कुटुुंब आणि ल ग
ुं ानूसार बद त्या भूलिका IV

R1c

सरु
ु वात करण्यासाठी, आिच्याकडे स्त्रियाुंबाबत काही प्रश्न आहे त. तुम्ही ककतपत सहित ककुं वा असहित आहात....?
प्रत्येक ओळीवरी एका चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
नोकरी करणारी स्त्री आपल्या मुलाांबरोबर तेवढे च दृढ व सुरक्षित नाते ननमााण करु शकते जेवढे
1 पूणप
ा णे सहमत
नोकरी न करणारी स्त्री. .
शाळे त न जाणाऱ्या मुलाची आई नोकरी करीत असल्यास त्याच्यावर ककां वा तीच्यावर याचा
2 सहमत
पररणाम होण्याची शक्यता असते.
स्त्री पण
ा
वे
ळ
नोकरी
करणारी
असे
ल
,
तर
एक
ां
दर
कौट
ां
ब
बक
जीवनावर
याचा
पररणाम
होतो.
ू
ु
3 ना सहमत ना असहमत

R1d
R1e

नोकरी करणे ठिक आहे , परां तु बहुसांख्य स्त्स्त्रयाांना जे हवे असते ते म्हणजे घर व मुले.
गठृ हणी असणे हे वेतनाकरीता नोकरी करण्याइतकेच समाधान दे णारे असते.

R1
R1a
R1b

R2
R2a
R2b

R3

R3a
R3b
R4
R4a
R4b
R4c
R4d

N5
5Na
5Nb(N)
5Nc(N)

R6

N7

TN: 1e: "पि
ू ण करिे याचा अर्ण आहे "सिाधान लिळिे" व "वेळखाऊ", "िहत्वाचे" इत्यादी नाही.
आणि तुम्ही ककतपत सहित ककुं वा असहित आहात....?
प्रत्येक ओळीवरी एका चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
घरातील उत्पन्नासािी पुरुष व स्त्री दोघाांनीही हातभार लावावा.
परु
ु षाचे काम आहे पैसा कमावणे व स्त्री चे काम आहे घर व कुटुांबाची दे खभाल करणे.

4 असहमत
ा णे असहमत
5 पूणप
8 ननवड करता येत नाही

1
2
3
4
5
8

पूणप
ा णे सहमत
सहमत
ना सहमत ना असहमत
असहमत
पूणप
ा णे असहमत
ननवड करता येत नाही

खा ी पररस्त्रर्तीत स्त्रियाुंनी घराबाहे र पूि-ण वेळ नोकरी करावी, अधण-वेळ नोकरी करावी ककुं वा अस्त्िबात नोकरी करु नये यापैकी तुम्हा ा काय वाटते?
प्रत्येक ओळीवरी एका चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
जेव्हा शाळे त जाण्याच्या वयापेिा कमी वयाचे मूल असेल.
सवाात लहान मल
ू शाळे त जायला लागल्यानांतर.
तुम्ही ककतपत सहित ककुं वा असहित आहात....?
प्रत्येक ओळीवरी एका चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
वववाहीत लोक सवासाधारणपणे अवववाठहत लोकाांपेिा सुखी असतात.
ज्या लोकाांना मुले हवी असतील त्याांनी लग्न करावे.
लग्न करण्याचा हे तू नसलेल्या जोडप्याने एकर रहाणे योग्य असते.
जेव्हा एखाद्या जोडप्यास त्याांच्या वैवाठहक समस्त्या सोडववणे शक्य नसते तेव्हा त्यावर
घटस्त्फोट हा उत्तम पयााय असतो.

1
2
3
8

पूण-ा वेळ नोकरी करावी
अधा-वेळ नोकरी करावी
घरीच रहावे
ननवड करता येत नाही

1 पूणप
ा णे सहमत
2 सहमत
3 ना सहमत ना असहमत
4 असहमत

ा णे असहमत
5 पूणप
8 ननवड करता येत नाही
िु े वेगवेगळ्या कुटुुंबाुंिध्ये िोठी होतात. तुम्ही खा ी ववधानाुंबरोबर ककतपत सहित ककुं वा असहित आहात....?
प्रत्येक ओळीवरी एका चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
आईवडडल दोघेही ज्या पद्धतीने मुलाचे पालनपोषण करतात तसेच कोणीही एक पालक करु
1 पूणप
ा णे सहमत
शकतो.
समलैंगगक स्त्स्त्रयाांच्या जोडप्याद्वारे मुलाचे पालनपोषण तसेच होऊ शकते जसे स्त्री-पुरुष
2 सहमत
जोडप्याद्वारे .
समलैंगगक परु
षाां
च्
या
जोडप्याद्वारे
म
ल
ाचे
पालनपोषण
तसे
च
होऊ
शकते
जसे
स्त्री-प
रु
ष
ु
ु
ु
3 ना सहमत ना असहमत
जोडप्याद्वारे .
4 असहमत
ा णे असहमत
5 पूणप
8 ननवड करता येत नाही
एकुंदर, एका कुटुुंबािध्ये िु ाुंची आदर्ण सुंख्या तुिच्या िते ककती असाय ा हवी?
कृपया खा ी ल हा.
_____________
तुम्ही ककतपत सहित ककुं वा असहित आहात....?
प्रत्येक ओळीवरी एका चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
TN6e: "सािास्त्िक प्रततष्ठा" चे रुपाुंतर "सिािाती आदर", सिािाती रर्ान"(परुं तु आर्र्णक नाही) ककुं वा "नाव ौकीक" असे होऊ र्कते
1 पूणप
ा णे सहमत
2 सहमत
3 ना सहमत ना असहमत

N7d(N)

मल
ु ाांना मोिे होताना बघणे हा जीवनातील सवाात मोिा आनांद आहे .
मुले होणे हा आईवडीलाांच्या स्त्वातांत्र्यामधील मोिा अडथळा आहे .
मुले म्हणजे त्याांच्या आईवडीलाांवरील आगथाक ओझे असते.
मुले असण्याने एक ककां वा दोन्ही पालकाांच्या रोजगार ककां वा करीयर च्या सांधीांवर मयाादा येतात.

N7e(N)
N7f(N)

मल
ु े असण्याने लोकाांच्या सामास्त्जक प्रनतष्िे त वाढ होते.
वद्
ृ ध पालकाांसािी प्रौढ मुले हे मदतीचे महत्वपूणा साधन असते.

ा णे असहमत
5 पूणप
8 ननवड करता येत नाही

N7a
N7b
N7c(N)

N8

4 असहमत

अर्ा एका िोडप्याचा ववचार करा िे दोघेही पूि-ण वेळ नोकरी करतात आणि त्याुंना नुकतेच एक िू झा े आहे . त्याुंच्या बाळाची दे खभा करण्याकरीता
त्याुंच्यापैकी एकिि काही काळाकरीता नोकरीवर िािे सोडून दे तो.

N8a

वेतनासह सुटी(पेड ीव्ह)(पेड ीव्ह)(पेड ीव्ह) उप ब्ध असावी असे तुम्हा ा वाटते का?

1

हो

2

नाही, िेतनासह सुटी(पेड लीव्ह)(पेड लीव्ह) नसािी

N8b

( N8b विचारा ि N9, N10 बरोबर पुढे चला)
N 11a िर जा

असल्यास, ककती काळ?

कृपया महहन्याांची सांख्या येथे टाका.
/

/ िहहने

TN: “वेतनासह सुटी(पेड लीव्ह)(पेड लीव्ह)” मध्ये वेतनासह मातत्ृ व, वेतनासह पपतत्ृ व, व वेतनासह पालकाांची सुटी याांचा समावेश होऊ शकतो
तम्
ु ही वेतनासह सट
ु ी(पेड लीव्ह)(पेड लीव्ह)शी सहमत असाल तर कृपया N9 व N10 ची उत्तरे द्या. अन्यथा N11a वर जा.
N9

आणि या सुटीकरीता कोिी पैसे द्यावे?
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा
TN: “सरकार” चा अर्ण “राज्य”, “सावणितनक” असाही असू र्कतो; केंद्र व रर्ातनक दोन्ही सरकारचा सिावेर् आहे .

1
2
3
4
8
N10

सरकार
ननयोक्ता(नोकरी दे णारा)
सरकार व ननयोक्ता(नोकरी दे णारा) दोन्ही
अन्य स्त्रोत
ननवड करता येत नाही
त्याच िोडप्याचा ववचार करताना, िर दोघेही सारख्या कायण पररस्त्रर्तीत असती व वेतनासह सट
ु ी(पेड ीव्ह)(पेड ीव्ह)करीता पाि असती , तर
वेतनासह सुटी(पेड ीव्ह)(पेड ीव्ह)चा हा काळ आई व वडी ाुंिध्ये कसा वाट ा िावा?
TN: “वेतनासह सुटी(पेड ीव्ह)(पेड ीव्ह)” िध्ये वेतनासह िातत्ृ व, वेतनासह वपतत्ृ व, व वेतनासह पा काुंची सुटी याुंचा सिावेर् होऊ र्कतो
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा

1
2
3
4
5
8

आईने पूणा वेतनासह सुटी(पेड लीव्ह) घ्यावी व वडीलाांनी वेतनासह सुटी(पेड लीव्ह) घेऊ नये

आईने वेतनासह सुटी(पेड लीव्ह) जास्त्तीत जास्त्त घ्यावी व वडीलाांनी त्यापैकी कमी घ्यावी.
आई व वडील दोघाांनीही अधी-अधी वेतनासह सुटी(पेड लीव्ह) घ्यावी.

वडीलाांनी वेतनासह सुटी(पेड लीव्ह) जास्त्तीत जास्त्त घ्यावी व आईने त्यापैकी थोडी घ्यावी.

वडीलाांनी पूणा वेतनासह सुटी(पेड लीव्ह) घ्यावी व आईने वेतनासह सुटी(पेड लीव्ह) घेऊ नये
ननवड करता येत नाही
सवाांकरीता

N11a

र्ाळे त िाण्याच्या वयापेक्षा किी वयाचे िू
ठे वण्याचा उत्ति पयाणय काय आहे ?

अस ेल्या कुटुुंबाचा ववचार करा. तुिच्या िते त्याुंचे कौटुुंबबक िीववन व व्यावसातयक िीवन व्यवस्त्रर्त

कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा

TN: ”र्ाळे त िाण्याच्या वयापेक्षा किी वय” म्हििे तनयिीत/आवश्यक र्ाळे त िाण्याच्या वयापेक्षा किी अस े े वय.
1

आईने घरी रहावे आणण वडीलाांनी पूण-ा वेळ नोकरी करावी.

2

आईने अधा-वेळ नोकरी करावी आणण वडीलाांनी पूण-ा वेळ नोकरी करावी.

3

आई व वडील दोघाांनीही पूण-ा वेळ नोकरी करावी.

4

आई व वडील दोघाांनीही अधा-वेळ नोकरी करावी.

5

वडीलाांनी अधा-वेळ नोकरी करावी आणण आईने पूण-ा वेळ नोकरी करावी.

6

वडीलाांनी घरी रहावे आणण आईने पूण-ा वेळ नोकरी करावी.

8

ननवड करता येत नाही

N11b
1
2
3
4
5
6
8
N12

आणि, तुिच्या िते, यापैकी कोिता पयाणय किी ऐच्छीक असे ?
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा

आईने घरी रहावे आणण वडीलाांनी पूण-ा वेळ नोकरी करावी.

आईने अधा-वेळ नोकरी करावी आणण वडीलाांनी पण
ू -ा वेळ नोकरी करावी.
आई व वडील दोघाांनीही पण
ू -ा वेळ नोकरी करावी.

आई व वडील दोघाांनीही अधा-वेळ नोकरी करावी.

वडीलाांनी अधा-वेळ नोकरी करावी आणण आईने पूण-ा वेळ नोकरी करावी.
वडीलाांनी घरी रहावे आणण आईने पूण-ा वेळ नोकरी करावी.
ननवड करता येत नाही

र्ाळे त िाण्याच्या वयापेक्षा किी वयाच्या िु ाुंचा साुंभाळ करण्याबद्द
साुंभाळ कोिी कराय ा हवी?

ोकाुंचा दृस्त्ष्टकोन वेगवेगळा असतो. तुिच्या िते प्रार्लिक रवरुपावर िु ाुंचा

कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा
TN:“सरकार” चा अर्ण “राज्य”, “सावणितनक” असाही असू र्कतो; केंद्र व रर्ातनक दोन्ही सरकारचा सिावेर् आहे .
TN:“र्ाळे त िाण्याच्या वयापेक्षा किी वय” म्हििे तनयिीत/आवश्यक र्ाळे त िाण्याच्या वयापेक्षा किी अस े े वय.

1

कौटुांबबक सदस्त्य

2

सरकारी सांस्त्था

3

नफा न ममळवणाऱ्या सांघटना (उदा. धमााथा सांघटना, चचा/धाममाक सांघटना)

4

मुलाांना साांभाळणाऱ्या खाजगी सांघटना (उदा. खाजगी मशशुगह
ृ , नॅनी,बेबीमसटर)

5

ननयोक्ता

8

ननवड करता येत नाही

N13

तुिच्या िते र्ाळे त िाण्याच्या वयापेक्षा किी वयाच्या िु ाुंना साुंभाळण्याचा खचण प्रािुख्याने कोिी कराय ा हवा?
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा
TN:“सरकार” चा अर्ण “राज्य”, “सावणितनक” असाही असू र्कतो; केंद्र व रर्ातनक दोन्ही सरकारचा सिावेर् आहे .
TN:“र्ाळे त िाण्याच्या वयापेक्षा किी वय” म्हििे तनयिीत/आवश्यक र्ाळे त िाण्याच्या वयापेक्षा किी अस े े वय.

1
2
3
8
N14

कुटुांब
सरकारी/सावाजननक ननधी
ननयोक्ता
ननवड करता येत नाही
वयरकर ोकाुंचा ववचार करा ज्याुंना त्याुंच्या दै नुंहदन िीवनात िदतीची गरि असते, िसे ककरािा आििे, घराची रवच्छता करिे, कपडे धि
ु े इत्यादी.
तुिच्या िते अर्ी िदत प्रािुख्याने कोिी करावी?
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा
TN:“सरकार” चा अर्ण “राज्य”, “सावणितनक” असाही असू र्कतो; केंद्र व रर्ातनक दोन्ही सरकारचा सिावेर् आहे .

1
2
3
4
8
N15

कौटुांबबक सदस्त्य
सरकारी सांस्त्था
नफा न ममळवणाऱ्या सांघटना (उदा. धमााथा सांघटना, चचा/धाममाक सांघटना)
अशी मदत करणाऱ्या खाजगी सांस्त्था
ननवड करता येत नाही
आणि या वयरकर ोकाुंना िदत करण्यासाठी येिारा खचण ति
ु च्या िते प्रािख्
ु याने कोिी उच ावा?
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा
TN: “सरकारी तनधी ” िध्ये आवश्यक सािास्त्िक ववम्याुंचा सिावेर् होतो

1

वयस्त्कर लोक स्त्वतः ककां वा त्याांचे कुटुांब

2

सरकारी/सावाजननक ननधी

8

ननवड करता येत नाही
आता तुिच्या रवतःच्या पररस्त्रर्तीचा ववचार करुया:

R16a

सरासरी,आठवड्याती ककती तास तुम्ही रवतः घरकािावर घा वता, ज्यािध्ये िु ाुंचा साुंभाळ आणि िनोरुं िनात्िक कािे नसती ? (असे साुंगू
र्कता "दररोि" व त्या ा गि
ु ी े 7/6/5 )
/

N16b

/ तास

सरासरी, आठवड्याती ककती हदवस तुम्ही कौटुुंबबक सदरयाुंची काळिी घेण्यात घातवता(उदा. हान िु े,वयरक िुंडळी, आिारी ककुं वा पुंगू व्यक्ती)?
/

/ तास

तुम्ही सध्या तुिच्या िोडीदाराबरोबर ककुं वा सोबती बरोबर रहात असा तर कृपया खा ी प्रश्नाुंची उत्तरे द्या. अन्यर्ा प्रश्न R 23) वर िा
R17a

N17b

आणि ति
ु च्या िोडीदार/सोबती बद्द काय?
सरासरी, ,आठवड्याती ककती तास तो/ती घरकािावर घा वतो/घा वते ज्यािध्ये िु ाुंचा साुंभाळ आणि िनोरुं िनात्िक कािे नसती ?
/
/ तास
आणि सरासरी, आठवड्याती ककती हदवस तो/ती कौटुुंबबक सदरयाुंची काळिी घेण्यात घातवतो/घा वते(उदा. हान िु े,वयरक िुंडळी, आिारी ककुं वा
पुंगू व्यक्ती)?
/
/ तास

R18

तुिच्यापैकी एका ा ककुं वा दोघाुंनी लिळिारे उत्पन्न तुम्ही आणि तुिचा िोडीदार/भागीदार कसे वापरता? सवाणत िवळचा पयाणय कृपया तनवडा.

1
2
3
4
5
R19

कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा
मी माझे पैसे माझ्या ताब्यात िे वतो व माझ्या जोडीदारास/सोबतीस त्याचा तीचा वाटा दे तो/दे त.े
माझा/माझी जोडीदार पैसे ताब्यात िे वतो/िे वते व मला माझा वाटा दे तो/दे तो
आम्ही पैसे एकर करतो आणण प्रत्येकजण त्याच्या ते गरजेनुसार घेतो
आम्ही काही पैसा एकर करतो व बाकीचा वेगळा िे वतो
आम्ही प्रत्येकजण आमचे स्त्वतःचे पैसे वेगळे िे वतो
तुिच्या घरात खा ी कािुं कोि करते/करतो....?
कृपया प्रत्येक ओळीवरी एका चौकटीत बरोबरची खि
ू करा

R19a
R19b
R19c
R19d
R19e
R19f

कपडे धत
ु े/धत
ु ो
घराच्या आजब
ू ाजच
ू ी छोटी दरु
ु स्त्तीची कामे करते/करतो
आजारी कौटुांबबक सदस्त्याांची काळजी घेत/े घेतो
ककराणा आणते/आणतो
घरघुती स्त्वच्छता करते/करतो
स्त्वयांपाक करते/करतो

1
2
3
4
5
6
8

नेहमी नी
बहुधा मी
सारखेच ककां वा दोघेही एकर
बहुधा माझी/माझा जोडीदार/सोबती
नेहमी माझी/माझा जोडीदार/सोबती
एखादी अन्य व्यक्ती करते/करतो
ननवड करता येत नाही

R20

तुम्ही व तुिचा/तुिची िोडीदार/सोबती याुंच्यािध्ये घरघुती काि वाटून घ्यावयाचे असल्यास खा ी पैकी काय योग्य प्रकारे
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा
TN: “योग्य हहरसा” म्हििे प्रततवादीच्या ववचाराने िो बरोबर वाटा आहे

1

मी घरकामात माझ्या योग्य ठहस्त्स्त्यापेिा खप
ु जास्त्त काम करते/करतो

2

मी घरकामात माझ्या योग्य ठहस्त्स्त्यापेिा थोडे जास्त्त काम करते/करतो

3

मी घरकामात ढोबळमानाने माझ्या योग्य ठहस्त्स्त्याएवढे च काम करतो

4

मी घरकामात माझ्या योग्य ठहस्त्स्त्यापेिा थोडे कमी काम करते/करतो

5

मी घरकामात माझ्या योग्य ठहस्त्स्त्यापेिा खप
ु कमी काम करते/करतो

R21

ागू होते?

िेव्हा आठवड्याच्या र्ेवटी करावयाची कािे वाटून घेण्याबद्द तुम्ही आणि तुिचे िोडीदार/सोबती तनिणय घेता, तेव्हा अुंतति तनिणय कोि घेतो?
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा

1
2
3
4
5
R22

बहुधा मी
बहुधा माझी/माझा जोडीदार/सोबती
काही वेळा मी/काही वेळा माझा जोडीदार/सोबती
आम्ही एकर ननणाय घेतो
एखादी अन्य व्यक्ती

तुम्ही आणि तुिचा/तुिची िोडीदार/सोबती याुंच्याती उत्पन्नाच्या सवण साधनाुंचा ववचार केल्यास, िारत उत्पन्न कोिाचे आहे ?
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा

1
2
3
4
5
6
7
8
R23
R23a
R23b
R23c
R23d

माझी/माझा जोडीदार/सोबती चे कोणतेही उत्पन्न नाही
माझे उत्पन्न बरे च अगधक आहे
माझे उत्पन्न अगधक आहे
आमचे उत्पन्न जवळपास सारखेच आहे
माझी/माझा जोडीदार/सोबती चे उत्पन्न अगधक आहे
माझी/माझा जोडीदार/सोबती चे उत्पन्न बरे च अगधक आहे
माझे कोणतेही उत्पन्न नाही
माठहती नाही
सवाांकरीता
कृपया प्रत्येक ओळीवरी एका चौकटीत बरोबरची खि
ू करा
गेल्या तीन िहहन्याुंिध्ये खा ी प्रिािे ति
ु च्याबरोबर ककती वेळा घड े आहे ?
मी कामावरुन घरी इतका/इतकी थकून आलो/आली की घरातील नेहमीचे काम करणेही मला
अशक्य झाले.
मी माझ्या नोकरीसािी स्त्जतका वेळ घालवतो/घालवते त्यामुळे मला माझ्या कौटुांबबक
जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अडचणी ननमााण होतात.
मी केलेल्या घरातील कामाांमुळे मी नोकरीच्या ठिकाणी फार थकून आलो/आली ज्यामुळे मली
व्यवस्त्स्त्थत काम करता आले नाही.
माझ्या कौटुांबबक जबाबदाऱ्याांमुळे माझ्या कामावर लि केंठित करणे मला कठिण वाटते.

1 आिवड्यात अनेक वेळा
2 मठहन्यात अनेक वेळा
3 एकदा ककां वा दोनदा
4 कधीच नाही
0 लागू नाही/ नोकरी नाही

R24
1
2
3
4
R25
1
2
3
4
5

तुम्हा ा तुिच्या सािान्य िीवनाबद्द ववचार करावयाचा असता, तर एकुंदरीत तुम्ही ककती आनुंदी ककुं वा दःु खी आहात असे तुम्ही म्हट े असते?
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा
पूणप
ा णे आनांदी
खप
ु आनांदी
बऱ्यापैकी आनांदी
आनांदी नाही व दःु खीही नाही
सवण बाबीुंचा ववचार केल्यास, तुम्ही तुिच्या (िुख्य) नोकरीपासून ककती सिाधानी आहात?
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा
पूणप
ा णे समाधानी
खप
ु समाधानी
बऱ्यापैकी समाधानी
समाधानी नाही व असमाधानीही नाही
बऱ्यापैकी असमाधानी

5
6
7
8

बऱ्यापैकी दःु खी
खप
ु दःु खी
पूणप
ा णे दःु खी
ननवड करता येत नाही

6
7
8
0

खप
ु असमाधानी
पूणप
ा णे असमाधानी
ननवड करता येत नाही
लागू नाही/ नोकरी नाही

R26
1
2
3
4
N27
1
2
3
R28
1
2
8
R29
R29a
R29b
R30

सवण बाबीुंचा ववचार केल्यास, तुम्ही तुिच्या कौटुुंबबक िीवनापासून ककती सिाधानी आहात?
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा
पण
ा णे समाधानी
ू प
खप
ु समाधानी
बऱ्यापैकी समाधानी
समाधानी नाही व असमाधानीही नाही
सवणसाधारिपिे, तुम्ही असे म्हिा का की तुिचे आरोग्य…
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा
अत्त्यत्त
ु म
फार छान
चाांगले

बऱ्यापैकी असमाधानी
खप
ु असमाधानी
पूणप
ा णे असमाधानी
ननवड करता येत नाही

4
5
8

बरे
खराब
ननवड करता येत नाही

तुिचा िन्ि झाल्यानुंतर आणि तुम्ही 14 वर्ाांचे होण्यापूवी तुिच्या आईने एक वर्ाणपयांत वेतनाकरीता काि के े आहे का?
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा
हो, तीने वेतनाकरीता काम केले आहे
नाही
माठहती नाही
तुम्हा ा आता ककुं वा आधी िु े असती तर कृपया या प्रश्नाचे उत्तर द्या अन्यर्ा R 32 वर िा.
तुम्ही कधी घराबाहे र पूि-ण वेळ, अधण-वेळ काि के े आहे ककुं वा कधीही काि के े नाही का...
कृपया प्रत्येक ओळीवरी एका चौकटीत बरोबरची खि
ू करा
जेव्हा मूल शाळे त जाण्याच्या वयापेिा कमी वयाचे होते?
जेव्हा सवाात लहान मुलाने शाळे त जाण्यास सुरुवात केली?

1
2
3
8

पण
ू -ा वेळ काम केले
अधा-वेळ काम केले
घरीच होतो/होते
लागू होत नाही

त्या वेळी तुिचा/तुिची िोडीदार/सोबती काय करत होते- तो ककुं वा ती त्यावेळी पूि-ण वेळ, अधण-वेळ काि करते होते का ककुं वा काि करत नव्हते…?
कृपया प्रत्येक ओळीवरी एका चौकटीत बरोबरची खि
ू करा

R30a
R30b

5
6
7
8

जेव्हा मूल शाळे त जाण्याच्या वयापेिा कमी वयाचे होते?
जेव्हा सवाात लहान मुलाने शाळे त जाण्यास सुरुवात केली?

1
2
3
8

पूण-ा वेळ काम केले
अधा-वेळ काम केले
घरीच होतो/होते
लागू होत नाही

R31
1
2
3
4
5
8
BVQ_01.

BVQ_02

तुिच्या िु ाुंचे सुंगोपन कसे व्हावे याचे तनिणय साधारिपिे कोि घेत/े कोिी घेत े?
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा
बहुधा मी
बहुधा माझी/माझा जोडीदार/सोबती
काही वेळा मी/काही वेळा माझा जोडीदार/सोबती
आम्ही एकर ननणाय घेतो/घेतला आहे
एखादी अन्य व्यक्ती
लागू होत नाही
िनसाुंस्त्ख्यकीय
“प्रततवादीचे ल ग
ुं ”
तुम्ही…ल ग
ुं आहात का
1 पुरुष
2 स्त्री
“प्रततवादीचे वय”
ति
ु चा िन्ि केव्हा झा ा? (कृपया, ति
ु च्या िन्िाचे वर्ण ल हा (वर्ाणकरीता चार अुंकाुंचा उपयोग करा).
……………/………………/………………/…………………..
“लर्क्षि I: लर्क्षिाचे वर्ण”

कृपया तुमचे आतापयंतचे मशिण समाववष्ट करा ज्यामध्ये प्राथममक व माध्यममक शालेय, ववद्यापीि व माध्यममक मशिणानांतर घेतलेले अन्य
मशिण व पूणा वेळ व्होकेशनल प्रमशिण याचाही समावेश असेल, परां तु पुन्हा झालेले वषा समाववष्ट करु नका. जर तुम्ही अजूनही मशिण घेत असलात तर
तुम्ही आतापयंत पूणा केलेली वषा मलहा.

BVQ_03.

BVQ_04

तम्
ु ही ककती वर्ण(पि
ू -ण वेळसितल्
ु य) औपचाररक लर्क्षि घेत े आहे ?
Include all primary and secondary schooling, university and other post-secondary education, and full-time vocational
training, but do not include repeated years. If you are currently in education, count the number of years you have
completed so far.
कृपया वषा सांख्या टाका ……………………………………………………….
0 मी औपचाररक मशिण घेतलेले नाही
“ दे र्ात घेत े े उच्च रतरावरी पदवीचे लर्क्षि”
तुम्ही घेत े े उच्च रतरीय लर्क्षि कोिते आहे ?
1 अनौपचाररक मशिण (मलहीता-वाचता येत)े
2 प्राथममक स्त्तरापयंत
3 हायस्त्कूल पयंत
4 उच्च माध्यममक
सध्या, पूवी ककुं वा कधीही पैर्ासाठी काि के े नाही"

5
6
7
0

स्त्नातक(पदवी)
स्त्नातकोत्तर(पदव्युत्तर)
व्यावसानयक
ननरिर (मलहीता वाचता येत नाही)

काि म्हििे आम्हा ा म्हिायचे आहे की किणचारी म्हिून ,रव-रोिगार करुन ककुं वा तुिच्या रवतःच्या कौटुुंबबक व्यवसायाकरीता आठवड्यातून
ककिान एक तास काि करुन पैसे किाविे. िर तम्
ीव्ह/सट्
ु ही तात्परु ता आिार/पॅरेंट
ु या/सुंप इत्यादीुंिळ
ु े तम्
ु ही सध्या काि करत नस ात, तर
कृपया कािाच्या सािान्य पररस्त्रर्तीबद्द ल हा.
BVQ_05

तम्
ु ही सध्या वेतनाकरीता काि करत आहात का, तम्
ु ही आधी वेतनाकरीता काि के े आहे का, ककुं वा तम्
ु ही कधीही वेतनाकरीता काि के े नाही?
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा
1 मी सध्या पैसे कमावण्यासािी काम करतो/करते(कृपया BVQ_06 बरोबर पुढे जा )

3

मी कधीही पैशासािी काम करत नाही(कृपया
BVQ_14 बरोबर पुढे जा )

2 मी सध्या पैसे कमावण्यासािी काम करत नाही(कृपया BVQ_07 बरोबर पुढे जा )
आठवड्या ा के े े काि

BVQ_06

तुम्ही सरासरी ओव्हरटाईि सह सािान्य आठवड्या ा, नेहिी ककती तास काि करता?(तुम्ही एकापेक्षा िारत तनयोक्त्याुंकडे काि करत अस ात ककुं वा
तुम्ही रोिगार व रवयुंरोिगार दोन्ही करत अस ात तर तुम्ही काि करत अस े े एकूि तास िोिा)(तुम्ही "दररोि" असे ववचारून त्यास गुिी े 7/6/5
करु र्कता)
कृपया येर्े ल हा.
सरासरी, मी आिवड्याला ओव्हरटाईम सह……………………… तास काम करतो.
"रोिगार नातेसुंबुंध"

(तुम्ही एकापेक्षा िारत तनयोक्त्याुंकडे काि करत अस ात ककुं वा तुम्ही रोिगार व रवयुंरोिगार दोन्ही करत अस ात तर, तुिच्या प्रिुख नोकरीचा
सुंदभण घ्या. तुम्ही सेवातनवत्त
ृ आहात ककुं वा सध्या काि करत नाही, तर यापूवीच्या प्रिुख नोकरीचा सुंदभण घ्या)

तुम्ही किणचारी, रवयुंरोिगार ककुं वा तुिच्या कौटुुंबबक व्यवसायाकरीता काि करता/करत होते का?

BVQ_07

“किणचारी” चा अर्ण रपष्ट करण्यासाठी दे र्ानस
ु ार ववलर्ष्ट र्ब्द िसे ‘वेतन किणचारी’ ककुं वा ‘वेतन कािगार’ चा उपयोग के ा िाऊ र्कतो.
रवयुंरोिगारी या र्ब्दाुंिध्ये सिाववष्ट आहे त ‘फ्री ाुंससण’, ‘रवतुंि व्यावसातयक’ आणि अन्य व्यावसातयक िे रवतःकरीता काि करतात.)
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
1 कमाचारी
2 कमाचाऱ्याांमशवाय स्त्वयां-कमाचारी
"रवयुंरोिगार: ककती किणचारी"

तुम्हा ा रवतः ा न िोिता,तुिच्याकडे ककती किणचारी आहे त/होते?(केवळ त्याुंनाच ववचारा ज्याुंनी BVQ_07 िध्ये पयाणय 3 तनवड ा आहे )

BVQ_08

BVQ_09

BVQ_10

BVQ_11

कमाचाऱ्याांसह स्त्वयांरोजगारी (कृपया
BVQ_08 बरोबर पुढे जा )
तुमच्या स्त्वतःच्या कौटुांबबक व्यवसायाकरीता
4
काम करता
3

कृपया येथे मलहा.
……………………….. कमाचारी
"अन्य किणचाऱ्याुंची दे खरे ख करिे"
तम्
ु ही अन्य किणचाऱ्याुंची दे खरे ख करता/के ी आहे का?
दे खरे ख म्हििे क्ष ठे वण्याचे नेतत्ृ व कायण आणि इतराुंच्या कािासाठी िबाबदार असिे होय)
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा
1 हो (कृपया BVQ_10 बरोबर पुढे जा )
2 नाही
"दे खरे खीखा ी अस ेल्या अन्य किणचाऱ्याुंची सुंख्या"
तुम्ही ककती किणचाऱ्याुंची दे खरे ख करता/के ी आहे ?
कृपया येथे मलहा.
……………………….. कमाचारी.
"सुंघटनेचा प्रकार, नफा लिळवविाऱ्या/नफा न लिळवविाऱ्या"
तम्
ु ही नफा लिळवविाऱ्या सुंघटनेकरीता काि करता/के े आहे की नफा न लिळवविाऱ्या?
(TN: आवश्यक असल्यास, तुिच्या दे र्ाती ववलर्ष्ट उदाहरिे दे ऊन नफा लिळवविाऱ्या नफा न लिळवविाऱ्या सुंघटनाुंबद्द

BVQ_12

अर्ण रपष्ट करा.)

कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
1 मी नफा ममळवीणाऱ्या सांघटनेकरीता काम करतो/केले आहे
2 मी नफा न ममळवीणाऱ्या सांघटनेकरीता काम करतो/केले आहे
"सुंघटनेचा प्रकार, सरकारी/खािगी"
तुम्ही सरकारी तनयोक्त्यासाठी काि करता/करत होते की खािगी?

(TN: आवश्यक असल्यास, तुिच्या दे र्ाती ववलर्ष्ट उदाहरिे दे ऊन सरकारी व खािगी तनयोक्त्याुंचा अर्ण रपष्ट करा.)

कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
1 सरकारी ननयोक्ता
2 खाजगी ननयोक्ता
“पेर्ा आयएससीओ 1988”

तुिचा पेर्ा काय आहे /होता – म्हििे., तुिच्या िुख्य नोकरीचे नाव ककुं वा उपाधी काय आहे /होती ? (कृपया येर्े ल हा व र्क्य तेवढे रपष्ट विणन करा.)

BVQ_13a

माझा पेशा ……………………….. काय आहे /होता
तुिच्या िुख्य नोकरीिध्ये, अनेकदा तुम्ही कोित्या प्रकारचे कायण करता/के े आहे (कृपया येर्े ल हा व र्क्य तेवढे रपष्ट विणन करा).

BVQ_13b

कृपया येथे मलहा ………………………………………

तुम्ही ज्या सुंरर्ेत/सुंघटनेत काि करता/करत होते तेर्े काय तयार के े िाते/कायण के े िाते/िात होते-म्हििे तुिच्या कािाच्या हठकािी कर्ाचे
उत्पादन/कायण के े िाते?कृपया येर्े ल हा व र्क्य तेवढे रपष्ट विणन करा.)

BVQ_13c

कृपया येथे मलहा………………………………………
"िुख्य स्त्रर्ती"
खा ी पैकी काय तुिच्या सद्यस्त्रर्तीचे योग्य विणन करते?

BVQ_14

िर तुम्ही तात्पुरता आिार/पॅरेंट

ीव्ह/सुट्या/सुंप इत्यादीुंिुळे तुम्ही सध्या काि करत नस ात, तर कृपया कािाच्या सािान्य पररस्त्रर्तीबद्द ल हा.

कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
1

वेतनासह कामामध्ये (कमाचारी म्हणून, स्त्वयांरोजगारी, ककां वा तुमच्या स्त्वतःच्या कौटुांबबक
व्यवसायाकरीता काम करता)

2 बेरोजगार आहे व नोकरी शोधत आहे
मशिण घेत आहे (ननयोक्त्याद्वारे याकरीता वेतन ठदले जात नाही),शाळे मध्ये असो/ववद्याथी
असो/सुटीवर असलेला ववद्याथी सुद्धा
4 अप्रें ठटस ककां वा प्रमशिण घेणारा
5 कायमस्त्वरुपी आजार असलेला ककां वा पांगू
3

6 सेवाननवत्त
ृ
7

घरकाम करणे, घराची, मुलाांची व इतर
लोकाांची दे खरे ख करणे

9 अन्य

“रर्ायी सोबतीबरोबर रहािे”
तुिचा कोिी िोडीदार(पती/पत्नी) ककुं वा रर्ायी सोबती आहे का, असल्यास तुम्ही एकाच घरात राहता का

BVQ_15

(TN: “रर्ायी ,सोबती” चा अर्ण रपष्ट करण्यासाठी दे र्ानुसार ववलर्ष्ट र्ब्द िसे 'सािान्य ववर्धनुसार िोडीदार' अर्ा र्ब्दाुंचा उपयोग करता येई .)
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
1
2
R32

N33
N34

BVQ_16

BVQ_17

1
2
3
4

हो, मला जोडीदार/सोबती आहे /होता(होती) व आम्ही एकाच घरात रहात आहे /होतो(कृपया
BVQ_16 बरोबर पढ
ु े जा )

3

नाही,मला जोडीदार/सोबती (कृपया BVQ_22
बरोबर पढ
ु े जा )

5
6
7
0

स्त्नातक(पदवी)
स्त्नातकोत्तर(पदव्युत्तर)
व्यावसानयक
ननरिर (मलहीता वाचता येत नाही)

हो, मला जोडीदार/सोबती आहे , परां तु आम्ही एका घरात रहात नाही. (कृपया BVQ_16 बरोबर
पुढे जा )

(िर रर्ायी सोबती असे -िोडीदारासह) तुिच्या सध्याच्या िोडीदाराचे/सोवतीचे लर्क्षि काय आहे ?
अनौपचाररक मशिण (मलहीता-वाचता येत)े
प्राथममक स्त्तरापयंत
हायस्त्कूल पयंत
उच्च माध्यममक
तुिच्या िोडीदाराचा/सोबतीचा िन्ि केव्हा झा ा? (िर रर्ायी सोबती असे -िोडीदारासह)
………………….
सध्या चा ू अस ेल्या सुंबुंधाचा काळ: (िर रर्ायी सोबती असे -िोडीदारासह)
तुम्ही व तुिचा/तुिची रर्ायी सोबती ककती काळापासून एकि रहात आहात?
…………….वषा
"िोडीदार, सोबती: सध्या,पूवी ककुं वा कधीही वेतनाकरीता नोकरी करत नाही/नव्हते"

काि म्हििे आम्हा ा म्हिायचे आहे की किणचारी म्हिून ,रव-रोिगार करुन ककुं वा तुिच्या रवतःच्या कौटुुंबबक व्यवसायाकरीता आठवड्यातून
ककिान एक तास काि करुन पैसे किाविे. िर तुम्ही तात्पुरता आिार/पॅरेंट
ीव्ह/सुट्या/सुंप इत्यादीुंिुळे तुम्ही सध्या काि करत नस ात, तर
कृपया कािाच्या सािान्य पररस्त्रर्तीबद्द ल हा.
तुिचा िोडीदार/सोबती सध्या वेतनाकरीता काि करत आहे का, तो/ती पूवी वेतनाकरीता काि करत होते का, ककुं वा तो/ती कधीही वेतनाकरीता काि
करत नव्हते?
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा..
तो/ती कधीही पैसे कमावण्यासािी काम करत
1 तो/ती सध्या पैसे कमावण्यासािी काम करतो/करते(कृपया BVQ_17 बरोबर पुढे िा)
3 नव्हता/नव्हती (कृपया BVQ_21 बरोबर पुढे
िा)
तो/ती सध्या पैसे कमावण्यासािी काम करत नाही परां तु तो/ती पूवी पैसे कमावण्यासािी काम
2
करत होते (कृपया BVQ_18 बरोबर पुढे िा)
"िोडीदार, सोबती: आठवड्याती कािाचे तास"
तुिचा िोडीदार/सोबती सरासरी ओव्हरटाईि सह सािान्य आठवड्या ा, नेहिी ककती तास काि करतो/करते?(तो/ती एकापेक्षा िारत तनयोक्त्याुंकडे
काि करत असल्यास ककुं वा तो/ती रोिगार व रवयुंरोिगार दोन्ही करत असल्यास तो/ती काि करत अस े े एकूि तास िोिा)( "दररोि" असे
ववचारून त्यास गुिी े 7/6/5 करु र्कता)

कृपया येर्े ल हा.
सरासरी,तो/ती आिवड्याला ……………………… तास काम करतो/करते, ओव्हरटाईम समाववष्ट.
"िोडीदार, सोबती: रोिगार सुंबुंध"

तो/ती एकापेक्षा िारत तनयोक्त्याुंकडे काि करत असे ककुं वा तो/ती रोिगार व रवयुंरोिगार दोन्ही करत असल्यास, त्याच्या/तीच्या प्रिुख नोकरीचा
सुंदभण घ्या. तो/ती सेवातनवत्त
ृ असल्यास ककुं वा सध्या काि करत नसल्यास, त्याच्या/तीच्या यापूवीच्या प्रिुख नोकरीचा सुंदभण घ्या
BVQ_18

तुिचा/तुिची िोडीदार/सोबती किणचारी, रवयुंरोिगार ककुं वा तुिच्या कौटुुंबबक व्यवसायाकरीता काि करतात/करत होते का?
(TN: “किणचारी” चा अर्ण रपष्ट करण्यासाठी दे र्ानुसार ववलर्ष्ट र्ब्द िसे ‘वेतन किणचारी’ ककुं वा ‘वेतन कािगार’ चा उपयोग के ा िाऊ र्कतो. )
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.

1 कमाचारी

2 स्त्वयांरोजगारी कमाचाऱ्याांमशवाय
"िोडीदार, सोबती:इतर किणचाऱ्याुंवर दे खरे ख करतात"
BVQ_19

3 स्त्वयांरोजगारी कमाचाऱ्याांसह
तुमच्या स्त्वतःच्या कौटुांबबक व्यवसायाकरीता
4
काम करता

तुिचा/तुिची िोडीदार/सोबती इतराुंवर दे खरे ख करतो/के ी आहे का?
(TN: दे खरे ख म्हििे क्ष ठे वण्याचे नेतत्ृ व कायण आणि इतराुंच्या कािासाठी िबाबदार असिे होय.)
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
1 हो
2 नाही
“िोडीदार, सोबती:पेर्ा आयएससीओ 1988”

BVQ_20a

तुिचा/तुिची िोडीदार/सोबती चा पेर्ा काय आहे /होता – म्हििे, त्याच्या/तीच्या िुख्य नोकरीचे नाव ककुं वा उपाधी काय आहे /होती ? (कृपया येर्े ल हा
व र्क्य तेवढे रपष्ट विणन करा.)
त्याचा/तीचा पेशा आहे /होता…………………………

BVQ_20b

त्याच्या/तीच्या िुख्य नोकरीिध्ये, अनेकदा त्याने/तीने कोित्या प्रकारचे कायण करतो/करते/के े आहे (कृपया येर्े ल हा व र्क्य तेवढे रपष्ट विणन करा).
कृपया येथे मलहा ………………………………………

BVQ_20c

तो/ती काि करत अस े ी सुंरर्ा/फिण िुख्यत्वे कर्ाचे काि करते - म्हििेच तो/ती करत अस ेल्या कािाच्या हठकािच्या तनिीती/कायण याुंचे प्रकार
कोिते? (कृपया ल हा आणि र्क्य तेवढे रपष्टीकरि द्या.)
कृपया येथे मलहा ………………………………………

"िोडीदार, भागीदार: िुख्य स्त्रर्ती"
खा ी पैकी काय तुिच्या िोडीदाराची/भागीदाराची सध्याची स्त्रर्ती उत्ति विणन करू र्कते? तो/ती सध्या तात्पुरता आिार/घेत े ी सुट्टी/सुट्टी/सुंप
इत्यादीुंिुळे कािावर िात नसल्यास, कृपया त्याची/तीची कािाची नेहिीची स्त्रर्ती दर्णवा.

BVQ_21

कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
1

पगारी कामामध्ये (कमाचारी, स्त्वयां-रोजगार,ककां वा त्याच्या/तीच्या कौटुांबीक व्यवसायासािी
काम करत आहे )

6 सेवाननवत्त
ृ

2 बेरोजगार आणण नोकरीच्या शोधात
3

7

मशिणासािी काम करीत आहे (ननयोक्ता पैसे दे त नाही), शाळे त आहे /ववद्याथी आहे ककां वा
सुट्टी असली तररही मशकतच आहे

घरगुती कामे करत आहे , मुले ककां वा इतर
कौटुांबीक सदस्त्याांनांतर कामाकडे बघते

9 इतर

4 मशकाऊ उमेदवार ककां वा प्रमशिणाथी
5 कायमस्त्वरूपी आजारी ककां वा अपांग
“व्यापार सुंघटना सदरयत्व”

तुम्ही सध्या ककुं वा आधी व्यापार सुंघटना ककुं वा त्यासारख्या सुंरर्ाुंचे सदरय आहे ककुं वा होता का? हो असल्यास, सध्या की आधी ?

BVQ_22

1
2
BVQ_23
0
1
2
3
4
5
BVQ_24
1
2
3
4

(TN: सुंघटना सदरयत्व ही सुंज्ञा सििण्यासाठी दे र्ानूसार अस ेल्या सुंज्ञाुंचा वापर करू र्कता .)
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
हो, सध्या
हो, परां तु सध्या नाही, आधी
“दे र्ानूसार धािीक अरतीत्व”
तुम्ही ववर्ीष्ट धिाणिध्ये येता का, असल्यास कोित्या ?
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
धमा नाही
कॅथोलीक
प्रोटे स्त्टन्ट
ऑथोडॉक्स
इतर णिश्चन
जेवीश
“धािीक ववधीची पररचयाण”
ग्नकायण, अुंत्यकिया याव्यततरीक्त तुम्ही ककतीवेळा धािीक ववधी करता?
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
आिवड्यामध्ये काही वेळेला ककां वा बहुतेक वेळा
आिवड्यामध्ये एकदा
मठहन्यामध्ये 2 ककां वा 3 वेळा
मठहन्यामध्ये एकदा
“उच्च-कतनष्ठ रवतःची िागा”

3 नाही, कगधही नाही

मस्त्
ु लीम
बौद्ध
ठहांद ू
इतर आशीया धमा
इतर धमा

6
7
8
9
10

5
6
7
8

वषाामध्ये काही वेळेला
वषाामध्ये एकदा
एका वषाामध्ये नेहमीपेिा सुद्धा कमी
कगधही नाही

आपल्या सिािािध्ये, काही गट आहे त ज्यापैकी काही उच्च असतात तर काही कतनष्ठ असतात. खा ी उच्च पासून कतनष्ठ पयांत िािारी रके
तुम्ही रवतः ा त्यािध्ये कोठे ठे वा ?

BVQ_25

कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
1 कननष्ि
2
3
4
5
“प्रतीसादकत्याणने िागी ितदानािध्ये ितदान के े होते का?”

आहे .

6
7
8
9
10 उच्च

काही ोक एका कारिासाठी ककुं वा इतर कारिाुंसाठी आिका ितदान करत नाहीत. तुम्ही िागी सािान्य ितदान( ोकसभा) 2009 िध्ये ितदान
के े होते का

BVQ_26

कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
1 हो, मी मतदान केले होते. (कृपया BVQ_27 सोबत चा ू ठे वा)
2 नाही, मी मतदान केले नव्हते. (कृपया BVQ_28 सोबत चा ू ठे वा)
0 मी मागील मतदानामध्ये मतदान करण्यास पार नव्हतो. (कृपया BVQ_28 सोबत चा ू ठे वा)
“िागी ितदानािध्ये ित हद ेल्या पक्षाचे नाव”
िागी 2009 चा ववचार करता ( ोकसभा) तुम्ही कोित्या पक्षा ा ितदान के े होते ?

BVQ_27
1
2
3
4

कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
कॉग्रेां स +
भाजप +
डावा पि/कम्युननस्त्ट पि
तीसरा पि
“दे र्ानूसार: िुळ दे र् /वाुंर्ीक गट / वाुंर्ीक ओळख/ कुटूुंबाचे िुळ”

5 ववभागीय पि
6 इतर …………………. (वणान करा)
0 साांगु शकत नाही

पुढी प्रश्न हा प्रतीसादकत्याणची वाुंर्ीक पाश्वणभुिी क्षात येण्यासाठी ककुं वा तो कोित्या प्रकारच्या वुंर्ािध्ये ककुं वा सिािािध्ये येतो हे िािण्यासाठी
दे र्ानूसार ठरावीक सुंकल्पनाुंवर आधारीत आहे .
BVQ_28
1
2
3
4
5
6

तुम्ही खा ी पैकी कोित्या गटािध्ये ककुं वा गटाुंिध्ये रवतः ा गह
ृ ीत धरता ते दर्णवा?
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
ठहांद:ू एससी (अनुसूगचत जाती/दलीत)
ठहांद:ू एसटी ( अनुसूगचत जमाती)
ठहांद:ू ओबीसी (इतर मागासवगीय )
ठहांद:ू उच्च वगीय ठहांद ू
मुस्त्लीम: मशया
मुस्त्लीम: सुन्नी

7
8
9
10
11
0

मस्त्
ु लीम: इतर
णिश्चन: सामान्य
णिश्चन: इतर
मशख: सामान्य
मशख: दलीत
इतर

“घरािध्ये ककती व्यक्ती आहे ”
<TN: या वयाचा वापर िु े ववरूद्ध हान बाळ याुंच्या सुंख्येचे वगीकरि करण्यासाठी वापर करावा - [र्ाळे चे वय] चौकोनी कुंसािध्ये –हे तुिच्या
दे र्ािधी बुंधनकारक लर्क्षिाच्या वयानूसार काढावे. भारतािध्ये प्रार्िीक लर्क्षि बुंधनकारक लर्क्षिाचे वय 5 वर्ण इतके आहे . म्हिुन, 5 ते 17 या
वयाती िु ाुंना िु े सुंबोधावे, तर 4 वर्ाांखा ी िु ाुंना बाळ असे सििावे.
BVQ_29
BVQ_29a
BVQ_30
BVQ_31
BVQ_32

BVQ_33

तुिच्यासह - तुिच्या घरािध्ये िु ाुंसहीत ककती व्यक्ती रहातात?
कृपया येथे मलहा ………………………………………
तुिच्या घरािध्ये ककती प्रौढ व्यक्ती रहातात? (18 ककुं वा त्यापेक्षा िोठे )
कृपया येथे मलहा ………………………………………
5 ते 17 वर्ाांदरम्यानची ककती िु े तुिच्या घरािध्ये रहातात ?
कृपया येथे मलहा ………………………………………
ति
ु च्या घरािध्ये 4 वर्ाांपयांतची ककती हान िु े रहातात ?
कृपया येथे मलहा ………………………………………
“वैयक्तीक उत्पन्न”
कर आणि इतर कपातीपूवी,तुिचे एकूि िासीक उत्पन्न सरासरी ककती होते??
(TN: प्रततसादकत्याांना दे र्ानस
ू ार कपातीची आठवि होण्यासाठी रपष्टीकरिात्िक टीपा दे ऊ र्कतो.)
कृपया येथे मलहा ………………………………………( रूपये ) (तुम्ही एकाच घरािध्ये रहात असल्यास (कृपया BVQ_34 सोबत चा ू ठे वा)
“घरगुती उत्पन्न”

कर आणि इतर कपातीपूवी, तुिच्या घराचे एकूि िासीक उत्पन्न सरासरी ककती होते? (TN:प्रततसादकत्याांना दे र्ानूसार कपातीची आठवि होण्यासाठी
रपष्टीकरिात्िक टीपा दे ऊ र्कतो.)
कृपया येथे मलहा ………………………………………( रूपये )
“कायदे र्ीर भागीदारी स्त्रर्ती”

BVQ_34

तुिची सध्याची कायदे र्ीर वैवाहीक स्त्रर्ती काय?

TN: “नागरी भागीदारी” ही वैवाहीक असल्यालर्वाय अस े ी कायदे र्ीर भागीदारी आहे . िुख्य अन्वेर्क - प्रश्नाची ओळख दे ण्यासाठी तुिच्या
दे र्ािधी "नागरी भागीदारी" याबद्द काही िागणदर्णन करा. कृपया दे र्ाती ववर्ीष्ट कायदे र्ीर बाबीुंचाच वापर करा. ज्या दे र्ाुंिध्ये कायदे र्ीर नागरी
भागीदारीचा पयाणय नाही, कृपया वगणवारी 2 गाळा आणि वगणवारी 3 ते 6 िध्ये बसवा. >
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
1 वैवाहीक

BVQ_35

2 नागरी भागीदारी
जोडीदारापासून/नागरी भागीदारापासून ववभक्त झालेले आहे (परुं तु अिुनपयांत कायदे र्ीर
3
वैवाहीक/अिुनपयांत कायदे र्ीर नागरी भागीदारीिध्ये आहे )
“रहाण्याचे हठकाि: र्हर - गाव”
तुम्ही रहात अस ेल्या हठकािीचे विणन करू र्का का....
कृपया केवळ एकाच चौकटीत बरोबरची खि
ू करा.
1 मोिे शहर
2 मोठ्या शहराचा नगरी पररसर ककां वा बाह्य प्रदे श
3 लहान शहर ककां वा नगर

जोडीदारापासून घटस्त्फोट घेतला आहे /माझ्या
4 नागरी भागीदारापासून कायदे शीरररत्या
ववभक्त झालेले
5 ववधवा / माझ्या पतीचा मत्ृ यु झाला आहे
मी कगधही वैवाहीक नव्हते/नागरी
6
भागीदारीमध्ये नव्हते

4 दे शातील गाव
5 दे शातील शेत ककां वा घऱ

