Q1

స్హధాయణాంగహ , ఎల ాంటి మినహాభాంు లేక ాండానే రజల చటటాతుకత కటుాఫడి ఉాండాలతు అన఼క ాంటునాిమహ లేదా చటటాతుి ఉలల ఘాంఙాయౌష ఴచ్చునా కూడా ఆ షభమాంలో
రహమ్ అాంతమహతమక కటుాఫడి ఉాండాలతు అన఼క ాంటునాిమహ ? దమఙేళ క ఫటక్సష క భ తరబే టిక్స ెటాాండి .

1

ఎల ాంటి మినహాభాంు లేక ాండా చటటాతుి గౌయయాంచడాం లేదా

2

కొతుి షాందమహాలలో భనస్హషక్షితు గౌయయాంచడాం

Q2

0

ఎాంచ఼కోలేభు

రజల లేదా షాంషథ ల రబుతాఴతుి తీఴరాంగహ ఴయతిమైకతాంఙే చయయన఼ ఴయకతికమ్ాంఙేాంద఼క ఎనని ది తతల ఉనాిభ. దమఙేళ దేతుతు అన఼భతిాంచఴచ఼ు లేక దేతుతు
అన఼భతిాంచకూడద఼ అనే మీ అభితృహరమ తుి కొుకు మైఖెై గల క ఫటక్సష లో టిక్స ఙేమడాం దాఴమహ చఽాండి . ఇదధ అన఼భతిాంచఫడాల ? దమఙేళ కొుకు మైఖెై క
ఫటక్సష క టిక్స ెటాాండి .
<రకోడ్: "అన఼భతిాంచఫడుట " అనే దాతుకత "ఆమోదధాంచఫడుట " అతు అయథాం కలద఼. రధాన షభషయ ఏమిటాంటే రజల క రబుతఴాం టల తభక గల అషాంతాి తు
యయధ ఱరణ
ర ులలో రదమ్వాంచడాతుకత ళవఴచఛ లేదా సక ున఼ కయౌగ్ ఉాండాల అనేదధ .>
<ర2aలో, క ఫఴయాంగ షభ రేవాం అనేదధ , క ఙోట ఙేయడాతుకత అన఼భతిాంచఫడిన రతి కుయచ క ఙోట ఙేయడాం లేదా కల ష఼కోఴడాతుి షఽచ్చష఼ిాందధ . ఈ తుమ్ిశా రవి
యశమాంలో, షభ రేవాం యొకు ఉదేివాం షపశా ాంగహ ఉాండాయౌ.>

a

b

Q3

రబుతాఴతుకత ఴయతిమైకాంగహ తుయళాంచ఼టక రజా షభ రేఱహలన఼ తుయఴఴాంచ఼ట

తుయషన షబమమల భమ్ము రదయవనల తుయఴఴాంచ఼ట

1

తపక ాండా

2
3

ఫసృఱహ

4

తపక ాండా కహద఼

0

ఎాంచ఼కోలేభు

ఫసృఱహ కహద఼

కొాంతభాందధ అభితృహరమ లన఼ బమజామ్టీ దాఴమహ తీఴరాంగహ మ్గణాంచఫడతాభ . రబుతాఴతుి యల ఴాం దాఴమహ ఒడిాంఙాలనే రజలన఼ మ్గణాంచాండి . అల ాంటి రజలన఼
అన఼భతిాంఙాలతు మీయచ అన఼క ాంటునాిమహ …దమఙేళ కొుకు మైఖెై క ఫటక్సష క టిక్స ెటాాండి .
<ర3bలో, ‘ుషి కహల రచ఼యణ’ అనే దాతుి ’రహమ్ ుషి కహల రచ఼మ్ాంచఫడాాభ ’ అతు అన఼ఴదధాంచఴచ఼ు .>

a

b

Q4

రహమ్ అభితృహరమ లన఼ ఴయకతికమ్ాంచడాతుకత ఫఴయాంగ షభ రేఱహల
తుయఴఴాంఙాల ?
రహమ్ అభితృహరమ లన఼ ఴయకతికమ్ాంచడాతుకత ుషి కహల రచ఼మ్ాంఙాల ?

తపక ాండా
ఫసృఱహ

ఫసృఱహ కహద఼

తపక ాండా కహద఼
ఎాంచ఼కోలేభు

నాయమయఫటగ ఴయఴషథ లతూి తుల ఙేస్ి హభ, కహతూ అతి ఘోయబమైన తు ఏదతు మీయచ అన఼క ాంటునాియచ …దమఙేళ క ఫటక్సష క భ తరబే టిక్స ెటాాండి

1

... క అభ మక ఴయకతికత శిక్షరేముట లేదా

2

… నేయాం మోఫడిన ఴయకతితు ళవఴచఛగహ ఴదయౌరేముట?

Q5

1
2
3
4
0

0

ఎాంచ఼కోలేభు

ఆమ్థక ళథతి కోషాం రబుతఴాం ఙేమగల కొతుి న఼ల ఇకుడ ఙెఫుతతనాిభు . దమఙేళ మీయచ దేతుతు షభమ్థషినాిమో భమ్ము దేతుతు ఴయతిమైకతషి ఼నాిమో అనే దాతు గుమ్ాంచ్చ
మీ చయయలన఼ తెలాండి . దమఙేళ కొుకు మైఖెై క ఫటక్సష క టిక్స ెటాాండి .
<5d అనేదధ రబుతఴాం న఼ాండి తుధ఼ల (ఆమ్థక షహామాం) కయౌపాంచడాతుి షఽచ్చష఼ిాందధ .>
<5e అనేదధ , రబుతఴాం (రబుతఴ అన఼ఫాంధ షాంషథ ల ) న఼ాండి రతయక్ష ఆమ్థక షహామబే కహక ాండా, ఉదాసయణక , రబుతఴాం దాఴమహ అభల యచఫడు దధగుభతి
తుమాంతరణల కూడా అతు షఽచ్చష఼ిాందధ .>
<5f లో ‘తురహమహతుి తగ్గాంచడాం’ అనేదధ కరహయాంలో ఉదయయగుల తుఙేమ యౌషన తుగాంటలన఼ తగ్గాంచడాతుి షఽచ్చష఼ిాందధ .>
మ్ఱోధక తు గభతుక: ఫటయతదేవాం యశమాంలో తు గాంటల తగ్గాంచడాం అాంటే , రేతనాలెై తక ుఴ ఖయచు ఙేమడాం భమ్ము అల ఆదా ఙేళన డఫుుతో భమ్ాంత భాందధకత
ఉతృహధధ అఴకహఱహల కయౌపాంచడాం

a

రబుతఴ ఖయచులో తగ్గాంు

1

ఈ యశమ తుి గటిాగహ షభమ్థాంచడాం

b

కొతి ఉదయయగహల షాలాాంచ఼టలో తృహరజెకా లక రబుతఴాం దాఴమహ తుధ఼ల ఏమహపటు

2

షభమ్థస్ి హన఼

c

రహయతృహయాంలో రబుతఴ తుమాంతరణ తక ుఴగహ ఉాండడాం

3

షభమ్థాంచన఼ లేదా ఴయతిమైకాం కహద఼

d

కొతి ఉతపతత
ి ల భమ్ము స్హాంకైతికతన఼ అభిఴాదధి ఙేముటక , మ్వభ
ర క
షసకహయాం అాందధాంచడాం

4

ఴయతిమైకాం

5

గటిాగహ ఴయతిమైకతస్ి హన఼

0

ఎాంచ఼కోలేభు

e

f

తుతీయచ షమ్గహలేతు మ్వభ
ర లలో ఉదయయగహల షాంయక్షిాంచ఼ట కొయక తోడపడడాం
(అాంటే రబుతఴాం లేదా రబుతఴ అన఼ఫాంధ షాంషథ లన఼ాండి రతయక్ష ఆమ్థక
షహామాం అాందధాంచడబే కహక ాండా, ఉదాసయణక , రబుతఴాం దాఴమహ
అభల యచఫడు దధగుభతి తుమాంతరణల కూడా ఉాంటటభ)
భమ్తుి ఉదయయగహలన఼ షాలాాంచడాతుకత తుఙేము రహయాం అఴధధతు తగ్గాంచడాం

Q6

కతాంర ద రబుతఴాం ఙేము యయధ యకహల ఖయచుల ఉనాిభ. కొుకు యఫటగాంలో ఇాంకహ ఖయచు ెటా టల లేదా ఇాంకహ తగ్గాంఙాల అనే యశమాం గుమ్ాంచ్చ దమఙేళ షఽచ్చాంచాండి .
మీయచ "భమ్ాంత ఎక ుఴ" అతు ఙెతతే , దాతుకోషాం ఎక ుఴ టటయక్సష ఙెయౌలాంఙాయౌష ఉాండఴఙేుమో అనే అాంఱహతుి గుయచిాంచ఼కోాండి . దమఙేళ కొుకు మైఖెై క ఫటక్సష క టిక్స
ెటాాండి .

a

మహయఴయణభు

b

ఆమోగయభు

1

భమ్ాంత ఎక ుఴ ఖయచుెటాడాం

c

తృోయ్ష఼ భమ్ము చటా ాం అభల యచ఼ట

2

ఎక ుఴ ఖయచుెటాడాం

d

యదయ

3

ఇపటి ల గహనే ఖయచుెటాడాం

e

మియౌటమీ/ళెైనయాం

4

తక ుఴ ఖయచుెటాడాం

f

ఴాద఼ిల పాంచన఼ల

5

అతి తక ుఴ ఖయచుెటాడాం

g

తుయచదయయగ రయోజనాల

0

ఎాంచ఼కోలేభు

h

షాంషుాతి భమ్ము కళల

Q7

ముతి ాం మీద, ఇల ఙేమడాం రబుతఴ ఫటధయతా లేదా ఫటధయత కహదా అతు దాతు గుమ్ాంచ్చ మీయచ ఏభన఼క ాంటునాియచ …దమఙేళ కొుకు మైఖెై క ఫటక్సష క టిక్స
ెటాాండి )

a

... రతి కుమ్కత క ఉతృహధధ కయౌపాంఙాయౌ

b

... ధయలన఼ తుమాంతిరాంఙాయౌ

c

... జఫుుడినరహమ్కత ఆమోగయ షాంయక్షణ అాందధాంఙాయౌ

d

... భుషయౌరహమ్కత క గౌయఴరదబమైన తృహరభ ణక జీఴనాతుి అాందధాంఙాయౌ

1

తపక ాండా ఉాండాయౌ

e

... మ్వభ
ర అభిఴాదధి ఙెాందడాతుకత షహామాం అాందధాంఙాయౌ

2

ఫసృఱహ ఉాండాయౌ

f

... తుయచదయయగులక క గౌయఴరదబమైన తృహరభ ణక జీఴనాతుి అాందధాంఙాయౌ

3

ఫసృఱహ ఉాండకూడద఼

g

... ధతుక ల భమ్ము వదరహమ్ భధయ ఆదామ తాయతభ యతుి తగ్గాంఙాయౌ

4

తపక ాండా ఉాండకూడద఼

h

... అలప-ఆదామ క టుాంఫటల న఼ాండి ఴచ్చున యవఴయదాయలమ యదాయయచథలక
ఆమ్థక షహామాం అాందధాంఙాయౌ

0

ఎాంచ఼కోలేభు

i

... గౌయఴరదబమైన తురహషాం ఏయపయచ఼క నే స్ోథభత లేతురహమ్కత దాతుతు
అాందధాంఙాయౌ

j

... మ్వభ
ర ల ఴలన మహయఴయణాతుకత తక ుఴ హాతు కల గునటు
ల గహ చటటాలన఼
కఠ్నాంగహ అభల యఙాయౌ

(N) k

... ళి ర ుయచశతల భధయ షభ నతన఼ తృోరతషఴాంఙాయౌ

(N) 8

ఫటయతదేవాంలో షమీఴష఼ల ఎఴయచ అాందధాంఙాలనేదాతుెై రజలక యభిని అభితృహరమ ల నాిభ . "అాందధాంచడాం : అాంటే షమీఴస్ అాందధాంచడాం గుమ్ాంచ్చ, అభతే తుధ఼ల
షభకూయచుట గుమ్ాంచ్చ కహద఼. రధానాంగహ ఎఴయచ అాందధాంఙాలతు మీయచ అన఼క ాంటునాియచ .... దమఙేళ క ఫటక్సష క భ తరబే టిక్స ెటాాండి .

8a

8b

8c

1

రబుతఴాం (రబుతఴాం అాంటే "మహశా ాం", "తల క్స ళెకాహర్"; కైాందర లేదా స్హథతుక
బుతఴాం కూడా ఙేయుఫడాాభ)

2

ెైరరేట్ కాంెతూల / ల ఫటవక్ష ఉని షాంషథ ల

3

ల ఫటవక్ష లేతు షాంషథ ల / చామ్టీల / కోఆమైటివ్సష

4

భత షాంషథ ల (ఉదా- దేరహలమ ల , భళద఼ల , చమ్ుల , గుయచదాఴమహల
ముదల ైనయ)

5

క టుాంఫ షబుయల , ఫాంధ఼ఴుల లేదా మితతరల

0

ఎాంచ఼కోలేభు

జఫుుడిన రహమ్కత ఆమోగయ షాంయక్షణ?

భుషయౌరహమ్ టల వరది?

చ్చనిలలలక తృహఠఱహల యదయ (తపతుషమ్ /స్హాంరదామక యదయ) ?

(N) 9

బుతఴ చయయలన఼ రఫటయతాం ఙేమగల రజల భమ్ము షాంషథ ల టిాక ఇకుడ ఉాందధ . ’రబుతఴాం’ అాంటే ఎకెాక యటివ్స ఆపస్ / ఴర్ లో ఉని తృహమీా / తృహమీాల , ఉదా. కైతనట్.
దమఙేళ టిాకన఼ చదధయ , ఫటయత రబుతఴ చయయలెై అతయాంత రఫటఴాం కయౌగ్న లేదా దధఴతీమ అతయాంత రఫటఴాం కయౌగ్న రహమ్కత ఎద఼యచగహ ఉని ఫటక్సష లలో రహరమాండి ?
మెాండు షభ ధానాలన఼ ఎాంచ఼కోాండి
అతయాంత రఫటయతాం ________________

దధఴతీమ అతయాంత రఫటయతాం _________________

1

భ ధయభాం (మీడిమ )

7

రబుతఴాంలోతు తృహమీాల / తృహమీా కొయక ఒటురేళన రహయచ

2

కహమ్మక షాంఘ ల

8

స్హధాయణ తృౌయచల

3

రహయతృహయాం, ఫటయాంక ల భమ్ము మ్వభ
ర

9

తృౌయ భమ్ము షఴచఛాంద షాంషథ ల

4

భతయ షాంషథ ల /అధధకహయచల (భత ెదిల )

5

మియౌటమీ/ళెైనయాం

6

తుమహమణాతమక నేయాం

(N) 10

10
0

అాంతమహాతీమ షాంషథ ల (ఉదా. మునైటెడ్ నేశన్సష, అాంతమహాతీమ దరఴయ తుధధ)
ఎాంచ఼కోలేభు

ఇకుడ ఫటయతదేవాంలో యధానాలన఼ రఫటయతాంఙేళవ మెాండు అభితృహరమ ల గుమ్ాంచ్చ ఇకుడ ఙెపఫడిాందధ . యటిలో మీ దాలాకోణాతుకత అతి దగగ యగహ అతుాంఙేదధ ఏదధ? దమఙేళ
క ఫటక్సష క భ తరబే టిక్స ెటాాండి .
<”రబుతఴాంలో” అాంటే ఎకెాక యటివ్స ఆపస్ /ఴర్ లో ఎఴయచనాియచ అతు అయథాం .>

1

ఫటయతదేవాంలోతు యధానాల , రబుతఴాంలో ఎఴయచనాియనే దాతుకాంటే, రాంచ
ఆమ్థకతలో ఏమి జయచగుతోాందనే దాతుెై ఆధాయడి ఉాంటటభ

2

ఫటయతదేవాంలోతు యధానాల , రాంచ ఆమ్థకతలో ఏమి జయచగుతోాందనే
దాతుకాంటే, రబుతఴాంలో ఎఴయచనాియనే దాతుెై ఆధాయడి ఉాంటటభ

(N) 11

0

ఎాంచ఼కోలేభు

తృౌయ సక ుల భమ్ము రజా బదరత గుమ్ాంచ్చ కొతుి రవిలన఼ ఇుడు చఽదాిాం. ఫటయత రబుతఴాం ఈకతాంర దధ రహటితు ఙేమడాతుకత సక ు కయౌగ్ ఉాండాల ఴదాి అనే
యశమాంెై మీయచ ఏభన఼క ాంటునాియచ ?
<”రబుతఴాం” అాంటే చటటాతుి అభల ఙేమడాంలో తృహరథమికాంగహ తుభగిబమైన రజా అధధకహయచల .>

a

b

(N) 12

0

రజలక రహయచ షాంచమ్ాంఙే ఫఴయాంగ రదేఱహలలో యడియో తుఘ ఉాంచడాం?

ఇాంటమెిట్ లో ఇ-బమభల్సష లేదా భమైదెైనా షభ ఙామహతుి యయరేక్షిాంచడాం?

1

తపక ాండా సక ు ఉాండాయౌ

2

ఫసృఱహ సక ు ఉాండాయౌ

3

ఫసృఱహ సక ు ఉాండకూడద఼

4

తపక ాండా సక ు ఉాండకూడద఼

0

ఎాంచ఼కోలేభు

రబుతఴ షభ ఙాయభాంతా , అదధ రజాబదరతక భుు అతు తెయౌళనా కూడా, ఫఴయాంగాంగహ అాంద఼ఫటటులో ఉాండాయౌ అనే దాతుెై ఇకుడ 0 న఼ాండి 10 ఴయక గల క ళవుల్స
ఉాందధ భమ్ము 10 అనేదధ , రజా బదరతక , అదధ రబుతఴ షభ ఙామహతుకత మ్మిత తృహరయత కయౌగ్ాంచ్చనా కూడా, దాతుకత తృహరధానయత ఇరహఴయౌ అతు షఽచ్చష఼ిాందధ ”. ఆళవుల ెై
మీయచ ఎల ాంటి స్హథనాతుి షఽచ్చస్హియచ ? దమఙేళ క ఫటక్సష క భ తరబే టిక్స ెటాాండి
రబుతఴ షభ ఙాయభాంతా ఫఴయాంగాంగహ అాంద఼ఫటటులో ఉాండాయౌ, అదధ రజా
బదరతక భుు కయౌగ్ాంఙేదెైనా షమై

6

3

7
8
9

4

10

5

88

1
2

(N) 13.

రజా బదరతక తృహరభుఖయత ఇరహఴయౌ, ఇదధ రబుతఴ షభ ఙామహతుకత తృహరయతన఼
మ్మితాం ఙేళవదెైనా కూడా
ఎాంచ఼కోలేభు

జాతీమ బదరత కహయణాంగహ రబుతాఴల కొతుి రభ ణాలన఼ తృహటిాంచడాతుకత సక ున఼ కయౌగ్ ఉాండాలతు కొాంతభాందధ అన఼క ాంటటయచ . ఇతయచల ఇాంద఼క షభమతిాంచయచ .
ఫటయత రబుతఴాం ఈకతాంర దధ రహటితు ఙేమడాతుకత సక ు కయౌగ్ఉాండాల లేదా ఉాండకూడదా అనేదాతు గుమ్ాంచ్చ మీయచ ఏభన఼క ాంటునాియచ : దమఙేళ కొుకు మైఖెై క
ఫటక్సష క టిక్స ెటాాండి .
<”రబుతఴాం” అాంటే రధానాంగహ చటటాతుి అభల యచ఼ రజా అధధకహయచల అతు అయథాం .>

a

b

ఫటయతదేవాంలో తుఴళాంఙే ఎఴమ్ షభ ఙామహనైినా రహమ్కత తెయౌమక ాండా
ళవకమ్ాంచడాం
ఇతయ దేఱహలలో తుఴళాంఙే ఎఴమ్ షభ ఙామహనైినా రహమ్కత తెయౌమక ాండా
ళవకమ్ాంచడాం

1

తపక ాండా సక ు ఉాండాయౌ

2

ఫసృఱహ సక ు ఉాండాయౌ

3

ఫసృఱహ సక ు ఉాండకూడద఼

4

తపక ాండా సక ు ఉాండకూడద఼

0

ఎాంచ఼కోలేభు

14

క తీఴరరహద కహయయకల ాం జయగఫోతోాందతు రబుతఴాం అన఼భ తుాంచ్చాందధ అన఼క ాందాాం . (తీఴరరహద కహయయకల ాం అాంటే , క గర
ర ు తన లక్షయయతుి స్హధధాంచ఼కొన఼టక ,
తీఴరరహద లేదా ఴాంస్హ కహయయకరభ లన఼ ఆముధాంగహ ఉయోగ్ాంచగల క గరు యొకు కహయయకల తృహల అతు అయథాం భమ్ము అధధకహయచల అాంటే చటటాతుి
అభల ఙేముటలో తృహరథమికాంగహ తుభగిబమైన రజా అధధకహయచల గర
ర ు అతు అయథాం ). క తీఴరరహద కహయయకల ాం జయగఫోతోాందతు రబుతఴాం అన఼భ తుాంచ్చాందధ
అన఼క ాందాాం . అధధకహయచలక యటితు ఙేమడాతుకత అధధకహయాం ఉాందతు మీయచ అన఼క ాంటునాిమహ … దమఙేళ కొుకు మైఖెై క ఫటక్సష క టిక్స ెటాాండి .

a

… రజలన఼ యఙామ్ాంచక ాండానే రహయచ కోయచక నిాంత కహలాం రహమ్తు
తుయాాందధాంచడాం?

b

... రజల టెయౌతౄోన్స షాంఫటశణలన఼ టటయప్ ఙేమడాం?

c

... యధ఼లలో అకుడకుడ రజలన఼ ఆ, ఱోధధాంచడాం?

1

తపక ాండా సక ు ఉాండాయౌ

2

ఫసృఱహ సక ు ఉాండాయౌ

3

ఫసృఱహ సక ు ఉాండకూడద఼

4

తపక ాండా సక ు ఉాండకూడద఼

0

ఎాంచ఼కోలేభు

15

ఇుడు మహజకతమ ల గుమ్ాంచ్చ భమ్కొతుి రవిల . మీయచ ఴయకతిగతాంగహ మహజకతమ లలో ఉాండాలతు మీక ఎాంత ఆషకతిగహ ఉాందధ ? దమఙేళ క ఫటక్సష క భ తరబే టిక్స
ెటాాండి .

1

ఙాల ఆషకతి ఉాందధ

4

అాంత ఆషకతి లేద఼

2

కమోషి యచ ఆషకతి ఉాందధ

5

అషల ఆషకతి లేద఼

3

కొాంత ఆషకతి ఉాందధ

0

ఎాంచ఼కోలేభు

16

ఈకతాంర దధ రకటనలో కొుకుదాతు గుమ్ాంచ్చ మీయచ ఎాంత షభమతిష఼ినాియచ లేదా షభమతిాంచడాం లేద఼ అనేదధ రదమ్వాంచ఼టక , దమఙేళ కొుకు మైఖెై ఉని క ఫటక్సష లో
టిక్స ఙేమాండి . దమఙేళ కొుకు మైఖెై క ఫటక్సష క టిక్స ెటాాండి .
<16bలో, "ఙాల ఫటగుాందధ " అాంటే "ఫటగహ ఉాందతు" అయథాం , కహతూ "ఫటగహనే ఉాందధ " అనే
<16cలో, "ఎాంల " (తృహయల బమాంట్ షబుయల ) అాంటే జాతీమ తృహయల బమాంట్ క ఎతుికెైన
<16dలో, "తృౌయ ళవఴక ల " అాంటే మహజకతభేతయ రబుతఴ ఉనిత స్హథభ అధధకహయచల
భమ్ము రహయచ ళతుమర్ రజా ళవఴక ల లేదా రబుతఴ కహయయతుయఴసణా అధధకహయచల

రతికూల ఫటఴాం కహద఼.>
రహయచ.
. రహయచ ఎతుికెైన రహయచ కహద఼ - రహయచ రహమ్ ఉదయయగహలక దయఖ ష఼ి ఙేష఼క నాియచ
.>

1

గటిాగహ షభమతిస్హిన఼

2

ఏకతబయస్హిన఼

భన దేవాం ఎద఼మ్ుాంటుని భుఖయబమైన మహజకతమ షభషయలన఼ నేన఼ ఙాల
ఫటగహ అయథాం ఙేష఼క నాినతు ఫటయష఼ినాిన఼

3

షభమతిాంచన఼, షభమతిాంచలేన఼

c

ఎాంల గహ భనాం ఎన఼ిక ని ఴయకి ల , ఎతుికల షభమాంలో రహయచ ఙేళన
రహగహినాల తుల ుకోరహలతు రమతిిస్హియచ

4

షభమతిాంచలేన఼

5

గటిాగహ షభమతిాంచలేన఼

d

ఎక ుఴభాందధ తృౌయ ళవఴక ల దేవాం కోషాం ఉతి భబమైనదాతుతు ఙేస్ి హయతు
యవఴళాంచఴచ఼ు (తృౌయ ళవఴక ల అాంటే మహజకతభేతయ రబుతఴ ఉనిత స్హథభ
అధధకహయచల . రహయచ ఎతుికెైన రహయచ కహద఼ - రహయచ రహమ్ ఉదయయగహలక దయఖ ష఼ి
ఙేష఼క నాియచ భమ్ము రహయచ ళతుమర్ రజా ళవఴక ల లేదా రబుతఴ
కహయయతుయఴసణా అధధకహయచల )

0

ఎాంచ఼కోలేభు

a

నాల ాంటి రహయచ రబుతఴాం ఏమి ఙేషి ఼ాందనే దాతు గుమ్ాంచ్చ ఎల ాంటి అభితృహరమాం
ఙెపలేయచ

b

17

స్హభ నయాంగహ , నేడు ఫటయతదేవాంలోతు టటయక షలన఼ మీయచ ఎల యఴమ్స్ి హయచ? అాంటే అతుి టటయక షల కయౌ , ఇాంద఼లో రేతన డిడక్షన్సష, ఆదామన఼ి, ఴష఼ి ళవరహ న఼ిల
భమ్ము మిగ్యౌనఴతూి ఉాంటటభ. దమఙేళ క ఫటక్సష క భ తరబే టిక్స ెటాాండి .

a

భుాంద఼గహ, అధధక ఆదామ ల ని రహమ్ కోషాం, టటయక షల …

b

తయచరహత, భధయయకబమైన ఆదామ ల ని రహమ్ కోషాం, టటయక షల …

c

చ్చఴయగహ, తక ుఴ ఆదామ ల నిరహమ్ కోషాం, టటయక షల …

(N) 18

1
2
3
4
5
0

భమీ ఎక ుఴగహ ఉనాిభ
ఎక ుఴగహ ఉనాిభ
షమ్గహనే ఉనాిభ
తక ుఴగహ ఉనాిభ
లేక, భమీ తక ుఴగహ ఉనాిమ ?
ఎాంచ఼కోలేభు

స్హభ నయాంగహ , ఫటయతదేవాంలోతు టటయక్స అధధకహయచల ఈ కతాంర దధ రహటితు ఙేస్ి హయతు మీయచ ఎాంత తయచ఼గహ అన఼క ాంటటయచ …దమఙేళ కొుకు మైఖెై క ఫటక్సష క టిక్స ెటాాండి .

a

రజల రహమ్ టటయక షలన఼ ఙెయౌలాంచ఼నటు
ల గహ చఽష఼కోఴడాం

b

రతి కుమ్తూ, షభ జాంలో రహమ్ వయచరతిశా ల లేదా స్హథనాంతో షాంఫాంధాం
లేక ాండా చటా క
ర హయాం కైయకాంగహ ఴయఴసమ్ాంచడాం?

1

దాదాు ఎుడఽ

2

తయచ఼గహ

3

కొతుి స్హయచల

4

దాదాు ఎుడఽ లేద఼

0

ఎాంచ఼కోలేభు

(N) 19

a

స్హభ నయాంగహ , ఫటయతదేవాంలోతు అతిెది ెైరరేటు కాంెతూల ఈకతాంర దధరహటితు ఙేస్ి హమతు మీయచ ఎాంత తయచ఼గహ అన఼క ాంటటయచ : దమఙేళ కొుకు మైఖెై క ఫటక్సష క టిక్స
ెటాాండి .
ఫటయతదేవాంలోతు అతిెది ెైరరేటు కాంెతూల చటటాలన఼ తృహటిస్ి హమతు మీయచ ఎాంత
తయచ఼గహ అన఼క ాంటటయచ?

1
2
3

దాదాు ఎుడఽ
తయచ఼గహ
కొతుి స్హయచల

4

దాదాు ఎుడఽ లేద఼

0

ఎాంచ఼కోలేభు

b

ఫటయతదేవాంలోతు అతిెది ెైరరేటు కాంెతూల రహమ్ టటయక్సష న఼ కటా క ాండా
ఉాండడాతుకత రమతిిస్హియతు మీయచ ఎాంత తయచ఼గహ అన఼క ాంటటయచ?

20

మీ అభితృహరమాంలో , ఫటయతదేవాంలో ఎాంత భాందధ మహజకతమనామక ల అయతూతికత తృహలపడాాయచ ? దమఙేళ క ఫటక్సష క భ తరబే టిక్స ెటాాండి .
<రకోడ్: అఴషయబమైతే , "అతి కొదధిభాందధ " భమ్ము "కొదధి భాందధ " అనే రహటి భధయ గల తేడాన఼, కైఴలాం కొదధి భాందే అనే దాం దాఴమహ షపశా యచఴచ఼ు .>

4

1

దాదాుగహ శూనయాం

2

కొదధిగహ

3

కొతుి

21

భమ్ము మీ అభితృహరమాంలో , ఎాంతభాందధ రజా అధధకహయచల [దేవాంలో] అయతూతికత తృహలపడాాయచ ? దమఙేళ క ఫటక్సష క భ తరబే టిక్స ెటాాండి

5
0

ఙాల ఎక ుఴ
దాదాుగహ అతూి
ఎాంచ఼కోలేభు

<రకోడ్: అఴషయబమైతే , "అతి కొదధిభాందధ " భమ్ము "కొదధి భాందధ " అనే రహటి భధయ గల తేడాన఼, కైఴలాం కొదధి భాందే అనే దాం దాఴమహ షపశా యచఴచ఼ు .>
1

దాదాుగహ శూనయాం

4

ఙాల ఎక ుఴ

2

కొదధిగహ

5

దాదాుగహ అతూి

3

కొతుి

0

ఎాంచ఼కోలేభు

22

గత ఐద఼ షాంఴతషమహలలో , క షమీఴస్ కొయక ఎఴమెైనా రబుతఴ అధధకహమ్ రహమ్కత ఏమి కహరహలో షఽచ్చాంఙామహ లేదా ఏదెైనా అడిగహమహ లేదా లాంచాం అడిగహమహ లేదా క పవఴర్
అడిగహమహ అనే యశమ తుి మీయచ లేక మీ క టుాంఫ షబుయల ఴమెైనా తయచ఼గహ ఎద఼మ్ునాిమహ ?దమఙేళ క ఫటక్సష క భ తరబే టిక్స ెటాాండి .

1

ఎుడఽ లేద఼

4

ూమ్ి తయచ఼గహ

2

అయచద఼గహ

5

ఙాల తయచ఼గహ

3

అుడుడు

0

ఎాంచ఼కోలేభు

ఐచ్చఛక అాంఱహల
23

ఈ కతాంర దధ యఫటగహలలో కొుకుదాతు టల ఫటయత రబుతఴాం ఎాంతబేయక యజమాం స్హధధాంచ్చాందతు మీయచ అన఼క ాంటునాియచ ? దమఙేళ కొుకు మైఖెై క ఫటక్సష క టిక్స
ెటాాండి .
<23cలో, బదరతక ఫెదధమ్ాంుల [దేవ] అాంటే , దేవాం లోల లేక రల ల అనే రవి ఉదభష఼ిాందధ . ఈ ఫెదధమ్ాంుల , తీఴరరహద షాంషథ ల దాఴమహ లేదా షాంఘటిత నేయాం
దాఴమహ (కహతూ ఇదధ జాతీమ బదరతక భుు అభనుడు భ తరబే ) లేదా ఇతయ దేఱహల దాఴమహ ఙేమఫడి ఉాండఴచ఼ు. >

a

b

c

జఫుు ఙేళనరహమ్కత ఆమోగయ షాంయక్షణ అాందజైమఫడుతోాందా?

భుషయౌరహమ్కత క గౌయఴరదబమైన జీఴన రభ ణాల
అాందజైమఫడుతతనాిమ ?
ఫటయతదేవు యక్షణక ఫెదధమ్ాంులతో ఴయఴసమ్షి ఼నాిమహ?

1

ఎక ుఴ యజమఴాంతాం

2

ూమ్ి యజమఴాంతాం

3

యజమఴాంతాం కహద఼, రైపలయాం కహద఼

4

ూమ్ి రైపలయాం

5

ఎక ుఴ రైపలయాం

0

ఎాంచ఼కోలేభు

BVQ_01. యౌాంగ తుమహియణ, మీయచ…
1
2

భగ
ఆడ

BVQ_02 మీయచ ఎుడు ుటటాయచ? (దమఙేళ , మీయచ ుటిాన షాంఴతషమహతుి రహరమాండి (నాల గు షాంఖయలన఼ రహడాండి ).
……………/………………/………………/…………………..

ఎతుి షాంఴతషమహల (ూమ్ి షభమ తుకత షమ్డా) మీయచ ఈ యదయలో ఉనాియచ?
BVQ_03. అతుి తృహరథమిక భమ్ము ఉనిత తృహఠఱహల , యవఴయదాయలమ భమ్ము .ఴెచ్.డి. యదయ భమ్ము ూమ్ి షభమాం ఴాతిి శిక్షణ ఙేయుాండి , కహతూ
ునమహఴాతాం షాంఴతషమహల కయౌ . మీయచ యదయ లో రషి ఼తాం, మీయచ ఇపటిఴయక ూమ్ి షాంఴతషమహల షాంఖయ ల కతుాంు.
దమఙేళ ఎతుి షాంఴతషమహలో రహరమాండి
0 నాక ఎటుఴాంటి తృహఠఱహల లేద఼
BVQ_04

మీయచ చద఼ఴులో ఎక ుఴ స్హథభతు ూమ్ి ఙేళాందధ ఙెపాండి ? మీయచ ూమ్ి ఙేళన అధధక స్హథభ తయగతి/డిగీర గుమ్ాంచ్చ బేాం తెల ష఼కోరహలతు
అన఼క ాంటునాిాం .
స్హధధాంచ్చన అతయధధక యదాయ డిగీర రహరమాండి, యఴయణ......(స్హధధాంచ్చన అనగహ – మైస్హపనా ాంటు
ల చ్చఴమ్గహ చదధయన తయగతి / తృహఠఱహల / కయాఱహల )
తు అాంటే దాతు అయథాం ఆదామాం ఴఙేుదధ అతు, క ఉదయయగ్ , క స్ ాంత రహయతృహమ్ లేదా మీ క టుాంఫ రహయతృహయాంలో తు ఙేముట, అదధ కూడా రహయతుకత క స్హమ్ .
కరేళ మీయచ రషి ఼తాం ఙెయౌలాంు తు ఙేమకతృోతే ఎాంద఼కాంటే ఏదెైనా జఫుు ఙేళనా/రషఽతి ళెలఴు/ఖ యగహ ఉనాి/ళె్రైక్స ల గహతు ఇాంకహ., దమఙేళ మీ
తు యొకు స్హధాయణ మ్ళథ త
 తలన఼ యఴమ్ాంచాండి .

BVQ_05 రషి ఼తాం మీయచ ఙెయౌలాంు మీద తు ఙేషి ఼నాిమహ , గతాంలో మీయచ ఙెయౌలాంు తు ఙేళ ఉనాిమహ, లేక మీయచ ఎుడు ఙెయౌలాంు తు ఙెమయలేదా ?
దమఙేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫటక్సష న఼ టిక్స ఙేమాండి .

1

నేన఼రషి ఼తాం ఙెయౌలాంు తులో ఉనాిన఼ (దమఙేళ BVQ_06తో
కొనస్హగ్ాంచాండి )

2

నేన఼ రషి ఼తాం ఙెయౌలాంు తులో లేన఼ కహతు నేన఼ గతాంలో ఙెయౌలాంు
తు ఙేళ ఉనాిన఼ (దమఙేళ BVQ_07తో కొనస్హగ్ాంచాండి )

3

నేన఼ ఎుడు ఙెయౌలాంు తు ఙెమయలేద఼ (దమఙేళ BVQ_14తో
కొనస్హగ్ాంచాండి )

ముతి ాం మీద, ఎతుి గాంటల , స్హధాయణాంగహ క రహయాంలో మీయచ ఙెయౌలాంు తు ఙేఱహయచ, ఒఴర్ టెైాం కూడా కల ుకొతు ? (మీయచ మీ మజభ తు
BVQ_06 కనాి ఎక ుఴ తు ఙేళనటల భతే , లేదా మీయచ ఇది యూ ఉదయయగష఼ిల గహ లేదా స్ ాంత రహయతృహయష఼ిల గహ గహతు ఉాంటే , దమఙేళ ఎతుి తు
గాంటల ఉనాియో ల కతుాంచాండి .) ("రతిమోజు" అతు అడిగ్ దాతుతు 7/6/5 తో ఴెచురేమాండి )
దమఙేళ రహరమాండి.
ముతి ాం మీద నేన఼.......................................................... గాంటల రహయాంలో, ఒఴర్ టెైాం కల ుకొతు తు ఙేఱహన఼.
(క రేళ మీయచ క మజభ తు కనాి ఎక ుఴ భాందధ దగగ య తుఙేళవి , లేదా మీయచ ఇది యూ ఉదయయగష఼ిల గహ లేదా స్ ాంత రహయతృహయష఼ిల గహ గహతు ఉాంటే
దమఙేళ మీ భుఖయ ఴాతిి తు యఴమ్ాంచాండి . క రేళ మీయచ మ్టెైర్ అభనా లేదా రషి ఼తాం తు ఙేమక తృోభనా, దమఙేళ మీయచ మీ ఆఖమ్ భుఖయ ఴాతిి తు
యఴమ్ాంచాండి .)

BVQ_07 కరేళ మీయచ ఉదయయగాం ఙేళనా, స్ ాంత రహయతృహయాం అభనా, లేదా మీ క టుాంఫ రహయతృహయాంలో తు ఙేళనా?
(TN: దేవరహయ దాల అాంటే ’రేతను ఉదయయగ్ ’ లేదా ’రేతను తు ఙేము రహయచ’ అనే దాతుకత అయథాం ఴఙేుల ఇకుడ "ఉదయయగ్ " అతు ఙెతృహపయచ. స్ ాంత
రహయతృహయాం అాంటే ’పరల నషయచల , ’స్ ాంత తృ ర పెశనల్సష భమ్ము ఇతయ రతిరహద఼ల రహమ్ స్ ాంత ఖ తాతో తు ఙేమురహయచ .)
దమఙేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫటక్సష న఼ టిక్స ఙేమాండి .

1 క ఉదయయగ్

3 ఉదయయగుల ఉాండి స్ ాంత రహయతృహయాం

2 ఉదయయగుల ల క ాండా స్ ాంత రహయతృహయాం

4 క టుాంఫ రహయతృహయాంలో తు ఙేమడాం

BVQ_08 మీయచ కహక ాండా ఎాంత భాందధ ఉదయయగుల ఉనాియచ? (BVQ_07 లో ఎఴమెైతే ఆశ న్స 3 తు దాటరేస్ి హమో రహమ్తు భ తరబే అడగాండి )
దమఙేళ రహరమాండి
……………………….. ఉదయయగుల

BVQ_09 మీయచ ఇతయ ఉదయయగులన఼ షఽర్ రైజ్ ఙేస్ి హమహ?
(TN: షఽర్ యజన్స అాంటే క నామకతఴ లక్షణాలన఼ కయౌగ్ ఉాండి తు ఙేళవ రహళళ మీద ఫటధయతతో ఉాండాయౌ.)
దమఙేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫటక్సష న఼ టిక్స ఙేమాండి .

1 అఴున఼ (దమఙేళ bvq_10తో కొనస్హగ్ాంచాండి )
2 కహద఼
"రేమై ఇతయ ఉదయయగులన఼ షఽర్ రైజ్ ఙేము రహమ్ షాంఖయ"
BVQ_10 ఎాంతభాందధ ఇతయ ఉదయయగులన఼ షఽర్ రైజ్ ఙేస్ి హయచ
దమఙేళ రహరమాండి
……………………….. ఉదయయగుల .
BVQ_11 మీయచ ల ఫటవక్ష కయౌగ్న షాంషథ లో తు ఙేషి ఼నాిమహ లేక ల ఫటవక్ష లేతు షాంషథ లో తు ఙేషి ఼నాిమహ ?
(TN: కరేళ అఴషయాం అభతే , తల క్స లేదా ెైరరేటు మజభ న఼ల ఉదాసయణలతో షహా యఴయణ ఇఴఴాండి )
దమఙేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫటక్సష న఼ టిక్స ఙేమాండి .

1 నేన఼ ల ఫటవక్ష కయౌగ్న షాంషథ లో తు ఙేషి ఼నాిన఼
2 నన఼ ల ఫటవక్ష లేతు షాంషథ లో తు ఙేషి ఼నాిన఼
BVQ_12 మీయచ తల క్స/ెైరరేటు మజభ తు దగగ య తు ఙేషి ఼నాిమహ ?
(TN: కరేళ అఴషయాం అభతే , తల క్స లేదా ెైరరేటు మజభ న఼ల ఉదాసయణలతో షహా యఴయణ ఇఴఴాండి )
దమఙేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫటక్సష న఼ టిక్స ఙేమాండి .

1 తల క్స మజభ తు
2 ెైరరేటు మజభ తు
BVQ_13a మీ ఴాతిి ఏమిటి - అాంటే మీ భుఖయ ఴాతిి యొకు ెయచ ఏమిటి ? (దమఙేళ ూమ్ిగహ అయథాం అభేయల యఴమ్ాంచాండి )
నా ఴాతిి ............................................................................................................................
BVQ_13b మీ భుఖయ ఴాతిి లో, మీక ఉని షభమాంలో మీయచ ఎటుఴాంటి కహయయకల తృహల ఙేళవరహయచ? (దమఙేళ ూమ్ిగహ అయథాం అభేయల యఴమ్ాంచాండి )
దమఙేళ ఇకుడ రహరమాండి
………………………………………
BVQ_13c

మీయచ తు ఙేళవ కాంతూ/షాంషథ లో ఏమి తమ మీ కొయక మీయచ తుఙేషి ఼నాియచ - అాంటే మీయచ తు ఙేళవ రదేవాంలో ఏ యకబమైన ఉతపతిి /తు
ఙేముట/క షాంఫాంధధాంచ్చనయ తమ యచ ఙేస్ి హయచ? (దమఙేళ ూమ్ిగహ అయథాం అభేయల యఴమ్ాంచాండి )
దమఙేళ ఇకుడ రహరమాండి
………………………………………

 లో మీక భాంచ్చగహ ఉాండడాతుకత ఈ కతాంర దధ రహటిలో ఏదధ యఴమ్స్ి హయచ ?
BVQ_14 మీ యొకు రషి ఼త మ్ళథ తి
మీయచ రషి ఼తాం జఫుుతో/రషఽతి ళెలఴు/ఖ యగహ/ళె్రైక్స ఴలన గహతు తుఙేమకతృోభనటల భతే ... దమఙెళ మీ తు యొకు స్హధాయణ ళథతి తు
తెయౌమజెమాండి .
దమఙేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫటక్సష న఼ టిక్స ఙేమాండి .

1

ఙెయౌలాంు తులో (క ఉదయయగ్గహ, స్ ాంత రహయతృహమ్గహ, లేదా మీ స్ ాంత
క టుాంఫాం కోషాం తు ఙేళవ రహయతృహమ్గహ)

2 ఉదయయగాం లేద఼ ఉదయయగాం చఽష఼క ాంటునాిన఼
3

చద఼ఴుక ాంటునాిన఼ (మజభ తు ఙెయౌలాంచ఼టలేద఼),
తృహఠఱహలలో/యదాయమ్థ/ఖ యగహ ఉనిుడు

6 మ్టెైర్ా
7

ఇాంటి తు ఙేష఼క ాంటూ, ఇలల చఽష఼క ాంటూ, లలల లేదా ఇతయ
ఴయకి లన఼ చఽష఼కొన఼ట

9 ఇతయభుల

4 అెరాంటీస్ లేదా టెైరతూ
5 ూమ్ిగహ జఫుుతో ఉాండడాం లేదా ఇతయ లోతృహల
"కై ఫటగస్హఴమితో ఉాండుట"
BVQ_15 మీయచ జీయత ఫటగస్హఴమితు గహతు లేదా కై ఫటగస్హఴమి గహతు ఉాంటే కన఼క, భమ్ము, కరేళ అఴున఼ అభతే ఇాంటిలో మీ ఫటగాం ఎాంత?
(TN: దేవరహయ దాలలో అాంటే 'కహభన్స ల స్ౌపస్' (జిత) లేదా (డిఇ ) తు తపక ాండా రహడతాయచ ఎాంద఼కాంటే 'షా డీ ఫటగస్హఴమి ' అనే దాతుకత అమహథతుి
తెయౌమజైమడాతుకత )
దమఙేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫటక్సష న఼ టిక్స ఙేమాండి .

1

అఴున఼, నాక ఫటయయ/బయి ఉనాియచ భమ్ము ఇాంటిలో ఫటగాం
ాంచ఼క ాంటటభు (దమఙేళ bvq_16తో కొనస్హగ్ాంచాండి )

2

అఴున఼, నాక ఫటయయ/బయి ఉనాియచ భమ్ము ఇాంటిలో ఫటగాం
ాంచ఼కోభు (దమఙేళ bvq_16తో కొనస్హగ్ాంచాండి )

3

లేద఼, నాక ఫటయయ/బయి ఎఴయూ లేయచ (దమఙేళ bvq_22తో
కొనస్హగ్ాంచాండి )

"ఫటగస్హఴమి -ఫటయయ/బయి : రషి ఼తాం, అుడఽ, లేదా ఎుడఽ ఙెయౌలాంు తు లేద఼"
తు అాంటే దాతు అయథాం ఆదామాం ఴఙేుదధ అతు, క ఉదయయగ్ , క స్ ాంత రహయతృహమ్ లేదా మీ క టుాంఫ రహయతృహయాంలో తు ఙేముట, అదధ కూడా రహయతుకత క స్హమ్ .
కరేళ మీయచ రషి ఼తాం ఙెయౌలాంు తు ఙేమకతృోతే ఎాంద఼కాంటే ఏదెైనా జఫుు ఙేళనా/రషఽతి ళెలఴు/ఖ యగహ ఉనాి/ళె్రైక్స ల గహతు ఇాంకహ., దమఙేళ మీ
తు యొకు స్హధాయణ మ్ళథ త
 తలన఼ యఴమ్ాంచాండి ..

BVQ_16

రషి ఼తాం మీ ఫటగస్హఴమి -ఫటయయ/బయి ఙెయౌలాంు మీద తు ఙేషి ఼నాిమహ , గతాంలో మీయచ ఙెయౌలాంు తు ఙేళ ఉనాిమహ, లేక మీయచ ఎుడు ఙెయౌలాంు
తు ఙెమయలేదా ?
దమఙేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫటక్సష న఼ టిక్స ఙేమాండి .

1

అతడు/ఆబమ రషి ఼తాం ఙెయౌలాంు తులో ఉనాిన఼ (దమఙేళ
BVQ17తో కొనస్హగ్ాంచాండి )

3

అతడు/ఆబమ ఎుడు ఙెయౌలాంు తు ఙెమయలేద఼ (దమఙేళ
BVQ21తో కొనస్హగ్ాంచాండి )

అతడు/ఆబమ రషి ఼తాం ఙెయౌలాంు తులో లేన఼ కహతు నేన఼ గతాంలో
2 ఙెయౌలాంు తు ఙేళ ఉాండలేద఼ (దమఙేళ BVQ18తో
కొనస్హగ్ాంచాండి )
ముతి ాం మీద, ఎతుి గాంటల , స్హధాయణాంగహ క రహయాంలో మీ ఫటగస్హఴమి -ఫటయయ/బయి ఙెయౌలాంు తు ఙేఱహయచ, ఒఴర్ టెైాం కూడా కల ుకొతు ?
BVQ_17 (మీయచ మీ మజభ తు కనాి ఎక ుఴ తు ఙేళనటల భతే , లేదా అతడు/ఆబమ ఇది యూ ఉదయయగష఼ిల గహ లేదా స్ ాంత రహయతృహయష఼ిల గహ గహతు
ఉాంటే , దమఙేళ ఎతుి తు గాంటల ఉనాియో ల కతుాంచాండి .) ("రతిమోజు" అతు అడిగ్ దాతుతు 7/6/5 తో ఴెచురేమాండి )
దమఙేళ రహరమాండి .

ముతి ాం మీద అతడు/ఆబమ.......................................................... గాంటల రహయాంలో, ఒఴర్ టెైాం కల ుకొతు తు ఙేఱహన఼.
(క రేళ అతడు/ఆబమ క మజభ తు కనాి ఎక ుఴ భాందధ దగగ య తుఙేళవి, లేదా అతడు/ఆబమ ఇది యూ ఉదయయగష఼ిల గహ లేదా స్ ాంత
రహయతృహయష఼ిల గహ గహతు ఉాంటే దమఙేళ అతడు/ఆబమ భుఖయ ఴాతిి తు యఴమ్ాంచాండి. క రేళ అతడు/ఆబమ మ్టెైర్ అభనా లేదా రషి ఼తాం తు
ఙేమక తృోభనా, దమఙేళ మీయచ అతడు/ఆబమ ఆఖమ్ భుఖయ ఴాతిి తు యఴమ్ాంచాండి.)

BVQ_18 కరేళ మీ ఫటగస్హఴమి -ఫటయయ/బయి ఉదయయగాం ఙేళనా, స్ ాంత రహయతృహయాం అభనా, లేదా మీ క టుాంఫ రహయతృహయాంలో తు ఙేళనా?
(TN: దేవరహయ దాల అాంటే ’రేతను ఉదయయగ్’ లేదా ’రేతను తు ఙేము రహయచ’ అనే దాతుకత అయథాం ఴఙేుల ఇకుడ "ఉదయయగ్" అతు ఙెతృహపయచ.
స్ ాంత రహయతృహయాం అాంటే ’పరల నషయచల, ’స్ ాంత తృ ర పెశనల్సష భమ్ము ఇతయ రతిరహద఼ల రహమ్ స్ ాంత ఖ తాతో తు ఙేమురహయచ.)
దమఙేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫటక్సష న఼ టిక్స ఙేమాండి.
1

క ఉదయయగ్

3

ఉదయయగుల ఉాండి స్ ాంత రహయతృహయాం

2

ఉదయయగుల ల క ాండా స్ ాంత రహయతృహయాం

4

అతడు/ఆబమ క టుాంఫ రహయతృహయాంలో తు ఙేమడాం

BVQ_19 ఫటగస్హఴమి -ఫటయయ/బయి ఎాంతభాందధ ఇతయ ఉదయయగులన఼ షఽర్ రైజ్ ఙేస్ి హయచ
(TN: షఽర్ యజన్స అాంటే క నామకతఴ లక్షణాలన఼ కయౌగ్ ఉాండి తు ఙేళవ రహళళ మీద ఫటధయతతో ఉాండాయౌ.)
దమఙేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫటక్సష న఼ టిక్స ఙేమాండి.
1
BVQ_20a

అఴున఼

2

కహద఼

మీ ఫటగస్హఴమి , ఫటయయ/బయి ఴాతిి ఏమిటి - అాంటే మీ ఫటగస్హఴమి , ఫటయయ/బయి భుఖయ ఴాతిి యొకు ెయచ ఏమిటి ? (దమఙేళ ూమ్ిగహ అయథాం
అభేయల యఴమ్ాంచాండి )
అతడు/ఆబమ ఴాతిి …………………………

BVQ_20b

అతడు/ఆబమ భుఖయ ఴాతిి లో, అతడు/ఆబమ ఉని షభమాంలో మీయచ ఎటుఴాంటి కహయయకల తృహల ఙేళవరహయచ? (దమఙేళ ూమ్ిగహ అయథాం
అభేయల యఴమ్ాంచాండి )
దమఙేళ ఇకుడ రహరమాండి ………………………………………

BVQ_20c

అతడు/ఆబమ తు ఙేళవ కాంతూ/షాంషథ లో ఏమి తమ మీ కొయక అతడు/ఆబమ తుఙేషి ఼నాియచ - అాంటే అతడు/ఆబమ తు ఙేళవ రదేవాంలో ఏ
యకబమైన ఉతపతిి /తు ఙేముట/క షాంఫాంధధాంచ్చనయ తమ యచ ఙేస్ి హయచ? (దమఙేళ ూమ్ిగహ అయథాం అభేయల యఴమ్ాంచాండి )
దమఙేళ ఇకుడ రహరమాండి ………………………………………

BVQ_21

మీ ఫటగస్హఴమి , ఫటయయ/బయి రషి ఼తాం జఫుుతో/రషఽతి ళెలఴు/ఖ యగహ/ళె్రైక్స ఴలన గహతు తుఙేమకతృోభనటల భతే ... దమఙెళ మీ ఫటగస్హఴమి ,
ఫటయయ/బయి తు యొకు స్హధాయణ ళథతి తు తెయౌమజెమాండి .
దమఙేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫటక్సష న఼ టిక్స ఙేమాండి.

1

ఙెయౌలాంు తులో (క ఉదయయగ్గహ, స్ ాంత రహయతృహమ్గహ, లేదా మీ స్ ాంత
క టుాంఫాం కోషాం తు ఙేళవ రహయతృహమ్గహ)

6

మ్టెైర్ా

2

ఉదయయగాం లేద఼ ఉదయయగాం చఽష఼క ాంటునాిన఼

7

ఇాంటి తు ఙేష఼క ాంటూ, ఇలల చఽష఼క ాంటూ, లలల లేదా ఇతయ
ఴయకి లన఼ చఽష఼కొన఼ట

3

చద఼ఴుక ాంటునాిన఼ (మజభ తు ఙెయౌలాంచ఼టలేద఼),
తృహఠఱహలలో/యదాయమ్థ/ఖ యగహ ఉనిుడు

9

ఇతయభుల

4

అెరాంటీస్ లేదా టెైరతూ

5

ూమ్ిగహ జఫుుతో ఉాండడాం లేదా ఇతయ లోతృహల

BVQ_22

మీక లేదా మీయచ ఇాంతక భుాంద఼ ఏదెైనా టేడ్
ర మరతుమన్స లేదా అల ాంటి షాంషథ లో గహతు షబుయడిగహ ఉనాిమహ? కరేళ అఴున఼ అభతే :
అదధ రషి ఼తాం కూడా ఉాందా లేక ఇాంతక భుాందే ఉాందా?
(TN: దేవరహయ దాలలో "మరతుమన్స లో షబయతఴాం" అనే దాతుకత అయథాం తెల ష఼కోఴలళ ఉాందధ.)
దమఙేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫటక్సష న఼ టిక్స ఙేమాండి.

1

అఴున఼, రషి ఼తమ్

2

అఴున఼, ఇాంతక భుాంద఼ ఉాండేదధ ఇుడు లేద఼

3

లేద఼, ఎుడఽ లేద఼

BVQ_23 మీయచ భతాతుకత కటుాఫడి ఉాంటటమహ, కరేళ అభతే మీయచ ఏ భతాతుకత ఙెాందధన రహయచ?
దమఙేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫటక్సష న఼ టిక్స ఙేమాండి.
0

ఏ భతాం లేద఼

6

భుళల ాం

1

కహయథయౌక్స

7

ఫుదధిస్ా

2

తృ ర టెషాాంట్

8

ఴాంద఼స్

3

ఆమోథడాక్సష

9

ఇతయ ఏలమన్స భతాల

4

కతళ
ర ామ
 న్స

10

ఇతయ భతాల

5

జియష్

BVQ_24

కొతుి రతేయకబమైన కహయయకరభ ల అాంటే యరహహాల , అాంతయకతమ
ర ల మిగతాయ..ఇరే కహక ాండా భతయబమైన ళవఴలక ఎుడు హాజయచ
అఴుతాయచ ?
దమఙేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫటక్సష న఼ టిక్స ఙేమాండి.

1

రహయాంలో ఙాల స్హయచల లేదా ఎక ుఴ

5

షాంఴతషయాంలో ఙాల స్హయచల

2

రహయాంలో కస్హమ్

6

షాంఴతషమహతుకత కస్హమ్

3

నలలో 2 లేదా 3 స్హయచల

7

తయచ఼గహ షాంఴతషమహతుకత ఙాల తక ుఴగహ

4

నలక కస్హమ్

8

ఎుడఽ లేద఼

BVQ_25

భన స్ ళెైటీలో, కొతుి గర
ర ుల ెైకత ఙెాందధనయ గహన఼, భమ్కొతుి గర
ర ుల కతాందధకత ఙ ాందధనయ గహన఼ ఉాంటటభ. ఈ కతాందధ ళవుల రకహయాం ెైన
భమ్ము కతాందధ రహటితు చఽడఴచ఼ు. మీయచ ఎకుడ ఈ ళవుల లో చఽస్ి హయచ ?
దమఙేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫటక్సష న఼ టిక్స ఙేమాండి.

10

ెై

5

9

4

8

3

7

2

6

1

BVQ_26

కతాంద

ఇపడు కటి లేదా అనేక కహయణాల ఴలల ఙాల భాందధ ఴయకి ల ఒటు రేమడాం లేద఼ ఏరల్స -బే నలలో జమ్గ్న 2014 లోక్స్షబ ఎతుికలోల
మీయచ ఒటు రేఱహమహ? దమఙేళ క ఆశ న్స ఎాంచ఼కోాండి
దమఙేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫటక్సష న఼ టిక్స ఙేమాండి.

1

అఴున఼, ఒటు రేఱహన఼ (దమఙేళ BVQ27తో కొనస్హగ్ాంచాండి )

2

లేద఼, ఒటు రమయల ద఼ (దమఙేళ BVQ28తో కొనస్హగ్ాంచాండి )

0

గత ఎతుికలలో నన఼ ఒటు రమయడాతుకత అయచసణి కహద఼ (దమఙేళ
BVQ28తో కొనస్హగ్ాంచాండి )

BVQ_27 [ఏరల్స -బేలో జమ్గ్న 2014 లోక్స షబ ఎతుికల గుమ్ాంచ్చ ఆలోచ్చాంచ్చ]. మీయచ ఏ తృహమీాకత ఒటు రేఱహయచ? దమఙేళ క ఆశ న్స ఎాంచ఼కోాండి
దమఙేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫటక్సష న఼ టిక్స ఙేమాండి.
1

కహాంగెస్
ర +

5

తృహరాంతీమ తృహమీా

2

తజె +

6

ఇతయభుల ………………….

3

ల ఫ్ా ్ పరాంట్ తృహమీాల /కభరయతుషా తృహమీా

0

ఏదీ ఙెపలేద఼

4

థర్ా పరాంట్
తయచరహత అడిగై రవిల అతూి రతిరహదధ యొకు యఴమహల భమ్ము అతతు షాంరదామాం/కభరయతుటీ గుమ్ాంచ్చ ఉాంటటభ.

ర ున఼ యఴమ్ాంచాండి ?
BVQ_28 ఈ కతాందధ రహటిలో ఏదెైనా మీక షాంఫాంధధాంచ్చన గర
దమఙేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫటక్సష న఼ టిక్స ఙేమాండి.
1

ఴాంద఼:ఎళష (లెడఽయల్సా క లాం/దయతతల )

7

భుళల ాం: ఇతయభుల

2

ఴాంద఼:ఎళా (లెడఽయల్సా తెగల )

8

కతళ
ర ామ
 న఼ల: స్హభ నయ

3

ఴాంద఼: తళ (ఇతయ రనకఫడిన క ల ల )

9

కతళ
ర ామ
 న఼ల: ఇతయభుల

4

ఴాంద఼: ఎక ుఴ స్హథభకత ఙెాందధన ఴాంద఼ఴుల

10

ళక ుల ; స్హభ నయ

5

భుళల ాం; లమ

11

ళక ుల : దయతతల

6

భుళల ాం; ష఼తుి

0

ఇతయభుల - దమఙేళ వమ్ునాండి

<TN: లలల ఴమెషస్ చ్చనిలలల భధయ తేడా కోషాం ఈ షాంఴతషమహలన఼ రహడతాయచ - (తృహఠఱహల ఴమష఼) ఫటరకెటలలో ఉనియ - అాంటే భన
దేవాంలో తపతుషమ్గహ ఆ ఴమష఼లో తృహఠఱహలక రయాళయౌ అతు అయథాం. ఇాండిమ లో ఎయౌబమాంటమీ తృహఠఱహలక రయళళ ఴమష఼ తపతుషమ్గహ 5
షాంఴతషమహల ఉాండాయౌ. అాంద఼కై, ఎఴమెైతే 5 న఼ాండి 17 షాంఴతషమహల ఴమష఼ కయౌగ్ఉాంటటమో రహమ్తు లలల గహ మ్గణషఽ
ి , ఎఴమెైతే లలల 4
షాంఴతషమహల ఴమష఼ లోు కన఼క ఉాంటే, రహమ్తు "చ్చనిలలల " అతు అాంటటయచ.
BVQ_29 మీతో కల ుకొతు ఎాంత భాందధ ఉనాియచ - లలలన఼ కల ుకొతు -ఎక ుఴగహ ఇాంటిలో ఉాండేరహయచ ?
దమఙేళ ఇకుడ రహరమాండి ………………………………………
BVQ_29a మీ ఇాంటిలో ఎాంతభాందధ ెదిరహళళళ ఉాంటటయచ (18 షాంఴతషమహలక ెైన )
దమఙేళ ఇకుడ రహరమాండి ………………………………………
BVQ_30 5 న఼ాండి 17 షాంఴతషమహల లోు లలల ఇాంటిలో ఎాంతభాందధ ఉనియచ?
దమఙేళ ఇకుడ రహరమాండి ………………………………………
BVQ_31 4 షాంఴతషమహల ఴమష఼ గల లలల మీ ఇాంటిలో ఎాంతభాందధ ఉనాియచ?
దమఙేళ ఇకుడ రహరమాండి ………………………………………
BVQ_32 న఼ిల భమ్ము ఇతయ తీళరేతల కహక ాండా , నల ముతాితుకత మీ యొకు ముతి ాం ఆదామాం ఎాంత?
(TN: దేవాంలో తుమహిమ్ాంఙే కోతలక తపతు షమ్గహ రతిరహదధకత గుయచి ఙేళ భమీ యఴయాంగహ ననట్ష తీష఼కోరహయౌ..)
దమఙేళ ఇకుడ రహరమాండి ……………………………………… ( యూతృహమల ) (కరేళ మీయచ కుమై ఇాంటలల ఉనిటల భతే దమఙేళ
BVQ34తో కొనస్హగ్ాంచాండి )

BVQ_33

న఼ిల భమ్ము ఇతయ తీళరేతల కహక ాండా , నల ముతాితుకత మీ యొకు ఇాంటి ముతి ాం ఆదామాం ఎాంత? (TN: దేవాంలో తుమహిమ్ాంఙే
కోతలక తపతు షమ్గహ రతిరహదధకత గుయచి ఙేళ భమీ యఴయాంగహ ననట్ష తీష఼కోరహయౌ .)
దమఙేళ ఇకుడ రహరమాండి………………………………………( యూతృహమల )

BVQ_34

మీ రషి ఼త చటా ఫది బమైన యరహస ళథతి ఏమిటి ? (దమఙేళ క ఆశ న్స ఎాంచ఼కోాండి )

1

యరహసాం ఙేష఼క నాిన఼

4

జీయతఫటగస్హఴమి న఼ాంచ్చ యడాక ల తీష఼క నాిన఼

2

తృౌయ ఫటగస్హఴభయాం

5

బయి లేదా ఫటయయ చతుతృోభనరహయచ

3

నా జీయతఫటగస్హఴమి న఼ాంచ్చ యడితృోఴడాం ( అభతే ఇపటికత చటా ఫది ాంగహ
యరహసాం ఙేష఼కొతు ఉాండటాం)

6

నేన఼ ఇాంకహ యరహసాం ఙేష఼కోలేద఼

BVQ_35

మీ తాండిర ఏ దేవాంలో జతుమాంఙాయచ ?
<TN: ‘‘దేవాం’’ అాంటే ఇకుడ మహశా ాంర భ తరబే , ఉ జాతీమ మీజిమన఼ల లేదా తృహరాంతాల కహద఼. కరేళ తాండిర ుటిాన దేవాం తృహత వయచతో ఇక ఏ భ తరాం
లేనటల భతే , ుటిాన రదేవాం ఉని దేవాం యొకు రషి ఼త వయచన఼ మహమాండి .
నా తాండిర......... దేవాంలో జతుమాంఙాయచ.

BVQ_36

మీ తయౌల ఏ దేవాంలో జతుమాంఙాయచ ?
<TN: ‘‘దేవాం’’ అాంటే ఇకుడ మహశా ాంర భ తరబే , ఉ జాతీమ మీజిమన఼ల లేదా తృహరాంతాల కహద఼. కరేళ తయౌల ుటిాన దేవాం తృహత వయచతో ఇక ఏ భ తరాం
లేనటల భతే , ుటిాన రదేవాం ఉని దేవాం యొకు రషి ఼త వయచన఼ మహమాండి .
నా తయౌల ......... దేవాంలో జతుమాంచ్చాందధ.

BVQ_37

మీయచ తుఴళాంఙే తృహరాంతాతుి ... మీయచ యఴమ్ాంచగలమహ ? (దమఙేళ క ఆశ న్స ఎాంచ఼కోాండి )

1

క ెది నగయాం

4

క గహరభాం

2

క ెది నగయాం యొకు శిరహయచ లేదా తృ యౌబేయ

5

గహరభాంలోతు తోట లేదా ఇలల

3

క చ్చని నగయాం లేదా టా ణాం

