પરિવાિ અને બદલાતિજાતિની ભૂતિકાઓ
R1

પ્રાિંભ કિીએ િો, અિાિી પાસે સ્ત્રીઓને તવશેના કેટલાક પ્રશ્નો છે . કેટલી હદે િિે સંિિ કે અસંિિ થાઓ
છો ….?
પ્રત્યેક લાઇનિાં એક બોક્સ પિ ટીક કિો.

R1b

કાયય કિિી િાિા િેના બાળકો કે કાિ કિિા નથી િેિની સાથે એક િાિા િિીકે ફક્િ પ્રેિ અને સલાિિી સ્ત્થાતપિ
કિે છે .
શાળા પૂવેના બાળકને જો િેના અથાવ િેણીની િાિા કાિ કિિી હોય િો શોષવાનં આવે છે.

R1c

એકંદિે, જ્યાિે સ્ત્રી પૂણય કાલીિ કાિ કિિી હોય ત્યાિે પારિવાિીક જીવનને ભોગવવાનં આવે છે.

3 સિંિ કે અસંિિ

R1d

કાિ એ બિોબિ છે , પિંિ િોટે ભાગે સ્ત્રીઓને ખિેખિ િો ઘિ અને બાળકોની ઇચ્છા હોય છે.

4 અસંિિ

R1e

ગૃહીણી િિીકે વેિન િાટે કાિ કિવા જે વી લાગણી હોય છે .

5 દ્રઢપણે અસંિિ

R1a

1 દ્રઢપણે સંિિ
2 સંિિ

8 પસંદ કિી શકાય િેિ નથી
TN: 1e: "પૂિં કિવં " નો અથય થાય છે સંિોષ આપવો અને "સિય પસાિ કિવો", "અગત્યનં " વગેિે નહી
R2

અને કેટલી હદે િિે સંિિ કે અસંિિ થાઓ છો...?
પ્રત્યેક લાઇનિાં એક બોક્સ પિ ટીક કિો.

R2a

પરુષ અને સ્ત્રી બન્નેએ ઘિગથ્થ આવકિાં ફાળો આપવો જોઇએ.

R2b

પરુષન કાિ નાણાં કિાવવાનં છે, સ્ત્રીન કાિ ઘિ અને પરિવાિની સંભાળ િાખવાનં છે..

1 દ્રઢપણે સંિિ
2 સંિિ
3
4
5
8

R3

સિંિ કે અસંિિ
અસંિિ
દ્રઢપણે અસંિિ
પસંદ કિી શકાય િેિ નથી

શં િિે િાનો છો કે સ્ત્રીઓએ ઘિની બહાિ પૂણયકાલીન , અલ્પકાલીન અથવા નીચેના સંજોગોિાં કાિ કિવં
જોઇએ?
પ્રત્યેક લાઇનિાં એક બોક્સ પિ ટીક કિો.

R3a

જ્યાિે બાળક શાળાએ જવા િાટે નાન હોય.

1 પૂણયકાલીન કાિ

R3b

સૌથી નાન બાળક શાળાએ જવાનં કિે િે પછી.

2 અંશિઃકાલીન કાિ
3 ઘિે િહે છે
8 પસંદ કિી શકે િેિ નથી

R4

કેટલી હદે િિે સંિિ કે અસંિિ થાઓ છો …?

R4a

પ્રત્યેક લાઇનિાં એક બોક્સ પિ ટીક કિો.
તવવાહીિ લોકો સાિાન્ય િીિે અતવવાહીિો કિિા સખી હોય છે.

1 દ્રઢપણે સંિિ

R4b

જે લોકોને બાળકો જોઇિા હોય િેઓ લગ્ન કિે છે ..

2 સંિિ

R4c

લગ્નનો ઇિાદો િાખ્યા તવના દંપતિએ સાથે િહેવં યોગ્ય છે.
જો દંપતિ િેિના લગ્નની સિસ્ત્યાઓનો હલ લાવી શકશ િેિ લાગિં ન હોય િો છૂ ટાછે ડા સાિાન્ય િીિે શ્રેષ્ઠ
ઉકેલ છે .

3 સિંિ કે અસંિિ

R4d

N5

4 અસંિિ
5 દ્રઢપણે અસંિિ
8 પસંદ કિી શકાય િેિ નથી

બાળકો તવતવદ પ્રકાિના પરિવાિિાં િોટા થાય છે . નીચેના તનવેદનો સાથે િિે કેટલી હદે સંિિ કે અસંિિ
થાઓ છો?
પ્રત્યેક લાઇનિાં એક બોક્સ પિ ટીક કિો.

5Na
5Nb(N)

બે િાબાપની જે િ જ એક જ િાબાપ બાળકને િોટં કિી શકે છે .
પરુષ-સ્ત્રી દંપતિની જે િ જ સિાન જાતિની સ્ત્રીઓ બાળકને િોટં કિી શકે છે .

1 દ્રઢપણે સંિિ
2 સંિિ

5Nc(N)

સિાન જાતિનં પરુષ દંપતિ પષ-સ્ત્રીના દંપતિની જે િ જ બાળકને િોટં કિી શકે છે .

3 સિંિ કે અસંિિ
4 અસંિિ
5 દ્રઢપણે અસંિિ
8 પસંદ કિી શકાય િેિ નથી

R6

N7

એકંદિે , એક પરિવાિને કેટલા બાળકોહોય િે ઉત્તિ ગણાય?
કૃપા કિીને નીચે લખો.
_____________
કેટલી હદે િિ સંિિ કે અસંિિ થાઓ છો…?
પ્રત્યેક લાઇનિાં એક બોક્સ પિ ટીક કિો.

N7a

TN6e: "સાિાતજક તસ્ત્થતિ "ને કદાચ "સાિાતજક પ્રિષ્ઠા" સાિાતજક દિજ્જા દ્વાિા (પિંિ આર્થથક નહી)
અથવા "પ્રિષ્ઠા" સંભાળી શકાય છે
બાળકોને િોટા થિા જોવા એ જીવનનો િોટો આનંદ છે.

1 દ્રઢપણે સંિિ

N7b

િાબાપની સ્ત્વિંરિા સાથે બાળકોનો હસ્ત્િક્ષેપ અનભવવો.

2 સંિિ

N7c(N)

બાળકો િેિના િાબાપ િાટે નાણાંકીય બોજ છે .

3 સિંિ કે અસંિિ

N7d(N)

િાબાપની એકની પિ કે બન્ને પિ બાળકો ધિાવવાથી િોજગાિી અને કાિકીદીિાં તનયંરણો આવે છે.

4 અસંિિ

N7e(N)

બાળકો ધિાવવાથી લોકોની સિાજિાં સાિાતજક સ્ત્થતિિાં વધાિો થાય છે.

5 દ્રઢપણે અસંિિ

N7f(N)

પખ્િ વયના બાળકો વૃદ્ધ િાબાપ િાટે સહાયનો અગત્યનો સ્ત્રોિ છે .

8 પસંદ કિી શકાય િેિ નથી

N8

તવચાિો કે દંપતિ કે બન્ને પૂણય કાલીન કાિ કિે છે અને હવે નવા બાળકનો જન્િ થાય છે. િેિાંના બેિાંથી
એક બાળકની સંભાળ લેવા િાટે કાિ કિવાનં બંધ કિી દે છે.

N8a
1
2
N8b

શં િિે િાનો છો કે ભિપાઇ િજા ઉપલબ્ધ હોવી જોઇએ ?
હા

(N8b પૂછો અને N9, N10 સાથે ચાલ િાખો)

ના, ભિપાઇ િજા હોવી ન જોઇએ

N 11a પિ જાઓ

જો િેિ હોય િો, કેટલો સિય?
કૃપા કિીને અહીં િતહનાઓની સંખ્યા એન્ટિ કિો.
/
/ િતહનાઓ
TN: “ભિપાઇ િજાઓ”િાં ભિપાઇ પ્રસૂતિ અને ભિપાઇ પેિેન્ટલ િજાનો સિાવેશ થઇ શકે છે .
જો િિે ભિપાઇ િજાની િિફેણિાં હોય િો કૃપા કિીને પ્રશ્નો N9 & N10નો જવાબ આપો. નહીિિ
N11a પિ જાઓ.

N9

અને આ િજાઓ િાટે કોણે ચૂકવણી કિવી જોઇએ?
કૃપા કિીને એક જ બોક્સ પિ ટીક કિો

1
2
3
4
8
N10

TN: “સિકાિ ”નો અથય “િાજ્ય”, “જાહેિ ક્ષેર” થઇ શકે છે ; કેતન્દ્રય અથવા સ્ત્થાતનક સિકાિ બન્નેને આવિી
લેવાયા છે .
સિકાિ
િોજગાિદાિા
સિકાિ અને િોજગાિદાિા બન્ને
અન્ય સ્ત્રોિો
પસંદ કિી શકાય િેિ નથી
હજ પણ કેટલાક દંપતિ તવશે તવચાિીએ િો, જો બન્ને સિાન પ્રકાિના કાિની તસ્ત્થતિિાં હોય અને ભિપાઇ
િજાઓ િાટે હક્કદાિ હોય, િો િાિા અને તપિા વચ્ચે આ ભિપાઇ િજાઓને કેવી િીિેિ વહેંચવી જોઇએ?
TN: “ભિપાઇ િજા”િાં પ્રસૂતિ, ભિપાઇ પેટનીટી અને ભિપાઇ પિેન્ટલ િજાનો સિાવેશ કિી શકાય.
કૃપા કિીને એક જ બોક્સ પિ ટીક કિો

1

િાિાએ સિગ્ર ભિપાઇ િજાઓ લેવી જોઇએ અન તપિાએ ભિપાઇ િજા લેવી જોઇએ નહી.

2

િાિાએ િોટાભાગની ભિપાઇ િજાઓ લેવી જોઇએ અને તપિાએ િેિાંની કેટલીક લેવી જોઇએ.

3

િાિા અને તપિા દિેકે અધી ભિપાઇ િજાઓ લેવી જોઇએ.

4

તપિાએ િોટા ભાગની ભિપાઇ િજાઓ લેવી જોઇએ અને િાિાએ િેિાંની કેટલીક લેવી જોઇએ.

5

તપિાએ સંપૂણય ભિપાઇ િજાઓ લેવી જોઇએ અને િાિાએ કોઇ પણ ભિપાઇ િજા લેવી ન જોઇએ.

8

પસંદ કિી શકાય િેિ નથી.
દિેક િાટે
તવચાિ કે બાળક શાળાએ જવાની ઉંિિનં ન હોય. િિાિા િંિવ્ય પ્રિાણે , િેિના પરિવાિ અને કાિને
ગોઠવવાનો શ્રેષ્ઠ િાગય ક્યો છે ?

N11a

કૃપા કિીને એક જ બોક્સ પિ ટીક કિો
TN: ”શાળાએ જવાની ઉંિિ પહેલા” એટલ કે તનયતિિ /ફિતજયાિ શાળાની ઉંિિની નીચે .
1

િાિા ઘિે િહે છે અને તપિા પૂણયકાલીન કાિ કિે છે.

2

િાિા અશંિઃકાલીન કાિ કિે છે અને તપિા પૂણયકાલીન કાિ કિે છે .

3

િાિા અને તપિા બન્ને પૂણયકાલીન કાિ કિે છે.

4

િાિા અને તપિા બન્ને અંશિઃકાલીન કાિ કિે છે.

5

તપિા અંશિઃકાલીન કાિ કિે છે અને િાિા પૂણયકાલીન કાિ કિે છે .

6

તપિા ઘિે િહે છે અને િાિા પૂણયકાલીન કાિ કિે છે.

8

પસંદ કિી શકાય િેિ નથી

N11b

અને, િિાિા િંિવ્ય પ્રિાણે આિાંનો ક્યો તવકલ્પ ઓછો ઇચ્છનીય િહેશે ?
કૃપા કિીને એક જ બોક્સ પિ ટીક કિો

1

િાિા ઘિે િહે અને તપિા પૂણયકાલીન કાિ કિે.

2

િાિા અંશિઃકાલીન કાિ કિે અને તપિા પૂણયકાલીન કાિ કિે.

3

િાિા અને તપિા પૂણયકાલીન કાિ કિે.

4

િાિા અને તપિા બન્ને અંશિઃકાલીન કાિ કિે.

5

તપિા અંશિઃકાલીન કાિ કિે અને િાિા પૂણયકાલીન કાિ કિે.

6

તપિા ઘિે િહે અને િાિા પૂણયકાલીન કાિ કિે.

8

પસંદ કિી શકાય િેિ નથી

N12

શાળાએ નહી જિા બાળકો િાટે બાળસંભાળ િાટે લોકો તવતવધ પ્રકાિના િંિવ્યો ધિાવે છે. બાલસંભાળ
િખ્યત્વે પૂિી પાડવી જોઇએ િેના તવશે િિે શં િાનો છો?
કૃપા કિીને એક જ બોક્સ પિ ટીક કિો
TN:“સિકાિ ”નો અથય “િાજ્ય”, “જાહેિ ક્ષેર” પણ થાય છે ; કેતન્દ્રય અથવા સ્ત્થાતનક સિકાિ બન્નેનો સિાવેશ
થાય છે ."
TN:''શાળાએ નહી જિા”નો અથય થાય છે તનયતિિ /ફિતજયાિ શાળાની ઉંિિની નીચે ."

1
2
3

પરિવાિના સભ્યો
સિકાિી એજન્સીઓ
તબન નફકાિક સંસ્ત્થાઓ (ઉદા. સખાવિી સંસ્ત્થાઓ, ચચીસ/ધાર્થિક સંસ્ત્થાનો)

4

બાળસંભાળ પૂિી પાડિા ખાનગી પ્રોવાઇડિો (દા. ખાનગી ઘોરડયાઘિો, દા.િ. પ્રાઈવેટ ક્રેશ, આયા, બેબીસીટિ)

5
8

િોજગાિદાિાઓ
પસંદ કિી શકાય િેિ નથી

N13

શાળાની ઉંિિ પહેલા બાળકો િાટે બાળસંભાળના ખચયિાં િખ્યત્વે શેનો સિાવેશ થવો જોઇએ િેના તવશે
િિે સં િાનો છો?
કૃપા કિીને એક જ બોક્સ પિ ટીક કિો
TN:“સિકાિ ”નો અથય “િાજ્ય”, “જાહેિ ક્ષેર” પણ થાય છે ; કેતન્દ્રય અથવા સ્ત્થાતનક સિકાિ બન્નેનો સિાવેશ
થાય છે ."
TN:''શાળાએ નહી જિા”નો અથય થાય છે તનયતિિ /ફિતજયાિ શાળાની ઉંિિની નીચે ."

1
2
3
8
N14

પરિવાિ
સિકાિી/જાહેિ ભંડોળો
િોજગાિદાિાઓ
પસંદ કિી શકાય િેિ નથી
પોિાના દૈતનક જીવનિાં કેટલીક સહાયની જરૂિ હોય છે િેવા વૃદ્ધો તવશે તવચાિીએ િો, આ પ્રકાિની
સહાયો કિીયાણાની ખિીદી, ઘિની શફાઇ કિવી, વસ્ત્રો ધોવ વગેિે છે . આ સહાય િખ્યત્વ કોણે પૂિી પાડવી
જોઇએ િેવં િિે િાનો છો?
કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો
TN:“સિકાિ ”નો અથય “િાજ્ય”, “જાહેિ ક્ષેર” પણ થાય છે ; કેતન્દ્રય અથવા સ્ત્થાતનક સિકાિ બન્નેનો સિાવેશ
થાય છે ."

1
2
3
4
8
N15

પરિવાિના સભ્યો
સિકાિી એજન્સીઓ
તબન-નફાકાિક સંસ્ત્થાઓ (ઉદા. સખાવિી સંસ્ત્થાઓ, ચચીસ/ધાર્થિક સંસ્ત્થાનો
આ પ્રકાિની સેવા પૂિી પાડિા ખાનગી પ્રોવાઇડિો
પસંદ કિી શકાય િેિ નથી
અને આ વૃદ્ધ લોકોને સહાયનો ખચયિખ્યત્વે કોણે આવિી લેવો જોઇએ એના તવશ િિે શ િાનો છો?
કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો
TN: “જાહેિ ભંડોળો”િાં દિેક ફિતજયાિ સાિાતજક વીિાઓનો સિાવેશ થાય છે .

1

વૃદ્ધોએ િેિની જાિે અથવા િેિના પરિવાિે

2

જાહેિ/જાહેિ ભંડોળો

8

પસંદ કિી શકાય િેિ નથી
હવે િિાિી પોિાની પરિતસ્ત્થતિ તવશે તવચાિો :

R16a

N16b

R17a

N17b

R18
1
2
3
4
5
R19

સિેિાશ િીિે , િિે સપ્િાહના કેલટા કલાકો િિે ઘિગથ્થ કાિિાં તવિાવો છો, બાળસંભાળ અને આિાિના
સિયની પ્રવૃતત્તઓ તસવાય ? ("દૈતનક" કહી શકાય નહી અને િેને 7/6/5 વડે ગણો )
/
/ કલાકો
સિેિાશ િીિે િિે િિાિા પરિવાિના સભ્યો પાછળ સપ્િાહના કેટલા કલાક તવિાવો છો (ઉદા. બાળકો,
વૃદ્ધો, િાંદા અથવા તવકલાંગા સભ્યો)?
/
/ કલાકો
હાલિાં જો િિે િિાિી પત્ની અથવા ભાગીદાિ સાથે િહેિા હોય િો નીિેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.
નહીિિ પ્રશ્ન R 23 પિ જાઓ)
અન િિાિા પત્ની /ભાગીદાિનં શં?
સિેિાશ િીિે , બાળ સંભાળ અને આિાિના સિયની પ્રવૃતત્તઓ તસવાય સપ્િાહિાં કેટલા કલાકો િે/િેણી
ઘિગથ્થ કાિિાં તવિાવે છે ?
/
/ કલાકો
સિેિાશ િીિે , સપ્િાહિાં કેટલા કલાકો િે /િેણી પરિવાિના સભ્યોની સંભાળ લેવાિાં તવિાવે છે (ઉદા.
બાળકો, વૃદ્ધો, પરિવાિના િાંદા અથવા તવકલાંગ પરિવાિના સભ્યો)?
/
/ કલાકો
િિે કે બન્ને જે આવક િેળવો છો િેિાંથી િિે અને િિાિા પત્ની કેવી િીિે સંચાલન કિો છો? કૃપા કિીને
સૌથી નજીકન હોય િે તવકલ્પ પસંદ કિો.
કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો
હં બધા જ નાણાની વ્યવસ્ત્થા કરું છં અને િાિી પત્ની/ભાગીદાિના તહસ્ત્સાના આપં છં.
િાિી પત્ની/ભાગીદાિબધા જ નાણાંની વ્યવસ્ત્થા કિે છે અને િાિો તહસ્ત્સો િને આપે છે
અિે બધા જ નાણાં ઉપાડીએ છીએ અને જરૂિી બહાિ કાઢીએ છીએ
અિે થોડા નાણાં ઉપાડીએ છીએ અને બાકીના અલગ િાખીએ છીએ
અિે અિાિા બધા જ નાણા અલગ િાખીએ છીએ
િિાિા ઘિિાં નીચેનાિાંથી કઇ ચીજો કોણ કિે છે ...?
કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો

R19a
R19b
R19c
R19d
R19e
R19f

કપડા ધએ છે
ઘિની આસપાસ નાની િિમ્િિ કિે છે
પરિવાિના િાંદા વ્યતક્િનીસંભાળ લે છે
કરિયાણાની ખિીદી
ઘિની સફાઇ કિે છે
ખાવાનં િૈયાિ કિે છે

1
2
3
4
5
6
8

હંિેશા હં
સાિાન્યિીિે હં
સિાન કે બન્ને સાથે
સાિાન્ય િીિે િાિી પત્ની/ભાગીદાિ
હંિેશા િાિી પત્ની/ભાગીદાિ
રીજી વ્યતક્િ દ્વાિા કિવાિાં આવે છે
પસંદ કિી શકે િેિ નથી

R20

નીચેનાિાથી ક્ય િિાિી અને િિાિી પત્ની/ભાગીદાિ વચ્ચે ઘિગથ્થ કાિની વહેંચણીિાં શ્રેષ્ઠ િીિે લાગ પડે
છે ?

1

કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો
TN: “વાજબી ફાળો”નો અથય થાય છે રિસ્ત્પોન્ડન્ટ િાને છે કે િે યોગ્ય ફાળો છે .
હં ઘિગથ્થ કાિિાં િાિા વાજબી ફાળા કિિા વધ કરું છં

2

ઘિગથ્થ કાિિાં િાિા વાજબી ફાળા કિિા થોડં વધ કરું છં

3

હં ઘિગથ્થ કાિિાં િાિા વાજબી ફાળાિાથી થોડં કરુ છ

4

હં ઘિગથ્થ કાિિાં િાિા વાજબી ફાળા કિિા થોડં ઓછં કરુ છ

5

હં ઘિગથ્થં કાિિાં િાિા વાજબી ફાળા કિિા ઘણુ ઓછ કરું છં

R21

જ્યાિે િિે અન િિાિા પત્ની/ભાગીદાિ જ્યાિે તવભાતજિ સપ્િાહની કાિગીિીઓ તવશ પસંદ કિવાના
તનણયયો કિો છો ત્યાિે આખિી તનણયય કોનો હોય છે ?
કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો

1

િોટે ભાગે િાિો

2

િોટે ભાગે િાિી પત્ની/ભાગીદાિનો

3

કેટલીકવાિ િાિો/કેટલીકવાિ િાિી પત્ની/ભાગીદાિનો

4

અિે સાથે િળીને નક્કી કિીએ છીએ

5

અન્ય કંઇક

R22

આવકના િિાિ સ્ત્રોિોને ધ્યાનિાં લેિા િિાિી અને િિાિી પત્ની/ભાગીદાિ વચ્ચે કોની વધ આવક છે?
કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો

1
2
3
4
5
6
7
8

R23

િાિી પત્ની/ભાગીદાિની આવક નથી
િાિી વધ આવક છે
િાિે વધ આવક છે
અિાિી લગભગ સિાન આવક છે
િાિી પત્ની/ભાગીદાિ વધ આવક ધિાવે છે
િાિી પત્ની/પત્ની વધ આવક ધિાવે છે
િાિી કોઇ આવક નથી
ખ્યાલ નથી
દિેક િાટે
પ્રત્યેક લાઇનના એક બોક્સ પિ ટીક કિો.
નીચેનાિાંથી છે લ્લા રણ િતહનાિાં નીચેનાિાથી ક્યં કેટલીવાિ બન્ય છે ?

R23a

િોજીન્દા કિવાના જરૂિી કાિો િાટે હં કાિથી ઘિે ખૂબ થાકીને આવં છં .

R23c

િાિી જોબિાં નોધપાર સિય પસાિ કિિો હોવથી િાિા પરિવાિી જવાબદાિીઓ પૂણયકિવાનં િાિા િાટે
િશ્કેલ છે .
િે િાિા ઘિનં કાિ કયું હોવાથી િાિા કાિે ઘણો જ થાકીને આવ્યો છં .

R23d

િાિા પરિવાિની જવાબદાિીઓને કાિણે િે કાિ પિ ધ્યાન કેતન્દ્રિ કિવાનં ઘણું િશ્કેલ અનભવ્યં છે.

R23b

1 કાિિાં ઘણી વખિ
2 િતહનાિાં કેટલીકવાિ
3 એક કે બે વખિ
4 ક્યાિેય નહી
0 લાગ પડિં નથી/ જોબ નથી

R24

જો િિે િિાિી તજદગીને સાિાન્ય િીિે ધ્યાનિાં લો િો, એકંદિે િિે કેટલા સખી અને કેટલા નાખશ છો
િેિ િિે કહેશો?
કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો

1

સંપૂણયપણે સખી

5

વાજબી નાખંશ

2

અત્યંિ સખી

6

ભાિે નાખશ

3

વાજબી િીિે સખી

7

ભાિે નાખશ

4

સખી કે નાખશ નહી

8

પસંદ કિી શકે િેિ નથી

R25

દિેક ચીજો ધ્યાનિાં લીધી છે , િિે િિાિી (િખ્ય) જોબ સાથે કેટલા સંિષ્ટ કિો?
કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો

1

સંપૂણયપણે સખી

6

ભાિે અસંિોષ

2

અત્યંિ સંિોષ

7

સંપૂણય અસંિોષ

3

વાજબી િીિે સંિોષ

8

પસંદ કિી શકે િેિ નથી

4

સંિોષ નહી કે અસંિોષ

0

લાગ પડિં નથી

5

વાજબી િીિે અસંિોષ

R26

આ દિેક બાબાિો તવચાિી છે , િિે િિાિી પિવાિના જીવનથી કેટલો સંિોષ છે ?
કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો

1

સંપૂણયપણે સંિોષ

5

પરિવાિિાં અસંિોષ

2

અત્યંિ સંિોષ

6

ભાિે અસંિોષ

3

વાજબી િીિે સંિોષ

7

સંપૂણય અસંિોષ

4

સંિોષ નહી કે અસંિોષ

8

પસંદ કિી શકે િેિ નથી

N27

સાિાન્ય િીિે , િિે કહેશો કે િિારું આિોગ્ય ...
કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો

1

શ્રેષ્ઠ

4

વાજબી

2

અત્યંિ સારુ

5

નબળં

3

સારુ

8

પસંદ કિી શકે િેિ નથી

R28

િિાિા જન્િ પછી અને િિે 14 વષયના હિા િેની પહેલા શં િિાિી િાિા એક વષયના લાંબા ગાળા સધી
વેિન િાટે કાય કાિ કિિી આવી છે?
કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો

1
2
8

હા, િેણી વેિન િાટે કિ કિિી હિી
ના
ખબિ નથી
કૃપા કિીને િિે કાયિ િાટે બાળક િહ્યા હોય િો આ જવાબ આપો. નહી િો R 32 પિ જાઓ.

R29

શં િિે ઘિની બહાિ પૂણયકાલીન , અંસિઃકાલીન અથવા ક્યાિેય નહી એવં કાિ કયું હિ…
પ્રત્યેક લાઇન પિ કૃપા કિીને ટીક કિો

R29a

જ્યાિે બાળક શાળાની ઉંિિ કિિા નાન હિ?
ં

R29b

સૌથી નાના બાળકે શાળાનો પ્રાિંભ કયો હિો િે પછી?

R30

1
2

પૂણયકાલીન કાિ
અંશિઃકાલીન કાિ

3
8

ઘિે િહે છે
લાગ પડિં નથી

1
2

પૂણયકાલીન કાિ
અંશિઃકાલીન કાિ

3
8

ઘિે િહે છે
લાગ પડિં નથી

િિાિી પત્ની/ભાગીદાિનં અિક સિયે શ-શ િે અથવા િેણી ઘિની બહાિ પૂણયકાલીન , અંશિઃકાલીન અથવા
ક્યાિેય નહી કાિ કિિા હિા…?
કૃપા કિીને પ્રત્યેક લાઇન પિ ટીક કિો.

R30a

જ્યાિે બાળક શાળાની ઉંિિ કિિા નાન હિ?

R30b

સૌથી નાના બાળકે શાળાનો પ્રાિંભ કયાય બાદ ?

R31

બાળકોને કેવી િીિે િોટા કિવા િે તવશે સાિાન્ય િીિે કોઇ તનણયય કિે છે /કિિં હિં?

1

કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો
િોટે ભાગે હ

2

િોટે ભાગે િાિી પત્ની/ભાગીદાિ

3

કેટલીકવાિ હં/કેટલીકવાિ િાિી પત્ની/ભાગીદાિ

4

અિે સાથે િળીને/એકી સાથે નક્કી કિીએ છીએ

5

કોઇ બીજ

8

લાગ પડિં નથી
વસ્ત્િીતવષયક
“રિસ્ત્પોન્ડન્ટની જાતિ”

BVQ_01.

સેક્સ, શં િિે …
1 પરુષ
2 સ્ત્રી
“રિસ્ત્પોન્ડન્ટની ઉંિિ”

BVQ_02

િિે ક્યાિે જન્મ્યા હિા? (કૃપા કિીને િિારું જન્િ વષય લખો (વષય િાટે ચાંિ આંકડાનો ઉપયોગ કિો).
……………/………………/………………/…………………..
“તશક્ષણ I: શાળાના વષો”
પ્રાથતિક અને સેકંડિી શાળા, યતનવર્થસટી અને અન્ય સેકંડિી પછીના અને પૂણયકાલીન વ્યાવસાતયક િાલીિ
સહીિ, પિંિ પનિાવિીિ વષોનો સિાવેશ થિો નથી. જો િિે હાલિાં ભણિા હોય િો, અત્યાિ સધીિાં
િિે કેટલાવષો પૂિા કયાય િે ગણો.

BVQ_03.

કેટલા વષો (સંપૂણયકાલીન સિકક્ષ) ઔપચાિીક તશક્ષણિાં િહ્યા હિા?
પ્રાથતિક અને સેકંડિી શાળા, યતનવર્થસટી અને અન્ય સેકંડિી પછીના અને પૂણયકાલીન વ્યાવસાતયક િાલીિ
સહીિ, પિંિ પનિાવિીિ વષોનો સિાવેશ થિો નથી. જો િિે હાલિાં ભણિા હોય િો, અત્યાિ સધીિાં
િિે કેટલાવષો પૂિા કયાય િે ગણો.
કૃપા કિીને વષોની સંખ્યા નાખો……………………………………………………….
0 િારું ઔપચાિીક ભણિિ ન હિં
“દેશ આધારિિ સૌથી વધ પૂણય કિેલ તશક્ષણની રડગ્રી”

BVQ_04

િિે હાંસલ કિેલ સૌથી વધ તશક્ષણનં સ્ત્િિ ક્યં છે?
1 તબન ઔપચાિીક તશક્ષણ (વાંચી અને લખી શકે છે )

5 સ્ત્નાિક સધી

2 પ્રાથતિક શાળા સધી

6 અનસ્ત્િાનક સધી

3 હાઉ સ્ત્કલ સધી

7 વ્યાવસાતયક

4 હાયિ સેકંડિી

0 અસાક્ષિ (લખી કે વાંચી શકે િેિ નથી)

"હાલિાં , અગાઉ અથવા ક્યાિેય ભિપાઇ કાિિાં નહી"
કાિનો અિાિી દ્રતષ્ટએ આવક ઉપાજય ન કાિ કિવં િે છે , જે િ કે નોકિીયાિ , સ્ત્વિોજગાિ િિીકે અથવા
િિાિા પોિાના પરિવાિ કાિોબાિિાં કાિ કિવં , સપ્િાહિાં ઓછાિાં ઓછા એક વાિ. હંગાિી
િાંદગી /પેિન્ટલ િજા/વકેશન/ હડિાલ વગેિેને કાિણે જો િિે હંગાિી ધોિણે વેિન િાટે કાિ કિિા ન હોય.
કૃપા કિીને િિાિા કાિની સાિાન્ય તસ્ત્થતિ દશાયવો .

શં િિે હાલિાં વેિન િાટે કાિ કિો છો, ભૂિકાળિાં વેિન િાટે કાિ કયું હિં, અથવા કાિ િાટે ક્યાિેય
ચૂકવણી કિાઇ નથી?

BVQ_05

કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો
1 હં હાલિાં ભિપાઇ કાિિાં છં (કૃપા કિીને BVQ_06 સાથે ચાલ િાખો)
2

હં હાલિાં ભિપાઇ કાિિાં નથી પિંિ િે ભૂિકાળિા ભિપાઇ કાિ કયું હિં (કૃપા કિીને BVQ_07 સાિે ચાલ
િાખો)

3

િાિી પાસે ક્યાિે ભિપાઇ કાિ ન હિં (કૃપા કિીને
BVQ_14 સાથે ચાલ િાખો)

સપ્િાહિાં કાિ કિેલ કલાકો
ઓવિટાઇિ સતહિ સપ્િાહિાં સિાન્ય િીિે િિે સિેિાશ કેટલા કલાકો કાિ કિો છો? (જો િિે એક કિિા
વધ િોજગાિદાિા સાથે કાિ કિિા હોય અથવા જો િિે બન્ને નોકિીયાિ હોય િો કૃપા કિીને િિે જે કિો
છો િે કાિના કલ કલાકો ગણો.) (શં િિે "દિિોજ" પૂછો શકો અને િેને 7/6/5 વડે ગણો )

BVQ_06
કૃપા કિીને લખો.

સિેિાશ િીિે, હં ……………………… સપ્િાહિાં ઓવિટાઇિ સતહિ કલાકો કાિ કરું છં.
"િોજગાિી સબંધ "
(જો િિે એક કિિા વધ િોજગાિદાિાઓ સાથે કાિ કિિા હોય, અથવા જો િિે બન્ને નોકિીયાિ હોય અને
સ્ત્વિોજગાિ હોય િો કૃપા કિીને િિાિી િખ્ય જોબ દશાયવો. જો િિે તનવૃત્ત હોય અથવા હાલિાં કાિ કિિા
ન હોય િો, કૃપા કિીને છે લ્લી િખ્ય જોબ દશાયવો .)
BVQ_07

શં િિે નોકિીયાિ , સ્ત્વિજગાિ અથવા િિાિા પોિાના પરિવાિના કાિોબાિ િાટે કાિ કિો છો/હિા?
(TN: દેશ આધારિિ શબ્દો જે િ કે ‘વેિન નોકિીયાિ ’ અથવા ‘વેિન કાિદાિ ’નો ઉપયોગ કિી શકાય, જે થી
"નોકિીયાિ "નો અિથ સ્ત્પષ્ટ કિી શકાય. સ્ત્વ-િોજગાિિાં શબ્દો જે િ કે ‘ફ્રીલાન્સસય ’, ’સ્ત્વિંર વ્યાવસાતયક ’,
અને અન્ય રિસ્ત્પોન્ડન્ટો પોિાની કાિ કિિા હો િે..)
કૃપા કિીને ફક્િ એક બોક્સ પિ ટીક કિો.
િોજગાિદાિાઓ સાથે સ્ત્વિોજગાિ (કૃપા કિીને
BVQ_08 સાથે ચાલ િાખો)

1 નોકિીયાિ

3

2 નોકિીયાિ ન હોય િેવો સ્ત્વ-િોજગાિ

4 પોિાના પરિવાિના કાિોબાિિાં કાિ કિે છે

"સ્ત્વ-િોજગાિી : કેટલા કિયચાિીઓ "
િિાિી જાિને ગણ્યા તવના કેટલા કિયચાિીઓ િિે /િિાિી પાસે હિા? (BVQ_07 િાં તવકલ્પ 3 અપાવ્યો
હોય િેવા જ)

BVQ_08

કૃપા કિીને લખો
……………………….. કિયચાિીઓ
"અન્ય કિયચાિીઓનં તનિીક્ષણ "
BVQ_09

શં િિે અન્ય કિયચાિીઓનં તનિીક્ષણ કિો છો/કિિા હિા?
(TN: તનિીક્ષણને દેખિેખ અને અન્યોના કાિ િાટે જવાબદાિ હોવાની િીિેની આગેવાની કાયય િિીકે
સિજવાનં િહેશે .)
કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો
1 હા (કૃપા કિીને BVQ_10ની સાથે ચાલ િાખો)
2 ના
"તનિીક્ષણ કિેલ અન્ય કિાયિીઓની સંખ્યા "

BVQ_10

િિે કેટલા કિયચાિીઓનં તનિીક્ષણ કિો છો/કિિા હિા?
કૃપા કિીને લખો.
……………………….. કિયચાિીઓ.
"સંસ્ત્થાનો પ્રકાિ , નફાકાિક /તબન નફાકિક "

BVQ_11

િિે નફાકાિક અથવા તબનનફાકિક સંસ્ત્થા કાિ કિો છો/કિિા હિા?
(TN: જો જરૂિ હોય િો, િિાિ દેશના ખાસ ઉદાહિણો આપીને નફાકાિક અથવા તબનનફાકિકની સ્ત્પષ્િા
કિો.)
કૃપા કિીને ફક્િ એક જ બોક્સ પિ ટીક કિો.
1 હં નફાકાિક સંસ્ત્થા િાટે કાિ કરું છં
2 હં તબન-નફાકાિક સંસ્ત્થા િાટે કાિ કરું છં
"સંસ્ત્થાનો પ્રકાિ , જાહેિ /ખાનગી "
શં િિે ખાનગી અથવા જાહેિ િોજગાિદાિા સાથે કાિ કિો છો?કિિા હિા?

BVQ_12

(TN: જો જરૂિ હોય િો, િિાિ દેશના ખાસ ઉદાહિણો આપીને નફાકાિક અથવા તબનનફાકિકની સ્ત્પષ્િા
કિો.)
કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો
1 જાહેિ િોજગાિદાિા
2 ખાનગી િોજગાિદાિા
“વ્યવસાય ISCO 1988”
BVQ_13a

િિાિો વ્યસાય શં છે /હિો – એટલે કે િખ્ય જોબનં નાિ કે તશષયક નાિ શં હિં ? (કૃપા કિીને લખો અને
શક્ય હોય એટલી િીિે વણયવો.)
િાિો વ્યવસાય છે /હિો………………………..

BVQ_13b

િિાિી િખ્ય જોબાિાં , િોટે ભાગે ક્યા પ્રકાિની પ્રવૃતત્ત િિે કિો છો /કિિા હિા?(કડપા કિીને લખો અને
શક્ય એટલી િીિે વણયવો.)
કૃપા કિીને અહીં લખો ………………………………………

િિે જે ના િાટે કાિ કિો છો? કયું હિં િે કંપની/સંસ્ત્થા િખ્યત્વે શં બનાવે છે અથાવ કિે છે – એટલે કે ક્યા
BVQ_13c પ્રકાિનં ઉત્પાદન /કાયય િિાિા કાયયસ્ત્થળે કિો છો/કિિા હિા? (કૃપા કિીને લખો અને શક્ય હોય એટલી િીિે
વણયવો.)
કૃપા કિીને અહી લખો ………………………………………
"િખ્ય દિજ્જો"
BVQ_14

નીચેનાિાંથ ક્યં િિાિી પ્રવિયિાન તસ્ત્થતિને શ્રેષ્ઠ િીિે વણયવે છે?
જો િે હંગાિી િાંદગી /પેિન્ટલ િજા/હડિાલને કાિણે હંગાિી ધોિણે કાિ કિિા ન હોય િો, કૃપા કિીને
િિાિી સાિાન્ય કાિની તસ્ત્થતિનો ઉલ્લેખ કિો.
કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો.
1 ભિપાઇ કાિિાં (એક કિયચાિી િિીકે, સ્ત્વિોજગાિ િિીકે અથવા િિાિા પોિાના પરિવાિના કાિોબાિ િાટે કાિ)

6 તનવૃત્ત

2 બેિોજગાિ અને જોબની શોધ કરું છં

7

3 તશક્ષણિા (િોજગાિદાિા દ્વાિા ચૂકવણી થિી નથી), શાળાિાં/તવદ્યાથી વેકેશન ન હોય િો પણ

ઘિકાિ કિે છં , ઘિ, બાળકો અન્ય વ્યતક્િઓની સંભાળ
િાખે છે .
9 અન્ય

4 એપ્રેન્ટીસ કે િાલીિાથી
5 કાયિી િાંદગી અથવા તવકલાંગ
“તસ્ત્થિ ભાગીદાિીિાં િહેિા”
BVQ_15

શં િિે પત્ની અથવા તસ્ત્થિ ભાગીદાિ ધિાવો છો અને જો હા હોય િો થોડા ઘિકાિિાં ફાળો આપો છો?
(TN: દશ આધારિિ શબ્દો જે િ કે ‘સાિાન્ય કાયદેસિની પત્ની’ (GB), નો અહીં "તસ્ત્થિ ભાગીદાિ "નો
અથય સ્ત્પષ્ટ કિવા િાટે અહીં ઉપયોગ કિી શકાય”.)
કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો
1

હા, િાિે પત્ની?ભાગીદાિ છે િ અને અિે કેટલંક ઘિકાિ વહેંચીએ છીએ (કૃપા કિીને BVQ_16 સાથે ચાલ
િાખો)

2

હા, િાિે પત્ની/ભાગીદાિ છે , પિંિ અિે સિાન ઘિકાિની વહેંચણી કિિા નથી (કૃપા કિીને BVQ_16ની સાથે
ચાલ િાખો )

R32

3

ના, િાિી પત્ની/ભાગીદાિ નથી (કૃપા કિીને
BVQ_22સાથે ચાલ િાખો)

(જો પત્ની સતહિ તસ્ત્થિ ભાગીદાિ હોય િો) િિાિી પત્ની/બાગીદાિનં પ્રવિયિાન તશક્ષણ શં છે ?
1 ઔપચાિીક તશક્ષણ નથી (વાંચી લખી શકે છે )

5 સ્ત્નાિક સધી

2 પ્રાથતિક સ્ત્િિ સધી

6 અનસ્ત્િાનક સધી

3 હાઇ સ્ત્કલ સધી

7 વ્યાવસાતયક

4 હાયિ સેકંડિી

0 અસાક્ષિ (લખી કે વાંચી શકે િેિ નથી)

N33

િિાિી પત્ની/ભાગીદાિનો જન્િ ક્યાિે થયો હિો? (તસ્ત્થિ ભાગીદાિ હોય િો-પત્ની સતહિ )

N34

………………….
પ્રવિયિાન સંબંધનો સિયગાળો : (જો તસ્ત્થિ ભાગીદાિ હોય િો- પત્ની સતહિ )
કેટલા સિયથી િિાિી પત્ની/તસ્ત્થિ ભાગીદાિ સાથે િહો છો?
…………….વષો
"પત્ની, ભાગીદાિઃ હાલિાં , અગાઉ અથવા ક્યાિે ભિપાઇ કાિિાં નહી"
કાિનો અિાિી દ્રતષ્ટએ આવક ઉપાજય ન કાિ કિવં િે છે , જે િ કે નોકિીયાિ , સ્ત્વિોજગાિ િિીકે અથવા
િિાિા પોિાના પરિવાિ કાિોબાિિાં કાિ કિવં , સપ્િાહિાં ઓછાિાં ઓછા એક વાિ. હંગાિી
િાંદગી /પેિન્ટલ િજા/વકેશન/ હડિાલ વગેિેને કાિણે જો િિે હંગાિી ધોિણે વેિન િાટે કાિ કિિા ન હોય.
કૃપા કિીને િિાિા કાિની સાિાન્ય તસ્ત્થતિ દશાયવો .
શં િિાિી પત્ની/ભાગીદાિ હાલિાં વેિન િાટે કાિ કિો છો, ભૂિકાળાિાં વેિન િાટે કાિ કયું હિં , અથવા
િે/િેણીને કાિ િાટે ક્યાિેય ચૂકવણી કિાઇ નથી?

BVQ_16

કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો.
1 િે/િેણી હાલિાં ભિપાઇ કાિિાં છં (કૃપા કિીને BVQ_17 સાથે ચાલ િાખો)
2

િે/િેણીએ ભિપાઇ કાિિાં નથી પિંિ િે ભૂિકાળિા ભિપાઇ કાિ કયું હિં (કૃપા કિીને BVQ_18 સાથે ચાલ
િાખો)
“પત્ની, ભાગીદાિઃ સપ્િાહિાં કાિ કિેલ કલાકો ”

BVQ_17

િિાિી પત્ની/ભાગીદાિ સાિાન્ય સપ્િાહિાં ઓવિ ટાઇિ સહીિ, ભિપાઇ િાટે કેટલા કલાક કાિ કિે છે ?
(જો િે / િેણી એક કિયચાિી કિિાં વધાિે િાટે કાયય કિે છે, અથવા જો િે/ િેણી બંને કાયયકિ અને સ્ત્વ કાયયકિ છે િો િહેિબાની કિીને િે/ િેણીનાં કાિના કલાકની કલ સંખ્યા ગણો.) ("િોજ" પછી શકાય છે અને
િેને 7/6/5 વડે ગણી શકાય છે . )

િહેિબાની કિી િેિાં લખો
સિેિાશ , િે/િેણી સપ્િાહ દીઠ ……………………… કલાકો કાયય કિે છે , ઓવિ ટાઇિ સહીિ.
"પત્ની , ભાગીદાિ : િોજગાિ સંબંધ "

3

િેની/િેણી પાસે ક્યાિેય ભિપાઇ કાિ નથી(કૃપા કિીન
BVQ_21સાથે ચાલ િાખો)

જો િે /િેણી એક કિિાં વધ કિાયચાિીઓ િાટે કાયય કિે છે, અથવા િે/િેણી કિયચાિી છે અને સ્ત્વ-કિયચાિી છે ,
િહેિબાની કિીને િે/િેણીનં િખ્ય કાયય દશાયવો. જો િે/િેણી તનવૃિ છે અથવા હાલિાં કાિ કિિાં નથી,
િહેિબાની કિીને િે /િેણીનો િખ્ય િોજગાિ જણાવો .

શ િિાિા પત્ની /ભાગીદાિ િે/િેણીનો પોિાનાં પરિવાિનો ધંધા િાટે કાયય કિી િહ્યાં છે અથવા સ્ત્વકિયચાિી
છે , કે પત્ની/ભાગીદાિ છે /હિાં ?

BVQ_18

(TN: 'વેિન કિયચાિી ' અથવા ' વેિન કિયચાિી ' જે વા કંટ્રી- સ્ત્પેતસરફક ટિયનો અહી "કિયચાિી " નો અથય સ્ત્પષ્ટ
કિવા િાટે ઉપયોગો કિી શકાય છે .)
કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો
1 એક કિયચાિી

3 કિયચાિીઓ સાથે સ્ત્વ િોજગાિી

2 કિયચાિીઓ તસવાય સ્ત્વ િોજગાિી

4 િે/િેણી પોિાના પરિવાિનાં ધંધા િાટે કાયય કિી િહ્યા છે.

"પત્ની, ભાગીદાિ : અન્ય કિયચાિીઓનં તનરિક્ષણ "
BVQ_19

શ િિાિી પત્ની / ભાગીદાિ અન્ય કિયચાિીઓનં તનરિક્ષણ કિે છે ?
(TN: તનરિક્ષણને તનયંરણનાં નેિૃત્વ કાયય અને અન્યનાં કાયય િાટે જવાબદાિ બને છે. )
કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો
1 હા
2 ના
“પત્ની, ભાગીદાિ : વ્યવસાય ISCO 1988”

BVQ_20a

િિાિા પત્ની / ભાગીદાિનો વ્યવસાય શ છે / હિો - એટલે કે િે / િેણીનાં િખ્ય િોજગાિન શીષયક અથવા
નાિં શ છે / હિં ? (િહેિબાની કિીને િેિાં લખો અને બને િેટલ સ્ત્પષ્ટ દશાયવો.)
િેનો/િેણીનો વ્યવસાય છે /હિો…………………………

BVQ_20b

િે/િેણીનો િખ્ય િોજગાિ , િે/િેણીની િોટાભાગનાં સિયની પ્રવૃતિઓ કેવા પ્રકાિની છે / હિી?
(િહેિબાની કિીને િેિાં લખો અને બને િેટલ સ્ત્પષ્ટ દશાયવો.)
િહેિબાની કિીને અહી લખો ………………………………………

BVQ_20c

િે/િેણી પેઢી/સંસ્ત્થા બનાવા િાટે શં કાયય કિે છે / કિિાં હિાં . એટલેકે , િે/િેણીનાં કાયયસ્ત્થળે કેવા પ્રકાિનં
ઉત્પાદન/કાયય કિે છે /કિિ હિા? (િહેિબાની કિીને િેિાં લખો અને બને િેટલ સ્ત્પષ્ટ દશાયવો.
િહેિબાની કિીને અહી લખો ………………………………………
"પત્ની, ભાગીદાિ : િખ્ય દિજ્જો"

BVQ_21

િિાિી પત્નીનાં / ભાગીદાિનાં ચાલ દિજ્જાને નીચેનાિાંથી કય શ્રેષ્ઠ િીિે દશાયવે છે ?જો િે /િેણી હાલિાં
તબિાિી / પેિેન્ટિ િજા/ વેકેશન/ હડિાલ વગેિેને કાિણે હાલિાં નોકિી નથી કિી િહ્યા. િો િે/િેણીની
સાિાન્ય કાયય દિજ્જો દશાયવો.
કૃપા કિીને ફક્િ બોક્સ પિ ટીક કિો
1 વેિન કાયયિાં (િે/િેણી પોિાનાં પરિવાિનાં ધંધા િાટે કિયચાિી, સ્ત્વકિયચાિી િિીકે કાયય કિી િહ્યા છે . )

6 તનવૃિ
ઘિકાિ કિી િહ્યા છે , ઘિ,બાળકો અથા અન્ય વ્યતક્િનં
7
ધ્યાન િાખી િહ્યા છે
9 અન્ય

2 બે િોજગાિ છે અને નોકિી શોધી િહ્યા છે .
3 તશક્ષણિાં (કિયચાિી દ્વાિા ચકવવા િાટે નથી),વેકેશનિાં પણ સ્ત્કલ/ તવદ્યાથી/તશષ્યિાં
4 ઉિેદવાિ અથવા િાલીિાથી
5 કાયિી તબિાિ અથવા અક્ષિ
“ટ્રેડ યતનયન સભ્ય પદ”
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િિે છો કે ટ્રેડ યતનયન અથવા િેના જે વી સંસ્ત્થાનં સભ્ય પદ ધિાવો છો? જો હા: િે હાલનં છે કે પહેલેથી ?
(TN:યતનયન સભ્યપદનો અથય સ્ત્પષ્ટ કિવા િાટે કન્ટ્રી સ્ત્પેતસરફક ટિયનો ઉપયોગ કિી શકાય છે .)
કૃપા કિીને એક બોક્ પિ ટીક કિો.
1 હા, હાલિા

3 ના, ક્યાિેય નહી.

2 હા, પહેલાન પણ અત્યાિે નહી.
“દેશ -તનતશ્ચિ ધાર્થિક જોડાણો ”
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િિે કોઇ ધિય ધિાવો છો અને જો હા, િિે કયા ધિયનાં છો?
કૃપા કિીને ફક્િ એક બોક્સ પિ ટીક કિો.

0

ધિય નથી

6

િતસ્ત્લિ

1

કેથલીક

7

બતદ્ધસ્ત્ટ

2

પ્રોટેસ્ત્ટન્ટ

8

તહન્દ

3

ઓથોડેક્સ

9

અન્ય એતશયન ધિય

4

અન્ય ક્રીતશ્ચયન

10

અન્ય ધિો

5

જે તવસ
“ધાર્થિક સેવાઓની હાજિી ”
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લગ્નો, અંતિિ તવતધઓ વગેિે જે વા ખાસ પ્રસંગોનાં ભાગરૂપ િિે કેટલી વાિ ધાર્થિક સેવાઓિાં હાજિી
આપો છો?
કૃપા કિીને ફક્િ એક બોક્સ પિ ટીક કિો.
1 સપ્િાહિાં કેટલીક વખિ અથવા હંિેશા

5 વષયિાં કેટલીક વખિ

2 સપ્િાહિાં એક વખિ

6 વષયિાં એક વખિ

3 િહીનાિાં બે અથવા રણ વખિ

7 એક વષયિાં એક કિિાં ઓછી વખિ

4 િહીનાિાં એક વખિ

8 ક્યાિેય નહી

“ટોપ-બોટિ સ્ત્વ િોજગાિ ”
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આપણા સિાજિાં , એવા જથો છે જે ઉપિ િિફ આગળ વધે છે અને જથો જે નીચે િિફ આગળ વધે છે.
નીચે િાપક છે જે થી નીચે િિફ આગળ વધે છે .િિે િિાિી જાિને આ િાપક પિ ક્યાં િકશો ?
કૃપા કિીને ફક્િ એક બોક્સ પિ ટીક કિો.
1 નીચે
2
3
4
5
“છે લ્લી સાિાન્ય ચટણીિાં િિ આપ્યો હિો?”
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6
7
8
9
10 ઉપિ

કેટલાક લોકો અત્યાિનાં રદવસોિાં એક અથવા અન્ય કાિણ િાટે િિ આપિા નથી. શં િિે છે લ્લી જનિલ
ચંટણી(લોકસભા ) ૨૦૦૯િાં િિ આપ્યો હિો?
કૃપા કિીને ફક્િ એક બોક્સ પિ ટીક કિો.
1 હા, િે િિ આપ્યો હિો. (િહેિબાની કિીને BVQ_27 સાથે ચાલ કિો)
2 ના, િે િિ આપ્યો ન હિો. (િહેિબાની કિીને BVQ_28થી ચાલ કિો)
0 હ છે લ્લી ચટંણીિાં િિ આપવા િાટે લાયક હિો નહી. (િહેિબાની કિીને BVQ_28થી ચાલ કિો)
“છે લ્લી જનિલ ચંટણીિાં િિ આપેલ પક્ષ”
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છે લ્લી જનિલ ચંટણી(લોકસભા )૨૦૦૯, તવષે ફિી તવચાિો , િિે કયા પક્ષિો િિ આપ્યો હિો?
કૃપા કિીને ફક્િ એક બોક્સ પિ ટીક કિો.
1 કોગ્રેસ +

5 ધાર્થિક પક્ષ

2 બીજે પી+

6 અન્ય…………………. (સ્ત્પષ્ટ કિો)

3 વાિપંથી દળ/કોમ્યતનષ્ટ પક્ષ

0 ખબિ નથી

4 તરજો િોચો
“દેશ - તનતશ્ચિ : િળદેશ / વંશીય જથ/વંશીય ઓળખાણ / પરિવાિ િળ ”
પછીના પ્રશ્નો િિાિા દેશ - તનતશ્ચિ ખ્યાલો ઉત્તિદાિાઓના વંશીય સાિાજીક ભતિકા કે વંશીય જથ/
સિાજનાં સભ્યની ભાવના સ્ત્પષ્ટ કિવાિાં કિે છે.
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િહેિબાની કિીને િિાિી જાિેને ક્યા જથ કે જથોના સભ્ય છો િે દશાયવો.
કૃપા કિીને ફક્િ એક બોક્સ પિ ટીક કિો.
1 તહન્દ:એસસી (અનસતચિ જાિી/ દતલિો)

7 િતસ્ત્લિ: અન્ય

2 તહન્દ: એસટી (અનસતચિ આરદવાસીઓ )

8 રક્રતશ્ચયન- સાિાન્ય

3 તહન્દ: ઓબીસી (અન્ય પછાિ વગો)

10 શીખ: સાિાન્ય

5 િતસ્ત્લિ: તસયા

11 શીખ: દતલિ

6 િતસ્ત્લિ: સન્ની
“ઘિિા કેટલા સભ્યો છે ”
<TN:ટોડલસય સાિે બાળકોનાં તવભાજન િાટે ઉિિનો ઉપયોગ કિવો -[શાળાની ઉિિ] ચોિસ કૌંસિાં દેશિાં ફિતજયાિ સ્ત્કલની શરૂઆિથી નક્કી થાય છે .ભાિિિાં સ્ત્કલ શરૂ કિવાની ફિતજયાિ ઉિિ ૫ વષય છે .
િાટે જે ૫ થી ૧૭ વષયની વચ્ચે આવે છે િે બાળકો િિીકે દશાયવ્યા છે. જ્યાિે જે ૪ વષયથી નીચેની ઉિિનાં
છે િે ટોડલસય કહેવાય છે .
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િિાિા સહીિ, કેટલાક લોકો -બાળકો સહીિ િિાિા ઘિિાં િહે છે ?
િહેિબાની કિીને અહી લખો ………………………………………

BVQ_29a િિાિા ઘિિાં કેટલા પખ્િ સભ્યો(૧૮ વષય કે િેથી વધ ઉિિનાં ) િહે છે ?
િહેિબાની કિીને અહી લખો ………………………………………
BVQ_30

િિાિા ઘિિાં ૫ થી ૧૭ વષયની વચ્ચેની ઉિિનાં બાળકો છે ?
િહેિબાની કિીને અહી લખો ………………………………………
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િિાિા ઘિિાં ૪ વષયથી વધ ઉિિનાં કેટલા બાળકો િહે છે?
િહેિબાની કિીને અહી લખો ………………………………………
“વ્યતક્િગિ આવક”
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કિ અને અન્ય કપાિો પહેલા, િિાિી સિેિાશ કલ િાતસક આવક શં છે ?
(TN:ઉત્તિદાિાઓનાં કન્ટ્રી સ્ત્પેતશરફક કપાિો યાદ િાખવા િાટે ખલાસા નોંધ ઉિેિી શકાય છે. )
િહેિબાની કિીને અહી લખો ……………………………………… ( રૂતપયા ) ( જો િિે ઘિિાં
એકલા િહો છો (િહેિબાની કિીને BVQ_34થી ચાલ કિો)
“ઘિનાં સભ્યોની આવક”

BVQ_33

9 રક્રતશ્ચયન - અન્ય

4 તહન્દ: ઉચ્ચ જાિી વગો

કિ અને અન્ય કપાિો પહેલા, િિાિા ઘિનાં સભ્યોની સિેિાશ કલ િાતસક આવક શં છે ? ? (TN: કન્ટ્રી
સ્ત્પેતશરફક કપાિની જવાબદાિીઓ યાદ કિવા િાટે ખલાસા નોંધ ઉિેિી શકાય છે)
િહેિબાની કિીને અહી લખો ………………………………………( રૂતપયા )

0 અન્ય

“કાનની ભાગીદાિી હોદ્દો”
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િિારુ હાલનં વૈવાતહક હોદ્દો શ છે ?
TN: “સીવીલ ભાગીદાિી ” લગ્ન કયાય તસવાયની ઔપચાિીક કાયદાકીય ભાગીદાિી છે . સૈદ્ધાંતિક
િપાસકિાયઓ : િહેિબાની કિીને િિાિા દેશિાં પ્રશ્નની શરૂઆિિાં સીવીલ ભાગીદાિી શ છે િે સ્ત્પષ્ટ
કિવા િાટે કેટલક િાગયદશયન આપો. િહેિબાની કિીને કન્ટ્રી સ્ત્પેતશરફક ટિયનો ઉપયોગ કિો.
સીવીલ ભાગીદાિી તવકલ્પ તસવાયનાં દેશો, િહેિબાની કિીને શ્રેણી ૨ છોડી દેવી અને શ્રેણી ૩ થી ૬નાં
લખાણો િકવા.>
કૃપા કિીને ફક્િ એક બોક્સ પિ ટીક કિો.
પત્નીથી કાનની િીિે છટા પડેલા/ િાિા સીવીલ ભાગીદાિથી

1 તવવાહીિ

4

2 સીવીલ ભાગીદાિી

5 તવધવા/િાિા સીવીલ ભાગીદાિનં િૃત્ય થય છે .

3 િાિી પત્ની/ સીવીલ ભાગીદાિથી જદા (પિંિ છિા કાનની તવવાહીિ / છિા કાનની સીવીલ ભાગીદાિીિાં )

6 િે લગ્ન કયાય નથી/ કોઇ સીવીલ ભાગીદાિ નથી

કાનની િીિે છટા પડેલા

“િહેવાનં સ્ત્થળ : શહેિ – ગ્રાિીણ ”
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શ િિે ક્યા િહો છો િે સ્ત્થળ દશાયવશો?
કૃપા કિીને ફક્િ એક બોક્સ પિ ટીક કિો.
1 એક િોટ શહેિ

4 પ્રાદેતશક ગાિ

2 ઉપનગિો કે િોટા શહેિોની બહાિના

5 પ્રદેશિાં ખેિિ કે ઘિ

3 એક નાન શહેિ કે નગિ

