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 ഗഺമ വ഻കസന വകഽപ്പ്  

ഈസ് ഓഫ് ല഻വ഻ങ് സർുേ 
 

A. ത഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വരങ്ങൾ 

 ഗഺമ പഞ്ചഺയത്ത് :  വഺർഡ് നമ്പർ:  

എനൿാീമുറഷൻ ുലഺക്ക് പഺർട്ട് നമ്പർ:  HH നമ്പർ:  

ഗിഹനഺഥൻ  / നഺഥയഽീെ ുപര്:  
 

B. വ഻വര ുേഖരണത്ത഻നഽള്ള ു ഺദൿഺവല഻ (ഉ ഻തമഺയത്   ീ യ്യുക) 

1.  

1.  എൽപ഻ജ഻ ഗ്ൿഺസ് കണക്ഷൻ ഉുടഺ?   1) ഉജ്ജ്വല    2) മറ്റ് ഉറവ഻ടം  3) ഇലല  

2.  ഉീടങ്ക഻ൽ എൽപ഻ജ഻ ഉപുഭഺക്തി ഐഡ഻ നം.  

3.  കഴ഻ഞ്ഞ രഽ വർഷത്ത഻ൽ എര രവണ സ഻ല഻ടർ 
റ഼ഫ഻ൽ ീെയ്രഽ 

 

4.  ഗ്ൿഺസ് കണക്ഷൻ ഇീലലങ്ക഻ൽ, കഺരണം 

1) അുപക്ഷ഻ച്ചു അനഽവദ഻ച്ച഻ലല   

2) അുപക്ഷ പര഻ഗ്ണനയ഻ലഺണ്   

3) അുപക്ഷ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല   

2.  

5.  വ഼ട്ട഻ൽ ൂവദൿഽര഻ കണക്ഷൻ ഉുടഺ ? 1) ഉട്   2) ഇലല   

6.  എൽഇഡ഻ ബൾബഽകളുീട ുസഺരസ്സ് ? 

1) ഉജഺല   

2) മറ്റ് ഉറവ഻ടം  

3) ഇലല  

3.  7.  കഽടഽംബത്ത഻ീല ഏീരങ്ക഻ലഽം അംഗ്ത്ത഻ന്  
ബഺങ്ക് അക്കൗട് ഉുടഺ? 

1) PM ജൻ-ധൻ അക്കൗട്  

2) മറ്റ് അക്കൗട്  

3) രട് അക്കൗടഽമഽട്  

4) ഇലല  

4.  
 8.  
കഽടഽംബത്ത഻ീല ഏീരങ്ക഻ലഽം അംഗ്ത്ത഻ന്  
ൂലഫ് ഇൻഷഽറൻസ് പര഻രക്ഷ ഉുടഺ? 

1) PM ജ഼വൻ ുജൿഺര഻ ബ഼മ ുയഺജന  

2) മറ്റ് ഇൻഷഽറൻസ്  
3) ബഺധകമലല  

(എലലഺവരഽം 50 വയസ്സ഻ന് മഽകള഻ലഽള്ളവർ)  
 

4) ഇലല  

5.  
 9.  
കഽടഽംബത്ത഻ീല ഏീരങ്ക഻ലഽം അംഗ്ത്ത഻ന്  
അപകട  ഇൻഷഽറൻസ് പര഻രക്ഷ ഉുടഺ? 

1) PM സഽരക്ഷ ബ഼മ ുയഺജന  

2) മറ്റ് ഇൻഷഽറൻസ്  
3) ബഺധകമലല  

(എലലഺവരഽം 70 വയസ്സ഻ന് മഽകള഻ലഽള്ളവർ)   

4) ഇലല   

6.  
 10.  
കഽടഽംബത്ത഻ീല ഏീരങ്ക഻ലഽം അംഗ്ത്ത഻ന് പര഻ുരഺധ 
മരഽന്ന് (Immunisation) നൽക഻യ഻ട്ടുുടഺ? 

1) മ഻ഷൻ ഇര-ധനഽഷ്   

2) മറ്റ് ഉറവ഻ടം  

3) നൽക഻യ഻ട്ട഻ലല  

4) ബഺധകമലല   

7.  

11.  കഽട്ട഻ (0-6 വയസ്സ്) / ഗ്ർഭ഻ണ഻ വ഼ട്ട഻ൽ ഉുടഺ? 1) ഉട്   2) ഇലല   

12.  

ഉീടങ്ക഻ൽ,  

ുപഺഷകഺഹഺരം അനഽബന്ധ 
ുസവനങ്ങൾ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുുടഺ? 

1) ICDS   2) ുേറ്റ് സ്ക഼ം   3) ഇലല  

13.  ആുരഺഗ്ൿ ുസവനങ്ങൾ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുുടഺ? 1) ICDS   2) ുേറ്റ് സ്ക഼ം   3) ഇലല  

14.  പ഼ സ്കാൾ വ഻ദൿഺഭൿഺസ ുസവനങ്ങൾ 
ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുുടഺ? 

1) ICDS  2) ുേറ്റ് സ്ക഼ം   3) ഇലല  

8.  15.  കഽടഽംബത്ത഻ീല ഏീരങ്ക഻ലഽം അംഗ്ം സവയം സഹഺയ 
സംഘത്ത഻ൽ (SHG) അംഗ്മഺുണഺ? 

1) DAY-NRLM - SHG  

2) മറ്റ് SHG  

3) അംഗ്മലല   

9.  

16.  രഺമസ഻ക്കഽന്ന വ഼ട഻ന്ീറ രരം 

1) പക്കഺ (ീകട്ടുറപ്പുള്ളത്)  

2) കച്ചഺ (ഒല / പ്ലഺേ഻ക് ഷ഼റ്റ് / മൺ ഭ഻ത്ത഻)  

3) വ഼ട഻ലല  

17.  
കഽടഽംബം ഏീരങ്ക഻ലഽം സർക്കഺർ ഭവന പദ്ധര഻യഽീട 
ഗ്ഽണുഭഺക്തഺവഺുണഺ ? 

1) PMAY-G  

2) സംസ്ഥഺന ഭവനപദ്ധര഻   

3) മറ്റ് ഭവനപദ്ധര഻   

4) അലല   

18.  PMAY-G ഗ്ഽണുഭഺക്തഺവഺീണങ്ക഻ൽ  ID നമ്പർ   

19.  
വ഼ട഻ീലലങ്ക഻ൽ, ഏീരങ്ക഻ലഽം സർക്കഺർ  ഭവന 
പദ്ധര഻യ഻ൽ  അുപക്ഷ നൽക഻യ഻ട്ടുീടങ്ക഻ൽ 
ആയര഻ന്ീറ അവസ്ഥ 

1) ല഻േ഻ലഽട്    

2) ന഻രസ഻ച്ചു   

3) അറ഻യ഻ലല   
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10.  
20.  കഽടഽംബം ഏീരങ്ക഻ലഽം ആുരഺഗ്ൿ പദ്ധര഻യ഻ൽ  രജ഻േർ 

ീെയ്ര഻ട്ടുുടഺ? 

1) ആയഽഷ്മഺൻ ഭഺരത് PMJAY  

2) സംസ്ഥഺന ആുരഺഗ്ൿ പദ്ധര഻   

3) മറ്റ് ആുരഺഗ്ൿ പദ്ധര഻   

4) രജ഻േർ ീെയ്ര഻ട്ട഻ലല  

21.  ആയഽഷ്മഺൻ ഭഺരത് PMJAY അംഗ്മഺീണങ്ക഻ൽ   
ഫഺമ഻ല഻ ീഹൽത്ത് കഺർഡ് നമ്പർ :  

  

11.  

22.  കഽടഽംബത്ത഻ീല ഏീരങ്ക഻ലഽം അംഗ്ത്ത഻നഽ സർക്കഺർ 
പദ്ധര഻യ഻ൽ ീപൻഷൻ ലഭ഻ക്കഽന്നഽുടഺ?  

1) വഺർദ്ധകൿകഺല ീപൻഷൻ   

2) വ഻ധവഺ ീപൻഷൻ  

3) ഭ഻ന്നുശഷ഻ ീപൻഷൻ   

4) ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല  

23.  
വഺർദ്ധകൿകഺല ീപൻഷൻ ആീണങ്ക഻ൽ, ീപൻഷൻ 
പദ്ധര഻ 

1) NSAP  

2) സംസ്ഥഺന ീപൻഷൻ സ്ക഼ം  

24.  വ഻ധവഺ ീപൻഷൻ ആീണങ്ക഻ൽ, ീപൻഷൻ പദ്ധര഻  
1) NSAP   

2) സംസ്ഥഺന ീപൻഷൻ സ്ക഼ം  

25.  ഭ഻ന്നുശഷ഻ ീപൻഷൻ ആീണങ്ക഻ൽ, ീപൻഷൻ പദ്ധര഻ 
1) NSAP   

2) സംസ്ഥഺന ീപൻഷൻ സ്ക഼ം  

12.  

26.  
ഏീരങ്ക഻ലഽം അംഗ്ത്ത഻ന് MGNREGS-ൽ ീരഺഴ഻ൽ 
ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുുടഺ? 

1) ഉട്   2) ഇലല  

27.  ഉീടങ്ക഻ൽ ീരഺഴ഻ൽ കഺർഡ് നമ്പർ  

28.  കഴ഻ഞ്ഞ രഽ വർഷത്ത഻ൽ  
MGNREGS-ൽ ലഭ഻ച്ച ീരഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങൾ 

 

29.  
MGNREGS-ൽ ീരഺഴ഻ൽ ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ീലലങ്ക഻ൽ  
ആയര഻ീെ കഺരണം 

1) അറ഻വ഻ലലഺയ്മ   

2) ുജഺബ് കഺർഡ് ലഭ഻ക്കഺത്തര഻നഺൽ   

3) ീരഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പട്ടു, ലഭ഻ച്ച഻ലല  

4) ീരഺഴ഻ൽ ആവശൿീപ്പട്ട഻ലല  

13.  

30.  
കഽടഽംബത്ത഻ീല ആർീക്കങ്ക഻ലഽം  
ൂനപഽണൿ പര഻ശ഼ലനം ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുുടഺ? 

1) ഉട്   2) ഇലല   

31.  ഉീടങ്ക഻ൽ, ഏരഽ പദ്ധര഻യ഻ലാീട ലഭ഻ച്ചു? 

1) DDUGKY   

2) PMKVY   

3) PMEGP   

4) മുറ്റീരങ്ക഻ലഽം   

14.  32.  വ഼ട്ട഻ൽ ശൗെഺലയമഽുടഺ? 1) ഉട്  2) ഇലല  

15.  

33.  ീമഺൂബൽ നമ്പർ :  

34.  ീമഺൂബൽ നമ്പർ ആരഽുടരഺണ് ? 
1) വ഼ട്ട഻ീല അംഗ്ത്ത഻ീെ  

2) മറ്റുള്ളവരഽീട  

16.  
35.  ഏീരങ്ക഻ലഽം ഭക്ഷൿസഽരക്ഷ പകഺരം  

ുറഷൻ ലഭ഻ക്കഽന്നഽുടഺ? 

1) NFSA  

2) മറ്റ് പദ്ധര഻  

3) ലഭൿമലല  

36.  ുറഷൻ കഺർഡ് നമ്പർ  

17.  
37.  

ഉത്തരം നൽകഽന്ന വൿക്ത഻യഽീട  ുപര് : 
(പട്ട഻കയ഻ൽ ഉള്ള വൿക്ത഻ീയങ്ക഻ൽ മഺരം)  

38.  
ഉത്തരം നൽകഽന്ന വൿക്ത഻യഽീട  ുപര് : 
(പട്ട഻കയ഻ൽ ഇലലഺത്ത വൿക്ത഻ീയങ്ക഻ൽ)  

 

 ഒപ്പ്: 

ത഼യത഻: വ഻.ഇ.ഒ യഽീെ ുപര്: 

 
ുമൽ വ഻വരങ്ങൾ ഇുന്ന ദ഻വസം ുപഺർട്ടല഻ൽ അുപ്ലഺഡ് ീെയ്രഽ. 
 
 
 
 
ത഼യത഻: 

ഒപ്പ്: 
 
സ്റ്റഺറ്റ഻സ്റ്റ഻ക്കൽ ഇൽീവസ്റ്റ഻ുഗറ്ററഽീെ ുപര്: 

 


