Please note that throughout the questionnaire ''Job or work'' stand for all types of
employments including own business
ಈದ್ೂಯೇಖ ಎನುನವಪದನುನ ಷಧಯಣಗಿ ಅಲ್ೂೇಚಿಸಿದಖ, ನಿೇವಪ ಎಷುು ಪತಿತೇರಿ ಄ಥ ಪವಪದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತ್ೂೇರಿಸಲ್ು ದಮವಿಟ್ುು

Q1

a

b

Q2

ಕ್ಳಗಿನ ರತಿಯ್ಕೂಂದು ವಿವಯಣ್ಗ್ ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಮತರ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ. ದಮವಿಟ್ುು

ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ.

ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಎನುನವಪದು ಕ್ೇವಲ್ ಹಣ ಖಳಿಸುವ ಂದು
ಮಖಧ ಮತರ- ಭತ್ತೇನೂ ಄ಲ್ಲ

ನನಗ್ ಹಣದ ಄ಖತಯವಿಲ್ಲದಿದದಯೂ ಹಣ ವತಿಸುವ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ
ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುವಪದನುನ ಅನಂದಿಸುತ್ತೇನ್

ರತಿೇ ಷಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಮತರ

1

ದೃಢಗಿ ಪತ್ತೇನ್

2

ಪತ್ತೇನ್

3

ಪವಪದೂ ಆಲ್ಲ ಄ಥ ದಿಯುವಪದೂ ಆಲ್ಲ

4

ಪವಪದಿಲ್ಲ

5

ದೃಢಗಿ ಪವಪದಿಲ್ಲ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

ಕ್ಳಗಿನವಪಖಳಲ್ಲಲ ರತಿಯ್ಕೂಂದಔೂೆ, ನಿೇವಪ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದಲ್ಲಲ ನಿೇವಪ ಎಷುು ್ೈಮಕ್ತತಔಗಿ ಅಲ್ೂೇಚಿಸುತಿತೇರಿ
ಎನುನವಪದನುನ ತ್ೂೇರಿಸಲ್ು ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ. ದಮವಿಟ್ುು ರತಿೇ ಷಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಂದು ಬಕ್ಸ್

ಮತರ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ.
ಆದು ಎಷುು ಭುಕಯ…

a

ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದಲ್ಲಲ ಬದರತ್

b

಄ಧಿಔ ಅದಮ

1

಄ತಯಂತ ಭುಕಯ

c

ಭುಂದುವರ್ಮಲ್ು ಈತತಭ ಄ವಕಶಖಳು

2

ಭುಕಯ

d

ಅಸಕ್ತತದಮಔ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ

3

ಭುಕಯವೂ ಄ಲ್ಲ ಄ಥ ಭುಕಯವಲ್ಲದ್ಯೂ ಄ಲ್ಲ

e

ವಯಕ್ತತ ಸವತಂತರಗಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡಲ್ು ಄ನುಭತಿಸುವಂತಹ ಈದ್ೂಯೇಖ
಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ

4

ಭುಕಯವಲ್ಲ

f

ವಯಕ್ತತ ಆತಯ ವಯಕ್ತತಖಳಿಗ್ ನ್ಯಖಲ್ು ಄ನುಭತಿಸುವಂತಹ ಈದ್ೂಯೇಖ
಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ

5

ಸವಲ್ವೂ ಭುಕಯವಲ್ಲ

g

ಸಮಜಕ್ೆ ಈಯ್ಕೂೇಖಖುವಂತಹ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

h

ವಯಕ್ತತ ಕ್ಲ್ಸದ ಸಭಮ ಄ಥ ದಿನಖಳನುನ ನಿಧಧರಿಸಲ್ು
಄ನುಭತಿಸುವಂತಹ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ

i

ಆತಯ ವಯಕ್ತತಖಳ್ ಂದಿಗ್ ್ೈಮಕ್ತತಔ ಸಂಔಧಕ್ೆ ಄ವಕಶ ನಿೇಡುವಂತಹ
ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ

Q3

ನಿಭಮ ಕೌಟ್ುಂಬಿಔ ಜೇವನದ ರಯ್ಕೂೇಜನಕೆಗಿ ಳ್ೆಮ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸವನುನ ನಿೇವಪ ಬಿಟಿುದಿದೇರ ಄ಥ
ಬಿಡುತಿತೇರ? ದಮವಿಟ್ುು ಕ್ೇವಲ್ ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ. ಖಭನಿಸಿ: "ಔುಟ್ುಂಫ" ಎನುನವಪದನುನ ವಿವಲ್ ಯಪ್ತತಮಲ್ಲಲ
಄ಥಧಮಡಿಕ್ೂಳೆಬ್ೇಔು .

1

ಸೌದು, ನನು ಸಗ್ ಮಡಿದ್ದೇನ್ ಭತುತ ಭತ್ತ ಮಡಲ್ೂ ಫಹುದು

4

ನನು ಸಗ್ ಮಡಿಲ್ಲ ಭತುತ ಫಹುಶಃ ಮಡುವಪದೂ
ಆಲ್ಲ

2

ಸೌದು, ನನು ಮಡಿದ್ದೇನ್ ಅದರ್ ಭತ್ತ ಫಹುಶಃ ಮಡುವಪದಿಲ್ಲ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

3

ಆಲ್ಲ, ನನು ಮಡಿಲ್ಲ, ಅದರ್ ಫಹುಶಃ ಮಡಫಹುದು

Q4

1
2
3

Q5

1
2
Q6

ನಿಭಮ ಔುಟ್ುಂಫ ಜೇವನದ ರಯ್ಕೂೇಜನಕೆಗಿ ನಿೇವಪ ಎಂದದಯೂ ನಿಭಗ್ ತೃಪ್ತತ ನಿೇಡಿಲ್ಲದ ಕ್ಲ್ಸದಲ್ಲಲಯ್ಕೇ ಈಳಿದಿದಿದರ ಄ಥ
ಈಳಿದಿದಿದೇರ? ದಮವಿಟ್ುು ಕ್ೇವಲ್ ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ. ಖಭನಿಸಿ: "ಔುಟ್ುಂಫ" ಎನುನವಪದನುನ ವಿವಲ್
ಯಪ್ತತಮಲ್ಲಲ ಄ಥಧಮಡಿಕ್ೂಳೆಬ್ೇಔು .
ಸೌದು, ನನು ಸಗ್ ಮಡಿದ್ದೇನ್ ಭತುತ ಭತ್ತ ಮಡಲ್ೂ ಫಹುದು
ಸೌದು, ನನು ಮಡಿದ್ದೇನ್ ಅದರ್ ಭತ್ತ ಫಹುಶಃ ಮಡುವಪದಿಲ್ಲ

4
8

ನನು ಸಗ್ ಮಡಿಲ್ಲ ಭತುತ ಫಹುಶಃ ಮಡುವಪದೂ
ಆಲ್ಲ
ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

ಆಲ್ಲ, ನನು ಮಡಿಲ್ಲ, ಅದರ್ ಫಹುಶಃ ಮಡಫಹುದು

ಔಳ್ದ ಐದು ವಷಧಖಳಿಂದ, ನಿೇವಪ ಕ್ಲ್ಸಕ್ೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ್ ಭ್ೇದಭವಕ್ೆ ಳಗಗಿದಿದೇರ, ಈದಹಯಣ್ಗ್ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ
ಕ್ಲ್ಸಕ್ೆ ಄ಜಧ ಸಔುಖ, ಄ಥ ್ೇತನ ಸ್ಚ್ಚಳ ಄ಥ ಬಡಿತಗ್ ರಿಖಣಿಸುಖ? (ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್

ಮತರ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ)

ಸೌದು (ದಮವಿಟ್ುು ರವ್ನ 6 ಕ್ೆ ಈತತರಿಸಿ)

0

ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತಯಲ್ಲಲ್ಲ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ
ಹುಡುಔುತಿತಯಲ್ಲಲ್ಲ (ದಮವಿಟ್ುು ನ್ೇಯಗಿ ರವ್ನ 7 ಕ್ೆ
ಸ್ೂೇಗಿ)

ಆಲ್ಲ (ದಮವಿಟ್ುು ನ್ೇಯಗಿ ರವ್ನ 7 ಕ್ೆ ಸ್ೂೇಗಿ)

ನಿಭಮ ಄ಭಿರಮದಲ್ಲಲ , ಭ್ೇದಭವಕ್ೆ ಭುಕಯ ಕಯಣ ಏನು? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಮತರ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

11

ನನನ ವಮಸು್

16

ನನನ ನೂಯನತ್/ಮನಸಿಔ ಄ಥ ದ್ೈಹಿಔ ಖಯಿಲ್

12

ನನನ ಜತಿ, ಸಂರದಮ

17

ನನನ ಕೌಟ್ುಂಬಿಔ ಜಬದರಿಖಳು

13

ನನನ ರಷ್ಟ್ರೇಮತ್

18

ನನನ ರಜಕ್ತೇಮ ವಿವವಸ

14
15

ನನನ ಲ್ಲಂಖ

19
8

ಆತಯ ಕಯಣಖಳು

Q7

ನನನ ಧಭಧ

ಔಳ್ದ ಐದು ವಷಧಖಳ ಹಿಂದ್, ನಿೇವಪ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದಲ್ಲಲ ನಿಭಮ ಮೇಲ್ಲವಚಯಔಯು ಄ಥ ಸಸ್ೂೇದ್ೂಯೇಗಿಖಳಿಂದ
ಕ್ತಯುಔುಳಕ್ೆ ಳಗಗಿದಿದೇರ, ಈದಹಯಣ್ಗ್ , ಯವಪದ್ೇ ವಿಧದ ಄ಣಕ್ತಸುವಿಕ್, ದ್ೈಹಿಔ ಄ಥ ಮನಸಿಔ ನಿಂದನ್ಗ್
ಳಗಗಿದಿದೇರ? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಮತರ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ (ಖಭನಿಸಿ: ಕಮಧಸಥಳದಲ್ಲಲ ಕ್ತಯುಔುಳ ಎನುನವಪದು
಄ಥ ಸಂತರಸತಯನುನ ಬ್ದರಿಸುವಪದು ಄ಥ ಄ಡಿಿಡಿಸುವಪದು ಭತುತ ಕ್ೇವಲ್ ಲ್ೈಂಗಿಔ ಕ್ತಯುಔುಳಕ್ೆ ಮತರ
ಸಿೇಮಿತಗಿಲ್ಲದಿಯುವ ವಿವಲ್ ವ್ರೇಣಿಮ ಄ರಧದ ವತಧನ್ಖಳನುನ ಳಗ್ೂಂಡಿದ್)

1

ಸೌದು

2

ಆಲ್ಲ

Q8

0

b

಄ನವಮಖುವಪದಿಲ್ಲ (ನನು ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ
ಕ್ಲ್ಸದಲ್ಲಲಲ್ಲ/ಮೇಲ್ಲವಚಯಔರಿಲ್ಲ /ಸಸ್ೂೇದ್ೂಯೇಗಿಖಳಿ
ಲ್ಲ)

ನಿೇವಪ ಕ್ಳಗಿನ ವಿವಯಣ್ಖಳನುನ ಎಷುಯ ಭಟಿುಗ್ ಪತಿತೇರಿ ಄ಥ ಪವಪದಿಲ್ಲ ? ದಮವಿಟ್ುು ರತಿೇ ಷಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಂದು

ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಮತರ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

1
a

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

ಕಮಿಧಔಯು ತಭಮ ಹಿತಸಕ್ತತಖಳನುನ ಯಕ್ಷಿಸಿಕ್ೂಳೆಲ್ು ದೃಢದ ಕಮಿಧಔ
ಔೂೆಟ್ದ ಄ಖತಯವಿದ್

ಭಯತದ ಅರ್ಥಧಔತ್ಗ್ ದೃಢದ ಕಮಿಧಔಯ ಔೂೆಟ್ ಕ್ಟ್ುದು

ದೃಢಗಿ ಪತ್ತೇನ್

2

ಪತ್ತೇನ್

3

ಪವಪದೂ ಆಲ್ಲ ಄ಥ ದಿಯುವಪದೂ ಆಲ್ಲ

4

ಪವಪದಿಲ್ಲ

5

ದೃಢಗಿ ಪವಪದಿಲ್ಲ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

Q9

ನಿೇವಿೇಖ ರಸುತತ ನಿಭಮ ಕ್ಲ್ಸದ ಸನಿನ್ೇಶ ನಿಧಧರಿಸಬ್ೇಔು ಎಂದುಕ್ೂಳಿೆ. ಕ್ಳಗಿನ ಯವಪದನುನ ನಿೇವಪ ಅಯ್ಕೆಮಡುತಿತೇರಿ ?
ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ. <ಸಷ್ಟ್ುೇಔಯಣದ ಟಿಣಿ: ನವಪ ೂಣಧವಧಿ /಄ಲವಧಿ ___ಈದ್ೂಯೇಖ
಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ________________ಡ್ಮಲ್ು ರಮತಿನಸುತಿತದ್ದೇ್ ಅದದರಿಂದ ಮೌಖಿಔ ಲ್ೇಫಲ್ ಖಳದ "ೂಣಧವಧಿ ", "಄ಲವಧಿ ",
ಖಳು ರಭುಕ ಅದಯತ್ಖಳಗಿ್ . ಄ಖತಯವಿದದಲ್ಲಲ ದ್ೇಶಕ್ೆ ಄ನುಖುಣಗಿ ಸಂಖ್ಯಖಳು ಭುಕಯಖಫಹುದು . >

1

ೂಣಧವಧಿ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ [ಯಕ್ೆ 30ಖಂಟ್ಖಳು ಄ಥ
ಸ್ಚ್ುಚ]

4

ಯವಪದ್ೇ ್ೇತನಮುಔತ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ
ಕ್ಲ್ಸ ಆಲ್ಲ

2

಄ಲವಧಿ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ [ಯಕ್ೆ10-29 ಖಂಟ್ಖಳು]

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

3

ಯಕ್ೆ [10] ಕ್ತೆಂತ ಔಡಿಮ ಄ವಧಿಮ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ

Q10

1

ನಿೇವಪ ರಸುತತ ವತಿ ಈದ್ೂಯೇಖದಲ್ಲಲದಿದೇರ ? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ (ಸಷ್ಟ್ುೇಔಯಣ ಟಿಣಿ: "ರಸುತತ
ಕ್ಲ್ಸ " ಎಂದರ್ ಸವ-ಈದ್ೂಯೇಗಿ ಭತುತ ಈದ್ೂಯೇಗಿಖಳ್ಯಡನೂನ ಸೂಚಿಸುತತದ್ , ಸಖೂ ಆವಯು ಈದ್ೂಯೇಖ ಸಂಫಂಧದಲ್ಲಲದದರ್ ,
ಯಜ್ಮಲ್ಲಲಯುವ ವಯಕ್ತತಖಳನೂನ ಳಗ್ೂಂಡಿಯುತತದ್ .)
ಸೌದು {ದಮವಿಟ್ುು ರವ್ನ 11 ಕ್ೆ ಈತತರಿಸಿ)

2

ಆಲ್ಲ (ದಮವಿಟ್ುು ರವ್ನ 32 ಕ್ೆ ಸ್ೂೇಗಿ)

ನಿೇವಪ ರಸುತತ ್ೇತನಕ್ೆ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತದದರ್ (಄ಥ ನಿೇವಪ ಈದ್ೂಯೇಖ ಸಂಫಂಧದಲ್ಲಲದುದ ಯಜ್ಮಲ್ಲಲದದರ್) ರವ್ನ 11 - 31 ಕ್ೆ ಈತತರಿಸಿ

Q11

1
2

Q12

ನಿೇವಪ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುವ ಖಂಟ್ಖಳ ಸಂಖ್ಯ, ಭತುತ ನಿಭಮ ಭುಕಯ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದಲ್ಲಲ ನಿೇವಪ ಖಳಿಸುವ ಹಣದ ಫಗ್ೆ
ಅಲ್ೂೇಚಿಸಿ, ಯವಪದ್ೇ ನಿಮಮಿತ ಄ಧಿಔ ಄ವಧಿಮನೂನ ಷ್ೇರಿಸಿ. ನಿೇವಪ ಇ ಮೂಯು ಅಯ್ಕೆಖಳನುನ ಮತರ ಸ್ೂಂದಿದದಲ್ಲಲ , ಕ್ಳಗಿನ
ಯವಪದನುನ ನಿೇವಪ ಅಯ್ಕೆ ಮಡುತಿತೇರಿ? (ದಮವಿಟ್ುು ಕ್ೇವಲ್ ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ)
ಸ್ಚ್ುಚ ಄ವಧಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡಿ ಸ್ಚ್ುಚ ಹಣ ಖಳಿಸುತಿತೇರಿ
಄ದ್ೇ ಸಂಖ್ಯಮ ಖಂಟ್ಖಳವರ್ಗ್ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತೇರಿ ಭತುತ ಄ಶ್ುೇ ಹಣ
ಖಳಿಸುತಿತೇರಿ

3

ಔಡಿಮ ಄ವಧಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತೇರಿ ಭತುತ ಔಡಿಮ
ಹಣ ಖಳಿಸುತಿತೇರಿ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

ನಿಭಮ (ಭುಕಯ) ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದ ಫಗ್ಗಿನ ಇ ಕ್ಳಗಿನ ರತಿಯ್ಕೂಂದು ವಿವಯಣ್ಖಳಿಗ್ , ದಮವಿಟ್ುು ನಿಭಮ ಈದ್ೂಯೇಖ
಄ಥ ಕ್ಲ್ಸಕ್ೆ ಄ನವಮಖುವಪದಕ್ೆ ನಿೇವಪ ಎಷುು ಪತಿತೇರಿ ಄ಥ ಪವಪದಿಲ್ಲ . ದಮವಿಟ್ುು ರತಿೇ ಷಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಂದು
ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ <ಸಷ್ಟ್ುೇಔಯಣ ಟಿಣಿ: ರವ್ನ ವಯಕ್ತತ ಄ನ್ೇಔ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದಲ್ಲಲದದರ್ ಅತ/ಅಕ್ಮ ಭುಕಯ
ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸಕ್ೆ ರವ್ನ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ್ >

a

ನನನ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಬದರಗಿದ್

b

ನನನ ಅದಮ ಸ್ಚಚಗಿದ್

1

ದೃಢಗಿ ಪತ್ತೇನ್

c

ಭುಂದುವರ್ಮಲ್ು ನನಗ್ ಸ್ಚ್ುಚ ಄ವಕಶಖಳಿ್

2

ಪತ್ತೇನ್

d

ನನನ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಅಸಕ್ತತದಮಔಗಿದ್

3

ಪವಪದೂ ಆಲ್ಲ ಄ಥ ದಿಯುವಪದೂ ಆಲ್ಲ

e

ನನು ಸವತಂತರಗಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡಫಹುದು

4

ಪವಪದಿಲ್ಲ

5

ದೃಢಗಿ ಪವಪದಿಲ್ಲ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

f

ನನನ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದಲ್ಲಲ ನನು ಆತಯರಿಗ್
ನ್ಯಖಫಹುದು

g

ನನನ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಸಮಜಕ್ೆ
ರಯ್ಕೂೇಜನಕರಿಯಗಿದ್

h

ನನನ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದಲ್ಲಲ, ನನು ಆತಯ ವಯಕ್ತತಖಳ್ ಂದಿಗ್
್ೈಮಕ್ತತಔ ಸಂಔಧ ಸ್ೂಂದಫಹುದು

Q13

a

b

Q14

a

b

Q15

ಇಖ ನಿಭಮ ಕ್ಲ್ಸದ ಸಿಥತಿಮ ಫಗ್ೆ ಭತತಷುು ರವ್ನಖಳು. ದಮವಿಟ್ುು ನಿಭಮ ಕ್ಲ್ಸಕ್ೆ ಎಷುು ಄ನವಮಖುತತದ್ ಎಂದು ತ್ೂೇರಿಸಲ್ು
ಕ್ಳಗಿನ ರತಿೇ ವಸುತವಿಗ್ ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ. ದಮವಿಟ್ುು ರತಿೇ ಷಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಖ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

ನಿೇವಪ ಎಷುು ಬರಿ ಔಠಿಣ ಶರಭದಮಔ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡಬ್ೇಔು?

ನಿೇವಪ ಎಷುು ಬರಿ ನಿಭಮ ಕ್ಲ್ಸ ತತಡದಮಔ ಎಂದು ಭವಿಸುತಿತೇರಿ?

ಯಖಲ್ೂ

2

ಅಗಗ್ೆ

3

ಕ್ಲ್ವೊಮಮ

4

಄ಯೂಗಿ

5

ಎಂದಿಖೂ ಆಲ್ಲ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

1

ಯಖಲ್ೂ

2

ಅಗಗ್ೆ

3

ಕ್ಲ್ವೊಮಮ

4

಄ಯೂಗಿ

5

ಎಂದಿಖೂ ಆಲ್ಲ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

ರತಿೇ ಷಲ್ಲನಲ್ಲಲ ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ
ನಿೇವಪ ನಿಭಮ ಷಧಯಣ ಕ್ಲ್ಸದ ಄ವಧಿಖಳಲ್ಲಲ ಭನ್ಯಿಂದ ಎಷುು
ಬರಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತೇರಿ?

ನಿಭಮ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ರಂತಯದಲ್ಲಲ ಎಷುು ಬರಿ ಕ್ಲ್ಸ
ಮಡುವಪದನುನ ಳಗ್ೂಂಡಿದ್?

ಕ್ಳಗಿನ ಯವ ವಿವಯಣ್ ನಿಭಮ ಕ್ಲ್ಸದ ಄ವಧಿಮನುನ ನಿಧಧರಿಸಲ್ು ಈತತಭಗಿ ವಿವರಿಸುತತದ್? (ಕ್ಲ್ಸದ ಄ವಧಿ ಎಂದರ್
ನಿೇವಪ ಕ್ಲ್ಸ ಅಯಂಭಿಸುವ ಭತುತ ಭುಕತಮ ಮಡುವ ಄ವಧಿ, ಆದು ಯ ಄ಥ ತಿಂಖಳಿಗ್ ನಿೇವಪ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುವ ಟ್ುು
಄ವಧಿ ಳಗ್ೂಂಡಿಲ್ಲ ). ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಮತರ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

1

ಅಯಂಭಿಸುವ ಭತುತ ಭುಗಿಸುವ ಄ವಧಿಮನುನ ನನನ ಮಲ್ಲೇಔಯು
ತಿೇಮಧನಿಸುತತರ್ ಸಖೂ ಄ದನುನ ನನ್ೇ ಸವತಃ
ಫದಲಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ

2

ನಿದಿಧಷು ಮಿತಿಯ್ಕೂಳಗ್, ನನು ಕ್ಲ್ಸ ಅಯಂಭಿಸುವ ಭತುತ
ಭುಗಿಸುವ ಸಭಮ ನಿಧಧರಿಸುತ್ತೇನ್

Q16

1

3

ನನು ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುವ ಭತುತ ಭುಗಿಸುವ
಄ವಧಿಮನುನ ನಿಧಧರಿಸಲ್ು ಸಂೂಣಧ
ಸವತಂತರನಗಿದ್ದೇನ್

ಕ್ಳಗಿನ ಯವ ವಿವಯಣ್ ನಿಭಮ ಭುಕಯ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದಲ್ಲಲ ನಿಭಮ ಷಮನಯ ಕ್ಲ್ಸದವ್ಡೂಯಲ್ ಄ನುನ
ಈತತಭಗಿ ವಿವರಿಸುತತದ್? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

1

ನನಗ್ ನಿಖದಿತ ವ್ಡೂಯಲ್ ಄ಥ ಳಿ ಆದ್ (ಹಖಲ್ಲನ ಸಭಮ,
ಷಮಂಕಲ್ ಄ಥ ರತಿರ)

3

ನನನ ಮಲ್ಲೇಔಯು ಄ಲವಧಿ ಸೂಚ್ನ್ ನಿೇಡುವ
ಮೂಲ್ಔ ನನನ ದ್ೈನಂದಿನ ಕ್ಲ್ಸದ ಄ವಧಿ
ನಿಧಧರಿಸುವ ಮೂಲ್ಔ ವ್ಡೂಯಲ್ ಅಖುತತದ್

2

ನನು ವ್ಡೂಯಲ್ ಄ಥ ಳಿ ಕ್ಲ್ಸ ಸ್ೂಂದಿದುದ ಆದು
ನಿಮಮಿತಗಿ ಫದಲಖುತತದ್ (ಈದಹಯಣ್ಗ್, ಬ್ಳಗಿನಿಂದ
ಷಮಂಕಲ್ ಄ಥ ರತಿರಮವರ್ಗ್)

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

Q17

ಕ್ಳಗಿನ ಯವ ವಿವಯಣ್ ನಿಭಮ ದ್ೈನಂದಿನ ಕ್ಲ್ಸ ಸ್ೇಗ್ ವಯವಸಿಥತಗಿದ್ ಎಂದು ಈತತಭಗಿ ವಿವರಿಸುತತದ್? ದಮವಿಟ್ುು

ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಮತರ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

1

ನನು ನನನ ದ್ೈನಂದಿನ ಕ್ಲ್ಸ ಸ್ೇಗ್ ವಯವಸಿಥತಗಿಯಬ್ೇಕ್ಂದು
ನಿಧಧರಿಸಲ್ು ಸವತಂತರನಗಿದ್ದೇನ್

3

ನನನ ದ್ೈನಂದಿನ ಕ್ಲ್ಸ ಸ್ೇಗ್
ವಯವಸಿಥತಗಿದ್ ಎಂದು ನಿಧಧರಿಸಲ್ು ನನು
ಸವತಂತರನಲ್ಲ

2

ನಿದಿಧಷು ಮಿತಿಯ್ಕೂಳಗ್ ನನನ ದ್ೈನಂದಿನ ಕ್ಲ್ಸ ಸ್ೇಗ್
ವಯವಸಿಥತಗಿಯಬ್ೇಔು ಎಂದು ನನು ನಿಧಧರಿಸುತ್ತೇನ್

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

Q18

್ೈಮಕ್ತತಔ ಄ಥ ಕೌಟ್ುಂಬಿಔ ವಿಷಮಖಳ ಫಗ್ೆ ಕಳಜ ಮಡಲ್ು, ಕ್ಲ್ಸದ ಄ವಧಿಮಲ್ಲಲ ಂದು ಄ಥ ಎಯಡು ಖಂಟ್ ವಿರಭ
ತ್ಗ್ದುಕ್ೂಳುೆವಪದು ನಿಭಗ್ ಎಷುು ಔಷು? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

1

ಸವಲ್ವೂ ಔಷುವಿಲ್ಲ

4

2

಄ಶ್ೂುಂದು ಔಷುವಿಲ್ಲ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

1

ಯಖಲ್ೂ

3

ಸವಲ್ ಔಷು

Q19

ರತಿೇ ಷಲ್ಲನಲ್ಲಲ ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

a

ನಿಭಮ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದ ಬ್ೇಡಿಕ್ಖಳು ನಿಭಮ ಕೌಟ್ುಂಬಿಔ
ಜೇವನದಲ್ಲಲ ಄ಡಿಿಫಯುತತದ್ ಎಂದು ನಿೇವಪ ಎಷುು ಬರಿ ಭವಿಸಿದಿದೇರಿ?

b

Q20

ನಿಭಮ ಕೌಟ್ುಂಬಿಔ ಜೇವನದ ಬ್ೇಡಿಕ್ಖಳು ನಿಭಮ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ
ಕ್ಲ್ಸಕ್ೆ ಄ಡಿಿಫಯುತತದ್ ಎಂದು ನಿೇವಪ ಎಷುು ಬರಿ ಭವಿಸಿದಿದೇರಿ?

2
3
4
5
8

಄ತಯಂತ ಔಷು

ಅಗಗ್ೆ

ಕ್ಲ್ವೊಮಮ

಄ಯೂಗಿ
ಎಂದಿಖೂ ಆಲ್ಲ

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

ನಿಭಮ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲ್ಸದ ಄ನುಬವ ಭತುತ /಄ಥ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದ ಕೌಶಲ್ಯಖಳನುನ ನಿೇವಪ ನಿಭಮ ರಸುತತ
ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದಲ್ಲಲ ಫಳಸಿಕ್ೂಳೆಫಹುದಗಿದ್ ? (ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಮತರ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ)

1

ಸ್ಚಚಗಿ ಆಲ್ಲ

4

ಸ್ಚಿಚನದು

2

ಸವಲ್

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

3

ಫಹಳ

Q21

ಔಳ್ದ 12 ತಿಂಖಳಿನಲ್ಲಲ , ನಿೇವಪ ನಿಭಮ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದ ಕೌಶಲ್ಯವನುನ ಸುಧರಿಸಲ್ು, ಕಮಧಸಥಳದಲ್ಲಲ ಄ಥ ಬ್ೇರ್ಡ್
ಯವಪದದಯೂ ತಯಬ್ೇತಿ ಡ್ದಿದಿದೇರ? (ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ)

1

ಸೌದು

2

ಆಲ್ಲ

Q22

a

b

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

1

಄ತಯಂತ ಚ್ನನಗಿದ್

2

ಸವಲ್ ಚ್ನನಗಿದ್

3

ಚ್ನನಗಿಯೂ ಆಲ್ಲ ಄ಥ ಕ್ಟ್ುದಗಿಯೂ ಆಲ್ಲ

4

ಸವಲ್ ಕ್ಟ್ುದಗಿದ್

5

಄ತಯಂತ ಕ್ಟ್ುದಗಿದ್

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

ರತಿೇ ಷಲ್ಲನಲ್ಲಲ ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ
ಷಮನಯಗಿ, ನಿಭಮ ಕಮಧಸಥಳದಲ್ಲಲ ಅಡಳಿತ ಭಂಡಳಿ ಭತುತ
ಈದ್ೂಯೇಗಿಖಳ ನಡುವಿನ ಸಂಫಂಧವನುನ ಸ್ೇಗ್ ವಿವರಿಸುತಿತೇರಿ?

ಷಮನಯಗಿ, ನಿಭಮ ಕಮಧಸಥಳದಲ್ಲಲ ಜ್ೂತ್ಮಲ್ಲಲ ಕ್ಲ್ಸ
ಮಡುವವಯು/ಸಸ್ೂೇದ್ೂಯೇಗಿಖಳ ನಡುವಿನ ಸಂಫಂಧವನುನ ಸ್ೇಗ್
ವಿವರಿಸುತಿತೇರಿ?

Q23

ನಿೇವಪ ನಿಭಮ (ಭುಕಯ) ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದಲ್ಲಲ ಎಷುು ತೃತರಗಿದಿದೇರಿ? (ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ)
<ಸಷ್ಟ್ುೇಔಯಣ ಟಿಣಿ: ರವ್ನ ವಯಕ್ತತ ಄ನ್ೇಔ ಈದ್ೂಯೇಖಖಳು ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದಲ್ಲಲದದರ್, ಅತ ಄ಥ ಅಕ್ಮ ಭುಕಯ ಈದ್ೂಯೇಖ
಄ಥ ಕ್ಲ್ಸವನುನ ಮತರ ಸೂಚಿಸತತದ್.>

1

ಸಂೂಣಧ ತೃಪ್ತತಯಗಿದ್

5

ಸವಲ್ ಄ತೃಪ್ತತಯಿದ್

2

ಫಹಳ ತೃಪ್ತತಯಗಿದ್

6

ಫಹಳ ಄ತೃಪ್ತತಯಿದ್

3

ಸವಲ್ ತೃಪ್ತತಯಗಿದ್

7

ಸಂೂಣಧ ಄ತೃಪ್ತತಯಿದ್

4

ತೃಪ್ತತಯೂ ಆಲ್ಲ ಄ಥ ಄ತೃಪ್ತತಯೂ ಆಲ್ಲ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

Q24

a

b

c

Q25

a

b

Q26

ಕ್ಳಗಿನ ರತಿಯ್ಕೂಂದು ವಿವಯಣ್ಮ ಫಗ್ೆ ನಿೇವಪ ಎಷುಯ ಭಟಿುಗ್ ಪತಿತೇರಿ ಄ಥ ಪವಪದಿಲ್ಲ ? ದಮವಿಟ್ುು ರತಿಯ್ಕೂಂದು

ಷಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

ಮಶಸಿ್ಗಗಿ ನನು ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತಯುವ ಸಂಷ್ಥ ಄ಥ ಔಂನಿಗ್
ನ್ಯಖಲ್ು ನನು ರಿಶರಭದಿಂದ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡಲ್ು ಫಮಸುತ್ತೇನ್.

ನನು ನನನ ಸಂಷ್ಥ ಄ಥ ಔಂನಿಗ್ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡಲ್ು ಸ್ಮಮ ಡುತ್ತೇನ್.

ಇ ಸಂಷ್ಥಯ್ಕೂಂದಿಗ್ ಈಳಿಮಲ್ು ಸವಲ್ ಸ್ಚ್ುಚ ್ೇತನ ನಿೇಡುವ ಭತ್ೂತಂದು
ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದ ಄ವಕಶವನುನ ಕ್ೈಬಿಡುತ್ತೇನ್ .

1

ದೃಢಗಿ ಪತ್ತೇನ್

2

ಪತ್ತೇನ್

3

ಪವಪದೂ ಆಲ್ಲ ಄ಥ ದಿಯುವಪದೂ ಆಲ್ಲ

4

ಪವಪದಿಲ್ಲ

5

ದೃಢಗಿ ಪವಪದಿಲ್ಲ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

ನಿೇವಪ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುವ ಸಂಷ್ಥ ಄ಥ ಔಂನಿಮ ಸ್ೂಯತಗಿ, ನಿೇವಪ ಮಡುತಿತಯುವ ಕ್ಲ್ಸದ ವಿಧನದ ಫಗ್ೆ ಯ್ಕೂೇಚಿಸಿ. ನಿೇವಪ
ಕ್ಳಗಿನ ರತಿಯ್ಕೂಂದು ವಿವಯಣ್ಮನುನ ಎಷುಯ ಭಟಿುಗ್ ಪತಿತೇರಿ ಄ಥ ಪವಪದಿಲ್ಲ ? ದಮವಿಟ್ುು ರತಿೇ ಷಲ್ಲನಲ್ಲಲ

ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ.

಄ವಕಶ ನಿೇಡಿದರ್, ನನು ರಸುತತ ಕ್ಲ್ಸದ ವಿಧದಿಂದ
ಭಿನನದುದಕ್ೆ ಫದಲಖಲ್ು ರಮತಿನಸುತ್ತೇನ್ .

ನನು ಮಡುತಿತಯುವ ಕ್ಲ್ಸದ ವಿಧದ ಫಗ್ೆ ನನು ಸ್ಮಮ ಡುತ್ತೇನ್

1

ದೃಢಗಿ ಪತ್ತೇನ್

2

ಪತ್ತೇನ್

3

ಪವಪದೂ ಆಲ್ಲ ಄ಥ ದಿಯುವಪದೂ ಆಲ್ಲ

4

ಪವಪದಿಲ್ಲ

5

ದೃಢಗಿ ಪವಪದಿಲ್ಲ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

ನಿಭಮ ರಸುತತ ಕ್ಲ್ಸದಶ್ುೇ ಈತತಭದ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಹುಡುಔುವಪದು ನಿಭಗ್ ಎಷುು ಔಷು ಄ಥ ಸುಲ್ಬ?

ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಮತರ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ.

1

಄ತಯಂತ ಸುಲ್ಬ

4

ಸವಲ್ ಔಷು

2

ಸವಲ್ ಸುಲ್ಬ

5

ಫಹಳ ಔಷು

3

ಸುಲ್ಬವೂ ಄ಲ್ಲ ಄ಥ ಔಷುವೂ ಄ಲ್ಲ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

Q27

ಟುರ್, ಭುಂದಿನ 12 ತಿಂಖಳಿನ್ೂಳಗ್ ಭತ್ೂತಂದು ಸಂಷ್ಥ ಄ಥ ಔಂನಿಮಲ್ಲಲ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಹುಡುಔಲ್ು
ರಮತಿನಸುವ ಷಧಯತ್ ಎಷ್ಟ್ುದ್? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಮತರ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

1

ಫಹಳಷ್ಟ್ುದ್

4

ಫಹಳ ಆದ್

2

ಸವಲ್

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

3

ಸವಲ್ ಆಲ್ಲ

Q28

ನಿಭಮ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಔಳ್ದುಕ್ೂಳುೆವ ಷಧಯತ್ಯಿದದಲ್ಲಲ , ಎಷುಯ ಭಟಿುಗ್ ನಿೇವಪ ಚಿಂತಿತರಖುತಿತೇರಿ ? ದಮವಿಟ್ುು
ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

1

ನನು ಫಹಳ ಚಿಂತಿತನಖುತ್ತೇನ್

3

ನನು ಄ತಯಂತ ಔಡಿಮ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇನ್

2

ನನು ಸವಲ್ ಚಿಂತಿತನಖುತ್ತೇನ್

4

ನನು ಚಿಂತಿಸುವಪದ್ೇ ಆಲ್ಲ

Q29

ನಿೇವಪ ಕ್ಳಗಿನ ವಿವಯಣ್ಖಳ್ ಂದಿಗ್ ಎಷುಯ ಭಟಿುಗ್ ಪತಿತೇರಿ ಄ಥ ಪವಪದಿಲ್ಲ ? ದಮವಿಟ್ುು ರತಿಯ್ಕೂಂದು ಷಲ್ಲನಲ್ಲಲ

ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

a

ನಿಯುದ್ೂಯೇಖ ತಡ್ಮಲ್ು ನನು ಸ್ೂಸ ಕೌಶಲ್ಯದ ಄ಖತಯವಿಯುವ ಈದ್ೂಯೇಖ
಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಸಿವೇಔರಿಸಲ್ು ಫಮಸುತ್ತೇನ್

1

ದೃಢಗಿ ಪತ್ತೇನ್

b

ನಿಯುದ್ೂಯೇಖ ತಡ್ಮಲ್ು ನನು ಔಡಿಮ ್ೇತನವಿಯುವ ಹುದ್ದ ಸಿವೇಔರಿಸಲ್ು
ಫಮಸುತ್ತೇನ್

2

ಪತ್ತೇನ್

c

ನಿಯುದ್ೂಯೇಖ ತಡ್ಮಲ್ು ನನು ತತೆಲ್ಲಔ ಈದ್ೂಯೇಖ ಸಿವೇಔರಿಸಲ್ು
ಫಮಸುತ್ತೇನ್

3

ಪವಪದೂ ಆಲ್ಲ ಄ಥ ದಿಯುವಪದೂ ಆಲ್ಲ

d

ನಿಯುದ್ೂಯೇಖ ತಡ್ಮಲ್ು ನನು ಕ್ಲ್ಸ ಡ್ಮಲ್ು ಫಹಳ ದೂಯ
ರಯಣಿಸಲ್ು ಸಿದಧನಿದ್ದೇನ್

4

ಪವಪದಿಲ್ಲ

e

ನಿಯುದ್ೂಯೇಖ ತಡ್ಮಲ್ು ನನು ಭಯತದ್ೂಳಗ್ ರಯಣಿಸಲ್ು ಸಿದಧನಿದ್ದೇನ್

5

ದೃಢಗಿ ಪವಪದಿಲ್ಲ

f

ನಿಯುದ್ೂಯೇಖ ತಡ್ಮಲ್ು ನನು ಬ್ೇರ್ ದ್ೇಶಕ್ೆ ಸ್ೂೇಖಲ್ು ಸಿದಧನಿದ್ದೇನ್

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

Q30

ಔಳ್ದ 12 ತಿಂಖಳಿನಲ್ಲಲ , ನಿಭಮ ಭುಕಯ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದ್ೂಂದಿಗ್ , ್ೇತನಕೆಗಿ ಆತಯ ಯವಪದದಯೂ ಕ್ಲ್ಸ
ಮಡಿದಿದೇರ? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಮತರ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

1

ಸೌದು, ಅ ಎಲಲ ಄ವಧಿಖಳಲ್ಲಲ (ದಮವಿಟ್ುು ರವ್ನ 31 ಕ್ೆ ಈತತರಿಸಿ)

3

ಸೌದು, ಅ ಄ವಧಿಮ ಸವಲ್ ಸಭಮದಲ್ಲಲ (ದಮವಿಟ್ುು
ರವ್ನ 31 ಕ್ೆ ಈತತರಿಸಿ)

2

ಸೌದು, ಸ್ಚ್ುಚ ಔಡಿಮ ಅ ಄ವಧಿಮಲ್ಲಲ (ದಮವಿಟ್ುು ರವ್ನ 31 ಕ್ೆ ಈತತರಿಸಿ)

4

ಆಲ್ಲ (ದಮವಿಟ್ುು ರ44 ಯ ನಂತಯ ಆಯುವ )2
ರವ್ನಗ್ ಸ್ೂೇಗಿ)

Q31

ಔಳ್ದ 12 ತಿಂಖಳುದದಔೂೆ, ನಿಭಮ ಭುಕಯ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸಕ್ೆ ಸ್ೂೇಲ್ಲಸಿದರ್ ನಿಭಮ ಸ್ಚ್ುಚವರಿ ಈದ್ೂಯೇಖ(ಖಳು)
಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ(ಖಳು)ದಿಂದ ಟ್ುು ಎಷುು ಅದಮ ಖಳಿಸಿದಿದೇರಿ? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ
ಸ್ಚ್ುಚವರಿ ಈದ್ೂಯೇಖ(ಖಳು) ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ(ಖಳು)ದಿಂದ, ನನು ಖಳಿಸಿಯುವಪದು….

1

ನನನ ಭುಕಯ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸಕ್ತೆಂತ ಫಹಳ ಔಡಿಮ

4

ಭುಕಯ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸಕ್ತೆಂತ ಸ್ಚ್ುಚ

2

ಭುಕಯ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸಕ್ತೆಂತ ಔಡಿಮ

5

ಭುಕಯ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸಕ್ತೆಂತ ಫಹಳ
ಸ್ಚ್ುಚ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

3

ಭುಕಯ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದಶ್ುೇ ಸಮನಗಿ
್ೇತನಕೆಗಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುವ ರತಿಸಂದಿಗ್ ರವನವಳಿಮ ಄ಂತಯ
ದಮವಿಟ್ುು ರವ್ನ 32 ರಿಂದ 44 ಬಿಡಿ, 02 ಕ್ೆ ಸ್ೂೇಗಿ

ನಿೇವಪ ರಸುತತ ್ೇತನಕೆಗಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತಲ್ಲ ಎಂದದರ್ ದಮವಿಟ್ುು ರವ್ನ 32-44 ಕ್ೆ ಈತತರಿಸಿ (ರ10 ಯಲ್ಲಲ "ಆಲ್ಲ" ಎಂದು
ಈತತರಿಸಿಯುವವಯು)

Q32
1
Q33a

ನಿೇವಪ ಂದು ವಷಧ ಄ಥ ಸ್ಚಿಚನ ಄ವಧಿಗ್ ್ೇತನದ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದಲ್ಲಲದಿದರ? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್

ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

ಸೌದು (ದಮವಿಟ್ುು ರವ್ನ 33 ಕ್ೆ ಈತತರಿಸಿ)

2

ಆಲ್ಲ (ದಮವಿಟ್ುು ರವ್ನ 36 ಕ್ೆ ಸ್ೂೇಗಿ)

ನಿಭಮ ್ೇತನ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಯಖ ಭುಕತಮಯಿತು ?
_____________ ನಲ್ಲಲ (ವಷಧಖಳು)

Q33b

ದಮವಿಟ್ುು ತಿಂಖಳನೂನ ನಮೂದಿಸಿ
______________ ನಲ್ಲಲ (ತಿಂಖಳು)

Q34

ನಿೇವಪ ನಿಭಮ ಹಿಂದಿನ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದಲ್ಲಲ ಎಷುು ತೃಪ್ತತ ಸ್ೂಂದಿದಿದರಿ ? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

1

ಸಂೂಣಧ ತೃಪ್ತತಯಗಿದ್

5

ಸವಲ್ ಄ತೃಪ್ತತಯಿದ್

2

ಫಹಳ ತೃಪ್ತತಯಗಿದ್

6

ಫಹಳ ಄ತೃಪ್ತತಯಿದ್

3

ಸವಲ್ ತೃಪ್ತತಯಗಿದ್

7

ಸಂೂಣಧ ಄ತೃಪ್ತತಯಿದ್

4

ತೃಪ್ತತಯೂ ಆಲ್ಲ ಄ಥ ಄ತೃಪ್ತತಯೂ ಆಲ್ಲ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

Q35

ನಿಭಮ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಭುಗಿಮಲ್ು ಭುಕಯ ಕಯಣ್ೇನು? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

1

ನನಗ್ ನಿವೃತಿತಮ ವಮಷ್ಗಿತುತ

6

ನನನನುನ ಕ್ಲ್ಸದಿಂದ ವಜಮಡಲಗಿತುತ

2

ನನು ಸವ ಆಚ್ೆಯಿಂದ, ಬ್ೇಖನ್ೇ ನಿವೃತಿತಯದ್

7

ನನನ ಈದ್ೂಯೇಖ/ಖುತಿತಗ್ಮ ಄ವಧಿ
ಭುಕತಮಗಿತುತ

3

ನನು ಬ್ೇಖನ್ೇ ನಿವೃತಿತಯದ್, ಅದರ್ ಅಯ್ಕೆಯಿಂದಲ್ಲ

8

ಕೌಟ್ುಂಬಿಔ ಜಬದರಿಖಳು

4

ನನು (ವಶವತ) ನೂಯನತ್ ಸ್ೂಂದಿದ್ದೇನ್

9

ನನಗ್ ವಿಹಯಿತು

5

ನನು ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತದದ ಔಂನಿ ಭುಚ್ಚಲಯಿತು

Q36
1
Q37

ನಿೇವಪ ಇಖ ಄ಥ ಬವಿಷಯದಲ್ಲಲ , ್ೇತನವಿಯುವ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಸ್ೂಂದಲ್ು ಫಮಸುತಿತೇರ? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು

ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಈತತರಿಸಿ

ಸೌದು (ದಮವಿಟ್ುು ರವ್ನ 37 ಕ್ೆ ಈತತರಿಸಿ)

2

ಆಲ್ಲ (ದಮವಿಟ್ುು ರವ್ನ 43 ಕ್ೆ ಸ್ೂೇಗಿ)

ನಿೇವಪ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಹುಡುಔಬ್ೇಕ್ಂದು ನಿೇವಪ ಎಷುು ಭವಿಸುತಿತೇರಿ? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

1

಄ತಯಂತ ಸ್ಚ್ುಚ ಷಧಯತ್ಯಿದ್

4

ಸವಲ್ವೂ ಷಧಯತ್ಯಿಲ್ಲ

2

ಸ್ಚ್ುಚ ಷಧಯತ್ಯಿದ್

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

3

ಸವಲ್ ಷಧಯತ್ಯಿದ್

Q38

ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಹುಡುಔುವ ಷಧಯತ್ಯಿದದಲ್ಲಲ , ನಿೇವಪ ಎಷುಯ ಭಟಿುಗ್ ಚಿಂತಿಸುತಿತೇರಿ? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್

ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

1

ನನು ಫಹಳ ಚಿಂತಿತನಖುತ್ತೇನ್

3

ನನು ಄ತಯಂತ ಔಡಿಮ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇನ್

2

ನನು ಸವಲ್ ಚಿಂತಿತನಖುತ್ತೇನ್

4

ನನು ಚಿಂತಿಸುವಪದ್ೇ ಆಲ್ಲ

Q39

ನಿೇವಪ ಕ್ಳಗಿನ ವಿವಯಣ್ಖಳ್ ಂದಿಗ್ ಎಷುಯ ಭಟಿುಗ್ ಪತಿತೇರಿ ಄ಥ ಪವಪದಿಲ್ಲ ? ದಮವಿಟ್ುು ರತಿೇ ಷಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಂದು

ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

a

ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಡ್ಮಲ್ು ನನು ಸ್ೂಸ ಕೌಶಲ್ಯಖಳ
಄ಖತಯವಿಯುವ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಸಿವೇಔರಿಸಲ್ು ಫಮಸುತ್ತೇನ್

1

ದೃಢಗಿ ಪತ್ತೇನ್

b

ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಡ್ಮಲ್ು ನನು ಔಡಿಮ ್ೇತನವಿಯುವ ಹುದ್ದ
ಸಿವೇಔರಿಸಲ್ು ಫಮಸುತ್ತೇನ್

2

ಪತ್ತೇನ್

c

ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಡ್ಮಲ್ು ನನು ತತೆಲ್ಲಔ ಈದ್ೂಯೇಖ
ಸಿವೇಔರಿಸಲ್ು ಫಮಸುತ್ತೇನ್

3

ಪವಪದೂ ಆಲ್ಲ ಄ಥ ದಿಯುವಪದೂ ಆಲ್ಲ

d

ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಡ್ಮಲ್ು ನನು ಕ್ಲ್ಸ ಡ್ಮಲ್ು ಫಹಳ ದೂಯ
ರಯಣಿಸಲ್ು ಸಿದಧನಿದ್ದೇನ್

4

ಪವಪದಿಲ್ಲ

e

ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಡ್ಮಲ್ು ನನು ಭಯತದ್ೂಳಗ್
ರಯಣಿಸಲ್ು ಸಿದಧನಿದ್ದೇನ್

5

ದೃಢಗಿ ಪವಪದಿಲ್ಲ

f

ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಡ್ಮಲ್ು ನನು ಬ್ೇರ್ ದ್ೇಶಕ್ೆ ಸ್ೂೇಖಲ್ು
ಸಿದಧನಿದ್ದೇನ್

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

Q40

ಔಳ್ದ 12 ತಿಂಖಳಿನ ಫಗ್ೆ ಯ್ಕೂೇಚಿಸಿ, ನಿೇವಪ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಡ್ಮಲ್ು ಕ್ಳಗಿನ ಯವಪದನನದಯೂ ಮಡಿದಿದೇರ?

ದಮವಿಟ್ುು ರತಿೇ ಷಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

a

ಷವಧಜನಿಔ ಈದ್ೂಯೇಖ ಏಜ್ನಿ್ಮಲ್ಲಲ ನ್ೂೇಂದಯಿಸಿದಿದೇರಿ?

b

ಖಸಗಿ ಈದ್ೂಯೇಖ ಏಜ್ನಿ್ಮಲ್ಲಲ ನ್ೂೇಂದಯಿಸಿದಿದೇರಿ?

1

ಆಲ್ಲ

c

ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದ ಜಹಿೇರತುಖಳಿಗ್ ಈತತರಿಸಿದಿದೇರಿ?

2

ಸೌದು, ಂದು ಄ಥ ಎಯಡು ಬರಿ

3

ಸೌದು, ಎಯಡಕ್ತೆಂತ ಸ್ಚ್ುಚ ಬರಿ

d

ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸಕೆಗಿ ಸವತಃ ಜಹಿೇರತು ನಿೇಡಿದಿದೇರಿ,
ಈದಹಯಣ್ಗ್ ಆಂಟ್ನ್ಧಟ್ ಄ಥ ನೂಯಸ್ ್ೇರ್ ಖಳಲ್ಲಲ?

e

ಮಲ್ಲೇಔರಿಗ್ ನ್ೇಯಗಿ ಄ಜಧ ಸಲ್ಲಲಸಿದಿದೇರಿ?

f

ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ಹುಡುಔಲ್ು ನಿಭಮ ಸಂಫಂಧಿಔಯು, ಷ್ನೇಹಿತಯು
಄ಥ ಸಸ್ೂೇದ್ೂಯೇಗಿಖಳಿಗ್ ನ್ಯಖುವಂತ್ ಕ್ೇಳಿದಿದೇರಿ?

Q41

ಔಳ್ದ 12 ತಿಂಖಳಿನಲ್ಲಲ , ನಿಭಮ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸದ ಕೌಶಲ್ಯಖಳನುನ ಸುಧರಿಸಲ್ು ಯವಪದದಯೂ ತಯಬ್ೇತಿ
ಡ್ದಿದಿದೇರ? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

1

ಸೌದು

2

ಆಲ್ಲ

Q42
1
Q43
1
2
3
4
5
Q44

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

ನಿೇವಪ ರಸುತತ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸಕೆಗಿ ಹುಡುಔುತಿತದಿದೇರ ? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ
ಸೌದು

2

ಆಲ್ಲ

ನಿಭಮ ಅರ್ಥಧಔ ಅಧಯದ ಭುಕಯ ಮೂಲ್ ಯವಪದು? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ (ಖಭನಿಸಿ : "ಅರ್ಥಧಔ
ಅಧಯ " ಎಂದರ್ ಕ್ೇವಲ್ ಹಣಕಸಿನ ಬ್ಂಫಲ್ ಮತರವಲ್ಲ . ಆದು ಅಸಯ , ಫಟ್ು ಭತುತ ಸಷಥನದಂತಹ ವಿಷಮಖಳನೂನ
ಳಗ್ೂಂಡಿದ್ ).
ರಸುತತ ತಿ ಄ಥ ತಿನ/ಸಂಗತಿ

6

ಔುಟ್ುಂಫದ ಆತಯ ಸದಸಯಯು

7

ನಿಯುದ್ೂಯೇಖ ಷೌಲ್ಬಯಖಳು

9

ಪ್ತಂಚ್ಣಿ (ಖಸಗಿ/ರಜಯ)

8

ಷಮಜಔ ನ್ಯವಪ/ಯ್ಕೂೇಖಕ್್ೇಭ

95

ಷಂದಭಿಧಔ ಕ್ಲ್ಸ

ವಿದಯರ್ಥಧಖಳ ಷಲ್/ಷ್ುೈಂಡ್
ಈಳಿತಮ

ಹೂಡಿಕ್ ಄ಥ ಬಡಿಗ್ ಅದಮ
ಆತಯ

ಇ ಭುಕಯ ಅರ್ಥಧಔ ನ್ಯವನುನ ಔಳ್ದುಕ್ೂಳೆಬ್ೇಕ್ತದದಲ್ಲಲ , ಎಷುಯ ಭಟಿುಗ್ ನಿೇವಪ ಚಿಂತಿಸುತಿತೇರಿ? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್

ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

1

ನನು ಫಹಳ ಚಿಂತಿತನಖುತ್ತೇನ್

3

ನನು ಄ತಯಂತ ಔಡಿಮ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇನ್

2

ನನು ಸವಲ್ ಚಿಂತಿತನಖುತ್ತೇನ್

4

ನನು ಚಿಂತಿಸುವಪದ್ೇ ಆಲ್ಲ

ಐಚಿೆಔ
್ೇತನ 01 ಕ್ೆ ರಸುತತ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತಯುವವಯನುನ ಕ್ೇಳಬಯದು

ಔಳ್ದ ಐದು ವಷಧಖಳಲ್ಲಲ , ನಿೇವಪ ಎಂದದಯೂ ್ೇತನಕೆಗಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡಿದಿದೇರ? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ

O1

ಮಡಿ

1

ಸೌದು (ದಮವಿಟ್ುು ರವ್ನ O2 ಕ್ೆ ಈತತರಿಸಿ)

O2

ಔಳ್ದ ಐದು ವಷಧಖಳಲ್ಲಲ , ನಿೇವಪ ನಿಭಮ ಕ್ಲ್ಸದ ಜೇವನದಲ್ಲಲ ಕ್ಳಗಿನ ಯವಪದದಯೂ ಫದಲವಣ್ ಄ನುಬವಿಸಿದಿದೇರ?

a

2

ಆಲ್ಲ (ದಮವಿಟ್ುು ರವ್ನ O3 ಕ್ೆ ಸ್ೂೇಗಿ)

ದಮವಿಟ್ುು ರತಿಯ್ಕೂಂದು ಷಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ
ನನು ಮೂಯು ತಿಂಖಳಿಗಿಂತ ಸ್ಚ್ುಚ ಕಲ್ ನಿಯುದ್ೂಯೇಗಿಯಗಿದ್ದ.

1

ಆಲ್ಲ

b

ನನು ನನನ ಮಲ್ಲೇಔಯನುನ ಫದಲಯಿಸಿದ್

2

ಸೌದು, ಂದು ಬರಿ

c

ನನು ನನನ ವೃತಿತಮನುನ ಫದಲಯಿಸಿದ್

3

ಸೌದು, ಎಯಡು ಬರಿ

4

ಸೌದು, ಮೂಯು ಬರಿ

5

ಸೌದು, ಮೂಯಕ್ತೆಂತ ಸ್ಚ್ುಚ ಬರಿ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

d

e

ನನು ನನನದ್ೇ ಈದಿದಮ ಅಯಂಭಿಸಿದ್/ಸವ-ಈದ್ೂಯೇಗಿಯದ್.

ನನು ಸ್ಚ್ುಚವರಿ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ ತ್ಗ್ದುಕ್ೂಂಡ್

O3

ನಿೇವಪ ನಿಭಮ ರಸುತತ ಹಣಕಸಿನ ಸನಿನ್ೇಶಕ್ೆ ಷಮನಯಗಿ ಯವ ದಜ್ಧ ನಿೇಡುತಿತೇರಿ? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್

ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

ನನನ ರಸುತತ ಹಣಕಸಿನ ಸನಿನ್ೇಶ…
1

಄ತಯಂತ ಚ್ನನಗಿದ್

4

ಕ್ಟ್ುದಗಿದ್

2

ಚ್ನನಗಿದ್

5

಄ತಯಂತ ಕ್ಟ್ುದಗಿದ್

3

ಚ್ನನಗಿಯೂ ಆಲ್ಲ ಄ಥ ಕ್ಟ್ುದಗಿಯೂ ಆಲ್ಲ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

O4

ಔಳ್ದ ಐದು ವಷಧಖಳಿಗ್ ಸ್ೂೇಲ್ಲಸಿದರ್, ನಿಭಮ ಹಣಕಸಿನ ಸಿಥತಿ ಸ್ೇಗ್ ಫದಲಯಿಸಿದ್ ಎಂದು ನಿೇವಪ ಭವಿಸುತಿತೇರಿ?

ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ
ನನನ ರಸುತತ ಹಣಕಸಿನ ಸನಿನ್ೇಶ…

1

ಐದು ವಷಧಖಳ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಸ್ಚ್ುಚ ಈತತಭಗಿದ್

4

ಐದು ವಷಧಖಳ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಸವಲ್ ಕ್ಟ್ುದಗಿದ್

2

ಐದು ವಷಧಖಳ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಸವಲ್ ಈತತಭಗಿದ್

5

ಐದು ವಷಧಖಳ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಄ತಯಂತ ಕ್ಟ್ುದಗಿದ್

3

ಐದು ವಷಧಖಳ ಹಿಂದಿನಂತ್ಯ್ಕೇ ಆದ್

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

O5

__ಭುಂದಿನ_____ಐದು ವಷಧಖಳಲ್ಲಲ ನಿಭಮ ಹಣಕಸಿನ ಸನಿನ್ೇಶ ಸ್ೇಗಿಯುತತದ್ ? ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ
ಐದು ವಷಧಖಳಲ್ಲಲ ನನನ ಹಣಕಸಿನ ಸಿಥತಿ …

1

ಆಂದಿಗಿಂತ ಸ್ಚ್ುಚ ಈತತಭಗಿ ಯಫಹುದು

4

ಆಂದಿಗಿಂತ ಸವಲ್ ಕ್ಟ್ುದಗಿಯಫಹುದು

2

ಆಂದಿಗಿಂತ ಸವಲ್ ಈತತಭಗಿಯಫಹುದು

5

ಆಂದಿಗಿಂತ ಫಹಳ ಕ್ಟ್ುದಗಿಯಫಹುದು

3

ಆಂದಿನಂತ್ಯ್ಕೇ ಆಯಫಹುದು

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

O6

1

2

ನಿೇವಪ ಕ್ಳಗಿನ ವಿವಯಣ್ಖಳ್ ಂದಿಗ್ ಎಷುಯ ಭಟಿುಗ್ ಪತಿತೇರಿ ಄ಥ ಪವಪದಿಲ್ಲ ? ದಮವಿಟ್ುು ರತಿಯ್ಕೂಂದು ಷಲ್ಲನಲ್ಲಲ

ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ

1

ದೃಢಗಿ ಪತ್ತೇನ್

60 ಭತುತ ಮೇಲ್ಟ್ು ವಮಸಿ್ನ ವಯಕ್ತತಖಳನುನ ಈದ್ೂಯೇಖಕ್ೆ ನ್ೇಭಔ
ಮಡಿಕ್ೂಳುೆವಪದು ಭಯತದ ಅರ್ಥಧಔತ್ಗ್ ಈತತಭ

2

ಪತ್ತೇನ್

3

ಪವಪದೂ ಆಲ್ಲ ಄ಥ ದಿಯುವಪದೂ ಆಲ್ಲ

60 ಭತುತ ಮೇಲ್ಟ್ು ವಯಕ್ತತಖಳನುನ ಈದ್ೂಯೇಖಕ್ೆ ನ್ೇಮಿಸಿಕ್ೂಂಡರ್,
಄ವಯು ಮುವಜನತ್ಯಿಂದ ಈದ್ೂಯೇಖ ಄ಥ ಕ್ಲ್ಸ
ಕ್ತತುತಕ್ೂಂಡಂತಖುತತದ್.

4

ಪವಪದಿಲ್ಲ

5

ದೃಢಗಿ ಪವಪದಿಲ್ಲ

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

O7

ಷಮನಯಗಿ , ನಿಭಮ ಅರ್ೂೇಖಯ ಸ್ೇಗಿದ್ ಎಂದು ನಿೇವಪ ಸ್ೇಳುತಿತೇರಿ… ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಗ್ ಟಿಕ್ಸ ಮಡಿ
(ಖಭನಿಸಿ: ಆದು ದ್ೈಹಿಔ ಭತುತ ಮನಸಿಔ ಅರ್ೂೇಖಯ ಎಯಡನೂನ ಸೂಚಿಸುತತದ್)

1

಄ತುಯತತಭ

4

ಸುಮರಗಿದ್

2

಄ತಯಂತ ಚ್ನನಗಿದ್

5

ಚ್ನನಗಿಲ್ಲ

3

ಚ್ನನಗಿದ್

8

ಅಯ್ಕೆ ಮಡಲಖುವಪದಿಲ್ಲ

ನವಪ ಭುಕಯ ರವನವಳಿ ೂಣಧಗ್ೂಳಿಸಿದ್ದೇ್ . ನವಿೇಖ ನಿಭಮ ಭತುತ ನಿಭಮ ಔುಟ್ುಂಫದ ಫಗ್ೆ ಸ್ಚ್ುಚ ತಿಳಿಮಲ್ು ಕ್ಲ್ವಪ
್ೈಮಕ್ತತಔ ರವ್ನಖಳನುನ ನ್ೂೇಡ್ೂೇಣ . ಇ ವಿಭಖದಲ್ಲಲಯುವ ಕ್ಲ್ವಪ ರವ್ನಖಳು ನಿಭಗ್ ಪನರವತಿಧತ ಎನಿಸಫಹುದು, ಅದರ್
಄ವಪಖಳನುನ ಕ್ೇವಲ್ ನಿಭಮ ಕಚಿತತ್ಗಗಿ ನಿೇಡಲಗಿದ್.
ಜನಷಂಖಿಯಔ
BVQ_01.

ಲ್ಲಂಖ, ನಿೇವಪ …
1 ಪಯುಷ
2 ಭಹಿಳ್

BVQ_02

ನಿೇವಪ ಯಖ ಜನಿಸಿದಿರಿ? (ದಮವಿಟ್ುು, ನಿಭಮ ಜನನದ ವಷಧವನುನ ಫರ್ಯಿರಿ (ವಷಧವನುನ ನಲ್ುೆ ಄ಂಕ್ತಖಳಲ್ಲಲ ಫರ್ಯಿರಿ)
……………/………………/………………/…………………..
ಎಲಲ ರಥಮಿಔ ಭತುತ ಮಧಯಮಿಔ ವಲ್, ಯೂನಿವಸಿಧಟಿ ಭತುತ ಆತರ್ ಷನತಕ್ೂೇತತಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ೂಣಧ-ಕಲ್ಲಔ ವೃತಿತಯ
ತಯಬ್ೇತಿಮನುನ ಷ್ೇರಿಸಿ, ಅದರ್ ಪನರವತಿಧತ ವಷಧಖಳನುನ ಷ್ೇರಿಸಬ್ೇಡಿ . ನಿೇವಪ ರಸುತತ ಶಿಕ್ಷಣ ಡ್ಮುತಿತದದರ್ , ನಿೇವಪ
ಆಲ್ಲಲಮವರ್ಗ್ ೂರ್ೈಸಿದ ವಷಧಖಳನುನ ಎಣಿಕ್ ಮಡಿ.

BVQ_03.

ನಿೇವಪ ಎಷುು ವಷಧಖಳ ಕಲ್ (ೂಣಧಕಲ್ಲಔಕ್ೆ ಸಭನದ) ಓಚರಿಔ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಡ್ದಿರಿ?
ಎಲಲ ರಥಮಿಔ ಭತುತ ಮಧಯಮಿಔ ವಲ್, ಯೂನಿವಸಿಧಟಿ ಭತುತ ಆತರ್ ಷನತಕ್ೂೇತತಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ೂಣಧ-ಕಲ್ಲಔ ವೃತಿತಯ
ತಯಬ್ೇತಿಮನುನ ಷ್ೇರಿಸಿ, ಅದರ್ ಪನರವತಿಧತ ವಷಧಖಳನುನ ಷ್ೇರಿಸಬ್ೇಡಿ . ನಿೇವಪ ರಸುತತ ಶಿಕ್ಷಣ ಡ್ಮುತಿತದದರ್ , ನಿೇವಪ
ಆಲ್ಲಲಮವರ್ಗ್ ೂರ್ೈಸಿದ ವಷಧಖಳನುನ ಎಣಿಕ್ ಮಡಿ.
ದಮವಿಟ್ುು ವಷಧಖಳ ಸಂಖ್ಯಮನುನ ನಮೂದಿಸಿ……………………………………………………….
0 ನನು ಓಚರಿಔ ವಲ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಸ್ೂಂದಿಲ್ಲ.
"ದ್ೇಶ-ನಿದಿಧಷು ೂಣಧಗ್ೂಳಿಸಿದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ದವಿ"

BVQ_04

ನಿೇವಪ ಖಳಿಸಿದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಟ್ು ಯವಪದು? ನಿೇವಪ ೂತಿಧಗ್ೂಳಿಸಿದ ಈನನತ ಭಟ್ುದ ತಯಖತಿ/ದವಿಮ ಔುರಿತು ನವಪ
ತಿಳಿಮ ಫಮಸುತ್ತೇ್ .
ನಿೇವಪ ಡ್ದ ಖರಿಷಠ ವ್ೈಕ್ಷಣಿಔ ದವಿಮನುನ ನಮೂದಿಸಿ, ಶಫದಶಃ... (ರತಿಕ್ತರಯ್ಕದಯಯು ಸಜರದ ಸಖೂ ಸು ಮಡಿ
ಕ್ೂನ್ಮ ತಯಖತಿ/ವಲ್/ಕಲ್ೇಜು)
ಕ್ಲ್ಸ ಎಂದರ್ ನಭಮ ಄ಥಧದಲ್ಲಲ ಅದಮವನುನ ಸ್ಚಿಚಸುವ ಕ್ಲ್ಸಗಿದುದ , ಫಬ ನೌಔಯ, ಸವಮಂ-ಈದ್ೂಯೇಗಿ ಄ಥ ರತಿ
ಯಕ್ೆ ಔನಿಷು ಂದು ಖಂಟ್ಮ ಕಲ್, ನಿಭಮ ಸವಂತ ಔುಟ್ುಂಫದ ವಯವಸಯಕೆಗಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುವಪದಗಿದ್ . ತತೆಲ್ಲಔ
ಖಯಿಲ್/ಪೇಷಔಯ ಯಜ್/ವಿರಭ, ಭುಷೆಯ, ಆತಯದಿಖಳ ಕಯಣದಿಂದಗಿ ನಿೇವಪ ತತೆಲ್ಲಔಗಿ ಹಣಕೆಗಿ ಕ್ಲ್ಸ
ಮಡುತಿತಲ್ಲದರ್ , ದಮವಿಟ್ುು ನಿಭಮ ಷಮನಯ ಕ್ಲ್ಸದ ಸಿಥತಿಮನುನ ರಭಶಿಧಸಿ.

BVQ_05

ನಿೇವಪ ರಸಔತ ಹಣಕೆಗಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತಯುವಿರ , ನಿೇವಪ ಇ ಹಿಂದ್ ಹಣಕೆಗಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡಿದಿದರ, ಄ಥ ನಿೇವಪ ಹಣಕೆಗಿ
ಕ್ಲ್ಸವನುನ ಮಡಿಯ್ಕೇ ಆಲ್ಲ್?
ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
ನನು ರಸಔತ ಹಣಕೆಗಿ ಕ್ಲ್ಸವನುನ ಮಡುತಿತದ್ದೇನ್ (ದಮವಿಟ್ುು
1
BVQ_06 ನ್ೂಂದಿಗ್ ಭುಂದುವರಿಯಿರಿ )
ನನು ರಸಔತ ಹಣಕೆಗಿ ಕ್ಲ್ಸವನುನ ಮಡುತಿತಲ್ಲ ಅದರ್ ಇ ಹಿಂದ್
2 ಹಣಕೆಗಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತದ್ದ (ದಮವಿಟ್ುು BVQ_07 ನ್ೂಂದಿಗ್
ಭುಂದುವರಿಯಿರಿ )

ನನು ಎಂದಿಖೂ ಹಣಕೆಗಿ ಕ್ಲ್ಸವನುನ
3 ಮಡಿಲ್ಲ (ದಮವಿಟ್ುು BVQ_14 ನ್ೂಂದಿಗ್
ಭುಂದುವರಿಯಿರಿ )

BVQ_06

ನಿೇವಪ ಒವರ್್ಟ್ೈಮ್ ಳಗ್ೂಂಡಂತ್ , ಂದು ಷಮನಯ ಯದಲ್ಲಲ ಷಮನಯಗಿ ಸರಸರಿ ಎಷುು ಖಂಟ್ಖಳ ಕಲ್ ಕ್ಲ್ಸ
ಮಡುವಿರಿ? (ನಿೇವಪ ಫಬರಿಗಿಂತಲ್ೂ ಸ್ಚ್ುಚ ಈದ್ೂಯೇಖದತರಿಗ್ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತದದರ್, ಄ಥ ನಿೇವಪ ನೌಔಯ ಭತುತ ಸವಮಂಈದ್ೂಯೇಗಿಯೂ ಅಗಿದದರ್, ನಿೇವಪ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುವ ಟ್ುು ಖಂಟ್ಖಳನುನ ಎಣಿಕ್ ಮಡಿ.) ("ದ್ೈನಂದಿನ" ಎಂದು ಕ್ೇಳಫಹುದು ಭತುತ
ಆದನುನ 7/6/5 ರಿಂದ ಖುಣಿಸಫಹುದು)
ದಮವಿಟ್ುು ಳಗ್ ಫರ್ಯಿರಿ.
ಸರಸರಿಮಲ್ಲಲ, ನನು ಂದು ಯದಲ್ಲಲ, ಒವರ್ ಟ್ೈಮ್ ಳಗ್ೂಂಡು……………………… ಖಂಟ್ಖಳ ಕಲ್ ಕ್ಲ್ಸ
ಮಡುತ್ತೇನ್.
(ನಿೇವಪ ಫಬರಿಗಿಂತಲ್ೂ ಸ್ಚ್ುಚ ಈದ್ೂಯೇಖದತರಿಗ್ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತದದರ್, ಄ಥ ನಿೇವಪ ನೌಔಯ ಭತುತ ಸವಮಂ-ಈದ್ೂಯೇಗಿಯೂ
ಅಗಿದದರ್, ದಮವಿಟ್ುು ನಿಭಮ ಭುಕಯ ಕ್ಲ್ಸವನುನ ರಿಖಣಿಸಿ. ನಿೇವಪ ನಿವೃತತರಗಿದದರ್ ಄ಥ ರಸಔತ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತಲ್ಲದರ್ ,
ದಮವಿಟ್ುು ನಿಭಮ ಕ್ೂನ್ಮ ಭುಕಯ ಕ್ಲ್ಸವನುನ ರಿಖಣಿಸಿ.)

BVQ_07

ನಿೇವಪ ಫಬ ನೌಔಯ, ಸವಮಂ-ಈದ್ೂಯೇಗಿ, ಄ಥ ನಿಭಮ ಸವಂತ ಔುಟ್ುಂಫದ ವಯವಸಯಕೆಗಿ ಕ್ಲ್ಸ
ಮಡುತಿತಯುವಿರ /ಮಡಿದಿದರ?
(TN: "ನೌಔಯ" ದದ ಄ಥಧವನುನ ಸಷುಡಿಸಲ್ು ಆಲ್ಲಲ "ದಿನಖೂಲ್ಲ ನೌಔಯ" ಄ಥ "ದಿನಖೂಲ್ಲ ಕಮಿಧಔ" ಎಂಫ ದ್ೇಶನಿದಿಧಷು ದಖಳನುನ ಈಯ್ಕೂೇಗಿಸಫಹುದು . ಸವಮಂ-ಈದ್ೂಯೇಗಿ ಎಂಫ ದವಪ "ಫ್ರೇಲಯನ್ರ್್ಖಳು , "ಸವತಂತರ ವೃತಿತಯಯು"
ಭತುತ ತಭಮ ಸವಂತಿಕ್ಮ ಅಧಯದ ಮೇಲ್ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತಯುವ ಆತಯ ರತಿಕ್ತರಯ್ಕದಯಯಂತಹ ದಖಳನುನ ಳಗ್ೂಳುೆತತದ್ .)
ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.

1

ಫಬ ನೌಔಯ

3

2

ನೌಔಯರಿಲ್ಲದ ಸವಮಂ-ಈದ್ೂಯೇಗಿ

4

BVQ_08

ನೌಔಯಯನುನ ಸ್ೂಂದಿಯುವ ಸವಮಂ-ಈದ್ೂಯೇಗಿ
(ದಮವಿಟ್ುು BVQ_08 ನ್ೂಂದಿಗ್
ಭುಂದುವರಿಯಿರಿ )
ನಿಭಮ ಸವಂತ ಔುಟ್ುಂಫದ ಈದಯಭಕೆಗಿ ಕ್ಲ್ಸ
ಮಡುತಿತಯುವಪದು.

ನಿಭಮನುನ ಸ್ೂಯತುಡಿಸಿ, ಎಷುು ಜನ ನೌಔಯಯನುನ ನಿೇವಪ ಸ್ೂಂದಿಯುವಿರಿ /ಸ್ೂಂದಿದಿದರಿ ? (BVQ_07 ಯಲ್ಲಲ 3 ನುನ ಅಯ್ಕೆ
ಮಡಿದವರಿಗಗಿ ಮತರ ಕ್ೇಳಿರಿ)
ದಮವಿಟ್ುು ಳಗ್ ಫರ್ಯಿರಿ.

……………………….. ನೌಔಯಯು
BVQ_09

ನಿೇವಪ ಆತಯ ನೌಔಯಯ ಮೇಲ್ಲವಚಯಣ್ ಮಡುವಿರ/ಮಡಿದಿದರ?
(TN: ಮೇಲ್ಲವಚಯಣ್ಮನುನ ನಿವಧಹಣ್ ಮಡುವ ನಮಔತವದ ಕ್ಲ್ಸ ಎಂದು ಭತುತ ಬ್ೇರ್ಮವಯ ಕ್ಲ್ಸಕ್ೆ
ಜಬದಯರಗಿಯುವಪದ್ಂದು ತಿಳಿಮಬ್ೇಔು .)
ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1 ಸೌದು (ದಮವಿಟ್ುು BVQ_10 ನ್ೂಂದಿಗ್ ಭುಂದುವರಿಯಿರಿ)
2 ಆಲ್ಲ

BVQ_10

ನಿೇವಪ ಎಷುು ನೌಔಯಯ ಮೇಲ್ಲವಚಯಣ್ಮನುನ ಮಡುವಿರಿ/ಮಡಿದಿದರಿ ?
ದಮವಿಟ್ುು ಳಗ್ ಫರ್ಯಿರಿ.

……………………….. ನೌಔಯಯು.

BVQ_11

ನಿೇವಪ ಲಬದ ಸಂಷ್ಥಗಗಿ, ಄ಥ ಂದು ಲಭ್ೇತಯ ಸಂಷ್ಥಗಗಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುವಿರ/ಮಡಿದಿದರ?
(TN: ಄ಖತಯದರ್, ನಿಭಮ ದ್ೇಶಕೆಗಿ ಷಮನಯದ ಈದಹಯಣ್ಖಳನುನ ನಿೇಡುವ ಮೂಲ್ಔ ಲಬದ ಄ಥ ಲಭ್ೇತಯ
ಸಂಷ್ಥಖಳನುನ ಸಷುಡಿಸಿ.)
ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.

1
BVQ_12

ನನು ಂದು ಲಬದ ಸಂಷ್ಥಗಗಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತ್ತೇನ್/ಮಡಿದ್ದೇನ್

2

ನನು ಂದು ಲಭ್ೇತಯ ಸಂಷ್ಥಗಗಿ ಕ್ಲ್ಸ
ಮಡುತ್ತೇನ್/ಮಡಿದ್ದೇನ್

ಫಬ ಷವಧಜನಿಔ ಄ಥ ಖಸಗಿ ಈದ್ೂಯೇಖದತರಿಗಗಿ ಕ್ಲ್ಸವನುನ ಮಡುವಿರ/ಮಡಿದಿದರ?
(TN: ಄ಖತಯದರ್, ನಿಭಮ ದ್ೇಶಕೆಗಿ ಷಮನಯದ ಈದಹಯಣ್ಖಳನುನ ನಿೇಡುವ ಮೂಲ್ಔ ಷವಧಜನಿಔ ಄ಥ ಖಸಗಿ
ಈದ್ೂಯೇಖದತಯನುನ ಸಷುಡಿಸಿ.)
ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1 ಷವಧಜನಿಔ ಈದ್ೂಯೇಖದತ
2 ಖಸಗಿ ಈದ್ೂಯೇಖದತ

BVQ_13a

ನಿಭಮ ಈದ್ೂಯೇಖವಪ ಯವಪದು/ಯವಪದಗಿತುತ - ಄ಂದರ್, ನಿಭಮ ಭುಕಯ ಕ್ಲ್ಸದ ಸ್ಸಯು ಄ಥ ಶಿಷ್ಟ್ಧಕ್
ಏನು/ಯವಪದಗಿತುತ ? (ದಮವಿಟ್ುು ಳಗ್ ಫರ್ಯಿರಿ ಭತುತ ಷಧಯದಷುು ಸಷುಗಿ ವಿವರಿಸಿ.)
ನನನ ಈದ್ೂಯೇಖವಪ ……………………….. ಅಗಿದ್/ಅಗಿತುತ

BVQ_13b

ನಿಭಮ ಭುಕಯ ಕ್ಲ್ಸದಲ್ಲಲ , ಸ್ಚಿಚನ ಸಭಮ ನಿೇವಪ ಯವ ರಕಯದ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕ್ಖಳನುನ ಮಡುವಿರಿ/ಮಡಿದಿದರಿ ? (ದಮವಿಟ್ುು
ಳಗ್ ಫರ್ಯಿರಿ ಭತುತ ಷಧಯದಷುು ಸಷುಗಿ ವಿವರಿಸಿ.)
ದಮವಿಟ್ುು ಆಲ್ಲಲ ಫರ್ಯಿರಿ ………………………………………

BVQ_13c

ನಿೇವಪ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುವ/ಮಡಿದದ ಪಮ್ಧ/ಸಂಷ್ಥಮು ಭುಕಯಗಿ ಏನನುನ ಈತದಿಸುತತದ್ ಄ಥ ತಯರಿಸುತತದ್ - ಄ಂದರ್,
ನಿಭಮ ಕಮಧಸಥಳದಲ್ಲಲ ಯವ ರಕಯದ ಈತದನ್/ಕಮಧವನುನ ನ್ಯ್ೇರಿಸುತತದ್ /ನ್ಯ್ೇರಿಸಿದ್ ? (ದಮವಿಟ್ುು ಳಗ್
ಫರ್ಯಿರಿ ಭತುತ ಷಧಯದಷುು ಸಷುಗಿ ವಿವರಿಸಿ.)
ದಮವಿಟ್ುು ಆಲ್ಲಲ ಫರ್ಯಿರಿ ………………………………………

BVQ_14

ಇ ಕ್ಳಗಿನ ಯವಪದು ನಿಭಮ ರಸಔತ ಸನಿನ್ೇಶವನುನ ಈತತಭಗಿ ವಿವರಿಸುತತದ್?
ನಿೇವಪ ತತೆಲ್ಲಔ ಖಯಿಲ್/ಪೇಷಔ ಯಜ್/ವಿರಭ/ಭುಷೆಯ ಆತಯದಿಖಳ ಕಯಣದಿಂದಗಿ ತತೆಲ್ಲಔಗಿ ಕ್ಲ್ಸ
ಮಡುತಿತಯದಿದದರ್ , ದಮವಿಟ್ುು ಅತ/ಅಕ್ಮ ಷಮನಯ ಕ್ಲ್ಸದ ಸನಿನ್ೇಶವನುನ ರಿಖಣಿಸಿ.
ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.

1

ಸಂದಯಿತ ಕ್ಲ್ಸದಲ್ಲಲ (ಫಬ ನೌಔಯ, ಸವಮಂ-ಈದ್ೂಯೇಗಿ, ಄ಥ
ಅತ/ಅಕ್ಮ ಸವಂತ ಔುಟ್ುಂಫದ ವಯವಸಯಕೆಗಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುವಪದು)

6

ನಿವೃತತ

2

ನಿರ್ೂೇದ್ೂಯೇಗಿ ಭತುತ ಈದ್ೂಯೇಖಕೆಗಿ ಹುಡುಔುತಿತಯುವಪದು

7

ಭನ್ಗ್ಲ್ಸ ಮಡುವಪದು, ಭನ್, ಭಔೆಳು
಄ಥ ಆತಯಯನುನ ನ್ೂೇಡಿಕ್ೂಳುೆವಪದು

3

(ಈದ್ೂಯೇಖದತನಿಂದ ಸಂದಮ ಮಡಲ್ಡದ), ಯಜ್ಮಲ್ಲಲದದಯೂ
ಸಹ ವಲ್/ವಿದಯರ್ಥಧ/ಶಿಷಯರಿಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೂಡುವಪದು.

9

ಆತರ್

4

಄್ರಂಟಿಸ್ ಄ಥ ಶಿಕ್ರ್ಥಧ

5

ವಶವತ ಖಯಿಲ್ ಄ಥ ಉನತವ

BVQ_15

ನಿೇವಪ ಫಬ ಸಂಗತಿ ಄ಥ ಸಿಥಯದ ತಿನ/ತಿಮನುನ ಸ್ೂಂದಿಯುವಿರ , ಸೌದದರ್, ನಿೇವಪ ಂದ್ೇ ಭನ್ಮನುನ
ಹಂಚಿಕ್ೂಳುೆವಿರ ?
(TN: ಕಭನ್-ಲ ಷೌಸ್ (ಜಬಿ, ಄ಥ ; (ಡಿಆ) ಮಂತಹ ದ್ೇಶ-ನಿದಿಧಷು ದಖಳನುನ "ಸಿಥಯ ಸಂಗತಿ" ದದ ಄ಥಧವನುನ
ಸಷುಡಿಸಲ್ು ಆಲ್ಲಲ ಈಯ್ಕೂೇಗಿಸಫಹುದು .)
ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
ಸೌದು, ನನು ತಿನ/ಸಂಗತಿಮನುನ ಸ್ೂಂದಿದ್ದೇನ್ ಭತುತ ನವಪ
1 ಂದ್ೇ ಭನ್ಮನುನ ಹಂಚಿಕ್ೂಳುೆತ್ತೇ್. (ದಮವಿಟ್ುು BVQ_16
ನ್ೂಂದಿಗ್ ಭುಂದುವರಿಯಿರಿ)

ಆಲ್ಲ, ನನು ತಿನ/ಸಂಗತಿಮನುನ ಸ್ೂಂದಿಲ್ಲ.
3 (ದಮವಿಟ್ುು BVQ_22 ನ್ೂಂದಿಗ್
ಭುಂದುವರಿಯಿರಿ )

ಸೌದು, ನನು ತಿನ/ಸಂಗತಿಮನುನ ಸ್ೂಂದಿದ್ದೇನ್ ಅದರ್ ನವಪ
2 ಂದ್ೇ ಭನ್ಮನುನ ಹಂಚಿಕ್ೂಳುೆವಪದಿಲ್ಲ (ದಮವಿಟ್ುು BVQ_16
ನ್ೂಂದಿಗ್ ಭುಂದುವರಿಯಿರಿ)
ಕ್ಲ್ಸ ಄ಥ ಈದ್ೂಯೇಖ ಎಂದರ್ ನಭಮ ಄ಥಧವಪ ಔನಿಷಠ ರತಿ ಯದಲ್ಲಲ ಂದು ಖಂಟ್ಮ ಕಲ್, ಫಬ ನೌಔಯ, ಸವಮಂಈದ್ೂಯೇಗಿ ಄ಥ ಅತ/ಅಕ್ಮ ಸವಂತ ಔುಟ್ುಂಫದ ವಯವಸಯಕೆಗಿ ಕಮಧನಿವಧಹಿಸುವ, ಅದಮವನುನ ಸ್ಚಿಚಸುವ
ಕ್ಲ್ಸಗಿದ್ . ಅತ/ಅಕ್ಮು ತತೆಲ್ಲಔ ಖಯಿಲ್/ಪೇಷಔ ಯಜ್/ವಿರಭ/ಭುಷೆಯ ಆತಯದಿಖಳ ಕಯಣದಿಂದಗಿ
ತತೆಲ್ಲಔಗಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತಯದಿದದರ್ , ದಮವಿಟ್ುು ಅತ/ಅಕ್ಮ ಷಮನಯ ಕ್ಲ್ಸದ ಸನಿನ್ೇಶವನುನ ರಿಖಣಿಸಿ.
BVQ_16

ನಿಭಮ ತಿ ಄ಥ ತಿನ/ಸಂಗತಿಮು ರಸಔತ ಹಣಕೆಗಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತದದರ್, ಅತ/ಅಕ್ಮು ಇ ಹಿಂದ್ ಹಣಕೆಗಿ
ಈದ್ೂಯೇಖದಲ್ಲಲದದರ್ , ಅತ/ಅಕ್ಮು ಎಂದಿಖೂ ಹಣಕೆಗಿ ಈದ್ೂಯೇಖದಲ್ಲಲಯಲ್ಲಲ್ಲ್ ?
ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
ಅತ/ಅಕ್ಮು ರಸಔತ ಸಂದಯಿತ ಈದ್ೂಯೇಖದಲ್ಲಲಯುವಯು (ದಮವಿಟ್ುು
1
BVQ_17 ನ್ೂಂದಿಗ್ ಭುಂದುವರಿಯಿರಿ )

ಅತ/ಅಕ್ಮು ಎಂದಿಖೂ ಸಂದಯಿತ
3 ಈದ್ೂಯೇಖವನುನ ಸ್ೂಂದಿಲ್ಲ (ದಮವಿಟ್ುು
BVQ_21 ನ್ೂಂದಿಗ್ ಭುಂದುವರಿಯಿರಿ )

ಅತ/ಅಕ್ಮು ರಸಔತ ಸಂದಯಿತ ಈದ್ೂಯೇಖದಲ್ಲಲಲ್,ಲ ಅದರ್
2 ಅತ/ಅಕ್ಮು ಇ ಹಿಂದ್ ಸಂದಯಿತ ಈದ್ೂಯೇಖದಲ್ಲಲದದಯು ದಮವಿಟ್ುು
BVQ_18 ನ್ೂಂದಿಗ್ ಭುಂದುವರಿಯಿರಿ )

BVQ_17

ಒವರ್್ಟ್ೈಮ್ ಳಗ್ೂಂಡಂತ್, ಸರಸರಿಮಲ್ಲಲ , ಂದು ಷಮನಯ ಯದಲ್ಲಲ ಹಣಕೆಗಿ ನಿಭಮ ತಿ ಄ಥ ತಿನ/ಸಂಗತಿಮು
ಷಮನಯಗಿ ಎಷುು ಖಂಟ್ಖಳ ಕಲ್ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುವಯು? (ಅತ/ಅಕ್ಮು ಫಬರಿಗಿಂತಲ್ೂ ಸ್ಚ್ುಚ ಈದ್ೂಯೇಖದತರಿಖಗಿ ಕ್ಲ್ಸ
ಮಡುತಿತದದರ್, ಄ಥ ಅತ/ಅಕ್ ಆಫಬಯೂ ನೌಔಯರಗಿದದರ್ ಭತುತ ಸವಮಂ-ಈದ್ೂಯೇಗಿಯಗಿದದರ್ , ದಮವಿಟ್ುು ಅತ/ಅಕ್ಮು
ಮಡುವ ಕ್ಲ್ಸದ ಟುರ್ ಸಭಮದ ಸಂಖ್ಯಮನುನ ರಿಖಣಿಸಿ.) ("ದ್ೈನಂದಿನ" ಎಂದು ಕ್ೇಳಫಹುದು ಭತುತ ಆದನುನ 7/6/5
ರಿಂದ ಖುಣಿಸಫಹುದು)
ದಮವಿಟ್ುು ಳಗ್ ಫರ್ಯಿರಿ.
ಸರಸರಿಮಲ್ಲಲ, ಅತ/ಅಕ್ಮು,ಒವರ್ ಟ್ೈಮ್ ಳಗ್ೂಂಡು ಂದು ಯಕ್ೆ ……………………… ಖಂಟ್ಖಳ ಕ್ಲ್ಸ
ಮಡುವಯು.

ಅತ/ಅಕ್ಮು ಫಬರಿಗಿಂತಲ್ೂ ಸ್ಚ್ುಚ ಈದ್ೂಯೇಖದತರಿಖಗಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತದದರ್, ಄ಥ ಅತ/ಅಕ್ ಆಫಬಯೂ ನೌಔಯರಗಿದದರ್
ಭತುತ ಸವಮಂ-ಈದ್ೂಯೇಗಿಯಗಿದದರ್ , ದಮವಿಟ್ುು ಅತ/ಅಕ್ಮ ಭುಕಯ ಕ್ಲ್ಸವನುನ ರಿಖಣಿಸಿ. ಅತ/ಅಕ್ಮು ನಿವೃತತರಗಿದದರ್
಄ಥ ರಸಔತ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತಲ್ಲದರ್ , ದಮವಿಟ್ುು ಅತ/ಅಕ್ಮ ಕ್ೂನ್ಮ ಭುಕಯ ಈದ್ೂಯೇಖವನುನ ರಿಖಣಿಸಿ.
BVQ_18

ನಿಭಮ ತಿನ/ತಿ/ಸಂಗತಿಮು ಫಬ ನೌಔಯ, ಸವಮಂ-ಈದ್ೂಯೇಗಿ, ಄ಥ ಅತ/ಅಕ್ಮ ಸವಂತ ಔುಟ್ುಂಫದ ವಯವಸಯಕೆಗಿ
ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿಯುವರ್ /ಮಡುತಿತದದಯ ?
(TN: "ದಿನಔೂಲ್ಲ ನೌಔಯ" ಄ಥ "ದಿನಖೂಲ್ಲ ಕಮಿಧಔ" ಎಂಫ ದ್ೇಶ-ನಿದಿಧಷು ದಖಳನುನ "ನೌಔಯ" ದದ ಄ಥಧವನುನ
ಸಷುಡಿಸಿಕ್ೂಳೆಲ್ು ಆಲ್ಲಲ ಈಯ್ಕೂೇಗಿಸಫಹುದು ".)
ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.

BVQ_19

1 ಫಬ ನೌಔಯ

3 ನೌಔಯಯನುನ ಸ್ೂಂದಿಯುವ ಸವಮಂ-ಈದ್ೂಯೇಗಿ

2 ನೌಔಯರಿಲ್ಲದ ಸವಮಂ-ಈದ್ೂಯೇಗಿ

4

ಅತ/ಅಕ್ಮ ಸವಂತ ಔುಟ್ುಂಫದ ವಯವಸಯಕೆಗಿ
ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುತಿತಯುವಪದು.

ನಿಭಮ ಖಂಡ ಄ಥ ಸ್ಂಡತಿ/ಸಂಗತಿಮು ಆತಯ ನೌಔಯಯ ಮೇಲ್ಲವಚಯಣ್ಮನುನ ಮಡುವರ್/ಮಡಿದದರ್?
(TN: ಮೇಲ್ಲವಚಯಣ್ಮನುನ ಬ್ೇರ್ಮವರಿಗ್ ಕ್ಲ್ಸ ಸ್ೇಳುವ ನಮಔತವದ ಂದು ಕಮಧಗಿ ಭತುತ ಄ವಯ ಕ್ಲ್ಸಕೆಗಿ
ಜಬದಯರಗಿಯುವಪದು ಎಂದು ತಿಳಿಮಬ್ೇಔು.)
ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1 ಸೌದು

BVQ_20a

2 ಆಲ್ಲ

ನಿಭಮ ಖಂಡ ಄ಥ ಸ್ಂಡತಿ/ಸಂಗತಿಮ ಈದ್ೂಯೇಖವಪ ಯವಪದಗಿದ್ /ಯವಪದಗಿತುತ – ಄ಂದರ್, ಅತ/ಅಕ್ಮ ಭುಕಯ
ಕ್ಲ್ಸದ ಸ್ಸಯು ಄ಥ ಶಿಷ್ಟ್ಧಕ್ ಏನಗಿದ್/ಏನಗಿತುತ ? (ದಮವಿಟ್ುು ಷಧಯದಷುು ಸಷುಗಿ ಫರ್ಯಿರಿ ಭತುತ ವಿವರಿಸಿ.)
ಅತ/ಅಕ್ಮ ಈದ್ೂಯೇಖವಪ…………………………ಅಗಿದ್/ಅಗಿತುತ.

BVQ_20b

ಅತ/ಅಕ್ಮ ಭುಕಯ ಕ್ಲ್ಸದಲ್ಲಲ , ಸ್ಚಿಚನ ಸಭಮ ಅತ/ಅಕ್ಮು ಯವ ರಕಯದ ಚ್ಟ್ುವಟಿಔಖಳನುನ ಮಡುವಯು/ಮಡಿದದಯು?
(ದಮವಿಟ್ುು ಷಧಯದಷುು ಸಷುಗಿ ಫರ್ಯಿರಿ ಭತುತ ವಿವರಿಸಿ.)
ದಮವಿಟ್ುು ಆಲ್ಲಲ ಫರ್ಯಿರಿ ………………………………………

BVQ_20c

ಅತ/ಅಕ್ಮು ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುವ ಪಮ್ಧ/ಸಂಸಥಮು ಏನನುನ ತಯರಿಸುತತದ್ /ತಯರಿಸುತಿತತತ – ಄ಂದರ್, ಅತ/ಅಕ್ಮ
ಕಮಧಸಥಳದಲ್ಲಲ ಯವ ರಕಯದ ಈತದನ್/ಕಮಧವಪ ನ್ಯ್ೇರಿಸಲ್ಡುತಿತದ್ /ನ್ಯ್ೇರಿಸಲ್ಡುತಿತತುತ ? (ದಮವಿಟ್ುು
ಷಧಯದಷುು ಸಷುಗಿ ಫರ್ಯಿರಿ ಭತುತ ವಿವರಿಸಿ.)
ದಮವಿಟ್ುು ಆಲ್ಲಲ ಫರ್ಯಿರಿ ………………………………………

ನಿಭಮ ತಿ ಄ಥ ತಿನ/ಸಂಗತಿಮ ರಸಔತ ಸನಿನ್ೇಶವನುನ ಇ ಕ್ಳಗಿನ ಯವಪದು ಈತತಭಗಿ ವಿವರಿಸುತತದ್? ಅತ/ಅಕ್ಮು
ತತೆಲ್ಲಔ ಖಯಿಲ್/ಪೇಷಔ ಯಜ್/ವಿರಭ/ಭುಷೆಯ ಆತಯದಿಖಳ ಕಯಣದಿಂದಗಿ ತತೆಲ್ಲಔಗಿ ಕ್ಲ್ಸ
ಮಡುತಿತಲ್ಲದರ್ .. ದಮವಿಟ್ುು ಅತ/ಅಕ್ಮ ಷಮನಯ ಕ್ಲ್ಸದ ಸಿಥತಿಮನುನ ರಿಖಣಿಸಿ.

BVQ_21

ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1

ಸಂದಯಿತ ಕ್ಲ್ಸದಲ್ಲಲ (ಫಬ ನೌಔಯ, ಸವಮಂ-ಈದ್ೂಯೇಗಿ, ಄ಥ
ಅತ/ಅಕ್ಮ ಸವಂತ ಔುಟ್ುಂಫದ ವಯವಸಯಕೆಗಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮಡುವಪದು)

6 ನಿವೃತತ

2 ನಿರ್ೂೇದ್ೂಯೇಗಿ ಭತುತ ಈದ್ೂಯೇಖಕೆಗಿ ಹುಡುಔುತಿತಯುವಪದು
3

7

(ಈದ್ೂಯೇಖದತನಿಂದ ಸಂದಮ ಮಡಲ್ಡದ), ಯಜ್ಮಲ್ಲಲದದಯೂ
ಸಹ ವಲ್/ವಿದಯರ್ಥಧ/ಶಿಷಯರಿಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೂಡುವಪದು.

ಭನ್ಗ್ಲ್ಸ ಮಡುವಪದು, ಭನ್, ಭಔೆಳು
಄ಥ ಆತಯಯನುನ ನ್ೂೇಡಿಕ್ೂಳುೆವಪದು

9 ಆತರ್

4 ಄್ರಂಟಿಸ್ ಄ಥ ಶಿಕ್ರ್ಥಧ
5 ವಶವತ ಖಯಿಲ್ ಄ಥ ಉನತವ
BVQ_22

ನಿೇವಪ ಎಂದದಯೂ ಂದು ಕಮಿಧಔ ಸಂಗಟ್ನ್ ಄ಥ ಄ದ್ೇ ರಿೇತಿಮ ಸಂಷ್ಥಮ ಫಬ ಸದಸಯರಗಿಯುವಿರ ಄ಥ
ಅಗಿದಿದರ? ಸೌದಗಿದದರ್ , ಄ದು ರಸುತತ ಮತರ್ ಄ಥ ಹಿಂದ್ಯೂ ಅಗಿದಿದರ?
(TN: ದ್ೇಶ-ನಿದಿಧಷು ದಖಳು "ಸಂಗದ ಸದಸಯತವದ" ಄ಥಧವನುನ ಸಷುಡಿಸಲ್ು ಆಲ್ಲಲ ಈಯ್ಕೂೇಗಿಸಲ್ಡಫಹುದು .)
ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1 ಸೌದು, ರಸುತತ

3 ಆಲ್ಲ, ಎಂದಿಖೂ ಆಲ್ಲ

2 ಸೌದು, ಇ ಹಿಂದ್, ಅದರ್ ರಸುತತ ಆಲ್ಲ
BVQ_23

ನಿೇವಪ ಂದು ಧಭಧಕ್ೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದವರ್, ಸೌದಗಿದದರ್ ನಿೇವಪ ಯವ ಧಭಧಕ್ೆ ಷ್ೇರಿದವಯು?
ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.

0
1
2
3
4
5
BVQ_24

ಧಮಧನುಯಯಿಮಲ್ಲ
ಕಯಥ್ೂಲ್ಲಕ್ಸ

ಪರಟ್ಷ್ುಂಟ್

ಸಂರದಮದಿ
ಆತರ್ ಕ್ತರಶಿಚಮನ್
ಜೂಯಯಿಶ್

6
7
8
9
10

ಭುಸಿಲಂ

ಬೌದದ ಧಭಧ

ಹಿಂದೂ ಧಭಧ

ಏಶಯದ ಆತರ್ ಧಭಧಖಳು
ಆತರ್ ಧಮಿಧಔತ್

ವಿಹ, ಶವಸಂಷೆಯ, ಆತಯದಿಖಳಂತಹ ವಿವ್ೇಷ ಸಂದಬಧಖಳನುನ ಸ್ೂಯತುಡಿಸಿ, ನಿೇವಪ ಧಮಿಧಔ ಷ್ೇ್ಖಳಲ್ಲಲ ಎಷುು ಬರಿ
ಭಖವಹಿಸುವಿರಿ?
ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1 ಯದಲ್ಲಲ ಹಲ್ವಪ ಬರಿ ಄ಥ ಸ್ಚ್ುಚ ಬರಿ

5 ಂದು ವಷಧದಲ್ಲಲ ಹಲ್ವಪ ಬರಿ

2 ಯದಲ್ಲಲ ಂದು ಬರಿ

6 ಂದು ವಷಧದಲ್ಲಲ ಂದು ಬರಿ

3 ತಿಂಖಳಲ್ಲಲ 2 ಄ಥ 3 ಬರಿ

7 ವಷಧದಲ್ಲಲ ಂದು ಬರಿಗಿಂತಲ್ೂ ಔಡಿಮ

4 ತಿಂಖಳಿಗ್ ಂದು ಬರಿ

8 ಎಂದಿಖೂ ಆಲ್ಲ

BVQ_25

ನಭಮ ಸಮಜದಲ್ಲಲ , ಮೇಲ್ಲನ ಹಂತಕ್ೆ ಸ್ೂೇಖುವ ರವೃತಿತಮುಳೆ ಭತುತ ಕ್ಳಗಿನ ಹಂತಕ್ೆ ಸ್ೂೇಖುವ ರವೃತಿತಮುಳೆ ಖಂಪಖಳಿ್.
ಮೇಲ್ಲನಿಂದ ಕ್ಳಗ್ ಷಖುವ ಂದು ಮಔವಪ ಕ್ಳಗಿದ್. ಇ ಮಔದಲ್ಲಲ ನಿಭಮನುನ ನಿೇವಪ ಎಲ್ಲಲ ಖುಯುತಿಸಿಕ್ೂಳುೆವಿರಿ ?
ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.

10 ಮೇಲ್
9
8
7
6
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5
4
3
2
1 ಕ್ಳಗ್

ಕ್ಲ್ವಪ ಜನಯು ಕ್ಲ್ವಪ ಕಯಣಖಳಿಗಗಿ ಭತದನ ಮಡುವಪದಿಲ್ಲ . ನಿೇವಪ ಎಪ್ತರಲ್-ಮೇ ನಲ್ಲಲ ನಡ್ದ 2014ಯ ಲ್ೂೇಔಸಭ
ಚ್ುನವಣ್ಮಲ್ಲಲ ಭತಚ್ಲಯಿಸಿಯುವಿರ ? ದಮವಿಟ್ುು ಂದನುನ ಅಯ್ಕೆಮಡಿ.
ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1 ಸೌದು, ನನು ಭತ ಸಕ್ತದ್ದೇನ್ (ದಮವಿಟ್ುು BVQ_27 ನ್ೂಂದಿಗ್ ಭುಂದುವರಿಯಿರಿ.)
2 ಆಲ್ಲ. ನನು ಭತ ಸಔಲ್ಲಲ್ಲ (ದಮವಿಟ್ುು BVQ_28 ನ್ೂಂದಿಗ್ ಭುಂದುವರಿಯಿರಿ.)
0 ನನು ಔಳ್ದ ಚ್ುನವಣ್ಮಲ್ಲಲ ಭತ ಸಔಲ್ು ಄ಹಧನಗಿಯಲ್ಲಲ್ಲ (ದಮವಿಟ್ುು BVQ_28 ನ್ೂಂದಿಗ್ ಭುಂದುವರಿಯಿರಿ .)

BVQ_27

(ಎಪ್ತರಲ್-ಮೇ ನಲ್ಲಲ ನಡ್ದ 2014ಯ ಲ್ೂೇಔಸಭ್ ಚ್ುನವಣ್ಖಳ ಔುರಿತು ಯ್ಕೂೇಚಿಸುತತ ) ನಿೇವಪ ಯವ ಕ್ಷಕ್ೆ ಭತ
ಚ್ಲಯಿಸಿದಿರಿ? ದಮವಿಟ್ುು ಂದನುನ ಅಯ್ಕೆ ಮಡಿ.
ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.

1 ಕಂಗ್ರಸ್ +

5 ರದ್ೇಶಿಔ ಕ್ಷ

3 ಎಡಯಂಖದ ಕ್ಷಖಳು/ಔಭುಯನಿಸ್ು ಕ್ಷ

0 ಸ್ೇಳಲ್ು ಷಧಯವಿಲ್ಲ

2 ಬಿಜ್ಪ್ತ +

6 ಆತರ್ …………………. (ನಿದಿಧಷುಡಿಸಿ)

4 ತೃತಿೇಮ ಯಂಖ
ಭುಂದಿನ ರವ್ನಖಳು ರತಿಕ್ತರಯ್ಕದಯಯ ಜನಂಗಿೇಮ ಹಿನ್ನಲ್ ಄ಥ ಂದು ಜನಂಗಿೇಮ ಸಮೂಹ/ಸಭುದಮಕ್ೆ
ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಄ಥಧಕ್ೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ನಿಭಮ ದ್ೇಶಿೇಮ-ನಿದಿಧಷು ರಿಔಲ್ನ್ಖಳ್ ಂದಿಗ್ ವಯವಹರಿಸುತತ್.
BVQ_28

ಇ ಕ್ಳಗಿನ ಯವ ಸಮೂಹ ಄ಥ ಸಮೂಹಖಳು ನಿಭಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿ್ ಎಂದು ನಿೇವಪ ರಿಖಣಿಸುವಪದನುನ ದಮವಿಟ್ುು ಸೂಚಿಸಿ?
ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಬಕ್ಸ್ ಖುಯುತಿಸಿ.
1 ಹಿಂದೂ: ಎಸ್ ಸಿ (ರಿಶಿಷಠ ಜತಿ/ದಲ್ಲತಯು)

7 ಭುಸಿಲಂ: ಆತರ್

2 ಹಿಂದೂ: ಎಸ್ ಟಿ (ರಿಶಿಷು ಂಖಡ)

8 ಕ್ತರಶಿಚಮನ್್: ಷಮನಯ

3 ಹಿಂದೂ: ಬಿಸಿ (ಆತರ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವಖಧಖಳು)

9 ಕ್ತರಶಿಚಮನ್್: ಆತರ್

4 ಹಿಂದೂ: ಮೇಲಾತಿಮ ಹಿಂದೂಖಳು

10 ಸಿಔಖಯು: ಷಮನಯ

5 ಭುಸಿಲಂ: ಶಿಯ

11 ಸಿಔೆಯು: ದಲ್ಲತ

6 ಭುಸಿಲಂ: ಸುನಿನ

0 ಆತರ್-ದಮವಿಟ್ುು ಸೂಚಿಸಿ

ಭಔೆಳು ಭತುತ ಄ಂಬ್ಗಲ್ಲಡುವ ಭಔೆಳ ನಡು್ ವಯತಯಸವನುನ ಔಂಡುಕ್ೂಳುೆವಪದಕೆಗಿ ಈಯ್ಕೂೇಗಿಸಲಗಿಯುವ ವಮಸು್ [ವಲ ವಮಸು್] ಚೌಔದ ಅವಯಣಖಳಲ್ಲಲ - ನಿಭಮ ದ್ೇಶದಲ್ಲಲನ ಔಡಿಮ ವಲ್ಮ ರಯಂಬದ ವಮಸಿ್ನಿಂದ
ನಿಧಧರಿಸಲ್ಡುತತದ್ . ಭಯತದಲ್ಲಲ , ರಥಮಿಔ ವಲ್ಮ ರಯಂಬದ ಔಡಿಮ ವಮಸು್ 5 ವಷಧಖಳಗಿ್ . ಸಗಗಿ, 5 ರಿಂದ 17
ವಷಧಖಳ ನಡುವಿನ ವಮಸಿ್ನವಯನುನ ಭಔೆಳು ಎಂದು ಔರ್ಮಲದರ್ , 4 ವಷಧಕ್ತೆಂತ ಔಡಿಮ ವಮಸಿ್ನ ಭಔೆಳನುನ "ಎಳ್ಮ
ಭಔೆಳು ಎಂದು ಔರ್ಮಲಖುತತದ್ ".
ನಿಭಮನುನ ಷ್ೇರಿಸಿ, ಭಔೆಳನುನ ಳಗ್ೂಂಡಂತ್ -ಷಮನಯಗಿ ನಿಭಮ ಭನ್ಮಲ್ಲಲ ಎಷುು ಜನಯು ಸಿಸುವಯು?
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ದಮವಿಟ್ುು ಆಲ್ಲಲ ಫರ್ಯಿರಿ ………………………………………
ನಿಭಮ ಭನ್ಮಲ್ಲಲ ಎಷುು ಜನ ವಮಸೆರಿಯುವಯು (18 ವಷಧ ಄ಥ ಸ್ಚ್ುಚ) ?

BVQ_29a

ದಮವಿಟ್ುು ಆಲ್ಲಲ ಫರ್ಯಿರಿ ………………………………………
5 ರಿಂದ 17 ವಷಧ ವಮಸಿ್ನ ನಡುವಿನ ಎಷುು ಭಔೆಳು ನಿಭಮ ಭನ್ಮಲ್ಲಲಯುವಯು ?

BVQ_30

ದಮವಿಟ್ುು ಆಲ್ಲಲ ಫರ್ಯಿರಿ ………………………………………
ನಿಭಮ ಭನ್ಮಲ್ಲಲ 4 ವಷಧಖಳವರ್ಗಿನ ವಮಸಿ್ನ ಎಷುು ಭಔೆಳಿಯುವಯು ?

BVQ_31

ದಮವಿಟ್ುು ಆಲ್ಲಲ ಫರ್ಯಿರಿ ………………………………………
ನಿಭಮ ಔುಟ್ುಂಫದಲ್ಲಲ ನಿಭಮ ಚಿಔೆ ಭಖುವಿನ ವಮಷ್್ಷುು ?

Q45

ಚಿಔೆ ಭಖುವಿನ ವಮಸು್ _______ ವಷಧಖಳು

97

಄ನವಮಖುವಪದಿಲ್ಲ/ ಭನ್ಮಲ್ಲಲ ಯವಪದ್ೇ
ಭಖುವಿಲ್ಲ

ತ್ರಿಗ್ಖಳು ಭತುತ ಆತಯ ಔಡಿತಖಳಿಖೂ ಮೂದಲ್ು, ನಿಭಮ ಟುರ್ ಮಸಿಔ ಅದಮದ ಸರಸರಿಯ್ಕಷುು?
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(TN: ವಿವಯಣತಮಔ ಟಿಣಿಖಳನುನ ದ್ೇಶದ ನಿದಿಧಷು ಔಡಿತಖಳ ಫಗ್ೆ ರತಿಕ್ತರಯ್ಕದಯರಿಗ್ ನ್ನಪ್ತಸಲ್ು ಷ್ೇರಿಸಫಹುದು.)
ದಮವಿಟ್ುು ಆಲ್ಲಲ ಫರ್ಯಿರಿ ……………………………………… ( ಯೂಯಿಖಳು ) (ನಿೇವಪ ಂದು ಭನ್ಮಲ್ಲಲ
ಸಿಸುತಿತದದರ್ (ದಮವಿಟ್ುು BVQ_34 ನ್ೂಂದಿಗ್ ಭುಂದುವರಿಯಿರಿ )
ತ್ರಿಗ್ಖಳು ಭತುತ ಆತಯ ಔಡಿತಖಳಿಖೂ ಮೂದಲ್ು, ನಿಭಮ ಔುಟ್ುಂಫದ ಟುರ್ ಮಸಿಔ ಅದಮದ ಸರಸರಿಯ್ಕಷುು? (TN:
ವಿವಯಣತಮಔ ಟಿಣಿಖಳನುನ ದ್ೇಶದ ನಿದಿಧಷು ಔಡಿತಖಳ ಫಗ್ೆ ರತಿಕ್ತರಯ್ಕದಯರಿಗ್ ನ್ನಪ್ತಸಲ್ು ಷ್ೇರಿಸಫಹುದು.)

BVQ_33

ದಮವಿಟ್ುು ಆಲ್ಲಲ ಫರ್ಯಿರಿ ………………………………………(ಯೂಯಿಖಳು )
ನಿಭಮ ರಸುತತ ನಯಮಫದಧ ್ೈಹಿಔ ಸಿಥತಿ ಯವಪದು? (ಂದು ಅಯ್ಕೆಮನುನ ಅರಿಸಿ)

BVQ_34

1 ವಿಹಿತ

5 ವಿಧುಯ/ವಿಧ್

2 ನಖರಿಔ ಲ್ುದರಿಕ್

6 ನನು ಎಂದಿಖೂ ಭದು್ಯಗಿಲ್ಲ

3

ನನನ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ರತ್ಯೇಔಗಿದ್ದೇನ್ (ಅದರ್ ಆನೂನ ಕನೂನಿನ
಄ನವಮ ವಿಹಿತ)

4 ಸಂಗತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಚೇಧನ ಡ್ದಿದ್ದೇನ್

BVQ_35

ನಿಭಮ ತಂದ್ ಜನಿಸಿದ ದ್ೇಶ ಯವಪದು?
“ದ್ೇಶ” ಎಂದರ್ ಆಲ್ಲಲ ಕ್ೇವಲ್ ರಜಯಖಳು ಮತರ, ಅದರ್ ಈ-ದ್ೇಶಿೇಮ ವಿಭಖಖಳು ಄ಥ ರದ್ೇಶವಲ್ಲ . ತಂದ್ಮವಯು
ಜನಿಸಿದ ದ್ೇಶದ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಸಯು ಇಖ ಲ್ಬಯ ಆಲ್ಲದ್ೇ ಆದದರ್ ದಮವಿಟ್ುು ಜನನ ಸಥಳ ಆಯುವ ದ್ೇಶದ ರಸುತತ ಸ್ಸಯನುನ
ಫರ್ಯಿರಿ.>
ನನನ ತಂದ್ ಜನಿಸಿದ ಸಥಳ ...............

BVQ_36

ನಿಭಮ ತಯಿ ಜನಿಸಿದ ದ್ೇಶ ಯವಪದು?
“ದ್ೇಶ” ಎಂದರ್ ಆಲ್ಲಲ ಕ್ೇವಲ್ ರಜಯಖಳು ಮತರ, ಅದರ್ ದ್ೇಶದ ಈ-ದ್ೇಶಿೇಮ ವಿಭಖಖಳು ಄ಥ ರದ್ೇಶವಲ್ಲ .
ತಯಿಮವಯು ಜನಿಸಿದ ದ್ೇಶದ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಸಯು ಇಖ ಲ್ಬಯ ಆಲ್ಲದ್ೇ ಆದದರ್ ದಮವಿಟ್ುು ಜನನ ಸಥಳ ಆಯುವ ದ್ೇಶದ ರಸುತತ
ಸ್ಸಯನುನ ಫರ್ಯಿರಿ.>
ನನನ ತಯಿ ಜನಿಸಿದ ಸಥಳ ...............

BVQ_37

ನಿೇವಪ ಸಿಸುತಿತಯುವ ಸಥಳವನುನ ಹಿೇಗ್ ವಿವರಿಸುವಿರ .......... (ದಮವಿಟ್ುು ಂದು ಅಯ್ಕೆಮನುನ ಅರಿಸಿ)
1 ಂದು ದ್ೂಡಿ ನಖಯ

2 ಈನಖಯ ಄ಥ ದ್ೂಡಿ ನಖಯದ ಸ್ೂಯವಲ್ಮ
3 ಂದು ಚಿಔೆ ನಖಯ ಄ಥ ಟ್ುಣ

4 ಹಳಿೆ ಄ಥ ಗರಭ

5 ಹಳಿೆಮಲ್ಲಲಯುವ ತ್ೂೇಟ್ ಄ಥ ಭನ್

