India
ISSP 2013 – National Identity III
Questionnaire
(Telugu)

2014 జాతీమ గుమిింు
ర.1

దిగుఴ షథ లాల గుమించి మీయు ఎంత దగగ యగహ ఫాళుస్హియు? దగగ యగహ ఉండట్ం అంట్ే ఈ రదేఱహలతో మీయు ఎంతగహ జతడి ఉనానయు లేదా ఈ రదేఱహలతో మీయు ఎంత ఫారోదేవగంగహ భుడిడి
ఉనానయు లేదా ఈ రదేఱహలతో మీయు గుమిింు ఎంతబేయకక జతడి ఉననది? (దమచేళ క ఆష న్ ఎంచ఼కోండి)

Q1a.

మీ ట్ట ణం లేదా నగయం

1 చాలా దగగ యగహ

Q1b

మీ మహశట ంర

2 దగగ యగహ

Q1c.

ఇండిమా

3 అంత దగగ య కహద఼

Q1d

దక్షిణాళమా

4 ఏ భాతరం కహద఼
99 ఎంచ఼కోలేన఼

ర.2

తుజబైన ఫాయతీముడుగహ ఉండట్ం కొయకక దిగుఴ తమకునన ళుశమాలక భుఖ్యభతు కొంతభంది చఫుతాయు. అంతభుఖ్యబైనళు కహఴతు కొందయు అంట్ాయు. దిగుఴ తమకునన రతిదీ ఎంత
భుఖ్యబైనదతు మీయు అన఼కకంట్లనానయు? (దమచేళ క ఆష న్ ఎంచ఼కోండి)

Q2A

ఫాయతదేవంలో జతుమంచడం

Q2b

ఫాయతీమ తృౌయషతవం ఉండట్ం

1 చాలా భుఖ్యబైనది

Q2c

క ఴయకతి జీళుతకహలంలో ఎకకుఴ షభమం ఫాయతదేవంలో జీళుంచడg

2 చాలా భుఖ్యబైనది

Q2d

ఴందీ భాట్ాాడగలగడం

3 అంత భుఖ్యబైనది కహద఼

Q2e

ఴంద఼ఴుగహ ఉండట్ం

4 ఏ భాతరం భుఖ్యబైనది కహద఼

Q2f

ఫాయతీమ మహజకీమ ఴయఴషథ లన఼ భమిము చట్ాటలన఼ గౌయళుంచడg

Q2g

ఫాయతీముడనే ఫాఴన తృ ందడాతుకత

Q2h

ఫాయతీమ షంతతికత చంది ఉండట్ం

ర. 3

దిగుఴ రకట్నలతో మీయు ఎంత బేయకక అంగీకమిస్ి హయు లేదా అంగీకమించయనే దాతుతు దమచేళ తమకునండి? (దమచేళ క ఆష న్ ఎంచ఼కోండి)

Q3a

రంచంలోతు ఇతయ ఏ దేవం కంట్ే నేన఼ ఫాయతీమ తృౌయుతుగహ ఉంట్ాన఼.

Q3b

నేడు ఫాయతదేవంలో జయుగుతుననకొతున ళుశమాలక ఫాయతదేవం గుమించి నేన఼ ళగగ ుడేట్ా లగహ చేషి ఼నానభ.

1 ఫలంగహ అంగీకమిస్ి హన఼

Q3c

ఇతయ దేఱహల రజలక భమింత ఫాయతీముల ఴలే ఉండట్ం దావమహ రంచం అతుయతి భ రదేవం అఴుతుంది.

2 అంగీకమిస్ి హన఼

Q3d

స్హధాయణంగహ చతృహలంట్ే, ఇతయ అనేక దేఱహలతో తృోయౌళతి ఫాయతదేవం ఎంతో బయుగైన దేవం.

3 అంగీకమించన఼ లేదా తుమహకమించన఼

Q3e

తభ దేవం తు చేళననట్ికీ కూడా రజలక తభ దేఱహతుకత భదద తు ఇరహవయౌ.

4 అంగీకమించన఼

Q3f

నా దేవం అంతమహాతీమ కీడ
ీ లోా రతిబన఼ చఽంచినుడు, ఫాయతీముతుగహ అది నాకక గయవంగహ ఉంట్లంది.

5 ఫలంగహ అంగీకమించన఼

Q3g

ఫాయతీముతుగహ నేన఼ ఎంత గయవడాలో దాతు కంట్ే తకకుఴగహ నేన఼ గయవడతాన఼.

Q3h

ఫాయతదేవం యొకు లోతృహలన఼ ఫాయతీములక గుమిించినుడు రంచం అతుయతి భ రదేవం అఴుతుంది.

Q4

దిగుఴ తమకునన రతి ళుశమంలో ఫాయతదేవం మీకక ఎంత గయవకహయణబైనది? (దమచేళ క ఆష న్ ఎంచ఼కోండి)

Q4a

రజాస్హవభయం తుచేళత తీయు

Q4b

రంచంలో దాతు మహజకీమ రఫాఴం

1 చాలా గయవడతాన఼

Q4c

ఫాయతదేవం స్హధించిన ఆమిథక ళుజమాలక

2 క బేయకక గయవడతాన఼

Q4d

దాతు స్హభాజిక బదరతా థకం

3 అంతగహ గయవడన఼

99 ఎంచ఼కోలేన఼

99 ఎంచ఼కోలేన఼

Q4e

దాతు ఱహషి రస్హంకైతిక యంగహలోా స్హధించిన ళుజమాలక

Q4f

కీడ
ీ లోా ఇది స్హధించిన ళుజమాలక

Q4g

కళలక భమిము స్హఴతయయంగహలోా అది స్హధించిన ళుజమాలక

Q4h

ఫాయతదేవు స్హమధ ఫలగహలక

Q4i

దాతు చమితర

Q4j

షభాజంలోతు అతున ఴమహగల రహమితు షభంగహ, తుష్హక్షికంగహ చఽడట్ం.

4 ఏ భాతరం కహద఼
99 ఎంచ఼కోలేన఼

ఫాయతదేవం భమిము ఇతయ దేఱహల భధయ షంఫంధాల గుమించి బేం ఇుడు కొతున రవనలక అడగఫోతునానం.
Q5

దిగుఴ రకట్నలతో మీయు ఎంత బేయకక అంగీకమిస్ి హయు లేదా అంగీకమించయనే దాతుతు దమచేళ తమకునండి? (దమచేళ క ఆష న్ ఎంచ఼కోండి)

Q5a

తన జాతీమాదామాతున షంయక్షించడం కొయకక, ళుదేశీ ఉతతు
ి లన఼ దిగుభతి చేష఼కోఴడంై ఫాయతదేవం
మిమితితు ళుధించాయౌ.

1 ఫలంగహ అంగీకమిస్ి హన఼

Q5b

రహతాఴయణ కహలకశయం ఴంట్ి కొతున షభషయలకక, మిష్హుమహలన఼ అభలక చేమాయౌిన సకకు అంతమహాతీమ
షంషథ లై ఉంది.

2 అంగీకమిస్ి హన఼

Q5c

ఇతయ దేఱహలతో రైయుధాయలన఼ తచిిట్ిటనట్ిక,ీ ఫాయతదేవం తన యొకు షవంత ఆషకకిలన఼
అన఼షమించాయౌ.

3 అంగీకమించన఼ లేదా తుమహకమించన఼

Q5d

ఫాయతదేవంలో బూమితు కొన఼గోలక చేళతంద఼కక ళుదేశీములన఼ అన఼భతించమహద఼.

4 అంగీకమించన఼

Q5e

ఫాయతదేవంలోతు ట్ెయౌళుజన్ ఛానల్సి ఫాయతీమ చితారలక భమిము కహయయకీభాలకక తృహరధానయత ఇరహవయౌ.

5 ఫలంగహ అంగీకమించన఼
99 ఎంచ఼కోలేన఼

ర 6

దిగుఴ రకట్నలతో మీయు ఎంత బేయకక అంగీకమిస్ి హయు లేదా అంగీకమించయనే దాతుతు దమచేళ తమకునండి? (దమచేళ క ఆష న్ ఎంచ఼కోండి)

Q6a

దద అంతమహాతీమ కంతూలక ఫాయతదేవంలోతు స్హథతుక రహయతృహమహలకక భమింతగహ నశట ం చేకూయుష఼ినానభ.

1 ఫలంగహ అంగీకమిస్ి హన఼

Q6b

ళతవచాా రహణిజయం దావమహ ఫాయతదేవంలో భమింత బయుగైన ఉతతు
ి లక లబయం అఴవడాతుకత దామితీళంది.

2 అంగీకమిస్ి హన఼

Q6c

స్హధాయణంగహ చతృహలంట్ే, రబుతవం అంగీకమించనట్ికీ, అంతమహాతీమ షంషథ లక తీష఼కకనన తుయణ మాలన఼
ఫాయతదేవం అన఼షమించాయౌ.

3 అంగీకమించన఼ లేదా తుమహకమించన఼

Q6d

అంతమహాతీమ షంషథ లక ఫాయతదేవ రబుతవం న఼ంచి భమింత ఎకకుఴ అధికహమహలన఼ తీష఼కకంట్లనానభ.

4 అంగీకమించన఼

Q6e

ఏదైనా దేవ తృౌయుతు కంట్ే రంచతృౌయుతుగహ నేన఼ ఎకకుఴగహ ఫాళుస్హిన఼.

5 ఫలంగహ అంగీకమించన఼
99 ఎంచ఼కోలేన఼

ర. 7

ఫాయతదేవంలోతు బైనామిట్ీల గుమించి బేం ఇుడు కొతున రవనలక అడగఫోతునానం. (దమచేళ క ఆష న్ ఎంచ఼కోండి)
దిగుఴ రకట్నలతో మీయు ఎంత బేయకక అంగీకమిస్ి హయు లేదా అంగీకమించయనే దాతుతు దమచేళ తమకునండి?

Q7a

Q7b

ఫాయతదేవం యొకు షంషుాతి భమిము షంరదామలన఼ ంచ఼కోలేతు ఴయకకిలక ూమిిగహ ఫాయతీములక
అఴవడం అస్హధయం.

అలషంఖ్ాయక ఴమహగలకక చందిన రహమి యొకు షంషుాతి భమిము షంరదామాలన఼ మియక్షించడం కొయకక
రబుతవం రహమికత స్హమాతున అందించాయౌ.

1 ఫలంగహ అంగీకమిస్ి హన఼
2 అంగీకమిస్ి హన఼
3 అంగీకమించన఼ లేదా తుమహకమించన఼
4 అంగీకమించన఼
5 ఫలంగహ అంగీకమించన఼
99 ఎంచ఼కోలేన఼

ళుభినన జాతులక భమిము తగలకక చందిన ఴయకకిలక రహమి యొకు ళుభినన షంషుాతి భమిము షంరదామాలన఼ కొనస్హగించడం భంచిదతు కొంతభంది తమకుంట్ాయు. ఈ ఫాందాలక దద
షభాజాతున ళవకమించి, దాతులో మిశ్రీతం కహఴడం ఴలా బయుగహగ ఉంట్లందతు ఇతయులక తమకుంట్ాయు. ళూట్ిలో ఏళు మీ ఫాఴనలకక దగగ యగహ ఉంట్లంది?

Q8

1

ఫాందాలక రహట్ి యొకు ళుభినన షంషుాతి భమిము షంరదామాలన఼ కొనస్హగించినట్ా భతే బయుగహగ
ఉంట్లంది.

98 తయౌమద఼

2 ఈ ఫాందాలక దద షభాజాతున ళవకమించి, దాతులో మిశ్రీతం కహఴడం ఴలా బయుగహగ ఉంట్లంది.

ర. 9

ఫాయతదేవంలో జీళుష఼ినన ఇతయ దేఱహలకక చందిన ఴలషదాయుల గుమించి ళుభినన అభితృహరమాలకనానభ. (“ఴలషదాయులక”అంట్ే ఫాయతదేవంలో ళథయ తురహషం ఏయయుచ఼కోఴడం కోషం ఴచిిన
రహయు.) దిగుఴ రతి రకట్నతో మీయు ఎంత బేయకక అంగీకమిస్ి హయు లేదా అంగీకమించయనే దాతుతు దమచేళ తమకునండి? (దమచేళ క ఆష న్ ఎంచ఼కోండి)

Q9a

ఴలషదాయుల ఴలా కైమ్మైట్ల యుగుతోంది

Q9b

ఴలషదాయుల ఴలా ఫాయతదేవ ఆమిథక ఴయఴషథ కక ఎంతో భంచిది.

1 ఫలంగహ అంగీకమిస్ి హన఼

Q9c

ఴలష ఴచిిన రహయు ఫాయతదేవంలో జతుమంచిన రహమి ఉదయయగ అఴకహఱహలన఼ దొయకఫుచ఼ికకంట్ాయు.

2 అంగీకమిస్ి హన఼

Q9d

కొతి ఆలోచనలక భమిము షంషుాతితు తీష఼కకమహఴడం దావమహ ఴలష ఴచిిన రహయు ఫాయతీమ షభాజాతున
బయుగుమిచాయు.

3 అంగీకమించన఼ లేదా తుమహకమించన఼

ఴలష ఴచిిన రహమి ఴలా ఫాయతీమ షంషుాతి తకకుఴ చేమఫడుతోంది.

Q9e

Q9f

చట్ట ఫదధ ంగహ ఫాయతదేఱహతుకత ఴలష ఴచిిన ఫాయతీమ తృౌయులక కహతురహమికత ఫాయతీమ తృౌయుల ఴలేనే
షభాన సకకులక ఉండాయౌ.

Q9g

ఴలషదాయులన఼ తుమోధించడం కొయకక ఫాయతదేవం ఎంతో దాఢబైన చయయలక చేట్ాటయౌ.

Q9h

ఫాయతీమ తృౌయుల తయహాలోనే ఴలషదాయులకక, రబుతవ ళుదయన఼ షభానంగహ అందించాయౌ

ర.10

రషి ఼తం ఫాయతదేవంలోతుకత రరేశ్రష఼ినన ఴలషదాయుల షంఖ్య........గహ ఉందతు మీయు ఫాళుష఼ినానయు.

5 ఫలంగహ అంగీకమించన఼
99 ఎంచ఼కోలేన఼

1 చాలా ఎకకుఴగహ మిగింది

4 కహషి ంత తగిగంది

2 కహషి ంత మిగింది

5 చాలా తగిగంది

3 ఎలా ఉననదయ అలానే ఉననది
ర.11

99 ఎంచ఼కోలేన఼

ఴలషదాయులకక షంఫంధించిన ఈ రకట్నలోా ఏళు మీ అభితృహరమాతుకత దగగ యగహ ఉంట్ాభ?
1 ఴలషదాయులక ఫాయతీమ షంషుాతితు ళవకమించకకండా తభ షంషుాతి భూలాలన఼ కయౌగి ఉండాయౌ.
2

ర. 12

4 అంగీకమించన఼

ఴలషదాయులక ఫాయతీమ షంషుాతితు ళవకమించడంతోతృహట్లగహ తభ షంషుాతి భూలాలన఼ కూడా కయౌగి
ఉండాయౌ.

3

ఴలషదాయులక తభ షంషుాతి భూలాలన఼ ళుడిచిట్ిట ఫాయతీమ
షంషుాతితు ళవకమించాయౌ.

99 ఎంచ఼కోలేం

ఫాయతీముడైనంద఼కక మీయు ఎంత గయవడుతునానయు? (దమచేళ క ఆష న్ ఎంచ఼కోండి)
1 చాలా గయవడతాన఼

4 ఏ భాతరం గయవడట్ం లేద఼

2 క బేయకక గయవడతాన఼

5 నేన఼ ఫాయతీముడితు కహద఼

3 అంతగహ గయవడన఼

99 ఎంచ఼కోలేన఼

Q13

ఫాయతదేవంలో ఉనన ఫలబైన ఫలబైన దేవబకతి ఫాఴనల గుమించి మీయు ఎంతగహ అంగీకమిస్ి హయు లేదా అంగీకమించయు? (దమచేళ క ఆష న్ ఎంచ఼కోండి)

Q13a

రంచంలో ఫాయతదేవం యొకు స్హథనాతున ష఼ళథయం చేషి ఼ంది.

1 ఫలంగహ అంగీకమిస్ి హన఼

Q13b

ఫాయతదేవంలో అషసనాతుకత దామితీష఼ింది.

2 అంగీకమిస్ి హన఼

Q13c

ఫాయతదేవం ఏకంగహ ఉండాలంట్ే అది అఴషయం.

3 అంగీకమించన఼ లేదా తుమహకమించన఼

Q13d

ఫాయతదేవంలోతు ఴలషదాయులకక షంఫంధించిన ఴయతిమైక ఫాఴనలకక దామితీష఼ింది.

4 అంగీకమించన఼
5 ఫలంగహ అంగీకమించన఼
99 ఎంచ఼కోలేన఼

Q14

మీయు ఈ దేవ తృౌయులా?
1 అఴున఼
2 లేద఼

Q15

Q15a

మీయు ుట్ిటన షభమంలో, మీ అభామనాననలక ఇదద యూ లేదారహమిలో కయు ఫాయతీమ తృౌయులా? లేదా ఇదద యూ ఫాయతీమ తృౌయులక కహమహ?
1 ఇదద యూ ఫాయతీమ తృౌయులే

3 కైఴలం తయౌా భాతరబే ఫాయతీమ తృౌయుమహలక

2 కైఴలం తండిర భాతరబే ఫాయతీమ తృౌయుడు

4 తయౌా దండురలక ఇదద యూ ఫాయతీమ తృౌయులక కహయు

మీయు ుట్ిటన షభమంలో, మీ తండిర ఏ దేవ తృౌయుతుగహ ఉనానడు? (గభతుక: దేవం అంట్ే ముతి ం జాతి, మహశట ంర , జిలాా ముదల ైనళు కహఴు)
దమచేళ దేవం యొకు తయున఼ మహమండి………………

Q15b

మీయు ుట్ిటన షభమంలో, మీ తయౌా ఏ దేవ తృౌయుమహయౌగహ ఉననది? (గభతుక: దేవం అంట్ే ముతి ం జాతి, మహశట ంర , జిలాా ముదల ైనళు కహఴు)
దమచేళ దేవం యొకు తయున఼ మహమండి………………

Q16

స్హర్కు గుమించి ఎంత బేయకక మీయు ళునానయు లేదా చదిరహయు?
1 చాలా
2 కొంచం

4 ఏ భాతరం కహద఼
99 ఎంచ఼కోలేన఼

3 అంతగహ కహద఼
Q 16 రవనకక ‘‘ఏ భాతరం కహద఼’’ కహద఼ అనే షభాధానం ఎంచ఼కకననట్ా భతే తయురహత ఐచిాక అంఱహలన఼ ళుడిచిట్ాటయౌ.
Q17

స్హధాయణంగహ భాట్ాాడినట్ా భతే, స్హర్కు షబయదేవం కహఴడం ఴలా ఫాయతదేవం లబ్ధధ తృ ంద఼తుందా లేదా లబ్ధధ తు తృ ందదతు మీయు చఫుతాయు? (షబుయలక కహతు రహయు “లబ్ధధ తు తృ ంద఼తాయు” లేదా “లబ్ధధ తు
తృ ందయు”)
1 గకగహ లబ్ధధ తు తృ ంద఼తాయు

5 ఏ భాతరం లబ్ధధ తు తృ ందయు

2 గకగహ లబ్ధధ తు తృ ంద఼తాయు

98 తయౌమద఼

3 కబేయకక లబ్ధధ తు తృ ంద఼తాయు

97 స్హర్కు గుమించి ఎననడఽ ళునలేద఼

4 చాలా తకకుఴ లబ్ధధ తు తృ ంద఼తాయు
Q18

దిగుఴ రకట్నలతో మీయు ఎంత బేయకక ఫలంగహాహ అంగీకమిస్ి హయు లేదా అంగీకమించయనే దాతుతు దమచేళ తమకునండి? (దమచేళ క ఆష న్ ఎంచ఼కోండి)
1 ఫలంగహ అంగీకమిస్ి హన఼
2 అంగీకమిస్ి హన఼
ఫాయతదేవం తాన఼ అంగీకమించనట్ిక,ీ స్హర్కు తుయణమాలన఼ అభలక చేమాయౌ.

3 అంగీకమించన఼ లేదా తుమహకమించన఼
4 అంగీకమించన఼
5 ఫలంగహ అంగీకమించన఼
99 ఎంచ఼కోలేన఼

Q19

స్హధాయణంగహ, స్హర్కక్కక దాతు షబయ దేఱహల జాతీమ రబుతావలకక ఉండే అధికహమహలకంట్ే ....( చాలా ఎకకుఴ, ఎకకుఴ, ఎంత అఴషయం అభతే అంత, తకకుఴ లేదా అతి తకకుఴ ) అధికహమహలక
ఉండాలతు మీయు అన఼కకంట్లనానయు
1 భమింత ఎకకుఴ?

4 తకకుఴ

2 భమింత

5 భమింత తకకుఴ

3 ఎంత ఉండాలో అంత

99 ఎంచ఼కోలేన఼

[రషి ఼త స్హర్కు షబుయల కొయకక భాతరబ]ే
Q21

ఫాయతదేవం స్హర్కు షబయదేవంగహ ఉండాలా లేదా అతు క మిపమండం/ ఒట్ింగ్ జమిగిత,ే మీయు అన఼కూలంగహ ఒట్ల రేస్ి హమహ లేదా ఴయతిమైకంగహ ఒట్ల రేస్ి హమహ?
1 అన఼కూలంగహ రేస్ి హన఼
2 ఴయతిమైకంగహ రేస్ి హన఼
99 ఎంచ఼కోలేన఼

ఫౌగోళికం
"రతిరహది యొకు యౌంగ తుమహదయణ"
యౌంగ తుమహదయణ, మీయు…

BVQ_01.

1 భగ
2 ఆడ
"రతిరహది యొకు ఴమష఼ి"
మీయు ఎుడు ుట్ాటయు? (దమచేళ, మీయు ుట్ిటన షంఴతిమహతున రహరమండి (నాలకగు షంఖ్యలన఼ రహడండి).

BVQ_02

……………/………………/………………/…………………..
"ళుదయ I:తృహఠఱహల షంఴతిమహలక"

ైరభమీ భమిము ళకండమీ తృహఠఱహల, మూతుఴమిిట్ి భమిము ఇతయ తృోస్టట -ళకండమీ ళుదయ, భమిము ూమిి షభమంలో చేళన రొకైశనల్స శ్రక్షణకక షంఫంధించినళు కలకుకొతు, కహతు
అతున షంఴతిమహలక కలకుకకతు కహద఼. కరేళ రషి ఼తం మీయు చద఼ఴుతుననట్ా భతే, ఇంకహ ఎతున షంఴతిమహలక డుతుందయ చద఼ఴు ూమిి కహఴడాతుకత అది కూడా కలకుకోరహయౌ.

ఎతున షంఴతిమహలక (ూమిి షభమాతుకత షమిడా) మీయు ఈ ళుదయలో ఉనానయు?
అతున తృహరథమిక భమిము ఉననత తృహఠఱహల, ళువవళుదాయలమ భమిము .ఴెచ్.డి. ళుదయ భమిము ూమిి షభమం ఴాతిి శ్రక్షణ చేయిండి, కహతూ ునమహఴాతం షంఴతిమహల కయౌ.
మీయు ళుదయ లో రషి ఼తం, మీయు ఇట్ిఴయకక ూమిి షంఴతిమహల షంఖ్య ల కతుంు.

BVQ_03.

దమచేళ ఎతున షంఴతిమహలో రహరమండి
0 నాకక ఎట్లఴంట్ి తృహఠఱహల లేద఼
"దేవంలోనే ఎకకుఴ డిగీ తు ూమిి చేళన చద఼ఴు చండి"
మీయు చద఼ఴులో ఎకకుఴ స్హథభతు ూమిి చేళంది చండి?

BVQ_04

స్హధించిన అతయధిక ళుదాయ డిగీ రహరమండి, ళుఴయణ......(స్హధించిన అనగహ – మైస్హనడ ంట్ల
ా చిఴమిగహ చదిళున తయగతి / తృహఠఱహల / కయాఱహల )
"రషి ఼తం, అుడఽ , లేదా ఎుడఽ చయౌా ంు తు లేద఼"
తు అంట్ే దాతు అయథం ఆదామం ఴచేిది అతు, క ఉదయయగి , క స్ ంత రహయతృహమి లేదా మీ కకట్లంఫ రహయతృహయంలో తు చేముట్, అది కూడా రహయతుకత క స్హమి. కరేళ మీయు రషి ఼తం
చయౌా ంు తు చేమకతృోతే ఎంద఼కంట్ే ఏదైనా జఫుు చేళనా/రషఽతి ళలఴు/ఖ్ాళిగహ ఉనాన/ళ్రైక లక గహతు ఇంకహ., దమచేళ మీ తు యొకు స్హధాయణ మిళథ త
 ులన఼ ళుఴమించండి.
రషి ఼తం మీయు చయౌా ంు మీద తు చేషి ఼నానమహ, గతంలో మీయు చయౌా ంు తు చేళ ఉనానమహ, లేక మీయు ఎుడు చయౌా ంు తు చమయలేదా?

BVQ_05

దమచేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫాకి న఼ ట్ిక చేమండి.
1 నేన఼రషి ఼తం చయౌా ంు తులో ఉనానన఼ (దమచేళ BVQ_06తో కొనస్హగించండి)
2

నేన఼ ఎుడు చయౌా ంు తు చమయలేద఼ (దమచేళ BVQ_14తో
3 కొనస్హగించండి
)

నేన఼ రషి ఼తం చయౌా ంు తులో లేన఼ కహతు నేన఼ గతంలో చయౌా ంు తు చేళ ఉనానన఼ (దమచేళ
BVQ_07తో కొనస్హగించండి)
రహయంలో ఎతున గంట్లక తు చేఱహయు

BVQ_06

ముతి ం మీద, ఎతున గంట్లక , స్హధాయణంగహ క రహయంలో మీయు చయౌా ంు తు చేఱహయు, ఒఴర్క ట్ెైం కూడా కలకుకొతు? (మీయు మీ మజభాతు కనాన ఎకకుఴ తు చేళనట్ా భతే,
లేదా మీయు ఇదద యూ ఉదయయగష఼ిలకగహ లేదా స్ ంత రహయతృహయష఼ిలకగహ గహతు ఉంట్ే , దమచేళ ఎతున తు గంట్లక ఉనానయో ల కతుంచండి.) ("రతిమోజు" అతు అడిగి దాతుతు 7/6/5 తో
ఴెచిరేమండి)
దమచేళ రహరమండి.
ముతి ం మీద నేన఼.......................................................... గంట్లక రహయంలో, ఒఴర్క ట్ెైం కలకుకొతు తు చేఱహన఼.

"ఉదయయగష఼ిల భధయ షంఫంధాలక"
(క రేళ మీయు క మజభాతు కనాన ఎకకుఴ భంది దగగ య తుచేళ,తి లేదా మీయు ఇదద యూ ఉదయయగష఼ిలకగహ లేదా స్ ంత రహయతృహయష఼ిలకగహ గహతు ఉంట్ే దమచేళ మీ భుఖ్య ఴాతిి తు
ళుఴమించండి. క రేళ మీయు మిట్ెైర్క అభనా లేదా రషి ఼తం తు చేమక తృోభనా, దమచేళ మీయు మీ ఆఖ్మి భుఖ్య ఴాతిి తు ళుఴమించండి.)
కరేళ మీయు ఉదయయగం చేళనా, స్ ంత రహయతృహయం అభనా, లేదా మీ కకట్లంఫ రహయతృహయంలో తు చేళనా?

BVQ_07

(TN: దేవరహళీ దాలక అంట్ే ’రేతను ఉదయయగి ’ లేదా ’రేతను తు చేము రహయు’ అనే దాతుకత అయథం ఴచేిలా ఇకుడ "ఉదయయగి " అతు చతృహయు. స్ ంత రహయతృహయం అంట్ే ’పరలానియుా,
’స్ ంత తృ ర పశనల్సి భమిము ఇతయ రతిరహద఼లక రహమి స్ ంత ఖ్ాతాతో తు చేమురహయు.)
దమచేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫాకి న఼ ట్ిక చేమండి.
1 క ఉదయయగి

3 ఉదయయగులక ఉండి స్ ంత రహయతృహయం

2 ఉదయయగులక ల కకండా స్ ంత రహయతృహయం

4 కకట్లంఫ రహయతృహయంలో తు చేమడం

"స్ ంత-రహయతృహయం ఉంట్ే ఎంత భంది ఉదయయగులక ఉనానయు"
మీయు కహకకండా ఎంత భంది ఉదయయగులక ఉనానయు? (BVQ_07 లో ఎఴమైతే ఆష న్ 3 తు దాట్రేస్ి హమో రహమితు భాతరబే అడగండి)

BVQ_08

దమచేళ రహరమండి
……………………….. ఉదయయగులక
"ఇతయ ఉదయయగులన఼ షఽర్క రైజ్ చేమడం"
మీయు ఇతయ ఉదయయగులన఼ షఽర్క రైజ్ చేస్ి హమహ?

BVQ_09

(TN: షఽర్క ళుజన్ అంట్ే క నామకతవ లక్షణాలన఼ కయౌగి ఉండి తు చేళత రహళళ మీద ఫాధయతతో ఉండాయౌ.)
దమచేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫాకి న఼ ట్ిక చేమండి.
1 అఴున఼ (దమచేళ bvq_10తో కొనస్హగించండి)
2 కహద఼
"రేమై ఇతయ ఉదయయగులన఼ షఽర్క రైజ్ చేము రహమి షంఖ్య"
ఎంతభంది ఇతయ ఉదయయగులన఼ షఽర్క రైజ్ చేస్ి హయు

BVQ_10

దమచేళ రహరమండి
……………………….. ఉదయయగులక.
"షంషథ ఏ యకహతుకత చందినది, బ్ధాక/ైరరేట్ల"
మీయు లాఫాతక్ష కయౌగిన షంషథ లో తు చేషి ఼నానమహ లేక లాఫాతక్ష లేతు షంషథ లో తు చేషి ఼నానమహ?

BVQ_11

(TN: కరేళ అఴషయం అభతే, బ్ధాక లేదా ైరరేట్ల మజభాన఼ల ఉదాసయణలతో షహా ళుఴయణ ఇఴవండి)
దమచేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫాకి న఼ ట్ిక చేమండి.
1

నేన఼ లాఫాతక్ష కయౌగిన షంషథ లో తు చేషి ఼నానన఼

2 నన఼ లాఫాతక్ష లేతు షంషథ లో తు చేషి ఼నానన఼

"షంషథ ఏ యకహతుకత చందినది, బ్ధాక/ైరరేట్ల"
BVQ_12

మీయు బ్ధాక/ైరరేట్ల మజభాతు దగగ య తు చేషి ఼నానమహ?
(TN: కరేళ అఴషయం అభతే, బ్ధాక లేదా ైరరేట్ల మజభాన఼ల ఉదాసయణలతో షహా ళుఴయణ ఇఴవండి)
దమచేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫాకి న఼ ట్ిక చేమండి.
1 బ్ధాక మజభాతు
2 ైరరేట్ల మజభాతు
"ఴాతిి ISCO 1988"

BVQ_13a

మీ ఴాతిి ఏమిట్ి - అంట్ే మీ భుఖ్య ఴాతిి యొకు యు ఏమిట్ి? (దమచేళ ూమిిగహ అయథం అభయయలా ళుఴమించండి)
నా ఴాతిి ............................................................................................................................

BVQ_13b

మీ భుఖ్య ఴాతిి లో, మీకక ఉనన షభమంలో మీయు ఎట్లఴంట్ి కహయయకలాతృహలక చేళతరహయు? (దమచేళ ూమిిగహ అయథం అభయయలా ళుఴమించండి)
దమచేళ ఇకుడ రహరమండి ………………………………………

BVQ_13c

మీయు తు చేళత కంతూ/షంషథ లో ఏమి తమామీ కొయకక మీయు తుచేషి ఼నానయు - అంట్ే మీయు తు చేళత రదేవంలో ఏ యకబైన ఉతతిి /తు చేముట్/కక షంఫంధించినళు తమాయు
చేస్ి హయు? (దమచేళ ూమిిగహ అయథం అభయయలా ళుఴమించండి)
దమచేళ ఇకుడ రహరమండి ………………………………………
 "
"భుఖ్య మిళథ తి

BVQ_14

మీ యొకు రషి ఼త మిళథ తి
 లో మీకక భంచిగహ ఉండడాతుకత ఈ కతంీ ది రహట్ిలో ఏది ళుఴమిస్ి హయు?
మీయు రషి ఼తం జఫుుతో/రషఽతి ళలఴు/ఖ్ాళీగహ/ళ్రైక ఴలన గహతు తుచేమకతృోభనట్ా భతే... దమచళ మీ తు యొకు స్హధాయణ ళథతి తు తయౌమజమండి.
దమచేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫాకి న఼ ట్ిక చేమండి.
చయౌా ంు తులో (క ఉదయయగిగహ , స్ ంత రహయతృహమిగహ , లేదా మీ స్ ంత కకట్లంఫం కోషం తు చేళత
1 రహయతృహమిగహ
)

6 మిట్ెైర్కడ

2 ఉదయయగం లేద఼ ఉదయయగం చఽష఼కకంట్లనానన఼

ఇంట్ి తు చేష఼కకంట్ూ, ఇలకా చఽష఼కకంట్ూ, లాలక లేదా ఇతయ
7 ఴయకకిలన఼ చఽష఼కొన఼ట్

3 చద఼ఴుకకంట్లనానన఼ (మజభాతు చయౌా ంచ఼ట్లేద఼), తృహఠఱహలలో/ళుదాయమిథ/ఖ్ాళీగహ ఉననుడు

9 ఇతయభులక

4 అరంట్ీస్ట లేదా ట్ెైరతూ
5 ూమిిగహ జఫుుతో ఉండడం లేదా ఇతయ లోతృహలక

"కై ఫాగస్హవమితో ఉండుట్ "
మీయు జీళుత ఫాగస్హవమితు గహతు లేదా కై ఫాగస్హవమి గహతు ఉంట్ే కన఼క, భమిము, కరేళ అఴున఼ అభతే ఇంట్ిలో మీ ఫాగం ఎంత?

BVQ_15

(TN: దేవరహళీ దాలలో అంట్ే 'కహభన్ లా స్ౌస్ట' (జిబ్ధ) లేదా (డిఇ) తు తకకండా రహడతాయు ఎంద఼కంట్ే 'షట డీ ఫాగస్హవమి' అనే దాతుకత అమహథతున తయౌమజైమడాతుకత)
దమచేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫాకి న఼ ట్ిక చేమండి.
1

అఴున఼, నాకక ఫాయయ/బయి ఉనానయు భమిము ఇంట్ిలో ఫాగం ంచ఼కకంట్ాభు (దమచేళ
bvq_16తో కొనస్హగించండి)

లేద఼, నాకక ఫాయయ/బయి ఎఴయూ లేయు (దమచేళ bvq_22తో
3 కొనస్హగించండి
)

అఴున఼, నాకక ఫాయయ/బయి ఉనానయు భమిము ఇంట్ిలో ఫాగం ంచ఼కోభు (దమచేళ bvq_16తో
2 కొనస్హగించండి
)
"ఫాగస్హవమి-ఫాయయ/బయి : రషి ఼తం, అుడఽ , లేదా ఎుడఽ చయౌా ంు తు లేద఼"
తు అంట్ే దాతు అయథం ఆదామం ఴచేిది అతు, క ఉదయయగి , క స్ ంత రహయతృహమి లేదా మీ కకట్లంఫ రహయతృహయంలో తు చేముట్, అది కూడా రహయతుకత క స్హమి. కరేళ మీయు రషి ఼తం
చయౌా ంు తు చేమకతృోతే ఎంద఼కంట్ే ఏదైనా జఫుు చేళనా/రషఽతి ళలఴు/ఖ్ాళిగహ ఉనాన/ళ్రైక లక గహతు ఇంకహ., దమచేళ మీ తు యొకు స్హధాయణ మిళథ త
 ులన఼ ళుఴమించండి..

BVQ_16

రషి ఼తం మీ ఫాగస్హవమి-ఫాయయ/బయి చయౌా ంు మీద తు చేషి ఼నానమహ, గతంలో మీయు చయౌా ంు తు చేళ ఉనానమహ, లేక మీయు ఎుడు చయౌా ంు తు చమయలేదా?
దమచేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫాకి న఼ ట్ిక చేమండి.
1 అతడు/ఆబ రషి ఼తం చయౌా ంు తులో ఉనానన఼ (దమచేళ BVQ17తో కొనస్హగించండి)

3

అతడు/ఆబ ఎుడు చయౌా ంు తు చమయలేద఼ (దమచేళ
BVQ21తో కొనస్హగించండి)

అతడు/ఆబ రషి ఼తం చయౌా ంు తులో లేన఼ కహతు నేన఼ గతంలో చయౌా ంు తు చేళ ఉండలేద఼
2 దమచేళ
(
BVQ18తో కొనస్హగించండి)
" ఫాగస్హవమి-ఫాయయ/బయి : రహయంలో ఎతున గంట్లక తు చేఱహయు"

BVQ_17

ముతి ం మీద, ఎతున గంట్లక , స్హధాయణంగహ క రహయంలో మీ ఫాగస్హవమి-ఫాయయ/బయి చయౌా ంు తు చేఱహయు, ఒఴర్క ట్ెైం కూడా కలకుకొతు? (మీయు మీ మజభాతు కనాన ఎకకుఴ తు
చేళనట్ా భతే, లేదా అతడు/ఆబ ఇదద యూ ఉదయయగష఼ిలకగహ లేదా స్ ంత రహయతృహయష఼ిలకగహ గహతు ఉంట్ే , దమచేళ ఎతున తు గంట్లక ఉనానయో ల కతుంచండి.) ("రతిమోజు" అతు అడిగి
దాతుతు 7/6/5 తో ఴెచిరేమండి)
దమచేళ రహరమండి.
ముతి ం మీద అతడు/ఆబ.......................................................... గంట్లక రహయంలో, ఒఴర్క ట్ెైం కలకుకొతు తు చేఱహన఼.
"ఫాగస్హవమి-ఫాయయ/బయి : ఉదయయగష఼ిల భధయ షంఫంధాలక"
(క రేళ అతడు/ఆబ క మజభాతు కనాన ఎకకుఴ భంది దగగ య తుచేళ,తి లేదా అతడు/ఆబ ఇదద యూ ఉదయయగష఼ిలకగహ లేదా స్ ంత రహయతృహయష఼ిలకగహ గహతు ఉంట్ే దమచేళ
అతడు/ఆబ భుఖ్య ఴాతిి తు ళుఴమించండి. క రేళ అతడు/ఆబ మిట్ెైర్క అభనా లేదా రషి ఼తం తు చేమక తృోభనా, దమచేళ మీయు అతడు/ఆబ ఆఖ్మి భుఖ్య ఴాతిి తు
ళుఴమించండి.)

BVQ_18

కరేళ మీ ఫాగస్హవమి-ఫాయయ/బయి ఉదయయగం చేళనా, స్ ంత రహయతృహయం అభనా, లేదా మీ కకట్లంఫ రహయతృహయంలో తు చేళనా?
(TN: దేవరహళీ దాలక అంట్ే ’రేతను ఉదయయగి ’ లేదా ’రేతను తు చేము రహయు’ అనే దాతుకత అయథం ఴచేిలా ఇకుడ "ఉదయయగి " అతు చతృహయు. స్ ంత రహయతృహయం అంట్ే ’పరలానియుా,
’స్ ంత తృ ర పశనల్సి భమిము ఇతయ రతిరహద఼లక రహమి స్ ంత ఖ్ాతాతో తు చేమురహయు.)
దమచేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫాకి న఼ ట్ిక చేమండి.
1 క ఉదయయగి

3 ఉదయయగులక ఉండి స్ ంత రహయతృహయం

2 ఉదయయగులక ల కకండా స్ ంత రహయతృహయం

4 అతడు/ఆబ కకట్లంఫ రహయతృహయంలో తు చేమడం

"ఫాగస్హవమి-ఫాయయ/బయి :ఇతయ ఉదయయగులన఼ షఽర్క రైజ్ చేమడం"
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ఫాగస్హవమి-ఫాయయ/బయి ఎంతభంది ఇతయ ఉదయయగులన఼ షఽర్క రైజ్ చేస్ి హయు
(TN: షఽర్క ళుజన్ అంట్ే క నామకతవ లక్షణాలన఼ కయౌగి ఉండి తు చేళత రహళళ మీద ఫాధయతతో ఉండాయౌ.)
దమచేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫాకి న఼ ట్ిక చేమండి.
1 అఴున఼
2 కహద఼
“ఫాగస్హవమి, ఫాయయ/బయి : ఴాతిి ISCO 1988”

BVQ_20a

మీ ఫాగస్హవమి, ఫాయయ/బయి ఴాతిి ఏమిట్ి - అంట్ే మీ ఫాగస్హవమి, ఫాయయ/బయి భుఖ్య ఴాతిి యొకు యు ఏమిట్ి? (దమచేళ ూమిిగహ అయథం అభయయలా ళుఴమించండి)
అతడు/ఆబ ఴాతిి …………………………

BVQ_20b

అతడు/ఆబ భుఖ్య ఴాతిి లో, అతడు/ఆబ ఉనన షభమంలో మీయు ఎట్లఴంట్ి కహయయకలాతృహలక చేళతరహయు? (దమచేళ ూమిిగహ అయథం అభయయలా ళుఴమించండి)
దమచేళ ఇకుడ రహరమండి ………………………………………

BVQ_20c

అతడు/ఆబ తు చేళత కంతూ/షంషథ లో ఏమి తమామీ కొయకక అతడు/ఆబ తుచేషి ఼నానయు - అంట్ే అతడు/ఆబ తు చేళత రదేవంలో ఏ యకబైన ఉతతిి /తు చేముట్/కక
షంఫంధించినళు తమాయు చేస్ి హయు? (దమచేళ ూమిిగహ అయథం అభయయలా ళుఴమించండి)
దమచేళ ఇకుడ రహరమండి ………………………………………
 "
"ఫాగస్హవమి, ఫాయయ/బయి : భుఖ్య మిళథ తి
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మీ ఫాగస్హవమి, ఫాయయ/బయి రషి ఼తం జఫుుతో/రషఽతి ళలఴు/ఖ్ాళీగహ/ళ్రైక ఴలన గహతు తుచేమకతృోభనట్ా భతే... దమచళ మీ ఫాగస్హవమి, ఫాయయ/బయి తు యొకు స్హధాయణ ళథతి
తు తయౌమజమండి.
దమచేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫాకి న఼ ట్ిక చేమండి.
చయౌా ంు తులో (క ఉదయయగిగహ , స్ ంత రహయతృహమిగహ , లేదా మీ స్ ంత కకట్లంఫం కోషం తు చేళత
1 రహయతృహమిగహ
)

6 మిట్ెైర్కడ

2 ఉదయయగం లేద఼ ఉదయయగం చఽష఼కకంట్లనానన఼

ఇంట్ి తు చేష఼కకంట్ూ, ఇలకా చఽష఼కకంట్ూ, లాలక లేదా ఇతయ
7 ఴయకకిలన఼ చఽష఼కొన఼ట్

3 చద఼ఴుకకంట్లనానన఼ (మజభాతు చయౌా ంచ఼ట్లేద఼), తృహఠఱహలలో/ళుదాయమిథ/ఖ్ాళీగహ ఉననుడు

9 ఇతయభులక

4 అరంట్ీస్ట లేదా ట్ెైరతూ
5 ూమిిగహ జఫుుతో ఉండడం లేదా ఇతయ లోతృహలక
ర మూతుమన్ షబయతవం"
"ట్ేడ్
BVQ_22

మీకక లేదా మీయు ఇంతకక భుంద఼ ఏదైనా ట్ేడ్
ర మూతుమన్ లేదా అలాంట్ి షంషథ లో గహతు షబుయడిగహ ఉనానమహ? కరేళ అఴున఼ అభతే: అది రషి ఼తం కూడా ఉందా లేక ఇంతకక
భుందే ఉందా?
(TN: దేవరహళీ దాలలో "మూతుమన్ లో షబయతవం" అనే దాతుకత అయథం తలకష఼కోఴలళ ఉంది.)
దమచేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫాకి న఼ ట్ిక చేమండి.
1 అఴున఼, రషి ఼తమ
2 అఴున఼, ఇంతకక భుంద఼ ఉండేది ఇుడు లేద఼

3 లేద఼, ఎుడఽ లేద఼

ా "
"దేవరహళీ దాలలో భతం కట్లటఫాట్ల
మీయు భతాతుకత కట్లటఫడి ఉంట్ామహ , కరేళ అభతే మీయు ఏ భతాతుకత చందిన రహయు?

BVQ_23

దమచేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫాకి న఼ ట్ిక చేమండి.
0

ఏ భతం లేద఼

6

భుళా ం

1

కహయథయౌక

7

ఫుదిధస్టట

2

తృ ర ట్ెషటంట్

8

ఴంద఼స్ట

3

ఆమోథడాకి

9

ఇతయ ఏలమన్ భతాలక

4

కతళ
ీ టమ
 న్

10

ఇతయ భతాలక

5

జిళుష్
"భతయబైన ళఴలకక మీ హాజయు"
కొతున రతేయకబైన కహయయకీభాలక అంట్ే ళురహహాలక, అంతయకతమ
ీ లక మిగతాళు..ఇరే కహకకండా భతయబైన ళతఴలకక ఎుడు హాజయు అఴుతాయు?
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దమచేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫాకి న఼ ట్ిక చేమండి.
1 రహయంలో చాలా స్హయుా లేదా ఎకకుఴ

5 షంఴతియంలో చాలా స్హయుా

2 రహయంలో కస్హమి

6 షంఴతిమహతుకత కస్హమి

3 నలలో 2 లేదా 3 స్హయుా

7 తయచ఼గహ షంఴతిమహతుకత చాలా తకకుఴగహ

4 నలకక కస్హమి

8 ఎుడఽ లేద఼

"ై న఼ండి కతంద ఴయకక స్ ంత-ఴాతిి
భన స్ ళైట్ీలో, కొతున గూ
ీ ులక ైకత చందినళు గహన఼, భమికొతున గూ
ీ ులక కతందికత చ ందినళు గహన఼ ఉంట్ాభ. ఈ కతంది ళతులక రకహయం ైన భమిము కతంది రహట్ితు చఽడఴచ఼ి.
మీయు ఎకుడ ఈ ళతులకలో చఽస్ి హయు?

BVQ_25

దమచేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫాకి న఼ ట్ిక చేమండి.
1 కతంద

6

2

7

3

8

4

9

5

10 ై
"రతిరహది ఇంతకక భుంద఼ జమిగిన ఎతునకలలో ఒట్ల రేఱహడా?"

BVQ_26

ఈ మోజులలో ఏదయ క కహయణం చేత కొంతభంది ఒట్ల రేమడం లేద఼. ఇంతకక భుంద఼ జమిగిన ఎతునకలలో ఒట్ల రేఱహమహ (లోక షబ) 2009?
దమచేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫాకి న఼ ట్ిక చేమండి.
1 అఴున఼, ఒట్ల రేఱహన఼ (దమచేళ BVQ27తో కొనస్హగించండి)
2 లేద఼, ఒట్ల రమయల ద఼ (దమచేళ BVQ28తో కొనస్హగించండి)
0 గత ఎతునకలలో నన఼ ఒట్ల రమయడాతుకత అయుుణిణ కహద఼ (దమచేళ BVQ28తో కొనస్హగించండి)

“స్హధాయణ ఎతునకలలో మీయు ఒట్ల రేళన తృహమీట”
BVQ_27

స్హధాయణ ఎతునకల గుమించి రనకతు రళిళ ఆలోచించండి (లోక షబ) 2009, ఏ తృహమీటకత ఒట్ల రేఱహయు?
దమచేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫాకి న఼ ట్ిక చేమండి.
ీ +
1 కహంగస్ట

5 తృహరంతీమ తృహమీట

2 బ్ధజ +

6 ఇతయభులక………………….

3 ల ఫ్ట ్ పరంట్ తృహమీటలక/కభూయతుషట తృహమీట

0 ఏదీ చలేద఼

4 థర్కడ పరంట్
"దేవరహళీ ళుధాన: ుట్ిటన దేవం/షంరదామ షభూసం/షంరదామ గుమిింు/కకట్లంఫం ుట్లటక"
తయురహత అడిగై రవనలక అతూన రతిరహది యొకు ళుఴమహలక భమిము అతతు షంరదామం/కభూయతుట్ీ గుమించి ఉంట్ాభ.
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ఈ కతంది రహట్ిలో ఏదైనా మీకక షంఫంధించిన గూ
ీ ున఼ ళుఴమించండి?
దమచేళ రతి కు ల ైన఼లో క ఫాకి న఼ ట్ిక చేమండి.
1 ఴంద఼:ఎళి (లడఽయల్సడ కకలం/దళితులక)

7 భుళా ం: ఇతయభులక

2 ఴంద఼:ఎళట (లడఽయల్సడ తగలక)

ీ టమ
 న఼ా: స్హభానయ
8 కతళ

3 ఴంద఼: బ్ధళ (ఇతయ రనకఫడిన కకలాలక)

ీ టమ
 న఼ా: ఇతయభులక
9 కతళ

4 ఴంద఼: ఎకకుఴ స్హథభకత చందిన ఴంద఼ఴులక

10 ళకకులక; స్హభానయ

5 భుళా ం; లమ

11 ళకకులక: దళితులక

6 భుళా ం; ష఼తున

0 ఇతయభులక

"ఇంట్ిలో ఎంతభంది ఉంట్ాయు"
<TN: లాలక ఴమిస్ట చిననలాల భధయ తేడా కోషం ఈ షంఴతిమహలన఼ రహడతాయు - (తృహఠఱహల ఴమష఼) ఫారకట్ా లో ఉననళు - అంట్ే భన దేవంలో తతుషమిగహ ఆ ఴమష఼లో
తృహఠఱహలకక రయాళయౌ అతు అయథం. ఇండిమాలో ఎయౌబంట్మీ తృహఠఱహలకక రయళళ ఴమష఼ తతుషమిగహ 5 షంఴతిమహలక ఉండాయౌ. అంద఼కై, ఎఴమైతే 5 న఼ండి 17 షంఴతిమహల ఴమష఼
కయౌగిఉంట్ామో రహమితు లాలక గహ మిగణిషి ఽ, ఎఴమైతే లాలక 4 షంఴతిమహల ఴమష఼ లోు కన఼క ఉంట్ే , రహమితు "చిననలాలక" అతు అంట్ాయు.
BVQ_29

మీతో కలకుకొతు ఎంత భంది ఉనానయు - లాలన఼ కలకుకొతు-ఎకకుఴగహ ఇంట్ిలో ఉండేరహయు?
దమచేళ ఇకుడ రహరమండి ………………………………………

BVQ_29a

మీ ఇంట్ిలో ఎంతభంది దద రహళళళ ఉంట్ాయు (18 షంఴతిమహలకక ైన)
దమచేళ ఇకుడ రహరమండి ………………………………………

BVQ_30

5 న఼ండి 17 షంఴతిమహల లోు లాలక ఇంట్ిలో ఎంతభంది ఉననయు?
దమచేళ ఇకుడ రహరమండి ………………………………………

BVQ_31

4 షంఴతిమహల ఴమష఼ గల లాలక మీ ఇంట్ిలో ఎంతభంది ఉనానయు?
దమచేళ ఇకుడ రహరమండి ………………………………………

"స్ ంత ఆదామం"
BVQ_32

న఼నలక భమిము ఇతయ తీళరేతలక కహకకండా, నల ముతాితుకత మీ యొకు ముతి ం ఆదామం ఎంత?
(TN: దేవంలో తుమహదమించే కోతలకక తతు షమిగహ రతిరహదికత గుయుి చేళ భమీ ళుఴయంగహ నోట్ి తీష఼కోరహయౌ..)
దమచేళ ఇకుడ రహరమండి ……………………………………… ( యూతృహమలక) (కరేళ మీయు కుమై ఇంట్లా ఉననట్ా భతే దమచేళ BVQ34తో కొనస్హగించండి)
"ఇంట్ి ముతి ం ఆదామం"

BVQ_33

న఼నలక భమిము ఇతయ తీళరేతలక కహకకండా, నల ముతాితుకత మీ యొకు ఇంట్ి ముతి ం ఆదామం ఎంత? (TN: దేవంలో తుమహదమించే కోతలకక తతు షమిగహ రతిరహదికత గుయుి చేళ
భమీ ళుఴయంగహ నోట్ి తీష఼కోరహయౌ.)
దమచేళ ఇకుడ రహరమండి………………………………………( యూతృహమలక)

BVQ_34

మీ రషి ఼త చట్ట ఫదధ బైన ళురహస ళథతి ఏమిట్ి? (దమచేళ క ఆష న్ ఎంచ఼కోండి)
1 ళురహసం చేష఼కకనానన఼

5 బయి లేదా ఫాయయ చతుతృోభనరహయు

2 తృౌయ ఫాగస్హవభయం
3 నా జీళుతఫాగస్హవమి న఼ంచి ళుడితృోఴడం ( అభతే ఇట్ికీ చట్ట ఫదధ ంగహ ళురహసం చేష఼కొతు ఉండట్ం)

6 నేన఼ ఇంకహ ళురహసం చేష఼కోలేద఼

4 జీళుతఫాగస్హవమి న఼ంచి ళుడాకకలక తీష఼కకనానన఼
BVQ_35

మీ తండిర ఏ దేవంలో జతుమంచాయు?
<TN: ‘‘దేవం’’ అంట్ే ఇకుడ మహశట ంర భాతరబ,ే ఉ జాతీమ మీజిమన఼
ా లేదా తృహరంతాలక కహద఼. కరేళ తండిర ుట్ిటన దేవం తృహత తయుతో ఇక ఏ భాతరం లేనట్ా భతే, ుట్ిటన రదేవం ఉనన దేవం
యొకు రషి ఼త తయున఼ మహమండి.
నా తండి.ర ........ దేవంలో జతుమంచాయు.

BVQ_36

మీ తయౌా ఏ దేవంలో జతుమంచాయు?
<TN: ‘‘దేవం’’ అంట్ే ఇకుడ మహశట ంర భాతరబ,ే ఉ జాతీమ మీజిమన఼
ా లేదా తృహరంతాలక కహద఼. కరేళ తయౌా ుట్ిటన దేవం తృహత తయుతో ఇక ఏ భాతరం లేనట్ా భతే, ుట్ిటన రదేవం ఉనన దేవం
యొకు రషి ఼త తయున఼ మహమండి.
నా తయౌా ......... దేవంలో జతుమంచింది.

BVQ_37

మీయు తుఴళంచే తృహరంతాతున... మీయు ళుఴమించగలమహ? (దమచేళ క ఆష న్ ఎంచ఼కోండి)
1 క దద నగయం

4 క గహీభం

2 క దద నగయం యొకు శ్రరహయు లేదా తృ యౌబేయ

5 గహీభంలోతు తోట్ లేదా ఇలకా

3 క చినన నగయం లేదా ట్ట ణం

