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ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಘಟಕದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕರ ಮ ವರದಿ : 

 ಸಕಾಯರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಯ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು 

ಶ್ರ ೀಮತಿ. ಜ್ಯ ೀತಿಲಕ್ಷ್ಮ ಿ   ಹೆಚ್ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ದ್ಯಾ ಪಕರು, ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ದೃಷಿ್ಟ ಕೀನ/ಧ್ಯ ೀರ್ 

ಯುವತಿಯರೆಲ್ಲ ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ಪೂ ತಿಿ ಮತ್ತು  ಸದೃಢರನ್ನನ ಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಜೀವನ್ದ ವಿವಿಧ 

ಕ್ಷ ೀತ್ಾ ಗಳಲ್ಲಲ  ನೈಪುಣಾ ತೆಯನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

ಉದ್ದ ೀಶ 

ಯುವತಿಯರನ್ನನ  ಸಬಲ್ರನ್ನನ ಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉನ್ನ ತಿೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ 

ಚ್ಚೊಂತ್ನೆ ಮತ್ತು  ನ್ನಯಕತ್ವ ದ ಗುಣಗಳನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಘಟಕ : ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕರ ಮದ ವರದಿ 

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಘಟಕದ ಉದ್ದ ೀಶವೇನೆೊಂದರೆ ಕಾಲೇಜನ್ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿನಿಯರು ಮತ್ತು  ಮಹಿಳಾ 

ಸಿಬಬ ೊಂದಿಗಳು ಪಾ ಸುು ತ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನನ  ಅರಿತ್ತ ಸಧೃಡರನ್ನನ ಗಿಸುವುದು.  

ದಿನ್ನೊಂಕ 09.02.2018 ರಂದು ತ್ತಮಕೂರಿನ್ ಸಕಾಿರಿ ಪಾ ಥಮ ದರ್ಜಿ ಕಾಲೇಜನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ 

ಘಟಕ ಮತ್ತು  ತ್ತಮಕೂರಿನ್ ಎ.ಐ.ಎೊಂ.ಎಸ್.ಎಸ್ (ಂೊಂIಒSS)ಗಳ ಸಹಯೀಗದಲ್ಲಲ  ಶಿಾ ೀರ್ಷಿಕ್: “ಮಹಿಳಾ 

ಸ್ವವ ತಂತ್ಾ ಾ  ಹಾಗೂ ಸಮಾನ್ತೆ” ಎೊಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ  ಕಾಯಿಕಾ ಮವನ್ನನ   ಆಯೀಜಸಲಾಗಿತ್ತು .  

ತ್ತಮಕೂರು ಜಲಾಲ  ಎ.ಐ.ಎೊಂ.ಎಸ್.ಎಸ್ನ್ ಸಂಯೀಜಕರಾದ ಶಿಾ ೀಮತಿ ಮಂಜುಳ ಗೊವನ್ರ್ರವರು ತ್ಮಮ  

ದಿಕೂೂ ಚ್ಚ ಭಾಷಣದಲ್ಲಲ  ಎ.ಐ.ಎೊಂ.ಎಸ್.ಎಸ್ ನ್ ಉದ್ದ ೀಶಗಳು ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ  

ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನನ  ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಲ  ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರತ್ಾ ವನ್ನನ   

ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಾಯಿಕಾ ಮಕೆ್  ಮುಖ್ಾ  ಅತಿರ್ಥಗಳಾಗಿ ಬಾಗವಹಿಸಿದದ  ಎ.ಐ.ಎೊಂ.ಎಸ್.ಎಸ್ನ್ ಉಪ್ರಧಾ ಕ್ಷರಾದ 

ಶಿಾ ೀ ಹರಿಣಿ ಆಚಾರವರು ತ್ಮಮ  ಭಾಷಣದಲ್ಲಲ  ಸಮಾಜದಲ್ಲಲ  ಮಹಿಳೆ ಅಸುರಕ್ಷಷ ತ್ತೆ, ಅಸ್ವಹಯಕತೆ, ಲ್ಲೊಂಗ 

ತಾರತ್ಮಾ  ಮುೊಂತಾದ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನನ  ಎದುರಿಸುತಿು ದ್ಯದ ಳೆ. ಸ್ವೊಂಪಾ ದ್ಯಯಿಕ ಹೇಳಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು  ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿೊಂದ ಮಹಿಳೆಯು ಒತ್ು ಡಯುತ್ ಜೀವನ್ ಸಡೆಸುತಿು ದ್ಯದ ಳೆ ಎೊಂದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು 

ಮುೊಂದುವರೆದು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕೆ್ಕ ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೀರಾಟ ನ್ಡೆಸಿದ ನ್ನಯಕರು ಮತ್ತು  ಸ್ವಧಕರ 

ನಿದಶಿನ್ಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿದರು. 

ಪ್ರಾ ೊಂಶುಪ್ರಲ್ರಾದ ಪ್ರಾ .ಜಗದಿೀಶ್.ಕ್.ಎಸ್ ರವರು ತ್ಮಮ  ಅಧಾ ಕ್ಷಷ ೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಲ  ಮಹಿಳೆಯರು 

ಆತ್ಮ ಗೌರವದಿೊಂದ ತ್ಮಮ  ಭವಿಷಾ ವನ್ನನ  ಉತ್ು ಮ ಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕ್ೊಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಮಾಜಶಾಸು ರ 

ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರಾದ ಡಾ.ಅಶಾವ ಖ್ಅಹಮದ್ ರವರು ಕಾಯಿಕಾ ಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. 

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲ್ಕರು ಮತ್ತು   ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರಾದ 

ಶಿಾ ೀಮತಿ ಜ್ಾ ೀತಿಲ್ಕ್ಷಷ ಮ ೀ.ಹೆಚ್ ರವರು ವೇದಿಕ್ಯಲ್ಲಲ  ಉಪಸಿಿ ತ್ರಿದದ  ಅತಿರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು  ಸಭೆಯಲ್ಲಲ ದದ ವರನ್ನನ  

ಸ್ವವ ಗತಿಸಿದರು. ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರಾದ ಶಿಾ ೀ ಕೃಷಣ ನ್ನಯಕ್ರವರು ಕಾಯಿಕಾ ಮ 
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ಯಶಸಿವ ಗೊಳಿಸಿದಕೆಾ ಗಿ ಪಾ ತಿಯಬಬ ರನ್ನನ  ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ತ್ತಮಕೂರಿನ್ ಎ.ಐ.ಎೊಂ.ಎಸ್.ಎಸ್ನ್ 

ಕಾಯಿಕತ್ಿರಾದ ಶಿಾ ೀಮತಿ ರತ್ನ ಮಮ ರವರು ಕಾಯಿಕಾ ಮದಲ್ಲಲ  ಉಪಸಿಿ ತ್ರಿದದ ರು. 

ಎರಡನೇ ಕಾಯಿಕಾ ಮದ ವರದಿ 

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಘಟಕ 

ತ್ತಮಕೂರಿನ್ ಸಕಾಿರಿ ಪಾ ಥಮ ದರ್ಜಿ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಲ  ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಘಟಕ ಮತ್ತು  

ಐ.ಕೂಾ .ಎ.ಸಿ ಹಾಗೂ ನ್ನಾ ಕ್ ಸಹಯೀಗದಲ್ಲಲ  ದಿನ್ನೊಂಕ:8.3.2018 ರಂದು ಅೊಂತ್ರಾರ್್ಷ ರೀಯ ಮಹಿಳಾ 

ದಿನ್ವನ್ನನ  ಆಯೀಜಸಲಾಯಿತ್ತ. ತ್ತಮಕೂರು ಜಲ್ಲಲ ಯ ಪ್ರೀಲ್ಲಸ್ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರಾದ (ಸ್ಪಪರಿಡೆೊಂಟ್ ಆಫ್ 

ಪ್ರಲ್ಲೀಸ್) ಡಾ.ದಿವಾಾ .ವಿ ಗೊೀಪಿನ್ನಥ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಮತ್ತು  ತ್ತಮಕೂರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯ 

ಕಾಯಿಕತ್ಿರಾದ ಶಿಾ ೀಮತಿ ಪ್ರಾ ವೇಣಿಯವರನ್ನನ  ಆಹಾವ ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಮಾಚ್ಚಿ 08 ಅೊಂತ್ರಾರ್್ಷ ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ್ವಾಗಿದು ಜ್ಞಗತಿಕವಾಗಿ ಪಾ ತಿ ವಷಿವು ವಿಶೇಷ ದಿನ್ವಾಗಿ 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದ್. ಮಾಚ್ಿ8ನ್ನನ  ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಿದುದ  ಸಮಾಜದಲ್ಲಲ  ಸ್ವಧನೆಗೈದ ನ್ಮಮ  

ನ್ಡುವಿನ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನನ  ಗೌರವಿಸುವುದು ಈ ದಿನ್ದ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್. ಅೊಂತ್ರಾರ್್ಷ ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ್ 

2018ರ ಘೀಷವಾಕಾ ವಾಗಿ “ಪಾ ಗತಿಗಾಗಿ ಒತ್ತು ” ಎೊಂಬುದಕೆ್  ಆದಾ ತೆ ನಿೀಡಿದ್. ಇದರ ಮುಖ್ಾ  

ಉದ್ದ ೀಶವೇನೆೊಂದರೆ ಲ್ಲೊಂಗ ಸಮಾನ್ತೆಯನ್ನನ  ಉತೆು ೀಜಸಲು ನ್ಮಮ  ಸಮುದ್ಯಯ, ಸಹೀದಾ ೀಗಿಗಳು ಮತ್ತು  

ಸ್ಯನ ೀಹಿತ್ರನ್ನನ  ಸಂಘಟಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಕಾಯೀಿನ್ನಮ ಕ ಚ್ಚೊಂತ್ನೆಯನ್ನನ  ನ್ಡೆಸುವುದು. 

ಮುಖ್ಾ  ಅರ್ಥತಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದ  ಡಾ. ದಿವಾಾ  ವಿ ಗೊೀಪಿನ್ನಥ್ರವರು ಉಧ್ಯಾ ಟನ್ನ ಭಾಷಣ 

ಮಾಡುತ್ು  ಮಹಿಳೆಯರು ಲ್ಲೊಂಗ ಸಮಾನ್ತೆಗಾಗಿ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಜ್ಞಗೃತ್ರಾಗಿರಬೇಕ್ಕ. ಯುವತಿಯರು ಸಿಕೆ  

ಅವಕಾಶಗಳನ್ನನ  ಸದುಪಯೀಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಮೂಲ್ಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವವ ವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕ್ಕ ಎೊಂದು 

ಯುವತಿಯರನ್ನನ  ಉತೆು ೀಜಸಿದರು. 

 ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ್ ವಾ ಕ್ಷು ಯಾದ ಶಿಾ ೀಮತಿ ಪಾ ವೇಣಿಯವರು ಮಾತ್ನ್ನಡುತಾು  ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿ ನ್ಡೆದು 

ಬಂದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು  ಅೊಂತ್ರಾರ್್ಷ ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ್ದ ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಾ ತೆಯನ್ನನ  ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ 

ಸಮಾಜದಲ್ಲಲ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ ಜವಾಬಾದ ರಿ ಮತ್ತು  ತ್ಮಮ  ಭವಿಷಾ ವನ್ನನ  ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿಕ್ಕಳಳ ಬೇಕ್ೊಂದು 

ಹೇಳಿದರು.  

ಪ್ರಾ ೊಂಶುಪ್ರಲ್ರಾದ ಪ್ರಾ ೀ ಕ್.ಎಸ್ ಜಗದಿೀಶರವರು ತ್ಮಮ  ಅದಾ ಕ್ಷಷ ೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಲ  ಯುವತಿಯರು 

ಶ್ಾ ೀಷಠ  ವ್ಯಾ ಕ್ಷು ಗಳಾದ ಮದರ್ತೆರೆಸ, ಕ್ಷತ್ತು ರುರಾಣಿ ಚೆನ್ನ ಮಮ , ಸ್ವಲುಮರದ ತಿಮಮ ಕೆ , ಸ್ಪಲ್ಗಿತಿು  ನ್ರಸಮಮ  

ಮುೊಂತಾದವರಂತೆ ಉತ್ು ಮ ಪಾ ರ್ಜಗಳಾಗಬೇಕ್ೊಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇೊಂಗಿಲ ೀಷ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹಪ್ರಾ ದ್ಯಾ ಪಕರಾದ 

ಶಿಾ ೀಮತಿ ನ್ನಗರತ್ನ ಮಮ  ಟಿ.ಆರ್ ರವರು ಕಾಯಿಕಾ ಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ದ್ಯಾ ಪಕರಾದ ಶಿಾ ೀಮತಿ ರೇಣುಕ ರವರು ಅತಿರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು  ಉಪಸಿಿ ತ್ರಿದದ ವರನ್ನನ  

ಸ್ವವ ಗತಿಸಿದರು. ಗಾ ೊಂಥಾಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಹಪ್ರಾ ದ್ಯಾ ಪಕರಾದ ಎೊಂ. ಎನ್. ಎನ್. ಪಾ ಸ್ವದಾ ವರು ಮುಖ್ಾ  

ಅತಿರ್ಥಗಳನ್ನನ  ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ದ್ಯಾ ಪಕರಾದ  ಶಿಾ ೀಮತಿ 

ಜ್ಾ ೀತಿಲ್ಕ್ಷಷ ಮ  ಹೆಚ್ ರವರು ವಂದನ್ನಪಿಣೆ ಸಲ್ಲಲ ಸಿದರು.  

ಎಲ್ಲಲ ೀನ್ ಜ್ಞನ್ೂ ೊಂನ್ ಸಲ್ಲೀಿಪ್: ರವರಂತೆ “ಒಬಬ  ಪುರುಷನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀಡಿದರೆ ಒೊಂದು ಕ್ಕಟೊಂಬ 

ಮತ್ತು  ಒೊಂದು ಹಳಿಳ ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀಡಿದಂತೆ ಆದರೆ ಒಬಬ  ಮಹಿಳೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀಡಿದರೆ ಇಡಿೀ ಒೊಂದು ರಾಷ್ ರವನ್ನನ  

ಸಧೃಡಗೊಳಿಸಿದಂತೆ”. ಎೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಪಟ್ಿ ದ್ಯದ ರೆ. 
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