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LIFE മിഷൻ 
ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിത ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ വിശദോാംശപരിഭശോധന, 

ഫണ്ടു വിതരണ വിവരസഞ്ചയ രൂപീകരണാം, അധികവിവരങ്ങൾ ഭേർക്കൽ 
ഭോഗാം 2 

 
ഫണ്ടു വിതരണ വിവരസഞ്ചയ രൂപീകരണാം  

ഈ ഭരഖയുടെ ആദയ ഭോഗത്തു വിവരിച്ചതു ഭപോടെ, ടസക്രട്ടറി സോക്ഷ്യപ്രസ്തോവന 
ഒപ്പു പതിച്ച ,്  ഭപജ് submit ടേയ്യുന്നഭതോടെ പ്രസ്തുത പ്രസ്തോവനഭയോടെോപ്പാം save ടേയ്ത 
പട്ടികയിലുളള ഗുണഭഭോക്തോക്കൾക്കു ഭവനധനസഹോയാം നൽകോനാം അധിക 
ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിഭച്ചർക്കോനമുള്ള ഭപജുകൾ ടസക്രട്ടറിക്ക് 
െഭിക്കുന്നതോണ്.  

 

ഭപജിടെ മുകളിെോയി ഫണ്ടു വിതരണാം, ധനവിനിഭയോഗ വിശദോാംശാം, അധിക 
പട്ടികയുാം മോറ്റങ്ങളുാം എന്ന മൂന്നു ടമന ഐറ്റമോയോണ് ഇതു െഭയമോകുക. ഇതിൽ ഫണ്ടു 
വിതരണാം എന്ന ടമനവിന തോടെ അഞ്ചു ഭവന ധനസഹോയവിതരണ ഘട്ടങ്ങളുഭെയുാം 
വിവരങ്ങൾ ഭരഖടപ്പടുത്തോനള്ള അഞ്ചു ഭപജുകളോണുള്ളത്. 
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മുമ്പു വിവരിച്ചതു ഭപോടെ, “വിശദോാംശ പരിഭശോധന” എന്ന മുഖയ ടമനവിടെ 
മൂന്നോമടത്ത ഭപജോയ “നിർബന്ധിത ഭരഖകളുടെ പരിഭശോധന” പൂർത്തിയോക്കി 
ധനസഹോയത്തിന് അർഹരോയ ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ഭസവു ടേയ്യുഭപോൾ 
മോത്രമോണ് പ്രസ്തുത ഗുണഭഭോക്തോവിടെ വിവരങ്ങൾ ഫണ്ടു വിതരണാം എന്ന ടമനവിടെ 
ഭവന ധനസഹോയവിതരണത്തിടെ ഒന്നോാം ഘട്ടത്തിഭെക്ക് എത്തുക. സവീകോരയമോയ 
അർഹതോഭരഖകൾ സമർപ്പിക്കോത്ത ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ “നിർബന്ധിത 
ഭരഖകളുടെ പരിഭശോധന” എന്ന ഭപജിൽ തടന്ന തുെരാം. 

 

“ഫണ്ടു വിതരണാം-ഘട്ടാം 1” എന്ന ഉപടമന തുറക്കുഭപോൾ എത്തുക “ഭരഖോ 
പരിഭശോധന പൂർത്തീകരിച്ചവർ” എന്ന ഭപജിെോണ്. ഈ ഭപജിൽ െഭയമോയ ഗുണഭഭോക്തൃ 
പട്ടികയിടെ ഓഭരോ ഗുണഭഭോക്തോവിടെയുാം ടറഭക്കോർഡിൽ ക്ലിക്ക് ടേയ്യുഭപോൾ 
അവരടെ ഒന്നോാംഗഡു ധനസഹോയ വിവരങ്ങൾ ഭേർക്കോനള്ള ഭഡറ്റോ എന്രി ഭബോക്സ് 
തുറന്നു കിട്ടാം. 

 

അതിൽ ഗുണഭഭോക്തോവിടെ ഭപര്, ഭമൽവിെോസാം, ഭറഷൻകോർഡ് നപർ എന്നിവ 
നൽകിയിരിക്കുാം. അതിന തോടെയോയി പ്രസ്തുത വയക്തി നൽകിയിട്ടള്ള സമ്മതപത്രത്തിടെ  
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തീയതി ഭരഖടപ്പടുത്തണാം. അടുത്തതോയി  പ്രസ്തുത ഗുണഭഭോക്തോവ് ഉൾടപ്പടുന്ന 
വിഭോഗത്തിന് അനസൃതമോയി ധനസഹോയത്തുക (അതോയത് വിദൂര സഭേതത്തിടെ 
പട്ടികവർഗ്ഗടമേിൽ ആടക ധനസഹോയമോയ ആറുെക്ഷ്ാം രൂപയുടെ 15 ശതമോനമോയ 
90000/- രൂപടയന്നുാം മറ്റു വിഭോഗങ്ങൾക്ക് ആടക ധനസഹോയമോയ നോലുെക്ഷ്ാം 
രൂപയുടെ 10 ശതമോനമോയ 40000/- രൂപടയന്നുാം) എത്രടയന്ന വിവരാം െഭയമോയിരിക്കുാം.  

അതിന തോടെയോയി പ്രസ്തുത തുക നൽകിഭയോ ഇല്ലഭയോ എന്നതു 
ഭരഖടപ്പടുഭത്തണ്ടതോണ്. തുക നൽകിക്കെിഞ്ഞുടവേിൽ അതു നൽകിയ തീയതിയുാം 
ഭരഖടപ്പടുത്തണാം.  

പ്രസ്തുത ഗുണഭഭോക്തോവു നൽകിയ സമ്മതപത്രത്തിടെ തീയതിയുാം ഒന്നോാംഗഡു തുക 
നൽകിയ തീയതിയുാം ഭരഖടപ്പടുത്തി ഭസവു ടേയ്യുന്നതോയോൽ പട്ടികയിൽ ആ 
ഗുണഭഭോക്തോവിടെ ടറഭക്കോർഡ് മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ഹഹഹെറ്റ് ടേയ്യടപ്പടുാം.  

 

ഇവിടെ ശ്രദ്ധിഭക്കണ്ടതോയ രണ്ടു കോരയങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, സമ്മതപത്ര തീയതിക്കു 
ഭശഷമുള്ള തീയതിയോയിരിക്കണാം ഒന്നോാം ഗഡു നൽകിയ തീയതിയോയി നൽകുന്നത്. 
രണ്ട്,  ഒന്നോാം ഗഡു നൽകിയതോയി ഭരഖടപ്പടുത്തിയോലുാം ആ തുക നൽകിയ തീയതി കൂെി 
ഭരഖടപ്പടുത്തിയോഭെ പ്രസ്തുത വിവരാം save ടേയ്യടപ്പടൂ. ഒന്നോാം ഗഡു നൽകി എന്ന് 
അെയോളടപ്പടുത്തിയോലുാം തീയതി ഭരഖടപ്പടുത്തിയിട്ടിടല്ലേിൽ save ടേയ്യുഭപോൾ അത്  
തുക നൽകിയിട്ടില്ല എഭന്ന ഭരഖടപ്പടുത്തടപ്പടൂ.  

ഒന്നോാം ഗഡു ധനസഹോയാം നൽകിയതോയുാം അതു നൽകിയ തീയതിയുമെക്കാം save 
ടേയ്യുന്ന ടറഭക്കോർഡ് “ഫണ്ടു വിതരണ ഘട്ടാം 1” എന്ന ഭപജിൽ തടന്ന തുെരാം. എന്നോൽ 
ധനസഹോയാം നൽകിക്കെിഞ്ഞതോയി save ടേയ്ത ടറഭക്കോർഡുകൾ പട്ടികയിൽ 
മഞ്ഞനിറത്തിൽ എടുത്തു കോണിക്കടപ്പടുകയുാം ഒന്നോാംഗഡു വോങ്ങിയിട്ടില്ലോത്തവരഭെത് 
ആദയനിെയിൽ തടന്ന തുെരകയുാം ടേയ്യുാം. 

ഒന്നോാംഗഡു ധനസഹോയാം ഹകപ്പറ്റിയ ഗുണഭഭോക്തോക്കൾ വീെിടെ നിർമ്മോണാം, 
ഭബടെെ് വടരയുള്ള ആദയ ഭേജ് പൂർത്തിയോക്കുകയുാം ആ വിവരാം ബന്ധടപ്പട്ട 
നിർവ്വഹണ ഉഭദയോഗസ്ഥർ പരിഭശോധിച്ച ് ഔഭദയോഗികമോയി ഭരഖടപ്പടുത്തുകയുാം 
ടേയ്യുഭപോൾ മോത്രമോണഭല്ലോ അവർ രണ്ടോാം ഘട്ട ധനസഹോയത്തിന് ഭയോഗയത 
ഭനടുന്നത്. ഒന്നോാം ഗഡു ധനസഹോയാം നൽകിക്കെിഞ്ഞതോയി save ടേയ്ത 
ടറഭക്കോർഡുകൾ (പട്ടികയിൽ മഞ്ഞനിറത്തിൽ എടുത്തു കോണുന്നവ) ആദയ ഭേജ് 
നിർമ്മോണാം പൂർത്തിയോക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ആ വിവരവുാം പ്രസ്തുത ടറഭക്കോർഡിൽ ക്ലിക്ക് ടേയ്തോൽ 
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തുറന്നു കിട്ടന്ന “ഒന്നോാംഗഡു ധനസഹോയ വിവരങ്ങൾ” എന്ന എഡിറ്റിങ്ങ് ഭബോക്സിെോണ് 
ഭരഖടപ്പടുഭത്തണ്ടത്.  

 

ഇങ്ങടന ഒന്നോാം ഘട്ട നിർമ്മോണാം പൂർത്തിയോയി എന്ന വിവരവുാം പ്രസ്തുത 
ഘട്ടത്തിൽ ടതോെിലുറപ്പു പദ്ധതി ഭസവനാം ഉപഭയോഗിച്ചിട്ടടണ്ടേിൽ എത്ര ടതോെിൽ 
ദിനങ്ങൾ െഭയമോക്കിടയന്നതുാം ഭരഖടപ്പടുത്തി  save ടേയ്യുന്നഭതോടെ പ്രസ്തുത ടറഭക്കോർഡ് 
“ഫണ്ടു വിതരണ ഘട്ടാം 1” എന്ന ഭപജിൽ നിന്ന് മോയുകയുാം “ഫണ്ടു വിതരണ ഘട്ടാം 2” എന്ന 
ഭപജിൽ എത്തുകയുാം ടേയ്യുാം.  

 

അതോയത് ഭബടെെ് നിർമ്മോണ ഘട്ടാം പൂർത്തീകരിച്ച ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ 
വിവരങ്ങളോണ് “ഫണ്ടു വിതരണ ഘട്ടാം 2” എന്ന ഭപജിൽ െഭയമോകുക. 
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തുെർന്നുള്ള ധനസഹോയ വിതരണ ഘട്ടങ്ങൾ എല്ലോാം അതതു ഭപജുകളിെോയി 
ഇഭത രീതിയിൽ തടന്നയോണ് ഭരഖടപ്പടുത്തടപ്പഭെണ്ടത്. 

 

“ഫണ്ടു വിതരണ ഘട്ടാം 2” എന്ന ഭപജിൽ െഭയമോയ ഭബടെെ് നിർമ്മോണ ഘട്ടാം 
പൂർത്തീകരിച്ച ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ ടറഭക്കോർഡിൽ ക്ലിക്കു ടേയ്യുഭപോൾ അവരടെ 
രണ്ടോാം ഗഡു ധനസഹോയ വിവരങ്ങളുാം രണ്ടോമതു നിർമ്മോണ ഭേജിടെ പുഭരോഗതിയുാം 
ഭരഖടപ്പടുത്തോനള്ള എഡിറ്റിങ് ഭബോക്സോണ് തുറന്നു കിട്ടക. 
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ഇവിടെയുാം രണ്ടോാം ഗഡു ധനസഹോയാം നൽകിയതോയുാം അതു നൽകിയ 
തീയതിയുമെക്കാം save ടേയ്യുന്ന ടറഭക്കോർഡ് “ഫണ്ടു വിതരണ ഘട്ടാം 2” എന്ന ഭപജിൽ 
തടന്ന തുെരാം. എന്നോൽ ധനസഹോയാം നൽകിക്കെിഞ്ഞതോയി save ടേയ്ത 
ടറഭക്കോർഡുകൾ പട്ടികയിൽ മഞ്ഞനിറത്തിൽ എടുത്തു കോണിക്കടപ്പടുകയുാം രണ്ടോാംഗഡു 
വോങ്ങിയിട്ടില്ലോത്തവരഭെത് ആദയനിെയിൽ തടന്ന തുെരകയുാം ടേയ്യുാം. 

രണ്ടോാംഗഡു ധനസഹോയാം ഹകപ്പറ്റിയ ഗുണഭഭോക്തോക്കൾ വീെിടെ നിർമ്മോണാം, 
െിെൽ വടരയുള്ള ചുമർ നിർമ്മോണാം എന്ന രണ്ടോാം ഭേജ് പൂർത്തിയോക്കുകയുാം ആ വിവരാം 
ബന്ധടപ്പട്ട നിർവ്വഹണ ഉഭദയോഗസ്ഥർ പരിഭശോധിച്ച ് ഔഭദയോഗികമോയി 
ഭരഖടപ്പടുത്തുകയുാം ടേയ്യുഭപോൾ പ്രസ്തുത ടറഭക്കോർഡ് “ഫണ്ടു വിതരണ ഘട്ടാം 2” എന്ന 
ഭപജിൽ നിന്ന് മോയുകയുാം “ഫണ്ടു വിതരണ ഘട്ടാം 3” എന്ന ഭപജിൽ എത്തുകയുാം ടേയ്യുാം. 

 

 



 
 

7 
 

 

 

മറ്റു ഭപജുകളുടെ ക്രമീകരണവുാം ഇഭതഭപോടെ തടന്നയോണ്. 
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ഓഭരോ ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെയുാം ധനസഹോയ വിതരണത്തിടെയുാം നിർമ്മോണ 
പുഭരോഗതിയുടെയുാം നിെവിലുള്ള സ്ഥിതി ഭമൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഫണ്ടു വിതരണാം എന്ന 
ടമനവിന തോടെയുള്ള അഞ്ചു ഭപജുകളിെോയി ഭരഖടപ്പടുത്തി save ടേയ്തു കെിഞ്ഞോൽ 
ധനവിനിഭയോഗാം എന്ന ഭപജിഭെക്കു കെക്കോാം. 

തഭേശ സവയാംഭരണ സ്ഥോപനാം LIFE മിഷൻ പദ്ധതിക്കോയി ഇടക്കോല്ലാം നീക്കിവച്ച 
തുകയ്ക്ക് ഉപരിയോയി സാംസ്ഥോന ഫണ്ടിൽ നിന്നുാം KURDFC വെി െഭയമോക്കുന്ന HUDCO 
വോയ്പയിൽ നിന്നുാം ഫണ്ട് ആവശയടപ്പടുന്നതിനള്ള ഭഫോർമോറ്റോണ് “ധന വിനിഭയോഗ 
വിശദോാംശാം” എന്ന ടമനവിലുള്ളത്. ഇത് തുറക്കുഭപോൾ തടന്ന “ഫണ്ടു വിതരണ ഘട്ടാം 1, 2, 
3, 4, 5” എന്നീ ഭപജുകളിെോയി ഭരഖടപ്പടുത്തി save ടേയ്ത വിവരങ്ങളുടെ ആടകത്തുക 
അവിടെ സവയാം ഭരഖടപ്പടുത്തടപ്പട്ടിട്ടണ്ടോകുാം. അതിൽ ഓഭരോ നിർമ്മോണഘട്ടത്തിലുാം 
നിൽക്കുന്ന ഗുണഭഭോക്തോക്കൾക്കോയി അഭപ്പോൾ വിതരണാം ടേഭയ്യണ്ട തുക ഭവർതിരിച്ച ്
കോണോനോകുാം. 

 

ഈ ഭപജിൽ തനതു വർഷാം LIFE മിഷൻ ഭവനങ്ങൾക്കോയി അതതു തഭേശ 
സവയാംഭരണ സ്ഥോപനത്തിടെ പദ്ധതി ഭരഖ പ്രകോരാം വകയിരത്തിയിട്ടള്ള തുക 
എത്രടയന്നുാം നിെവിൽ ഗുണഭഭോക്തോക്കൾക്ക് വിതരണാം ടേയ്യുന്നതിനോയി ഹകവശമുള്ള 
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തുക എത്രടയന്നുമോണ് ഭരഖടപ്പടുഭത്തണ്ടത്. നിെവിൽ ഹകവശമുള്ള തുക എന്നത് 
നീക്കിവച്ച പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നു മോത്രമോകണടമന്നില്ല, അതിനപരിയോയി തനതു 
ഫണ്ടിൽ നിഭന്നോമഭറ്റോ ധനവിഭവാം  കടണ്ടത്തുന്നു എേിൽ അതുകൂെി ഭേർത്തോണ് 
നൽഭകണ്ടത്. ഈ വിവരങ്ങൾ ഭരഖടപ്പടുത്തുന്നഭതോടെ ആ അവസരത്തിൽ പ്രസ്തുത 
തഭേശസവയാംഭരണ സ്ഥോപനത്തിന്  നിെവിൽ ഹകവശമുള്ള തുകയ്ക്ക് ഉപരിയോയി 
അഭപ്പോൾ ആവശയമുള്ള തുക സവയാം കണക്കോക്കടപ്പട്ട് ഭരഖടപ്പടുത്തടപ്പടുാം.  

തുെർന്ന് അതിന തോടെയുള്ള “submit” എന്ന െോബ് ക്ലിക്ക് ടേയ്യുന്നഭതോടെ, 
ഹകവശമുള്ള തുകയ്ക്ക് ഉപരിയോയി അഭപ്പോൾ ആവശയമുള്ള തുക LIFE മിഷനിൽ നിന്ന് 
അനവദിക്കുന്നതിനള്ള അഭപക്ഷ് ഓൺഹെനോയി സമർപ്പിക്കടപ്പടുന്നതോണ്. തഭേശ 
സവയാംഭരണ സ്ഥോപനാം അാംഗീകരിച്ചിട്ടള്ള ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ വിഭോഗാം തിരിച്ചുള്ള 
എണ്ണവുാം പ്രസ്തുത തഭേശ സവയാംഭരണ സ്ഥോപനാം പദ്ധതി രൂപീകരണ മോർഗ്ഗ 
നിർഭേശപ്രകോരാം വകയിരത്തിയിരിഭക്കണ്ടതോയ 20 ശതമോനാം പദ്ധതി വിഹിതവുാം 
അനസരിച്ചുള്ള പരമോവധി പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള തുക മോത്രമോയിരിക്കുാം ഇത്തരത്തിൽ LIFE 
മിഷനിൽ നിന്ന് അനവദിക്കടപ്പടുക.  

 

ഇത് സാംസ്ഥോന പദ്ധതി വിഹിതാം, KURDFC വെി െഭയമോക്കുന്ന HUDCO വോയ്പ 
എന്നിവയിൽ നിന്നോണ് െഭയമോക്കുക. സാംസ്ഥോന പദ്ധതി വിഹിതാം ഒര ഗുണഭഭോക്തോവിന് 
ഒര െക്ഷ്ാം രൂപയോയി നിജടപ്പടുത്തിയിട്ടണ്ട്. അതിന മുകളിൽ അനവദിക്കുന്ന തുക HUDCO 
വോയ്പയോയിരിക്കുാം. ഈ വോയ്പത്തുകയുടെ പെിശ വരാം വർഷങ്ങളിൽ സാംസ്ഥോന 
സർക്കോർ ഭനരിട്ട് തിരിച്ചെയ്ക്കാം, വോയ്പയുടെ മുതൽ തുക അടുത്ത 15 വർഷങ്ങളിെോയി അതതു 
തഭേശ സവയാംഭരണ സ്ഥോപനത്തിടെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നു (വോർഷിക പദ്ധതി 
വിഹിതത്തിടെ 20 ശതമോനത്തിൽ അധികരിക്കോടത) കുറവു ടേയ്ത് തിരിച്ചെയ്ക്കകയുാം 
ടേയ്യുന്നതോണ്. (GO (MS) No.2278/ LSGD dated 18.08.2018) 

സാംസ്ഥോന പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നുാം അനവദിക്കുന്ന തുക LIFE 
മിഷനിൽ നിന്നുാം, HUDCO വോയ്പയിൽ നിന്നുാം അനവദിക്കുന്ന തുക KURDFC യിൽ 
നിന്നുാം ഓൺഹെൻ രോൻസ്ഫറോയി അതതു തഭേശ സവയാംഭരണ 
സ്ഥോപനത്തിടെ അടക്കൌണ്ടിഭെക്കോണ് െഭയമോക്കുക. അതു 
ഗുണഭഭോക്തോക്കൾക്ക് വിതരണാം ടേയ്യുകയുാം അതിടെ കണക്കുകൾ 
കൃതയമോയി സൂക്ഷ്ിക്കുകയുാം ടേഭയ്യണ്ടത് തഭേശ സവയാംഭരണ സ്ഥോപനത്തിടെ 
ചുമതെയോണ്. 

 

  

നിെവിൽ ഭസോഫ്റ്റ് ടവയറിൽ submit െോബ് നൽകിയിട്ടില്ല. വോയ്പോ 
വിതരണാം സാംബന്ധിച്ച ക്രമീകരണവുാം 2018 പ്രളയദുരന്താം മൂൊം സാംസ്ഥോന 
പദ്ധതിയിലുണ്ടോഭകണ്ട ക്രമീകരണവുാം പൂർത്തിയോയോലുെൻ submit െോബ് 

െഭയമോക്കുാം. 

ദയവോയി മറ്റു വിവരങ്ങളുടെ അപ് ഭെോഡിങ് പൂർത്തിയോക്കുക 
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അധികവിവരങ്ങൾ ഭേർക്കൽ 

വിവിധ ഗ്രോമസഭകളുാം തഭേശ സവയാംഭരണ സ്ഥോപന ഭരണസമിതികളുാം 
പരിഭശോധിച്ച ് അാംഗീകരിച്ച,  LIFE മിഷൻ ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടികയിൽ ആവശയമോയ േിെ 
മോറ്റങ്ങൾ അനവദിക്കുന്നതിനാം മുഖയ ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടികയ്ക്ക പുറഭമ വന്നിട്ടള്ള അധിക 
വിവരങ്ങൾ ഭശഖരിക്കുന്നതിനമുള്ള നോലു ഭപജുകളോണ് അധികപട്ടികയുാം മോറ്റങ്ങളുാം എന്ന 
ടമനവിൽ ഉൾടപ്പടുത്തിയിട്ടള്ളത്. 

 

എല്ലോ തഭേശ സവയാംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളിലുാം നെത്തിയ വിശദമോയ 
വിവരഭശഖരണാം വെിയുാം തുെർന്ന് തഭേശ സവയാംഭരണ സ്ഥോപന തെത്തിലുാം, ജില്ലോ 
കളക്ടറുടെ തെത്തിലുമോയി നെത്തിയ രണ്ട് അപ്പീലുകളുടെ തീർപ്പോക്കെിലൂടെയുാം 
കടണ്ടത്തുകയുാം അതതിെടത്ത ഗ്രോമ-വോർഡ് സഭകൾ പരിഭശോധിച്ച ്അാംഗീകരിക്കുകയുാം 
തുെർന്ന് തഭേശസവയാംഭരണ സ്ഥോപന ഭരണസമിതികൾ അവയ്ക്ക് അന്തിമ അാംഗീകോരാം 
നൽകുകയുാം ടേയ്തു തയ്യോറോക്കിയതോണ് LIFE മിഷടെ മുഖയ ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടിക. 2017 
ടഫബ്രുവരി മുതൽ ഡിസാംബർ വടരയുള്ള കോെത്തോണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നെന്നത്. 
എന്നോൽ ചുരക്കാം േിെയിെടത്തേിലുാം ആ പട്ടികകൾ അന്തിമമോക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ േിെ 
ടറഭക്കോർഡുകൾ ഗ്രോമസഭ അാംഗീകരിടച്ചേിലുാം തഭേശസവയാംഭരണ സ്ഥോപന 
ഭരണസമിതിയുടെ അാംഗീകോര പട്ടികയിൽ ഉൾടപ്പെോടത ഭപോയി എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടണ്ട്. 
ഇങ്ങടന അാംഗീകരിക്കടപ്പട്ടിട്ടാം അാംഗീകൃത ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടികയിൽ ഇല്ലോടത ഭപോയവ 
കൂട്ടിഭച്ചർക്കോനള്ളതോണ് ഈ ടമനവിടെ ആദയ ഭപജ്.  
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ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ഭേർക്കുന്നതിന് ഭപജ് തെടക്കട്ടിന മുകളിൽ 
വെതുവശത്തോയി നൽകിയിട്ടള്ള “Add Applicant” എന്ന െോബോണ് ഉപഭയോഗിഭക്കണ്ടത്. 
ഈ െോബ് ക്ലിക്ക് ടേയ്യുഭപോൾ വിവരങ്ങൾ ഭരഖടപ്പടുത്തോനള്ള ഭഫോർമോറ്റ് തുറന്നുകിട്ടാം. 

 

ഇതിൽ അഭപക്ഷ്കടെ(യുടെ) ഭപര്,  
വിെോസാം (വീട്ട നപർ, വീട്ട ഭപര്, 
സ്ഥൊം, പിൻഭകോഡ് എന്നിവ),  
ഭറഷൻ കോർഡ് നപർ,  
ആധോർ നപർ,  
െിാംഗ പദവി (പുരഷൻ, സ്ത്രീ, രോൻസ് 
ടജൻഡർ), 
പ്രസ്തുത ഗുണഭഭോക്തോവ് ഉൾടപ്പടുന്ന 
വിഭോഗാം (ടപോതു വിഭോഗാം, 
പട്ടികജോതി, പട്ടികവർഗ്ഗാം, ഓ.ബി.സി)  
ഉപവിഭോഗാം (ഹമഭനോറിറ്റി, 
അാംഗപരിമിതർ, സ്ത്രീഭകന്ദ്രിത 
കുടുാംബാം, മത്സ്യബന്ധന-
ടത്തോെിെോളി, പ്ലോഭെഷൻ 
ടതോെിെോളി, വിദൂര സഭേതങ്ങളിടെ 
പട്ടിക വർഗ്ഗാം) ഇഭപ്പോെടത്ത 
തോമസസ്ഥൊം എന്നീ വിവരങ്ങൾക്കു 
പുറഭമ പ്രസ്തുത ഗുണഭഭോക്തോവിടെ 
ഭപരൾടപ്പട്ട ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടികയ്ക്ക് 
ബന്ധടപ്പട്ട തഭേശ സവയാംഭരണ 
സ്ഥോപന ഭരണസമിതി അാംഗീകോരാം 
നൽകിയ തീയതി കൂെി 
നൽഭകണ്ടതോണ്. വിവരങ്ങൾ 
ഭരഖടപ്പടുത്തിക്കെിഞ്ഞോൽ ഈ 
ഭഡറ്റോഎൻരി ഭബോക്സ് “Save” 
ടേഭയ്യണ്ടതോണ്.  നൽകിയ 
വിവരങ്ങൾ തിരിടക 
പരിഭശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് 
വിവരങ്ങളിൽ മോറ്റാം വരത്തോടത 
പുറത്തു കെക്കുന്നതിനള്ളതോണ് 
“Close” എന്ന െോബ്. 

 

 

 

അാംഗീകൃത ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടിക തയ്യോറോക്കിയ സമയത്തു സവന്തമോയി ഭൂമി 
ഇല്ലോതിരന്ന-തിനോൽ LIFE മിഷൻ ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടികയിൽ ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതരോയി 
ഉൾടപ്പട്ടവരാം എന്നോൽ അതിന ഭശഷാം ഏടതേിലുാം വിധത്തിൽ ഭൂമി സപോദിച്ചവരമോയ 
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ഗുണഭഭോക്തോക്കടള ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതടരന്ന വിഭോഗത്തിൽ നിന്നുാം മോറ്റി ഭൂമിയുള്ള 
ഭവനരഹിതരടെ പട്ടികയിൽ ഉൾടപ്പടുത്തുന്നതിനള്ളതോണ് രണ്ടോമടത്ത ഭപജ്. 

 

ഇവിടെയുാം ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ഭേർക്കുന്നതിന് ഭപജ് തെടക്കട്ടിന 
മുകളിൽ വെതുവശത്തോയി നൽകിയിട്ടള്ള “Add Applicant” എന്ന െോബോണ് 
ഉപഭയോഗിഭക്കണ്ടത്.  

ഈ െോബ് ക്ലിക്ക് 
ടേയ്യുഭപോൾ തുറന്നുകിട്ടന്ന, 
ഭഫോർമോറ്റിൽ അവസോന 
ഭേോദയാം ഒെിടകയുള്ളവടയല്ലോാം 
മുപടത്ത ഭപജിഭെതിന 
സമോനമോണ്. ഇവിടെ 
അവസോനമോയി നൽഭകണ്ട 
വിവരാം ഇഭപ്പോൾ ഭൂമിയുള്ള 
ഭവനരഹിതരടെ 
പട്ടികയിഭെക്കു മോറ്റുന്ന ഈ 
ഗുണഭഭോക്തോവിന് മുപ് 
ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരടെ 
പട്ടികയിലുണ്ടോയിരന്ന 
ക്രമനപരോണ്. ഇവിടെയുാം 
വിവരങ്ങൾ ഭരഖടപ്പടുത്തി-
ക്കെിഞ്ഞോൽ ഈ ഭഡറ്റോ 
എൻരി ഭബോക്സ് “Save” 
ടേഭയ്യണ്ടതോണ്.  

സർഭവ്വയിലൂടെയുാം അപ്പീെിലൂടെയുാം കടണ്ടത്തിയ ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ പട്ടിക 
പരിഭശോധിച്ച ് അാംഗീകരിക്കോനോയി ഭേർന്ന ഗ്രോമസഭകൾ പ്രസ്തുത പട്ടികയ്ക്ക പുറഭമ 
നിർഭേശിച്ച ഭവനരഹിതരടെ പട്ടികയോണ് സപ്ലിടമെറി ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടികയോയി അതതു 
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തഭേശസവയാംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളിലുള്ളത്. ഈ പട്ടികയിലുള്ളവരടെ വിവരങ്ങൾ 
പരിഭശോധിക്കുകയുാം മുൻഗണനോക്രമാം നിശ്ചയിച്ച ് അവരിൽ ഏറ്റവുാം അർഹരോയവർക്കു 
കെിയുന്നത്ര ഭവഗാം ഭവന നിർമ്മോണ ധനസഹോയാം നൽകുകയുാം ടേഭയ്യണ്ടതുണ്ട്. ഈ 
പരിഭശോധനകൾക്കു തുെക്കാം കുറിക്കുന്നതിഭെക്കോയി സപ്ലിടമെറി ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടികയിൽ 
നിർഭേശിക്കടപ്പട്ടിട്ടള്ളവരടെ വിവര സഞ്ചയാം തയ്യോറോക്കുന്നതിനള്ളതോണ് മൂന്നോമടത്ത 
ഭപജ്. 

 

ഗുണഭഭോക്തോക്കളുടെ 
വിവരങ്ങൾ ഭേർക്കുന്നതിന് 
ഭപജ് തെടക്കട്ടിന മുകളിൽ 

വെതുവശത്തോയി 
നൽകിയിട്ടള്ള “Add Applicant” 
എന്ന െോബുതടന്നയോണ് 

ഇവിടെയുാം 
ഉപഭയോഗിഭക്കണ്ടത്. ഇതിലൂടെ 
തുറന്നു കിട്ടന്ന ഭഡറ്റോ എൻരി 
ഭബോക്സ് ആദയടത്ത 
ഭപജിലുള്ളതിന സമോനമോണ്. 
ഇവിടെയുാം ഓഭരോ 

ഗുണഭഭോക്തോക്കളുഭെയുാം 
ആവശയടപ്പട്ടിട്ടള്ള വിവരങ്ങൾ  
ഒടന്നോന്നോയി ഭരഖടപ്പടുത്തി  
ഓഭരോ തവണയുാം 

പൂർത്തിയോക്കിയ ഭഡറ്റോ എൻരി ഭബോക്സ് “Save” ടേഭയ്യണ്ടതോണ്. 

ഭകരള േരിത്രത്തിടെ സമോനതകളില്ലോത്ത കോെവർഷടക്കടുതിയോണ് ഇടക്കോല്ലാം 
ഭകരളാം ഭനരിട്ടത്. ആയിരക്കണക്കിനോളുകളുടെ വോസസ്ഥെങ്ങടളയോണ് ഈ ദുരന്താം 
ബോധിച്ചിട്ടള്ളത്. ഇവരിൽ ഒഭട്ടടറ LIFE ഗുണഭഭോക്തോക്കളുാം ഉൾടപ്പട്ടിട്ടണ്ട്. ഇവരടെ 
വിവരങ്ങൾ മിഷന പ്രഭതയകമോയി കടണ്ടഭത്തണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനോയി മെടക്കടുതിയിൽ വീടു 
നഷ്ടടപ്പട്ട ഭവന രഹിതരോയവരടെ വിവര ഭശഖരണത്തിനള്ളതോണ് അധിക പട്ടികയിൽ 
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ഉൾടപ്പടുത്തിയിട്ടള്ള നോെോമടത്ത ഭപജ്. ഇതിൽ രണ്ടു കോരയങ്ങൾ പ്രഭതയകാം ശ്രദ്ധിക്കണാം. 
1. അാംഗീകൃത LIFE ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടികയിൽ ഉള്ളവരടെ വിവരാം മോത്രമോണ് നൽഭകണ്ടത്. 
2. ഇതിനള്ള വിവരാം ഭശഖരിക്കോൻ പ്രഭതയക അഭപക്ഷ് പൂരിപ്പിക്കോടനോന്നുാം നിെവിൽ 
തടന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിെോയിട്ടള്ള ഈയോളുകഭളോെ് ആവശയടപ്പെരത്. ത.സവ.ഭ. ടസക്രട്ടറി 
നിഭയോഗിക്കുന്ന ജീവനക്കോർ അവടര സന്ദർശിച്ചു വിവരാം ഭശഖരിക്കുകയോണ് ഭവണ്ടത്. 

 

ഇവിടെയുാം “Add Applicant” എന്ന െോബിലൂടെ തുറന്നു കിട്ടന്ന ഭഡറ്റോ എൻരി ഭബോക്സിടെ 
ആദയ ഭോഗാം മൂന്നോമടത്ത ഭപജിലുള്ളതിന സമോനമോണ്. എന്നോൽ അവസോന രണ്ടു 
ഭേോദയങ്ങൾ മെടക്കടുതി വരത്തിയ നോശനഷ്ടടത്ത പറ്റിയോണ്.  

LIFE പദ്ധതിയുടെ ഏതു വിഭോഗത്തിൽ ടപടുന്ന ഗുണഭഭോക്തോവോണ് എന്നു 
തിരിച്ചറിയോനോണ് വീെിടെ തരാം എന്ന ഭേോദയാം.  

 

അാംഗീകൃത ഗുണഭഭോക്തൃപ്പട്ടികയിൽ ഉൾടപ്പട്ടതുാം നിെവിൽ ധനസഹോയാം 
ഹകപ്പറ്റിയിട്ടില്ലോത്തതുമോയ ഗുണഭഭോക്തോടവേിൽ “നിെവിൽ തോമസിച്ചിരന്ന പെയ വീെ്” 
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എന്നതോണ് ഭരഖടപ്പടുഭത്തണ്ടത്.  LIFE പദ്ധതിയിൽ, പൂർത്തിയോകോത്ത വീടുകളുടെ 
പൂർത്തീകരണാം എന്ന ഒന്നോാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾടപ്പട്ട ധനസഹോയാം ഹകപ്പറ്റിടക്കോണ്ടു 
പൂർത്തീകരിച്ചഭതോ പൂർത്തീകരിക്കോനള്ള പണി നെന്നുടകോണ്ടിരന്നഭതോ ആയ വീടെേിൽ 
രണ്ടോമത് ഓപ്ഷനോയി നൽകിയിട്ടള്ള “LIFE ധനസഹോയഭത്തോടെ പൂർത്തീകരിച്ച/ 
പൂർത്തീകരിച്ചു ടകോണ്ടിരന്ന വീെ്” എന്ന വിഭോഗമോണ് ഭരഖടപ്പടുഭത്തണ്ടത്. LIFE 
പദ്ധതിയുടെ ഇടക്കോല്ലടത്ത പ്രവർത്തനമോയ ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർക്കുള്ള ഭവന 
നിർമ്മോണ ധനസഹോയാം ഹകപ്പറ്റിടക്കോണ്ടു നിർമ്മിച്ചഭതോ നിർമ്മോണത്തിെിരന്നഭതോ 
ആയ വീടെേിൽ മൂന്നോമത് ഓപ്ഷനോയി നൽകിയിട്ടള്ള “LIFE ധനസഹോയഭത്തോടെ 
നിർമ്മിച്ച/ നിർമ്മിച്ചു ടകോണ്ടിരന്ന വീെ്” എന്ന വിഭോഗമോണ് ഭരഖടപ്പടുഭത്തണ്ടത്. 

വീെിന ഭനരിട്ട ഭകടുപോെിടെ തരമോണ് അടുത്ത ഭേോദയാം.  

 

മെയിെിച്ചിെിഭെോ പുെ വെിമോറിടയോഴുകിയതിഭെോ മഭറ്റോ ടപട്ട് വീണ്ടുാം നിർമ്മോണാം 
സോദ്ധയമല്ലോത്ത വിധാം വീടുാം സവന്തമോയുണ്ടോയിരന്ന ഭൂമിയുാം നഷ്ടടപ്പട്ടവർ, ഭൂമി 
നഷ്ടടപ്പട്ടിട്ടിടല്ലേിലുാം നിെവിൽ സവന്തമോയുണ്ടോയിരന്ന വീടു പൂർണ്ണമോയുാം തകർന്നു 
ഭപോയവർ, വീെിന ഭോഗികമോയ ഭകടുപോടുമോത്രാം ഭനരിട്ടവർ എന്നിങ്ങടന മൂന്നു 
വിഭോഗമോണു നൽകിയിട്ടള്ളത്. ഇവയിൽ ഉേിതമോയതോണ് ഭരഖടപ്പടുഭത്തണ്ടത്. 

അധിക പട്ടികകളുാം നിെവിടെ പട്ടികയിടെ മോറ്റങ്ങളുാം ഭരഖടപ്പടുത്തി 
വിവരാം അപ് ഭെോഡ് ടേയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ടസപ്താംബർ 30ന മുപോയി 
പൂർത്തീകരിഭക്കണ്ടതോണ്.  

വിവരഭശഖരത്തിടെ പരിഭശോധന, അധിക വിവരങ്ങൾ ഭേർക്കൽ, 
ധനസഹോയവിവര ഭക്രോഡീകരണാം എന്നിങ്ങടന ഈ ടവബ്ബ് ആപ്ലിഭക്കഷൻ ഭസോഫ്റ്റ് 
ടവയറിലൂടെ ഹകകോരയാം ടേയ്യടപ്പടുന്ന കോരയങ്ങളിലുള്ള സാംശയനിവോരണത്തിന് IKM 
ടഹൽപ് ടഡസ്ക്ക് / കോൾ ടസെർ സാംവിധോനാം സജ്ജമോണ്. എന്നോൽ അവർ 
നൽകുന്നതിനപരിയോയ സഹോയാം/ വിശദീകരണാം ആവശയടമേിൽ 
lifemission@kerala.gov.in എന്ന ടമയിൽ ഐ.ഡിയിൽ LIFE മിഷൻ CEOടയ ഭനരിട്ട 
ബന്ധടപ്പെോവുന്നതോണ്. 
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