India
ISSP 2013 – National Identity III
Questionnaire
(Gujarati)

2014 રાષ્ટ્રીય ઓળખ
Q1

નીચેના સ્થળોથી તમે કેટલા નજીક છો? નજીક હોવાનો અથવ એ થાય કે આ સ્થાનો માટે તમને કેટલો લગાવ છે કે કેટલી ભાવનાત્મક રીતે તમે આ
સ્થાનો સાથે જોડાયેલ છો કે તમારી ઓળખ આ સ્થાનો સાથે કેટલી જોડાયેલ છે ? (એક શવકલ્પ પસાંદ કરો)

Q1a

તમારુ ગામ કે શહેર

1 ખ ૂબ જ નજીક

Q1b

તમારુ રાજ્ય

2 નજીક

Q1c

ભારત

3 ખ ૂબ નજીક નહીં

Q1d

દક્ષિણ એશશયા

4 બબલકુ લ નજીક નહી
99 પસંદ કરી શકતા નથી

Q2

કેટલાક લોકો કહે છે કે નીચેની વસ્તુઓ સાચા ભારતીય હોવા માટે મહત્વપ ૂણવ છે . અન્ય લોકો કહે છે કે તે મહત્વની નથી. તમારા માટે નીચેનામાાંથી
દરે ક કેટલી મહત્વપ ૂણવ છે ......... . ? (એક શવકલ્પ પસાંદ કરો)

Q2a

ભારતમાાં જન્મ થયો તે

Q2b

ભારતીય નાગરરકત્વ હોવુાં

1 ખ ૂબ મહત્વનું

Q2c

જીવનનો એક મોટો ભાગ ભારતમાાં રહેવ ુ

2 એકદમ મહત્વપ ૂર્ણ

Q2d

રહન્દીમાાં વાત કરવા સિમ હોવુાં

3 ખ ૂબ જ મહત્વપ ૂર્ણ નહી

Q2e

એક રહન્દૂ હોવુાં

4 બબલકુ લ મહત્વનું નહી

Q2f

ભારતીય રાજકીય સાંસ્થાઓ અને કાયદાઓનો આદર કરવો

Q2g

ભારતીય અનુભવ કરવો

Q2h

ભારતીય વાંશના હોવુ

Q3

તમે નીચેના શનવેદનો સાથે કેટલા સાંમત છો અથવા અસાંમત છો? (એક શવકલ્પ પસાંદ કરો)

Q3a

હુાં શવશ્વના અન્ય કોઇ દે શના નાગરરક બનવાને બદલે ભારતનો નાગરરક બનીશ.

Q3b

આજે ભારત શવશે કેટલીક બાબતો છે જે મને ભારત માટે શરમજનક લાગે છે .

ુ ણ સંમત
1 સંપર્

Q3c

અન્ય દે શોના લોકો ભારતીયો જેવા હોય તો શવશ્વ વધુ સારી જગ્યા હોત.

2 સંમત

Q3d

સામાન્ય રીતે કહીએ તો, ભારત મોટા ભાગના અન્ય દે શો કરતાાં વધુ સારો દે શ છે

3 ન તો સંમત ન તો અસંમત

Q3e

લોકોએ દે શ ખોટો હોય તો પણ તેમના દે શને પ્રોત્સાહન આપવુાં જોઈએ.

4 અસંમત

Q3f

જ્યારે મારો દે શ આંતરરાષ્ટ્રીય રમતોમાાં સારો દે ખાવ કરે છે , ત્યારે મને ભારતીય
હોવાનો ગવવ થાય છે .

99 પસંદ કરી શકતા નથી

ુ ણ અસંમત
5 સંપર્

Q3g

હુાં ભારત માટે ઘણી વાર ઈચ્છુ ુાં તેના કરતા ઓછો ગવવ કરાં ુ ુાં.

Q3h

ભારતીયો ભારતની ખામીઓ સ્વીકારશે તો શવશ્વ સારી જગ્યા બનશે.

Q4

નીચેના દરે કમાાં તમને ભારત પર કેટલો ગવવ છે ? (એક શવકલ્પ પસાંદ કરો)

Q4a

જે રીતે લોકશાહી કામ કરે છે

Q4b

શવશ્વમાાં તેનો રાજકીય પ્રભાવ

1 ખ ૂબ જ ગવણ

Q4c

ભારતની આશથિક શસદ્ધિઓ

2 કંઈક અંશે ગવણ

Q4d

તેની સામાજજક સુરિા તાંત્ર

3 ખ ૂબ જ ગવણ નહી

Q4e

તેની વૈજ્ઞાશનક અને તકશનકી શસદ્ધિઓ

4 બબલકુ લ પર્ ગવણ નહીં

Q4f

રમતોમાાં તેની શસદ્ધિઓ

Q4g

કળા અને સારહત્યમાાં તેની શસદ્ધિઓ

Q4h

ભારતના સશસ્ત્ર દળો

Q4i

તેનો ઇશતહાસ

Q4j

તેની સમાજના તમામ જૂથો માટે યોગ્ય અને સમાન સારવાર

99 પસંદ કરી શકતા નથી

99 પસંદ કરી શકતા નથી

હવે અમે ભારત અને અન્ય દે શો વચ્છચેના સાંબિ
ાં ો શવશે અમુક પ્રશ્નો પ ૂછવા માાંગીએ છીએ.
તમે નીચેના શનવેદનો સાથે કેટલા સાંમત છો અથવા અસાંમત છો? (એક શવકલ્પ પસાંદ કરો)

Q5

ભારતે તેન ાંુ રાષ્ટ્રીય અથવતત્ર
ાં સુરક્ષિત રાખવા માટે શવદે શી ઉત્પાદનોની આયાત

Q5a

મયાવરદત કરવી જોઈએ.
અમુક સમસ્યાઓ માટે, જેવીકે પયાવ વરણ પ્રદૂ ષણ, આંતરરાષ્ટ્રીય સાંસ્થાઓને

Q5b

ઉકેલોનો અમલ કરાવવાનો અશિકાર હોવો જોઈએ.
ભારતે પોતાના જ રહતનુાં પાલન કરવુાં જોઈએ પછી ભલે તે અન્ય દે શો સાથે

Q5c

તકરાર તરફ દોરી જાય.
શવદે શીઓને ભારતમાાં જમીન ખરીદવા માટે માંજૂરી ન આપવી જોઈએ.

Q5d

ભારતીય ટેક્ષલશવઝન પર ભારતીય રફલ્મો અને કાયવક્રમો માટે પ્રથમ પસાંદગી

Q5e

આપવી જોઇએ.

ુ ણ સંમત
1 સંપર્
2 સંમત
3 ન તો સંમત ન તો અસંમત
4 અસંમત
ુ ણ અસંમત
5 સંપર્
99 પસંદ કરી શકતા નથી

તમે નીચેના શનવેદનો સાથે કેટલા સાંમત છો અથવા અસાંમત છો? (એક શવકલ્પ પસાંદ કરો)

Q6

મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય કાં પનીઓ ભારતના સ્થાશનક ઉદ્યોગોને વધુ અને વધુ નુકસાન

Q6a

કરી રહી છે .
મુક્ત વેપાર ભારતમાાં સારા ઉત્પાદનો ઉપલબ્િ કરવા તરફ દોરી જાય છે .

Q6b

સામાન્ય રીતે, ભારતમાાં સરકાર તેમની સાથે સાંમત ન થાય તો પણ તે જેનુાં સભ્ય

Q6c

છે તે આંતરરાષ્ટ્રીય સાંસ્થાઓ ના શનણવયોનુાં પાલન કરવુાં જોઈએ.

ુ ણ સંમત
1 સંપર્
2 સંમત
3 ન તો સંમત ન તો અસંમત

Q6d

આંતરરાષ્ટ્રીય સાંસ્થાઓ ભારત સરકાર પાસેથી ઘણી સત્તાઓ દુર કરી રહી છે .

4 અસંમત

Q6e

મને કોઇ દે શના કરતા શવશ્વના નાગરરક જેવુાં વધુ લાગે છે .

ુ ણ અસંમત
5 સંપર્
99 પસંદ કરી શકતા નથી

હવે અમે ભારતમાાં લઘુમતીઓ શવશે અમુક પ્રશ્નો પ ૂછવા માાંગીએ છીએ. (એક શવકલ્પ પસાંદ કરો)

Q7

તમે નીચેના શનવેદનો સાથે કેટલા સાંમત છો અથવા અસાંમત છો? (એક શવકલ્પ પસાંદ કરો)
ભારતીય રરવાજો અને પરાં પરાઓની વહેંચણી નથી કરતા તે લોકો માટે સાંપ ૂણવપણે

Q7a

ભારતીય બનવુાં અશક્ય છે .
વાંશીય લઘુમશતને તેમના રરવાજો અને પરાં પરાઓ જાળવી રાખવા માટે સરકારી

Q7b

સહાય આપવી જોઈએ.

ુ ણ સંમત
1 સંપર્
2 સંમત

3 ન તો સંમત ન તો અસંમત
4 અસંમત

ુ ણ અસંમત
5 સંપર્
99 પસંદ કરી શકતા નથી

કેટલાક લોકો અલગ વાંશીય અને વાંશીય જૂથો તેમના અલગ રરવાજો અને પરાં પરાઓ જાળવે તો તે દે શ માટે સારુ છે તેમ કહે છે .
અન્ય લોકો આ જૂથો સ્વીકારવા અને તેને મોટા સમાજમાાં ભેળવવામાાં આવે તો તે વધુ સારાં ુ છે તેમ કહે છે કે. આ અક્ષભપ્રાયોમાાંથી કયો તમારા

Q8

પોતાના અક્ષભપ્રાય નજીક આવે છે ?
1

જૂથો તેમના અલગ રરવાજો અને પરાં પરાઓ જાળવી રાખે તો તે સમાજ માટે સારાં ુ
છે .

2 જૂથો સ્વીકારી અને મોટા સમાજમાાં ભેળવવામાાં આવે તો તે સારાં ુ છે.

98 ખબર નથી

ભારતમાાં રહેતા અન્ય દે શોના વસાહતીઓ અંગે અલગ માંતવ્યો હોય છે. ("વસાહતીઓ" થી અમારો અથવ ભારતમાાં સ્થાયી થવા આવતા લોકો સાથે

Q9

છે .) તમે નીચેના દરે ક શનવેદનો સાથે કેટલા સાંમત અથવા અસાંમત છો? (એક શવકલ્પ પસાંદ કરો)

Q9a

વસાહતીઓ ગુનાના દરને વિારે છે .

Q9b

વસાહતીઓ સામાન્ય રીતે ભારતીય અથવતત્ર
ાં માટે સારા છે.

ુ ણ સંમત
1 સંપર્

Q9c

વસાહતીઓ જે ભારતમાાં જન્્યા હોય અને પોતાના લોકોથી દૂ ર નોકરી લીિી હોય.

2 સંમત

વસાહતીઓ નવા શવચારો અને સાંસ્કૃશતઓ લાવીને ભારતીય સમાજમાાં સુિારો કરે

Q9d

છે .
ભારતીય સાંસ્કૃશતની સામાન્ય રીતે વસાહતીઓ દ્વારા અવગણના કરવામાાં આવે છે.

Q9e

ભારતના કાન ૂની વસાહતીઓ જે ભારતીય નાગરરકો નથી, તેમને ભારતીય

Q9f

નાગરરકો જેવા જ અશિકારો હોવા જોઈએ.
ભારતને ગેરકાયદે સર વસાહતીઓથી બાકાત રાખવા મજબ ૂત પગલાાં લેવા જોઈએ.

Q9g

4 અસંમત
ુ ણ અસંમત
5 સંપર્
99 પસંદ કરી શકતા નથી

કાન ૂની વસાહતીઓને ભારતીય નાગરરકો ની જેમ, જાહેર શશિણ માટે સમાન સતા

Q9h

હોવી જોઈએ.
તમને લાગે છે કે ભારતમાાં વસાહતીઓની સાંખ્યામાાં હવે

Q10

1 ઘર્ો વધારો થયો છે

4 થોડો ઘટાડો થયો છે

2 થોડો વધારો થયો છે

5 ઘર્ો ઘટાડો થયો છે

3 જે છે એ જ રહે છે

99 પસંદ કરી શકતા નથી

વસાહતીઓ શવશે આ શનવેદનોમાાંથી કયુાં તમારા શવચારોની સૌથી નજીક આવે છે ?

Q11
1

2
Q12

3 ન તો સંમત ન તો અસંમત

વસાહતીઓએ તેમના દે શની સંસ્કૃ તત જાળવવી જોઈએ અને ભારતીય સંસ્કૃતત
સ્વીકારવી ન જોઈએ.
વસાહતીઓએ તેમના દે શની સંસ્કૃ તત જાળવવી જોઈએ અને ભારતીય સંસ્કૃતતને
પર્ સ્વીકારવી જોઈએ.

3

વસાહતીઓએ તેમના દે શની સંસ્કૃતત ભુલી અને ભારતીય
સંસ્કૃતત સ્વીકરવી જોઈએ.

99 પસંદ કરી શકતા નથી

ભારતીય હોવાનો તમને કેટલો ગવવ છે ? (એક શવકલ્પ પસાંદ કરો)
1 ખ ૂબ જ ગવણ છે

2 કંઈક અંશે ગવણ છે
3 ખ ૂબ જ ગવણ નથી

4 બબલકુ લ ગવણ નહીં
5 હુ ં ભારતીય નથી

99 પસંદ કરી શકતા નથી

Q13

ભારતમાાં મજબ ૂત દે શભક્ક્તની લાગણીઓથી તમે કેટલા સાંમત છો કે અસાંમત છો? (એક શવકલ્પ પસાંદ કરો)

Q13a

શવશ્વમાાં ભારતના સ્થાનને મજબ ૂત બનાવે છે .

ુ ણ સંમત
1 સંપર્

Q13b

ુ ામાાં પરરણમે છે .
ભારતમાાં અસરહષ્ટ્ણત

2 સંમત

Q13c

ભારત માટે સાંયક્ુ ત રહેવ ાંુ જરૂરી છે .

3 ન તો સંમત ન તો અસંમત

Q13d

ભારતમાાં વસાહતીઓ તરફ નકારાત્મક વલણમાાં પરરણમે છે.

4 અસંમત
ુ ણ અસંમત
5 સંપર્
99 પસંદ કરી શકતા નથી

Q14

તમે ભારતના નાગરરક છો?
1 હા

2 ના

Q15

Q15a

તમારા જન્મ સમયે, તમારા માતાશપતા બાંન,ે કોઇ એક, ભારતના નાગરરકો હતા કે કોઇ નહી?
1 બંને ભારતના નાગરરકો હતા

3 માત્ર માતા ભારતના નાગરરક હતા

2 ફક્ત તપતા ભારતના નાગરરક હતા

4 માતા-તપતા બેમાંથી કોઇ ભારતના નાગરરક ન હતા

તમારા જન્મ સમયે, તમારા શપતા કયા દે શના નાગરરક હતા? (નોંિો: દે શ નો અથવ સમગ્ર રાષ્ટ્ર; રાજ્ય, જજલ્લા વગેરે નહી)
ક્રુપા કરીને દે શનુાં નામ લખો ..................

Q15b

તમારા જન્મ સમયે, તમારા માતા કયા દે શના નાગરરક હતા? (નોંિો: દે શ નો અથવ સમગ્ર રાષ્ટ્ર; રાજ્ય, જજલ્લા વગેરે નહી)
ક્રુપા કરીને દે શનુાં નામ લખો ..................

Q16

તમે સાકવ (SAARC) શવશે કેટલુ સાાંભળયુાં કે વાાંચ્છયુાં છે ?
1 ઘણુ

4 બબલકુ લ નહી

2 ખ ૂબ થોડુ

99 પસંદ કરી શકતા નથી

3 ઘણુ નહી
પ્ર. 16નો જવાબ "ક્ષબલકુ લ નહી" હોય, તો બાકીના વૈકલ્લ્પક પ્રશ્નો છોડી દે વા.
Q17

સામાન્ય રીતે કહીએ તો, તમે કહી શકો કે ભારતને સાકવ (SAARC)ના સભ્ય હોવાથી લાભ થશે કે લાભ નહી થાય? (ક્ષબન-સભ્યોને "લાભ થશે" કે
"લાભ નહી થાય")
1 મોટા પ્રમાર્માં લાભ

5 બબલકુ લ લાભ નહી થાય

2 મોટા ભાગે લાભ

98 ખબર નથી

3 કંઈક અંશે લાભો

97 સાકણ સાંભળ્ું નથી

4 માત્ર થોડા લાભો
Q18

નીચેના શવિાન સાથે તમે કેટલા ભારપ ૂવવક સાંમત છો અથવા અસાંમત છો? (એક શવકલ્પ પસાંદ કરો)
ુ ણ સંમત
1 સંપર્
2 સંમત
ભારત સાકવ (SAARC) શનણવયો સાથે સાંમત ન થાય તો પણ તેણે તેન ાંુ પાલન કરવુાં
જોઇએ.

3 ન તો સંમત ન તો અસંમત
4 અસંમત
ુ ણ અસંમત
5 સંપર્
99 પસંદ કરી શકતા નથી

Q19

સામાન્ય રીતે, તમને લાગે છે કે સાકવ (SAARC)પાસે ... તેના સભ્ય રાજ્યો ની રાષ્ટ્રીય સરકારો કરતાાં ઘણી વિારે, વિારે , તેટલી જ, ઓછી, અથવા
ઘણી ઓછી સત્તા હોવી જોઇએ?
1 ઘર્ી વધારે

4 ઓછી

2 વધારે

5 ઘર્ી ઓછી

3 તેટલી જ

99 પસંદ કરી શકતા નથી

[વતવમાન સાકવ (SAARC) સભ્યો માટે જ]
Q21

જો લોકમત / આજે મત કરવાનુ નક્કી કરવામાાં આવે તો તમે ભારત સાકવ (SAARC) સભ્ય રહે તે માટે મત આપશો કે ન રહે તે માટે, તમે તરફેણમાાં
મત આપષો કે શવરુધ્િમાાં?
1 તરફેર્માં મત
2 તવરુ ધ્ધમાં મત
99 પસંદ કરી શકતા નથી

વસ્તીશવષયક
“રરસ્પોન્ડન્ટની જાશત”
સેક્સ, શુાં તમે…

BVQ_01.

1 પુરુષ
2 સ્ત્રી
“રરસ્પોન્ડન્ટની ઉંમર”
તમે ક્યારે જન્્યા હતા? (કૃપા કરીને તમારાં ુ જન્મ વષવ લખો (વષવ માટે ચાાંર આંકડાનો ઉપયોગ કરો).

BVQ_02

……………/………………/………………/…………………..
“શશિણ I: શાળાના વષો”
પ્રાથશમક અને સેકાંડરી શાળા, યુશનવશસિટી અને અન્ય સેકાંડરી પછીના અને પ ૂણવકાલીન વ્યાવસાશયક તાલીમ સહીત, પરાં ત ુ પુનરાવતીત વષોનો
સમાવેશ થતો નથી. જો તમે હાલમાાં ભણતા હોય તો, અત્યાર સુિીમાાં તમે કેટલાવષો પ ૂરા કયાવ તે ગણો.
કેટલા વષો (સાંપ ૂણવકાલીન સમકિ) ઔપચારીક શશિણમાાં રહ્યા હતા?
પ્રાથશમક અને સેકાંડરી શાળા, યુશનવશસિટી અને અન્ય સેકાંડરી પછીના અને પ ૂણવકાલીન વ્યાવસાશયક તાલીમ સહીત, પરાં ત ુ પુનરાવતીત વષોનો

BVQ_03.

સમાવેશ થતો નથી. જો તમે હાલમાાં ભણતા હોય તો, અત્યાર સુિીમાાં તમે કેટલાવષો પ ૂરા કયાવ તે ગણો.
કૃપા કરીને વષોની સંખ્યા નાખો……………………………………………………….
0 મારું ઔપચારીક ભણતર ન હતું
“દે શ આિારરત સૌથી વધુ પ ૂણવ કરે લ શશિણની રડગ્રી”
તમે હાાંસલ કરે લ સૌથી વધુ શશિણનુાં સ્તર ક્ુાં છે?

BVQ_04

કૃપા કરીને પ્રાપ્ત કરે લ મહત્તમ શૈિક્ષણક રડગ્રી લખો, શબ્દશઃ (પ્રાપ્ત કરે લ, તેનો અથવ છે કે જવાબ આપનારે પ ૂણવ કરે લ છે લ્લો વગવ/શાળા/કોલેજ.)
"હાલમાાં, અગાઉ અથવા ક્યારે ય ભરપાઇ કામમાાં નહી"
કામનો અમારી દ્રષ્ષ્ટ્ટએ આવક ઉપાર્જન કામ કરવુાં તે છે, જેમ કે નોકરીયાત, સ્વરોજગાર તરીકે અથવા તમારા પોતાના પરરવાર કારોબારમાાં કામ
કરવુ,ાં સપ્તાહમાાં ઓછામાાં ઓછા એક વાર. હાંગામી માાંદગી/પેરન્ટલ રજા/વકેશન/ હડતાલ વગેરેને કારણે જો તમે હાંગામી િોરણે વેતન માટે કામ
કરતા ન હોય. કૃપા કરીને તમારા કામની સામાન્ય ક્સ્થશત દશાવવો.
શુાં તમે હાલમાાં વેતન માટે કામ કરો છો, ભ ૂતકાળમાાં વેતન માટે કામ કયુું હતુ,ાં અથવા કામ માટે ક્યારે ય ચ ૂકવણી કરાઇ નથી?

BVQ_05

કૃપા કરીને ફક્ત બોક્સ પર ટીક કરો
1 હુ ં હાલમાં ભરપાઇ કામમાં છુ ં (કૃપા કરીને BVQ_06 સાથે ચાલુ રાખો)
2

3

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

હુ ં હાલમાં ભરપાઇ કામમાં નથી પરંતુ મે ભૂતકાળમા ભરપાઇ કામ કયુું હતું (કૃપા કરીને BVQ_07
સાતે ચાલુ રાખો)
સપ્તાહમાાં કામ કરે લ કલાકો
ઓવરટાઇમ સરહત સપ્તાહમાાં સમાન્ય રીતે તમે સરે રાશ કેટલા કલાકો કામ કરો છો? (જો તમે એક કરતા વધુ રોજગારદાતા સાથે કામ કરતા હોય

BVQ_06

અથવા જો તમે બન્ને નોકરીયાત હોય તો કૃપા કરીને તમે જે કરો છો તે કામના કુ લ કલાકો ગણો.) (શુાં તમે "દરરોજ" પ ૂછો શકો અને તેને 7/6/5 વડે
ગુણો )
કૃપા કરીને લખો.
સરેરાશ રીતે, હુ ં ……………………… સપ્તાહમાં ઓવરટાઇમ સહહત કલાકો કામ કરું છુ ં .

"રોજગારી સબાંિ"
(જો તમે એક કરતા વધુ રોજગારદાતાઓ સાથે કામ કરતા હોય, અથવા જો તમે બન્ને નોકરીયાત હોય અને સ્વરોજગાર હોય તો કૃપા કરીને તમારી
મુખ્ય જોબ દશાવવો. જો તમે શનવ ૃત્ત હોય અથવા હાલમાાં કામ કરતા ન હોય તો, કૃપા કરીને છે લ્લી મુખ્ય જોબ દશાવવો.)
BVQ_07

શુાં તમે નોકરીયાત, સ્વરજગાર અથવા તમારા પોતાના પરરવારના કારોબાર માટે કામ કરો છો/હતા?
(TN: દે શ આિારરત શબ્દો જેમ કે ‘વેતન નોકરીયાત’ અથવા ‘વેતન કામદાર’નો ઉપયોગ કરી શકાય, જેથી "નોકરીયાત"નો અરથ સ્પષ્ટ્ટ કરી
શકાય. સ્વ-રોજગારમાાં શબ્દો જેમ કે ‘ફ્રીલાન્સસવ’, ’સ્વતાંત્ર વ્યાવસાશયક’, અને અન્ય રરસ્પોન્ડન્ટો પોતાની કામ કરતા હો તે..)
કૃપા કરીને ફક્ત એક બોક્સ પર ટીક કરો.
રોજગારદાતાઓ સાથે સ્ત્વરોજગાર (કૃપા કરીને BVQ_08 સાથે
ચાલુ રાખો)

1 નોકરીયાત

3

2 નોકરીયાત ન હોય તેવો સ્ત્વ-રોજગાર

4 પોતાના પરરવારના કારોબારમાં કામ કરે છે

"સ્વ-રોજગારી: કેટલા કમવચારીઓ"
BVQ_08

તમારી જાતને ગણ્યા શવના કેટલા કમવચારીઓ તમે/મતારી પાસે હતા? (BVQ_07 માાં શવકલ્પ 3 અપાવ્યો હોય તેવા જ)
કૃપા કરીને લખો
……………………….. કમમચારીઓ
"અન્ય કમવચારીઓનુાં શનરીિણ"

BVQ_09

શુાં તમે અન્ય કમવચારીઓનુાં શનરીિણ કરો છો/કરતા હતા?
(TN: શનરીિણને દે ખરે ખ અને અન્યોના કામ માટે જવાબદાર હોવાની રીતેની આગેવાની કાયવ તરીકે સમજવાનુાં રહેશ.ે )
કૃપા કરીને ફક્ત બોક્સ પર ટીક કરો
1 હા (કૃપા કરીને BVQ_10ની સાથે ચાલુ રાખો)
2 ના
"શનરીિણ કરે લ અન્ય કમાવ રીઓની સાંખ્યા"

BVQ_10

તમે કેટલા કમવચારીઓનુાં શનરીિણ કરો છો/કરતા હતા?
કૃપા કરીને લખો.
……………………….. કમમચારીઓ.
"સાંસ્થાનો પ્રકાર, નફાકારક/ક્ષબન નફાકરક"

BVQ_11

તમે નફાકારક અથવા ક્ષબનનફાકરક સાંસ્થા કામ કરો છો/કરતા હતા?
(TN: જો જરૂર હોય તો, તમાર દે શના ખાસ ઉદાહરણો આપીને નફાકારક અથવા ક્ષબનનફાકરકની સ્પષ્ટ્તા કરો.)
કૃપા કરીને ફક્ત એક જ બોક્સ પર ટીક કરો.
1 હં નફાકારક સંસ્ત્થા માટે કામ કરું છુ ં
2 હં હબન-નફાકારક સંસ્ત્થા માટે કામ કરું છુ ં
"સાંસ્થાનો પ્રકાર, જાહેર/ખાનગી"

BVQ_12

શુાં તમે ખાનગી અથવા જાહેર રોજગારદાતા સાથે કામ કરો છો?કરતા હતા?
(TN: જો જરૂર હોય તો, તમાર દે શના ખાસ ઉદાહરણો આપીને નફાકારક અથવા ક્ષબનનફાકરકની સ્પષ્ટ્તા કરો.)
કૃપા કરીને ફક્ત બોક્સ પર ટીક કરો
1 જાહેર રોજગારદાતા
2 ખાનગી રોજગારદાતા

“વ્યવસાય ISCO 1988”
તમારો વ્યસાય શુાં છે /હતો – એટલે કે મુખ્ય જોબનુાં નામ કે શશષવક નામ શુાં હત ાંુ ? (કૃપા કરીને લખો અને શક્ય હોય એટલી રીતે વણવવો.)

BVQ_13a

મારો વ્યવસાય છે /હતો………………………..
તમારી મુખ્ય જોબામાાં, મોટે ભાગે ક્યા પ્રકારની પ્રવ ૃશત્ત તમે કરો છો /કરતા હતા?(કડપા કરીને લખો અને શક્ય એટલી રીતે વણવવો.)

BVQ_13b

કૃપા કરીને અહીં લખો ………………………………………
તમે જેના માટે કામ કરો છો? કયુું હત ાંુ તે કાં પની/સાંસ્થા મુખ્યત્વે શુાં બનાવે છે અથાવ કરે છે – એટલે કે ક્યા પ્રકારનુાં ઉત્પાદન /કાયવ તમારા કાયવસ્થળે

BVQ_13c

કરો છો/કરતા હતા? (કૃપા કરીને લખો અને શક્ય હોય એટલી રીતે વણવવો.)
કૃપા કરીને અહી લખો ………………………………………
"મુખ્ય દરજ્જો"
નીચેનામાાંથ ક્ુાં તમારી પ્રવતવમાન ક્સ્થશતને શ્રેષ્ટ્ઠ રીતે વણવવે છે?
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જો તે હાંગામી માાંદગી/પેરન્ટલ રજા/હડતાલને કારણે હાંગામી િોરણે કામ કરતા ન હોય તો, કૃપા કરીને તમારી સામાન્ય કામની ક્સ્થશતનો ઉલ્લેખ કરો.
કૃપા કરીને ફક્ત બોક્સ પર ટીક કરો.
1

ભરપાઇ કામમાં (એક કમમચારી તરીકે, સ્ત્વરોજગાર તરીકે અથવા તમારા પોતાના પરરવારના કારોબાર
માટે કામ)

6 હનવૃત્ત

2 બેરોજગાર અને જોબની શોધ કરું છુ ં

7 ઘરકામ કરે છુ ં , ઘર, બાળકો અન્ય વ્યહક્તઓની સંભાળ રાખે છે .

3 હશક્ષણમા (રોજગારદાતા દ્વારા ચૂકવણી થતી નથી), શાળામાં/હવદ્યાથી વેકેશન ન હોય તો પણ

9 અન્ય

4 એપ્રેન્ટીસ કે તાલીમાથી
5 કાયમી માંદગી અથવા હવકલાંગ
“ક્સ્થર ભાગીદારીમાાં રહેતા”
શુાં તમે પત્ની અથવા ક્સ્થર ભાગીદાર િરાવો છો અને જો હા હોય તો થોડા ઘરકામમાાં ફાળો આપો છો?

BVQ_15

(TN: દશ આિારરત શબ્દો જેમ કે ‘સામાન્ય કાયદે સરની પત્ની’ (GB), નો અહીં "ક્સ્થર ભાગીદાર"નો અથવ સ્પષ્ટ્ટ કરવા માટે અહીં ઉપયોગ કરી
શકાય”.)
કૃપા કરીને ફક્ત બોક્સ પર ટીક કરો
1

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

2

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

3

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

"પત્ની, ભાગીદારઃ હાલમાાં, અગાઉ અથવા ક્યારે ભરપાઇ કામમાાં નહી"
કામનો અમારી દ્રષ્ષ્ટ્ટએ આવક ઉપાર્જન કામ કરવુાં તે છે, જેમ કે નોકરીયાત, સ્વરોજગાર તરીકે અથવા તમારા પોતાના પરરવાર કારોબારમાાં કામ
કરવુ,ાં સપ્તાહમાાં ઓછામાાં ઓછા એક વાર. હાંગામી માાંદગી/પેરન્ટલ રજા/વકેશન/ હડતાલ વગેરેને કારણે જો તમે હાંગામી િોરણે વેતન માટે કામ
કરતા ન હોય. કૃપા કરીને તમારા કામની સામાન્ય ક્સ્થશત દશાવવો.
શુાં તમારી પત્ની/ભાગીદાર હાલમાાં વેતન માટે કામ કરો છો, ભ ૂતકાળામાાં વેતન માટે કામ કયુું હતુ,ાં અથવા તે/તેણીને કામ માટે ક્યારે ય ચ ૂકવણી

BVQ_16

કરાઇ નથી?

કૃપા કરીને ફક્ત બોક્સ પર ટીક કરો.

1 તે/તેણી હાલમાં ભરપાઇ કામમાં છુ ં (કૃપા કરીને BVQ_17 સાથે ચાલુ રાખો)
2

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

3

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

“પત્ની, ભાગીદારઃ સપ્તાહમાાં કામ કરે લ કલાકો”
તમારી પત્ની/ભાગીદાર સામાન્ય સપ્તાહમાાં ઓવર ટાઇમ સહીત, ભરપાઇ માટે કેટલા કલાક કામ કરે છે ? (જો તે / તેણી એક કમવચારી કરતાાં વિારે
BVQ_17

માટે કાયવ કરે છે , અથવા જો તે/ તેણી બાંને કાયવકર અને સ્વ - કાયવકર છે તો મહેરબાની કરીને તે/ તેણીનાાં કામના કલાકની કુ લ સાંખ્યા ગણો.) ("રોજ"
પુછી શકાય છે અને તેને 7/6/5 વડે ગુણી શકાય છે . )
મહેરબાની કરી તેમાં લખો
સરેરાશ , તે/તેણી સપ્તાહ દીઠ ……………………… કલાકો કાયમ કરે છે , ઓવર ટાઇમ સહીત.
"પત્ની , ભાગીદાર : રોજગાર સાંબિ
ાં "
જો તે /તેણી એક કરતાાં વધુ કમાવ ચારીઓ માટે કાયવ કરે છે , અથવા તે/તેણી કમવચારી છે અને સ્વ-કમવચારી છે , મહેરબાની કરીને તે/તેણીનુાં મુખ્ય
કાયવ દશાવવો. જો તે/તેણી શનવ ૃત છે અથવા હાલમાાં કામ કરતાાં નથી, મહેરબાની કરીને તે /તેણીનો મુખ્ય રોજગાર જણાવો.

BVQ_18

શુ તમારા પત્ની /ભાગીદાર તે/તેણીનો પોતાનાાં પરરવારનો િાંિા માટે કાયવ કરી રહ્યાાં છે અથવા સ્વકમવચારી છે , કે પત્ની/ભાગીદાર છે /હતાાં?
(TN: 'વેતન કમવચારી' અથવા ' વેતન કમવચારી' જેવા કાં રી- સ્પેશસરફક ટમવનો અહી "કમવચારી" નો અથવ સ્પષ્ટ્ટ કરવા માટે ઉપયોગો કરી શકાય છે .)
કૃપા કરીને ફક્ત બોક્સ પર ટીક કરો
1 એક કમમચારી

3 કમમચારીઓ સાથે સ્ત્વ રોજગારી

2 કમમચારીઓ હસવાય સ્ત્વ રોજગારી

4 તે/તેણી પોતાના પરરવારનાં ધંધા માટે કાયમ કરી રહ્યા છે .

"પત્ની, ભાગીદાર: અન્ય કમવચારીઓનુાં શનરરિણ "
BVQ_19

શુ તમારી પત્ની / ભાગીદાર અન્ય કમવચારીઓનુાં શનરરિણ કરે છે ?
(TN: શનરરિણને શનયાંત્રણનાાં નેત ૃત્વ કાયવ અને અન્યનાાં કાયવ માટે જવાબદાર બને છે . )
કૃપા કરીને ફક્ત બોક્સ પર ટીક કરો
1 હા
2 ના
“પત્ની, ભાગીદાર : વ્યવસાય ISCO 1988”

BVQ_20a

તમારા પત્ની / ભાગીદારનો વ્યવસાય શુ છે / હતો - એટલે કે તે/ તેણીનાાં મુખ્ય રોજગારનુ શીષવક અથવા નામાં શુ છે / હતુ?ાં (મહેરબાની કરીને તેમાાં
લખો અને બને તેટલુ સ્પષ્ટ્ટ દશાવ વો.)
તેનો/તેણીનો વ્યવસાય છે /હતો…………………………

BVQ_20b

તે/તેણીનો મુખ્ય રોજગાર, તે/તેણીની મોટાભાગનાાં સમયની પ્રવ ૃશતઓ કેવા પ્રકારની છે / હતી? (મહેરબાની કરીને તેમાાં લખો અને બને તેટલુ
સ્પષ્ટ્ટ દશાવવો.)
મહેરબાની કરીને અહી લખો ………………………………………
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તે/તેણી પેઢી/સાંસ્થા બનાવા માટે શુાં કાયવ કરે છે / કરતાાં હતાાં. એટલેકે, તે/તેણીનાાં કાયવસ્થળે કેવા પ્રકારનુાં ઉત્પાદન/કાયવ કરે છે /કરત હતા?
(મહેરબાની કરીને તેમાાં લખો અને બને તેટલુ સ્પષ્ટ્ટ દશાવવો.
મહેરબાની કરીને અહી લખો ………………………………………

"પત્ની, ભાગીદાર: મુખ્ય દરજ્જો"
તમારી પત્નીનાાં/ ભાગીદારનાાં ચાલુ દરજ્જાને નીચેનામાાંથી કયુ શ્રેષ્ટ્ઠ રીતે દશાવવે છે ?જો તે /તેણી હાલમાાં ક્ષબમારી / પેરેન્ટર રજા/ વેકેશન/ હડતાલ
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વગેરેને કારણે હાલમાાં નોકરી નથી કરી રહ્યા. તો તે/તેણીની સામાન્ય કાયવ દરજ્જો દશાવવો.
કૃપા કરીને ફક્ત બોક્સ પર ટીક કરો
1 વેતન કાયમમાં (તે/તેણી પોતાનાં પરરવારનાં ધંધા માટે કમમચારી, સ્ત્વકમમચારી તરીકે કાયમ કરી રહ્યા છે . )

6 હનવૃત

2 બે રોજગાર છે અને નોકરી શોધી રહ્યા છે .

7

3 હશક્ષણમાં (કમમચારી દ્વારા ચુકવવા માટે નથી),વેકેશનમાં પણ સ્ત્કુલ/ હવદ્યાથી/હશષ્યમાં

9 અન્ય

ઘરકામ કરી રહ્યા છે , ઘર,બાળકો અથા અન્ય વ્યહક્તનું ધ્યાન રાખી
રહ્યા છે

4 ઉમેદવાર અથવા તાલીમાથી
5 કાયમી હબમાર અથવા અક્ષમ
“રેડ યુશનયન સભ્ય પદ”
તમે છો કે રેડ યુશનયન અથવા તેના જેવી સાંસ્થાનુાં સભ્ય પદ િરાવો છો? જો હા: તે હાલનુાં છે કે પહેલેથી ?
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(TN:યુશનયન સભ્યપદનો અથવ સ્પષ્ટ્ટ કરવા માટે કન્રી સ્પેશસરફક ટમવનો ઉપયોગ કરી શકાય છે .)
કૃપા કરીને એક બોક્ પર ટીક કરો.
1 હા, હાલમા

3 ના, ક્યારેય નહી.

2 હા, પહેલાનુ પણ અત્યારે નહી.
“દે શ-શનશિત િાશમિક જોડાણો ”

તમે કોઇ િમવ િરાવો છો અને જો હા, તમે કયા િમવનાાં છો?
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કૃપા કરીને ફક્ત એક બોક્સ પર ટીક કરો.
0

ધમમ નથી

6

મુહસ્ત્લમ

1

કેથલીક

7

બુહદ્ધસ્ત્ટ

2

પ્રોટેસ્ત્ટન્ટ

8

હહન્દુ

3

ઓથોડેક્સ

9

અન્ય એહશયન ધમમ

4

અન્ય ક્રીહચચયન

10

અન્ય ધમો

5

જે હવસ
“િાશમિક સેવાઓની હાજરી ”
લગ્નો, અંશતમ શવશિઓ વગે રે જેવા ખાસ પ્રસાંગોનાાં ભાગરૂપ તમે કેટલી વાર િાશમિક સેવાઓમાાં હાજરી આપો છો?
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કૃપા કરીને ફક્ત એક બોક્સ પર ટીક કરો.
1 સપ્તાહમાં કેટલીક વખત અથવા હંમેશા

5 વષમમાં કેટલીક વખત

2 સપ્તાહમાં એક વખત

6 વષમમાં એક વખત

3 મહીનામાં બે અથવા રણ વખત

7 એક વષમમાં એક કરતાં ઓછી વખત

4 મહીનામાં એક વખત

8 ક્યારેય નહી

“ટોપ-બોટમ સ્વ રોજગાર”
આપણા સમાજમાાં, એવા જુથો છે જે ઉપર તરફ આગળ વિે છે અને જુથો જે નીચે તરફ આગળ વિે છે . નીચે માપક છે જે થી નીચે તરફ આગળ
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વિે છે .તમે તમારી જાતને આ માપક પર ક્યાાં મુકશો ?
કૃપા કરીને ફક્ત એક બોક્સ પર ટીક કરો.
1 નીચે

6

2

7

3

8

4

9

5

10 ઉપર

“છે લ્લી સામાન્ય ચુટણીમાાં મત આપ્યો હતો?”
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કેટલાક લોકો અત્યારનાાં રદવસોમાાં એક અથવા અન્ય કારણ માટે મત આપતા નથી. શુાં તમે છે લ્લી જનરલ ચુટ
ાં ણી(લોકસભા) ૨૦૦૯માાં મત આપ્યો
હતો?
કૃપા કરીને ફક્ત એક બોક્સ પર ટીક કરો.
1 હા, મે મત આપ્યો હતો. (મહેરબાની કરીને BVQ_27 સાથે ચાલુ કરો)
2 ના, મે મત આપ્યો ન હતો. (મહેરબાની કરીને BVQ_28થી ચાલુ કરો)
0 હુ છે લ્લી ચુટંણીમાં મત આપવા માટે લાયક હતો નહી. (મહેરબાની કરીને BVQ_28થી ચાલુ કરો)
“છે લ્લી જનરલ ચુટ
ાં ણીમાાં મત આપેલ પિ”
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છે લ્લી જનરલ ચુટ
ાં ણી(લોકસભા)૨૦૦૯, શવષે ફરી શવચારો, તમે કયા પિમો મત આપ્યો હતો?
કૃપા કરીને ફક્ત એક બોક્સ પર ટીક કરો.
1 કોગ્રેસ +

5 ધાર્મમક પક્ષ

2 બીજે પી+

6 અન્ય…………………. (સ્ત્પષ્ટ કરો)

3 વામપંથી દળ/કોમ્યુહનષ્ટ પક્ષ

0 ખબર નથી

4 હરજો મોચો
“દે શ - શનશિત : મુળદે શ / વાંશીય જુથ/વાંશીય ઓળખાણ / પરરવાર મુળ ”
પછીના પ્રશ્નો તમારા દે શ- શનશિત ખ્યાલો ઉત્તરદાતાઓના વાંશીય સામાજીક ભુશમકા કે વાંશીય જુથ/ સમાજનાાં સભ્યની ભાવના સ્પષ્ટ્ટ કરવામાાં કરે છે.
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મહેરબાની કરીને તમારી જાતેને ક્યા જુથ કે જુથોના સભ્ય છો તે દશાવવો.
કૃપા કરીને ફક્ત એક બોક્સ પર ટીક કરો.
1 હહન્દુ:એસસી (અનુસુહચત જાતી/ દહલતો)

7 મુહસ્ત્લમ: અન્ય

2 હહન્દુ: એસટી (અનુસુહચત આરદવાસીઓ )

8 રક્રહચચયન- સામાન્ય

3 હહન્દુ: ઓબીસી (અન્ય પછાત વગો)

9 રક્રહચચયન - અન્ય

4 હહન્દુ: ઉચ્ચ જાતી વગો

10 શીખ: સામાન્ય

5 મુહસ્ત્લમ: હસયા

11 શીખ: દહલત

6 મુહસ્ત્લમ: સન્ની

0 અન્ય

“ઘરમા કેટલા સભ્યો છે ”
<TN:ટોડલસવ સામે બાળકોનાાં શવભાજન માટે ઉમરનો ઉપયોગ કરવો -[શાળાની ઉમર] ચોરસ કૌંસમાાં - દે શમાાં ફરજજયાત સ્કુ લની શરૂઆતથી નક્કી
થાય છે .ભારતમાાં સ્કુ લ શરૂ કરવાની ફરજજયાત ઉમર ૫ વષવ છે . માટે જે ૫ થી ૧૭ વષવની વચ્છચે આવે છે તે બાળકો તરીકે દશાવવ્યા છે . જ્યારે જે ૪
વષવથી નીચેની ઉમરનાાં છે તે ટોડલસવ કહેવાય છે .
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તમારા સહીત, કેટલાક લોકો -બાળકો સહીત તમારા ઘરમાાં રહે છે ?
મહેરબાની કરીને અહી લખો ………………………………………
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તમારા ઘરમાાં કેટલા પુખ્ત સભ્યો(૧૮ વષવ કે તેથી વધુ ઉમરનાાં) રહે છે ?
મહેરબાની કરીને અહી લખો ………………………………………
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તમારા ઘરમાાં ૫ થી ૧૭ વષવની વચ્છચેની ઉમરનાાં બાળકો છે ?
મહેરબાની કરીને અહી લખો ………………………………………
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તમારા ઘરમાાં ૪ વષવથી વધુ ઉમરનાાં કેટલા બાળકો રહે છે ?
મહેરબાની કરીને અહી લખો ………………………………………

“વ્યક્ક્તગત આવક”
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કર અને અન્ય કપાતો પહેલા, તમારી સરે રાશ કુ લ માશસક આવક શુાં છે ?
(TN:ઉત્તરદાતાઓનાાં કન્રી સ્પેશશરફક કપાતો યાદ રાખવા માટે ખુલાસા નોંિ ઉમેરી શકાય છે . )
મહેરબાની કરીને અહી લખો ………..…………… ( રૂહપયા) ( જો તમે ઘરમાં એકલા રહો છો (મહેરબાની કરીને BVQ_34થી ચાલુ કરો)
“ઘરનાાં સભ્યોની આવક”
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કર અને અન્ય કપાતો પહેલા, તમારા ઘરનાાં સભ્યોની સરે રાશ કુ લ માશસક આવક શુાં છે? ? (TN: કન્રી સ્પેશશરફક કપાતની જવાબદારીઓ યાદ
કરવા માટે ખુલાસા નોંિ ઉમેરી શકાય છે )
મહેરબાની કરીને અહી લખો ………………………………………( રૂહપયા)
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તમારી વતવમાન કાન ૂની વૈવારહક ક્સ્થશત શુાં છે ? (એક શવકલ્પ પસાંદ કરો)
1 પરબર્ત

5 તવધવા/તવધુર

2 તસતવલ પાટણ નરતશપ

6 મેં ક્યારે ય લગ્ન કયાણ નથી

3 મારા પતત/પત્નીથી અલગ (પરં ત ુ હજુ પર્ કાન ૂની રીતે પરબર્ત)
4 પતત/પત્ની પાસેથી છૂટાછે ડા
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કયા દે શમાાં તમારા શપતાનો જન્મ થયો હતો?
<નોંિ (TN):અહી "દે શ" માત્ર રાજ્યો માટે ઉલ્લેખ કરે છે , પેટા રાષ્ટ્રીય શવસ્તારો અથવા શવસ્તારો માટે નહી. શપતાના જન્મ સમયનુાં દે શનુાં ભ ૂતપ ૂવવ
નામ હવે હાજર(ચલણમાાં) ના હોય, તો જન્મસ્થળ ક્સ્થત દે શનુાં વતવમાન નામ લખો.>
મારા તપતા નો જન્મ ……………માં થયો હતો
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કયા દે શમાાં તમારા માતાનો જન્મ થયો હતો?
<નોંિ (TN):અહી "દે શ" માત્ર રાજ્યો માટે ઉલ્લેખ કરે છે , પેટા રાષ્ટ્રીય શવસ્તારો અથવા શવસ્તારો માટે નહી. માતાના જન્મ સમયનુાં દે શનુાં ભ ૂતપ ૂવવ
નામ હવે હાજર(ચલણમાાં) ના હોય, તો જન્મસ્થળ ક્સ્થત દે શનુાં વતવમાન નામ લખો.>
મારા માતા નો જન્મ ……………માં થયો હતો
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તમે જ્યાાં રહો છો તે સ્થળનુાં વણવન ... તરીકે કરશો (એક શવકલ્પ પસાંદ કરો)

1 એક મોટું શહેર
2 ઉપનગર અથવા મોટા શહેરની બહારનો તવસ્તાર
3 એક નાનું શહેર કે નગર

4 દે શમાં ગામ

5 દે શમાં એક ખેતર અથવા ઘર

