.1

સામા ય રીતે, શું તમે કહી શકો કે લોકોએ િવના અપવાદ કાયદાનું પાલન કરવું જોઈએ, અથવા એવા અસાધારણ સંગો છે કે જે માં લોકોએ પોતાના
અંતઃકરણ ને અનુસરવું જોઈએ, પછી ભલે એનો મતલબ એ થાય કે કાયદાનો ભંગ કરવો પડે? કૃપા કરી ફ ત એકજ બૉ સને ટીક કરો
પસંદ કરી શકાતું નથી

1

િવના અપવાદ કાયદાનું પાલન કરવું અથવા

.2

એવી ઘણી રીતો છે જે નાથી લોકો અથવા સં થાઓ તેમને સરકારની જે કાયવાહી સામે સખત વાંધો હોય તેનો િવરોધ કરી શકે. કૃપા કરીને દરેક પંિ ત પર
બૉ સને ટક કરીને દશાવો જે તમને લાગે છે કે મા ય રાખવું જોઈએ અને જે ને મા ય નિહ રાખવું જોઈએ. શું તેને મા ય રાખવું જોઈએ. કૃપા કરીને દરેક
પંિ ત પર એક બૉ સને ટક કરો.

2

અસાધારણ સંગોમાં અંતઃકરણ ને અનુસરવું

0

< ીકોડ: 'મા ય રાખવું' એ શ દ 'પરવાનગી આપવું' જે મ સમાન અથ ધરાવે છે . મુ ય મુ ો એ છે કે શું લોકો એક સરકાર સાથેની તેમની અસંતુ તાને
અલગ અલગ માણમાં બતાવવા માટે મુ ત હોવા જોઈએ અથવા તેમને અિધકાર હોવો જોઈએ.>
< . 2a માં, ' હેર સભા' એક એવી જનસભા અથવા સંમેલન નો ઉ લેખ કરે છે જે માં બધાનેજ ભાગ લેવાની મંજૂરી હોય છે . આ ચો કસ નના
સંદભમાં, બેઠકનો હેતુ પ હોવો જોઈએ.>
હેર બેઠકોનું આયોજન કરવું

1
2
3
4
0

ચો કસપણે
કદાચ
કદાચ નહ
ચો કસપણે નહ
પસંદ કરી શકાતું નથી

a

સરકાર સામે િવરોધ કરવા માટે

b

િવરોધ માચ અને દશનો નું આયોજન કરવું

.3

એવા કેટલાક લોકો છે જે મના મંત યોને અિધકાંશ લોકો વારા આ યંિતક માનવામાં આવે છે . એવા લોકોનો િવચાર કરો જે ાંિત વારા સરકારને
ઉથલાવી નાખવા માગે છે . શું તમને લાગે છે કે આવા લોકોને ... કરવાની મંજૂરી હોવી જોઈએ? કૃપા કરીને દરેક પંિ ત પર એક બૉ સને ટક કરો.
< . 3b માં, ‘પુ તકો કાિશત કરવી’ ને 'તેમના પુ તકો કાિશત કરાવવા' તરીકે અનુવા દત કરી શકાય છે .>

a
b
.4

1
2

તેમના મંત યો ય ત કરવા માટે

હેર સભાઓ રાખવી?

તેમના મંત યો ય ત કરતી પુ તકો કાિશત કરવી?

1

ચો કસપણે

3

કદાચ નહ

2
4
0

કદાચ

ચો કસપણે નહ

પસંદ કરી શકાતું નથી

યાયની તમામ યવ થા ભૂલો કરે છે , પરંતુ તમને વધુ ખરાબ શું લાગે છે … કૃપા કરી ફ ત એકજ બૉ સને ટીક કરો

... એક િનદ ષ યિ તને ગુનેગાર ઠેરવવો અથવા
… એક અપરાિધત યિ તને મુ ત જવા દેવો?

0

પસંદ કરી શકાતું નથી

.5

અહ કેટલીક બાબતો છે જે સરકાર અથતં માટે કરી શકે છે . કૃપા કરીને દશાવો કે તમે કયા કાય ની તરફેણમાં છો અને તમે કોની િવ
દરેક પંિ ત પર એક બૉ સને ટક કરો.

ધ છો. કૃપા કરીને

<5d સરકાર તરફથી ભંડોળ (નાણાકીય સહાય) નો ઉ લેખ કરે છે .>
<5e મા સરકાર તરફથી નાણાંકીય સહાય (સરકારી સબસીડી) માટે જ નહ પરંતુ ઉદાહરણ તરીકે, સરકાર વારા લાદવામાં આવેલા આયાત િનયં ણોનો
પણ સમાવેશ કરી શકે છે .>
<5f માં 'કાયરત અઠવા ડયું ઘટાડવું' કમચારીઓને અઠવા ડયામાં જે ટલા કલાકો કામ કરવાની જ ર પડે તેની સં યાને ઘટાડવાનો ઉ લેખ કરે છે .>

a
b

સંશોધકની ન ધ: ભારતીય સંદભમાં કામના કલાકોમાં ઘટાડો કરવાનો અથ છે પગાર પર ઓછો ખચ કરવો અને બચેલા પૈસા માંથી વધુ લોકોને રોજગારી
આપવી.
સરકારી ખચમાં ઘટાડો

નવી નોકરીઓ ઉ પ ન કરવા માટે યોજનાઓને સરકારી નાણા આપવા

c

વેપારનું ઓછુ ં સરકારી િનયમન

d

ઉ ોગને નવા ઉ પાદનો અને ટેકનોલો

1
2

ભારપૂવક તરફેણમાં
તરફેણમાં

3

ન તો તરફેણમાં ને ન તો િવ

4

િવ

e

નોકરીઓનું સંર ણ કરવા માટે ઘટી રહેલા ઉ ોગોને સમથન (આ મા સરકાર
તરફથી સીઘી મળતી નાણાંકીય સહાય અથવા સરકારી સબસીડીઓ માટે જ નહ
પરંતુ ઉદાહરણ તરીકે, સરકાર વારા લાદવામાં આવેલા આયાત િનયં ણોનો પણ
સમાવેશ કરી શકે છે )

5

ભારપૂવક િવ

f

વધુ નોકરીઓ ઉ પ ન કરવા માટે કાયરત અઠવા ડયું ઘટાડવું

0

પસંદ કરી શકાતું નથી

.6

સરકારી ખચના િવિવધ ે ો નીચે આપેલા છે . કૃપા કરીને તમે દરેક િવ તારમાં વધુ કે ઓછો સરકારી ખચ જોવા માંગો છો કે કેમ તે દશાવો. યાદ રાખો કે
જો તમે "વધુ" કહો છો, તો તેની ચૂકવણી માટે કર વધારો કરવાની જ ર પડી શકે છે . કૃપા કરીને દરેક પંિ ત પર એક બૉ સને ટક કરો.

a

પયાવરણ

c

પોલીસ અને કાનૂન ની અમલબજવણી

b
d
e
f

g

h

િવકસાવવા માટે સમથન

ધમાં
ધમાં

આરો ય

1

ખૂબ વધારે ખચ કરવો

િશ ણ

3

હમણાં જે ટલોજ ખચ કરવો

સેના અને સંર ણ

વૃ ધાવ થા ના પે શ સ
બેરોજગારી ના લાભો
સં કૃિત અને કળાઓ

2
4
5
0

ધમાં

વધુ ખચ કરવો

ઓછો ખચ કરવો

ખૂબ ઓછો ખચ કરવો
પસંદ કરી શકાતું નથી

.7

એકંદરે, શું તમને લાગે છે કે ... તે સરકારની જવાબદારી હોવી જોઈએ કે ન કરવી જોઈએ? (કૃપા કરીને દરેક પંિ ત પર એક બૉ સને ટક કરો.)

a

...

c

... બીમારો માટે આરો ય સંભાળ પૂરી પાડવી

b
d
e

યેક યિ ત જે ને એક નોકરીની આવ યકતા હોય તેના માટે યવ થા કરવી

... ભાવ િનયં ણ હેઠળ રાખવા
... વૃ ધો માટે

વવાનું યો ય ધોરણ પૂ ં પાડવું

... ઉ ોગને તે વધવા માટે ની જ રી મદદ પૂરી પાડવી

f

... બેરોજગારો માટે

વવાનું યો ય ધોરણ પૂ ં પાડવું

h

... ઓછી આવક ધરાવતા પ રવારોના યુિનવ સટીના િવ ાથ ઓને નાણાકીય
સહાયતા આપવી

j

... ઉ ોગો પયાવરણને ઓછુ ં નુકસાન પહ ચાડે તેના માટે સખત કાયદા લાદવા

g

... સમૃ ધ અને ગરીબ વ ચેના આવકના તફાવતને ઘટાડવો

i

... જે ઓને પરવડી શકે તેમ ન હોય તેવા લોકો માટે યો ય આવાસ પૂરો પાડવો

1

ચો કસપણે

3

કદાચ નહ

0

પસંદ કરી શકાતું નથી

2
4

કદાચ

ચો કસપણે નહ

(N) k

... પુ ષો અને

(N) 8

ભારતમાં સેવાઓ કોણે પૂરી પાડવી જોઇએ તે માટે લોકોના અલગ અલગ મંત યો છે . 'પૂ ં પાડવું' એ સેવા દાન કરવા િવશે છે , તે ભંડોળ િવશે નથી.
તમને શું લાગે છે કે મુ ય વે ... કોણે પૂ ં પાડવું જોઈએ? કૃપા કરી ફ ત એકજ બૉ સને ટીક કરો.

8a

ીઓ વ ચે સમાનતાને ો સાહન આપવું

બીમારો માટે આરો ય સંભાળ?

8b

વૃ ધ લોકો માટે સંભાળ?

8c

બાળકો માટે શાળાનું િશ ણ (ફરિજયાત / ઔપચા રક િશ ણ)?

(N) 9

1
2

િબન-નફાકારક સંગઠનો / સખાવતી સં થાઓ / સહકારી

4

ધા મક સંગઠનો (દા.ત. - મં દરો, મિ જદો, ચચ , ગુ
વગેરે)

0

પસંદ કરી શકાતું નથી

5

3

મી ડયા

યાપારી સંગઠનો

યવસાય, બે કો અને ઉ ોગ

4

ધા મક સંગઠનો / સ ાવાળાઓ (ધા મક વડાઓ)

6

સંગ ઠત અપરાધ

5

વારાઓ

કુટંબ
ુ , સંબધ
ં ીઓ અથવા િમ ો

અહ લોકો અને સંગઠનોની સૂિચ છે જે સરકારી કાય માં વગવસીલો કરી શકે છે . 'સરકાર' નો અથ થાય છે વહીવટી કાયાલય / પાવરમાં પ / પ ો ,
દા.ત. કેિબનેટ . કૃપા કરીને સૂિચને આરંભથી અંત સુધી વાંચો અને જે લોકો તમને લાગે છે કે ભારત સરકારના કાય પર સૌથી વધુ ભાિવત છે અને બી
સૌથી વધુ ભાિવત હોય તદનુસાર તેના અ રો નીચે બૉ સમાં લખો?

સૌથી વધારે ભાવ ________________

2

ખાનગી કંપનીઓ / નફો કરતી સં થાઓ

3

બે જવાબો સુધી પસંદ કરો.

1

સરકાર ("સરકાર" નો અથ "રા ય", " હેર ે "; જે માં બંને
કેિ ય અથવા થાિનક સરકારનો સમાવેશ થાય છે , તે પણ હોઈ શકે
છે )

સેના / લ કર

બીજો સૌથી વધારે ભાવ _________________
7

લોકો જે સરકારમાં પ / પ ોને મત આપે છે

9

િસિવક અને વૈિ છક સં થાઓ

8
10
0

સામા ય નાગ રકો

આંતરરા ીય સં થાઓ (દા.ત. યુનાઇટેડ નેશ સ, ઇ ટરનેશનલ મોનેટરી
ફંડ)

પસંદ કરી શકાતું નથી

(N) 10

1
2
(N) 11

a

b

(N) 12
0
1
2
3

ભારતની નીિતઓ પર શું અસર કરે છે તે િવશે અહ બે મંત યો છે . તેમાંથી તમારા મંત યથી સૌથી ન ક કયું આવે છે ? કૃપા કરી ફ ત એકજ બૉ સને ટીક
કરો

<”'સરકારમાં" નો અથ થાય છે કે વહીવટી કાયાલય / પાવરમાં કોણ છે .>

ભારતની નીિતઓ સરકારમાં કોણ છે તેની જ યાએ, વૈિ વક અથતં માં શું થઈ ર ું
છે તેના પર વધુ આધાર રાખે છે
ભારતમાં નીિતઓ વૈિ વક અથતં માં શું થઈ ર ું છે તેના બદલે સરકારમાં કોણ છે
તેના પર આધાર રાખે છે

હવે નાગ રક વાતં ય અને

<"સરકાર" નો અથ છે કે

હેર સુર ા િવશે કેટલાક

0

નો. તમને શું લાગે છે કે ભારત સરકારને નીચે માણે કરવા માટે અિધકાર હોવો જોઈએ કે નહ ?

હેર સ ાવાળાઓ જે મુ ય વે કાયદાના અમલીકરણમાં સામેલ હોય છે .>

હેર િવ તારોમાં લોકોને િવ ડયો સવલ સ હેઠળ રાખવા જોઈએ?

ઈ-મે સ અને ઇ ટરનેટ પર અદલાબદલી કોઈપણ અ ય માિહતીને મોિનટર
કરવા?

1
2
3
4
0

ચો કસપણે અિધકાર હોવા જોઈએ
કદાચ અિધકાર હોવા જોઈએ

કદાચ અિધકાર નહ હોવા જોઈએ

ચો કસપણે અિધકાર નહ હોવા જોઈએ
પસંદ કરી શકાતું નથી

અહ 0 થી 10 ના કેલ છે યાં 0 એ "બધી સરકારી માિહતી હેરમાં ઉપલ ધ હોવી જોઈએ, ભલે તેનો અથ એ થાય કે તે હેર સુર ા માટે જોખમી
હોય" અને 10 એ " હેર સુર ાને ાથિમકતા આપવી જોઈએ, પછી ભલે તેનો અથ એ હોય કે સરકારી માિહતીમાં વેશ મયા દત થાય". આવા માપના
માણ પર તમે તમારી તને યાં મૂકશો? કૃપા કરી ફ ત એકજ બૉ સને ટીક કરો
બધી સરકારી માિહતી હેરમાં ઉપલ ધ હોવી જોઈએ, ભલે તેનો અથ એ
થાય કે તે હેર સુર ા માટે જોખમી હોય

6
7
8
9

4

10

5

88

(N) 13.

પસંદ કરી શકાતું નથી

હેર સુર ાને ાથિમકતા આપવી જોઈએ, પછી ભલે તેનો અથ
એ હોય કે સરકારી માિહતીમાં વેશ મયા દત થાય
પસંદ કરી શકાતું નથી

કેટલાક લોકો માને છે કે સરકારોને રા ીય સુર ા ના નામે ચો કસ પગલાં લેવાનો અિધકાર હોવો જોઈએ. અ ય અસંમત છે . તમને શું લાગે છે કે ભારત
સરકારને નીચે મુજબ કરવાનો અિધકાર હોવો જોઈએ કે નહ : કૃપા કરીને દરેક પંિ ત પર એક બૉ સને ટક કરો
<"સરકાર" નો અથ છે કે

હેર સ ાવાળાઓ જે મુ ય વે કાયદાના અમલીકરણમાં સામેલ હોય છે .>

a

ભારતમાં રહેતા કોઈના પણ િવશેની માિહતી તેમના ાન વગર એકિ ત
કરવી

b

બી

દેશોમાં રહેતા કોઈના પણ િવશેની માિહતી તેમના ાન વગર એકિ ત કરવી

1

ચો કસપણે અિધકાર હોવા જોઈએ

3

કદાચ અિધકાર નહ હોવા જોઈએ

2
4
0

કદાચ અિધકાર હોવા જોઈએ

ચો કસપણે અિધકાર નહ હોવા જોઈએ
પસંદ કરી શકાતું નથી

14

ધારો કે સરકારને આતંકવાદી કૃ ય થવાનું હતું એવી શંકા છે . ('આતંકવાદી કૃ ય' વારા અમારો મતલબ એ છે કે એક જૂ થ વારા આયોિજત કાયવાહી જે
તેના હેતુઓ હાંસલ કરવા માટે હિથયાર તરીકે આતંકવાદ અથવા હસાનો ઉપયોગ કરે છે , અને 'સ ાિધકાર' વારા અમારો મતલબ એ છે કે હેર
અિધકારીઓનો એ સમૂહ જે મુ ય વે કાયદાના અમલીકરણમાં સામેલ છે ). ધારો કે સરકારને આતંકવાદી કૃ ય થવાનું છે એવી શંકા હતી. શું તમને લાગે છે
કે સ ાવાળાઓ પાસે અિધકાર હોવો જોઈએ.... કૃપા કરીને દરેક પંિ ત પર એક બૉ સને ટક કરો

a

… અદાલતી કાયવહી પર મૂ યા વગર
લોકોને રોકી રાખવાનો?

યાં સુધી તેઓ ઇ છે યાં સુધી

b

... લોકોની ટેિલફોન વાતચીત ટેપ કરવાનો?

c

… લોકોને યાદિ છક તરીકે શેરીમાં રોકીને શોધ કરવાની

15

હવે રાજકારણ િવશેના કેટલાક વધુ

1

ખૂબ જ રસ છે

3

કેટલેક અંશે રસ છે

2
16

1

ચો કસપણે અિધકાર હોવા જોઈએ

3

કદાચ અિધકાર નહ હોવા જોઈએ

2
4
0

કદાચ અિધકાર હોવા જોઈએ

ચો કસપણે અિધકાર નહ હોવા જોઈએ
પસંદ કરી શકાતું નથી

નો. તમે રાજકારણમાં ય કતગત પે કેટલો રસ ધરાવો છો? કૃપા કરી ફ ત એકજ બૉ સને ટીક કરો

યો ય રીતે રસ છે

4

ખૂબ રસ નથી

0

પસંદ કરી શકાતું નથી

5

જરાય રસ નથી

નીચે આપેલ િનવેદનો સાથે તમે કેટલા સંમત છો અથવા અસંમત છો તે બતાવવા કૃપા કરીને દરેક પંિ ત પર એક બૉ સને ટક કરો. કૃપા કરીને દરેક પંિ ત
પર એક બૉ સને ટક કરો

<16b માં, 'ખૂબ સા ં' વારા અમારો અથ "વધુ સા ં" છે અને નકારા મક અથઘટન "કેટલેક અંશે સા ં" નથી.>
<16c માં, 'સાંસદ' (સંસદના સ યો) રા ીય સંસદ માટે ચૂંટાયેલા લોકો છે .>
<16d માં, 'નાગ રક સેવકો' ઉ ચ તરના િબન-રાજકીય સરકારી ચૂકવણીવાળા અિધકારીઓ છે . તેઓ ઓ ફસમાં ચૂંટાયા નથી - તેઓ તેમના હો ાઓ
માટે અર કરી હતી અને વ ર
હેર સેવકો અથવા સરકારી સંચાલકો છે .>
a
b
c

મારા જે વા લોકોથી સરકાર શું કરે છે તે િવશે કંઈ કેહવાઈ એમ નથી

મને લાગે છે કે મારા દેશના મહ વપૂણ રાજકીય મુ ાઓની મારી સમજ
ખૂબ સારી છે
સાંસદ તરીકે અમે ચૂંટલ
ે ા લોકો એમના ચૂંટણી દરિમયાન કરેલા વચનોને
ળવી રાખવાનો ય ન કરે છે

1

ભારપૂવક સહમત છુ ં

3

ન તો સહમત ને ન તો અસહમત છુ ં

2

4

સહમત છુ ં

અસહમત છુ ં

5

ભારપૂવક અસહમત છુ ં

0

પસંદ કરી શકાતું નથી

d

મોટાભાગના નાગ રક સેવકો પર તેઓ દેશ માટે જે ે છે તે કરશે એવો
િવ વાસ કરી શકાય છે (નાગ રક સેવકો ઉ ચ તરના િબન-રાજકીય
સરકારી ચૂકવણીવાળા અિધકારીઓ છે . તેઓ ઓ ફસમાં ચૂંટાયા નથી તેઓ તેમના હો ાઓ માટે અર કરી હતી અને વ ર
હેર સેવકો અથવા
સરકારી સંચાલકો છે )

17

સામા ય રીતે, તમે ભારતમાં હાલના કરોને કેવી રીતે વણવશો? અમારો અથ, વેતન કપાત, આવક વેરો, સામાન અને સેવાઓ પરના કર અને બાકીના બધા
સિહતના તમામ કર એકસાથે ભેગા કરીને છે . કૃપા કરી ફ ત એકજ બૉ સને ટીક કરો

a

થમ, ઉ ચ આવક ધરાવતા લોકો માટે કર …. છે

b

આગળ, મ યમ આવક ધરાવતા લોકો માટે કર …. છે

c

છે લે, ઓછી આવક ધરાવતા લોકો માટે કર …. છે

1

અિતશય ચું

3

લગભગ યો ય

2
4
5
0

ખૂબ ચું

ખૂબ નીચું

અથવા, તે અિતશય નીચું છે ?
પસંદ કરી શકાતું નથી

(N) 18

સામા ય રીતે, તમને શું લાગે છે કે ભારતમાં કર સ ાવાળાઓ કેટલી વાર નીચે માણે કરે છે … કૃપા કરીને દરેક પંિ ત પર એક બૉ સને ટક કરો
1

a

ખાતરી કરે છે કે લોકો તેમના કર ચૂકવે છે

b

દરેકની સાથે કાયદા અનુસાર યવહાર કરે છે , તેમના સંપક અથવા
સમાજમાં પોિઝશનને અનુલ ીને?

(N) 19

2
3
4
0

લગભગ હંમેશા
વારંવાર
યારેક

લગભગ યારેય નહ

પસંદ કરી શકાતું નથી

સામા ય રીતે, તમને શું લાગે છે કે ભારતની મુ ય ખાનગી કંપનીઓ કેટલી વાર નીચે માણે કરે છે : કૃપા કરીને દરેક પંિ ત પર એક બૉ સને ટક કરો

a

તમને શું લાગે છે કે ભારતની મુ ય ખાનગી કંપનીઓ કેટલી વાર કાયદાઓ
અને િનયમોનું પાલન કરે છે ?

b

તમને શું લાગે છે કે ભારતની મુ ય ખાનગી કંપનીઓ કેટલી વાર તેમના કર
ભરવાનું ટાળે છે ?

20

તમારા અિભ ાયમાં, ભારતના કેટલા રાજકારણીઓ

1
2
3
4
0

લગભગ હંમેશા
વારંવાર
યારેક

લગભગ યારેય નહ

પસંદ કરી શકાતું નથી

ાચારમાં સામેલ છે ? કૃપા કરી ફ ત એકજ બૉ સને ટીક કરો

< ીકોડ: જો જ રી હોય તો 'થોડા' અને 'કેટલાક' વ ચેનો તફાવત 'મા થોડા' જે વા શ દનો ઉપયોગ કરીને પ કરી શકાય છે .>
1

લગભગ કોઈ નહ

4

કેટલાક અંશે ઘણા બધા

3

કેટલાક

0

પસંદ કરી શકાતું નથી

2
21

1
2
3
22
1
2
3
23

મા થોડા

અને તમારા અિભ ાયમાં, [દેશના] કેટલા

5
હેર અિધકારીઓ

લગભગ બધાજ

ાચારમાં સામેલ છે ? કૃપા કરી ફ ત એકજ બૉ સને ટીક કરો

< ીકોડ: જો જ રી હોય તો 'થોડા' અને 'કેટલાક' વ ચેનો તફાવત 'મા થોડા' જે વા શ દનો ઉપયોગ કરીને પ કરી શકાય છે .>
લગભગ કોઈ નહ

4

ઘણા બધા

કેટલાક

0

પસંદ કરી શકાતું નથી

મા થોડા

5

લગભગ બધાજ

છે લાં પાંચ વષમાં, તમે અથવા તમારા પ રવારના ન કના કોઈ સ ય કેટલી વાર એક એવા સરકારી અિધકારીથી મ યા જે કોઈ સેવા માટે બદલામાં
વત અથવા તરફેણ ઇ છતા હોય તેવો સંકત
ે આ યો ? કૃપા કરી ફ ત એકજ બૉ સને ટીક કરો
યારેય નિહ

4

અવારનવાર

યારેક યારેક

0

પસંદ કરી શકાતું નથી

ભા યે જ

5

વૈકિ પક બાબતો

તમને શું લાગે છે કે ભારતની સરકાર આજકાલ નીચેના

ખૂબ વાર

યેક ે ોમાં કેટલી સફળ છે ? કૃપા કરીને દરેક પંિ ત પર એક બૉ સને ટક કરો

<I23c માં, [દેશની] સુર ા િત 'ધમકીઓ' વારા અમારો અથ એ છે કે નમાં જે દેશ છે તેના અંદરથી અથવા બહારથી સુર ાની ધમકીઓ. આ
ધમકીઓ આતંકવાદી સંગઠનો અથવા સંગ ઠત અપરાધ (પરંતુ મા
યાં તે રા ીય સુર ાને ધમકી આપે છે ) વારા અથવા અ ય દેશો વારા ઉભી થઈ
શકે છે . >

a

બીમારો માટે આરો ય સંભાળ પૂરી પાડવી?

b

વૃ ધો માટે

c

ભારતની સુર ા માટે ધમકીઓનું હલ નીકાળવું?

વવાનું યો ય ધોરણ પૂ ં પાડવું?

1

ખૂબ સફળ

3

ન તો સફળ ને ન તો અસફળ

2
4
5
0

કેટલાક અંશે સફળ

કેટલાક અંશે અસફળ
ખૂબ અસફળ

પસંદ કરી શકાતું નથી

વ તીિવષયક
BVQ_01.

BVQ_02

“ ર પો ડ ટની

સે સ, શું તમે…

િત”

1 પુ ષ
2

ી

તમે યારે જ યા હતા? (કૃપા કરીને તમા ં જ મ વષ લખો (વષ માટે ચાંર આંકડાનો ઉપયોગ કરો ).
……………/………………/………………/………………
…..

ાથિમક અને સેકંડરી શાળા , યુિનવ સટી અને અ ય સેકંડરી પછીના અને પૂણ કાલીન યાવસાિયક તાલીમ સહીત , પરંતુ પુનરાવત ત વષ નો સમાવેશ
થતો નથી. જો તમે હાલમાં ભણતા હોય તો , અ યાર સુધીમાં તમે કેટલાવષ પૂરા કયા તે ગણો.
કેટલા વષ (સંપૂણ કાલીન સમક ) ઔપચારીક િશ ણમાં ર ા હતા?
ાથિમક અને સેકંડરી શાળા , યુિનવ સટી અને અ ય સેકંડરી પછીના અને પૂણ કાલીન યાવસાિયક તાલીમ સહીત , પરંતુ પુનરાવત ત વષ નો સમાવેશ
થતો નથી. જો તમે હાલમાં ભણતા હોય તો , અ યાર સુધીમાં તમે કેટલાવષ પૂરા કયા તે ગણો.

BVQ_03.

કૃપા કરીને વષ ની સં યા નાખો……………………………………………………….

BVQ_04

0 મા ં ઔપચારીક ભણતર ન હતું

તમે હાંસલ કરેલ સૌથી વધુ િશ ણનું તર યું છે ? અમારા માટે તમે પૂણ કરેલા ભણતરના ધોરણ /પદવીનું સૌથી ઉપરનું તર

ણવું જ રી છે .

કૃપા કરીને ા ત કરેલ મહ મ શૈ િણક ડ ી લખો, શ દશઃ ( ા ત કરેલ, તેનો અથ છે કે જવાબ આપનારે પૂણ કરેલ છે લો વગ/શાળા/કોલેજ.)
કામનો અમારી િ એ આવક ઉપાજન કામ કરવું તે છે , જે મ કે નોકરીયાત, વરોજગાર તરીકે અથવા તમારા પોતાના પ રવાર કારોબારમાં કામ કરવું ,
સ તાહમાં ઓછામાં ઓછા એક વાર . હંગામી માંદગી/પેર ટલ ર /વકેશન/ હડતાલ વગેરેને કારણે જો તમે હંગામી ધોરણે વેતન માટે કામ કરતા ન હોય .
કૃપા કરીને તમારા કામની સામા ય િ થિત દશાવો.
શું તમે હાલમાં વેતન માટે કામ કરો છો , ભૂતકાળમાં વેતન માટે કામ કયુ હતું, અથવા કામ માટે યારેય ચૂકવણી કરાઇ નથી ?

BVQ_05

કૃપા કરીને ફ ત બો સ પર ટીક કરો
1 હુ ં હાલમાં ભરપાઇ કામમાં છુ ં (કૃપા કરીને BVQ_06 સાથે ચાલુ રાખો)
2

હુ ં હાલમાં ભરપાઇ કામમાં નથી પરંતુ મે ભૂતકાળમા ભરપાઇ કામ કયુ હતું
(કૃપા કરીને BVQ_07 સાતે ચાલુ રાખો)

3

મારી પાસે યારે ભરપાઇ કામ ન હતું (કૃપા કરીને BVQ_14 સાથે
ચાલુ રાખો)

સ તાહમાં કામ કરેલ કલાકો
BVQ_06

ઓવરટાઇમ સિહત સ તાહમાં સમા ય રીતે તમે સરેરાશ કેટલા કલાકો કામ કરો છો ? (જો તમે એક કરતા વધુ રોજગારદાતા સાથે કામ કરતા હોય
અથવા જો તમે બ ને નોકરીયાત હોય તો કૃપા કરીને તમે જે કરો છો તે કામના કુલ કલાકો ગણો .) (શું તમે "દરરોજ" પૂછો શકો અને તેને 7/6/5 વડે
ગુણો )
કૃપા કરીને લખો .

સરેરાશ રીતે, હુ ં ……………………… સ તાહમાં ઓવરટાઇમ સિહત કલાકો કામ ક ં છુ ં .

(જો તમે એક કરતા વધુ રોજગારદાતાઓ સાથે કામ કરતા હોય , અથવા જો તમે બ ને નોકરીયાત હોય અને વરોજગાર હોય તો કૃપા કરીને તમારી મુ ય
જોબ દશાવો. જો તમે િનવૃ હોય અથવા હાલમાં કામ કરતા ન હોય તો , કૃપા કરીને છે લી મુ ય જોબ દશાવો.)
શું તમે નોકરીયાત, વરજગાર અથવા તમારા પોતાના પ રવારના કારોબાર માટે કામ કરો છો /હતા?

BVQ_07

(TN: દેશ આધા રત શ દો જે મ કે ‘વેતન નોકરીયાત’ અથવા ‘વેતન કામદાર’નો ઉપયોગ કરી શકાય , જે થી "નોકરીયાત"નો અરથ પ કરી શકાય. વરોજગારમાં શ દો જે મ કે ‘ ીલા સસ’, ’ વતં યાવસાિયક’, અને અ ય ર પો ડ ટો પોતાની કામ કરતા હો તે ..)
કૃપા કરીને ફ ત એક બો સ પર ટીક કરો.

રોજગારદાતાઓ સાથે વરોજગાર (કૃપા કરીને BVQ_08 સાથે
ચાલુ રાખો)

1 નોકરીયાત

3

2 નોકરીયાત ન હોય તેવો વ-રોજગાર

4 પોતાના પ રવારના કારોબારમાં કામ કરે છે

તમારી

BVQ_08

તને ગ યા િવના કેટલા કમ ચારીઓ તમે /મતારી પાસે હતા? (BVQ_07 માં િવક પ 3 અપા યો હોય તેવા જ)

કૃપા કરીને લખો

……………………….. કમચારીઓ

શું તમે અ ય કમચારીઓનું િનરી ણ કરો છો/કરતા હતા?

BVQ_09

(TN: િનરી ણને દેખરેખ અને અ યોના કામ માટે જવાબદાર હોવાની રીતેની આગેવાની કાય તરીકે સમજવાનું રહેશે .)
કૃપા કરીને ફ ત બો સ પર ટીક કરો

BVQ_10

1 હા (કૃપા કરીને BVQ_10ની સાથે ચાલુ રાખો)

તમે કેટલા કમચારીઓનું િનરી ણ કરો છો/કરતા હતા?
કૃપા કરીને લખો.

……………………….. કમચારીઓ.

તમે નફાકારક અથવા િબનનફાકરક સં થા કામ કરો છો /કરતા હતા?

BVQ_11

(TN: જો જ ર હોય તો, તમાર દેશના ખાસ ઉદાહરણો આપીને નફાકારક અથવા િબનનફાકરકની
કૃપા કરીને ફ ત એક જ બો સ પર ટીક કરો.

BVQ_12

1 હં નફાકારક સં થા માટે કામ ક ં છુ ં
શું તમે ખાનગી અથવા

હેર રોજગારદાતા સાથે કામ કરો છો ?કરતા હતા?

કૃપા કરીને ફ ત બો સ પર ટીક કરો
હેર રોજગારદાતા

પ તા કરો.)

2 હં િબન-નફાકારક સં થા માટે કામ ક ં છુ ં

(TN: જો જ ર હોય તો, તમાર દેશના ખાસ ઉદાહરણો આપીને નફાકારક અથવા િબનનફાકરકની
1

BVQ_13a

2 ના

પ તા કરો.)

2 ખાનગી રોજગારદાતા

તમારો યસાય શું છે /હતો – એટલે કે મુ ય જોબનું નામ કે િશષ ક નામ શું હતું ? (કૃપા કરીને લખો અને શ ય હોય એટલી રીતે વણ વો.)
મારો યવસાય છે /હતો………………………..

તમારી મુ ય જોબામાં , મોટે ભાગે યા કારની વૃિ તમે કરો છો /કરતા હતા?(કડપા કરીને લખો અને શ ય એટલી રીતે વણવો.)

BVQ_13b

કૃપા કરીને અહ લખો ………………………………………
તમે જે ના માટે કામ કરો છો ? કયુ હતું તે કંપની/સં થા મુ ય વે શું બનાવે છે અથાવ કરે છે – એટલે કે યા કારનું ઉ પાદન /કાય તમારા કાય થળે કરો
છો/કરતા હતા? (કૃપા કરીને લખો અને શ ય હોય એટલી રીતે વણ વો.)

BVQ_13c

કૃપા કરીને અહી લખો ………………………………………
નીચેનામાંથ યું તમારી વતમાન િ થિતને ે રીતે વણવે છે ?

BVQ_14

જો તે હંગામી માંદગી /પેર ટલ ર /હડતાલને કારણે હંગામી ધોરણે કામ કરતા ન હોય તો , કૃપા કરીને તમારી સામા ય કામની િ થિતનો ઉ લેખ કરો.
કૃપા કરીને ફ ત બો સ પર ટીક કરો.

ભરપાઇ કામમાં (એક કમચારી તરીકે, વરોજગાર તરીકે અથવા તમારા
પોતાના પ રવારના કારોબાર માટે કામ)

6 િનવૃ

2 બેરોજગાર અને જોબની શોધ ક ં છુ ં
3

િશ ણમા (રોજગારદાતા વારા ચૂકવણી થતી નથી), શાળામાં/િવ ાથ
વેકેશન ન હોય તો પણ

7 ઘરકામ કરે છુ ં , ઘર, બાળકો અ ય યિ તઓની સંભાળ રાખે છે .
9અય

1

4 એ ે ટીસ કે તાલીમાથ
BVQ_15

5 કાયમી માંદગી અથવા િવકલાંગ

શું તમે પ ની અથવા િ થર ભાગીદાર ધરાવો છો અને જો હા હોય તો થોડા ઘરકામમાં ફાળો આપો છો ?

(TN: દશ આધા રત શ દો જે મ કે ‘સામા ય કાયદેસરની પ ની’ (GB), નો અહ "િ થર ભાગીદાર"નો અથ પ કરવા માટે અહ ઉપયોગ કરી શકાય ”.)
કૃપા કરીને ફ ત બો સ પર ટીક કરો
1

હા, મારે પ ની?ભાગીદાર છે મ અને અમે કેટલુંક ઘરકામ વહચીએ છીએ
(કૃપા કરીને BVQ_16 સાથે ચાલુ રાખો)

2

હા, મારે પ ની/ભાગીદાર છે , પરંતુ અમે સમાન ઘરકામની વહચણી કરતા
નથી (કૃપા કરીને BVQ_16ની સાથે ચાલુ રાખો)

3

ના, મારી પ ની/ભાગીદાર નથી (કૃપા કરીને BVQ_22સાથે ચાલુ
રાખો)

કામનો અમારી િ એ આવક ઉપાજન કામ કરવું તે છે , જે મ કે નોકરીયાત, વરોજગાર તરીકે અથવા તમારા પોતાના પ રવાર કારોબારમાં કામ કરવું ,
સ તાહમાં ઓછામાં ઓછા એક વાર . હંગામી માંદગી/પેર ટલ ર /વકેશન/ હડતાલ વગેરેને કારણે જો તમે હંગામી ધોરણે વેતન માટે કામ કરતા ન હોય .
કૃપા કરીને તમારા કામની સામા ય િ થિત દશાવો.
શું તમારી પ ની/ભાગીદાર હાલમાં વેતન માટે કામ કરો છો , ભૂતકાળામાં વેતન માટે કામ કયુ હતું, અથવા તે /તેણીને કામ માટે યારેય ચૂકવણી કરાઇ નથી ?

BVQ_16

કૃપા કરીને ફ ત બો સ પર ટીક કરો.
1
2

તે/તેણી હાલમાં ભરપાઇ કામમાં છુ ં (કૃપા કરીને BVQ_17 સાથે ચાલુ
રાખો)

તે/તેણીએ ભરપાઇ કામમાં નથી પરંતુ મે ભૂતકાળમા ભરપાઇ કામ કયુ હતું
(કૃપા કરીને BVQ_18 સાથે ચાલુ રાખો)

3

તેની/તેણી પાસે યારેય ભરપાઇ કામ નથી(કૃપા કરીન
BVQ_21સાથે ચાલુ રાખો)

તમારી પ ની/ભાગીદાર સામા ય સ તાહમાં ઓવર ટાઇમ સહીત , ભરપાઇ માટે કેટલા કલાક કામ કરે છે ? (જો તે / તેણી એક કમચારી કરતાં વધારે માટે
કાય કરે છે , અથવા જો તે / તેણી બંને કાયકર અને વ - કાયકર છે તો મહેરબાની કરીને તે / તેણીનાં કામના કલાકની કુલ સં યા ગણો.) ("રોજ" પુછી
શકાય છે અને તેને 7/6/5 વડે ગુણી શકાય છે . )

BVQ_17

મહેરબાની કરી તેમાં લખો

સરેરાશ , તે/તેણી સ તાહ દીઠ ……………………… કલાકો કાય કરે છે , ઓવર ટાઇમ સહીત.
જો તે /તેણી એક કરતાં વધુ કમા ચારીઓ માટે કાય કરે છે , અથવા તે /તેણી કમચારી છે અને વ-કમચારી છે , મહેરબાની કરીને તે /તેણીનું મુ ય કાય
દશાવો. જો તે/તેણી િનવૃત છે અથવા હાલમાં કામ કરતાં નથી , મહેરબાની કરીને તે /તેણીનો મુ ય રોજગાર જણાવો.
શુ તમારા પ ની /ભાગીદાર તે /તેણીનો પોતાનાં પ રવારનો ધંધા માટે કાય કરી ર ાં છે અથવા વકમચારી છે , કે પ ની/ભાગીદાર છે /હતાં?

BVQ_18

(TN: 'વેતન કમચારી' અથવા ' વેતન કમચારી' જે વા કં ી- પેિસ ફક ટમનો અહી "કમચારી" નો અથ પ કરવા માટે ઉપયોગો કરી શકાય છે .)
કૃપા કરીને ફ ત બો સ પર ટીક કરો

1 એક કમચારી
BVQ_19

3 કમચારીઓ સાથે વ રોજગારી

2 કમચારીઓ િસવાય વ રોજગારી

શુ તમારી પ ની / ભાગીદાર અ ય કમચારીઓનું િન ર ણ કરે છે ?

4 તે/તેણી પોતાના પ રવારનાં ધંધા માટે કાય કરી ર ા છે .

(TN: િન ર ણને િનયં ણનાં નેતૃ વ કાય અને અ યનાં કાય માટે જવાબદાર બને છે . )
કૃપા કરીને ફ ત બો સ પર ટીક કરો

1 હા

2 ના

તમારા પ ની / ભાગીદારનો યવસાય શુ છે / હતો - એટલે કે તે / તેણીનાં મુ ય રોજગારનુ શીષક અથવા નામં શુ છે / હતું? (મહેરબાની કરીને તેમાં
લખો અને બને તેટલુ પ દશાવો.)

BVQ_20a

તેનો/તેણીનો યવસાય છે /હતો…………………………
તે/તેણીનો મુ ય રોજગાર, તે/તેણીની મોટાભાગનાં સમયની
દશાવો.)

BVQ_20b

વૃિતઓ કેવા કારની છે / હતી? (મહેરબાની કરીને તેમાં લખો અને બને તેટલુ પ

મહેરબાની કરીને અહી લખો ………………………………………

તે/તેણી પેઢી/સં થા બનાવા માટે શું કાય કરે છે / કરતાં હતાં . એટલેકે, તે/તેણીનાં કાય થળે કેવા કારનું ઉ પાદન/કાય કરે છે /કરત હતા? (મહેરબાની
કરીને તેમાં લખો અને બને તેટલુ પ દશાવો.

BVQ_20c

મહેરબાની કરીને અહી લખો ………………………………………

તમારી પ નીનાં/ ભાગીદારનાં ચાલુ દર
ને નીચેનામાંથી કયુ ે રીતે દશાવે છે ?જો તે /તેણી હાલમાં િબમારી / પેરે ટર ર / વેકશ
ે ન/ હડતાલ
વગેરેને કારણે હાલમાં નોકરી નથી કરી ર ા. તો તે/તેણીની સામા ય કાય દર જો દશાવો.

BVQ_21

કૃપા કરીને ફ ત બો સ પર ટીક કરો

વેતન કાયમાં (તે/તેણી પોતાનાં પ રવારનાં ધંધા માટે કમચારી, વકમચારી
તરીકે કાય કરી ર ા છે . )

6 િનવૃત

2 બે રોજગાર છે અને નોકરી શોધી ર ા છે .
3

િશ ણમાં (કમચારી વારા ચુકવવા માટે નથી),વેકેશનમાં પણ કુલ/
િવ ાથ /િશ યમાં

7

9અય

1

4 ઉમેદવાર અથવા તાલીમાથ

5 કાયમી િબમાર અથવા અ મ

ઘરકામ કરી ર ા છે , ઘર,બાળકો અથા અ ય યિ તનું યાન રાખી
ર ા છે

BVQ_22

તમે છો કે ેડ યુિનયન અથવા તેના જે વી સં થાનું સ ય પદ ધરાવો છો ? જો હા: તે હાલનું છે કે પહેલથ
ે ી ?
(TN:યુિનયન સ યપદનો અથ પ કરવા માટે ક ી પેિસ ફક ટમનો ઉપયોગ કરી શકાય છે .)
કૃપા કરીને એક બોક્ પર ટીક કરો .

1 હા, હાલમા
BVQ_23
0
1

3 ના, યારેય નહી.

2 હા, પહેલાનુ પણ અ યારે નહી.

તમે કોઇ ધમ ધરાવો છો અને જો હા , તમે કયા ધમનાં છો?
કૃપા કરીને ફ ત એક બો સ પર ટીક કરો.
ધમ નથી

6

મુિ લમ

ોટે ટ ટ

8

િહ દુ

કેથલીક

2
3

ઓથ ડે સ

5

જે િવસ

4

7
9

અ ય ીિ ચયન

BVQ_24

લ નો, અંિતમ િવિધઓ વગેરે જે વા ખાસ
કૃપા કરીને ફ ત એક બો સ પર ટીક કરો.

અ ય ધમ

સંગોનાં ભાગ પ તમે કેટલી વાર ધા મક સેવાઓમાં હાજરી આપો છો ?

1 સ તાહમાં કેટલીક વખત અથવા હંમેશા

5 વષમાં કેટલીક વખત

3 મહીનામાં બે અથવા ણ વખત

7 એક વષમાં એક કરતાં ઓછી વખત

4 મહીનામાં એક વખત

6 વષમાં એક વખત
8 યારેય નહી

આપણા સમાજમાં , એવા જુ થો છે જે ઉપર તરફ આગળ વધે છે અને જુ થો જે નીચે તરફ આગળ વધે છે . નીચે માપક છે જે થી નીચે તરફ આગળ વધે
છે .તમે તમારી તને આ માપક પર યાં મુકશો ?
કૃપા કરીને ફ ત એક બો સ પર ટીક કરો.

10 ઉપર
9
8
7
6

BVQ_26

અ ય એિશયન ધમ

10

2 સ તાહમાં એક વખત

BVQ_25

બુિ ધ ટ

5
4
3
2
1 નીચે

કેટલાક લોકો આજ-કાલ એક અથવા અ ય કારણોસર મતદાન કરતાં નથી . શું તમે એિ લ-મે 2014 માં યો યેલી લોકસભાની ચૂંટણીમાં મતદાન કયુ
હતું? કૃપા કરી એક િવક પ પસંદ કરો.
કૃપા કરીને ફ ત એક બો સ પર ટીક કરો.

1 હા, મે મત આ યો હતો. (મહેરબાની કરીને BVQ_27 સાથે ચાલુ કરો)
2 ના, મે મત આ યો ન હતો. (મહેરબાની કરીને BVQ_28થી ચાલુ કરો)

0

હુ છે લી ચુટંણીમાં મત આપવા માટે લાયક હતો નહી. (મહેરબાની
કરીને BVQ_28થી ચાલુ કરો)

BVQ_27

[એિ લ-મે 2014 માં યો યેલી લોકસભાની ચૂંટણીનો િવચાર કરતાં .] તમે કયા પ માટે મતદાન કયુ હતું? કૃપા કરી એક િવક પ પસંદ કરો.
કૃપા કરીને ફ ત એક બો સ પર ટીક કરો.

1 કો ેસ +

5 ધા મક પ

3 વામપંથી દળ/કો યુિન પ

0 ખબર નથી

2 બીજે પી+

BVQ_28

4 િ જો મોચ

મહેરબાની કરીને તમારી

6 અ ય…………………. ( પ કરો)

તેને યા જુ થ કે જુ થોના સ ય છો તે દશાવો.

કૃપા કરીને ફ ત એક બો સ પર ટીક કરો.

1 િહ દુ:એસસી (અનુસુિચત

તી/ દિલતો)

2 િહ દુ: એસટી (અનુસુિચત આ દવાસીઓ )
3 િહ દુ: ઓબીસી (અ ય પછાત વગ )
4 િહ દુ: ઉ ચ

5 મુિ લમ: િસયા

તી વગ

6 મુિ લમ: સ ની

BVQ_29
BVQ_29a
BVQ_30
BVQ_31
BVQ_32

7 મુિ લમ: અ ય

8

9

િ ચયન- સામા ય
િ ચયન - અ ય

10 શીખ: સામા ય
11 શીખ: દિલત

0 અ ય-કૃપા કરી ચો કસ ઉ લેખ કરો

<TN:ટોડલસ સામે બાળકોનાં િવભાજન માટે ઉમરનો ઉપયોગ કરવો -[શાળાની ઉમર] ચોરસ ક સમાં - દેશમાં ફરિજયાત કુલની શ આતથી ન કી
થાય છે .ભારતમાં કુલ શ કરવાની ફરિજયાત ઉમર ૫ વષ છે . માટે જે ૫ થી ૧૭ વષની વ ચે આવે છે તે બાળકો તરીકે દશા યા છે . યારે જે ૪
વષથી નીચેની ઉમરનાં છે તે ટોડલસ કહેવાય છે .
તમારા સહીત, કેટલાક લોકો -બાળકો સહીત તમારા ઘરમાં રહે છે ?

મહેરબાની કરીને અહી લખો ………………………………………
તમારા ઘરમાં કેટલા પુ ત સ યો(૧૮ વષ કે તેથી વધુ ઉમરનાં ) રહે છે ?

મહેરબાની કરીને અહી લખો ………………………………………
તમારા ઘરમાં ૫ થી ૧૭ વષની વ ચેની ઉમરનાં બાળકો છે ?

મહેરબાની કરીને અહી લખો ………………………………………
તમારા ઘરમાં ૪ વષથી વધુ ઉમરનાં કેટલા બાળકો રહે છે ?

મહેરબાની કરીને અહી લખો ………………………………………
કર અને અ ય કપાતો પહેલા, તમારી સરેરાશ કુલ માિસક આવક શું છે ?

(TN:ઉ રદાતાઓનાં ક ી પેિશ ફક કપાતો યાદ રાખવા માટે ખુલાસા ન ધ ઉમેરી શકાય છે . )

મહેરબાની કરીને અહી લખો ……………………………………… ( િપયા) ( જો તમે ઘરમાં એકલા રહો છો (મહેરબાની કરીને BVQ_34થી
ચાલુ કરો)

BVQ_33

BVQ_34

કર અને અ ય કપાતો પહેલા, તમારા ઘરનાં સ યોની સરેરાશ કુલ માિસક આવક શું છે ? ? (TN: ક ી પેિશ ફક કપાતની જવાબદારીઓ યાદ કરવા
માટે ખુલાસા ન ધ ઉમેરી શકાય છે )
મહેરબાની કરીને અહી લખો ………………………………………( િપયા)
તમારી વતમાન કાનૂની વૈવાિહક િ થિત શું છે ? (એક િવક પ પસંદ કરો)

1 પરિણત

2 િસિવલ પાટનરિશપ

3 મારા પિત/પ નીથી અલગ (પરંતુ હજુ પણ કાનૂની રીતે પરિણત)
BVQ_35

BVQ_36

5 િવધવા/િવધુર

6 મ યારેય લ ન કયા નથી

4 પિત/પ ની પાસેથી છૂ ટાછે ડા

કયા દેશમાં તમારા િપતાનો જ મ થયો હતો?

<ન ધ (TN):અહી "દેશ" મા રા યો માટે ઉ લેખ કરે છે , પેટા રા ીય િવ તારો અથવા િવ તારો માટે નહી. િપતાના જ મ સમયનું દેશનું ભૂતપૂવ
નામ હવે હાજર(ચલણમાં) ના હોય, તો જ મ થળ િ થત દેશનું વતમાન નામ લખો.>
મારા િપતા નો જ મ ……………માં થયો હતો
કયા દેશમાં તમારા માતાનો જ મ થયો હતો?

<ન ધ (TN):અહી "દેશ" મા રા યો માટે ઉ લેખ કરે છે , પેટા રા ીય િવ તારો અથવા િવ તારો માટે નહી. માતાના જ મ સમયનું દેશનું ભૂતપૂવ
નામ હવે હાજર(ચલણમાં) ના હોય, તો જ મ થળ િ થત દેશનું વતમાન નામ લખો.>
BVQ_37

મારા માતા નો જ મ ……………માં થયો હતો
તમે

યાં રહો છો તે થળનું વણન ... તરીકે કરશો (એક િવક પ પસંદ કરો)

1 એક મોટું શહેર

2 ઉપનગર અથવા મોટા શહેરની બહારનો િવ તાર
3 એક નાનું શહેર કે નગર

4 દેશમાં ગામ

5 દેશમાં એક ખેતર અથવા ઘર

