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LIFE മിഷൻ 

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിത ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ 
വിശദോാംശപരിഭശോധനയുാം 

ഫണ്ടു വിതരണ വിവരസഞ്ചയ രൂപീകരണവാം 
 
 

ആമുഖാം 

ഭകരള വികസനത്തിൽ സുസ്ഥിരത കകവരിക്കുകയുാം മുഭനോട്ടുള്ള പോതയിൽ എല്ലോ 
വിഭോഗാം ആളുകടളയുാം ഒപ്പാം ഭേർക്കുകയുാം വരാംതലമുറടയ നോളടത്ത ടവല്ലുവിളികൾ 
ഭനരിെോൻ സജ്ജരോക്കുകയുാം ടേയ്യുകടയന വിശോലമോയ ലക്ഷ്യാം മുൻനിർത്തിയോണ്  
നവഭകരളാം കർമ്മ പദ്ധതി എന ടപോതുവോയ പ്രവർത്തന പരിപോെിയുാം അതിനുള്ളിലോയി 
ഹരിതഭകരളാം, ടപോതുവിദയോഭയോസ സാംരക്ഷ്ണയജ്ഞാം, ആർദ്രാം, കലഫ് എനിങ്ങടന 
നോലു മുഖയമിഷനുകളുാം ഹരിതഭകരളാം മിഷടെ ഭോഗമോയി ജലസാംരക്ഷ്ണത്തിനുാം കൃഷിക്കുാം 
ശുേിതവത്തിനുമുള്ള ഉപമിഷനുകളുാം വിഭോവന ടേയ്യടപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.  

മോനയമോയുാം സുരക്ഷ്ിതമോയുാം ജീവിക്കോനുള്ള അവസരാം ലഭയമോകുഭപോഴോണ് നോെിടെ 
വികസനത്തിൽ സർവ്വോത്മനോ ഭോഗഭോക്കോകുനതിന് ഏടതോരോൾക്കുാം കഴിയുക. 
അതുടകോണ്ടുതടന സോമൂഹിക വികസനത്തിടെ ഓരങ്ങളിഭലക്ക് ഒതുക്കടപ്പട്ടു 
ഭപോകോവന നിർധനഭരയുാം അഗതികഭളയുാം നവഭകരളനിർമ്മിതിയിൽ 
ടപോതുധോരഭയോടെോപ്പാം ഭേർക്കുനതിന് ആദയാം ഭവണ്ടത് അവരടെ ജീവിതസുരക്ഷ് 
ഉറപ്പുവരത്തുകയോണ്. നമ്മുടെ നോട്ടിടല സവന്തമോടയോര വീടു വയ്ക്കോൻ കഴിവില്ലോത്തവർക്ക് 
വീടുാം അവരിൽ തീർത്തുാം പിഭനോക്കോവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് ഉപജീവനമോർഗ്ഗവാം 
അധവോനഭശഷിഭപോലുമില്ലോത്തവർക്ക് സോമൂഹയഭക്ഷ്മ പദ്ധതികളുടെ സഹോയവാം 
ഉറപ്പോക്കുകടയന ലക്ഷ്യഭത്തോടെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള  LIFE (Livelihood, Inclusion and Financial 
Empowerment) മിഷൻ അതുടകോണ്ടുതടന പ്രഭതയക പ്രോധോനയമർഹിക്കുന്നു. 

നോലുഘട്ടങ്ങളോയുള്ള പ്രവർത്തന പദ്ധതിയോണ് LIFE മിഷൻ നെപ്പോക്കടപ്പടുനത്. 
ഇതിടല ഒനോമടത്ത പ്രവർത്തനാം കഴിഞ്ഞ 15 വർഷക്കോലമോയി ഭകരളത്തിൽ 
നെപ്പോക്കടപ്പട്ട വിവിധ സർക്കോർ ഭവനവത്ക്കരണ പദ്ധതികളിൽ ആരാംഭിക്കുകയുാം 
പലകോരണങ്ങളോൽ പകുതിവഴിയിൽ നിർമ്മോണാം നിലച്ചു ഭപോകുകയുാം ടേയ്ത വീടുകളുടെ 
പൂർത്തീകരണമോയിരന്നു. 2017-18 വർഷത്തിൽ ഏടെടുത്ത ഈ പ്രവർത്തനാം ഇഭനതോണ്ട് 
84% വീടുകളുഭെയുാം പൂർത്തീകരണാം എന ഭനട്ടാം കകവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുാം 
പൂർത്തീകരിക്കോനോകോത്തവ ബഹുഭൂരിപക്ഷ്വാം സമൂഹത്തിടെ കകത്തോങ്ങ് കൂെോടത 
മുഭനോട്ടു ഭപോകോനോകോത്ത വിഭോഗങ്ങളോണ്. ഇവരടെ കോരയത്തിൽ പ്രഭതയക പ്രവർത്തന 
നെപെികൾ ഇടക്കോല്ലാം സവീകരിക്കുനതോണ്. സവന്തമോയി ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർക്ക് 
ഭവന നിർമ്മോണ ധനസഹോയാം നൽകുന പ്രവ ർത്തനമോണ് LIFE മിഷടെ രണ്ടോാം ഘട്ടാം. 
മിഷടെ ഇടക്കോല്ലടത്ത പ്രധോന പ്രവർത്തന പരിപോെിയുാം ഇതുതടന. തഭേശ 
സവയാംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങൾ അാംഗീകരിച്ച ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗുണഭഭോക്തൃ പട്ടികയിലുള്ള 
ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരോണ് ഈ രണ്ടോാംഘട്ട പദ്ധതിയിടല ഗുണഭഭോക്തോക്കൾ. എല്ലോ 
തഭേശഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളിലുാം ഈ ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ ഭരഖകൾ, ഗുണഭഭോക്തൃ 
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സാംഗമങ്ങൾ വഴിയോയി പരിഭശോധിച്ച ് അ ർഹരോയവർക്ക് ധനസഹോയാം നൽകുന 
നെപെി ഏടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. LIFE മിഷടെ മൂനോാംഘട്ടത്തിൽ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരോയ 
ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ പുനരധിവോസ പ്രവർത്തനമോണ് ലക്ഷ്യമോക്കിയിട്ടുള്ളത്. 3,37,416 
ഗുണഭഭോക്തോക്കളോണ് ഇതിനോയി ഗ്രോമസഭകൾ അാംഗീകരിച്ച പട്ടികയിലുള്ളത്. ഈ 
പട്ടികയുടെയുാം വിശദപരിഭശോധനയുാം ഏെവാം അർഹരോയവർക്ക് ആദയാം വീടു 
ലഭിക്കത്തക്കവിധാം മുൻഗണനോ ക്രമാം നിശ്ചയിക്കലുാം നെഭത്തണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ 2018-19ടല 
ലക്ഷ്യാം ഓഭരോ ജില്ലയിലുാം കപലെ് അെിസ്ഥോനത്തിൽ ഓഭരോ ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾ 
നിർമ്മിക്കുകയുാം അതിഭനോെനുബന്ധിച്ച ് ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ സോമൂഹിക ശോക്തീകരണ 
പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള മോതൃക വികസിപ്പിക്കുകയുമോണ്. കപലെ് ഭവന സമുച്ചയ 
നിർമ്മോണപ്രവൃത്തി ആരാംഭിക്കുനതിഭലക്കോയി സർക്കോർ അാംഗീകൃത ഏജൻസികളിൽ 
നിന് ഭപ്രോജക്ട് മോഭനജ്ടമെ് കൺസൾട്ടൻസികടള കടണ്ടത്തി നിയമിക്കുനതിനു നെപെി 
സവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർത്തുാം നിർധനരോയവരടെ വോസഭയോഗയമല്ലോത്ത വീടുകൾ 
നവീകരിക്കുനതിനുള്ള നെപെികളോണ് LIFE മിഷടെ നോലോാം ഘട്ടാം. ഈ വീടുകളിൽ 
ആവശയമോയ പുനരദ്ധോരണപ്പണികൾ എടന്തന്നുാം അതിനുള്ള ടേലവാം 
സോഭേതികമോയി വിലയിരഭത്തണ്ടതോണ്. ഇതിനോയി, LIFE മിഷൻ ഗുണഭഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ 
ഉൾടപ്പട്ട, വോസഭയോഗയമല്ലോത്ത വീടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ തഭേശ ഭരണ സ്ഥോപനങ്ങൾ വഴി 
ഉെനെി ഭശഖരിക്കുനതിനുാം അവ സോഭേതികമോയി വിലയിരത്തുനതിനുമുള്ള 
പ്രവർത്തനങ്ങളോണ് ഉെഭന ഏടെടുക്കുക. 

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിത ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ വിശദോാംശപരിഭശോധന 

ഭമൽ സൂേിപ്പിച്ചതു ഭപോടല, LIFE മിഷടെ ഇടക്കോല്ലടത്ത പ്രധോന പ്രവർത്തന 
പരിപോെിയോയ, സവന്തമോയി ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവന നിർമ്മോണ ധനസഹോയാം 
നൽകുന രണ്ടോാംഘട്ടത്തിടെ പ്രവർത്തന നെപെികൾ ആരാംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭവന 
നിർമ്മോണത്തിന് ഗുണഭഭോക്തോക്കൾക്ക് 4 ലക്ഷ്ാം രൂപയോണ് ധനസഹോയമോയി 
നൽകുനത്. വിദൂരസ്ഥിത പട്ടികവർഗ്ഗ സഭേതങ്ങളിടല പട്ടികവർഗ്ഗ 
ഗുണഭഭോക്തോക്കൾക്ക് 6 ലക്ഷ്ാം രൂപ നിരക്കിൽ ഭവന നിർമ്മോണത്തിന് ധനസഹോയാം 
ലഭയമോക്കുനതോണ്. പട്ടികവർഗ്ഗ സോഭേതങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് തോമസിക്കുന പട്ടികവർഗ്ഗ 
വിഭോഗത്തിൽടപ്പടുന ഗുണഭഭോക്തോവിന് 4 ലക്ഷ്ാം രൂപയോയിരിക്കുാം ധനസഹോയമോയി 
ലഭയമോക്കുക. ധനസഹോയാം 4 ഗഡുക്കളോയോണ് വിതരണാം ടേയ്യുനത്. വിദൂരസ്ഥിത 
പട്ടികവർഗ്ഗ സഭേതങ്ങളിടല പട്ടിക വർഗ്ഗ ഗുണഭഭോക്തോക്കൾക്ക് 5 ഗഡുക്കളോയോണ് ഇത് 
വിതരണാം ടേയ്യുനത്.   

തഭേശഭരണ സ്ഥോപനങ്ങൾ അവരവരടെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ 
വികസനഗ്രോെിടെ 20% ഈ ആവശയത്തിഭലക്കോയി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു പുറഭമ SC/ 
ST/ Minority/ Labour തുെങ്ങിയ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പദ്ധതിയിലോയി വകയിരത്തിയിട്ടുള്ള 
സാംസ്ഥോന സർക്കോർ വിഹിതവാം ഹഡ്ഭകോയിൽ നിന്നുാം KURDFC ലഭയമോക്കി നൽകുന 
വോയ്പയുാം ഒരളവവടര ഭകന്ദ്ര സർക്കോർ ധനസഹോയവാം ഭേർത്തോണ് ഈ 
ഗുണഭഭോക്തോക്കൾക്കുള്ള ധനസഹോയാം ലഭയമോക്കോനോകുക. ഇങ്ങടന വിവിധ 
ഭരോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് സമയ ബന്ധിതമോയി ലഭയമോക്കുനതിന് എത്രയുാം ഭവഗാം 
ഈ ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ അർഹതോ/ അാംഗീകോര വിശദോാംശങ്ങളുടെ പരിഭശോധന 
പൂർത്തിയോക്കി വിവരഭശഖരാം അന്തിമമോഭക്കണ്ടത് ആവശയമോണ്. 

 എല്ലോ തഭേശ സവയാംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളിലുാം നെത്തിയ വിശദമോയ 
വിവരഭശഖരണാം വഴിയുാം തുെർന് തഭേശ സവയാംഭരണ സ്ഥോപന തലത്തിലുാം, ജില്ലോ 
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കളക്ടറുടെ തലത്തിലുമോയി നെത്തിയ രണ്ട് അപ്പീലുകളുടെ തീർപ്പോക്കലിലൂടെയുമോണ് LIFE 
മിഷൻ ഗുണഭഭോക്തോക്കടള കടണ്ടത്തിയത്. ഇങ്ങടന കടണ്ടത്തിയവരടെ പട്ടിക 
അതതിെടത്ത ഗ്രോമ-വോർഡ് സഭകൾ പരിഭശോധിച്ച ് അാംഗീകരിക്കുകയുാം തുെർന് 
തഭേശസവയാംഭരണ സ്ഥോപന ഭരണസമിതികൾ അവയ്ക്ക് അന്തിമ അാംഗീകോരാം 
നൽകുകയുമോണ് ടേയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ അാംഗീകൃത ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടികയോണ് പരിഭശോധിച്ച ്
അന്തിമമോഭക്കണ്ടത്. ഇത് ഓൺകലനോയോണ് ടേഭയ്യണ്ടത്. 

 അാംഗീകൃത ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടികയിലുള്ളവരടെ വിവരങ്ങൾ കപൂട്ടകറസ് ടേയ്ത് 
LIFE മിഷടെ ഭകന്ദ്രീകൃത ഭഡെോ ഭബസിൽ ഭേർത്തിട്ടുള്ളതിൽ ടതറ്റു വനിട്ടുടണ്ടേിൽ 
അതു തിരത്തുനതിനുാം പ്രസ്തുത ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ ധനസഹോയ അർഹതോഭരഖകളുടെ 
പരിഭശോധന പൂർത്തീകരിക്കുന മുറയ്ക്ക് അവ അപ് ഭലോഡ് ടേയ്ത് അവർക്കുള്ള 
ധനസഹോയാം ഉറപ്പു വരത്തുനതിനുമുള്ള ടസൌകരയമോണ് LIFE മിഷൻ ടവബ്ബ് 
ആപ്ലിഭക്കഷൻ ഭസോഫ്റ്റ് ടവയർ വഴിയോയി എല്ലോ തഭേശ സവയാംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങൾക്കുാം 
ഇഭപ്പോൾ ലഭയമോക്കിയിട്ടുള്ളത്. കയോണ്.  

ഗുണഭഭോക്തൃ വിശദോാംശപരിഭശോധനയുാം ഫണ്ടു വിതരണ വിവരസഞ്ചയ 
രൂപീകരണവാം അധിക പട്ടികകളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകലുാം നെത്തുനതിനോയി 
തയ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ള ടവബ്ബ് ആപ്ലിഭക്കഷൻ ഭസോഫ്റ്റ് ടവയർ ആണിത്. LIFE മിഷടെ 
ഔഭദയോഗിക ടവബ് കസെോയ http://lifemission.kerala.gov.in/ എന ടവബ് കസെിൽ 
നിനോണ് ഈ ടവബ്ബ് ആപ്ലിഭക്കഷനിഭലക്ക് പ്രഭവശിക്കോനോകുക.  

 

ടവബ് കസെിടല ആമുഖ ഭപജിലുള്ള “പദ്ധതി പുഭരോഗതി” എന െോബിൽ ക്ലിക്ക് 
ടേയ്യുഭപോൾ LIFE മിഷടെ നോലു ഘട്ടങ്ങളുടെ വിശദോാംശങ്ങളിഭലക്കുള്ള ഭപജ് തുറന്നുവരാം. 

http://lifemission.kerala.gov.in/
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ഓഭരോ ഘട്ടത്തിടെയുാം മോർഗ്ഗ ഭരഖയുാം നിർവ്വഹണ പുഭരോഗതിയുാം ആ ഭപജിലോണ് 
ലഭയമോകുക.  പ്രസ്തുത ഭപജിടല “ഘട്ടാം 2 സവന്തമോയി ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർക്ക് 
ഭവനധനസഹോയാം” എന വിഭോഗത്തിനു തോടഴ നൽകിയിട്ടുള്ള “ഘട്ടാം 2 ഭലോഗിൻ” എന 
െോബിൽ നിനോണ് ഗുണഭഭോക്തൃ വിശദോാംശപരിഭശോധനയുാം ഫണ്ടു വിതരണ 
വിവരസഞ്ചയ രൂപീകരണവാം അധിക പട്ടികകളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകലുാം 
നെത്തുനതിനോയി തയ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ള ടവബ്ബ് ആപ്ലിഭക്കഷനിഭലക്ക് പ്രഭവശിക്കോവനത്.  

 

“ഘട്ടാം 2 ഭലോഗിൻ” എന െോബിൽ നിന്നുാം എത്തുന ഭപജിൽ യൂസർ ഐഡിയുാം പോസ്സ് 
ഭവഡുാം നൽകിയോണ് ആപ്ലിഭക്കഷനിഭലക്ക് കെഭക്കണ്ടത്. തഭേശസവയാംഭരണ സ്ഥോപന 
ടസക്രട്ടറിമോർ വോർഷിക പദ്ധതി വിശദോാംശങ്ങൾ ഭരഖടപ്പടുത്തുന സുഭലഖ ഭസോഫ്റ്റ് 
ടവയറിഭലക്ക് പ്രഭവശിക്കോനുപഭയോഗിക്കുന യൂസർ ഐഡിയുാം പോസ്സ് ഭവഡുാം 
തടനയോണ് ഇവിടെ ഉപഭയോഗിഭക്കണ്ടത്. 
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ടവബ്ബ് ആപ്ലിഭക്കഷനിഭലക്ക് കെക്കുനഭതോടെ നിങ്ങൾ ആദയാം എത്തുക തഭേശ 
സവയാംഭരണ സ്ഥോപന ടസക്രട്ടറിമോരടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കോയുള്ള നിർഭേശങ്ങളിഭലക്കോണ്.  

 

 

 

 

 

മൂന്നു കോരയങ്ങളോണ് പ്രധോനമോയുാം ഇതിലുള്ളത്. 



 

6 
 

1. 2018-19 വർഷത്തിൽ LIFE മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ വീടു നൽഭകണ്ടുന, ഭൂമിയുള്ള 
ഭവനരഹിതരടെ വിവരങ്ങളോണ് ഇവിടെ പരിഭശോധിക്കടപ്പഭെണ്ടത്. അതിനോയി 
ഗ്രോമ-വോർഡ് സഭകളുാം തഭേശ സവയാംഭരണ സ്ഥോപന ഭരണസമിതികളുാം 
പരിഭശോധിച്ച ് അാംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അാംഗീകൃത ഗുണഭഭോക്തൃ പട്ടികയിടല 
വിവരങ്ങളുമോയോണ് കപൂട്ടറിടല വിവരങ്ങൾ ഒത്തുഭനോഭക്കണ്ടത്. ഈ വീടുകളുടെ 
നിർവ്വഹണാം പുഭരോഗമിക്കുന മുറഭയ്ക്ക മറ്റുള്ളവ പരിഭശോധിക്കുകയുാം അവയ്ക്കുള്ള 
പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുകയുാം ടേയ്യോനോകൂ. 

2. ഗുണഭഭോക്തൃ സർഭവ്വയിലൂടെഭയോ അപ്പീലിലൂടെഭയോ പട്ടികയിൽ ഉൾടപ്പടുകയുാം 
ഗ്രോമ-വോർഡ് സഭകൾ അാംഗീകരിക്കുകയുാം ടേടയ്തേിലുാം ഏടതേിലുാം 
കോരണവശോൽ തഭേശ സവയാംഭരണ സ്ഥോപന ഭരണസമിതിയുടെ അാംഗീകോര 
പട്ടികയിൽ ടപെോടത ഭപോയവരടണ്ടേിൽ അവടര ഉൾടപ്പടുത്തുനതിനുള്ള 
തീരമോനാം ത.സവ.ഭ സ്ഥോപന ഭരണസമിതി സവീകരിക്കുകയുാം പ്രസ്തുത 
ഗുണഭഭോക്തോവിടെ വിവരങ്ങൾ ഈ ടവബ്ബ് ആപ്ലിഭക്കഷനിൽ അതിനോയി 
തയ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ള ഭപജിലൂടെ ഉൾടപ്പടുത്തുകയുാം ടേയ്യോനോകുാം. എനോൽ നിലവിൽ 
കപൂട്ടറിലുള്ള പട്ടിക പരിഭശോധിച്ച ് സോക്ഷ്യടപ്പടുത്തിയ ഭശഷഭമ പ്രസ്തുത 
ഭപജിഭലക്ക് കെക്കോനോകൂ. 

3. ഗുണഭഭോക്തൃ വിശദോാംശ പരിഭശോധനയോണ് ആദയാം പൂർത്തിയോഭക്കണ്ടത്. അതിനു 
ഭശഷഭമ ഫണ്ടു വിതരണ വിവരങ്ങളിഭലക്കുാം കെക്കോനോകൂ. ഫണ്ടു വിതരണാം 
സാംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഭരഖടപ്പടുത്തുനതിനു മുഭപ, മോർഗ്ഗഭരഖ 
അനുശോസിക്കുന ആറു ഭരഖകളുടെ പരിഭശോധന നെത്തിയിരിക്കുകയുാം ഭവണാം. 

നിർഭേശങ്ങളുടെ ഭപജ് “Close” ടേയ്യുഭപോൾ എത്തുനത് തോേളുടെ തഭേശ സവയാംഭരണ 
സ്ഥോപനത്തിടല ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരഭെതോയി നിലവിൽ കപൂട്ടറിലുള്ള 
പട്ടികയിഭലക്കോണ്. ഈ വിവരങ്ങളോണ് ശരിഭയോ എന് പരിഭശോധിച്ച ്
അാംഗീകരിഭക്കണ്ടത്. 
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പട്ടികയിടല ഓഭരോ ടറഭക്കോർഡിലുാം (ഒര ഗുണഭഭോക്തോവിടെ വിവരങ്ങൾ എല്ലോാം 
ഭേരനതോണ് ഒര ടറഭക്കോർഡ് ) ക്ലിക്ക് ടേയ്തോൽ അതിലുള്ള വിവരങ്ങൾ 
പരിഭശോധിക്കോനുാം തിരത്തോനുമുള്ള, “വിശദോാംശ പരിഭശോധനോ ഭഫോാം - ഘട്ടാം 1” എന 
എഡിെിങ്ങ് ഭബോക്സ് തുറന്നുവരാം. 

ഇതിൽ ഭപരാം വിലോസവാം തിരത്തോനോകില്ല. മറ്റു വിവരങ്ങളിൽ - ഭറഷൻ കോർഡ് നപർ, 
ആധോർ നപർ, ലിാംഗപദവി, വിഭോഗാം എനിവ – ആവശയടമേിൽ തിരത്തു വരത്തുകയുാം 
ഭമൽ വയക്തി ഉൾടപ്പടുന ഉപവിഭോഗവാം, ആ വയക്തി ഉൾടപ്പട്ട ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടികയ്ക്ക് 
ത.സവ.ഭ സ്ഥോപന ഭരണസമിതി അാംഗീകോരാം നൽകിയ തീയതിയുാം അാംഗീകോര നപരാം 
ഭരഖടപ്പടുത്തുകയുാം ഭവണാം. 
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പ്രഭതയകാം ശ്രദ്ധിഭക്കണ്ടത് – ലിാംഗപദവി “Female” ആയി ഭരഖടപ്പടുത്തിയവയ്ക്കു മോത്രഭമ 
ഉപവിഭോഗാം “സ്ത്രീഭകന്ദ്രിത കുടുാംബാം” എന്നു നൽകോനോകൂ. അതുഭപോടല തടന വിഭോഗാം 
“പട്ടിക വർഗ്ഗാം” എന്നു  ഭരഖടപ്പടുത്തിയവയ്ക്കു മോത്രഭമ ഉപവിഭോഗാം “വിദൂരസഭേതങ്ങളിടല 
പട്ടിക വർഗ്ഗാം” എന്നു നൽകോനോകൂ. ഇതിൽ ടതെോയി അെയോളടപ്പടുത്തിയോൽ പ്രസ്തുത 
വിവരാം save ആവകയില്ല. അാംഗപരിമിതർ, ട്രോൻസ്ടജൻഡർ, മത്സ്യടത്തോഴിലോളി, 
പ്ലോഭെഷൻ ടതോഴിലോളി തുെങ്ങിയ സൂേകങ്ങൾ നൽകുനത് ആരോഭണോ ഗുണഭഭോക്തോവ് 
അവടര സാംബന്ധിച്ചു തടന ആകണാം, ആ കുടുാംബത്തിടല മടെോരോടള സാംബന്ധിച്ച ്
ആകരത്. 

പരിഭശോധിച്ച ടറഭക്കോർഡ്, ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടികയ്ക്ക് ത.സവ.ഭ സ്ഥോപന ഭരണസമിതി 
അാംഗീകോരാം നൽകിയ തീയതിയുാം അാംഗീകോര നപരാം ഭരഖടപ്പടുത്തി  “save” 
ടേയ്യുനഭതോടെ എഡിെിങ്ങ് ഭബോക്സ് മോയുകയുാം തോേൾ ആദയടമത്തിയ 
ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടികയിഭലക്ക് മെങ്ങിടയത്തുകയുാം ടേയ്യുാം. അഭതോടെ save ടേയ്ത 
ടറഭക്കോർഡ് നീല നിറത്തിൽ എടുത്തു കോണിക്കടപ്പട്ടിരിക്കുാം.  

തിരത്തുകൾ വരത്തിയിട്ടുാം save ടേയ്യോടത Close ടേയ്തോലുാം, ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടികയ്ക്ക് 
ത.സവ.ഭ സ്ഥോപന ഭരണസമിതി അാംഗീകോരാം നൽകിയ തീയതിയുാം അാംഗീകോര നപരാം 
ഭരഖടപ്പടുത്തോടത save ടേയ്തോലുാം, പരിഭശോധിച്ച ടറഭക്കോർഡ് save ആവകയില്ല എനതു 
പ്രഭതയകാം ശ്രദ്ധിഭക്കണ്ടതോണ്. 

നൽകിയിട്ടുള്ള പട്ടികയിടല എല്ലോ ടറഭക്കോർഡുകളുാം പരിഭശോധിച്ച ് save ടേയ്യുകയുാം 
ഒഴിവോക്കടപ്പഭെണ്ടവ (ത.സവ.ഭ സ്ഥോപനത്തിടെ അാംഗീകോര പട്ടികയിൽ ഇല്ലോത്തവ) 
save ടേയ്യോടത Close ടേയ്യുകയുാം ടേയ്തുകഴിഞ്ഞോൽ സോക്ഷ്യപ്രസ്തോവന എന അടുത്ത 
ഭപജിഭലക്ക് ഭപോകോവനതോണ്. സ്ക്രീനിൽ മുകളിലോയുള്ള “വിശദോാംശ പരിഭശോധന” എന 
മുഖയ ടമനുവിനുള്ളിൽ രണ്ടോമതോയോണ് “സോക്ഷ്യപ്രസ്തോവന”  എന ഭപജ്.  
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ഇതു തുറക്കുഭപോൾ അതിൽ തോടഴയോയി, ഒനോമടത്ത ഭപജിൽ തോേൾ പരിഭശോധിച്ച ്
save ടേയ്ത എല്ലോ ടറഭക്കോർഡുകളുാം കോണോാം. തോേൾ പരിഭശോധിച്ച ്അാംഗീകരിച്ച ആടക 
ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ എണ്ണവാം ഭരഖടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടോകുാം. ടസക്രട്ടറി നൽകുന 
പ്രസ്തോവനയ്ക്ക് മുപിലുള്ള check box-ൽ െിക്ക് ടേയ്യുനഭതോടെ ടസക്രട്ടറിയുടെ ഡിജിെൽ 
സിഭേേർ പതിക്കോനുള്ള സാംവിധോനാം അതിൽ സജ്ജമോകുാം. അവിടെ ടസക്രട്ടറി ഒപ്പു 
പതിച്ച,് ഭപജ് submit ടേയ്യുനഭതോടെ പ്രസ്തുത ത.സവ.ഭ സ്ഥോപനത്തിടല, ഇഭപ്പോൾ ഭവന 
ധനസഹോയത്തിന് അർഹതയുള്ള എല്ലോ ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിത ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെയുാം 
പട്ടിക സീൽ ടേയ്യടപ്പടുാം.  

 

 

ടസക്രട്ടറി ഒപ്പു വച്ചുകഴിഞ്ഞോൽ പ്രസ്തുത പട്ടികയിൽ തിരത്തുകൾ 
സോദ്ധയമല്ലോത്തതിനോൽ ഒനോമടത്ത ഭപജിൽ ലഭയമോക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലോ 
ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെയുാം വിവരങ്ങളുടെ പരിഭശോധന പൂർത്തിയോക്കിയ ഭശഷാം 
മോത്രാം ഒപ്പു വയ്ക്കോൻ ശ്രദ്ധിഭക്കണ്ടതോണ്. സോക്ഷ്യ പ്രസ്തോവന എന ഭപജിൽ 
മുകളിലോയി ഇളാംചുവപ്പു നിറത്തിൽ എടുത്തുകോണിച്ചിട്ടുള്ള ഭോഗത്ത് ആടക 
കപൂട്ടകറസ് ടേയ്യടപ്പട്ടിരന ടറഭക്കോർഡുകളിൽ എത്രടയണ്ണമോണ് തോേൾ 
അന്തിമമോയി അാംഗീകരിക്കുനത് എന് എഴുതിയിരിക്കുാം. അതുാം വോയിച്ച ്
ഉറപ്പോക്കിയ ഭശഷമോണ് പ്രസ്തോവന ഒപ്പു വഭയ്ക്കണ്ടത്.  

തുെർന് “വിശദോാംശ പരിഭശോധന” എന മുഖയ ടമനുവിടല “വിശദോാംശ പരിഭശോധന - 
ഘട്ടാം 1” എന ഭപജിൽ “You have completed verification process” എന സഭേശവാം,  
“സോക്ഷ്യപ്രസ്തോവന”  എന ഭപജിൽ “You have already completed beneficiary verification 
and declaration process” എന സഭേശവാം മോത്രമോണ് ഉണ്ടോവക.  
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ഈ അവസരത്തിൽ ഉണ്ടോകോവന േില ടപോതുസാംശയങ്ങളുാം അവയ്ക്കുള്ള മറുപെിയുാം 
തോടഴടക്കോടുക്കുന്നു. 

ഭേോദയാം ഉത്തരാം 

ഇഭപ്പോൾ അാംഗീകരിക്കുനതുാം 
നിലവിൽ കപൂട്ടകറസ് 
ടേയ്തതുമോയ ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടികയ്ക്കു 
പുറഭമ വിവിധ ഗ്രോമസഭകൾ 
നിർഭേശിച്ച മറ്റു േില 
ആൾക്കോരടെ വിവരങ്ങൾ 
“സപ്ലിടമെറി ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടിക”  
ആയി ത.സവ.ഭ സ്ഥോപനത്തിൽ 
ഉണ്ട്. അവ എഭപ്പോൾ 
പരിഗണിക്കോനോകുാം? 

“സപ്ലിടമെറി ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടിക” യിലുള്ളവരടെ 
വിവരങ്ങൾ ഭരഖടപ്പടുത്തുനതിനുള്ള ഭപജ് ഈ ടവബ്ബ് 
ആപ്ലിഭക്കഷടെ രണ്ടോാം ഭോഗത്തുണ്ട്.  
എനോൽ നിലവിലുള്ള അാംഗീകൃത പട്ടിക പരിഭശോധിച്ച ്
സോക്ഷ്യടപ്പടുത്തുകയുാം അതിൽ അർഹത 
ടതളിയിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലോവർക്കുാം ഭവന നിർമ്മോണ 
ധനസഹോയാം നൽകോൻ തുെങ്ങുകയുാം ടേയ്യുനതിനു 
ഭശഷാം മോത്രഭമ സപ്ലിടമെറി പട്ടികയിലുള്ളവരടെ 
ഭയോഗയതോ പരിഭശോധന നെത്തോനുാം മുൻഗണനോക്രമാം 
നിശ്ചയിച്ച ്ഇടക്കോല്ലാം ഇനി കടണ്ടത്തോനോകുന 
ധനവിഭവത്തിനനുസരിച്ച ്അവരിൽ എത്ര ഭപർക്കുകൂെി 
ധനസഹോയാം നൽകോനോകുടമന്നു തീരമോനിക്കോനുാം 
കഴിയൂ എനതു ശ്രദ്ധിക്കുക. 

മുൻപ് LIFE മിഷൻ 
ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടിക കപൂട്ടകറസ് 
ടേയ്തു തയ്യോറോക്കിയ 
അവസരത്തിൽ ഭൂരഹിത 
ഭവനരഹിതരടെ പട്ടികയിൽ 
അാംഗീകോരാം നൽകിയിരനവരിൽ 
േിലർ ഇഭപ്പോൾ സവന്തമോയി ഭൂമി 
ലഭയമോക്കി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവടര 
ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരടെ 
പട്ടികയിഭലക്ക് മോറ്റുനടതങ്ങടന? 

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരടെ പട്ടികയിൽ നിന്നുാം ഭൂമിയുള്ള 
ഭവനരഹിതരടെ പട്ടികയിഭലക്ക് കോെഗറി മോൊം 
ഭവണ്ടവരടെ വിവരങ്ങൾ ഭരഖടപ്പടുത്തുനതിനുള്ള ഭപജ് 
ഈ ടവബ്ബ് ആപ്ലിഭക്കഷടെ രണ്ടോാം ഭോഗത്തുണ്ട്.  
നിലവിലുള്ള അാംഗീകൃത പട്ടിക പരിഭശോധിച്ച ്
സോക്ഷ്യടപ്പടുത്തിയ ഭശഷാം ഈ വിവരങ്ങൾ 
നൽകോവനതോണ്. 

നിലവിൽ ഒര ത.സവ.ഭ. സ്ഥോപന 
പ്രഭദശടത്ത അാംഗീകൃത 
ഗുണഭഭോക്തൃ പ്പട്ടികയിൽ ഉൾടപ്പട്ട 
കുടുാംബത്തിന് സവന്തമോയുള്ള ഭൂമി 
മടെോര ത.സവ.ഭ. സ്ഥോപന 
പ്രഭദശത്തോയതിനോൽ അവടര 
ഭൂമിയുള്ള സ്ഥലഭത്തക്ക് 
മോെിടക്കോടുക്കുനത് എങ്ങടന? 

അാംഗീകൃത ഗുണഭഭോക്തൃ പ്പട്ടികയിൽ ഉൾടപ്പട്ട കുടുാംബാം 
അവർക്ക് സവന്തമോയുള്ള ഭൂമി മടെോര ത.സവ.ഭ. 
സ്ഥോപന പ്രഭദശഭത്തക്കു മോറോനോഗ്രഹിക്കുന്നു എേിൽ 
അവർ ഇഭപ്പോൾ ഗുണഭഭോക്തോവോയിരിക്കുനയിെടത്ത 
ത.സവ.ഭ. സ്ഥോപന ടസക്രട്ടറിക്കോണ് അഭപക്ഷ് 
നൽഭകണ്ടത്. പ്രസ്തുത ടസക്രട്ടറി ആയത് അവർ മോറി 
എത്തോനോഗ്രഹിക്കുന (അവർക്കു ഭൂമിയുള്ള സ്ഥലടത്ത) 
ത.സവ.ഭ. സ്ഥോപന ടസക്രട്ടറിക്ക്  അവർ അാംഗീകൃത 
ഗുണഭഭോക്തോവോണ് എന സോക്ഷ്യടപ്പടുത്തഭലോടെ 
അയച്ചുടകോടുക്കണാം. ഭൂമിയുള്ള സ്ഥലടത്ത ത.സവ.ഭ. 
സ്ഥോപന ടസക്രട്ടറി അവരടെ ഭൂമി സാംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങൾ പരിഭശോധിച്ച ്ഭബോധയടപ്പട്ട ഭശഷാം അവടര 
അവിെടത്ത പട്ടികയിൽ ഭേർക്കോനുള്ള ത.സവ.ഭ 
ഭരണസമിതി അാംഗീകോരാം വോങ്ങുകയുാം അതിടെ 
വിവരങ്ങഭളോടെ അവരടെ ഭപര് അാംഗീകൃത പട്ടികയിൽ 
ഉൾടപ്പടുത്തുനതിനുള്ള ശുപോർശ LIFE മിഷൻ CEOയ്ക്ക് 
lifemission@kerala.gov.in എന ഇ-ടമയിലിഭലക്ക് 
അയച്ചു തരികയുാം ഭവണാം.  

 

mailto:lifemission@kerala.gov.in
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ടസക്രട്ടറി സോക്ഷ്യപ്രസ്തോവന ഒപ്പു പതിച്ച ,്  ഭപജ് submit ടേയ്യുനഭതോടെ പ്രസ്തുത 
പ്രസ്തോവനഭയോടെോപ്പാം save ടേയ്ത പട്ടികയിലുളളവർക്ക് ഭവനധനസഹോയാം നൽകോനുാം 
അധിക ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിഭച്ചർക്കോനുമുള്ള ഭപജുകൾ ടസക്രട്ടറിക്ക് 
തുറന്നു ലഭിക്കുനതോണ്. എനോൽ ഭവനധനസഹോയാം സാംബന്ധിച്ച ഭപജുകളിൽ ഈ 
സമയത്ത് ഗുണഭഭോക്തോവിടെ വിവരങ്ങൾ ലഭയമോയിരിക്കില്ല.  അതിനോയി “വിശദോാംശ 
പരിഭശോധന” എന മുഖയ ടമനുവിടല മൂനോമടത്ത ഭപജോയ “നിർബന്ധിത ഭരഖകളുടെ 
പരിഭശോധന” കൂെി പൂർത്തിയോഭക്കണ്ടതുണ്ട്. 

 

“നിർബന്ധിത ഭരഖകളുടെ പരിഭശോധന” എന ഉപ ടമനു ക്ലിക്ക് ടേയ്യുഭപോൾ “ഒനോാം 
ഘട്ട പരിഭശോധന പൂർത്തിയോക്കിയ ഗുണഭഭോക്തോക്കൾ” എന ഭപജ് തുറന്നു വരാം. പ്രസ്തുത 
ഭപജിൽ ആ സമയത്ത് ഒനോാം ഘട്ട പരിഭശോധന പൂർത്തിയോക്കി ടസക്രട്ടറി 
സോക്ഷ്യപ്രസ്തോവന ഒപ്പു പതിച്ച ് അാംഗീകോരാം നൽകിയ എല്ലോ ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെയുാം 
പട്ടിക ലഭയമോയിരിക്കുാം. ഇതിടല ഓഭരോ ഗുണഭഭോക്തോവിനുാം ധനസഹോയാം 
ലഭയമോക്കുനതിനു സമർപ്പിക്കടപ്പഭെണ്ട ഭരഖകളിൽ ഒനോാം ഘട്ടത്തിൽ പരിഭശോധിക്കടപ്പട്ട 
ഭറഷൻകോർഡുാം  ആധോർകോർഡുാം ഒഴിടകയുള്ളവയുടെ വിവരങ്ങളോണ് ഇവിടെ 
ഭരഖടപ്പടുത്തടപ്പഭെണ്ടത്. 
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ഈ ഭപജിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഓഭരോ ഗുണഭഭോക്തോവിടെയുാം ഭപരിൽ ക്ലിക്ക് ടേയ്യുഭപോൾ 
പ്രസ്തുത ഗുണഭഭോക്തോവിടെ വിവരങ്ങൾ ഭരഖടപ്പടുത്തോനുള്ള, “നിർബന്ധിത ഭരഖകളുടെ 
പരിഭശോധന”  എന എഡിെിങ്ങ് ഭബോക്സ് തുറന്നുവരാം. 

 

 

 

ഭൂമിയുടെ കകവശോവകോശ ഭരഖ, ബിൽഡിങ് ടപർമിെ് വിവരങ്ങൾ, ഗുണഭഭോക്തോവിന് 
ഭവന നിർമ്മോണ ധനസഹോയാം ലഭിഭക്കണ്ട ബോേ് അടക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ 
എനിവയോണ് ഇവിടെ ഭരഖടപ്പടുത്തടപ്പഭെണ്ടത്. 

ഭൂഭരഖ - വീടു വയ്ക്കോൻ ഉഭേശിക്കുന ഭൂമിയുടെ ആധോരാം, പട്ടയാം, കകവശോവകോശഭരഖ, 
വനഭമഖലയിൽ ഭഫോറസ്റ്റ് ഭറഞ്ച് ഓഫീസറുാം മെിെങ്ങളിൽ പഞ്ചോയത്ത് 
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ടസക്രട്ടറിഭയോ വിഭല്ലജ് ഓഫീസഭറോ നൽകിയിട്ടുള്ള കകവശ 
സോക്ഷ്യപത്രവമോണ് ഭൂഭരഖയോയി സവീകരിക്കോവനത്. ഇത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുഭണ്ടോ 
എന്നുാം ഇവയിൽ ഏതു ഭരഖയോണ് സമർപ്പിക്കടപ്പട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുാം 
ഭരഖടപ്പടുത്തണാം. 

ബിൽഡിങ് ടപർമിെ് - പ്രസ്തുത ഗുണഭഭോക്തോവിന് ത.സവ.ഭ സ്ഥോപനാം ടകട്ടിെനിർമ്മോണ 
അനുമതി (ബിൽഡിങ് ടപർമിെ് ) നൽകിയ തീയതിയോണ് അടുത്തതോയി 
ഭരഖടപ്പടുഭത്തണ്ടത്. ഈ തീയതി പ്രസ്തുത ഭബോക്സിൽ ക്ലിക്കുടേയ്യുഭപോൾ തുറന്നു 
വരന കലണ്ടറിൽ നിന്നുാം മോർക്കുടേയ്ത് എടുക്കുകയോണ് ഭവണ്ടത്. 

ബോേ് അടക്കൌണ്ട് - ഗുണഭഭോക്തോവിന് ഭവന നിർമ്മോണ ധനസഹോയാം ലഭിഭക്കണ്ട 
ബോേ് അടക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങളോണ് പിനീടു നൽഭകണ്ടത്. അടക്കൌണ്ട് നപർ, 
ബോേിടെ ഭപര്, ബോേ് ശോഖയുടെ ഭപര്, IFSC ഭകോഡ് എനിവയ്ക്കു പുറഭമ പ്രസ്തുത 
അടക്കൌണ്ട് ആരടെ ഭപരിലോണ് എനതുാം ഭരഖടപ്പടുത്തണാം. എടന്തേിലുാം 
കോരണവശോൽ ബോേ് അടക്കൌണ്ട് ഗുണഭഭോക്തോവിടെ ഭപരിൽ അടല്ലേിൽ 
അടക്കൌണ്ട് ഭഹോൾഡർക്ക് ഗുണഭഭോക്തോവമോയുള്ള ബന്ധവാം 
വിശദമോഭക്കണ്ടതോണ്. ഇതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഭബോക്സുകളിൽ തുറന്നു 
വരന ഭരോപ്പ് ടഡൌൺ ടമനുവിൽ ലഭയമോണ്, അവ ടതരടഞ്ഞടുത്തോൽ 
മതിയോകുാം. 

ഭമൽപ്പറഞ്ഞ നിർബന്ധിത ഭരഖകളുടെ പരിഭശോധന കൂെി പൂർത്തിയോക്കി 
പ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ ഈ ടവബ്ബ് ആപ്ലിഭക്കഷനിൽ അപ് ഭലോഡ് ടേയ്തു 
നൽകുനഭതോടെ മോത്രഭമ എടതോര ത.സവ.ഭ. സ്ഥോപനവാം അാംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള 
ഏടതോര ഗുണഭഭോക്തോവിനുാം സാംസ്ഥോന പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നുാം 
ഹഡ്ഭകോയിൽനിന്നു KURDFC വഴി ലഭയമോക്കുന വോയ്പയിൽ നിന്നുമുള്ള 
ധനവിഭവാം ലഭയമോക്കുനതിന് നെപെിടയടുക്കോൻ LIFE മിഷന് സോധിക്കുകയുള്ളൂ. 
അക്കോരണത്തോൽ ഇത്രയുാം കോരയങ്ങൾ എത്രയുാം ഭവഗാം പൂർത്തിയോക്കി 
നൽകുനതിന് എല്ലോ തഭേശ സവയാംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളുാം ശ്രദ്ധിഭക്കണ്ടതോണ്.  

ഇഭത തുെർന് ഈ ടവബ്ബ് ആപ്ലിഭക്കഷൻ വഴിയോയിത്തടന ലഭയമോഭക്കണ്ട 
ഭവനധനസഹോയ വിതരണാം, അധിക ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിഭച്ചർക്കൽ 
എനിവയ്ക്കുള്ള ഭപജുകളുടെ ഉപഭയോഗാം സാംബന്ധിച്ച വിശദീകരണങ്ങൾ കവകോടത 
ലഭയമോക്കുനതോണ്. 

 

 

 

 

 

 

 


