
 SOCIO –ECONOMIC  – CASTE CENSUS 2012

1  സലസചനാവിവരങള HHD   യില ഉണാകം .    പതിയതായി േചരകനതില വീട് ഏത് 
   പഞായതില എന് മാതം എഴതക

2 വലതവശത് കടംബം ഏതതരം എന 
മാതം എഴതക .

 സാധാരണ 1 ,        സാപന 2 ,                    ഭവനരഹിത 3

3 NPR , AHL  ഭാഗം 2  എനിവ HHD 
  യില ഉണാകം . 

•      പതിയ കടംബം കണാല പതിയ പടിയ പതിയ 
   കമനമര ഇട് എഴതണം

•     ഒര കടംബം രണായാല മനപള കടംബതിെല 
    നാഥന അലാത ആെള നാഥനാകി പതിയ 
     കടംബം എഴതക പതിയ പടിക േവണം , പതിയ 
  കമനമര ഇടണം

4 AHL   െല രണാം ഭാഗതിെല 
 വിവരങള HHD   യില ഉണാകം . 

•   അവിെട കണിെലങില AHL  െല 3,4 േനാകി 
 േബാക് C  യില copy  െചയണം .

•   അവിെടയം ഇെലങില AHL  പതിയ കമനമര 
    ഇട് പതിയതായി പടിക പരിപികണം

5      ഇെതലാം പരിേശാധികാന കടംബതിെന കമനമര മാതം HHD  യില enter   െചയാല മതി

6   അംഗങെള പതിയതായി േചരേകണ 
 കമം

•  നാഥന ---ഭാരയ
•   നാഥെന മാതാപിതാകള ---ഭാരയയെട 

 മാതാപിതാകള
•     നാഥെന വിവാഹിതരായ മകന ,മകള 

---  അവരെട ഭാരയ,  ഭരതാവ് ----  മകള
•     നാഥെന വിവാഹം കഴികാത മകള
•   നാഥെന സേഹാദരന ,  സേഹാദരി ,  ഭാരയയെട ---
•   മറ ബനകള , മറളവര

7   വയകിെയകറിചള വിവരങള • HHD    ല പഴയ വിവരങള ഉണാകം. അവര 
    ഇേപാഴമേണാ എന് േചാദിച് എഴതണം

•      പതിയ അംഗെത താെഴ പതിയ നമര ഇട് 
 എഴതണം

•    പതിയ കടബങളക് പതിയ പടിക 
പരിപികണം

•     ആവശയെമങില േപര് ലഭയമല എന് എഴതാം
•   സാപനകടബതിെല ആദയം എനയമേററ് 

  െചയയാളാണ് നാഥന
• Date of birth    വരഷം മാതം മതി

8   കടബനാഥനമായള ബനം •  നാഥന ,   നാഥനമായള ബന വിവരണം
•  സാപനകംടബതില "ബനമില"  എന തെന 

 േവണം

9  സീ /പരഷന             പരഷന 1                                              സീ 2 

10  ജനനതിയതി •  പഴയ ആളകളക്( HHD)  യില ഇേമജ് 
  ഉളവരക് year  മാതം മതി

•  പതിയവരക് dd/mm/yyyy    ആയ് എഴതണം
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11 ൈവവാഹീകാവസ 1.  അവിവാഹിതര
2.  ബനം നിലനിലകനവര
3.  ൈവധവയം സംഭവിചവര
4. പിരിഞതാമസികനവര
5. വിവാഹേമാചിതര

12  അചന /  അമ   മഴവന േപര് ---   ഇേപാള ജിവിചിരിപെണലം ഇെലങിലം 
 േവണം ,     കെട ഉണായാലം ഇെലങിലം േവണം

13  െതാഴില      ഏറവം കടതല പാധാനയം െകാടകന ജീവിന േമഖല 
.  വിദയാരഥി ,  ആശിതന ,  …യാചകന .

   സവയം െതാഴില വയകമാകണം

14 വിദയാഭയാസേയാഗയത 1. നിരകരന
2.    സാകരന ൈപമറിയില താെഴ
3.  ൈപമറി
4. മിഡില
5.  െസകെനറി
6.   ഹയര െസകെനറി
7.  ഡിഗി ,മകളില
8.  മറളവ ( poly , ITC ...)

14 ൈവകലയം 1.  കാഴ (  നിശാനത , വരണാനത,   ഒര കണിന കാഴ 
 ഇെതാനം അനതയല)

2.  േകളവി (   രണെചവികം കഴപം േവണം)
3.  സംസാരം (3 വയസിനേമല)
4.  ചലനം
5.  ബദിമാനയം
6. മാനസീകേരാഗം
7. മറൈവകലയങള(ഓടിസം)
8.   ഒനില കടതല ൈവകലയം
9.  ൈവകലയം ഇലാതവര

15  മതം  വയകിഗതം ,    മഴവന േപരം എഴതണം
     മതമില എനം എഴതാം ആവശയെമങില

16  ജാതി : വരഗം

Q 13 ,    Q 14

1.  പടികജാതി ( Hindu, Sikh, Buddia)
2.  പടികവരഗം (    ഏത മതതില െപടവരം ആകാം)
3.  മറളവ
4. ഇലാതവര

13  ല 1,2,3             വനാല 14     ല േപര് എഴതണം
                  അെലങില X  എഴതണം

         പടികജാതി എനപറഞ ലിസില േപരില 3
            പടികവരഗം എന പറഞ ലിസില ഇല 3
 ലഭയമെലങില 14     ല അറിയില എന് എഴതണം

                                                                        Side  B   section 1

17   ഭിതി ഉണാകിയത് 1.  പല് ,  ഓല , മള
2.   പാസീക് േപാളിതീന
3.  മണ്
4.  മരം
5.   േതകാത കല്
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6.  േതച കല്
7. GI , metal , Asbestos 

18
േമലകര 1.  പല് ,  ഓല ,  മരം ,  മള ,   മണ്

2.  പാസീക് , േപാളിതീന
3.    ൈകെകാണ് നിരമിച ഓട്
4.    യനം നിരമിച ഓട്
5.   ചട ഇഷിക
6.  കല്
7.  േസറ്
8. GI , Matel , Asbestos
9.  േകാണകീറ്
10.  മറളവ

19 ഉടമസത 1. സവനം(   തവണയായി പണം അടകനതായാലം)
2. വാടക
3.  മറളവ (   വാടകയിലാെത മറളവരെട വീടില)

20   താമസമറികളെട എണം •    ഒനില കടതല കടംബങള െപാതവായി 
   ഉപേയാഗികന മറി കടരത്

•      ഒര മറി മാതമള വീടില ഒനില കടതല 
    കടംബങളായാല ഈ മറി ആരെടയം അല. 

 എണം 0

                                                              െപാത വിവരങള േകാളം 5 , 6, 7  section 2

21

 
      വീടിെല ഓേരാരതെരകറിചം
                      എഴതണം

1.     ആദിമ േഗാത വരഗകാരന
2.  അലങില

1.  േമാചിപികെപട അടിമ
2 അെലങില

1.  േതാടിപണി
2.  അെലങില

 Section   3      (  േജാലി വരമാനം)  8,9,10,11,12,13        േകാളങള

22   ശമളമള േജാലി :  േകാളം 8 1.  ഉെണങില
2.  ഇെലങില

23     സാപനം േകാളം 9    സിരേജാലി ഉെണങില മാതം
1.  സരകാര
2.  െപാതേമഖല (  ബാങ് ,  സരകാര നിയനിത 

സാപനം)
3.  സവകാരയേമഖല (  സഹകരണസാപനം , സവകാരയ 

 വയകി നടതനത്)

24    നികതി അടകന കടംബാഗമളത് 1. ഉണ്
2.  ഇല

25  ഉലാദന സംരംഭങള, കടകള,...ഉേണാ 1.  ഉണ്
2.  ഇല

26     ഏറവം കടതല വരമാനം ഉള ആളെട 
  മാസ വരമാനം

1. below  5000
2. 5000----10000
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3. 10000---

26   പധാന വരമാന മാരഗം

1.      സവനം ഭമിയിേലാ പാട ഭമിയിേലാ െചയന കഷി
2.  കലിപണി (   മറളവരെട സംരംഭങളിെല പണി)
3.    മറള വീടിേലാ സാപനങളിേലാ വീടപണി 

  െചയനവര
4.   പാഴ് വസകള േശഖരികനവര
5.    കാരഷീകമലാത സവയം സംരംഭം
6.  ഭിഷാടനം
7.  ഇെതാനമല

 െസകന 4       സവതവിവരങള col  14,15,16

27    റഫിജേററര േസവനമായി 1. ഉണ്
2.  ഇല

28   േഫാണ സവനമായി 1.  ലാന് മാതം
2.   െമാെബല മാതം
3.  രണം
4. ഒനമില

29  വാഹനം     വലിയ വാഹനതിെന േകാഡ് നലകക .  അത് HHD 
  യില ഉണ് .    ഹാന് ബകില ഇല

30 AC 1.  ഉണ്
2. ഇല

 െസകന 5  ----col 17,18,19,20----     ഭമിയം മറ് ആസികളം

31     വീടനിലകന സലം ഒഴിച് േവെറ ഭമി 
ഉേണാ?

1.  ഉണ്
2.  ഇല

32   ജലേസചന സൗകരയമിലാത ഭമിയെട 
 അളവ് .   കഷിഭമി ഒഴിചളളവ ജലേസചന 

   സൗകരയം ഇലാതതാണ്

 ഏകറില .   മാറപടിക േനാകണം

33   ജലേസചന സൗകരയമള കഷി 
  ഭമിയെട അളവ്

 ഏകറില .   മാറപടിക േനാകണം

35  ജലേസചന സൗകരയമള 
   കാരഷീേകതര ഭമിയെട അളവ്

 ഏകറില .   മാറപടിക േനാകണം

36  യനമള 3 ,4   ചക വാഹനം സവനം 1.  ഉണ്
2.  ഇല

37   ജലേസചന ഉപകരണം 1.  ഉണ്
2.  ഇല

38   കിസാന കഡിറ് കാഡ് 1.  ഉണ്
2.  ഇല

  അവസാന േചദയങള

  ജാതി മത കാരയങള 
 പരസയെപടതാന വിേരാധമേണാ

1.  ഉണ്
2.  ഇല
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