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സെൻെെ് 2021: ഹൗെ്്ഹോൾഡ ്്�ോദ്ോവലി നിർ്ദേശം

സെൻെെ് 2021-ൽ പസകെടുക്ുന്നതിന ്നിങ്ങസള ൊധ്യമാവുന്നിടത്ാളം െഹായിക്ാൻ 
ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്ുന്നു. അതുസൊണ്ാണ് നിങ്ങൾക്് തപപ്പർ ഹൗെ്തഹാൾഡ് ത�ാദ്യാവലി 
പൂർ്ിയാക്ാൻ തവണ്ി ഈ നിർതദേശ കെപുെ്തെം ഞങ്ങൾ ഉണ്ാക്ിയിരിക്ുന്നത്. 
ഹൗെ്തഹാൾഡ് ത�ാദ്യാവലിയിസല ത�ാദ്യങ്ങളുസടയു ം, വ്യക്ി 1 - നുള്ള വ്യക്ിപരമായ 
ത�ാദ്യങ്ങളുസടയു ം, െന്ദർശെർക്ുള്ള ത�ാദ്യങ്ങളുസടയു ം നിർതദേശങ്ങളുസട പരിഭാഷയാണ് ഇത്. 

നിങ്ങൾക്് തവണസമകെിൽ വ്യക്ി 1 - നുള്ള പരിഭാഷ തസന്ന വ്യക്ി 2 മുതൽ വ്യക്ി 5 വസര 
അവരവരുസട വ്യക്ിപരമായ ത�ാദ്യങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്ാൻ െഹായിക്ുന്നതിന് ഉപതയാ്രിക്ാം 
ൊരണം വ്യക്ി 1 - സറെ ആവർ്നമാണ് ഇവ.

ദയവു സ�യ്ത് നിങ്ങളുസട ഉ്രങ്ങൾ ഈ കെപ്പുെ്തെ്ിൽ എഴുതരുത്. നിങ്ങൾക്് 
ഇതുവരയു ം ഹൗെ്തഹാൾഡ് ത�ാദ്യാവലി െിട്ിയിട്ിസലെകെിൽ 0800 587 2021 എന്ന നമ്പരിൽ 
ലാൻത്രവേജ് കലനിൽ വിളിച്ു ഗപതത്യെമായി അയച്ു തരാൻ ആവശ്യസപ്പടാം. 

നിങ്ങളുസെ ഉത്തരങ്ങൾ ഹൗെ്്ഹോൾഡ് ്�ോദ്ോവലിയിൽ ഇംഗ്ലീഷി്ലോ സവൽഷി്ലോ 
എഴു്േണ്ടേോണ്

നിങ്ങൾക്് െൂടുതൽ െഹായം തവണസമകെിൽ ലാൻത്രവേജ് കലനിൽ െൂടി ഒരു ദവേിഭാഷിതയാട് 
െംൊരിക്ാം.

ലാൻത്രവേജ് കലൻ ടീമിന ്നിങ്ങസള മറ്ു പല രീതിയിലും െഹായിക്ാൻ ൊധിക്ു ം. 
ഉദാഹരണ്ിന,് നിങ്ങളുസട ഹൗെ ്തഹാൾഡിൽ അഞ്ിൽ ഏസെ ആളുെൾ ഉസണ്കെിൽ 
നിങ്ങൾക്് ഒരു ഹൗെ് തഹാൾഡ് തുടർച് ത�ാം അയച്ു തരാൻ അവർക്ു െഴിയു ം.

സെൻെെ് 2021-ൽ പസകെെുക്ുന്നേിന ്നിങ്ങൾ ക് ്നന്ി.



ii

സെൻെെ് 2021: നിങ്ങൾ അറിഞ്ിരി്ക്ണ്ട കോര്ങ്ങൾ

സെൻെെ് എന്ോണ്, അേോരോണ് നെത്തുന്നേ് ? 
സെൻെെ് എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ിലും സവയ്ൽെിലും ഉള്ള ജനങ്ങളുസടയു ം ഹൗെ് തഹാൾഡുെളുസടയു ം 
ഒരു �ിഗതം രൂപീെരിക്ാൻ തവണ്ി ഓതരാ 10 വർഷ്ിലും നട്ുന്ന െർതവ ആണ്. ഇത് നിങ്ങളുസട 
ഗപാതദശിെ സപാതുതെവനങ്ങൾക്ുള്ള പദ്ധതിയു ം നിതഷേപവും രൂപീെരിക്ാൻ ൊഹായിക്ു ം.
UK-സയ പറ്ിയുള്ള ഒരു വ്യക്മായ �ിഗതം രൂപീെരിക്ാൻ തവണ്ി, മറ്് സ്റാറ്ിസ്റിെ്െ് െംഘടനെതളാസടാപ്പം 
ഗപവർ്ിച്ുസൊണ്്, ഇംഗ്ലണ്ിലും സവയ്ൽെിലും ഉളള സെൻെെ് െംഘടിപ്പിക്ുന്നതു ം 
നട്ിപ്പിക്ുന്നതു ം The Office for National Statistics (തദശീയ സ്ിതിവിവരക്ണക്് ഓ�ീെ് ) (ONS) 
ആണ്. ഞങ്ങൾ യുസെ പാർളസമറെറിതലക്് തനരിട് ്െിതപ്പാർട്് സ�യുന്നു എന്നാൽ ഒരു രാഷ്ഗടീയ പാർട്ിക്ു ം 
തവണ്ി ഞങ്ങൾ ഗപവർ്ിക്ുന്നിലെ.

സെൻെെ് എസന്ന എങ്ങസന െഹോയിക്ു ം ? 
ഗപാതദശിെ അധിെൃതർ സതാട്് ധർമ്മ സ്ാപനങ്ങൾ വസരയുള്ള പല സ്ാപനങ്ങളും, സെൻെെ് 
വിവരങ്ങൾ ഉപതയാ്രിച്ാണ് നമുക് ്തവണ്ുന്ന ്രതാ്രതം, വിദ്യാഭ്യാെം, ആതരാ്ര്യപരിപാലനം തുടങ്ങിയ 
തെവനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്ുന്നത്.
ഇതിൽ ിപസകെടുക്ുന്നതിലൂസട നിങ്ങൾക്ു ം നിങ്ങളുസട െമൂഹ്ിനു ം, ഇന്നു ം ഭാവിയിലും ആവശ്യമായ 
തെവനങ്ങൾ ലഭിക്ുന്നുസണ്ന്ന് ഉെപ്പ് വരു്ാൻ നിങ്ങൾ െഹായിക്ു ം.

ഞോൻ ഇേിൽ പസകെെുക്ണ്�ോ ? 
നിങ്ങൾ സെൻെെ് പൂർ്ിയാതക്ണ്ത് നിയമഗപൊരം അനിവാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ 
പസകെടുക്ാതിരിക്ുെതയാ സതറ്ായ വിവരങ്ങൾ നൽെുെതയാ സ�യ്താൽ നിങ്ങളിൽ  നിന്ന ്£1000 വസര 
പിഴ ഈടാക്ാം. �ില ത�ാദ്യങ്ങൾ തെവേച്ാനുെരണം സ�യാം എന്നു വ്യക്മാക്ിയിട്ുണ്് - ഇവയ്ക്് 
മെുപടി നല്െിയിസലെകെിലും െുറ്മലെ.

എങ്ങസനയോണ് ഞോൻ പസകെെു്ക്ണ്ടേ് ? 
ഹൗെ്തഹാൾഡ് ത�ാദ്യാവലി തപപ്പെിൽ പൂരിപ്പിക്ാൻ ഈ ലഘുതലഖ ഉപതയാ്രിക്ുെ. ദയവായി 
നിങ്ങളുസട ഉ്രങ്ങൾ ഈ സെൻെെ് ത�ാദ്യാവലി മാർഗ്ഗനിർതദേശ ലഘുതലഖയിൽ എഴുതരുത്. 
എന്നിട്് പൂർ്ിയാക്ിയ ്ഹൗെ്തഹാൾഡ് ത�ാദ്യാവലി മുൻെൂട്ി പണമടച് െവെിൽ ഞങ്ങൾക്് മടക്ി 
അയക്ുെ.

എ്്ോഴോണ് ഞോൻ ഇേ് സ�്യേണ്ടേ് ? 
നിങ്ങൾ നൽെുന്ന വിവരങ്ങൾ, സെൻെെ് ദിവെം, അതായത്, ഞായൊഴ്� 21 മാർച്് 2021-ന ്
നിങ്ങളുസട ഹൗെ് തഹാൾഡിൽ ഉള്ളവസരപ്പറ്ിയായിരിക്ണം. നിങ്ങളുസട ത�ാദ്യാവലി ഈ ദിവെതമാ 
അതിന ്തശഷം എഗതയു ം സപട്തന്നാ ദയവായി പൂർ്ിയാക്ുെ.

്�ോദ്ോവലിയിൽ ഞോൻ ആസരസയോസക്യോണ് ഉൾസ്െു്ത്തണ്ടേ് ? 
ഹൗെ്തഹാൾഡ് ത�ാദ്യാവലിയിൽ ഈ വ്യക്ി്രതമായ ത�ാദ്യങ്ങൾക്് നിങ്ങൾ മെുപടി പെയണം:
• സ്ിരമായിട് ്നിങ്ങതളാസടാപ്പം താമെിക്ുന്നവസരയു ം അസലെകെിൽ നിങ്ങളുസട തമൽവിലാെം 

അവരുസട െുടുംബ വീടായി െണക്ാക്ുന്നവസരയു ം 
• താൽൊലിെമായി വീട്ിൽ ഇലൊ്വസര, ഉദാഹരണ്ിന,് അെന്നു താമെിക്ുന്ന വിദ്യാർഥിെൾ 

അസലെകെിൽ െ്െൂൾെുട്ിെൾ

• UK-ൽ താമെിക്ുന്നവരു ം തവസെ തമൽവിലാെം ഇലൊ്തിനാൽ താൽൊലിെമായി നിങ്ങതളാസടാപ്പം 
നിൽക്ുെയു ം സ�യുന്നവസര 

• UK-യ്ക്ു പുെ്ു നിന്നു വന്നവരു ം മൂന്ന ്മാെതമാ അതിൽ െൂടുതതലാ െമയം ഈ 
രാജ്യ്് നിൽക്ുെയു ം സ�യുന്നതായ ആസരകെിലും നിങ്ങതളാസടാപ്പം താൽൊലിെമായി 
താമെിക്ുന്നുസണ്കെിൽ അവസരയു ം

െന്ദർശെസരപ്പറ്ി പൂരിപ്പിക്ാൻ തവസൊരു വിഭാ്രം ഉണ്് - അതായത്, സെൻെെ് ദിന്ിൽ - 
ഞായാൊഴ്� 21 മാർച്് 2021-ന ്രാഗതി നിങ്ങതളാസടാപ്പം ആസരകെിലും നിൽക്ുന്നുസണ്കെിൽ അവസരയു ം.

എസറെ വിവരങ്ങൾ െുരക്ിേവും രഹെ്വും ആ്ണോ ? 
നിങ്ങൾ നൽെുന്ന െവേൊര്യ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ െുരഷേിതമായി െൂഷേിക്ു ം. അത് ഞങ്ങൾ 
എങ്ങസനയാണ് സ�യുന്നത് എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾക്് ഈ ്ലഘുതലഖയുസട പുെെിലുള്ള െവേൊര്യ തനാട്ീെ ്
ൊണുെ. ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ ഞങ്ങളുസട പൂർണ്ണമായ െവേൊര്യ ഗപെ്താവന ൊണണസമകെിൽ  
census.gov.uk തനാക്ുെ. 



തപജ് 1

ഓൺകലനിൽ പൂർ്ിയാക്ുെ

www.census.gov.uk
നിങ്ങളുസട ഹൗെ്തഹാൽഡ് ഗപതവശന 
തൊഡ് ഇതാണ്:

അസലെകെിൽ ഈ തപപ്പർ ത�ാദ്യാവലി പൂരിപ്പിക്ുെ.

ഗപസ്ാവന
എസറെ ഉ്മമായ അെിവിനു ം വിശവോെ്ിനു ം  
അനുെൃതമായാണ് ഈ ത�ാദ്യാവലി 
പൂർ്ിയാക്ിയിരിക്ുന്നത.്

നിങ്ങളുസട തമൽവിലാെം സതറ്ാസണകെിതലാ വിട്ു 
തപായിട്ുസണ്കെിതലാ ശരിയായ തമൽവിലാെം താസഴ 
എഴുതുെ:

സെൻെെ് നട്ാൻ ഞങ്ങൾക്് നിങ്ങളുസട 
െഹായം തവണം, ൊരണം അത് ്രതാ്രതം, 
വിദ്യാഭ്യാെം, ആതരാ്ര്യപരിപാലനം തുടങ്ങിയ 
തെവനങ്ങൾക്ുള്ള പദ്ധതിെൾ തയാൊക്ാനുള്ള 
വിവരങ്ങൾ തശഖരിക്ുന്നതിന് െഹായിക്ു ം.

എലെോ ഹൗെ് ്ഹോൾഡുകളും 21 �ോർച്് 2021-്നോ 
അസലെകെിൽ അേിനു ്ശഷം എതേയു ം ്വഗം 
സെൻെെ ്പൂർത്തിയോക്ണം. 

നിങ്ങൾക്് ഓൺകലനിൽ ത�ാദ്യാവലി 
പൂർ്ിയാക്ാനാണ് താല്പര്യം എകെിൽ:

1.  www.census.gov.uk-ൽ തപാവുെ
2. ത�ാദ്യാവലിയുസട മുൻഭാ്ര്് ഹൗെ്തഹാൽഡ് 

ഗപതവശന തൊഡ് തരഖസപ്പടു്ുെ.

3. ത�ാദ്യങ്ങൾക്് ഉ്രം നൽെിയിട് ്
െമർപ്പിക്ുെ. 

പസകെെുക്ുന്നേിന് നിങ്ങൾ ക്് നന്ി.

സഗപാസ�െർ െർ Ian Diamond
തദശീയ സ്ിതി വിവരശാെ്ഗത നിപുണൻ

നിങ്ങളുസട വിവരങ്ങൾ നിയ�തപകോരം 
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നിങ്ങൾ സെൻെെിൽ പസകെടുക്ുെ എന്നത ്നിയമഗപൊരം 
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സ�യാം എന്നു വ്യക്മാക്ിയിട്ുണ് ്- ഇവയക്് ്മെുപടി 
നൽെിയിസലെകെിലും െുറ്മലെ.

നിങ്ങളുസട എന് വലപ്പ് നഷ്ടസപ്പട്ു തപായിട്ുസണ്കെിൽ  
നിങ്ങളുസട പൂർ്ിയാക്ിയ ത�ാദ്യാവലി ഇവിസട മടക്ി 
അയയ്ക്ുെ: 
FREEPOST Census 2021

എവിസട നിങ്ങൾ ക് ്െഹായം ലഭിക്  ും:
www.census.gov.uk/help
തൊണ്ാെ്ട് സെൻെർ 0800 169 2021
NGT (18001) 0800 169 2021
ഭാഷാ സഹല്പ്കലൻ 0800 587 2021
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ഈ ്�ോദ്ോവലി പൂർത്തിയോക്ി �െക്ി അയ്ക്ണ്ടേ ്ഹൗെ ്്ഹോൾഡറുസെ ഉത്തരവോദിേ്വ�ോണ്.

ഹൗെ് ്ഹോൾഡർ എന്നത് ഈ വിലാെ്ിൽ താമെിക്ുന്ന അസലെകെിൽ നിലവിലുള്ള ആളാണ്:

• താമെിക്ുന്നിടസ് ഉടമ /വാടെക്ാരൻ (അസലെകെിൽ െംയുക് ഉടമ / വാടെക്ാരൻ) െൂടാസത / അസലെകെിൽ

• ഹൗെ് തഹാൾഡ് ബിലെുെൾ അടക്ുന്നതിനു ം �ിലവുെൾ വഹിക്ുന്നതിനു ം ഉ്രവാദിതവേം ഉള്ള ആൾ (അസലെകെിൽ 
െംയുക്മായ ഉ്രവാദിതവേം)

ഒരു ഹൗെ് ്ഹോൾഡ ്എന്നാൽ:

• ഒറ്യ്ക്് ജീവിക്ുന്ന ഒരാൾ; അസലെകെിൽ

• പാ�െ ൌെര്യങ്ങൾ, ഭഷേണമുെി, െവേീെരണ മുെി എന്നിവ ഒന്നിച്ു പകെിട് ്ഒരു വിലാെ്ിൽ താമെിക്ുന്ന ഒരു െൂട്ം 
ആളുെൾ (ബന്ുക്ൾ ആയിരിക്ണസമന്ന് നിർബന്മിലെ)

ഈ ്�ോദ്ോവലിയിൽ ഞോൻ എന്ോണ് പൂർത്തിയോ്ക്ണ്ടേ ്?

•  ഈ ഹൗെ് തഹാൾഡിസനയു ം അതിസല താമെ സൌെര്യങ്ങസളയു ം െുെിച്ുള്ള 3 - 6 ്പജൂകളിൽ ഉള്ള ഹൗെ് 
്ഹോൾഡ ്്�ോദ്ങ്ങൾ.

•  ഈ ഹൗെ് തഹാൾഡിൽ ൊധാരണയായി താമെിക്ുന്ന ഓതരാ വ്യക്ിെസളയു ം െുെിച്ുള്ള 7 - 31 ്പജൂകളിസല 
വ്ക്ിഗേ ്�ോദ്ങ്ങൾ.
3 മാെതമാ അതിൽ െൂടുതതലാ ൊലമായി UK -ൽ അവരുസട ൊധാരണ വിലാെ്ിൽ താമെിക്ുന്ന, അസലെകെിൽ, 
താമെിക്ാൻ ഉതദേശിക്ുന്ന എലൊ വ്യക്ിെളും ഈ ത�ാദ്യ്ിൽ ഉൾസപ്പടുന്നു.

•  പുറകിസല ്പജിൽ ഉള്ള െന്ർശകർക്് ്വണ്ടിയുള്ള ്�ോദ്ങ്ങൾ (്പജ ്32) 21 മാർച്് 2021- ന ്രാഗതിയിൽ ഈ 
ഹൗെ് തഹാൾഡിൽ തങ്ങിയിട്ുള്ള മറ്ാളുെൾക്് തവണ്ിയുള്ളതാണ്.
ആസരയു ം വിട്ുതപായിട്ിലെ എന്നു ഉെപ്പാക്ാൻ തവണ്ി ഈ ഹൗെ് തഹാൾഡിൽ രാഗതിയിൽ തങ്ങിയിട്ുള്ളവസരയു ം 
ഉൾസപ്പടുത്ണ്ുത് ഗപാധാനമാണ്. UK - ൽ മസറ്വിസടസയകെിലും ൊധാരണയായി താമെിക്ുന്നവസരയു ം അവരുസട 
പതിവ് വിലാെ്ിൽ സെൻെെ് ത�ാദ്യാവലിയിൽ ഉൾസപ്പടു്ണം.

ഈ ്�ോദ്ോവലിയിൽ ആസരസയോസക് ഉൾസ്െുത്തണം എന്നേിസന പറ്ിയുള്ള കൂെുേൽ 
വിവരങ്ങൾ ഇേി്നോസെോ്�ുള്ള ലലീസലെറ്ിൽ കസണ്ടത്തോം.

എനിക് ്അധികം ്�ോദ്ോവലികൾ ്വണ്ടി വരു്�ോ ?

•  ഈ ഹൗെ് തഹാൾഡിൽ 5-ൽ െൂടുതൽ ആളുെൾ ഉസണ്കെിതലാ, രാഗതിയിൽ 3-ൽ െൂടുതൽ െന്ദർശെർ ഉസണ്കെിതലാ, 
നിങ്ങൾക്് മുഴുവൻ ത�ാദ്യാവലിയു ം ഓൺകലനിൽ പൂർ്ിയാക്ാം, അസലെകെിൽ ഈ ത�ാദ്യാവലി പൂരിപ്പിച് തശഷം 
ഒതന്നാ അതിൽ െൂടുതതലാ തുടർ ത�ാദ്യാവലിെൾ ആവശ്യസപ്പടുവാനായി ഞങ്ങളുമായി ബന്സപ്പടാം.

•  ഈ ഹൗെ് തഹാൾഡിസല ഏസതകെിലും ഒരു അം്ര്ിന ്ഹൗെ് തഹാൾഡിസല മറ്ുള്ളവതരാട് അവരുസട െവേന്ം 
വിവരങ്ങൾ സവളിസപ്പടു്ാൻ ആഗ്രഹിക്ുന്നിസലെകെിൽ, നിങ്ങൾക്് വ്യക്ി്രത ത�ാദ്യാവലി അഭ്യർഥിക്ാം. ഈ 
ത�ാദ്യാവലിയിസല ഹൗെ് തഹാൾഡ് ത�ാദ്യങ്ങളിൽ (H1 മുതൽ H14 വസര) ഈ ആളുെസള ഉൾസപ്പടു്ാൻ മെക്രുത്, 
എന്നാൽ അവരുസട വ്യക്ി്രത ത�ാദ്യങ്ങൾ ശൂന്യമായിട് ്ഇടുെ (1 മുതൽ 51 വസര).

•  ഈ വിലാെ്ിൽ ഒന്നിൽ െൂടുതൽ ഹൗെ് തഹാൾഡുെൾ ഉസണ്കെിൽ അധിെ ഹൗെ് തഹാൾഡ് ത�ാദ്യാവലിെൾ 
അഭ്യർഥിക്ാനായി ഞങ്ങളുമായി ബന്സപ്പടുെ.

അധിെ ത�ാദ്യാവലിെൾ നിങ്ങൾക് ്ഓൺകലനിൽ www.census.gov.uk - ൽ അഭ്യർഥിക്ാനാെും അസലെകെിൽ 0800 169 2021 
വിളിക്ുെ.

എസറെ ്�ോദ്ോവലി ഞോൻ എങ്ങസനയോണ് ശരിയോയി പൂരി്ി്ക്ണ്ടേ ്?

നിങ്ങൾ ഇവ സ�യേണം:

•  ഉ്രം നൽൊനായി നീല അസലെകെിൽ െെുപ്പ് മഷി ഉപതയാ്രിക്ുെ 

•  തബാെ്െിനുള്ളിൽ ശരി അടയാളമിട് ്നിങ്ങളുസട ഉ്രം ൊണിക്ുെ, ഇതുതപാസല:   

•   തബാെ്െുെൾക്ുള്ളിൽ വലിയഷേര്ിൽ എഴുതുെ,  
ഒരു തബാെ്െിൽ ഒരഷേരം വീതം, ഇതുതപാസല: 

•   തബാെ്െ് പൂരിപ്പിച്ു സൊണ് ്ഏസതകെിലും സതറ്ുെൾ  

തിരു്ുെ, ഇത് തപാസല:    അസലെകെിൽ ഇതുതപാസല:

•   ഒരു വാക്് ഒരു വരിയിൽ സൊള്ളിക്ാൻ െഴിയാ്തപ്പാൾ അടു് വരിയിതലക്്  
തുടരുെ (ൊദ്ധ്യമാസണകെിൽ), ഇതുതപാസല:

•    ൽ തപാെുെ  നിർതദേശങ്ങൾ അനുെരിക്ുെ, നിങ്ങൾ ഉ്രം നൽതെണ്ാ് ത�ാദ്യങ്ങളും തപജുെളും ശൂന്യമായി 
ഇടുെ; ഏസതകെിലും അടയാളങ്ങതളാ വരെതളാ ഉ്രങ്ങളായി സതറ്ിദ്ധരിക്സപ്പടാം
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നിങ്ങൾ േുെങ്ങുന്നേിനു �ുൻപ്



തപജ് 3

ആരോണ ്െോധോരണ ഇവിസെ േോ�െിക്ുന്നേ് ?

  ബാധെമായസതലൊം ശരി അടയാളം ഇടുെ. ആസരസയാസക് ഉൾസപ്പടു്ണം എന്നതിസന പറ്ി െൂടുതൽ ഉപതദശ്ിനായി, 
ഇതിതനാസടാപ്പമുള്ള ലീസലെറ്് തനാക്ുെ

 ഞാൻ, ഇസതസറെ സ്ിരമായ അസലെകെിൽ െുടുംബ വീടാണ്

 21 മാർച്് 2021-തനാ അതിന ്മുൻതപാ ജനിച് പകൊളിെളും, െുട്ിെളും, െുഞ്ുങ്ങളും ഉൾസപ്പടുന്ന െുടുംബ അം്രങ്ങൾ

 വിദ്യാഭ്യാെ ൊല്് വീട്ിൽ നിന്നു ം അെന്നു താമെിക്ുന്ന വിദ്യാർഥിെളും െൂടാസത/അസലെകെിൽ െ്െൂൾ െുട്ിെളും

 വീട്ിസല െഹവാെി, വാടെക്ാർ, വീട്ിൽ െൂസട താമെിക്ുന്ന വാടെക്ാർ

 ൊധാരണ UK-ക്് പുെ്ു ജീവിക്ുെയു ം, 3 മാെതമാ അതിൽ അധിെതമാ നാളുെൾ UK-ൽ താമെിക്ുെയു ം സ�യുന്ന ആളുെൾ

 വീട്ിൽ നിന്നെന്നു UK-ൽ തജാലി സ�യുന്നവർ, അസലെകെിൽ ൊയുധ തെനയിസല അം്രങ്ങൾ, ഇതവരുസട സ്ിരമായതതാ അസലെകെിൽ 
െുടുംബ വീതടാ ആസണകെിൽ

 12 മാെ്ിൽ െുെഞ് ൊലത്ക്് താൽൊലിെമായി UK-ക്ു പുെ്ു തപായവർ

 ൊധാരണ UK-ൽ താമെിക്ുന്നവരു ം എന്നാൽ UK-ൽ സ്ിരമായ വിലാെം ഇലൊസത താൽക്ാലിെമായി െൂസട തങ്ങുന്നവർ, 
ഉദാഹരണ്ിന്, ബന്ുക്ൾ, െുഹൃ്ുക്ൾ

 താൽക്ാലിെമായി വീട്ിൽ നിന്നു ം അെന്നു നിൽക്ുന്ന ആളുെൾ ഉൾസപ്പസട, ൊധാരണ ഇവിസട താമെിക്ുന്ന മറ്് ആളുെൾ

 അസലെകെിൽ ൊധാരണയായി ഇവിസട ആരു ം  
താമെിക്ുന്നിലെ, ഇസതാരു രണ്ാം വിലാെതമാ അവധിക്ാല വെതിതയാ ആണ്  ൽ തപാെുെH4

്�ോദ്ം H1-ൽ നിങ്ങൾ ഉൾസ്െുത്തിയ എലെോവസരയു ം കൂട്ു്്ോൾ എതേയോളുകൾ െോധോരണയോയി ഇവിസെ േോ�െിക്ുന്നു ?

്�ോദ്ം H4-ൽ ഉള്ള ആളുകസള �ോതേം എണ്ിയോൽ, 21 �ോർച്് 2021 രോതേിയിൽ എതേ ്പരോണ ്ഇവിസെ േങ്ങുന്നേ് ?

 പുെെിസല തപജിൽ ഉള്ള, െന്ദർശെർക് ്തവണ്ിയുള്ള ത�ാദ്യങ്ങൾക്് (തപജ് 32) മെുപടി നൽൊൻ മെക്രുത്

 ആരു ം ഇവിസട ൊധാരണയായി താമെിക്ുന്നിസലെകെിൽ (െന്ദർശെർ മാഗതം ഇവിസട താമെിക്ുന്നു)  ൽ തപാെുെH7

്�ോദ്ം H2-ൽ എണ്ിയ എലെോവർക്ു ം പുറസ�, 21 �ോർച്് 2021 രോതേിയിൽ ്വസറ ആരോണ ്ഇവിസെ േങ്ങിയേ് ?
ഈ ആളുകസള െന്ർശകരോയി കണക്ോക്ുന്നു. കുട്ികസളയു ം കുഞ്ുങ്ങസളയു ം ഉൾസ്െുത്തോൻ �റക്രുേ്.

 ബാധെമായസതലൊം ശരിയടയാളം ഇടുെ

 UK-ൽ മസറ്വിസടസയകെിലും താമെിക്ുന്ന ആളുെൾ, ഉദാഹരണ്ിന,് ആൺ / സപൺ െുഹൃ്ുക്ൾ, െുഹൃ്ുക്ൾ, ബന്ുക്ൾ

 ഇത ്അവരുസട രണ്ാം വിലാെം ആയതിനാൽ ഇവിസട താമെിക്ുന്നവർ, ഉദാഹരണ്ിന്, തജാലി െംബന്മായി. അവരുസട 
സ്ിരമായ അസലെകെിൽ െുടുംബ വീട് മസറ്വിസടതയാ ആണ്

 ൊധാരണ UK-ക്് പുെ്ു ജീവിക്ുെയു ം, 3 മാെ്ിന് താസഴ ആയിട്് UK-ൽ നിൽക്ുെയു ം സ�യുന്ന ആളുെൾ

 വിതനാദെഞ്ാര്ിനായി ഇവിസട വന്ന ആളുെൾ

 അസലെകെിൽ 21 മാർച്് 2021 രാഗതിയിൽ ഇവിസട െന്ദർശെർ ആരു ം തങ്ങുന്നിലെ  ൽ തപാെുെH6

നിങ്ങളിൽ നിന്നു ം േുെങ്ങി, ്�ോദ്ം H2-ൽ ഉൾസ്െുത്തിയ കുട്ികൾ, കുഞ്ുങ്ങൾ, വോെകക്ോർ  
എന്നിവർ അെങ്ങുന്ന, എലെോ ആൾക്ോരുസെയു ം ്പരുകൾ പട്ികയിൽ എഴുേുക.

 ഈ ഹൗെ ്തഹാൾഡിസല ഒരം്രം വ്യക്ി്രത ത�ാദ്യാവലി ആവശ്യസപ്പടുെയാസണകെിൽ അവരുസട തപരിനടു്ുള്ള 
തബാെ്െിൽ ശരി അടയാളം ഇടുെ, എന്നിട് ്അവർക്ുള്ള 1 മുതല് 51 വസരയുള്ള വ്യക്ി്രത ത�ാദ്യങ്ങൾ 
ശൂന്യമായി ഇടുെ

5-ൽ െൂടുതൽ ആളുെൾ ഉസണ്കെിൽ, മുഴുവൻ ത�ാദ്യാവലിയു ം ഓൺകലനിൽ പൂർ്ിയാക്ുെ, അസലെകെിൽ തുടർ ത�ാദ്യാവലിെൾ 
ആവശ്യസപ്പടുവാനായി ഞങ്ങളുമായി ബന്സപ്പടുെ.

വ്ക്ിഗേ 
്�ോദ്ോവലി 

ആവശ്സ്്ട്ോ ?

ആദ്യ നാമം അവൊന നാമം
നിങ്ങൾ 
(വ്യക്ി 1)

വ്യക്ി 2

വ്യക്ി 3

വ്യക്ി 4

വ്യക്ി 5

H3

H1

H2

H4

H5

ഹൗെ് ്ഹോൾഡ് ്�ോദ്ങ്ങൾ
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ഈ ഹൗെ ്്ഹോൾഡിസല അംഗങ്ങൾ എങ്ങസന അ്ന്ോന്ം ബന്ധസ്ട്ിരിക്ുന്നു ? അംഗങ്ങൾ േമ്ിൽ ബന്ധസ�ോന്നു�ിലെ എകെിൽ 
"ബന്ധ�ിലെ" എന്ന ്ബോകെ്ിൽ ശരിയെയോള�ിെുക.

 ത�ാദ്യം H3-ൽ (തപജ ്3) ഉപതയാ്രിച് അതത ഗെമ്ിൽ, ഇവിസട ൊധാരണ താമെിക്ുന്ന എലൊവരുസടയ  ും തപര് ഓതരാ തൊള്ിസറെയ  ും 
മുെളിൽ എഴുതുെ. െുട്ിെൾ, െുഞ്ുങ്ങൾ, വ്യക്ി്രത ത�ാദ്യാവലി അഭ്യർത്ിച്വർ, എന്നിവസര ഉൾസപ്പടു്ാൻ ഓർമ്മിക്ുെ

 ഈ ഹൗെ് തഹാൾഡിസല ഓതരാ വ്യക്ിക്ു ം മറ്് അം്രങ്ങളുമായുള്ള ബന്ം ൊണിക്ാൻ ഒരു തബാെ്െിൽ ശരിയടയാളമിടുെ

 പതിവായി ആരു ം ഇവിസട തമാെിക്ാതിരിക്ുെയു ം, െൂടാസത  
21 മാർച്് 2021 രാഗതിയിൽ ഇവിസട െന്ദർശെർ ആരു ം തങ്ങാതിരിക്ുെയു ം സ�യ്താൽ  ൽ തപാെുെH7

വ്ക്ി 2 എങ്ങസനയോണ്  
ഈ വ്ക്ിയു�ോയി 
ബന്ധസ്ട്ിരിക്ുന്നേ:്

വ്ക്ി 3 എങ്ങസനയോണ്  
ഈ വ്ക്ിയു�ോയി 
ബന്ധസ്ട്ിരിക്ുന്നേ:്

ത�ാ ദ്യം H3 -സല തപാസല 
വ്യക്ി 1- സറെ തപര് 
ഇവിസട നൽെുെ

നിങ്ങൾ ഒറ്ക്ാണ്
തമാെിക്ുന്നസതകെിൽ 
H7-തലക് ്തപാെുെ

വ്യക്ി 1- സറെ തപര്

വ്യക്ി 1- സറെ തപര്

ഉദോഹരണം:
2 മാതാപിതാക്ളും
3 െുട്ിെളും അടങ്ങിയ ഒരു ഹൗെ് 
തഹാൾഡിൽ അവർ എങ്ങസന 
ബന്സപ്പട്ിരിക്ുന്നു എന്ന്
ഇത് ൊണിക്ുന്നു

ഈ സെക്നിൽ 
എഴുേരുേ്

ഹൗെ് ്ഹോൾഡിസല 
അംഗങ്ങളുസെ വിവരങ്ങൾ 
േോസഴക്ോണുന്ന 
സെക്നിൽ നൽ കുക

വ്യക്ി 2- സറെ തപര് വ്യക്ി 3- സറെ തപര്

വ്യക്ി 2- സറെ തപര്

ഭർ്ാവ് അസലെകെിൽ ഭാര്യ

നിയമപരമായി രജിസ്റർ സ�യ്ത 
െിവിൽ പകൊളി

പകൊളി

മെൻ അസലെകെിൽ മെൾ

ഭാര്യയിതലാ ഭാർ്ാവിതലാ ജനിച് 
െുട്ി

െതഹാദരൻ അസലെകെിൽ െതഹാദരി 
(അർദ്ധെതഹാദരൻ അസലെകെിൽ 
അർദ്ധെതഹാദരി ഉൾസപ്പസട)

അർദ്ധെതഹാദരൻ അസലെകെിൽ 
അർദ്ധെതഹാദരി

അമ്മ അസലെകെിൽ അച്ൻ

രണ്ാനമ്മ അസലെകെിൽ രണ്ാനച്ൻ

തപരക്ുട്ി

അപ്പപൂപ്പൻ/അമ്മൂമ്മ

ബന്ം - മറ്ുള്ളവ

ബന്മിലൊ്വർ (വളർ്ു െുട്ി  
ഉൾസപ്പസട)

ഭർ്ാവ് അസലെകെിൽ ഭാര്യ

നിയമപരമായി രജിസ്റർ സ�യ്ത 
െിവിൽ പകൊളി

പകൊളി

മെൻ അസലെകെിൽ മെൾ

ഭാര്യയിതലാ ഭാർ്ാവിതലാ ജനിച് 
െുട്ി

െതഹാദരൻ അസലെകെിൽ െതഹാദരി 
(അർദ്ധെതഹാദരൻ അസലെകെിൽ 
അർദ്ധെതഹാദരി ഉൾസപ്പസട)

അർദ്ധെതഹാദരൻ അസലെകെിൽ 
അർദ്ധെതഹാദരി

അമ്മ അസലെകെിൽ അച്ൻ

രണ്ാനമ്മ അസലെകെിൽ രണ്ാനച്ൻ

തപരക്ുട്ി

അപ്പപൂപ്പൻ/അമ്മൂമ്മ

ബന്ം - മറ്ുള്ളവ

ബന്മിലൊ്വർ (വളർ്ു െുട്ി  
ഉൾസപ്പസട)

ഭർ്ാവ് അസലെകെിൽ ഭാര്യ

നിയമപരമായി െജിസ്റർ 
സ�യ്ത െിവിൽ പകൊളി

പകൊളി

മെൻ അസലെകെിൽ മെൾ

ഭാര്യയിതലാ ഭാർ്ാവിതലാ 
ജനിച് െുട്ി
െതഹാദരൻ അസലെകെിൽ 
െതഹാദരി (അർദ്ധെതഹാദരൻ 
അസലെകെിൽ അർദ്ധെതഹാദരി 
ഉൾസപ്പസട)

വ്ക്ി 2 എങ്ങസനയോണ്  
ഈ വ്ക്ിയു�ോയി 
ബന്ധസ്ട്ിരിക്ുന്നേ്:

ആദ്യ നാമം

അവൊന നാമം

ആദ്യ നാമം

അവൊന നാമം

ആദ്യ നാമം

അവൊന നാമം

ആദ്യ നാമം

അവൊന നാമം

ആദ്യ നാമം

അവൊന നാമം

MAIR ROBERT

JONES JONES

H6

1 1

1

2

ഹൗെ് ്ഹോൾഡ് ്�ോദ്ങ്ങൾ - േുെർച്
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വ്യക്ി 5 (Wil) വ്യക്ി 1-സറെയു ം  
(Mair) വ്യക്ി 2-സറെയു ം (Robert) 
മെനാണ,് െൂടാസത വ്യക്ി 
3-സറെയു ം (Martha) വ്യക്ി 4-സറെയു ം 
(Dylan) െതഹാദരനുമാണ.്

  5-ൽ െൂടുതൽ 
ആളുെൾ ഉസണ്കെിൽ, 
തുടർ ത�ാദ്യാവലിെൾ 
ആവശ്യസപ്പടുവാനായി 
ഞങ്ങളുമായി 
ബന്സപ്പടുെ

വ്ക്ി 4 എങ്ങസനയോണ്  
ഈ വ്ക്ിയു�ോയി 
ബന്ധസ്ട്ിരിക്ുന്നേ:്

വ്ക്ി 5 എങ്ങസനയോണ്  
ഈ വ്ക്ിയു�ോയി 
ബന്ധസ്ട്ിരിക്ുന്നേ:്

വ്യക്ി 4- സറെ തപര് വ്യക്ി 5- സറെ തപര്

വ്യക്ി 3- സറെ തപര് വ്യക്ി 4- സറെ തപര് വ്യക്ി 5- സറെ തപര്

ഭർ്ാവ് അസലെകെിൽ ഭാര്യ

നിയമപരമായി രജിസ്റർ സ�യ്ത 
െിവിൽ പകൊളി

പകൊളി

മെൻ അസലെകെിൽ മെൾ

ഭാര്യയിതലാ ഭാർ്ാവിതലാ ജനിച് 
െുട്ി

െതഹാദരൻ അസലെകെിൽ െതഹാദരി 
(അർദ്ധെതഹാദരൻ അസലെകെിൽ 
അർദ്ധെതഹാദരി ഉൾസപ്പസട)

അർദ്ധെതഹാദരൻ അസലെകെിൽ 
അർദ്ധെതഹാദരി

അമ്മ അസലെകെിൽ അച്ൻ

രണ്ാനമ്മ അസലെകെിൽ രണ്ാനച്ൻ

തപരക്ുട്ി

അപ്പപൂപ്പൻ/അമ്മൂമ്മ

ബന്ം - മറ്ുള്ളവ

ബന്മിലൊ്വർ (വളർ്ു െുട്ി  
ഉൾസപ്പസട)

ഭർ്ാവ് അസലെകെിൽ ഭാര്യ

നിയമപരമായി രജിസ്റർ സ�യ്ത 
െിവിൽ പകൊളി

പകൊളി

മെൻ അസലെകെിൽ മെൾ

ഭാര്യയിതലാ ഭാർ്ാവിതലാ ജനിച് 
െുട്ി

െതഹാദരൻ അസലെകെിൽ െതഹാദരി 
(അർദ്ധെതഹാദരൻ അസലെകെിൽ 
അർദ്ധെതഹാദരി ഉൾസപ്പസട)

അർദ്ധെതഹാദരൻ അസലെകെിൽ 
അർദ്ധെതഹാദരി

അമ്മ അസലെകെിൽ അച്ൻ

രണ്ാനമ്മ അസലെകെിൽ രണ്ാനച്ൻ

തപരക്ുട്ി

അപ്പപൂപ്പൻ/അമ്മൂമ്മ

ബന്ം - മറ്ുള്ളവ

ബന്മിലൊ്വർ (വളർ്ു െുട്ി  
ഉൾസപ്പസട)

ഭർ്ാവ് അസലെകെിൽ ഭാര്യ

നിയമപരമായി െജിസ്റർ 
സ�യ്ത െിവിൽ പകൊളി

പകൊളി

മെൻ അസലെകെിൽ മെൾ

ഭാര്യയിതലാ ഭാർ്ാവിതലാ 
ജനിച് െുട്ി
െതഹാദരൻ അസലെകെിൽ 
െതഹാദരി (അർദ്ധെതഹാദരൻ 
അസലെകെിൽ അർദ്ധെതഹാദരി 
ഉൾസപ്പസട)

ഭർ്ാവ് അസലെകെിൽ ഭാര്യ

നിയമപരമായി െജിസ്റർ 
സ�യ്ത െിവിൽ പകൊളി

പകൊളി

മെൻ അസലെകെിൽ മെൾ

ഭാര്യയിതലാ ഭാർ്ാവിതലാ 
ജനിച് െുട്ി
െതഹാദരൻ അസലെകെിൽ 
െതഹാദരി (അർദ്ധെതഹാദരൻ 
അസലെകെിൽ അർദ്ധെതഹാദരി 
ഉൾസപ്പസട)

ഭർ്ാവ് അസലെകെിൽ ഭാര്യ

നിയമപരമായി െജിസ്റർ 
സ�യ്ത െിവിൽ പകൊളി

പകൊളി

മെൻ അസലെകെിൽ മെൾ

ഭാര്യയിതലാ ഭാർ്ാവിതലാ 
ജനിച് െുട്ി
െതഹാദരൻ അസലെകെിൽ 
െതഹാദരി (അർദ്ധെതഹാദരൻ 
അസലെകെിൽ അർദ്ധെതഹാദരി 
ഉൾസപ്പസട)

വ്ക്ി 5 എങ്ങസനയോണ്  
ഈ വ്ക്ിയു�ോയി 
ബന്ധസ്ട്ിരിക്ുന്നേ:്

വ്ക്ി 4 എങ്ങസനയോണ്  
ഈ വ്ക്ിയു�ോയി 
ബന്ധസ്ട്ിരിക്ുന്നേ:്

വ്ക്ി 3 എങ്ങസനയോണ്  
ഈ വ്ക്ിയു�ോയി 
ബന്ധസ്ട്ിരിക്ുന്നേ:്

ആദ്യ നാമം

അവൊന നാമം

ആദ്യ നാമം

അവൊന നാമം

ആദ്യ നാമം

അവൊന നാമം

ആദ്യ നാമം

അവൊന നാമം

ആദ്യ നാമം

അവൊന നാമം

MARTHA DYLAN WIL

JONES JONES JONES

1 1

111

2 2

222

3 3

33

4

4
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ഈ േോ�െ സൌകര്ം നിങ്ങളുസെ ഹൗെ് 
്ഹോൾഡിസറെ െ്വന്�ോ്ണോ അ്േോ വോെകയ്ക് ്
എെുത്തേോ്ണോ ?

 ഒരു തബാെ്െിൽ മാഗതം ശരിയടയാളം ഇടുെ

 മുഴുവനു ം െവേന്ം

 തമാർത്രജ് അസലെകെിൽ വായ്പ  
ഉപതയാ്രിച്് െവേന്ം ആക്ിയത്

 ഭാ്രിെമായി െവേന്ം, ഭാ്രിെമായി വാടെയ്ക്് (പകെിട് 
ഉടമസ്ത)

 വാടെയ്ക്് (ഭവന ആനുെൂല്യത്ാട് െൂടിതയാ 
അലൊസതതയാ)

 വാടെ ഇലൊസത ഇവിസട താമെിക്ുന്നു

 ൽ തപാെുെH14

 ൽ തപാെുെH14

നിങ്ങളുസെ ഭൂവുെ� ആരോണ ്?

 ഒരു തബാെ്െിൽ മാഗതം ശരിയടയാളം ഇടുെ

 ഹൗെിം്ര്് അതൊെിതയഷൻ, ഹൗെിം്ര് തൊ-ഓപ്പെറ്ീവ്, 
�ാരിറ്ബിൾ ഗടെ്ട,് െജിതസ്റഡ് തൊഷ്യൽ ലാണ്്തലാർഡ്

 സൌൺെിൽ അസലെകെിൽ ഗപാതദശിെ അധിെൃതർ

 െവേൊര്യ ഭൂവുടമ അസലെകെിൽ സലറ്ിം്ര് ഏസജൻെി

 ഒരു ഹൗെ് തഹാൾഡ് അം്ര്ിസറെ സതാഴിൽ ഉടമ

 ഒരു ഹൗെ് തഹാൾഡ് അം്ര്ിസറെ ബന്ു അസലെകെിൽ 
െുഹൃ്്

 മറ്ുള്ളവ

സ�ോത്തത്തിൽ ഈ സഹൗെ ്്ഹോൾഡിസല 
അംഗങ്ങൾക് ്ഉപ്യോഗിക്ോനോയി 
എതേ കോറുകൾ അസലെകെിൽ വോനുകൾ 
ഉെ�സ്ഥേയിൽ ഉണ്ട ്?

 െവേൊര്യ ആവശ്യ്ിന് ലഭ്യമായ െമ്പനി ൊെുെളും 
വാനുെളും ഉൾസപ്പടു്ുെ

 ഒന്നുമിലെ

 1

 2

 3

 4

 5 അസലെകെിൽ അതിലധിെം, എണ്ണം എഴുതുെ

ഇസേന് ്േരത്തിലുള്ള േോ�െ ൌകര്�ോണ്  ?

ഒരു �ുഴുവൻ വലീെ് അസലെകെിൽ ബംഗ്ോവ,് അേ്:

 ഡിറ്ാച്്ഡ്

 സെമി - ഡിറ്ാച്്ഡ്

 സടെസ്ഡ് (എൻഡ് - സടെസുൾസപ്പസട)

ഒരു ലെോറ്,് സ�യ്െസനറ് ്അസലെകെിൽ അ്ോർെ്സ�റ്െ, അേ്:

 ഉദേിഷ്ട നിർമ്മിതമായ ഒരു ത്ാക്് ലൊറ്ുെൾ അസലെകെിൽ 
വാടെമുെിെൾ

 പരിവർ്നം വരു്ിയ അസലെകെിൽ പകെിട് വീടിസറെ ഭാ്രം 
(സബഡെ്ിറ്ുെൾ ഉൾസപ്പസട)

  പരിവർ്നം വരു്ിയ മസറ്ാരു സെട്ിട്ിസറെ ഭാ്രം 
(ഉദാഹരണ്ിന,് പഴയ െ്െൂള ്, പള്ളി അസലെകെിൽ 
ത്രാസഡൗൺ)

  വാണീജ്യ സെട്ിട്ിൽ (ഉദാഹരണ്ിന,് ഒരു ഓ�ീെ ്
സെട്ിടം, തഹാട്ൽ, അസലെകെിൽ െട)

ഒരു സ�ോബബൽ അസലെകെിൽ േോൽക്ോലിക സകട്ിെം: 

 ഒരു ൊരവാൻ, സമാകബൽ അസലെകെിൽ താൽക്ാലിെ 
സെട്ിടം

ഈ ്ഹൗെ് ്ഹോൾഡ ്�ോതേം ഉപ്യോഗിക്ുന്ന ഒരു 
വോേിലിനുള്ളിൽ ഒേുങ്ങുന്നേോ്ണോ ഈ േോ�െ 
സൌകര്ത്തിൽ ഉള്ള അെുക്ള, കുളി�ുറി, കക്ൂെ് 
ഉൾസ്സെയുള്ള എലെോ �ുറികളും ?

 അസത

 അലെ, ഒതന്നാ അതിലധിെതമാ മുെിെൾ മസറ്ാരു ഹൗെ ്
തഹാൾഡിതനാസടാപ്പം പകെ് സവക്ുന്നു

ഉപ്യോഗത്തിനോയി �ോതേം എതേ കിെക്�ുറികൾ ഉണ്ട്
ഈ ഹൗെ് ്ഹോൾഡിന് ?

 െിടക് മുെിെളായി ഉപതയാ്രിക്ുവാൻ തവണ്ി പണിതതതാ 
അസലെകെിൽ രൂപതഭദം വരു്ിയതതാ ആയ മുെിെൾ 
ഉൾസപ്പടു്ുെ

െിടക് മുെിെളുസട എണ്ണം

ഈ േോ�െ ൌകര്ത്തിന്  എന്ു േരം സെ്ൻതെൽ 
ഹലീറ്ിങ്ങോണ ്ഉള്ളേ് ?

  ഉപതയാ്രിക്ുന്നതായാലും അസലെകെിലും ബാധെമായസതലൊം 
ശരി അടയാളം ഇടുെ

 പല മുെിെളിലും �ൂട ്ഉത്പാദിപ്പിക്ുന്ന ഒരു തെഗന്ദ 
െംവിധാനമാണ് സെ്ൻഗടൽ ഹീറ്ിങ്ങ്

 സെ്ൻഗടൽ ഹീറ്ിങ്ങ് ഇലെ

 സമയിൻ ്ര്യാെ്

 ടാകെ ്അസലെകെിൽ തബാട്ിൽഡ് ്ര്യാെ്

 വിദ്യുച്ക്ി (െംഭരണ ഹീറ്െുെൾ ഉൾസപ്പസട)

 എണ്ണ

 തടി (ഉദാഹരണ്ിന,് മരക്ുറ്ി, പാഴായ തടി, അസലെകെിൽ 
സപലെറ്ുെൾ)

 തൊളിഡ് ഇന്നം (ഉദാഹരണ്ിന,് െൽക്രി)

 പുതുക്ാവുന്ന ഊർജ്ം (ഉദാഹരണ്ിന്, തൊളാർ, 
സതർമൽ അസലെകെിൽ ഹീറ്് പമ്പുെൾ)

 ജിലെ അസലെകെിൽ ൊമൂഹ്യ ഹീറ്് ശൃംഖല

 മറ്ുള്ളവ

ഒ്ന്നോ അേിലധിക്�ോ ആളുകൾ  
ഇവിെ െോധോരണ  
േോ�െിക്ുന്നുസണ്ടകെിൽ

അസലെകെിൽ ആരു ം ഇവിസെ െോധോരണയോയി 
േോ�െിക്ുന്നിസലെകെിൽ (െന്ർശകർ �ോതേം ഇവിസെ 
േോ�െിക്ുന്നു)

്പജ ്32  ൽ തപാെുെ

അസലെകെിൽ പേിവോയി ആരു ം ഇവിസെ 
േ�ോെിക്ോേിരിക്ുകയു ം, കൂെോസേ 21 �ോർച്് 
2021 രോതേിയിൽ ഇവിസെ െന്ർശകർ ആരു ം 
േങ്ങോേിരിക്ുകയു ം സ�യ്േോൽ

�ുൻവശസത്ത ്പജിസല തപെ്േോവന  ൽ തപാെുെ

 ൽ തപാെുെH12
H11

H12

H13

H14

H7

H8

H9

H10

ഹൗെ് ്ഹോൾഡ് ്�ോദ്ങ്ങൾ - േുെർച്
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്�ോദ്ം H3-സല പട്ികയിൽ ്�ർത്ത ആളുകസള്റ്ി 
ആ്ലോ�ിക്ു്്ോൾ, നിങ്ങൾ വ്ക്ി 1 ആ്ണോ ?

 അസത

 അലെ - വ്യക്ി 1-സറെ വിവരങ്ങൾ ഈ സെഷേനിൽ 
ത�ർക്ുെ

വർഷത്തിൽ 30 ദിവെത്തിൽ കൂെുേൽ നിങ്ങൾ �സറ്ോരു 
വിലോെത്തിൽ േോ�െിക്ുന്നു്ണ്ടോ ?

  ഈ ദിവെങ്ങൾ ഒന്നിച്ായിരിക്ാം അസലെകെിൽ 
വിഭിന്നമായിരിക്ാം

 ഇലെ

 ഉണ്്, ഇതര UK തമൽവിലാെം താസഴ എഴുതുെ

 അസലെകെിൽ അസത, UK-ക്ു പുെ്ു, രാജ്യ്ിസറെ 
തപസരഴുതുെ

 ൽ തപാെുെ8

നിങ്ങളുസെ ്�ൽവിലോെം എന്ോണ ്?

 ൊയുധ തെനാ തബെ് വിലാെം

 വീട്ിൽ നിന്നു ം അെന്നു നിന്നു തജാലി സ�യുതമ്പാൾ ഉള്ള 
മസറ്ാരു വിലാെം

 വിദ്യാർത്ിയുസട വീട്ു വിലാെം

 വിദ്യാർത്ിയുസട തടം കടം വിലാെം

 മസറ്ാരു രഷേിതാവിസറെ അസലെകെിൽ രഷേെർ്ാവിസറെ 
വിലാെം

 പകൊളിയുസട വിലാെം

 അവധിക്ാല വെതി

 മറ്ുള്ളവ

്െം െ�യത്തു നിങ്ങൾ െോധോരണ എവിസെയോണ ്
േോ�െിക്ുന്നേ് ?

 ത�ാദ്യാവലിയുസട മുൻഭാ്ര്ുള്ള വിലാെ്ിൽ

 ത�ാദ്യം 6-ൽ ഉള്ള വിലാെ്ിൽ

 തവസൊരു വിലാെ്ിൽ

 ൽ തപാെുെ51
 ൽ തപാെുെ51

നിങ്ങളുസെ ജന്മ നോെ ്ഏേോണ ്?

 സവയ്ൽെ്

 ഇംഗ്ലണ്്

 െ്തൊട്്ലാൻഡ്

 വടക്ൻ അയർലാൻഡ്

 െിപ്പ്ിക്് ഓ� ്ഐർലൻഡ്

 മസറ്ാരിട്,് രാജ്യ്ിസറെ ഇതപ്പാഴസ് തപര് എഴുതുെ

 ൽ തപാെുെ13
 ൽ തപാെുെ13

 ൽ തപാെുെ13
 ൽ തപാെുെ13

നിങ്ങൾ �ുഴുവൻ െ�യം വിദ്ോഭ്ോെത്തിലുള്ള െ്കൂൾ 
കുട്ി്യോ വിദ്ോർത്ി്യോ ആ്ണോ ?

 അസത  അലെ  ൽ തപാെുെ10

ആസരയോണു നിങ്ങൾ നിയ�പര�ോയി വിവോഹം 
അസലെകെിൽ രജി്്റേഡ് െിവിൽ പകെോളിത്തo 
സ�യ്േിരിക്ുന്നേ് (സ�യ്േിരുന്നേ്) ?

 എതിർ ലിം്ര്ിലുള്ള ഒരാളിസന

 െമാന ലിം്ര്ിലുള്ള ഒരാളിസന

21 �ോർച്് 2021-ൽ നിങ്ങളുസെ നിയ�പര�ോയ ബവവോഹിക, 
അസലെകെിൽ രജി്്റേഡ് െിവിൽ പകെോളിത്ത പദവി 
എന്ോണ ്?

 ഒരിക്ലും വിവാഹം െഴിച്ിട്ിലെ, െിവിൽ  
പകൊളി്വും രജിസ്റർ സ�യ്തിട്ിലെ

 വിവാഹം െഴിഞ്ു

 രജിസ്റർ സ�യ്ത െിവിൽ പകൊളി്്ിൽ െഴിയുന്നു

 തവർപിരിഞ്ു, എന്നാൽ നിയമപരമായി ഇതപ്പാഴു ം 
വിവാഹിതരാണ്

 തവർപിരിഞ്ു, എന്നാൽ നിയമപരമായി ഇതപ്പാഴു ം െിവിൽ 
പകൊളി്്ിൽ ആണ്

 വിവാഹബന്ം ഒഴിഞ്ു

 െിവിൽ പകൊളി്്ിൽ ആയിരുന്നു, ഇതപ്പാൾ  
നിയമപരമായി പിരിഞ്ു

 വിധവ / വിധുരൻ

 െജിസ്റർ സ�യ്ത െിവിൽ പകൊളി്്ിൽ നിന്നു ം 
അതിജീവിക്ുന്ന പകൊളി

 ൽ തപാെുെ6

നിങ്ങളുസെ ്പര് എന്ോണ ്? (്�ോദ്ം H3 -സല വ്ക്ി 1)

നിങ്ങളുസെ ജനന േലീയേി എന്ോണ ്?

നിങ്ങളുസെ ലിംഗം എന്ോണ ്?

 16 വയതൊ അതിന് മുെളിതലാ ആസണകെിൽ നിങ്ങളുസട ലിം്ര 
വ്യക്ിതവേസ് െുെിച് ്ഒരു ത�ാദ്യം ഉണ്ാെുന്നതാണ്

 െ്ഗതീ

 പുരുഷൻ

ആദ്യ നാമം

മദ്ധ്യ തപരുെൾ

അവൊന നാമം

ദിവെം മാെം വർഷം

തപാസ്റ് തൊഡ്

P 6

7

8

9

10

1

2

3

4

5
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നിങ്ങൾ യുബണറ്ഡ ്കിംഗ്ഡത്തിൽ അലെ 
ജനിച്സേകെിൽ, അെുത്ത കോലത്ത ്എ്്ോഴോണ് ഇവിസെ 
േോ�െിക്ോനോയി എത്തിയേ ്?

  UK-ൽ നിന്നു പുെത്ക്ുള്ള ഗഹെവേ െന്ദർശനങ്ങൾ 
െണക്ിസലടുക്ണ്

 21 മാർച്് 2020-ന ്മുൻപ ് 
ആണ് എ്ിയസതകെിൽ

 21 മാർച്് 2020-തനാ അതിന്  
തശഷതമാ ആണ് എ്ിയസതകെിൽ

 ൽ തപാെുെ13

 ൽ തപാെുെ12

നിങ്ങളുസെ വംശ വിഭോഗം ഏേോണ് ?

 A സതാട്് E വസരയുള്ളതിൽ നിന്നു ഒരു വിഭാ്രം 
തിരസഞ്ടുക്ുെ, തുടർന്ന ്നിങ്ങളുസട വംശ വിഭാ്രസ് 
അസലെകെിൽ പശ്ാ്ലസ് ഏറ്വും നന്നായി വിവരിക്ുന്ന 
ഒരു ്ബോക്െിൽ ശരിയെയോള�ിെുക 

A സവളു്

 സവൽഷ്, ഇംഗ്ലീഷ,് െ്തൊട്ിഷ്, വടക്ൻ ഐെിഷ് 
അസലെകെിൽ ഗബിട്ീഷ്

 ഐെിഷ്

 ജിപ്െി അസലെകെിൽ ഐെിഷ് ഗടാസവലർ

 തൊമ

 മതറ്സതകെിലും സവളു് പശ്ാ്ലം, എഴുതുെ

B മിഗശ അസലെകെിൽ ബഹുവിധ വംശ െമൂഹം

 സവളു്തു ം െെു്തു ം ആയ ൊരിബീയൻ

 സവളു്തു ം െെു്തു ം ആയ ആഗ�ിക്ൻ

 സവളു്തു ം ഏഷ്യനു ം

 മതറ്സതകെിലും മിഗശ അസലെകെിൽ ബഹുവിധ പശ്ാ്ലo, 
എഴുതുെ

C ഏഷ്യൻ, ഏഷ്യൻ സവൽഷ്, അസലെകെിൽ ഏഷ്യൻ 
ഗബിട്ീഷ്

 ഇന്്യൻ

 പാെിെ്താനി

 ബംഗ്ലാതദശി

 ക�നീെ്

 മതറ്സതകെിലും ഏഷ്യൻ പശ്ാ്ലo, എഴുതുെ

D െെു്, െെു് സവൽഷ്, െെു് ഗബിട്ീഷ,്  
ൊരിബീയൻ അസലെകെിൽ ആഗ�ിക്ൻ

 ൊരിബീയൻ

 ആഗ�ിക്ൻ പശ്ാ്ലo, താസഴ എഴുതുെ

 മതറ്സതകെിലും െെു്, െെു് ഗബിട്ീഷ,് അസലെകെിൽ 
ൊരിബീയൻ പശ്ാ്ലo, എഴുതുെ

E മതറ്സതകെിലും വംശ െമൂഹo

 അെബ്

 മതറ്സതകെിലും വംശ െമൂഹo, എഴുതുെ

നിങ്ങൾ ഇേിനകം ഇവിസെ �ിലവഴിച് െ�യം ഉൾസ്സെ, 
യുബണറ്ഡ ്കിംഗ്ഡത്തിൽ എതേ നോൾ േങ്ങോൻ 
ഉ്ദേശിക്ുന്നു ?

 12 മാെ്ിന ്താസഴ

 12 മാെതമാ അതിൽ െൂടുതതലാ

നിങ്ങളുസെ സ്ദശലീയ ഐഡറെറിറ്ി എങ്ങസന വിവരിക്ു ം ?

 ബാധെമായസതലൊം ശരിയടയാളം ഇടുെ

 സവൽഷ്

 ഇംഗ്ലീഷ്

 െ്തൊട്ിഷ്

 വടക്ൻ ഐെിഷ്

 ഗബിട്ീഷ്

 മറ്ുള്ളവ, എഴുതുെ

ഒരു വർഷത്തിന ്�ുൻപ ്നിങ്ങളുസെ പേിവ ്വിലോെം 
എന്ോയിരുന്നു ?

 ഒരു വർഷ്ിന് മുൻപ ്നിങ്ങൾക്് പതിവ് 
വിലാെമിലൊയിരുന്നുസവകെിൽ, നിങ്ങൾ തങ്ങിയിരുന്ന 
വിലാെം എഴുതുെ

 ഈ ത�ാദ്യാവലിയുസട മുൻഭാ്ര്ുള്ള വിലാെo

 വിദ്യാർത്ിയുസട തടം െമയo അസലെകെിൽ തബാർഡിം്ര ്
െ്െൂൾ വിലാെം UK-സല തടം െമയ വിലാെം താസഴ 
എഴുതുെ

 UK-സല ഇതര വിലാെം, താസഴ എഴുതുെ

 അസലെകെിൽ അസത, UK-ക്ു പുെ്്, രാജ്യ്ിസറെ 
തപസരഴുതുെ

തപാസ്റ് തൊഡ്

മാെം വർഷം

11

14

13

12

15
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16 വയ്്ോ അേിന്  
�ുകളി്ലോ ആസണകെിൽ

15 വയ്്ോ അേിന്  
േോസഴ്യോ ആസണകെിൽ

 ൽ തപാെുെ26

 ൽ തപാെുെ51

നിങ്ങൾക് ്സവൽഷ ്�ന്ിലോക്ോ്നോ, െംെോരിക്ോ്നോ, 
വോയിക്ോ്നോ അസലെകെിൽ എഴുേോ്നോ കഴിയു് �ോ ?

 ബാധെമായസതലൊം ശരിയടയാളം ഇടുെ

 സവൽഷ് െംൊരഭാഷ മനസിലാെും

 സവൽഷ് െംൊരിക്ുo

 സവൽഷ് വായിക്ു ം

 സവൽഷ് എഴുതു ം

 അസലെകെിൽ മുെളിൽ പെഞ്സതാനു്ന ം അലെ

നിങ്ങളുസെ �ുഖ് ഭോഷ ഏേോണ് ?

 ഇംഗ്ലീഷ ്അസലെകെിൽ സവൽഷ്

 മറ്ുള്ളവ, എഴുതുെ (കെൻ ഭാഷ ഉൾസപ്പസട)

 ൽ തപാെുെ20

നിങ്ങൾക് ്ഇംഗ്ലീഷ ്എതേ�ോതേം നന്നോയിട്് 
െംെോരിക്ോൻ കഴിയു ം ?

വളസര നന്നായിട്് നന്നായിട്് നന്നായിട്് അെിയിലെ ഒട്ും ഇലെ

നിങ്ങളുസെ �േം ഏേോണ് ?

 ഈ ത�ാദ്യ്ിന ്െ്വ�ന്ോ്ല മെുപടി നൽൊവുന്നതാണ്

 മതമിലെ

 ഗെിസ്റിയൻ (�ർച്് ഓ�് ഇംഗ്ലണ്്, ൊ്ലിെ്, തഗപാട്സ്ററ്െ , 
െൂടാസത മസറ്ലൊം ഗെിസ്റിയൻ ശാഖെളും ഉൾസപ്പടുന്നു)

 ബുദ്ധിസ്റ്

 ഹിന്ദു

 ജ്യപൂവിഷ്

 മുസിം

 െിഖ്

 മതറ്സതകെിലും മതം, എഴുതുെ

12 �ോെ്�ോ അേിൽ കൂെുേ്ലോ നലീണ്ടു നിൽക്ുന്ന 
അസലെകെിൽ, നലീണ്ടു നിൽക്ുസ�ന്ന ്തപേലീക്ിക്ുന്ന, 
ശരലീരിക്�ോ �ോനെിക്�ോ ആയ അവസ്ഥ്യോ ്രോഗ്�ോ 
നിങ്ങൾക്ു്ണ്ടോ ?

 അസത

 ഇലെ  ൽ തപാെുെ24

നിങ്ങളുസെ ഏസേകെിലും അെുഖ്�ോ അസലെകെിൽ  
അവസ്ഥ്യോ നിങ്ങളുസെ ബദനoദിന തപവർത്തനങ്ങസള 
പരി�ിേസ്െുത്തോറു്ണ്ടോ ?

 അസത, വളസരയധിെം

 അസത, െുെച്് മാഗതം

 ഒട്ും ഇലെ

നിങ്ങൾ ജനിച്്്ോൾ രജി്റേർ സ�യ്േ അ്േ 
ലിംഗത്തിലോ്ണോ ഇ്്ോൾ നിങ്ങൾ അറിയസ്െുന്നേ് ?

 ഈ ത�ാദ്യ്ിന ്െ്വ�ന്ോ്ല മെുപടി നൽൊവുന്നതാണ്

 അസത

 അലെ, ലിം്ര വ്യക്ിതവേം ഇവിസട എഴുതുെ

േോസഴ പറയുന്നവയിൽ സവച്ു ഏറ്വും ഉ�ിേ�ോയി 
വിവരിക്ുന്ന നിങ്ങളുസെ ബലംഗികോഭിരു�ി ഏേോണ് ?

 ഈ ത�ാദ്യ്ിന ്െ്വ�ന്ോ്ല മെുപടി നൽൊവുന്നതാണ്

 എതിർലിം്ര െംതഭാ്ര തൽപരത

 െവേവർഗ്ഗതഭാ്രി

 ദവേിലിം്രി

 മതറ്സതകെിലും കലം്രി്രാഭിരു�ി, എഴുതുെ

നിങ്ങൾ ദലീർഘകോല�ോയുള്ള ശോരലീരിക്�ോ �ോനെിക്�ോ 
ആയ അവസ്ഥ്യോ, അനോ്രോഗ്്�ോ അസലെകെിൽ 
തപോയോധിക്ം �ൂല�ുള്ള തപശന്ങ്ങ്ളോ ഉള്ളവസര 
അ്ന്വഷിക്ുക്യോ അവസര െഹോയിക്ുക്യോ 
സ�യേുന്നു്ണ്ടോ ?

 തവതനമുള്ള തജാലിയുസട ഭാ്രമായി സ�യുന്ന എലൊം 
ഒഴിവാക്ുെ

 ഇലെ

 ഉണ്്, ആഴ്�യിൽ 9 മണിതക്ാതൊ അതിന് താസഴതയാ

 ഉണ്്, ആഴ്�യിൽ 10 സതാട്് 19 മണിക്ർ വസര

 ഉണ്്, ആഴ്�യിൽ 20 സതാട്് 34 മണിക്ൂർ വസര

 ഉണ്്, ആഴ്�യിൽ 35 സതാട്് 49 മണിക്ൂർ വസര

 ഉണ്്, ആഴ്�യിൽ 50 മണിക്ൂതൊ അതിൽ െൂടുതതലാ

നിങ്ങൾക് ്എവിെസത്ത പോെ്്പോർട്് ആണുള്ളേ ്?

 ബാധെമായസതലൊം ശരിയടയാളം ഇടുെ

 യുകണറ്ഡ ്െിം്ര്ഡo

 ഐർലൻഡ്

 മറ്ുള്ളവ, എഴുതുെ

 അസലെകെിൽ ഒന്നുമിലെ

നിങ്ങളുസെ ആ്രോഗ്ം സപോേു്വ എങ്ങസനയുണ്ട ്?

വളസര നലെത് നലെത് തൃപ്തിെരം തമാശം വളസര തമാശം
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നിങ്ങൾ ഒരു സേോഴിൽ പരിശലീലനം 
പൂർത്തിയോക്ിയിട്ു്ണ്ടോ ?

 ഉദാഹരണ്ിന,് തഗടഡ,് ഹയർ, �ൗതണ്ഷൻ, തമാതഡൺ

 അസത  ഇലെ

കഴിഞ് ഏഴു ദിവെങ്ങൾക്ുള്ളിൽ ഈ പറയുന്നവ 
നിങ്ങൾ സ�യേ്ു് വോ ?

 ബാധെമായസതലൊം ശരിയടയാളം ഇടുെ

 ഒരു മണിക്ൂെത്ക്ാസണകെിൽ തപാലും ൊഷവേൽ 
അസലെകെിൽ താൽക്ാലിെ തജാലിയു ം ഉൾസപ്പടു്ുെ

 ഒരു ജീവനക്ാരനായി തജാലി സ�യുന്നു

 െവേയം സതാഴിൽ അസലെകെിൽ ഗ�ീലാൻെ്

 അെുഖം മൂലം താൽക്ാലിെമായി തജാലിയിൽ  
നിന്നു ം വിട്ുനിൽക്ുന്നു, അവധിയിലാണ് അസലെകെിൽ 
താൽക്ാലിെമായി തജാലിയിലെ

 മതറ്ർണിറ്ി അസലെകെിൽ  
പതറ്ർണിറ്ി ലീവിലാണ്

 മതറ്സതകെിലും തര്ിലുള്ള  
തവതനമുള്ള തജാലി സ�യുന്നു

 അസലെകെിൽ മുെളിൽ പെഞ്സതാനു്നം  അലെ

 ൽ തപാെുെ39
 ൽ തപാെുെ39

 ൽ തപാെുെ39

 ൽ തപാെുെ39

 ൽ തപാെുെ39

ഇനി പറയുന്നവയിൽ നിന്നുo കഴിഞ് ഏഴു 
ദിവെങ്ങൾക്ുള്ളിൽ നിങ്ങൾ സ�യ്േേ ്വിവരിക്ുന്നേ് 
ഏേോണ് ?

 ബാധെമായസതലൊം ശരിയടയാളം ഇടുെ

 വിരമിച്ു (സപൻഷതനാട് െൂടിതയാ അലൊസതതയാ)

 പഠിക്ുന്നു

 വീടിസനതയാ െുടുംബസ്തയാ തനാക്ുന്നു

 ദീർഘനാളായുള്ള അെുഖം അസലെകെിൽ കവെല്യം

 മറ്ുള്ളവ

കഴിഞ് നോലോഴ�്യിൽ ്വേന�ുള്ള ഏസേകെിലും 
്ജോലിക്ോയി നിങ്ങൾ െജലീവ�ോയി തശ�ിച്ിരു്ന്നോ ?

 അസത

 ഇലെ

ഇ്്ോൾ ഒരു ്ജോലി ലഭ്�ോയിരുസന്നകെിൽ 
രണ്ടോഴ�്യക്്ുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്േ ്ആരംഭിക്ോൻ 
െോധിക്ു്�ോ ?

 അസത

 ഇലെ

െ്വലീകരിച് ഒരു ്ജോലി േുെങ്ങോനോയി കഴിഞ് ഒരോഴ�് 
സകോണ്ട ്നിങ്ങൾ കോത്തിരിക്ുകയോ്ണോ ?

 അസത

 ഇലെ

നിങ്ങൾ എ്്ോസഴകെിലും ്വേന�ുള്ള ്ജോലി സ�യേ്ിട്ു്ണ്ടോ ?

 ഉണ്്, െഴിഞ് 12 മാെങ്ങൾക്ുള്ളിൽ

 ഉണ്്, പതഷേ െഴിഞ് 12 മാെങ്ങൾക്ുള്ളിൽ അലെ

 ഇലെ, ഒരിക്ലും തജാലി സ�യ്തിട്ിലെ  ൽ തപാെുെ51

ഡിതഗി സലവ്ലോ അസലെകെിൽ അേിനു �ുകളി്ലോ ആയ 
്യോഗ്േ നിങ്ങൾ ്നെിയിട്ു്ണ്ടോ ?

 ഉദാഹരണ്ിന,് ഡിഗ്രി, �ൗതണ്ഷൻ ഡിഗ്രി, HND 
അസലെകെിൽ HNC, NVQ level 4-ഉം അതിനു മുെളിലും, ടീച്ിം്ര ്
അസലെകെിൽ നഴ്െിം്ര്

 അസത  ഇലെ

നിങ്ങൾ ഇേിന ്�ു് ്UK െോയുധ ്െനയിൽ ്െവനം 
സ�യേ്ിട്ു്ണ്ടോ ?
  നിലവിൽ ്െവനം സ�യേുന്നവർ "ഇലെ" 
എന്നടയാളസപ്പടു്ുെ

 അസത, ഇതിന ്മുമ്പ ്സറഗുലർ ൊയുധ തെനയിൽ തെവനം 
സ�യ്തിട്ുണ്്

 അസത, ഇതിന ്മുമ്പ ്റി്െർവ് ൊയുധ തെനയിൽ തെവനം 
സ�യ്തിട്ുണ്്

 അസലെകെിൽ ഇലെ

്വ്റസേകെിലും ്യോഗ്േകൾ നിങ്ങൾ ്നെിയിട്ു്ണ്ടോ ?
 ബാധെമായസതലൊം ശരിയടയാളം ഇടുെ

GCSEs ക്ളോ െ�ോന�ോയ്േോ

 5 അസലെകെിൽ അതിലധിെം GCSEs (A*–C, 9–4), O levels 
(ജയിച്വ), അസലെകെിൽ CSEs (തഗ്രഡ് 1), അസലെകെിൽ 
Intermediate Welsh Baccalaureate

 തവസെ ഏസതകെിലും GCSEs, O levels അസലെകെിൽ CSEs 
(ഏതു തഗ്രഡ് ആയാലും) അസലെകെിൽ Basic Skills തൊഴ്െ് 
അസലെകെിൽ Foundation Welsh Baccalaureate

AS, A level അസലെകെിൽ േുല്�ോയേ്

 2 അസലെകെിൽ അതിലധിെം A levels, 4 അസലെകെിൽ 
അതിലധിെം AS levels അസലെകെിൽ Advanced Welsh 
Baccalaureate

 1 A level, 2–3 AS levels

 1 AS level

NVQ അസലെകെിൽ േുല്�ോയേ്

 NVQ level 3, BTEC National, OND അലെകെിൽ ONC, City and Guilds 
Advanced Craft

 NVQ level 2, BTEC General, City and Guilds Craft

 NVQ level 1

അസലെകെിൽ �്റ്സേകെിലും, അസലെകെിൽ ്യോഗ്േ 
ഇലെ

 മതറ്സതകെിലും തയാ്ര്യത, തുല്യമായത് അെിയിലെ

 തയാ്ര്യത ഇലെ

അെുത്ത കുറച്ു ്�ോദ്ങ്ങൾ നിങ്ങളുസെ വിദ്ോഭ്ോെ 
്യോഗ്േകസള കുറിച്ോണ്.

 സവയ്ൽെിതലാ, ഇംഗ്ലണ്ിതലാ അസലെകെിൽ തലാെവ്യാപെമാതയാ  
എതപ്പാസഴകെിലും തനടിയിട്ുള്ള തയാ്ര്യതെൾ, 
തുല്യമായവയുൾസപ്പസട, ഇതപ്പാൾ ഉപതയാ്രിക്ുന്നിസലെകെിൽ 
െൂടി, തരഖസപ്പടു്ുെ

ഇനിയുള്ള ്�ോദ്ങ്ങൾക്ുള്ള �റുപെി നിങ്ങളുസെ �ുഖ്�ോയ 
്ജോലിസയ പറ്ിയോയിരിക്ണം, അസലെകെിൽ, ്ജോലി 
സ�യേുന്നിസലെകെില ് അവെോനം സ�യേ് �ുഖ് ്ജോലിസയ പറ്ി.

 നിങ്ങളുസട മുഖ്യ തജാലിസയന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്വും െൂടുതൽ 
മണിക്ൂെുെൾ ൊധാരണ സ�യുന്ന (സ�യ്തിരുന്ന) തജാലി 
എന്നതാണ്
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നിങ്ങളുസെ �ുഖ്�ോയ ്ജോലിയിൽ എന്ോണ് 
(എന്ോയിരുന്നു) നിങ്ങളുസെ ്ജോലി സ്ഥോനം ?

 ജീവനക്ാരൻ

 െവേയം സതാഴിൽ അസലെകെിൽ ജീവനക്ാർ ഇലൊ് 
ഗ�ീലാൻെ്

 ജീവനക്ാരുള്ള െവേയം സതാഴിൽ നിങ്ങളുസെ �ുഖ്�ോയ ്ജോലിയിൽ, ഒരോഴ�്യിൽ എതേ 
�ണിക്ൂർ നിങ്ങൾ െോധോരണ ്ജോലി സ�യേും ?

 തവതനം ഉള്ളതു ം ഇലൊ്തുമായ ഓവർകടം ഉൾസപ്പടു്ുെ

0 മുതൽ  
15 വസര

16 മുതൽ  
30 വസര

31 മുതൽ  
48 വസര

49 അസലെകെിൽ 
അതിൽ െൂടുതതലാ

നിങ്ങൾ എവിസെയോണ് �ുഖ്�ോയിട് ്്ജോലി സ�യേുന്നേ ്?

 ഒരു തജാലിസ്ല്് അസലെകെിൽ ഒരു സഡതപ്പായിൽ 
െിതപാർട്് സ�യും

 വീട്ിലിരുന്ന് തജാലി സ�യുന്നു

 ഒരു ഓ�്തഷാർ ഇൻസ്റതലഷനിൽ

 സ്ിരമായിട്ുള്ള ഒരു സ്ലവും ഇലെ

 ൽ തപാെുെ51
 ൽ തപാെുെ51
 ൽ തപാെുെ51

നിങ്ങളുസെ ്ജോലിസ്ഥലത്തിസറെ്യോ സഡ്്ോയുസെ്യോ 
വിലോെം എന്ോണ് ?

്ജോലിസ്ഥല്ത്തക് ്െോധോരണ എങ്ങസനയോണ് യോതേ 
സ�യേുന്നേ ്?
 തജാലിസ്ലത്ക്ുള്ള നിങ്ങളുസട പതിവ് യാഗതയിൽ, 
ഏറ്വും നീണ് ദൂര�ുള്ള ഭോഗം ഏതാസണന്ന്, ഒരു 
തബാെ്െിൽ മാഗതം ശരിയടയാളം ഇട് ്ൊണിക്ുെ

 ഗപധാനമായു ം വീട്ിലിരുന്ന് തജാലി സ�യുന്നു

 അണ്ർസഗ്രൗണ്്, സമതഗടാ, കലറ്് സഗടയിൻ, ഗടാം

 സഗടയിൻ

 ബെ,് മിനിബെ ്അസലെകെിൽ തൊച്്

 ടാെ്െി

 തമാതട്ാർ കെക്ിൾ, െ്െൂട്ർ അസലെകെിൽ തമാസപ്പഡ്

 ൊതൊ വാതനാ ഓടിക്ുന്നു

 ൊെിസലതയാ വാനിസലതയാ പാസഞ്ർ

 കബെിക്ിൾ

 ൊൽ നടയായി

 മറ്ുള്ളവ

നിങ്ങൾ ്ജോലി സ�യേുന്ന (സ�യേ്ിരുന്ന) സ്ഥോപനത്തിസറെ 
അസലെകെിൽ ബിെിന്ിസറെ ്പസരന്ോണ് ?

 നിങ്ങളുസട െവേന്ം സ്ാപന്ിൽ െവേയം സതാഴിൽ 
സ�യുെയാസണകെിൽ (സ�യ്തിരുന്നുസവകെിൽ), നിങ്ങളുസട 
ബിെിനസിസറെ തപസരഴുതുെ

 അസലെകെിൽ സ്ാപനം ഇലെ, അസലെകെിൽ
ഒരു െവേൊര്യ വ്യക്ിക്് തജാലി സ�യുന്നു (സ�യ്തിരുന്നു)

നിങ്ങളുസെ പൂർണ്�ോയ സേോഴിൽ പദവി എന്ോണ് 
(എന്ോയിരുന്നു) ?

 ഉദാഹരണ്ിന,് െീസടയിൽ അെിസ്റൻെ് (RETAIL ASSISTANT), 
ഓ�ീെ ്ക്ീനർ (OFFICE CLEANER), ഡിെ്ഗടിെ്ട ്നർെ ്(DISTRICT 
NURSE), കഗപമെി െ്െൂൾ അദ്ധ്യാപെൻ /ആദ്ധ്യാപിെ (PRIMARY 
SCHOOL TEACHER)

 നിങ്ങളുസട തഗ്രതഡാ ശമ്പള നിലവാരതമാ പെയരുത്

നിങ്ങളുസെ �ുഖ് ്ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ സ�യേുന്നേ് 
(സ�യേ്ിരുന്നേ)് െംക്ിപേ്�ോയി വിവരിക്ുക.

ബദനം ദിന അെിസ്ഥോനത്തിൽ നിങ്ങൾ �റ് ്ജലീവനക്ോരുസെ 
്�ൽ്നോട്ം വഹിക്ുന്നു്ണ്ടോ ? (വഹിച്ിട്ു്ണ്ടോ) ?

 അസത  ഇലെ

നിങ്ങളുസെ സ്ഥോപനത്തിസറെ, ബിെിന്ിസറെ, അസലെകെിൽ 
ത്ലീലോൻെ ്്ജോലിയുസെ തപധോന തപവർത്തി എന്ോണ് 
(എന്ോയിരുന്നു) ?

 ഉദാഹരണ്ിന,് തക്ാ്ിങ്ങ് െീസടയിൽ (CLOTHING RETAIL), 
ജനെൽ ആശുപഗതി (GENERAL HOSPITAL), കഗപമെി വിദ്യാഭ്യാെം 
(PRIMARY EDUCATION), �ുഡ ്തഹാൾസെയിൽ (FOOD WHOLESALE)

  നിങ്ങൾ ഒരു െിവിൽ സെർവറ്െ ആണ് (ആയിരുന്നു) എകെിൽ, 
CIVIL SERVICE എസന്നഴുതുെ

 നിങ്ങൾ ഒരു തലാക്ൽ ്രവൺസമറ്െ ഓ�ീെർ ആണ് 
(ആയിരുന്നു) എകെിൽ, LOCAL GOVERNMENT എസന്നഴുതുെ, 
എന്നിട്് തലാക്ൽ അതതാെിറ്ിയിസല ഡിപാർട്്സമൻെിസറെ 
തപസരഴുതുെ

കഴിഞ് ആഴ്� നിങ്ങള് ക്്  
ഒരു ്ജോലി ഉണ്ടോയിരുസന്നകെിൽ
നിങ്ങള്  േോൽക്ോലിക�ോയി ്ജോലിയിൽ നിന്ന  ും  
ഒരോഴ്� വിട്ു നിൽക്ുകയോയിരുന്നുസവകെിൽ
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തപജ് 12 (ത�ാദ്യാവലിയിസല തപജ് 32)

്�ോദ്ം H5-ൽ നിങ്ങൾ എതേ െന്ർശകസര ഉൾസ്െുത്തി ?

 ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു െന്ദർശെസര - ത�ാദ്യങ്ങൾ V1 മുതൽ V4 വസര ഓതരാ െന്ദർശെർക്ു ം തവണ്ി ഉ്രo എഴുതുെ

 നാതലാ അതിലധിെതമാ - ആദ്യസ് മൂന്ന ്െന്ദർശെർക്ുള്ള V1 മുതൽ V4 വസരയുള്ള ത�ാദ്യങ്ങൾക്് ഉ്രo എഴുതുെ, എന്നിട്് 
www.census.gov.uk - തലക്് തപാെുെ, അസലെകെിൽ 0800 169 2021 വിളിച്ു തുടർ ത�ാദ്യാവലി അഭ്യർഥിക്ുെ

ഈ വ്ക്ിയുസെ ്പസരന്ോണ ്?

ഈ വ്ക്ിയുസെ ്പസരന്ോണ ്?

ഈ വ്ക്ിയുസെ ്പസരന്ോണ ്?

ഈ വ്ക്ിയുസെ ജനന േലീയേി എന്ോണ ്?

ഈ വ്ക്ിയുസെ ജനന േലീയേി എന്ോണ ്?

ഈ വ്ക്ിയുസെ ജനന േലീയേി എന്ോണ ്?

ഈ വ്ക്ിയുസെ ലിംഗം ഏേോണ ്? 

 െ്ഗതീ  പുരുഷൻ

ഈ വ്ക്ിയുസെ ലിംഗം ഏേോണ ്?

 െ്ഗതീ  പുരുഷൻ

ഈ വ്ക്ിയുസെ ലിംഗം ഏേോണ ്?

 െ്ഗതീ  പുരുഷൻ

െന്ർശകൻ A

ഇനി  �ുൻവശസത്ത ്പജിസല തപെ്േോവന യി്ലക്് ്പോകുക

ആദ്യ നാമം

ആദ്യ നാമം

ആദ്യ നാമം

അവൊന നാമം

അവൊന നാമം

അവൊന നാമം

ദിവെം മാെം വർഷം

ദിവെം മാെം വർഷം

ദിവെം മാെം വർഷം

ഈ വ്ക്ിയുസെ പേിവോയ UK വിലോെം എന്ോണ ്?

  അസലെകെിൽ UK-ക്ു പുെ്്, രാജ്യ്ിന് സെ 
തപസരഴുതുെ

ഈ വ്ക്ിയുസെ പേിവോയ UK വിലോെം എന്ോണ ്?

 െന്ദർശെൻ A-യുസട അതത വിലാെം

  അസലെകെിൽ UK-ക്ു പുെ്്, രാജ്യ്ിന് സെ 
തപസരഴുതുെ

ഈ വ്ക്ിയുസെ പേിവോയ UK വിലോെം എന്ോണ ്?

 െന്ദർശെൻ A-യുസട അതത വിലാെം

  അസലെകെിൽ UK-ക്ു പുെ്്, രാജ്യ്ിന് സെ 
തപസരഴുതുെ

െന്ർശകൻ B

െന്ർശകൻ C

തപാസ്റ് തൊഡ്

തപാസ്റ് തൊഡ്

തപാസ്റ് തൊഡ്
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െന്ർശകർക്ുള്ള ്�ോദ്ങ്ങൾ
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സെൻെെ് 2021: നിങ്ങളുസെ വിവരങ്ങൾ 
ഉപ്യോഗസ്െുത്തുന്ന്േോസെോ്ം നിങ്ങളുസെ െ്വകോര്േ 
െംരക്ിക്ുകയു ം സ�യേുന്നു

ഞങ്ങൾ (ONS) നിങ്ങളുസട ത�ാദ്യാവലിയിൽ നിന്നു ം തശഖരിക്ുന്ന വെ്തുതെൾ ഉപതയാ്രിക്ുന്നത് 
നമ്മുസട െമൂഹ്ിസറെ ഒരു വിശദമായ �ിഗതം നിർമ്മിക്ുന്നതിന ്െഹായിക്ാൻ തവണ്ിയാണ്. 
ഇംഗ്ലണ്ിൽ നിന്നു ം സവയ്ൽെിൽ നിന്നുമുള്ള സെൻെെിൽ നിന്നു ം ഉല്പാദിപ്പിക്ുന്ന സ്റാറ്ിസ്റിെ്െ് 
്രവൺസമറെറിനു ം ഗപാതദശിെ അധിെൃതർക്ു ം, വിദ്യാഭ്യാെം, തഡാെ്ടർമാരുസട െർജെി, തൊഡുെൾ 
തുടങ്ങിയ ഗപാതദശിെ തെവനങ്ങൾക്ു തവണ്ുന്ന ധനെഹായ പദ്ധതിെൾ ഉണ്ാക്ാൻ െഹായിക്ു ം. 
നിയമം (സെൻെെ് ആെ്ട ്1920) ഇതിന ്നസമ്മ അനുവദിക്ുന്നു. സെൻെെ് നിർബന്മാണ് 
അതതാസടാപ്പം വിവരങ്ങൾ നൽൊതിരിക്ുെതയാ, സതറ്ായ വിവരങ്ങൾ നൽെുെതയാ സ�യ്താൽ 
െുറ്െരവുമാണ.് ഇത് നടപടിക് ്ൊരണമാതയക്ാം. ഒരു വെ്തുവിസനക്ുെിതച്ാ വ്യക്ിസയ െുെിതച്ാ 
ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ �ിലതപ്പാൾ തരഖസപ്പടു്ിസയന്നിരിക്ാം, ഇത് ഇൻെർവ്യു സ�യുന്നവരുസടയു ം 
ഇൻെർവ്യു സ�യസപ്പടുന്നവരുസടയു ം െുരഷേിതതവേ്ിന് തവണ്ിയാണ്. ഞങ്ങളുസട ഓൺകലൻ 
തെവനങ്ങൾ സമച്സപ്പടു്ുന്നതിന ്തവണ്ി ഓൺകലൻ ത�ാദ്യാവലിെൾ ആളുെൾ എങ്ങസനയാണ് 
പൂരിപ്പിക്ുന്നത് എന്നതിസന െുെിച്ുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തശഖരിക്ു ം.

ആർസക്ലെോം ഈ വിവരങ്ങൾ ലഭ്�ോണ് ?
ഞങ്ങളുസട നിർതദേശഗപൊരം സെൻെെ് നടപ്പിലാക്ാൻ തവണ്ി മൂന്നാo െഷേി ദാതാക്ൾ 
ഞങ്ങസള െഹായിക്ുന്നതായിരിക്ു ം. �ില വെ്തുതെൾ നിയമാനുെൃതവും സപാതുജനങ്ങൾക്് 
വ്യക്മായ ഗപതയാജനമുള്ളതുമാസണകെിൽ, �ില അം്രീെൃത ്രതവഷെർക്് ഞങ്ങൾ അവ 
പിന്നീട് ലഭ്യമാക്ുന്നതായിരിക്ു ം. ഞങ്ങളുസട ്രതവഷണ്ിതലാ സ്റാറ്ിസ്റിെ്െിതലാ വ്യക്ിെസള 
തിരിച്െിയുന്നതായിരിക്ിലെ. െൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ONS സവബ്കെറ്ിൽ െസണ്്ാം.

വ്ക്ിപര�ോയ വെ്േുേകൾ എതേ നോൾ വസര െൂക്ിക്ു ം ?
എന്് ഉതദേശ്ിനു തവണ്ിയാതണാ വ്യക്ി വെ്തുതെൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തശഖരിച്ത,് അത് 
നിെതവറ്ുന്നതിന് തവണ്ിയുള്ള ഏറ്വും മിനിമം വിവരങ്ങൾ മാഗതം ഞങ്ങളുസട കെവശം ഉണ്ായിരിക്ു ം. 
ഉ�ിതമാെുതമ്പാൾ വ്യക്ിവിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നീക്ം സ�യുെതയാ അജ്ാതമാക്ുെതയാ സ�യും. 
നാഷനൽ ആർകക്വ്െിന് തവണ്ി സെൻെെ് ഗപതിെരണങ്ങളുസട ഒരു വെ്തുതതശഖരം 100 വർഷം 
വസര ഞങ്ങളുസട കെവശo വച്് നിയഗന്ിക്ുന്നതായിരിക്ു ം. 

നിങ്ങളുസെ അവകോശങ്ങൾ
നിങ്ങളുസട വ്യക്ിപരമായ വെ്തുതെൾ കെവശം സവച്ു നിയഗന്ിക്ുന്നവരിൽ (െൺതഗടാളർ) 
നിന്നു ം നിങ്ങളുസട വിവരങ്ങൾ ആവശ്യസപ്പടാനുo; നിങ്ങസളക്ുെിച്ുള്ള സതറ്ായ വിവരങ്ങൾക്ു 
തഭദ്രതി വരു്ാൻ അവതരാട് ആവശ്യസപ്പടാനുo; നിങ്ങളുസട െവേൊര്യ ഡാറ് തഗപാെസ് സ�യുന്നതിസന 
എതിർക്ുന്നതിനുo നിയമപരമായി നിങ്ങൾക്് അവൊശമുണ്്. നിങ്ങസളക്ുെിച്് കെവശമുള്ള 
ഏസതകെിലും െവേൊര്യ ഡാറ് മായ്ക്ാനുo; നിങ്ങളുസട െവേൊര്യ ഡാറ് തഗപാെസ് സ�യുന്നത് തടയാനുo; 
നിങ്ങസളക്ുെിച്് അവർ െൂഷേിക്ുന്ന വിവരങ്ങൾ മസറ്ാരു െൺതഗടാളെിന് കെമാൊനുo ഏസതകെിലും 
െൺതഗടാളടതൊട് ആവശ്യസപ്പടാൻ നിങ്ങൾക്് �ിലതപ്പാൾ അധിൊരം ഉണ്ാതയക്ാം. സ്റാറ്ിസ്റിക്ൽ 
ആവശ്യങ്ങൾക്് തവണ്ി മാഗതമാണ് വിവരങ്ങൾ െൂഷേിക്സപ്പടുന്നസതകെിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുസട 
ആവശ്യം അനുെരിച്് ഗപവർ്ിക്ണസമന്നിലെ. നിങ്ങളുസട നിയമപരമായ അവൊശങ്ങൾ 
നടപ്പിലാക്ാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്ുന്നുസവകെിൽ ഞങ്ങളുസട ഡാറ്ാ െംരഷേണ ഉതദ്യാ്രസ്നുമായി 
ബന്സപ്പടുെ.

ബന്ധസ്്െണ്ടവർ:
ഡോറ് കൺ്തെോളർ: 01329 444972 census.customerservices@ons.gov.uk Census Customer Services, 
Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, Fareham, Hampshire, PO15 5RR

ONS ഡോറ്ോ സതപോട്ക്ൻ ഓ്ലീെർ: 0845 601 3034 DPO@statistics.gov.uk Data Protection Officer, 
Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, Fareham, Hampshire, PO15 5RR 

ഇൻ്ർ്�ഷൻ കമ്ലീഷണർ ഓ്ലീെ്: 0303 123 1113 casework@ico.org.uk Information 
Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF 
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