India
ISSP 2013 – National Identity III
Questionnaire
(Kannada)

2014 NATIONAL IDENTITY 2014 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತು
Q1 ಪ್ರ1

How close do you feel to the following places ? Being close means how attached do you feel to these places or how much emotionally
attached do you feel to these places or how much is your identity attached with these places? (Please choose one option) ನಿೀವು ಕೆಳಕಿಂಡ
ಸೆಳಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ುಟ ನಿಕಟ್ವಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಭಾವಿಸುತುೀರಿ ? ನಿಕಟ್ವಾಗಿರುವುದು ಎಿಂದರೆ ಈ ಸೆಳಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟರಮ್ಟ್ಟಟಗೆ ಹೊಿಂದಿಕೊಳುಳತುವೆ ಅಥವಾ ನಿೀವು ಈ ಸೆಳಗಳಿಗೆ
ಎಷ್ಟರಮ್ಟ್ಟಟಗೆ ಭಾವನಾತಮಕವಾಗಿ ಹೊಿಂದಿಕೆಯಾಗುತುೀರಿ ಅಥವಾ ಈ ಸೆಳಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಎಷ್ಟರಮ್ಟ್ಟಟಗೆ ಹೊಿಂದಿಕೆಯಾಗುತುದೆ ? ಎಿಂದಥಥ. (ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಆಯ್ಕಕಯನುು ಆರಿಸಿ)

Q1a ಪ್ರ1ಎ

Your town or city ನಿಮ್ಮ ಪ್ಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ನಗರ

1 Very close ಅತ್ಯಂತ್ ನಿಕಟ

Q1b ಪ್ರ1ಬಿ

Your State ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ

2 Close ನಿಕಟ

Q1c ಪ್ರ1ಸಿ

Q1d ಪ್ರ1ಡಿ

India ಭಾರತ

3 Not very close ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಿಲ್ಲ

South Asia ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಾಯ

4 Not close at all

ನಿಕಟವೆೀ ಇಲ್ಲ

99 Can’t choose ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಚವುದಿಲ್ಲ
Q2 ಪ್ರ2

Some people say that the following things are important for being truly Indian. Others say they are not important. How important do you
think each of the following is ………. ? (Please choose one option) ಒಬ್ಬ ನಿಜ್ವಾದ ಭಾರತೀಯ ಎನಿಸಿಕೊಳಳಲು ಈ ಕೆಳಕಿಂಡ ವಿಚಾರಗಳು ಅತಯಿಂತ ಪ್ರಮ್ುಖವಾಗಿವೆ
ಎಿಂದು ಕೆಲವರು ಹೆೀಳುತಾುರೆ . ಮ್ತೆು ಕೆಲವರು ಇವುಗಳು ಪ್ರಮ್ುಖವಾಗಿಲಿ ಎಿಂದು ಹೆೀಳುತಾುರೆ . ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುು ನಿೀವು ಎಷ್ುಟ ಪ್ರಮ್ುಖ ಎಿಂದು ಯೊೀಚ್ಚಸುವಿರಿ ....................?
(ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಆಯ್ಕಕಯನುು ಆರಿಸಿ)

Q2a ಪ್ರ2ಎ

to have been born in India ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜ್ನಿಸಿರುವುದು

Q2b ಪ್ರ2ಬಿ

to have Indian citizenship

Q2c ಪ್ರ2ಸಿ

to have lived in India for most of one’s life
ಕಳೆದಿರುವುದು

Q2d ಪ್ರ2ಡಿ

to be able to speak Hindi

Q2e ಪ್ರ2ಇ

to be a Hindu ಒಬ್ಬ ಹಿಂದು ಆಗಿರುವುದು

Q2f ಪ್ರ2ಎಫ್
Q2g ಪ್ರ2ಜ

ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ

ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಮ್ಥಥನಾಗಿರುವುದು

to respect Indian political institutions and laws ಭಾರತದ ರಾಜ್ನಿೀತ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳನುು ಮ್ತುು
ಕಾನೂನನುು ಗೌರವಿಸಲು

ಅತ್ಯಂತ್ ಪ್ರಮಚಖ

1 Very important
2 Fairly important

ತ್ಕೆಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಮಚಖವಾದಚದಾಗಿದೆ

3 Not very important

ಅತ್ಯಂತ್ ಪ್ರಮಚಖವಲ್ಲ

4 Not important at all

ಪ್ರಮಚಖವಾಗಿಯ್ಕೀ ಇಲ್ಲ

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಚವುದಿಲ್ಲ

99 Can’t choose

to feel Indian ಭಾರತೀಯ ಎಿಂಬ್ ಭಾವನೆಗಾಗಿ

Q2h ಪ್ರ2ಎಚ್ to have Indian ancestry
Q3 ಪ್ರ3

ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿರುವುದು

ಭಾರತೀಯ ಪ್ೂವಿಥಕರನುು ಹೊಿಂದಿರುವುದು

How much do you agree or disagree with the following statements? (Please choose one option) ಈ ಕೆಳಕಿಂಡ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುು ನಿೀವು ಎಷ್ಟರಮ್ಟ್ಟಟಗೆ
ಒಪ್ುಾತುೀರಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ುಾವುದಿಲಿ ? (ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಆಯ್ಕಕಯನುು ಆರಿಸಿ)

Q3a ಪ್ರ3ಎ

I would rather be a citizen of India than of any other country in the world ನಾನು
ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದಾದರು ಒಿಂದು ದೆೀಶ್ದವನಾಗಿರುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿರುತೆುೀನೆ

Q3b ಪ್ರ3ಬಿ

There are some things about India today that make me feel ashamed of India.
ಇಿಂದು ಭಾರತದ ಬ್ಗೆೆ ಇರುವ ಕೆಲವಿಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ನಾಚ್ಚಕೆಯನುು ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುತುವೆ .

1 Agree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ುುತೆತೀನೆ

Q3c ಪ್ರ3ಸಿ

The world would be a better place if people from other countries were more like
Indians. ಇತರೆ ದೆೀಶ್ಗಳ ಜ್ನರು ಭಾರತೀಯರಿಂತೆ ಇರುತುದದರೆ ವಿಶ್ವವೆೀ ಅತುಯತುಮ್ ತಾಣವಾಗಿರುತುತುು .

2 Agree ಒಪ್ುುತೆತೀನೆ

Q3d ಪ್ರ3ಡಿ

Generally speaking, India is a better country than most other countries
ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಹೆೀಳುವುದಾದರೆ ಭಾರತವು ಉಳಿದೆಲ್ಾಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೆೀಶ್ಗಳಿಗಿಿಂತಲೂ ಉತುಮ್ವಾದ ದೆೀಶ್ವಾಗಿದೆ

3

Q3e ಪ್ರ3ಇ

People should support their country even if the country is in the wrong. ದೆೀಶ್ವು
ತಪ್ಾಾಗಿದದರೂ ಸಹ ಪ್ರತಯೊಬ್ಬ ವಯಕ್ುಯೂ ಸಹ ತನು ದೆೀಶ್ಕೆಕ ಬೆಿಂಬ್ಲವನುು ನಿೀಡಬೆೀಕು .

4 Disagree ಒಪ್ುುವುದಿಲ್ಲ

When my country does well in international sports, it makes me proud to be
ನನು ದೆೀಶ್ವು ಅಿಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತುಮ್ ಪ್ರದಶ್ಥನ ತೊೀರಿದಾಗ ನನಗೆ ಭಾರತೀಯ
ಎನಿಸಿಕೊಳಳಲು ಹೆಮ್ಮಮಯಾಗುತುದೆ .

5 Disagree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ುುವುದಿಲ್ಲ

Q3f ಪ್ರ3ಎಫ್ Indian.
Q3g ಪ್ರ3ಜ

Q3h ಪ್ರ3ಎಚ್

I am often less proud of India than I would like to be. ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ನಾನು
ಭಾರತೀಯನಾಗಿರುವುದನುು ಬ್ಯಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮಮ ಪ್ಡುತೆುೀನೆ .
The world would be a better place if Indians acknowledged India's shortcomings.
ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತದ ಕೊರತೆಗಳನುು ಅಥಥಮಾಡಿಕೊಿಂಡರೆ ವಿಶ್ವವೆೀ ಒಿಂದು ಸುಿಂದರ ತಾಣವಾಗುತುದೆ .

Neither agree nor disagree
ಅಲ್ಲ

99 Can’t choose

ಒಪ್ುುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ುದಿರಚವುದೂ

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಚವುದಿಲ್ಲ

Q4 ಪ್ರ4

How proud are you of India in each of the following? (Please choose one option) ಈ ಕೆಳಕಿಂಡ ಪ್ರತಯೊಿಂದು ಹೆೀಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿೀವು ಭಾರತೀಯರೆಿಂದು
ಎಷ್ಟರ ಮ್ಟ್ಟಟಗೆ ಹೆಮ್ಮಮ ಪ್ಡುತುೀರಿ? (ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಆಯ್ಕಕಯನುು ಆರಿಸಿ)

Q4a ಪ್ರ4ಎ

the way democracy works

Q4b ಪ್ರ4ಬಿ

its political influence in the world ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನು ರಾಜ್ಕ್ೀಯ ಪ್ರಭಾವ

1 Very proud

Q4c ಪ್ರ4ಸಿ

India’s economic achievements ಭಾರತದ ಆರ್ಥಥಕ ಸ್ಾಧನೆಗಳು

2 Somewhat proud

Q4d ಪ್ರ4ಡಿ

its social security system ಇದರ ಸ್ಾಮಾಜಕ ಸುರಕ್ಷಾ ವಯವಸ್ೆೆ

3 Not very proud ಹೆಚ್ಚು ಹೆಮ್ಮೆಪ್ಡಚವುದಿಲ್ಲ

Q4e ಪ್ರ4ಇ

its scientific and technological achievements

4 Not proud at all ಹೆಮ್ಮೆಪ್ಡಚವುದೆೀ ಇಲ್ಲ

Q4f ಪ್ರ4ಎಫ್ its achievements in sports
Q4g ಪ್ರ4ಜ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವದ ಕಾಯಥನಿವಥಹಣೆಯ ರಿೀತ

ಇದರ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮ್ತುು ತಾಿಂತರಕ ಸ್ಾಧನೆಗಳು

ಇದರ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿಿನ ಸ್ಾಧನೆಗಳು

ಅತ್ಯಂತ್ ಹೆಮ್ಮೆಪ್ಡಚತೆತೀನೆ
ಸ್ವಲ್ುಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪ್ಡಚತೆತೀನೆ

99 Can’t choose ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಚವುದಿಲ್ಲ.

its achievements in the arts and literature ಕಲ್ೆ ಮ್ತುು ಸ್ಾಹತಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಾಧನೆ

Q4h ಪ್ರ4ಎಚ್ India’s armed forces ಭಾರತದ ಸ್ೆೈನಿಕ ಶ್ಕ್ು
Q4i ಪ್ರ4ಐ

its history ಇದರ ಇತಹಾಸ

Q4j ಪ್ರ4ಜೆ

its fair and equal treatment of all groups in society ಸಮಾಜ್ದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಾಿ ಗುಿಂಪ್ುಗಳನುು
ನಾಯಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಮ್ತುು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದು

Now we would like to ask a few questions about relations between India and other countries. ನಾವು ಈಗ ಭಾರತ ಮ್ತುು ಇತರ ದೆೀಶ್ಗಳ ನಡುವಿನ
ಸಿಂಬ್ಿಂಧದ ಕುರಿತಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೀಳಲು ಬ್ಯಸುತೆುೀವೆ .
Q5 ಪ್ರ5

How much do you agree or disagree with the following statements? (Please choose one option) ಈ ಕೆಳಕಿಂಡ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುು ನಿೀವು ಎಷ್ಟರಮ್ಟ್ಟಟಗೆ
ಒಪ್ುಾತುೀರಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ುಾವುದಿಲಿ ? (ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಆಯ್ಕಕಯನುು ಆರಿಸಿ)

Q5a ಪ್ರ5ಎ

India should limit the import of foreign products in order to protect its national
economy. ಭಾರತವು ತನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಥಕತೆಯನುು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳಲು ವಿದೆೀಶಿ ವಸುುಗಳ ಆಮ್ದನುು
ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಳಳಬೆೀಕು .

1 Agree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ುುತೆತೀನೆ

Q5b ಪ್ರ5ಬಿ

For certain problems, like environment pollution, international bodies should
have the right to enforce solutions. ಪ್ರಿಸರ ಮಾಲ್ಲನಯದಿಂತಹ ಕೆಲವು ನಿದಿಥಷ್ಟ ಸಮ್ಸ್ೆಯಗಳು
ಉದಭವಿಸಿದಾಗ ಅಿಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳು ಪ್ರಿಹಾರವನುು ಹುಡುಕ್ಕೊಡುವ ಹಕಕನುು ಹೊಿಂದಿರಬೆೀಕು .

2 Agree ಒಪ್ುುತೆತೀನೆ

Q5c ಪ್ರ5ಸಿ

India should follow its own interests, even if this leads to conflicts with other
nations. ಭಾರತವು ಇತರೆ ರಾಷ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ತನು ಆಸಕ್ುಗಳನುು ಪ್ಾಲ್ಲಸಬೆೀಕು .

3

Q5d ಪ್ರ5ಡಿ

Foreigners should not be allowed to buy land in India. ವಿದೆೀಶಿಯರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಭೂಮಿಯನುು ಖರಿೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು .

4 Disagree ಒಪ್ುುವುದಿಲ್ಲ

Q5e ಪ್ರ5ಇ

India's television should give preference to Indian films and programs. ಭಾರತದ
ದೂರದಶ್ಥನವು ಭಾರತೀಯ ಚಲನ ಚ್ಚತರಗಳಿಗೆ ಮಾತುು ಕಾಯಥಕರಮ್ಗಳಿಗೆ ಆದಯತೆಯನುು ನಿೀಡಬೆೀಕು .

5 Disagree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ುುವುದಿಲ್ಲ

Neither agree nor disagree
ಅಲ್ಲ

99 Can’t choose
Q6 ಪ್ರ6

ಒಪ್ುುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ುದಿರಚವುದೂ

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಚವುದಿಲ್ಲ

How much do you agree or disagree with the following statements? (Please choose one option) ಈ ಕೆಳಕಿಂಡ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುು ನಿೀವು ಎಷ್ಟರಮ್ಟ್ಟಟಗೆ
ಒಪ್ುಾತುೀರಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ುಾವುದಿಲಿ ? (ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಆಯ್ಕಕಯನುು ಆರಿಸಿ)

Q6a ಪ್ರ6ಎ

Large international companies are doing more and more damage to local
businesses in India. ಬ್ೃಹತಾುದ ಅಿಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸೆಳಿೀಯ ವಾಯಪ್ಾರ
ವಹವಾಟ್ಟನ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಹೆಚುಿ ಹೆಚುಿ ದುಷ್ಾರಿಣಾಮ್ಗಳನುು ಬಿೀರುತುವೆ .

1 Agree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ುುತೆತೀನೆ

Q6b ಪ್ರ6ಬಿ

Free trade leads to better products becoming available in India. ಮ್ುಕು ವಾಯಪ್ಾರವು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತುಯತುಮ್ವಾದ ಉತಾನುಗಳು ಲಭಯವಾಗುವಿಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

2 Agree ಒಪ್ುುತೆತೀನೆ

Q6c ಪ್ರ6ಸಿ

In general, India should follow the decisions of international organizations to
which it belongs, even if the government does not agree with them. ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ
ಹೆೀಳುವುದಾದರೆ , ಭಾರತವು , ಸಕಾಥರ ಒಪ್ಾದೆೀ ಇದದರೂ ಸಹ ತನಗೆ ಸಿಂಬ್ಿಂದಿಸಿದಿಂತೆ ಅಿಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳ ನಿರ್ಾಥರಗಳನುು ಪ್ಾಲನೆ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗುತುದೆ .

3

Q6d ಪ್ರ6ಡಿ

International organizations are taking away too much power from the Indian
government. ಅಿಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳು ಭಾರತ ಸಕಾಥರದಿಿಂದ ಅತಯಾದ ಅಧಿಕಾರವನುು
ಕಸಿದುಕೊಳುಳತುವೆ .

4 Disagree ಒಪ್ುುವುದಿಲ್ಲ

Q6e ಪ್ರ6ಇ

I feel more like a citizen of the world than of any country. ನನಗೆ ಯಾವುದೆೀ ಒಿಂದು
ದೆೀಶ್ದ ಪ್ರಜೆ ಎನಿಸಿಕೊಳುಳವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಜೆ ಎನಿಸಿಕೊಳಳಲು ಹೆಚುಿ ಹತವಾಗಿರುತುದೆ .

5 Disagree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ುುವುದಿಲ್ಲ

Neither agree nor disagree
ಅಲ್ಲ

99 Can’t choose

ಒಪ್ುುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ುದಿರಚವುದೂ

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಚವುದಿಲ್ಲ

Now we would like to ask a few questions about minorities in India. (Please choose one option) ನಾವು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಅಲಾಸಿಂಖ್ಾಯತರ ಬ್ಗೆೆ
ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೀಳ ಬ್ಯಸುತೆುೀವೆ . (ಯಾವುದಾದರೂ ಒಿಂದು ಆಯ್ಕಕಯನುು ಆರಿಸಿ)

Q 7 ಪ್ರ7

How much do you agree or disagree with the following statements? ಈ ಕೆಳಕಿಂಡ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುು ನಿೀವು ಎಷ್ಟರಮ್ಟ್ಟಟಗೆ ಒಪ್ುಾತುೀರಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ುಾವುದಿಲಿ ?

It is impossible for people who do not share India's customs and traditions to
become fully Indian. ಯಾವ ವಯಕ್ುಗಳು ಭಾರತದ ಸಿಂಸೃತ ಮ್ತುು ಸಿಂಪ್ರದಾಯಗಳನುು
ಹಿಂಚ್ಚಕೊಳುಳವುದಿಲಿವೀ ಅಿಂಥವರು ಸಿಂಪ್ೂಣಥವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಎನಿಸಿಕೊಳುಳವುದಿಲಿ .

Q7a ಪ್ರ7ಎ

Ethnic minorities should be given government assistance to preserve their
customs and traditions. ಸ್ಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಲಾಸಿಂಖ್ಾಯತರಿಗೆ ಅವರ ಸಿಂಸೃತ ಮ್ತುು ಸಿಂಪ್ರದಾಯವನುು
ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಳಲು ಸಕಾಥರವು ಬೆಿಂಬ್ಲವನುು ನಿೀಡಬೆೀಕು .

Q7b ಪ್ರ7ಬಿ

2 Agree ಒಪ್ುುತೆತೀನೆ
3

Neither agree nor disagree
ಅಲ್ಲ

ಒಪ್ುುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ುದಿರಚವುದೂ

4 Disagree ಒಪ್ುುವುದಿಲ್ಲ
5 Disagree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ುುವುದಿಲ್ಲ
99 Can’t choose

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಚವುದಿಲ್ಲ

Some people say that it is better for a country if different racial and ethnic groups maintain their distinct customs and traditions. Others
say that it is better if these groups adapt and blend into the larger society. Which of these views comes closer to your own? ವಿವಿಧ ಸಿಂಸೃತ
ಮ್ತುು ಸಿಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸಮ್ುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನುು ಮ್ತುು ಪ್ದಧತಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಒಿಂದು ದೆೀಶ್ದ ಹತದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಿಂದ ಒಳೆಳಯದು ಎಿಂದು ಕೆಲವರು
ಹೆೀಳುತಾುರೆ . ಆದರೆ ಮ್ತೆು ಕೆಲವರು ಈ ಸಮ್ುದಾಯಗಳು ಬ್ಹು ಸಿಂಖ್ಾಯತ ಸಮಾಜ್ದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಬೆೀಕು ಮ್ತುು ವಿಲ್ಲೀನವಾಗಬೆೀಕು ಎಿಂದು ಅಭಿಪ್ಾರಯ ಪ್ಡುತಾುರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ
ವೆೈಯಕ್ುಕವಾಗಿ ಯಾವುವು ಸೂಕು ಎಿಂದು ನಿೀವು ಅಭಿಪ್ಾರಯಪ್ಡುತುೀರಿ ?

Q8 ಪ್ರ8

It is better for society if groups maintain their distinct customs and traditions.
1 ಸ್ಮಚದಾಯಗಳು ತ್ಮೆದೆೀ ಆದ ಸ್ಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ಚತ ಪ್ದಧತಗಳನ್ಚು ಅನ್ಚಸ್ರಿಸ್ಚವುದರೆ ಸ್ಮಾಜಕ್ೆೆ
ಉತ್ತಮ.

2

Q9 ಪ್ರ9

1 Agree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ುುತೆತೀನೆ

98 Don’t know ತಳಿದಿಲ್ಲ

It is better if groups adapt and blend into the larger society. ಸ್ಮಚದಾಯಗಳು ಬಹಚ
ಸ್ಂಖ್ಾಯತ್ ಸ್ಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ್ರೆ ಮತ್ಚತ ವಿಲೀನ್ಗೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ.
There are different opinions about immigrants from other countries living in India. (By “immigrants” we mean people who come to settle
in India. ) How much do you agree or disagree with each of the following statements? (Please choose one option) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತುರುವ ಇತರೆ
ದೆೀಶ್ಗಳ ವಲಸಿಗರ ಬ್ಗೆೆ ವಿಭಿನುವಾದ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳಿವೆ . (“ವಲಸಿಗರು” ಎಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ೆಸಲು ಬ್ಿಂದಿರುವ ಜ್ನರು ಎಿಂದಥಥ) ಈ ಕೆಳಕಿಂಡ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುು ನಿೀವು
ಎಷ್ಟರಮ್ಟ್ಟಟಗೆ ಒಪ್ುಾತುೀರಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ುಾವುದಿಲಿ ? (ಯಾವುದಾದರೂ ಒಿಂದು ಆಯ್ಕಕಯನುು ಆರಿಸಿ)

Q9a ಪ್ರ9ಎ

Immigrants increase crime rates. ವಲಸಿಗರಿಿಂದ ಹಿಂಸ್ಾತಮಕ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗಳ ದರ ಹೆಚಾಿಗಿದೆ .

Q9b ಪ್ರ9ಬಿ

Immigrants are generally good for India's economy. ವಲಸಿಗಳು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಭಾರತದ
ಆರ್ಥಥಕತೆಗೆ ಉತುಮ್ರಾಗಿದಾದರೆ .

1 Agree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ುುತೆತೀನೆ

Q9c ಪ್ರ9ಸಿ

Immigrants take jobs away from people who were born in India. ವಲಸಿಗರು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜ್ನಿಸಿದ ಜ್ನರಿಗೆ ಸಿಗಬೆೀಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನುು ಕ್ತುುಕೊಳುಳತಾುರೆ .

2 Agree ಒಪ್ುುತೆತೀನೆ

Q9d ಪ್ರ9ಡಿ

Immigrants improve Indian society by bringing new ideas and cultures. ವಲಸಿಗರು
ಹೊಸ ಯೊೀಜ್ನೆಗಳನುು ಮ್ತುು ಸಿಂಸೃತಯನುು ತರುವ ಮ್ೂಲಕಭಾರತದ ಸಮಾಜ್ವನುು ಸುರ್ಾರಿಸುತುದಾದರೆ .

3

Q9e ಪ್ರ9ಇ

India's culture is generally undermined by immigrants. ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ವಲಸಿಗರಿಿಂದ
ಭಾರತದ ಸಿಂಸೃತ ಅಲಕ್ಷಯಕೊಕಳಗಾಗಿದೆ .

4 Disagree ಒಪ್ುುವುದಿಲ್ಲ

Legal immigrants to India who are not citizens should have the same rights as

Q9f ಪ್ರ9ಎಫ್ Indian citizens. ಕಾನೂನುಬ್ದಧ ವಲಸಿಗರಾಗಿ ಭಾರತಕೆಕ ಬ್ಿಂದವರು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಲಿದೆೀ ಇದದರೂ
ನಾಗರಿಕರ ಹಕುಕಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರಬೆೀಕು .

Q9g ಪ್ರ9ಜ

India should take stronger measures to exclude illegal immigrants. ಭಾರತವು
ಅನಧಿಕೃತ ವಲಸ್ೆಗಾರರನುು ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರಬ್ಲವಾದ ಕರಮ್ಗಳನುು ಕೆೈಗೊಳಳಬೆೀಕು .

Neither agree nor disagree
ಅಲ್ಲ

ಒಪ್ುುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ುದಿರಚವುದೂ

5 Disagree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ುುವುದಿಲ್ಲ

99 Can’t choose

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಚವುದಿಲ್ಲ

Legal immigrants should have equal access to public education as Indian citizens.

Q9h ಪ್ರ9ಎಚ್ ಕಾನೂನುಬ್ದಧ ವಲಸ್ೆಗಾರರರು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಂತೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ಾವಥಜ್ನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನುು
ಪ್ಡೆದುಕೊಳಳಬೆೀಕು .

Q10 ಪ್ರ10

Do you think the number of immigrants to India nowadays should be… ಇತುೀಚ್ಚನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕೆಕ ಬ್ರುವ ವಲಸಿಗರ ಸಿಂಖ್ೆಯ ಏನಾಗುತುದೆ ಎಿಂದು ನಿೀವು
ಆಲ್ೊೀಚ್ಚಸುವಿರಿ ..............
1 increased a lot ಬಹಳಷ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚುದೆ

4 reduced a little ಸ್ವಲ್ುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿದೆ

2 increased a little ಸ್ವಲ್ುಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುದೆ

5 reduced a lot ಬಹಳಷ್ಚಿ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿದೆ

3 remain the same as it is ಹಂದಿನ್ಂತೆಯ್ಕೀ ಇದೆ

99 Can’t choose

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಚವುದಿಲ್ಲ

Which of these statements about immigrants comes closest to your view ? ವಲಸಿಗರ ಬ್ಗೆೆ ಇರುವ ಈ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ಾರಯಕೆಕ
ಹತುರವೆನಿಸಿದೆ?

Q11 ಪ್ರ11

Immigrants should retain their culture of origin and not adopt India's culture.
1 ವಲ್ಸಿಗರಚ ತ್ಮೆ ಮೂಲ್ ಸ್ಂಸ್ೃತಯನ್ಚು ಉಳಿಸಿಕ್ೊಳಳಬೆೀಕಚ ಮತ್ಚತ ಭಾರತ್ದ ಸ್ಂಸ್ೃತಯನ್ಚು
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊಳಳಬಾರದಚ.
Immigrants should retain their culture of origin and also adopt India’s culture.
2 ವಲ್ಸಿಗರಚ ತ್ಮೆ ಮೂಲ್ ಸ್ಂಸ್ೃತಯನ್ಚು ಉಳಿಸಿಕ್ೊಳಳಬೆೀಕಚ ಮತ್ಚತ ದರ ಜೊತೆಯಲಲ ಭಾರತ್ದ
ಸ್ಂಸ್ೃತಯನ್ಚು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊಳಳಬೆೀಕಚ.

Immigrants should give up their culture of origin and
3 adopt India’s culture. ವಲ್ಸಿಗರಚ ತ್ಮೆ ಸ್ಂಸ್ೃತಯನ್ಚು
ಬಿಟಚಿಬಿಡಬೆೀಕಚ ಮತ್ಚತ ಭಾರತ್ದ ಸ್ಂಸ್ೃತಯನ್ಚು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊಳಳಬೆೀಕಚ.

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಚವುದಿಲ್ಲ

99 Can’t Choose

How proud are you of being Indian ? (Please choose one option) ನಿೀವು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಎಷ್ಟರಮ್ಟ್ಟಟಗೆ ಹೆಮ್ಮಮಪ್ಡುತುೀರಿ ? (ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಆಯ್ಕಕಯನುು
ಆರಿಸಿ)

Q12 ಪ್ರ12

1 Very proud ಅತ್ಯಂತ್ ಹೆಮ್ಮೆ

4 Not proud at all ಹೆಮ್ಮೆಪ್ಡಚವುದೆೀ ಇಲ್ಲ

2 Somewhat proud ಸ್ವಲ್ುಮಟ್ಟಿನ್ ಹೆಮ್ಮೆ

5 I am not Indian

3 Not very proud ಹೆಚ್ಚು ಹೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ

ನಾನ್ಚ ಭಾರತೀಯನ್ಲ್ಲ

99 Can’t choose ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಚವುದಿಲ್ಲ

How much do you agree or disagree that strong patriotic feelings in India ? (Please choose one option) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬ್ಲವಾದ ದೆೀಶ್ಭಕ್ುಯ
ಭಾವನೆಗಳು ಇವೆ ಎಿಂಬ್ುದನುು ನಿೀವು ಎಷ್ಟರಮ್ಟ್ಟಟಗೆ ಒಪ್ುಾತುೀರಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ುಾವುದಿಲಿ ? (ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಆಯ್ಕಕಯನುು ಆರಿಸಿ)

Q13 ಪ್ರ13

Q13a ಪ್ರ13 strengthen India's place in the world. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಾೆನವನುು ಬ್ಲಪ್ಡಿಸಿದೆ.

1 Agree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ುುತೆತೀನೆ

Q13b ಪ್ರ13 lead to intolerance in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸಹಷ್ುುತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ .

2 Agree ಒಪ್ುುತೆತೀನೆ

Q13c ಪ್ರ13 are needed for India to remain united. ಭಾರತವನುು ಏಕ್ೀಕೃತವಾಗಿಡಲು ಅಗತಯವಾಗಿದೆ .

3

Q13d ಪ್ರ13

lead to negative attitudes towards immigrants in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರ ಬ್ಗೆೆ
ನಕಾರಾತಮಕ ರ್ೊೀರಣೆಯನುು ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುತುದೆ .

Neither agree nor disagree
ಅಲ್ಲ

ಒಪ್ುುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ುದಿರಚವುದೂ

4 Disagree ಒಪ್ುುವುದಿಲ್ಲ
5 Disagree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ುುವುದಿಲ್ಲ
99 Can’t choose

Q14 ಪ್ರ14

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಚವುದಿಲ್ಲ

Are you a citizen of India ? ನಿೀವು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರೆೀ ?
1 Yes ಹೌದಚ
2 No ಇಲ್ಲ
At the time of your birth, were both, one, or neither of your parents citizens of India ? ನಿಮ್ಮ ಜ್ನನದ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೀಷ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಅಥವಾ
ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದದರೆೀ ?

Q15 ಪ್ರ15

1 Both were citizens of India ಇಬಬರೂ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಚ
2 Only father was a citizen of India

Q15a ಪ್ರ15ಎ

ತ್ಂದೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದದರಚ

3

Only mother was a citizen of India ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ
ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದದರಚ

4

Neither parent was a citizen of India ಇಬಬರೂ ಭಾರತ್ದ
ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಲಲ್ಲ

At the time of your birth, which country's citizen was your father ? (Note: Country means the nation as a whole, not state , district etc.) ನಿಮ್ಮ
ಜ್ನನದ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ , ನಿಮ್ಮ ತಿಂದೆ ಯಾವ ದೆೀಶ್ದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದದರು ? (ಗಮ್ನಿಸಿ: ದೆೀಶ್ ಎಿಂದರೆ ಪ್ೂಣಥವಾದ ರಾಷ್ರವಾಗಿದುದ , ಅದು ರಾಜ್ಯ, ಜಲ್ೆಿ ಇನಾಯವುದೆೀ ಅಲಿ.)
Please write the name of the country ……………… ದಯವಿಟ್ುಟ ದೆೀಶ್ದ ಹೆಸರನುು ಬ್ರೆಯಿರಿ .........................

Q15b ಪ್ರ15ಬಿ

At the time of your birth, which country's citizen was your mother ? (Note: Country means the nation as a whole, not state , district etc.)
ನಿಮ್ಮ ಜ್ನನದ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ , ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವ ದೆೀಶ್ದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದದರು ? (ಗಮ್ನಿಸಿ: ದೆೀಶ್ ಎಿಂದರೆ ಪ್ೂಣಥವಾದ ರಾಷ್ರವಾಗಿದುದ , ಅದು ರಾಜ್ಯ, ಜಲ್ೆಿ ಇನಾಯವುದೆೀ ಅಲಿ.)
Please write the name of the country ……………… ದಯವಿಟ್ುಟ ದೆೀಶ್ದ ಹೆಸರನುು ಬ್ರೆಯಿರಿ .........................

Q16 ಪ್ರ16

How much have you heard or read about SAARC ? ನಿೀವು ಸ್ಾರ್ಕಥ ಬ್ಗೆೆ ಎಷ್ಟರಮ್ಟ್ಟಟಗೆ ಕೆೀಳಿರುವಿರಿ ಅಥವಾ ಓದಿರುವಿರಿ?
1 A lot ಬಹಳಷ್ಚಿ
2 Quite a bit ಸ್ವಲ್ು ಮಟ್ಟಿಗೆ
3 Not much ಹೆಚೆುೀನ್ಚ ಇಲ್ಲ

4 Nothing at all ಏನ್ೂ ತಳಿದಿಲ್ಲ
99 Can’t choose ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಚವುದಿಲ್ಲ

If “Nothing at all” to Q 16, the rest of the optional items should be skipped.
ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಕೆೀಳುವಿಂತಲಿ .
Q17 ಪ್ರ17

Generally speaking, would you say that India benefits or does not benefit from being a member of SAARC ? (Non-members “would benefit”
or “would not benefit”) ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ , ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು ಸ್ಾರ್ಕಥ ನ ಸದಸಯತವ ಪ್ಡೆದು ಅದರಿಿಂದ ಪ್ರಯೊೀಜ್ನ ಪ್ಡೆದಿದೆಯ್ಕೀ ಅಥವಾ ಇಲಿವೆೀ
ಎಿಂದು ತಳಿಸಿ? (ಸದಸಯರಲಿದವರು “ಪ್ರಯೊೀಜ್ನ ಪ್ಡೆಯುವರು ” ಅಥವಾ “ಪ್ರಯೊೀಜ್ನ ಪ್ಡೆಯಲ್ಾರರು ”)
1 Greatly benefits ಅತ್ಯಂತ್ ಪ್ರಯ್ಕೂೀಜನ್ಕ್ಾರಿ

5 Does not benefit at all ಪ್ರಯ್ಕೂೀಜನ್ ಇಲ್ಲವೆೀ ಇಲ್ಲ

2 Largely benefits ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯ್ಕೂೀಜನ್ಕ್ಾರಿ

98 Don’t know ತಳಿದಿಲ್ಲ

3 Somewhat benefits ಸ್ವಲ್ುಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯ್ಕೂೀಜನ್

97 Have never heard of SAARC ಸಾರ್ಕ್ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೀಳಿಯ್ಕೀ ಇಲ್ಲ

4 Benefits only a little
Q18 ಪ್ರ18

ಪ್ರ 16ರ ಪ್ರತಕ್ರಯ್ಕ ಒಿಂದು ವೆೀಳೆ "ಏನೂ ತಳಿದಿಲಿ" ಎಿಂದಾದರೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಾಿ

ಅತ್ಯಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಪ್ರಯ್ಕೂೀಜನ್

How strongly do you agree or disagree with the following statement? (Please choose one option) ಈ ಕೆಳಕಿಂಡ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುು ನಿೀವು ಎಷ್ಟರ ಮ್ಟ್ಟಟಗೆ
ಬ್ಲವಾಗಿ ಒಪ್ುಾತುೀರಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ುಾವುದಿಲಿ ? (ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಆಯ್ಕಕಯನುು ಆರಿಸಿ)
1 Agree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ುುತೆತೀನೆ
2 Agree ಒಪ್ುುತೆತೀನೆ
India should follow SAARC decisions, even if it does not agree with them. ಭಾರತವು
ತನಗೆ ಒಪ್ಪಾಗೆ ಇಲಿದೆೀ ಇದದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಾರ್ಕಥ ನ ನಿರ್ಾಥರಗಳನುು ಪ್ಾಲ್ಲಸಬೆೀಕು .

3

Neither agree nor disagree
ಅಲ್ಲ

ಒಪ್ುುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ುದಿರಚವುದೂ

4 Disagree ಒಪ್ುುವುದಿಲ್ಲ
5 Disagree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ುುವುದಿಲ್ಲ
99 Can’t choose

Q19 ಪ್ರ19

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಚವುದಿಲ್ಲ

Generally, do you think that SAARC should have... much more, more, as much, less, or much less power than the national governments of its
member states? ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ , ಸ್ಾರ್ಕಥ ತನು ಸದಸಯ ರಾಷ್ರಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಕಾಥರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಅತೀ ಹೆಚುಿ, ಹೆಚುಿ, ಅದರಷ್ೆಟೀ, ಕಡಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ಬ್ಹಳ ಕಡಿಮ್ಮ
ಅಧಿಕಾರವನುು ಹೊಿಂದಿದೆ ಎಿಂದು ನಿೀವು ಭಾವಿಸುವಿರಾ ?
1 Much more ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು

4 Less ಕಡಿಮ್ಮ

2 More ಹೆಚ್ಚು

5 Much less ಬಹಳ ಕಡಿಮ್ಮ

3 As much ಅದರಷೆಿೀ

99 Can’t choose ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಚವುದಿಲ್ಲ

[For current SAARC members only] [ಪ್ರಸುುತ ಸ್ಾರ್ಕಥ ಸದಸಯರಿಗೆ ಮಾತರ]
Q21 ಪ್ರ21

If there were a referendum / vote today to decide whether India does or does not remain a member of SAARC, would you vote in favor or
would you vote against? ಭಾರತ ಸ್ಾರ್ಕಥ ನ ಸದಸಯದಲ್ಲಿ ಮ್ುಿಂದುವರೆಯಬೆೀಕೆ ಅಥವಾ ಬೆೀಡವೆೀ ಎಿಂದು ನಿಧಥರಿಸಲು ಒಿಂದು ವೆೀಳೆ ಜ್ನಮ್ತ ಸಿಂಗರಹ ಇದದಲ್ಲಿ/ ಇಿಂದೆೀ ಮ್ತದಾನ
ಇದದಲ್ಲಿ, ನಿೀವು ಈ ವಿಷ್ಯದ ಪ್ರವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಮ್ತವನುು ಚಲ್ಾಯಿಸುವಿರಾ ?
1 Vote in favor ಪ್ರವಾಗಿ ಮತ್
2 Vote against ವಿರಚದಧ ಮತ್

99 Can’t choose ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಚವುದಿಲ್ಲ
ಜ್ನಸ್ಾಿಂಖ್ಯಯಕ
"ಪ್ರತಕ್ರಯ್ಕದಾರರ ಲ್ಲಿಂಗ"
BVQ_01.

ಲ್ಲಿಂಗ , ನಿೀವು …
1 ಪ್ುರಚಷ್
2 ಮಹಳೆ
"ಪ್ರತಕ್ರಯ್ಕದಾರರ ಪ್ಾರಯ"

BVQ_02

ನಿೀವು ಯಾವಾಗ ಜ್ನಿಸಿದಿರಿ? (ದಯವಿಟ್ುಟ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ನನದ ವಷ್ಥವನುು ಬ್ರೆಯಿರಿ (ವಷ್ಥವನುು ನಾಲುಕ ಅಿಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ)
……………/………………/………………/…………………..
“ಶಿಕ್ಷಣ I: ಶ್ಾಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ ವಷ್ಥಗಳು”
ಎಲ್ಾಿ ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಮ್ತುು ಮಾಧಯಮಿಕ ಶ್ಾಲ್ೆ, ಯೂನಿವಸಿಥಟ್ಟ ಮ್ತುು ಇತರೆ ಸ್ಾುತಕೊೀತುರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ೂಣಥ-ಕಾಲ್ಲಕ ವೃತುಪ್ರ ತರಬೆೀತಯನುು ಸ್ೆೀರಿಸಿ, ಆದರೆ ಪ್ುನರಾವತಥತ ವಷ್ಥಗಳನುು
ಸ್ೆೀರಿಸಬೆೀಡಿ . ನಿೀವು ಪ್ರಸುುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ಡೆಯುತುದದರೆ , ನಿೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ೂರೆೈಸಿದ ವಷ್ಥಗಳನುು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿ.

BVQ_03.

ನಿೀವು ಎಷ್ುಟ ವಷ್ಥಗಳ ಕಾಲ (ಪ್ೂಣಥಕಾಲ್ಲಕಕೆಕ ಸಮ್ನಾದ) ಔಪ್ಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ಪ್ಡೆದಿರಿ?
ಎಲ್ಾಿ ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಮ್ತುು ಮಾಧಯಮಿಕ ಶ್ಾಲ್ೆ, ಯೂನಿವಸಿಥಟ್ಟ ಮ್ತುು ಇತರೆ ಸ್ಾುತಕೊೀತುರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ೂಣಥ-ಕಾಲ್ಲಕ ವೃತುಪ್ರ ತರಬೆೀತಯನುು ಸ್ೆೀರಿಸಿ, ಆದರೆ ಪ್ುನರಾವತಥತ ವಷ್ಥಗಳನುು
ಸ್ೆೀರಿಸಬೆೀಡಿ . ನಿೀವು ಪ್ರಸುುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ಡೆಯುತುದದರೆ , ನಿೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ೂರೆೈಸಿದ ವಷ್ಥಗಳನುು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿ.
ದಯವಿಟಚಿ ವಷ್್ಗಳ ಸ್ಂಖ್ೆಯಯನ್ಚು ನ್ಮೂದಿಸಿ ………………………………………….
0 ನಾನ್ಚ ಔಪ್ಚಾರಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ಚು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

"ದೆೀಶ್-ನಿದಿಥಷ್ಟ ಪ್ೂಣಥಗೊಳಿಸಿದ ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ದವಿ"
ನಿೀವು ಗಳಿಸಿದ ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮ್ಟ್ಟ ಯಾವುದು?

BVQ_04

ನಿೀವುಪ್ ಪ್ಡೆದ ಗರಿಷ್ಿ ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ದವಿಯನುು ನಮ್ೂದಿಸಿ, ಶ್ಬ್ದಶ್ಃ... (ಪ್ರತಕ್ರಯ್ಕದಾರರು ಹಾಜ್ರಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ಾಸು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯ ತರಗತ/ಶ್ಾಲ್ೆ/ಕಾಲ್ೆೀಜ್ು )
"ಪ್ರಸಕುವಾಗಿ, ಪ್ೂವಥದಲ್ಲಿ , ಅಥವಾ ಎಿಂದಿಗೂ ಹಣ ಸಿಂದಾಯಿತ ಕೆಲಸವನುು ಮಾಡಿಲಿ "
ಕೆಲಸ ಎಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಥಥದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನುು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದುದ , ಒಬ್ಬ ನೌಕರ, ಸವಯಿಂ-ಉದೊಯೀಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ ವಾರಕೆಕ ಕನಿಷ್ಟ ಒಿಂದು ಗಿಂಟೆಯ ಕಾಲ, ನಿಮ್ಮ ಸವಿಂತ ಕುಟ್ುಿಂಬ್ದ
ವಯವಹಾರಕಾಕಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ . ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಖ್ಾಯಿಲ್ೆ/ಪೀಷ್ಕರ ರಜೆ/ವಿರಾಮ್, ಮ್ುಷ್ಕರ, ಇತಾಯದಿಗಳ ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿ ನಿೀವು ತಾತಾಕಲ್ಲಕವಾಗಿ ಹಣಕಾಕಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತುಲಿವಾದರೆ , ದಯವಿಟ್ುಟ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಾಮಾನಯ ಕೆಲಸದ ಸಿೆತಯನುು ಪ್ರಾಮ್ಶಿಥಸಿ.
ನಿೀವು ಪ್ರಸಕು ಹಣಕಾಕಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತುರುವಿರಾ , ನಿೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಣಕಾಕಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿದರಾ, ಅಥವಾ ನಿೀವು ಹಣಕಾಕಗಿ ಕೆಲಸವನುು ಮಾಡಿಯ್ಕೀ ಇಲಿವೆ?

BVQ_05

ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಗುರುತಸಿ.

1

ನಾನ್ಚ ಪ್ರಸ್ಕತ ಹಣಕ್ಾೆಗಿ ಕ್ೆಲ್ಸ್ವನ್ಚು ಮಾಡಚತತದೆದೀನೆ (ದಯವಿಟ್ುಟ BVQ_06 ನೊಿಂದಿಗೆ
ಮ್ುಿಂದುವರಿಯಿರಿ)

2

ನಾನ್ಚ ಪ್ರಸ್ಕತ ಹಣಕ್ಾೆಗಿ ಕ್ೆಲ್ಸ್ವನ್ಚು ಮಾಡಚತತಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಹಂದೆ ಹಣಕ್ಾೆಗಿ ಕ್ೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಚತತದೆದ
(ದಯವಿಟ್ುಟ BVQ_07 ನೊಿಂದಿಗೆ ಮ್ುಿಂದುವರಿಯಿರಿ)

3

ನಾನ್ಚ ಎಂದಿಗೂ ಹಣಕ್ಾೆಗಿ ಕ್ೆಲ್ಸ್ವನ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ (ದಯವಿಟ್ುಟ
BVQ_14 ನೊಿಂದಿಗೆ ಮ್ುಿಂದುವರಿಯಿರಿ)

ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಗಿಂಟೆಗಳು
BVQ_06

ನಿೀವು ಓವರ್ಟೆೈಮ್ ಒಳಗೊಿಂಡಿಂತೆ , ಒಿಂದು ಸ್ಾಮಾನಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ುಟ ಗಿಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಿ? (ನಿೀವು ಒಬ್ಬರಿಗಿಿಂತಲೂ ಹೆಚುಿ
ಉದೊಯೀಗದಾತರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತುದದರೆ, ಅಥವಾ ನಿೀವು ನೌಕರ ಮ್ತುು ಸವಯಿಂ-ಉದೊಯೀಗಿಯೂ ಆಗಿದದರೆ, ನಿೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಟ್ುಟ ಗಿಂಟೆಗಳನುು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿ.) ("ದೆೈನಿಂದಿನ"
ಎಿಂದು ಕೆೀಳಬ್ಹುದು ಮ್ತುು ಇದನುು 7/6/5 ರಿಿಂದ ಗುಣಿಸಬ್ಹುದು )
ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಳಗೆ ಬ್ರೆಯಿರಿ.
ಸ್ರಾಸ್ರಿಯಲಲ, ನಾನ್ಚ ಒಂದಚ ವಾರದಲಲ, ಓವರ್ ಟೆೈಮ್ ಒಳಗೊಂಡಚ……………………… ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ಾಲ್ ಕ್ೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಚತೆತೀನೆ.
"ಉದೊಯೀಗದ ಸಿಂಬ್ಿಂಧ"
(ನಿೀವು ಒಬ್ಬರಿಗಿಿಂತಲೂ ಹೆಚುಿ ಉದೊಯೀಗದಾತರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತುದದರೆ, ಅಥವಾ ನಿೀವು ನೌಕರ ಮ್ತುು ಸವಯಿಂ-ಉದೊಯೀಗಿಯೂ ಆಗಿದದರೆ, ದಯವಿಟ್ುಟ ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಖಯ ಕೆಲಸವನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ.
ನಿೀವು ನಿವೃತುರಾಗಿದದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತುಲಿವಾದರೆ , ದಯವಿಟ್ುಟ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಮ್ುಖಯ ಕೆಲಸವನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ.)

BVQ_07

ನಿೀವು ಒಬ್ಬ ನೌಕರ, ಸವಯಿಂ-ಉದೊಯೀಗಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸವಿಂತ ಕುಟ್ುಿಂಬ್ದ ವಯವಹಾರಕಾಕಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತುರುವಿರಾ /ಮಾಡಿದಿದರಾ?
(TN: "ನೌಕರ" ಪ್ದದ ಅಥಥವನುು ಸಾಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ "ದಿನಗೂಲ್ಲ ನೌಕರ" ಅಥವಾ "ದಿನಗೂಲ್ಲ ಕಾಮಿಥಕ" ಎಿಂಬ್ ದೆೀಶ್-ನಿದಿಥಷ್ಟ ಪ್ದಗಳನುು ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸಬ್ಹುದು . ಸವಯಿಂ-ಉದೊಯೀಗಿ
ಎಿಂಬ್ ಪ್ದವು "ಫ್ರೀಲ್ಾಯನ್ರ್ಗಳು , "ಸವತಿಂತರ ವೃತುಪ್ರರು" ಮ್ತುು ತಮ್ಮ ಸವಿಂತಕೆಯ ಆರ್ಾರದ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತುರುವ ಇತರ ಪ್ರತಕ್ರಯ್ಕದಾರರಿಂತಹ ಪ್ದಗಳನುು ಒಳಗೊಳುಳತುದೆ .)
ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಗುರುತಸಿ.
ನೌಕರರನ್ಚು ಹೊಂದಿರಚವ ಸ್ವಯಂ-ಉದೊಯೀಗಿ (ದಯವಿಟ್ುಟ BVQ_08
ನೊಿಂದಿಗೆ ಮ್ುಿಂದುವರಿಯಿರಿ)

1 ಒಬಬ ನೌಕರ

3

2 ನೌಕರರಿಲ್ಲದ ಸ್ವಯಂ-ಉದೊಯೀಗಿ

4 ನಿಮೆ ಸ್ವಂತ್ ಕಚಟಚಂಬದ ಉದಯಮಕ್ಾೆಗಿ ಕ್ೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಚತತರಚವುದಚ.

"ಸವಯಿಂ-ಉದೊಯೀಗಿ: ಎಷ್ುಟ ಜ್ನ ನೌಕರರು"
BVQ_08

ನಿಮ್ಮನುು ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ , ಎಷ್ುಟ ಜ್ನ ನೌಕರರನುು ನಿೀವು ಹೊಿಂದಿರುವಿರಿ /ಹೊಿಂದಿದಿದರಿ ? (BVQ_07 ರಲ್ಲಿ 3 ನುು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿದವರಿಗಾಗಿ ಮಾತರ ಕೆೀಳಿರಿ)
ದಯವಿಟಚಿ ಒಳಗೆ ಬರೆಯಿರಿ.
……………………….. ನೌಕರರಚ
"ಇತರ ನೌಕರರ ಮ್ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ "

BVQ_09

ನಿೀವು ಇತರ ನೌಕರರ ಮ್ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಿರಾ/ಮಾಡಿದಿದರಾ?
(TN: ಮ್ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆಯನುು ನಿವಥಹಣೆ ಮಾಡುವ ನಾಯಕತವದ ಕೆಲಸ ಎಿಂದು ಮ್ತುು ಬೆೀರೆಯವರ ಕೆಲಸಕೆಕ ಜ್ವಾಬಾದರರಾಗಿರುವುದೆಿಂದು ತಳಿಯಬೆೀಕು .)
ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಗುರುತಸಿ.
1 ಹೌದಚ (ದಯವಿಟಚಿ BVQ_10 ನೊಂದಿಗೆ ಮಚಂದಚವರಿಯಿರಿ)
2 ಇಲ್ಲ

"ಮ್ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಇತರ ನೌಕರರ ಸಿಂಖ್ೆಯ"
ನಿೀವು ಎಷ್ುಟ ನೌಕರರ ಮ್ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆಯನುು ಮಾಡುವಿರಿ/ಮಾಡಿದಿದರಿ ?

BVQ_10

ದಯವಿಟಚಿ ಒಳಗೆ ಬರೆಯಿರಿ.
……………………….. ನೌಕರರಚ.
"ಸಿಂಸ್ೆೆಯ ವಿಧ, ಲ್ಾಭ-ಲ್ಾಭೆೀತರ ಉದೆದೀಶ್ಕಾಕಗಿ "
ನಿೀವು ಲ್ಾಭದ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಾಗಿ, ಅಥವಾ ಒಿಂದು ಲ್ಾಭೆೀತರ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಾ/ಮಾಡಿದಿದರಾ?

BVQ_11

(TN: ಅಗತಯವಾದರೆ , ನಿಮ್ಮ ದೆೀಶ್ಕಾಕಗಿ ಸ್ಾಮಾನಯವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುು ನಿೀಡುವ ಮ್ೂಲಕಲ್ಾಭದ ಅಥವಾ ಲ್ಾಭೆೀತರ ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳನುು ಸಾಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿ.)
ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಗುರುತಸಿ.
1 ನಾನ್ಚ ಒಂದಚ ಲಾಭದ ಸ್ಂಸೆೆಗಾಗಿ ಕ್ೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಚತೆತೀನೆ/ಮಾಡಿದೆದೀನೆ
2 ನಾನ್ಚ ಒಂದಚ ಲಾಭೆೀತ್ರ ಸ್ಂಸೆೆಗಾಗಿ ಕ್ೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಚತೆತೀನೆ/ಮಾಡಿದೆದೀನೆ
"ಸಿಂಸ್ೆೆಯ ವಿಧ, ಸ್ಾವಥಜ್ನಿಕ/ಖ್ಾಸಗಿ"
ಒಬ್ಬ ಸ್ಾವಥಜ್ನಿಕ ಅಥವಾ ಖ್ಾಸಗಿ ಉದೊಯೀಗದಾತರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸವನುು ಮಾಡುವಿರಾ/ಮಾಡಿದಿದರಾ?

BVQ_12

(TN: ಅಗತಯವಾದರೆ , ನಿಮ್ಮ ದೆೀಶ್ಕಾಕಗಿ ಸ್ಾಮಾನಯವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುು ನಿೀಡುವ ಮ್ೂಲಕಸ್ಾವಥಜ್ನಿಕ ಅಥವಾ ಖ್ಾಸಗಿ ಉದೊಯೀಗದಾತರನುು ಸಾಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿ.)
ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಗುರುತಸಿ.
1 ಸಾವ್ಜನಿಕ ಉದೊಯೀಗದಾತ್
2 ಖ್ಾಸ್ಗಿ ಉದೊಯೀಗದಾತ್
“ಉದೊಯೀಗ ISCO 1988”
BVQ_13a

ನಿಮ್ಮ ಉದೊಯೀಗವು ಯಾವುದು/ಯಾವುದಾಗಿತುು - ಅಿಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಖಯ ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಟ್ಥಕೆ ಏನು/ಯಾವುದಾಗಿತುು ? (ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಳಗೆ ಬ್ರೆಯಿರಿ ಮ್ತುು ಸ್ಾಧಯವಾದಷ್ುಟ
ಸಾಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ.)
ನ್ನ್ು ಉದೊಯೀಗವು ……………………….. ಆಗಿದೆ/ಆಗಿತ್ಚತ

BVQ_13b ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಖಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ , ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮ್ಯ ನಿೀವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗಳನುು ಮಾಡುವಿರಿ/ಮಾಡಿದಿದರಿ ? (ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಳಗೆ ಬ್ರೆಯಿರಿ ಮ್ತುು ಸ್ಾಧಯವಾದಷ್ುಟ ಸಾಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ.)
ದಯವಿಟಚಿ ಇಲಲ ಬರೆಯಿರಿ ………………………………………
BVQ_13c

ನಿೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ/ಮಾಡಿದದ ಫಮ್ಥ/ಸಿಂಸ್ೆೆಯು ಮ್ುಖಯವಾಗಿ ಏನನುು ಉತಾಾದಿಸುತುದೆ ಅಥವಾ ತಯಾರಿಸುತುದೆ - ಅಿಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಥಸೆಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ
ಉತಾಾದನೆ/ಕಾಯಥವನುು ನೆರವೆೀರಿಸುತುದೆ /ನೆರವೆೀರಿಸಿದೆ ? (ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಳಗೆ ಬ್ರೆಯಿರಿ ಮ್ತುು ಸ್ಾಧಯವಾದಷ್ುಟ ಸಾಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ.)
ದಯವಿಟಚಿ ಇಲಲ ಬರೆಯಿರಿ ………………………………………
"ಮ್ುಖಯ ಸಿೆತ"
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಕು ಸನಿುವೆೀಶ್ವನುು ಉತುಮ್ವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತುದೆ?

BVQ_14

ನಿೀವು ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಖ್ಾಯಿಲ್ೆ/ಪೀಷ್ಕ ರಜೆ/ವಿರಾಮ್/ಮ್ುಷ್ಕರ ಇತಾಯದಿಗಳ ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿ ತಾತಾಕಲ್ಲಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತುರದಿದದರೆ, ದಯವಿಟ್ುಟ ಆತ/ಆಕೆಯ ಸ್ಾಮಾನಯ ಕೆಲಸದ
ಸನಿುವೆೀಶ್ವನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ.
ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಗುರುತಸಿ.
1

ಸ್ಂದಾಯಿತ್ ಕ್ೆಲ್ಸ್ದಲಲ (ಒಬಬ ನೌಕರ, ಸ್ವಯಂ-ಉದೊಯೀಗಿ, ಅಥವಾ ಆತ್/ಆಕ್ೆಯ ಸ್ವಂತ್ ಕಚಟಚಂಬದ
ವಯವಹಾರಕ್ಾೆಗಿ ಕ್ೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಚವುದಚ)

2 ನಿರೊೀದೊಯೀಗಿ ಮತ್ಚತ ಉದೊಯೀಗಕ್ಾೆಗಿ ಹಚಡಚಕಚತತರಚವುದಚ
3

(ಉದೊಯೀಗದಾತ್ನಿಂದ ಸ್ಂದಾಯ ಮಾಡಲ್ುಡದ), ರಜೆಯಲಲದದರೂ ಸ್ಹ ಶಾಲೆ/ವಿದಾಯರ್ಥ್/ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೊಡಚವುದಚ.

4 ಅಪೆರಂಟ್ಟಸ್ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥ್
5 ಶಾಶ್ವತ್ ಖ್ಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಊನ್ತ್ವ

6 ನಿವೃತ್ತ
7

ಮನೆಗೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಚವುದಚ, ಮನೆ, ಮಕೆಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರರನ್ಚು
ನೊೀಡಿಕ್ೊಳುಳವುದಚ

9 ಇತ್ರೆ

"ಸಿಂಗಾತಯೊಿಂದಿಗೆ ಸಿೆರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು "
ನಿೀವು ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗಾತ ಅಥವಾ ಸಿೆರವಾದ ಪ್ತು/ಪ್ತಯನುು ಹೊಿಂದಿರುವಿರಾ , ಹೌದಾದರೆ, ನಿೀವು ಒಿಂದೆೀ ಮ್ನೆಯನುು ಹಿಂಚ್ಚಕೊಳುಳವಿರಾ ?

BVQ_15

(TN: ಕಾಮ್ನ್-ಲ್ಾ ಸ್ೌಾಸ್ (ಜಬಿ, ಅಥವಾ ; (ಡಿಇ) ಯಿಂತಹ ದೆೀಶ್-ನಿದಿಥಷ್ಟ ಪ್ದಗಳನುು "ಸಿೆರ ಸಿಂಗಾತ" ಪ್ದದ ಅಥಥವನುು ಸಾಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸಬ್ಹುದು .)
ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಗುರುತಸಿ.
1

ಹೌದಚ, ನಾನ್ಚ ಪ್ತು/ಸ್ಂಗಾತಯನ್ಚು ಹೊಂದಿದೆದೀನೆ ಮತ್ಚತ ನಾವು ಒಂದೆೀ ಮನೆಯನ್ಚು
ಹಂಚ್ಚಕ್ೊಳುಳತೆತೀವೆ. (ದಯವಿಟ್ುಟ BVQ_16 ನೊಿಂದಿಗೆ ಮ್ುಿಂದುವರಿಯಿರಿ)

2

ಹೌದಚ, ನಾನ್ಚ ಪ್ತು/ಸ್ಂಗಾತಯನ್ಚು ಹೊಂದಿದೆದೀನೆ ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದೆೀ ಮನೆಯನ್ಚು
ಹಂಚ್ಚಕ್ೊಳುಳವುದಿಲ್ಲ (ದಯವಿಟ್ುಟ BVQ_16 ನೊಿಂದಿಗೆ ಮ್ುಿಂದುವರಿಯಿರಿ)

3

ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ಚ ಪ್ತು/ಸ್ಂಗಾತಯನ್ಚು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. (ದಯವಿಟ್ುಟ BVQ_22
ನೊಿಂದಿಗೆ ಮ್ುಿಂದುವರಿಯಿರಿ)

"ಪ್ತ ಅಥವಾ ಪ್ತು, ಸಿಂಗಾತ: ಪ್ರಸಕು , ಈ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಎಿಂದಿಗೂ ಸಿಂದಾಯಿತ ಉದೊಯೀಗದಲ್ಲಿಲಿ "
ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಉದೊಯೀಗ ಎಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಥಥವು ಕನಿಷ್ಿ ಪ್ರತ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಗಿಂಟೆಯ ಕಾಲ, ಒಬ್ಬ ನೌಕರ, ಸವಯಿಂ-ಉದೊಯೀಗಿ ಅಥವಾ ಆತ/ಆಕೆಯ ಸವಿಂತ ಕುಟ್ುಿಂಬ್ದ
ವಯವಹಾರಕಾಕಗಿ ಕಾಯಥನಿವಥಹಸುವ , ಆದಾಯವನುು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ . ಆತ/ಆಕೆಯು ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಖ್ಾಯಿಲ್ೆ/ಪೀಷ್ಕ ರಜೆ/ವಿರಾಮ್/ಮ್ುಷ್ಕರ ಇತಾಯದಿಗಳ ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿ
ತಾತಾಕಲ್ಲಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತುರದಿದದರೆ , ದಯವಿಟ್ುಟ ಆತ/ಆಕೆಯ ಸ್ಾಮಾನಯ ಕೆಲಸದ ಸನಿುವೆೀಶ್ವನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ತ ಅಥವಾ ಪ್ತು/ಸಿಂಗಾತಯು ಪ್ರಸಕು ಹಣಕಾಕಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತುದದರೆ, ಆತ/ಆಕೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಣಕಾಕಗಿ ಉದೊಯೀಗದಲ್ಲಿದದರೆ , ಆತ/ಆಕೆಯು ಎಿಂದಿಗೂ ಹಣಕಾಕಗಿ
ಉದೊಯೀಗದಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿವೆ ?

BVQ_16

ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಗುರುತಸಿ.
1

ಆತ್/ಆಕ್ೆಯಚ ಪ್ರಸ್ಕತ ಸ್ಂದಾಯಿತ್ ಉದೊಯೀಗದಲಲರಚವರಚ (ದಯವಿಟ್ುಟ BVQ_17 ನೊಿಂದಿಗೆ
ಮ್ುಿಂದುವರಿಯಿರಿ)

2

ಆತ್/ಆಕ್ೆಯಚ ಪ್ರಸ್ಕತ ಸ್ಂದಾಯಿತ್ ಉದೊಯೀಗದಲಲಲ್,ಲ ಆದರೆ ಆತ್/ಆಕ್ೆಯಚ ಈ ಹಂದೆ ಸ್ಂದಾಯಿತ್
ಉದೊಯೀಗದಲಲದದರಚ ದಯವಿಟ್ುಟ BVQ_18 ನೊಿಂದಿಗೆ ಮ್ುಿಂದುವರಿಯಿರಿ)

3

ಆತ್/ಆಕ್ೆಯಚ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಂದಾಯಿತ್ ಉದೊಯೀಗವನ್ಚು ಹೊಂದಿಲ್ಲ
(ದಯವಿಟ್ುಟ BVQ_21 ನೊಿಂದಿಗೆ ಮ್ುಿಂದುವರಿಯಿರಿ)

"ಗಿಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಿಂಡತ, ಸಿಂಗಾತ: ವಾರಕೆಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗಿಂಟೆಗಳು

BVQ_17

ಓವರ್ಟೆೈಮ್ ಒಳಗೊಿಂಡಿಂತೆ , ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ , ಒಿಂದು ಸ್ಾಮಾನಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ತ ಅಥವಾ ಪ್ತು/ಸಿಂಗಾತಯು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಎಷ್ುಟ ಗಿಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರು ?
(ಆತ/ಆಕೆಯು ಒಬ್ಬರಿಗಿಿಂತಲೂ ಹೆಚುಿ ಉದೊಯೀಗದಾತರಿಗಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತುದದರೆ, ಅಥವಾ ಆತ/ಆಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ನೌಕರರಾಗಿದದರೆ ಮ್ತುು ಸವಯಿಂ-ಉದೊಯೀಗಿಯಾಗಿದದರೆ , ದಯವಿಟ್ುಟ
ಆತ/ಆಕೆಯು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಒಟಾಟರೆ ಸಮ್ಯದ ಸಿಂಖ್ೆಯಯನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ.) ("ದೆೈನಿಂದಿನ" ಎಿಂದು ಕೆೀಳಬ್ಹುದು ಮ್ತುು ಇದನುು 7/6/5 ರಿಿಂದ ಗುಣಿಸಬ್ಹುದು)
ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಳಗೆ ಬ್ರೆಯಿರಿ.
ಸ್ರಾಸ್ರಿಯಲಲ, ಆತ್/ಆಕ್ೆಯಚ,ಓವರ್ ಟೆೈಮ್ ಒಳಗೊಂಡಚ ಒಂದಚ ವಾರಕ್ೆೆ ……………………… ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಚವರಚ.
"ಗಿಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಿಂಡತ, ಸಿಂಗಾತ: ಉದೊಯೀಗ ಸಿಂಬ್ಿಂಧ"
ಆತ/ಆಕೆಯು ಒಬ್ಬರಿಗಿಿಂತಲೂ ಹೆಚುಿ ಉದೊಯೀಗದಾತರಿಗಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತುದದರೆ, ಅಥವಾ ಆತ/ಆಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ನೌಕರರಾಗಿದದರೆ ಮ್ತುು ಸವಯಿಂ-ಉದೊಯೀಗಿಯಾಗಿದದರೆ , ದಯವಿಟ್ುಟ
ಆತ/ಆಕೆಯ ಮ್ುಖಯ ಕೆಲಸವನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ. ಆತ/ಆಕೆಯು ನಿವೃತುರಾಗಿದದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತುಲಿವಾದರೆ , ದಯವಿಟ್ುಟ ಆತ/ಆಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಮ್ುಖಯ ಉದೊಯೀಗವನುು
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ.

BVQ_18

ನಿಮ್ಮ ಪ್ತು/ಪ್ತ/ಸಿಂಗಾತಯು ಒಬ್ಬ ನೌಕರ, ಸವಯಿಂ-ಉದೊಯೀಗಿ, ಅಥವಾ ಆತ/ಆಕೆಯ ಸವಿಂತ ಕುಟ್ುಿಂಬ್ದ ವಯವಹಾರಕಾಕಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತರುವರೆ /ಮಾಡುತುದದರ ?
(TN: "ದಿನಕೂಲ್ಲ ನೌಕರ" ಅಥವಾ "ದಿನಗೂಲ್ಲ ಕಾಮಿಥಕ" ಎಿಂಬ್ ದೆೀಶ್-ನಿದಿಥಷ್ಟ ಪ್ದಗಳನುು "ನೌಕರ" ಪ್ದದ ಅಥಥವನುು ಸಾಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸಬ್ಹುದು ".)
ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಗುರುತಸಿ.
1 ಒಬಬ ನೌಕರ

3 ನೌಕರರನ್ಚು ಹೊಂದಿರಚವ ಸ್ವಯಂ-ಉದೊಯೀಗಿ

2 ನೌಕರರಿಲ್ಲದ ಸ್ವಯಂ-ಉದೊಯೀಗಿ

4

ಆತ್/ಆಕ್ೆಯ ಸ್ವಂತ್ ಕಚಟಚಂಬದ ವಯವಹಾರಕ್ಾೆಗಿ ಕ್ೆಲ್ಸ್
ಮಾಡಚತತರಚವುದಚ.

"ಗಿಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಿಂಡತ, ಸಿಂಗಾಗಿ: ಇತರ ನೌಕರರ ಮ್ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವರು "
BVQ_19

ನಿಮ್ಮ ಗಿಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಿಂಡತ/ಸಿಂಗಾತಯು ಇತರ ನೌಕರರ ಮ್ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆಯನುು ಮಾಡುವರೆ/ಮಾಡಿದದರೆ?
(TN: ಮ್ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆಯನುು ಬೆೀರೆಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೆೀಳುವ ನಾಯಕತವದ ಒಿಂದು ಕಾಯಥವಾಗಿ ಮ್ತುು ಅವರ ಕೆಲಸಕಾಕಗಿ ಜ್ವಾಬಾದರರಾಗಿರುವುದು ಎಿಂದು ತಳಿಯಬೆೀಕು .)
ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಗುರುತಸಿ.
1 ಹೌದಚ
2 ಇಲ್ಲ

“ಗಿಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಿಂಡತ, ಸಿಂಗಾತ: ಉದೊಯೀಗ ISCO 1988”
BVQ_20a

ನಿಮ್ಮ ಗಿಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಿಂಡತ/ಸಿಂಗಾತಯ ಉದೊಯೀಗವು ಯಾವುದಾಗಿದೆ /ಯಾವುದಾಗಿತುು – ಅಿಂದರೆ, ಆತ/ಆಕೆಯ ಮ್ುಖಯ ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಟ್ಥಕೆ ಏನಾಗಿದೆ/ಏನಾಗಿತುು ?
(ದಯವಿಟ್ುಟ ಸ್ಾಧಯವಾದಷ್ುಟ ಸಾಷ್ಟವಾಗಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ ಮ್ತುು ವಿವರಿಸಿ.)
ಆತ್/ಆಕ್ೆಯ ಉದೊಯೀಗವು…………………………ಆಗಿದೆ/ಆಗಿತ್ಚತ.

BVQ_20b

ಆತ/ಆಕೆಯ ಮ್ುಖಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ , ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮ್ಯ ಆತ/ಆಕೆಯು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕಗಳನುು ಮಾಡುವರು /ಮಾಡಿದದರು? (ದಯವಿಟ್ುಟ ಸ್ಾಧಯವಾದಷ್ುಟ ಸಾಷ್ಟವಾಗಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ ಮ್ತುು
ವಿವರಿಸಿ.)
ದಯವಿಟಚಿ ಇಲಲ ಬರೆಯಿರಿ ………………………………………

BVQ_20c

ಆತ/ಆಕೆಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಫಮ್ಥ/ಸಿಂಸೆಯು ಏನನುು ತಯಾರಿಸುತುದೆ /ತಯಾರಿಸುತುತು – ಅಿಂದರೆ, ಆತ/ಆಕೆಯ ಕಾಯಥಸೆಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಉತಾಾದನೆ/ಕಾಯಥವು
ನೆರವೆೀರಿಸಲಾಡುತುದೆ /ನೆರವೆೀರಿಸಲಾಡುತುತುು ? (ದಯವಿಟ್ುಟ ಸ್ಾಧಯವಾದಷ್ುಟ ಸಾಷ್ಟವಾಗಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ ಮ್ತುು ವಿವರಿಸಿ.)
ದಯವಿಟಚಿ ಇಲಲ ಬರೆಯಿರಿ ………………………………………
"ಪ್ತ ಅಥವಾ ಪ್ತು, ಸಿಂಗಾತ: ಮ್ುಖಯ ಸಿೆತ"
ನಿಮ್ಮ ಪ್ತ ಅಥವಾ ಪ್ತು/ಸಿಂಗಾತಯ ಪ್ರಸಕು ಸನಿುವೆೀಶ್ವನುು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಉತುಮ್ವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತುದೆ? ಆತ/ಆಕೆಯು ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಖ್ಾಯಿಲ್ೆ/ಪೀಷ್ಕ ರಜೆ/ವಿರಾಮ್/ಮ್ುಷ್ಕರ
ಇತಾಯದಿಗಳ ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿ ತಾತಾಕಲ್ಲಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತುಲಿವಾದರೆ .. ದಯವಿಟ್ುಟ ಆತ/ಆಕೆಯ ಸ್ಾಮಾನಯ ಕೆಲಸದ ಸಿೆತಯನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ.

BVQ_21

ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಗುರುತಸಿ.
1

ಸ್ಂದಾಯಿತ್ ಕ್ೆಲ್ಸ್ದಲಲ (ಒಬಬ ನೌಕರ, ಸ್ವಯಂ-ಉದೊಯೀಗಿ, ಅಥವಾ ಆತ್/ಆಕ್ೆಯ ಸ್ವಂತ್ ಕಚಟಚಂಬದ
ವಯವಹಾರಕ್ಾೆಗಿ ಕ್ೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಚವುದಚ)

6 ನಿವೃತ್ತ

2 ನಿರೊೀದೊಯೀಗಿ ಮತ್ಚತ ಉದೊಯೀಗಕ್ಾೆಗಿ ಹಚಡಚಕಚತತರಚವುದಚ
3

7

(ಉದೊಯೀಗದಾತ್ನಿಂದ ಸ್ಂದಾಯ ಮಾಡಲ್ುಡದ), ರಜೆಯಲಲದದರೂ ಸ್ಹ ಶಾಲೆ/ವಿದಾಯರ್ಥ್/ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೊಡಚವುದಚ.

ಮನೆಗೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಚವುದಚ, ಮನೆ, ಮಕೆಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರರನ್ಚು
ನೊೀಡಿಕ್ೊಳುಳವುದಚ

9 ಇತ್ರೆ

4 ಅಪೆರಂಟ್ಟಸ್ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥ್
5 ಶಾಶ್ವತ್ ಖ್ಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಊನ್ತ್ವ
"ಕಾಮಿಥಕ ಸಿಂಘ ಸದಸಯತವ"
BVQ_22

ನಿೀವು ಎಿಂದಾದರೂ ಒಿಂದು ಕಾಮಿಥಕ ಸಿಂಘಟ್ನೆ ಅಥವಾ ಅದೆೀ ರಿೀತಯ ಸಿಂಸ್ೆೆಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸಯರಾಗಿರುವಿರಾ ಅಥವಾ ಆಗಿದಿದರಾ? ಹೌದಾಗಿದದರೆ , ಅದು ಪ್ರಸುುತ ಮಾತರವೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆಯೂ
ಆಗಿದಿದರಾ?
(TN: ದೆೀಶ್-ನಿದಿಥಷ್ಟ ಪ್ದಗಳು "ಸಿಂಘದ ಸದಸಯತವದ" ಅಥಥವನುು ಸಾಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸಲಾಡಬ್ಹುದು .)
ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಗುರುತಸಿ.
1 ಹೌದಚ, ಪ್ರಸ್ಚತತ್

3 ಇಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ

2 ಹೌದಚ, ಈ ಹಂದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ಚತತ್ ಇಲ್ಲ
"ದೆೀಶ್-ನಿದಿಥಷ್ಟ ರ್ಾಮಿಥಕ ಅಿಂಗ"
BVQ_23

ನಿೀವು ಒಿಂದು ಧಮ್ಥಕೆಕ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದವರೆ, ಹೌದಾಗಿದದರೆ ನಿೀವು ಯಾವ ಧಮ್ಥಕೆಕ ಸ್ೆೀರಿದವರು ?
ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಗುರುತಸಿ.

0

ಧಮಾ್ನ್ಚಯಾಯಿಯಲ್ಲ

6

ಮಚಸಿಲಂ

1

ಕ್ಾಯಥೊಲರ್ಕ

7

ಬೌದದ ಧಮ್

2

ಪ್ರರಟೆಸೆಿಂಟ್

8

ಹಂದೂ ಧಮ್

3

ಸ್ಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ

9

ಏಷಾಯದ ಇತ್ರೆ ಧಮ್ಗಳು

4

ಇತ್ರೆ ಕ್ರರಶಿುಯನ್

10

ಇತ್ರೆ ಧಾರ್ಮ್ಕತೆ

5

ಜೂಯಯಿಶ್

"ರ್ಾಮಿಥಕ ಸ್ೆೀವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸುವಿಕೆ "
ವಿವಾಹ, ಶ್ವಸಿಂಸ್ಾಕರ , ಇತಾಯದಿಗಳಿಂತಹ ವಿಶ್ೆೀಷ್ ಸಿಂದಭಥಗಳನುು ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ , ನಿೀವು ರ್ಾಮಿಥಕ ಸ್ೆೀವೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ುಟ ಬಾರಿ ಭಾಗವಹಸುವಿರಿ ?

BVQ_24

ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಗುರುತಸಿ.
1 ವಾರದಲಲ ಹಲ್ವು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ

5 ಒಂದಚ ವಷ್್ದಲಲ ಹಲ್ವು ಬಾರಿ

2 ವಾರದಲಲ ಒಂದಚ ಬಾರಿ

6 ಒಂದಚ ವಷ್್ದಲಲ ಒಂದಚ ಬಾರಿ

3 ತಂಗಳಲಲ 2 ಅಥವಾ 3 ಬಾರಿ

7 ವಷ್್ದಲಲ ಒಂದಚ ಬಾರಿಗಿಂತ್ಲ್ೂ ಕಡಿಮ್ಮ

4 ತಂಗಳಿಗೆ ಒಂದಚ ಬಾರಿ

8 ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ

"ಮ್ಮೀಲ್ಲನಿಿಂದ-ಕೆಳಕೆಕ ಸವಯಿಂಸ್ಾೆನಗೊಳಿಸಿಕೊಳುಳವಿಕೆ "
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ್ದಲ್ಲಿ , ಮ್ಮೀಲ್ಲನ ಹಿಂತಕೆಕ ಹೊೀಗುವ ಪ್ರವೃತುಯುಳಳ ಮ್ತುು ಕೆಳಗಿನ ಹಿಂತಕೆಕ ಹೊೀಗುವ ಪ್ರವೃತುಯುಳಳ ಗಿಂಪ್ುಗಳಿವೆ . ಮ್ಮೀಲ್ಲನಿಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಾಗುವ ಒಿಂದು ಮಾಪ್ಕವು ಕೆಳಗಿದೆ. ಈ
ಮಾಪ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನುು ನಿೀವು ಎಲ್ಲಿ ಗುರುತಸಿಕೊಳುಳವಿರಿ ?

BVQ_25

ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಗುರುತಸಿ.
1 ಕ್ೆಳಗೆ

6

2

7

3

8

4

9
10 ಮ್ಮೀಲ್ೆ

5
"ಪ್ರತಕ್ರಯ್ಕದಾರರ ಕಳೆದ ಸ್ಾಮಾನಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ತ ಹಾಕ್ದದರೆ?"
BVQ_26

ಒಿಂದು ಅಥವಾ ಬೆೀರೊಿಂದು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಇಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜ್ನರು ಮ್ತ ಹಾಕುವುದಿಲಿ . ನಿೀವು ಕಳೆದ ಸ್ಾಮಾನಯ ಚುನಾವಣೆ (ಲ್ೊೀಕಸಭ) 2009 ಯಲ್ಲಿ ಮ್ತ ಹಾಕ್ದಿದರಾ?
ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಗುರುತಸಿ.
1 ಹೌದಚ, ನಾನ್ಚ ಮತ್ ಹಾಕ್ರದೆದೀನೆ (ದಯವಿಟ್ುಟ BVQ_27 ನೊಿಂದಿಗೆ ಮ್ುಿಂದುವರಿಯಿರಿ.)
2 ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ಚ ಮತ್ ಹಾಕಲಲ್ಲ (ದಯವಿಟ್ುಟ BVQ_28 ನೊಿಂದಿಗೆ ಮ್ುಿಂದುವರಿಯಿರಿ.)
0 ನಾನ್ಚ ಕಳೆದ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಲ ಮತ್ ಹಾಕಲ್ಚ ಅಹ್ನಾಗಿರಲಲ್ಲ (ದಯವಿಟ್ುಟ BVQ_28 ನೊಿಂದಿಗೆ ಮ್ುಿಂದುವರಿಯಿರಿ.)
"ಕಳೆದ ಸ್ಾಮಾನಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ತ ಹಾಕ್ದ ಪ್ಕ್ಷ"

BVQ_27

ಕಳೆದ ಸ್ಾಮಾನಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಪ್ುನಃ ಆಲ್ೊೀಚ್ಚಸುತಾು (ಲ್ೊೀಕಸಭೆ ) 2009, ನಿೀವು ಯಾವ ಪ್ಕ್ಷಕೆಕ ಮ್ತ ಹಾಕ್ದಿದರಿ ?
ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಗುರುತಸಿ.
1 ಕ್ಾಂಗೆರಸ್ +

5 ಪಾರದೆೀಶಿಕ ಪ್ಕ್ಷ

2 ಬಿಜೆಪಿ +

6 ಇತ್ರೆ …………………. (ನಿದಿ್ಷ್ಿಪ್ಡಿಸಿ)

3 ಎಡರಂಗದ ಪ್ಕ್ಷಗಳು/ಕಮಚಯನಿಸ್ಿ ಪ್ಕ್ಷ

0 ಹೆೀಳಲ್ಚ ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ

4 ತ್ೃತೀಯ ರಂಗ
"ದೆೀಶಿೀಯ-ನಿದಿಥಷ್ಟವಾದುದು : ಮ್ೂಲದೆೀಶ್/ ಜ್ನಾಿಂಗಿೀಯ ಸಮ್ೂಹ/ ಜ್ನಾಿಂಗಿೀಯ ಗುರುತು/ ಕುಟ್ುಿಂಬ್ದ ಮ್ೂಲ"
ಮ್ುಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು ಪ್ರತಕ್ರಯ್ಕದಾರರ ಜ್ನಾಿಂಗಿೀಯ ಹನೆುಲ್ೆ ಅಥವಾ ಒಿಂದು ಜ್ನಾಿಂಗಿೀಯ ಸಮ್ೂಹ/ಸಮ್ುದಾಯಕೆಕ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದ ಅಥಥಕೆಕ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ದೆೀಶಿೀಯ-ನಿದಿಥಷ್ಟ
ಪ್ರಿಕಲಾನೆಗಳೆ ಿಂದಿಗೆ ವಯವಹರಿಸುತುವೆ .
BVQ_28

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಮ್ೂಹಅಥವಾ ಸಮ್ೂಹಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿವೆ ಎಿಂದು ನಿೀವು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದನುು ದಯವಿಟ್ುಟ ಸೂಚ್ಚಸಿ?
ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಗುರುತಸಿ.
1 ಹಂದೂ: ಎಸ್ ಸಿ (ಪ್ರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತ/ದಲತ್ರಚ)

7 ಮಚಸಿಲಂ: ಇತ್ರೆ

2 ಹಂದೂ: ಎಸ್ ಟ್ಟ (ಪ್ರಿಶಿಷ್ಿ ಪ್ಂಗಡ)

8 ಕ್ರರಶಿುಯನ್್: ಸಾಮಾನ್ಯ

3 ಹಂದೂ: ಒಬಿಸಿ (ಇತ್ರೆ ಹಂದಚಳಿದ ವಗ್ಗಳು)

9 ಕ್ರರಶಿುಯನ್್: ಇತ್ರೆ

4 ಹಂದೂ: ಮ್ಮೀಲಾಾತಯ ಹಂದೂಗಳು

10 ಸಿಕಖರಚ: ಸಾಮಾನ್ಯ

5 ಮಚಸಿಲಂ: ಶಿಯಾ

11 ಸಿಕೆರಚ: ದಲತ್

6 ಮಚಸಿಲಂ: ಸ್ಚನಿು

0 ಇತ್ರೆ

“ಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ುಟ ಜ್ನರಿರುವರು ”
ಮ್ಕಕಳು ಮ್ತುು ಅಿಂಬೆಗಾಲ್ಲಡುವ ಮ್ಕಕಳ ನಡುವೆ ವಯತಾಯಸವನುು ಕಿಂಡುಕೊಳುಳವುದಕಾಕಗಿ ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸಲ್ಾಗಿರುವ ವಯಸು್ - [ಶ್ಾಲ್ಾ ವಯಸು್] ಚೌಕದ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ - ನಿಮ್ಮ
ದೆೀಶ್ದಲ್ಲಿನ ಕಡಾಾಯ ಶ್ಾಲ್ೆಯ ಪ್ಾರರಿಂಭದ ವಯಸಿ್ನಿಿಂದ ನಿಧಥರಿಸಲಾಡುತುದೆ . ಭಾರತದಲ್ಲಿ , ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಶ್ಾಲ್ೆಯ ಪ್ಾರರಿಂಭದ ಕಡಾಾಯ ವಯಸು್ 5 ವಷ್ಥಗಳಾಗಿವೆ . ಹಾಗಾಗಿ, 5 ರಿಿಂದ 17
ವಷ್ಥಗಳ ನಡುವಿನ ವಯಸಿ್ನವರನುು ಮ್ಕಕಳು ಎಿಂದು ಕರೆಯಲ್ಾದರೆ , 4 ವಷ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ವಯಸಿ್ನ ಮ್ಕಕಳನುು "ಎಳೆಯ ಮ್ಕಕಳು ಎಿಂದು ಕರೆಯಲ್ಾಗುತುದೆ ".
BVQ_29

ನಿಮ್ಮನುು ಸ್ೆೀರಿಸಿ, ಮ್ಕಕಳನುು ಒಳಗೊಿಂಡಿಂತೆ -ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ುಟ ಜ್ನರು ವಾಸಿಸುವರು ?
ದಯವಿಟಚಿ ಇಲಲ ಬರೆಯಿರಿ ………………………………………

BVQ_29a ನಿಮ್ಮ ಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ುಟ ಜ್ನ ವಯಸಕರಿರುವರು (18 ವಷ್ಥ ಅಥವಾ ಹೆಚುಿ) ?
ದಯವಿಟಚಿ ಇಲಲ ಬರೆಯಿರಿ ………………………………………
BVQ_30

5 ರಿಿಂದ 17 ವಷ್ಥ ವಯಸಿ್ನ ನಡುವಿನ ಎಷ್ುಟ ಮ್ಕಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವರು ?
ದಯವಿಟಚಿ ಇಲಲ ಬರೆಯಿರಿ ………………………………………

BVQ_31

ನಿಮ್ಮ ಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ 4 ವಷ್ಥಗಳವರೆಗಿನ ವಯಸಿ್ನ ಎಷ್ುಟ ಮ್ಕಕಳಿರುವರು ?
ದಯವಿಟಚಿ ಇಲಲ ಬರೆಯಿರಿ ………………………………………
“ವೆೈಯಕ್ುಕ ಆದಾಯ”

BVQ_32

ತೆರಿಗೆಗಳು ಮ್ತುು ಇತರ ಕಡಿತಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು , ನಿಮ್ಮ ಒಟಾಟರೆ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಸರಾಸರಿಯ್ಕಷ್ುಟ ?
(TN: ವಿವರಣಾತಮಕ ಟ್ಟಪ್ಾಣಿಗಳನುು ದೆೀಶ್ದ ನಿದಿಥಷ್ಟ ಕಡಿತಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಪ್ರತಕ್ರಯ್ಕದಾರರಿಗೆ ನೆನಪ್ಪಸಲು ಸ್ೆೀರಿಸಬ್ಹುದು .)
ದಯವಿಟಚಿ ಇಲಲ ಬರೆಯಿರಿ ……………………………………… ( ರೂಪ್ಾಯಿಗಳು) (ನಿೀವು ಒಿಂದು ಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತುದದರೆ (ದಯವಿಟ್ುಟ BVQ_34 ನೊಿಂದಿಗೆ ಮ್ುಿಂದುವರಿಯಿರಿ)
“ಕುಟ್ುಿಂಬ್ದ ಆದಾಯ”

BVQ_33

ತೆರಿಗೆಗಳು ಮ್ತುು ಇತರ ಕಡಿತಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು , ನಿಮ್ಮ ಕುಟ್ುಿಂಬ್ದ ಒಟಾಟರೆ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಸರಾಸರಿಯ್ಕಷ್ುಟ ? (TN: ವಿವರಣಾತಮಕ ಟ್ಟಪ್ಾಣಿಗಳನುು ದೆೀಶ್ದ ನಿದಿಥಷ್ಟ ಕಡಿತಗಳ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರತಕ್ರಯ್ಕದಾರರಿಗೆ ನೆನಪ್ಪಸಲು ಸ್ೆೀರಿಸಬ್ಹುದು .)
ದಯವಿಟಚಿ ಇಲಲ ಬರೆಯಿರಿ ………………………………………(ರೂಪ್ಾಯಿಗಳು)

BVQ_34

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸುುತ ನಾಯಯಬ್ದಧ ವೆೈವಾಹಕ ಸಿೆತ ಯಾವುದು? (ಒಿಂದು ಆಯ್ಕಕಯನುು ಆರಿಸಿ)
1 ವಿವಾಹತ್

5 ವಿಧಚರ/ವಿಧವೆ

2 ನಾಗರಿಕ ಪಾಲ್ಚದಾರಿಕ್ೆ

6 ನಾನ್ಚ ಎಂದಿಗೂ ಮದಚವೆಯಾಗಿಲ್ಲ

3 ನ್ನ್ು ಸ್ಂಗಾತಯಿಂದ ಪ್ರತೆಯೀಕವಾಗಿದೆದೀನೆ (ಆದರೆ ಇನೂು ಕಾನೂನಿನ ಅನವಯ ವಿವಾಹತ)
4 ಸ್ಂಗಾತಯಿಂದ ವಿಚೆುೀಧನ್ ಪ್ಡೆದಿದೆದೀನೆ
BVQ_35

ನಿಮ್ಮ ತಿಂದೆ ಜ್ನಿಸಿದ ದೆೀಶ್ ಯಾವುದು?
“ದೆೀಶ್” ಎಿಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆೀವಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾತರ, ಆದರೆ ಉಪ್-ದೆೀಶಿೀಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರದೆೀಶ್ವಲಿ . ತಿಂದೆಯವರು ಜ್ನಿಸಿದ ದೆೀಶ್ದ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಈಗ ಲಭಯ ಇಲಿದೆೀ ಇದದರೆ
ದಯವಿಟ್ುಟ ಜ್ನನ ಸೆಳ ಇರುವ ದೆೀಶ್ದ ಪ್ರಸುುತ ಹೆಸರನುು ಬ್ರೆಯಿರಿ.>
ನ್ನ್ು ತ್ಂದೆ ಜನಿಸಿದ ಸ್ೆಳ ...............

BVQ_36

ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜ್ನಿಸಿದ ದೆೀಶ್ ಯಾವುದು?
“ದೆೀಶ್” ಎಿಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆೀವಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾತರ, ಆದರೆ ದೆೀಶ್ದ ಉಪ್-ದೆೀಶಿೀಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರದೆೀಶ್ವಲಿ . ತಾಯಿಯವರು ಜ್ನಿಸಿದ ದೆೀಶ್ದ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಈಗ ಲಭಯ ಇಲಿದೆೀ
ಇದದರೆ ದಯವಿಟ್ುಟ ಜ್ನನ ಸೆಳ ಇರುವ ದೆೀಶ್ದ ಪ್ರಸುುತ ಹೆಸರನುು ಬ್ರೆಯಿರಿ.>
ನ್ನ್ು ತಾಯಿ ಜನಿಸಿದ ಸ್ೆಳ ...............

BVQ_37

ನಿೀವು ವಾಸಿಸುತುರುವ ಸೆಳವನುು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸುವಿರಾ .......... (ದಯವಿಟ್ುಟ ಒಿಂದು ಆಯ್ಕಕಯನುು ಆರಿಸಿ)
1 ಒಂದಚ ದೊಡಡ ನ್ಗರ

4 ಹಳಿಳ ಅಥವಾ ಗಾರಮ

2 ಉಪ್ನ್ಗರ ಅಥವಾ ದೊಡಡ ನ್ಗರದ ಹೊರವಲ್ಯ

5 ಹಳಿಳಯಲಲರಚವ ತೊೀಟ ಅಥವಾ ಮನೆ

3 ಒಂದಚ ಚ್ಚಕೆ ನ್ಗರ ಅಥವಾ ಪ್ಟಿಣ

