Agenda: District Workshop
Time
10:30 – 10.40

Activity
Welcome Remarks

Speaker
Deputy Commissioner

10:50 -11:00

Inaugural Address

Meeting Chairperson
(Ms. Renuka Chidambaram, IAS;
Mr. L K Atheeq, IAS;
Mr. Tushar Girinath, IAS)

11:00-11.15

Changeover for Group Formation,
Rearrangement of Seats for Break Outs

11:15 – 1:15

Parallel Thematic Break Out Sessions/
Discussions



Groups of 20 people in each
thematic group

Theme 1: Urban / Infrastructure, Smart
Cities



Group to choose its own
spokesperson

Theme 2: Social Justice, Healthcare,
Education



Group to spend about 20-30
mins discussing the thematic
sub-sectors



Last 30 mins to be spent on
consolidating the key
takeaways



For sub-sectors ,10 mins to
focus on Strengths/
Opportunities and Issues/
Challenges



Another 15-20 mins for
thinking through Vision and
desired outcomes

Theme 3: Agriculture & Allied, Rural
Development
Theme 4: Industrial Development,
Services, Employment & Skill
Development, ICT
Theme 5: Governance, Law & Justice

1:15-2:30
2:30 -4:30

Lunch Break
Presentation by various groups

Max 15 mins by each group

4:30 -5:00
5:00

Closing Remarks/ Summing up
Vote of Thanks

Knowledge Partner
CEO ZP/ ADC

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಲರ್ಲಾಗಲರ – ವ ೇಳಲಪಟ್ಟಟ
ಸಮಯ

ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ

ಮಲತನಲಡುವವರು

10:30 – 10.40

ಸ್ಲಾಗತ ಭಲಷಣ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಲರಿ

10:50 -11:00

ಉ ಲಾರ್ಟನಲ ಭಲಷಣ

ಸಭಲಧ್ಯಕ್ಷರು
(ಶ್ರೀಮತಿ ರ ೀಣುಕಲ ಚಿದಂಬರಂ, ಭಲ.ಆ.ಸ ೀ /
ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಕ ಅತಿೀಕ್ , ಭಲ.ಆ.ಸ ೀ/ ಶ್ರೀ ತುಷಲರ್
ಗಿರಿನಲಥ್ ,ಭಲ.ಆ.ಸ ೀ)

11:00-11.15

ಗುುಂಪು ರಚನ ಗಲಗಿ ಬದಲ್ಲವಣ ,
ಆಸನ್ಗಳ ಮರುಸುಂಘಟ್ನ

11:15 – 1:15

ಸಮಲನಲುಂತರ ವಿಷಯಗಳ ಸಭ /



ಚರ್ ಾಗಳು
ವಿಷಯ 1: ನ್ಗರ ಮೂಲಸ್ೌಕಯಾ/

ಜನರ ಗುಂಪ್ುಗಳು



ಗಲಾಮೇಣಲಭಿವೃದ್ಧಿ
ವಿಷಯ 4: ಕ ೈಗಲರಿಕಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,
ಸ್ ೇವ ಗಳು, ಉದ್ ೂಾೇಗ ಮತುು ಕೌಶಲ್ಯ

ಖಚುಿಮಲಡುತಾದ



ಕ ೂನ ಯ 30 ನಿಮಿಷಗಳು ಪ್ರಮುಖ
ಕಲ್ಲಕ ಗಳನುನ ಕ ೂರೀಢೀಕರಿಸುವುದು



ಉಪ್-ವಲಯಗಳಿಗ , 10 ನಿಮಿಷಗಳು
ಸಮಸ ಯಗಳು / ಸವಲಲುಗಳು,

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಲಹಿತಿ ಮತುು ತುಂತಾಜ್ಞಲನ್

ಸಲಮರ್ಥಯಿಗಳು/ ಅವಕಲಶಗಳ ಮೀಲ್

ವಿಷಯ 5:ಆಡಳಿತ, ಕಲನ್ೂನ್ು ಮತುು
ನಲಾಯ

ವಿಷಯಲಧಲರಿತ ಉಪ್ವಿಭಲಗಗಳನುನ
ಚಚಿಿಸುವ ಗುಂಪ್ು 20-30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಲಲ

ಆರ ೂೇಗಾ, ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಷಯ 3: ಕೃಷಿ ಮತುು ಅಲ್ ೈಡ್,

ಗುಂಪ್ು ತನನದ ೀ ಆದ ವಕಲಾರನನುನ
ಆಯ್ಕೆ ಮಲಡಬ ೀಕು

ಸ್ಲಾರ್ಟಾ ಸಿಟ್ಟ
ವಿಷಯ 2 : ಸ್ಲಮಲಜಿಕ ನಲಾಯ,

ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಲಧಲರಿತ ಸಮೂಹದಲ್ಲಾ 20

ಕ ೀಂದ್ರೀಕರಿಸಿ


ಮುನ ೂನೀಟ ಮತುಾ ಅಪ ೀಕ್ಷಿತ
ಫಲ್ಲತಲಂಶಗಳನನ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳು
ಯೀಚಿಸುವುದು

1:15-2:30

ಊಟ್ದ ವಿರಲಮ

2:30 -4:30

ವಿವಿಧ ಗುುಂಪುಗಳಿುಂದ ಪಾಸುುತಿ

ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿಗ ಗರಿಷಟ 15 ನಿಮಿಷಗಳು

4:30 – 5.00

ಮುಕಲುಯ ಟ್ಟೇಕ /ಟ್ಟಪಪಣಿ

ಜ್ಞಲನ ಪಲಲುದಲರ

5:00

ಧನ್ಾವಲದ ಮತ

ಜಿ. ಪ್ಂ ಮುಖಯಕಲಯಿನಿವಿಹಣಲಧಿಕಲರಿ/ ಅಪ್ರ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಲರಿ

