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എങ്ങീന രഽ നലല പൗരൻ ആയ഻ര഻ക്കഺും എന്നതഽ സുംബന്ധ഻ച്ച് ഭ഻ന്നമഺയ അഭ഻ശ്പഺയങ്ങളുണ്ട്. 1 മഽതൽ 7 വളീരയഽള്ള രഽ
മഺനദണ്ഡും ുനഺക്ക഻യഺൽ ന഻ങ്ങളുീട അഭ഻ശ്പഺയും എന്ത്ഺയ഻ര഻ക്കഽും? 1 ട്ടുും ശ്പഺധഺനയമ഻ലലഺത്തത഻ീന സാ ഻ന്ഫ഻ക്കഽീന്നങ്ക഻ൽ 7
വളീര ശ്പഺധഺനയമഽള്ളതഺണ്, ഇത് എശ്തുത്തഺളും ശ്പധഺനീന്ഫട്ടതഺണ്:
1

തീർത്ു ും പ്രധാനപ്പെട്ടതലല

ന഻ഔഽത഻ ീവട്ട഻ക്കഺൻ ര഻ക്കലഽും ശ്ശമ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽഔ

2

തീർത്ു ും അപ്രധാനം

ഺ.3

എലലഺയ്പുന്ഫഺഴഽും ന഻യമങ്ങളുും വയവസ്ഥഔളുും അനഽസര഻ക്കഽഔ

3

ഒരു രരിധിവപ്പര പ്രധാനമലല

ു

ഺ.4

സർക്ക ാർ നടപട഻ഔൾ ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽഔ

4

പ്രധാനവുമലല, അപ്രധാനവുമലല

ു

ഺ.5

സഺമാഹ഻ഔ, രഺശ്ര഼യ സുംഗടനഔള഻ൽ സജ഼വമഺയ഻ ശ്പവർത് ി ക്കു ക്

5

ഒരു രരിധിവപ്പര പ്രധാനം

ു

ഺ.6

മറ്റ് അഭ഻ശ്പഺയമഽള്ളവരഽീട വഺദഖത഻ മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ ശ്ശമ഻ക്കഽഔ

6

തികച്ചം പ്രധാനം

ു

ഺ.7

ീ ലവ് ഔാട഻ുയക്കഺീമങ്ക഻ൽ ുപഺലഽും, രഺശ്ര഼യ-ൂനത഻ഔപഺര഻സ്ഥ഻ത഻ഔ ഔഺരണങ്ങീള ശ്പത഻ ഉൽഩപ നനങ്ങൾ ത഻രീെടഽക്കഽഔ.

7

വളപ്പര പ്രധാനം

ു

ഺ.8

ഇന്ത്യയ഻ൽ ന഻ങ്ങുളക്കഺള് ുമഺശമഺയ ന഻ലയ഻ലഽള്ള ആളുഔീള
സഹഺയ഻ക്കഽഔ

8

തിരപ്പെടുക്കാൻ കഴിയുന്നിലല

ു

ഺ.9

ുലഺഔത്ത഻ന്ീറ മറ്റു ഭഺഖങ്ങള഻ൽ എീന്നക്കഺള് ുമഺശമഺയ
ന഻ലയ഻ലഽള്ള ആളുഔീള സഹഺയ഻ക്കഽഔ

ു

ഺ.1

എലലഺയ്പുന്ഫഺഴഽും ത഻രീെടഽന്ഫ഻ൽ ുവഺട്ടു ീ

ു

ഺ.2

ു

യ്യുഔ

പര഻ഭഺഷഺ ഔഽറ഻ന്ഫുഔൾ
ു ഺ.1 ീപഺതഽജന ുസവനഺർഥും ഉുദയഺഖസ്ഥീര ന഻യമ഻ക്കഺനഽള്ള ത഻രീെടഽന്ഫുഔീളയഺണ് ഇവ഻ീട സാ ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത്.
ു ഺ.2 ീഔഺടഽുക്കണ്ട ന഻ഔഽത഻ഔൾ ീഔഺടഽക്കഺത഻ര഻ക്കഽഔീയന്ന ന഻യമവ഻രഽദ്ധമഺയ ആശയമഺണ് ീവട്ട഻ക്കഽഔ എന്നത഻ൽ ഉള്ളത്.
ഴ഻വഺക്കഽഔ എന്നതലല. ഔഺരണും "ന഻ഔഽത഻ ഴ഻വഺക്കൽ" ന഻യമവ഻രഽദ്ധമലല.
ു ഺ.3 ന഻യശ്ന്ത്ണങ്ങള് എന്നത് ൂദനുംദ഻ന അനഽദ഻നജ഼വ഻തത്ത഻ൽ ശ്പസക്തമഺയ ന഻ർദിഷട ന഻യമങ്ങീള ശ്പവർത് നക്ഷമമാക്കു മ്ഩാൾ
അവയഽീട വയവസ്ഥഔൾ പരഺമർശി ക്കു നനു .
ു ഺ.4 ഉണർനന ി രിക്കു ക് എന്നതഽീഔഺണ്ട് അർഥമാക്കു നന ത , ആവശയമ഻ലലഺത്ത നടപട഻ഔള് ാണ്ട഻ക്കഺണ഻ക്കഽഔയഽും ആവശയമഺയ
നടപട഻ശ്ഔമങ്ങള് നടക്കഽന്നഽീവന്ന് ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔയഽും ീ യ്യുഔ എന്ന ലക്ഷയത്ത഻ൽ ജഺശ്ഖത പഽലർത്ു ക് എന്നഺണ്. രഺജയത്ത്
ത഻രീെടഽന്ഫ഻ലാീടയഽും അലലഺീതയഽും അധ഻ഔഺരത്ത഻ൽ വന്ന഻ട്ടുള്ളവർ ു ർനന അധ഻ഔഺരീത്തയഺണ് സർക്ക ാർ എന്നതഽീഔഺണ്ട്
വ഻വക്ഷ഻ക്കഽന്നത്. രഽ സ്ഥലത്ത് അധ഻ഔഺരത്ത഻ല഻ര഻ക്കഽന്ന രഺശ്ര഼യ പഺർ ിട നയ ഇത് "സർക്ക ാർ" എന്നതഽീഔഺണ്ട് പരഺമർശി ക്കു നന ി ലല .
ു ഺ.8, ു ഺ.9 ുമഺശമഺയ എന്നതഽീഔഺണ്ട് സാ ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത് തഺഴ്ന്ന്ന ജ഼വ഻ത ന഻ലവഺരീത്തയഺണ്.

സമാഹത്ത഻ൽ ന഻രവധ഻ ശ്ഖാന്ഫുഔള് ഉണ്ട്. തഺീഴ പറയഽന്ന ശ്ഖാന്ഫുഔൾ ീപഺതഽുയഺഖങ്ങൾ നടത്തഽന്നത഻ീന ഔഽറ഻ച്ച് ന഻ങ്ങളുീട
അഭ഻ശ്പഺയും എന്ത്ഺണ്?
ു

ഺ.10

ീപഺതഽുയഺഖങ്ങൾ നടത്തഺൻ മതത഼ശ്വവഺദ഻ഔീള അനഽവദ഻ക്കണുമഺ?

1

തീർച്ചയായ ും അനുവദിക്കണം

ു

ഺ.11

ബലും ശ്പുയഺഖ഻ച്ച് സർക്ക ാരിനന മറ഻ച്ച഻ടഺൻ ആശ്ഖഹ഻ക്കഽന്നവർ
ീപഺതഽുയഺഖങ്ങൾ നടത്തഺൻ അനഽവദ഻ക്കണുമഺ?

2

ഒരുരക്ഷേ അനുവദിക്കാം

ു

ഺ.12

ഏീതങ്ക഻ലഽും വർഗ്ഗ ത്താ് ാ വുംശുത്തഺുടഺ മഽൻവി ധി പഽലർത്ു നന ആളുഔീള
ീപഺതഽുയഺഖങ്ങൾ നടത്തഺൻ അനഽവദ഻ക്കണുമഺ?

3

ഒരുരക്ഷേ അനുവദിക്കാൻ രാടിലല

4

തീർച്ചയായ ും അനുവദിക്കാൻ രാടിലല

8

തിരപ്പെടുക്കാൻ കഴിയുന്നിലല

പര഻ഭഺഷഺ ഔഽറ഻ന്ഫുഔൾ
ു ഺ.10 മഽകയധഺരയ഻ലഽള്ള മതവ഻ശവഺസങ്ങള഻ൽനി നന വളീര ഭ഻ന്നമഺയ വ഻ശവഺസങ്ങൾ പഽലർത്ു നന വനരയാണ് മതത഼ശ്വവഺദ഻ഔൾ
റ ു നന തിൽ തിപ്തരഺഔഺീത അവർ അവ മറ്റുള്ളവരഽീട ുമൽ അട഻ുച്ചൽഩപി ക്ക ാൻ
എന്നതഽീഔഺണ്ട് അർതഥമാക്കു നന ത . ഈ വ഻ശവഺസങ്ങൾ പ഻ൻഩറ
ശ്ശമ഻ക്കഽന്നഽ.
ു ഺ.12 ുന്നഺ അത഻ലധ഻ഔുമഺ ഉള്ള ഏീതങ്ക഻ലഽും ര഼ത഻യ഻ൽ
ഇവ഻ീട ആളുഔൾക്ക ഏീറ്റടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യഽന്ന

഻ല രഺശ്ര഼യ-സഺമാഹ഻ഔ നടപട഻ഔൾ പരഺമർശി ക്കു നനു . ഒുരഺന്ന഻നഽും സാ

~ ന഻ങ്ങൾ ഔഴ഻െ രഽ വർഷത് ി നു ള്ളി ൽ ഇവയ഻ൽ എീന്ത്ങ്ക഻ലഽും ീ
~ ന഻ങ്ങൾ അത് വളീര ഔഺലും മഽമ്പ് ീ
~ ന഻ങ്ങൾ അത് ീ

യ്പത഻ട്ട഻ലല, പുക്ഷ ീ

~ അീലലങ്ക഻ൽ അത് ര഻ക്കലഽും ീ

ന നൽക്ു ക്:

യ്പത഻ട്ടുുണ്ടഺ എന്ന്

യ്പത഻ട്ടുുണ്ടഺ എന്ന്
യ്യഺൻ സഺധയത ഉുണ്ടഺ എന്ന്

യ്പത഻ട്ട഻ലല, രഽ സഺഹ

രയത്ത഻ലഽും ീ

യ്യുഔയഽമ഻ലല.

ു

ഺ.13

ഹർജി യി ൽ ന്ഫുീവച്ചു

ു

ഺ.14

഻ല ഉത്പന്നങ്ങൾ രഺശ്ര഼യ-ൂനത഻ഔ-പഺര഻സ്ഥ഻ത഻ഔ ഔഺരണങ്ങളഺൽ
ബഹ഻ഷ്ഔര഻ച്ചു, അീലലങ്ക഻ൽ മനന്ഫൂർവും വഺങ്ങ഻ച്ചു

ു

ഺ.15

രഽ ശ്പഔടനത്ത഻ൽ പീങ്കടഽത്തഽ

1

കഴിെ ഒരു വർഷത് ി നു ള്ളി ൽ അത് പ്പെയ്തിട്ടചണ്ട്

ു

ഺ.16

രഽ രഺശ്ര഼യ ുയഺഖത്ത഻ൽ അീലലങ്ക഻ൽ റഺല഻യ഻ൽ പീങ്കടഽത്തഽ

2

വളപ്പര രണ്ട് അത് പ്പെയ്തിട്ടചണ്ട്

ു

ഺ.17

ന഻ങ്ങളുീട ഔഺഴ്ന് ന്ഫഺടഽഔള് ശ്പഔട഻ന്ഫ഻ക്കഺൻ രഽ
രഺശ്ര഼യക്കഺരനഽമഺയ഻ അീലലങ്ക഻ൽ രഽ സർക്ക ാർ ഉുദയഺഖസ്ഥനഽമഺയ഻
ബന്ധീന്ഫട്ട഻ട്ടുണ്ട്, അീലലങ്ക഻ൽ ബന്ധീന്ഫടഺൻ ശ്ശമ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.

3

അങ്ങപ്പന പ്പെയ്തിട്ടിലല, ഒരുരക്ഷേ അങ്ങപ്പന പ്പെയ്ക്ഷതക്കാം

ു

ഺ.18

ഏീതങ്ക഻ലഽും സഺമാഹ഻ഔ, രഺശ്ര഼യ ശ്പവർത് നത് ി നായി പണും സുംഭഺവന
നൽക്ി യി ടു ണ്ട അീലലങ്ക഻ൽ പ഻ര഻വ് നടത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്

4

ു

ഺ.19

ന഻ങ്ങളുീട ഔഺഴ്ന് ന്ഫഺടഽഔള് ശ്പഔട഻ന്ഫ഻ക്കഺൻ മഺധയമങ്ങീള
സമ഼പ഻ക്കഽഔുയഺ അവയഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫടഽഔുയഺ ീ യ്പതഽ

8

ു

ഺ.20

രഺശ്ര഼യ ഔഺഴ്ന്

അങ്ങപ്പന പ്പെയ്തിട്ടിലല, പ്പെയ്യചകയുമിലല
തിരപ്പെടുക്കാൻ കഴിയുന്നിലല

റ ി ലൂന ശ്പഔട഻ന്ഫ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്
ന്ഫഺടഽഔൾ ഇന്റർനനറ

പര഻ഭഺഷഺ ഔഽറ഻ന്ഫുഔൾ
13-20-ന്ീറ ആമഽകും. സമാഹത്ത഻ന്ീറുമൽ ീപഺതഽുവ അീലലങ്ക഻ൽ അത഻ീന്പ രഽ ഭഺഖത്ത഻ുന്ഩൽ ഏീതങ്ക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള്ള
സവഺധ഼നും ഉളവഺക്കഽഔ എന്ന ഉുേശയത്ത഻ലഽള്ള ീപഺതഽ ശ്പവർത് നതനതയാണ് സഺമാഹ഻ഔ നടപട഻ എന്നതഽീഔഺണ്ട് ഉുേശ഻ക്കഽന്നത്.
റ എന്ന പദശ്പുയഺഖും സഺമാഹ഻ഔ ുസവനീത്ത അർഥമാക്കു നന രഽ പദുംീഔഺണ്ട് ഉ ഻തമഺയ഻ വ഻വർത് നും
ു ഺ.17 സ഻വ഻ൽ സർവന
ീ യ്യണും. "ബയാുറഺശ്ഔഺറ്റ്" എന്ന ശ്പുയഺഖും ഉപുയഺഖ഻ക്കരഽത്.
അഭ഻മഽകഔഺരീന്പ ഔഽറ഻ന്ഫുഔൾ
റ ഉപുയഺഖ഻ച്ചഺീണങ്ക഻ൽ ഉവ്വ് എന്നഽ ഔണക്കഺക്കഽഔ
ു ഺ.13 മഽതൽ ു ഺ.19 വീര. ഇന്റർനനറ
ു ഺ.15 ഏീതങ്ക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള്ള ശ്പഔടനും
ു ഺ.20 ുടും പദശ്പുയഺഖും സവഭഺവത്ത഻ൽ ീപഺതഽവഺയഽള്ളുതഺ സവഔഺരയുമഺ ആയ഻ര഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്
13-20-ന് ുവണ്ട഻യഽള്ള ുഔഺഡഽഔൾ. ശ്പത഻ഔരണും ന്ന഻ൽ ഔാടഽതൽ ഭഺഖഭഺക്കഺഔഽന്ന ന്ന് ുഔഺഡ് ീ യ്യുഔ. (അത് മഺനദണ്ഡ്ത്ത഻ീന്പ
ഇടതഽഭഺഖുത്തഺടഽ ഔാടഽതൽ അടഽത്തഽള്ള ന്നഺയ഻ര഻ക്കഽും).

ു

ു

ഺ.21

റ ഉൾഩനഩന യ ള്ള മഺധയമങ്ങൾ
രഺശ്ര഼യ വഺർത് ക്ളു ും വ഻വരങ്ങളുും അറ഻യഽന്നത഻ന് ീടല഻വ഻ഷൻ, പശ്തങ്ങൾ, ുറഡ഻ുയഺ, ഇന്റർനനറ
എശ്തുത്തഺളും ഇടവ഻ട്ട് ഉപുയഺഖ഻ക്കഽന്നഽ?

1

ദ഻വസും പല തവണ

5

ആഴ്െയിൽ 1-2 ദിവസം

2

ദ഻വസത്ത഻ൽ ര഻ക്കൽ

6

ആഴ്െയിൽ 1 ദിവസത്തിൽ കുറവ്

3

ആഴ്ന്

യ഻ൽ 5-6 ദ഻വസും

7

ഒരിക്കലും ഇലല

4

ആഴ്ന്

യ഻ൽ 3-4 ദ഻വസും

8

തിരപ്പെടുക്കാൻ കഴിയുന്നിലല

ഺ.22

ഔാീട തഺമസ഻ക്കഽന്നവർ ഉൾഩനഩന രഽ സഺധഺരണ ദ഻വസത്ത഻ൽ ന഻ങ്ങൾ സമ്പർക്ക ത് ി ൽ വരഽന്ന ശരഺശര഻ ആളുഔളുീട എണ്ണീത്ത ഔഽറ഻ച്ച്.
ഞങ്ങൾ മഽകഺമഽകും സുംസഺര഻ക്കഽഔയഽും ആശയങ്ങള് പങ്കഽീവക്കഽഔുയഺ ഔഺരയങ്ങള് ർച്ച ീ യ്യുഔുയഺ ീ യ്യുന്ന
റ മഽകഺന്ത്രുമഺ
ആളുഔീളയഺണ് ഞങ്ങള് അർഥമാക്കു നന ത . ഇത് മഽകഺമഽകുമഺ ീടല഻ു ഺണ഻ലാീടുയഺ ഔത്തഽഔള് വഴ഻ുയഺ ഇന്റർനനറ
ആഔഺും. ന഻ങ്ങൾക്ക അറ഻യഺവഽന്ന ആളുഔീള മഺശ്തും ഉൾഩനഩ ു ത്ു ക് .
ന഻ങ്ങളുീട മ഻ഔച്ച ന഻ഖമനവഽമഺയ഻ ഏറ്റവഽും നന്നഺയ഻ നന്നഺയ഻ ു രഽന്നത഻ല് ന്ന് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന വ഻ഭഺഖങ്ങള഻ൽ
ത഻രീെടഽക്കഽഔ. (രഽ ഒപ്ഷൻ ദയവഺയ഻ ത഻രീെടഽക്കഽഔ)

1

0-4 വയക്ത഻ഔള്

4

20-49

2

5-9

5

50-ഒ അധ഻ഔുമഺ

3

10-19

0

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യഽന്ന഻ലല

ആളുഔൾ ഻ലുന്ഫഺൾ വയതയസ്ത ശ്ഖാന്ഫുഔള഻ലഽും സുംഗടനഔള഻ലഽും അുംഖങ്ങളഺയ഻ര഻ക്കഺും. ഒുരഺ ശ്ഖാന്ഫ഻ന്ീറയഽും ഔഺരയത്ത഻ൽ
ന഻ങ്ങീള ബഺധ഻ക്കഽന്നത് സാ ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔ:
~ അുംഖമഺണ്, സജ഼വമഺയ഻ പീങ്കടഽക്കഽഔയഽും ീ

യ്യുന്നഽ

~ അുംഖമഺണ്, പുക്ഷ സജ഼വമഺയ഻ പീങ്കടഽക്കഽന്ന഻ലല
~ അുംഖമഺയ഻രഽന്നഽ, പുക്ഷ ഇുന്ഫഺഴലല
~ അീലലങ്ക഻ൽ ര഻ക്കലഽും അുംഖമഺയ഻രഽന്ന഻ട്ട഻ലല.
1

അുംഖമഺണ്, സജ഼വമഺയ഻ പീങ്കടഽക്കഽഔയഽും
ീ യ്യുന്നഽ

2

അുംഖമഺണ്, പുക്ഷ പീങ്കടഽക്കഽന്ന഻ലല

രഽ സഭ അീലലങ്ക഻ൽ മറ്റ് മതസുംഗടന

3

അുംഖമഺയ഻രഽന്നഽ, പുക്ഷ ഇുന്ഫഺഴലല

ഺ.26

രഽ ഔഺയ഻ഔ, വ഻ുനഺദ ശ്ഖാന്ഫ്

4

ര഻ക്കലഽും അുംഖമഺയ഻രഽന്ന഻ലല

ഺ.27

മീറ്റഺരഽ സന്നദ്ധ സുംഗടന

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യഽന്ന഻ലല

ു

ഺ.23

രഽ രഺശ്ര഼യ പഺർ ിട

ു

ഺ.24

രഽ ുശ്ടഡ് യാണ഻യൻ, ബ഻സ഻നസ്സ് അീലലങ്ക഻ൽ ീശ്പഺ

ു

ഺ.25

ു
ു

ഷണൽ സുംഗടന

ജനഺധ഻പതയത്ത഻ൽ ജനങ്ങളുീട അവഔഺശങ്ങീള ഔഽറ഻ച്ച് വയതയസ്ത അഭ഻ശ്പഺയങ്ങൾ ഉണ്ട്. 1 മഽതൽ 7 വളീരയഽള്ള രഽമഺനദണ്ഡും
ുനഺക്ക഻യഺൽ ഇത് എശ്ത ശ്പധഺനമഺണ്? 1 ട്ടുും ശ്പഺധഺനയമ഻ലലഺത്തത഻ീന സാ ഻ന്ഫ഻ക്കഽീന്നങ്ക഻ൽ 7 വളീര ശ്പഺധഺനയമഽള്ളത഻ീന
ഔഽറ഻ക്കഽന്നഽ, ഇത് എശ്തുത്തഺളും ശ്പധഺനീന്ഫട്ടതഺണ്:

ു

ഺ.28

എലലഺ പൗരന്ഩഺർക്കു ും മത഻യഺയ ജ഼വ഻ത ന഻ലവഺരും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും

ു

ഺ.29

സർക്ക ാർ അധ഻ഔഺര഻ഔൾ നയാനപക്ഷങ്ങളുീട അവഔഺശങ്ങൾ
ആദര഻ക്കഽഔയഽും സുംരക്ഷ഻ക്കഽഔയഽും ുവണും

1

ഒട്ടചം പ്രധാനമലല

ു

ഺ.30

ീപഺതഽ ത഼രഽമഺനീമടഽക്കല് ശ്പശ്ഔ഻യയ഻ൽ പീങ്കടഽക്കഺൻ ആളുഔൾക്ക
ഔാടഽതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭ഻ക്കണും

2

മിക്കവാറും അപ്രധാനം

ു

ഺ.31

സർക്ക ാരിന്നറ ശ്പവിത്ത഻ഔുളഺടഽ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽുമ്പഺൾ പൗരന്ഩഺർ
സർക്ക ാരി്നാ ു ന഻സ്സഹഔരണും ഔഺണ഻ക്കണും

3

ഒരു രരിധിവപ്പര പ്രധാനമലല

ു

ഺ.32

സഺഹ രയങ്ങൾ എന്ത്ഽതീന്ന ആയ഻രഽന്നഺലഽും സർക്ക ാരുക്ൾ ജനഺധ഻പതയ
അവഔഺശങ്ങൾ ആദര഻ക്കണും

4

പ്രധാനവുമലല, അപ്രധാനവുമലല

ു

ഺ.33

ഖഽരഽതര ഔഽറ്റഔിതയങ്ങള഻ൽ ഏർഩനഩ ട വരുന പൗരഺവഔഺശങ്ങൾ ന഼ക്കും
ീ യ്യണും

5

ഒരു രരിധിവപ്പര പ്രധാനം

ു

ഺ.34

ദ഼ർഘക്ാലമായി രഺജയത്ത് തഺമസമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നവർ പൗരന്ഩഺർ
അീലലങ്ക഻ലഽും രഺജയത്ത഻ന്ീറ ുദശ഼യ ത഻രീെടഽന്ഫുഔള഻ൽ അവർക്ക
ുവഺട്ടവഔഺശും ുവണും

6

ഏതാണ്ട് പ്രധാനം

ു

ഺ.35

പൗരന്ഩഺർക്ക ുവഺട്ട് ീ
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും

7

വളപ്പര പ്രധാനം

ു

ഺ.36

എലലഺവര്കക്കഽും ആുരഺഖയ പര഻പഺലനും ലഭ഻ക്കണും

8

തിരപ്പെടുക്കാൻ കഴിയുന്നിലല

യ്യഺത഻ര഻ക്കഺനഽള്ള അവഔഺശും

പര഻ഭഺഷഺ ഔഽറ഻ന്ഫുഔൾ
ു ഺ.29 സർക്ക ാർ അധ഻ഔഺര഻ഔൾ എന്നതഽീഔഺണ്ട് ഉുേശ഻ക്കഽന്നത് ീപഺതഽജന ുസവനഺർഥും ത഻രീെടഽക്കീന്ഫട്ടവരഽും
അലലഺത്തവരഽമഺയ ഉുദയഺഖസ്ഥീരയഺണ് അഥവഺ ജ഼വനക്കഺീരയഺണ്.(അതഺയത് ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔള് )
ു ഺ.29 സമാഹത്ത഻ൽ എണ്ണത്ത഻ൽ ഔഽറവഽള്ളവർ ആയതഽീഔഺണ്ട് മ഻ക്കുന്ഫഺഴഽും ശ്പുതയഔ ശ്ശദ്ധ ആവശയമഺയ഻ര഻ക്കഽന്ന
വ഻ഭഺഖങ്ങീളയഺണ് നയാനപക്ഷും എന്നതഽീഔഺണ്ട് വ഻വക്ഷ഻ക്കഽന്നത്.
ു ഺ.32 രഺശ്രത്ത഻ന്ീറ മഽഴഽവന് ഭരണസുംവ഻ധഺനീത്തയഽമഺണ് സർക്ക ാരുക്ൾ എന്നതഽീഔഺണ്ട് അർതഥമാക്കു നന ത .
ഇന഻ന്ഫറയഽന്ന ശ്പസ്തഺവനഔുളഺട് ന഻ങ്ങൾ എശ്തുത്തഺളും ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ അീലലങ്ക഻ൽ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ?
1

ശക്തമായി സമ്മതിക്കുന്നു

2

സമ്മതിക്കുന്നു

എീന്നുന്ഫഺലഽള്ളവർ ഻ന്ത്഻ക്കഽന്ന ഔഺരയങ്ങള഻ൽ സർക്ക ാരിനു
തഺത്പരയമഽീണ്ടന്ന് ഞഺന് വ഻ ഺര഻ക്കഽന്ന഻ലല

3

ക്ഷയാജിക്കുകക്ഷയാ വിക്ഷയാജിക്കുകക്ഷയാ പ്പെയ്യചന്നിലല

ഺ.39

ഇന്ത്യ ുനര഻ടഽന്ന ശ്പധഺനീന്ഫട്ട രഺശ്ര഼യ ശ്പശ്നങ്ങൾ സുംബന്ധ഻ച്ച് നലല
ശ്ഖഺഹയും എന഻ക്കഽീണ്ടന്ന് ഞഺന് ഔരഽതഽന്നഽ.

4

വിക്ഷയാജിക്കുന്നു

ഺ.40

ഇന്ത്യയ഻ലഽള്ള മ഻ക്കവർക്കു ും രഺശ്ര഼യീത്തയഽും ഖവീെൻറിനനയ ും ഔഽറ഻ച്ച്
എീന്നക്കഺൾ അറ഻വഽീണ്ടന്ന് ഞഺന് ഔരഽതഽന്നഽ.

5

ശക്തമായി വിക്ഷയാജിക്കുന്നു

8

തിരപ്പെടുക്കാൻ കഴിയുന്നിലല

ു

ഺ.37

എീന്നുന്ഫഺലഽള്ളവർക്ക സർക്ക ാർ ീ

ു

ഺ.38

ു
ു

യ്യുന്ന ഔഺരയങ്ങള഻ൽ രഽ പങ്കഽമ഻ലല

റ ി ന്നറ പര഻ഖണനയ഻ലഺണ് വ഻
അന഼ത഻പരീമുന്നഺ ഹഺന഻ഔരീമുന്നഺ ന഻ങ്ങൾ ഔണക്കഺക്കഽന്ന രഽ ന഻യമും പഺർലനമന

ു

ു

ു

ു

ഺ.41

ഺ.42

ഇത്തരും രഽ സഺഹ രയത്ത഻ൽ ന഻ങ്ങൾ തന഻ീയ അീലലങ്ക഻ൽ
മറ്റുള്ളവരഽമഺയ഻ ു ർനന അതഽ സുംബന്ധ഻ച്ച് എീന്ത്ങ്ക഻ലഽും ീ
ശ്ശമ഻ക്കഽുമഺ?

1

വളപ്പര സാധയതയുണ്ട്

2

നലല സാധയതയുണ്ട്

3

സാധയത ഏപ്പറയിലല

4

സാധയത ഒട്ടചമിലല

8

തിരപ്പെടുക്കാൻ കഴിയുന്നിലല

യ്യഺൻ

റ ന഻ങ്ങളുീട
ന഻ങ്ങള് അത്തരീമഺരഽ ശ്ശമും നടത്ത഻യഺൽ പഺർലനമന
ആവശയങ്ങൾക്ക ഖൗരവതരമഺയ ശ്ശദ്ധ തരഺനഽള്ള സഺധയത
എശ്തുത്തഺളമഽണ്ട്?

ഺര഻ക്കഽഔ.

ഺ.43

ന഻ങ്ങൾ വയക്ത഻പരമഺയ഻ രഺശ്ര഼യത്ത഻ൽ എശ്തുത്തഺളും തത്പരനഺണ്?

1

വളീര തഺത്പരൻ

4

ട്ടുും തഺൽഩര്യമിലല

2

നലല തഺൽഩര്യമു ണ്ട

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യഽന്ന഻ലല

3

വളീര തഺത്പരയമ഻ലല

ഺ.44

രഺശ്ര഼യത്ത഻ൽ ആളുഔൾ ഻ലുന്ഫഺൾ ഇടത്, വലത് പക്ഷങ്ങീള ഔഽറ഻ച്ച് സുംസഺര഻ക്കഺറഽണ്ട്. 0 മഽതൽ 10 വീരയഽള്ള രഽ
മഺനദണ്ഡത്ത഻ല് ന഻ങ്ങളുീട സ്ഥഺനും എവ഻ീട ആയ഻ര഻ക്കഽും? ഇവ഻ീട 0 ഇടതഽപക്ഷമഺണ്, 10 വലതഽപക്ഷവഽും.
ഇടത് വലത്
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ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യഽന്ന഻ലല

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ന഻ങ്ങൾ ഇന഻ന്ഫറയഽന്ന ശ്പസ്തഺവനഔുളഺട് എശ്തുത്തഺളും ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ അീലലങ്ക഻ൽ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ?

ു

ു

ു

ു

ു

ഺ.45

ഺ.46

സർക്ക ാർ അധ഻ഔഺര഻ഔൾ ശര഻യഺയതഽ ീ
വ഻ശവസ഻ക്കഺൻ ഔഴ഻യഽും

യ്യുീമന്ന് മ഻ക്കുന്ഫഺഴഽും നമഽക്കഽ

മ഻ക്ക രഺശ്ര഼യക്കഺരഽും സവന്ത്ും വയക്ത഻ തഺത്പരയങ്ങൾക്കു ുവണ്ട഻
മഺശ്തമഺണ് രഺശ്ര഼യത്ത഻ൽ ഇര഻ക്കഽന്നത്

1

ശക്തമായി ക്ഷയാജിക്കുന്നു

2

ക്ഷയാജിക്കുന്നു

3

ക്ഷയാജിക്കുന്നുമിലല, വിക്ഷയാജിക്കുന്നുമിലല

4

വിക്ഷയാജിക്കുന്നു

5

ശക്തമായി വിക്ഷയാജിക്കുന്നു

8

തിരപ്പെടുക്കാൻ കഴിയുന്നിലല

ഺ.47

അവസരും ലഭ഻ച്ചഺൽ ആളുഔൾ ന഻ങ്ങീള മഽതീലടഽക്കഽീമന്നഽ ന഻ങ്ങൾ മ഻ക്കുന്ഫഺഴഽും വ഻
ശ്പവർത് ി ക്ക ാനു ള്ള സഺധയത എശ്തയഺണ്?

ഺര഻ക്കഽന്നഽുണ്ടഺ? അവർ നയഺയമഺയ഻

1

എുന്ഫഺഴഽുംതീന്ന മഽതീലടഽക്കഺൻ ശ്ശമ഻ക്കഽും

4

ഏതഺണ്ട് എുന്ഫഺഴഽുംതീന്ന നയഺയമഺയ഻ ശ്പവർത് ി ക്ക ാൻ
ശ്ശമ഻ക്കഽും

2

മ഻ക്കുന്ഫഺഴഽും മഽതീലടഽക്കഺൻ ശ്ശമ഻ക്കഽും

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യഽന്ന഻ലല

3

മ഻ക്കുന്ഫഺഴഽും നയഺയമഺയ഻ ശ്പവർത് ി ക്ക ാൻ ശ്ശമ഻ക്കഽും

ഺ.48

ീപഺതഽീവ പറെഺൽ, ആളുഔീള വ഻ശവസ഻ക്കഺൻ ഔഴ഻യഽീമന്ന് അീലലങ്ക഻ൽ അവുരഺട് ഇടീപടഽുമ്പഺൾ അുങ്ങയറ്റീത്ത ജഺശ്ഖത
ആവശയമ഻ീലലന്നഽ ന഻ങ്ങൾ പറയഽുമഺ?

1

എുന്ഫഺഴഽും ആളുഔീള വ഻ശവസ഻ക്കഺൻ ഔഴ഻യഽും

4

ആളുഔുളഺട് ഇടീപടഽന്നത഻ൽ അുങ്ങയറ്റീത്ത
ജഺശ്ഖത എലലഺയ്പുപഺഴഽും പഽലർത് ാൻ ന഻ങ്ങള്ക്ക്
സഺധ഻ക്ക഻ലല

2

മ഻ക്കവഺറഽും ആളുഔീള വ഻ശവസ഻ക്കഺൻ ഔഴ഻യഽും

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യഽന്ന഻ലല

3

ീപഺതഽീവ ആളുഔളുമഺയ഻ ഇടീപടഽുമ്പഺൾ അുങ്ങയറ്റീത്ത ജഺശ്ഖത
പഽലർത് ാൻ ഔഴ഻യ഻ലല

ഺ.49

സഽഹിത്തഽക്കൾ, ബന്ധഽക്കൾ, അീലലങ്ക഻ൽ സഹുജഺല഻ക്കഺർ എന്ന഻വരഽമഺയ഻ ന്ന഻ച്ചു ഔാടഽുമ്പഺൾ, എശ്ത ഔാീടക്കാീട ന഻ങ്ങൾ
രഺശ്ര഼യീത്ത ഔഽറ഻ച്ച് ർച്ച ീ യ്യഺറഽണ്ട്?

1

പലുന്ഫഺഴഽും

4

ര഻ക്കലഽും ഇലല

2

഻ലുന്ഫഺൾ

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യഽന്ന഻ലല

3

വ഻രളമഺയ഻

ു

ഺ.50

ന഻ങ്ങൾ രഺശ്ര഼യീത്ത ഔഽറ഻ച്ച് ശക്തമഺയ രഽ അഭ഻ശ്പഺയും പഽലർത്ു നനു നവങ്കി ൽ , സഽഹിത്തഽക്കീളുയഺ ബന്ധഽക്കീളുയഺ
സഹുജഺല഻ക്കഺീരുയഺ അതഽ സമ്മത഻ന്ഫ഻ക്കഺൻ ന഻ങ്ങൾ എശ്ത ഔാീടക്കാീട ശ്ശമ഻ക്കഺറഽണ്ട്?

1

പലുന്ഫഺഴഽും

4

ര഻ക്കലഽും ഇലല

2

഻ലുന്ഫഺൾ

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യഽന്ന഻ലല

3

വ഻രളമഺയ഻
ഇന്ത്യയ഻ീല രഺശ്ര഼യീത്ത ഔഽറ഻ച്ചു
അീലലങ്ക഻ൽ വ഻ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ?

഻ന്ത്഻ക്കഽുമ്പഺൾ, ഇന഻ന്ഫറയഽന്ന ശ്പസ്തഺവനഔുളഺടഽ ന഻ങ്ങൾ എശ്തുത്തഺളും ുയഺജ഻ക്കഽന്നഽ

ഺ.51

രഺശ്ര഼യത്ത഻ൽ സജ഼വമഺയ഻ ശ്പവർത് ി ക്ക ാൻ രഺശ്ര഼യ പഺർ ിട ക്ൾ ആളുഔീള
ുശ്പഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നഽ

1

ശക്തമായി ക്ഷയാജിക്കുന്നു

2

ക്ഷയാജിക്കുന്നു

ു

ഺ.52

രഺശ്ര഼യ പഺർ ിട ക്ൾ ുവഺട്ടർമാർക്ക നയങ്ങൾ ത഻രീെടഽക്കഺനഽള്ള
അവസരും യഥഺർഥത് ി ൽ നൽക്ു നന ി ലല

3

ക്ഷയാജിക്കുകക്ഷയാ വിക്ഷയാജിക്കുകക്ഷയാ പ്പെയ്യചന്നിലല

4

വിക്ഷയാജിക്കുന്നു

ു

ഺ.53

ശ്പധഺനീന്ഫട്ട രഺശ്ര഼യ ത഼രഽമഺനങ്ങൾ ൂഔീക്കഺള്ളഺനഽള്ള രഽ നലല
മഺർഗ്മാണ് ജനഹ഻ത പര഻ുശഺധന

5

ശക്തമായി വിക്ഷയാജിക്കുന്നു

8

തിരപ്പെടുക്കാൻ കഴിയുന്നിലല

ു

ഺ.54

ഇന്ത്യയ഻ൽ 2014-ീല ുലഺക്സഭഺ ത഻രീെടഽന്ഫ഻ൽ ുവഺീട്ടണ്ണലഽും റ഻ുന്ഫഺർ ിട ങ്ങു ും എശ്തുത്തഺളും സതയസന്ധമഺയ഻രഽന്നഽ?

1

വളീര സതയസന്ധും

4

ഏീറക്കഽീറ സതയസന്ധമലലഺത്തത്

2

ഏീറക്കഽീറ സതയസന്ധും

5

വളീര സതയസന്ധമലലഺത്തത്

3

സതയസന്ധുമഺ സതയസന്ധമലലഺത്തുതഺ അലല….

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യഽന്ന഻ലല

ഺ.55

ഇന്ത്യയ഻ൽ 2014-ീല ുലഺക്സഭഺ ത഻രീെടഽന്ഫ഻ൽ ശ്പ
എശ്തുത്തഺളും നയഺയമഺയ഻രഽന്നഽ?

1

വളീര നയഺയും

4

ഏീറക്കഽീറ നഺയരഹ഻തും

2

ഏീറക്കഽീറ നയഺയും

5

വലീര നയഺയരഹ഻തും

3

നയഺയുമഺ നയഺയരഹ഻തുമഺ ആയ഻രഽന്ന഻ലല

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യഽന്ന഻ലല

ഺ.56

ഇന്ത്യയ഻ീല ീപഺതഽുസവനത്ത഻ന്ീറ മണ്ഡലും ആളുഔീള ുസവ഻ക്കഺൻ എശ്തുത്തഺളും ശ്പത഻ജ്ഞഺബദ്ധമഺണ്?

1

വളീര ശ്പത഻ജ്ഞഺബദ്ധും

4

ട്ടുും ശ്പത഻ജ്ഞഺബദ്ധമലല

2

ഏീറക്കഽീറ ശ്പത഻ജ്ഞഺബദ്ധും

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യഽന്ന഻ലല

3

അശ്ത ശ്പത഻ജ്ഞഺബദ്ധമലല

ഺ.57

ഇന്ത്യയ഻ീല ീപഺതഽ ുസവനരുംഖത്ത് അഴ഻മത഻ എശ്തുത്തഺളും വയഺപഔമഺീണന്നഽ ന഻ങ്ങൾ ഔരഽതഽന്നഽ?

1

ആരഽുംതീന്ന ഉൾഩനഩ ിട ിട ലല

2

രഽ ീ

3

ഔഽീറ ആളുഔൾ ഉൾഩനഩ ിട രിക്കു നനു

ു

ു

ു

ു

ഺരണും നടത്തഺൻ സ്ഥഺനഺർഥിക്ൾക്കു ും പഺർ ിട ക്ൾക്കു ും ലഭ഻ച്ച അവസരങ്ങൾ

റ഻യ എണ്ണും ആളുഔൾ ഉൾഩനഩ ിട രിക്കു നനു

4

ന഻രവധ഻ ുപർ ഉൾഩനഩ ിട രിക്കു നനു

5

മ഻ക്കവഺറഽും എലലഺവരഽും തീന്ന ഉൾഩനഩ ിട രിക്കു നനു

8

ത഻രീെടഽക്കഺൻ ഔഴ഻യഽന്ന഻ലല

ീമഺത്തത്ത഻ൽ 0 മഽതൽ 10 വീരയഽള്ള മഺനദണ്ഡത്ത഻ല് 0 വളീര ുമഺശും, 10 വീര നലലത്.
0
ു

ഺ.58

ഇന്ന് ഇന്ത്യയ഻ൽ ജനഺധ഻പതയും എശ്ത നന്നഺയ഻ ശ്പവർത് ി ക്കു നനു ?

വളപ്പര ക്ഷമാശമായി

1
2
3
4

ു

ഺ.59

10 വർഷും മഽമ്പ് എങ്ങീന ആയ഻രഽന്നഽ? അുന്ഫഺൾ ഇന്ത്യയ഻ൽ
ജനഺധ഻പതയും എശ്ത നന്നഺയ഻ ശ്പവർത് ി ച്ചി രുനനു ?

5
6
7
8

ു

ഺ.60

ഇന഻ ഏതഺണ്ട് 10 വർഷും ഔഴ഻യഽുമ്പഺൾ അവസ്ഥ എങ്ങീന
ആയ഻ര഻ക്കഽും? അുന്ഫഺൾ ഇന്ത്യയ഻ൽ ജനഺധ഻പതയും എശ്ത നന്നഺയ഻
ശ്പവർത് ി ക്കു നമനന ാണ് ന഻ങ്ങൾ ഔരഽതഽന്നത്?

9
10

വളപ്പര നന്നായി
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തിരപ്പെടുക്കാൻ കഴിയുന്നിലല

പര഻ഭഺഷഺ ഔഽറ഻ന്ഫുഔൾ
ു ഺ.56-ു ഺ.57 സർക്ക ാർ അധ഻ഔഺര഻ഔീള സാ ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്ന പബ്ല഻ക് സർവീസ എന്ന ശ്പുയഺഖും ഉ ഻തമഺയ പദശ്പുയഺഖും ഉപുയഺഖ഻ച്ച്
വ഻വർത് നും ീ യ്യണും. (17-ന് ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന ഔഽറ഻ന്ഫ് ഔഺണഽഔ.) ഉുദയഺഖസ്ഥുമധഺവ഻തവും (ബയാുറഺശ്ഔസ഻) എന്ന ശ്പുയഺഖും
ഉപുയഺഖ഻ക്കരഽത്.
ഐച്ഛ഻ഔും
ശരഺശര഻, എശ്തുത്തഺളും ആവര്കത്ത഻ച്ച് ന഻ങ്ങൾ ഇതഽ ീ

യ്യുന്നഽ:

ു

ഺ.61

പശ്തത്ത഻ീല രഺശ്ര഼യ വ഻വരങ്ങളുീട വഺയന

1

ു

ഺ.62

ീടല഻വ഻ഷന഻ൽ രഺശ്ര഼യ വഺർത് ക്ൾ ഔഺണഽന്നത്

3

ു

ഺ.63

ുറഡ഻ുയഺയ഻ൽ രഺശ്ര഼യ വഺർത് ക്ൾ ുഔൾക്കു നന ത

5

ഺ.64

റ
രഺശ്ര഼യ വഺർത് ക്ളു ും വ഻വരങ്ങളുും അറ഻യഺൻ ഇന്റർനനറ
ഉപുയഺഖ഻ക്കഽന്നത്

7

ു

ദിവസം രല തവണ
ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ
ആഴ്െയിൽ 5-6 ദിവസം
ആഴ്െയിൽ 3-4 ദിവസം
ആഴ്െയിൽ 1-2 ദിവസം
ആഴ്െയിൽ 1 ദിവസത്തിൽ കുറവ്
ഒരിക്കലും ഇലല
തിരപ്പെടുക്കാൻ കഴിയുന്നിലല

2
4
6
8

ജനസുംകയഺപരമഺയ
“ഉത്തരും നല്ഔഽന്ന ആള് സ്ശ്ത഼ുയഺ പഽരഽഷുനഺ”
ന഻ങ്ങളുീട ല഻ുംഖും…

BVQ_01.

1 പഽരഽഷന്
2 സ്ശ്ത഼
“ഉത്തരും നല്ഔഽന്ന ആളുീട ശ്പഺയും”
ന഻ങ്ങള് എന്നഺണ് ജന഻ച്ചത്?( ദയവഺയ഻ ന഻ങ്ങളുീട ജനനത്ത഻ന്ീറ വര്ഷും എഴഽതഽഔ( ീഔഺലലും എഴഽതഺന് നഺലക്ക സുംകയ
ഉപുയഺഖ഻ക്കഽഔ).

BVQ_02

……………/………………/………………/…………………..
“വ഻ദയഺഭയഺസും 1: വ഻ദയഺഭയഺസും ീ

യ്പത വര്ഷങ്ങള്”

ശ്പഺഥമ഻ഔ വ഻ദയഺഭയഺസും, ീസക്കന്ററ഻ വ഻ദയഺഭയഺസും, സര്വ്വഔലഺശഺല വ഻ദയഺഭയഺസും, ുപഺസ്റ്റ് ീസക്കന്ററ഻ വ഻ദയഺഭയഺസും,
മഽഴഽവന് സമയ ീതഺഴ഻ലധ഻ഷ്ഠ഻ത പര഻ശ഼ലനും എന്ന഻വീയലലഺും ഉള്ീന്ഫടഽത്തണും, എന്നഺല് ആവര്ത്ത഻ച്ച വര്ഷങ്ങള്
ഉള്ീഔഺള്ള഻ക്കരഽത്. ന഻ലവ഻ല് ഇുന്ഫഺള് ന഻ങ്ങള് വ഻ദയഺഭയഺസും ീ യ്യുന്നഽീണ്ടങ്ക഻ല്, ഇതഽവീര മഽഴഽവനഺക്ക഻യ വര്ഷങ്ങള്
ഔാട്ടുഔ.
എശ്ത വര്കഷും(മഽഴഽവന് സമയത്ത഻നഽ തത്തഽലയമഺയ) ന഻ങ്ങള്ക്ക് ഓപ

BVQ_03.

ഺര഻ഔ വ഻ദയഺഭയഺസും ലഭ഻ച്ചു?

ദയവഺയ഻ ീഔഺലലഔണക്ക് എന്റര് ീ യ്യുഔ
…………………………………………………
0 എന഻ക്ക് ഓപ

ഺര഻ഔ വ഻ദയഺഭയഺസമ഻ലല.

“രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ ഏറ്റവഽും ഉയര്ന്ന വ഻ദയഺഭയഺസ ബ഻രഽദും”
ന഻ങ്ങള് ഇതഽവീര ുനട഻യ഻ട്ടുള്ള ഏറ്റവഽും ഉയര്ന്ന വ഻ദയഺഭയഺസ തലും? ന഻ങ്ങൾ പാർത് ി യാക്കി യ ഏറ്റവഽും ഉയർനന ക്ലഺസ്സ് / ബ഻രഽദും ഏത്?
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ന഻ങ്ങള് ുനട഻യ ഏറ്റവഽും ഉയർനന വ഻ദയഺഭയഺസ ബ഻രഽദും ശര഻യഺയ വ഻ധത്ത഻ല് ….(ുനട഻യത് എന്നഺല്, ശ്പത഻ഔര഻ക്കഽന്ന വയക്ത഻
അവസഺനമഺയ഻ പാര്കത്ത഻യഺക്ക഻യ ക്ലഺസ്/സ്ഔാള് /ുഔഺുളജ്)
"ന഻ലവ഻ല് അീലലങ്ക഻ല് മഽന്ഔഺലത്ത്, ശബളമഽള്ള ുജഺല഻യ഻ര഻രഽന്ന഻ട്ടുുണ്ടഺ അീലലങ്ക഻ല് ര഻ക്കലഽും ശബളമഽള്ള ുജഺല഻യ഻ല്
ഇരഽന്ന഻ട്ട഻ലല"
ുജഺല഻ എന്നതഽീഔഺണ്ട് ഞങ്ങള് ഉുേശ഻ക്കഽന്നത് ജ഼വനക്കഺരനഺയ഻, സവയും ീതഺഴ഻ല് ീ യ്യുന്നവരഺയ഻ അീലലങ്ക഻ല് ഔഽറെത്
ആഴ്ന് യ഻ല് രഽ മണ഻ക്കാീറങ്ക഻ലഽും ന഻ങ്ങളുീട സവന്ത്ും ഔഽടഽുംബത്ത഻ന്ീറ ബ഻സ഻നസ്സ് നടത്തഽന്നവരഺയ഻ വരഽമഺനമഽള്ള ുജഺല഻
ീ യ്യുഔ എന്നതഺണ്. ന഻ങ്ങല് ന഻ലവ഻ല് തഺല്ഔഺല഻ഔമഺയ അസഽകും/ ഔഽട്ട഻ ജന഻ക്കഽുമ്പഺള് മഺതഺപ഻തഺക്കള്ക്ക് ഔ഻ട്ടുന്ന അവധ഻/
അവധ഻ഔഺലും/ സമരും മഽതലഺയ ഔഺരണങ്ങളഺല് തഺല്ഔഺല഻ഔമഺയ഻ ശബളത്ത഻നഺയ഻ ുജഺല഻ീ യ്യുന്ന഻ീലലങ്ക഻ല്, ദയവഺയ഻
ന഻ങ്ങളുീട സഺധഺരണ ീതഺഴ഻ല് സഺഹ രയും പരഺമര്ശ഻ക്കഽഔ
ന഻ലവ഻ല് ന഻ങ്ങള് ശബളത്ത഻ലഺുണഺ ുജഺല഻ ീ യ്യുന്നത്, മഽന്പ് ശബളത്ത഻നഽ ുജഺല഻ ീ
നല്ഔഽന്ന ഒല഻യ഻ല് ന഻ങ്ങീളഺര഻ക്കലഽും ഇരഽന്ന഻ട്ട഻ീലല?
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യ്പത഻രഽുന്നഺ, അീലലങ്ക഻ല് ശബളും

രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺശ്തും അടയഺളീന്ഫടഽത്തഽഔ
1

ഞഺന഻ുന്ഫഺള് ശബളമഽള്ള ുജഺല഻യ഻ലഺണ് (ദയവഺയ഻ BVQ_06-ല്
തഽടരഽഔ )

2

ഇുന്ഫഺള് ഞഺന് ശബളമഽള്ള ുജഺല഻യ഻ല് അലല എന്നഺല് മഽന്പ്
ശബളമഽള്ള ുജഺല഻യ഻ല് ഇരഽന്ന഻ട്ടുണ്ട്(ദയവഺയ഻ BVQ_07-ല് തഽടരഽഔ )

3

എന഻ീക്കഺര഻ക്കലഽും ശബളമഽള്ള ുജഺല഻ ഔ഻ട്ട഻യ഻ട്ട഻ലല
(ദയവഺയ഻ BVQ_14-ല് തഽടരഽഔ )

ആഴ്ന്

BVQ_06

യ഻ല് ുജഺല഻ ീ

യ്പത മണ഻ക്കാറഽഔള്

സഺധഺരണ രഽ ആഴ്ന് യ഻ല് ഒവര്ൂടും ഉള്ീന്ഫീട ശരഺശര഻ എശ്ത മണ഻ക്കാര് ന഻ങ്ങള് ശബളത്ത഻നഺയ഻ ുജഺല഻ ീ യ്യഺറഽണ്ട്? (
ന്ന഻ല് ഔാടഽതല് ീതഺഴ഻ല്ദഺതഺവ഻നഽ ുവണ്ട഻ ുജഺല഻ീ യ്യുുമ്പഺള്, അീലലങ്ക഻ല് ന഻ങ്ങള് രണ്ട് ുപരഽും ുജഺല഻യഽള്ളവരഽും സവയും
ീതഺഴ഻ലഽള്ളവരഽമഺീണങ്ക഻ല്, ദയവഺയ഻ ന഻ങ്ങള് ുജഺല഻ ീ യ്യുന്നത഻ന്ീറ ീമഺത്തും മണ഻ക്കാറഽഔള് ഔണക്കഺക്കഽഔ) ( ''ദ഻വുസുന''
ു ഺദ഻ക്കഺും അത഻ീന 7/6/5 -മഺയ഻ ഹര഻ക്കഽഔ )
ദയവഺയ഻ എഴഽതഽഔ
ശരഺശര഻, ഞഺന് ആഴ്ന്

യ഻ല് ഒവര്ൂടും ഉള്ീന്ഫീട............. മണ഻ക്കാര് ുജഺല഻ ീ

യ്യഺറഽണ്ട്

"ീതഺഴ഻ല്പരമഺയ ബന്ധും"
ന്ന഻ല് ഔാടഽതല് ീതഺഴ഻ല്ദഺതഺവ഻നഽ ുവണ്ട഻ ുജഺല഻ീ യ്യുുമ്പഺള്, അീലലങ്ക഻ല് ന഻ങ്ങള് രണ്ട് ുപരഽും ുജഺല഻യഽള്ളവരഽും സവയും
ീതഺഴ഻ലഽള്ളവരഽമഺീണങ്ക഻ല് ദയവഺയ഻ ന഻ങ്ങളുീട ശ്പധഺന ീതഺഴ഻ല് പരഺമര്ശ഻ക്കഽഔ. ന഻ങ്ങള് വ഻രമ഻ച്ച ആളഺീണങ്ക഻ല്
അീലലങ്ക഻ല് ഇുന്ഫഺള് ുജഺല഻ ീ യ്യുന്ന഻ീലലങ്ക഻ല്, ദയവഺയ഻ ന഻ങ്ങളുീട ടഽവ഻ലീത്ത ശ്പധഺന ീതഺഴ഻ല് പരഺമര്ശ഻ക്കഽഔ.)

BVQ_07

ന഻ങ്ങീളഺരഽ ജ഼വനക്കഺരന് അീലലങ്ക഻ല് സവയും ീതഺഴ഻ല് ീ
ആയ഻രഽുന്നഺ/ ആുണഺ

യ്യുന്ന ആള് അീലലങ്ക഻ല് സവന്ത്ും ഔഽടഽുംബത്ത഻ന്ീറ ബ഻സ഻നസ്സ് നടത്തഽഔ

(TN:'' ഔാല഻ ജ഼വനക്കഺരന്” അീലലങ്ക഻ല് ''ഔാല഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻'' ുപഺീലയഽള്ള രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ പദങ്ങള്
“ജ഼വനക്കഺരന്” എന്നത഻ന്ീറ അര്ഥും വയക്തമഺക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ഇവ഻ീട ഉപുയഺഖ഻ക്കഺും. ''സവതശ്ന്ത്മഺയ഻ ുജഺല഻ ീ യ്യുന്നവര്'',
സവതശ്ന്ത് ീശ്പഺ ഷണലഽഔള്'' ഔാടഺീത സവന്ത്ും അക്കൗണ്ട഻ല് ുജഺല഻ ീ യ്യുന്ന ഉത്തരും നല്ഔഽന്ന മറ്റുള്ളവര് എന്ന഻വീര
ുപഺീലയഽള്ള പദങ്ങള് സവയും ീതഺഴ഻ല് ീ യ്യുന്നവര഻ല് ഉള്ീന്ഫടഽന്നഽ.)
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺശ്തും അടയഺളീന്ഫടഽത്തഽഔ
1 രഽ ജ഼വനക്കഺരന്
2 ുജഺല഻ക്കഺര഻ലലഺത്ത സവയും ീതഺഴ഻ല് ീ
“സവയും ീതഺഴ഻ല് ീ
BVQ_08

യ്യുന്നവര്

3

ുജഺല഻ക്കഺരഽള്ള സവയും ീതഺഴ഻ല്
ീ യ്യുന്നവര്(ദയവഺയ഻ BVQ_08-ല് തഽടരഽഔ )

4

ന഻ങ്ങളുീട സവന്ത്ും ഔഽടഽുംബത്ത഻ന്ീറ ബ഻സ഻നസ്സ്
നടത്തഽഔ

യ്യുന്നവര്: എശ്ത ജ഼വനക്കഺരഽണ്ട്''

ന഻ങ്ങീളഺഴ഻ച്ച് എശ്ത ുജഺല഻ക്കഺര് ന഻ങ്ങള്ക്കഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ/ ഉണ്ട്? (BVQ_07-ല് ഒപ്ഷന് 3 ത഻രീെടഽത്തവുരഺട് മഺശ്തും
ു ഺദ഻ക്കഽഔ)
ദയവഺയ഻ എഴഽതഽഔ
……………………….. ജ഼വനക്കഺര്
"മറ്റുള്ള ജ഼വനക്കഺീര ുമല്ുനഺട്ടും നടത്തഽഔ"
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മറ്റുള്ള ജ഼വനക്കഺീര ുമല്ുനഺട്ടും നട്ത്ത഻യ഻ട്ടുുണ്ടഺ/ നടത്തഽന്നഽുണ്ടഺ?
(TN: ുമല്ുനഺട്ടും നടത്തഽഔ എന്നഺല് മറ്റുള്ളവരഽീട ുജഺല഻യ഻ല് ുമല്ുനഺട്ടും നടത്തഽഔയഽും ഉത്തരവഺദ഻തവമഽള്ളവരഺവഽഔയഽും
ീ യ്യുന്ന രഽ ുനതിതവ ശ്പവിത്ത഻യഺീണന്നഺണ് മനസ്സ഻ലഺുക്കണ്ടതഺണ്.)
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺശ്തും അടയഺളീന്ഫടഽത്തഽഔ
1 ഉണ്ട് (ദയവഺയ഻ BVQ_10-ല് തഽടരഽഔ )
2 ഇലല
"മറ്റുള്ള ജ഼വനക്കഺരഽീട ുമല്ുനഺട്ടും നടത്ത഻യ഻ട്ടുള്ള എണ്ണും''
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ന഻ങ്ങള് എശ്ത ജ഼വക്കഺീര ുമല്ുനഺട്ടും നടത്ത഻/ നടത്തഽന്നഽണ്ട്?
ദയവഺയ഻ എഴഽതഽഔ
……………………….. ജ഼വനക്കഺര്

"ആദഺയത്ത഻ന്/ ആദഺയഔരമലലഺത്തത഻നഽള്ള സുംഗടനയഽീട ഇനും"
ആദഺയഔരമഺയ അീലലങ്ക഻ല് ആദഺയഔരമലലഺത്ത സുംഗടനയ്പക്ക് ുവണ്ട഻ ന഻ങ്ങള് ുജഺല഻ ീ

BVQ_11

യ്പത഻ട്ടുുണ്ടഺ/ ീ

യ്യുന്നഽുണ്ടഺ??

(TN: ആവശയീമങ്ക഻ല് ന഻ങ്ങളുീട രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ ഉദഺഹരണങ്ങള് നല്ഔ഻ീഔഺണ്ട് ആദഺയഔരമഺയ അീലലങ്ക഻ല്
ആദഺയഔരമലലഺത്ത സുംഗടന വയക്തമഺക്ക഻ീഔഺടഽക്കഽഔ .)
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺശ്തും അടയഺളീന്ഫടഽത്തഽഔ
1

ആദഺയഔരമഺയ രഽ സുംഗടനയ്പക്ക് ുവണ്ട഻ ഞഺന് ുജഺല഻
ീ യ്പത഻ട്ടുണ്ട്/ ീ യ്യുന്നഽണ്ട്.

2

ആദഺയഔരമഺലലഺത്ത രഽ സുംഗടനയ്പക്ക് ുവണ്ട഻ ഞഺന് ുജഺല഻
ീ യ്പത഻ട്ടുണ്ട്/ ീ യ്യുന്നഽണ്ട്.
'സുംഗടനയഽീട ഇനും, ീപഺതഽ/ സവഔഺരയ''
ന഻ങ്ങീളഺരഽ ീപഺതഽ അീലലങ്ക഻ല് സവഔഺരയ ീതഺഴ഻ല്ദഺതഺവ഻നഽ ുവണ്ട഻ ുജഺല഻ ീ

BVQ_12

യ്പത഻ട്ടുുണ്ടഺ/ ീ

യ്യുന്നഽുണ്ടഺ?

(TN: ന഻ങ്ങളുീട രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ ഉദഺഹരണും നല്ഔ഻ ആദഺയഔരമഺയതഽും ആദഺയഔരമലലഺത്തതഽമഺയ സുംഗടനീയ
ഔഽറ഻ച്ച് ആവശയീമങ്ക഻ല് വയക്തമഺക്ക഻ീഔഺടഽക്കഽഔ.)
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺശ്തും അടയഺളീന്ഫടഽത്തഽഔ
1 ീപഺതഽ ീതഺഴ഻ല്ദഺതഺവ്
2 സവഔഺരയ ീതഺഴ഻ല്ദഺതഺവ്
'ീതഺഴ഻ല് ഐ എസ് സ഻  1988''
ന഻ങ്ങളുീട ീതഺഴ഻ല് എന്ത്ഺണ്/ എന്ത്ഺയ഻രഽന്നഽ- അതഺയത് ന഻ങ്ങളുീട ശ്പധഺന ുജഺല഻യഽീട ുപരഽ അീലലങ്ക഻ല് ൂടറ്റ഻ല് എന്ത്ഺണ്/
എന്ത്ഺയ഻രഽന്നഽ? (ദയവഺയ഻ ഔഴ഻യഺവഽന്നതഽും വയക്തമഺയ഻ എഴഽതഽഔയഽും വ഻വര഻ക്കഽഔയഽും ീ യ്യുഔ)

BVQ_13a

എന്ീറ ീതഺഴ഻ല് ................ആണ്/ ആയ഻രഽന്നഽ.
ന഻ങ്ങളുീട ശ്പധഺന ുജഺല഻യ഻ല് മ഻ക്കവഺറഽും ന഻ങ്ങള്എന്ത്് തരത്ത഻ലഽള്ള ശ്പവിത്ത഻ഔളഺണ് ീ
(ദയവഺയ഻ ഔഴ഻യഺവഽന്നതഽും വയക്തമഺയ഻ എഴഽതഽഔയഽും വ഻വര഻ക്കഽഔയഽും ീ യ്യുഔ.)

BVQ_13b

യ്യുന്നത്/ ീ

യ്പത഻ട്ടുള്ളത് ?

ദയവഺയ഻ ഇവ഻ീട എഴഽതഽഔ ………………………………………
ന഻ങ്ങള് ുജഺല഻ ീ യ്യുന്ന/ ീ യ്പത഻രഽന്ന ഔമ്പന഻ / സുംഗടന എന്ത്ഽണ്ടഺക്കഽന്നഽ/ എന്ത്ഽണ്ടഺക്ക഻- അതഺയത് ന഻ങ്ങളുീട
ുജഺല഻സ്ഥലത്ത് എന്ത്് തരത്ത഻ലഽള്ള ന഻ര്മ്മഺണും/ ശ്പവിത്ത഻യഺണ് നടന്ഫഺക്കഽന്നത്/ നടന്ഫഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളത്? (ദയവഺയ഻
ഔഴ഻യഺവഽന്നതഽും വയക്തമഺയ഻ എഴഽതഽഔയഽും വ഻വര഻ക്കഽഔയഽും ീ യ്യുഔ.)

BVQ_13c

ദയവഺയ഻ ഇവ഻ീട എഴഽതഽഔ ………………………………………
"ശ്പധഺന പദവ഻"
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ട്ടുള്ളവയ഻ല് ഏതഺണ് ന഻ങ്ങളുീട ഇുന്ഫഺഴീത്ത സഺഹ

BVQ_14

രയും ഏറ്റവഽും നന്നഺയ഻ വ഻വര഻ക്കഽന്നത്?

ന഻ങ്ങല് ന഻ലവ഻ല് തഺല്ഔഺല഻ഔമഺയ അസഽകും/ മഺതഺപ഻തഺക്കളുീട അവധ഻/ അവധ഻ഔഺലും/ സമരും മഽതലഺയ ഔഺരണങ്ങളഺല്
തഺല്ഔഺല഻ഔമഺയ഻ ശബളത്ത഻നഺയ഻ ുജഺല഻ീ യ്യുന്ന഻ീലലങ്ക഻ല്, ദയവഺയ഻ ന഻ങ്ങളുീട സഺധഺരണ ീതഺഴ഻ല് സഺഹ രയും
പരഺമര്ശ഻ക്കഽഔ
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺശ്തും അടയഺളീന്ഫടഽത്തഽഔ

1

ശബളമഽള്ള ുജഺല഻യ഻ല് ( ജ഼വനക്കഺരനഺയ഻, സവയും ീതഺഴ഻ല഻ല്,
അീലലങ്ക഻ല് സവന്ത്ും ഔഽടഽുംബത്ത഻ന്ീറ ബ഻സ഻നസ്സ് നടത്തഽന്നത഻നഺയ഻)

2 ീതഺഴ഻ല഻ലലഺത്തവനഽും ുജഺല഻ അുനവഷ഻ച്ചുീഔഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നവനഽും

3

വ഻ദയഺഭയഺസത്ത഻ല് (ീതഺഴ഻ല്ദഺതഺവ് ശബളും നല്ഔഽന്ന഻ലല),
അവധ഻യ഻ലഺീണങ്ക഻ല് ുപഺലഽും സ്ഔാള഻ല്/ വ഻ദയഺര്ഥ഻/ ശ഻ഷയ

4 അശ്പന്റ഼സ് അീലലങ്ക഻ല് ുശ്ടയ്പന഻
5 സ്ഥ഻രമഺയ഻ അസഽകും അീലലങ്ക഻ല് വ഻ഔലഺുംഖന്

6 വ഻രമ഻ച്ചു

7

ഖഺര്ഹ഻ഔുജഺല഻ഔള് ീ യ്യുഔ, വ഼ട്, ഔഽെഽങ്ങള്
അീലലങ്ക഻ല് മറ്റു ആളുഔീള ുനഺക്കഽഔ

9 മറ്റുള്ളവ

“സഽസ്ഥ഻രമഺയ പങ്കഺള഻ത്തത്ത഻ല് ജ഼വ഻ക്കഽഔ”
ന഻ങ്ങള്ീക്കഺരഽ ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻ അീലലങ്ക഻ല് സഽസ്ഥ഻രമഺയ പങ്കഺള഻യഽുണ്ടഺ, ഉീണ്ടങ്ക഻ല് ന഻ങ്ങള് ുര ഖിഹും തീന്നയഺുണഺ പങ്ക്
വയ്പക്കഽന്നത്?

BVQ_15

(TN: ുഔഺമണ്- ുലഺ സ്പൗസ് (ജ഻ ബ഻) ുപഺീലയഽള്ള രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ പദങ്ങള് "സഽസ്ഥ഻രമഺയ പങ്കഺള഻'' യഽീട
അര്ഥും വയക്തമഺക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ഉപുയഺഖ഻ക്കഺും.)
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺശ്തും അടയഺളീന്ഫടഽത്തഽഔ
1

ഉണ്ട്, എന഻ീക്കഺരഽ ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻/ പങ്കഺള഻യഽണ്ട് മഺശ്തമലല ഞങ്ങള്
ുര ഖിഹമഺണ് പങ്ക് വയ്പക്കഽന്നത് (ദയവഺയ഻ BVQ_16-ല് തഽടരഽഔ)

2

ഉണ്ട്, എന഻ീക്കഺരഽ ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻/ പങ്കഺള഻യഽണ്ട് പീക്ഷ ഞങ്ങള്
ുര ഖിഹും പങ്ക് വയ്പക്കഽന്ന഻ലല (ദയവഺയ഻ -ല് തഽടരഽഔ BVQ_16)

3

ഇലല, എന഻ീക്കഺരഽ ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻/ പങ്കഺള഻യ഻ലല
(ദയവഺയ഻ BVQ_22-ല് തഽടരഽഔ)

"ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻, പങ്കഺള഻: ന഻ലവ഻ല്, മഽന്പ് അീലലങ്ക഻ല് ശബളമഽള്ള ുജഺല഻യ഻ല് ര഻ക്കലഽമ഻ലല"
ുജഺല഻ എന്നതഽീഔഺണ്ട് ഞങ്ങള് ഉുേശ഻ക്കഽന്നത് ജ഼വനക്കഺരനഺയ഻, സവയും ീതഺഴ഻ല് ീ യ്യുന്നവരഺയ഻ അീലലങ്ക഻ല് ഔഽറെത്
ആഴ്ന് യ഻ല് രഽ മണ഻ക്കാീറങ്ക഻ലഽും അവന്/ അവളുീട സവന്ത്ും ഔഽടഽുംബത്ത഻ന്ീറ ബ഻സ഻നസ്സ് നടത്തഽന്നവരഺയ഻ വരഽമഺനമഽള്ള
ുജഺല഻ ീ യ്യുഔ എന്നതഺണ്. ന഻ങ്ങല് ന഻ലവ഻ല് തഺല്ഔഺല഻ഔമഺയ അസഽകും/ ഔഽട്ട഻ ജന഻ക്കഽുമ്പഺള് മഺതഺപ഻തഺക്കള്ക്ക് ഔ഻ട്ടുന്ന
അവധ഻/ അവധ഻ഔഺലും/ സമരും മഽതലഺയ ഔഺരണങ്ങളഺല് തഺല്ഔഺല഻ഔമഺയ഻ ശബളത്ത഻നഺയ഻ ുജഺല഻ീ യ്യുന്ന഻ീലലങ്ക഻ല്,
ദയവഺയ഻ അവന്/ അവളുീട സഺധഺരണ ീതഺഴ഻ല് സഺഹ രയും പരഺമര്ശ഻ക്കഽഔ
ന഻ങ്ങളുീട ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻/പങ്കഺള഻ ഇുന്ഫഺള് ശബളത്ത഻നഺയ഻ട്ടഺുണഺ ുജഺല഻ ീ യ്യുന്നത്, മഽന്പ് അവന്/ അവള് ശബളത്ത഻നഺയ഻
ുജഺല഻ ീ യ്പത഻രഽുന്നഺ, അീലലങ്ക഻ല് അവന്/ അവള് ര഻ക്കലഽും ശബളമഽള്ള ുജഺല഻ ീ യ്പത഻ട്ട഻ീലല?

BVQ_16

രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺശ്തും അടയഺളീന്ഫടഽത്തഽഔ

1

അവന്/ അവള് ഇുന്ഫഺള് ശബളമഽള്ള ുജഺല഻യ഻ലഺണഽള്ളത് (ദയവഺയ഻
BVQ_17-ല് തഽടരഽഔ)

3

അവന്/ അവള്ക്ക് ര഻ക്കലഽും ശബളമഽള്ള ുജഺല഻
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല(ദയവഺയ഻ BVQ_21-ല് തഽടരഽഔ)

അവന്/ അവള് ഇുന്ഫഺള് ശബളമഽള്ള ുജഺല഻യ഻ല് അലല എന്നഺല്
2 അവന്/ അവള് മഽന്പ് അവന്/ അവള്ക്ക് ശബളമഽള്ള ുജഺല഻
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. (ദയവഺയ഻ BVQ_18-ല് തഽടരഽഔ)
"ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻, പങ്കഺള഻: അഴ്ന്

BVQ_17

ുതഺറഽും ുജഺല഻ ീ

യ്പത മണ഻ഔാറഽഔള്"

രഽ സഺധഺരണ ആഴ്ന് യ഻ല് ഒവര്കൂടും ഉള്ീന്ഫീട ശരഺശര഻എശ്ത മണ഻ക്കാര്ക ന഻ങ്ങളുീട ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻/ പങ്കഺള഻
ശബളത്ത഻നഺയ഻ ീപഺതഽീവ ുജഺല഻ ീ യ്യഺറഽണ്ട്? അവന്/ അവള് ന്ന഻ല് ഔാടഽതല് ീതഺഴ഻ല്ദഺതഺവ഻നഽ ുവണ്ട഻
ുജഺല഻ീ യ്യുന്നഽീണ്ടങ്ക഻ല് അതഽും ഉള്ീന്ഫീട, അീലലങ്ക഻ല് അവന്/ അവള് ുജഺല഻യഽള്ളവരഽും സവയും ീതഺഴ഻ലഽള്ളവരഽമഺീണങ്ക഻ല്,
ദയവഺയ഻ അവന്/ അവള് ുജഺല഻ ീ യ്യുന്നത഻ന്ീറ ീമഺത്തും മണ഻ക്കാറഽഔള് ഔനക്കഺക്കഽഔ) ( ''ദ഻വുസുന'' ു ഺദ഻ക്കഺും അത഻ീന
7/6/5 -മഺയ഻ ഹര഻ക്കഽഔ )
ദയവഺയ഻ എഴഽതഽഔ
ശരഺശര഻ അവന് / അവള് ഒവര് ൂടും ഉള്ീന്ഫീട ആഴ്ന്

യ഻ല് --------------മണ഻ക്കാര് ുജഺല഻ ീ

യ്യുും

"ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻, പങ്കഺള഻: ീതഺഴ഻ല്പരമഺയ ബന്ധും"
ന്ന഻ല് ഔാടഽതല് ീതഺഴ഻ല്ദഺതഺവ഻നഽ ുവണ്ട഻ അവന്/ അവള് ുജഺല഻ീ യ്യുന്നഽീണ്ടങ്ക഻ല്, അീലലങ്ക഻ല്അവന് / അവള്
ുജഺല഻യഽള്ളവരഽും സവയും ീതഺഴ഻ലഽള്ളവരഽമഺീണങ്ക഻ല് ദയവഺയ഻അവന്/ അവളുീട ശ്പധഺന ീതഺഴ഻ല് പരഺമര്കശ഻ക്കഽഔ. അവന്/
അവള് വ഻രമ഻ച്ചവര്ക ആീണങ്ക഻ല് അീലലങ്ക഻ല് ഇുന്ഫഺള് ുജഺല഻ ീ യ്യുന്ന഻ീലലങ്ക഻ല്, ദയവഺയ഻അവന്/ അവളുീട ടഽവ഻ലീത്ത
ശ്പധഺന ീതഺഴ഻ല് പരഺമര്കശ഻ക്കഽഔ.)
BVQ_18

ന഻ങ്ങളുീട ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻/ പങ്കഺള഻ രഽ ജ഼വനക്കഺരന് അീലലങ്ക഻ല് സവയും ീതഺഴ഻ല് ീ
ഔഽടഽുംബത്ത഻ന്ീറ ബ഻സ഻നസ്സ് നടത്തഽഔ ആയ഻രഽുന്നഺ/ ആുണഺ

യ്യുന്ന ആള് അീലലങ്ക഻ല് സവന്ത്ും

(TN: ''ജ഼വനക്കഺരന്'' എന്ന വഺക്ക഻ന്ീറ അര്കഥും വയക്തമഺക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ഔാല഻ ജ഼വനക്കഺരന്, അീലലങ്ക഻ല് ഔാല഻ പണ഻ക്കഺരന്
ുപഺീലയഽള്ള രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ പദങ്ങള് ഇവ഻ീട ഉപുയഺഖ഻ക്കഺും.)
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺശ്തും അടയഺളീന്ഫടഽത്തഽഔ
1 രഽ ജ഼വനക്കഺരന്
2 ുജഺല഻ക്കഺര഻ലലഺത്ത സവയും ീതഺഴ഻ല് ീ

3 ുജഺല഻ക്കഺരഽള്ള സവയും ീതഺഴ഻ല് ീ
യ്യുന്നവര്

4

യ്യുന്നവര്

ന഻ങ്ങളുീട സവന്ത്ും ഔഽടഽുംബത്ത഻ന്ീറ ബ഻സ഻നസ്സ്
നടത്തഽഔ

"ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻, പങ്കഺള഻: മറ്റുള്ള ജ഼വനക്കഺീര ുമല്ുനഺട്ടും നടത്തഽഔ"
ന഻ങ്ങളുീട ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻/പങ്കഺള഻ എശ്ത ജ഼വക്കഺീര ുമല്ുനഺട്ടും നടത്ത഻/ നടത്തഽന്നഽണ്ട്?

BVQ_19

(TN: ുമല്ുനഺട്ടും നടത്തഽഔ എന്നഺല് മറ്റുള്ളവരഽീട ുജഺല഻യ഻ല് ുമല്ുനഺട്ടും നടത്തഽഔയഽും ഉത്തരവഺദ഻തവമഽള്ളവരഺവഽഔയഽും
ീ യ്യുന്ന രഽ ുനതിതവ ശ്പവിത്ത഻യഺീണന്നഺണ് മനസ്സ഻ലഺുക്കണ്ടതഺണ്.)
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺശ്തും അടയഺളീന്ഫടഽത്തഽഔ
1 ഉണ്ട്
2 ഇലല
“ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻, പങ്കഺള഻: ''ീതഺഴ഻ല് ഐ എസ് സ഻  1988”
ന഻ങ്ങളുീട ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻/പങ്കഺള഻യഽീട ീതഺഴ഻ല് എന്ത്ഺണ്/ എന്ത്ഺയ഻രഽന്നഽ- അതഺയത് ന഻ങ്ങളുീട ശ്പധഺന ുജഺല഻യഽീട ുപരഽ
അീലലങ്ക഻ല് ൂടറ്റ഻ല് എന്ത്ഺണ്/ എന്ത്ഺയ഻രഽന്നഽ?(ദയവഺയ഻ ഔഴ഻യഺവഽന്നതഽും വയക്തമഺയ഻ എഴഽതഽഔയഽും വ഻വര഻ക്കഽഔയഽും
ീ യ്യുഔ.)

BVQ_20a

അവന്/ അവളുീട ീതഺഴ഻ല് ................ആണ്/ ആയ഻രഽന്നഽ
അവന്/ അവളുീട ീതഺഴ഻ല് എന്ത്ഺണ്/ എന്ത്ഺയ഻രഽന്നഽ- അതഺയത് അവന്/ അവളുീട ശ്പധഺന ുജഺല഻യഽീട ുപരഽ അീലലങ്ക഻ല്
പദവ഻ എന്ത്ഺണ്/ എന്ത്ഺയ഻രഽന്നഽ? (ദയവഺയ഻ ഔഴ഻യഺവഽന്നതഽും വയക്തമഺയ഻ എഴഽതഽഔയഽും വ഻വര഻ക്കഽഔയഽും ീ യ്യുഔ.)

BVQ_20b

ദയവഺയ഻ ഇവ഻ീട എഴഽതഽഔ ………………………………………
അവന്/ അവള് ുജഺല഻ ീ യ്യുന്ന/ ീ യ്പത഻രഽന്ന ഔമ്പന഻ / സുംഗടന എന്ത്ഽണ്ടഺക്കഽന്നഽ/ എന്ത്ഽണ്ടഺക്ക഻- അതഺയത് അവന്/ അവളുീട
ുജഺല഻സ്ഥലത്ത് എന്ത്് തരത്ത഻ലഽള്ള ന഻ര്മ്മഺണും/ ശ്പവിത്ത഻യഺണ് നടന്ഫഺക്കഽന്നത്/ നടന്ഫഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളത്? (ദയവഺയ഻
ഔഴ഻യഺവഽന്നതഽും വയക്തമഺയ഻ എഴഽതഽഔയഽും വ഻വര഻ക്കഽഔയഽും ീ യ്യുഔ.)

BVQ_20c

ദയവഺയ഻ ഇവ഻ീട എഴഽതഽഔ ………………………………………
“ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻, പങ്കഺള഻: ശ്പധഺന പദവ഻"
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ട്ടുള്ളവയ഻ല് ഏതഺണ് ന഻ങ്ങളുീട ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻/പങ്കഺള഻യഽീട ഇുന്ഫഺഴീത്ത സഺഹ രയും ഏറ്റവഽും നന്നഺയ഻
വ഻വര഻ക്കഽന്നത്? അവന്/ അവള് ന഻ലവ഻ല് തഺല്ഔഺല഻ഔമഺയ അസഽകും/ മഺതഺപ഻തഺക്കളുീട അവധ഻/ അവധ഻ഔഺലും/ സമരും
മഽതലഺയ ഔഺരണങ്ങളഺല് തഺല്ഔഺല഻ഔമഺയ഻ ശബളത്ത഻നഺയ഻ ുജഺല഻ീ യ്യുന്ന഻ീലലങ്ക഻ല്, ദയവഺയ഻ അവന്/ അവളുീട സഺധഺരണ
ീതഺഴ഻ല് സഺഹ രയും പരഺമര്ശ഻ക്കഽഔ

BVQ_21

രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺശ്തും അടയഺളീന്ഫടഽത്തഽഔ

1

ശബളമഽള്ള ുജഺല഻യ഻ല് ( ജ഼വനക്കഺരനഺയ഻, സവയും ീതഺഴ഻ല഻ല്,
അീലലങ്ക഻ല് സവന്ത്ും ഔഽടഽുംബത്ത഻ന്ീറ ബ഻സ഻നസ്സ് നടത്തഽന്നത഻നഺയ഻)

2 ീതഺഴ഻ല഻ലലഺത്തവനഽും ുജഺല഻ അുനവഷ഻ച്ചുീഔഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നവനഽും

3

വ഻ദയഺഭയഺസത്ത഻ല് (ീതഺഴ഻ല്ദഺതഺവ് ശബളും നല്ഔഽന്ന഻ലല),
അവധ഻യ഻ലഺീണങ്ക഻ല് ുപഺലഽും സ്ഔാള഻ല്/ വ഻ദയഺര്ഥ഻/ ശ഻ഷയ

6 വ഻രമ഻ച്ചു

7

ഖഺര്ഹ഻ഔുജഺല഻ഔള് ീ യ്യുഔ, വ഼ട്, ഔഽെഽങ്ങള്
അീലലങ്ക഻ല് മറ്റു ആളുഔീള ുനഺക്കഽഔ

9 മറ്റുള്ളവ

4 അശ്പന്റ഼സ് അീലലങ്ക഻ല് ുശ്ടയ്പന഻
5 സ്ഥ഻രമഺയ഻ അസഽകും അീലലങ്ക഻ല് വ഻ഔലഺുംഖന്
'ുശ്ടഡ് യാണ഻യന് അുംഖതവും''
BVQ_22

ന഻ങ്ങള് എുന്ഫഺീഴങ്ക഻ലഽും ുശ്ടഡ് യാണ഻യന് അീലലങ്ക഻ല് സമഺനമഺയ ഏീതങ്ക഻ലഽും സുംഗടനയഽീട അുംഖമഺുണഺ അീലലങ്ക഻ല്
അുംഖമഺയ഻രഽന്ന഻ട്ടുുണ്ടഺ. ഉീണ്ടങ്ക഻ല് ഇുന്ഫഺഴഺുണഺ അുതഺ മഽന്പഺയ഻രഽുന്നഺ?
(TN:''സുംഗടന അുംഖതവും'' എന്ന വഺക്ക഻ന്ീറ അര്കഥും വയക്തമഺക്കഽന്നത഻നഺയ഻ രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ പദങ്ങള്
ഉപുയഺഖ഻ക്കഺും.)
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺശ്തും അടയഺളീന്ഫടഽത്തഽഔ
1 അീത, ഇുന്ഫഺഴഺണ്
2 അീത, മഽന്പഺയ഻രഽന്നഽ എന്നഺല് ഇുന്ഫഺഴലല

3 ഇലല, ര഻ക്കലഽമ഻ലല

“രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ മതപരമഺയ അുംഖ഼ഔരണും”
ന഻ങ്ങള് ഏീതങ്ക഻ലഽും മതത്ത഻ന്ീറ ഭഺഖമഺുണഺ ഉീണ്ടങ്ക഻ല് ന഻ങ്ങള് ഏത് മതത്ത഻ന്ീറ ഭഺഖമഺണ്?

BVQ_23

രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺശ്തും അടയഺളീന്ഫടഽത്തഽഔ
0

മതമ഻ലല

6

മഽസ്഼ും

1

ഔഺുത്തഺല഻ക്ക

7

ബഽദ്ധമതസ്ഥര്ക

2

ുശ്പഺട്ടസ്റ്റന്്

8

ഹ഻ന്ദഽക്കള്

3

ഒര്ത്തുഡഺക്സ്

9

മറ്റുള്ള ഏഷയന് മതങ്ങള്

4

മറ്റുള്ള ശ്ഔ഻സ്തയഺന഻ഔള്

10

മറ്റുള്ള മതങ്ങള്

5

ജാതര്ക
“മതപരമഺയ ുസവനങ്ങള഻ീല ഹഺജര്ന഻ലവഺരും”
ഔലയഺണ, മരണും ുപഺലഽള്ള ശ്പുതയഔ അവസരങ്ങള഻ല് ന഻ന്നഽും മഺറ഻ ന഻ങ്ങള് എശ്ത തവണ മതപരമഺയ ുസവനങ്ങള഻ല്
പീങ്കടഽക്കഽന്നഽണ്ട്?

BVQ_24

രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺശ്തും അടയഺളീന്ഫടഽത്തഽഔ
1 ആഴ്ന്

യ഻ല് പല ശ്പഺവശയും അീലലങ്ക഻ല് പലുന്ഫഺഴഽും

5 വര്ഷത്ത഻ല് പല തവണ

2 ആഴ്ന്

യ഻ീലഺര഻ക്കല്

6 വര്ഷത്ത഻ല് ര഻ക്കല്
വര്കഷത്ത഻ീലഺര഻ക്കല് എന്ന പത഻വ഻ീനക്കഺള്
ഔഽറവ്

3 മഺസത്ത഻ല് 2 അീലലങ്ക഻ല് 3 തവണ

7

4 മഺസത്ത഻ീലഺര഻ക്കല്

8 ര഻ക്കലഽമ഻ലല

'മഽഔള഻ല്- തഺീഴ സവയഺധഺനും''
നമ്മഽീട സമാഹത്ത഻ല്, മഽഔള഻ുലക്ക് ഺയ്പ വഽള്ള ഻ല സുംഗങ്ങളുണ്ട് ഔാടഺീത തഺുഴക്ക് ഺയ്പ വഽള്ള സുംഗവഽമഽണ്ട്. തഺീഴ
ന഻ന്നഽും മഽഔള഻ുലക്ക് ന഼ങ്ങഽന്ന രഽ സ്ീഔയ഻ലഺണ് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ട്ടുള്ളത്. ഈ സ്ീഔയ഻ല഻ല് ന഻ങ്ങള് സവയും ന഻ങ്ങീള എവ഻ീട
ശ്പത഻ഷ്ഠ഻ക്കഽും

BVQ_25

രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺശ്തും അടയഺളീന്ഫടഽത്തഽഔ
10 മഽഔള഻ല്

5

9

4

8

3

7

2

6

1 തഺീഴ
'ഔഴ഻െ ീപഺതഽ ത഻രീെടഽന്ഫ഻ല് ഉത്തരും പറയഽന്ന ആള് ുവഺട്ട് ീ

BVQ_26

യ്പുതഺ?''

഻ല ആളുഔൾ പല ഔഺരണങ്ങളഺല് ുവഺട്ട് ീ യ്യുന്നത഻ൽനി നനു വ഻ട്ടുന഻ൽക്കു നനു . 2014-ൽ നടന്ന ഏശ്പ഻ൽ-ീമയ്പ ുലഺക്സഭഺ
ത഻രീെടഽന്ഫ഻ൽ ന഻ങ്ങൾ ുവഺട്ട് ീ യ്പുതഺ? രഽ ഐച്ഛ഻ഔും ദയവഺയ഻ ത഻രീെടഽക്കഽഔ.
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺശ്തും അടയഺളീന്ഫടഽത്തഽഔ
1 ഉവ്വ്, ഞഺന് ുവഺട്ട് ീ

യ്പതഽ ( ദയവഺയ഻ BVQ_27-ല് തഽടരഽഔ )

2 ഇലല, ഞഺന് ുവഺട്ട് ീ

യ്പത഻ലല ( ദയവഺയ഻ BVQ_28-ല് തഽടരഽഔ )

0 ഔഴ഻െ ത഻രീെടഽന്ഫ഻ല് ുവഺട്ട് ീ

യ്യഺന് ഞഺന് അര്ഹനലലഺയ഻രഽന്നഽ (ദയവഺയ഻ BVQ_28 -ല് തഽടരഽഔ )

“ഔഴ഻െ ീപഺതഽ ത഻രീെടഽന്ഫ഻ല് ുവഺട്ട് ീ
BVQ_27

യ്പത പഺര്ട്ട഻”

[2014 ഏശ്പ഻ൽ-ീമയ്യ഻ൽ നടന്ന ുലഺക്സഭഺ ത഻രീെടഽന്ഫ഻ീന ഔഽറ഻ച്ച്
രഽ ഐച്ഛ഻ഔും ദയവഺയ഻ ത഻രീെടഽക്കഽഔ.

഻ന്ത്഻ച്ചുീഔഺണ്ട്]. ഏത് പഺർ ിട ക്ക ാണ് ന഻ങ്ങൾ ുവഺട്ട് ീ

രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺശ്തും അടയഺളീന്ഫടഽത്തഽഔ
1 ുഔഺണ്ശ്ഖസ്സ് +

5 തുേശ഼യ പഺര്ട്ട഻

2 ബ഻ ീജ പ഻ +

6 മറ്റുള്ളവ........ ( വയക്തമഺക്കഽഔ)

3 ഇടതഽപക്ഷ പഺര്ട്ട഻ഔള്/ ഔമ്മയാണ഻സ്റ്റ് പഺര്ട്ട഻

0 പറയഺനഺവ഻ലല

4 മാന്നഺും മഽന്നണ഻

യ്പതത്?

“രഺജയസവ഻ുശഷത: രഺജയത്ത഻ന്ീറ ഉത്ഭവും/ വുംശ഼യസുംഗും/ വുംശ഼യ ഐഔയും/ ഔഽടഽുംബത്ത഻ന്ീറ ഉത്ഭവും”
അടഽത്ത ു ഺദയും ൂഔഔഺരയും ീ യ്യുന്നത് ഉത്തരും പറയഽന്ന ആളുീട വുംശ഼യ പശ്ചഺത്തലവഽമഺയ഻ അീലലങ്ക഻ല് രഽ വുംശ഼യ
സുംഗും/ സമാഹത്ത഻ന്ീറ ഭഺഖമഺയ഻ര഻ക്കഽന്നത഻ന്ീറ അവുബഺധവഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ടുള്ള രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ
ആശയീത്ത ഔഽറ഻ച്ചഺണ്.

BVQ_28

ദയവഺയ഻ തഺീഴ നല്ഔ഻യ഻ട്ടുള്ളവയ഻ല് ഏത് സുംഗും അീലലങ്ക഻ല് സുംഗങ്ങളുീട ഭഺഖമഺയ഻ര഻ക്കഽന്നതഺയ഻ ന഻ങ്ങള് സവയും
ഔരഽതഽന്നഽീവന്ന് സാ ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔ.
രഽ ഔള്ള഻യ഻ല് മഺശ്തും അടയഺളീന്ഫടഽത്തഽഔ
1 ഹ഻ന്ദഽ: എസ് സ഻ ( പട്ട഻ഔ ജഺത഻/ ദള഻ത്

7 മഽസ്഼ും: മറ്റുള്ളവ

2 ഹ഻ന്ദഽ: എസ് ട഻( പട്ട഻ഔ വര്ഗും)

8 ശ്ഔ഻സ്തയഺന഻ഔള്: ജനറല്

3 ഹ഻ന്ദഽ:  ബ഻ സ഻( മറ്റു പ഻ുന്നഺക്ക സമഽദഺയങ്ങള്)

9 ശ്ഔ഻സ്തയഺന഻ഔള്: മറ്റുള്ളവ

4 ഹ഻ന്ദഽ: ഉയര്ന്ന ഔഽലത്ത഻ീല ഹ഻ന്ദഽക്കള്

10 സ഻ക്കഽഔഺര്: ജനറല്

5 മഽസ്഼ും: ഷ഻യ

11 സഽക്കഽഔഺര്: ദള഻ത്

6 മഽസ്഼ും: സഽന്ന഻

0 മറ്റുള്ളവ-ദയവഺയ഻ ഔാടഽതൽ വയക്തമഺക്കഽഔ

'ന഻ങ്ങളുീട ഖിഹത്ത഻ല് എശ്ത ആളുഔളുണ്ട്''
<TN: ഔഽട്ട഻ഔീളയഽും പ഻ച്ചീവച്ചുനടക്കഽന്ന ഔഽെങ്ങീളയഽും ുവര്ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽന്നത഻നഺയ഻ വയസ്സ് ഉപുയഺഖ഻ക്കഺും- [സ്ഔാള്
ശ്പഺയും]-ന഻ങ്ങളുീട രഺജയത്ത഻ീല ന഻ര്ബന്ധ഻ത വ഻ദയഺഭയഺസത്ത഻ന്ീറ ആരുംഭീത്ത അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻യഺണ് ന഻ര്ണ്ണയ഻ക്കഽന്നത്.
ഇന്ത്യയ഻ല് ശ്പഺഥമ഻ഔ വ഻ദയഺഭയഺസും ആരുംഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള ന഻ര്ബന്ധ഻ത ശ്പഺയും 5 വയസ്സ് ആണ്. അത഻നഺല്, 5 വയസ്സ഻നഽും 17
വയസ്സ഻നഽും ഇടയ഻ലഽള്ളവീര ഔഽട്ട഻ഔളഺയഽും, അുത സമയും, 4 വയസ്സ഻നഽ തഺീഴയഽള്ളവീര ''പ഻ച്ചവച്ചുനടക്കഽന്നവര്'' എന്നഽും
പറയഽന്നഽ.
BVQ_29

ന഻ങ്ങീളയഽും ു

ര്ത്ത് ,ഔഽട്ട഻ഔള് ഉള്ീന്ഫീട എശ്ത ആളുഔള് ീപഺതഽീവ ന഻ങ്ങളുീട ഖിഹത്ത഻ല് ജ഼വ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്?

ദയവഺയ഻ ഇവ഻ീട എഴഽതഽഔ ………………………………………
BVQ_29a

ശ്പഺയപാര്ത്ത഻യഺയ എശ്ത ുപര് ന഻ങ്ങളുീട ഖിഹത്ത഻ല് ജ഼വ഻ക്കഽന്നഽണ്ട് ( 18 വയസ്സുും അത഻നഽ മഽഔള഻ലഽും ശ്പഺയമഽള്ളവര്)?
ദയവഺയ഻ ഇവ഻ീട എഴഽതഽഔ ………………………………………

BVQ_30

5 വയസ്സ഻നഽും 17 വയസ്സ഻നഽും ഇടയ഻ലഽള്ള എശ്ത ഔഽട്ട഻ഔള് ന഻ങ്ങളുീട ഖിഹത്ത഻ല് ജ഼വ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്?
ദയവായി ഇവിപ്പട എഴുതുക ………………………………………

BVQ_31

4 വയസ്സ് വീരയഽള്ള പ഻ച്ചീവച്ചുനടക്കഽന്ന എശ്ത ഔഽെഽങ്ങള് ന഻ങ്ങളുീട ഖിഹത്ത഻ല് ജ഼വ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്?
ദയവഺയ഻ ഇവ഻ീട എഴഽതഽഔ ………………………………………
“'വയക്ത഻പരമഺയ വരഽമഺനും”

BVQ_32

ന഻ഔഽത഻ഔള്ക്കഽും മറ്റുള്ള ഔ഻ഴ഻വഽഔള്ക്കഽും മഽന്പഺയ഻, ന഻ങ്ങളുീട സവന്ത്ും മഺസവരഽമഺനും ശരഺശര഻ എശ്തയഺണ്?
(TN: രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ ഔ഻ഴ഻വഽഔള് ഉത്തരും നല്ഔഽന്നവീര ഒര്മ്മ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ വ഻വരണപരമഺയ ഔഽറ഻ന്ഫ്
ു ര്ക്കഺവഽന്നതഺണ്..)
ദയവഺയ഻ ഇവ഻ീട എഴഽതഽഔ ………………………………………(രാപ) ( ന഻ങ്ങള് റ്റ ഖിഹത്ത഻ലഺണ് ജ഼വ഻ക്കഽന്നീതങ്ക഻ല്) ( ദയവഺയ഻
BVQ_34 -ല് തഽടരഽഔ)

“ഖഺര്ഹ഻ഔ വരഽമഺനും”
ന഻ഔഽത഻ഔള്ക്കഽും മറ്റുള്ള ഔ഻ഴ഻വഽഔള്ക്കഽും മഽന്പഺയ഻, ന഻ങ്ങളുീട ഖിഹത്ത഻ീല ീമഺത്തും മഺസവരഽമഺനും ശരഺശര഻ എശ്തയഺണ്?
(TN: രഺജയത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷമഺയ ഔ഻ഴ഻വഽഔള് ഉത്തരും നല്ഔഽന്നവീര ഒര്മ്മ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ വ഻വരണപരമഺയ ഔഽറ഻ന്ഫ്
ു ര്ക്കഺവഽന്നതഺണ്..)

BVQ_33

ദയവഺയ഻ ഇവ഻ീട എഴഽതഽഔ ………………………………………( രാപ)
ന഻ലവ഻ീല ന഻ങ്ങളുീട ൂവവഺഹ഻ഔന഻ല എന്ത്ഺണ്? (രഽ ഒപ്ഷൻ ത഻രീെടഽക്കഽഔ)

BVQ_34

1 വ഻വഺഹും ീ

യ്പതഽ

5 വ഻ധവ/വ഻ഭഺരയൻ

2 സ഻വ഻ല് പഺര്കട്ട്ണര്കഷ഻ന്ഫ്
3

യ്പത഻ട്ട഻ലല

പങ്കഺള഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് ുവറ഻ട്ടുഔഴ഻യഽന്നഽ (ന഻യമപരമഺയ഻ ഇുന്ഫഺഴഽും
വ഻വഺഹ഻തനഺണ്)

4 പങ്കഺള഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് വ഻വഺഹുമഺ
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6 ഞഺൻ ഇതഽവീര വ഻വഺഹും ീ

നും ുനട഻

ഏത് രഺജയത്തഺണ് ന഻ങ്ങളുീട പ഻തഺവ് ജന഻ച്ചത്?
<ട഻എൻ: 'രഺജയും' എന്നഺൽ ഇവ഻ീട രഺശ്രത്ത഻ീനയഺണ് സാ ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത്, ഉപുദശ഼യ ുമകലഔുളഺ ശ്പുദശങ്ങുളഺ അലല. പ഻തഺവ്
ജന഻ച്ച രഺജയത്ത഻ന്ീറ ുപര് മഺറ഻യ഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ൽ, ജനനസ്ഥലും ഇുന്ഫഺൾ സ്ഥ഻ത഻ീ യ്യുന്ന രഺജയത്ത഻ന്ീറ ുപരഺണ് എഴഽുതണ്ടത്.>
എന്ീറ പ഻തഺവ് ജന഻ച്ചത്……………
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ഏത് രഺജയത്തഺണ് ന഻ങ്ങളുീട അമ്മ ജന഻ച്ചത്?
<ട഻എൻ: 'രഺജയും' എന്നഺൽ ഇവ഻ീട രഺശ്രത്ത഻ീനയഺണ് സാ ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത്, ഉപുദശ഼യ ുമകലഔുളഺ ശ്പുദശങ്ങുളഺ അലല. അമ്മ
ജന഻ച്ച രഺജയത്ത഻ന്ീറ ുപര് മഺറ഻യ഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ൽ, ജനനസ്ഥലും ഇുന്ഫഺൾ സ്ഥ഻ത഻ീ യ്യുന്ന രഺജയത്ത഻ന്ീറ ുപരഺണ് എഴഽുതണ്ടത്.>
എന്ീറ അമ്മ ജന഻ച്ചത്……………

BVQ_37

ന഻ങ്ങൾ തഺമസ഻ക്കഽന്ന ഇടീത്ത ഇന഻ന്ഫറയഽന്നവയ഻ൽ ഏീതങ്ക഻ലഽീമഺന്നഺയ഻ ന഻ങ്ങൾ വ഻ുശഷ഻ന്ഫ഻ക്കഽുമഺ... (രഽ ഒപ്ഷൻ
ത഻രീെടഽക്കഽഔ)
1 വല഻ീയഺരഽ നഖരും

4 രഽ ശ്ഖഺമും

2 വല഻യ നഖരത്ത഻ന്ീറ ശ്പഺന്ത് ശ്പുദശും

5 ശ്ഖഺമത്ത഻ൽ രഽ

3ീ

റ഻യ നഖരും അീലലങ്ക഻ൽ പട്ടണും

ഺും അീലലങ്ക഻ൽ വ഼ട്

