કૃા કયીને ધ્માન આો કે વં ૂણણ પ્રશ્નાલરીભાં “નોકયી અથલા કાભકાજ”નો અથણ તભાભ પ્રકાયનો યોજગાય છે જેભાં
ોતાનો વ્મલવામભાં વભાતલષ્ટ થામ છે .
Q1

a

b

Q2

કાભકાજ તલળે વાભાન્મણે તલચાયતાં, નીચેનાભાંથી દયે ક તલધાન વાથે તભે કેટરા વશભત કે અવશભત છો તે દળાણલલા
કૃા કયીને એક ફોતવ ય તનળાની કયો. કૃા કયીને દયે ક ભાટે એક ફોતવ ય તનળાની કયો.
નોકયી કે કાભકાજ ભાત્ર નાણાં કભાલલાનો એક ભાગણ છે - તેનાથી
લધ કશ ં નશીં

જો ભને નાણાંની જરૂદયમાત ના શોત તો ણ હ ં લેતનલાી
નોકયી કે કાભકાજ કયલાભાં આનંદ ભાણતો/ભાણતી શોત

1

વં ૂણણણે વશભત

2

વશભત

3

ના તો વશભત ના તો અવશભત

4

અવશભત

5

વં ૂણણણે અવશભત

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

વ્મક્તતગત યીતે તલચાયતાં તભે નીચેનાભાંથી દયે ક ભાટે નોકયી કે કાભકાજના વંદબણભાં કેટલ ં ભશત્લ ૂણણ ભાનો છો તે
દળાણલલા કૃા કયીને એક ફોતવ ય તનળાની કયો. કૃા કયીને દયે ક ભાટે એક ફોતવ ય તનળાની કયો.
કેટલ ં ભશત્લ ૂણણ છે ...

a

નોકયી કે કાભકાજની સયક્ષા

b

લધ આલક

1

ખફ ભશત્લ ૂણણ

c

પ્રગતત ભાટે વાયી તક

2

ભશત્લ ૂણણ

d

યવ ડે તેલી નોકયી કે કાભકાજ

3

ના તો ભશત્લ ૂણણ ના તો ભશત્લ ૂણણ નશીં

e

એક એલી નોકયી કે કાભકાજ જેભાં કોઇ વ્મક્તતને સ્લતંત્ર
યીતે કાભકાજ કયલા ભે

4

ભશત્લ ૂણણ નશીં

f

એક એલી નોકયી કે કાભકાજ જેભાં કોઇ વ્મક્તતને ફીજા
રોકોને ભદદ કયલા ભે

5

બફરકૂર ભશત્લ ૂણણ નશીં

g

એક એલી નોકયી કે કાભકાજ જે વભાજને ઉમોગી શોમ

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

h

એક એલી નોકયી કે કાભકાજ જેભાં કોઇ વ્મક્તતને કાભકાજ
કયલાના ોતાના વભમ કે દદલવો નક્કી કયલાની સ્લતંત્રતા
શોમ

i

એક એલી નોકયી કે કાભકાજ જેભાં અન્મ રોકો વાથે
વ્મક્તતગત વંકણ કયલાન ં વભાતલષ્ટ શોમ

Q3

ોતાના ાદયલાદયક જીલનના દશત ભાટે શ ં તભે ક્યાયે મ નોકયી કે કાભકાજની વાયી તકો છોડી છે કે છોડળો? કૃા કયીને
ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો. નોંધ : “દયલાય” ને વ્માક અથણભાં વભજવ ં જોઇએ.

1

શા, ભેં આવ ં કયું છે અને કદાચ પયીલાય આવ ં કયીળ

4

ના, ભેં આવ ં કયું નથી અને કદાચ આવ ં કયીળ નશીં

2

શા, ભેં આવ ં કયું છે અને કદાચ પયીલાય આવ ં કયીળ નશીં

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

3

ના, ભેં આવ ં કયું નથી અને કદાચ આવ ં કયીળ

Q4

ોતાના ાદયલાદયક જીલનના દશત ભાટે શ ં તભે એલી કોઇ નોકયી કે કાભકાજ કયતાં યહ્ાં છો અથલા કયતાં યશેળો જેભાં
તભને વંતષ્ષ્ટ ભતી નથી? કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો. નોંધ : “દયલાય” ને વ્માક અથણભાં વભજવ ં
જોઇએ.

1

શા, ભેં આવ ં કયું છે અને કદાચ પયીલાય આવ ં કયીળ

4

ના, ભેં આવ ં કયું નથી અને કદાચ આવ ં કયીળ નશીં

2

શા, ભેં આવ ં કયું છે અને કદાચ પયીલાય આવ ં કયીળ નશીં

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

3

ના, ભેં આવ ં કયું નથી અને કદાચ આવ ં કયીળ

Q5

છે લરાં ાંચ લણ દયતભમાન, નોકયી કે કાભકાજની અયજી આો ત્માયે , અથલા ગાય લધાયલા કે પ્રભોળન ભાટે તલચાયણા
થતી શોમ ત્માયે નોકયી કે કાભકાજના વંદબણભાં શ ં તભાયી વાથે બેદબાલ થમો છે ? કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય
તનળાની કયો.

1

શા (કૃા કયીને પ્રશ્ન 6 નો જલાફ આો)

2

ના (કૃા કયીને વીધા પ્રશ્ન 7 ય જાલ)

0

નોકયી કે કાભકાજ નથી કયું અથલા નોકયી કે
કાભકાજ ળોધ્ય ં નથી (કૃા કયીને વીધા પ્રશ્ન 7 ય
જાલ)

Q6

તભાયા ભંતવ્મ પ્રભાણે , બેદબાલ થલાન ં મખ્મ કાયણ શ ં શત ં? કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

11

ભાયી ઉંભય

16

ભાયી અળતતતા/ભાનતવક કે ળાયીદયક બફભાયી

12

ભાયી જાતત, લંળ

17

ભાયી ાદયલાદયક જલાફદાયી

13

ભાયી યાષ્રીમતા

18

ભાયી યાજકીમ ભાન્મતા

14

ર કે સ્ત્રી શોવ ં

19

અન્મ કાયણ

15

ભાયો ધભણ

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

Q7

છે લરાં ાંચ લણ દયતભમાન, નોકયી કે કાભકાજ દયતભમાન શ ં તભને ક્યાયે મ તભાયા લદયષ્ઠ અતધકાયીઓ કે વશ-કામક
ણ યોએ
શેયાન કમાું છે , ઉદાશયણ તયીકે , શ ં તભને કોઇએ ધાક-ધભકી આી છે , શ ં તભે ળાયીદયક કે ભાનતવક યીતે ળોણનો અનબલ
કમો છે ? કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો. (નોંધ : કામણસ્થ ય શેયાનગતતભાં મૌન ળોણ સધી જ ભમાણદદત
નથી યં ત આભાં ઘણાં પ્રકાયના આક્રભક વ્મલશાયનો ણ વભાલેળ થામ છે જેનાથી ીદડતને ડય કે યે ળાની થામ છે .)

1

શા

2

ના

Q8

a

b

0

રાગ ડત ં નથી (ભાયી ાવે નોકયી કે કાભકાજ /
લદયષ્ઠ અતધકાયી / વશકામક
ણ ય નથી)

નીચેના તલધાનો વાથે તભે કેટરી શદ સધી વશભત કે અવશભત છો? કૃા કયીને દયે ક ભાટે એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

કભચ
ણ ાયીઓભે ોતાના દશતોન ં યક્ષણ કયલા ભાટે વળતત
કાભદાય વંઘની (રેડ યતનમન) જરૂય છે

વળતત કાભદાય વંઘ (રેડ યતનમન) બાયતની અથણ વ્મલસ્થા
ભાટે ખયાફ છે

1

વં ૂણણણે વશભત

2

વશભત

3

ના તો વશભત ના તો અવશભત

4

અવશભત

5

વં ૂણણણે અવશભત

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

Q9

ધાયો કે શારભાં તભે તભાયા કાભકાજની ક્સ્થતત તલળે તનણણમ કયી ળકો છો. નીચેનાભાંથી તભે કય ં વંદ કયળો? કૃા કયીને
ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો. <સ્ષ્ટીકયણ નોંધ : અભે વં ૂણણ વભમ / આંતળક વભમની નોકયી કે કાભકાજ તલળે
જાણલાં ભાંગીએ છીએ, જેભાં “વં ૂણણ વભમ”, “આંતળક વભમ”, “વભમ કયતાં ઓછં” જેલા ળબ્દોને મખ્મણે ભશત્લ શોમ છે .
નીચેના ટેફરભાં કૌંવભાં રખેરી વંખ્મા જરૂદયમાત પ્રભાણે દે ળભાં અરગ શોઇ ળકે છે .>

1

વં ૂણણ વભમની નોકયી કે કાભકાજ [અઠલાદડમાભાં 30 કરાક કે
લધ]

4

કોઇ લેતનલાી નોકયી કે કાભકાજ નશીં

2

આંતળક વભમની નોકયી કે કાભકાજ [અઠલાદડમાભાં 10-29
કરાક]

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

3

અઠલાદડમાભાં [10] કરાક કયતાં ઓછી નોકયી કે કાભકાજ

Q10

1

શ ં તભે શારભાં લેતન ભાટે નોકયી કે આલક ભાટે ોતાનો વ્મલવામ કયી યહ્ા છો? કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય
તનળાની કયો. (સ્ષ્ટીકયણ નોંધ : “શારભાં કાભકાજ કયી યહ્ા છો”નો અથણ સ્લ-યોજગાય અને કભણચાયી ફંને ભાટે છે , અને
આભાં એલા રોકોની ગણતયી કયલી જોઇએ જેઓ યોજગાય વાથે જોડામેરા છે અને યજા ય છે .)
શા (કૃા કયીને પ્રશ્ન 11 નો જલાફ આો)

2

ના (કૃા કયીને વીધા પ્રશ્ન 32 ય જાલ)

જો તભે શારભાં લેતન ભાટે કામણ જયી યહ્ા છો (અથલા યજા ય છો યં ત યોજગાય વાથે જોડામેરા છો) તો : કૃા કયીને પ્રશ્ન 11-31
નો જલાફ આો.

Q11

તનમતભત કોઇણ ઓલયટાઇભ વદશત, તભાયા કાભકાજના કરાકોની વંખ્મા, અને તભાયી મખ્મ નોકયી કે કાભકાજભાં તભે
જે કભાલ છો તે નાણાં અંગે તલચાયો. જો તભાયી ાવે આ ત્રણ વંદગીઓભાંથી ભાત્ર એક જ શોમ, તો નીચેનાભાંથી કય ં
એક વંદ કયળો? (કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો)

1

લધ કરાક કાભ કયીળ અને લધ નાણાં કભાઇળ

3

થોડા કરાક કાભ કયીળ અને ઓછા નાણાં કભાઇળ

2

જેટરા કરાક કાભ કયીળ અને એટરા જ નાણાં કભાઇળ

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

Q12

ોતાની (મખ્મ) નોકયી કે કાભકાજ તલળેના દયે ક તલધાન ભાટે , કૃા કયીને એક ફોતવ ય તનળાની કયો અને દળાણલો કે
તભે આભાં કેટરા વશભત કે અવશભત છો કે તભાયી નોકયી કે કાભકાજને તે રાગ ડે છે . કૃા કયીને દયે ક ભાટે એક
ફોતવ ય તનળાની કયો < સ્ષ્ટીકયણ નોંધ : જો કોઇ વ્મક્તત એકથી લધ નોકયી કે કાભકાજ કયતાં શોમ તો આ પ્રશ્ન
તેભાંથી મખ્મ નોકયી કે કાભકાજ તલળે છે .>

a

ભાયી નોકયી કે કાભકાજ સયબક્ષત છે

b

ભાયી આલક લધ છે

1

વં ૂણણણે વશભત

c

પ્રગતત ભાટે ભાયી ાવે લધ તક છે

2

વશભત

d

ભાયી નોકયી કે કાભકાજ યવ ડે તેલી છે

3

ના તો વશભત ના તો અવશભત

e

હ ં સ્લતંત્ર યીતે કાભકાજ કયી ળકં છં

4

અવશભત

f

ભાયી નોકયી કે કાભકાજભાં હ ં ફીજા રોકોને ભદદ કયી ળકં છં

5

વં ૂણણણે અવશભત

g

ભાયી નોકયી કે કાભકાજ વભાજને ઉમોગી છે

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

h

ભાયી નોકયી કે કાભકાજભાં, ભાયા અન્મ રોકો વાથે
વ્મક્તતગત વંકણ છે

Q13

a

b

Q14

a

b

Q15

શલે તભાયી કાભકાજની દયક્સ્થતતઓ તલળે કેટરાક લધ પ્રશ્નો. કૃા કયીને નીચેનાભાંથી દયે ક ભાટે એક ફોતવ ય તનળાની
કયો અને દળાણલો કે તે તભાયા કાભકાજ ય કેટરી લાય રાગ ડે છે . કૃા કયીને દયે ક ભાટે એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

કેટરી લાય તભાયે બાયે ળાયીદયક શ્રભ કયલો ડે છે ?

કેટરી લાય તભને તભારં કાભકાજ તણાલ ૂણણ રાગે છે ?

શંભેળા

2

ભોટાબાગે

3

ક્યાયે ક

4

બાગ્મે જ

5

ક્યાયે મ નશીં

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

1

શંભેળા

2

ભોટાબાગે

3

ક્યાયે ક

4

બાગ્મે જ

5

ક્યાયે મ નશીં

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

કૃા કયીને દયે ક ભાટે એક ફોતવ ય તનળાની કયો.
અને કેટરી લાય ોતાના કાભકાજના વાભાન્મ કરાકો
દયતભમાન તભે ઘયે થી કાભ કયો છો?

અને કેટરી લાય ોતાના કાભકાજભાં અઠલાદડમાનાં અંતના
યજાના દદલવોભાં નોકયી કે કાભકાજ કયલાન ં થામ છે ?

તભાયા કાભકાજના કરાકો કેલી યીતે નક્કી કયામ છે તેને નીચેનાભાંથી કય ં તલધાન શ્રેષ્ઠ યીતે લણણલે છે ? (અશીં કાભકાજના
કરાકોનો અથણ અભાયો એ છે કે તભે કાભ ળરૂ કયો અને કાભ વભાપ્ત કયો, અશીં અથણ એ નથી કે તભે દય અઠલાદડએ કે
ભદશને કર કેટરા કરાક કાભ કયો છો.) કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

1

કાભ ળરૂ અને વભાપ્ત કયલાનો વભમ ભાયા તનમોતતા નક્કી
કયે છે અને હ ં ભાયી ોતાની યીતે તેને ફદરી ળકતો નથી

2

કોઇ ચોક્કવ ભમાણદાઓની અંદય યશીને હ ં ભાયા કાભને ળરૂ
અને વભાપ્ત કયલાનો વભમ નક્કી કયી ળકં છં

Q16

1

3

હ ં ક્યાયે કાભ ળરૂ અને વભાપ્ત કયીળ તે નક્કી કયલા
હ ં વં ૂણ
ણ ણે સ્લતંત્ર છં

તભાયી મખ્મ નોકયી કે કાભકાજભાં તભાયી કાભકાજની વાભાન્મ અનસ ૂબચને નીચેનાભાંથી કય ં તલધાન શ્રેષ્ઠ યીતે લણણલે
છે ? કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

1

ભાયી એક તનમતભત અનસ ૂબચ કે તળફ્ટ (દદલવે, વાંજે, કે યાત્રે)
છે

3

2

ભાયી એક તનમતભત અનસ ૂબચ કે તળફ્ટ છે જે તનમતભતણે
ફદરામ છે (ઉદાશયણ તયીકે, દદલવથી ફદરાઇને વાંજ
અથલા યાતત્ર)

ભાયી અનસ ૂબચ કે તળફ્ટ એલી છે જેભાં ભાયા તનમોતતા
ઓછા વભમની સ ૂચનાએ દયયોજના કાભકાજના
વભમો નક્કી કયે છે

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

Q17

તભાયી દયયોજની કાભકાજની વ્મલસ્થા કેલી યીતે કયામ છે તેને નીચેનાભાંથી કય ં તલધાન શ્રેષ્ઠ યીતે લણણલે છે ? કૃા કયીને
ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

1

ભાયી કાભકાજની વ્મલસ્થા કેલી યીતે કયામ છે તે નક્કી
કયલાભાં હ ં સ્લતંત્ર છં

3

ભાયી કાભકાજની વ્મલસ્થા કેલી યીતે કયામ છે તે
નક્કી કયલાભાં હ ં સ્લતંત્ર નથી

2

કોઇ ચોક્કવ ભમાણદાઓની અંદય યશીને ભાયી કાભકાજની
વ્મલસ્થા કેલી યીતે કયામ છે તે હ ં નક્કી કયી ળકં છં

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

Q18

તભાયા ભાટે કેટલ ં મશ્કેરરૂ શળે કે તભે વ્મક્તતગત કે ાદયલાદયક ફાફતો ય ધ્માન આલા ભાટે કે શાજય યશેલા ભાટે
ોતાના કાભકાજના કરાકોભાંથી એક કે ફે કરાકની યજા રઇ ળકો? કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

1

બફરકૂર મશ્કેરરૂ નશીં

4

ખફ મશ્કેરરૂ

2

ફહ ં મશ્કેરરૂ નશીં

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

3

કેટરેક અંળે મશ્કેરરૂ
1

શંભેળા

2

ભોટાબાગે

3

ક્યાયે ક

4

બાગ્મે જ

5

ક્યાયે મ નશીં

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

Q19

a

b

Q20

કૃા કયીને દયે ક ભાટે એક ફોતવ ય તનળાની કયો.
કેટરી લાય તભને રાગે છે કે તભાયી નોકયી કે કાભકાજની
જરૂદયમાતોને કાયણે તભાયા ાદયલાદયક જીલનભાં દખર ડે
છે ?
કેટરી લાય તભને રાગે છે કે તભાયી ાદયલાદયક જીલનની
જરૂદયમાતોને કાયણે તભાયી નોકયી કે કાભકાજભાં દખર ડે
છે ?

તભે તભાયી શારની નોકયી કે કાભકાજભાં તભાયા અગાઉના કાભકાજના અનબલ અને/અથલા નોકયી કે કાભકાજના
કૌળલમનો કેટરો ઉમોગ કયી ળકો છો? (કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો.)

1

રગબગ કંઇ નશીં

4

રગબગ ફધો જ

2

થોડોક

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

3

ઘણો ફધો

Q21
1
2
Q22
a

b

Q23

છે લરાં 12 ભદશના દયતભમાન, શ ં તભે ોતાની નોકયી કે કાભકાજના કૌળલમને સધાયલા ભાટે ોતાના કામણ સ્થે કે ફીજી
કોઇ જગ્માએ કોઇ તારીભ રીધી છે ? (કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો.)
શા
ના

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

1

ખફ વાયા

કૃા કયીને દયે ક ભાટે એક ફોતવ ય તનળાની કયો.
વાભાન્મણે, તભાયા કામણસ્થ ય ભેનેજભેન્ટ અને
ં ોન ં લણણન કેલી યીતે કયળો?
કભણચાયીઓ લચ્ચેના વંફધ
વાભાન્મણે, તભાયા કામણસ્થ ય વશમોગીઓ/વશં ોન ં લણણન કેલી યીતે કયળો?
કભણચાયીઓ લચ્ચેના વંફધ

2
3
4
5
8

ઘણાં અંળે વાયા

ના તો વાયા ના તો ખયાફ
ઘણાં અંળે ખયાફ
ખફ ખયાફ

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

તભે તભાયી (મખ્મ) નોકયી કે કાભકાજથી કેટરા વંતષ્ટ છો? (કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો). < સ્ષ્ટીકયણ
નોંધ : જો કોઇ વ્મક્તત એકથી લધ નોકયી કે કાભકાજ કયતાં શોમ તો આ પ્રશ્ન તેની મખ્મ નોકયી કે કાભકાજ તલળે છે .>

1

વં ૂણણણે વંતષ્ટ

5

ઘણાં અંળે અવંતષ્ટ

2

ખફ વંતષ્ટ

6

ખફ અવંતષ્ટ

3

ઘણાં અંળે વંતષ્ટ

7

વં ૂણ
ણ ણે અવંતષ્ટ

4

ના તો વંતષ્ટ ના તો અવંતષ્ટ

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

Q24

a

b

c

Q25

a

b

Q26

નીચેના તલધાનો વાથે તભે કેટરી શદ સધી વશભત કે અવશભત છો? કૃા કયીને દયે ક ભાટે એક ફોતવ ય તનળાની કયો.
જે કંની કે વંસ્થા ભાટે હ ં કાભ કરં છં, જરૂય ડલા ય તેની
વપતા ભાટે હ ં અત્માય કયતાં લધ ભશેનત કયલા તૈમાય છં.

હ ં ભાયી કંની કે વંસ્થા ભાટે કાભ કયલાભાં ગલણ અનબવ ં છં

જો ભને લધ લેતન કે કભાણીની પ્રસ્તાલના થામ તો ણ આ
કંની કે વંસ્થાભાં કાભ કયલા ભાટે હ ં ફીજી નોકયી કે
કાભકાજના પ્રસ્તાલને નકાયીળ.

1

વં ૂણણણે વશભત

2

વશભત

3

ના તો વશભત ના તો અવશભત

4

અવશભત

5

વં ૂણણણે અવશભત

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

તભે કોઇણ કંની કે વંસ્થાભાં કાભ કયો છો તેને રક્ષ્મભાં રીધા તલના, તભે જે પ્રકાયન ં કાભ કયો છો તે તલળે તલચાયો.
નીચેના તલધાનો વાથે તભે કેટરી શદ સધી વશભત કે અવશભત છો? કૃા કયીને દયે ક ભાટે એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

તક ભે , તો કશકં અરગ કયલા ભાટે હ ં શારભાં જે પ્રકાયન ં
કાભ કરં છં તેને ફદરીળ.

હ ં જે પ્રકાયન ં કાભ કરં છં તેભાં ગલણ અનબવ ં છં.

1

વં ૂણણણે વશભત

2

વશભત

3

ના તો વશભત ના તો અવશભત

4

અવશભત

5

વં ૂણણણે અવશભત

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

તભાયા ભંતવ્મ પ્રભાણે આલી નોકયી કે કાભકાજ ળોધલાન ં તભાયા ભાટે કેટલ ં વશેલ ં કે મશ્કેર શળે જે ઓછાભાં ઓછી
તભાયી શારની નોકયી કે કાભકાજના સ્તયની શોમ? કૃા કયીને દયે ક ભાટે એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

1

ખફ વશેલ ં

4

થોડા અંળે મશ્કેર

2

થોડા અંળે વશેલ ં

5

ખફ મશ્કેર

3

ના તો વશેલ ં ના તો મશ્કેર

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

Q27

એકંદયે , આગાભી 12 ભદશનાભાં કેટરી ળક્યતા છે કે તભે ફીજી કોઇ કંની કે વંસ્થાભાં નોકયી કે કાભકાજ ળોધલાનો પ્રમત્ન
કયળો? કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

1

ખફ ળક્યતા

4

બફરકૂર ળક્યતા નથી

2

ળક્યતા

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

3

ળક્યતા નથી

Q28

જો તભને ક્યાયે મ , ોતાની નોકયી કે કાભકાજને ગભાલલાની ળક્યતાથી બચિંતા કેટરી શદ સધી થામ છે ? કૃા કયીને ભાત્ર
એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

1

ભને લધ પ્રભાણભાં બચિંતા થામ છે

3

ભને થોડીક બચિંતા થામ છે

2

ભને કેટરેક અંળે બચિંતા થામ છે

4

ભને બફરકૂર બચિંતા થતી નથી

Q29
a

b

નીચેના તલધાનો વાથે તભે કેટરી શદ સધી વશભત કે અવશભત છો? કૃા કયીને દયે ક ભાટે એક ફોતવ ય તનળાની કયો.
ફેયોજગાયીથી ફચલા ભાટે હ ં એલી નોકયી કે કાભકાજ કયલા
તૈમાય છં જેભાં નલા પ્રકાયના કૌળલમની જરૂય શોમ
ફેયોજગાયીથી ફચલા ભાટે હ ં એલા શોદ્દાની નોકયી કે એવ ં
કાભકાજ કયલા તૈમાય છં જેભાં ઓછં લેતણ ભત ં શોમ

1

વં ૂણણણે વશભત

2

વશભત

c

ફેયોજગાયીથી ફચલા ભાટે હ ં એક કાભચરાઉ નોકયી કયલા
તૈમાય છં

3

ના તો વશભત ના તો અવશભત

d

ફેયોજગાયીથી ફચલા ભાટે હ ં કામણસ્થ ય જલા ભાટે લધ
મવાપયી કયલા તૈમાય છં

4

અવશભત

e

ફેયોજગાયીથી ફચલા ભાટે હ ં બાયતભાં કોઇ ફીજી જગ્મા ય
જઇને કાભ કયલા તૈમાય છં

5

વં ૂણણણે અવશભત

f

ફેયોજગાયીથી ફચલા ભાટે હ ં ફીજા દે ળભાં જઇને કાભ કયલા
તૈમાય છં

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

Q30

છે લરાં 12 ભદશના દયતભમાન, ોતાની મખ્મ નોકયી કે કાભકાજ ઉયાંત , શ ં તભે લધ કભાલલા ભાટે ફીજ ં કોઇ કાભ કયું
છે ? કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

1

શા, આ વભમગાાભાં તભાભ વભમે (કૃા કયીને પ્રશ્ન 31 નો
જલાફ આો)

3

શા, આ વભમગાાભાં થોડાક વભમે (કૃા કયીને પ્રશ્ન 31
નો જલાફ આો)

2

શા, આ વભમગાાભાં ભોટા બાગના વભમે (કૃા કયીને પ્રશ્ન 31
નો જલાફ આો)

4

ના (કૃા કયીને O2 ય જાલ જે પ્રશ્ન 44 છી છે )

Q31

છે લરાં વભગ્ર 12 ભદશના દયતભમાન, તભે તભાયી મખ્મ નોકયી કે કાભકાજની વયખાભણીભાં તભાયી લધાયાની નોકયી કે
કાભકાજભાંથી કર કેટરી કભાણી કયી શતી? કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો.
ભાયી લધાયાની નોકયી કે કાભકાજભાંથી, હ ં

1

ભાયી મખ્મ નોકયી કે કાભકાજથી ઘણી ઓછી કભાણી કયી

4

ભાયી મખ્મ નોકયી કે કાભકાજથી લધ કભાણી કયી

2

ભાયી મખ્મ નોકયી કે કાભકાજથી ઓછી કભાણી કયી

5

ભાયી મખ્મ નોકયી કે કાભકાજથી ઘણી લધ કભાણી
કયી

3

ભાયી મખ્મ નોકયી કે કાભકાજની કભાણી જેટરી જ કભાણી કયી

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

લેતન ભાટે નોકયી કે કાભકાજ કયતાં જલાફ આનાયાઓ ભાટેની પ્રશ્નાલરી વભાપ્ત.
કૃા કયીને પ્રશ્નો 32 થી 44 છોડી દો, O2 ય જાલ
જો તભે શારભાં લેતન ભાટે નોકયી કે કાભકાજ કયતાં ના શોલ (જેઓએ પ્રશ્ન 10 ભાં જલાફ “ના” આપ્મો શોમ) તો કૃા કયીને પ્રશ્નો 3244 નો જલાફ આો.

Q32
1
Q33a

શ ં તભે ક્યાયે મ એક કે લધ લણ ભાટે લેતનલાી નોકયી કે કભાણી કયલા ભાટે કાભકાજ કયું છે ? કૃા કયીને ભાત્ર એક
ફોતવ ય તનળાની કયો.
શા (કૃા કયીને પ્રશ્ન 33 નો જલાફ આો)

ના (કૃા કયીને પ્રશ્ન 36 નો જલાફ આો)

તભાયી અગાઉની લેતનલાી નોકયી કે કભાણી કયલા ભાટે ન ં કાભકાજ ક્યાયે વભાપ્ત થય ં શત ં?
________ (લણભાં)

Q33b

2

કૃા કયીને ભદશનો ણ દળાણલો.
________ (ભદશનાભાં)

Q34

તભાયી છે લરી નોકયી કે કાભકાજથી તભે કેટરાં વંતષ્ટ શતાં? કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

1

વં ૂણણણે વંતષ્ટ

5

કેટરેક અંળે અવંતષ્ટ

2

ખફ વંતષ્ટ

6

ખફ અવંતષ્ટ

3

કેટરેક અંળે વંતષ્ટ

7

વં ૂણણણે અવંતષ્ટ

4

ના તો વંતષ્ટ ના તો અવંતષ્ટ

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

Q35

તભાયી નોકયી કે કાભકાજ વભાપ્ત થલાન ં મખ્મ કાયણ શ ં શત ં? કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

1

હ ં ભાયી તનવ ૃતિની ઉંભયે શોંચ્મો/શોંચી

6

ભને કાઢી મકલાભાં આવ્મો/આલી

2

ભેં ભાયી વંદગીથી લશેરાં તનવ ૃતિ રીધી

7

ભાયી યોજગાયી/કયાયની અલતધ વભાપ્ત થઇ

3

ભેં ભાયી વંદગી તલના લશેરાં તનવ ૃતિ રીધી

8

ાદયલાદયક જલાફદાયીઓ

4

હ ં અળતત (કામભી) ફન્મો/ફની

9

ભાયાં રગ્ન થમાં

5

ભારં કામણ કયલાન ં સ્થ ફંધ થય ં

Q36
1
Q37

શ ં તભે શારભાં કે બતલષ્મભાં લેતનલાી નોકયી કે કભાણી કયલા ભાટે ન ં કાભકાજ કયલા ભાંગળો? કૃા કયીને ભાત્ર એક
ફોતવ ય તનળાની કયો.
શા (કૃા કયીને પ્રશ્ન 37 નો જલાફ આો)

2

ના (કૃા કયીને પ્રશ્ન 43 નો જલાફ આો)

તભાયા ભંતવ્મ પ્રભાણે કેટરી ળક્યતા છે કે તભને નોકયી કે કાભકાજ ભી જળે? કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની
કયો.

1

ખફ ળક્યતા છે

4

બફરકૂર ળક્યતા નથી

2

ળક્યતા છે

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

3

ળક્યતા નથી

Q38

જો તભને ક્યાયે મ નલી નોકયી કે કાભકાજ ના ભલાની ળક્યતાથી બચિંતા થામ છે તો કેટરી શદ સધી બચિંતા થામ છે ? કૃા
કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

1

ભને લધ પ્રભાણભાં બચિંતા થામ છે

3

ભને થોડીક બચિંતા થામ છે

2

ભને કેટરેક અંળે બચિંતા થામ છે

4

ભને બફરકૂર બચિંતા થતી નથી

Q39

નીચેના તલધાનો વાથે તભે કેટરી શદ સધી વશભત કે અવશભત છો? કૃા કયીને દયે ક ભાટે એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

a

નલી નોકયી કે કાભકાજ ભેલલા ભાટે હ ં એલી નોકયી કે કાભકાજ
કયલા તૈમાય છં જેભાં નલા પ્રકાયના કૌળલમની જરૂય શોમ

1

વં ૂણણણે વશભત

b

નલી નોકયી કે કાભકાજ ભેલલા ભાટે હ ં એલા શોદ્દાની નોકયી કે
એવ ં કાભકાજ કયલા તૈમાય છં જેભાં ઓછં લેતણ ભત ં શોમ

2

વશભત

c

નલી નોકયી કે કાભકાજ ભેલલા ભાટે હ ં એક કાભચરાઉ નોકયી
કયલા તૈમાય છં

3

ના તો વશભત ના તો અવશભત

d

નલી નોકયી કે કાભકાજ ભેલલા ભાટે હ ં કામણસ્થ ય જલા ભાટે
લધ મવાપયી કયલા તૈમાય છં

4

અવશભત

e

નલી નોકયી કે કાભકાજ ભેલલા ભાટે હ ં બાયતભાં કોઇ ફીજી
જગ્મા ય જઇને કાભ કયલા તૈમાય છં

5

વં ૂણણણે અવશભત

f

નલી નોકયી કે કાભકાજ ભેલલા ભાટે હ ં ફીજા દે ળભાં જઇને કાભ
કયલા તૈમાય છં

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

Q40

છે લરાં 12 ભદશના તલળે તલચાયતાં, શ ં તભે નલી નોકયી કે કાભકાજ ભેલલા ભાટે નીચેનાભાંથી કોઇ ફાફત કયી છે ? કૃા
કયીને દયે ક ભાટે એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

a

જાશેય યોજગાય એજન્વીભાં નોંધણી કયાલી છે ?

b

ખાનગી યોજગાય એજન્વીભાં નોંધણી કયાલી છે ?

1

ના

c

નોકયી કે કાભકાજ ભાટે જાશેયાતોનો જલાફ આપ્મો છે ?

2

શા, એક કે ફે લખત

d

નોકયી કે કાભકાજ ભાટે ોતાની જાતે જાશેયાત આી છે , ઉદાશયણ
તયીકે ઇન્ટયનેટ કે વભાચાય ત્રોભાં?

3

શા, ફે કયતાં લધ લખત

e

તનમોતતાઓને ત્માં વીધી અયજી કયી છે ?

f

ં ીઓ,
નોકયી કે કાભકાજ ળોધલાભાં તભને ભદદ કયલા ભાટે વંફધ
તભત્રો કે વશ-કભણચાયીઓને કહ્ ં છે ?

Q41

છે લરાં 12 ભદશના દયતભમાન, તભાયી નોકયી કે કાભકાજ કયલા ભાટે ની કામણ-કળતા સધાયલા ભાટે કોઇ તારીભ રીધી
શતી?

1

શા

2

ના

Q42
1
Q43

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

શ ં તભે શારભાં નોકયી કે કાભકાજ ળોધી યહ્ા છો? કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો.
શા

2

ના

તભાયી આતથિક વશામ ભાટે મખ્મ સ્ત્રોત શ ં છે ? કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો. (નોંધ : “આતથિક વશામ ”
એટરે ભાત્ર નાણાંકીમ ભદદ નથી . તેભાં ખોયાક , કડાં અને યશેલા જેલી લસ્તનો વભાલેળ થામ છે .)

1

લતભ
ણ ાન તત/ત્ની / વાથી

6

ક્યાયે ક ભત ં કાભ

2

અન્મ દયલાયના વભ્મો

7

તલદ્યાથી રોન/સ્ટાઇેન્ડ

3

ેન્ળન (ખાનગી/યાજ્મ)

8

ફચત

4

ફેયોજગાયી વશામ

9

યોકાણ કે બાડાની આલક

5

વાભાજીક વશામતા/કલમાણ

95

અન્મ

Q44

જો તભને ક્યાયે મ આ આતથિક વશામ ગભાલલાની ળક્યતાથી બચિંતા થામ છે તો કેટરી શદ સધી બચિંતા થામ છે ? કૃા કયીને
ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

1

ભને લધ પ્રભાણભાં બચિંતા થામ છે

3

ભને થોડીક બચિંતા થામ છે

2

ભને કેટરેક અંળે બચિંતા થામ છે

4

ભને બફરકૂર બચિંતા થતી નથી

લૈકલ્લક
જેઓ શારભાં લેતન ભાટે નોકયી કે કાભકાજ કયી યહ્ા છે તેઓને O1  ૂછવ ં જોઇએ નશીં.

O1

છે લરાં ાંચ લણ દયતભમાન, શ ં તભે ક્યાયે મ લેતન ભાટે નોકયી કે કાભકાજ કયું છે ? કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય
તનળાની કયો.

1

શા (કૃા કયીને પ્રશ્ન O2 નો જલાફ આો)

O2

છે લરાં ાંચ લણ દયતભમાન, શ ં તભે તભાયા કાભકાજના જીલનભાં નીચેના કોઇ ફદરાલોનો અનબલ કમો શતો? કૃા કયીને
દયે ક ભાટે એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

a

હ ં ત્રણ કયતાં લધ ભદશના ભાટે ફેયોજગાય શતો/શતી.

1

ના

b

ભેં ભાયા તનમોતતાને ફદલમાં

2

શા, એક લખત

c

ભેં ભાયો વ્મલવામ ફદલમો

3

શા, ફે લખત

d

ભેં ભાયો ોતાનો વ્મલવામ ળરૂ કમો/સ્લયોજગાય ફન્મો/ફની

4

શા, ત્રણ લખત

e

ભેં લધાયાની નોકયી કે કાભકાજ રીધ ં

5

શા, ત્રણ કયતાં લધ લખત

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

2

ના (કૃા કયીને પ્રશ્ન O3 નો જલાફ આો)

O3

તભે વાભાન્મણે ોતાની લતણભાન આતથિક ક્સ્થતતને કેલી યીતે યે ટ (દય તનધાણયણ કયળો) આળો? કૃા કયીને ભાત્ર એક
ફોતવ ય તનળાની કયો.
ભાયી આતથિક ક્સ્થતત ..

1

ખફ વાયી

4

ખયાફ

2

વાયી

5

ખફ ખયાફ

3

ના તો વાયી ના તો ખયાફ

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

O4

અગાઉના ાંચ લણની વયખાભણી કયતાં, તભાયી આતથિક ક્સ્થતત ફદરાઇ છે તે તલળે તભે શ ં તલચાયો છો? કૃા કયીને ભાત્ર
એક ફોતવ ય તનળાની કયો.
ભાયી આતથિક ક્સ્થતત ..

1

અગાઉના ાંચ લણ કયતાં ઘણી વાયી થઇ છે

4

અગાઉના ાંચ લણ કયતાં કેટરેક અંળે ખયાફ થઇ છે

2

અગાઉના ાંચ લણ કયતાં કેટરેક અંળે વાયી થઇ છે

5

અગાઉના ાંચ લણ કયતાં ઘણી ખયાફ થઇ છે

3

અગાઉના ાંચ લણ જેલી જ છે

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

O5

અને આજથી ાંચ લણ છી તભાયી આતથિક ક્સ્થતત કેલી ફનલાની ળક્યતા છે ? કૃા કયીને ભાત્ર એક ફોતવ ય તનળાની
કયો.
આજથી ાંચ લણ છી ભાયી આતથિક ક્સ્થતત ..

1

આજના કયતાં ઘણી વાયી ફનલાની ળક્યતા છે

4

આજના કયતાં કેટરેક અંળે ખયાફ ફનલાની ળક્યતા
છે

2

આજના કયતાં કેટરેક અંળે વાયી ફનલાની ળક્યતા છે

5

આજના કયતાં ઘણી ખયાફ ફનલાની ળક્યતા છે

3

આજના જેલી જ ફનલાની ળક્યતા છે

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

O6

નીચેના તલધાનો વાથે તભે કેટરી શદ સધી વશભત કે અવશભત છો? કૃા કયીને દયે ક ભાટે એક ફોતવ ય તનળાની કયો.

1

2

બાયતની અથણ વ્મલસ્થા ભાટે વાયી લાત છે કે 60 લણ કે
તેથી લધ ઉંભયલાા રોકો નોકયી કયે છે

જ્માયે 60 લણ કે તેથી લધ ઉંભયલાા રોકો નોકયી કયે છે
ત્માયે તેઓ યલાન રોકોની નોકયી કે કાભકાજ છીનલી રે છે

1

વં ૂણણણે વશભત

2

વશભત

3

ના તો વશભત ના તો અવશભત

4

અવશભત

5

વં ૂણણણે અવશભત

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

O7

વાભાન્મ ણે, તભે શ ં કશેળો કે તભારં સ્લાસ્્મ ... કૃા કયીને દયે ક ભાટે એક ફોતવ ય તનળાની કયો. (નોંધ : આ ળાયીદયક
અને ભાનતવક સ્લાસ્્મ એભ ફંનેનો ઉલરેખ કયે છે .)

1

ઉિભ છે

4

ઠીક છે

2

ખફ વારં છે

5

નફળં છે

3

વારં છે

8

વંદ કયી ળકતો/ળકતી નથી

આણે પ્રશ્નાલરીનો મખ્મ બાગ વં ૂણણ કમો છે . શલે અભે થોડા એલા પ્રશ્નો  ૂછીશ ં જેનાથી અભને તભાયા અને તભાયા
દયલાય તલળે લધ જાણલા ભળે . આ તલબાગભાં તભને એવ ં રાગી ળકે છે કે કેટરાંક પ્રશ્નો પયી  ૂછ્ાં છે , જોકે તેઓને
ભાત્ર તભાયી ાવેથી ષ્ષ્ટ કયલા ભાટે જ યાખલાભાં આવ્માં છે .
લસ્ત્તીમલમક
“ડયસ્ત્ોન્ડન્ટની જામત”
વેક્વ, ળુું તભે …

BVQ_01.

1 ુરુ
2 સ્ત્રી
તભે ક્માયે જન્્મા શતા? (કૃા કયીને તભારુું જન્ભ લણ રખો (લણ ભાટે ચાુંય આુંકડાનો ઉમોગ કયો).

BVQ_02

……………/………………/………………/………………
…..
પ્રાથમભક અને વેકુંડયી ળાા, મુમનલર્સવટી અને અન્મ વેકુંડયી છીના અને ૂણણકારીન વ્માલવામમક તારીભ વશીત, યુંતુ ુનયાલતીત લોનો વભાલેળ
થતો નથી. જો તભે શારભાું બણતા શોમ તો, અત્માય વુધીભાું તભે કેટરાલો ૂયા કમાણ તે ગણો .
કેટરા લો (વુંૂણણકારીન વભકક્ષ) ઔચાયીક મળક્ષણભાું યહ્યા શતા?
પ્રાથમભક અને વેકુંડયી ળાા, મુમનલર્સવટી અને અન્મ વેકુંડયી છીના અને ૂણણકારીન વ્માલવામમક તારીભ વશીત, યુંતુ ુનયાલતીત લોનો વભાલેળ
થતો નથી. જો તભે શારભાું બણતા શોમ તો, અત્માય વુધીભાું તભે કેટરાલો ૂયા કમાણ તે ગણો .

BVQ_03.

કૃા કયીને લોની વુંખ્મા નાખો……………………………………………………….
0 ભારુું ઔચાયીક બણતય ન શતુું
તભે શાુંવર કયેર વૌથી લધુ મળક્ષણનુું સ્ત્તય ક્મુું છે ? અભાયા ભાટે તભે ૂણણ કયેરા બણતયના ધોયણ/દલીનુું વૌથી ઉયનુું સ્ત્તય જાણલુું જરુયી છે .

BVQ_04

કૃા કયીને પ્રાપ્ત કયેર ભશત્તભ ળૈક્ષમણક ડડગ્રી રખો, ળબ્દળઃ (પ્રાપ્ત કયેર, તેનો અથણ છે કે જલાફ આનાયે ૂણણ કયેર છે લ્રો લગણ /ળાા/કોરેજ.)
કાભનો અભાયી દ્રમિએ આલક ઉાજણ ન કાભ કયલુું તે છે , જે ભ કે નોકયીમાત , સ્ત્લયોજગાય તયીકે અથલા તભાયા ોતાના ડયલાય કાયોફાયભાું કાભ કયલુું ,
વપ્તાશભાું ઓછાભાું ઓછા એક લાય. શુંગાભી ભાુંદગી/ેયન્ટર યજા/લકેળન/ શડતાર લગેયેને કાયણે જો તભે શુંગાભી ધોયણે લેતન ભાટે કાભ કયતા ન
શોમ. કૃા કયીને તભાયા કાભની વાભાન્મ મસ્ત્થમત દળાણલો.
ળુું તભે શારભાું લેતન ભાટે કાભ કયો છો, બૂતકાભાું લેતન ભાટે કાભ કમુું શતુું , અથલા કાભ ભાટે ક્માયેમ ચૂકલણી કયાઇ નથી?

BVQ_05

કૃા કયીને પક્ત ફોક્વ ય ટીક કયો
1 શુ ું શારભાું બયાઇ કાભભાું છુ ું (કૃા કયીને BVQ_06 વાથે ચારુ યાખો)
2

3

ભાયી ાવે ક્માયે બયાઇ કાભ ન શતુું (કૃા કયીને BVQ_14
વાથે ચારુ યાખો)

શુ ું શારભાું બયાઇ કાભભાું નથી યુંતુ ભે બૂતકાભા બયાઇ કાભ કમુું શતુું
(કૃા કયીને BVQ_07 વાતે ચારુ યાખો)
વપ્તાશભાું કાભ કયેર કરાકો

BVQ_06

ઓલયટાઇભ વમશત વપ્તાશભાું વભાન્મ યીતે તભે વયેયાળ કેટરા કરાકો કાભ કયો છો? (જો તભે એક કયતા લધુ યોજગાયદાતા વાથે કાભ કયતા શોમ
અથલા જો તભે ફન્ને નોકયીમાત શોમ તો કૃા કયીને તભે જે કયો છો તે કાભના કુર કરાકો ગણો .) (ળુું તભે "દયયોજ" ૂછો ળકો અને તેને 7/6/5 લડે
ગુણો )
કૃા કયીને રખો.
વયેયાળ યીતે, શુ ું ……………………… વપ્તાશભાું ઓલયટાઇભ વમશત કરાકો કાભ કરુું છુ ું .

(જો તભે એક કયતા લધુ યોજગાયદાતાઓ વાથે કાભ કયતા શોમ , અથલા જો તભે ફન્ને નોકયીમાત શોમ અને સ્ત્લયોજગાય શોમ તો કૃા કયીને તભાયી
ભુખ્મ જોફ દળાણલો. જો તભે મનલૃત્ત શોમ અથલા શારભાું કાભ કયતા ન શોમ તો, કૃા કયીને છે લ્રી ભુખ્મ જોફ દળાણલો .)
BVQ_07

ળુું તભે નોકયીમાત , સ્ત્લયજગાય અથલા તભાયા ોતાના ડયલાયના કાયોફાય ભાટે કાભ કયો છો/શતા?
(TN: દેળ આધાડયત ળબ્દો જે ભ કે ‘લેતન નોકયીમાત ’ અથલા ‘લેતન કાભદાય’નો ઉમોગ કયી ળકામ, જે થી "નોકયીમાત"નો અયથ સ્ત્િ કયી ળકામ.
સ્ત્લ-યોજગાયભાું ળબ્દો જે ભ કે ‘ફ્રીરાન્વવણ ’, ’સ્ત્લતુંર વ્માલવામમક ’, અને અન્મ ડયસ્ત્ોન્ડન્ટો ોતાની કાભ કયતા શો તે ..)
કૃા કયીને પક્ત એક ફોક્વ ય ટીક કયો.
1 નોકયીમાત
2 નોકયીમાત ન શોમ તેલો સ્ત્લ-યોજગાય

યોજગાયદાતાઓ વાથે સ્ત્લયોજગાય (કૃા કયીને BVQ_08 વાથે
ચારુ યાખો)
4 ોતાના ડયલાયના કાયોફાયભાું કાભ કયે છે
3

BVQ_08

તભાયી જાતને ગણ્મા મલના કેટરા કભણચાયીઓ તભે /ભતાયી ાવે શતા? (BVQ_07 ભાું મલકલ્ 3 અાવ્મો શોમ તેલા જ)

BVQ_09

કૃા કયીને રખો
……………………….. કભણચાયીઓ
ળુું તભે અન્મ કભણચાયીઓનુું મનયીક્ષણ કયો છો/કયતા શતા?
(TN: મનયીક્ષણને દેખયેખ અને અન્મોના કાભ ભાટે જલાફદાય શોલાની યીતેની આગેલાની કામણ તયીકે વભજલાનુું યશેળે .)

કૃા કયીને પક્ત ફોક્વ ય ટીક કયો
1 શા (કૃા કયીને BVQ_10ની વાથે ચારુ યાખો)
BVQ_10 તભે કેટરા કભણચાયીઓનુું મનયીક્ષણ કયો છો/કયતા શતા?

2 ના

કૃા કયીને રખો.
……………………….. કભણચાયીઓ.
BVQ_11

તભે નપાકાયક અથલા મફનનપાકયક વુંસ્ત્થા કાભ કયો છો /કયતા શતા?
(TN: જો જરૂય શોમ તો, તભાય દેળના ખાવ ઉદાશયણો આીને નપાકાયક અથલા મફનનપાકયકની સ્ત્ષ્તા કયો .)
કૃા કયીને પક્ત એક જ ફોક્વ ય ટીક કયો.
1 શું નપાકાયક વુંસ્ત્થા ભાટે કાભ કરુું છુ ું

BVQ_12

2 શું મફન-નપાકાયક વુંસ્ત્થા ભાટે કાભ કરુું છુ ું

ળુું તભે ખાનગી અથલા જાશેય યોજગાયદાતા વાથે કાભ કયો છો ?કયતા શતા?
(TN: જો જરૂય શોમ તો, તભાય દેળના ખાવ ઉદાશયણો આીને નપાકાયક અથલા મફનનપાકયકની સ્ત્ષ્તા કયો .)
કૃા કયીને પક્ત ફોક્વ ય ટીક કયો
1 જાશેય યોજગાયદાતા

BVQ_13a

2 ખાનગી યોજગાયદાતા

તભાયો વ્મવામ ળુું છે /શતો – એટરે કે ભુખ્મ જોફનુું નાભ કે મળણક નાભ ળુું શતુું ? (કૃા કયીને રખો અને ળક્મ શોમ એટરી યીતે લણણલો .)
ભાયો વ્મલવામ છે /શતો………………………..

BVQ_13b

તભાયી ભુખ્મ જોફાભાું , ભોટે બાગે ક્મા પ્રકાયની પ્રલૃમત્ત તભે કયો છો /કયતા શતા?(કડા કયીને રખો અને ળક્મ એટરી યીતે લણણલો .)
કૃા કયીને અશીં રખો ………………………………………

BVQ_13c

તભે જે ના ભાટે કાભ કયો છો? કમુું શતુું તે કુંની/વુંસ્ત્થા ભુખ્મત્લે ળુું ફનાલે છે અથાલ કયે છે – એટરે કે ક્મા પ્રકાયનુું ઉત્ાદન /કામણ તભાયા કામણસ્ત્થે કયો
છો/કયતા શતા? (કૃા કયીને રખો અને ળક્મ શોમ એટરી યીતે લણણલો .)
કૃા કયીને અશી રખો ………………………………………

નીચેનાભાુંથ ક્મુું તભાયી પ્રલતણભાન મસ્ત્થમતને શ્રેષ્ઠ યીતે લણણલે છે ?

BVQ_14

જો તે શુંગાભી ભાુંદગી/ેયન્ટર યજા/શડતારને કાયણે શુંગાભી ધોયણે કાભ કયતા ન શોમ તો, કૃા કયીને તભાયી વાભાન્મ કાભની મસ્ત્થમતનો ઉલ્રેખ કયો.
કૃા કયીને પક્ત ફોક્વ ય ટીક કયો.
બયાઇ કાભભાું (એક કભણચાયી તયીકે, સ્ત્લયોજગાય તયીકે અથલા તભાયા
1
ોતાના ડયલાયના કાયોફાય ભાટે કાભ)
2 ફેયોજગાય અને જોફની ળોધ કરુું છુ ું
મળક્ષણભા (યોજગાયદાતા દ્લાયા ચૂકલણી થતી નથી), ળાાભાું/મલદ્યાથી
લેકેળન ન શોમ તો ણ
4 એપ્રેન્ટીવ કે તારીભાથી
5 કામભી ભાુંદગી અથલા મલકરાુંગ
3

6 મનલૃત્ત
7 ઘયકાભ કયે છુ ું , ઘય, ફાકો અન્મ વ્મમક્તઓની વુંબા યાખે છે .
9 અન્મ

ળુું તભે ત્ની અથલા મસ્ત્થય બાગીદાય ધયાલો છો અને જો શા શોમ તો થોડા ઘયકાભભાું પાો આો છો ?

BVQ_15

(TN: દળ આધાડયત ળબ્દો જે ભ કે ‘વાભાન્મ કામદેવયની ત્ની’ (GB), નો અશીં "મસ્ત્થય બાગીદાય"નો અથણ સ્ત્િ કયલા ભાટે અશીં ઉમોગ કયી
ળકામ”.)
કૃા કયીને પક્ત ફોક્વ ય ટીક કયો
1

શા, ભાયે ત્ની?બાગીદાય છે ભ અને અભે કેટરુુંક ઘયકાભ લશેંચીએ છીએ
(કૃા કયીને BVQ_16 વાથે ચારુ યાખો)

2

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

3

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

કાભનો અભાયી દ્રમિએ આલક ઉાજણ ન કાભ કયલુું તે છે , જે ભ કે નોકયીમાત , સ્ત્લયોજગાય તયીકે અથલા તભાયા ોતાના ડયલાય કાયોફાયભાું કાભ કયલુું ,
વપ્તાશભાું ઓછાભાું ઓછા એક લાય. શુંગાભી ભાુંદગી/ેયન્ટર યજા/લકેળન/ શડતાર લગેયેને કાયણે જો તભે શુંગાભી ધોયણે લેતન ભાટે કાભ કયતા ન
શોમ. કૃા કયીને તભાયા કાભની વાભાન્મ મસ્ત્થમત દળાણલો.
ળુું તભાયી ત્ની/બાગીદાય શારભાું લેતન ભાટે કાભ કયો છો, બૂતકાાભાું લેતન ભાટે કાભ કમુું શતુું , અથલા તે/તેણીને કાભ ભાટે ક્માયેમ ચૂકલણી કયાઇ
નથી?

BVQ_16

કૃા કયીને પક્ત ફોક્વ ય ટીક કયો.

BVQ_17

1

તે/તેણી શારભાું બયાઇ કાભભાું છુ ું (કૃા કયીને BVQ_17 વાથે ચારુ
યાખો)

2

તે/તેણીએ બયાઇ કાભભાું નથી યુંતુ ભે બૂતકાભા બયાઇ કાભ કમુું શતુું
(કૃા કયીને BVQ_18 વાથે ચારુ યાખો)

3

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

તભાયી ત્ની/બાગીદાય વાભાન્મ વપ્તાશભાું ઓલય ટાઇભ વશીત, બયાઇ ભાટે કેટરા કરાક કાભ કયે છે ? (જો તે / તેણી એક કભણચાયી કયતાું લધાયે
ભાટે કામણ કયે છે , અથલા જો તે / તેણી ફુંને કામણકય અને સ્ત્લ - કામણકય છે તો ભશેયફાની કયીને તે / તેણીનાું કાભના કરાકની કુર વુંખ્મા ગણો.) ("યોજ"
ુછી ળકામ છે અને તેને 7/6/5 લડે ગુણી ળકામ છે . )
ભશેયફાની કયી તેભાું રખો
વયેયાળ , તે/તેણી વપ્તાશ દીઠ ……………………… કરાકો કામણ કયે છે , ઓલય ટાઇભ વશીત.

જો તે /તેણી એક કયતાું લધુ કભાણચાયીઓ ભાટે કામણ કયે છે , અથલા તે/તેણી કભણચાયી છે અને સ્ત્લ-કભણચાયી છે , ભશેયફાની કયીને તે /તેણીનુું ભુખ્મ કામણ
દળાણલો. જો તે/તેણી મનલૃત છે અથલા શારભાું કાભ કયતાું નથી , ભશેયફાની કયીને તે /તેણીનો ભુખ્મ યોજગાય જણાલો.
ળુ તભાયા ત્ની /બાગીદાય તે/તેણીનો ોતાનાું ડયલાયનો ધુંધા ભાટે કામણ કયી યહ્યાું છે અથલા સ્ત્લકભણચાયી છે , કે ત્ની/બાગીદાય છે /શતાું ?

BVQ_18

(TN: 'લેતન કભણચાયી' અથલા ' લેતન કભણચાયી' જે લા કુંટ્રી- સ્ત્ેમવડપક ટભણનો અશી "કભણચાયી" નો અથણ સ્ત્િ કયલા ભાટે ઉમોગો કયી ળકામ છે .)
કૃા કયીને પક્ત ફોક્વ ય ટીક કયો
1 એક કભણચાયી

3 કભણચાયીઓ વાથે સ્ત્લ યોજગાયી

2 કભણચાયીઓ મવલામ સ્ત્લ યોજગાયી

4 તે/તેણી ોતાના ડયલાયનાું ધુંધા ભાટે કામણ કયી યહ્યા છે .

ળુ તભાયી ત્ની / બાગીદાય અન્મ કભણચાયીઓનુું મનડયક્ષણ કયે છે ?

BVQ_19

(TN: મનડયક્ષણને મનમુંરણનાું નેતૃત્લ કામણ અને અન્મનાું કામણ ભાટે જલાફદાય ફને છે . )
કૃા કયીને પક્ત ફોક્વ ય ટીક કયો
1 શા
2 ના
તભાયા ત્ની / બાગીદાયનો વ્મલવામ ળુ છે / શતો - એટરે કે તે/ તેણીનાું ભુખ્મ યોજગાયનુ ળીણક અથલા નાભું ળુ છે / શતુું? (ભશેયફાની કયીને તેભાું
BVQ_20a
રખો અને ફને તેટરુ સ્ત્િ દળાણલો.)
તેનો/તેણીનો વ્મલવામ છે /શતો…………………………
તે/તેણીનો ભુખ્મ યોજગાય, તે/તેણીની ભોટાબાગનાું વભમની પ્રલૃમતઓ કેલા પ્રકાયની છે / શતી? (ભશેયફાની કયીને તેભાું રખો અને ફને તેટરુ સ્ત્િ
દળાણલો.)

BVQ_20b

ભશેયફાની કયીને અશી રખો ………………………………………
તે/તેણી ેઢી/વુંસ્ત્થા ફનાલા ભાટે ળુું કામણ કયે છે / કયતાું શતાું . એટરેકે , તે/તેણીનાું કામણસ્ત્થે કેલા પ્રકાયનુું ઉત્ાદન /કામણ કયે છે /કયત શતા? (ભશેયફાની
કયીને તેભાું રખો અને ફને તેટરુ સ્ત્િ દળાણલો .

BVQ_20c

ભશેયફાની કયીને અશી રખો ………………………………………
તભાયી ત્નીનાું / બાગીદાયનાું ચારુ દયજ્જજાને નીચેનાભાુંથી કમુ શ્રેષ્ઠ યીતે દળાણલે છે ?જો તે /તેણી શારભાું મફભાયી / ેયેન્ટય યજા/ લેકેળન/ શડતાર
લગેયેને કાયણે શારભાું નોકયી નથી કયી યહ્યા. તો તે/તેણીની વાભાન્મ કામણ દયજ્જજો દળાણલો.
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કૃા કયીને પક્ત ફોક્વ ય ટીક કયો
1

લેતન કામણભાું (તે/તેણી ોતાનાું ડયલાયનાું ધુંધા ભાટે કભણચાયી, સ્ત્લકભણચાયી
તયીકે કામણ કયી યહ્યા છે . )

2 ફે યોજગાય છે અને નોકયી ળોધી યહ્યા છે .
3

મળક્ષણભાું (કભણચાયી દ્લાયા ચુકલલા ભાટે નથી),લેકેળનભાું ણ સ્ત્કુર/
મલદ્યાથી/મળષ્મભાું

6 મનલૃત
7

ઘયકાભ કયી યહ્યા છે , ઘય,ફાકો અથા અન્મ વ્મમક્તનુું ધ્માન યાખી
યહ્યા છે

9 અન્મ

4 ઉભેદલાય અથલા તારીભાથી
5 કામભી મફભાય અથલા અક્ષભ
BVQ_22

તભે છો કે ટ્રેડ મુમનમન અથલા તેના જે લી વુંસ્ત્થાનુું વભ્મ દ ધયાલો છો? જો શા: તે શારનુું છે કે શેરેથી ?
(TN:મુમનમન વભ્મદનો અથણ સ્ત્િ કયલા ભાટે કન્ટ્રી સ્ત્ેમવડપક ટભણનો ઉમોગ કયી ળકામ છે .)
કૃા કયીને એક ફોક્ ય ટીક કયો.
1 શા, શારભા
2 શા, શેરાનુ ણ અત્માયે નશી.

3 ના, ક્માયેમ નશી.
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તભે કોઇ ધભણ ધયાલો છો અને જો શા, તભે કમા ધભણનાું છો?
કૃા કયીને પક્ત એક ફોક્વ ય ટીક કયો.

0

ધભણ નથી

6

ભુમસ્ત્રભ

1
2
3
4
5

કેથરીક
પ્રોટેસ્ત્ટન્ટ
ઓથોડેક્વ
અન્મ ક્રીમચચમન
જે મલવ

7
8
9
10

ફુમદ્ધસ્ત્ટ
મશન્દુ
અન્મ એમળમન ધભણ
અન્મ ધભો
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રગ્નો, અુંમતભ મલમધઓ લગેયે જે લા ખાવ પ્રવુંગોનાું બાગરૂ તભે કેટરી લાય ધાર્સભક વેલાઓભાું શાજયી આો છો ?
કૃા કયીને પક્ત એક ફોક્વ ય ટીક કયો.
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1 વપ્તાશભાું કેટરીક લખત અથલા શુંભેળા

5 લણભાું કેટરીક લખત

2 વપ્તાશભાું એક લખત

6 લણભાું એક લખત

3 ભશીનાભાું ફે અથલા રણ લખત

7 એક લણભાું એક કયતાું ઓછી લખત

4 ભશીનાભાું એક લખત

8 ક્માયેમ નશી

આણા વભાજભાું , એલા જુ થો છે જે ઉય તયપ આગ લધે છે અને જુ થો જે નીચે તયપ આગ લધે છે . નીચે ભાક છે જે થી નીચે તયપ આગ
લધે છે .તભે તભાયી જાતને આ ભાક ય ક્માું ભુકળો ?
કૃા કયીને પક્ત એક ફોક્વ ય ટીક કયો.

10 ઉય
9
8
7
6
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5
4
3
2
1 નીચે

કેટરાક રોકો આજ-કાર એક અથલા અન્મ કાયણોવય ભતદાન કયતાું નથી . ળુું તભે એમપ્રર-ભે 2014 ભાું મોજામેરી રોકવબાની ચૂુંટણીભાું ભતદાન કમુણ
શતુું? કૃા કયી એક મલકલ્ વુંદ કયો.
કૃા કયીને પક્ત એક ફોક્વ ય ટીક કયો.
1 શા, ભે ભત આપ્મો શતો. (ભશેયફાની કયીને BVQ_27 વાથે ચારુ કયો)

0

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

2 ના, ભે ભત આપ્મો ન શતો. (ભશેયફાની કયીને BVQ_28થી ચારુ કયો)
BVQ_27

[એમપ્રર-ભે 2014 ભાું મોજામેરી રોકવબાની ચૂુંટણીનો મલચાય કયતાું .] તભે કમા ક્ષ ભાટે ભતદાન કમુણ શતુું ? કૃા કયી એક મલકલ્ વુંદ કયો.
કૃા કયીને પક્ત એક ફોક્વ ય ટીક કયો.
1 કોગ્રેવ +

5 ધાર્સભક ક્ષ

2 ફીજે ી+

6 અન્મ…………………. (સ્ત્િ કયો)

3 લાભુંથી દ/કો્મુમનિ ક્ષ

0 ખફય નથી

4 મરજો ભોચો
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ભશેયફાની કયીને તભાયી જાતેને ક્મા જુ થ કે જુ થોના વભ્મ છો તે દળાણલો .
કૃા કયીને પક્ત એક ફોક્વ ય ટીક કયો.
1 મશન્દુ:એવવી (અનુવુમચત જાતી/ દમરતો)

7 ભુમસ્ત્રભ: અન્મ

2 મશન્દુ: એવટી (અનુવુમચત આડદલાવીઓ )

8 ડક્રમચચમન- વાભાન્મ

3 મશન્દુ: ઓફીવી (અન્મ છાત લગો)

9 ડક્રમચચમન - અન્મ

4 મશન્દુ: ઉચ્ચ જાતી લગો

10 ળીખ: વાભાન્મ

5 ભુમસ્ત્રભ: મવમા

11 ળીખ: દમરત

6 ભુમસ્ત્રભ: વન્ની

0 અન્મ-કૃા કયી ચોક્કવ ઉલ્રેખ કયો

<TN:ટોડરવણ વાભે ફાકોનાું મલબાજન ભાટે ઉભયનો ઉમોગ કયલો -[ળાાની ઉભય] ચોયવ કૌંવભાું - દેળભાું પયમજમાત સ્ત્કુરની ળરૂઆતથી નક્કી
થામ છે .બાયતભાું સ્ત્કુર ળરૂ કયલાની પયમજમાત ઉભય ૫ લણ છે . ભાટે જે ૫ થી ૧૭ લણની લચ્ચે આલે છે તે ફાકો તયીકે દળાણવ્મા છે . જ્જમાયે જે ૪
લણથી નીચેની ઉભયનાું છે તે ટોડરવણ કશેલામ છે .
તભાયા વશીત, કેટરાક રોકો -ફાકો વશીત તભાયા ઘયભાું યશે છે ?
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ભશેયફાની કયીને અશી રખો ………………………………………
તભાયા ઘયભાું કેટરા ુખ્ત વભ્મો(૧૮ લણ કે તેથી લધુ ઉભયનાું ) યશે છે ?
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ભશેયફાની કયીને અશી રખો ………………………………………
તભાયા ઘયભાું ૫ થી ૧૭ લણની લચ્ચેની ઉભયનાું ફાકો છે ?
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ભશેયફાની કયીને અશી રખો ………………………………………
તભાયા ઘયભાું ૪ લણથી લધુ ઉભયનાું કેટરા ફાકો યશે છે ?
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ભશેયફાની કયીને અશી રખો ………………………………………
તભાયા ઘયભાં વૌથી નાના ફાકની ઉંભય શ ં છે ?

Q45

વૌથી નાના ફાકની ઉંભય - ____ લણ

રાગ ડત ં નથી/ઘયભાં કોઇ ફાક નથી

97

કય અને અન્મ કાતો શેરા, તભાયી વયેયાળ કુર ભામવક આલક ળુું છે ?
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(TN:ઉત્તયદાતાઓનાું કન્ટ્રી સ્ત્ેમળડપક કાતો માદ યાખલા ભાટે ખુરાવા નોંધ ઉભેયી ળકામ છે . )
ભશેયફાની કયીને અશી રખો ……………………………………… ( રૂમમા) ( જો તભે ઘયભાું એકરા યશો છો (ભશેયફાની કયીને
BVQ_34થી ચારુ કયો)
કય અને અન્મ કાતો શેરા, તભાયા ઘયનાું વભ્મોની વયેયાળ કુર ભામવક આલક ળુું છે ? ? (TN: કન્ટ્રી સ્ત્ેમળડપક કાતની જલાફદાયીઓ માદ કયલા
ભાટે ખુરાવા નોંધ ઉભેયી ળકામ છે )
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ભશેયફાની કયીને અશી રખો ………………………………………( રૂમમા)
તભાયી લતણભાન કાન ૂની લૈલાદશક ક્સ્થતત શ ં છે ? (એક તલકલ વંદ કયો)
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1 યબણત

5 તલધલા/તલધય

2 તવતલર ાટણનયતળ

6 ભેં ક્યાયે મ રગ્ન કમાણ નથી

3

ભાયા તત/ત્નીથી અરગ (યં ત શજ ણ કાન ૂની યીતે
યબણત)

4 તત/ત્ની ાવેથી છૂટાછે ડા
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કમા દે ળભાં તભાયા તતાનો જન્ભ થમો શતો?
<નોંધ (TN):અશી "દે ળ " ભાત્ર યાજ્મો ભાટે ઉલરેખ કયે છે , ેટા યાષ્રીમ તલસ્તાયો અથલા તલસ્તાયો ભાટે નશી. તતાના
જન્ભ વભમન ં દે ળન ં ભ ૂત ૂલણ નાભ શલે શાજય(ચરણભાં) ના શોમ, તો જન્ભસ્થ ક્સ્થત દે ળન ં લતણભાન નાભ રખો.>
ભાયા તતા નો જન્ભ ……………ભાં થમો શતો
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કમા દે ળભાં તભાયા ભાતાનો જન્ભ થમો શતો?
<નોંધ (TN):અશી "દે ળ " ભાત્ર યાજ્મો ભાટે ઉલરેખ કયે છે , ેટા યાષ્રીમ તલસ્તાયો અથલા તલસ્તાયો ભાટે નશી. ભાતાના
જન્ભ વભમન ં દે ળન ં ભ ૂત ૂલણ નાભ શલે શાજય(ચરણભાં) ના શોમ, તો જન્ભસ્થ ક્સ્થત દે ળન ં લતણભાન નાભ રખો.>
ભાયા ભાતા નો જન્ભ ……………ભાં થમો શતો
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તભે જ્માં યશો છો તે સ્થન ં લણણન ... તયીકે કયળો (એક તલકલ વંદ કયો)

1 એક ભોટં ળશેય
2 ઉનગય અથલા ભોટા ળશેયની ફશાયનો તલસ્તાય
3 એક નાન ં ળશેય કે નગય

4 દે ળભાં ગાભ
5 દે ળભાં એક ખેતય અથલા ઘય

