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െെെെ        ാാം ാേി ംാാം ാേി ംാാം ാേി ംാാം ാേി ം    

െെെെ        ിീ ാിീ ാിീ ാിീ ാ        
ആം  
 അിാ ിേീം ിാ അി  ാി ംാെ അിാം 
ൊാ േീ. ം (Functions) ി ഉോം (Functionaries) 
ം (Funds) േ ാ ി ി. ാേി െ െി 

ി  ി ൈം ിം ിാി `ി’ (Kerala Institute of Local 
Administration-KILA)  ോ ാം ി. 
 ി 20 െ ിേീ ആ ിെ ഒേെ േ  
ൈിാാി. ിെ , , ാിം  അിാ ൗ ി  
ഉാ േ ഊ  ി  , അം ആംീാാ  
ി ി  േിം ഏെ ോ ോാ  േി ി. െ 
ോ ൊ േം ം ാ ം , ൊി  ംം  ിിെ 

ാാം ീെ ൊ ഇിെിാം 'ംീ’ എ ംിാിെ  
ഉാാം ിാ. അി ീെ അ െെി എ ീാ. 
ാേി ം ി  ീെ ാിം ിാ  ഇ ാാി.  

എാ  ംെ ിി    ീ േി  ീ ിം 
ീിം ാോ എ ോം ാ. ംി  ീെ അാം 
അാെിം 06 െ ാിാി  ഇ ി ാ. െിം ീം 
ംിം ൊി  ിം ൊ ഇിം ഒേെ അി 
ിോ. േ ാി  52 ാി    ീെിം 
ംാം ഇാ ി, ാിെ ിം  അിാ ിിിം 
ംാാിാ ീ ാിം ഇ. ിാാിെ ാി  ീ  െ 
ിാെിം, ൊി  ാി ിി  േീ ാിോ  ിാ. ംീ 
ിം ം ാാം ീ  ൊി  ംേ (അംി േ) േിെിം, 
ീ ആി  ഉാോ അോ ിി ഉോ ംാി അം 
ംാെോ? ാെ ി  ാാി, ോാ, ി 
ൊി  േി  െ അാം ഇൊം ി ാെ ീെ അാാം 
ിിോ? 

േ ംിാി  ിംീി  േ ാ ാം 
േി  ിി. അി  ാം േിാം ആംി ാാ ിി 
ോ ംിാ ാി ിാ  ിി. ാാ ൊി  
ംം ിി (Sustainability) ഉാി. ഇ ോ ഒേെ ാി   ാ 
ഇെ  ആാിി.  

ഇെ ി  ീ-ാെ ി ാ. അൊ െ 
ീിെ അ  അിം ാിാ. ീ-ാം  ിം ിാ ം 
ഇിെ ൊിെം ീിം ാെം ഒെ െെിം ഒേ അ 
ഇ ഉ. ീി  ിം ി  ിം  ീിി ൊം 
ഉാിം ം ആ ം ീി. അ ിിാാ അെ 
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{]mtbmKnIhXv¡cn¡p¶p. 
{]mhÀ¯nIam¡m\pÅ 
amÀ¤§Ä At\zjn¡p¶p. 

  ിെി  ിീ ിാിി  ിം െ   ിീ 
ിാി ാ, അം എിം ോം െം െ ാി ഉാ 
എൊാ. ാം  ിാിി , ാി ി  ിാി ിെ 
ീിാ  ാിെി , െ  ിീം െ ആിാ (Subjective) 
അാ. ാം ഓോം െ ീിെം െം ആ   ി 
ിോ. 
 ി ിീം ോ  ിേ ാെ , ഇ ാം 
ാി ാാിിം എാ. ി ി  ം അെ 
ാാി  അെ ിം ൊം, ോം അെ ോാിാാം 
ി. ഈ ിെ ോാിി, േിാ, ാി എിാ 
ാി ിീിെ േ. 
 

 

 

 

  

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 ിാ ഈ ിീ ിാിിെ ാം ൈാ  ി.  

1. ാേം (Self Exploration) അ  ം എൈ ി 

ഉോിം െ ഉി ിെം ാെം ിം െ; 

ിോി. ആ ൈ. 

2. ആ  ിാ. െ  എ ാ ിിിാ എ ിിി. 

െ ആ  (Concepts) ിാ. ആാ  ഉാ. 

(Conceptual clarity)ൈർ. 

3. െ  ിം, ി ം, െ  ാാോി ിെം ിാിെം 

ൊ ി (Building Skills) എി ൈി. 

A\p`h§Ä ASnØm\am¡nbpÅ 

NÀ¨, {]hÀ¯\w. (activity) 

A\p`h§sf 
ASnØm\s¸Sp¯nb 

]T\ N{Iw 

\nco£W§Ä 
kmam\yhÂ¡cn¡p¶p. 
Bib§fpw {]tbmK§fpw 

 

\nco£W§Ä {]XnIcW§Ä 

Ch ]¦phbv¡p¶p. (sharing) 

hniIe\w sN¿p¶p. \nKa\§Ä, 
A\´c ^e§Ä Chsb¸än 

Nn´n¡p¶p. (analysis) 
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ിീ അീം ാാിീ അീം ാാിീ അീം ാാിീ അീം ാാ        ിേ ി ാിേ ി ാിേ ി ാിേ ി ാ    ....    

1. െ   അോ ി ിീി ാെ  

െ   അോ ിീം, ആ േെിം ാ ഒ. ഒ  െ   

അോ ിീ/ : 

• ിം ാി അിിിം- ൗിി  ാ, ീിം ിം 
െ  ീം ീി ിാിിം. 

•  ആ  ീിാ  ാ ിാം; ംിിം ാി. 

• ോ ൊെ െ, അ ീം ീിം. 

• ിീി  െെ ീ ാിോി ിെ ോ 
ൊ ോാ  ി ിാിിം. 

• െെ ഒം ിാ  (Move with the pace of group) ാിം. െ 
ി  അാെ ോ എാ ാം ിം േം െെ 
ോൊെ . ിെ ാം അീം ിാി 
അാോെ ാം ി  അിി. 

• ൊം, ഓോോ ിിം അം ാം ഉാം; 
ാാ  ിാ ാം (Blind Spots) ഉാാം. െ അോം 
ി,   ിീാി ാൊ  ിം. 
 

ിെ െ  ിീാ , ഈ ാ  ം ിാം, ഓോ 

േ ിീിം േ േ ഉേം, ീി ം (Outcome) 

ിിിം േം. ഈ ാ  ഒ ം ാാ. ഓോ ിീിം 

െെ ആ , ീ , ാം ി േെി, അി 

ിീം അോാം ൊം. 

ാാിി ,  ിീെ ഒ ീം ആിിം ഇോെ ിീം 

ൈാം െ. എാ  ഒ െിി ോ-ഓിേ  ാി ിീി 

െോൊം ഉാിിം െെ ം ം (Consistency) 

ഉാിെം േം. ഓോ െ  ൈാം ൊി ആ െെ ഉേം 

ീി ം ഏ ിീീിാ ീിെം ോ-ഓിേ   

െേ. ിീി ആ ാ  (Handouts, LCD Projector, Chart Paper, Pen 

etc) ാാിാം ഇ ാിം. 
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െ  ിീി  ാാാി  േ  ം ാിൊ ിീം 

 ീി (Co-facilitator) അംിാ. അിെ ാി   

ിീ   േ   ിാാിിാ  േം  േ. 

െം ആിിീി ാിിെിം, േെ (Consistency) 

ഉേ ോ-ഓിേെ ാ. അൊ െ, ഇൊ ിീം 

 ീം ഒിൊ ിീ ിീിെ (Training of Trainers) ാ 

ഉിാിിം. 

2. ിീ ആം 

െ  ിാൊ െ, ഒ ാ ം ീിം, ാി 

ിീ അീം  ീിി  ഉ ഒ ഇം ാാാ  ിം.  ം  

എൈം േ ൗം േം. ാ  ിിാ  ഉ ീം 

ഉാിിം. ിെി  അോാ െ ോം ം ി ാീം 

ിാം. 

ാെ ാ  ീിം. 

• ാ േ ,  ആിി ാ  
• ാ  േ  
• ോ /Writing Pads 
• Tape 
• ോ ി 
• LCD/Projector/Screen 
• ോ/ോ ാ 

3. െെ െെ 

50 േ  െ ാിിം . എം ാ   ിെ ാിം. 

ിാം ം ം ം ിാം. 

ആ-െ  അാിം ിം. ിം  ം ഒേ അാി  

ഉാിിം അിാം. ാ െ  ിാിെെ ഉൊ  

ോംിം. എാേം ാാം അിേ ആോാ ം 

ഇം ിീി അിാാ. എാ ീം ീ ിാെോ 

ാൊം ീി ാ  ഉാ എം ഉ   ിി  ിീ 

ഉാാ  ാി. ാാ  - ിാാം, ം, ംം ി ീ-ാെ 

ിെം ൊെം ാീി;  ീിിാിിെ ാം. 
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ി ഇെ , അോ   ിി  ി ിാി ോാ 

എ ോാെി , അ ിീ ൈാം ൊെ . ഒ ാ േ  ി  

െി, ിീ ൈാം െേ ോ  അി  എിിാം. ഒി ാി എ 

 ാ  ഇ ാിം. 

െ   അ  ി , ിാ  എിെ 

അിാെിാ ഇം ിീം ോ ോ. എാ  എാം ഒേ ോെ 

ിാെി. ി  െ ാാേ ാ  . അെ 

ാിിാ . ആെം  ാ  ിി. ിോ  ാ  

ി എാ  ാ . 

 ാിം ഉാെിം, അിെ അം എാം ഒേ ോെ 

ംാിെ. ആെിം െി  അി അീം ഇം ഉാം. 

ി  െ അ ,   ൗാി ാ എം അ ാോ, 

ൊ ിെ ിിാോ ിിാോ ഉ ാി ാാിിാം 

ിേ. 

  െിിേ  ൈം അിെ ആിോ. 

െെ ി  െെ ാാ ി  ഉോെിൊ 

അീം ോാാാ. ാെ, അിി  ആെി  െ 

എൈ  (എൈ) െിാം. 

6.     എിെ െിിേ ൊം? 

 ഈ ിീ ിാിി ,  ാം െ ാി ിി   ഉ. 

 ർം ി ിാ , ിീ    ിം  ഇാെ 

 ിി/ോി   ഉാം േം. ഏെിം ി,  ോ 

ൊ ോാ  ിെി    ം അെ െ െി  ോ 

ിി  ോെ ഉ . 

  ിി ീിിം ം  ൊ ാം. ിി ാ  ഒ ി  

ഉാാ  ി. ീ  ഉി  ിോാ  ഇ ി ാിം. 

 െ ി , ഓോ ിം എി ാ  ി. െ ാ  

ൊി  അിിാ  ഒാെ ിോിാ  ആെ. അിാി ാ 

േം ാ  േം ാാം. ിം ഓോ ാം  ീിോം 

അിെ ആ  ാ എ ഉാം. െ എാം ി  ഇെ 

ിാ  ഇ ാിം. 



sP³-UÀ Im-gv-¨-¸mSpw {]m-tZin-I `-c-Whpw

tIc-f C³-kv-än-äyq«v Hm-^v tem-¡Â A-Uv-an-\n-kv-t{Sj³
10



sP³-UÀ Im-gv-¨-¸mSpw {]m-tZin-I `-c-Whpw

tIc-f C³-kv-än-äyq«v Hm-^v tem-¡Â A-Uv-an-\n-kv-t{Sj³
11



sP³-UÀ Im-gv-¨-¸mSpw {]m-tZin-I `-c-Whpw

tIc-f C³-kv-än-äyq«v Hm-^v tem-¡Â A-Uv-an-\n-kv-t{Sj³
12

12 

 

  അം/ിം. ( ിി) 

ഉി   : ാേി ം െ  ാാം  

       : െ   ി എ? എിെ?    

 

ാം ിംാം ിംാം ിംാം ിം:        

ാിെ   :െ   ആിി ീി  ഉാി . 

 :േ  ംിാം - ിി ിം െ   അോ 

ഉേം. ( ) 

 ൊ ി, WCP/ േ  അി  . 

ഉി  ീ/െി  േി അി   

   ാ/ ിാാ . 

ാം ിംാം ിംാം ിംാം ിം:   

ാിെ ൈാിിി ാ/ഇി ിംിാി െ 

ൊ ാ. (ാിാോ േം,  , ി  

ാ)  

ഉി  അ ിേ Assignment. 

ാംംാംംാംംാംം    

ഒാം ിംഒാം ിംഒാം ിംഒാം ിം: 

െ   ിീം - േ  ഉാി . 

ാം ിംാം ിംാം ിംാം ിം:        

ആ ിീി  ിം ഉ  ി . 

ാം/ിി ിം. 

 

    
    



sP³-UÀ Im-gv-¨-¸mSpw {]m-tZin-I `-c-Whpw

tIc-f C³-kv-än-äyq«v Hm-^v tem-¡Â A-Uv-an-\n-kv-t{Sj³
13

13 

 

െെെെ            ിീം ിീം ിീം ിീം ----    ഒാം ംഒാം ംഒാം ംഒാം ം    
(Daily Schedule)(Daily Schedule)(Daily Schedule)(Daily Schedule)    

    
ഒാം ിംഒാം ിംഒാം ിംഒാം ിം    

10.00-10.30 AM    ിേ  
െെെെ    ----1111    

10.30AM – 1.00PM   ഉാം, ആം, ിെ  
1.00PM - 2.00PM   ഉം 
െെെെ    ----2 2 2 2     

2.00PM – 4.00PM   േിെ ീെ അം ിം 
4.00PM - 4.15PM   ാ 
െെെെ    ----    3 3 3 3     

4.15PM – 6.15PM   െർ- ാ ീി  

6.30PM- 8.00PM   ഓ  ോം 
    

ാം ിംാം ിംാം ിംാം ിം    

9.00AM – 9.30AM   ി ിീ അോം 
െെെെ    ----4 4 4 4     

9.30AM – 11.00AM   െർ- അ ആ  

11.00AM – 11.15AM   ാ 

11.15AM – 12.15 PM   െർ അ ആ  ർ... 
െെെെ    ----5 5 5 5     
12.15PM - 01.30 PM    ിംാ ൊി  ിം 

1.30PM – 2.15PM   ഉം 
െെെെ    ----    6 6 6 6     

2.15PM – 3.15PM   ിം, ിംം, ിംീി 
െെെെ    ----7 7 7 7     
3.15PM - 4.00PM   ീാീം 
4.00PM - 4.15 PM   ാ 
4.15PM – 6.15PM   ീാീം ർ... 
6.15PM - 6.30PM   ാ 
െെെെ    ----8888    

6.30PM – 8.15PM   ആം, ിിം ർം ർം  
 

ാം ിംാം ിംാം ിംാം ിം    
9.00AM – 9.30AM   ി ിീ അോം 
െെെെ    ----    9999        
9.30AM – 11.15AM   ീിിം 
11.15AM – 11.30AM   ാ 
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െെെെ    ----10 10 10 10     
11.30AM - 01.15AM   ാെ േ  േി 
1.15PM – 02.15PM   ഉം 
െെെെ    ----11111111    

2.15PM – 4.00PM   ാി ി േം ാിം   
4.00PM - 4.15PM   ാ 

4.15PM – 6.00PM ാി ി േം ാിം 
(ർ...) 

6.00PM - 6.15PM   ാ 
6.30PM - 8.00PM   ാിാി 
   

ാാം ിംാാം ിംാാം ിംാാം ിം    

9.00AM – 9.30AM   ി ിീ അോം 
െെെെ    ----    12 12 12 12     

9.30AM –11.00AM   ിംിം ി ീം 

11.00AM – 11.15AM   ാ 
11.15AM  - 12.15PM   ിംിം ി ീം (ർ..) 
െെെെ    ----13 13 13 13     
12.15AM- 1.00PM   ിംി ആം 

1.00PM – 2.00 PM   ഉം 
2.00PM  - 4.00PM    ിംി ആം (ർ..) 
4.00PM - 4.15PM   ാ 
െെെെ    ----    14 14 14 14     
4.15PM - 6.15PM   ിേം 
6.30- 8.00 PM    ഓ  ോം 
 

അാം ിംഅാം ിംഅാം ിംഅാം ിം    

9.00 AM– 9.30AM   ി ിീ അോം 
െെെെ    ----    15151515    

9.30AM –11.00AM    ിംി ം, ീിാം 

11.00AM – 11.15AM   ാ 
11.15AM - 1.00PM   ിംി ം, ീിാം (ർ..) 

1.00PM – 2.00PM   ഉം 
െെെെ        11116666    

2.00PM – 3.00PM അ  ിീി ോ  ൊേ 
ീ ർ  ിീി 

3.00PM – 3.30PM   അോം , ാം 
 

 



sP³-UÀ Im-gv-¨-¸mSpw {]m-tZin-I `-c-Whpw

tIc-f C³-kv-än-äyq«v Hm-^v tem-¡Â A-Uv-an-\n-kv-t{Sj³
15



sP³-UÀ Im-gv-¨-¸mSpw {]m-tZin-I `-c-Whpw

tIc-f C³-kv-än-äyq«v Hm-^v tem-¡Â A-Uv-an-\n-kv-t{Sj³
16

16 

 

    
ംംംം    

ർർർർ        ംംംം    
(ിി)(ിി)(ിി)(ിി)    

ീിീിീിീി    ഉാിഉാിഉാിഉാി        

1 ഉാം, ആാം, 
ാ ിീം 

20 അം  

2 ിെ  20 അം/   ാ ,   
േ , 
ാ േ ,  
ൈ ോ,  
ി  ോർ, 
 ാർർ െ ,  
ി  

3 െെ ീ  10  െർ 
ിാി 
ാാ  

4 ോോാം ിീം 30   ആിിി 
5 ോീം 10  അം 
 
ർംർംർംർം    
    
1. അം, ിെ , ീ  
 

ിീിാിി  ൊെി ിിി ംാ  ാം 
േം ിീ/  ആാി ിീിാിെ ൊം, ഉം എി 
ി ിീിം. ാേി ാ  ിാ ിിി  ിംി 
ആിെ ാാെി ൊാിിം ഈ െ  േ. 
ിംി ആിെ ാ ിിെിം, അാി െ ിി 
ി  ിി െിാി ഉെിിിിെിം ംിാി ഈ 
ആി  ോ. 

ിെി  ീിം ഉോിാം. ഉാാി  ീി  ഇിെ 
ിിി. 
1). െ  ം ിെ. േ, , ോി െ േ, ാ 

ി  എി ഓോം െ ിി. 
2). െെ  ാി ിി.. അിേം  ഒി എാം ഓോ 

ാ . അോ ി  ിിിി ാി  ം േെി അ 
െിി  ിേിാ  ആെ. ിീ  ി  ഉെ ിോ  
െിി  ിം ഒ ാ ീം എാ  . ിെ ഓോ അംം ീം അെ 
ി  ിി ാി  എിിി േ ിെ െി ോിാ. അ  
ിെിേം ൊി  ം ിെ. ിെോ  േ, 
ം, ോിിം, ംി  എീ ാ  ഉൊ  ിം. ഓോ 
ിെം ാി ിൊ  ാാം ഈ അാ . 

 
2. െെ ീ  
ാം ിെിേം ഓോം ഓോ ാ ി ോിെി അെ 
ീ  എിാാം.  ീ  ാം എാ  . ഇ േി. അ 
എൈിേ ോ  ോ െിി ഇ ഒ ാ േി  ി  ൊം. 
ിീെ ിി െ  അോം അിിാി ീെ ാാ. 
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ംംംം    

ർർർർ        ംംംം    
(ിി)(ിി)(ിി)(ിി)    

ീിീിീിീി    ഉാിഉാിഉാിഉാി        

1 ആം 5 അം  
2 ൊർ 40  

എർൈ 
  ാ ,   
േ , 

ാ േ , ൈ 
ോ, ി  ോർ, 
ാർർ, െ, ി  
ാഔ - അം 1  
േിെ ീെ 
അം ിം 

3 ാഔ ാ 40  ർ 
4  അം 15 അം 
5 ോീം 20 അം 

 
ർംർംർംർം    

ി അാി  ി   . ആ ി  ോി എം 
ിെ ി  ി എം എ. ിീം ിീിാിി  
െം എേ ഈ െ ി ി  ി. ിീ/  
ാെൊി േെ  ോ  െർ അെ 
അിാി ി  ിം, ഒം എൊ ഈ അിാം എം ം. 
ഓോം ാം ോ  ിീ/  ൈ ോർി  3 ോിാി അ 
േെം. 

• േിെ ീ ഇിെ  ംാിെ ീോ  െെ 
അ. 

• േിെ ീെ േ ൈംിാി  ിി (ഏ ി 
അിാ ിി? എാ ാ ? ി ോ  ർി  
ഉർാം. 

• ാി  ഒ ാാ  ീിി  ാാ 

• ീ ാം ാൊ. 

• ാേി ം 50 ാം ീംം ോി ാീംം ി 
ംം ീാ ി ാ  ഉാി. 

• േി  ീെ   ാാ ( ാി, ം,  ിർ, 
, െി  ിെ) 

• ീ ാീം ാ ാ ം ോ. 
 
ാ ി ാ  ോ ോ ൊം. 
എർൈിെ  അാം ിീ/  അ െ  ർെ േിെ ീെ 
അാി െി ി ംി. 
ർ ഓോ ി  ിെം അോെ ാ. അം 1 

(േിെ ീെ അം ിം) ി  ാിർ ൊ  ആെ. 
ിെ ഒാ  ർി  ഉ അിാ  േെം. ർ െ അം 
ം. 
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െെെെ        5555    

12.15PM – 1.30 PM : ിംാ ൊിിം 
ംംംം    

ി  ിി ൊി  ിം ീ-ാ  ി ൈാ 
  ാോ അോ െ   ംാ ആോ എ ാ. 
 
ം ം ം ം     

1 ി  25 ിി 
\w {]hÀ¯\§Ä kabw oXn ഉാി  
1 skjsâ BapJw  15 an\näv Ah-X-cWw  
2 s]mXp NÀ¨ 45 aWn-

¡qÀ  

{Kq¸v 
FIvkÀsskkv 

Nph-sS-sImSp-¯n-«pÅ 
A`ymkw 

3 t{ImUo-I-cWw 25 an\näv Ah-X-cWw ോി 
 

 
അാം അാം അാം അാം     

ിീം  ാിോ ോ (േെ ിാെ ാ ഒി) 
   : 

ാ  ാം െ ീം ാം െ ീ  ാം െ 

എ ഈ ി  േെ. 
ിീ/  ി ോിെ േ  ോ , െ അെ അെ 
െിി , ഏ ി  േെിം ി ിാം. (െ     േ െ 

ാംീി ാെി , ിെ‘ൊാി’ െ    
െൊ  ാം.) ി  ാാി െെെി  എൊ? ി 
ാെി ൊ . 
ിീ ാ ൊി . 

• ി    

• ാീം 

• ിെ ിി   

•  െ 

• ാം ഓി    

• ംിെ ാം ൊി 

• ീിെ ാം െ  

• ം ി 

•     

• ോിെ ിി 
ഓോ ാി േ ൊിി  ാം ഉാാം.   
ൊൊൊൊ    

• ീം ാ ൊി  ിി  ാോ? 

• ഈ ാ  എൊാ? ാം, ിിം, ോെ ിാ, ീ 
ിാ ി ീാി ിൊ, ൈിാി ീെ ാം 
ൊിാാോ? 
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• ീ  ാം െ ോി  ൊ  ീ  ഇെ ൊാോ അ  
െ? ആിം അംീാിാാ ഇം ോി  
െൊ, ീ ാിാ   ഉാോ? (ഉാി, 
ഇോിാം, ൊി  ൊ , േ ആോ 
 ) 

• ഇം ൊി  ിം െ ിാി ാിോ? ഉാ: ാി 
ാി ഉാി , െ എാാം െേിി. 

• ൊി ം േം ിി ാ  എാ? ഇി  ിേം 
ാോ? 

ൈാ ൊി  ിം/ിംാ ൊിിം എി ിി?  
 

അം.അം.അം.അം.5555, , , , 6666    ----    ാഔ – അിാ    
1. ിംാ ൊി  ിം     
2. ീെ ൊി-ിാ  .      

 
ിംാ ൊി  ിെ ാാ  ാി ി അാം ാെ 
. ിെ ാം, ിീി ി ം ി അി ോി 
അാം െൊം. 
 
അാംഅാംഅാംഅാം----1111 
ാെ ാ  േോ  ാെ ഓർിെ ീോ ോ ? 

 

ിിിി            ീീീീ    
ീ  
  
ോ  
ീ  
  
ാേ അൗ 
ം  ഓേ  
െി 
ിി 
ാീ  
ൊ  
ോീ 
ൈ  
ോ  ാം 
ിി 
ി 
ൊി 
ം  
െം 
ിം 
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അാം 2അാം 2അാം 2അാം 2 

ാെ   -   ാാാി ിി ആെ 
ാ    

                ീീീീ                    ീീീീ    
1. 1. 1. 1. ീിെ ോി     
2. 2. 2. 2. ി     
3.3.3.3.ി (ിം)     
4. 4. 4. 4.       
5. 5. 5. 5. ാ ം     
6. 6. 6. 6. ോ  ാം     
7. 7. 7. 7. ാീ േം     
8. 8. 8. 8. ം     
9999. . . . ംിെ 
ാം     
10. 10. 10. 10. േം     

  11111. . . . ാ ാ       
12. 2. 2. 2.   ിി     
13. 3. 3. 3. ാം െ     
14. 4. 4. 4. ം     
15. 5. 5. 5.       
16. 6. 6. 6. െം ൊി     
17. 7. 7. 7. ിെ ി  ാി     
18. 8. 8. 8. ി  ി ാ  
ാ     
19999. . . . ീിെ -െ ൈാം 
െ     
20. 0. 0. 0. ീാ  എ    

  

 
െെെെ    ----6666        

2.15PM – 3.15 PM ിം , ിംം, ിംീി  

 
ംംംം    

enwK  (Gender Equality), enwK k´p-e\w (Gender Equity), ിംീി (Gender 
Justice) F¶nh F´m-Wv,  അം ാാം ി ം XpS-§n-bh  
ിാാ  
ം ം ം ം     

1 ി    
\w {]hÀ¯\§Ä kabw coXn ഉാിഉാിഉാിഉാി     
1 skjsâ BapJw  5 an\näv Ah-X-cWw  

2 െർ CIznän 45 aWn-¡qÀ  {Kq¸v 
FIvkÀsskkv 

 

3 t{ImUo-I-cWw 10 an\näv Ah-X-cWw ോി 
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അാം 1അാം 1അാം 1അാം 1    
ീി 

1. ഒ ാി  േൊം ാി  ഇ  ഒ ൈാി െെ 
ി. എാം ൈ ോ ിിം. അെ ി  അെ അിീി 
ിീം ി. ിീ ഓോ ാ ാിോം അി 
െ  ഒ  ോോ ിോോ ീം. 

2. ാെ  ാ  ഓോാി ാി. 

• ോേ ിാാം േി ാാിാെ   ഒ  ോ ീ. 

• ാേി  ാി  ഒ  ോ ാ. 

• ാീാ ിോാ േിെി  ഒ  ോ ാ. 

• ഏാെി  (single) ഒ  ോ ാ. 

• ാി ോ, ാ അൗോ ഉെി  ഒ  ോ ീ. 
(ഇോെ ഓോ ാിം ിം അി   ാ  ഉാാം, 
ഉോിാം.) 

എാം  ഇിാി ിിിോ , ിീ അോ ിീെ 

ി ിി ി“ഇാ ിിെ ിി” എ . എാോം ഓിെ 
ിിെ ഏം  ഒിം ാി ിിോ േിാ  . ീാം 
അ   (ഏിം ിേ   ) ഉാി  ിിെ ം 
അാ  അിാിിം. 
    

ഈ അാിിം അ ി ഉാ  ാ  ആെ. 
ാെൊിി ോ  ോി ംാിാ  േിിാം. 

• ിെ ി/ി  ആിോ  എ ോി? 

• ിെ അാി ോ ൈ ിേിോ  എോി? 

• ി ിിി  ഇം ിിോ? ിാിോ  എോി?  

• എാം  അം ിാ  എെം? 

•  അം ാാം ി ം എാ? 
 

ി ി ി ി  
അ ം ാം ോ, അ  ഉോിി ാ ിം 
എാംഉാം. ി  ഉ അ  ീം 
ാിെംോൊ  ിെി , ീോി  ിെം, 
ാി ാംാി ി  (Norms) അി ിം, േീി  ാാം. 
A[nI hmb-\¡v         

1. അം. 7 – Ipdp-¡\pw sImänbpw IY 

2. അം. 8 – Ignª Zi-I-§-fnÂ enwK-]-Z-hn-sb-¡p-dn-¨pÅ Nn -́I-fnÂ h¶ amä-

§Ä 
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െെെെ        7777    
3.15- 6.15 AM : ീാീം 
    
ംംംം    

ീ ാീം ആം ിാ. 
ീാീിെ ി  ിാ 
ീാീിെ ിി ാാ  ിാ. 
 

ം  ം  ം  ം      
2 ി  45 ിി 
 

\w {]hÀ¯\§Ä kabw coXn ഉാി  
1 skjsâ BapJw  20 an\näv Ah-X-cWw  

2 imào-I-cWw þ {Kq¸v 
NÀ¨ 

1 aWn-¡qÀ  {Kq¸v 
FIvkÀsskkv 

NmÀ«v t]¸-dp-IÄ, IfÀ 
ImÀUp-IÄ, amÀ¡À t]\-
IÄ, A\p-_-Ô-§Ä 9,10,11,12 

3 4 ¢mÊp-IÄ 
 

40 an\näv Ah-X-cWw  

4 dnt¸mÀ«nMv 20 an\näv Ah-X-cWw  
5 t{ImUo-I-cWw 25 an\näv Ah-X-cWw ോി 

 
 

ീിീിീിീി    
1. ]s¦-Sp-¡p-¶-hsc 4 {Kq¸p-I-fmbn Xncn-¡p-I. Hmtcm {Kq¸pw അംഅംഅംഅം     9999 . . . . 

((((ീാീിെ അർ ), അംഅംഅംഅം     10101010 . (. (. (. (ീാീ േ), 

അഅഅഅംംംം     11111111 . (. (. (. (ി ), അംഅംഅംഅം    12121212. (. (. (. (ീാീെി ിി 

ാാ ) F¶nh (F-Ãmw) hmbn¨v NÀ¨ sNbvXv Hmtcm hnj-b-s¯-¡p-dn¨pw ¢msÊ-Sp-

¡p-¶-Xn-\pÅ Ipdn-¸p-IÄ X¿m-dm-¡m³ Bh-iy-s¸-S-Ww.  

2. {Kq¸nse FÃm Bfp-Ifpw ¢mÊv FSp-¡m³ X¿m-dm-IWw F¶v XpS-¡-¯nÂ Xs¶ Ad-nbn-

¡-Ww.  

3. Hmtcm {Kq¸nÂ \n¶pw Bcv ¢mÊv FSp-¡Ww, GXp A\p-_-Ôs¯ ASn-Øm-\-am¡n 

F¶o Imcy-§Ä {Kq¸v NÀ¨-bpsS Ah-km\w ]cn-io-eI/³ \nÀtZin¡-Ww. CX-\p-k-cn¨v 

Hmtcm {Kq¸nÂ \n¶pw HcmÄ hoXw ¢mÊv FSp-¡-Ww. 

4. NÀ¨ \S-¡p-t¼mÄ, IqSp-XÂ Bi-b-hy-àX thWw F¶p tXm¶nb Imcy-§Ä, {Kq¸nÂ 

A`n-{]mb hyXymkw D−mb Imcy-§Ä, A[nI \nÀt±i§Ä h¶ Imcy-§Ä, F¶nh 

tcJ-s¸-Sp-¯m³ Hmtcm-{Kq-¸nepw Hcmsf BZyw Xs¶ Npa-X-e-s¸-Sp-¯-Ww. Hmtcm {Kq¸n-

sâbpw ¢mÊv Ign-bp-t¼mÄ CXp IqSn Ah-X-cn-¸n-¡³ Bh-iy-s¸-S-Ww. 

5. ¢mÊp-IÄ Ah-X-cn-̧ n¨ coXnbpw AXnÂ h¶ t]mcm-bva-Ifpw kqNn-¸n-¨p-sIm−pw, {Kq¸nÂ 

\n¶pw s]mXp-hmbn dnt¸mÀ«v sNbvX Imcy-§fnÂ hyàX hcp-¯n-s¡m−pw ]cn-io-eI/³ 

skj³ t{ImUo-I-cn-¡-Ww. 
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ഇ ഓോിെം ാാി എൊൊ െേെ ാൗി  
ിിിി. ഉാി, ഒാെ , ാാ ആിിം 
െിിം ഈ ഓോ ം എെ െ എ െ. ഇോെ  
ം. 

• ഓോ ിം ാ േം േം ി, െ ാ  ാ േിാി 
ൊി  അിിെ . 

•  അാിി ാി  എാ  ഓിി. 
 

എാ ം അെ  ൊി  അിി 
ിോ ാ  ിേ. ിീ/  ഇ ിി  ോീി 
ീിിെ ഓോ ിം െ   എെ ി എ  ഉാം. 

ീിാാംീിാാംീിാാംീിാാം    
 _meyw  

(0-þ10) 
Iuamcw (10-þ18) buÆ\w  

(18-þ40) 
buÆ-t\m-

¯cw (40-þ60) 
hmÀ²Iyw 

(60+) 
 B

¬ 
Ip«n 

s]¬ 
Ip«n 

bphmhv bphXn ]pcp-
j³ 

kv{Xo ]pcp-
j³ 

kv{Xo ]pcp-
j³ 

kv{Xo 

ാിി 
ീം 

          

ാ/ം 
ിി  
ാ 

          

ീിം 
 
ൊിി
ം 

          

ാം, 
ാാ
ി െ 
  
ീാ  

          

ൈംി 
ൈംീാ
ി 
ൈംിാാ
  

          

ാീിം 
ാിാ 
 
അി  

          

ആ            
 
 
 



sP³-UÀ Im-gv-¨-¸mSpw {]m-tZin-I `-c-Whpw

tIc-f C³-kv-än-äyq«v Hm-^v tem-¡Â A-Uv-an-\n-kv-t{Sj³
3131 

 

െെെെ        10101010    
11.30 -  1.15 PM :  ാെ േ  േി  
 
ംംംം: : : : ീ  േി െം അിെം ആം ിാാം അ 
ാാ െ  ാീം ിിിാം ാി 
 
ം  ം  ം  ം      

1 ി  45 ിി 
 
\w {]hÀ¯\§Ä kabw coXn Bh-iy-amb km[-\-§Ä 

1 skjsâ BapJw  5 an\näv Ah-X-cWw  

2 kmaq-ly-{]-iv\-§Ä 

X½n-epÅ _Ôw 

a\Ênem-¡Â  

15 an\näv c−p-t]-cpsS 

{Kq¸v 

{]hÀ¯\w 

sshäv t_mÀUv, amÀ¡À 

t]\-IÄ 

3 kmaq-ly-{]-iv\-§Ä 

X½n-epÅ _Ôw 

a\Ênem-¡Â  

1 aWn-¡qÀ 6-8 t]cpsS 

{Kq¸v 

{]hÀ¯\w 

amXrI he NmÀ«v, NmÀ«v 

t]¸-dp-IÄ, amÀ¡À t]\-IÄ 

4 {Kq¸v Ah-X-cWw 15 an\näv Ah-X-cWw  

 t{ImUo-I-cWw 10 an\näv s]mXp NÀ¨  

 
ീിീിീിീി        

1. െോ അിി  േ  േ ാാ  . 

2. േിെ ാെ ാി  ഏൊെ? എ െി ോ ി  

എാ  ഓോ ിോം ആെ. ഉ  ോിെ. ആി 

ി  ി അാം ഇ. ഇി  ഏം ാെെ ോ 4-5 എം 

എൊ  . 

3.  6-8 േ ാി ിി. 

4. ഓോ ം  ി ി  ി ഒെം െെ, അിെ 

ാ  ൊ  ി. എൊ എാം ോി. ിാ ാ  

 െേി. ാ  ാാ അേി. ഉ  ഒ’ ാി  

ആാ  ആെ (ാൗ ഒിെ  ാിെ ാ ാ.) ഈ ാ 

ൊി  അിി. 

5. ൊ 

-  ാ െോ അം എാി? 

- ാെ േ  അേിോ  എാ ാാ  ാി? 
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  ീ  അി   ഒെ. അ ി  ിി ൊ 
 െ ാാ. ഓോ ിെം ാി, ാി, ംാി, 
ാീ െ ിിെ ീ  േി െം 
അിെം ആം ിാാം അ ാാ െ  
ാീം ിിിാം ാി എാ ഈ െ  ൊ ഉേി. 
 
 ം, ാി ി   ോെെ, ആിാ ം ഒ 
ാ; ാാ. എാ ാ ാിം ഇ ാി ി. ഇി 
ാാ ഒ ാി അിം ഒ  ാ. 
 
 ീ  േി ിേം അിം അാിിെി  അെ 
ാീി  ാി ാ  ം ിാം ിി 
ാിാ െ ാാി ിംീിെ ാം േം. 
 
ാിോ ാിോ ആ എാ ം ാാി ഒേെ ാം. ഇ 
ിെ ാി, ാംാി, ാീ, ാി ാി ൊിി. 
ഈ ൊം ി  . ിോം ിാിാി ാം ിോ  
െ ാിേ ഇിൊി. ാാി ാ അാ (Symptoms) 
ിിി ോാ ോം   ി. ഇ ാ ിാാി. 
 െ ാി ഇെ  അാെി  ിാ ഒ 
ാിി ഉാി (Tool)  േം. അം ഒ േ അ ാി  
ാം െ. 
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െെെെ        11111111    

2.15 – 6.00 PM  ാി ി േം ാിം 
ംംംം::::        
1.1.1.1. േ D]-tbm-Kn¨v ാ െ ാി ിം sN¿pIbpw അെ 

ാ   െbpw െ    
2. ാ ി cq]-tcJbpsS ASn-Øm-\-¯nÂ {Kma hni-I-e-\hpw kv{XoI-fpsS Pohn-X-

hn-i-I-e-\hpw \S-¯pI 
ം  ം  ം  ം      

3 ി  30 ിി  
\w {]hÀ¯\§Ä kabw coXn ഉാി  
1 skjsâ BapJw  5 an\näv Ah-X-cWw  

2 ാി ി 
േെ 
അം. 

45 an\näv Ah-X-cWw ാി ി 
േ 

3 {Kma hni-I-e\w  1 aWn-¡qÀ 
30 an\näv 

 A\p-_Ôw þ kmaq-lnI 
hni-I-e\ cq]-tc-J-bpsS 
t^mÀam-äv, NmÀ«v t]¸-dp-
IÄ, amÀ¡À t]\-IÄ 

4 Ah-X-cWw 40 an\näv   

5 t{ImUo-I-cWw 30 an\näv   

 
ാി ി ോി ി ോി ി ോി ി േ    
ആം : ാ െ ാി ിം െൊ അെ ാ  
ൊ ാി ിിെ ം. ാ   ിിാ  
ോംി  ൊാ ാിിം ഉോെ. ി  
ിി ാാ അ , ിം ാിാ ി ിാ 
ിി  ി അിാ , അെ ാ ിിം  ിേ , 
ഒിാ  എി ാ ിെ . ഇ  ാി  ാി, െ , 
ാി അ, ആാ  എിൊം ഈ ിി  ാെം ീെ 
അെം ിാി ാിാ. ഒ ിെ ീെ ിം (Status) 
അം (Situation) ിാി, ആ ം എൊ ീി 
െിിെം അിെ അിാ  ആ ിെ ആിാ െ 
എൊ ിെെം ിിിേ അാാ.  
 
ാിംാിംാിംാിം        
ആആആആ     

ാ അ  എെ ാിിേം ാിേം 
അിാിാിേം ി എ ാം. ഇ ഇേം േിേം 
ം േിെം ാി  ിിാ  ിം. ാി, ം, െ  , 
ാീിാ െിി  എി എൊ െ     
ിീാെം ആിം ിെെം ാ. ം 
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ിെ അിാാി ഇ ിിോ  ീ  എാം ഇം 
അിെ? 
ം ം ം ം     

1. െി  ഏേം ാ ാംാി ാ േി  ി  
ഒി  ി  ാ 

2.  ാി േെ അിാി  ം േിെ ിം 
ാ  ഓോ ിോം ആെ. 

3. ഓോം അെ ിം അിിം 
4. അി  ഉ  ാ  ാെൊിി ോി  

ഉെി ിീ/  ോീിം 
 
 െേ ി െേ ി െേ ി െേ ി    : : : :     

ിി ാിാ   ാി  , ാ ഉാം, ിെ ിി 

/േി  ാ ാ  ാി, ം, ം, cmjv{Sob LS-I-§Ä aäp kwL-

S\m cq]-§Ä Ch -X-½n-epÅ േീം അിാ ം ഇെ 

ം  BWv t{ImUo-I-c-W-¯nÂ NÀ¨ sNt¿−Xv. 

kmaq-ly-hn-i-I-e\w 

kaq-l-¯nsâ `uXnI ASn-
¯d 

Iq«mb Pohn-X-¯nsâ cq]-§Ä {]Xo-Im-ß-
I-cq-]-§Ä 

kmaqly 
km¼-¯nI 

LS\/  
LS-I-§Ä 

kmaqly 
kmwkvIm-cnI 

LS\ 

cmjv{Sob 
LS\  

`c-W-IqSw hnZym-`ymkw am[y-a-§Ä  

Dev]m-Z\ 
D]m-[n-IÄ 
kz v̄ þ 
DS-a-ØX 
a\p-jym-
[zm\w 
hn]Wn þ 
DÂ¸-¶-§-
fpsS DS-a-
ØX 
 
 imkv{Xþ-km-
t¦-XnI hnZy 

IpSpw-_-̄ nÂ 
 

PmXn/ 
aXkwL-S-\-I-

fnÂ 
 

hyXykvX kaq-
l-§-fnÂ 

 
 

PmXn 
cmjv{Sobw 

 
]mÀ«nIÄ 

 
t{SUv 

bqWn-b-\p-
IÄ 

 
kmaqly 
kwL-S-\-

IÄ 

kwØm\ 
kÀ¡mÀ 

 
\nba 

hyhØ 
 

t]meokv 
 

DtZym-K-
ØÀ 

 
 

tImgvkp-IÄ 
 

A²ym-]-I-
cpsS at\m-

`mhw 
 

\nc-£À 
 

]mT]pkvXI-
§Ä 

]{X-§Ä 
 

amkn-I-IÄ, 
 

kn\n-a, Sn hn 
þ Nn{Xo-I-

cWw/ 
km¶n²yw 

 
samss_Â 

t^m¬ 
 

hmSvkv-B¸v 
 

s^bvkv_p¡v 

{]Xy-b-im-
kv{X-w 

 
Ie, 

 
kwkvImcw 

 
hnizmkw 

 
]g-s©m-Ãp-

IÄ 
 

k·mÀ¤ 
XXz-§Ä 

 

6.30 PM – 08.00 PM  ാ   
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ാാം ിംാാം ിംാാം ിംാാം ിം    
9.00-9.30    ി ിീ അോം 
    
െെെെ        11112222      
9.30 AM - 12.15 PM              : ിംിം ി ീം  
ംംംം    
1. ിി ി ീെ ിംി ാാി   ിിാ ി 

ിിി. 
2. ാ ിം എാെ ിാാം, എെ ിംി ാാി   

ിൊ ിെ ീിാെ ിിിിം. 
 
ംംംം 

2 ി  30 ിി 
\w {]hÀ¯\§Ä kabw coXn Bh-iy-amb km[-\-§Ä 
1 skjsâ BapJw  5 an\näv Ah-X-cWw  

2 F´mWv hnI-k\w  10 an\näv hyàn-KX 
{]hÀ¯\w, 
Ah-X-cWw 

IfÀ ImÀUp-IÄ, sshäv 
t_mÀUv, amÀ¡À t]\-IÄ 

3 Ah-X-cWw 30 an\näv ]¦m-fn-¯m-h-X-
cWw 

  ോി  
A\p-_Ôw 13 

4 NÀ¨ 1 ിർ {Kq¸v NÀ¨ A\p-_Ôw 14, 15,16 

5 {Kq¸v Ah-X-cWw 20 an\näv Ah-X-cWw  
6 t{ImUo-I-cWw 25 an\näv   

 
ആംആംആംആം        
ിെ എെ െ   ീി  ി ിാാം? ിി  ീെ 
ഉെ എ ആി  ി െ   ാാി  ിെ ീി (GAD) 
എ ീിേ ാം; ാോി/ിർാ െ   ആ. എാ 
െ   ാാം. 
ീിീിീിീി    

1. െ  ാി  അെ അിി  ‘എാ ിം?’എ 
ഒാിോ ാിോ എാ  . 

2. ഓോം അ  എി ാിെ. അേ ം ിീ/  അ 
ംിി ോി  എം. 

ാാം ിംാാം ിംാാം ിംാാം ിം    
ാം ിം a\-Ên-em-¡nb kmaqly ി¯nsâ ASn-Øm-\-¯nÂ  

ാ ി , ിംി ഉേൊ ആം േXnsâ Bh-iy-I-X-

bmWv \memw Znh-k-s¯ Du¶Â.  IqSmsX Bkq-{X-Wിെ ം, ിംി 
ആി േ ിേ ാfpw hni-Z-am-¡p¶p. 
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3. അെ ാി ിം, ഇ അി ിീി , അെ 
ിിി  ി െ. അിേം അിെി ിെ 
ിം എെ ിീി.   ോി ഉോി ിിെ 
ിിേ എാം. 

 
അം 13:  ിം -   ോി  
അി ാ 
അം 14 : ീം ിം - ിിെ   
അം15:  ീം ിം (WID) ിംിം ിം (GAD)  
അം 16 : ീം ിം  ീ    

 
െെെെ        11113333            
12.15PM -4.00 PM  : ിംി  ആം. 
    
ംംംം    
ാ-ംാ ി   ി ആ ിി  െ   
ി  ഉേിെ ാാം ിാ.  
 
ം  ം  ം  ം      

2 ി  45 ിർ 
\w {]hÀ¯\§Ä kabw coXn Bh-iy-amb km[-\-§Ä 
1 ]©m-b-¯n-cmPv þ Bi-

bw, െർ 

DÄt¨À¡m-\pÅ {ia-
§Ä, Bkq-{XW L«-
§Ä 

45 an\näv ]¦m-fn-¯m-h-X-
cWw 

]hÀt]mbnâv 

2 Bkq-{X-W-L-«-§-fnÂ 
െർ DÄtNÀ¡Â 

1 aWn-¡qÀ 

15 
{Kq¸v 
{]hÀ¯\w,  

NmÀ«v t]¸À, amÀ¡À t]\-
IÄ, A\p-_Ôw 17 AsÃ-
¦nÂ hni-I-e\w sN¿p¶Xn-
\p th− s{]mPIvSv,  

3 {Kq¸v Ah-X-cWw 30 an\näv   
4 t{ImUo-I-cWw 15 an\näv   

 
ീിീിീിീി    

1. ിംി, ിംി   ാംാിെ ആ  ിാി എ 
ഉ. (ാ  ി എി ാോ, ാ  ആെോ ൊം ) 
]s¦-Sp-¡p-¶-hsc {Kq¸v Bbn Xncn¨v ാൗ NÀ¨-sNbvXv enwK-]-Zhn Bkq-{X-W-

¯nsâ L«-§fpw coXn-Ifpw a\-Ên-em¡m³ Bh-iy-s¸-Sp-I.  
3. XpSÀ¶v, Hmtcm- Bkq-{XW L-«-¯nepw enwK-]-Zhn ]cn-K-W\ DÄt¨À¡p-¶-Xn-\mbn 

Fs´ms¡ Imcy-§Ä sN¿Wsa¶p NÀ¨ sNbvXv Ah-X-cn-¸n-¡m³ Bh-iy-s¸Smw  
AsÃ-¦nÂ ിം ാിം അി ഏെിം ംിോ 
ാിോ ിാി ഓോ ോ  ി അിെ െ   ആ 
 /ോാ  ിിാ  ആൊം.  
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ഇ ൊ ി  അിി. 
4. ിീ/  ാേിാി ീം ി ാ െിം  

േ ആ ാിാെിം NÀ¨ sNbvXv skj³ t{ImUo-I-cn-

¡p-I.. 
 
അം 17:  ിംി ആം   
 
െെെെ        11114444      
4.15  - 6.15 PM   ിേം 
 
\w {]hÀ¯\§Ä kabw coXn Bh-iy-amb km[-\-§Ä 
1 hnh-c-ti-J-c-Ww, F v́, 

F´n-\v, coXn-ikv{Xw, 
kao-]\w (]-¦m-fn-¯-]-
cw) 

2 aWn-¡qÀ ]¦m-fn-¯m-h-X-
cWw 

അം 18, 19, 20
 ിേം 
  ോി 

 
ംംംം    
ി  എി േി? ിേ ഉാി . എൊെ എ ിാ 
 
ിേംിേംിേംിേം    
 ാേി ആം ാെി  അ േ ാേി ം 
ആ േിെ ാം ിാേ അാാ. ിംിിി ി 
ീം െോ  ാേിാി ീെം ാ െേിെം അം 
അെ ാിിിം അി ാ ം അെ ാം 
അിേ ീ. ഇിാാ ഓോ േ ാം അെ േെ ിംിെ 
അോം ം ആാ ി  േി ഒ ി ി  െം 
െം. ഇിാി  ം ഒ േ ാ എ 
ോോൊിിം േ. എാ , േിെ ാിാ 
ീി  ിൊ ഒ േ േ, അിെ ിി ഒ 
ആ/ൈാി ീം, അംീ േ ീി  ഉോി ിേം, 
ാീാ ിേം, ഇിെ ാാ അി ിോ എീ   
ഉാിിം. ഈ േ/ ിെ അിാിാിിം ആ 
േിെ ി   ീാിം ി  ീിം െേ. 
അിാ  ിേം ആ ിിെ ഏം ാെ ഒ ാ. 

ിംിിി   ി  ീിാ  ിംി  
ിിിേെെെ     െി   െി. ഈ െി  ിി 
ിേീി  എെ ഉോിെം ിിി  ിംിാി 
െ ി  എെ െി, ഉെൊ  െ. 

ിേ ീി  (Data Collection methods) ിം ാേിാ 
ാാ. അ ാി ി  ൊ  ഒ േെ/ആ 
ിെ ാി. ിം ിാി  അിാെി അോി 
അെ ഉോെോ  ിം േിാെ ിംി ാ ാം. 
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അോാ ഒ േ ീി (Method) ിംിിി  ാിേ. ൊെ 
ഉോിെം ഏം എാാ ി ീിാ ഈ െി  
ിെ. ഇി  ിംിീം ഉോി ിി ിേ 
ഉാി  ോ ഒ േിെ ീിാം ി (Methodology of research). 
െ   െ ൈാിം ഉോെി ിി ിേീി  
ോിൊ ാിാെ ിം െ േ ിെ 
ീാേീിാെ (Feminist Research Methodology) ൊെ . 
ിേീിെ ാ (Qualitative) ീിെം ാ (Quantitative) ീിെം 
ാി ീിാം. Qualitative Research ാ െം ി 
ാിാെം ിം ൊം ാാിാം ി. അിാി 
അി ,  ിം, എോാി, ാി ിീം, ോ , PRA 
(ാി ാിം),   ി ീി  ഉോെം െ. 
Quantitative Research ആെ ിി ിിി  േിം, ോാി  
ഉോിം, ി െോ, അെ ിിിെോ േി ീിോ ാോിാ 
ി  േിൊ ീിാ അംി. േ, ോാി ോ 
ീിാ ഇി  ൊാി ഉോി. ീാേിി  ഈ  ീിം 
ഉോൊ. എാ  ാ (Quantitative) ിേ ീിാ   
ഉോൊ. ിംിാി െ  ംിം അം ീം 
അേി  അോം ൊാ  അെ ിാാ    ം 
ഇം ആാെൊ ഈ ീിാ   ാി ാ. 
ിേം എി? എെ ം? ാെ  Fs´ms¡ XpS-§nb Imcy-§Ä 

NÀ¨ sN¿Ww. 
 

 
  
6.30- 8.00 PM  ഓ  ോം 
 
 



sP³-UÀ Im-gv-¨-¸mSpw {]m-tZin-I `-c-Whpw

tIc-f C³-kv-än-äyq«v Hm-^v tem-¡Â A-Uv-an-\n-kv-t{Sj³
40

40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.00 -9.30PM   ി ിീ അോം 
 
െെെെ        11115555    
9.30 - 01.00 PM  :  ിംി ം- ീിാം 
ംംംം    
ിംി ം എി? എെ? എീ ാ  ിാ 
ം- 3 ിർ 15 ിി 
\w {]hÀ¯\§Ä kabw coXn Bh-iy-amb km[-\-§Ä 
1 ിംി ം 

എി? എെ? 
30 an\näv ]¦m-fn-¯m-h-X-

cWw 
]hÀt]mbnâv അം 21, 
22 (ർോി) 
അം 23-ോാി 
 

2 hnhn[ hni-I-e\ 
t^mÀam-äp-IÄ NÀ¨-
sNbvXv amä-§Ä Bh-iy-
tam F¶p NÀ¨-sNbvXv 
tcJ-s¸-Sp-¯pI 

2 aWn-¡qÀ {Kq¸v 
{]hÀ¯\w,  

    
A\p-_Ôw þ 23 
NmÀ«v t]¸À, amÀ¡À t]\-
IÄ 

3 {Kq¸v Ah-X-cWw 35 an\näv   
4 t{ImUo-I-cWw 10 an\näv   

     
ീിീിീിീി    
ീാ േ ീി ാം D]-tbm-Kn-¨mWv ]T\w \S-t¯-−-Xv.  

enwK-]-Zhn ]T-\-¯nsâ e£y-§Ä {][m-\-am-bpw, 

• kv{XoI-fpsSbpw aäv enwK-hn-`m-K-§-fp-sSbpw AhØ a\-Ên-em-¡pI. 

$ hnI-k\{]{In-b-I-fnÂ kv{Xo]-¦m-fn¯w  Dd-¸m-¡ns¡m−v hnhn[ taJ-eI-fnÂ kv{XoIÄ 

t\cn-Sp¶ khn-tij{]iv\-§Ä hne-bn-cp-¯p-I; A¯cw {]iv\-§-sf-¡p-dn¨pw enwK-]-Z-hn-

sb-¡p-dn¨pw Ah-t_m[w krjvSn-¡pI. 

$ ]¦m-fn-¯m-Sn-Øm-\-¯nÂ \S-¯p¶ Cu ]T\{]{Inbhgn {]iv\-§Ä kzbw Xncn¨-dnbm\pw 

CSs]Sm\pw kv{XoI-sfbpw kaq-l-s¯bpw {]m]vX-cm-¡p-I. 

$ ASp¯ ]²Xncq]hXvI-c-W-¯n\v klm-bn¡pw hn[w {]iv\-§-fp-sSbpw Bh-iy-

§fpsSbpw ap³K-W-\IÄ Xn«-s¸-Sp-¯pI. 

അാം ിംഅാം ിംഅാം ിംഅാം ിം    
ാാം ിെ െെ അോി േം, അാം ിം ഇെ 

ോിാ (Application) ഊ . 
ീി ിെ ീിാം ിാാാ െം ാം ിേ 

ി ോിാി െേ ം ിാ. 
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അഅഅഅ        
 
അം 1അം 1അം 1അം 1    
േിെ ീെ അേിെ ീെ അേിെ ീെ അേിെ ീെ അം ിംം ിംം ിംം ിം    

 
ീ ിീ ിീ ിീ ി    

ീ ി എ ീർാൊ ിാ. ഒ ിെ ീ, ഒ 
ാ ിാെ ിി  ിെ ിർാാ േിം ാം ൊാ 
ിിം ാ ാിി ിാിാാി ഇ െിി. 
ീ എാം ഉാാ? ാി ൈാം ൊ ാോ? 
ാി ീാ  എാ  ാിോ? എിൊം ിെൊാ ഒ 
ിെ ീി ാ. ീ ി അിാി ിിം ാീ 
  ഉോൊ. 

ീീീീെ അെ അെ അെ അ    

ൈംി ീിാാി െി ഒ േെ ീെ ീിെ 

ിിാാ ‘ീെ അ’എോി. ൊി  ാോീ 
ീിാ  ിേിാാ ംിാ, ാിം, ിി  
ി, ീ ാ ാ ാം എിെ ംിെ 
ൈംി ിെ ഇ ിി. ീ ിം ഈ ി  ിെ. അെ 

ാ – ാീ – ാി-ാംാി ം അ ൊ ിാ 
ാം ിേർ ഒ ിിൊ ീി ർെെേ. ഈ  
ംിം  ിാ. 

ാ ിേി  േി ി ോ േെ അേീ 
ി  െ ാോ. ഇിെ  ംാെ അേി േിെ 
ി ി  ഉ ിാിാ. ിാാിം ആോിം േം 
ൈി േ  ിിാെ േൊാെ  ാേം 
ിിിി. േി, ാി ിം െി ിാാം േി 
ീെ എിെ ിം േിെ േ  ംീാ. എിിിം  
ാ േി  ീെ ാി ി െ ാ; അി  ഒ ീെ 
ൊി  ാി ിം ൊ ീെ ാീ ാി ിാ. േിെ 
ീ    േിം ൈി ോി ാം െോ  ഈ ാി ഒ 
ിോാാാി/ൈാി . 

 
 േിെ ൊം ംെ 52%  ീെ ിംാാം 1000 
ാ 1084 ീ  എാ. ിംാാിെ േീിാം 1000 ാ 
940 ീ  ാാെ ഓം. അോെ ിാി, ആിാി ിാിിം 
േി  ീെ എം ാോ  ി  ി. ീെിെ ി 
അിാ േിെ ീെ ീിെ ഏിം ോാി 
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ാിൊിി ംി. ീിം ം ൊിാി ി 
അി ീ  ിോ. 2016-െ   അി ഏിം േ  
ഉാിി ാിീാി ൊ. േിെ ീെ ാ 
ോിിാ േെ ിം െിൊിി ഇം ീിാ ി 
ംിിേ ി    ി   ി ിോിാം. 
 
 േിെ ീെ ംി ിം ം എ ം ോ  ഇിം ഏെ 
ാി  ോ ോേിിി എാ ാെൊിി ിി ി 
ം ിം  . 
 

ീം ൊിംീം ൊിംീം ൊിംീം ൊിം    
    

 േിെ ീ  ഏം ി െിി േി ൊി  ംാ. 
ിാാിം ാിം േിെ ീ  േി ോി അേ ീിി  ൊി  
ം ിിെി. ഈ േിെ ഏം ാെ  െിി  ഒ 
ീെ  ൊി  ാി ിം  ീ  െ ൊിെ 
(േി അംിേി) ോീാ ിാാ. ീ ൊി  
ംേ ാ  ഇോം ാാം ി  ിി. ീെ ൊി  
ാി ി ാേി  22.1% ം (അിോ ി 24.8) േി  19.1 % 
ം (അിോ ി 14.7) ാാ. ഉ ോി ൊിിാ ിം 
ീിി  ാ. അിാ ൊി  ിാ ീെ ി ഏം 
ഉി േിാ. ൊി  േിെ ീാിം ോിാ  
േി  ൊി  എ ീി  ിാം അംിേിെ ൊിി  
ഏെിിാ. ംിേി  െ ീ  ം ം ി ൊിി  
േീിിിാം (അാിാ , ോ , ാ  ീാ , േേിെ ിി 
ോി) ാാാ.ൊി  ം ീ അൊാ ോി, ീി 
ോി  എിെ ിി െ ാീം ീെ ൊി  െ ാാി 
ാീി. ാി ഉാിെ ാം ീി ോിെി  ിം 
ീെ . േിം ിിെ അം  ി ിൊ  ീെ 
ിിാ.  
 

2011 െ െ ാം ീെ ൊി  ാിിെ േീ ാി 25.63 
ാാിിോ  േി  ീെ ൊി  ാിം 18.2 ാാ. ീ 
ൊി  ാി ാിി  േിെ ാം 25 ആ. ിെ ീി  
ിാം േേിം ാ, അംി േിാ. ാി-ിാ 
േിം  അംി േിം ിെ ീ ാോൊം 
േം ിി (ഇോി ി-2016). 
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ൊിിാൊിിാൊിിാൊിിാ    
 ഇ  ംാി , ഏം അിം ൊിിാ ി ംാാ 
േം. 68 - ാ  ാി  േ ാം 15 ം 59 ം ഇ ാെ ൊി  
ാിം േി  7.4 ാാ.  േീി  ഇ 2.5 ാം ാാ. 
ൊിിാെ ആ  െ  ാം ോിാ  ാെ അേി (11.9 ാം) 
ീെ ൊിിാ (27.4 ാം) െ ഉ ി. (Economic Review 2015) 
എംോെ എേ ി ൊി  േെ എിം ീാ ം 56%. 
 

    
േിെ ീെ ാം ാേ ാ. 23.8 ാം ീ ാാ 
ം േി  ി (Operational Holding)  (ഇോി ി-2003). ിി  ി 
ആാി  ീ ിം അിാം ാ. 
 

ാീാിാംാീാിാംാീാിാംാീാിാം    
ാീാിിം േ ിിം ാീാിാാിം ീെ  
ാിിം ിി. േ ിി  ീ ാിിം ഇെ  
ാോ  ിിി. േി  ി ോിേ ആെ 20 ീി  ഏം 
ി 2 ീ  ാാാി. ാീ ാിെ ിി 
ംെ ഉാിാ ിിിം ീാിിം െ ാൊ. 50 
ാം ീംം ിാി ൊ ാം ാേി ം 50 
ാിിം ീ ാിി. 
 

ിംാാംിംാാംിംാാംിംാാം    
ീ ിംാാി  ീ  ി  ി േി  0   6  െ 
ാ ിി  െിെ എം ാി  (1000:959). 
ിംാാി   ഒ ാിെ ാ  ിോേ. 
എാ  0-14 െ ാ ിിി  െി  48.91 ാാ. 
ആൈി  േിെ ീാ ാ ഒാ. േിെ ീെ 
ാി ആൈം 76.3 ാ. എാ  േീ ാി 64.2 ം ാാ. 60 
ി ി  ഉി  55.4 ാം ീാ. (Gender Statistics 2016-17) 
 

ിാാിെ ആിാാിെ ആിാാിെ ആിാാിെ ആ----െെെെ        ാിംാിംാിംാിം    
ാ, ിം (49.5%) ആ ആ  ോിം (71.54%) എോ  
െ ിാിെ എം എീ ി  േിെ െി  ഉ 
ിാം . അേം ൊ  ോാ ിെ (36.86%), എിിിം 
(39.87%), ോിെി (32.76%) എിി  െിെ ാിം ാ. (ഇോി 
ി-2016). േിെ ി എ ോി  എോ  െ ിാം 
െിാ എം ഇോ ിേ ാിം. 
   അാിിെ ിംാാം ിോിാ  ആെ അാി  72.66 
ാം ീാ. ഇി  െ അ  എ ി  82.78 ാം ീാ. 
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എാ  ാ  ി  അാിാെ ാിം 69.19 ാാ. ി 
ഏം ാ അഎ അാിിാ ീെ എം  .  
  

ോാോാോാോാ, , , , ീിൈീ ോീിൈീ ോീിൈീ ോീിൈീ ോ        
ാി ി ാി ാ  േി ിിെിം ീിി  
ോാം ീിൈീ ോാ ം, േം, അിം, 
ംാ ോ  ിം ിാിാ ാ. ആോ 
ിാി  ഇ  ാിോ  ിാെിം ോാ, അീി, അാ, 
ാി  , ആ , ാ േിെ ീിി  ി . 
32.3% ീം അീി ഉാ. ഇിെ ീി  ആാ ി  
ംാം ോ. േിെ 98% ം  ആിിാ. ാ 
ിം ി ിം ാ  ഇ ാാോെ ീ ീം അിാ 
ൈി ിോാം ഇ ാാ. ൊ അ ഇാോ  
െ ആിെ ാം അിാം ാിം ൗി ൗെ ം 
ം ആിാി-ിാ ിാിി  ാ-ി   ം െ.  
ി ാെ ഉോം, ി ാെ ം ാം 
ാ/ൈംി അാ , ീാെ  എിിം ി ോി  ിേം 
ിി. 
 

ി ആൈി ആൈി ആൈി ആൈം ംം ംം ംം ം    
ാ-ാി-ആോ േിാ ോി േിെ െ 
ആൈം ഏെ ിിി. ഇ ം ോെ എം ിി. 2011 െ 
െ ാം േി  ാെ ആൈം 74.9 ം ീെ ാി 
ആൈം 76.9 ം ആ. െ ിോ അി 60 ിി  
ാാെ ാം ഏം   ഉ േിാ. ാ 60 ി ി  
ാം ഉി  ീാ ാോ    (ീ  13.3 ാം ാ  11.8 
ാം ആ). അൊ െ ിാ ോെ എം ാ. 
ാിാ ാിം, ാീിം ാിാ ആോ , 
ോാാ, ഒെ , ൈംിാിം, ാിാിം ി ിി 
ിേ  ാ ീ  േിെ   ിാി. 
 

ീെീെീെീെിാ അിിാ അിിാ അിിാ അി        
ീെ ഉ ിാാ ിാം  ാി ി ിിെ േം ീ 
എിാ അി  ാ  ാാി എ   ിി. 
ാിാിം, ാംം, ൊാം, ൈംി ിാി െ ിെ 
ിൊോ  (Trafficking), ൊിെ ൈംി ീം, ാാേിെ 
ൈംിാി  ി േി  ിിാ. ാ ി  ോം 
ീം ിം ഇ ി 
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ീെീെീെീെിാ അിിാ അിിാ അിിാ അി    ,,,,    ീീീീ    ,,,,            (േം)(േം)(േം)(േം)    

    
ം ം ം ം 
ംംംം    

െം െം െം െം 
അിെ ംഅിെ ംഅിെ ംഅിെ ം    

െെെെ    ർം എംർം എംർം എംർം എം 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
        

െെെെ) 
1 ാംം 500 548 554 617 1132 1019 1221 1347 1256 1656 1987 982 

2 ീം 2604 2756 2539 2939 3756 3735 4362 4367 3987 4029 4498 2345 

3 ിൊോ  166 167 171 175 221 214 485 143 192 166 
200 

78 

4 ാം 262 255 394 539 573 498 404 257 267 328 
394 

204 

5 ീ ം (304(B 
IPC) 

22 25 21 21 15 32 21 19 7 25 13 14 

6 ാി/ 
ാിെ 
ി  ി 
അി  

3976 4135 3976 4788 5377 5216 4820 4919 3668 3455 2863 721 

7    1851 1820 1699 1702 2205 2288 2725 3463 3107 5455 4299 2318 

 ആെആെആെആെ    9381 9706 9354 10781 13279 13002 13738 13880 12383 115114 14254 6662 

    
അംം-േ ൈം െോർ (2016) 
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അം 2അം 2അം 2അം 2    (For Power points(For Power points(For Power points(For Power points))))    

ിംാം/ിംി ിംാം/ിംി ിംാം/ിംി ിംാം/ിംി (Sex/Gender)  

1.  ിംാം (sex) 
ീാ  ി ാീി ാ ;  
 ിംിാ  (ഇെ - ാ െ  ) 

2.  ിംി (gender) 
ഒ േ ി , ിി  ഒ ീോ ോ ആിിി 
ാിാി ിി അാ ിംി. ഇ ാിാം 
ാംാിാം ിിെ.  

 
 ിംാം (sex)   ിംി (gender) 
 ൈം     ാംാിം 
 ാ              ാിിെ ിെ 
 ാാ  ിാ   ാാാ 
 
ിംി എ ാിാം ാംാിാം ിിെ... 
 ാാിേ  
   
 ീ  
 ഉാി  ിാ. 

ഇ ഓോ ിം അിെ ിി ാംാി ീി 
ാാിിം. ിംി ാ  എാാം എാ േിം 
ഒോെ ആിിി.  
ിംി ഒ ാി ാ, അിാ ാ. 

 
ിംി ോിംി ോിംി ോിംി ോ        ംി ാംി ാംി ാംി ാാാാാ        

ീ   
ം ാീം, അിാം 
ംം,   ിി   ീാെ  
ി  െ   
ി   
  

 
ീീീീ        എൊഎൊഎൊഎൊ ീെ അി ീെ അി ീെ അി ീെ അി????അിഅിഅിഅിിിിിെെെെ    ാി ാംാി ാംാി ാംാി ാം    

അീി ി ി  ീി ീ  ആ െ എാ ം 
ാംീിം ിം െ. ിേെ ാീി ിാ  
ിി.  

അിെ  ിേോി ിേ  ിൊ ീി. 
ി  ോിെം ിീ ിിേ ആ  െ 
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ി ഉേിെം ാിിെ ിൊ ഈ ം 
ിെ. 
 

_ ീാം ാിാ ിിി 
_ ാിാ െ  
_ ിംി അിാേിം അിാിെ അി ിം 

 
െെെെ    ി (ി (ി (ി (Positioning of MenPositioning of MenPositioning of MenPositioning of Men) 
 ാിിിാ  ി   
 ി  ഉ ഉം ാം  
 ാീി ൈം ം ഇ ആി  
 ൊി  ാിാാ അ  
 ാേിിോം, ാാ ഉാ ിോം െ ൊിംം  
 ിാാ ോാ െ ം  
 ആ , ീാെ , ആാി  എ ിി    െ  
 
ീെ ി (ീെ ി (ീെ ി (ീെ ി (Positioning of WomenPositioning of WomenPositioning of WomenPositioning of Women))))    
 ീാാ േ  ൊ അ.  

ീ, ി, ാി ഇാി െ േി ിിാ ൈം 
അിം ,, അി, ാേിി എിി  ിിാ ാ , 

 ീിെ ാം, ിോി എിാി െ ിിാ ൊി  ോം  
ൊി  ിിം ീാാ ാിം 
 

ീ  ിാ ീെ അിാിാെ ാ. 
 
ിോി ി  ീ ാെ ാി  ിം ഇ.  

_ ഉാം (Productive power) 
_ ാം 
_ ീം,  
_ ൈംിം  
_ ാം  
_ അി,  
_ അി ാം 
_ ം ാ 

 
 ാിിാാ ിംി ി 
 

1. ം ിിിിെ ം - ഒ േ ി    അെി  ീ ആിി 
എൊെ   ം ിാ (ിാാ  ിിെ) ം  
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2. ാെ ം - ിാാ , ൊി  ോം, ംം, ിാം   
(െ ംം ംി ആാി ാ), ൊീിം (ാീാ  = 
ാ  എ ാ) ി ാെ ി   

3. ാം - -ാീ ാ  ോെ ിാാ , േീ ാി 
ാ , ആെം െെെം ി ഇെ ാ  
എിി  ിംിെ ം ാ.  
ഉാ: ാിെം  ിിെം ാാാ ീ  എ ാ. 

4. ീാം - എാ ി ാെം െം ിെം 
ിിാോി അാിം ആം െം ാെ. 
(ാം, ാിം, ി, അിാം എി ആിെ ീം ിാം, 
അിാിാ ി െിെ ീാ). 

 
ിോി  (ിോി  (ിോി  (ിോി  (PatriachyPatriachyPatriachyPatriachy))))    

• ീെ ൊി , ൈംി, ാം, ാ, ം ി അെ 
ീിിെ എാ ാെേം  ിാ ിോി  
എൊേി. 

• അിാോി ിിാാി ം ിി ഒ ാി. ാ, 
ാി, ം, ം, ം, ംം, േം, ിൈംി(Hetero sexuality), ി/ൈം 
ി േോ ിി  ാം ഇ െിി.  

• ീൊ  ഉാി െ  ഒ ാിാ. ഇി , 
 ിിം ീാെിം ി. ഇ ിാ 
ിിിാ. അിെ ഉം ം ാിൊം ാിം 
ാിി ാ. 

• എാ ാിെം ോെ ആിാ ം ഒ ാം 
. ഇ െ ംിെ ം, ംേിെം ിെം 
അാിാ. 

 
ിംി  ംേ (ിംി  ംേ (ിംി  ംേ (ിംി  ംേ (Gender SensitivityGender SensitivityGender SensitivityGender Sensitivity))))    

ിംേ ിേെം െം ി ിം ിാാ 
അോം. ീം ാം  ൈംി ിാം ിി ോം 
ം എിൊ ാിാി ിിെെം, ഇ എിെ 
ാിെ ാീി എം ഉ ിിിം ഇിെ ാാ. 
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അം അം അം അം 3333            െെെെ        , , , , അ ആഅ ആഅ ആഅ ആ        
ആംആംആംആം    

ഐാ, ോാ, ിി ാ  ി അേീ, 
ാേി  െ ഇോ  ാാാി െ   ിംീി, ിംം, 
ാീം ി ാ  ഉോി. ാിം ാ, എാ 
ിാം െം ഉെി ഒ ംിാി ിംീി ി 
ഒിാാാ ഒാ.                                                                                                                
 

എാ  േ ാ  ാാാി ഉോിെെിം അെ 

അം എാം ഒേ ോെ ിാ. ോം ‘ീ’ എി ാി 

െ   ഉോിെ; േി േ ാി. അാാി ‘ീം 

ം’ ഉൊ െ   എം ാ  ിി. ‘െ ’  എ 
ോിെ അ   അിം ാിം ആം ഉാ. 

 
ഒ െി/ീ; ആി/  എ ിംിാ ം  

ാാ ,  , അി  ിം ീി  , അ  ി   
ഇൊം ഉൊാ ിംി  (െ  ). ഇൊ ി ആാ (Analytical 
Concept) ഒാ  ഏ ിം ിാി  (sex) ി എ ോിി ി ം അ 
ാി  ിിാ െ  . ി ാി ാ  ൈാാ 
ാ, ി ാിാി ിിെ ം, ിം ാംാി 
ീം ഒൊ െിെ ിി. ഓോ ംാിം ാിം ീം 
ം ിിെ ാിാിിം. ീ-ാ  ി െ 
ിം െ ീം ം എാം അിാി ാ ഉ? ീിിെ 
അ  എ ാിാ ാിി ിിെം െ   
ിാാം.  

ാിാി ിിെ ം ോം അിാ; ാം 
ാി ംാിാ ം ം ാം ംി. -ീ 
ം ം ാ. ി ാിാെ ി ീ-ാ 
ിിിി ിാം ാ അിാാ. ി ിം 
ീ ാെ അേി  അിാം അാം േം ആ 
. െ ാീി ാ ഇി ാം. ി ിം ാ. 

ോ ഇ ിി അം ിേം ി    ാി-
ാി . ംീ, ാി, ം, ാം, ിേി, ൈംി 
െെ , ം ി ിേ ാാ ി ാ. ീെം 
െം ോ  (Identities) ഇം  ോെം േ (Intersection) 
ആ ിി. ഇി  ി അ  (Privileges) ാിിം;  ി 
ിേം. ഉാി ഒാ   ഒ ാിാിിം എാ  അേ ം 
ാി അി  േി ആാിിം. ഇിെ അം െ ിാ 
െ   അോം ിാാം  ാി   എാം െ 
ീിെ േ  ാീം െ എ ി ിാം േം. 
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അൊ െ   ിം ി ിാാി  േെ ഇ 
ി  (Inter sectional analysis) ഉാേിിി. ിി ി ിേ , ി 
ീെം ാെം ീി ാാാ എം അ ം ാീി 
എം   ിിിേ. ാിിെം ാിെം ിേ  അി ീ, 
ീെ ിി ിേം ി േിോ , െ ീാ ഒ അാിിം 
അ  േി. അോെ ാീാ ിേം േി  ിാാം 
ിേിെിാാം; ാി ാം അിാിിം.   എ ിി 
അിാം ം ംി  ാാിിം ാാ. അൊ െ എാ 
ീം എാ ം ഒേ ി ഒേ ാി ിംിേ  അ 
അി. 

അൊ െ   ിെ അിാെി ആിം ഇ 
ിെേ ആാ. 

 
െെെെിിിിെെെെ            

ഒ ിെ ിംി എ    ി ീാ ഒ  
ാ.  

• ീം (body  - െ ീം, െ ീിെി െ അം, ീെ 
എാാ ം ിംിോ െി ാ (gendersour body) 
െ ീെ അിാെി   ോ എിെ ഇെ. 

• ം (identity) ആി   അി ǌാ  ആ എ ാം - 
/ീ/ിെം ിേ / അാ അ - അ/  ആ എ േ 
ഉ ി -  

• ാാ ം (expression).   െ എാം െി െിാ. 
ം, ംാം, ംം ി  എാം ഇ ിാി ോ 
ഇെം െ െിെ ൊ  ിം െ. െ   
ാി ഈ െിാ  െിി; ാ, ിി െ   
ീിാി (gender norms) ൊെ ം ഈ െ ഉോിം 
െ. 

 
ഈ  ം െ ാ ാാം ാിെ ാി ി. ഈ  
ം ഐെോാ (in harmony) ഒ ി െ െിെി comfort 
ോ. ഈ ഓോ േം ി ിാി ിോിാം. 
 
ീംീംീംീം    

ി ം ിാെ ആം െം എ  (binary)ാിാ 
ീി. ഒ ിെ ാ െ (േി , ോോം, 
ോോ, ാ ) അിാെിാ ഇ. െ  ഈ  ീം, 
െിെ ൈാാ െോം ിെി. ി ീം 
ീ/ േി  ആ ഉെിം, ാാിാി ഉാ ഇെ 
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ാം ഉ - ൈാ  ാം ഉ എ ഇ ാ 
(Spectrum of possibilities) 

ഒ ിെ െം അെ ീം ി ം, ാ  
ഉിാ.  േി (neurology,endocrinology,cellular biology) േ  
ാി, ഒ ിെം െ   അ ഒ ിാാ അി ഉ 
എാ. െ ോി, െ ഈ െ   അി  ഒ ി . 

ാംാിാ ീെ ാി  ിാ ീ  ൊി 
(gendered) െെ. ആം ീം, ി ൈാി 
ാെി, ഇ എാം ഉ എിെ അിാെി /ീ എ 
ാം െ.  െി െ ോം   െ എിെ 
ീിം ഇെം െ എം െ ീെ ഈ െ  
ാൊി . 
 
ം (ം (ം (ം (identityidentityidentityidentity))))    
 ിംി  ോം (gender identity) ആിാ ഒ അാ. ിോ  

 ിംിാാി ൊെ ിംി   ോെ 'ി െ ’ 
(cisgender) എ അിെ. ഉാാി ിോ  ആി എ ിിി  
േെ ി ാ  ആിാ എ ിിിോ  അാ  ി െ   ആ 

(ി ‘ി’ എ ാ) ിോ   (assign) ിംാാി െ   
ോം ൊൊാ ാ െ   ി.  ിിി  
ആി എ േെം എാ  ാ  െിാ എ ം െിെം 

െ ി ാ െ   ആ. (ി‘ാ’) ആം െം എാ 
ാാാ ോം. ഇ ം ാാ െ   ോ  എാ 
ൊേ . െ   ം (ി ി) എാ ഇ അിെ. 
 
െ   ഒ െം ആ.  ാ  ാ. ആം െം അ എ െ 
ം എ ിിി. ഇ ം ആെോ ം അെോ, ിം ൊ 
ിാാോ എ ിിി. െ ിംിാം ഏാ എ ഏേം 
ാാോേം   ിിി എാ ിോിെ അേി  
അാി . ഒ ിെ ാാ.   ഉി  അിാ. 
ി  െ ിംിാം െെി; അ ാാ  അ ാിി. 
അെ ോെ െിാാ  അ  ഉോി  ാാോം. 
ഇെ ഈ ോെി ഏെ ിി  . ആം െം എ 
 ിാം, ഒ ി െം ആി ഇിെ ിാാാ ഇ ാം. 
 
ിം (ിം (ിം (ിം (ExpressionExpressionExpressionExpression) െിെ) െിെ) െിെ) െിെ        (ആി(ആി(ആി(ആിാം)ാം)ാം)ാം)    
 െിെ ാെ ം അിെ ിാ. െ െ   ഏാ 
എ   ോോ   ിി ാ അ. (ാം, ിെ 
ൈ , ൊീി  ാിെ) ാോിാി എാിം ഒ െ   
. ിാ , ി ,  ,   ി ി ഉാാ 
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െ     ാാ ിിെ എൊ, ി , ‘ആ’ ‘െ’ 
എ ിാ ിിാ ോി  െ ം െിാാ  
ിിാ. ിെ ീി എാ   ാേ 
ോം എ ം   െ ിി; െ ീിിെ എാ   ിം 
- ംം, ംാം,  , ാി , ാം, ം - ഈ ീ  ിേ ൈാം 
െ. ീാാ െ   ീ  അ അിം െ ംാി  
ഉേെിൊ ൊ ീി, ിാം േം ിി ാാി. 
 ാാ െിെം ിാ െം േ  ി  
ാോേം ി ിം അെ ിംിാാി െ ാ  
ിി. ീിെ െ   െിാാി ൊെ ി, 
െ െിെി ിിോ ോം െോ െേ ാി. ഈ ാിാ 
ിിെ ീം ം അം െ െ   ിി ൊ 
അം ആ ഉാ.   ആം ിി െിം െം 
െിാ ആിം ഒി െിി  േിേി. ീി  ി ം, 
ാെ ോ , ീാ  ഉെെ ൊ ി  ി ി ി  ം 
അ  േിേി. 

െ   െിാിെ ം ിം   ോം  െിി. 
ാ    ി, ീ  ാ െ ി ാി ിെ 

ീി  ഉ ാാ‘ി െിം ീ ആിം’ എ 
ആം ോം അ ാ ഉൊ. 

െ  െിാിെ ംി ആ  ാൊ െ, ഒാ  
എ ി, എിെ ംാി, ആിിം  എൊെ അെ 
െ   ോൊ ിിെ   ഊി. ോി  

ിം ാ ിാ. ഉാ:- ഒ ‘ി’ െ   ആി ാാ 
ിാോ  ഇാോ ാം ൊം. അ അാെ െ   ോെ 
ാി. ി ിോ ാിോ, അ  െിേെ  േം 
ിാ  ഇെ എ ാം. 

ൈംി െെി  (sexual onentation) ിം ാ െ  .െം 
ൈംിെെം ഒ. െ   ിാ. (ǌാ  എിെ എെ ാ.) 
ൈംി െെ  ിാ (inter personal) ിൊ. (ാീിാം 
ൈാിാം ആോാ ആം) 
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അം 4അം 4അം 4അം 4    
ിംേം ീാംിംേം ീാംിംേം ീാംിംേം ീാം    

െി ിിെ േി  ീെ െോ, ഉിോ ഉേിോ 
െ െ ാ ാാ ംാ. എാ , ി ഏ ിാി  ി 

എ ീാിി  ീാാി ീ ീി ാാി ി എാ . 
ർ ീാാി ീോ ോ ആ ി ർാാെ ആംി  
െ . ം ീ ീോ  ീോ ആി െ ി ീർാ 
അേം   േർാ. 

ീ ംോിാി അം ീം ിോ  23 ോോ  ി  ിം 
േർ 23 ോി ോോാാ ിൊ ീെ ി. അി  െ 
ോോം എിെ 23-  ോിാ ി ീ  ആോ െോ എ 
ിർി. ാാാി അി  ിം X ോോ  അി  ി X 
അെി  Y േർാ ഈ ോി ഉാ (അി  X ോോ  ാം ി 
ിി   X ോോം ിി  Y ോോം ആ ഉാ).  ാ 
ിം X ോോ  േർ XX ോിാ 
ഉാെി  ി െം അി  ിം Y 
ോോാെി  XY എ ോി 
ഉാം ആ ി ആിാം െം. 
അാ ി ആോ െോ എ 
ിർി അെ ാ ി 
ോോാ അാ, ആിെ 
ിാി അെ െിി 
ാി. 

XX, XY എിൊെം ിോ   
ോോ  ൊം എാ ി 
ി. ാി ആോ ാി െോ അാെ  ഒ 
ാം ഈ ാാ. 

ആം (Masculinity)  (for powerpoint) 
ആെ ആ/ആി എി ം  ിാ. ഇ ആിെ 
ൊം, ം, ം,  , ോാ , അിാ , അാ  ിെ 
ിി. 
ആം ഒ ാി - ാംാി ിിിാ. അിാ  അ ാിം േിം 
ാിം അി ാെിി... 
ിോ    ആിെ ം ിിെ ോ  ആ ആം. 
ംം, ം, ിാാം, ാ , ി , ാ , ോം ി ാി-ാീ 
ാ  ഇി  ാ  ി.  
ആം ാി   ിിൊിിം. ാിാ,  , ം, 
ിേം ി അേം ാ  ഇിെ ാീി. 
ൊിാി ആം, അിാി ആം, ീാ ആം, ിീി ആം, 
 ആം, ാീ ആം, ോ  ആം, ഇ  ആം, അീ 
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ആം, എിെ ആം ഒിൊ ാ. അിാ  ൊെ ആ  
എ ാം ി. 
 
ആം അിാാ. അീ ആം, െ (ആിെം െിെം 
ിെം) േ  അിാം ോിം അി  ിം അ (ീ) 
ആെം െ. 
, ാീം, ിാാം, ം, ാി, ം ിൊം അീ ആെ 
ിി ാ.  
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അം അം അം അം 5555    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ിംി ൊി  ിിെ ി  

o ീ  െ ോി ം 
o ീ ാ അാിിം െിം ാിേ  േി 

ാി 

o ാി, ാീ ി  ാ , െ േ ി. 
o ിാ ോിാം ീെ ആോെ ിാി ാി. 

o ീെം  ംാംെം േെ ിാി ാി. 
o ിെ/ിാിെ ാേം ാിേം ിാി 

ാിോം. 

o ിംി ിാ (gender specific) ൊിോ  

േിാ ോിെ ിംാ ിം 

o ീോി 

o ിി 
o ംാംെം െം /ി 

o ാംാിം ൈാിം ൈംിാ ി  
o ംിെ അിീിേി െ ോി  (unpaid family enterprise 

tasks) 

o െ , ാി, ം ഇി േിാ ോി  
o േ ോിെ ിംാ ിം 

o ിീാ ിേം: ിാ , ൊി  (tasks) ൊിിെ ാം 
o ംാ ിേം:  ിെ , ാി, ം ഇി 

േ ോി  

ിംാ ൊിിം    
ഒ ിെ ിം ാം ഉി ആ ിെ ിംിെ 
അിാി  ഏ ോിാ ിി, , , , എിെ? ? ? ? എോ ???? ോിെ ാ  
എാ?  (terms of exchange?  (terms of exchange?  (terms of exchange?  (terms of exchange)ഉി ോോ, , , , ംാോ, , , , ാോ 
ിൊെ ീാി േിാ ാാ ിംി ംാ 
ൊിിം (gender division of labour, GDOLgender division of labour, GDOLgender division of labour, GDOLgender division of labour, GDOL); ; ; ; ംാം, , , , ാി, , , , ം, , , , ാം, , , , ാ  
ി അി ഇി ാാാം.    
ൈാ ൊിിം    
ാം, , , , ം, , , ,   ി ാീി  ൊം ീാാ േ 
ൊം െേ ോി  ൈാ ൊിിി  െ. ൈാ 
ൊിിി ംാം ാിം ം ാം ഒി 
ാാി. 
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അം അം അം അം 6666    
ാാാാ    
ിംാ ൊി  ിം    (Gender division of labour) 
 ിെ ിം ാം ഉിാി ിംാിാി  േ 
ോിം ം ീാി ാാ ിംാ ൊി  ിം. ി േ 
ോി ,   എി ീ/ാ  ാാ െേ എ ം . 
ാാാി ീ  ീോി, ിെ ി, അ ാ   
എി .  ഉാ   ാാ െ. ംി  ാ 
ൊാിം ിിിൊം ഇം ിം ാാാം. ഉാി,  
എ ാ േോ  ീെ ൊി  എാ ിെ ി; ാ, 
െി   എ േം ം; േെ ി, ോീഎി  ോീ എാ 
ൊെ ിാ, ീ ിാ ോീഎ േം ം. 
 ംാം, ാി, ം, ാം, ാ  ി അി ഏ ോി ആ 
െം, ോിെ ാ , ം ിി , േം   എിൊംാ. 
െ   അിാി  ൊി  ിി േ ാിിാി ാ. 
അ ീ ാി   ി  െ. ീെ അാി ി 
ോെ അെ ാ ാി  െ ിിം. 
 ീ  െ ോി ം ാിിെം ൊി  ോ  
ഉാെം ിംാിാി ൊി  ിിെ ിി  ിാ. 
 
ീെ ൊിീെ ൊിീെ ൊിീെ ൊി        ----    ിാ ിാ ിാ ിാ         
ീെ ൊിെ  ാ ിാാി ംിിാം. 

 ഉാ ോി  (Productive Work) 
ഉോിം ിിം േി േം ം ഉാിിിെ 
ഉാോി  എ ാം. (ഉാ: ി, ം, ം ൊി  ി). 
ി  എ െ എ ോിാ , ിം ഉാെ  
ോിെിാ ാ. േി ാം അാ ം ി 
ൊി. ീം ാം ഇം ോി  െ. േ അെ ം 
ോിം ിംാിാി  ിിെിി. ീ  െ ഉാാ 
ൊി  ോം അം  ം ാ.  

 

 ാ ോി  (Reproductive Work) 
ിെ ി, അെ ിി, ം ാാ, െം ിം 
േി, ാ  ാ, ീ ിാി ി, ംാംെ 
ആോാ  ി ി ോി  ംിെ ിിി 

അാേിാെിം ഇ ഒിം ڇൊി ڈ ആി ാാി. ാെ 
ി  ഇ ിോം ാിാാം ആം െ ം 
എാാ. ാാാി ഇ ീെം െിെം ാം 
ഉാിാി ാ.  
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 ാിാ ോി  (Community Work) 
ിംാ ൊി  ിെ അിാാി ോിാ  ാിോി   
. 
1. Community Managing Roles : ാ ഉോിേി ിാിൊിി 

ിെ (െം, ആോി, ിാാം) ഉാം അെ 
ിിം െ ാിാം ീാ. ീി  അ  ിി 

ാ ോിെ ാി. ڇെെڈ ഇി , 
േിാെ െ ാി. 

2. Community Political Roles: ഔാി ാീി  ാ  ഏെ 
ാിാ . ഇ ിോം േ ിാ - ാം 
ോാം; ിം അിാം ാം ഒെ ിം െം. 

 
ഈ  ിാിം ീം ാം ഉെെിം അെ ോ  

ാെിി. ഇെ ി  ീം ീിേ ാം ൊെിം 
ംിെ ാ ംാി െൊ ാ. ഉാ 
ോിി  ഏെ ീം ാ ോിെ ഉാിി  ി 
ഒിിാാി. േെി  ാ ാ ോിൊം ിി 
ിിി. ീാി  ാി ാെിം അ ാം ാാാ 
ാ, ഉാി. 

ാിാ ോിിം ാം ീം ഏെെിം അെ 
ോി  ാ. ാ  ോാം ീ  ാേ ാാം  
ിിാ ാെ. ീി േം ി ോിിം ാ 
ിംാം ാാം. ാ  ി ാിം ി  ാ ി 
ൊിിം ഏെോ  ീ  ിാം, ൗ ിാം, 
ആാാെ ിാം ി െ. ഇ അെ ീോിെ െം 
 ാാ. അേ ം ീാെേ, ാേി ി േ ോി , അ 
ാം,   ി ീേെ ൊെി  ോം,  ാം 
ിോ  ാാ െ. 
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അംഅംഅംഅം----    7777    ം ൊിംം ൊിംം ൊിംം ൊിം    

ിംീി ിാാ  ാി  

, ാ ംൊിാി. ഒ ിം   ൊിെ െ 

ീിേ അാി ിി. ൊിെ ിാാ  േി   ഒ  ാി  

 ാാ അാി ിി.   െ േം  ി ി അാി. 

ാം ൊി ീ ൊിെ അം ഒ ാ  ാേ ി. ി  ൊി 

ോാിിോ    ിാി; ി  ഇെിെ ോോ? ാി, 

ീം ഒ ിം എെ ീി  ിി ം, ൊി ി. 

ിീൊ ിം   ൊിെ ീി  ിി െോ  ിി ീ 

ാിാ ൊി ം ിി. ൊി െ ീ ൊ ാി  ി േം ം 

ി. ോ, ാിെ ിി ൊെ ിെ ിെേി. ഇ 

ൊി , ീ ി ം ഒി  ിി ി െ െം 
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അം അം അം അം 8888    
ി ി , ിംിെി ിി ാ  

ിം, െ   ിം അാാെ ി അംീിാ  
ിി ഏാ ഒ ോാി. ഈ ാിിി , ിംി  എ 
ആെി ാി  ാാ ാം ഉാി. 

• ിംി  െ ഒൊം ിിി ീിിം ിാാ 
ാിെ ി  ഒാാ എ ീം െി. 
ാോിാി, ീ-ാ  ി അിാെ ാ, ംീ, ാി, 
ം, ിാി, ാം ി ാിം ിംിം ം 
ി ാിാം ാിാം ഓിാെെ എെ 
അി  ാി  ിിി എം ിോി. ഇിെ അം 
ാെം ാിൊ ീ  േി അീിെ ഏം 
ാെ, എാ  ഒ അ ാാ ിംാ അീി എ ാ. 

• ീം ാം ി അിാം ാ ിംി  എം, ി ീം 
ാം, ീം ീം, ാ  ിം ഉ ഏ ിം ഒ ിെേ  
ൊ ി അിാം  ാി ൊ ഉാെി , 
അം ിംി  അിാാി ാെ ാാ ഉാി. 
അെ ോോ  ാം ാം ാ ഉോേിാിം ീാ 
ഉോം ി  ാ െ   ിാ ിി; ി അം 
ം ിം അാിഅം ം ിം ഉ ാിിെ 
ഉോേിാിം ീ ീാിം ിം ഈ അിാ  ാാം. 
ീ  ി  , ാി അിാിം െ അിാിം ാ 
േീം ിി െോാി , ീെം െിെം 
ാീിെി  ിാാ ഈ ിം ആാ. 

• ാെ െ ിിം, ിെ ാിിിി, 
ാെ അാീി (ീ  അി ോി  അെി  ോം) 
ിെി എ ി ഉ. എി,  ോാ/ാ , 
ിാാം ( ിം ി  ി ൊിോ െിോ  
  ആിിാ) ി ിെ ാിിിിാ 
ം അ ാാി ിോ. െ ിേ , 
ിെ ിി  ാാാ ംിെ/ിെ ം 
ി അി  ഉാ ൈാി ാാം േ  അി. 

• ിംാ അീിെ ഉിം ംാ എ ി ാി,  ാി 
ാെ (ആോാ , ം, ിി, െ ൗി 
ാാ , ം) അോെെ ാെം ം ഊിിാ 
ിെി ാ,  ാി അീിൊം ിംിെം 
ാാ ാെി ാാം   . 

• ിി  ീാെ ഉേം എ ാിിം, ആോ 
ി  ാ ീിിാെിം ീം ാം 
ഉേെി എ ാിേ ാി. ാെ ീ-ാെ  
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  - ിാാ , ഇാ , ാി/ാാി , 
ഉാിാ/ാാെി. ം ിം ോാാംാ 
ിം ീ-ാെ എെ ാിിി എ ിംി  ാാി  
ിോി ാെ    േി ാ ാാ  
േി ിാോ. 

 
 ( ( ( (EEEEqqqqualityualityualityuality) എ ആിി) എ ആിി) എ ആിി) എ ആിിം ം ം ം ിംിംിംിം    ((((EEEEqqqquityuityuityuity) എ ആിേ ാം.) എ ആിേ ാം.) എ ആിേ ാം.) എ ആിേ ാം.    

 േി െ ോം ീി, ിെേ  
ാെോെ ാ ാ എ ാ;െോെ ആ എാ. 
െി ംാിെ ി ൊ ിാം.  അ  
ഉാൊാം ആി എാ. ഈ  ാാം ിി  
െിിെി. ീം ാം ാ ാ ഉാേെം, ഒ 
േ ി  ാിാി ിിെ ിെം അ  
ിി ൊ ി ിം (personhood) ആ ിിെേെം ഉ ി 
ഇോ  ാ. അം ാം ോാ, അ  ഉോിി 
ാ ിം ഉാം. 

ി  ഉ അ  ീ ോൊ  ിെി ,  
ീോി ിെം, ാി ാംാി ി  (norms) അി ിം. 
േീി  ാാം. 
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അം അം അം അം 9999    
    
ാീംാീംാീംാീം 
ിോ ാോ ആ േി ിാ ൈം ിം ി  
ിിിെ ിാ ാീം  
 
ീാീംീാീംീാീംീാീം    
ം ീിാെ ിാാി ിിാ ിാ ീം 
ൈം അിം ീം െിം േിെം അി ീിിെ എാ 
െം ിിാ  ിാം െ ിാ ീാീം. 
ഇ ാെ ിം ആംി (bottom up)ിാ. ഇ ിംിാ  ി 
അിാി  േിിി. 
 
ാീിാീിാീിാീിെെെെ    ാ ിാ ിാ ിാ ി        

o ംിിം  ിിേ  ാം ിം. 
o ം ൊിിേം ാിേ ിം. 

o ം ീിം ൈംിിം ാി ിം. 
o ാം  

o ാീ ഇെ ാം ിം, ംിിം ം ീാം 
എാ അിാം. 

o അി, ിം എിി ാം ിം 

o ിാിം ീിേി ാ  
o ആിാം, ആാിാം എി   

o ീിിം ിെ ംിിം ാാെം ോിെം 
ിിം ാെ  . 

o ാം, ൈംി, ാീിിം എിി  െ ഉാിം 
. 

o ആം, െം, ീ/ൈംി എിെി ാം 
ാാം . 

o ാംാി-ാ ീ  അിാെി ിേം . 
 
ാിാിാിാിെെെെ            
 ീ ാീി  ി ാം ആാ. 

 ിാ ം, േം 

 ാെ െ ിി ിിം ീി ിം 

 ീ -  അിാ ി   
 
ിിം അിാിിം അിാിിം അിാിിം അിാ        
െേ  അിാം (Power over others) 
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ോി/ിേ ം. അിാം ഇാം ി  േി ഏിെം 
ംിെം േ. ഇ ിിാ  ിം ാാം. എോം 
എി ഉാം. 
 
എെിം ൊ അിാം (Power to) 
ി േിം ിം േി  ിിിം, ൈം, ി എിിെം 
േ. ീാൊ അിാം;   ിിാ ി; ിാം  
അിാം ി (power with) 
ാി ംാം (social mobilisation)  
ാം ം െിൊ. 
 
അി  െ അിാം (Power within) 
ആോം ആാിാം ആിാം ിൊ;  
ംാാ ിാിെം അോിെം 
. 
ീാീിീാീിീാീിീാീിെെെെ    അഅഅഅ        
    

ിിെ േി , േി ീി ാിി 80 ി  
ാംേി ഒ ആാ ാീം (empowerment). അിാ ിാിി  
  െി ിെ േം, ീെ ഉി, ാിാിം, 
ാിിാം ി ിിെ ം ഇെം ിിാ  
ഉോിി ാ ം ഇോ  ഉോി ാീം എ ാ. 
ാാി ഇ ഉോിെിം ാി, ാി, ാീ ി  എാ 
ീെ ാീം ം എിെി ഇം  ആം 
ിി. 
 ിം, ീെ ിം, ാിം, ോം ി ാ 
ീോ ാീം എെ െിി അെി  ാെിി 
എം . 
 എിാം ാ  ിം ഇാംി, ാെെം േി 

ീെം, ‘ാീി’ എ  ഉേോിാ. ഉ ംാി, 
ിിിാം, ീെ ാി ി എാ ാിിം ഒ ാാ 
ാീെ ീി. 
 െേ  ാി  അിാി   ി  ിം ി 
ഉാെ െിി , ീാീം എാെം അിെ ം ം 
എാെം ിിാാ ഇിെ ി. 
 
ാീംാീംാീംാീം    എ ആംഎ ആംഎ ആംഎ ആം    

ോൊാെ ീാെ, േി ാംോ െിിെ  
ംാെം ിെം ി ാ ാീം എ ആം. ീ  
അേിി  1970 (Walters 1991) ി  ിി ീ ിാാം എ ആം 
െിിം ി ി  ിാ ഇ ഉെെ ാം. ൗോ 
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െെ ോ ിാി  ആ ീ ിാാെ ആിെ 
േ. ഇ െ  ിേെ ാം അി. ീിം 
ിേിാ ഒ  ിാ  ിം ാിം 
ാിംിാ  ആാെ ാംി  ി  േ ിാാെ 
ാീിി (Forgaes 1988; Freire 1973). 

 
െിി ിിം ിിാാിം  ിാ ിം 

ിേം െിെ ാിിിിം. െിി ിാാ ീം അിോ 
ാ ീാ ീി. ോം  ാ, ാിേി 
ോാാ  ിെ ംിിി െ. ാെ ീിിാ അെ   
അ  ിി. 

 
 

• അിാി ീ ിാ ീി. 

• ിംി  എ ാിാി എെ ിിെിി എ ീ-ാ 
ാിൊ. 

• എെ അ ിിിാെം ം, ാി, ം, ംാം എിിെ ീം 
ാം എെ ിംി  ാി ാീിെ എം 
െ ആെ ീിാി  ിെ ിാിൊ. 

• ിംി , ം, ാി എി ം എെ ിി എം ഈ 
െി ാ ാ ആൊാി ാിെ ഇെി 
ി. 

• ിംി   ാ   ാാ  െ. ീിെിം 
അിെ ാെിം ാ ിം ാേി, േീ ാേീ 
ാ , ി ഉാി  ിിി, ീെ ാ ാ  
(Strategic interests) േിെി ി ീ  എാം 
ാാ എേി, ിം ംാാ ീിി  ാം 
ഉാ. 

• െ അാ  ാിൊ (assertive) ൈം ീി  
ിിി, അി  ൊെ െിിാ  ാി, േീ-
ാേീ ി  ീ-ാെ ം  െ, ാിം 
ൊിംം െ, ാി ംൊ  ാ ഒ 
ൗം െി (Wallers 1991) 

 
ീെ ിി  ാ ാംാ  ാാാി 

ിെി ീാിെ ിം 80 ി  ഉാ  ി. േം, 
ാിിാം, ാ ി ിീെ ിെം ിേെം 
ിി അിാാാ െ ിംൊ, ീ  
ീിാ ാാം എ അ  ിിി (Moser1989). ീെഅഅഅഅ 
(condition) ം ി (staus) ം ി  ാൊ ാം േ ീി  
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ീിി Young 1988). അ എ ീ  ീി ൗിാാ - ാ 
േം, ോാാ, ിാാം, ആോി ി ാിാ 
ാ. ാാി ാെോ , ീ ാി, ാി 
അാ ി. ീെ ൈംി ിിിെ അ െൊ ഊ , 
അിിെം അീിെം അം ം ആിാ െി 
അെ അോെം അിെിെ ിാ ാെിെം 
ിിെ എ േ  (Kate Young) ാി. 

ീെ ാോി ആംാ ാം എ ീിി  ാാൊ 
േിിാ ോിെ (Moly Neux 1985) ോ. ം, െം, ഊം, ിാാം, 
െെ ാേിി ി ാോി ആ  ിേെേ ൊ. 
െ അ ആിാ ാാ  ാി. െ ീാാിാി 
ാാ ആെ ിോ  ീ  ഒിം ംിം െേ. 
ീെ അിിെി ിം ഇിാാ. ിിിം ി 
ിാ,   ീ  െം. ഉാ: ിംാ ൊി  ിി  
ാാ; ീോിെം ിിിെം ാം ; ാിെ 
ിേെ ഇാാ; ാ ാി  െൊ അാം, 
ാീാ ; ീേ ിം അിം ഇാാാ 
ി  (Moly Neux 1985). 

ഈ അിാി  ിാ ാീെി ാ ം 1985   
Dawn എ  ാീീം ാിം (Sen and Grown 1985). ഈ ാാി  
ിം, ാം എിോെ േോ ഊിി ാെം 
െം ിിി ാേ ാീം ംി. 1990 ാോേം, 
ിംാിെ  ൊം ം ഉോി ഒ ാാി ാീം 
ാി. ഇൊ ംോൊോ , ആ ാ ആിിോ  ഉാ ാാി  െം 
േെ. (ഇിെ ിം ാേ.) 

ീെ ാോി ആോ ീം (അ െൊ) 
എൊ ാ ാ  ോ (ി െൊ) െ 
ാി? 

ീെ ാ അാെ ാി , ഈ ോി െ 
ാം. ാം, ീെ ാം എിോ ഇെ ീം ഊ  
ൊ ിോിേി െെ ാേിിം അിെ ിം, 
ിം േ േം, ിോം ി ാിാ. എാ  െ 
അിാാ  ോം ഉിെേി. ഉാി ം, 
ആോി എിി  ീം െിം േി ിേം, ൈംി 
ി ആേോ, െ ൈംിെേ  ീ ിിാ 
അ,  ംാിം ാം െോെ ീെ ആിീ 
ി ിംാ ൊിിം, ിി. എി  ഉാം എ 
ീാിാ അാം ീ ിേി   ഉ. ഇൊം ീെ 
ിാി ൊ. ി ോ, ീെ ആോം െെോ, 
ഇിെ ാിെി. ാീി ൈാം െേ ഒ ൈാി.  
എാ ാീം? 
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 ാീം എ ിെ ി, അിാം എീ ആ  ഉ. 
ൊാി ൗി ആി , ൗിി , ാം എിെ േ ാ 
എിൊം ഇിെം. ൗിിി  ിാം, ിം, ആ  എി 
ഉെം. ഒ ിി ം ിാ ,  , ീ , ൊ , എിെ 
ഉാിിാം ാിിാം ിിാം ാിാം ഉ ിാ 
ാിം എ ിി. ഒ ിി ാി, ാി, ാീ 
ാെ ആ  എെ ിിി; അിി  എെ ി എ 
ീാാ ഇ. 
 ൊ-ാ ീിെ ിി ാിെ  ീി 
ാം, ിാം, ൗിിെ ിം എിെ ാീിാോ 
ിിാോ ി അിാ എാം. ഏൊെ ിിേ , 
എാം ി എിെ ആിാ ിെം െം 
അിാിെ ോ. ാിാം ം ാീാി ിി  
ാെ ിിാ ിം എാം അിാ എിെ ാാ. 
ഈ ിാാ, ീാ  എാ അിാം . 
 െേി , ിെേം ീാെ ിിം ഒെ 
ിിാ ീ , േി ാെ ീ  ീം അിാിാ 
അിാ. അ ൈാം ൊ  ി ിിാ ി  -  
ി, അ ം, ം ീം, അാേി, ൈം ഇ ോം അെ 
ിി.   എ ീാ  അെ ൈംിീിെ ാി. 
 ഇിെ അം ീ , എോം എാാം ീം അിാിാാ 
എ; ാാി ംിി  െ അിാം ോിാ  ീ  ിി 
(Nelson 174; Stacey&Price 1981). ം ാ ിിി ിെേ  അ  
ിം ഏെി. അ ാിോ  ൊിെ ിിാി അ  
ാി ിി - ഇിെ ിോാം, െിിെ ീെ െ എി 
ഉാാ. അെ ാി ാ ൊിാി, അ, ാ എീ 
ിി  െ ഏം അ ാെ ാീിാം െ ഇ  (space) 
ിൊം അ  ി. ിേം, ാം, അ, ിം 
ിെ ോാിി ിോി ാം, ോെ ാ  ൊം 
ിെ  ആൊ ീെ  ം. 
 ിി അിാെ െിിാം അിാ ോിേ    
ി  ാിൊം ി ിെ ാീം എ ിേിിാം. 
െ ിേ ാി ഈ ിെ ീ  
െെിി. 
 ിെ ം ി  (self assertation) ി അിാെ െ 
ിി ാ  , ോാ  ി ഒം ൊ 
ാീം എ ോ  ഉേി. ിം ം ം, ാി, ംം, 
െ   ിം, ിെം അിാിെം ാി ിിി, െ 
അി അാ ിെ ിിിം ിി അിാെ 
ിിിാ  ം െോ  ാീം ആംി എാം. ഒ ിി 
ാി  ീെം  ിോാാെെം ാി ാാ 
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ിെ ിേം ാേം ാാ  ി ിാ ാീം (sharma 1991-
92). 
 ാീം എ അെ ഒ ിം ആ ിെ ാ. ാ  
ിോ,   ിോ, ിംിാ  ിോ, ി  ിോ ഉ 
അിാിെ ിാ. ീാീിെ ം ിോി 
ാെ ൊിിൊ (ആേോം ീെ ിേം);   
ാ െ   ിേെം ാി അീിെം ിിം 
ഊിിം െ െം ാെം (ംം, ാി, ം, ം, 
ിാാി, ാ , ാം, ആോീിം ംിാം, ിം, 
ാീി , ി ാ , ാ  ാ) ിിി; ൗിം 
ിാ ംാ ിെേ  ാം ിം ാാ  ാെെ 
ാി എിം ാീിെ ാ. ം ാീി എ 
എാ ാ െം അിാ ഉിെം ംോ െേിിി. 
 ീെ ാിെം ീിാ െ  െം ാം, ം, 
ിം, ംാം, െി ഃാം, ിം, ി ംിാ , 
ാീാ ,  ാിീ  എിി  ആി  േിിിൊ, 
ീെ ിം ീിിെ ൗിാം ാെി , ിാം അം 

ആി  െെേിിി. (Kadirgammar Rajasingham 1992  ڊ ). 
അിാിെ ഉിം ഏെിൊ ംിാോ ോ ആെ െ 

ിാ  (ഉാി, ാി ാ അിാാിിെം 
അീിെം ാെ ) ആ ഒ ിെ അിി അിാ ി 
ിെെ ിി. ാിാി െെ ീ ഇി  ി 
 അൊാം അ ി ിിെ അിാം. ീെ ാിി 
െെ.  ാാം അാെിം അെ  ാ  ാോ,  
ീിി അി  ഇാാാോ ാിിെി ാാം െി  ഉ; 
ാി  ിോം ഇ   ാാി ാാാ ാാ  ിി 
(Brydon&Chant 1989; Gupta&1987; Sen and Grown 1985); അോെെ, െെ ൗിിം 
െം, ഊം, ആോി, ിാാം ി അിാ ിാിേ 
ാം ീെ ിി  അിാാ  ഉാി. അൊിെി  
ഉ ിാാം   േ ോാാം ആോിം ി 
 ീ , ാാിെം ീീെം ഇാിാി. 

ീെ ാീം, ാെ അിാം െിോോ 
െെ എിെ ംി ാാ ആം ആം ഉ ിെ 
െം ിെം ി  ിോിോ , ാെ ാ  ആ 
ിാിെ ീെ അംെ അിാിാാ. അൊൊ, 
ംിേം ിേം അാാ ി  ൊാ  ീെ ാി 
അെ ാീിെ ാെ ാ  ി;  ിംിാിം 
െെ ംെ, അി, അിാെ െിി 
ീാീിേം അ  അി. 

ൊി  (Public Sphere) അിാിേി ീ  ിോം, 
ംി ാ അിിാി ി ആം അാം 
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അിാം (ിോി ംെ ീ  െിിോ) ീ  ോം 
െോം എി ഉാ. ാി  ീെ ീിിേ 
അിാെി എാംഎിി എിെ ഒ െിാി.  

അിാ െ ാം ഉാേ അാെ ോാ ംം. 
ാീം ി എ ിാ  , അ ംിെ ഉിേ ി 
ോാ (Kannabiran 1993). 

ീാീി, ോിെ െിിം, ഇ ീെ, 
േി ംിെ ീെേ ാിിി  ാാം. അം 
ാ  ഉാ ി  ാ ീെ ീം, ൈംി, ാം 
(mobility) എിെേ  ഇിേ  ിി; ീോി, ിി എിി  
അ ഉാിം എേ എ. ിാൊിാെ ീെേ  
ോംാ  ാിി; െി ൊാെ അെ ഉേിാോ 
ിാോം ാോ ആി; ഒിേെ ാാെ ീിാാി; ംെ   
ാി ാി  ഏീാ ീാൊാി. ിോിം  
 അാ ആ , ീാീംി ീാം അ െം. 

എാ  ാാ ിോ ഒ ാം, ീാീം ൗിിം 
ാിാം ാെം ോിിം ിെം െ എാ. 
ാ ോി ാീ ാെ െ എംൊ ാ, ി 
ഊം, ഉാ, േം, അ  എിെ ം ി ീ  ിെ. 
ൗിിം ിാം ാാാ ീംെ ോാ  ി 
ആം െെ ീിിാം ി അെ ിേം ംിേം 
ാ ാി േ  ഉാ. ീെോെെ, ാെം 

ആാിാം ിിാം ിിെ‘  ,അി  എീ െ   
ാാി  ി ോിാ. ോിെ  ാി  ി അ  
ിി, ഉാിം ീാെ  ിം ിം ാം 
ൈാിാ ംി ിൊ; ാ ാിാ ആൊം 
േം (burdens) ൈൊിാ  ാിൊ. 

ൊ ിിം അിിെ ാിിം 
ീാീി ാെ ോിാം. ി ാിാ ഒ ം 
െിാ  ിംേിാെ െ   ാം ോൊം, 
ഓോം  ിാി ാാം ഉ ാം ിം( Akhtar 1922). 
    
ാീിാീിാീിാീി    
 െ അിിെ െിിാ  ീ ാിെി  
ോിെ ാീി ാെ ിിിം അ എൊ 
ിേെ ിിെ ിാം െേ. ി ീം െ ാം 
  ാാി ം ീം - ോീം െ - ീേ  ിാേ ഈ 
ിിി ാാ. ാ ിെ ീാ  , ംിിെ 
ീ  ി  ിി േീ , ൊ ിീം, ഒെ , (seclusion) 
ാ, ാം ിേി , ിം  ം ിിം ഉ ിേം, 
ൈംിിേ ിം ി ഒേെ ീാ ീിിെ െെ 
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അിി  ീെ ാിാിിിാ. ാ  െ  
ഉേിോ ംി  ഇാിിോ െ അാാ ി  ാാ, 
ം ിി ീാൊം െ െെ  (choice) ി ീിാം 
ീ  അിെ. ോം െ  അംീിൊൊ, ഈ ാം 
ാാം ാാിാെ ിിാ ി ീം . 
 അൊ, ീാ അിി ാിേി ആം ോ 
ഉാി. ിി ാിാ അീിം അാാിാെ ോ, 
ാെ അോ ി  െി േിിാേ ാീി . 
ീെ അോം ാാ    ിേിിി; അെ അാെം 
ഉാിെം ി ിാം ം ിാം ിിിാ  ീെ 
ാിം,  ാി ാീ ാി ോെ െ   ിേം 
അി  ി എ ോം ിം, ം  െിി 
അാ ോെ ോം ൊം ീെ േിിം. ംിം ിം 
ാിം ീെ അാിെം ംാെം ാ ം എാെ 
ിിി ൊാ  ിം. , ആാിാം, ീി എി ാാെി 
ോാം. 
 ാീി േ ാാ   ിാിിം. ഒ ാി  
ാാാിിം ംി ിിീ ി ംം, ഒ ാാ ി  ിം 
ിാി ാാ ഒം ീാ ആേിെ െി   (1992-93) 
ിാ ാാിി ംി. ിി ാം േ 
ാി ഈ ം ി ാീ-ാി ിി ി. 
 ീെ ം ിാിം അോിം ാാി ി 
ഒം ആം അിം  എ ാ െി ഒ െ . 
ിാിം ോാിെം. ഇ െ ീാ ഒ ിാാ 
ിാ. ിാി ോിാ , െ ാിെ ാെ , േി ീ  
ഔാി ിാാംിാ ാി; അൊെ അോ 
ാ  അ  ിിി. ി,  , ീിം,  , െ, 
െിിാം, ം, േീ ിിാീി  ി ഒേെ ീാ 
ി  ാി ൈാം െൊാി ിെ ാ (oral) ാോി ാ  
ഉിി. എാ  ഇം ാ അിം ൈം ഒ ിി ാ-
ാി ിാ ിിി. അം അിിം ാോിം ിോം 
ീിാ ിം (taboos) അിാം ിിിാി ാാം. 
ഉാി, ആ ീെ  , ി ആ  എി ിി   
ിം ി; ാിാ ിേ  ാ. 
 ാീംി ീ  അിിെ   ോേ േിം െ 
ി-ൊീിി  അിിെ അിാി ീാൊ  ാിേം 
െ. ഇ ി ീിാം ഒിിാെി  അം അിാാ ാ  
ിിി. ാം ാി അിാ  ഇെ ഒൊം 
അിിാം ിം. ിൊിാം ീ  ാിേി ം െിാേ 
ാിാം ഉാ. അൊെ ിാ ഒെിിം ിേി, 
ഒി െ അിിെ െിിാ  ീെ ംിിേിിി. 
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ംെം ാെം ാോെ, െ ീിെ ിാ 
ിിാം,  അിാിെം അിിെം െം ോെം 
ിിിാം, െ ി ൊം ിാി  ആംിാം ീ 
ാിം.  

അെ ാീി എ ാി (spiral), ാ അോി ആ. 
ിിിേ   െ, അ  ആംെ, ി, 
ിം ിം െ, ം ഉ അോിേ എ; ഇെ 
െെ, ാി ിാാ ിെ എിെ ിിാ 
ിാി. ാീം അി  ഉെി എാേം ി - ി, 
, ാ, ം. ം ഇ ിി ാേോ ഒിിോ ഉ ഒ ി 
അ. 
 ി അോോെം ാ ിെ ിോെം ി  (െ 
ീം ഉെെ) ിിാ അാിാം ംിം ിം ീാി  
ാിൊാം ീ  ോെ ോ ം. െി ഒാ  
അെ   ഒെ െ അിിിാിിം. 1991-  ംാേിാ 
ിൊാി  എാം െ ീെ ആെ ിാ, െിം ിിം 
ി ാ  ം െൊി. ഇി ിാി അിെ 
ാ  ആെ ീം ിം ാാി (Akhtar 1992).െെ ഇിെ ഒ 
ാിെ ിാാം െ ആം ഒ ി ാാി; ിാി 
അ ാിെ ൊാം ഉോിാ  അാിാി. ഈ ംിൊം, 
അെെ ിിോം ാിി  അാാി  ിം 
ിിാി ീ  ഉി ഈ ആ . 
 ാാി ീ   െെം (choices) ിി. െ 
ാ ാിിിാി ഇ. ഉാി ീം ി െ 
ിാം ിിാം അെി  അ  അിാിാിി ംി ാാം; െ 
ഉ െിിാ  െ ി, േി ആി ം ാം; 
ാിെം ംാംെം ിാം ിം ഏാാം. ീാിം 
അിോിാം േ ാെ ീെിി  ി  ോം  
ആിൊ. ീെ ആോ ിിൊ അെ ാോി 
ആ  ിേി, അെ അ െെി േ  ഏാാോ? 
അെി  ി ാാ ാാ ിെ േ  ൊ  
ാി, െ, അോ  ി ി, ാിി ിം 
േം ആെോ? ംി അെം ാിെം ിോി 
േ  ംിിാം ാേൊം ീെ ാാോ? 
 
അിാെി ഒ ി ാഅിാെി ഒ ി ാഅിാെി ഒ ി ാഅിാെി ഒ ി ാ. 
 അിാെി ി ാ  ിാം ാീം ി ിം.  
േീം ോിാ ി  ഉിിാ ഇ ിി 
അിാെി ാ. ിിെം ാിെം അിിെം 
െ അിാെിാ അ. ീ  അിാം ഏെ, അേ ം 
അിിീിിം ഉോി എ ാീം ൊേി. അിാ 
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െി ഒ ി ാം, അിാം ാി ിം ിം െ 
ി ീം ഇിെ ാി ഉിിം; ാിിം ീാ 
െിം ി ംിാ  െം. 
 അോെ, ിെേ  ീ ിാോ , ോി 
ാി ി  െോെ ാാി ാാാി , ിിി 
ിാാ ീിി  അെ ഉോിാ  ാ, ആോെം 
ആെം - ിിിാം, ാാ ിാം, അി , ം, ാം, ം, 
ാ, ംീ, ാി, ൗിാം, ം - ിെ േം ാീം േി 
ീം ി ം ിാ . 
 ഒ ാിെോ അിെോ ീം ാാി അ 
അിാാ ാം ൊാാി. ിാ െിി  അിെ 
ോെെ, െ ം ആി  ോ ാി ാി 
ാീി െിം ാേിാ ംെ ോാെ അിിാാം. 
അാ ിി , ാിാ ാം ഉാെി , ീെ ാീം ഒ 
ാീിാം; അാ ിി അിാെ െിിം ിി 
ിം െ ാം ആം. ാീംി ാേിം േീം 
ാേീാി ിീെ ാ  െം. അൊേ, 
ീെ അിം ിിം ൊം അെ ാോിം ാ 
ആ  ിേെം െ. ിെ  ംാി - ി , 
ം  - ിേ, ാി ിി  ാെ ഉെം 
ൊം.  

െേിെ ിി ംെ ീെ ിോിോ  ം 
ാ ാാ  ി. (1) ി ിാി  (2) ാി ിം 
(3) അോം ഉം ംിിം. ഇ ം ം ിാെ േിി 
ിാ. ീെ അിാാിിെ ാെ ിം െ  
ാാെം അ ആാി ാീി ീി ഉാിെം 
ിാാ  ഈ ംിി ാിം. 

ീെ ാിം ിാാം, ആോി എിി ിേം, 
അിീിേ ിെ അാം അെ അിാാിി 
ാാെ ി ീം ിി. ാി ി ിിാ 
ോ ഊ. ി  ോിം ാാം . അിീ - 
ീാ ആ  ിേിൊ ീെ അ െൊ ഈ 
ീം െ. 

ാിി ീിെ ഇെ  ീെ, ൊിാി  എ ിി 
ിെം അെ ംിിം (ി/ം) ിാേ  
 ാ. ീാം ഇ ീെ ാിിം അം െെം. െ 
അെ ീിിെ  ി  ഇ എാം അെ ാീി എ ീി. 
അോ , ംി എി െ  െം ീെ ിേം 
ി ി ീാ ാെ അിാെിാ. അിാാിിെ 
ാം, ിോിിെ ാം ോം ിെ എാിം 
ാി ീിിാാ എ ിിി, ാ-ൊ ി , 
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അെ ീിിെ എാ േിം ിി െ  - ംിാ 
ിേെ ിിിാം െിിാം ഊ ാ ീി. 
ിെേ    ാാാ  േി ീെ ംിി; അാെ 
േം ിം . അെ ാോി, ാ ആെ 
ൈാംൊ  ഈ ീം ാിം. ഉെ ആ  ിോ  അ 
ാിിി. 
 
ീാീീാീീാീീാീ ാ ാ ാ ാ        

ാീി ഒ ാി ോ ാാാിം ിാി 
േോ ഇ. എാ  അ  ാ, ീെഅ െൊ 
ി  ഉെിോൊംെ ി ിിിാ ം 
ൊ.  ാോി ആം ാ ാം ഒേ ൈാം 
െം. ഈ േിെ ആാ, ആിം ിോ ,  ം 
അാെ ിി. ിോിാെ െിിാം ൗിം 
ിാിോ ിേ    ാം ിം ൈാ  
ാാാം െിാ. ഈ   ാെ ിി. അ 
ിിി ിെ ഉോിെി. ാി ാംാം. 

ീാീി  ാ ാ  ആം െേ, െ 
േ ഏം ിം അിൊ ീെ ൊ. െ 
െെം ിീിിം േം. ീാ ാംിീം ആാ. 
അിാോെിം അെ െിം, േി ിംിെിം 
ോാം. ീെ ംിിാ ൈം ോ , അിി 
ിാം ാാം. ീ െെ അാം   ാം ീ  െ 
ാാ . 

േി  േി ഒിം,  ം ാി ീിാ  
ീെ ോാിിം - ിെം േെം ിിാ ീാ  
എിി, െ ാെ ോം ൊം, ിാ ി ാം 
ി ാാ ിേ. െ   ിോ െ  ഇിാി ഉോിം. 

ിെ ഒ ം എ ിിിം ഒ ാാി ാ  ഇം േി  
ീെ ാിം. അെെം അെ ാെം ിൊ െിി  
ീിാം അെി അാ ിാ ൊം, അെ ി  
ൊം, ൈംിാെ ിി ൊ ാ  
െിൊാം ഈ ാ  ാാം. ി അിം ിാം 
േ, െ   ംാ ാെി ിാ ാ ഉാ, 
അ ിിം ഊിിം െ ാെം ാെം 
ിിി, െ ീിെ ിി അിാ  െ എിൊം 
  ീെ ാിേ. െ അി  ിംിിേ 
ീെ ോം ിെ ിാി. 

 അോിെം ാെം െിി , അ  ിിേ 
 ാം ാ  ീ ാിം. ംിം ം ഉ 
അി  ാോം ആാോം ഏാ  ീ ിം. ിോം ഇ 
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െ െിോ ൊ ീിിം െ ൈംി, ാ 
അാ  ോെ ാിെിം ാം, ിം ാാ 
ോാിെ ാ ീാൊം ിാം ഉാിൊം േ 
ൈം അ  േിെ. അിെ ിാെ  ംാിം 
ഉാ, ഇം ോ അാം ാി ം ിെ ാെ 
ഉെ ി ി ീിം അം അ  ിെ. ൊി  ൈം, 
ൈാംെ  േി, ാ, ാി ിേം ി േ  
ി അെ  (autonomy) ം അിാം ിി ൈം അ 
ോ  ിം. 

ിീ അ  ൊേെം ിെം ാിേി ാി 
ആൊ  ം. ിിാം, ാ , ാ    ിാ 
ിാോ, േ  ോ  ോി ി ിം ആംിം. 
  േ  - ിിാേ , ാ ,   - ി  േം 
േ ആംിം ാേ െം െം. ാേി ാ  ിാാിാി  
  ീിം ഉാിാെ ാി െിിാ ി 
ആിം െം. 
 
ഉംാഉംാഉംാഉംാംംംം    
 1980 ി  ാീ  അിാി  ആംിി. െ അ 
ഇി ഏെ ം ോ ോാ. ാിാ ാ   ാിം ഇ 
എ ഒ ാാിിം. എിിം ോാിം ഉ ാി ഇം ഇെി  
 ാീി ി. േീോ, ാോ  
ഏാിോ ീെ ാീിാ ാെ ിിാം 
ിാം ിി. ം െേി , ാീി   
ാ ാീം ഒിാ. 
 ാേം എാ  െ ാാ ൊ ം, ാീെ 
ആേം ിേം ി ിാ ാെ അാാ. അിാിെ 
ാം, ിോിം, െ   എിെി ാം അാ. 
ോിം, െ   ിേം ി ാാെ അിാി ിി. 
ാിാ ിാം, ീം, ാാം, ാാം, ി ിേം,  ിാാം, 
ാിാ എിെ െ ാ അി  ിാി 
ിോിെ െ. ം ീെ ാോി ആാ ീം 
ഊ  ി. ോ, ംി  ാീി േി  
ോ അെെിം, ിംിെ ാി ിിിെ ീെ - 
ീെ അി  ിി  ാ ംം, ം, ാി, ം 
ിാി ിി ീി - അാം െ, ാം ി , 
ാോ  ം ിിേ 
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അം 10.അം 10.അം 10.അം 10.    
ീാീ േ (ീാീ േ (ീാീ േ (ീാീ േ (Longwe Empowerment FrameworkLongwe Empowerment FrameworkLongwe Empowerment FrameworkLongwe Empowerment Framework) 
 
 1988   ോി ിിി ഈ െ   ി േി ിംാ 
അീിെ ിിിിം െിം േ ി അി 
ാ. േം, ാ, ോം, ംാം, ിം എി. 
 േം, ിെേ ാ എീ ി  ീംി ിേം ഇാാ 
ിിെ ിേെം അിെ െം ംി ിിിം അോം 
ഉാം. ഇം ിോ ോെ ിാ , ീെ ി ാിം 
ംിിം (mobilization) ം. ഇ ിെേ  ിം ഉാ ിി  
  ാിിേ ിം. അെ ം േിം (Well being)   ിം 
ൈം. ഈ െ ഒ ോിി  ഇെ അിിാം. 
 
ീാീ േീാീ േീാീ േീാീ േ    
െ     ി    ി ാീം 
ിം (Control)   

ംാം (Mobilization)  

അോം (conscientization)   

ാ (access)  

േം (welfare)   
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അം 11അം 11അം 11അം 11    
    
ീിിാ ോി  ിി ിീിിാ ോി  ിി ിീിിാ ോി  ിി ിീിിാ ോി  ിി ി        
 
ീ ി ാം 

ി    േിെ,  

  ിം ഉാ 

െെ ാിി 

  ാീിെ. 

 
ം ാീം  ാാേ ാ  

അാേി ോാ ിം 

ൈ/ി  ാ ാീം 

ിാ ി ാിം 

അോം ാിം 

ംിാ ംം 

 
ാിിേ   
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അം 12അം 12അം 12അം 12    
ീാീെി ിി ാാീാീെി ിി ാാീാീെി ിി ാാീാീെി ിി ാാ        
1995 െ ാ ി ിോ, ാീെ ാിാെി ഊ  
. ിം ാ  െ (by people) ആം; അ േി (for them) ആ. 
െ ീിം െ ിിം ീാിം   ീാി െം. 
ീെ ി ിിാ ം ം െെ  ാ  അെ 
ാീിം അിെ ിൊ. ാി ം ിിം 
ഇ ിാം ാാം. 
 ാീം എ അിിെം അീിെം െിിാ. െ 
ാാം ീിം ിേി ിി  ി  ിേി െ 
അി  ീിെ ൊ  ാിാ ാീം. 
 ീാി  ഊി, ഒം ോി അിാി ം 
ൊ ാീം. ീ ാീം, ാെ അെ ൊ ിിി  
ിം അി  ാി  ിം ോിിം, ിംേേ ഓോം 
ിാാ ാിേ ിം. എാംേി ി 
ാ ാി ിിിേി െ   ാം ിിോിാ  
ിം (Akhtar, 1992, quoted in Batliwala 1994).ാീം ാെി ഒ ിാ 
(bottom up process). ആം ആെം ാീിാാി. െ ി ഒ ൊി 
ാീിെ ി െ ിിാ  ി. (rowlands, 1995).  
    

ീാീം എെീാീം എെീാീം എെീാീം എെ????    
ിെം ംെം ാെം ാീി ി 

ഉാി  ആാ. ി  (ം, ിാം, ാേിി), ൈിീം, 
േീം എി ഒ, ാിി, ംാം, ീിം ീ 
ാെ  ിിം ാിം, ം  ിിാ ഉാി  എി 
. 
  '........ംി  ീ  െിെ ാി അ  ംിിം, 
ിിം േിേി െ അിീിാ  ം ാിാ 
ി  ആാ. ംെ ീാ ിിം, െ ീിിേ  
ീ  േ ിം ം ം െിി. ഇ ംി  

െ ാിാം ാ ീാെ  ിാം െിി’ (Sen 
& Grown 985: 82). 
 ാാ ിിി  ീാ ിോെ ാീിെ അം 
െ ാിാി ാാം. ഈ ാി  ീെ അി അിാെ 
െ ാം േം ിാ ഒാി ാം ാ/ ംം 
ം (entreprenuership), ാം എി ഊ  ം െ. 
 ാിിെം ിിിെം  അിാി. േ-േ 
-ൊി  േിി ം ിാ ാിം ഈ ി ീി 
ാാേ. ിെ അാിം, െെി ീാെി ി 
ാിിം ാാം  ാിെി -ഉാ ീം 
അാി. 
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അം  13അം  13അം  13അം  13        ിം ിം ിം ിം         ോിോിോിോി    

]hÀ t]mbnâv    

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ാീീംാീീംാീീംാീീം    
o അിെ ോംൊ  ിം. 
o ആിാം ിം. 
o ാ ം. 
o ീെ അ െൊ  ോ, ിിംാം ഉാം 
o ാം. 
o ാീിി  െം 
o ാം 
o ീോി, ിിം എിി   ാിം.... 

ിം 
െ അിാാാ ം,ം, ാിം, ആോംം, ിാാം, 
ോി, െ ാി ീാി  ൊ അാം ി അോെ 
ീിാ  േ എാ ാം ഉ ിാ ിം എ ൊാി ാം. 
െ അിം, ിം, ാം ി ആ  ിോം അെഎാ 
ാം ിിിാം ോൊം ി ിാം ിം.അ 
ോി, ാി, ാെ ംിൊ ാ. 

ാർ ിംാർ ിംാർ ിംാർ ിം    
• എാ ം ം, ം, ാിം, ിാാം, ൊി  ി എാ അിാ 

ആം ിേ ിെ ിം എ ാം. 
• ീാെ ിി  ൊ  എാം അം ഉാം. 
• ാിാോെ ീിം എാം ാാം. 
• െ ാം ിം ിിിാം ോൊം ിം. 
• ിം, ം, ഉാിാഒ ീിം ി എ ആം 

ീിാ  ാാാം. 
• അിാ ആ  ിോ  ിാ  ാം ോ. െ അ 

ഉാിിാം, ഉോിാം അിീം ഉാാം ിം- (ാം/ൊി ) 
• ാിിി ിി- ിിിി  ാിേി ഃാിാ  

ിോ. 
• ാീാിം ിാാ- ിീെ ാീി ം. 

ീീീീ        ിിിിിിിി        ----     ീ ീ ീ ീ        
1. േീം- ീെ  അാം ംിിാ. 
2. ാിിാീം 

അിാ ആ  ിോ ാം- ാാ ൊി , 
ിേ-ാാി  ാ 

3. ാാീം-ിി  ീെി ഉെിാ  
ിംാാം. 

4. ാീം- ീ ിം അിിം ാി ഉാം 
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ിം ാിിം ാിിം ാിിം ാി ാ ാ ാ ാ    

• ിിം, ആിാം, ോം, ാി  ിാം, 
ാിിാം, ാിം, ീ, ാ ഇെ ംി . 

• ാാ ാം- ാ , ാാെ ോ 
ഉാിാി ാ. 

• -ിംാിാ േീാംിാ  

• ാിിി ിാ ാിെ അൊിം ി  
ഉോി. 

• ാംാി ൈിെ ാി, ിി ീിീിം  
ഇെം െ. 

 
ിിിിിിിി ിം ീെ ിം ീെ ിം ീെ ിം ീെ    

ൗിാം - അ (condition)െെിോം.   ി, ോാാം, 
ൊിിീം എി ിാം. എാ , 

ീെ ിി  (status)ാാി. ാാി ാം െോ , 
ീെി ോാി . 

 

ീീീീ        ിിിിിിിി        ----    ിംിം ിംിംിം ിംിംിം ിംിംിം ിം    
• ീ  ിി  (WID) ീെ ിിഉേ, അാ 

ാി ാിാീിം ാിം ീെി ഉെ. 
• ീം ിം (WAD) ിിംീം ി ം 

ിോിം ീാി ി  ി 
എഅംീിം െ. 

• ിംിം ിം (GAD) ാ ഒ ാാിെ അിാ ാിാ 
ഈ ീം ആംി. ാി ാീ ാിി  ീ 

• അിാം എെ ി എ ിം െം ാി 
േ ീ  ീിം െ. 
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അഅഅഅം 14ം 14ം 14ം 14    
ീം ിം ീം ിം ീം ിം ീം ിം ----    ിിെിിെിിെിിെ    
 
ാി - ാി ിാ , ി, ാിാിാം ാ 
ിാ ; ിാ ിാം. 
 
േീാം ീെ ോാെിിേ ൊ. 
 
ാിേം ീെ ംിാ എ ാിൊ 
ാി ഊ . 
 
1952 : ാിി ി , ിാാ  
1953 : േ ോെ  ോാിെ. 
1974 : ഇ  ീെ അെിിാ  ീ  - ിേഎ ിോ 
1981 : ാ  ാി  േ 32- ൗ1981 െ - ിി ൊിി  

ഏെിി ാാംീെ െി. 
1988 : ംി ിോ - അംിൊിേി  ിെ ീ , 

 ീ   ംാഅംീിെ. 
ീേി േീിേം - 
ിി  ീെ അംീിംഉേം െൊ ീം 

1970 ി  ാാം ീംെ. ിോി അിാെ 
െിി. 

1980 ി  ാീ അിാിിി . ിാാ , ഉോ 
ിി , ം ,െി ി  ാ.- 
അംെം ാിീെംി ാാം ഐാ 
ീേ . 

1975 : െിോ േം ; ാേീ ിാം 
1975-85 : ിാാി ആിാ  .എആാം. 
1977 : ാ 8 ാേീ ിാിാിാി. 
1980 : ോേ  േം 
1985 : െോി - 2000 ആിേിേം (Forward looking strategies for women  2000) 
1995 : ീിം േം - ിാി (PFA) 

o ീ  ാ ാിി എാാി ഊ  
o ാീി ാിിിേ  ാ; ീാെിാ. 

o െ   ിം 
o ിാ ോെ  ംാിം ീാീ ിാി  - ാാ , 
ീാ , ാ, േം ി. 

o ീേ , ി െ , േ ിീിാി  
1991 : േീ ിാീ , 2001   േീ ിാം 
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6,7,9,10ډ   ിി  ീ ാീ ീം ിിാി ൊ.
 73, 74 ാേിോെ ാേി ംാി  ീ 33 

ാം ംം 
 
േം ിിെേം ിിെേം ിിെേം ിിെ    
 19-mw ിെ അാിം 20-mwാിെ ആിം ോെ 
ാി ി ാ ി ാ  േ െ ീിി 
ാ ാീം െി. ഈ ി  ീെ ിാാം, ിം, ീി 
 ി ഉോ  ീി , ംി  ി അംിേ ാം, 
ിാാിെ ാം എിിെ ീിി  ി ോി ാ  
ൊ.  

 ഇാി  ിാി ാം, ഇ ാീ ാ , ാാി ډ
ാ , ിാാ  , ാ ിാ  , 
ൊിാി ം , ിി ീ ം , ാം ി ംി  
ീെ ാ ാിം ഉാി. 

 േംാം ം ൊിേം ാി ിി േെം ډ
ിാിെം ാി േം  ംാെ അേി ാ 
ിി  ി ോി ൈി. േി ാെം ോാാം 
അിെ െ ി ീി  ീെ ആോം, ിാാം, 
ീിൈം, ാ ി ോ ി ി  ഏം ോ 
ീിി  ഉ ി. 

 ,എാ  ി  ഈ ി  ഉ ിോം ീെ ാാിം ډ
ൊി  ാി ി എി  ിം ീെിാി ീിം ം 
 അിെ ോ ിം ീം ോ ീെിാ 
ംി  ാാം െ ി ിോ   
ാാ ിം ആിിൊാിി എി  ിാി. 
ിി ീ ംം ിം േം ാം ീ 
ിം ഈ ിോാാം ഉിാ  ി.  

 ആിിൊാിി എി  െ ീാ ം ډ
   ാാം ീെ ാിാ  ോി.  

   33% ീ ംോെ ിി   േം ാ-1996 ډ
ഇാി  ോ ഇെ ിാ  ാി.  

 േ ിെ ീിം ഉൊ ൊാ 1996-  ീാ ډ
ാം ആംി. ം   െ ിെ ീ ി െ 
ിാാം ആ ി ിിെ  ിൊ ഈ െ 
ിിാ  ിാം ിേീാം ിി. 
ിേീാിിാി ിാി. 

 ിി ീിെിെ ിി   ി ി, എാി %10 ډ
ീം, ീാെ  ിിിെ ീാിം, ീാ േ 
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അം  15അം  15അം  15അം  15    
    
ീം ിം (ീം ിം (ീം ിം (ീം ിം (WIDWIDWIDWID)ിംിം ിം ()ിംിം ിം ()ിംിം ിം ()ിംിം ിം (GADGADGADGAD) 
 

െ അിാാാ ം, ം, ാിം, ആോ ംം, 
ിാാം, ോി, െ ാി ീാി  ൊ അാം ി 
അോെ ീിാ  േ എാ ാം ഉ ിാ ിം എ 
ൊാി ാം. െ അിം, ിം, ാം ി ആ  
ിേൊം അെ/അെഎാ ാം ോൊം ി 
ിാം ിം. അ ോി, ാി, ാെ 

ംിൊ ാ.എാ  ഇിൊ ിം ഇെ 
ിിെിെം  ൊാി എാ ാാം. െ,, ാി, 
, ിം അിാി  ീി ിാിിെ .ാം ഉാം 
ാം അിാെി ി ീി  ിിിെംി ിെം അിാി 
ംെിാെി ി. ാാം ആിിെം 
ിെം ഉ ിിഊ  ി   90 
ിെആോ ഉാ ിി  ി ാി - ാി - 
ാീേി  ിിി ീം ിിാ െ. ം 
ിംിം ി  ിം ാിം എാ ഈ ീം ിി. ഏം 
അിാാ ാിെ ീ-െ ിംഇം 
ീം അം ിി. ം അിാാാെ 
ാാാി ാി ിാോാിാ 21-mw ാിം ീ . ഒാം 
ി ി േം 1970െ ിാ ാി - ാിെ 
ിിൊ ി ി അോം െ. ഇ ിി  ീെ 
ി ാാം ൊ  ിി ീ  ൊ  ാാി. 
 

1.1.1.1. ീീീീ        ിിിിിിിി    ((((Women in Development Women in Development Women in Development Women in Development ----WIDWIDWIDWID))))    
1970    ാി-ാിി  ീാാ 

ോം െി എിെ ിാാ 70 ി  ീ  ിി (((((Women in 
Development) എ ിീം ഉ. 1975 െ ിാാം 85െ ഒ 
െ ിാാംഐാ ാി ഈ ീി   ാാം 
േിൊ.ീ  െം ാിെ ിം ിിെം േ 
െം ിം ാെം ഉാിെം ാി 
ിിെം ഉാിം ഏൊ  ി ാിി (Economic 
Agents)ആെം ിിിെ. അൊെഈ ീം ീെ ഉാ 
ിിഊ  . ിി  ീെി ം െ WID 
ിേി. ീെ അെ ാോി  െ ിിിൊ അെ 
ാേി ിിാാി   ി  ാി, ിി ിിി  
അെ ഉേ ീാ ഇ. ഇ അ ീിി. േീം, 
ാീീം, ാാീം, ാിിാീം, ാീം 
എിാ അ. 
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2. ീം ിംീം ിംീം ിംീം ിം((((Women and DevelopmentWomen and DevelopmentWomen and DevelopmentWomen and Development----WADWADWADWAD) 

1970 െ ാംാി  ഉീാ ീം ിം (WAD)എ. 
െെ ാി ാിംിേ  ീെം ി,അ  
എാോം ിിെ ാാിെ ിാാ ഈ ീിേ. 
ീെ ിാി ിി എ ആം ാംോാ, േി 
ആി  ാ,ാാിാോ ാിാം ിിാ 
ിെ ാാെ അിാം 70 െ ി  ഉ. എാ  ഇി ീെ 
ിാി ിി ാിിിോി ീം 
ിിംി ം ിിാാ ി.ീ  ിെ 
ാിിി  ാ ി. ംിിം ം ീ  െ 
ോി  ിാാ. അേം ഇ ി  ിി അെ 
അേി ാ  ാിാ െ. ാംോാിെ ാം ഈ 
അ , േി ാ, േിൊ െ. േ ിി 
ിെ ീി െി ഇ ാിേി. 

ീെ ിെ ാെി ആെ ീം ിം 
െിോ    ി  ഈ ീം . ിോിം 
ഉാീിം ിം ീെ അിം അിം ിൊ െ 
ിംെി  ാെ. ാ, ഈ  ീം ഒോെഒിാി 
ൊ േ, ീെ ീെ ഉാാി െ ോ. ീെ◌ 
ഉാ ിാ ോി , ീോി , ാാെ ിംി ാൊ 
ം ിെി. 
 
3. ിംിം ിം(3. ിംിം ിം(3. ിംിം ിം(3. ിംിം ിം(gender and developmentgender and developmentgender and developmentgender and development----GADGADGADGAD))))    

ോി െിിിി ൈാി അിാ ഈ ീിേ. 
ാ, ഉാം ീെ ഉാം ി െെീീിിെ എാ 
േെം ിെ ീാ ഇ. 

ീ  െ ീോിെ ിാാ ൊ/ാ േിി  ഈ 

ീം ി. “ാം”എി ിീാി ിി 
ംി , ീ  അിെിെം ഈ ീം ിം െ.ിെ 
ീെ അ െൊ ഉാിം ിെഈ ീം 
ഓിി. ിിെ ി ോാെിി ീ  ി  
ാാാ  ിാെം ിംിം ിം അിാെ. അൊ 
െ അ  ംിേിെ ആം ഈ ീംഊി.   
ീൊം ഒി  ഈ ീം ാി-ാി-ാീി  
ിി ാെ ോംൊ  ാാ. 
 ിേെ എി ോി െ  ിി േി   
ോം, ീ-ി ിേം അാിിാ  ാി ിംി ീം ാ 
ീിി  ിാാ    ിിി. അൊെ ഈീം 
ാിാിാം ിിി ിീാെ േിം. 
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GAD GAD GAD GAD െ െ െ െ ാാംാാംാാംാാം    
ിി ാി  ിി  ാാോ  ആാാെ ോ 
ി ാാ. ംം എ ാം ാം ഒോോ ം 
അിാെ ാാ ിം.   ം  എ ിി   
ാം ി ൊിി  ഏെെം, ംിെ ോിം ാ 
ഉാിം ീ  െോെം അ  ിി. ംി 
ിെ ിിം ീാെ  ിിം ാാ അിാെം 
അ  ിി. ിംാ ൊിിം ാാിാി ം 
ിാാാം ാം ഈ ിാെ ഊിിം െ. 
ാാെ ിാാം ിം ൊം ിാേ ഈ ിി  ാ. 
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അം 16അം 16അം 16അം 16    
ീം ിം  ീീം ിം  ീീം ിം  ീീം ിം  ീ        
    
 ിെി ാ ാ ആ  - ഉാ, ീി, ാിാ, 
ാീം (productivity, equity, sustainability and empowerment) എി - ംിെി  
െ  ഒ ാ ിം ാാ ിാം. ഇി ിി 
ാം:- ിം ിംീി എി  അ അിാ (development, if not 
engendered is endangered); എാ െം ാ  ാി ിിോിെോ , 
ാേ, ിാ ിെി  ംാിാ  ാി 1995 െ  ി 
ിോ). 
 ി ഒ ാി ിോാി  ി ീെ ാിാാി 
ഒേെ ിാിം ിം ആം െം ിാം െി. ീെ 
ിി അെ െെിം, െ ിിിം ഇ എാം 
ാാി എ ിാെി , ഇം ിീെ ാാം 
അെ ി ാീം എാെ അേിിേ. ാം ോ 
ാി  ഉിി, ിെി ൊേ ീാി െ 
െൊ ീെ അ െെി ഇം ീ  െ. 
അൊ ആ ാിെ അ ിിെേ. 
 ീം ിാി െി, അീാ ഇിെ അിി. 
ിി (buvinic 1983), ോ  (1989) എിെ ിൊ ഇി
 അിാാിി. ഇ അാി ംിിിെിം ഇ ഒി ൊ 
എ ീിി  ാിോ, ഓോം ാി ിോ ആ എി.  
ാിം ാിം ഇൊം ം െം ഇിാ 
ൊിെി 
ാി ിാം (anti poverty) 
 
 
     ാീ    ാ 
േം(welfare)                                     ീം                    (efficiency) 
      (empowerment) 
 
 
        (equity)  
    
 ിീ  ാെ ാ; 
1. േീം (welfare approach) 
2. ാ ീം (equity approach) 
3. ാിിീം (anti poverty approach) 
4. ാാീം (efficiency approach) 
5. ാീീം (empowerment approach) 
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ഇ ഓോിെിം ിാി ിാിാം. 
 
1111....    േീം (േീം (േീം (േീം (welfare approachwelfare approachwelfare approachwelfare approach) 
 ാിിെി  ീ  ിിി. 1950-60 ി  
ിെ ആി  ിാ ാിം ാ 
ൊം േീോാാി. ഇൊ െ   
െൊി ാെിി  എെം (trickle down theory) അെ ിെ 
അിാാ  ിേെൊി ീ. ാ ഉാിിെ 
ാി  ാാ ീ  ിിെി. ാ, അ, എീ ിി 
ീെ   ാാെ ിിി, അെ ാാാ 
ിാി  ിാം െെ. ാാ അാാം ംം എ ം 
ം ിംംൊം അെ ംൊാി. ിം ീം 
േി േി  ിാിേി ോിേിിം (central social 
welfare board) ം ംൊ ഇാാ. േീ  ഇം ാ  േം 
ിാിെം ാീി. ാീി ിേിെെം അിാെം 
ീെം ഒെ അ െെി േീം ാാം  ാെ 
അിാെിാ. 
 
1. ീ  ിിെ ീ ാി; ി ിിാ ോാാ. 
2. ി  ീെ  ഉാിം ാാ. 
3. ാിിിെ എാ ിം ീ ൊാ ി 

ിാ (ിഅാിെ ). ാ ിി   
ാാം ി; ീ ീെ ഉാിിം. 

 
 ീേി േി  ം േ ാെ 
അിാെിാ. ാി ആോിാി  (mother and child health), 
ോാാിാി  (nutrition programmes) ഇൊെ ഉാാ. 1970 
േം ംാിിാിി ഇാി െ ിാാ  ി. 
ംാിെ ഉാിം ാം ീി  ിിാ ീ  
ാാി. 
 ീെ ാിാം ഊ ഇം ീ  അെ 
ിോാെ ോംൊോ അിെ ിാോ അെ ാിി. 
ൗേിാി    ആിം ിിാേ ഇാ. എിം 
ിംാിാി ൊിിെ ോം ൊൊ, ഈ ീം 
ാീിം ം അംീിെ. 
 േീെ അാെം ാെം ി ിെ 
ാി   ീം ീെ ിാി െ ിേിെ. 
ഐാം ആാം െ ിാിാ (1975-85) ഇം ീ  
ഉ.  
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ഇേൊെ എ ിോിാം. 
2. ാ ീം (ാ ീം (ാ ീം (ാ ീം (EEEEqqqquity Approachuity Approachuity Approachuity Approach)))) 

േിം  ോാ ിം ീ  ിാ  
ിെിം േീ ിോ ആ- ീിോ ി 
ിിോ ഇ ിിി എ ിാി  ം എി  
ഉാി (എേ  ോ-1970). ാ, ആി ിീിം ാേിിം  
ാ േിിം ീെ ംം ോാ ിം അിാം 
ാം ൊ  ഇാം െ. ാി ി ീ  ീാ  
ി ിാ ിിാിാ എ ിം ാി.  ി  
ീെി ഉേ ൊ, അെ ി ഉ ി ാം  
എ ീം  ിിാം ീി. 

െ ഉാ-ാ   ിേ ി ീ  ി ിി  
ീ ാിാെം, ാിി  അ  ിാ ി എം 
ാീം അംീി. ഇെ ിീി  ീ  
അിെിെി , ോിാ  ിം ം അെ ാിേ 
ൊം എ ി ിെ. ാ, ൊ-ാ േി  ാി-
ാി ാിാെ ീാ  ി  ിി ിാ ിിാ  
ീെ ാി ാം ഇാെ ീിം െ. 

, ിം, ാാംچ എ ാേീ ിാിെ ി 
െെി  ഈ ീം ിി. ീെ ിിി  ഉേ എ 
ീം ാം  ി ംം ൈൊ ീിിാ ിാ 
 ിാി  ആം െ. ഈ ാിാി ാാം െെ 
ിിാി. ീെ ിിി  ഉേ (integrate), അെ ാിം 
ിി (improve) ി ിി  ീെ ഉേ  ിിി 
ാ  ി(ോാ 1980) എെ  ാം ിീാി.  

ിെ െ ം ിാി  ം ഉാി. ീെ 
ിെ ംി, അംീാ ഒ ിെ അാിം ിി ാിാീ 
ാി ിെ ംി അിാിെ അാിം ഈ ി െെോ 
എ അെ ിാി.  ാം ോാിം ാാെിി ീാി 
ഇിെ ാം ഇി  ാൊിിം െ. അിാൗ  (െം, 
ം, ം) ഇാ ീോ ീെി എൊ  എ 
ീം ഇിിെ ാിം ഉി. 

 ോി  ി ിംം ഔോി ിാിിിം 
ാീം ഉേിെിം ിാ േി ീ  ിിം 
ാി ; ിാോി അാം, ിെ ി, ാം,  
ൗാാ  ിെിം ം അംീിെ. 

അേം ിാി ഇ േിെ ിം അിെ ിി 
ആാ  (custom) ം ഇ ിാാ  ാിി. ഇ  ി  
ാാംെ  അം ം ഉാ ിി  6-◌ാ◌ം ിേ 
ിേി  ീെ ാെി ഉേെിം, അ ാോി ി  
അോി ീെ ംിിെ ം ആാ. 
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3333....    ാിിീം (ാിിീം (ാിിീം (ാിിീം (Anti poverty AprroachAnti poverty AprroachAnti poverty AprroachAnti poverty Aprroach))))    

േീാം ിിി ാെിി  അിെ േ  െെെ 
ആിിെ   ാംോാിെ ാിം ൊിിാം 
ീിാ  ഒംാാി എ ി എി  ാാ  ി. ിെ 
അിാൗാ ം, ം, ാിം, ഊം എിം ാിാാ 
ിാാം, ാാ , ൊി , ാീ ഇെി ാിീിി 
ാിം ിം േി ാി ി ാം ൈിം ം 
ആംിം െ. ിി ാിാി  ാിം   ാി 
ീൊെം, അെ ം േി , ീ ംം ി 
ആാെം ിാിെ. ീാ  ിം ഒിൊ 1980-  
ാീേിെ ീെം ിെം ിം (DWCRA), ൈം ി ി  
ആംി. ഇെ ആംി ൈിീ-ാ ിാി  ിം ീെ 
ംിെ ൊിെ ഒ ാം ാം ാ. ഉാ-ംം, 
 , ൈേ  ി. ിംാ ൊിിെ ിാ  
ാിാൊ, ംി ീാ  ി  ിി 
അിാ ീെം ിിിാ  ഇ ിോ എ ംം ിി. 

ാിിാെ ാി ൊി  ിാി  ീ ാം 
െിം, അ അെ   ാിേ ിിെി  ീെ ിി 
ിോാെ ിാാി. ംിെ ാിാെ ിം 
െ ൈിൊോ  അാാ ിംിിാ  (savings) ോം 
ീ  ിേി. ാി  (Asset) ഇാൊ ാി  
ഈി (collateral) ാ ാി ംൊിംം  െൊോം ാെ 
ീ ിാി. ാ, ീെ ഉാാിി ഊ  ോ  
ംിെ ഉാിിി ഒം ോം ിാൊ ഇോിാം 
േേി. ൊിിാിോൊം െ, ം ഉാി  ിാം 
ിൊ ംം  അ   ാാേ എം അ  
ിി.  
 
4444    ാാീം (ാാീം (ാാീം (ാാീം (Efficiency ApproachEfficiency ApproachEfficiency ApproachEfficiency Approach) 
ംെ ിോം  ീ  ിിി  ഉൊെ ം 
ിി ോെേ ിെ േി ാാിോ എ ിാ 
േ ീിെ ി. ീെ ാിാിം ി ോി  
അ  ിം എ അാെ ോാ, USAID ി ഏി  
ാെം െം ം െി ാ. ഈ ീം ാാി 
ാിെി. ോാി ിാ ിിം ാെ 
അിാെി ഈ ീം ഒോ ഉംെെ ാി. 1970 
ി  ാി  അേി, ആി ോ ാി  ാിാോൊം ി 
ിിി, െി ി   ാി. ോാിെം അാാ 
ാിിെം ാിീ ിേ  ാിൊ ിി ംൊ  
 േീാം ി.  
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ഉ ാം ഉാം ാാ ീെ ാ 
ാ. േം േ ഔോി ാിേി  ിം, േിാെ 
ീെ അാം ം ഉോി അംിേിേ ാിേ 
ഉാി  ീെ എാ ാി  ംി. ിം 
ോാിെ ാിിെ ാ. ിാാം, ആോം, ാി 
േ , ിി ി േിൊം ാ  െ  
െി. ം ം ഉാിിം അ ാം ഉോംെം െ 
ീ  ാിം ീെ അാം െി ീിിെ ഇം െ 
ാാ  ിാ  ാ ി. ാാ ീ  
ിിാിെ ീെം ിെം ിാൊ െ 
ിാി ാിിി. ിാാെ ിോ  െിെ ിാാ 
ാ േ. ംി  ഉോീിി   ാം 
ീാ ം ി. ാിാം ോം ാിാിിം 
ിാം. ംിിെ   ി. ാാ  ഉേിൊോ, 
ൊി  േിോൊോ ീ  ാി ംെ എം ി. 

 
5555 ാീീം (ാീീം (ാീീം (ാീീം (Empowerment ApproachEmpowerment ApproachEmpowerment ApproachEmpowerment Approach))))    

    
ഈ ീം ഔോിാി േെോ അംീിെോ െ ഒ. 

ാീാി ഇിെ ോം ാെെിം, ഇെ ം 
ഉിം ീോ ി ീം ാിേി ിി 
ൊെ ാ. 

അിിാിെ െിി െം അെം െിി  
ഉിി ഒ ീാി ഇിെ ാാം. ാംോാിെ േീ 
ാി  ിം ൊിാി- ോാിിം ഉിൊ ാി. 
ാീീം ീാ  ി ിാ ിിിം ീെ 
അിിെ ആംം ംിാ എ അംീിം െ. അെ ംം, 
ം, ാി, ാെ ിം, ാേീ  ിെ ാം ി 
ി ീ  േി ം ാിിം എ ഇ  . 

ആം  ീ  അിാെിി അിാം ിം ി 
െ ാീീം ോംെ. ീെ ി 
ിേെിം, അ െേ  ോിം െിിി, ി ീെ 
ാം ആിിം ിിിാ എാ ഈ ീിെ ാ  
ൗിം ൗിോ ിെേ  ിം ൈിിെ ാിെ 
ിെ ാീിാം ീിിെ ാാ  ിൊം ഉ അാാി 
ഇിെ ാ. ിിം   ിം ഉ അിാ ീം ി 
ീെ ിൊ  ിെ ഈ ീിെ ാ  . 

1985-  ൈോിി   ീെ േി  െ ീം 
ീംം േ ം ൊ ഒ ംാ ോ  (ാിാിേി 
ീാി േ ിം -Develoment alternatives with women for a new Era Dawn).  
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ാിെി അെ ാാാിെി അെ ാാാിെി അെ ാാാിെി അെ ാാ        ാെ.ാെ.ാെ.ാെ.    
    

ാ  ിോ ം, ിംം, ംം എിെ അിാിോ ഉ 
ിാ ിാം െ ഒ ോൊ ǌാം. 
അിാാാ ാിം ഒി ീം ഇാ ഒ ോൊ 
ǌ  ിാംെ. ഓോ ിം അെ   ിം ാം 
ിിിാ അം ഉാിിം. ീെ ാ ിം (nurturance) 
ഐാം (solidarity) എാ െം ാീിം. ആ ാിോി  
ീെ ാി ിിം; ിെ ി ം ീം ം 
ാം ിം. ം ിം ാാാം ി   
ിെിെ ാേ ിെ അിാാാം ീെ അി 
ാെ ിം െിം െിി എ ിാി 
ൊാ  ി. ീെ ാീംി ഒി ഇ ാാാം. 

ാം ാിെ ിാി എൊ ോ  ിോ ീാ-ാ 
െി ംാി. ീ-ാ  ിം ാ  ിം   ിം 
ഉ ിാെ െ െി  ീാ  ആാ. ഇി 
അിാാി േ, ൊോി  ോാിി  ി ോം, ി 
ാി ിീിി  ിാം, ാെ േ  ിം 
എിാ. ാാി ാ, ആാി ിിെ ം 
ൊ ാ  ിി എാ. ാിാി ൈിെിൊ 
ീെ ോാി  ാി. ംി-അംിേി  ൊി 
  േ ാ അി  ിാ. 

ഈ ീം ം  ൊ ീെ അി  ിി ിം, 
ിിോ, ാീി , ാി-ിാ  ിെ ാാ. 
ഈ ാം ഉാ ി  ി, ി ീെ ംിിൊ. 
ാീീ , അോ  ിാാം ിം ഇം 
ംിെ ാാ. െ അി  ാെ െിിം 
അിിാ ാെ ംിീിെ ിിിം െ എാ 
ഇിെ ംി. 

ീ  ംി ാ എ ി ോൊാെ  ഒാ. ഇം 
ം  ി   ഉിം, ം െം (networking) ഒെ 
െൊ ിേിാാാ ഒ ിാി ാിൊിി.   

 
ഉംാംഉംാംഉംാംഉംാം    

ീെ ി ിി  ഉേ എി   ാാ ാിം 
ാി ാം ീംം ഒെ ഉെ ഈ ിിെ  
ിാാ  ിം. ആെം   ീിെം ാീി  
ാ ിാിാിിോ അ  ിാംെ ി ീ. 
ീെ ോിം ാ ആെ ിാി, അിെ അിാ 
െി ിീ  ൈൊാ  അെ േിിാം ാീിാം 
ീം ിം. ീംെം ാെം ിിെം 
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ിാിിെം, ആി  െ  ീോ, ീെ ാീി 
ിാി അ ാോ എ ിംൊം ഈ അോം െ ാിം. 
ോി  ോിെ Gender Planning in third world എ േ െ അിാാി 
എി. 
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അം 17അം 17അം 17അം 17    
ിംിംിംിംി ആംി ആംി ആംി ആം    

ആ ിെ ിി ി  െ   ി  എിെ 
ഉോംഎ ിം െേ.  ീ അിാെിം ഇ 
ിെ ിി ാി  എിെ ി എിെിം ാ 
അി ഉെി  ാേ, ഇാൊ ഉേ  ാാ. 
 ിെ എാ ം ീെം ാ. ഓോ ം ഓോ ി 
ഇെം ീേം േം ാിം ാിാ. ി ഇെെ 
ോ േോ ീ-ാ  അിം ാിാ. അൊ 
ൊ ിം ിാിം ആം െോം ഈ   
ിെേ. 
 
ിംി ആ ിംി ആ ിംി ആ ിംി ആ         
1. ിേം 
2. െ ിർി. 
3.   െ (formulating the strategy) 
4. ി ം െ   (Target group) െ 
5.   ാാ   െ. 
6.     ാി ിർി, ാിെ   
7.   ർ ,   ി  ( inputs) ി  ( output) ഇ ിർി 
8.   ോിി, ിോർി ി  

 
1.1.1.1. ിേംിേംിേംിേം----        

ിി ം ആം എാെ ിാാം അെ ാ  
ൊം ിാാർ  ോം ിി ി  േിേ....    െ   
ോ , ആെി , ം, ോാ െ   ിേെ ോ, 
ാം ിെി ി  േി.    

2.2.2.2.    െ ിെ ിെ ിെ ിി.ി.ി.ി.    

 ി ി  ിെ ാം, ാിാ , െ   എിെ ډ
അിാി  േിിാ  ി. 

 ി ീിേം ീിെം ആി  െ, ീെം ډ
ാെം   , ോ , ി ിി  ഉെ 
(stakeholder analysis). 

 ീാിി ാ  , ി/ിാിി  ി ിാ  ാ ډ
േ  ഇം ിി. 

 .െ   ിം  ډ

 െ   ിം ോ , ീെ െം ആെം ി ډ
എൊെ ാാ ാി, ിം െ ാാ  
എാ? ഇ ിി ാ ാിാേ. ാാോോെ 
ഉാോ? ാി അോാോ എൊെ ിോി. 
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 ഈ ി , ി ആെ ഉേിാോ ആ ിാിെ ീെം ാെം ഈ ډ
ിി  െി. ീ െ ആ  ൊം  
ാം   ീാിാം ഉ അീം ാം ഉെ ഉ 
. അ  േി ിം ിിിം  െ. 

? ഏൊ  ോ ിാി  ാി ീെം അെ 
ംെം ാിം ിാിിം ോ േിം (  
ീാിെ) ഉാ. 

? െ   ി , ആ  ഇ ിി ി ം/ി  
ിെ െി. 

? ഒ ിാി/ിാാ ഇം ി  െി , ി േി  
െ ിംാിാി ിേം ിെ ആാി ൊ 
ി  ീി. അെി  ി ആംിി  ോി ഇാം 
ിേം ാാോ എേി. 

3333.  .  .  .          െെെെ    

 ,എാ ാ ിിം ിാിിം ിംീി ി ഉെ ഉ ډ
ീ ം ാം ോം ി /ി  െ. 

  ാെ അേി ീ  െ ിോം ി േി/ി ډ
ീെ ാം ം ി  ആോിാം. 

  െ  ിിെ ി ,   െ േി ډ
ഉോെ എ .  

 ീം ാം ിാിി/ിി  എിെ ഒോെ ൊം/ഒ ډ
ോെ േ  ോൊം എ െ. ിംീി ഉാാ  ോ 
ഇെോ ാ ംിാോ ആാോ എ ിോി. ഉാ:- 
ീ  ിാാാി ിാൊ, േ ിീം ി ിാ 
െ ിോിേോ? ോെ ം, ം ി ീെ 
ാിി ിാാോ? 

 
ഏ ി ാ െേ എ ി/ിാിെ ാി 
അിാിിം. എിാം െം അി  ി ൊാി ം 
ാോി ിം െിി. 
? ാാാ ിി/ാാ  എി ഒിാ. 
? ം എാ െം ിൊ ീം ീി 
? ാോിം ാ ആോ ിി ി  ഉെ. 
? അോ ം െ   ോിം േ  . 
? ീെം അെ ംെം ീ ാിി ആാ 

ാാ ംിാ  ഒ/ീെ ാെ ോാിി. 
? ഏ ി   ഉാോം അ ിിി േ  . 
? ആി േ ാിം ൗിാ ി  . 
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ാേീ ാാ ഉി , ീോ (CEDAW) ീിംി   ഐാ 
െ ാാം ോിാ േോി ാാി ിാി (platform for 
action) േീ ിാ ം ിാ ിം ിാിം എ . 
ീെിാ എാ ം ിേം അാിിാം േം ഉാാം, 
ംോി  ിെോെം, ീെിാ അി  ാാ 
ംാെൊെ േ േ  ി. 
 
4444. ി ം െ . ി ം െ . ി ം െ . ി ം െ െെെെ. 

 ി ആെ ം  എ ാി ാിം. ംിേിെ ډ
ൊിാി , ാീ ി  ി ൊോ  ഒിാം. ി/ിാി 
ം  ിാിെ ഇ ീ , ഇ ാ  എ ാി . 

 ,അെ  ാ ിേ  ാ - ിംിാം, ൊി  ി ډ
ാിിാം, ാി-ാി ി, ംീ/ം ോ, ാം.. 

  ി ോാ  (beneficiaries) ഏാാ ിാാോ? അെ ഇി ډ
ോ എ ിി. 

  ിെ ോ ിീി അം, ാ ,  േ ډ
ിി ീ അാിാ െ ഉ. ഇെ 
ീ ാിിം ിെ േം ി െ ാിെി , ഇ 
ിിാ  എി  എാം എാോി. 

 ി ിാിെ  ോാ  ീാെിം ോാി ംിം ډ
ിം ഉ ാം ിം ോാ എ ിാി. 

 
5555.  ാാ .  ാാ .  ാാ .  ാാ         െെെെ. 

 ി ാ ഏി/ം/ാിെ അി ിം ീ ാെ ډ
ആെ ൈാം ൊ ാിം ിി, ആെി  ിീം 
, ഉ ിെ ിെ. 
ാെ  ാ  ിം െ. 

 ം/ാം ഏ ിിാ? അെ ാ ഇെ  ഏൊെ ډ
േിാ? ിാി  ആം െ ിാി ിം എാ. 

  െ   ിി അം, ംാ  ډ

 ംെ  െ   ംോോ? ീാി  ീ-ാെ എം ډ
ഓോെം ീാ ി ംിാ , ൊി  െ 
ൈംിീം ാ ിി ിോ? 

 െ  ാി െ െ ംി ിി ി ീാെ ډ
ാാ, ഇെ ോിെ എിെ ാീി. 

  ീെ ആ  ാൊ, ീാി െ ിി ി ډ
ി ാി ംെ/ ഏിെ ിം ം 
ഉാ, ഉേിി, ിി ി എിെ ിി ിി  ി ഈ 
ാിം ഉാാം. 
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 .ാേി ിെ  ംിം ിോം ാം ഉ ാാിിം ډ
ഇ ീ ാാ ഉെ ഉ, ഇെി  അി ി  
ീി. 

 ി  ം/ാം/ ഇെ ോ, ീ ډ
ംെ ി ി ിംീിെി ിാാ  േ 
അ  ി. 

 .ി ഉോ/ീാ, െ   ിീം  ډ
 

6666.  .  .  .          ാി ിാി ിാി ിാി ിിിിി, , , , ാിെ ാിെ ാിെ ാിെ         

 ി  ിംീി ാം ാം ിിി,  അിി; ീെ ډ
    ിിെ ഉ . 

 ിാിെ ാാ ാ ി (institutional development)ിി , ീ ډ
േി ോം ിാ  ിീം ആെ ാ , ഇം ി  ാി 
ിിം. 

 , ിെ േി ിി   േ  ീി  എ എാാ ډ
േിോ ീോ ആെി , അം െ ാാ. 

 ീ-ാ ാ അം േം ി ിിാോ ി ോ ډ
ോെ ിോിാ , ോി ിി ി  ിിി. 

 ീം ാം ി േെ ോ, ാം ി അാം ډ
ി  ഉാ. 

 ി ി  ീ ി ംാ അിാ ി  (gender specific ډ
baseline data) േിേോ? ാോ എ ിോി. ിെ അാം, 
  ിിാ  ഈ ി  ആാ.  

 ിെ ോം ീ-ാ എാം ാി എിിം ആാ ډ
ി  ഓോ ിം ാി േി. 

 ോിി, ിി  ി  ി ഇെ  ി ീം ാം ډ
ാി അെ േ , ിി  ിം െ,   ി  
ാ  െ. 

 
7777.  .  .  .      ,,,,     ി ി ി ി    , , , , ിിിി        ഇ ിഇ ിഇ ിഇ ിിിിി    

  ി േ  ിിോ , ാിി, െ   ാ ډ
ിാി. 

 എ ാ , എ ീ , ിാിി  െം, ഏ ീിി , ഓോ ډ
ിം െ ീാ . 

-ിെ ാി ിാിി  - ഉേി ോാി  ീ ډ
ാാം ആം െ ോെ ഉോ എ ിോി. ാ  െ 
ഇെി  ി ാ േം  ം ാി എൊെ 
ി  ൈൊാെ ീാി. ിംീി ോാിിി 
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േ   ാ  ാിെ േി ഏൊെ ി  
ിോിിെ ീാി. 

 ിാി േി ാം-ിംീി ാി ിാിെ ډ
ാെിെ ാീം ാാ  ിി ി/ ൊി 
ോ  ിാി  . ീോാ ാാ 
ിാാ ീി  ഉോി. 

 േ ി-ിംാിാി  ി  േി. ൈാം െ ډ
ാം ീം ാം ഉ അ ,   ഇെി ാ 
ി  േി, ഏം അിെ ി േ ി. 

 , ിീി  - ോാി  എ ാ/എ ീ ഏ ിി ډ
ഏ ി , എ ാെ ിീം െ ാ. ിാാ, 
ആിാ ിൊ ീാ ോാ   ിീം 
ആാോെേി. ിീ േി , ീിാം ിിം 
ഇെ ഉ.ിീ ിാിി  െ ാാി േി, 
ിിം ി േ ംിാ  ആാോ എേി. 

 ാ ാ  - ീെ ആ ,   ാിം, ോ ډ
ിിി  ഇൊം ിെം. ീെ ാിി അാ 
ാൊാ ,   എെിം ി  ആാോ എ ിോി. 
ഉാ:- ിാ  , ാംാി, ാി ിിി . 

  ിാി  ംിിോ , ീോാ, ാോൊം ډ
ൊം ിാം ാെ ഉാ. 

 .  എോ , എിെ, എ േ എി ീാാി  ിി ډ
ീിെ ഇി ോിാം ി േ ീ, െ  ഒി േ ഉാ. ീി  
ി അിം ാി ിാം ി. 

 ീം ാം ഒി ി , ാി ംാിാ  ീ ډ
ിെി , േ ോം, ിീം എി , അാി ആിിം 
ാ  ിാ ീാെ ിോി. 

 ീ ൊ  അാം ി ീിി  ൗിൗ  ീി ډ
(ൈം, ാാീം, ാൗം, ാിി ൗ , ിി 
ൗ  ാ. 

 ിാിെ ാിാ ി ിി ിാിി  െ ി ീെ ډ
ആിാം ാം െി , ി ീാം ീ  ം 
ഇെം ിാിി  ി ോം േം െം. 

 ിാിെ െ   ി ആാ ാി ിം ആെം ډ
ാ എ . 

 ിംാിാി  ി ോാ ിിേ ആാോ എ ډ
ീാി. 

 .ി ിാി  െ   ി  ആോെ ിെ ډ

 .ഇ ാി ൊി  ിി  േെ ډ
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 ിംീി ഉാിെ ഉാിം എാ ി ഉോം ം ډ
ഇെ ൊി  ിി  ാി േെം െ. 

 ഉോി/ി  ിം  അാം ിി. ോി ډ
 േം . 

 
8888.  ോിി.  ോിി.  ോിി.  ോിി, , , , ിോിിോിിോിിോി ി ി ി ി        

 ാാ  ോിി, ിി , ിോ െ  ിെ ാാി ډ
േി ി , ിംാിാി  െ േെ ിി. 

 ീെ ംാ , അ ി േ  എി ിിിി േ ډ
  ിിി. 

 
ോി ഓിോി ഓിോി ഓിോി ഓിേേേേ    
 
1. ി/ിാിെ ിാാ എാം ീ  ൈിി േ 

ാ  ൊ  ഉാി. ഇ െ   ിെ ാം ാ. 
2.  െ ി  െ   ി ഉേി ആാ 

അോം ാേി ൈം ീാ . 
3. ി ആിെം ിിെം ിിിെം എാ ിം െ   

ി  ഉേ. 
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 അംഅംഅംഅം----    18 18 18 18     

• എാ ാാ (ിം) 
ഒേ ആി  േി േി ിിിാ ാാ 

 

• എിാ ാാ 
ഒിിെ…… 

 അ അിി 
 ിിൾ െി 
 ിം ീിി 
 ിൾ ആിിി 
 ൊആൾ ിി 

 

• ാീഅി 

 ൊം –ിിൽിഉിി. 

 െിെ അിാാി, ാീ ിൾ ഉോി ീാിെ. 

 ിേം–ാീീിാ.( ാിം, ിീം) 

 േി ാെ അം ി ിാ–അി (information) 

 ാ ി ാ ിൾ -ാിിൽ അം–ൾ അാ 
ഇിേർ ആി െ. 

 ൾ (indicator) ൾിിിം 

 ിിി (identify) 

  (Attention) 

 ിാം (solution) 
 

• ാിാെ ാിം ാ 
 ാി 
 ാ 
 ാീി 

 

• ി   ം 
1. ാിം- േിേി 
2. ിീം- േിി 

 

• ിേ ീി   ം 
1. ാം (Quantitative) 
2. ാം (Qualitative) 
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അംഅംഅംഅം----    11119999        ിേ ിേ ിേ ിേ ീിീിീിീി        

ിേിേിേിേ    ീിീിീിീി        

1. അിം  (ർേ)- ാിം ീി 
2. ോർൾ (FG D) 
3. ിി ിൾ   - ാം, ം, ി, _,  ിം... 
4.  എോി 

    
ോർോർോർോർൾൾൾൾ ( ( ( (FG D)FG D)FG D)FG D) 

ഒ ാി ർേിൽ ിി ി ിെ ാാൻ ിാ 
ാ ിൾ ിെെ ഒ േ ിാം ആെ ിൽ 
ാിാ ഒ ർ ി െോർ െ േെി ോീി 
ിേം   ീിാ ോ  ി  ൻ (F(F(F(FGGGGD). D). D). D). 
ആ ിിി ഒ ാ ാർം. 

 

ാെ  

 ി ംാ ഉേൾ േെ ിിിം.  
 അോ ആോ ോൾ ാി ാാം. 
 ർ ോ ൊോാൻ ആം േം. 
 ഓോ േ ിേ ാിെ േെ ിി അിി 

ൊം  
 

• ം ീം  
• ിെൻ 
•     FGDFGDFGDFGD  ീി എാെ  ൊം  
• െോർ ൊ ൗൾ ഒം  
• ിാി െ ഒ െി ആം 
• അിിാ അിാ ിൾ ൻി േിം.  

 

അിാ ി  

 ആ  ാം ംിാം . 

    ി. 

 ൊാ  ംാിോ  െ  

 ിി അോാ ാ  ാം . 

 ി  ംോെ ീി. 

 ഒ ിിൊ  ാി   
 



sP³-UÀ Im-gv-¨-¸mSpw {]m-tZin-I `-c-Whpw

tIc-f C³-kv-än-äyq«v Hm-^v tem-¡Â A-Uv-an-\n-kv-t{Sj³
100

100 

 

 

 ഒ ോേ  ആം അിി  
 അം  ഓോാി ംാിി  
 10 ം 15 ം ഇ അം  അിാം  
  േ   േെം ഓിോ /  
 ീിോ  ിോിം ം െ. 
 എാം െം  

 

  

 െ േെ അിൾ   

  ി   ിി   

  ി ആ  ഉാ  

 െ ിെ 

  േി  ഉൾൊ  

 ി ോ  ാ  

 ാ ാം  

 

ിിി  

 ാിി ി ാ  (ംാ ി , ി , ോ 
ാ ) 

 ിി  ി ി ാിോോം. 

 ാീ   

 േി ീ ി  

 ം െ  ിാെി ൊ ാാാം  

  ംാ ീിിാ   

 ിീെ േെിെ ആിെിി 

 ോീിാ  ിാൊം  

 ാ   ൊം ിാാം  
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ാി ിേംാി ിേംാി ിേംാി ിേം----    ിിിി        
 

ാംാംാംാം    ിിിിം ൊം ൊം ൊം ൊ     
 ാിെ ാ  ി െ  
 ാ ോി ാ ിിെ  
 ീം അംെ ീാി , ീിം ം ഉാ  
 ിെ ആ ോെ  

 
 

ഒ ാിഒ ാിഒ ാിഒ ാി        െ ിാെ ിാെ ിാെ ിാ     
 ൗി ാ  ിീി (െിം, ിം, ോ , ിം) 
 േ ാംി  ആാ  ിർേ  ൊ ോർ 

ഉോെ ോം 
 ീാെ ഇെ  
 േിാി ീിോം ീാർ ം ഉ ഇെ  

 
 

ാി ിം എിെൊംാി ിം എിെൊംാി ിം എിെൊംാി ിം എിെൊം 
 ാീ ാർി ംി  
 ൈി ,   
 ൊ ഇ  

 
 

എൊംഎൊംഎൊംഎൊം 
 ംിെ /ിിെ ീ ാിം 
 ിിെ ം ീ ൗാോ 
 ീെ ഉാി  ി അാോ 

 
 

എിെൊംഎിെൊംഎിെൊംഎിെൊം 
 ിീിെ 
 അിിെ 
  ർിെ 

 
 

ിാ  ി ിംിാ  ി ിംിാ  ി ിംിാ  ി ിം        ----ൊൊൊൊ        
 ിേ, ിേ 
 െ ോ , ാിേ ിെ  ഉാ 
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എൊംഎൊംഎൊംഎൊം 
 ിാി ോ  
 ീിെ /ിാി  
 ി ർീിോ 

 
 

േേേേ        ിം െോിം െോിം െോിം െോ     
 ീെ ാിം ാിാ ാീം ാാോ 
 ീെ ിി  ാോ 
 ി ിി  ഇെി ീെ ആിാം ർിിാ  

ിോ 
 
 

ിിെ ീിിിെ ീിിിെ ീിിിെ ീി     
 ിാർ  േ  ിോി 
 ോാോ േി ംാി 
 ിർ ഉോാി ർ െ 
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അം 20അം 20അം 20അം 20    

ാി ിേംാി ിേംാി ിേംാി ിേം    
 ാിൾ ർേ ീിിൽ  
 ാൻം ാംി 
 ൈ  ഓ ാിൾ 
  ീ ംെ 3%  
 ാർ  എം  ിിം 

 

purposive  sampling 

             ⬇     ⬇       ⬇ 

age            cast              class 

 

 
 

 ൊൾ 

  ംം 

   െ അിാിെ അാം 

   ോാി  

   ാംി  

   അി ീിൾ     
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ിീ ിിീ ിിീ ിിീ ി    േംേംേംേം    

 

ിീ ിെ ോ  

 െൻിോർ 

 ആോേം 

 ിാാാൾ 

 ോീേൻ 

 ിഓീ 

 ാാഓീ 

 അാിൾ 

 ാാിിൾ 

  MGNREGS 

 ിേ 
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അം21അം21അം21അം21    
    
? ഒ േെ ീെ ം ആം ിിി 
? അെ ാം ിാ ാം െ 
? േ ം ാെ ിിെം  ിാിിെം 

െം, െി  ിാ  ാം െ 
ിാ െർ േ ി 

? ീാി  
? ൊ െ ാിോെ  
    
    
? േെ ീെ അ ിാ 
? ി േി  ീ  േി ിേ   ിി 
? ി ിാി ീെ ആം ം  

ാിോെ ീാി 
? ാേി ിി  ഇൊ  ീെ ാാ 
? ിംിെിം ിംി െിം ൊ ി  അോം 

ി.  
? ിാ െർ േ ി എ ിൊ ി 
 
 

• ം  ർം 
• ംം േർ ർം 
• ോം 
• ോാ ിർിി 
• ി ിെ ം 

 
 
73-74 ാ േിോെ ിേീാം ാ േി  ീെ 
ിി ാാി 
? ൊംെ ീെ ാിം ഏി 
? േ ാെ ി  33% ം  50% ം ിാ ാിിം 
? ിാ ിി േം ി   
?   ാ ി  േം ിാ  
? ിാി േ ാ 
? അംാി  - ിാ േ  
? ംീ  
? െ ാ 10% ിാ  ി 
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എാ   
? ി ആം ിാിിാാിെ ിിി  
? ീെ ീാാ  ിിിാാാ 
ഈ ിിി  ിാ  െർ േ ി 
 
 

 ിി 

⬇ 
� േ ാ ാിം  ിി 

⬇ 
� െർ ിോ ീം ➦ർിം  

⬇ 
 െർ ിോ  

⬇ 
  ംം 
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അം 2അം 2അം 2അം 22222    

ിംി  ിംി  ിംി  ിംി          

ാ/ിിാിി/ോർേ : 
ാർ: 
ംെ എം: 
ർേ  ംെ എം: 
 

ർംർംർംർം    ർീി ർീി ർീി ർീി 
ീിീിീിീി    

ിീംിീംിീംിീം    

ംം ീം   

ാ േിാിെ അാം ാ    

ോാി  ാാ  (ി ഔ അം)   

ാിം ർീം   

അിം/ിേം ൈ 2018  

േെ          

ിം         

ിോർ ാാ          
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അംഅംഅംഅം----22223333            
ിി ി ോർാിി ി ോർാിി ി ോർാിി ി ോർാ        
ീെീെീെീെിാ അിിാ അിിാ അിിാ അി        ----    ോീ േോീ േോീ േോീ േ     

ാിാിാിാി        ആെ ി ആെ ി ആെ ി ആെ ി 
ാിാിാിാി        

ഒീാഒീാഒീാഒീാിിിി
    

എ.എ.എ.എ.ഐഐഐഐ ആ ആ ആ ആ        
ിിിി        െെെെ    

ോിിോിിോിിോിി        
ൊൊൊൊ    

ൊഇംൊഇംൊഇംൊഇം    
((((ഐഐഐഐിി ിി ിി ിി 354, 50354, 50354, 50354, 509999, , , , ോീ ോീ ോീ ോീ 
ആആആആ    111111119999))))    

    

ാിാിാിാിം (ം (ം (ം (ഐഐഐഐിി ിി ിി ിി 444499998 (8 (8 (8 (എ)എ)എ)എ), , , , 
ി.ി ആി.ി ആി.ി ആി.ി ആ))))    

    

ൊിിംൊിിംൊിിംൊിിം    
((((ോ ആോ ആോ ആോ ആ))))    

    

    

ാംം (ാംം (ാംം (ാംം (ഐഐഐഐിി ിി ിി ിി 376376376376    
എാം)എാം)എാം)എാം)    

    

 

ീെീെീെീെിാ അിിാ അിിാ അിിാ അി        ----    ാാ ിിാാ ിിാാ ിിാാ ിി    
        
എ ം ാിഎ ം ാിഎ ം ാിഎ ം ാി    
    

ആെ ി ാിആെ ി ാിആെ ി ാിആെ ി ാി        ഒീാഒീാഒീാഒീാിിിി    േേേേ        ിാി ിാി ിാി ിാി 
എിേ എിേ എിേ എിേ         െെെെ    

       

       

       

       

       

 

ീെീെീെീെിാ അിിാ അിിാ അിിാ അി        ----    ംീ ംിാംീ ംിാംീ ംിാംീ ംിാ        

            ോോോോ/േ/േ/േ/േി/ ി/ ി/ ി/ ിി ൗിിി ൗിിി ൗിിി ൗിി ിി ിി ിി ി    

എ ം ാിഎ ം ാിഎ ം ാിഎ ം ാി    ആെ ി ആെ ി ആെ ി ആെ ി 
ാിാിാിാി        

ഒീാഒീാഒീാഒീാിിിി    േേേേ        ിാി ിാി ിാി ിാി 
എിേ എിേ എിേ എിേ         െെെെ    
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ാെ ീ ിാെ ീ ിാെ ീ ിാെ ീ ി    
ിം െി ാിം െി ാിം െി ാിം െി ാേേേേ    

    
ാാാാ        
1.1.1.1.    ാ  എ.ി.  
2. ാി ആോ േം 
3. ി  
4. ാ ഓീ 
5. ൊേ, ാ േ ാ  
ിിാി ോ , ാ ി ാ ോിോ ം 
ആെൊ എി  ി ൊോോ. 
 

ീിീിീിീി        
1. ിീം 
2. അാ ി  ിോി 
2. ാ,   എിാി ംാി 
3. അാ , അാ , MPTA, PTA ിിി , ിെ ിിി  

എിാി ംാി. 
ംാിെ അാം, ാം   ിംി ൗാി ിേ  
ോി േൊം. 
 
 

ാാാാ        എഎഎഎ.ി. .ി. .ി. .ി.         
1. അാെ എം - െർ ിി 
2. ിെ എം - െർ  ിി 
3. ൊിോെ എം- െർ ിി 
4. ാി ിോ ിെ ാിം, ോി, ീ, ി ം 

എിി  െെ എം - െർ ിി 
5. ാ ി അിാ , ാ അിാ  ആാ ിാി െ? 
6. ാി ി  ം ഇോ? ഇിോ? എി 
7. /ീ അാ  ആോാ ആം ോം ോി? 
8.  അാ  ം അാിാ  ം ൊ, ംാി 

ഏ ീിിാ? എെിം ി അിാം ഉോിോ? ഇ  
ി ംാിം ൊിം ീ  ാം ാി ാോ?  

9. ാ ീിം ഉാാോ? എോ ? 
10. MPTA, PTA എിി  േിി അാെ എം? 
11. PTAി  അാ  ംാിാോ? ഏൊെ ാിാ അിാം 

? 
12. ിി  ആിെം െിെം ഒേോെ അിോ? 
13. ആിം, െിം േം   ഉോ? െം,  

എിോ? ഇ ിാ ആാ? 
14. ി  ിി ീി എൊ? 
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ിിിി        
1. ാിെ എം - െർ ിി 
2. ാിെ  (ി  ീ  ാം ഉോ?) 
3. ഓീി  ീാെ ആാ? (ഔോിം അൗോിം) 
4. ം ൊ ീി ഏ ിാ? 
5. ിി  ഏെിം ി ിി ഉോ? ഈ ിിി ീ ാിം 

എൊ? 
6. ി ാാ ം എാ? ാിെ ി 

ി  ിെ  എാ? 
7. ാ, ാ ിി എിി  ിി  ി ആാ ൊ? 
 
ാ ഓീാ ഓീാ ഓീാ ഓീ    
1. ാിെ എം - െർ ിി 
2. ാിെ  (ി  ീ  ാം ഉോ?) 
3. ാ ഓീി   ീോ ഏ ീിിാ ൊം? (ാ  

ോോ?) 
4. ാ ഓീി  ഏെിം ഉോ/  ിെി  എൊ അി. 

അിെ ംിാം എാ? 
 
ാിാോേംാിാോേംാിാോേംാിാോേം    
1. ാിെ എം - െർ ിി 
2. ാിെ  (ി  ീ  ാം ഉോ?) 
3. ീാെ  ി എൊ? ആാ ീാ  എ? 
4. ാ ീിം, ാ എിി  ഈ ാി  ിം ആാ 

ൊ? ാിാോേം ാം ി ം എാ? 
5. ാിാോേിെ ിിാി എെിം ിി ഉോ? ഈ 

ിിി  ീാിം എൊ? 
6.   എൊം ആാ ാിാോ േി  ? 

ാാോ ീാോ   ? 
7. ീോി ാോ? 
8. എൊെ ി അിിാ ഇിെിം ൊ????    
    

ൗി 
ാ  

ീാർ ർർ 

 ാർ  ീ ൗം ാർ  ീ ൗം 
     

ോ     

ാിിി 
ൗം 
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ിാിിാിിാിിാി    
ിംെി ാിംെി ാിംെി ാിംെി ാേേേേ    

    
അിം 1 

• െെെ ിിി  (ി ാ/ഈ ാ ിി.) 

• ിർ ഉോ/ി ി ർിം  െർേ  

• ി.ി.എ. െേ  
 
അിിെ ഊ  

• ഏി ാിോ ിാ ിി   ോ   
ഉാാ  ഉോി? 

• ിെിി  ിെ ൊ? 

• ീെ ഏ ി ആാ ിാ ിി  ഊ  
ൊ? 

• ിാി  ആിിി ീെ ആ  അിിാി 
ഏൊെ ി ീിം ,  , േ  എിാ 
ിിി? 

• ഈ ാിെ ീെ ഉിാി ഏൊെ ി ോ  
ാം? അ എെ ിാാം? 

 
അിം 2 

• ിാിിി ആം ി ീ  

• ിാിിി ആം ി ീ ം  
 
അിിെ ഊ  
ി 

• എി േിാ ആം ി? 

• ി ആം ാി ഉോിാ  ിോ? 

• ഉെി  എെ ി? 

• ഇെി  എൊ ിി? 
 
ംം 

• ഏം ംംിാ ആം ി? 

• ംി  എേ? 

• എ  ി? 

• ംംി  എേ? 

• ംംം ിൊ ോാ  ിോ? 
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• ഉെി  എൊ? 

• ഇെി  എൊ? ംംി  ഏെൊ   

• ാ ഉാിോ? ോിാം ിിോ? 
ോ  
1. ിാിി  (1998-2005) ിാി ോ  (േ, ാോ 

ിാോ?) 
2. 1998  2005 െ ഓോ േം ിാ ിേിം 

ൊിിേിം ിി  (ം, ി, ), ഓോ 
ിം ൊം എ ോാ ? 

3. ിാിിീി  ഉാ ോ  

•  ൗിാം െെ   

•  ാിിാി  

•  ാിിാി  

•  ാംാിിാി  
4. ിാി ീി ോ  ിാ എൊ? 

 ാിോിിം എെിം ി ിേ  ഉോ? 

 ാ ാി ിേ  ഉാിിോ? 
5. ിാിിീി   ീോാ െ ാിം ി 

ിാി   ഉാാ ോ? 
6. ിാിിീി    ീ ോാ െ എൊ 

െ? 
7. ീെ എി ആൊ ിാ ിിെ ഊ  

ൊ? 
8. ഏ ിാിെ ീാ ഈ ിൊ ോ? എ ോ 

ഉാ? 
9. ിെ േി ാി  ? 
10. ാിേ ി  ? 
11. ി ിിെ ഉാിം ആാ (Implementing Officer)? 
12. ഇോ  ംാംിേി, ഏൊം ആ, എ  
 ി? 
13. ൊിിി  എ ീി  ഉ? അ ഏൊെ? 
14. ി, അിാിം എിി  ീാിി ോ  (95-2005) ഉോ? 
15. ിാിിി  ിം െ ം ാിോ? അ  

എൊ ോീിം ം ി? 
16. ിാിെ ോിിം ംിാം എാ? 
 - അിാി ിെ ിേ   
17. ിാിേി ോിി ിിോ? ഉെി  അെ 

  എെൊൊ?
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ി/ േി/ േി/ േി/ ോാാാ    

ംീംീംീംീ    
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േംേംേംേം    

ാാാാ    

ി/ േി/ േി/ േി/ ോാാാ    

ംീംീംീംീ    

    

ആെആെആെആെ    

എ.ിഎ.ിഎ.ിഎ.ി    

എ.എ.എ.എ.ിിിി    

        

എ.ിഎ.ിഎ.ിഎ.ി    

എ.ിഎ.ിഎ.ിഎ.ി    
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അംഅംഅംഅം----22224444    –    ോാിോാിോാിോാി    
    

േ ംേ ംേ ംേ ം ാ  ീിം ാ  ീിം ാ  ീിം ാ  ീിം    
ാാോാിാാോാിാാോാിാാോാി 

ി       : 
േ ം ാിെ േ   : 
ാ        : 
ാ ിെ േ     :  
 
അിം  ിെ േം ോം: 
 
IIII. ിാ ി. ിാ ി. ിാ ി. ിാ ി        
1.  1. 18-25    2. 25-45    3. 45-60   4. 60-80 5.   80 ി  
2. ം  1. ി    2. ീം    3. ി   4.       5.   ി  
3. ാി 1. ോ ിാം                 2. ിാി/ം  
                      3.  ിോ ിാ   4. ാിി  
4. ിാി 

1. ിാി   2. അിാി   3. ി  4. ഉേി   5. േിി  
6. ിാോം േി  7. ിാം ിാെ ഒി ാി   
8.   ിാി  9. അിാിാ അ  

5. ാിെ ാം 
1. 18-25    2. 25-45    3. 45-60     4. 60-80   5. 80 ി   

6. ാിെ ിാാം 
1. 8-◌ാ◌ം ാി  ാെ    2. 10-◌ാ◌ം ാ െ    3. ീ ിി/ +2 െ  
4. ിോ   5. ിം   6. ിാ ിം  7.  ോ  (ിാ) 

7. ാിെ ൊി   
1. ൊ    2. ാ  ീ  3. ാി േം (ാേ)  
4. ിി (ം)   5. ംൊി   6. ാ ൊി    7. ിി  

8. ാേി ൊി    9. ിോം  10.ൊി  ി   
 
II II II II .ംാ ി.ംാ ി.ംാ ി.ംാ ി        
9. ംം 

1. അംം   2. ംം   3. ി ാി   
4. ാിെ / ാെ അാ  ഒം ാി. 

10. ംം ി ആാ? 
1. ീ     2.     3. ാ   

11. ംിെ അംെ എം   
12. ീ 

1. ം   2. ാ   3. ാം   4. ിി 5. ാിെ ംീ    
6. ാെ ംീ 7. ോൊം  
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13. ീ െി  ആെ േി ? 
1. ം   2. ാിെ   3. േെം 4. െ  5.  ംാംെ  

14.  
1. ം   2. െിം   3. ൊാ   4. ഇ  

15. ിെിെ ോ 
1. ം ി    2. ൊി    3. ൊൈ 4. ം ൈ     5. ം   
6.   7. െം ംി 8. അ  ീ( ) 

16. ഇിിി   
1. ഉ     2. ഇ   

17. ാ ഇം 
1. ി   2. ാ   3. െ   4. ഇിിി 5. ോാ  

 
IIIIIIIIIIII.  ൊി.  ൊി.  ൊി.  ൊി        
18. ംിെ ോിാി ഒ ിം ാി എ ി  െി? 

1.  1 - 3 ി  2. 4-8 ി   3. 9-12 ി  4. 13- 16 ി   
5. 17ിി    

19. ംിെ ോി  ിാി ആെിം ിോ? 
1. ഉ    2. ഇ 
 
20. ഉെി  ആൊെ? 

1. ാ   2. ആ     3. െ    
4. ീിെ  ാ    5. ീിെ  ീ  6. േം ി ആെ ിി. 

 
21. ി  ംി െിി  ോി ോിെോ? 

1. ഉ   2. ഇ  
 
22. ഉെി  എ ോിാ െ? 

1. ൊ    2. ാ  ീ  3. ാി േം (ാ േ)  
4. ിി (ം)  5. ംൊി   6. ാൊി   7.ിി  
8. ാേി ൊി    9. ിോം  10. ൊി   

 
23. ഇ എി  എൊ  

1. ാി  2.ീിെ ഉാി  ാം    
3. ാ അിി  4.  ംാം ഇ 5. ആോ ം ാം  

 
24. ീിെ ംെി ാി ഏെിം ോിി  ഏെോ? 

1. ഉ     2. ഇ   
25. ഉെി  എ ോി? 

1.    2. ോി   3.  ിാം  
4.  ാ  ഉാി ി   5.  
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IIIIVVVV. ാം/ിേം/ം. ാം/ിേം/ം. ാം/ിേം/ം. ാം/ിേം/ം    
26. (ാി ാ) ി ി ാം ആെെിം ഏിാോ? 

1. ഉ     2. ഇ   
27. ി  ം ിംിിാ  ാിോ? 

1. ഉ     2. ഇ   
28. എിേിാ ഇെ ം ാി (ിേം)? 

1. ിെ ിാാി  2. ം ാാ    3. ീ ിാ   
4. ിാാി   6. ം ാാ   7. ാാ  8 ിി  

29. ിെ ംാിെ ം എിേിാ ൊ? 
1. ം   2. ിെ ിാാം   3. ിി 4. ംീാ     5. ാം  

30. ിെ ീി  ോ? 
1. ഉ    2. ഇ   

31. ഉെി  എിേി എാ? 
1. ിി              2. ിാാ 3. െ ിാാി   
4. ീം ാ    5. ീിാ   6. ം ാാ     
7. ീി  ഉ  ാാ    8. ൊി  ാാ   

 9. ൊിംാ ിോ  10. ാ  ാാ   
32. എിെിാ ം എ? 

1. ാ   2. ംാംം  3. ാ ാ     
4.    5.    

 
33. ഈ ം ിിാ ാ ിെ ിാ ഉാിി  ൊോ? 

1. അെ    2. അ  
    
VVVV. ിാാം. ിാാം. ിാാം. ിാാം    
34. ി  ിിോ? 

1. ഉ   2. ഇ  
35. ിെ ിാാം? 

1. 8-◌ാ◌ം ാി  ാെ    2. 10-◌ാ◌ം ാ െ    3. ീ ിി/ +2 െ  
4. ിോ   5. ിം   6. ിാ ിം  7.  ോ  (ിാ) 

36.   ിാാി ാോ? 
1. ഉ     2.  ി    3. ാ ിി     4. ാോ 5. ഇ  

37. ഉെി  ഏ ിം? (ിാ) 
 
VVVVIIII. ിാം. ിാം. ിാം. ിാം    
38. ിെ (ിാം ിിെി) ിാെ ാം    
 
39. ഈ ാി  ി ിാം ിാ  ാം ഉാിോ? 

1. ഉ   2. ഇ  
40. ിെ ിാം ിോ  ിെ ാിെ ാം എാി   
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41. ിാം എാാി 
1. ം െെ   2. ീാ  െി   

42. ിാം ിാാെ എി  ാി 
1. ആി ിി ോി ിാം  2. ം ിേി  
3. ിാേം ി  

43. ിാം ൊിിെ എി  ാി 
1. ിാോ ൊിി ോ  2. ിാി ി ൊി    

 3. ിാി ി ൊി  ഉേി    
 
VVVVIIIIIIII. ആോം. ആോം. ആോം. ആോം    
44. ി ിാി  ിേ ആോ  ഉോ? 

1. ഉ   2. ഇ  
45. ഉെി  ഏൊെ? 

1. േം   2. ം   3. ംാ 4. ാോംാ    
5. ഉംാ 6. ാോ    7. ാ   
8. എ, ിേ   9. േി ോ   

46. ിെ ോി എിൊ ാാ ിിിാ? 
1. െ ആി   2. ാൈം 3. ൈ ആി   4. ോിോ  
5. ആേം   6. ിിി 7. ിിി  

47. ാി ആോേി  എെിം ആ ോാോ? 
1. ഉ   2. ഇ  

48. ഉെി  എി? 
1. ി ിോ ിി  2. ിോ ാാ ോ  
3. ിൊ    4. െ െി 5. ിെ ോി  

49. ഇെി  എൊ? 
1. ം     2. ി   3.  ോി   4. ിി ിിിാ  ൗി  
5. ആി ാി      6. അ ാ ആി  

50. ി ാം ീംെ ി ിിോ? 
1. ഉ   2. ഇ  

51. ാി ാെ ഏെിം ീ  ഉോ? 
1. ാം   2. ി   3. െി  4.    5. ാാ  
6.  (ിാ) 

52. ഈ ീ  ം   ഉാോ? 
1. ംി  ാി ം   2. ാി ആോ ം   
3. ംി  ാാിാ  4. ി ാി ം    
5. ി ിാാി  6. ി  

53. ി ി  എിാ? 
1. ി  ിം ാ  2. ാി ിൊ  3. ം  

54. ംി  ിേിാോ 
1. ഉ   2. ഇ  
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55. ംി  ിോിോ 
1. ഉ   2. ഇ  

56. ഉെി  ഇെ ിം ആെ ഉാിാ? 
1. എെ     2. ാിെ  3. ാെം   4. ം ൊ ആെ ിി 

57. ആ എാ ഉോിാ? 
1. ി   2. ാ/ാി   3. െ   

57എ. (ഉം 2 ോ ാം) ഉോേം ാ/ാി  എൊ 
ിി?  
1. ോി  ിേിം  2. അേോെ ിം 
3. ി ിാി ിം   
4. ി ിാി ൊി  ാി െിെ െ ം   
5.  ീി (ാ) 

 
VVVVIIIIIIIIIIII. ാീം . ാീം . ാീം . ാീം     
58. ി  ഏെിം ാിി  അംാോ? 

1. അെ   2. ഇ  
59. ി  ോ ൊോ? 

1. ഉ   2. ഇ  
60. ി  ഏെിം ംി  അംാോ? 

1. അെ   2. അ  
61. ഏൊം ംി ? 

1. ംി     2.ൊിംി  3. ാീംി     
4. ംം 5. ംാംം   6. ിാാം  
7. ാംാിം   

62. ി  അംാി ംെ ീിംി  ൊോ? 
1. ഉ   2. ഇ  

63. ാി  െിോ? 
1. ഉ   2. ഇ  

64. ാി  െോ  എോെിം ിെ അിാ  ാ  അം 
ഉാിോ? 

1. ഉ   2. ഇ  
65. ംാംി  അംാൊ ിാ േ ? 

1. ീി െിി ഒി ിാ  ി  
2. ാീാി  
3. ാിാാെ ഉ ിിിം െ  
4. ം ാ  ി    5. ംീാ  ാി  

66. ിേീാി ആംിിേം ിെ ാി  േ  
ഉാാി ി  ോ? 

1. ഉ   2. ഇ   3. അിി  
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IIIIXXXX. ാം. ാം. ാം. ാം    
67. എൊെ ാേിാ ി  ോാ? 

1. ോിംം   2. ംാം  3. ൗം   4. ോി  ൊ   
5. ാ ാ   6. ിി 7. ഉാാ  

68. ാ  ഓിാോ? 
1. ൈി    2. /ൈ   3. ഓോി  
4. ാ    5.  ോി        6. ീ  7. ഇ 

69. ൈ ഉോ?  
1.  ീ  ി  ഇാ 2.  ീ  ി  ഉ    
3. എ  എം ി       4. െി   5. ഇ 

70. ീി  ാം ഉെി  ആെ േിാ? 
1. എെ         2. ാിെ   3. ിെ  

71. ീി െിി  ാെോ  ിാോ ോ? 
1. അെ    2. അ  

72. ാാേി  ി ാീിീം ഉാിോ? 
1. ഉ    2. ഇ  

73. ാാേി  ി ി, ിോം ിം   ഉാിോ? 
1. ഉ   2. ഇ  

74. ാിെ ഏെിം ി  ിോ  അാി   

       (uncomfortable) ോാെി  ഏൊെ  ? 
 
XXXX. അി. അി. അി. അി/ിീിംിാ/ിീിംിാ/ിീിംിാ/ിീിംിാ        
75. ീിി  ീ  അി ആെിെിം ിിാോ? 

1. അിാം    2. ഇ  
76. അിാെി  അ  ആാ? 

1.     2. അാ    3.   4.    
77. ിെ ീിി  എോെിം ാീിാ ീ  േിേിിോ? 

1. ഉ    2. ഇ  
78. ഉെി  ഏിം? 

1. ം (അി/ഇി/ൊി)    2.  ിിി  ഇി   3. ി  ിി    
4. ീ ൊാ  ി       5. ൊെ ീിെി  
6. ാ  ൊി             7. ം ിി  8. ം ിി  

79. അി  ആിിാ അിേി ? 
1. അ     2. അ   3. ോ    4. ാ 5. ോി   6. ാിെ അ   
7. ാിെ അ   8. ോ  9. ോി   10. അം  
11.     

80. ിെ ീിി  എോെിം ാിാ ീ  േിേിിോ? 
1. ഉ   2. ഇ  

81. ഉെി  ഏം? 
1. ംാംെ /െ ി അാി  
2. എോം ംം    3. ിെ ാിിി  
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82. ആെ ാിാ ഇം   ഉാ? 

1. അ    2. അ   3. ോ    4. ാ  5. ോി    
6. ാിെ അ    7. ാിെ അ  8. ോ     
9. ോി   10. അം 11.     

83. ിെ ീിി  എോെിം ാിാ ീ  േിേിിോ? 
1. ഉ   2. ഇ  

84. ഏിിാി ഇ? 
1. ം ി  2. ം ഉാി 3. ി ാം   
4. ംെ ം ി  
5. ിാ ആ ം ാെ ിി  
6. ോി ോി    7. എെ ോി ോാ  ിി  
8. എെ ം   ിിാം  

85. ആെ ാിാ ഇം   ഉാ? 
1. അ     2. അ   3. ോ    4. ാ 5. ോി   6. ാിെ അ   
7. ാിെ അ   8. ോ  9. ോി    

86. ിെ ീിി  എോെിം ൈംിീ  േിേി ിോ? 
1. ഉ   2. ഇ  

87. ഏി ീാ േി? 
1. അാ ൈംിം  
2. ൈംിാി ൊ  ിി (ാംം)  
3. എി ാിാ ൈംിി  ൊ  ിി  
4. ിി അീി  ാി  

88. ആെ ാിാ ഇം   ഉാ? 
1. അ     2. അ   3. ോ    4. ാ 5. ോി   6. ാിെ അ   
7. ാിെ അ   8. ോ  9. ോി    

89. അി  അിേിോ  ിാിാി ആെെിം ീിിോ? 
1. ഉ   2. ഇ   

90. ഉെി  എ ിാ ീി? 
1. ംാംാി ംാി   2. ാി ംാി  
3. ിെ അാെ ാം േി  4. ൊെ/െ ാം േി 

 5. ീംെ ീി  6. ാാിിി  ാി ൊ  
7.ോീിെ ീി  

91. ാ എോെിം ീേേിിോ? 
1. ഉ   2. ഇ  

92. ാി ാെ ാ  അാെ ി  ോ? 
1. ഉ   2. ഇ  

 
XXXXIIII. ിം/ ിോം/ അി േ. ിം/ ിോം/ അി േ. ിം/ ിോം/ അി േ. ിം/ ിോം/ അി േ        
93. എൊെ ിോാ 

1. ാ  2. ിം      3. ാി ിോ  4.   
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94. ി  എാ ിം ം ാിാോ? 

1. ഉ   2. ഇ  
95. ഏ ാ ാിാാ ി ാം? 

1. ാീം    2. ാിം    3. ാ  4. ിി    
5. ം, ിാം    6. ാം  7.    

96. േിോ ോോ? 
1. ഉ    2. ഇ  

97. ഉെി  ഏൊെ ിാിാ ാാ ിാ? 
1. ിാ     2. േിോ ാ   
3. ാിിാി     4. ാ  5. ിാാിാി   

98. െിി  ാാോ? 
1. ഉ    2. ഇ  

99. ഏൊം ിാി ? 
1. ീി     2. ിി    3. ാ  4.  ിോിാി     5. ോ  
6. ാ ിാി     7. ിാാിാി     8. ാിിാി   

100. ിി ീിിെ ഉം ാ ീിി  ംിാോ? 
1. അെ  2. െിം  3. െ   4. അ   

101. ീി   ിോ ിാിി  ൊ  ൗം ിാ  ിി ീി  
ഒിാാാോ 
1. ാിം 2. ഇ 

102. ഇെി  എൊ 
1. ആ   ോാ  ാിി  2.  ിോ  ാി 

 3. ീാ ഇ  4. ഇ ാ  5. ാം 
103. ാെ ാിോ ോ ാിാോ? 

1. ഉ    2. ഇ  
104. ൈിി  അംോ 

1. ഉ    2. ഇ  
105. ൊ  ൈിി  ോാോ 

1. ഉ    2. ഇ  
106. ഇെി  എൊ? 

1.     2.    ഇ    
3. അിെ  ീ  ഇ   4. അാ (uncomfortable) ാ    
5.  ാം ( ാ) 

107. ാി ൊൈ  ോ  ഉോ? 
1. ഉ    2. ഇ  

108.   ഇെ ഉോിാോ? 
1. ഉ    2. ഇ  

109. ാ ാ  (േ, ാ ആ, ി...) ഉോിാോ? 
1. ഉ    2. ഇ   
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XXXXIIIIIIII. ി ാാ. ി ാാ. ി ാാ. ി ാാ    
110.   ീ  അിാി  ാ  അ  ീ  ം െെ ോ? 

1. ഉ    2. ഇ  
111. ിം ംിം ീ ാം ാം ിാ    എൊാ  
     ൊ ി  ? 

1. ൈം അൊ െ ിിി  
2. ിാി ീ  ിാ  
3. ാീി ാ  ം  
4. ീ ാി ം ാം ഇ  
5. ി  എാം ിി ാാ  
6. േോ  

112 ം ിിാ  ീ  ഒ ാൊം എ ി  ോ? 
1. ഉ    2. ഇ 





tIcf C³Ìn-äyq«v Hm^v tem¡Â AUvan-\n-kvt{S-j³ (Ine)

apf-¦p-¶-¯p-Im-hv, XriqÀ-680 581

t^m¬ (Hm^okv) (0487) 2207000, (UbdIvSÀ) 2201312, ^mIvkv :0487 2201062

CþsabnÂ : info@kila.ac.in
sh_vsskäv : www.kila.ac.in
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