
  

 

ഉദ്ഘാടനം 

ഡ ാ. ആര്. ബിന്ദു 
 

ബഹു. ഉന്നത വിദയാഭ്യാസ- 
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി 

ഡേരള സര്കാര് 
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് 

(ജസ്റ്റിസ്  വി. ആര് കൃഷ്ണയ്യര് സ്മരണാര്ഥം) 

തീയതി : 2021  ിസംബര് 1 
സ്ഥലം : ചൈത്രം ഡഹ്ാട്ടല്, തമ്പാനൂര് 
സമയം : രാവിലല 10:30 -ന് 

സംസ്ഥാനതല പരിപാടി 



  

 

മാനയഡര, 
  
 സമൂഹ്ത്തിലല ഏറ്റവം താലെത്തട്ടിലുള്ള മനുഷ്യഡരാലടാപ്പം നിന്ന് 

ഇന്ത്യന് നിയമങ്ങലള വയാഖ്യാനിച്ച മഹ്ാനായ നയായാധിപനായിരുന്നു 

ജസ്റ്റിസ് വി. ആര്. കൃഷ്ണയ്യര്. ലരാഡബഷ്ന് നിയമവയവസ്ഥ 

അടിസ്ഥാനമാകി സുരധാനമായ പല വിധിനയായങ്ങളം അഡേഹ്ം 

പുറലപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭ്രണ രംഗത്തം സാമൂഹ്യ ഡസവന ഡമഖ്ലയിലും 

അനിതര സാധാരണമായ രവര്ത്തനം ോവച്വച്ച അഡേഹ്ത്തിലജന ജ  

ദിനമായ നവംബര് 15 ലരാഡബഷ്ന് ദിനമായം അന്ന് മുതല് അഡേഹ്ം 

ദിവംഗതനായ  ിസംബര് 4 വലര സംസ്ഥാനത്ത് ലരാഡബഷ്ന് 

പക്ഷാൈരണവമായി ആൈരിച്ചു വരുന്നു.  

 ഇതിലജന ഭ്ാഗമായി സംസ്ഥാനലത്താട്ടാലേ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് 

ജു ീഷ്യറി, ജയില്, ഡപാലീസ്, തുടങ്ങിയ വകുപ്പുേളമായി ഡൈര്ന്ന് 

ലസമിനാറുേള്, പാനല് ൈര്ച്ചേള് തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിച്ച ് വരുന്നു. 

2021 വര്ഷ്ലത്ത സംസ്ഥാനതല ലരാഡബഷ്ന് പക്ഷാൈരണഡത്താട് 

അനുബന്ധിച്ചുള്ള സമാപന പരിപാടിയലട ഉദ്ഘാടനം ബഹു. ഡറാ ്  

ഗതാഗതം, ഡമാഡട്ടാര് വാഹ്നം, ജല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. ആജനണി 

രാജുവിലജന അദ്ധ്യക്ഷതയില് 2021  ിസംബര് 1 (ബുധനാവച്) രാവിലല 10:30

-ന്  തിരുവനന്ത്പുരം, തമ്പാനൂര്  ‘ചൈത്രം’ ഡഹ്ാട്ടലില് വച്ച ്  ബഹു. 

ഉന്നത വിദയാഭ്യാസ - സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡ ാ. ആര്. ബിന്ദു 

അവര്േള് നിര്വഹ്ിുന്നന്നു. രുത പത പരിപാടിയിഡലക് അങ്ങലയ സാദരം 

ക്ഷണിച്ചു ലോള്ളുന്നു.  

 
ഡേഹ്ാദരങ്ങഡളാലട 

 
ശ്രീമതി. റാണി ഡജാര്ജ് IAS        ശ്രീമതി. എം. അഞ്ജന IAS 
(രിന്സിപ്പല് ലസക്രട്ടറി,        ( യറക്ടര്, 
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് )         സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ) 
 



  

 

ോരയപരിപാടി  

സവാഗതം : ശ്രീമതി. റാണി ഡജാര്ജ് IAS 
(രിന്സിപ്പല് ലസക്രട്ടറി, 
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ) 

അദ്ധ്യക്ഷന് : ശ്രീ. ആജനണി രാജു 
(ബഹു. ഡറാ ്  ഗതാഗതം, ഡമാഡട്ടാര് വാഹ്നം, 
ജല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി) 

ഉദ്ഘാടനം 
 

: ഡ ാ. ആര്. ബിന്ദു 
(ബഹു. ഉന്നത വിദയാഭ്യാസ-  
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി) 

മുഖ്യരഭ്ാഷ്ണം 
(Operationality of Social Justice: 
Challenges & Opportunities) 

: ഡ ാ. ജി. ഡമാഹ്ന് ഡഗാപാല് 
(മുന്  യറക്ടര്, നാഷ്ണല്  
ജു ീഷ്യല് അകാദമി, ഡഭ്ാപാല്) 

മുഖ്യാതിഥിേള് : കുമാരി. ആരയാ രാഡജന്ദ്രന് 
(ബഹു. ഡമയര്, തിരുവനന്ത്പുരം 
ഡോര്പ്പഡറഷ്ന്) 
ഡ ാ. ശശി തരൂര് 
(ബഹു. പാര്ലലമജന് അംഗം) 

ആശംസേള് 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: ശ്രീ. ലേ. ടി നിസാര് അഹ്മ്മദ്  
(ജില്ല ജ ്ജ് & ലമമ്പര് ലസക്രട്ടറി, KELSA) 
ഡ ാ. ലഷ്യ്ക്ക് ദര്ഡവഷ്്  സാഹ്ിബ് IPS 
DGP രിസൺസ് & േറക്ഷണല് സര്വീസസ് 
ലരാഫ. മിനി സുകുമാരന് 
(പ്ലാനിംഗ് ഡബാര് ്  അംഗം) 
ശ്രീ. ലേ. വിദയാധരന് 
ലസക്രട്ടറി, DLSA (സബ് ജ ്ജ് ) 
അ വ. ലേ. ലേ മണി 
അ ീ.  യറക്ടര് (Rtd. SJD) 
ലരാഫ. ഡജകബ് ഡജാര്ജ് 
(Member, State Probation Advisory Committee) 
ശ്രീ. ബാലു. എസ്. ആനയറ 
രസി ജന് , ബാര് അഡസാസിഡയഷ്ന് 
ഡ ാ. സഫി ഡമാഹ്ന് 
(Founder, Law & Justice Research Foundation) 

ലസമിനാര് (വിഷ്യം) : 1. ലരാഡബഷ്ന് ആക്ട്  1958, Role of KELSA 
2. Sentencing Policy; Role of Probation 
3. പ്ലീ ബാര്ലഗയിനിംഗ്ോഡോമ്പ്ണ്ടിംഗ് 
4. ലരാഡബഷ്ന് നയം 2021 & ഡരാഡട്ടാഡോള് 

കൃതജ്ഞത 
 
 

: ശ്രീമതി. എം. അഞ്ജന IAS 
( യറക്ടര്, സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ) 



  

 

സാമൂഹ്യനീതി  യറക്ടഡററ്റ്,  
വിോസ് ഭ്വന്, അഞ്ാം നില,  
പി.എം.ജി, തിരുവനന്ത്പുരം 
ലവബ് – sjd.kerala.gov.in      

ഇലമയില്—swdkerala@gmail.com 


