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അര്ഹരോയവരുലെ ഗുണപ ോകൃത ട്ടിക തയോറോക്കൽ
പ്രവര്ത്തന സഹോയി
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ആവശ്യകത






2017 ലെ ലെഫ് െിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇതുവലര 2.25 െക്ഷും
കുടുംബങ്ങള്ക്കു വീെ് നല്കി കഴിഞ്ഞു.
ഈ വര്ഷും ഒരു െക്ഷും കുടുംബങ്ങള്ക്കു കൂെി മൂന്ോും
ഘട്ടത്തിലെ ോഗമോയി വീട നല്കുന്തിനുള്ള നെ െികള്ക്ക നെന്ന
വരുന്ന.
ലെഫ് മിഷൻ 2017 ൽ കുടുംബശ്രീ മുപേന നെത്തിയ
സര്പേയിലൂലെ
തയ്യോറോക്കിയ ഗുണപ ോക്തൃ ട്ടികയി ൽ
ഉള്ക്കലെെോൻ കഴിയോലത പ ോയതുും 2020 ജൂലെ 1ന് മുൻ ോയി
പറഷൻ
കോര്ഡ്
െ ിച്ചിട്ടുള്ളതുമോയ
അര്ഹരോയ
ഗുണപ ോക്തോക്കളുലെ പുതിയ ട്ടിക തയ്യോറോുന്തിന്.
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അപ ക്ഷ സമര്െിക്കൽ




പൂര്ണമോയും പസോഫ്റ്റ് ലവയര് അധിഷ്ടിത സുംവിധോനത്തിലൂലെ
മോത്രും
Website : www.life2020.kerala.gov.in



ഇെര്ലനറ്റ് പസവന ദോതോക്കള്ക്ക, തപേശ് സവയും രണ
സ്ഥോ നങ്ങളുലെ ലഹൽ ് ലഡസ്ക്കുകള്ക്ക എന്ിവ കൂെോലത
ഇെര്ലനറ്റ്
ഉ പയോഗിച്ച്
സവന്തമോയും
അപ ക്ഷ
സമര്െിക്കോും.



അപ ക്ഷകള്ക്ക
ബന്ധലെട്ട
തപേശ്
സ്ഥോ നങ്ങളിപെക്ക്
ഓണ്ലെനോയി
ക്കോവുന്തോണ്.

സവയും രണ
സമര്െി3

അപ ക്ഷകര് ആലരല്ോും ?


ഭൂമിയള്ള വന രഹിതര് - അപ ക്ഷകലെ പ രിപെോ പറഷന്
കോര്ഡിലുള്ള കുടബോുംഗങ്ങളുലെ പ രിപെോ വീട നിര്മിക്കോൻ
അനുപയോജ്യമോയ ഭൂമി ഉണ്ടോയിരിക്കണും



ഭൂരഹിത വന രഹിതര് - അപ ക്ഷകലെ പ രിപെോ പറഷന്
കോര്ഡിലുള്ള കുടബോുംഗങ്ങളുലെ പ രിപെോ ോര്പരരയമോപയോ
ഭൂമി ഉണ്ടോകരുത്. (പറഷന് കോര്ഡിലെ ഒന്ിെധികും
അുംഗങ്ങളുലെ പ രിൽ ഭൂമി ഉണ്ടോകുകയും ആലക ഭൂമി 3
ലസെിൽ
കുറവോകുകയും
ലെയ്തോൽ
ഭൂരഹിതരോയി
രിഗണിക്കോും)
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അര്ഹതോ മോനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക (7)
(എ)
ഭൂമിയള്ള വനരഹിതര്
 ഒപര പറഷൻ കോര്ഡിൽ ഉള്ക്കലെട്ടവലര ഒറ്റകുടുംബമോയി
രിഗണിച്ച് ഒരു
വനത്തിന് മോത്രമോയി രിഗണിപക്കണ്ടതോണ്. 2020 ജൂലെ 1 ന് മു്പര് പറഷൻ
കോര്ഡ് ഉളള കുടുംബും. ആ പറഷൻ കോര്ഡിൽ ഉള്ക്കലെട്ട ഒരോള്ക്കുപ ോലുും
വനും ഇല്ോത്തവരുും ആകണും. ( ട്ടികജ്ോതി/ ട്ടികവര്ഗ്ഗ/മത്സ്യലതോഴിെോളി
വി ോഗത്തിന് ബോധകമല്)
 സര്ക്കോര്/അര്ദ്ധസര്ക്കോര്/ല
ോതുപമേെ
സ്ഥോ നങ്ങളിൽ
സ്ഥിരപജ്ോെിക്കോപരോ ഇത്തരും സ്ഥോ നങ്ങളിൽ നിന്നും ല ൻഷൻ
ലകെറ്റുന്വപരോ ആയ അുംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബങ്ങലള ഒഴിവോപക്കണ്ടതോണ്.
 വോര്ഷിക
വരുമോനും മൂന്് െക്ഷത്തിൽ കൂടതലുള്ള കുടുംബങ്ങലള
ഒഴിവോപക്കണ്ടതോണ്.
 ഗ്രോമ
ഞ്ചോയത്തുകളിൽ 25 ലസെിപെോ/ മുനിസിെോെിറ്റി/ പകോര്െപറഷൻ
പ്രപദശ്ത്ത് അഞ്ച് ലസെിപെലറപയോ ഭൂമി സവന്തമോയള്ള കുടുംബങ്ങലള
ഒഴിവോപക്കണ്ടതോണ്.
( ട്ടികജ്ോതി/ ട്ടികവര്ഗ്ഗ/മത്സ്യലതോഴിെോളി
വി ോഗത്തിന് ബോധകമല്)

അര്ഹതോ മോനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക (7)
ഉ

ജ്ീവനലത്തോഴിൽ ഉ ോധിലയന് നിെയ്ക്കല്ോലത നോലുെക്രവോഹനും
സവന്തമോയള്ള കുടുംബങ്ങലള ഒഴിവോപക്കണ്ടതോണ്.
 അവകോശ്ികള്ക്കക്ക്
വസ്തു ോഗും ലെയ്ത സോഹെരയത്തിൽ സവന്തുംപ രിൽ
സോപേതികമോയി ഭൂമിയില് എന് കോരണത്തോൽ ഭൂരഹിതരോയവര്
ഒഴിവോക്കലെപെണ്ടതോണ്.
 ജ്ീര്ണ്ണിച്ചതുും അറ്റകുറ്റെണി നെത്തി വോസപയോഗയമോക്കോൻ
റ്റോത്തതുമോയ
വനങ്ങള്ക്ക (മണ് ിത്തി/ കൽ ിത്തി, െോര്പെോളിൻ, ഷീറ്റ്, തെി എന്ിവ ലകോണ്ട്
നിര്മിച്ച
ിത്തിയള്ളതുും, ഷീറ്റ്, ഒാോെ എന്ിവപയോടകൂെിയ പമൽക്കൂര
ഉള്ളതുമോയ വനങ്ങലള ജ്ീര്ണ്ണിച്ചതുും വോസപയോഗയമല്ോത്തതുമോയ വനങ്ങള്ക്ക
എന് വി ോഗത്തിൽ
രിഗണിക്കോും).
നിര്േഹണ ഉപദയോഗസ്ഥൻ
ആവശ്യലെടന് ക്ഷും തപേശ്സവയും രണ സ്ഥോ ന എൻജ്ിനീയര് െി
വനത്തിലെ വോസപയോഗയത സുംബന്ധിച്ച സോക്ഷയ ത്രും നൽപകണ്ടതോണ്.
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അര്ഹതോ മോനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക (7)
ബി) ഭൂരഹിത വനരഹിതര്
മുകളിലെ
മോനദണ്ഡങ്ങപളോലെോെും
മോനദണ്ഡും കൂെി രിഗണിക്കണും.
 സവന്തമോയി

തോലഴ

റയന്

ഭൂമിയില്ോത്തവര്/ പറഷൻ കോര്ഡിൽ പ രുള്ള
കുടുംബോുംഗങ്ങളുലെ പ രിൽ ഭൂമിയില്ോത്തവര്/ പറഷൻ കോര്ഡിൽ
പ രുള്ള കുടുംബോുംഗങ്ങളുലെ ലമോത്തും പ രിലുുംകൂെി 3 ലസെിൽ
കുറവ് ഭൂമി ഉള്ളവര്.

പേശ്ഘെകങ്ങള്ക്ക (9)
(പരേകള്ക്ക അപ ക്ഷപയോലെോെും സമര്െിക്കണും )

1)മോനസിക
ലവല്ലുവിളികള്ക്ക
പനരിടന്വപരോ/
അന്ധപരോ
ശ്ോരീരികത്തളര്ച്ച ബോധിച്ചവപരോ ആയ കുടുംബോുംഗങ്ങള്ക്ക ഉള്ള
കുടുംബങ്ങള്ക്ക
2)അഗതി /ആശ്രയ ദ്ധതിയിലെ ഗുണപ ോക്തോക്കള്ക്ക
3)40%-പെലറ അുംഗലവകെയമുള്ള അുംഗങ്ങള്ക്ക ഉള്ള കുടുംബങ്ങള്ക്ക
4) ിന്െിുംഗക്കോര്
5)ഗുരുതര/മോരക പരോഗമുള്ള (കോൻസര്/ ഹൃപരോഗും/ കിഡ്നി
തകരോറ് മുെും ഡയോെിസിസ് വിപധയരോകുന്വര്/ ക്ഷോഘോതും
തുെങ്ങിയവ) അുംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബങ്ങള്ക്ക
8

പേശ്ഘെകങ്ങള്ക്ക(9)
(പരേകള്ക്ക അപ ക്ഷപയോലെോെും സമര്െിക്കണും )

6)അവിവോഹിതരോയ
കുടുംബങ്ങള്ക്ക

അമമോര്

കുടുംബനോഥയോയള്ള

7)പരോഗപമോ
അ കെപമോ
കോരണും
ലതോഴിലെടത്തു
ജ്ീവിക്കോനോകോത്ത കുടുംബനോഥരോയ കുടുംബങ്ങള്ക്ക
8)വിധവയോയ
കുടുംബനോഥയും
അുംഗങ്ങളുമുള്ള കുടുംബങ്ങള്ക്ക

സ്ഥിരവരുമോനമില്ോത്ത

9)എച്ച്.ഐ.വി ബോധിതരോയ അുംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബങ്ങള്ക്ക.

അപ ക്ഷകര് ശ്രദ്ധിപക്കണ്ട കോരയങ്ങള്ക്ക
ഒരു പറഷൻ കോര്ഡിൽ ഉള്ക്കലെട്ടിട്ടുള്ളതുും എന്ോൽ
പ്രപതയക
കുടുംബമോയി
കഴിയന്
ട്ടികജ്ോതി/ ട്ടികവര്ഗ്ഗ/മൽസയ
ലതോഴിെോളി
വി ോഗത്തിൽ ഉള്ക്കലെട്ട
കുടുംബങ്ങള്ക്കുും ഈ
വി ോഗങ്ങളിൽ ഗ്രോമ ഞ്ചോയത്തുകളിൽ 25 ലസെിൽ
കൂടതൽ ഭൂമിയള്ളവര്ുും നഗരസ കളിൽ 5 ലസെിൽ
കൂടതൽ ഭൂമിയള്ളവര്ുും അര്ഹത മോനദണ്ഡങ്ങളിലെ
മറ്റു
5
മോനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക
ഉലണ്ടേിൽ
അപ ക്ഷ
നല്കോവുന്തോണ്.
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അപ ക്ഷകര് ശ്രദ്ധിപക്കണ്ട കോരയങ്ങള്ക്ക ......
അപ ക്ഷകര്
തോലഴ റയന്
സമര്െിപക്കണ്ടതോണ്

പരേകള്ക്ക

സഹിതും

അപ ക്ഷ

a) പറഷൻ കോര്ഡ്
b) ആധോര് കോര്ഡ്
c)വിപല്ജ്് ഓഫീസറിൽനിന്നള്ള വരുമോന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
d) ഭൂരഹിത കുടുംബങ്ങള്ക്ക ഭൂമി ഇല് എന്ന കോണിുന് വിപല്ജ്്
ഓഫീസറിൽ നിന്നള്ള സോക്ഷയ ത്രും
e)പേശ്ഘെകങ്ങള്ക്ക ലതളിയിുന് സോക്ഷയ ത്രും
f) ജ്ോതി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് (SC/ST യ്ക്കു മോത്രും)
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പ്രപതയകും ശ്രദ്ധിപക്കണ്ട കോരയങ്ങള്ക്ക






2017ലെ ലെഫ് ഗുണപ ോക്തൃ ട്ടികയിൽ ഉള്ക്കലെടകയും എന്ോൽ
വിവിധ കോരണങ്ങളോൽ അര്
 ഹരോകോതിരുന്വരുമോയ
കുടുംബങ്ങള്ക്കക്ക് അപ ക്ഷ സമര്െിക്കോവുന്തോണ്.
PMAY /ആശ്രയ െിസ്റ്റിൽ പ ര് ഉണ്ടോയിരിുകയും എന്ോൽ െി
െിസ്റ്റിൽ നിന്നും
ആനുകൂെയും െ ിക്കോതിരുന്വരുും ഇപെോള്ക്ക
പുതിയ അപ ക്ഷ നൽപകണ്ടതോണ് .
ലെഫ്
മിഷന്
ഇപെോള്ക്ക
തയ്യോറോക്കി
വരുന്
ട്ടികജ്ോതി/ ട്ടികവര്ഗ്ഗ/മൽസയലതോഴിെോളി
ഗുണപ ോക്തൃ

ട്ടികയിൽ അര്ഹതയള്ളതോയി കലണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളവര് വീണ്ടും
അപ ക്ഷ നപല്കണ്ടതില്.
12

പ്രപതയകും ശ്രദ്ധിപക്കണ്ട കോരയങ്ങള്ക്ക
ലെഫ് 2,3 ഘട്ടങ്ങളിൽ eligible ആയിട്ടുും ഇതുവലര
സഹോയും കിട്ടോത്തവര് വീണ്ടും അപ ക്ഷിപക്കണ്ടതില്.
അവര്ക്ക് നിെവിലുള്ള െിസ്റ്റിലെ ോഗമോയി തലന്
സഹോയും െ ിുന്തോണ്.
 പകോവിഡിലെ
ശ്ചോത്തെത്തിൽ
പകോവിഡ്
പപ്രോപട്ടോപകോള്ക്ക ോെിച്ചു മോത്രപമ അപ ക്ഷ നൽകുവോനുും
സവീകരിുവോനുും ോടള്ളു.
 അക്ഷയ
ലസെര്
വഴിയോണ്
അപ്ലിപക്കഷൻ
സമര്െിുന്ത് എേിൽ 40 രൂ യോണ് െോര്ജ്് ആയി
നൽപകണ്ടത്
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തപേശ് സവയും രണ സ്ഥോ ന തെത്തിൽ
ശ്രദ്ധിപക്കണ്ട കോരയങ്ങള്ക്ക










പകോവിഡ് 19 ലെ
ശ്ചോത്തെത്തിൽ
അപ ക്ഷകള്ക്ക
സമര്െിുന്തിന് കൂടതൽ പകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക ഉറെോക്കണും
തപേശ് സവയും
രണ
സ്ഥോ ന തെത്തിലുും എല്ോ
വോര്ുകളിലുും ലഹൽ ് ഡസ്ക്കുകള്ക്ക ആരും ിക്കോവുന്തോണ് .
കും ൂട്ടര് ലസൌകരയമുള്ള േബുകള്ക്ക/സ്ഥോ നങ്ങള്ക്ക/ഇെര്ലനറ്റ്
പസവന
പകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക
എന്ിവയിലൂലെ
അപ ക്ഷ
സമര്െിുന്തിനുള്ള ക്രമീകരണും ഏര്ല ടത്തോവുന്തോണ്
കും്പരൂട്ടര്, സ്കോനര് ലസൌകരയമുള്ള വയക്തികളുലെ പസവനവുും
ഉ പയോഗിക്കോും
അപ ക്ഷ സമര്െിുന്തിന് തപേശ് സവയും
രണ
സ്ഥോ നങ്ങളിപെോ
പസവന
പകന്ദ്രങ്ങളിപെോ
തിരക്ക്
ഉണ്ടോകോതിരിക്കോൻ ഈ ക്രമീകരണങ്ങള്ക്ക സഹോയിുും
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തപേശ് സവയും രണ സ്ഥോ ന തെത്തിൽ
ശ്രദ്ധിപക്കണ്ട കോരയങ്ങള്ക്ക
ഇെര്ലനറ്റ് പസവന സൌകരയങ്ങള്ക്ക കുറവുള്ളിെങ്ങളിൽ ഓപരോ
വോര്ഡിനുും വയതയസ്ത ദിവസങ്ങള്ക്ക നല്കി അപ ക്ഷകരുലെ തിരക്ക്
കുറയ്ക്കോൻ നെ െി സവീകരിക്കണും.
 മുൻ ് സര്ക്കോരിലുും, തപേശ് സവയും
രണ സ്ഥോ നങ്ങളിലുും
െ ിച്ചിട്ടുള്ള അപ ക്ഷകള്ക്ക വോര്ഡ് തെത്തിൽ തരുംതിരിച്ച്
അര്ഹര് എേിൽ ലഹൽെ് ഡസ്ക് / ജ്ന പ്രതിനിധികള്ക്ക
എന്ിവരുലെ സഹോയപത്തോലെ ഈ അപ ക്ഷകലര ലകോണ്ട്
online അപ ക്ഷ നല്കോൻ ശ്രദ്ധിക്കണും
 2017ലെ
ലെഫ് ഗുണപ ോക്തൃ
ട്ടികയിൽ ഉള്ക്കലെടകയും
എന്ോൽ വിവിധ കോരണങ്ങളോൽ അര്
 ഹരോകോതിരുന്വരു
മോയ ഗുണപ ോക്തോക്കള്ക്ക പുതുക്കിയ മോനദണ്ഡപ്രകോരും അര്ഹര്
എേിൽ പുതിയ അപ ക്ഷ നല്കോൻ അറിയിപ്പു നല്കണും.
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തപേശ് സവയും രണ സ്ഥോ ന തെത്തിൽ
ശ്രദ്ധിപക്കണ്ട കോരയങ്ങള്ക്ക
ലെഫ്
സപ്ലിലമെ്റി
െിസ്റ്റ്
തയ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ള
തപേശ്സവയും രണ സ്ഥോ നങ്ങള്ക്ക െിസ്റ്റിൽ ഉള്ക്കലെട്ടിട്ടുള്ള
ഗുണപ ോകതോക്കളുലെ
പരേകള്ക്ക
രിപശ്ോധിച്ച്
തപേശ്സവയും രണ സ്ഥോ നും തലന് ഓണ്ലെൻ ആയി
അപ ക്ഷ സമര്െിപക്കണ്ടതോണ്. പരേകള്ക്ക തപേശ്സവയും രണ
സ്ഥോ നത്തിൽ െ യമല്ോത്ത ഗുണപ ോക്തോക്കലള വിവരും
അറിയിുകയും ഓണ്ലെൻ അപ ക്ഷ സമര്െിുന്തിന്
ആവശ്യമോയ ക്രമീകരണങ്ങള്ക്ക ലെയ്ത് ലകോടപക്കണ്ടതുമോണ്.
 അപ
ക്ഷ സമര്െിപക്കണ്ട അവസോന തീയതി കഴിഞ്ഞോൽ
ിന്ിെ്
പുതിയ അപ ക്ഷ സമര്െിക്കോൻ കഴിയില്
എന്തിനോൽ
തപേശ്
സവയും രണ
സ്ഥോ നങ്ങള്ക്ക
വയോ കമോയ പ്രെോരണും നെ്കു
 കയും അര്ഹരോയ എല്ോവരുും
അപ ക്ഷ സമര്െിച്ചു എന്് ഉറപ്പു വരുത്തുകയും പവണും.
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തപേശ് സവയും രണ സ്ഥോ ന തെത്തിൽ
ശ്രദ്ധിപക്കണ്ട കോരയങ്ങള്ക്ക








ഓണ് ലെൻ വഴി അല്ോലത യോലതോരു സോഹെരയത്തിലുും manual
അപ ക്ഷ തപേശ് സവയും
രണ സ്ഥോ നങ്ങള്ക്ക വോങ്ങോൻ
ോടള്ളതല്.
അപ ക്ഷ സമര്െിുന്തിനുള്ള അവസോന തീയതി കഴിഞ്ഞോൽ
അപ ക്ഷകരുലെ
െിസ്റ്റ്
തപേശ്
സ്ഥോ ന
തെത്തിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിപക്കണ്ടതോണ്.
അപ ക്ഷകളുലെ സൂക്ഷ്മ രിപശ്ോധനയ്ക്കോയി തപേശ് സവയും രണ
സ്ഥോ നങ്ങളിലെയും ഘെക സ്ഥോ നങ്ങളിലെയും ഉപദയഗസ്ഥലര
അപ ക്ഷകളുലെ
എണ്ണത്തിനുസരിച്ച്
ചുമതെലെടപത്തണ്ടതുും
പകോവിഡ് മോനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക ോെിച്ച് ഫീൽഡ് രിപശ്ോധന നെത്തി
ഓണ്ലെനോയി
രിപശ്ോധനോ റിപെോര്ട്ട് പെര്പക്കണ്ടതോണ്.
(അപ ക്ഷിക്കോനുള്ള അവസോന തീയതിു മുമ്പു തലന് സൂക്ഷ്മ
രിപശ്ോധന ആരും ിക്കോവുന്തോണ്)
അനര്ഹര് െിസ്റ്റിൽ ഉള്ക്കലെട്ടോൽ ബോധയത അതിലെ അപനവഷണ
ഉപദയോഗസ്ഥപെത് ആയിരിുും .
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കരെ് ട്ടിക
പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ





അര്ഹരുപെയും അനര്ഹരുപെയും
പ്രസിദ്ധീകരിപക്കണ്ടതോണ്.

കരെ്

ട്ടിക

പ്രപതയകും

തപേശ്സവയും രണ സ്ഥോ നങ്ങളിലുും ഘെക സ്ഥോ നങ്ങളിലുും
മറ്റ്
ബ്ലിക്ക്
ഓഫീസുകളിലുും
കരെ്
ട്ടിക
പ്രസിദ്ധീകരിപക്കണ്ടതോണ്.

അെീൽ

ൻൽൾർ

ഒന്ോും അെീൽ
ഗ്രോമും- ബ്പളോക്ക് തെും -ബ്പളോക്ക് ഞ്ചോ. ലസക്രട്ടറി (കണ്വീനര്)
അുംഗങ്ങള്ക്ക -ലഹൌസീുംഗ് എക്സ. ഓഫീസര്
ട്ടിക ജ്ോതി/ ട്ടിക വര്ഗ്ഗ വികസന ഓഫീസര്
ഫിഷറീസ് അസി.ഡയറക്ടര്
നഗരും- മുനിസിെൽ ലസക്രട്ടറി (കണ്വീനര്)
അുംഗങ്ങള്ക്ക - സി.ഡി.എസ്. ലെയര് പ ഴ്സണ്
ട്ടിക ജ്ോതി/ ട്ടിക വര്ഗ്ഗ വികസന ഓഫീസര്
ഫിഷറീസ് അസി.ഡയറക്ടര്

രണ്ടോും അെീൽ
- ജ്ില്ോ കളക്ടര്

അെീലുകളുലെ ോഗമോയി അനര്ഹര് െിസ്റ്റിെ് ഉള്ക്കലെട്ടോൽ അെീ ൽ
അധികോരികള്ക്കകോണ് ഉത്തരവോദിതവും
19

അന്തിമ ട്ടിക




അെീലുകള്ക്കക്ക് പശ്ഷും കരെ്
അനര്ഹലര ഒഴിവോക്കൽ

ട്ടികയ്ക്ക് ഗ്രോമസ ോ അുംഗീകോരും-

രണ സമിതി അുംഗീകോരും
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ജ്ില്ോ തെ പമോണിറ്ററിുംഗ് കമമിറ്റി






ലെയര്മോൻ
കണ്വീനര്
പജ്ോയിെ്കണ്വീനര്
അുംഗങ്ങള്ക്ക

- ജ്ില്ോ ഞ്ചോയത്ത് പ്രസിഡൻറ്
- ജ്ില്ോ കളക്ടര്
- പപ്രോജ്ക്ട് ഡയറക്ടര്, PAU
- ഞ്ചോയത്ത് ഡ ൂട്ടി ഡയറക്ടര്
റീജ്ണൽ ഡയറക്ടര് നഗര കോരയും
ജ്ില്ോ പകോ ഓര്ഡിപനറ്റര് ലെഫ് മിഷൻ
ജ്ില്ോ ട്ടികജ്ോതി വികസന ഓഫീസൻ
ലൈബെ് ഡവെ. ഓഫീസര്
ഫിഷറീസ് ഡ ൂട്ടി ഡയറക്ടര്
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പ്രവര്ത്തന കെണ്ടര്













ജ്ില്ോതെ പയോഗും - ജൂലെ 30
ഓണ്ലെൻആയി അപ ക്ഷ സവീകരിക്കൽ - ആഗസ്റ്റ് 1-14
അപ ക്ഷകരുലെ ട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ - ആഗസ്റ്റ് 17
അപ ക്ഷകലുലെ ഫീൽഡ് തെ രിപശ്ോധന- ആഗസ്റ്റ് – 21 വലര
കരെ് ട്ടിക- ആഗസ്റ്റ് 22
ഒന്ോും അെീൽ സമര്െണും- ആഗസ്റ്റ് 22-27
ഒന്ോും അെീൽ തീര്െോക്കൽ - ലസപ്തുംബര് 9 വലര
രണ്ടോും അെീൽ സമര്െണും- ലസപ്തുംബര് 11-19
രണ്ടോും അെീൽ തീര്െോക്കൽ -ലസപ്തുംബര് 26വലര
ഗ്രോമസ ോ/വോര്ഡ് സ ോ അുംഗീകോരും - ലസപ്തുംബര്26
അന്തിമ അുംഗീകോരവുും െിസ്റ്റ് പ്രസീദ്ധലെടത്തലുും- ലസപ്തുംബര്30
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Please Visit : www.life2020.kerala.gov.in

Thanks......
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