Q1

सामान्यत: तुम्ही काय म्हणाल की, शथथती जिीही असो लोकांनी नेहमी कायद्याचे पालन करायला हवे ककवा काही सामान्य शथथतींहून शभन्न
अिाही शथथती आहेत जयांमध्ये जरी यामुळे कायदा तोडावा लागला तरी लोकांना थवत:च्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐकायला हवा? कृ पया
फक्त एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा.

1

कोणत्याही अपवादाशिवाय कायद्याचे पालन करावे ककवा

2

काही प्रसंगी शववेकाचे पालन करावे

Q2

0

शनवडू िकत नाही

लोकांचा ककवा संघटनांचा जर सरकारच्या कोणत्याही कारवाईवर ठाम शवरोध असेल, तर त्यांच्याकडे त्याचा शवरोध करण्याच्या अनेक
पध्दती आहेत. प्रत्येक ओळीसाठी एक उत्तर शनवडा आशण तुमच्या मते काय करण्याची परवानगी शमळायला हवी आशण काय करायची
परवानगी शमळू नये हे सांगा? कृ पया प्रत्येक ओळीसाठी एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा.
<शप्रकोड: 'परवानगी देणे’ िब्दाचा अथथ हा 'आज्ञा देणे’ या िब्दासारखाच आहे. मुख्य मुद्दा हा आहे की लोकांनी याशवषयी थवतंत्र व्हायला
हवे ककवा त्यांना सरकारिी आपला असंतोष कमी ककवा अशधक तीव्रतेने सांगू िकण्याचा अशधकार असायला हवा.>
<Q2a मध्ये , ’सावथजशनक सभेचा’ अथथ आहे एकसारखा जनसमूह ककवा संमेलन जयामध्ये सवथ लोकांना सहभागी होण्याची परवानगी आहे .
या शवशिष्ट प्रश्नाच्या संदभाथत सभेचा उद्देि थपष्ट असायला हवा.>

a

सरकारचा शवरोध करण्यासाठी सावथजशनक सभांचे आयोजन करण्याची
परवानगी शमळायला हवी का?

b

शवरोधामध्ये मोचे आशण प्रदिथनांचे आयोजन करण्याला परवानगी
शमळायला हवी का?

Q3

1

शनशितपणे

2

कदाशचत

3

कदाशचत नाही

4

शनशितपणे नाही

0

शनवडू िकत नाही

काही असे लोक आहेत जयांचा शवचारांना बहुसंख्यकांद्वारे अत्यंत मोठे शवचार मानले जाते . काही अिा लोकांच्या शवषयी कल्पना करा जे
क्ांतीद्वारे सरकार पाडू इशच्ित आहेत . तुम्हाला वाटते का अिा लोकांना … कृ पया प्रत्येक ओळीवर एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा
<Q3b मध्ये , 'पुथतके प्रकाशित करणे ’ याला 'आपली पुथतके प्रकाशित करणे ’ असे अनुवाददत के ले जाऊ िकते >

a

b

Q4

आपले शवचार व्यक्त करण्यासाठी सावथजशनक सभांचे आयोजन करणे

आपले शवचार व्यक्त करण्यासाठी पुथतके प्रकाशित करणे

1

शनशितपणे

2

कदाशचत

3

कदाशचत नाही

4

शनशितपणे नाही

0

शनवडू िकत नाही

न्यायाच्या सवथ यंत्रणा चुका करतात, पण तुमच्या मते सवाांत वाईट कोणती आहे? कृ पया फक्त एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा.

1

...कोणत्याही शनदोष व्यक्तीला गुन्हेगार घोशषत करणे ककवा

2

…कोणत्याही दोषीला सोडू न देणे?

0

शनवडू िकत नाही

Q5

येथे सरकार अथथव्यवथथेसाठी करू िकते अिा काही गोष्टी ददल्या आहेत. कृ पया तुम्ही कोणत्या गोष्टींच्या वतीने आशण कोणत्या गोष्टींच्या
शवरोधात आहात ते सांगा. कृ पया प्रत्येक ओळीवर एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा
<5d चा अथथ आहे सरकारकडू न शनधी (शवत्तीय सहाय्य).>
<5e चा अथथ फक्त प्रत्यक्ष शवत्तीय सहाय्य (सरकारी अनुदान) नाही पण यामध्ये उदाहरणाथथ सरकारद्वारे लावल्या जाणार्या आयातमयाथदांचाही समावेि होऊ िकतो.>
<5f मध्ये 'काम करण्याचा आठवडा कमी करणे ’ याचा अथथ आहे एका आठवड्यामध्ये कमथचार्यांनी जेवढे तास काम करणे आवश्यक आहे , त्या
वेळेमध्ये कपात करणे .>
संिोधक सूचना: भारताच्या दृष्टीकोनामध्ये कामाचे तास कमी करण्याचा अथथ आहे की लोकांच्या पगारावर कमी पैसे खचथ करणे आशण
त्यामधील शिल्लक राशहलेल्या पैिांमध्ये दुसर्यांना नोकरी देणे

a

सरकारी खचाथमध्ये कपात

1

ठामपणे च्या वतीने

b

नवे रोजगार शनमाथण करण्यासाठी योजनांमध्ये सरकारी धन गुंतवणे

2

च्या वतीने

c

व्यवसायांवर सरकारचे शनयंत्रण कमी करणे

3

वतीनेही नाही शवरुध्दही नाही

d

नवीन उत्पादने आशण तंत्रांचा शवकास करण्यासाठी उद्योगाला सहाय्य
करणे

4

शवरुध्द

e

रोजगाराच्या संरक्षणासाठी पडत्या उद्योगांना सहाय्य करणे (याचा अथथ
फक्त प्रत्यक्ष शवत्तीय सहाय्य ककवा सरकारी अनुदान नाही पण यामध्ये
सरकारद्वारे लावल्या जाणार्या आयात-प्रशतबंधांचाही समावेि होऊ
िकतो जयामुळे रोजगाराचे रक्षण होते)

5

ठामपणे शवरुध्द

f

नवे रोजगार शनमाथण करण्यासाठी आठवड्यामध्ये काम करण्याचे तास
कमी करणे

0

शनवडू िकत नाही

Q6

सरकार जया क्षेत्रांमध्ये खचथ करते त्यांची एक सूची खाली ददली गेली आहे. कृ पया प्रत्येक क्षेत्रामध्ये तुम्ही सरकारद्वारे अशधक खचथ के ला जावा
असे इशच्ित आहात ककवा कमी खचथ के ला जावा असे इशच्ित आहात ते सांगा. लक्षात ठे वा जर तुम्ही "खूप जाथत" म्हणत असाल तर याचा
खचथ पेलण्यासाठी टॅक्समध्ये वाढ करण्याची गरज पडू िकते . कृ पया प्रत्येक ओळीवर एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा

a

पयाथवरण

b

आरोग्य

1

बरे च जाथत खचथ करावा

c

पोशलस आशण कायदा लागू करवून घेणारे लोक

2

जाथत खचथ कराव?

d

शिक्षण

3

आताप्रमाणेच खचथ करावा

e

सैन्य आशण सुरक्षा दल

4

कमी खचथ करावा

f

वृध्दावथथा शनवृत्तीवेतन

5

बराच कमी खचथ करावा

g

बेरोजगारांना ददले जाणारे फायदे

0

शनवडू िकत नाही

h

संथकृ ती आशण कला

Q7

एकं दर, …... यांना करण्याची जबाबदारी सरकारची असावी ककवा असू नये हे सांगा? कृ पया प्रत्येक ओळीवर एका चौकटीवर बरोबरची
खूण करा

a

...जयांना नोकरीची गरज आहे त्यांना नोकरी देणे

b

...दकमती शनयंत्रणात ठे वणे

c

...आजारी लोकांच्या आरोग्याच्या देखरे खीची व्यवथथा करणे

d

...वृध्दांना योग्य जीवनमान देणे

1

शनशितपणे व्हायला हवे

e

...उद्योगांच्या शवकासासाठी त्यांच्या गरजेनुसार सहाय्य देणे

2

कदाशचत व्हायला हवे

f

...बेरोजगरांना चांगले जीवनमान पुरवणे

3

कदाशचत होऊ नये

g

...श्रीमंत आशण गरीबांच्या मध्ये उत्पन्नाचे अन्नर कमी करणे

4

शनशितपणे होऊ नये

h

...कमी उत्पन्न असलेल्या कु टुंबांकडू न येणार्या शवद्यापीठ थतरीय
शवद्यार्थयाांना आर्थथक सहाय्य देणे

0

शनवडू िकत नाही

i

...जे समथथ नाहीत त्यांना राहण्यासाठी व्यवशथथत घर देणे

j

...कडक कायदे लागू करणे जयामुळे उद्योगांमुळे पयाथवरणाचे कमी
नुकसान होईल

(N) k

...पुरुष आशण मशहलांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन देणे

(N) 8

भारतामध्ये लोकांना सुशवधा देण्यासाठी कोण जबाबदार असायला हवे याबाबत लोकांचे वेगवेगळे शवचार आहेत . येथे 'पुरवणे ' म्हणजे सेवा
पुरवणे , हे शनधीकरणाशवषयी नाही. कोणी प्राथशमकत: पुरवाव्यात असे तुम्हाला वाटते ….कृ पया फक्त एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा

8a

8b

8c

(N) 9

आजारी लोकांसाठी आरोग्य सेवा?

1

सरकार ("सरकार" म्हणजे "राजय", "सावथजशनक क्षेत्र" होय; कें द्र
और राजय सरकार दोन्ही समाशवष्ट आहेत)

2

खाजगी कं पन्या/नफा शमळवणार्या संघटना

3

अिा संघटना जया नफ्यासाठी काम करत नाहीत/ दानाने चालणार्या
संघटना/सहकारी संघ

4

धार्थमक संघटना (जसे: मंददर, मशथजद, चचथ, गुरुद्वारे इत्यादी)

5

कु टुंब, नातेवाईक ककवा शमत्र

0

शनवडू िकत नाही

वृध्दांची देखरे ख ?

मुलांसाठी िालेय शिक्षण (अशनवायथ / औपचारीक िालेय शिक्षण) ?

खाली सरकारी कामावर प्रभाव टाकू िकतात अिा संघटनांची सूची ददली आहे. येथे 'सरकार' म्हणजे कायथकारी कायाथलय/सत्तेमध्ये असलेले
पक्ष/पार्ट्ाथ आहेत उदाहरणाथथ -मंशत्रमंडळ. कृ पया सूची वाचा आशण त्यानुसार ददल्या गेलेल्या ररकाम्या जागी तुमच्या मते भारत सरकारच्या
कामावर सवाथशधक प्रभाव कोण टाकतात आशण दुसर्या क्मांकावर कोण आहेत जे सवाथशधक प्रभाव टाकतात ते शलहा?
दोन उत्तरांपयांत शनवड करा
सवाांत प्रभाविाली ________________

दुसरा सवाांत प्रभाविाली__________

1

शमडीया

7

लोक जया पाक्षाला मत देतात/सरकारमध्ये समाशवष्ट पक्ष

2

श्रशमक संघ

8

सामान्यत: नाकररक

3

व्यापार, बँक आशण उद्योग

9

नाकररक आशण थवेच्िा संघ

4

धार्थमक संघठना/अशधकारी (धमाथचे प्रमुख)

5
6

सिस्त्र दल/सेना
संघटीत गुन्हे

10
0

आंतरराष्ट्रीय संघटना (जसे संयुक्त राष्ट्र, आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष)
शनवडू िकत नाही

(N) 10

भारतामध्ये धोरणांवर कोणत्या गोष्टी प्रभाव घालतात, याशवषयी 2 प्रकारचे शवचार येथे ददले गेले आहेत . यामधून कोणता तुमच्या
शवचारांिी जवळू न जुळत आहे? कृ पया फक्त एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा.
<"सरकारमध्ये " म्हणजे कायथकारी कायाथलय/सत्तेमध्ये कोण आहे>

1

भारतामध्ये धोरणे ही सरकारमध्ये कोण आहे यापेक्षा बहुधा शवश्वाच्या
अथथव्यवथथामध्ये जे होत आहे त्यावर अवलंबून असतात

2

भारतामध्ये धोरणे ही शवश्वाच्या अथथव्यवथथेमध्ये काय चालले आहे यावर
यापेक्षा सरकारमध्ये कोण आहे यावर अशधक अवलंबून असतात

(N) 11

0

शनवडू िकत नाही

आता नागररक थवतंत्रता आशण लोकांची सुरक्षा याशवषयी काही प्रश्न. भारत सरकारला खालील गोष्टी करण्याचे अशधकार असायला हवेत ,
ककवा त्यांना खालील गोष्टी करण्याचे अशधकार असू नयेत असे तुम्हाला वाटते का?
<"सरकार" म्हणजे कायद्याचे पालन करण्यामध्ये मुख्यत्वेकरून समाशवष्ट सरकारी अशधकारी>

a

सावथजशनक क्षेत्रांमध्ये लोकांना कॅ मेराच्या पाळतीमध्ये ठे वणे?

b

इं टरनेटवर ई-मेल आशण इतर सवथ माशहतीच्या देवाणघेवाणीवर
नजर ठे वणे?

(N) 12

0

1

शनशितपणे असायला हवा

2

कदाशचत असायला हवा

3

कदाशचत असू नये

4

शनशितपणे असू नये

0

शनवडू िकत नाही

येथे 0 ते 10 ची एक पट्टी ददली गेली आहे, जयामध्ये 0 म्हणजे "सवथ सरकारी माशहती सावथजशनक थवरूपात उपलब्ध व्हायला हवी, यामुळे
लोकांची सुरक्षा धोक्यात आली तरी चालेल " आशण 10 चा अथथ आहे "लोकांच्या सुरक्षेला प्राथशमकता ददली जायला हवी, जरी असे
करण्यासाठी सरकारी माशहतीपयांत प्रवेिाला मयाथदा टाकावी लागली तरी चालेल ". या पट्टीवर तुम्ही थवत:ला कु ठे ठे वाल? कृ पया फक्त एका
चौकटीवर बरोबरची खूण करा.
जरी लोकांची सुरक्षा धोक्यात आली तरीही चालेल, पण सवथ
सरकारी माशहती सावथजशनक थवरूपात उपलब्ध व्हायला हवी

6

1
2
3

7
8
9

4

10

5

88

(N) 13.

लोकांच्या सुरक्षेला प्राथशमकता द्यायला हवी, जरी असे
करण्यासाठी सरकारी माशहतीपयांत प्रवेिाला मयाथदा घालावी
लागली तरी चालेल.
शनवडू िकत नाही

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावावर ते कोणतेही पाऊल उचलू िके ल असा अशधकार सरकारकडे असावा असे काही लोक मानतात . तर काही इतर
लोक या गोष्टीिी असहमत आहेत. भारत सरकारला खालील पावले उचलण्याचा अशधकार असायला हवा ककवा असू नये असे तुम्हाला वाटते
का: कृ पया प्रत्येक ओळीवर एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा
<”सरकार” म्हणजे सावथजशनक अशधकारी जे प्राथशमकत : कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये सहभागी असतात>

a

b

भारतामध्ये राहत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीशवषयी त्याच्या
नकळत माशहती एकत्र करणे

दुसर्या देिांमध्ये राहणार्या कोणत्याही व्यक्तीशवषयी त्याच्या नकळत
माशहती गोळा करणे

1

शनशितपणे अशधकार असायला हवा

2

कदाशचत अशधकार असायला हवा

3

कदाशचत अशधकार नसायला हवा

4

शनशितपणे अशधकार नसायला हवा

0

शनवडू िकत नाही

14

कोणतीही दहितवादी घटना होणार आहे याचा सरकाला अंदाज आहे असे गृशहत धरा. (अिा शथथतीमध्ये अशधकार्यांकडे काय अशधकार
असायला हवेत ? येथे 'दहितवादी घटना’ म्हणजे अिा कोणत्याही गटाची आयोशजत कारवाई, जे आपला उद्देश्य प्राप्त करण्यासाठी दहित
ककवा हहसेला िस्त्र म्हणून वापर करतात आशण 'अशधकारी’ म्हणजे असा सरकारी अशधकार्यांचा वगथ जो कायद्याचे पालन करण्यामध्ये
मुख्यत्वकरून समाशवष्ट असतो.) सरकारला कोणतीही दहितवादी घटना होणार असल्याचा अंदाज आहे. अिा शथथतीत तुम्ही मानता
की....? कृ पया प्रत्येक ओळीवर एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा

a

… कोणत्याही खटल्या ककवा पडताळणीशिवाय लोकांना िक्य
तोपयांत अटके मध्ये ठे वू िकणे?

b

...लोकांले दूरध्वनीवरील संभाषण टॅप करणे?

c

...रथत्यावर चालणार्या कोणत्याही व्यक्तीला थांबवून त्यांची
तपासणी करू िकणे?

1

शनशितपणे अशधकार असायला हवा

2

कदाशचत अशधकार असायला हवा

3

कदाशचत अशधकार नसायला हवा

4

शनशितपणे अशधकार नसायला हवा

0

शनवडू िकत नाही

15

आशण आता राजकारणािी संबंशधत काही प्रश्न. तुम्हाला वैयशक्तकररत्या राजकारणामध्ये दकती रस आहे? कृ पया फक्त एका चौकटीवर
बरोबरची खूण करा

1

खूप रस आहे

4

खूप रस नाही

2

बराच रस आहे

5

जराही रस नाही

3

काही प्रमाणात रस आहे

0

शनवडू िकत नाही

16

यामधील प्रत्येक शवधानािी तुम्ही दकती सहमत ककवा असहमत आहात, हे सांगण्यासाठी यामधून प्रत्येकासाठी एक उत्तर शनवडा. कृ पया
प्रत्येक ओळीसाठी एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा
<16b मध्ये , 'खुप िान' म्हणजे "जाथत चांगली'', याचा नकारात्मक अथथ "बरे च चांगले " असा नाही>
<16c मध्ये , ‘सांसद’ (संसद सदथय) असे लोक आहेत जे देिाच्या संसदेसाठी शनवडले जातात>
<16d मध्ये , ‘जन-सेवक’ उं च थतरावरील गैर -राजकारणी सरकारी अशधकारी असतात. ते शनवडणूकीच्या माध्यमामधून पदावर बसलेले
नसतात, तर ते पदासाठी आवेदन करतात आशण मग जन-सेवक ककवा अशधकरी बनतात>

a

सरकारच्या कामामध्ये माझ्यासारख्या लोकांच्या शवचारांचे काहीही
मूल्य नसते

1

ठामपणे सहमत

2

सहमत

b

मला वाटते की आमचा देि जया महत्वपूणथ राजनैशतक समथयांिी
लढत आहे, त्या मी खूप चांगल्याप्रकारे समजतो

3

सहमत नाही असहमतही नाही

c

जया लोकांना आपण सांसदच्या थवरूपात शनवड करतो ते त्यांनी
शनवडणूकीच्या वेळी ददलेली आश्वासने पूणथ करण्याचा प्रयत्न
करतात

4

असहमत

5

ठामपणे असहमत

d

देिासाठी सवाांत चांगल्या असतील अिा गोष्टी करतील असा
बहुतांि सरकारी अशधकार्यांवर शवश्वास टाकला जाऊ िकतो
(सरकारी अशधकारी उच्च थतरावरील गैर राजकारणी अशधकारी
असतात जे शनवडणूकीच्या माध्यमातून पद ग्रहण करत नाहीत तर
ते पदासाठी आवेदन करतात आशण मग जन-सेवक ककवा सरकारी
अशधकारी बनतात)

0

शनवडू िकत नाही
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सामान्यत: तुम्ही भारतामध्ये सध्या लावल्या जाणार्या टॅक्सचे वणथन कसे कराल? याचा अथथ सवथ टॅक्स, जयामध्ये वेतनामध्ये होणारी शनशित
कपात, आयकर, वथतू आशण सेवांवर लागणारा टॅक्स आशण अन्य सवथ प्रकारच्या टॅक्सचा समावेि होतो. कृ पया फक्त एका चौकटीवर
बरोबरची खूण करा

a

सवथप्रथम, जाथत उत्पन्न असलेल्यांसाठी, टॅक्स काय....

b

पुढचे, मध्यम उत्पन्न असलेल्यांसाठी, टॅक्स काय....

c

िेवटी, कमी उत्पन्न असलेल्यांसाठी, टॅक्स काय...

1

खूपच जाथत आहे

2

खूप जात आहे

3

न्याय्य आहे

4

खूप कमी आहे

5

ककवा, खूपच कमी आहे

0

शनवडू िकत नाही

(N) 18

सामान्यत: तुमच्या मते भारतामध्ये टॅक्स अशधकारी दकती वेळा खालील पाऊले उचलतात...कृ पया प्रत्येकासाठी फक्त के उत्तर शनवडा

a

लोक आपला कर भरतील याची खात्री करतात

b

समाजात त्यांची लायकी ककवा संपकाांची हचता के ल्याशिवाय
सवाांसोबत कायद्यानुसार व्यवहार करतात?

(N) 19

a

1

जवळ जवळ नेहमी

2

अनेकदा

3

कधी-कधी

4

जवळजवळ कधीच नाही

0

शनवडू िकत नाही

सामान्यत: तुमच्या मते भारतामध्ये मुख्य खाजगी कं पन्या दकती वेळा खाली नमूद के लेली पावले उचलतात: कृ पया प्रत्येक ओळीवर एका
चौकटीवर बरोबरची खूण करा
तुम्हाला वाटते का की भारताच्या मुख्य खाजगी कं पन्या कायदा
आशण शनयमांचे पालन करतात?

1

जवळ जवळ नेहमी

2

अनेकदा

3

कधी-कधी

4

जवळजवळ कधीच नाही

0

शनवडू िकत नाही

b

तुम्हाला वाटते का की भारताच्या मुख्य खाजगी कं पन्या टॅक्स
देण्यापासून वाचण्याचा प्रयत्न करतात?

20

तुमच्या मते भारताचे दकती नेता भ्रष्टाचारामध्ये समाशवष्ट आहेत? कृ पया फक्त एक उत्तर शनवडा
<शप्रकोड: जर गरज असेल , तर 'के वळ काही’ आशण 'काही’ यांचा 'फक्त काही’ अिी संकल्पना वापरून थपष्टीकरण के ले जाऊ िकते .>

1

जवळपास कोणीही नाही

4

खूप जाथत

2

फक्त काही

5

जवळजवळ सवथच

3

काही

0

शनवडू िकत नाही
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आशण तुमच्या मते [देि] मध्ये अंदाजे दकती सरकारी अशधकारी भ्रष्टाचारामध्ये सहभागी आहेत? कृ पया फक्त एका चौकटीवर बरोबरची खूण
करा
<शप्रकोड: जर गरज असेल , तर 'के वळ काही’ आशण 'काही’ यांचा 'फक्त काही’ अिी संकल्पना वापरून थपष्टीकरण के ले जाऊ िकते .>

1

जवळपास कोणीही नाही

4

खूप जाथत

2

फक्त काही

5

जवळजवळ सवथच

3

काही

0

शनवडू िकत नाही
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मागच्या वषाांमध्ये तुम्ही ककवा तुमच्या कु टुंबातील सख्ख्या लोकांचा कोणत्याही अिा सरकारी कमथचार्यािी सामना झाला आहे का जयाने
त्याच्या सेवेच्या मोबदल्यात लाच मागीतली असेल ककवा थवत :ला फायदा शमळवण्यासाठी काही सांशगतले असल्याचा संकेत ददला असेल ?
कृ पया फक्त एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा

1

कधीही नाही

4

अनेकदा

2

कदाशचत कधीतरी

5

बरे चदा

3

कधी कधी

0

शनवडू िकत नाही

वैकशल्पक प्रश्न
23

तुमच्या मते खालील क्षेत्रांमध्ये आजकाल भारत सरकार दकती यिथवी आहे. कृ पया प्रत्येक ओळीवर एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा
<23c मध्ये , 'भारताची सुरक्षा' म्हणजे देिाच्या आत ककवा बाहेर देिाच्या सुरक्षेवर असणारे धोके . सुरक्षा वर हा धोका आतंकवादी संघटना,
ककवा संघटीतपणे गुन्हे करणार्या लोकांचा (पण फक्त तेव्हा जेव्हा यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असेल ) ककवा अन्ये देिांकडू न असू िकतो.>

a

आजारी लोकांसाठी थवाथर्थय सेवा उपलब्ध करण्याच्या क्षेत्रामध्ये ?

b

वृध्दांना एक न्याय्य जीवनमान देण्याच्या क्षेत्रामध्ये?

c

भारताच्या सुरक्षेिी जोडलेल्या धोक्यांिी लढण्याच्या क्षेत्रामध्ये

1

खूप यिथवी

2

जरासे यिथवी

3

यिथवीही नाही अयिथवीही नाही

4

जरासे अयिथवी

5

खूप अयिथवी

0

शनवडू िकत नाही

जनवांणयमकीम
“प्रलतलादीचे लरंग ”
BVQ_01.

तुम्शी…लरंग आशात का

1

ऩसरुऴ

2

स्त्री
“प्रलतलादीचे लम”

BVQ_02

तुभचा जन्भ केव्शा झारा? (कृ ऩमा, तुभच्मा जन्भाचे लऴा लरशा (लऴााकयीता चाय अंकांचा उऩमोग कया).
……………/………………/………………/…………………..
कृ ऩमा तसभचे आताऩमंतचे शळषण वभावलष्ट कया ज्माभध्मे प्राथशभक ल भाध्मशभक ळारेम, वलद्याऩीठ ल भाध्मशभक
शळषणानंतय घेतरेरे अन्म शळषण ल ऩूणष लेऱ व्शोकेळनर प्रशळषण माचाशी वभालेळ अवेर, ऩयं तस ऩसन्शा झारेरे लऴष वभावलष्ट
करु नका. जय तसम्शी अजूनशी शळषण घेत अवरात तय तसम्शी आताऩमंत ऩूणष केरेरी लऴष शरशा.

BVQ_03.

तुम्शी ककती लऴा(ऩूणा-लेऱवभतुल्म) औऩचारयक लळषण घेतरे आशे ?
कृ ऩमा लऴष वंख्मा टाका
……………………………………………………….

0
BVQ_04

भी औऩचारयक शळषण घेतरेरे नाशी
तुम्शी घेतरेरे वलाालधक उच्च स्तयीम लळषण कोणते आशे ? आम्शारा आऩण ऩूणा केरेरी वलोच्च ऩदली/लगा माफद्दर जाणून
घ्मामचे आशे .
कृ ऩमा प्राप्त केरेरी वलाात उच्च ळैषणणक ऩदली ळब्दळ् लरशा............ (प्राप्त केरी, माचा अथा प्रलतवादकर्तमााने कोणता
अंलतभ लगा/ळाऱा/भशावलद्यारम उत्तीणा केरे आशे .)
काभ म्शणजे आम्शारा म्शणामचे आशे की कभाचायी म्शणून ,स्ल-योजगाय करुन ककंला तुभच्मा स्लत्च्मा कौटु ं वफक
व्मलवामाकयीता आठलड्मातून ककभान एक ताव काभ करुन ऩैवे कभालणे . जय तुम्शी तार्तऩुयता आजाय/ऩॎयेंटर
रीव्श/वुट्मा/वंऩ इर्तमादींभुऱे तुम्शी वध्मा काभ कयत नवरात, तय कृ ऩमा काभाच्मा वाभान्म ऩरयणस्थतीफद्दर लरशा.

BVQ_05

तुम्शी वध्मा लेतनाकयीता काभ कयत आशात का, तुम्शी आधी लेतनाकयीता काभ केरे आशे का, ककंला तुम्शी कधीशी
लेतनाकयीता काभ केरे नाशी?
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया

1

भी वध्मा ऩैवे कभालण्मावाठी काभ कयतो/कयते(कृ ऩमा
BVQ_06 फयोफय ऩसढे जा )

2

भी वध्मा ऩैवे कभालण्मावाठी काभ कयत नाशी(कृ ऩमा
BVQ_07 फयोफय ऩसढे जा )

BVQ_06

3

भी कधीशी ऩैळावाठी काभ कयत नाशी(कृ ऩमा
फयोफय ऩसढे जा )

BVQ_14

तुम्शी वयावयी ओव्शयटाईभ वश वाभान्म आठलड्मारा, नेशभी ककती ताव काभ कयता?(तुम्शी एकाऩेषा जास्त
लनमोक्र्तमांकडे काभ कयत अवरात ककंला तुम्शी योजगाय ल स्लमंयोजगाय दोन्शी कयत अवरात तय तुम्शी काभ कयत
अवरेरे एकूण ताव भोजा)(तुम्शी "दययोज" अवे वलचारून र्तमाव गुणीरे 7/6/5 करु ळकता)
कृ ऩमा मेथे लरशा.
वयावयी, भी आठलड्मारा ओव्शयटाईभ वश……………………… ताव काभ कयतो.

(तुम्शी एकाऩेषा जास्त लनमोक्र्तमांकडे काभ कयत अवरात ककंला तुम्शी योजगाय ल स्लमंयोजगाय दोन्शी कयत अवरात तय,
तुभच्मा प्रभुख नोकयीचा वंदबा घ्मा. तुम्शी वेलालनलृत्त आशात ककंला वध्मा काभ कयत नाशी, तय माऩूलीच्मा प्रभुख नोकयीचा
वंदबा घ्मा)
BVQ_07

तुम्शी कभाचायी, स्लमंयोजगाय ककंला तुभच्मा कौटु ं वफक व्मलवामाकयीता काभ कयता/कयत शोते का?
“कभाचायी” चा अथा स्ऩष्ट कयण्मावाठी दे ळानुवाय वललळष्ट ळब्द जवे „लेतन कभाचायी‟ ककंला „लेतन काभगाय‟ चा उऩमोग केरा
जाऊ ळकतो. स्लमंयोजगायी मा ळब्दांभध्मे वभावलष्ट आशे त „फ्रीरांववा ‟, „स्लतंत्र व्मालवालमक ‟ आणण अन्म व्मालवालमक जे
स्लत्कयीता काभ कयतात.)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.

1

कभषचायी

3

कभषचाऱमांवश स्लमंयोजगायी
ऩसढे जा )

2

कभषचाऱमांशळलाम स्लमं-कभषचायी

4

तसभच्मा स्लत्च्मा कौटस ं वफक व्मलवामाकयीता काभ कयता

BVQ_08

(कृ ऩमा BVQ_08 फयोफय

तुम्शारा स्लत्रा न भोजता,तुभच्माकडे ककती कभाचायी आशे त /शोते ?(केलऱ र्तमांनाच वलचाया ज्मांनी BVQ_07 भध्मे ऩमााम 3
लनलडरा आशे )
कृ ऩमा मेथे शरशा.

……………………….. कभषचायी
BVQ_09

तुम्शी अन्म कभाचाऱ्मांची दे खये ख कयता/केरी आशे का?
दे खये ख म्शणजे रष ठे लण्माचे नेतर्तृ ल कामा आणण इतयांच्मा काभावाठी जफाफदाय अवणे शोम)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया

1
BVQ_10

शो

(कृ ऩमा BVQ_10 फयोफय ऩसढे जा )

2

नाशी

तुम्शी ककती कभाचाऱ्मांची दे खये ख कयता/केरी आशे ?
कृ ऩमा मेथे शरशा.

……………………….. कभषचायी.
BVQ_11

तुम्शी नपा लभऱवलणाऱ्मा वंघटनेकयीता काभ कयता/केरे आशे की नपा न लभऱवलणाऱ्मा ?
(TN: आलश्मक अवल्माव, तुभच्मा दे ळातीर वललळष्ट उदाशयणे दे ऊन नपा लभऱवलणाऱ्मा नपा न लभऱवलणाऱ्मा वंघटनांफद्दर
अथा स्ऩष्ट कया.)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.

1
BVQ_12

भी नपा शभऱलीणाऱमा वंघटनेकयीता काभ कयतो/केरे आशे

2

भी नपा न शभऱलीणाऱमा वंघटनेकयीता काभ कयतो/केरे
आशे

तुम्शी वयकायी लनमोक्र्तमावाठी काभ कयता/कयत शोते की खाजगी?
(TN: आलश्मक अवल्माव, तुभच्मा दे ळातीर वललळष्ट उदाशयणे दे ऊन वयकायी ल खाजगी लनमोक्र्तमांचा अथा स्ऩष्ट कया.)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.

1
BVQ_13a

वयकायी शनमोक्ता

2

खाजगी शनमोक्ता

तुभचा ऩेळा काम आशे /शोता – म्शणजे ., तुभच्मा भुयम नोकयीचे नाल ककंला उऩाधी काम आशे /शोती ? (कृ ऩमा मेथे लरशा ल
ळक्म तेलढे स्ऩष्ट लणान कया.)
भाझा ऩेळा ……………………….. काम आशे /शोता

BVQ_13b

तुभच्मा भुयम नोकयीभध्मे , अनेकदा तुम्शी कोणर्तमा प्रकायचे कामा कयता/केरे आशे (कृ ऩमा मेथे लरशा ल ळक्म तेलढे स्ऩष्ट
लणान कया).
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………

BVQ_13c

तुम्शी ज्मा वंस्थेत /वंघटनेत काभ कयता/कयत शोते तेथे काम तमाय केरे जाते /कामा केरे जाते /जात शोते -म्शणजे तुभच्मा
काभाच्मा कठकाणी कळाचे उर्तऩादन/कामा केरे जाते ?कृ ऩमा मेथे लरशा ल ळक्म तेलढे स्ऩष्ट लणान कया.)
कृ ऩमा मेथे शरशा………………………………………

BVQ_14

खारीरऩैकी काम तुभच्मा वद्यणस्थतीचे मोग्म लणान कयते ?
जय तुम्शी तार्तऩुयता आजाय/ऩॎयेंटर रीव्श/वुट्मा/वंऩ इर्तमादींभुऱे
वाभान्म ऩरयणस्थतीफद्दर लरशा.

तुम्शी वध्मा काभ कयत नवरात, तय कृ ऩमा काभाच्मा

कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1

लेतनावश काभाभध्मे (कभषचायी म्शणून, स्लमंयोजगायी, ककंला
तसभच्मा स्लत्च्मा कौटस ं वफक व्मलवामाकयीता काभ कयता)

6

वेलाशनलृत्त

2

फेयोजगाय आशे ल नोकयी ळोधत आशे

7

घयकाभ कयणे, घयाची, भसरांची ल इतय रोकांची दे खये ख
कयणे

3

शळषण घेत आशे (शनमोक्त्माद्वाये माकयीता लेतन कदरे जात
नाशी),ळाऱे भध्मे अवो/वलद्याथी अवो/वसटीलय अवरेरा
वलद्याथी वसद्धा

9

अन्म

4

अप्रेंकटव ककंला प्रशळषण घेणाया

5

कामभस्लरुऩी आजाय अवरेरा ककंला ऩंगू

BVQ_15

तुभचा कोणी जोडीदाय(ऩती/ऩत्नी) ककंला स्थामी वोफती आशे का, अवल्माव तुम्शी एकाच घयात याशता का
(TN: “स्थामी ,वोफती” चा अथा स्ऩष्ट कयण्मावाठी दे ळानुवाय वललळष्ट ळब्द जवे 'वाभान्म वललधनुवाय जोडीदाय' अळा
ळब्दांचा उऩमोग कयता मेईर.)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.

1

शो, भरा जोडीदाय/वोफती आशे /शोता(शोती) ल आम्शी एकाच
घयात यशात आशे /शोतो(कृ ऩमा BVQ_16 फयोफय ऩसढे जा )

2

शो, भरा जोडीदाय/वोफती आशे , ऩयं तस आम्शी एका घयात
यशात नाशी. (कृ ऩमा BVQ_16 फयोफय ऩसढे जा )

3

नाशी,भरा जोडीदाय/वोफती (कृ ऩमा BVQ_22 फयोफय
ऩसढे जा )

काभ म्शणजे आम्शारा म्शणामचे आशे की कभाचायी म्शणून ,स्ल-योजगाय करुन ककंला तुभच्मा स्लत्च्मा कौटु ं वफक
व्मलवामाकयीता आठलड्मातून ककभान एक ताव काभ करुन ऩैवे कभालणे . जय तुम्शी तार्तऩुयता आजाय/ऩॎयेंटर
रीव्श/वुट्मा/वंऩ इर्तमादींभुऱे तुम्शी वध्मा काभ कयत नवरात, तय कृ ऩमा काभाच्मा वाभान्म ऩरयणस्थतीफद्दर लरशा.
BVQ_16

तुभचा जोडीदाय/वोफती वध्मा लेतनाकयीता काभ कयत आशे का, तो/ती
तो/ती कधीशी लेतनाकयीता काभ कयत नव्शते ?

ऩूली लेतनाकयीता काभ कयत शोते का, ककंला

कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया..
1

तो/ती वध्मा ऩैवे कभालण्मावाठी काभ कयतो/कयते(कृ ऩमा
BVQ_17 फयोफय ऩुढे जा)

2

तो/ती वध्मा ऩैवे कभालण्मावाठी काभ कयत नाशी ऩयं तस
तो/ती ऩूली ऩैवे कभालण्मावाठी काभ कयत शोते (कृ ऩमा
BVQ_18 फयोफय ऩुढे जा)

BVQ_17

3

तो/ती कधीशी ऩैवे कभालण्मावाठी काभ कयत
नव्शता/नव्शती (कृ ऩमा BVQ_21 फयोफय ऩुढे जा)

तुभचा जोडीदाय/वोफती वयावयी ओव्शयटाईभ वश वाभान्म आठलड्मारा, नेशभी ककती ताव काभ कयतो/कयते ?(तो/ती
एकाऩेषा जास्त लनमोक्र्तमांकडे काभ कयत अवल्माव ककंला तो/ती योजगाय ल स्लमंयोजगाय दोन्शी कयत अवल्माव तो/ती
काभ कयत अवरेरे एकूण ताव भोजा)( "दययोज" अवे वलचारून र्तमाव गुणीरे 7/6/5 करु ळकता)
कृ ऩमा मेथे लरशा.
वयावयी,तो/ती आठलड्मारा ……………………… ताव काभ कयतो/कयते, ओव्शयटाईभ वभावलष्ट.

तो/ती एकाऩेषा जास्त लनमोक्र्तमांकडे काभ कयत अवेर ककंला तो/ती योजगाय ल स्लमंयोजगाय दोन्शी कयत अवल्माव,
र्तमाच्मा/तीच्मा प्रभुख नोकयीचा वंदबा घ्मा. तो/ती वेलालनलृत्त अवल्माव ककंला वध्मा काभ कयत नवल्माव, र्तमाच्मा/तीच्मा
माऩूलीच्मा प्रभुख नोकयीचा वंदबा घ्मा
BVQ_18

तुभचा/तुभची जोडीदाय/वोफती कभाचायी, स्लमंयोजगाय ककंला तुभच्मा कौटु ं वफक व्मलवामाकयीता काभ कयतात/कयत शोते का?
(TN: “कभाचायी” चा अथा स्ऩष्ट कयण्मावाठी दे ळानुवाय वललळष्ट ळब्द जवे „लेतन कभाचायी‟ ककंला „लेतन काभगाय‟ चा उऩमोग
केरा जाऊ ळकतो. )
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.

1

कभषचायी

3

स्लमंयोजगायी कभषचाऱमांवश

2

स्लमंयोजगायी कभषचाऱमांशळलाम

4

तसभच्मा स्लत्च्मा कौटस ं वफक व्मलवामाकयीता काभ कयता

BVQ_19

तुभचा/तुभची जोडीदाय/वोफती इतयांलय दे खये ख कयतो/केरी आशे का?
(TN: दे खये ख म्शणजे रष ठे लण्माचे नेतर्तृ ल कामा आणण इतयांच्मा काभावाठी जफाफदाय अवणे शोम.)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.

1

शो

2

नाशी

BVQ_20a

तुभचा/तुभची जोडीदाय/वोफती चा ऩेळा काम आशे /शोता – म्शणजे , र्तमाच्मा/तीच्मा भुयम नोकयीचे नाल ककंला उऩाधी काम
आशे /शोती ? (कृ ऩमा मेथे लरशा ल ळक्म तेलढे स्ऩष्ट लणान कया.)
्माचा/तीचा ऩेळा आशे /शोता…………………………

BVQ_20b

र्तमाच्मा/तीच्मा भुयम नोकयीभध्मे , अनेकदा र्तमाने /तीने कोणर्तमा प्रकायचे कामा कयतो/कयते /केरे आशे (कृ ऩमा मेथे लरशा ल
ळक्म तेलढे स्ऩष्ट लणान कया).
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………

BVQ_20c

तो/ती काभ कयत अवरेरी वंस्था/पभा भुयमर्तले कळाचे काभ कयते - म्शणजेच तो/ती कयत अवरेल्मा काभाच्मा कठकाणच्मा
लनभीती/कामा मांचे प्रकाय कोणते ? (कृ ऩमा लरशा आणण ळक्म तेलढे स्ऩष्टीकयण द्या.)
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………

BVQ_21

खारीरऩैकी काम तुभच्मा जोडीदायाची /बागीदायाची वध्माची णस्थती उत्तभ लणान करू ळकते ? तो/ती वध्मा तार्तऩुयता
आजाय/घेतरेरी वुट्टी/वुट्टी/वंऩ इर्तमादींभुऱे काभालय जात नवल्माव, कृ ऩमा र्तमाची/तीची काभाची नेशभीची णस्थती दळाला.
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.

1

ऩगायी काभाभध्मे (कभषचायी, स्लमं-योजगाय,ककंला
्माच्मा/तीच्मा कौटस ं फीक व्मलवामावाठी काभ कयत आशे )

6

वेलाशनलृत्त

2

फेयोजगाय आषण नोकयीच्मा ळोधात

7

घयगसती काभे कयत आशे , भसरे ककंला इतय कौटस ं फीक
वदस्मांनंतय काभाकडे फघते

3

शळषणावाठी काभ कयीत आशे (शनमोक्ता ऩैवे दे त नाशी),
ळाऱे त आशे /वलद्याथी आशे ककंला वसट्टी अवरी तरयशी
शळकतच आशे

9

इतय

4

शळकाऊ उभेदलाय ककंला प्रशळषणाथी

5

कामभस्लरूऩी आजायी ककंला अऩंग

BVQ_22

तुम्शी वध्मा ककंला आधी ट्रे ड मुलनमन ककंला र्तमावाययमा वंस्थांचे वदस्म आशे ककंला शोता का? शो अवल्माव, वध्मा की
आधी ?
(TN: वंघटना वदस्मर्तल शी वंसा वभजण्मावाठी दे ळानूवाय अवरेल्मा वंसांचा लाऩय करू ळकता .)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.

1

शो, वध्मा

2

शो, ऩयं तस वध्मा नाशी, आधी

BVQ_23

3

नाशी, कशधशी नाशी

तुम्शी वलळीष्ट धभााभध्मे मेता का, अवल्माव कोणर्तमा ?
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.

0

धभष नाशी

6

भसस्रीभ

1

कॎथोरीक

7

फौद्ध

2

प्रोटे स्टन्ट

8

कशं द ू

3

ऑथोडॉक्तव

9

इतय आळीमा धभष

4

इतय षिश्चन

10

इतय धभष

5

जेलीळ

BVQ_24

रग्नकामा , अंर्तमकिमा माव्मलतयीक्त तुम्शी ककतीलेऱा धाभीक वलधी कयता?
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.

1

आठलड्माभध्मे काशी लेऱेरा ककंला फशसतेक लेऱा

5

लऴाषभध्मे काशी लेऱेरा

2

आठलड्माभध्मे एकदा

6

लऴाषभध्मे एकदा

3

भकशन्माभध्मे 2 ककंला 3 लेऱा

7

एका लऴाषभध्मे नेशभीऩेषा वसद्धा कभी

4

भकशन्माभध्मे एकदा

8

कशधशी नाशी

BVQ_25

आऩल्मा वभाजाभध्मे , काशी गट आशे त ज्माऩैकी काशी उच्च अवतात तय काशी कलनष्ठ अवतात. खारी उच्च ऩावून कलनष्ठ
ऩमंत जाणायी स्केर आशे . तुम्शी स्लत्रा र्तमाभध्मे कोठे ठे लार ?
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.

10

उच्च

5

9

4

8

3

7

2

6

1

BVQ_26

कशनष्ठ

आजकार काशी रोक एक ककंला इतय कायणांभुऱे भतदान कयत नाशीत. आऩण एवप्रर-भे भध्मे आमोणजत 2014 च्मा
रोकवबा लनलडणुकीत भतदान केरे शोते का? कृ ऩमा एक ऩमााम लनलडा
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.

1

शो, भी भतदान केरे शोते. (कृ ऩमा BVQ_27 वोफत चारू ठे ला)

2

नाशी, भी भतदान केरे नव्शते. (कृ ऩमा BVQ_28 वोफत चारू ठे ला)

0

भी भागीर भतदानाभध्मे भतदान कयण्माव ऩात्र नव्शतो. (कृ ऩमा BVQ_28 वोफत चारू ठे ला)

BVQ_27

[एवप्रर-भे भध्मे आमोणजत 2014 च्मा रोकवबा लनलडणुकीचा ऩुन्शा वलचाय केल्माव]. आऩण कोणर्तमा ऩषारा भत कदरे
शोते ? कृ ऩमा एक ऩमााम लनलडा.
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.

1

कॉंग्रेव +

5

वलबागीम ऩष

2

बाजऩ +

6

इतय …………………. (लणषन कया)

3

डाला ऩष/कम्मसशनस्ट ऩष

0

वांगस ळकत नाशी

4

तीवया ऩष
ऩुढीर प्रश्न शा प्रतीवादकर्तमााची लांळीक ऩार्श्ाबुभी रषात मेण्मावाठी ककंला तो कोणर्तमा प्रकायच्मा लंळाभध्मे ककंला
वभाजाभध्मे मेतो शे जाणण्मावाठी दे ळानूवाय ठयालीक वंकल्ऩनांलय आधायीत आशे .

BVQ_28

तुम्शी खारीरऩैकी कोणर्तमा गटाभध्मे ककंला गटांभध्मे स्लत्रा गृशीत धयता ते दळाला?
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.

1

कशं द:ू एववी (अनसवूशचत जाती/दरीत)

7

भसस्रीभ: इतय

2

कशं द:ू एवटी ( अनसवूशचत जभाती)

8

षिश्चन: वाभान्म

3

कशं द:ू ओफीवी (इतय भागावलगीम )

9

षिश्चन: इतय

4

कशं द:ू उच्च लगीम कशं द ू

10

शळख: वाभान्म

5

भसस्रीभ: शळमा

11

शळख: दरीत

6

भसस्रीभ: वसन्नी

0

इतय-कृ ऩमा स्ऩष्ट कया

<TN: मा लमाचा लाऩय भुरे वलरूद्ध रशान फाऱ मांच्मा वंयमेचे लगीकयण कयण्मावाठी लाऩय कयाला - [ळाऱे चे लम] चौकोनी
कंवाभध्मे –शे तुभच्मा दे ळाभधीर फंधनकायक लळषणाच्मा लमानूवाय काढाले . बायताभध्मे प्राथभीक लळषण फंधनकायक
लळषणाचे लम 5 लऴा इतके आशे . म्शणुन , 5 ते 17 मा लमातीर भुरांना भुरे वंफोधाले , तय 4 लऴांखारीर भुरांना फाऱ अवे
वभजाले .
BVQ_29

तुभच्मावश - तुभच्मा घयाभध्मे भुरांवशीत ककती व्मक्ती यशातात?
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………

BVQ_29a

तुभच्मा घयाभध्मे ककती प्रौढ व्मक्ती यशातात? (18 ककंला र्तमाऩेषा भोठे )
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………

BVQ_30

5 ते 17 लऴांदयम्मानची ककती भुरे तुभच्मा घयाभध्मे यशातात ?
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………

BVQ_31

तुभच्मा घयाभध्मे 4 लऴांऩमंतची ककती रशान भुरे यशातात ?
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………

BVQ_32

कय आणण इतय कऩातीऩूली,तुभचे एकूण भावीक उर्तऩन्न वयावयी ककती शोते ??
(TN: प्रलतवादकर्तमांना दे ळानूवाय कऩातीची आठलण शोण्मावाठी स्ऩष्टीकयणार्तभक टीऩा दे ऊ ळकतो.)
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………( रूऩमे ) (तुम्शी एकाच घयाभध्मे यशात अवल्माव
वोफत चारू ठे ला)

BVQ_33

(कृ ऩमा BVQ_34

कय आणण इतय कऩातीऩूली, तुभच्मा घयाचे एकूण भावीक उर्तऩन्न वयावयी ककती शोते ? (TN:प्रलतवादकर्तमांना दे ळानूवाय
कऩातीची आठलण शोण्मावाठी स्ऩष्टीकयणार्तभक टीऩा दे ऊ ळकतो.)
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………( रूऩमे )

BVQ_34

तुभची वध्माची कामदे ळीय लैलाकशक णस्थती काम आशे ? (कृ ऩमा एक ऩमााम लनलडा)

1

वललाशीत

4

जोडीदायाऩावून घटस्पोटीत

2

नागयी बाशगदायी

5

वलधला/वलधूय

3

जोडीदायाऩावून वलबक्त (ऩयं तु अजुनशी कामदे ळीयरयर्तमा वललाशीत)

6

भी कधीशी वललाश केरेरा नाशी

BVQ_35

तुभच्मा लकडरांचा कोणर्तमा दे ळाभध्मे जन्भ झारा शोता?
<TN: “दे ळ” इथे केलऱ याज्माचा वंदबा दे तो, उऩ-याष्डीम प्रदे ळ ककंला बाग नव्शे त. जय लकडरांचा जन्भ दे ळ आता ऩूलीच्मा
नालाने अणस्तर्तलात नवेर तय, कृ ऩमा र्तमा दे ळाची लताभान वंसा लरशा णजथे ते जन्भस्थान णस्थत आशे .>
भाझ्मा लकडरांचा जन्भ.................. मेथे झारा

BVQ_36

तुभच्मा आईचा कोणर्तमा दे ळाभध्मे जन्भ झारा शोता?
<TN: “दे ळ” इथे केलऱ याज्माचा वंदबा दे तो, उऩ-याष्डीम प्रदे ळ ककंला बाग नव्शे त. जय आईचा जन्भ दे ळ आता ऩूलीच्मा नालाने
अणस्तर्तलात नवेर तय, कृ ऩमा र्तमा दे ळाची लताभान वंसा लरशा णजथे ते जन्भस्थान णस्थत आशे .>
भाझ्मा आईचा जन्भ.................. मेथे झारा

BVQ_37

तुम्शी णजथे याशता र्तमा कठकाणाचे लणान तुम्शी कवे कयार (कृ ऩमा एक ऩमााम लनलडा)

1

एक भोठे ळशय

4

एक खेडेगाल

2

भोठ्मा ळशयाचे उऩनगय ककंला फाशे यीर बाग

5

गालातीर ळेत ककंला घय

3

एक रशान ळशय

