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ISSP 2014 – Citizenship II
Questionnaire
(Gujarati)

વ ય ન ગરયક ફનલ ભ ટે શૂં કયવ ૂં િોઇએ તે અંગે નલનલધ અભબપ્ર મો છે . જમ ૂં તભે અંગત યીતે વૂંફનૂં ધત છો ત્મ ૂં તભ ય ભ ટે 1 થી 7
ધોયણ છે , જેભ ૂં 1 િય મ ભશત્લન ૂં નથી અને 7 ખફ િ ભશત્લન ૂં છે , તે કેટલ ૂં ભશત્લન ૂં છે :
Q1

ચટ
ૂં ણીભ ૂં શૂંભેળ ભતદ ન કયવ ૂં

1

જયામ ભશત્લન ું નથી

Q2

કયલેય ટ લ નો પ્રમત્ન ક્ય યે મ ન કયલો

2

ભોટાબાગન ું ભશત્લન ું નથી

Q3

શૂંભેળ ક મદ ઓ અને નનમભોન  રન કયવ ૂં

3

કેટરાક અંળે ભશત્લન ું નથી

Q4

વયક યની ક ભગીયી ઉય ધ્મ ન ય ખવ ૂં

4

ભશત્લન ું ણ નથી કે ભશત્લશીન ણ નથી

Q5

વ ભ જિક અથલ ય િકીમ વૂંગઠનભ ૂં વક્રીમ યશેવ ૂં

5

કેટરાક અંળે ભશત્લન ું

Q6

અન્મ અભબપ્ર મો ધય લત રોકોની દરીરોને વભિલ નો પ્રમત્ન કયલો

6

ભોટાબાગે ભશત્લન ું

Q7

ય િકીમ, નૈનતક અથલ મ ા લયણીમ ક યણો થી ઉત્ દન વૂંદ કયલ ,
બરે તે થોડ ૂં લધ યે ભોંઘ ડે.

7

ખ ૂફ ભશત્લન ું

Q8

બ યતભ ૂં જે તભ ય કયત ૂં ખય ફ સ્થથનતભ ૂં શોમ તેલ ૂં રોકોને ભદદ કયલી.

8

વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

Q9

ફ કીન નલશ્વભ ૂં જે તભ ય કયત ૂં ખય ફ સ્થથનતભ ૂં શોમ તેલ ૂં રોકોની
ભદદ કયલી.
બત
ૂં ય નોંધ
પ્ર1 ચટ
ૂં ણીઓન ૂં મોજાવ ૂં જાશેય અનધક યીઓ ભ ટે મોજાલલ ન વૂંદબાભ ૂં છે .
પ્ર2 કયલેય ઓ ટ લ તે કય નશીં ચકલલ ની ગેયક મદે વયત સભિત કયે છે , અને "ફિવ "ૂં તેલો અથા નથી, ક યણ કે "કય ફિ લલો" તે
ગે યક મદે નથી.
પ્ર3 નનમભો િોક્કવ િોગલ ઇઓભ ૂં ક માયત ક મદ ન વૂંદબાભ ૂં છે જે યોજિિંદ જીલનભ ૂં વીધ ૂં ર ગ ડે છે .
પ્ર4 ધ્મ ન ય ખવ ૂં એટરે વયક યન નનયીક્ષણભ ૂં ભફનઅનધકૃત પ્રવ ૃનત તયપ આંગી ભિિંધલ અથલ મોગ્મ પ્રવ ૃનત શ થ ધય મ તેની
ખ તયી ભ ટે તકેદ યી ય ખલી. વયક યનો અથા ચટ
ૂં મેર અને ભફન-ચટ
ૂં મેર ય જમ વત્ત ભૂંડન વૂંદબાભ ૂં છે . અને તે િોક્કવણે વત્ત ભ ૂં
યશેર ક્ષની "વયક ય" ન વૂંદબાભ ૂં નથી .
પ્ર8 અને પ્ર9 ખય ફ સ્થથનત એટરે નીચ ૂં જીલન ધોયણ ધય લવ ૂં.
વભ િભ ૂં અવૂંખ્મ જથો છે . જાશેય વબ ઓ બયત નીિેન જથો અંગે તભે શૂં નલિ યો છો?

Q10

"શૂં ધ નભિક કટ્ટયલ દીઓને જાશેય વબ ઓ બયલ ની ભૂંજયી આલી િોઇએ?"

1

ચોક્કવણે ભુંજૂયી આલી જોઇએ

Q11

શૂં તે રોકો જેઓ ફ દ્વ ય વયક યને ઉથર લી દે લ ઇચ્છે છે તેઓને
જાશેય વબ ઓ બયલ ની ભૂંજયી આલી િોઇએ?

2

વુંબલતઃ ભુંજૂયી આલી જોઇએ

Q12

શૂં તે રોકો જેઓ કોઇણ જાનત અથલ લૂંળીમ જથ નલરદ્ધ લાગ્રશ
ધય લત ૂં શોમ તેભને જાશેય વબ ઓ બયલ ની ભૂંજયી આલી િોઇએ?

3

વુંબલતઃ ભુંજૂયી ન આલી જોઇએ

4

ચોક્કવણે ભુંજૂયી ન આલી જોઇએ

8

વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

બત
ૂં ય નોંધ
પ્ર10 ધ નભિક કટ્ટયલ દીઓ એટરે તેલ રોકો જેઓ મખ્મધ ય થી ખફ િ જદી ધ નભિક ભ ન્મત ઓ ધય લે છે . આ ળબ્દનો વ ભ ન્મ અથા છે
કે આ રોકો આ ભ ન્મત ઓ વ ભ ન્મ યીતે ધય લલ ભ ટે ય જી શોત નથી, યત તેને ફીજા ઉય થોલ નો પ્રમત્ન કયે છે .
પ્ર12 કોઇણનો અથા એક અથલ લધ યે થ મ છે
અશીં ય િકીમ અને વ ભ જિક પ્રવ ૃનતન કેટર ક નલનલધ થલરૂો આેર છે જે રોકો કયી ળકે છે . કૃ કયી દયે ક ભ ટે સિલોોઃ
~ શૂં તભે ગમ લાભ ૂં આભ થ
ૂં ી કોઇણ પ્રવ ૃનતઓ કયે રી છે
~ શૂં તભે લધ યે દયન ભતક ભ ૂં તે પ્રવ ૃનત કયે રી છે
~ શૂં તભે તે કયી નથી યૂં ત કયી ળકો છો
~ અથલ તે કયી નથી અને ક્ય યે મ , કોઇણ વૂંિોગો શેઠ તેને કયળો નશીં.
Q13

અયજીભ ૂં વશી કયી છે

Q14

ફરશષ્ક ય કમો છે અથલ ઇય દ લાક ય િકીમ, નૈનતક અથલ મ ાલયણીમ
ક યણોવય કેટરીક િીિ-લથતઓ ખયીદી છે

Q15

પ્રદળાન ભ ૂં બ ગ રીધો છે

1

ગત લભ
ષ ાું કયષ છે

Q16

ય િકીમ ફેઠક અથલ યે રીભ ૂં શ િયી આી છે

2

લધાયે દૂ યના ભ ૂતકાભાું કયષ છે

Q17

તભ રૂં ભૂંતવ્મ વ્મક્ત કયલ ય િનેત અથલ ન ગરયક વેલકનો વૂંકા કમો
અથલ વૂંકા કયલ નો પ્રમત્ન કમો

3

તે કયષ નથી યું ત કયી ળકું છું

4

તે કયષ નથી અને ક્યાયે મ કયીળ નશીં

8

વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

Q18

વ ભ જિક અથલ ય િકીમ પ્રવ ૃનત ભ ટે ૈવ ન દ ન આપય ૂં અથલ બૂંડો
ઊભ ૂં કયા

Q19

તભ રૂં ભૂંતવ્મ વ્મક્ત કયલ ભ ટે ભીરડમ નો વૂંકા કમો અથલ તેભ ૂં
દે ખ મ શત

Q20

ઇન્ટયનેટ ઉય ય િકીમ ભૂંતવ્મ અભબવ્મક્ત કયું
બત
ૂં ય નોંધ
13-20ન આમખ. વ ભ જિક પ્રવ ૃનત એટરે વભ િ ઉય અથલ તેન બ ગ ઉય વ્મ ક યીતે કોઇક પ્રક યની અવય ેદ કયલ ન ઇય દે
કય મેરી જાશેય પ્રવ ૃનત.
પ્ર17 ન ગરયક વેલકન બ  ત
ૂં ય જાશેય વેલકન ફૂંધફેવત ળબ્દપ્રમોગ વ થે કયવ ૂં િોઇએ. "અનધક યી" ળબ્દનો પ્રમોગ ન કયલો.
ઇન્ટયવ્યઅય નોંધ
પ્ર13થી પ્ર19 િો ઇન્ટયનેટ દ્વ ય કય ય શોમ તો શ તયીકે ગણતયી કયો
પ્ર15 કોઇણ પ્રક યન પ્રદળાન
પ્ર20 અભબવ્મસ્ક્ત જાશેય અથલ ખ નગી પ્રકૃનતની શોઇ ળકે
13-20 ભ ટે કોરડિંગ . િો એક કયત ૂં લધ યે પ્રનતબ લ શોમ, તો જેની લધ વશબ ગીત શોમ તેને કોડ કયો (એટરે , ભ દૂં ડન ડ ફ છે ડ થી
લધ યે નજીક)

Q21

ય િકીમ વભ િ યો અથલ ભ રશતી ભેલલ ભ ટે તભે ટેભરનલઝન, અખફ યો, યે રડમો અને ઇન્ટયનેટ વરશત ભ ધ્મભોનો કેટરી લખત
ઉમોગ કયો છો?

1

રદલવભ ૂં કેટરીક લખત

5

અઠલાડડમાભાું 1-2 ડદલવ

2

રદલવભ ૂં એક લખત

6

અઠલાડડમાભાું 1 ડદલવ કયતાું ઓછું

3

અઠલ રડમ ભ ૂં 5-6 રદલવ

7

ક્યાયે મ નશીં

4

અઠલ રડમ ભ ૂં 3-4 રદલવ

8

વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

Q22

"અઠલ રડમ ન િોક્કવ રદલવોભ ૂં તભે જેભની વ થે યશો છો તે રોકો વરશત વયે ય ળ યીતે કેટર રોકોનો વૂંકા કયત ૂં શોલ છો. તભે
દયે કની વ થે િેટ, લ તિીત અથલ મદ્દ ઓ અંગે િિ ા કયો છો તે વરશત રોકો વ થે અભે એક વ થે એકન આધ યે વૂંકા કયલ ભ ૂં યવ
ધય લીએ છીએ. તે એક-ફીજાૂં વ થે ભીને , ટેભરપોન દ્વ ય , ઇભેર દ્વ ય અથલ ઇન્ટયનેટ ઉય શોઇ ળકે છે . કૃ કયી તભે જાણત ૂં શોલ તે
રોકોનો વભ લેળ કયો.
કૃ કયી નીિેની શ્રેણીઓભ થ
ૂં ી તભ ય અંદ િ વ થે શ્રેષ્ઠ યીતે ભે ખ તો શોમ તે એક નલકલ્ વૂંદ કયો. (કૃ કયી એક નલકલ્ વૂંદ
કયો)

1

0-4 વ્મસ્ક્તઓ

4

20-49

2

5-9

5

50 કે લધ

3

10-19

0

વૂંદ કયી ળક મ તેભ નથી

કેટરીક લખત રોકો જથો અથલ વૂંગઠનોન નલનલધ પ્રક ય વ થે િોડ મેર શોમ છે . દયે ક પ્રક યન જથ ભ ટે , કૃ કયી સિલો કે શૂં તભેોઃ
~ િોડ મેર છો અને વરક્રમ યીતે વશબ ગી છો

~ િોડ મેર છો યૂં ત વરક્રમ યીતે વશબ ગી નથી
~ િોડ મેર શત યૂં ત શલે નથી
~ અથલ તેની વ થે ક્ય યે મ િોડ મેર ન શત .
Q23

ય િકીમ ક્ષ

1

િોડ મેરો અને વરક્રમ વશબ ગી છૂં

Q24

લે યી વૂંઘ, લે ય અથલ વ્મ લવ નમક વૂંગઠન

2

િોડ મેરો છૂં યૂં ત વરક્રમ વશબ ગી નથી

Q25

િિા અથલ અન્મ ધ નભિક વૂંગઠન

3

િોડ મેરો શતો યૂં ત શલે નથી

Q26

યભત-ગભત, ભનોયૂં િન અથલ વ થૂં કૃનતક જથ

4

ક્ય યે મ િોડ મેરો નશોતો

Q27

અન્મ થલૈચ્ચ્છક વૂંગઠન

8

વૂંદ કયી ળક મ તેભ નથી

રોકળ શીભ ૂં રોકોન અનધક ય અંગે જદ -જદ અભબપ્ર મો પ્રલતે છે . 1 થી 7ન ભ દૂં ડ ઉય, જમ ૂં 1 િય મ ભશત્લન ૂં નથી અને 7 ખફ િ
ભશત્લન ૂં છે , તે કેટલ ૂં ભશત્લ ધય લે છે ોઃ
Q28

દયે ક ન ગરયકો મ ા પત જીલન ધોયણ ધય લે છે

Q29

વયક યી વત્ત ઓ રઘભતીઓન અનધક યોન વન્ભ ન અને યક્ષણ કયે છે

1

જયામ ભશત્લન ું નથી

Q30

જાશેય નનણામ કયલ ની ફ ફતભ ૂં બ ગ રેલ ભ ટે રોકોને લધ યે તકો
આલ ભ ૂં આલે છે

2

ભોટાબાગે ભશત્લન ું નથી

Q31

ન ગરયકો જાશેય અવશક યની ક ભગીયીભ ૂં િોડ ઇ ળકે છે જમ યે તેઓ
વયક યી પ્રવ ૃનતઓનો નલયોધ કયત ૂં શોમ.

3

કેટરાક અંળે ભશત્લન ું નથી

Q32

વયક ય ગભે તે રયસ્થથનતભ ૂં રોકત ત્ર
ૂં ીક અનધક યોન વન્ભ ન કયે છે

4

ભશત્લન ું નથી ણ બફનભશત્લન ું ણ નથી

Q33

ગૂંબીય ગન ઓભ ૂં દોનત થમેર રોકો તેભનો ન ગરયકત્લ અનધક ય
ગભ લે છે

5

કેટરાક અંળે ભશત્લન ું

Q34

દે ળન ર ફ
ૂં
ગ  ન યશેલ વીઓ, જેઓ ન ગરયકો નથી, તે દે ળની ય ષ્રીમ
ચટ
ૂં ણીઓભ ૂં ભતદ ન કયલ નો અનધક ય ધય લે છે

6

ભોટાબાગે ભશત્લન ું

Q35

ન ગરયકો ભતદ ન નશીં કયલ નો અનધક ય ધય લે છે

7

ખ ૂફ ભશત્લન ું

Q36

દયે ક વ્મસ્ક્ત ભ ટે આયોગ્મ ક જી યી  ડલી િોઇએ

8

વુંદ ન કયી ળકામ તેભ નથી

બત
ૂં ય નોંધ
પ્ર29 વયક યી વત્ત ઓનો અથા ચટ
ૂં મેર અને નશીં ચટ
ૂં મેર જાશેય અનધક યીઓન વૂંદબાભ ૂં છે ( જેભ કે કભાિ યીઓ).
પ્ર29 રઘભતીઓ તે જથો છે , જેઓ વભ િભ ૂં તેભની ઓછી વૂંખ્મ ન ક યણે , લ યૂં લ ય ખ વ ક જીની િરૂરયમ ત ધય લત ૂં જથો તયીકે
ઓખ મ છે .
પ્ર32 વયક ય એટરે ય જમની તભ ભ વ ધન-વ ભગ્રી.
નીિેન નનલેદનો વ થે તભે કેટર પ્રભ ણભ ૂં વૂંભત અથલ અવૂંભત થ લ છો?
Q37

વયકાય શ ું કયે છે તે અંગે કશ ું ણ કશેલા ભાટે ભાયા જેલા રોકો ાવે
કુંઇણ નથી

1

ખ ૂફ જ વુંભત

2

વુંભત

Q38

હ ું નથી ભાનતો કે ભાયા જેલા રોકો શ ું વલચાયે છે તે વલળે વયકાય લધ ું ધ્માન
યાખે છે

3

વુંભત ણ નશીં અને અવુંભત નશીં

Q39

ભને રાગે છે કે ભશત્લના યાજકીમ મદ્દાઓ જેનો બાયત વાભનો કયી યહ્ ું છે
તે અંગે હ ું ખફ વાયી વભજણ ધયાવ ું છું.

4

અવુંભત

Q40

હ ું ભાન છું કે બાયતના ભોટાબાગના રોકો યાજકાયણ અને વયકાય અંગે
ભાયા કયતાું લધાયે જાણકાયી ધયાલે છે .

5

ખ ૂફ જ અવુંભત

8

વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

ધ યો કે વૂંવદભ ૂં એલ ક મદ ની નલિ યણ થઇ યશી શોમ જેને તભે અન્મ મી અને નકવ નક યક ગણી યહ્ ૂં શોલ.
Q41

Q42

Q43

જો આલો ડકસ્વો ઉદબલે, તો તભે એકરા અથલા અન્મની વાથે બેગા ભીને
તે અંગે કશકું કયલાનો પ્રમત્ન કયળો તેની કેટરી વુંબાલના યશેરી છે ?
જો તભે આલો પ્રમત્ન કયો તો, તભાયી ભાગણીઓ પ્રત્મે વુંવદ ગુંબીયતાથી
ધ્માન આે તેની કેટરી વુંબાલના યશેરી છે ?

1

ખ ૂફ જ વુંબાલના

2

ઠીક ઠીક વુંબાલના

3

લધાયે વુંબાલના નથી

4

જયાક ણ વુંબાલના નથી

8

વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

તભે વ્મસ્ક્તગત યીતે ય િનીનતભ ૂં શોલ અંગે તભ ય યવ નલળે શૂં કશેળો?

1

ખ ૂફ જ યવ છે

4

જયાક ણ યવ નથી

2

ઠીક ઠીક યવ છે

8

વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

3

લધાયે યવ નથી

Q44

ય િનીનતભ ૂં રોકો કેટરીક લખત ડ ફેયી અને િભણેયી અંગે લ તો કયત ૂં શોમ છે . 0 થી 10ન ભ દૂં ડભ ૂં તભે ોત ની જાતને ક્ય ૂં
મકળો, જમ ૂં 0 એટરે ડ ફેયી અને 10 એટરે િભણેયી છે ?
ડ ફી
0

િભણી
1
10

2

3

4

5

6

7

8

98

વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

1

ખ ૂફ જ વુંભત

2

વુંભત

3

વુંભત ણ નશીં અને અવુંભત ણ નશીં

4

અવુંભત

5

ખ ૂફ જ અવુંભત

8

વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

9

નીિેન નનલેદનો વ થે તભે કેટર પ્રભ ણભ ૂં વૂંભત અથલ અવૂંભત થ લ છો?
Q45

Q46

Q47

વાચ ું શ ું છે તે કયલા ભોટાબાગના વભમે આણે વયકાયભાું યશેર રોકોનો
વલશ્વાવ કયી ળકીએ
ભોટાબાગના યાજકાયણીઓ યાજનીવતભાું ભાત્ર તેઓ અંગત યીતે કુંઇ ભેલી
ળકે તેટરા ભાટે છે

તભને કેટરી લખત એવ ૂં ર ગે છે કે િો રોકોને તક પ્ર પત થ મ તો તે તભ યો પ મદો ઉઠ લલ નો પ્રમત્ન કયળે અને કેટરી લખત તેઓ
પ્ર ભ ભણક થલ નો પ્રમત્ન કયળે ?

1

રગબગ દયે ક વભમે પામદો ઉઠાલલાનો પ્રમત્ન કયળે

4

2

ભોટાબાગે પામદો ઉઠાલલાનો પ્રમત્ન કયળે

8

3

ભોટાબાગના વભમે પ્રાભાબણક ફનલાનો પ્રમત્ન કયળે

રગબગ દયે ક વભમે પ્રાભાબણક ફનલાનો પ્રમત્ન
કયળે
વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

Q48

વ ભ ન્મ યીતે કશીએ તો, તભે કશેળો કે રોકો ઉય નલશ્વ વ કયી ળક મ અથલ રોકો વ થે ક ભ કયતી લખતે તભે લધ યે વ લિેત યશી
ળકત ૂં નથી?

1

રોકો ઉય રગબગ શુંભેળા વલશ્વાવ કયી ળકામ

4

રોકો વાથે કાભ કયતી લખતે તભે રગબગ શુંભેળા
વાલચેત યશી ળકો નશીં

2

રોકો ઉય વાભાન્મ યીતે વલશ્વાવ કયી ળકામ

8

વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

3

રોકો વાથે કાભ કયતી લખતે તભે વાભાન્મ યીતે લધાયે વાલચેત યશી ળકો
નશીં

Q49

જમ યે તભે તભ ય નભત્રો, વૂંફધ
ૂં ીઓ અથલ વશકભીઓ વ થે બેગ થ લ છો ત્મ યે તભે કેટરી લખત ય િનીનત નલળે િિ ા કયો છો?

1

અલાય-નલાય

4

ક્યાયે મ નશીં

2

ક્યાયે ક

8

વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

3

બાગ્મેજ

Q50

જમ યે તભે ય િનીનત અંગે ભિબત અભબપ્ર મ ધય લો છો, ત્મયે કેટરી લખત તભે તભ ય નભત્રો, વૂંફધ
ૂં ીઓ અથલ વશકભીઓને તભ યો
અભબપ્ર મ ભન લલ નો પ્રમત્ન કયો છો?

1

અલાય-નલાય

4

ક્યાયે મ નશીં

2

ક્યાયે ક

8

વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

3

બાગ્મેજ
અત્મ યે બ યતભ ૂં ય િનીનત અંગે નલિ ય કયીએ તો, નીિેન નનલેદનો વ થે તભે કેટર વૂંભત અથલ અવૂંભત થ લ છો?

Q51

યાજકીમ ક્ષો રોકોને યાજનીવતભાું વક્રીમ થલા ભાટે પ્રોત્વાડશત કયે છે

1
2
3

ખ ૂફ જ વુંભત
વુંભત

વુંભત ણ નશીં અને અવુંભત ણ નશીં

Q52

યાજકીમ ક્ષો ભતદાયોને લાસ્તવલક નીવત વુંદગી યી ાડતા નથી

Q53

ભશત્ત્લના યાજકીમ પ્રશ્નોનો વનણષમ કયલા ભાટે રોકભત ખ ૂફ જ વાયો યસ્તો
છે

Q54

બ યતભ ૂં 2014 ની રોકવબ ચટ
ૂં ણી અંગે નલિ યીએ તો, ભતની ગણતયી અને તેન અશેલ રન વૂંફધ
ૂં ભ ૂં તે કેટરી પ્ર ભ ભણક શતી?

4
5
8

અવુંભત

ખ ૂફ જ અવુંભત

વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

1

ખફ પ્રાભાબણક

4

થોડા અંળે અપ્રાભાબણક

2

થોડા અંળે પ્રાભાબણક

5

ખફ અપ્રાભાબણક

3

પ્રાભાબણક ણ નશીં કે અપ્રાભાબણક ણ નશીં...

8

વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

Q55

બ યતભ ૂં 2014ની રોકવબ ચટ
ૂં ણી અંગે નલિ યીએ તો, ઉભેદલ યોને ભે રી તકો અને ક્ષોની ઝૂંફેળ વૂંફધ
ૂં ે તે કેટરી પ્ર ભ ભણક યશી
શતી?

1

ખફ પ્રાભાબણક

4

થોડા અંળે અપ્રાભાબણક

2

થોડા અંળે પ્રાભાબણક

5

ખફ અપ્રાભાબણક

3

પ્રાભાબણક ણ નશીં કે અપ્રાભાબણક ણ નશીં

8

વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

Q56

બ યતભ ૂં જાશેય વેલ નલળે નલિ યીએ તો, રોકોની વેલ કયલ ભ ૂં તે કેટલ ૂં પ્રનતફદ્ધ છે ?

1

ખફ પ્રવતફદ્ધ

4

વશેજ ણ પ્રવતફદ્ધ નથી

2

થોડા અંળે પ્રવતફદ્ધ

8

વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

3

ખફ પ્રવતફદ્ધ નશીં

Q57

બ યતભ ૂં જાશેય વેલ ની અંદય કેટરો ભ્રષ્ટ િ ય પેર મેરો છે તે અંગે તભે શૂં ભ નો છો?

1

બાગ્મેજ કોઇ વુંડોલામેલ છે

4

અનેક રોકો વુંડોલામેરા છે

2

ઓછી વુંખ્માભાું રોકો વુંડોલામેરા છે

5

રગબગ દયે ક વુંડોલામેરા છે

3

વાધાયણ વુંખ્માભાું રોકો વુંડોલામેરા છે

8

વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

વભગ્ર યીતે , 0 થી 10 ન ભ દૂં ડ ઉય, જમ ૂં 0 ખફ િ નફળૂં છે અને 10 ખફ િ વ રૂં છે .
Q58

બાયતભાું રોકળાશી આજે કેટલ ું વાયી યીતે કાભ કયે છે ?

Q59

અને 10 લષ અગાઉ વલળે શ?ું ત્માયે બાયતભાું રોકળાશી કેટરી વાયી યીતે
કાભ કયતી શતી?

Q60

અને શલે અત્માયથી 10 લષ છી વલળે શ?ું તભે શ ું ભાનો છો ત્માયે બાયતભાું
રોકળાશી કેટરી વાયી યીતે કાભ કયળે?

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ખ ૂફ જ નફી યીતે

10

ખ ૂફ જ વાયી યીતે

98

વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

બત
ૂં ય નોંધ
પ્ર56-પ્ર57 વયક યી અનધક યીઓ ભ ટે (જઓ નોંધ 17) જાશેય વેલ અનક ળબ્દપ્રમોગભ ૂં બ  ત
ૂં રયત થલો િોઇએ. "વનધક યી"
ળબ્દપ્રમોગનો ઉમોગ ન કયો.
લૈકચ્લ્ક
વયે ય ળ યીતે , તભે કેટરી લખતોઃ
Q61

અખફાયભાું યાજકીમ વાભગ્રી લાુંચો છો

Q62

ટેબરવલઝન ઉય યાજકીમ વભાચાયો જઓ છો

Q63

યે ડડમો ઉય યાજકીમ વભાચાયો વાુંબો છો

Q64

યાજકીમ વભાચાયો અથલા ભાડશતી ભેલલા ઇન્ટયનેટનો ઉમોગ કયો છો

1

ડદલવભાું અનેક લખત

2

ડદલવભાું એક લખત

3

અઠલાડડમાભાું 5-6 ડદલવ

4

અઠલાડડમાભાું 3-4 ડદલવ

5

અઠલાડડમાભાું 1-2 ડદલવ

6

અઠલાડડમાભાું 1 ડદલવ કયતાું ઓછું

7

ક્યાયે મ નશીં

8

વુંદ કયી ળકામ તેભ નથી

લસ્ત્તીતલમક
“રયસ્ત્ોન્ડન્ટની જાતત”
BVQ_01. વેક્વ, ળું તભે …
1 ુરુ
2 સ્ત્રી
“રયસ્ત્ોન્ડન્ટની ઉંભય”
BVQ_02 તભે ક્માયે જન્્મા શતા? (કૃા કયીને તભારું જન્ભ લષ રખો (લષ ભાટે ચાંય અંકડાનો ઉમોગ કયો).
……………/………………/………………/…………………..
“તળક્ષણ I: ળાાના લો”
પ્ર થનભક અને વેકૂંડયી ળ  , યનનલનવિટી અને અન્મ વેકૂંડયી છીન અને ણાક રીન વ્મ લવ નમક ત રીભ વશીત, યૂં ત નય લતીત
લોનો વભ લેળ થતો નથી. િો તભે શ રભ ૂં બણત શોમ તો, અત્મ ય સધીભ ૂં તભે કેટર લો ય કમ ા તે ગણો.
કેટરા લો (વંૂણષકારીન વભકક્ષ) ઔચાયીક તળક્ષણભાં યહ્યા શતા?
BVQ_03. પ્રાથતભક ને વેકંડયી ળાા, મુતનલર્સવટી ને ન્મ વેકંડયી છીના ને ૂણષકારીન વ્માલવાતમક તારીભ વશીત, યંતુ ુનયાલતીત લોનો વભાલેળ થતો નથી. જો
તભે શારભાં બણતા શોમ તો, ત્માય વુધીભાં તભે કેટરાલો ૂયા કમાષ તે ગણો.
કૃા કયીને લોની વંખ્મા
નાખો……………………………………………………….
0 ભારું ઔચાયીક બણતય ન શતું

“દેળ અધારયત વૌથી લધુ ૂણષ કયેર તળક્ષણની રડગ્રી”
BVQ_04 તભે શાંવર કયેર વૌથી લધુ તળક્ષણનું સ્ત્તય ક્મું છે ? ભાયા ભાટે તભે ૂણષ કયેરા બણતયના ધોયણ/દલીનું વૌથી ઉયનું સ્ત્તય જાણલું જરુયી છે .
કૃા કયીને પ્રાપ્ત કયેર ભશત્તભ ળૈક્ષતણક રડગ્રી રખો, ળબ્દળઃ (પ્રાપ્ત કયેર, તેનો થષ છે કે જલાફ અનાયે ૂણષ કયેર છે લ્રો લગષ/ળાા/કોરેજ.)
"શારભાં , ગાઉ થલા ક્માયેમ બયાઆ કાભભાં નશી"
ક ભનો અભ યી દ્રષ્ષ્ટએ આલક ઉ ર્જન ક ભ કયવ ૂં તે છે , જેભ કે નોકયીમ ત, થલયોિગ ય તયીકે અથલ તભ ય ોત ન રયલ ય
ક યોફ યભ ૂં ક ભ કયવ,ૂં વપત શભ ૂં ઓછ ભ ૂં ઓછ એક લ ય. શૂંગ ભી ભ દ
ૂં ગી/ેયન્ટર યજા/લકેળન/ શડત ર લગેયેને ક યણે િો તભે
શૂંગ ભી ધોયણે લેતન ભ ટે ક ભ કયત ન શોમ. કૃ કયીને તભ ય ક ભની વ ભ ન્મ સ્થથનત દળ ાલો.
BVQ_05 ળું તભે શારભાં લેતન ભાટે કાભ કયો છો, બૂતકાભાં લેતન ભાટે કાભ કમુું શતું, થલા કાભ ભાટે ક્માયેમ ચૂકલણી કયાઆ નથી?
કૃ કયીને પક્ત ફોક્વ ય ટીક કયો
1 શુ ં શારભાં બયાઆ કાભભાં છુ ં (કૃા કયીને BVQ_06 વાથે ચારુ યાખો)
2

3

ભાયી ાવે ક્માયે બયાઆ કાભ ન શતું (કૃા કયીને BVQ_14
વાથે ચારુ યાખો)

શુ ં શારભાં બયાઆ કાભભાં નથી યંતુ ભે બૂતકાભા બયાઆ કાભ કમુું શતું (કૃા કયીને
BVQ_07 વાતે ચારુ યાખો)
વપ્તાશભાં કાભ કયેર કરાકો

BVQ_06

ઓલયટાઆભ વતશત વપ્તાશભાં વભાન્મ યીતે તભે વયેયાળ કેટરા કરાકો કાભ કયો છો? (જો તભે એક કયતા લધુ યોજગાયદાતા વાથે કાભ કયતા શોમ થલા જો તભે
ફન્ને નોકયીમાત શોમ તો કૃા કયીને તભે જે કયો છો તે કાભના કુર કરાકો ગણો.) (ળું તભે "દયયોજ" ૂછો ળકો ને તેને 7/6/5 લડે ગુણો )
કૃા કયીને રખો.
વયેયાળ યીતે , શુ ં ……………………… વપ્તાશભાં ઓલયટાઆભ વતશત કરાકો કાભ કરું છુ ં .
"યોજગાયી વફંધ"
(િો તભે એક કયત લધ યોિગ યદ ત ઓ વ થે ક ભ કયત શોમ, અથલ િો તભે ફન્ને નોકયીમ ત શોમ અને થલયોિગ ય શોમ તો કૃ
કયીને તભ યી મખ્મ િોફ દળ ા લો. િો તભે નનવ ૃત્ત શોમ અથલ શ રભ ૂં ક ભ કયત ન શોમ તો, કૃ કયીને છે લ્રી મખ્મ િોફ દળ ાલો.)

BVQ_07 ળું તભે નોકયીમાત , સ્ત્લયજગાય થલા તભાયા ોતાના રયલાયના કાયોફાય ભાટે કાભ કયો છો/શતા?
(TN: દે ળ આધ રયત ળબ્દો જેભ કે ‘લેતન નોકયીમ ત ’ અથલ ‘લેતન ક ભદ ય’નો ઉમોગ કયી ળક મ, જેથી "નોકયીમ ત "નો અયથ
થષ્ટ કયી ળક મ. થલ-યોિગ યભ ૂં ળબ્દો જેભ કે ‘ફ્રીર ન્વવા ’, ’થલતૂંત્ર વ્મ લવ નમક ’, અને અન્મ રયથોન્ડન્ટો ોત ની ક ભ કયત શો તે..)
કૃ કયીને પક્ત એક ફોક્વ ય ટીક કયો.
યોજગાયદાતાઓ વાથે સ્ત્લયોજગાય (કૃા કયીને BVQ_08
વાથે ચારુ યાખો)

1 નોકયીમાત

3

2 નોકયીમાત ન શોમ તેલો સ્ત્લ-યોજગાય

4 ોતાના રયલાયના કાયોફાયભાં કાભ કયે છે

"સ્ત્લ-યોજગાયી : કેટરા કભષચાયીઓ "
BVQ_08 તભાયી જાતને ગણ્મા તલના કેટરા કભષચાયીઓ તભે/ભતાયી ાવે શતા? (BVQ_07 ભાં તલકલ્ 3 ાવ્મો શોમ તેલા જ)
કૃા કયીને રખો
……………………….. કભષચાયીઓ

"ન્મ કભષચાયીઓનું તનયીક્ષણ"
BVQ_09 ળું તભે ન્મ કભષચાયીઓનું તનયીક્ષણ કયો છો/કયતા શતા?
(TN: નનયીક્ષણને દે ખયે ખ અને અન્મોન ક ભ ભ ટે િલ ફદ ય શોલ ની યીતેની આગે લ ની ક મા તયીકે વભિલ ન ૂં યશેળે .)
કૃ કયીને પક્ત ફોક્વ ય ટીક કયો
1 શા (કૃા કયીને BVQ_10ની વાથે ચારુ યાખો)
2 ના
"તનયીક્ષણ કયેર ન્મ કભાષયીઓની વંખ્મા"
BVQ_10 તભે કેટરા કભષચાયીઓનું તનયીક્ષણ કયો છો/કયતા શતા?
કૃા કયીને રખો.
……………………….. કભષચાયીઓ .
"વંસ્ત્થાનો પ્રકાય, નપાકાયક/તફન નપાકયક"
BVQ_11 તભે નપાકાયક થલા તફનનપાકયક વંસ્ત્થા કાભ કયો છો/કયતા શતા?
(TN: િો િરૂય શોમ તો, તભ ય દે ળન ખ વ ઉદ શયણો આીને નપ ક યક અથલ ભફનનપ કયકની થષ્ત કયો.)
કૃ કયીને પક્ત એક િ ફોક્વ ય ટીક કયો.
1 શં નપાકાયક વંસ્ત્થા ભાટે કાભ કરું છુ ં
2 શં તફન-નપાકાયક વંસ્ત્થા ભાટે કાભ કરું છુ ં
"વંસ્ત્થાનો પ્રકાય, જાશેય /ખાનગી"
BVQ_12 ળું તભે ખાનગી થલા જાશેય યોજગાયદાતા વાથે કાભ કયો છો?કયતા શતા?
(TN: િો િરૂય શોમ તો, તભ ય દે ળન ખ વ ઉદ શયણો આીને નપ ક યક અથલ ભફનનપ કયકની થષ્ત કયો.)

કૃ કયીને પક્ત ફોક્વ ય ટીક કયો

1 જાશેય યોજગાયદાતા

2 ખાનગી યોજગાયદાતા
“વ્મલવામ ISCO 1988”
BVQ_13a તભાયો વ્મવામ ળું છે /શતો – એટરે કે ભુખ્મ જોફનું નાભ કે તળષક નાભ ળું શતું ? (કૃા કયીને રખો ને ળક્મ શોમ એટરી યીતે લણષલો.)
ભાયો વ્મલવામ છે /શતો………………………..
BVQ_13b તભાયી ભુખ્મ જોફાભાં , ભોટે બાગે ક્મા પ્રકાયની પ્રલૃતત્ત તભે કયો છો /કયતા શતા?(કડા કયીને રખો ને ળક્મ એટરી યીતે લણષલો.)
કૃા કયીને શીં રખો ………………………………………
BVQ_13c

તભે જે ના ભાટે કાભ કયો છો? કમુું શતું તે કંની/વંસ્ત્થા ભુખ્મત્લે ળું ફનાલે છે થાલ કયે છે – એટરે કે ક્મા પ્રકાયનું ઉત્ાદન /કામષ તભાયા કામષસ્ત્થે કયો છો/કયતા
શતા? (કૃા કયીને રખો ને ળક્મ શોમ એટરી યીતે લણષલો.)
કૃા કયીને શી રખો ………………………………………

"ભુખ્મ દયજ્જો"
BVQ_14 નીચેનાભાંથ ક્મું તભાયી પ્રલતષભાન તસ્ત્થતતને શ્રેષ્ઠ યીતે લણષલે છે ?
જો તે શંગાભી ભાંદગી/ેયન્ટર યજા/શડતારને કાયણે શંગાભી ધોયણે કાભ કયતા ન શોમ તો, કૃા કયીને તભાયી વાભાન્મ કાભની તસ્ત્થતતનો ઉલ્રેખ કયો.
કૃ કયીને પક્ત ફોક્વ ય ટીક કયો.
1

બયાઆ કાભભાં (એક કભષચાયી તયીકે, સ્ત્લયોજગાય તયીકે થલા તભાયા ોતાના રયલાયના
કાયોફાય ભાટે કાભ)

6 તનલૃત્ત

2 ફેયોજગાય ને જોફની ળોધ કરું છુ ં

7 ઘયકાભ કયે છુ ં , ઘય, ફાકો ન્મ વ્મતક્તઓની વંબા યાખે છે .

3 તળક્ષણભા (યોજગાયદાતા દ્લાયા ચૂકલણી થતી નથી), ળાાભાં/તલદ્યાથી લેકેળન ન શોમ તો ણ
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4 એપ્રેન્ટીવ કે તારીભાથી
5 કામભી ભાંદગી થલા તલકરાંગ
“તસ્ત્થય બાગીદાયીભાં યશેતા”
BVQ_15 ળું તભે ત્ની થલા તસ્ત્થય બાગીદાય ધયાલો છો ને જો શા શોમ તો થોડા ઘયકાભભાં પાો અો છો?
(TN: દળ આધ રયત ળબ્દો જેભ કે ‘વ ભ ન્મ ક મદે વયની ત્ની’ (GB), નો અશીં "સ્થથય બ ગીદ ય"નો અથા થષ્ટ કયલ ભ ટે અશીં
ઉમોગ કયી ળક મ”.)
કૃ કયીને પક્ત ફોક્વ ય ટીક કયો
1

શા, ભાયે ત્ની?બાગીદાય છે ભ ને ભે કેટરુંક ઘયકાભ લશેંચીએ છીએ (કૃા કયીને
BVQ_16 વાથે ચારુ યાખો)

2

શા, ભાયે ત્ની/બાગીદાય છે , યંતુ ભે વભાન ઘયકાભની લશેંચણી કયતા નથી (કૃા કયીને
BVQ_16ની વાથે ચારુ યાખો)

3

ના, ભાયી ત્ની/બાગીદાય નથી (કૃા કયીને BVQ_22વાથે
ચારુ યાખો)

"ત્ની, બાગીદાયઃ શારભાં , ગાઉ થલા ક્માયે બયાઆ કાભભાં નશી"
ક ભનો અભ યી દ્રષ્ષ્ટએ આલક ઉ ર્જન ક ભ કયવ ૂં તે છે , જેભ કે નોકયીમ ત, થલયોિગ ય તયીકે અથલ તભ ય ોત ન રયલ ય
ક યોફ યભ ૂં ક ભ કયવ,ૂં વપત શભ ૂં ઓછ ભ ૂં ઓછ એક લ ય. શૂંગ ભી ભ દ
ૂં ગી/ેયન્ટર યજા/લકેળન/ શડત ર લગેયેને ક યણે િો તભે
શૂંગ ભી ધોયણે લેતન ભ ટે ક ભ કયત ન શોમ. કૃ કયીને તભ ય ક ભની વ ભ ન્મ સ્થથનત દળ ાલો.
BVQ_16 ળું તભાયી ત્ની/બાગીદાય શારભાં લેતન ભાટે કાભ કયો છો, બૂતકાાભાં લેતન ભાટે કાભ કમુું શતું, થલા તે/તેણીને કાભ ભાટે ક્માયેમ ચૂકલણી કયાઆ નથી?
કૃ કયીને પક્ત ફોક્વ ય ટીક કયો.
1 તે/તેણી શારભાં બયાઆ કાભભાં છુ ં (કૃા કયીને BVQ_17 વાથે ચારુ યાખો)
2

3

તેની/તેણી ાવે ક્માયેમ બયાઆ કાભ નથી(કૃા કયીન
BVQ_21વાથે ચારુ યાખો)

તે/તેણીએ બયાઆ કાભભાં નથી યંતુ ભે બૂતકાભા બયાઆ કાભ કમુું શતું (કૃા કયીને
BVQ_18 વાથે ચારુ યાખો)
“ત્ની, બાગીદાયઃ વપ્તાશભાં કાભ કયેર કરાકો”

તભાયી ત્ની/બાગીદાય વાભાન્મ વપ્તાશભાં ઓલય ટાઆભ વશીત, બયાઆ ભાટે કેટરા કરાક કાભ કયે છે ? (જો તે / તેણી એક કભષચાયી કયતાં લધાયે ભાટે કામષ કયે છે ,
BVQ_17 થલા જો તે/ તેણી ફંને કામષકય ને સ્ત્લ - કામષકય છે તો ભશેયફાની કયીને તે/ તેણીનાં કાભના કરાકની કુર વંખ્મા ગણો.) ("યોજ" ુછી ળકામ છે ને તેને 7/6/5
લડે ગુણી ળકામ છે . )
ભશેયફાની કયી તેભાં રખો
વયેયાળ , તે/તેણી વપ્તાશ દીઠ ……………………… કરાકો કામષ કયે છે , ઓલય ટાઆભ વશીત.

"ત્ની , બાગીદાય : યોજગાય વંફંધ"
િો તે /તેણી એક કયત ૂં લધ કભ ાિ યીઓ ભ ટે ક મા કયે છે , અથલ તે/તેણી કભાિ યી છે અને થલ-કભાિ યી છે , ભશેયફ ની કયીને
તે/તેણીન ૂં મખ્મ ક મા દળ ા લો. િો તે/તેણી નનવ ૃત છે અથલ શ રભ ૂં ક ભ કયત ૂં નથી, ભશેયફ ની કયીને તે /તેણીનો મખ્મ યોિગ ય
િણ લો.
BVQ_18 ળુ તભાયા ત્ની /બાગીદાય તે/તેણીનો ોતાનાં રયલાયનો ધંધા ભાટે કામષ કયી યહ્યાં છે થલા સ્ત્લકભષચાયી છે , કે ત્ની/બાગીદાય છે /શતાં ?
(TN: 'લેતન કભાિ યી' અથલ ' લેતન કભાિ યી' જેલ કૂં રી- થેનવરપક ટભાનો અશી "કભાિ યી" નો અથા થષ્ટ કયલ ભ ટે ઉમોગો કયી
ળક મ છે .)
કૃ કયીને પક્ત ફોક્વ ય ટીક કયો
1 એક કભષચાયી

3 કભષચાયીઓ વાથે સ્ત્લ યોજગાયી

2 કભષચાયીઓ તવલામ સ્ત્લ યોજગાયી

4 તે/તેણી ોતાના રયલાયનાં ધંધા ભાટે કામષ કયી યહ્યા છે .

"ત્ની, બાગીદાય: ન્મ કભષચાયીઓનું તનરયક્ષણ "
BVQ_19 ળુ તભાયી ત્ની / બાગીદાય ન્મ કભષચાયીઓનું તનરયક્ષણ કયે છે ?
(TN: નનરયક્ષણને નનમૂંત્રણન ૂં નેત ૃત્લ ક મા અને અન્મન ૂં ક મા ભ ટે િલ ફદ ય ફને છે . )
કૃ કયીને પક્ત ફોક્વ ય ટીક કયો
1 શા
2 ના
“ત્ની, બાગીદાય : વ્મલવામ ISCO 1988”
BVQ_20a

તભાયા ત્ની / બાગીદાયનો વ્મલવામ ળુ છે / શતો - એટરે કે તે/ તેણીનાં ભુખ્મ યોજગાયનુ ળીષક થલા નાભં ળુ છે / શતું ? (ભશેયફાની કયીને તેભાં રખો ને ફને
તેટરુ સ્ત્ષ્ટ દળાષલો.)
તેનો/તેણીનો વ્મલવામ છે /શતો…………………………

BVQ_20b તે/તેણીનો ભુખ્મ યોજગાય, તે/તેણીની ભોટાબાગનાં વભમની પ્રલૃતતઓ કેલા પ્રકાયની છે / શતી? (ભશેયફાની કયીને તેભાં રખો ને ફને તેટરુ સ્ત્ષ્ટ દળાષલો.)
ભશેયફાની કયીને શી રખો ………………………………………
BVQ_20c

તે/તેણી ેઢી/વંસ્ત્થા ફનાલા ભાટે ળું કામષ કયે છે / કયતાં શતાં . એટરેકે , તે/તેણીનાં કામષસ્ત્થે કેલા પ્રકાયનું ઉત્ાદન/કામષ કયે છે /કયત શતા? (ભશેયફાની કયીને તેભાં રખો
ને ફને તેટરુ સ્ત્ષ્ટ દળાષલો.
ભશેયફાની કયીને શી રખો ………………………………………
"ત્ની, બાગીદાય: ભુખ્મ દયજ્જો"
તભાયી ત્નીનાં / બાગીદાયનાં ચારુ દયજ્જાને નીચેનાભાંથી કમુ શ્રેષ્ઠ યીતે દળાષલે છે ?જો તે /તેણી શારભાં તફભાયી / ેયેન્ટય યજા/ લેકેળન/ શડતાર લગેયેને કાયણે
શારભાં નોકયી નથી કયી યહ્યા. તો તે/તેણીની વાભાન્મ કામષ દયજ્જો દળાષલો.

BVQ_21

કૃ કયીને પક્ત ફોક્વ ય ટીક કયો
1

લેતન કામષભાં (તે/તેણી ોતાનાં રયલાયનાં ધંધા ભાટે કભષચાયી, સ્ત્લકભષચાયી તયીકે કામષ કયી યહ્યા
છે . )

6 તનલૃત
ઘયકાભ કયી યહ્યા છે , ઘય,ફાકો થા ન્મ વ્મતક્તનું ધ્માન
યાખી યહ્યા છે

2 ફે યોજગાય છે ને નોકયી ળોધી યહ્યા છે .

7

3 તળક્ષણભાં (કભષચાયી દ્લાયા ચુકલલા ભાટે નથી),લેકેળનભાં ણ સ્ત્કુર/ તલદ્યાથી/તળષ્મભાં
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4 ઉભેદલાય થલા તારીભાથી
5 કામભી તફભાય થલા ક્ષભ

“રેડ યનનમન વભ્મ દ”
BVQ_22 તભે છો કે ટ્રેડ મુતનમન થલા તેના જે લી વંસ્ત્થાનું વભ્મ દ ધયાલો છો? જો શા: તે શારનું છે કે શેરેથી ?
(TN:યનનમન વભ્મદનો અથા થષ્ટ કયલ ભ ટે કન્રી થેનવરપક ટભાનો ઉમોગ કયી ળક મ છે .)
કૃ કયીને એક ફોક્ ય ટીક કયો.
1 શા, શારભા

3 ના, ક્માયેમ નશી.

2 શા, શેરાનુ ણ ત્માયે નશી.
“દેળ-તનતચચત ધાર્સભક જોડાણો ”
BVQ_23 તભે કોઆ ધભષ ધયાલો છો ને જો શા, તભે કમા ધભષનાં છો?
કૃ કયીને પક્ત એક ફોક્વ ય ટીક કયો.
0

ધભષ નથી

6

ભુતસ્ત્રભ

1

કેથરીક

7

ફુતદ્ધસ્ત્ટ

2

પ્રોટેસ્ત્ટન્ટ

8

તશન્દુ

3

ઓથોડેક્વ

9

ન્મ એતળમન ધભષ

4

ન્મ ક્રીતચચમન

10

ન્મ ધભો

5

જે તલવ
“ધાર્સભક વેલાઓની શાજયી ”

BVQ_24 રગ્નો, ંતતભ તલતધઓ લગેયે જે લા ખાવ પ્રવંગોનાં બાગરૂ તભે કેટરી લાય ધાર્સભક વેલાઓભાં શાજયી અો છો?
કૃ કયીને પક્ત એક ફોક્વ ય ટીક કયો.
1 વપ્તાશભાં કેટરીક લખત થલા શંભેળા

5 લષભાં કેટરીક લખત

2 વપ્તાશભાં એક લખત

6 લષભાં એક લખત

3 ભશીનાભાં ફે થલા રણ લખત

7 એક લષભાં એક કયતાં ઓછી લખત

4 ભશીનાભાં એક લખત

8 ક્માયેમ નશી

“ટો-ફોટભ સ્ત્લ યોજગાય”
અણા વભાજભાં , એલા જુ થો છે જે ઉય તયપ અગ લધે છે ને જુ થો જે નીચે તયપ અગ લધે છે . નીચે ભાક છે જે થી નીચે તયપ અગ લધે છે .તભે તભાયી
જાતને અ ભાક ય ક્માં ભુકળો ?

BVQ_25

કૃ કયીને પક્ત એક ફોક્વ ય ટીક કયો.
10 ઉય

5

9

4

8

3

7

2

6

1 નીચે
“છે લ્રી વાભાન્મ ચુટણીભાં ભત અપ્મો શતો?”
કેટરાક રોકો અજ-કાર એક થલા ન્મ કાયણોવય ભતદાન કયતાં નથી. ળું તભે એતપ્રર-ભે 2014 ભાં મોજામેરી રોકવબાની ચૂંટણીભાં ભતદાન કમુષ શતું ? કૃા કયી
એક તલકલ્ વંદ કયો.

BVQ_26

કૃ કયીને પક્ત એક ફોક્વ ય ટીક કયો.
1 શા, ભે ભત અપ્મો શતો. (ભશેયફાની કયીને BVQ_27 વાથે ચારુ કયો)
2 ના, ભે ભત અપ્મો ન શતો. (ભશેયફાની કયીને BVQ_28થી ચારુ કયો)
0

શુ છે લ્રી ચુટંણીભાં ભત અલા ભાટે રામક શતો નશી. (ભશેયફાની કયીને BVQ_28થી
ચારુ કયો)

“છે લ્રી જનયર ચુંટણીભાં ભત અેર ક્ષ”
BVQ_27 [એતપ્રર-ભે 2014 ભાં મોજામેરી રોકવબાની ચૂંટણીનો તલચાય કયતાં .] તભે કમા ક્ષ ભાટે ભતદાન કમુષ શતું ? કૃા કયી એક તલકલ્ વંદ કયો.
કૃ કયીને પક્ત એક ફોક્વ ય ટીક કયો.
1 કોગ્રેવ +

5 ધાર્સભક ક્ષ

2 ફીજે ી+

6 ન્મ…………………. (સ્ત્ષ્ટ કયો)

3 લાભંથી દ/કો્મુતનષ્ટ ક્ષ

0 ખફય નથી

4 તરજો ભોચો
“દેળ - તનતચચત : ભુદેળ / લંળીમ જુ થ/લંળીમ ઓખાણ / રયલાય ભુ ”
છીના પ્રચનો તભાયા દેળ- તનતચચત ખ્મારો ઉત્તયદાતાઓના લંળીમ વાભાજીક બુતભકા કે લંળીમ જુ થ/ વભાજનાં વભ્મની બાલના સ્ત્ષ્ટ કયલાભાં કયે છે .
BVQ_28 ભશેયફાની કયીને તભાયી જાતેને ક્મા જુ થ કે જુ થોના વભ્મ છો તે દળાષલો.
કૃ કયીને પક્ત એક ફોક્વ ય ટીક કયો.
1 તશન્દુ:એવવી (નુવુતચત જાતી/ દતરતો)

7 ભુતસ્ત્રભ: ન્મ

2 તશન્દુ: એવટી (નુવુતચત અરદલાવીઓ )

8 રક્રતચચમન- વાભાન્મ

3 તશન્દુ: ઓફીવી (ન્મ છાત લગો)

9 રક્રતચચમન - ન્મ

4 તશન્દુ: ઉચ્ચ જાતી લગો

10 ળીખ: વાભાન્મ

5 ભુતસ્ત્રભ: તવમા

11 ળીખ: દતરત

6 ભુતસ્ત્રભ: વન્ની

0 ન્મ-કૃા કયી ચોક્કવ ઉલ્રેખ કયો

“ઘયભા કેટરા વભ્મો છે ”
<TN:ટોડરવા વ ભે ફ કોન ૂં નલબ િન ભ ટે ઉભયનો ઉમોગ કયલો -[ળ  ની ઉભય] િોયવ કૌંવભ ૂં - દે ળભ ૂં પયજિમ ત થકરની
ળરૂઆતથી નક્કી થ મ છે .બ યતભ ૂં થકર ળરૂ કયલ ની પયજિમ ત ઉભય ૫ લા છે . ભ ટે જે ૫ થી ૧૭ લાની લચ્િે આલે છે તે ફ કો
તયીકે દળ ા વ્મ છે . જમ યે જે ૪ લાથી નીિેની ઉભયન ૂં છે તે ટોડરવા કશેલ મ છે .
BVQ_29 તભાયા વશીત, કેટરાક રોકો -ફાકો વશીત તભાયા ઘયભાં યશે છે ?
ભશેયફાની કયીને શી રખો ………………………………………
BVQ_29a તભાયા ઘયભાં કેટરા ુખ્ત વભ્મો(૧૮ લષ કે તેથી લધુ ઉભયનાં ) યશે છે ?
ભશેયફાની કયીને શી રખો ………………………………………
BVQ_30 તભાયા ઘયભાં ૫ થી ૧૭ લષની લચ્ચેની ઉભયનાં ફાકો છે ?
ભશેયફાની કયીને શી રખો ………………………………………
BVQ_31 તભાયા ઘયભાં ૪ લષથી લધુ ઉભયનાં કેટરા ફાકો યશે છે ?
ભશેયફાની કયીને શી રખો ………………………………………

“વ્મતક્તગત અલક”
BVQ_32 કય ને ન્મ કાતો શેરા, તભાયી વયેયાળ કુર ભાતવક અલક ળું છે ?
(TN:ઉત્તયદ ત ઓન ૂં કન્રી થેનળરપક ક તો મ દ ય ખલ ભ ટે ખર વ નોંધ ઉભેયી ળક મ છે . )
ભશેયફાની કયીને શી રખો ……………………………………… ( રૂતમા) ( જો તભે ઘયભાં એકરા યશો છો (ભશેયફાની કયીને BVQ_34થી ચારુ કયો)
“ઘયનાં વભ્મોની અલક”
BVQ_33

કય ને ન્મ કાતો શેરા, તભાયા ઘયનાં વભ્મોની વયેયાળ કુર ભાતવક અલક ળું છે ? ? (TN: કન્ટ્રી સ્ત્ેતળરપક કાતની જલાફદાયીઓ માદ કયલા ભાટે ખુરાવા
નોંધ ઉભેયી ળકામ છે )
ભશેયફાની કયીને શી રખો ………………………………( રૂતમા)

BVQ_34 તભાયી લતષભાન કાનૂની લૈલાતશક તસ્ત્થતત ળું છે ? (એક તલકલ્ વંદ કયો)
1 રણિત

5 વિધિા/વિધુર

2 વિવિ ાર્ટ નરવિ

6 મેં ક્યારે ય ગ્ન કયાટ નથી

3 મારા વત/ત્નીથી અગ (રં તુ હજુ િ કાન ૂની રીતે રણિત)
4 વત/ત્ની ાિેથી છૂર્ાછે ડા
BVQ_35 કમા દેળભાં તભાયા તતાનો જન્ભ થમો શતો?
<નોંધ (TN):અશી "દે ળ" ભ ત્ર ય જમો ભ ટે ઉલ્રેખ કયે છે , ેટ ય ષ્રીમ નલથત યો અથલ નલથત યો ભ ટે નશી. નત ન િન્ભ વભમન ૂં
દે ળન ૂં ભતલા ન ભ શલે શ િય(િરણભ ૂં ) ન શોમ, તો િન્ભથથ સ્થથત દે ળન ૂં લતાભ ન ન ભ રખો.>
મારા વતા નો જન્મ ……………માં થયો હતો
BVQ_36 કમા દેળભાં તભાયા ભાતાનો જન્ભ થમો શતો?
<નોંધ (TN):અશી "દે ળ" ભ ત્ર ય જમો ભ ટે ઉલ્રેખ કયે છે , ેટ ય ષ્રીમ નલથત યો અથલ નલથત યો ભ ટે નશી. ભ ત ન િન્ભ વભમન ૂં
દે ળન ૂં ભતલા ન ભ શલે શ િય(િરણભ ૂં ) ન શોમ, તો િન્ભથથ સ્થથત દે ળન ૂં લતાભ ન ન ભ રખો.>
મારા માતા નો જન્મ ……………માં થયો હતો
BVQ_37 તભે જ્માં યશો છો તે સ્ત્થનું લણષન ... તયીકે કયળો (એક તલકલ્ વંદ કયો)
1 એક મોટંુ િહેર
2 ઉનગર અથિા મોર્ા િહેરની બહારનો વિસ્તાર
3 એક નાનું િહેર કે નગર

4 દે િમાં ગામ

5 દે િમાં એક ખેતર અથિા ઘર

