“സമര്പ്പണും 2020”
സുംസ്ഥോന ഭിന്നരൈഷി
അവോര്്

അവോര്് ദോനും :

ശ്രീമതി. കെ.കെ ശൈലജ ടീച്ചര്

ബഹു. ആര ോഗ്യവും, സോമൂഹ്യനീതിയും, വനിത
-ൈിശു വിെസനവും വകുപ്പ് മന്ത്രി
തീയതി: 2021 കെബ്രുവ ി 26 @ 3:30 pm
സ്ഥലും : റസ്റ്് ഹ്ൗസ്, ശതക്കോട്

മോനയര ,
ഭിന്നരൈഷിക്കോര്,

വരയോജനങ്ങള്,

ട്രോന്സ്കജന്ര്,

മറ്റ്

പോര്ൈവവൽക്ക ിക്കകപ്പട്ട ജനവിഭോഗ്ങ്ങള് എന്നിവരുകട സമഗ്ര വിെസനത്തിനും

സോമൂഹ്ിെ

മുരന്നറ്റത്തിനും

തുലയ

അവസ കമോരുക്കുവോനള്ള

നൂതന

െര്മ്മ

പ ിപോടിെളോണ് സോമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് നടപ്പിലോക്കിവരുന്നത്. കതോഴിൽ പ മോയ
അഭിരുചിെള് െകെത്തി രരോത്സോഹ്നും നൽകുന്നതികഭ ഭോഗ്മോയി തുത്തയര്ഹ്മോയ
രസവനമനഷ്ഠിക്കുന്ന ഭിന്നരൈഷിക്കോ ോയ ജീവനക്കോര്ക്കുും കസര്ക്കോര്, കപോതുരമഖല,
സവെോ യ

രമഖല)

സ്ഥോപനങ്ങള്,

ഏറ്റവും

കൂടുതൽ

ഭിന്നരൈഷിക്കോര്ക്ക്

ഭിന്നരൈഷിക്കോര്ക്ക്
രവെി

കതോഴിൽ

രവര്ത്തിക്കുന്ന

നൽകുന്ന

സ്ഥോപനങ്ങള്

എന്നിവര്ക്കുും സുംസ്ഥോന സര്ക്കോര് എല്ലോ വര്ഷവും അവോര്് നൽെി വരുനുണ്െ്.
2020 കല സുംസ്ഥോന ഭിന്നരൈഷി അവോര്് ദോനും 2021 കെബ്രുവ ി 26, ശവകുരന്ന ും
3:30-ന് കറസ്റ്് ഹ്ൗസ്, ശതക്കോട്, തിരുവനന്തപു ത്ത് കവച്ച് നടത്തകപ്പടുനുണ്.
ബഹു. MLA ശ്രീ. വി.എസ്. ൈിവകുമോര് അദ്ധ്യക്ഷത വഹ്ിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ബഹു.
ആര ോഗ്യവും, സോമൂഹ്യനീതിയും, വനിത ൈിശു വിെസനവും വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി.
കെ.കെ ശൈലജ ടീച്ചര്

അവോര്് ദോനും നിര്വ്വഹ്ിക്കുനുണ്. ബഹു. രമയര്, ജില്ലോ

പഞ്ചോയത്ത് രസിഭ്, ജനരതിനിധിെള് എന്നിവര് രതുത്ത ചടങ്ങിൽ പകെടുക്കുനുണ്.
രതുത്ത ചടങ്ങിൽ കവച്ച്

ജില്ലെളിൽ വരയോജന രമഖലയിൽ മിെച്ച രവര്ത്തനും

നടത്തുന്ന ട്രസ്റ്്, ചോ ിറ്റബിള് കസോശസറ്റി,

രവോളഭറി ഓര്ഗ്ശനരസഷന്

എന്നിവക്കുള്ള അവോര്് ദോനവും നടത്തകപ്പടുനുണ്.
രേഹ്ോദ ങ്ങരളോകട
ശ്രീ. ബിജു രഭോെര് IAS
കസക്രട്ടറി
സോമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്

ശ്രീമതി. ഷീബ രജോര്ജ് IAS
യറക്ടര്
സോമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്

െോ യപ ിപോടി
സവോഗ്തും

: ശ്രീ. ബിജു രഭോെര് IAS
കസക്രട്ടറി
സോമൂഹ്യനീതി, വനിത-ൈിശു വിെസന വകുപ്പ്

അദ്ധ്യക്ഷന്

: ശ്രീ. വി.എസ്. ൈിവകുമോര്
ബഹു. MLA

ഉദ്ഘോടനവും
അവോര്്
സമര്പ്പണവും

: ശ്രീമതി. കെ.കെ ശൈലജ ടീച്ചര്
ബഹു. ആര ോഗ്യവും, സോമൂഹ്യനീതിയും,
വനിത-ൈിശു വിെസനവും
വകുപ്പ് മന്ത്രി

വിൈിഷ്ട
അതിഥിെള്

: കുമോ ി. ആ യ ോരജന്ദ്രന്
ബഹു. രമയര്, തിരുവനന്തപു ും
ശ്രീ. ി. സുര ഷ് കുമോര്
ബഹു. ജില്ലോ പഞ്ചോയത്ത് രസിഭ്

സോന്നിദ്ധ്യും

: ശ്രീ. ജി. പഞ്ചോപരെൈന്
ഭിന്നരൈഷി സുംസ്ഥോന െമ്മീഷണര്
ശ്രീ. മോധവദോസ്
നഗ് സഭ ൌണ്സിലര്
രോ. മുഹ്മ്മദ് അഷീൽ
എക്സിെുട്ടീവ് യറക്ടര്, KSSM
അവ. പ ശുവക്കൽ.പി രമോഹ്ന്
കചയര്മോന്, KSHPWC
ശ്രീ. അമ വിള ോമകൃഷ്ണന്
െണ്വീനര് ,സുംസ്ഥോന വരയോജന
ൌണ്സിൽ

കൃതജ്ഞത

: ശ്രീമതി. ഷീബ രജോര്ജ് IAS
യറക്ടര്, സോമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്

രെ ള സര്ക്കോര്

സോമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്
സോമൂഹ്യനീതി യറക്ടരററ്റ്, വിെോസ് ഭവന്,
അഞ്ചോും നില, പി.എും.ജി, തിരുവനന്തപു ും
കവബ്
facebook.com/sjd.suneethi

sjd.kerala.gov.in

