
��ப��� ெதாழிலாள�க���ஆதர�அளி��� ச�வேதசஇைணய�

ேதச�ய ப�டைற:

SSFவழிகா��த�க�ம�����ப����ைறய��ெப�க�,இ�த�யா

ஆஷா ந�வா�,ெச�ைன, தமி�நா�

8-10 ஏ�ர�, 2022

ந�க��ச�

நா� 1:ெவ�ளி�க�ழைம, 8 ஏ�ர�, 2022

(ப�ரா�த�ய பரிமா�ற�க�)
9:30 – 10:00 ��பத��

10:00 – 11:15 ெதாட�கஅம��

வரேவ��:மான�ேராஷ�

தைலைம: V.வ�ேவகான�த�,அற�காவல�, ICSF

ப�டைறய��க�ேணா�ட� : நளினிநாய� (10
ந�மிட�க�)

ப�ேக�பாள�க�ம���அவ�களி�
அைம��களி�அற��க� (15 ந�மிட�க�)

ஒ�ெவா�மாந�ல�த������ 2020-22
காலக�ட�த��ஒ�ேந�மைறயானஅ�பவ�ைத��
ஒ�சவாைல��பக����ெகா���க�:
(ஒ�ெவா�வ�� 7 ந�மிட�க�)

ேகாவா
ேகரளா
மகாரா��ரா
தமி�நா�
ேம��வ�காள�

11:15 – 11:30 ேத�� / காப�இைடேவைள

11:30 – 13:00 அம�� 1: �னவ�ெப�க�
ேசகரி�பாள�க�/ெசய�க�/ேத��
ெச�பவ�க��க�ைடய��அவ�கள�வா�வாதார�
ப�ர�சைனக�ப�ற�ய பரிமா�ற�க�--ஒ�ெவா�
��வ������ஒ�உ��ப�னரி� சா�ச�ய�
(ஒ�ெவா�வ�� 15 ந�மிட�க�)

தைலைம : நளினிநாய� ,அற�காவல�, ICSF
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அற��க�ெச�த�
- பா�கரி�ம��எ��பவ�க�,மஹாரா��ரா
- ��ைபய�� உல� �� ெசய�,
மஹாரா��ரா

- கட�பாச� ேசகரி�பாள�க� ராமநாத�ர�,
தமி�நா�

- ��த�ப��� �� வ�தைவக�, ேம��
வ�காள�

கல��ைரயாட�
13:00 – 14:00 மத�யஉண�

14:00 – 15:30 அம�� 2: ெப���ப��� ெதாழிலாள�க�இைடேய
பரிமா�ற�க�

தைலைம : நளினிநாய� ,அற�காவல�, ICSF

உண� ம��� வா�வாதார� பா�கா�ப�� ச�ற�ய
அளவ�லான ைகவ�ைனஞ� ��வள�த��
ப�களி�� ப�ற�ய வ�வாத�; பார�பரிய
வா�வாதார� ம��� அற�� எத��ெகா���
ப�ர�ச�ைனக�; கடேலார வள�களி� ெப�களி�
உரிைமக�

ேகாவா
ேகரளா
மகாரா��ரா
தமி�நா�
ேம��வ�காள�

( அற��ைகயாள�க�: அ��சனா ப�ரசா�, வ�சாகா
��தாம���மான�ேராஷ�)

15:30 – 16:00 ேத�� / காப�இைடேவைள

16:00 – 17:00 அம�� 3: ப��ய�ரிய�, காலந�ைல மா�ற� ம���
ந�ைலயான��வள�

தைலைம:அஹானால��மி, ஆ�வாள�,ெச�ைன

வ�ள�க�கா�ச�: �� ெதாழிலாள�களி� வா��ைக
ம��� வா�வாதார�ைத ேதச�ய ம��� ச�வேதச
�����ழ�ெசய��ைறக�ட�இைண�த�
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த��ட அத�காரிக� மான� ேராஷ� ம���
ந�ேவத�தா�த�, ICSF (30 ந�மிட வ�ள�க�கா�ச�)

கல��ைரயாட�

நா� 2: சனி�க�ழைம, 9 ஏ�ர�, 2022
(இ�த�யாவ����ப��ய��ெப�களி�ந�ைலம��� SSF

வழிகா��த�க�)
09:00 – 10:00

10: 00 – 10: 45

��வ�வாத� 1:
இய�ைக ேபரழி�க�, மா�, காலந�ைல மா�ற
பாத���க� ம��� கடேலார� ெபா� இழ��
ஆக�யவ�ற�� �னவ ச�க�க��� ஏ�ப��
பாத���க�
தைலைம: ந�க�தா ேகாபா�, �த�ைம வ��ஞானி,
ICAR-ம�த�ய ��வளெதாழி���பந��வன�

அற��ைகயாள�க�: அ��சனா ப�ரசா�, வ�சாகா
��தாம���மான�ேராஷ�

அம�� 4: இ�த�யாவ�� �� அ�வைட ெச���
ெப�க�: ச��க�க�ம��� சவா�க�

தைலைம: ப�.எ�. ஆன�த�, �த�ைமவ��ஞானி,
ICAR-ம�த�ய ��வள�க�வ� ந��வன�

ந�க�தா ேகாபா�, �த�ைமவ��ஞானி, ICAR-ம�த�ய
��வளெதாழி���பந��வன� (30 ந�மிட�க�)

கல��ைரயாட�
10:45 – 11:00 ேத�� / காப�இைடேவைள

11:00 – 13.00 அம�� 5: ெப�களி� ேவைலவா���, பணி
ந�ைலைமக�ம��� ச�க� பா�கா��

தைலைம:மனா�ேராஷ�, த��டஅ�வல�, ICSF

வ�ள�க�கா�ச�: ��வள� �ைற ப�ெஜ� ம���
தமி�நா��� �னவ ச�க�களி� ெப�களி�
ச�க-ெபா�ளாதார ந�ைலப�ற�ய ICSFஆ��

அ�வத� ேசன�, �யா�ன ஆரா��ச�யாள� (30
ந�மிட வ�ள�க�கா�ச�)
கல��ைரயாட�

வ�ள�க�கா�ச�: �� ெதாழிலாளி ெப�களி�
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வா�வாதார�ைத ேம�ப���வத�கான ேதச�ய
த��ட�க� ம��� த��ட�க� ம��� ப�ெஜ�
ஒ����க�

வ�ள�க�:ப�.எ�. ஆன�த�, �த�ைம வ��ஞானி,
ICAR- ம�த�ய ��ப�� ெதாழி���ப ந��வன�(30
ந�மிட வ�ள�க�கா�ச�)

தைலைம: ந�க�தா ேகாபா�, �த�ைம வ��ஞானி,
ICAR-ம�த�ய ��வளெதாழி���பந��வன�

கல��ைரயாட�
13:00 – 14:00 மத�யஉண�

14:00 – 15:30 அம�� 5 (ெதாட��...)

தைலைம: ெசபா��ய� ேம��, ந��வாக
அற�காவல�, ICSFஅற�க�டைள

வ�ள�க�கா�ச�: ெதாழிலாள� �ற���க� ம���
ILO மாநா� 190 இ� ெவளி�ச�த�� ெப� ��
ெதாழிலாள�களி� ேவைலஉரிைமக�
ேசானியா ஜா��, ெபா�� ெசயலாள�, �யெதாழி�
ெப�க� ச�க� (SEWA), ேகரளா (30 ந�மிட
வ�ள�க�கா�ச�)

கல��ைரயாட�
15:00 – 15:30 ேத�� / காப�இைடேவைள

15:30 – 17:00 அம�� 6:��ெவ��பத��ெப�களி�ப�களி��
தைலைம: நளினி நாய�, அற�காவல�, ICSF
அற�க�டைள

�� ெதாழிலாள� அைம��க� ம��� ச�க�களி�
ெப�களி� ப�ரத�ந�த���வ� ம��� ெகா�ைக
ம��� ச�ட�த�� அவ�களி� ெதரி�ந�ைல
(ஒ�ெவா��� 30 ந�மிட�க�)

ேப�சாள�க�: ��ணிமா ெமஹ�, ேஜ� ெர�த�ன�,
�தா தாச�ம���ஜ�னாஆ�சா�யா

(அற��ைகவைர����ைவந�யமி�க��)
நா� 3:ஞாய��, 10 ஏ�ர� 2022

(ெப���ெதாழிலாள�க��கானேதச�ய தள�,இ�த�யா:
நடவ��ைக��ளிக�)

09:00 – 10:00 அம�� 7:
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மாந�ல ம��� ேதச�யஅளவ��ெசய���ளிகைள
அைடயாள�காண��வ�வாத� 2
ேகாவா
ேகரளா
மகாரா��ரா
தமி�நா�
ேம��வ�காள�

ந��ப�க�: அ��சனா ப�ரசா�, வ�சாகா ��தா ம���
மான�ேராஷ�

10:00 – 10:30 ேத�� / காப�இைடேவைள

10:30 – 11: 30

11.30- 12. 15

அம�� 8:��வ�வாத� 1 & 2வ�ள�க�கா�ச�க�

தைலைம: V. வ�ேவகான�த�, அற�காவல�, ICSF
அற�க�டைள

அற��ைகயாள�க�: அ��சனா ப�ரசா�, வ�சாகா
��தாம���மான�ேராஷ�

ெசய� ��ளிக�, ந��வன வ�ஷய�க� ம���
ப�டைறஅற��ைக�கான��க�ப�ற�யவ�வாத�

தைலைம: ேசானியா ஜா��, ெபா�� ெசயலாள�,
�யெதாழி�ெப�க�ச�க� (SEWA), ேகரளா

12:15 – 13:00 ப�டைறஅற��ைகவைர����வ����ட�

ஒ��க�ைண�பாள�: ெசபா��ய� ேம��, ந��வாக
அற�காவல�, ICSFஅற�க�டைள

13:00 – 14:00 மத�யஉண�

14:00 – 16:00 அம�� 9: ப�டைறஅற��ைக
தைலைம:��ணிமா ெமஹ�, ெசய���உ��ப�ன�,
ேதச�ய ��ெதாழிலாள� ம�ற�

ப�டைறய�� வைர� அற��ைகைய ��ைவ��
வ�வாத��க��

16:00 – 16:15 ந�ற� நவ�ல�: ந�ேவத�தா �த�, த��ட அ�வல�,
ICSFஅற�க�டைள
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