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चाांगरा नागरयक शोण्मावाठी काम कयाले मालय खूऩ लेगलेगऱी भत आशे त. तुभच्मा भतानुवाय 1 ते 7 च्मा प्रभाणालय, ज्मात 1 अणजफात भशतलाचा
नाशी आणण 7 खूऩ भशतलाचा आशे , लैमवक्कऩणे खारी कदरेल्मा गोष्ीांचे ककती भशत्त्ल आशे :
Q1

भतदानाभध्मे नेशभी भत द्या

1

अजिफात भशत्त्लाचे नाशी

Q2

कधीच कय चुकवलण्माचा प्रमत्न करू नका

2

प्राभुख्माने भशत्त्लाचे नाशी

Q3

नेशभी कामदे आणण ननमभाांचे ऩारन कया.

3

थोड्मा प्रभाणात भशत्त्लाचे नाशी

Q4

वयकायच्मा कृ तीांलय रष ठे ला

4

तटस्थ

Q5

याजकीम आणण वाभाणजक वनभतमाांभध्मे कामयषभ यशा

5

थोड्मा प्रभाणात भशत्त्लाचे आशे

Q6

लेगऱी भते अवरेल्मा व्मक्ीांची कायणे वभजून घेण्माचा प्रमत्न कया

6

फऱ्माऩैकी भशत्त्लाचे आशे

Q7

ककांभत थोडी जास्त अवरी तयी याजकीम, नीनतवलऴमक ककांला ऩमायलयणीम
कायणाांने लस्तूांचा ननलड कया.

7

खूऩ भशत्त्लाचे आशे

Q8

बायताभधीर रोकाांना भदत कया जे तुभच्माऩेषा लाईट ऩरयणस्थती भध्मे
अवतीर

8
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Q9

वांऩूणय जगातीर रोकाांना भदत कया जे तुभच्माऩेषा लाईट ऩरयणस्थतीभध्मे
अवतीर

अनुलाद टीऩा
Q1 इथे भतदान म्शणजे वालयजननक अनधकाऱ्माांच्मा भतदानाळी आशे .
Q2 कय न बयण्माभध्मे कय चुकवलणे शे अलैध रषण आशे , आणण माचा अथय "टाऱणे" अवा शोत नाशी जोऩमंत "कय टाऱणे" शे लैध आशे .
Q3 ननमभाांचा अथय आशे नेभक्मा तयतुदीांभध्मे कामद्याांचे प्रचरन कयणे ज्माांना दययोजच्मा जीलनात रागू केरे जाऊ ळकते.
Q4 रष ठे लणे म्शणजे अमोग्म कृ ती दाखलून दे णे ककांला मोग्म कृ ती केल्मा जात आशे त माची खात्री कयण्मावाठी वयकायच्मा कृ तीांलय रष ठे लणे
आशे . वयकाय चा अथय ननलडरेरे आणण न ननलडरेरे याज्म अनधकाऱ्माांळी आशे . कुठे कुठे "वयकाय" म्शणजे वत्तेत अवरेरा ऩष आशे .
Q8 आणण Q9 लाईट ऩरयणस्थती म्शणजे तुभच्मा याशणीभान ऩेषा खारच्मा दजायचे अवणे.
वभाजाभध्मे भोठ्मा वांख्मेने गट आशे त. वालयजननक वबा कयणाऱ्मा खारीर गटाांवलऴमी तुम्शारा काम लाटते?
Q10

धानभयक अनतये कीांना वालयजननक वबा कयण्माची ऩयलानगी कदरी ऩाकशजे का?

1

नक्कीच ऩयलानगी ददरी ऩादशिे

Q11

वयकायरा फऱजफयीने उरथून टाकण्माचे वलचाय ठे लणाऱ्मा रोकाांना
वालयजननक वबा कयण्माची ऩयलानगी कदरी ऩाकशजे का?

2

कदानचत ऩयलानगी ददरी ऩादशिे

Q12

कोणतमाशी लाांनळक ककांला जातीम गटावलरुद्ध ऩषऩाती अवणाऱ्मा रोकाांना
वालयजननक वबा कयण्माची ऩयलानगी कदरी ऩाकशजे का?

3

कदानचत ऩयलानगी नाशी ददरी ऩादशिे

4

नक्कीच ऩयलानगी नाशी ददरी ऩादशिे

8
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अनुलाद टीऩा
Q10 धानभयक अनतये की म्शणजे अवे रोक ज्माांची धानभयक आस्था भुख्म वलचायाधायाऩेषा खूऩ लेगऱी अवते. शा ळब्दाचा वाधायण अथय आशे कक शे
रोक पक् वशजतेने आस्था नाशी ठे लत, ऩण दव
ु ऱ्माांलय आयोऩ कयण्माचा प्रमत्न दे खीर कयतात.
Q12 कोणतमाशी म्शणजे एक ककांला अनेक
इथे रोकाांद्वाये

केरे जाऊ ळकणाये काशी लेगलेगऱे याजकीम आणण वाभाणजक कामय कदरे आशे त. प्रतमेकावाठी कृ ऩमा दळयला:

~ भागच्मा लऴी तुम्शी मातल्मा काशी गोष्ी केल्मा आशे त का
~ पाय ऩूलीच्मा काऱात तुम्शी मातल्मा काशी गोष्ी केल्मा आशे त का
~ तुम्शी कधीच केल्मा नवतीर ऩण कदानचत करू ळकता का
~ ककांला तुम्शी कधीच केल्मा नवतीर आणण कोणतमाशी ऩरयणस्थतीत वुद्धा कयणाय नाशीत.
Q13

मानचकेलय स्लाषयी केरी

Q14

याजकीम, नीनतवलऴमक ककांला ऩमायलयणीम कायणाांने भुद्दाभ लस्तू फकशष्कृ त
केल्मा ककांला वलकत घेतल्मा

Q15

नभयलणूकभध्मे बाग घेतरा

1

अवे भागच्मा लऴी केरे

Q16

याजकीम पेयी ककला वबेभध्मे वशबाग घेतरा

2

अवे खूऩ कारालधी ऩूली केरे शोते

Q17

याजकीम नेतमाफयोफय ककांला ळावकीम वेलकाफयोफय तुभचे भत भाांडण्मावाठी
वांऩकय केरा ककांला कयण्माचा प्रमत्न केरा

3

अवे केरे नाशी ऩण कयण्माची ळक्मता आशे

Q18

वाभाणजक ककांला याजकीम कामायवाठी ऩैवे कदरे ककांला गोऱा केरे

4

अवे केरे नाशी आजण कधी कयणाय दे खीर नाशी

Q19

तुभचे भत भाांडण्मावाठी कधी प्रवायभाध्मभाांवोफत वांऩकय वाधरा ककांला
प्रवायभाध्मभाांभध्मे गेरे

8
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Q20

इां टयनेटलय तुम्शी याजकीम भते भाांडरी आशे त
अनुलाद टीऩा
13 ते 20 प्रस्तालना. वाभाणजक कृ ती म्शणजे भोठ्मा प्रभाणात वभाजालय ककांला वभाजाच्मा एखाद्या बागालय काशी प्रबाल टाकण्मावाठी वालयजननक
कृ ती कयणे.
Q17 ळावकीम वेलकाांचा अनुलाद वालयजननक वेलावाठी मोग्म ळब्दाने केरा ऩाकशजे. "नोकयळशा" शा ळब्द लाऩरू नका.
भुराखतकायावाठी टीऩा
Q13 ते Q19 इां टयनेटद्वाये केरेरे अवतीर तय "शो" अवे भोजा
Q15 कोणतमाशी प्रकायची नभयलणूक
Q20 अनबव्मक्ी वालयजननक ककांला खाजगी अवू ळकते
13 ते 20 वाठी कोडीांग. जय एकाऩेषा जास्त प्रनतवाद अवल्माव जास्त वशबागातभक कोड नरशा (म्शणजे, प्रभाणाच्मा डालीकडच्मा ळेलटाकडू न
जलऱचा कोड ननलडा.)

Q21

याजकीम फातम्मा ककांला भाकशती नभऱवलण्मावाठी तुम्शी टी.व्शी, लतयभानऩत्र, ये डीओ आणण इां टयनेट वायख्मा प्रवायभाध्मभाांचा लाऩय ककती लेऱा कयता?

1

कदलवातून अनेक लेऱा

5

आठलड्मातीर 1-2 ददलव

2

कदलवातून एकदा

6

आठलड्मात एका ददलवाऩेषा कभी

3

आठलड्मातीर 5 ते 6 कदलळी

7

कधीच नाशी

4

आठलड्मातीर 3-4 कदलळी

8
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Q22

वयावयी ऩाशता, आठलड्मातीर एका ठयावलक कदलळी वुभाये ककती रोक तुभच्मा वांऩकायत मेतात, तमात तुभच्मा वोफत याशणाऱ्मा रोकाांचा ऩण
वभालेळ अवेर.
आम्शारा वभोयावभोयच्मा वांऩकायभध्मे रुची आशे , ज्माभध्मे अवे प्रतमेक व्मक्ीचा वभालेळ अवेर ज्माांच्मावोफत तुम्शी गप्ऩा भायल्मा, फोररात,
ककांला काशी गोष्ीांलय चचाय केरी. शे वभोया-वभोय, पोनलय, भेरलय ककांला इां टयनेटलय अवू ळकते. कृ ऩमा पक् भाकशत अवरेल्मा व्मक्ीांचा वभालेळ
कया.
खारीर गटाांभधून तुभच्मा गणतीच्मा वलायत जलऱ अवरेरा ऩमायम ननलडा. (कृ ऩमा एक ऩमायम ननलडा)

1

0-4 व्मक्ी

4

20-49

2

5-9

5

50 आणण अनधक

3

10-19

0
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काशीलेऱा रोक लेगलेगळ्मा गट ककांला वनभतमाांळी वांफांनधत अवतात. प्रतमेक गटावाठी, कृ ऩमा तुभचे भत दळयला:
~ वांफांनधत आणण वक्रीम वशबाग
~ वांफांनधत ऩयां तु वशबागी शोत नाशी
~ ऩूली वांफांनधत शोतो ऩण माऩुढे नाशी
~ ककांला तुभचा कधीच वांफांध नव्शता.
Q23

एक याजकीम ऩष

1

वांफांनधत आणण वक्रीम वशबाग

Q24

एक भजूय वांघ, धांदा ककांला उच्च व्मलवानमक वनभती

2

वांफांनधत ऩयां तु वशबागी शोत नाशी

Q25

चचय ककांला आणखी कोणती धानभयक वांघटना

3

ऩूली वांफांनधत शोतो ऩण माऩुढे नाशी

Q26

खेऱ, अलकाळ, ककांला वाांस्कृ नतक गट

4

कधीच वांफांध नव्शता

Q27

इतय स्लमांवेली वांस्था

8
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रोकळाशीभध्मे रोकानधकायालय अनेक लेगलेगऱी भत आशे त. 1 ते 7 मा प्रभाणालय, णजथे 1 अणजफात भशतलाचे नाशी आणण 7 खूऩ भशतलाचे आशे ,
तुभच्मावाठी खारी कदरेल्मा गोष्ीांचे ककती भशत्त्ल आशे :
Q28

कक वलय नागरयकाांकडे जीलनळैरीचा ऩमायप्त दजाय आशे

Q29

कक वयकायी अनधकायी अल्ऩवांख्माांक रोकाांच्मा अनधकायाांचे वांयषण आणण
आदय कयतात

1

अजिफात भशत्त्लाचे नाशी

Q30

कक रोकाांना वालयजननक ननणयमाांभध्मे वशबागी शोण्मावाठी जास्त वांधी कदरी
ऩाकशजे

2

प्राभुख्माने भशत्त्लाचे नाशी

Q31

कक वयकायच्मा कृ तीांचे वलयोध केल्माने रोक ववलनम कामदे बांग करू ळकता.

3

काशी प्रभाणात भशत्त्लाचे नाशी

Q32

कोणतमाशी ऩरयणस्थतीत वयकाय रोकळाशी अनधकायाांचा आदय कयते

4

तटस्थ

Q33

गांबीय गुन्ह्ाांभध्मे
फवतात

5

काशी प्रभाणात भशत्त्लाचे आशे

Q34

दे ळाच्मा दीघयकारीन यकशलावी अवरेल्मा नागरयकाांना, जे दे ळाचे नागरयक
नाशीत तमाांना तमा याष्ट्राच्मा याष्ट्रीम ननलडणुकीत भतदानाचा अनधकाय आशे

6

फऱ्माऩैकी भशत्त्लाचे आशे

Q35

कक नागरयकाांना भतदान न कयण्माचा अनधकाय आशे

7

खूऩ भशत्त्लाचे आशे

Q36

कक आयोग्म वुवलधा प्रतमेकावाठी कदरी ऩाकशजे

8
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दोऴी अवरेरे रोक तमाांचे नागरयक अनधकाय गभालून

अनुलाद टीऩा
Q29 वयकायी अनधकायी म्शणजे ननलडू न आरेरे आणण न ननलडू न आरेरे दोघी प्रकायचे वयकायी अनधकायी (म्शणजे कभयचायी).
Q29 अल्ऩवांख्माक म्शणजे अवा गट ज्माांची रोकवांख्मा वभाजात कभी अवल्माभुऱे तमाांच्मालय वलळेऴ रष दे ण्माची गयज अवते.
Q32 वयकाय म्शणजे याज्मातीर एक वांऩूणय वाधनच.
खारीर वलधानाांळी आऩण ककतऩत वशभत आशात?
1

वंऩूणऩ
ण णे वशभत

2

वशभत

भरा लाटते भाझ्मा वायखे रोक काम वलचाय कयतात माची वयकायरा
काऱिी लाटत नाशी

3

तटस्थ

Q39

भरा लाटते भरा बायतावभोय अवरेल्मा भशत्त्लाच्मा यािकीम भुद्ांची
चांगरी वभि आशे .

4

अवशभत

भरा लाटते भाझ्माऩेषा बायतातीर फऱ्माच रोकांना यािकायण आजण वयकाय
माफद्दर चांगरी भादशती आशे .

5

वंऩूणऩ
ण णे अवशभत

Q40

8
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Q37

वयकायच्मा कृ तींलय भाझ्मावायखे रोक काशी फोरू ळकत नाशीत.

Q38

वभजा वांवदे त एखाद्या

कामद्याचे

वलचाय केरे जात आशे , जे तुम्शारा अन्हमामकायक ककांला शाननकायक लाटतो.

Q41

वभिा अळी ऩरयजस्तथी उद्भलरी, तय तुम्शी एकटे दकंला इतयांफयोफय
माफाफतीत काशीतयी वुधायणा करू ळकता माची दकती ळक्मता दकती आशे ?

Q42

िय आऩण अवे प्रमत्न केरे तय दकती ळक्मता आशे दक वंवद आऩल्मा
भागण्मांलय गांबीमाणने रष दे ईर?

Q43

तुभच्मा नुवाय तुम्शारा लैमवक्कऩणे

1

दाट ळक्मता आशे

2

थोडीपाय ळक्मता आशे

3

काशी प्रभाणात ळक्म नाशी

4

अजिफात ळक्म नाशी

8

ननलडू ळकत नाशी

याजकायणात ककती रुची आशे ?

1

खूऩ रुची आशे

4

अजिफात रुची नाशी

2

फऱ्माऩैकी रुची आशे

8

ननलडू ळकत नाशी

3

खूऩ जास्त रुची नाशी

Q44

याजकायणात रोक कधी कधी डाले आणण उजले अवे वांफोधतात. तुम्शी स्लत्रा 0 ते 10 भध्मे कोठे ठे लार
णजथे 0 म्शणजे डाले आणण 10 म्शणजे उजले आशे ?
डालीकडे
0

1

उजलीकडे
2

3

4

5

6

7

8

98
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1

वंऩूणऩ
ण णे वशभत

2

वशभत

3

तटस्थ

4

अवशभत

5

वंऩूणऩ
ण णे अवशभत

8

ननलडू ळकत नाशी

9

10
खारीर वलधानाांळी आऩण ककतऩत वशभत आशात?

Q45

Q46

Q47

िे मोग्म आशे ते कयण्मावाठी आऩण फशुदा ळावनातीर रोकांलय वलश्वाव
ठे लू ळकतो

फशुतेक यािकायणी यािकायणात स्लत्च्मा पामद्ावाठी

आशे त

रोकाांना वांधी नभऱारी तय रोक तुभचा पामदा घेतीर माची ळक्मता ककती आशे , आणण ते ककती लेऱा मोग्म याशण्माचा प्रमत्न कयतीर?

1

िलऱिलऱ प्रत्मेक लेऱेव राब घेण्माचा प्रमत्न कयतीर

4

िलऱिलऱ प्रत्मेक लेऱेव मोग्म याशण्माचा प्रमत्न कयतीर

2

फशुतांळ लेऱेव राब घेण्माचा प्रमत्न कयतीर

8

ननलडू ळकत नाशी

3

फशुतांळ लेऱेव मोग्म याशण्माचा प्रमत्न कयतीर

Q48

वाधायणऩणे फोरामचे झाल्माव आऩण अवे म्शणता की रोकाांलय वलश्वाव ठे लरा जाऊ ळकतो ककांला आऩण जलऱजलऱ नेशभीच रोकाांफयोफय
लागताना खूऩ काऱजी घेऊ ळकत नाशी

1

रोकांलय िलऱिलऱ नेशभीच वलश्वाव ठे लरा िाऊ ळकतो

4

आऩण िलऱिलऱ नेशभीच रोकांफयोफय लागताना खूऩ
काऱिी घेऊ ळकत नाशी

2

रोकांलय वशवा वलश्वाव ठे लरा िाऊ ळकतो

8

ननलडू ळकत नाशी

3

वशवा रोकांफयोफय लागताना तुम्शी दयलेऱेव काऱिी घेऊ ळकत नाशी

Q49

नभत्र, नातेलाईक ककांला वशकायी रोकाांळी बेटल्मालय तुम्शी ककती लेऱा याजकायणाफद्दर चचाय कयता?

1

फऱ्माचदा

4

कधीच नाशी

2

कधीभधी

8
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3

क्लनचत

Q50

याजकायणाफद्दर ठाभ भताचे अवल्माव तुम्शी तुभचे भत वाांगण्मावाठी ककती लेऱा नभत्र, नातेलाईक ककांला वशकायी रोकाांचे भन लऱवलण्माचे प्रमत्न
कयता?

1

फऱ्माचदा

4

कधीच नाशी

2

कधीभधी

8

ननलडू ळकत नाशी

3

क्लनचत
बायतातीर आत्ताच्मा याजकायणाफद्दर वलचाय केल्माव आऩण ककती प्रभाणात खारीर वलधानाांळी वशभत ककांला अवशभत आशात?
1

वंऩूणऩ
ण णे वशभत

2

वशभत

3

तटस्थ

4

अवशभत

5

वंऩूणऩ
ण णे अवशभत

8

ननलडू ळकत नाशी

Q51

यािकीम ऩष रोकांना यािकायणात वदिम शोण्मावाठी प्रोत्वादशत कयतात.

Q52

यािकीम ऩष भतदायांना लास्तवलक नीनतवलऴमक ऩमाणम दे त नाशीत

Q53

िनननदे ळ शे यािकीम प्रश्ांफाफत ननणणम घेण्माचा एक चांगरा भागण आशे .

Q54

बायतात 2014 च्मा रोकवबा ननलडणुकीचा वलचाय केल्माव भतभोजणी आणण अशलार ककती प्रभाणात प्राभाणणक शोता?

1

वंऩूणऩ
ण णे प्राभाजणक

4

थोडापाय अप्राभाजणक

2

थोडापाय प्राभाजणक

5

वंऩूणऩ
ण णे अप्राभाजणक

3

प्राभाजणक दकंला अप्राभाजणक अवे काशी नाशी

8

ननलडू ळकत नाशी

Q55

बायतात 2014 च्मा रोकवबा ननलडणुकीचा वलचाय केल्माव प्रचाय कयण्मावाठी उभेदलाय आणण ऩषाांना कदरेल्मा वांधी ककती प्राभाणणक शोतमा?

1

वंऩूणऩ
ण णे प्राभाजणक

4

थोड्मापाय अप्राभाजणक

2

थोड्मापाय प्राभाजणक

5

वंऩूणऩ
ण णे अप्राभाजणक

3

प्राभाजणक दकंला अप्राभाजणक अवे काशी नाशी

8

ननलडू ळकत नाशी

Q56

बायतातीर वालयजननक वेलाांचा वलचाय केल्माव, रोकाांना वेला दे ण्माफाफत ककती लचनफद्धता आशे ?

1

वंऩूणऩ
ण णे लचनफद्ध

4

अजिफात लचनफद्ध नाशी

2

थोडे वे लचनफद्ध

8
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3

खूऩ िास्त लचनफद्ध नाशी

Q57

तुभच्मा भते बायतातीर वालयजननक वेलाांभध्मे भ्रष्ाचाय ककती ऩवयरेरा आशे ?

1

क्लनचतच एखादी व्मक्ती वभावलष्ट अवेर

4

फऱ्माऩैकी रोक वभावलष्ट अवतात

2

काशी रोक वभावलष्ट अवतात

5

िलऱऩाव प्रत्मेकिणच वभावलष्ट अवतो

3

फये च रोक वभावलष्ट अवतात

8

ननलडू ळकत नाशी

वांऩूणय 0 ते 10 मा प्रभाणाभध्मे, 0 शे अनतळम लाईट आणण 10 शे अनतळम चाांगरे अवे दळयवलते.
0
Q58

बायताभध्मे वध्मा रोकळाशी दकती चांगल्मा प्रकाये कामण कयत आशे ?

खूऩ खयाफ

1
2
3
4

Q59

आजण वुभाये 10 लऴाांऩूलीचे काम? बायताभध्मे रोकळाशीने कवे कामण केरे?

5
6
7
8

Q60

आजण इथून 10 लऴाांनंतय काम? आऩल्मा भतानुवाय तेव्शा बायताभध्मे
रोकळाशी कळी कामण कये र?

9
10

खूऩ चांगल्माप्रकाये

98
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अनुलाद टीऩा
Q56-Q57 वयकायी वेलकाांचा अनुलाद वालयजननक वेलावाठी मोग्म ळब्दाने केरा ऩाकशजे (17 लयीर नोंद ऩशा). "नोकयळशा" शा ळब्द लाऩरू नका.
लैकणल्ऩक
वयावयी, ककती लेऱा आऩण:
Q61

लृत्तऩत्रातीर यािकीम भादशती लाचता

Q62

टीव्शीलय यािकीम फातम्मा ऩाशता

Q63

ये दडओलय यािकीम फातम्मा ऐकता

Q64

यािकीम फातम्मा दकंला भादशती नभऱलण्मावाठी इं टयनेटचा लाऩय कयता

1

ददलवात अनेक लेऱेव

2

ददलवात एकदा

3

आठलड्मात 5 ते 6 ददलव

4

आठलड्मात 3-4 ददलव

5

आठलड्मात 1-2 ददलव

6

आठलड्मात एका ददलवाऩेषा कभी

7

कधीच नाशी

8

ननलडू ळकत नाशी

जनवाांणख्मकीम
“प्रनतलादीचे नरांग ”
BVQ_01. तुम्शी…नरांग आशात का
1 ऩुरुऴ
2 स्त्री
“प्रनतलादीचे लम”
BVQ_02 तुभचा जन्हभ केव्शा झारा? (कृ ऩमा, तुभच्मा जन्हभाचे लऴय नरशा (लऴायकयीता चाय अांकाांचा उऩमोग कया).
……………/………………/………………/…………………..
“नळषण I: नळषणाचे लऴय”
कृ ऩमा तुभचे आताऩमंतचे नळषण वभावलष् कया ज्माभध्मे प्राथनभक ल भाध्मनभक ळारेम , वलद्याऩीठ ल भाध्मनभक नळषणानांतय घेतरेरे अन्हम
नळषण ल ऩूणय लेऱ व्शोकेळनर प्रनळषण माचाशी वभालेळ अवेर , ऩयां तु ऩुन्हशा झारेरे लऴय वभावलष् करु नका. जय तुम्शी अजूनशी नळषण घेत
अवरात तय तुम्शी आताऩमंत ऩूणय केरेरी लऴय नरशा.
BVQ_03. तुम्शी ककती लऴय(ऩूणय-लेऱवभतुल्म) औऩचारयक नळषण घेतरे आशे ?
कृ ऩमा लऴण वंख्मा टाका ……………………………………………………….
0 भी औऩचारयक नळषण घेतरेरे नाशी
“ दे ळात घेतरेरे उच्च स्तयालयीर ऩदलीचे नळषण”
BVQ_04 तुम्शी घेतरेरे वलायनधक उच्च स्तयीम नळषण कोणते आशे ? आम्शारा आऩण ऩूणय केरेरी वलोच्च ऩदली/लगय माफद्दर जाणून घ्मामचे आशे .
कृ ऩमा प्राप्त केरेरी वलायत उच्च ळैषणणक ऩदली ळब्दळ् नरशा............ (प्राप्त केरी, माचा अथय प्रनतवादकतमायने कोणता अांनतभ
लगय/ळाऱा/भशावलद्यारम उत्तीणय केरे आशे .)

वध्मा, ऩूली ककांला कधीशी ऩैळावाठी काभ केरे नाशी"
काभ म्शणजे आम्शारा म्शणामचे आशे की कभयचायी म्शणून ,स्ल-योजगाय करुन ककांला तुभच्मा स्लत्च्मा कौटु ां वफक व्मलवामाकयीता
आठलड्मातून ककभान एक ताव काभ करुन ऩैवे कभालणे . जय तुम्शी तातऩुयता आजाय/ऩॎयेंटर रीव्श/वुट्मा/वांऩ इतमादीांभुऱे तुम्शी वध्मा काभ
कयत नवरात, तय कृ ऩमा काभाच्मा वाभान्हम ऩरयणस्थतीफद्दर नरशा.
तुम्शी वध्मा लेतनाकयीता काभ कयत आशात का, तुम्शी आधी लेतनाकयीता काभ केरे आशे का, ककांला तुम्शी कधीशी लेतनाकयीता काभ केरे
नाशी?

BVQ_05

कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया
1

भी वध्मा ऩैवे कभालण्मावाठी काभ कयतो/कयते(कृ ऩमा BVQ_06 फयोफय ऩुढे
िा )

2

भी वध्मा ऩैवे कभालण्मावाठी काभ कयत नाशी(कृ ऩमा
िा )

3

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

BVQ_14

BVQ_07 फयोफय ऩुढे

आठलड्मारा केरेरे काभ
तुम्शी वयावयी ओव्शयटाईभ वश वाभान्हम आठलड्मारा , नेशभी ककती ताव काभ कयता?(तुम्शी एकाऩेषा जास्त ननमोक्तमाांकडे काभ कयत
BVQ_06 अवरात ककांला तुम्शी योजगाय ल स्लमांयोजगाय दोन्हशी कयत अवरात तय तुम्शी काभ कयत अवरेरे एकूण ताव भोजा)(तुम्शी "दययोज" अवे
वलचारून तमाव गुणीरे 7/6/5 करु ळकता)
कृ ऩमा मेथे नरशा.
वयावयी, भी आठलड्मारा ओव्शयटाईभ वश……………………… ताव काभ कयतो.
"योजगाय नातेवांफांध "
(तुम्शी एकाऩेषा जास्त ननमोक्तमाांकडे काभ कयत अवरात ककांला तुम्शी योजगाय ल स्लमांयोजगाय दोन्हशी कयत अवरात तय, तुभच्मा प्रभुख
नोकयीचा वांदबय घ्मा. तुम्शी वेलाननलृत्त आशात ककांला वध्मा काभ कयत नाशी, तय माऩूलीच्मा प्रभुख नोकयीचा वांदबय घ्मा)
BVQ_07 तुम्शी कभयचायी, स्लमांयोजगाय ककांला तुभच्मा कौटु ां वफक व्मलवामाकयीता काभ कयता/कयत शोते का?
“कभयचायी” चा अथय स्ऩष् कयण्मावाठी दे ळानुवाय वलनळष् ळब्द जवे „लेतन कभयचायी‟ ककांला „लेतन काभगाय‟ चा उऩमोग केरा जाऊ ळकतो.
स्लमांयोजगायी मा ळब्दाांभध्मे वभावलष् आशे त „फ्रीराांववय ‟, „स्लतांत्र व्मालवानमक‟ आणण अन्हम व्मालवानमक जे स्लत्कयीता काभ कयतात.)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
कभणचाऱ्मांवश स्लमंयोिगायी
िा )

(कृ ऩमा BVQ_08 फयोफय ऩुढे

1 कभणचायी

3

2 कभणचाऱ्मांनळलाम स्लमं-कभणचायी

4 तुभच्मा स्लत्च्मा कौटु ं वफक व्मलवामाकयीता काभ कयता

"स्लमांयोजगाय : ककती कभयचायी"
BVQ_08 तुम्शारा स्लत्रा न भोजता,तुभच्माकडे ककती कभयचायी आशे त /शोते ?(केलऱ तमाांनाच वलचाया ज्माांनी BVQ_07 भध्मे ऩमायम 3 ननलडरा आशे )
कृ ऩमा मेथे नरशा.
……………………….. कभयचायी
"अन्हम कभयचाऱ्माांची दे खये ख कयणे "
BVQ_09 तुम्शी अन्हम कभयचाऱ्माांची दे खये ख कयता/केरी आशे का?
दे खये ख म्शणजे रष ठे लण्माचे नेततृ ल कामय आणण इतयाांच्मा काभावाठी जफाफदाय अवणे शोम)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया
1 शो
2 नाशी

(कृ ऩमा BVQ_10 फयोफय ऩुढे िा )

"दे खये खीखारी अवरेल्मा अन्हम कभयचाऱ्माांची वांख्मा"
BVQ_10 तुम्शी ककती कभयचाऱ्माांची दे खये ख कयता/केरी आशे ?
कृ ऩमा मेथे नरशा.
……………………….. कभयचायी.
"वांघटनेचा प्रकाय, नपा नभऱवलणाऱ्मा /नपा न नभऱवलणाऱ्मा "
BVQ_11 तुम्शी नपा नभऱवलणाऱ्मा वांघटनेकयीता काभ कयता/केरे आशे की नपा न नभऱवलणाऱ्मा ?
(TN: आलश्मक अवल्माव, तुभच्मा दे ळातीर वलनळष् उदाशयणे दे ऊन नपा नभऱवलणाऱ्मा नपा न नभऱवलणाऱ्मा वांघटनाांफद्दर अथय स्ऩष् कया.)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1 भी नपा नभऱलीणाऱ्मा वंघटनेकयीता काभ कयतो/केरे आशे
2 भी नपा न नभऱलीणाऱ्मा वंघटनेकयीता काभ कयतो/केरे आशे
"वांघटनेचा प्रकाय, वयकायी/खाजगी"
BVQ_12 तुम्शी वयकायी ननमोक्तमावाठी काभ कयता/कयत शोते की खाजगी?
(TN: आलश्मक अवल्माव, तुभच्मा दे ळातीर वलनळष् उदाशयणे दे ऊन वयकायी ल खाजगी ननमोक्तमाांचा अथय स्ऩष् कया.)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1 वयकायी ननमोक्ता
2 खािगी ननमोक्ता
“ऩेळा आमएववीओ 1988”
BVQ_13a

तुभचा ऩेळा काम आशे /शोता – म्शणजे ., तुभच्मा भुख्म नोकयीचे नाल ककांला उऩाधी काम आशे /शोती ? (कृ ऩमा मेथे नरशा ल ळक्म तेलढे स्ऩष्
लणयन कया.)
भाझा ऩेळा ……………………….. काम आशे /शोता

BVQ_13b तुभच्मा भुख्म नोकयीभध्मे , अनेकदा तुम्शी कोणतमा प्रकायचे कामय कयता/केरे आशे (कृ ऩमा मेथे नरशा ल ळक्म तेलढे स्ऩष् लणयन कया).
कृ ऩमा मेथे नरशा ………………………………………

BVQ_13c

तुम्शी ज्मा वांस्थेत /वांघटनेत काभ कयता/कयत शोते तेथे काम तमाय केरे जाते /कामय केरे जाते /जात शोते -म्शणजे तुभच्मा काभाच्मा कठकाणी
कळाचे उतऩादन/कामय केरे जाते ?कृ ऩमा मेथे नरशा ल ळक्म तेलढे स्ऩष् लणयन कया.)
कृ ऩमा मेथे नरशा………………………………………

"भुख्म णस्थती"
BVQ_14 खारीरऩैकी काम तुभच्मा वद्यणस्थतीचे मोग्म लणयन कयते ?
जय तुम्शी तातऩुयता आजाय/ऩॎयेंटर रीव्श/वुट्मा/वांऩ इतमादीांभुऱे
ऩरयणस्थतीफद्दर नरशा.

तुम्शी वध्मा काभ कयत नवरात, तय कृ ऩमा काभाच्मा वाभान्हम

कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1

लेतनावश काभाभध्मे (कभणचायी म्शणून, स्लमंयोिगायी, दकंला तुभच्मा
स्लत्च्मा कौटु ं वफक व्मलवामाकयीता काभ कयता)

6 वेलाननलृत्त

2 फेयोिगाय आशे ल नोकयी ळोधत आशे
3

7 घयकाभ कयणे, घयाची, भुरांची ल इतय रोकांची दे खये ख कयणे

नळषण घेत आशे (ननमोक्त्माद्वाये माकयीता लेतन ददरे िात नाशी),ळाऱे भध्मे
अवो/वलद्ाथी अवो/वुटीलय अवरेरा वलद्ाथी वुद्धा

9 अन्म

4 अप्रेंदटव दकंला प्रनळषण घेणाया
5 कामभस्लरुऩी आिाय अवरेरा दकंला ऩंगू
“स्थामी वोफतीफयोफय यशाणे ”
BVQ_15 तुभचा कोणी जोडीदाय(ऩती/ऩत्नी) ककांला स्थामी वोफती आशे का, अवल्माव तुम्शी एकाच घयात याशता का
(TN: “स्थामी ,वोफती” चा अथय स्ऩष् कयण्मावाठी दे ळानुवाय वलनळष् ळब्द जवे 'वाभान्हम वलनधनुवाय जोडीदाय' अळा ळब्दाांचा उऩमोग कयता
मेईर.)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1

शो, भरा िोडीदाय/वोफती आशे /शोता(शोती) ल आम्शी एकाच घयात यशात
आशे /शोतो(कृ ऩमा BVQ_16 फयोफय ऩुढे िा )

2

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

3

नाशी,भरा िोडीदाय/वोफती (कृ ऩमा BVQ_22 फयोफय ऩुढे
िा )

"जोडीदाय, वोफती: वध्मा,ऩूली ककांला कधीशी लेतनाकयीता नोकयी कयत नाशी/नव्शते "
काभ म्शणजे आम्शारा म्शणामचे आशे की कभयचायी म्शणून ,स्ल-योजगाय करुन ककांला तुभच्मा स्लत्च्मा कौटु ां वफक व्मलवामाकयीता
आठलड्मातून ककभान एक ताव काभ करुन ऩैवे कभालणे . जय तुम्शी तातऩुयता आजाय/ऩॎयेंटर रीव्श/वुट्मा/वांऩ इतमादीांभुऱे तुम्शी वध्मा काभ
कयत नवरात, तय कृ ऩमा काभाच्मा वाभान्हम ऩरयणस्थतीफद्दर नरशा.
तुभचा जोडीदाय/वोफती वध्मा लेतनाकयीता काभ कयत आशे का, तो/ती
लेतनाकयीता काभ कयत नव्शते ?

BVQ_16

ऩूली लेतनाकयीता काभ कयत शोते का, ककांला

तो/ती कधीशी

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

तो/ती वध्मा ऩैवे कभालण्मावाठी काभ कयत नाशी ऩयं तु तो/ती ऩूली ऩैवे
कभालण्मावाठी काभ कयत शोते (कृ ऩमा BVQ_18 फयोफय ऩुढे जा)

3

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

"जोडीदाय, वोफती: आठलड्मातीर काभाचे ताव"
तुभचा जोडीदाय/वोफती वयावयी ओव्शयटाईभ वश वाभान्हम आठलड्मारा , नेशभी ककती ताव काभ कयतो/कयते ?(तो/ती एकाऩेषा जास्त
BVQ_17 ननमोक्तमाांकडे काभ कयत अवल्माव ककांला तो/ती योजगाय ल स्लमांयोजगाय दोन्हशी कयत अवल्माव तो/ती काभ कयत अवरेरे एकूण ताव
भोजा)( "दययोज" अवे वलचारून तमाव गुणीरे 7/6/5 करु ळकता)
कृ ऩमा मेथे नरशा.
वयावयी,तो/ती आठलड्मारा ……………………… ताव काभ कयतो/कयते , ओव्शयटाईभ वभावलष्.

"जोडीदाय, वोफती: योजगाय वांफांध "
तो/ती एकाऩेषा जास्त ननमोक्तमाांकडे काभ कयत अवेर ककांला तो/ती योजगाय ल स्लमांयोजगाय दोन्हशी कयत अवल्माव, तमाच्मा/तीच्मा प्रभुख
नोकयीचा वांदबय घ्मा. तो/ती वेलाननलृत्त अवल्माव ककांला वध्मा काभ कयत नवल्माव, तमाच्मा/तीच्मा माऩूलीच्मा प्रभुख नोकयीचा वांदबय घ्मा
BVQ_18 तुभचा/तुभची जोडीदाय/वोफती कभयचायी, स्लमांयोजगाय ककांला तुभच्मा कौटु ां वफक व्मलवामाकयीता काभ कयतात/कयत शोते का?
(TN: “कभयचायी” चा अथय स्ऩष् कयण्मावाठी दे ळानुवाय वलनळष् ळब्द जवे „लेतन कभयचायी‟ ककांला „लेतन काभगाय‟ चा उऩमोग केरा जाऊ ळकतो. )
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1 कभणचायी

3 स्लमंयोिगायी कभणचाऱ्मांवश

2 स्लमंयोिगायी कभणचाऱ्मांनळलाम

4 तुभच्मा स्लत्च्मा कौटु ं वफक व्मलवामाकयीता काभ कयता

"जोडीदाय, वोफती:इतय कभयचाऱ्माांलय दे खये ख कयतात"
BVQ_19 तुभचा/तुभची जोडीदाय/वोफती इतयाांलय दे खये ख कयतो/केरी आशे का?
(TN: दे खये ख म्शणजे रष ठे लण्माचे नेततृ ल कामय आणण इतयाांच्मा काभावाठी जफाफदाय अवणे शोम.)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1 शो
2 नाशी
“जोडीदाय, वोफती:ऩेळा आमएववीओ 1988”
BVQ_20a

तुभचा/तुभची जोडीदाय/वोफती चा ऩेळा काम आशे /शोता – म्शणजे , तमाच्मा/तीच्मा भुख्म नोकयीचे नाल ककांला उऩाधी काम आशे /शोती ? (कृ ऩमा
मेथे नरशा ल ळक्म तेलढे स्ऩष् लणयन कया.)
त्माचा/तीचा ऩेळा आशे /शोता…………………………

BVQ_20b

तमाच्मा/तीच्मा भुख्म नोकयीभध्मे , अनेकदा तमाने /तीने कोणतमा प्रकायचे कामय कयतो/कयते /केरे आशे (कृ ऩमा मेथे नरशा ल ळक्म तेलढे स्ऩष् लणयन
कया).
कृ ऩमा मेथे नरशा ………………………………………

BVQ_20c

तो/ती काभ कयत अवरेरी वांस्था/पभय भुख्मतले कळाचे काभ कयते - म्शणजेच तो/ती कयत अवरेल्मा काभाच्मा कठकाणच्मा ननभीती/कामय माांचे
प्रकाय कोणते ? (कृ ऩमा नरशा आणण ळक्म तेलढे स्ऩष्ीकयण द्या.)
कृ ऩमा मेथे नरशा ………………………………………
"जोडीदाय, बागीदाय: भुख्म णस्थती"
खारीरऩैकी काम तुभच्मा जोडीदायाची /बागीदायाची वध्माची णस्थती उत्तभ लणयन करू ळकते ? तो/ती वध्मा तातऩुयता आजाय/घेतरेरी
वुट्टी/वुट्टी/वांऩ इतमादीांभुऱे काभालय जात नवल्माव, कृ ऩमा तमाची/तीची काभाची नेशभीची णस्थती दळयला.

BVQ_21

कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1

ऩगायी काभाभध्मे (कभणचायी, स्लमं-योिगाय,दकंला त्माच्मा/तीच्मा कौटु ं फीक
व्मलवामावाठी काभ कयत आशे )

2 फेयोिगाय आजण नोकयीच्मा ळोधात

3

नळषणावाठी काभ कयीत आशे (ननमोक्ता ऩैवे दे त नाशी), ळाऱे त आशे /वलद्ाथी
आशे दकंला वुट्टी अवरी तरयशी नळकतच आशे

4 नळकाऊ उभेदलाय दकंला प्रनळषणाथी
5 कामभस्लरूऩी आिायी दकंला अऩंग

6 वेलाननलृत्त

7

घयगुती काभे कयत आशे , भुरे दकंला इतय कौटु ं फीक
वदस्मांनंतय काभाकडे फघते

9 इतय

“व्माऩाय वांघटना (ट्रे ड मुननमन )वदस्मतल”
BVQ_22 तुम्शी वध्मा ककांला आधी ट्रे ड मुननमन ककांला तमावायख्मा वांस्थाांचे वदस्म आशे ककांला शोता का? शो अवल्माव, वध्मा की आधी ?
(TN: वांघटना वदस्मतल शी वांसा वभजण्मावाठी दे ळानूवाय अवरेल्मा वांसाांचा लाऩय करू ळकता .)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1 शो, वध्मा

3 नाशी, कनधशी नाशी

2 शो, ऩयं तु वध्मा नाशी, आधी
“दे ळानूवाय धाभीक अस्तीतल”
BVQ_23 तुम्शी वलळीष् धभायभध्मे मेता का, अवल्माव कोणतमा ?
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
0

धभण नाशी

6

भुस्रीभ

1

कॎथोरीक

7

फौद्ध

2

प्रोटे स्टन्ट

8

दशं द ू

3

ऑथोडॉक्व

9

इतय आळीमा धभण

4

इतय जिश्चन

10

इतय धभण

5

िेलीळ
“धाभीक वलधीची ऩरयचमाय ”

BVQ_24 रग्नकामय , अांतमकक्रमा माव्मनतयीक् तुम्शी ककतीलेऱा धाभीक वलधी कयता?
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1 आठलड्माभध्मे काशी लेऱेरा दकंला फशुतेक लेऱा

5 लऴाणभध्मे काशी लेऱेरा

2 आठलड्माभध्मे एकदा

6 लऴाणभध्मे एकदा

3 भदशन्माभध्मे 2 दकंला 3 लेऱा

7 एका लऴाणभध्मे नेशभीऩेषा वुद्धा कभी

4 भदशन्माभध्मे एकदा

8 कनधशी नाशी

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

BVQ_25

कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
10 उच्च

5

9

4

8

3

7

2

6

1 कननष्ठ
“प्रतीवादकतमायने भागीर भतदानाभध्मे भतदान केरे शोते का?”

BVQ_26

आजकार काशी रोक एक ककांला इतय कायणाांभुऱे भतदान कयत नाशीत. आऩण एवप्रर-भे भध्मे आमोणजत 2014 च्मा रोकवबा ननलडणुकीत
भतदान केरे शोते का? कृ ऩमा एक ऩमायम ननलडा
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 ऩात्र नव्शतो. (कृ ऩमा BVQ_28 वोफत चारू ठे ला)

“भागीर भतदानाभध्मे भत कदरेल्मा ऩषाचे नाल”
BVQ_27

[एवप्रर-भे भध्मे आमोणजत 2014 च्मा रोकवबा ननलडणुकीचा ऩुन्हशा वलचाय केल्माव]. आऩण कोणतमा ऩषारा भत कदरे शोते ? कृ ऩमा एक
ऩमायम ननलडा.
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1 कॉंग्रेव +

5 वलबागीम ऩष

2 बािऩ +

6 इतय …………………. (लणणन कया)

3 डाला ऩष/कम्मुननस्ट ऩष

0 वांगु ळकत नाशी

4 तीवया ऩष
“दे ळानूवाय: भुऱ दे ळ /लाांळीक गट / लाांळीक ओऱख/ कुटू ां फाचे भुऱ”
ऩुढीर प्रश्न शा प्रतीवादकतमायची लाांळीक ऩाश्वयबुभी रषात मेण्मावाठी ककांला तो कोणतमा प्रकायच्मा लांळाभध्मे ककांला वभाजाभध्मे मेतो शे
जाणण्मावाठी दे ळानूवाय ठयालीक वांकल्ऩनाांलय आधायीत आशे .
BVQ_28 तुम्शी खारीरऩैकी कोणतमा गटाभध्मे ककांला गटाांभध्मे स्लत्रा गृशीत धयता ते दळयला?
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1 दशं द:ू एववी (अनुवूनचत िाती/दरीत)

7 भुस्रीभ: इतय

2 दशं द:ू एवटी ( अनुवूनचत िभाती)

8 जिश्चन: वाभान्म

3 दशं द:ू ओफीवी (इतय भागावलगीम )

9 जिश्चन: इतय

4 दशं द:ू उच्च लगीम दशं द ू

10 नळख: वाभान्म

5 भुस्रीभ: नळमा

11 नळख: दरीत

6 भुस्रीभ: वुन्नी

0 इतय-कृ ऩमा स्ऩष्ट कया

“घयाभध्मे ककती व्मक्ी आशे ”
<TN: मा लमाचा लाऩय भुरे वलरूद्ध रशान फाऱ माांच्मा वांख्मेचे लगीकयण कयण्मावाठी लाऩय कयाला - [ळाऱे चे लम] चौकोनी कांवाभध्मे –शे
तुभच्मा दे ळाभधीर फांधनकायक नळषणाच्मा लमानूवाय काढाले . बायताभध्मे प्राथभीक नळषण फांधनकायक नळषणाचे लम 5 लऴय इतके आशे . म्शणुन ,
5 ते 17 मा लमातीर भुराांना भुरे वांफोधाले , तय 4 लऴांखारीर भुराांना फाऱ अवे वभजाले .
BVQ_29 तुभच्मावश - तुभच्मा घयाभध्मे भुराांवशीत ककती व्मक्ी यशातात?
कृ ऩमा मेथे नरशा ………………………………………
BVQ_29a तुभच्मा घयाभध्मे ककती प्रौढ व्मक्ी यशातात? (18 ककांला तमाऩेषा भोठे )
कृ ऩमा मेथे नरशा ………………………………………
BVQ_30 5 ते 17 लऴांदयम्मानची ककती भुरे तुभच्मा घयाभध्मे यशातात ?
कृ ऩमा मेथे नरशा ………………………………………
BVQ_31 तुभच्मा घयाभध्मे 4 लऴांऩमंतची ककती रशान भुरे यशातात ?
कृ ऩमा मेथे नरशा ………………………………………
“लैमक्ीक उतऩन्हन”
BVQ_32 कय आणण इतय कऩातीऩूली ,तुभचे एकूण भावीक उतऩन्हन वयावयी ककती शोते ??
(TN: प्रनतवादकतमांना दे ळानूवाय कऩातीची आठलण शोण्मावाठी स्ऩष्ीकयणातभक टीऩा दे ऊ ळकतो.)
कृ ऩमा मेथे नरशा ………………………………………( रूऩमे ) (तुम्शी एकाच घयाभध्मे यशात अवल्माव

(कृ ऩमा BVQ_34 वोफत चारू ठे ला)

“घयगुती उतऩन्हन”
BVQ_33

कय आणण इतय कऩातीऩूली , तुभच्मा घयाचे एकूण भावीक उतऩन्हन वयावयी ककती शोते ? (TN:प्रनतवादकतमांना दे ळानूवाय कऩातीची आठलण
शोण्मावाठी स्ऩष्ीकयणातभक टीऩा दे ऊ ळकतो.)
कृ ऩमा मेथे नरशा ………………………………………( रूऩमे )

BVQ_34

तुभची वध्माची कामदे ळीय लैलाकशक णस्थती काम आशे ? (कृ ऩमा एक ऩमायम ननलडा)
1 वललाशीत

4 िोडीदायाऩावून घटस्पोटीत

2 नववलर ऩाटण नयनळऩ

5 वलधला/वलधूय

3 िोडीदायाऩावून वलबक्त
BVQ_35

(ऩयां तु अजुनशी कामदे ळीयरयतमा वललाशीत )

6 भी कधीशी वललाश केरेरा नाशी

तुभच्मा लकडराांचा कोणतमा दे ळाभध्मे जन्हभ झारा शोता?
<TN: “दे ळ” इथे केलऱ याज्माचा वांदबय दे तो, उऩ-याष्ट्रीम प्रदे ळ ककांला बाग नव्शे त. जय लकडराांचा जन्हभ दे ळ आता ऩूलीच्मा नालाने अणस्ततलात नवेर
तय, कृ ऩमा तमा दे ळाची लतयभान वांसा नरशा णजथे ते जन्हभस्थान णस्थत आशे .>
भाझ्मा लदडरांचा िन्भ.................. मेथे झारा

BVQ_36

तुभच्मा आईचा कोणतमा दे ळाभध्मे जन्हभ झारा शोता?
<TN: “दे ळ” इथे केलऱ याज्माचा वांदबय दे तो, उऩ-याष्ट्रीम प्रदे ळ ककांला बाग नव्शे त. जय आईचा जन्हभ दे ळ आता ऩूलीच्मा नालाने अणस्ततलात नवेर
तय, कृ ऩमा तमा दे ळाची लतयभान वांसा नरशा णजथे ते जन्हभस्थान णस्थत आशे .>
भाझ्मा आईचा िन्भ.................. मेथे झारा

BVQ_37

तुम्शी णजथे याशता तमा कठकाणाचे लणयन तुम्शी कवे कयार (कृ ऩमा एक ऩमायम ननलडा)
1 एक भोठे ळशय

4 एक खेडेगाल

2 भोठ्मा ळशयाचे उऩनगय दकंला फाशे यीर बाग

5 गालातीर ळेत दकंला घय

3 एक रशान ळशय

