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Batch - 1 

Period of Training - 24/05/2021 to 26/05/2021 (3 days) 

No.Paticipants . 60                                            Timing– 9.30am to 3.30 pm 

Sl NO Name of School Counsellor 
   /ORC /Psychologist 

Name of ICDS/ICPS 

1 പ്രേമ .വി.റ്റി അര്ബന് -2, തിരുവനതപുരം 

2 േരം പ്രസോജ ദോസ്  പ്ര ോരുങ്കടവിള അഡരഷണല് , തിരു. 

3 ഷരജ.എസ് നനടുമങ്ങോട് അഡരഷണല് , തിരു. 
4 അനുശ്രര.ആര്  ന ോട്ടോരക്കര, ന ോല്ലം 

5 സിജ.യു.നജ ഇത്തിക്കര, ന ോല്ലം 

6 ലിറ്റി T അലക്സ് അഞ്ചല്  അഡരഷണല് , ന ോല്ലം 
7 അഞ്ചു പ്രതോമസ് പുളിക്കരഴ്, ത്തനംത്തിട്ട 
8 രമയ ന  പ്രതോപ്പില്  ഇലന്തൂര് ,  ത്തനംത്തിട്ട 
9 സൗമയ പ്രജോസഫ്  റപ്രക്കോട്  അഡരഷണല് ,  ത്തനംത്തിട്ട 

10 ആതിര.എസ് ആലപ്പുഴ അര്ബന് , ആലപ്പുഴ 
11 ഷിനു  ി ആന്റണി നവളിയനോട്, ആലപ്പുഴ 
12 പ്രസോഹിത.എസ് നെങ്ങന്നൂര് , ആലപ്പുഴ 
13 മരര ബി വോഴൂര്, പ്ര ോട്ടയം 
14 റോണി  ി ഏലിയോസ്  ോമ്പോടി, പ്ര ോട്ടയം 
15 ന സിപ്രമോള്  ഐസ ്  ള്ളം അഡരഷണല്  , പ്ര ോട്ടയം 
16 അമ്പിളി പ്രജോസഫ് നനടുങ്കണ്ടം, ഇടുക്കി 

17 റോണിപ്രമോള്  മോതു .എം അഴുത, ഇടുക്കി 
18 നനസി പ്രജോസഫ് അടിമോലി, ഇടുക്കി 
19 മഹിത  ി െന്ദ്രന്  ഇടപ്പള്ളി, എറണോൄളം 
20 സുമി പ്രജോസഫ് പ്ര ോച്ചി അര്ബന്  (2), എറണോൄളം 
21 ശോന്തി രോജന്  വപ്പടി, എറണോൄളം 
22 സുരഭി െോവക്കോട്, തൃശ്ശൂര്  
23 രോജി അന്തിക്കോട്, തൃശ്ശൂര്  
24 രശ്മി സി െന്ദ്രന്  ഇരിങ്ങോലക്കുട, തൃശ്ശൂര്  
25 േിയ.ന .പ്രവണുപ്ര ോ ോല്   ോലക്കോട്,  ോലക്കോട് 
26 ഷരജ. ി.എം മലമ്പുഴ,  ോലക്കോട് 
27 പ്രമരി സജിനി തൃത്തോല അഡരഷണല് ,  ോലക്കോട് 
28 നഫസ  ി ന രുമ്പടപ്പ്, മലപ്പുറം 
29 പ്രജോയിസ് പ്ര ോള് . എം തിരൂരങ്ങോടി അഡരഷണല് , മലപ്പുറം 
30 വന്ദന  ി വണ്ടൂര്  അഡരഷണല് , മലപ്പുറം 
31 അഫരഫ എം എസ് അര്ബന് -1, പ്ര ോഴിപ്രക്കോട് 



32 അഖില ലക്ഷ്മി ന  അര്ബന്  -2, പ്ര ോഴിപ്രക്കോട് 
33 ഛഷ്മ െന്ദ്രന്  അര്ബന്  -3, പ്ര ോഴിപ്രക്കോട് 
34 നജയ്സി പ്രജോണ്   ല്പ്പറ്റ, വയനോട് 
35 രമയശ്രര മോനന്തവോടി അഢരഷണല് , വയനോട് 
36 ജില്ലു .എം മോനന്തവോടി, വയനോട് 
37 നെല്ലി . ി പ്രബബി ഇടക്കോട്,  ണ്ണൂര്  
38 അനുശ്രര  ത്മനോഭന്  ഇടക്കോട് അഡരഷണല് ,  ണ്ണൂര്  
39 സമരന.എം ഇരിക്കൂര്  അഡരഷണല് ,  ണ്ണൂര്  
40 മമത.ന  മപ്രഞ്ചശൃരം,  ണ്ണൂര്  
41 നിസ്സി മോതൂ  രപ്പ അഡരഷണല് ,  ണ്ണൂര്  
42 പ്രടോള്സി പ്രടോം മപ്രഞ്ചശൃരം,  ണ്ണൂര്  
43 സോം പ്രജോര്ജ് (.ആര്.സി, ട്രയിനര് ) ഐ.സി. ി.എസ്, തിരുവനന്തപുരം 
44 സ്മിത എല്സ (.ആര്.സി, 

നസപ്രക്കോളജിസ്റ്റ് ) 
ഐ.സി. ി.എസ്, തിരുവനന്തപുരം 

45 സുപ്രരഷ് റിച്ചോര്ഡ് (.ആര്.സി, ട്രയിനര് ) ഐ.സി. ി.എസ്, ന ോല്ലം 
46  ോര്ത്തി  െ്ന്  (.ആര്.സി, പ്രേോജക്റ്റ് 

അസി.) 
ഐ.സി. ി.എസ്, ന ോല്ലം 

47 പ്രതോമസ് വില്സണ്  (.ആര്.സി, ട്രയിനര് ) ഐ.സി. ി.എസ്, ആലപ്പുഴ 
48 ശ്രര ല നലനിന്  (.ആര്.സി, ട്രയിനര്  ഐ.സി. ി.എസ്, ആലപ്പുഴ 
49 സബരന ബഷരര്  (.ആര്.സി, ട്രയിനര് ) ഐ.സി. ി.എസ്, പ്ര ോട്ടയം 
50 മോതൂസ് തങ്കച്ചന്  ഐ.സി. ി.എസ്, ഇടുക്കി 
51 നടോഷ 

(.ആര്.സി. നസപ്രക്കോളജിസ്റ്റ് ) 
ഐ.സി. ി.എസ്, ഇടുക്കി 

52 ജിജി വര്ഗരസ് (.ആര്.സി, ട്രയിനര് ) ഐ.സി. ി.എസ്, എറണോൄളം 
53 നബറ്റി പ്രതോമസ്(.ആര്.സി, ട്രയിനര് ) ഐ.സി. ി.എസ്, തൃശ്ശൂര്  
54 വന്ദന (.ആര്.സി, ട്രയിനര് ) ഐ.സി. ി.എസ്, തൃശ്ശൂര്  
55 േസോദ് (.ആര്.സി, ട്രയിനര് ) ഐ.സി. ി.എസ്,  ോലക്കോട് 
56 അബ്ദുല്  സലോം.എന്.എ 

(.ആര്.സി, ട്രയിനര് ) 
ഐ.സി. ി.എസ്, മലപ്പുറം 

57 ശ്രുതി, (.ആര്.സി, ട്രയിനര് ) ഐ.സി. ി.എസ്, പ്ര ോഴിപ്രക്കോട് 
58 നജോസഫ്.റ്റി.നജ (.ആര്.സി, ട്രയിനര് ) ഐ.സി. ി.എസ്,വയനോട് 
59 മിഥുന്  ന  (.ആര്.സി, ട്രയിനര് ) ഐ.സി. ി.എസ്,  ണ്ണൂര്  
60 നിര്മല്  ൄമോര്  (.ആര്.സി, ട്രയിനര് ) ഐ.സി. ി.എസ്,  ോസര് പ്ര ോട്. 

 

 

 



Batch No.II 

Period of Training  27/05/2021 to 29.05.2021 (3 days) 

No. of Participants- 60     Timing -9.30 am to 3.30 pm 

Sl No Name of School Counselors/ORC 
Trainees/ 
Psychologist 

Name of ICDS/ICPS 

1 അശവതി ചന്ദ്രന്  ചിറയിന്കീഴ ത തിവനവനതപുരരം 
2 ദിവയ ജ ോര്ജ്ജ  അതിയന്നൂര്ജ്  അഡീഷണല്ത തിവനവനതപുരരം 
3 ലക്ഷ്മി പ്രസോദ  നനടുമങ്ങോട  അഡീഷല്ത തിവനവനതപുരരം 
4 മഞ്ചു.എംത  ശോസ്ോംജകോട്ട അഡീഷണല്ത നകോല്ലം 
5 ആരയ.എ കവനനോഗപ്പള്ളിത നകോല്ലം 
6 ജമരി നഷര്ജ്ഫി അര്ജ്ബന് -1ത നകോല്ലം 
7 രശ്മി ചന്ദ്രന്  റോന്നിത പത്തനംതിട്ട 
8 നര നി.ആര്ജ്  റോന്നിത പത്തനംതിട്ട 
9 ജലോ ി റ്റി രോ   മല്ലപ്പള്ളിത പത്തനംതിട്ട 
10 നഷമി സി. ജ ോര്ജ്ജ  കഞ്ഞിക്കുഴി അഡീഷണല്ത ആലപ്പുഴ 
11 ഷിമി സി.ജ ോര്ജ്ജ  കഞ്ഞിക്കുഴി അഡീഷണല്ത ആലപ്പുഴ 
12 രശ്മി എസ  അമ്പലപ്പുഴത ആലപ്പുഴ 
13 അനീസ സുജരന്ദ്രന്  വവക്കംത ജകോട്ടയം 
14 അഞ്ജു നസബോസ്റ്റ്യന്  പള്ളംത ജകോട്ടയം 
15 ലിതു എബ്രോഹോം പോമ്പോടിത ജകോട്ടയം 
16 അശവതി.പി.എസ  അടിമോലി അഡീഷണല്ത ഇടുക്കി 
17 ജറോസ്മി. പി ആന്ജറോ അഴുത അഡീഷണല്ത ഇടുക്കി 
18 ടിന്ു ജ ോണ്  എളംജദശംത ഇടുക്കി 
19 അഖില.എം.എസ  നകോച്ചി അര്ജ്ബന്  (2)ത എറണോകുളം 
20 വിദയ.പി.എച്ച  ആലങ്ങോട തഎറണോകുളം 
21 ജഗോഡ ഫി കുരയജകോസ  മുളന്തുവനത്തിത എറണോകുളം 
22 നസ്റ്റ്ല്ല.നക.നക നകോടകര അഡീഷണല്ത തൃശ്ശൂര്ജ്  
23 സബിത.നക.എസ  പഴയന്നൂര്ജ് തത തൃശ്ശൂര്ജ്  
24 പ്രീതി ജമോള്  നകോടുങ്ങല്ലൂര്ജ്ത തൃശ്ശൂര്ജ്  
25 പോര്ജ് വതി. ി പട്ടോമ്പിത പോലക്കോട  
26 നിധിയ. എസ  ജതോമസ  ശ്രീകൃഷ്ണരരംതപോലക്കോട  
27 എലിസബത്ത  പി ജകോര ഒറ്റപ്പോലംത പോലക്കോട  
28 അഞ്ജു ജ ോസ  കളിക്കോവ ത മലപ്പുറം 
29 നഷറി സി  ലീല്  വണ്ടൂര്ജ്ത മലപ്പുറം 
30  ിഷ ജമരി ജതോമസ  നിലമ്പൂര്ജ്ത മലപ്പുറം 



31 സുദിന.നക ജകോഴിജക്കോട  അര്ജ് ബന് -4ത ജകോഴിജക്കോട  
32 സബീന.എം ജകോഴിജക്കോട  റൂറല്  
33 സുനീഷ.എ.നക കന്നമംഗലംതജകോഴിജക്കോട  

34 ആരയ  വഹര്ജ്  സുല്ത്തോന്  ബജത്തരിത വയനോട  
35 റിനി ജ ോണ്  പനമരം അഡീഷണല് തവയനോട  
36 ഷിനി.റ്റി.എസ  ബജത്തരി അഡീഷണല്ത വയനോട  
37 ശരണയ.വി.പി കല്ലയോജേരിത കണ്ണൂര്ജ്  
38 ഗ്രീഷ്മ ജബബി കല്ലോജേരി അഡീഷണല് ത കണ്ണൂര്ജ്  
39 കവിത വി നമ്പയോര്ജ്  കണ്ണൂര്ജ്  അര്ജ്ബന്  
40 വലല.എം നീജലശവരം അഡീഷണല്ത കോസര്ജ്ജഗോഡ   
41  ീഷ്മ എസ .ആര്ജ്  കോസര്ജ്ജഗോഡ  അഡീഷണല്  
42 പ്രസന്ന.നക..പി കോറടുക്ക അഡീഷണല്ത കോസര്ജ്ജഗോഡ  
43 ബിജു വസമണ്  (ORC Trainer) ഐ.സി.പി.എസ ത തിവനവനതപുരരം 
44 പവിന്  നോഥ  (ORC Trainer) ഐ.സി.പി.എസ ത നകോല്ലം 
45 എബി 

 രവനജഷോത്തമന്  (ORC Project Assistant) 
ഐ.സി.പി.എസ ത ആലപ്പുഴ 

46 ജദവൂട്ടി. M.D.  (ORC Trainer) ഐസി.പി.എസ ത ജകോട്ടയം 
47 സോ ന്  ജതോമസ  ഐ.സി.പി.എസ ത ഇടുക്കി 
48 സോം സണ്ണി (ORC Trainer) ഐ.സി.പി.എസ ത എറണോകുളം 
49                                                                                                                                         

ദിവയ നിക്സന്  (ORC Project Assistant) 
ഐ.സി.പി.എസ ത എറണോകുളം 

50 ജരഷ്മ (ORC Psychologist) ഐ.സി.പി.എസ ത തൃശ്ശൂര്ജ്  
51 രോജ ശവരി ((ORC Trainer) ഐ.സി.പി.എസ ത പോലക്കോട  
52 കിജഷോര്ജ്.പി.നക. (ORC Trainer) ഐ.സി.പി.എസ തപോലക്കോട  
53 ഷംസുദ്ദീന്.നക (ORC Trainer) ഐ.സി.പി.എസ ത മലപ്പുറം 
54 മുഹമ്മദ  അഫ്സല്  ഐ.സി.പി.എസ ത ജകോഴിജക്കോട  
55 നിയോസ  (ORC Psychologist ഐ.സി.പി.എസ തജകോഴിജക്കട  
56 Nuhman (ORC Trainer) ഐ.സി.പി.എസി തവയനോട  

57 ഹരിത ജപോള്  (ORC Psychologist) ഐ.സി.പി.എസ തവയനോട  
58 ഷിനു.എം.പി ((ORC Trainer) ഐസിപി.എസ തകണ്ണൂര്ജ്  
59 നഷമീ .റ്റി.ആര്ജ്.പി. (ORC Project 

Assistant)  
ഐസിപി.എസ തകണ്ണൂര്ജ്  

60 സുകുമോരന്.പി (ORC Trainer) ഐ.സി.പി.എസ ത കോസര്ജ്ജഗോഡ  
 



Time
09:30 ‐ 10:30 Inaguaration Ms. T.V. Anupama IAS 

10:00 ‐ 10:30 Key Note
International and Kerala Context; Addiction; Project VENDA; Relevance of 
Capacity Building Program

Mr. C. C. Joseph

10:30 ‐ 11:00 Session United Nations Convention on the Rights of the Child: Article 33 Ms. Dayana Vincent
11:00 ‐ 11:15

11:15 ‐ 12:00 Session + Q&A Role of teachers & counsellors in early intervention, care and prevention. Dr. Edward Edezhath

12:00 ‐ 12:30 Session School, classroom, community and home influences Ms. Shalini George
12:30 ‐ 13:30
13:30 ‐ 14:30 Session + Q&A Addiction Science Dr. T.V. Anil Kumar
14:30 ‐ 15:30 Group Discussion Myths and facts about using narcotics and drugs Ms. Dayana Vincent

Time
09:30 ‐ 10:00
10:00 ‐ 11:15 Session + Q&A Positive Strength Based Approach while working with children. Fr Dr Kuriakose Augustine
11:15 ‐ 11:30
11:30 ‐ 12:15 Session Identification and Management of Substance Use & Disorders Mr. Geo P. George
12:15 ‐ 13:00 Group Discussion Interaction session Fr Dr Kuriakose Augustine
13:00 ‐ 14:00
14:00 ‐ 14:45 Session + Q&A Managing drug‐related incidents Mr. Venugopal G. Kurup

14:45 ‐ 15:30 Panel Session
Prevention approaches ‐ Peer led intervention, Community participation, 
Alternative pursuits

Mr. Rohit Chelat, 
Ms. Amala Augustine, 
Ms. Neenu Mathew

Time
09:30 ‐ 10:00

10:00 ‐ 11:00 Session + Q&A
Gender specific and age appropriate approach to intervention, care, and 
treatment

Ms. Dayana Vincent

11:00 ‐ 11:15
11:15 ‐ 12:00 Session + Q&A Child related issues leading to addiction and abuse Dr. Vivin Abraham

12:00 ‐ 12:30 Session Use of Handbook ‐ Implementaion of learning outcomes and planning Ms. Shalini George

12:30 ‐ 13:30
13:30 ‐ 14:15 Group Discussion Children Matter Mr. C.C. Joseph
14:15 ‐ 15:00 Valedictory Ms. T.V. Anupama IAS 

Day 3
Introduction

Tea Break

Lunch Break

Lunch Break

Day 2
Introduction

Tea Break

Lunch Break

Capacity Building Program  | Department of Women and Child Development |Project VENDA©
Training Agenda

Tea Break

Day 1



   

 

 

 

 

 

 

Requirements for the Session Quantity 

Full charged gadgets (Phone/ laptop) 1 

Earphones (optional) 1 

Paper (A4 size) 10 

Sewing Needle & Thread 1 

Pen 1 

Sharpened Pencil 1 

Note book / Writing pads 1 

Colour pencils pack/ Sketch pens pack 1 

Handbook (soft copy) 1 


