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Flash Eurobarometer 444
(Antimicrobial Resistance)
Country Questionnaire
India (Oriya)

FL444 ‐ Anti‐microbial resistance IDO
D1

ଆପଣଙ୍କ ବୟସ େକେତ aେଟ?
(େଲଖnୁ ‐ ଯଦି "ମନାକରnି" ‘99’େକାଡ୍ କରnୁ

D1
ଯଦି D1<15 କିମ୍ଵା D1=99 େତେବ ସାkାତକାର ସମାp କରnୁ
D2

ଲିଙ୍ଗ
ପୁରୁଷ
ମହିଳା

1
2

D2
ସମsଙ୍କୁ ପଚାରnୁ
Q1

ଗତ 12 ମାସ ମ େର ଆପଣ େକୗଣସି ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk ଖାiଛnି କି େମୗଖିକଭାେବ େଯପରି କି ଟ୍ୟାବ୍େଲଟ୍ଗୁଡ଼କ
ି ,
ପାuଡର କିମ୍ଵା ସିରପ?
(େକବଳ େଗାଟିe utର)
ହଁ
ନା
ଜାେଣ ନାହ (ପଢ଼nୁ ନାହ)

1
2
3

EB85.1 QB1
Q2eବଂ Q3 ପଚରnୁ ଯଦି "ହଁ", Q1େର 1େକାଡ୍ କରnୁ ‐ ନେଚତ୍ Q4କୁ ଯାଆnୁ
େpାgାମ: 1 ରୁ 4 ପଯର୍୍ୟn utରକୁ ବୁ ଲାnୁ
Q2

ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ ବା ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିkର େଶଷ େକାସର୍କୁ ଆପଣ କିପରି pାp କେଲ?
(ପଢ଼nୁ ‐ େକବଳ େଗାଟିe utର)
eକ େମଡିକାଲ୍ େpସ୍kିପ୍ସନ୍ରୁ
ଜେଣ େମଡିକାଲ୍ pାକି୍ଟସନର୍ଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ କରାଯାi ଲା
ଆପଣଙ୍କର ପୂବର୍ର eକ େକାସର୍ରୁ କିଛ ି ବଳିଯାi ଲା
eକ ଫାମର୍ାସିରୁ ବିନା େpସ୍kିପ୍ସନ୍େର
aନ୍ୟ େକୗଣସି ଠାରୁ ବିନା େpସ୍kିପ୍ସନ୍େର
ମେନ ପଡ଼ୁ ନାହ (ପଢ଼ନୁ ନାହ)
ଜାେଣ ନାହ (ପଢ଼nୁ ନାହ)
EB85.1 QB2
େpାgାମ: utର 1 ରୁ 12 ପଯର୍୍ୟn ବୁ ଲାnୁ

1
2
3
4
5
6
7

େpାgାମ: େକାଡ୍ 14 େହuଛି ସ୍ବତnt
Q3

ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ ବା ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିkକୁ େଶଷ ଥର ଖାuବାର କାରଣ କ’ଣ ଲା?
(ପଢ଼nୁ ‐ eକା କ utର ସଂଭବ)
ନିେମାନିଆ (eକ ସଂkମଣ ଯାହା େଗାଟିe ଫୁ ସ୍ଫୁ ସ୍ କିମ୍ଵା uଭୟକୁ eକ pଜ୍ବଳନ କରିଥାe)
1,
େbାଙ୍କାiଟସ୍ (ଶ୍ବାସନଳୀ ବୃ dି େହବା eବଂ ଫୁ ଲିବା, eୟାର୍େୱଜ୍ ଯାହା ଶ୍ବାସନଳୀରୁ ଫୁ ସ୍ଫୁ ସ୍
ମ କୁ ବାୟୁ pବାହ େନiଥାe)
ରାiେନାଫାରିନ୍ଜିଟସ୍
ି (ନାକ eବଂ ଗଳେକାଷର ଲାଳଯୁk େଝଲୀର pଜ୍ବଳନ)
ଫ୍ଲ ୁ
ଥଣ୍ଡା
ଗଳା pଦାହ
କଫ

2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,

ଜ୍ବର
ମୁଣ୍ଡବିnା
ଡାiରିଆ/ତରଳ ଝାଡ଼ା
ମୂt ସଂବnୀୟ ସଂkମଣ
ତ୍ବଚା କିମ୍ଵା kତ ସଂkମଣ
aନ୍ୟାନ୍ୟ (ପଢ଼nୁ ନାହ)
ଜାେଣ ନାହ (ପଢ଼nୁ ନାହ)
EB85.1 QB3
ସମsଙ୍କୁ ପଚାରnୁ

Q4

ନିେମ୍ନାk ସମs ukିଗୁଡ଼କ
ି ପାiଁ, ଦୟାକରି େମାେତ କୁ ହnୁ ଯଦି ଆପଣ ଚିnା କରnି eହା ସତ୍ୟ କିମ୍ଵା ମିଥ୍ୟା
(ପଢ଼nୁ ‐ େକବଳ େଗାଟିe utର)
ସତ୍ୟ

ମିଥ୍ୟା

ଜାେଣ ନାହ
(ପଢ଼nୁ ନାହ)

1
2

ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk ଜୀବାଣୁ ନାସ କରିଥାe
ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk ଥଣ୍ଡା eବଂ ଫ୍ଲ ୁ ବିପkେର pଭାବଶାଳୀ aେଟ

1
1

2
2

3
3

3

ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିkର aଯଥା ବ୍ୟବହାର େସଗୁଡ଼କ
ି ୁ pଭାବହୀନ
କରିଥାe
pାୟତଃ ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk ଖାiବା ଦ୍ବାରା ପାଶର୍୍ବ pତିkିୟା ରହିଛ ି
େଯପରି ଡାiରିଆ/ତରଳ ଝାଡ଼ା

1

2

3

1

2

3

4

EB85.1 QB4

Q5

ଆପଣ eକ uପଚାରର େକାସର୍ ଥେର ଆରm କରିବା ପେର େକେତେବେଳ ଆପଣ ଚିnା କରnି ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk ଖାiବା
ବn କରିେଦବା uଚତ୍?
(ପଢ଼nୁ ‐ େକବଳ େଗାଟିe େକାଡ୍)
େଯେତେବେଳ ଆପଣ utମ aନୁ ଭବ କରnି
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୁ ହାଯାi ବା ପରି ସମs ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk ଖାiେଦiଥାଆnି
aନ୍ୟାନ୍ୟ (ପଢ଼nୁ ନାହ)
ଜାେଣ ନାହ (ପଢ଼nୁ ନାହ)

1
2
3
4

EB85.1 QB5
Q6

ଗତ 12 ମାସ ମ େର, aଯଥା ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk ନଖାiବା ବିଷୟେର କିଛ ି ସୂଚନା ପାi ବା ବିଷୟେର ଆପଣଙ୍କର
ମେନପଡ଼ୁଛ ି କି, uଦାହରଣ ‐ eକ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ଵା ଫ୍ଲ ୁ ପାiଁ?
(େକବଳ େଗାଟିe utର)
ହଁ
ନା
ଜାେଣ ନାହ (ପଢ଼nୁ ନାହ)

1
2
3

EB85.1 QB6
Q7 Q9ରୁ ପଯର୍୍ୟn ପଚାରnୁ ଯଦି "ହଁ", Q6େର 1 େକାଡ୍ କରnୁ ‐ ନେଚତ୍ Q10କୁ ଯାଆnୁ
େpାgାମ: େକାଡ୍ 12 ସ୍ବତnt aେଟ

Q7

aଯଥା େକୗଣସି ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk ନଖାiବା ବିଷୟେର eହି ସୂଚନା ଆପଣ କିପରି ପାiେଲ?
(ପଢ଼nୁ ‐ eକା କ େକାଡ୍ ସଂଭବ)
ଜେଣ ଡାkର ଆପଣଙ୍କୁ eହା ବିଷୟେର କହିେଲ
ଜେଣ ଫାମର୍ାସିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ eହା ବିଷୟେର କହିେଲ
aନ୍ୟ ସ୍ବାs୍ୟ ବୃ tଗ
ି ତ (ଯଥା ନସର୍ କିମ୍ଵା ଫି ଜo
ି ‐େଥରାପିଷ୍ଟ) ଆପଣଙ୍କୁ eହା ବିଷୟେର କହିେଲ
ଜେଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ଵା ବnୁ ଆପଣଙ୍କୁ eହା ବିଷୟେର କହିେଲ
ଆପଣ eହାକୁ eକ ଟିଭି ବିjାପନେର େଦଖିେଲ
ଆପଣ eହାକୁ iଣ୍ଟର୍େନଟ୍େର କିମ୍ଵା aନ୍ଲାiନ୍ େସାସିଆଲ୍ ମିଡଆ
ି େର େଦଖିେଲ
ଆପଣ eହାକୁ eକ ଲିଫ୍େଲଟ କିମ୍ଵା eକ େପାଷ୍ଟର୍େର େଦଖିେଲ
ଆପଣ eହାକୁ eକ ଖବରକାଗଜେର ପଢ଼ିେଲ
ଆପଣ eହାକୁ ଟିଭି ନିuଜ୍େର େଦଖିେଲ
ଆପଣ eହାକୁ େରଡିoେର ଶୁଣିେଲ
aନ୍ୟାନ୍ୟ (ପଢ଼nୁ ନାହ)
ଜାେଣ ନାହ (ପଢ଼nୁ ନାହ)
EB85.1 QB7

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,

Q8

ଆପଣ gହଣ କରି ବା ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କର ଆେଣ୍ଟାବାେୟାଟିk ବ୍ୟବହାର କରିବାର ମତକୁ ପରିବtର୍ନ କରି ଲା କି?
(େକବଳ େଗାଟିe utର)
ହଁ
ନା
ଜାେଣ ନାହ (ପଢ଼nୁ ନାହ)

1
2
3

EB85.1 QB8
Q9 ପଚାରnୁ ଯଦି "ହଁ", Q8େର 1େକାଡ୍ ‐ ନେଚତ୍ Q10କୁ ଯାଆnୁ
େpାgାମ: utର 1 ରୁ 6 ବୁ ଲାnୁ
େpାgାମ: େକାଡ୍ 8 eବଂ 9 ସ୍ବତnt aେଟ
Q9

ଆପଣ gହଣ କରି ବା ସୂଚନା aନୁ ସାେର, ବtର୍ମାନ କିପରି ଆପଣ ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାiଁ େଯାଜନା
କରୁଛnି?
(ପଢ଼nୁ ‐ eକା କ utରଗୁଡ଼କ
ି ସଂଭବ)
େସହି ପରିsିତେି ର ଆପଣ ସବର୍ଦା ଜେଣ ଡାkରଙ୍କ ପରାମଶର୍ େନେବ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଚିnା
କରnି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk ଆବଶ୍ୟକ
ଆପଣ ନିେଜ ଆu a କ ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk ଖାiେବ ନାହ
ଜେଣ ଡାkରଙ୍କ ଠାରୁ eକ େpସ୍kିପ୍ସନ୍ ବିନା ଆପଣ ଆu ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk ଖାiେବ ନାହ

1,
2,
3,

ପେର ଆପଣ aସୁs େହେଲ ଆପଣଙ୍କର ବଳକା ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିkକୁ ଆପଣ ଆu ରଖିେବ ନାହ
ଆପଣ ଫ୍ଲ ୁ ପାiଁ ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk ବ୍ୟବହାର କରିେବ
ଆପଣ ବଳକା ଆଣ୍ଟିବାoଟିkକୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂପକର୍ୀୟ କିମ୍ଵା ବnୁ ମାନଙ୍କୁ େଦେବ େଯେତେବେଳ
େସମାେନ aସୁsେର ପଡ଼ିେବ
aନ୍ୟାନ୍ୟ (ପଢ଼nୁ ନାହ)
କିଛ ି ନାହ (ପଢ଼nୁ ନାହ)
ଜାେଣ ନାହ (ପଢ଼nୁ ନାହ)

4,
5,
6,
7,
8,
9,

EB85.1 QB9
ସମsଙ୍କୁ ପଚାରnୁ
ସାkାତକtର୍ା (ପଢ଼nୁ ) ଆଣ୍ଟିମାiେkାବିଆଲ୍ େରସିଷ୍ଟାନ୍ସ (eeମଆର୍) େହuଛି ସୂk aଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ଦkତା
ଆଣ୍ଟିମାiେkାବିଆଲ୍ uପଚାରଗୁଡ଼କ
ି pତିେରାଧ କରିବା ପାiଁ, ସ୍ବତntଭାେବ ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk
େpାgାମ: utର 1 ରୁ 5 ପଯର୍୍ୟn ବୁ ଲାnୁ
େpାgାମ: େକାଡ୍ 7 eବଂ 8 େହuଛି ସ୍ବତnt
Q10

େକuଁ ବିଷୟ uପେର, ଯଦି କିଛ,ି ଆପଣ a କ ସୂଚନା ପାiବା ପାiଁ ଚାହେବ?

(ପଢ଼nୁ ‐ eକା କ utରଗୁଡ଼କ
ି ସଂଭବ)
ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk ପାiଁ pତିେରାଧ
କିପରି ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ
େମଡିକାଲ୍ sିତଗ
ି ୁଡ଼କ
ି ଯାହା ପାiଁ ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk ବ୍ୟବହାର େହାiଥାe
ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk ର େpସ୍kିପସନ୍
ମନୁ ଷ୍ୟ, ପଶୁ eବଂ ପରିେବଶ ସ୍ବାs୍ୟ ମ େର ସଂେଯାଗ
aନ୍ୟାନ୍ୟ (ପଢ଼nୁ ନାହ)
କିଛ ି ନୁ େହଁ (ପଢ଼nୁ ନାହ)
ଜାେଣ ନାହ (ପଢ଼nୁ ନାହ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

EB85.1 QB10
େpାgାମ: Q11 ସବର୍ା କ 3ଟି utର
େpାgାମ: େକାଡ୍ 15 eବଂ 16 େହuଛି ସ୍ବତnt
Q11

ନିେମ୍ନାk େକuଁ ସୂଚନାର utଗୁଡ଼କ
ି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିେବ ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk uପେର ବିଶ୍ବାସେଯାଗ୍ୟ ସୂଚନା ପାiବା
ପାiଁ?
(ପଢ଼nୁ ‐ ସବର୍ା କ 3ଟି utର)
ଜେଣ ଡାkର
ଜେଣ ନସର୍
eକ ଫାମର୍ାସି
eକ ହsିଟାଲ୍
aନ୍ୟ ସ୍ବାs୍ୟ ଯt ସୁବଧ
ି ା
ପରିବାର କିମ୍ଵା ବnୁ ମାେନ
eକ ସ୍ବାs୍ୟ ସଂବnୀତ aଫି ସଆ
ି ଲ୍ େୱବ୍ସାiଟ୍ (uଦାହରଣ ‐ େକnd ସରକାର / ଜନ ସ୍ବାs୍ୟ
ବଡୀ/ୟୁ େରାପିଆନ୍ ୟୁ ନa
ି ନ୍ ଦ୍ବାରା ଗଠନ କରାଯାi ବା eକ େୱବ୍ସାiଟ୍
eକ ସ୍ବାs୍ୟ ସଂବnୀତ ବ୍ୟkିଗତ ବ୍ଲଗ୍
aନ୍ୟ ସ୍ବାs୍ୟ ସଂବnୀତ େୱବ୍ସାiଟ୍
aନ୍ଲାiନ୍ େସାସିଆଲ୍ ମିଡଆ
ି
ଟିଭି
ଖବରକାଗଜ କିମ୍ଵା ମାଗାଜିନ୍
େରଡିo
aନ୍ୟାନ୍ୟ (ପଢ଼nୁ ନାହ)
ଆପଣ ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk uପେର ସୂଚନା େଖାଜିବାେର utାହିତ ନୁ ହnି (ପଢ଼nୁ ନାହ)
ଜାେଣ ନାହ (ପଢ଼nୁ ନାହ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,

EB85.1 QB11
Q12

େକuଁ sର ପଯର୍୍ୟn ଆପଣ ବିଶ୍ବାସ କରnି େଯ eହା ସବର୍ା କ pଭାବଶୀଳ aେଟ ଆଣ୍ଟବାେୟାଟିk pତିେରାଧକୁ ସମାଧନ
କରିେବ?
(ପଢ଼nୁ ‐ େକବଳ େଗାଟିe utର)
ବ୍ୟkିଗତ sରେର କିମ୍ଵା ପରିବାର ମ େର
ଆଞ୍ଚଳିକକିମ୍ଵା ଜାତୀୟ sରେର
ବିଶ୍ବ sରେର
pେତ୍ୟକ sରେର କାଯର୍୍ୟ pkିୟା ଆବଶ୍ୟକ (ପଢ଼nୁ ନାହ)

1
2
3
4

ଜାେଣ ନାହ (ପଢ଼nୁ ନାହ)

5

EB85.1 QB12 MODIFIED
ସାkାତକtର୍ା : (ପଢ଼nୁ ) ବtର୍ମାନ, ଫାମର୍ ପଶୁମାନଙ୍କ ମ େର , uଦାହରଣ ଖାiବା ପାiଁ ବ୍ୟବହୃ ତ ପଶୁମାେନ (ମାଂଶ,
ଦୁ gଜାତୀୟ utାଦ, iତ୍ୟାଦି) ଆଣ୍ଟବାେୟାଟିkର ବ୍ୟବହାର eବଂ pଭବଗୁଡ଼କ
ି ବିଷୟେର ଚାଲnୁ କଥାେହବା

Q13

େକuଁ sର ପଯର୍୍ୟn ଆପଣ ସହମତ କିମ୍ଵା aସହମତ େଯ େରାଗୀଣା ଫାମର୍ ପଶୁଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk ଦ୍ବାରା uପଚାର
କରାଯିବା uଚିତ୍ ଯଦି eହା ସବର୍ା କ pଜୁ ଯ୍ୟ uପଚାର aେଟ?
(ପଢ଼nୁ ‐ େକବଳ େଗାଟିe utର)
ସଂପୂଣ୍ଣର୍ଭାେବ ସହମତ
ସହମତ େହାiପାେର
aସହମତ େହାiପାେର
ସଂପୂଣ୍ଣର୍ଭାେବ aସହମତ
ଜାେଣ ନାହ (ପଢ଼nୁ ନାହ)

1
2
3
4
5

EB85.1 QB13
Q14

େକuଁ sର ପଯର୍୍ୟn ଆପଣ ସହମତ କିମ୍ଵା aସହମତ େଯ ଫାମର୍ ପଶୁମାନଙ୍କର ବୃ dି ବଢ଼ାiବାେର ଆଣ୍ଟିବାେୟାଟିk
ବ୍ୟବହାର କରିବା େଦଶଗୁଡ଼କ
ି େର ପଯର୍୍ୟାୟବd କରିବା uଚତ୍ େଯuଁଠାର ବtର୍ମାନ eହା ବ୍ୟବହୃ ତ େହuଛି?
(ପଢ଼nୁ ‐ େକବଳ େଗାଟିe utର)
ସଂପୂଣ୍ଣର୍ଭାେବ ସହମତ
ସହମତ େହାiପାେର
aସହମତ େହାiପାେର
ସଂପୂଣ୍ଣର୍ଭାେବ aସହମତ
ଜାେଣ ନାହ (ପଢ଼nୁ ନାହ)

1
2
3
4
5

NEW
D4

ଆପଣଙ୍କୁ େସେତେବେଳ େକେତ ବଷର୍ େହାi ଲା େଯେତେବେଳ ଆପଣ ସଂପୁଣ୍ଣର୍‐ଶିkା ସମୟ ପାiଁ ବn କେଲ?
ସାkାତକtର୍ା : ଯଦି ବtର୍ମାନ ପଢ଼ୁଛnି, 00 େକାଡ୍ କରnୁ ‐ ଯଦି େକୗଣସି ଶିkା େକାଡ୍ କରାଯାi ନାହ 01 େକାଡ୍ କରnୁ ‐
ଯଦି "ମନାକେଲ" 98 େକାଡ୍ କରnୁ ‐ ଯଦି ଜାେଣ ନାହ 99 େକାଡ୍ କରnୁ

D4
D5a

େଯେତଦୂ ର୍ ଆପଣଙ୍କର ବtର୍ମାନର ବୃ tି ସଂପୃk aେଟ, ଆପଣ କହିେବ କି ଆପଣ ସ୍ବ‐ନିଯୁk, ଜେଣ କମର୍ଚାରୀ, ଜେଣ
ମାନୁ ଆଲ୍ କମର୍ଚାରୀ କିମ୍ଵା ଆପଣ କହିେବ େଯ eକ ବୃ tଗ
ି ତ କାଯର୍୍ୟକଳାପ ବିନା ଆପଣ େହuଛnି ଜେଣ?
(େକବଳ େଗାଟିe utର)

ସ୍ବ‐ନିଯୁk
କମର୍ଚାରୀ
ମାନୁ ଆଲ୍ ୱାକର୍ର୍
eକ ବୃ tଗ
ି ତ କାଯର୍୍ୟ ବିନା
ମନାକେଲ (ପଢ଼nୁ ନାହ)

1
2
3
4
5

D5A
D5bପଚାରnୁ ଯଦି D5aେର 1େକାଡ୍
D5b

ଆପଣ କହିେବ କି ଆପଣ ଜେଣ _____ aଟnି?
(ପଢ଼nୁ ‐ େକବଳ େଗାଟିe utର)
କୃ ଷକ, ବନପାଳ, େକୖବtର୍୍ୟ
େଦାକାନର ମାଲିକ, ଶିllୀ
ବୃ tଗ
ି ତ (oକିଲ, େମଡିକାଲ୍ pାକି୍ଟସନର୍, ଆକାuଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକେଟକ୍ଟ...)
eକ କmାନୀର ମ୍ୟାେନଜର
aନ୍ୟ\ମନାକେଲ (ପଢ଼nୁ ନାହ)

1
2
3
4
5

D5B
D5cପଚାରnୁ ଯଦି D5aେର 2େକାଡ୍
D5c

ଆପଣ କହିେବ କି ଆପଣ ଜେଣ _____ aଟnି?
(ପଢ଼nୁ ‐ େକବଳ େଗାଟିe utର)
ବୃ tଗ
ି ତ (oକିଲ, େମଡିକାଲ୍ pାକି୍ଟସନର୍, ଆକାuଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକେଟକ୍ଟ...)
େଜେନରାଲ୍ ମ୍ୟାେନଜ୍େମଣ୍ଟ, ଡାiେରକ୍ଟର କିମ୍ଵା ମୂଖ୍ୟ ମ୍ୟାେନଜ୍େମଣ୍ଟ
ମ ମ ମ୍ୟାେନଜ୍ େମଣ୍ଟ
ସିଭିଲ୍ କମର୍ଚାରୀ
aଫି ସ୍ କିରାଣୀ
aନ୍ୟ କମର୍ଚାରୀ (େସଲ୍ସମ୍ୟାନ, ନସର୍, ...)
aନ୍ୟାନ୍ୟ\ମନାକେଲ (ପଢ଼nୁ ନାହ)

1
2
3
4
5
6
7

D5C
D5dପଚାରnୁ ଯଦି D5aେର 3େକାଡ୍
D5d

ଆପଣ କହିେବ କି ଆପଣ ଜେଣ _____ aଟnି?
(ପଢ଼nୁ ‐ େକବଳ େଗାଟିe utର)
ସୁପର୍ଭାiଜର/େଫାର୍ମ୍ୟାନ୍ (ଟିମ୍ ମ୍ୟାେନଜର)
ମାନୁ ଆଲ୍ ୱାକର୍ର
aଣକୁ ଶଳୀ ମାନୁ ଆଲ୍ ୱାକର୍ର
aନ୍ୟାନ୍ୟ\ମନାକେଲ (ପଢ଼nୁ ନାହ)
D5D

1
2
3
4

D5eପଚାରnୁ ଯଦି D5aେର 4େକାଡ୍
D5e

ଆପଣ କହିେବ କି ଆପଣ ଜେଣ _____ aଟnି?
(ପଢ଼nୁ ‐ େକବଳ େଗାଟିe utର)
ଘରର େଦଖାରଖା କରୁଛnି
ଛାt (ସଂପୂଣ୍ଣର୍ ସମୟ)
aବସରpାp
eକ ଚାକିରୀ େଖାଜୁ ଛnି
aନ୍ୟାନ୍ୟ/ ମନାକେଲ (ପଢ଼nୁ ନାହ)

1
2
3
4
5

D5E
D12

େକuଁ aଞ୍ଚଳେର ଆପଣ ବtର୍ମାନ ବାସ କରୁଛnି?
(ପଢ଼nୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ‐ େକବଳ େଗାଟିe utର)
େkt 1: utର ‐ utର pେଦଶ
େkt 2: ପୂବର୍ ‐ oଡିଶା
େkt 3: ପଶ୍ଚି ମ ‐ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
େkt 4: ଦkିଣ – ତାମିଲନାଡୁ

1
2
3
4

D12
D13

ଆପଣ କହିେବ କି ଆପଣ eକ _____େର ବାସ କରnି?
(ପଢ଼nୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ‐ େକବଳ େଗାଟିe utର)
gାମାଞ୍ଚଳ କିମ୍ଵା gାମ
kୁd କିମ୍ଵା ମ ମ ଆକାରଯୁk ସହର
ବଡ଼ ସହର
ଜାେଣ ନାହ (ପଢ଼nୁ ନାହ)
D13

1
2
3
4

D22

ଆପଣ େମାେତ କହିେବ କି 15 ବଷର୍ କିମ୍ଵା a କ ବୟସର େକେତ ଜଣ େଲାକ ଆପଣଙ୍କ ଘେର ବାସ କରnି ଆପଣଙ୍କ
anଭର୍k କରି?
(େଲଖnୁ ‐ ଯଦି "ଜାେଣ ନାହ" 98େକାଡ୍ କରnୁ ‐ ଯଦି "ମନାକେଲ" 99େକାଡ୍ କରnୁ )
ପରିବାରେର ବା 15 ବଷର୍ କିମ୍ଵା a କ ବୟ୍ସର େଲାକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
D22

