ಕುಟ್ುಂಬ ಮತುತ ಬದಲಾಗುತಿತರುವ ಲಿಂಗ ಪಾತರಗಳು IV
R1

ಪಾರರಂಭಿಸಲ್ು, ನಾವು ಮಹಿಳ ಯರ ಬಗ ೆ ಕ ಲ್ವು ಪರಶ್ ುಗಳನ್ುು ಹ ೂಂದಿದ ದೇವ . ನಿೇವು ಎಷ್ುರ ಮಟ್ಟುಗ ಒಪುಪವಿರಿ ಅಥಾ ಒಪುಪವುದಿಲ್ಲ...?
ದಯವಿಟ್ುು ಪರತಿ ಸಾಲಿನ್ ಮೇಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.

R1a
R1b
R1c
R1d
R1e

ಒಬ್ಬ ಉದ ್ಯೋಗಸ್ಥ ತಾಯಿಯು ಒಬ್ಬ ಉದ ್ಯೋಗಸ್ಥಳಲ್ಲದ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಆಕ ಯ ಮಕ್ಕಳ ೊಂದಿಗ
ಉತ್ತಮವಾದ ಮತ್ುತ ಸ್ುಭದರವಾದ ಸ್ೊಂಬ್ೊಂಧವನ್ುು ನ ಲ ಗ ್ಳಿಸ್ಲ್ು ಸಾಧಯವಿದ .

ಒಬ್ಬ ಶಿಶುವಿಹಾರದಲ್ಲಲರುವ ಮಗುವಪ ಆತ್ ಅಥವಾ ಆಕ ಯ ತಾಯಿಯು ಉದ ್ಯೋಗಸ ಥಯಾಗಿದದರ ಆಕ ಯ
ಪೋಷಣ ಯಿೊಂದ ವೊಂಚಿತ್ವಾಗುತ್ತದ .
ಒಟ್ಾಾರ ಯಾಗಿ, ಮಹಿಳ ಯು ಪ್ೂರ್ಣ-ಕಾಲ್ಲಕ್ ಉದ ್ಯೋಗದಲ್ಲಲದಾದಗ ಕ್ುಟುೊಂಬ್ವಪ ತ ್ೊಂದರ ಯನ್ುು
ಅನ್ುಭವಿಸ್ುತ್ತದ .
ಉದ ್ಯೋಗವನ್ುು ಹ ್ೊಂದುವಪದು ಸ್ರಿ, ಆದರ ಹ ಚಿಿನ್ ಮಹಿಳ ಯರು ನಿಜವಾಗಿಯ್ ಮನ ಮತ್ುತ
ಮಕ್ಕಳನ್ುು ಬ್ಯಸ್ುವರು.
ಒಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಇರುವಿಕ ಯು ಹರ್ಕಾಕಗಿ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವೊಂತ ಯೆ ಅದನ್ುು ಪ್ೂರ ೈಸಿದೊಂತ ಯೆ.

1 ಬ್ಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ ತೋನ
2 ಒಪ್ಪುತ ತೋನ
3 ಒಪ್ಪುವಪದ್ ಇಲ್ಲ, ಒಪ್ುದಿರುವಪದ್ ಇಲ್ಲ
4 ಒಪ್ಪುವಪದಿಲ್ಲ
5 ಬ್ಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವಪದಿಲ್ಲ
8 ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ

TN: 1e: "ಪೂರ ೈಸುವುದು ಎಂದರ ’ತೃಪತರಾಗಿರುವುದು" ಎಂದರ್ಥ. "ಸಮಯವನ್ುು ವಯರ್ಥವಾಗಿಸುವುದು", "ಮುಖ್ಯವಾದುದು" ಇತ್ಾಯದಿ ಅರ್ಥವಲ್ಲ.
R2
R2a
R2b

ಮತುತ ನಿೇವು ಎಷ್ುರ ಮಟ್ಟುಗ ಒಪುಪತಿತೇರಿ ಅರ್ವಾ ಒಪುಪವುದಿಲ್ಲ...?
ದಯವಿಟ್ುು ಪರತಿ ಸಾಲಿನ್ ಮೇಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
ಕ್ುಟುೊಂಬ್ದ ಆದಾಯಕ ಕ ಪ್ಪರುಷ ಮತ್ುತ ಮಹಿಳ ಯರಿಬ್ಬರ್ ಕ ್ಡುಗ ನಿೋಡಬ ೋಕ್ು.
ಒಬ್ಬ ಪ್ಪರುಷನ್ ಕ ಲ್ಸ್ವಪ ಹರ್ವನ್ುು ಗಳಿಸ್ುವಪದಾಗಿದ ; ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳ ಯ ಕ ಲ್ಸ್ವಪ ಮನ ಮತ್ುತ
ಕ್ುಟುೊಂಬ್ವನ್ುು ನ ್ೋಡಿಕ ್ಳಳುವಪದಾಗಿದ .

1 ಬ್ಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ ತೋನ
2 ಒಪ್ಪುತ ತೋನ
3
4
5
8

R3

R3a
R3b

R4
R4a
R4b
R4c
R4d

N5

5Na
5Nb(N)
5Nc(N)

ಒಪ್ಪುವಪದ್ ಇಲ್ಲ, ಒಪ್ುದಿರುವಪದ್ ಇಲ್ಲ
ಒಪ್ಪುವಪದಿಲ್ಲ
ಬ್ಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವಪದಿಲ್ಲ
ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ

ಮಹಿಳ ಯು ಮನ ಯಿಂದ ಹ ೂರಗ ಪೂರ್ಥ-ಕಾಲಿಕ, ಅರ -ಕಾಲಿಕ ಉದ ೂಯೇಗವನ್ುು ಮಾಡಬ ೇಕು ಅರ್ವಾ ಈ ಕಳಗಿನ್ ಸಂದರ್ಥಗಳಲಿಲ ಉದ ೂಯೇಗವನ್ುು ಮಾಡಲ ೇಬಾರದು ಎಂದು
ನಿಮಗನಿಸುತತದ ಯೆ?
ದಯವಿಟ್ುು ಪರತಿ ಸಾಲಿನ್ ಮೇಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
ಮಗುವಪ ಶಾಲ ಗ ಹ ್ೋಗುವ ವಯಸಿಿನ್ಲ್ಲಲರುವಾಗ
ಎಳ ಮಗುವಪ ಶಾಲ ಗ ಹ ್ೋಗಲ್ು ಪ್ಾರರೊಂಭಿಸಿದಾಗ.

ನಿೇವು ಎಷ್ುರ ಮಟ್ಟುಗ ಒಪುಪತಿತೇರಿ ಅರ್ವಾ ಒಪುಪವುದಿಲ್ಲ …?
ದಯವಿಟ್ುು ಪರತಿ ಸಾಲಿನ್ ಮೇಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹಿತ್ ಜನ್ರು ಅವಿವಾಹಿತ್ ಜನ್ರಿಗಿೊಂತ್ಲ್್ ಹ ಚ್ುಿ ಸ್ೊಂತ ್ೋಷವಾಗಿರುತಾತರ .
ಮಗುವನ್ುು ಬ್ಯಸ್ುವ ಜನ್ರು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧಯತ ಯಿದ .
ಸ್ೊಂಗಾತಿಗಳಳ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಉದ ದೋಶವಿಲ್ಲದ ಒಟ್ಾಾಗಿ ಜೋವಿಸ್ುವಪದು ಸ್್ಕ್ತ
ಸ್ೊಂಗಾತಿಗಳಳ ತ್ಮಮ ವ ೈವಾಹಿಕ್ ಸ್ಮಸ ಯಗಳನ್ುು ಪ್ರಿಹರಿಸಿಕ ್ಳುಲ್ು ಸಾಧಯವಿರದಿದಾದಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ವಿಚ ಛೋದನ್ವಪ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಿಹಾರವಾಗಿದ .

1
2
3
8

ಪ್ೂರ್ಣ-ಕಾಲ್ಲಕ್ ಉದ ್ಯೋಗ
ಅರ -ಕಾಲ್ಲಕ್ ಉದ ್ಯೋಗ
ಮನ ಯಲ ಲ ಉಳಿಯುವಪದು
ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ

1
2
3
4
5
8

ಬ್ಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ ತೋನ
ಒಪ್ಪುತ ತೋನ
ಒಪ್ಪುವಪದ್ ಇಲ್ಲ, ಒಪ್ುದಿರುವಪದ್ ಇಲ್ಲ
ಒಪ್ಪುವಪದಿಲ್ಲ
ಬ್ಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವಪದಿಲ್ಲ
ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ

ಮಕಕಳು ವಿಭಿನ್ು ಪರಕಾರದ ಕುಟ್ುಂಬಗಳಲಿಲ ಬ ಳ ಯುವರು. ಈ ಕ ಳಗಿನ್ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನ್ುು ನಿೇವು ಎಷ್ುರ ಮಟ್ಟುಗ ಒಪುಪವಿರಿ ಅರ್ವಾ ಒಪುಪವುದಿಲ್ಲ?
ದಯವಿಟ್ುು ಪರತಿ ಸಾಲಿನ್ ಮೇಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕ್ರ ಒೊಂದು ಮಗುವನ್ುು ಬ ಳ ಸ್ಬ್ಹುದು ಹಾಗ್ ಇಬ್ಬರ್ ಪೋಷಕ್ರ್ ಒಟ್ಾಾಗಿಯ್
ಬ ಳ ಸ್ಬ್ಹುದು.
ಒೊಂದ ೋ ಲ್ಲೊಂಗದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ೊಂಗಾತಿಗಳಳ ಒೊಂದು ಮಗುವನ್ುು ಬ ಳ ಸ್ಬ್ಹುದು ಹಾಗ್ ಪ್ಪರುಷ-ಮಹಿಳ
ಸ್ೊಂಗಾತಿಗಳ ಒೊಂದು ಮಗುವನ್ುು ಬ ಳ ಸ್ಬ್ಹುದು.
ಒೊಂದ ೋ ಲ್ಲೊಂಗದ ಪ್ಪರುಷ ಸ್ೊಂಗಾತಿಗಳಳ ಒೊಂದು ಮಗುವನ್ುು ಬ ಳ ಸ್ಬ್ಹುದು ಹಾಗ್ ಪ್ಪರುಷ-ಮಹಿಳ
ಸ್ೊಂಗಾತಿಗಳ ಒೊಂದು ಮಗುವನ್ುು ಬ ಳ ಸ್ಬ್ಹುದು.

1 ಬ್ಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ ತೋನ
2 ಒಪ್ಪುತ ತೋನ
3 ಒಪ್ಪುವಪದ್ ಇಲ್ಲ, ಒಪ್ುದಿರುವಪದ್ ಇಲ್ಲ
4 ಒಪ್ಪುವಪದಿಲ್ಲ
5 ಬ್ಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವಪದಿಲ್ಲ
8 ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ

N7a

ಒಟ್ಾುರ ಯಾಗಿ, ಒಂದು ಕುಟ್ುಂಬವು ಹ ೂಂದಿರಬ ೇಕಾದ ಮಕಕಳ ಸಂಖ್ ಯಯ ಬಗ ೆ ನಿೇವು ಏನ್ು ಯೇಚಿಸುವಿರಿ?
ದಯವಿಟ್ುು ಕ ಳಗ ಬರ ಯಿರಿ.
_____________
ನಿೇವು ಎಷ್ುರ ಮಟ್ಟುಗ ಒಪುಪತಿತೇರಿ ಅರ್ವಾ ಒಪುಪವುದಿಲ್ಲ …?
ದಯವಿಟ್ುು ಪರತಿ ಸಾಲಿನ್ ಮೇಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
TN6e: "ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಾಯಿಯು" "ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ", ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿಾತಿ" (ಆದರ ಆರ್ಥಥಕ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲ) ಅರ್ವಾ ಪರತಿಷ್ ುಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು.
ಮಕ್ಕಳಳ ಬ ಳ ಯುವಪದನ್ುು ನ ್ೋಡುವಪದು ಜೋವನ್ ಅತ್ಯೊಂತ್ ಆನ್ೊಂದದ ಕ್ಷರ್ವಾಗಿರುತ್ತದ .
1 ಬ್ಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ ತೋನ

N7b

ಮಕ್ಕಳನ್ುು ಹ ್ೊಂದುವಿಕ ಯಿೊಂದಾಗಿ ಪೋಷಕ್ರ ಸಾಾತ್ೊಂತ್ರಯಕ ಕ ಬ್ಹಳಷುಾ ಹಸ್ತಕ್ ೋಪ್ವಾಗುತ್ತದ .

R6

N7

2 ಒಪ್ಪುತ ತೋನ

N7c(N)

ಮಕ್ಕಳಳ ಅವರ ಪೋಷಕ್ರ ಮೋಲ ಹರ್ಕಾಸಿನ್ ಭಾರವನ್ುು ಹ ್ರಿಸ್ುವರು.

N7d(N)

ಮಕ್ಕಳನ್ುು ಹ ್ೊಂದುವಿಕ ಯು ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರ್ ಪೋಷಕ್ರ ಉದ ್ಯೋಗ ಮತ್ುತ ವೃತಿತಪ್ರ
ಅವಕಾಶಗಳನ್ುು ನಿಬ್ಣೊಂಧಿಸ್ುತ್ತದ .

N7e(N)
N7f(N)

ಮಕ್ಕಳನ್ುು ಹ ್ೊಂದುವಿಕ ಯು ಸ್ಮಾಜದಲ್ಲಲ ಜನ್ರ ಸಾಮಾಜಕ್ ಸಾಥನ್ವನ್ುು ಹ ಚಿಿಸ್ುತ್ತದ .
ಪ್ಾರಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಮಕ್ಕಳಳ ವಯಸಾಿದ ಪೋಷಕ್ರಿಗಾಗಿ ನ ರವಿನ್ ಮುಖ್ಯ ಮ್ಲ್ವಾಗಿರುವರು.

3 ಒಪ್ಪುವಪದ್ ಇಲ್ಲ, ಒಪ್ುದಿರುವಪದ್ ಇಲ್ಲ
4 ಒಪ್ಪುವಪದಿಲ್ಲ
5 ಬ್ಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವಪದಿಲ್ಲ
8 ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ

N8

ಪೂರ್ಥಕಾಲಿಕ ಉದ ೂಯೇಗವನ್ುು ಮಾಡುತಿತರುವ ಮತುತ ಇತಿತೇಚ ಗ ನ್ವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ುು ಹ ೂಂದಿರುವ ಇಬಬರೂ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅವರಲಿಲ ಒಬಬರು ತಮಮ ಮಗುವಿನ್ ಕಾಳಜಿ
ವಹಿಸಲ್ು ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವುದನ್ುು ನಿಲಿಲಸುವರು.

N8a

ಹರ್ಪಾವತಿಯ ರಜ ಯು ಲ್ರ್ಯವಿರಬ ೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗ ಅನಿಸುತತದ ಯೆ?
(N8b ನ್ುು ಕ ೋಳಿರಿ N9, N10 ರ ್ೊಂದಿಗ ಮುೊಂದುವರಿಯಿರಿ)

1

ಹೌದು

2

ಇಲ್ಲ, ಹರ್ಪ್ಾವತಿಯ ರಜ ಯ ಲ್ಭಯವಿರಬಾರದು

N8b

N 11a ಗ ಹ ್ೋಗಿ

ಹಾಗಿದದರ , ಎಷ್ುು ಸಮಯ?
ದಯವಿಟ್ುು ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಂಖ್ ಯಯನ್ುು ಇಲಿಲ ನ್ಮೂದಿಸಿ.
/

/ ತಿಂಗಳುಗಳು

TN: "ಹರ್ ಸಂದಾಯಿತ ರಜ ಯು" ತ್ಾಯಿಗ ಸಂದಾಯಿತ, ತಂದ ಗ ಸಂದಾಯಿತ, ಮತುತ ಸಂದಾಯಿತ ಪೇಷ್ಕ ರಜ ಯನ್ುು ಒಳಗ ೂಂಡಿರಬಹುದು.
ನಿೇವು ಹರ್ಸಂದಾಯಿತ ರಜ ಯ ಪರವಾಗಿಲ್ಲದಿದದರ ದಯವಿಟ್ುು N9 ಮತುತ N10 ಪರಶ್ ುಗಳಿಗ ಉತತರಿಸಿ. ಇಲ್ಲವಾದರ N11a ಗ ಹ ೂೇಗಿ.
N9

ಮತುತ ಈ ರಜ ಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾರು ಹರ್ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬ ೇಕು?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗ ಮಾತರ ಗುರುತಿಸಿ.
TN: "ಸಕಾಥರ" ಎಂದರ "ರಾಜ್ಯ", "ಸಾವಥಜ್ನಿಕ ವಲ್ಯ" ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು: ಕ ೇಂದರ ಮತುತ ಸಾಳಿೇಯ ಸಕಾಥರಗಳ ರಡನ್ೂು ಸ ೇರಿಸಲಾಗಿದ .

1
2
3
4
8
N10

ಸ್ಕಾಣರ
ಉದ ್ಯೋಗದಾತ್
ಸ್ಕಾಣರ ಮತ್ುತ ಉದ ್ಯೋಗದಾತ್ರಿಬ್ಬರ್
ಇತ್ರ ಮ್ಲ್ಗಳಳ
ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ

ಇನ್ೂು ಅದ ೇ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಬಗ ೆ ಯೇಚಿಸುತ್ಾತ, ಇಬಬರೂ ಒಂದ ೇ ಕ ಲ್ಸದ ಸನಿುವ ೇಶದಲಿಲದದರ , ಮತುತ ಸಂದಾಯಿತ ರಜ ಗಾಗಿ ಅಹಥರಾಗಿದದರ , ಈ ಸಂದಾಯಿತ ರಜ ಯ ಅವಧಿಯನ್ುು
ತ್ಾಯಿ ಮತುತ ತಂದ ಯ ನ್ಡುವ ಹ ೇಗ ವಿರ್ಜಿಸಬ ೇಕು?
TN: "ಸಂದಾಯಿತ ರಜ ಯು" ತ್ಾಯಿಗ ಸಂದಾಯಿತ, ತಂದ ಗ ಸಂದಾಯಿತ, ಮತುತ ಸಂದಾಯಿತ ಪೇಷ್ಕ ರಜ ಯನ್ುು ಒಳಗ ೂಂಡಿರಬಹುದು.

1

ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗ ಮಾತರ ಗುರುತಿಸಿ.

ತಾಯಿಯು ಇಡಿೋ ಸ್ೊಂದಾಯಿತ್ ರಜ ಯ ಅವಧಿಯನ್ುು ಪ್ಡ ದುಕ ್ಳುಬ ೋಕ್ು ಮತ್ುತ ತ್ೊಂದ ಯು ಯಾವಪದ ೋ ಸ್ೊಂದಾಯಿತ್ ರಜ ತ ಗ ದುಕ ್ಳುಬಾರದು.

2

ತಾಯಿಯು ಸ್ೊಂದಾಯಿತ್ ರಜ ಯ ಹ ಚಿಿನ್ ಅವಧಿಯನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ್ಳುಬ ೋಕ್ು ಮತ್ುತ ತ್ೊಂದ ಯು ಕ್ಡಿಮ ಸ್ೊಂದಾಯಿತ್ ರಜ ಪ್ಡ ಯಬ ೋಕ್ು.

3

ತಾಯಿ ಮತ್ುತ ತ್ೊಂದ ಯರಿಬ್ಬರ್ ಪ್ರತ ಯೋಕ್ವಾಗಿ ಸ್ೊಂದಾಯಿತ್ ರಜ ಅವಧಿಯ ಅಧಣದಷುಾ ತ ಗ ದುಕ ್ಳುಬ ೋಕ್ು.

4

ತ್ೊಂದ ಯು ಸ್ೊಂದಾಯಿತ್ ರಜ ಯ ಹ ಚಿಿನ್ ಅವಧಿಯನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ್ಳುಬ ೋಕ್ು ಮತ್ುತ ತಾಯಿಯು ಕ್ಡಿಮ ಸ್ೊಂದಾಯಿತ್ ರಜ ಪ್ಡ ಯಬ ೋಕ್ು.

5

ತ್ೊಂದ ಯು ಇಡಿೋ ಸ್ೊಂದಾಯಿತ್ ರಜ ಯ ಅವಧಿಯನ್ುು ಪ್ಡ ದುಕ ್ಳುಬ ೋಕ್ು ಮತ್ುತ ತಾಯಿಯು ಯಾವಪದ ೋ ಸ್ೊಂದಾಯಿತ್ ರಜ ತ ಗ ದುಕ ್ಳುಬಾರದು.

8

ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ
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ಶ್ಾಲಾ ಪೂವಥದ ವಯಸಿ್ನ್ ಒಂದು ಮಗುವನ್ುು ಹ ೂಂದಿರುವ ಕುಟ್ುಂಬವನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನಿಮಮ ಅಭಿಪಾರಯದಲಿಲ , ಅವರ ಕುಟ್ುಂಬ ಮತುತ ಕ ಲ್ಸದ ಜಿೇವನ್ವನ್ುು ಸಂಯೇಜಿಸಲ್ು
ಉತತಮ ಮಾಗಥ ಯಾವುದು?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗ ಮಾತರ ಗುರುತಿಸಿ.
TN: "ಶ್ಾಲಾ-ಪೂವಥ ವಯಸು್" ಎಂದರ ನಿಯತವಾದ/ಕಡ್ಾಾಯ ಶ್ಾಲ ಯ ಪೂವಥದ ವಷ್ಥಗಳು ಎಂದರ್ಥ.
ತಾಯಿಯು ಮನ ಯಲ ಲ ಉಳಿಯುವರು ಮತ್ುತ ತ್ೊಂದ ಯು ಪ್ೂರ್ಣ-ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವರು.
ತಾಯಿಯು ಅರ -ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವರು ಮತ್ುತ ತ್ೊಂದ ಯು ಪ್ೂರ್ಣ-ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವರು.
ತಾಯಿ ಮತ್ುತ ತ್ೊಂದ ಇಬ್ಬರ್ ಪ್ೂರ್ಣ-ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವರು.
ತಾಯಿ ಮತ್ುತ ತ್ೊಂದ ಇಬ್ಬರ್ ಅರ -ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವರು.
ತ್ೊಂದ ಯು ಅರ -ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವರು ಮತ್ುತ ತಾಯಿಯು ಪ್ೂರ್ಣ-ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವರು.
ತ್ೊಂದ ಯು ಮನ ಯಲ ಲ ಉಳಿಯುವರು ಮತ್ುತ ತಾಯಿಯು ಪ್ೂರ್ಣ-ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವರು.
ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ
ಮತುತ, ನಿಮಮ ಅಭಿಪಾರಯದಲಿಲ , ಈ ಯಾವ ಆಯೆಕಗಳು ಅತಯಂತ ಕಡಿಮ ಅಪ ೇಕ್ಷಿತವಾದವುಗಳಾಗಿವ ?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗ ಮಾತರ ಗುರುತಿಸಿ.
ತಾಯಿಯು ಮನ ಯಲ ಲ ಉಳಿಯುವರು ಮತ್ುತ ತ್ೊಂದ ಯು ಪ್ೂರ್ಣ-ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವರು.
ತಾಯಿಯು ಅರ -ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವರು ಮತ್ುತ ತ್ೊಂದ ಯು ಪ್ೂರ್ಣ-ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವರು.
ತಾಯಿ ಮತ್ುತ ತ್ೊಂದ ಇಬ್ಬರ್ ಪ್ೂರ್ಣ-ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವರು.
ತಾಯಿ ಮತ್ುತ ತ್ೊಂದ ಇಬ್ಬರ್ ಅರ -ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವರು.
ತ್ೊಂದ ಯು ಅರ -ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವರು ಮತ್ುತ ತಾಯಿಯು ಪ್ೂರ್ಣ-ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವರು.
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ತ್ೊಂದ ಯು ಮನ ಯಲ ಲ ಉಳಿಯುವರು ಮತ್ುತ ತಾಯಿಯು ಪ್ೂರ್ಣ-ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವರು.
ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ
ಜ್ನ್ರು ಶ್ಾಲಾಪೂವಥದ ವಯಸಿ್ನ್ ಮಕಕಳಿಗಾಗಿ ಮಕಕಳ ಕಾಳಜಿಯ ಮೇಲ ವಿಭಿನ್ು ಅಭಿಪಾರಯಗಳನ್ುು ಹ ೂಂದಿರುವರು. ಪಾರರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಮಗುವಿನ್ ಕಾಳಜಿಯನ್ುು
ವಹಿಸಬ ೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗ ಅನಿಸುತತದ ?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗ ಮಾತರ ಗುರುತಿಸಿ.
TN:"ಸಕಾಥರ" ಎಂದರ "ರಾಜ್ಯ", ಸಾವಥಜ್ನಿಕ ವಲ್ಯ" ಎಂದರ್ಥ; ಕ ೇಂದರ ಮತುತ ಸಾಳಿೇಯ ಸಕಾಥರಗಳ ರಡೂ ಒಳಗ ೂಂಡಿವ "
TN:"ಶ್ಾಲಾಪೂವಥದ ವಯಸು್" ಎಂದರ ನಿಯತ/ಕಡ್ಾಾಯ ಶ್ಾಲ ಯ ಪೂವಥದ ವಯಸು್"

1
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ಕ್ುಟುೊಂಬ್ದ ಸ್ದಸ್ಯರು
ಸ್ಕಾಣರಿ ಏಜ ನಿಿಗಳಳ
ಲಾಭ ೋತ್ರ ಸ್ೊಂಸ ಥಗಳಳ (ಉದಾ, ಧಮಾಣಥಣ ಸ್ೊಂಸ ಥಗಳಳ, ಚ್ಚ್ುಣಗಳಳ/ಧಾರ್ಮಣಕ್ ಸ್ೊಂಸ ಥಗಳಳ)
ಖಾಸ್ಗಿ ಶಿಶುಕಾಳಜ ಪ್ೂರ ೈಕ ದಾರರು (ಉದಾ, ಖಾಸ್ಗಿ ಕ ರಶ , ನಾಯನಿ, ಬ ೋಬಿಸಿಟರ್)
ಉದ ್ಯೋಗದಾತ್ರು
ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ

N13

ಶ್ಾಲಾಪೂವಥದ ವಯಸಿ್ನ್ ಮಕಕಳಿಗಾಗಿ ಮಗುವಿನ್ ಕಾಳಜಿಯ ವ ಚಚಗಳನ್ುು ಪಾರರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ವಹಿಸಬ ೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗ ಅನಿಸುತತದ ?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗ ಮಾತರ ಗುರುತಿಸಿ.

TN:"ಸಕಾಥರ" ಎಂದರ "ರಾಜ್ಯ", ಸಾವಥಜ್ನಿಕ ವಲ್ಯ" ಎಂದರ್ಥ; ಕ ೇಂದರ ಮತುತ ಸಾಳಿೇಯ ಸಕಾಥರಗಳ ರಡೂ ಒಳಗ ೂಂಡಿವ "
TN:"ಶ್ಾಲಾಪೂವಥದ ವಯಸು್" ಎಂದರ ನಿಯತ/ಕಡ್ಾಾಯ ಶ್ಾಲ ಯ ಪೂವಥದ ವಯಸು್"
1
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ಕ್ುಟುೊಂಬ್
ಸ್ಕಾಣರಿ/ಸಾವಣಜನಿಕ್ ನಿಧಿಗಳಳ
ಉದ ್ಯೋಗದಾತ್ರು
ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ
ದಿನ್ಸಿ ಖ್ರಿೇದಿ, ಮನ ಯ ಸವಚಛಗ ೂಳಿಸುವಿಕ , ಬಟ್ ುತ್ ೂಳ ಯುವಿಕ , ಇತ್ಾಯದಿ ಸಹಾಯಗಳಂತಹ, ತಮಮ ದ ೈನ್ಂದಿನ್ ಜಿೇವನ್ದಲಿಲ ಸವಲ್ಪ ಸಹಾಯದ ಅಗತಯವಿರುವ ವಯಸಾ್ದವರ ಬಗ ೆ
ಯೇಚಿಸುತ್ಾತ, ಇಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ುು ಪಾರರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಒದಗಿಸಬ ೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗ ಅನಿಸುತತದ ?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗ ಮಾತರ ಗುರುತಿಸಿ.
TN:"ಸಕಾಥರ" ಎಂದರ "ರಾಜ್ಯ", ಸಾವಥಜ್ನಿಕ ವಲ್ಯ" ಎಂದರ್ಥ; ಕ ೇಂದರ ಮತುತ ಸಾಳಿೇಯ ಸಕಾಥರಗಳ ರಡೂ ಒಳಗ ೂಂಡಿವ "
ಕ್ುಟುೊಂಬ್ದ ಸ್ದಸ್ಯರು
ಸ್ಕಾಣರಿ ಏಜ ನಿಿಗಳಳ
ಲಾಭ ೋತ್ರ ಸ್ೊಂಸ ಥಗಳಳ (ಉದಾ, ಧಮಾಣಥಣ ಸ್ೊಂಸ ಥಗಳಳ, ಚ್ಚ್ುಣಗಳಳ/ಧಾರ್ಮಣಕ್ ಸ್ೊಂಸ ಥಗಳಳ)
ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ಹಾಯದ ಖಾಸ್ಗಿ ಪ್ೂರ ೈಕ ದಾರರು
ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ
ಮತುತ ಈ ವಯಸಾ್ದ ಜ್ನ್ರಿಗ ಈ ಸಹಾಯದ ವ ಚಚವನ್ುು ಪಾರರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ರ್ರಿಸಬ ೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗ ಅನಿಸತತದ ?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗ ಮಾತರ ಗುರುತಿಸಿ.
TN: "ಸಾವಥಜ್ನಿಕ ನಿಧಿ" ಎಲಾಲ ಕಡ್ಾಾಯವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಮಗಳನ್ುು ಒಳಗ ೂಳುುತತದ .
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ಹಿರಿಯ ಜನ್ರು ಅಥವಾ ಅವರ ಕ್ುಟುೊಂಬ್
ಸ್ಕಾಣರಿ/ಸಾವಣಜನಿಕ್ ನಿಧಿಗಳಳ
ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ
ಈಗ ನಿಮಮ ಸವಂತ ಸನಿುವ ೇಶದ ಬಗ ೆ ಯೇಚಿಸುತ್ಾತ:

ಸರಾಸರಿಯಲಿಲ, ಮಗುವಿನ್ ಕಾಳಜಿ ಮತುತ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳನ್ುು ಹ ೂರತುಪಡಿಸಿ, ನಿೇವು ಮನ ಯ ಕ ಲ್ಸದಲಿಲ ಒಂದು ವಾರಕ ಕ ಎಷ್ುು ಗಂಟ್ ಗಳನ್ುು ಕಳ ಯುವಿರಿ?
("ದ ೈನ್ಂದಿನ್" ಎಂದು ಕ ೇಳಬಹುದು ಮತುತ ಇದನ್ುು 7/6/5 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬಹುದು)
/

/ ಗೊಂಟ್ ಗಳಳ

N16b

ಸರಾಸರಿಯಲಿಲ, ನಿೇವು ಕುಟ್ುಂಬ ಸದಸಯರನ್ುು ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುಲ್ು ಒಂದು ವಾರಕ ಕ ಎಷ್ುು ಗಂಟ್ ಗಳನ್ುು ಕಳ ಯುವಿರಿ? (ಉದಾ, ಮಕಕಳು, ವಯಸಾ್ದವರು, ಖ್ಾಯಿಲ ಬಿದದವರು ಅರ್ವಾ
ಊನ್ತ್ ಯನ್ುು ಹ ೂಂದಿರುವ ಕುಟ್ುಂಬದ ಸದಸಯರು)?
/
/ ಗೊಂಟ್ ಗಳಳ
ನಿೇವು ಪರಸಕತ ನಿಮಮ ಪತಿ ಅರ್ವಾ ಪತಿು ಅರ್ವಾ ಒಬಬ ಸಂಗಾತಿಯಂದಿಗ ಜಿೇವಿಸುತಿತದದರ ದಯವಿಟ್ುು ಈ ಕ ಳಗಿನ್ ಪರಶ್ ುಗಳಿಗ ಉತತರಿಸಿ. ಇಲ್ಲವಾದರ ಪರಶ್ ು R 23 ಗ ಹ ೂೇಗಿ.

R17a

N17b

R18

ಮತುತ ನಿಮಮ ಪತಿ ಅರ್ವಾ ಪತಿು/ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ ೆ ಏನ್ು?
ಸರಾಸರಿಯಲಿಲ, ಮಗುವಿನ್ ಕಾಳಜಿ ಮತುತ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕಗಳನ್ುು ಒಳಗ ೂಳುದ , ಮನ ಯ ಕ ಲ್ಸದಲಿಲ ಆತ/ಆಕ ಯು ವಾರದಲಿಲ ಎಷ್ುು ಗಂಟ್ ಗಳನ್ುು ವಯಯಿಸುವರು?
/
/ ಗೊಂಟ್ ಗಳಳ
ಮತುತ ಸರಾಸರಿಯಲಿಲ, ಕುಟ್ುಂಬದ ಸದಸಯರನ್ುು ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುುವುದಕಾಕಗಿ ಆತ/ಆಕ ಯು ವಾರದಲಿಲ ಎಷ್ುು ಗಂಟ್ ಗಳನ್ುು ವಯಯಿಸುವರು (ಉದಾ, ಮಕಕಳು, ವಯಸಾ್ದವರು, ಖ್ಾಯಿಲ
ಬಿದದವರು ಅರ್ವಾ ಊನ್ಗ ೂಂಡ ಕುಟ್ುಂಬದ ಸದಸಯರು?
/
/ ಗೊಂಟ್ ಗಳಳ
ನಿೇವು ಒಬಬರು ಅರ್ವಾ ಇಬಬರೂ ಸಿವೇಕರಿಸುವ ಆದಾಯವನ್ುು ನಿೇವು ಮತುತ ನಿಮಮ ಪತಿ ಅರ್ವಾ ಪತಿು/ಸಂಗಾತಿಯು ಹ ೇಗ ಸಂಯೇಜಿಸುವಿರಿ? ದಯವಿಟ್ುು ಬಹಳ ಹತಿತರವಿರುವ
ಆಯೆಕಯನ್ುು ಆಯೆಕಮಾಡಿ.

1
2
3
4
5
R19

ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗ ಮಾತರ ಗುರುತಿಸಿ.
ನಾನ್ು ನ್ನ್ು ಎಲಾಲ ಹರ್ವನ್ುು ನಿವಣಹಣ ಮಾಡುತ ತೋನ ಮತ್ುತ ನ್ನ್ು ಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ತಿು/ಸ್ೊಂಗಾತಿಗ ಆತ್/ಆಕ ಯ ಪ್ಾಲ್ನ್ುು ನಿೋಡುತ ತೋನ .
ನ್ನ್ು ಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ತಿು ಎಲಾಲ ಹರ್ವನ್ುು ನಿವಣಹಣ ಮಾಡುವರು ಮತ್ುತ ನ್ನ್ಗ ನ್ನ್ು ಪ್ಾಲ್ನ್ುು ನಿೋಡುವರು.
ನಾವಪ ಎಲಾಲ ಹರ್ವನ್ುು ಒಟ್ಾಾಯಿಸ್ುತ ತೋವ ಮತ್ುತ ನ್ಮಗ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷಾನ್ುು ನಾವಿಬ್ಬರ್ ತ ಗ ದುಕ ್ಳಳುತ ತೋವ .
ನಾವಪ ಸ್ಾಲ್ು ಹರ್ವನ್ುು ಒಟ್ಾಾಯಿಸ್ುತ ತೋವ ಮತ್ುತ ಉಳಿದ ಹರ್ವನ್ುು ಪ್ರತ ಯೋಕ್ವಾಗಿಡುತ ತೋವ .
ನಾವಿಬ್ಬರ್ ನ್ಮಮ ಸ್ಾೊಂತ್ ಹರ್ವನ್ುು ಪ್ತ ಯೋಕ್ವಾಗಿಡುತ ತೋವ .
ನಿಮಮ ಮನ ಯಲಿಲ, ಈ ಕ ಳಗಿನ್ ಕ ಲ್ಸಗಳನ್ುು ಯಾರು ಮಾಡುವರು?
ದಯವಿಟ್ುು ಪರತಿ ಸಾಲಿನ್ ಮೇಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.

R19a

ಬ್ಟ್ ಾ ತ ್ಳ ಯುವಪದು

R19b
R19c
R19d
R19e
R19f
R20

ಮನ ಯ ಸ್ುತ್ತಲ್ಲನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಟಾ ರಿಪ್ ೋರಿ ಮಾಡುವಪದು
ಖಾಯಿಲ ಗ ತ್ುತಾತದ ಕ್ುಟುೊಂಬ್ದ ಸ್ದಸ್ಯರ ಕಾಳಜ ವಹಿಸ್ುವಪದು
ದಿನ್ಸಿ ಖ್ರಿೋದಿ
ಮನ ಯ ಸ್ಾಚ್ಛತ ಯನ್ುು ಮಾಡುವಪದು
ಅಡಿಗ ಯನ್ುು ಸಿದದಪ್ಡಿಸ್ುವಪದು

ನಾನ್ು ಮನ ಕ ಲ್ಸ್ದ ನ್ನ್ು ನಾಯಯೋಚಿತ್ ಹೊಂಚಿಕ ಗಿೊಂತ್ಲ್್ ಹ ಚಿಿನ್ದನ್ುು ಮಾಡುತ ತೋನ .

2

ನಾನ್ು ಮನ ಕ ಲ್ಸ್ದ ನ್ನ್ು ನಾಯಯೋಚಿತ್ ಹೊಂಚಿಕ ಗಿೊಂತ್ಲ್್ ಸ್ಾಲ್ು ಹ ಚಿಿನ್ದನ್ುು ಮಾಡುತ ತೋನ .

3

ನಾನ್ು ಮನ ಕ ಲ್ಸ್ದ ನ್ನ್ು ನಾಯಯೋಚಿತ್ ಹೊಂಚಿಕ ಯನ್ುು ಸ್ುಮಾರಾಗಿ ಮಾಡುತ ತೋನ .

4

ನಾನ್ು ಮನ ಕ ಲ್ಸ್ದ ನ್ನ್ು ನಾಯಯೋಚಿತ್ ಹೊಂಚಿಕ ಗಿೊಂತ್ಲ್್ ಸ್ಾಲ್ು ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡುತ ತೋನ .

5

ನಾನ್ು ಮನ ಯ ಕ ಲ್ಸ್ದ ನ್ನ್ು ನಾಯಯೋಚಿತ್ ಹೊಂಚಿಕ ಗಿೊಂತ್ಲ್್ ಅತ್ಯೊಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡುತ ತೋನ .

1

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನ

3

ಹ ಚ್ುಿಕ್ಡಿಮ ಸ್ಮಾನ್ವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರ್ ಒಟ್ಾಾಗಿ

4
5
6
8

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ನ್ು ಪ್ತಿು/ಸ್ೊಂಗಾತಿ
ಯಾವಾಗಲ್್ ನ್ನ್ು ಪ್ತಿು/ಸ್ೊಂಗಾತಿ
ಒಬ್ಬ ಮ್ರನ ೋ ವಯಕ್ತತಯು ಮಾಡುವರು
ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ

ನಿೇವು ಮತುತ ನಿಮಮ ಪತಿ ಅರ್ವಾ ಪತಿು/ಸಂಗಾತಿಯು ವಾರಾಂತಯದ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳನ್ುು ಹಂಚಿಕ ೂಳುುವುದನ್ುು ಆಯೆಕಮಾಡುವ ಬಗ ೆ ನಿರ್ಾಥರವನ್ುು ಮಾಡುವಾಗ, ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಾಥರವು
ಯಾರದು?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
ಹ ಚಾಿಗಿ ನಾನ

2

ಹ ಚಾಿಗಿ ನ್ನ್ು ಪ್ತಿು/ಸ್ೊಂಗಾತಿ

3

ಕ ಲ್ವೊಮಮ ನಾನ್ು/ಮತ ತ ಕ ಲ್ವೊಮಮ ನ್ನ್ು ಪ್ತಿು/ಸ್ೊಂಗಾತಿ

4

ನಾವಪ ಒಟ್ಾಾಗಿ ನಿಧಣರಿಸ್ುತ ತೋವ .

5

ಬ ೋರ ಯಾರ ್ೋ ಒಬ್ಬರು

R22

ಯಾವಾಗಲ್್ ನಾನ

2

ನಿಮಮ ಹಾಗೂ ನಿಮಮ ಪತಿ ಅರ್ವಾ ಪತಿು/ಸಂಗಾತಿಯ ನ್ಡುವ ಮನ ಯ ಕ ಲ್ಸವನ್ುು ಹಂಚಿಕ ೂಳುುವ ಬಗ ೆ ಈ ಕ ಳಗಿನ್ ಯಾವುದು ಉತತಮವಾಗ ಅನ್ವಯಿಸತತದ ?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
TN: "ನಾಯಯೇಚಿತ ಹಂಚಿಕ " ಎಂದರ ಪರತಿಕ್ಸರಯೆದಾರನ್ು ಏನ್ನ್ುು ಯೇಚಿಸುವರ ೂ ಅದು ಸಮುಚಿತವಾದ ಹಂಚಿಕ ಎಂದರ್ಥ.

1

R21

1

ನಿಮಮ ಹಾಗೂ ನಿಮಮ ಪತಿ ಅರ್ವಾ ಪತಿು/ಸಂಗಾತಿಯ ಆದಾಯದ ಎಲಾಲ ಮೂಲ್ಗಳನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅಧಿಕ ಆದಾಯವನ್ುು ಯಾರು ಗಳಿಸುವರು?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.

1

ನ್ನ್ು ಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ತಿು/ಸ್ೊಂಗಾತಿಯು ಯಾವಪದ ೋ ಆದಾಯವನ್ುು ಹ ್ೊಂದಿಲ್ಲ

2

ನಾನ್ು ಅತ್ಯೊಂತ್ ಹ ಚ್ುಿ ಆದಾಯವನ್ುು ಹ ್ೊಂದಿದ ದೋನ

3

ನಾನ್ು ಹ ಚ್ುಿ ಆದಾಯವನ್ುು ಹ ್ೊಂದಿದ ದೋನ

4

ನಾವಿಬ್ಬರ್ ಸ್ಮನಾದ ಆದಾಯವನ್ುು ಹ ್ೊಂದಿದ ದೋವ .

5

ನ್ನ್ು ಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ತಿು/ಸ್ೊಂಗಾತಿಯು ಹ ಚ್ುಿ ಆದಾಯವನ್ುು ಹ ್ೊಂದಿರುವರು

6

ನ್ನ್ು ಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ತಿು/ಸ್ೊಂಗಾತಿಯು ಅತ್ಯೊಂತ್ ಹ ಚ್ುಿ ಆದಾಯವನ್ುು ಹ ್ೊಂದಿರುವರು

7

ನಾನ್ು ಯಾವಪದ ೋ ಆದಾಯವನ್ುು ಹ ್ೊಂದಿಲ್ಲ

8

ಗ ್ತಿತಲ್ಲ

ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ
ದಯವಿಟ್ುು ಪರತಿ ಸಾಲಿನ್ ಮೇಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
R23
R23a

ಕಳ ದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಈ ಕ ಳಗಿನ್ ಪರತಿಯಂದು ಎಷ್ುು ಬಾರಿ ಸಂರ್ವಿಸಿದ ?
ಮಾಡಬ ೋಕಾದ ಕ ಲ್ಸ್ಗಳನ್ುು ಮಾಡಲ್ು ನಾನ್ು ಕ ಲ್ಸ್ದಿೊಂದ ಬ್ಹಳ ಆಯಾಸ್ಗ ್ೊಂಡು ಬ್ೊಂದ ನ್ು.

1 ವಾರದಲ್ಲಲ ಹಲ್ವಪ ಬಾರಿ

R23b

ನಾನ್ು ನ್ನ್ು ಕ ಲ್ಸ್ದ ಮೋಲ ವಯಯಿಸಿದ ಸ್ಮಯದ ಪ್ರಮಾರ್ದ ಕಾರರ್ದಿೊಂದಾಗಿ ನ್ನ್ು ಕ್ುಟುೊಂಬ್ದ
ಜವಾಬಾದರಿಗಳನ್ುು ಪ್ೂರ ೈಸ್ಲ್ು ನ್ನ್ಗ ಕ್ಷಾವಾಗಿತ್ುತ.

2 ಒೊಂದು ತಿೊಂಗಳಲ್ಲಲ ಹಲ್ವಪ ಬಾರಿ

R23c

ನಾನ್ು ಮನ ಯಲ್ಲಲ ಮಾಡಿದ ಕ ಲ್ಸ್ದ ಕಾರರ್ದಿೊಂದಾಗಿ ಕ ಲ್ಸ್ದಲ್ಲಲ ತ ್ಡಗಲ್ು ಬ್ಹಳ ಆಯಾಸ್ದಿೊಂದ
ತ್ಲ್ುಪಿದ ನ್ು.

3 ಒೊಂದುಬಾರಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ

R23d

ನಾನ್ು ನ್ನ್ು ಕ್ುಟುೊಂಬ್ದ ಜವಾಬಾದರಿಗಳ ಕಾರರ್ದಿೊಂದಾಗಿ ಕ ಲ್ಸ್ದಲ್ಲಲ ಗಮನ್ಹರಿಸ್ುವಪದು ಬ್ಹಳ ಕ್ಷಾ
ಎೊಂಬ್ುದನ್ುು ಕ್ೊಂಡುಕ ್ೊಂಡ ನ್ು.

4 ಎೊಂದಿಗ್ ಇಲ್ಲ

R24
1
2

0 ಅನ್ಾಯಿಸ್ುವಪದಿಲ್ಲ /ಕ ಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ

ನಿೇವು ನಿಮಮ ಜಿೇವನ್ವನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಿದರ , ಒಟ್ಾುರ ಯಾಗಿ ನಿೇವು ಎಷ್ುು ಸಂತ್ ೂೇಷ್ದಿಂದಿರುವಿರಿ ಅರ್ವಾ ಸಂತ್ ೂೇಷ್ದಿಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹ ೇಳುವಿರಿ?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
ಸ್ೊಂಪ್ೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ೊಂತ ್ೋಷದಿೊಂದಿದ ದೋನ
ಬ್ಹಳ ಸ್ೊಂತ ್ೋಷದಿೊಂದಿದ ದೋನ

6

ತ್ಕ್ಕಮಟ್ಟಾಗ ಸ್ೊಂತ ್ೋಷದಿೊಂದಿಲ್ಲ
ಬ್ಹಳ ಸ್ೊಂತ ್ೋಷದಿೊಂದಿಲ್ಲ

7

ಸ್ೊಂಪ್ೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ೊಂತ ್ೋಷದಿೊಂದಿಲ್ಲ

8

ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ

1

ಎಲಾಲ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಿೇವು ನಿಮಮ (ಮುಖ್ಯ) ಕ ಲ್ಸದ ೂಂದಿಗ ಎಷ್ುು ತೃಪತರಾಗಿರುವಿರಿ?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
ಸ್ೊಂಪ್ೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ೃಪ್ತನಾಗಿದ ದೋನ

6

ಬ್ಹಳ ಅತ್ೃಪ್ತನಾಗಿದ ದೋನ

2

ಬ್ಹಳ ತ್ೃಪ್ತನಾಗಿದ ದೋನ

7

ಸ್ೊಂಪ್ೂರ್ಣವಾಗಿ ಅತ್ೃಪ್ತನಾಗಿದ ದೋನ

3

ತ್ಕ್ಕಮಟ್ಟಾಗ ತ್ೃಪ್ತನಾಗಿದ ದೋನ

8

4

ತ್ೃಪ್ತನಾಗಿಯ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅತ್ೃಪ್ತನಾಗಿಯ್ ಇಲ್ಲ

0

ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ

5

ತ್ಕ್ಕಮಟ್ಟಾಗ ಅತ್ೃಪ್ತನಾಗಿದ ದೋನ

3
4
R25

R26

ತ್ಕ್ಕಮಟ್ಟಾಗ ಸ್ೊಂತ ್ೋಷದಿೊಂದಿದ ದೋನ

5

ಸ್ೊಂತ ್ೋಷದಿೊಂದಲ್್ ಇದ ದೋನ ಅಥವಾ ಸ್ೊಂತ ್ೋಷವನ್ುು ಹ ್ೊಂದಿಲ್ಲ .

ಅನ್ಾಯಿಸ್ುವಪದಿಲ್ಲ /ಕ ಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ

ಎಲಾಲ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಿೇವು ನಿಮಮ ಕುಟ್ುಂಬದ ಜಿೇವನ್ವು ಎಷ್ುು ತೃಪಿತಕರವಾಗಿದ ?

1

ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
ಸ್ೊಂಪ್ೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ೃಪ್ತನಾಗಿದ ದೋನ

5

ತ್ಕ್ಕಮಟ್ಟಾಗ ಅತ್ೃಪ್ತನಾಗಿದ ದೋನ

2

ಬ್ಹಳ ತ್ೃಪ್ತನಾಗಿದ ದೋನ

6

ಬ್ಹಳ ಅತ್ೃಪ್ತನಾಗಿದ ದೋನ

3

ತ್ಕ್ಕಮಟ್ಟಾಗ ತ್ೃಪ್ತನಾಗಿದ ದೋನ

7

ಸ್ೊಂಪ್ೂರ್ಣವಾಗಿ ಅತ್ೃಪ್ತನಾಗಿದ ದೋನ

4

ತ್ೃಪ್ತನಾಗಿಯ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅತ್ೃಪ್ತನಾಗಿಯ್ ಇಲ್ಲ

8

ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ

1

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮಮ ಆರ ೂೇಗಯವು .............. ಎಂದು ಹ ೇಳುವಿರಾ
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
ಅತ್ುಯತ್ತಮವಾಗಿದ

4

ಸ್ುಮಾರಾಗಿದ

2

ಬ್ಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ

5

ಚ ನಾುಗಿಲ್ಲ

3

ಉತ್ತಮವಾಗಿದ

N27

R28
1
2
8

8
ಆಯೆಕಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ
ನಿೇವು ಜ್ನಿಸಿದ ನ್ಂತರ ಮತುತ ನಿಮಗ 14 ವಷ್ಥಗಳು ತುಂಬುವ ಮೊದಲ್ು, ನಿಮಮ ತ್ಾಯಿಯು ಹರ್ಕಾಕಗಿ ಎಂದಾದರೂ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡಿದದರ?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
ಹೌದು, ಆಕ ಯು ಹರ್ಕಾಕಗಿ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಳಳ.
ಇಲ್ಲ
ಗ ್ತಿತಲ್ಲ
ನಿೇವು ಎಂದಾದರೂ ಮಕಕಳನ್ುು ಹ ೂಂದಿದದರ ದಯವಿಟ್ುು ಈ ಪರಶ್ ುಗ ಉತತರಿಸಿ. ಇಲ್ಲವಾದರ R 32 ಗ ಹ ೂೇಗಿ.

R29

R29a
R29b

R30

ನಿೇವು ಮನ ಯಿಂದ ಹ ೂರಗ ಪೂರ್ಥ-ಕಾಲಿಕ, ಅರ -ಕಾಲಿಕ ಕ ಲ್ಸವನ್ುು ಮಾಡಿದಿದರಾ, ಅರ್ವಾ ಮಾಡಿಯೆೇ ಇಲ್ಲವ ...
ದಯವಿಟ್ುು ಪರತಿ ಸಾಲಿನ್ ಮೇಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
1
ಮಗುವಪ ಶಾಲ ಗ ಹ ್ೋಗುವ ಮುೊಂಚಿತ್ ವಯಸಿಿನ್ಲ್ಲಲದಾದಗ ?
2
ಬ ಳ ದ ಮಗುವಪ ಶಾಲ ಗ ಹ ್ೋಗಲ್ು ಪ್ಾರರೊಂಭಿಸಿದ ನ್ೊಂತ್ರ?
3
8

ಆ ಸಮಯದಲಿಲ ನಿಮಮ ಪತಿ ಅರ್ವಾ ಪತಿು/ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ ೆ ಏನ್ು - ಆತ ಅರ್ವಾ ಆಕ ಯು ಪೂರ್ಥ-ಕಾಲಿಕ, ಅರ -ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮನ ಯಿಂದ ಹ ೂರಗ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡಿದದರ , ಅರ್ವಾ
ಮಾಡಿಯೆೇ ಇಲ್ಲವ ...?
ದಯವಿಟ್ುು ಪರತಿ ಸಾಲಿನ್ ಮೇಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.

R30a
R30b
R31

ಪ್ೂರ್ಣ-ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ದೋನ
ಅರ -ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ದೋನ
ಮನ ಯಲ ಲ ಇದ ದೋನ
ಅನ್ಾಯಿಸ್ುವಪದಿಲ್ಲ

1
ಪ್ೂರ್ಣ-ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ದೋನ
2
ಅರ -ಕಾಲ್ಲಕ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ದೋನ
3
ಮನ ಯಲ ಲ ಇದ ದೋನ
8
ಅನ್ಾಯಿಸ್ುವಪದಿಲ್ಲ
ನಿಮಮ ಮಕಕಳನ್ುು ಹ ೇಗ ಬ ಳ ಸಬ ೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ ೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಾಥರಗಳನ್ುು ಯಾರು ಮಾಡುವರು/ಮಾಡಿದದರು?
ಮಗುವಪ ಶಾಲ ಗ ಹ ್ೋಗುವ ಮುೊಂಚಿತ್ ವಯಸಿಿನ್ಲ್ಲಲದಾದಗ ?
ಬ ಳ ದ ಮಗುವಪ ಶಾಲ ಗ ಹ ್ೋಗಲ್ು ಪ್ಾರರೊಂಭಿಸಿದ ನ್ೊಂತ್ರ?

ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
1

ಹ ಚಾಿಗಿ ನಾನ

2

ಹ ಚಾಿಗಿ ನ್ನ್ು ಪ್ತಿು/ಸ್ೊಂಗಾತಿ

3

ಕ ಲ್ವೊಮಮ ನಾನ್ು/ಮತ ತ ಕ ಲ್ವೊಮಮ ನ್ನ್ು ಪ್ತಿು/ಸ್ೊಂಗಾತಿ

4

ನಾವಪ ಒಟ್ಾಾಗಿ ನಿಧಣರಿಸ್ುತ ತೋವ /ಒಟ್ಾಾಗಿ ನಿಧಾಣರವಾಗುತ್ತದ

5

ಬ ೋರ ಯಾರ ್ೋ ಒಬ್ಬರು

8

ಅನ್ಾಯಿಸ್ುವಪದಿಲ್ಲ

BVQ_01.
1
2
BVQ_02

ಜ್ನ್ಸಾಂಖ್ಯಯಕ
"ಪರತಿಕ್ಸರಯೆದಾರರ ಲಿಂಗ"
ಲಿಂಗ, ನಿೇವು …
ಪ್ಪರುಷ
ಮಹಿಳ
"ಪರತಿಕ್ಸರಯೆದಾರರ ಪಾರಯ"
ನಿೇವು ಯಾವಾಗ ಜ್ನಿಸಿದಿರಿ? (ದಯವಿಟ್ುು, ನಿಮಮ ಜ್ನ್ನ್ದ ವಷ್ಥವನ್ುು ಬರ ಯಿರಿ (ವಷ್ಥವನ್ುು ನಾಲ್ುಕ ಅಂಕ್ಸಗಳಲಿಲ ಬರ ಯಿರಿ)
……………/………………/………………/…………………..
“ಶಿಕ್ಷರ್ I: ಶ್ಾಲ ಯಲಿಲ ಕಲಿತ ವಷ್ಥಗಳು”
ಎಲಾಲ ಪ್ಾರಥರ್ಮಕ್ ಮತ್ುತ ಮಾಧಯರ್ಮಕ್ ಶಾಲ , ಯ್ನಿವಸಿಣಟ್ಟ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಸಾುತ್ಕ ್ೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷರ್, ಪ್ೂರ್ಣ-ಕಾಲ್ಲಕ್ ವೃತಿತಪ್ರ ತ್ರಬ ೋತಿಯನ್ುು ಸ ೋರಿಸಿ, ಆದರ ಪ್ಪನ್ರಾವತಿಣತ್
ವಷಣಗಳನ್ುು ಸ ೋರಿಸ್ಬ ೋಡಿ. ನಿೋವಪ ಪ್ರಸ್ುತತ್ ಶಿಕ್ಷರ್ ಪ್ಡ ಯುತಿತದದರ , ನಿೋವಪ ಇಲ್ಲಲಯವರ ಗ ಪ್ೂರ ೈಸಿದ ವಷಣಗಳನ್ುು ಎಣಿಕ ಮಾಡಿ.

ನಿೇವು ಎಷ್ುು ವಷ್ಥಗಳ ಕಾಲ್ (ಪೂರ್ಥಕಾಲಿಕಕ ಕ ಸಮನಾದ) ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷರ್ವನ್ುು ಪಡ್ ದಿರಿ?
BVQ_03. ಎಲಾಲ ಪಾರರ್ಮಿಕ ಮತುತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶ್ಾಲ , ಯೂನಿವಸಿಥಟ್ಟ ಮತುತ ಇತರ ಸಾುತಕ ೂೇತತರ ಶಿಕ್ಷರ್, ಪೂರ್ಥ-ಕಾಲಿಕ ವೃತಿತಪರ ತರಬ ೇತಿಯನ್ುು ಸ ೇರಿಸಿ, ಆದರ ಪುನ್ರಾವತಿಥತ
ವಷ್ಥಗಳನ್ುು ಸ ೇರಿಸಬ ೇಡಿ. ನಿೇವು ಪರಸುತತ ಶಿಕ್ಷರ್ ಪಡ್ ಯುತಿತದದರ , ನಿೇವು ಇಲಿಲಯವರ ಗ ಪೂರ ೈಸಿದ ವಷ್ಥಗಳನ್ುು ಎಣಿಕ ಮಾಡಿ.
ದಯವಿಟುಾ ವಷಣಗಳ ಸ್ೊಂಖ ಯಯನ್ುು
ನ್ಮ್ದಿಸಿ……………………………………………………….
0 ನಾನ್ು ಔಪ್ಚಾರಿಕ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷರ್ವನ್ುು ಹ ್ೊಂದಿಲ್ಲ .
"ದ ೇಶ-ನಿದಿಥಷ್ು ಪೂರ್ಥಗ ೂಳಿಸಿದ ಉನ್ುತ ಶಿಕ್ಷರ್ದ ಪದವಿ"
BVQ_04 ನಿೇವು ಗಳಿಸಿದ ಉನ್ುತ ಶಿಕ್ಷರ್ದ ಮಟ್ು ಯಾವುದು?
1 ಔಪ್ಚಾರಿಕ ೋತ್ರ ಶಿಕ್ಷರ್ (ಓದಲ್ು ಮತ್ುತ ಬ್ರ ಯಲ್ು ಸಾಧಯ)

5 ಪ್ದವಿಯವರ ಗ

2 ಪ್ಾರಥರ್ಮಕ್ ಹೊಂತ್ದವರ ಗ

6 ಸಾುತ್ಕ ್ೋತ್ತರ ಪ್ದವಿಯವರ ಗ

3 ಪ್ೌರಢ ಶಾಲ ಯವರ ಗ

7 ವೃತಿತಪ್ರ

4 ಹ ೈಯರ್ ಸ ಕ ೊಂಡರಿ

0 ಅನ್ಕ್ಷರಸ್ಥ (ಓದಲ್ು ಅಥವಾ ಬ್ರ ಯಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ)

"ಪರಸಕತವಾಗಿ, ಪೂವಥದಲಿಲ, ಅರ್ವಾ ಎಂದಿಗೂ ಹರ್ ಸಂದಾಯಿತ ಕ ಲ್ಸವನ್ುು ಮಾಡಿಲ್ಲ"
ಕ ಲ್ಸ ಎಂದರ ನ್ಮಮ ಅರ್ಥದಲಿಲ ಆದಾಯವನ್ುು ಹ ಚಿಚಸುವ ಕ ಲ್ಸವಾಗಿದುದ , ಒಬಬ ನೌಕರ, ಸವಯಂ-ಉದ ೂಯೇಗಿ ಅರ್ವಾ ಪರತಿ ವಾರಕ ಕ ಕನಿಷ್ು ಒಂದು ಗಂಟ್ ಯ ಕಾಲ್, ನಿಮಮ ಸವಂತ
ಕುಟ್ುಂಬದ ವಯವಹಾರಕಾಕಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ . ತ್ಾತ್ಾಕಲಿಕ ಖ್ಾಯಿಲ /ಪೇಷ್ಕರ ರಜ /ವಿರಾಮ, ಮುಷ್ಕರ, ಇತ್ಾಯದಿಗಳ ಕಾರರ್ದಿಂದಾಗಿ ನಿೇವು ತ್ಾತ್ಾಕಲಿಕವಾಗಿ ಹರ್ಕಾಕಗಿ
ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿತಲ್ಲವಾದರ , ದಯವಿಟ್ುು ನಿಮಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ ಲ್ಸದ ಸಿಾತಿಯನ್ುು ಪರಾಮಶಿಥಸಿ.
BVQ_05 ನಿೇವು ಪರಸಕತ ಹರ್ಕಾಕಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿತರುವಿರಾ, ನಿೇವು ಈ ಹಿಂದ ಹರ್ಕಾಕಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡಿದಿದರಾ, ಅರ್ವಾ ನಿೇವು ಹರ್ಕಾಕಗಿ ಕ ಲ್ಸವನ್ುು ಮಾಡಿಯೆೇ ಇಲ್ಲವ ?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
1

2

ನಾನ್ು ಪ್ರಸ್ಕ್ತ ಹರ್ಕಾಕಗಿ ಕ ಲ್ಸ್ವನ್ುು ಮಾಡುತಿತದ ದೋನ (ದಯವಿಟ್ುು BVQ_06 ನ ೂಂದಿಗ
ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ)

3

ನಾನ್ು ಎೊಂದಿಗ್ ಹರ್ಕಾಕಗಿ ಕ ಲ್ಸ್ವನ್ುು ಮಾಡಿಲ್ಲ (ದಯವಿಟ್ುು
BVQ_14 ನ ೂಂದಿಗ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ)

ನಾನ್ು ಪ್ರಸ್ಕ್ತ ಹರ್ಕಾಕಗಿ ಕ ಲ್ಸ್ವನ್ುು ಮಾಡುತಿತಲ್ಲ ಆದರ ಈ ಹಿೊಂದ ಹರ್ಕಾಕಗಿ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುತಿತದ ದ
(ದಯವಿಟ್ುು BVQ_07 ನ ೂಂದಿಗ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ)
ವಾರದಲಿಲ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡಿದ ಗಂಟ್ ಗಳು

ನಿೇವು ಓವರ್ಟ್ ೈಮ್ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್ , ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರದಲಿಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ುು ಗಂಟ್ ಗಳ ಕಾಲ್ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವಿರಿ? (ನಿೇವು ಒಬಬರಿಗಿಂತಲ್ೂ ಹ ಚುಚ
BVQ_06 ಉದ ೂಯೇಗದಾತರಿಗ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿತದದರ , ಅರ್ವಾ ನಿೇವು ನೌಕರ ಮತುತ ಸವಯಂ-ಉದ ೂಯೇಗಿಯೂ ಆಗಿದದರ , ನಿೇವು ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಒಟ್ುು ಗಂಟ್ ಗಳನ್ುು ಎಣಿಕ ಮಾಡಿ.)
("ದ ೈನ್ಂದಿನ್" ಎಂದು ಕ ೇಳಬಹುದು ಮತುತ ಇದನ್ುು 7/6/5 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬಹುದು)
ದಯವಿಟ್ುು ಒಳಗ ಬರ ಯಿರಿ.
ಸ್ರಾಸ್ರಿಯಲ್ಲಲ, ನಾನ್ು ಒೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಲ, ಓವರ್ ಟ್ ೈಮ್ ಒಳಗ ್ೊಂಡು……………………… ಗೊಂಟ್ ಗಳ ಕಾಲ್ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ ತೋನ .
"ಉದ ೂಯೇಗದ ಸಂಬಂಧ್"
(ನಿೇವು ಒಬಬರಿಗಿಂತಲ್ೂ ಹ ಚುಚ ಉದ ೂಯೇಗದಾತರಿಗ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿತದದರ , ಅರ್ವಾ ನಿೇವು ನೌಕರ ಮತುತ ಸವಯಂ-ಉದ ೂಯೇಗಿಯೂ ಆಗಿದದರ , ದಯವಿಟ್ುು ನಿಮಮ ಮುಖ್ಯ ಕ ಲ್ಸವನ್ುು
ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನಿೇವು ನಿವೃತತರಾಗಿದದರ ಅರ್ವಾ ಪರಸಕತ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿತಲ್ಲವಾದರ , ದಯವಿಟ್ುು ನಿಮಮ ಕ ೂನ ಯ ಮುಖ್ಯ ಕ ಲ್ಸವನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಿ.)

BVQ_07 ನಿೇವು ಒಬಬ ನೌಕರ, ಸವಯಂ-ಉದ ೂಯೇಗಿ, ಅರ್ವಾ ನಿಮಮ ಸವಂತ ಕುಟ್ುಂಬದ ವಯವಹಾರಕಾಕಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿತರುವಿರಾ/ಮಾಡಿದಿದರಾ?
(TN: "ನೌಕರ" ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ುು ಸಪಷ್ುಪಡಿಸಲ್ು ಇಲಿಲ "ದಿನ್ಗೂಲಿ ನೌಕರ" ಅರ್ವಾ "ದಿನ್ಗೂಲಿ ಕಾಮಿಥಕ" ಎಂಬ ದ ೇಶ-ನಿದಿಥಷ್ು ಪದಗಳನ್ುು ಉಪಯೇಗಿಸಬಹುದು. ಸವಯಂಉದ ೂಯೇಗಿ ಎಂಬ ಪದವು "ಫ್ರೇಲಾಯನ್್ರ್ಗಳು, "ಸವತಂತರ ವೃತಿತಪರರು" ಮತುತ ತಮಮ ಸವಂತಿಕ ಯ ಆರ್ಾರದ ಮೇಲ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿತರುವ ಇತರ ಪರತಿಕ್ಸರಯೆದಾರರಂತಹ ಪದಗಳನ್ುು
ಒಳಗ ೂಳುುತತದ .)
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
1 ಒಬ್ಬ ನೌಕ್ರ

3

ನೌಕ್ರರನ್ುು ಹ ್ೊಂದಿರುವ ಸ್ಾಯೊಂ-ಉದ ್ಯೋಗಿ (ದಯವಿಟ್ುು
BVQ_08 ನ ೂಂದಿಗ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ)

2 ನೌಕ್ರರಿಲ್ಲದ ಸ್ಾಯೊಂ-ಉದ ್ಯೋಗಿ

4

ನಿಮಮ ಸ್ಾೊಂತ್ ಕ್ುಟುೊಂಬ್ದ ಉದಯಮಕಾಕಗಿ ಕ ಲ್ಸ್
ಮಾಡುತಿತರುವಪದು.

"ಸವಯಂ-ಉದ ೂಯೇಗಿ: ಎಷ್ುು ಜ್ನ್ ನೌಕರರು"
BVQ_08 ನಿಮಮನ್ುು ಹ ೂರತುಪಡಿಸಿ, ಎಷ್ುು ಜ್ನ್ ನೌಕರರನ್ುು ನಿೇವು ಹ ೂಂದಿರುವಿರಿ/ಹ ೂಂದಿದಿದರಿ? (BVQ_07 ರಲಿಲ 3 ನ್ುು ಆಯೆಕ ಮಾಡಿದವರಿಗಾಗಿ ಮಾತರ ಕ ೇಳಿರಿ)
ದಯವಿಟುಾ ಒಳಗ ಬ್ರ ಯಿರಿ.
……………………….. ನೌಕ್ರರು
"ಇತರ ನೌಕರರ ಮೇಲಿವಚಾರಣ "
BVQ_09 ನಿೇವು ಇತರ ನೌಕರರ ಮೇಲಿವಚಾರಣ ಮಾಡುವಿರಾ/ಮಾಡಿದಿದರಾ?
(TN: ಮೇಲಿವಚಾರಣ ಯನ್ುು ನಿವಥಹಣ ಮಾಡುವ ನಾಯಕತವದ ಕ ಲ್ಸ ಎಂದು ಮತುತ ಬ ೇರ ಯವರ ಕ ಲ್ಸಕ ಕ ಜ್ವಾಬಾದರರಾಗಿರುವುದ ಂದು ತಿಳಿಯಬ ೇಕು .)
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
1 ಹೌದು (ದಯವಿಟುಾ BVQ_10 ನ ್ೊಂದಿಗ ಮುೊಂದುವರಿಯಿರಿ)
2 ಇಲ್ಲ
"ಮೇಲಿವಚಾರಣ ಮಾಡಿದ ಇತರ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ ಯ"
BVQ_10 ನಿೇವು ಎಷ್ುು ನೌಕರರ ಮೇಲಿವಚಾರಣ ಯನ್ುು ಮಾಡುವಿರಿ/ಮಾಡಿದಿದರಿ?
ದಯವಿಟುಾ ಒಳಗ ಬ್ರ ಯಿರಿ.
……………………….. ನೌಕ್ರರು.
"ಸಂಸ ಾಯ ವಿಧ್, ಲಾರ್-ಲಾಭ ೇತರ ಉದ ದೇಶಕಾಕಗಿ"
BVQ_11 ನಿೇವು ಲಾರ್ದ ಸಂಸ ಾಗಾಗಿ, ಅರ್ವಾ ಒಂದು ಲಾಭ ೇತರ ಸಂಸ ಾಗಾಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವಿರಾ/ಮಾಡಿದಿದರಾ?
(TN: ಅಗತಯವಾದರ , ನಿಮಮ ದ ೇಶಕಾಕಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉದಾಹರಣ ಗಳನ್ುು ನಿೇಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಲಾರ್ದ ಅರ್ವಾ ಲಾಭ ೇತರ ಸಂಸ ಾಗಳನ್ುು ಸಪಷ್ುಪಡಿಸಿ.)
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
1 ನಾನ್ು ಒೊಂದು ಲಾಭದ ಸ್ೊಂಸ ಥಗಾಗಿ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ ತೋನ /ಮಾಡಿದ ದೋನ
2 ನಾನ್ು ಒೊಂದು ಲಾಭ ೋತ್ರ ಸ್ೊಂಸ ಥಗಾಗಿ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ ತೋನ /ಮಾಡಿದ ದೋನ
"ಸಂಸ ಾಯ ವಿಧ್, ಸಾವಥಜ್ನಿಕ/ಖ್ಾಸಗಿ"
BVQ_12 ಒಬಬ ಸಾವಥಜ್ನಿಕ ಅರ್ವಾ ಖ್ಾಸಗಿ ಉದ ೂಯೇಗದಾತರಿಗಾಗಿ ಕ ಲ್ಸವನ್ುು ಮಾಡುವಿರಾ/ಮಾಡಿದಿದರಾ?
(TN: ಅಗತಯವಾದರ , ನಿಮಮ ದ ೇಶಕಾಕಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉದಾಹರಣ ಗಳನ್ುು ನಿೇಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಸಾವಥಜ್ನಿಕ ಅರ್ವಾ ಖ್ಾಸಗಿ ಉದ ೂಯೇಗದಾತರನ್ುು ಸಪಷ್ುಪಡಿಸಿ.)
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
1 ಸಾವಣಜನಿಕ್ ಉದ ್ಯೋಗದಾತ್
2 ಖಾಸ್ಗಿ ಉದ ್ಯೋಗದಾತ್
“ಉದ ೂಯೇಗ ISCO 1988”
BVQ_13a

ನಿಮಮ ಉದ ೂಯೇಗವು ಯಾವುದು/ಯಾವುದಾಗಿತುತ - ಅಂದರ , ನಿಮಮ ಮುಖ್ಯ ಕ ಲ್ಸದ ಹ ಸರು ಅರ್ವಾ ಶಿರ್ಷಥಕ ಏನ್ು/ಯಾವುದಾಗಿತುತ ? (ದಯವಿಟ್ುು ಒಳಗ ಬರ ಯಿರಿ ಮತುತ
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ುು ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ.)
ನ್ನ್ು ಉದ ್ಯೋಗವಪ ……………………….. ಆಗಿದ /ಆಗಿತ್ುತ

ನಿಮಮ ಮುಖ್ಯ ಕ ಲ್ಸದಲಿಲ, ಹ ಚಿಚನ್ ಸಮಯ ನಿೇವು ಯಾವ ಪರಕಾರದ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳನ್ುು ಮಾಡುವಿರಿ/ಮಾಡಿದಿದರಿ? (ದಯವಿಟ್ುು ಒಳಗ ಬರ ಯಿರಿ ಮತುತ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ುು ಸಪಷ್ುವಾಗಿ
ವಿವರಿಸಿ.)
ದಯವಿಟುಾ ಇಲ್ಲಲ ಬ್ರ ಯಿರಿ ………………………………………
ನಿೇವು ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವ/ಮಾಡಿದದ ಫಮ್ಥ/ಸಂಸ ಾಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ನ್ುು ಉತ್ಾಪದಿಸುತತದ ಅರ್ವಾ ತಯಾರಿಸುತತದ - ಅಂದರ , ನಿಮಮ ಕಾಯಥಸಾಳದಲಿಲ ಯಾವ ಪರಕಾರದ
BVQ_13c
ಉತ್ಾಪದನ /ಕಾಯಥವನ್ುು ನ ರವ ೇರಿಸುತತದ /ನ ರವ ೇರಿಸಿದ ? (ದಯವಿಟ್ುು ಒಳಗ ಬರ ಯಿರಿ ಮತುತ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ುು ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ.)
ದಯವಿಟುಾ ಇಲ್ಲಲ ಬ್ರ ಯಿರಿ ………………………………………

BVQ_13b

"ಮುಖ್ಯ ಸಿಾತಿ"

BVQ_14 ಈ ಕ ಳಗಿನ್ ಯಾವುದು ನಿಮಮ ಪರಸಕತ ಸನಿುವ ೇಶವನ್ುು ಉತತಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತತದ ?

ನಿೇವು ತ್ಾತ್ಾಕಲಿಕ ಖ್ಾಯಿಲ /ಪೇಷ್ಕ ರಜ /ವಿರಾಮ/ಮುಷ್ಕರ ಇತ್ಾಯದಿಗಳ ಕಾರರ್ದಿಂದಾಗಿ ತ್ಾತ್ಾಕಲಿಕವಾಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿತರದಿದದರ , ದಯವಿಟ್ುು ಆತ/ಆಕ ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ ಲ್ಸದ
ಸನಿುವ ೇಶವನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.

1

ಸ್ೊಂದಾಯಿತ್ ಕ ಲ್ಸ್ದಲ್ಲಲ (ಒಬ್ಬ ನೌಕ್ರ, ಸ್ಾಯೊಂ-ಉದ ್ಯೋಗಿ, ಅಥವಾ ಆತ್/ಆಕ ಯ ಸ್ಾೊಂತ್ ಕ್ುಟುೊಂಬ್ದ
ವಯವಹಾರಕಾಕಗಿ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಪದು)

2 ನಿರ ್ೋದ ್ಯೋಗಿ ಮತ್ುತ ಉದ ್ಯೋಗಕಾಕಗಿ ಹುಡುಕ್ುತಿತರುವಪದು
(ಉದ ್ಯೋಗದಾತ್ನಿೊಂದ ಸ್ೊಂದಾಯ ಮಾಡಲ್ುಡದ), ರಜ ಯಲ್ಲಲದದರ್ ಸ್ಹ ಶಾಲ /ವಿದಾಯರ್ಥಣ/ಶಿಷಯರಿಗ
ಶಿಕ್ಷರ್ ಕ ್ಡುವಪದು.
4 ಅಪ್ ರೊಂಟ್ಟಸ್ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಾರ್ಥಣ
3

6 ನಿವೃತ್ತ
7

ಮನ ಗ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಪದು, ಮನ , ಮಕ್ಕಳಳ ಅಥವಾ
ಇತ್ರರನ್ುು ನ ್ೋಡಿಕ ್ಳಳುವಪದು

9 ಇತ್ರ

5 ಶಾಶಾತ್ ಖಾಯಿಲ ಅಥವಾ ಊನ್ತ್ಾ
"ಸಂಗಾತಿಯಂದಿಗ ಸಿಾರವಾಗಿ ಜಿೇವಿಸುವುದು"
BVQ_15 ನಿೇವು ಒಬಬ ಸಂಗಾತಿ ಅರ್ವಾ ಸಿಾರವಾದ ಪತಿು/ಪತಿಯನ್ುು ಹ ೂಂದಿರುವಿರಾ, ಹೌದಾದರ , ನಿೇವು ಒಂದ ೇ ಮನ ಯನ್ುು ಹಂಚಿಕ ೂಳುುವಿರಾ?
(TN: ಕಾಮನ್-ಲಾ ಸೌಪಸ್ (ಜಿಬಿ, ಅರ್ವಾ ; (ಡಿಇ) ಯಂತಹ ದ ೇಶ-ನಿದಿಥಷ್ು ಪದಗಳನ್ುು "ಸಿಾರ ಸಂಗಾತಿ" ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ುು ಸಪಷ್ುಪಡಿಸಲ್ು ಇಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಸಬಹುದು.)
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
ಹೌದು, ನಾನ್ು ಪ್ತಿು/ಸ್ೊಂಗಾತಿಯನ್ುು ಹ ್ೊಂದಿದ ದೋನ ಮತ್ುತ ನಾವಪ ಒೊಂದ ೋ ಮನ ಯನ್ುು
ಹೊಂಚಿಕ ್ಳಳುತ ತೋವ . (ದಯವಿಟ್ುು BVQ_16 ನ ೂಂದಿಗ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ)
ಹೌದು, ನಾನ್ು ಪ್ತಿು/ಸ್ೊಂಗಾತಿಯನ್ುು ಹ ್ೊಂದಿದ ದೋನ ಆದರ ನಾವಪ ಒೊಂದ ೋ ಮನ ಯನ್ುು
2
ಹೊಂಚಿಕ ್ಳಳುವಪದಿಲ್ಲ (ದಯವಿಟ್ುು BVQ_16 ನ ೂಂದಿಗ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ)
1

3

ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ು ಪ್ತಿು/ಸ್ೊಂಗಾತಿಯನ್ುು ಹ ್ೊಂದಿಲ್ಲ . (ದಯವಿಟ್ುು
BVQ_22 ನ ೂಂದಿಗ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ)

(ಸಿಾರ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದದರ - ಪತಿ ಅರ್ವಾ ಪತಿುಯನ್ುು ಒಳಗ ೂಂಡು) ನಿಮಮ ಪರಸಕತ ಪತಿ ಅರ್ವಾ ಪತಿು/ಸಂಗಾತಿಯ ಶಿಕ್ಷರ್ವ ೇನ್ು?

R32
1
2
3
4
N33
N34

ಔಪ್ಚಾರಿಕ ೋತ್ರ ಶಿಕ್ಷರ್ (ಓದಲ್ು ಮತ್ುತ ಬ್ರ ಯಲ್ು ಸಾಧಯ)
5 ಪ್ದವಿಯವರ ಗ
ಪ್ಾರಥರ್ಮಕ್ ಹೊಂತ್ದವರ ಗ
6 ಸಾುತ್ಕ ್ೋತ್ತರ ಪ್ದವಿಯವರ ಗ
ಪ್ೌರಢ ಶಾಲ ಯವರ ಗ
7 ವೃತಿತಪ್ರ
ಹ ೈಯರ್ ಸ ಕ ೊಂಡರಿ
0 ಅನ್ಕ್ಷರಸ್ಥ (ಓದಲ್ು ಅಥವಾ ಬ್ರ ಯಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ)
ನಿಮಮ ಪತಿ ಅರ್ವಾ ಪತಿು/ಸಂಗಾತಿಯ ಜ್ನ್ನ್ ದಿನಾಂಕವ ೇನ್ು? (ಸಿಾರ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದದರ - ಪತಿ ಅರ್ವಾ ಪತಿುಯನ್ುು ಒಳಗ ೂಂಡು)
………………….
ಪರಸಕತ ಸಂಬಂಧ್ದ ಅವಧಿ: (ಸಿಾರ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದದರ - ಪತಿ ಅರ್ವಾ ಪತಿುಯನ್ುು ಒಳಗ ೂಂಡು)
ನಿೇವು ಮತುತ ನಿಮಮ ಪತಿ ಅರ್ವಾ ಪತಿು/ಸಿಾರ ಸಂಗಾತಿಯು ಎಷ್ುು ಸಮಯದಿಂದ ಒಟ್ಾುಗಿ ಜಿೇವಿಸುತಿತರುವಿರಿ?
…………….ವಷಣಗಳಳ
"ಪತಿ ಅರ್ವಾ ಪತಿು, ಸಂಗಾತಿ: ಪರಸಕತ, ಈ ಹಿಂದ ಅರ್ವಾ ಎಂದಿಗೂ ಸಂದಾಯಿತ ಉದ ೂಯೇಗದಲಿಲಲ್ಲ"
ಕ ಲ್ಸ ಅರ್ವಾ ಉದ ೂಯೇಗ ಎಂದರ ನ್ಮಮ ಅರ್ಥವು ಕನಿಷ್ಠ ಪರತಿ ವಾರದಲಿಲ ಒಂದು ಗಂಟ್ ಯ ಕಾಲ್, ಒಬಬ ನೌಕರ, ಸವಯಂ-ಉದ ೂಯೇಗಿ ಅರ್ವಾ ಆತ/ಆಕ ಯ ಸವಂತ ಕುಟ್ುಂಬದ
ವಯವಹಾರಕಾಕಗಿ ಕಾಯಥನಿವಥಹಿಸುವ, ಆದಾಯವನ್ುು ಹ ಚಿಚಸುವ ಕ ಲ್ಸವಾಗಿದ . ಆತ/ಆಕ ಯು ತ್ಾತ್ಾಕಲಿಕ ಖ್ಾಯಿಲ /ಪೇಷ್ಕ ರಜ /ವಿರಾಮ/ಮುಷ್ಕರ ಇತ್ಾಯದಿಗಳ ಕಾರರ್ದಿಂದಾಗಿ
ತ್ಾತ್ಾಕಲಿಕವಾಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿತರದಿದದರ , ದಯವಿಟ್ುು ಆತ/ಆಕ ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ ಲ್ಸದ ಸನಿುವ ೇಶವನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ನಿಮಮ ಪತಿ ಅರ್ವಾ ಪತಿು/ಸಂಗಾತಿಯು ಪರಸಕತ ಹರ್ಕಾಕಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿತದದರ , ಆತ/ಆಕ ಯು ಈ ಹಿಂದ ಹರ್ಕಾಕಗಿ ಉದ ೂಯೇಗದಲಿಲದದರ , ಆತ/ಆಕ ಯು ಎಂದಿಗೂ ಹರ್ಕಾಕಗಿ
ಉದ ೂಯೇಗದಲಿಲರಲಿಲ್ಲವ ?

BVQ_16

ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
ಆತ್/ಆಕ ಯು ಪ್ರಸ್ಕ್ತ ಸ್ೊಂದಾಯಿತ್ ಉದ ್ಯೋಗದಲ್ಲಲರುವರು (ದಯವಿಟ್ುು BVQ_17 ನ ೂಂದಿಗ
ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ)
ಆತ್/ಆಕ ಯು ಪ್ರಸ್ಕ್ತ ಸ್ೊಂದಾಯಿತ್ ಉದ ್ಯೋಗದಲ್ಲಲಲ್ಲ, ಆದರ ಆತ್/ಆಕ ಯು ಈ ಹಿೊಂದ ಸ್ೊಂದಾಯಿತ್
2
ಉದ ್ಯೋಗದಲ್ಲಲದದರು ದಯವಿಟ್ುು BVQ_18 ನ ೂಂದಿಗ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ)
1

ಆತ್/ಆಕ ಯು ಎೊಂದಿಗ್ ಸ್ೊಂದಾಯಿತ್ ಉದ ್ಯೋಗವನ್ುು
3 ಹ ್ೊಂದಿಲ್ಲ (ದಯವಿಟ್ುು BVQ_21 ನ ೂಂದಿಗ
ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ)

"ಗಂಡ ಅರ್ವಾ ಹ ಂಡತಿ, ಸಂಗಾತಿ: ವಾರಕ ಕ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಗಂಟ್ ಗಳು

ಓವರ್ಟ್ ೈಮ್ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್ , ಸರಾಸರಿಯಲಿಲ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರದಲಿಲ ಹರ್ಕಾಕಗಿ ನಿಮಮ ಪತಿ ಅರ್ವಾ ಪತಿು/ಸಂಗಾತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ುು ಗಂಟ್ ಗಳ ಕಾಲ್ ಕ ಲ್ಸ
BVQ_17 ಮಾಡುವರು? (ಆತ/ಆಕ ಯು ಒಬಬರಿಗಿಂತಲ್ೂ ಹ ಚುಚ ಉದ ೂಯೇಗದಾತರಿಗಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿತದದರ , ಅರ್ವಾ ಆತ/ಆಕ ಇಬಬರೂ ನೌಕರರಾಗಿದದರ ಮತುತ ಸವಯಂ-ಉದ ೂಯೇಗಿಯಾಗಿದದರ ,
ದಯವಿಟ್ುು ಆತ/ಆಕ ಯು ಮಾಡುವ ಕ ಲ್ಸದ ಒಟ್ಾುರ ಸಮಯದ ಸಂಖ್ ಯಯನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಿ.) ("ದ ೈನ್ಂದಿನ್" ಎಂದು ಕ ೇಳಬಹುದು ಮತುತ ಇದನ್ುು 7/6/5 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬಹುದು)
ದಯವಿಟ್ುು ಒಳಗ ಬರ ಯಿರಿ.
ಸ್ರಾಸ್ರಿಯಲ್ಲಲ, ಆತ್/ಆಕ ಯು,ಓವರ್ ಟ್ ೈಮ್ ಒಳಗ ್ೊಂಡು ಒೊಂದು ವಾರಕ ಕ ……………………… ಗೊಂಟ್ ಗಳ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವರು.
"ಗಂಡ ಅರ್ವಾ ಹ ಂಡತಿ, ಸಂಗಾತಿ: ಉದ ೂಯೇಗ ಸಂಬಂಧ್"

ಆತ/ಆಕ ಯು ಒಬಬರಿಗಿಂತಲ್ೂ ಹ ಚುಚ ಉದ ೂಯೇಗದಾತರಿಗಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿತದದರ , ಅರ್ವಾ ಆತ/ಆಕ ಇಬಬರೂ ನೌಕರರಾಗಿದದರ ಮತುತ ಸವಯಂ-ಉದ ೂಯೇಗಿಯಾಗಿದದರ , ದಯವಿಟ್ುು
ಆತ/ಆಕ ಯ ಮುಖ್ಯ ಕ ಲ್ಸವನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಆತ/ಆಕ ಯು ನಿವೃತತರಾಗಿದದರ ಅರ್ವಾ ಪರಸಕತ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿತಲ್ಲವಾದರ , ದಯವಿಟ್ುು ಆತ/ಆಕ ಯ ಕ ೂನ ಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ ೂಯೇಗವನ್ುು
ಪರಿಗಣಿಸಿ.

BVQ_18 ನಿಮಮ ಪತಿು/ಪತಿ/ಸಂಗಾತಿಯು ಒಬಬ ನೌಕರ, ಸವಯಂ-ಉದ ೂಯೇಗಿ, ಅರ್ವಾ ಆತ/ಆಕ ಯ ಸವಂತ ಕುಟ್ುಂಬದ ವಯವಹಾರಕಾಕಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿರುವರ /ಮಾಡುತಿತದದರ?
(TN: "ದಿನ್ಕೂಲಿ ನೌಕರ" ಅರ್ವಾ "ದಿನ್ಗೂಲಿ ಕಾಮಿಥಕ" ಎಂಬ ದ ೇಶ-ನಿದಿಥಷ್ು ಪದಗಳನ್ುು "ನೌಕರ" ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ುು ಸಪಷ್ುಪಡಿಸಿಕ ೂಳುಲ್ು ಇಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಸಬಹುದು".)
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
1 ಒಬ್ಬ ನೌಕ್ರ

3 ನೌಕ್ರರನ್ುು ಹ ್ೊಂದಿರುವ ಸ್ಾಯೊಂ-ಉದ ್ಯೋಗಿ
ಆತ್/ಆಕ ಯ ಸ್ಾೊಂತ್ ಕ್ುಟುೊಂಬ್ದ ವಯವಹಾರಕಾಕಗಿ ಕ ಲ್ಸ್
4
ಮಾಡುತಿತರುವಪದು.

2 ನೌಕ್ರರಿಲ್ಲದ ಸ್ಾಯೊಂ-ಉದ ್ಯೋಗಿ
"ಗಂಡ ಅರ್ವಾ ಹ ಂಡತಿ, ಸಂಗಾಗಿ: ಇತರ ನೌಕರರ ಮೇಲಿವಚಾರಣ ಮಾಡುವರು"
BVQ_19 ನಿಮಮ ಗಂಡ ಅರ್ವಾ ಹ ಂಡತಿ/ಸಂಗಾತಿಯು ಇತರ ನೌಕರರ ಮೇಲಿವಚಾರಣ ಯನ್ುು ಮಾಡುವರ /ಮಾಡಿದದರ ?

(TN: ಮೇಲಿವಚಾರಣ ಯನ್ುು ಬ ೇರ ಯವರಿಗ ಕ ಲ್ಸ ಹ ೇಳುವ ನಾಯಕತವದ ಒಂದು ಕಾಯಥವಾಗಿ ಮತುತ ಅವರ ಕ ಲ್ಸಕಾಕಗಿ ಜ್ವಾಬಾದರರಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬ ೇಕು.)
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
1 ಹೌದು
2 ಇಲ್ಲ
“ಗಂಡ ಅರ್ವಾ ಹ ಂಡತಿ, ಸಂಗಾತಿ: ಉದ ೂಯೇಗ ISCO 1988”
ನಿಮಮ ಗಂಡ ಅರ್ವಾ ಹ ಂಡತಿ/ಸಂಗಾತಿಯ ಉದ ೂಯೇಗವು ಯಾವುದಾಗಿದ /ಯಾವುದಾಗಿತುತ – ಅಂದರ , ಆತ/ಆಕ ಯ ಮುಖ್ಯ ಕ ಲ್ಸದ ಹ ಸರು ಅರ್ವಾ ಶಿರ್ಷಥಕ ಏನಾಗಿದ /ಏನಾಗಿತುತ ?
BVQ_20a
(ದಯವಿಟ್ುು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ುು ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ಬರ ಯಿರಿ ಮತುತ ವಿವರಿಸಿ.)
ಆತ್/ಆಕ ಯ ಉದ ್ಯೋಗವಪ…………………………ಆಗಿದ /ಆಗಿತ್ುತ.
ಆತ/ಆಕ ಯ ಮುಖ್ಯ ಕ ಲ್ಸದಲಿಲ, ಹ ಚಿಚನ್ ಸಮಯ ಆತ/ಆಕ ಯು ಯಾವ ಪರಕಾರದ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕಗಳನ್ುು ಮಾಡುವರು/ಮಾಡಿದದರು? (ದಯವಿಟ್ುು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ುು ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ಬರ ಯಿರಿ
BVQ_20b
ಮತುತ ವಿವರಿಸಿ.)
ದಯವಿಟುಾ ಇಲ್ಲಲ ಬ್ರ ಯಿರಿ ………………………………………
BVQ_20c

ಆತ/ಆಕ ಯು ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಫಮ್ಥ/ಸಂಸಾಯು ಏನ್ನ್ುು ತಯಾರಿಸುತತದ /ತಯಾರಿಸುತಿತತತ – ಅಂದರ , ಆತ/ಆಕ ಯ ಕಾಯಥಸಾಳದಲಿಲ ಯಾವ ಪರಕಾರದ ಉತ್ಾಪದನ /ಕಾಯಥವು
ನ ರವ ೇರಿಸಲ್ಪಡುತಿತದ /ನ ರವ ೇರಿಸಲ್ಪಡುತಿತತುತ ? (ದಯವಿಟ್ುು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ುು ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ಬರ ಯಿರಿ ಮತುತ ವಿವರಿಸಿ.)
ದಯವಿಟುಾ ಇಲ್ಲಲ ಬ್ರ ಯಿರಿ ………………………………………
"ಪತಿ ಅರ್ವಾ ಪತಿು, ಸಂಗಾತಿ: ಮುಖ್ಯ ಸಿಾತಿ"
ನಿಮಮ ಪತಿ ಅರ್ವಾ ಪತಿು/ಸಂಗಾತಿಯ ಪರಸಕತ ಸನಿುವ ೇಶವನ್ುು ಈ ಕ ಳಗಿನ್ ಯಾವುದು ಉತತಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತತದ ? ಆತ/ಆಕ ಯು ತ್ಾತ್ಾಕಲಿಕ ಖ್ಾಯಿಲ /ಪೇಷ್ಕ
ರಜ /ವಿರಾಮ/ಮುಷ್ಕರ ಇತ್ಾಯದಿಗಳ ಕಾರರ್ದಿಂದಾಗಿ ತ್ಾತ್ಾಕಲಿಕವಾಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿತಲ್ಲವಾದರ .. ದಯವಿಟ್ುು ಆತ/ಆಕ ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ ಲ್ಸದ ಸಿಾತಿಯನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

BVQ_21

ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
1

ಸ್ೊಂದಾಯಿತ್ ಕ ಲ್ಸ್ದಲ್ಲಲ (ಒಬ್ಬ ನೌಕ್ರ, ಸ್ಾಯೊಂ-ಉದ ್ಯೋಗಿ, ಅಥವಾ ಆತ್/ಆಕ ಯ ಸ್ಾೊಂತ್ ಕ್ುಟುೊಂಬ್ದ
ವಯವಹಾರಕಾಕಗಿ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಪದು)

6 ನಿವೃತ್ತ

2 ನಿರ ್ೋದ ್ಯೋಗಿ ಮತ್ುತ ಉದ ್ಯೋಗಕಾಕಗಿ ಹುಡುಕ್ುತಿತರುವಪದು
3

7

(ಉದ ್ಯೋಗದಾತ್ನಿೊಂದ ಸ್ೊಂದಾಯ ಮಾಡಲ್ುಡದ), ರಜ ಯಲ್ಲಲದದರ್ ಸ್ಹ ಶಾಲ /ವಿದಾಯರ್ಥಣ/ಶಿಷಯರಿಗ
ಶಿಕ್ಷರ್ ಕ ್ಡುವಪದು.

ಮನ ಗ ಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಪದು, ಮನ , ಮಕ್ಕಳಳ ಅಥವಾ
ಇತ್ರರನ್ುು ನ ್ೋಡಿಕ ್ಳಳುವಪದು

9 ಇತ್ರ

4 ಅಪ್ ರೊಂಟ್ಟಸ್ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಾರ್ಥಣ
5 ಶಾಶಾತ್ ಖಾಯಿಲ ಅಥವಾ ಊನ್ತ್ಾ
"ಕಾಮಿಥಕ ಸಂಘ ಸದಸಯತವ"
BVQ_22

ನಿೇವು ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಮಿಥಕ ಸಂಘ ಅರ್ವಾ ಅದ ೇ ಸಂಸ ಾಯ ಒಬಬ ಸದಸಯರಾಗಿರುವಿರಾ ಅರ್ವಾ ಆಗಿದಿದರಾ? ಹೌದಾಗಿದದರ , ಅದು ಪರಸುತತ ಮಾತರವ ಅರ್ವಾ ಹಿಂದ ಯೂ
ಆಗಿದಿದರಾ?
(TN: ದ ೇಶ-ನಿದಿಥಷ್ು ಪದಗಳು "ಸಂಘದ ಸದಸಯತವದ" ಅರ್ಥವನ್ುು ಸಪಷ್ುಪಡಿಸಲ್ು ಇಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು.)
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.

1 ಹೌದು, ಪ್ರಸ್ುತತ್
2 ಹೌದು, ಈ ಹಿೊಂದ , ಆದರ ಪ್ರಸ್ುತತ್ ಇಲ್ಲ
"ದ ೇಶ-ನಿದಿಥಷ್ು ರ್ಾಮಿಥಕ ಅಂಗ"
BVQ_23 ನಿೇವು ಒಂದು ಧ್ಮಥಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ , ಹೌದಾಗಿದದರ ನಿೇವು ಯಾವ ಧ್ಮಥಕ ಕ ಸ ೇರಿದವರು?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
0
ಧಮಾಣನ್ುಯಾಯಿಯಲ್ಲ
1
ಕಾಯಥ ್ಲ್ಲಕ್
2
ಪರಟ್ ಸ ಾೊಂಟ್
3
ಸ್ೊಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ
4
ಇತ್ರ ಕ್ತರಶಿಿಯನ್
5
ಜ್ಯಯಿಶ್

3 ಇಲ್ಲ, ಎೊಂದಿಗ್ ಇಲ್ಲ

6
7
8
9
10

ಮುಸಿಲೊಂ
ಬೌದದ ಧಮಣ
ಹಿೊಂದ್ ಧಮಣ
ಏಷ್ಾಯದ ಇತ್ರ ಧಮಣಗಳಳ
ಇತ್ರ ಧಾರ್ಮಣಕ್ತ

"ರ್ಾಮಿಥಕ ಸ ೇವ ಗಳಲಿಲ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ "
BVQ_24 ವಿವಾಹ, ಶವಸಂಸಾಕರ, ಇತ್ಾಯದಿಗಳಂತಹ ವಿಶ್ ೇಷ್ ಸಂದರ್ಥಗಳನ್ುು ಹ ೂರತುಪಡಿಸಿ, ನಿೇವು ರ್ಾಮಿಥಕ ಸ ೇವ ಗಳಲಿಲ ಎಷ್ುು ಬಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
1 ವಾರದಲ್ಲಲ ಹಲ್ವಪ ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಹ ಚ್ುಿ ಬಾರಿ
5 ಒೊಂದು ವಷಣದಲ್ಲಲ ಹಲ್ವಪ ಬಾರಿ
2 ವಾರದಲ್ಲಲ ಒೊಂದು ಬಾರಿ
6 ಒೊಂದು ವಷಣದಲ್ಲಲ ಒೊಂದು ಬಾರಿ
3 ತಿೊಂಗಳಲ್ಲಲ 2 ಅಥವಾ 3 ಬಾರಿ
7 ವಷಣದಲ್ಲಲ ಒೊಂದು ಬಾರಿಗಿೊಂತ್ಲ್್ ಕ್ಡಿಮ
4 ತಿೊಂಗಳಿಗ ಒೊಂದು ಬಾರಿ
8 ಎೊಂದಿಗ್ ಇಲ್ಲ
"ಮೇಲಿನಿಂದ-ಕ ಳಕ ಕ ಸವಯಂಸಾಾನ್ಗ ೂಳಿಸಿಕ ೂಳುುವಿಕ "
ನ್ಮಮ ಸಮಾಜ್ದಲಿಲ, ಮೇಲಿನ್ ಹಂತಕ ಕ ಹ ೂೇಗುವ ಪರವೃತಿತಯುಳು ಮತುತ ಕ ಳಗಿನ್ ಹಂತಕ ಕ ಹ ೂೇಗುವ ಪರವೃತಿತಯುಳು ಗಂಪುಗಳಿವ . ಮೇಲಿನಿಂದ ಕ ಳಗ ಸಾಗುವ ಒಂದು ಮಾಪಕವು
BVQ_25
ಕ ಳಗಿದ . ಈ ಮಾಪಕದಲಿಲ ನಿಮಮನ್ುು ನಿೇವು ಎಲಿಲ ಗುರುತಿಸಿಕ ೂಳುುವಿರಿ?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
1 ಕ ಳಗ
6
2
7
3
8
4
9
5
10 ಮೇಲ
"ಪರತಿಕ್ಸರಯೆದಾರರ ಕಳ ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚುನಾವಣ ಯಲಿಲ ಮತ ಹಾಕ್ಸದದರ ?"
ಒಂದು ಅರ್ವಾ ಬ ೇರ ೂಂದು ಕಾರರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿಲ ಕ ಲ್ವು ಜ್ನ್ರು ಮತ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ನಿೇವು ಕಳ ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚುನಾವಣ (ಲ ೂೇಕಸರ್) 2009 ಯಲಿಲ ಮತ
BVQ_26
ಹಾಕ್ಸದಿದರಾ?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
1 ಹೌದು, ನಾನ್ು ಮತ್ ಹಾಕ್ತದ ದೋನ (ದಯವಿಟ್ುು BVQ_27 ನ ೂಂದಿಗ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.)
2 ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ು ಮತ್ ಹಾಕ್ಲ್ಲಲ್ಲ (ದಯವಿಟ್ುು BVQ_28 ನ ೂಂದಿಗ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.)
0 ನಾನ್ು ಕ್ಳ ದ ಚ್ುನಾವಣ ಯಲ್ಲಲ ಮತ್ ಹಾಕ್ಲ್ು ಅಹಣನಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಲ (ದಯವಿಟ್ುು BVQ_28 ನ ೂಂದಿಗ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.)

"ಕಳ ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚುನಾವಣ ಯಲಿಲ ಮತ ಹಾಕ್ಸದ ಪಕ್ಷ"
BVQ_27 ಕಳ ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚುನಾವಣ ಯ ಬಗ ೆ ಪುನ್ಃ ಆಲ ೂೇಚಿಸುತ್ಾತ (ಲ ೂೇಕಸಭ ) 2009, ನಿೇವು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ ಕ ಮತ ಹಾಕ್ಸದಿದರಿ?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
1 ಕಾೊಂಗ ರಸ್ +
5 ಪ್ಾರದ ೋಶಿಕ್ ಪ್ಕ್ಷ
2 ಬಿಜ ಪಿ +
6 ಇತ್ರ …………………. (ನಿದಿಣಷಾಪ್ಡಿಸಿ)
3 ಎಡರೊಂಗದ ಪ್ಕ್ಷಗಳಳ/ಕ್ಮುಯನಿಸ್ಾ ಪ್ಕ್ಷ
0 ಹ ೋಳಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ
4 ತ್ೃತಿೋಯ ರೊಂಗ
"ದ ೇಶಿೇಯ-ನಿದಿಥಷ್ುವಾದುದು: ಮೂಲ್ ದ ೇಶ/ ಜ್ನಾಂಗಿೇಯ ಸಮೂಹ/ ಜ್ನಾಂಗಿೇಯ ಗುರುತು/ ಕುಟ್ುಂಬದ ಮೂಲ್"
ಮುಂದಿನ್ ಪರಶ್ ುಗಳು ಪರತಿಕ್ಸರಯೆದಾರರ ಜ್ನಾಂಗಿೇಯ ಹಿನ ುಲ ಅರ್ವಾ ಒಂದು ಜ್ನಾಂಗಿೇಯ ಸಮೂಹ/ಸಮುದಾಯಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಥಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮಮ ದ ೇಶಿೇಯ-ನಿದಿಥಷ್ು
ಪರಿಕಲ್ಪನ ಗಳ ಂದಿಗ ವಯವಹರಿಸುತತವ .
BVQ_28 ಈ ಕ ಳಗಿನ್ ಯಾವ ಸಮೂಹ ಅರ್ವಾ ಸಮೂಹಗಳು ನಿಮಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿವ ಎಂದು ನಿೇವು ಪರಿಗಣಿಸುವುದನ್ುು ದಯವಿಟ್ುು ಸೂಚಿಸಿ?
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
1 ಹಿೊಂದ್: ಎಸ್ ಸಿ (ಪ್ರಿಶಿಷಠ ಜಾತಿ/ದಲ್ಲತ್ರು)
7 ಮುಸಿಲೊಂ: ಇತ್ರ
2 ಹಿೊಂದ್: ಎಸ್ ಟ್ಟ (ಪ್ರಿಶಿಷಾ ಪ್ೊಂಗಡ)
8 ಕ್ತರಶಿಿಯನ್ಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ
3 ಹಿೊಂದ್: ಒಬಿಸಿ (ಇತ್ರ ಹಿೊಂದುಳಿದ ವಗಣಗಳಳ)
9 ಕ್ತರಶಿಿಯನ್ಿ: ಇತ್ರ
4 ಹಿೊಂದ್: ಮೋಲಾಾತಿಯ ಹಿೊಂದ್ಗಳಳ
10 ಸಿಕ್ಖರು: ಸಾಮಾನ್ಯ
5 ಮುಸಿಲೊಂ: ಶಿಯಾ
11 ಸಿಕ್ಕರು: ದಲ್ಲತ್
6 ಮುಸಿಲೊಂ: ಸ್ುನಿು
0 ಇತ್ರ
“ಮನ ಯಲಿಲ ಎಷ್ುು ಜ್ನ್ರಿರುವರು”
ಮಕಕಳು ಮತುತ ಅಂಬ ಗಾಲಿಡುವ ಮಕಕಳ ನ್ಡುವ ವಯತ್ಾಯಸವನ್ುು ಕಂಡುಕ ೂಳುುವುದಕಾಕಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸಲಾಗಿರುವ ವಯಸು್ - [ಶ್ಾಲಾ ವಯಸು್] ಚೌಕದ ಆವರರ್ಗಳಲಿಲ - ನಿಮಮ
ದ ೇಶದಲಿಲನ್ ಕಡ್ಾಾಯ ಶ್ಾಲ ಯ ಪಾರರಂರ್ದ ವಯಸಿ್ನಿಂದ ನಿಧ್ಥರಿಸಲ್ಪಡುತತದ . ಭಾರತದಲಿಲ, ಪಾರರ್ಮಿಕ ಶ್ಾಲ ಯ ಪಾರರಂರ್ದ ಕಡ್ಾಾಯ ವಯಸು್ 5 ವಷ್ಥಗಳಾಗಿವ . ಹಾಗಾಗಿ, 5
ರಿಂದ 17 ವಷ್ಥಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ವಯಸಿ್ನ್ವರನ್ುು ಮಕಕಳು ಎಂದು ಕರ ಯಲಾದರ , 4 ವಷ್ಥಕ್ಸಕಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿ್ನ್ ಮಕಕಳನ್ುು "ಎಳ ಯ ಮಕಕಳು ಎಂದು ಕರ ಯಲಾಗುತತದ ".
BVQ_29 ನಿಮಮನ್ುು ಸ ೇರಿಸಿ, ಮಕಕಳನ್ುು ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್ -ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಮ ಮನ ಯಲಿಲ ಎಷ್ುು ಜ್ನ್ರು ವಾಸಿಸುವರು?
ದಯವಿಟುಾ ಇಲ್ಲಲ ಬ್ರ ಯಿರಿ ………………………………………
BVQ_29a ನಿಮಮ ಮನ ಯಲಿಲ ಎಷ್ುು ಜ್ನ್ ವಯಸಕರಿರುವರು (18 ವಷ್ಥ ಅರ್ವಾ ಹ ಚುಚ) ?
ದಯವಿಟುಾ ಇಲ್ಲಲ ಬ್ರ ಯಿರಿ ………………………………………
BVQ_30 5 ರಿಂದ 17 ವಷ್ಥ ವಯಸಿ್ನ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಎಷ್ುು ಮಕಕಳು ನಿಮಮ ಮನ ಯಲಿಲರುವರು?
ದಯವಿಟುಾ ಇಲ್ಲಲ ಬ್ರ ಯಿರಿ ………………………………………
BVQ_31 ನಿಮಮ ಮನ ಯಲಿಲ 4 ವಷ್ಥಗಳವರ ಗಿನ್ ವಯಸಿ್ನ್ ಎಷ್ುು ಮಕಕಳಿರುವರು?
ದಯವಿಟುಾ ಇಲ್ಲಲ ಬ್ರ ಯಿರಿ ………………………………………
“ವ ೈಯಕ್ಸತಕ ಆದಾಯ”
BVQ_32 ತ್ ರಿಗ ಗಳು ಮತುತ ಇತರ ಕಡಿತಗಳಿಗೂ ಮೊದಲ್ು, ನಿಮಮ ಒಟ್ಾುರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಸರಾಸರಿಯೆಷ್ುು?
(TN: ವಿವರಣಾತಮಕ ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳನ್ುು ದ ೇಶದ ನಿದಿಥಷ್ು ಕಡಿತಗಳ ಬಗ ೆ ಪರತಿಕ್ಸರಯೆದಾರರಿಗ ನ ನ್ಪಿಸಲ್ು ಸ ೇರಿಸಬಹುದು.)
ದಯವಿಟುಾ ಇಲ್ಲಲ ಬ್ರ ಯಿರಿ ……………………………………… ( ರೂಪಾಯಿಗಳು) (ನಿೇವು ಒಂದು ಮನ ಯಲಿಲ ವಾಸಿಸುತಿತದದರ (ದಯವಿಟ್ುು BVQ_34 ನ ೂಂದಿಗ
ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ)
“ಕುಟ್ುಂಬದ ಆದಾಯ”
BVQ_33

ತ್ ರಿಗ ಗಳು ಮತುತ ಇತರ ಕಡಿತಗಳಿಗೂ ಮೊದಲ್ು, ನಿಮಮ ಕುಟ್ುಂಬದ ಒಟ್ಾುರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಸರಾಸರಿಯೆಷ್ುು? (TN: ವಿವರಣಾತಮಕ ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳನ್ುು ದ ೇಶದ ನಿದಿಥಷ್ು ಕಡಿತಗಳ
ಬಗ ೆ ಪರತಿಕ್ಸರಯೆದಾರರಿಗ ನ ನ್ಪಿಸಲ್ು ಸ ೇರಿಸಬಹುದು.)
ದಯವಿಟುಾ ಇಲ್ಲಲ ಬ್ರ ಯಿರಿ ………………………………………(ರೂಪಾಯಿಗಳು)

“ಕಾನ್ೂನಾತಮಕಕ ಪಾಲ್ುದಾರಿಕ ಸಿಾತಿ”
BVQ_34 ನಿಮಮ ಪರಸಕತ ಕಾನ್ೂನಾತಮಕಕ ವ ೈವಾಹಿಕ ಸಿಾತಿಯೆೇನ್ು?
TN: "ಸಿವಿಲ್ ಪಾಟ್ುಥರ್ಶಿಪ್" ವಿವಾಹವಾಗದ , ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕಾನ್ೂನ್ುಬದದಗ ೂಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ್ವಾಗಿದ . ಮುಖ್ಯ ಪರಿೇಕ್ಷಕರು: ನಿಮಮ ದ ೇಶದಲಿಲ "ಸಿವಿಲ್
ಪಾಟ್ುಥರ್ಶಿಪ್" ಎಂದರ ೇನ್ು ಎಂಬುದನ್ುು ಸಪಷ್ುಪಡಿಸಲ್ು ಪರಶ್ ುಯ ಪಿೇಠಿಕ ಯಲಿಲ ದಯವಿಟ್ುು ಕ ಲ್ವು ಮಾಗಥದಶಥನ್ಗಳನ್ುು ನಿೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ುು ದ ೇಶದ-ನಿದಿಥಷ್ು ಕಾನ್ೂನಿನ್ ಪದವನ್ುು
ಉಪಯೇಗಿಸಿ.
ಒಂದು ಕಾನ್ೂನ್ುಬದದ ಸಿವಿಲ್ ಪಾಟ್ುಥರ್ಶಿಪ್ ಆಯೆಕಯನ್ುು ಹ ೂಂದಿರದ ದ ೇಶಗಳು, ದಯವಿಟ್ುು ವಗಥ 2 ನ್ುು ಬಿಟ್ುುಬಿಡಿ ಮತುತ ವಗಥ 3 ರಿಂದ 6 ರ ಪಠ್ಯವನ್ುು ಸರಿಹ ೂಂದಿಸಿ.>
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
1 ವಿವಾಹಿತ್
2 ಸ್ಮಾನ್ ಲ್ಲೊಂಗದವರ ್ೊಂದಿಗ ಸ್ೊಂಬ್ೊಂಧ
ನ್ನ್ು ಪ್ತಿು/ಸಿವಿಲ್ ಪ್ಾಟುಣರ್ ನಿೊಂದ ಪ್ರತ ಯೋಕ್ಗ ್ೊಂಡಿದ ದೋನ (ಆದರ ಕಾನ್ೂನ್ುಬದದವಾಗಿ ಇನ್ೂು
3
ವಿವಾಹಿತ/ಕಾನ್ೂನ್ುಬದದವಾಗಿ ಇನ್ೂು ಸಿವಿಲ್ ಪಾಟ್ುಥರ ಶಿಪ್ ಹ ೂಂದಿದ ದೇನ್)

ಪ್ತಿುಯಿೊಂದ ವಿಚ ಛೋದಿತ್/ನ್ನ್ು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ಾಟುಣರ್ ನಿೊಂದ
ಕಾನ್್ನ್ುಬ್ದದವಾಗಿ ಪ್ರತ ಯೋಕ್ತತ್ನಾಗಿದ ದೋನ .
5 ವಿಧವ /ನ್ನ್ು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ಾಟುಣರ್ ಮೃತ್ಪ್ಟ್ಟಾದಾದರ

4

6 ನಾನ್ು ವಿವಾಹವಾಗಿಲ್ಲ /ಸಿವಿಲ್ ಪ್ಾಟುಣರ್ ಶಿಪ್ ಹ ್ೊಂದಿಲ್ಲ

"ವಾಸಿಸುವ ಸಾಳ: ನ್ಗರ-ಗಾರಮಾಂತರ"

BVQ_35 ನಿೇವು ವಾಸಿಸುವ ಸಾಳವನ್ುು ವಿವರಿಸುವಿರಾ...
ದಯವಿಟ್ುು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿ.
1 ಮಹಾನ್ಗರ
2 ಒೊಂದು ದ ್ಡಡ ನ್ಗರದ ಉಪ್ನ್ಗರ ಅಥವಾ ಹ ್ರವಲ್ಯ
3 ಚಿಕ್ಕ ನ್ಗರ ಅಥವಾ ಪ್ಟಾರ್

4 ಗಾರಮ
5 ತ ್ೋಟದ ಮನ ಅಥವಾ ಫಾಮ್ಣ ಹೌಸ್

