
കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കേബർ ആൻറ് എംകലോയ്മെൻറ് (േിമേ) 
 

2017-18 വർഷമെ പ്രവർെനങ്ങൾ
പ്േെ  
നം.

രരിരോടിയുമട കരര് തീയതി കവദി രമെടുെവർ രമെടു
െ 
വരുമട  
എണ്ണം

ഇൻഫർുമഷൻ ീെകുനഺളജ഻ – 
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻

2017 ുമയ് 
4,5

ീസൻറർ ുഫഺർ 
വഺട്ടർ 
എഡ്ൿാുേഷൻ, 
ീവള്ളയമ്പലം, 
ത഻രഽവനന്തപഽരം

ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
സംഘെന 
പത഻ന഻ധ഻കൾ

20 
 
 

2. മത്സര പര഼ക്ഷ പര഻ശ഼ലന 
പര഻പഺെ഻ 

2017 ുമയ് 
16 മഽതൽ 
20 വീര 

YWCA  
ഹഺൾ, ച഻ന്നേെ, 
ീകഺലലം 

അസംഘെ഻ത 
ുമഖലയ഻ീല 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കള ം 
അവരഽീെ 
ആശ഻തരഺയ 
ഉു്ൿഺഗഺർത്ഥ഻കള ം 

55 

3. സഽരക്ഷ഻ത ൂഡ്വ഻ംഗ് 
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2017 ുമയ് 
19
 

ുഹഺട്ടൽ ഹ഻ൽസ് 
പഺർേ്, 
പത്തനംത഻ട്ട

ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
സംഘെന 
പത഻ന഻ധ഻കളഺയ 
ൂഡ്വർമഺർ 

52 

4. സഽരക്ഷ഻ത ൂഡ്വ഻ംഗ് 
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2017 ുമയ് 
23

ുഹഺട്ടൽ മലബഺർ 
പഺലസ്, 
ുകഺഴ഻ുേഺട്

ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
സംഘെന 
പത഻ന഻ധ഻കളഺയ 
ൂഡ്വർമഺർ 

83 

5. സഽരക്ഷ഻ത ൂഡ്വ഻ംഗ് 
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2017 ജാൺ 
23 

റ഻നൿാവൽ ീസൻറർ, 
കലാർ, 
എറണഺകഽളം

ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
സംഘെന 
പത഻ന഻ധ഻കളഺയ 
ൂഡ്വർമഺർ 

58 

6. സഽരക്ഷ഻ത ൂഡ്വ഻ംഗ് 
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2017 ജാൺ 
27 

ുഹഺട്ടൽ 
മുഹരപഽര഻, 
മലപ്പ റം 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
സംഘെന 
പത഻ന഻ധ഻കളഺയ 
ൂഡ്വർമഺർ 

70 

7. മത്സര പര഼ക്ഷ പര഻ശ഼ലന 
പര഻പഺെ഻ 

2017 ജാൺ 
27 മഽതൽ 
ജാൂല 1 
വീര 

YMCA  
ഹഺൾ, കഽമ഻ള഻ 

അസംഘെ഻ത 
ുമഖലയ഻ീല 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കള ം 
അവരഽീെ 
ആശ഻തരഺയ 
ഉു്ൿഺഗഺർത്ഥ഻കള ം 

44 

8 8. ുനതിതവ വ഻കസന പര഻ശ഼ലന 
പര഻പഺെ഻ (വന഻തകൾേ്)
 

2017 ജാൂല 
20 

ൂവ.എം.സ഻.എ 
ീകഺലലം 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
സംഘെന വന഻തഺ 
പത഻ന഻ധ഻കൾ 

71 

  9. മത്സര പര഼ക്ഷ പര഻ശ഼ലന 
പര഻പഺെ഻ 

2017 ജാൂല 
25 മഽതൽ 
29 വീര 

YMCA  ഹഺൾ, 
പഺലേഺട് 

അസംഘെ഻ത 
ുമഖലയ഻ീല 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കള ം 
അവരഽീെ 
ആശ഻തരഺയ 
ഉു്ൿഺഗഺർത്ഥ഻കള ം 

50 

 
 
 

  10. ുനതിതവ വ഻കസന പര഻ശ഼ലന 
പര഻പഺെ഻ 

2017 ജാൂല 
27 

സ്പ഼ഡ് ുവ ഇൻ, 
കഺസർുഗഺഡ് 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
സംഘെന 
പത഻ന഻ധ഻കൾ

 

64 



  11. സഽരക്ഷ഻ത ൂഡ്വ഻ംഗ് 
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2017 
ആഗസ്റ്റ് 3 

ുഹഺട്ടൽ ഗസഺല, 
പഺലേഺട്

ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
സംഘെനഺ 
പത഻ന഻ധ഻കളഺയ 
ൂഡ്വർമഺർ 

 
100 

 
 

  12. ുനതിതവ വ഻കസനം 
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2017 
ആഗസ്റ്റ് 9,10 

ുഹഺട്ടൽ ഹ഻ൽസ് 
പഺർേ്, 
പത്തനംത഻ട്ട 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
സംഘെനഺ 
പത഻ന഻ധ഻കൾ 

 
64 

  13. വൿക്ത഻തവ വ഻കസന 
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2017 
ആഗസ്റ്റ് 17, 
18 

ീക.ീജ.ീജ.എം 
ആന഻ുമഷൻ 
ീസൻറർ, ുകഺവളം 

ീതഺഴ഻ലഽം 
ൂനപഽണൿവഽം 
വകഽപ്പ഻ീ ൻറ 
ക഼ഴ഻ൽ വരഽന്ന 
വകഽപ്പ കള഻ീല 
ക്ലഺസ്  
ജ഼വനേഺർ

 

 
35 

  14. കരട് ീതഺഴ഻ൽ നയം – 2017 
ശ഻ൽപശഺല 

2017 
ീസപ്റ്റംബർ 
19 

ുഹഺട്ടൽ അുപ്പഺുളഺ 
ഡ്഻ുമഺറ, തമ്പഺനാർ, 
ത഻രഽവനന്തപഽരം 

ീതഺഴ഻ലഽം 
ൂനപഽണൿവഽം 
വകഽപ്പ഻ന് ക഼ഴ഻ൽ 
വരഽന്ന 
വകഽപ്പ കള഻ീല 
ഉു്ൿഺഗസ്ഥരഽം 
ുെഡ് യാണ഻യൻ 
പത഻ന഻ധ഻കള ം 

190 

 15. ുനതിതവ വ഻കസനം 
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2017 
ീസപ്റ്റംബർ 
26,27 

ബു്ഴ്സസ് ുഹഺട്ടൽ, 
ആലപ്പ ഴ 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
സംഘെന 
പത഻ന഻ധ഻കൾ

68 

 16. മത്സര പര഼ക്ഷ പര഻ശ഼ലന 
പര഻പഺെ഻ 

2017 
ഒകുെഺബർ 
9 മഽതൽ 13 
വീര 

ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് 
ഹഺൾ, ൂമലപ, 
പത്തനംത഻ട്ട 

അസംഘെ഻ത 
ുമഖലയ഻ീല 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കള ം 
അവരഽീെ 
ആശ഻തരഺയ 
ഉു്ൿഺഗഺർത്ഥ഻കള ം 

38 

 
 
 

17. കരട് ീതഺഴ഻ൽ നയം – 2017
- ശ഻ൽപശഺല 

2017 
ഒകുെഺബർ 
31 

ുഗഺകഽലം പഺർേ്, 
കലാർ, 
എറണഺകഽളം

ീതഺഴ഻ലഽെമകൾ
 

200 

  18. പ്ലഺു ൻറഷൻ ുമഖലയ഻ീല 
ീതഺഴ഻ൽ ന഻യമങ്ങൾ
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2017 
നവംബർ 
7,8,9 

കണ്ണൻ ു്വൻ 
ഹ഻ൽ പ്ലഺു ൻറഷൻ, 
മാന്നഺർ, ഇെഽേ഻ 

ീതഺഴ഻ൽ 
വകഽപ്പ഻ീല 
ഉു്ൿഺഗസ്ഥർ 

25 

19. വർേ് ീപ്ലയ്സ് 
ീകൌൺസ഻ല഻ംഗ്പര഻ശ഼ലന 
പര഻പഺെ഻ 

2017 
നവംബർ 10 

ീലഺുയഺള ുകഺുളജ്, 
ശ഼കഺരൿം, 
ത഻രഽവനന്തപഽരം 

സ്റ്റ ഡ്ൻറ്സസ്, 
എൻ.ജ഻.ഒ, 
എംുപ്ലഺുയഴ്സസ് 

83 

20. മഺുനജ഻ംഗ് ൂലവ് ല഻ ഹഽഡ് 
ആൻറ്സ ുസഺഷൿൽ ീപഺട്ടക്ഷൻ 
ഇൻ ുകഺസ്റ്റൽ റ഼ജയൺസ്
ക഻ീല-
വ഻.വ഻.ജ഻.എൻ.എൽ.ഐ 
സംയഽക്ത പര഻ശ഼ലന 
പര഻പഺെ഻ 

2017 
നവംബർ 13 
മഽതൽ 17 
വീര 

ുഹഺട്ടൽ ൂചതം, 
തമ്പഺനാർ, 
ത഻രഽവനന്തപഽരം 

ത഼രു്ശ 
ുമഖലയ഻ീല 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കളഺയ 
ുെഡ് യാണ഻യൻ 
പത഻ന഻ധ഻കൾ, 
എൻ.ജ഻.ഒ, 
ഡ്഻പ്പഺർട്ട്ീമൻറ്സ 
ഉു്ൿഺഗസ്ഥർ 

44 

21. ുനതിതവ വ഻കസനം 
- പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2017 
നവംബർ 
16, 17 

കഺല഻േറ് െവർ, 
ുകഺഴ഻ുേഺട് 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
സംഘെന 
പത഻ന഻ധ഻കൾ 

89 

22. സഽരക്ഷ഻ത ൂഡ്വ഻ംഗഽം 
ീപഺതഽജന സമ്പർേവഽം

2017 
നവംബർ 23 

ുഹഺട്ടൽ സഺസ് 
െവർ, എറണഺകഽളം 

ീകഺച്ച഻ൻ 
ീമുെഺയ഻ീല 

62 



പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ ഫ഼ഡ്ർ ഓുട്ടഺറ഻ക്ഷ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 

23. സഽരക്ഷ഻ത ൂഡ്വ഻ംഗഽം 
ീപഺതഽജന സമ്പർേവഽം
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2017 
നവംബർ 24 

ുഹഺട്ടൽ സഺസ് 
െവർ, എറണഺകഽളം 

ീകഺച്ച഻ൻ 
ീമുെഺയ഻ീല 
ഫ഼ഡ്ർ ഓുട്ടഺറ഻ക്ഷ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 

61  

24. സഽരക്ഷ഻ത ൂഡ്വ഻ംഗഽം 
ീപഺതഽജന സമ്പർേവഽം
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2017 
നവംബർ 28 

ുഹഺട്ടൽ സഺസ് 
െവർ, എറണഺകഽളം 

ീകഺച്ച഻ൻ 
ീമുെഺയ഻ീല 
ഫ഼ഡ്ർ ഓുട്ടഺറ഻ക്ഷ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 

60  

25. ുനതിതവ വ഻കസനം – 
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻
 

2017 
നംവബർ 
28, 29 

ജാബ഻ല഻ 
ീമുമഺറ഻യൽ 
ആന഻ുമഷൻ 
ീസൻറർ, 
ീവള്ളയമ്പലം, 
ത഻രഽവനന്തപഽരം 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
സംഘെന 
പത഻ന഻ധ഻കൾ 

58 

26. സഽരക്ഷ഻ത ൂഡ്വ഻ംഗഽം 
ീപഺതഽജന സമ്പർേവഽം 
-പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2017 
നവംബർ 29 

ുഹഺട്ടൽ സഺസ് 
െവർ, എറണഺകഽളം 

ീകഺച്ച഻ൻ 
ീമുെഺയ഻ീല 
ഫ഼ഡ്ർ ഓുട്ടഺറ഻ക്ഷ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ
 

67 

27. സഽരക്ഷ഻ത ൂഡ്വ഻ംഗഽം 
ീപഺതഽജന സമ്പർേവഽം 
-പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2017 
നവംബർ 30 

ുഹഺട്ടൽ സഺസ് 
െവർ, എറണഺകഽളം 

ീകഺച്ച഻ൻ 
ീമുെഺയ഻ീല 
ഫ഼ഡ്ർ ഓുട്ടഺറ഻ക്ഷ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 

64 

28. സംസ്ഥഺനതല ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
സംഘെനഺ ുനതഺേള ീെ 
ശ഻ൽപശഺല 

2017 
ഡ്഻സംബർ 
7 

്഻ െ഻വഺൻഡ്ം 
ുഹഺട്ടൽ, 
ത഻രഽവനന്തപഽരം 

വ഻വ഻ധ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
സംഘെനഺ 
ുനതഺേൾ 

36 

29. സഽരക്ഷ഻ത ൂഡ്വ഻ംഗഽം 
ജ഼വനൂനപഽണൿവഽം 
-പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2017 
ഡ്഻സംബർ 
13 

്഻ വ഻ജയ കഺസ഻ൽ, 
ശഺസ്തഺംുകഺട്ട, 
ീകഺലലം 

ഓുട്ടഺറ഻ക്ഷ 
ൂഡ്വർമഺർ
 

66 

30. സഽരക്ഷ഻ത ൂഡ്വ഻ംഗഽം 
ീപഺതഽജന സമ്പർേവഽം 
-പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2017 
ഡ്഻സംബർ 
20 

രഽഗ്മ഻ണ഻ ുഹഺട്ടൽ, 
അങ്കമഺല഻ 

സവകഺരൿ ബസ് 
ജ഼വനേഺർ 

77 

31. ുനതിതവ വ഻കസനം 
- പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2017 
ഡ്഻സംബർ 
21, 22 

ുഹഺട്ടൽ എൂലറ് 
ഇൻറർനഺഷണൽ, 
തിശാർ
 

ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
സംഘെന 
പത഻ന഻ധ഻കൾ 

82 

32. ഭരണ ന഻ർവഹണവഽം ജ഼വന 
ൂനപഽണൿവഽം
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2018 
ജനഽവര഻ 16 
മഽതൽ 20 
വീര  

ീസൻറർ ുഫഺർ 
വഺട്ടർ 
എഡ്ൿാുേഷൻ, 
ീവള്ളയമ്പലം, 
ത഻രഽവനന്തപഽരം 

ഇൻഷഽറൻസ് 
ീമഡ്഻േൽ 
സർവ഼സസ് 
വകഽപ്പ഻ീല 
ജ഼വനേഺർ 

37 

33. ുനതിതവ വ഻കസനം 
- പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2018 
ജനഽവര഻ 18, 
19 

ുഹഺട്ടൽ ഓർേ഻ഡ് 
ീറസ഻ഡ്ൻസ഻ 
ുകഺട്ടയം

ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
സംഘെന 
പത഻ന഻ധ഻കൾ 

55 

34. സഽരക്ഷ഻ത ൂഡ്വ഻ംഗഽം 
വൿക്ത഻തവ വ഻കസനവഽം 
-പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2018 
ജനഽവര഻ 20 

ുഹഺട്ടൽ ൂചതം, 
തമ്പഺനാർ, 
ത഻രഽവനന്തപഽരം 

എയർുപഺർട്ട് 
െഺകസ഻ 
ൂഡ്ുവഴ്സസ്  

52 

35. മത്സര പര഼ക്ഷ പര഻ശ഼ലന 
പര഻പഺെ഻ 

2018 
ജനഽവര഻ 30 
മഽതൽ 
ീഫബഽവര഻ 
3 വീര 

ൂവ.എം.സ഻.എ 
ഹഺൾ, 
സഽൽത്തഺൻബുത്തര഻, 
വയനഺട് 

അസംഘെ഻ത 
ുമഖലയ഻ീല 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കള ം 
അവരഽീെ 
ആശ഻തരഺയ 
ഉു്ൿഺഗഺർത്ഥ഻കള ം 

 
 

30 



36. ുനതിതവ വ഻കസനം 
- പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2018 
ജനഽവര഻ 31, 
ീഫബഽവര഻ 
1 

ുഹഺട്ടൽ സഺസ് 
െവർ, എറണഺകഽളം

ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
സംഘെന 
പത഻ന഻ധ഻കൾ 

104 

37. ക്ലറ഻േൽ ജ഼വനേഺർേഽള്ള  
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2018 
ീഫബഽവര഻ 
7, 8, 9 

ീസൻറർ ുഫഺർ 
വഺട്ടർ 
എഡ്ൿാുേഷൻ 
ീവള്ളയമ്പലം, 
ത഻രഽവനന്തപഽരം 

വ഻വ഻ധ ുക്ഷമന഻ധ഻ 
ുബഺർഡ്ഽകള഻ീല 
ക്ലറ഻േൽ 
ജ഼വനേഺർ 

35 

38. തയ്യൽ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾേഺയഽള്ള  
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2018 
ീഫബഽവര഻ 
9 

ുഹഺട്ടൽ ൂചതം, 
തമ്പഺനാർ, 
ത഻രഽവനന്തപഽരം
 

തയ്യൽ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 

119 

 
 

39. അംഗൻവഺെ഻, ആശഺ 
വർേർമഺർ എന്ന഻വർേഽള്ള 
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2018 
ീഫബഽവര഻ 
14, 15 

ുഹഺട്ടൽ ൂചതം 
തമ്പഺനാർ, 
ത഻രഽവനന്തപഽരം 

അംഗൻവഺെ഻, 
ആശഺ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 

 
81 

40. െഺവൻകാർ ൂെറഺന഻യം 
ുപഺഡ്കട്സ് ല഻മ഻റഡ്഻ീല 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾേഽള്ള 
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2018 
ീഫബഽവര഻ 
21, 22 

ുഹഺട്ടൽ ൂചതം 
തമ്പഺനാർ, 
ത഻രഽവനന്തപഽരം 

െഺവൻകാർ 
ൂെറഺന഻യം 
ുപഺഡ്കട്സ് 
ല഻മ഻റഡ്഻ീല 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ
 

 
60 

41. എയർുപഺർട്ട് െഺകസ഻ 
ൂഡ്ുവഴ്സസ഻നഽള്ള പര഻ശ഼ലന 
പര഻പഺെ഻

 

2018 
ീഫബഽവര഻ 
23 

ുഹഺട്ടൽ ൂചതം 
തമ്പഺനാർ, 
ത഻രഽവനന്തപഽരം 

എയർുപഺർട്ട് 
െഺകസ഻ 
ൂഡ്ുവഴ്സസ്
 

24 

42. പ്ലഺു ൻറഷൻ ുമഖലയ഻ീല 
സ്ത഼ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾേഺയഽള്ള 
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2018 
ീഫബഽവര഻ 
27, 28 

ുഹഺള഻ുഡ് ുഹഺം, 
കഽമള഻ 

ുതഺട്ടം 
ുമഖലയ഻ീല സ്ത഼ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ
 

 
63 

 
 
 

43. 40- ഺ ം 
വഺർഷ഻കഺുഘഺഷത്ത഻ീ ൻറ 
സംസ്ഥഺനതല 
ഉദ്ഘഺെനത്ത഻ുനഺെനഽബന്ധ഻ച്ച് 
നെത്ത഻യ ീസമ഻നഺർ 

2018 മഺർച്ച് 
12 

വ഻.ീജ.െ഻ ഹഺൾ 
ത഻രഽവനന്തപഽരം 

വ഻വ഻ധ ുെഡ് 
യാണ഻യൻ 
പത഻ന഻ധ഻കൾ 

 
582 

 
 

44. ചഽമട്ട ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾേഺയഽള്ള 
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺെ഻ 

2018 മഺർച്ച് 
15, 16 

ുഹഺട്ടൽ ൂചതം 
ത഻രഽവനന്തപഽരം 

ചഽമട്ട  
ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ 

 
65 

 
45. കമ്പൿാട്ടർ പര഻ശ഼ലനം 2018 മഺർച്ച് 

20, 21 
ീസൻറർ ുഫഺർ 
വഺട്ടർ 
എഡ്ൿാുേഷൻ, 
ീവള്ളയമ്പലം, 
ത഻രഽവനന്തപഽരം 

ുകരള തയ്യൽ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
ുക്ഷമന഻ധ഻ 
ുബഺർഡ്഻ീല 
ഉു്ൿഺഗസ്ഥർ 

 
35 
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