കുടുുംബവുും മാറുന സ്ത്രീ-പുര്ുഷ കര്ട്തവയങ്ങള ും IV

R1

സ്ത്രീകവള കുറിച്ച് െില ജൊദ്യങ്ങജളാവട ഞങ്ങള് ആര്ുംഭിക്കവട.എ്രജതാളും നിങ്ങള് ജയാ ിക്കുനു അവലെങ്കില്
വിജയാ ിക്കുനു..?

ഓജര്ാ വര്ിയിവലയുും ഒര്ു കള്ളിയില് അടയാളവെടുതുക.

R1a

ജ ോലി ചെയ്യോത്ത ഒരു അമ്മചെ ജ ോചല തചെ ജ ോലി ചെയ്യുെ
അമ്മയ്ക്ക് അവളുചെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമോെി സ്ജേഹ ൂണ്ണവുും
സുരക്ഷിതവുമോെ ഒരു ബന്ധും ഉണ്ടോകിചെെുകോന്
സോധികുും.

1 ശക്തമോെി ജെോ ികുെു

R1b

സ്കൂളില് ജ ോെി തുെങ്ങിെിട്ടിലലോത്ത ഒരു കുട്ടിെുചെ അമ്മ
ജ ോലി ചെയ്യുെുചണ്ടങ്കില്അവജേോ അചലലങ്കില് അവജളോ
കഷ്ടചെെോേുള്ള സോധയതെുണ്ട്

2 ജെോ ികുെു

എല്ലാവിധത്തില്ുും സ്ത്രീയ്ക്ക് മുഴുവന് സമയ
R1c

ജജാല്ിയുണ്ടെങ്കില് കുടുുംബജീവിരും കഷ്ടപ്പാടു
നിറഞ്ഞരാകുന്നു
ഒരു ജജാല്ി നല്ലരാണ്, പണ്ടെ സരയത്തില് മിക

R1d
R1e

സ്ത്രീകള ും കുടുുംബവുും കുട്ടികണ്ടളയുമാണ്
ആ്രഹികുന്നത്
വീട്ടമ്മയാവുകണ്ടയന്നാല് ശബളത്തിനായി ജജാല്ി ണ്ടെയ്യ ന്ന
അ്രയുും രണ്ടന്ന സുംരൃപ്രി നല്കുന്നരാണ്

3 ജെോ ികുെുമിലല വിജെോ ികുെുമിലല

4 വിജെോ ികുെു
5 ശക്തമോെി വിജെോ ികുെു
8 തിരചഞ്ഞെുകോന് സോധികിലല

TN: 1e: "നിറജവറ്റ ന" എനാല് "സുംരൃപ്രിജയകുന", "സമയവമടുക്കുന", "മുഖ്യമായത്" മുരലായ അര്ട്ഥമലെ .
R2

കൂടാവര ഏ്രജതാളും നിങ്ങള് ജയാ ിക്കുനു അവലെങ്കില് വിജയാ ിക്കുനു...?
ഓജര്ാ വര്ിയിവലയുും ഒര്ു കള്ളിയില് അടയാളവെടുതുക.

R2a

R2b

രാര്ഹിക വരുമാനത്തിജല്യ്ക്ക് സ്ത്രീയുും പുരുഷനുും
അവരവരുജടരായ വീരും നല്ജകെരാണ്.
പുരുഷന്ണ്ടറ കടമ ധനസമ്പാദനവുും സ്ത്രീയുണ്ടട കടമ
വീടുും കുടുുംബവുും ജനാകുക എന്നരുമാണ്.

1 ശക്തമോെി ജെോ ികുെു

2 ജെോ ികുെു
3 ജെോ ികുെുമിലല വിജെോ ികുെുമിലല
4 വിജെോ ികുെു
5 ശക്തമോെി വിജെോ ികുെു
8 തിരചഞ്ഞെുകോന് സോധികിലല

R3

സ്ത്രീ വീടിനു വവളിയില് മുഴുവന് സമയവുും, പാര്ട്ട് ടടും ആയി ജ ാലി വെയ്യണവമജനാ അവലെങ്കില് രാവഴ പറയുന
സാഹെര്യങ്ങളില് ഒര്ിക്കലുും ജ ാലി വെയ്യാന് പാടിലെ എജനാ നിങ്ങള് കര്ുരുനുജടാ?

ഓജര്ാ വര്ിയിവലയുും ഒര്ു കള്ളിയില് അടയാളവെടുതുക.
R3a

സ്കൂളില് ജ ോവോന് പ്
കുട്ടിെുചണ്ടങ്കില്.

ോെമോെിട്ടിലലോത്ത ഒരു

R3b

ഏറ്റവുും ഇളെ കുട്ടി സ്കൂളില് ജ
തുെങ്ങിെതിേുജശഷും.

ോവോന്

1 മുഴുവന് സമയവുും ജജാല്ി ണ്ടെയ്യ ക
2 പാര്ട്ട് ടടമായി ജജാല്ി ണ്ടെയ്യ ക
3 വീട്ടില്ിരികുക
8 തിരചഞ്ഞെുകോന് സോധികിലല

R4

എ്രജതാളും നിങ്ങള് ജയാ ിക്കുനു അവലെങ്കില് വിജയാ ിക്കുനു..?
ഓജര്ാ വര്ിയിവലയുും ഒര്ു കള്ളിയില് അടയാളവെടുതുക.

R4a

ച ോതുചവ വിവോഹും ചെയ്ക്തവര് വിവോഹും
ചെയ്യോത്തവചരകോളുും സന്തുഷ്ടരോണ്.

1 ശക്തമോെി ജെോ ികുെു

R4b

മകചള വിവോഹും കഴിെികോന് ആപ്രഹികോത്ത ആളുകള്.

2 ജെോ ികുെു

R4c

വിവോഹചെയ്യോേുള്ള ഉജേശമിലലോചത ജ ോഡികള് ഒെിച്ച്
ീവികുെത് ശരിെോണ്.

3 ജെോ ികുെുമിലല വിജെോ ികുെുമിലല

R4d

ഒരു ജ ോഡിയ്ക്ക് ഒരികലുും മുജെോട്ടു ജ ോകോേോവിലല എെ്
ജതോെിെോല് സോധോരണ ഏറ്റവുും േലല മോര്ഗും
വിവോഹജമോെേും ജേെുകെോണ്

4 വിജെോ ികുെു

5 ശക്തമോെി വിജെോ ികുെു

8 തിരചഞ്ഞെുകോന് സോധികിലല

N5

കുടികള് പല രര്തിലുള്ള കുടുുംബങ്ങളില് വളര്ുനു. ഇനിപറയുന ്പസ്തരാവനകള മായി നിങ്ങള് എ്രജതാളും ജയാ ിക്കുനു
അവലെങ്കില് വിജയാ ിക്കുനു.
ഓജര്ാ വര്ിയിവലയുും ഒര്ു കള്ളിയില് അടയാളവെടുതുക.
രക്ഷിതോകളില് ഒരോള്കുും രക്ഷിതോകള്ചകോരുമിച്ചുും
കുഞ്ഞിചേ വളര്ത്തോന് കഴിെുും

1 ശക്തമോെി ജെോ ികുെു

5Nb(N)

ഒജര ലിുംരത്തില് ച ട്ട സ്പ്തീ ജ ോഡികുും സ്പ്തീകുഞ്ഞിചേ വളര്ത്തോന് കഴിെുും.

2 ജെോ ികുെു

5Nc(N)

ഒജര ലിുംരത്തില് ച ട്ട ുരുഷ ജ ോഡിയ്ക്കുും സ്പ്തീകുഞ്ഞിചേ വളര്ത്തോന് കഴിെുും.

5Na

ുരുഷേുും

ുരുഷേുും

3 ജെോ ികുെുമിലല വിജെോ ികുെുമിലല
4 വിജെോ ികുെു
5 ശക്തമോെി വിജെോ ികുെു
8 തിരചഞ്ഞെുകോന് സോധികിലല

R6

എലൊവിധതിലുും മാരൃകപര്മായി ഒര്ു കുടുുംബതില് കുഞ്ഞുങ്ങള വട എണ്ണും എ്രയായിര്ിക്കണവമനാണ് നിങ്ങള്
കര്ുരുനത്?
ദ്യവായി രാവഴ എഴുരുക.
_____________

N7

എ്രജതാളും നിങ്ങള് ജയാ ിക്കുനു അവലെങ്കില് വിജയാ ിക്കുനു..?
ഓജര്ാ വര്ിയിവലയുും ഒര്ു കള്ളിയില് അടയാളവെടുതുക.

N7a
N7b
N7c(N)
N7d(N)
N7e(N)
N7f(N)

കുട്ടികള് വളരുന്നത് കാണുന്നരാണ് ജീവിരത്തിണ്ടല്
ഏറ്റവുും വല്ിയ സജതാഷും
കുട്ടികള് ഉൊയാല് മാരാപിരാകള ണ്ടട സവാര്തയത്തില്
അധികമായി ഇടണ്ടപ്പടല് ഉൊവുന്നു.
കുഞ്ഞുങ്ങള് മാരാപിരാകള ണ്ടട ജമല് ഒരു സാമ്പത്തിക
ബാദ്ധ്യരയാണ്.
ഒരാള ണ്ടടജയാ അണ്ടല്ലങ്കില് രെുജപരുണ്ടടയുും ജജാല്ിയുും
ണ്ടരാഴില്സാദ്ധ്യരകള ും കുഞ്ഞുങ്ങള് ഉൊയാല്
പരിമിരണ്ടപ്പടുന്നു.
കുഞ്ഞുങ്ങള് ഉൊയാല് ആള കള ണ്ടട
സമൂഹത്തിണ്ടല്സാമൂഹിക നില്നില്പ്പ് വര്ദ്ധ്ികുന്നു
്പായമായ മാരാപിരാകള്ക് മുരിര്ന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള്
്പധാന സഹായ ജ്സാരസ്സ കളാണ്.

1 ശക്തമോെി ജെോ ികുെു
2 ജെോ ികുെു
3 ജെോ ികുെുമിലല വിജെോ ികുെുമിലല
4 വിജെോ ികുെു
5 ശക്തമോെി വിജെോ ികുെു
8 തിരചഞ്ഞെുകോന് സോധികിലല

N8

മുഴുവന് സമയും ജ ാലിയിജലര്ട്വെടുന ദ്മ്പരികള വട കാര്യവമടുക്കാും, അവര്ട്ക്കിജൊള് ഒര്ു നവ ാരശിശുവുമുട്.
അരിവലാര്ാള് കുറച്ച് കാലവതക്ക് കുഞ്ഞിവന ജനാക്കുനരിനായി ജ ാലി വെയ്യ നത് നിര്ട്തുനു.

N8a

ശബളാവധി ലഭയമാക്കണവമന് നിങ്ങള് കര്ുരുനുജടാ?
(N8b ജെോദികുക അതിേുജശഷും N9, N10 തുെരുക)

1

ഉണ്ട്

2

ഇലല, ശബളോവധിെുചെ ആവശയമിലല.

N8b

അങ്ങവനവയങ്കില് എ്ര നാളജതക്ക്?

N 11a -ജലക് ജ

ോവുക

ദ്യവായി ഇവിവട മാസങ്ങള വട എണ്ണും എന്റര്ട് വെയ്യ ക.
/

/ മാസും

TN: കുഞ്ഞ്

നിച്ചരിനുള്ള മാരാവിന്വറ ജവരനും, കുഞ്ഞ്

നിച്ചരിനുള്ള പിരാവിന്വറ ജവരനുംകൂടാവര ശബളജതാവടയുള്ള

മാരാപിരാക്കള വട അവധിയുും "ശബളാവധിയില്" ഉള്വെടാും.
നിങ്ങള് ശബളാവധിവയ അനുകൂലിക്കുനുവവങ്കില് ദ്യവായി N9 & N10 എനീ ജൊദ്യങ്ങള്ക്കുള്ള ഉതര്ും നല്കുക. ഇവലെങ്കില്
N11a -ജലയ്ക്ക്ക് ജപാവുക
N9

അരുകൂടാവര ആര്ാണ് ഈ അവധിയുവട ജവരനും നല്ജകടി വര്ിക?
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
TN: "സര്ട്ക്കാര്ട്" എനാല് "സുംസ്ഥാന", "വപാരുജമഖ്ല" എനുും അര്ട്ഥമാക്കാും; ജക്രസര്ട്ക്കാറുും രജേശീയ സര്ട്ക്കാറുും
ഉള്വെടുനു.

1

സര്കോര്

2

ചതോഴില്ദോതോവ്

3

സര്കോറുും ചതോഴില്ദോതോവുും

4

മറ്റു ജപ്സോതസ്സുകള്

8

തിരചഞ്ഞെുകോന് സോധികിലല

N10

മുന്പ് പറഞ്ഞ അജര ദ്മ്പരികവള കാര്യും രവന വീടുും െിന്തിക്കുക, ര്ടുജപര്ുും ഒജര് വരാഴില് സാഹെര്യങ്ങളില്
ഉള്ളവര്ാവനര്ിവക്ക കൂടാവര ര്ടു കൂടര്ട്ക്കുും ശബളാവധിയ്ക്ക്ക് അര്ട്ഹരയുവടനിര്ിവക്ക, ഈ
ശബളാവധികാലാവധിവയമാരാവിനുും പിരാവിനു ഇടയില് എങ്ങവനയാണ് പങ്കുവയ്ക്ജക്കടത്?
TN: കുഞ്ഞ് നിച്ചരിനുള്ള മാരാവിന്വറ ജവരനും, കുഞ്ഞ് നിച്ചരിനുള്ള പിരാവിന്വറ ജവരനുംകൂടാവര ശബളജതാവടയുള്ള
മാരാപിരാക്കള വട അവധിയുും "ശബളാവധിയില്" ഉള്വെടാും.
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക

1

ശബളോവധിെിചല ചമോത്തും അവധിദിേങ്ങളുും മോതോവ് എെുജകണ്ടതുും
ോെിലലോത്തതുമോണ്

2

ശബളോവധിെിചല മിക അവധിദിേങ്ങളുും മോതോവ് എെുജകണ്ടതുും
എെുജകണ്ടതുമോണ്.

3

ശബളോവധിെിചല അവധിദിേങ്ങള് മോതോവുും

4

ശബളോവധിെിചല മിക അവധിദിേങ്ങളുും
എെുജകണ്ടതുമോണ്.

5

ശബളോവധിെിചല ചമോത്തും അവധിദിേങ്ങളുും
ോെിലലോത്തതുമോണ്

8

തിരചഞ്ഞെുകോന് സോധികിലല
എലൊവര്ട്ക്കുമുള്ളത്

ിതോവ് ഒരു ശബളോവധിെുും എെുകോന്

ിതോവ് അതിചല െില ദിവസങ്ങള് മോപ്തും

ിതോവുും ജെര്െ് ഭോരും വച്ച് എെുജകണ്ടതോണ്.

ിതോവ് എെുജകണ്ടതുും മോതോവ് അതിചല െില ദിവസങ്ങള് മോപ്തും
ിതോവ് എെുജകണ്ടതുും മോതോവ് ഒരു ശബളോവധിെുും എെുകോന്

N11a

സ്തകൂള്്പായതിനു രാവഴ ്പായമുള്ള കുഞ്ഞുള്ള ഒര്ു കുടുുംബവത കണക്കിവലടുക്കുക. നിങ്ങള വട അഭി്പായതില് അവര്ുവട
കുടുുംബ ീവിരവുും വരാഴില് ീവിരവുും ്കമവെടുതുനരിനുള്ള ഏറ്റവുും നലെ മാര്ട്ഗവമന്താണ്?
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
TN: സ്തകൂള്്പായതിനു രാവഴ എനാല് നിയമാനുസൃരമായ / നിര്ട്ബന്ധിര വിദ്യാഭയാസ ്പായതിനു രാവഴ .

1

മോതോവ് വീട്ടിലിരികുകെുും

2

മോതോവ്

3

മോതോവുും

ിതോവുും രണ്ടുജ

രുും മുഴുവന് സമെവുും ജ ോലി ചെയ്യുെു.

4

മോതോവുും

ിതോവുും രണ്ടുജ

രുും

5

ിതോവ്

6

ിതോവ് വീട്ടിലിരികുകെുും മോതോവ് മുഴുവന് സമെും ജ ോലി ചെയ്യുകെുും ചെയ്യുെു.

8

N11b

ിതോവ് മുഴുവന് സമെും ജ ോലി ചെയ്യുകെുും ചെയ്യുെു

ോര്ട്ട്-ടെമോെി ജ ോലി ചെയ്യുകെുും

ിതോവ് മുഴുവന് സമെും ച ോലി ചെയ്യുകെുും ചെയ്യുെു

ോര്ട്ട്-ടെമോെി ജ ോലി ചെയ്യുെു.

ോര്ട്ട്-ടെമോെി ജ ോലി ചെയ്യുകെുും മോതോവ് മുഴുവന് സമെും ച ോലി ചെയ്യുകെുും ചെയ്യുെു.

തിരചഞ്ഞെുകോന് സോധികിലല
അരുകൂടാവര നിങ്ങള വട അഭി്പായതില് രാവഴവകാടുതിട ള്ളവയില് ഏറ്റവുും അഭികാമയും കുറഞ്ഞ ഓപ്ഷന്
ഏരായിര്ിക്കണും?

ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
1

മോതോവ് വീട്ടിലിരികുകെുും

2

മോതോവ്

3

മോതോവുും

ിതോവുും രണ്ടുജ

രുും മുഴുവന് സമെവുും ജ ോലി ചെയ്യുെു

4

മോതോവുും

ിതോവുും രണ്ടുജ

രുും

5

ിതോവ്

6

ിതോവ് വീട്ടിലിരികുകെുും മോതോവ് മുഴുവന് സമെും ജ ോലി ചെയ്യുകെുും ചെയ്യുെു.

8

N12

ിതോവ് മുഴുവന് സമെും ജ ോലി ചെയ്യുകെുും ചെയ്യുെു

ോര്ട്ട്-ടെമോെി ജ ോലി ചെയ്യുകെുും

ിതോവ് മുഴുവന് സമെും ച ോലി ചെയ്യുകെുും ചെയ്യുെു

ോര്ട്ട്-ടെമോെി ജ ോലി ചെയ്യുെു.

ോര്ട്ട്-ടെമോെി ജ ോലി ചെയ്യുകെുും മോതോവ് മുഴുവന് സമെും ച ോലി ചെയ്യുകെുും ചെയ്യുെു.

തിരചഞ്ഞെുകോന് സോധികിലല
സ്തകൂള് ്പായതിനു രാവഴയുള്ള കുടികള വട ശിശുപര്ിപാലനതിന്വറ കാര്യതില് ആള കള്ക്ക് വയരയസ്തരമായ
കാഴ്െൊടുകളാണുള്ളത്. നിങ്ങള വട അഭി്പായതില് ്പാഥമികമായി കുടികള വട കര്ുരല് നല്ജകടത് ആര്ായിര്ിക്കണും?

ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
TN:"സര്ട്ക്കാര്ട്" എനാല് "സുംസ്ഥാന", "വപാരുജമഖ്ല" എനുും അര്ട്ഥമാക്കാും; ജക്രസര്ട്ക്കാറുും രജേശീയ സര്ട്ക്കാറുും
ഉള്വെടുനു.
TN:സ്തകൂള്്പായതിനു രാവഴ എനാല് നിയമാനുസൃരമായ / നിര്ട്ബന്ധിര വിദ്യാഭയാസ ്പായതിനു രാവഴ
1

കുെുുംബോുംരങ്ങള്

2

സര്കോര് ഏ ന്സികള്

3

ലോജഭച്ചെിലലോത്ത സുംഘെേകള് ( ഉദോ: ധര്മ്മസ്ഥോ

4

സവകോരയ ശിശു

5

ചതോഴില്ദോതോകള്

8

തിരചഞ്ഞെുകോന് സോധികിലല

രി

േങ്ങള്,

ള്ളികള്/ മതസുംഘെേകള്)

ോലകര്( ഉദോ: സവകോരയ പ്കഷ്, േോേി, ജബബിസിറ്റര്)

സ്തകൂള് ്പായതിനു രാവഴയുള്ള കുടികള വട ശിശുപര്ിപാലന െിലവുകള് ആര്ു വഹിക്കണവമനാണ് നിങ്ങള് കര്ുരുനത്?

N13

ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
TN:"സര്ട്ക്കാര്ട്" എനാല് "സുംസ്ഥാന", "വപാരുജമഖ്ല" എനുും അര്ട്ഥമാക്കാും; ജക്രസര്ട്ക്കാറുും രജേശീയ സര്ട്ക്കാറുും
ഉള്വെടുനു.
TN:സ്തകൂള്്പായതിനു രാവഴ എനാല് നിയമാനുസൃരമായ / നിര്ട്ബന്ധിര വിദ്യാഭയാസ ്പായതിനു രാവഴ
1

കുെുുംബും

2

സര്കോര്/ ച

3

ചതോഴിദോതോകള്

8

തിരചഞ്ഞെുകോന് സോധികിലല

N14

ോതുേിജക്ഷ

ങ്ങള്

പലെര്ക്കുകള് വാങ്ങിക്കുക, വീട് വൃതിയാക്കുക, വസ്ത്രങ്ങള് കഴുകുക മുരലായ ടദ്നും ദ്ിന ീവിരതില് സഹായും
ആവശയമായി വര്ുന ്പായമായവവര് കുറിച്ച് െിന്തിക്കുക. ഇതര്തിലുള്ള സഹായങ്ങള് ്പധാനമായുും ആര്ു
വെയ്യണവമനാണ് നിങ്ങള് കര്ുരുനത്?

ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
TN:"സര്ട്ക്കാര്ട്" എനാല് "സുംസ്ഥാന", "വപാരുജമഖ്ല" എനുും അര്ട്ഥമാക്കാും; ജക്രസര്ട്ക്കാറുും രജേശീയ സര്ട്ക്കാറുും
ഉള്വെടുനു.

1

കുെുുംബോുംരങ്ങള്

2

സര്കോര് ഏ ന്റുകള്

3

ലോജഭച്ചെിലലോത്ത സുംഘെേകള് ( ഉദോ: ധര്മ്മസ്ഥോ

4

ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹോെങ്ങള് സവകോരയമോെി ചെയ്ക്തുേല്കുെവര്

8

തിരചഞ്ഞെുകോന് സോധികിലല

N15

േങ്ങള്,

ള്ളികള്/ മതസുംഘെേകള്)

അരുകൂടാവര ഇതര്തിലുള്ള ്പായമായ വയക്തികവള സഹായിക്കുനരിനുജവടിയുള്ള െിലവുകള് ്പധാനമായിട ും ആര്ു
വഹിക്കുവമനാണ് നിങ്ങള് കര്ുരുനത്?
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
TN: ''വപാരുനിജേപങ്ങള്'' എനാല് എലൊ നിര്ട്ബന്ധിര സാമൂഹിക ഇന്ഷവറന്സുകള ും ഉള്വെടുനു.

1

പ്

2

സര്കോര്/ ച

ോെമോെ വയക്തികള് സവന്തമോെി അചലലങ്കില് അവരുചെ കുെുുംബും

8

തിരചഞ്ഞെുകോന് സോധികിലല

ോതു േിജക്ഷ

ങ്ങള്

നിങ്ങള വട സവന്തും സാഹെര്യവത കുറിച്ച് െിന്തിക്കുക:
R16a

സാധാര്ണഗരിയില്ശിശുപര്ിപാലനവുും ഒഴിവുസമയ ്പവര്ട്തികള ും ഒഴിവക ഗാര്ട്ഹികമായ ജ ാലികള്ക്കായി ആഴ്െയില്
നിങ്ങള് സവന്തമായി എ്ര മണിക്കൂറുകള് െിലവഴിക്കാറുട്? ( ''ദ്ിവജസജന'' ജൊദ്ിക്കാും അരിവന 7/6/5 -മായി ഹര്ിക്കുക
/

N16b

/ മണികൂര്

സാധാര്ണഗരിയില്, ആഴ്െയില് കുടുുംബാുംഗങ്ങള മായി (ഉദ്ാ: കുടികള്, ്പായമായവര്ട്, സുഖ്മിലൊത അവലങ്കില്
വികലാുംഗര്ായിട ള്ള കുടുുംബാുംഗങ്ങള്) എ്ര സമയും നിങ്ങള് െിലവഴിക്കാറുട്?
/

/ മണികൂര്

നിലവില് നിങ്ങള് നിങ്ങള വട ീവിരപങ്കാളി അവലെങ്കില് പങ്കാളിയുവമാതാണ് ീവിക്കുനവരങ്കില് ദ്യവായി രാവഴ
നല്കിയിട ള്ള ജൊദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉതര്ും നല്കുക. ഇവലെങ്കില് ജൊദ്യും R 23- ജലക്ക് ജപാവുക)
R17a

അരുകൂടാവര നിങ്ങള വട ീവിര പങ്കാളി/ പങ്കാളിവയ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുനു?
സാധാര്ണഗരിയില്,ശിശുപര്ിപാലനവുും ഒഴിവുസമയ ്പവര്ട്തികള ും ഒഴിവക ഗാര്ട്ഹികമായ ജ ാലികള്ക്കായി ആഴ്െയില്
അവന്/ അവള് എ്ര മണിക്കൂറുകള് െിലവഴിക്കാറുട്?

N17b

സാധാര്ണഗരിയില്, ആഴ്െയില് കുടുുംബാുംഗങ്ങവള (ഉദ്ാ: കുടികള്, ്പായമായവര്ട്, സുഖ്മിലൊത അവലങ്കില്
വികലാുംഗര്ായിട ള്ള കുടുുംബാുംഗങ്ങള്) ജനാക്കുനരിനായി എ്ര സമയും അവന്/ അവള് െിലവഴിക്കാറുട്?

/

/

/ മണികൂര്

/ മണികൂര്

R18

നിങ്ങള ും നിങ്ങള വട ീവിരപങ്കാളിയുും/ പങ്കാളിയുും നിങ്ങളില് ഒര്ാള്ക്ക് അവലെങ്കില് ര്ടുജപര്ട്ക്കുും കിട ന വര്ുമാനവത
എങ്ങവന ്കമീകര്ിക്കുനു? ഏറ്റവുും അടുത് നില്ക്കുന ഓപ്ഷന് രിര്വഞ്ഞടുക്കുക.
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക

1

എലലോ

2

എന്ചറ

3

എലലോ

4

കുറച്ച്

5

ഞങ്ങള് ഓജരോര്ത്തരുും സവന്തും

R19

ണവുും ഞോന് ടകകോരയും ചെയ്യുകെുും എന്ചറ ീവിത
ീവിത

ങ്കോളി/

ങ്കോളി എലലോ

ങ്കോളി/

ങ്കോളിയ്ക്ക് അവന്ചറ/ അവളുചെ വീതും േല്കുെു.

ണവുും ടകകോരയും ചെയ്യുകെുും എേിചകന്ചറ വീതും േല്കുകെുും ചെയ്യുെു.

ണവുും ഞങ്ങള് ഒെിച്ച് ജെര്കുെു, എെിട്ട് ഞങ്ങള്കോവശയത്തിേുള്ളത് എെുകുെു
ണും ഞങ്ങള് ഒെിച്ച് ജെര്കുെു എെിട്ട് ബോകിെുള്ളത് ജവചറ വയ്ക്കുെു
ണും ജവചറ ജവചറ വയ്ക്കുെു.

നിങ്ങള വട വീടില് രാവഴപറയുന കാര്യങ്ങള് ആര്ാണ് വെയ്യ നത്?
ഓജര്ാ വര്ിയിവലയുും ഒര്ു കള്ളിയില് അടയാളവെടുതുക.

R19a

വസ്പ്തും കഴുകല്

R19b

വീട്ടിചല ചെറിെ അറ്റകുറ്റ

R19c

സുഖമിലലോത്ത കുെുുംബോുംരങ്ങചള സുപ്ശൂഷികല്

R19d

ണികള്

ലെരകുകള് വോങ്ങികല്

1

എലലോയ്ക്ജെോഴുും ഞോന്

2

മികവോറുും ഞോന്

3

ഏകജദശും തുലയും അചലലങ്കില് രണ്ടുജ

4

മികവോറുും എന്ചറ

5

എലലോയ്ക്ജെോഴുും എന്ചറ

ീവിത

ങ്കോളി/

ീവിത

രുും ഒരുമിച്ച്
ങ്കോളി

ങ്കോളി/

ങ്കോളി

R19e

വീെു വൃത്തിെോകല്

6

മൂെോമചതോരോളോണ് ചെയ്യുെത്

R19f

ഭക്ഷണും

8

തിരചഞ്ഞെുകോന് സോധികിലല

R20

നിങ്ങള ും നിങ്ങള വട ീവിരപങ്കാളിയുും/ പങ്കാളിയുും രമ്മില് വീട ജ ാലികള് പങ്ക് വയ്ക്ക്കുനരിജലയ്ക്ക്ക് രാവഴ പറയുനവയില്
ഏറ്റവുും ്പാവര്ട്തികമായത് ഏത്?

ോെകും ചെയ്യല്

ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
TN: ''നലെ വീരും'' എനാല് ്പരികര്ിക്കുനയാള് അനുെിരമായ വീരും എന് കര്ുരുനരിവനയാണ്.
1

വീട്ടുജ ോലിെുചെ എന്ചറ േലല

ങ്കിചേകോളുും കൂെുതല് ഞോന് ചെയ്യോറുണ്ട്

2

വീട്ടുജ ോലിെുചെ എന്ചറ േലല

ങ്കിചേകോളുും കുറച്ചധികും ഞോന് ചെയ്യോറുണ്ട്

3

വീട്ടുജ ോലിെുചെ എന്ചറ േലല

ങ്കിചേകോളുും കുറജച്ച ഞോന് ചെയ്യോറുള്ളൂ

4

വീട്ടുജ ോലിെുചെ എന്ചറ േലല

ങ്കിചേകോളുും കുറച്ച് കുറജവ ഞോന് ചെയ്യോറുള്ളൂ

5

വീട്ടുജ ോലിെുചെ എന്ചറ േലല

ങ്കിചേകോളുും വളചര കുറജച്ച ഞോന് ചെയ്യോറുള്ളൂ

R21

നിങ്ങള ും നിങ്ങള വട ീവിരപങ്കാളി/ പ്ങ്കാളി വാര്ാന്തയതിവല പങ്ക് വയ്ക്ക്കുന ്പവൃതികള് രിര്വഞ്ഞടുക്കുനരിവന കുറിച്ച്
രീര്ുമാനും എടുക്കുജമ്പാള് അവസാന വാക്ക് ആര്ുജടരാണ്?
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക

1

മികവോറുും ഞോന്

2

മികവോറുും എന്ചറ

3

െിലജെോള് ഞോന്/ െിലജെോള് എന്ചറ

4

ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് തീരുമോേികുെു

5

മചറ്റോരോള്

R22

ീവിത

ങ്കോളി/

ങ്കോളി
ീവിത

ങ്കോളി/

ങ്കോളി

നിങ്ങള ും നിങ്ങള വട ീവിരപങ്കാളി/ പങ്കാളിയ്ക്ക്കുും ഇടയിവല വര്ുമാന ജ്സാരസ്സ കള് എലൊും കണക്കിവലടുക്കുജമ്പാള്,
ആര്ട്ക്കാണ് ഉയര്ട്ന വര്ുമാനും ഉള്ളത്?
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക

1

എന്ചറ

ീവിത

ങ്കോളി/

ങ്കോളിയ്ക്ക് വരുമോേമിലല

2

എേിക് കുറച്ച് അധിക വരുമോേമുണ്ട്

3

എേിക് അധികവരുമോേമുണ്ട്

4

ഞങ്ങള്ക് ഒജര വരുമോേമോണുള്ളത്

5

എന്ചറ

ീവിത

ങ്കോളി/

ങ്കോളിയ്ക്ക് ഉെര്െ വരുമോേമുണ്ട്

6

എന്ചറ

ീവിത

ങ്കോളി/

ങ്കോളിയ്ക്ക് കുറച്ചധികും ഉെര്െ വരുമോേമുണ്ട്

7

എേിക് വരുമോേമിലല

8

അറിെിലല

എലൊവര്ട്ക്കുമുള്ളത്

ഓജര്ാ വര്ിയിവലയുും ഒര്ു കള്ളിയില് അടയാളവെടുതുക.

R23

കഴിഞ്ഞ മൂന് മാസതില് രാവഴ നല്കിയിട ള്ള ഓജര്ാനുും എ്ര രവണ നിങ്ങള്ക്ക് സുംഭവിച്ചിട ട്?

R23a

ഞോന് ജ ോലിസ്ഥലത്ത് േിെുും വളചര ക്ഷീണിച്ച് വീട്ടില് വെത്
ചെജയ്യണ്ടുെ വീട്ടിചല ണി ചെയ്യോേോെിട്ടോണ്,

1 ആഴ്െെില്

R23b

എന്ചറ ജ ോലിെില് െിലവഴികുെ സമെത്തിന്ചറ
അളവുകോരണും എന്ചറ കുെുുംബത്തിന്ചറ ഉത്തരവോദിതവങ്ങള്
േിറജവറ്റുെതിേോെി ഞോന് പ് െോസചെെുെുണ്ട്.

2 മോസത്തില്

R23c

വീട്ടുജ ോലികള് ചെയ്ക്ത കോരണമുള്ള ക്ഷീണത്തോലോണ് ഞോന്
േെോെി പ് വര്ത്തികുെതിേോെി ജ ോലിസ്ഥലത്ത്
എത്തിജെര്െിരികുെത്

3 ഒരികല് അചലലങ്കില് രണ്ട് തവണ

R23d

എന്ചറ കുെുുംബത്തിന്ചറ ഉത്തരവോദിതവും കോരണും
ജ ോലിെില് പ്ശദ്ധ ജകപ്രീകരികോന് എേിക് ബുദ്ധിമുട്ട്
അേുഭവചെെുെുണ്ട്.

4 ഒരികലുമിലല

ല തവണ

ല തവണ

0 ബോധകമലല/ ജ ോലിെിലല

R24

വപാരുവവ നിങ്ങള വട ീവിരും കണക്കിവലടുജക്കടരായി വനാല്, വമാതതില് നിങ്ങള് എ്രജതാളും സന്തുഷ്ടന് അവലെങ്കില്
ദ്ുുഃഖ്ിരനായിര്ിക്കുവമന് പറയുും?
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക

1

ൂര്ണ്ണമോെുും സജന്തോഷമുണ്ട്

5

തരജകെിലലോത്ത ദുുഃഖമുണ്ട്
വളചര ദുുഃഖമുണ്ട്

2

വളചര സജന്തോഷമുണ്ട്

6

3

തരജകെിലലോത്ത സജന്തോഷമുണ്ട്

7

4

സജന്തോഷവുമിലല ദുുഃഖവുമിലല

8

R25

ൂര്ണ്ണമോെുും ദുുഃഖമുണ്ട്
തിരചഞ്ഞെുകോന് സോധികിലല

എലൊ കാര്യങ്ങള ും കണക്കിവലടുതാല്, നിങ്ങള് നിങ്ങള വട (്പധാന) ജ ാലിയുമായി എ്രജതാളും സുംരൃപ്രനാണ്?
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക

1

ൂര്ണ്ണമോെുും സുംതൃപ്തിെുണ്ട്

6

വളചരെധികും അസുംതൃപ്തിെുണ്ട്

2

വളചരെധികും സുംതൃപ്തിെുണ്ട്

7

ൂര്ണ്ണമോെുും അസുംതൃപ്തിെുണ്ട്

3

തരജകെിലലോത്ത സുംതൃപ്തിെുണ്ട്

8

തിരചഞ്ഞെുകോന് സോധികിലല

4

സുംതൃപ്തിെുമിലല അസുംതൃപ്തിെുമിലല

0

ബോധകമലല/ ജ ോലിെിലല

5

തരജകെിലലോത്ത അസുംതൃപ്തിെുണ്ട്

R26

എലൊ കാര്യങ്ങള ും കണക്കിവലടുതാല്, നിങ്ങള് നിങ്ങള വട കുടുുംബ ീവിരവുമായി എ്രജതാളും സുംരൃപ്രനാണ്?
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക

1

ൂര്ണ്ണമോെുും സുംതൃപ്തിെുണ്ട്

5

തരജകെിലലോത്ത അസുംതൃപ്തിെുണ്ട്

2

വളചരെധികും സുംതൃപ്തിെുണ്ട്

6

വളചരെധികും അസുംതൃപ്തിെുണ്ട്

3

തരജകെിലലോത്ത സുംതൃപ്തിെുണ്ട്

7

ൂര്ണ്ണമോെുും അസുംതൃപ്തിെുണ്ട്

4

സുംതൃപ്തിെുമിലല അസുംതൃപ്തിെുമിലല

8

തിരചഞ്ഞെുകോന് സോധികിലല

N27

സാധാര്ണയായി, നിങ്ങള വട ആജര്ാഗയും എങ്ങവനയുള്ളരാവണന് പറയുും…
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക

1

മികച്ചത്

4

തരജകെിലലോത്തത്

2

വളചര േലലത്

5

ജമോശും

3

േലലത്

8

തിരചഞ്ഞെുകോന് സോധികിലല

R28

നിങ്ങള വട മാരാവ് നിങ്ങള് നിച്ചരിനു ജശഷും നിങ്ങള്ക്ക് 14 വയസ്സാവുനരിനു മുന്പ് വവര് എജൊജഴങ്കിലുും ഒര്ു വര്ട്ഷവത
കാലയളവില് ശബളതിന് ജ ാലി വെയ്ക്രിട ജടാ?
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക

1

ഉണ്ട്, മോതോവ് ശബളത്തിേോെി ജ ോലി ചെയ്ക്തിട്ടുണ്ട്.

2

ഇലല

8

അറിെിലല
നിങ്ങള്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങള് ഉടായിര്ുനിട വടങ്കില് ദ്യവായി ഈ ജൊദ്യതിന് ഉതര്ും നല്കുക. ഇവലെങ്കില് R 32-ജലക്ക് ജപാവുക

R29

വീടിനു വവളിയില് നിങ്ങള് മുഴുവന് സമയും അവലെങ്കില് പാര്ട്ട്-ടടും ആയി ജ ാലി വെയ്ക്രിട ജടാ, അവലെങ്കില് ജ ാലി
വെയ്ക്രിജടയിജലെ ..
ഓജര്ാ വര്ിയിവലയുും ഒര്ു കള്ളിയില് അടയാളവെടുതുക.
1 മുഴുവന് സമയവുും ജജാല്ി ണ്ടെയ്ക്രു

R29a

സ്കൂളില് ജ ോവോന് പ് ോെമോെിട്ടിലലോത്ത ഒരു
കുട്ടിെുണ്ടോെിരുെജെോള്

2 പാര്ട്ട് ടടമായി ജജാല്ി ണ്ടെയ്ക്രു

R29b

ഏറ്റവുും ഇളെ കുട്ടി സ്കൂളില് ജ
തുെങ്ങിെതിേുജശഷും.

3 വീട്ടില്ിരുന്നു

ോവോന്

8 ബോധകമലല
R30

ആ സമയത് നിങ്ങള വട ീവിര പങ്കാളി/ പങ്കാളിവയ കുറിച്ച്എന്ത് പറയുനു- അവന് അവലെങ്കില് അവള് വീടിനു വവളിയില്
മുഴുവന് സമയും അവലെങ്കില് പാര്ട്ട് ടടമായി ജ ാലി വെയ്ക്രിര്ുജനാ അവലെങ്കില് ജ ാലി വെയ്ക്രിര്ുനിവലെ ..?
ഓജര്ാ വര്ിയിവലയുും ഒര്ു കള്ളിയില് അടയാളവെടുതുക.
1 മുഴുവന് സമയവുും ജജാല്ി ണ്ടെയ്ക്രു

R30a

സ്കൂളില് ജ ോവോന് പ് ോെമോെിട്ടിലലോത്ത ഒരു
കുട്ടിെുണ്ടോെിരുെജെോള്

2 പാര്ട്ട് ടടമായി ജജാല്ി ണ്ടെയ്ക്രു

R30b

ഏറ്റവുും ഇളെ കുട്ടി സ്കൂളില് ജ
തുെങ്ങിെതിേുജശഷും.

3 വീട്ടില്ിരുന്നു

ോവോന്

8 ബോധകമലല
R31

സാധാര്ണ കുടികവള എങ്ങവന വളര്ട്തണവമനരിവന കുറിച്ച് ആര്ാണ് രീര്ുമാനങ്ങള് എടുക്കുനത്/ എടുതിട ള്ളത്?

ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
1

മികവോറുും ഞോന്

2

മികവോറുും എന്ചറ

3

െിലജെോള് ഞോന്/ െിലജെോള് എന്ചറ

4

ീവിത

ങ്കോളി/

ങ്കോളി
ീവിത

ങ്കോളി/

ങ്കോളി

ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് തീരുമോേികുെു/ ഒരുമിച്ചോണ് തീരുമോേിച്ചത്

5

മചറ്റോരോള്

8

ബോധകമലല
നസുംഖ്യാപര്മായ
“ഉതര്ും നല്കുന ആള് സ്ത്രീജയാ പുര്ുഷജനാ”

നിങ്ങള വട ലിുംഗും…

BVQ_01.
1

ുരുഷന്

2 സ്പ്തീ
“ഉതര്ും നല്കുന ആള വട ്പായും”
നിങ്ങള് എനാണ് നിച്ചത്?( ദ്യവായി നിങ്ങള വട
ഉപജയാഗിക്കുക).

BVQ_02

നനതിന്വറ വര്ട്ഷും എഴുരുക( വകാലെും എഴുരാന് നാലക്ക സുംഖ്യ

……………/………………/………………/…………………..
“വിദ്യാഭയാസും 1: വിദ്യാഭയാസും വെയ്ക്ര വര്ട്ഷങ്ങള്”
പ് ോഥമിക വിദയോഭയോസും, ചസകന്ററി വിദയോഭയോസും, സര്വകലോശോല വിദയോഭയോസും, ജ ോസ്റ്റ് ചസകന്ററി വിദയോഭയോസും,
മുഴുവന് സമെ ചതോഴിലധിഷ്ഠിത രിശീലേും എെിവചെലലോും ഉള്ചെെുത്തണും, എെോല് ആവര്ത്തിച്ച വര്ഷങ്ങള്
ഉള്ചകോള്ളികരുത്. േിലവില് ഇജെോള് േിങ്ങള് വിദയോഭയോസും ചെയ്യുെുചണ്ടങ്കില്, ഇതുവചര മുഴുവേോകിെ വര്ഷങ്ങള് കൂട്ടുക.
എ്ര വര്ട്ഷും(മുഴുവന് സമയതിനു രതുലയമായ) നിങ്ങള്ക്ക് ഔപൊര്ിക വിദ്യാഭയാസും ലഭിച്ച ?

BVQ_03.

ദെവോെി ചകോലലകണക് എന്റര് ചെയ്യുക
……………………………………………………….
0 എേിക് ഔ െോരിക വിദയോഭയോസമിലല.
“ര്ാ യതിന്വറ സവിജശഷമായ ഏറ്റവുും ഉയര്ട്ന വിദ്യാഭയാസ ബിര്ുദ്ും”
നിങ്ങള് ഇരുവവര് ജനടിയിട ള്ള ഏറ്റവുും ഉയര്ട്ന വിദ്യാഭയാസ രലും?

BVQ_04
1

അേൗ െോരിക വിദയോഭയോസും (എഴുതോേുും വോെികോേുും
അറിെോും)

2 പ്

5 ബിരുദും വചര
6 ബിരുദോേന്തര ബിരുദുംവചര

ോഥമിക തലും വചര

3 ടഹ സ്കൂള് വചര

7 ചതോഴിലധിഷ്ഠിതും

4 ഹയ്യര് ചസകന്ററി

0 േിരക്ഷരന് (എഴുതോേുും വോെികോേുും അറിെിലല )

"നിലവില് അവലെങ്കില് മുന്കാലത്, ശബളമുള്ള ജ ാലിയിര്ിര്ുനിട ജടാ അവലെങ്കില് ഒര്ിക്കലുും ശബളമുള്ള ജ ാലിയില്
ഇര്ുനിടിലെ "

ജ ാലി എനരുവകാട് ഞങ്ങള് ഉജേശിക്കുനത് ീവനക്കാര്നായി, സവയും വരാഴില് വെയ്യ നവര്ായി അവലെങ്കില് കുറഞ്ഞത്
ആഴ്െയില് ഒര്ു മണിക്കൂവറങ്കിലുും നിങ്ങള വട സവന്തും കുടുുംബതിന്വറ ബിസിനസ്സ് നടതുനവര്ായി വര്ുമാനമുള്ള ജ ാലി
വെയ്യ ക എനരാണ്. നിങ്ങല് നിലവില് രാല്കാലികമായ അസുഖ്ും/ കുടി നിക്കുജമ്പാള് മാരാപിരാക്കള്ക്ക് കിട ന അവധി/
അവധികാലും/ സമര്ും മുരലായ കാര്ണങ്ങളാല് രാല്കാലികമായി ശബളതിനായി ജ ാലിവെയ്യ നിവലെങ്കില്, ദ്യവായി
നിങ്ങള വട സാധാര്ണ വരാഴില് സാഹെര്യും പര്ാമര്ട്ശിക്കുക

നിലവില് നിങ്ങള് ശബളതിലാജണാ ജ ാലി വെയ്യ നത്, മുന്പ് ശബളതിനു ജ ാലി വെയ്ക്രിര്ുജനാ, അവലെങ്കില് ശബളും നല്കുന
ഓലിയില് നിങ്ങവളാര്ിക്കലുും ഇര്ുനിടിവലെ ?

BVQ_05

ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക

1

ഞോേിജെോള് ശബളമുള്ള ജ ോലിെിലോണ് (ദെവോെി BVQ_06-ല്
തുെരുക )

3

എേിചകോരികലുും ശബളമുള്ള ജ ോലി കിട്ടിെിട്ടിലല
(ദെവോെി BVQ_14-ല് തുെരുക )

ഇജെോള് ഞോന് ശബളമുള്ള ജ ോലിെില് അലല എെോല് മുന്പ്
2 ശബളമുള്ള ജ ോലിെില് ഇരുെിട്ടുണ്ട്(ദെവോെി BVQ_07-ല്
തുെരുക )
ആഴ്െയില് ജ ാലി വെയ്ക്ര മണിക്കൂറുകള്

BVQ_06

സാധാര്ണ ഒര്ു ആഴ്െയില് ഓവര്ട്ടടും ഉള്വെവട ശര്ാശര്ി എ്ര മണിക്കൂര്ട് നിങ്ങള് ശബളതിനായി ജ ാലി വെയ്യാറുട്? (
ഒനില് കൂടുരല് വരാഴില്ദ്ാരാവിനു ജവടി ജ ാലിവെയ്യ ജമ്പാള്, അവലെങ്കില് നിങ്ങള് ര്ട് ജപര്ുും ജ ാലിയുള്ളവര്ുും സവയും
വരാഴിലുള്ളവര്ുമാവണങ്കില്, ദ്യവായി നിങ്ങള് ജ ാലി വെയ്യ നരിന്വറ വമാതും മണിക്കൂറുകള് കണക്കാക്കുക) ( ''ദ്ിവജസജന''
ജൊദ്ിക്കാും അരിവന 7/6/5 -മായി ഹര്ിക്കുക )
ദ്യവായി എഴുരുക
ശരോശരി, ഞോന് ആഴ്െെില് ഓവര്ടെും ഉള്ചെചെ............. മണികൂര് ജ ോലി ചെയ്യോറുണ്ട്

"വരാഴില്പര്മായ ബന്ധും"
ഒനില് കൂടുരല് വരാഴില്ദ്ാരാവിനു ജവടി ജ ാലിവെയ്യ ജമ്പാള്, അവലെങ്കില് നിങ്ങള് ര്ട് ജപര്ുും ജ ാലിയുള്ളവര്ുും സവയും
വരാഴിലുള്ളവര്ുമാവണങ്കില് ദ്യവായി നിങ്ങള വട ്പധാന വരാഴില് പര്ാമര്ട്ശിക്കുക. നിങ്ങള് വിര്മിച്ച ആളാവണങ്കില്
അവലെങ്കില് ഇജൊള് ജ ാലി വെയ്യ നിവലെങ്കില്, ദ്യവായി നിങ്ങള വട ഒടുവിലവത ്പധാന വരാഴില് പര്ാമര്ട്ശിക്കുക.)
നിങ്ങവളാര്ു ീവനക്കാര്ന് അവലെങ്കില് സവയും വരാഴില് വെയ്യ ന ആള് അവലെങ്കില് സവന്തും കുടുുംബതിന്വറ ബിസിനസ്സ് നടതുക
ആയിര്ുജനാ/ ആജണാ

BVQ_07

(TN:'' കൂലി ീവനക്കാര്ന്” അവലെങ്കില് ''കൂലി വരാഴിലാളി'' ജപാവലയുള്ള ര്ാ യതിന്വറ സവിജശഷമായ പദ്ങ്ങള്
“ ീവനക്കാര്ന്” എനരിന്വറ അര്ട്ഥും വയക്തമാക്കുനരിനായി ഇവിവട ഉപജയാഗിക്കാും. ''സവര്ന്തമായി ജ ാലി വെയ്യ നവര്ട്'',
സവര്ന്ത വ്പാഫഷണലുകള്'' കൂടാവര സവന്തും അക്കൗടില് ജ ാലി വെയ്യ ന ഉതര്ും നല്കുന മറ്റ ള്ളവര്ട് എനിവവര്
ജപാവലയുള്ള പദ്ങ്ങള് സവയും വരാഴില് വെയ്യ നവര്ില് ഉള്വെടുനു.)
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
1 ഒരു

ീവേകോരന്

2 ജ ോലികോരിലലോത്ത സവെും ചതോഴില് ചെയ്യുെവര്
“സവയും വരാഴില് വെയ്യ നവര്ട്: എ്ര

3

ജ ോലികോരുള്ള സവെും ചതോഴില്
ചെയ്യുെവര്(ദെവോെി BVQ_08-ല് തുെരുക )

4

േിങ്ങളുചെ സവന്തും കുെുുംബത്തിന്ചറ ബിസിേസ്സ്
േെത്തുക

ീവനക്കാര്ുട്''

നിങ്ങവളാഴിച്ച് എ്ര ജ ാലിക്കാര്ട് നിങ്ങള്ക്കുടായിര്ുനു/ ഉട്? (BVQ_07-ല് ഓപ്ഷന് 3 രിര്വഞ്ഞടുതവജര്ാട് മാ്രും
ജൊദ്ിക്കുക)

BVQ_08

ദെവോെി എഴുതുക
……………………….. ീവേകോര്
"മറ്റ ള്ള
മറ്റ ള്ള

BVQ_09

ീവനക്കാവര് ജമല്ജനാടും നടതുക"
ീവനക്കാവര് ജമല്ജനാടും നട്തിയിട ജടാ/ നടതുനുജടാ?

(TN: ജമല്ജനാടും നടതുക എനാല് മറ്റ ള്ളവര്ുവട ജ ാലിയില് ജമല്ജനാടും നടതുകയുും ഉതര്വാദ്ിരവമുള്ളവര്ാവുകയുും
വെയ്യ ന ഒര്ു ജനരൃരവ ്പവൃതിയാവണനാണ് മനസ്സിലാജക്കടരാണ്.)
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
1 ഉണ്ട് (ദെവോെി BVQ_10-ല് തുെരുക )
2 ഇലല
"മറ്റ ള്ള

ീവനക്കാര്ുവട ജമല്ജനാടും നടതിയിട ള്ള എണ്ണും''

നിങ്ങള് എ്ര

BVQ_10

ീവക്കാവര് ജമല്ജനാടും നടതി/ നടതുനുട്?

ദെവോെി എഴുതുക
………………………..

ീവേകോര്

"ആദ്ായതിന്/ ആദ്ായകര്മലൊതരിനുള്ള സുംഘടനയുവട ഇനും"
ആദ്ായകര്മായ അവലെങ്കില് ആദ്ായകര്മലൊത സുംഘടനയ്ക്ക്ക് ജവടി നിങ്ങള് ജ ാലി വെയ്ക്രിട ജടാ/ വെയ്യ നുജടാ??

BVQ_11

(TN: ആവശയവമങ്കില് നിങ്ങള വട ര്ാ യതിന്വറ സവിജശഷമായ ഉദ്ാഹര്ണങ്ങള് നല്കിവകാട് ആദ്ായകര്മായ അവലെങ്കില്
ആദ്ായകര്മലൊത സുംഘടന വയക്തമാക്കിവകാടുക്കുക
.)
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
1

ആദോെകരമോെ ഒരു സുംഘെേയ്ക്ക് ജവണ്ടി ഞോന് ജ ോലി
ചെയ്ക്തിട്ടുണ്ട്/ ചെയ്യുെുണ്ട്.

2

ആദോെകരമോലലോത്ത ഒരു സുംഘെേയ്ക്ക് ജവണ്ടി ഞോന് ജ ോലി
ചെയ്ക്തിട്ടുണ്ട്/ ചെയ്യുെുണ്ട്.
'സുംഘടനയുവട ഇനും, വപാരു/ സവകാര്യ''

BVQ_12

നിങ്ങവളാര്ു വപാരു അവലെങ്കില് സവകാര്യ വരാഴില്ദ്ാരാവിനു ജവടി ജ ാലി വെയ്ക്രിട ജടാ/ വെയ്യ നുജടാ?
(TN: നിങ്ങള വട ര്ാ യതിന്വറ സവിജശഷമായ ഉദ്ാഹര്ണും നല്കി ആദ്ായകര്മായരുും ആദ്ായകര്മലൊതരുമായ സുംഘടനവയ
കുറിച്ച് ആവശയവമങ്കില് വയക്തമാക്കിവകാടുക്കുക.)
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
1 ച

ോതു ചതോഴില്ദോതോവ്

2 സവകോരയ ചതോഴില്ദോതോവ്

'വരാഴില് ഐ എസ്ത സി ഒ 1988''
നിങ്ങള വട വരാഴില് എന്താണ്/ എന്തായിര്ുനു- അരായത് നിങ്ങള വട ്പധാന ജ ാലിയുവട ജപര്ു അവലെങ്കില് ടടറ്റില് എന്താണ്/
എന്തായിര്ുനു? (ദ്യവായി കഴിയാവുനരുും വയക്തമായി എഴുരുകയുും വിവര്ിക്കുകയുും വെയ്യ ക)

BVQ_13a

എന്ചറ ചതോഴില് ................ആണ്/ ആെിരുെു.

നിങ്ങള വട ്പധാന ജ ാലിയില് മിക്കവാറുും നിങ്ങള്എന്ത് രര്തിലുള്ള ്പവൃതികളാണ് വെയ്യ നത്/ വെയ്ക്രിട ള്ളത് ?
(ദ്യവായി കഴിയാവുനരുും വയക്തമായി എഴുരുകയുും വിവര്ിക്കുകയുും വെയ്യ ക.)

BVQ_13b

ദെവോെി ഇവിചെ എഴുതുക ………………………………………
നിങ്ങള് ജ ാലി വെയ്യ ന/ വെയ്ക്രിര്ുന കമ്പനി / സുംഘടന എന്തുടാക്കുനു/ എന്തുടാക്കി- അരായത് നിങ്ങള വട ജ ാലിസ്ഥലത്
എന്ത് രര്തിലുള്ള നിര്ട്മ്മാണും/ ്പവൃതിയാണ് നടൊക്കുനത്/ നടൊക്കിയിട ള്ളത്? (ദ്യവായി കഴിയാവുനരുും വയക്തമായി
എഴുരുകയുും വിവര്ിക്കുകയുും വെയ്യ ക.)

BVQ_13c

ദെവോെി ഇവിചെ എഴുതുക ………………………………………
"്പധാന പദ്വി"
രാവഴ വകാടുതിട ള്ളവയില് ഏരാണ് നിങ്ങള വട ഇജൊഴവത സാഹെര്യും ഏറ്റവുും നനായി വിവര്ിക്കുനത്?

BVQ_14

നിങ്ങല് നിലവില് രാല്കാലികമായ അസുഖ്ും/ മാരാപിരാക്കള വട അവധി/ അവധികാലും/ സമര്ും മുരലായ കാര്ണങ്ങളാല്
രാല്കാലികമായി ശബളതിനായി ജ ാലിവെയ്യ നിവലെങ്കില്, ദ്യവായി നിങ്ങള വട സാധാര്ണ വരാഴില് സാഹെര്യും
പര്ാമര്ട്ശിക്കുക
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക

ശബളമുള്ള ജ ോലിെില് ( ീവേകോരേോെി, സവെും
1 ചതോഴിലില്, അചലലങ്കില് സവന്തും കുെുുംബത്തിന്ചറ ബിസിേസ്സ്
േെത്തുെതിേോെി)

6 വിരമിച്ചു

2

ചതോഴിലിലലോത്തവേുും ജ ോലി
അജേവഷിച്ചുചകോണ്ടിരികുെവേുും

7

3

വിദയോഭയോസത്തില് (ചതോഴില്ദോതോവ് ശബളും േല്കുെിലല),
അവധിെിലോചണങ്കില് ജ ോലുും സ്കൂളില്/ വിദയോര്ഥി/ ശിഷയ

9 മറ്റുള്ളവ

4 അപ്

രോര്ഹികജ ോലികള് ചെയ്യുക, വീട്, കുഞ്ഞുങ്ങള്
അചലലങ്കില് മറ്റു ആളുകചള ജേോകുക

ന്റീസ് അചലലങ്കില് ജപ്െയ്ക്േി

5 സ്ഥിരമോെി അസുഖും അചലലങ്കില് വികലോുംരന്
“സുസ്ഥിര്മായ പങ്കാളിതതില്
നിങ്ങള്വക്കാര്ു
വയ്ക്ക്കുനത്?

BVQ_15

ീവിക്കുക”

ീവിരപങ്കാളി അവലെങ്കില് സുസ്ഥിര്മായ പങ്കാളിയുജടാ, ഉവടങ്കില് നിങ്ങള് ഒജര് ഗൃഹും രവനയാജണാ പങ്ക്

(TN: ജകാമണ്- ജലാ സ്തപൗസ്ത ( ി ബി) ജപാവലയുള്ള ര്ാ യതിന്വറ സവിജശഷമായ പദ്ങ്ങള് "സുസ്ഥിര്മായ പങ്കാളി'' യുവട
അര്ട്ഥും വയക്തമാക്കുനരിനായി ഉപജയാഗിക്കാും.)
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
ഉണ്ട്, എേിചകോരു ീവിത ങ്കോളി/ ങ്കോളിെുണ്ട് മോപ്തമലല
1 ഞങ്ങള് ഒജര രൃഹമോണ് ങ്ക് വയ്ക്കുെത് (ദെവോെി BVQ_16ല് തുെരുക)

3

ഇലല, എേിചകോരു ീവിത ങ്കോളി/
(ദെവോെി BVQ_22-ല് തുെരുക)

ങ്കോളിെിലല

ഉണ്ട്, എേിചകോരു ീവിത ങ്കോളി/ ങ്കോളിെുണ്ട് ചക്ഷ
2 ഞങ്ങള് ഒജര രൃഹും ങ്ക് വയ്ക്കുെിലല (ദെവോെി -ല് തുെരുക
BVQ_16)
(സുസ്ഥിര് പങ്കാളി ആവണങ്കില്എ്രയുട്?

R32
1

ീവിരപങ്കാലി ഉള്വെവട) നിങ്ങള വട ഇജൊഴുള്ള

അേൗ െോരിക വിദയോഭയോസും (എഴുതോേുും വോെികോേുും
അറിെോും)

2 പ്

ോഥമിക തലും വചര

ീവിരപങ്കാളി/ പങ്കാളിയുവട വിദ്യാഭയാസും

5 ബിരുദും വചര
6 ബിരുദോേന്തര ബിരുദുംവചര

3 ടഹ സ്കൂള് വചര

7 ചതോഴിലധിഷ്ഠിതും

4 ഹയ്യര് ചസകന്ററി

0 േിരക്ഷരന് (എഴുതോേുും വോെികോേുും അറിെിലല )

നിങ്ങള വട

N33

ീവിരപങ്കാളി/പങ്കാളി

നിച്ചത് എജൊള്? (സുസ്ഥിര് പങ്കാളി ആവണങ്കില്-

ീവിരപങ്കാലി ഉള്വെവട

………………….
ഇജൊഴവത ബന്ധതിന്വറ കാലയളവ്:: (സുസ്ഥിര് പങ്കാളി ആവണങ്കില്-

N34

നിങ്ങള ും നിങ്ങള വട

ീവിരപങ്കാളി/ സുസ്ഥിര് പങ്കാളി ഒനിച്ച്

ീവിരപങ്കാലി ഉള്വെവട

ീവിക്കാന് രുടങ്ങിയിട് എ്രകാലമായി?

…………….വര്ഷും
" ീവിരപങ്കാളി, പങ്കാളി: നിലവില്, മുന്പ് അവലെങ്കില് ശബളമുള്ള ജ ാലിയില് ഒര്ിക്കലുമിലെ "

ജ ാലി എനരുവകാട് ഞങ്ങള് ഉജേശിക്കുനത് ീവനക്കാര്നായി, സവയും വരാഴില് വെയ്യ നവര്ായി അവലെങ്കില് കുറഞ്ഞത്
ആഴ്െയില് ഒര്ു മണിക്കൂവറങ്കിലുും അവന്/ അവള വട സവന്തും കുടുുംബതിന്വറ ബിസിനസ്സ് നടതുനവര്ായി വര്ുമാനമുള്ള
ജ ാലി വെയ്യ ക എനരാണ്. നിങ്ങല് നിലവില് രാല്കാലികമായ അസുഖ്ും/ കുടി നിക്കുജമ്പാള് മാരാപിരാക്കള്ക്ക് കിട ന
അവധി/ അവധികാലും/ സമര്ും മുരലായ കാര്ണങ്ങളാല് രാല്കാലികമായി ശബളതിനായി ജ ാലിവെയ്യ നിവലെങ്കില്, ദ്യവായി
അവന്/ അവള വട സാധാര്ണ വരാഴില് സാഹെര്യും പര്ാമര്ട്ശിക്കുക
നിങ്ങള വട ീവിരപങ്കാളി/പങ്കാളി ഇജൊള് ശബളതിനായിടാജണാ ജ ാലി വെയ്യ നത്, മുന്പ് അവന്/ അവള് ശബളതിനായി
ജ ാലി വെയ്ക്രിര്ുജനാ, അവലെങ്കില് അവന്/ അവള് ഒര്ിക്കലുും ശബളമുള്ള ജ ാലി വെയ്ക്രിടിവലെ?

BVQ_16

ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
1

അവന്/ അവള് ഇജെോള് ശബളമുള്ള ജ ോലിെിലോണുള്ളത്
(ദെവോെി BVQ_17-ല് തുെരുക)

3

അവന്/ അവള്ക് ഒരികലുും ശബളമുള്ള ജ ോലി
ഉണ്ടോെിരുെിലല(ദെവോെി BVQ_21-ല് തുെരുക)

അവന്/ അവള് ഇജെോള് ശബളമുള്ള ജ ോലിെില് അലല എെോല്
2 അവന്/ അവള് മുന്പ് അവന്/ അവള്ക് ശബളമുള്ള ജ ോലി
ഉണ്ടോെിരുെു. (ദെവോെി BVQ_18-ല് തുെരുക)
" ീവിരപങ്കാളി, പങ്കാളി: അഴ്െജരാറുും ജ ാലി വെയ്ക്ര മണികൂറുകള്"

BVQ_17

ഒര്ു സാധാര്ണ ആഴ്െയില് ഓവര്ട്ടടും ഉള്വെവട ശര്ാശര്ിഎ്ര മണിക്കൂര്ട് നിങ്ങള വട ീവിരപങ്കാളി/ പങ്കാളി ശബളതിനായി
വപാരുവവ ജ ാലി വെയ്യാറുട്? അവന്/ അവള് ഒനില് കൂടുരല് വരാഴില്ദ്ാരാവിനു ജവടി ജ ാലിവെയ്യ നുവടങ്കില് അരുും
ഉള്വെവട, അവലെങ്കില് അവന്/ അവള് ജ ാലിയുള്ളവര്ുും സവയും വരാഴിലുള്ളവര്ുമാവണങ്കില്, ദ്യവായി അവന്/ അവള് ജ ാലി
വെയ്യ നരിന്വറ വമാതും മണിക്കൂറുകള് കനക്കാക്കുക) ( ''ദ്ിവജസജന'' ജൊദ്ിക്കാും അരിവന 7/6/5 -മായി ഹര്ിക്കുക )
ദ്യവായി എഴുരുക
ശരോശരി അവന് / അവള് ഓവര് ടെും ഉള്ചെചെ ആഴ്െെില് --------------മണികൂര് ജ ോലി ചെയ്യുും
" ീവിരപങ്കാളി, പങ്കാളി: വരാഴില്പര്മായ ബന്ധും"
ഒനില് കൂടുരല് വരാഴില്ദ്ാരാവിനു ജവടി അവന്/ അവള് ജ ാലിവെയ്യ നുവടങ്കില്, അവലെങ്കില്അവന്/ അവള്
ജ ാലിയുള്ളവര്ുും സവയും വരാഴിലുള്ളവര്ുമാവണങ്കില് ദ്യവായിഅവന്/ അവള വട ്പധാന വരാഴില് പര്ാമര്ട്ശിക്കുക. അവന്/
അവള് വിര്മിച്ചവര്ട് ആവണങ്കില് അവലെങ്കില് ഇജൊള് ജ ാലി വെയ്യ നിവലെങ്കില്, ദ്യവായിഅവന്/ അവള വട ഒടുവിലവത
്പധാന വരാഴില് പര്ാമര്ട്ശിക്കുക.)

BVQ_18

നിങ്ങള വട ീവിരപങ്കാളി/ പങ്കാളി ഒര്ു ീവനക്കാര്ന് അവലെങ്കില് സവയും വരാഴില് വെയ്യ ന ആള് അവലെങ്കില് സവന്തും
കുടുുംബതിന്വറ ബിസിനസ്സ് നടതുക ആയിര്ുജനാ/ ആജണാ

(TN: '' ീവനക്കാര്ന്'' എന വാക്കിന്വറ അര്ട്ഥും വയക്തമാക്കുനരിനായി കൂലി ീവനക്കാര്ന്, അവലെങ്കില് കൂലി പണിക്കാര്ന്
ജപാവലയുള്ള ര്ാ യതിന്വറ സവിജശഷമായ പദ്ങ്ങള് ഇവിവട ഉപജയാഗിക്കാും.)
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
1 ഒരു

ീവേകോരന്

2 ജ ോലികോരിലലോത്ത സവെും ചതോഴില് ചെയ്യുെവര്
" ീവിരപങ്കാളി, പങ്കാളി: മറ്റ ള്ള
BVQ_19

നിങ്ങള വട

ീവനക്കാവര് ജമല്ജനാടും നടതുക"

ീവിരപങ്കാളി/പങ്കാളി എ്ര

3 ജ ോലികോരുള്ള സവെും ചതോഴില് ചെയ്യുെവര്
േിങ്ങളുചെ സവന്തും കുെുുംബത്തിന്ചറ ബിസിേസ്സ്
4
േെത്തുക

ീവക്കാവര് ജമല്ജനാടും നടതി/ നടതുനുട്?

(TN: ജമല്ജനാടും നടതുക എനാല് മറ്റ ള്ളവര്ുവട ജ ാലിയില് ജമല്ജനാടും നടതുകയുും ഉതര്വാദ്ിരവമുള്ളവര്ാവുകയുും
വെയ്യ ന ഒര്ു ജനരൃരവ ്പവൃതിയാവണനാണ് മനസ്സിലാജക്കടരാണ്.)
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക

1 ഉണ്ട്

2 ഇലല

“ ീവിരപങ്കാളി, പങ്കാളി: ''വരാഴില് ഐ എസ്ത സി ഒ 1988”
നിങ്ങള വട ീവിരപങ്കാളി/പങ്കാളിയുവട വരാഴില് എന്താണ്/ എന്തായിര്ുനു- അരായത് നിങ്ങള വട ്പധാന ജ ാലിയുവട ജപര്ു
അവലെങ്കില് ടടറ്റില് എന്താണ്/ എന്തായിര്ുനു?(ദ്യവായി കഴിയാവുനരുും വയക്തമായി എഴുരുകയുും വിവര്ിക്കുകയുും
വെയ്യ ക.)

BVQ_20a

അവന്/ അവളുചെ ചതോഴില് ................ആണ്/ ആെിരുെു
അവന്/ അവള വട വരാഴില് എന്താണ്/ എന്തായിര്ുനു- അരായത് അവന്/ അവള വട ്പധാന ജ ാലിയുവട ജപര്ു അവലെങ്കില്
പദ്വി എന്താണ്/ എന്തായിര്ുനു? (ദ്യവായി കഴിയാവുനരുും വയക്തമായി എഴുരുകയുും വിവര്ിക്കുകയുും വെയ്യ ക.)

BVQ_20b

ദെവോെി ഇവിചെ എഴുതുക ………………………………………
അവന്/ അവള് ജ ാലി വെയ്യ ന/ വെയ്ക്രിര്ുന കമ്പനി / സുംഘടന എന്തുടാക്കുനു/ എന്തുടാക്കി- അരായത് അവന്/ അവള വട
ജ ാലിസ്ഥലത് എന്ത് രര്തിലുള്ള നിര്ട്മ്മാണും/ ്പവൃതിയാണ് നടൊക്കുനത്/ നടൊക്കിയിട ള്ളത്? (ദ്യവായി
കഴിയാവുനരുും വയക്തമായി എഴുരുകയുും വിവര്ിക്കുകയുും വെയ്യ ക.)

BVQ_20c

ദെവോെി ഇവിചെ എഴുതുക ………………………………………

“ ീവിരപങ്കാളി, പങ്കാളി: ്പധാന പദ്വി"
രാവഴ വകാടുതിട ള്ളവയില് ഏരാണ് നിങ്ങള വട ീവിരപങ്കാളി/പങ്കാളിയുവട ഇജൊഴവത സാഹെര്യും ഏറ്റവുും നനായി
വിവര്ിക്കുനത്? അവന്/ അവള് നിലവില് രാല്കാലികമായ അസുഖ്ും/ മാരാപിരാക്കള വട അവധി/ അവധികാലും/ സമര്ും
മുരലായ കാര്ണങ്ങളാല് രാല്കാലികമായി ശബളതിനായി ജ ാലിവെയ്യ നിവലെങ്കില്, ദ്യവായി അവന്/ അവള വട സാധാര്ണ
വരാഴില് സാഹെര്യും പര്ാമര്ട്ശിക്കുക

BVQ_21

ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
ശബളമുള്ള ജ ോലിെില് ( ീവേകോരേോെി, സവെും
1 ചതോഴിലില്, അചലലങ്കില് സവന്തും കുെുുംബത്തിന്ചറ ബിസിേസ്സ്
േെത്തുെതിേോെി)
ചതോഴിലിലലോത്തവേുും ജ ോലി
2
അജേവഷിച്ചുചകോണ്ടിരികുെവേുും
3

6 വിരമിച്ചു
7

വിദയോഭയോസത്തില് (ചതോഴില്ദോതോവ് ശബളും േല്കുെിലല),
അവധിെിലോചണങ്കില് ജ ോലുും സ്കൂളില്/ വിദയോര്ഥി/ ശിഷയ

4 അപ്

രോര്ഹികജ ോലികള് ചെയ്യുക, വീട്, കുഞ്ഞുങ്ങള്
അചലലങ്കില് മറ്റു ആളുകചള ജേോകുക

9 മറ്റുള്ളവ

ന്റീസ് അചലലങ്കില് ജപ്െയ്ക്േി

5 സ്ഥിരമോെി അസുഖും അചലലങ്കില് വികലോുംരന്
'വരാഴിലാളി സുംഘടന അുംഗരവും''
BVQ_22

നിങ്ങള് എജൊവഴങ്കിലുും വരാഴിലാളി സുംഘടന അവലെങ്കില് സമാനമായ ഏവരങ്കിലുും സുംഘടനയുവട അുംഗമാജണാ അവലെങ്കില്
അുംഗമായിര്ുനിട ജടാ. ഉവടങ്കില് ഇജൊഴാജണാ അജരാ മുന്പായിര്ുജനാ?
(TN:''സുംഘടന അുംഗരവും'' എന വാക്കിന്വറ അര്ട്ഥും വയക്തമാക്കുനരിനായി ര്ാ യതിന്വറ സവിജശഷമായ പദ്ങ്ങള്
ഉപജയാഗിക്കാും.)
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
1 അചത, ഇജെോഴോണ്
2 അചത, മുന് ോെിരുെു എെോല് ഇജെോഴലല
“ര്ാ യതിന്വറ സവിജശഷമായ മരപര്മായ അുംഗീകര്ണും”

BVQ_23

3 ഇലല, ഒരികലുമിലല

നിങ്ങള് ഏവരങ്കിലുും മരതിന്വറ ഭാഗമാജണാ ഉവടങ്കില് നിങ്ങള് ഏത് മരതിന്വറ ഭാഗമാണ്?
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക

0

മതമിലല

6

മുസ്ീും

1

കോജത്തോലിക

7

ബുദ്ധമതസ്ഥര്

2

ജപ്

8

ഹിരുകള്

3

ഓര്ത്തജഡോക്സസ്

9

മറ്റുള്ള ഏഷയന് മതങ്ങള്

4

മറ്റുള്ള പ്കിസ്തയോേികള്

10

മറ്റുള്ള മതങ്ങള്

5

ോട്ടസ്റ്റന്്

ൂതര്

“മരപര്മായ ജസവനങ്ങളിവല ഹാ ര്ട്നിലവാര്ും”
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കലയാണ, മര്ണും ജപാലുള്ള ്പജരയക അവസര്ങ്ങളില് നിനുും മാറി നിങ്ങള് എ്ര രവണ മരപര്മായ ജസവനങ്ങളില്
പവങ്കടുക്കുനുട്?
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
1 ആഴ്െെില്

ല പ്

ോവശയും അചലലങ്കില്

ലജെോഴുും

5 വര്ഷത്തില്

ല തവണ

2 ആഴ്െെിചലോരികല്

6 വര്ഷത്തില് ഒരികല്

3 മോസത്തില് 2 അചലലങ്കില് 3 തവണ

7

4 മോസത്തിചലോരികല്

8 ഒരികലുമിലല

വര്ഷത്തിചലോരികല് എെ

തിവിചേകോള് കുറവ്

'മുകളില്- രാവഴ സവയാധാനും''
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നമ്മുവട സമൂഹതില്, മുകളിജലക്ക് ൊയ്ക് വുള്ള െില സുംഘങ്ങള ട് കൂടാവര രാജഴക്ക് ൊയ്ക് വുള്ള സുംഘവുമുട്. രാവഴ
നിനുും മുകളിജലക്ക് നീങ്ങുന ഒര്ു സ്തവകയിലാണ് രാവഴ വകാടുതിട ള്ളത്. ഈ സ്തവകയിലില് നിങ്ങള് സവയും നിങ്ങവള എവിവട
്പരിഷ്ഠിക്കുും
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
1 തോചഴ
6
2
7
3
8
4
9
5
10 മുകളില്
'കഴിഞ്ഞ വപാരു രിര്വഞ്ഞടുെില് ഉതര്ും പറയുന ആള് ജവാട് വെയ്ക്ജരാ?''
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ഇക്കാലത് െില ആള കള് ഒന് അവലെങ്കില് മവറ്റാര്ു കാര്ണതാല് ജവാട് വെയ്യ നിലെ . നിങ്ങള് കഴിഞ്ഞ 2009 -വല വപാരു
രിര്വഞ്ഞടുെില് (ജലാക് സഭ) ജവാട് വെയ്ക്ജരാ?
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
1 ഉവ്, ഞോന് ജവോട്ട് ചെയ്ക്തു ( ദെവോെി BVQ_27-ല് തുെരുക )
2 ഇലല, ഞോന് ജവോട്ട് ചെയ്ക്തിലല ( ദെവോെി BVQ_28-ല് തുെരുക )
0 കഴിഞ്ഞ തിരചഞ്ഞെുെില് ജവോട്ട് ചെയ്യോന് ഞോന് അര്ഹേലലോെിരുെു (ദെവോെി BVQ_28 -ല് തുെരുക )
“കഴിഞ്ഞ വപാരു രിര്വഞ്ഞടുെില് ജവാട് വെയ്ക്ര പാര്ട്ടി”
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2009 -വല വപാരുരിര്വഞ്ഞടുെിവന (ജലാക സഭ) കുറിച്ച് പിന്തിര്ിഞ്ഞ് െിന്തിക്കുജമ്പാള്, നിങ്ങള് ഏത് പാര്ട്ടിക്കാണ് ജവാട്
വെയ്ക്രത്?
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
1 ജകോണ്പ്രസ്സ് +
2 ബി ച
3 ഇെതു

5 തജേശീെ

ി+
ക്ഷ

ോര്ട്ടി

6 മറ്റുള്ളവ........ ( വയക്തമോകുക)
ോര്ട്ടികള്/ കമ്മയൂണിസ്റ്റ്

ോര്ട്ടി

0

റെോേോവിലല

4 മൂെോും മുെണി
“ര്ാ യസവിജശഷര: ര്ാ യതിന്വറ ഉത്ഭവും/ വുംശീയസുംഘും/ വുംശീയ ഐകയും/ കുടുുംബതിന്വറ ഉത്ഭവും”
അടുത ജൊദ്യും ടകകാര്യും വെയ്യ നത് ഉതര്ും പറയുന ആള വട വുംശീയ പശ്ചാതലവുമായി അവലെങ്കില് ഒര്ു വുംശീയ
സുംഘും/ സമൂഹതിന്വറ ഭാഗമായിര്ിക്കുനരിന്വറ അവജബാധവുമായി ബന്ധവെട ള്ള ര്ാ യതിന്വറ സവിജശഷമായ
ആശയവത കുറിച്ചാണ്.
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ദ്യവായി രാവഴ നല്കിയിട ള്ളവയില് ഏത് സുംഘും അവലെങ്കില് സുംഘങ്ങള വട ഭാഗമായിര്ിക്കുനരായി നിങ്ങള് സവയും
കര്ുരുനുവവന് സൂെിെിക്കുക.
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
1 ഹിരു: എസ് സി (
2 ഹിരു: എസ് െി(

ട്ടിക

ോതി/ ദളിത്

ട്ടിക വര്ഗും)

3 ഹിരു: ഒ ബി സി( മറ്റു

ിജെോക സമുദോെങ്ങള്)

7 മുസ്ീും: മറ്റുള്ളവ
8 പ്കിസ്തയോേികള്:

4 ഹിരു: ഉെര്െ കുലത്തിചല ഹിരുകള്

10 സികുകോര്:

5 മുസ്ീും: ഷിെ

11 സുകുകോര്: ദളിത്

6 മുസ്ീും: സുെി

േറല്

9 പ്കിസ്തയോേികള്: മറ്റുള്ളവ

0 മറ്റുള്ളവ

േറല്

'നിങ്ങള വട ഗൃഹതില് എ്ര ആള കള ട്''
<TN: കുടികവളയുും പിച്ചവവച്ച നടക്കുന കുഞ്ഞങ്ങവളയുും ജവര്ട്രിര്ിച്ചറിയുനരിനായി വയസ്സ് ഉപജയാഗിക്കാും- [സ്തകൂള്
്പായും]-നിങ്ങള വട ര്ാ യതിവല നിര്ട്ബന്ധിര വിദ്യാഭയാസതിന്വറ ആര്ുംഭവത അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിര്ട്ണ്ണയിക്കുനത്.
ഇന്തയയില് ്പാഥമിക വിദ്യാഭയാസും ആര്ുംഭിക്കുനരിനുള്ള നിര്ട്ബന്ധിര ്പായും 5 വയസ്സ് ആണ്. അരിനാല്, 5 വയസ്സിനുും 17
വയസ്സിനുും ഇടയിലുള്ളവവര് കുടികളായുും, അജര സമയും, 4 വയസ്സിനു രാവഴയുള്ളവവര് ''പിച്ചവച്ച നടക്കുനവര്ട്'' എനുും
പറയുനു.
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നിങ്ങവളയുും ജെര്ട്ത് ,കുടികള് ഉള്വെവട എ്ര ആള കള് വപാരുവവ നിങ്ങള വട ഗൃഹതില്

ീവിക്കുനുട്?

ദെവോെി ഇവിചെ എഴുതുക ………………………………………
BVQ_29a

്പായപൂര്ട്തിയായ എ്ര ജപര്ട് നിങ്ങള വട ഗൃഹതില്

ീവിക്കുനുട് ( 18 വയസ്സ ും അരിനു മുകളിലുും ്പായമുള്ളവര്ട്)?

ദെവോെി ഇവിചെ എഴുതുക ………………………………………
BVQ_30

5 വയസ്സിനുും 17 വയസ്സിനുും ഇടയിലുള്ള എ്ര കുടികള് നിങ്ങള വട ഗൃഹതില്

ീവിക്കുനുട്?

ദെവോെി ഇവിചെ എഴുതുക ………………………………………
BVQ_31

4 വയസ്സ് വവര്യുള്ള പിച്ചവവച്ച നടക്കുന എ്ര കുഞ്ഞുങ്ങള് നിങ്ങള വട ഗൃഹതില്

ീവിക്കുനുട്?

ദെവോെി ഇവിചെ എഴുതുക ………………………………………
“'വയക്തിപര്മായ വര്ുമാനും”
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നികുരികള്ക്കുും മറ്റ ള്ള കിഴിവുകള്ക്കുും മുന്പായി, നിങ്ങള വട സവന്തും മാസവര്ുമാനും ശര്ാശര്ി എ്രയാണ്?
(TN: ര്ാ യതിന്വറ സവിജശഷമായ കിഴിവുകള് ഉതര്ും നല്കുനവവര് ഓര്ട്മ്മിെിക്കുനരിനായി വിവര്ണപര്മായ കുറിെ്
ജെര്ട്ക്കാവുനരാണ്..)
ദെവോെി ഇവിചെ എഴുതുക ………………………………………(രൂ
“ഗാര്ട്ഹിക വര്ുമാനും”

) ( േിങ്ങള് ഒറ്റ രൃഹത്തിലോണ്

ീവികുെചതങ്കില്) ( ദെവോെി
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നികുരികള്ക്കുും മറ്റ ള്ള കിഴിവുകള്ക്കുും മുന്പായി, നിങ്ങള വട ഗൃഹതിവല വമാതും മാസവര്ുമാനും ശര്ാശര്ി എ്രയാണ്?
(TN: ര്ാ യതിന്വറ സവിജശഷമായ കിഴിവുകള് ഉതര്ും നല്കുനവവര് ഓര്ട്മ്മിെിക്കുനരിനായി വിവര്ണപര്മായ കുറിെ്
ജെര്ട്ക്കാവുനരാണ്..)
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ദെവോെി ഇവിചെ എഴുതുക ………………………………………( രൂ )
“നിയമപര്മായ പങ്കാളിതാവസ്ഥ”
നിങ്ങള വട ഇജൊഴവത നിയമപര്മായ വിവാഹാവസ്ഥ?
TN: '' സിവില് പാര്ട്ടണര്ട്ഷിെ്'' എനാല് വിവാഹും കഴിക്കാവര രവന നിയമനാസൃരമായ ഔപൊര്ികമായപങ്കാളിതമാണ്.
ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
1 വിവോഹിത/ വിവോഹിതന്

ീവിത ങ്കോളിെില് േിെുും വിവോഹജമോെേും
4 ജേെിെ/ എന്ചറ സിവില് ോര്ട്ടണറില് േിെുും
േിെമ രമോെി ജവര് ിരിഞ്ഞ

2 സിവില്

5

ോര്ട്ടണര്ഷിെ്

ീവിത ങ്കോളി/ സിവില് ോര്ട്ടണറില് േിെുും ജവര് ിരിഞ്ഞ (
3 എെോല് ഇജെോഴുും േിെമ രമോെി വിവോഹിതര്/ ഇജെോഴുും
േിെമ രമോെി സിവില് ോര്ട്ടണര്ഷിെില്)

ീവിത ങ്കോളി മരണചെട്ട/ സിവില്
മരണചെട്ട

ഞോചേോരികലുും വിവോഹും കഴിച്ചിരുെിലല /
6 ഒരികലുും ഒരു സിവില്
ോര്ട്ടണര്ഷിെിലോെിരുെിലല

“ ീവിക്കുന സ്ഥലും: നാഗര്ികും- ്ഗാമീണും”
BVQ_35

നിങ്ങള്

ീവിക്കുന സ്ഥലവത എങ്ങവന വിശദ്ീകര്ിക്കാന് ആ്ഗഹിക്കുും..

ഒര്ു കള്ളിയില് മാ്രും അടയാളവെടുതുക
1 ഒരു വല്ിയ നരരും
ഒരു വല്ിയ നരരത്തിന്ണ്ടറ ്പാത്പജദശും അണ്ടല്ലങ്കില്
2 അരിര്ത്തി
3 ഒരു ണ്ടെറിയ നരരും അണ്ടല്ങ്കില്പട്ടണും

ോര്ട്ടണര്

4 ഒരു ്രാമജദശും
5 ജദശണ്ടത്ത കൃഷിഭൂമി അണ്ടല്ലങ്കില്വീട്

