Q1

येथे तु हाला मािहत असले या लोकांकडे असले या नोक यांची सूची आहे . ते लोक तुमचे कु टुं बातील सद य कं वा नातेवाईक, जवळचे िम कं वा तु हाला मािहत
असलेले कोणीही असतील .
ला "ओळखणे ", या ारे आ हाला सांगायचे आहे क तु ही याला/ितला नावाने ओळखता आिण तु ही या या/ित याशी संपक साधू
शकता.
जर खाली दले या सूचीमधील नोक या असले या अनेक लोकांना तु ही ओळखत असाल , तर कृ पया तु हाला या
शी जा त जवळीक वाटते अशा चौकटीवर
बरोबरची खूण करा . यांपैक
येक नोकरी ही ी कं वा पु ष कोणाकडेही असू शकते .
कृ पया येक ओळीवर एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा .

Q1a

तु ही बस/लॉरीची ाय हर असले या मिहला कं वा पु षाला ओळखता का?

Q1c

तु ही घर कं वा ऑ फस ि लनरचे काम करणा या मिहला कं वा पु षाला ओळखता का?

1

कु टुंब कं वा नातेवाईक

तु ही युमन रसोस मॅनेजर/पस नेल मॅनर असले या मिहला कं वा पु षाला ओळखता का?

3

मी कोणालातरी ओळखतो

Q1b
Q1d
Q1e
Q1f

Q1g
Q1h
Q1i
Q1j
Q2
Q2a
Q2b

Q2c

Q2d

Q3

तु ही मो

ा कं पनीचे िसिनयर ए से युटी ह असले या मिहला कं वा पु षाला ओळखता का?

तु हीला हेअर ेसर/बाबर असले या मिहला कं वा पु षाला ओळखता का?
तु ही लॉयर असले या मिहला कं वा पु षाला ओळखता का?

2
4
8

तु ही कार मेकॅिनक असले या मिहला कं वा पु षाला ओळखता का?
तु ही नस असले या मिहला कं वा पु षाला ओळखता का?

कोणीही नाही

िनवडू शकत नाही

तु ही पोिलस ऑ फसर असले या मिहला कं वा पु षाला ओळखता का? “पोिलस ऑ फसर" हणजे
कोण याही कारचे पोिलसांचे काम करत असलेली
ग त, अ वेषण)

(उदा. वाहतूक अंमलबजावणी, र यावरील

तु ही कू ल टीचर असले या मिहला कं वा पु षाला ओळखता का? (" कू ल टीचर" हणजे मा यिमक
िश ण अ यापन हणजे 12 ते 15 वयादर यानचे कशोरवयीन मुलांची शालेय िशि का)

खालील िवधानांशी तु ही कती सहमत कं वा असहमत आहात? कृ पया

येक ओळीवर एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा .

भारताम ये उ प ामधील फरक हा खूप जा त आहे (येथे असे लोक आहेत जे खूप जा त पैसा कमवतात
आिण असेही लोक आहेत जे खूप कमी पैसे कमवतात)

समाज या य/बरोबर राह यासाठी, लोकां या जीवनमानातील फरक हा कमीत कमी असायला हवा
("जीवनमान" हणजे भौितक प रि थती)

जा त उ प असलेले लोक आिण यांचे उ प फार कमी आहे अशा लोकां या उ प ामधील फरक कमी
करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे ("शासन" हणजे "रा य शासन", "क शासन" कं वा " थािनक
शासन" असू शकते)

भारतामधील सामािजक लाभ लोकांना आळशी बनवतात (येथे "सामािजक लाभ" हणजे सेवा नाहीत,

तर याचा अथ कोण याही तरावरील हणजेच थािनक ते रा ीय शासना ारे सामािजक क याणासाठी
पुरवलेली सहायता)

1

ठामपणे सहमत

2

सहमत

3

सहमतही नाही कं वा असहमतही नाही

4

असहमत

5

ठामपणे असहमत

8

िनवडू शकत नाही

भारताम ये लोकांना सुिवधा दे यासाठी कोण जबाबदार असायला हवे याबाबत लोकांचे वेगवेगळे िवचार आहेत . आजारी लोकांसाठी आरो य सेवा? ("पुरवणे " हणजे
सेवा पुरवणे , हे िनधीकरणाशी संबंिधत नाही ). कृ पया फ एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा

1

शासन ("शासन" हे "रा य", "क " कं वा " थािनक शासन" असू शकते)

4

2

खाजगी कं प या/न यासाठी असणा या संघटना

5

3

ना-नफा संघटना/धमादाय/सहकारी सं था

8

1

शासन ("शासन" हे "रा य", "क " कं वा " थािनक शासन" असू शकते)

4

2

खाजगी कं प या/न यासाठी असणा या संघटना

5

3

ना-नफा संघटना/धमादाय/सहकारी सं था

8

Q4

जवळचे िम

धा मक संघटना (याम ये मंदीर, मि जद, चच, गु
समावेश होतो)

ारा इ याद चा

कु टुंब, नातेवाईक कं वा िम
िनवडू शकत नाही

भारताम ये लोकांना सुिवधा दे यासाठी कोण जबाबदार असायला हवे याबाबत लोकांचे वेगवेगळे िवचार आहेत . वृ दांची देखरे ख ? कृ पया फ
बरोबरची खूण करा

एका चौकटीवर

धा मक संघटना (याम ये मंदीर, मि जद, चच, गु
समावेश होतो)

कु टुंब, नातेवाईक कं वा िम
िनवडू शकत नाही

ारा इ याद चा

काही कामे ही इतरांसोबत संघटीत गट , ल ज कं वा संघटनांसोबत के ली जातात . पुढील
हे तुमचा अशा कामांम ये जर सहभागािवषयी असेल . ("संघटीत गट,
ल ज कं वा संघटना " याचा अथ फ अनौपचारीग गट असा होत नाही , जसे पबम ये जात असलेले िम )
Q5

गे या 12 मिह यांम ये, तु ही कती वारं वारतेने ...... कायाम ये सहभाग घेतला आहे ? कृ पया

येक ओळीवर एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा .
1

आठव

3

गे या वषाम ये अनेक वेळा

ातून एकदा कं वा अिधक

Q5a

आरामासाठी, खेळासाठी कं वा सं कृ तीसाठी गट कं वा संघटनां या...

Q5b

...राजक य प , राजक य गट कं वा राजक य संघटनां या?

Q5c

...तु ही स या ऐि छकपणे काम करत असले या धमादाय कं वा धा मक संघटनां या?

Q6

खालील िवधानांशी तु ही कती सहमत कं वा असहमत आहात? शासन काय करते याबाबत मा यासार या लोकांना काही हण याची गरज नाही. कृ पया फ
चौकटीवर बरोबरची खूण करा

2
4
5
8

मिह यातून एक ते तीन वेळा
गे या वषाम ये एकदा
कधीही नाही

िनवडू शकत नाही

1

ठामपणे सहमत

4

असहमत

3

सहमतही नाही कं वा असहमतही नाही

8

िनवडू शकत नाही

2

Q7
Q7a
Q7b
Q7c

5

सहमत

तु हाला गरज अस यास तु ही कोणाकडे जाल हा िवभाग या याशी संबंिधत आहे .

तु ही वत: क

शकत नाही अशा घरगुती कं वा बागेतील कामाम ये मदत कर यासाठी थम तु ही

कोणाकडू न मदत िवचाराल?

जर तु ही आजारी असाल आिण तु हाला काही दवस आराम करायला सांिगतले तर तुम या घराम ये
मदत कर यासाठी तु ही थम कोणाला िवचाराल?

जर तु हाला जरासे हताश कं वा उदास वाटत असेल आिण तु हाला या याब ल बोलायचे असेल तर
तु ही तुम यासोबत राह यासाठी थम कोणाकडे जाल?

कौटुंिबक सम येिवषयी स ला दे यासाठी तु ही थम कोणाकडे जाल?

Q7e

तु हाला आनंददायक सामािजक काय माचा आनंद घे यासाठी तु ही थम कोणाकडे जाल?

Q8a
Q8b
Q8c

Q8d
Q8e

ठामपणे असहमत

खालीलपैक
येक प रि थतीसाठी, कृ पया तु ही पिह यांदा कोणाकडे जाल हे सांग यासाठी एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा . जर तु ही मदतीसाठी जाल असे
अनेक लोक असतील , तर कृ पया तु हाला या याब ल फार जवळीक वाटते या यासमोर बरोबरची खूण करा . कृ पया येक ओळीवर एका चौकटीवर बरोबरची खूण
करा.

Q7d

Q8

एका

1

जवळचे कु टुंबातील सद य

2

अिधक दूरचे कु टुं ब सद य

3

जवळचे िम

5

मी या यासोबत काम करतो अशी

4
6
7
8

शेजारी

इतर कोणीतरी
कोणीही नाही

िनवडू शकत नाही

खालीलपैक
येक ि थतीसाठी, तु ही मदतीसाठी पिह यांदा कोणाकडे कं वा कु ठे जाल यासाठी कृ पया एका चौकटीवर बरोबरची खून करा . जर तेथे तु हाला अनेक
िनवडी करायची इ छा असेल , तर तु ही पिह यांदा यां याकडे जाल अशा चौकटीवर बरोबरची खूण करा . कृ पया येक ओळीवर एका चौकटीवर बरोबरची खूण
करा.

तु हाला मोठी र म कजाऊ यायची गरज पड यास तु ही पिह यांदा मदतीसाठी कोणाकडे कं वा कु ठे
जाल?

तु हाला नोकरी शोधायची गरज पडली तर मदतीसाठी तु ही पिह यांदा कोणाकडे कं वा कु ठे जाल?

शासक य सम या कं वा कायालयीन कागदप ां या कामाम ये मदत हवी अस यास तु ही पिह यांदा

कोणाकडे कं वा कु ठे जाल (कर कं वा कायालयीन फॉ स, आवेदने, करार इ. भ ा लागणा या फॉ ससह
शासन, रा य कं वा एजंसीजसोबत
कं वा कागदप ांची कामे)?

वहार करताना एखा ा

ला येऊ शकतात अशा सव सम या

तु हाला राह यासाठी घर आव यक असेल तर तु ही मदतीसाठी पिह यांदा कोणाकडे कं वा कु ठे जाल?
("राह यासाठी घर" हणजे "नवीन घर"; ते ता पुरते (काही कालावधीसाठी) कं वा कायमचे
(दीघकाळासाठी) असू शकते. नवीन घर शोध यास मदत ही एकतर
शकते.

ावहा रक कं वा आ थक असू

तु ही खरचं खूप आजारी पडलात तर तुमची काळजी घे यासाठी तु ही पिह यांदा कु णाकडे आिण कु ठे
जाल?

1
2
3
4
5
6
7
8

कु टुंबातील सद य कं वा जवळचे िम
इतर

खाजगी कं पनी (

ला यासाठी दान करावे लागते अशा सेवा

पुरवणा या नफा-संघटना)

सावजिनक सेवा (शासन कं वा रा य पुरव यासाठी जबाबदार असते
अशा सेवा)

ना-नफा कं वा धा मक संघटना
इतर संघटना
कोणतीही

िनवडू शकत नाही

कं वा संघटना नाही

Q9

पुढील
तु हाला तुम या जीवना या िभ
वारं वारतेने वाटते हे सूिचत करा .

पैलूंब ल काय वाटते यािवषयी आहेत ?

येकासाठी, कृ पया गे या 4 आठव

Q9a

गे या 4 आठव

ांपासून तु हाला सहचराची कमतरता अस याचे कती वारं वारतेने वाटते?

Q9b

गे या 4 आठव

ांपासून कती वारं वारतेने तु हाला तु ही इतरांपासून िवलग अस याचे वाटत आहे?

Q9c

रािह यासारखे" हणजे असे क तु हाला इतर करत असले या कायाम ये सहभागी हो यापासून वगळले

Q10
1
2
3

Q11
1
2
3

Q12

Q12a
0
1
2
3

गे या 4 आठव

ांपासून तु हाला कती वारं वारतेने "मागे रािह या" सारखे वाटत आहे? ("मागे

गेले आहे)

Q12b
0
1
2
3
4
5

जवळपास नेहमीच लोक फायदा घे याचा य करतात
ब धा फायदा घे याचा य करतात

बरे चदा या य अस याचा य करतात

लोकांवर सहसा िव ास ठे वला जाऊ शकतो

सहसा लोकांबरोबर वागताना तु ही दरवेळेस काळजी घेऊ शकत नाही
0 पासून ते 10 पयत खालील
ते सूिचत करा...?

भारतीय यायालयांवर वैयि क र या तु हाला कती िव ास आहे ?

भारतामधील मो

जरीही िव ास नाही

ा खाजगी कं प यांम ये वैयि क र या तु हाला कती िव ास आहे ?

ौढ मुलांनी यां या हाता या आईवड लांची काळजी घेणे हे यांचे कत

1
2
3

5

खूप वेळा

8

िनवडू शकत नाही

4
8

जवळपास नेहमीस या य वाग याचा य करतात

8

िनवडू शकत नाही

6
7
8
9

जरीही िव ास नाही

Q13a

Q14

कधीकधी
अनेकदा

एका चौकटीवर

िनवडू शकत नाही

ेणीचा वापर करा , जेथे 0 हणजे "जराही िव ास नाही" आिण 10 हणजे "पूण िव ास", तु हाला वैयि क र या कती िव ास आहे

खालील िवधानांशी तु ही कती सहमत कं वा असहमत आहात? कृ पया

Q13c

3
4

दु मळत:

साधारणपणे बोलायचे झा यास आपण असे हणता क लोकांवर िव ास ठे वला जाऊ शकतो कं वा आपण जवळजवळ नेहमीच लोकांबरोबर वागताना खूप काळजी
घेऊ शकत नाही
आपण जवळजवळ नेहमीच लोकांबरोबर वागताना खूप काळजी
लोकांवर जवळजवळ नेहमीच िव ास ठे वला जाऊ शकतो
4
घेऊ शकत नाही

Q13

Q13b

कधीही नाही

2

लोकांना संधी िमळाली तर ते तुमचा फायदा घे याचा य करतात का आिण कती वारं वारतेने या यपणे वाग याचा य करतात? कृ पया फ
बरोबरची खूण करा

4
5

1

ांपासून तु हाला याब ल असे कती

पूण िव ास

6
7
8
9
10
98

पूण िव ास
िनवडू शकत नाही

1
2

ठामपणे सहमत
सहमत

4
5

असहमत
ठामपणे असहमत

98

िनवडू शकत नाही

येक ओळीवर एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा .
आहे.

इतर लोकांना मदत कर यापूव तु ही थम तुम या वत:ची आिण तुम या कु टुंबाची काळजी यायला
हवी.

10

यांची प रि थती चांगली असते अशा िम ांनी यांची प रि थती ठक नसते यांना मदत करायला हवी.

3
8

सहमतही नाही कं वा असहमतही नाही
िनवडू शकत नाही

तु ही तुमचे वैयि क जीवन कसे जगता कं वा िनयोिजत करता याबाबत तुम या कु टुं बातील सद य तुम यावर दबाव आणतात का ? ("दबाव" हणजे एकतर
काही गो ी कर यापासून ितबंध करणे कं वा यांनी काही गो ी करा ात असा जोर देणे ) कृ पया फ एक चौकटीवर बरोबरची खूण करा

नाही, कधीही नाही
होय, पण दु मळत:
होय, कधीकधी

4
5
8

होय, अनेकदा

होय, खूप वेळा

िनवडू शकत नाही

ला

Q15

तुमचे कु टुं बीय, नातेवाई आिण / कं वा िम तुम याकडू न खूप जा त माग या करतात असे तु हाला वाटते का? कृ पया फ

Q16

तुम या जीवनातील मह वाचे लोक, जसे तुमची जोडीदार कं वा पती कं वा प ी, तुमचे कु टुं बीय, ल ानंतर झालेले नातेवाईक कं वा जवळचे िम यांचा िवचार करता ,
गे या गे या 4 आठव ांम ये यांपैक कोणीही तुम यावर िचडले कं वा नाराज झाले आहे का ? कृ पया फ एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा

1
2
3

1
2
3
Q17
1
2
3
4
5

Q18
1
2
3

Q19

एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा

नाही, कधीही नाही
होय, पण दु मळत:
होय, कधीकधी

4
5
8

होय, अनेकदा
होय, खूप वेळा
िनवडू शकत नाही

कधीही नाही
दु मळत:
कधीकधी

4
5
8

अनेकदा
खूप वेळा
िनवडू शकत नाही

खालील

हे तुम या सामािजक काया िवषयी आहेत .

तु ही दोन कं वा अिधक िम ांसोबत कं वा कु टुं बीय नसले या ओळखी या लोकांसोबत बाहेर जेवायला
चौकटीवर बरोबरची खूण करा
6
दररोज (
18 चे उ र ा)
7
आठव ातून अनेकवेळा (
18 चे उ र ा)
8
आठव ातून एकदा (
18 चे उ र ा)
98
मिह यातून दोन ते तीन वेळा (
18 चे उ र ा)
मिह यातून एकदा (
18 चे उ र ा)
या संगी, तु ही कती वारं वारतेने नवीन िम

कं वा ओळख बनवता ? कृ पया फ

कं वा

ंक करायला कती वारं वारतेने जाता? कृ पया फ

वषामधून अनेकवेळा (
18 चे उ र ा)
कमी वारं वारतेने (
18 चे उ र ा)
कधीही नाही (
19 ला जा)
िनवडू शकत नाही (
18 चे उ र ा)

एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा

4
कधीही नाही
अनेकदा
5
दु मळत:
खूप वेळा
8
कधीकधी
िनवडू शकत नाही
तु ही लोकांना ओळखता कं वा नाही हे ल ात न घेता सामा यत: आठव ात तु ही कती लोकांसोबत संपक साधता हे सूिचत करा . तु ही फोन, इं टरनेट कं वा इतर
सं ेषण साधनां ारे यां यासोबत एकतर समोरासमोर कं वा चॅट करता, बोलता, संदेश पाठवता यांना समािव करा. कृ पया फ एका चौकटीवर बरोबरची खूण
करा

1

0-4 लोक

5

50-99

3

10-19

8

िनवडू शकत नाही

2
4

Q20
1
2
3

Q21
1
2
3
4
5
Q22
1
2
3
4
5

एका

5-9

20-49
आठव

ातील िविश

6

दवशी यांपैक

सव कं वा जवळपास यां यापैक सव
यां यापैक बरे च
यां यापैक अ या लोकांसोबत

कती लोकांना तु ही समोरासमोर पाहता ? कृ पया फ

100 कं वा अिधक

एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा
4
5
8

यां यापैक काही
कोणतेही कं वा यां यामधील जवळपास कोणीही नाही
िनवडू शकत नाही

6
7
8
95

वषातून अनेकवेळा
कमी वारं वारतेने
कधीही नाही
माझे पालक आता हयात नाहीत
मी या पालकांशी अ यंत वारं वारतेने संपक साधतो ते
मा यासोबत राहतात

तु ही जा त वारं वारतेने संपक साधता अशा पालकािवषयी िवचार करा : तु ही या पालकासोबत कती वारं वारतेने संपक साधता, एकतर समोरासमोर , फोन, इं टरनेट
कं वा इतर कोण याही सं ेषणा या साधना ारे ? कृ पया फ एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा
दररोज
आठव ातून अनेकवेळा
आठव ातून एकदा
मिह याला दोन कं वा तीन वेळा
मिह यातून एकदा

96

तु ही जा त वारं वारतेने संपक साधता अशा भाऊ कं वा बिहणीचा िवचार करा : तु ही या भाऊ कं वा बिहणीसोबत कती वारं वारतेने संपक साधता, एकतर
समोरासमोर , फोन, इं टरनेट कं वा इतर कोण याही सं ेषणा या साधना ारे ? कृ पया फ एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा
दररोज
आठव ातून अनेकवेळा
आठव ातून एकदा
मिह याला दोन कं वा तीन वेळा
मिह यातून एकदा

6
7
8
95
96

वषातून अनेकवेळा
कमी वारं वारतेने
कधीही नाही
मला भाऊ आिण बिहणी नाहीत
मी जा त वारं वारतेने संपक साधतो असे भाऊ आिण बिहण
मा यासोबतच राहतात

Q23
1
2
3
4
5
Q24
1
2
3
4
5
Q25
1
2
3
4
5
Q26
1
2
3
4
Q27
1
2
3

Q28

तु ही अिधक वारं वारतेने संपक साधता अशा तुम या ौढ मुलाचा िवचार करा : तु ही या कमान 18 वष वय असले या या मुलासोबत कती वारं वारतेने संपक
साधता, एकतर समोरासमोर , फोन, इं टरनेट कं वा इतर कोण याही सं ेषणा या साधना ारे ? कृ पया फ एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा
दररोज
आठव ातून अनेकवेळा
आठव ातून एकदा
मिह याला दोन कं वा तीन वेळा

6
7
8
95

मिह यातून एकदा

96

वषातून अनेकवेळा
कमी वारं वारतेने
कधीही नाही
मला कोणतीही ौढ मुले नाहीत
मी या ौढ मुलासोबत जा त वारं वारतेने संपक साधतो तो
मा यासोबतच राहतो

आता तु ही तुमचा जोडीदार कं वा प ी कं वा पती, पालक, भावंड कं वा ौढ मुले वगळू न अिधक वारं वारतेन संपक साधता अशा इतर कु टुं ब सद यांिवषयी िवचार
करा. तु ही या कु टुं ब सद यासोबत कती वारं वारतेने संपक साधता, एकतर समोरासमोर , फोन, इं टरनेट कं वा इतर कोण याही सं ेषणा या साधना ारे ? कृ पया फ
एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा
दररोज
आठव
आठव

ातून अनेकवेळा

6

वषातून अनेकवेळा

8

कधीही नाही

7

ातून एकदा

मिह याला दोन कं वा तीन वेळा

95

मिह यातून एकदा

96

कमी वारं वारतेने

मला कोणतेही इतर कु टुंब सद य नाहीत

मी या इतर कु टुंब सद यासोबत अिधक वारं वारतेने संपक
साधतो तो मा या घरीच राहतो

तु ही अिधक वारं वारतेने संपक साधता अशा तुम या जवळ या िम ाचा िवचार करा : तु ही या जवळा या िम ासोबत कती वारं वारतेने संपक साधता, एकतर
समोरासमोर , फोन, इं टरनेट कं वा इतर कोण याही सं ेषणा या साधना ारे ?
दररोज
आठव ातून अनेकवेळा
आठव ातून एकदा

मिह याला दोन कं वा तीन वेळा

6
7
8

वषातून अनेकवेळा
कमी वारं वारतेने
कधीही नाही

96

माझा या जवळ या िम ासोबत जा त वारं वारतेने संपक होतो
तो मा यासोबत राहतो

95

मिह यातून एकदा

मला कोणताही जवळचा िम नाही

आत तु ही तुम या सव कु टुं ब सद य आिण जवळ या िम ांसोबत संपक अस याचा िवचार करा . इं टरनेटचा वापर करणा या मजकू र संदेश , मोबाईल फो स कं वा इतर
सं ेषणा या साधनां ारे कती वेळा असा संपक साधला जातो ? कृ पया फ एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा
सव कं वा जवळपास यां यामधील सव

5

कोणीही नाही कं वा जवळपास यांमधील कोणीही नाही

जवळपास या यापैक अध

8

िनवडू शकत नाही

यांतील ब तांश

6

यांतील काही

आता, आ ही तुम या जीवना या पैलंिू वषयी काही
सामा यत:, तु ही हणू शकता क ... कृ पया फ
तुमचे शारी रक आिण मानिसक आरो य उ कृ

मी अशी कोणतीही साधने वापरत नाही

िवचारणार आहोत .

एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा

आहे

4

तुमचे शारी रक आिण मानिसक आरो य वाजवी आहे

तुमचे शारी रक आिण मानिसक आरो य चांगले आहे

8

िनवडू शकत नाही

तुमचे शारी रक आिण मानिसक आरो य खूप चांगले आहे
कृ पया

येक ओळीवर एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा .

Q28a

गे या 4 आठव

ांम ये तु हाला कती वारं वारतेने दु:खी कं वा िनराश वाटले?

Q28b

गे या 4 आठवडयांम ये सम या खूप वाढत आहेत आिण तु ही या सोडवू शकत नाही असे
तु हाला कती वारं वारतेने वाटले?

5

तुमचे शारी रक आिण मानिसक आरो य खराब आहे

1

कधीही नाही

3

कधीकधी

2
4
5
8

दु मळत:
अनेकदा

खूप वेळा

िनवडू शकत नाही

Q29
1
2
3
4

Q30
1
2
3
4
Q33

तुम यासाठी खालील िवधान कती मयादेपयत स य कं वा अस य आहे ?
माझी ये य पूत करणे हे मा यासाठी फार सोपे आहे . कृ पया फ
पूणपणे बरोबर

एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा

ब तांश स य

5

काहीसे अस य

7

पूणपणे अस य

6

काहीसे स य

स यही नाही, अस यही नाही

8

ब तांश अस य
िनवडू शकत नाही

सव गो ी ल ात घेऊन, आजकाल तु ही सवकष तुम या जीवनासोबत कती समाधानी आहात? कृ पया फ

एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा

पूणपणे समाधानी

5

वाजवीपणे असमाधानी

वाजवीपणे समाधानी

7

पूणपणे असमाधानी

खूप समाधानी

6

समाधानीही नाही असमाधानीही नाही
वैकि पक

8

खालील िवधानांशी तु ही कती सहमत कं वा असहमत आहात? कृ पया

खूप असमाधानी

िनवडू शकत नाही

येक ओळीवर एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा .

Q33a

लोक कामी येतील यासाठी लोकांसोबत मै ी वाढवणे यो य आहे.

Q33b

जे हा इतर
तुम यासाठी काहीतरी करतो, ते हा तु ही या
ला परतफे ड कर यास
जबाबदार असता ("परतफे ड" हणजे पैशां या व पात नाही; "परतफे ड" हणजे येथे पर पर
संबंध आहे, तु ही उपकार परत करा.)

1

ठामपणे सहमत

3

सहमतही नाही कं वा असहमतही नाही

2
4
5
8

सहमत

असहमत

ठामपणे असहमत

िनवडू शकत नाही

पुढील भाग हा तुम या सामािजक काया िवषयी आिण तु ही िविश लोकांसोबत असले या संपकािवषयी आहे .
Q34
Q34a

Q34b

Q35
1
2
3
4
Q36
1
2
3
4
5

जे हा तु ही तीन कं वा अिधक िम कं वा कु टुं बीय नसले या ओळखी या लोकांसोबत बाहेर जेवायला कं वा
वारं वारतेने अनुभव येतो ? कृ पया येक ओळीवर एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा .
कती वारं वारतेने अशा संगी एखादी

संभाषणाम ये वच व दाखवते?

कोणाजवळ कोण बसेल याला कती वारं वारतेने मह व दले जाते?

ंकसाठी जाता , तु हाला खालील ि थत चा कती

1

कधीही नाही

3

कधीकधी

2
4
5
8
0

दु मळत:
अनेकदा

खूप वेळा

िनवडू शकत नाही
ते लागू होत नाही

कृ पया तु ही यां यासोबत अिधक वारं वारतेने संपक ठे वता अशा तुमचे कु टुं ब सद य वगळू न तुमचे मूळ गांव कं वा उगमा या देशामधील
िवषयी िवचार करा .
तु ही या
सोबत कती वारं वारतेने संपक ठे वता, एकतर समोरासमोर , फोन, इं टरनेट कं वा इतर कोण याही सं ेषण साधना ारे ? ("तुमचे मूळ गांव कं वा
उगमा या देशामधील
" हणजे तुम या ज म ठकाणामधून आिण जेथे तु ही मोठे झालात तेथून येणारी
होय) कृ पया फ एका चौकटीवर बरोबरची
खूण करा
दररोज
आठव
आठव

ातून अनेकवेळा
ातून एकदा

5

मिह यातून एकदा

7

कमी वारं वारतेने

6

वषातून अनेकवेळा

मिह याला दोन कं वा तीन वेळा
8
कधीही नाही
कृ पया तु ही यां यासोबत अिधक वारं वारतेने संपक ठे वता अशा तुमचे कु टुं ब सद य वगळू न तुम या धा मक समुदायामधील
िवषयी िवचार करा . तु ही या
सोबत कती वारं वारतेने संपक ठे वता, एकतर समोरासमोर , फोन, इं टरनेट कं वा इतर कोण याही सं ेषण साधना ारे ? ("तुम या धा मक समुदायामधील
शी संपक करणे” हणजे स संग / कतन/सेवा/जकात/पूजा इ.) सार या धा मक कायासाठी या
सोबत एक भेट घेणे ) कृ पया फ चौकटीवर बरोबरची खूण
करा.
दररोज
आठव
आठव

ातून अनेकवेळा
ातून एकदा

मिह याला दोन कं वा तीन वेळा
मिह यातून एकदा

6

वषातून अनेकवेळा

8

कधीही नाही

7
95

कमी वारं वारतेने

मी कोण याही धा मक समुदायाशी संबंिधत नाही

BVQ_01.
1
2
BVQ_02

BVQ_03.
0

BVQ_04

BVQ_05
1
2
BVQ_06

जनसां यक य
“ ितवाद चे िलंग ”
तु ह …िलंग आहात का
पु ष
ी
“ ितवाद चे वय”
तुमचा ज म के हा झाला? (कृ पया, तुम या ज माचे वष िलहा (वषाकर ता चार अंकांचा उपयोग करा).
……………/………………/………………/…………………..
कृ पया तुमचे आतापयतचे िश ण समा व करा याम ये ाथिमक व मा यिमक शालेय, व ापीठ व मा यिमक िश णानंतर घेतलेले अ य िश ण व पूण वेळ
होकेशनल िश ण याचाह समावेश असेल, परं तु पु हा झालेले वष समा व क नका. जर तु ह अजूनह िश ण घेत असलात तर तु ह आतापयत पूण केलेली
वष िलहा.
तु ह कती वष(पूण-वेळसमतु य) औपचा रक िश ण घे तले आहे ?
कृ पया वष सं या टाका ……………………………………………………….
मी औपचा रक िश ण घेतलेले नाह
तु ह घेतलेले सवािधक उ च तर य िश ण कोणते आहे ? आ हाला आपण पूण केलेली सव च पदवी/वग याब ल जाणून यायचे आहे .
कृ पया ा केलेली सवात उ च शै
केले आहे .)

णक पदवी श दशः िलहा............ ( ा केली, याचा अथ ितसादक याने कोणता अंितम वग/शाळा/महा व ालय उ ीण

काम हणजे आ हाला हणायचे आहे क कमचार हणून , व-रोजगार क न कंवा तुम या वतः या कौटु ं बक यवसायाकर ता आठव यातून कमान एक
तास काम क न पैसे कमावणे . जर तु ह ता पुरता आजार/पॅरटल ली ह/सु या/संप इ याद ंमळ
ु े तु ह स या काम करत नसलात, तर कृ पया कामा या
सामा य प र थतीब ल िलहा.
तु ह स या वेतनाकर ता काम करत आहात का, तु ह आधी वेतनाकर ता काम केले आहे का, कंवा तु ह कधीह वेतनाकर ता काम केले नाह ?
कृ पया केवळ एकाच चौकट त बरोबरची खूण करा

मी स या पैसे कमाव यासाठ काम करतो/करते(कृ पया BVQ_06 बरोबर पुढे जा )
मी स या पैसे कमाव यासाठ काम करत नाह (कृ पया BVQ_07 बरोबर पुढे जा )

3

मी कधीह पैशासाठ काम करत नाह (कृ पया BVQ_14
बरोबर पुढे जा )

तु ह सरासर ओ हरटाईम सह सामा य आठव याला, ने हमी कती तास काम करता?(तु ह एकापे ा जा त िनयो यांकडे काम करत असलात कंवा
तु ह रोजगार व वयंरोजगार दो ह करत असलात तर तु ह काम करत असलेले एकूण तास मोजा)(तु ह "दररोज" असे वचा न यास गुणीले 7/6/5 क
शकता)
कृ पया ये थे िलहा.

सरासर , मी आठव याला ओ हरटाईम सह……………………… तास काम करतो.

BVQ_07

1
2
BVQ_08

BVQ_09

1

BVQ_10
BVQ_11

1

(तु ह एकापे ा जा त िनयो यांकडे काम करत असलात कंवा तु ह रोजगार व वयंरोजगार दो ह करत असलात तर, तुम या मुख नोकर चा संदभ
या. तु ह सेवािनवृ आहात कंवा स या काम करत नाह , तर यापूव या मुख नोकर चा संदभ या)
तु ह कमचार , वयंरोजगार कंवा तुम या कौटु ं बक यवसायाकर ता काम करता/करत होते का?

“कमचार ” चा अथ प कर यासाठ दे शानुसार विश श द जसे ‘वेतन कमचार ’ कंवा ‘वेतन कामगार’ चा उपयोग केला जाऊ शकतो. वयंरोजगार या
श दांम ये समा व आहे त ‘ लांसस’, ‘ वतं यावसाियक’ आ ण अ य यावसाियक जे वतःकर ता काम करतात.)
कृ पया केवळ एकाच चौकट त बरोबरची खूण करा.
कमचार

कमचा यांिशवाय वयं-कमचार

3
4

कमचा यांसह वयंरोजगार (कृ पया BVQ_08 बरोबर पुढे
जा )
तुम या वतः या कौटु ं बक यवसायाकर ता काम करता

तु हाला वतःला न मोजता,तुम याकडे कती कमचार आहे त/होते ?(केवळ यांनाच वचारा यांनी BVQ_07 म ये पयाय 3 िनवडला आहे )
कृ पया येथे िलहा.

……………………….. कमचार

तु ह अ य कमचा यांची दे खरे ख करता/केली आहे का?
दे खरे ख हणजे ल

ठे व याचे नेत ृ व काय आ ण इतरां या कामासाठ जबाबदार असणे होय)

कृ पया केवळ एकाच चौकट त बरोबरची खूण करा
हो (कृ पया BVQ_10 बरोबर पुढे जा )

तु ह कती कमचा यांची दे खरे ख करता/केली आहे ?

2

कृ पया येथे िलहा.
……………………….. कमचार .

नाह

तु ह नफा िमळ वणा या संघटनेकर ता काम करता/केले आहे क नफा न िमळ वणा या?

(TN: आव यक अस यास, तुम या दे शातील विश उदाहरणे दे ऊन नफा िमळ वणा या नफा न िमळ वणा या संघटनांब ल अथ प करा.)
कृ पया केवळ एकाच चौकट त बरोबरची खूण करा.

मी नफा िमळवीणा या संघटनेकर ता काम करतो/केले आहे

2

मी नफा न िमळवीणा या संघटनेकर ता काम करतो/केले आहे

BVQ_12

1

BVQ_13a
BVQ_13b
BVQ_13c
BVQ_14

1
2
3
4
5

BVQ_15

तु ह सरकार िनयो

यासाठ काम करता/करत होते क खाजगी?

(TN: आव यक अस यास, तुम या दे शातील विश उदाहरणे दे ऊन सरकार व खाजगी िनयो
कृ पया केवळ एकाच चौकट त बरोबरची खूण करा.
सरकार िनयो ा

यांचा अथ प करा.)

2

तुमचा पेशा काय आहे /होता – हणजे ., तुम या मु य नोकर चे नाव कंवा उपाधी काय आहे /होती ? (कृ पया येथे िलहा व श य तेवढे प वणन करा.)
माझा पेशा ……………………….. काय आहे /होता

तुम या मु य नोकर म ये, अनेकदा तु ह कोण या कारचे काय करता/केले आहे (कृ पया ये थे िलहा व श य तेवढे प वणन करा).
कृ पया येथे िलहा ………………………………………

तु ह या सं थेत/संघटनेत काम करता/करत होते तेथे काय तयार केले जाते /काय केले जाते /जात होते - हणजे तुम या कामा या ठकाणी कशाचे
उ पादन/काय केले जाते ?कृ पया येथे िलहा व श य तेवढे प वणन करा.)
कृ पया येथे िलहा………………………………………
खालीलपैक काय तुम या स

थतीचे यो य वणन करते ?

जर तु ह ता पुरता आजार/पॅरटल ली ह/सु या/संप इ याद ंमळ
ु े तु ह स या काम करत नसलात, तर कृ पया कामा या सामा य प र थतीब ल िलहा.
कृ पया केवळ एकाच चौकट त बरोबरची खूण करा.
वेतनासह कामाम ये (कमचार
यवसायाकर ता काम करता)

हणून, वयंरोजगार , कंवा तुम या वतः या कौटु ं बक

बेरोजगार आहे व नोकर शोधत आहे

िश ण घेत आहे (िनयो या ारे याकर ता वेतन दले जात नाह ),शाळे म ये असो/ व ाथ
असो/सुट वर असलेला व ाथ सु ा
अ टस कंवा िश ण घेणारा

6
7
9

2

Q37

BVQ_16

1
2
BVQ_17

सेवािनवृ

घरकाम करणे, घराची, मुलांची व इतर लोकांची दे खरे ख करणे
अ य

कायम व पी आजार असलेला कंवा पंगू

तुमचा कोणी जोड दार(पती/प ी) कंवा थायी सोबती आहे का, अस यास तु ह एकाच घरात राहता का

(TN: “ थायी ,सोबती” चा अथ प कर यासाठ दे शानुसार विश श द जसे 'सामा य विधनुसार जोड दार' अशा श दांचा उपयोग करता ये ईल.)
कृ पया केवळ एकाच चौकट त बरोबरची खूण करा.

1

खाजगी िनयो ा

हो, मला जोड दार/सोबती आहे /होता(होती) व आ ह एकाच घरात रहात आहे /होतो(कृ पया
BVQ_16 बरोबर पुढे जा )
हो, मला जोड दार/सोबती आहे , परं तु आ ह एका घरात रहात नाह . (कृ पया BVQ_16
बरोबर पुढे जा )
उ रदाता क रता सूचना :
जर BVQ_15 म ये उ रदाता ने 1 कवा 2 पयाय िनवडला असेल तर कृ पया
तुमचा जोडीदार कं वा पती कं वा प ीने ा के ले या सव
_______________________

3

नाह ,मला जोड दार/सोबती (कृ पया BVQ_22 बरोबर पुढे जा
)

Q37 वचारा आ ण न तर BVQ_16 सोबत पुढे सु ठे वा

िश णाची पातळी काय आहे ?

काम हणजे आ हाला हणायचे आहे क कमचार हणून , व-रोजगार क न कंवा तुम या वतः या कौटु ं बक यवसायाकर ता आठव यातून कमान एक
तास काम क न पैसे कमावणे . जर तु ह ता पुरता आजार/पॅरटल ली ह/सु या/संप इ याद ंमळ
ु े तु ह स या काम करत नसलात, तर कृ पया कामा या
सामा य प र थतीब ल िलहा.
तुमचा जोड दार/सोबती स या वेतनाकर ता काम करत आहे का, तो/ती पूव वेतनाकर ता काम करत होते का, कंवा तो/ती कधीह वेतनाकर ता काम करत
न हते ?
कृ पया केवळ एकाच चौकट त बरोबरची खूण करा..

तो/ती स या पैसे कमाव यासाठ काम करतो/करते(कृ पया BVQ_17 बरोबर पुढे जा)

तो/ती स या पैसे कमाव यासाठ काम करत नाह परं तु तो/ती पूव पैसे कमाव यासाठ
काम करत होते (कृ पया BVQ_18 बरोबर पुढे जा)

3

तो/ती कधीह पैसे कमाव यासाठ काम करत न हता/न हती
(कृ पया BVQ_21 बरोबर पुढे जा)

तुमचा जोड दार/सोबती सरासर ओ हरटाईम सह सामा य आठव याला, ने हमी कती तास काम करतो/करते ?(तो/ती एकापे ा जा त िनयो यांकडे काम
करत अस यास कंवा तो/ती रोजगार व वयंरोजगार दो ह करत अस यास तो/ती काम करत असलेले एकूण तास मोजा)( "दररोज" असे वचा न यास
गुणीले 7/6/5 क शकता)
कृ पया ये थे िलहा.

सरासर ,तो/ती आठव याला ……………………… तास काम करतो/करते, ओ हरटाईम समा व .

BVQ_18

1
2

BVQ_19

1
2

BVQ_20a

BVQ_20b

तो/ती एकापे ा जा त िनयो यांकडे काम करत असेल कंवा तो/ती रोजगार व वयंरोजगार दो ह करत अस यास, या या/ती या मुख नोकर चा संदभ
या. तो/ती सेवािनवृ अस यास कंवा स या काम करत नस यास, या या/ती या यापूव या मुख नोकर चा संदभ या
तुमचा/तुमची जोड दार/सोबती कमचार , वयंरोजगार कंवा तुम या कौटु ं बक यवसायाकर ता काम करतात/करत होते का?

(TN: “कमचार ” चा अथ प कर यासाठ दे शानुसार विश श द जसे ‘वे तन कमचार ’ कंवा ‘वेतन कामगार’ चा उपयोग केला जाऊ शकतो. )
कृ पया केवळ एकाच चौकट त बरोबरची खूण करा.
कमचार

वयंरोजगार कमचा यांिशवाय

तुमचा/तुमची जोड दार/सोबती इतरांवर दे खरे ख करतो/केली आहे का?
(TN: दे खरे ख हणजे ल

3
4

वयंरोजगार कमचा यांसह

तुम या वतः या कौटु ं बक यवसायाकर ता काम करता

ठे व याचे ने त ृ व काय आ ण इतरां या कामासाठ जबाबदार असणे होय.)

कृ पया केवळ एकाच चौकट त बरोबरची खूण करा.

हो
नाह
तुमचा/तुमची जोड दार/सोबती चा पेशा काय आहे /होता – हणजे , या या/ती या मु य नोकर चे नाव कंवा उपाधी काय आहे /होती ? (कृ पया येथे िलहा व
श य तेवढे प वणन करा.)
याचा/तीचा पेशा आहे /होता…………………………

या या/ती या मु य नोकर म ये, अनेकदा याने /तीने कोण या कारचे काय करतो/करते /केले आहे (कृ पया येथे िलहा व श य तेवढे प वणन करा).

कृ पया येथे िलहा ………………………………………

BVQ_20c

तो/ती काम करत असलेली सं था/फम मु य वे कशाचे काम करते - हणजे च तो/ती करत असले या कामा या ठकाण या िनम ती/काय यांचे कार कोणते ?
(कृ पया िलहा आ ण श य तेवढे प ीकरण ा.)

BVQ_21

खालीलपैक काय तुम या जोड दाराची/भागीदाराची स याची थती उ म वणन क शकते ? तो/ती स या ता पुरता आजार/घेतलेली सु ट /सु ट /संप
इ याद ंमळ
ु े कामावर जात नस यास, कृ पया याची/तीची कामाची ने हमीची थती दशवा.

1
2
3
4
5

BVQ_22

1
2

BVQ_23
0
1
2
3
4
5

BVQ_24
1
2
3
4

कृ पया येथे िलहा ………………………………………
कृ पया केवळ एकाच चौकट त बरोबरची खूण करा.

पगार कामाम ये (कमचार , वयं-रोजगार, कंवा या या/ती या कौटु ं बीक
यवसायासाठ काम करत आहे )

6

िश णासाठ काम कर त आहे (िनयो ा पैसे दे त नाह ), शाळे त आहे / व ाथ आहे कंवा
सु ट असली त रह िशकतच आहे

9

बेरोजगार आ ण नोकर या शोधात
िशकाऊ उमेदवार कंवा िश णाथ

7

सेवािनवृ

घरगुती कामे करत आहे , मुले कंवा इतर कौटु ं बीक
सद यांनंतर कामाकडे बघते
इतर

कायम व पी आजार कंवा अपंग

तु ह स या कंवा आधी े ड युिनयन कंवा यासार या सं थांचे सद य आहे कंवा होता का? हो अस यास, स या क आधी ?
(TN: संघटना सद य व ह सं ा समज यासाठ दे शानूसार असले या सं ांचा वापर क शकता .)
कृ पया केवळ एकाच चौकट त बरोबरची खूण करा.
हो, स या

हो, परं तु स या नाह , आधी

3

नाह , किधह नाह

6

मु लीम

तु ह वशी धमाम ये येता का, अस यास कोण या ?
कृ पया केवळ एकाच चौकट त बरोबरची खूण करा.
धम नाह

कॅथोलीक

ोटे ट ट

7

ऑथ डॉ स
इतर

जेवीश

न

ल नकाय, अं य

हं द ू
इतर आशीया धम

5

वषाम ये काह वेळेला

10
या या यितर

तु ह कतीवेळा धाम क वधी करता?

कृ पया केवळ एकाच चौकट त बरोबरची खूण करा.
आठव याम ये काह वेळेला कंवा बहुतेक वेळा
आठव याम ये एकदा

म ह याम ये 2 कंवा 3 वेळा
म ह याम ये एकदा

बौ

9

8

6
7
8

इतर धम

वषाम ये एकदा

एका वषाम ये नेहमीपे ा सु ा कमी
किधह नाह

BVQ_25
10
9
8
7
6

BVQ_26

1
2
0
BVQ_27

1
2
3
4
BVQ_28
1
2
3
4

5

6

BVQ_29
BVQ_29a
BVQ_30
BVQ_31
BVQ_32

आप या समाजाम ये, काह गट आहे त यापैक काह उ च असतात तर काह किन असतात. खाली उ च पासून किन पयत जाणार
वतःला याम ये कोठे ठे वाल ?
कृ पया केवळ एकाच चौकट त बरोबरची खूण करा.

केल आहे . तु ह

उ च

5
4
3
2
1
किन
आजकाल काह लोक एक कंवा इतर कारणांमुळे मतदान करत नाह त. आपण ए ल-मे म ये आयो जत 2014 या लोकसभा िनवडणुक त मतदान केले होते
का? कृ पया एक पयाय िनवडा
कृ पया केवळ एकाच चौकट त बरोबरची खूण करा.

हो, मी मतदान केले होते. (कृ पया BVQ_27 सोबत चालू ठे वा)

नाह , मी मतदान केले न हते. (कृ पया BVQ_28 सोबत चालू ठे वा)

मी मागील मतदानाम ये मतदान कर यास पा न हतो. (कृ पया BVQ_28 सोबत चालू ठे वा)

[ए ल-मे म ये आयो जत 2014 या लोकसभा िनवडणुक चा पु हा वचार के यास]. आपण कोण या प ाला मत दले होते ? कृ पया एक पयाय िनवडा.
कृ पया केवळ एकाच चौकट त बरोबरची खूण करा.
कॉं ेस +

5

भाजप +

6

डावा प /क युिन ट प

0

तीसरा प

वभागीय प

इतर …………………. (वणन करा)
सांगु शकत नाह

पुढ ल
हा तीसादक याची वांशीक पा भुमी ल ात ये यासाठ कंवा तो कोण या कार या वंशाम ये कंवा समाजाम ये येतो हे जाण यासाठ
दे शानूसार ठरावीक संक पनांवर आधार त आहे .
तु ह खालीलपैक कोण या गटाम ये कंवा गटांम ये वतःला गृह त धरता ते दशवा?
कृ पया केवळ एकाच चौकट त बरोबरची खूण करा.
हं द:ू एससी (अनुसिू चत जाती/दलीत)

7

मु लीम: इतर

हं द:ू एसट ( अनुसिू चत जमाती)

8

हं द:ू उ च वग य हं द ू

10

िशख: सामा य

0

इतर-कृ पया प करा

हं द:ू ओबीसी (इतर मागासवग य )

9

मु लीम: िशया

11

मु लीम: सु नी

न: सामा य
न: इतर

िशख: दलीत

<TN: या वयाचा वापर मुले व
लहान बाळ यां या सं ये चे वग करण कर यासाठ वापर करावा - [शाळे चे वय] चौकोनी कंसाम ये –हे तुम या दे शामधील
बंधनकारक िश णा या वयानूसार काढावे . भारताम ये ाथमीक िश ण बंधनकारक िश णाचे वय 5 वष इतके आहे . हणुन , 5 ते 17 या वयातील मुलांना
मुले संबोधावे , तर 4 वषाखालील मुलांना बाळ असे समजावे .
तुम यासह - तुम या घराम ये मुलांसह त कती य

रहातात?

कृ पया येथे िलहा ………………………………………
तुम या घराम ये कती ौढ य

रहातात? (18 कंवा यापे ा मोठे )

कृ पया येथे िलहा ………………………………………

5 ते 17 वषादर यानची कती मुले तुम या घराम ये रहातात ?
कृ पया येथे िलहा ………………………………………

तुम या घराम ये 4 वषापयतची कती लहान मुले रहातात ?
कृ पया येथे िलहा ………………………………………

कर आ ण इतर कपातीपूव ,तुमचे एकूण मासीक उ प न सरासर कती होते ??
(TN: ितसादक याना दे शानूसार कपातीची आठवण हो यासाठ

प ीकरणा मक ट पा दे ऊ शकतो.)

कृ पया येथे िलहा ………………………………………( पये ) (तु ह एकाच घराम ये रहात अस यास (कृ पया BVQ_34 सोबत चालू ठे वा)

BVQ_33

कर आ ण इतर कपातीपूव , तुम या घराचे एकूण मासीक उ प न सरासर कती होते ? (TN: ितसादक याना दे शानूसार कपातीची आठवण हो यासाठ
प ीकरणा मक ट पा दे ऊ शकतो.)

Q31

तुम या घरगुती एकू ण उ प ाचा िवचार करता , याम ये योगदान देणा या सव सद यां या उ प ाचे ोत समािव क न, तुम या कु टुं बाला तुम या सामा य
आव यक खच भागवणे कती सोपे कं वा अवघड आहे ? कृ पया फ एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा

1
2
3

BVQ_34
1
2
3

BVQ_35

BVQ_36

BVQ_37
1
2
3

Q32
1
2

कृ पया येथे िलहा ………………………………………( पये )

खूप अवघड
वाजवीपणे अवघड
सोपेही नाही अवघडही नाही

तुमची स याची कायदे शीर वैवा हक
वैवाहीक

थती काय आहे ? (कृ पया एक पयाय िनवडा)

नागरी भागीदारी

जोडीदारापासून/नागरी भागीदारापासून िवभ झालेले आहे (परं तु अजुनपयत कायदे शीर
वैवाह क/अजुनपयत कायदे शीर नागर भागीदार म ये आहे )
तुम या व डलांचा कोण या दे शाम ये ज म झाला होता?

4
5
8

वाजवीपणे सोपे
खूप सोपे
िनवडू शकत नाही

4

जोडीदारापासून घट फोट घेतला आहे/मा या नागरी
भागीदारापासून कायदेशीर र या िवभ झालेले

6

मी किधही वैवाहीक न हते/नागरी भागीदारीम ये न हते

5

िवधवा / मा या पतीचा मृ यु झाला आहे

<TN: “दे श” इथे केवळ रा ाचा संदभ दे तो, उप-रा ीय दे श िकंवा भाग न े त. जर विडलांचा ज
कृपया ा दे शाची वतमान सं ा िलहा िजथे ते ज
थान थत आहे .>

दे श आता पूव

ा नावाने अ

ात नसे ल तर,

मा या व डलांचा ज म.................. येथे झाला

तुम या आईचा कोण या दे शाम ये ज म झाला होता?

<TN: “दे श” इथे केवळ रा ाचा संदभ दे तो, उप-रा ीय दे श िकंवा भाग न े त. जर आईचा ज
ा दे शाची वतमान सं ा िलहा िजथे ते ज
थान थत आहे .>

दे श आता पूव

ा नावाने अ

ात नसेल तर, कृपया

मा या आईचा ज म.................. येथे झाला

तु ह जथे राहता या ठकाणाचे वणन तु ह कसे कराल (कृ पया एक पयाय िनवडा)

एक मोठे शहर
मो या शहराचे उपनगर कंवा बाहे र ल भाग
एक लहान शहर

4
5

एक भाषा
दोन भाषा

3
4

एक खेडेगाव
गावातील शेत कंवा घर

तु ही घरी बोलता ती भाषा (भाषांसह), तु ही चांगले संभ ाषण कर यासाठी कती भाषांम ये चांग या कारे बोलू शकता? भारतीय संदभा म ये, सार या भाषां या
ादेिशक र या िभ आवृ या वेग या गण या जाऊ नयेत पण या एकच भाषा हणून यांची गणना के ली जावी . कृ पया फ एका चौकटीवर बरोबरची खूण करा
तीन भाषा
चार कं वा अिधक भाषा

