రఱహిఴళి అింతట్ా "ఉదయయగిం లేదా తు" అనేద స్ ింత రహయతృహయింతో షహా అతుి యకహల ఉదయయగహలకు
ఴమిాషా ఼ిందతు దమచేళ గభతుించిండి
Q1

a

b

Q2

మీయు ఎింతఴయకు ఏకీబళుస్హాయు లేదా ళుఫేదస్హాయు అనేదాతుతు తెయౌేింద఼కు దమచేళ కతింర ద ఉని రతి కక రకట్న కొయకు
క ఫాకుషలో ట్టక్ చేమిండి . దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క ఫాకుషలో ట్టక్ చేమిండి .
క ఉదయయగిం లేదా తు అనేద కైఴలిం క ఆదామ భాయగ ిం భాతరబే ఇకైన ఏ భాతరిం కహద఼

నాకు డఫుు అఴషయిం లేకతృోభనా జీతిం తృ ిందే ఉదయయగిం లేదా తు
చేమడాతుకత ఇశి డతాన఼

1

గట్టిగహ ఏకీబళుస్హాన఼

2

ఏకీబళుస్హాన఼

3

ఏకీబళుించలేన఼ లేదా ళుఫేదించలేన఼

4

ళుఫేదస్హాన఼

5

గట్టిగహ ళుఫేదస్హాన఼

8
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కతింర ద ఉని రతి కక దాతు కొయకు, మీయు ఴయకతాగతింగహ ఉదయయగిం లేదా తు అనేద ఎింత భుఖ్యభతు ఫాళుష఼ానాిమ్
తెయౌేింద఼కు దమచేళ క ఫాకుషలో ట్టక్ చేమిండి . దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క ఫాకుషలో ట్టక్ చేమిండి .
ఎింతఴయకు భుఖ్యిం….

a

ఉదయయగ లేదా తు బదరత

b

అధక ఆదామిం

1

చాలా భుఖ్యిం

c

అభిఴాది కొయకు భించి అఴకహఱహలు

2

భుఖ్యిం

d

ఆషకతాకయబైన క ఉదయయగిం లేదా తు

3

e

ఎఴమైనా షఴతింతరింగహ తుచేళే ళూలు కయౌపించే క ఉదయయగిం లేదా తు

4

భుఖ్యిం కహద఼

f

ఇతయులకు షహామిం చేళే అఴకహవిం కయౌపించే క ఉదయయగిం లేదా తు

5

ఏ భాతరిం భుఖ్యిం కహద఼

g

షభాజాతుకత ఉయోగకయబైన క ఉదయయగిం లేదా తు

8
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h

తన యొకక తు రేళలు లేదా తు మ్జులన఼ తుయణభించ఼కునే ళూలున఼
కయౌపించే క ఉదయయగిం లేదా తు

i

ఇతయులతో ఴయకతాగత మిచమాతుి కయౌగి ఉిండే క ఉదయయగిం లేదా తు

Q3

భుఖ్యిం కహద఼ అలాగతు భుఖ్యిం కహకుిండా
లేద఼

మీ కుట్ ింఫ జీళుతిం యొకక రయోజనిం కొయకు మీయు ఎనిడెైనా భించి ఉదయయగిం లేదా తు అఴకహఱహలన఼
ఴద఼లుకునాిమహ లేదా ఴద఼లుకుింట్ామహ ? దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి . గభతుక: "కుట్ ింఫిం" అనే
దాతుి ళుషా ాతబైన మిధలో అయథిం చేష఼కౌరహయౌ.

1

అఴున఼, నేన఼ ఆ ళుధింగహ చేఱహన఼ భమిము ఫసృఱహ భయలా ఆ ళుధింగహ
చేమఴచ఼ు

4

లేద఼, నేన఼ ఆ ళుధింగహ చేమలేద఼ భమిము
ఫసృఱహ ఆ ళుధింగహ చేమకతృోఴచ఼ు

2

అఴున఼, నేన఼ ఆ ళుధింగహ చేఱహన఼ కహతూ ఫసృఱహ భయలా ఆ ళుధింగహ
చేమకతృోఴచ఼ు
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3

లేద఼, నేన఼ ఆ ళుధింగహ చేమలేద఼ కహతూ ఫసృఱహ ఆ ళుధింగహ చేమఴచ఼ు

Q4

మీ యొకక కుట్ ింఫ రయోజనిం కొయకు మీయు ఎనిడెైనా మీకు షింతాా కయింగహ లేతు ఉదయయగిం లేదా తులో ఉనాిమహ
లేదా ఉింట్ామహ? దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి . గభతుక: "కుట్ ింఫిం" అనే దాతుి ళుషా ాతబైన
మిధలో అయథిం చేష఼కౌరహయౌ.

1

అఴున఼, నేన఼ ఆ ళుధింగహ చేఱహన఼ భమిము ఫసృఱహ భయలా ఆ ళుధింగహ
చేమఴచ఼ు

4

లేద఼, నేన఼ ఆ ళుధింగహ చేమలేద఼ భమిము
ఫసృఱహ ఆ ళుధింగహ చేమకతృోఴచ఼ు

2

అఴున఼, నేన఼ ఆ ళుధింగహ చేఱహన఼ కహతూ ఫసృఱహ భయలా ఆ ళుధింగహ
చేమకతృోఴచ఼ు
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3

లేద఼, నేన఼ ఆ ళుధింగహ చేమలేద఼ కహతూ ఫసృఱహ ఆ ళుధింగహ చేమఴచ఼ు

Q5

గడిచిన ఐద఼ షింఴతషమహలలో , తుకత షింఫింధించి మీయు ళుఴక్షన఼ ఎద఼యుకనాిమహ , ఉదాసయణకు ఉదయయగిం లేదా తు
కొయకు దయఖ్ాష఼ా చేష఼కునేట్ుడె , లేదా జీతిం ింుదల లేదా దయనితి కొయకు మిగణించఫడే షభమింలో? దమచేళ
కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి .

1

అఴున఼ (దమచేళ 6ఴ రవికు షభాధానిం ఇఴఴిండి)

2

లేద఼ (దమచేళ నేయుగహ 7ఴ రవికు రెళళిండి)

0

తు చేమలేద఼ లేదా తు కౌషిం రమతిిించలేద఼
(దమచేళ నేయుగహ 7ఴ రవికు రెళళిండి)

Q6

మీ ఉదేేవిం రకహయిం, ళుఴక్షకు రధాన కహయణిం ఏమిట్ట ? దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి .

11

నా ఴమష఼ష

16

నా యొకక రెైకలయిం/భానళక లేదా ఱహమీమిక
అనామ్గయిం

12

నా యొకక జాతి, షఴజాతీమత

17

నా యొకక కుట్ ింఫ ఫాధయతలు

13

నా యొకక జాతీమత

18

నా యొకక మహజకీమ నభమకహలు

14

నా యొకక యౌింగిం

19

ఇతయ కహయణిం

15

నా యొకక భతిం
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Q7

గడిచిన ఐద఼ షింఴతషమహలలో , మీయు మీ ఉదయయగింలో లేదా తు ఴదే ై అధకహయులు లేదా షహోదయయగులచే రేధింఫడాామహ ,
ఉదాసయణకు, ఆట్ట్టిించడిం , ఱహమీమిక లేదా భానళక రేధింులన఼ మీయు అన఼బళుించామహ ? దమచేళ కక ఫాకుషలో
భాతరబే ట్టక్ చేమిండి (గభతుక: తుచేళే చోట్ రేధింులు అనేళు కైఴలిం ల ైింగిక రేధింులకు భాతరబే మిమితిం
కహకుిండా ఫాధతేతు బమట్టి లేదా ఇఫుిందకత గుమిచేళే అనేక యకహల అరమకయబైన రఴయా నలన఼ కయౌగి ఉింట్ాభ.)

1

అఴున఼

2

లేద఼

0

ఴమిాించద఼ (నాకు క ఉదయయగిం లేదా తు
లేద఼/నాకు ై అధకహమి /షహోదయయగి లేయు)

Q8

a

b

Q9

కతింర ద రకట్నలతో మీయు ఎింతబేయకు ఏకీబళుస్హాయు లేదా ఏకీబళుించయు ? దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క ఫాకుషలో ట్టక్
చేమిండి .
రహమి యొకక రయోజనాలన఼ కహతృహడెకునేింద఼కు కహమిమకులకు
ఫలబైన కహమిమక షింఘాలు అఴషయిం.

ఫలబైన కహమిమక షింఘాలు ఫాయతదేవ ఆమిథక ఴయఴషథ కు భించిళు కహఴు.

1

గట్టిగహ ఏకీబళుస్హాన఼

2

ఏకీబళుస్హాన఼

3

ఏకీబళుించలేన఼ లేదా ళుఫేదించలేన఼

4

ళుఫేదస్హాన఼

5

గట్టిగహ ళుఫేదస్హాన఼

8
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కరేళ తులో రషా ఼తిం మీ యొకక ళథతితు గుమిించి తుయణభించ఼కౌఴలళ ఉింట్ట , మీయు కతింర ద రహతులో దేతుకత
తృహరధానయతతుస్హాయు ? దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి <షపలికయణ గభతుక : బేభు పుల్ -ట్ై మ్/తృహర్టి ట్ైమ్ షిందమహాలలో తెలుష఼కౌరహలతు అన఼కుింట్ నాిిం అింద఼చేత "పుల్ -ట్ైమ్", "తృహర్టి -ట్ైమ్", "కింట్ట తకుకఴ ", అనే
దాలు ఎకుకఴ తృహరభుఖ్యతన఼ కయౌగి ఉనాిభ . అఴషయభభతే ఫారకట్ల లో ఉని షింఖ్యలన఼ దేఱహల రహమీగహ
భాయఴచ఼ు .>

1

పుల్-ట్ైమ్ ఉదయయగిం లేదా తు [రహమహతుకత 30 లేదా ఎకుకఴ గింట్లు]

4

జీతిం అిందే ఉదయయగిం లేదా తు ఏ భాతరిం
కహద఼

2

తృహర్టి-ట్ైమ్ ఉదయయగిం లేదా తు [రహమహతుకత 10-29 గింట్లు]
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3

రహమహతుకత [10] గింట్ల కింట్ట తకుకఴ షభమిం ఉిండే ఉదయయగిం లేదా తు

Q10

1

మీయు రషా ఼తిం జీతిం కొయకు తుచేషా ఼నాిమహ ? దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి (షపలికయణ గభతుక :
"రషా ఼తిం తుచేషా ఼నాిన఼ " అనేద షఴమిం -ఉతృహధ భమిము ఉదయయగష఼ాలు ఇదే మికీ ఴమిాషా ఼ింద , భమిము కరేళ
ఉదయయగింలో ఉనిరహయు ళలఴులో ఉనిట్ల భతే రహయు కడా ఇింద఼లో చేయుఫడాయౌ .)
అఴున఼ (దమచేళ 11ఴ రవికు షభాధానిం ఇఴఴిండి)

2

లేద఼ (దమచేళ 32ఴ రవికు రెళళిండి)

రషా ఼తిం మీయు జీతిం కొయకు తుచేషా ఼నిట్ల భతే (లేదా ళలఴులో ఉనాియు కహతూ క ఉదయయగింలో ఫాగింగహ ఉనాియు): దమచేళ 11 31 ఴయకు ఉని రవిలకు షభాధానాలు అిందించిండి .

Q11

1
2

మీయు ఎతుి గింట్లు తుచేషా ఼నాియు , భమిము మీ యొకక రధాన ఉదయయగిం లేదా తులో, స్హధాయణ ఒఴర్ట ట్ైమ్ తో షహా
ఎింత డఫుు షింతృహదష఼ానాియు అనేదాతుతు ఆలోచిించిండి . కరేళ మీకు ఈ భూడె అఴకహఱహలు భాతరబే ఉింట్ట , మీయు
కతింర ద రహతులో దేతుకత తృహరధానయతతుస్హాయు ? (దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి )
ఎకుకఴ గింట్ల తృహట్ తుచేళ ఎకుకఴ డఫుు షింతృహదించడిం
అనేి గింట్ల తృహట్ తుచేళ అింతే డఫుు షింతృహదించడిం

3

తకుకఴ గింట్ల తృహట్ తుచేళ తకుకఴ
డఫుు షింతృహదించడిం

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

Q12

మీ (రధానబైన ) ఉదయయగిం లేదా తుతు గూమిు కతింర ద ఉని రతి కక రకట్నకు షింఫింధించి , అద మీ ఉదయయగిం లేదా
తుకత ఴమిాషా ఼ిందతు మీయు ఎింత బేయకు ఏకీబళుస్హాయు లేదా ళుఫేదస్హాయు అనేదాతుతు తెయౌమజైళేింద఼కు దమచేళ క
ఫాకుషలో ట్టక్ చేమిండి . దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క ఫాకుషలో ట్టక్ చేమిండి <షపలికయణ గభతుక: అతన఼ లేదా
ఆబకు అనేక ఉదయయగహలు లేదా న఼లు ఉనిట్ల భతే రవి రధానబైన ఉదయయగిం లేదా తుకత ఴమిాషా ఼ింద .>

a

నా ఉదయయగిం లేదా తు షయుక్షితబైనద

b

నా ఆదామిం అధకింగహ ఉింద

1

గట్టిగహ ఏకీబళుస్హాన఼

c

ుమ్గతికత నాకు ఉని అఴకహఱహలు ఎకుకఴ

2

ఏకీబళుస్హాన఼

d

నా యొకక ఉదయయగిం లేదా తు ఆషకతాకయింగహ ఉింట్ ింద

3

ఏకీబళుించలేన఼ లేదా ళుఫేదించలేన఼

e

నేన఼ షఴింతింతరయింగహ తుచేమగలన఼

4

ళుఫేదస్హాన఼

f

నా యొకక ఉదయయగిం లేదా తులో నేన఼ ఇతయులకు షహామిం
చేమగలన఼

5

గట్టిగహ ళుఫేదస్హాన఼

g

నా యొకక ఉదయయగిం లేదా తు షభాజాతుకత ఉయోగకయబైనద

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

h

నా యొకక ఉదయయగిం లేదా తులో, ఇతయులతో నాకు ఴయకతాగత
మిచమిం ఉింద

Q13

a

b

Q14

a

b

ఇుడె మీయు తుచేళే చోట్ ఉని మిళథ త
 ేల గుమిించి భమికొతుి రవిలు. అద మీ యొకక తుకత ఎింత తయచ఼గహ
ఴమిాషా ఼ిందనేద తెయౌమజైమడిం కొయకు దమచేళ రతి కక ళుశమాతుకత క ఫాకుషలో ట్టక్ చేమిండి . దమచేళ రతి కక
ల ైన఼లో క ఫాకుషలో ట్టక్ చేమిండి .
ఎింత తయచ఼గహ మీయు కఠినబైన ఱహమీమిక వరభ చేమ ఴలళ
ఉింట్ ింద?

ఎింత తయచ఼గహ మీ యొకక తు మీకు తిా డితో కడెకునిదగహ
అతుషా ఼ింద?

1

ఎలల ుడఽ

2

తయచ఼గహ

3

కొతుిస్హయుల

4

అయుద఼గహ

5

ఎనిడఽ లేద఼

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

1

ఎలల ుడఽ

2

తయచ఼గహ

3

కొతుిస్హయుల

4

అయుద఼గహ

5

ఎనిడఽ లేద఼

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

దమచేళ రతి కక ల ైన఼ ైన క ఫాకుషలో ట్టక్ చేమిండి
మీ యొకక స్హధాయణ తు రేళలోల ఎింత తయచ఼గహ మీయు ఇింట్ట ఴదే
న఼ిండి తుచేస్ా హయు?

ఎింత తయచ఼గహ మీ యొకక ఉదయయగిం లేదా తు కహయణింగహ మీయు
రహమహింతాలోల తు చేస్ా హయు?

Q15

మీ యొకక తు గింట్లు ఏ ళుధింగహ తుయణ భించఫడాామనే దాతుతు కతింర ద రహతులో ఏ రకట్న అతేయతా భింగహ ఴమిణషా ఼ింద ?
(ఇకకడ తు గింట్లు అనగహ భా దాలిలో మీయు తుతు తృహరయింభిించే భమిము భుగిించే షభమిం, భమిము మీయు క
రహయిం లేదా క నెలలో తు చేళే ముతా ిం గింట్లు కహద఼.) దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి

1

తృహరయింబ భమిము భుగిింు రేళలు నా యొకక మజభాతుచే
తుయణభించఫడతాభ భమిము నేన఼ రహట్టతు భాయుడిం కుదయద఼

2

కొతుి మిమితేలకు లోఫడి, నా తు యొకక తృహరయింబ భమిము
భుగిింు రేళలన఼ నేన఼ తుయణ భించఴచ఼ు

Q16

3

నేన఼ ఎుడె తుతు తృహరయింభిించాయౌ భమిము
ఎుడె భుగిించాయౌ అనేదాతుతు
తుయణభించ఼కునేింద఼కు నాకు ూమిా
స్హఴతింతరయిం ఉింద

మీ యొకక రధాన ఉదయయగిం లేదా తులో మీ స్హధాయణ తు లడఽయల్ గుమిించి కతింర ద రహతులో ఏ రకట్న అతేయతా భింగహ
ఴమిణషా ఼ింద ? దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి

1

నాద స్హధాయణ లడఽయలు లేదా లఫ్ి్ (గట్ట ూట్, స్హమింతరిం,
లేదా మహతిర ూట్)

3

మ్జురహమీ తు రేళలు నా యొకక
మజభాతుచే కొతుి గింట్లు భుింద఼
తుయణభింఫడే ళుధింగహ నా లడఽయల్ ఉింట్ ింద

2

నాద కరభిం తపకుిండా భామై లడఽయల్ లేదా లఫ్ి్ (ఉదాసయణకు,
ఉదమిం న఼ిండి స్హమింతరిం ఴయకు లేదా మహతిర ఴయకు)

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

Q17

మీ యొకక మ్జురహమీ తు ఏ ళుధింగహ తుయఴఴించఫడెతేిందనే దాతుతు కతింర ద రహతులో ఏ రకట్న అతేయతా భింగహ ఴమిణషా ఼ింద .
దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి

1

నా యొకక మ్జురహమీ తు ఏ ళుధింగహ తుయఴఴించఫడాయౌ అనేదాతుతు
తుయణభించ఼కునే ళేఴచు నాకు ఉింద

3

నా యొకక మ్జురహమీ తు ఏ ళుధింగహ
తుయఴఴించఫడాయౌ అనేదాతుతు తుయణభించ఼కునే
ళేఴచు నాకు లేద఼

2

కొతుి మిమితేలకు లోఫడి, నా యొకక మ్జురహమీ తు ఏ ళుధింగహ
తుయఴఴించఫడాయౌ అనేదాతుతు నేన఼ తుయణ భించ఼కౌఴచ఼ు

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

Q18

మీ యొకక ఴయకతాగత లేదా కుట్ ింఫ ళుశమాల కొయకు, తు రేళల షభమింలో కట్ట లేదా మిండె గింట్లు తు ళుడిచి
రెళళడాతుకత మీకు ఎింత కశి తయింగహ ఉింట్ ింద ? దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి

1

అషలు ఏ భాతరిం కశి తయిం కహద఼

4

చాలా కశి తయిం

2

దే గహ కశి బేమీ కహద఼

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

3

కొింత ఴయకు కశి బే

Q19

a

b

Q20

దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క ఫాకుషలో ట్టక్ చేమిండి .
మీ యొకక ఉదయయగిం లేదా తుకత షింఫింధించిన ళుశమాలు మీ
యొకక కుట్ ింఫ జీళుతాతుకత అింతమహమిం కయౌగిషా ఼నాిమతు
మీకు ఎింత తయచ఼గహ అతుషా ఼ింద?

మీ యొకక కుట్ ింఫ షింఫింధింత ళుశమాలు మీ యొకక
ఉదయయగిం లేదా తుకత అింతమహమిం కయౌగిషా ఼నాిమతు మీకు ఎింత
తయచ఼గహ అతుషా ఼ింద?

1

ఎలల ుడఽ

2

తయచ఼గహ

3

కొతుిస్హయుల

4

అయుద఼గహ

5

ఎనిడఽ లేద఼

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

మీ యొకక గత తు భమిము/లేదా ఉదయయగిం లేదా తు నెైుణాయల అన఼బరహతుి మీయు మీ యొకక రషా ఼త ఉదయయగిం
లేదా తులో ఎింతఴయకు ళుతుయోగిించ఼కౌగహలుగుతేనాియు ? ( దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి )

1

దాదాు ఏళూ లేఴు

4

దాదాు అతూి

2

కొతుి

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

3

చాలా

Q21

గడిచిన 12 నెలలోల , మీ యొకక ఉదయయగ లేదా తు షింఫింధత నెైుణాయలన఼ బయుగుయుచ఼కునేింద఼కు తు చేళే చోట్
లేదా ఇింకకకడెైనా మీయు ఏదెైనా శిక్షణన఼ తృ ిందామహ (దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి )

1

అఴున఼

2

లేద఼

Q22

a

b

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

1

చాలా ఫాగుింద

2

ఫాగుింద

3

ఫాగుిందతు చెపలేన఼ లేదా ఫాగ్లేద఼ అతు
చెపలేన఼

4

ఫాగ్లేద఼

5

అషలు ఫాగ్లేద఼

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క ఫాకుషలో ట్టక్ చేమిండి .

స్హధాయణింగహ, మీయు తుచేళే చోట్ మాజభానయిం భమిము
ఉదయయగుల భధయ ఉని షింఫింధాతుి మీయు ఏ ళుధింగహ ఴమిణస్ా హయు?

స్హధాయణింగహ, మీయు తుచేళే చోట్ తోట్ట
ఉదయయగులు/షహోదయయగులు భధయ ఉని షింఫింధాతుి మీయు ఏ
ళుధింగహ ఴమిణస్ా హయు?

Q23

మీ యొకక (రధానబైన ) ఉదయయగిం లేదా తులో మీయు ఎింత షింతాా కయింగహ ఉనాియు? (దమచేళ కక ఫాకుషలో
భాతరబే ట్టక్ చేమిండి ) <షపలికయణ గభతుక: అతన఼ లేదా ఆబకు అనేక ఉదయయగహలు లేదా న఼లు ఉనిట్ల భతే రవి
రధానింగహ చేళే ఉదయయగిం లేదా తుకత ఴమిాషా ఼ింద .>

1

ూమిాగహ షింతాా కయింగహ ఉనాిన఼

5

అషింతాా గహ ఉనాిన఼

2

చాలా షింతాా కయింగహ ఉనాిన఼

6

చాలా అషింతాా గహ ఉనాిన఼

3

షింతాా కయింగహ ఉనాిన఼

7

ూమిాగహ అషింతాా తో ఉనాిన఼

4

షింతాా కయింగహ ఉనాినతు చెపలేన఼ లేదా షింతాా కయింగహ లేనతు
చెపలేన఼

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

Q24

a

b

c

Q25

a

b

Q26

కతింర ద రహతులో రతి కక రకట్నతో మీయు ఎింతబేయకు ఏకీబళుస్హాయు లేదా ళుఫేదస్హాయు? దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క
ఫాకుషలో ట్టక్ చేమిండి .
నేన఼ తుచేళే షింషథ ళుజమఴింతింగహ నడిచేింద఼కు నేన఼ చేమఴలళన
దాతుకింట్ట ఎకుకఴగహ కశి డేింద఼కు నేన఼ ష఼భుఖ్ింగహ ఉనాిన఼.

నా షింషథ కొయకు తుచేషా ఽ ఉిండడిం ట్ల నేన఼ గయఴింగహ ఉనాిన఼.

ఈ షింషథ తో కొనస్హగడిం కొయకు చాలా ఎకుకఴ జీతిం ఴచేు ఇింకొక
ఉదయయగ లేదా తు అఴకహఱహతుి నేన఼ ఴద఼లుకుింట్ాన఼ .

1

గట్టిగహ ఏకీబళుస్హాన఼

2

ఏకీబళుస్హాన఼

3

ఏకీబళుించలేన఼ లేదా ళుఫేదించలేన఼

4

ళుఫేదస్హాన఼

5

గట్టిగహ ళుఫేదస్హాన఼

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

ఇుడె, తుచేళే షింషథ తో షింఫింధిం లేకుిండా, మీయు చేళే తు యకహతుి గుమిించి ఆలోచిించిండి . కతింర ద ఉని రతి కక
రకట్నతో మీయు ఎింతబేయకు ఏకీబళుస్హాయు లేదా ళుఫేదస్హాయు? దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క ఫాకుషలో ట్టక్ చేమిండి .

అఴకహవిం దొమికతతే , ఇింకహ ఏదెైనా భినిింగహ చేళేింద఼కు నేన఼ నా
యొకక రషా ఼త తుతీయున఼ భాయుుకుింట్ాన఼ .

నేన఼ చేళే తు ట్ల నాకు గయఴింగహ ఉింద .

1

గట్టిగహ ఏకీబళుస్హాన఼

2

ఏకీబళుస్హాన఼

3

ఏకీబళుించలేన఼ లేదా ళుఫేదించలేన఼

4

ళుఫేదస్హాన఼

5

గట్టిగహ ళుఫేదస్హాన఼

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

మీయు రషా ఼తిం చేళే దాతు ఴింట్ట క ఉదయయగిం లేదా తుతు షింతృహదించడిం అనేద మీకు ఎింత కశి ిం లేదా ఎింత ష఼లుఴు
అతు మీయు అన఼కుింట్ నాియు ? దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి

1

చాలా ష఼లబిం

4

కఠినిం

2

ష఼లబిం

5

చాలా కఠినిం

3

ష఼లబిం కహద఼ లేదా కశి ిం కహద఼

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

Q27

ముతా ింగహ, మహఫోభయ 12 నెలలోల మీయు ఇింకొక షింషథ లో ఉదయయగిం లేదా తు షింతృహదించేింద఼కు ఎింతఴయకు రమతిిస్హాయు ?
దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి

1

చాలా ఴయకు

4

ఏ భాతరిం అఴకహవిం లేద఼

2

కొింత ఴయకు

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

3

అఴకహవిం లేద఼

Q28

ఉదయయగిం లేదా తుతు కౌలోపభయ అఴకహవిం గుమిించి, కరేళ అట్ ఴింట్ట అఴకహవిం ఉనిట్ల భతే , మీయు ఎింతఴయకు ఆిందయళన
చెింద఼తేనాియు ? దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి

1

నేన఼ చాలా ఆిందయళన చెింద఼తాన఼

3

నేన఼ కొదే గహ ఆిందయళన చెింద఼తాన఼

2

నేన఼ కొింతఴయకు ఆిందయళన చెింద఼తాన఼

4

నేన఼ ఏ భాతరిం ఆిందయళన చెిందన఼

Q29

కతింర ద రకట్నలతో మీయు ఎింతబేయకు ఏకీబళుస్హాయు లేదా ళుఫేదస్హాయు? దమచేళ రతి కక ల ైన఼ ైన క ఫాకుషలో ట్టక్
చేమిండి .

a

తుయుదయయగహతుి తురహమిించడాతుకత కొరతా నెైుణాయలు అఴషయభభయయ ఉదయయగిం
లేదా తుతు ళఴకమిించేింద఼కు నేన఼ ష఼భుఖ్ింగహ ఉింట్ాన఼

1

గట్టిగహ ఏకీబళుస్హాన఼

b

తుయుదయయగహతుి తురహమిించడాతుకత తకుకఴ జీతింతో కడెకుని స్హథనాతుి
ళఴకమిించేింద఼కు నేన఼ ష఼భుఖ్ింగహ ఉింట్ాన఼

2

ఏకీబళుస్హాన఼

c

తుయుదయయగహతుి తురహమిించడాతుకత తాతాకయౌక ఉదయయగహతుి ళఴకమిించేింద఼కు
నేన఼ ష఼భుఖ్ింగహ ఉింట్ాన఼

3

ఏకీబళుించలేన఼ లేదా ళుఫేదించలేన఼

d

తుయుదయయగహతుి తురహమిించడాతుకత తు కొయకు దఽయిం రమాణించడాతుకత
నేన఼ ష఼భుఖ్ింగహ ఉింట్ాన఼

4

ళుఫేదస్హాన఼

e

తుయుదయయగహతుి తురహమిించడాతుకత ఫాయతదేవిం లోల ఎకకడికైనా రెయల ్ింద఼కు
నేన఼ షభుఖ్ింగహ ఉింట్ాన఼

5

గట్టిగహ ళుఫేదస్హాన఼

f

తుయుదయయగహతుి తురహమిించడాతుకత ఇతయ దేఱహలకు రెళళడాతుకత నేన఼
ష఼భుఖ్ింగహ ఉింట్ాన఼

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

Q30

గడిచిన 12 నెలలోల , మీ యొకక రధానబైన ఉదయయగిం లేదా తుకత తోడెగహ, మీయు జీతిం కొయకు రేమొక తు ఏదెైనా చేఱహమహ?
దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి

1

అఴున఼, ఆ కహలిం ముతా ిం (దమచేళ 31ఴ రవికు షభాధానిం
అిందించిండి)

3

అఴున఼, ఆ కహలింలో కొింత షభమిం తృహట్
(దమచేళ 31ఴ రవికు షభాధానిం అిందించిండి)

2

అఴున఼, ఆ కహలింలో చాలాఴయకు (దమచేళ 31ఴ రవికు షభాధానిం
అిందించిండి)

4

లేద఼ (దమచేళ 44ఴ రవి తయురహత ఉించఫడిన
O2ఴ రవికు షభాధానిం అిందించిండి)

Q31

గడిచిన 12 నెలలోల , మీ యొకక రధానబైన ఉదయయగిం లేదా తుతో తృోయౌళేా అదను ఉదయయగభు (లు) లేదా తు (లు)
దాఴమహ ముతా ింగహ మీయు ఎింత డఫుు షింతృహదించాయు ? దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి
నా యొకక అదను ఉదయయగభు (లు) లేదా తు (లు) దాఴమహ నేన఼ షింతృహదించినద …

1

నా యొకక రధానబైన ఉదయయగిం లేదా తు దాఴమహ ఴచేు దాతు కింట్ట
చాలా తకుకఴ

4

నా యొకక రధానబైన ఉదయయగిం లేదా తు దాఴమహ
ఴచేు దాతు కింట్ట ఎకుకఴ

2

నా యొకక రధానబైన ఉదయయగిం లేదా తు దాఴమహ ఴచేు దాతు కింట్ట
తకుకఴ

5

నా యొకక రధానబైన ఉదయయగిం లేదా తు
దాఴమహ ఴచేు దాతు కింట్ట చాలా ఎకుకఴ

3

నా యొకక రధానబైన ఉదయయగిం లేదా తు దాఴమహ ఴచేు దాతుతో
దాదాు షభానింగహ

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

జీతిం కొయకు తుచేళే రతిషపిందకుల కొయకు షఽచిించఫడిన రఱహిఴళి యొకక భుగిింు.
దమచేళ 32 న఼ిండి 44 ఴయకు ఉని రవిలన఼ ళుడిచిట్ి ిండి , O2ఴ రవికు రెళళిండి
కరేళ మీయు రషా ఼తిం జీతిం కొయకు తుచేమడిం లేనట్ల భతే దమచేళ 32 - 44 ఴయకు ఉని రవిలకు షభాధానాలు అిందించిండి
(10ఴ రవిలో "లేద఼" అతు షభాధానిం అిందించినరహయు )

Q32
1
Q33a

మీయు ఎుడెైనా కట్ట లేదా ఎకుకఴ షింఴతషమహల తృహట్ జీతిం అిందే ఉదయయగిం చేఱహమహ? దమచేళ కక ఫాకుషలో
భాతరబే ట్టక్ చేమిండి
అఴున఼ (దమచేళ 33ఴ రవికు షభాధానిం అిందించిండి )

2

లేద఼ (దమచేళ 36ఴ రవికు రెళళిండి)

జీతిం అిందే మీ యొకక చిఴమి ఉదయయగిం లేదా తు ఎుడె భుగిళింద ?
__________(షింఴతషయిం)లో

Q33b

దమచేళ తుమిేశిింగహ నెలన఼ కడా ేమొకనిండి .
__________(నెల)లో

Q34

మీ యొకక గత ఉదయయగిం లేదా తులో మీయు ఎింతబేయకు షింతాా కయింగహ ఉనాియు? దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే
ట్టక్ చేమిండి

1

ూమిాగహ షింతాా కయింగహ ఉనాిన఼

5

కొింతఴయకు అషింతాా తో ఉనాిన఼

2

చాలా షింతాా కయింగహ ఉనాిన఼

6

చాలా అషింతాా తో ఉనాిన఼

3

కొింతఴయకు షింతాా కయింగహ ఉనాిన఼

7

ూమిా అషింతాా తో ఉనాిన఼

4

షింతాా గహ లేన఼ అలాగతు అషింతాా గహ లేన఼

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

Q35

మీ ఉదయయగిం లేదా తు భుగిమడాతుకత రధాన కహయణిం ఏమిట్ట ? దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి

1

నేన఼ దళూ ళుయభణ ఴమష఼షకు చేయుకునాిన఼

6

నేన఼ తొయౌగిించఫడాాన఼

2

నేన఼ ఇశి ూయఴకింగహనే భుింద఼గహ దళూ ళుయభణ చేఱహన఼

7

నా యొకక ఉదయయగ/కహింట్ారక్ి తుడిళు భుగిళింద

3

నేన఼ ఇశి ూయఴకింగహ కహకుిండా, భుింద఼గహ దళూ ళుయభణ
చేఱహన఼

8

కుట్ ింఫ ఫాధయతలు

4

నేన఼ (ఱహవఴతింగహ) రెైకలాయతుకత గుయమాయన఼

9

నాకు ళురహసభభయింద

5

నేన఼ తుచేళే చోట్ భూళరేమఫడిింద

Q36
1
Q37

ఇుడె లేదా బళుశయతే
ా లో జీతిం తృ ిందే ఉదయయగిం లేదా తు చేమడాతుకత మీయు ఇశి డెతేనాిమహ ? దమచేళ కక
ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి
అఴున఼ (దమచేళ 37ఴ రవికు షభాధానిం అిందించిండి)

2

లేద఼ (దమచేళ 43ఴ రవికు రెళళిండి)

మీయు క ఉదయయగిం లేదా తుతు షింతృహదించే అఴకహవిం ఎింత బేయకు ఉింద ? దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్
చేమిండి

1

చాలా ఴయకు

4

ఏ భాతరిం లేద఼

2

అఴకహవిం ఉింద

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

3

అఴకహవిం లేద఼

Q38

ఉదయయగిం లేదా తుతు తృ ిందలేకతృోభయ అఴకహవిం గుమిించి, కరేళ అట్ ఴింట్ట అఴకహవిం ఉనిట్ల భతే , మీయు ఎింతబేయకు
ఆిందయళన చెింద఼తాయు ? దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి

1

నేన఼ చాలా ఆిందయళన చెింద఼తాన఼

3

నేన఼ కొదే గహ ఆిందయళన చెింద఼తాన఼

2

నేన఼ కొింతఴయకు ఆిందయళన చెింద఼తాన఼

4

నేన఼ ఏ భాతరిం ఆిందయళన చెిందన఼

Q39

కతింర ద రకట్నలతో మీయు ఎింతఴయకు ఏకీబళుస్హాయు లేదా ళుఫేదస్హాయు? దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి

a

ఉదయయగిం లేదా తుతు షింతృహదించడిం కొయకు కొరతా నెైుణాయలు
అఴషయభభయయ ఉదయయగిం లేదా తుతు ళఴకమిించేింద఼కు నేన఼ ష఼భుఖ్ింగహ
ఉింట్ాన఼

1

గట్టిగహ ఏకీబళుస్హాన఼

b

ఉదయయగిం లేదా తుతు షింతృహదించడిం కొయకు తకుకఴ జీతిం ఴచేు తుతు
ళఴకమిించేింద఼కు నేన఼ ష఼భుఖ్ింగహ ఉింట్ాన఼

2

ఏకీబళుస్హాన఼

c

ఉదయయగిం లేదా తుతు షింతృహదించడిం కొయకు తాతాకయౌక ఉదయయగహతుి
ళఴకమిించేింద఼కు నేన఼ ష఼భుఖ్ింగహ ఉింట్ాన఼

3

ఏకీబళుించలేన఼ లేదా ళుఫేదించలేన఼

d

ఉదయయగిం లేదా తుతు షింతృహదించడిం కొయకు దఽయిం రమాణించడాతుకత
నేన఼ ష఼భుఖ్ింగహ ఉింట్ాన఼

4

ళుఫేదస్హాన఼

e

ఉదయయగిం లేదా తుతు షింతృహదించడిం కొయకు ఫాయతదేవిం లోల
ఎకకడికైనా రెయల ్ింద఼కు నేన఼ షభుఖ్ింగహ ఉింట్ాన఼

5

గట్టిగహ ళుఫేదస్హాన఼

f

ఉదయయగిం లేదా తుతు షింతృహదించడిం కొయకు ఇతయ దేఱహలకు రెళళడాతుకత
నేన఼ ష఼భుఖ్ింగహ ఉింట్ాన఼

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

Q40

గడిచిన 12 నెలల గుమిించి ఆలోచిషఽ
ా , క ఉదయయగిం లేదా తుతు షింతృహదించేింద఼కు మీయు కతింర ద రహతులో ఏదెైనా చేఱహమహ?
దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క ఫాకుషలో ట్టక్ చేమిండి .

a

రబుతఴ ఉతృహధ ఏజతూషలో నమోద఼?

b

ైరేట్ ఉతృహధ ఏజతూషలో నమోద఼?

1

లేద఼

c

ఉదయయగిం లేదా తు కొయకు రకట్నలకు రతిషపిందించాయు?

2

అఴున఼, కట్ట లేదా మిండెస్హయుల

d

ఉదయయగిం లేదా తు కొయకు మీ గుమిించి మీయు రచాయిం చేష఼కౌఴడిం,
ఉదాసయణకు, ఇింట్మిట్ లేదా రహమహాతిరకలలో?

3

అఴున఼, మిండె కింట్ట ఎకుకఴ స్హయుల

e

నేయుగహ ఉదయయగకలపనదాయుకు దయఖ్ాష఼ా?

f

మీయు క ఉదయయగిం లేదా తుతు తృ ిందడింలో షసకమిించభతు
ఫింధ఼ఴులు, మితేరలు, లేదా షహోదయయగులన఼ అడగడిం?

Q41

గడిచిన 12 నెలలోల , మీ యొకక ఉదయయగ లేదా తు షింఫింధత నెైుణాయలన఼ బయుగుయుచ఼కునేింద఼కు మీయు ఏదెైనా
శిక్షణన఼ తృ ిందామహ? (దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి )

1

అఴున఼

2

లేద఼

Q42
1

Q43

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

మీయు రషా ఼తిం ఉదయయగిం కొయకు చఽష఼ానాిమహ ? దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి
అఴున఼

2

లేద఼

మీకు ఆమిథకింగహ షసకమిించే రధాన భూలిం ఏద? దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి (గభతుక : "ఆమిథక
షసకహయిం " అనగహ కైఴలిం డఫుుయింగహ భదే తే కహద఼ . అద ఆహాయిం , ద఼ష఼ాలు , భమిము తురహస్హతుి కడా కయౌగి
ఉింట్ ింద .)

1

రషా ఼త జీళుత ఫాగస్హఴమి/ ఫాగస్హఴమి

6

అడతృహ దడతృహ తు

2

ఇతయ కుట్ ింఫ షబుయలు

7

ళుదాయమిథ యుణాలు/ళి ప
ట ిండెల

3

నశ న్ ైరేట్/రబుతఴ)

8

తృ ద఼ు ముతాాలు

4

తుయుదయయగతా రయోజనాలు

9

ట్ి ఫడెలు లేదా అదెే ఆదామిం

5

స్హభాజిక షసకహయిం/ షింక్షైభిం

95

ఇతయభులు

Q44

ఎింతబేయకు, కరేళ అఴకహవిం ఉనిట్ల భతే , రధాన ఆమిథక షసకహమహతుి కౌలోపభయ అఴకహవిం గుమిించి మీయు ఆిందయళన
చెింద఼తాయు ? దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి

1

నేన఼ ఎింతగహనో ఆిందయళన చెింద఼తాన఼

3

నేన఼ కొదే గహ ఆిందయళన చెింద఼తాన఼

2

నేన఼ కొింత ఴయకు ఆిందయళన చెింద఼తాన఼

4

నేన఼ ఏ భాతరిం ఆిందయళన చెిందన఼

ఐచిికిం
రషా ఼తిం జీతిం కొయకు తుచేషా ఼ని రహమికత O1 ళుడిచిట్ాియౌ.

O1

గడిచిన ఐద఼ షింఴతషమహల కహలింలో, మీయు ఎుడెైనా జీతిం కొయకు తుచేఱహమహ? దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్
చేమిండి

1

అఴున఼ (దమచేళ O2ఴ రవికు షభాధానిం అిందించిండి )

O2

గడిచిన ఐద఼ షింఴతషమహల కహలింలో, మీ యొకక తు జీళుతింలో మీయు కతింర ద రహతులో ఏరెైనా భాయుపలన఼
అన఼బళుించామహ ? దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క ఫాకుషలో ట్టక్ చేమిండి

a

నేన఼ భూడె నెలల కింట్ట ఎకుకఴ కహలిం తుయుదయయగిగహ ఉనాిన఼.

1

లేద఼

b

నేన఼ నా మజభాతుతు భామహున఼

2

అఴున఼, కస్హమి

c

నేన఼ నా ఴాతిా తు భాయుుకునాిన఼

3

అఴున఼, మిండెస్హయుల

d

నేన఼ నా షఴింత రహయతృహయిం తృహరయింభిించాన఼/షఴమిం-ఉతృహధ
తృ ిందాన఼.

4

అఴున఼, భూడెస్హయుల

e

నేన఼ అదను ఉదయయగిం లేదా తుతు షింతృహదించాన఼.

5

అఴున఼, భూడెస్హయుల కింట్ట ఎకుకఴ

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

O3

2

లేద఼ (దమచేళ O3ఴ రవికు రెళళిండి)

స్హధాయణింగహ మీ యొకక రషా ఼త ఆమిథక మిళథ తి
 తు గుమిించి మీయు ఏ ళుధింగహ చెఫుతాయు? దమచేళ కక ఫాకుషలో
భాతరబే ట్టక్ చేమిండి
నా యొకక రషా ఼త ఆమిథక మిళథ తి
 …

1

చాలా ఫాగుింద

4

ఫాగ్లేద఼

2

ఫాగుింద

5

అషషలు ఫాగ్లేద఼

3

ఫాగుిందనలేన఼ లేదా ఫాగ్లేదనలేన఼

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

O4

ఐద఼ షింఴతషమహల కతత
ర ిం ఉనిదాతుతో తృోయౌళేా , మీ యొకక ఆమిథక మిళథ తి
 ఏ ళుధింగహ భామిిందతు మీయు అన఼కుింట్ నాియు ?
దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్ చేమిండి
నా యొకక రషా ఼త ఆమిథక మిళథ తి
 ...

1

ఐద఼ షింఴతషమహల కతత
ర ిం కింట్ట చాలా బయుగహగ ఉింద

4

ఐద఼ షింఴతషమహల కతత
ర ిం కింట్ట కొింతఴయకు
దాయుణింగహ ఉింద

2

ఐద఼ షింఴతషమహల కతత
ర ిం కింట్ట కొింత బయుగహగ ఉింద

5

ఐద఼ షింఴతషమహల కతత
ర ిం కింట్ట చాలా
దాయుణింగహ ఉింద

3

ఐద఼ షింఴతషమహల కతత
ర ిం ఉనిట్ల గహనే ఉింద

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

O5

ఇింకహ మహఫోభయ ఐద఼ షింఴతషమహల కహలింలో మీ ఆమిథక మిళథ తి
 ఏ ళుధింగహ ఉిండఫోతేింద ? దమచేళ కక ఫాకుషలో
భాతరబే ట్టక్ చేమిండి
ఐదేళళ కహలింలో నా ఆమిథక మిళథ తి
 ఈ ళుధింగహ ఉిండఫోతేింద …

1

ఇపట్ట కింట్ట చాలా బయుగహగ ఉింట్ ింద

4

ఇపట్ట కింట్ట కొింతఴయకు దాయుణిం

2

ఇపట్ట కింట్ట కొింత బయుగహగ ఉింట్ ింద

5

ఇపట్ట కింట్ట చాలా దాయుణిం

3

ఇపట్ట భాదమిగహనే

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

O6

కతింర ద రకట్నలతో మీయు ఎింతఴయకు ఏకీబళుస్హాయు లేదా ళుఫేదస్హాయు? దమచేళ కౌక ల ైన఼లో క ఫాకుషలో ట్టక్ చేమిండి

1

2

60 లేదా అింతకింట్ట ఎకుకఴ ఴమష఼ష ఉనిరహమికత ఉదయయగిం
కయౌపించఫడినుడె, అద ఫాయతీమ ఆమిథక ఴయఴషథ కు భించిద.

60 లేదా అింతకింట్ట ఎకుకఴ ఴమష఼ష ఉనిరహమికత ఉదయయగిం
కయౌపించఫడినుడె, రహయు ముఴతకు ఉదయయగహలు లేదా న఼లన఼
దఽయిం చేస్ా హయు.

1

గట్టిగహ ఏకీబళుస్హాన఼

2

ఏకీబళుస్హాన఼

3

ఏకీబళుించలేన఼ లేదా ళుఫేదించలేన఼

4

ళుఫేదస్హాన఼

5

గట్టిగహ ళుఫేదస్హాన఼

8

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

O7

స్హధాయణింగహ , మీ యొకక ఆమ్గయిం ఈ ళుధింగహ ఉిందతు మీయు చెఫుతామహ ... దమచేళ కక ఫాకుషలో భాతరబే ట్టక్
చేమిండి (గభతుక: ఇద మిండిింట్టకత , అనగహ ఱహమీమిక భమిము భానళక ఆమ్గహయతుకత ఴమిాషా ఼ింద .)

1

అద఼ాతింగహ ఉింద

4

ఫాగుింద

8

2
3

చాలా ఫాగుింద

5

యరహలేద఼
ఫాగ్లేద఼

ఏదీ ఎించ఼కౌలేన఼

బేభు రధాన రఱహిఴళితు ూమిా చేఱహభు. బేభు ఇుడె కొతుి గణాింకహలలోకత రెళతాభు, తదాఴమహ బేభు మీ
భమిము మీ యొకక ఇింట్టలోతు రహమి గుమిించి భమిింత తెలుష఼కౌగలుగుతాభు . ఈ ళుఫాగింలోతు కొతుి రవిలు
ునమహఴాతా ిం అభనట్ల గహ మీకు అతుించఴచ఼ు , ఏబైనపట్టకీ అళు కైఴలిం మీ యొకక తుమహియణ కొయకు భాతరబే
చేయుఫడాాభ.
BVQ_01.
1
2

యౌింగ తుమహేయణ, మీయు…
భగ
ఆడ

BVQ_02

మీయు ఎుడె ుట్ాియు? (దమచేళ , మీయు ుట్టిన షింఴతషమహతుి రహరమిండి (నాలుగు షింఖ్యలన఼ రహడిండి ).
……………/………………/………………/…………………..
ైభమీ భమిము ళకిండమీ తృహఠఱహల, మూతుఴమివట్ట భమిము ఇతయ తృోస్టి -ళకిండమీ ళుదయ, భమిము ూమిా షభమింలో చేళన
రొకైశనల్ శిక్షణకు షింఫింధించినళు కలుుకొతు, కహతు అతుి షింఴతషమహలు కలుుకుతు కహద఼. కరేళ రషా ఼తిం మీయు
చద఼ఴుతేనిట్ల భతే , ఇింకహ ఎతుి షింఴతషమహలు డెతేిందయ చద఼ఴు ూమిా కహఴడాతుకత అద కడా కలుుకౌరహయౌ.

1

అతడె/ఆబ రషా ఼తిం చెయౌలింు తులో ఉనాిన఼ (దమచేళ
BVQ17తో కొనస్హగిించిండి )

2

అతడె/ఆబ రషా ఼తిం చెయౌలింు తులో లేన఼ కహతు నేన఼ గతింలో
చెయౌలింు తు చేళ ఉిండలేద఼ (దమచేళ BVQ18తో
కొనస్హగిించిండి )

BVQ_17

3

అతడె/ఆబ ఎుడె చెయౌలింు తు
చెమయలేద఼ (దమచేళ BVQ21తో
కొనస్హగిించిండి )

ముతా ిం మీద, ఎతుి గింట్లు, స్హధాయణింగహ క రహయింలో మీ ఫాగస్హఴమి-ఫాయయ/బయా చెయౌలింు తు చేఱహయు, ఒఴర్ట ట్ైిం
కడా కలుుకొతు? (మీయు మీ మజభాతు కనాి ఎకుకఴ తు చేళనట్ల భతే , లేదా అతడె/ఆబ ఇదే యౄ ఉదయయగష఼ాలుగహ
లేదా స్ ింత రహయతృహయష఼ాలుగహ గహతు ఉింట్ట , దమచేళ ఎతుి తు గింట్లు ఉనాియో ల కతకించిండి .) ("రతిమ్జు" అతు అడిగి
దాతుతు 7/6/5 తో ఴెచురేమిండి )
దమచేళ రహరమిండి .
ముతా ిం మీద
అతడె/ఆబ.......................................................... గింట్లు
రహయింలో, ఒఴర్ట ట్ైిం కలుుకొతు తు చేఱహన఼.
(క రేళ అతడె/ఆబ క మజభాతు కనాి ఎకుకఴ భింద దగగ య తుచేళేా, లేదా అతడె/ఆబ ఇదే యౄ ఉదయయగష఼ాలుగహ
లేదా స్ ింత రహయతృహయష఼ాలుగహ గహతు ఉింట్ట దమచేళ అతడె/ఆబ భుఖ్య ఴాతిా తు ళుఴమిించిండి. క రేళ అతడె/ఆబ మిట్ైర్ట
అభనా లేదా రషా ఼తిం తు చేమక తృోభనా, దమచేళ మీయు అతడె/ఆబ ఆఖ్మి భుఖ్య ఴాతిా తు ళుఴమిించిండి.)

BVQ_18

కరేళ మీ ఫాగస్హఴమి-ఫాయయ/బయా ఉదయయగిం చేళనా, స్ ింత రహయతృహయిం అభనా, లేదా మీ కుట్ ింఫ రహయతృహయింలో తు
చేళనా?
(TN: దేవరహళీ దాలు అింట్ట ’రేతను ఉదయయగి’ లేదా ’రేతను తు చేము రహయు’ అనే దాతుకత అయథిం ఴచేులా ఇకకడ
"ఉదయయగి" అతు చెతృహపయు. స్ ింత రహయతృహయిం అింట్ట ’పరలానషయుల, ’స్ ింత తృ ర పశనల్ష భమిము ఇతయ రతిరహద఼లు రహమి స్ ింత
ఖ్ాతాతో తు చేమురహయు.)
దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క ఫాక్ష న఼ ట్టక్ చేమిండి.

1

క ఉదయయగి

3

ఉదయయగులు ఉిండి స్ ింత రహయతృహయిం

2

ఉదయయగులు ల కుిండా స్ ింత రహయతృహయిం

4

అతడె/ఆబ కుట్ ింఫ రహయతృహయింలో తు
చేమడిం

BVQ_19

ఫాగస్హఴమి-ఫాయయ/బయా ఎింతభింద ఇతయ ఉదయయగులన఼ షఽర్ట రెైజ్ చేస్ా హయు
(TN: షఽర్ట ళుజన్ అింట్ట క నామకతఴ లక్షణాలన఼ కయౌగి ఉిండి తు చేళే రహళళ మీద ఫాధయతతో ఉిండాయౌ.)
దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క ఫాక్ష న఼ ట్టక్ చేమిండి.

1

అఴున఼

2

కహద఼

BVQ_20a

మీ ఫాగస్హఴమి, ఫాయయ/బయా ఴాతిా ఏమిట్ట - అింట్ట మీ ఫాగస్హఴమి, ఫాయయ/బయా భుఖ్య ఴాతిా యొకక యు ఏమిట్ట ? (దమచేళ
ూమిాగహ అయథిం అభయయలా ళుఴమిించిండి )
అతడె/ఆబ ఴాతిా …………………………

BVQ_20b

అతడె/ఆబ భుఖ్య ఴాతిా లో, అతడె/ఆబ ఉని షభమింలో మీయు ఎట్ ఴింట్ట కహయయకలాతృహలు చేళేరహయు? (దమచేళ
ూమిాగహ అయథిం అభయయలా ళుఴమిించిండి )
దమచేళ ఇకకడ రహరమిండి ………………………………………

BVQ_20c

అతడె/ఆబ తు చేళే కింతూ/షింషథ లో ఏమి తమామీ కొయకు అతడె/ఆబ తుచేషా ఼నాియు - అింట్ట అతడె/ఆబ తు చేళే
రదేవింలో ఏ యకబైన ఉతపతిా /తు చేముట్/కు షింఫింధించినళు తమాయు చేస్ా హయు? (దమచేళ ూమిాగహ అయథిం అభయయలా
ళుఴమిించిండి )
దమచేళ ఇకకడ రహరమిండి ………………………………………

BVQ_21

మీ ఫాగస్హఴమి, ఫాయయ/బయా రషా ఼తిం జఫుుతో/రషఽతి ళలఴు/ఖ్ాళీగహ/ళ్రైక్ ఴలన గహతు తుచేమకతృోభనట్ల భతే ...
దమచెళ మీ ఫాగస్హఴమి, ఫాయయ/బయా తు యొకక స్హధాయణ ళథతి తు తెయౌమజమిండి .
దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క ఫాక్ష న఼ ట్టక్ చేమిండి.

1

చెయౌలింు తులో (క ఉదయయగిగహ, స్ ింత రహయతృహమిగహ, లేదా మీ స్ ింత
కుట్ ింఫిం కౌషిం తు చేళే రహయతృహమిగహ)

6

మిట్ైర్టా

2

ఉదయయగిం లేద఼ ఉదయయగిం చఽష఼కుింట్ నాిన఼

7

ఇింట్ట తు చేష఼కుింట్ృ, ఇలుల చఽష఼కుింట్ృ,
లలలు లేదా ఇతయ ఴయకుాలన఼ చఽష఼కొన఼ట్

3

చద఼ఴుకుింట్ నాిన఼ (మజభాతు చెయౌలించ఼ట్లేద఼),
తృహఠఱహలలో/ళుదాయమిథ/ఖ్ాళీగహ ఉనిుడె

9

ఇతయభులు

4

అరింట్ీస్ట లేదా ట్ైతూ

5

ూమిాగహ జఫుుతో ఉిండడిం లేదా ఇతయ లోతృహలు

BVQ_22

మీకు లేదా మీయు ఇింతకు భుింద఼ ఏదెైనా ట్టడ్
ర మూతుమన్ లేదా అలాింట్ట షింషథ లో గహతు షబుయడిగహ ఉనాిమహ? కరేళ
అఴున఼ అభతే : అద రషా ఼తిం కడా ఉిందా లేక ఇింతకు భుిందే ఉిందా?
(TN: దేవరహళీ దాలలో "మూతుమన్ లో షబయతఴిం" అనే దాతుకత అయథిం తెలుష఼కౌఴలళ ఉింద.)
దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క ఫాక్ష న఼ ట్టక్ చేమిండి.

1

అఴున఼, రషా ఼తమ్

2

అఴున఼, ఇింతకు భుింద఼ ఉిండేద ఇుడె లేద఼

BVQ_23

3

లేద఼, ఎుడఽ లేద఼

మీయు భతాతుకత కట్ి ఫడి ఉింట్ామహ, కరేళ అభతే మీయు ఏ భతాతుకత చెిందన రహయు?
దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క ఫాక్ష న఼ ట్టక్ చేమిండి.

0

ఏ భతిం లేద఼

6

భుళల ిం

1

కహయథయౌక్

7

ఫుది స్టి

2

తృ ర ట్షి ింట్

8

ఴింద఼స్ట

3

ఆమ్థడాక్ష

9

ఇతయ ఏలమన్ భతాలు

4

కతళ
ర ిమ
 న్

10

ఇతయ భతాలు

5

జిళుష్

BVQ_24

కొతుి రతేయకబైన కహయయకరభాలు అింట్ట ళురహహాలు, అింతయకతమ
ర లు మిగతాళు..ఇరే కహకుిండా భతయబైన ళేఴలకు
ఎుడె హాజయు అఴుతాయు?
దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క ఫాక్ష న఼ ట్టక్ చేమిండి.

1

రహయింలో చాలా స్హయుల లేదా ఎకుకఴ

5

షింఴతషయింలో చాలా స్హయుల

2

రహయింలో కస్హమి

6

షింఴతషమహతుకత కస్హమి

3

నెలలో 2 లేదా 3 స్హయుల

7

తయచ఼గహ షింఴతషమహతుకత చాలా తకుకఴగహ

4

నెలకు కస్హమి

8

ఎుడఽ లేద఼

BVQ_25

భన స్ ళైట్ీలో, కొతుి గూ
ర ులు ైకత చెిందనళు గహన఼, భమికొతుి గూ
ర ులు కతిందకత చ ిందనళు గహన఼ ఉింట్ాభ. ఈ కతింద
ళేకలు రకహయిం ైన భమిము కతింద రహట్టతు చఽడఴచ఼ు. మీయు ఎకకడ ఈ ళేకలులో చఽస్ా హయు?
దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క ఫాక్ష న఼ ట్టక్ చేమిండి.
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BVQ_26

కతింద

ఇపడె కట్ట లేదా అనేక కహయణాల ఴలల చాలాభింద ఴయకుాలు ఒట్ రేమడిం లేద఼ ఏరల్ -బే నెలలో జమిగిన 2014
లోక్్షబ ఎతుికలోల మీయు ఒట్ రేఱహమహ? దమచేళ క ఆశ న్ ఎించ఼కౌిండి
దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క ఫాక్ష న఼ ట్టక్ చేమిండి.

1

అఴున఼, ఒట్ రేఱహన఼ (దమచేళ BVQ27తో కొనస్హగిించిండి)

2

లేద఼, ఒట్ రెమయల ద఼ (దమచేళ BVQ28తో కొనస్హగిించిండి)

BVQ_27

0

గత ఎతుికలలో నెన఼ ఒట్ రెమయడాతుకత
అయుసణణ కహద఼ (దమచేళ BVQ28తో
కొనస్హగిించిండి)

[ఏరల్ -బేలో జమిగిన 2014 లోక్ షబ ఎతుికల గుమిించి ఆలోచిించి]. మీయు ఏ తృహమీికత ఒట్ రేఱహయు? దమచేళ క ఆశ న్
ఎించ఼కౌిండి
దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క ఫాక్ష న఼ ట్టక్ చేమిండి.
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కహింగస్ట
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తృహరింతీమ తృహమీి

2

బిజ +
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ఇతయభులు………………….

3

ల ఫ్ి ్ పరింట్ తృహమీిలు/కభూయతుషి తృహమీి

0

ఏదీ చెపలేద఼

4

థర్టా పరింట్

తయురహత అడిగై రవిలు అతూి రతిరహద యొకక ళుఴమహలు భమిము అతతు షింరదామిం/కభూయతుట్ీ గుమిించి ఉింట్ాభ.
BVQ_28

ఈ కతింద రహట్టలో ఏదెైనా మీకు షింఫింధించిన గూ
ర ున఼ ళుఴమిించిండి ?
దమచేళ రతి కక ల ైన఼లో క ఫాక్ష న఼ ట్టక్ చేమిండి.

1

ఴింద఼:ఎళష (లడఽయల్ా కులిం/దళితేలు)

7

భుళల ిం: ఇతయభులు

2

ఴింద఼:ఎళి (లడఽయల్ా తెగలు)

8

కతళ
ర ిమ
 న఼
ల : స్హభానయ

3

ఴింద఼: బిళ (ఇతయ రెనకఫడిన కులాలు)

9

కతళ
ర ిమ
 న఼
ల : ఇతయభులు

4

ఴింద఼: ఎకుకఴ స్హథభకత చెిందన ఴింద఼ఴులు

10

ళకుకలు; స్హభానయ

5

భుళల ిం; లమ

11

ళకుకలు: దళితేలు

6

భుళల ిం; ష఼తుి

0

ఇతయభులు - దమచేళ ేమొకనిండి

<TN: లలలు ఴమషస్ట చినిలలల భధయ తేడా కౌషిం ఈ షింఴతషమహలన఼ రహడతాయు - (తృహఠఱహల ఴమష఼) ఫారకట్ల లో ఉనిళు
- అింట్ట భన దేవింలో తపతుషమిగహ ఆ ఴమష఼లో తృహఠఱహలకు రెయళళయౌ అతు అయథిం. ఇిండిమాలో ఎయౌబింట్మీ తృహఠఱహలకు
రెయ్ళ ఴమష఼ తపతుషమిగహ 5 షింఴతషమహలు ఉిండాయౌ. అింద఼కై, ఎఴమైతే 5 న఼ిండి 17 షింఴతషమహల ఴమష఼ కయౌగిఉింట్ామ్
రహమితు లలలు గహ మిగణషఽ
ా , ఎఴమైతే లలలు 4 షింఴతషమహల ఴమష఼ లోు కన఼క ఉింట్ట, రహమితు "చినిలలలు" అతు
అింట్ాయు.
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మీతో కలుుకొతు ఎింత భింద ఉనాియు - లలలన఼ కలుుకొతు-ఎకుకఴగహ ఇింట్టలో ఉిండేరహయు ?
దమచేళ ఇకకడ రహరమిండి ………………………………………

BVQ_29a

మీ ఇింట్టలో ఎింతభింద దే రహళైళ ఉింట్ాయు (18 షింఴతషమహలకు ైన )
దమచేళ ఇకకడ రహరమిండి ………………………………………

BVQ_30

5 న఼ిండి 17 షింఴతషమహల లోు లలలు ఇింట్టలో ఎింతభింద ఉనియు?
దమచేళ ఇకకడ రహరమిండి ………………………………………

BVQ_31

4 షింఴతషమహల ఴమష఼ గల లలలు మీ ఇింట్టలో ఎింతభింద ఉనాియు?
దమచేళ ఇకకడ రహరమిండి ………………………………………

Q45

మీ ఇింట్టలో తుఴళించే రహమిలో అతయింత ని ఴమష఼కల యొకక ఴమష఼ష ఎింత?
అిందమికింట్ట చిని బిడా యొకక ఴమష఼ష- ________ షింఴతషమహలు
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97

ఴమిాించద఼/ఇింట్టలో లలలు లేయు

న఼ిలు భమిము ఇతయ తీళరేతలు కహకుిండా, నెల ముతాాతుకత మీ యొకక ముతా ిం ఆదామిం ఎింత?
(TN: దేవింలో తుమహేమిించే కౌతలకు తపతు షమిగహ రతిరహదకత గుయుా చేళ భమీ ళుఴయింగహ నోట్ష తీష఼కౌరహయౌ..)
దమచేళ ఇకకడ రహరమిండి ……………………………………… ( యౄతృహమలు) (కరేళ మీయు కకమై ఇింట్లల
ఉనిట్ల భతే దమచేళ BVQ34తో కొనస్హగిించిండి)
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న఼ిలు భమిము ఇతయ తీళరేతలు కహకుిండా, నెల ముతాాతుకత మీ యొకక ఇింట్ట ముతా ిం ఆదామిం ఎింత? (TN:
దేవింలో తుమహేమిించే కౌతలకు తపతు షమిగహ రతిరహదకత గుయుా చేళ భమీ ళుఴయింగహ నోట్ష తీష఼కౌరహయౌ.)
దమచేళ ఇకకడ రహరమిండి………………………………………( యౄతృహమలు)
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మీ రషా ఼త చట్ి ఫది బైన ళురహస ళథతి ఏమిట్ట ? (దమచేళ క ఆశ న్ ఎించ఼కౌిండి )

1

ళురహసిం చేష఼కునాిన఼

4

జీళుతఫాగస్హఴమి న఼ించి ళుడాకులు తీష఼కునాిన఼

2

తృౌయ ఫాగస్హఴభయిం

5

బయా లేదా ఫాయయ చతుతృోభనరహయు

3

నా జీళుతఫాగస్హఴమి న఼ించి ళుడితృోఴడిం ( అభతే ఇపట్టకీ చట్ి ఫది ింగహ
ళురహసిం చేష఼కొతు ఉిండట్ిం)

6

నేన఼ ఇింకహ ళురహసిం చేష఼కౌలేద఼
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మీ తిండిర ఏ దేవింలో జతుమించాయు ?
<TN: ‘‘దేవిం’’ అింట్ట ఇకకడ మహశి ింర భాతరబే , ఉ జాతీమ మీజిమన఼
ల లేదా తృహరింతాలు కహద఼. కరేళ తిండిర ుట్టిన దేవిం తృహత ేయుతో
ఇక ఏ భాతరిం లేనట్ల భతే , ుట్టిన రదేవిం ఉని దేవిం యొకక రషా ఼త ేయున఼ మహమిండి .
నా తిండి.ర ........ దేవింలో జతుమించాయు.
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మీ తయౌల ఏ దేవింలో జతుమించాయు ?
<TN: ‘‘దేవిం’’ అింట్ట ఇకకడ మహశి ింర భాతరబే , ఉ జాతీమ మీజిమన఼
ల లేదా తృహరింతాలు కహద఼. కరేళ తయౌల ుట్టిన దేవిం తృహత ేయుతో
ఇక ఏ భాతరిం లేనట్ల భతే , ుట్టిన రదేవిం ఉని దేవిం యొకక రషా ఼త ేయున఼ మహమిండి .
నా తయౌల ......... దేవింలో జతుమించిింద.
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మీయు తుఴళించే తృహరింతాతుి... మీయు ళుఴమిించగలమహ ? (దమచేళ క ఆశ న్ ఎించ఼కౌిండి )

1

క దే నగయిం

4

క గహరభిం

2

క దే నగయిం యొకక శిరహయు లేదా తృ యౌబేయ

5

గహరభింలోతు తోట్ లేదా ఇలుల

3

క చిని నగయిం లేదా ట్ి ణిం

