
  

 

ഉദ്ഘാടനം 

ഡ ാ. ആര്. ബിന്ദു 
 

ബഹു. ഉന്നത വിദയാഭ്യാസ- 
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി 

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് & കെല്സ 

(ജസ്റ്റിസ്  വി. ആര് കൃഷ്ണയ്യര് സ്മരണാര്ഥം) 

തീയതി : 2022 നവംബര് 15 
സ്ഥലം : ഡെരള ആര് ്് സ് & ക്രാഫ്റ്റ്സ് വിഡേജ്, 
ഡൊവളം, തിരുവനന്തപുരം 
സമയം : രാവികല 10:00-ന് 

ഏകദിന സെമിനാര് 



  

 

മാനയഡര, 
  
 സമൂഹ്ത്തികല ഏറ്റവം താകെത്ത്ിലുള്ള മനുഷ്യഡരാകടാപ്പം നിന്ന് 

ഇന്തയന് നിയമങ്ങകള വയാഖ്യാനിച്ച മഹ്ാനായ നയായാധിപനായിരുന്നു 

ജസ്റ്റിസ് വി. ആര്. കൃഷ്ണയ്യര്. കരാഡബഷ്ന് നിയമവയവസ്ഥ 

അടിസ്ഥാനമാക്കി സുരധാനമായ പല വിധിനയായങ്ങളം അഡേഹ്ം 

പുറകപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭ്രണ രംഗത്തം സാമൂഹ്യ ഡസവന ഡമഖ്ലയിലും 

അനിതര സാധാരണമായ രവര്ത്തനം ൊവച്വച്ച അഡേഹ്ത്തികജന ജ  

ദിനമായ നവംബര് 15 കരാഡബഷ്ന് ദിനമായം അന്ന് മുതല് അഡേഹ്ം 

ദിവംഗതനായ  ിസംബര് 4 വകര കരാഡബഷ്ന് പക്ഷാചരണവമായി  

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ആചരിച്ചു വരുന്നു. ഇതികജന ഭ്ാഗമായി 

സംസ്ഥാനകത്താ്ാകെ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്, ഡെരള നിയമ ഡസവന 

അഡതാറിറ്റി (KeLSA) ജു ീഷ്യറി, ജയില്, ഡപാലീസ്, തുടങ്ങിയ 

വകുപ്പുെളമായി ഡചര്ന്ന് കസമിനാ്െ , പാനല് ചര്ച്ചെ  തുടങ്ങിയവ 

സംഘടിപ്പിച്ച ്വരുന്നു.  

 2022 വര്ഷ്കത്ത സംസ്ഥാനതല കരാഡബഷ്ന് പക്ഷാചരണം 

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പും KeLSA-യം സംയക്തമായി 

സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതികജന ഔഡദയാഗിെ 

ഉദ്ഘാടനം 2022 നവംബര് 15-ന് (കചാവാവച്) രാവികല 10:00 മണിക്ക് ബഹു. 

ഉന്നത വിദയാഭ്യാസ- സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡ ാ. ആര്. ബിന്ദു 

അവര്െ  നിര്വഹ്ിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം, ഡെരള ആര്്് സ് ആജന്  

ക്രാഫ്റ്റ്സ് വിഡേജ് ഡൊവളത്ത് കവച്ച ് നടക്കുന്ന കരാഡബഷ്ന് 

ദിനാചരണത്തിലും ഏെദിന കസമിനാറിലും പകെടുക്കുന്നതിന് അങ്ങകയ 

സാദരം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.  

ശ്രീമതി. റാണി ഡജാര്ജ് IAS 
(രിന്സിപ്പല് കസക്ര്റി,  
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ) 

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

ശ്രീ. കെ. ടി നിസാര് അഹ്മ്മദ്  
(ജിേ ജ ്ജ് & കമമ്പര് കസക്ര്റി,  

KeLSA) 



  

 

ൊരയപരിപാടി – ഔഡദയാഗിെ ഉദ്ഘാടനം (10:00 am—11:00 am) 

സവാഗതം : ശ്രീ. കജഡറാമിെ് ഡജാര്ജ്ജ് IAS 
(ജിോ െളക്ടര്,  
തിരുവനന്തപുരം) 

അദ്ധ്യക്ഷന് : ശ്രീ. എം വിന്കസജന് 
(ബഹു. MLA, ഡൊവളം  
നിഡയാജെ മണ്ഡലം) 

ഉദ്ഘാടനം 
 

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

മുഖ്യരഭ്ാഷ്ണം : ശ്രീമതി. റാണി ഡജാര്ജ് IAS  
(രിന്സിപ്പല് കസക്ര്റി,  
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ) 

മുഖ്യാതിഥിെ  : ശ്രീ. കെ. ടി നിസാര് അഹ്മ്മദ്  
(ജിേ ജ ്ജ് & കമമ്പര് കസക്ര്റി,  
KeLSA) 
ജസ്റ്റിസ് . എബ്രഹ്ാം മാതു 
(റി്. ഹഹ്ഡക്കാടതി ജ ്ജ് ) 
ഡ ാ. ജി. ഡമാഹ്ന് ഡഗാപാല് 
(മുന്  യറക്ടര്, നാഷ്ണല്  
ജു ീഷ്യല് അക്കാദമി, ഡഭ്ാപാല്) 

വിശിഷ്ടസാന്നിദ്ധ്യം 
 
 

: ശ്രീ. അനില് ൊന്ത് IPS 
(സംസ്ഥാന ഡപാലീസ് ഡമധാവി) 
ശ്രീ. ബല്റാം കുമാര് ഉപാദ്ധ്യായ് IPS 
DG രിസൺസ് & െറക്ഷണല് സര്വീസസ് 
കരാഫ. മിനി സുകുമാരന് 
(പ്ലാനിംഗ് ഡബാര് ്  അംഗം) 
ഡ ാ. ഡരഷ്മ ഭ്രദവാജ് 
(അസ്സി. കരാഫസര്, ശ്രീ ശെരാചാരയ 
സംസ്കൃത സര്വെലാശാല, ൊലടി) 

കൃതജ്ഞത 
 
 

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



  

 

ഏെദിന കസമിനാര് 

സമയം വിഷ്യാവതാരെര് വിഷ്യം  

11:15 am - 
12:15 pm 

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

‘Role of Probation Officers in Uphold-
ing Justice’ 

12:15 pm - 
12:30 pm 

ചര്ച്ച 

12:30 pm - 
1:30 pm 

ഉച്ചഭ്ക്ഷണം 

1:30 pm - 
2:15 pm 

ജസ്റ്റിസ് . എബ്രഹ്ാം മാതു 
(റി്. ഹഹ്ഡക്കാടതി ജ ്ജ് ) 

Procedural Aspects of Probation of 
Offenders Act, 1958 

2:15 pm - 
2:30 pm 

ചര്ച്ച 

2:30 pm - 
3:00 pm 

ചായ 

3:00 pm - 
4:00 pm 

ഡ ാ. ഡരഷ്മ ഭ്രദവാജ് 
(അസ്സി. കരാഫസര്,  
ശ്രീ ശെരാചാരയ സംസ്കൃത 
സര്വെലാശാല, ൊലടി) 

Study Report Presentation-  
‘Correctional Pluralism: Perspectives 
and Practices’ 

4:00 pm - 
4:30 pm 

ചര്ച്ച 

4:30 pm സമാപനം 


