
  

 

ഡ ോ. ആര്. ബിന്ദു 
ബഹു. ഉന്നത വിദ്യോഭ്യോസ-സോമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി 

അന്തോരോഷ്ട്ര ഭ്ിന്നഡേഷി ദ്ിനോഡ ോഷം 

ഉദ്് ോടനം: 

 

സമയം : രോവിലെ 9 മണി 
സ്ഥെം :  VKN ഡമഡനോന് ഇന്ഡ ോര് ഡേ ിയം, തൃശൂര് 

  
 

തനിച്ചല്ല നിങ്ങള്, ഒപ്പമുണ്ട് ഞങ്ങള് 

ഡേരള സര്കോര് 
സോമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് 



  

 

മോനയഡര,  
 

 ഭ്ിന്നഡേഷികോര്, വഡയോജനങ്ങള്, ട്രോന്സ്ലജന് ര്, മറ്റ് 

പോര്േവവൽകരികലപ്പട്ട ജനവിഭ്ോഗങ്ങള് എന്നിവരുലട സമഗ്ര 

വിേസനത്തിനം സോമൂഹ്ിേ മുഡന്നറ്റത്തിനം തുെയ 
അവസരലമോരുക്കുവോനള്ള നൂതന േര്മ്മ പരിപോടിേളോണ് സോമൂഹ്യനീതി 

വകുപ്പ് നടപ്പിെോകിവരുന്നത്. ലതോഴിൽപരമോയ അഭ്ിരുിിേള് േലണ്ടത്തി 

ഡരോത്സോഹ്നം നൽകുന്നതിലഭ ഭ്ോഗമോയി തുത്തയര്ഹ്മോയ 

ഡസവനമനഷ്ഠിക്കുന്ന സര്കോര്, സവേോരയ-ലപോതുഡമഖെേളിലെ  

ഭ്ിന്നഡേഷികോരോയ ജീവനകോര്ക്കും, ല്തൽ ഭ്ിന്നഡേഷികോര്ക് 

ലതോഴിൽ നൽകുന്ന സ്ഥോപനങ്ങള്, ഭ്ിന്നഡേഷികോര്ക് ഡവണ്ടി 

രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥോപനങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കം സംസ്ഥോന സര്കോര് എല്ലോ 

വര്ഷവം അവോര് ് നൽേി ആദ്രിചു വ വരുനുണ്ണ്ട്.   വര്ഷലത്ത 

സംസ്ഥോന ഭ്ിന്നഡേഷി അവോര് ് ദ്ോനം അന്തോരോഷ്ട്ര ഭ്ിന്നഡേഷി 
ദ്ിനോഡ ോഷത്തിലഭ ഭ്ോഗമോയി 2021  ിസംബര് 3-ന് രോവിലെ 9 മണിക് 

തൃശൂര്, VKN ഡമഡനോന് ഇന്ഡ ോര് ഡേ ിയത്തിൽ വച്ച ്നടത്തുനുണ്. 

 ബഹുമോനലപ്പട്ട MLA ശ്രീ. പി. ബോെിന്ദ്രന് അദ്ധ്യക്ഷത വഹ്ിക്കുന്ന 
ിടങ്ങിൽ ബഹുമോനലപ്പട്ട ഉന്നത വിദ്യോഭ്യോസ-സോമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി 

ഡ ോ. ആര്. ബിന്ദു അവര്േള് അവോര് ് ദ്ോനം നിര്വ്വഹ്ിക്കുനുണ്. മന്ത്രിമോര്, 

ഡമയര്, മറ്റ് ജനരതിനിധിേള് എന്നിവര്  പലെക്കുന്ന രതുത്ത ിടങ്ങിൽ 

ലവച്ച ് േെോ-േോയിേ രംഗത്ത് ഉന്നത നിെവോരം പുെര്ത്തുന്ന 

ഭ്ിന്നഡേഷികോരോയ വയക്തിേള്കോയി വകുപ്പ് പുതുതോയി ആരംഭ്ിക്കുന്ന 
‘ഡശ്രഷ്ഠം’, ‘സുനീതി’ പദ്ധ്തിേളുലട രഖയോപനവം നടത്തുനുണ്. രതുത്ത 

പരിപോടിയിഡെക് അങ്ങലയ സോദ്രം ക്ഷണിചു വ ലേോള്ളുനുണ്. 
 

 

ഡേഹ്ോദ്രങ്ങഡളോലട 
 

ശ്രീമതി. റോണി ഡജോര്ജ് IAS                   ശ്രീമതി. എം. അഞ്ജന IAS 
(രിന്സിപ്പൽ ലസക്രട്ടറി,            ( യറക്ടര്, 

സോമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് )             സോമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ) 



  

 

േോരയപരിപോടി  

സവോഗതം : ശ്രീമതി. റോണി ഡജോര്ജ് IAS 
(രിന്സിപ്പൽ ലസക്രട്ടറി, 
സോമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ) 

അദ്ധ്യക്ഷന് : ശ്രീ. പി. ബോെിന്ദ്രന് 
(ബഹു. MLA) 

ഉദ്് ോടനവം 
അവോര് ് സമര്പ്പണവം 
‘ഡശ്രഷ്ഠം’, ‘സുനീതി’ 
പദ്ധ്തിേളുലട രഖയോപനവം 

: ഡ ോ. ആര്. ബിന്ദു  
(ബഹു. ഉന്നത വിദ്യോഭ്യോസ- സോമൂഹ്യനീതി 
വകുപ്പ് മന്ത്രി)  

സഹ്ോയ ഉപേരണ രദ്ര്േന 
പവെിയന് ഉദ്് ോടനം 

: ശ്രീ.  ലേ. രോധോകൃഷ്ണന് 
(ബഹു.  പട്ടിേജോതി, പട്ടിേവര്ഗ്ഗ, പിന്നോക 
വിഭ്ോഗ ഡക്ഷമ-ഡദ്വസവം വകുപ്പ് മന്ത്രി) 

കേപുസ്തേ രേോേനം 
(ഭ്ിന്നഡേഷി അവേോേ 
നിയമം, വകുപ്പിലഭ 
പദ്ധ്തിേള്)   

: ശ്രീ. ലേ. രോജന് 
(ബഹു. റവനു-ഭ്വന നിര്മ്മോണ  
വകുപ്പ് മന്ത്രി) 

സോന്നിദ്ധ്യം : ശ്രീ. ടി. എന് രതോപന് 
(ബഹു. MP, തൃശൂര്) 
ശ്രീ. എം.ലേ വര്ഗ്ഗീസ്  
(ബഹു. ഡമയര്, തൃശൂര് ഡേോര്പ്പഡറഷന്) 
ശ്രീ. പി.ലേ ഡ വിസ് മോേര് 
(ജില്ല പഞ്ചോയത്ത്  രസി ഭ് ) 
ശ്രീ. എസ്. എച്ച ്പഞ്ചോപഡേേന് 
(സംസ്ഥോന ഭ്ിന്നഡേഷി േമ്മീഷണര്) 
ശ്രീമതി. ഹ്രിത വി കുമോര് 
(ജില്ല േളക്ടര്, തൃശൂര്) 
ശ്രീമതി. ജെജ .എസ് 
(MD i/c, KSHPWC) 
ശ്രീ. ിന്ദ്രബോബു .സി 
(എക്സി.  യറക്ടര് i/c, NIPMR) 
ശ്രീ.  ി. ഡജകബ് 
(ലിയര്മോന്, SNAC National Trust) 

 കൃതജ്ഞത  : ശ്രീമതി. എം. അഞ്ജന IAS 
( യറക്ടര്,സോമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ) 

ഭ്ിന്നഡേഷികോരുലട വിവിധ േെോപരിപോടിേള്  



  

 

  facebook.com/sjd.suneethi            sjd.kerala.gov.in 

 
സോമൂഹ്യനീതി  യറക്ടഡററ്റ് 
വിേോസ് ഭ്വന്, അഞ്ചോം നിെ,  
പി.എം.ജി, തിരുവനന്തപുരം 
ലവബ്  

ഇലമയിൽ  

“ തനിച്ചല്ല നിങ്ങള്, ഒപ്പമുണ്ട് ഞങ്ങള് ” 


