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ഈസ് ഒഫ് ല഻വ഻ിംഗ് സര്ക്ുേ. 
 

1. ആമഽഖിം 
 

ഖഺമ഼ണ ഔഽടഽുംബങ്ങളുീട ഇലലഺയ്മഔള഻ൽ ന഻ന്ഽും അന്തസ്സുള്ള 

ജ഼വ഻തൂശല഻യ഻ുലക്ക് വഴ഻മഺറ്റുന് ിര഻വ്തന ിഔ഻യയ഻ൽ 

അവ്ക്ക് ലഭൿമഺവഽന് ിുയഺജനങ്ങൾ വ്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് 

ശഺസ്തത഼യ സ്ുവ അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻യഽള്ള വ഻വരങ്ങൾ  

ആവശൿമഺണ്. ആയത഻ുലക്കഺയ഻ ുഔര ഖഺമവ഻ഔസന മന്തഺലയും 

രഺജൿവൿഺിഔമഺയ഻ നടത഻യ എസ്ത  .ഇ.സ഻.സ഻ (SECC) 2011 ലഽീട 

ഔീെത഻യ഻ട്ടുള്ള ഔഽടഽുംബങ്ങളുീട ന഻ലവ഻ീല സ്ഥ഻ത഻ 

വ഻ലയ഻രഽതഽന്ത഻നഺയ഻ട്ടഺണ് ഈസ് ഒഫ് ല഻വ഻ിംഗ് സര്ക്ുേ 

നടതഽന്ത്. ുഔരളത഻ൽ  SECC ല഻സ്റ്റ഻ൽ  ഉൾീപ്പട്ട 14.17 ലക്ഷത഻ൽിരും 

ഔഽടഽുംബങ്ങളഺണ്  “ഈസ്ത ഒഫ് ല഻വ഻ങ്ങ്”  സ്ുേയ഻ൽ  

ഉൾീപ്പടഽത഻യ഻ട്ടുള്ളത്. സ്ക്കഺര഻ീെ മഽിന഻ര ിര഻ിഺട഻ഔൾ 

ുഔര഼ഔര഻ച്ച഻ട്ടുള്ള 16 ഖഺ്ഹ഻ഔ ിഺരഺമ഼റ്ററഽഔള഻ൽ ഇവരഽീട 

ഇന്ീത ജ഼വ഻ത സൗഔരൿും തുേശ സവയുംഭരണ സ്ഥഺിന 

അട഻സ്ഥഺനത഻ൽ വ഻ലയ഻രഽതഽന്ത഻നഽും ഔഽടഽുംബങ്ങള഻ീല 

ദഺര഻ദൿഺവസ്ഥയ഻ീല മഺറ്റും അളക്കഽന്ത഻നഽും സ്ുേ ലക്ഷൿമ഻ടഽന്ഽ.  
 

വ഻വ഻ധ ുമകലഔള഻ീല ഉന്മനത഻നഽ ുവെ ആവശൿഔതഔൾ 

വൿക്തമഺയ ീതള഻വഽഔളുീട അട഻സ്ഥഺനത഻ൽ ഔെത഻ ഒുരഺ 

ുമകലയഽും  ശക്ത഻ീപ്പടഽതഽന്ത഻നഺവശൿമഺയ ബജറ്റ് വ഻ഹ഻തും 

ഉറപ്പഺക്കഽഔ. വ഻വ഻ധ വഔഽപ്പുഔീള ുഔഺ്ത഻ണക്ക഻ വ഻ഔസന 

ിവ്തനങ്ങൾ നടപ്പ഻ലഺക്കഽഔ, വ഻വ഻ധ ുമകലയ഻ീല ുനട്ടങ്ങൾ 

ന഻രന്തര ന഻ര഼ഔഷണത഻ലാീട വ഻ലയ഻രഽത഻ സഽസ്ഥ഻ര വ഻ഔസനും 

ുനടഽഔ, വ഻ഔസനിവ്തനങ്ങൾക്കഽ ആവശൿമഺയ നയിരമഺയ 

ത഼രഽമഺനങ്ങൾക്ക് രാിും ീഔഺടഽക്കഽഔ. SECC(2011) ഉൾീപ്പട്ട 

ഔഽടഽുംബങ്ങളുീടയഽും ിുദശങ്ങളുീടയഽും ന഻ലവ഻ീല സ്ഥ഻ത഻ ഡഺറ്റഺ 

അപ്ുഡഷന഻ലാീട ഔീെതഽഔ. Ease of Living Survey മഽകന ുശകര഻ക്കഽന് 
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ഡഺറ്റയ഻ലാീട ആവശൿമഺയ   ഔെീതലഽഔൾ നടത഻ ഇന്തൿ@2022  

എന് ലക്ഷൿത഻നഺയ഻   ശക്തമഺയ ഇടീിടലഽഔൾ നടതഽഔ. 

വ഻വ഻ധ വഔഽപ്പുഔൾ  മഽുകന നടതഽന്തഽും  MIS 

ിര഻ിഺല഻ക്കഽന്തഽമഺയ എലലഺ സ്തഔ഼മഽഔളുീടയഽും ിരസ്തിര 

സമനവയ സഺധൿത ിഠ഻ക്കഽഔ എന്഻വയഺണ്. Ease of Living Surveyയഽീട 

ലക്ഷൿങ്ങൾ .  

2. സര്ക്ുേ നടത്ത഻പ്പ് 
 

ഖഺമവ഻ഔസന വഔഽപ്പുും സഺമ്പത഻ഔ സ്ഥ഻ത഻വ഻വരക്കണക്ക് 

വഔഽപ്പുും സുംയഽഔതമഺയഺണ് സ്ുേ നടതഽന്ത്. ഖഺമതലത഻ൽ  

ജനിത഻ന഻ധ഻ഔൾ/ ഔഽടഽുംബശ഼/ CDS/ ആ് .ആ് .ട഻/ ആശഺവ്ക്ക്/ 

അുംഖിവഺട഻ വ്ക്ക്  തഽടങ്ങ഻യവരഽീട ുസവനും 

ിുയഺജനീപ്പടഽത഻ീക്കഺെ് സ്ുേയഽീട വ഻വരുശകരണത഻നഽള്ള 

ിാ്ണമഺയ ുഽമതല ഖഺമവ഻ഔസന വഔഽപ്പ഻ീല വ഻ുലല് 

എക്സ്റ്സ്റ്റിഷി ഒഫ഼സ്മഺ്ക്കഺണ്.  

തഺലാക്ക് സ്റ്റഺറ്റ഻സ്റ്റ഻ക്കൽ ആഫ഼സഽഔള഻ീല സ്റ്റഺറ്റ഻സ്റ്റ഻ക്കൽ  

ഇി ീവസ്റ്റ഻ുഖറ്റ്മഺ്  മ഻ഷി അുന്തൿഺദയ സ്ുേക്കഺയ഻ അവ്ക്ക് 

അനഽവദ഻ച്ച഻ട്ടുള്ള ുലഺഖ഻ി മഽകഺന്ത഻രും ഈസ്ത ഒഫ് ല഻വ഻ങ്ങ് 

സ്ുേയഽീട ുിഺ്ട്ടല഻ൽ വ഻വരങ്ങൾ ുരകീപ്പടഽുതെതഽും ുലഺക്ക് 

ിഞ്ചഺയതഽഔള഻ീല എക്സ്റ്സറ്റിഷി ആഫ഼സ് (പ്ലഺന഻ുംഗ് & 

ുമഺണ഻റ്ററ഻ുംഗ്) ഇവ് ുരകീപ്പടഽത഻യ഻ട്ടുള്ള ഡഺറ്റഺയഽീട 

വഺല഻ുഡഷി നടുതെതഽമഺണ്. രഽ ിഞ്ചഺയത് ിാ്ത഻യഺഔഽന് 

മഽറയ്ക്ക് ുിഺ്ട്ടല഻ൽ ന഻ന്ഽും ലഭ഻ക്കഽന് “ABSTRACT”ൽ ിഞ്ചഺയത് 

ീസഔട്ടറ഻യഽീട പ്പ് ഔാട഻ ുരകീപ്പടഽതഽന്ത഻നഽള്ള നടിട഻ 

സവ഼ഔര഻ുക്കെതഽും ഡഺറ്റഺയഽീട വഺല഻ുഡഷി ിാ്ത഻യഺക്ക഻ 

ത഻ര഻ീഔ ഇിീവസ്റ്റ഻ുഖറ്റീറ ഏൽി഻ുക്കെതഽമഺണ്. ആയത് 

ുിഺ്ട്ടല഻ൽ അുപ്ലഺഡ് ീുയ്ത് സ്ുേ നടിട഻ഔൾ സ്റ്റഺറ്റ഻സ്റ്റ഻ക്കൽ  

ഇിീവസ്റ്റ഻ുഖറ്റ്മഺ്  ിാ്ത഼ഔര഻ുക്കെതഺണ്. 
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ുലഺക്ക് തലത഻ൽ സ്ുേ ിവ്തനങ്ങളുീട ഏുഔഺിന 

ുഽമതല ുലഺക്ക് ിഞ്ചഺയത് ീസഔട്ടറ഻ക്കഺണ്. എലലഺ 

എക്സ്റ്സറ്റിഷി ഒഫ഼സ്മഺുരയഽും ഉൾീപ്പടഽത഻ ീഔഺെ് സ്ുേ 

നടത഻പ്പ഻നഺയ഻ രഽ ട഻ും ുഽവീട ുു്ക്കഽും ിഔഺരും 

രാി഼ഔര഻ുക്കെതഺണ്.  

ുലഺക്ക് ുനഺഡൽ ആഫ഼സ് ുലഺക്ക് ിഞ്ചഺയത് ീസഔട്ടറ഻ 

അസ഻സ്റ്റെ് ുനഺഡൽ ആഫ഼സ് 
എക്സ്റ്സ്റ്റിഷി ആഫ഼സ് (ി഻ & 

എും) 

അുംഖങ്ങൾ 

തഺലാക്ക് സ്റ്റഺറ്റ഻സ്റ്റ഻ക്കൽ 
ആഫ഼സ് 

ുജഺയ഻െ് ബ഻.ഡ഻. മഺ്  
എക്സ്റ്സറ്റിഷി ആഫ഼സ്മഺ് 

ഔഽടഽുംബശ഼ ുലഺക്ക് ുഔഺ-

ഒ്ഡ഻ുനറ്റ് 

 

3. ുലഺക് തല ശ഻ൽപശഺല 
 

ഈസ്ത ഒഫ് ല഻വ഻ുംഗ് സ്ുേയഽീട ൂമുഔഺ ീലവൽ  
പ്ലഺന഻ുംഗ് നടക്കഽന്ത് ുലഺക്കഽതല ശ഻ല്ിശഺലയ഻ൽ  ആണ്.  

ുലഺക്കഽതല ശ഻ല്ിശഺലഔൾ  2021 ജാൂല 03 ന് സുംഗട഻പ്പ഻ക്കണും.  

ിസ്തതഽത ശ഻ല്ിശഺലയ഻ൽ  - 
 

i. ുലഺക്ക് ിഞ്ചഺയത് ീസഔട്ടറ഻ 
ii. ുജഺ. ബ഻.ഡ഻.മഺ്  
iii. തഺലാക്ക് സ്റ്റഺറ്റ഻സ്റ്റ഻ക്കൽ  ഒഫ഼സ്  
iv. സ്റ്റഺറ്റ഻സ്റ്റ഻ക്കൽ ഇിീവസ്റ്റ഻ുഖറ്റ്മഺ്  
v. എക്സ്റ്സ്റ്റിഷി  ഒഫ഼സ്മഺ്  
vi. വ഻ുലല് എക്സ്റ്സ്റ്റിഷി  ഒഫ഼സ്മഺ്  
vii. ഔഽടഽുംബശ഼ ുലഺക്ക് ുഔഺ-ഒ്ഡ഻ുനറ്റ്  
 

എന്഻വ്   ിീെടഽക്കണും. എക്സ്റ്സ്റ്റിഷി  ഒഫ഼സ്  (ി഻. & എും.) 

(അസ഻. ുനഺഡൽ  ഒഫ഼സ് )  വ഻വരുശകരണും നടുതെ വ഼ടഽഔളുീട 
ല഻സ്റ്റ഻ീെ ി഻െ് ഓട്ടുഔൾ വ഻.ഇ..മഺ്ക്ക് ലഭൿമഺക്കഽന്ത഻നഽമഽള്ള  
നടിട഻ഔൾ  സവ഼ഔര഻ുക്കെതഺണ്.  ഈ ശ഻ല്ിശഺലയ഻ൽ  വച്ച് 
ൂമുഔഺീലവൽ  പ്ലഺി  തയ്യഺറഺക്കണും.  ഖഺമിഞ്ചഺയത് തലത഻ൽ  
വ഻.ഇ..മഺരഽും, ഇിീവസ്റ്റ഻ുഖറ്റ്മഺരഽും ഔാട഻ ഇരഽന്് എനൿഽമുറഷി  
ുലഺക്ക് അനഽസര഻ച്ച് വ഻വരുശകരണും നടതഽന്ത഻നഽും ആയത് 
ഇിീവസ്റ്റ഻ുഖറ്റ്മഺ്ക്ക് ൂഔമഺറഽന്ത഻നഽമഽള്ള പ്ലഺി  ുഫഺമ഻ൽ  
തയ്യഺറഺക്ക഻ എക്സ്റ്സ്റ്റിഷി  ഒഫ഼സ്  (ി഻. & എും.)ന് നൽഔണും.  

എക്സ്റ്സ്റ്റിഷി  ഒഫ഼സ്  (ി഻. & എും.) ിഞ്ചഺയതഽതല പ്ലഺനഽഔൾ  
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ുഔഺഡ഼ഔര഻ച്ച് ുലഺക്കഽതല പ്ലഺനഺയ഻ മഺറ്റണും.
 

 
ഒുരഺ ഖഺമ ിഞ്ചഺയത഻നഽും രഽ ുലഺക്കഽതല ഒഫ഼സീറ 

ുഺ്ജ് ഒഫ഼സറഺയ഻ ന഻ിക്യ഻ക്കണും.  ുലഺക്കഽതല ൂദനുംദ഻ന 
സ്ുേ ിഽുരഺഖത഻ ലഭൿമഺക്കഽന്ത഻നഽും, ഫ഼ൾഡ്തലത഻ൽ  
ിശ്നങ്ങൾ  ുനര഻ടഽന്ത് ിര഻ഹര഻ക്കഽന്തഽും, ിസ്തതഽത ുഺ്ജ് 
ഒഫ഼സ്മഺരഽീട ുഽമതലയഺണ്. 

 

സ്ുേയഽീട ഫ഼ൽഡ്തല ുജഺല഻ഔൾ  ജാൂല 05 ന് 
ആരുംഭ഻ുക്കെതഽും ജാൂല 20 ന് ിാ്ത഼ഔര഻ക്കഽഔയഽും ുവണും. 
സമഺന്തരമഺയ഻ സ്റ്റഺറ്റ഻സ്റ്റ഻ക്കൽ  ഇിീവസ്റ്റ഻ുഖറ്റ്മഺ്  ുിഺ്ട്ടല഻ൽ 
വ഻വരങ്ങൾ ുരകീപ്പടഽുതെതഽമഺണ്. തഺീഴ ിറയഽന് സമയഔമും 
ന഻്ബന്ധമഺയഽും ിഺല഻ുക്കെതഺണ്.   

 

വ഻വരുശകരണും : ജാൂല 5  മഽതൽ  15 വീര 

ുിഺ്ട്ടല഻ൽ വ഻വരങ്ങൾ 
ുരകീപ്പടഽുതെത് 

: ജാൂല 6 മഽതൽ  25 വീര 

ഡഺറ്റഺ വഺല഻ുഡഷി : ജാൂല 12 മഽതൽ  25 വീര 

 രഽ സമയും 3 എനൿാീമുറഷി ുലഺക്ക് ിഺ്ട്ടുഔൾ മഺതും 

ുിഺ്ട്ടല഻ൽ ുരകീപ്പടഽതഽവഺി  സഺധ഻ക്കഽഔയഽള്ളു. ആയത഻നഺൽ 

രഽ വ഻ുലലജ഻ീെ തീന് 3 ിഺ്ട്ടുഔൾ വ഻വരുശകരണും നടത഻ 
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ഇിീവസ്തററ഻ുഖറ്റ്ക്ക് നൽഔഽന്ത഻ന് വ഻ുലല് എക്സ്റ്സ്റ്റിഷി 

ഒഫ഼സ്മഺ് ശദ്ധ഻ുക്കെതഺണ്. ഇലലഺത ിക്ഷും ുിഺ്ട്ടല഻ൽ 

ുരകീപ്പടഽതലഽഔൾക്ക് തഺമസും ുനര഻ടഽന്തഺണ്. 

 

4. ു ഺറിം പാര഻പ്പ഻കഽന്നത഻നഽള്ള ഗ്പഺഥമ഻േ ന഻ര്ക്ുേശ്  
 

A. ത഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വര്  

ഔഽടഽുംബും സ്ഥ഻ത഻ ീുയ്യുന് സ്ഥലും ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽന്ത഻നഺയ഻ 

ന഻്േ഻ഷ്ട ുഔഺളങ്ങള഻ൽ ഖഺമ ിഞ്ചഺയത്, വഺ്ഡ് നമ്പ്, 

എനൿാീമുറഷി ുലഺക്ക് ിഺ്ട്ട് നമ്പ്, EOL ല഻സ്റ്റ഻ൽ ഉള്ള HH നമ്പ്, 

ഖിഹനഺഥി/ നഺഥയഽീട ുിര് എന്഻വ വ഻ുലല് എക്സ്റ്സ്റ്റിഷി 

ഒഫ഼സ്മഺ് ുരകീപ്പടഽത഻യത഻നഽ ുശഷും മഺതും മറ്റ് വ഻വരങ്ങൾ 

ുരകീപ്പടഽുതെതഺണ്. വ഻വരുശകരണത഻ന് ുശഷും വ഻.ഇ.ഒമഺ് 

ഇിീവസ്തററ഻ുഖറ്റ്ക്ക്  ീഷഡൿാളുഔൾ ൂഔമഺറഽും മഽിപ് തീന് 

മഺ്ഗ്ഗ ന഻്ുേശങ്ങള഻ൽ ിരഺമ്ശ഻ക്കഽും ിഔഺരും ുഔഺളങ്ങൾ 

ുരകീപ്പടഽത഻യ഻ട്ടുുെഺീയന്് ഉറപ്പ് വരഽുതെതഺണ്. ഔഺ്ഡ് 

നമ്പറഽഔൾ ുരകീപ്പടഽത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത് ിുതൿഔും ശദ്ധ഻ക്കണും 

B. വ഻വര ുശഖരണത്ത഻നഽള്ള ു ഺദയഺവല഻ 
 

ഈ ുലഺക്ക഻ൽ ഔഽടഽുംബത഻ീെ വൿക്ത഻ഖത വ഻വരങ്ങളഺണ് 

ുു്ുക്കെത്. ു ഺദയിം 11ീെ പ഻ര഻വ഻ൽ ഉപു ഺദയിം    ഴ഻ീേ 

യഺീതഺരഽ ു ഺദയത്ത഻നഽിം ന്ന഻ലധ഻േിം ഒപ്ഷന് ത഻രീെടഽകരഽത്.  

ഉപു ഺദയിം   -ന് ന്ന഻ലധ഻േിം ഒപ്ഷന് ത഻രീെടഽകഺീമങ്ക഻ലഽിം  3,  4, 

 5 ഉപു ഺദയ്ള഻ൽ ഏത഻നഺുണഺ മഽഖയ ഗ്പഺധഺനയിം നൽുേണ്ടത് അത് 

മഺഗ്തുമ ത഻രീെടഽകഺവഽ. അതഺയത് രഽ ഒപ്ഷന് മഺഗ്തിം. 

ു ഺദയിം 1- എൽപ഻ജ഻ രയഺസ് േണക്ഷന് ഉുണ്ടഺ?   

 

എൽ ി഻  ജ഻ ഖൿഺസ്ത ഔണക്ഷി ഉീെെ഻ൽ ആയത് ഉജവല 

ിദ്ധത഻ ിഔഺരമഺുണഺ മറ്റ് ഉറവ഻ടും വഴ഻യഺുണഺ ലഭ഻ച്ചത് എന്് 

 മഺ്ക്ക് ീുുയ്യെതഺണ്. ഇലലഺീയെ഻ൽ “ഇലല” എന്്  

അടയഺളീപ്പടഽതഽഔ. 
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ഉജ്ജ്വല പദ്ധത഻ - ₹1600/-യഽീട സഺമ്പത഻ഔ സഹഺയുതഺടഽ ഔാട഻, 

ബ഻.ി഻.എൽ . ഔഽടഽുംബങ്ങൾക്ക് 5 ുഔഺട഻ എൽ .ി഻.ജ഻. ഔണക്ഷനഽഔൾ  

ലഭൿമഺക്കഽന്ത഻നഽള്ള ുഔര ിദ്ധത഻. സ്റ്റൗവ഻നഽും ഖൿഺസ്ത 

റ഼ഫ഻ലല഻ുംഖ഻നഽമഺയ഻ ലള഻തമഺയ തവണ വൿവസ്ഥയഽും അനഽവദ഻ക്കഽും. 

 വന഻തഺ ഖഽണുഭഺക്തഺക്കളുീട ുിര഻ലഺണ് ഔണക്ഷി  നൽഔഽന്ത്. 

ു ഺദയിം – 2 : ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ എൽപ഻ജ഻ ഉപുഭഺക്തി ഐഡ഻ നിം. 

ുുഺദൿും 1 ൽ “ഉെ്” എന് ഉതരും നൽഔ഻യ഻ട്ടുീെെ഻ൽ  

എൽ ി഻  ജ഻ ഉിുഭഺക്തി ഐഡ഻ ുു്ക്കഽഔ (16 അക്ക നമ്പ് ) 

ു ഺദയിം – 3 : േഴ഻െ വര്ക്ഷത്ത഻ൽ  LPG സ഻ലണ്ടര്ക്  എഗ്ത തവണ റ഼ ഻ൽ  

ീ യ്തഽ  

സ്ീേ നടതഽന് മഺസത഻നഽും ീതഺട്ടു മഽിിഽള്ള 12 മഺസും 

ആീഔ എത തവണ സ഻ലെ്  റ഼ഫ഻ൽ  ീുയ്തഽ എന് എണ്ണും.  

ു ഺദയിം – 4 : രയഺസ് േണക്ഷന്  ഇീലെങ്ക഻ൽ േഺരണിം 

അുിക്ഷ഻ച്ചു അനഽവദ഻ച്ച഻ലല, അുിക്ഷ ിര഻ഖണനയ഻ലഺണ്, 

അുിക്ഷ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല എന്഼ 3 ി഻ര഻വഽഔള഻ൽ ഉു഻തമഺയത്   മഺ്ക്ക് 

ുരകീപ്പടഽതഽഔ. 

ു ഺദയിം – 5 : വ഼ട്ട഻ൽ ൂവദയഽത഻ േണക്ഷന് ഉുണ്ടഺ? 

ഉു഻തമഺയത഻ൽ   മഺ്ക്ക് ുരകീപ്പടഽതഽഔ 

ു ഺദയിം – 6 എൽഇഡ഻ ബ ബഽേളുീട ുഗ്സഺതസ്സ് 

ുുഺദൿും 5 ൽ “ഉെ്” എന് ഉതരും നൽഔ഻യ഻ട്ടുീെെ഻ൽ 

മഺതുമ ഇവ഻ീട ുരകീപ്പടഽതലഽഔൾ വര഻ഔയഽള്ളു. 

എൽഇഡ഻ ബൾബഽഔൾ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുീെെ഻ൽ  ഉജഺല ിദ്ധത഻ 

അീലലെ഻ൽ മറ്റ് ഉറവ഻ടും വഴ഻യഺുണഺ ലഭ഻ച്ചത് എന്്  മഺ്ക്ക് 

ീുുയ്യെതഺണ്. ഇലലീയെ഻ൽ “ഇലല” എന്്  അടയഺളീപ്പടഽതഽഔ. 

ഉജഺല പദ്ധത഻ - ഉയ്ന് ഊ്ജക്ഷമത, ഔഽറഞ്ഞ ൂവദൿഽത഻ ബ഻ൽ , 

ിര഻സ്ഥ഻ത഻ സുംരുംക്ഷണും എന്഻വ ലക്ഷൿങ്ങൾ . മഺ്ക്കറ്റ് ന഻രക്ക഻ൽ  

ന഻ന്ഽും 40% വ഻ല ഔഽറവ഻ൽ  ഉയ്ന് ഊ്ജക്ഷമതയഽള്ള ൂലറ്റുും 
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ഫഺനഽും വ഻തരണും ീുയ്യുന്ഽ. ₹220/-യ്ക്ക് 20 വഺട്ട് എൽ .ഇ.ഡ഻. ടൿാബ് 

ൂലറ്റ്, ₹1200/-യ്ക്ക് 5-സ്റ്റഺ്  എന്ജ഻ ുററ്റ഻ുംഗ് ഉള്ള സ഼ല഻ുംഗ് ഫഺി  

എന്഻വ നൽഔഽന്ഽ. ഉജഺല ിദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പടഺീത മുറ്റീതെ഻ലഽും 

ിദ്ധത഻ മഽുകന എൽഇഡ഻ ബൾബഽഔൾ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുീെെ഻ൽ 

അീതലലഺും മറ്റ് ഉറവ഻ടും എന്ത഻ൽ ുു്ുക്കെതഺണ്. 

ു ഺദയിം – 7 : േഽടഽിംബത്ത഻ീല ഏീതങ്ക഻ലഽിം അിംരത്ത഻ന് ബഺങ്ക് 

അകൗണ്ട് ഉുണ്ടഺ? 

PM ജി-ധി അക്കൗെ്, മറ്റ് അക്കൗെ്, രെ് അക്കൗെഽമഽെ്, 

ഇവയ഻ൽ ഏീതെ഻ലഽമഽീെെ഻ൽ  ഉു഻തമഺയത്  മഺ്ക്ക് 

ീുുയ്യെതഺണ്. ഇലലീയെ഻ൽ “ഇലല” എന്്  അടയഺളീപ്പടഽതഽഔ. 

ഗ്പധഺന്  മഗ്ന്ത഻ ജന്  ധന്  ുയഺജന- മ഻ന഻മും ബഺലിസ്ത 

ആവശൿമ഻ലലഺീത ുസവ഻ുംഗ്സ്ത ബഺെ് അക്കൗെ് തഽടങ്ങഽന്ത഻നഽള്ള 

ിദ്ധത഻. ഏതഽ ബഺെ് ശഺകയ഻ലഽും ബഺെ് മ഻ത ഓട്ട് ീലറ്റ഻ലഽും 

അക്കൗെ് തഽടങ്ങഺും. ന഻ുക്ഷിങ്ങൾക്ക് ില഻ശയഽും അക്കൗെ് 

ഉടമയ്ക്ക് റാുി ീഡബ഻റ്റ് (എ.റ്റ഻.എും.) ഔഺ്ഡഽും ലഭ഻ക്കഽന്ഽ. റാുി 

ഔഺ്ഡ഻ീനഺപ്പും 28.08.2018 മഽതലഺരുംഭ഻ച്ച അക്കൗെഽഔളുീട ഉടമഔൾക്ക് 

2 ലക്ഷും രാിയഽീട (മഽമ്പഽള്ളവയ്ക്ക് 1 ലക്ഷും - അിഔട 

ഇിഷവറിസ്ത ിര഻രക്ഷ. ുനര഻ട്ട് ആനഽഔാലൿും ൂഔമഺറഽന്ത഻നഽും (DBT), 

ിധഺി  മന്ത഻ ജ഼വി  ുജൿഺത഻ ബ഼മഺ ുയഺജന, ിധഺി  മന്ത഻ 

സഽരക്ഷഺ ബ഼മഺ ുയഺജന, അടൽ  ീിിഷി  ുയഺജന, „മഽദ‟ ിദ്ധത഻ 

എന്഻വയ്ഔഺഔഺയ഻ ജി  ധി  അക്കൗെഽഔൾ  ഉിുയഺഖ഻ക്കഺും. 

ു ഺദയിം – 8 : േഽടഽിംബത്ത഻ീല ഏീതങ്ക഻ലഽിം അിംരത്ത഻ന് ൂലഫ്  

ഇന്ഷഽറന്സ് പര഻രക്ഷ ഉുണ്ടഺ? 

PM സഽരക്ഷ ബ഼മ ുയഺജന, മറ്റ് ഇിഷഽറിസ്ത, ഇവയ഻ൽ 

ഏീതെ഻ലഽമഽീെെ഻ൽ  ഉു഻തമഺയത്  മഺ്ക്ക് ീുുയ്യെതഺണ്. 

ഔഽടഽുംബത഻ീല എലലഺവരഽും 50 വയസ്സ഻ന് മഽഔള഻ലഽള്ളവീരെ഻ൽ 

ബഺധഔമലലീയന്ഽും ഇലലീയെ഻ൽ “ഇലല” എന്ഽും  അടയഺളീപ്പടഽതഽഔ. 
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ഗ്പധഺന്  മഗ്ന്ത഻ ജ഼വന്  ുജയഺത഻ ബ഼മഺ ുയഺജന - 18 മഽതൽ  50 വയസ്സു 

വീരയഽള്ള ആളുഔൾക്ക് 2 ലക്ഷും രാിയഽീട ഇിഷഽറിസ്ത 

ിര഻രക്ഷ.. തി  വ്ഷും ജാ്  1 മഽതൽ  അടഽത വ്ഷും ീമയ് 31 

വീരയഽള്ള രഽ വ്ഷ ഔഺലയളവ഻ുലക്ക് ി഼മ഻യും ₹330/- രാി 

ആധഺ്  അട഻സ്ഥഺന ുരകയഺയ഻ ിര഻ഖണ഻ച്ചഺയ഻ര഻ക്കഽും അക്കൗെ് 

ആരുംഭ഻ക്കഽഔ. 

.ു ഺദയിം – 9 : േഽടഽിംബത്ത഻ീല ഏീതങ്ക഻ലഽിം അിംരത്ത഻ന് അപേട  

ഇന്ഷഽറന്സ് പര഻രക്ഷ ഉുണ്ടഺ? 

PM സഽരക്ഷ ബ഼മ ുയഺജന, മറ്റ് ഇിഷഽറിസ്ത ഇവയ഻ൽ 

ഏീതെ഻ലഽമഽീെെ഻ൽ  ഉു഻തമഺയത്  മഺ്ക്ക് ീുുയ്യെതഺണ്. 

എലലഺവരഽും 70 വയസ്സ഻ന് മഽഔള഻ലഽള്ളവീരെ഻ൽ ബഺധഔമലലീയന്ഽും 

ഇലലീയെ഻ൽ “ഇലല” എന്്  അടയഺളീപ്പടഽതഽഔ. 

ഗ്പധഺന്  മഗ്ന്ത഻ സഽരക്ഷഺ ബ഼മഺ ുയഺജന- 18 മഽതൽ  70 വയസ്സു 

വീരയഽള്ള ആളുഔൾക്കഽള്ള അിഔട  ഇിഷഽറിസ്ത. അിഔട 

മരണും, ിാ്ണ്ണമഺയ ൂവഔലൿും എന്഻വയ്ക്ക് 2 ലക്ഷും രാിയഽീട 

ിര഻രക്ഷയഽും ഭഺഖ഻ഔമഺയ ൂവഔലൿത഻ന് 1 ലക്ഷും രാിയഽീട 

ിര഻രക്ഷയഽും ലഭ഻ക്കഽും. ആധഺ്  അട഻സ്ഥഺന ുരകയഺയ഻ 

ിരഖണ഻ച്ചഺയ഻ര഻ക്കഽും അക്കൗെ് ആരുംഭ഻ക്കഽഔ. ിത഻വ്ഷ 

ി഼മ഻യമഺയ഻ ₹12/-രാി. 

.ു ഺദയിം – 10 േഽടഽിംബത്ത഻ീല ഏീതങ്ക഻ലഽിം അിംരത്ത഻ന് ഗ്പത഻ുരഺധ 

മരഽന്ന് നൽേ഻യ഻ട്ടുുണ്ടഺ? 

മ഻ഷി ഇര-ധനഽഷ്, മറ്റ് ഉറവ഻ടും, നൽഔ഻യ഻ട്ട഻ലല, ബഺധഔമലല - 

ഇവയ഻ൽ ഉു഻തമഺയത്  മഺ്ക്ക് ീുുയ്യെതഺണ്.  

ിത഻ുരഺധമരഽന്് (immunization)  എന്ഺൽ  ഔഽഞ്ഞഽങ്ങൾക്ക് നൽഔഽന് 

ുിഺള഻ുയഺ തഽള്ള഻മരഽന്ഽും, മറ്റ് വഺക്സ്റ്സ഻ുനഷനഽഔളുും ഉൾീപ്പടഽന്ഽ.  

ആയത് ിുതൿഔും ുുഺദ഻ച്ചറ഻ുയെതഺണ്.  

 മ഻ഷന്  ഇഗ്രധനഽഷ് - ുരഺഖ ിത഻ുരഺധ ിവ്തനങ്ങൾ  ഔഽറവഽള്ള 

ജ഻ലലഔള഻ൽ  വഺക്സ്റ്സ഻ുനഷി  ുതഺത് വ്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽഔ എന് ലക്ഷൿുതഺീട 
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ആവ഻ഷ്ക്കര഻ച്ച ിദ്ധത഻. ുഔരളത഻ൽ  മലപ്പുറും, ഔഺസറുഖഺഡ് ജ഻ലലഔള഻ൽ  

ന്ഺും ഗട്ടത഻ൽ  നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ഽ. ഔണ്ണൂ് , ുഔഺഴ഻ുക്കഺട്, എറണഺഔഽളും, 

തിശ്ശൂ് , ിഺലക്കഺട്, ുഔഺട്ടയും, ീഔഺലലും എന്഼ ജ഻ലലഔൾ  രെഺും ഗട്ടത഻ൽ  

ഉൾീപ്പടഽതഽന്തഺണ്.  

മറ്റ് ഉറവ഻ടിം എന്ഺൽ  സുംസ്ഥഺന സ്ക്കഺ്  ആശഽിത഻ഔളുും 

സവഔഺരൿ ആശഽിത഻ഔളുും ഉൾീപ്പടഽന്ഽ.  

ബഺധേമലെ എന് ഒപ്ഷി ുഔരളത഻ീല സഺഹുരൿത഻ൽ 

ിസക്തമലലഺതത഻നഺൽ ഈ ഒപ്ഷി ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽുമ്പഺൾ ഔിതൿമഺയ഻ 

വ഻വരും ുുഺദ഻ച്ചറ഻ുയെതഺണ്. 

ു ഺദയിം – 11 - േഽട്ട഻ (0-6 വയസ്സ്) / രര്ക്ഭ഻ണ഻ വ഼ട്ട഻ൽ ഉുണ്ടഺ? 

ഉീെെ഻ൽ  “ഉെ്” എന്ഽും ഇലലീയെ഻ൽ “ഇലല” എന്ഽും  

മഺ്ക്ക് ീുുയ്യെതഺണ്.  

ു ഺദയിം – 12, 13, 14 - േഽട്ട഻ (0-6 വയസ്സ്) / രര്ക്ഭ഻ണ഻ വ഼ട്ട഻ൽ ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ  

ുുഺദൿും 11 ൽ “ഉെ്” എന് ഉതരും നൽഔ഻യ഻ട്ടുീെെ഻ൽ 

മഺതുമ ഇവ഻ീട ുരകീപ്പടഽതലഽഔൾ വര഻ഔയഽള്ളു. 

ുിഺഷഔഺഹഺരവഽും അനഽബന്ധ ുസവനങ്ങളുും ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുുെഺ, 

ആുരഺഖൿ ുസവനങ്ങൾ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുുെഺ, ി഼ സ്തഔാൾ വ഻ദൿഺഭൿഺസ 

ുസവനങ്ങൾ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുുെഺ എന്഼ ുുഺദൿങ്ങൾക്ക് ICDS 

(അുംഖനവഺട഻),  ുസ്റ്ററ്റ് സ്തഔ഼ും എന്഻വയ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഉു഻തമഺയത് 

ഏത് ിദ്ധത഻ ിഔഺരമഺീണന്്   മഺ്ക്ക് ീുുയ്യെതഺണ്.  

ു ഺദയിം – 15 േഽടഽിംബത്ത഻ീല ഏീതങ്ക഻ലഽിം അിംരിം സവയിം സഹഺയ 
സിംഘത്ത഻ൽ (SHG) അിംരമഺുണഺ? 

DAY-NRLM–SHG, മറ്റ് SHG, ഇവയ഻ൽ ഏത഻ീലെ഻ലഽും അുംഖമഺീണെ഻ൽ  

ഉു഻തമഺയത്  മഺ്ക്ക് ീുുയ്യെതഺണ്. ഇലലീയെ഻ൽ “അുംഖമലല” 

എന്്  അടയഺളീപ്പടഽതഽഔ.  

ുദശ഼യ ഗ്രഺമ഼ണ ഉപജ഼വന ദൗതയിം (DAY-NRLM)- സവയും ീതഺഴ഻ൽ , വ഻ദഗ്ദ്ധ 

ീതഺഴ഻ൽ  അവസരങ്ങൾ  എന്഻വയ഻ലാീട ഖഺമ഼ണ ജനതയഽീട ഉിജ഼വനും 

ീമച്ചീപ്പടഽതഽന്ത഻നഽള്ള ിദ്ധത഻. വരഽമഺന വ്ദ്ധനവ഻ന് ഉതഔഽന് 

ഉിജ഼വനമഺ്ഗ്ഗങ്ങൾ  ഔീെതഽന്ത഻ന് ുവെ ിര഻ശ഼ലനങ്ങളുും 
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സഺുെത഻ഔ, സഺമ്പത഻ഔ സഹഺയങ്ങളുും മറ്റ് ുസവനങ്ങളുും 

ലഭൿമഺഔക്കഽന്ഽ. ഔഽടഽുംബശ഼ മഽകഺന്ത഻രും നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ഽ. 
 

മറ്റ് സവയിം സഹഺയ സിംഘ്   (SHG)- സഺമാഹ഻ഔ, സഺമ്പത഻ഔ ഉന്മനും 

ലക്ഷൿമഺക്ക഻., സമ്പഺദൿും, വഺയ്ി എന്഻വയ്ഔഺയ഻ ിരസ്തിരും 

സഹഺയ഻ക്കഽന് അനൗുദൿഺഖ഻ഔ ഔാട്ടഺയ്മ., അുംഖങ്ങൾക്ക് ഔാറഞ്ഞ 

ില഻ശയ്ക്ക് സുംഗത഻ൽ  ന഻ന്ഽും വഺയ്ി എടഽക്കഽവഺി  ഔഴ഻യഽും.   

ു ഺദയിം – 16 – തഺമസ഻കഽന്ന വ഼ട഻ന്ീറ തരിം. 

ിക്കഺ (ീഔട്ടുറപ്പുള്ളത്, അടച്ചുറപ്പുള്ളത്, ഉറപ്പുള്ള ുമൽക്കാര 

ഉള്ളത്), ഔച്ചഺ (ഒല / പ്ലഺസ്റ്റ഻ക്സ്റ് ഷ഼റ്റ് / മ് ഭ഻ത഻) ഇവയ഻ൽ 

ഉു഻തമഺയത്  മഺ്ക്ക് ീുുയ്യെതഺണ്. ഇലലീയെ഻ൽ “വ഼ട഻ലല” 

എന്്  അടയഺളീപ്പടഽതഽഔ.  

.ു ഺദയിം – 17 േഽടഽിംബിം ഏീതങ്ക഻ലഽിം സര്ക്കഺര്ക് ഭവന പദ്ധത഻യഽീട 

രഽണുഭഺക്തഺവഺുണഺ ? 

ഏീതെ഻ലഽും ഭവനിദ്ധത഻യഽീട ഖഽണുഭഺക്തഺവഺീണെ഻ൽ PMAY-

G, സുംസ്ഥഺന ഭവനിദ്ധത഻, മറ്റ് ഭവനിദ്ധത഻  ഇവയ഻ൽ ഉു഻തമഺയത്  

മഺ്ക്ക് ീുുയ്യെതഺണ്. ഇലലീയെ഻ൽ “ഇലല” എന്്  

അടയഺളീപ്പടഽതഽഔ. 

ഗ്പധഺന്  മഗ്ന്ത഻ ആവഺസ് ുയഺജന – ഖഺമ഼്  (ി഻.എും.എ.ൂവ.-ജ഻.)- 

സമാഹത഻ീല ദഽ്ബല വ഻ഭഺഖത഻ലഽള്ളവ്ക്ക് ീഔട്ടുറപ്പുള്ള 

ിഺ്പ്പ഻ടങ്ങൾ  ന഻്മ഻ക്കഽന്ത഻ന് ധനസഹഺയും നൽഔഽന്ത഻നഽള്ള 

ിദ്ധത഻.  

സിംസ്ഥഺന ഭവനപദ്ധത഻-  ൂലഫ്, ഇ.എും.എസ്ത, തണൽ, തുേശ 

സവയുംഭരണ സ്ഥഺിനങ്ങൾ നൽഔഽന് ഭവനങ്ങൾ, SC/ST/Fisheries 

ഡ഻പ്പഺ്ട്ടുീമെുഔളുീട ിദ്ധത഻ഔൾ, Housing Board  ിദ്ധത഻ഔൾ  മറ്റ് 

ഭവനപദ്ധത഻  യ഻ൽ IAY എന്഻ങ്ങീന ഉൾീപ്പടഽന്ഽ.  
 

ു ഺദയിം – 18 - PMAY-G രഽണുഭഺക്തഺവഺീണങ്ക഻ൽ  ID നമ്പര്ക് 
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ുുഺദൿും 17 ൽ “പ഻.എിം.എ.ൂവ.-ജ഻. രഽണുഭഺക്തഺവഺീണങ്ക഻ൽ” 

മഺതും ഖഽണുഭഺക്തി ID No. ുരകീപ്പടഽതഽഔ 

ു ഺദയിം – 19 വ഼ട഻ീലെങ്ക഻ൽ, ഏീതങ്ക഻ലഽിം സര്ക്കഺര്ക്  ഭവന പദ്ധത഻യ഻ൽ  

അുപക്ഷ  നൽേ഻യ഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ൽ ആയത഻ന്ീറ അവസ്ഥ? 

ല഻സ്റ്റ഻ലഽെ്, ന഻രസ഻ച്ചു, അറ഻യ഻ലല ഇവയ഻ൽ ഉു഻തമഺയത്  

മഺ്ക്ക് ീുുയ്യെതഺണ്.  

.ു ഺദയിം – 20 േഽടഽിംബിം ഏീതങ്ക഻ലഽിം ആുരഺരയ പദ്ധത഻യ഻ൽ  രജ഻സ്റ്റര്ക് 

ീ യ്ത഻ട്ടുുണ്ടഺ? 

ആയഽഷ്മഺി ഭഺരത് PMJAY, സുംസ്ഥഺന ആുരഺഖൿ ിദ്ധത഻, മറ്റ് 

ആുരഺഖൿ ിദ്ധത഻, ഇവയ഻ൽ ഉു഻തമഺയത്  മഺ്ക്ക് 

ീുുയ്യെതഺണ്. രജ഻സ്റ്റ് ീുയ്ത഻ട്ട഻ലലീയെ഻ൽ “രജ഻സ്റ്റ് ീുയ്ത഻ട്ട഻ലല” 

എന്്  അടയഺളീപ്പടഽതഽഔ. 

ആയഽഷ്മഺന്  ഭഺരത് ഗ്പധഺന്  മഗ്ന്ത഻ ജന്  ആുരഺരയ ുയഺജന – PMJAY 

ിട്ട഻ഔയ഻ൽ ുിരഽള്ള ഔഽടഽുംബങ്ങൾക്ക് മഺതുമ PMJAY യഽീട 

ആനഽഔാലൿങ്ങൾ ലഭ഻ക്കാ. ഔാടഺീത, 2018 ീഫബഽവര഻ 28 ീല സജ഼വ RSBY 

ഔഺ്ഡ് ഉള്ള ഏീതഺരഽ ഔഽടഽുംബവഽും ിര഻രക്ഷ഻ക്കീപ്പടഽന്ഽ. ിര഻ധ഻ 

എലലഺ ഔഽടഽുംബഺുംഖങ്ങൾക്കഽും ഔവുറ് നല്ഔഽന്ഽ.  

ു ഺദയിം – 21 - ആയഽഷ്മഺന് ഭഺരത് PMJAY അിംരമഺീണങ്ക഻ൽ  ഺമ഻ല഻ 

ീഹൽത്ത് േഺര്ക്ഡ് നമ്പര്ക് : 

ുുഺദൿും 20 ൽ “ആയഽഷ്മഺന് ഭഺരത് PMJAY അിംരമഺീണങ്ക഻ൽ” 

മഺതുമ ഇവ഻ീട ുരകീപ്പടഽതലഽഔൾ വര഻ഔയഽള്ളു. എെ഻ൽ ID No. 

ുരകീപ്പടഽതഽഔ. 

 

ു ഺദയിം – 22 - േഽടഽിംബത്ത഻ീല ഏീതങ്ക഻ലഽിം അിംരത്ത഻നഽ സര്ക്കഺര്ക് 

പദ്ധത഻യ഻ൽ ീപന്ഷന് ലഭ഻കഽന്നഽുണ്ടഺ?  

വഺ്ദ്ധഔൿഔഺല ീിിഷി, വ഻ധവഺ ീിിഷി, ഭ഻ന്ുശഷ഻ 

ീിിഷി ഇവ  ലഭ഻ക്കഽന്ഽീെെ഻ൽ  ഉു഻തമഺയത്  മഺ്ക്ക് 
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ീുുയ്യെതഺണ്. ലഭ഻ക്കഽന്഻ലലഺീയെ഻ൽ “ലഭ഻ക്കഽന്഻ലല” എന്്  

അടയഺളീപ്പടഽതഽഔ.  ന്഻ലധ഻ഔും ീിിഷി  ലഭ഻ക്കഽന്ഽീെെ഻ൽ  

അതയഽും option  ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺവഽന്തഺണ്.  ഇത഻ന് അനഽസര഻ച്ച് 

ുുഺദൿും 23 മഽതൽ  25 വീരയഽള്ള ുഔഺളങ്ങൾ  ിാര഻പ്പ഻ുക്കെതഺണ്. 

ു ഺദയിം – 23 - വഺര്ക്ദ്ധേയേഺല ീപന്ഷന് ആീണങ്ക഻ൽ, ീപന്ഷന് പദ്ധത഻ 

ുുഺദൿും 22 ൽ  “വഺ്ദ്ധഔൿഔഺല ീിിഷി ലഭ഻ക്കഽന്ഽ എന്് 

ുു്ത഻ട്ടുീെെ഻ൽ” മഺതുമ ഇവ഻ീട ുരകീപ്പടഽതലഽഔൾ 

വര഻ഔയഽള്ളു. NSAP, സുംസ്ഥഺന ീിിഷി സ്തഔ഼ും  ഇവയ഻ൽ ഏത് 

ിദ്ധത഻ ിഔഺരമഺീണന്്  മഺ്ക്ക് ീുുയ്യെതഺണ്. 

NSAP – (National Social Assistance Programme)- വുയഺധ഻ഔ്ക്കഽും 

വ഻ധവഔ്ക്കഽും ഭ഻ന്ുശഷ഻ക്കഺ്ക്കഽും ീിിഷി  രാിത഻ൽ  

സഺമ്പത഻ഔ സഹഺയും നൽഔഽന്ത഻നഽള്ള ിദ്ധത഻. 

ു ഺദയിം – 24 - വ഻ധവഺ ീപന്ഷന് ആീണങ്ക഻ൽ, ീപന്ഷന് പദ്ധത഻. 

ുുഺദൿും 22 ൽ  “വ഻ധവഺ ീിിഷി ലഭ഻ക്കഽന്ഽ എന്് 

ുു്ത഻ട്ടുീെെ഻ൽ” മഺതും ഇവ഻ീട ുരകീപ്പടഽതഽഔ. NSAP, സുംസ്ഥഺന 

ീിിഷി സ്തഔ഼ും - ഉു഻തമഺയത് ഏത് ിദ്ധത഻ ിഔഺരമഺീണന്്  

മഺ്ക്ക് ീുുയ്യെതഺണ്. 

ു ഺദയിം – 25 - ഭ഻ന്നുശഷ഻ ീപന്ഷന് ആീണങ്ക഻ൽ, ീപന്ഷന് പദ്ധത഻ 

ുുഺദൿും 22 ൽ  “ഭ഻ന്ുശഷ഻ ീിിഷി ലഭ഻ക്കഽന്ഽ എന്് 

ുു്ത഻ട്ടുീെെ഻ൽ” മഺതുമ ഇവ഻ീട ുരകീപ്പടഽതഽഔ. NSAP, 

സുംസ്ഥഺന ീിിഷി സ്തഔ഼ും - ഉു഻തമഺയത് ഏത് ിദ്ധത഻ 

ിഔഺരമഺീണന്്  മഺ്ക്ക് ീുുയ്യെതഺണ്. 

 

ു ഺദയിം – 26 - ഏീതങ്ക഻ലഽിം അിംരത്ത഻ന് MGNREGS-ൽ ീതഺഴ഻ൽ 

ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുുണ്ടഺ? 

 ഉെ് / ഇലല ഇവയ഻ൽ ഉു഻തമഺയത്  മഺ്ക്ക് ീുുയ്യെതഺണ്.  

ു ഺദയിം – 27 - ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ ീതഺഴ഻ൽ േഺര്ക്ഡ് നമ്പര്ക് 
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ുുഺദൿും 26 ൽ “MGNREGS-ൽ ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് ” എന്് 

ുരകീപ്പടഽത഻യ഻ട്ടുീെെ഻ൽ ഇവ഻ീട ീതഺഴ഻ൽ ഔഺ്ഡ് നമ്പ്  

ുരകീപ്പടഽതഽഔ 

ു ഺദയിം – 28 - േഴ഻െ രഽ വര്ക്ഷത്ത഻ൽ MGNREGS-ൽ ലഭ഻ച്ച ീതഺഴ഻ൽ 

ദ഻ന്  

എത ദ഻വസും ീതഺഴ഻ൽ  ദ഻നങ്ങൾ  ലഭ഻ച്ചുീവന്് 

ുരകീപ്പടഽതഽഔ. 

ു ഺദയിം – 29 - MGNREGS-ൽ ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ീലെങ്ക഻ൽ ആയത഻ന്ീറ 

േഺരണിം 

അറ഻വ഻ലലഺയ്മ, ുജഺബ് ഔഺ്ഡ് ലഭ഻ക്കഺതത഻നഺൽ, ീതഺഴ഻ൽ 

ആവശൿീപ്പട്ടു, ലഭ഻ച്ച഻ലല; ീതഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പട്ട഻ലല ഇവയ഻ൽ 

ഉു഻തമഺയത്  മഺ്ക്ക് ീുുയ്യെതഺണ്. 

.ു ഺദയിം – 30 ൂനപഽണയ പര഻ശ഼ലനിം ഏതഽ പദ്ധത഻യ഻ലാീട ലഭ഻ച്ചു? 

ഉെ് / ഇലല ഇവയ഻ൽ ഉു഻തമഺയത്  മഺ്ക്ക് ീുുയ്യെതഺണ്. 

ു ഺദയിം – 31 - ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ, ഏതഽ പദ്ധത഻യ഻ലാീട ലഭ഻ച്ചു? 

DDUGKY, PMKVY, PMEGP, മുറ്റീതെ഻ലഽും- ഉു഻തമഺയത്  മഺ്ക്ക് 

ീുുയ്യെതഺണ്. 

DDUGKY -  15 മഽതൽ  35 വയസ്സു വീര ിഺയമഽള്ള ഖഺമ഼ണ യഽവത഼ 

യഽവഺക്കൾക്ക് ആുഖഺളതലത഻ൽ  ആവശൿമഺയ ീതഺഴ഻ൽൂവദഗ്ദ്ധൿും 

ുനടഽന്ത഻നഽ സഹഺയ഻ക്കഽന് ിദ്ധത഻. ഔഽടഽുംബശ഼ മഽകഺന്ത഻രും 

നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ഽ. 
 

PMKVY- രഺജൿതഽടന഼ളമഽള്ള യഽവഺക്കൾക്കഺയ഻ 

ൂനിഽണൿവ഻ഔസനും ുിഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽഔയഽും വൿവസഺയ഻ഔ 

അട഻സ്ഥഺനത഻ൽ ൂനിഽണൿ ിര഻ശ഼ലനും ുനടഽന്ത഻നഽും ീതഺഴ഻ൽ 

ുനടഽന്ത഻നഽും ഉിജ഼വനമഺ്ഗ്ഗും ുനടഽന്ത഻നഽും യഽവഺക്കീള 

ിഺപ്തരഺക്കഽന് ിദ്ധത഻. “KASE” വഴ഻ നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ഽ. 
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PMEGP- ഖഺമ, നഖര ിുദശങ്ങള഻ൽ  ൂമുഔഺ സുംരുംഭങ്ങൾ  

തഽടങ്ങഽന്ത഻നഽള്ള വഺയ്ിയഽും സബ്സ഻ഡ഻യഽും ഉള്ള ിദ്ധത഻. 

സഽസ്ഥ഻രമഺയ ീതഺഴ഻ലവസരങ്ങൾ  സിഷ്ട഻ക്കഽന്ത഻നഽും ൂമുഔഺ 

ുമകലഔള഻ൽ  ധനഔഺരൿ സ്ഥഺിനങ്ങളുീട ിെഺള഻തും 

വ്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽും ലക്ഷൿമ഻ടഽന്ഽ. Khadi & Village Industries Board (KVIB) ജ഻ലലഺ 

ഇിഡസ്തട഼സ്ത ീസിറ് (DIC) വഴ഻ നടപ്പഺക്കഽന്ഽ. 

ു ഺദയിം – 32 - വ഼ട്ട഻ൽ ശൗ ഺലയമഽുണ്ടഺ? 

ഉെ് / ഇലല- ഉു഻തമഺയത്  മഺ്ക്ക് ീുുയ്യെതഺണ്. (ഔിതൿമഺയ 

വ഻വരും ുരകീപ്പടഽതണും) 

ു ഺദയിം – 33 - ീമഺൂബൽ നമ്പര്ക് : 

വ഻വരും നല്ഔഽന് ആള഻ന്ീറ ീമഺൂബൽ നമ്പ്   

 ു ഺദയിം – 34 - ീമഺൂബൽ നമ്പര്ക് ആരഽുടതഺണ് ? 

വ഼ട്ട഻ീല അുംഖത഻ന്ീറ, മറ്റഺരഽീടീയെ഻ലഽും ഇവയ഻ൽ 

ഉു഻തമഺയത്  മഺ്ക്ക് ീുുയ്യെതഺണ്. 

.ു ഺദയിം – 35 ഏീതങ്ക഻ലഽിം ഭക്ഷയസഽരക്ഷ ഗ്പേഺരിം ുറഷന് 

ലഭ഻കഽന്നഽുണ്ടഺ? 

NFSA, മറ്റ് ിദ്ധത഻, ഇവയ഻ൽ ഏത് ിദ്ധത഻ ിഔഺരും ലഭ഻ക്കഽന്ഽ 

എന്ത് ുരകീപ്പടഽതഽഔ, ുറഷി ലഭ഻ക്കഽന്഻ീലലെ഻ൽ  ലഭൿമലലീയന്് 

ുു്ുക്കെതഺണ്. 

NFSA -  മഞ്ഞ (അുന്തൿഺദയ-അന്ുയഺജന), ി഻െ് (Priority Householders) 

ഔഺ്ഡ് ഉടമഔൾ ആീണെ഻ൽ  NFSA എന്് ുരകീപ്പടഽതഽഔ.  ഇതര 

ന഻റങ്ങള഻ലഽള്ള ുറഷിഔഺ്ഡ് ഉടമഔൾ  മറ്റുിദ്ധത഻ 

ീുുയ്യെതഺണ്. 

ു ഺദയിം – 36 - ുറഷന് േഺര്ക്ഡ് നമ്പര്ക് 

NFSA, മറ്റ് ിദ്ധത഻ ിദ്ധത഻ ിഔഺരും ുറഷി ലഭ഻ക്കഽന്ഽീവെ഻ൽ 

ഔഺ്ഡ് നമ്പ് ുരകീപ്പടഽതഽഔ 



Ease of Living Survey-2021 Page 17 
 

ു ഺദയിം – 37 - ഉത്തരിം നൽേഽന്ന വയക്ത഻യഽീട  ുപര് : (പട്ട഻േയ഻ൽ ഉള്ള 

വയക്ത഻ീയങ്ക഻ൽ മഺഗ്തിം) 

VEO യഽീട ൂഔയ഻ൽ  ഉള്ള  House hold list ൽ  ഉൾീപ്പട്ട വൿക്ത഻. 

ു ഺദയിം – 38 - ഉത്തരിം നൽേഽന്ന വയക്ത഻യഽീട  ുപര് : (പട്ട഻േയ഻ൽ 

ഇലെഺത്ത വയക്ത഻ീയങ്ക഻ൽ മഺഗ്തിം) 

VEO യഽീട ൂഔയ഻ൽ  ഉള്ള  House hold list ൽ  ഉൾീപ്പടഺത വൿക്ത഻ 


