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മാനയഡര, 
 
 മുതിര്ന്ന പ്രാാര്ക് ്യേഡതയേ അവോള് നിയമപരമായി 
അനുവദിച്ച ് നല്േിയിടുണ്ട്.്. ്േയരാട്ര സ സഭ്ടെയടടെം ഡ ാോഡരായയ 
സംഘടനടെയടടെം ആഹ്വാന ്യേോരം മുതിര്ന്ന പ്രാാഡരാ്ള  
അതിക്രമ്യകതിയരടെ  ഡബാവല്കരി ദിന സഡശളം 
ജന്ളില് എത്തികാനായി ജൂണ് 15 World Elder Abuse Awareness day 
ആയി ആചരിച്ചു വരുന്നു. 
 2007-യ  മാതാപിതാകളുയടടെം മുതിര്ന്ന പ്രാാരുയടടെം 
സംരക്ഷിം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നിയമത്തിയ  വകുപ്പ് 21 ്യേോരം 
വഡയാജന്കാടെ  സര്കാരിയപദ് പികളതിേ സംബന്ധിച്ചും 
അവര്യകതിയരടെ  അതിക്രമ് തടടെന്നതിനുമു  
അവഡബാരൂപീേരി ്യേവര്ത്തന് നടത്തുന്നതിന് നിര്ഡേളിന്നുന്നുട്.്.  
        ആയത് ്യേോരം സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് എല്ലാ വര്ഷവം 
ജൂണ് 15-ന്  മുതിര്ന്ന പ്രാാഡരാ്ള  അതിക്രമ്യകതിയരടെ  
ഡബാവല്കരി ദിനത്തിയപദ് ഭ്ായമായി സംസ്ഥാനത ത്തിലം, 
ജില്ലാത ത്തിലം വിവി പരിപാടിേ സംഘടിപ്പിച്ച ്വരുന്നുട്.്.  
 2022-യ  World Elder Abuse Awareness day സംസ്ഥാനത  
പരിപാടിേഡളായടാപ്പം, വഡയാജന ഡമഖ യില് ശ്ലാഘനീയമായ 
്യേവര്ത്തന് ോഴ്ചയവന്നുന്ന വയക്തിേന്നും സര്കാര്, സര്കാര് ഇതര 
സ്ഥാപന്ന്നും ഡവട്.ി ് ോറ്റയറിേളി ായി സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് 
പുതുതായി ഏര്യപ്പ്ളത്തിയ ‘വഡയാഡസവന’ അവാര് ് സമര്പ്പിവം 
സംഘടിപ്പിയ്ക്കുന്നുട്.്.  തിരുവനന്തപുരയത്ത അയ്യന്ോളി ഹ്ാളില് യവച്ച ്
നടത്തയപ്പ്ളന്ന സംസ്ഥാനത  പരിപാടിേളുയട ഉദ്ഘാടനവം 
‘വഡയാഡസവന’ അവാര് ് സമര്പ്പിവം നിര്ഹിയഹ്ിയ്ക്കുന്നത് ബഹു. ഉന്നത 
വിദയാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡ ാ. ആര് ബിന്ദു അവര്േ 
ആി്. ബഹു. യതായത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. ആപദ്ിി രാജു ചട ി്ല് 
അികളയക്ഷനായിരിയ്ക്കും. ്യേസ്തുത പരിപാടിയില് കുസാറ്റ് സര്ഹിയേ ാളാ ടെം 
നാഷില് സര്വീസ് കീമീമും സംടെക്തമായി ഡചര്ന്ന്  നടത്തിയ വഡയാജന 
സര്ഡവടെയട റിഡപ്പാര്ട്ട് ്യേോളനം ബഹു. സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി 
നിര്ഹിയഹ്ിന്നും. വവകുഡന്നരം 3:30-ന് ആരംഭ്ിയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയിഡ യ്ക്ക് 
ഏവയരടെം സവിനയം ക്ഷിിച്ചുയോള്ളുന്നു. 

 
 

ശ്രീമതി. റാിി ഡജാര്ജ് IAS  
(്യേിന്സിപ്പല് യസക്രട്ടറി, സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ) 

 
ശ്രീമതി. എം. അഞ്ജന IAS    ശ്രീമതി. യഷറിന് എം.എസ് IAAS 
( യറക്ടര്, സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് )  (എക്സിേുട്ടീവ്   യറക്ടര്, KSSM) 
 
         



  

 

ോരയപരിപാടി  

സവായതം : ശ്രീമതി. റാിി ഡജാര്ജ് IAS 
(്യേിന്സിപ്പല് യസക്രട്ടറി, 
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ) 

അികളയക്ഷന് : ശ്രീ. ആപദ്ിി രാജു 
(ബഹു. യതായത വകുപ്പ് മന്ത്രി) 

ഉദ്ഘാടനവം വഡയാഡസവന 
പുരസ്ക്കാര സമര്പ്പിവം NSS 
തയ്യാറാകിയ വഡയാജന 
സര്ഡഹിയ റിഡപ്പാര്ട്ട്  ്യേോളനവം 

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

വിളിഷ്ടാതിഥിേ : കുമാരി. ആരയാ രാഡജന്ദ്രന് 
(ബഹു. ഡമയര്, തിരുവനന്തപുരം 
ഡോര്പ്പഡറഷന്) 
ഡ ാ. ളളി തരൂര് 
(ബഹു. പാര് യമപദ്് അംയം) 
അ വ.  ി. സുഡരഷ് കുമാര്  
(ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  ്യേസി പദ്് , 
തിരുവനന്തപുരം) 

ആളംസേ 
 
 

: യ്യോഫ. മിനി സുകുമാരന് 
(പ്ലാനിംയ് ഡബാര് ്  അംയം) 
ശ്രീമതി. നവഡജാത് ഡഖാസ IAS 
(ജില്ലാ േളക്ടര്, തിരുവനന്തപുരം) 
ശ്രീ. ജീവന് ബാബു. യേ IAS 
(യപാതുവിദയാഭ്യാസ  യറക്ടര്) 
ശ്രീമതി. യഷറിന് എം.എസ് IAAS 
(എക്സിേുട്ടീവ്   യറക്ടര്, KSSM) 
ശ്രീ. പാളയം രാജന് 
(വാര് ്  േ്ണ്സി ര്) 
ശ്രീ. അമരവിള രാമകൃഷ്ണന് 
(േണ്വീനര്, സംസ്ഥാന വഡയാജന 
േ്ണ്സില് 

കൃതജ്ഞത 
 
 

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



  

 


