പുണ്യഭവന്
നവീകരിച്ച എച്ച്.എം.ഡി.സി
ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം

ഉദ്ഘാടനം :

ശ്രീമതി. കക.കക ശൈലജ ടീച്ചര്

ബഹു. ആമ്മരാഗ്യവം, സാമൂഹ്യനീതിയം, വനിത-ൈിശു
വികസനവം വകുപ്പ് മന്ത്രി
തീയതി: 2021 കെബ്രുവരി 11 ശവകുമ്മേരം 4:00 മണ്ിക്ക്
സ്ഥലം: എച്ച്.എം.ഡി.സി, മ്മകാഴിമ്മക്കാട്

മാനയകര,
ബൗദ്ധിക കവല്ലുവിളി മ്മനരിടുേ കുട്ടികളുകട സംരക്ഷണ്ം, പരിൈീലനം, പുനരധിവാസം,
വിദയാഭയാസം എേിവ ലക്ഷയമാക്കി സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിനു കീഴില് മ്മകാഴിമ്മക്കാട്
ജില്ലയികല കവള്ളിമാട്കുേില് പ്രവര്തിക്കുന്ന േ സ്ഥാപനമാണ്്“ Home for Mentally Deficient Children” (HMDC). സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിനു കീഴില് പ്രവര്തിക്കുന്ന േ
മ്മക്ഷമസ്ഥാപനങ്ങകള മാതൃകാസ്ഥാപനങ്ങളായി ഉയര്ുവാനുള്ള സര്ക്കാര് തീരുമാനം
നടപ്പിലാക്കുന്ന േതികെ ഭാഗ്മായി HMDC-യകട ഒോം ഘട്ട നവീകരണ് പ്രവര്തനങ്ങ്
പൂര്തീകരിച്ചിണ്ട്.്. HMDC കയ മാതൃകാസ്ഥാപനമായി ഉയര്തികക്കാള്ള ള്ള പ്രപനയാപനവം
നവീകരിച്ച കകട്ടിടതികെ ഉദ്ഘാടനവം ബഹു. ആമ്മരാഗ്യ, സാമൂഹ്യനീതി, വനിത–ൈിശു
വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി. കക.കക. ശൈലജ ടീച്ചര് 11-02-2021 ന് ശവകുമ്മേരം 4
മണ്ിയ്ക്ക് നിര്വഹ്ി്കുകയാകയാണ്്.
വമ്മയാജനങ്ങ്, ഭിേമ്മൈഷിക്കാര്, ട്രാന്സ്കജന്ഡര്, തുടങ്ങി സമൂഹ്തികല
പാര്ൈവവല്ക്കരിയ്ക്കകപ്പട്ട ജനവിഭാഗ്ങ്ങളുകട മ്മക്ഷമവം സംരക്ഷണ്വമാണ്് സാമൂഹ്യനീതി
വകുപ്പ് പ്രധാനമായം ലക്ഷയമിടുേത്. അതികെ ഭാഗ്മായി നിരവധി പദ്ധതികളും
നിയമങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും വകുപ്പ് മുമ്മപനന നടതി വരുന്നു.്. ഈ മ്മമപനലകളില്
പ്രവര്തി്കുകയാേ സേദ്ധ സംഘടനക്ക്കുന്ന ം വയള്ിക്ക്കുന്ന ം പ്രമ്മനാദനം നല്കുേതിനായി
അവാര്ുകളും അംഗ്ീകാരങ്ങളും
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മുമ്മപനന നല്കി വരുന്നു.
ഇതരതിലുള്ള വകുപ്പികെ പ്രവര്തനങ്ങളുകട ഭാഗ്മായി ടെവകട മ്മനര്തിരി്കുകയാേ
പ്രവര്തനങ്ങ് കൂടി ഈ നടങ്ങില് വച്ച് ബഹു. ആമ്മരാഗ്യ സാമൂഹ്യനീതി, വനിത – ൈിശു
വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി നിര്വഹ്ി്കുകയാകയാണ്്.
1.
2.
3.
4.
5.

2019-20-കല ഭിേമ്മൈഷിക്കാര്ക്കുന്ന ള്ള അവാര്ഡ് പ്രപനയാപനം
ഭിേമ്മൈഷിക്കാര്ക്കുന്ന  മ്മവ.ി KELTRON മായി സഹ്കരിച്ച് ആരംഭി്കുകയാേ സാമൂഹ്യനീതി
വകുപ്പികെ കവബ് ശസറ്റ് ഉദ്ഘാടനം.
നാഷണ്ല് ട്രസ്റ്റ് ആക്ട്- മികച്ച പ്രവതനതിനുള്ള അവാര്ഡ് ദാനം.
മുതിര്േ പൗരന്മാര്ക്കുന്ന  മ്മവ.ിയള്ള വമ്മയാമ്മപാഷണ്ം പദ്ധതിയകട പ്രപനയാപനം.
വമ്മയാജന മ്മക്ഷമ മ്മമപനലയില് മികച്ച മ്മസവനം നടുേ സേദ്ധ സംഘടനയ്ക്ക്
അംഗ്ീകാരം നല്കല്.

മ്മേഹ്പൂര്വം,
ശ്രീ. ബിജു പ്രഭാകര് IAS
കസക്രട്ടറി,
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്

ശ്രീ. സീറാം സാംബൈിവറാവ IAS
ജില്ലാ കളക്ടര്, മ്മകാഴിമ്മക്കാട്

ശ്രീമതി. ഷീബ മ്മജാര്ജ് IAS
ഡയറക്ടര്,
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്

കാരയ പരിപാടി
പ്രാരംഭ ഗ്ാനം
സവാഗ്തം

ശ്രീ. സീറാം സാംബൈിവറാവ IAS
(ജില്ലാ കളക്ടര്, മ്മകാഴിമ്മക്കാട് )

അദ്ധയക്ഷന്

ശ്രീ. എ. പ്രദീപ് കുമാര്
(ബഹു. എം.എല്.എ മ്മകാഴിമ്മക്കാട് )

റിമ്മപ്പാര്ട്ട്
വിൈദീകരണ്ം

ശ്രീ. വിമല് രവി
(മ്മസ്റ്ററ്റ് മ്മപ്രാഗ്ാം മാമ്മനജര്, HLFPPT)

ഉദ്ഘാടനം

ശ്രീമതി. കക.കക. ശൈലജ ടീച്ചര്
(ബഹു. ആമ്മരാഗ്യവം, സാമൂഹ്യനീതിയം, വനിത-ൈിശു
വികസനവം വകുപ്പ് മന്ത്രി)

മുപനയാതിഥിക്







ആൈംസ

കൃതജ്ഞത

ശ്രീ. എം. കക. രാഘവന്
(ബഹു. എം.പി. മ്മകാഴിമ്മക്കാട് )
ശ്രീമതി. ബീന െിലിപ്പ്
(ബഹു. മ്മമയര്, മ്മകാഴിമ്മക്കാട് മ്മകാര്പ്പമ്മറഷന്)
ശ്രീമതി. കാനതില് ജമീല
(ബഹു. ജില്ലാ പഞ്ചായത് പ്രസിഡ.് )
ശ്രീ. ബിജു പ്രഭാകര് IAS
(കസക്രട്ടറി, സാമൂഹ്യ നീതിവകുപ്പ് )
ശ്രീമതി. ഷീബ മ്മജാര്ജ് IAS
(ഡയറക്ടര്, സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് )

1) ശ്രീമതി. കെനിഷ. കക. സമ്മതാഷ്
കൗണ്സിലര്
2) ശ്രീമതി. ജലജ. എസ്
(മ്മജായിെ് ഡയറക്ടര്, സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് )
3) അഡവ. മ്മതാമസ്
CWC കനയര്മാന്
4) ശ്രീമതി. അനീറ്റ. എസ് ലിന്
(ജില്ലാ വനിത-ൈിശു വികസന ഓെീസര്)
:

ശ്രീ. വി. ജി ജയകുമാര്
(സൂപ്ര.് HMDC, മ്മകാഴിമ്മക്കാട് )

മ്മകരള സര്ക്കാര്
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്
സാമൂഹ്യനീതി ഡയറക്ടമ്മററ്റ്, വികാസ് ഭവന്,
അഞ്ചാം നില, പി.എം.ജി, തിരുവനതപുരം
കവബ്– sjd.kerala.gov.in
email-swdkerala@gmail.com
മ്മൊണ്: 0471– 2306040

