
ലലൈഫഫ് മമിഷന്   MIS   പ്രവര്ത്തന സഹഹായമി   - 28.03.19

ഗഹാമപഞഹായത്തഫ് സസക്രട്ടറമി ലലൈഹാഗമിന്
ആപമിലക്കേഷനമില്  പ്രലവശമിച്ചുകഴമിഞഹാല് ചമിതത്രം ഒനമില്  കഹാണുനലപഹാലുള്ള സസ്ക്രീന് ലൈഭമികത്രം. 

ചമിതത്രം 1
• സസക്രട്ടറമിയുസടെ  ലലൈഹാഗമിനമില്  പ്രലവശമിചഹാല്  ചമിതത്രം  2  ല്  കഹാണുനലപഹാലുള്ള  സസ്ക്രീന്

ലൈഭമികത്രം.

ചമിതത്രം 2
നമിലൈവമിലുള്ള ഫണഫ് വമിതരണ നമിലൈ

• നമിലൈവമിലുള്ള ഫണഫ് വമിതരണ നമിലൈ എന സമനുവമില് കമിക്കേഫ്  സചയഹാല്  HUDCO  വഹായഹാ
വമിതരണ  ഘട്ടത്രം  എന  ലപരമില്  ഒരു  ലകഹാലമഹാ  ലബഹാകഫ്  ലൈഭമികത്രം.  ഇതമില്  ഘട്ടത്രം  1,2

എനമിങ്ങസന  രണഫ്  ഘട്ടത്രം  കഹാണഹാന്  കഴമിയുത്രം.  അവമിസടെ  തലദ്ദേശഭരണ  സഹാപനത്തമിനഫ്
HUDCO യമില് നമിനഫ് ലൈഭമിച വഹായഹാ വമിവരങ്ങളഹാണഫ് കഹാണഹാന് കഴമിയുനതഫ്.  1 അസല്ലെങമില് 2
ഘട്ടത്രം  സതരസഞടുത്തഫ്  യുസമി  ജനലററഫ്  സചയഹാനുത്രം  യുസമി  നമിലൈവമില്  ജനലററഫ്
സചയമിട്ടുസണങമില് എകലപഹാര്ട്ടഫ് സചയഹാനുത്രം കഴമിയുത്രം.



HUDCO വമിതരണ പട്ടമിക
• ഈ സമനുവഴമി രണഫ് ഘട്ടങ്ങളമിലൈഹായമി ഹഡ്ലകഹാ വഴമി വഹായ ലൈഭമിച ഗുണലഭഹാകഹാക്കേളുസടെ

ലൈമിസഫ് കഹാണഹാന് കഴമിയുത്രം.

ഗുണലഭഹാക്തൃ ലയഹാഗഗ്യതഹാ വമിവരങ്ങള് തമിരുത്തല് 
• ഈ സമനുവമിസലൈ ലരഖഹാ പരമിലശഹാധനഹാ ലചര്ക്കേല് എനതമില് കമിക്കേഫ് സചയഹാല് ചമിതത്രം 3 ല്

കഹാണുനലപഹാലുള്ള സസ്ക്രീന് ലൈഭമികത്രം. 

ചമിതത്രം 3
• ഇവമിസടെ അത്രംഗസ്ക്രീകരമിച ഗുണലഭഹാകഹാക്കേളുസടെ ലൈമിസഹായമിരമികത്രം കഹാണുക. 

• ഇതമില്  നമിനത്രം  തമിരുത്തല്  വരുലത്തണ  റമിലക്കേഹാര്ഡമില്  കമിക്കേഫ്  സചയഹാല്  ചമിതത്രം  4  ല്
കഹാണുനലപഹാലുള്ള സസ്ക്രീന് ലൈഭമികത്രം

ചമിതത്രം 4
• ഇതമില് ആദഗ്യത്രം Eligible Beneficiary എനതഹാണഫ്. ഇതമിസലൈ Change സചക്ലബഹാകമില് കമിക്കേഫ്

സചയഫ്  ലകഹാലമഹാ ലബഹാകമില് നമിനത്രം അസത/അല്ലെ എനഫ് സതരസഞടുക്കേഹാവുനതഹാണഫ്. അല്ലെ
എനഫ്  സതരസഞടുത്തഹാല്  സസ്ക്രീനമില്  തഹാസഴ  കഹാണുന  വമിവരങ്ങസളല്ലെഹാത്രം  ഡമിലസബമിള്
ആകുകയുത്രം  ലസവഫ്  സചയ്യുലമഹാള്  ആ  സബനമിഫമി ഷഗ്യറമി  എലൈമിജമിബമിള്  സബനമിഫമിഷഗ്യറമി
എനതമില് നമിനത്രം അപ്രൂവ്ഡഫ് സബനമിഫമി ഷഗ്യറമി ലസജമിലലൈക്കേഫ് മഹാറുന.

• "അല്ലെ"  എനതഫ്  മഹാറമി  "അസത"  എനതഹാക്കേമിയസതങമില് ഭൂലരഖയഹായമി  സമര്പമിചമിട്ടുള്ളതഫ്
എന ലകഹാലമഹാലബഹാകമില് നമിനത്രം ആധഹാരത്രം  /പട്ടയത്രം/ലകവശഹാവകഹാശലരഖ എനതമില്



നമിനത്രം  ഏസതങമിലുത്രം  ഒനഫ്  സതരസഞടുക്കേണത്രം.  രണഹാമതഹായമി  ബമില്ഡമിത്രംഗഫ്  സപര്മമിറഫ്
നല്കമിയ  തസ്ക്രീയതമിയുത്രം ലരഖസപടുത്തണത്രം.

• ഇതമില്  എസതങമിലുത്രം  മഹാറത്രം  വരുത്തണസമങമില്  Change  എന  സചക്ലബഹാകമില്  കമിക്കേഫ്
സചയഫ് മഹാറത്രം വരുത്തഹാവുനതഹാണഫ്.

• സമ്മത  പതത്രം  നല്കമിയമിട്ടുലണഹാ  എന  ലകഹാലമഹാ  ലബഹാകമില്  നമിനത്രം  ഉണഫ്
സതരസഞടുകകയഹാസണങമില് സമ്മതപതത്തമിസന്റെ തസ്ക്രീയതമി ലരഖസപടുത്തുക.

• മുകളമില്  ലരഖസപടുത്തമിയ  വമിവരങ്ങള്  പരമിലശഹാധമിചഫ്  വമിവരങ്ങള്  ശരമിയഹാലണഹാ  എനഫ്
ഉറപ്പുവരുത്തമി  എന  സചകഫ്  ലബഹാകമില്  ടെമികഫ്  സചയഫ്   ലസവഫ്  ബട്ടണ്  കമിക്കേഫ്  സചയഹാല്
എലൈമിജമിബമിള്  അപ്രൂവ്ഡഫ്  സബനമിഫമിഷഗ്യറമി   എലൈമിജമിബമിള്  സബനമിഫമിഷഗ്യറമി  ആകുകയുത്രം
ഫണഫ് വമിതരണത്രം എന ഭഹാഗത്തഫ് ലൈമിസഫ് സചയ്യുകയുത്രം സചയ്യുത്രം.

ഗുണലഭഹാക്തൃ സലൈത്രം മഹാറല് 
• ഗുണലഭഹാക്തൃ  സലൈത്രം  മഹാറല്  എന  സമനുവമില്  കമിക്കേഫ്  സചയഹാല്  നമിലൈവമില്  അപ്രൂവഹായ

ആയ  ഗുണലഭഹാകഹാക്കേളുസടെ  ലൈമിസഹായമിരമികത്രം  കഹാണുക.  ഇവരുസടെ  ഭൂമമി  ലവസറ
ഗഹാമപഞഹായത്തമില് ആസണങമില് അവസര ആ ഗഹാമപഞഹായത്തമിലലൈക്കേഫ് മഹാറഹാന് കഴമിയുത്രം. 

• ഗുണലഭഹാക്തൃ സലൈത്രം മഹാറല് എന സമനുവമില് കമിക്കേഫ് സചയഫ് ഗുണലഭഹാക്തൃ സലൈത്രം മഹാറല്
അഭഗ്യര്ത്ഥന എനതമില് കമിക്കേഫ് സചയഹാല് അത്രംഗസ്ക്രീകഹാരത്രം ലൈഭമിച ഗുണലഭഹാകഹാക്കേളുസടെ ലൈമിസഫ്
കഹാണഹാന് കഴമിയുത്രം സത്രംമഹാലറണ ഗുണലഭഹാകഹാവമിസന്റെ വമിവരത്തമില് കമിക്കേഫ് സചയഹാല് ചമിതത്രം
5 ല് കഹാണുനലപഹാലുള്ള സസ്ക്രീന് ലൈഭമികത്രം. 

ചമിതത്രം 5
• സലൈത്രം മഹാറത്രം വരുലത്തണ ജമില്ലെ സതരസഞടുകക.  തലദ്ദേശഭരണ സഹാപനത്തമിസന്റെ തരത്രം

സതരസഞടുകക.  അതുകഴമിഞഫ്  തലദ്ദേശഭരണ  സഹാപനത്രം  സതരസഞടുകക.

അതമിനുലശഷത്രം ലസവഫ് ബട്ടണ് കമിക്കേഫ് സചയ്യുക.  ഇങ്ങസന ലസവഫ്  സചയ വമിവരത്രം അതതഫ്
ഗഹാമപഞഹായത്തഫ് സസക്രട്ടറമിമഹാരുസടെ ലലൈഹാഗമിനമില് ലൈഭഗ്യമഹാകുത്രം.  ഒരമിക്കേല് ഫണഫ് നല്കമിയ
ഗുണലഭഹാകഹാവമിസന അതുവഴമി മഹാറഹാന് കഴമിയമില്ലെ.

ഗുണലഭഹാക്തൃ സലൈത്രം മഹാറത്രം അത്രംഗസ്ക്രീകഹാരത്രം
• ലവസറ  ഏസതങമിലുത്രം  ഗഹാമപഞയത്തമില്  നമിനത്രം  സലൈത്രം  മഹാറത്രം  അഭഗ്യര്ത്ഥന  വഴമി  ഈ



ഗഹാമപഞഹായത്തമിലലൈക്കേഫ് വന റമികക്വസഫ് ഇവമിസടെ കഹാണഹാന് കഴമിയുത്രം. ഇവമിസടെ സസക്രട്ടറമിക്കേഫ്
അത്രംഗസ്ക്രീകഹാരത്രം നല്കഹാലനഹാ റമിജകഫ് സചയഹാലനഹാ കഴമിയുത്രം.

ഫണഫ് അഭഗ്യത്ഥന
KURDFC -ഫണഫ് അഭഗ്യര്ത്ഥന

• ഫണഫ് അഭഗ്യര്ത്ഥന എന സമനുവമില്  KURDFC-ഫണഫ് അഭഗ്യര്ത്ഥന എന സബഫ് സമനു
കമിക്കേഫ് സചയഹാല് ചമിതത്രം 6 ല് കഹാണുനലപഹാലുള്ള സസ്ക്രീന് ലൈഭമികത്രം.

• ഫണഫ് അഭഗ്യര്ത്ഥന എന സമനുവമില്  KURDFC-ഫണഫ് അഭഗ്യര്ത്ഥന എന സബഫ് സമനു
കമിക്കേഫ് സചയഹാല് ചമിതത്രം 6 ല് കഹാണുനലപഹാലുള്ള സസ്ക്രീന് ലൈഭമികത്രം.

ചമിതത്രം 6
• അവമിസടെ എഡമിറഫ് എന ബട്ടണ് കമിക്കേഫ് സചയ്യുക.അലപഹാള് ചമിതത്രം 7 ല് കഹാണുനലപഹാലുള്ള

സസ്ക്രീന് ലൈഭമികത്രം.

ചമിതത്രം 7
• ഇവമിസടെ  KURDFC  -ഫണഫ്  അഭഗ്യര്ത്ഥനയമില്  പുതുതഹായമി  ലചര്കനതമിനുള്ള

ഗുണലഭഹാകഹാക്കേളുസടെ  വമിശദഹാത്രംശങ്ങള്  എന  ഭഹാഗത്തഫ്  ഗുണലഭഹാകഹാക്കേളുസടെ  ലൈമിസഫ്



കഹാണഹാന് കഴമിയുത്രം.  അതമിസലൈ സസലൈകഫ്  ബട്ടണ് കമിക്കേഫ്  സചയ്യുക.  അലപഹാള് ചമിതത്രം  8  ല്
കഹാണുനലപഹാലുള്ള സസ്ക്രീന് ലൈഭമികത്രം.

ചമിതത്രം 8
• ഇവമിസടെ ഗുണലഭഹാകഹാവമിസന്റെ ലപരഫ്,  ലമല്വമിലൈഹാസത്രം,  ലറഷന് കര്ഡഫ് നമര്,  കഹാറഗറമി ഇവ

കഹാണഹാന്  കഴമിയുത്രം  ഒപത്രം  HUDCO  ലലൈഹാണ്  എസമമൌണഫ്,  ലസറഫ്  ഫണഫ്  എസമമൌണഫ്  ഇവ
ലനരസത്ത  എടുത്തമിട്ടുസണങമില്  കഹാണഹാന്  കഴമിയുത്രം.  തഹാസഴ  റമികക്വസഫ്  എസമമൌണഫ്
എനതമിനുലനസര  ഏതഫ്  ഗഡു  എനതമിസലൈ  സചക്ലബഹാകമില്  കമിക്കേഫ്  സചയഫ്  എസമമൌണത്രം
ലരഖസപടുത്തമി Add ബട്ടണ് കമിക്കേഫ് സചയ്യുക. അലപഹാള് ചമിതത്രം 8.1 ല് കഹാണുനതുലപഹാലുള്ള
സസ്ക്രീന് ലൈഭമികത്രം അതമില് ഒസക ബട്ടണ് കമിക്കേഫ് സചയ്യുക.

ചമിതത്രം 8.1

• ഇങ്ങസന ലചര്ത്ത വമിവരങ്ങള്  KURDFC -ഫണഫ് അഭഗ്യര്ത്ഥനയമില് പുതുതഹായമി ലചര്ത്ത
ഗുണലഭഹാകഹാക്കേളുസടെ  വമിശദഹാത്രംശങ്ങള്  എന  ഭഹാഗത്തഫ്  വരുത്രം  അവമിസടെ  റമിമഹാര്ക്കേഫ്സഫ്
ആഗലലൈയ ഭഹാഷയമില്  ലരഖസപടുത്തമി ലസവുത്രം സബ്മമിറഫ് ബട്ടണുത്രം കമിക്കേഫ് സചയ്യുക.

ലസറഫ് ഫണഫ് അഭഗ്യര്ത്ഥന
• ലസറഫ്  ഫണഫ്  അഭഗ്യര്ത്ഥനവഴമി  SC  വമിഭഹാഗത്തമിലലൈയുത്രം  ഫമിഷറസ്ക്രീസഫ്  വമിഭഹാഗത്തമില്

സപട്ടവര്കമഹാണഫ് ഫണഫ് ഇലപഹാള് ലൈഭമികനതഫ്. 



• ഫണഫ് അഭഗ്യര്ത്ഥന എന സമനുവമിലൈഫ്  State-ഫണഫ് അഭഗ്യര്ത്ഥന എന സബഫ് സമനു കമിക്കേഫ്
സചയഹാല് ചമിതത്രം 9 ല് കഹാണുനലപഹാലുള്ള സസ്ക്രീന് ലൈഭമികത്രം.

ചമിതത്രം 9
• ഇവമിസടെ  പുതമിയ  ഫണഫ്  അഭഗ്യര്ത്ഥന  ഉസണങമില്  അതമിലലൈഹാ  അസല്ലെങമില്  എഡമിറഫ്

എനതമിലലൈഹാ കമിക്കേഫ് സചയ്യുക. അലപഹാള് ചമിതത്രം 10 ല് കഹാണുനലപഹാലുള്ള സസ്ക്രീന് ലൈഭമികകത്രം. 

ചമിതത്രം 10

• ഇവമിസടെ  State  -ഫണഫ്  അഭഗ്യര്ത്ഥനയമില്  പുതുതഹായമി  ലചര്കനതമിനുള്ള
ഗുണലഭഹാകഹാക്കേളുസടെ  വമിശദഹാത്രംശങ്ങള്  എന  ഭഹാഗത്തഫ്  ഗുണലഭഹാകഹാക്കേളുസടെ  ലൈമിസഫ്
കഹാണഹാന് കഴമിയുത്രം.  അതമിസലൈ സസലൈകഫ് ബട്ടണ് കമിക്കേഫ്  സചയ്യുക.  അലപഹാള് ചമിതത്രം  11  ല്
കഹാണുനലപഹാലുള്ള സസ്ക്രീന് ലൈഭമികത്രം.



ചമിതത്രം 11

• ഇവമിസടെ ഗുണലഭഹാകഹാവമിസന്റെ ലപരഫ്,  ലമല്വമിലൈഹാസത്രം,  ലറഷന് കര്ഡഫ് നമര്,  കഹാറഗറമി ഇവ
കഹാണഹാന്  കഴമിയുത്രം  ഒപത്രം  HUDCO  ലലൈഹാണ്  എസമമൌണഫ്,  ലസറഫ്  ഫണഫ്  എസമമൌണഫ്  ഇവ
ലനരസത്ത  എടുത്തമിട്ടുസണങമില്  കഹാണഹാന്  കഴമിയുത്രം.  തഹാസഴ  റമികക്വസഫ്  എസമമൌണഫ്
എനതമിനുലനസര  ഏതഫ്  ഗഡു  എനതമിസലൈ  സചക്ലബഹാകമില്  കമിക്കേഫ്  സചയഫ്  എസമമൌണത്രം
ലരഖസപടുത്തമി  Add  ബട്ടണ്  കമിക്കേഫ്  സചയ്യുക.  അലപഹാള്  ചമിതത്രം  11.1  ല്
കഹാണുനതുലപഹാലുള്ള സസ്ക്രീന് ലൈഭമികത്രം അതമില് ഒസക ബട്ടണ് കമിക്കേഫ് സചയ്യുക.

ചമിതത്രം 11.1

ഇങ്ങസന  ലചര്ത്ത  വമിവരങ്ങള്  State  -ഫണഫ്  അഭഗ്യര്ത്ഥനയമില്  പുതുതഹായമി  ലചര്ത്ത
ഗുണലഭഹാകഹാക്കേളുസടെ  വമിശദഹാത്രംശങ്ങള്  എന  ഭഹാഗത്തഫ്  വരുത്രം  അവമിസടെ  റമിമഹാര്ക്കേഫ്സഫ്  ആഗലലൈയ
ഭഹാഷയമില്  ലരഖസപടുത്തമി ലസവുത്രം സബ്മമിറഫ് ബട്ടണുത്രം കമിക്കേഫ് സചയ്യുക

ഫണഫ് അഭഗ്യര്ത്ഥന സഹാറസഫ്.
• ഇതുവഴമി  KURDFC, State ഫണഫ് അഭഗ്യര്ത്ഥനയുസടെ സഹാറസഫ് ഇതുവഴമി അറമിയഹാന് കഴമിയുത്രം..

ഏതഫ് ലലൈഹാഗമിനമിലൈഹാസണനത്രം അവമിസടെ ഫണമിസന്റെ സഹാറസത്രം അറമിയഹാന് കഴമിയുത്രം.

തമിരമിസക വന ഫണഫ് അഭഗ്യര്ത്ഥന
• ഈ  സമനുവഴമി  DMC  ലലൈഹാഗമിനമില്  നമിനഫ്  റമിലട്ടണ്  സചയഫ്  വരുന  ഫണകള്  ഇവമിസടെ

കഹാണഹാന് കഴമിയുത്രം.


