
ഹൗസ ിംഗ് സർവ്വെ 2016-17 സിംഗ്രഹിം  

 

1. മനുഷയവ്വെ ആവാസ പ്രശ്നങ്ങൾ പല തലത്ത ലാണ്. അവ വയക്ത കൾ തമ്മ ലിം ഗ്രാമത്ത ൽ 

ന ന്ന് നഗരത്ത ലലക്കിം പ്രലതയക ച്ചിം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മ ലിം വല പ്പത്ത ലിം ലമന്മയ ലിം വയതയാസ 

വ്വപ്പട്ട ര ക്കന്നു. ഗ്രാമപ്രലദശങ്ങള വ്വല സാമ്പത്ത കമായ  പ ലന്നാക്ിം ന ൽക്കന്നവർ അവർക്് 

ലഭയമായ വ ഭവങ്ങൾ ഉപലയാഗ ച്ച ് അവരുവ്വെ വീടുകൾ ന ർമ്മ ക്കന്നത വ്വെ ഫലമായ  

അെ സ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുവ്വെ ദൗർലഭയിം, വൃത്ത ഹീനമായ പര സരങ്ങൾ, ശുദ്ധജ്ലത്ത വ്വെ 

ദൗർലഭയിം, കൂൊവ്വത ശര യായ ശുചീകരണത്ത വ്വെ അപരയാപ്തത എന്ന വ മൂലിം വീടുകളുവ്വെ 

അവസ്ഥ വളവ്വര ലശാചനീയമായ ത്തീരുന്നു.  

2. ഭൂപര ഷ്കരണിം മുതൽ ലകരളത്ത ൽ പ്രലതയക വ കസന നെപെ കൾ സർക്ാർ നെപ്പാക് യ  

ട്ടുളളത നാൽ ഇന്ത്യയ വ്വല മറ്റു സിംസ്ഥാനങ്ങവ്വള അലപക്ഷ ച്ച ് വ്വമച്ചവ്വപ്പട്ട പാർപ്പ െ സൗകരയ 

മാണ് ലകരളത്ത ലളളത്. ലകരളത്ത വ്വെ പദ്ധത  ആസൂത്രണത്ത ൽ ‘ലക്ഷിം വീെ്’ പദ്ധത യ ലൂവ്വെ 

വല യ പുലരാഗത  ഉണ്ടാവുകയിം തലേശ സവയിംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാർവത്ര ക പാർപ്പ െ 

പദ്ധത  നെപ്പാക്കകയിം വ്വചയ്ത ട്ടുണ്ട്. മറ്റ് സിംസ്ഥാനങ്ങവ്വള അലപക്ഷ ച്ച ്ലകരളത്ത വ്വല ജ്നങ്ങൾ 

സർക്ാര വ്വെ പാർപ്പ െ പദ്ധത യവ്വെ ലനട്ടങ്ങൾ ഉപലയാഗവ്വപ്പടുത്ത  യ ട്ടുണ്ട്. ന ർഭാഗയവശാൽ 

സിംസ്ഥാനത്ത വ്വെ ഈ ഇെവ്വപെലകളുവ്വെ ലനട്ടങ്ങൾ ഗ്രാമപ്രലദശ ങ്ങള ൽ പ്രലതയക ച്ചിം 

ആദ വാസ , തീരലദശ ലമഖലകള ൽ ജ്ീവ ക്കന്നവർക്്  പൂർണ്ണമായിം എത്ത ക്ാൻ 

കഴ ഞ്ഞ ട്ടുലണ്ടാ എന്ന സിംശയിം ന ലന ൽക്കന്നു. 

3. India Strengthening Statistical Project (ISSP) MoSPI യവ്വെ ഭാഗമായ  ലകരളത്ത വ്വെ പാർപ്പ െ 

ലമഖലയ ൽ ഒരു സർവ്വെ നെത്താൻ ലകന്ദ്ര ഗവൺവ്വമെ് ന ർലേശ ച്ച രുന്നു. അത വ്വെ ഭാഗമായ  

സാമ്പത്ത ക സ്ഥ ത വ വര കണക്് വകുപ്പ് ഗവൺവ്വമെ ലലയ്ക്ക് ഒരു വ്വപ്രാലപ്പാസൽ 

സമർപ്പ ക്കകയിം G.O (Rt) No.417/16/plg dtd. 04/11/2016 പ്രകാരിം വ്വപ്രാലപ്പാസൽ അിംഗീകര ക്ക 

കയിം വ്വചയ്ത ട്ടുണ്ട്. അലത സമയിം സാമ്പത്ത കമായ  പ ലന്നാക്ിം ന ൽക്കന്നവരുവ്വെ പാർപ്പ െ 

പ്രശ്നങ്ങൾ പര ഹര ക്ാൻ ലവണ്ട  ലകരള സർക്ാർ പ്രഖയാപ ച്ച ഒരു പുത യ ലക്ഷമ  സമ ത  

യാണ് Kerala LIFE (LIFE stands for ‘Livelihood Inclusion Financial Empowerment). ലലഫ് 

മ ഷൻ ലകരളയ്ക്ക് ലേറ്റ പ ന്തുണ നൽകുന്നത നായ  ഗവൺവ്വമെ് ന ർലേശിം നൽക യത് പ്രകാരിം 

LIFE മ ഷവ്വെ ലക്ഷയങ്ങൾക്് കൂെ  ഉതകുന്ന തരത്ത ലാണ് സർവ്വെ നെത്ത യ ട്ടുളളത്. 

4. സർവ്വെ നെത്താനായ  മൂന്ന് മാസിം മാത്രലമ സമയിം അനുവദ ച്ച രുന്നുളളൂ. (ഒലടാബർ 2016 - 

േ സിംബർ 2016) സമയപര മ ത  മൂലിം, ഭൂപ്രകൃത ക്് പ്രാധാനയിം നൽക  വ്വകാണ്ട് അതായത് 

മലനാെ്, ഇെനാെ്, തീരപ്രലദശിം എന്നീ ലമഖലകളുവ്വെ അെ സ്ഥാനത്ത ൽ വയനാെ്, തൃശ്ശൂർ, 

വ്വകാല്ലിം എന്നീ 3 ജ് ല്ലകള ൽ മാത്രലമ സർവ്വെ നെത്താൻ കഴ ഞ്ഞ ട്ടുളളൂ. ആദ വാസ കവ്വളക്കൂെ  

ഉൾവ്വപ്പടുത്തുന്നത ന് ലവണ്ട യാണ് മലലയാരലമഖലയ ൽ വയനാെ് ജ് ല്ലവ്വയ വ്വതരവ്വഞ്ഞടുത്തത്. 

മറ്റ് രണ്ട് ജ് ല്ലകള ൽ തൃശ്ശൂർ മധയലമഖലയ ലിം വ്വകാല്ലിം തീരലദശലമഖലയമായാണ് 

പര ഗണ ച്ച ര ക്കന്നത്. 

5. വ്വതരവ്വഞ്ഞടുത്ത 3 ജ് ല്ലകള വ്വല 177 പഞ്ചായത്തുകള ൽ ന ന്നുിം 38 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകവ്വള 

ആദയഘട്ടത്ത ൽ വ്വതരവ്വഞ്ഞടുക്കകയിം രണ്ടാിംഘട്ടത്ത ൽ അവയ ൽ ന ന്നുിം  136 വാർഡുകവ്വള 

വ്വതരവ്വഞ്ഞടുക്കകയിം ആ വാർഡുകള വ്വല മുഴുവൻ വീടുകളുിം വ ശദമായ  സർവ്വെ വ്വചയ്യുക 



യമാണ് വ്വചയ്ത ട്ടുളളത്. അങ്ങവ്വന 57,517 വീടുകള ൽ ന ന്നുിം പ്രാഥമ ക വ വരലശഖരണിം 

നെത്തുകയിം ഓൺലലൻ ലേറ്റ എൻട്ര  വഴ  സിംഗ്രഹ ക്കകയിം വ്വചയ്തു. 

സർവ്വെ കവ്വണ്ടവ്വത്തലകൾ 

1. പഠനിം നെത്ത യ 57,517 സാമ്പ ൾ വീടുകള ലായ  63,551 കുടുിംബങ്ങൾ താമസ ക്കന്നു. അതായത് 

100 വീടുകള ൽ 110 കുടുിംബങ്ങൾ. പഠനിം നെത്ത യ 3 ലമഖലകള ൽ മലലയാര ലമഖലയ ലാണ് 

ഏറ്റവുിം കൂടുതൽ കുടുിംബങ്ങൾ ഉളളത്. അതായത് 100 വീടുകള ൽ 114 കുടുിംബങ്ങൾ (91% 

വീടുകള ൽ ഒരു കുടുിംബിം വീതവുിം  9% വീടുകള ൽ ഒന്ന ൽ കൂടുതൽ കുടുിംബവുിം താമസ ക്കന്നു) 

(പട്ട ക 2.1 കാണുക). 

2. 15% കുടുിംബങ്ങൾ ഭവനരഹ തരാണ്. അത ൽ 11% വീടുിം സ്ഥലവുിം ഇല്ലാത്തവരുിം  4% സവന്ത് 

മായ  സ്ഥലിം ഉവ്വണ്ടങ്ക ലിം വീെ ല്ലാത്തവരുമാണ് എന്നാണ് സർവ്വെയവ്വെ മവ്വറ്റാരു കവ്വണ്ടത്തൽ. 

ഏറ്റവുിം കൂടുതൽ ഭവനരഹ ത കുടുിംബങ്ങൾ ഉളളത് തീരലദശലമഖലയ ലിം (17.5%) മലലയാര 

ലമഖലയ ലിം (17.2%) ആവ്വണന്നാണ് ലമഖല ത ര ച്ചളള പഠനങ്ങൾ കാണ ക്കന്നത്. മറ്റ് രണ്ട് 

ലമഖലകവ്വള അലപക്ഷ ച്ച ്മധയലമഖലയ ൽ ഭവനരഹ തർ കുറവാണ് (12.4%) (പട്ട ക 2.3 കാണുക) 

3. പഠനിം നെത്ത യ വീടുകള ൽ 5.7% വീടുകള ൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണുളളത്. ഇത ൽ 6.7% ഭവന 

രഹ തരാണ്. (സ്ത്രീകൾ മാത്രമുളള കുടുിംബങ്ങള ൽ, 5.2% ഒരു അിംഗിം മാത്രിം ഉളളവയിം 8.4%                  

രണ്ടിം അത ൽ കൂടുതൽ അിംഗങ്ങൾ ഉളളവയിം ആണ്) (പട്ട ക 2.5, ലേറ്റ്വ്വമെ്  3.5 കാണുക) 

4. സ്ത്രീകൾ മാത്രമുളള പട്ട ക വർകുട കുടുിംബങ്ങള ൽ ഭവനരഹ തർ 5.4% ഉിം, പട്ട കജ്ാത യ ൽ 

ഭവനരഹ തൽ 8.3% ഉിം ആണ്. അതായത് സ്ത്രീകൾ മാത്രമുളള കുടുിംബങ്ങള ൽ ഭവന രഹ തർ 

കൂടുതൽ പട്ട കവർകുടലത്തക്ാൾ പട്ട കജ്ാത യ ലാണ്.  (പട്ട ക 2.5 കാണുക) 

5. പഠന പ്രകാരിം 3.1% കുടുിംബങ്ങള ൽ ഒറ്റ സ്ത്രീ മാത്രമാണ് താമസ ക്കന്നത്. അത ൽ 5.2% 

ഭവനരഹ തരാണ്. എന്ന രുന്നാലിം പട്ട കവർകുടവ ഭാഗത്ത ൽ ഒറ്റ സ്ത്രീ മാത്രമുളള കുടുിംബങ്ങള ൽ 

ഭവനരഹ തർ ആരുിം തവ്വന്ന ഇല്ല. പലക്ഷ പട്ട കജ്ാത  വ ഭാഗത്ത ൽ ഇത് 6.6% ആണ്. (പട്ട ക 

2.5, ലേറ്റ്വ്വമെ്  3.5 കാണുക) 

6. പഠനിം നെത്ത യ ആവ്വക കുടുിംബങ്ങള ൽ 4.6% ലപർ ലറഷൻ കാർേ് ഇല്ലാത്തവരുിം അവര ൽ 

29% ലപർ ഭവനരഹ തരുമാണ്. ഭവനരഹ തവ്വര ലറഷൻ കാർേ വ്വെ അെ സ്ഥാനത്ത ൽ 

വ ശകലനിം വ്വചയ്യുലമ്പാൾ 11.9% ലപർ APL കാർേ് ഉളളവരുിം 17.8% ലപർ BPL കാർേ് 

ഉളളവരുമാണ്. (ലേറ്റ്വ്വമെ് 3.4 കാണുക) 

7. ലറഷൻ കാർേ ല്ലാത്ത ഭവനരഹ ത കുടുിംബങ്ങള ൽ 19.2% ലപർ പട്ട ക വർകുടിം, 36.9% പട്ട ക 

ജ്ാത , 31.1% മറ്റ് പ ലന്നാക് വ ഭാഗിം, 24.4% ലപർ മറ്റുളളവർ എന്നീ വ ഭാഗത്ത ൽവ്വപടുന്നു. (പട്ട ക 

2.4 കാണുക) 

8. പട്ട കവർകുട വ ഭാഗത്ത വ്വല APL ലറഷൻ കാർേ് ഉെമകള ൽ 15% വുിം BPL ലറഷൻ കാർേ് 

ഉെമകള ൽ 13.7% ഉിം ഭവനരഹ തരാണ്. (പട്ട ക 2.4 കാണുക) 

9. സ്ത്രീകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസ ക്കന്ന ഭവനരഹ തരായ പട്ട കജ്ാത ക്ാര ൽ 84.6% ഭൂരഹ തരാണ്. 

അലതസമയിം മത്സ്യവ്വതാഴ ലാള വ ഭാഗക്ാര ൽ ഇത് 86.3% ആണ്. (പട്ട ക 2.7, 2.9 കാണുക) 

10. ഭവന രഹ തരായ കുടുിംബങ്ങള ൽ, 71.8% പട്ട കവർകുടിം, 81.3% പട്ട കജ്ാത , 77.7% മറ്റ് പ ലന്നാക് 

സമുദായിം, 68.5% മറ്റുസമുദായിം എന്ന വയ ൽവ്വപ്പട്ടവരുിം, കൂൊവ്വത 86.3% മത്സ്യവ്വതാഴ ലാള കളുിം 

ഭൂരഹ തരാണ്. (പട്ട ക 2.7, 2.9 കാണുക) 



11. ഭവനരഹ ത കുടുിംബങ്ങള ൽ മലലയാരലമഖലയ വ്വല 58.4%, മധയലമഖലയ വ്വല 71.6%, 

താണലമഖലയ വ്വല  82.4%, തീരലദശലമഖലയ വ്വല 86.5% കുടുിംബങ്ങളുിം ഭൂരഹ തരാവ്വണന്നാണ് 

ലമഖല ത ര ച്ചളള കണക്കകൾ സൂച പ്പ ക്കന്നത് (പട്ട ക 2.22 കാണുക) 

12. പട്ട കവർകുട വ ഭാഗത്ത ൽ മലലയാര ലമഖലയ വ്വല 72.1% മധയലമഖലയ വ്വല 66.7% പട്ട കജ്ാത  

വ ഭാഗത്ത ൽ മലലയാരലമഖലയ വ്വല 73.8%, മധയലമഖലയ വ്വല 78.8%, താണലമഖലയ വ്വല 

83.2%, തീരലദശ ലമഖലയ വ്വല 88.7% കുടുബങ്ങളുിം ഭൂരഹ തരാണ്. (പട്ട ക 2.22 കാണുക) 

13. മലലയാരലമഖലയ വ്വല 9.2% മധയലമഖലയ വ്വല 19%, താഴ്ന്നലമഖലയ വ്വല 19.6% തീരലദശ 

ലമഖലയ വ്വല 33.6% ഭവനരഹ ത കുടുിംബങ്ങളുിം 4 വ്വസലൊ അത ൽ താവ്വഴലയാ മാത്രിം 

ഭൂമ യളളവരാണ്. (പട്ട ക 2.23 കാണുക) 

14. ഭവനരഹ ത പട്ട കവർകുട വ ഭാഗത്ത ൽ മലലയാര ലമഖലയ വ്വല 17.5% കുടുിംബങ്ങളുിം 4 വ്വസലൊ 

അത ൽ താവ്വഴലയാ മാത്രിം ഭൂമ യളളവരാണ്. എന്നാൽ മലലയാരലമഖലയ വ്വല പട്ട കജ്ാത  

ക്ാര ൽ ഇത് 4.8% ആണ്. മലലയാരലമഖലയ ൽ പട്ട കവർകുട വ ഭാഗത്ത ലളളവലരക്ാൾ 

പട്ട കജ്ാത  വ ഭാഗക്ാർക്ാണ് സവന്ത്മായ  കൂടുതൽ ഭൂമ  ഉളളത്. (പട്ട ക 2.23 കാണുക) 

15. പഠനിം നെത്ത യ 57,517 വീടുകള ൽ (32% വീടുകള ൽ) 0-15 പ്രായപര ധ യ ൽവ്വപടുന്ന 

വ്വപൺകുട്ട കൾ ഉവ്വണ്ടന്നാണ് റ ലപ്പാർട്ട്. 18,258 സാമ്പ ൾ വീടുകൾ സർവ്വെ വ്വചയ്തത ൽ 0-15 

പ്രായപര ധ യ ലളള 23,699 വ്വപൺകുട്ട കൾ ഉവ്വണ്ടന്ന് കവ്വണ്ടത്ത . (പട്ട ക 1.11, ലേറ്റ്വ്വമെ് 2.5 

കാണുക) 

16. വീടുകളുവ്വെ ശരാശര  വ സ്തീർണ്ണിം 830.7 ചതുരശ്ര അെ യാവ്വണന്നുിം പട്ട കജ്ാത  (563.3 sq.feet) 

മറ്റ് പ ലന്നാക് വ ഭാഗിം (849.5 sq.feet) മറ്റുളളവർ (922.3 sq.feet) എന്ന വരുലെത വ്വന അലപക്ഷ ച്ച ്

പട്ട കവർകുടത്ത വ്വെ വീടുകളുവ്വെ വ സ്തൃത  വളവ്വര  കുറവാണ്   (415.7 sq.feet) എന്നുിം പഠനത്ത ൽ 

കവ്വണ്ടത്ത .  (പട്ട ക 1.10 കാണുക) 

17. മലലയാര ലമഖലയ ൽ ലറഷൻ കാർേ് ഉെമകള ൽ 51.1% APL വ ഭാഗത്ത ലിം 34.4% BPL 

വ ഭാഗത്ത ലിം ഉൾവ്വപ്പടുന്നു. മധയലമഖലയ ൽ ലറഷൻ കാർേ് ഉെമകള ൽ 60.3% APL വ ഭാഗ 

ത്ത ലിം, 33.9% BPL വ ഭാഗത്ത ലിം താഴ്ന്നലമഖലയ ൽ 58.4% APL വ ഭാഗത്ത ലിം, 36.6% BPL 

വ ഭാഗത്ത ലിം ഉൾവ്വപ്പടുന്നു. കൂൊവ്വത തീരലദശലമഖലയ ൽ ഇവര ൽ 50.5% APL വ ഭാഗത്ത ലിം, 

44.9% BPL വ ഭാഗത്ത ലിം ഉൾവ്വപ്പടുന്നു. (പട്ട ക 1.1 കാണുക) 

18. ഒറ്റമുറ  മാത്രമുളള വീടുകള ൽ 23.2% വീടുകൾ പട്ട കവർകുടക്ാരുലെതുിം, 19.5% പട്ട കജ്ാത ക്ാരു 

ലെതുിം, 42.6% മറ്റ് പ ലന്നാക് വ ഭാഗത്ത ൽവ്വപ്പട്ടവരുലെതുമാവ്വണന്ന് കണക്കകൾ സൂച പ്പ ക്കന്നു. 

(പട്ട ക 3.1 കാണുക) 

19. മലലയാരലമഖലയ വ്വല ഏകലദശിം 9% വീടുകൾ ലവദുതീകര ക്ാത്തവയാണ്. മലലയാര 

ലമഖലയ വ്വല പട്ട കവർകുട ഭവനങ്ങള ൽ 32% ഉിം പട്ട കജ്ാത  ഭവനങ്ങള ൽ ഏകലദശിം 3.1% ഉിം 

ലവദുത കര ക്ാത്തവയാണ്. (പട്ട ക 3.38 കാണുക) 

20. സ്ത്രീകൾ മാത്രമുളള വീടുകള ൽ 3% ലവദുതീകര ക്ാത്തവയാണ്.  ഇത് മലലയാര ലമഖലയ ൽ 

15% വുിം പട്ട കവർകുട വ ഭാഗത്ത ൽ 26% വുിം ആയ  കാണുന്നു. 

21. പഠനിം നെത്ത യ ആവ്വക വീടുകള ൽ 19.2% വീടുകൾ വൃദ്ധജ്നങ്ങൾ ഉളളവയാണ് ഇത ൽ 1.8% 

പട്ട കവർകുടിം,  7.8% പട്ട കജ്ാത , 54.2% മറ്റ് പ ലന്നാക്ിം, 36.3% മറ്റുളള വ ഭാഗങ്ങള ലിംവ്വപടുന്നു.  

(പട്ട ക  3.14 കാണുക) 



22. സ്ത്രീകൾ മാത്രമുളള വീടുകള ൽ ഏകലദശിം 23% വീടുകൾ വൃദ്ധജ്നങ്ങൾ ഉളളവയാണ് ഇത ൽ 

1.8% പട്ട കവർകുടിം, 10.3% പട്ട കജ്ാത , 52.4% മറ്റ് പ ലന്നാക്ിം, 35.5% മറ്റുളള വ ഭാഗങ്ങള ലിം 

ആണ് ഉളളത്. (പട്ട ക 3.15 കാണുക) 

23. വലയാധ കർ താമസ ക്കന്ന വീടുകള ൽ 16.7% വീടുകൾ അവർക്ായ  പ്രലതയകിം മുറ  ഇല്ലാത്തവ 

യാണ്. വലയാജ്നങ്ങൾക്് പ്രലതയകമായ  മുറ  ഉളള 83.3% വീടുകള ൽ 27.8% ബാത്ത് അറ്റാച്ചെ്് 

മുറ കൾ ഉളളവയാണ്.  

24. വീെ വ്വെ മുൻവശത്തുിം പ ൻവശത്തുിം ബലമുളള വാത ലകൾ ന ർമ്മ ക്കന്നത് സ്ത്രീകളുലെയിം 

കുട്ട കളുവ്വെയിം സുരക്ഷവ്വയ ഉറപ്പാക്കന്നത നാണ്. ഭൂര ഭാഗിം വീടുകളുിം ബലമുളള വാത ലലാ 

ജ്ന്നലലാ ഇല്ലാത്തവയാണ് എന്നാണ് പഠനിം കാണ ക്കന്നത്. ആവ്വകയളള വീടുകള ൽ 

മലലയാരലമഖല 25.2%, മധയലമഖല 17.6%, താഴ്ന്നലമഖല 13.4%, തീരലദശലമഖല 17.2% വീടുകളുിം 

ബലമുളള വാത ലകൾ ഇല്ലാത്തവയാണ്. മത്സ്യവ്വതാഴ ലാള  കുടുിംബങ്ങള ൽ 18.2% വീടുകൾ 

ബലമുളള വാത ലകൾ ഇല്ലാത്തവയാണ്. (പട്ട ക 3.25, 3.29 കാണുക) 

25. സ്ത്രീകൾ മാത്രമുളള വീടുകള ൽ 25.8% വീടുകള ൽ എല്ലാ മുറ കള ലിം വാത ലകൾ ഇല്ലാത്തവയിം                       

12% വീടുകള ൽ കുള മുറ കള ൽ ശര യായ വാത ലകൾ ഇല്ലാത്തവയിം 25.1% വീടുകള ൽ മുന്ന ലിം 

പ ന്ന ലിം ബലമുളള വാത ലകൾ ഇല്ലാത്തവയിം 22% വീടുകൾ ജ്ന്നൽപാള കൾ 

ഇല്ലാത്തവയമായ വീടുകളുമാണ്. പട്ട കവർകുടിം 59.6%, പട്ട കജ്ാത  51.3% വീടുകൾ ഉറപ്പുളള 

വാത ലകൾ ഇല്ലാത്തവ യാണ്. ഈ വ ഭാഗങ്ങളുവ്വെ വീടുകളുവ്വെ ഗുണന ലവാരത്ത ലളള 

ലശാചനീയാവസ്ഥയാണ് ഇത് സൂച പ്പ ക്കന്നത്. (പട്ട ക 3.28 കാണുക) 

26. അടുക്ളകളുവ്വെ അവസ്ഥവ്വയക്കറ ച്ചളള പഠനവ വരിം കാണ ക്കന്നത് 67.2% വീടുകൾക്് 

പ്രലതയകിം കുെ വ്വവളള ലപപ്പ് ഉളള അടുക്ളകൾ ഉവ്വണ്ടന്നാണ്. 29.9% വീടുകൾ കുെ വ്വവളള 

ലപപ്പ് ഇല്ലാത്ത, വീെ ലനാെ് ലചർന്നുളള അടുക്ള ഉളളവയാണ്. 2.8% വീടുകൾ പ്രലതയകിം 

അടുക്ള ഇല്ലാത്തവയാണ്. (പട്ട ക 3.16 കാണുക) 

27. സർവ്വെ നെത്ത യ വീടുകള വ്വല APL ലറഷൻ കാർേ് ഉെമകള ൽ 53% LPG ഉപലയാഗ ക്കന്നവരുിം   

47% വ റക് ഉപലയാഗ ക്കന്നവരുമാവ്വണന്നാണ് പാചക ഇന്ധന ഉപലഭാഗവ്വത്തക്കറ ച്ചളള പഠന 

വ വരിം കാണ ക്കന്നത്. BPL കാർേ് ഉെമകള ൽ 65% വ റകുിം 35% LPG യിം ഉപലയാഗ ക്കന്ന 

വരാണ്. അലന്ത്യാദയ കാർേ് ഉെമകള ൽ 83% വീടുകള ലിം വ റകാണ് പാചക ഇന്ധനമായ  

ഉപലയാഗ ക്കന്നത്. (ലേറ്റ്വ്വമെ് 4.13 കാണുക) 

28. മലലയാരലമഖലയ വ്വല പട്ട കവർകുടക്ാര ൽ 19% ശൗചാലയിം ഇല്ലാത്തവരുിം  31.5% സവന്ത്മായ  

കുള മുറ  ഇല്ലാത്തവരുമാവ്വണന്നാണ് പഠനിം കാണ ക്കന്നത്.  1.3% കുടുിംബങ്ങൾ പല കാരണ 

ങ്ങളാൽ സവന്ത്ിം ശൗചാലയിം ഉപലയാഗ ക്കന്ന ല്ല. മത്സ്യവ്വതാഴ ലാള  കുടുിംബങ്ങള ൽ 1.6% 

ശൗചാലയിം ഇല്ലാത്തവരുിം 2.7% കുള മുറ  ഇല്ലാത്തവരുമാണ്. (പട്ട ക 3.3, 3.5, 3.9, 3.1 കാണുക) 
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