
�ശീ. െക. എൻ. ബാലേഗാപാൽ
ബഹു. ധനമ��ി &

ൈവസ് െചയർമാൻ, െക-ഡിസ്ക്

�ശീ. വി.ശിവൻകു�ി
ബഹു. െപാതുവിദ�ാഭ�ാസ
െതാഴിൽ വകു�് മ��ി

േഡാ. ആർ. ബി�ു
ബഹു. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
സാമൂഹ�േ�മ വകു�്

മ��ി

അഡ�. ആ�ണി രാജു
ബഹു. ഗതാഗത വകു� ്

മ��ി
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ഉദ്ഘാടനം
എംേ�ാേയഴ്സ് േപാർ�ൽ
YIP - 2021 & െതാഴിൽേമള



സ�ാഗതം

േകരള സർ�ാർ രൂപീകരി� ത��പരമായ ഒരു തി�് ടാ�ും ഉപേദശക സമിതിയുമാണ് േകരള
വികസന-ഇെ�ാേവഷൻ സ്�ടാ�ജിക് കൗൺസിൽ (K-DISC). ഉൽ ��ം, �പ�കിയ നവീകരണം,
സാേ�തികവിദ�യുെട സാമൂഹിക രൂപീകരണം, സം�ാന�് പുതുമകൾ
വളർ�ിെയടു�ു�തിന് ആേരാഗ�പരവും അനുേയാജ�വുമായ ഒരു ആവാസവ�വ�
സൃഷ്ടി�ൽ എ�ിവയിൽ പുതിയ ദിശകൾ �പതിഫലി�ി�ു� ത��പരമായ പ�തികൾ
െകാ�ുവരികയാണ് െക-ഡിസ്ക് ല��മിടു�ത്.

നൂതനാശയ�ൾ േ�പാ�ാഹി�ി�ുക, ൈവ�ാനിക സംരംഭ�െള ഏേകാപി�ി�ുക,
ഇതിനനുേയാജ�മായ തര�ിൽ യുവജന�െള ത�ാറാ�ുക എ�ീ �പാഥമിക ല���ൾ
മുൻനിർ�ി ഭാവി േകരളെ� രൂപെ�ടു�ാനുതകു� ചില പ�തികൾ�ായി 'േകരള േനാളജ്
മിഷൻ' 2021-22-െല സം�ാന ബജ�ിൽ �പഖ�ാപി�ുകയു�ായി. ഒരു വി�ാന സ�ദ് വ�വ�
സൃഷ്ടി�ുക എ� ല��ം േനടു�തിനായി ഡിജി�ൽ വർ�്േഫാഴ്സ് മാേനജ്െമ� ് സി�ം
(DWMS) ത�ാറാ�ിയി���്. ഈ �ാ�്േഫാം വഴി േയാഗ�തയു� െതാഴിലേന�ഷകർ�് പുതിയ
കാലെ� േജാലികൾ കെ��ാനും അ�രം �ാന�ൾ�് സ�രാകാനുമു�
അവസര�ൾ ലഭ�മാവു�ു.

െതാഴിൽ ദാതാ�ൾ�് സ�യം രജി�ർ െച�ാനും അവരുെട നിലവിെല ആവശ�കതകൾ
അെ��ിൽ െതാഴിലവസര�ൾ �പസി�െ�ടു�ാൻ കഴിയു� െതാഴിലുടമകൾ�ായു� ഒരു
േപാർ�ൽ DWMS �ാ�്േഫാമിൽ ഉൾെ�ടു�ിെ�ാ�് െക-ഡിസ്ക് പ�തി അടു�
ഘ��ിേല�് െകാ�ുേപാകു�ു. DWMS �ാ�് േഫാമിൽ ഏകേദശം 35,000 ഉപേയാ�ാ�ള��്,
അവരിൽ പലരും േയാഗ�രായ ഉേദ�ാഗാർ�ികള�മാണ്. എംേ�ാേയഴ്സ് േപാർ�ലിെ�
ഉദ്ഘാടനേ�ാെടാ�ം, ഇവരുമായി െതാഴിലുടമകൾ�് ബ�െ�ടാനും േജാലി വാഗ്ദാനം
െച�ാനും അവസരെമാരു�ു� ഒരു െതാഴിൽ േമളയും സംഘടി�ി�ു�ു.

കഴി� മൂ�് വർഷമായി വിജയകരമായി െക-ഡിസ്ക് നട�ിലാ�ിവരു� ഒരു �ശേ�യമായ
പ�തിയാണ് 'യംഗ് ഇെ�ാേവേ�ഴ്സ് േ�പാ�ഗാം'. േകരള�ിെല യുവാ�ൾ�ിടയിൽ
നവീനാശയ�ള�െട ഒരു സംസ്കാരം േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയും നവീകരണെ�
ജനാധിപത�വൽ�രി�ുകയും െച��� �പസ്തുത േ�പാ�ഗാമിെ� നാലാം പതി�് 'YIP 2021'-നും
ഈ അവസര�ിൽ തുട�മിടു�ു.

ബഹു. ധനമ��ി �ശീ. െക.എൻ. ബാലേഗാപാൽ എംേ�ാേയഴ്സ് േപാർ�ലിെ�യും ബഹു.
െപാതുവിദ�ാഭ�ാസ െതാഴിൽ വകു�് മ��ി �ശീ. വി.ശിവൻകു�ി 'YIP 2021'-െ�യും ഉദ്ഘാടനം
നിർ�ഹി�ും. െതാഴിൽ േമള�് ബഹു. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ സാമൂഹ�േ�മ വകു�് മ��ി േഡാ.
ആർ. ബി�ു സമാരംഭം കുറിയ്�ും. ബഹു. ഗതാഗത വകു�് മ��ി അഡ�. ആ�ണി രാജു
ചട�ിൽ അധ��ത വഹി�ും. ആഗ�് പതിെന�ാം തീയതി രാവിെല ഒൻപത് മണി�്
ആരംഭി�ു� ഈ ചട�ിൽ പെ�ടു�ാനായി ഏവെരയും വിനീതമായി സ�ാഗതം െച���ു.

േഡാ. െക.എം. എ�ബഹാം
എക്സിക���ീവ ്ൈവസ് െചയർേപഴ്സൺ
െക-ഡിസ്ക്
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09.00 AM - സ�ാഗതം
 േഡാ. െക.എം. എ�ബഹാം
എക്സിക���ീവ് ൈവസ് െചയർേപഴ്സൺ, െക-ഡിസ്ക്

09.05 AM - അധ���പസംഗം
 അഡ�. ആ�ണി രാജു
ബഹു. ഗതാഗത വകു�് മ��ി

09.10 AM - എംേ�ാേയഴ്സ് േപാർ�ലിെ�യും YIP 2021-െ�യും അവതരണം
 േഡാ. പി.വി. ഉ�ികൃഷ്ണൻ

 െമ�ർ െസ�ക�റി, െക-ഡിസ്ക്

09.15 AM - െതാഴിലുടമകള�െട േപാർ�ൽ ഉദ്ഘാടനം
�ശീ. െക. എൻ. ബാലേഗാപാൽ
ബഹു. ധനമ��ി & ൈവസ് െചയർമാൻ, െക-ഡിസ്ക്

09.20 AM - YIP 2021 ഉദ്ഘാടനം
�ശീ. വി.ശിവൻകു�ി
ബഹു. െപാതുവിദ�ാഭ�ാസ െതാഴിൽ വകു�് മ��ി

09.25 AM - െതാഴിൽേമള ഉദ്ഘാടനം
േഡാ. ആർ. ബി�ു
ബഹു. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ സാമൂഹ�േ�മ വകു�് മ��ി

09.30 AM - ആശംസകൾ
�ശീ. ആര� രാേജ��ൻ
ആരാധ�യായ േമയർ, തിരുവന�പുരം േകാർ�േറഷൻ

േഡാ. ശശി തരൂർ
ബഹു. പാർലെമ� ് അംഗം, തിരുവന�പുരം

അഡ�. ഡി. സുേരഷ് കുമാർ
ജി�ാ പ�ായ�് �പസിഡ�്, തിരുവന�പുരം

േഡാ. നവ്േജ�ാത് േഖാസ IAS
ജി�ാ കളക്ടർ, തിരുവന�പുരം

09.40 AM - കൃത�ത
�ശീമതി. സജിത പി.പി.
എക്സിക���ീവ് ഡയറക്ടർ (മാേനജ്െമ� ് േസവന�ൾ), 
െക-ഡിസ്ക്

കാര�പരിപാടി
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െവർച�ൽ േ�പാ�ഗാം ലി�്.
https://tinyurl.com/kkem-aug-event

URL: https://zoom.us/join
Zoom Meeting ID: 882 6360 4572
Passcode: 557090



േകരള വികസന ഇെ�ാേവഷൻ സ്�ടാ�ജിക് കൗൺസിൽ (K-DISC)
വഴുത�ാട്, തിരുവന�പുരം

 
+91 471 233 2920 / 233 4472

https://kdisc.kerala.gov.in


