संपूणण प्रश्नावलीमध्ये "नोिंरी किंवा िंामिंाज" म्हणजे स्वत:च्या व्यवसायासह सवण प्रिंारचे रोजगार असल्याची िंृ पया नोंद
घ्या
Q1

a

b

Q2

सामान्यपणे िंरत असलेले िंाम लक्षात घेता, आपण खाली कदलेल्या प्रत्येिं नवधानाशी किंती सहमत किंवा असहमत आहात हे दशणवण्यासाठी
िंृ पया एिं पयाणय ननवडा. िंृ पया प्रत्येिं ओळीसाठी फि एिं पयाणय ननवडा.
1 पूणणपणे सहमत

नोिंरी किंवा िंामिंाज हा फि पैसे िंमवण्याचे एिं माध्यम आहे - त्यापेक्षा जास्त
िंाहीही नाही

2 सहमत
3 सहमत किंवा असहमतही नाही
4 असहमत

जर मला पैशांची गरज नसती तर मी पगार असलेली नोिंरी किंवा िंामिंाज
िंरण्याचा आनंद मी घेतला असता

5 पूणणपणे असहमत

8 ननवडू शिंत नाही
वैयनििंररत्या खालीलपैिंी प्रत्येिं नवधानाला, नोिंरी किंवा िंामािंाजामध्ये तुम्ही किंती महत्वाचे मानता, हे सांगण्यासाठी िंृ पया एिं पयाणय
ननवडा. िंृ पया प्रत्येिं ओळीसाठी फि एिं पयाणय ननवडा
किंती महत्वपूणण आहे.....

a
b
c
d
e

नोिंरी किंवा किंवा स्थायी असणे

1 अत्यंत महत्वाचे
2 महत्वाचे
3 महत्वाचे किंवा नबनमहत्वाचेही नाही

जास्त उत्पन्न
प्रगती िंरण्यासाठी चांगल्या संधी
एिं रोचिं नोिंरी किंवा िंामिंाज
एिं अशी नोिंरी किंवा िंामिंाज ज्यामध्ये िंोणालाही स्वतंत्रपणे िंाम िंरण्याची
मुभा असेल

4 महत्वाचे नाही

f

एिं अशी नोिंरी किंवा िंामिंाज ज्यामध्ये इतरांना मदत िंरण्याची मुभा असेल

5 अनजबात महत्वाचे नाही

g

एिं अशी नोिंरी किंवा िंामिंाज जे समाजासाठी उपयोगी असेल
एिं अशी नोिंरी किंवा िंामिंाज जे िंोणालाही त्याच्या िंामाच्या वेळा किंवा कदवस
नननित िंरण्याची मुभा देईल
एिं अशी नोिंरी किंवा िंामिंाज ज्यामध्ये इतरांशी वैयनििंररत्या संपिंण िंरणे
समानवष्ट असेल

8 ननवडू शिंत नाही

h
i
Q3

तुम्ही िंधीही तुमच्या िंौटुंनबिं जीवनाच्या भल्यासाठी चांगली नोिंरी किंवा िंामिंाजाच्या चांगल्या संधी सोडल्या आहेत किंवा सोडाल िंा?
िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा. सूचना: "िंु टुंबा" ला व्यापिंपद्धतीने लक्षात घेतले जावे .

1

होय, मी असे िंे ले आहे आनण िंदानचत असे पुन्हा िंरू शिंतो

4 नाही, मी असे िंे लेले नाही आनण िंदानचत असे िंरणार नाही

2

होय, मी असे िंे ले आहे पण िंदानचत मी असे पुन्हा िंरणार नाही

8 ननवडू शिंत नाही

3

नाही, मी असे िंे लेले नाही पण िंदनचत िंरू शिंतो

Q4

तुमच्या िंौटुंनबिं जीवनाच्या भल्यासाठी तुम्ही िंधीही तुम्ही स्वत:ला समाधान न देणारी नोिंरी किंवा िंामिंाज िंरत आहात किंवा पुढे
िंरणार िंा? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा. "िंु टुंबा" ला व्यापिंपद्धतीने लक्षात घेतले जावे .

1

होय, मी असे िंे ले आहे आनण िंदानचत असे पुन्हा िंरू शिंतो

4 नाही, मी असे िंे लेले नाही आनण िंदानचत असे िंरणार नाही

2

होय, मी असे िंे ले आहे पण िंदानचत मी असे पुन्हा िंरणार नाही

8 ननवडू शिंत नाही

3

नाही, मी असे िंे लेले नाही पण िंदनचत िंरू शिंतो

Q5

िंामिंाजाच्या बाबतीत मागील पाच वषाांमध्ये , नोिंरी किंवा िंामासाठी आवेदन िंरताना, किंवा वेतन वाढवताना किंवा पदोन्नती िंरताना
तुमच्यासोबत भेदभाव झाला आहे िंा? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा.

1

होय (िंृ पया प्रश्न 6 चे उत्तर द्या)

2

नाही (िंृ पया सरळ प्रश्न 7 ला जा)

0

िंाम िंे ले नाही किंवा िंाम शोधले नाही (िंृ पया सरळ प्रश्न 7 ला
जा)

Q6

तुमच्या मते , भेदभावाचे मुख्य िंारण िंाय होते? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा

11

माझे वय

16 माझ्या अक्षमता/माननसिं किंवा शारीररिं आजारपण

12

माझी जात, वांनशिंता

17 माझ्या िंौटुंनबिं जबाबदार्या

13

माझे राष्ट्रीयत्व

18 माझे राजिंीय नवचार

14

माझे ललग

19 इतर िंारण

15

माझा धमण

8 ननवडू शिंत नाही

Q7

मागील पाच वषाांमध्ये , तुमच्या नोिंरी किंवा िंामिंाजाच्या रठिंाणी तुमचे वररष्ठ किंवा सह-िंमणचार्यांद्वारे तुमचे शोषण िंे ले गेले आहे िंा,
उदाहरणाथण , तुम्हाला गुंडनगरी, शारीररिं किंवा माननसिं शोषणाचा अनुभव आला आहे िंा? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा (सूचना:
िंामाच्या रठिंाणी शोषणामध्ये भीती दाखवणे किंवा ग्रस्त व्यिीला त्रास देणे अशा आक्षेपाहण वतणणूिंींचा समावेश होतो आनण त्या फि लैंनगिं
छळवणूिंी मयाणकदत नसतात).

1

होय

2

नाही

Q8

0

लागू होत नाही (मला नोिंरी किंवा िंामिंाज/वररष्ठ/सहिंमणचारी नाही)

खालील नवधानांशी तुम्ही किंती प्रमाणात सहमत किंवा असहमत आहात. िंृ पया प्रत्येिं ओळीसाठी फि एिं पयाणय ननवडा
1 पूणणपणे सहमत

a

िंमणचार्यांच्या नहताचे रक्षण िंरण्यासाठी बळिंट िंामगार संघटना असाव्यात.

2 सहमत
3 सहमत किंवा असहमतही नाही
4 असहमत

b

बळिंट िंामगार संघटना भारतीय अथणव्यवस्थेसाठी वाईट आहेत .

5 पूणणपणे असहमत
8 ननवडू शिंत नाही

Q9

तुमच्या वतणमान िंामाच्या नस्थतीबाबत तुम्ही ननणणय घेऊ शिंता असे समजा. आपण खालीलपैिंी िंशाला प्राधान्य द्याल? िंृ पया फि एिं
पयाणय ननवडा. <स्पष्टीिंरण सूचना: आम्ही पूणण-वेळ /अधण -वेळ नोिंरी किंवा िंामिंाजाबाबत अशा प्रिंारे जाणण्याचा प्रयत्न िंरत आहोत,

ज्यामध्ये "पूणण-वेळ ", "अधण -वेळ ", "त्यापेक्षा िंमी" यांसारखे शब्द अत्यंत महत्वाचे आहेत. आवश्यिं असल्यास देशानुसार िंं सामधील क्रमांिं
बदलू शिंतात.>

1

पूण-ण वेळ नोिंरी किंवा िंामिंाज [दर आठवड्याला 30 तास किंवा त्यापेक्षा जास्त]

4 िंोणतीही पगार असलेली नोिंरी किंवा िंामिंाज नाही

2

अधण-वेळ नोिंरी किंवा िंामिंाज [दर आठवड्याला 10-29 तास]

8 ननवडू शिंत नाही

3

आठवड्याला [10] तासांपेक्षा िंमी वेळ असणारी नोिंरी किंवा िंामिंाज

सध्या आपण पगारासाठी िंाम िंरत आहात िंा? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा (स्पष्टीिंरण सूचना: "सध्या िंाम िंरत आहे" हे स्वयं
Q10
1

रोजगारीत आनण िंमणचारी या दोहोंचा संदभण देत,े आनण जर ते रोजगाराशी जोडलेलेअसतील तर सुटीवर असलेल्या व्यिींचाही त्यामध्ये
समावेश असावा).
होय (िंृ पया प्रश्न 11 चे उत्तर द्या)

2 नाही (िंृ पया प्रश्न 34 ला जा)

जर तुम्ही सध्या पगारासाठी नोिंरी िंरत असाल (किंवा सुटीवर असाल पण रोजगाराशी जोडलेले असाल): िंॄ पया प्रश्न 11-31 ची उत्तरे द्या

Q11

ननयनमत ओव्हरटाईमसह तुम्ही तुमच्या मुख्य नोिंरी किंवा िंामिंाजामध्ये किंती तास िंाम िंरता आनण किंती पैसे िंमवता याचा नवचार
िंरा. जर तुमच्यािंडे या तीन पयाणयांपैिंी फि एिं पयाणय असेल , तर तुम्ही खालीलपैिंी िंोणत्या पयाणयाला प्राधान्य द्याल? (िंृ पया फि एिं
पयाणय ननवडा)

1

जास्त तास िंाम िंरणे आनण अनधिं पैसे िंमनवणे

3 िंमी तास िंाम िंरणे आनण िंमी पैसे िंमनवणे

2

जेवढ्या वेळ िंाम िंरणे आनण तेवढेच पैसे िंमनवणे

8 ननवडू शिंत नाही

Q12

तुमच्या (मुख्य) नोिंरी किंवा िंामिंाजानवषयी खालीलपैिंी प्रत्येिं नवधानासाठी, ते तुमच्या नोिंरी किंवा िंामिंाजाला ते लागू होते याबाबत
तुम्ही किंती प्रमाणात सहमत किंवा असहमत आहे हे सांगण्यासाठी िंृ पया एिं पयाणय ननवडा. िंृ पया प्रत्येिं ओळीसाठी एिं पयाणय ननवडा.
<स्पष्टीिंरण सूचना: जर एखादी व्यिी एिंानधिं नोिंर्या किंवा िंामिंाज िंरत असेल तर प्रश्न त्या व्यिीच्या मुख्य नोिंरी किंवा
िंामिंाजाशी संबंनधत आहे.>

a

माझी नोिंरी किंवा िंामिंाज सुरनक्षत आहे

b

माझे उत्पन्न अनधिं आहे

1 पूणणपणे सहमत

c

प्रगतीसाठी माझ्यािंडे अनधिं संधी आहेत

2 सहमत

d

माझी नोिंरी किंवा िंामिंाज रोचिं आहे

3 सहमत किंवा असहमतही नाही

e

मी स्वतंत्रपणे िंाम िंरू शिंतो

4 असहमत

f

माझ्या नोिंरी किंवा िंामािंाजामध्ये मी इतर लोिंांना मदत िंरू शिंतो

5 पूणणपणे असहमत

g

माझी नोिंरी किंवा िंामिंाज समाजासाठी उपयोगी आहे

8 ननवडू शिंत नाही

h

माझ्या नोिंरी किंवा िंामिंाजामध्ये, माझे वैयनििं संपिंण आहेत

Q13

आता तुमच्या िंामाच्या नस्थतींबाबत आणखी िंाही प्रश्न. िंृ पया खालीलपैिंी प्रत्येिं घटिंासाठी एिं पयाणय ननवडू न , ते तुमच्या िंामाला किंती
लागू होते ते सांगा. िंृ पया प्रत्येिं ओळीसाठी एिं पयाणय ननवडा
1 नेहमी

a

तुम्हाला किंती वेळा अंगमेहनतीचे िंाम िंरावे लागते?

2 अनेिंदा
3 िंधीिंधी
4 क्वनचतच

b

तुम्हाला तुमचे िंाम किंती वेळा तणावपूणण वाटते?

5 िंधीही नाही
8 ननवडू शिंत नाही

Q14

a

b

Q15

1
2
Q16

िंृ पया प्रत्येिं ओळीसाठी एिं पयाणय ननवडा
आनण तुमच्या सामान्य िंामिंाजाच्या तासांदरम्यान तुम्ही किंती वेळा घरातून
िंाम िंरता?

आनण किंती वेळा तुमच्या नोिंरी किंवा िंामामध्ये साप्तानहिं सुटीच्या कदवशी
िंाम िंरण्याचा समावेश होतो?

1 नेहमी
2 अनेिंदा
3 िंधीिंधी
4 क्वनचतच
5 िंधीही नाही
8 ननवडू शिंत नाही

तुमचे िंामिंाजाचे तास िंसे नननित िंे ले जातात हे खालीलपैिंी िंोणती नवधाने चांगल्याप्रिंारे स्पष्ट िंरतात? (येथे िंामिंाजाच्या तासांचा
आमचा अथण म्हणजे तुम्ही िंाम सुरू िंरता आनण समाप्त िंरता ती वेळ, आनण यामध्ये तुम्ही दर आठवड्याला किंवा मनहन्याला एिंू ण किंती
तास िंाम िंरता असा अथण नाही.) िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा
िंाम सुरू िंरण्याची आनण समाप्त िंरण्याची वेळ माझ्या ननयोक्तत्याद्वारे
नननित िंे ली जाते आनण मी स्वत: त्यांमध्ये बदल िंरू शिंत नाही
मी िंाही मयाणदांमध्ये राहून, मी िंाम सुरू िंरण्याची आनण समाप्त िंरण्याची
वेळ नननित िंरू शिंतो

3

मी िंे व्हा िंाम सुरू िंरावे आनण समाप्त िंरावे याबाबत
ननणणय घेण्यासाठी मी पूणणपणे स्वतंत्र आहे

खालीलपैिंी िंोणती नवधाने तुमच्या मुख्य नोिंरी किंवा िंामिंाजामधील सामान्य िंामिंाजाची अनुसूची चांगल्याप्रिंारे स्पष्ट िंरतात? िंृ पया
फि एिं पयाणय ननवडा

1

मला ननयनमत अनुसूची किंवा नशफ्ट असते (कदवसा, संध्यािंाळी किंवा रात्री)

माझ्यािंडे अनुसूची आहे ज्यामध्ये दैनंकदन िंामिंाचा वेळा
3 या अल्पावधी सूचनेने माझ्या ननयोक्तत्याद्वारे नननित िंे ल्या
जातात

2

माझ्यािंडे अनुसूची किंवा नशफ्ट आहे जी ननयनमतपणे बदलत असते
(उदाहरणाथण, कदवस पाळी पासून संध्यािंाळ किंवा रात्रपाळी)

8 ननवडू शिंत नाही

Q17

खालील पैिंी िंोणती नवधाने तुमचे दैनंकदन िंाम िंसे आयोनजत िंे ले जाते याबाबत उत्तमप्रिंारे स्पष्ट िंरतात? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा
माझे दैनंकदन िंाम िंसे आयोनजत िंे ले जाते हे नननित
िंरण्यासाठी मी स्वतंत्र नाही

1

माझे दैनंकदन िंाम िंसे आयोनजत िंरावे हे नननित िंरण्यासाठी मी स्वतंत्र आहे

3

2

मी िंाही मयाणदांमध्ये राहून, माझे दैनंकदन िंामिंाज िंसे आयोनजत िंरावे हे
नननित िंरू शिंतो

8 ननवडू शिंत नाही

Q18

वैयनििं किंवा िंौटुंनबिं समस्यांिंडे लक्ष देण्यासाठी, तुम्हाला िंामिंाजाच्या तासांदरम्यान एिं किंवा दोनतास सुटी घेणे किंती अवघड असते?
िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा

1

जराही िंठीण नाही

4 अत्यंत िंठीण

2

खूप िंठीण नाही

8 ननवडू शिंत नाही

3

िंाहीसे िंठीण

Q19
a

b

िंृ पया प्रत्येिं ओळीसाठी एिं पयाणय ननवडा
तुमच्या नोिंरी किंवा िंामिंाजािंडू न असलेल्या मागण्या या तुमच्या िंौटुंनबिं
जीवनामध्ये हस्तक्षेप िंरत आहेत असे तुम्हाला किंती वेळा वाटते?

तुमच्या िंौटुंनबिं जीवनािंडू न असलेल्या मागण्या या तुमच्या नोिंरी किंवा
िंामिंाजामध्ये हस्तक्षेप िंरत आहेत असे तुम्हाला किंती वेळा वाटते?

1 नेहमी
2 अनेिंदा
3 िंाही वेळा
4 क्वनचतच
5 िंधीही नाही
8 ननवडू शिंत नाही

Q20

तुमच्या वतणमान नोिंरी किंवा िंामिंाजामध्ये , तुम्ही मागील िंामाच्या अनुभवाचा आनण/किंवा नोिंरी किंवा िंामिंाजाच्या िंौशल्याचा किंती
प्रमाणात वापर िंरता? (िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा)

1

जवळजवळ िंाहीही नाही

4 जवळजवळ सवणच

2

जरासा

8 ननवडू शिंत नाही

3

खूप

Q21
1
2
Q22
a

b

Q23

गेल्या 12 मनहन्यांमध्ये , तुमची नोिंरी किंवा िंामाची िंौशल्ये सुधारण्यासाठी तुम्ही िंोणतेही प्रनशक्षण घेतले आहे िंा, एिंतर िंामाच्या
रठिंाणी किंवा िंु ठे तरी इतरत्र? (िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा)
होय

8 ननवडू शिंत नाही

नाही
िंृ पया प्रत्येिं ओळीसाठी एिं पयाणय ननवडा
सामान्यत:, तुमच्या िंामाच्या रठिंाणी व्यवस्थापन आनण िंमणचारी यांमधील
संबंध तुम्ही िंशाप्रिंारे स्पष्ट िंराल?

सामान्यत:, तुमच्या िंामाच्या रठिंाणी सहिंमी आनण सहिंारी यांमधील संबंध
तुम्ही िंशाप्रिंारे स्पष्ट िंराल?

1 खूप चांगले
2 जरासे चांगले
3 चांगलेही नाही वाईटही नाही
4 जरासे वाईट
5 अत्यंत वाईट
8 ननवडू शिंत नाही

तुम्ही तुमच्या (मुख्य) नोिंरी किंवा िंामिंाजामध्ये किंती समाधानी आहात? (िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा) <स्पष्टीिंरण सूचना: जर एखादी
व्यिी एिंानधिं नोिंर्या किंवा िंामिंाज असेल तर प्रश्न त्या व्यिीच्या मुख्य नोिंरी किंवा िंामिंाजाशी संबंनधत आहे.>

1

पूणणपणे समाधानी

5 अगदी असमाधानी

2

अत्यंत समाधानी

6 अत्यंत असमाधानी

3

अगदी समाधानी

7 पूणणपणे असमाधानी

4

समाधानी किंवा असमाधानीही नाही

8 ननवडू शिंत नाही

Q24

खालीलपैिंी प्रत्येिं नवधानाशी तुम्ही किंती प्रमाणात सहमत किंवा असहमत आहात? िंृ पया प्रत्येिं ओळीवर एिं चौिंटीवर खूण िंरा.

a

ज्या संस्थेसाठी किंवा संघटनेसाठी मी िंाम िंरतो, गरज पडल्यास नतच्या
यशासाठी मी आताच्या तुलनेत अनधिं िंाम िंरण्यास तयार आहे.

b

माझ्या संस्थेसाठी किंवा संघटनेसाठी िंाम िंरण्यास मला अनभमान वाटतो.

c

जरी मला जास्त पगाराची नोिंरी सांगून आली तरीही या संघटनेसोबत िंाम िंरत
राहण्यासाठी मी इतर नोिंरी किंवा िंामिंाजाच्या प्रस्तावाला निंार देईल.

Q25

a

1 पूणणपणे सहमत
2 सहमत
3 सहमत किंवा असहमतही नाही
4 असहमत
5 पूणणपणे असहमत
8 ननवडू शिंत नाही

आता तुम्ही ज्या संस्थेसाठी किंवा संघटनेसी िंाम िंरता ते लक्षात न घेता, आता तुम्ही िंरता त्याप्रिंारच्या िंामाचा नवचार िंरा. खालीलपैिंी
प्रत्येिं नवधानाशी तुम्ही किंती प्रमाणात सहमत किंवा असहमत आहात? िंृ पया प्रत्येिं ओळीवर एिं चौिंटीवर खूण िंरा.
संधी नमळाली तर, िंाही तरी वेगळं िंरण्यासाठी मी माझ्या सध्या िंरतो
त्याप्रिंारच्या िंामाला, बदलेल

1 पूणणपणे सहमत
2 सहमत
3 सहमत किंवा असहमतही नाही
4 असहमत

b

ज्या प्रिंारचे िंाम मी िंरतो त्याबाबत मला अनभमान आहे

5 पूणणपणे असहमत
8 ननवडू शिंत नाही

Q26

किंमान तुमच्या सध्याच्या नोिंरी किंवा िंामिंाजाएवढी चांगली नोिंरी किंवा िंामिंाज शोधणे तुमच्यासाठी किंती अवघड किंवा सोपे आहे
असे तुम्हाला वाटते ? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा

1

अत्यंत सोपे

4 अगदी िंठीण

2

अगदी सोपे

5 अत्यंत िंठीण

3

सोपेही नाही आनण अवघडही नाही

8 ननवडू शिंत नाही

Q27

एिंनत्रतररत्या, येणार्या 12 मनहन्यांदरम्यान तुम्ही इतर संस्था किंवा संघटनेमध्ये नोिंरी किंवा िंामिंाज शोधण्याची किंती शक्तयता आहे?
िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा

1

जास्त शक्तयता

4 अत्यंत असंभवननय

2

िंदानचत

8 ननवडू शिंत नाही

3

असंभवननय

Q28

किंती मयाणदप
े यांत , तुम्हाला तुमची नोिंरी किंवा िंामिंाज गमावण्याच्या शक्तयतेबाबत लचता वाटते ? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा

1

मला खूप लचता वाटते

3 मला जराशी लचता वाटते

2

मला िंाहीशी लचता वाटते

4 मला जराही लचता वाटत नाही

Q29

खालील नवधानांसोबत तुम्ही किंती प्रमाणात सहमत किंवा असहमत आहात? िंृ पया प्रत्येिं ओळीवर एिं चौिंटीवर खूण िंरा.

a

बेरोजगारी टाळण्यासाठी मी नवीन िंौशल्यांची गरज असलेली नोिंरी किंवा
िंामिंाज स्वीिंारण्यास तयार आहे

1 पूणणपणे सहमत

b

बेरोजगारी टाळण्यासाठी मी िंमी पगार असलेली नोिंरी स्वीिंारण्यास तयार आहे

2 सहमत

c

बेरोजगारी टाळण्यासाठी मी तात्पुरता रोजगार स्वीिंारण्यास तयार आहे

3 सहमत किंवा असहमतही नाही

d

बेरोजगारी टाळण्यासाठी मी िंामावर जाण्यासाठी जास्त वेळ प्रवास िंरण्यास तयार
आहे

4 असहमत

e

बेरोजगारी टाळण्यासाठी मी भारतामध्ये इतरत्र जाण्यासाठी तयार आहे

5 पूणणपणे असहमत

f

बेरोजगारी टाळण्यासाठी मी इतर देशामध्ये जाण्यासाठी तयार आहे

8 ननवडू शिंत नाही

Q30

गेल्या 12 मनहन्यांच्या िंालावधीमध्ये , तुमची मुख्य नोिंरी किंवा िंामिंाजामध्ये भर म्हणून, पगारासाठी तुम्ही इतर िंोणतेही िंाम िंे ले आहे
िंा? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा
होय, त्यांतील िंाही िंालावधीदरम्यान (िंृ पया प्रश्न 31 चे उत्तर
द्या)

1

होय, त्या संपूणण िंालावधीदरम्यान (िंृ पया प्रश्न 31 चे उत्तर द्या)

3

2

होय, त्यांतील बहुतांश िंालावधीदरम्यान (िंृ पया प्रश्न 31 चे उत्तर द्या)

4 नाही (िंृ पया Q44 नंतरच्या 02 ला जा)

Q31

संपूणण गेल्या 12 मनहन्यांच्या िंालावधीमध्ये , तुमची मुख्य नोिंरी किंवा िंामिंाजाशी तुलना िंरता तुम्ही तुमच्या अनतररि नोिंरी (नोिंर्यां )
किंवा िंाम (िंामां )मधून किंती उत्पन्न िंमवले ? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा
माझ्या अनतररि नोिंरी(नोिंर्या) किंवा िंाम (िंामां )मधून , मी िंमवले ...

1

मुख्य नोिंरी किंवा िंामिंाजापेक्षा बरे च िंमी

4 मुख्य नोिंरी किंवा िंामिंाजापेक्षा जास्त

2

मुख्य नोिंरी किंवा िंामिंाजापेक्षा िंमी

5 मुख्य नोिंरी किंवा िंामिंाजापेक्षा बरे च जास्त

3

मुख्य नोिंरी किंवा िंामिंाजा एवढेच

8 ननवडू शिंत नाही

पगारासाठी िंाम िंरणार्या उत्तरदातासाठी प्रश्नावली समाप्त.
िंृ पया प्रश्न 32-44 वगळा आनण, 02 ला जा
जर सध्या तुम्ही पगारासाठी िंाम िंरत नसाल तर िंृ पया प्रश्न 32-44 ची उत्तरे द्या (असे व्यिी ज्यांनी Q10 मध्ये "नाही" उत्तर कदले आहे)

Q32
1
Q33a

तुम्ही िंधीही एिं किंवा त्यापेक्षा जास्त वषाांसाठी पगारासाठी िंाम िंे ले आहे िंा? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा
होय (िंृ पया प्रश्न 33 चे उत्तर द्या)
तुमची शेवटची पगारासाठीची नोिंरी किंवा िंामिंाज िंे व्हा समाप्त झाले?
__________(वषण) मध्ये

Q33b

िंृ पया मनहनेही नमूद िंरा.
__________(मनहने) मध्ये

2 नाही (िंृ पया प्रश्न 36 ला जा)

Q34

तुम्ही तुमच्या शेवटच्या नोिंरी किंवा िंामिंाजापासून किंती समाधानी होता? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा

1

पूणणपणे समाधानी

5 अगदी असमाधानी

2

अत्यंत समाधानी

6 अत्यंत असमाधानी

3

अगदी समाधानी

7 पूणणपणे असमाधानी

4

समाधानी किंवा असमाधानीही नाही

8 ननवडू शिंत नाही

Q35

तुमची नोिंरी किंवा िंामिंाज समाप्त झालेचे मुख्य िंारण िंाय होते? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा

1

मी ननवृत्ती वयापयांत पोहचलो होतो

6 मला ननलंनबत िंरण्यात आले

2

माझ्या ननवडीने, लविंर ननवृत्त झालो

7 माझा रोजिंाराचा/िंराराचा िंालावधी समाप्त झाला

3

मी नवना पयाणयाने, लविंर ननवृत्त झालो

8 िंु टुंबाची जबाबदारी

4

मी (िंायमचा) अपंग बनलो

9 माझा नववाह झाला

5

माझे िंामाचे रठिंाण बंद झाले

Q36
1
Q37

तुम्हाला आता किंवा भनवष्यामध्ये , पगाराची नोिंरी किंवा िंाम िंरायला आवडेल िंा? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा
होय (िंृ पया प्रश्न 37 चे उत्तर द्या)

2 नाही (िंृ पया प्रश्न 43 ला जा)

तुम्हाला नोिंरी किंवा िंामिंाज नमळे ल याची तुम्हाला किंती शक्तयता वाटते? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा

1

बहुधा

4 अत्यंत असंभवननय

2

िंदानचत

8 ननवडू शिंत नाही

3

असंभवननय

Q38

नवीन नोिंरी किंवा िंामिंाज न नमळू शिंण्याबाबत जर तुम्हाला लचता होत असेल , तर ती किंती प्रमाणात वाटते ? िंृ पया फि एिं पयाणय
ननवडा

1

मला खूप लचता वाटते

3 मला जराशी लचता वाटते

2

मला िंाहीशी लचता वाटते

4 मला जराही लचता वाटत नाही

Q39

खालील नवधानांसोबत तुम्ही किंती प्रमाणात सहमत किंवा असहमत आहात? िंृ पया प्रत्येिं ओळीसाठी एिं पयाणय ननवडा

a

नोिंरी किंवा िंामिंाज नमळवण्यासाठी मी नवीन िंौशल्यांची गरज असलेली नोिंरी
किंवा िंामिंाज स्वीिंारण्यास तयार आहे

1 पूणणपणे सहमत

b

नोिंरी किंवा िंामिंाज नमळवण्यासाठी मी िंमी पगार असलेली नोिंरी
स्वीिंारण्यास तयार आहे

2 सहमत

c

नोिंरी किंवा िंामिंाज नमळवण्यासाठी मी तात्पुरता रोजगार स्वीिंारण्यास तयार
आहे

3 सहमत किंवा असहमतही नाही

d

नोिंरी किंवा िंामिंाज नमळवण्यासाठी मी िंामावर जाण्यासाठी जास्त वेळ प्रवास
िंरण्यास तयार आहे

4 असहमत

e

नोिंरी किंवा िंामिंाज नमळवण्यासाठी मी भारतामध्ये इतरत्र जाण्यासाठी तयार
आहे

5 पूणणपणे असहमत

f

नोिंरी किंवा िंामिंाज नमळवण्यासाठी मी इतर देशामध्ये जाण्यासाठी तयार आहे

8 ननवडू शिंत नाही

Q40

गेल्या 12 मनहन्यांचा नवचार िंरता, नोिंरी किंवा िंामिंाज शोधण्यासाठी तुम्ही खालीलपैिंी िंाहीही िंे ले आहे िंा? िंृ पया प्रत्येिं ओळीसाठी
एिं पयाणय ननवडा

a

सावणजननिं रोजगार एजंसीमध्ये नोंदणी िंे ली आहे?

b

खाजगी रोजगार एजंसीमध्ये नोंदणी िंे ली आहे?

1 नाही

c

नोिंरी किंवा िंामिंाजासाठी जानहरातींना उत्तर कदले ?

2 होय, एिंदा किंवा दोनदा

d

नोिंरी किंवा िंामिंाजासाठी स्वत:ची जानहरात िंे ली, उदाहरणाथण इंटरनेट किंवा
वृत्तपत्रांमध्ये?

3 होय, दोनपेक्षा अनधिं वेळा

e

प्रत्यक्षपणे ननयोक्तत्यािंडे आवेदन िंे ले?

f

तुमचे नातेवाईिं, नमत्र किंवा सहिंार्यांना तुमच्यासाठी नोिंरी शोधायला सांनगतले?

Q41

गेल्या 12 मनहन्यांदरम्यान, तुमची नोिंरी किंवा िंामिंाजाची िंौशल्य सुधारण्यासाठी तुम्ही िंोणतेही प्रनशक्षण घेतले आहे िंा? िंृ पया फि
एिं पयाणय ननवडा

1

होय

2

नाही

Q42
1
Q43

8 ननवडू शिंत नाही

तुम्ही सध्या नोिंरी किंवा िंामिंाजाच्या शोधात आहात िंा? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा
होय

2 नाही

तुमचा आर्थथिं आधाराचा मुख्य स्त्रोत िंाय आहे ? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा (सूचना: "आर्थथिं आधार" म्हणजे फि नवत्तीय आधार नाही.

यामध्ये अन्न, वस्त्र आनण ननवार्यासारख्या गोष्टींचाही समावेश होतो.)

1

सध्याचा जोडीदार/भागीदार

6 प्रासंनगिंररत्या िंाम िंरणे

2

िंु टुंबातील इतर सदस्य

7 नवद्याथी िंजण/छात्रवृत्ती

3

ननवृत्तीवेतन (खाजगी/राज्य)

8 बचत

4

बेरोजगारी लाभ

9 गुंतवणूिं किंवा भाड्यातून नमळालेले उत्पन्न

5

सामानजिं सहाय्य/िंल्याण

95 इतर

Q44

जर तुम्हाला आर्थथिं सहाय्य गमावण्याची लचता होत असेल , तर ती किंती मयाणदप
े यांत होते? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा

1

मला खूप लचता वाटते

3 मला जराशी लचता वाटते

2

मला िंाहीशी लचता वाटते

4 मला जराही लचता वाटत नाही

वैिंनल्पिं
जे सध्या प्रश्न 01 मध्ये पगारासाठी िंाम िंरतात ते वगळले जावेत .

O1

गेल्या पाच वषाांमध्ये , तुम्ही िंधीही पगारासाठी िंाम िंे ले आहे िंा? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा

1

होय (िंृ पया प्रश्न 02 चे उत्तर द्या)

O2

गेल्या पाच वषाांमध्ये , तुम्हाला तुमच्या िंामिंाजाच्या जीवनामध्ये खालीलपैिंी िंोणताही बदलाचा अनुभव आला आहे िंा? िंृ पया प्रत्येिं
ओळीसाठी एिं पयाणय ननवडा

a

मी तीन मनहन्यांपेक्षा जास्त िंालावधीसाठी बेरोजगारीत होतो

1 नाही

b

मी माझा ननयोिा बदलला

2 होय, एिंदा

c

मी माझा व्यवसाय बदलला

3 होय, दोनदा

d

मी माझी स्वत:चा व्यवसाय सुरू िंे ला/स्वयं-रोजगारीत झालो.

4 होय, तीन वेळा

e

मी अनतररि नोिंरी किंवा िंामिंाज िंे ले

O3

तुम्ही तुमच्या वतणमान नवत्तीय नस्थतीला सामान्यत: िंशी श्रेणी द्याल? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा

2 नाही (िंृ पया प्रश्न 03 ला जा)

5 होय, तीन वेळापेक्षा जास्त
8 ननवडू शिंत नाही

माझी सध्याची नवत्तीय नस्थती आहे....
1

खूप चांगली

4 वाईट

2

चांगली

5 खूप वाईट

3

चांगलीही नाही आनण वाईटही नाही

8 ननवडू शिंत नाही

O4

पाच वषाांपूवी तुलना िंरता, तुमची नवत्तीय नस्थती बदलली आहे असे तुम्हाला वाटते ? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा
माझी सध्याची नवत्तीय नस्थती आहे....

1

पाच वषाांपूवीपेक्षा बरीच उत्तम

4 पाच वषाांपूवीपेक्षा िंाहीशी वाईट

2

पाच वषाांपूवीपेक्षा िंाहीशी उत्तम

5 पाच वषाांपूवीपेक्षा बरीच वाईट

3

पाच वषाांपूवी होती तशीच

8 ननवडू शिंत नाही

O5

येणार्या पाच वषाांमध्ये तुमची नवत्तीय नस्थती िंाय असण्याची शक्तयता आहे? िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा
पाच वषाांमध्ये माझी नवत्तीय नस्थती असेल ........

1

आजपेक्षा बरीच उत्तम

4 आजपेक्षा िंाहीशी वाईट

2

आजपेक्षा िंाहीशी उत्तम

5 आजपेक्षा बरीच वाईट

3

पाच वषाांपूवी होती तशीच

8 ननवडू शिंत नाही

O6

खालील नवधानांशी तुम्ही किंती प्रमाणात सहमत किंवा असहमत आहात? िंृ पया प्रत्येिं ओळीसाठी एिं पयाणय ननवडा

1

60 आनण त्यापेक्षा जास्त वयाचे लोिं रोजगारीत आहेत हे भारताच्या
अथणव्यवस्थेसाठी चांगले आहे.

1 पूणणपणे सहमत
2 सहमत
3 सहमत किंवा असहमतही नाही
4 असहमत

2

जेव्हा 60 आनण त्यापेक्षा जास्त वयाच्या लोिंांना ननयुि िंे ले जाते, तेव्हा ते
तरूण लोिंांिंडू न नोिंरी किंवा िंामिंाज िंाढू न घेतात.

O7

सामान्यत:, तुम्ही असे म्हणाल िंा तुमचे आरोग्य …..… िंृ पया फि एिं पयाणय ननवडा (सूचना: हे शारीररिं आनण माननसिं आरोग्य दोहोंचा
संदभण देते.)

1

उत्तम

4 अनुिंूल

2

अत्यंत चांगली

5 खराब

3

चांगली

8 ननवडू शिंत नाही

5 पूणणपणे असहमत
8 ननवडू शिंत नाही

आम्ही मुख्य प्रश्नावली पूणण िंे ली आहे. आम्ही आता िंाही जनसांनख्यिंीय प्रश्नांिंडे वळत आहोत ज्यामुळे आम्हाला तुमच्यानवषयी आनण तुमच्या
घरानवषयी अनधिं मानहती नमळे ल . या नवभागामध्ये िंाही प्रश्नांची पुनरावृत्ती झाल्याचे वाटेल परं तु , ते फि तुमच्या पुष्टीिंरणासाठी ठे वले गेले
आहेत .
जनवांणयमकीम
“प्रलतलादीचे लरंग ”
BVQ_01. तुम्शी…लरंग आशात का
1

ऩसरुऴ

2

स्त्री
“प्रलतलादीचे लम”

BVQ_02 तुभचा जन्भ केव्शा झारा? (कृ ऩमा, तुभच्मा जन्भाचे लऴा लरशा (लऴााकयीता चाय अंकांचा उऩमोग कया).
……………/………………/………………/…………………..
कृ ऩमा तसभचे आताऩमंतचे शळषण वभावलष्ट कया ज्माभध्मे प्राथशभक ल भाध्मशभक ळारेम, वलद्याऩीठ ल भाध्मशभक
शळषणानंतय घेतरेरे अन्म शळषण ल ऩूणष लेऱ व्शोकेळनर प्रशळषण माचाशी वभालेळ अवेर, ऩयं तस ऩसन्शा झारेरे लऴष वभावलष्ट
करु नका. जय तसम्शी अजूनशी शळषण घेत अवरात तय तसम्शी आताऩमंत ऩूणष केरेरी लऴष शरशा.
BVQ_03. तुम्शी ककती लऴा(ऩूणा-लेऱवभतुल्म) औऩचारयक लळषण घेतरे आशे ?
कृ ऩमा लऴष वंख्मा टाका
……………………………………………………….
0
BVQ_04

भी औऩचारयक शळषण घेतरेरे नाशी
तुम्शी घेतरेरे वलाालधक उच्च स्तयीम लळषण कोणते आशे ? आम्शारा आऩण ऩूणा केरेरी वलोच्च ऩदली/लगा माफद्दर जाणून
घ्मामचे आशे .
कृ ऩमा प्राप्त केरेरी वलाात उच्च ळैषणणक ऩदली ळब्दळ् लरशा............ (प्राप्त केरी, माचा अथा प्रलतवादकर्तमााने कोणता अंलतभ
लगा/ळाऱा/भशावलद्यारम उत्तीणा केरे आशे .)

काभ म्शणजे आम्शारा म्शणामचे आशे की कभाचायी म्शणून ,स्ल-योजगाय करुन ककंला तुभच्मा स्लत्च्मा कौटु ं वफक
व्मलवामाकयीता आठलड्मातून ककभान एक ताव काभ करुन ऩैवे कभालणे . जय तुम्शी तार्तऩुयता आजाय/ऩॎयेंटर रीव्श/वुट्मा/वंऩ
इर्तमादींभुऱे तुम्शी वध्मा काभ कयत नवरात, तय कृ ऩमा काभाच्मा वाभान्म ऩरयणस्थतीफद्दर लरशा.
BVQ_05

तुम्शी वध्मा लेतनाकयीता काभ कयत आशात का, तुम्शी आधी लेतनाकयीता काभ केरे आशे का, ककंला 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 ऩसढे जा )

2

भी वध्मा ऩैवे कभालण्मावाठी काभ कयत नाशी(कृ ऩमा
फयोफय ऩसढे जा )

3

भी कधीशी ऩैळावाठी काभ कयत नाशी(कृ ऩमा
BVQ_14 फयोफय ऩसढे जा )

BVQ_07

तुम्शी वयावयी ओव्शयटाईभ वश वाभान्म आठलड्मारा, नेशभी ककती ताव काभ कयता?(तुम्शी एकाऩेषा जास्त लनमोक्र्तमांकडे
BVQ_06 काभ कयत अवरात ककंला तुम्शी योजगाय ल स्लमंयोजगाय दोन्शी कयत अवरात तय तुम्शी काभ कयत अवरेरे एकूण ताव
भोजा)(तुम्शी "दययोज" अवे वलचारून र्तमाव गुणीरे 7/6/5 करु ळकता)
कृ ऩमा मेथे लरशा.
वयावयी, भी आठलड्मारा ओव्शयटाईभ वश……………………… ताव काभ कयतो.
(तुम्शी एकाऩेषा जास्त लनमोक्र्तमांकडे काभ कयत अवरात ककंला तुम्शी योजगाय ल स्लमंयोजगाय दोन्शी कयत अवरात तय,
तुभच्मा प्रभुख नोकयीचा वंदबा घ्मा. तुम्शी वेलालनलृत्त आशात ककंला वध्मा काभ कयत नाशी, तय माऩूलीच्मा प्रभुख नोकयीचा
वंदबा घ्मा)
BVQ_07 तुम्शी कभाचायी, स्लमंयोजगाय ककंला तुभच्मा कौटु ं वफक व्मलवामाकयीता काभ कयता/कयत शोते का?
“कभाचायी” चा अथा स्ऩष्ट कयण्मावाठी दे ळानुवाय वललळष्ट ळब्द जवे „लेतन कभाचायी‟ ककंला „लेतन काभगाय‟ चा उऩमोग केरा
जाऊ ळकतो. स्लमंयोजगायी मा ळब्दांभध्मे वभावलष्ट आशे त „फ्रीरांववा ‟, „स्लतंत्र व्मालवालमक ‟ आणण अन्म व्मालवालमक जे
स्लत्कयीता काभ कयतात.)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
कभषचाऱमांवश स्लमंयोजगायी (कृ ऩमा BVQ_08
फयोफय ऩसढे जा )
तसभच्मा स्लत्च्मा कौटस ं वफक व्मलवामाकयीता काभ
2
कभषचाऱमांशळलाम स्लमं-कभषचायी
4
कयता
तुम्शारा स्लत्रा न भोजता,तुभच्माकडे ककती कभाचायी आशे त /शोते ?(केलऱ र्तमांनाच वलचाया जमांनी BVQ_07 भध्मे ऩमााम 3
BVQ_08
लनलडरा आशे )
कृ ऩमा मेथे शरशा.
……………………….. कभषचायी
1

कभषचायी

3

BVQ_09 तुम्शी अन्म कभाचाऱमांची दे खये ख कयता/केरी आशे का?
दे खये ख म्शणजे रष ठे लण्माचे नेतर्तृ ल कामा आणण इतयांच्मा काभावाठी जफाफदाय अवणे शोम)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया
1

शो

(कृ ऩमा BVQ_10 फयोफय ऩसढे जा )

2 नाशी

BVQ_10 तुम्शी ककती कभाचाऱमांची दे खये ख कयता/केरी आशे ?
कृ ऩमा मेथे शरशा.

……………………….. कभषचायी.
BVQ_11 तुम्शी नपा लभऱवलणाऱमा वंघटनेकयीता काभ कयता/केरे आशे की नपा न लभऱवलणाऱमा ?
(TN: आलश्मक अवल्माव, तुभच्मा दे ळातीर वललळष्ट उदाशयणे दे ऊन नपा लभऱवलणाऱमा नपा न लभऱवलणाऱमा वंघटनांफद्दर
अथा स्ऩष्ट कया.)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1

भी नपा शभऱलीणाऱमा वंघटनेकयीता काभ कयतो/केरे आशे

2

भी नपा न शभऱलीणाऱमा वंघटनेकयीता काभ
कयतो/केरे आशे

BVQ_12 तुम्शी वयकायी लनमोक्र्तमावाठी काभ कयता/कयत शोते की खाजगी?
(TN: आलश्मक अवल्माव, तुभच्मा दे ळातीर वललळष्ट उदाशयणे दे ऊन वयकायी ल खाजगी लनमोक्र्तमांचा अथा स्ऩष्ट कया.)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1
BVQ_13a

वयकायी शनमोक्ता

2 खाजगी शनमोक्ता

तुभचा ऩेळा काम आशे /शोता – म्शणजे ., तुभच्मा भुयम नोकयीचे नाल ककंला उऩाधी काम आशे /शोती ? (कृ ऩमा मेथे लरशा ल
ळक्म तेलढे स्ऩष्ट लणान कया.)
भाझा ऩेळा ……………………….. काम आशे /शोता

BVQ_13b

तुभच्मा भुयम नोकयीभध्मे , अनेकदा तुम्शी कोणर्तमा प्रकायचे कामा कयता/केरे आशे (कृ ऩमा मेथे लरशा ल ळक्म तेलढे स्ऩष्ट
लणान कया).
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………

BVQ_13c

तुम्शी जमा वंस्थेत /वंघटनेत काभ कयता/कयत शोते तेथे काम तमाय केरे जाते /कामा केरे जाते /जात शोते -म्शणजे तुभच्मा
काभाच्मा कठकाणी कळाचे उर्तऩादन/कामा केरे जाते ?कृ ऩमा मेथे लरशा ल ळक्म तेलढे स्ऩष्ट लणान कया.)
कृ ऩमा मेथे शरशा………………………………………

BVQ_14 खारीरऩैकी काम तुभच्मा वद्यणस्थतीचे मोग्म लणान कयते ?
जय तुम्शी तार्तऩुयता आजाय/ऩॎयेंटर रीव्श/वुट्मा/वंऩ इर्तमादींभुऱे
वाभान्म ऩरयणस्थतीफद्दर लरशा.

तुम्शी वध्मा काभ कयत नवरात, तय कृ ऩमा काभाच्मा

कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1

लेतनावश काभाभध्मे (कभषचायी म्शणून, स्लमंयोजगायी, ककंला तसभच्मा
स्लत्च्मा कौटस ं वफक व्मलवामाकयीता काभ कयता)

6 वेलाशनलृत्त

2

फेयोजगाय आशे ल नोकयी ळोधत आशे

7

3

शळषण घेत आशे (शनमोक्त्माद्वाये माकयीता लेतन कदरे जात
नाशी),ळाऱे भध्मे अवो/वलद्याथी अवो/वसटीलय अवरेरा वलद्याथी वसद्धा

9 अन्म

4

अप्रेंकटव ककंला प्रशळषण घेणाया

5

कामभस्लरुऩी आजाय अवरेरा ककंला ऩंगू

घयकाभ कयणे, घयाची, भसरांची ल इतय रोकांची
दे खये ख कयणे

BVQ_15 तुभचा कोणी जोडीदाय(ऩती/ऩत्नी) ककंला स्थामी वोफती आशे का, अवल्माव तुम्शी एकाच घयात याशता का
(TN: “स्थामी ,वोफती” चा अथा स्ऩष्ट कयण्मावाठी दे ळानुवाय वललळष्ट ळब्द जवे 'वाभान्म वललधनुवाय जोडीदाय' अळा ळब्दांचा
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 ऩसढे जा )

2

शो, भरा जोडीदाय/वोफती आशे , ऩयं तस आम्शी एका घयात यशात नाशी.
(कृ ऩमा BVQ_16 फयोफय ऩसढे जा )

3

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

काभ म्शणजे आम्शारा म्शणामचे आशे की कभाचायी म्शणून ,स्ल-योजगाय करुन ककंला तुभच्मा स्लत्च्मा कौटु ं वफक
व्मलवामाकयीता आठलड्मातून ककभान एक ताव काभ करुन ऩैवे कभालणे . जय तुम्शी तार्तऩुयता आजाय/ऩॎयेंटर रीव्श/वुट्मा/वंऩ
इर्तमादींभुऱे तुम्शी वध्मा काभ कयत नवरात, तय कृ ऩमा काभाच्मा वाभान्म ऩरयणस्थतीफद्दर लरशा.
BVQ_16

तुभचा जोडीदाय/वोफती वध्मा लेतनाकयीता काभ कयत आशे का, तो/ती
कधीशी लेतनाकयीता काभ कयत नव्शते ?

ऩूली लेतनाकयीता काभ कयत शोते का, ककंला

तो/ती

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 तस 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)

तुभचा जोडीदाय/वोफती वयावयी ओव्शयटाईभ वश वाभान्म आठलड्मारा, नेशभी ककती ताव काभ कयतो/कयते ?(तो/ती एकाऩेषा
BVQ_17 जास्त लनमोक्र्तमांकडे काभ कयत अवल्माव ककंला तो/ती योजगाय ल स्लमंयोजगाय दोन्शी कयत अवल्माव तो/ती काभ कयत
अवरेरे एकूण ताव भोजा)( "दययोज" अवे वलचारून र्तमाव गुणीरे 7/6/5 करु ळकता)
कृ ऩमा मेथे लरशा.
वयावयी,तो/ती आठलड्मारा ……………………… ताव काभ कयतो/कयते, ओव्शयटाईभ वभावलष्ट.
तो/ती एकाऩेषा जास्त लनमोक्र्तमांकडे काभ कयत अवेर ककंला तो/ती योजगाय ल स्लमंयोजगाय दोन्शी कयत अवल्माव,
र्तमाच्मा/तीच्मा प्रभुख नोकयीचा वंदबा घ्मा. तो/ती वेलालनलृत्त अवल्माव ककंला वध्मा काभ कयत नवल्माव, र्तमाच्मा/तीच्मा
माऩूलीच्मा प्रभुख नोकयीचा वंदबा घ्मा
BVQ_18 तुभचा/तुभची जोडीदाय/वोफती कभाचायी, स्लमंयोजगाय ककंला तुभच्मा कौटु ं वफक व्मलवामाकयीता काभ कयतात/कयत शोते का?
(TN: “कभाचायी” चा अथा स्ऩष्ट कयण्मावाठी दे ळानुवाय वललळष्ट ळब्द जवे „लेतन कभाचायी‟ ककंला „लेतन काभगाय‟ चा उऩमोग
केरा जाऊ ळकतो. )
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1

कभषचायी

3 स्लमंयोजगायी कभषचाऱमांवश

2

स्लमंयोजगायी कभषचाऱमांशळलाम

4

तसभच्मा स्लत्च्मा कौटस ं वफक व्मलवामाकयीता काभ
कयता

BVQ_19 तुभचा/तुभची जोडीदाय/वोफती इतयांलय दे खये ख कयतो/केरी आशे का?
(TN: दे खये ख म्शणजे रष ठे लण्माचे नेतर्तृ ल कामा आणण इतयांच्मा काभावाठी जफाफदाय अवणे शोम.)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1

शो

2

नाशी

BVQ_20a

तुभचा/तुभची जोडीदाय/वोफती चा ऩेळा काम आशे /शोता – म्शणजे , र्तमाच्मा/तीच्मा भुयम नोकयीचे नाल ककंला उऩाधी काम
आशे /शोती ? (कृ ऩमा मेथे लरशा ल ळक्म तेलढे स्ऩष्ट लणान कया.)
्माचा/तीचा ऩेळा आशे /शोता…………………………

BVQ_20b

र्तमाच्मा/तीच्मा भुयम नोकयीभध्मे , अनेकदा र्तमाने /तीने कोणर्तमा प्रकायचे कामा कयतो/कयते /केरे आशे (कृ ऩमा मेथे लरशा ल ळक्म
तेलढे स्ऩष्ट लणान कया).
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………

BVQ_20c

तो/ती काभ कयत अवरेरी वंस्था/पभा भुयमर्तले कळाचे काभ कयते - म्शणजेच तो/ती कयत अवरेल्मा काभाच्मा कठकाणच्मा
लनभीती /कामा मांचे प्रकाय कोणते ? (कृ ऩमा लरशा आणण ळक्म तेलढे स्ऩष्टीकयण द्या.)
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………

BVQ_21

खारीरऩैकी काम तुभच्मा जोडीदायाची /बागीदायाची वध्माची णस्थती उत्तभ लणान करू ळकते ? तो/ती वध्मा तार्तऩुयता
आजाय/घेतरेरी वुट्टी/वुट्टी/वंऩ इर्तमादींभुऱे काभालय जात नवल्माव, कृ ऩमा र्तमाची/तीची काभाची नेशभीची णस्थती दळाला.
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.

1

ऩगायी काभाभध्मे (कभषचायी, स्लमं-योजगाय,ककंला ्माच्मा/तीच्मा
कौटस ं फीक व्मलवामावाठी काभ कयत आशे )

6 वेलाशनलृत्त

2

फेयोजगाय आषण नोकयीच्मा ळोधात

7

3

शळषणावाठी काभ कयीत आशे (शनमोक्ता ऩैवे दे त नाशी), ळाऱे त
आशे /वलद्याथी आशे ककंला वसट्टी अवरी तरयशी शळकतच आशे

9 इतय

4

शळकाऊ उभेदलाय ककंला प्रशळषणाथी

5

कामभस्लरूऩी आजायी ककंला अऩंग

BVQ_22

घयगसती काभे कयत आशे , भसरे ककंला इतय कौटस ं फीक
वदस्मांनंतय काभाकडे फघते

तुम्शी वध्मा ककंला आधी ट्रे ड मुलनमन ककंला र्तमावाययमा वंस्थांचे वदस्म आशे ककंला शोता का? शो अवल्माव, वध्मा की
आधी ?
(TN: वंघटना वदस्मर्तल शी वंसा वभजण्मावाठी दे ळानूवाय अवरेल्मा वंसांचा लाऩय करू ळकता .)
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.

1

शो, वध्मा

2

शो, ऩयं तस वध्मा नाशी, आधी

3 नाशी, कशधशी नाशी

BVQ_23 तुम्शी वलळीष्ट धभााभध्मे मेता का, अवल्माव कोणर्तमा ?
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
0

धभष नाशी

6 भसस्रीभ

1

कॎथोरीक

7 फौद्ध

2

प्रोटे स्टन्ट

3

ऑथोडॉक्तव

8 कशं द ू

4

इतय षिश्चन

5

जेलीळ

9 इतय आळीमा धभष
10 इतय धभष

BVQ_24 रग्नकामा , अंर्तमकिमा माव्मलतयीक्त तुम्शी ककतीलेऱा धाभीक वलधी कयता?
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1

आठलड्माभध्मे काशी लेऱेरा ककंला फशसतेक लेऱा

5 लऴाषभध्मे काशी लेऱेरा

2

आठलड्माभध्मे एकदा

6 लऴाषभध्मे एकदा

3

भकशन्माभध्मे 2 ककंला 3 लेऱा

7 एका लऴाषभध्मे नेशभीऩेषा वसद्धा कभी

4

भकशन्माभध्मे एकदा

8 कशधशी नाशी

BVQ_25

आऩल्मा वभाजाभध्मे , काशी गट आशे त जमाऩैकी काशी उच्च अवतात तय काशी कलनष्ठ अवतात. खारी उच्च ऩावून कलनष्ठ
ऩमंत जाणायी स्केर आशे . तुम्शी स्लत्रा र्तमाभध्मे कोठे ठे लार ?
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.

10
9
8
7
6

उच्च

5
4
3
2
1 कशनष्ठ

BVQ_26

आजकार काशी रोक एक ककंला इतय कायणांभुऱे भतदान कयत नाशीत. आऩण एवप्रर-भे भध्मे आमोणजत 2014 च्मा
रोकवबा लनलडणुकीत भतदान केरे शोते का? कृ ऩमा एक ऩमााम लनलडा
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)

BVQ_27

[एवप्रर-भे भध्मे आमोणजत 2014 च्मा रोकवबा लनलडणुकीचा ऩुन्शा वलचाय केल्माव]. आऩण कोणर्तमा ऩषारा भत कदरे शोते ?
कृ ऩमा एक ऩमााम लनलडा.
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.

1

कॉंग्रेव +

5 वलबागीम ऩष

2

बाजऩ +

6 इतय …………………. (लणषन कया)

3

डाला ऩष/कम्मसशनस्ट ऩष

0 वांगस ळकत नाशी

4

तीवया ऩष
ऩुढीर प्रश्न शा प्रतीवादकर्तमााची लांळीक ऩार्श्ाबुभी रषात मेण्मावाठी ककंला तो कोणर्तमा प्रकायच्मा लंळाभध्मे ककंला
वभाजाभध्मे मेतो शे जाणण्मावाठी दे ळानूवाय ठयालीक वंकल्ऩनांलय आधायीत आशे .

BVQ_28 तुम्शी खारीरऩैकी कोणर्तमा गटाभध्मे ककंला गटांभध्मे स्लत्रा गृशीत धयता ते दळाला?
कृ ऩमा केलऱ एकाच चौकटीत फयोफयची खूण कया.
1

कशं द:ू एववी (अनसवूशचत जाती/दरीत)

7 भसस्रीभ: इतय

2

कशं द:ू एवटी ( अनसवूशचत जभाती)

8 षिश्चन: वाभान्म

3

कशं द:ू ओफीवी (इतय भागावलगीम )

9 षिश्चन: इतय

4

कशं द:ू उच्च लगीम कशं द ू

10 शळख: वाभान्म

5

भसस्रीभ: शळमा

11 शळख: दरीत

6

भसस्रीभ: वसन्नी

0 इतय-कृ ऩमा स्ऩष्ट कया

<TN: मा लमाचा लाऩय भुरे वलरूद्ध रशान फाऱ मांच्मा वंयमेचे लगीकयण कयण्मावाठी लाऩय कयाला - [ळाऱे चे लम] चौकोनी
कंवाभध्मे –शे तुभच्मा दे ळाभधीर फंधनकायक लळषणाच्मा लमानूवाय काढाले . बायताभध्मे प्राथभीक लळषण फंधनकायक
लळषणाचे लम 5 लऴा इतके आशे . म्शणुन , 5 ते 17 मा लमातीर भुरांना भुरे वंफोधाले , तय 4 लऴांखारीर भुरांना फाऱ अवे
वभजाले .
BVQ_29 तुभच्मावश - तुभच्मा घयाभध्मे भुरांवशीत ककती व्मक्ती यशातात?
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………
BVQ_29a तुभच्मा घयाभध्मे ककती प्रौढ व्मक्ती यशातात? (18 ककंला र्तमाऩेषा भोठे )
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………
BVQ_30 5 ते 17 लऴांदयम्मानची ककती भुरे तुभच्मा घयाभध्मे यशातात ?
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………

BVQ_31 तुभच्मा घयाभध्मे 4 लऴांऩमंतची ककती रशान भुरे यशातात ?
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………
Q45

तुमच्या घरामधील सवाांत लहान मुलाचे वय िंाय आहे?
सवाांत लहान मुलाचे वय ________ वषे

97 लागू होत नाही/घरामध्ये पाल्य नाही

BVQ_32 कय आणण इतय कऩातीऩूली ,तुभचे एकूण भावीक उर्तऩन्न वयावयी ककती शोते ??
(TN: प्रलतवादकर्तमांना दे ळानूवाय कऩातीची आठलण शोण्मावाठी स्ऩष्टीकयणार्तभक टीऩा दे ऊ ळकतो.)
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………( रूऩमे ) (तुम्शी एकाच घयाभध्मे यशात अवल्माव
वोफत चारू ठे ला)
BVQ_33

(कृ ऩमा BVQ_34

कय आणण इतय कऩातीऩूली , तुभच्मा घयाचे एकूण भावीक उर्तऩन्न वयावयी ककती शोते ? (TN:प्रलतवादकर्तमांना दे ळानूवाय
कऩातीची आठलण शोण्मावाठी स्ऩष्टीकयणार्तभक टीऩा दे ऊ ळकतो.)
कृ ऩमा मेथे शरशा ………………………………………( रूऩमे )

BVQ_34 तुभची वध्माची कामदे ळीय लैलाकशक णस्थती काम आशे ? (कृ ऩमा एक ऩमााम लनलडा)
1

वललाशीत

4 जोडीदायाऩावून घटस्पोटीत

2

नागयी बाशगदायी

5 वलधला/वलधूय

3

जोडीदायाऩावून वलबक्त (ऩयं तु अजुनशी कामदे ळीयरयर्तमा वललाशीत )

6 भी कधीशी वललाश केरेरा नाशी

BVQ_35 तुभच्मा लकडरांचा कोणर्तमा दे ळाभध्मे जन्भ झारा शोता?
<TN: “दे ळ” इथे केलऱ याजमाचा वंदबा दे तो, उऩ-याष्डीम प्रदे ळ ककंला बाग नव्शे त. जय लकडरांचा जन्भ दे ळ आता ऩूलीच्मा नालाने
अणस्तर्तलात नवेर तय, कृ ऩमा र्तमा दे ळाची लताभान वंसा लरशा णजथे ते जन्भस्थान णस्थत आशे .>
भाझ्मा लकडरांचा जन्भ.................. मेथे झारा
BVQ_36 तुभच्मा आईचा कोणर्तमा दे ळाभध्मे जन्भ झारा शोता?
<TN: “दे ळ” इथे केलऱ याजमाचा वंदबा दे तो, उऩ-याष्डीम प्रदे ळ ककंला बाग नव्शे त. जय आईचा जन्भ दे ळ आता ऩूलीच्मा नालाने
अणस्तर्तलात नवेर तय, कृ ऩमा र्तमा दे ळाची लताभान वंसा लरशा णजथे ते जन्भस्थान णस्थत आशे .>
भाझ्मा आईचा जन्भ.................. मेथे झारा
BVQ_37 तुम्शी णजथे याशता र्तमा कठकाणाचे लणान तुम्शी कवे कयार (कृ ऩमा एक ऩमााम लनलडा)
1

एक भोठे ळशय

4 एक खेडेगाल

2

भोठ्मा ळशयाचे उऩनगय ककंला फाशे यीर बाग

5 गालातीर ळेत ककंला घय

3

एक रशान ळशय

