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D1
ପୁର ୁଷ
ମହିଳ ା
ମନାକେଲ

ଯଦି D1 = ମନାକେଲ େତେବ ସା=ାତକାର ବ] କର0ୁ
D2

ଆପଣ4 ବୟସ େକେତ?
ବଷ. ବୟସ
ମନାକେଲ

ଯଦି D2<15 କି`ା = ମନାକେଲ େତେବ ସା=ାତକାର ବ] କର0ୁ
D12

ବ-.ମାନ ଆପଣ େକଉଁ ଅZଳେର ବାସ କର0ି?
(େକବଳ ଗୋାଟିଏ ଉ-ର)

ଯଦି D12 = ମନାକେଲ େତେବ ସା=ାତକାର ବ] କର0ୁ
ସମ34ୁ ପଚାର0ୁ
କୋା$ 1 ରୁ 9 ଯାଏଁ ପରିବ-.ନ କର0ୁ
Q1a

ଆପଣ4 ମତରେର, ୟୁର ୋାପିଆ8 ୟୁନିଅ8ର ମୂଖP ସଂପ-ିଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ଅେଟ? @ଥମତଃ?

Q1b

ଏବଂ ଦSିତୀୟତଃ?
(@େତPକ 3X ପାଇଁ ଗୋାଟିଏ ଉ-ର)

@ଥମତଃ
ୟୁର ୋାପିଆ8 ୟୁନିଅ8 ନାଗରିକ ମାନ4ର ବZିବାର ମାନ କ’ଣ ଅେଟ
ୟୁର ୋାପିଆ8 ୟୁନିଅ8 ର ଅଥ.ନୈୖତିକ , ଶିN ଭି- ିକ ଏବଂ ବାଣିଜ P
ଶQି
ଗଣତC, ମାନବ ଅଧୀକାରଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଶାସନ ବିHି ପାଇଁ
ୟୁର ୋାପିଆ8 ୟୁନିଅ8 ର ସJାନ
ୟୁର ୋାପିଆ8 ୟୁନିଅ8 ନାଗରିକ ମାନ4ର ଦ=ତା ଏବଂ @ତିଭା

ଦSିତୀୟତଃ

ୟୁର ୋାପିଆ8 ୟୁନିଅ8େର ଭି- ିଭୂମିର ଗୁଣବ-ା
ଅନୁସnାନ ଏବଂ ନବ@ବ-.ନ ପାଇଁ ୟୁର ୋାପିଆ8 ୟୁନିଅ8 ର
ସାମଥP.
ୟୁର ୋାପିଆ8 ୟୁନିଅ8 ସଦସP ରାଜP ମhେର ଭଲ ସଂପକ.
ଏହାର ସୀମା ବାହାେର ଶା0ି ଏବଂ ଗଣତCକୁ @ୋାmାହିତ କରିବାେର
ୟୁର ୋାପିଆ8 ୟୁନିଅ8ର ସାମଥP.
ପରିେବଶଭି- ିକ ଦSାୟୀତSବାନତା ପାଇଁ ୟୁର ୋାପିଆ8 ୟୁନିଅ8ର
@ତିଶୃତି
ଅନPାନP
କିଛି ନୁେହଁ
ଜାେଣ ନାହi
EB81.1 QA2a/QA2b
କୋା$ 12 ଏବଂ 13 ସSତC ଅେଟ
Q2

ନିମgୋ ାQ ମhରୁ େକଉଁଗୁଡ଼ିକ ୟୁର ୋାପିଆ8 ୟୁନିଅ84 ପାଇଁ ମୂଖP ସମସPା ଅେଟ ବୋାଲି ଆପଣ ଚି0ା କର0ି?
(ସବ.ାଧିକ ୩ଟି ଉ-ର)
ୟୁର ୋାପିଆ8 ୟୁନିଅ8ର ଜନସଂଖPାର ଆୟୁ ବୃHି
ସାମାଜିକ ଅସମାନତା
ଆସୁଥିବା େଦଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ @ତିଯୋାଗୀତା
ଯେଥb ଅଥ.ନୈୖତିକ ଅଭିବୃHି ନୁେହଁ
ୟୁର ୋାପିଆ8 ୟୁନିଅ8 ସଦସP ରାଜPର ଜନସାଧାରଣ4 ଋଣ
େବରୋାଜଗାର
ୟୁର ୋାପିଆ8 ୟୁନିଅ8କ ୁ ସୀମାଭୁQ କରୁଥିବା ଅZଳଗୁଡ଼ିକ ର ଅfିର ତା
ପରିେବଶଭି- ିକ ସମସPାଗୁଡ଼ିକ
@ବାସ ସମସPାଗୁଡ଼ିକ
ଆତ4ବାଦ ଏବଂ ନିର ାପ-ା ସମସPାଗୁଡ଼ିକ
ଅନPାନP
କିଛି ନୁେହଁ
ଜାେଣ ନାହi
QA3 ଉପେର ଭି- ିକ ରି ନୂତନ
କୋା$ 1 ରୁ 6 ପରିବ-.ନ କର0ୁ
କୋା$ 8 ଏବଂ 9 ସSତC ଅେଟ

Q3

ନିମgୋ ାQ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମhରୁ, େକଉଁ ଦୁଇଟିକ ୁ ଆମ ସମାଜ ଗୁର ୁତS େଦବା ଉଚିk ମୂଖP ବିଶSବPାପି ସମସPାଗୁଡ଼ିକ ର
ସାମନା କରିବା ପାଇଁ?
(ସବ.ାଧିକ ୨ଟି ଉ-ର)
ପରିେବଶ ସୁର =ା କରିବା
ସାମାଜିକ ସମାନତା ଏବଂ ଏକତା
ମୁQ ବାଣିଜ P/ବଜାର ଅଥ.ନିତି
ସାଂjୃତିକ ବିେଭଦତା ଏବଂ ଅନPମାନ4 @ତି ମୁQତା

@ଗତୀ ଏବଂ ନବ@ବ-.ନ
@ଥା
ଅନPାନP
କିଛି ନୁେହଁ
ଜାେଣ ନାହi

Q4

ଆପଣ କହିେବ କି ୟୁର ୋାପିଆ8 ୟୁନିଅ8ର ରାଜନୈୖତିକ @ଭାବ ବ-.ମାନ _____ ଠାରୁ ଦୃଢ଼ତର କି`ା
ଦୁବ.ଳ ତର ଅେଟ?
(@େତPକ ଧାଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋାଟିଏ ଉ-ର)
ଅଧିକ କିଛି
ପରିମ
ଦୃଢ଼ତ ାଣର
ର
େ
ଦୃଢ଼ତ
ର

କିଛି
ପରିମ
ାଣର
େ
ଦୁବ.
ଳତ
ର

ନିpି ସମାନ ଜାଣ
ତଭା
େ
େବ
ନାହi
ଦୁବ.
ଳତ
ର

ଦ ୟୁନାଇେଟ$ େbଟt ଅu ଆେମରିକ ା
ଜାପା8
ଚାଇନା
ଇsିଆ
qାଜିr 
ଋଷିଆ (ଏ8)
EB78.2 QA5 ସଂଶୋାଧୀତ
Q5

ଏହି @େତPକ ମୂଲ P ପାଇଁ, ଦୟାକରି ମୋାେତ କୁହ0ୁ ଯଦି େସମାେନ ୟୁର ୋାପିଆ8 ୟୁନିଅ8 ଦSାରା
ସବ.ୋ ା-ମଭାେବ ସJିଳ ୀତ ଅଟ0ି, ଅନP େଦଶଗୁଡ଼ିକ (କି`ା େଦଶ ସମୂହ) ଦSାରା କି`ା ଉଭୟ4 ଦSାରା?
(@େତPକ ଧାଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋାଟିଏ ଉ-ର)
ୟୁର ୋାପିଆ ବିଶSେର ଥିବା
8 ୟୁନିଅ8
ଅନP
େଦଶଗୁଡ଼ିକ

@କୃତି ଏବଂ ପରିେବଶ ପାଇଁ ସJାନ
ସାମାଜିକ ସମାନତା ଏବଂ ଏକତା
ଶା0ି
@ଗତୀ ଏବଂ ନୂତନତା
ମତାମତ @ଦାନର ସSାଧୀନତା
ଅନPମାନ4 @ତି ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ମୁQତା

ଉଭୟ

ଜାେଣ ନାହi

ଇତିହାସ ଏବଂ ଏହାର ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ @ତି ସJାନ

EB78.2 QA9 ସଂସୋାଧିତ
Q6

ୟୁର ୋାପିଆ8 ୟୁନିଅ8 ସଂବnେର, ଆପଣ4ର ଏହା ବିଷୟେର ଏକ ବହୁତ ସକାରା|କ, କିଛିପରିମାଣେର
ସକାରା|କ, କିଛିପରିମାଣେର ନକାରା|କ କି`ା ଏକ ବହୁତ ନକାରା|ତ ମତ ରହିଅଛି କି?
(େକବଳ ଗୋାଟିଏ ଉ-ର)
ବହୁତ ସକାରା|କ ମତ
କିଛିପରିମାଣେର ସକାରା|କ ମତ
କିଛିପରିମାଣେର ନକାରା|କ ମତ
ବହୁତ ନକାରା|କ ମତ
ଜାେଣ ନାହi
ନୂତନ

Q7

ନିମgୋ ାQ @େତPକ ଉQିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ େକେତ ପରିମାଣେର ଆପଣ ସହମତ କି`ା ଅସହମତ ଅଟ0ି?

(@େତPକ ଧାଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋାଟିଏ ଉ-ର)
ସଂପୂ{.ଭାେବ
ସହମତ

ସହମତ
େହବି

ଅସହମତ
େହବି

ସଂପୂ{.ଭାେବ ଜାେଣ ନାହi
ଅସହମତ

ଏକ ଅଶା0 ବିଶSେର
ୟୁର ୋାପିଆ8 ୟୁନିଅ8 େହଉଛି
3ିର ତାର ଏକ fାନ
ମୁQ-ବଜାର ଅଥ.ନିତୀ ଏକ ଉz
3ରର ସାମାଜିକ ସୁର =ାେର େହବା
ଉଚିk
ସା.ବଭୌୗମିକ ତା ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକ
(ଆମ େଦଶର) ପରିଚୟ
ଆପଣ4 ପରି ଲୋାକମାନ4ର
ଉmାହଗୁଡ଼ିକ ୁ (ଆମ େଦଶେର)
ରାଜନିତୀ ବPବfା ଦSାରା
ଉ-ମଭାେବ ଗଣନାକୁ
ନିଆଯାଇଥାଏ
(ଆମ େଦଶେର), @େତPକ ଜଣ4
ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋାଗ ରହିଅଛି
ଜୀବନେର ସଫଳ େହବା ପାଇଁ
ନୂତନ
D4

"ଦୟାକରି ନିpିତ ହୁଅ0ୁ େଯ ଆପଣ @ଦାନ କରୁଥିବା ବୟସ ଆପଣ4ର ବ-.ମାନର ବୟସ ଠାରୁ ଅଧିକ ନୁେହଁ "

ଆପଣ4 ବୟସ େକେତ ଥିଲ ା େଯେତେବେଳ ଆପଣ ସଂପୂ{. ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିେଲ?
ବଷ. ବୟସ
ବ-.ମାନ ପଯP.0 ପଢ଼ୁଛ0ି
ସଂପୁ{. ସମୟ - ଶି=ା ନୁେହଁ
ମନାକେଲ
ଜାେଣ ନାହi
D5a

େଯେତଦୂର ଆପଣ4ର ବ-.ମାନର ବୃ- ି ସଂବnୀତ ଅେଟ, ଆପଣ କହିେବ କି ଆପଣ ସS-ନିଯୁQ, ଜେଣ କମ.ଚାରୀ, ଜେଣ
(େକବଳ ଗୋାଟିଏ ଉ-ର)

ସS-ନିଯୁQ
କମ.ଚାରୀ
ମାନୁଆr †ମିକ
ଏକ ବୃ- ିଭି- ିକ କା.ଯPକଳାପ ବPତୀତ
ମନାକେଲ

D5b ପଚାର0ୁ ଯଦି D5aେର 1କୋା$ ହୋାଇଥାଏ
D5b

ଆପଣ କହିେବ କି ଆପଣ ଜେଣ ___ ଅଟ0ି?
(େକବଳ ଗୋାଟିଏ ଉ-ର)
କୃଷକ, ବନ ର=କ, କୈୖବ-P.
ଦୋାକାନ ମାଲିକ , କାରିଗର
ବୃ- ିଗତ (ଓକିଲ , େମଡିକ ାr @ାକ‚ିସନ., ଆକାଉ€ା€, ଆକiେଟକ‚, ...)
ଏକ କ…ାନୀର ଜେଣ ମPାେନଜ.
ଅନPାନP/ମନାକେଲ

D5c ପଚାର0ୁ ଯଦି D5aେର 2 କୋା$ ହୋାଇଥାଏ
D5c

ଆପଣ କହିେବ କି ଆପଣ ଜେଣ ___ ଅଟ0ି?
(େକବଳ ଗୋାଟିଏ ଉ-ର)
ବୃ- ିଗତ (ନିଯୁQ ଡାQର, ଓକୀଲ, ଆକାଉ€ା€, ଆକiେଟକ‚)
େଜେନରାr ମPାେନƒେମ€, ନିେ„.ଶକ କି`ା ମୂଖP ପରିଚାଳନା
ମhମ ପରିଚାଳନା
ସିଭିr କମ.ଚାରୀ
ଅଫିt କିର ାଣି
ଅନPାନP କମ.ଚାରୀ (େସଲ}ମPା8, ନସ., ..)

ଅନPାନP/ମନାକେଲ

D5d ପଚାର0ୁ ଯଦି D5aେର 3 କୋା$ ହୋାଇଥାଏ
D5d

ଆପଣ କହିେବ କି ଆପଣ ଜେଣ ___ ଅଟ0ି?
(େକବଳ ଗୋାଟିଏ ଉ-ର)
ସୁପ.ଭାଜର/ଫୋା.ମPା8 (ଟି‹ ମPାେନଜର, ...)
ମାନୁଆr †ମିକ
ଅଣକୁଶଳୀ ମାନୁଆr †ମିକ
ଅନPାନP/ମନାକେଲ

D5e ପଚାର0ୁ ଯଦି D5aେର 4 କୋା$ ହୋାଇଥାଏ
D5e

ଆପଣ କହିେବ କି ଆପଣ ଜେଣ ___ ଅଟ0ି?
(େକବଳ ଗୋାଟିଏ ଉ-ର)
ଘର େଦଖାରଖା କରୁଛ0ି
ଛାŠ (ସଂପୂ{. ସମୟ)
ଅବସର@ାˆ
ଚାକିର ୀ ଖୋାଜୁଛ0ି
ଅନPାନP/ମନାକେଲ

D13

ଆପଣ କହିେବ କି ଆପଣ ଏକ ___ େର ବାସ କର0ି?
(େକବଳ ଗୋାଟିଏ ଉ-ର)
‡ାମାZଳ କି`ା ‡ାମ
ଛୋାଟ କି`ା ମhମ ଆକାର ସହର
ବଡ଼ ସହର
ଜାେଣ ନାହi

