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ീഷ

ആക് ട് (ആക് ട് 17/1995) 15-09-1995 ഔേദ&ാഗിക ഗസ)് വി*ാപനേ,ാെടയാണ് നിലവി1

9 : ം സംര;ി<2തി=ം സമ>ഹ,ി1 സ് 4ീകളെട പദവി ഉയ A2തിന് സ് 4ീ
വ2ത് . സ് 4ീകളെട അവകാശ7ളം അ8സ
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എ2ിവയാണ് ക

ീഷs‚ ഉt±iല;&7N.
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ക

ീഷ

ീഷ
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5 Pകാരമാണ് േകരള വനിതാ ക

ീഷ

QപീകരിCിരി<2ത് . ആദ&

14-03-1996 1 നിലവി1 വT. Uീമതി. സഗതVമാരി െചയ േപഴ് സYം, Uീമതി. എം. കമലം, അഡH . നബീസA

ബീവി, Uീമതി. േറാസ
ആയ ഏഴംഗ ക

ീഷ

പZസ് , അഡH . ]n.െക.[ ബീന റഷീദ് \ടാെത രI സ Dാ

ജീവനDാ

എ2ിവ

അംഗ7ളം

നിലവി1 വT. 1997 1 ഉേദ&ാഗസ_കളായ രI് അംഗ7N രാജിവയ് <കയം `ട 2്

Uീമതി. ടി.

േദവി, അഡH . രജനി എ2ിവ അംഗ7ളായി ചമതലേയ1<കയം െചയ് `.
രIാമെ, ക
ൈഹേDാടതി

ീഷ

ജഡ് ജിയായി

b ിസ് ഡി. UീേദവിD്
21-03-2001 1 നിലവി1 വT. െചയ േപഴ് സa ആയി നിയമിDs∏ ജസ
ത1സ_ാന,്

`ടേരIിയിM2തിനാ1

19-04-2001

വെര

െചയ േപഴ് സs‚

ചമതല

അംഗമായിM2 Uീമതി. ടി. േദവി വഹി<കയIായി.

Uീമതി. ടി. േദവി, Uീമതി. എ. നബീസA ബീവി, അഡH . െക.

ശാ8Vമാരി, Uീമതി. പി.െക. ൈസനബ, െPാഫ. േമാന

േകാDാട് , െPാഫ. െഗൗരി എ2ിവMം ക

ീഷ

അംഗ7ളായിMT.
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ക

ീഷനാDി മാ)കയIായി.

15-03-2002 ന് മ

ീഷ

ആക് ടിs‚ െസ;

മgി Uീമതി. എം. കമലം

tUm. ലിസി േജാസ് എ2ിവ അംഗ7ളായമh മ>2ാം ക ീഷ
2007

1

െമi

െസE റി

5 േഭദഗതി െചയ് ത് ഏഴംഗ ക

ഉNs∏െട

ക

ീഷ

മ>2ംഗ

െചയ േപഴ് സണായം, Uീമതി. പി. V1സ,

നിലവി1 വT.

ീഷs‚

അംഗസംഖ&

പ ികജാതി/വ ഗ
k വിഭാഗ,ിന് Pാതിനിധ&ം ന1കിെDാIമh വനിതാ ക

ീഷ

ആറായി

ഉയ ,ി

പന:EമീകരിCം,

േഭദഗതി ഓ ഡിന സിs‚ അടിസ_ാന,ി1

b ിസ് . ഡി. Uീേദവി, Uീമതി. ടി. േദവി, Uീമതി. പി.െക. ൈസനബ, Uീമതി. Mmിണി ഭാസ് Dര , Uീ.
02-03-2007 മത1 ജസ
വി.പി. രാമചn
മീനാ;ി തiാ

(െമi

െസE റി) എ2ിവ

അംഗ7ളമായി നാലാമെ, ക

ീഷ
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ക

ീഷ
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9 ി േജാസ് , േഡാ.sP.Pമീളാേദവി, Uീമതി. െക.എ. `ളസി എ2ിവ
അഡH .]n.െക. [ ബീനm റഷീദ് , േഡാ. ലിസ

െമiറായി

Pവ ,ിC വMT. െമi െസE റിbmയി 09-05-2013 apXÂ 30/04/2015 hsc Uീ.െക.െക.Pസ2VമാÀ േസവനമ=ഷ
s ിC.
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െചയ് ത സംഘടനകN
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അq&ായം 1

വനിതാ ക

ീഷs‚ ക ,വ&ം

േകരള,ിെല സ് 4ീകളെട പദവി ഉയ A2തി=ം അവ െDതിരായി ഉIാV2 നീതിരഹിതവം വിേവചനപരവമായ
നടപടികളി1 ആവശ&മായ അേനH ഷണം നട,ി അവയ് D് പരിഹാരം കാY2തി=ം േവI നടപടികN സH ീകരി<വാ
ബws∏ അധികാരികN<ം സ Dാരി=ം ആവശ&മായ xപാ ശകN ന1Vകയാണ് ക
ക

ീഷ

ആക് ടിs‚ 16,17 െസ;=കളിലാണ് േകരള വനിതാ ക

േകരള വനിതാ ക
1. ക
(i)

ീഷ

ീഷ

ആക് ട് െസ;

ീഷs‚ മഖ& ചമതല. േകരള വനിതാ

ീഷനി1 അ Lിതമായ ചമതലകN നി ണ
y യിCി hത് .

16 Pകാരമh ചമതലകN താെഴ െകാട<2വയാണ് .

താെഴ പറയ2 ചമതലകN എ√mtam അs√zി1 അവയിേലെതzിലം നി {ഹിേDIതാണ് . അതായത് :

സ് 4ീകNെDതിെരയh

നീതിരഹിതമായ

ഏെതാM

നടപടിേയയം

VറിC്

അേനH ഷിC്

അതിേ}1

തീMമാനെമട<കയം ആ സംഗതിയി1 സH ീകരിേDI നടപടി സംബwിC് സ Dാരിേനാട് xപാ ശെച~കയം
െച~ക.
(ii)

സ് 4ീകെള സംബwി<2 Pധാന സംഗതികെളയം നീതിരഹിതമായ നടപടികN സംബwിCh സംഗതികെളയം
VറിC്

ഡയറക് ടെറെDാI്

അേനH ഷണം

സംബwിC് സംസ_ാന സ Dാരിന് റിt∏m
(iii)

നട,ി<കയം

അതിേ}1

സH ീകരിേDI

തിM,1

നടപടി

് ന1Vകയം െച~ക.

സംസ_ാന സ Dാരിന് :
(a) നിലവിലിരി<2

നിയമ7ളി1

ഭരണഘടനാപരമായ

`ല&ാവകാശെ,യം

സ് 4ീകേളാടh

ഉചിതമായ

െപMമാ)െ,യം ബാധി<2 പഴ`കN, അപര&ാപ
€ തകN, VറവകN ഇവേയയം, അ7െനയh സ_ിതി

6

േനരിട2തിന് സH ീകരിേDI നിവാരണ നിയമ നി

ാണ നടപടികെളയം സംബwിC് വാ ഷിക റിt∏m

്

സമ Lി<ക.
(b) ഏെത√mw Pേദശ7ളിലാണ് സ് 4ീകെള സംബwിC് നിലവിലിരി<2 നിയമ7ളെട Pവ ,നം േവI4
ഫലPദമായി ി√, അs√zി1 അവ Pവ ,ന;മമാDിയി ി√ എT തിരിCറിയ2തിനായി അ7െനയh
നിയമ7ളെട Pവ ,നം പരിേശാധി<കയം സH ീകരിDs∏േടI ഭരണപരേമാ നിയമനി

ാണപരേമാ ആയ

നടപടികെള സംബwിC് xപാ ശകN സമ Lി<കയം െച~ക.
(iv)

(a)

സ് 4ീകNെDതിെര

നീതിരഹിത

നടപടികN നടA2തായി

പരാതി

ലഭിCി h ജയിലകേളാ

േപാലീസ്

tÃഷ=കേളാ േലാDLകേളാ k_vPയിലകേളാ െറസ് ക&> േഹാമകേളാ അs√zി1 സ് 4ീകെള പാ Lി<2 മ)
സ_ല7േളാ അs√zി1 സ് 4ീകND് സംര;ണേമാ അഭയേമാ ന1V2 ആവശ&,ിന് സ Dാരി1 നി2് സഹായം
ലഭി<2 ഏജ സികN ഉNs∏െട സ Dാേരാ അതിs‚ ഏെതzിലം ഏജ സികേളാ നടA2 സ് 4ീകNDായh
െഷ1)റകേളാ മ) സ_ല7േളാ അs√zി1 സ് 4ീകെളയം െപaV ികെളയം ഉt±ശിC് ഏെതാരാളം നടA2
b ലകേളാ \ടാെത സ് 4ീകNെDതിെര നീതിരഹിതമായ നടപടികN നട,s∏ടTെവ2് പരാതിയh മ)്
േഹാസ
സ_ല7ളം ഡയറക് ടേറാ ഈ ആവശ&,ിേലD്
ഉേദ&ാഗസ_േനാ പരിേശാധി<കേയാ പരിേശാധിDാ

ക

ീഷ

അധികാരs∏ടA2 ക

ീഷനിെല ഏെതzിലം

ഇടയാ<കേയാ െച~കയം, അ7െനയh സ_ല7ളി1

സ് 4ീകN<ം െപaV ികN<ം ന1കs∏ട2 പരിചരണെ, സംബwിC് \ടതലായ അേനH ഷണ7N നട,ാ
ഇടയാ<കയം നിവാരണ നടപടി സH ീകരി<2തിനായി സ Dാരിന് റിt∏m

് െച~കയം െച~ക.

† ര&7N സംര;ി<2ത് സംബwിC് തs‚ ചമതലകN
(b) ഏെതzിലം പªnക് െസ വ…് , സ് 4ീകളെട താല
നി {ഹി<2തി1

‡Mതരമായ

ഉേപ;േയാ

‡Mതരമായ

അഭിPായമh സംഗതികളി1 അCടDം സംബwിC് ബws∏
സH ീകരിDാ
(v)

സ് 4ീകളെട

ഉദാസീനതേയാ

കാണിCെവ2്

ക

ീഷന്

അധികാര സ_ാനേ,ാട് അCടD നടപടി

xപാ ശ െച~ക.

സ_ിതി

െമCs∏ടA2തിന്

സംസ_ാന

സ Dാ

സാമ>ഹ&േ;മ പരിപാടികെള<റിC് സ Dാരിേനാട് xപാ ശ െച~ക.

സH ീകരിേDI`ം

നടLിലാേDI`മായ

7

(vi)

സ് 4ീകND്

`ല& അവസര7N ലഭ&മാ<2തിന്

സമˆവം സH ീകാര&വമായ ഒM പqതി Qപീകരി<കയം

അPകാരമh പqതി നടLാ<2തിന് ഒM പരിപാടി ആസ>4ണം െചയ് ത് സ Dാരിs‚ അംഗീകാര,ിനായി
അയയ് <കയം േഭദഗതിേയാട\ടിേയാ അ√mെതേയാ അതിന് അംഗീകാരം ലഭി<2തി=േമ1 അത് നടLാ<കയം
െച~ക.
(vii)

സ് 4ീകNെDതിെര

െച~2

V)7N

സംബwിC് ,

ഏെതാM

നിയമ,ി

കീഴിലാണ്

വ&വസ_കളെട ലംഘന,ിന് പിഴ വ&വസ_ െചയ് തി hത് , അ7െനയh നിയമ,ി
െച~2 V)7N സംബwിC് േPാസിക&>ഷ
(viii)

െച~വാ

ഡയറക് ടെറ അധികാരs∏ടAക.

താരതമ&

പഠനം

വിവര7ളട7ിയ

ഉNs∏െട
േഡ)ാ

സ് 4ീകളെട

ബാz്

ആ

നിയമ,ിെല

കീഴി1 സ് 4ീകND് എതിെര

നടപടികN സH ീകരി<2തിന് തD അധികാരസ_ാനേ,ാട് xപാ ശ
സാമ>ഹ&-സാi,ിക

സ>;ി<കയം

അത്

രാഷ് Šീയ

കാലാകാല7ളി1

സ_ിതികെള<റിC്
പ`Dി

സ് 4ീകളെട

സമˆമായ
അവകാശ

സംര;ണാ ‹മh നടപടികളി1 Pേയാജനs∏ട,Dവണ
y ം ലഭ&മാ<കയം െച~ക.
(ix)

പി `ട Cാവകാശ,ിs‚യം ര;ാക •തH ,ിs‚യം ദെ,ടDലിs‚യം വിവാഹേമാചന,ിs‚യം സംഗതിയി1
9 : ം മാ•തH ,ിs‚ മാന&തയം സംര;ി<2ത് സംബwിC്
വിേവചനം നീDം െച~2തി=ം സ് 4ീകളെട അ8സ
സംഗതികN<ം ആവശ&മായ നിയമനി

(x)

സ് 4ീകNെDതിെരയh
പരിതസ_ിതികെളേയാ

ാണ നടപടികN സH ീകരി<വാ

വിേവചന,ിലം
VറിC്

Pേത&ക

അതിEമ7ളിലം
പഠനേമാ

നി2്

സ Dാരിേനാട് xപാ ശ െച~ക.
ഉŽവി<2

അേനH ഷണേമാ

Pേത&ക

Pശ
• 7െളേയാ

നടAവാനാവശ&s∏ടകയം

അവ

ദ>രീകരി<2തി=h ഉപായതg7N xപാ ശ െച~2തിേലD് Pതിബw7N തിരിCറിയകയം െച~ക.
(xi)

സ് 4ീകളെട സാമ>ഹിക സാi,ിക അഭി•qി<h ആസ>4ണ P‘nയയി1 പെzട<കയം ഉപേദശം ന1Vകയം
െച~ക.

(xii)

ഒM വലിയ വിഭാഗം സ് 4ീകെള ബാധി<2 Pശ
• 7N ഉNെDാh2 വ&വഹാരം നടAവാ

(xiii)

സ് 4ീകെള സംബwി<2 ഏെതാM കാര&േ,യം Pേത&കിC് സ് 4ീകN അqH ാനി<2ത് ഏെത√mw വിവിധ
Pയാസ7ളെട കീഴിലാേണാ അവ സംബwിC് സ DാരിേലD് ആ=കാലിക റിt∏m

ധനസഹായം െച~ക

കN െകാട<ക.
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(xiv)

എ√m

േമഖലകളിലം

സ് 4ീകളെട

തD

Pാതിനിധ&ം

ഉറLാ<2തി=h

മാ ഗ
k 7N

നി t±ശി<2തിന്

9 s∏ടA2
േPാ’ാഹനപരവം വിദ&ാഭ&ാസപരവമായ ഗേവഷണം ഏs‰ട<കയം അവMെട അഭി•qി തടസ
ഘടക7N അതായത് , ഭവന7ളെടയം അടിസ_ാന േസവന7ളെടയം Pാപ&തയം അവMെട അqH ാനഭാരവം
ആേരാഗ&,ിന് P•,ിപരമായIാകാവ2 അപായ സാq&തയം Vറയ് <2തി=ം അവMെട ഉ1Lാദന;മത
വ qിLി<2തി=ം ഉh അടിസ_ാന േസവന7ളെടയം സേzത7ളെടയം പര&ാപ
€ ത തിരിCറിയകയം െച~ക.
(xv)

സ Dാ അതിന് റഫ െച~2 മt‰െതാM സംഗതിയം
(2) സ Dാ
സേ

ഒ2ാം ഉപവVLി

കീഴിലh ക

ീഷs‚ xപാ ശകN നിയമസഭ മiാെക അതിs‚ അട,

ളന,ി1 വയ് േDI`ം അ`Pകാരമh xപാ ശകN സഭയെട മiാെക വയ് <2ത്

മാസ,ി=hി1 ബws∏ അധികാരസ_ാനെ,െDാI് അതിേ}1 നടപടി എടLിDാ
േകരള വനിതാ ക

ീഷ

ആക് ട് െസ;

മത1 രI്

ഇടയാേDI`മാണ് .

17 Pകാരം നീതിരഹിതമായ നടപടികN സംബwിCh അേനH ഷണം

സംബwിC ചമതലകN ചവെട പറയ2വയാണ് .

നീതിരഹിതമായ നടപടികN സംബwിCh അേനH ഷണം
1. ക

ീഷ

നീതിരഹിതമായ ഏെതാM നടപടിെയ<റിCം

(A) ഏെതzിലം

സ് 4ീയി1

നിTം,

താ

ഏെതzിലം

നീതിരഹിതമായ

നടപടിD്

വിേധയമാDs∏ െവ2്

ആേരാപിCെകാIh േരഖാമ>ലമായ ഒM പരാതി ലഭി<2തിേ}1 അs√zി1 സമാനമായ ഒM പരാതി, ഏെതzിലം
b
രജിസ
െചയ് ത വനിതാ സംഘടനകളി1 നി2് ലഭി<2തിേ}1.
(B) സH 8ം അറിവിേ}1 അs√zി1 വിവരം ലഭി<2തിേ}1
(C) സ Dാരി1 നിTh ഏെതzിലം അഭ& ‹നയിേ}1, അേനH ഷണം നടേ,Iതാണ് .
2. 1- mw ഉപവVLിെല (എ) ഖ–,ി

കീഴി1 ക

ീഷന് പരാതി ന1കിയി hത് ഏതാളിന് എതിെരയാേണാ ആ ആളിs‚

േപ D് ഏെതzിലം നടപടികN സH ീകരി<2തി=മi് , പരാതി അേനH ഷിDs∏േടIതാണ് . അതിന് സH യം േബാq&ം
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ആV2തി=േവIി ഡയറക് ടെറെDാI് , അതിന് യKെമ2് േതാT2 രീതിയിലh ഒM Pാഥമിക അേനH ഷണം
നടAവാ

ഇടയാേDIതാണ് .

3. ഏത് ആളിെനതിെരയാേണാ പരാതി ന1കിയി hത് അയാN ഹാജരാVകയം കാരണം കാണി<കയം അs√zി1
ആവശ&,ിേലD്

നി˜യിDs∏ ിM2 ദിവസം ഹാജരാV2തി1 വീഴ് ച വMAകയം െച~2ിട,്

ക

ീഷന് ,

]രാXnയിെല സംഗതിെയ സംബwിC് അേനH ഷണം `ടരാവ2`ം അതിേ}1 ഒM തീMമാനം എടDാവ2`ം അവിെട
നീതിരഹിതമായ ഒM നടപടി ഉIായി എ2് ക

ീഷന് േബാധ&മാV2 പ;ം അതിേ}1 സH ീകരിേDI നടപടിെയ

സംബwിC് സ Dാരിന് xപാ ശ ന1േകI`ം അs√zി1 േPാസിക&>ഷ
4. സ Dാ

3- mw ഉപവVLി

കീഴി1 ക

തീMമാനം എടേDI`ം ആയത് ക

ക

നടപടി ആരംഭിേDI`ം ആണ് .

ീഷs‚ xപാ ശ ലഭിC തീയതി മത1 രI് മാസ,ി=hി1 അതിേ}1 ഒM

ീഷെന അറിയിേDI`മാണ്

ീഷs‚ Pവ ,നരീതി
ക

ീഷ

മീ)ിം‡കളം സി)ിം‡കളം ക

ീഷ

മാസംേതാറം മീ)ിം‡കN നടAകയം ആ മീ)ിംഗി1 വC് സPധാന

തീMമാന7N എട<കയം െച~T.
ക

ീഷന്

ലഭി<2

സംഘടിLിCവMT.

പരാതികN

തീ Lാ<2തിന്

ജി√കNേതാറം

അദാലAകളം

9 : കN ൈകകാര&ം െച~ാ=ം അവിടെ, ക
ഓേരാ ജി√യിേലയം േകസ

െമഗാ

അദാലAകളം

ീഷs‚ Pവ ,ന7ND്

േന•തH ം വഹിDാ=ം ഓേരാ അംഗ,ി=ം ജി√കളെട ചമതല ന1കിയി I് . ഇ`Pകാരം തിMവന8പരം, വയനാട് ജി√കN
സംബwിC കാര&7N െചയ േപഴ് സ

Uീമതി. െക.സി. േറാസ< ി ടീCറം, േകാഴിേDാട് , മലLറം, കണ
™

ജി√കളി1

9 ി േജാസം, •š , പാലDാട് ,
അഡH .]n.sI. [ ബിനm റഷoദം, എറണാVളം, പ,നംതി , കാസ േഗാഡ് ജി√കളി1 േഡാ. ലിസ
െകാ√w ജി√കളി1

Uീമതി. െക.എ. `ളസിയം, േകാ യം, ഇടDി, ആലLഴ ജി√കളി1 േഡാ.sP.Pമീളേദവിയമാണ്

Pവ ,ന7ND് േന•തH ം ന1കിയത് .
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വനിതാ ക

ീഷs‚ Pവ ,നെ, സഹായി<2തിന് രI് Pധാന വിഭാഗ7ളാYhത് .

അതിs‚ ഘടന താെഴ

േച ,ിരി<T.

വനിതാ ക
ഭരണപരമായ കാര&7N നി {ഹി<2ത് ക

ീഷs‚ ഘടന

ീഷെ… െമi

Uീ.െക.െക.Pസ2VമാÀ െസE റിയായി േസവനം അ=ഷ
s ിC.

െസE റിയാണ് .

2014-2015 സാi,ിക വ ഷ,ി1

ഈ സാi,ിക വ ഷ,ി1 Uീ. F. A\nÂ IpamÀ

എസ് .പി, 13/05/2014 apXÂ 29/01/2015 hscbpw, {io.kmw {InÌn Um\ntbÂ Fkv.]n, 29/01/2015 apXÂ 12/05/2015 hscbpw
ഡയറക് ടറായി

Pവ ,ിC.

ഡയറക് ടറെട

b ബിNമാ , വനിതാ േകാaസ
b ബിNമാ
േകാaസ

കീഴി1

സ DിN

ഇ സ് െപക് ട ,

വനിതാ

സബ്

എ2ി7െന ശKമായ ഒM േപാലീസ് സംവിധാനം ക

ഇ സ് െപക് ട ,
ീഷs‚ സഗമമായ

Pവ ,ന,ിന് നിലവിലI് . നിയേമാപേദശം ന1V2തിനായി േലാ ഓഫീസ Pവ ,ി<T. \ടാെത അUvan\nസ് േŠ)ീവ്
ഓഫീസ , ഫിനാ സ് ഓഫീസ , പªnക് റിേലഷ

ഓഫീസ `ട7ി 54 ജീവനDാ വനിതാ ക

ീഷനി1 Pവ ,ി<T.

2014-15 സാi,ിക വ ഷ,ി1 03/05/2015 hsc Uീമതി ആ . ഷീലാറാണിbpw XpSÀ¶v {ioaXn.tim`\.]n.Fw þDw
അഡ് മിനിസ് േŠ)ീവ് ഓഫീസറായി Pവ ,ിC. ഫnനാ സ് ഓഫീസറായി Uീ.െക.ആ .േഗാപVമാÀ {]hÀ¯n¨p hcp¶p. em
ഓഫീസറായി Uീമതി രമാഭായി 23/06/2014 hsc േസവനം അ=ഷ
s ിC. {io.Fw.F³.iinIpamÀ

Hm^okdmbn NpaXetbäp.

01/07/2014þÂ em
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OAs

അq&ായം 2
2014
2014-2015
2015 െല Pധാന Pവ ,ന7N
വികസന PEിയയി1 സ് 4ീകെള `ല& പzാളികളായി പരിഗണി<2 ഒM സാമ>ഹ& അ8രീ;ം ഒM<2തി=ം
സ് 4ീകNെDതിെരയh എ√mവിധ വിേവചനവം പ> ണ
y മായം ഇ√mതാ<2തി=ം സ് 4ീകND്
െച~2തി=േവIി മ

സര; ഉറLാ<കയം

വ ഷ7fnset∏mെല 2014-2015 വ ഷവം സാമ>ഹ& Pതിബqതയh ക

ആസ>4ണം െച~കയം അവ നടLി1 വMAകയം െചയ് തി I് .

പരിപാടികN

േകരള,ിെല സ് 4ീകളെട പദവി െമCs∏ടA2തിന്

സ് 4ീകNെDതിെരയh നീതിരഹിതവം വിേവചനപരവമായ നടപടികെള<റിC് , ആവശ&മായ അേനH ഷണം നടA2തി=ം
അ7െനയh നടപടികളി1 പരിഹാരം കാY2തിനായി ബws∏
െച~2തിനായി േകരള വനിതാ ക

ീഷ

അധികാരികN<ം സ Dാരി=ം xപാ ശ െച~കയം

ഇDാലയളവി1 ഊ pസH ലമായി Pവ ,ിCി I് .

സ് 4ീകNെDതിെരയh V)‘ത&7N വ qിCവM2 സാഹചര&,ി1 ക
നടപടികN സH ീകരി<2തിന്
ശKമായ Pതിേരാധം œഷ് ടിDാ

ക

ീഷ
ക

Pതി*ാബqമാണ് .

ീഷന് ലഭി<2 പരാതികളി1 സതH ര

സ് 4ീകNെDതിെരയh

ീഷs‚ Pവ ,ന7ND് കഴി•ി I് .

കട2ാEമണ7NെDതിെര

13

േലാ േകാേളജ് , േലാ അDാദമി `ട7ിയ സ_ാപന7ളി1 നി2്

വിദ&ാ ‹ി വിദ&ാ ‹ിനികN ഈ ക

9 ിലാDാ=ം േവIി ക
Pവ ,ന7െളL)ി പഠിDാ=ം സമ>ഹ,ി1 സ് 4ീയെട ഇ2െ, സ_ിതി മനസ

ീഷനി1 എAT.

ഇത് അവMെട വ&KിതH വികസനെ,യം പഠനെ,യം സഹായി<2 ഒM PEിയയായി മാറിയിരി<T.

അq&ായം 3
വരവ െചലവകN

േകരള വനിതാ ക

ീഷs‚ 2014
2014-2015
2015 വ ഷെ, ബജ)്

വിഹിതവം െചലവം
നi

വിഹിതം/
വിഹിതം/െചലവ്

ബജ)് വിഹിതം

b ാ)&> റി വിമ സ് ക
2235-02-103-95 സ

1

ീഷ

െചലവ്

3,19,86,000

2,67,19,632

(േനാa πm )
2

2235-02-103-95-34 മ)് െചലവകN (πm )

1,50,00,000

1,10,98,851

3

2235-02-103-90-(03)

105,00,000

82,51,148

^vfmKvjnL്

േPാˆാം

(πm )
ഇവയെട വിശദാംശ7N താെഴ േച <T
േനാa πm
Eമ

- ബജ)് വിഹിതവം 31-03-2015 ലh െചലവം

2235b ാ)&> റി വിമ സ് ക
2235-0202-103103-95 സ

ീഷ

ബജ)് വിഹിതം

െചലവ്

ീഷs‚

14

നം
1

(േനാa πm )
01 സാലറീസ് – േപ
ഡി.എ

1,43,97,000

1,23,25,487

88,68,000

73,42,463

14,02,000

4,26,150

72,000

51,358

3,00,000

3,58,453

9,20,000

10,34,190

16,00,000

15,98,926

22,000

6,681

2

,,

3

,,

എC് .ആ .എ

4

,,

െമഡിD1 റീ ഇംേബഴ് സ് െമ…്

5

,,

അദ അലവ സസ്

6

േവജസ്

7

ടി.എ

8

ഓഫീസ് എക
9 ് പ സസ് – വാ

9

,,

ഇലക് Šിസി)ി

1,34,000

91,189

10

ഓഫീസ് െടലിേഫാa

3,60,000

1,78,373

11

,, അദ ഐ)ംസ്

10,12,000

10,45,347

12

െറ…് േറ)് സ് ആ…് ടാക
9 സ്

12,00,000

15,94,000

13

േമാt´m പ t®gvkv ഓഫ് െവഹിDിN

-

-

14

,,

4,33,000

2,79,770

15

,,

25,000

1,500

ചാ ജസ്

റിLയ ആ…് െമയി…ന സ്
േപെമ…്

േഫാ

െPാഫ

&

സ് െപഷ1

സ വീസസ്
16

34 അദ ചാ ജസ്

3,50,000

15,653

17

പിഒഎ1

7,20,000

3,70,092

πm≥ ഫI്
ബജ)് വിഹിതവം 31-03-2015 ലh െചലവം

15

Eമ

െഹഡ് ഓഫ് അെDൗI്

ബജ)് വിഹിതം 2014
2014-2015
2015

നi
1.

3131-0303-2015
2015 െല െചലവ്

(tÃ)് πm )
b ാ)&> റി വിമ സ് ക
2235-02-103-95 സ

ീഷ

1,50,00,000

1,10,98,851

34 – അദ ചാ ജസ്

പരിപാടികN
1

ലീഗ1 വ D് േഷാL് /െസമിനാ

61,30,000

56,58,686

2

അദാല,്

21,00,000

13,62,494

3

b ്
ഡി.എ .എ. െടസ

5,00,000

1,82,000

4

േഷാ

11,40,000

7,68,688

5

സ് 4ീശKി Pസിqീകരണം

8,00,000

3,25,542

6

ജാˆതാ സമിതി പരിശീലനം

21,80,000

17,30,001

7

ൈലtറി വികസനം

50,000

44,305

8

റിസ C് /ഇവാലേവഷ

7,00,000

3,75,000

9

െകൗaസല മാ D് േവതനം

4,00,000

1,60,910

10,00,000

4,91,225

--

--

1,50,00,000

1,10,98,851

് tÃേഹാം

b ഡീസ്
സ

10 ഓഫീസ് ഓt´mേമഷ
11 ജ ഡ പാ D്
ആെക

16

Eമ

െഹഡ് ഓഫ് അെDൗI്

ബജ)് വിഹിതം 2014
2014-2015
2015

നi
2

3131-0303-2015
2015 െല െചലവ്

(tÃ‰v πm≥)
2235-02-103-90 (03) ^vfmKvjnL്
േഫാ േകരള വിമ സ് ക

േPാˆാം

105,00,000

82,51,148

ീഷ

പരിപാടികN
1

േഡാക&െമ…റിയില>െടയh അവേബാധം

29,00,000

23,09,905

2

Pി…് മീഡിയയില>െടയh അവേബാധം

24,00,000

20,64,241

3

മീഡിയ േമാണി)റിംഗ് െസ1

2,00,000

91,189

4

Pീ-മാരി)1 െകൗaസലിംഗ്

20,00,000

13,91,817

5

േtാഷറകളേടയം

െല)കളെടയം

10,00,000

4,02,549

സ് \ളകളിലം േകാേളvകളിലം ലിംഗാവേബാധം

20,00,000

19,91,447

-

-

105,00,000

82,51,148

ബD്

അCടിയം വിതരണവം
6

(കലാലയ േജ&ാതി)
അ8ാരാഷ് Š

വനിതാ

ദിനം

(KWDC

യ് D്

ന1കിയത് )
ആെക

17

അq&ായം 4
േകസ് തീ LാD1
വനിതാ ക

ീഷനി1 ലഭി<2 പരാതികN ൈകകാര&ം െച~2ത് േകസ് വിഭാഗ,ി1 ആണ് . റിt∏m

ജി√കളി1 നി2ായി 6619 പരാതികN ക

ീഷനി1 ലഭി<കയIായി.

9 : കളി1 േപാലീസ് /റവന&> `ട7ി ബws∏
േകസ

് വ ഷം വിവിധ

പരാതി ലഭിCാ1 േമ1 അേനH ഷണം േവI

േകn7ളി1 നിTം വസ് `താ റിt∏m

് വാ7ി പരിേശാധിCതി=േശഷം

9 : കളി1 നടLവ ഷം
വാദികളി1 നിTം Pതികളി1 നിTം െതളിെവട,് യKമായ തീMമാനം ൈകെDാhT. ലഭിC േകസ
3499 തീ LാDിയി I് .

റിt∏m

് വ ഷം ലഭിC പരാതികളം എണ
y വം തീ LാDിയവയെട എണ
y വം ജി√ തിരിC താെഴ

െകാട<T.
Eമ

ജി√

നi

റിt∏m

വ ഷം ലഭിC

തീ LാDിയത്

y ം
പരാതികളെട എണ

1

തിMവന8പരം

2286

1588

2

െകാ√w

587

316

3

പ,നംതി

270

164

4

ആലLഴ

431

196

5

േകാ യം

783

466

6

ഇടDി

277

130

7

എറണാVളം

521

291

8

•ശ
¥

270

99

18

9

പാലDാട്

290

107

10

മലLറം

264

43

11

േകാഴിേDാട്

238

20

12

വയനാട്

101

28

13

കണ
™

212

24

14

കാസ േഗാഡ്

89

27

6619

3499

ആെക
വനിതാ ക

ീഷ

9 : കN ൈകകാര&ം െച~2ത് .
െചയ േപഴ് സYം െമi മാMം ജി√ തിരിCാണ് േകസ

മാസം േതാറം

ഓേരാ ജി√കളിലം ലഭിC േകസകളെട വിവരം താെഴ േച <T
2014
2014-2015
2015 1 ലഭിCXpw Xo¿∏m-°n-b-Xp-amb േകസകളെട ജി√ തിരിCh കണ<കN
തിMവന8പരം
മാസം

പ,നംതി

െകാ√w

ലഭിC

തീ Lാ

േകസകN

Dിയത്

മാസം

ലഭിC

തീ LാDിയത്

മാസം

േകസകN

ലഭിC

തീ LാDിയത്

േകസക
N

ഏPി1

176

127

ഏPി1

34

21

ഏPി1

16

8

െമയ്

204

152

െമയ്

44

24

െമയ്

23

17

¦a

219

168

¦a

66

38

¦a

34

23

¦ൈല

185

136

¦ൈല

61

45

¦ൈല

24

21

b ്
ആഗസ

183

135

b ്
ആഗസ

41

25

b ്
ആഗസ

28

17

െസപ
€ ംബ

173

140

െസപ
€ ംബ

37

25

െസപ
€ ംബ

22

15

ഒക് േടാബ

170

121

ഒക് േടാബ

71

44

ഒക് േടാബ

37

25

നവംബ

190

146

നവംബ

42

29

നവംബ

13

10

ഡിസംബ

212

153

ഡിസംബ

44

29

ഡിസംബ

23

14

ജ=വരി

173

112

ജ=വരി

34

17

ജ=വരി

12

7

19
െഫtവരി

186

108

െഫtവരി

46

15

െഫtവരി

20

7

മാ C്

215

90

മാ C്

67

4

മാ C്

18

0

2286

1588

587

316

270

164

ആെക

ആെക

ആെക

20142014-2015
2015 1 ലഭിCXpw Xo¿∏m-°n-b-Xp-amb േകസകളെട ജി√ തിരിCh കണ<കN
ആലLഴ
മാസം

ലഭിC

േകാ യം
തീ LാDിയത്

മാസം

േകസകN

ലഭിC

ഇടDി
തീ LാDിയത്

മാസം

േകസകN

ലഭിC

തീ LാDിയത്

േകസകN

ഏPി1

24

21

ഏPി1

31

29

ഏPി1

12

5

െമയ്

35

23

െമയ്

131

116

െമയ്

30

19

¦a

50

38

¦a

50

39

¦a

32

21

¦ൈല

30

24

¦ൈല

35

29

¦ൈല

22

14

b ്
ആഗസ

33

17

b ്
ആഗസ

129

94

b ്
ആഗസ

30

22

െസപ
€ ംബ

35

23

െസപ
€ ംബ

67

37

െസപ
€ ംബ

15

11

ഒക് േടാബ

40

26

ഒക് േടാബ

58

36

ഒക് േടാബ

15

11

നവംബ

34

11

നവംബ

33

16

നവംബ

27

9

ഡിസംബ

41

8

ഡിസംബ

88

38

ഡിസംബ

28

10

ജ=വരി

31

2

ജ=വരി

48

22

ജ=വരി

23

4

െഫtവരി

41

2

െഫtവരി

63

10

െഫtവരി

21

4

മാ C്

37

1

മാ C്

50

0

മാ C്

22

0

431

196

783

466

277

130

ആെക

ആെക

ആെക

20

2014
2014-2015
2015 1 ലഭിCXpw Xo¿∏m-°n-b-Xp-amb േകസകളെട ജി√ തിരിCh കണ<കN
എറണാVളം
മാസം

ലഭിC

•š

തീ LാDിയത്

മാസം

േകസകN

ലഭിC

പാലDാട്
തീ LാDിയത്

മാസം

േകസകN

ലഭിC

തീ LാDിയത്

േകസകN

ഏPി1

35

23

ഏPി1

23

14

ഏPി1

20

14

െമയ്

46

36

െമയ്

24

17

െമയ്

29

16

¦a

42

30

¦a

22

12

¦a

27

12

¦ൈല

42

28

¦ൈല

27

15

¦ൈല

31

13

b ്
ആഗസ

55

42

b ്
ആഗസ

27

12

b ്
ആഗസ

34

16

െസപ
€ ംബ

46

30

െസപ
€ ംബ

23

10

െസപ
€ ംബ

21

12

ഒക് േടാബ

41

29

ഒക് േടാബ

21

7

ഒക് േടാബ

16

7

നവംബ

44

27

നവംബ

31

9

നവംബ

20

9

ഡിസംബ

55

26

ഡിസംബ

25

1

ഡിസംബ

29

5

ജ=വരി

37

10

ജ=വരി

16

1

ജ=വരി

22

3

െഫtവരി

47

9

െഫtവരി

16

1

െഫtവരി

18

0

മാ C്

31

1

മാ C്

15

0

മാ C്

23

0

521

291

270

99

290

107

ആെക

ആെക

ആെക

21

2014
2014-2015
2015 1 ലഭിCXpw Xo¿∏m-°n-b-Xp-amb േകസകളെട ജി√ തിരിCh കണ<കN
മലLറം
മാസം

ലഭിC

േകാഴിേDാട്
തീ LാDിയത്

മാസം

േകസകN

ലഭിC

വയനാട്
തീ LാDിയത്

മാസം

േകസകN

ലഭിC

തീ LാDിയത്

േകസകN

ഏPി1

13

9

ഏPി1

19

2

ഏPി1

18

7

െമയ്

18

9

െമയ്

16

4

െമയ്

9

3

¦a

21

7

¦a

25

5

¦a

5

1

¦ൈല

16

8

¦ൈല

13

3

¦ൈല

14

6

b ്
ആഗസ

17

4

b ്
ആഗസ

17

2

b ്
ആഗസ

13

5

െസപ
€ ംബ

23

3

െസപ
€ ംബ

26

1

െസപ
€ ംബ

3

1

ഒക് േടാബ

24

1

ഒക് േടാബ

21

1

ഒക് േടാബ

6

2

നവംബ

29

2

നവംബ

22

1

നവംബ

12

3

ഡിസംബ

31

0

ഡിസംബ

18

0

ഡിസംബ

8

0

ജ=വരി

21

0

ജ=വരി

22

0

ജ=വരി

2

0

െഫtവരി

23

0

െഫtവരി

21

0

െഫtവരി

9

0

മാ C്

28

0

മാ C്

18

1

മാ C്

2

0

264

43

238

20

101

28

ആെക

ആെക

ആെക

22

2014
2014-2015
2015 1 ലഭിCXpw Xo¿∏m-°n-b-Xp-amb േകസകളെട ജി√ തിരിCh കണ<കN
കണ
™
മാസം

ലഭിC

കാസ േഗാഡ്
തീ LാDിയത്

മാസം

ലഭിC

േകസകN

തീ LാDിയത്

േകസകN

ഏPി1

7

4

ഏPി1

9

5

െമയ്

19

6

െമയ്

10

3

¦a

15

5

¦a

4

2

¦ൈല

13

2

¦ൈല

9

8

b ്
ആഗസ

17

4

b ്
ആഗസ

6

3

െസപ
€ ംബ

14

1

െസപ
€ ംബ

7

2

ഒക് േടാബ

21

2

ഒക് േടാബ

7

0

നവംബ

30

0

നവംബ

12

2

ഡിസംബ

25

0

ഡിസംബ

9

1

ജ=വരി

13

0

ജ=വരി

6

1

െഫtവരി

16

0

െഫtവരി

4

0

മാ C്

22

0

മാ C്

6

0

212

24

89

27

ആെക

ആെക

23

േകസ് തീ Lാ<2 രീതി
ക

ീഷനി1 ലഭി<2 പരാതികളി1 എ4യം െപs´2്

തീ LാDാ

9 : കN t]meokv റിt∏m
അവേശഷി<2 േകസ

തീ L്

ക1Lി<ക എ2താണ്

ക

ീഷs‚ ല;&ം.

് വM,ി പരിേശാധിC് ബws∏ വെര േനരി1 കIതി=േശഷം

രI ഭാഗ,ി=ം പറയാ=hത് വിശദമായി േകN<T. ആവശ&മായ േകസകളി1 െകൗaസലിംഗ് നടAT. േകസകളെട
എണ
y ം അധികമായി വMേiാN അദാല,്

മേഖനയം യKമായ തീMമാന7N ൈകെDാhT.

ജി√കNേതാറം അദാല,് നട,ി വMT. വിവിധ ജി√കളിലായി റിt∏m
േച <T. ക

ീഷ

ആയതിേലDായി

വ ഷം നട,ിയ അദാലAകളെട വിവരം താെഴ

ഓഫീസി1 വC് നട,ിയി h മിനി അദാലAകN ഉNs∏െട ആെക 43 അദാലAകN നട,ിയി I് .

അദാലAകളെട വിശദ വിവര7N താെഴ േച <T.
1.െചയ
സa,, Uീമതി െക.
രം,, വയനാട് ജില
§ കN)
കN)
1.െചയ േപഴ് സa
െക.സി.
സി. േറാസ< ി (തിMവന8പരം
Eമ
നi
1

തീയതി

സ_ലം

07/04/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

2

08/04/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

3

21/04/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

4

22/04/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

5

10/06/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

24

6

11/06/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

7

16/06/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

8

30/06/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

9

01/07/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

10

14/07/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

11

15/07/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

12

16/07/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

13

17/07/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

14

05/08/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

15

11/08/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

16

26/08/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

17

27/08/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

18

23/09/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

19

24/09/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

20

30/09/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

21

07/10/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

22

27/10/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

23

28/10/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

24

29/10/2014

25
26

31/10/2014
13/11/2014

വനിതാ ക ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം
കളക് േŠ)് tIm¬^d³kv ഹാN, IÂ¸ä

27

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

18/11/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

28

19/11/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

29

11/12/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

25

30

15/12/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

31

16/12/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

32

17/12/2014

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

33

18/12/2014

34
35

30/12/2014
05/01/2015

വനിതാ ക ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം
കളക് േŠ)് tIm¬^d³kv ഹാN, IÂ¸ä, hb\mSv

36

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

19/01/2015

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

37

28/01/2015

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

38

03/02/2015

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

39

10/02/2015

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

40

18/02/2015

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

41

24/02/2015

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

42

03/03/2015

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

43

04/03/2015

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

44

11/03/2015

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

45

12/03/2015

വനിതാ ക

ീഷs‚ ഓഫീസ് , തിMവന8പരം

അഡH .]n.sI.[ ബീനാ റഷീദ് (െമi ) (േകാഴിേDാട് , കണ
™
, മലLറം ജിÃകN)
കN)
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1

19/05/2014

2

26/06/2014

3

28/06/2014

4

27/06/2014

PnÃm ]©mb¯v ഹാN, േകാഴിേDാട്
ap\nkn¸Â _kv Ìm³Uv HmUntämdnbw, ae¸pdw
PnÃm ]©mb¯v ഹാN, േകാഴിേDാട്
കളക് േŠ)് tIm¬^d³kv ഹാN, കണ
™

26

5

21/08/2014

6

22/08/2014

7

29/08/2014

ap\nkn¸Â _kv Ìm³Uv HmUntämdnbw, ae¸pdw
PnÃm ]©mb¯v ഹാN, േകാഴിേDാട്
കളക് േŠ)് tIm¬^d³kv ഹാN, കണ
™

8

17/10/2014

േകാഴിേDാട്

9

24/10/2014

കണ
™

10

30/10/2014

മലLറം

11

08/12/2014

12

11/12/2014

13

12/12/2014

14

09/01/2015

15

21/02/2015

16

25/02/2015

17

26/02/2015

ap\nkn¸Â _kv Ìm³Uv HmUntämdnbw, tIm«¸Sn
കളക് േŠ)് tIm¬^d³kv ഹാN, കണ
™
PnÃm ]©mb¯v ഹാN, േകാഴിേDാട്
PnÃm ]©mb¯v ഹാN, േകാഴിേDാട്
PnÃm ]©mb¯v ഹാN, േകാഴിേDാട്
കളക് േŠ)് tIm¬^d³kv ഹാN, മലLറം
ap\nkn¸menän ഹാN, കണ
™

18

19/03/2015

കണ
™

19

20/03/2015

േകാഴിേDാട്

20

23/03/2015

Xm\qÀ

9 ി േജാസ് , െമi , (പ,നംതി
േഡാ.
േഡാ. ലിസ
(പ,നംതി , എറണാVളം,
എറണാVളം, കാസ േഗാഡ് , ജിÃകN)
കN)
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1.

19/05/2014

കളക് ടേറ)് tIm¬^d³kv ഹാN, എറണാVളം

2.

20/05/2014

3

30/09/2014

tImXawKew
hShptImSv t»m¡v ]©mb¯v lmÄ, tImet©cn

27

4

28/10/2014

5

14/11/2014

6

31/01/2015

7

29/01/2015

8

18/12/2014

9

15/12/2014

10

25/02/2015

11

20/03/2015

12

24/06/2014

13

27/06/2014

14

28/06/2014

ap\nkn¸Â Tu¬ ഹാN, XncphÃ
YMCA ഹാN, tImXawKew
FdWmIpfw
ap\nkn¸Â Tu¬ ഹാN, XncphÃ
PnÃm ]©mb¯v lmÄ, ]¯\wXn«
IpS§ÃqÀ klIcW _m¦v HmUntämdnbw
YMCA tImXawKew
]´fw t»m¡v ]©mb¯v lmÄ
]¯\wXn«
YMCA lmÄ, s]cp¼mhqÀ
YMCA ഹാN, tImXawKew

15

23/07/2014

ImkÀtKmUv

16

30/07/2014

17

26/08/2014

18

27/08/2014

]©mb¯v Tu¬ lmÄ, Iq¯m«pIpfw
]¯\wXn«
FdWmIpfw

ഴ,, േകാ യം,
ഇടDി,, ജിÃകN)
േഡാ.
േഡാ. sP.Pമീളാേദവി (െമi ), (ആലL
(ആലLഴ
യം, ഇടDി
കN)
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1.

06/05/2014

2.

14/05/2014

3.

19/05/2014

4.

16/06/2014

Imªnc¸Ån ]©mb¯v Tu¬ lmÄ, tIm«bw
]©mb¯v tIm¬^d³kv lmÄ, Ipanfn
PnÃm]©mb¯v lmÄ, Be¸pg
{io iàn HmUntämdnbw, lcn¸mSv

28

5.

18/06/2014

6.

23/06/2014

7.

30/07/2014

8

21/08/2014

9

23/08/2014

10.

30/08/2014

11.

24/09/2014

12.

16/10/2014

13

31/10/2014

14

12/11/2014

15

15/11/2014

16

08/12/2014

17

11/12/2014

18

28/01/2015

19

28/01/2015

20

23/02/2015

21

25/02/2015

22

18/03/2015

23

19/03/2015

24

23/03/2015

]©mb¯v I½yqWnän lmÄ, s]cph´m\w CSp¡n
hnPb]pcw kÀÆokv klIcW _m¦v HmUntämdnbw,
tIm«bw
IfIvt{Säv tIm¬^d³kv lmÄ, tIm«bw
IfIvt{Säv tIm¬^d³kv lmÄ, tIm«bw
h−ns¸cnbmÀ {Kma]©mb¯v I½yqWnän lmÄ, CSp¡n
_mÀ Atkmkntbj³ lmÄ, sN§¶qÀ
Imªnc¸Ån ]©mb¯v lmÄ
Imªnc¸Ån ]©mb¯v lmÄ
PnÃm ]©mb¯v lmÄ, Be¸pg
hym]mc`h³ lmÄ, s]m³Ip¶w
Ipanfn ]©mb¯v {]nbZÀin\n lmÄ, CSp¡n
PnÃm ]©mb¯v lmÄ, Be¸pg
Imªnc¸Ån ]©mb¯v Tu¬ lmÄ, tIm«bw
]m¼\mÀ IÃymW aWvU]w, ]ocptaSv
Imªnc¸Ån ]©mb¯v Tu¬ lmÄ, tIm«bw
PnÃm ]©mb¯v lmÄ, Be¸pg
IfIvt{Säv tIm¬^d³kv lmÄ, tIm«bw
IfIvt{Säv tIm¬^d³kv lmÄ, tIm«bw
IfIvt{Säv tIm¬^d³kv lmÄ, CSp¡n
Be¸pg

29

Uീമതി.
Uീമതി. െക.
െക.എ. `ളസി (െമi ) (െകാÃw, •š , പാലDാട് , ജിÃകN)
കN)
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1

19/05/2014

2

20/05/2014

3

23/05/2014

4

13/07/2014

5

16/07/2014

6

17/07/2014

7

21/08/2014

8

26/08/2014

9

27/08/2014

10

10/10/2014

11

13/10/2014

12

14/10/2014

13

27/11/2014

14

28/11/2014

15

29/11/2014

16

13/01/2015

17

21/01/2015

18

22/01/2015

19

24/02/2015

20

25/02/2015

IfIvt{Säv tIm¬^d³kv lmÄ, XriqÀ
ap\nkn¸Â Tu¬ lmÄ, ]me¡mSv
sImÃw Tu¬ bp.]n.kvIqÄ
sImÃw Tu¬ bp.]n.kvIqÄ
ap\nkn¸Â Tu¬ lmÄ, ]me¡mSv
IfIvt{Säv tIm¬^d³kv lmÄ, XriqÀ
sImÃw Tu¬ bp.]n.kvIqÄ
]me¡mSv
IfIvt{Säv tIm¬^d³kv lmÄ, XriqÀ
sImÃw
]me¡mSv
XrÈqÀ
sImÃw
]me¡mSv
XrÈqÀ
IfIvt{Säv tIm¬^d³kv lmÄ, sImÃw
IfIvt{Säv tIm¬^d³kv lmÄ, ]me¡mSv
IfIvt{Säv tIm¬^d³kv lmÄ, XriqÀ
IfIvt{Säv tIm¬^d³kv lmÄ, ]me¡mSv
IfIvt{Säv tIm¬^d³kv lmÄ, XriqÀ

30

21

27/02/2015

22

20/03/2015

23

23/03/2015

24

24/03/2015

IfIvt{Säv tIm¬^d³kv lmÄ, sImÃw
sImÃw
]me¡mSv
Xm\qÀ

അq&ായം 5

kuജന& നിയമ സഹായം
വനിതാ ക

ീഷനി1 പരാതിയമായി എA2 സ് 4ീകN<ം െപaV ികN<ം ആവശ&മായ മാ ഗ
k നി t±ശ7ളം

നിയേമാപേദശ7ളം ന1V2തിനായി േകരള വനിതാ ക
െസ1) Pവ ,ി<TI് .

വനിതാ ക

ീഷനി1 ഒM െസൗജന& നിയമ സഹായ സമിതി (ലീഗ1 എbvUv

ീഷsâ അധികാര പരിധിD് പറAh`ം Vടംബ സിവി1 േകാടതികN മേഖന

പരിഹരിേDI`മായ േകസകളിേ}1 നിയേമാപേദശവം വDീലിsâ േസവനവം ന1Vകയാണ്
ക

ീഷ

സമിതിയെട ല;&ം.

ആസ_ാനAം ജിÃകളി1 നടA2 അദാലAകേളാട=ബwിCം െസൗജന& നിയേമാപേദശം ന1കിവMTI് .

അr് വ ഷ,ിലധികം Pവ ,ന പരിചയവം േസവന മേനാഭാവവമh അഭിഭാഷകെര ഉNs¸ട,ിയാണ് ലീഗ1 െസÃnന്
Qപം ന1കിയിരി<2ത് . ഓേരാ ജിÃകളിലം അഭിഭാഷകMെട Pേത&ക പാനലം ത~ാറാDിയി I് .
b ്
ഡി.
ഡി.എ .എ. െടസ
b ് നടA2തിന്
ദാരിª&േരഖയ് D് താെഴയhവ <ം പ ികജാതി-പ ികവ ഗ
k വിഭാഗ,ി1s¸ വ <ം ഡി.എ .എ. െടസ
വനിതാ ക

ീഷ

സാi,ിക സഹായം ന1കിവMT. വനിതാ ക

ീഷനി1 ലഭി<2 പരാതികളി1 പി•തH ം സംബwിC്

9 : കളിലം Vടംബേകാടതി നി t±ശPകാരവമാണ് ഇPകാരം സാi,ിക സഹായം അ=വദി<2ത് .
ത DമIാV2 േകസ
b ് നടA2തിനായി 1,82,000/- Qപ 2014-2015 1 വിനിേയാഗിC. രാജീവ് ഗാwി ബേയാെടക് േനാളജി െസ…
ഡി.എ .എ. െടസ

31

b : കN നടA2ത് .
െടസ

മേഖനയാണ്

പരിേശാധനയ് D്

ബേയാെടക് േനാളജി െസ…

നി˜യിCിരി<2 നിരDിലാണ്

ധനസഹായം അ=വദി<2ത് .

1. െകൗaസലിംഗ്
െകൗaസലിംഗ്
9 : കN ഒAതീ Lാ<2തിന് ഒരളവവെര ഫാമിലി െകൗaസിലിംഗ് സഹായി<TI് . അതിsâ അടിസ_ാന,ി1
േകസ
വനിതാ ക

ീഷ

ആസ_ാനAവC് െസൗജന& െകൗaസിലിംഗ് ന1കിവMT.

േകരള tÌ)്

േസാഷ&1 അൈഡH സറിേബാ ഡിsâ േന•തH ,ിലh 33 ഫാമിലി െകൗaസിലിംഗ്

േകരള,ിലI് . ഇവMെട സഹായ സഹകരണ7ളം ക

െകൗaസലിംഗ് റിt¸m

ീഷ

ജിÃകളി1 ന1VTI് .

്

9 : കളെട എണ
ആെക െകൗaസലിംഗ് നട,ിയ േകസ
y ം

: 150

ഫാമിലി/മാരി)1 െകൗaസലിംഗില>െട റീ യ>ണിയ /റീകaസലിേയഷ

: 132

\ടത1 നടപടികNDായി േകാടതിെയ സമീപിDാ
ആെക

നി t±ശിCത്

: 18
: 300

േകn7N

32

േഷാ

് tÌേഹാം
ഗാ ഹിക

പീഢന,ി=ം

മ)

അതിEമ7N<ം

താ1Dാലികമായി താമസിLി<2തിനായി ക

വിേധയരായ,

വീ ി1

നിTം

പറ,ാDs¸

സ് 4ീകെള

ീഷsâ കീഴി1 ഒM ¬സH കാല വസതി തിMവന8പര,് Pവ ,ി<TI് .

ഇt¸mN ഏകേദശം 20 അംഗ7ND് ടി വസതിയി1 അഭയം ന1കിയി I് . 2014-2015-1 100 ഓളം േപ D് ഈ സ_ാപനം
അഭയം ന1കിയി I് .

അടിയ8ിര സഹായ പqതി
ചികി’ാെചലവിേലD് അടിയ8ിര സാi,ിക സഹായം േവIവ <ം, അതിEമ,ി= വിേധയരായി ചികി’
ആവശ&മhവ <ം സാi,ിക സഹായം ലഭ&മാ<2 ഡിkv{Sസ് റിലീഫ് ഫIം QപീകരിCി I് .
വ&KികN<ം സ_ാപന7N<ം ഡിkv{Sസ് റിലീഫ് ഫIിേലD് സംഭാവന െച~ാവ2താണ് .

ഉദാരമതികളായ
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അq&ായം 6
െസമിനാറകN
മ

വ ഷ7ളിെല2േപാെല 2014-2015 വ ഷ,ിലം സ് 4ീധന നിേരാധന നിയമം, വിവാഹനിയമ7N, ൈസബ

V)‘ത&7N, ഗാ ഹിക പീUന,ി1 നിTം സ് 4ീകND് സംര;ണം ന1V2 നിയമം, ഭരണഘടനാപരമായ സ് 4ീയെട
അവകാശ7N, ->ണഹത&, ഇ2് െപaV ികN അ=ഭവി<2 പീഡന7N അതി1 നിTം ര;േനട2തി=h മാ ഗ
k 7N,
വിവാഹിതരാVേiാN ഊഷ് മളമായ സ് േനഹബwം ഊ ിയറLിDാ=h മന:ശാസ് 4പരമായ സമീപന,ിsâ ആവശ&കത
വനിതാ ക

ീഷ

നിയമം, `ട7ിയവെയ സംബwിC് സമ>ഹ,ിന് അറിവ പക T ന1V2തിനായി െസമിനാറകN

സംഘടിLി<കയം ¢mെസട<കയം െചയ് `.

2014-15 1 ഇPകാരം വനിതാ ക

വിവര7N താെഴ േച <T.
െചയ േപഴ് സa Uീമതി.
Uീമതി. sI..kn. േറാസ< ി നട,ിയ െസമിനാdpIÄ
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1

04/04/2014

2

26/04/2014

3

03/05/2014

4

05/05/2014

eb¬kv ¢_v, kpÂ¯m³ _t¯cn
Kh.bp]nFkv ]gp]XqÀ, kpÂ¯m³ _t¯cn
th§qÀ, hb\mSv
]mcnjv lmÄ, sImfnbmSn

ീഷ

നട,ിയ െപാ` െസമിനാറകളെട
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5

17/05/2014

6

29/05/2014

7

07/06/2014

8

08/06/2014

9

13/06/2014

10

24/07/2014

11

04/08/2014

12

09/08/2014

13

31/08/2014

14

15/09/2014

15

19/09/2014

16

27/09/2014

17

29/09/2014

18

17/10/2014

19

22/10/2014

20

27/10/2014

21

08/11/2014

22

20/11/2014

23

23/11/2014

24

24/11/2014

25

29/11/2014

HS¸Åw Kh. ssl kvIqÄ
kvt]bvkv ]mÀ¡v HmUntämdnbw, IÂ¸ä
\ShbÂ, hb\mSv
kpÂ¯m³ _t¯cn
Xncph¼mSn, tImgnt¡mSv
]mcnjv lmÄ, hb\mSv
IfIvt{Säv tIm¬^d³kv lmÄ
ao\§mSn {Kma]©mb¯v
im´n ]»nIv kvIqÄ HmUntämdnbw, NoäÂ, hb\mSv
ssh¯ncn ]mcnjv lmÄ
Kh. hn.F¨v.Fkv.Fkv A¼ehbÂ, hb\mSv
U»yp.H.F¨v.Fkv kvIqÄ HmUntämdnbw, ]n\t§mSv,
hb\mSv
IÃqÀ
{Kma]©mb¯v I½yqWnän lmÄ
enänÂ ^vfhÀ HmUntämdnbw, Xncph¼mSn
anÂ¡v
skmsskän
HmUntämdnbw,
kpÂ¯m³_t¯cn
Kh. F¨v.Fkv.Fkv HmUntämdnbw, s]cnIÃqÀ,
hb\mSv
kÀÆokv klIcW _m¦v HmUntämdnbw, ]pÂ¸Ån
]©mb¯v I½yqWnän lmÄ, kpÂ¯m³ _t¯cn
]©mb¯v I½yqWnän lmÄ, ]\acw
]©mb¯v I½yqWnän lmÄ, apÅ³sImÃn
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26

18/12/2014

27

31/01/2014

skâv
tPmk^vkv
HmUntämdnbw,
kpÂ¯m³
_t¯cn
]©mb¯v I½yqWnän lmÄ, am\´hmSn

േഡാ.
േദവി. െമi
േഡാ.sP.Pമീളാ േദവി.
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1.
2.

20/05/2014

3.

22/05/2014
17/06/2014

4.

14/07/2014

5.

28/08/2014

6

03/08/2014

hmcym\n¡mSv skâv ]otägvkv NÀ¨v ]mcnjv lmÄ
kn.Fw.Fkv ssl kvIqÄ HmUntämdnbw, CSp¡n
ss]\mhv Ipbnenae PnÃm ]©mb¯v HmUntämdnbw, CSp¡n
aWnbmc³IpSn skâv tacokv ]mcnjv lmÄ
_n._n.F¨v.Fkv.Fkv \§ymÀIpf§c, Be¸pg
& Imªnc¸Ån Pq_nen ]mcnjv lmÄ, tIm«bw

04/08/2014
7

05/08/2014

8

14/08/2014

9

20/09/2014

10

23/09/2014

11

30/10/2014

12

28/10/2014

Im´ÅqÀ hn.F^v.]n.kn. HmUntämdnbw
sN§¶qÀ ap\nkn¸Â HmUntämdnbw
Imhmew ]©mb¯v I½yqWnän lmÄ, Be¸pg
]©mb¯v I½yqWnän lmÄ, tIm«bw
Cfw tZiw t»m¡v ]©mb¯v lmÄ
h−ns¸cnbmÀ {Kma ]©mb¯v HmUntämdnbw

36

13

29/01/2015

14

08/02/2015

15

14/02/2015

tIm«bw {]kv ¢_v
tIm«bw _tkenbkv tImtfPv HmUntämdnbw
& sXt¡ae skâv tacokv ssl kvIqÄ HmUntämdnbw

15/02/2015
16

21/02/2015

17

24/02/2015

18

02/03/2015

¾mae ^m¯na amXm ssl kvIqÄ
]©mb¯v PhlÀ HmUntämdnbw, Ipanfn
& shfnb\mSv skâv ssa¡Â NÀ¨v ]mcnjv lmÄ, Be¸pg

03/03/2015
19

04/03/2015

20

06/03/2015

XehSn {Kma]©mb¯v lmÄ
hnPb]pcw {Kma]©mb¯v

9 ി േജാസ് , െമi
േഡാ.
േഡാ. ലിസ
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1.

14/03/2014

2.

15/03/2014

3

20/07/2014

4

24/07/2014

5

28/07/2014

6

15/08/2014

7

18/08/2014

tImXawKew
FdWmIpfw
tZhKncn Kpcp{]kmZw {]mÀ°\ lmÄ, tImXawKew
IfIvt{Säv tIm¬^d³kv lmÄ, ImkÀtKmUv
Ip¼\mSv sshkvsa³ I½yqWnän lmÄ
A¯mWn bp ]n kvIqÄ ap¯wIpgn
enkv C³Uym lmÄ, tImXawKew
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8

12/09/2014

9

12/10/2014

10

31/10/2014

11

02/11/2014

12

05/11/2014

13

13/11/2014

14

13/11/2014

15

24/11/2014

16

11/12/2014

17

21/12/2014

18

20/12/2014

cma]pcw ssat¡Â ¹mk HmUntämdnbw, cma]pcw
s\Ãnaäw Ip¯pIpgn bp ]n kvIqÄ
Ceªn NÀ¨v ]mcnjv lmÄ
s\Ãn¡pgn skâv tPmk^v ]mcnjv lmÄ
KÌv lukv lmÄ, FdWmIpfw
amÀ AXvt\jykv lmÄ, tImXawKew
enkv C³Uym lmÄ, tImXawKew
s\Ìv lmÄ, aqhmäp]pg
skâv tPmÀÖv lmÄ hmg¡pfw
Fkv F³ Un ]n lmÄ, Iq¯m«pIpfw
]mcnjv lmÄ apXetImSw

Uീമതി.
Uീമതി. െക.
െക.എ. `ളസി,
`ളസി, െമi
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1

12/07/2014

2

15/08/2014

3

28/08/2014

4

09/09/2014

5

12/09/2014

6

13/09/2014

7

16/09/2014

t_Xvetlw kvIqÄ HmUntämdnbw s\³amd
Im«pIpfw ssl kvIqÄ
tIcftÈcn lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ
kwKoX inev]w IeymW aWvU]w {ioIrjvW]pcw
ho\kv HmUntämdnbw ItÃ¸pÅn ]me¡mSv
Xncphnezmae
KmÔn`h³ kvt\laµnÀ HmUntämdnbw ]¯\m]pcw

38

8

02/11/2014

9

04/11/2014

10

10/11/2014

11

11/11/2014

12

18/11/2014

13

10/01/2015

14

08/02/2015

15

12/03/2015

sjmÀ®qÀ
XncphmgntbmSv
tImtfPv HmUntämdnbw
tImtfPv HmUntämdnbw ]me¡mSv
sFUnbÂ tImtfPv, sjmÀ®qÀ
Act§m«pIc
Xtd¡mSv ss^³ BÀSvkv tImtfPv ]me¡mSv
Hä¸mew F³ Fkv Fkv tImtfPv

അഡH .]n.sI. [ ബിനാ റഷീദ് , െമi
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1.

14/05/2014

2.

24/05/2014

3.

16/06/2014

4.

17/06/2014

5.

19/08/2014

6.

16/09/2014

7.

17/09/2014

8

19/09/2014

9

30/09/2014

10

01/10/2014

11

14/10/2014

Tu¬ lmÄ tImgnt¡mSv
]qt¡m«qÀ ]©mb¯v lmÄ ae¸pdw
cmPohv KmÔn HmUntämdnbw {Kma]©mb¯v
tImgnt¡mSv
amSmbn {Kma]©mb¯v lmÄ I®qÀ
sImt−m«n {Kma]©mb¯v lmÄ ae¸pdw
s\Snbncp¸v {Kma]©mb¯v lmÄ ae¸pdw
sNdpImhv {Kma]©mb¯v aoänwKv lmÄ ae¸pdw
\³a− ]©mb¯v lmÄ tImgnt¡mSv
]Ån¡Â {Kma]©mb¯v lmÄ ae¸pdw
tNt§m«pImhv {Kma]©mb¯v lmÄ tImgnt¡mSv
am«qÂ Hfnb¦c a{Zk lmÄ am«qÂ I®qÀ

lmÄ

39

12

04/11/2014

13

05/11/2014

14

10/12/2014

hf]«Ww {Kma]©mb¯v lmÄ I®qÀ
]pgmXn {Kma]©mb¯v I½yqWnän lmÄ Ipªn¸Ån
B\¡bw I½yqWnän lmÄ ae¸pdw

tZiobXe പരിപാടി
“{]hmkn kv{Xos¯mgnemfnIfpsS {]iv\§fpw kpc£bpw” þ ZznZn\ I¬kÄt«j³
hntZi§fnÂ tPmen¡pt]mIp¶ kv{XoIÄ A\p`hn¡p¶ ZpcnX§fpw NXns¡WnIfpw Gdnhcp¶
kmlNcy¯nÂ CXn\p ]cnlmcw tXSm³ tZiob h\nXm I½oj\pw kwØm\ h\nXm I½oj\pw kwbpàambn
ZznZn\ I¬kÄt«j³ kwLSn¸n¨p.
“{]hmkn kv{Xos¯mgnemfnIfpsS {]iv\§fpw kpc£bpw” F¶ hnjb¯nÂ 2014 Pq¬ 20, 21 XobXnIfnÂ
Xncph\´]pcw akv¡äv tlm«enÂ \S¶ ]cn]mSn A¶s¯ KhÀ®À joe Zo£nXv DZvLmS\w sNbvXp. NS§nÂ
apJya{´n D½³Nm−n A²y£X hln¨p. kmaqlnIt£a þ ]©mb¯v a{´n tUm.Fw.sI.ap\oÀ apJy {]`mjWw
\S¯n.
A´mcmjv{S

sXmgnÂ

hn]Wn

]pcpjtI{µnXamsW¶pw

AXv

kv{XoIÄ¡v

A\pIqeam¡Wsa¶pw

I¬kÄt«j³ \nÀt±in¨p.
ho«ptPmen¡mbn sIm−pt]mIp¶ kv{XoIfmWv Gähpa[nIw NqjW¯n\pw
]oU\¯n\pw CcbmIp¶sX¶v hnebncp¯nb tbmKw ho«ptPmensb sshZKv²yw th− sXmgnembn

40

AwKoIcn¡Wsa¶pw ho«ptPmen¡v \ntbmKn¡s¸Sp¶hÀ sNt¿−nhcp¶ tPmen¡v B\p]mXnIamb thX\w
Dd¸phcp¯m³ \nbaw D−mIWsa¶pw \nÀt±in¨p.
hntZi¯pÅ apgph³ C³Uym¡mcpsSbpw hnhcw tiJcn¡Wsa¶pw dn{Iq«nwKv GPâpamÀ¡v cPnkvt{Sj³
GÀs¸Sp¯Wsa¶pw AhcpsS hnhctiJcw X¿mdm¡Wsa¶pw tbmKw \nÀt±in¨p. {]iv\¯nÂs¸Sp¶hÀ¡v
GXp `mjbnepw hnfn¡m³ Ignbp¶ ImÄ skâÀ FÃm Fw_knbnepw Øm]n¡Wsa¶pw ip]mÀi sNbvXp.
ASnb´cmhiy§Ä¡v _Ôs¸Sm³ Fw_knIfnepw kz´w kwØm\¯pw tSmÄ{^o \¼cpIÄ, ]pdt¯¡v
t]mIp¶ apgph³t]cpsSbpw hnhc§Ä tiJcn¡m³ hnam\¯mhf§fnÂ _q¯pIÄ, ]©mb¯p apXÂ tI{µw
hsc FÃm Xe¯nepapÅhÀ¡v CXpambn
I¬kÄt«j³ tbmK¯nÂ DbÀ¶p.

_Ôs¸« t_m[hXv¡cWw XpS§nb

\nch[n \nÀt±i§fpw

A[nItPmen`mcw, IqSpXÂ tPmen¡v HmhÀssSw thX\w \ÂImbvI, hn{iaw A\phZn¡mbvI, thX\¯nse
A]cym]vXnbpw IrXyXbnÃmbvabpw, imcocnIhpw am\knIhpw ssewKnIhpamb NqjWhpw ]oU\hpw,
sXmgnenSs¯ aäp a\pjymhImiewL\§Ä F¶n§s\ F®aä AXn{Ia§Ä¡v kv{Xos¯mgnemfnIÄ
CcbmIp¶p−v. CXnte¡v \bn¡p¶ LSI§Ä hniZambn ]cntim[n¨p.
dn{Iq«vsaânse NXn¡pgnIÄ DÄs¸sS Cu cwK¯v kv{XoIÄ A\p`hn¡p¶ _p²nap«pIÄ ]cnlcn¡m\pÅ
IÀ½]²Xn¡v NÀ¨IfpsS ASnØm\¯nÂ cq]w \ÂIpw. dn{Iq«nwKv GP³knIfpsS {]hÀ¯\¯nÂ kpXmcyX
Dd¸phcp¯p¶Xn\pÅ \nÀt±i§Ä I¬kÄt«jsâ ASnØm\¯nÂ tI{µkÀ¡mcn\p kaÀ¸n¡pIbpw sN¿pw.

41

Bdp skj\pIfnembn \S¶ I¬kÄt«j\nÂ Cu cwKs¯ A¡mZanIhnZKv²cpw Øm]\ta[mhnIfpw
DtZymKØcpw Z£ntW´y³ kwØm\§fnse h\nXm¡½nj\pIfpsS {]Xn\n[nIfpw {]hmknkwLS\IfpsSbpw
kv{Xos¯mgnÂ {]Øm\§fpsSbpw {]Xn\n[nIfpw ]s¦Sp¯p.

അq&ായം 7
ജാˆതാസമിതി ശാKീകരണം
സ് 4ീ

ശാKീകരണ,ിന്

സംഘടിLി<ക എ2ത്

ക

ഊ21

ന1കിെDാI്

ീഷsâ Pധാന ധ

മാണ് .

െസമിനാറകN/േബാധവ1Dരണ
വനിതാ ക

പരിപാടികN

എ2ിവ

ീഷsâ കണ
® ം കാ`മായി Pവ ,ിേDI

സ_ാപന7ളാണ് തt±ശ സH യംഭരണ സ_ാപന7േളാട=ബwിC് Pവ ,ി<2 ജാˆതാസമിതികN അ`െകാI തെ2
ജാˆതാസമിതി മiാെക ലഭി<2 പരാതികND് എPകാരമാണ് തീ L് ക1LിേDIത് എ2 കാര&,ി1 ജാˆതാസമിതി
അംഗ7ND് പരിശീലനം ന1േകI`I് .
ജാˆതാ സമിതി Qപീകരി<2തിേനയം Pവ ,ി<2തിേനയം സംബwിC് വനിതാ ക

ിഷ

ഒM Qപേരഖ

ത~ാറാ<കയം ഈ Qപേരഖ തt±ശ സH യംഭരണ സ_ാപന7ളി1 വിതരണം െച~കയം െചയ് `.
നിലവിലh

സ് 4ീസംര;ണ

നിയമ7െള<റിC്

സമിതി

അംഗ7ND്

ഉt±ശേ,ാെട വിവിധ ജിÃകളിലായി പരിശീലന പരിപാടികN നടAകയIായി.
േച <T.
1. െചയ േപഴ് സa Uീമതി sI.kn. േറാസ¡p ി

െപാ`വായ

അറിവ്

ന1കണെമ2

പരിപാടിയെട വിശദാംശ7N താെഴ

42

Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1.

09/06/2014

2.

17/06/2014

3

23/06/2014

4

28/06/2014

5

23/10/2014

6

07/11/2014

7

17/11/2014

8

06/12/2014

9

09/12/2014

10

12/12/2014

11

20/12/2014

12

29/12/2014

13

30/12/2014

14

31/12/2014

hÀ¡e
]qhmÀ
s\¿män³Ic
hngnªw
sh®ntbmSv, hb\mSv
shÅdS
]©mb¯v I½yqWnän lmÄ, XcntbmSv
A¼qcn
sImÃbnÂ
]qhmÀ
ImtcmSv
]pÃphnf
A©psX§v
]p¯³tXm¸v

2. േഡാ.
േഡാ. sP .Pമീളാ േദവി,
േദവി, െമi
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1.

02/04/2014

Iq«n¡Â {Kma]©mb¯v HmUntämdnbw
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2.

03/04/2014

3.

17/04/2014

4.

17/04/2014

5.

19/04/2014

6.

23/04/2014

7.

02/05/2014

8.

08/05/2014

9.

09/05/2014

10.

12/05/2014

11.

13/05/2014

12.

14/05/2014

F³.Fkv.Fkv IctbmKw I−wIpf§c
`cW§m\w {Kma]©mb¯v HmUntämdnbw
apt¯mfn {Kma]©mb¯v lmÄ
s\SpwIp¶w {Kma]©mb¯v HmUntämdnbw
Iqtcm¸S {Km]©mb¯v
DSp¼¶qÀ {Kma]©mb¯v I½yqWnän lmÄ
aW¡mSv {Kma]©mb¯v lmÄ
Iªn¡pgn {Kma]©mb¯v HmUntämdnbw
N¡p]Åw {Kma]©mb¯v HmUntämdnbw
A¿¸³tImhnÂ {Kma]©mb¯v lmÄ
tImcpt¯mSv kn.sI.Fw F¨v Fkv Fkv lmÄ

3. അഡH . ]n.sI. [ ബീന
ബീനm റഷീദ് , െമi
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1.

13/05/2014

2.

27/05/2014

3.

30/05/2014

4.

04/06/2014

5.

18/06/2014

tNat©cn ]©mb¯v tImgnt¡mSv
tXªn¸mew ]©mb¯v lmÄ ae¸pdw
]©mb¯v I½yqWnän lmÄ, tImgnt¡mSv
th§c ]©mb¯v lmÄ ae¸pdw
Xe¡pf¯qÀ {Kma]©mb¯v lmÄ tImgnt¡mSv
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6.

30/06/2014

7.

26/08/2014

8.

23/08/2014

9.

27/10/2014

10

09/12/2014

11

27/01/2015

12

28/01/2015

13

05/03/2015

14

06/03/2015

15

07/03/2015

16

07/03/2015

^mdqJv {Kma]©mb¯v I½yqWnän lmÄ tImgnt¡mSv
]pfn¡Â {Kma]©mb¯v lmÄ ae¸pdw
]c¸\§mSn {Kma]©mb¯v lmÄ, ae¸pdw
]Ån¡Â {Kma]©mb¯v tIm¬^d³kv lmÄ I®qÀ
Xr¸t§m«v {Kma]©mb¯v
awKÂ]Sn {Kma]©mb¯v tIm¬^d³kv lmÄ ImkÀtKmUv
Ip¼f {Kma]©mb¯v tIm¬^d³kv lmÄ ImkÀtKmUv
D®n¡pea {Kma]©mb¯v lmÄ tImgnt¡mSv
Xm\qÀ t»m¡v ]©mb¯v lmÄ ae¸pdw
ssIcfn HmUntämdnbw ]peat´mÄ
]pg¡m«ncn klIcW HmUntämdnbw ae¸pdw

9 ി േജാസ് , െമi
4. േഡാ.
േഡാ. ലിസ
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1.

06/05/2014

2.

09/08/2014

3.

07/11/2014

4.

14/11/2014

5.

25/11/2014

6.

08/11/2014

tImXawKew
i¦cawKew ]»nIv kvIqÄ, IhnbqÀ
¾mh\ ]qbwIp«n AwK³hmSn Ip«¼pg
X¦temw Fkv.F³.Un.]n lmÄ
än.än.sF lmÄ sNdph«qÀ
tPmsk^n³ FÂ ]n kvIqÄ sh«w]md
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7.

19/11/2014

8.

21/11/2014

9.

21/12/2014

10

07/03/2015

11

13/03/2015

12

15/03/2015

13

16/03/2015

14

20/03/2015

15

21/03/2015

16

21/03/2015

D¸pI−w anÂIv skmsskän lmÄ tIm«¸Sn
enkv C³Uy lmÄ tImXawKew
F.sI.Pn lmÄ X½\w
enkv C³Uy lmÄ tImXawKew
Fkv H Fkv hntÃPv tImXawKew
tIm«¸Sn No\n¡pgn AwK³hmSn
enkv C³Uy lmÄ tImXawKew
enkv C³Uy lmÄ tImXawKew
hSm«p]md dqdÂ klIcW kwLw
hcs¸«n ]©mb¯v lmÄ

5. Uീമതി.
Uീമതി. െക.
െക.എ. `ളസി,
`ളസി, െമi
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1.

25/07/2014

2

23/08/2014

3

16/12/2014

4

15/12/2014

5

30/12/2014

hchqÀ {Kma]©mb¯v lmÄ
ap−¯nt¡mSv
kvIqÄ Hm^v amt\Pvsaâv ÌUokv ]me¡mSv
]©mb¯v lmÄ, tZiawKew sjmÀ®qÀ
sFUnbÂ tImtfPv ]me¡mSv
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അq&ായം 8
കലാലയേജ&ാതി
kaql¯nÂ
hcp¶
amä§fpsS
^eambn
C¶s¯
bphXeapd
\nch[n
{]XnkÔnIÄ
A`napJoIcn¡p¶p−v. AhÀ¡v e`yamb \qX\ kmt¦XnIhnZyIÄ, hnZym`ymk¯n\pw sXmgnen\papÅ IqSpXÂ
Ahkc§Ä, sa¨s¸« k©mckzmX{´yw F¶nh ChcpsS ap¼nÂ IqSpXÂ A]ISkm²yXIfpw
Xpd¶psImSp¡p¶p. samss_Â t^m¬ CâÀs\äv XpS§nbhbneqsS DSseSp¡p¶ N§m¯§Ä s]¬Ip«nIsf
]ehn[¯nepÅ NXn¡pgnIfntebv¡v F¯nbv¡p¶p.
s]¬Ip«nIÄ Iuamc{]mb¯nÂ s]¬hmWn`¯n\pw
ssewKnINqjW¯n\pw hnt[bcmIp¶p.
CXnÂ \ns¶Ãmw Chsc c£n¡phm\pÅ h\nXm I½ojsâ
t_m[hXv¡cW ]cn]mSnbmWv IemebtPymXn. hnZymÀ°nIsf kmaqlnI hn]¯pIfmb aZyw, ab¡pacp¶v,
kv{Xo[\w Chbvs¡Xnsc s]mcpXphm\pw kpc£nXamb PohnXw \bn¡phm\pw t{]cW \ÂIp¶ Cu ]cn]mSn
lbÀ sk¡³Udn kvIqfpIfnepw tImtfPpIfnepamWv \S¯p¶Xv.
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C¶s¯ kaql¯nÂ kv{XoIÄ t\cnSp¶ shÃphnfnIÄ, samss_Â t^mWnsâ Zpcp]tbmKw,
ssk_ÀcwKs¯ NXn¡pgnIÄ, hnhml \nba§Ä, KmÀlnI ]oU\ \ntcm[\ \nbaw XpS§n kv{Xo kpc£
kw_Ôn¨ hnhn[ hnjb§Ä {]kvXpX t_m[hXvIcW ]cn]mSnbpsS `mKamWv. 2014þ15 km¼¯nI hÀj¯nÂ
tIcf¯nse hnhn[ {]tZi§fnÂ \S¯nb IemebtPymXn ]cn]mSnIfpsS hnhc§Ä NphsS tNÀ¡p¶p.

1. െചയ േപഴ് സa Uീമതി sI.kn.േറാസ¡p ി
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1

24/05/2014

2

29/05/2014

3

02/06/2014

4

03/06/2014

5

04/06/2014

6

05/06/2014

7

06/06/2014

8

09/06/2014

9

10/06/2014

10

11/06/2014

11

12/06/2014

12

13/06/2014

tIm«¬lnÂ Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ hgpX¡mSv
tIm«¬lnÂ Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ hgpX¡mSv
tacn \nebw Cw¥ojv aoUnbw kvIqÄ t]m§pwaqSv
skâv tacokv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ hngnªw
F³.Fkv.Fkv ]»nIv kvIqÄ s]cp´m¶n
\kvtdXv Cw¥ojv aoUnbw kvIqÄ _mecma]pcw
Kh. ssl kvIqÄ {ioImcyw
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Ig¡q«w
eqÀ±v au−v ssl kvIqÄ h«¸md
{io Nn¯nc Xncp\mÄ dknU³jyÂ kvIqÄ Ip¶¯pImÂ
Kh. ssl kvIqÄ ImªncwIpfw
Kh. shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ ]mdÈme
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13

13/06/2014

14

16/06/2014

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

17/06/2014
18/06/2014
19/06/2014
20/06/2014
21/06/2014
23/06/2014
24/06/2014
25/06/2014
26/06/2014
27/06/2014
29/06/2014
29/06/2014
30/06/2014
01/07/2014
02/07/2014
03/07/2014
04/07/2014
05/07/2014
07/07/2014
08/07/2014
09/07/2014
10/07/2014
11/07/2014
14/07/2014
15/07/2014

Kh.lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ shªmdaqSv
Kh. tamUÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
tIm«¬lnÂ Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ hgpX¡mSv
Fw.hn F¨v lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Acpam\qÀ
{io Nn¯nc Xncp\mÄ ]»nIv kvIqÄ Nndbn³Iogv
Kh. knän shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, ]n.Fw.Pn
F.sP.sk³{SÂ ko\nbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Ig¡q«w
AÂþDXpam³ Cw¥ojv aoUnbw lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Ig¡q«w
Kh. tKÄkv ssl kvIqÄ [\ph¨]pcw
Chm³ ssl kvIqÄ ]mdÈme
Kh. tKÄkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ t]cqÀ¡S
tacn \nebw Cw¥ojv aoUnbw kvIqÄ t]m§pwaqSv
Kh. ssl kvIqÄ ImªncwIpfw
enänÂ ^vfhÀ tIm¬shâv kvIqÄ t\aw
skâv tacokv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ t]cqÀ¡S
Kh. knän shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, ]n.Fw.Pn
Kh. shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ ]mdÈme
Kh.lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ shªmdaqSv
tacn \nebw Cw¥ojv aoUnbw kvIqÄ t]m§pwaqSv
AÂþDXpam³ Cw¥ojv aoUnbw lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Ig¡q«w
Kh.lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ shªmdaqSv
Kh. ssl kvIqÄ ImªncwIpfw
Kh. ssl kvIqÄ {ioImcyw
Kh. tKÄkv ssl kvIqÄ [\ph¨]pcw
Kh. shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ ]mdÈme
{io Nn¯nc Xncp\mÄ dknU³jyÂ kvIqÄ Ip¶¯pImÂ
\kvtdXv Cw¥ojv aoUnbw kvIqÄ _mecma]pcw
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

16/07/2014
17/07/2014
18/07/2014
19/07/2014
22/07/2014
22/07/2014
23/07/2014
24/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
01/08/2014
04/08/2014
05/08/2014
06/08/2014
07/08/2014
08/08/2014
11/08/2014
12/08/2014
13/08/2014
14/08/2014
16/08/2014
18/08/2014
19/08/2014
20/08/2014
21/08/2014
22/08/2014
25/08/2014
26/08/2014

Fw.hn F¨v lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Acpam\qÀ
Kh. tamUÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Ig¡q«w
tIm«¬lnÂ Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ hgpX¡mSv
skâv tacokv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ hngnªw
F³.Fkv.Fkv ]»nIv kvIqÄ s]cp´m¶n
eqÀ±v au−v ssl kvIqÄ h«¸md
F.sP.sk³{SÂ ko\nbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Ig¡q«w
Kh. tamUÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
\yq lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ s\ÃnaqSv
skâv tPmk^vkv Cw¥ojv kvIqÄ ap«S
Kh.lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ _mecma]pcw
Kh.lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ shªmdaqSv
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Ig¡q«w
tIm«¬lnÂ Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ hgpX¡mSv
skâv tacokv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ hngnªw
eqÀ±v au−v ssl kvIqÄ h«¸md
F³.Fkv.Fkv ]»nIv kvIqÄ s]cp´m¶n
\kvtdXv Cw¥ojv aoUnbw kvIqÄ _mecma]pcw
Fw.hn F¨v lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Acpam\qÀ
Kh. tamUÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
\yq lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ s\ÃnaqSv
\yq lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ s\ÃnaqSv
enänÂ ^vfhÀ tIm¬shâv kvIqÄ shÅmbWn
AÂþDXpam³ Cw¥ojv aoUnbw lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Ig¡q«w
Kh. shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ ]mdÈme
hn.]n.Fkv.t_mbvkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
tKÄkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

27/08/2014
27/08/2014
28/08/2014
29/08/2014
01/09/2014
01/09/2014
02/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
04/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
19/09/2014
25/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
29/09/2014
29/09/2014
01/10/2014
07/10/2014
08/10/2014

Kh. knän shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, ]n.Fw.Pn
Kh.lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ shªmdaqSv
Chm³ ssl kvIqÄ ]mdÈme
Kh. tamUÂ tKÄkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ ]«w
skâv tacokv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ hngnªw
Fw.hn F¨v lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Acpam\qÀ
Kh.lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ shªmdaqSv
\kvtdXv Cw¥ojv aoUnbw kvIqÄ _mecma]pcw
F³.Fkv.Fkv ]»nIv kvIqÄ s]cp´m¶n
eqÀ±v au−v ssl kvIqÄ h«¸md
Kh. shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ ]mdÈme
Kh. shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ ]mdÈme
Kh. tamUÂ tKÄkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ ]«w
Kh. tKÄkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ t]cqÀ¡S
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Ig¡q«w
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Ig¡q«w
tIm«¬lnÂ Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ hgpX¡mSv
Kh. tamUÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
Kh. tKÄkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
Chm³ ssl kvIqÄ ]mdÈme
Kh.F¨v Fkv _mecma]pcw
Kh.lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ _mecma]pcw
Kh.lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ _mecma]pcw
Kh. tamUÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
hn.]n.Fkv.t_mbvkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
Fw.hn F¨v lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Acpam\qÀ
skâv tacokv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ hngnªw
tIm«¬lnÂ Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ hgpX¡mSv
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96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

09/10/2014
10/10/2014
13/10/2014
14/10/2014
15/10/2014
16/10/2014
17/10/2014
20/10/2014
21/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
24/10/2014
27/10/2014
28/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
31/10/2014
04/11/2014
05/11/2014
06/11/2014
07/11/2014
10/11/2014
11/11/2014
12/11/2014
13/11/2014
14/11/2014
17/11/2014
18/11/2014

Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Ig¡q«w
_n.F³.hn.hn. & F¨v Fkv Fkv XncphÃw
tlmfn {Sn\nän C.Fw.F¨v.Fkv.Fkv.Fkv {ioImcyw
Kh. F¨v Fkv Fkv ]Ån¡Â
Kh. F¨v Fkv Fkv Acphn¡c
\mYv sat½mdnbÂ C Fw Fkv ]qP¸pc
tUm.F Fw Fw BÀ F¨v Fkv Fkv It«e
Kh. shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ ]mdÈme
Fw. Fw. BÀ. F¨v.Fkv.Fkv \oda¬Ic
hn.]n.Fkv.t_mbvkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
eqÀ±v au−v ssl kvIqÄ h«¸md
Kh. tKÄkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
Fw.hn F¨v lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Acpam\qÀ
tIm«¬lnÂ Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ hgpX¡mSv
skâv tacokv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ hngnªw
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Ig¡q«w
Kh.F¨v Fkv Fkv ]Ån¡Â
eqÀ±v au−v ssl kvIqÄ h«¸md
Kh. shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ ]mdÈme
hn.]n.Fkv.t_mbvkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
FÂ.Fw.Fkv F¨v Fkv Fkv sN¼qcv
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Ig¡q«w
skâv tacokv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ hngnªw
Kh. tKÄkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
Kh. t_mbvkv tamUÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Nme
Kh. tKÄkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
hn.]n.Fkv.t_mbvkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
Kh. tKÄkv F¨v Fkv Nme
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124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

19/11/2014
20/11/2014
21/11/2014
24/11/2014
25/11/2014
26/11/2014
27/11/2014
28/11/2014
01/12/2014
02/12/2014
03/12/2014
04/12/2014
05/12/2014
08/12/2014
09/12/2014
10/12/2014
11/12/2014
12/12/2014
15/12/2014
16/12/2014
17/12/2014
18/12/2014
19/12/2014
29/12/2014
30/12/2014
31/12/2014
01/01/2015
01/01/2015

ImªncwIpfw ]©mb¯v F¨v Fkv IgnhqÀ
Kh.F¨v.Fkv.Fkv Acphn¡c
Fw.Fw.BÀ.F¨v.Fkv.Fkv Xncph\´]pcw
hnIvSdn tKÄkv F¨v Fkv Fkv t\aw
Kh. shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ ]mdÈme
hn ]n Fw. F¨v Fkv shÅdS
Kh.F¨v Fkv ]m¸\wtImSv
Kh. tKÄkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
hniz{]Imiv sk³{SÂ kvIqÄ
t^mÀ«v F¨v Fkv Xncph\´]pcw
hn.]n.Fkv.t_mbvkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
tlmfn F©Âkv kvIqÄ Xncph\´]pcw
hniz{]Imiv sk³{SÂ kvIqÄ
FÂ.Fw.Fkv F¨v Fkv Fkv sN¼qcv
hn.]n.Fkv.t_mbvkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
hn ]n Fw. F¨v Fkv shÅdS
skâv tacokv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ hngnªw
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Ig¡q«w
Kh. tKÄkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sh§m\qÀ
tPymXn \nebw F¨v Fkv Fkv skâv B³{Uqkv
\yq lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ s\ÃnaqSv
Fw.hn F¨v lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Acpam\qÀ
{io Nn{Xm ]»nIv kvIqÄ Nndbn³Iogv
Kh F¨v Fkv Fkv ImªncwIpfw
tlmfn {Sn\nän C.Fw.F¨v.Fkv.Fkv.Fkv {ioImcyw
Kh. F¨v Fkv _mecma]pcw
Kh.F¨v Fkv Fkv am\´hmSn
F.sP.sk³{SÂ ko\nbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Ig¡q«w
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152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

02/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
13/01/2015
14/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
19/01/2015
19/01/2015
20/01/2015
21/01/2015
22/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
27/01/2015
28/01/2015

Kh.F¨v Fkv Fkv ]\acw
Kh.F¨v Fkv Fkv Im«n¡pfw
Kh. tKÄkv F¨v Fkv Nme
FÂ ]n C Fw Fkv am\´hmSn
F³ Fkv Fkv F¨v Fkv Fkv tIihZmk]pcw
^mZÀ Pn sI Fw F¨v Fkv Fkv I¶nbmcw
im´nKncn hnZym `h³
Fkv F¨v Fkv Fkv ZzmcI
Kh F¨v Fkv Fkv hnfhqÀ¡Â
Kh F¨v Fkv Fkv hnfhqÀ¡Â
Fw.Pn.Fw. F¨v Fkv Fkv am\´hmSn
tPymXn \nebw F¨v Fkv Fkv skâv B³{Uqkv
Kh F¨v Fkv Fkv hn³sk³Kncn
\yq lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ s\ÃnaqSv
Kh F¨v Fkv Fkv _mecma]pcw
tKÄkv anj³ F¨v Fkv Xncph\´]pcw
{io Nn¯nc Xncp\mÄ dknU³jyÂ kvIqÄ
Kh F¨v Fkv Fkv ZzmcI
_n F³ hn F¨v Fkv XncphÃw
Kh F¨v Fkv Fkv Xrintecn
tUm.F Fw Fw BÀ F¨v Fkv Fkv It«e
_n.]n.Fw.kvIqÄ ImcaqSv
tPymXn \nebw sk¡³Udn kvIqÄ
\yq lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ s\ÃnaqSv
]n BÀ hneyw F¨v Fkv Fkv Im«m¡S
]n BÀ hneyw F¨v Fkv Fkv Im«m¡S
Kh F¨v Fkv Fkv _mecma]pcw
skâv jm´mÄ C Fw Fkv aeapIÄ
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180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

30/01/2015
02/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
04/02/2015
04/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
06/02/2015
06/02/2015
06/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
13/02/2015
16/02/2015
16/02/2015

skâv tacokv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ hngnªw
tPymXn \nebw Fkv Fkv kvIqÄ
au−v ImÀaÂ ImªncwIpfw
Pn.F¨v Fkv Fkv Xe¸pg
au−v ImÀaÂ ImªncwIpfw
Kh F¨v Fkv ImªncwIpfw
Pn.F¨v Fkv Fkv Im«n¡pfw
_n ]n Fw kvIqÄ ImcaqSv
Pn F¨v Fkv Fkv I®wt]«
Pn F¨v Fkv Fkv \oÀhmcw
FÂ F^v tIm¬shâv kvIqÄ shÅmbWn
Pn F¨v Fkv Fkv apf¦mhv
Pb{io F¨v Fkv IÃphbÂ
Kh F¨v Fkv Fkv ]p¶aqSv
skâv tXmakv F¨v Fkv \ShbÂ
Pn F¨v Fkv Fkv s]cnIÃqÀ
skâv jm´mÄ C Fw Fkv aeapIÄ
F¨v Fkv Fkv hmemSv
Pn F¨v Fkv Fkv ta¸mSn
tacn \nebw Cw¥ojv aoUnbw kvIqÄ t]m§pwaqSv
Fkv F³ F¨v Fkv Fkv ]qXmSn
Pn F¨v Fkv Fkv sImt¨cn
Un._n F¨v Fkv hma\]pcw
Pn F¨v Fkv Fkv A¨qÀ
Pn F¨v Fkv Fkv hSph©mÂ
FÂ Fw Fkv F¨v Fkv Fkv Aachnf
_n ]n Fw kvIqÄ ImcaqSv
kn Fw Fkv F¨v Fkv Fkv Bct¸«
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208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

18/02/2015
19/02/2015
20/02/2015
23/02/2015
24/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
26/02/2015
27/02/2015

Kh F¨v Fkv Fkv ]p¶aqSv
apfa\ F¨v Fkv Fkv hma\]pcw
skâv jm´mÄ C Fw Fkv aeapIÄ
im´nKncn hnZym`h³
{io Nn¯nc Xncp\mÄ Ip¶¯pImÂ
Kh. F¨v Fkv Fkv hnfhqÀ¡Â
Kh. F¨v Fkv Fkv hnfhqÀ¡Â
Kh F¨v Fkv Fkv ]p¶aqSv
FÂ Fw Fkv F¨v Fkv Fkv Aachnf
F Fw F kvIqÄ IWnbm]pcw

2. അഡH . ]n.sI. [ ബിനാ റഷീദ് , െമi
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1.

02/07/2014

2.

04/07/2014

3.

09/07/2014

4.

10/07/2014

5.

11/07/2014

6.

14/07/2014

7.

15/07/2014

8.

15/07/2014

9.

16/07/2014

10.

16/07/2014

11.

17/07/2014

XmPpÂ Deqw Cw¥ojv aoUnbw ssl kvIqÄ I®qÀ
cmPmkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Nnd¡Â I®qÀ
]pXnb§mSn Pam A¯v lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ I®qÀ
hmZnlpZm lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ I®qÀ
kn.F¨v Fw.sI Fkv, Pn F¨v Fkv Fkv am«qÂ, I®qÀ
sImÀPm³ bp ]n kvIqÄ I¡m«v, I®qÀ
\Pm¯v lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ am«qÂ, I®qÀ
Kucn hnemkw bp ]n kvIqÄ sNmÆ, I®qÀ
Kh. ssl kvIqÄ Atcmen I®qÀ
Ipdph bp ]n kvIqÄ ISembn, I®qÀ
Kh. bp ]n kvIqÄ tZhXÀI−n I®qÀ

56

12

17/07/2014

13

18/07/2014

14

22/07/2014

15

24/07/2014

16

24/07/2014

17

25/07/2014

18

30/07/2014

19

31/07/2014

20

31/07/2014

21

04/08/2014
04/08/2014
05/08/2014
05/08/2014
08/08/2014
11/08/2014
14/08/2014
14/08/2014
21/08/2014
26/08/2014
27/08/2014
28/08/2014
14/10/2014
28/10/2014

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

CebhqÀ bp ]n kvIqÄ ap−bmSv I®qÀ
Agnt¡mSv ku¯v bp ]n kvIqÄ, Agnt¡mSv, I®qÀ
tN§n\n]mSn bp ]n kvIqÄ Xe]v, I®qÀ
sI ]n BÀ Pn Fkv, Pn F¨v Fkv Fkv IÅnbtÈcn, I®qÀ
_n C Fw ]n, bp ]n kvIqÄ, ISembn I®qÀ
ISembn ku¯v bp ]n kvIqÄ, ISembn I®qÀ
cmaPbw bp ]n kvIqÄ Agnt¡mSv, I®qÀ
Kh. bp ]n kvIqÄ tNemSv I®qÀ
Kh. sa³kv So¨À s{Sbn\nwKv C³Ìnäyq«v
cm[mhnemkw bp ]n kvIqÄ ]Ån¡p¶v I®qÀ
^emlv Cw¥ojv aoUnbw ssl kvIqÄ \md¯v I®qÀ
tXm«S shÌv bp.]n. kvIqÄ, tXm«S, I®qÀ
Pn F¨v Fkv Fkv I®mSn¸d¼v I®qÀ
tP_okv Cw¥ojv aoUnbw ssl kvIqÄ ImWqÂ, I®qÀ
lnZmb¯v Cw¥ojv aoUnbw kvIqÄ
dlvam\nb ssl kvIqÄ ap«w, I®qÀ
{Ikâv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ ap«{¼w, I®qÀ
sN¼ntemSv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ XehnÂ, I®qÀ
tNmXhqÀ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, N¼mSv, I®qÀ
Zo\pÂ CÉmw k` h\nXm tImtfPv I®qÀ knän
ssIcfn tImtfPv I®qÀ
]pXnb§mSn PamþA¯v lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ
IqSmen lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ
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45

30/10/2014
30/10/2014
04/11/2014
04/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
24/11/2014
02/01/2015
19/01/2015
19/01/2015
20/01/2015

46

21/01/2015

47

21/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
05/02/2015
05/02/2015

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

48
49
50
51
52
53
54
55
56

09/02/2015
13/02/2015
18/02/2015

Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, sIm¿w
sI. sI.F³.]n.Fw. Pn hn F¨v Fkv Fkv ]cnbmcw
Kh. shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, Icpa¯qÀ
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, Npgen
Kh. ^njdokv ssl kvIqÄ ]pXnb¸
Kh. ^njdokv ssl kvIqÄ ]pXnb¸
Agnt¡mSv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ
sNmÆ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, sNmÆ, I®qÀ
Pn.F¨v.Fkv.Fkv IS¶¸Ån, I®qÀ
Zo\pÂ CÉmw k` Ad_nIv tImtfPv A©pI−n, I®qÀ
Kh. doPnbWÂ ^njdokv sSIv\n¡Â shmt¡jWÂ lbÀ
sk¡³Udn kvIqÄ Ago¡Â, I®qÀ
Kh. ^njdokv shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ
sNdph¯qÀ
a{Zk¯pÂ dlvam\nb hn F¨v Fkv Fkv, ]Svt\, ImkÀtKmUv
Kh. hn F¨v Fkv Fkv I¿qÀ, ImkÀtKmUv
Kh.lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Nota\n, ImkÀtKmUv
Kh.lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ DZn\qÀ, ImkÀtKmUv
Fkv F^v Fkv Cw¥ojv aoUnbw kvIqÄ
cmPmkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ \oteizcw
kn F¨v Fw sI Fkv, Pn hn F¨v Fkv Fkv tIm«¸pdw
ImkÀtKmUv
F³ Pn H IzmÀt«gvkv Kh. lbÀ kvIqÄ, amcn¡p¶v, tImgnt¡mSv
hnthIm\µ tImtfPv
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ BgvNh«w

58

57
58
59
60
61
62
63
64

18/02/2015
19/02/2015
19/02/2015
19/02/2015
23/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
25/02/2015

Kh. t_mbvkv F¨v Fkv Fkv at©cn, ae¸pdw
Kh. bp ]n kvIqÄ IpS§Â
Pn F¨v Fkv Fkv ]oent¡mSv
Pn F¨v Fkv Fkv Ipäa¯v, sNdph¯qÀ
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ tImtcmw
Pn F¨v Fkv Fkv taXnÂ
Pn F¨v Fkv Fkv IpªnawKew
Pn hn F¨v Fkv Fkv Imª§mSv, Imª§mSv ku¯v

3. tUm.sP. Pമീള േദവി,
േദവി, െമi

Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1

27/06/2014

2

27/06/2014

3

27/06/2014

4

31/07/2014

5

01/08/2014

6

04/08/2014

7

04/08/2014

8

06/08/2014

9

06/08/2014

ImÀ½Â dmWn ]»nIv kvIqÄ, hmcym\n¡mSv
Kh. thmt¡jWÂ lbÀ kvIqÄ XnS\mSv, tIm«bw
Kh. thmt¡jWÂ lbÀ kvIqÄ XnS\mSv
skâv tPmk^vkv tImtfPv aqeaäw
Pn hn F¨v Fkv Fkv BcymSv
Fkv F³ {SÌv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ ]Ån¸mSv, \§ymÀIpf§c
sI sI Ipªp]nÅ sat½mdnbÂ Kh. ssl kvIqÄ A¼e¸pg
skâv tPmk^v tKÄkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, Be¸pg
skâv tPmk^v tKÄkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, Be¸pg
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10

07/08/2014

11

07/08/2014

12

08/08/2014

13

08/08/2014

14

11/08/2014

15

11/08/2014

16

18/08/2014

17

18/08/2014

18

22/08/2014

19

17/09/2014

20

18/09/2014

21

22/09/2014

22

22/09/2014

23

26/09/2014

24

26/09/2014

25

29/09/2014

26

08/10/2014

27

10/10/2014

28

14/10/2014

29

14/10/2014

30

18/10/2014

31

18/10/2014

32

24/10/2014

entbm XIII lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, Be¸pg
entbm XIII lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, Be¸pg
Sn.sI.am[h sat½mdnbÂ tImtfPv \§ymÀIpf§c
_Y\n _menImaTw tKÄkv ssl kvIqÄ
Fkv F³ {SÌv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, \§ymÀIpf§c
k\mX\ [À½ tImtfPv
Pn hn F¨v Fkv Fkv BcymSv
Pn hn F¨v Fkv Fkv BcymSv
skâv tXmakv ssl kvIqÄ ]p¯\§mSn
Kh. tamUÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ
Kh. tImtfPv \m«Iw, tIm«bw
Kh. tKÄkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, Be¸pg
Kh. tKÄkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, Be¸pg
Kh. tamUÂ F¨v Fkv Fkv & hn F¨v Fkv Fkv
Kh. tamUÂ F¨v Fkv Fkv & hn F¨v Fkv Fkv
Kh. tamUÂ F¨v Fkv Fkv & hn F¨v Fkv Fkv
almßmKmÔn bqWnthgvknän
\Sphäw shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ
almßmKmÔn Kh. lbÀ kvIqÄ ]me, tIm«bw
sSIv\n¡Â lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ ]pXp¸Ån
s]m³Ip¶w hÀ¡n kvamcI Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, ]m¼mSn
skâv tPmÀPvkv Kh. shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ ]pXp¸Ån
skâv tPmÀPvkv Kh. shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ ]pXp¸Ån

60

33

24/10/2014

34

29/10/2014

35

29/10/2014

36

06/11/2014

37

06/11/2014

38

07/11/2014

39

07/11/2014

40

13/11/2014

41

13/11/2014

42

25/11/2014

43

25/11/2014

44

26/11/2014

45

01/01/2015

46

05/01/2015

47

06/01/2015

48

09/01/2015

49

09/01/2015

50

13/01/2015

51

13/01/2015

52

19/01/2015

53

19/01/2015

54

20/01/2015

55

20/01/2015

almßmKmÔn Kh. F¨v Fkv Fkv ]me, tIm«bw
Pn F¨v Fkv Fkv sXmSp]pg
Kh shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sXmSp]pg
Kh lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Imcm¸pg
Kh lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Imcm¸pg
Pn F¨v Fkv Fkv sXmSp]pg
Kh shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sXmSp]pg
Kh shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ adnb¸Ån
Kh shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ adnb¸Ån
s]m³Ip¶w hÀ¡n kvamcI Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, ]m¼mSn
skâv sk_mÌy³kv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ AbÀ¡p¶w
Kh. tImtfPv aq¶mÀ
\Sphäw shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ
\Sphäw shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ
Fkv sI hn Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ \o−qÀ.]n.H, tIm«bw
BÀ. hn Kh. shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ tN\¸mSn
Fkv sI hn Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ \o−qÀ.]n.H, tIm«bw
Fkv F³ {SÌvkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, Fkv F³ ]pcw tNÀ¯e
Fkv F³ {SÌvkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, Fkv F³ ]pcw tNÀ¯e
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, Fkv FÂ ]pcw
Pn Fkv Fw, Pn F¨v Fkv Fkv, Fkv.FÂ ]pcw Be¸pg
F _n hnemkw lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ apl½.]n.H Be¸pg
F _n hnemkw lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ apl½.]n.H Be¸pg

61

56

18/02/2015

57

18/02/2015

58

18/02/2015

BÀ. hn Kh. shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ tN\¸mSn,
hngn¡nt¯mSv
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, CSt¡men, tIm«bw
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, CSt¡men, tIm«bw

62

9 ി.
4. േഡാ.
േഡാ. ലിസ
ി. േജാസ് , െമi
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1.

23/07/2014

2.

10/10/2014

3.

25/10/2014

4.

27/10/2014

5.

29/10/2014

6.

10/11/2014

7.

01/01/2015

8

05/01/2015

9

05/01/2015

10

05/01/2015

11

07/01/2015

12

17/01/2015

13

20/01/2015

14

20/01/2015

15

21/01/2015

16

28/01/2015

17

04/02/2015

18

04/02/2015

19

05/02/2015

X³_olpÂ CÉmw lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, ImkÀtKmUv
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, t\cnbawKew
Kh.ssl kvIqÄ, s]mbvI
{io\mcmbW Kpcp tImtfPv Hm^v BÀSvkv & kb³kv, tImXawKew
amÀ Ìo^³ shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, hmfIw
amÀ XntamXntbmkv sat½mdnbÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ ]m¼mIpS
skâv tXmakv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ
Kh. CuÌv ssl kvIqÄ, aqhmäp]pg
Kh. tamUÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sNdph«qÀ
Kh. shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, ]memcnawKew
Kh. tamUÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sNdph«qÀ
Fw ssh Fkv F¨v kvIqÄ sIm«phÅn¡mSv
skâv Atemjykv ssl kvIqÄ
Fkv F³ hn lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ t\mÀ¯v ]dhqÀ
ImÀ½Â Cw¥ojv aoUnbw kvIqÄ
Kh. F¨v Fkv Fkv Ggn¡c
C³^âv Pokkv ]»nIv kvIqÄ
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Beph
e£van tImtfPv t\mÀ¯v ]dhqÀ

63

5. Uീമതി.
Uീമതി. െക.
െക.എ. `ളസി,
`ളസി, െമi
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1.

20/12/2014

2

20/12/2014

3

20/12/2014

4

18/02/2015

5

19/02/2015

6

20/02/2015

7

20/02/2015

8

20/02/2015

9

21/02/2015

10

21/02/2015

11

23/02/2015

12

23/02/2015

13

23/02/2015

14

23/02/2015

15

23/02/2015

16

23/02/2015

17

23/02/2015

18

23/02/2015

At{Km C³Ukv{SnbÂ sSIv\n¡Â C³Ìnäyq«v hS¡t©cn
F Fkv Fw Fw lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ
kn hn Fw lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ h−mgn
Fw F³ sI Fw lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Nn¯vewtNcn, ]me¡mSv
Fkv Fw Fw, F¨v Fkv Fkv ]g¼etImSv, ]me¡mSv
{Imh³ FÂ Fw Fkv ssl kvIqÄ sImÃw
Kh.tXme\qÀ, ]me¡mSv
skâv tPmk^vkv tIm¬shâv Pn F¨v Fkv kvIqÄ sImÃw
]pWy BÀSvkv tImtfPv am¯qÀ ]me¡mSv
]n sI ssl kvIqÄ a¶{] ]me¡mSv
Kh. Tu¬ bp ]n Fkv sImÃw
Kh. F¨v Fkv shÌv sImÃw
`hm\n hnZym aµnÀ NnXen, ]me¡mSv
lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Ip¶¯qÀ
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Ing¡t©cn ]me¡mSv
Be¯qÀ tImþHm¸tdäohv tImtfPv, _m¦v tdmUv, Be¯qÀ
amXm A¡mUan ]g¼et¡mSv
Fkv Fw Fw lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ ]g¼et¡mSv ]me¡mSv
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19

24/02/2015

20

24/02/2015

21

24/02/2015

22

24/02/2015

23

24/02/2015

24

24/02/2015

25

25/02/2015

26

25/02/2015

27

25/02/2015

28

25/02/2015

29

25/02/2015

30

26/02/2015

31

26/02/2015

32

26/02/2015

33

26/02/2015

34

26/02/2015

35

26/02/2015

36

26/02/2015

37

26/02/2015

38

26/02/2015

39

27/02/2015

40

27/02/2015

tNe¡c sk³{SÂ kvIqÄ XriqÀ
skâv tPmk^vkv tIm¬shâv Pn F¨v Fkv kvIqÄ sImÃw
eqÀ±v amXm ssl kvIqÄ awKew Umw ]me¡mSv
kn F lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Ab¡mSv ]me¡mSv
skâv tkthygvkv sk³{SÂ kvIqÄ awKew Umw ]me¡mSv
{Imh³ FÂ Fw Fkv ssl kvIqÄ sImÃw
skâv Atemjykv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sImÃw
Pn.F¨v Fkv Fkv FcpabqÀ ]me¡mSv
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Ip\ntÈcn
Sn.sI.Un.Fw Kh.hn.F¨v.Fkv.Fkv & F¨v.Fkv.Fkv Dfnbt¡mhnÂ IS¸m¡S
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ tImbn¡Â sImÃw
Kh. tKÄkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, Be¯qÀ, ]me¡mSv
tacn amXm ssl kvIqÄ, ]¶nb³Ic
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ shÌv IÃS, sImÃw
Pn F¨v Fkv apSÃqÀ ]me¡mSv
{io \mcmbW tImtfPv Be¯qÀ, ]me¡mSv
skâv t]mÄkv sk³{SÂ kvIqÄ Be¯qÀ, ]me¡mSv
tImtfPv Hm^v Ass¹Uv kb³kv, hSs¡t©cn ]me¡mSv
Kh F¨v Fkv Fkv hÅn¡ogv Imh\mSv sImÃw
Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ a§mSv sImÃw
_n.Fkv Fkv h\nXm tImtfPv Be¯qÀ,]me¡mSv
{_lvamWvUkzman
inhtbmKn
_n.FUv
s{Sbn\nwKv
tImtfPv,
Be¯qÀ,]me¡mSv
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41

28/02/2015

42

28/02/2015

43

02/03/2015

44

03/03/2015

45

03/03/2015

46

05/03/2015

47

09/03/2015

48

09/03/2015

tamUÂ sk³{SÂ kvIqÄ Be¯qÀ, ]me¡mSv
{_lvamWvUkzman inhtbmKn KpcpIpew lbÀ sk¡³Udn
Be¯qÀ,]me¡mSv
{Ikâv tImtfPv Hm^v \gvknwKv Be¯qÀ
sF.Pn.Fw shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ sImÃw
skâv tacokv _Y\n kvIqÄ sImÃw
tdmbÂ tImtfPv & I¼yqt«gvkv, sImÃw
a¶w sk³{SÂ kvIqÄ ]\w¼ä
Kh. bp ]n kvIqÄ ameqÀ

kvIqÄ,
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അq&ായം 9
hnhml]qÀÆ Iu¬knenwKv
tIcf¯nse hÀ²n¨p hcp¶ hnhmltamN\§Ä, hnhmtlXc _Ô§Ä, inYneamIp¶ IpSpw_ _Ô§Ä
F¶nhbpsS ]Ým¯e¯nemWv tIcf h\nXm I½oj³ hnhmlnXcmIphm³ X¿msdSp¡p¶ bphXobphm¡Ä¡v
hnhml]qÀÆ hnZym`ymkw F¶ ]²Xn cq]oIcn¨Xv. hnhmltamN\w Bhiys¸«v IpSw_tImSXnIsf kao]n¡p¶
bphZ¼XnIfpsS F®¯nepÅ hÀ²\bpw hnhml¯n\ptijw Npcp§nb \mfpIÄ¡Iw Z¼XnIÄ
thÀ]ncnbphm\pÅ Xocpam\¯nse¯psa¶Xpw Sn hnjb¯nsâ Kuchw Iq«p¶p. hnhmlPohnX¯ntebv¡v
{]thin¡p¶Xn\v ap¼v hnhmlw, IpSw_PohnXw, Z¼XnIÄ X½nepÅ Bibhn\nabw, am\knI BtcmKyw,
{]P\\ BtcmKyw, Ip«nIfpsS ]cnNcWw XpS§n Ht«sd hnjb§sf¡pdn¨pÅ Aht_m[w bphXobphm¡Ä¡v
\ÂtI−Xv AXymhiyamWv.
sNbvXv \S¯n hcp¶p.

CXn\mbn h\nXm I½oj³ Hcp hnhml]qÀÆ hnZym`ymk ]cn]mSn cq]IÂ]\

hnhml¯n\v X¿msdSp¡p¶ 18 hbÊn\v apIfnÂ {]mbapÅ bphXnIÄ¡pw 21 hbÊn\v apIfnÂ
{]mbapÅ bphm¡Ä¡pw Cu ]cn]mSnbnÂ ]s¦Sp¡mw. hnhn[ hnjb§fnse hnZKv²À ¢mkpIÄ ssIImcyw
sN¿pIbpw kwib§Ä¡v adp]Sn \ÂIpIbpw sN¿p¶p.
tIcf¯nse hnhn[ PnÃIfnÂ 2014þ15 km¼¯nIhÀjw \S¯nb hnhml]qÀÆ hnZym`ymk ]cnioe\
]cn]mSnIfpsS hnhc§Ä NphsS tNÀ¡p¶p.

67

1. sNbÀt]gvk¬ {ioaXn.sI.kn.tdmk¡p«n

Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1

22/07/2014

2

09/09/2014 & 10/09/2014

3

13/09/2014 & 14/09/2014

4

16/10/2014 - 18/10/2014

5

18/11/2014 & 19/11/2014

6

20/12/2014 & 21/12/2014

7

06/01/2015 – 08/01/2015

8

14/01/2015 & 15/01/2015

9

16/01/2015 & 17/01/2015

10

15/01/2015 – 17/01/2015

11

17/01/2015 & 18/01/2015

12

24/01/2015 - 26/01/2015

{]kv ¢_v lmÄ, Xncph\´]pcw
t{ibkv BUntämdnbw, kpÂ¯m³ _t¯cn
HmÀ¡nUv BUntämdnbw, \qÂ¸pg, kpÂ¯m³ _t¯cn
t{ibkv I½yqWnän lmÄ sNdp]pg, I®qÀ
tImþHm¸tdäohv tImtfPv HmUntämdnbw kpÂ¯m³ _t¯cn
ao\§mSn
ss{S_Â tlmÌÂ 44th ssaÂ XhnªmÂ, am\´hmSn, hb\mSv
\qÂ¸pg
am\´hmSn
hb\mS³ sN«n kÀÆokv skmsskän HmUntämdnbw kpÂ¯m³
_t¯cn
t{ibkv BUntämdnbw, am\´hmSn
kn Fkv sF te s{Sbn\nwKv & bq¯v skâÀ tImhfw
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2. AUz.]n.sI.\qÀ_o\m djoZv, െമi
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1

13/10/2014 & 14/10/2014 ae_mÀ tImtfPv Hm^v AUzm³kvUv ÌUokv th§c

2

22/10/2014 & 23/10/2014 Fw.Fkv.Fkv HmUntämdnbw, tImgnt¡mSv

3

18/11/2014 & 19/11/2014 Ip«nbmap HmUntämdnbw, I®qÀ

4

06/12/2014 & 07/12/2014 knsbkvtIm HmUntämdnbw, tImgnt¡mSv

5

02/03/2015 & 03/03/2015 eoKv HmUntämdnbw, In\mtÈcn, tImgnt¡mSv

6

12/03/2015& 13/03/2015

7
8

skan\mÀ lmÄ Kh. tImtfPv, ae¸pdw
18/03/2015 & 19/03/2015 sImSphÅn ]©mb¯v lmÄ, tImgnt¡mSv
21/03/2015 & 22/03/2015 Kh. h\nXm tImtfPv Im¼kv, I®qÀ

3. tUm.sP.{]aofmtZhn, െമi
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1.

30/08/2014 , 11/09/2014 & 12/09/2014

Fkv Un tImtfPv Be¸pg

2.

01/09/2014, 10/09/2014 & 11/09/2014

3

17/09/2014 – 18/09/2014

Kh. tImtfPv HmUntämdnbw \m«Iw
skâv tPmk^v ]mcnjv lmÄ aqeaäw

69

4. tUm.enkn tPmkv, െമi
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1.

27/10/2014

2.

01/01/2015

3

10/01/2015

4

04/02/2015

ssh.Fw._n tImtfPv lmÄ, tImXawKew
skâv tPmk^v lmÄ X¦fw, tImXawKew
Fkv F³ Un ]n lmÄ Iq¯m«pIpfw
sI.IcpWmIc³ sat½mdnbÂ lmÄ sNdph«qÀ

5. Uീമതി.
Uീമതി. െക.
െക.എ. `ളസി,
`ളസി, െമi
Eമ

തീയതി

സ_ലം

നi
1.

08/12/2014

2

09/12/2014

3

24/12/2014

sF F¨v BÀ Un, AbneqÀ
tImtfPv BUntämdnbw
anj³ kvIqÄ ]me¡mSv
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അq&ായം 10
KthjW]T\§Ä, Pസിqീകരണ7N,
Pസിqീകരണ7N, ൈലtറി,
ൈലtറി, പരസ&7N

KthjW]T\§Ä
സ് 4ീകN അഭിമഖീകരി<2 Pശ
• 7െള<റിC് പഠനം നട,ി സ Dാരിേലയ് D് xപാ ശ ന1Vക എ2ത് വനിതാ
ക

ീഷനി1 നി;ിപ
€ മായ ചമതലകളി1 ഒ2ാണ് .

2014-þ15 km¼¯nI hÀj¯nÂ ]qÀ¯nbmb KthjW]T\§Ä

NphsS tNÀ¡p¶p.

1. eb§fnse Ip«nIfpsS {]iv\§Ä
2. ssk_À IpäIrXy§Ä
3. Cuäs¯mgnemfnIfmb kv{XoIfpsS {]iv\§Ä
4. aZy]m\ioew þ ]pXnb {]hWXIÄ
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_p¡vseäv, t{_mjÀ
kv{Xo

kpc£¡v

{]kn²oIcn¨p.

Hcp

ssI¸pkvXIambn

tIcf

h\nXm

I½ojsâ

‘kv{Xo

kwc£W \nba§Ä’

\nba§Ä¡p ]pdta \nbakpc£ Dd¸m¡m\pÅ kwhn[m\§fpsS hnhc§fpw ASn-b-

´cL«§fnÂ _Ôs¸Sm\pÅ amÀ¤§fpsaÃmw AS§p¶ ka{Kamb ]pkvXIw kuP\yambn hnXcWw sNbvXp
hcp¶p.
kv{XoIfpsS kpc£¡v {]tbmP\s¸Sp¶ 20 \nba§fpsS efnXamb ]cn`mjbmWv ]pkvXI¯nsâ apJy
DÅS¡w.
Cu \nba§fpambn _Ôs¸« t^mapIfpsSbpw aäpw amXrIbpw DÄs¸Sp¯nbncn¡p¶p.
Chbv¡p]pdta, ASnb´ncL«§fnÂ hnfnt¡− t]meokv, h\nX, \nÀ`b, t\mÀ¡, ssk_À ss{Iw, ssNÂUv
sse³, jo SmIvkn XpS§nb 70þÂ]cw slÂ]v sse³ \¼cpIfpw sslth, dbnÂ AeÀ«pIfpw A\p_Ôambn
tNÀ¯n«p−v.
PnÃIfnse
s{]m«£³
Hm^okÀamcpsSbpw,
kmaqlyt£a
Hm^okÀamcpsSbpw
hnhc§fpw
]pkvXI¯nep−v.
kv{XoIÄ¡v th− hnhn[ tkh\§Ä e`yam¡p¶ kwLS\IfpsS taÂhnemk§Ä
PnÃXncn¨p tNÀ¯n«p−v.
h\nXm¡½ojs\¸änbpÅ hnhn[ hnhc§Ä Adnbm\pÅ Fkv.Fw.Fkv kwhn[m\¯nsâ hniZmwi§fmWv
asämcp {]tXyIX. ]cmXn \ÂIm\pw ]cmXnbpsS ØnXn Adnbm\pw Cu kwhn[m\¯neqsS Ignbpw. I½oj³
A²y£, AwK§Ä, sk{I«dn, UbdIvSÀ F¶nhcnÂ \n¶pÅ hnhc§Ä, Hmtcm PnÃbnsebpw sjÂäÀ tlmapIÄ,
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tkh\ZmXm¡Ä, ^manen Iu¬skenwKv tI{µ§Ä F¶nhbpsS hnhc§Ä, AZme¯nsâ hnhcw F¶nhsbms¡
Fkv.Fw.FknepsS Adnbmw.
hnhn[ hnhml\nba§Ä, hnhmltamN\\nbaw, IpSpw_t¡mSXn \nbaw, Poh\mwi¯n\pÅ \nbaw,
ho«nsebpw sXmgnenSs¯bpw ]oU\§fnÂ \n¶pw kwc£W¯n\pÅ \nbaw, kv{XoIÄ¡pw, Ip«nIÄ¡pw
FXncmb Ipä§fpw in£Ifpw, ssk_À IpäIrXy§Ä, htbmP\kwc£W \nbaw, kv{XoIsf \nµyambn
Nn{XoIcn¡Â \ntcm[\ \nbaw, enwK\nÀ²mcW \ntcm[\\nbaw, AdÌv sN¿pt¼mÄ ]ment¡− \n_Ô\IÄ
XpS§n kv{XoIÄ Adntb− Hs«Ãm \nba§fpw ]pkvXI¯nÂ DÄs¸Sp¯nbncn¡p¶p.
]pkvXIw \hw_À 21þ\v ]©mb¯v kmaqly\oXn a{´n Fw.sI.ap\oÀ {]Imi\w sNbvXp. ImkÀtKmUv PnÃm
]©mb¯v
{]knUâv
]n.]n.
iymafmtZhn
]pkvXIw
Gäphm§n.
ImkÀtKmUv
hnZym\KdnÂ
kmaqlyZn\mtLmj¯nsâ DZvLmS\thZnbnemWv ]pkvXI¯nsâ {]Imi\w \S¶Xv.

ൈലtറി വിഭാഗം

സ് 4ീകളറി•ിരിേDI

വിവിധ

നിയമ7െള

സംബwിC

പസ് തക7ളെട ഒM വിപലമായ േശഖരം തെ2 വനിതാ ക

ീഷ

പസ് തക7ND്
ൈലtറിയിലI് .

പറെമ

എÃm

േമഖലയിലംെപ

സ് 4ീകളെട ഉ2മന,ി= േവIി

b : ഡ…് സം അതി=പറെമ സ് 4ീകെള
Pവ ,ി<2 സംഘടനാഭാരവാഹികളം നിയമ വിദ&ാ ‹ികളം എം.എസ് .ഡ»yp സ
സംബwി<2

വിഷയ7ളി1

ഉപേയാഗs¸ട,ിവMT. റിt¸m
þഓളം പസ് തക7N ക

ഗേവഷണം

നടA2

വിദ&ാ ‹ികളം

ക

ീഷsâ

ൈലtറി

വ ഷം 44,305/- Qപയെട പസ് തക7N ൈലtറി<േവIി വാ7ിയി I് . ഇt¸mN 2000

ീഷsâ പസ് തകേശഖര,ിലI് .

േജ ണലകളം വMATമI് .

ഗേവഷണ

ഇതി= പറെമ ആ=കാലിക Pസിqീകരണ7ളം നിയമ
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പരസ&7ളില> െട േബാധവ1Dരണം
േബാധവ1Dരണമാണ് സ് 4ീശാKീകരണ,ിന് ഏ)വം നÃ മാ ഗ
k ം എ2ാണ് വനിതാ ക
ഉt±ശ&േ,ാെട താെഴ പറയ2 േബാധവ1Dരണ പരിപാടികN നടLവ ഷം ക

ീഷ

ീഷsâ കെI,1. ഈ

ഏsäടA നടAകയIായി.

1. പ4Lരസ&ം
2. േഡാക&െമ…റി Pദ ശനം
b
3. േtാഷ , ബD് sല)് , േപാസ
എക
9 ിബിഷ

1. പ4പരസ&ം
വനിതാ

ക

ീഷsâ

അത&8ാേപ;ിതമാണ് .

Pവ ,ന7െള<റിC്

ജന7െള

അറിയി<2തിന്

പ4മാധ&മ7ളില>െടയh

പരസ&ം

ഇ2് സ് 4ീകN Pേത&കിCം വിദ&ാ ‹ിനികN അഭിമഖീകരി<2 ഭീഷണിയാണ് െമാൈബ1

േഫാണിsâ ദMപേയാഗം. െമാൈബ1 േഫാa എ7െനെയÃmw ദMപേയാഗം െച~s¸ടT. െമാൈബ1 മേഖന ലഭി<2
ഭീഷണികN എPകാരം ൈകകാര&ം െച~ാം എ2ിവെയÃmw വിശദമാ<2 പ4പരസ&§Ä¡v റിt¸m

് വ ഷ,ി1 18 ‘സി’,

‘ഡി’ േˆഡ് പ47ളി1 Pസിqീകരി<കയIായി. 20,64,241/- Qപ ഈ ഇന,ി1 െചലവഴി<കയIായി.

2. േഡാക&മ…റി
മ…റി//ആഡിേയാ/
ആഡിേയാ/വീഡിേയാ സ് േപാ കളെട Pദ ശനം
“aZymkànbpw IpSpw_{]iv\§fpw” “CâÀs\änsâ Zpcp]tbmKw” F¶o hnjb§fnÂ h\nXm I½oj³

hoUntbm kvt]m«pIÄ \nÀ½n¡pIbpw BbXv hnhn[ Zriyam[ya§Ä hgn {]ZÀin¸n¡pIbpw sNbvXphcp¶p.
IqSmsX, I½oj³

നി

ിC tUmIypsaâdnIÄ,

skan\mÀ, hÀ¡vtjm¸pIÄ XpS§nb s]mXp]cn]mSnIfnÂ
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P\§Ä¡v ImWm\pÅ

Ahkcsamcp¡n.

h\nXm I½ojsâ ]ckyw KSRTC _ÊpIfnÂ {]ZÀin¸n¨p. 14

PnÃIfntebpw KSRTC _ÊpIfnÂ 4,500/þ cq] {]Xnamk \nc¡nÂ aq¶p amkt¯bv¡mWv ]cky§Ä
{]ZÀin¸n¨Xv.
ZqcZÀi³ kaÀ¸n¨ aoUnb ¹m³ A\pkcn¨v h\nXm I½oj³ “kmaqly]mTw” F¶ ]cn]mSn 2014þ2015
km¼¯nIhÀj¯nÂ kvt]m¬kÀ sNbvXp. kv{Xo imàoIcWhpambn _Ôs¸« hnhn[ hnjb§sf¡pdn¨v
sNbÀt]gvk¬, sa¼ÀamÀ, tem Hm^okÀ, aäp hnZKv²À F¶nhsc ]s¦Sp¸n¨psIm−v \S¯nb {]kvXpX
t^m¬þC³þ]cn]mSn kv{Xo imàoIcW t_m[hÂ¡cW¯n\v hfscb[nIw klmbIcambncp¶p. CXp IqSmsX
ZqcZÀi\nÂ h\nXm I½ojsâ ]cky§Ä, {lkzNn{X§Ä F¶nhbpw {]kvXpX aoUnb ¹m\nsâ `mKambn
kwt{]jWw sNbvXp.
ക
ന1കാ

ീഷsâ ആഡിേയാ സ് േപാ കN ക

&>ണി)ി എഫ് .എം tdഡിേയാ “മാsämലി” വഴി വയനാ ി1 \ടത1 Pചരണം
സാധിC. ആഡിേയാ സ് േപാ കN ആകാശവാണി, മ)് സH കാര& എഫ് .എം. ചാനലകN എ2ിവ മേഖന േPഷണം

െച~കയIായി.

സ് 4ീധനം, ഗാ ഹികാതിEമം, സH ണ
y ാഭരണ-മം എ2ീ സാമ>ഹിക വിപAകNെDതിെര അവേബാധം

œഷ് ടി<2തി1 Pസ് `ത പരസ&7ND് ഒരളവവെര കഴി•ി I് .

െമാൈബ1 േഫാണില>െട െപaV ികെള ചതിയി1

s¸ടA2െത7െന, െചറിയ V ികെള ൈലംഗിക പീഡന,ി1 നിTം ര;ി<2തി1 ര;ക ,ാDളെട പz് , േജാലി
സ_ലെ, ൈലംഗിക പീഡനം തടയാ=h മാ ഗ
k ം എ2ിവെയ<റിCh േബാധവ1Dരണ,ിന് ¬സH ചി47N വളെര
സഹായി<TI് . 23,09,905/- ല;ം Qപ ഈ ഇന,ി1 നടLവ ഷം െചലവഴി<കയIായി.
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െസമിനാ നിയമേബാധവ1Dരണ പരിപാടികN
മ

വ ഷ7ളിെല2േപാെല

റിt¸m

വ ഷം

താെഴ

പറയ2

വിഷയ7ളി1

സംസ_ാനAടനീളം

നിയമേബാധവ1Dരണ പരിപാടികN/ െസമിനാറകN നടAകയIായി.

1. ജാˆതാസമിതി – ഉt±ശ&വം ല;&വം Pവ ,ന രീതിയം
2. സ് 4ീധന നിേരാധന നിയമം
3. ഗാ ഹികാതിEമ7ളി1 നിTം സ് 4ീകND് സംര;ണം ന1V2 നിയമം
4. ->ണഹത& œഷ് ടി<2 ആേരാഗ& Pശ
• 7N
5. വിവാഹ നിയമ7N
6. േജാലിസ_ലെ, ൈലംഗിക പീഡനം
7. െപaവാണിഭ,ിsâ Pധാന കാരണ7N
8. െമാൈബ1 ദMപേയാഗം, Vടംബേകാടതി നിയമം
9. വനിതാ ക

ീഷsâ Pവ ,നം

10. വേയാജന7N<h നിയമം
ജാˆതാ സമിതി ശKിs¸ടA2തി=േവIിയh േബാധവ1Dരണ,ി=േവIി വനിതാ ക

ീഷ

ഒM മാ ഗ
k േരഖ

ത~ാറാDിയി h`ം ആയത് എÃm െസമിനാറകളിലം ജാˆതാ സമിതികND് വിതരണം െച~കയം െചയ് `.

മീഡിയ േമാണി)റിംഗ് െസ1

kvv{XoIfpsS

{]iv\§Ä GsäSp¡p¶Xnepw, ssIImcyw sN¿p¶Xnepw kv{Xosb AhXcn¸n¡p¶Xnepw

am[ya§Ä ]n³XpScp¶ ssienbnÂ amä§Ä hcpt¯−Xnsâ BhiyIX DÄs¡m−psIm−mWv h\nXm I½oj³
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aoUnb tamWnädnwKv skÃn\v cq]w \ÂInbXv. am[ya§sf IqSpXÂ kv{Xo kulrZ]cam¡phm\mbn Hmtcm
am[yahpw kz´ambn Hmtcm kv{Xo kulrZ am[ya\bw cq]hXvIcn¨p \S¸m¡Wsa¶v A`yÀ°n¡m³ I½oj³
Dt±in¡p¶p.
CXp kw_Ôn¨v IqSpXÂ am²ya{]hÀ¯Icpambn Bib hn\nabw \S¯m³ {]kv ¢_pIfpambn
tNÀ¶v PnÃtXmdpw skan\mÀ kwLSn¸n¨phcnIbmWv.
CXn\p]pdta, am²ya§fnse kv{Xo]Zhnbpambn _Ôs¸« hnhn[ \nba§sfbpw Ah \nÀt±in¡p¶
]cnlmcamÀ¤§sfbpw ]än kv{Xo {]iv\§fnÂ XmÂ]cyapÅ kmaqlnI{]hÀ¯Isc t_m[hXvIcn¡pIbpw
AhcpsS klmbt¯msS ^e{]Zamb am²ya\nco£Ww km²yam¡pIbpw sN¿pIbmWv asämcp e£yw.
skan\mÀ]c¼cbpsS kwØm\Xe DZvLmS\w \hw_À 11þ\v Xncph\´]pc¯v kmaqlnI\oXn a{´n
Fw.sI.ap\oÀ \nÀÆln¨p. FdWmIpfw, tIm«bw PnÃIfnepw skan\mdpIÄ \S¶p.
kmaqly\oXn Zn\mtLmjw
kmaqlyZn\mtLmj¯nsâ `mKambn kmaqlnI\oXn hIp¸v 2014 \hw_À 21, 22, 23 XobXnIfnÂ ImkÀtKmUv
kwLSn¸n¨ tafbnÂ tIcf h\nXm I½oj³ ]s¦Sp¯p.
DZvLmS\thZnbnÂ¯s¶ I½ojsâ ]pXnb
]pkvXIamb ‘kv{Xo kwc£W\nba§Ä’ –fpsS {]Imi\w a{´n Fw.sI.ap\oÀ \nÀhln¨p.
I½ojsâ {]ZÀi\ÌmfnÂ I½ojsâ hnhn[ {]hÀ¯\§sfbpw tkh\§sfbpw kw_Ôn¨ hnhc§fmWv
apJyambpw {]ZÀin¸n¨Xv. h\nXm I½oj³ F´v, F´n\v, ]cmXn \ÂtI−Xv F§s\, GsXms¡ Imcy§Ä
D¶bn¡mw, I½ojsâ apJy{]hÀ¯\§fmb AZme¯pw, Iu¬skenwKpw, Pm{KXmkanXnIÄ, IemebtPymXn,
hnhml]qÀÆ Iu¬skenwKv, hnhc§Ä Adnbm³ Fkv.Fw.Fkv, aäv tkh\§Ä, ASnb´nc kmlNcy§fnÂ
hnfnt¡− \¼cpIÄ XpS§nbhsbms¡ t]mÌdpIfneqsS hnhcn¨ncn¡p¶p.
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IqSmsX, kv{XoIÄ t\cnSp¶ {][m\ {]iv\§sf¸än ap¶dnbn¸p \ÂIp¶ eLpNn{X§fpsS {]ZÀi\hpw
Hcp¡nbncp¶p.
KmÀlnI]oU\w,
sXmgnenSs¯
]oU\w,
hnhml[qÀ¯v,
AÚmXcmb
A\ykwØm\¡mcpambpÅ
hnhmlw,
aZyhn]¯v,
CâÀs\änse
NXn¡pgnIÄ,
s]¬Ipªp§tfmSpÅ hnthN\w XpS§nb ]¯ntesd {lkzNn{X§fmWv {]ZÀin¸n¨Xv.

Pm{KXmkanXnIÄ,

]cmXn kzoIcn¡m³ Iu−À kÖoIcn¨ncp¶p. hnhn[ {]iv\§Ä kw_Ôn¨ D]tZi \nÀt±i§fpw
ÌmfnÂ \ÂIn.
Pm{KXmkanXnIÄ, kv{Xo kwc£W \nba§Ä, kv{Xoiàn XpS§nb h\nXm I½ojsâ
{]kn²oIcW§fpw ÌmfnÂ kuP\yambn hnXcWw sNbvXp.
Zn\mtLmj¯nsâ `mKambn \hw_À 22þ\v PnÃmXe saKm AZme¯pw BtLmj\KcnbnÂ h\nXm I½oj³
kwLSn¸n¨p.
]cn]mSnbpsS `mKambn kwLSn¸n¨ tUmIypsaâdn tafbnÂ I½ojsâ tUmIypsaâdnIfpw
sSen^nenapIfpw {]ZÀin¸n¡pIbp−mbn.
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അq&ായം 11
ക

b
ീഷനി1 രജിസ
െചയ് ത സംഘടനകN

1. ഭാരത് േസവക് സമാജ്
േകരള Pേദശ് സദ് ഭാവന ഭവ ,
tാമി സ് േകാളനി, കവടിയാ പി.ഒ
തിMവന8പരം
2. ശാ8ി ˆാമം
ചLാ,് , െചാവര.
കവടിയാ , പി.ഒ, പÃpവിള
തിMവന8പരം 695 526
3. േകരള േസാL് ഇ Ukv{Soസ് െഫഡേറഷ ,
ബി1ഡിംഗ് നം. IV/664,
നല
§ ലലം പി.ഒ,
േകാഴിേDാട് 673 027
4. േകാ യം േസാഷ&1 സ {ീസ് െസാൈസ)ി,
േതÃകം പി.ഒ.
േകാ യം 686 016
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5. ആ ഷ ഭാരത് ബµജന േബാധവ1Dരണ ˆാമ
വികസന സമിതി,
ആ ഷ ഭാരത് െസ Š1 ഓഫീസ് ,
നാഥാംVനി പി.ഒ. േമLടി
വയനാട്
6. സായ>ജ& മഹിളാ സമാജം,
സംtാമാം വ താമര പി.ഒ,
കടD1, െകാÃw 691 536
7. ഡവലL് െമ…് ആ;

െസ1L് െഹ1L് െന)് വ D്

(ദ ശ ), IMG. 474,
പനംihി നഗ , െകാCി 682 036
8. മഹാ}ാഗാwി െമേ

ാറിയ1 വനിതാ വികസന

ചാരി)ബിN െസാൈസ)ി,
പാവiാ പി.ഒ,
െകാÃw 690 574

9. സേരാജിനിനായിഡ മഹിളാ സമാജം
കാരേDാണം പി.ഒ.,
തിMവന8പരം
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10. സമസ& മഹിളാ സമാജം,
ക1Lാദം, മാണിDH ശ് േശരി പി.ഒ
പാലDാട് 678 631
11. ഐശH രാ മഹിളാ സമാജം
മMതമa പാല
േചLാറ ജംഗ് ഷ
പ>യLhി, പി.ഒ
െകാÃw 691 537
12. ജവഹ ലാ1 െനഹറ ഇ… നാഷണ1 െഫൗേIഷ ,
പറzിമാംവിള,
െപM7Ãq ,
ആയ> , െകാÃw 691 537
13. അ Cനാ മഹിളാ സമാജം,
മംഗളം, അം‡മ> ,ി പി.ഒ,
പാലDാട് 678 682

14. േകരള െസE റിേയ)് വെമ
ഗവെ·…് െസE റിേയ)് ,
തിMവന8പരം

െവ1െഫയ െസാൈസ)ി,
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15. Uീനാരായണ വനിതാ സംഘം,
എസ് .എ .ഡി.പി.
tാr് ബി1ഡിംഗ് ,
Vല¸ ,
തിMവന8പരം 695 583
16. കരി8ദം വനിതാ േ;മ സംഘം,
കളിചാമരം, കരി8ാനം പി.ഒ,
നീേലശH , കാസ േഗാഡ്
17. വികാസ് വനിതാ േവദി,
ഭരണിDാവ് , മV8പരം പി.ഒ,
ചവറ, െകാÃw 691 585
18. വെമa എംേപ
§ ായ് െമ…് ആ…് µെമa റിേസാ സ്
ഡവലL് െമ…് െസ… ഓഫ് ഇ8&ാ (ഡ»yq.എC് ഐ)
Pി8ാവ , കÃm മD്
മണDാട് പി.ഒ
തിMവന8പരം 695 009
19. നാഷണ1 വെമa െവ1െഫയ െസ…
വനിതാ ഭവ , ആരിയ േകാട് ,
ഒ)േശഖരമംഗലം,തിMവന8പരം 695 125
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20. Pിയദ ശിനി മഹിളാ സമാജം,
പ2േDാട് , േചi> ,
ഒ)േശഖരമംഗലം,
തിMവന8പരം 695 125
21. Pതി;ാ മഹിളാ സമാജം,
മലzര കാ േ,ാലിക് ച C് ,
കാ•ിരംVളം പി.ഒ
തിMവന8പരം 695 524
22. സ് 4ീ നിേകത് വനിതാ െഫഡേറഷ ,
കMണാലയം,
ജനറ1 േഹാസ് പി)1 േറാഡ് ,
തിMവന8പരം 695 037
23. േകരള വ Dിംഗ് വെമa അേസാസിേയഷ ,
നിയ കtâm¬െമ…് െഹൗസ് ,
വികാസ് ഭവ

പി.ഒ

തിMവന8പരം 695 033
24. ˆാമീണ സ് 4ീ ഉ2മന േ;മ സമാജം,
5th വാ ഡ് , ഇടവ ം പി.ഒ
തലേയാലLറi് ,
ൈവDം, േകാ യം 686 605
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25. മാmി സാ;രതാ സംഗം,
െവ ിേDാണം, കാവാടിതല,
മണികണ് േഠശH രം പി.ഒ,
തിMവന8പരം 695 013
26. സനാതന മഹിളാ സമാജം,
മ Dാട് , െപMiഴ>» ,
െന~ാ)ി Dര,
തിMവന8പരം 695 126
27. മഹിളാ സമാജം േസാഷ&1 െവ1െഫയ െസ… ,
പാ ിയകല, അMമാZ ,
പ>വാ പി.ഒ, തിMവന8പരം
28. വെമaസ് െവ1െഫയ െസ… ,
േ;4നട, തിMപരം,
കാ¼iഴി•ി.പി.ഒ,
തിMവന8പരം
29. ആN േകരള യ>,് െസ…
(വനിതാവിഭാഗം)
ഏലിേയാട് , എടേDാടം.പി.ഒ
എഴേകാa െകാÃw – 691 505
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30. കിഴ<Dര മഹിളാ സമാജം
Vള¸ .പി.ഒ, തിMവന8പരം – 695 583
31. േബാധി വനിതാ സമാജം,
അMമാ[ , പ>വാ പി.ഒ,
തിMവന8പരം
32. പരസ് പര സഹായ സംഗം, (വെമ സ് വിംഗ് )
വÃpവhി, V2മാവ പി.ഒ,
എറണാVളം 683 518
33. കസ് ` ബാ െമേ

ാറിയ1 മഹിളാ സമാജം,

കാCാപഴ•ി പി.ഒ,
തിMLറം,തിMവന8പരം
34. േജാസഫ് െമേ

ാറിയ1 മഹിളാ സമാജം,

ഇലവാണിDര, വാലിയംേകാട്
െന~ാ)ി Dര,
തിMവന8പരം 695 512
35. േകരള റ>റ1 ഡവലL് െമ…് േസാൈസ)ി,
(വെമ സ് വിംഗ് ),
മംഗലD1, കാ ാDട
തിMവന8പരം 695 572
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36. വെമ സ് ഇ… േˆ)ഡ് ഡലവL് െമ…് േസാൈസ)ി,
ചാവറ പ ം പി.ഒ,
തിMവന8പരം 695 004
37. അ Cന വനിതാ േവദി,
പാറ<2,് മീെത1
െചറLാ പി.ഒ,
മാവ> , േകാഴിേDാട് 673 661
38. െപMzടവിള ഹരിജ

മഹിളാ സമാജം,

െപMzടവിള പി.ഒ,
െന~ാ)ി Dര
തിMവന8പരം 695 124
39. നവേജ&ാതി മഹിളാ സമാജം
കരിംകായം,
കരിംകായം പി.ഒ,
പാലDാട് 678 706
40. അേഡാണ മഹിളാ സമാജം,
ആനDര പി.ഒ,
ഇടDി 685 512
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41. ആദ ശ മഹിളാ സമാജം,
െസ…് ½ാ സിസ് േസവിേയഴ് സ് ച C് ,
േപാനിDര, എലമDര പി.ഒ,
െകാCി 682 026
42. േദശിയ മഹിള സമാജം,
V2Aതായം വയ1,
നടDാവ് പി.ഒ,
േകാഴിേDാട് -11
43. പി. സേരാജിനിയ

സ് മാരക മഹിള സമാജം,

മേrരി,
മലLറം 676 121
44. `ല
§ &താ മഹിളാ സമാജം,
Vലമംഗലം,
വാള േrരി പി.ഒ
മലLറം 676 552

45. മാവ> പrായ,് മഹിളാ സമാജം,
കാ ് േപായി1, മാവ> പി.ഒ,
േകാഴിേDാട് 673 661

87

46. െസ… അDാഡമി േഫാ പിസ് ,
35/761, േനാ ,് ജനതാ േറാഡ് ,
പാലാരിവ ം,
െകാCി 682 025
47. അഹല&ാ
XIV/127, െജ.പി. മഹ1,
V2 Vള7ര,
•LണിAറ,
എറണാVളം
48. സ് 4ീനിേകത

െസ… േഫാ േസാഷ&1 ഡവലL് െമ…് ,

ചാ,[ പി.ഒ,
െകാല
§ ം 691 572
49. ടിL െമേ

ാറിയ1 കNCറ1 െസ… ആ…് ചാറി)ബിN െസാൈസ)ി,

െചലായി1, െവ ംihി,
പനവ> പി.ഒ.,
െനടമ7ാട്
തിMവന8പരം 695 568
50. എ .ഇ.എസ് , വനിതാ േകഷ് മാ േകnം,
െപMzടവിള പി.ഒ,
തിMവന8പരം 695 124
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51. സ് മാ

് അേസാസിേയഷ ,

എസ് .പി. ൈല ,
മലiഴ,
പാലDാട് 678 651
52. േബാധികലാ സാംകാരിക സമിതി,
പി.ഒ. കാരയാട് ,
െമLായ> ,
േകാഴിേDാട് 673 524
53. എ .ഒ.സി.ഇ.അ ഇ8&ാ,
പായം പി.ഒ,
കണ
™
670 704
54. സി.എ . െമേ

ാറിയ1 വനിതാ സമാജം,

അതിയZ ,
ആറാലംമ>ട് പി.ഒ.,
െന~ാ)ി Dര,
55. െക. Pസ2 ചnിക,
ആN േകരള വിേഡാസ് അേസാസിേയഷ ,
)ി.സി. 16/2179,
കണ
y ംമ>ല െമഡിD1 േകാേളജ് പി.ഒ,
തിMവന8പരം 695 004

89

56. ˆാേമാqാരണ മഹിളാ സംഘം,
െപMiല
§ > ,
ഊM iലം
ഉM iലം പി.ഒ
തിMവന8പരം
57. ˆാമവികാസ് െസാൈസ)ി,
േമലകാവ് , മാ ം പി.ഒ.,
േകാ യം 686 652
58. ഭാരത് എഡ&>േDഷ
െസ… അട>

ചാരി)ബിN െസാൈസ)ി

പ,നംതി
59. നേവാദയ മഹിള സമാജം,
സി.എസ് . ഭവ , VലCേDാണം,
കീഴാവ> പി.ഒ, കീഴാവ>
തിMവന8പരം
60. ഭാരത് വനിതാ വികസന െസാൈസ)ി,
നിയ െസ…് േതാമസ് ൈഹ സ് \N,
)ി.)ി.ഐ., േറാഡ് , പാലാ,
ബി1ഡിംഗ് നം. 285/IV
പാലാ, േകാ യം
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61. ധന&ാ മഹിളാ സമാജം,
െപാaകIം, ഒലിംകടവ് പി.ഒ,
പാലDാട് 678 706
62. റ>റ1 ഡവലL് െമ…് െസ… ,
റജി. നം െക.22/80,
Vറവില7ാട് പി.ഒ, േകാ യം
63. േഗ
§ ാബ1 വിഷ ,
സയ സ് ആ…് െടക് േനാളനി എഡ&>േDഷ

െസ…

VIറ പി.ഒ, െകാല
§ ം
64. ദി െസ വ് ഇ8&ാ
െ)iിN േറാഡ് ,
b ് ഹി1, േകാഴിേDാട്
െവസ
65. നവേജ&ാതി മഹിളാ സമാജം
ചാMവിള പ,

വീട് ,

ശിവമD് , െവaെDാല
§ ാ പി.ഒ,
മാട,റ, തിMവന8പരം
66. ‘ഷ
y

എഡ&>േDഷ ആ…് ചാcn)ബിÄ െസാൈസ)ി,
അരീയല
§ > പി.ഒ, മലLറം
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67. അേനH ഷി വെമa െകൗ¬സിലിംഗ് െസ… ,
നിയ മാഡV2ി െ)iിN,
Vതിരവ ം പി.ഒ,
േകാഴിേDാട്
68. ഗാwിഭവ

b ്
ഇ… നാഷണ1 Šസ

ഗാwി ഭവ , പി.ഒ. 39,
പ,ാനാപരം, െകാല
§ ം 689 695
69. െസ… േഫാ HmവേറാN ഡവലL് െമ…് ,
മാതാ ടവ , പി.ബി. നം. 33,
താമരശ് േശരി
േകാഴിേDാട് 673 573

70. kÀ¤t£{X Nmcnä_nÄ {SÌv
sN«n¸pg,
N§\mtÈcn þ 686 104
71. {Snhm³{Uw tkmjyÂ kÀÆokv skmsskän
BÀ¨v _nj]vkv lukv tIm¼u−v,
shÅb¼ew
Xncph\´]pcw
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അq&ായം 12
അംഗ7ND് ചാ vh ജില
§ കN

െചയ േപഴ് സa
Uീമതി.
Uീമതി. െക.
െക.സി.
സി. േറാസ< ി
തിMവന8പരം, വയനാട്
അഡH .]n.sI.[ ബിന റഷീദ് (െമi )
മലLറം,േകാഴിേDാട് , കണ
™
9 ി േജാസ് (െമi )
േഡാ.
േഡാ. ലിസ
പ,നംതി , എറണാVളം കാസ േഗാഡ്
േഡാ.
േഡാ.sP.Pമീള േദവി (െമi )
ആലLഴ, േകാ യം, ഇടDി

{ioaXn.sI.F. `ളസി

(െമi )

െകാÃw, •š , പാലDാട്

