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ജല സംര�ണ �പവർ�ന�ൾ / നീർ�ാലുകൾ, ജലേ�സാത�ുകൾ പുനരു�ീവനം            
വിവിധ വകു�ുകളുേടയും ഏജൻസികളൂേടയും ഏേകാപനം.
ശുചിത�ം/ ഖരമാലിന�സംസ്�രണം / �ദവ മാലിന�സംസ്�രണം
കൃഷി / തരിശുരഹിത പ�ായ�് / കൃഷി അനുബ� േമഖലകൾ
കാലാവ�ാവ�തിയാനവും പരി�ിതിയും / പ��ുരു�ുകൾ / വൃ�വൽ�രണം
ദുര� നിവാരണം
സ്�തീ ശാ�ീകരണം
തേ�ശഭരണവും ഗേവർണൻസും
േസവനലഭ�തയും ഗുണനിലവാരവും
ആേരാഗ�വും �പതിേരാധ �പവർ�ന�ളും
പാർ�ിട�ിെല മുേ��ം
െപാതു വിദ�ാഭ�ാസവും ഗുണനിലവാരവും
പ�ികജാതി േ�മ �പവർ�ന�ൾ
പ�ികവർ�േ�മ �പവർ�ന�ൾ
ഭി�േശഷി �പവർ�ന�ൾ
ബാലസൗഹൃദ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ
സാ��ന ചികിൽസാ പരിപാടികൾ
സംരംഭ�ളും വികസനവും

ജനകീയാസൂ�തണം ഇരുപ�ിയ�ാം വർഷ�ിേല�് കട�ുകയാണ്. നവേകരളം കർ�
പ�തിയും ദുര� നിവാരണ പ�തിയും ഇ�് െകാവിഡിെനതിെര നട�ു�തുൾെ�െട
നാളിതുവെര നട�ിയ �പവർ�ന�ളും തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�െള എ�തേ�ാളം
ശ�ിെ�ടു�ിെയ�ത് േദശീയതല�ിൽ �ശ�ി�െ�ടു�താണ്. മ�ു സം�ാന�ൾ�ും
അവ �പേചാദനമാണ്.
 
േകാവിഡ് കാല�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ നട�ിയ മികവു� �പവർ�ന�ൾ
ഒരുമയുെട �പതിേരാധഗാഥ, െകാവിഡാന�ര തേ�ശഭരണം, കരുതലിെ� കരസ്പർശം എ�ീ
േഫസ്ബു�്  �പീമിയർ ൈലവ് സീരീ�ിലും െമയ് 9, 10 തീയതികളിൽ നട�ിയ േദശീയ
െവബിനാറിലും അവതരി�ി�ുകയു�ായേ�ാ. ഈ അവതരണ�െള�ാം തെ�
�പശംസനീയമായിരു�ു. ഇതിെ� പ�ാ�ല�ിൽ, കഴി� കാല�ളിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ നട�ാ�ിയ �ശേ�യവും മികവു�തുമായ �പവർ�ന�ൾ അവതരി�ി�ു
�തിനായി ഒരു േദശീയ െവബിനാർ സീരീസ് സംഘടി�ി�ു�തിന് തുട�ം കുറി�ുകയാണ്.
കില, ഹരിതേകരളം മിഷൻ, ഗുലാ�ി ഇൻ�ി��ൂ�് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആ�് ടാക്േസഷൻ (ഗിഫ്�്)
എ�ിവയുെട സംയു� േനതൃത��ിൽ ആണ് ഇത് സംഘടി�ി�ു�ത്.
 
2020 ജൂൈല 4 മുതൽ എ�ാ ആഴ്ചകളിലും 2 മണി�ൂർ വീതമു� െസഷനുകളിലായി
െവബിനാർ സംഘടി�ി�ു�താണ്. ഒരു തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ിന് ഒരു വിഷയ�ിൽ
ശരാശരി 15 മിനി�് അവതരണം നട�ാവു�താണ്. ഓേരാ തവണയും ശരാശരി 6 തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ളുെട അവതരണവും തുടർ�് പാനലിെ� �പതികരണ�ളും എ�
രീതിയിലാണ് ഇത് �കമീകരി�ു�ത്. വിഷയ േമഖലടി�ാന�ിലാണ് അവതരണം. ഓേരാ
ദിവസെ�യും അവതരണം ഓേരാ വിഷയെ� അടി�ാനമാ�ിയാകും. ചുവെട േചർ�
വിഷയ�ൾ ആണ് പരിഗണി�ു�ത്.
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താൽ�ര�മു� എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�ും അവരുെട മിക�
�പവർ�ന�ൾ അവതരി�ി�ു�തിന് അവസരം ഒരു�ുകയാണ്. അതിനായി
https://www.kila.ac.in/appweb ലി�ിൽ രജി�ർ െച�ുക. ഒ�ിൽ കൂടുതൽ
വിഷയേമഖലകളിൽ രജി�ർ െച�ാം. 2020 ജൂൺ 30 വെര രജി�ർ െച�ാൻ
അവസരമു�ാകും.
 
തുടർ�് ഓേരാ തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപനവും അതാതു വിഷയ�ിനനുസരി�് 15 മിനി�്
ൈദർഘ�മു� വീഡിേയാ ത�ാറാ�ി അയ�ു തരണം. േദശീയ െവബിനാർ ആയതിനാൽ
ഇം�ീഷ് സബ് ൈട�ിൽ / േവായിസ്  ഓവർ േചർ�ണം. ഹി�ി കൂടി േചർ�ാൻ സാധി�ു
െമ�ിൽ ന�്. വീഡിേയായിൽ �പതിപാദി�ി�ു� കാര��ളുെട മൂ�ു േപജിൽ കവിയാ�
കുറി�ും േവണം. ഓേരാ വിഷയം സംബ�ി�ും േദശീയ തല�ിൽ വിദ�്ധരട�ിയ പാനൽ
ആകും ഉ�ാകുക. അവർ�് അവതരണ�ൾ സംബ�ി� വീഡിേയായും, കുറി�ും അവത
രണ�ിന് മു�ായി നൽേക�തു�്.
 
ഇവ ത�ാറാ�ാൻ എെ��ിലും തര�ിലു� സാേ�തിക സഹായം ആവശ�മുെ��ിൽ
കിലെയേയാ (അനൂപ്  െമാൈബൽ: +918606007779) ഹരിതേകരളം മിഷെനേയാ
വി.രാേജ��ൻ നായർ (േഫാൺ : +919188120310) ബ�െ�ടാവു�താണ്.
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