
1 జీవన నై పుణ్యాలు అంటే నాకు అవగాహన ఉంది.
a) అవును 58% 95%

b) కాదు 7% 3%

c) తెలియదు 34% 2%

2 నా జీవితంలో అతి ముఖ్ామై న వాక్తి  ఎవరు? 
a) ఇతరులు  (తలిి దండ్రు లు, ఉపాధ్యాయుడ్ర, దేవుడ్ర) 87% 44%

b) నేను 2% 56%

c) తెలియదు 11% 0%

3 నాకు అందరి ముందు మాట్లి డాలి అంటే భయం ఉంది. 
a) అవును 74% 39%

b) కాదు 22% 58%

c) తెలియదు 3% 3%

4 నేను జీవితం లో ఏమి సాధంచలేనేమో అనే భయం నాకు ఉంది.
a) అవును 32% 14%

b) కాదు 60% 81%

c) తెలియదు 8% 5%

5 నాలో నాయకతవ లక్షణ్యలు ఉనాాయి.
a) అవును 52% 82%

b) కాదు 17% 7%

c) తెలియదు 31% 11%

6 నేను భవిష్ాత్తి లో ఏ వృతిి ని చేపటా్లలో ముందుగానే నిర్ణ యించుకునాాను .

a) అవును 72% 84%

b) కాదు 14% 9%

c) తెలియదు 14% 7%

7 ఏదై నా కొతి  విష్యం నేరుుకునేటప్పుడ్ర ఎవరై నా హేళన చేస్తి  నేను ఆ పనిని వంటనే ఆపేసాి ను .

a) అవును 44% 25%

b) కాదు 51% 72%

c) తెలియదు 5% 3%

8 నేను ఏదై నా నిర్ణ యం తీసుకునేటప్పుడ్ర తికమక పడతాను.
a) అవును 71% 46%

b) కాదు 29% 54%

9 డబ్బు సంపాదించడం కోసం మాతర మే ఉద్యాగం చేయాలి అనుకుంటునాాను .

a) అవును 21% 11%

b) కాదు 79% 89%

10 ఇంటర్మీడియట్ తరువాత నా చదువును కొనసాగంచాలి అనుకుంటునాాను .

a) అవును 97% 99%

b) కాదు 3% 1%

11 నాకు చదువుతో పాటుగా ఇతర్ నై పుణ్యాలు /ట్లలంట్్  ఉనాాయి .

a) అవును 73% 91%

b) కాదు 10% 3%

c) తెలియదు 17% 6%
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12 ఋత్తసార వం /నలసరి /పీరియడ్స్ లో వచేు ర్కి ం చెడ్ర ర్కి ం.

a) అవును 43% 8%

b) కాదు 45% 90%

c) తెలియదు 12% 2%

13 నలసరి సమయంలో వాడడానిక్త  బటా/శానిటర్మ పాాడ్స మాతర మే ఉనాాయి .

a) అవును 73% 64%

b) కాదు 13% 28%

c) తెలియదు 14% 8%

14 నలసరి /బహిసాు కు సంబంధంచిన విష్యాలు గురించి మగవారు కూడా 

తెలుసుకోవడం అవసర్మా ?
a) అవును 69% 93%

b) కాదు 14% 4%

c) తెలియదు 17% 3%

15 టీనేజ్ దశలో కలిగే ఆకర్ష ణ సహజం .

a) అవును 72% 88%

b) కాదు 8% 5%

c) తెలియదు 20% 7%

16 స్తమ్ సెక్స్ /జండర్ పై  అట్లర క్షన్ (అంటే మగవారిక్త మగవారి పై న లేదా ఆడవారిక్త ఆడవాళళ పై న 

కలిగే ఆకర్ష ణ ) అనేది అసహజం .

a) అవును 40% 58%

b) కాదు 23% 27%

c) తెలియదు 37% 15%

17 లై ంగక వేధంపులు మగపిలి లపై   కూడా జరుగుతాయి .

a) అవును 31% 71%

b) కాదు 24% 15%

c) తెలియదు 45% 14%

18 50 ఏళ్ళళ దాటిన ముసలి వాళ్ళళ లై ంగక వేధంపులకు పాలపడలేరు .

a) అవును 32% 47%

b) కాదు 21% 32%

c) తెలియదు 47% 21%

19 బాలా వివాహాలు (18 సంవత్రాలు లోపు) చటార్మతాా నేర్ం .
a) అవును 88% 93%

b) కాదు 6% 5%

c) తెలియదు 6% 2%

20 బాలా వివాహాలు చేయడం వలన పేర మ వివాహాలను , అతాాచారాలను తగగ ంచవచుు .

a) అవును 41% 39%

b) కాదు 35% 49%

c) తెలియదు 24% 12%
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