര ോഡികള്ക് ഉറപ്പോക്കണം. കൂെോടത കളിക്കോർക്്ക 
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മത്സരങ്ങള്ക്ക്കിെയില് വിഗ്ശ്മിക്കോനും, ഊർജം വീടണ്ടെുക്കോനും 
മതിയോയ സമയം  രിക്കുന്നു എന്ന കോരയവും ഉറപ്പോക്കണം.  

 

7.്ഉത്തരവോദിത്തമുള്ള രർഭധോരണും, ഉത്തരവോദിത്തമുള്ള 
രർഭ ോ ിം, ഉത്തരവോദിത്തമുള്ള രക്ഷോകർതൃതവും 

ഗർഭധോരണത്തിേ  മോേസികമോയും ശ്ോരീരികമോയും 
തയ്യോടറടു്ക്കണ്ടതിടെ ക്പോധോേയടത്തക്കുറിച്ചും, സുരക്ഷിതവും, 
ഉല്കൃഷ്െവുമോയ ഗർഭകോ ത്തിടെ ക്പോധോേയടത്തക്കുറിച്ചും 
േമ്മുടട യുവോക്കടള ് ബോധവത കരിക്കണം. ഇന്ത്യടയ ഫുട  ് ബോൾ 
ശ്ക്തിയോക്കുവോൻ ശ്ക്തരോയ അടുത്ത ത മുറടയ 
ഉറപ്പോക്കുന്നതിന് ഇത ്അനിവോരയമോണ്. 

കുട്ടികടള അരിനന്ദിക്കോനും, ആശ്വസിപ്പിക്കോനും 
ക്പ് ോദിപ്പിക്കോേും ഉള്ള അെിസ്ഥോന മോനസിക കഴിവുകളില് 
മോതോപിതോക്കൾക്്ക പരിശ്ീ േം  രിക്കണം. അടുത്ത ടമസ്സി്യോ, 
ടറോണോൾ്ഡോ്യോ ആകോൻ തങ്ങളുടട മക്കൾക്ക  ആവശ്യമോയ 
ശ്രിയോയ ഭക്ഷണടത്തക്കുറിച്ചും മോതോപിതോക്കള്ക്ക്്ക 
മോർഗേിർ്ദശ്ം  ഭിക്കണം. ഫുട ് ബോൾ കളിക്കോർക്ക  അവരുടട 
വളർച്ചയുടെ കോ ഘട്ടങ്ങളി ും, കരിയറി ുടേീളവും 
ടക്പോഫഷണൽ സ ്പോർട സ  ഫസ്ക്കോളജിസ്റ്റുകളുടട 
പിന്ത്ുണയും നമ്മൾ ഉറപ്പോക്കണം. 

 

 

 

 

  

  



42 | ഫുട ്ബ ോള്്ബ ോകകപ്പ ്ബേടുന്നതിനുള്ള്ഗെയിിം്പ്ലോന് 

 

 



43 | ഫുട ്ബ ോള്്ബ ോകകപ്പ ്ബേടുന്നതിനുള്ള്ഗെയിിം്പ്ലോന് 

 

4 

നമുക്ക് നമ്മുടട ഫുട്്ബാൾ 

കളിയെ്കുറിച്ച  അറിയാം 
 

ഇേി എന്്ത് രചയ്യണരമന്നറിയോരത പന്ത്ുമോയി േിൽക്കുന്ന 
ഒരു ഫുട്പ്ബോൾ കളിക്കോരരേ പ്പോര യോണ് ഇന്ത്യൻ 
ഫുട്പ്ബോൾ. ഫുട ്ബോൾ ആരോധകർ, അടിസ്ഥോേ സൗകരയങ്ങൾ, 
അറിവ  തുടങ്ങിയ മഹത്തോയ വിഭവങ്ങളോൽ സമ്പന്നമോണ  ഇന്ത്യ. 
എന്നോൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട ്ബോളിേ  ടപോതുവോയ ഒരു  ക്ഷയമില്ല. 
രരോള്ക് രപോറുകളില്ലോടതയും, െീമല്ലോടതയുമോണ് നമ്മള്ക് 
ഫുട ്ബോൾ ഇന്ന് കളിക്കുന്നത . ഫുട ് ബോൾ ക്കിക്കറ്റ  അല്ല. 
ക്കിക്കറ്റിൽ ഒരു ബോറ്റർ അടല്ലങ്കിൽ ബൗളർക്ക  കളിയുടെ ഫ ം 
മോറ്റോൻ കഴിയും. എന്നോൽ ഫുട ്ബോൾ ടീം വർക്ക  ആണ , ടീം വർക്ക  
മോക്തമോണ  അവിടെ കളി ജയിക്കുന്നത . ഇന്ത്യൻ ഫുട ്ബോൾ 
തങ്ങളുടട  ക്ഷയങ്ങൾ േിർവ ിക്കുകയും ടഗയിംപ്ലോൻ 
തയ്യോറോക്കുകയും, ഫുട ്ബോൾ ് ോകകപ്പ  ്േടുന്നതിേ  ഒരു 
ടീടമന്ന േി യിൽ അത  േടപ്പി ോക്കുകയും ്വണം. 

ഇന്ത്യയിൽ ഫുട  ് ബോളിടെ സവോഭോവിക വളർച്ചടയ തടയുന്ന 
ഇന്ത്യൻ കോയിക ആവോസ വയവസ്ഥയുടട ഫവക യങ്ങൾ ഈ 
രോരത്ത് വിശ്ക േം ട യ്യുന്നു. 

 

ഫുട്പ്ബോൾ ആവോസ്വയവസ്ഥ 

ഫുട്പ്ബോൾ ആവോസ്വയവസ്ഥയ്കുമ സവോഭോവിക പരിണോമും 

ഫുട്പ്ബോൾ ജേങ്ങളുരട വിഷയമോണ്. ആ ോധ ര്, 
അഭിേിപ്വശ്ും, രഗ്പോഫഷണ ിസും,  ോഭും എന്നിവയോൽ 
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ഫുട്പ്ബോൾ േയിക്കരപടുന്നു. ഭൂരിഭോഗം മുൻേിര ഫുട ്ബോൾ 
രോജയങ്ങളി ും, സർക്കോർ ഇടടപട ുകളില്ലോടത തടന്ന ഫുട ്ബോൾ 
സവോഭോവികമോയി വളർന്നു വന്നു. ഇവിടെ ഗ്പദർശ്ിപ്പിക്കുന്ന  ോർട്ട  
ഫുട ്ബോൾ ആവോസവയവസ്ഥയുടട സവോഭോവിക പരിണോമം 
കോണിക്കുന്നു. 

 

ആദയ കോ ങ്ങളിൽ, ഫുട ് ബോളിടെ വികസേം ആരോധകരോ ും, 
അവരുടെ ഫുെ്ര ോളിരനോെുള്ള അരിനിരവശ്ത്തോ ുമോണ് 
മുരന്നോട്ടു രപോയിരുന്നത്. ക്ക്മണ ടക്പോഫഷണ ിസവും, 
 ിസിസസ്  ിന്ത്ോരതിയും ഫുട ്ബോളിടേ വ ിയ ത ങ്ങളിൽ 
എത്തിച്ചു. പ് ോകരത്ത മുൻേിര ഫുട്പ്ബോൾ രോജയങ്ങളിര  
ഫുട്പ്ബോൾ വികസേത്തിേ് പിന്നിര  യഥോർത്ഥ 
ശ്ക്തികളോണ് ആരോധകരുും, കളിക്കോരുും, ക്ലബ്ബുകളുും.്
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ഇവ ോണ  ഫുട്പ്ബോളിരന്റ 3 യ്കഥോര്ത്ഥ്യ്കജമോേന്മോര്. ഇതിൽ 
േിന്ന  വയതയസ തമോയി, ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്പ്ബോൾ 
േിയഗ്ന്ത്ിക്കുന്നത ് ഫുട്പ്ബോൾ ഭരണസമിതികളുും, 
സർക്കോരുകളുമോണ്. ഇന്ത്യൻ ഫുട്പ്ബോൾ 
ആവോസവയവസ്ഥയിൽ ഫുട്പ്ബോളിര  3 യ്കഥോര്ത്ഥ്
യ്കജമോേന്മോരുും രവറുും കോഴച്ക്കോരോണ്. 

 

ഇന്ത്യൻ ഫുട്പ്ബോൾ ആവോസ്വയവസ്ഥ 

ആരോധകർ 

ആ്ഗോളത ത്തിൽ, ഫുട ്ബോൾ ആരോധകർ കോണോൻ 
ആക്ഗഹിക്കുന്നത  മികച്ച മത്സരങ്ങൾ, ആരോധിക്കോൻ മികച്ച 
കളിക്കോരും, മികച്ച ക്ലബ്ബുകളും/ടീമുകളും എന്നിവയോണ്. ഇന്ത്യൻ 
ആരോധകരും അതിൽ േിന്ന  വയതയസ തരല്ല. ് ോകടത്ത മുൻേിര 
ക്ലബ്ബുകളിൽ ഭൂരിഭോഗവും ആരംഭിച്ചത  സോധോരണക്കോരോയ 
ഫുട ്ബോൾ ആരോധകരോണ . ഇന്നും അവയിൽ പ തും 
ആരോധകരുടട ഉടമസ്ഥതയി ോണ . എന്നോൽ ഇന്ത്യൻ 
ഫുട ്ബോളിേ  എടുത്തു പറയോൻ അക്ത വ ിയ കഥകളില്ല. 

യൂ്റോപയൻ ക്ലബ്ബുകളുരെയും യൂ്റോപയൻ,  ോറ്റിേ്മരിക്കൻ ് ദശ്ീയ 
ടീമുകളുരെയും ടമസ്സി, ടറോണോൾ്ഡോ തുടങ്ങിയ സ്റ്റോർ ഫുട ് ബോൾ 
തോരങ്ങളുരെയും ആരോധകരോണ  വ ിടയോരു വിഭോഗം ഇന്ത്യക്കോർ. 
ഇന്ത്യയിൽ ്വണ്ടക്ത ഫുട ്ബോൾ ക്ലബ്ബുകൾ ഇടല്ലങ്കി ും പ  
യൂ്റോപയൻ ക്ലബ്ബുകൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ പതിനോയിരക്കണക്കിന് 
ഫുെ്ര ോൾ രഗ്പമികൾ അംരങ്ങളോയ ഫോൻസ  ക്ലബ്ബുകളുണ്ട .  

്കരളത്തിട  മ പ്പുറം ജില്ല 'ഫുട ് ബോളിടെ ടമക്ക' 
എന്നറിയടപ്പടുന്നു, ഫുട ്ബോൾ ്ക്പമികൾക്കും വയോപകമോയ 
ടസവൻസ  (7 രപർ ഒരു െീമില്) ഫുട ് ബോൾ ടൂർണടമെുകൾക്കും 
്പരു്കട്ടതോണ . കഴിഞ്ഞ ഫുട ്ബോൾ ് ോകകപ്പിൽ തങ്ങളുടട 
ക്പിയടപ്പട്ട ഫുട ്ബോൾ ടീമുകളോയ അർജെീേ, ക്ബസീൽ, ജർമ്മേി, 
ക്ഫോൻസ , ഇറ്റ ി തുടങ്ങിയ ഫുട ്ബോൾ ടീമുകൾക്കോയി 
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ബോേറുകളും, ്ഹോർഡിംഗുകളും, പതോകകളും 
സ്ഥോപിക്കുന്നതിേോയി മ പ്പുറടത്ത ഫുട ്ബോൾ ്ക്പമികൾ 
ഫ ടളക സ  ക്പിെ   ട യ്യോൻ മോഗ്തം 3 ്കോടിയി ധികം രൂപ 
ട  വഴിച്ചു. ഫുട ്ബോളിരനോെ് ഇക്തയും ആരോധനയും, 
സമർപ്പണവും ഉണ്ടോയിട്ടും മ പ്പുറത്തു നിന്നും ഒരു ടക്പോഫഷണൽ 
ഫുട ്ബോൾ ക്ലബ്ബില്ല എന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫുട ്ബോളിട  ഏറ്റവും 
വ ിയ വി്രോധോഭോസമോണ്.  

ഇന്ത്യൻ ഫുട ് ബോൾ ആരോധകരിൽ ഭൂരിഭോഗം ്പർക്കും 90 മിേിറ്റ  
നെക്കുന്ന ഫുട ്ബോൾ കളിടയക്കുറിച്ച  എല്ലോം അറിയോം. എന്നോൽ 
മിക്കവർക്കും ഫുട ്ബോളിൽ ആ 90 മിേിറ്റ്ുകള്ക്ക്്ക അപ്പുറം 
എന്ത്ോണ  സംഭവിക്കുന്നടതന്ന  അറിയില്ല. അതുതടന്നയോണ് 
ഇന്ത്യൻ ഫുട ്ബോൾ രനരിെുന്ന ഏറ്റ്വും വ ിയ ദുരന്ത്ം.  

യൂപ്റോപയൻ ഫുട്പ്ബോൾ ആവോസ്വയവസ്ഥയ്കുമ വികസേും 
 
വയോവസോയിക വിപ്ലവത്തിടെ ആദയ വർഷങ്ങളിൽ, ടതോഴി ോളികൾ 12 
മണിക്കൂറി ധികം ്ജോ ി ട യ്യോൻ േിർബന്ധിതരോയിരുന്നു. 
അക്കോ ത്ത , ഉ്ട്ടോപയൻ ്സോഷയ ിസത്തിരെയും, സഹകരണ 
ക്പസ്ഥോേത്തിരെയും സ്ഥോപകേോയ പ്റോബർട്്ട ഓവൻ "എട്ട  
മണിക്കൂർ ്ജോ ി, എട്ട  മണിക്കൂർ വി്േോദം, എട്ട  മണിക്കൂർ വിക്ശ്മം" 
എന്ന മുക്ദോവോകയ്ത്തോടട 'എട്്ട മണിക്കൂർ ഗ്പവൃത്തി ദിേും' എന്ന 
ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ വയവസോയികൾ '10 മണിക്കൂർ 
ക്പവൃത്തി ദിേവും' ക്ക്മണ എട്ട  മണിക്കൂർ ക്പവൃത്തി ദിേവും' 
അംരീകരിച്ചു. ഇത  ടതോഴി ോളികൾക്ക  വി്േോദത്തിേ  കൂടുതൽ 
സമയം േൽകി. വി്േോദസമയത്ത  അവർ ഫുട ് ബോൾ കളിക്കോൻ 
തുടങ്ങി, ഫുട ്ബോൾ ക്ലബ്ബുകൾ തുടങ്ങി. (മോഞ്ചേർ യുശണറ്റഡ്- 
രറയിൽപ്വ രതോഴി ോളികൾ, ആഴസ്ണൽ- യുപ്ധോപകരണ്
േിര്മ്മോണ രതോഴി ോളികൾ) 
 
 
ടതോഴി ോളിവർഗ ടീമുകൾ ഇംഗ്ലീഷ  ഫുട ്ബോളിൽ ആധിപതയം 
സ്ഥോപിക്കുന്നത  വടര അമ വറിസമോയിരുന്നു അവിടെ 
പിന്ത്ുെർന്നിരുന്നത്. 1885-ൽ ഇുംെ ളീഷ് ് ഫു പ ോളിൽ 
രഗ്പോഫഷണ ിസും ഔപ്ദയോരികമോയി അിംെീ  ികമപ്പട്ടു. 1888-
ൽ, ആസ്റ്റൺ വില്ലയുടട ഡയറക്െറോയ വി യിം് മോ  ത്െിെറിമന്റ 
്േതൃതവത്തിൽ 12 ഇംഗ്ലീഷ  ഫുട ്ബോൾ ക്ലബ്ബുകൾ ് ർന്ന  
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് ോകത്തിട  ആദയടത്ത ഫുട ് ബോൾ  ീഗോയ ഇുംഗ്ലീഷ് ഫുട്പ്ബോൾ 
 ീര് രൂപീകരിച്ചു. 
 
യൂ്റോപ്പിൽ ഭൂരിഭോഗം ഫുട ് ബോൾ ക്ലബ്ബുകളും ആരംഭിക്കുന്നത  
ടതോഴി ോളികരളയും, വിദയോർത്ഥികരളയും ്പോ ുള്ള 
സോധോരണക്കോരോണ . പിന്നീട , സോമ്പത്തിക ക്പശ്  േങ്ങൾ ്േരിട്ടരപ്പോള്ക് 
ഈ ക്ലബ്ബുകളിൽ  ി ത  അതിടെ ആരോധകരുടട പിന്ത്ുണ്യോടെയും 
(എഫ  സി ബോഴ  സ് ോണ),  ി ത  സവകോരയ േി്ക്ഷപത്തി ൂടടയും 
(മോഞ്ചസ്റ്റർ യുഫണറ്റഡ  എഫ  സി) അത് അതിജീവിക്കുകയും 
ഇന്നടത്ത ര ോരകോത്തര നി വോരത്തിര യ്ക്്ക വളരുകയും ട യ തു. 
 

 

കളിക്കോർ 

മികച്ച അവസരങ്ങളും, മികച്ച പിന്ത്ുണയും, മികച്ച ഗ്പശ്സ്തിയും, 
സൗരോരയങ്ങളും ഫുട ്ബോൾ തോരങ്ങൾക്ക  ആവശ്യമോണ . തങ്ങള്ക് 
കളിക്കുന്ന ക്ലബ്ബുകളി ൂടെയോണ് കളിക്കോർക്്ക അത്  രിക്കുന്നത്. 
് ോകത്തിട  മികച്ച ടക്പോഫഷണൽ ക്ലബ്ബുകൾ ക്പോ്ദശ്ിക 
ഫുട ്ബോൾ ക്പതിഭകടള ആ്ഗോള ഫുട ്ബോൾ സൂപ്പർസ്റ്റോറുകളോയി 
മോറ്റ്ുന്നു. ് ോകടത്ത മുൻേിര ഫുട ്ബോൾ രോജയങ്ങളിൽ, 
ക്പോ്ദശ്ിക ഫുട ് ബോൾ ക്ലബ്ബുകളുരെയും, ടക്പോഫഷണൽ 
ഫുട ്ബോൾ ക്ലബ്ബുകളുരെയും ഉടമസ്ഥതയി ുള്ള്തോ, 
േിയക്ന്ത്ിക്കുന്ന്തോ ആയ ഫുട ്ബോൾ അക്കോദമികൾ യുവ 
ക്പതിഭകടള തിരിച്ചറിയുകയും അവടര മികച്ച േി വോരമുള്ള 
ഫുട ്ബോൾ കളിക്കോരോയി വളർത്തുകയും ട യ്യുന്നു. എന്നോൽ 
ഇന്ത്യയിൽ, ക്പതിഭകടള തിരിച്ചറിയുന്നതിേും, കഴിവ  
വികസിപ്പിക്കുന്നതിേുമുള്ള േടല്ലോരു സംവിധോേം നി വി ില്ല. 
2015-ൽ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ  ീഗ  (ഐ. എസ്. എൽ) ആരംഭിച്ചതിേ  
്ശ്ഷമോണ  ഇന്ത്യയിൽ ‘ഫുട്പ്ബോൾ അക്കോദമി ബൂും’ 
ആരംഭിച്ചത . കൂണു്പോട  ആയിരക്കണക്കിേ  അക്കോദമികൾ 
ഇന്ത്യയിൽ മുളടപോട്ടി. സമ്പന്നരോയ മോതോപിതോക്കൾ തങ്ങളുടട 
കുട്ടികടള വി കൂെിയ കോറുകളിൽ ഫുട ്ബോൾ 
അക്കോദമികളി് ക്ക  ടകോണ്ടു്പോകുന്നത  േമ്മുടട ക്പധോേ 
േഗരങ്ങളി ും, പട്ടണങ്ങളി ും ഒരു സോധോരണ ദൃശ്യമോണ . ഓപ്രോ 
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വർഷവുും ആയിരക്കണക്കിേ് കുട്ടികൾ േമ്മുരട 
അക്കോദമികളിൽ പ്ചരുന്നുരണ്ടങ്കി ുും, ഈ കുട്ടികൾക്ക ്
അവരുരട കഴിവുകൾ ഗ്പകടിപിക്കോേുും, അവർക്ക് 
ഫുട്പ്ബോളിൽ േിന്ന ്മോേയമോയ ഉപജീവേമോർരും േൽകോേുും, 
മോേയമോയ അവസരങ്ങൾ േൽകോേുിം േമുക്ക് മതിയോയ 
ക്ലബ്ബുകളുിം,്  ീെു ളുിം ഇല്ല. വിര ിട ണ്ണോവുന്ന ഫുട ്ബോൾ 
തോരങ്ങൾ മോഗ്തമോണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫുട ്ബോളിൽ േിന്നുള്ള 
വരുമോേം ടകോണ്ട  ജീവിക്കുന്നത.് മറ്റുള്ളവർ കോശ്ു വോങ്ങോടത 
കളിക്കുക്യോ,  ി ർ കളിക്കോൻ അവസരം കിട്ടോൻ ക്ലബ്ബുകൾക്ക  
പണം േൽകുക്യോ ട യ്യുന്നു. 

 

ക്ലബ്ബുകൾ 

"ആരോധകരില്ലോരത ഫുട്പ്ബോൾ ഒന്നുമല്ല" എന്നത  
ഫുട ്ബോളിടെ േി േിൽപ്പില് ആരോധകരുടട ശ്ക്തിടയ എടുത്തു 
കോണിക്കുന്ന ഒരു മരനോഹരമോയ ഉദ്ധരണിയോണ . എന്നോൽ 
"ക്ലബ്ബുകളില്ലോരത ഫുട്പ്ബോൾ ഒന്നുമല്ല" എന്നതോണ  
യോഥോർത്ഥയം. ഫുട ്ബോൾ ക്ലബ്ബുകൾ കോരണം ഫുട ്ബോൾ 
കളിക്കോർക്ക  മികച്ച അവസരങ്ങളും, മികച്ച പിന്ത്ുണയും, വ ിയ 
ക്പശ്സ തിയും, ഭോഗയവും  ഭിക്കുന്നു. ക്ലബ്ബുകൾ അവർക്ക  വ ിയ 
ശ്മ്പളവും, മികച്ച പരിശ്ീ േവും അവരുടട കരിയറിൽ ഉടേീളം 
മികച്ച ക്പകടേത്തിേുള്ള മറ്റ  പിന്ത്ുണയും നല്കുന്നു. 
യുവക്പതിഭകടള കടണ്ടത്തി വളർത്തിടക്കോണ്ടു വരുന്നതും ഈ 
ക്ലബ്ബുകളോണ്. ്ദശ്ീയ ടഫഡ്റഷേുകളിൽ േിന്ന  
ഗ്പതിഫ ടമോന്നും  ഭിക്കോടത അവർ തങ്ങളുടെ തോരങ്ങടള 
രോജയങ്ങളുടെ രപരി ുള്ള തോതക്ോ ിക െീമുകള്ക്ക്കോയി ഫുട ് ബോൾ 
കളിക്കോൻ നല്കുകയും ട യ്യുന്നു. ഉദോഹരണത്തിേ , 
അർജെീേക്കോരനോയ ടമസ്സിയുടെ ഗ്പതിര തിരിച്ചറിയുക്യോ, 
വളർത്തുക്യോ ട യ്തത് അർജെീന ഫുെ്ര ോള്ക് 
അരസോസിരയഷേല്ല, മറിച്ച  സ്ടപയിനിട  ബോഴ  സ് ോണ 
ഫുെ് ര ോള്ക് ക്ല ോണ് . എന്നോൽ ്  ോകകപ്പ  ് യോഗയതോ മത്സരങ്ങൾ, 
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്കോപ്പ അ്മരിക്ക, ് ോകകപ്പ  മത്സരങ്ങൾക്കോയി ബോഴ  സ് ോണ 
ടമസ്സിടയ അർജെീേയ ക്ക  സൗജേയമോയി േൽകി. 

ഈ ക്ലബ്ബുകൾ കോരണമോണ  ഫുട്പ്ബോൾ ആരോധകർക്ക ്
കോണോൻ മികച്ച മത്സരങ്ങളുും, ഇഷട്രപടോൻ മികച്ച 
കളിക്കോപ യ്കുിം  ഭിക്കുന്നത . 

ഇന്ത്യയിൽ, ആരോധകരരയും, കളിക്കോരരയും തൃപ തിടപ്പടുത്തുന്ന 
ഫുട ്ബോൾ ക്ലബ്ബുകൾ വളടര പരിമിതമോണ . േമ്മുരട 
ക്ലബ്ബുകൾക്ക് യുവ ഗ്പതിഭകരള കരണ്ടത്തി 
വളർത്തിരയടുക്കോൻ കഴിയുന്നിരല്ലങ്കിൽ, േമ്മുരട 
ക്ലബ്ബുകൾക്ക ് പ് ോപ്കോത്തര തോരങ്ങരള 
വളർത്തിരയടുക്കോൻ കഴിയുന്നിരല്ലങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒ ിക ുിം്
ഫുട്പ്ബോൾ പ് ോകകപ് പ്േടില്ല. 

 

പ്മോശ്ും  ീര് സഗ്രദോയും 

യൂ്റോപ്പിൽ ഫുട ്ബോളിടെ വികോസവും, സവോധീേവും 
തവരിതടപ്പടുത്തിയ ക്പധോേ  ടകങ്ങളിട ോന്നോണ  പിരമിഡിക്കൽ 
 ീഗ  സക്മ്പദോയം (ക്പ്മോഷേും, തരംതോഴ ത്ത ും). വിവിധ 
ത ങ്ങളി ുള്ള വിവിധ  ീഗുകൾ ക്ലബ്ബുകൾക്കും, കളിക്കോർക്കും, 
ആരോധകർക്കും പതിവോയി കൂടുതൽ ഫുട ്ബോൾ വോഗ ദോേം 
ട യ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ, നമ്മുടട  ീഗുകളുടട  ക്ഷയടമടന്ത്ന്ന ്
ആർക്കും വയക്തമല്ല. ഇന്ത്യയിട  തോടഴത്തട്ടി ുള്ള ജില്ലോ  ീഗുകൾ 
പതിവോയി സംഘെിപ്പിക്കടപ്പെുന്നില്ല. നെത്തുകയോടണങ്കില് തടന്ന 
ഏതോേും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയോക്കും. 60 
മിേിറ്റിേുള്ളിൽ മത്സരങ്ങൾ അവസോേിക്കും. ഒരു ദിവസം ര്ണ്ടോ, 
മൂ്ന്നോ മത്സരങ്ങളോണ  ഓരരോ ടീമും കളിക്കുന്നത . 
ഇത്തരത്തി ുള്ള  ീഗുകൾ ഇന്ത്യയിട  ക്ഗോസ റൂട്ട  ഫുട ്ബോളിടേ 
എങ്ങടേ സഹോയിക്കും? 

നമ്മുടട ് ദശ്ീയ മുൻേിര  ീഗികളി ും (ഐ- ീഗ ), മിക്ക സംസ്ഥോേ 
ത ത്തിട  മുൻേിര  ീഗുകളി ും കളിക്കുന്നത  തോടഴയുള്ള 



50 | ഫുട ്ബ ോള്്ബ ോകകപ്പ ്ബേടുന്നതിനുള്ള്ഗെയിിം്പ്ലോന് 

 

 ീഗുകളിട  വിജയികളല്ല. പോഴോക്കോൻ പണമുടണ്ടങ്കിൽ 
േിങ്ങൾക്ക  ഈ  ീഗുകളിൽ ക്പ്വശ്ിക്കോം. യൂ്റോപയൻ 
േി വോരത്തിൽ വളരോൻ ഇത്തരം  ീഗുകൾ ഇന്ത്യൻ 
ഫുട ്ബോളിടേ എങ്ങടേ സഹോയിക്കും? 

 

ഫുട്പ്ബോൾ ഭരണസമിതികൾ 

യൂ്റോപ്പിൽ, ഫുട ്ബോൾ അ്സോസി്യഷേുകൾ ഫുട ്ബോളിടെ 
കോവൽക്കോരോണ , അവർ റഫറിമോടര്പ്പോട യോണ  
ഗ്പവർത്തിക്കുന്നത . എന്നോൽ ഇന്ത്യയിൽ ഫുട ് ബോൾ 
അ്സോസി്യഷേുകൾ ഫുട ്ബോളിടെ 
മുത ോളിമോടര്പ്പോട യോണ  ടപരുമോറുന്നത . ക്പധോേമോയും 
്പപ്പർ ക്ലബ്ബ  ക്പതിേിധികളോണ  അ്സോസി്യഷേുകടള 
രരിക്കുന്നത . സജീവമോയ ക്ലബ്ബുകളുടട ഉടമകൾ്ക്കോ, 
ഭോരവോഹികൾ്ക്കോ അ്സോസി്യഷേുകളിൽ വ ിയ 
ഗ്പോധോനയമില്ല. മോക്തവുമല്ല, യൂ്റോപയൻ ക്ലബ്ബുകടള്പ്പോട  
ഫുട ്ബോൾ അ്സോസി്യഷേുകടള ടവല്ലുവിളിക്കോേുള്ള 
ഫധരയവും, ഫുെര് ോൾ  ിസിനസ് പരിജ്ഞോനവും ഇന്ത്യൻ 
ക്ലബ്ബുകൾക്കില്ല.  

 

സർക്കോരുകൾ 

ഇന്ത്യയിൽ ഫുട ്ബോളിടെ സവോഭോവിക വളർച്ച തടയുന്നതിൽ 
സർക്കോരുകൾക്ക  വ ിയ പങ്കുണ്ട . സർക്കോർ 
ധേസഹോയ്ത്തോടടയുള്ള ഡിപ്പോർട്ട  ടമെൽ ക്ലബ്ബുകളുടട 
ആവിർഭോവം ഇന്ത്യയിട  േിരവധി സവകോരയ-കമ്മയൂണിറ്റ്ി 
ഫുട ്ബോൾ ക്ലബ്ബുകളുടട അന്ത്ിമ വിസിൽ മുഴക്കി. ഈ 
ക്ലബ്ബുകളിട  മികച്ച കളിക്കോർ ടതോഴിൽ സുരക്ഷയ ക്കോയി 
ഡിപ്പോർട്ട  ടമെൽ ക്ലബ്ബുകളിൽ ് ർന്നു. തുെർന്ന ഗ്പതിര കുറഞ്ഞ 
കളിക്കോരുമോയി കളി തുെരോൻ േിർബന്ധിതരോയ്പ്പോൾ ഈ 
ഫുട ്ബോൾ ക്ലബ്ബുകളുടട ക്പതോപം കുറഞ്ഞു. മടറ്റോരു വശ്ം, പ  
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ഡിപ്പോർട്ട  ടമെൽ ക്ലബ്ബുകളി ും, കളിക്കോർ ഫദേംദിേ ഓഫീസ  
്ജോ ികൾക്ക  േിർബന്ധിതരോകുകയും ഫുട  ് ബോളിേ  കുറച്ച  
സമയം മോഗ്തം  ഭിക്കുകയും ട യ തു. അത  ക്ക്മണ മികച്ച 
ഫുട ്ബോൾ കളിക്കോരുടെ ഗ്പതിരടയ ഇല്ലോതോക്കി. ഇരുപതോം 
േൂറ്റോണ്ടിടെ അവസോേ്ത്തോടട, പ  ഡിപ്പോർട്ട  ടമെൽ ക്ലബ്ബുകളും 
അവരുടട ക്പവർത്തേങ്ങൾ േിർത്തുകരയോ, ഡിപ്പോർട്ട  ടമെൽ 
ടൂർണടമെുകളിൽ മോഗ്തം പടങ്കടുക്കുക്യോ ട യ തു. രജോ ി 
കിട്ടിയ സംതൃപത്ിയോര ോ,  രജോ ിത്തിരക്കു കോരണം 
ഫുട ്ബോളിൽ ക്ശ്ദ്ധ ്കക്ന്ദീകരിക്കോേുള്ള സമയം 
കുറവോയതിേോര ോ ഒരു സർക്കോർ ്ജോ ി  ഭിക്കു്മ്പോൾ 
കഴിവുള്ള പ  ഫുട ് ബോൾ കളിക്കോരും എരന്നയ്ക്കുമോയി കളി 
അവസോനിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങടേ, ഡിപ്പോർട്ട  ടമെൽ ക്ലബ്ബുകടള 
്ക്പോത്സോഹിപ്പിച്ചും, സർക്കോർ ്ജോ ികൾ വോഗ ദോേം ട യ തും 
ഇന്ത്യയിൽ ഫുട  ് ബോൾ ്ക്പോത്സോഹിപ്പിക്കോേുള്ള േമ്മുടട 
സർക്കോരുകളുടട ക്ശ്മങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഫുട  ് ബോളിടെ സവോഭോവിക 
വളർച്ചടയ തകർക്കുന്നതിൽ ക ോശ്ിച്ചു. സ  ് പോർട  സിടേ 
ക്പ്തയകിച്ച  ഫുട  ് ബോളിടേ ്ക്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിടേക്കുറിച്ച  
 ിന്ത്ിക്കു്മ്പോടഴല്ലോം ഗവൺടമെുകൾ ഈ ' ോളിക്ക ി ൂടെയുള്ള 
 ീത്തയോക്കല്' ഫ ടത്ത എ്പ്പോഴും ഓർക്കണം. 

 

ഇന്ത്യൻ സൂപർ  ീരുും, ഐ- ീരുും 

ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ  ീഗ  (ഐഎസ എൽ) ഒരു യഥോർത്ഥ ടഗയിം 
് ഞ്ചറും, ഇന്ത്യൻ ഫുട ് ബോളിടെ രക്ഷകേുമോണ . ഐഎസ എൽ 
കോരണം ഇന്ത്യയി ുടേീളം ആളുകൾ ഫുട ്ബോളിടേ ഗൗരവമോയി 
എടുക്കോൻ തുടങ്ങി. ്േരടത്ത സൂ ിപ്പിച്ചതു്പോട , 
ആയിരക്കണക്കിേ  ഫുട ്ബോൾ അക്കോദമികൾ കൂണു്പോട  
മുളച്ചുടപോങ്ങി. ഐഎസ എൽ സവോധീനം കോരണം സമ്പന്നരോയ 
മോതോപിതോക്കൾ ്പോ ും തങ്ങളുടട കുട്ടികടള ഫുട ്ബോൾ 
അക്കോദമികളി് ക്ക  ടകോണ്ടു്പോകോൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യൻ 
ഫുട ്ബോൾ തോരങ്ങൾക്ക  വ ിയ ശ്മ്പളം  ഭിച്ചു തുടങ്ങി. 
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ആതയന്ത്ികമോയി, ഐഎസ എൽ കോരണം ഇന്ത്യൻ ഫുട ്ബോൾ 
ഉയർടത്തഴുരന്നറ്റ്ു. 

ഫുട ്ബോൾ അക്കോദമികളുടട ഒരു ശ്ൃംഖ  ആരംഭിക്കുന്നത  ഒരു 
ഐഎസ എൽ ക്ഫോഫഞ്ചസിയുടട ക്പധോേ ക്ഗോസ  റൂട്ട  
ക്പവർത്തേമോടണങ്കില് രപോ ും ഇന്ത്യയിട  ക്ഗോസ റൂട്ട  ഫുട  ് ബോൾ 
വികസേത്തിേ  അവരുടട സംഭോവേകൾ മോഗ്തം 
അപരയോപത്മോണ്.  

കമ്മയൂണിറ്റി ക്ലബ്ബുകൾ, അക്കോദമികൾ, കമ്മയൂണിറ്റി  ീഗുകൾ 
എന്നിവയുടട സം്യോജേമോണ  ശ്ക്തമോയ ഫുട ്ബോൾ ക്ഗോസ റൂട്ട . 
അത  നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കൂെുതല് കളിക്കോേുള്ള 
അവസരങ്ങളും, പരിശ്ീ േ അവസരങ്ങളും; 
സോധോരണക്കോർക്കും, പരിശ്ീ കർക്കും, വളർന്നുവരുന്ന 
ഫുട ്ബോൾ കളിക്കോർക്കും വളർച്ചയ്ക്കുള്ള കൂെുതല് 
അവസരങ്ങളും േൽകുന്നു. ജപ്പോൻ ഫുട  ് ബോൾ 
അ്സോസി്യഷടെ (ടജഎഫ  എ) ടടക  േിക്കൽ ഡയറക ടർ 
്കോഹ  ് സോ തോഷിമ പറഞ്ഞത  ്പോട , “ഗ്രോസ ്റൂട്ടുകളില്ലോരത 
േിങ്ങൾക്ക ്ശ്ക്തമോയ ഒരു പ്ദശ്ീയ ടീും ഉണ്ടോകില്ല.” തികച്ചും 
സതയം. കുട്ടികരള ഫുട്്പ്ബോളിപ് ക്ക് ഗ്പപ്വശ്ിപിക്കുക, മികച്ച 
ഗ്പതിഭകരള തിരിച്ചറിയുക, മികച്ച ഗ്പതിഭകരള എശ റ്്റ 
ഫുട്്പ്ബോളിേ് പരിചയരപടുത്തുക എന്നീ 
ഉത്തരവോദിത്തങ്ങൾ ഗ്രോസ്്റൂട്ടിേുണ്ട്. ഈ കുട്ടികൾ 
ഭോവിയിൽ രോജയത്തിേ് പ്വണ്ടി കളിക്കോൻ പ്പോകുന്നവ ോണ്. 

ഐ എസ  എല്ലിടെയും, ഐ- ീഗിടെയും േി വിട   ടേ 
അേുസരിച്ച , ഇന്ത്യൻ ഫുട  ് ബോളിടേ മോറ്റിമറിക്കോൻ ഈ 
 ീഗുകളിൽ കളിക്കുന്ന ടീമുകള്ക്ക്കും/ക്ലബുകള്ക്ക്കും കഴിയില്ല. ഈ 
ടീമുകൾ ഒരിക്ക ും ഇന്ത്യൻ ഫുട ്ബോളിടെ യഥോർത്ഥ ശ്ക്തിടയ 
ക്പതിഫ ിപ്പിക്കുന്നില്ല. തോടഴതട്ടില് നിന്നും കളിച്്ച, കളിച്്ച വിജയിച്്ച 
ഈ  ീരുകളില് കളിക്കുന്നവയല്ല ഈ ടീമുകള്ക്/ക്ലബുകള്ക്. 
നിങ്ങളുടെ ധകയ്യില് ദശ് ക്ഷക്കണക്കിേ  രൂപ ഉടണ്ടങ്കിൽ 
േിങ്ങൾക്ക  ഐ- ീഗിൽ കളിക്കോം, േിങ്ങൾക്ക  ്കോടികൾ 
ഉടണ്ടങ്കിൽ േിങ്ങൾക്ക  ഐഎസ എല്ലിൽ കളിക്കോം. 
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ഇന്ത്യയിൽ ശ്ക്തമോയ ഫുട ്ബോൾ ആവോസ വയവസ്ഥ 
ടകട്ടിപ്പടുക്കോേുള്ള ഉത്തരവോദിത്തത്തിൽ േിന്ന  േമുക്ക  
ഐ എസ  എല്ലിടേ ഒഴിവോക്കോം. ഐഎസ എൽ ഒരു േല്ല 
ബിസിേസ്സോണ . അവർ പണമുണ്ടോക്കടട്ട, ഇന്ത്യൻ ഫുട ്ബോൾ 
തോരങ്ങൾക്ക  മികച്ച ക്പതിഫ ം േൽകടട്ട. പഴയകോ രത്തയും, 
വർത്തമോേകോ രത്തയും എഫ റ്റ  ഇെർേോഷണൽ ഫുട ് ബോൾ 
തോരങ്ങൾടക്കോപ്പവും, അവർടക്കതിരരയും കളിക്കോൻ ഇന്ത്യൻ 
ഫുട ്ബോൾ കളിക്കോർക്ക  ഐ എസ  എല് അവസരം േൽകടട്ട. 

് ോകകപ്പ  ്ജതോക്കളും, ര ോകകപ്പിന് ്യോഗയത ്േടിയതുമോയ 
രോജയങ്ങളുടട അേുഭവത്തിൽ േിന്നും മനസി ോക്കോവുന്നത ്
ശ്ക്തമോയ ടഗ്പോഫഷണല് ക്ലബ്ബുകളും,  ീഗുകളുമോണ് അവരുടട 
്േട്ടങ്ങടള പിന്ത്ുണയ ക്കുന്ന ടപോതു  ടകം എന്നതോണ്. 
അവരുടട അേുഭവങ്ങളിൽ േിന്ന  പഠിക്കുകയും, ഇന്ത്യൻ 
യോഥോർത്ഥയങ്ങൾ കണക്കിട ടുത്ത  നമുക്കനുരയോജയമോയ ഒരു 
ടഗയിംപ്ലോൻ വികസിപ്പിക്കുകയും ട യ്തില്ലോടയങ്കിൽ, 
അർജെീേ, ക്ബസീൽ, ജർമ്മേി, ക്ഫോൻസ , ഇറ്റ ി തുടങ്ങിയ മറ്റ  
ഫുട ്ബോൾ ഭീമന്മോർക്്ക  ോനറുവയ്ക്കുന്ന, ജയ് വിളിക്കുന്ന 
ആരോധകരോയി മോഗ്തം േമ്മൾ തുടരും. ഇന്ത്യക്കു രവണ്ടി ജയ് 
വിളിരക്കണ്ട, ഗ്തിവർണം മുഖത്ത് പൂരശ്ണ്ട ഇന്ത്യൻ യുവോക്കള്ക് 
അതിന് അവസരം കിട്ടോടത മറ്്റ് രോജയങ്ങളുടെ പതോകയുരമന്ത്ി 
അവർക്കു ജയ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു വ ിയ രദശ്ീയ ദുരന്ത്മോണ്.  

 

ഇന്ത്യയിര  വിപ്ദശ് ക്ലബ്ബുകളുും,്വിപ്ദശ്  ീരുകളുും 

ഇന്ത്യൻ ഫുട  ് ബോളിടേ ശ്ക്തിടപ്പടുത്തുന്നതിേോയി എന്ന രപരില് 
ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്ബുകൾ, അക്കോദമികൾ, ബിസിേസ  ഹൗസുകൾ 
എന്നിവയുമോയി സഹകരിച്ച  ഇന്ന  േിരവധി വി്ദശ് ക്ലബ്ബുകളും 
 ീഗുകളും ഇന്ത്യയിൽ ക്പവർത്തിക്കുന്നുണ്ട . എന്നോല് 
യഥോർത്ഥ്ത്തില് ഇന്ത്യൻ ഫുട ്ബോൾ ക്ലബ്ബുകരളയും, 
 ീഗുകരളയും ശ്ക്തിടപ്പടുത്തി ഇന്ത്യൻ ഫുട ്ബോളിടേ 
ശ്ക്തിടപ്പടുത്തോൻ വി്ദശ് ക്ലബ്ബുകളും,  ീഗുകളും 
ഇഷ ടടപ്പടുന്നില്ല. അങ്ങടേ സംഭവിച്ചോൽ യൂ്റോപയൻ 
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 ീഗുകൾക്കും, ക്ലബ്ബുകൾക്കും അവരുടട മത്സരങ്ങൾ 
കോണോേുള്ള ആരോധകരരയും, അവരുടട ഉത്പന്നങ്ങള്ക് 
വോങ്ങോനുള്ള ഉപ്ഭോക്തോക്കരളയും അവർക്്ക േഷ  ടടപ്പടും. 
ഇംഗ്ലണ്ടിട  രപോട ോരു  ീര് സംവിധോനം ഇന്ത്യയി ുണ്ടോയോല്, 
തങ്ങള്ക്ക്്ക ആരോധിക്കോൻ, പിന്ത്ുണയ്ക്കോൻ മികച്ച ക്ല ുകള്ക് 
തങ്ങളുടെ  ുറ്റ്ുവട്ടത്തുണ്ടോയോല് ആരോണ് പിടന്ന യൂരറോപയൻ 
ഫുട ്ബോൾ കോണുക. അതിേോൽ, ഇന്ത്യൻ ഫുട ്ബോളിടേ 
ശ്ക്തിടപ്പടുത്തുന്നതിടേക്കുറിച്ച  നമ്മൾ ഗൗരവമോയി 
 ിന്ത്ിക്കുകയോടണങ്കിൽ, ദയവോയി വി്ദശ് ക്ലബ്ബുകടള അകറ്റി 
േിർത്തുക. 

ഇന്ത്യക്ക് ശ്ക്തമോയ പിരമിഡ്  ീര് സുംവിധോേവുും, 
യഥോർത്ഥ ഇന്ത്യൻ ഫുട്പ്ബോൾ ഗ്പതിഭകരള 
ഗ്പതിേിധീകരിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച  ീരുും ആവശ്യമോണ്. 
എങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക ്ഫുട്പ്ബോൾ പ് ോകകപ് പേുന്നത ്വളമ ്
എളുപമോകുും. 
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5 

നമുക്ക് നമ്മുടട കളി മാറ്റാം 
ഇന്ത്യക്ക  ഫുട ്ബോൾ ് ോകകപ്പ  ്േടണടമങ്കിൽ, സമൂ മോയ 
മോറ്റത്തിേ  േോം സവയം തയ്യോറോകണം. നമ്മുടെ േി വിട  
‘ടഗയിംപ്ലോൻ ഇല്ലോടത കളിക്കുന്ന’ ടഗയിംപ്ലോൻ ഉപ്യോഗിച്ച  
നമ്മൾ ് ോക ഫുട ്ബോളിൽ എവിടടയും എത്തില്ല. ഇേിപ്പറയുന്ന 
ശ്ുപോർശ്കൾ സ്രപോർെസ്് & മോരനജ്ടമെ ് റിസർച്ച ്
ഇൻറിറ്റ്യൂട്ടിട  വിദഗ ധരുടട വിപു വും, തീക്വവുമോയ 
ഗ്വഷണത്തിടെ ഫ മോണ . 

 

ഗ്പതീക്ഷിക്കുന്ന  ങ്കോളിത്തിം 

ഇന്ത്യടയ ഫുട ് ബോൾ ശ്ക്തിയോക്കുന്നതിേും, ഫുട ്ബോൾ 
് ോകകപ്പ  ്േടോൻ ക്പോപ തരോക്കുന്നതിേും സ ്പോർട സ  
ആവോസവയവസ്ഥയുടട വിവിധ പങ്കോളികൾ വഹിരക്കണ്ടുന്ന പങ്ക  
 ുവടടയുള്ള  ിക്തം വയക്തമോക്കുന്നു. 
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ശുപാർശകൾ 
ഫുെ്ര ോള്ക് വികസനത്തില് സർക്കോരുകള്ക്ക്്ക വ ിയ പങ്കില്ല 
എന്ന കോരയം ആദയരമ വയക്തമോക്കടട്ട. കോരണം 
സ പ ോര് സ /ഫു പ ോള്് എന്നത ് ഒ ു് യ്കൂണിയ്കന്സ്റ്്
വിഷ്യ്കപമോ,്സിംസ്ഥോേ്വിഷ്യ്കപമോ, സമവര്ത്തി്്വിഷ്യ്കപമോ്
അല്ല.്ജേങ്ങളുമ്വിഷ്യ്കമോണ . ഇന്ത്യയില് കോയികരഗ്പമികള്ക് 
നയിക്കുന്ന സവോരോവികമോയ ഒരു കോയിക വികസനം നമുക്്ക 
ഗ്പതീക്ഷിക്കോനോവില്ല അതിനോല് തടന്ന സ്രപോർെസ്്/ഫുെ്ര ോള്ക് 
രംരടത്ത സവയം മുരന്നോട്ടു നയിക്കോൻ നമ്മുടെ സമൂഹടത്ത 
ശ്ോക്തീകരിക്കുന്നതില് സർക്കോരുകള്ക് നിർണോയക പങ്്ക 
വഹിരക്കണ്ടതുണ്്ട.  

 

1. സ് രപോർെ് സിടന ഒരു വയവസോയമോയി ഗ്പഖയോപിച്്ച, സ് രപോർെ് സ് 
 ിസിനസ്്സ എളുപ്പമോക്കുന്നതിന് ആവശ്യമോയ നയങ്ങള്ക്, 
ഉദോഹരണത്തിന് രജിസ് രഗ്െഷൻ, ധ സൻസുകള്ക്, 
അഫി ിരയഷൻ എന്നിവയ് ക്കോയുള്ള ഏകജോ ക സംവിധോനം, 
കുറഞ്ഞ പ ിശ് വോയ്പകള്ക്, നികുതി രഹിത വർഷങ്ങള്ക് 
മുത ോയവ ആവിഷ് കരിച്്ച അതിടെ രവരത്തി ുള്ള 
വളർച്ചടയ പിന്ത്ുണയ്ക്കണം. 
 

2. കൂെുതല് ഫുെ്ര ോള്ക് ക്ലബ്ബുകള്ക് ആരംരിക്കുന്നതിനും, 
കോയികവുമോയി  ന്ധടപ്പട്ട മറ്്റ്  ിസിനസുകള്ക് 
ആരംരിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യക്കോടര രഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിനും 
ശ്ോക്തീകരിക്കുന്നതിനുമോയി സർക്കോർ കോയിക സംരംരകതവം 
(സ്രപോർട്ടപ്പുകള്ക്) രഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്കണം. 

 
3. സർക്കോർ സ് രപോർെ് സിടന മുൻരണനോ രമഖ യോയി 

പരിരണിക്കുകയും ഫുെ് ര ോള്ക് ക്ലബ്ബുകള്ക്ക്കും, മറ്്റ് 
സ് രപോർെ് സ് സംരംരങ്ങള്ക്ക്കും  ോങ്കുകള്ക് വഴി കുറഞ്ഞ 
പ ിശ്യുള്ള ഇെക്കോ , ദീർഘകോ  സ് രപോർെ് സ് വോയ്പകള്ക് 
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നല്കുകയും രവണം. വോയ്പ തിരിച്ചെവ് ആരംരിക്കോനോയി 
കുറഞ്ഞത ്ഒരു വർഷടമങ്കി ും ഇളവും നല്കണം. ഈ വോയ്പ 
രകഗ്ന്ദ സർക്കോർ  ഡ്ജറ്റ്ില് സ്രപോർെ്സിനോയി മോറ്റ്ി 
വയ്ക്കുന്ന തുകയില് നിന്നോയിരിക്കണം ഉപരയോരിക്കുന്നത്. 
തിരിച്ചെവ് സർക്കോർ ഖജനോവിര യ്ക്്ക രപോവുകയും, അത ്
വീണ്ടും വോയ്പ നല്കോനോയി വിനിരയോരിക്കുകയും രവണം.  

 
4. ക്ല ുകള്ക്ക്കുള്ള സ്രപോർെ്സ് വോയ്പകള്ക് ഈെ് ഇല്ലോടത 

ക്ല ുകളുടെ രോരവോഹികളുരെയും, അംരങ്ങളുരെയും 
ജോമയത്തി ോണ് നല്രകണ്ടത്.  

 
5. ആരോധകരുടെ ഉെമസ്ഥതയി ുള്ള സഹകരണ ഫുെ്ര ോള്ക് 

ക്ലബ്ബുകടള (സ്രപോർെ്സ് സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്) സർക്കോർ 
രഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്കണം. 

 
ര ോകടത്ത മുൻനിര ഫുെ്ര ോള്ക് ക്ലബ്ബുകളോയ റയ്കൽ്
മോത്ഡിഡ , എഫ സി്  ോഴ സപ ോണ (സ്ടപയിൻ), 
 പയ്കൺ് മയൂണിക , മ ോറൂസിയ്ക് പഡോര്ട്ട മുണ്ട  
(ജർമ്മനി), എസ എൽ് മ ന്സ്റ്ഫിക (രപോർച്ചുരല്) 
തുെങ്ങിയവ അതിടെ ആരോധകരുടെ 
ഉെമസ്ഥതയി ോണ്. 
 
ഗ് ിട്ടനില് സപപ്പോര്പട്ടഴ ്സ ് ത്റ , അവർ 
പിന്ത്ുണയ്ക്കുന്ന ക്ലബ്ബിടെ നെത്തിപ്പില് 
ആരോധകരുടെ സവോധീനം ശ്ക്തിടപ്പെുത്തോൻ 
ഗ്ശ്മിക്കുന്ന ആരോധകരുടെ ഔപ ോരികവും, 
ജനോധിപതയപരവും,  ോരരച്ഛയില്ലോത്തതുമോയ 
സംഘെനയോണ്. ഇംഗ്ലണ്്ട, ടവയില്സ്, സ്രകോട്ട് ൻഡ് 
എന്നിവിെങ്ങളില് 140- ധികം സരപ്പോർരട്ടഴ്സ് 
ഗ്െറുകളുണ്്ട. സരപ്പോർരട്ടഴ്സ് ഗ്െറുകള്ക്ക്്ക 
ഉെമസ്ഥതയില് 50- ധികം ക്ലബ്ബുകള്ക് ഉണ്്ട. 
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സരപ്പോർരട്ടഴ് സ് ഗ്െറുകള്ക്ക്്ക കൂെുതല് ഉത്തരവോദിത്തം 
ഉറപ്പോക്കോനും, ഫുെ്ര ോള്ക് ക്ലബ്ബുകള്ക്ക്കകത്തും, 
ഫുെ് ര ോള്ക് അരസോസിരയഷനുകള്ക്ക്കുള്ളി ും 
ജനോധിപതയ ഗ്പോതിനിധയം ഉറപ്പോക്കോനുമോയുള്ള 
പിന്ത്ുണയും, സഹോയവും നല്കോനുമോയി് ഗ് ിട്ടീഷ് 
രവൺടമെ ് രൂപീകരിച്ച ഒരു സ്ഥോപനമോണ് 
സപപ്പോര്പട്ടഴ ്സ ് ഡയ്കറ  ് . യൂരറോപ്പി ുെനീളം 
ഗ്പവർത്തിക്കോൻ യുരവഫയുടെ ഫണ്ടും ഇതിന് 
 രിക്കുന്നു. 
ജർമ്മൻ ഫുെ്ര ോള്ക്  ീരിട , 50+1 നിയമം പറയുന്നത ്
 ുണ്ടസ്  ീരയില് മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള ധ സൻസ് 
 രിക്കുന്നതിന്, ഒരു ക്ല ിടെ രവോട്ടിംര ്
അവകോശ്ത്തിടെ രൂരിരോരവും ക്ല ു തടന്ന 
(ആരോധക ഉെമസ്ഥർ) ധകവശ്ം വയ്ക്കണടമന്നോണ്. 
പുറരമ നിന്നുള്ള നിരക്ഷപകരുടെ സവോധീനത്തില് നിന്ന ്
ക്ല ിടന സംരക്ഷിച്്ച ക്ലബ്ബിടെ ആരോധകർ 
ക്ല ിനുരമ ുള്ള നിയഗ്ന്ത്ണം നി നിർത്തുന്നുടവന്ന് 
ഉറപ്പോക്കോനോണ് ഈ നിയമം രൂപകല്പ്പന 
ട യ്തിരിക്കുന്നത്. 

 

6. ക്ല  ് രജിറർ ട യ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റ്വും കുറഞ്ഞ 
ഗ്പരമോട്ടർമോരുടെ എണം 10 ആയി നിജടപ്പെുത്തി, 
അരപക്ഷ സമർപ്പിച്്ച 30 ദിവസത്തിനുള്ളില് 
സ്ഥിരസ്ഥിതിയോയി രജിസ്രഗ്െഷൻ ഉറപ്പോക്കി, 
രോജയത്തുെനീളമുള്ള കോയിക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ 
രജിസ്രഗ്െഷൻ  ളിതവും ഏകീകൃതവുമോക്കണം. 
 

7. ഫുെ്ര ോള്ക് ക്ലബ്ബുകള്ക്ക്കും സ് രപോർട്ടപ്പുകള്ക്ക്കും 
അവരുടെ സുരമമോയ ഗ്പവർത്തനം ഉറപ്പോക്കോൻ 
സർക്കോർ 5 വർഷടത്ത നികുതി രഹിത കോ യളവ് 
നല്കണം. 
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8.  ോരിറ്റ് ിള്ക് ടസോധസറ്റ്ി ആക് റ്റ്ുകള്ക്ക്്ക കീഴില് രജിറർ 
ട യ്യുന്ന കമ്മയൂണിറ്റ്ി ഫുെ് ര ോള്ക് ക്ലബ്ബുകടള സർക്കോർ 
രഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുകയും ഈ ക്ലബ്ബുകളില് തങ്ങളുടെ 
രകോർപ്പരററ്്റ് രസോഷയല് ടറസ് രപോൺസി ി ിറ്റ്ി 
(സിഎസ് ആർ) ഫണ്്ട നിരക്ഷപിക്കോൻ 
(ട  വഴിക്കോതിരിക്കോൻ) കപനികടള 
രഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുകയും രവണം. 
 

ഗ് ിട്ടനിട   മ്മയൂണിറ്റ്ി് അമച്വര്് സ പ ോര് സ ്
ക്ല ു ള്് (CASC) നികുതി ഇളവിന് അർഹതയുള്ള 
 ോരിറ്റ് ിള്ക് പദവിയുള്ള സ്രപോർെ്സ് ക്ലബ്ബുകളോണ്. 
ഒരട്ടടറ നികുതിയിളവുകളും, മറ്്റ് ആനുകൂ യങ്ങളും ഈ 
ക്ല ുകള്ക്ക്കുണ്്ട. 

രജിസ്രഗ്െഷടെ ഗ്പധോന മോനദണ്ഡങ്ങള്ക് ഇവയോണ്: 

• ക്ലബ്ബ് മുഴുവൻ സമൂഹത്തിനും ഉപരയോരിക്കോൻ 
കഴിയുന്നതോവണം 

• കോയിക വിരനോദങ്ങള്ക്ക്കുള്ള സൗകരയങ്ങള്ക് 
ഒരുക്കുക, അതില് പടങ്കെുക്കോൻ ആളുകടള 
രഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുക എന്നിവ ആയിരിക്കണം 
ക്ലബ്ബിടെ ഗ്പധോന  ക്ഷയം. 

• ക്ലബ്ബ് അമ വർ സവരോവത്തി ോയിരിക്കണം 
നെത്തടപ്പരെണ്ടത ്

 

9. രവൺടമെും, സിഎസ് ആർ ദോതോക്കളും 
കമ്മയൂണിറ്റ്ിക്കോയി സൃഷ്െിച്ച കോയിക ദിനങ്ങളുടെ എണം, 
ഗ്പതിരകടള കടണ്ടത്തി വികസിപ്പിച്ചത,് 
ടതോഴി വസരങ്ങള്ക് സൃഷ്െിക്കല്, വരുമോനം സൃഷ്െിക്കല്, 
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ഇൻഗ്ഫോസ്ഗ്െക് ർ മോരനജ്ടമെ ് എന്നിവയുടെ 
അെിസ്ഥോനത്തില് നെത്തുന്ന നിരക്ഷപത്തില് നിന്നും 
വരുമോനം (ROI) ഉറപ്പോക്കണം. 
 

10. രവൺടമെുകള്ക്, ഓള്ക് ഇന്ത്യ ഫുെര് ോള്ക് ടഫഡരറഷൻ 
(AIFF), സംസ്ഥോന ഫുെ്ര ോള്ക് അരസോസിരയഷനുകള്ക് 
എന്നിവർ ഒരു ഗ്രോമത്തില് കുറഞ്ഞത ് ഒരു കമ്മയൂണിറ്റ്ി 
ക്ലബ്ബ് ഉണ്്ട എന്നുറപ്പോക്കണം, അതി ൂടെ ആ ഗ്രോമത്തിട  
ഓരരോരുത്തർക്കും പരമോവധി ഫുെ്ര ോള്ക് അനുരവം 
(കളിക്കോനും, ആസവദിക്കോനും, ഒപ്പം ര രോനുമുള്ള 
അവസരം) ഉറപ്പോക്കണം. 
 

11. ഒരു ഗ്രോമത്തില് ഇതിനകം തടന്ന ഫുെര് ോള്ക് ക്ലബ്ബുകള്ക് 
സജീവമോടണങ്കില് അവയുടെ ശ്ക്തിയും, സവരോവവും 
വി യിരുത്തി ഈ ക്ലബ്ബുകടള ഒരു കമ്മയൂണിറ്റ്ി ക്ലരബ്ബോ, 
ആരോധക ഉെമസ്ഥതയി ുള്ള സഹകരണ ക്ലര ോ ആയി 
മോറോൻ രഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുകയും, ശ്ോക്തീകരിക്കുകയും 
രവണം. 
 

12. തോ ൂക്്ക ഫുെ്ര ോള്ക്  ീര് ആരംരിക്കുന്നതിനും 
നിയഗ്ന്ത്ിക്കുന്നതിനും, ഒരു തോ ൂക്കില് ഉള്ക്ടപ്പെുന്ന വിവിധ 
കമ്മയൂണിറ്റ്ി ക്ലബ്ബുകളും, പരപരോരത ക്ലബ്ബുകളും ഒരുമിച്്ച 
ര രണം. 
 

13. ഒരു തോ ൂക്്ക ഫുെ്ര ോള്ക്  ീരില് 8-12 ക്ലബ്ബുകള്ക് 
ഉണ്ടോവുന്നതോണ് നല്ലത്. ക്ലബ്ബുകളുടെ എണം 12 
കവിയുന്നുടവങ്കില്,  ീരിടന രണ്്ട ക്ലററുകളോയി 
വിരജിക്കണം, കൂെോടത  ീര് വിജയിടയ തീരുമോനിക്കോൻ 
ക്ലററിട  രെോപ്പർമോർ തമ്മില് ഏറ്റ്ുമുട്ടണം. 
 

14. കുറഞ്ഞത് ഒരു തോ ൂക്്ക ഒരു സഹകരണ ഫുെര് ോള്ക് 
ക്ലബ്ബിടെ ഗ്പവർത്തന രമഖ യോയിരിക്കണം. ഒരു 
സഹകരണ ഫുെര് ോള്ക് ക്ലബ്ബില് ഏകരദശ്ം 3 മുതല് 6 
 ക്ഷം വടര ആളുകള്ക് രവണം. ഒരു തോ ൂക്കില് 6 
 ക്ഷത്തി ധികം ജനസംഖയയുടണ്ടങ്കില് മടറ്റ്ോരു 
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സഹകരണ ഫുെര് ോള്ക് ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിക്കോവുന്നതോണ്. 
ക്ല ുകളുടെ രപരുകള്ക് തോ ൂക്കിടെ ഐഡെിറ്റ്ി 
ഗ്പതിഫ ിപ്പിക്കണം. 
 

15. ഒരു ഗ്പരതയക തോ ൂക്കിട  കമ്മയൂണിറ്റ്ി ക്ലബ്ബുകടള ആ 
തോ ൂക്കിട  സഹകരണ ഫുെ്ര ോള്ക് ക്ലബ്ബുമോയി 
 ന്ധിപ്പിക്കുകയും, കമ്മയൂണിറ്റ്ി ക്ലബ്ബുകള്ക് സഹകരണ 
ഫുെ്ര ോള്ക് ക്ലബ്ബുകളുടെ അക്കോദമികള്ക്ക്്ക പുത്തൻ 
ഗ്പതിരകടള നല്കുന്ന ഒരു ഫീഡർ ക്ലബ്ബോയി 
ഗ്പവർത്തിക്കുകയും രവണം. 
 

16. കമ്മയൂണിറ്റ്ി ക്ലബ്ബുകള്ക്ക്്ക രകോർപ്പരററ്്റ് ക്ലബ്ബുകളുമോയി 
 ന്ധടപ്പെോനും അവരുടെ ഫീഡർ ക്ലബ്ബോയി 
ഗ്പവർത്തിക്കോനും കഴിയണം. 
 

17. ആദയടത്ത 10 വർഷങ്ങളില്, ഗ്പോരദശ്ിക ഗ്പതിരകള്ക്ക്്ക 
പരമോവധി കോയിക അവസരങ്ങള്ക് ഉറപ്പോക്കുന്നതിന്, 
സഹകരണ ഫുെര് ോള്ക് ക്ലബ്ബുകള്ക് അവരുടെ 
ഗ്പവർത്തനരമഖ യില് വരുന്ന കമ്മയൂണിറ്റ്ി ഫുെര് ോള്ക് 
ക്ലബ്ബുകളില് നിന്ന് 70 ശ്തമോനം കളിക്കോടര റിഗ്കൂട്ട ്
ട യ്യണം. 
 

18. ഒരു ജില്ലയിട  സഹകരണ ഫുെ്ര ോള്ക് ക്ലബ്ബുകളും, 
രകോർപ്പരററ്്റ് ഫുെ്ര ോള്ക് ക്ലബ്ബുകളും സംയുക്തമോയി ജില്ലോ 
ഫുെ്ര ോള്ക്  ീര് സംഘെിപ്പിക്കണം. 
 

19. സംസ്ഥോന ഫുെ്ര ോള്ക് അരസോസിരയഷനും, 
എസ്എഫ്എല് രയോരയത രനെിയ ഫുെ്ര ോള്ക് ക്ലബ്ബുകളും 
സംയുക്തമോയി സംഘെിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥോന ഫുെര് ോള്ക് 
 ീരില് ജില്ലോ ഫുെ്ര ോള്ക്  ീരുകളിട  
വിജയികളോയിരിക്കണം കളിക്കുന്നത്. 
 

20. സംസ്ഥോന ഫുെ്ര ോള്ക്  ീരുകളിട  വിജയികളോവണം 
നോഷണല് ഫുെ്ര ോള്ക്  ീരില് കളിക്കുന്നത്. ആള്ക് ഇന്ത്യോ 
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ഫുെ്ര ോള്ക് ടഫഡരറഷൻ, രററ്്റ് അരസോസിരയഷനുകള്ക്, 
നോഷണല്  ഫുെ്ര ോള്ക്  ീരില് കളിക്കോൻ രയോരയത 
രനെിയ ഫുെര് ോള്ക് ക്ലബ്ബുകള്ക് എന്നിവ 
സംയുക്തമോയിട്ടോയിരിക്കണം നോഷണല് ഫുെ്ര ോള്ക്  ീര ്
സംഘെിപ്പിക്കുന്നത്. 
 

21. സംസ്ഥോന ഫുെ്ര ോള്ക്  ീരുകളിര ക്കും, നോഷണല് 
ഫുെ്ര ോള്ക്  ീരിര ക്കും രനരിട്ടുള്ള ഗ്പരവശ്നം 
ഉണ്ടോവരുത്. 
 

22. സർക്കോർ വകുപ്പുകള്ക്, തരേശ് സവയംരരണ സ്ഥോപനങ്ങള്ക്, 
വിദയോരയോസ സ്ഥോപനങ്ങള്ക് എന്നിവയുടെ 
ഉെമസ്ഥതയി ുള്ള നി വി ുള്ള രറഡിയങ്ങളുരെയും, 
കളിസ്ഥ ങ്ങളുരെയും ടഫസി ിറ്റ്ി മോരനജ്ടമെ ്  ുമത  
സഹകരണ ഫുെ്ര ോള്ക് ക്ലബ്ബുകള്ക്ക്കും, കമ്മയൂണിറ്റ്ി 
ഫുെ്ര ോള്ക് ക്ലബ്ബുകള്ക്ക്കും വരുമോനം പങ്കിെല് 
വയവസ്ഥയില് സർക്കോരുകള്ക് നല്കണം. 
 

23. മതിയോയ സൗകരയങ്ങളുടെ ദൗർ രയമുടണ്ടങ്കില്, ഒരു 
രറഡിയത്തിടെ ടഫസി ിറ്റ്ി മോരനജ്ടമെ ്  ുമത  
ധകകോരയം ട യ്യുന്നതിനോയി ഒന്നി ധികം ക്ലബ്ബുകള്ക്ളുടെ 
ഒരു കൺരസോർഷയത്തിന് നല്കണം. 
 

24. ക്ലബ്ബുകള്ക് രറഡിയത്തിടെ അടല്ലങ്കില് 
കളിസ്ഥ ത്തിടെ ടഫസി ിറ്റ്ി മോരനജർമോരോയി 
ഗ്പവർത്തിക്കുകയും സൗകരയങ്ങളുടെ ഫ ഗ്പദമോയ 
വിനിരയോരം ഉറപ്പോക്കുകയും രവണം. 
 

25. യു.എസ്.എ രമോഡല് രകോരളജ് ഫുെര് ോള്ക്  ീരുകള്ക് 
ഇന്ത്യയില് അവതരിപ്പിച്്ച രകോരളജ് ഫുെര് ോള്ക് 
സഗ്പദോയം സർക്കോരുകള്ക് ശ്ക്തിടപ്പെുത്തണം. 
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26. അരസോസിരയഷനുകള്ക്ക്കും, ക്ലബ്ബുകള്ക്ക്കും, 
െൂർണടമെുകള്ക്ക്കും മറ്റ്ും തിരിച്ചെയ്രക്കണ്ടതല്ലോത്ത 
സോപത്തിക സഹോയങ്ങള്ക് നല്കിടക്കോണ്്ട ഫുെര് ോള്ക് 
ആവോസവയവസ്ഥയുടെ സവോരോവികവും, 
ആരരോരയകരവുമോയ വളർച്ചടയ രവൺടമെുകള്ക് 
ഇല്ലോതോക്കരുത്. 
 

27.  ുവടെ ര ർത്തിരിക്കുന്ന ധഗ്പസ് രമോഡ ില് 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്പകെന ഫ ങ്ങളുടെ അെിസ്ഥോനത്തില് 
മോഗ്തരമ ഫുെ്ര ോള്ക് രരണസമിതികള്ക്ക്്ക 
തിരിച്ചെക്കോവുന്ന ഗ്രോെുകള്ക് സർക്കോരുകള്ക് നല്കോവൂ. 
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28. ഫുെ്ര ോള്ക് ക്ലബ്ബുകളി ും, അക്കോദമികളി ും സർക്കോർ 
നിരക്ഷപം നെത്തോരനോ, ഇെടപെല് നെത്തോരനോ പോെില്ല. 
 

29. ഫുെ്ര ോള്ക് ക്ലബ്ബുകള്ക്,  ീരുകള്ക്, കോയിക സൗകരയങ്ങള്ക് 
എന്നിവ ശ്ോക്തീകരിക്കുന്നതി ൂടെ സംസ്ഥോന ത ത്തി ും, 
രദശ്ീയ ത ത്തി ും നമ്മുടെ ഫുെര് ോള്ക് 
ആവോസവയവസ്ഥടയ യൂരറോപയൻ നി വോരത്തിര ക്്ക 
ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവോദിത്തവും, കണക്കു 
പറയോനുള്ള  ോധയതയും  ഫുെര് ോള്ക് 
അരസോസിരയഷനുകള്ക്ക്്ക ഉണ്ടോവണം.  
 

30. ക്ലബ്ബുകടള സ്ഗ്െോറ്റ്ജിക ് ിസിനസ് യൂണിറ്റ്ുകളോയി (SBU) 
കണക്കോക്കുകയും, ക്ലബ്ബുകളുടെ ഗ്പകെനം സ്ഗ്െോറ്റ്ജിക ്
സ് രപോർെ് സ്  ിസിനസ് റോങ്കിംര് (SSBR) ഉപരയോരിച്്ച 
വി യിരുത്തുകയും രവണം. 
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31. രറഡിയങ്ങള്ക് സോപത്തികമോയി  ോരകരമോയിരിക്കണം. 

കൂെോടത, കോയിക ഗ്പവർത്തനങ്ങള്ക്ക്്ക പരമോവധി 
ഉപരയോരിരക്കണ്ടതുമോണ്. 

32.  ുവടെ ര ർത്തിരിക്കുന്ന സ്രപോർെ്സ് ടഫസി ിറ്റ്ി 
ടഹല്ത്ത ്കോർഡ് ഉപരയോരിച്്ച കോയിക സൗകരയങ്ങളുടെ 
ഗ്പകെനം വി യിരുത്തണം. 
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6 

നമുക്കു്നമ്മുയട്യെെിം്പ്ലാന് ്തയ്യാറാക്കാം 
2066 ല് ര ോകകപ്പ് രനെുന്നതിന് ഇന്ത്യടയ തയ്യോറോക്കുന്നതിനോയി 
സ് രപോർെ് സ് & മോരനജ് ടമെ ് റിസർച്ച് ഇൻറിറ്റ്യൂട്ടിട  വിദര്ദ്ധരും, 
വിദയോർത്ഥ്ികളും ര ർന്ന് തയ്യോറോക്കിയ ടരയിം പ്ലോൻ  ുവടെ 
ര ർക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലോവരുരെയും നല്ല അരിഗ്പോയങ്ങള്ക് 
സവീകരിച്്ച ഒരു സപൂർണ ടരയിം പ്ലോൻ തയ്യോറോക്കി 
ഗ്പവർത്തിക്കോനോണ് ഞങ്ങള്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.  

 

ഫു ്പ ോള്് പ ോ  പ്പ ് പേോേുള്ള് ഇന്തയയ്കുമ്
മെയ്കിിം്പ്ലോന്സ്റ് 

 

1) പെോള്്2066 
 
2066ല് ഇന്ത്യ ഫുെ് ര ോള്ക് ര ോകകപ്പ് രനെും. അതോയിരിക്കണം 
നമ്മുടെ  ക്ഷയം. വിൻറൺ  ർച്ചില് ഒരിക്കല് പറഞ്ഞു: 
“ആസൂത്തണിം് മച്യ്യുന്നതിൽ്   ോജയ്കമപ്പുന്നവന്സ്റ്്
  ോജയ്കമപ്പോന്സ്റ്്  ധതിയ്കിുന്നു”. നമ്മടള സം ന്ധിച്ചും 
ഇത് തികച്ചും ശ്രിയോണ്. ര ോകകപ്പ ് രനെോൻ നമ്മള്ക് 
ആസൂഗ്തണം ട യ്യോൻ പരോജയടപ്പട്ടോല് നമുടക്കോരിക്ക ും 
ഫുെ് ര ോള്ക് ര ോകകപ്പ് രനെോൻ കഴിയില്ല. 2066 ല് ര ോകകപ്പ ്
രനെുന്നതിനുള്ള ടരയിം പ്ലോൻ തയ്യോറോക്കോനോയി ഞങ്ങള്ക് 
നെത്തിയ  ർച്ചകളില് വന്ന  ി  ര ോദയങ്ങള്ക് രസകരമോണ്. 
2066 ല് ര ോകകപ്പ് രനെിയിടല്ലങ്കില് എന്ത്ു ട യ്യും? 2070 ല് 
രനെും, അടല്ലങ്കില് 2074 ല് രനെും. 2050 ല് നമ്മള്ക് ര ോകകപ്പ ്
രനെിയോര ോ? 2066  ും രനെും. അഗ്ത തടന്ന. എന്ത്ോയോ ും 
ര ോകകപ്പ് രനെോനോയി നമ്മള്ക് നെത്തുന്ന ഗ്ശ്മങ്ങള്ക് ഇന്ത്യൻ 
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ഫുെ് ര ോളിടന യൂരറോപയൻ നി വോരത്തിര യ്ക്്ക എത്തിക്കും. 
അത് തീർച്ചയോണ്.  

1983 ല് ഇംഗ്ലണ്ടിട  ര ോർഡ് സ് ഗ്കിക്കറ്്റ് ധമതോനം 
ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കോർ കീഴെക്കിയ കോഴ് . “ഞങ്ങള്്
സവ  േിം്  ോണുന്നു, ത്തിവര്ണ്ണ്  തോ ് വീശിമകോണ്ട ്
ആയ്കി കണകിേ ് ഇന്തയകോര്്  ചപ്പ ് േിറഞ്ഞ്
പ ോ  പ്പ ്ഫു പ ോള്്മഫേൽ്േകുന്ന്മമതോേിം്
 ീഴകുന്ന് ദിവസിം'' ഇത ് നമ്മുടെ സവപ് നമോകണം. ആ 
സവപ് നം അത് യോഥോർത്ഥ്യമോകുന്നതു വടര നമ്മടള ഉറങ്ങോൻ 
അനുവദിക്കരുത്. നമ്മുടെ ഗ്പിയടപ്പട്ട എ പി ടജ അ ദ്ുള്ക് 
ക ോം പറഞ്ഞതു രപോട  “േിങ്ങള്് ഉറകത്തിൽ്
 ോണുന്നതല്ല് സവ  േിം, േിങ്ങമള് ഉറങ്ങോന്സ്റ്്
അേുവദികോത്തതോണ ്സവ  േിം.”  

 

2) ഐ്  ോന്സ്റ്.് ഇന്തയോ്  ോന്സ്റ്് (എേിക ്  ഴിയ്കുിം.് ഇന്തയക ്
 ഴിയ്കുിം) ് 
 

എനിക്്ക കഴിയില്ല അടല്ലങ്കില് ഇന്ത്യയ്ക്്ക കഴിയില്ല എന്നു 
കരുതുന്നവരോണ് നമ്മളി ധികവും. വിരദശ്രത്തയ്ക്്ക 
രപോകോനോയി വിസയ്ക്കോയി പ  രോജയങ്ങളുരെയും 
എം സികളുടെ മുന്നില് കയൂ നില്ക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ യുവതവം 
അതിടെ അെയോളമോണ്. ഇന്ത്യയുടെ വിജയ പോരപരയം 
ഉയർത്തിക്കോട്ടിടക്കോണ്്ട ര ോകകപ്പ് രനെോനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ 
രശ്ഷിയില് വിശ്വസിക്കോൻ ഇന്ത്യക്കോടര 
സഹോയിക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്പവർത്തനങ്ങള്ക് നമ്മള്ക് 
നെരത്തണ്ടതുണ്്ട. 1741 ല് ഒരു ട റിയ ഇന്ത്യൻ 
നോട്ടുരോജയമോയിരുന്ന തിരുവിതോംകൂർ മോർത്തോണ്ഡ വർമ്മ 
രോജോവിടെ രനതൃതവത്തില് കുളച്ചല് യുദ്ധത്തില് അന്നടത്ത 
വ ിയ യൂരറോപയൻ ധസനികശ്ക്തിയോയ ഡച്ചുകോടര 
പരോജയടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 1983 ല് കപില് രദവിടെ 
രനതൃതവത്തില് ഗ്കിക്കറ്റ്ില് ഒന്നുമല്ലോയിരുന്ന ഇന്ത്യ 
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അക്കോ ടത്ത ഗ്പമുഖ ഗ്കിക്കറ്്റ് ശ്ക്തിയോയ ടവറീൻഡിസിടന 
രതോല്പിച്്ച ഗ്കിക്കറ്്റ് ര ോകകപ്പ ് രനെിയിട്ടുണ്്ട. 2009 ല് 
ഗ്കിക്കറ്റ്ിട  ഗ്പ  രോയ ആസ് രഗ്െ ിയ, ദക്ഷിണോഗ്ഫിക്ക 
എന്നിവടരടയല്ലോം പിന്ത്ള്ളി ഇന്ത്യ ടെറ് ഗ്കിക്കറ്റ്ിട  ഒന്നോം 
സ്ഥോനക്കോരോയി. അസോധയടമന്ന് രതോന്നുന്നത് സോധയമോക്കോൻ 
നമ്മുടെ പൂർവികർക്്ക കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. നമ്മുടെ 
സമകോ ീനർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. നമുക്കും, നമ്മുടെ അെുത്ത 
ത മുറകള്ക്ക്കും കഴിയും. നമ്മള്ക് വിശ്വസിക്കണം, 
ഗ്പവർത്തിക്കണം.  

ഹനുമോടെ മറന്നു രപോയ ശ്ക്തിടയ കുറിച്്ച ജോം വോൻ 
ഹനുമോടന ഓർമ്മടപ്പെുത്തിയതുരപോട  നമ്മുടെ ശ്ക്തിടയ 
കുറിച്്ച നമ്മടള ഓർമ്മടപ്പെുത്തോനോണ് ഐ കോൻ ഇന്ത്യോ കോൻ 
കയോപയിൻ. “എേിക ് ഴിയ്കുിം, ഇന്തയക ് ഴിയ്കുിം” എന്നത ്
എല്ലോ ദിവസവും നമ്മള്ക് ട ോല്ലുന്ന മഗ്ന്ത്മോകണം. 
അരമരിക്കൻ ക ോകോരനോയ രഡവിഡ് ടെയ്നിടെ 
വോക്കുകളില്, ''േമ്മള്് വിശവസികുന്നതിപേകോള്്
അേന്തമോയ്കി്  ഴിവുള്ളവ ോണ .് സതയത്തിൽ, 
േമമ്മത്തമന്നയ്കുിം് മറ്റ്ുള്ളവപ യ്കുിം് അമ്പ പ്പികോേുള്ള്
േമ്മുമ്  ഴിവിപന്മ ുള്ള് േിയ്കത്ന്തണങ്ങള്് േമ്മുമ്
സവന്തിം്മേസ്സുമ ോണ്ട ്അിപചൽപ്പികുന്നതോണ .” 

മുഹമ്മദ് ഇക ്ോ ിടെ 'സോമ ് ജഹോന്സ്റ്് പസ് അച്ഛോ, 
ഹിന്ദുസ്ഥോന്സ്റ്് ഹമോ ' അരിമോനിക്കുന്ന ഓരരോ 
ഇന്ത്യക്കോരനും അവരുടെ മനസ്സില് സൂക്ഷിരക്കണ്ട 
വികോരങ്ങടള ശ്രിയോയി  ിഗ്തീകരിക്കുന്നു. 

 

3) സ മോര്ട്ട ്റോര്ട്ട ് 
 
േമ്മുമ് വ ുിം് ത മുറ മള   ിപ ോഷ്ിപ്പികു ് എന്ന്
അതു യവുിം, മപേോഹ വുമോയ്ക് ഒ ു് ദൗതയിം് േമ്മളിൽ്
േിക്ഷി  തമോണ . ഇന്ത്യയ്ക്്ക ഫുെര് ോള്ക് ര ോക കിരീെം 
രനെിടക്കോെുക്കോൻ ഗ്പോപത്മോയ മികച്ച അെുത്ത ത മുറടയ 
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ഉറപ്പോക്കോൻ ഇന്ത്യക്കോർക്കിെയില് േല്ല് െര്ഭധോ ണിം, േല്ല്
െര്ഭ ോ ിം, േല്ല്  ക്ഷോ ര്തൃതവിം  എന്നിവ 
രഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്പവർത്തനങ്ങള്ക് നമ്മള്ക് 
നെരത്തണ്ടതുണ്്ട. അങ്ങടന ശ്ോരീരികവും, 
ധവകോരികപരവും,  ൗദ്ധികമോയും കരുത്തരോയ വരും 
ത മുറകടള നമുക്്ക സൃഷ്െിക്കോനോവും. ഗ്പശ്ത്മോയ മ യോള 
  ച്ചിഗ്തം പിൻരോമിയുടെ പരസയ വോ കമോയിരുന്നു, “ശ്ഗ്തു 
ആരോയിരുന്നോ ും നിങ്ങള്ക്ടക്കോരു പിൻരോമിയുണ്്ട” എന്നത്. 
മികച്ച പിൻരോമികടള നമ്മള്ക് സൃഷ്െിച്ചോല് അവർ ഫുെ് ര ോള്ക് 
ര ോകകപ്പ് രനെുകടയന്ന നമ്മുടെ സവപ് നം യോഥോർത്ഥ്യമോക്കും.  

 

4) ഫു ്പ ോള്്സിം ിംഭ തവ്  ി ോി് 
 
“ഫു ്പ ോള്് ക്ല ു ളില്ലോമത് ഫു ്പ ോള്് ഒന്നുമല്ല”. 
ര ോകകപ്പ് ഫുെ് ര ോള്ക് രനെുന്നതിന് നമ്മടള പരയോപത്മോക്കോൻ 
നമുക്്ക ര ോരകോത്തര നി വോരമുള്ള ഫുെ് ര ോള്ക് ക്ല ുകള്ക് 
രവണം. നമ്മുടെ കുട്ടികള്ക്ക്്ക ഫുെ് ര ോള്ക് അനുരവിക്കോനുള്ള 
പരമോവധി അവസരം ഉറപ്പോക്കുന്നതിന് രോജയത്തുെനീളം 
പരമോവധി എണം ഫുെ് ര ോള്ക് ക്ലബ്ബുകളുടെ  രയത 
ഉറപ്പോക്കുന്നതിന് പുതിയ ഫുെ് ര ോള്ക് ക്ലബ്ബുകള്ക് 
ആരംരിക്കുന്നതും, നി വി ുള്ള ക്ലബ്ബുകള്ക് അെുത്ത 
ഘട്ടത്തിര ക്്ക വളരുന്നതും രഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 
വിവിധ പരിപോെികള്ക് നമ്മള്ക് ആസൂഗ്തണം ട യ്യണം. 
അതി ൂടെ മറ്റ്ു രോജയങ്ങള്ക്ക്കു രവണ്ടിയും, വിരദശ് 
ക്ല ുകളുടെ ഫോൻസ് ക്ല ുകള്ക്ക്കു രവണ്ടിയും നമ്മുടെ 
നോട്ടുകോർ ട  വഴിക്കുന്ന കോശ്ും, സമയവും നമ്മുടെ 
രോജയടത്ത ക്ല ുകള്ക്ക്കോയി ഫ ഗ്പദമോയി വിനിരയോരിക്കോൻ 
കഴിയണം.  
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5) പെോ്ത്െീന്സ്റ് 
 
ഫിഫ റോൻരഡർഡ് ധമതോനങ്ങളില് ഞങ്ങളുടെ ഫുെ് ര ോള്ക് 
കളിക്കോർക്്ക പരമോവധി മണിക്കൂറുകളുടെ ഫുെ് ര ോള്ക് 
അനുരവം നല്കുന്നതിനോയി ഏറ്റ്വും കുറഞ്ഞ ജ രസ നം 
ആവശ്യമുള്ളതും, വളർച്ച നിയഗ്ന്ത്ിക്കടപ്പട്ടതും, 
ധദവത്തിരെയും, മനുഷയരുരെയും ഇെടപെ ുകരളോെ് ഉയർന്ന 
സഹിഷ്ണുത കോണിക്കുന്നതുമോയ ഒരു പുതിയ മഹത് ിഡ ്
സ ്പ ോര് ്സ ്  ുല്ലിേിം വികസിപ്പിച്ചുടകോണ്്ട രോജയത്തുെനീളം 
പരമോവധി ഫിഫ നി വോരമുള്ള ഗ്പകൃതിദത്ത ഗ്രോസ് 
ഫുെ് ര ോള്ക് ധമതോനങ്ങള്ക് ഉറപ്പോക്കോനുള്ള ഗ്പവർത്തനങ്ങള്ക് 
നമ്മള്ക് നെത്തണം. നമ്മുടെ കോർഷിക സർവക ോശ്ോ കള്ക്ക്്ക 
അതിന് കഴിയും. അതി ൂടെ കുറഞ്ഞ ട  വില് 
പുല്ധമതോനങ്ങള്ക് നിർമ്മിക്കോനും, പരിപോ ിക്കോനും നമുക്കു 
കഴിയും. ഫിഫ നി വരമുള്ള ധമതോനങ്ങളില് പരമോവധി 
ഫുെ്ര ോള്ക് അനുരവം നമ്മുടെ കളിക്കോർക്്ക  രിക്കുകയും 
ട യ്യും.  

 

6) മോ  ്സ ്ഫു ്പ ോള്് 
 
ഓരരോ ഗ്പരദശ്രത്തയും ഫുെ് ര ോള്ക് ക്ല ുകടള ഒരുമിച്്ച 
ര ർത്തു ടകോണ്്ട പരമോവധി ഫുെ് ര ോള്ക്  ീരുകളുടെ 
രൂപീകരണം സോധയമോക്കണം. അതി ൂടെ പരമോവധി കളികള്ക്, 
പരമോവധി പരിശ്ീ നം, പരമോവധി മത്സരങ്ങള്ക് എന്നിവ 
സൃഷ്െിക്കടപ്പെും. അത് ഇന്ത്യക്കോർക്്ക പരമോവധി ഫുെ് ര ോള്ക് 
മത്സരോനുരവം ഉറപ്പോക്കുകയും, കളിക്കോരുടെ 
കോയികക്ഷമതയും, മത്സരക്ഷമതയും വർദ്ധിക്കുകയും 
ട യ്യും. കൂെോടത നമ്മുടെ കളിക്കോർക്്ക നല്ല വരുമോനവും 
 രിക്കും. രദശ്ീയ െീമിര യ്ക്്ക പരിരണിക്കടപ്പെോവുന്ന നല്ല 
കളിക്കോരുടെ എണവും വർദ്ധിക്കും.  
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7) ഫു ്പ ോള്്മപദഴ ്സ ് 
 
മോതോ ിതോകള്, ത് പതയ ിച ് അമ്മമോ ോണ ് ഒ ു്
ഫു ്പ ോള്് തോ ത്തിമന്റ് ആദയമത്ത് ആ ോധ ര്. 
നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന ഫുെ് ര ോള്ക് കളിക്കോർക്്ക 
അരിനന്ദനം, സോന്ത്വനടപ്പെുത്തല്, ഗ്പര ോദനം തുെങ്ങിയ 
ഏറ്റ്വും ആവശ്യമോയ മോനസിക പിന്ത്ുണ അവരുടെ 
കുെും ങ്ങളില് നിന്നും  രയമോകണം. നമ്മുടെ രോവി 
ഫുെ് ര ോള്ക് തോരങ്ങള്ക്ക്്ക അവരുടെ രൂപീകരണ വർഷങ്ങളില് 
ശ്രിയോയ രപോഷകോഹോരവും, ശ്രിയോയ ഗ്പര ോദനവും 
ഉറപ്പോക്കുന്നതിനോയി കുട്ടികടള ശ്ോരീരികമോയും, 
മോനസികമോയും പിന്ത്ുണയ്ക്കോൻ അവരുടെ കുെും ങ്ങടള, 
ഗ്പരതയകിച്്ച അമ്മമോടര ശ്ോക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ദൗതയം 
നമ്മള്ക് ഏടറ്റ്െുക്കണം.  

 

8) ജൂേിയ്കര്്ഫു ്പ ോള്്സ ് ൂളു ള്് 
 
രോവി ഫുെ് ര ോള്ക് ഗ്പതിരകടള അവരുടെ രൂപീകരണ 
വർഷങ്ങളില് തടന്ന കടണ്ടത്തുന്നതിനും, പരമോവധി 
ഫുെ് ര ോള്ക് അനുരവം നല്കി പരിരപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും, 
അവർക്്ക ശ്രിയോയ അറിവ്, കഴിവുകള്ക്, മരനോരോവം, 
അരിരു ി, കർമരശ്ഷി എന്നിവ നല്കി അവടര മികച്ച 
ഫുെ് ര ോള്ക് കളിക്കോർ കൂെോടത/അടല്ലങ്കില് മികച്ച 
ഫുെ് ര ോള്ക് ടഗ്പോഫഷണ ുകളോക്കോനും  ജൂനിയർ 
ടെക് നിക്കല് സ് ക്കൂളുകളുടെ മോതൃകയില് ഒരു ഗ്പരതയക 
ഔപ ോരിക കോയിക വിദയോരയോസ സഗ്പദോയം 
നമുക്കോവശ്യമോണ്. അതയോവശ്യമോയ രോഷോ, രണിതം, 
ശ്ോസ്ഗ്തം എന്നിവയ് ടക്കോപ്പം ഫുെ് ര ോളും, സ് രപോർെ് സ് 
മോരനജ് ടമെ ്, സ് രപോർെ് സ് സയൻസ് എന്നിവയുടമല്ലോം 
അവരുടെ പോഠയപദ്ധതിയില് വരണം. ഒരു വിദയോർത്ഥ്ി 
രോവിയില് പരിക്കിനോര ോ, രമോശ്ം ഗ്പകെനത്തോര ോ 
കളിക്കളത്തിനു പുറത്തോയോ ും ഫുെ് ര ോള്ക് അനു ന്ധിയോയ 
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മറ്റ്ു രജോ ികള്ക് രനോക്കോൻ പരയോപത്നോയിരിക്കണം. ജൂനിയർ 
ഫുെ് ര ോള്ക് സ് കൂളുകള്ക് ടഗ്പോഫഷണല് ഫുെ് ര ോള്ക് 
ക്ലബ്ബുകളുമോയി  ന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം. നി വിട  അക്കോദമിക 
ള്ക്ക്്ക ജൂനിയർ ഫുെ് ര ോള്ക് സ് കൂളുകളോയി മോറോനുള്ള 
സംവിധോനവും രവണം.  
 
 

9)  ിച ്പഫോര്്ഫയൂചര്് 
 
നി വില് നമ്മുടെ നോട്ടില് നല്ല കളിക്കളങ്ങളുള്ളത ്
രകോരളജുകള്ക്ക്കോണ്. എന്നോല് അവയി ധികവും നന്നോയി 
പരിപോ ിക്കടപ്പെോത്തവയോണ്. പരമോവധി എണം ഫിഫ 
നി വോരമുള്ള ഫുെ് ര ോള്ക് ധമതോനങ്ങള്ക് ഉറപ്പോക്കുന്നതിന് 
അത്തരത്തി ുള്ള ഫുെ് ര ോള്ക് ധമതോനങ്ങള്ക് 
നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, പരിപോ ിക്കുന്നതിനും രകോരളജുകടള 
സഹോയിക്കുന്നതിനോയി ഇന്ത്യയില് യ്കുഎസ എ് പമോഡൽ്
പ ോപളജ ് സ ്പ ോര് ്സ ് രഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്കണം. അതി ൂടെ 
രകോരളജുകള്ക്ക്്ക ധമതോനങ്ങള്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, 
പരിപോ ിക്കുന്നതിനുമുള്ള വരുമോനം  രിക്കും. ഈ 
ധമതോനങ്ങള്ക് മറ്്റ് രകോരളജുകള്ക്, പുതിയ ടഗ്പോഫഷണല് 
ക്ലബ്ബുകള്ക്, കമ്മയൂണിറ്റ്ി ക്ലബ്ബുകള്ക്, അരമ വർ ക്ലബ്ബുകള്ക് 
എന്നിവയ്ക്്ക ഉപരയോരിക്കോനും കഴിയണം.  

 

10)  യോച ്ദ്ഫു ്പ ോള്് ിഡ  
 
ര ോവർ ധഗ്പമറി സ് കൂള്ക് ത ത്തില് കുട്ടികള്ക് 
അവർക്കിഷ്െമുള്ള കളികള്ക്, ഇഷ്െം രപോട  കളിച്ചു വളരടട്ട. 
അപ്പർ ധഗ്പമറി സ് കൂള്ക് ത ത്തില് നമ്മുടെ കുട്ടികള്ക്ക്്ക 
പരമോവധി ഔപ ോരികവും (രകോച്ചിംരും, മത്സരങ്ങളും), 
അനൗപ ോരികവുമോയ (ടവറുടതയുള്ള കളികള്ക്) ഫുെ് ര ോള്ക് 
അനുരവം നല്കി മികച്ച ഗ്പതിരകടള തിരിച്ചറിയുകയും, 
അവടര 'മി ച് ത് തിഭ ള്', 'സോധയതയ്കുള്ള് ത് തിഭ ള്' 
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എന്നിങ്ങടന തരം തിരിക്കുകയും രവണം. മികച്ച ഗ്പതിരകടള 
ജൂനിയർ ഫുെ് ര ോള്ക് സ് കൂളുകളില് ഉള്ക്ടപ്പെുത്തി 
ടഗ്പോഫഷണല് ക്ല ുകളില് കളിക്കുന്നതിന് അവടര 
ഗ്പോപത്രോക്കണം. സോധയതയുള്ള ഗ്പതിരകള്ക്ക്്ക സ് കൂള്ക്, 
രകോരളജ് സജ്ജീകരണങ്ങളില് ഫുെ് ര ോള്ക് തുെരോനും, 
രകോരളജ് ഫുെ് ര ോള്ക് െീമുകളില് കളിച്്ച ക്ല ് െീമുകളില് 
കളിക്കുന്നതിന് സംവിധോനടമോരുക്കണം. ഈ രണ്ടു 
വിരോരത്തി ും ഉള്ക്ടപ്പെോത്ത ഫുെ് ര ോള്ക് രഗ്പമികളോയ 
കുട്ടികടള അപ്പർ ധഗ്പമറി, ധഹസ് ക്കൂള്ക്, ഹയർ 
ടസക്കൻഡറി ത  സ് ക്കൂള്ക് ഫുെ് ര ോള്ക് ക്ല ുകളുടെ 
നെത്തിപ്പു  ുമത  ഏല്പ്പിച്്ച അവരില് ഫുെ് ര ോള്ക് ക്ല ുകള്ക് 
ആരംരിക്കുന്നതിനും, നെത്തുന്നതിനുമുള്ള അറിവും, കഴിവും, 
കർമ്മരശ്ഷിയും, അരിനിരവശ്വും ഗ്പധോനം ട യ്യണം.  

 

11) ഹമോ ോ്ഫു ്പ ോള് 
 
ഇന്ത്യൻ ഫുെ് ര ോള്ക് തോരങ്ങള്ക്ക്്ക ഫുെ് ര ോള്ക് ര ോകകപ്പ ്
രനെുന്നതിന് അവടര ഗ്പോപത്രോക്കോൻ സഹോയിക്കുന്ന 
ഫുെ് ര ോള്ക് ധശ് ി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ 
പരിശ്ീ കടര ശ്ോക്തീകരിക്കണം. വിരദശ് പരിശ്ീ കടര 
ടകോണ്ടു മോഗ്തരമ നല്ല പരിശ്ീ നം നല്കോനോവൂ എന്ന 
കോഴ് പ്പോെ് മോറണം. പി ആർ മോൻ സിംര് എന്ന 
ഇന്ത്യോക്കോരടെ ശ്ിക്ഷണത്തി ോണ് ഇന്ത്യ 1983 ല് ഗ്കിക്കറ്്റ് 
ര ോകകപ്പ് രനെിയത്. ഇന്ത്യോക്കോടര ടകോണ്ടും കഴിയും എന്ന ്
തീർച്ച. അതിന് ‘എേികു്  ഴിയ്കുിം’ എന്ന ് നമ്മുടെ 
പരിശ്ീ കരരയും നമ്മള്ക് ര ോധയടപ്പെുത്തണം.  ഴിഞ്ഞ്
േൂറ്റ്ോണ്ടിൽ് േമ്മള്് ഇന്തയോകോര്് യ്കൂപറോ യന്സ്റ്്
ഫു ്പ ോളിപന്റയ്കുിം,  ോറ്റ്ിേപമ ികന്സ്റ്്ഫു ്പ ോളിപന്റയ്കുിം്
സൗന്ദ യമത്ത്  ുറിചോണ ് വര്ണ്ണിചി ുന്നത .് ഈ്
േൂറ്റ്ോണ്ടിൽ്േമുക ്ഫു ്പ ോള്് ിസിേസിമേ്  ുറിച ്
സിംസോ ികോിം.് പ ോ ിം് ഇന്തയന്സ്റ്് ഫു ്പ ോളിമന്റ്
സൗന്ദ യമത്ത്വര്ണ്ണികമട്ട. അതിന് ഗ്പോപത്രോയ അ ക് സ് 
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ടഫർരൂസരനയും, റിനസ് ധമരക്കല്സിരനയും, ടപപ ്
രോർഡിരയോളരയയും, രയോഹോൻ ധഗ്കഫിരനയും രപോ ുള്ള 
ര ോരകോത്തര ഫുെ് ര ോള്ക് മോരനജർമോടര നമുക്്ക 
സൃഷ്െിക്കോം. ഇന്ത്യയ്ക്്ക കഴിയും.  

ആമരസോണിടെ സ്ഥോപകനോയ മജഫ ് മ പസോസ  
ഗ്പവ ിച്ചിരിക്കുന്നത് "21 ആിം് േൂറ്റ്ോണ്ട ് ഇന്തയന്സ്റ്്
േൂറ്റ്ോണ്ടോ”യിരിക്കുടമന്നോണ്. ഇ ു ത്തിമയ്കോന്നോിം്
േൂറ്റ്ോണ്ടിമേ്ഇന്തയന്സ്റ്്ഫു പ ോളിമന്റ്േൂറ്റ്ോണ്ടോകി് മോറ്റ്ോന്സ്റ്്
േമുക ്ഒ ുമിച ്ത് വര്ത്തികോിം. 

 

േമുക ്സവ  ്േിം് ോണോിം.് 

േമുക ്വിശവസികോിം.് 

േമുക ്ത് വര്ത്തികോിം.് 

േമുക  ്ആ്സവ  ്േങ്ങള്്യ്കോഥോര്ത്ഥയമോകോിം.് 
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ഉപസ്ംഹാരം 
്കോടിക്കണക്കിേ  ഇന്ത്യൻ ഫുട ്ബോൾ ആരോധകരുടട 
സവപ േങ്ങളോണ  ഈ പുസ്തകം ക്പതിഫ ിപ്പിക്കുന്നത . ്കക്ന്ദ 
സർക്കോരും, സംസ്ഥോേ സർക്കോരുകളും, ഫുട ്ബോൾ ഭരണ 
സമിതികളും ഇന്ത്യൻ ഫുട ്ബോളിടെ (ക്ലബ്ബുകൾ, കളിക്കോർ, 
ആരോധകർ) പങ്കോളികളുമോയി സഹകരിച്ച  ക്പവർത്തിക്കണം, 
അവരുടട ജീവിതകോ ത്ത  തടന്ന ദശ് ക്ഷക്കണക്കിേ  ഇന്ത്യൻ 
ഫുട ്ബോൾ ആരോധകരുടട സവപ നം 
സോക്ഷോത കരിക്കുന്നതിനോയി- ഇന്തയ് ഫു പ ോൾ് പ ോ  പ്പ ്
പേുന്ന്സവ  േിം. 

ആരരോളത ത്തില്, ഫു ്പ ോള്്ഒ ു്വ ിയ്ക്വയവസോയ്കമോണ , 
അത ് സോധോ ണകോ ുമ് അസോധോ ണമോയ്ക്
അഭിേിപവശത്തോൽ് േയ്കികമപ്പുന്നതോണ . ഇത ്
രകോെിക്കണക്കിന് യൂരറോ വരുമോനമോയി സംരോവന ട യ്യുകയും 
സർക്കോർ ഇെടപെ ുകളില്ലോടത യൂരറോപയൻ സപദവയവസ്ഥയില് 
ദശ് ക്ഷക്കണക്കിന് ടതോഴി വസരങ്ങളും, ആയിരക്കണക്കിന് 
സംരംരകരരയും സൃഷ്െിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയില്, രകോെിക്കണക്കിന് 
രൂപ വരുമോനം സൃഷ്െിക്കോനും, ദശ് ക്ഷക്കണക്കിന് 
ടതോഴി വസരങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിന് സംരംരകരരയും 
സൃഷ്െിക്കോനുമുള്ള അധികടമോന്നും ഉപരയോരിക്കടപ്പെോത്ത നല്ല 
അവസരമോണ് ഫുെ് ര ോള്ക്. േമ്മള്് മച്പയ്യണ്ടത ് േല്ല് ളിക ്
 ളമമോ ുകു യ്കുിം,  ളി് ആസവദികു യ്കുിം് മച്യ്യു ്
എന്നതോണ . 
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ഈ്പ്പ്രാജക്റ്റിന ്പിന്നിൽ 
സ പ ോര് സ ്& മോപേജ മമന്റ  ്റിസര്ച ്ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട ്(SMRI) 

സ് രപോർെ് സ് മോരനജ് ടമെ ്, സ് രപോർെ് സ് എഞ്ചിനീയറിംര്, 
സ് രപോർെ് സ് സയൻസ്, സ് രപോർെ് സ് രകോച്ചിംര്, സ് രപോർെ് സ് 
കള്ക്ച്ചർ എന്നിങ്ങടന വിവിധ കോയിക രമഖ കളില് ര ോരകോത്തര 
വിദയോരയോസം, പരിശ്ീ നം, ഗ്പ രണം, കൺസള്ക്ട്ടൻസി എന്നിവ 
ഗ്പദോനം ട യ്യുന്ന ഒരു ഗ്പമുഖ കോയിക വിദയോരയോസ രരവഷണ 
സ്ഥോപനമോണ് സ് രപോർെ് സ് ആൻഡ് മോരനജ് ടമെ ് റിസർച്്ച 
ഇൻറിറ്റ്യൂട്ട് (എസ് എംആർഐ). "ഇന്തയമയ്ക് ഒ ു് സ ്പ ോര് ്സ ്
സൂപ്പര്്  വര്്ആകു "്എന്ന  ക്ഷയരത്തോടെ സ്ഥോപിതമോയ 
എസ് എംആർഐ, ഇന്ത്യൻ അതിരുകള്ക്ക്കപ്പുറമുള്ള 
ആളുകടളയും, സംഘെനകടളയും കോയികരംരത്ത് മികവ് 
പു ർത്തുന്നതിന് പിന്ത്ുണയ് ക്കുന്നു. ജീവിതടത്തയും, 
സപദ് വയവസ്ഥടയയും പരിവർത്തനം ട യ്യോനുള്ള 
സ് രപോർെ് സിടെ ശ്ക്തിയില് എസ് എംആർഐ ശ്ക്തമോയി 
വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളില് പ രും കരുതുന്നതുരപോട , 
സ്രപോർെ്സ് ഏതോനും മിനിറ്റ്ുകള്ക്ക്കുള്ള വിരനോദം അടല്ലങ്കില് 
കുറച്്ച ടമഡ ുകള്ക് രനെുക മോഗ്തമല്ല. ഞങ്ങടള 
സം ന്ധിച്ചിെരത്തോളം, സ്രപോർെ്സ് അതിരവരം വളരുന്നതും, 
സുസ്ഥിരവുമോയ ഒരു വയവസോയമോണ്. അതി ൂടെ ധോരോളം 
ടതോഴി വസരങ്ങളും, സപദ് വയവസ്ഥയ്ക്്ക വരുമോനവും 
സൃഷ്െിക്കോൻ കഴിയും. സ്രപോർെ്സ് ടതോഴില്, വിരനോദം, 
വരുമോനം, ശ്ോക്തീകരണം, സോമൂഹിക ഇെടപെല്, വയോയോമം, 
വിദയോരയോസം എന്നിവ നല്കുന്നു. പുതിയ അറിവുകളി ൂടെയും 
മികച്ച പരിശ്ീ നം  രിച്ച സ്രപോർെ്സ് ടഗ്പോഫഷണ ുകളി ൂടെയും 
ശ്ക്തവും, സുസ്ഥിരവുമോയ കോയിക ആവോസവയവസ്ഥ 
ടകട്ടിപ്പെുക്കോൻ രോജയങ്ങടള സഹോയിക്കുന്നതില് ഞങ്ങള്ക് ഗ്ശ്ദ്ധ 
രകഗ്ന്ദീകരിക്കുന്നു. 
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ഫു പ ോള്് പ ോ  പ്പ ് പേുന്നതിേ ് ഇന്തയമയ്ക്
സഹോയ്കികോന്സ്റ്്എസ ്എിംആര്ഐ എന്തോണ ്മച്യ്യുന്നത ? 

1. ഇന്ത്യൻ സ് രപോർെ് സ് ആവോസവയവസ്ഥടയ 
ശ്ക്തിടപ്പെുത്തുന്നതിന് നിരന്ത്രമോയ പഠനങ്ങളും 
ഗ്പ രണങ്ങളും നെത്തുന്നു 

2. ഏത് കോയിക ആവോസവയവസ്ഥയി ും ഗ്പരതയകിച്്ച വികസവര, 
അവികസിത രോജയങ്ങളിട  കോയിക 
ആവോസവയവസ്ഥകളില് ഗ്പവർത്തിക്കോൻ കഴിവുള്ള, 
നോളടത്ത ര ോരകോത്തര കോയിക വിദരദ്്ധടര 
തയ്യോറോക്കുന്നു. 

3. ആരോധകരുടെ ഉെമസ്ഥതയി ുള്ള സഹകരണ ഫുെ്ര ോള്ക് 
ക്ലബ്ബുകള്ക് രഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നു 

4. കമ്മയൂണിറ്റ്ി സ്രപോർെ്സ് ക്ലബ്ബുകള്ക് രഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നു 
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ഫുട ്പ് ാൾ്പ് ാകകപ്പ ്പ്നടാന്് 

നമുയക്കാരുമിച്ചു്പ്രവർതിക്കാം 
 

ഇന്ത്യടയ ര ോകകപ്പ് രനെോൻ പരയോപത്മോക്കുന്നതിനുള്ള 
ഞങ്ങളുടെ ഗ്പവർത്തനങ്ങളില് പങ്കോളികളോകോൻ തോങ്കടള 
ഞങ്ങള്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഞങ്ങരളോടെോപ്പം ഗ്പവർത്തിക്കോൻ 
തോതപ്രയമുടണ്ടങ്കില് തോടഴ ടകോെുത്തിരിക്കുന്ന  ിങ്്ക 
സന്ദർശ്ിക്കുക 

www.smri.in/worldcup 

 

  

http://www.smri.in/worldcup


81 | ഫുട ്ബ ോള്്ബ ോകകപ്പ ്ബേടുന്നതിനുള്ള്ഗെയിിം്പ്ലോന് 

 

 

 

സിജിന് ്  ി്ടി്& പ് ാ്ഇന്ദുപ് ഖ്ആർ 

2018തല ഫകരളാ സ  ഫപാർട  സ  കൗണ്സിലിതെ ൈികച്ച സ  ഫപാർസ  പുസ്തകത്തിനുള്ള 

അവാർഡ  ഫനടിയ 'ഒരു ഫുട  ഫബാള് ഭ്രാന്ത്തെ ഡയറി' എന്ന പുസ്തകത്തിതെ രചയിതാക്കള്  

സിജിന്് ി്ടി 

 

സ  ഫപാർട  സ  ൈാഫനെ  തൈെ  ഗുരു, 

ബിസിനസ  ഫകാച്ച , ഫകാർപ്പഫററ്റ  തെയ  നർ, 

എഴുത്തുകാരൻ 

 

സ  ഫപാർട  സ  & ൈാഫനെ  തൈെ  റിസർച്ച  

ഇൻറിറ്റൂട്ട  (SMRI), സ  ക്കൂള് ഓ   

സീനിഫയഴ  സ  എന്നിവയുതട സ്ഥാപകൻ 

 

പ്രധാന പുസ്തകങ്ങള് 

ൊതിഭ്രഷ്ടനാക്കതപ്പട്ട പൂച്ച 

തനിനാടൻ പട്ടിപുരാണം 

ആവിഷ  ക്കാര സവാതന്ത്ര്യം 

ഫതങ്ങാതക്കാല 

കായിക വിപ്ലവം 

Business Panchtantra 

Sports Revolution 

ബ ോ്ഇന്ദുബ ഖ്ആർ 

 

ൈാഫനെ  തൈെ  വിദ്ഗ്ദ്ധ, സ  ഫപാർട  സ  

ൈാഫനെ  തൈെ  ഗഫവഷക 

 

ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർെ , ഇൻറിറ്റൂട്ട  ഓ   

ൈാഫനെ  തൈെ  തടക  ഫനാളെി, ആലപ്പുഴ 

 

പ്രധാന പുസ്തകങ്ങള് 

സ  ഫപാർട  സ  കരിയർ 

Sports Career 

 

സിെിഫനാതടാപ്പം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങള് 

ഒരു ഫുട  ഫബാള് ഭ്രാന്ത്തെ ഡയറി 

നമുക്കു സവപ  നങ്ങള് കീഴടക്കാം 

Management By Dreams 
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SIJIN B T | Sp orts Management Guru, Founder of Sports & Management 
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Res earch I 
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