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മാന്യരേ,

സംസ്ാന സർക്ാേിന്റെ 
നവരേേളം േർമ്മപദ്ധതിയുന്െ ഭാഗമായി 

ലൈഫ്, ആർദ്ം, ഹേിതരേേളം, ന്പാതുവിദ്യാഭ്യാസ സംേക്ഷണ യജ്ം 
എന്നീ മിഷനുേളുന്െ പ്രവർത്തനം നെന്നുവേിേയാണര്ാ. 

ഈ മിഷനുേളുന്െ വാർഷിേ അവരൈാേനത്തിനും 
ഭാവി പേിപാെിേൾ ചർച്ച ന്ചയ്യുന്തിനും 
2018 നവംബർ 27, 28 തനീയതിേളില് 

ഒരു ദ്ിദിന ശില്പശാൈ 
തിരുവനന്തപുേം നാൈാഞ്ിറ ഗിേിദനീപം േൺന്വൻഷൻ ന്സറെറില് 

നെത്തുവാൻ തനീരുമാനിച്ചിേിക്കുന്നു. 
ബഹുമാനന്പെട്ട മുഖ്യമന്തി ശ്നീ. പിണറായി വിജയൻ 

ഉദ്ഘാെനം ന്ചയ്യുന് ശില്പശാൈയില് 
മന്തിമാർ, പ്രതിപക്ഷരനതാവ്, വകുപ്പു രമധാവിേൾ, വിവിധ മിഷൻ 

പ്രതിനിധിേൾ,  തരദേശസ്യംഭേണ സ്ാപന അദ്ധ്യക്ഷർ 
തുെങ്ിയവർ പന്കെടുക്കുന്താണ്. 

മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ളുന്െ ഭാവിപേിപാെിേൾ ചിട്ടന്പെടുത്തുന് 
ശില്പശാൈയില് താകെളുന്െ സജനീവ സാന്ിദ്ധ്യം 

മുഴുവൻ സമയവം ഉണ്ാേണന്മന്് അഭ്യർത്ിക്കുന്നു. 

രൊം രജാസ് ഐ.എ.എസ്
ചനീഫ് ന്സക്രട്ടറി

തരദേശസ്യംഭേണസ്ാപനങ്ളിന്ൈ 21000 രത്താളം 
ജനപ്രതിനിധിേൾക്കും ഉരദ്യാഗസ്ർക്കും ശില്പശാൈ 
ലേറ്് വിരടേഴ്് ചാനല് വഴി തത്സമയം   ോണുന് 
തിന് എ്ാ തരദേശസ്ാപനങ്ളിലം സൗേേ്യമുണ്ാ
യിേിക്കും. രപ്രക്ഷേർക്കുണ്ാകുന് അഭിപ്രായങ്ളും          
സംശയങ്ളും തത്സമയം ശില്പശാൈയിരൈക്് അറി
യിക്കുന്തിനും സൗേേ്യന്മാരുക്ിയിട്ടുണ്്.




നവംബര്

ന്ചാവ്വ

9.00 - 10.15 am േജിസ് രരേഷൻ
സെഷന് 1 ഉദ്ഘാടനം

10.30 - 10.45 am സ്ാഗതം ശ്നീ. ന്ചറിയാൻ ഫിൈിപെ്
 രോർ്ിരനറ്ർ, നവരേേളം േർമ്മപദ്ധതി

10.45 -11.00 am അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം ശ്നീ.എ.സി. ന്മായ്നീൻ
 ബഹു.തരദേശസ്യംഭേണവകുപെ്മന്തി
11.00 - 11.20 am മുഖ്യപ്രഭാഷണം ശ്നീ.േരമശ് ന്ചന്ിത്തൈ
 ബഹു.പ്രതിപക്ഷരനതാവ്

11.20 am - 12.45 pm  ശില്പശാൈ  ശ്നീ.പിണറായി വിജയൻ
ഉദ്ഘാെനവം വിഷയാവതേണവം ബഹു.മുഖ്യമന്തി

12.45 - 1.00 pm മിഷനുേളുന്െ ശ്നീ. രൊം രജാസ് ഐ.എ.എസ്.
ഏരോപനം - സർക്ാർ ോഴ്ചപൊെ് ചനീഫ് ന്സക്രട്ടറി

രവദിയില്  ശ്നീ. വി.ന്േ. പ്രശാന്ത്
സാന്ിദ്ധ്യം  രമയർ,  തിരുവനന്തപുേം രോർപെരറഷൻ
  ശ്നീ. വി.ന്േ. മധു, പ്രസി്റെ്, ജി്ാപഞ്ായത്ത് 
  പ്രസി്റെ്സ് രചംബർ
  ശ്നീ. രതാട്ടത്തില് േവനീന്ദ്രൻ
  പ്രസി്റെ്, രമരയഴ്് േൗൺസില്, രേേള
  അ്്. ന്േ.തുളസനീഭായ് പത്മനാഭൻ 
  പ്രസി്റെ്, ഗ്ാമപഞ്ായത്ത്അരസാസിരയഷൻ
  ശ്നീ. വി.വി. േരമശൻ 
  ന്ചയർമാൻ,  രചംബർ ഓഫ് മുനിസിപെല് ന്ചയർന്മൻ
  ശ്നീ. ആർ. സുഭാഷ്
   പ്രസി്റെ്, ര്ാക്്പഞ്ായത്ത്അരസാസിരയഷൻ  
1.00 -2.00 pm  ഉച്ചഭക്ഷണം

സെഷന് 2 
ലൈഫ് മിഷന് അവലൈാകനവം ഭാവിപരിപാടികളം

2.00 - 2.15 pm  അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം ശ്നീ.എ.സി. ന്മായ്നീൻ
 ബഹു.തരദേശസ്യംഭേണവകുപെ്മന്തി
2.15 - 3.00 pm  പ്രവർത്തന ശ്നീ. െി.ന്േ.രജാസ് ഐ.എ.എസ്. 
അവരൈാേനം അ്നീ.ചനീഫ് ന്സക്രട്ടറി, തരദേശസ്യംഭേണവകുപെ്
 ശ്നീ. പി.എച്ച്. കുേ്യൻ ഐ.എ.എസ്. 
 അ്നീ. ചനീഫ് ന്സക്രട്ടറി, റവനയൂ & ഹൗസിങ്്
ഭാവിപ്രവർത്തനപേിപാെിയും  ശ്നീ. എം. ശിവശകെർ ഐ.എ.എസ്. 
ധനോേ്യക്രമനീേേണങ്ളും ചനീഫ് എക്ി. ഓഫനീസർ, ലൈഫ് മിഷൻ  
 ശ്നീ. എ.അജിത്കുമാർ ഐ.എ.എസ്.(റിട്ട)
 മാരനജിങ്് ്യറടേർ, KURDFC
നിർമ്മാണ നിർ വ്വഹണത്തില് ശ്നീ. എസ്.ഹേിേിരഷാർ ഐ.എ.എസ്. 
MGNREGS, കുടുംബശ്നീ നിർമ്മാണ എക്ിേയൂട്ടനീവ് ്യറടേർ, കുടുംബശ്നീ 
യൂണിറ്റുേളുമായുള്ള സംരയാജനം ശ്നീമതി ദിവ്യ എസ്.അയ്യർ ഐ.എ.എസ്.  
 മിഷൻ ്യറടേർ, MGNREGS 



3.00 - 3.30 pm വകുപ്പുതൈ  ശ്നീ.എ.ന്േ.ബാൈൻ
പദ്ധതിസംരയാജനം ബഹു.പട്ടിേജാതി-പട്ടിേവർഗ്ഗ-പിരന്ാക് സമുദായ രക്ഷമവകുപെ് മന്തി

 ശ്നീ.െി.പി.ോമകൃഷ്ണൻ
 ബഹു.ന്താഴില് വകുപെ്മന്തി

 ശ്നീമതി ന്ജ.രമഴ്ിക്കുട്ടി അമ്മ 
 ബഹു.ഫിഷറനീസ് വകുപെ് മന്തി
3.30 - 4.30 pm ചർച്ച അ്്. പി.വിശ്ംഭേപണിക്ർ
(നയിക്കുന്ത് തരദേശസ്യംഭേണ ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് അരസാസിരയഷൻ
സ്ാപന അരസാസിരയഷൻ ശ്നീ. ന്േ. ശ്നീധേൻ, രചംബർ ഓഫ് മുനിസിപെല് ന്ചയർന്മൻ
പ്രതിനിധിേൾ) ശ്നീ. രതാട്ടത്തില് േവനീന്ദ്രൻ, രമരയഴ്് േൗൺസില്
 ശ്നീ. വി.ന്േ. മധു  
 ജി്ാപഞ്ായത്ത് പ്രസി്റെ്സ് രചംബർ
 ശ്നീ. സി.ന്േ.ചാമുണ്ി, ര്ാക്്പഞ്ായത്ത്അരസാസിരയഷൻ

സെഷന്-3 
ഹരിതലകരളം മിഷന് അവലൈാകനവം ഭാവിപരിപാടികളം

4.30 - 4.45 pm അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം ര്ാ.െി.എൻ. സനീമ 
 എക്ി. ലവസ് ന്ചയർരപഴ്ൺ, ഹേിതരേേളം മിഷൻ

കൃഷിവികെനം ഉപമിഷന്
4.45 - 5.00 pm ആമുഖപ്രസംഗം അ്്.വി.എസ്.സുനില് കുമാർ 
 ബഹു.ോർഷിേ വിേസന, േർഷേ രക്ഷമ വകുപെ് മന്തി
5.00 - 5.15 pm പ്രവർത്തന  ശ്നീ.രദരവന്ദ്രകുമാർ സിംഗ് ഐ.എ.എസ്. 
അവരൈാേനവം ഭാവിപേിപാെിേളും  ോർഷിരോത്പാദന േമ്മനീഷണർ

ജൈവിഭവെംരക്ഷണം ഉപമിഷന്
5.15 - 5.30 pm ആമുഖപ്രസംഗം അ്്.മാതയു െി.രതാമസ് 
 ബഹു.ജൈവിഭവവകുപെ്മന്തി
5.30 - 5.45 pm പ്രവർത്തന  ശ്നീമതി െിങ്കു ബിസ്ാൾ ഐ.എ.എസ.് 
അവരൈാേനവം ഭാവിപേിപാെിേളും  പ്രിൻസിപെല് ന്സക്രട്ടറി, ജൈവിഭവവകുപെ്

ശുചിത്വ-മാൈിന്യെംസ്ക്കരണം ഉപമിഷന്
5.45 - 6.00 pm പ്രവർത്തന ശ്നീ. െി.ന്േ.രജാസ് ഐ.എ.എസ്.
അവരൈാേനവം ഭാവിപേിപാെിേളും അ്നീഷണല് ചനീഫ് ന്സക്രട്ടറി , തരദേശസ്യംഭേണവകുപെ്
6.00 - 7.00 pm ചർച്ച ശ്നീ. ബാബു പറരശേേി
(നയിക്കുന്ത് തരദേശസ്യംഭേണ ജി്ാപഞ്ായത്ത് പ്രസി്റെ്സ് രചംബർ 
സ്ാപന അരസാസിരയഷൻ ശ്നീ. എം. മുഹമ്മദ് സൈിം
പ്രതിനിധിേൾ) രചംബർ ഓഫ് മുനിസിപെല് ന്ചയർന്മൻ
 ശ്നീ. വി.ന്േ. പ്രശാന്ത്, രമരയഴ്് േൗൺസില്
 ശ്നീ. എസ്. നാസറുദേനീൻ 
 ഗ്ാമ പഞ്ായത്ത് അരസാസിരയഷൻ
 ശ്നീ. പി.െി. രപാൾ 
 ര്ാക്്പഞ്ായത്ത്അരസാസിരയഷൻ

7.00 - 9.00 pm േൈാപേിപാെിേൾ - തുെർന്് ഭക്ഷണം




സെഷന് 4 

സപാതുവിദ്യാഭ്യാെെംരക്ഷണയജ്ം
അവലൈാകനവം ഭാവിപരിപാടികളം

          9.30 - 9.45 am  ന്പ്രാഫ. സി. േവനീന്ദ്രനാഥ്
          അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം ബഹു.വിദ്യാഭ്യാസവകുപെ്മന്തി
          9.45 - 10.00 am ശ്നീ.എ.ഷാജഹാൻ ഐ.എ.എസ്.
         പ്രവർത്തന അവരൈാേനം ന്സക്രട്ടറി, ന്പാതുവിദ്യാഭ്യാസം 
         10.00 - 10.15 am ശ്നീ.ന്േ.വി.രമാഹൻകുമാർ ഐ.എ.എസ്.
         ഭാവി പ്രവർത്തനപേിപാെി ന്പാതുവിദ്യാഭ്യാസ്യറടേർ & സി.ഇ.ഒ -   
  (ഇൻചാർജ്്), ന്പാതുവിദ്യാഭ്യാസസംേക്ഷണയജ്ം
           10.15 - 11.15 am ചർച്ച ശ്നീ. എ.ജി.സി. ബഷനീർ
 (നയിക്കുന്ത് ജി്ാപഞ്ായത്ത് പ്രസി്റെ്സ് രചംബർ 
 തരദേശസ്യംഭേണ സ്ാപന ശ്നീ. സാബു ന്േ. രജക്ബ്്
 അരസാസിരയഷൻ പ്രതിനിധിേൾ) രചംബർ ഓഫ് മുനിസിപെല് ന്ചയർന്മൻ
  അ്്. വി. ോരജന്ദ്രബാബു, രമരയഴ്് േൗൺസില്
  ശ്നീ. എം.െി. അബ്ദുൾ ജബ്ാർ 
  ഗ്ാമ പഞ്ായത്ത് അരസാസിരയഷൻ
  ശ്നീ. പി.ഖാൈിദ് മാസ്റ്റർ
  ര്ാക്്പഞ്ായത്ത്അരസാസിരയഷൻ

സെഷന് 5
ആര്ദം മിഷന്- അവലൈാകനവം ഭാവിപരിപാടികളം

11.15 - 12.00 noon 
അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം ശ്നീമതി ന്േ.ന്േ.ലശൈജ െനീച്ചർ
 ബഹു.ആരോഗ്യം-സാമൂഹ്യനനീതിവകുപെ് മന്തി
12.00 - 12.10 pm   
പ്രവർത്തന അവരൈാേനം ശ്നീ. ോജനീവ് സദാനന്ദൻ ഐ.എ.എസ്. 
 അ്നീഷണല് ചനീഫ് ന്സക്രട്ടറി, ആരോഗ്യവകുപെ്
12.10 - 12.20 pm   ര്ാ. ബി. ഇേ് ബാല്
ആർദ്ം മിഷനില് ന്മമ്പർ, രേേള സംസ്ാന ആസൂത്രണ രബാർ്്
തരദേശഭേണ സ്ാപനങ്ളുന്െ പകെ്
12.15 - 12.30 pm ശ്നീ. രേശരവന്ദ്രകുമാർ  ഐ.എ.എസ്.
ഭാവിപ്രവർത്തന പേിപാെി സി.ഇ.ഒ, ആർദ്ം മിഷൻ

12.30 - 1.00 pm ചർച്ച ശ്നീമതി ആശ സനില്
(നയിക്കുന്ത് തരദേശസ്യംഭേണ ജി്ാപഞ്ായത്ത് പ്രസി്റെ്സ് രചംബർ
സ്ാപന അരസാസിരയഷൻ  ശ്നീ. ന്േ.ന്േ. നാസർ  
പ്രതിനിധിേൾ) രചംബർ ഓഫ് മുനിസിപെല് ന്ചയർന്മൻ

 ശ്നീമതി സൗമിനി ന്ജയി ൻ, രമരയഴ്് േൗൺസില്
 ശ്നീ. രതാമസ് വക്ത്താനം
 ഗ്ാമ പഞ്ായത്ത് അരസാസിരയഷൻ
 ശ്നീമതി വി.പി. ജാനേി 
  ര്ാക്്പഞ്ായത്ത്അരസാസിരയഷൻ
1.00 - 2.00 pm ഉച്ചഭക്ഷണം

നവംബര്

ബുധൻ



സെഷന് - 6
മിഷനുകളസട ൊമ്പത്ിക വശങ്ങളം

ജനകീയാസൂത്രണവമായുള്ള ഏലകാപനവം
2.00 - 2.15 pm 

           അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം ര്ാ. വി.ന്േ. ോമചന്ദ്രൻ
 ലവസ്ന്ചയർമാൻ, രേേള സംസ്ാന ആസൂത്രണ രബാർ്്
2.15 - 2.30 pm   
വിഷയാവതേണം ര്ാ.െി.എം.രതാമസ് ഐസേ് 
നവരേേളം േർമ്മപദ്ധതിയുന്െ ബഹു. ധനോേ്യവകുപെ് മന്തി
സാമ്പത്തിേ വശങ്ൾ
2.30 - 2.40 pm   
വിഷയാവതേണം: േർമ്മപദ്ധതിയും ര്ാ. ന്േ.എൻ. ഹേിൈാല്
ജനേനീയാസൂത്രണവമായുള്ള  ന്മമ്പർ, രേേള സംസ്ാന ആസൂത്രണ രബാർ്്
ഏരോപനവം

2.40 - 2.50 pm   
വിഷയാവതേണം ര്ാ. വി. രവണു ഐ.എ.എസ്.  
പ്രളയാനന്തേ വിേസന ോഴ്ചപൊെ് സി.ഇ.ഒ, റനീ ബില്്്  രേേള ഇനിരഷ്യറ്നീവ്
2.50 - 3.00 pm   
നവരേേളം േർമ്മ പദ്ധതിയില് ര്ാ. രജായ് ഇളമൺ 
േിൈയുന്െ ചുമതൈേൾ ്യറടേർ, േിൈ

സെഷന് - 7
െമാപനം

3.00 - 3.10 pm ശ്നീ. സി.എസ്. േഞ്ിത്
സ്ാഗതം സർക്ാേിന്റെ വിേസന ഉപരദഷ്ാവ്   
3.10 - 4.00 pm 
രക്രാ്നീേേണസരന്ദശം  ശ്നീ.പിണറായി വിജയൻ
 ബഹു.മുഖ്യമന്തി
4.00 - 4.45 pm ശ്നീ.ഇ.ചന്ദ്രരശഖേൻ, ബഹു.റവനയുവകുപെ്മന്തി

ആശംസേൾ ശ്നീ.എ.ന്േ.ശശനീന്ദ്രൻ, ബഹു.ഗതാഗതവകുപെ്മന്തി

 ശ്നീ.ോമചന്ദ്രൻ േെന്പെള്ളി, ബഹു.തുറമുഖവകുപെ്മന്തി

 അ്്.മാതയു െി.രതാമസ്, ബഹു.ജൈവിഭവവകുപെ്മന്തി

 അ്്.വി.എസ്.സുനില് കുമാർ
 ബഹു.ോർഷിേവിേസന, േർഷേരക്ഷമവകുപെ്മന്തി

 ശ്നീമതി ന്േ.ന്േ.ലശൈജ െനീച്ചർ 
 ബഹു.ആരോഗ്യം-സാമൂഹ്യനനീതിവകുപെ്മന്തി

 ന്പ്രാഫ.സി. േവനീന്ദ്രനാഥ്
 ബഹു.വിദ്യാഭ്യാസവകുപെ്മന്തി
4.45 - 5.00 pm 
കൃതജ്ത ര്ാ.വിശ്ാസ് രമത്ത ഐ.എ.എസ്. 
 അ്നീഷണല് ചനീഫ് ന്സക്രട്ടറി, ആസൂത്രണ വകുപെ്


