Aam Aadmi Party Forward
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In English

പേര്*
പ

ോണ്*

വയസ്സ്*

 േുരുഷന്

 സ്ത്രീ

ഇമെയില്

Locate Yourself
ജില്ല*
പല്ോകസഭോ െണ്ഡല്ം*
നിയസഭോ െണ്ഡല്ം*
വോര്പ്്/
ഡിവിഷന്

േഞ്ചോയത്്/െുനിസിപ്പോല്ിറ്റി/
പകോര്പ്പ്പപേഷന്*

രോങ്കള് ്േവോസിയോപ

ോ?

വിപേശത്് ഏമരങ്കില്ും എഎേി
കൂട്ടോയ്െയില് അംഗെോപ ോ?

രോങ്കള്
വിേയോര്പ്ഥിയോപ ോ?*

 അപര

പജോല്ി മെയ്യുന്ന
രോജയം

Please name the organization

 അപര

 ബിരുേം

 േി.ജി

 ഗപവഷ

ം

പകോഴസും പകോപേജും
(Optional)

മരോഴില് (Optional)
െപറ്റമരങ്കില്ും രോ്രീയ േോര്പ്ട്ടിയില്
്േവര്പ്ത്ിച്ചിട്ടിട്ടുപടോ?*

 ഉട്

 ഇല്ല

ഉമടങ്കില് േോര്പ്ട്ടിയുമര പേര്വ േേവിവ
്േവര്പ്ത്നം നിര്പ്ത്ിയ വര്പ്ഷം*

പാര്ട്ടിക്കായി ാതിര

ബ്യര

മതറരമാ ിരവകാനാക്കായി ാംാവുറ

ആഴച്ചിട്ടയില് എ്ര
േിവസം?*

േിവസം എ്ര
െ ിക്കൂര്പ്?*
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സ

ാഷ്യല്രമീഡിത & ഐ.ടി

സെസ്രുക്കായി ്

ഫവബ്സ

പല്ഖകര്പ്
്ഗോ ിക്ക് ഡിസസനര്പ്
പകോപ്പി എഡിറ്റര്പ് (രീെിമല് പല്ഖകര്പ് എഴുരി
നല്ക്കുന്ന പേോസ്റ്റുകള് എഡിറ്റു മെയ്രു
്േസിദ്ധീകര ത്ിനു രയ്യോേോക്കുക)
കോര്പ്ട്ടൂ ിസ്റ്റ് (േിവപസന രോ്രീയ സോെൂഹിക
കോര്പ്ട്ടൂ ുകള്)













1 post/day 2-3 posts/wk 1 post/wk Occasionally

ഡിസസന് (വിഷവല് ഡിസസന്വ യൂസര്പ്
എക്സസ്തേീരിയന്സ്ത ഡിസസന്)
പ്േോ്ഗോപെര്സ്സ് (PHP + MySQL)
HTML 5/JavaScript
കടന്റ് െോപനമെമെന്റ് സംവിനോനങള്ള് (പവര്പ്്
്േസ്സ്, ്ഡൂേോല്)
അേോമച്ചിട്ട പസോേര്പ് (Search Engine)

Fulltime 2hrs daily 3dys/wk Wknd Occsionlly

മാധ്യമരവിഭാഗറര






ജം

ജില്ലോരല്ത്ില് േിവപസന േ്രക്കുേിപ്പുകള്
രയ്യോേോക്കുക
േ്രക്കുേിപ്പ് ്േിന്റ് മെയ്ആ ആവശയത്ിനു
പകോപ്പിമയരുത്് ്േസ്സ് ക്ലബ്ബില് അഥവോ
േ്രപെോ ീസില് എത്ിക്കുക
െോനയെങള്േുമര ്േോപേശിക പല്ഖകരുെോയി
ബന്ധം സ്ഥോേിക്കുക
വക്തോവ്

പാര്ട്ടിരഫ








്








ഭര(പാര്ട്ടിരപബ്യറ)

പല്ഖകര്പ്
പകോപ്പി എഡിറ്റിംഗ്
േരസയം സവരൂേിക്കുക
സര്പ്ക്കുപല്ഷന്
പ ോപട്ടോ്ഗമ ഴസ്ത
കോര്പ്ട്ടൂ ിസ്റ്റ്

Fulltime 2-3 days/wk Wknds Occsnly
ബ്ടേസട്ിത ്ര

േോര്പ്ട്ടി സെിരികേുമര രീരുെോനങള്േും
അേിയിപ്പുകേും ഓപരോ മവോേടിയേി
പല്ക്കും എത്ിക്കുന്നരിനുള്ള സംവിനോനം
ഒരുക്കുക
േോര്പ്ട്ടിയിമല് അഭയ ആശര ആശയവിനിെയ
ത്ിനു കത്ുകള് രയ്യോേോക്കല് (െല്യോേംവ
ഇംഗ്ലിഷ്)
േോര്പ്ട്ടി സെിരികേുമര കമയ്യഴുത്് െിനിറ്റ്സ്ത,
സപേശങള്ള് എന്നിവ സരപ്പ് മെയ്യുക
(െല്യോേം & ഇംഗ്ലീഷ്)
െിനിറ്റ്സ്തവ അഭയ ആശര കത്ുകള്വ
സര്പ്ക്കുല്േുകള് എന്നിവ വിവര്പ്ത്നം
മെയ്യുക (ഇംഗ്ലീഷില് നിന്നു
െല്യോേത്ിപല്ക്കുംവ െല്യോേത്ില് നിന്ന്
ഇംഗ്ലീഷിപല്ക്കും)









േോര്പ്ട്ടി ഏമറ്റരുക്കുന്ന വിഷയങള്േില്
സര്പ്ക്കോര്പ് വകുപ്പുകേിപല്ക്കുംവ
കമ്മീഷനുകേിപല്ക്കും േരോരികേും
കത്ുകേും രയ്യോേോക്കല്
േോര്പ്ട്ടി സെിരികേുമര രീരുെോനങള്മേ
അരിസ്ഥോനമപ്പരുത്ി ഘരകങള്ള്ക്കു വിരര ം
മെയ്യുന്നരിനോയി രോസ്തക്സ ല്ിസ്റ്റുകള്
രയ്യോേോക്കുക
പ ോ ില്ൂമരയുള്ള േോര്പ്ട്ടിയുമര അഭയ ആശര
ആശയവിനിെയം (ഉേോ: ജില്ലോ
മസ്കപട്ടേിയറ്റില് നിന്നുള്ള വിവരങള്ള്
െണ്ഡല്ം-േഞ്ചോയത്് ഭോരവോഹികമേ
അേിയിക്കുക)
അംഗങള്ള്ക്കിരയില് കോള് കയോംബയിനുകള്
സംഘരിപ്പിക്കുക

Fulltime 1doc/day 2-3docs/wk 1doc/wk Ocsnly
ഫമമ്പര്ട്ഷ്ിപ്പ്രടീറര






പരിശീലംറര

മെമ്പര്പ്ഷിപ്പ് വിവരങള്ള് പശഖരിക്കുന്നരിനുംവ
സൂക്ഷിക്കുന്നരിനുംവ പസര്പ്ച്ചിട്ട്
മെയ്യുന്നരിനുെുള്ള സംവിനോനം ഒരുക്കുക
േോര്പ്ട്ടി സംഘരിപ്പിക്കുന്ന ഓപരോ
മേോരുേരിേോരിപയോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടും
മെമ്പര്പ്ഷിപ്പ് ഡസ്തക്കുകള് ഒരുക്കുക
വന്പരോരില് േുരിയ അംഗങള്മേ
ആകര്പ്ഷിക്കുന്ന ്കിയോമകമകെോയ മെമ്പര്പ്ഷിപ്പ്
കയോമ്പയിനുകള് സംഘരിപ്പിക്കുക








ബ്ടഷ്്ിര&രധ്ംസശഖരണറ





ഇ ആശയന് ഭര ഘരനവ ഇ ആശയന് നിയെ
സംവിനോനത്ിമന്റ ഘരനവ ്േനോന
നിയെങള്േും വിനികേും
േോര്പ്ട്ടി ഭര ഘരന, േോര്പ്ട്ടി സഗ് സല്ന്സും
േോര്പ്ട്ടി അഭയ ആശര ഭര
രീരികേും, സവരോമെ
വിവരോവകോശ നിയെം, പസവനോവകോശ
നിയെം, േഞ്ചോയത്് രോമെ
അരോരു സെയത്ു ്േസക്തെോയ
വിഷയങള്േിമല് േോര്പ്ട്ടി നയം
പവോേടിയര്പ്െോപര കയോംസമ്പനുകള്ക്കു
രയ്യോേോക്കല്

വിവരാവടോശറ

ജില്ലോ രല്ത്ില് േോര്പ്ട്ടിയുമര അമക്ക്ട്
സകകോരയം മെയ്യുകവ ക ക്കുകള്
സൂക്ഷിക്കുക
ക ക്കുകള് കൃരയെോയ ഇരപവേയില് ഓഡിറ്റ്
മെയ്യുക
നനപശഖര ത്ിനുള്ള സംവിനോനങള്ള്
ഒരുക്കുക





േോര്പ്ട്ടിയുമര വിവിന സെിരികള് അരോരു
സെയങള്േില് നരത്ുന്ന സോെൂഹിക
ഇരമേരല്ുകള്ക്ക് ആവശയെോയ വിവരങള്ള്
പശഖരിച്ചിട്ടു നല്കുക
ല്ീഗല് മസല് പകോരരികേില് നരത്ുന്ന
പകസുകള്ക്ക് ആവശയെോയ വിവരങള്ള്
പശഖരിച്ചിട്ടു നല്കുക
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ംിതമരവിഭാഗറ
(ചുമയലടേള്)








(സവദഗ്ദദയറ)

േോര്പ്ട്ടിക്കു പവടി ഹര്പ്ജികള്
രയ്യോേോക്കുന്നരു െുരല് പകോരരിയില്
േോര്പ്ട്ടിമയ ്േരിനിനീകരിക്കുന്നരുവമര
യുള്ള പകസുകേുമര േൂര്പ്ണെോയ
ഉത്രവോേിത്ം
േോര്പ്ട്ടി
യല് മെയ്യുന്ന അഴിെരിപക്കസു
കേില്ും മേോരുരോആേരയ ഹര്ജി
കേില്ും േോര്പ്ട്ടിക്ക് ആനികോരികെോയ
നിയപെോേപേശം നല്കുക
െുന്കോല് പകോരരി വിനികള്വ നിയെങള്ള്വ
സ്ഥിരിവിവരക്ക ക്കുകള്വ രുരങള്ി
പകസുകള്ക്കോവശയെോയ വിവരപശഖര ം
നരത്ുക. വിവരോവകോശം
ഹര്പ്ജികള് രയ്യോേോക്കുന്നരിന് മക്ലേിക്കല്
സഹോയം







നിയെവിരുദ്ധെോയി സംഘരിക്കുക രുരങള്ിയ
പകസുകേില് ്േോപേശിക ്കിെിനല് പകോരരി
കേില് േോര്പ്ട്ടി പവോേടിയമര
്േരിപരോനിക്കുകവ ജോെയംവ എഫ്.ഐ.ആര്പ്
േദ്ദോക്കല് രുരങള്ിയവ
വിജില്ന്സ്ത പകോരരികേില് അഴിെരി
പകസുകള്വ സഹപക്കോരരിയില് അവയുമര
അപ്പീല്വ േിവിഷന് എന്നിവ നരത്ുക
സഹപക്കോരരിയില് േോര്പ്ട്ടിക്കുപവടി
മേോരുരോആേരയ ഹര്പ്ജികള് നരത്ുക

Note: Law students, and Law Interns can take up
supporting responsibilities. Talented Junior Lawyers
can explore their way into serious public interest
litigation

ാറസ്ക്കായി ാരിടേരവിഭാഗറ
സഷ്ാര്ട്ട്രെിലിറ








സംവിനോയകര്പ്വ കയോെേ (കഥോ െി്രങള്ള്ക്കുംവ
പഡോകയുമെമന്റേികള്ക്കും)
സ്ത്കിപ്റ്റ്റ് (കഥോ െി്രങള്ള്ക്കുംവ
പഡോകയുമെമന്റേികള്ക്കും)
എഡിറ്റിംഗ്വ െറ്റു പേോസ്റ്റ് പ്േോഡക്ഷന്
പജോല്ികള്
2D, 3D അനിപെറ്റര്പ്െോര്പ്





ഗോയകര്പ്വ നര്പ്ത്കര്പ്വ നൃത് സംവിനോയകര്പ്
നോരകങള്ള്വ മരരുവു നോരകങള്ള് എന്നിവക്ക്
സംവിനോയകര്പ്
കയോമ്പയിനുകള്ക്കോയി ഗിറ്റോര്പ്വ വയല്ിന്വ
കീപബോര്പ്് കല്ോകോരന്മോര്പ്
ഫ്ലോഷ് പെോബ് നര്പ്ത്കര്പ്
ഫ്ലോഷ് പെോബ് നൃത് സംവിനോയകര്പ്

Fulltime On demand Weekends Occasionally

രാബ്രീതരടേയാറസരന്





രോ്രീയ ്േകരനങള്ള് സംവിനോനം മെയ്യുക,
സംഘരിപ്പിക്കുക
നവീന രീരികേില്ുള്ള രോ്രീയ
കയോംബയിനുകള് ഡിസസന് മെയ്യുക
പ്ലക്കോര്പ്ഡുകള്വ ബോനേുകള് െുരല്ോയവ
രയ്യോേോക്കല്
്േകരനങള്േില് ഉേപയോഗിക്കോനോയി
അര്പ്ഥവത്ോയ െു്േോവോകയങള്ള്
രയ്യോേോക്കുക




രോ്രീയ കയോംബയിനുകള്ക്കോയി
പവോേടിയര്പ്െോമര സംഘരിപ്പിക്കുക
്േോസംഗികര്പ്

Note: കയോംസബനുകള്ക്ക് ആവശയെോയ

ട് അരോരു
്രഷേികള് ല്ഭയെോക്കുന്നരോണ്. ്േെോര
സോെ്ഗികേുമര
ഡിസസന് െീഡിയ/്േെോര
രീം മെയ്രു നല്കുന്നരോണ്.

വരാജ്:രപഞ്ചാതത്ത്രരാജ്ര&രംഗരപാലിടേ
രപദ്ദശ ഭര ത്ിമല് ്കിയോമകമകെോയ
േങ്കോേിത്ത്ിനോയി േോര്പ്ട്ടി മവോേടിയെോപര
രയ്യോേോക്കുകയുംവ അവരുമര േങ്കോേിത്ം
ഉേപ്പുവരുത്ുകയും മെയ്യുക
 ്ഗോെസഭകേിമല്യുംവ വോര്പ്ഡു സഭകേിമല്യും
്കിയോമകമകെോയ േങ്കോേിത്ം
 വികസന സെിരികള്വ വികസന
മസെിനോേുകള് എന്നിവയിമല് േങ്കോേിത്ം






ആന്്ിരടേ്പ്ഷ്ന്രവിറഗ്ദ




േദ്ധരി പെല്പനോട്ട സെിരികള്വ പസോഷയല്
ഓഡിറ്റിംഗ് സെിരി
മരോഴില്ുേപ്പു േദ്ധരിയുമര പെല്പനോട്ട
സെിരിയിമല് േങ്കോേിത്ം
വനിരോ ജോ്ഗരോ സെിരി
േഞ്ചോയത്ിമല്വ നഗരസഭയിമല് േദ്ധരികേുമര
പെല്പനോട്ടംവ അഴിെരി കമടത്ല്വ
േഞ്ചോയത്ും നഗരസഭയും നല്കുന്ന
പസവനങള്േുമര നില്വോരം നിരീക്ഷിക്കുക

സബ്ടഡ്രതൂണിതന്

ആന്റി കേപ്റ്ഷന് വിംഗിന്മേ ജില്ലോരല്
മഹല്പപ്റ് സല്ന് നമ്പര്പ് സകകോരയം മെയ്യുകവ
പകോേുകള് സവീകരിക്കുകവ േരോരികള്
പശഖരിക്കുക
േരോരിമയക്കുേിച്ചിട്ട് സ്ഥല്ത്ു പനരിമട്ടത്ി
അപനവഷിക്കുകവ ഇരമേരോനുള്ള സോനയരകള്
േരിപശോനിക്കുക

രോങ്കള്ക്കു ്േവര്പ്ത്ിക്കോന് സോനിക്കുന്ന പെഖല്
സൂെിപ്പിക്കുക:
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ആറരആദ്മിരപാര്ട്ടിതുഫടരബ്പവര്ട്ത്തംങള്ക്കായി ്രപണറരംല്ടേിരപിതുണുണക്കായി ാന്ര
യാങ്കള്ക്കായി ുര

ാധ്ിക്കായി ുസമാ

ആം ആദ്െി േോര്പ്ട്ടി പകരേത്ില് േീര്പ്ഘകോല് ല്ക്ഷയങള്പേോമരയുള്ള ്േവര്പ്ത്നങള്േോണ്
ആരംഭിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നആ.
ആ
ല്ക്ഷയങള്ള്
പനരുന്നരിനുള്ള
്േവര്പ്ത്നങള്ള്ക്ക്
േ ം
ആവശയെോണ്. പകരേത്ിമല് ഏരു കരല്ോസു സംഘരനകള്ക്കും വയവസോയികേില്
നിന്നും
വയോേോരികേില് നിന്നും േ ം ല്ഭിക്കും. എന്നോല് രീമര മെേിയ രുകകള് േോര്പ്ട്ടിയുമര
അരിത്േയോയ സോനോര ക്കോരോയ ജനങള്േില് നിന്നു സവരൂേിച്ചിട്ട് ്േവര്പ്ത്ിക്കുക എന്നരോണ്
ആം
ആദ്െി
േോര്പ്ട്ടിയുമര
ടിംഗ്
പെോഡല്.
േ ം
നല്കുന്ന
സോനോര ക്കോരും
േോര്പ്ട്ടിയുെോയുള്ള ബന്ധം കൂരുരല് വര്പ്ദ്ധിപ്പിക്കോനുംവ േോരോക്കള്ക്ക് േോര്പ്ട്ടിപയോരും േോര്പ്ട്ടിക്കു
ജനങള്പേോരും കൂരുരല് ഉത്രവോേിത്ം ഉടോകുവോനും ഈ രീരി ഉേകരിക്കും. ഡല്ഹിയില്
പനരപത് രമന്ന വിജയകരെോയി നരപ്പോക്കിയ ഈ രീരി പകരേത്ില്ും നരപ്പോക്കോന് ആം
ആദ്െി േോര്പ്ട്ടി ആരംഭിക്കുന്നു.

 ്േരിെോസം Rs 100/- or

വീരം

Rs

 6 െോസമത്ക്ക്

 1 വര്പ്ഷപത്ക്ക്

Or
 വോര്പ്ഷിക സംഭോവനയോയി Rs 1000/- or

Rs
Or

 A donation of

Rs
Or

 രോങ്കേുമര െണ്ഡല്ത്ിമല്പയോ േഞ്ചോയത്ിമല്പയോ ്േവര്പ്ത്നങള്ള് സ്തപേോണ്സര്പ് മെയ്യുക
്േരിെോസം നൂേു രൂേ വച്ചിട്ട് ആേു െോസമത്പക്കോ (Rs 600/-) ഒരു വര്പ്ഷപത്പക്കോ (Rs 1200/-)
സംഭോവന നല്കോന് രോങ്കള് രയ്യോേോമ ങ്കില് ഈ പ ോം േൂരിപ്പിച്ചിട്ടു നല്കുന്നരിപനോമരോപ്പം
ഒരു
ഇ.സി.എസ്ത/എന്.എ.സി.എച്ചിട്ട്
(ECS/NACH)
പ ോം
കൂരി
രോങ്കള്ക്കു
േൂരിപ്പിച്ചിട്ടു
നല്കോവുന്നരോണ്. ഇ.സി.എസ്ത/എന്.എ.സി.എച്ചിട്ട് പ ോെുകള് ഓപരോ ജില്ലകേില്ും “എ.എ.േി.
പ ോര്പ്പവ്” െീറ്റുകള് നരക്കുന്ന പവേികേില് ല്ഭയെോണ്.
പണറരംല്ടോവുന മരമാര്ട്ഗ്ഗങള്
ബോങ്കില്രECS/NACH പ

ോം േൂരിപ്പിച്ചിട്ടു നല്കി ്േരിെോസം ബോങ്കു വഴി

“Aam Aadmi Party” എന്ന പേരില് എഴുരിയ ഫചക്കായി ്രെുപഖനര
ആപ്രടോരധ്ന്രസംവിനോനത്ില്ൂമര േ

െോയി

അമല്ലങ്കില്
ഒരു
വോര്പ്ഷിക
സംഭോവനയോയി
രൂേ 1000/രോങ്കള്ക്കു
േോര്പ്ട്ടിക്കോയി
നല്കോവുന്നരോണ്. ഇരു േ െോപയോവ ആം ആദ്െി േോര്പ്ട്ടിയുമര അക്ക്ടില് െോേോവുന്ന
മെക്ക് ആപയോ നല്കോവുന്നരോണ്. േ െോയി നല്കുന്ന രുകക്ക് ആം ആദ്െി േോര്പ്ട്ടിയുമര
ആപ്പ് കോ നന് എന്ന പക്േീകൃര ഇല്ക്സപ്രോ ിക്ക് അക്ക്ടിംഗ് സംവിനോനം വഴി അപപ്പോള്
രമന്ന
േോര്പ്ട്ടിയുമര
മസര്പ്വേില്
നിന്ന്
നിയെ
സോനുരയുള്ള
എസ്ത.എം.എസ്ത
േസീപ്റ്റ്റ്
നല്കുന്നരോണ്.

For making donations

പേര്വ ഒപ്പ്
രിയരി:

Call 9388609281

്ശദ്ധിക്കുക: ആം ആദ്െി േോര്പ്ട്ടി രസീആ ബുക്കുകള് വഴി േ

ം േിരിക്കുന്നില്ല
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