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നകരളത്തിടല എല്ലാ ഭവേരഹതിതർക്കുും 
സ്ന്തമായതി ടതാഴതിൽ ടചയ്് ഉപജീവ

േും േതിർവഹതിക്കുന്തതിനും സമൂഹത്തിടറെ േെ
ത്തിപെതിലുും േതിലേതിൽപെതിലുും ഭാഗമാകാൻ സാമ്പ
ത്തിക നസവേങ്ങൾ ഉൾടപെടെ എല്ലാ 
സാമൂഹതിക നക്മ പദ്തതികളുടെയുും പ്നയാജ
േും ലഭ�മാക്ാൻ ഉതകുന് തരത്തിലുള്ള സുര
ക്തിതവുും മാേ�വുമായ വീടുകൾ അടുത് അഞ്ചു 
വർഷത്തിനള്ളതിൽ ലഭ�മാക്കുക എന് ലക്�
നത്ാടെ സുംസ്ാേ സർക്ാർ േെപെതിലാക്കുന് 
സമ്പൂർണ സുരക്ാ പാർപെതിെ പദ്തതിയാണ് 
ലലഫ് മതിഷൻ. നകാർപെനറഷൻ/
മുേതിസതിപൊലതിറ്തി/ഗ്രാമപഞ്ായത്് തലത്തിൽ 
പരതിനശാധേ േെത്തി ഗുണനഭാക്ാക്ടള 
കടണ്ത്ാന് കുെുംബശ്ീടയയാണ് സര്ക്ാര് 
ചുമതലടപെടുത്തിയത്. 

ഗുണനഭാക്ാക്ടള കടണ്ത്തുന് സർനവ 
േെത്ാനളള ചുമതല സർക്ാർ കുടുുംബശ്ീടയ 
ഏൽപെതിക്കുനമ്പാൾ അത് േൽകതിയ ടവല്ലുവതിളതി
കൾ ടചറുതായതിരുന്തില്ല. സർക്ാരതിടറെ അഭതിമാേ 
പദ്തതിയായ ലലഫതിടറെ ഗുണഫലവുും ലക്�
വുും ഏറ്വുും അർഹരായവരതിൽ എത്തിക്ണടമ

ങ്തിൽ അർഹതയുള്ള മുഴുവൻ ഗുണനഭാക്ാക് 
ടളയുും കടണ്ത്തുകയുും അനതാടൊപെും അേർഹ
രായ ഒരാളുും ഇതതിൽ ഉൾടപെടുന്തില്ല എന്് ഉറപ്പു
വരുത്തുകയുും നവണമായതിരുന്നു. ഒരുതരത്തിലുമു
ളള ഇെടപെലുകൾക്് അവസരും േൽകാടത 
ഏറ്വുും സത�സന്മായതി ഗുണനഭാക്തൃ േതിർണയും 
േെത്തുക എന്തായതിരുന്നു കുടുുംബശ്ീയുടെ 
ചുമതല.

സമയബന്ധിതമറോയി 
സർറവ പൂർത്ിയറോക്കൽ

 ലലഫ് പദ്തതിയുമായതി ബന്ടപെട്ട് ഗുണ
നഭാക്തൃ േതിർണയ സർനവയുും അതതിടറെ ഡാറ്ാ 
എൻട്തിയുമാണ് കുടുുംബശ്ീ േെത്തിയത്. 2017 
ടഫബ്രുവരതി ഏഴതിേ് മുഖ�മന്ത്രതിയുടെ അധ�ക്ത
യതിൽ കൂെതിയ നയാഗത്തിലാണ് ഗുണനഭാക്തൃ തതി
രടഞ്ടുപെതിനള്ള മാർഗ്ഗേതിർനദശങ്ങളുും സമയക്ര
മവുും േതിശ്ചയതിച്ത്. ഇനത തുെർന്് സർനവ 
േെപെതികളുമായതി ബന്ടപെട്ട പ്വർത്േങ്ങൾ 
കുടുുംബശ്ീ മതിഷടറെ ആഭതിമുഖ�ത്തിൽ യുദ്കാല 
അെതിസ്ാേത്തിൽ പൂർത്ീകരതിക്കുകയാ 
യതിരുന്നു. 

സർകമാരിചന് അഭിമമാന 
പദ്തി സമാക്മാതപ്കരി
കമാനുളള ഏറ്വും 
പ്മാധമാന്യമർഹിക്ന് 
ദജമാലി മികച് രീതിയിൽ 
സമയബന്ിതമമായി 
പൂർത്ീകരികമാൻ 
കഴിഞ്തപ് 
കുടംബശ്രീകപ് കൂടതൽ 
ആത്മവിശ്വമാസം 
നൽകുന്നു. 
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ഗുണറ�റോക്റോക്കൾ െറോലു വിധകും; 
14 ലക്കും റ�റോറങ്ങൾ

സർനവ സുംബന്തിച് മാർഗനരഖ പ്കാരും  
14 ലക്ും നഫാറങ്ങൾ എല്ലാ തനദേശസ്യുംഭരണ 
സ്ാപേങ്ങളതിലുും എത്തിച്ചു. ഗുണനഭാക്ാക്ൾ 
ോലു വതിധമായതിരുന്നു. 
1. ഭൂമതിയുളള ഭവേരഹതിതർ 
2.  ഭൂരഹതിത ഭവേരഹതിതർ (ഈ ഗണത്തിൽ 

വന്വടര കടണ്ത്തുന്തതിനള്ള സർനവയാ
ണ് ഇനപൊൾ പൂർത്തിയായത്.) 

3.  പൂർത്ീകരതിക്ാത് ഭവേരഹതിതർ (ഈ 
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ) 

4. വാസനയാഗ�മല്ലാത് ഭവേത്തിൽ താമസതിക്കു
ന്വർ ഇപ്കാരും ഗുണനഭാക്ാക്ടള തരുംതതി
രതിച്ചുടകാണ്ാണ് സർനവ േെത്തിയത.്

അെിസ്റോെ റരഖകൾ 
2011ൽ നകന്ദ്ര സർക്ാർ േെത്തിയ സാമൂഹ�

-സാമ്പത്തിക ജാതതി ടസൻസസതിൽ േതിന്നുും 
ലഭതിച്തിട്ടുള്ള ഭൂരഹതിതർ, ഭൂമതിയുള്ള ഭവേരഹതിതർ 
എന്ീ വതിഭാഗങ്ങളതിൽ ഉൾടപെട്ടതിട്ടുള്ളവരുടെ 
പട്ടതികയുും വതിവരങ്ങളുും കൂൊടത നകാർപെനറ
ഷൻ/ മുേതിസതിപൊലതിറ്തി /ഗ്രാമപഞ്ായത്തിൽ 
േതിലവതിൽ വതിവതിധ പദ്തതികൾക്ായതി തയ്ാറാ
ക്തിയതിട്ടുള്ള ഭൂരഹതിത ഭവേരഹതിതരുടെ പട്ടതിക
യുമാണ് സർനവയുടെ അെതിസ്ാേ നരഖയായതി 
പരതിഗണതിച്ത്. ഇതുപ്കാരും 6,14,000 നപടര 
കടണ്ത്ാൻ കഴതിഞ്തിട്ടുണ്്.

സർറവ െെത്റോൻ അയൽക്കൂട്ങ്ങളുകും
സാമൂഹ� സാമ്പത്തിക ജാതതി ടസൻസസ,് 

പഞ്ായത്തിടറെ ലതിസ്റ് എന്തിവ കൂൊടത അർ
ഹരായ ഗുണനഭാക്ാക്ടള കടണ്ത്തുന്തതിന
ള്ള  സർനവ േെത്ാൻ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കുും 
േതിർനദശും േൽകതിയതിരുന്നു. ഇതുപ്കാരും 5,18,318 
നപടരയാണ് കടണ്ത്തിയത്.  ഒരു വാർഡതിൽ 
രണ് കുടുുംബശ്ീ പ്വർത്കർക്കു വീതമാണ് 
ഗുണനഭാക്തൃ സർനവ േെത്ാനള്ള അനമതതി 
േൽകതിയതിരുന്ത്. ഇതുപ്കാരും സുംസ്ാേ
ടത് 20000നത്ാളും വാർഡുകളതിൽ േതിന്ായതി 
50000 നപർ സർനവ േെത്തി. ഇവർക്് മതികച് 
രീതതിയതിലുള്ള പരതിശീലേവുും േൽകതിയതിരുന്നു.
ടഫബ്രുവരതി 17 മുതൽ മാർച്് രണ് വടരയായതിരു
ന്നു സർനവ. ഇതതിൽ തനദേശസ്യുംഭരണ സ്ാ
പേങ്ങളുടെ പക്ലുള്ള പട്ടതിക അനസരതിച്് ഭൂമതി
യുള്ള ഭവേരഹതിതർ ഭൂരഹതിത ഭവേരഹതിതർ, 
എന്തിവരുടെ സർനവയുും ഇനത വതിഭാഗത്തിൽ 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ കടണ്ത്തിയ ഭൂരഹതിത/ ഭവേ
രഹതിതരുടെ സർനവയുും േെന്നു. ഇതതിടറെ നമൽ 

പരതിനശാധേകൾ ടഫബ്രുവരതി 19 മുതൽ ടമയ് 18 
വടര േെത്തുകയുും ടചയ്തു. ഇതുപ്കാരും സർ
ക്ാർ േതിഷ് കർഷതിച് മാേദണ്ഡങ്ങൾ പാലതിക്കു
ന് ഭൂമതിയുള്ള ഭവേരഹതിതരായതി 1,33,766 ഉും 
ഭൂരഹതിത ഭവേരഹതിതരായതി 3,73,138 ഉും നചർന്് 
ആടക 5,06,904 ഗുണനഭാക്ാക്ടള കടണ്ത്തി
യതിട്ടുണ്്. 

സർനവയതിൽ കടണ്ത്തിയ അർഹരായവരു
ടെ പട്ടതിക തനദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപേങ്ങളതിലുും 
മറ്് സർക്ാർ സ്ാപേങ്ങളതിലുും ജൂലല 30േ് 
പ്സതിദ്ീകരതിച്ചു.  സർനവയതിൽ വതിട്ടുനപാകുന്വർ
ക്് തനദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപേത്തിലുും ജതില്ലാ
തലത്തിലുും അപെീൽ േൽകാൻ അവസരമുണ്്. 

മറോെദണ്ഡങ്ങൾ
സർനവയതിൽ അർഹരായ ഗുണനഭാക്ാക്ടള 

സുംബന്തിച് കൃത�മായ മാേദണ്ഡങ്ങൾ പറ
ഞ്തിരുന്നു. 1. നറഷൻ കാർഡതിടറെ അെതിസ്ാേ
ത്തിൽ കുടുുംബമായതി പരതിഗണതിക്ടപെട്ടവർ 2. 
വാർഷതിക വരുമാേും മൂന്നു ലക്ത്തിൽ കൂൊത്
വർ 3. സ്ന്തമായതി ഇരുചക്ര വാഹേും ഉള്ളവ
രതിൽ ഉപജീവേത്തിോയതി വാഹേും ഉപനയാഗതി
ക്കുന്വർ. 4. കുടുുംബത്തിൽ ആരുും തടന് 
സർക്ാർ, ടപാതുനമഖല ഉൾടപെടെ ഉനദ�ാഗ
സ്ർ/ വതിരമതിച്വർ ആയതി ഇടല്ലങ്തിൽ 5. സ്ന്ത
മായതി / കുടുുംബാുംഗങ്ങളുടെ നപരതിൽ ഭൂമതി / ഭവേും 
ഇല്ലാത്വർ എന്തിങ്ങടേയായതിരുന്നു അഞ്ചു 
മാേദണ്ഡങ്ങൾ. ഇതെതിസ്ാേമാക്തിയാണ ്അയൽ
ക്കൂട്ട വേതിതകൾ സർനവ പൂർത്തിയാക്തിയത്. 

അർഹരായ ഗുണനഭാക്ാക്ളതിൽ മുൻഗ
ണേ േതിശ്ചയതിക്കുന്തതിോയതി  ഒൻപതു മാേദ
ണ്ഡങ്ങളാണ് അവലുംബതിച്ത്. 

 1, മാേസതിക ടവല്ലുവതിളതികൾ നേരതിടുന്വർ/ 
അന്ർ/ ശാരീരതിക തളർച് സുംഭവതിച്വർ 2.  
അഗതതികൾ 3. അുംഗലവകല�മുളളവർ 4. ഭതിന്
ലതിുംഗക്ാർ 5. ഗുരുതര / മാരകനരാഗമുളളവർ 6. 
അവതിവാഹതിതരായ അമ്മാർ. 7. നരാഗും / അപ
കെത്തിൽ ടപട്ട് വരുമാേും കടണ്ത്ാൻ പ്ാപ്തി
യതില്ലാത്വർ. 8. വതിധവകൾ 9. എയ്ഡ് സ് 
നരാഗതികൾ എന്ീ മാേദണ്ഡങ്ങൾ അെതിസ്ാേ
മാക്തി േെത്തിയ സർനവയതിലൂടെ ഇവരുടെ കൃ
ത�മായ വതിവരങ്ങൾ നരഖടപെടുത്ാൻ കഴതിഞ്ഞു
ടവന്തുും നേട്ടമാണ്.                    

സർറവ റ�റോറകും തമിഴ് കന്നഡ 
�റോഷകളിലുകും

ഗുണനഭാക്ാക്തൃ േതിർണയും നവഗത്തിലാ
ക്ാനും ഭാഷാപരമായ ബുദ്തിമുട്ടുകൾ ഒഴതിവാക്കു
ന്തതിനമായതി ഇടുക്തി,കാസർനകാെ് ജതില്ലകളതിൽ 
യഥാക്രമും തമതിഴ്, കന്ഡ ഭാഷകളതിലുും  സർനവ 

പദ്തിയുചട ഏറ്വും 
പ്ധമാനഘടകമമായ 

ഗുണദഭമാക്മാകളുചട 
സർദവ   പിഴവുകളില്ലമാ

ചത നടത്മാനമായതമാണപ് 
കുടംബശ്രീയുചട ദനട്ടം. 

പന്തണ്പ് ലക്ത്ി
ലധികം സർദവ പൂർത്ി

യമാകിയതിൽ 
പഞ്മായത്പ്തലത്ിൽ 

ദമൽപരിദശമാധന 
നടത്ിയദപ്മാൾ നമാൽപ

തിനമായിരം അദപക്
കൾ മമാത്രമമാണപ് നിരസി
ച്തപ്. അതമായതപ് ആചക 
സർദവ നടത്ിയതിചന് 

മൂന്നു ശതമമാനം മമാത്രം.
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നഫാറും േൽകതിയതിരുന്നു. 
 ഡറോ്റോ എൻട്ിക്ക് 70 ഐ.െി 
യൂണിറ്റുകൾ; 3400 വെിതകൾ 

ടഫബ്രുവരതി 20 മുതൽ  മുതൽ ടമയ് 23 വടര
യായതിരുന്നു സർനവ സബന്തിച് ഡാറ്ാ എൻട്തി. 
കുെുംബശ്ീ മുനഖേ സർനവ സുംബന്തിച് പൂർണ 
വതിവരങ്ങൾ  ഓൺലലോയതി നരഖടപെടുത്തി.  
ഇതതിടറെ ഭാഗമായതി സുംസ്ാേടമാട്ടാടക കുടുും
ബശ്ീയുടെ കീഴതിലുള്ള 70 ഐ.െതി യൂണതിറ്കളതിൽ 
േതിന്ായതി 3400 ഓളും നപരാണ് മൂന്നു ഷതിഫ്റ്റുകളാ
യതി രാപെകൽ നഭദമനേ� പ്വർത്തിച്ത്.

കുടകുംബശ്ീയുടെ റസറോഫ്റ് ടവയർ
കുടുുംബശ്ീയുടെ മാനേജ് ടമറെ് ഇൻഫർനമ

ഷൻ സതിസ്റത്തിടറെ ചുമതലയുള്ള െീും ലലഫ് 
സർനവയുടെ വതിവരങ്ങൾ ഉൾടപെടുത്തുന്തതിനും 
ഡാറ്ാ എൻട്തി, വതിശകലേും, റതിനപൊർട്ടുകൾ 
തയ്ാറാക്ൽ എന്തിവ ടചയ്യുന്തതിനും സ്ന്തമാ
യതി ഒരു നസാഫ്റ് ടവയർ വതികസതിപെതിക്കുകയുും 
ടചയ്തു. കൂൊടത സർക്ാർ മാേദണ്ഡങ്ങൾക്ന
സരതിച്് ഗുണനഭാക്ാക്ടള തതിരടഞ്ടുക്കുന്തതി
നും അപെീലതിേനസൃതമായതി ഗുണനഭാക്തൃ പട്ടതിക
യതിൽ മാറ്ങ്ങൾ വരുത്തുന്തതിനും പട്ടതിക 
റതിനപൊർട്ടാക്തി മാറ്ന്തതിനും സഹായകരമാകു
ന് രീതതിയതിലാണ്  നസാഫ്റ് ടവയർ രൂപടപെടു 
ത്തിയത്. ഏറ്വുും മതികച് രീതതിയതിലാണ് ഡാറ്ാ 
എൻട്തി പൂർത്തിയാക്തിയത്. 

                                                                           

 

  

പിഴവുകളില്റോടത
പദ്തതിയുടെ ഏറ്വുും പ്ധാേ�െകമായ 

ഗുണനഭാക്ാക്ളുടെ സർനവ   പതിഴവുകളതില്ലാടത 
േെത്ാോയതാണ് കുടുുംബശ്ീയുടെ നേട്ടും. 
പന്ത്രണ്് ലക്ത്തിലധതികും സർനവ പൂർത്തിയാ
ക്തിയതതിൽ പഞ്ായത്്തലത്തിൽ നമൽപരതി
നശാധേ േെത്തിയനപൊൾ ോൽപതതിോയതിരും 
അനപക്കൾ മാത്രമാണ് േതിരസതിച്ത്. 
അതായത് ആടക സർനവ േെത്തിയതതിടറെ 
മൂന്നു ശതമാേും മാത്രും. മുൻഗണോ മാേദണ്ഡ
ങ്ങൾ കൃത�മായതി പാലതിച്് അർഹരായ ഗുണനഭാ
ക്ാക്ടള കടണ്ത്ാൻ  സഹായകമാകുന് 
വതിധത്തിൽ ആവശ�മായ വതിവരങ്ങൾ ഉൾടക്ാ
ള്ളതിച്്  നഫാമുകൾ രൂപകൽപേ ടചയ്ത് സർ
നവയുടെ വതിജയത്തിന കാരണമായതി. 

        
പ്രതീക്കറളറോടെ മുറന്നറോട്്

സർക്ാരതിടറെ അഭതിമാേ പദ്തതി സാക്ാ
ത്ക്രതിക്ാനളള ഏറ്വുും പ്ാധാേ�മർഹതിക്കുന് 
നജാലതി മതികച് രീതതിയതിൽ സമയബന്തിതമായതി 
പൂർത്ീകരതിക്ാൻ കഴതിഞ്ത് കുടുുംബശ്ീക്് 
കൂടുതൽ ആത്മവതിശ്ാസും േൽകുന്നു. ഇേതി വരുും 
ോളുകളതിലുും ോെതിടറെ േൻമയ്കായതി സർക്ാരതി
ടോപെും പ്വർത്തിക്ാോകുടമന്ാണ് പ്തീക്.  

  (നലഖകന് കുടുുംബശ്ീ എക് സതികയൂട്ടീവ് 
ഡയറക്ടറാണ്)

സർകമാർ 
നിഷപ് കർഷിച് 
മമാനേണ്ഡങ്ങൾ 
പമാലിക്ന് ഭൂമിയുള്ള 
ഭവനരഹിതരമായി 
1,33,766 ഉം ഭൂരഹിത 
ഭവനരഹിതരമായി 
3,73,138 ഉം ദെർന്പ് 
ആചക 5,06,904 
ഗുണദഭമാക്മാകചള 
കചണ്ത്ിയിട്ടുണ്പ്. 


