ഡ രള സര്കാര്

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്

ഉദ്ഘാടനം
ഡ ാ. ആര്. ബിന്ദു
ബഹു. ഉന്നത വിദയാഭ്യാസ-സാമൂഹ്യനീതി
വകുപ്പ് മന്ത്രി
2022 ജനുവരി 11, 4:00 pm
മൂസിയം ഡ ാമ്പൗണ്ട് ആ ിഡറാറിയം

മാനയഡര,
ഭ്ിന്നഡേഷികാരര സമൂഹ്ത്തിരെ മുഖ്യധാരയില് എത്തിക്കുന്നതിനും
അവ ാോധിഷ്ഠിത സാമൂഹ്യമുഡന്നറം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഭ്ിന്നഡേഷികാരുരട
സഞ്ചാരത്തിന് അനുഡയാജയമായി ര ാതുജനഡസവനം നല്കുന്ന ര ടിടിടങള്,
സ്ഥലങള് എന്നിവയില് ആവേയമായ നിര്മാണ പ്ര ര്വര്ത്തനങള് നടത്തി
ര്തിബന്ധമുക്തമാക്കുന്നതിനും ‘ബാരിയര് ഫ്രീ ഡ രള’ ദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ബൗദ്ധി രവല്ലുവിളി ഡനരിടുന്നവര്ക് വിഡനാദത്തിനും ഇന്ദ്രിയ വി ാസത്തിനും
ഉതകുന്ന ര ാതു ഇടങള് സൃഷ്ടിക്കു , അതിലൂരട ര ാതു ഇടങള്ളിലം,
നിരത്തു ളിലം ആയാസരഹ്ിതമായ സഞ്ചാരത്തിനും, ര്ഡവേനത്തിനും
തുലയമായ അവ ാേം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മുന്ക
എടുത്ത്, ‘ബാരിയര് ഫ്രീ ഡ രള’ ദ്ധതിയില് ഉരപ്പടുത്തി ര ാതു ാര്ക്കു 
ഇവര്ക് അനുഡയാജയമായി മാന്നതന്നതിനുപ്ര ര്വര്ത്തനങള് ആരണം ണ പ്രം
രെയ്തു നടപ്പിലാകി വരുന്നുണ്ട്.
ആയതിരെ ഭ്ാഗമായി തിരുവനന്തപുരം മൂസിയം ഡ ാമ്പൗണ്ടില്
നിര്മാണ പ്രം ര്ര്ത്തീ രിട്ടിള്ള പ്ര ഭ്ിന്നഡേഷി സൗപാദ ാര്കിരെ ഉദ്ഘാടനം
2022 ജനുവരി 11 കവകുഡന്നരം 4-ന് മൂസിയം ഡ ാമ്പൗണ്ടിരല
ആ ിഡറാറിയത്തില് വട്ട് നടത്തുന്നു.
ബഹു. MLA ശ്രീ വി. ര ര്ോന്ത് അദ്ധയക്ഷ്ത വഹ്ിക്കുന്ന െടങള്ില് ബഹു.
ഉന്നത വിദയാഭ്യാസ–സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡ ാ. ആര്. ബിന്ദു ഉദ്ഘാടന
ര്മം നിര്വഹ്ിക്കുന്നു. ബഹു. മൂസിയം തുറമുഖ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. അഹ്മദ്
ഡദവര് ഡ ാവില്, മറ് ജനര്തിനിധി  എന്നിവര്
രെടുക്കുന്ന ര്സ്തുത
രി ാടിയിഡലക് അങള്രയ സാദരം ക്ഷ്ണ പ്രിച്ചു ര ാള്ളുന്നു.
ഡേഹ്ാദരങള്ഡളാരട
ശ്രീമതി. റാണ പ്രി ഡജാര്ജ് IAS
(ര്ിന്സിപ്പല് രസക്രടിടറി,
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് )

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

ാരയ രി ാടി
സവാഗതം

:

അദ്ധയക്ഷ്ന്

:

ഉദ്ഘാടനം

:

മുഖ്യര്ഭ്ാഷണ പ്രം

:

റിഡപ്പാര്ടിട് അവതരണ പ്രം

:

ശ്രീ. ി. ബി. സാജന്
(ഡജായിെ് യറക്ടര്, COSTFORD)

മുഖ്യാതിഥി 

:

കുമാരി. ആരയ രാഡജന്ദ്രന് എസ്
(ബഹു ഡമയര് തിരുവനന്തപുരം
ഡ ാര് ഡറഷന്)
ശ്രീ. േേി തരൂര്
(ബഹു. MP, തിരുവനന്തപുരം)
ശ്രീ. ി. സുഡരഷ് കുമാര്
(ബഹു. ജില്ലാ ഞ്ചായത്ത് ര്സി

ശ്രീമതി. റാണ പ്രി ഡജാര്ജ് IAS
(ര്ിന്സിപ്പല് രസക്രടിടറി,
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് )
ശ്രീ. വി. ര . ര്ോന്ത്
(ബഹു MLA)
ഡ ാ. ആര്. ബിന്ദു
(ബഹു. ഉന്നത വിദയാഭ്യാസസാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
ശ്രീ. അഹ്മദ് ഡദവര് ഡ ാവില്
(ബഹു. മൂസിയം തുറമുഖ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

െ് )

ആേംസ 

:

ഡ ാ. ഡവണു വി. IAS
(അ ീ. െീഫ് രസക്രടിടറി, മൂസിയം വകുപ്പ് )
ശ്രീമതി. നവഡജാത് ഡഖ്ാസ IAS
(ജില്ലാ ളക്ടര് , തിരുവനന്തപുരം)
ശ്രീ. എസ്. അബു
( യറക്ടര്, മൂസിയം & മൃഗോല വകുപ്പ് )
ശ്രീ. ി. ഡജകബ്
(രെയര്മാന്, SNAC National Trust)

കൃതജ്ഞത

:

ശ്രീമതി. എം. അഞ്ജന IAS
( യറക്ടര്, സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് )

സാമൂഹ്യനീതി യറക്ടഡററ്
വി ാസ് ഭ്വന്, അഞ്ചാം നില,
ി.എം.ജി, തിരുവനന്തപുരം
രവബ്– sjd.kerala.gov.in
email-swdkerala@gmail.com
ഡഫാണ്: 0471– 2306040

