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प्र1

ऩुढीर हठकाणाांफद्दर तुम्शारा हकती आऩुरकी लाटते? आऩुरकी लाटते म्शणजे मा हठकाणाांफाफत तुम्शारा हकती ओढ लाटते हकांला मा हठकाणाांळी बालशनकरयत्मा
हकती जलऱीक तुम्शारा लाटते हकांला मा हठकाणाांळी तुभची ओऱख हकती जोडरेरी आशे ? (कृ ऩमा एक ऩमावम शनलडा)

प्र1a

तुभचे ळशय

1 खूऩ जलऱीक

प्र1b

तुभचे याज्म

2 जलऱीक लाटते

प्र1c

बायत

3 खूऩ जलऱीक नाशी

प्र1d

दक्षषण अशळमा

4 अक्षजफात जलऱीक लाटत नाशी
99 शनलड करू ळकत नाशी

प्र2

काशी रोक म्शणतात की खये बायतीम अवण्मावाठी ऩुढीर गोष्टी भशत्लाच्मा आशे त. इतय म्शणतात ते भशत्लाचे नाशी. ऩुढीरऩैकी प्रत्मेक गोष्ट हकती भशत्लाची
आशे अवे तुम्शारा लाटते ………. ? (कृ ऩमा एक ऩमावम शनलडा)

प्र2a

बायताभध्मे जन्भ शोणे

प्र2b

बायताचे नागरयकत्ल अवणे

1 खूऩ भशत्लाचे

प्र2c

एखाद्याच्मा

2 फऱ्माऩैकी भशत्लाचे

प्र2d

हशां दी फोरता मेणे

3 खूऩ भशत्लाचे नाशी

प्र2e

हशां द ू अवणे

4 अक्षजफात भशत्लाचे नाशी

प्र2f

बायतीम याजकीम वांस्था आक्षण कामदे माांचा भान याखणे

प्र2g

बायतीम लाटणे

प्र2h

बायतीम ऩूलज
व अवणे

प्र3

ऩुढीर त्रलधानाांळी तुम्शी हकती वशभत हकांला अवशभत आशात? (कृ ऩमा एक ऩमावम शनलडा)

प्र3a

जगातीर इतय कोणत्माशी दे ळाचा/ची नागरयक अवण्माऩेषा भी बायताचा/ची नागरयक अवेन

प्र3b

आज बायताफाफतच्मा काशी गोष्टी आशे त ज्माभुऱे भरा बायताची राज लाटते.

1 जोयदाय वशभत

प्र3c

इतय दे ळाांतीर रोक बायतीमाांवायखे अवते तय शे जग याशण्मावाठी अशधक चाांगरे फनरे अवते.

2 वशभत

प्र3d

वलववाधायणऩणे फोरता, फशुताांळ इतय दे ळाांऩेषा बायत शा अशधक चाांगरा दे ळ आशे .

3 ना वशभत ना अवशभत

प्र3e

दे ळ चुकत अवेर तयीशी रोकाांनी त्माांच्मा दे ळारा वशमोग हदरा ऩाहशजे.

4 अवशभत

प्र3f

जेव्शा भाझा दे ळ आांतययाष्डीम खेऱाांभध्मे चाांगरी काभशगयी कयतो, तेव्शा भरा बायतीम
अवल्माचा अशबभान लाटतो.

5 जोयदाय अवशभत

प्र3g

भरा बायताफद्दर क्षजतका अशबभान अवामरा आलडे र त्माऩेषा फशुताांळ लेऱा भरा कभी
अशबभान लाटतो.

प्र3h

बायतीमाांनी जय बायताच्मा उणीलाांचा स्लीकाय केरा तय जग याशण्मावाठी अशधक चाांगरे फनेर.

प्र4

ऩुढीरऩैकी प्रत्मेक फाफतीत तुम्शारा बायताचा हकती अशबभान लाटतो? (कृ ऩमा एक ऩमावम शनलडा)

प्र4a

ज्माप्रकाये रोकळाशी कामव कयते

प्र4b

जगाभध्मे त्माचा याजकीम प्रबाल

1 खूऩ अशबभान लाटतो

प्र4c

बायताची आशथवक वपरता

2 फऱ्माऩैकी अशबभान लाटतो

प्र4d

त्माची वाभाक्षजक वुयषा प्रणारी

3 खूऩ अशबभान लाटत नाशी

प्र4e

त्माची लैसाशनक आक्षण ताांत्रिक वपरता

4 अक्षजफात अशबभान लाटत नाशी

प्र4f

त्माची खेऱाांतीर वपरता

जीलनाचा फशुताांळ बाग बायताभध्मे जगरेरा अवणे

99 शनलड करू ळकत नाशी

99 शनलड करू ळकत नाशी

99 शनलड करू ळकत नाशी

प्र4g

त्माची करा ल वाहशत्मातीर वपरता

प्र4h

बायताच्मा वळस्त्र वेना

प्र4i

त्माचा इशतशाव

प्र4j

त्माची वभाजातीर वलव गटाांना न्माय्म आक्षण वभान लागणूक

आता बायत आक्षण इतय दे ळाांतीर वांफांधाांफाफत आम्शी काशी प्रश्न त्रलचारू इक्षच्ितो.
प्र5

ऩुढीर त्रलधानाांळी तुम्शी हकती वशभत हकांला अवशभत आशात? (कृ ऩमा एक ऩमावम शनलडा)

प्र5a

आऩल्मा याष्डीम अथवव्मलस्थेच्मा वांयषणावाठी बायताने ऩयदे ळी उत्ऩादनाांच्मा आमातीलय
भमावदा घारामरा शली.

1 जोयदाय वशभत

प्र5b

ठयात्रलक वभस्माांवाठी, जवे की ऩमावलयण प्रदऴ
ू ण, आांतययाष्डीम वांस्थाांना उऩामाांची वक्तीने
अांभरफजालणी कयण्माचा अशधकाय अवाला.

2 वशभत

प्र5c

बायताने आऩल्मा स्लत्च्मा आलडीांचा ऩाठऩुयाला कयाला, जयी त्माभुऱे इतय दे ळाांवश वांघऴव
शनभावण शोत अवरा तयी.

3 ना वशभत ना अवशभत

प्र5d

ऩयदे ळी रोकाांना बायताभध्मे जभीन खये दी कयण्माची ऩयलानगी हदरी जाऊ नमे.

4 अवशभत

प्र5e

बायताच्मा दयू दळवनने बायतीम शवनेभा ल कामवक्रभाांना प्राधान्म द्याले .

5 जोयदाय अवशभत
99 शनलड करू ळकत नाशी

प्र6

ऩुढीर त्रलधानाांळी तुम्शी हकती वशभत हकांला अवशभत आशात? (कृ ऩमा एक ऩमावम शनलडा)

प्र6a

भोठ्मा आांतययाष्डीम कांऩन्मा बायतातीर स्थाशनक उद्योगाांना
आशे त.

प्र6b

भुक्त व्माऩायाभुऱे बायताभध्मे अशधक चाांगरी उत्ऩादने उऩरब्ध शोतात.

2 वशभत

प्र6c

वलववाधायणऩणे, बायताने तो ज्मा आांतययाष्डीम वांघटनेळी वांफांधीत आशे त्माांच्मा शनमभाांचे
ऩारन कयामरा शले, जयी ळावनवांस्था त्माांच्माळी वशभत नवरी तयीशी.

3 ना वशभत ना अवशभत

प्र6d

आांतययाष्डीम वांघटना बायतीम ळावनाकडू न खूऩ जास्त ताकद काढू न घेत आशे त.

4 अवशभत

प्र6e

कोणत्माशी एका दे ळाचा/ची नागरयक अवण्माऩेषा भरा जगाचा/ची नागरयक अवल्मावायखे
लाटते.

5 जोयदाय अवशभत

अशधकाशधक शानी ऩोशोचलत

1 जोयदाय वशभत

99 शनलड करू ळकत नाशी
Q7

आता बायतातीर अल्ऩवांखमाकाांफाफत आम्शी काशी प्रश्न त्रलचारू इक्षच्ितो. (कृ ऩमा एक ऩमावम शनलडा)
ऩुढीर त्रलधानाांळी तुम्शी हकती वशभत हकांला अवशभत आशात?

Q7a

बायताची वांस्कृ ती आक्षण ऩयां ऩया माभध्मे जे रोक वशबागी शोत नाशीत ते ऩूणऩ
व णे बायतीम
फनणे अळक्म आशे .

1 जोयदाय वशभत
2 वशभत
3 ना वशभत ना अवशभत
4 अवशभत

Q7b

ऩायां ऩारयक अल्ऩवांखमाांकाांना त्माांची वांस्कृ ती आक्षण ऩयां ऩया जोऩावता माली मावाठी त्माांना
ळावकीम भदत हदरी जाली.

5 जोयदाय अवशभत
99 शनलड करू ळकत नाशी

काशी रोक म्शणतात की शबन्न लाांशळक आक्षण ऩायां ऩारयक रोकाांनी त्माांच्मा शबन्न वांस्कृ ती आक्षण ऩयां ऩये ची जोऩावना केल्माव ते दे ळाच्मा बल्माचेच आशे . इतय
म्शणतात की शे गट अशधक भोठ्मा वभाजाभध्मे शभवऱू न गेरे ल त्माांनी त्माचा अांगीकाय केरा तय ते अशधक चाांगरे शोईर. माऩैकी कोणते तुभच्मा
दृष्टीकोनाांच्मा अशधक जलऱचे आशे त?

प्र8

1

वभूशाांनी त्माांच्मा शबन्न वांस्कृ ती ल ऩयां ऩयाांचे ऩारन केरे तय ते वभाजावाठी अशधक
चाांगरे आशे .

2

वभूश अशधक भोठ्मा वभाजाभध्मे एकजील झारे आक्षण त्माांनी त्माांचा अांगीकाय केरा
तय ते अशधक चाांगरे आशे .

98 भाशीत नाशी

Q9

इतय दे ळाांतून अस्थराांतयीत शोऊन बायताभध्मे याशणाऱ्माांफाफत शबन्न भते आशे त. (“अस्थराांतयीत” द्वाये आम्शारा म्शणामचे आशे की बायताभध्मे क्षस्थयालामरा
आरेरे रोक. ) ऩुढीरऩैकी प्रत्मेक त्रलधानाळी तुम्शी हकती वशभत हकांला अवशभत आशात? (कृ ऩमा एक ऩमावम शनलडा)

Q9a

अस्थराांतयीत गुन्शे गायी दय लाढलतात.

Q9b

अस्थराांतयीत शे वाभान्मऩणे बायतीम अथवव्मलस्थेवाठी चाांगरे अवतात.

1 जोयदाय वशभत

Q9c

बायताभध्मे जन्भरेल्मा रोकाांऩावून अस्थराांतयीत नोकऱ्मा काढू न घेतात.

2 वशभत

Q9d

नलीन कल्ऩना ल वांस्कृ ती आणून अस्थराांतयीत बायतीम वभाजाभध्मे वुधायणा कयतात.

3 ना वशभत ना अवशभत

Q9e

बायतीम वांस्कृ ती शी वशवा स्थराांतयीताांद्वाये

4 अवशभत

Q9f

अधिकार असायऱा हवेत.

ऩोखयरी जाते.

भारतामध्ये कायद्याने अस्थऱाांतरीताांना, जे नागरीक नाहीत, भारतीय नागररकाांना असतात तेच

Q9g

फेकामदे ळीय अस्थराांतयीताांना लगऱण्मावाठी बायताने अशधक बक्कभ उऩाममोजना कयामरा
शव्मा.

Q9h

कामदे ळीय अस्थराांतयीताांना बायतीम नागरयकाांप्रभाणेच वालवजशनक शळषणाभध्मे वभान ऩोशोच
अवाली.

प्र10

तुम्शारा लाटते का की बायताभध्मे अस्थराांतयीत शोणाऱ्माांची वांखमा…

99 शनलड करू ळकत नाशी

1 खूऩ लाढामरा शले

4 थोडे कभी व्शामरा शले

2 थोडे लाढामरा शले

5 खूऩ कभी व्शामरा शले

3 आशे तवेच याशाले

99 शनलड करू ळकत नाशी

प्र11

प्र12

5 जोयदाय अवशभत

अस्थराांतयीताांफाफतची कोणती त्रलधाने तुभच्मा दृष्टीकोनाच्मा वलावशधक जलऱची आशे त?
1

अस्थराांतयीताांनी त्माांची भूऱ वांस्कृ ती धायण कयाली आक्षण बायताच्मा वांस्कृ तीचा
अांगीकाय करू नमे.

2

अस्थराांतयीताांनी त्माांची भूऱ वांस्कृ ती धायण कयाली आक्षण बायताच्मा वांस्कृ तीचाशी
अांगीकाय कयाला.

3

स्थराांतयीताांनी त्माांची भूऱ वांस्कृ ती वोडू न द्याली
बायतीम वांस्कृ तीचा अांगीकाय कयाला.

99 शनलड करू ळकत नाशी

बायतीम अवल्माचा तुम्शारा हकती अशबभान लाटतो? (कृ ऩमा एक ऩमावम शनलडा)
1 खूऩ अशबभान लाटतो

4 अक्षजफात अशबभान लाटत नाशी

2 थोडापाय अशबभान लाटतो

5 भी बायतीम नाशी

3 खूऩ अशबभान लाटत नाशी

99 शनलड करू ळकत नाशी

आक्षण

प्र13

बायतातीर शचलट दे ळबक्तीच्मा बालनाांळी तुम्शी हकती वशभत हकांला अवशभत आशात? (कृ ऩमा एक ऩमावम शनलडा)

प्र13a

त्माभुऱे जगाभध्मे बायताचे स्थान भजफूत शोते.

1 जोयदाय वशभत

प्र13b

बायताभध्मे अवहशष्णुता लाढते.

2 वशभत

प्र13c

बायताने एकात्भ याशण्मावाठी ते गयजेचे आशे .

3 ना वशभत ना अवशभत

प्र13d

भारतातीऱ अस्थऱाांतरीताांबाबत नकारात्मक दृष्टीकोन ननमााण होतो.

4 अवशभत
5 जोयदाय अवशभत
99 शनलड करू ळकत नाशी

प्र14

तुम्शी बायताचे नागयीक आशात का?
1 शोम
2 नाशी

प्र15

प्र15a

तुभच्मा जन्भाच्मा लेऱी, तुभचे दोन्शी, एक ऩारक बायताचे नागयीक शोते हकांला दोघाांऩैकी कोणीशी नव्शते?
1 दोघेशी बायताचे नागयीक शोते

3 केलऱ आई बायताची नागयीक शोती

2 केलऱ लडीर बायताचे नागयीक शोते

4 दोन्शीऩैकी कोणतेशी ऩारक बायताचे नागयीक नव्शते.

तुभच्मा जन्भाच्मा लेऱी तुभचे लडीर कोणत्मा दे ळाचे नागयीक शोते? (टीऩ: दे ळ म्शणजे वांऩूणव याष्ड , याज्म, क्षजल्शा इ. नव्शे )
कृ ऩमा दे ळाचे नाल शरशा………………

प्र15b

तुभच्मा जन्भाच्मा लेऱी तुभची आई कोणत्मा दे ळाची नागयीक शोती? (टीऩ: दे ळ म्शणजे वांऩूणव याष्ड , याज्म, क्षजल्शा इ. नव्शे )
कृ ऩमा दे ळाचे नाल शरशा………………

प्र16

तुम्शी वाकव फद्दर हकती ऐकरे हकांला लाचरे आशे ?
1 खूऩच
2 फऱ्माऩैकी

4 अक्षजफात नाशी
99 शनलड करू ळकत नाशी

3 पायवे नाशी
जय “अक्षजफात नाशी” प्र16 रा अवेर तय, तय फाकीचे लैकक्षल्ऩक घटक गाऱरे जालेत.
प्र17

वलववाधायणऩणे फोरता, तुम्शी काम म्शणार की वाकवचा वदस्म अवल्माचा बायताचा राब शोतो हकांला राब शोत नाशी? (अ-वदस्म “राब शोईर” हकांला “राब
शोणाय नाशी”)
1 खूऩच राब शोतो

5 अक्षजफात राब शोत नाशी

2 फऱ्माऩैकी राब शोतो

98 भाशीत नाशी

3 थोडापाय राब शोतो

97 वाकवफद्दर कधीशी ऐकरेरे नाशी

4 अगदी थोडावा राब शोतो
प्र18

ऩुढीर त्रलधानाांळी तुम्शी हकती जोयदाय वशभत हकांला अवशभत आशात? (कृ ऩमा एक ऩमावम शनलडा)
1 जोयदाय वशभत
2 वशभत
बायताने वाकवच्मा शनणवमाांचे ऩारन कयाले, जयी ते त्माांच्माळी वशभत नवरे तयीशी.

3 ना वशभत ना अवशभत
4 अवशभत
5 जोयदाय अवशभत
99 शनलड करू ळकत नाशी

वलववाधायणऩणे, तुम्शारा लाटते का की वाकवकडे ...त्माच्मा वदस्म याज्माांच्मा याष्डीम ळावनाांशून फयीच अशधक, अशधक, शततकीच, कभी हकांला फयीच कभी ताकद
अवाली?

प्र19

1 फयीच अशधक

4 कभी

2 अशधक

5 फयीच कभी

3 शततकीच

99 शनलड करू ळकत नाशी

[केलऱ लतवभान वाकव वदस्माांवाठीच]
बायताने वाकवचा वदस्म याशाले हकांला याशू नमे माफाफत जय आज जनभताचा कौर/भतदान घेतरे गेरे तय, तुम्शी त्माच्मा फाजूने भतदान कयार का त्माच्मा
त्रलरुध्द भतदान कयार?

प्र21

1 त्माच्मा फाजूने भतदान कये न
2 त्माच्मा त्रलरुध्द भतदान कये न
99 शनलड करू ळकत नाशी
जनवाांक्षखमकीम
“प्रशतलादीचे शरांग”
BVQ_01.

तुम्शी…शरांग आशात का
1 ऩुरुऴ
2 स्त्री
“प्रशतलादीचे लम”

BVQ_02

तुभचा जन्भ केव्शा झारा? (कृ ऩमा, तुभच्मा जन्भाचे लऴव शरशा (लऴावकयीता चाय अांकाांचा उऩमोग कया).
……………/………………/………………/…………………..
“शळषण I: शळषणाचे लऴव”
कृ ऩमा तुभचे आताऩमंतचे शळषण वभात्रलष्ट कया ज्माभध्मे प्राथशभक ल भाध्मशभक ळारेम, त्रलद्याऩीठ ल भाध्मशभक शळषणानांतय घेतरेरे अन्म शळषण ल ऩूणव
लेऱ व्शोकेळनर प्रशळषण माचाशी वभालेळ अवेर, ऩयां तु ऩुन्शा झारेरे लऴव वभात्रलष्ट करु नका. जय तुम्शी अजूनशी शळषण घेत अवरात तय तुम्शी आताऩमंत ऩूणव
केरेरी लऴव शरशा.

BVQ_03.

तुम्शी हकती लऴव(ऩूण-व लेऱवभतुल्म) औऩचारयक शळषण घेतरे आशे ?
कृ ऩमा लऴव वांखमा टाका ……………………………………………………….
0 भी औऩचारयक शळषण घेतरेरे नाशी
“ दे ळात घेतरेरे उच्च स्तयालयीर ऩदलीचे शळषण”

BVQ_04

तुम्शी घेतरेरे वलावशधक उच्च स्तयीम शळषण कोणते आशे ?
कृ ऩमा प्राप्त केरेरी वलावत उच्च ळैषक्षणक ऩदली ळब्दळ् शरशा............ (प्राप्त केरी, माचा अथव प्रशतवादकत्मावने कोणता अांशतभ लगव/ळाऱा/भशात्रलद्यारम
केरे आशे .)

उत्तीणव

वध्मा, ऩूली हकांला कधीशी ऩैळावाठी काभ केरे नाशी"
काभ म्शणजे आम्शारा म्शणामचे आशे की कभवचायी म्शणून ,स्ल-योजगाय करुन हकांला तुभच्मा स्लत्च्मा कौटु ां त्रफक व्मलवामाकयीता आठलड्मातून हकभान एक
ताव काभ करुन ऩैवे कभालणे. जय तुम्शी तात्ऩुयता आजाय/ऩॎयेंटर रीव्श/वुट्मा/वांऩ इत्मादीांभुऱे तुम्शी वध्मा काभ कयत नवरात, तय कृ ऩमा काभाच्मा
वाभान्म ऩरयक्षस्थतीफद्दर शरशा.
BVQ_05

तुम्शी वध्मा लेतनाकयीता काभ कयत आशात का, तुम्शी आधी लेतनाकयीता काभ केरे आशे का, हकांला 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 ऩुढे जा )
2 भी वध्मा ऩैवे कभालण्मावाठी काभ कयत नाशी(कृ ऩमा

BVQ_07 फयोफय ऩुढे जा )

3

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

BVQ_14

आठलड्मारा केरेरे काभ

BVQ_06

तुम्शी वयावयी ओव्शयटाईभ वश वाभान्म आठलड्मारा, नेशभी हकती ताव काभ कयता?(तुम्शी एकाऩेषा जास्त शनमोक्त्माांकडे काभ कयत अवरात हकांला तुम्शी
योजगाय ल स्लमांयोजगाय दोन्शी कयत अवरात तय तुम्शी काभ कयत अवरेरे एकूण ताव भोजा)(तुम्शी "दययोज" अवे त्रलचारून त्माव गुणीरे 7/6/5 करु ळकता)
कृ ऩमा मेथे शरशा.
वयावयी, भी आठलड्मारा ओव्शयटाईभ वश……………………… ताव काभ कयतो.
"योजगाय नातेवांफांध"
(तुम्शी एकाऩेषा जास्त शनमोक्त्माांकडे काभ कयत अवरात हकांला तुम्शी योजगाय ल स्लमांयोजगाय दोन्शी कयत अवरात तय, तुभच्मा प्रभुख नोकयीचा वांदबव घ्मा.
तुम्शी वेलाशनलृत्त आशात हकांला वध्मा काभ कयत नाशी, तय माऩूलीच्मा प्रभुख नोकयीचा वांदबव घ्मा)

BVQ_07

तुम्शी कभवचायी, स्लमांयोजगाय हकांला तुभच्मा कौटु ां त्रफक व्मलवामाकयीता काभ कयता/कयत शोते का?
“कभवचायी” चा अथव स्ऩष्ट कयण्मावाठी दे ळानुवाय त्रलशळष्ट ळब्द जवे ‘लेतन कभवचायी’ हकांला ‘लेतन काभगाय’ चा उऩमोग केरा जाऊ ळकतो. स्लमांयोजगायी मा
ळब्दाांभध्मे वभात्रलष्ट आशे त ‘फ्रीराांववव’, ‘स्लतांि व्मालवाशमक’ आक्षण अन्म व्मालवाशमक जे स्लत्कयीता काभ कयतात.)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
कभवचाऱ्माांवश स्लमांयोजगायी (कृ ऩमा BVQ_08 फयोफय ऩुढे
जा )

1 कभवचायी

3

2 कभवचाऱ्माांशळलाम स्लमां-कभवचायी

4 तुभच्मा स्लत्च्मा कौटु ां त्रफक व्मलवामाकयीता काभ कयता

"स्लमांयोजगाय: हकती कभवचायी"
BVQ_08

तुम्शारा स्लत्रा न भोजता,तुभच्माकडे हकती कभवचायी आशे त/शोते?(केलऱ त्माांनाच त्रलचाया ज्माांनी BVQ_07 भध्मे ऩमावम 3 शनलडरा आशे )
कृ ऩमा मेथे शरशा.
……………………….. कभवचायी
"अन्म कभवचाऱ्माांची दे खये ख कयणे"

BVQ_09

तुम्शी अन्म कभवचाऱ्माांची दे खये ख कयता/केरी आशे का?
दे खये ख म्शणजे रष ठे लण्माचे नेतत्ृ ल कामव आक्षण इतयाांच्मा काभावाठी जफाफदाय अवणे शोम)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया
1 शो

(कृ ऩमा BVQ_10 फयोफय ऩुढे जा )

2 नाशी
"दे खये खीखारी अवरेल्मा अन्म कभवचाऱ्माांची वांखमा"
BVQ_10

तुम्शी हकती कभवचाऱ्माांची दे खये ख कयता/केरी आशे ?
कृ ऩमा मेथे शरशा.
……………………….. कभवचायी.
"वांघटनेचा प्रकाय, नपा शभऱत्रलणाऱ्मा/नपा न शभऱत्रलणाऱ्मा"

तुम्शी नपा शभऱत्रलणाऱ्मा वांघटनेकयीता काभ कयता/केरे आशे की नपा न शभऱत्रलणाऱ्मा?

BVQ_11

(TN: आलश्मक अवल्माव, तुभच्मा दे ळातीर त्रलशळष्ट उदाशयणे दे ऊन नपा शभऱत्रलणाऱ्मा नपा न शभऱत्रलणाऱ्मा वांघटनाांफद्दर अथव स्ऩष्ट कया.)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1 भी नपा शभऱलीणाऱ्मा वांघटनेकयीता काभ कयतो/केरे आशे
2 भी नपा न शभऱलीणाऱ्मा वांघटनेकयीता काभ कयतो/केरे आशे
"वांघटनेचा प्रकाय, वयकायी/खाजगी"
तुम्शी वयकायी शनमोक्त्मावाठी काभ कयता/कयत शोते की खाजगी?

BVQ_12

(TN: आलश्मक अवल्माव, तुभच्मा दे ळातीर त्रलशळष्ट उदाशयणे दे ऊन वयकायी ल खाजगी शनमोक्त्माांचा अथव स्ऩष्ट कया.)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1 वयकायी शनमोक्ता
2 खाजगी शनमोक्ता
“ऩेळा आमएववीओ 1988”
तुभचा ऩेळा काम आशे /शोता – म्शणजे., तुभच्मा भुखम नोकयीचे नाल हकांला उऩाधी काम आशे /शोती ? (कृ ऩमा मेथे शरशा ल ळक्म तेलढे स्ऩष्ट लणवन कया.)

BVQ_13a

भाझा ऩेळा ……………………….. काम आशे /शोता

तुभच्मा भुखम नोकयीभध्मे, अनेकदा तुम्शी कोणत्मा प्रकायचे कामव कयता/केरे आशे (कृ ऩमा मेथे शरशा ल ळक्म तेलढे स्ऩष्ट लणवन कया).

BVQ_13b

कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………
तुम्शी ज्मा वांस्थेत/वांघटनेत काभ कयता/कयत शोते तेथे काम तमाय केरे जाते/कामव केरे जाते/जात शोते-म्शणजे तुभच्मा काभाच्मा हठकाणी कळाचे
उत्ऩादन/कामव केरे जाते?कृ ऩमा मेथे शरशा ल ळक्म तेलढे स्ऩष्ट लणवन कया.)

BVQ_13c

कृ ऩमा मेथे शरशा………………………………………
"भुखम क्षस्थती"
खारीरऩैकी काम तुभच्मा वद्यक्षस्थतीचे

BVQ_14

मोग्म लणवन कयते?

जय तुम्शी तात्ऩुयता आजाय/ऩॎयेंटर रीव्श/वुट्मा/वांऩ इत्मादीांभुऱे तुम्शी वध्मा काभ कयत नवरात, तय कृ ऩमा काभाच्मा वाभान्म ऩरयक्षस्थतीफद्दर शरशा.
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1

लेतनावश काभाभध्मे (कभवचायी म्शणून, स्लमांयोजगायी, हकांला तुभच्मा स्लत्च्मा कौटु ां त्रफक
व्मलवामाकयीता काभ कयता)

2 फेयोजगाय आशे ल नोकयी ळोधत आशे

3

शळषण घेत आशे (शनमोक्त्माद्वाये माकयीता लेतन हदरे जात नाशी),ळाऱे भध्मे
अवो/त्रलद्याथी अवो/वुटीलय अवरेरा त्रलद्याथी वुद्धा

4 अप्रेंहटव हकांला प्रशळषण घेणाया
5 कामभस्लरुऩी आजाय अवरेरा हकांला ऩांगू

6 वेलाशनलृत्त
7 घयकाभ कयणे, घयाची, भुराांची ल इतय रोकाांची दे खये ख कयणे
9 अन्म

“स्थामी वोफतीफयोफय यशाणे”
तुभचा कोणी जोडीदाय(ऩती/ऩत्नी ) हकांला स्थामी वोफती आशे का, अवल्माव तुम्शी एकाच घयात याशता का

BVQ_15

(TN: “स्थामी ,वोफती” चा अथव स्ऩष्ट कयण्मावाठी दे ळानुवाय त्रलशळष्ट ळब्द जवे 'वाभान्म त्रलशधनुवाय जोडीदाय' अळा ळब्दाांचा 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 ऩुढे जा )

2

शो, भरा जोडीदाय/वोफती आशे , ऩयां तु आम्शी एका घयात यशात नाशी. (कृ ऩमा BVQ_16
फयोफय ऩुढे जा )

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

"जोडीदाय, वोफती: वध्मा,ऩूली हकांला कधीशी लेतनाकयीता नोकयी कयत नाशी/नव्शते"
काभ म्शणजे आम्शारा म्शणामचे आशे की कभवचायी म्शणून ,स्ल-योजगाय करुन हकांला तुभच्मा स्लत्च्मा कौटु ां त्रफक व्मलवामाकयीता आठलड्मातून हकभान एक
ताव काभ करुन ऩैवे कभालणे. जय तुम्शी तात्ऩुयता आजाय/ऩॎयेंटर रीव्श/वुट्मा/वांऩ इत्मादीांभुऱे तुम्शी वध्मा काभ कयत नवरात, तय कृ ऩमा काभाच्मा
वाभान्म ऩरयक्षस्थतीफद्दर शरशा.
तुभचा जोडीदाय/वोफती वध्मा लेतनाकयीता काभ कयत आशे का, तो/ती
नव्शते?

BVQ_16

ऩूली लेतनाकयीता काभ कयत शोते का, हकांला

तो/ती कधीशी लेतनाकयीता काभ कयत

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

3

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

तो/ती वध्मा ऩैवे कभालण्मावाठी काभ कयत नाशी ऩयां तु तो/ती ऩूली ऩैवे कभालण्मावाठी
काभ कयत शोते (कृ ऩमा BVQ_18 फयोफय ऩुढे जा)
"जोडीदाय, वोफती: आठलड्मातीर काभाचे ताव"

BVQ_17

तुभचा जोडीदाय/वोफती वयावयी ओव्शयटाईभ वश वाभान्म आठलड्मारा, नेशभी हकती ताव काभ कयतो/कयते?(तो/ती एकाऩेषा जास्त शनमोक्त्माांकडे काभ
कयत अवल्माव हकांला तो/ती योजगाय ल स्लमांयोजगाय दोन्शी कयत अवल्माव तो/ती काभ कयत अवरेरे एकूण ताव भोजा)( "दययोज" अवे त्रलचारून त्माव
गुणीरे 7/6/5 करु ळकता)
कृ ऩमा मेथे शरशा.
वयावयी,तो/ती आठलड्मारा ……………………… ताव काभ कयतो/कयते, ओव्शयटाईभ वभात्रलष्ट.
"जोडीदाय, वोफती: योजगाय वांफांध"
तो/ती एकाऩेषा जास्त शनमोक्त्माांकडे काभ कयत अवेर हकांला तो/ती योजगाय ल स्लमांयोजगाय दोन्शी कयत अवल्माव, त्माच्मा/तीच्मा प्रभुख नोकयीचा वांदबव
घ्मा. तो/ती वेलाशनलृत्त अवल्माव हकांला वध्मा काभ कयत नवल्माव, त्माच्मा/तीच्मा माऩूलीच्मा प्रभुख नोकयीचा वांदबव घ्मा

BVQ_18

तुभचा/तुभची जोडीदाय/वोफती कभवचायी, स्लमांयोजगाय हकांला तुभच्मा कौटु ां त्रफक व्मलवामाकयीता काभ कयतात/कयत शोते का?
(TN: “कभवचायी” चा अथव स्ऩष्ट कयण्मावाठी दे ळानुवाय त्रलशळष्ट ळब्द जवे ‘लेतन कभवचायी’ हकांला ‘लेतन काभगाय’ चा उऩमोग केरा जाऊ ळकतो. )
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1 कभवचायी

3 स्लमांयोजगायी कभवचाऱ्माांवश

2 स्लमांयोजगायी कभवचाऱ्माांशळलाम

4 तुभच्मा स्लत्च्मा कौटु ां त्रफक व्मलवामाकयीता काभ कयता

"जोडीदाय, वोफती:इतय कभवचाऱ्माांलय दे खये ख कयतात"
तुभचा/तुभची जोडीदाय/वोफती इतयाांलय दे खये ख कयतो/केरी आशे का?

BVQ_19

(TN: दे खये ख म्शणजे रष ठे लण्माचे नेतत्ृ ल कामव आक्षण इतयाांच्मा काभावाठी जफाफदाय अवणे शोम.)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1 शो
2 नाशी
“जोडीदाय, वोफती:ऩेळा आमएववीओ 1988”
तुभचा/तुभची जोडीदाय/वोफती चा ऩेळा काम आशे /शोता – म्शणजे, त्माच्मा/तीच्मा भुखम नोकयीचे नाल हकांला उऩाधी काम आशे /शोती ? (कृ ऩमा मेथे शरशा ल
ळक्म तेलढे स्ऩष्ट लणवन कया.)

BVQ_20a

त्माचा/तीचा ऩेळा आशे /शोता…………………………
त्माच्मा/तीच्मा भुखम नोकयीभध्मे, अनेकदा त्माने/तीने कोणत्मा प्रकायचे कामव कयतो/कयते/केरे आशे (कृ ऩमा मेथे शरशा ल ळक्म तेलढे स्ऩष्ट लणवन कया).

BVQ_20b

कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………
तो/ती काभ कयत अवरेरी वांस्था/पभव भुखमत्ले कळाचे काभ कयते - म्शणजेच तो/ती कयत अवरेल्मा काभाच्मा हठकाणच्मा शनभीती/कामव माांचे प्रकाय कोणते?
(कृ ऩमा शरशा आक्षण ळक्म तेलढे स्ऩष्टीकयण द्या .)

BVQ_20c

कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………
"जोडीदाय, बागीदाय: भुखम क्षस्थती"
/वुट्टी
/वांऩ इत्मादीांभुऱे
खारीरऩैकी काम तुभच्मा जोडीदायाची/बागीदायाची वध्माची क्षस्थती उत्तभ लणवन करू ळकते? तो/ती वध्मा तात्ऩुयता आजाय/घेतरेरी वुट्टी
काभालय जात नवल्माव, कृ ऩमा त्माची/तीची काभाची नेशभीची क्षस्थती दळवला.

BVQ_21

कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.

1

ऩगायी काभाभध्मे (कभवचायी, स्लमां-योजगाय,हकांला त्माच्मा/तीच्मा कौटु ां फीक व्मलवामावाठी
काभ कयत आशे )

2 फेयोजगाय आक्षण नोकयीच्मा ळोधात

3

शळषणावाठी काभ कयीत आशे (शनमोक्ता ऩैवे दे त नाशी), ळाऱे त आशे /त्रलद्याथी आशे हकांला
वुट्टी अवरी तरयशी शळकतच आशे

6 वेलाशनलृत्त

7

घयगुती काभे कयत आशे , भुरे हकांला इतय कौटु ां फीक
वदस्माांनांतय काभाकडे फघते

9 इतय

4 शळकाऊ उभेदलाय हकांला प्रशळषणाथी
5 कामभस्लरूऩी आजायी हकांला अऩांग
“व्माऩाय वांघटना (ट्रे ड मुशनमन )वदस्मत्ल”
BVQ_22

तुम्शी वध्मा हकांला आधी ट्रे ड मुशनमन हकांला त्मावायखमा वांस्थाांचे वदस्म आशे हकांला शोता का? शो अवल्माव, वध्मा की आधी ?
(TN: वांघटना वदस्मत्ल शी वांसा वभजण्मावाठी दे ळानूवाय अवरेल्मा वांसाांचा लाऩय करू ळकता .)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1 शो, वध्मा
2 शो, ऩयां तु वध्मा नाशी, आधी

3 नाशी, कशधशी नाशी

“दे ळानूवाय धाभीक अस्तीत्ल”
तुम्शी त्रलळीष्ट धभावभध्मे मेता का, अवल्माव कोणत्मा ?

BVQ_23

कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
0

धभव नाशी

6

भुस्रीभ

1

कॎथोरीक

7

फौद्ध

2

प्रोटे स्टन्ट

8

हशां द ू

3

ऑथोडॉक्व

9

इतय आळीमा धभव

4

इतय क्षिश्चन

10

इतय धभव

5

जेलीळ
“धाभीक त्रलधीची ऩरयचमाव”
रग्नकामव, अांत्महक्रमा माव्मशतयीक्त तुम्शी हकतीलेऱा धाभीक त्रलधी कयता?

BVQ_24

कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1 आठलड्माभध्मे काशी लेऱेरा हकांला फशुतेक लेऱा

5 लऴावभध्मे काशी लेऱेरा

2 आठलड्माभध्मे एकदा

6 लऴावभध्मे एकदा

3 भहशन्माभध्मे 2 हकांला 3 लेऱा

7 एका लऴावभध्मे नेशभीऩेषा वुद्धा कभी

4 भहशन्माभध्मे एकदा

8 कशधशी नाशी

“उच्च-कशनष्ठ स्लत्ची जागा”
आऩल्मा वभाजाभध्मे, काशी गट आशे त ज्माऩैकी काशी उच्च अवतात तय काशी कशनष्ठ अवतात. खारी उच्च ऩावून कशनष्ठ ऩमंत जाणायी स्केर आशे . तुम्शी
स्लत्रा त्माभध्मे कोठे ठे लार ?

BVQ_25

कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1 कशनष्ठ

6

2

7

3

8

4

9
10 उच्च

5
“प्रतीवादकत्मावने भागीर भतदानाभध्मे भतदान केरे शोते का?”
BVQ_26

काशी रोक एका कायणावाठी हकांला इतय कायणाांवाठी आजकार भतदान कयत नाशीत. तुम्शी भागीर वाभान्म भतदान(रोकवबा) 2009 भध्मे भतदान केरे शोते का
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 ऩाि नव्शतो. (कृ ऩमा BVQ_28 वोफत चारू ठे ला)
“भागीर भतदानाभध्मे भत हदरेल्मा ऩषाचे नाल”

BVQ_27

भागीर 2009 चा त्रलचाय कयता (रोकवबा) तुम्शी कोणत्मा ऩषारा भतदान केरे शोते ?
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1 कॉांग्रेव +

5 त्रलबागीम ऩष

2 बाजऩ +

6 इतय …………………. (लणवन कया)

3 डाला ऩष/कम्मुशनस्ट ऩष

0 वाांगु ळकत नाशी

4 तीवया ऩष

“दे ळानूवाय: भुऱ दे ळ /लाांळीक गट / लाांळीक ओऱख/ कुटू ां फाचे भुऱ”
ऩुढीर प्रश्न शा प्रतीवादकत्मावची लाांळीक ऩार्श्वबुभी रषात मेण्मावाठी हकांला तो कोणत्मा प्रकायच्मा लांळाभध्मे हकांला वभाजाभध्मे मेतो शे जाणण्मावाठी दे ळानूवाय
ठयालीक वांकल्ऩनाांलय आधायीत आशे .
BVQ_28

तुम्शी खारीरऩैकी कोणत्मा गटाभध्मे हकांला गटाांभध्मे स्लत्रा गृशीत धयता ते दळवला?
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1 हशां द:ू एववी (अनुवूशचत जाती/दरीत)

7 भुस्रीभ: इतय

2 हशां द:ू एवटी ( अनुवूशचत जभाती)

8 क्षिश्चन: वाभान्म

3 हशां द:ू ओफीवी (इतय भागावलगीम )

9 क्षिश्चन: इतय

4 हशां द:ू उच्च लगीम हशां द ू

10 शळख: वाभान्म

5 भुस्रीभ: शळमा

11 शळख: दरीत

6 भुस्रीभ: वुन्नी

0 इतय

“घयाभध्मे हकती व्मक्ती आशे ”
<TN: मा लमाचा लाऩय भुरे त्रलरूद्ध रशान फाऱ माांच्मा वांखमेचे लगीकयण कयण्मावाठी लाऩय कयाला - [ळाऱे चे लम] चौकोनी कांवाभध्मे –शे तुभच्मा दे ळाभधीर
फांधनकायक शळषणाच्मा लमानूवाय काढाले. बायताभध्मे प्राथभीक शळषण फांधनकायक शळषणाचे लम 5 लऴव इतके आशे . म्शणुन, 5 ते 17 मा लमातीर भुराांना भुरे
वांफोधाले, तय 4 लऴांखारीर भुराांना फाऱ अवे वभजाले.
BVQ_29

तुभच्मावश - तुभच्मा घयाभध्मे भुराांवशीत हकती व्मक्ती यशातात?
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………

BVQ_29a

तुभच्मा घयाभध्मे हकती प्रौढ व्मक्ती यशातात? (18 हकांला त्माऩेषा भोठे )
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………

BVQ_30

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

BVQ_31

तुभच्मा घयाभध्मे 4 लऴांऩमंतची हकती रशान भुरे यशातात ?
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………
“लैमक्तीक उत्ऩन्न”

BVQ_32

कय आक्षण इतय कऩातीऩूली,तुभचे एकूण भावीक उत्ऩन्न वयावयी हकती शोते??
(TN: प्रशतवादकत्मांना दे ळानूवाय कऩातीची आठलण शोण्मावाठी स्ऩष्टीकयणात्भक टीऩा दे ऊ ळकतो.)
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………( रूऩमे ) (तुम्शी एकाच घयाभध्मे यशात अवल्माव

(कृ ऩमा BVQ_34 वोफत चारू ठे ला)

“घयगुती उत्ऩन्न”
BVQ_33

कय आक्षण इतय कऩातीऩूली, तुभच्मा घयाचे एकूण भावीक उत्ऩन्न वयावयी हकती शोते? (TN:प्रशतवादकत्मांना दे ळानूवाय कऩातीची आठलण शोण्मावाठी
स्ऩष्टीकयणात्भक टीऩा दे ऊ ळकतो.)
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………( रूऩमे )

BVQ_34

तुभची वध्माची कामदे ळीय लैलाहशक क्षस्थती काम आशे ? (कृ ऩमा एक ऩमावम शनलडा)
1 त्रललाशीत

4 जोडीदायाऩावून घटस्पोटीत

2 नागयी बाशगदायी

5 त्रलधला/त्रलधूय

3 जोडीदायाऩावून त्रलबक्त (ऩयां तु अजुनशी कामदे ळीयरयत्मा त्रललाशीत)

6 भी कधीशी त्रललाश केरेरा नाशी

BVQ_35

तुभच्मा लहडराांचा कोणत्मा दे ळाभध्मे जन्भ झारा शोता?
<TN: “दे ळ” इथे केलऱ याज्माचा वांदबव दे तो, उऩ-याष्डीम प्रदे ळ हकांला बाग नव्शे त. जय लहडराांचा जन्भ दे ळ आता ऩूलीच्मा नालाने अक्षस्तत्लात नवेर तय, कृ ऩमा
त्मा दे ळाची लतवभान वांसा शरशा क्षजथे ते जन्भस्थान क्षस्थत आशे .>
भाझ्मा लहडराांचा जन्भ.................. मेथे झारा

BVQ_36

तुभच्मा आईचा कोणत्मा दे ळाभध्मे जन्भ झारा शोता?
<TN: “दे ळ” इथे केलऱ याज्माचा वांदबव दे तो, उऩ-याष्डीम प्रदे ळ हकांला बाग नव्शे त. जय आईचा जन्भ दे ळ आता ऩूलीच्मा नालाने अक्षस्तत्लात नवेर तय, कृ ऩमा त्मा
दे ळाची लतवभान वांसा शरशा क्षजथे ते जन्भस्थान क्षस्थत आशे .>
भाझ्मा आईचा जन्भ.................. मेथे झारा

BVQ_37

तुम्शी क्षजथे याशता त्मा हठकाणाचे लणवन तुम्शी कवे कयार (कृ ऩमा एक ऩमावम शनलडा)
1 एक भोठे ळशय

4 एक खेडेगाल

2 भोठ्मा ळशयाचे उऩनगय हकांला फाशे यीर बाग

5 गालातीर ळेत हकांला घय

3 एक रशान ळशय

