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Questionnaire
(Malayalam)�� �

2014 ചദ്ശീയ അസ്തിതവം
ച

ഇനിപ്പെയുന്ന സ്ഥലങ്ങചളോട് നിങ്ങൾക്ക് എഷ്ട്തചത്തോളം അെുപ്പം ചതോന്നുന്നു? അെുപ്പം ചതോന്നുക എന്നുവച്ചോൽ ഈ ഇെങ്ങചളോട് നിങ്ങൾ

ോദ്യം1 എഷ്ട്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നു അടലെങ്കിൽ വവകോരികമോയി എഷ്ട്ത അെുപ്പം ചതോന്നുന്നു അടലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അസ്തിതവവുമോയി ഈ

ഇെങ്ങൾ എഷ്ട്ത ബന്ധടപ്പട്ട് കിെക്കുന്നു എന്നോണ് അർത്ഥം. (ഒരു ഓപ്ഷ്ൻ തിരടഞ്ഞെുക്കുക)

ച

ോദ്യം1എ നിങ്ങളുടെ പട്ടണം അടലെങ്കിൽ നഗരം

ച

ോദ്യം1ബി നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥോനം

2 അടുപ്പം

ച

ോദ്യം1സി ഇന്ത്യ

3 അധികം അടുപ്പമില്ല

ച

ോദ്യം1ഡി ദ്ക്ഷിചണഷ്യ

1 വളരെ അടുപ്പം

4 ഒട്ടം അടുപ്പമില്ല
99 തിെരെടുക്കാൻ

ച

ിലർ പെയുന്നു. ഇവ

ോദ്യം2 ഷ്ട്പധോനടപ്പട്ടതടലെന്ന് മേുള്ളവർ പെയുന്നു. ഇനിപ്പെയുന്ന ഒചരോന്നും എഷ്ട്തചത്തോളം ഷ്ട്പധോനടപ്പട്ടതോടണന്നോണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്..... ?

(ഒരു ഓപ്ഷ്ൻ തിരടഞ്ഞെുക്കുക)

ച

ോദ്യം2എ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത്

ച

ോദ്യം2ബി ഇന്ത്യൻ പൗരനോടണന്നുള്ളത്

1 വളരെ പ്രധാനരപ്പട്ത്

ച

ോദ്യം2സി ജീവിതത്തിന്ടെ ഭൂരിഭോഗവും ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്

2 തെക്കക്കടില്ലാരത പ്രധാനരപ്പട്ത്

ച

ോദ്യം2ഡി ഹിന്ദി സംസോരിക്കോൻ കഴിയുന്നു എന്നത്

3 അപ്ത പ്രധാനരപ്പട്തല്ല

ച
ച

ോദ്യം2ഇ ഹിന്ദു ആയിരിക്കുക എന്നത്

ോദ്യം2എഫ്
ച

ഇന്ത്യൻ രോഷ്ട്രീയ സ്ഥോപനങ്ങടളയും നിയമങ്ങടളയും ബഹുമോനിക്കുക
എന്നത്

4 ഒട്ടം പ്രധാനരപ്പട്തല്ല
99 തിെരെടുക്കാൻ

കഴിയുന്നില്ല

ോദ്യം2ജി ഇന്ത്യനോയിരിക്കുക എന്നത്

ോദ്യം2എച്ച് ഇന്ത്യൻ വംശ പോരമ്പരയം ഉണ്ടോയിരിക്കുന്നത്

ച

ച

ോദ്യം3 ഇനിപ്പെയുന്ന ഷ്ട്പസ്തോവനകചളോട് നിങ്ങൾ എഷ്ട്തമോഷ്ട്തം ചയോജിക്കുന്നു അടലെങ്കിൽ വിചയോജിക്കുന്നു? (ഒരു ഓപ്ഷ്ൻ തിരടഞ്ഞെുക്കുക)

ചലോകത്തിടല മചേത് രോജയക്കോരനോകുന്നതിലും ഒരു ഇന്ത്യൻ
പൗരനോയിരിക്കുന്നതിലോണ് എനിക്ക് തോൽപ്പരയം

ച

ോദ്യം3എ

ച

ോദ്യം3ബി ഇന്ന് ഇന്ത്യക്കുെിച്ചുള്ള

ച

ോദ്യം3സി

ചലോകത്തിടല മേ് രോജയങ്ങളിടല ജനങ്ങളും ഇന്ത്യക്കോടര ചപോടലയോയോൽ
ചലോകം കൂെുതൽ നലെ ഇെമോകുമോയിരുന്നു.

2 ക്കയാജിക്കുന്നു

ച

ോദ്യം3ഡി

ടപോതുവോയി പെഞ്ഞോൽ, മചേടതോരു രോജയത്തിചനക്കോളും ഇന്ത്യ നലെ
രോജയമോണ്

3 ക്കയാജിക്കുകക്കയാ, വിക്കയാജിക്കുകക്കയാ രെയ്യടന്നില്ല

ോദ്യം3ഇ

രോജയം ടതേോയ മോർഗ്ഗത്തിലോടണങ്കിലും ജനങ്ങൾ അവരുടെ രോജയടത്ത
പിന്ത്ുണയ്ക്ക്കണം.

4 വിക്കയാജിക്കുന്നു

ോദ്യം3എഫ്

അന്ത്ോരോഷ്ട്ര കോയികമത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ നലെ ഷ്ട്പകെനം കോഴ്
വയ്ക്ക്കുചമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കോരടനന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അഭിമോനം ഉണ്ടോകും.

5 ശക്തമായി വിക്കയാജിക്കുന്നു

ച

ഇന്ത്യടയ കുെിച്ച് എനിക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടോയിരുന്ന അഭിമോനം എനിക്ക്
ഇചപ്പോഴിലെ.

ച

ച

ച

ോദ്യം3ജി

ോദ്യം3എച്ച്

ച

ില വസ്തുതകൾ എടന്ന ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നു.

1 ശക്തമായി ക്കയാജിക്കുന്നു

99 തിെരെടുക്കാൻ

കഴിയുന്നില്ല

ഇന്ത്യയുടെ ചപോരോയ്ക്മകടള ഇന്ത്യക്കോർ അംഗീകരിച്ചോൽ ചലോകം കൂെുതൽ
മികച്ച ഇെമോകും.

ോദ്യം4 ഇനിപ്പെയുന്ന ഒചരോന്നിലും ഇന്ത്യക്കോരടനന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എഷ്ട്തമോഷ്ട്തം അഭിമോനിക്കുന്നു? (ഒരു ഓപ്ഷ്ൻ തിരടഞ്ഞെുക്കുക)

ച

ോദ്യം4എ ജനോധിപതയം ഷ്ട്പവർത്തിക്കുന്ന രീതി

ച

ോദ്യം4ബി ചലോകത്തിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള രോഷ്ട്രീയ സവോധീനം

1 വളരെ അഭിമാനിക്കുന്നു

ച

ോദ്യം4സി ഇന്ത്യയുടെ സോമ്പത്തിക ചനട്ടങ്ങൾ

2 ഏരെക്കുരെ അഭിമാനിക്കുന്നു

ച

ോദ്യം4ഡി ഇന്ത്യയുടെ സോമൂഹിക സുരക്ഷോ സംവിധോനം

3 അപ്ത അഭിമാനമില്ല

ച
ച

ശരിക്കുടള്ളോരു ഇന്ത്യക്കോരനോയി ജീവിക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പെയുന്ന കോരയങ്ങൾ വളടര ഷ്ട്പധോനടപ്പട്ടതോടണന്ന്

കഴിയുന്നില്ല

ോദ്യം4ഇ ഇന്ത്യയുടെ ശോസ്ഷ്ട്തീയവും സോചങ്കതികവിദ്യോപരവുമോയ ചനട്ടങ്ങൾ

ോദ്യം4എഫ് കോയിക വിചനോദ്ങ്ങളിടല ഇന്ത്യയുടെ ചനട്ടം

4 ഒട്ടം അഭിമാനമില്ല
99 തിെരെടുക്കാൻ

കഴിയുന്നില്ല

ോദ്യം4ജി ഇന്ത്യയുടെ കലോ-സോഹിതയ ചനട്ടങ്ങളിൽ

ച

ോദ്യം4എച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സോയുധ ചസനയിൽ

ച

ോദ്യം4ഐ ഇന്ത്യയുടെ

ച
ച

ോദ്യം4ടജ

രിഷ്ട്തത്തിൽ

സമൂഹത്തിടല എലെോ സമുദ്ോയങ്ങടളയും നയോയമോയും തുലയതചയോെും
പരിഗണിക്കുന്നതിൽ
ഇന്ത്യയും മേ് രോജയങ്ങളുമോയുള്ള ബന്ധങ്ങടള കുെിച്ച്

ച

ില ച

ോദ്യങ്ങൾ ച

ോദ്ിക്കോൻ ഇചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആഷ്ട്ഗഹിക്കുന്നു.

ോദ്യം5 ഇനിപ്പെയുന്ന ഷ്ട്പസ്തോവനകചളോട് നിങ്ങൾ എഷ്ട്തമോഷ്ട്തം ചയോജിക്കുന്നു അടലെങ്കിൽ വിചയോജിക്കുന്നു? (ഒരു ഓപ്ഷ്ൻ തിരടഞ്ഞെുക്കുക)

ഇന്ത്യയുടെ ചദ്ശീയ സമ്പദ്വയവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വിചദ്ശ വസ്തുക്കൾ
ഇെക്കുമതി ട യ്യുന്നതിൽ ഇന്ത്യ പരിമിതികൾ ഏർടപ്പെുത്തണം.

ച

ോദ്യം5എ

ച

ോദ്യം5ബി പരിഹോരമോർഗ്ഗങ്ങൾ നെപ്പോക്കോൻ അന്ത്ർചേശീയ ഏജൻസികൾക്ക്

ച

ോദ്യം5സി

ച

ോദ്യം5ഡി ഇന്ത്യയിൽ ഭൂമി വോങ്ങോൻ വിചദ്ശികടള അനുവദ്ിക്കരുത്.

പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ചപോലുള്ള

ില ഷ്ട്പശ്നങ്ങളുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട്

അധികോരമുണ്ടോവണം.

ച

ോദ്യം5ഇ

1 ശക്തമായി ക്കയാജിക്കുന്നു

മേ് രോഷ്ട്രങ്ങളുമോയി തോൽപ്പരയ വവരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടോയോലും, ഇന്ത്യ സവന്ത്ം
തോൽപ്പരയം മോഷ്ട്തം ചനോക്കണം.

ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾക്കും ചഷ്ട്പോഷ്ട്ഗോമുകൾക്കും ഇന്ത്യയിടല ടെലിവിഷ്ൻ
ോനലുകൾ മുൻഗണന നൽകണം.

2 ക്കയാജിക്കുന്നു

3 ക്കയാജിക്കുകക്കയാ, വിക്കയാജിക്കുകക്കയാ രെയ്യടന്നില്ല
4 വിക്കയാജിക്കുന്നു
5 ശക്തമായി വിക്കയാജിക്കുന്നു
99 തിെരെടുക്കാൻ

ച

കഴിയുന്നില്ല

ോദ്യം6 ഇനിപ്പെയുന്ന ഷ്ട്പസ്തോവനകചളോട് നിങ്ങൾ എഷ്ട്തമോഷ്ട്തം ചയോജിക്കുന്നു അടലെങ്കിൽ വിചയോജിക്കുന്നു? (ഒരു ഓപ്ഷ്ൻ തിരടഞ്ഞെുക്കുക)

ച

ോദ്യം6എ

വലിയ അന്ത്ോരോഷ്ട്ര കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിടല ഷ്ട്പോചദ്ശിക ബിസിനസ്സ്
സ്ഥോപനങ്ങൾക്ക് കൂെുതൽ ചകോട്ടമുണ്ടോക്കിടക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു.

1 ശക്തമായി ക്കയാജിക്കുന്നു

ച

ോദ്യം6ബി

സവതഷ്ട്ന്ത് വയോപോരം അനുവദ്ിക്കുന്നത് കൂെുതൽ മികച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കും.

2 ക്കയാജിക്കുന്നു

ച

ോദ്യം6സി സ്ഥോപനങ്ങളുടെ തീരുമോനങ്ങൾ, സർക്കോർ ഈ തീരുമോനങ്ങടള

ച

ോദ്യം6ഡി

ടപോതുടവ പെയുകയോടണങ്കിൽ, ഇന്ത്യ അംഗരോജയമോയുള്ള അന്ത്ർചേശീയ

അംഗീകരിക്കുന്നിടലെങ്കിൽ ചപോലും, ഇന്ത്യ പിന്ത്ുെരണം.

ച

ോദ്യം6ഇ

3 ക്കയാജിക്കുകക്കയാ, വിക്കയാജിക്കുകക്കയാ രെയ്യടന്നില്ല

അന്ത്ർചേശീയ സംഘെനകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വളടരയധികം അധികോരം
പിെിച്ചുവോങ്ങുന്നുണ്ട്.

4 വിക്കയാജിക്കുന്നു

ചലോകത്തിടല മചേടതോരു രോജയടത്ത പൗരൻ ആകുന്നതിചനക്കോളും ഇന്ത്യൻ
പൗരനോയിരിക്കുന്നതിനോണ് എനിക്ക് തോൽപ്പരയം.

5 ശക്തമായി വിക്കയാജിക്കുന്നു
99 തിെരെടുക്കാൻ

ച

ോദ്യം 7 ഇന്ത്യയിടല നയൂനപക്ഷങ്ങടള കുെിച്ച്,

ില ച

ോദ്യങ്ങൾ ച

കഴിയുന്നില്ല

ോദ്ിക്കോൻ ഞങ്ങളിചപ്പോൾ ആഷ്ട്ഗഹിക്കുന്നു. (ഒരു ഓപ്ഷ്ൻ തിരടഞ്ഞെുക്കുക)

ഇനിപ്പെയുന്ന ഷ്ട്പസ്തോവനകചളോട് നിങ്ങൾ എഷ്ട്തമോഷ്ട്തം ചയോജിക്കുന്നു അടലെങ്കിൽ വിചയോജിക്കുന്നു?

ച

ച

ോദ്യം7എ

ോദ്യം7ബി

ഇന്ത്യയിടല ആ ോരങ്ങളും പോരമ്പരയങ്ങളും പങ്കിെോത്തവർക്ക്
പൂർണ്ണമോയും ഇന്ത്യക്കോരോകോൻ കഴിയുകയിലെ.
വംശപരമോയ നയൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ആ ോരങ്ങളും പോരമ്പരയങ്ങളും
സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സർക്കോർ പിന്ത്ുണ നൽകണം.

1 ശക്തമായി ക്കയാജിക്കുന്നു
2 ക്കയാജിക്കുന്നു
3 ക്കയാജിക്കുകക്കയാ, വിക്കയാജിക്കുകക്കയാ രെയ്യടന്നില്ല
4 വിക്കയാജിക്കുന്നു
5 ശക്തമായി വിക്കയാജിക്കുന്നു
99 തിെരെടുക്കാൻ

കഴിയുന്നില്ല

ച

ച

1

സമുദായങ്ങൻ അവെവെുരട വയതിെിക്തമായ ആൊെങ്ങളടം രാെമ്പെയങ്ങളടം രെിരാല്ിക്കുന്നതാണ്
സമൂഹത്തിന് നല്ലത്.

2

െില്ൻ രെയുന്നത് സമുദായങ്ങൻ , ഭൂെിരക്ഷ സമുദായത്തിന്രെ െീതികൻ രിന്തുടെുകയും അവെുമായി
ഇടകല്െുകയും രെയ്യടന്നതാണ് നല്ലരതന്നാണ്.

ോദ്യം9

98 എനിക്ക് അെിയില്ല

പല രോജയങ്ങളിൽ നിന്ന് കുെിചയെുകയും ഇന്ത്യയിൽ തോമസിക്കുകയും ട യ്യുന്നവടര കുെിച്ച് വയതയസ്ത അഭിഷ്ട്പോയങ്ങൾ ഉണ്ട്.
("അനയചദ്ശങ്ങളിൽ നിന്ന് കുെിചയെിയിട്ടുള്ളവർ" എന്നതുടകോണ്ട് ഉചേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പോർക്കുന്നതിനോയി എത്തിയവർ എന്നോണ്.
) ഇനിപ്പെയുന്ന ഒചരോ ഷ്ട്പസ്തോവനകചളോെും നിങ്ങൾ എഷ്ട്തമോഷ്ട്തം ചയോജിക്കുന്നു അടലെങ്കിൽ വിചയോജിക്കുന്നു? (ഒരു ഓപ്ഷ്ൻ
തിരടഞ്ഞെുക്കുക)

ോദ്യം9എ

അനയചദ്ശങ്ങളിൽ നിന്ന് കുെിചയെിയിട്ടുള്ളവർ കുേകൃതയങ്ങളുടെ നിരക്ക്
കൂട്ടുന്നു.

ച

ോദ്യം9ബി

ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് അനയചദ്ശങ്ങളിൽ നിന്ന്
കുെിചയെിയിട്ടുള്ളവർ ടപോതുടവ നലെതോണ്.

1 ശക്തമായി ക്കയാജിക്കുന്നു

ച

ോദ്യം9സി

ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചുവളർന്നവരുടെ ചജോലികൾ അനയചദ്ശങ്ങളിൽ നിന്ന്
കുെിചയെിയിട്ടുള്ളവർ അപഹരിക്കുന്നു.

2 ക്കയാജിക്കുന്നു

ച

ോദ്യം9ഡി

പുതിയ ആശയങ്ങളും സംസ്കോരങ്ങളും ടകോണ്ടുവന്ന് കുെിചയേക്കോർ
ഇന്ത്യൻ സമൂഹടത്ത ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നു.

3 ക്കയാജിക്കുകക്കയാ, വിക്കയാജിക്കുകക്കയാ രെയ്യടന്നില്ല

ഇന്ത്യൻ സംസ്കോരടത്ത, അനയചദ്ശങ്ങളിൽ നിന്ന് കുെിചയെിയിട്ടുള്ളവർ
വിലകുെച്ചോണ് ചനോക്കിക്കോണുന്നത്.

4 വിക്കയാജിക്കുന്നു

ോദ്യം9ഇ

ഇന്ത്യയിചലക്ക് നിയമപരമോയി കുെിചയെിയവരും എന്നോൽ ഇന്ത്യൻ

ോദ്യം9എഫ് പൗരന്മോർ അലെോത്തവരുമോയവർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മോരുടെ അചത

അവകോശങ്ങൾ നൽചകണ്ടതുണ്ട്.

5 ശക്തമായി വിക്കയാജിക്കുന്നു

നിയമവിരുദ്ധ്മോയി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള, അനയചദ്ശങ്ങളിൽ നിന്ന്

ോദ്യം9ജി കുെിചയെിയിട്ടുള്ളവർക്ക് എതിടര ഇന്ത്യ കർശന നെപെികൾ

ച

ച

വയതയസ്ത ജോതിയിലും വംശത്തിലും ടപട്ടവർ അവരവരുടെ ആ ോരങ്ങളും പോരമ്പരയങ്ങളും പോലിക്കുന്നത് രോജയത്തിന് നലെതോടണന്ന്
ിലർ പെയുന്നു.
ിലർ പെയുന്നത് ഇത്തരം സമുദ്ോയങ്ങൾ, ഭൂരിപക്ഷ സമുദ്ോയത്തിന്ടെ രീതികൾ പിന്ത്ുെരുകയും അവരുമോയി
ഇെകലരുകയും ട യ്യുന്നതോണ് നലെടതന്നോണ്. ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ ഏതോണ് നിങ്ങളുടെ കോഴ് പ്പോെുമോയി അെുത്തുനിൽക്കുന്നത്?

ച

ച

ച

ോദ്യം8

വകടക്കോള്ളണം.

99 തിെരെടുക്കാൻ

കഴിയുന്നില്ല

ഇന്ത്യയിചലക്ക് നിയമപരമോയി, അനയചദ്ശങ്ങളിൽ നിന്ന്

ോദ്യം9എച്ച് കുെിചയെിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മോടര ചപോടല തടന്ന ടപോതു

വിദ്യോഭയോസത്തിനുള്ള അവകോശം നൽകണം.

ച

ോദ്യം10 അനയചദ്ശങ്ങളിൽ നിന്ന് കുെിചയെിയിട്ടുള്ളവരുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട് ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ ഏതോണ് നിങ്ങളുടെ
1 അനയക്കദശങ്ങളിൻ
2 ഒെൻപ്പം

നിന്ന് കുടിക്കയെിയിട്ടള്ളവൻ ഒെുരാട് കൂടിയിട്ടണ്ട്

കൂടിയിട്ടണ്ട്

3 ഒെു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ില്ല
ച

ച

4 ഒെൻപ്പം

ിന്ത്?

കുെെിട്ടണ്ട്

5 വളരെയധികം കുെെിട്ടണ്ട്
99 തിെരെടുക്കാൻ

കഴിയുന്നില്ല

ോദ്യം11 ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ ഏത് ഷ്ട്പസ്തോവനയോണ് കുെിചയേക്കോരുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്?

1

അനയക്കദശങ്ങളിൻ നിന്ന് കുടിക്കയെിയിട്ടള്ളവൻ അവെുരട യഥാൻത്ഥ സംസ്കാെം രിന്തുടെണം, ഇന്തയൻ
സംസ്കാെം ഉൻരക്കാള്ളാൻ രാടില്ല.

2

അനയക്കദശങ്ങളിൻ നിന്ന് കുടിക്കയെിയിട്ടള്ളവൻ അവെുരട യഥാൻത്ഥ സംസ്കാെം രിന്തുടെണം, ഒപ്പം
ഇന്തയൻ സംസ്കാെം ഉൻരക്കാള്ളടകയും ക്കവണം.

അനയക്കദശങ്ങളിൻ നിന്ന് കുടിക്കയെിയിട്ടള്ളവൻ
3 അവെുരട യഥാൻത്ഥ സംസ്കാെം കകരവടിെ്
ഇന്തയൻ സംസ്കാെം ഉൻരക്കാള്ളണം .
99 തിെരെടുക്കാൻ

കഴിയുന്നില്ല

ോദ്യം12 ഇന്ത്യക്കോരനോയിരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ എഷ്ട്തമോഷ്ട്തം അഭിമോനിക്കുന്നു ? (ഒരു ഓപ്ഷ്ൻ തിരടഞ്ഞെുക്കുക)
1 വളരെ അഭിമാനിക്കുന്നു

4 ഒട്ടം അഭിമാനമില്ല

2 ഏരെക്കുരെ അഭിമാനിക്കുന്നു

5 ഞാൻ ഇന്തയക്കാെനല്ല

3 വളരെ അഭിമാനമില്ല

99 തിെരെടുക്കാൻ

കഴിയുന്നില്ല

ച

ോദ്യം13

ഇന്ത്യയിടല ശക്തമോയ രോജയസ്ചനഹ മചനോഭോവവുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട് ഇനിപ്പെയുന്ന ഷ്ട്പസ്തോവനകളുമോയി നിങ്ങൾ എഷ്ട്തചത്തോളം
ചയോജിക്കുകചയോ വിചയോജിക്കുകചയോ ട യ്യുന്നു? (ഒരു ഓപ്ഷ്ൻ തിരടഞ്ഞെുക്കുക)

ോദ്യം1എ ചലോകത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥോനം ശക്തിടപ്പെുത്തുന്നു

ച

1 ശക്തമായി ക്കയാജിക്കുന്നു

ച

ോദ്യം13ബി ഇന്ത്യടയ അസഹിഷ്ണുതയിചലക്ക് നയിക്കുന്നു

2 ക്കയാജിക്കുന്നു

ച

ോദ്യം13സി ഇന്ത്യ ഒന്നോയി തുെരുന്നതിന് രോജയസ്ചനഹ മചനോഭോവം ആവശയമോണ്

3 ക്കയാജിക്കുകക്കയാ, വിക്കയാജിക്കുകക്കയാ രെയ്യടന്നില്ല

ച

ോദ്യം13ഡി

ഇന്ത്യയിടല കുെിചയേക്കോർക്ക് ഷ്ട്പതികൂല സോഹ
വരുന്നു

രയങ്ങൾ ചനരിചെണ്ടി

4 വിക്കയാജിക്കുന്നു
5 ശക്തമായി വിക്കയാജിക്കുന്നു
99 തിെരെടുക്കാൻ

ച

കഴിയുന്നില്ല

ോദ്യം14 നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനോചണോ?
1 അരത
2 അല്ല

ച

ോദ്യം15 നിങ്ങളുടെ ജനന സമയത്ത് മോതോപിതോക്കളിൽ ഒരോചളോ അടലെങ്കിൽ രണ്ടുചപരുചമോ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മോർ ആയിരുന്നിചലെ?
1 െണ്ടുക്കരെും ഇന്തയൻ

രൗെൊയിെുന്നു

2 രിതാവ് മാപ്തം ഇന്തയൻ

ച

ോദ്യം15എ

രൗെനായിെുന്നു

3 അമ്മ മാപ്തം ഇന്തയൻ
4

രൗെനായിെുന്നു

മാതാരിതാക്കളില്ാെും ഇന്തയൻ
രൗെന്മാൊയിെുന്നില്ല

നിങ്ങളുടെ ജനനസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പിതോവ് ഏത് രോജയടത്ത പൗരനോയിരുന്നു ? (ഷ്ട്ശദ്ധ്ിക്കുക : രോജയം എന്നത് ടമോത്തത്തിലുള്ള
രോഷ്ട്രമോണ്, സംസ്ഥോനചമോ ജിലെചയോ അലെ)
രോജയത്തിന്ടെ ചപര് എഴുതുക ………………

ച

ോദ്യം15ബി

നിങ്ങളുടെ ജനനസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഏത് രോജയടത്ത പൗരയോയിരുന്നു? (ഷ്ട്ശദ്ധ്ിക്കുക : രോജയം എന്നത് ടമോത്തത്തിലുള്ള
രോഷ്ട്രമോണ്, സംസ്ഥോനചമോ ജിലെചയോ അലെ)
രോജയത്തിന്ടെ ചപര് എഴുതുക ………………

ച

ോദ്യം16 സോർക്കിടന കുെിച്ച് നിങ്ങൾ എഷ്ട്തചത്തോളം ചകട്ടിട്ടുണ്ട് അടലെങ്കിൽ വോയിച്ചിട്ടുണ്ട്?
1 വളരെയധികം
2 ഒരട്ാരക്ക വായിച്ചിട്ടണ്ട്

4 ഒട്ടമില്ല
99 തിെരെടുക്കാൻ

കഴിയുന്നില്ല

3 അപ്തയധികമില്ല

ച
ച

ോദ്യം17

ോദ്യം 16-ന് "ഒട്ടുമിലെ" എന്നോണ് ഉത്തരടമങ്കിൽ, ബോക്കിയുള്ള ഓപ്ഷ്ണൽ ഇനങ്ങൾ എലെോം ഒഴിവോക്കുക.

ടപോതുടവ പെയുകയോടണങ്കിൽ, സോർക്ക് അംഗതവത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ഷ്ട്പചയോജനം ഉണ്ടോകുന്നുചണ്ടോ അടലെങ്കിൽ ഒട്ടും ഷ്ട്പചയോജനം
ഉണ്ടോകുന്നിചലെ? (അംഗങ്ങൾ അലെോത്തവർക്ക് "ഷ്ട്പചയോജനമുണ്ടോകും" അടലെങ്കിൽ "ഷ്ട്പചയോജനം ഉണ്ടോകിലെ")

1 നല്ല പ്രക്കയാജനമുണ്ട്
2 വൻക്കതാതിൻ

പ്രക്കയാജനമുണ്ട്

3 ഒരട്ാരക്ക പ്രക്കയാജനമുണ്ട്

5 ഒട്ടം പ്രക്കയാജനമില്ല
98 എനിക്ക് അെിയില്ല
97 സാൻക്കിരനപ്പറ്റി

ക്കകട്ിട്് ക്കരാല്ുമില്ല

4 വളരെ കുെച്ച് പ്രക്കയാജനം മാപ്തം
ച

ോദ്യം18 ഇനിപ്പെയുന്ന ഷ്ട്പസ്തോവനചയോട് നിങ്ങൾ എഷ്ട്തമോഷ്ട്തം ചയോജിക്കുന്നു അടലെങ്കിൽ വിചയോജിക്കുന്നു? (ഒരു ഓപ്ഷ്ൻ തിരടഞ്ഞെുക്കുക)

1 ശക്തമായി ക്കയാജിക്കുന്നു
2 ക്കയാജിക്കുന്നു
സോർക്ക് തീരുമോനങ്ങൾ, നമ്മളവ അംഗീകരിക്കുന്നിടലെങ്കിൽ ചപോലും, ഇന്ത്യ
പിന്ത്ുെരണം.

3 ക്കയാജിക്കുകക്കയാ, വിക്കയാജിക്കുകക്കയാ രെയ്യടന്നില്ല
4 വിക്കയാജിക്കുന്നു
5 ശക്തമായി വിക്കയാജിക്കുന്നു
99 തിെരെടുക്കാൻ

ച

കഴിയുന്നില്ല

ടപോതുടവ പെയുകയോടണങ്കിൽ, സോർക്ക് എങ്ങടനയോയിരിക്കണം എന്നോണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്... അതോയത് അംഗ രോഷ്ട്രങ്ങളുടെ

ോദ്യം19 ചസശീയ സർക്കോരിചനക്കോൾ വളടരയധികം അധികോരം അടലെങ്കിൽ കൂെുതൽ അധികോരം അടലെങ്കിൽ കുെവ് അധികോരം അടലെങ്കിൽ

വളടര കുെവ് അധികോരം?

1 വളരെ അധികം
2 കൂടുതൻ
3 രെമാവധി

4 കുെവ്
5 വളരെ കുെവ്
99 തിെരെടുക്കാൻ

കഴിയുന്നില്ല

[നിലവിടല സോർക്ക് അംഗങ്ങൾക്ക് മോഷ്ട്തം]
ച

ോദ്യം21

സോർക്കിൽ ഇന്ത്യ അംഗം ആകചണോ ചവണ്ടചയോ എന്ന് തീരുമോനിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് ഒരു ടെഫെണ്ടം / ചവോടട്ടെുപ്പ് ഉണ്ടോവുകയോടണങ്കിൽ,
ഇന്ത്യ അംഗം തുെരണടമന്നോചണോ ചവണ്ട എന്നോചണോ നിങ്ങൾ ചവോട്ട് ട യ്യുക?

1 തുടെണരമന്ന് ക്കവാട്് രെയ്യടം
2 തുടക്കെണ്രടന്ന് ക്കവാട്് രെയ്യടം
99 തിെരെടുക്കാൻ

കഴിയുന്നില്ല

ജനസംഖയോപരമോയ
“ഉത്തരം നല്കുന്ന ആള് സ്ഷ്ട്തീചയോ പുരുഷ്ചനോ”
BVQ_01. നിങ്ങളുടെ ലിംഗം…
1 രുെുഷന്
2 സ്പ്തീ

“ഉത്തരം നല്കുന്ന ആളുടെ ഷ്ട്പോയം”
BVQ_02 നിങ്ങള് എന്നോണ് ജനിച്ചത്?( ദ്യവോയി നിങ്ങളുടെ ജനനത്തിന്ടെ വര്ഷ്ം എഴുതുക( ടകോലെം എഴുതോന് നോലക്ക സംഖയ ഉപചയോഗിക്കുക).

……………/………………/………………/…………………..
“വിദ്യോഭയോസം 1: വിദ്യോഭയോസം ട

യ്ക്ത വര്ഷ്ങ്ങള്”

ഷ്ട്പോഥമിക വിദ്യോഭയോസം, ടസക്കന്െെി വിദ്യോഭയോസം, സര്വകലോശോല വിദ്യോഭയോസം, ചപോസ്റ്റ് ടസക്കന്െെി വിദ്യോഭയോസം, മുഴുവന്
സമയ ടതോഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനം എന്നിവടയലെോം ഉള്ടപ്പെുത്തണം, എന്നോല് ആവര്ത്തിച്ച വര്ഷ്ങ്ങള് ഉള്ടകോള്ളിക്കരുത്. നിലവില്
ഇചപ്പോള് നിങ്ങള് വിദ്യോഭയോസം ട യ്യുന്നുടണ്ടങ്കില്, ഇതുവടര മുഴുവനോക്കിയ വര്ഷ്ങ്ങള് കൂട്ടുക.
BVQ_03.

എഷ്ട്ത വർഷ്ം(മുഴുവൻ സമയത്തിനു തത്തുലയമോയ) നിങ്ങൾക്ക് ഔപ

ോരിക വിദ്യോഭയോസം ലഭിച്ചു?

ദയവായി രകാല്ലകണക്ക് എന്െെ് രെയ്യടക ………………………………………….
0 എനിക്ക് ഔരൊെിക വിദയാഭയാസമില്ല.

“രോജയത്തിന്ടെ സവിചശഷ്മോയ ഏേവും ഉയര്ന്ന വിദ്യോഭയോസ ബിരുദ്ം”
BVQ_04 നിങ്ങള് ഇതുവടര ചനെിയിട്ടുള്ള ഏേവും ഉയര്ന്ന വിദ്യോഭയോസ തലം?

നിങ്ങൾ ചനെിയ ഏേവും ഉയർന്ന വിദ്യോഭയോസ ബിരുദ്ം ശരിയോയ വിധത്തിൽ ….(ചനെിയത് എന്നോല്, ഷ്ട്പതികരിക്കുന്ന വയക്തി
അവസോനമോയി പൂർത്തിയോക്കിയ ക്ലോസ്/സ്കൂള് /ചകോചളജ്)
"നിലവില് അടലെങ്കില് മുന്കോലത്ത്, ശബളമുള്ള ചജോലിയിരിരുന്നിട്ടുചണ്ടോ അടലെങ്കില് ഒരിക്കലും ശബളമുള്ള ചജോലിയില് ഇരുന്നിട്ടിലെ"
ചജോലി എന്നതുടകോണ്ട് ഞങ്ങള് ഉചേശിക്കുന്നത് ജീവനക്കോരനോയി, സവയം ടതോഴില് ട യ്യുന്നവരോയി അടലെങ്കില് കുെഞ്ഞത് ആഴ് യില്
ഒരു മണിക്കൂടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സവന്ത്ം കുെുംബത്തിന്ടെ ബിസിനസ്സ് നെത്തുന്നവരോയി വരുമോനമുള്ള ചജോലി ട യ്യുക എന്നതോണ്.
നിങ്ങല് നിലവില് തോല്കോലികമോയ അസുഖം/ കുട്ടി ജനിക്കുചമ്പോൾ മോതോപിതോക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവധി/ അവധികോലം/ സമരം മുതലോയ
കോരണങ്ങളോല് തോല്കോലികമോയി ശബളത്തിനോയി ചജോലിട യ്യുന്നിടലെങ്കില്, ദ്യവോയി നിങ്ങളുടെ സോധോരണ ടതോഴില് സോഹ രയം
പരോമര്ശിക്കുക
BVQ_05

നിലവില് നിങ്ങള് ശബളത്തിലോചണോ ചജോലി ട
ഓലിയില് നിങ്ങടളോരിക്കലും ഇരുന്നിട്ടിടലെ?

യ്യുന്നത്, മുന്പ് ശബളത്തിനു ചജോലി ട

യ്ക്തിരുചന്നോ, അടലെങ്കില് ശബളം നല്കുന്ന

ഒരു കള്ളിയില് മോഷ്ട്തം അെയോളടപ്പെുത്തുക

1 ഞാനിക്കപ്പാള് ശബളമുള്ള ക്കജാല്ിയില്ാണ് (ദയവായി BVQ_06-ല് തുടെുക )

2

3

എനിരക്കാെിക്കല്ും ശബളമുള്ള ക്കജാല്ി കിട്ിയിട്ില്ല
(ദയവായി BVQ_14-ല് തുടെുക )

ഇക്കപ്പാള് ഞാന് ശബളമുള്ള ക്കജാല്ിയില്് അല്ല എന്നാല്് മുന്ര് ശബളമുള്ള ക്കജാല്ിയില്്
ഇെുന്നിട്ടണ്ട്(ദയവായി BVQ_07-ല് തുടെുക )
ആഴ്

യില് ചജോലി ട

യ്ക്ത മണിക്കൂെുകള്

സോധോരണ ഒരു ആഴ് യില് ഓവര്വെം ഉള്ടപ്പടെ ശരോശരി എഷ്ട്ത മണിക്കൂര് നിങ്ങള് ശബളത്തിനോയി ചജോലി ട യ്യോെുണ്ട്? ( ഒന്നില്
കൂെുതല് ടതോഴില്ദ്ോതോവിനു ചവണ്ടി ചജോലിട യ്യുചമ്പോള്, അടലെങ്കില് നിങ്ങള് രണ്ട് ചപരും ചജോലിയുള്ളവരും സവയം
BVQ_06
ടതോഴിലുള്ളവരുമോടണങ്കില്, ദ്യവോയി നിങ്ങള് ചജോലി ട യ്യുന്നതിന്ടെ ടമോത്തം മണിക്കൂെുകള് കണക്കോക്കുക) ( ''ദ്ിവചസചന''
ച ോദ്ിക്കോം അതിടന 7/6/5 -മോയി ഹരിക്കുക )
ദ്യവോയി എഴുതുക
ശൊശെി, ഞാന് ആഴ്െയില്് ഓവരകടം ഉള്പ്രപ്പരട............. മണിക്കൂെ് ക്കജാല്ി രെയ്യാെുണ്ട്

"ടതോഴില്പരമോയ ബന്ധം"
ഒന്നില് കൂെുതല് ടതോഴില്ദ്ോതോവിനു ചവണ്ടി ചജോലിട യ്യുചമ്പോള്, അടലെങ്കില് നിങ്ങള് രണ്ട് ചപരും ചജോലിയുള്ളവരും സവയം
ടതോഴിലുള്ളവരുമോടണങ്കില് ദ്യവോയി നിങ്ങളുടെ ഷ്ട്പധോന ടതോഴില് പരോമര്ശിക്കുക. നിങ്ങള് വിരമിച്ച ആളോടണങ്കില് അടലെങ്കില്
ഇചപ്പോള് ചജോലി ട യ്യുന്നിടലെങ്കില്, ദ്യവോയി നിങ്ങളുടെ ഒെുവിലടത്ത ഷ്ട്പധോന ടതോഴില് പരോമര്ശിക്കുക.)
BVQ_07

നിങ്ങടളോരു ജീവനക്കോരന് അടലെങ്കില് സവയം ടതോഴില് ട
ആയിരുചന്നോ/ ആചണോ

യ്യുന്ന ആള് അടലെങ്കില് സവന്ത്ം കുെുംബത്തിന്ടെ ബിസിനസ്സ് നെത്തുക

(TN:'' കൂലി ജീവനക്കോരന്” അടലെങ്കില് ''കൂലി ടതോഴിലോളി'' ചപോടലയുള്ള രോജയത്തിന്ടെ സവിചശഷ്മോയ പദ്ങ്ങള് “ജീവനക്കോരന്”
എന്നതിന്ടെ അര്ത്ഥം വയക്തമോക്കുന്നതിനോയി ഇവിടെ ഉപചയോഗിക്കോം. ''സവതഷ്ട്ന്ത്മോയി ചജോലി ട യ്യുന്നവര്'', സവതഷ്ട്ന്ത്
ടഷ്ട്പോഫഷ്ണലുകള്'' കൂെോടത സവന്ത്ം അക്കൗണ്ടില് ചജോലി ട യ്യുന്ന ഉത്തരം നല്കുന്ന മേുള്ളവര് എന്നിവടര ചപോടലയുള്ള പദ്ങ്ങള്
സവയം ടതോഴില് ട യ്യുന്നവരില് ഉള്ടപ്പെുന്നു.)
ഒരു കള്ളിയില് മോഷ്ട്തം അെയോളടപ്പെുത്തുക
1 ഒെു ജീവനക്കാെന്

3

ക്കജാല്ിക്കാെുള്ള സവയം രതാഴില്്
രെയ്യടന്നവെ്(ദയവായി BVQ_08-ല് തുടെുക )

2 ക്കജാല്ിക്കാെില്ലാത്ത സവയം രതാഴില്് രെയ്യടന്നവെ്

4

നിങ്ങളടരട സവന്തം കുടുംബത്തിന്രെ ബിസിനസ്സ്
നടത്തുക

“സവയം ടതോഴില് ട

യ്യുന്നവര്: എഷ്ട്ത ജീവനക്കോരുണ്ട്''

BVQ_08 നിങ്ങടളോഴിച്ച് എഷ്ട്ത ചജോലിക്കോര് നിങ്ങള്ക്കുണ്ടോയിരുന്നു/ ഉണ്ട്? (BVQ_07-ല് ഓപ്ഷ്ന് 3 തിരടഞ്ഞെുത്തവചരോട് മോഷ്ട്തം ച

ോദ്ിക്കുക)

ദയവായി എഴുതുക
……………………….. ജീവനക്കാെ്
"മേുള്ള ജീവനക്കോടര ചമല്ചനോട്ടം നെത്തുക"
BVQ_09 മേുള്ള ജീവനക്കോടര ചമല്ചനോട്ടം നട്ത്തിയിട്ടുചണ്ടോ/ നെത്തുന്നുചണ്ടോ?

(TN: ചമല്ചനോട്ടം നെത്തുക എന്നോല് മേുള്ളവരുടെ ചജോലിയില് ചമല്ചനോട്ടം നെത്തുകയും ഉത്തരവോദ്ിതവമുള്ളവരോവുകയും ട
ചനതൃതവ ഷ്ട്പവൃത്തിയോടണന്നോണ് മനസ്സിലോചക്കണ്ടതോണ്.)

യ്യുന്ന ഒരു

ഒരു കള്ളിയില് മോഷ്ട്തം അെയോളടപ്പെുത്തുക
1 ഉണ്ട് (ദയവായി BVQ_10-ല് തുടെുക )
2 ഇല്ല

"മേുള്ള ജീവനക്കോരുടെ ചമല്ചനോട്ടം നെത്തിയിട്ടുള്ള എണ്ണം''
BVQ_10 നിങ്ങള് എഷ്ട്ത ജീവക്കോടര ചമല്ചനോട്ടം നെത്തി/ നെത്തുന്നുണ്ട്?

ദയവായി എഴുതുക
……………………….. ജീവനക്കാെ്
"ആദ്ോയത്തിന്/ ആദ്ോയകരമലെോത്തതിനുള്ള സംഘെനയുടെ ഇനം"
BVQ_11 ആദ്ോയകരമോയ അടലെങ്കില് ആദ്ോയകരമലെോത്ത സംഘെനയ്ക്ക്ക് ചവണ്ടി നിങ്ങള് ചജോലി ട

യ്ക്തിട്ടുചണ്ടോ/ ട

യ്യുന്നുചണ്ടോ??

(TN: ആവശയടമങ്കില് നിങ്ങളുടെ രോജയത്തിന്ടെ സവിചശഷ്മോയ ഉദ്ോഹരണങ്ങള് നല്കിടകോണ്ട് ആദ്ോയകരമോയ അടലെങ്കില്
ആദ്ോയകരമലെോത്ത സംഘെന വയക്തമോക്കിടകോെുക്കുക.)
ഒരു കള്ളിയില് മോഷ്ട്തം അെയോളടപ്പെുത്തുക
1 ആദായകെമായ ഒെു സംഘടനയ്ക്ക്ക് ക്കവണ്ടി ഞാന് ക്കജാല്ി രെയ്ക്തിട്ടണ്ട്/ രെയ്യടന്നുണ്ട്.
2 ആദായകെമാല്ലാത്ത ഒെു സംഘടനയ്ക്ക്ക് ക്കവണ്ടി ഞാന് ക്കജാല്ി രെയ്ക്തിട്ടണ്ട്/ രെയ്യടന്നുണ്ട്.

'സംഘെനയുടെ ഇനം, ടപോതു/ സവകോരയ''
BVQ_12 നിങ്ങടളോരു ടപോതു അടലെങ്കില് സവകോരയ ടതോഴില്ദ്ോതോവിനു ചവണ്ടി ചജോലി ട

യ്ക്തിട്ടുചണ്ടോ/ ട

യ്യുന്നുചണ്ടോ?

(TN: നിങ്ങളുടെ രോജയത്തിന്ടെ സവിചശഷ്മോയ ഉദ്ോഹരണം നല്കി ആദ്ോയകരമോയതും ആദ്ോയകരമലെോത്തതുമോയ സംഘെനടയ കുെിച്ച്
ആവശയടമങ്കിൽ വയക്തമോക്കിടകോെുക്കുക.)
ഒരു കള്ളിയില് മോഷ്ട്തം അെയോളടപ്പെുത്തുക
1 രരാതു രതാഴില്ദാതാവ്
2 സവകാെയ രതാഴില്ദാതാവ്

'ടതോഴില് ഐ എസ് സി ഒ 1988''
BVQ_13a

നിങ്ങളുടെ ടതോഴില് എന്ത്ോണ്/ എന്ത്ോയിരുന്നു- അതോയത് നിങ്ങളുടെ ഷ്ട്പധോന ചജോലിയുടെ ചപരു അടലെങ്കില് വെേില് എന്ത്ോണ്/
എന്ത്ോയിരുന്നു? (ദ്യവോയി കഴിയോവുന്നതും വയക്തമോയി എഴുതുകയും വിവരിക്കുകയും ട യ്യുക)
എന്രെ രതാഴില്് ................ആണ്/ ആയിെുന്നു.

BVQ_13b

നിങ്ങളുടെ ഷ്ട്പധോന ചജോലിയില് മിക്കവോെും നിങ്ങള്എന്ത്് തരത്തിലുള്ള ഷ്ട്പവൃത്തികളോണ് ട
കഴിയോവുന്നതും വയക്തമോയി എഴുതുകയും വിവരിക്കുകയും ട യ്യുക.)

യ്യുന്നത്/ ട

യ്ക്തിട്ടുള്ളത് ? (ദ്യവോയി

ദയവായി ഇവിരട എഴുതുക ………………………………………
നിങ്ങള് ചജോലി ട

യ്യുന്ന/ ട

യ്ക്തിരുന്ന കമ്പനി / സംഘെന എന്ത്ുണ്ടോക്കുന്നു/ എന്ത്ുണ്ടോക്കി- അതോയത് നിങ്ങളുടെ ചജോലിസ്ഥലത്ത് എന്ത്്

BVQ_13c തരത്തിലുള്ള നിര്മ്മോണം/ ഷ്ട്പവൃത്തിയോണ് നെപ്പോക്കുന്നത്/ നെപ്പോക്കിയിട്ടുള്ളത്? (ദ്യവോയി കഴിയോവുന്നതും വയക്തമോയി

എഴുതുകയും വിവരിക്കുകയും ട

യ്യുക.)

ദയവായി ഇവിരട എഴുതുക ………………………………………
"ഷ്ട്പധോന പദ്വി"
BVQ_14 തോടഴ ടകോെുത്തിട്ടുള്ളവയില് ഏതോണ് നിങ്ങളുടെ ഇചപ്പോഴടത്ത സോഹ

രയം ഏേവും നന്നോയി വിവരിക്കുന്നത്?

നിങ്ങല് നിലവില് തോല്കോലികമോയ അസുഖം/ മോതോപിതോക്കളുടെ അവധി/ അവധികോലം/ സമരം മുതലോയ കോരണങ്ങളോല്
തോല്കോലികമോയി ശബളത്തിനോയി ചജോലിട യ്യുന്നിടലെങ്കില്, ദ്യവോയി നിങ്ങളുടെ സോധോരണ ടതോഴില് സോഹ രയം പരോമര്ശിക്കുക
ഒരു കള്ളിയില് മോഷ്ട്തം അെയോളടപ്പെുത്തുക
1

ശബളമുള്ള ക്കജാല്ിയില്് ( ജീവനക്കാെനായി, സവയം രതാഴില്ില്്, അരല്ലങ്കില്് സവന്തം കുടുംബത്തിന്രെ
ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിനായി)

6 വിെമിച്ചട
ഗാരഹികക്കജാല്ികള് രെയ്യടക, വീട്, കുെുങ്ങള്
അരല്ലങ്കില്് മറ്റട ആളടകരള ക്കനാക്കുക

2 രതാഴില്ില്ലാത്തവനും ക്കജാല്ി അക്കനവഷിച്ചടരകാണ്ടിെിക്കുന്നവനും

7

3 വിദയാഭയാസത്തില്് (രതാഴില്ദാതാവ് ശബളം നല്കുന്നില്ല), അവധിയില്ാരണങ്കില്് ക്കരാല്ും സ്കൂളില്്/

9 മറ്റടള്ളവ

വിദയാരത്ഥി/ ശിഷയ
4 അപ്രന്െീസ് അരല്ലങ്കില്് ക്കപ്ടയ്ക്നി

5 സ്ഥിെമായി അസുഖം അരല്ലങ്കില്് വികല്ാംഗന്

“സുസ്ഥിരമോയ പങ്കോളിത്തത്തിൽ ജീവിക്കുക”
BVQ_15

നിങ്ങള്ടക്കോരു ജീവിതപങ്കോളി അടലെങ്കില് സുസ്ഥിരമോയ പങ്കോളിയുചണ്ടോ, ഉടണ്ടങ്കില് നിങ്ങള് ഒചര ഗൃഹം തടന്നയോചണോ പങ്ക്
വയ്ക്ക്കുന്നത്?
(TN: ചകോമണ്- ചലോ സ്പൗസ് (ജി ബി) ചപോടലയുള്ള രോജയത്തിന്ടെ സവിചശഷ്മോയ പദ്ങ്ങള് "സുസ്ഥിരമോയ പങ്കോളി'' യുടെ അര്ത്ഥം
വയക്തമോക്കുന്നതിനോയി ഉപചയോഗിക്കോം.)
ഒരു കള്ളിയില് മോഷ്ട്തം അെയോളടപ്പെുത്തുക

1

ഉണ്ട്, എനിരക്കാെു ജീവിതരങ്കാളി/ രങ്കാളിയുണ്ട് മാപ്തമല്ല ഞങ്ങള് ഒക്കെ ഗൃഹമാണ് രങ്ക് വയ്ക്ക്കുന്നത്
(ദയവായി BVQ_16-ല് തുടെുക)

2

ഉണ്ട്, എനിരക്കാെു ജീവിതരങ്കാളി/ രങ്കാളിയുണ്ട് രരക്ഷ ഞങ്ങള് ഒക്കെ ഗൃഹം രങ്ക് വയ്ക്ക്കുന്നില്ല
(ദയവായി -ല് തുടെുക BVQ_16)

3

ഇല്ല, എനിരക്കാെു ജീവിതരങ്കാളി/ രങ്കാളിയില്ല
(ദയവായി BVQ_22-ല് തുടെുക)

"ജീവിതപങ്കോളി, പങ്കോളി: നിലവില്, മുന്പ് അടലെങ്കില് ശബളമുള്ള ചജോലിയില് ഒരിക്കലുമിലെ"
ചജോലി എന്നതുടകോണ്ട് ഞങ്ങള് ഉചേശിക്കുന്നത് ജീവനക്കോരനോയി, സവയം ടതോഴില് ട യ്യുന്നവരോയി അടലെങ്കില് കുെഞ്ഞത് ആഴ് യില്
ഒരു മണിക്കൂടെങ്കിലും അവന്/ അവളുടെ സവന്ത്ം കുെുംബത്തിന്ടെ ബിസിനസ്സ് നെത്തുന്നവരോയി വരുമോനമുള്ള ചജോലി ട യ്യുക
എന്നതോണ്. നിങ്ങല് നിലവില് തോല്കോലികമോയ അസുഖം/ കുട്ടി ജനിക്കുചമ്പോൾ മോതോപിതോക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവധി/ അവധികോലം/
സമരം മുതലോയ കോരണങ്ങളോല് തോല്കോലികമോയി ശബളത്തിനോയി ചജോലിട യ്യുന്നിടലെങ്കില്, ദ്യവോയി അവന്/ അവളുടെ സോധോരണ
ടതോഴില് സോഹ രയം പരോമര്ശിക്കുക
BVQ_16

നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കോളി/പങ്കോളി ഇചപ്പോള് ശബളത്തിനോയിട്ടോചണോ ചജോലി ട യ്യുന്നത്, മുന്പ് അവന്/ അവള് ശബളത്തിനോയി ചജോലി
ട യ്ക്തിരുചന്നോ, അടലെങ്കില് അവന്/ അവള് ഒരിക്കലും ശബളമുള്ള ചജോലി ട യ്ക്തിട്ടിടലെ?
ഒരു കള്ളിയില് മോഷ്ട്തം അെയോളടപ്പെുത്തുക

1 അവന്/ അവള് ഇക്കപ്പാള് ശബളമുള്ള ക്കജാല്ിയില്ാണുള്ളത് (ദയവായി BVQ_17-ല് തുടെുക)

2

അവന്/ അവള് ഇക്കപ്പാള് ശബളമുള്ള ക്കജാല്ിയില്് അല്ല എന്നാല്് അവന്/ അവള് മുന്ര് അവന്/
അവള്പ്ക്ക് ശബളമുള്ള ക്കജാല്ി ഉണ്ടായിെുന്നു. (ദയവായി BVQ_18-ല് തുടെുക)

3

അവന്/ അവള്പ്ക്ക് ഒെിക്കല്ും ശബളമുള്ള ക്കജാല്ി
ഉണ്ടായിെുന്നില്ല(ദയവായി BVQ_21-ല് തുടെുക)

"ജീവിതപങ്കോളി, പങ്കോളി: അഴ്

BVQ_17

ചതോെും ചജോലി ട

യ്ക്ത മണികൂെുകള്"

ഒരു സോധോരണ ആഴ് യിൽ ഓവർവെം ഉൾടപ്പടെ ശരോശരിഎഷ്ട്ത മണിക്കൂർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കോളി/ പങ്കോളി ശബളത്തിനോയി
ടപോതുടവ ചജോലി ട യ്യോെുണ്ട്? അവന്/ അവൾ ഒന്നിൽ കൂെുതൽ ടതോഴിൽദ്ോതോവിനു ചവണ്ടി ചജോലിട യ്യുന്നുടണ്ടങ്കിൽ അതും
ഉൾടപ്പടെ, അടലെങ്കിൽ അവന്/ അവൾ ചജോലിയുള്ളവരും സവയം ടതോഴിലുള്ളവരുമോടണങ്കില്, ദ്യവോയി അവന്/ അവൾ ചജോലി
ട യ്യുന്നതിന്ടെ ടമോത്തം മണിക്കൂെുകൾ കനക്കോക്കുക) ( ''ദ്ിവചസചന'' ച ോദ്ിക്കോം അതിടന 7/6/5 -മോയി ഹരിക്കുക )
ദ്യവോയി എഴുതുക
ശൊശെി അവന് / അവള് ഓവെ് കടം ഉള്പ്രപ്പരട ആഴ്െയില്് --------------മണിക്കൂെ് ക്കജാല്ി രെയ്യടം
"ജീവിതപങ്കോളി, പങ്കോളി: ടതോഴില്പരമോയ ബന്ധം"
ഒന്നിൽ കൂെുതൽ ടതോഴിൽദ്ോതോവിനു ചവണ്ടി അവന്/ അവൾ ചജോലിട യ്യുന്നുടണ്ടങ്കില്, അടലെങ്കിൽഅവന്/ അവൾ ചജോലിയുള്ളവരും
സവയം ടതോഴിലുള്ളവരുമോടണങ്കിൽ ദ്യവോയിഅവന്/ അവളുടെ ഷ്ട്പധോന ടതോഴിൽ പരോമർശിക്കുക. അവന്/ അവൾ വിരമിച്ചവർ
ആടണങ്കിൽ അടലെങ്കിൽ ഇചപ്പോൾ ചജോലി ട യ്യുന്നിടലെങ്കില്, ദ്യവോയിഅവന്/ അവളുടെ ഒെുവിലടത്ത ഷ്ട്പധോന ടതോഴിൽ
പരോമർശിക്കുക.)
നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കോളി/ പങ്കോളി ഒരു ജീവനക്കോരൻ അടലെങ്കിൽ സവയം ടതോഴിൽ ട

BVQ_18 ബിസിനസ്സ് നെത്തുക ആയിരുചന്നോ/ ആചണോ

യ്യുന്ന ആൾ അടലെങ്കിൽ സവന്ത്ം കുെുംബത്തിന്ടെ

(TN: ''ജീവനക്കോരന്'' എന്ന വോക്കിന്ടെ അർത്ഥം വയക്തമോക്കുന്നതിനോയി കൂലി ജീവനക്കോരന്, അടലെങ്കിൽ കൂലി പണിക്കോരൻ
ചപോടലയുള്ള രോജയത്തിന്ടെ സവിചശഷ്മോയ പദ്ങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപചയോഗിക്കോം.)
ഒരു കള്ളിയില് മോഷ്ട്തം അെയോളടപ്പെുത്തുക
1 ഒെു ജീവനക്കാെന്

3 ക്കജാല്ിക്കാെുള്ള സവയം രതാഴില്് രെയ്യടന്നവെ്

2 ക്കജാല്ിക്കാെില്ലാത്ത സവയം രതാഴില്് രെയ്യടന്നവെ്

4

നിങ്ങളടരട സവന്തം കുടുംബത്തിന്രെ ബിസിനസ്സ്
നടത്തുക

"ജീവിതപങ്കോളി, പങ്കോളി: മേുള്ള ജീവനക്കോടര ചമല്ചനോട്ടം നെത്തുക"
BVQ_19 നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കോളി/പങ്കോളി എഷ്ട്ത ജീവക്കോടര ചമല്ചനോട്ടം നെത്തി/ നെത്തുന്നുണ്ട്?

(TN: ചമല്ചനോട്ടം നെത്തുക എന്നോല് മേുള്ളവരുടെ ചജോലിയില് ചമല്ചനോട്ടം നെത്തുകയും ഉത്തരവോദ്ിതവമുള്ളവരോവുകയും ട
ചനതൃതവ ഷ്ട്പവൃത്തിയോടണന്നോണ് മനസ്സിലോചക്കണ്ടതോണ്.)

യ്യുന്ന ഒരു

ഒരു കള്ളിയില് മോഷ്ട്തം അെയോളടപ്പെുത്തുക
1 ഉണ്ട്
2 ഇല്ല

“ജീവിതപങ്കോളി, പങ്കോളി: ''ടതോഴില് ഐ എസ് സി ഒ 1988”

BVQ_20a

നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കോളി/പങ്കോളിയുടെ ടതോഴില് എന്ത്ോണ്/ എന്ത്ോയിരുന്നു- അതോയത് നിങ്ങളുടെ ഷ്ട്പധോന ചജോലിയുടെ ചപരു അടലെങ്കില്
വെേില് എന്ത്ോണ്/ എന്ത്ോയിരുന്നു?(ദ്യവോയി കഴിയോവുന്നതും വയക്തമോയി എഴുതുകയും വിവരിക്കുകയും ട യ്യുക.)
അവന്/ അവളടരട രതാഴില്് ................ആണ്/ ആയിെുന്നു

BVQ_20b

അവന്/ അവളുടെ ടതോഴില് എന്ത്ോണ്/ എന്ത്ോയിരുന്നു- അതോയത് അവന്/ അവളുടെ ഷ്ട്പധോന ചജോലിയുടെ ചപരു അടലെങ്കില് പദ്വി
എന്ത്ോണ്/ എന്ത്ോയിരുന്നു? (ദ്യവോയി കഴിയോവുന്നതും വയക്തമോയി എഴുതുകയും വിവരിക്കുകയും ട യ്യുക.)
ദയവായി ഇവിരട എഴുതുക ………………………………………
അവന്/ അവള് ചജോലി ട

യ്യുന്ന/ ട

യ്ക്തിരുന്ന കമ്പനി / സംഘെന എന്ത്ുണ്ടോക്കുന്നു/ എന്ത്ുണ്ടോക്കി- അതോയത് അവന്/ അവളുടെ

BVQ_20c ചജോലിസ്ഥലത്ത് എന്ത്് തരത്തിലുള്ള നിര്മ്മോണം/ ഷ്ട്പവൃത്തിയോണ് നെപ്പോക്കുന്നത്/ നെപ്പോക്കിയിട്ടുള്ളത്? (ദ്യവോയി കഴിയോവുന്നതും

വയക്തമോയി എഴുതുകയും വിവരിക്കുകയും ട

യ്യുക.)

ദയവായി ഇവിരട എഴുതുക ………………………………………

“ജീവിതപങ്കോളി, പങ്കോളി: ഷ്ട്പധോന പദ്വി"

BVQ_21

തോടഴ ടകോെുത്തിട്ടുള്ളവയില് ഏതോണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കോളി/പങ്കോളിയുടെ ഇചപ്പോഴടത്ത സോഹ രയം ഏേവും നന്നോയി
വിവരിക്കുന്നത്? അവന്/ അവള് നിലവില് തോല്കോലികമോയ അസുഖം/ മോതോപിതോക്കളുടെ അവധി/ അവധികോലം/ സമരം മുതലോയ
കോരണങ്ങളോല് തോല്കോലികമോയി ശബളത്തിനോയി ചജോലിട യ്യുന്നിടലെങ്കില്, ദ്യവോയി അവന്/ അവളുടെ സോധോരണ ടതോഴില്
സോഹ രയം പരോമര്ശിക്കുക
ഒരു കള്ളിയില് മോഷ്ട്തം അെയോളടപ്പെുത്തുക

1

ശബളമുള്ള ക്കജാല്ിയില്് ( ജീവനക്കാെനായി, സവയം രതാഴില്ില്്, അരല്ലങ്കില്് സവന്തം കുടുംബത്തിന്രെ
ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിനായി)

6 വിെമിച്ചട
ഗാരഹികക്കജാല്ികള് രെയ്യടക, വീട്, കുെുങ്ങള്
അരല്ലങ്കില്് മറ്റട ആളടകരള ക്കനാക്കുക

2 രതാഴില്ില്ലാത്തവനും ക്കജാല്ി അക്കനവഷിച്ചടരകാണ്ടിെിക്കുന്നവനും

7

3 വിദയാഭയാസത്തില്് (രതാഴില്ദാതാവ് ശബളം നല്കുന്നില്ല), അവധിയില്ാരണങ്കില്് ക്കരാല്ും സ്കൂളില്്/

9 മറ്റടള്ളവ

വിദയാരത്ഥി/ ശിഷയ
4 അപ്രന്െീസ് അരല്ലങ്കില്് ക്കപ്ടയ്ക്നി
5 സ്ഥിെമായി അസുഖം അരല്ലങ്കില്് വികല്ാംഗന്

'ചഷ്ട്െഡ് യൂണിയൻ അംഗതവം''
BVQ_22

നിങ്ങള് എചപ്പോടഴങ്കിലും ചഷ്ട്െഡ് യൂണിയൻ അടലെങ്കില് സമോനമോയ ഏടതങ്കിലും സംഘെനയുടെ അംഗമോചണോ അടലെങ്കില്
അംഗമോയിരുന്നിട്ടുചണ്ടോ. ഉടണ്ടങ്കില് ഇചപ്പോഴോചണോ അചതോ മുന്പോയിരുചന്നോ?
(TN:''സംഘെന അംഗതവം'' എന്ന വോക്കിന്ടെ അർത്ഥം വയക്തമോക്കുന്നതിനോയി രോജയത്തിന്ടെ സവിചശഷ്മോയ പദ്ങ്ങൾ ഉപചയോഗിക്കോം.)
ഒരു കള്ളിയില് മോഷ്ട്തം അെയോളടപ്പെുത്തുക

3 ഇല്ല, ഒെിക്കല്ുമില്ല

1 അരത, ഇക്കപ്പാഴാണ്
2 അരത, മുന്രായിെുന്നു എന്നാല്് ഇക്കപ്പാഴല്ല

“രോജയത്തിന്ടെ സവിചശഷ്മോയ മതപരമോയ അംഗീകരണം”
BVQ_23 നിങ്ങള് ഏടതങ്കിലും മതത്തിന്ടെ ഭോഗമോചണോ ഉടണ്ടങ്കില് നിങ്ങള് ഏത് മതത്തിന്ടെ ഭോഗമോണ്?

ഒരു കള്ളിയില് മോഷ്ട്തം അെയോളടപ്പെുത്തുക
0 മതമില്ല

6

മുസ്ീം

1 കാക്കത്താല്ിക്ക

7

ബുദ്ധമതസ്ഥര്

2 ക്കപ്രാട്സ്റ്റന്െ്

8

ഹിന്ദുക്കള്

3 ഓരത്തക്ക ാക്സ്

9

മറ്റടള്ള ഏഷയന് മതങ്ങള്

10

മറ്റടള്ള മതങ്ങള്

4 മറ്റടള്ള പ്കിസ്തയാനികള്
5 ജൂതര്

“മതപരമോയ ചസവനങ്ങളിടല ഹോജര്നിലവോരം”
BVQ_24 കലയോണ, മരണം ചപോലുള്ള ഷ്ട്പചതയക അവസരങ്ങളില് നിന്നും മോെി നിങ്ങള് എഷ്ട്ത തവണ മതപരമോയ ചസവനങ്ങളില് പടങ്കെുക്കുന്നുണ്ട്?

ഒരു കള്ളിയില് മോഷ്ട്തം അെയോളടപ്പെുത്തുക
1 ആഴ്െയില്് രല് പ്രാവശയം അരല്ലങ്കില്് രല്ക്കപ്പാഴും

5 വരഷത്തില്് രല് തവണ

2 ആഴ്െയിരല്ാെിക്കല്്

6 വരഷത്തില്് ഒെിക്കല്്

3 മാസത്തില്് 2 അരല്ലങ്കില്് 3 തവണ

7

4 മാസത്തിരല്ാെിക്കല്്

8 ഒെിക്കല്ുമില്ല

വര്ഷത്തിരല്ാെിക്കല് എന്ന രതിവിരനക്കാള് കുെവ്

'മുകളില്- തോടഴ സവയോധോനം''
നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്, മുകളിചലക്ക്

ോയ്ക് വുള്ള

ില സംഘങ്ങളുണ്ട് കൂെോടത തോചഴക്ക്

ോയ്ക് വുള്ള സംഘവുമുണ്ട്. തോടഴ നിന്നും

BVQ_25 മുകളിചലക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു സ്ടകയിലോണ് തോടഴ ടകോെുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്ടകയിലിൽ നിങ്ങൾ സവയം നിങ്ങടള എവിടെ ഷ്ട്പതിഷ്ഠിക്കും

ഒരു കള്ളിയില് മോഷ്ട്തം അെയോളടപ്പെുത്തുക
1 താരഴ
2
3
4
5

6
7
8
9
10 മുകളില്

'കഴിഞ്ഞ ടപോതു തിരടഞ്ഞെുപ്പില് ഉത്തരം പെയുന്ന ആള് ചവോട്ട് ട
BVQ_26

യ്ക്ചതോ?''

ഇക്കോലത്ത് ില ആളുകള് ഒന്ന് അടലെങ്കില് മടേോരു കോരണത്തോല് ചവോട്ട് ട
തിരടഞ്ഞെുപ്പില് (ചലോക് സഭ) ചവോട്ട് ട യ്ക്ചതോ?

യ്യുന്നിലെ. നിങ്ങള് കഴിഞ്ഞ 2009 -ടല ടപോതു

ഒരു കള്ളിയില് മോഷ്ട്തം അെയോളടപ്പെുത്തുക
1 ഉവ്വ്, ഞാന് ക്കവാട്് രെയ്ക്തു ( ദയവായി BVQ_27-ല് തുടെുക )
2 ഇല്ല, ഞാന് ക്കവാട്് രെയ്ക്തില്ല ( ദയവായി BVQ_28-ല് തുടെുക )
0 കഴിെ തിെരെടുപ്പില്് ക്കവാട്് രെയ്യാന് ഞാന് അരഹനല്ലായിെുന്നു (ദയവായി BVQ_28 -ല് തുടെുക )

“കഴിഞ്ഞ ടപോതു തിരടഞ്ഞെുപ്പില് ചവോട്ട് ട

യ്ക്ത പോര്ട്ടി”

BVQ_27 2009 -ടല ടപോതുതിരടഞ്ഞെുപ്പിടന (ചലോക സഭ) കുെിച്ച് പിന്ത്ിരിഞ്ഞ്

ിന്ത്ിക്കുചമ്പോള്, നിങ്ങള് ഏത് പോര്ട്ടിക്കോണ് ചവോട്ട് ട

യ്ക്തത്?

ഒരു കള്ളിയില് മോഷ്ട്തം അെയോളടപ്പെുത്തുക
1 ക്കകാണ്പ്ഗസ്സ് +

5 തക്കേശീയ രാരട്ി

2 ബി രജ രി +

6 മറ്റടള്ളവ........ ( വയക്തമാക്കുക)

3 ഇടതുരക്ഷ രാരട്ികള്/ കമ്മയൂണിസ്റ്റ് രാരട്ി

0 രെയാനാവില്ല

4 മൂന്നാം മുന്നണി

“രോജയസവിചശഷ്ത: രോജയത്തിന്ടെ ഉത്ഭവം/ വംശീയസംഘം/ വംശീയ ഐകയം/ കുെുംബത്തിന്ടെ ഉത്ഭവം”
അെുത്ത ച ോദ്യം വകകോരയം ട യ്യുന്നത് ഉത്തരം പെയുന്ന ആളുടെ വംശീയ പശ്ചോത്തലവുമോയി അടലെങ്കില് ഒരു വംശീയ സംഘം/
സമൂഹത്തിന്ടെ ഭോഗമോയിരിക്കുന്നതിന്ടെ അവചബോധവുമോയി ബന്ധടപ്പട്ടുള്ള രോജയത്തിന്ടെ സവിചശഷ്മോയ ആശയടത്ത കുെിച്ചോണ്.

BVQ_28

ദ്യവോയി തോടഴ നല്കിയിട്ടുള്ളവയില് ഏത് സംഘം അടലെങ്കില് സംഘങ്ങളുടെ ഭോഗമോയിരിക്കുന്നതോയി നിങ്ങള് സവയം കരുതുന്നുടവന്ന്
സൂ ിപ്പിക്കുക.
ഒരു കള്ളിയില് മോഷ്ട്തം അെയോളടപ്പെുത്തുക

1 ഹിന്ദു: എസ് സി ( രട്ിക ജാതി/ ദളിത്

7 മുസ്ീം: മറ്റടള്ളവ

2 ഹിന്ദു: എസ് ടി( രട്ിക വരഗം)

8 പ്കിസ്തയാനികള്: ജനെല്്

3 ഹിന്ദു: ഒ ബി സി( മറ്റട രിക്കന്നാക്ക സമുദായങ്ങള്)

9 പ്കിസ്തയാനികള്: മറ്റടള്ളവ

4 ഹിന്ദു: ഉയരന്ന കുല്ത്തിരല് ഹിന്ദുക്കള്

10 സിക്കുകാെ്: ജനെല്്

5 മുസ്ീം: ഷിയ

11 സുക്കുകാെ്: ദളിത്
0 മറ്റടള്ളവ

6 മുസ്ീം: സുന്നി

'നിങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തില് എഷ്ട്ത ആളുകളുണ്ട്''
<TN: കുട്ടികടളയും പിച്ചടവച്ചുനെക്കുന്ന കുഞ്ഞങ്ങടളയും ചവര്തിരിച്ചെിയുന്നതിനോയി വയസ്സ് ഉപചയോഗിക്കോം- [സ്കൂള് ഷ്ട്പോയം]നിങ്ങളുടെ രോജയത്തിടല നിര്ബന്ധിത വിദ്യോഭയോസത്തിന്ടെ ആരംഭടത്ത അെിസ്ഥോനമോക്കിയോണ് നിര്ണ്ണയിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില്
ഷ്ട്പോഥമിക വിദ്യോഭയോസം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്ബന്ധിത ഷ്ട്പോയം 5 വയസ്സ് ആണ്. അതിനോല്, 5 വയസ്സിനും 17 വയസ്സിനും
ഇെയിലുള്ളവടര കുട്ടികളോയും, അചത സമയം, 4 വയസ്സിനു തോടഴയുള്ളവടര ''പിച്ചവച്ചുനെക്കുന്നവര്'' എന്നും പെയുന്നു.
BVQ_29 നിങ്ങടളയും ച

ര്ത്ത് ,കുട്ടികള് ഉള്ടപ്പടെ എഷ്ട്ത ആളുകള് ടപോതുടവ നിങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തില് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്?

ദയവായി ഇവിരട എഴുതുക ………………………………………
BVQ_29a ഷ്ട്പോയപൂര്ത്തിയോയ എഷ്ട്ത ചപര് നിങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തില് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ( 18 വയസ്സും അതിനു മുകളിലും ഷ്ട്പോയമുള്ളവര്)?

ദയവായി ഇവിരട എഴുതുക ………………………………………
BVQ_30 5 വയസ്സിനും 17 വയസ്സിനും ഇെയിലുള്ള എഷ്ട്ത കുട്ടികള് നിങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തില് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്?

ദയവായി ഇവിരട എഴുതുക ………………………………………
BVQ_31 4 വയസ്സ് വടരയുള്ള പിച്ചടവച്ചുനെക്കുന്ന എഷ്ട്ത കുഞ്ഞുങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തില് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്?

ദയവായി ഇവിരട എഴുതുക ………………………………………
“'വയക്തിപരമോയ വരുമോനം”
BVQ_32 നികുതികള്ക്കും മേുള്ള കിഴിവുകള്ക്കും മുന്പോയി, നിങ്ങളുടെ സവന്ത്ം മോസവരുമോനം ശരോശരി എഷ്ട്തയോണ്?

(TN: രോജയത്തിന്ടെ സവിചശഷ്മോയ കിഴിവുകള് ഉത്തരം നല്കുന്നവടര ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നതിനോയി വിവരണപരമോയ കുെിപ്പ്
ച ര്ക്കോവുന്നതോണ്..)
ദയവായി ഇവിരട എഴുതുക ………………………………………(െൂര) ( നിങ്ങള് ഒറ്റ ഗൃഹത്തില്ാണ് ജീവിക്കുന്നരതങ്കില്്) ( ദയവായി BVQ_34 -ല് തുടെുക)

“ഗോര്ഹിക വരുമോനം”
നികുതികള്ക്കും മേുള്ള കിഴിവുകള്ക്കും മുന്പോയി, നിങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തിടല ടമോത്തം മോസവരുമോനം ശരോശരി എഷ്ട്തയോണ്? (TN:

BVQ_33 രോജയത്തിന്ടെ സവിചശഷ്മോയ കിഴിവുകള് ഉത്തരം നല്കുന്നവടര ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നതിനോയി വിവരണപരമോയ കുെിപ്പ്

ച

ര്ക്കോവുന്നതോണ്..)

ദയവായി ഇവിരട എഴുതുക ………………………………………( െൂര)
BVQ_34 നിലവിടല നിങ്ങളുടെ വവവോഹികനില എന്ത്ോണ്? (ഒരു ഓപ്ഷ്ൻ തിരടഞ്ഞെുക്കുക)
1 വിവാഹം രെയ്ക്തു

5 വിധവ/വിഭാെയൻ

2 സിവില് രാര്ടടണര്ഷിപ്പ്

6 ഞാൻ ഇതുവരെ വിവാഹം രെയ്ക്തിട്ില്ല

3 രങ്കാളിയിൻ

നിന്ന് ക്കവെിട്ടകഴിയുന്നു (നിയമപരമോയി ഇചപ്പോഴും വിവോഹിതനോണ്)

4 രങ്കാളിയിൻ

നിന്ന് വിവാഹക്കമാെനം ക്കനടി

BVQ_35 ഏത് രോജയത്തോണ് നിങ്ങളുടെ പിതോവ് ജനിച്ചത്?

<െിഎൻ: 'രോജയം' എന്നോൽ ഇവിടെ രോഷ്ട്രത്തിടനയോണ് സൂ ിപ്പിക്കുന്നത്, ഉപചദ്ശീയ ചമഖലകചളോ ഷ്ട്പചദ്ശങ്ങചളോ അലെ. പിതോവ് ജനിച്ച
രോജയത്തിന്ടെ ചപര് മോെിയിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ, ജനനസ്ഥലം ഇചപ്പോൾ സ്ഥിതിട യ്യുന്ന രോജയത്തിന്ടെ ചപരോണ് എഴുചതണ്ടത്.>
എന്രെ രിതാവ് ജനിച്ചത്……………
BVQ_36 ഏത് രോജയത്തോണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മ ജനിച്ചത്?

<െിഎൻ: 'രോജയം' എന്നോൽ ഇവിടെ രോഷ്ട്രത്തിടനയോണ് സൂ ിപ്പിക്കുന്നത്, ഉപചദ്ശീയ ചമഖലകചളോ ഷ്ട്പചദ്ശങ്ങചളോ അലെ. അമ്മ ജനിച്ച
രോജയത്തിന്ടെ ചപര് മോെിയിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ, ജനനസ്ഥലം ഇചപ്പോൾ സ്ഥിതിട യ്യുന്ന രോജയത്തിന്ടെ ചപരോണ് എഴുചതണ്ടത്.>
എന്രെ അമ്മ ജനിച്ചത്……………
BVQ_37

നിങ്ങൾ തോമസിക്കുന്ന ഇെടത്ത ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ ഏടതങ്കിലുടമോന്നോയി നിങ്ങൾ വിചശഷ്ിപ്പിക്കുചമോ... (ഒരു ഓപ്ഷ്ൻ
തിരടഞ്ഞെുക്കുക)

1 വല്ിരയാെു നഗെം

4 ഒെു പ്ഗാമം

2 വല്ിയ നഗെത്തിന്രെ പ്രാന്ത പ്രക്കദശം

5 പ്ഗാമത്തിൻ

3 രെെിയ നഗെം അരല്ലങ്കിൻ

രട്ണം

ഒെു ഫാം അരല്ലങ്കിൻ

വീട്

