27

28

മാന്യരേ,
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ
നവകേരളം കർമ്മപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി
ലൈഫ്, ആർദ്രം, ഹരിതകേരളം, പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം
എന്നീ മിഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനം നടന്നുവരികയാണല്ലോ.
ഈ മിഷനുകളുടെ വാർഷിക അവല�ോകനത്തിനും
ഭാവി പരിപാടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും
2018 നവംബര് 27, 28 തീയതികളില്
ഒരു ദ്വിദിന ശില്പശാല
തിരുവനന്തപുരം നാലാഞ്ചിറ ഗിരിദീപം കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ
നടത്തുവാന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ശില്പശാലയില്
മന്ത്രിമാര്, പ്രതിപക്ഷനേതാവ്, വകുപ്പു മേധാവികള്, വിവിധ മിഷന്
പ്രതിനിധികള്, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന അദ്ധ്യക്ഷര്
തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്.
മിഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഭാവിപരിപാടികൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന
ശില്പശാലയിൽ താങ്കളുടെ സജീവ സാന്നിദ്ധ്യം
മുഴുവന് സമയവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
ട�ോം ജ�ോസ് ഐ.എ.എസ്
ചീഫ് സെക്രട്ടറി

തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലെ 21000 ത്തോളം
ജനപ്രതിനിധികള്ക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും ശില്പശാല
കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനല് വഴി തത്സമയം കാണുന്ന
തിന് എല്ലാ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലും സൗകര്യമുണ്ടാ
യിരിക്കും. പ്രേക്ഷകര്ക്കുണ്ടാകുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും
സംശയങ്ങളും തത്സമയം ശില്പശാലയിലേക്ക് അറി
യിക്കുന്നതിനും സൗകര്യമ�ൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

9.00 - 10.15 am	രജിസ് ട്രേഷന്

സെഷന് 1 ഉദ്ഘാടനം

നവംബര്


ച�ൊവ്വ

10.30 - 10.45 am സ്വാഗതം

ശ്രീ. ചെറിയാന് ഫിലിപ്പ്

ക�ോര്ഡിനേറ്റര്, നവകേരളം കര്മ്മപദ്ധതി

ശ്രീ.എ.സി. മ�ൊയ്തീന്

10.45 -11.00 am അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം

ബഹു.തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ്മന്ത്രി

ശ്രീ.രമേശ് ചെന്നിത്തല

11.00 - 11.20 am മുഖ്യപ്രഭാഷണം

ബഹു.പ്രതിപക്ഷനേതാവ്

ശില്പശാല
ഉദ്ഘാടനവും വിഷയാവതരണവും	
12.45 - 1.00 pm മിഷനുകളുടെ
ഏക�ോപനം - സര്ക്കാര് കാഴ്ചപ്പാട്
11.20 am - 12.45 pm

വേദിയില്		
സാന്നിദ്ധ്യം		
		
		
		

ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്
ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീ. ട�ോം ജ�ോസ് ഐ.എ.എസ്.

ചീഫ് സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. വി.കെ. പ്രശാന്ത്

മേയര്, തിരുവനന്തപുരം ക�ോര്പ്പറേഷന്
ശ്രീ. വി.കെ. മധു, പ്രസിഡന്റ്, ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡന്റ്സ് ചേംബര്

ശ്രീ. ത�ോട്ടത്തില് രവീന്ദ്രന്

പ്രസിഡന്റ്, മേയേഴ്സ് കൗണ്സില്, കേരള

		

അഡ്വ. കെ.തുളസീഭായ് പത്മനാഭന്

		
		
		
		
1.00 -2.00 pm		

ശ്രീ. വി.വി. രമേശന്

		

പ്രസിഡന്റ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്അസ�ോസിയേഷന്

ചെയര്മാന്, ചേംബര് ഓഫ് മുനിസിപ്പല് ചെയര്മെന്

ശ്രീ. ആര്. സുഭാഷ്

പ്രസിഡന്റ്, ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്അസ�ോസിയേഷന്

ഉച്ചഭക്ഷണം
സെഷന് 2
ലൈഫ് മിഷന് അവല�ോകനവും ഭാവിപരിപാടികളും
2.00 - 2.15 pm അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം ശ്രീ.എ.സി. മ�ൊയ്തീന്
പ്രവര്ത്തന
അവല�ോകനം

2.15 - 3.00 pm

ഭാവിപ്രവര്ത്തനപരിപാടിയും
ധനകാര്യക്രമീകരണങ്ങളും	

ബഹു.തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ്മന്ത്രി

ശ്രീ. ടി.കെ.ജ�ോസ് ഐ.എ.എസ്.

അഡീ.ചീഫ് സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ്

ശ്രീ. പി.എച്ച്. കുര്യന് ഐ.എ.എസ്.

അഡീ. ചീഫ് സെക്രട്ടറി, റവന്യൂ & ഹൗസിങ്ങ്

ശ്രീ. എം. ശിവശങ്കര് ഐ.എ.എസ്.

ചീഫ് എക്സി. ഓഫീസര്, ലൈഫ് മിഷന്

ശ്രീ. എ.അജിത്കുമാർ ഐ.എ.എസ്.(റിട്ട)
മാനേജിങ്ങ് ഡയറക്ടർ, KURDFC

നിര്മ്മാണ നിര് വ്വഹണത്തില്
ശ്രീ. എസ്.ഹരികിഷ�ോര് ഐ.എ.എസ്.
MGNREGS, കുടുംബശ്രീ നിര്മ്മാണ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, കുടുംബശ്രീ
യൂണിറ്റുകളുമായുള്ള സംയ�ോജനം ശ്രീമതി ദിവ്യ എസ്.അയ്യര് ഐ.എ.എസ്.		
മിഷന് ഡയറക്ടര്, MGNREGS

ശ്രീ.എ.കെ.ബാലന്

3.00 - 3.30 pm വകുപ്പുതല

പദ്ധതിസംയ�ോജനം

ബഹു.പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്ഗ്ഗ-പിന്നോക്ക സമുദായ ക്ഷേമവകുപ്പ് മന്ത്രി

ശ്രീ.ടി.പി.രാമകൃഷ്ണന്
ബഹു.ത�ൊഴില് വകുപ്പ്മന്ത്രി

ശ്രീമതി ജെ.മേഴ്സിക്കുട്ടി അമ്മ
ബഹു.ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി

3.30 - 4.30 pm ചര്ച്ച

(നയിക്കുന്നത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപന അസ�ോസിയേഷന്
പ്രതിനിധികള്)

അഡ്വ. പി.വിശ്വംഭരപണിക്കര്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസ�ോസിയേഷന്
ശ്രീ. കെ. ശ്രീധരന്, ചേംബര് ഓഫ് മുനിസിപ്പല് ചെയര്മെന്
ശ്രീ. ത�ോട്ടത്തില് രവീന്ദ്രന്, മേയേഴ്സ് കൗണ്സില്

ശ്രീ. വി.കെ. മധു

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്സ് ചേംബര്

ശ്രീ. സി.കെ.ചാമുണ്ണി, ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്അസ�ോസിയേഷന്
സെഷന്-3
ഹരിതകേരളം മിഷന് അവല�ോകനവും ഭാവിപരിപാടികളും
4.30 - 4.45 pm അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം	ഡ�ോ.ടി.എന്. സീമ

എക്സി. വൈസ് ചെയർപേഴ്സണ്, ഹരിതകേരളം മിഷന്

കൃഷിവികസനം ഉപമിഷന്
4.45 - 5.00 pm ആമുഖപ്രസംഗം

അഡ്വ.വി.എസ്.സുനില് കുമാര്

5.00 - 5.15 pm പ്രവര്ത്തന

ശ്രീ.ദേവേന്ദ്രകുമാര് സിംഗ് ഐ.എ.എസ്.

അവല�ോകനവും ഭാവിപരിപാടികളും

ബഹു.കാര്ഷിക വികസന, കര്ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി
കാര്ഷിക�ോത്പാദന കമ്മീഷണര്

ജലവിഭവസംരക്ഷണം ഉപമിഷന്

5.15 - 5.30 pm ആമുഖപ്രസംഗം

അഡ്വ.മാത്യു ടി.ത�ോമസ്

5.30 - 5.45 pm പ്രവര്ത്തന

ശ്രീമതി ടിങ്കു ബിസ്വാള് ഐ.എ.എസ്.

അവല�ോകനവും ഭാവിപരിപാടികളും

ബഹു.ജലവിഭവവകുപ്പ്മന്ത്രി

പ്രിന്സിപ്പല് സെക്രട്ടറി, ജലവിഭവവകുപ്പ്

ശുചിത്വ-മാലിന്യസംസ്ക്കരണം ഉപമിഷന്
5.45 - 6.00 pm പ്രവര്ത്തന
ശ്രീ. ടി.കെ.ജ�ോസ് ഐ.എ.എസ്.

അവല�ോകനവും ഭാവിപരിപാടികളും	 അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ്
6.00 - 7.00 pm ചര്ച്ച
ശ്രീ. ബാബു പറശ്ശേരി
(നയിക്കുന്നത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപന അസ�ോസിയേഷന്
പ്രതിനിധികള്)

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്സ് ചേംബര്

ശ്രീ. എം. മുഹമ്മദ് സലിം

ചേംബര് ഓഫ് മുനിസിപ്പല് ചെയര്മെന്
ശ്രീ. വി.കെ. പ്രശാന്ത്, മേയേഴ്സ് കൗണ്സില്

ശ്രീ. എസ്. നാസറുദ്ദീന്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അസ�ോസിയേഷന്

ശ്രീ. പി.ടി. പ�ോള്

ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്അസ�ോസിയേഷന്

7.00 - 9.00 pm	കലാപരിപാടികള് - തുടര്ന്ന് ഭക്ഷണം

സെഷന് 4
പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസസംരക്ഷണയജ്ഞം
അവല�ോകനവും ഭാവിപരിപാടികളും

നവംബര്


ബുധന്

9.30 - 9.45 am

അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം

പ്രൊഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഥ്

ബഹു.വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്മന്ത്രി

9.45 - 10.00 am

ശ്രീ.എ.ഷാജഹാന് ഐ.എ.എസ്.

10.00 - 10.15 am

ശ്രീ.കെ.വി.മ�ോഹൻകുമാർ ഐ.എ.എസ്.

പ്രവര്ത്തന അവല�ോകനം

സെക്രട്ടറി, പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസം

ഭാവി പ്രവര്ത്തനപരിപാടി പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസഡയറക്ടർ & സി.ഇ.ഒ -			
(ഇൻചാർജ്ജ്), പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസസംരക്ഷണയജ്ഞം
		
10.15 - 11.15 am ചര്ച്ച
ശ്രീ. എ.ജി.സി. ബഷീര്
(നയിക്കുന്നത്
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്സ് ചേംബര്
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ശ്രീ. സാബു കെ. ജേക്കബ്ബ്
അസ�ോസിയേഷന് പ്രതിനിധികള്) ചേംബര് ഓഫ് മുനിസിപ്പല് ചെയര്മെന്
		
അഡ്വ. വി. രാജേന്ദ്രബാബു, മേയേഴ്സ് കൗണ്സില്
		
ശ്രീ. എം.ടി. അബ്ദുള് ജബ്ബാര്
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അസ�ോസിയേഷന്

ശ്രീ. പി.ഖാലിദ് മാസ്റ്റര്

		

ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്അസ�ോസിയേഷന്

സെഷന് 5
ആര്ദ്രം മിഷന്- അവല�ോകനവും ഭാവിപരിപാടികളും

11.15 - 12.00 noon

അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം
12.00 - 12.10 pm

ശ്രീമതി കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചര്
ബഹു.ആര�ോഗ്യം-സാമൂഹ്യനീതിവകുപ്പ് മന്ത്രി

പ്രവര്ത്തന അവല�ോകനം

ശ്രീ. രാജീവ് സദാനന്ദന് ഐ.എ.എസ്.

12.10 - 12.20 pm

ഡ�ോ. ബി. ഇക്ബാല്

12.15 - 12.30 pm

ശ്രീ. കേശവേന്ദ്രകുമാര് ഐ.എ.എസ്.

12.30 - 1.00 pm ചര്ച്ച
(നയിക്കുന്നത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപന അസ�ോസിയേഷന്
പ്രതിനിധികള്)

ശ്രീമതി ആശ സനില്

ആര്ദ്രം മിഷനില്
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്ക്
ഭാവിപ്രവര്ത്തന പരിപാടി

അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ആര�ോഗ്യവകുപ്പ്
മെമ്പര്, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബ�ോര്ഡ്

സി.ഇ.ഒ, ആര്ദ്രം മിഷന്

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്സ് ചേംബര്

ശ്രീ. കെ.കെ. നാസര്

ചേംബര് ഓഫ് മുനിസിപ്പല് ചെയര്മെന്

ശ്രീമതി സൗമിനി ജെയി ന്, മേയേഴ്സ് കൗണ്സില്
ശ്രീ. ത�ോമസ് വക്കത്താനം
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അസ�ോസിയേഷന്

ശ്രീമതി വി.പി. ജാനകി

		ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്അസ�ോസിയേഷന്
1.00 - 2.00 pm
ഉച്ചഭക്ഷണം

2.00 - 2.15 pm

സെഷന് - 6
മിഷനുകളുടെ സാമ്പത്തിക വശങ്ങളും
ജനകീയാസൂത്രണവുമായുള്ള ഏക�ോപനവും

അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം

ഡ�ോ. വി.കെ. രാമചന്ദ്രന്

വൈസ്ചെയര്മാന്, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബ�ോര്ഡ്

2.15 - 2.30 pm

വിഷയാവതരണം
ഡ�ോ.ടി.എം.ത�ോമസ് ഐസക്
നവകേരളം കര്മ്മപദ്ധതിയുടെ ബഹു. ധനകാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി
സാമ്പത്തിക വശങ്ങള്
2.30 - 2.40 pm

വിഷയാവതരണം: കര്മ്മപദ്ധതിയും	ഡ�ോ. കെ.എന്. ഹരിലാല്
ജനകീയാസൂത്രണവുമായുള്ള
മെമ്പര്, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബ�ോര്ഡ്
ഏക�ോപനവും
2.40 - 2.50 pm

വിഷയാവതരണം	ഡ�ോ. വി. വേണു ഐ.എ.എസ്.		
പ്രളയാനന്തര വികസന കാഴ്ചപ്പാട് സി.ഇ.ഒ, റീ ബില്ഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്
2.50 - 3.00 pm

നവകേരളം കര്മ്മ പദ്ധതിയില്	ഡ�ോ. ജ�ോയ് ഇളമണ്	
കിലയുടെ ചുമതലകള്	
ഡയറക്ടര്, കില

3.00 - 3.10 pm

സ്വാഗതം

3.10 - 4.00 pm

സെഷന് - 7
സമാപനം
ശ്രീ. സി.എസ്. രഞ്ജിത്

സര്ക്കാരിന്റെ വികസന ഉപദേഷ്ടാവ്

ക്രോഡീകരണസന്ദേശം

ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്

4.00 - 4.45 pm

ശ്രീ.ഇ.ചന്ദ്രശേഖരന്, ബഹു.റവന്യുവകുപ്പ്മന്ത്രി
ശ്രീ.എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്, ബഹു.ഗതാഗതവകുപ്പ്മന്ത്രി
ശ്രീ.രാമചന്ദ്രന് കടന്നപ്പള്ളി, ബഹു.തുറമുഖവകുപ്പ്മന്ത്രി
അഡ്വ.മാത്യു ടി.ത�ോമസ്, ബഹു.ജലവിഭവവകുപ്പ്മന്ത്രി
അഡ്വ.വി.എസ്.സുനില് കുമാര്

ആശംസകള്

ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി

ബഹു.കാര്ഷികവികസന, കര്ഷകക്ഷേമവകുപ്പ്മന്ത്രി

ശ്രീമതി കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചര്

ബഹു.ആര�ോഗ്യം-സാമൂഹ്യനീതിവകുപ്പ്മന്ത്രി

പ്രൊഫ.സി. രവീന്ദ്രനാഥ്

ബഹു.വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്മന്ത്രി
4.45 - 5.00 pm

കൃതജ്ഞത	ഡ�ോ.വിശ്വാസ് മേത്ത ഐ.എ.എസ്.

അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ആസൂത്രണ വകുപ്പ്

