India
ISSP 2014 – Citizenship II
Questionnaire
(Telugu)

ఏది మంచి పౌరున్నగ తీమిిదిదద ఽత్తందనే దాన్నకి సంబంధించి విభినన అభిపరయాల్ునానభ. మీకు వయకితగత్ంగ సంబంధించి, 1 అనగ ఏమాత్రం ముఖయం కన్నది మమియు 7
అనేది అత్యంత్ ముఖయబైనది అనే 1 నఽంచి 7 వరకు సకుల్ుె,ై ఎంత్ ముఖయబైనది:
Q1

ఎపడా ఎన్ననకల్లో ఒటు వేయడం

1

ఏ భాత్రం భుఖ్యమైనది కదఽ

Q2

నఽనల్నన ఎగవేయడాన్నకి ఎననడా రయత్నంచకపో వడం

2

చాలా వయకు భుఖ్యమైనది కదఽ

Q3

ఎల్ో పడు చటటాల్ు మమియు న్నబంధనల్కు కటుాబడి ఉండటం

3

క ంత్ మేయకు భుఖ్యమైనది కదఽ

Q4

రభుత్వం చరయల్ెై దిషా ెటాడం

4

భుఖ్యమైనది లేదా భుఖ్యమైన కదఽ రండా కదఽ

Q5

సమాజిక ల్ేదా మజకీయ అసో సభేషన్ల్ో ల కియ
ి ాత్మకంగ ఉండటటన్నకి

5

క ంత్ మేయకు భుఖ్యమైనది

Q6

ఇత్ర అభిపరయాల్తో రజల్ మీజన్నంగ్ అరథ ం చేసఽకోవడాన్నకి రయత్నంచడం

6

చాలా వయకు భుఖ్యమైనది

7

చాలా భుఖ్యమైనది

8

ఎంక చేసఽకోలేం

Q7

Q8

Q9

కసత ంత్ ఖమీదఽ ఎకుువైనటిక,ీ మజకీయ, నైత్క ల్ేదా మయవరణ కరణాల్ కొరకు
ఉత్త్త
త ల్నఽ ఎంచఽకోవడాన్నకి
ఫటరత్దేశంల్ల మీ కంటే త్కుువ జీవన రమాణ సథభల్ునన వయకుతల్కు సయడటం కొరకు
మిగతా రంచంల్ల మీ కంటే త్కుువ జీవన రమాణ సథభల్ునన వయకుతల్కు సయడటం
కొరకు
అనఽవద గమన్నకల్ు
Q1 ఎన్ననకల్ు అనగ రజా అధికరుల్ కొరకు జమిగేవి అన్న అరథం.

Q2 ఎగవేయడం అనగ చల్నో ంచాల్నసన టటకుసనఽ చల్నో ంచకుండా చటా వయత్మేక మామాల్నఽ అనఽసమించడం అన్న అరథ ం మమియు „„త్ంచఽకోవడం‟‟ అనే అమథన్నన ఇవవదఽ.
Q3 న్నబంధనల్ు అనగ మోజువమీ జీవిత్ంల్ల రత్య క్షంగ అనఽవమితంచబడే చటటాల్నఽ అమల్ు చేసకవటిన్న తల్నయజేసత ఽంది.

Q4 దిషా ెటాడం అనగ రభుత్వం చేయబడుత్తనన చరయల్ు సమైనవి చరయల్ు అన్న ధివీకమించఽకోవడం కొరకు న్నశిత్ంగ దిషా సమించడం అన్న అరథ ం. రభుత్వం అనగ ఎంక
చేయబడడ ల్ేదా ఎంక కన్న మషార అధికరుల్ు అన్న తల్నయజేసత ఽంది „„రభుత్వం‟‟ అన్న అనగ అధికరంల్ల ఉనన పమీా అన్న న్నమిధషాంగ కమకునదఽ.
Q8 & Q9 అనాయయంగ ఉనానభ అంటే జీవించే రమాణాల్ు త్కుువగ ఉనానయన్న అరథ ం.
సమాజంల్ల అనేక గర
ి పల్ునానభ. దిగువ సమరహాల్ు బహరంగ సభల్ు న్నరవహంచడం గుమించి మీరు ఏమనఽకుంటునానరు?

Q10

Q11

Q12

మత్ తీవరవదఽల్ు మజకీయ సమావేశల్నఽ న్నరవహంచడాన్నకి అనఽమత్ంచాల్ా?
బల్ం దావమ రభుతావన్నన కూల్దో యాల్న్న అనఽకునే వయకుతల్ు రజా సమావేశల్ు
న్నరవహంచాల్న్న రజల్ు అనఽకుంటటమ?
ఏదైనా జాత్ ల్ేదా తగకు విరుదధ ంగ క్షపత్ం చాంచే వయకుతల్ు రజా సమావేశల్ు
న్నరవహంచడాన్నకి అనఽమత్ంచాల్ా?

1

లరిని కచ్చిత్ంగ అనఽభతంచాలి

2

ఫహుళ అనఽభతంచరదఽ

3

ఫహుళ అనఽభతంచరదఽ

4

కచ్చిత్ంగ అనఽభతంచరదఽ

8

ఎంచఽకోలేం

అనఽవద గమన్నకల్ు
Q10 మజకీయ తీవరవదఽల్ు అంటే రధాన సరవంత్కి దారంగ మజకీయ విశవసల్నఽ కల్నగిన వయకుతల్ు అన్న అరథ ం. సధారణంగ అంటే, వయకుతల్ు ఈ విశవసల్నఽ కల్నగి
ఉండటబే కకుండా, వరు వటిన్న ఇత్రుల్ెై రుదఽదతారు.
Q12 ఏదైనా అనగ కటి ల్ేదా అంత్కంటే ఎకుువ అన్న అరథం
ఎంత్ త్రచఽగ రజల్ు మజకీయ ల్ేదా సమాజిక చరయల్నఽ తీసఽకోవచఽి రత్దాన్న కొరకు, దయచేస సాచించండి:
~ గడిచిన 12 నల్ల్ కల్ంల్ల వీటిల్ల ఏదైనా విషయాల్నఽ మీరు చేశమ
~ చాల్ా కల్ం కిత్
ి ం మీరు దాన్నన్న చేశమ
~ మీరు చేయల్ేదఽ అభతే త్క చేయవచఽి.
~ ల్ేదా మీరు దాన్నన్న చేయల్ేదఽ మమియు ఎననడా కూడా ఎటువంటి మిసథ త్
 తల్లో మీరు దాన్నన్న చేయరు.
Q13

Q14

క టిషన్ మీద సంత్కం చేయడం
మజకీయ, నైత్క ల్ేదా మయవరణ కరణాల్ కొరకు న్నమిధషా ఉత్త్త
త ల్నఽ బటయ్ కట్ చేయడం,
ల్ేదా ఉదేదశయూరవకంగ కొనఽగోల్ు చేయడం.

Q15

క రదరశనల్ల పల్గానడం

1

గత్ సంవత్సయంలో చేమడం

Q16

క మజకీయ మీటింగ్ ల్ేదా మయలీల్ల పల్గానడం

2

చాలా కలంలో కిత్ం చేమడం

3

చేళనఽ, అయతే త్ృక చేమవచఽి.

Q17

మీ అభిపరయాల్నఽ వయకీతకమించడం కొరకు క మజకీయ నాయకుడు ల్ేదా సవిల్ సమవంట్న్న
కల్వడం, ల్ేదా కల్వడాన్నకి రయత్నంచడం

Q18

సమాజిక ల్ేదా మజకీయ కరయకల్ాం కొరకు డబుునఽ దానం చేయడం ల్ేదా పో గు చేయడం

4

చేయలేదఽ అయతే తప్క చేయవచ్ఽు.

Q19

మీ అభిపరయాల్నఽ వయకత ం చేయడం కొరకు మీడియానఽ సంరదించడం ల్ేదా కన్నంచడం

8

ఎంచఽకోలేనఽ

Q20

ఇంటమనట్ెై మజకీయ అభిపరయాల్ు వయకత ం చేయబడాడభ.

అనఽవద గమన్నకల్ు
13-20కు అవతామిక సమాజిక చరయ అెంటే రజా కరయకిమం, సమాజంల్ల ెదద మిమాణంల్ల ల్ేదా సమాజంల్లన్న కొంత్ ఫటగంెై ఏదైనా రఫటవన్నన చాంచడం కొరకు
ఉదేదశించబడింది.
Q17 సవిల్ సమవంట్ అనే దాన్నన బో క్ సమీవస్ కొరకు త్గిన దం అనఽవదించాల్న. „„బరయమోకిట్‟ అనే దాన్నన ఉయోగించవచఽి.
ఇంటర్వూ చేసక వయకిత గమన్నకల్ు
Q13 నఽంచి Q19 కవేల్ ఇంటమనట్ దావమ చేయబడినటో భతే అవపనఽ వల్ే క ంట్ అవపత్తంది
Q15 ఏదైనా రకం డమాన్నసకారషన్
Q20 బో క్ ల్ేదా రభవేట్ అనే సవఫటవన్నకి వయకీతకరణ
13-20 కొరకు కోడింగ్ కటి కంటే ఎకుువ రత్సందనల్ు ఉననటో భతే, అత్యంత్ త్గిన దాన్నన్న కోడ్ చేయండి.(అంటే సకుల్ుెై ఎడమకు దగా రగ ఉండేద)ి
Q21

మజకీయ వరత ల్ు ల్ేదా సమాచామన్నన పర ందడం కొరకు మీరు ఎంత్ త్రచఽగ టెల్నవిజన్, నాయస్ కరుో, మేడియో మమియు ఇంటమనట్తోసహా మీడియానఽ మీరు
ఉయోగిసత రు?

1

మోజుల్ల అనేకసరుో

5

లరనికి 1-2 రోజులు

2

మోజుకు కుసమి

6

లరనికి 1సరి కంటే త్కుువ

3

వమన్నకి 5-6 మోజుల్ు

7

ఎనూడా కదఽ

4

వమన్నకి 3-4 మోజుల్ు

8

ఎంచఽకోలేభు

సగటున, మీతో జీవించే వయకుతల్తోపటుగ ఎంత్మంది వయకుతల్నఽ మీరు సధారణ న్నదినాల్లో కల్ుసతరు?.
మీరు చాట్ చేస,క మాటటోడే ల్ేదా విషయాల్నఽ చమిించే రత్ కుమితో సహా ముఖాముఖిగ సంరదించడాన్నన బేం ఆసకిత కనరుసతం. ఇది ముఖాముఖి, టెల్నఫో న్
Q22

దావమ,బభల్ దావమ ల్ేదా ఇంటమనట్ దావమ. దయచేస మీకు తల్నసన వయకుతల్నఽ మాత్రబే చేరిండి.
మీ అంచనాకు అత్తయత్త మంగ జత్ అభేయ దిగువ కేటగిమీల్ నఽంచి దయచేస కదాన్నన్న ఎంచఽకోండి. (దయచేస క ఆష న్ ఎంచఽకోండి)

1

0-4 వయకుతల్ు

4

20-49

2

~5-9

5

50 ల్ేదా అంత్కంటే ఎకుువ

3

~10-19

0

ఎంచఽకోల్ేము

వయకుతల్ు కొన్ననసరుో విభినన రకల్ గర
ి పల్ు ల్ేదా అసో సభేషన్ల్కు చందిన వమై ఉంటటరు. రత్ గర
ి ప రకం కొరకు, దయచేస మీరు ఏమిటో సాచించండి :
~ చందడం మమియు చఽరుగా పల్ంచఽకోవడం
~ చందడం మమియు చఽరుగా పల్ంచఽకోకపో వడం
~ కపడు ఉండటం మమియు ఇపడు ఏ మాత్రం కకపో వడం
~ ల్ేదా ఎననడా దాన్నకి చందకపో వడం
Q23

క మజకీయ పమీా

1

చందడం మమియు చఽరుగా పల్ంచఽకోవడం

Q24

టేరడ్యరన్నయన్, బజినస్ ల్ేదా పరర పెషనల్ అసో సభేషన్

2

చందడం అభతే పల్గానకపో వడం

Q25

చర్చి ల్ేదా ఇత్ర మత్రబైన సంసథ

3

కపడు చెందడెం మమియు ఇపడు ఏ మాత్రం కకపో వడం

Q26

ఆటల్ు, ఖాళీ సమయం ల్ేదా సంసుిత్క గర
ి ప

4

ఎననడా చందల్ేదఽ

Q27

మమో సవచింద సంసథ

8

ఎంచఽకోల్ేం

రజాసవమయంల్ల రజల్ హకుుల్కు సంబంధించి విభినన అభిపరయాల్ునానభ. 1 అనగ ఏమాత్రం ముఖయం కన్నది మమియు 7 అనేది అత్యంత్ ముఖయబైనది అనే 1
నఽంచి 7 వరకు సకుల్ుె,ై ఎంత్ ముఖయబైనది:
Q28

పౌరుల్ు అందమికీ కూడా త్గిన జీవన రమాణాల్ుండాల్న

Q29

రభుత్వ అధికరుల్ు బైనామిటీల్ హకుుల్నఽ గ రవించాల్న మమియు సంరక్ించాల్న

1

ఏ భాత్రం భుఖ్యమైనది కదఽ

Q30

రభుత్వ న్నరణ యాల్ు తీసఽకోవడంల్ల ఆ వయకుతల్కు మమిన్నన అవకశల్ు ఇవవల్న.

2

చాలా వయకు భుఖ్యమైనది కదఽ

Q31

రభుత్వ చరయల్నఽ వయత్మేకించడంల్ల ఆ వయకుతల్ు పౌర సహాయ న్నమకరణల్ల పల్గానవచఽి

3

క ంత్ మేయకు భుఖ్యమైనది కదఽ

Q32

ఎల్ాంటి మిసథ త్
 తల్లోనైనా ఆ రభుతావల్ు రజాసవమయ హకుుల్కు మమయద ఇవవల్న.

4

భుఖ్యమైనది లేదా భుఖ్యమైన కదఽ రండా కదఽ

Q33

తీవరబైన నేమల్ు చేసన వయకుతల్ు త్మ పౌర హకుుల్నన కోల్లతారు

5

క ంత్ మేయకు భుఖ్యమైనది

6

చాలా వయకు భుఖ్యమైనది

Q34

పౌరుల్ు కకుండా దేశంల్ల దీరఘకల్ం న్నవసంచే వమిక,ి దేశం జాతీయ ఎన్ననకల్లో ఒటు
చేసకందఽకు హకుు ఉండాల్న

Q35

ఆ పౌరుల్కు ఒటు వేయవదద న్న చక హకుు ఉంది

7

చాలా భుఖ్యమైనది

Q36

రత్ కుమికీ కూడా ఆమోగయ సంరక్షణ కల్నంచాల్న

8

ఎంక చేసఽకోలేం

అనఽవద గమన్నకల్ు
Q29 రభుత్వ అధికరల్ు అనగ రజా అధికరుల్ు. అంటే ఎంక కబడడ మమియు ఎంక కన్న వరు (అన్నగ ఉదో యగుల్ు).
Q29 షమాజెంలో రహమి షెంఖ్య తక్కుఴగహ ఉెండే గ్ర
ూ ులన఼ బైనామిటీలకగహ ేమ్ుెంటారు మమియు రత్ేయక్ెంగహ వూదధ ఴహెంచాయౌషన అఴషరెం ఉననరహమిగహ తరచ఼గహ
గ్ుమితెంచబడత్ారు .
Q32 రభుతఴెం మహశ్రెం ూమితగహ ఉక్రణెంగహ ేమ్ుెంటారు
దిగువ అంశల్తో మీరు అంగీకమిసత మ, అంగీకమించమ అనేదాన్నన్న దయచేస కమకునండి:
Q37

Q38

Q39

Q40

రబుత్వం ఏమి చేసా ఽందో దానికి గురించ్చ నేనఽ ఏమి చృకపో వడానిూ రజలు ఇషటడతాయు.
నేనఽ ఏమి ఆలోచ్చంచడానికి ఇషటడతాననే దాని గురించ్చ రబుత్వం ట్ట ంచఽకుంట ందని నేనఽ
భావంచడం లేదఽ
భాయత్దేశం ఎదఽర్ుంట నూ భుఖ్యమైన రజకీమ సభసయల గురించ్చ నాకు చకుట్
అవగహన ఉనూదని నేనఽ భావసఽానాూనఽ.

1

ఫలంగ అంగీకరిసా నఽ

2

అంగీకరిసా నఽ

3

అంగీకరించడం లేదా అంగీకరించకపో వడం రండా కదఽ

4

అంగీకరించడం లేదఽ

రజకీమాలు భరిము రబుత్వం గురించ్చ నా కంటే భాయత్దేశంలో ఉనూ చాలా భంది రజలకు 5

ఫలంగ అంగీకరించనఽ

భరింత్ వలేచన ఉందని నేనఽ భావసఽానాూనఽ.

ఎంచఽకోలేం

8

అనాయయం ల్ేదా హాన్నకరబైనదిగ మీరు ఫటవించే క చటటాన్నన పరో బంట్ మిగణనల్లకి తీసఽకుంటుందన్న ఫటవించండి.
అట వంట్ రివి త
 ఉత్ృనూం అయనటల యతే, దాని గురించ్చ మీయు సవంత్ం లేదా ఎవరితోనైనా
Q41

Q42

1

ఎకుువగ అవకశం ఉంది

అవకశం ఉంది?

2

చాలా వయకు అవకశం ఉంది

మీయు అట వంట్ చయయలకు ఉకరమించ్చనటల యతే, మీ డిభాండలెై పయల మంట్ దిఴట

3

ెదీగ ఉండకపో వచఽి

సరించే సంభావయత్ ఎంత్ వయకు ఉంది?

4

ఏ భాత్రం ఉండకపో వచఽి

8

ఎంచఽకోలేనఽ

కలివ చయయలకు ఉకరమించడానికి, మీయు ఏదైనా చేమడానికి రమతూంచడానికి ఎంత్

Q43

మజకీయాల్లో మీరు వయకితగత్ంగ ఏమిటో చడాన్నకి మీరు ఎంత్ ఆసకిత కల్నగి ఉంటటరు?

1

చాలా ఆసకిా ఉంది

4

ఏభాత్రం ఆసకిా లేదఽ

2

సధాయణ ఆసకిా ఉంది

8

ఎంచఽకోలేనఽ

3

చాలా ెదీగ ఆసకిా లేదఽ

Q44

మజకీయాల్లో వయకుతల్ు కొన్ననసరుో ల్ెఫ్టా మమియు మైట్ అన్న మాటటోడుత్ూ ఉంటటరు 0 అనగ ల్ెఫ్టా మమియు 10 అనగ మైట్ అనే 0 నఽంచి 10 వరకు సకుల్ుెై మిమమల్నన మీరు
ఎకుడ ఉంచఽకుంటటరు?
ఎడమ
0
10

1

కుడి
2

3

4

5

6

7

8

98

ఎంచఽకోలేనఽ

1

ఫలంగ అంగీకరిసా నఽ

2

అంగీకరిసా నఽ

3

అంగీకరించడం లేదా అంగీకరించకపో వడం రండా కదఽ

4

అంగీకరించనఽ

5

ఫలంగ అంగీకరించనఽ

8

ఎంచఽకోలేం

9

దిగువ అంశల్తో మీరు అంగీకమిసత మ, అంగీకమించమ అనేదాన్నన్న దయచేస కమకునండి:

Q45

Q46

Q47

రబుత్వంలో ఉనూ వయకుాలు ఏది సరైనదో అది చేమాలని చాలాసయుల భనం వశవవసా ం.

చాలా భంది రజకీమా నామకులు కేవలం త్భకు వయకిాగత్ంగ లబ్ధు కలిగించే నఽలు
భాత్రమే చేసా యు

వమికి అవకశం ఉననటో భతే, వరు మీ ెై ఆధిత్యం వహంచడాన్నకి రయత్నసతరన్న మీరు ఫటవిసతమ ల్ేదా వరు న్నష్క్ికంగ ఉండటటన్నకి రయత్నసతరన్న మీరు ఎంత్
త్రచఽగ అనఽకుంటునానమ?

1

దాదాుగ అనిూ సభమాలోల ఆధిత్యం వశంచడానికి రమతూసాయు

4

2

చాలా సభమాలోల ఆధిత్యం వశంచడానికి రమతూసాయు

8

3

చాలా వయకు నిష్ృక్షికంగ ఉండటానికి రమతూసాయు

Q48

ఎంచఽకోలేం

అనఽకుంటటమ?
వయకుాలు దాదాుగ అనిూ సభమాలోల వశవవంచవచఽి

4

2

వయకుాలనఽ జాగరత్ాగ వశవవంచవచఽి

8

Q49

రమతూసాయు

సధారణంగ మాటటోడినటో భతే, చాల్ా వరకు వయకుతల్నఽ విశవసంచవచాి ల్ేదా వయకుతల్తో వయవహమించేటపడు అత్యంత్ జాగిత్తగ ఉండాల్నసన అవసరం ఉందన్న

1

3

దాదాుగ అనిూ సభమాలోల నిష్ృక్షికంగ ఉండటానికి

వయకుాలతో వయవహరించేటుృడు మీయు దాదాుగ అనిూసభమాలోల
అత్యంత్ జాగరత్ాగ ఉండాలిసన అవసయం లేదఽ.
ఎంచఽకోలేం

వయకుాలతో వయవహరించేటుృడు మీయు సధాయణంగ అత్యంత్ జాగరత్ాగ ఉండాలిసన అవసయం
లేదఽ.
మీరు మీ సకనహత్తల్ు, బంధఽవపల్ు, ల్ేదా తోటి కమిమకుల్తో కల్నసన.డు, మీరు మజకీయాల్ గుమించి ఎంత్ త్రచఽగ చమిిసతరు?

1

త్యచఽగ

4

ఎనూడా కదఽ

2

క నిూసయుల

8

ఎంచఽకోలేనఽ

3

అయుదఽగ

Q50

మజకీయాల్ గుమించి క బల్బైన అభిపరయం ఉననపడు, మీ అభిపరయాల్నఽ ంచఽకోవడం కొరకు మీ సకనహత్తల్ు, బంధఽవపల్ు ల్ేదా తోటి కమిమకుల్నఽ మీరు ఎంత్
త్రచఽగ ంచడాన్నకి రయత్నసతరు?

1

త్యచఽగ

4

ఎనూడా కదఽ

2

క నిూసయుల

8

ఎంచఽకోలేనఽ

3

అయుదఽగ
ఫటరత్దేశంల్ల మజకీయాల్ గుమించి మాటటోడుత్ూ, దిగువ అంశల్తో మీరు అంగీకమిసత మ, అంగీకమించమ అనేదాన్నన్న దయచేస కమకునండి:

Q51

Q52

రజలు రజకీమాలోల పలృంచఽకోవడం క యకు రజకీమ క్షాలు రజలిూ పో ర త్సశంచాలి

రజకీమ క్షాలు ఓటయల కు నిజమైన పలవ఼ అవకళలనఽ ఇవవదఽ

1

ఫలంగ అంగీకరిసా నఽ

2

అంగీకరిసా నఽ

3

అంగీకరించడం లేదా అంగీకరించకపో వడం రండా కదఽ

4

అంగీకరించనఽ

5

ఫలంగ అంగీకరించనఽ

8

ఎంచఽకోలేనఽ

Q53

భుఖ్యమైన రజకీమ రశూలనఽ నియణ యంచడానికి రిపరండమ్లు అనేవ భంచ్చ భాయగ ం.

Q54

ఫటరత్దేశంల్ల జమిగిన 2014 ల్లక్సభ ఎన్ననకల్ గుమించి ఆల్లచించినటో భతే, క ంటింగ్ మమియు ఒటో నఽ మిపో ర్చా చేయడంల్ల ఎంత్ న్నజాభతీగ జమిగింది?

1

చాలా నిజాయతీగ

4

క ంత్మేయకు నిజాయతీగ లేకపో వడం

2

క ంత్ మేయకు నిజాయతీగ

5

చాలా వయకు నిజాయతీగ లేకపో వడం

3

నిజాయతీ లేదా నిజాయతీగ లేకపో వడం రండు లేదఽ

8

ఎంచఽకోలేనఽ

Q55

ఫటరత్దేశంల్ల జమిగిన 2014 ల్లక్సభ ఎన్ననకల్ గుమించి ఆల్లచించినటో భతే, అభయరుథల్ు మమియు పమీాల్ు రచారం చేయడాన్నకి సంబంధించిన అవకశల్ు బేరకు
న్నష్క్ికంగ ఉనానభ?

1

చాలా నిష్ృక్షికంగ ఉనాూయ.

4

క ంత్ మేయకు నిష్ృక్షికంగ లేవు

2

క ంత్ మేయకు నిష్ృక్షికంగ ఉనాూయ.

5

చాలా వయకు నిష్ృక్షికంగ లేవు

3

నిష్ృక్షికంగ లేదా నిష్ృక్షకంగ రండా లేవు

8

ఎంచఽకోలేనఽ

Q56

ఫటరత్దేశంల్ల రజా సకవ గుమించి ఆల్లచిసా
త , రజల్కు సకవ చేయడం గుమించి ఎంత్ వరకు అంకిత్ఫటవం ఉంది?

1

చాలా మేరకు అంకిత్ భావం

4

ఏభాత్రం అంకిత్ భావం లేదఽ

2

క ంత్ మేయకు అంకిత్భావం

8

ఎంచఽకోలేనఽ

3

చాలా వయకు అంకిత్భావం లేదఽ

Q57

ఫటరత్దేశంల్లన్న రజా సకవల్ల అవినీత్ ఎంత్ బేరకు విసత మించిదన్న మీరు ఫటవిసఽతనానరు.

1

ఎవయూ నిభగూం కలేదఽ

4

చాలాభంది వయకుాలు ఇమిడి ఉనాూయు

2

త్కుువ సంఖ్యలో రజలు నిభగూం అమాయయు

5

దాదాుగ రత ఒకుయూ నిభగూం అమాయయు

3

రిమిత సంఖ్యలో రజలు నిభగూం అమాయయు

8

ఎంచఽకోలేనఽ

ముత్త ం మీద 0 అనాన బటగ చడడ గ మమియు 10 అనగ బటగ మంచి అనే 0 నఽంచి 10 సకుల్ు మీద.
0
Q58

ఇుృడు భాయత్దేశంలో రజాసవభం ఎంత్ ఫాగ నిచేసా ఽంది?

చాలా చడడ గ

1
2
3
4

Q59

భరిము 10 సంవత్సరల కిత్
ర ం? అుృడు భాయత్దేశంలో రజాసవభం ఎంత్ ఫాగ

5

నిచేసా ఽంది?

6
7
8

Q60

ఇృట్ నఽంచ్చ 10 సంవత్సరలోల ఏవధంగ ఉంట ంది? భాయత్దేశంలో రజాసవభం ఎంత్

9

ఫాగ నిచేసా ఽందని మీయు భావసాయు?

10

చాలా ఫాగ

98

ఎంక చేసఽకోలేం

అనఽవదం నోట్స
Q56-Q57 బో క్ సమీవస్ అనేది రభుత్వ అధికరుల్ కొరకు ఉయోగించే త్గిన దం దావమ అనఽవదించాల్న (17ల్ల నోట్న్న చాడండి) „„బరయమోకిస఼‟ అనే దాన్నన
ఉయోగించవచఽి.
ఐచిికం
సగటున, మీరు ఎంత్ త్రచఽగ:
Q61

Q62

Q63

Q64

లరాతరకలో రజకీమ లయా లు చదవడం

టెలివజన్ెై రజకీమ లయా లు చాడటం

రేడియోలో రజకీమ లయా లు వనడం

రజకీమ లయా లు లేదా సభాచాయం ప ందడం క యకు ఇంటరూట్ ఉయోగించడం

1

రోజులో అనేకసయుల

2

రోజుకు ఒకుసరి

3

లరనికి 5-6 రోజులు

4

లరనికి 3-4 రోజులు

5

లరనికి 1-2 రోజులు

6

లరనికి 1సరి కంటే త్కుువ

7

ఎనూడా కదఽ

8

ఎంక చేసఽకోలేం

ఫౌగోళిక్ెం
"రతిరహది యొక్ు యౌెంగ్ తుమహారణ"
BVQ_01.

యౌెంగ్ తుమహారణ, మీరు…
1 మగ
2 ఆడ
"రతిరహది యొక్ు ఴయష఼ష"

BVQ_02

మీరు ఎుడు ుటా్రు? (దయచేస, మీరు ుటట్ న షెంఴతషమహతున రహరయెండి (నాలకగ్ు షెంఖ్యలన఼ రహడెండి).
……………/………………/………………/…………………..

"ళుదయ I:తృహఠఱహల షెంఴతషమహలక"
్ైమ
ర మర మమియు స్క్ెండమర తృహఠఱహల, యరతుఴమివటట మమియు ఇతర తృో స్ట్ -స్క్ెండమర ళుదయ, మమియు ూమిత షమయెంలో చేసన రొకైశనల్ శిక్షణక్క షెంబెంధిెంచినళు
క్లకుకొతు , కహతు అతున షెంఴతషమహలక క్లకుక్కతు కహద఼. ఒక్రేళ రషత ఼తెం మీరు చద఼ఴుతుననటల భత్ే , ఇెంకహ ఎతున షెంఴతషమహలక డుతుెందో చద఼ఴు ూమిత
కహఴడాతుకి అది క్ూడా క్లకుకోరహయౌ .
ఎతున షెంఴతషమహలక (ూమిత షమయాతుకి షమిడా) మీరు ఈ ళుదయలో ఉనానరు?
అతున తృహరథమిక్ మమియు ఉననత తృహఠఱహల, ళువఴళుదాయలయ మమియు .హెచ్.డి. ళుదయ మమియు ూమిత షమయెం ఴాతిత శిక్షణ చేరచెండి, కహతూ ునమహఴాతెం షెంఴతషమహల
క్యౌ. మీరు ళుదయ లో రషత ఼తెం, మీరు ఇటటఴరక్క ూమిత షెంఴతషమహల షెంఖ్య లెకిుెంు.

BVQ_03.

దయచేస ఎన్నన సంవతసరలో వ్ాయండి
0 నాకు ఎటువంటి పఠశల లేదఽ
"దేవెంలోనే ఎక్కుఴ డిగరూ తు ూమిత చేసన చద఼ఴు చెండి"
మీరు చద఼ఴులో ఎక్కుఴ స్హాభతు ూమిత చేసెంది చెండి? మీరు ూమిత చేసన అధిక్ స్హాభ తరగ్తి/డిగరూ గ్ుమిెంచి బెం త్లకష఼కోరహలతు అన఼క్కెంటునానెం.

BVQ_04

సధించ్చన అత్యధిక వదాయ డిగీర లరమండి, వవయణ......(సధించ్చన అనగ – రేసృనడ ంటల చ్చవరిగ చదివన త్యగత / పఠళల / కఱాళల )
"రషత ఼తెం, అుడఽ, లేదా ఎుడఽ చయౌల ెంు తు లేద఼"
తు అెంటే దాతు అరా ెం ఆదాయెం ఴచేచది అతు, ఒక్ ఉదో యగి , ఒక్ స్ ెంత రహయతృహమి లేదా మీ క్కటుెంబ రహయతృహరెంలో తు చేయుట, అది క్ూడా రహరతుకి ఒక్ స్హమి . ఒక్రేళ
మీరు రషత ఼తెం చయౌల ెంు తు చేయక్తృో త్ే ఎెంద఼క్ెంటే ఏదరనా జబుు చేసనా/రషఽతి స్లఴు/ఖ్ాళిగహ ఉనాన/స్్రైక్స లక గహతు ఇెంకహ., దయచేస మీ తు యొక్ు స్హధారణ
మిసా త
 ులన఼ ళుఴమిెంచెండి .
రషత ఼తెం మీరు చయౌల ెంు మీద తు చేషత ఼నానమహ, గ్తెంలో మీరు చయౌల ెంు తు చేస ఉనానమహ, లేక్ మీరు ఎుడు చయౌల ెంు తు చయయలేదా?

BVQ_05

దయచేస రతి ఒక్ు లెరన఼లో ఒక్ బాక్సష న఼ టటక్స చేయెండి .
1 నేనఽప్ాసు ఽతం చెల్లంప్ు ప్న్నలో ఉనాననఽ (దయచేస BVQ_06తో కొనసగంచ్ండి)

2

3

నేనఽ ఎప్ుడు చెల్లంప్ు ప్న్న చెయయలేదఽ (దయచేస BVQ_14తో
కొనసగంచ్ండి)

నేనఽ ప్ాసు ఽతం చెల్లంప్ు ప్న్నలో లేనఽ కన్న నేనఽ గతంలో చెల్లంప్ు ప్న్న చేస ఉనాననఽ
(దయచేస BVQ_07తో కొనసగంచ్ండి)
రహరెంలో ఎతున గ్ెంటలక తు చేఱహరు

BVQ_06

ముతత ెం మీద, ఎతున గ్ెంటలక, స్హధారణెంగహ ఒక్ రహరెంలో మీరు చయౌల ెంు తు చేఱహరు, ఓఴర్ టరెం క్ూడా క్లకుకొతు? (మీరు మీ యజమాతు క్నాన ఎక్కుఴ తు
చేసనటల భత్ే, లేదా మీరు ఇదా రూ ఉదో యగ్ష఼తలకగహ లేదా స్ ెంత రహయతృహరష఼తలకగహ గహతు ఉెంటే, దయచేస ఎతున తు గ్ెంటలక ఉనానయో లెకిుెంచెండి.) ("రతిమోజు" అతు అడిగి
దాతుతు 7/6/5 త్ో హెచచరేయెండి)
దయచేస వ్ాయండి.
ముతు ం మీద నేనఽ.......................................................... గంటలు వ్రంలో, ఓవర్ టం కలుప్ుకొన్న ప్న్న చేశనఽ.
"ఉదో యగ్ష఼తల మధయ షెంబెంధాలక"
(ఒక్ రేళ మీరు ఒక్ యజమాతు క్నాన ఎక్కుఴ మెంది దగ్గ ర తుచేసేత , లేదా మీరు ఇదా రూ ఉదో యగ్ష఼తలకగహ లేదా స్ ెంత రహయతృహరష఼తలకగహ గహతు ఉెంటే దయచేస మీ
ముఖ్య ఴాతిత తు ళుఴమిెంచెండి . ఒక్ రేళ మీరు మిటరర్ అభనా లేదా రషత ఼తెం తు చేయక్ తృో భనా , దయచేస మీరు మీ ఆఖ్మి ముఖ్య ఴాతిత తు ళుఴమిెంచెండి .)

BVQ_07

ఒక్రేళ మీరు ఉదో యగ్ెం చేసనా, స్ ెంత రహయతృహరెం అభనా, లేదా మీ క్కటుెంబ రహయతృహరెంలో తు చేసనా?
(TN: దేవరహళీ దాలక అెంటే ’రేతను ఉదో యగి ’ లేదా ’రేతను తు చేయు రహరు’ అనే దాతుకి అరా ెం ఴచేచలా ఇక్ుడ "ఉదో యగి " అతు చతృహరు . స్ ెంత రహయతృహరెం అెంటే
’పరలానషరుల , ’స్ ెంత తృర ప్శనల్ష మమియు ఇతర రతిరహద఼లక రహమి స్ ెంత ఖ్ాత్ాత్ో తు చేయురహరు .)
దయచేస రతి ఒక్ు లెరన఼లో ఒక్ బాక్సష న఼ టటక్స చేయెండి .
1 ఒక ఉద్యయగ

3 ఉద్యయగులు ఉండి స ంత వ్యపరం

2 ఉద్యయగులు లెకుండా స ంత వ్యపరం

4 కుటుంబ వ్యపరంలో ప్న్న చేయడం

"స్ ెంత-రహయతృహరెం ఉెంటే ఎెంత మెంది ఉదో యగ్ులక ఉనానరు"
BVQ_08

మీరు కహక్కెండా ఎెంత మెంది ఉదో యగ్ులక ఉనానరు? (BVQ_07 లో ఎఴమైత్ే ఆశ న్ 3 తు దాటరేస్త హమో రహమితు మాతరబ అడగ్ెండి)
దయచేస వ్ాయండి
……………………….. ఉద్యయగులు
"ఇతర ఉదో యగ్ులన఼ షఽర్ రరజ్ చేయడెం"

BVQ_09

మీరు ఇతర ఉదో యగ్ులన఼ షఽర్ రరజ్ చేస్త హమహ?
(TN: షఽర్ ళుజన్ అెంటే ఒక్ నాయక్తఴ లక్షణాలన఼ క్యౌగి ఉెండి తు చేసే రహళళ మీద బాధయతత్ో ఉెండాయౌ.)
దయచేస రతి ఒక్ు లెరన఼లో ఒక్ బాక్సష న఼ టటక్స చేయెండి .
1 అవునఽ (దయచేస bvq_10తో కొనసగంచ్ండి)
2 కదఽ
"రేమై ఇతర ఉదో యగ్ులన఼ షఽర్ రరజ్ చేయు రహమి షెంఖ్య"

BVQ_10

ఎెంతమెంది ఇతర ఉదో యగ్ులన఼ షఽర్ రరజ్ చేస్త హరు
దయచేస వ్ాయండి
……………………….. ఉద్యయగులు.
"షెంషా ఏ రకహతుకి చెందినది, బ్లలక్స/్ైర
ర ేటు"

BVQ_11

మీరు లాఫాేక్ష క్యౌగిన షెంషా లో తు చేషత ఼నానమహ లేక్ లాఫాేక్ష లేతు షెంషా లో తు చేషత ఼నానమహ?
(TN: ఒక్రేళ అఴషరెం అభత్ే , బ్లలక్స లేదా ్ైర
ర ేటు యజమాన఼ల ఉదాసరణలత్ో షహా ళుఴరణ ఇఴఴెండి )
దయచేస రతి ఒక్ు లెరన఼లో ఒక్ బాక్సష న఼ టటక్స చేయెండి .
1 నేనఽ లాభాపేక్ష కల్గన సంసథ లో ప్న్న చేసు ఽనాననఽ
2 నెనఽ లాభాపేక్ష లేన్న సంసథ లో ప్న్న చేసు ఽనాననఽ
"షెంషా ఏ రకహతుకి చెందినది, బ్లలక్స/్ైర
ర ేటు"

BVQ_12

మీరు బ్లలక్స/్ైర
ర ేటు యజమాతు దగ్గ ర తు చేషత ఼నానమహ?
(TN: ఒక్రేళ అఴషరెం అభత్ే , బ్లలక్స లేదా ్ైర
ర ేటు యజమాన఼ల ఉదాసరణలత్ో షహా ళుఴరణ ఇఴఴెండి )
దయచేస రతి ఒక్ు లెరన఼లో ఒక్ బాక్సష న఼ టటక్స చేయెండి .
1 ప్బ్లలక్ యజమాన్న
2 ప్ైవ్ేటు యజమాన్న
"ఴాతిత ISCO 1988"

BVQ_13a మీ ఴాతిత ఏమిటట - అెంటే మీ ముఖ్య ఴాతిత యొక్ు ్రు ఏమిటట? (దయచేస ూమితగహ అరా ెం అభయయలా ళుఴమిెంచెండి)
నా విత్తు ............................................................................................................................
BVQ_13b మీ ముఖ్య ఴాతిత లో, మీక్క ఉనన షమయెంలో మీరు ఎటుఴెంటట కహరయక్లాతృహలక చేసేరహరు? (దయచేస ూమితగహ అరా ెం అభయయలా ళుఴమిెంచెండి)
దయచేస ఇకకడ వ్ాయండి ………………………………………

BVQ_13c

మీరు తు చేసే క్ెంతూ/షెంషా లో ఏమి తయామర కొరక్క మీరు తుచేషత ఼నానరు - అెంటే మీరు తు చేసే రదేవెంలో ఏ రక్బైన ఉతతిత /తు చేయుట/క్క షెంబెంధిెంచినళు
తయారు చేస్త హరు? (దయచేస ూమితగహ అరా ెం అభయయలా ళుఴమిెంచెండి)
దయచేస ఇకకడ వ్ాయండి ………………………………………
"ముఖ్య మిసా తి
 "
మీ యొక్ు రషత ఼త మిసా తి
 లో మీక్క మెంచిగహ ఉెండడాతుకి ఈ కిెంూ ది రహటటలో ఏది ళుఴమిస్త హరు?

BVQ_14

మీరు రషత ఼తెం జబుుత్ో/రషఽతి స్లఴు/ఖ్ాళీగహ/స్్రైక్స ఴలన గహతు తుచేయక్తృో భనటల భత్ే... దయచస మీ తు యొక్ు స్హధారణ సాతి తు త్యౌయజయెండి.
దయచేస రతి ఒక్ు లెరన఼లో ఒక్ బాక్సష న఼ టటక్స చేయెండి .
1

చెల్లంప్ు ప్న్నలో (ఒక ఉద్యయగగ, స ంత వ్యపరగ, లేద్ా మీ స ంత కుటుంబం కోసం ప్న్న
చేసే వ్యపరగ)

2 ఉద్యయగం లేదఽ ఉద్యయగం చ్ాసఽకుంటునాననఽ

3

చ్దఽవుకుంటునాననఽ (యజమాన్న చెల్లంచ్ఽటలేదఽ), పఠశలలో/ళుద్ాయరథ /ఖాళీగ
ఉననప్ుడు

6 రటర్్

7

ఇంటి ప్న్న చేసఽకుంటూ, ఇలుల చ్ాసఽకుంటూ, పలలలు లేద్ా ఇతర
వయకుులనఽ చ్ాసఽకొనఽట

9 ఇతరములు

4 అప్ాంటీస్ లేద్ా టైనీ
5 ప్ూరు గ జబుుతో ఉండడం లేద్ా ఇతర లోపలు
"ఒకై ఫాగ్స్హఴమిత్ో ఉెండుట"
మీరు జీళుత ఫాగ్స్హఴమితు గహతు లేదా ఒకై ఫాగ్స్హఴమి గహతు ఉెంటే క్న఼క్, మమియు, ఒక్రేళ అఴున఼ అభత్ే ఇెంటటలో మీ ఫాగ్ెం ఎెంత?

BVQ_15

(TN: దేవరహళీ దాలలో అెంటే 'కహమన్ లా స్పస్ట' (జిబ్ల) లేదా (డిఇ) తు తక్కెండా రహడత్ారు ఎెంద఼క్ెంటే 'ష్ డీ ఫాగ్స్హఴమి ' అనే దాతుకి అమహాతున త్యౌయజైయడాతుకి )
దయచేస రతి ఒక్ు లెరన఼లో ఒక్ బాక్సష న఼ టటక్స చేయెండి .
1

అవునఽ, నాకు భారయ/భరు ఉనానరు మరయు ఇంటిలో భాగం ప్ంచ్ఽకుంటాము (దయచేస
bvq_16త్ో కొనస్హగిెంచెండి)

2

అవునఽ, నాకు భారయ/భరు ఉనానరు మరయు ఇంటిలో భాగం ప్ంచ్ఽకోము (దయచేస
bvq_16త్ో కొనస్హగిెంచెండి)

3

లేదఽ, నాకు భారయ/భరు ఎవరూ లేరు (దయచేస bvq_22త్ో
కొనస్హగిెంచెండి)

"ఫాగ్స్హఴమి-ఫారయ/భరత : రషత ఼తెం, అుడఽ, లేదా ఎుడఽ చయౌల ెంు తు లేద఼"
తు అెంటే దాతు అరా ెం ఆదాయెం ఴచేచది అతు, ఒక్ ఉదో యగి , ఒక్ స్ ెంత రహయతృహమి లేదా మీ క్కటుెంబ రహయతృహరెంలో తు చేయుట, అది క్ూడా రహరతుకి ఒక్ స్హమి . ఒక్రేళ
మీరు రషత ఼తెం చయౌల ెంు తు చేయక్తృో త్ే ఎెంద఼క్ెంటే ఏదరనా జబుు చేసనా/రషఽతి స్లఴు/ఖ్ాళిగహ ఉనాన/స్్రైక్స లక గహతు ఇెంకహ., దయచేస మీ తు యొక్ు స్హధారణ
మిసా త
 ులన఼ ళుఴమిెంచెండి ..
రషత ఼తెం మీ ఫాగ్స్హఴమి-ఫారయ/భరత చయౌల ెంు మీద తు చేషత ఼నానమహ, గ్తెంలో మీరు చయౌల ెంు తు చేస ఉనానమహ, లేక్ మీరు ఎుడు చయౌల ెంు తు చయయలేదా?

BVQ_16

దయచేస రతి ఒక్ు లెరన఼లో ఒక్ బాక్సష న఼ టటక్స చేయెండి .
1 అతడు/ఆమె ప్ాసు ఽతం చెల్లంప్ు ప్న్నలో ఉనాననఽ (దయచేస BVQ17త్ో కొనస్హగిెంచెండి)

2

3

అతడు/ఆమె ఎప్ుడు చెల్లంప్ు ప్న్న చెయయలేదఽ (దయచేస
BVQ21త్ో కొనస్హగిెంచెండి)

అతడు/ఆమె ప్ాసు ఽతం చెల్లంప్ు ప్న్నలో లేనఽ కన్న నేనఽ గతంలో చెల్లంప్ు ప్న్న చేస
ఉండలేదఽ (దయచేస BVQ18త్ో కొనస్హగిెంచెండి)
" ఫాగ్స్హఴమి-ఫారయ/భరత : రహరెంలో ఎతున గ్ెంటలక తు చేఱహరు"

BVQ_17

ముతత ెం మీద, ఎతున గ్ెంటలక, స్హధారణెంగహ ఒక్ రహరెంలో మీ ఫాగ్స్హఴమి-ఫారయ/భరత చయౌల ెంు తు చేఱహరు, ఓఴర్ టరెం క్ూడా క్లకుకొతు? (మీరు మీ యజమాతు క్నాన
ఎక్కుఴ తు చేసనటల భత్ే, లేదా అతడు/ఆబ ఇదా రూ ఉదో యగ్ష఼తలకగహ లేదా స్ ెంత రహయతృహరష఼తలకగహ గహతు ఉెంటే, దయచేస ఎతున తు గ్ెంటలక ఉనానయో లెకిుెంచెండి.)
("రతిమోజు" అతు అడిగి దాతుతు 7/6/5 త్ో హెచచరేయెండి)
దయచేస రహరయెండి.
ముతత ెం మీద అతడు/ఆబ.......................................................... గ్ెంటలక రహరెంలో, ఓఴర్ టరెం క్లకుకొతు తు చేఱహన఼.

"ఫాగ్స్హఴమి-ఫారయ/భరత : ఉదో యగ్ష఼తల మధయ షెంబెంధాలక"
(ఒక్ రేళ అతడు/ఆబ ఒక్ యజమాతు క్నాన ఎక్కుఴ మెంది దగ్గ ర తుచేసేత , లేదా అతడు/ఆబ ఇదా రూ ఉదో యగ్ష఼తలకగహ లేదా స్ ెంత రహయతృహరష఼తలకగహ గహతు ఉెంటే
దయచేస అతడు/ఆబ ముఖ్య ఴాతిత తు ళుఴమిెంచెండి . ఒక్ రేళ అతడు/ఆబ మిటరర్ అభనా లేదా రషత ఼తెం తు చేయక్ తృో భనా , దయచేస మీరు అతడు/ఆబ ఆఖ్మి
ముఖ్య ఴాతిత తు ళుఴమిెంచెండి .)
ఒక్రేళ మీ ఫాగ్స్హఴమి-ఫారయ/భరత ఉదో యగ్ెం చేసనా, స్ ెంత రహయతృహరెం అభనా, లేదా మీ క్కటుెంబ రహయతృహరెంలో తు చేసనా?

BVQ_18

(TN: దేవరహళీ దాలక అెంటే ’రేతను ఉదో యగి ’ లేదా ’రేతను తు చేయు రహరు’ అనే దాతుకి అరా ెం ఴచేచలా ఇక్ుడ "ఉదో యగి " అతు చతృహరు . స్ ెంత రహయతృహరెం అెంటే
’పరలానషరుల , ’స్ ెంత తృర ప్శనల్ష మమియు ఇతర రతిరహద఼లక రహమి స్ ెంత ఖ్ాత్ాత్ో తు చేయురహరు .)
దయచేస రతి ఒక్ు లెరన఼లో ఒక్ బాక్సష న఼ టటక్స చేయెండి .
1 ఒక ఉద్యయగ

3 ఉద్యయగులు ఉండి స ంత వ్యపరం

2 ఉద్యయగులు లెకుండా స ంత వ్యపరం

4 అతడు/ఆమె కుటుంబ వ్యపరంలో ప్న్న చేయడం

"ఫాగ్స్హఴమి-ఫారయ/భరత :ఇతర ఉదో యగ్ులన఼ షఽర్ రరజ్ చేయడెం"
ఫాగ్స్హఴమి-ఫారయ/భరత ఎెంతమెంది ఇతర ఉదో యగ్ులన఼ షఽర్ రరజ్ చేస్త హరు

BVQ_19

(TN: షఽర్ ళుజన్ అెంటే ఒక్ నాయక్తఴ లక్షణాలన఼ క్యౌగి ఉెండి తు చేసే రహళళ మీద బాధయతత్ో ఉెండాయౌ.)
దయచేస రతి ఒక్ు లెరన఼లో ఒక్ బాక్సష న఼ టటక్స చేయెండి .
1 అవునఽ
2 కదఽ
“ఫాగ్స్హఴమి, ఫారయ/భరత : ఴాతిత ISCO 1988”
BVQ_20a మీ ఫాగ్స్హఴమి, ఫారయ/భరత ఴాతిత ఏమిటట - అెంటే మీ ఫాగ్స్హఴమి, ఫారయ/భరత ముఖ్య ఴాతిత యొక్ు ్రు ఏమిటట? (దయచేస ూమితగహ అరా ెం అభయయలా ళుఴమిెంచెండి)
అతడు/ఆమె విత్తు …………………………
BVQ_20b అతడు/ఆబ ముఖ్య ఴాతిత లో, అతడు/ఆబ ఉనన షమయెంలో మీరు ఎటుఴెంటట కహరయక్లాతృహలక చేసేరహరు? (దయచేస ూమితగహ అరా ెం అభయయలా ళుఴమిెంచెండి)
దయచేస ఇకకడ వ్ాయండి ………………………………………
BVQ_20c

అతడు/ఆబ తు చేసే క్ెంతూ/షెంషా లో ఏమి తయామర కొరక్క అతడు/ఆబ తుచేషత ఼నానరు - అెంటే అతడు/ఆబ తు చేసే రదేవెంలో ఏ రక్బైన ఉతతిత /తు చేయుట/క్క
షెంబెంధిెంచినళు తయారు చేస్త హరు? (దయచేస ూమితగహ అరా ెం అభయయలా ళుఴమిెంచెండి)
దయచేస ఇకకడ వ్ాయండి ………………………………………
"ఫాగ్స్హఴమి, ఫారయ/భరత : ముఖ్య మిసా తి
 "
మీ ఫాగ్స్హఴమి, ఫారయ/భరత రషత ఼తెం జబుుత్ో/రషఽతి స్లఴు/ఖ్ాళీగహ/స్్రైక్స ఴలన గహతు తుచేయక్తృో భనటల భత్ే... దయచస మీ ఫాగ్స్హఴమి, ఫారయ/భరత తు యొక్ు
స్హధారణ సాతి తు త్యౌయజయెండి.

BVQ_21

దయచేస రతి ఒక్ు లెరన఼లో ఒక్ బాక్సష న఼ టటక్స చేయెండి .
1

చెల్లంప్ు ప్న్నలో (ఒక ఉద్యయగగ, స ంత వ్యపరగ, లేద్ా మీ స ంత కుటుంబం కోసం ప్న్న
చేసే వ్యపరగ)

2 ఉద్యయగం లేదఽ ఉద్యయగం చ్ాసఽకుంటునాననఽ
3

చ్దఽవుకుంటునాననఽ (యజమాన్న చెల్లంచ్ఽటలేదఽ), పఠశలలో/ళుద్ాయరథ /ఖాళీగ
ఉననప్ుడు

4 అప్ాంటీస్ లేద్ా టైనీ
5 ప్ూరు గ జబుుతో ఉండడం లేద్ా ఇతర లోపలు
"టేరడ్ యరతుయన్ షభయతఴెం"

6 రటర్్
7

ఇంటి ప్న్న చేసఽకుంటూ, ఇలుల చ్ాసఽకుంటూ, పలలలు లేద్ా ఇతర
వయకుులనఽ చ్ాసఽకొనఽట

9 ఇతరములు

మీక్క లేదా మీరు ఇెంతక్క ముెంద఼ ఏదరనా టేరడ్ యరతుయన్ లేదా అలాెంటట షెంషా లో గహతు షభుయడిగహ ఉనానమహ? ఒక్రేళ అఴున఼ అభత్ే: అది రషత ఼తెం క్ూడా ఉెందా లేక్
ఇెంతక్క ముెందే ఉెందా?

BVQ_22

(TN: దేవరహళీ దాలలో "యరతుయన్ లో షభయతఴెం" అనే దాతుకి అరా ెం త్లకష఼కోఴలస ఉెంది .)
దయచేస రతి ఒక్ు లెరన఼లో ఒక్ బాక్సష న఼ టటక్స చేయెండి .
1 అవునఽ, ప్ాసు ఽతమ్

3 లేదఽ, ఎప్ుడా లేదఽ

2 అవునఽ, ఇంతకు ముందఽ ఉండేద్ి ఇప్ుడు లేదఽ
"దేవరహళీ దాలలో మతెం క్టు్బాటు
ల "
మీరు మత్ాతుకి క్టు్బడి ఉెంటామహ, ఒక్రేళ అభత్ే మీరు ఏ మత్ాతుకి చెందిన రహరు?

BVQ_23

దయచేస రతి ఒక్ు లెరన఼లో ఒక్ బాక్సష న఼ టటక్స చేయెండి .
0

ఏ మతం లేదఽ

6

ముసల ం

1

కయథల్క్

7

బుద్ిధస్్

2

ప ా టస్ ంట్

8

హందఽస్

3

ఆరథథడాక్స

9

ఇతర ఏషయన్ మతాలు

4

కరస
ి ్య
 న్

10

ఇతర మతాలు

5

జిళుష్
"మతరబైన స్ఴలక్క మీ హాజరు"
కొతున రత్ేయక్బైన కహరయక్ూమాలక అెంటే ళురహహాలక, అెంతయకియ
ూ లక మిగ్త్ాళు..ఇరే కహక్కెండా మతరబైన సేఴలక్క ఎుడు హాజరు అఴుత్ారు?

BVQ_24

దయచేస రతి ఒక్ు లెరన఼లో ఒక్ బాక్సష న఼ టటక్స చేయెండి .
1 వ్రంలో చాలా సరుల లేద్ా ఎకుకవ

5 సంవతసరంలో చాలా సరుల

2 వ్రంలో ఒకసర

6 సంవతసరన్నకర ఒకసర

3 నెలలో 2 లేద్ా 3 సరుల

7 తరచ్ఽగ సంవతసరన్నకర చాలా తకుకవగ

4 నెలకు ఒకసర

8 ఎప్ుడా లేదఽ

"్ర న఼ెండి కిెంద ఴరక్క స్ ెంత-ఴాతిత
మన స్ స్రటీలో, కొతున గ్ర
ూ ులక ్రకి చెందినళు గహన఼, మమికొతున గ్ర
ూ ులక కిెందికి చ్ెందినళు గహన఼ ఉెంటాభ. ఈ కిెంది సేులక రకహరెం ్రన మమియు కిెంది రహటటతు
చఽడఴచ఼చ. మీరు ఎక్ుడ ఈ సేులకలో చఽస్త హరు?

BVQ_25

దయచేస రతి ఒక్ు లెరన఼లో ఒక్ బాక్సష న఼ టటక్స చేయెండి .
10 ్ర

5

9

4

8

3

7

2

6

1 కరంద
"రతిరహది ఇెంతక్క ముెంద఼ జమిగిన ఎతునక్లలో ఓటు రేఱహడా?"
ఇడు ఒక్టట లేదా అనేక్ కహరణాల ఴలల చాలామెంది ఴయక్కతలక ఓటు రేయడెం లేద఼ ఏరల్ -బ నలలో జమిగిన 2014 లోక్సషభ ఎతునక్లోల మీరు ఓటు రేఱహమహ? దయచేస
ఒక్ ఆశ న్ ఎెంచ఼కోెండి

BVQ_26

దయచేస రతి ఒక్ు లెరన఼లో ఒక్ బాక్సష న఼ టటక్స చేయెండి .
1 అవునఽ, ఓటు వ్ేశనఽ (దయచేస BVQ27త్ో కొనస్హగిెంచెండి)
2 లేదఽ, ఓటు వ్ెయయలెదఽ (దయచేస BVQ28త్ో కొనస్హగిెంచెండి)
0

గత ఎన్ననకలలో నెనఽ ఓటు వ్ెయయడాన్నకర అరుుణ్ణి కదఽ (దయచేస BVQ28త్ో
కొనస్హగిెంచెండి)

“స్హధారణ ఎతునక్లలో మీరు ఓటు రేసన తృహమర్”
BVQ_27

[ఏరల్-బలో జమిగిన 2014 లోక్స షభ ఎతునక్ల గ్ుమిెంచి ఆలోచిెంచి]. మీరు ఏ తృహమర్కి ఓటు రేఱహరు? దయచేస ఒక్ ఆశ న్ ఎెంచ఼కోెండి
దయచేస రతి ఒక్ు లెరన఼లో ఒక్ బాక్సష న఼ టటక్స చేయెండి .
1 కంగరస్
ి +

5 పాంతీయ పరట్

2 బ్లజరప +

6 ఇతరములు………………….

3 లెఫ్్ ఫ్ాంట్ పరట్లు/కమయయన్నస్ పరట్

0 ఏద్ీ చెప్లేదఽ

4 థర్్ ఫ్ాంట్
"దేవరహళీ ళుధాన: ుటట్ న దేవెం/షెంరదాయ షమరసెం/షెంరదాయ గ్ుమితెంు/క్కటుెంబెం ుటు్క్"
తరురహత అడిగై రవనలక అతూన రతిరహది యొక్ు ళుఴమహలక మమియు అతతు షెంరదాయెం/క్మరయతుటీ గ్ుమిెంచి ఉెంటాభ.
BVQ_28

ఈ కిెంది రహటటలో ఏదరనా మీక్క షెంబెంధిెంచిన గ్ర
ూ ున఼ ళుఴమిెంచెండి?
దయచేస రతి ఒక్ు లెరన఼లో ఒక్ బాక్సష న఼ టటక్స చేయెండి .
1 హందఽ:ఎసస (ష్డాయల్డ్ కులం/దళితులు)

7 ముసల ం: ఇతరములు

2 హందఽ:ఎస఼్ (ష్డాయల్డ్ తెగలు)

8 కరస
ి ్య
 నఽల: సమానయ

3 హందఽ: ఒబ్లస (ఇతర వ్ెనకబడిన కులాలు)

9 కరస
ి ్య
 నఽల: ఇతరములు

4 హందఽ: ఎకుకవ సథయకర చెంద్ిన హందఽవులు

10 సకుకలు; సమానయ

5 ముసల ం; షయ

11 సకుకలు: దళితులు

6 ముసల ం; సఽన్నన

0 ఇతరములు - దయచేస పేరకకనండి

"ఇెంటటలో ఎెంతమెంది ఉెంటారు"
<TN: లలలక ఴమషస్ట చిననలలల మధయ త్ేడా కోషెం ఈ షెంఴతషమహలన఼ రహడత్ారు - (తృహఠఱహల ఴయష఼ ) బారకటల లో ఉననళు - అెంటే మన దేవెంలో తతుషమిగహ ఆ
ఴయష఼లో తృహఠఱహలక్క రయళళయౌ అతు అరా ెం . ఇెండియాలో ఎయౌబెంటమర తృహఠఱహలక్క రయళళ ఴయష఼ తతుషమిగహ 5 షెంఴతషమహలక ఉెండాయౌ. అెంద఼కై , ఎఴమైత్ే 5 న఼ెండి 17
షెంఴతషమహల ఴయష఼ క్యౌగిఉెంటామో రహమితు లలలక గహ మిగ్ణిషత ఽ , ఎఴమైత్ే లలలక 4 షెంఴతషమహల ఴయష఼ లోు క్న఼క్ ఉెంటే, రహమితు "చిననలలలక " అతు అెంటారు.
BVQ_29

మీత్ో క్లకుకొతు ఎెంత మెంది ఉనానరు - లలలన఼ క్లకుకొతు-ఎక్కుఴగహ ఇెంటటలో ఉెండేరహరు?
దయచేస ఇకకడ వ్ాయండి ………………………………………

BVQ_29a మీ ఇెంటటలో ఎెంతమెంది ్దారహళళళ ఉెంటారు (18 షెంఴతషమహలక్క ్రన)
దయచేస ఇకకడ వ్ాయండి ………………………………………
BVQ_30

5 న఼ెండి 17 షెంఴతషమహల లోు లలలక ఇెంటటలో ఎెంతమెంది ఉననరు?
దయచేస ఇకకడ వ్ాయండి ………………………………………

BVQ_31

4 షెంఴతషమహల ఴయష఼ గ్ల లలలక మీ ఇెంటటలో ఎెంతమెంది ఉనానరు?
దయచేస ఇకకడ వ్ాయండి ………………………………………
"స్ ెంత ఆదాయెం"

BVQ_32

న఼నలక మమియు ఇతర తీసరేతలక కహక్కెండా, నల ముత్ాతతుకి మీ యొక్ు ముతత ెం ఆదాయెం ఎెంత?
(TN: దేవెంలో తుమహామిెంచే కోతలక్క తతు షమిగహ రతిరహదికి గ్ురుత చేస మమర ళుఴరెంగహ నోట్సష తీష఼కోరహయౌ ..)
దయచేస ఇకకడ వ్ాయండి ……………………………………… ( రూతృహయలక) (ఒక్రేళ మీరు ఒక్ుమై ఇెంటలల ఉననటల భత్ే దయచేస BVQ34త్ో కొనస్హగిెంచెండి)

"ఇెంటట ముతత ెం ఆదాయెం"
న఼నలక మమియు ఇతర తీసరేతలక కహక్కెండా, నల ముత్ాతతుకి మీ యొక్ు ఇెంటట ముతత ెం ఆదాయెం ఎెంత? (TN: దేవెంలో తుమహామిెంచే కోతలక్క తతు షమిగహ రతిరహదికి
గ్ురుత చేస మమర ళుఴరెంగహ నోట్సష తీష఼కోరహయౌ.)

BVQ_33

దయచేస ఇకకడ వ్ాయండి………………………………………( రూతృహయలక)
మీ రషత ఼త చట్ బదధ బైన ళురహస సాతి ఏమిటట ? (దయచేస ఒక్ ఆశ న్ ఎెంచ఼కోెండి )

BVQ_34

1 ళువ్హం చేసఽకునాననఽ

5 భరు లేద్ా భారయ చ్న్నపోయనవ్రు

2 తృపర ఫాగ్స్హఴమయెం

6 నేనఽ ఇంక ళువ్హం చేసఽకోలేదఽ

3

నా జీళుతభాగసామి నఽంచి ళుడిపోవడం ( అభత్ే ఇటటకీ చట్ బదధ ెంగహ ళురహసెం చేష఼కొతు
ఉెండటెం)

4 జీళుతభాగసామి నఽంచి ళుడాకులు తీసఽకునాననఽ
BVQ_35

మీ తెండిర ఏ దేవెంలో జతుమెంచారు ?
<TN: ‘‘దేవెం’’ అెంటే ఇక్ుడ మహశ్రెం మాతరబ , ఉ జాతీయ మరజియన఼ల లేదా తృహరెంత్ాలక కహద఼. ఒక్రేళ తెండిర ుటట్ న దేవెం తృహత ేరుత్ో ఇక్ ఏ మాతరెం లేనటల భత్ే , ుటట్ న
రదేవెం ఉనన దేవెం యొక్ు రషత ఼త ేరున఼ మహయెండి .
నా తండి.ా ........ ద్ేశంలో జన్నమంచారు.

BVQ_36

మీ తయౌల ఏ దేవెంలో జతుమెంచారు ?
<TN: ‘‘దేవెం’’ అెంటే ఇక్ుడ మహశ్ెంర మాతరబ , ఉ జాతీయ మరజియన఼ల లేదా తృహరెంత్ాలక కహద఼. ఒక్రేళ తయౌల ుటట్ న దేవెం తృహత ేరుత్ో ఇక్ ఏ మాతరెం లేనటల భత్ే , ుటట్ న
రదేవెం ఉనన దేవెం యొక్ు రషత ఼త ేరున఼ మహయెండి .
నా తల్ల ......... ద్ేశంలో జన్నమంచింద్ి.

BVQ_37

మీరు తుఴసెంచే తృహరెంత్ాతున ... మీరు ళుఴమిెంచగ్లమహ ? (దయచేస ఒక్ ఆశ న్ ఎెంచ఼కోెండి )
1 ఒక ప్దద నగరం

4 ఒక గిమం

2 ఒక ప్దద నగరం యొకక శివ్రు లేద్ా ప ల్మేర

5 గిమంలోన్న తోట లేద్ా ఇలుల

3 ఒక చినన నగరం లేద్ా ప్ట్ ణ్ం

