ഡേരള സര്കാര്

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്

2021 ഒഡടാബര് 1

ഉദ്ഘാടനം

ഡ

ാ. ആര്. ബിന്ദു

ബഹു. ഉന്നത വിദയാഭ്യാസവം
സാമൂഹ്യനീതിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി
തീയതി: 2021 ഒഡടാബര് 1
സ്ഥലം: ഡഹ്ാട്ടല് ചൈത്രം, തിരുവനന്തപുരം
സമയം: രാവിലല 10:00 മണി

മാനയഡര,
ഡലാേ ജനസംഖ്യയലട ഘടനയില് മുതിര്ന്ന ന്രമമാരുലട ്ണം
ദ്രുതഗതിയില് വര്ധിച്ചുകൊണ്ലോരികിരികയാണേയാണ്.
ആയതിനാല് മുതിര്ന്ന
ന്രന്മാരുലട മാനസിേ, ശാരീരിേ, ആഡരാഗയ സംരക്ഷണവം, ഡക്ഷമവം
അധിേ നരിഗണന അര്ഹ്ികയാണനു. . 1000
ിസംബര് 1
-ന്
ഐേയരാഷ്ട്രസഭ്യലട ജനറല് അസംബ്ലി ഒഡടാബര് ഒന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര
വഡയാജന ദിനമായി പ്രഖ്യാനിച്ചതിലന തുടര്ന്ന് ് ാ വര് വം ഒഡടാബര് 1
അന്താരാഷ്ട്ര വഡയാജന ദിനമായി ആൈരിച്ചുകൊണ് വരുനു. . ഈ വര് ലത
അന്താരാഷ്ട്ര വഡയാജന ദിനതിലെ
പ്രഡമയം
"് ാ മുതിര്ന്ന
ന്രമമാര്കയാണം
ിജിഇക്ല് റേറിഇക്ി" ്ന്നതാണ്. മാതാനിതാകളുലടയം,
മുതിര്ന്ന ന്രന്മാരുലട സംരക്ഷണവം ഡക്ഷമവം സംബിിച്ച ആട് 2007
ഏഇക്വം മിേച്ച രീതിയില് നടപ്പിലാകിയതും, വഡയാജന ഡക്ഷമ രംഗലത
മാതൃോ നരമായ പ്രവര്തനളുംളും മുമനിര്തി ഡേര സര് സര്കാര് നല്കുന്ന
‘വഡയാഡേഷ്ഠ സമ്മാമ-2020’ പുരസ്കാരതിന് ഡേരളം അര്ഹ്മായതിലെ
സഡന്താ ം ഈ അവസരതില് അഭ്ിമാനപൂര്വം ന ് വകുന്നുനു. .
അന്താരാഷ്ട്ര
വഡയാജന
ദിനാൈരണഡതാടനുബിിച്ചുകൊണ്ള്ള
സംസ്ഥാനതല നരിനാടിയലട ഉദ്ഘാടനം 2021 ഒഡടാബര് 1 ന് രാവിലല 10
മണിക് ഡഹ്ാട്ടല് ‘ചൈത്രം’, തമ്പാനൂര്, തിരുവനന്തപുരത് വച്ച് ബഹു. ഉന്നത
വിദയാഭ്യാസവം സാമൂഹ്യനീതിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡ ാ. ആര്. ബിന്ദു
നിര്വഹ്ികയാണനു. . സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മുഡഖ്ന നടപ്പാകയാണന്ന വഡയാജന
നധതിേളായ വഡയാരക്ഷ, വഡയാ ഡസവന അവാര് ് ്ന്നിവയലട
ഔഡദയാഗിേമായ പ്രഖ്യാനനവം വഡയാജനഡക്ഷമം സംബിിച്ച വീ ിഡയാ
പ്രോശനവം റഡതാലടാപ്പം നിര്വഹ്ികലപ്പ്നനു. . നരിനാടിയില് ഏവരുലടയം
സാന്നിധയം അഭ്യര്ഥികയാണനു. .
ഡേഹ്ാദരളുംഡളാലട
േീമതി. റാണി ഡജാര്ജ് IAS
(പ്രിമസിപ്പല് ലസക്രട്ടറി,
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് )

േീമതി. ്ം. അഞ്ജന IAS
( യറടര്,
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് )

ോരയനരിനാടി
2021 ഒഡടാബര് 1
ഡഹ്ാട്ടല് ചൈത്രം, തിരുവനന്തപുരം
രാവിലല 10:00 മണി
സറാഗതം

:

േീമതി. ്ം. അഞ്ജന IAS
( യറടര്,
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് )

അധയക്ഷമ

:

േീ. ആെണി രാജു
(ബഹു. ഡറാ ് ഗതാഗതം, ഡമാഡട്ടാര്
വാഹ്നം, ജല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി)

ഉദ്ഘാടനം
(വഡയാരക്ഷ, വഡയാഡസവന
അവാര് ് ്ന്നീ
നധതിേളുലട പ്രഖ്യാനനം)

:

ഡ ാ. ആര്. ബിന്ദു
(ബഹു. ഉന്നത വിദയാഭ്യാസവം
സാമൂഹ്യനീതിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി)

വീ ിഡയാ പ്രോശനം
(വഡയാജന ഡക്ഷമം സുരക്ഷ
സംരക്ഷണ
ഡബാധവത്കരണം)

:

കുമാരി. ആരയാ രാഡജര സര്മ
(ബഹു. ഡമയര്, തിരുവനന്തപുരം
ഡോര്പ്പഡറ മ)

മുഖ്യാതിഥി

:

ഡ ാ. ശശി തരൂര്
(ബഹു. നാര്ലലമെ് അംഗം)

ആശംസേള്

:

േീ. ഹ്രികുമാര്. സി
(േ്ണ്സിലര്,
തിരുവനന്തപുരം ഡോര്പ്പഡറ മ)
ലപ്രാഫ. മിനി സുകുമാരമ
(പ്ലാനിംഗ് ഡബാര് ് അംഗം)
േീ. അമരവിള രാമകൃഷ്ണമ
(മുമ േണ്വീനര്, സംസ്ഥാന
വഡയാജന േ്ണ്സില്)

കൃതജ്ഞത

:

േീമതി. ജലജ. ്സ്
(ഡജായിെ് യറടര്,
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് )

“

”

സാമൂഹ്യനീതി യറടഡറഇക്്,
വിോസ് ഭ്വമ, അഞ്ാം നില,
നി.്ം.ജി, തിരുവനന്തപുരം
ലവബ്– sjd.kerala.gov.in
റലമയില്—swdkerala@gmail.com

