വൈഗ 2020 സെഷൻ പ്ലാൻ
04th ജനുവരി 2020
പ്രധാന വേദി (വേദി 1)
സെഷൻ I
10.00 മണിക്ക്

ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം

2.30-4.40 മണി

വാഴപ്പഴമേഖലയിലെ സാധ്യതകൾ - ഉത്പാദനവും കയറ്റുമതിയും

അദ്ധ്യക്ഷന്:
		

ഡ�ോ.പി.ഇന്ദിരാദേവി

ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ:
		

ശ്രീമതി മേരി ത�ോമസ്

ഗവേഷണവിഭാഗം മേധാവി,
		കേരള കാർഷികസർവ്വകലാശാല
കൃഷി അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ (പ്ലാനിംഗ് )
		കാര്ഷികവികസന കര്ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്

2.30-2.40 മണി

അദ്ധ്യക്ഷന്റെ
ആമുഖ പ്രഭാഷണം

2.40-2.55 മണി

വാഴപ്പഴം-നൂതന ഉത്പാദന
മാർഗ്ഗങ്ങൾ

ഡ�ോ. പി.ബി.പുഷ്പലത

2.55-3.10 മണി

വാഴപ്പഴം-സംസ്കരണവും
മൂല്യവർദ്ധനവും	

ഡ�ോ.കെ.എൻ.ശിവ

		

പ്രൊഫ. & ഹെഡ്, ബനാന റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ, കണ്ണാറ
പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ്, ദേശീയ വാഴ ഗവേഷണകേന്ദ്രം,
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി

3.10-3.25 മണി
വാഴപ്പഴ കയറ്റുമതി സാധ്യതകള്	
		
3.25-3.40 മണി	കയറ്റുമതിയ്ക്ക് അനുയ�ോജ്യമാം
രീതിയിൽ ര�ോഗകീടനിയന്ത്രണം
		

ശ്രീമതി.തങ്കം രാമചന്ദ്രന്

3.40-4.30 മണി അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കൽ
		

ശ്രീ.കാവേ ഏഴിലൻ

		

ശ്രീ.കെ.പി.പ്രശാന്ത്

അസി.ജനറല് മാനേജര്, അപേഡ

ഡ�ോ. അനിതാ ചെറിയാൻ

പ്ലാന്റ് പാത്തോളജി വിഭാഗം, ക�ോളേജ് ഓഫ് ഹ�ോർട്ടികൾ
		ച്ചർ, കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
എക്സ്പ�ോർട്ടര്-തിരുപ്പൂർ

	സെക്രട്ടറി, മറ്റത്തൂർ ലേബർ ക�ോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സ�ൊസൈറ്റി
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ശ്രീ.രാജ നാരായണൻ
വാഴ കർഷകൻ, തൃശൂർ

		
		

ഡ�ോ.കെ.കെ.സുരേന്ദ്രനാഥ കൈമൾ

	കൺവീനർമാർ
		

ഡ�ോ.വിമി ലൂയീസ്

		
		

ശ്രീമതി എം.ആർ രാജശ്രീ

റിപ്പോർട്ടർമാർ:
		

ഡ�ോ.ദീപാ ജെയിംസ്

4.30-4.40 മണി

ചർച്ച ഉപസംഹാരം

		

വാഴപ്പഴ സംരംഭകൻ, തൃശൂർ

പ്രൊഫ. ബി.ആർ.എസ്, കണ്ണാറ
കൃഷി ജ�ോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, കൃഷി ഡയറക്ടറേറ്റ്
അസി. പ്രൊഫസർ, കെ.വി.കെ, തൃശൂർ

ശ്രീമതി. സ്മിതാ സി.ഫ്രാൻസിസ്

കൃഷി ഓഫീസർ, കൃഷിഭവൻ, അടാട്ട്, തൃശൂർ

വേദി 2
സെഷൻ I
2.30- 4.10 മണി

വിഷയം: സുസ്ഥിര കാർഷികവികസനം മൂല്യവർദ്ധനവിലൂടെ
സുസ്ഥിര കൃഷിയും മൂല്യവർദ്ധനവും

2.30-2.50 മണി വിഷയാവതരണം
		

ശ്രീ.ദേവേന്ദ്രകുമാർ സിംഗ് ഐ.എ.എസ്

2.50-3.10 മണി
മുഖ്യപ്രഭാഷണം
		

പ്രൊഫ.രമേശ് ചന്ദ്

കാർഷിക�ോത്പാദന കമ്മീഷണർ & അഡീഷണൽ ചീഫ്
		സെക്രട്ടറി, കേരള സർക്കാർ
മെമ്പര്, നീതി ആയ�ോഗ്

3.10-3.30 മണി
അവതരണം	ഡ�ോ. സതേന്ദ്രര് സിംഗ് ആര്യ
		
സി.ഇ.ഒ, അഗ്രികൾച്ചറൽ സ്കിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ
3.30-3.50 മണി

സുസ്ഥിര കൃഷിയും മൂല്യവർദ്ധനവും	 പ്രൊഫ.ആർ.ചന്ദ്രബാബു

		വൈസ് ചാൻസലർ, കേരള കർഷക സർവ്വകലാശാല

3.50-4.00 മണി		
		

ഡ�ോ.വി.വി.സദാമതെ
മുൻ ഉപദേഷ്ടാവ് (കൃഷി), പ്ലാനിംങ് കമ്മീഷൻ, ഭാരത സർക്കാർ

4.00-4.10 മണി	മ�ോഡറേറ്റര്	ഡ�ോ. രത്തന് കേല്ക്കര് ഐ.എ.എസ്
		
സെക്രട്ടറി (കൃഷി)
ചർച്ച (10 മിനിട്ട് )
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സെഷൻ-2

4.30-5.55 മണി

നയപരമായ ഇടപെടൽ, സംസ്കരണം, കയറ്റുമതി, വിപണി ബന്ധങ്ങൾ

4.30-4.45 മണി മുഖ്യപ്രഭാഷണം
		

ശ്രീ.എസ്.എസ്.നാഗേഷ്

4.45-5.00 മണി വിഷയാവതരണം
		

ശ്രീ.മിൻഹാജ് ആലാം ഐ.എ.എസ്

5.00-5.15 മണി		
		

ഡ�ോ.സി.അനന്തരാമകൃഷ്ണൻ

5.15-5.30 മണി അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കൽ
		

ശ്രീ.നവാസ് മീരാൻ

5.30-5.45 മണി	ടെക്ന�ോ ബിസിനസ്
ഇൻകുബേഷൻ	

ഡ�ോ.വി.വി.വേണുഗ�ോപാലൻ

അഗ്രി ചീഫ്, കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബ�ോർഡ്
ജ�ോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, ഭക്ഷ്യസംസ്കരണ വ്യവസായ വകുപ്പ്,
ഭാരതസർക്കാർ

		

ഡയറക്ടർ, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ്,
തഞ്ചാവൂർ

		

എം.ഡി & ചെയർമാൻ, ഈസ്റ്റേൺ മസാല
(പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ്, എൻഐഐഎസ്റ്റി, പാപ്പനംക�ോട് )

ചർച്ച് 10 മിനിട്ട്

05th ജനുവരി 2020
(പ്രധാന വേദി) വേദി 1
സെഷൻ 1
10.00-1.00 മണി

ചെറുധാന്യങ്ങൾ ആര�ോഗ്യത്തിനും ആദായത്തിനും

അദ്ധ്യക്ഷന്
		

ഡ�ോ.ബി.ദയാകർ റാവു

ഉപാധ്യക്ഷൻ	
		

ഡ�ോ.എ.എസ്.അനിൽകുമാർ

		

ഹെഡ്, ഇൻകുബേഷൻ വിഭാഗം, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
മില്ലറ്റ് റിസർച്ച്, ഹൈദരാബാദ്

അസ�ോസിയേറ്റ് ഡയറ്കടർ ഓഫ് റിസർച്ച്, ദക്ഷിണമേഖല,
		കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല

10.00-10.30 മണി ആമുഖപ്രഭാഷണം
അദ്ധ്യക്ഷന്
10.30-10.50	ചെറുധാന്യഉത്പന്നങ്ങളുടെ
വാണിജ്യസാധ്യതകൾ

ഡ�ോ.രവികേശവൻ.ആർ

		

(പ്രൊഫ. & ഹെഡ്, ചെറുധാന്യ വിഭാഗം, തമിഴ്നാട് കാർഷിക
സർവ്വകലാശാല

10.50-11.10 മണി

ഡ�ോ.ശാന്തകുമാർ

ചെറുധാന്യങ്ങളിലെ
നൂതന സാധ്യതകൾ

		

സീനിയർ പ്രൊഫ & മില്ലറ്റ് ബ്രീഡർ, ദാർവാഡ് കാർഷിക
സർവ്വകലാശാല
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11.10-11.30 മണി	ചെറുധാന്യങ്ങൾ: നാളെയുടെ	
സൂപ്പർ ഫുഡ്	

ശ്രീമതി. ലക്ഷ്മി ആർ.പിള്ള

മാനേജർ, ഐസിആർഐഎസ്എറ്റി, ഹൈദരാബാദ്

11.30-11.50	ചെറുധാന്യങ്ങളിൽ മൂല്യവർദ്ധനവ്	 ശ്രീമതി. ബിന്ദു ഗൗരി
		
ക�ോ-ഓര്ഡിനേറ്റര്, അഗ്രി ബിസിനസ് സ്കൂള് ഫ�ോര്,
		വുമണ്, കെ.വി.കെ. ക�ോയന്പത്തൂര്

11.50-12.10	ചെറുധാന്യങ്ങളിൽ സംരംഭകത്വ
സാധ്യതകള്	

ഡ�ോ. നിഷ.പി

12.10-12.30	ചെറുധാന്യകൃഷി
	കേരളത്തിൽ (ഗവേഷണം)

ഡ�ോ.ഷീബാ റബേക്കാ ഐസക്

12.3--12.40 മണി	കേരള സർക്കാരിന്റെ
മില്ലറ്റ് വില്ലേജ് പദ്ധതിവിജയഗാഥ

ശ്രീ.സുരേഷ്.ബി

12.40-12.50 മണി അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കൽ- കർഷകൻ	

ശ്രീ.കുട്ടിയണ്ണൻ മൂപ്പൻ

		

ശാസ്ത്രജ്ഞ, ദേശീയശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ്,
പാപ്പനംക�ോട്

അഗ്രോണമി വിഭാഗം പ്രൊഫസർ, കാർഷിക ക�ോളേജ്,
		വെള്ളായണി

		
12.50-1.00 മണി

ചർച്ച ഉപസംഹാരം

പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ, വയനാട്

അട്ടപ്പാടി

	കൺവീനർമാർ:
		

ഡ�ോ. പ്രമീള പി

		
		

ശ്രീമതി. ശ്രീകുമാരി ബി

റിപ്പോർട്ടർമാർ
		

ഡ�ോ. സവിതാ ആന്റണി

		
		

ശ്രീമതി. ദിവ പി.പി

പ്രൊഫസർ (അഗ്രോണമി), ക�ോളേജ് ഓഫ് ഹ�ോർട്ടികൾ
		ച്ചർ, വെള്ളാനിക്കര

സെഷൻ II

3.00-5.30 മണി

പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ, പാലക്കാട്
അസി. പ്രൊഫ, അഗ്രോണമി, ക�ോളേജ് ഓഫ് ഹ�ോർട്ടികൾച്ചർ
കൃഷി ഓഫീസർ, കൃഷിഭവൻ, എസ്.എൻ.പുരം

പൂകൃഷിയിലെയും പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണത്തിലെയും വാണിജ്യസാധ്യതകൾ

അദ്ധ്യക്ഷന്
		

ഡ�ോ.യു.ശ്രീലത

ഉപാധ്യക്ഷൻ	
		

ശ്രീമതി. യു.കവിത

പ്രൊഫ. & ഹെഡ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്ള�ോറികൾച്ചർ,
		ക�ോളേജ് ഓഫ് ഹ�ോർട്ടികൾച്ചർ, വെള്ളാനിക്കര
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3.00-3.10 മണി

അദ്ധ്യക്ഷന്റെ ആമുഖ പ്രഭാഷണം

3.10-3.40 മണി

ഫ്ള�ോറികൾച്ചർ-ഇൻഡ�ോഡച്ച് അനുഭവങ്ങൾ

കൃഷി അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ, സംസ്ഥാന ഹ�ോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ

ശ്രീ.അഷിഷ് ഫഡ്കെ

സീനിയർ മാനേജർ, കെഎഫ് ബയ�ോ പ്ലാന്റ്, പൂനെ

3.40-4.00 മണി വാണിജ്യ നഴ്സറി ബിസിനസ്
	കേരളത്തിലെ സാധ്യതകൾ

ഡ�ോ.എ.പ്രേമ

4.00-4.20 മണി

ശ്രീ.ഷാജിമ�ോൻ ഇ.കെ

പ്രൊഫസർ, എക്കണ�ോമിക്സ് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ്
		ക�ോളേജ് ഓഫ് ഹ�ോർട്ടികൾച്ചർ, കെഎയു

പുഷ്പകയറ്റുമതിക്കാരുമായി
അനുഭവം പങ്കിടൽ

മലപ്പുറം

4.20-4.40 മണി		
		

ശ്രീ.വിനു കാർത്തികേയൻ

4.40-5.00 മണി		
		

ശ്രീ. സ�ോജൻ വല്ലമറ്റം

5.00-5.30 മണി

ഉദ്യാനകർഷകൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഉദ്യാനകർഷകൻ, കാന്തല്ലൂർ

ചർച്ചയും സമാപനവും സംഗ്രഹവും	 അദ്ധ്യക്ഷനും ഉപാദ്ധ്യക്ഷനും

	കൺവീനർമാർ
		

ഡ�ോ. റഫീക്കർ

		

ശ്രീമതി.സക്കീന.ഐ

റിപ്പോർട്ടർമാർ
		

ഡ�ോ. അനുപമ റ്റി.വി

		

ഡ�ോ. സ്വപ്ന എസ്സ്

(അസി.പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്ള�ോറികൾച്ചർ,
		വെള്ളായണി അഗ്രികൾച്ചർ ക�ോളേജ് )

		

ജ�ോയിന്റ് ഡയറക്ടര്, എസ്എച്ച്എം
(അസി. പ്രൊഫ, ഹ�ോർട്ടികൾച്ചർ ക�ോളേജ്, കെ.എ.യു)
കൃഷി ഓഫീസർ, കൃഷിഭവൻ, ക�ൊടകര, തൃശൂർ

വേദി 2
സെഷൻ 1
10.00-11.35 മണി വിഷയം: മൂല്യവർദ്ധനവ് പ്രധാന വിളകളിൽ-ചക്ക
10.00-10.15 മണി മുഖ്യവിഷയാവതരണം

ശ്രീ.ശ്രീപദ്രേ

10.15-10.30

ശ്രീ.ജെയിംസ് ജ�ോസഫ്

വ്യവസായികളുമായി അനുഭവം
പങ്കിടൽ

(ചക്ക ഗ്ലോബർ അമ്പാസിഡർ, കാസർഗ�ോഡ് )

JACKPOINT 365 ന്റെ സ്ഥാപകൻ

10.30-10.45 മണി	കാർഷിക ഉത്പാദക കമ്പനിയുടെ
അനുഭവം പങ്കിടൽ

ശ്രീ.രാമ കിഷ�ോർ

10.45-11.00 മണി ചക്കയിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത
ഉല്പന്നങ്ങൾ-സാദ്ധ്യതകള്	

ഡ�ോ. ഷാന ഹർഷൻ

11-11.15 മണി
		

ശ്രീ.സുഭാഷ് ക�ോറ�ോത്ത്

പ്രസിഡന്റ്, പിംഗാര ഹ�ോർട്ടികൾച്ചർ ഫാർമേഴ്സ്
		പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ലി, വിറ്റാൽ, മംഗലപുരം
എസ്എംഎസ്, കാർഡ് കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്ര പത്തനംതിട്ട
സ്ഥാപകൻ, ആർട്ടോകാർപസ് ഫുഡ്സ്, കണ്ണൂർ
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ഡ�ോ.കെ.പി.സുധീർ

11.15-11.25 മണി	മ�ോഡറേറ്റർ
		

പ്രൊഫസർ ഹെഡ്, പ�ോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ടെക്ന�ോളജി
		ഹ�ോർട്ടികൾച്ചർ ക�ോളേജ്, കെ.എ.യു

പ�ൊതുചർച്ച് (10 മിനിട്ട് )

സെഷൻ II
11.45-1.15 മണി

വിഷയം. പ്രധാന വിളകളിലെ മൂല്യവർദ്ധനവ്-തേൻ

11.45-12.00 മണി മുഖ്യഅവതരണം
		
		

12.00-12.15 മണി

സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ
അനുഭവം- പങ്കിടൽ

12.15-12.30 മണി	കർഷിക ഉല്പാദക കമ്പനികളുടെ
അനുഭവം പങ്കിടൽ

ശ്രീ.പി.എസ്.ഗണേശൻ

അസി.ഡയറക്ടർ, ഖാദി-വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ,
തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീമതി. ധാരാ പട്ടേൽ

ടീം ലീഡർ, അണ്ടർ ദി മാംഗ�ോ ട്രീ, ഗുജറാത്ത്

ശ്രീ.കെ.വി ദാമ�ോധരൻ

കുറുമാത്തൂര് ഹണി ഇന്നോവേറ്റേർസ്, കണ്ണൂർ

12.30-12.40 മണി അനുഭവം പങ്കടൽ
		

ശ്രീമതി.ജ�ോസഫൈൻ സുകുമാരൻ

12.40-12.50 മണി സംരംഭകന്റെ അനുഭവം പങ്കിടൽ
		

ശ്രീ.സജയകുമാർ

12.50-1.00 മണി	മ�ോഡറേറ്റർ
		

ഡ�ോ.മണിചെല്ലപ്പൻ

തേൻ സംരംഭക, വിബിസ് നാച്ചുറൽ ബീ ഫാം, മധുര
ഭാരത് ഹണി, തൃശൂർ

പ്രൊഫ.ഹെഡ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എന്റമ�ോളജി, 		
		ഹ�ോർട്ടിക�ോൾച്ചർ ക�ോളേജ് കെ.എ.യു

ഓപ്പൺ ഫ�ോറം-ചർച്ച (15 മിനിറ്റ് )

സെഷൻ III
2.30-4.00 മണി

വിഷയം- മൂല്യവർദ്ധനവ് പ്രധാന വിളകളിൽ- നാളികേരം

2.30-2.50 മണി വിഷയാവതരണം
		

ശ്രീ.സരാദിന്ധു ദാസ്

2.50-3.00 മണി

മൂല്യവര്ദ്ധന ശൃംഖല വിദഗ്ധര്	
അനുഭവം പങ്കിടൽ

ഡ�ോ.ഷബീന ബീഗം

3.00-3.10 മണി

വ്യാവസായിക വിദഗ്ദ്ധരുടെ
അനുഭവം പങ്കിടൽ

ശ്രീ.ജ�ോഷി

		

കുന്നത്ത് ആഗ്രോ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്,
നിലമേൽ, ക�ൊല്ലം

3.10-3.30 മണി

ഉല്പാദക കമ്പനികളുടെ
അനുഭവം പങ്കിടൽ

ശ്രീ.എൻ.ജെ.ജ�ോസഫ്

ചീഫ് ക�ോക്കനട്ട് ഡവല്പമെന്റ് ഓഫീസർ, സിഡിബി

സയന്റിസ്റ്റ് (ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ) സിപിസിആർഐ
		കാസർഗ�ോഡ്

ചെയർമാൻ, ഇരിട്ടി ക�ോക്കനട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനി ലി,
		കണ്ണൂർ
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ഡ�ോ.രമണി ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ

3.30-3.40 മണി	മ�ോഡറേറ്റർ
		

ഡ�ോ.ആർ.സുജാത

		

സിഇഒ, ഓണാട്ടുകര ക�ോക്കനട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനി ലി,
ആലപ്പുഴ
ഗവേഷണ വിഭാഗം അസ�ോ. ഡയറക്ടർ, ക�ോക്കനട്ട് മിഷൻ, കെഎയു

ഓപ്പൺ ഫ�ോറം ചർച്ച (20 മിനിട്ട് )

സെഷൻ IV
വിഷയം- ല�ോജിസ്റ്റിക്സ്, പാക്കേജിംഗ്, ലൈസൻസിംഗ്, സാങ്കേതിക
	സൗകര്യവും സഹായസേവനങ്ങളും
4.30-6.30 മണി

4.30-4.45 മണി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുഭവം പങ്കിടൽ ശ്രീമതി. മീതാ രാജീവ് ല�ോജൻ ഐഎഎസ്
		
ഡയറക്ടർ, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാക്കേജിംഗ്, ചെന്നൈ
4.45-4.55 മണി	കാഴ്ചപ്പാടുകൾ-അവതരണം
	ലൈസൻസിംഗ് ഡിജിഎഫ്റ്റിയുടെ
സാങ്കേതിക സഹായം

ശ്രീ.ഡി.കെ.ശേഖർ

4.55-5.10 മണി	ലൈസൻസിംഗ്
	ല�ോജിസ്റ്റിക്സിൽ ചർച്ച

ഡ�ോ.സുധ മൈസൂർ

5.10-5.20 മണി

അഡീ. ഡയറക്ടർ ജനറൽ, ഫ�ോറിൻട്രേഡ്, ചെന്നൈ

സിഇഒ, അഗ്രിണ�ോവെറ്റ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്

അനുഭവം പങ്കിടൽ ലൈസൻസിംഗ് ശ്രീ.എം.പളനിവേൽ
സൗകര്യവും സഹായസേവനങ്ങളും	 ഡയറക്ടർ, എം.എസ്, എം.ഇ ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തൃശൂർ

5.20-5.35 മണി പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ പാക്കേജിംഗ്
	ലൈസൻസിംഗ്,
സാങ്കേതിക സഹായം

ശ്രീ.സന്തോഷ് രഞ്ജനേ

5.35-5.50 മണി

ശ്രീ.സൂരജ് എസ്

അറിവ് പങ്കിടൽ ഓർഗാനിക്
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ	

മാനേജർ, കെ.എഫ് ബയ�ോപ്ലാന്റ് പ്രൈവ.ലി. പൂനെ.

സീനിയർ ഓഡിറ്റർ, വൺ സേർട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ
		പ്രൈ.ലി.രാജസ്ഥാൻ

5.50-6.00 മണി	കേരളാ പ�ൊതുമേഖലാ
സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന
ഉല്പന്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന
മാർക്കറ്റിംഗ് വെല്ലുവിളികൾ

ശ്രീമതി.എൽ.ആർ.ആരതി ഐഇഎസ്

		
		

ശ്രീ.ജെ.സജീവ്

6.00-6.10 മണി

ശ്രീ.ഭരത് ത�ോട്ട

ബ്രാൻഡിംഗ് വിദഗ്ധരുടെ
ആശയം പങ്കിടൽ

സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ, ഡബ്യൂറ്റിഒ സെൽ,
സി.ഇ.ഒ വി.എഫ് പി.സി.കെ

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, ഹ�ോർട്ടിക�ോർപ്പ്
ടീം ലീഡർ, APILIP EYLLB
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6.10-6.20 മണി	മ�ോഡറേറ്റർ
		

ശ്രീ.കെ.ബിജു ഐഎഎസ്

ഡയറക്ടർ, ഇൻഡസ്ട്രീസ് & ക�ോമേഴ്സ്

ഓപ്പൺ ഫ�ോറം ചർച്ച (10 മിനിട്ട് )

06th ജനുവരി 2020
പ്രധാന വേദി (വേദി 1)
സെഷൻ I
10.00-7.00 മണി

കാർഷികമേഖലയുടെ മാറ്റം യുവസംരംഭകരിലൂടെ

10.00-10.30 മണി ഉദ്ഘാടനവും മുഖ്യപ്രഭാഷണവും
സംരംഭങ്ങളും	
10.30-1.15 മണി

ശ്രീ.എം.ശിവശങ്കരൻ ഐഎഎസ്
ഐറ്റി സെക്രട്ടറി, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള

സ്റ്റാർട്ട് അപ് എക്കോ സിസ്റ്റം നാഷണൽ & സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ

അദ്ധ്യക്ഷന്:
		

ഡ�ോ.സജി ഗ�ോപിനാഥ്

ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്:
		

ശ്രീ.ബാബു റ്റി.ജ�ോർജ്

ഡയറക്ടർ IIITMK & CEO കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ് മിഷൻ
എംഡി, എസ്എഫ്എസി, കേരള

10.30-11.00 മണി കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ് സംരംഭങ്ങളും മിഷനിലെ പ്രാരംഭപ്രവർത്തനങ്ങളും

അവതരണവും - അദ്ധ്യക്ഷന്

11.00-11.20 മണി

ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാർട്ട് അപ്
ഇക്കോസിസ്റ്റം	

11.20-11.40 മണി അഗ്രി ടെക് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പുകൾ
	കാർഷികരംഗത്തെ പ്രതീക്ഷകൾ

ഡ�ോ.ശരവണ രാജ്

11.40-12.00 മണി	കാർഷിക മേഖലയിലെ
സംരഭകത്വം-നബാർഡ്
ധനസഹായം

ശ്രീമതി. ദീപാ പിള്ള

12.00-12.20 മണി	കാർഷിക മേഖലയിലെ
സംരഭകത്വ വികസനക്ഷമത

ശ്രീ. ശിവദാസ് ബി മേന�ോൻ

12.20-12.40 മണി	കാർഷിക സ്റ്റാർട്ട് ആക്ഷൻ
ഏയ്ഞ്ചൽ ധനസഹായവും
മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശവും	

ശ്രീ. നാഗരാജ പ്രകാശം
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ടീം അംഗം, നീതി അയ�ോഗ്
ഡയറക്ടർ, മാനേജ്, ഹൈദരാബാദ്
ഡിഡിഎം, നബാർഡ്, തൃശൂർ

മുൻപ്രസിഡന്റ്, ദി ഇൻഡസ് എന്റർപ്രണേഴ്സ്
(റ്റിഐഇ) കേരള
(എയ്ഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റർ, മെന്റർ, ഫണ്ട് അഡൈ്വസർ)
നാഗാ ഫാംസ്, ബംഗളൂരു

12.40-01.00 മണി ആർകെവിവൈ- റാഫ്ദാർ
ഇൻകുബേഷൻ സെന്റർ,
	കെഎയുവിന്റെ മറ്റു
സംരംഭങ്ങൾക്കു ഒരു പ്രൊഫൈൽ

ഡ�ോ.കെ.പി.സുധീർ

1.00-1.15 മണി

അദ്ധ്യക്ഷൻ & ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ
ഡ�ോ.ബിനു പി.സ�ോണി

ചർച്ചയും പ്രതികരണവും	

	കൺവീനർ:

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ, ആർകെവിവൈ-റാഫ്ദാർ
അഗ്രി ബിസിനസ്സ് ഇൻകുബേഷൻ സെന്റർ, കെഎയു

		

പ്രൊഫ & ഹെഡ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ,
		ഹ�ോർട്ടികൾച്ചർ ക�ോളേജ് കെ.എ.യു
		

ശ്രീ.അജിത്ത് പി.പി

		

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്, സമേതി

റിപ്പോർട്ടർമാർ:
		

ശ്രീമതി. സ്മിതാബേബി

		
		
1.15-1.50 മണി
ഉച്ചയൂണ്

ശ്രീമതി. വിദ്യാഗ�ോപിനാഥ്

അസി.പ്രൊഫസർ, സെൻട്രൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
		വെള്ളാണിക്കര

സെഷൻ II

കൃഷിഓഫീസർ, കൃഷിഭവൻ, എറിയാട്, തൃശൂര്

യുവാക്കൾക്കുവേണ്ടി കൃഷിയിൽ പുതിയ മേഖലകൾ

1.50- 3.40 മണി അദ്ധ്യക്ഷന്
		

ഡ�ോ.എ.അനിൽകുമാർ

ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്
		

ശ്രീമതി. മായാദേവി കുഞ്ഞമ്മ

1.50-1.55 മണി

അദ്ധ്യക്ഷന്റെ ആമുഖ പ്രഭാഷണം

1.55-2.10 മണി

ഐസിആർഐഎസ്എറ്റിന്റെ
അഗ്രി ബിസിനസ്സ് ഇൻകുബേറ്റർ

ഡീൻ, കാർഷികക�ോളേജ് വെള്ളായണി
സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാനവില നിർണ്ണ ബ�ോർഡ്

ശ്രീ.ജ�ോനാഥൻ ഫിൽറ�ോയ്

മാനേജർ (എഐപി) ഐസിആർഎസ്എറ്റി, ഹൈദരാബാദ്

2.10-2.25 മണി	ടെക്ന�ോളജി ബിസിനസ്സ്
ഇൻകുബേഷൻ സെന്റർ
സിടിസിഐർഐ

ഡ�ോ.എം.എസ്.സജീവ്

2.20-2.40 മണി	ഹൈഡ്രോപ�ോണിക്സ് അർബൻ
	കിസാൻ സംഘടനകൾ

ശ്രീ.സമ്പത്ത് വിനയ്

2.40-2.55 മണി

പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ്, സിറ്റിസിആർഐ, ഐസിഎആർ

അർബൻ കിസാൻ, ഹൈദരാബാദ്

ഗ്രാമീണകർഷകൻ മുതല്
ശ്രീ.പ്രദീപ് പി.എസ്
ഉപഭ�ോക്താവ് വരെ പഴങ്ങളുടെയും ഫാർമേഴ്സ് ഫ്രഷ് സ�ോൺ, ക�ൊച്ചിൻ
പച്ചക്കറിയുടെയും മേഖല
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2.55-3.10 മണി

പുതിയ ഉത്പാദന വിതരണ ശൃംഖല ശ്രീ.ആദിത്യ ശ്രീകാര പരഞ്ജപെ
അനലിറ്റിയും സാങ്കേതികവിദ്യയും നിൻജകാർട്ട്, ബംഗ്ലൂർ
നിൻജാകാർട്ട് അനുഭവം

3.10-3.25 മണി
ജപ്പാനുമായുള്ള അഗ്രിബിസിനസ്സ്
	കാർഷിക സംരംഭങ്ങൾ
സാധ്യതകൾ
		
		

മിസ്സ്. ഷിഹ�ോ സകാഗുച്ചി

3.25-3.40 മണി

അദ്ധ്യക്ഷൻ & ഉപാധ്യക്ഷന്
ഡ�ോ.എസ്.ഹെലൻ

		

ചർച്ചയും പ്രതികരണവും	

	കൺവീനർ:
		

സ്ഥാപകൻ, ഹ�ോഷിട്രി ഇംപാക്ട് എൽഎൽപി, ബാംഗ്ലൂർ

ശ്രീ. ദേവദാസ്.റ്റി.പി

പ്രോജക്ട് ക�ോർഡിനേറ്റർ, ഹ�ോഷിട്രി ഇംപാക്ട് എൽഎൽപി,
ബാംഗ്ലൂർ

പ്രൊഫ. & ഹെഡ്, സെൻട്രൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, മണ്ണുത്തി

		
		

ശ്രീ.കെ.ജെ.സ്കന്ദകുമാർ

റിപ്പോർട്ടർമാർ
		

ഡ�ോ.ഹേമ.ബി

		
		

ശ്രീ.അരുൺ സുഗതൻ

		

സെഷൻ III

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ, സമേതി
അസി. പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ
എക്കണ�ോമിക്സ്, ഹ�ോർട്ടികൾച്ചർ ക�ോളേജ്, വെള്ളാനിക്കര
കൃഷി ഓഫീസർ, കൃഷിഭവൻ, വരന്തരപ്പിള്ളി

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുമായി ആശയവിനിമയം
3.40-7.00 മണി അദ്ധ്യക്ഷന്
		

ശ്രീ.ജി.എസ്.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ

ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്
		
3.40-3.50 മണി അദ്ധ്യക്ഷന്റെ ആമുഖ പ്രഭാഷണം

ശ്രീമതി.ബേബി ഗിരിജ

3.50-4.05 മണി

ശ്രീ.ജിം ജ�ോർജ്

ഫ്രഷ് പഴം-പച്ചക്കറികൾ
ഓൺലൈനിലൂടെ	

ഡയറക്ടർ, സമേതി

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ (എക്സ്റ്റൻഷൻ) ഐ/സി

ഫാമിംഗ് കളേർസ്

4.05-4.20 മണി പരമ്പരാഗത ഭക്ഷ്യോത്പന്ന
ശ്രീ.പി.സി.കബീർ
	പ്രോത്സാഹനം-ഫാംചിപ് അനുഭവം ഫാംചിപ് കമ്പനി
4.20-4.35 മണി	കേര-ഹാർവെസ്റ്റർ തേങ്ങ
അടക്കാനുള്ള യന്ത്രം	

ശ്രീ.ജ�ോസഫ്

ക്രൈസ്റ്റ് ഇഞ്ചിനീയറിംഗ് ക�ോളേജ്, ഇരിങ്ങാലക്കുട

4.35-4.50 മണി കൃഷിയിൽ റ�ോബ�ോട്ടുകളുടെ പ്രാധാന്യം ശ്രീ.ജിജ�ോ പ�ോൾ
		
സിഇഒ, റെസ്ന�ോവ, എറണാകുളം
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4.50-5.05 മണി	ക�ോൾനെല്പാടങ്ങളിൽ
	ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയ�ോഗം
5.05-5.20 മണി	കാർഷിക�ോത്പന്നങ്ങൾക്ക്
ഇക�ോമേർസ് ഫ്ളാറ്റ് ഫ�ോം
5.20-5.35 മണി ഓൺലൈനിലൂടെ കർഷക
മാർക്കറ്റുകൾ
5.35-5.50 മണി വാക്വം ഫ്രൈഡ് പച്ചക്കറികൾ
		
5.50-6.05 മണി പച്ചക്കറികളിൽ വൃക്ഷായുർവേദം
		
6.05-6.20 മണി	സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുമായി ജൈവകർഷക
ശൃംഖല

ശ്രീ.ദേവൻ

6.20-6.35 മണി ഫ്രഷ് പഴം, പച്ചക്കറികൾക്കായി
	നേരിട്ടുള്ള വിപണനം
6.35-6.50 മണി ചർച്ചയും ഫീഡ്ബാക്കും
6.50-7.05 മണി	സെഷൻ സംക്ഷിപ്തം	
7.05-7.20 മണി ചർച്ചയും അന്തിമനിഗമനങ്ങളും	
		
	കൺവീനർ:
		
		
		
റിപ്പോർട്ടർമാർ
		
		
		

ശ്രീ.അരുൺ ജ�ോസ്

		

റ�ോവനൈസ്, ക�ൊച്ചി

ശ്രീ.ശ്രീലാൽ

ഒഹ�ോം ഫാം & നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്ട്

ശ്രീ.ക�ോരാ ത�ോമസ്

ഹരിതല�ോകം ഫാം സ്കൂൾ

ശ്രീ.അഭിലാഷ് കെ.കെ
ക്രിംസ്

ശ്രീ.സി.എസ്.സൂരജ്
സംസ്കൃതി, വയനാട്

ശ്രീ.എസ്.എസ്.ഷാലുമ�ോൻ

ന�ോഡൽ ഓഫീസർ, അതിരപ്പള്ളി ട്രൈബൽ 		
വാലി അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോജക്റ്റ്, തൃശൂർ
നല്ലകർഷകൻ കമ്പനി

അദ്ധ്യക്ഷൻ & ഉപാധ്യക്ഷൻ
ഡ�ോ.പി.രാജശേഖരൻ

ചെയർമാൻ, സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈസസ് ബ�ോർഡ്, കേരള

ഡ�ോ.ജയശ്രീ കൃഷ്ണൻകുട്ടി

പ്രൊഫ. & ഹെഡ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്റർ, മണ്ണുത്തി

ശ്രീ.വേണുഗ�ോപാലൻ.കെ

പ്രൊജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ, എസ്.എഫ്.എ.സി

ശ്രീമതി. ആരതി ബാലകൃഷ്ണൻ

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, കെവികെ, തൃശൂർ

ഡ�ോ.അനിൽകുമാർ

അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ, കൃഷി ഭവൻ, പെരിഞ്ചനം

വേദി 2
സെഷൻ 1

10.00-11.30 മണി പ്രധാന വിളകളിൽ മൂല്യവർദ്ധനവ്: പൈനാപ്പിൾ
10.00-10.20 മണി	പൈനാപ്പിളിൽ മൂല്യവർദ്ധന
		

ശ്രീമതി. തങ്കം രാമചന്ദ്രൻ

10.20-10.40 മണി	കർഷക�ോത്പാദക കമ്പനികള്
	നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ

ശ്രീ.ഷിബു കുമാർ.എൽ

എ.ജി.എം, അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ, എപിഇഡിഎ

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, വാഴകുളം അഗ്രോ & ഫ്രൂട്ട് പ്രോസസിംഗ്
		കമ്പനി. ലിമിറ്റഡ് (വിഎഎഫ് പിസിഎൽ)
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10.40-11.50 മണി	കർഷക�ോത്പാദക കമ്പനികളുടെ
അനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീ.ബേബി ജ�ോൺ

10.50-11.05 മണി അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടൽ
		

ശ്രീ.ജ�ോസഫ് ലൂക്കോസ്

11.05-11.20 മണി	മ�ോഡറേറ്റർ
		

ഡ�ോ.പി.പി.ജ�ോയ്

ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫാർമർ (പൈനാപ്പിൾ)
പ്രസിഡന്റ്, ഗ്രാമ, ഭരണങ്ങാനം, ക�ോട്ടയം
(റിട്ട) പ്രൊഫസർ, കെഎയു

ഓപ്പൺ ഫ�ോറം (10 മിനിട്ട് )

സെഷൻ II
11.45-1.15 മണി

മറയൂർ ശർക്കര, ചെങ്ങാലിക്കോടൻ നേന്ത്രന് ഭൗമസൂചികാ പദവി

11.45-12.05 മണി	കാർഷിക�ോത്പന്നങ്ങൾക്ക്
ഭൗമസൂചിക പദവി

ഡ�ോ.സി.ആർ.എൽസി

12.05-12.20 മണി പുതുവ്യാപാരമേഖലയിൽ
ഭൗമസൂചികാ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ
വിപണനത്തിനായുള്ള സംവിധാനം

ഡ�ോ. സതേന്ദ്രർ കുമാർ സിംഗ്

കൺവീനർ, ഐപിആർ സെൽ, കെഎയു
പ്രൊജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ന�ോളജ് മാനേജ്മെന്റ്
ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ, ഐസിഎആർ

12.20-12.35 മണി ഭൗമസൂചികാ കാർഷിക�ോത്പന്നങ്ങൾ ശ്രീ.ജ�ോൺസൺ
അനുഭവ പരിചയം
പ്രസിഡന്റ്, ചെങ്ങാലിക്കോടൻ ബനാന ഗ്രോവേഴ്സ്
		

അസ�ോസിയേഷൻ, എരുമപ്പെട്ടി, തൃശൂർ

12.35- 12.50 മണി		
		

ശ്രീ. വിജയൻ

		

സെക്രട്ടറി, അഞ്ചുനാട് കരിമ്പ് ഉൽപാദന വിപണന സംഘം,
മറയൂർ, ഇടുക്കി

ഓപ്പൺ ഫ�ോറം ചര്ച്ച (25 മിനിട്ട് )

സെഷൻ III
2.30-4.20 മണി

പ്രധാന വിളകളിൽ മൂല്യവർദ്ധനവ്-ക�ോഫി
മുഖ്യവതരണം
ഡ�ോ.ബി.ജെ.അശ്വനി കുമാർ

2.31-2.40 മണി
		

റിസർച്ച് ചെയർ & കൺസൾ്ട്ടന്റ്, ക�ോഫി ബ�ോർഡ്

2.40-3.00 മണി

ശ്രീ.നിഖിൽ ജേക്കബ്

വ്യവസായികളുമായുള്ള
ആശയവിനിമയം

കാറ്റഗറി ഹെഡ്, ക�ോഫി, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യുണിലെവർ

3.00-3.15 മണി	കാർഷിക�ോത്പാദക കമ്പനികളുടെ ശ്രീ.ബാബു ത�ോമസ്
അനുഭവം പരിചയം
ചെയർമാൻ, വയനാട് നാച്ചുറൽ ഹ�ോളിസ്റ്റിക് ഫാർമർ
		പ്രോഡ്യൂസർ കമ്പനി

3.15-3.30 മണി	ക�ോഫിയുത്പാദന സാധ്യതകൾ	കർഷക വീക്ഷണത്തിൽ
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ശ്രീ.പ്രശാന്ത് രാജേഷ്

വയനാട് ക�ോഫി ഗ്രോവേഴ്സ് അസ�ോസിയേഷൻ

3.30-3.45 മണി അനുഭവപരിജ്ഞാനം പങ്കുവെയ്ക്കൽ
		

ശ്രീ.ജിനു ത�ോമസ്

3.45-4.00 മണി	ക�ോഫി കയറ്റുമതിക്കാര്
അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കല്	

ശ്രീ.രമേശ് രാജ

4.00-4.10 മണി	മ�ോഡറേറ്റർ
		

ഡ�ോ.ആശ ശങ്കർ

പ്രസിഡന്റ്, ഇന്ത്യൻ ക�ോഫി എക്സ്പ�ോർട്ട് അസ�ോസിയേഷൻ
അസ�ോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് റിസർച്ച് കെഎയു

ഓപ്പൺ ഫ�ോറം ഡിസ്കഷൻ (10 മിനിട്ട് )

സെഷൻ IV
4.30-5.50 മണി

സിഇഒ, വേ ഇൻ അഗ്രോ പ്രോഡക്ട് കമ്പനി

സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം-കുരുമുളക്, ഏലം മൂല്യവർദ്ധനവ്

4.30-4.45 മണി മുഖ്യഅവതരണം
		

ഡ�ോ.എ.ബി.രമ ശ്രീ

4.45-5.00 മണി

കുരുമുളക്, ഏലയ്ക്ക
മൂല്യവർദ്ധനവ്-ചർച്ച	

ഡ�ോ. ഇ.ജയശ്രീ

5.00-5.15 മണി

എഫ് പിഒയുടെ അനുഭവപരിജ്ഞാനം
പങ്കുവയ്ക്കൽ

ശ്രീ.ജ�ോസഫ് ഇ.ജെ

ഡയറക്ടർ ഓഫ് റിസർച്ച്, സ്പൈസസ് ബ�ോർഡ്

പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ്, ഡിവിഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്
		പ്രോഡക്ഷൻ & പ�ോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ടെക്ന�ോളജി, ഇന്ത്യൻ
		
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച്
മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, ഗ്രാമ ലക്ഷ്മി ഫാർമേഴ്സ്
		പ്രോഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനി, കാസർഗ�ോഡ്

5.15-5.30 മണി അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കൽ
		

ശ്രീ.ഷാജി അഗസ്റ്റിൻ

5.30-5.40 മണി	മ�ോഡറേറ്റർ
		

ഡ�ോ.മിനി രാജ്

രാജകുമാരി, ഇടുക്കി

പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ്,
		ക�ോളേജ് ഓഫ് ഹ�ോർട്ടികൾച്ചർ, കെഎയു

ഓപ്പൺ ഫ�ോറം ചര്ച്ച (10 മിനിട്ട് )

07th ജനുവരി 2020
പ്രധാന വേദി (വേദി 1)
സെഷൻ 1
10.00-1.40 മണി

കേരളം ആര�ോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയ്ക്ക്:
പച്ചക്കറി ഉത്പാദനം സ്വയംപര്യാപ്ത ദൗത്യം

അദ്ധ്യക്ഷൻ	
		

ഡ�ോ.പി.രാജശേഖരൻ

ചെയർമാൻ, സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൈസസ് ബ�ോർഡ്

13

ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ	
		
		

ശ്രീമതി. ആൻസി ജ�ോൺ

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ്
അഗ്രികൾച്ചര്, ജിഒകെ

10.00-10.10 മണി അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം
10.10-10.25 മണി പച്ചക്കറി സ്വയംപര്യാപ്തത
ദൗത്യം അവതരണം

ശ്രീമതി. ആൻസി ജ�ോൺ

10.25-10.40 മണി പച്ചക്കറിയില് വികസന കേന്ദ്രം	
	നെതര്ലാന്റ്സുമായി സഹകരണം

ശ്രീ.യശ്വന്ദ് ജഗ്ദലെ

10.40-10.55 മണി കുടുംബശ്രിയിൽ സുരക്ഷിത
പച്ചക്കറി ഉത്പാദനം

ശ്രീ.ഹരി കിഷ�ോർ.എസ് ഐഎഎസ്

		

		

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ്
അഗ്രികൾച്ചറൽ, ജിഒകെ
സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് (ഹ�ോർട്ടികൾച്ചർ),
കൃഷിവിജ്ഞാൻ കേന്ദ്ര, ബാരാമതി.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, കുടുംബശ്രീ മിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം

10.55-11.10 മണി പച്ചക്കറി ഒരു സംരക്ഷണ ഭക്ഷണം ഡ�ോ. രത്തൻ ഖേൽകർ ഐഎഎസ്
		
സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി & ഡയറക്ടർ (ഐ/സി.)
		കാര്ഷികവികസന കര്ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്

11.10-11.25 മണി മികച്ച പച്ചക്കറിതൈ ഉത്പാദനം
		

ഡ�ോ.സി.നാരായണൻകുട്ടി

11.25-11.40 മണി പച്ചക്കറി ഉത്പാദനത്തിൽ
	ന്യൂനത ആശയവും
സംരംഭക സാധ്യതയും	

ഡ�ോ.പ്രദീപ്കുമാർ.റ്റി

11.40-11.55 മണി

ഇന്ത്യന് ഔഷധവ്യവസ്ഥയിൽ
പച്ചക്കറിയുടെ പ്രാധാന്യം	

ഡ�ോ.നളിനാക്ഷൻ.എ

11.55-12.10 മണി

ഉത്തമകൃഷി ആര�ോഗ്യത്തിന്
അവശിഷ്ട കീടനാശിനി നിയന്ത്രണം

ഡ�ോ. മധു സുബ്രഹ്മണ്യം

അസ�ോസിയേറ്റ് ഡീൻ ക�ോളേജ് ഓഫ് ഹ�ോർട്ടികൾച്ചറൽ,
		കെഎയു, വെള്ളാനിക്കര
ഡയറക്ടർ ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് & പ്രൊഫസർ
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഒമരികൾച്ചർ, സിഒഎച്ച്, വെള്ളാനിക്കര

പ്രോ.വൈസ് ചാൻസലർ, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ്
		ഹെൽത്ത് സയൻസ്
അസി.പ്രൊഫസർ (ബിസിസിപി & ഡബ്യു) ക�ോളേജ് ഓഫ്
		ഹ�ോർട്ടികൾച്ചര്, വെള്ളാനിക്കര

12.10-12.25
മുരിങ്ങ-സൂപ്പർ ഭക്ഷണം
		

ഡ�ോ.പി.കമലാസനൻ പിള്ള

12.25-12.40 മണി	ര�ോഗനിവാരണത്തിന്
പച്ചക്കറിയുടെ പങ്ക്

ശ്രീമതി. ആഗ്നസ് ജി.എച്ച്

12.40-12.55 മണി	പ�ോഷകബഡ്ജറ്റ് വീട്ടിൽ
		

ഡ�ോ. അനീന ഇ.ആർ.
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സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇൻ മുരിങ്ങ, കന്യാകുമാരി
ഡയറ്റീഷൻ, ഗവ. ഹ�ോസ്പിറ്റൽ, തൃശൂർ
അസി. പ്രൊഫ. & ഹെഡ്, കമ്യൂണിറ്റി സയൻസ്
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, സിഒഎച്ച്, വെള്ളാനിക്കര

12.55-1.10 മണി

പച്ചക്കറി ഉത്പാദനവും
വിപണനവും അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കൽ

ശ്രീ.ജ�ോർജ് എ.ജെ.

1.10-1.30 മണി

അവല�ോകനം

അദ്ധ്യക്ഷൻ & ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ
ഡ�ോ.അനിത.പി

	കൺവീനേഴ്സ്:
		

ബെസ്റ്റ് ഫാർമർ അവാർഡ് വിന്നർ, അതിയുണ്ടൻ, പെരിങ്ങനം, തൃശൂർ

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റേഷൻ
		ക്രോപ്സ്, ക�ോളേജ് ഓഫ് ഹ�ോർട്ടികൾച്ചർ, കെഎയു

		
		

ശ്രീമതി. രജതാ വി.

റിപ്പോർട്ടർമാർ:
		

ഡ�ോ.ഡിക്റ്റോ ജ�ോസ്

		
		

ശ്രീമതി. റുബീന സി.എം

ജനറൽ മാനേജർ, ഹ�ോർട്ടിക�ോര്പ്പ്
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, കെഎയു
അഗ്രികൾച്ചറൾ ഓഫീസർ, കൃഷി ഭവൻ, എടത്തുരത്തി

വേദി 2
സെഷൻ 1
10.00-11.30 മണി കര്ഷിക�ോത്പാദനകമ്പനികളും വികസനവും പ്രോത്സാഹനവും
10.00-10.10 മണി അവതരണം

ശ്രീ.വി.കെ.രാമചന്ദ്രന്
വൈസ് ചെയര്പേഴ്സണ്, സംസ്ഥാന പ്ലാനിംഗ് ബ�ോര്ഡ്

10.10-10.20 മണി അനുഭവപരിജ്ഞാനം വ്യവസായ
വിദഗ്ധര്	

ശ്രീ.ആർ.ശ്രീനിവാസൻ

10.20-10.30 മണി		
		

ശ്രീ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ

10.30-10.40 മണി എഫ് പിഒ- അനുഭവപരിജ്ഞാനം
		

ശ്രീ.രാജേഷ് കൃഷ്ണൻ

10.40-10.50 മണി		
		

ശ്രീ.റ്റി.വി.ജ�ോൺ, ചെയർമാൻ

10.50-11.00 മണി മൂല്യവർദ്ധന ഉത്പന്നവും
വിപണനവും എഫ് പിഒയിലൂടെ	

ശ്രീ.ഷിബു സി.വി

		

സിജിഎം, നബാർഡ്, കേരള

ആന്തൂര് വെജിറ്റബിൾ & ഫ്രൂട്ട്സ് കമ്പനി, കണ്ണൂർ
സിഇഒ, തിരുനെല്ലി അഗ്രി പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്
നാച്വറൽ മലബാർ ഫ്രൂട്സ് ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി
ലിമിറ്റഡ്, തളിപ്പറമ്പ്
മെമ്പർ, എഫ് പിഒ കൺസ�ോർഷ്യം, കേരള

11.00-11.10 മണി സുസ്ഥിര എഫ് പിഒയും മൂല്യനിർണ്ണയവും ശ്രീ.കറുപ്പൻചെട്ടി സ�ോമസുന്ദരം
		
അസ�ോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ, ഏണസ്റ്റ് & യങ് എൽഎൽപി
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ഡ�ോ.ജിജു പി.അലക്സ്

11.10-11.20 മണി	മ�ോഡറേറ്റർ
		

ഡയറക്ടർ ഓഫ് എക്സ്റ്റഷൻ, കെഎയു
ഓപ്പൺ ഫ�ോറം ചര്ച്ച (10 മിനിട്ട് )

സെഷൻ II
11.45-1.30 മണി

തെങ്ങ്: ഇളനീരും, തേങ്ങാവെള്ളവും തെങ്ങുകർഷകർക്ക് സുസ്ഥിര
ആദായത്തിന്

11.45-12.00 മണി ഇളനീരും, തേങ്ങാവെള്ളവും
സാധ്യതകൾ

ശ്രീമതി.ദീപ്തി നായർ

12.00-12.10 മണി

ശ്രീ.ശിവ കുമാർ

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (മാർക്കറ്റിംഗ് ), ക�ോക്കനട്ട് ഡവലപ്മെന്റ്
		ബ�ോർഡ് (മ�ോഡറേറ്റർ)

വ്യവസായികളുമായി
അനുഭവം പങ്കുവെയ്ക്കൽ

സ�ൌകീ എന്റർപ്രൈസസ്, കാഞ്ചിപുരം, തമിഴ്നാട്

12.10-12.20 മണി		
		

മിസ്. സുപ്പാട്ര

12.20-12.30 മണി		
		

ശ്രീ. അബ്ദുള്ള

12.30-12.40 മണി		
		

ശ്രീ.നാമാ സുലാർട്ടോ

12.40-12.50 മണി		
		

ശ്രീ.സുസ്മിത് മാലൈ

12.50-1.00 മണി	കർഷകരുടെ അനുഭവങ്ങൾ
പങ്കുവെയ്ക്കൽ

ശ്രീ.ജ�ോണി ജ�ോർജ്

1.00-1.10 മണി

സാങ്കേതികവിദ്യരുടെ അറിവ്
പങ്കുവെയ്ക്കൽ

ഡ�ോ.കെ.ബാലചന്ദ്ര ഹെബ്ബാർ

		

എച്ച്ഒഡി (പിബി & പിഎച്ച്റ്റി ഡിവിഷൻ),
സിപിസിആർഐ, കാസർഗ�ോഡ്

1.10-1.20 മണി

എഫ് പിഒയുടെ അനുഭവപരിചയം
പങ്കിടൽ

ശ്രീ.വിന�ോദ് കുമാർ

തായ്ലാൻഡ് അര�ോമാറ്റിക് ടെൻഡർ ക�ോക്കനട്ട്
നാട്ടാ ന്യൂട്രിക�ോ, കണ്ണൂർ, കേരള
പി.റ്റി.മിത്രാ ഗുണ ലേസ്റ്റാരി, ഇന്റോനേഷ്യ
മാലൈ ബയ�ോമെറ്റീരിയൽസ് ഡിസൈൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഫാം ക്ലബ്, പാലക്കാട്

ചെയർമാൻ, കൺസ�ോർഷിയം ഓഫ് ക�ോക്കനട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ
		കമ്പനീസ്, കേരള
Knowledge Partner:
Ernst & Young LLP
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