ADDQoL

ಈ ಪರ್�ಾನ್ವ� �ಮಮ್ �ೕವನದ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಬ�ಗ್ �ೕಳುತತ್� – ಅಂದ� �ಮಮ್ ಬದುಕು ಎಷುಟ್ ��ಾನ್��
ಅಥ�ಾ ಎಷುಟ್ �ಟಟ್�ಾ�� ಎಂದು �ಮಗ�ನ್ಸುತತ್�?

ಪರ್�ೕ ಪರ್�ನ್� �ಮಮ್ ಉತತ್ರವನುನ್ ��ಾನ್� ಸೂ�ಸುವ �ೌಕ�ೂಳ� ದಯ�ಟುಟ್ X ಗುರುತು �ಾ�.
�ಮ� ಈಗ �ಮಮ್ ಬದು�ನ ಬ�ಗ್ ಏನ�ನ್ಸುತತ್� ಎಂಬುದನುನ್ �ಾವ� ��ಯಬಯಸು�ತ್ೕ�.
I) �ಾ�ಾನಯ್�ಾ�, ನನನ್ ಈ�ನ �ೕವನ ಗುಣಮಟಟ್ವ� �ೕ��:















ಗ�ಷಠ್
ಉತತ್ಮ

ಅತುಯ್ತತ್ಮ

ಉತತ್ಮ

ಉತತ್ಮವ�
ಅಲಲ್
�ಟಟ್ದೂ
ಅಲಲ್

�ಟಟ್ದು

�ೕ�ಾ
�ಟಟ್ದು

ಗ�ಷಠ್
�ಟಟ್ದು

ಈಗ �ಾವ� �ಮಮ್ �ೕವನದ ಗುಣಮಟಟ್ದ �ೕ� �ಮಮ್ ಮಧು�ೕಹ�ಂದ ಅದರ �ವರ್ಹ��ಂದ
(ಔಷ�ೂೕಪ�ಾರ, �ೖದಯ್�ೂಂ��ನ �ೕ�ಗಳು, ಮತುತ್ ಪಥಯ್ �ೕ�ದಂ�) ಮತುತ್ ಅದ�ಂದ ಆ�ರುವ
�ಾವ��ಾದರೂ ಸಂ�ೕಣರ್ �ೂಂದ�ಗ�ಂದ �ಾವ �ೕ�ಯ ಪ��ಾಮ ಉಂ�ಾ�� ಎಂದು
��ಯಬಯಸು�ತ್ೕ�.
II) ನನ� ಮಧು�ೕಹ ಇಲಲ್�ರು�ತ್ದದ್�, ನನನ್ �ೕವನದ ಗುಣಮಟಟ್ವ� �ೕ�ರು�ತ್ತುತ್:











ಗ�ಷಠ್ ಒ�ಳ್ಯದು

ತುಂ�ಾ ಒ�ಳ್ಯದು

ಸವ್ಲಪ್ ಒ�ಳ್ಯದು

ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಲಲ್

�ಟಟ್ದು
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ಮುಂ�ನ ಪ�ಟಗಳ�ಲ್ ಇನನ್ಷುಟ್ ��ರ್ಷಟ್ ಪರ್�ನ್ಗ�� ದಯ�ಟುಟ್ ಉತತ್��. �ವ�ಸ�ಾದ ಪರ್� ಬದು�ನ ಅಂಶ�ಕ್,
�ಮ��ಲ್ ಎರಡು �ಾಗಗಳ�ಲ್ ಪರ್�ನ್ಗ��:
�ಾಗ (ಎ):

�ಮಮ್ �ೕವನದ ಈ ಅಂಶ�ಕ್ ಮಧು�ೕಹ �ಾವ �ೕ� ಪ��ಾಮ �ೕರುತತ್�ಂದು �ೂೕ�ಸುವ�ದ�ಾಕ್� ಒಂದು
�ೌಕ�ಕ್ X ಗುರುತು �ಾ�;

�ಾಗ (�):

�ಮಮ್ �ೕವನದ ಗುಣಮಟಟ್�ಕ್ �ಮಮ್ ಬದು�ನ ಈ ಅಂಶ ಎಷುಟ್ ಮುಖಯ್ ಎಂಬುದನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ�ದ�ಾಕ್�
ಒಂದು �ೌಕ�ಕ್ X ಗುರುತು �ಾ�.

1 (ಎ) ನನ� ಮಧು�ೕಹ ಇಲಲ್�ರು�ತ್ದದ್�, �ಾನು ನನನ್ ��ಾಮ �ಾಲದ ಚಟುವ��ಗಳನುನ್ ಖು� ಪಡು�ತ್ೕ�:



ಗ�ಷಠ್ �ಚುಚ್



ತುಂ�ಾ �ಚುಚ್

(�) ನನನ್ ��ಾಮ �ಾಲದ ಚಟುವ��ಗಳು:



ತುಂ�ಾ ಮುಖಯ್
2





ಸವ್ಲಪ್ �ಚುಚ್



ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಲಲ್



ಮುಖಯ್

ಸವ್ಲಪ್ ಮುಖಯ್



ಕ��



ಮುಖಯ್�ೕ ಅಲಲ್

�ೕ�ೕಗ �ಲಸದ�ಲ್�ದ್ೕ�ಾ, �ಲಸ ಹುಡುಕು�ತ್�ದ್ೕ�ಾ ಅಥ�ಾ �ಲಸ �ಾಡಬಯ��ದ್ೕ�ಾ?

 �ೌದು ಎಂ�ಾದ�, (ಎ) ಮತುತ್ (�) ಪ�ಣರ್�ೂ��.
ಇಲಲ್  ಇಲಲ್ ಎಂ�ಾದ�, �ೕರ�ಾ� 3ಎ � �ೂೕ�.

�ೌದು

(ಎ) ನನ� ಮಧು�ೕಹ ಇಲಲ್�ರು�ತ್ದದ್�, ನನನ್ �ಲಸದ ಬದುಕು �ೕ�ರು�ತ್ತುತ್:



ಗ�ಷಠ್
��ಾನ್�ರು�ತ್ತುತ್



ತುಂ�ಾ
��ಾನ್�ರು�ತ್ತುತ್

(�) ನನ�, �ಲಸದ ಬದುಕು �ೂಂ�ರುವ�ದು:



ತುಂ�ಾ ಮುಖಯ್



ಸವ್ಲಪ್
��ಾನ್�ರು�ತ್ತುತ್





ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಲಲ್



ಮುಖಯ್

ಸವ್ಲಪ್ ಮುಖಯ್

3 (ಎ) ನನ� ಮಧು�ೕಹ ಇಲಲ್�ರು�ತ್ದದ್�, ಸಥ್�ೕಯ ಅಥ�ಾ ದೂರದ ಪರ್�ಾಣಗಳು �ೕ�ರು�ತ್ದದ್ವ�:



ಗ�ಷಠ್ ಸುಲಭ



ತುಂ�ಾ ಸುಲಭ

(�) ನನ� ಸಥ್�ೕಯ ಅಥ�ಾ ದೂರದ ಪರ್�ಾಣಗಳು:



ತುಂ�ಾ ಮುಖಯ್



ಮುಖಯ್





ಸವ್ಲಪ್ ಸುಲಭ

ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಲಲ್



ಸವ್ಲಪ್ ಮುಖಯ್



ಕಳ��ಾ�ರು�ತ್ತುತ್



ಮುಖಯ್�ೕ ಅಲಲ್



�ಚುಚ್ ಕಷಟ್



ಮುಖಯ್�ೕ ಅಲಲ್
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