
സ്ത്രീീസമത്വവത്തിിനാായിി സാ�സ്കാാരിിക മുന്നേ�റ്റം�

2023 മാാർച്ച്് 8 രാാവിിലെ� 10 മാണിിക്ക്് 
ടാാഗോ�ാർ തിിഗോ�റ്റർ, വിഴുതിക്ക്ാടാ്



ബഹുമാാന്യയഗോരാ,
സാാമൂഹിിക വിളർച്ച്ാ സൂചിിക�ില് എല്ലാാ ഗോമാഖ�കളിലുംം ഗോകരാളം 

മുൻപന്തിി�ി�ാണി്. എന്നാാല് �ിം�പദവിി തു�യതി�ില് ആ മാികവി് 
പൂർണിമാാ�ി ഗോന്യടാിലെ�ടുക്ക്ാൻ ന്യമുക്ക്് കഴിിഞ്ഞിിട്ടിില്ലാ. പരാമ്പരാാ�തിമാാ�ി 
ശീീ�ിച്ചുഗോപാരുന്നാ പുരുഷ ഗോകന്ദ്രീീകൃതി ആശീ�ങ്ങളുംം വിിശീാാസാങ്ങളുംം 
കീഴി് വിഴിക്ക്ങ്ങളുംമാാണി് അതിിന്യ് കാരാണിം. ഇത്തരാം സാാംസ്കാാരാിക 
ചിട്ടിങ്ങലെളയുംം ചിിട്ടികലെളയുംം ന്യവിീകരാിച്ചുലെകാണ്ടുംം തിിരുത്തിലെക്ക്ാണ്ടുംം 
മാാത്രഗോമാ സാമാതിാം എന്നാ ഭരാണിഘടാന്യാശീ�ലെത്ത പൂർണ്ണാാർത്ഥത്തില് 
സാാാംശീീകരാിക്ക്ാൻ കഴിിയുംകയുംള്ളു. ഓഗോരാാ കുടുംബത്തിഗോ�ക്കുംം 
വിയക്തിി�ിഗോ�ക്കുംം സാമാതിാത്തിലെ� ആശീ�ം എത്തിക്കുംക�ാണി് 
സാാംസ്കാാരാിക വികുപ്പിിലെ� സാമാം പദ്ധതിിയുംലെടാ �ക്ഷ്യംയം. വിിവിിധ ഗോമാഖ�കളില്  
കഴിിവു ലെതിളി�ിച്ച്ിട്ടുള്ള സ്ത്രീീകലെള ആദരാിക്കുംകയുംം അവിരുലെടാ ചിരാിത്രം 
ഗോരാഖലെപ്പിടുത്തുകയുംം ലെചിയ്യുന്നാതി് സാമാത്തിലെ� ഒരു പ്രധാന്യ പരാിപാടാി�ാണി്.

അന്തിാരാാഷ്ട്ര വിന്യിതിാദിന്യത്തില് ടാാഗോ�ാർ തിിഗോ�റ്ററിില് സാാംസ്ക്കാാരാിക 
കാരായവികുപ്പി് മാന്ത്രിി ശ്രീീ. സാജിി ലെചിറിി�ാൻ അധയക്ഷ്യംതിവിഹിിക്കുംന്നാ 
ഗോ�ാ�ത്തില് എട്ടി് സ്ത്രീീകൾ ഗോചിർന്നാ് സാമാം പരാിപാടാികൾ ഉദ്ഘാടാന്യം 
ലെചിയ്യും. ഉദ്ഘാടാന്യ സാഗോ�ളന്യത്തിലുംം തുടാർന്നു ന്യടാക്കുംന്നാ വിിവിിധ 
ക�ാസാാംസ്കാാരാിക പരാിപാടാികളിലുംം തിാങ്കളുംലെടാ സാാന്നാിധയവും 
സാഹികരാണിവും ഉണ്ടാാകണിലെമാന്നാ് അഭയർത്ഥിക്കുംന്നു.

വിിശീാസ്തതിഗോ�ാലെടാ,

തിിരുവിന്യന്തിപുരാം
03-03-2023

എൻ. മാാ� ഐ.എഫ്്.എസാ് 
കൺവിീന്യർ ഗോപ്രാഗ്രാംാം ക�ിറ്റി  

ലെപ്രാഫ്. സുജി സൂസാൻ ഗോജിാർജി് 
അധയക്ഷ്യം, ഗോപ്രാഗ്രാംാം ക�ിറ്റി

മാിന്യി ആ�ണിി ഐ.എ.എസാ്.
ലെസാക്രട്ടിറിി, സാാംസ്ക്കാാരാിക കാരായവികുപ്പി്



രാാവിിലെ� 10 മാണിി : ലെചിണ്ടാഗോമാളം
നൃത്തശീില്പംം : സാാക്ഷ്യംരാതിാ മാിഷൻ ടാീം 
സാാാ�തിം : ലെപ്രാഫ്. സുജി സൂസാൻ ഗോജിാർജി് 
അധയക്ഷ്യം പ്രസാം�ം : ശ്രീീ. സാജിി ലെചിറിി�ാൻ
  സാാംസ്കാാരാികകാരായ വികുപ്പു മാന്ത്രിി 
ഉദ്ഘാടാന്യം : വിിവിിധ ഗോമാഖ�കളില് പ്രശീസ്തരാാ� എട്ടു വിന്യിതികൾ 

വിിശീിഷ്ട സാാന്നാിധയം : ശ്രീീ. ആ�ണിി രാാജു
  ലെപാതു �തിാ�തി വികുപ്പുമാന്ത്രിി

 : ശ്രീീമാതിി ലെക.എസാ്. ചിിത്ര, അംബാസാിഡർ, സാമാം,  
ആശീംസാകൾ : ശ്രീീമാതിി ആരായ രാാഗോജിന്ദ്രീൻ, ഗോമാ�ർ തിിരുവിന്യന്തിപുരാം 
  ശ്രീീമാതിി ഗോബബി ബാ�കൃഷ്ണൻ
  ശ്രീീമാതിി മാിന്യി ആ�ണിി ഐ.എ.എസാ്.
  ശ്രീീമാതിി ശീാന്തിികൃഷ്ണ
  ശ്രീീമാതിി ലെക.എം. ബീന്യ ഗോമാാൾ, 
  ശ്രീീമാതിി ചിന്ദ്രീമാതിി
  ശ്രീീമാതിി തിാമാരാാക്ഷ്യംി അ�, 
  ഗോഡാ. �ിസാ് ബ ഗോ�ശുദാസാ്
  ശ്രീീമാതിി അന്യിതി കുമാാരാി എസാ്.
�ാന്യാവിതിരാണിം : ശ്രീീമാതിി പി.ലെക. ഗോമാദിന്യി 
ഗോഡാകുലെമാ�റിി 
പ്രകാശീന്യം : ജിസ്റ്റിിസാ് ഫ്ാത്തിമാാ ബീവിിലെ�ക്കുംറിിച്ച്്

സമാദരിവ്്
KSFDC വ്നാിത്വാ സ�വ്ിധാായികരുടെെ സിനാിമ സവിച്ച്് ഓണ്

2.30 pm : ആസാാദി -ന്യാടാകം
  വിന്യിതിാ സാാഹിിതിി, തിിരുവിന്യന്തിപുരാം 

3.00 pm : ഓപ്പിൺ ഗോഫ്ാറിം
വിിഷ�ം : സാമാതിാവും സാാമൂഹിിക ന്യീതിിയുംം 
അവിതിരാണിം : ശ്രീീമാതിി എ.ജിി. ഒ�ീന്യ 
ഗോമാാഡഗോറിറ്റർ : ശ്രീീമാതിി ആർ പാർവിതിി ഗോദവിി 
പ്രതിികരാണിങ്ങൾ : ശ്രീീമാതിി മാൂസാ് ഗോമാരാി, ശ്രീീമാതിി �ിസാ് ബ ഗോ�ശുദാസാ്,  
  ശ്രീീമാതിി വിി.എസാ്. ബിന്ദു 

4.30 pm : ലെപൺ കളരാി  
5.00 pm : ഗോഡാകുലെമാ�റിി പ്രദർശീന്യം ഫ്ാത്തിമാാ ബീവിി

5.45 pm : നൃത്താവിിഷ്കാാരാം - കുറിത്തി
6.00 pm : ഏകാങ്ക ന്യാടാകം - ലെപൺ ന്യടാൻ 
  സാഗോന്തിാഷ് കീഴിാറ്റൂർ

കാരായപരാിപാടാി



പി.ലെക. ഗോമാദിന്യി
�ാ�ിക

ശീാന്തിികൃഷ്ണ
സാിന്യിമാാതിാരാം

തിാമാരാാക്ഷ്യംി അ�
സാാക്ഷ്യംരാതിാ മാിഷൻ 
കഗോ�ാത്സവി പ്രതിിഭ

ചിന്ദ്രീമാതിി
എഴുത്തുകാരാി

ലെക.എം. ബീന്യ ഗോമാാൾ
കാ�ികതിാരാം

�ിസാ് ബ
�ഗോവിഷക

അന്യിതി കുമാാരാി എസാ്.
സാാക്ഷ്യംരാതിാ മാിഷൻ ക�ാപ്രതിിഭ

ഗോബബി ബാ�കൃഷ്ണൻ
കാസാർഗോ�ാഡ് ജിില്ലാാ 

പഞ്ചാാ�ത്ത് പ്രസാിഡ�്


