
െജൻഡറും തേ�ശ വികസനവുമായി ബ�െ�� വിഷയ�ളിൽ �പാഗ��ം
വളർ�ിെയടു�ുക .
െജൻഡർ േമഖലയിൽ നട�ു� പഠന�ളും പുതിയ കാഴ്��ാടുകളും
മന�ിലാ�ുക
ലിംഗ പദവിെയ കുറി��ം ലിംഗ പദവി ബ��െള�ുറി��ം വ��ത
വരു�ുക .
തേ�ശ സ�യം ഭരണ പ�തികള�ം �പവർ�ന�ള�ം െജൻഡർ
കാഴ്ച�ാേടാടു കൂടിയാ�ുക .
അനുഭവ�ള�െടയും നീരീ�ണ�ള�െടയും സാമാന�
വൽ�രണ�ിലൂെടയും ലിംഗപദവി ആശയ�ൾ
�പാേയാഗികവൽ�രി�ുക

േകാഴ്സിെ� ഉേ�ശ ല���ൾ

 

േകരള ഇൻ�ി����് ഓഫ് േലാ�ൽ അഡ്മിനിസ്േ�ടഷൻ(കില)
http://www.kila.ac.in  
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േകാഴ്സ് ഡയറ�ർ
 

െജൻഡറും �പാേദശിക ഭരണവും - ഡിേ�ാമ േകാഴ്സ്
േകരള സം�ാനെ� തേ�ശ സ�യം ഭരണ

�ാപന�ളിെല 
ജന�പതിനിധികൾ�ും ഉേ��ാഗ�ർ�ും  

പ�ാ�ലം
                 തേ�ശഭരണ �ാപന�ളിെല
ജന�പതിനിധികൾ�ും ഉേദ�ാഗ�ർ�ും വിേക��ീകൃത
ആസൂ�തണ നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ�ും, സാമൂഹ�
�പവർ�കർ�ും പരിശീലനം നൽകു�തിനും ഗേവഷണ
�പവർ�ന�ൾ നട�ു�തിനുമായി സം�ാന
സർ�ാറിന് കീഴിൽ �പവർ�ി�ു വരു� പരിശീലന
േക��മാണ് കില. വിഷയാധിഷ്ഠിതമായ പരിശീലന�ൾ,
ഗേവഷണ�ൾ, നയരൂപീകരണ േ�പരണകൾ,
�പസി�ീകരണ�ൾ വി�ാന വികസന �പവർ�ന�ൾ
തുട�ിയവ ഇതിെ� ഭാഗമാണ്.  ഭരണ േനതൃത�ം നൽകു�
ജന�പതിനിധികളുെട അറിവും ൈനപുണികളും മേനാഭാവവും
ശാസ്�തീയമായി വികസി�ി�ുക എ� ല��േ�ാെട
സർ�ിഫി��് േകാഴ്സുകളും ഡിേ�ാമ േകാഴ്സുകളും കില
ഏെ�ടു�ു വരു�ു.  േകരള�ിൽ തേ�ശ ഭരണ
സംവിധാന�ൾ വഴി നട�ിലാ�ു� എ�ാ �പവർ�ന�ളും
െജൻഡർ അവേബാധേ�ാെടയും എ�ാ വിഭാഗ�െളയും
ഉൾെ�ടു�ിയും ആേ��തു�്. േമൽ ല��ം
ൈകവരി�ു�തിനായി  െജൻഡറും �പാേദശിക ഭരണവും
എ� വിഷയ�ിൽ 6 മാസ ഡിേ�ാമ േകാഴ്സ്  ര�് ബാ�്
വിജയകരമായി പുർ�ീകരി�ു. ജന�പതിനിധികൾ�ും
ഉേദ�ാഗ�ർ�ുമായു�  6 മാസ  ഡിേ�ാമ േകാഴ്സിെ� 
 അടു� ബാ�്  കില ആരംഭി�ു�ു.താത�ികമായ
നിലപാടുകൾെ�ാ�ം �പാേയാഗികമായ അനുഭവ�ളും,
ഓേരാ സംവിധാന�ളും എ�െന െജ�ർ
സൗഹൃദപരമാ�ാം എ�ത് സംബ�ി� കൃത�മായ
ധാരണയും ഇതുവഴി സൃ�ി�ാനാവും.

ആെക സീ�് 35 
അേപ�കർ കൂടുതലാെണ�ിൽ അഭിമുഖ�ിലൂെട
െതരെ�ടു�ു�താണ്
 അേപ�കർ - േകരള�ിെല തേ�ശ സ�യം ഭരണ
�ാപന�ളിെല ജന�പതിനിധികേളാ ,ഉേ��ാഗ�േരാ
ആയിരി�ണം.
േകാഴ്സ് പഠന കാലാവധി - 6 മാസം
�പേവശന വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത - കുറ�ത് �സ്ടു പാ�് അഥവാ
ത�ുല� േയാഗ�ത 
പഠനേബാധന ഭാഷ - മലയാളം

േകാഴ്സിെ� ഘടന

മാസ�ിൽ  ര�് ദിവസെ� ക്ളാസ് റൂം പഠനം 
വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി ത�ാറാ�ു� വീഡിേയാ ഓഡിേയാ
െലക്�ർസ്, റീഡിംഗ് െമ�ീരിയൽ,  പി.പി.ടി, േനാ�ുകൾ ,
പഠനവുമായി ബ�െ��് കില �പസി�ീകരി�ി�ു�
പുസ്തക�ൾ വിതരണം െച�ു�താണ്.  

പഠന സൗകര��ൾ

 

അേപ�കൾ സ�ീകരി�ു�
അവസാന തിയതി –15.12.2022

േകാഴ്സ്  �പേവശനം 
അേപ�ി�ുവാൻ താൽപര�മു�വർ താെഴ പറയു�

ലി�ിൽ അേപ� പൂരി�ിേ��താണ്
https://forms.gle/aU8VVSKxPWRQxC436

 

കൂടുതൽ വിവര�ൾ�് 
�ശീമതി  റിസ്മിയ ആർ.ഐ 
േകാഴ്സ േകാർഡിേന�ർ ,കില

േഫാൺ നം- 9633805474 

 വിേക��ീകൃത ആസൂ�തണവും േകരള�ിെല
പ�ായ�് രാജ്സവിധാനവും
െജൻഡർ അനുബ�   ആശയ�ൾ ,
സാമൂഹ�വൽ�രണ രീതികൾ
ൈലംഗികതെയ മന�ിലാ�ൽ
സ്�തീ മുേ���ളുെട ചരി�തവും  സംരഭ�ളും 
LGBTIQA+ - േലാക ചരി�തം, ഇ��ൻ ചരി�തം 
വികസനവും ലിംഗ പദവി സമീപനവും 
ലിംഗ നീതി�ായു� െപാതു സംവിധാന�ളും
പ�തികളും ഇടെപടലുകളും 
െജൻഡർ സൗഹൃദ തേ�ശ ഭരണം 
െജൻഡർ അനുബ� �ാനിംഗ് , ബജ�ിംഗ് , ഓഡി�ിംഗ്

പഠന വിഷയ�ൾ
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https://forms.gle/aU8VVSKxPWRQxC436

