ജെൻഡറും പ്രാദേശിക ഭരണവും - ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ്
കേരള സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ
ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും
കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ(കില)
http://www.kila.ac.in

പശ്ചാത്തലം

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ
ജനപ്രതിനിധികൾക്കും
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും
വികേന്ദ്രീകൃത
ആസൂത്രണ
നിർവ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും,
സാമൂഹ്യ
പ്രവർത്തകർക്കും പരിശീലനം നല്കുന്നതിനും ഗവേഷണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നടത്തുന്നതിനുമായി
സംസ്ഥാന
സര്ക്കാറിന്
കീഴില്
പ്രവര്ത്തിച്ചു
വരുന്ന
പരിശീലന
കേന്ദ്രമാണ് കില. വിഷയാധിഷ്ഠിതമായ പരിശീലനങ്ങൾ,
ഗവേഷണങ്ങൾ,
നയരൂപീകരണ
പ്രേരണകൾ,
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വിജ്ഞാന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
തുടങ്ങിയവ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഭരണ നേതൃത്വം നൽകുന്ന
ജനപ്രതിനിധികളുടെ അറിവും നൈപുണികളും മനോഭാവവും
ശാസ്ത്രീയമായി
വികസിപ്പിക്കുക
എന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടെ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും കില
ഏറ്റെടുത്തു
വരുന്നു.
കേരളത്തിൽ
തദ്ദേശ
ഭരണ
സംവിധാനങ്ങൾ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും
ജെൻഡർ അവബോധത്തോടെയും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും
ഉൾപ്പെടുത്തിയും
ആക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മേൽ
ലക്ഷ്യം
കൈവരിക്കുന്നതിനായി
ജെൻഡറും പ്രാദേശിക ഭരണവും
എന്ന വിഷയത്തില് 6 മാസ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് രണ്ട് ബാച്ച്
വിജയകരമായി
പുര്ത്തീകരിച്ചു.
ജനപ്രതിനിധികള്ക്കും
ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കുമായുള്ള
6 മാസ
ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന്റെ
അടുത്ത ബാച്ച്
കില ആരംഭിക്കുന്നു.താത്വികമായ
നിലപാടുകൾക്കൊപ്പം
പ്രായോഗികമായ
അനുഭവങ്ങളും,
ഓരോ
സംവിധാനങ്ങളും
എങ്ങനെ
ജെന്റർ
സൗഹൃദപരമാക്കാം
എന്നത്
സംബന്ധിച്ച
കൃത്യമായ
ധാരണയും ഇതുവഴി സൃഷ്ടിക്കാനാവും.

പഠന വിഷയങ്ങൾ
1.

വികേന്ദ്രീകൃത
ആസൂത്രണവും
കേരളത്തിലെ
പഞ്ചായത്ത് രാജ്സവിധാനവും
2. ജെൻഡർ
അനുബന്ധ
ആശയങ്ങൾ
,
സാമൂഹ്യവൽക്കരണ രീതികള്
3. ലൈംഗികതയെ മനസ്സിലാക്കല്
4. സ്ത്രീ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ചരിത്രവും സംരഭങ്ങളും
5. LGBTIQA+ - ലോക ചരിത്രം, ഇന്ത്യന് ചരിത്രം
6. വികസനവും ലിംഗ പദവി സമീപനവും
7. ലിംഗ
നീതിക്കായുള്ള
പൊതു
സംവിധാനങ്ങളും
പദ്ധതികളും ഇടപെടലുകളും
8. ജെൻഡർ സൗഹൃദ തദ്ദേശ ഭരണം
9. ജെന്ഡർ അനുബന്ധ പ്ലാനിംഗ് , ബജറ്റിംഗ് , ഓഡിറ്റിംഗ്

ഡോ.ജോയ് ഇളമൺ
ഡയറക്ടർ ജനറല്
കില
ഡോ.അമ്യത.കെ.പി.എന്
കോഴ്സ് ഡയറക്ടർ

കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക്
ശ്രീമതി റിസ്മിയ ആര്.ഐ
കോഴ്സ കോര്ഡിനേറ്റര് ,കില
ഫോണ് നം- 9633805474

കോഴ്സിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
ജെൻഡറും തദ്ദേശ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാഗത്ഭ്യം
വളർത്തിയെടുക്കുക.
ജെൻഡര് മേഖലയില് നടക്കുന്ന പഠനങ്ങളും പുതിയ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളും
മനസ്സിലാക്കുക
ലിംഗ പദവിയെ കുറിച്ചും ലിംഗ പദവി ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തത
വരുത്തുക.
തദ്ദേശ
സ്വയം
ഭരണ
പദ്ധതികളും
പ്രവർത്തനങ്ങളും
ജെൻഡർ
കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയാക്കുക.
അനുഭവങ്ങളുടെയും
നീരീക്ഷണങ്ങളുടെയും
സാമാന്യ
വൽക്കരണത്തിലൂടെയും
ലിംഗപദവി
ആശയങ്ങൾ
പ്രായോഗികവൽക്കരിക്കുക

കോഴ്സിന്റെ ഘടന
ആകെ സീറ്റ് 35
അപേക്ഷകര് കൂടുതലാണെങ്കില് അഭിമുഖത്തിലൂടെ
തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്
അപേക്ഷകർ - കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികളോ ,ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരോ
ആയിരിക്കണം.
കോഴ്സ് പഠന കാലാവധി - 6 മാസം
പ്രവേശന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത - കുറഞ്ഞത് പ്ലസ്ടു പാസ്സ് അഥവാ
തത്തുല്യ യോഗ്യത
പഠനബോധന ഭാഷ - മലയാളം

പഠന സൗകര്യങ്ങൾ

മാസത്തില് രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്ളാസ് റൂം പഠനം
വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ
ലെക്ച്ചർസ്, റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, പി.പി.ടി, നോട്ടുകൾ ,
പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കില പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള
പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

കോഴ്സ് പ്രവേശനം

അപേക്ഷിക്കുവാന് താല്പര്യമുള്ളവര് താഴെ പറയുന്ന
ലിങ്കില് അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്
https://forms.gle/aU8VVSKxPWRQxC436

അപേക്ഷകള് സ്വീകരിക്കുന്ന
അവസാന തിയതി –15.12.2022

