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ദകരളെിൽ നടപ്പിൊക്കി ജകാണ്ടിരിക്കുന്ന അധികാരവിദകന്ദ്രീകരണ പ്രക്രിയയും െനകീയാസൂത്രണവും ഒദട്ടജെ നൂതന മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിച്ചു ജകാണ്ട് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു 

പറ്റ്യിയിട്ടുള്ളതാണ്.  തദേശ സവയുംഭരണ സുംവിധാനങ്ങളിൽ െിുംഗനീതിക്ക് മുൻഗണന നൽദകണ്ട കൃതയമായ സാഹചരയും ഇന്്ന ദകരളെിൽ നിെനിൽക്കുന്നുണ്ട്.  െനസുംഖ്യയജട 

പകുതിയിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളുള്ള ദകരളെിൽ, സ്ത്രീകൾക്ക് തുെയപേവിയും നീതിയും െഭയമാകുന്നുദണ്ടാ എന്ന ദചാേയും പ്രസക്തമാണ്.  പുരുഷന് മുൻകകയള്ള ഇന്നജെ സമൂഹെിൽ 

ഭരണ സുംവിധാനവും ആസൂത്രണവും ധനവിഹിതും മാറ്റ്യിജവക്കലും എല്ാും ആ വീക്ഷണെിൽ കൂടിയാണ്.  സ്ത്രീകളുജട അനുഭവങ്ങളുും കാഴ്ചപ്പാടുകളുും കൂടി സാമൂഹിക ഭരണ 

സുംവിധാനങ്ങളുജടയും ആസൂത്രണെിജെയും നിർവ്വഹണെിജെയും ഭാഗമായാൽ മാത്രദമ അവ നീതിയിെധിഷ്ഠിതമാവകയള്ളൂ.  അദപ്പാൾ മാത്രദമ യഥാർത്ഥെിലള്ള 

െനാധിപതയും സൃഷ്ടിക്കജപ്പടുകയള്ളൂ.  

തദേശ സവയുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിജെ െനപ്രതിനിധികൾക്കുും ഉദേയാഗസ്ഥർക്കുും വിദകന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ, സാമൂഹയ പ്രവർെകർ തുടങ്ങിയവരുജട 

പരിശീെനെിനുും ഗദവഷണ പ്രവർെനങ്ങൾക്കുമായി 1990 ൽ ദകരള സർക്കാർ ആരുംഭിച്ച  പരിശീെന ദകന്ദ്രമാണ് കിെ. വിഷയാധിഷ്ഠിതമായ പരിശീെനങ്ങൾ, ഗദവഷണങ്ങൾ, 
നയരൂപീകരണ ദപ്രരണകൾ, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ , വിജ്ഞാന വികസന പ്രവർെനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിജെ ഭാഗമാണ്.  ഭരണദനതൃതവും നൽകുന്ന െനപ്രതിനിധികളുജട 

അെിവും കനപുണികളുും മദനാഭാവവും ശാസ്ത്രീയമായി വികസിപ്പിക്കുക എന്ന െക്ഷയദൊജട സർട്ടിഫിക്കറ്റ്യ് ദകാഴ്സുകളുും ഡിദലാമ ദകാഴ്സുകളുും കിെ ഏജറ്റ്യടുത്തു വരുന്നു.   

ദകരളെിൽ തദേശ സവയുംഭരണ സുംവിധാനങ്ങൾ വഴി നടപ്പിൊക്കുന്ന എല്ാ പ്രവർെനങ്ങളുും ജെൻഡർ അവദ ാധദൊജടയും എല്ാ വിഭാഗങ്ങജളയും ഉൾജപ്പടുെിയും 

ആദക്കണ്ടതുണ്ട്. ദമൽ െക്ഷയും കകവരിക്കുന്നതിനായി  ജെൻഡറും പ്രാദേശിക ഭരണവും എന്ന വിഷയെില് െനപ്രതിനിധികള്ക്ക്കായി 6 മാസ 

ഡിദലാമ ദകാഴ്സ് ആരുംഭിക്കുന്നതിന് കിെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. Covid - 19 ജെ  പശ്ചാെെെില് ക്ലാസുകള്ക് ഓണ്കെന് ആയാണ് നടൊന് 

ഉദേശിക്കുന്നത.് താതവികമായ നിെപാടുകൾജക്കാപ്പും പ്രാദയാഗികമായ അനുഭവങ്ങളുും, ഓദരാ സുംവിധാനങ്ങളുും എങ്ങജന ജെൻഡര് 

സൗഹൃേപരമാക്കാും എന്നത് സും ന്ധിച്ച കൃതയമായ ധാരണയും ഇതുവഴി സൃഷ്ടിക്കാനാവും. 

 

ജെൻഡര് തദേശ ഭരണ ഡിദലാമ ദകാഴ്സിജെ ഉദേശ െക്ഷയങ്ങൾ 

 ജെൻഡറും തദേശ വികസനവമായി  ന്ധജപ്പട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാഗത്ഭ്യും വളർെിജയടുക്കുക. 

 െിുംഗപേവിജയ കുെിച്ചുും െിുംഗപേവി  ന്ധങ്ങജളക്കുെിച്ചുും വയക്തത വരുത്തുക. 

 തദേശ സവയുംഭരണ പദ്ധതികളുും പ്രവർെനങ്ങളുും ജെൻഡർ കാഴ്ചപ്പാദടാടു കൂടിയാക്കുക. 

 അനുഭവങ്ങളുജടയും നീരീക്ഷണങ്ങളുജടയും സാമാനയവൽക്കരണെിലൂജടയും െിുംഗപേവി ആശയങ്ങൾ പ്രാദയാഗികവൽക്കരിക്കുക 

 

 

 



 

ദകാഴ്സിജെ ഘടന 

 അദപക്ഷകർ - ദകരളെിജെ തദേശ സവയുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിജെ െനപ്രതിനിധി ആയിരിക്കണും. 

 ദകാഴ്സ് പഠന കാൊവധി - 6 മാസും 

 പ്രദവശന വിേയാഭയാസ ദയാഗയത - കുെഞ്ഞത് ലസ്ടു പാസ്്സ അഥവ തത്തുെയത ദയാഗയത 

 പഠനദ ാധന ഭാഷ - മെയാളും 
 

ദകാഴ്സിജെ പഠനരീതി 

ജവർചുൽ ക്ലാസ്്സ റും - ഓൺകെൻ പഠനും, വീഡിദയാ ഓഡിദയാ െക്ചെിുംഗ്, നിർദേശ പ്രകാരമുള്ള വായന, ഓൺകെൻ ഡിസ്ക്കഷൻ ദഫാെും, ദഡാകുജമെെീസ്. 

ദകാഴ്്സ വിെയിരുെൽ 

  അകസൻജമെ് സമർപ്പണും, ഓൺകെൻ ഒജെക്ടീറ്റ്യിവ/് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ്റ്യീവ് പരീക്ഷ, ജപ്രാെക്്റ്  െിദപ്പാര്ട്്ട , കവവ ദവാസി ഇവയജട അടിസ്ഥാനെിൽ വിെയിച്ച 
പഠിതാക്കൾക്ക് കിെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്യ് നൽകുന്നതാണ്.   

       പഠന വിഷയങ്ങൾ 

  ദകരളെിജെ പഞ്ചായെ് രാെ് സുംവിധാനവും വിദകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണവും  

 ജെൻഡർ അനു ന്ധ ആശയങ്ങൾ, സാമൂഹയവൽക്കരണ രീതികള്ക് 

 ജഫമിനിസ്്റ്റ മുദന്നറ്റ്യങ്ങളുും സുംരഭങ്ങളുും  

 വികസനവും െിുംഗ പേവി സമീപനവും  

 െിുംഗനീതിക്കായള്ള ജപാതുസുംവിധാനങ്ങളുും ഇടജപടലകളുും 

  ജെൻഡർ സൗഹൃേ തദേശ ഭരണും  

  കവേഗ്ദ്ധ്യും ജമച്ചജപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങള്ക് 

 

 



 

പഠന സൗകരയങ്ങൾ 

 ആഴ്ച്ച്ചയിൽ മൂന്ന ്മണിക്കൂർ ഓണ്കെന് ആയി പഠനും  

 വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി തയ്യാൊക്കുന്ന വീഡിദയാ ഓഡിദയാ ജെക്ച്ചറകള്ക്, െീഡിുംഗ് ജമറ്റ്യീരിയൽ,  പി.പി.ടി, ദനാട്ടുകൾ , പഠനവമായി  ന്ധജപ്പട്്ട കിെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള 

പുസ്തകങ്ങൾ ഓൺകെനായി വിതരണും ജചയ്യുന്നതാണ്.   

ദകാഴ്്സ  പ്രദവശനും  

 അദപക്ഷിക്കുവാന് താല്പരയമുള്ളവര് കിെയജട   http://www.kila.ac.in  എന്ന ജവബ്കസറ്റ്യില് െഭയമായ നിശ്ചിത മാതൃകയിലള്ള അദപക്ഷാദഫാെും പൂരിപ്പിച്ച ്

സമര്പ്പിദക്കണ്ടതാണ് .  

 അദപക്ഷകര് ദയാഗയതാ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്യിജെ ദസാഫ്്റ്  ദകാപ്പി ആവശയജപ്പടുന്ന മുെയ്്ക്ക ഹാെരാദക്കണ്ടാതാണ്  

 

 
 
                                                                                                                    
 
   
                                                                                                                                                         
 

 

 

 

ദഡാ.ദൊയ് ഇളമൺ 
ഡയെക്ടർ െനെല് 
കിെ 

 

ദഡാ.അമയത.ജക.പി.എന്  
ദകാഴ്്സ ഡയെക്ടർ 
കിെ, ദഫാണ് നും- 9447271170                                                                                                                   

 

ശ്രീമതി  െിസ്മിയ ആര്.ഐ  
ദകാഴ്്സ  ദകാര്ഡിദനറ്റ്യര് ,കിെ 
ദഫാണ് നും- 9633805474  

 

കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക്്ക  
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