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ISSP 2014 – Citizenship II
Questionnaire
(Kannada)

ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರೀಕನಾಗುವ ಕುರತು ನನನ ಹತ್ತಿರ ಅನಳೀಕ ವಿಚಾರಗಳಿವಳ. ಆದರಳ ವಳೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಳ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, 1 ರೊಂದ 7 ರ ಮನದೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ, 1ನುನ ಅತಯೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಹತವ ಮತುಿ 7
ನುನ ಅತಯೊಂತ ಮಹತವ ಎೊಂದು ತ್ತಳಿದಾಗ ಇದು ಎಷ್ುು ಮಹತವದಾಾಗಿದಳ:
Q1

ಚುನಹಣೆಮಲ್ಲಿ ಯಹಹಖಲೂ ಭತ ಚಲಹಯಿಷ ಬೆೇಔು

1

ಏನೂ ಮುಖಯವಲ್ಲ

Q2

ಯಹತೂೂ ತೆರಿಗೆಖಳನುನ ಹತಿಷಲು ರಮತಿನಷಬಹಯದು

2

ಬಹುತ ೇಕ ಮುಖಯವಲ್ಲ

Q3

ಕಹನೂನು ಯಷೆೆಮನುನ ಯಹಹಖಲೂ ಹಲ್ಲಷಬೆೇಔು

3

ಕ ಲ್ ಹಂತದ ವರ ಗ ಮುಖಯವಲ್ಲ

Q4

ಷಯಕಹಯದ ಕೆಲಷನುನ ಖಭನಿಷಬೆೇಔು

4

ಮುಖಯವೂ ಄ಲ್ಲ ಄ಮುಖಯವೂ ಄ಲ್ಲ

Q5

ಷಹಮಹಜಿಔ ಅಥಹ ರಹಜಕೇಮ ಷಂಗಟನೆಖಳಲ್ಲಿ ಷಕರಮಹಗಿಯಬೆೇಔು

5

ಕ ಲ್ ಹಂತದ ವರ ಗ ಮುಖಯ

Q6

ಇನೊನಫಬಯ ತಔಕನುನ ಇನೊನಫಬಯ ಅಭಿಹರಮದ ಭೂಲಔತಿಳಿಮು ರಮತನಮಹಡಬೆೇಔು

6

ಬಹುತ ೇಕ ಮುಖಯ

Q7

ಬೆಲೆ ಷವಲ ದುಬಹರಿ ಎನಿಸಿದಯೂ ರಹಜಕೇಮ , ನೆೈತಿಔ ಅಥಹ ರಿಷಯ ಕಹಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ಉತನನಖಳನುನ ಆಯ್ಕೆ
ಮಹಡಬೆೇಔು

7

಄ತಯಂತ ಮುಖಯ

Q8

ನಿಭಗಿಂತ ಔಠಿಣ ರಿಸಿೆತಿಮಲ್ಲಿಯು ಭಹಯತಿೇಮರಿಗೆ ಷಸಹಮ ಮಹಡಬೆೇಔು

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಗದು

Q9

ನಿಭಗಿಂತ ಔಠಿಣ ರಿಸಿೆತಿಮಲ್ಲಿಯು ಜಖತಿೂನ ಎಲಿ ಜನರಿಗೆ ಷಸಹಮ ಮಹಡಬೆೇಔು
ಅನುಹದ ಟಿಣಿಖಳು :
ರ.1: ಚುನಹಣೆಖಳು ಎಂದರೆ, ಷಯಕಹರಿ ಅಧಿಕಹರಿಖಳಿಗೆ ಇಯುಂತಸುಖಳು .
ರ.2: "ತಪ್ಪಸಿಕೊಳುುುದು " ಎಂದರೆ, ನಿೇಡಬೆೇಕಹದ ತೆರಿಗೆಮನುನ ತಪ್ಪಷುುದು . ಅದು ಕಹನೂನು ಬಹಹಿಯ, ಆದರೆ ಭುಂದೂಡುುದು ಎಂಫ ಅಥಕಲಿ , ಯಕೂ "ತೆರಿಗೆ ಹತಿ ಭುಂದೂಡುದು " ಕಹನೂನು
ಬಹಹಿಯಲಿ .
ರ.3: ಯಷೆೆ ಎಂದರೆ, ಜನ ಜಿೇನದಲ್ಲಿ ರತಿದಿನೂ ನೆೇಯಹಗಿ ಅನವಯಿಷು ಕಹನೂನು ರಕರಯ್ಕಖಳು ಎಂದು ಅಥಕ.
ಖಭನವಿರಿಷುುದು ಎಂದರೆ- ಷಯಕಹಯದ ಔಲಷಖಳನುನ ಷೂಕ್ಷ್ಮಹಗಿ ಅಲೊೇಕಸಿುದು ಭತುೂ ಅನವಯಔ ಕರಯ್ಕಖಳನುನ ಎತಿೂತೊೇರಿಷುುದು ಅಥಹ ಷರಿಯಹದ ಕೆಲಷಖಳು ನಡೆಮುತಿೂೆ ಎಂಫುದನುನ
ಕಚಿತಡಿಷುುದು . ಷಯಕಹಯ ಎಂದರೆ ರಹಜಯ ಭತುೂ ಕೆೇಂದರಖಳ ಚುನಹಯಿತ ಭತುೂ ಚುನಹಯಿತಲಿದ ರಹಜಯ ಹರಧಿಕಹಯಖಳು . ಷಯಕಹಯ ಎಂದರೆ ಅಧಿಕಹಯದಲ್ಲಿಯು ಕ್ಷ್ಲಿ .
ರ.8 ಭತುೂ ರ.9 ಯಲ್ಲಿನ “ಔಠಿಣ” ಎಂಫುದಯ ಅಥಕ ಔಡಿಮೆ ಜಿೇನ ಭಟಟ ಸೊಂದಿಯುಯು .
ಷಮಹಜದಲ್ಲಿ ಅನೆೇಔ ಖುಂುಖಳಿೆ . ಕೆಳಗಿನ ಖುಂುಖಳು ಷಹಕಜನಿಔ ಷಭೆ ನಡೆಷು ಔುರಿತು ನಿೇು ಏನು ಸೆೇಳುವಿರಿ ?

Q10

ಧಹರ್ಮಿಕ ಉಗರವಹದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿಜನಿಕ ಷಭೆ ನಡೆಷಲು ಄ನುಮತಿಷಬೆೇಕೆ?

1

ಖಂಡಿತವಹಗಿ ಄ನುಮತಿಷಬೆೇಕು

Q11

ಷರಕಹರನುನ ಒತ್ಹಾಯದಿಂದ ಉರುಳಿಷಲು ಬಯಷು ಜನರನುನ ಸಹಿಜನಿಕ ಷಭೆ ನಡೆಷಲು ಄ನುಮತಿಷಬೆೇಕೆ?

2

ಹರಯವಃ ಄ನುಮತಿಷಬೆೇಕು

3

ಹರಯವಃ ಄ನುಮತಿಷಬಹರದು

4

ಖಂಡಿತವಹಗಿ ಄ನುಮತಿಷಬಹರದು

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಗದು

Q12

ಜನಹಂಗ ಄ಥವಹ ಜನಹಂಗಿೇಯ ಗುಂಪಿನೆ ಂದಿಗೆ ೂಿಗರಸ ಪಿೇಡಿತರಹದರಿಗೆ ಯಹುದೆೇ ಸಹಿಜನಿಕ ಷಭೆ ನಡೆಷಲು
಄ನುಮತಿಷಬೆೇಕೆ?

ಅನುಹದ ಟಿಣಿಖಳು .
ರ. 10: ಧಹಮಿಔ ಉಖರಹದಿಖಳು ಎಂದರೆ, ಭುಕಯ ಧಹರೆಯಿಂದ ಫಸಳ ದೂಯವಿಯು ಧಹಮಿಕಔ ನಂಬಿಕೆಮುಳಿಯು . ಈ ದದ ಷಹಮಹನಯ ಅಥಕೆಂದರೆ , ಈ ಜನಯು ಷುಭಮನೆೇ ತಭಮ ನಂಬಿಕೆಖಳನುನ
ಇರಿಸಿಕೊಳುದೆೇ ಇತಯಯ ಮೆಲೂ ಅುಖಳನುನ ತಹೂಮದಿಂದ ಸೆೇಯಫಮಷುಯು
ರ. 12: ಯಹುದೆೇ ಅಂದರೆ, ಂದು ಅಥಹ ಸೆಚುು.
ಇಲ್ಲಿ ಜನಯು ಮಹಡಫಸುದಹದ ಕೆಲು ರಹಜಕೇಮ ಭತುೂ ಷಹಮಹಜಿಔ ಕೆಲಷಖಳಿಗೆ . ದಮವಿಟುಟ ರತಿಯಂದಕೆೆ ಸೆೇಳಿ
~ ಔಳೆದ ಶಕ ನಿೇು ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದನಹನದಯೂ ಮಹಡಿಯುವಿರಹ ?
~ ನಿೇು ಈ ಮೊದಲು ಈ ಕೆಲಷ ಮಹಡಿಯುವಿರಹ ?

~ ನಿೇು ಇದನುನ ಎಂದೂ ಮಹಡಿಲಿ ಆದರೆ ಮಹಡಫಸುದಿತೊ ?

~ ನಿೇು ಈ ಕೆಲಷ ಮಹಡಿಲಿ ಭತುೂ ಎಂದೂ ಯಹ ಸಿೆತಿಮಲುಿ ಮಹಡುುದಿಲಿ .
Q13
Q14

ನಿೇು ಯಹುದೆೇ ವಿನಂತಿಗೆ ಷಹಿ ಮಹಡುವಿರಹ
ರಹಜಕೇಯ, ನೆೈತಿಕ ಄ಥವಹ ರಿಷರ ಷಂಬಂಧಿ ಕಹರಣಕಹಾಗಿ ಉದೆದೇವ ೂಿಕವಹಗಿ ಕೆಲು ಉತನನಗಳನುನ
ಬಹಿಶಾರಿಷುವಿರಹ ಄ಥವಹ ಖರಿೇದಿಷುವಿರಹ

Q15

ಯಹುದೆೇ ರದವಿನದಲ್ಲಿ ಭಹಗಹಿಸಿರುವಿರಹ

1

ಕಳ ದ ವರುಷ ಮಡಿದ ೆ

Q16

ಯಹುದೆೇ ರಹಜಕೇಯ ಷಭೆ ಄ಥವಹ ರಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಭಹಗಹಿಸಿರುವಿರಹ.

2

ಬಹಳ ಹಂದ ನನು ಆದನುು ಮಡಿದ ೆ

3

ನನು ಆದನುು ಮಡಿಲ್ಲ ಅದರ ಮಡಬಹುದು

4

ಮಡಿಲ್ಲ ಮುಂದೂ ಮಡುವುದಿಲ್ಲ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಗದು

Q17

Q18

Q19
Q20

ನಿಮಮ ವಿಚಹರ ಯಕಾಡಿಷಲು ಯಹುದೆೇ ನೆೇತ್ಹ ಄ಥವಹ ಷರಕಹರಿ ಄ಧಿಕಹರಿಯನುನ ಷಂಕಿಸಿರುವಿರಹ ಄ಥವಹ
ಷಂಕಿಷು ರಯತನ ಮಹಡಿರುವಿರಹ
ಸಹಮಹಜಿಕ ಄ಥವಹ ರಹಜಕೇಯ ಚಟುಟಿಕೆಗಹಗಿ ಸಣನುನ ದಹನಮಹಡಿರುವಿರಹ ಄ಥವಹ ಸಣ ಷಂಗರಸಣೆ ಮಹಡಿರುವಿರಹ
ನಿಮಮ ವಿಚಹರ ಯಕಾಡಿಷಲು ಮಹಧಯಮದರನುನ ಷಂಕಿಸಿರುವಿರಹ ಄ಥವಹ ಮಹಧಯಮದ ಎದುರು ಯಹತ್ಹಾದರ
ಹಹಜರಹಗಿರುವಿರಹ
ಆಂಟನೆಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಹಜಕೇಯ ವಿಚಹರಗಳನುನ ಯಕಾಡಿಸಿರುವಿರಹ

ಅನುಹದ ಟಿಣಿ:
ರವೆನ 13-20 ಕಹೆಗಿ ರಷಹೂನೆ : ಷಹಮಹಜಿಔ ಚಟುಟಿಕೆಖಳ ಅಥಕೆಂದರೆ , ಷಮಹಜ ಅಥಹ ಷಮಹಜದ ಯಹುದೆೇ ವಿಭಹಖಕೆೆ ಹಯಔಹಗಿ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯಫಸುದಹದ ಷಹಕಜನಿಔ ಕೆಲಷ
ರವೆನ 17. ಷಮಹಜ ಷೆೇಔ ಅನುಹದ ಮಹಡುಹಖ ಷೂಔೂ ದನುನ ಫಳಷಬೆೇಔು . ದಮವಿಟುಟ “ಔಂ ಟಿಟ” ವಫದ ಫಳಷಬೆೇಡಿ .
ರವೆನ 13 ರಿಂದ 19. ಇಂಟನೆಕಟ್ ಭೂಲಔಮಹಡಲಹಗಿದದರೆ “ಸೌದು” ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ರವೆನ 15. ಯಹುದೆೇ ರಿೇತಿಮ ರದವಕನ
ರವೆನ 20. ಯಔೂಡಿಷುವಿಕೆ ಷಹಕಜನಿಔ ಅಥಹ ೆೈಮಕೂಔ ಎಯಡೂ ಆಗಿಯಫಸುದು
13 ರಿಂದ 20ಕಹೆಗಿ ಕೊೇಡಿಂಗ್ : ಂದಕೆಂತ ಸೆಚಿುನ ಉತೂಯಖಳಿದದರೆ , ಸೆಚುು ಅನೊಯೇನಯತೆಮ ಉತೂಯ ಆಯ್ಕೆಮಹಡಿ . (ಅಂದರೆ ಹರಯಂಭಿಔ ಮಹನದಂಡಕೆೆ ಷಮಿೇಹಗಿಯು )
Q21

ರವೆನ. 21: ಆಡ್ ಟೆಲೆವಿವನ್ , ನೂಯಸ್ ೆೇರ್, ರೆೇಡಿಯೇ ಭತುೂ ಇಂಟನೆಕಟ್ ಷೆೇರಿಸಿ , ಮಹಧಯಭದ ಫಳಕೆಮನುನ ನಿೇು ಎಶುಟ ಷಲ ಮಹಡಿಯುವಿರಿ ?

1

ದಿನದಲ್ಲಿ ಄ನೆೇಕ ಷಲ

5

ವಹರದಲ್ಲಿ 1-2 ದಿನ

2

ದಿನಕೆ ಾಮ್ಮಮ ಷಲ

6

ವಹರದಲ್ಲಿ 1 ದಿನಕಾಂತ ಕಡಿಮ್ಮ

3

ವಹರದಲ್ಲಿ 5-6 ದಿನ

7

ಎಂದಿಗ ಆಲಿ

4

ವಹರದಲ್ಲಿ 3-4 ದಿನ

8

ಅಯ್ಕಾ ಮಹಡಲಹಗದು

Q22

ರವೆನ 22: ಹಯದ ಂದು ಷಹಮಹನಯ ಅಥಹ ವಿಶಿಶಟ ದಿನಖಳಲ್ಲಿ , ಷರಹಷರಿ ಎಶುಟ ಜನಯನುನ ನಿೇು ಭೆೇಟಿಯಹಖುವಿರಿ . ನಿಮೊಮಂದಿಗೆ ಹಸಿಷು ಜನಯನೂನ ಷೆೇರಿಸಿ . ನಭಗೆ ಬೆೇಕಯುುದು ನಿೇು ದಿನಕೆೆ
ೆೈಮಕೂಔಹಗಿ ಯಷಯ ಅಥಹ ಭುಖ್ಹ-ಭುಖಿ ಭೆೇಟಿಯಹಖುುದು . ಭೆೇಟಿಯಹಖುುದು ಎಂದರೆ, ನಿೇು ಯಹರೊಂದಿಗೆ ಸಯಟೆಸೊಡೆಮುವಿರಿ , ಮಹತುಔತೆ ನಡೆಷುವಿರಿ ಅಥಹ ಯಹುದೆೇ ವಿಶಮದ ಮೆೇಲೆ
ಚರ್ೆಕ ಮಹಡುವಿರಿ ಇತಹಯದಿ . ಇದು ಯಷಯ ಅಥಹ ಭುಖ್ಹ-ಭುಖಿ, ಟೆಲೆಫೇನ್ , ಇ.ಮೆೇಲ್ ಅಥಹ ಇಂಟನೆಕಟ್ ಮಹಧಯಭದ ಭೂಲಔೂ ಆಗಿಯಫಸುದು . ದಮವಿಟುಟ ನಿಭಗೆ ರಿಚಮವಿಯುಯ ಔುರಿತು
ಮಹತರ ಸೆೇಳಿ.
ದಮವಿಟುಟ ನಿಭಮ ಅಂದಹಜಿಗೆ ಸೊಂದಿಕೆಯಹಖು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಹಖಖಳಿಂದ ಂದನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಹಡಿ (ದಮವಿಟುಟ ಂದನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಹಡಿ)

1

0-4 ಯಕೂಖಳು

4

20-49

2

5-9

5

50 ಅಥಹ ಸೆಚುು

3

10-19

0

ಆಯ್ಕೆ ಮಹಡಲಹಖದು

ಜನಯು ಅನೆೇಔ ಷಲ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ತಯಸದ ಖುಂು ಅಥಹ ಷಂಷೆೆಖಳೆ ಂದಿಗೆ ಷಂಫಂಧ ಸೊಂದಿಯುತಹೂರೆ . ರತಿ ನಭೂನೆ ಖುಂಪ್ಪಗಹಗಿ , ದಮವಿಟುಟ ಷೂಚಿಸಿ, ನಿೇು~ ಷಂಫಂಧ ಸೊಂದಿಯುವಿರಿ ಭತುೂ ಷಕರಮಹಗಿ ಭಹಖಹಿಷುವಿರಿ
~ ಷಂಫಂಧ ಸೊಂದಿಯುವಿರಿ ಆದರೆ ಷಕರಮಹಗಿ ಭಹಖಹಿಷುುದಿಲಿ
~ ಷಂಫಂಧ ಸೊಂದಿಯುವಿರಿ ಆದರೆ ಈಖ ಷಂಫಂಧ ಸೊಂದಿಲಿ
~ ಎಂದೂ ಷಂಫಂಧ ಸೊಂದಿಲಿ
Q23

ಂದು ರಹಜಕೇಮ ಕ್ಷ್

1

ಷಂಫಂಧ ಸೊಂದಿದೆದೇನೆ ಭತುೂ ಷಕರಮಹಗಿ ಭಹಖಹಿಷುತೊೇನೆ .

Q24

ಕಹಮಿಕಔ ಷಂಗಟನೆ , ಹಯಹಯ ಅಥಹ ೃತಿೂಯ ಷಂಷೆೆ

2

ಷಂಫಂಧ ಸೊಂದಿದೆದೇನೆ ಆದರೆ ಷಕರಮಹಗಿ ಭಹಖಹಿಷುುದಿಲಿ

Q25

ಚರ್ಚಕ ಅಥಹ ಇತಯ ಧಹಮಿಕಔ ಷಂಷೆೆ

3

ಹಿಂದೊಮೆಮ ಷಂಫಂಧ ಸೊಂದಿದೆದ ಆದರೆ ಈಗಿಲಿ

Q26

ಕರೇಡೆ, ಷಭಮವಿಯುಹಖ ಭನಯಂಜನೆ , ಷಹಂಷೃತಿಔ ಖುಂು

4

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಂದೂ ಷಂಫಂಧ ಸೊಂದಿಲಿ

Q27

ಇತಯ ಷವಮಂ-ಷೆೇಹ ಷಂಷೆೆ

8

ಆಯ್ಕೆ ಮಹಡಲಹಖದು

ರಜಹರಬುತವದಲ್ಲಿ ಜನಯ ಸಔುೆಖಳ ಔುರಿತು ಅನೆೇಔ ಅಭಿಹರಮಖಳಿೆ . 1 ರಿಂದ 7ಯ ಮಹನದಂಡದಲ್ಲಿ , 1 ಎಂದರೆ ಏನೂ ಭುಕಯಲಿ ಭತುೂ 7 ಎಂದರೆ ಅತಯಂತ ಭುಕಯ ಎಂದು ತಿಳಿದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಶುಟ
ಭಸತವದಹದಗಿದೆ ?
Q28

ಎಲಿ ನಹಖರಿಔಯೂ ಅಖತಯ ಜಿೇನಭಟಟ ಸೊಂದಬೆೇಔು .

Q29

ಷಯಕಹರಿ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಅಲಷಂಖ್ಹಯತಯನುನ ಗೌಯವಿಷಬೆೇಔು ಭತುೂ ಅಯ ಸಔುೆಖಳನುನ ಯಕ್ಷಿಷಬೆೇಔು

1

ಕನಿಷಟ ಮಹತವದುೆ

Q30

ಷಹಕಜನಿಔ ನಿಧಹಕಯ ತೆಗೆದುಕೊಳುುಹಖ ಜನರಿಗೆ ಭಹಖಹಿಷಲು ಸೆಚಿುನ ಅಕಹವ ನಿೇಡಬೆೇಔು

2

ರಯಶಃ ಮಹತವದೆಲ್ಲ

Q31

ಷಯಕಹಯದ ಔರಭಖಳನುನ ವಿರೊೇಧಿಷುಹಖ ನಹಖರಿಔಯು ವಹಂತಿೂಣಕ ಅಷಸಕಹಯ ಔೃತಯಖಳಲ್ಲಿ
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಫಸುದು .

3

ಕ ಲ್ ಹಂತದವರ ಗ ಮಹತವದೆಲ್ಲ

Q32

ಷಯಕಹಯ ರಜೆಖಳ ಸಔುೆಖಳನುನ ಯಹುದೆೇ ರಿಸಿೆತಿಮಲ್ಲಿ ಗೌಯವಿಷಬೆೇಔು

4

ಮುಖಯವೂ ಄ಲ್ಲ ಄ಮುಖಯವೂ ಄ಲ್ಲ

Q33

ಖಂಭಿೇಯ ಆಹದನೆಖಳ ಆರೊೇಪ್ಪತರಿಗೆ ಅಯ ನಹಖರಿೇಔ ಸಔುೆಖಳನುನ ಔಸಿದುಕೊಳುಬೆೇಔು

5

ಕ ಲ್ ಹಂತದವರ ಗ ಮಹತವದುೆ

Q34

ದೆೇವದ ನಹಖರಿಔಯಲಿದರಿಗೆ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಚುನಹಣೆಖಳಲ್ಲಿ ಭತ ನಿೇಡು ಸಔೆನುನ ನಿೇಡಬೆೇಔು

6

ರಯಶಃ ಮಹತವದುೆ

Q35

ನಹಖರಿಔತವ ಸೊಂದದ ಜನರಿಗೆ ತಭಮ ಭತ ಚಲಹಯಿಷು ಸಔೆನುನ ನಿೇಡಬೆೇಔು

7

಄ತಯಂತ ಮಹತವದುೆ

Q36

ರತಿಯಫಬರಿಖೂ ಆರೊೇಖಯ ಷೆೇೆ ದಗಿಷಬೆೇಔು

8

ಸ ೇಳಲಗದು

ಅನುಹದ ಟಿಣಿ
ರ. 29. ಷಯಕಹರಿ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಎಂದರೆ, ಚುನಹಯಿತ ಭತುೂ ಚುನಹಯಿತಯಲಿದ ಎಯಡೂ ರಕಹಯದ ಷಹಕಜನಿಔ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು (ಅಂದರೆ, ನೌಔಯದಹಯಯು )
ರ. 29. ಅಲ ಷಂಖ್ಹಯತಯು ಎಂದರೆ, ಅಯ ಔಡಿಮೆ ಷಂಖ್ೆಯಯಿಂದಹಗಿ ಯಹಹಖಲೂ ವಿವೆೇಶ ಖಭನದ ಅಖತಯವಿಯುಯು .
ರ. 32. ಷಯಕಹಯಖಳು ಎಂದರೆ ರಹಜಯದ ಎಲಿ ಆಡಳಿತ ಯಷೆೆ
ಕೆಳಗಿನ ಸೆೇಳಿಕೆಖಳಿಗೆ ತಹು ಎಶಟಯರೆಗೆ ುವಿರಿ ಅಥಹ ಪ್ಪಕೊಳುುುದಿಲಿ ?
Q37

Q38

ಸರಕರ ಏನು ಮಡುತತದ ಎಂಬುದಕ ೆ ಸ ೇಳಲ್ು ನನುಂಥವರಿಗ ಏನೂ ಄ಧಿಕರವಿಲ್ಲ
ನನನಂತಸ ಜನರು ಏನನುನ ಯೇಚಿಷುತ್ಹಾರೆ ಎಂಬುದನುನ ತಿಳಿಯಲು ಷರಕಹರ ಯಹುದೆೇ ಕಹಳಜಿ ಹಿಷುುದಿಲಿ ಎಂಬುದು
ನನನ ಄ನಿಸಿಕೆ.

1

ಬಲ್ಗಿ ಒುುತ ತೇನ

2

ಒುುತ ತೇನ

3

ಒುುತ ತೇನ ಮತುತ ಒುುವುದೂ ಆಲ್ಲ

Q39

ಭಹರತ ಎದುರಿಷುತಿಾರು ಮಸತವದ ರಹಜಕೇಯ ಄ಂವಗಳ ಕುರಿತು ನನನಗೆ ಚೆನಹನಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಄ನಿಷುತಾದೆ.

4

ಒುುದಿಲಿ

ಭರತದಲ್ಲಲನ ಸ ಚ್ಚಿನ ಜನರು ನನಗಿಂತ ರಜಕೇಯ ಮತುತ ಸರಕರದ ಕುರಿತು ಸ ಚ್ಚಿನ ಮಹತಿ ಸ ೂಂದಿದೆರ ಎಂದು
ನನು ಭವಿಸುತ ತೇನ .

5

Q40

ಬಲವಹಗಿ ಒುುದಿಲಿ.

8

ಅಯ್ಕಾ ಮಹಡಲಹಗದು

ನಿೇು ಂದು ಷೂಔೂಲಿದ ಭತುೂ ಸಹನಿಕಹಯಔರೆಂದು ಔಂಡುಫಯು ಂದು ಕಹನೂನನುನ ರಿಖಣಿಷು ರಿಔಲನೆ ಸೊಂದಿದಹಖ Q41

಄ಂತಹ ರಸಂಗ ಬಂದಲ್ಲಲ, ಆದರ ಕುರಿತು ನಿೇವು ಒಬಬಂಟಿಯಗಿ ಄ಥ ಆತರರ ೂಂದಿಗ ಜ ೂತ ಗೂಡಿ ಆದಕೆಗಿ
ಏನನುದರೂ ಮಡಲ್ು ರಯತುಮಡುವಿರ?

1

ಸಹಕಶುು ಸಹಧಯತ್ೆ ಆದೆ

2

ಕಡಿಮ್ಮ ಸಹಧಯತ್ೆ ಆದೆ

Q42

ನಿೇವು ಆಂತಹ ಒಂದು ರಯತು ಮಡಿದಲ್ಲಲ, ದ ೇಶದ ಸಂಸದರಿಂದ ನಿಮಮ ಬ ೇಡಿಕ ಮೇಲ ಄ವರು ಎಷುಟ ಗಂಭೇರಗಿ
ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಷಧಯತ ಗಳಿ ?

3

ಸಹಧಯತ್ೆ ಆಲಿ

4

ಯಹ ಸಹಧಯತ್ೆಯ ಆಲಿ

8

ಅಯ್ಕಾಮಹಡಲಹಗದು

Q43

ನಿೇು ೆೈಮಕೂಔಹಗಿ ರಹಜಕೇಮದಲ್ಲಿ ಎಶುಟ ಆಷಕೂ ಸೊಂದಿಯುವಿರಿ ?

1

ಬಸಳ ಅಷಕಾ ಹೆ ಂದಿದೆದೇನೆ

4

ಅಷಕಾ ಆಲಿವೆೇ ಆಲಿ

2

ಷುಮಹರು ಅಷಕಾ ಹೆ ಂದಿದೆದೇನೆ

8

ಅಯ್ಕಾಮಹಡಲಹಗದು

3

಄ಷೆುೇನು ಅಷಕಾ ಹೆ ಂದಿಲಿ

Q44

ರಹಜಕೇಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಯು ಎಡ ಂಥ ಭತುೂ ಫಲ ಂಥ ಔುರಿತು ಮಹತನಹಡುತಹೂರೆ . ಇದಯಲ್ಲಿ ನಿೇು 0 ಎಂದರೆ ಎಡ ಂಥ ಭತುೂ 10 ಎಂದರೆ ಫಲ ಂಥ ಎಂದು ತಿಳಿದಲ್ಲಿ ನಿಭಮನುನ ನಿೇು ಎಲ್ಲಿ ಕಹಣುವಿರಿ ?
ಫಲ

ಎಡ
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

98

ಅಯ್ಕಾಮಹಡಲಹಗದು

1

ಬಲವಹಗಿ ಒುತ್ೆಾೇನೆ

2

ಒುತ್ೆಾೇನೆ

3

ಒುುದ ಆಲಿ ಮತುಾ ನಿರಹಕರಿಷುುದ ಆಲಿ

4

ಒುುದಿಲಿ

5

ಬಲವಹಗಿ ಒುುದಿಲಿ

8

ಅಯ್ಕಾಮಹಡಲಹಗದು

10

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೆೇಳಿಕೆಖಳನುನ ನಿೇು ಎಶಟಯ ಭಟಿೂಗೆ ುವಿರಿ ಅಥಹ ಲ್ಲಕೆಲಿ .?
Q45

Q46

Q47

ನವು ಸ ಚ್ಿಗಿ ಸರಕರದಲ್ಲಲನ ಜನರ ಮೇಲ ವಿವವಸವಿರಿಸಬಹುದಗಿದ . ಎಕ ಂದರ , ಄ವರ ೇನು ಮಡುತತರ ಄ದು
ಒಳ ೆಯದಕ ೆ ಮಡುತತರ .

ಸ ಚ್ಚಿನ ರಜಕರಣಿಗಳು ರಜಕೇಯದಲ್ಲಲ ತಮಮ  ೈಯಕತಕ ಲಭಗಳಿಗಗಿ ಆರುತತರ

ಜನರಿಗೆ ಅಕಹವ ಸಿಔೆಲ್ಲಿ ಅಯು ನಿಭಮ ಲಹಬ ಡೆಮಲು ರಮತಿನಷುತಹೂರೆ ಎಂದು ನಿಭಗೆ ಎಶುಟ ಷಲ ಅನಿಸಿದೆ ಭತುೂ ಜನರಿಗೆ ಅಕಹವ ಸಿಔೆರೆ ಅಯು ನಿಮೊಮಂದಿಗೆ ಉಚಿತಹಗಿ ಇಯಲು ರಮತಿನಷುತಹೂರೆ
ಎಂದು ಎಶುಟ ಷಲ ನಿಭಗೆ ಅನಿಸಿದೆ?

1

ಷುಮಹರು ಎಲಿ ಷಮಯದಲ ಿ ಲಹಭ ಡೆಯಲು ರಯತಿನಷುತ್ಹಾರೆ

4

ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ೂಲ ಈಚ್ಚತಗಿರಲ್ು ರಯತಿುಸುತತರ

2

ಹೆಚುು ಷಲ ಲಹಭ ಡೆಯಲು ರಯತಿನಷುತ್ಹಾರೆ

8

ಅಯ್ಕಾಮಹಡಲಹಗದು

3

ಹೆಚಿುನ ಷಲ ಉಚಿತವಹಗಿರಲು ರಯತಿನಷುತ್ಹಾರೆ

Q48

ಷಹಮಹನಯಹಗಿ ಸೆೇಳಬೆೇಕೆಂದರೆ , ಜನಯ ಮೆೇಲೆ ವಿವಹವಷವಿರಿಷಫಸುದು ಎಂದು ಸೆೇಳುವಿರಹ ಅಥಹ ನಿೇು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯಸರಿಷುಹಖ ಫಸಳಶುಟ ಜಹಖರತೆಹಿಷಲಹಖುುದಿಲಿ ಎಂದು ಸೆೇಳುವಿರಹ ?

1

ಜನರ ಮ್ಮೇಲೆ ಯಹವಹಗಲ ವಿಶ್ಹವಷವಿರಿಷಬಸುದು

4

2

ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಜನರ ಮ್ಮೇಲೆ ವಿಶ್ಹವಷವಿರಿಷಬಸುದು

ಜನರ ೂಂದಿಗ ವಯವಹರಿಸುಗ ನಿೇವು ಯಗಲ್ೂ ಜಗೃತರಗಿರಲ್ು
ಷಧಯವಿಲ್ಲ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಗದು

3

ನಿೇವು ಷಮನಯಗಿ ಜನರ ೂಂದಿಗ ವಯವಹರಿಸುಗ ಬಹಳಷುಟ ಜಗರತ ವಹಸಲಗುವುದಿಲ್ಲ.

Q49

ನಿೇು ನಿಭಮ ಷೆನೇಹಿತಯು ಷಂಫಂಧಿಖಳು ಅಥಹ ಜೊತೆ -ಕೆಲಷಗಹಯರೊಂದಿಗೆ ಷೆೇರಿಕೊಂಡಹಖ ರಹಜಕೇಮ ಔುರಿತು ಎಶುಟ ಚಚಿಕಷುವಿರಿ ?

1

಄ನ ೇಕ ಸಲ್

4

ಎಂದೂ ಆಲ್ಲ

2

ಕ ಲ್ವು ಸಲ್

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಗದು

3

಄ರೂಗಿ

Q50

ನಿೇು ರಹಜಕೇಮ ಔುರಿತು ಫಲಹದ ಅಭಿಹರಮ ಸೊಂದಿದಹಖ ನಿಭಮ ಷೆನೇಹಿತಯು , ಷಂಫಂಧಿಖಳು ಅಥಹ ಜೊತೆ -ಕೆಲಷಗಹಯರೊಂದಿಗೆ ನಿಭಮ ವಿರ್ಹಯಖಳನುನ ಸಂಚಿಕೊಳುಲು ಎಶುಟ ಬಹರಿ ರಮತಿನಸಿಯುವಿರಿ ?

1

಄ನೆೇಕ ಷಲ

4

ಎಂದ ಆಲಿ

2

ಕೆಲು ಷಲ

8

ಅಯ್ಕಾ ಮಹಡಲಹಗದು

3

಄ರ ವಹಗಿ
ಭಹಯತದಲ್ಲಿನ ರಹಜಕೇಮದ ಔುರಿತು ಈಖ ಚಿಂತಿಷುಹಖ ಕೆಳಗಿನ ಸೆೇಳಿಕೆಖಳನುನನಿೇು ಎಶುಟ ುವಿರಿ ಅಥಹ ಪ್ಪಕೊಳುಲಹರಿರಿ .

Q51

ರಜಕೇಯ ಕ್ಷಗಳು ಜನರನುು ರಜಕೇಯದಲ್ಲಲ ಸಕರಯಗಿಸಲ್ು ಪ್ರೇತಾಹಸಬ ೇಕು

Q52

ರಜಕೇಯ ಕ್ಷಗಳು ಮತದರನಿಗ ನ ೈಜ ನಿೇತಿಗಳನುು ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲ್ು ಸರಿಯಗಿ ಄ವಕಶ ನಿೇಡುವುದಿಲ್ಲ

Q53

ಜನಮತ ಸಂಗರಹಣ ಮಹತವದ ರಜಕೇಯ ರವ ುಗಳನುು ನಿಧಧರಿಸಲ್ು ಒಂದು ಈತತಮ ದರಿಯಗಿದ .

1

ಬಲ್ಗಿ ಒುುತ ತೇನ

2

ಒುುತ ತೇನ

3

ಒುುವುದೂ ಆಲ್ಲ ಮತುತ ನಿರಕರಿಸುವುದೂ ಆಲ್ಲ

4

ಒುುವುದಿಲ್ಲ

5

ಬಲ್ಗಿ ಒುುವುದಿಲ್ಲ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಗದು

Q54

ಅಬಯರ್ಥಕಖಳು ಭತುೂ ರರ್ಹಯನುನ ರಿಖಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ಭಹಯತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2014ಯ ಲೊೇಔಷಭಹ ಚುನಹಣೆ ಎಶುಟ ಹರಮಹಣಿಔಹಗಿತುೂ ?

1

಄ತಯಂತ ಹರಮಹಣಿಕ

4

ಷುಮಹರು ಄ಹರಮಹಣಿಕ

2

ಷರಿಷುಮಹರು ಹರಮಹಣಿಕ

5

಄ತಯಂತ ಄ಹರಮಹಣಿಕ

3

ಹರಮಹಣಿಕೂ ಅಗಿರಲ್ಲಲಿ ಄ಹರಮಹಣಿಕೂ ಅಗಿರಲ್ಲಲಿ....

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಗದು

Q55

ಭಹಯತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2014ಯ ಲೊೇಔಷಭಹ ಚುನಹಣೆಮನುನ ಯೇಚಿಸಿದಲ್ಲಿ , ಅಬಯರ್ಥಕಖಳು ಭತುೂ ಕ್ಷ್ದ ರರ್ಹಯಕೆೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ , ಈ ಚುನಹಣೆ ಎಶುಟ ಹರಮಹಣಿಔಹಗಿತುೂ ?

1

಄ತಯಂತ ಹರಮಹಣಿಕ

4

ಷುಮಹರು ಄ಹರಮಹಣಿಕ

2

ಷರಿಷುಮಹರು ಹರಮಹಣಿಕ

5

಄ತಯಂತ ಄ಹರಮಹಣಿಕ

3

ಹರಮಹಣಿಕೂ ಅಗಿರಲ್ಲಲಿ ಄ಹರಮಹಣಿಕೂ ಅಗಿರಲ್ಲಲಿ

8

ಅಯ್ಕಾ ಮಹಡಲಹಗದು

Q56

ಭಹಯತದಲ್ಲಿನ ಷಯಕಹರಿ ಷೆೇೆಖಳ ಔುರಿತು ವಿರ್ಹಯಮಹಡಿದಹಖ , ಅು ಜನಯ ಷೆೇೆಮಹಡಲು ಎಶುಟ ಔಟಿಫದಧಹಗಿೆ ಎಂಫುದನುನ ಸೆೇಳಿ.

1

಄ತಯಂತ ಕಟಿಬದಧ

4

ಯಹತ ಾ ಕಟಿಬದಧವಹಗಿಲಿ

2

ಷರಿಷುಮಹರು ಕಟಿಬದಧ

8

ಅಯ್ಕಾ ಮಹಡಲಹಗದು

3

಄ಶುು ಕಟಿಬದಧವಹಗಿಲಿ

1

಄ಶುು ವಹಯಕವಹಗಿಲಿ

4

಄ತಯಂತ ಹೆಚುು ವಹಯಕವಹಗಿದೆ

2

ಕಡಿಮ್ಮ ವಹಯಕವಹಗಿದೆ

5

ಹರಯವಃ ವಹಯಕವಹಗಿದೆ

3

ಕೆ ಂಚ ವಹಯಕವಹಗಿದೆ

8

ಅಯ್ಕಾ ಮಹಡಲಹಗದು

0

಄ತಯಂತ ಕಳ

Q57

ಭಹಯತದಲ್ಲಿ ಷಹಕಜನಿಔ ಷೆೇೆಮಲ್ಲಿ ಬರಶಹಟರ್ಹಯ ಎಶುಟ ಹಯಔಹಗಿದೆ ಎಂಫುದಯ ಔುರಿತು ನಿಭಮ ಅಭಿಹರಮೆೇನು ?

ಟಹಟರೆ , 0 ದಿಂದ 10ಯ ಮಹನದಂಡದಲ್ಲಿ 0 ಔಳೆ ಭತುೂ 10 ಅತುಯತೂಭ ಎಂದು ತಿಳಿದಹಖ ...

Q58

ಭರತದಲ್ಲಲ ಆಂದು ರಜರಭುತವ ಎಷುಟ ಚ್ ನುಗಿ ಕ ಲ್ಸಮಡುತತದ ?

1
2
3
4

Q59

10 ವಷಧಗಳ ಹಂದ ಭರತದಲ್ಲಲ ರಜರಭುತವ ಎಷುಟ ಚ್ ನುಗಿ ಕ ಲ್ಸಮಡುತಿತತುತ ?

5
6
7
8

Q60

ಮುಂದಿನ 10 ವಷಧಗಳಲ್ಲಲ ಭರತದಲ್ಲಲ ರಜರಭುತವ ಎಷುಟ ಚ್ ನುಗಿ ಕ ಲ್ಸಮಡುತತದ ?

9
10

಄ತಯಂತ ಈತತಮಗಿ

98

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಗದು

ಅನುಹದ ಟಿಣಿಖಳು .
ರ.56. ರ.57. ಷಹಕಜನಿಔ ಷೆೇೆಮನುನ ಷಯಕಹರಿ ಅಧಿಕಹರಿಖಳಿಗಹಗಿ ಷೂಔೂ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಿ ಅನುಹದಿಷಬೆೇಔು (ಟಿಣಿ 17 ನೊೇಡಿ ). “ಕೆಂು ಟಿಟ” ದನುನ ಫಳಷಬೆೇಡಿ
ಐಚಿಿಔ :
ಷಹಮಹನಯಹಗಿ ನಿೇು ಎಶುಟ ಬಹರಿ:
Q61

ಒಂದು ವೃತತ ತಿರಕ ಯಲ್ಲಲ ರಜಕೇಯ ವಿಷಯಗಳನುು ಓದುವಿರಿ

Q62

ಟ ಲ್ಲವಿಶನ್ನಲ್ಲಲ ರಜಕೇಯ ಸುದಿೆಗಳನುು ವಿೇಕ್ಷಿಸುವಿರಿ

Q63

ರ ೇಡಿಯ್ಕೂೇದಲ್ಲಲ ರಜಕೇಯ ಸುದಿೆಗಳನುು ಕ ೇಳುವಿರಿ

Q64

ರಜಕೇಯ ಸುದಿೆಗಳನುು ಮತುತ ಮಹತಿಗಳನುು ಡ ಯಲ್ು ಆಂಟನ ಧಟ್ ಬಳಸುವಿರಿ
ಜನಷಹಂಖಿಯಔ
"ರತಿಕರಯ್ಕದಹಯಯ ಲ್ಲಂಖ"

BVQ_01.

ಲ್ಲಂಖ, ನಿೇು …
1 ುರುಷ
2 ಮಹಳ

1

ದಿನದಲ್ಲಲ ಄ನ ೇಕ ಸಲ್

2

ದಿನಕ ೂೆಮಮ

3

ರದಲ್ಲಲ 5-6 ದಿನಗಳು

4

ರದಲ್ಲಲ 3-4 ದಿನಗಳು

5

ರದಲ್ಲಲ 1-2 ದಿನಗಳು

6

ರದಲ್ಲಲ 1 ದಿನಕೆಂತ ಕಡಿಮ

7

ಎಂದೂ ಆಲ್ಲ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಗದು

"ರತಿಕರಯ್ಕದಹಯಯ ಹರಮ"
ನಿೇು ಯಹಹಖ ಜನಿಸಿದಿರಿ? (ದಮವಿಟುಟ, ನಿಭಮ ಜನನದ ಶಕನುನ ಫರೆಯಿರಿ (ಶಕನುನ ನಹಲುೆ ಅಂಕಖಳಲ್ಲಿ ಫರೆಯಿರಿ)

BVQ_02

……………/………………/………………/…………………..
“ಶಿಕ್ಷ್ಣ I: ವಹಲೆಮಲ್ಲಿ ಔಲ್ಲತ ಶಕಖಳು”
ಎಲಲ ರಥಮಿಕ ಮತುತ ಮಧಯಮಿಕ ವಲ , ಯೂನಿವಸಿಧಟಿ ಮತುತ ಆತರ ಷುತಕ ೂೇತತರ ಶಿಕ್ಷಣ, ೂಣಧ-ಕಲ್ಲಕ ವೃತಿತರ ತರಬ ೇತಿಯನುು ಷ ೇರಿಸಿ, ಅದರ ುನರವತಿಧತ ವಷಧಗಳನುು ಷ ೇರಿಸಬ ೇಡಿ. ನಿೇವು
ರಸುತತ ಶಿಕ್ಷಣ ಡ ಯುತಿತದೆರ , ನಿೇವು ಆಲ್ಲಲಯವರ ಗ ೂರ ೈಸಿದ ವಷಧಗಳನುು ಎಣಿಕ ಮಡಿ.
ನಿೇು ಎಶುಟ ಶಕಖಳ ಕಹಲ (ೂಣಕಕಹಲ್ಲಔಕೆೆ ಷಭನಹದ) ಓರ್ಹರಿಔ ಶಿಕ್ಷ್ಣನುನ ಡೆದಿರಿ?
ಎಲಹಿ ಹರಥಮಿಔ ಭತುೂ ಮಹಧಯಮಿಔ ವಹಲೆ, ಮೂನಿಸಿಕಟಿ ಭತುೂ ಇತರೆ ಷಹನತಕೊೇತೂಯ ಶಿಕ್ಷ್ಣ, ೂಣಕ-ಕಹಲ್ಲಔ ೃತಿೂಯ ತಯಬೆೇತಿಮನುನ ಷೆೇರಿಸಿ, ಆದರೆ ುನರಹತಿಕತ ಶಕಖಳನುನ ಷೆೇರಿಷಬೆೇಡಿ. ನಿೇು
ರಷುೂತ ಶಿಕ್ಷ್ಣ ಡೆಮುತಿೂದದರೆ, ನಿೇು ಇಲ್ಲಿಮರೆಗೆ ೂರೆೈಸಿದ ಶಕಖಳನುನ ಎಣಿಕೆ ಮಹಡಿ.

BVQ_03.

ದಯವಿಟುಟ ವಷಧಗಳ ಸಂಖ್ ಯಯನುು ನಮೂದಿಸಿ ……………………………………………………….
0 ನನು ಔಚ್ರಿಕ ವಲ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ಸ ೂಂದಿಲ್ಲ.
"ದೆೇವ-ನಿದಿಕಶಟ ೂಣಕಗೊಳಿಸಿದ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷ್ಣದ ದವಿ"
ನಿೇು ಖಳಿಸಿದ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷ್ಣದ ಭಟಟ ಯಹುದು? ನಿೇು ೂತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಉನನತ ಭಟಟದ ತಯಖತಿ/ದವಿಮ ಔುರಿತು ನಹು ತಿಳಿಮ ಫಮಷುತೊೇೆ.

BVQ_04

ನಿೇವು ಡ ದ ಗರಿಷಠ ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ ದವಿಯನುು ನಮೂದಿಸಿ , ಶಬೆಶಃ... (ರತಿಕರಯ್ಕದರರು ಸಜರದ ಸಗೂ ಸು
ಮಡಿ ಕ ೂನ ಯ ತರಗತಿ/ವಲ /ಕಲ ೇಜು)
"ರಷಔೂಹಗಿ, ೂಕದಲ್ಲಿ, ಅಥಹ ಎಂದಿಖೂ ಸಣ ಷಂದಹಯಿತ ಕೆಲಷನುನ ಮಹಡಿಲಿ"
ಕೆಲಷ ಎಂದರೆ ನಭಮ ಅಥಕದಲ್ಲಿ ಆದಹಮನುನ ಸೆಚಿುಷು ಕೆಲಷಹಗಿದುದ , ಫಬ ನೌಔಯ, ಷವಮಂ-ಉದೊಯೇಗಿ ಅಥಹ ರತಿ ಹಯಕೆೆ ಔನಿಶಟ ಂದು ಖಂಟೆಮ ಕಹಲ, ನಿಭಮ ಷವಂತ ಔುಟುಂಫದ ಯಸಹಯಕಹೆಗಿ ಕೆಲಷ
ಮಹಡುುದಹಗಿದೆ. ತಹತಹೆಲ್ಲಔ ಖ್ಹಯಿಲೆ/ಪೇಶಔಯ ಯಜೆ/ವಿರಹಭ, ಭುಶೆಯ, ಇತಹಯದಿಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ನಿೇು ತಹತಹೆಲ್ಲಔಹಗಿ ಸಣಕಹೆಗಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತಿೂಲಿಹದರೆ, ದಮವಿಟುಟ ನಿಭಮ ಷಹಮಹನಯ ಕೆಲಷದ
ಸಿೆತಿಮನುನ ರಹಭಶಿಕಸಿ.
ನಿೇು ರಷಔೂ ಸಣಕಹೆಗಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತಿೂಯುವಿರಹ, ನಿೇು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಣಕಹೆಗಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡಿದಿದರಹ, ಅಥಹ ನಿೇು ಸಣಕಹೆಗಿ ಕೆಲಷನುನ ಮಹಡಿಯ್ಕೇ ಇಲಿೆ?

BVQ_05

ದಮವಿಟುಟ ಂದು ಬಹಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1 ನನು ರಸಕತ ಹಣಕೆಗಿ ಕ ಲ್ಸವನುು ಮಡುತಿತದ ೆೇನ (ದಮವಿಟುಟ BVQ_06 ನೊಂದಿಗೆ ಭುಂದುರಿಯಿರಿ)
2

3

ನನು ಎಂದಿಗೂ ಹಣಕೆಗಿ ಕ ಲ್ಸವನುು ಮಡಿಲ್ಲ (ದಮವಿಟುಟ BVQ_14
ನೊಂದಿಗೆ ಭುಂದುರಿಯಿರಿ)

ನನು ರಸಕತ ಹಣಕೆಗಿ ಕ ಲ್ಸವನುು ಮಡುತಿತಲ್ಲ ಅದರ ಇ ಹಂದ ಹಣಕೆಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಡುತಿತದ ೆ (ದಮವಿಟುಟ
BVQ_07 ನೊಂದಿಗೆ ಭುಂದುರಿಯಿರಿ)
ಹಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡಿದ ಖಂಟೆಖಳು

BVQ_06

ನಿೇು ಒರ್್ಟೆೈಮ್ ಳಗೊಂಡಂತೆ, ಂದು ಷಹಮಹನಯ ಹಯದಲ್ಲಿ ಷಹಮಹನಯಹಗಿ ಷರಹಷರಿ ಎಶುಟ ಖಂಟೆಖಳ ಕಹಲ ಕೆಲಷ ಮಹಡುವಿರಿ? (ನಿೇು ಫಬರಿಗಿಂತಲೂ ಸೆಚುು ಉದೊಯೇಖದಹತರಿಗೆ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತಿೂದದರೆ,
ಅಥಹ ನಿೇು ನೌಔಯ ಭತುೂ ಷವಮಂ-ಉದೊಯೇಗಿಮೂ ಆಗಿದದರೆ, ನಿೇು ಕೆಲಷ ಮಹಡು ಟುಟ ಖಂಟೆಖಳನುನ ಎಣಿಕೆ ಮಹಡಿ.) ("ದೆೈನಂದಿನ" ಎಂದು ಕೆೇಳಫಸುದು ಭತುೂ ಇದನುನ 7/6/5 ರಿಂದ ಖುಣಿಷಫಸುದು)
ದಮವಿಟುಟ ಳಗೆ ಫರೆಯಿರಿ.
ಸರಸರಿಯಲ್ಲಲ, ನನು ಒಂದು ರದಲ್ಲಲ, ಓವರ್ ಟ ೈಮ್ ಒಳಗ ೂಂಡು……………………… ಗಂಟ ಗಳ ಕಲ್ ಕ ಲ್ಸ ಮಡುತ ತೇನ .
"ಉದೊಯೇಖದ ಷಂಫಂಧ"
(ನಿೇು ಫಬರಿಗಿಂತಲೂ ಸೆಚುು ಉದೊಯೇಖದಹತರಿಗೆ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತಿೂದದರೆ, ಅಥಹ ನಿೇು ನೌಔಯ ಭತುೂ ಷವಮಂ-ಉದೊಯೇಗಿಮೂ ಆಗಿದದರೆ, ದಮವಿಟುಟ ನಿಭಮ ಭುಕಯ ಕೆಲಷನುನ ರಿಖಣಿಸಿ. ನಿೇು ನಿೃತೂರಹಗಿದದರೆ
ಅಥಹ ರಷಔೂ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತಿೂಲಿಹದರೆ, ದಮವಿಟುಟ ನಿಭಮ ಕೊನೆಮ ಭುಕಯ ಕೆಲಷನುನ ರಿಖಣಿಸಿ.)

BVQ_07

ನಿೇು ಫಬ ನೌಔಯ, ಷವಮಂ-ಉದೊಯೇಗಿ, ಅಥಹ ನಿಭಮ ಷವಂತ ಔುಟುಂಫದ ಯಸಹಯಕಹೆಗಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತಿೂಯುವಿರಹ/ಮಹಡಿದಿದರಹ?
(TN: "ನೌಔಯ" ದದ ಅಥಕನುನ ಷಶಟಡಿಷಲು ಇಲ್ಲಿ "ದಿನಖೂಲ್ಲ ನೌಔಯ" ಅಥಹ "ದಿನಖೂಲ್ಲ ಕಹಮಿಕಔ" ಎಂಫ ದೆೇವ-ನಿದಿಕಶಟ ದಖಳನುನ ಉಯೇಗಿಷಫಸುದು. ಷವಮಂ-ಉದೊಯೇಗಿ ಎಂಫ ದು
"ಫ್ರೇಲಹಯನ್ರ್್ಖಳು, "ಷವತಂತರ ೃತಿೂಯಯು" ಭತುೂ ತಭಮ ಷವಂತಿಕೆಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇಲೆ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತಿೂಯು ಇತಯ ರತಿಕರಯ್ಕದಹಯಯಂತಸ ದಖಳನುನ ಳಗೊಳುುತೂದೆ.)
ದಮವಿಟುಟ ಂದು ಬಹಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
ನೌಕರರನುು ಸ ೂಂದಿರುವ ಸವಯಂ-ಈದ ೂಯೇಗಿ (ದಮವಿಟುಟ BVQ_08
ನೊಂದಿಗೆ ಭುಂದುರಿಯಿರಿ)

1 ಒಬಬ ನೌಕರ

3

2 ನೌಕರರಿಲ್ಲದ ಸವಯಂ-ಈದ ೂಯೇಗಿ

4 ನಿಮಮ ಸವಂತ ಕುಟುಂಬದ ಈದಯಮಕೆಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಡುತಿತರುವುದು.

"ಷವಮಂ-ಉದೊಯೇಗಿ: ಎಶುಟ ಜನ ನೌಔಯಯು"
BVQ_08

ನಿಭಮನುನ ಸೊಯತುಡಿಸಿ, ಎಶುಟ ಜನ ನೌಔಯಯನುನ ನಿೇು ಸೊಂದಿಯುವಿರಿ/ಸೊಂದಿದಿದರಿ? (BVQ_07 ಯಲ್ಲಿ 3 ನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಹಡಿದರಿಗಹಗಿ ಮಹತರ ಕೆೇಳಿರಿ)
ದಯವಿಟುಟ ಒಳಗ ಬರ ಯಿರಿ.
……………………….. ನೌಕರರು

"ಇತಯ ನೌಔಯಯ ಮೆೇಲ್ಲವರ್ಹಯಣೆ"
ನಿೇು ಇತಯ ನೌಔಯಯ ಮೆೇಲ್ಲವರ್ಹಯಣೆ ಮಹಡುವಿರಹ/ಮಹಡಿದಿದರಹ?

BVQ_09

(TN: ಮೆೇಲ್ಲವರ್ಹಯಣೆಮನುನ ನಿಕಸಣೆ ಮಹಡು ನಹಮಔತವದ ಕೆಲಷ ಎಂದು ಭತುೂ ಬೆೇರೆಮಯ ಕೆಲಷಕೆೆ ಜಹಬಹದಯರಹಗಿಯುುದೆಂದು ತಿಳಿಮಬೆೇಔು .)
ದಮವಿಟುಟ ಂದು ಬಹಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1 ಸೌದು (ದಯವಿಟುಟ BVQ_10 ನ ೂಂದಿಗ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ)
2 ಆಲ್ಲ
"ಮೆೇಲ್ಲವರ್ಹಯಣೆ ಮಹಡಿದ ಇತಯ ನೌಔಯಯ ಷಂಖ್ೆಯ"
ನಿೇು ಎಶುಟ ನೌಔಯಯ ಮೆೇಲ್ಲವರ್ಹಯಣೆಮನುನ ಮಹಡುವಿರಿ/ಮಹಡಿದಿದರಿ?

BVQ_10

ದಯವಿಟುಟ ಒಳಗ ಬರ ಯಿರಿ.
……………………….. ನೌಕರರು.
"ಷಂಷೆೆಮ ವಿಧ, ಲಹಬ-ಲಹಭೆೇತಯ ಉದೆದೇವಕಹೆಗಿ"
ನಿೇು ಲಹಬದ ಷಂಷೆೆಗಹಗಿ, ಅಥಹ ಂದು ಲಹಭೆೇತಯ ಷಂಷೆೆಗಹಗಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡುವಿರಹ/ಮಹಡಿದಿದರಹ?

BVQ_11

(TN: ಅಖತಯಹದರೆ, ನಿಭಮ ದೆೇವಕಹೆಗಿ ಷಹಮಹನಯಹದ ಉದಹಸಯಣೆಖಳನುನ ನಿೇಡು ಭೂಲಔ ಲಹಬದ ಅಥಹ ಲಹಭೆೇತಯ ಷಂಷೆೆಖಳನುನ ಷಶಟಡಿಸಿ.)
ದಮವಿಟುಟ ಂದು ಬಹಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1 ನನು ಒಂದು ಲಭದ ಸಂಷ ೆಗಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಡುತ ತೇನ /ಮಡಿದ ೆೇನ
2 ನನು ಒಂದು ಲಭ ೇತರ ಸಂಷ ೆಗಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಡುತ ತೇನ /ಮಡಿದ ೆೇನ
"ಷಂಷೆೆಮ ವಿಧ, ಷಹಕಜನಿಔ/ಖ್ಹಷಗಿ"
ಫಬ ಷಹಕಜನಿಔ ಅಥಹ ಖ್ಹಷಗಿ ಉದೊಯೇಖದಹತರಿಗಹಗಿ ಕೆಲಷನುನ ಮಹಡುವಿರಹ/ಮಹಡಿದಿದರಹ?

BVQ_12

(TN: ಅಖತಯಹದರೆ, ನಿಭಮ ದೆೇವಕಹೆಗಿ ಷಹಮಹನಯಹದ ಉದಹಸಯಣೆಖಳನುನ ನಿೇಡು ಭೂಲಔ ಷಹಕಜನಿಔ ಅಥಹ ಖ್ಹಷಗಿ ಉದೊಯೇಖದಹತಯನುನ ಷಶಟಡಿಸಿ.)
ದಮವಿಟುಟ ಂದು ಬಹಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1 ಷವಧಜನಿಕ ಈದ ೂಯೇಗದತ
2 ಖ್ಸಗಿ ಈದ ೂಯೇಗದತ
“ಉದೊಯೇಖ ISCO 1988”
ನಿಭಮ ಉದೊಯೇಖು ಯಹುದು/ಯಹುದಹಗಿತುೂ - ಅಂದರೆ, ನಿಭಮ ಭುಕಯ ಕೆಲಷದ ಸೆಷಯು ಅಥಹ ಶಿಷ್ಟ್ಕಕೆ ಏನು/ಯಹುದಹಗಿತುೂ? (ದಮವಿಟುಟ ಳಗೆ ಫರೆಯಿರಿ ಭತುೂ ಷಹಧಯಹದಶುಟ ಷಶಟಹಗಿ ವಿರಿಸಿ.)

BVQ_13a

ನನು ಈದ ೂಯೇಗವು ……………………….. ಅಗಿದ /ಅಗಿತುತ
ನಿಭಮ ಭುಕಯ ಕೆಲಷದಲ್ಲಿ, ಸೆಚಿುನ ಷಭಮ ನಿೇು ಯಹ ರಕಹಯದ ಚಟುಟಿಕೆಖಳನುನ ಮಹಡುವಿರಿ/ಮಹಡಿದಿದರಿ? (ದಮವಿಟುಟ ಳಗೆ ಫರೆಯಿರಿ ಭತುೂ ಷಹಧಯಹದಶುಟ ಷಶಟಹಗಿ ವಿರಿಸಿ.)

BVQ_13b

ದಯವಿಟುಟ ಆಲ್ಲಲ ಬರ ಯಿರಿ ………………………………………
ನಿೇು ಕೆಲಷ ಮಹಡು/ಮಹಡಿದದ ಪಮ್ಕ/ಷಂಷೆೆಮು ಭುಕಯಹಗಿ ಏನನುನ ಉತಹದಿಷುತೂದೆ ಅಥಹ ತಯಹರಿಷುತೂದೆ - ಅಂದರೆ, ನಿಭಮ ಕಹಮಕಷೆಳದಲ್ಲಿ ಯಹ ರಕಹಯದ ಉತಹದನೆ/ಕಹಮಕನುನ
ನೆಯೆೇರಿಷುತೂದೆ/ನೆಯೆೇರಿಸಿದೆ? (ದಮವಿಟುಟ ಳಗೆ ಫರೆಯಿರಿ ಭತುೂ ಷಹಧಯಹದಶುಟ ಷಶಟಹಗಿ ವಿರಿಸಿ.)

BVQ_13c

ದಯವಿಟುಟ ಆಲ್ಲಲ ಬರ ಯಿರಿ ………………………………………
"ಭುಕಯ ಸಿೆತಿ"
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಹುದು ನಿಭಮ ರಷಔೂ ಷನಿನೆೇವನುನ ಉತೂಭಹಗಿ ವಿರಿಷುತೂದೆ?

BVQ_14

ನಿೇು ತಹತಹೆಲ್ಲಔ ಖ್ಹಯಿಲೆ/ಪೇಶಔ ಯಜೆ/ವಿರಹಭ/ಭುಶೆಯ ಇತಹಯದಿಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ತಹತಹೆಲ್ಲಔಹಗಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತಿೂಯದಿದದರೆ, ದಮವಿಟುಟ ಆತ/ಆಕೆಮ ಷಹಮಹನಯ ಕೆಲಷದ ಷನಿನೆೇವನುನ ರಿಖಣಿಸಿ.
ದಮವಿಟುಟ ಂದು ಬಹಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1

ಸಂದಯಿತ ಕ ಲ್ಸದಲ್ಲಲ (ಒಬಬ ನೌಕರ, ಸವಯಂ-ಈದ ೂಯೇಗಿ, ಄ಥ ಅತ/ಅಕ ಯ ಸವಂತ ಕುಟುಂಬದ ವಯವಸರಕೆಗಿ
ಕ ಲ್ಸ ಮಡುವುದು)

6 ನಿವೃತತ
ಮನ ಗ ಲ್ಸ ಮಡುವುದು, ಮನ , ಮಕೆಳು ಄ಥ ಆತರರನುು
ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುೆವುದು

2 ನಿರ ೂೇದ ೂಯೇಗಿ ಮತುತ ಈದ ೂಯೇಗಕೆಗಿ ಹುಡುಕುತಿತರುವುದು

7

3 (ಈದ ೂಯೇಗದತನಿಂದ ಸಂದಯ ಮಡಲ್ುಡದ), ರಜ ಯಲ್ಲಲದೆರೂ ಸಹ ವಲ /ವಿದಯರ್ಥಧ/ಶಿಷಯರಿಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ ೂಡುವುದು.

9 ಆತರ

4 ಄ ರಂಟಿಸ್ ಄ಥ ಶಿಕ್ಷರ್ಥಧ
5 ವಶವತ ಖ್ಯಿಲ ಄ಥ ಉನತವ

"ಷಂಗಹತಿಯಂದಿಗೆ ಸಿೆಯಹಗಿ ಜಿೇವಿಷುುದು"
ನಿೇು ಫಬ ಷಂಗಹತಿ ಅಥಹ ಸಿೆಯಹದ ತಿನ/ತಿಮನುನ ಸೊಂದಿಯುವಿರಹ, ಸೌದಹದರೆ, ನಿೇು ಂದೆೇ ಭನೆಮನುನ ಸಂಚಿಕೊಳುುವಿರಹ?

BVQ_15

(TN: ಕಹಭನ್-ಲಹ ಷೌಸ್ (ಜಿಬಿ, ಅಥಹ ; (ಡಿಇ) ಮಂತಸ ದೆೇವ-ನಿದಿಕಶಟ ದಖಳನುನ "ಸಿೆಯ ಷಂಗಹತಿ" ದದ ಅಥಕನುನ ಷಶಟಡಿಷಲು ಇಲ್ಲಿ ಉಯೇಗಿಷಫಸುದು.)
ದಮವಿಟುಟ ಂದು ಬಹಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1

ಸೌದು, ನನು ತಿು/ಸಂಗತಿಯನುು ಸ ೂಂದಿದ ೆೇನ ಮತುತ ನವು ಒಂದ ೇ ಮನ ಯನುು ಹಂಚ್ಚಕ ೂಳುೆತ ತೇ . (ದಮವಿಟುಟ
BVQ_16 ನೊಂದಿಗೆ ಭುಂದುರಿಯಿರಿ)

2

ಸೌದು, ನನು ತಿು/ಸಂಗತಿಯನುು ಸ ೂಂದಿದ ೆೇನ ಅದರ ನವು ಒಂದ ೇ ಮನ ಯನುು ಹಂಚ್ಚಕ ೂಳುೆವುದಿಲ್ಲ (ದಮವಿಟುಟ
BVQ_16 ನೊಂದಿಗೆ ಭುಂದುರಿಯಿರಿ)

3

ಆಲ್ಲ, ನನು ತಿು/ಸಂಗತಿಯನುು ಸ ೂಂದಿಲ್ಲ. (ದಮವಿಟುಟ BVQ_22
ನೊಂದಿಗೆ ಭುಂದುರಿಯಿರಿ)

"ತಿ ಅಥಹ ತಿನ, ಷಂಗಹತಿ: ರಷಔೂ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅಥಹ ಎಂದಿಖೂ ಷಂದಹಯಿತ ಉದೊಯೇಖದಲ್ಲಿಲಿ"
ಕೆಲಷ ಅಥಹ ಉದೊಯೇಖ ಎಂದರೆ ನಭಮ ಅಥಕು ಔನಿಶಠ ರತಿ ಹಯದಲ್ಲಿ ಂದು ಖಂಟೆಮ ಕಹಲ, ಫಬ ನೌಔಯ, ಷವಮಂ-ಉದೊಯೇಗಿ ಅಥಹ ಆತ/ಆಕೆಮ ಷವಂತ ಔುಟುಂಫದ ಯಸಹಯಕಹೆಗಿ ಕಹಮಕನಿಕಹಿಷು,
ಆದಹಮನುನ ಸೆಚಿುಷು ಕೆಲಷಹಗಿದೆ. ಆತ/ಆಕೆಮು ತಹತಹೆಲ್ಲಔ ಖ್ಹಯಿಲೆ/ಪೇಶಔ ಯಜೆ/ವಿರಹಭ/ಭುಶೆಯ ಇತಹಯದಿಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ತಹತಹೆಲ್ಲಔಹಗಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತಿೂಯದಿದದರೆ, ದಮವಿಟುಟ ಆತ/ಆಕೆಮ
ಷಹಮಹನಯ ಕೆಲಷದ ಷನಿನೆೇವನುನ ರಿಖಣಿಸಿ.
ನಿಭಮ ತಿ ಅಥಹ ತಿನ/ಷಂಗಹತಿಮು ರಷಔೂ ಸಣಕಹೆಗಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತಿೂದದರೆ, ಆತ/ಆಕೆಮು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಣಕಹೆಗಿ ಉದೊಯೇಖದಲ್ಲಿದದರೆ, ಆತ/ಆಕೆಮು ಎಂದಿಖೂ ಸಣಕಹೆಗಿ ಉದೊಯೇಖದಲ್ಲಿಯಲ್ಲಲಿೆ?

BVQ_16

ದಮವಿಟುಟ ಂದು ಬಹಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1 ಅತ/ಅಕ ಯು ರಸಕತ ಸಂದಯಿತ ಈದ ೂಯೇಗದಲ್ಲಲರುವರು (ದಮವಿಟುಟ BVQ_17 ನೊಂದಿಗೆ ಭುಂದುರಿಯಿರಿ)
2

3

ಅತ/ಅಕ ಯು ಎಂದಿಗೂ ಸಂದಯಿತ ಈದ ೂಯೇಗವನುು ಸ ೂಂದಿಲ್ಲ (ದಮವಿಟುಟ
BVQ_21 ನೊಂದಿಗೆ ಭುಂದುರಿಯಿರಿ)

ಅತ/ಅಕ ಯು ರಸಕತ ಸಂದಯಿತ ಈದ ೂಯೇಗದಲ್ಲಲಲ್ಲ, ಅದರ ಅತ/ಅಕ ಯು ಇ ಹಂದ ಸಂದಯಿತ ಈದ ೂಯೇಗದಲ್ಲಲದೆರು
ದಮವಿಟುಟ BVQ_18 ನೊಂದಿಗೆ ಭುಂದುರಿಯಿರಿ)
"ಖಂಡ ಅಥಹ ಸೆಂಡತಿ, ಷಂಗಹತಿ: ಹಯಕೆೆ ಕೆಲಷ ಮಹಡು ಖಂಟೆಖಳು

BVQ_17

ಒರ್್ಟೆೈಮ್ ಳಗೊಂಡಂತೆ, ಷರಹಷರಿಮಲ್ಲಿ, ಂದು ಷಹಮಹನಯ ಹಯದಲ್ಲಿ ಸಣಕಹೆಗಿ ನಿಭಮ ತಿ ಅಥಹ ತಿನ/ಷಂಗಹತಿಮು ಷಹಮಹನಯಹಗಿ ಎಶುಟ ಖಂಟೆಖಳ ಕಹಲ ಕೆಲಷ ಮಹಡುಯು? (ಆತ/ಆಕೆಮು
ಫಬರಿಗಿಂತಲೂ ಸೆಚುು ಉದೊಯೇಖದಹತರಿಖಗಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತಿೂದದರೆ, ಅಥಹ ಆತ/ಆಕೆ ಇಫಬಯೂ ನೌಔಯರಹಗಿದದರೆ ಭತುೂ ಷವಮಂ-ಉದೊಯೇಗಿಯಹಗಿದದರೆ, ದಮವಿಟುಟ ಆತ/ಆಕೆಮು ಮಹಡು ಕೆಲಷದ ಟಹಟರೆ
ಷಭಮದ ಷಂಖ್ೆಯಮನುನ ರಿಖಣಿಸಿ.) ("ದೆೈನಂದಿನ" ಎಂದು ಕೆೇಳಫಸುದು ಭತುೂ ಇದನುನ 7/6/5 ರಿಂದ ಖುಣಿಷಫಸುದು)
ದಯವಿಟುಟ ಒಳಗ ಬರ ಯಿರಿ.
ಸರಸರಿಯಲ್ಲಲ, ಅತ/ಅಕ ಯು,ಓವರ್ ಟ ೈಮ್ ಒಳಗ ೂಂಡು ಒಂದು ರಕ ೆ ……………………… ಗಂಟ ಗಳ ಕ ಲ್ಸ ಮಡುವರು.
"ಖಂಡ ಅಥಹ ಸೆಂಡತಿ, ಷಂಗಹತಿ: ಉದೊಯೇಖ ಷಂಫಂಧ"
ಆತ/ಆಕೆಮು ಫಬರಿಗಿಂತಲೂ ಸೆಚುು ಉದೊಯೇಖದಹತರಿಖಗಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತಿೂದದರೆ, ಅಥಹ ಆತ/ಆಕೆ ಇಫಬಯೂ ನೌಔಯರಹಗಿದದರೆ ಭತುೂ ಷವಮಂ-ಉದೊಯೇಗಿಯಹಗಿದದರೆ, ದಮವಿಟುಟ ಆತ/ಆಕೆಮ ಭುಕಯ ಕೆಲಷನುನ
ರಿಖಣಿಸಿ. ಆತ/ಆಕೆಮು ನಿೃತೂರಹಗಿದದರೆ ಅಥಹ ರಷಔೂ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತಿೂಲಿಹದರೆ, ದಮವಿಟುಟ ಆತ/ಆಕೆಮ ಕೊನೆಮ ಭುಕಯ ಉದೊಯೇಖನುನ ರಿಖಣಿಸಿ.

BVQ_18

ನಿಭಮ ತಿನ/ತಿ/ಷಂಗಹತಿಮು ಫಬ ನೌಔಯ, ಷವಮಂ-ಉದೊಯೇಗಿ, ಅಥಹ ಆತ/ಆಕೆಮ ಷವಂತ ಔುಟುಂಫದ ಯಸಹಯಕಹೆಗಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತಿಯುರೆ/ಮಹಡುತಿೂದದಯ?
(TN: "ದಿನಔೂಲ್ಲ ನೌಔಯ" ಅಥಹ "ದಿನಖೂಲ್ಲ ಕಹಮಿಕಔ" ಎಂಫ ದೆೇವ-ನಿದಿಕಶಟ ದಖಳನುನ "ನೌಔಯ" ದದ ಅಥಕನುನ ಷಶಟಡಿಸಿಕೊಳುಲು ಇಲ್ಲಿ ಉಯೇಗಿಷಫಸುದು".)
ದಮವಿಟುಟ ಂದು ಬಹಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1 ಒಬಬ ನೌಕರ

3 ನೌಕರರನುು ಸ ೂಂದಿರುವ ಸವಯಂ-ಈದ ೂಯೇಗಿ

2 ನೌಕರರಿಲ್ಲದ ಸವಯಂ-ಈದ ೂಯೇಗಿ

4 ಅತ/ಅಕ ಯ ಸವಂತ ಕುಟುಂಬದ ವಯವಸರಕೆಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಡುತಿತರುವುದು.

"ಖಂಡ ಅಥಹ ಸೆಂಡತಿ, ಷಂಗಹಗಿ: ಇತಯ ನೌಔಯಯ ಮೆೇಲ್ಲವರ್ಹಯಣೆ ಮಹಡುಯು"
BVQ_19

ನಿಭಮ ಖಂಡ ಅಥಹ ಸೆಂಡತಿ/ಷಂಗಹತಿಮು ಇತಯ ನೌಔಯಯ ಮೆೇಲ್ಲವರ್ಹಯಣೆಮನುನ ಮಹಡುರೆ/ಮಹಡಿದದರೆ?
(TN: ಮೆೇಲ್ಲವರ್ಹಯಣೆಮನುನ ಬೆೇರೆಮರಿಗೆ ಕೆಲಷ ಸೆೇಳು ನಹಮಔತವದ ಂದು ಕಹಮಕಹಗಿ ಭತುೂ ಅಯ ಕೆಲಷಕಹೆಗಿ ಜಹಬಹದಯರಹಗಿಯುುದು ಎಂದು ತಿಳಿಮಬೆೇಔು.)
ದಮವಿಟುಟ ಂದು ಬಹಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1 ಸೌದು
2 ಆಲ್ಲ
“ಖಂಡ ಅಥಹ ಸೆಂಡತಿ, ಷಂಗಹತಿ: ಉದೊಯೇಖ ISCO 1988”

BVQ_20a

ನಿಭಮ ಖಂಡ ಅಥಹ ಸೆಂಡತಿ/ಷಂಗಹತಿಮ ಉದೊಯೇಖು ಯಹುದಹಗಿದೆ/ಯಹುದಹಗಿತುೂ – ಅಂದರೆ, ಆತ/ಆಕೆಮ ಭುಕಯ ಕೆಲಷದ ಸೆಷಯು ಅಥಹ ಶಿಷ್ಟ್ಕಕೆ ಏನಹಗಿದೆ/ಏನಹಗಿತುೂ ? (ದಮವಿಟುಟ ಷಹಧಯಹದಶುಟ
ಷಶಟಹಗಿ ಫರೆಯಿರಿ ಭತುೂ ವಿರಿಸಿ.)
ಅತ/ಅಕ ಯ ಈದ ೂಯೇಗವು…………………………ಅಗಿದ /ಅಗಿತುತ.

BVQ_20b

ಆತ/ಆಕೆಮ ಭುಕಯ ಕೆಲಷದಲ್ಲಿ, ಸೆಚಿುನ ಷಭಮ ಆತ/ಆಕೆಮು ಯಹ ರಕಹಯದ ಚಟುಟಿಔಖಳನುನ ಮಹಡುಯು/ಮಹಡಿದದಯು? (ದಮವಿಟುಟ ಷಹಧಯಹದಶುಟ ಷಶಟಹಗಿ ಫರೆಯಿರಿ ಭತುೂ ವಿರಿಸಿ.)
ದಯವಿಟುಟ ಆಲ್ಲಲ ಬರ ಯಿರಿ ………………………………………

BVQ_20c

ಆತ/ಆಕೆಮು ಕೆಲಷ ಮಹಡು ಪಮ್ಕ/ಷಂಷೆಮು ಏನನುನ ತಯಹರಿಷುತೂದೆ/ತಯಹರಿಷುತಿೂತೂ – ಅಂದರೆ, ಆತ/ಆಕೆಮ ಕಹಮಕಷೆಳದಲ್ಲಿ ಯಹ ರಕಹಯದ ಉತಹದನೆ/ಕಹಮಕು
ನೆಯೆೇರಿಷಲಡುತಿೂದೆ/ನೆಯೆೇರಿಷಲಡುತಿೂತುೂ ? (ದಮವಿಟುಟ ಷಹಧಯಹದಶುಟ ಷಶಟಹಗಿ ಫರೆಯಿರಿ ಭತುೂ ವಿರಿಸಿ.)
ದಯವಿಟುಟ ಆಲ್ಲಲ ಬರ ಯಿರಿ ………………………………………

"ತಿ ಅಥಹ ತಿನ, ಷಂಗಹತಿ: ಭುಕಯ ಸಿೆತಿ"
ನಿಭಮ ತಿ ಅಥಹ ತಿನ/ಷಂಗಹತಿಮ ರಷಔೂ ಷನಿನೆೇವನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಹುದು ಉತೂಭಹಗಿ ವಿರಿಷುತೂದೆ? ಆತ/ಆಕೆಮು ತಹತಹೆಲ್ಲಔ ಖ್ಹಯಿಲೆ/ಪೇಶಔ ಯಜೆ/ವಿರಹಭ/ಭುಶೆಯ ಇತಹಯದಿಖಳ
ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ತಹತಹೆಲ್ಲಔಹಗಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತಿೂಲಿಹದರೆ.. ದಮವಿಟುಟ ಆತ/ಆಕೆಮ ಷಹಮಹನಯ ಕೆಲಷದ ಸಿೆತಿಮನುನ ರಿಖಣಿಸಿ.

BVQ_21

ದಮವಿಟುಟ ಂದು ಬಹಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1

ಸಂದಯಿತ ಕ ಲ್ಸದಲ್ಲಲ (ಒಬಬ ನೌಕರ, ಸವಯಂ-ಈದ ೂಯೇಗಿ, ಄ಥ ಅತ/ಅಕ ಯ ಸವಂತ ಕುಟುಂಬದ ವಯವಸರಕೆಗಿ
ಕ ಲ್ಸ ಮಡುವುದು)

6 ನಿವೃತತ
ಮನ ಗ ಲ್ಸ ಮಡುವುದು, ಮನ , ಮಕೆಳು ಄ಥ ಆತರರನುು
ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುೆವುದು

2 ನಿರ ೂೇದ ೂಯೇಗಿ ಮತುತ ಈದ ೂಯೇಗಕೆಗಿ ಹುಡುಕುತಿತರುವುದು

7

3 (ಈದ ೂಯೇಗದತನಿಂದ ಸಂದಯ ಮಡಲ್ುಡದ), ರಜ ಯಲ್ಲಲದೆರೂ ಸಹ ವಲ /ವಿದಯರ್ಥಧ/ಶಿಷಯರಿಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ ೂಡುವುದು.

9 ಆತರ

4 ಄ ರಂಟಿಸ್ ಄ಥ ಶಿಕ್ಷರ್ಥಧ
5 ವಶವತ ಖ್ಯಿಲ ಄ಥ ಉನತವ
"ಕಹಮಿಕಔ ಷಂಗ ಷದಷಯತವ"
ನಿೇು ಎಂದಹದಯೂ ಂದು ಕಹಮಿಕಔ ಷಂಗಟನೆ ಅಥಹ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಷಂಷೆೆಮ ಫಬ ಷದಷಯರಹಗಿಯುವಿರಹ ಅಥಹ ಆಗಿದಿದರಹ? ಸೌದಹಗಿದದರೆ, ಅದು ರಷುೂತ ಮಹತರೆ ಅಥಹ ಹಿಂದೆಮೂ ಆಗಿದಿದರಹ?

BVQ_22

(TN: ದೆೇವ-ನಿದಿಕಶಟ ದಖಳು "ಷಂಗದ ಷದಷಯತವದ" ಅಥಕನುನ ಷಶಟಡಿಷಲು ಇಲ್ಲಿ ಉಯೇಗಿಷಲಡಫಸುದು.)
ದಮವಿಟುಟ ಂದು ಬಹಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1 ಸೌದು, ರಸುತತ

3 ಆಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಆಲ್ಲ

2 ಸೌದು, ಇ ಹಂದ , ಅದರ ರಸುತತ ಆಲ್ಲ
"ದೆೇವ-ನಿದಿಕಶಟ ಧಹಮಿಕಔ ಅಂಖ"
ನಿೇು ಂದು ಧಭಕಕೆೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದರೆ, ಸೌದಹಗಿದದರೆ ನಿೇು ಯಹ ಧಭಕಕೆೆ ಷೆೇರಿದಯು?

BVQ_23

ದಮವಿಟುಟ ಂದು ಬಹಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
0

ಧಮಧನುಯಯಿಯಲ್ಲ

6

ಮುಸಿಲಂ

1

ಕಯಥ ೂಲ್ಲಕ್

7

ಬೌದೆ ಧಮಧ

2

ಪ್ರಟ ಷ ಟಂಟ್

8

ಹಂದೂ ಧಮಧ

3

ಸಂರದಯದಿ

9

ಏಶಯದ ಆತರ ಧಮಧಗಳು

4

ಆತರ ಕರಶಿಿಯನ

10

ಆತರ ಧಮಿಧಕತ

5

ಜೂಯಯಿಶ್
"ಧಹಮಿಕಔ ಷೆೇೆಖಳಲ್ಲಿ ಭಹಖಹಿಷುವಿಕೆ"
ವಿಹಸ, ವಷಂಷಹೆಯ, ಇತಹಯದಿಖಳಂತಸ ವಿವೆೇಶ ಷಂದಬಕಖಳನುನ ಸೊಯತುಡಿಸಿ, ನಿೇು ಧಹಮಿಕಔ ಷೆೇೆಖಳಲ್ಲಿ ಎಶುಟ ಬಹರಿ ಭಹಖಹಿಷುವಿರಿ?

BVQ_24

ದಮವಿಟುಟ ಂದು ಬಹಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1 ರದಲ್ಲಲ ಹಲ್ವು ಬರಿ ಄ಥ ಸ ಚ್ುಿ ಬರಿ

5 ಒಂದು ವಷಧದಲ್ಲಲ ಹಲ್ವು ಬರಿ

2 ರದಲ್ಲಲ ಒಂದು ಬರಿ

6 ಒಂದು ವಷಧದಲ್ಲಲ ಒಂದು ಬರಿ

3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಲ 2 ಄ಥ 3 ಬರಿ

7 ವಷಧದಲ್ಲಲ ಒಂದು ಬರಿಗಿಂತಲ್ೂ ಕಡಿಮ

4 ತಿಂಗಳಿಗ ಒಂದು ಬರಿ

8 ಎಂದಿಗೂ ಆಲ್ಲ

"ಮೆೇಲ್ಲನಿಂದ-ಕೆಳಕೆೆ ಷವಮಂಷಹೆನಗೊಳಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆ"
ನಭಮ ಷಮಹಜದಲ್ಲಿ, ಮೆೇಲ್ಲನ ಸಂತಕೆೆ ಸೊೇಖು ರೃತಿೂಮುಳು ಭತುೂ ಕೆಳಗಿನ ಸಂತಕೆೆ ಸೊೇಖು ರೃತಿೂಮುಳು ಖಂುಖಳಿೆ. ಮೆೇಲ್ಲನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಷಹಖು ಂದು ಮಹಔು ಕೆಳಗಿದೆ. ಈ ಮಹಔದಲ್ಲಿ ನಿಭಮನುನ
ನಿೇು ಎಲ್ಲಿ ಖುಯುತಿಸಿಕೊಳುುವಿರಿ?

BVQ_25

ದಮವಿಟುಟ ಂದು ಬಹಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
10 ಮೆೇಲೆ

5

9

4

8

3

7

2

6

1 ಕ ಳಗ
"ರತಿಕರಯ್ಕದಹಯಯ ಔಳೆದ ಷಹಮಹನಯ ಚುನಹಣೆಮಲ್ಲಿ ಭತ ಸಹಕದದರೆ?"

BVQ_26

ಕೆಲು ಜನಯು ಕೆಲು ಕಹಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ಭತದಹನ ಮಹಡುುದಿಲಿ. ನಿೇು ಎಪ್ಪರಲ್-ಮೆೇ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2014ಯ ಲೊೇಔಷಭಹ ಚುನಹಣೆಮಲ್ಲಿ ಭತಚಲಹಯಿಸಿಯುವಿರಹ? ದಮವಿಟುಟ ಂದನುನ ಆಯ್ಕೆಮಹಡಿ.
ದಮವಿಟುಟ ಂದು ಬಹಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1 ಸೌದು, ನನು ಮತ ಸಕದ ೆೇನ (ದಮವಿಟುಟ BVQ_27 ನೊಂದಿಗೆ ಭುಂದುರಿಯಿರಿ.)
2 ಆಲ್ಲ. ನನು ಮತ ಸಕಲ್ಲಲ್ಲ (ದಮವಿಟುಟ BVQ_28 ನೊಂದಿಗೆ ಭುಂದುರಿಯಿರಿ.)
0 ನನು ಕಳ ದ ಚ್ುನವಣ ಯಲ್ಲಲ ಮತ ಸಕಲ್ು ಄ಹಧನಗಿರಲ್ಲಲ್ಲ (ದಮವಿಟುಟ BVQ_28 ನೊಂದಿಗೆ ಭುಂದುರಿಯಿರಿ.)

"ಔಳೆದ ಷಹಮಹನಯ ಚುನಹಣೆಮಲ್ಲಿ ಭತ ಸಹಕದ ಕ್ಷ್"
BVQ_27

(ಎಪ್ಪರಲ್-ಮೆೇ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2014ಯ ಲೊೇಔಷಭೆ ಚುನಹಣೆಖಳ ಔುರಿತು ಯೇಚಿಷುತೂ) ನಿೇು ಯಹ ಕ್ಷ್ಕೆೆ ಭತ ಚಲಹಯಿಸಿದಿರಿ? ದಮವಿಟುಟ ಂದನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಹಡಿ.
ದಮವಿಟುಟ ಂದು ಬಹಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1 ಕಂಗ ರಸ್ +

5 ರದ ೇಶಿಕ ಕ್ಷ

2 ಬಿಜ ಪಿ +

6 ಆತರ …………………. (ನಿದಿಧಷಟಡಿಸಿ)

3 ಎಡರಂಗದ ಕ್ಷಗಳು/ಕಮುಯನಿಸ್ಟ ಕ್ಷ

0 ಸ ೇಳಲ್ು ಷಧಯವಿಲ್ಲ

4 ತೃತಿೇಯ ರಂಗ
"ದೆೇಶಿೇಮ-ನಿದಿಕಶಟಹದುದು: ಭೂಲ ದೆೇವ/ ಜನಹಂಗಿೇಮ ಷಭೂಸ/ ಜನಹಂಗಿೇಮ ಖುಯುತು/ ಔುಟುಂಫದ ಭೂಲ"
ಭುಂದಿನ ರವೆನಖಳು ರತಿಕರಯ್ಕದಹಯಯ ಜನಹಂಗಿೇಮ ಹಿನೆನಲೆ ಅಥಹ ಂದು ಜನಹಂಗಿೇಮ ಷಭೂಸ/ಷಭುದಹಮಕೆೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅಥಕಕೆೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ನಿಭಮ ದೆೇಶಿೇಮ-ನಿದಿಕಶಟ ರಿಔಲನೆಖಳೆ ಂದಿಗೆ
ಯಸರಿಷುತೂೆ.
BVQ_28

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಹ ಷಭೂಸ ಅಥಹ ಷಭೂಸಖಳು ನಿಭಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿೆ ಎಂದು ನಿೇು ರಿಖಣಿಷುುದನುನ ದಮವಿಟುಟ ಷೂಚಿಸಿ?
ದಮವಿಟುಟ ಂದು ಬಹಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1 ಹಂದೂ: ಎಸ್ ಸಿ (ರಿಶಿಷಠ ಜತಿ/ದಲ್ಲತರು)

7 ಮುಸಿಲಂ: ಆತರ

2 ಹಂದೂ: ಎಸ್ ಟಿ (ರಿಶಿಷಟ ಂಗಡ)

8 ಕರಶಿಿಯನಾ: ಷಮನಯ

3 ಹಂದೂ: ಒಬಿಸಿ (ಆತರ ಹಂದುಳಿದ ವಗಧಗಳು)

9 ಕರಶಿಿಯನಾ: ಆತರ

4 ಹಂದೂ: ಮೇಲಾತಿಯ ಹಂದೂಗಳು

10 ಸಿಕಖರು: ಷಮನಯ

5 ಮುಸಿಲಂ: ಶಿಯ

11 ಸಿಕೆರು: ದಲ್ಲತ

6 ಮುಸಿಲಂ: ಸುನಿು

0 ಆತರ -ದಯವಿಟುಟ ಸೂಚ್ಚಸಿ

“ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಎಶುಟ ಜನರಿಯುಯು”
ಭಔೆಳು ಭತುೂ ಅಂಬೆಗಹಲ್ಲಡು ಭಔೆಳ ನಡುೆ ಯತಹಯಷನುನ ಔಂಡುಕೊಳುುುದಕಹೆಗಿ ಉಯೇಗಿಷಲಹಗಿಯು ಮಷು್ - [ವಹಲಹ ಮಷು್] ರ್ೌಔದ ಆಯಣಖಳಲ್ಲಿ - ನಿಭಮ ದೆೇವದಲ್ಲಿನ ಔಡಹಡಮ ವಹಲೆಮ
ಹರಯಂಬದ ಮಸಿ್ನಿಂದ ನಿಧಕರಿಷಲಡುತೂದೆ. ಭಹಯತದಲ್ಲಿ, ಹರಥಮಿಔ ವಹಲೆಮ ಹರಯಂಬದ ಔಡಹಡಮ ಮಷು್ 5 ಶಕಖಳಹಗಿೆ. ಸಹಗಹಗಿ, 5 ರಿಂದ 17 ಶಕಖಳ ನಡುವಿನ ಮಸಿ್ನಯನುನ ಭಔೆಳು ಎಂದು
ಔರೆಮಲಹದರೆ, 4 ಶಕಕೆಂತ ಔಡಿಮೆ ಮಸಿ್ನ ಭಔೆಳನುನ "ಎಳೆಮ ಭಔೆಳು ಎಂದು ಔರೆಮಲಹಖುತೂದೆ".
BVQ_29

ನಿಭಮನುನ ಷೆೇರಿಸಿ, ಭಔೆಳನುನ ಳಗೊಂಡಂತೆ-ಷಹಮಹನಯಹಗಿ ನಿಭಮ ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಎಶುಟ ಜನಯು ಹಸಿಷುಯು?
ದಯವಿಟುಟ ಆಲ್ಲಲ ಬರ ಯಿರಿ ………………………………………

BVQ_29a

ನಿಭಮ ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಎಶುಟ ಜನ ಮಷೆರಿಯುಯು (18 ಶಕ ಅಥಹ ಸೆಚುು) ?
ದಯವಿಟುಟ ಆಲ್ಲಲ ಬರ ಯಿರಿ ………………………………………

BVQ_30

5 ರಿಂದ 17 ಶಕ ಮಸಿ್ನ ನಡುವಿನ ಎಶುಟ ಭಔೆಳು ನಿಭಮ ಭನೆಮಲ್ಲಿಯುಯು?
ದಯವಿಟುಟ ಆಲ್ಲಲ ಬರ ಯಿರಿ ………………………………………

BVQ_31

ನಿಭಮ ಭನೆಮಲ್ಲಿ 4 ಶಕಖಳರೆಗಿನ ಮಸಿ್ನ ಎಶುಟ ಭಔೆಳಿಯುಯು?
ದಯವಿಟುಟ ಆಲ್ಲಲ ಬರ ಯಿರಿ ………………………………………
“ೆೈಮಕೂಔ ಆದಹಮ”

BVQ_32

ತೆರಿಗೆಖಳು ಭತುೂ ಇತಯ ಔಡಿತಖಳಿಖೂ ಮೊದಲು, ನಿಭಮ ಟಹಟರೆ ಮಹಸಿಔ ಆದಹಮದ ಷರಹಷರಿಯ್ಕಶುಟ?
(TN: ವಿಯಣಹತಮಔ ಟಿಣಿಖಳನುನ ದೆೇವದ ನಿದಿಕಶಟ ಔಡಿತಖಳ ಫಗೆೆ ರತಿಕರಯ್ಕದಹಯರಿಗೆ ನೆನಪ್ಪಷಲು ಷೆೇರಿಷಫಸುದು.)
ದಯವಿಟುಟ ಆಲ್ಲಲ ಬರ ಯಿರಿ ……………………………………… ( ಯೂಹಯಿಖಳು) (ನಿೇು ಂದು ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಷುತಿೂದದರೆ (ದಮವಿಟುಟ BVQ_34 ನೊಂದಿಗೆ ಭುಂದುರಿಯಿರಿ)

“ಔುಟುಂಫದ ಆದಹಮ”
BVQ_33

ತೆರಿಗೆಖಳು ಭತುೂ ಇತಯ ಔಡಿತಖಳಿಖೂ ಮೊದಲು, ನಿಭಮ ಔುಟುಂಫದ ಟಹಟರೆ ಮಹಸಿಔ ಆದಹಮದ ಷರಹಷರಿಯ್ಕಶುಟ? (TN: ವಿಯಣಹತಮಔ ಟಿಣಿಖಳನುನ ದೆೇವದ ನಿದಿಕಶಟ ಔಡಿತಖಳ ಫಗೆೆ ರತಿಕರಯ್ಕದಹಯರಿಗೆ
ನೆನಪ್ಪಷಲು ಷೆೇರಿಷಫಸುದು.)
ದಯವಿಟುಟ ಆಲ್ಲಲ ಬರ ಯಿರಿ ………………………………………(ಯೂಹಯಿಖಳು)

BVQ_34

ನಿಭಮ ರಷುೂತ ನಹಯಮಫದಧ ೆೈಹಹಿಔ ಸಿೆತಿ ಯಹುದು ? (ಂದು ಆಯ್ಕೆಮನುನ ಆರಿಸಿ)
1 ವಿಹತ

5 ವಿಧುರ/ವಿಧ

2 ನಗರಿಕ ಲ್ುದರಿಕ

6 ನನು ಎಂದಿಗೂ ಮದು ಯಗಿಲ್ಲ

3 ನನು ಸಂಗತಿಯಿಂದ ರತ ಯೇಕಗಿದ ೆೇನ (ಆದರೆ ಇನೂನ ಕಹನೂನಿನ ಅನವಮ ವಿಹಹಿತ)
4 ಸಂಗತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ ಿೇಧನ ಡ ದಿದ ೆೇನ
BVQ_35

ನಿಭಮ ತಂದೆ ಜನಿಸಿದ ದೆೇವ ಯಹುದು ?
“ದೆೇವ” ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆೇಲ ರಹಜಯಖಳು ಮಹತರ, ಆದರೆ ಉ-ದೆೇಶಿೇಮ ವಿಭಹಖಖಳು ಅಥಹ ರದೆೇವಲಿ . ತಂದೆಮಯು ಜನಿಸಿದ ದೆೇವದ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷಯು ಈಖ ಲಬಯ ಇಲಿದೆೇ ಇದದರೆ ದಮವಿಟುಟ ಜನನ ಷೆಳ
ಇಯು ದೆೇವದ ರಷುೂತ ಸೆಷಯನುನ ಫರೆಯಿರಿ.>
ನನು ತಂದ ಜನಿಸಿದ ಸೆಳ ...............

BVQ_36

ನಿಭಮ ತಹಯಿ ಜನಿಸಿದ ದೆೇವ ಯಹುದು ?
“ದೆೇವ” ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆೇಲ ರಹಜಯಖಳು ಮಹತರ, ಆದರೆ ದೆೇವದ ಉ-ದೆೇಶಿೇಮ ವಿಭಹಖಖಳು ಅಥಹ ರದೆೇವಲಿ . ತಹಯಿಮಯು ಜನಿಸಿದ ದೆೇವದ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷಯು ಈಖ ಲಬಯ ಇಲಿದೆೇ ಇದದರೆ ದಮವಿಟುಟ
ಜನನ ಷೆಳ ಇಯು ದೆೇವದ ರಷುೂತ ಸೆಷಯನುನ ಫರೆಯಿರಿ.>
ನನು ತಯಿ ಜನಿಸಿದ ಸೆಳ ...............

BVQ_37

ನಿೇು ಹಸಿಷುತಿೂಯು ಷೆಳನುನ ಹಿೇಗೆ ವಿರಿಷುವಿರಹ .......... (ದಮವಿಟುಟ ಂದು ಆಯ್ಕೆಮನುನ ಆರಿಸಿ)
1 ಒಂದು ದ ೂಡಡ ನಗರ

4 ಹಳಿೆ ಄ಥ ಗರಮ

2 ಈನಗರ ಄ಥ ದ ೂಡಡ ನಗರದ ಸ ೂರವಲ್ಯ

5 ಹಳಿೆಯಲ್ಲಲರುವ ತ ೂೇಟ ಄ಥ ಮನ

3 ಒಂದು ಚ್ಚಕೆ ನಗರ ಄ಥ ಟಟಣ

