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ડીપી િ કર્િપ્ટંગ માટે એમ્બસે પર્ ો રી 
 
Key 
Bq1 વગેરે- ચ ૂટંણી પછી મખુ્ય BESમા ંસામેલ કરવાની દરખા ત હઠેળની વ તઓુ 

Q1 વગેરે – 1997મા ંએથિનક લઘમુતી સરવેમા ંસામેલ કરવામા ંઆવેલી વ તઓુ 

L1 વગેરે- સામાિજક સમન્વય િવશે 2009ના િલવરહુ મ સરવેમા ંસામેલ કરવામા ંઆવેલી વ તઓુ (હાલમા ં
િફ ડમા ંહોય) 

પર્ેજ હોમ – નવી વ તઓુ માટે લબેલ 

ઇડીએસ - એથિનક ડાઇવિસર્ટી સરવે (કેનેડા) 

[text] - ટેક્ ટ માતર્ કર્ીન પર દેખાય 
 

Section 1: Classification – Part 1 
 
[text] ASK ALL 
 

શ આતમા ંહુ ંતમન ેતમારા િવશ ેઅન ેતમારા બેકગર્ાઉન્ડ િવશ ેતમન ેકેટલાક સવાલ પછૂીશ. 
 
 
[bq98] ASK ALL 
  

ઇન્ટર ય ૂલનેાર અવલોકન કરીને રેકોડર્ કરશેઃ ઉ રદાતાની જાિત 
1 પરુુષ 
2  ી 
NO DK NO REF 

 
[bq99]  ASK ALL 
  

છે લા જન્મિદને તમારી ઉમર શુ ંહત?ુ 
ઇન્ટર ય ૂલનેારઃ વષર્મા ંઉમર દાખલ કરો 
97+ માટે, કોડ 97 
રેન્જઃ 18... 97 
NO DK NO REF 

 
[bq100] ASK ALL 
 

 કાડર્ P1 
  

 શુ ંહુ ંચકાસણી કરી શકંુ કે તમને હાલમા ંશુ ંલાગ ુપડે છે? 
 મહરેબાની કરીને તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી મળેવો- કાડર્ 1 
 1 પિરણીત 

2 પાટર્નરની સાથ ેરહ ેછે  
3 અલગ થયા છે (પરણ્યા પછી)  
4 ટાછેડા લીધા 
5 િવધરુ 

UK Data Archive Study Number 6970 - British Election Study Ethnic Minority Survey, 2010
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6 િસંગલ (કદી પરણ્યા નથી) 
ડીકે સદંભર્ 

 
[bq108a] ASK ALL 
 

તમારા ઘરમા ંકેટલા લોકો છે? તેમા ંપખુ્તવયના તેમજ બાળકોની સખં્યા જણાવો. 
રેન્જઃ 1 ... 97 
ડીકે સદંભર્ 

 

[bq108b] IF MORE THAN ONE AT [bq108a] 
  

 તેમાથંી કેટલાની ઉમર 18 વષર્થી ઓછી છે? 
 

 રેન્જઃ 0 ... 97 
 ડીકે સદંભર્ 
 

 DP ચકેઃ bq108bનો જવાબ bq108aના જવાબથી વધ ુન હોઇ શકે. 
 
 
 
[bq58]  ASK ALL 
 

હવે હુ ંતમને તમારા એથિનક બકેગર્ાઉન્ડ અન ેરા ટર્ીય ઓળખ િવશ ેકેટલાક સવાલ પછૂીશ 
 

સૌથી પહલેા તો તમે આ કાડર્ જોઇને જણાવી શકશો કે તમારા એથિનક પૂને કોણ ે ઠ રીત ેરજૂ 
કરે છે? 
 

કૃપા કરીને આ કાડર્માથી તમારો જવાબ આપો – કાડર્ 2 
 

તે 
1. તે – િબર્ટીશ  
2. તે – આયિરશ  
3. તે – િજપ્સી અથવા આયિરશ પર્વાસી  
4. અન્ય કોઇ તે બકેગર્ાઉન્ડ  
 

િમ  

5. િમ  તે અન ેઅ તે કેિરિબયન 
6. િમ  તે અન ેઅ તે આિફર્કન  
7. િમ  તે અન ેએિશયન  
8. અન્ય કોઇ િમ  બેકગર્ાઉન્ડ  
 

એિશયન  
9. એિશયન અથવા એિશયન િબર્ટીશ - ભારતીય 
10. એિશયન અથવા એિશયન િબર્ટીશ – પાિક તાની  
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11. એિશયન અથવા એિશયન િબર્ટીશ – બાગં્લાદેશી  
12. અન્ય કોઇ એિશયન/એિશયન િબર્ટીશ બકેગર્ાઉન્ડ  
 

અ તે 
13. અ તે અથવા અ તે િબર્ટીશ - કેિરિબયન 
14. અ તે અથવા અ તે િબર્ટીશ – આિફર્કન  
15. અન્ય કોઇ અ તે/અ ેત િબર્ટીશ બકેગર્ાઉન્ડ  
 

16. ચાઇનીઝ  
 

17. અન્ય કોઇ એથિનક પૂ  
ડીકે સદંભર્ 
 

પિરણીત છે કે પાટર્નર સાથ ેરહ ેછે તે પછુો [bq100 = 1 or 2] 
 

અને ત ેકાડર્ પર જ જોઇને તમે જણાવી શકો કે તમેાથંી કઇ િ થિત તમારા (ટેક્ ટિફલઃ પિત, પત્ની 
કે પાટર્નરના) એથિનક પૂ ે ઠ રીતે રજૂ કરે છે? 
 

કાડર્ બતાવો – કાડર્ 2 – િસંગલ કોડ 
 

તે 
1. તે – િબર્ટીશ  
2. તે- આયિરશ  
3. તે – િજપ્સી અથવા આયિરશ પર્વાસી  
4. અન્ય કોઇ તે બકેગર્ાઉન્ડ  
 

િમ   
5. િમ  તે અન ેઅ તે કેિરિબયન  
6. િમ  તે અન ેઅ તે આિફર્કન  
7. િમ  તે અન ેએિશયન  
8. અન્ય કોઇ િમ  બેકગર્ાઉન્ડ  
 

એિશયન  
9. એિશયન અથવા એિશયન િબર્ટીશ – ભારતીય  
10. એિશયન અથવા એિશયન િબર્ટીશ – પાિક તાની  
11. એિશયન અથવા એિશયન િબર્ટીશ – બાગં્લાદેશી  
12. અન્ય કોઇ એિશયન/એિશયન િબર્ટીશ બકેગર્ાઉન્ડ  
 

અ તે  
13. અ તે અથવા અ તે િબર્ટીશ – કેિરબીયન  
14. અ તે અથવા અ તે િબર્ટીશ – આિફર્કન  
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15. અન્ય કોઇ અ તે/અ ેત િબર્ટીશ બકેગર્ાઉન્ડ  
 

16. ચાઇનીઝ 
 

17. અન્ય કોઇ એથિનક પૂ  
ડીકે સદંભર્ 
 
 
 

[Natid]  ASK ALL 
 

 તમારી રા ટર્ીય ઓળખ તરીકે શાની ગણના કરો છો? કૃપા કરીને આ કાડર્ – કાડર્ 3માથંી તમારો 
જવાબ પસદં કરો. તમ ેશક્ય એટલા ઓછા લાગ ુપાડી શકો છો. 

  

1. ઇંગ્લીશ  
2. કોિટશ 
3. વે સ 
4. આયિરશ 
5. િબર્ટીશ 
6. અન્ય (લખો)  
7. (તેમાથંી કોઇ નહીં) – વચે્છાથી થયલેુ ં
ડીકે સદંભર્ 

 

[Natid2] ASK OR COMPUTE FROM NATID IF ONLY ONE ANSWER 
 

અને તમારે પસદંગી કરવાની હોય તો તમ ેતમારા િવશ ે  િવચારો છો તને ે ે ઠ રીતે કેમ રજૂ 
કરાશ?ે 
 

 DP ન ધ – નેટઆઇડીમાથંી જવાબન ેઢાકંી દો  
 

1. ઇંિગ્લશ  
2. કોિટશ  
3. વે સ 
4. આયિરશ  
5. િબર્ટીશ 
6. [ANSWER FROM NATID CODE 6] 
 

ડીકે સદંભર્ 
 

[bq105a] ASK ALL 
 

તમ ેતમારી જાતને કોઇ ચોક્કસ ધમર્ના પાલનકતાર્ માનો છો? 
 

1. હા  
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2. ના  
ડીકે સદંભર્ 

 

[bq105b] IF ‘yes’ at [bq105a] 

  
  

 કયો? 
 આ કાડર્માથંી જવાબ આપો - કાડર્ 4  

1. િખર્ તી 
2. યહુદી 
3. િહંદુ 
4. મુ લીમ 
5. શીખ 
6. બૌધ 
7. અન્ય (લખો)  

 

ડીકે સદંભર્ 
 

 
 

[bq105b_c] If Christian [bq105a=1] 
 

 તમે કઇ િખર્ તી પરંપરાનુ ંપાલન કરો છો? 
 

એંગ્લીકન 
બાિપ્ટ ટ 
કેથોિલક 
મેથોિડ ટ 
પેન્ટેકો ટલ 
ઓથ ડોક્સ 
અન્ય (લખો)  
કોઇ ચોક્કસ નહીં 
 

ડીકે સદંભર્ 
 
  
 

[bq105b_m] If Christian [bq105a=4] 
 
 

તમ ેકઇ મુ લીમ પરંપરાનુ ંપાલન કરો છો? 
 

સુ ી (હનાફી, દેવબદંી, બરેલવી)  
િશયા (ટ્વે વસર્, િસિવયરનસર્, ઇ માઇલી, વોહરા)  
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સફુી 
ખાિરજાઇટઃ ઇબાદી 
અહમદી 
આમાથંી કોઇ નહીં 
અન્ય (લખો)  

 

 ડીકે સદંભર્ 
 

 

[bq105c] IF ‘yes’ at [bq105a] 
 

તમારા માટે તમારો ધમર્ કેટલો મહત્વનો છે? 
આ કાડર્માથંી તમારા જવાબ આપો- કાડર્ 5 
 

1. અત્યતં મહત્વપણૂર્  
2. ઘણો મહત્વપણૂર્  
3.  કેટલાક અંશે મહત્વપણૂર્ 
3. બહ ુમહત્વપણૂર્ નહીં  
4. િબલકુલ મહત્વપણૂર્ નહીં 0 

 ડીકે સદંભર્ 
 

[EDS_BK1] IF ‘yes’ at [bq105a] 
 

છે લા 12 મિહનામા ંતમે કેટલી ધાિમર્ક પર્વિૃ મા ંભાગ લીધો છે અથવા ધાિમર્ક સેવામા ંભાગ 
લીધો કે લગ્ન અથવા અંિતમિવધી િસવાયની પર્વિૃ મા ંઅન્ય લોકો સાથે બઠેક કરી?   
 

તમારો જવાબ આ કાડર્માથંી મેળવો – કાડર્ 6  
 

1. િદવસમા ંઓછામા ંઓછા એક વખત  
2. સપ્તાહમા ંઓછામા ંઓછા એક વખત 
3. મિહનામા ંઓછામા ંઓછા એક વખત  
4. ક્યારેક (પરંત ુમિહનામા ંએક વખત કરતા ઓ )ં  
5. માતર્ તહવેારો પર  
6. િબલકુલ નહીં 
 

ડીકે સદંભર્  
 

[EDS_BK2]  IF ‘yes’ at [bq105a] 
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છે લા 12 મિહનામા ંતમે તમારી જાતે કેટલી વખત ધાિમર્ક પર્વિૃત કરી? તેમા ંપર્ાથર્ના, ધ્યાન 
અને અન્ય પજૂાના વ પનો સમાવેશ થાય છે  તમારા ઘરે અથવા અન્ય થળે કરવામા ંઆવી 
હોય. 
 
તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી મળેવો – કાડર્ 7  
 
 

1. િદવસમા ંપાચં વખત  
2. િદવસમા ંઓછામા ંઓછા એક વખત 
3. સપ્તાહમા ંઓછામા ંઓછા એક વખત 
4. મિહનામા ંઓછામા ંઓછા એક વખત 
5. માતર્ તહવેારો પર 
6. િબલકુલ નહીં 
 
DK  REF 
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Section 2: Outcomes (mainly from common core) 

 
 

[text]  ASK ALL 
 

હવે રાજકારણ અને મતદાન િવશે કેટલાક સવાલ. 
 
[bq8aX] ASK ALL  
સામાન્ય રીત ેવાત કરીએ તો તમ ેતમારી જાતને લબેર, િઢચુ ત, ઉદારવાદી ડેમોકેર્ટ ( કોિટશ 
નેશનલ/પ્લેઇડ િસમરુ) અથવા શુ ંમાનો છો? 

 

0 કોઇ નહીં/ના 
1 લબેર 
2 િઢચુ ત 
3 ઉદારવાદી ડેમોકેર્ટ્સ 
4 કોિટશ નેશનલ પાટ  (SNP) 
5 પ્લઇેડ િસમરુ  
6 ગર્ીન પાટ   
7 યનુાઇટેડ િકંગડમ ઇન્ડીપેન્ડન્સ પાટ  (UKIP) 
8 િબર્િટશ નશેનલ પાટ  (BNP) 
9 બીજુ ંકશકુ– તે શુ ંછે તે લખો (લખો) 
ડીકે સદંભર્ 

 

[bq8bX] IF ‘none/no’, DK OR REFUSAL AT [bq8aX=1, DK or REF] 
  

તમ ેતમારી જાતને અન્ય કોઇ પક્ષ કરતા આ પૈકી કોઇ પક્ષની વધ ુનજીક માનો છો?  
 

1 હા 
2 ના 
 

ડીકે સદંભર્ 
 

[bq8cX] IF ‘yes’ AT [Bq8bX=1] 
  

 તે પક્ષ કયો છે? 
 

0 કોઇ નહીં/ના 
1 લબેર 
2 િઢચુ ત 
3 ઉદારવાદી ડેમોકેર્ટ્સ 
4 કોિટશ નેશનલ પાટ  (SNP) 
5 પ્લઇેડ િસમરુ  
6 ગર્ીન પાટ   
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7 યનુાઇટેડ િકંગડમ ઇન્ડીપેન્ડન્સ પાટ  (UKIP) 
8 િબર્િટશ નશેનલ પાટ  (BNP)  
9 બીજુ ંકશકુ– તે શુ ંછે તે લખો (લખો) 
 

ડીકે સદંભર્ 
 

[bq9] IF PARTY GIVEN AT [Bq8ax] OR AT [Bq8cX] (=1-9 at either question) 
  

તમ ેપોતાની જાતન ેખબુ મજબતુ (પાટ ), ઘણા અંશે મજબતુ અથવા બહુ મજબતુ ન હોય તવેા 
ગણશો? 
1 ઘણા મજબતૂ 
2 સારા એવા મજબતુ 
3 બહુ મજબતુ નહીં 
ડીકે સદંભર્ 

  
 [bq10] ASK ALL 
  

આ વષેર્ 6 મેના રોજ યોજાયલેી સામાન્ય ચ ૂટંણીમા ંતમ ેકેટલો રસ ધરાવતા હતા.... 
 

વાચંો 
 

1 અત્યતં રસ ધરાવતા હતા, 
2 અમકુ અંશે રસ હતો, 
3 બહુ રસ ન હતો, 
4 કે િબલકુલ રસ ન હતો? 
ડીકે સદંભર્ 

 
[bq11] ASK ALL 
 

તમ ેજાણો છો ત્યા ંસધુી તમારંુ નામ મતદાર રિજ ટરમા,ં  મતદાનનો અિધકાર ધરાવતા 
લોકોની સ ાવાર યાદી છે, તેમા ંઆ સરનામે કે બીજા કોઇ સરનામે છે? 
મ ટીકોડ  
 (DP નોટ: કોડ 1 અને 2ને મ ટીકોડ કરી શકાય) 
 

1 હા – જ્યા ંરહો છો  
2 હા- બીજા સરનામે  
3 ના  
ડીકે સદંભર્ 

 
[Wherreg] IF REGISTERED AT ANOTHER ADDRESS [BQ11 = 2] 

 

બીજા કયા સરનામ ેતમારંુ નામ મતદાર રિજ ટરમા ંઆવેલુ ંછે? 
સરનામાની િવગત/એિરયા/પો ટકોડ જણાવો 
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ઓપન એન્ડેડ 
ડીકે સદંભર્ 

 
 

[Elecform] IF REGISTERED TO VOTE [BQ11 = 1 OR 2] 
 

તમે જાત ેફોમર્ ભયુર્ં હત ુ ંકે તમારા વતી અન્ય કોઇએ ફોમર્ ભયુર્ં હત ુ?ં  
 

ફોમર્ કેવુ ંલાગતુ ંહત ુ ંતેનુ ંઉદાહરણ અહીં આપેલુ ંછે  
 

ઇન્ટર ય ૂલનેાર યિક્ત રિજ ટેર્શન ફોમર્ દશાર્વશ ે 
 

1. હા – મારી જાત ેભયુર્ં  
2. ના – બીજી કોઇ યિક્તએ મારા વતી ભયુર્  
3. રિજ ટેર્શન ફોમર્ િવશે જાણકારી ન હતી.  

 ડીકે સદંભર્ 
 

[Whoform] IF SOMEONE ELSE FILLED IN FORM [ELECFORM = 2] 
 

તમારા વતી ફોમર્ ભરનાર કોણ હત ુ?ં 
 

1. માતા-િપતા અથવા વાલી 
2. પિત/પત્ની/પાટર્નર 
3. પતુર્ી/પતુર્ 
4. અન્ય વજન 
5. થાિનક સમદુાય સગંઠનમાથંી કોઇ  
6. રાજકીય પક્ષમાથંી કોઇ 
7. તમારી સાથ ેસબંિંધત ન હોય તવેુ ંકોઇ 

 ડીકે સદંભર્ 
 

[Langform] ASK IF FILLED IN FORM THEMSELVES [ELECFORM = 1] 
 

તમારંુ ફોમર્ અંગેર્જીમા ંકે અન્ય કોઇ ભાષામા ંભરવામા ંઆ યુ ંહત ુ?ં 
 

1. અંગેર્જીમા ં
2. અન્ય ભાષામા ં

 ડીકે સદંભર્ 
 

[Q160] IF NAME IS NOT ON ELECTORAL REGISTER [BQ11 = 3] 
 

તમે મતદાન રિજ ટર પર નથી તેનુ ંમખુ્ય કારણ શુ ંછે? 
 

િપર્- કોડ પર જાવ.  લાગ ુપડે તનેે કોડ આપો.  
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1 મને મતદાન કરવાનો અિધકાર નથી.  
2 મારંુ નામ ભલૂથી બહાર રહી ગયુ ંહશ.ે 
3 મને જાણ નથી કે નામ કેમ ન ધાવવુ ં
4 હુ ંનહોતો ઇચ્છતો કે બીજા લોકો મારા િવશે જાણે 
5 મને ચ ૂટંણીઓમા ંિવ ાસ નથી 
6 મને ક્યારેય અરજીપતર્ મ યુ ંન હત ુ ં
7 હુ ંહમણા ંજ અહીં આ યો  ં

8 હુ ંતેની પરવા કરતો નથી 
9 અન્ય કોઇ કારણ [લખો] 
ડીકે સદંભર્ 
 

ઓપન એન્ડેડ– બીજા કયા કારણો 
 

[Q160a]ASK IF DON’T KNOW WHY NOT REGISTERED TO VOTE [Q160 = DK] 
 

તમારંુ નામ મતદાર યાદીમા ંનથી તેના માટે નીચનેામાથંી કોઇ િ થિત તને ેલાગ ુપડે છે? 
તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી મળેવો – કાડર્ 8  
 

મન ેમતદાન કરવાનો અિધકાર નથી.  
મારંુ નામ ભલૂથી બહાર રહી ગયુ ંહશ.ે 
મન ેજાણ નથી કે નામ કેમ ન ધાવવુ ં
હુ ંનહોતો ઇચ્છતો કે બીજા લોકો મારા િવશ ેજાણે 
મને ચ ૂટંણીઓમા ંિવ ાસ નથી 
મન ેક્યારેય અરજીપતર્ મ યુ ંન હત ુ ં
હુ ંહમણા ંજ અહીં આ યો  ં

હુ ંતેની પરવા કરતો નથી 
અન્ય કોઇ કારણ [લખો] 
આમાથી કોઇ નહીં 
ડીકે સદંભર્ 
 

 
 

[Notent]   ASK IF NOT ENTITLED TO VOTE [Q160 = 1 or Q160a = 1] 
 

 તમે મતદાનને પાતર્ નથી તનેા માટે કયા કારણો છે? 

 

ઓપન એન્ડેડ 

 

ડીકે સદંભર્ 
  



 

 12

રાજકીય પક્ષોનુ ંરેિટંગ  
 
[BQ21A..BQ21E] ASK ALL 
 

 DP સચૂના: BQ21ને નીચેના લપૂ મ ૂ ય માટે ફેરવો  

 a. લબેર પાટ  
 b. કન્ઝવેર્િટવ પાટ  
 c. િલબરલ ડમેોકેર્ટ્સ 
 d. ધ ગર્ીન પાટ  
 e. BNP 
 

 IF FIRST ITEM IN bq21: 
0થી 10 સધુીના કેલમા,ં જ્યા ં0નો અથર્ છે તી  અણગમો અન ે10નો અથર્ છે અત્યતં ગમવુ,ં તમ ે
(લપૂ વ ત)ુ િવશ ેશુ ંિવચારો છો?  
મહરેબાની કરીને તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી મળેવો – કાડર્ 9  
 

 IF NOT FIRST ITEM IN bq21:  
(અને તમે તેના િવશે શુ ંિવચારો છો ...[લપૂ વ ત]ુ? 

 તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી મળેવો – કાડર્ 9 
 

0 તી  અણગમો 
1 એક 
2 બ ે 
3 તર્ણ  
4 ચાર 
5 પાચં 
6 છ 
7 સાત 
8 આઠ 
9 નવ 
10 અત્યતં ગમતુ ં
ડીકે સદંભર્ 

 

[bq21f] ASK ALL IN ENGLAND 
  

(અને તમે શુ ંધારો છો........) ...યનુાઇટેડ િકંગડમ ઇન્ડીપેન્ડન્સ પાટ  (UKIP)માટે ?  
આ કાડર્માથંી જવાબ આપો – કાડર્ 9 
 

0 તી  અણગમો 
1 એક 
2 બ ે 
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3 તર્ણ  
4 ચાર 
5 પાચં 
6 છ 
7 સાત 
8 આઠ 
9 નવ 
10 અત્યતં ગમતુ ં
ડીકે સદંભર્ 

 

[bq21g] ASK ALL IN SCOTLAND 
 

 (અને તમે શુ ંધારો છો...) ... કોિટશ નેશનલ પાટ  (SNP)માટે? 
 તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 9  
  

0 તી  અણગમો 
1 એક 
2 બ ે 
3 તર્ણ  
4 ચાર 
5 પાચં 
6 છ 
7 સાત 
8 આઠ 
9 નવ 
10 અત્યતં ગમતુ ં
ડીકે સદંભર્ 

 

[bq21h] ASK ALL IN WALES 
  

(અને તમે શુ ંધારો છો...) ... પ્લઇેડ િસમરુ માટે? 
 તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 9  
  

0 તી  અણગમો 
1 એક 
2 બ ે 
3 તર્ણ  
4 ચાર 
5 પાચં 
6 છ 



 

 14

7 સાત 
8 આઠ 
9 નવ 
10 અત્યતં ગમતુ ં
ડીકે સદંભર્ 

 
 
 
[BQ20A..BQ20D] ASK ALL 
 

 DP સચૂના : નીચનેા લપૂ મ ૂ ય માટે BQ20ને રોટેટ કરોઃ 
  

 a. વે ટિમન્ ટર ખાતે સસંદ  
 b. સામાન્ય રીત ેિબર્ટીશ રાજકારણીઓ 

 c. પોલીસ 
  

 

 IF FIRST ITEM IN bq20: 
 હવે, સસંદ વી િબર્ટીશ રાજકીય સં થાનો િવચાર કરતા તમારે નીચનેા માટે 0થી 10ના કેલમા ં
 કેટલો િવ ાસ ધરાવો છો ત ેજણાવો મા ં0નો અથર્ છે િબલકુલ િવ ાસ નથી અને 10નો અથર્ છે 
 ઘણો િવ ાસ છે.  

સૌથી પહલેા તમ ેકેટલો િવ ાસ ધરાવો છો (લપૂ વ ત)ુ? 
આ કાડર્માથંી જવાબ આપો – કાડર્ 10  
 

IF NOT FIRST ITEM IN bq20:  
તમ ેકેટલો િવ ાસ ધરાવો છો (લપૂ વ ત)ુ? 
આ કાડર્માથંી જવાબ આપો – કાડર્ 10  

 

0 િબલકુલ િવ ાસ નથી 
1 એક 
2 બ ે 
3 તર્ણ  
4 ચાર 
5 પાચં 
6 છ 
7 સાત 
8 આઠ 
9 નવ 
10 ઘણો િવ ાસ છે 
ડીકે સદંભર્ 
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Party Leaders 
 
 
[preq141-143] ASK ALL 

 

 DP સચૂના: નીચનેા લપૂ મ ૂ ય માટે Preq14ને રોટેટ કરોઃ  
  

a. ગોડર્ન બર્ાઉન 
b. ડેિવડ કેમ ન 
c. િનક ક્લગે 

 

 IF FIRST ITEM IN PREQ14 
હવે આપણે એક ક્ષણ માટે પક્ષના નેતાઓ િવશ ેિવચારીએ. 0થી 10ના કેલનો ઉપયોગ કરીએ, 
મા ં0નો અથર્ છે તી  અણગમો અન ે10નો અથર્ છે અત્યતં ગમવુ,ં તમ ેતેમના િવશે શુ ંિવચારો 

છો (લપૂ વ ત)ુ ? 
તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 13 
જ ર પડે તોઃ મહરેબાની કરીને જણાવો કે તમે (લપૂ વ ત)ુ િવશ ેચ ૂટંણીના સમયે શુ ંિવચારો છો 

  

 IF NOT FIRST ITEM IN PREQ14 
 

 (અને તમે.... િવશ ેશુ ંિવચારો છો) 
[લપૂ વ ત]ુ? 

 તમારો જવાબ આ કાડર્માથંી આપો કાડર્ -13  
જ ર પડે તોઃ મહરેબાની કરીને જણાવો કે તમે (લપૂ વ ત)ુ િવશ ેચ ૂટંણીના સમયે શુ ંિવચારો છો 
 

 

0 તી  અણગમો 
1 એક 
2 બ ે 
3 તર્ણ  
4 ચાર 
5 પાચં 
6 છ 
7 સાત 
8 આઠ 
9 નવ 
10 અત્યતં ગમતુ ં
ડીકે સદંભર્ 

 

[PreQ144] ASK ALL IN SCOTLAND 
  

 (અને તમે શુ ંિવચારો છો...) એલકે્સ સે મન્ડ િવશ?ે  
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 તમારો જવાબ આ કાડર્માથંી આપો કાડર્ -13  
 જ ર પડે તોઃ કૃપા કરીને િવચારો કે ચ ૂટંણીના સમયે તમે એલકે્સ સે મન્ડ િવશ ેશુ ંિવચારતા હતા 
 

0 તી  અણગમો 
1 એક 
2 બ ે 
3 તર્ણ  
4 ચાર 
5 પાચં 
6 છ 
7 સાત 
8 આઠ 
9 નવ 
10 અત્યતં ગમતુ ં
ડીકે સદંભર્ 

 

[PreQ145] ASK ALL IN WALES 
  

 (અને તમે શુ ંિવચારો છો...) ઇયઆુન િવન જોન્સ િવશે?  
 

 તમારો જવાબ આ કાડર્માથંી આપો કાડર્ -13  
  જ ર પડે તોઃ કૃપા કરીને િવચારો કે ચ ૂટંણીના સમયે તમે ઇયઆુન િવન જોન્સ િવશે શુ ંિવચારતા 

હતા 
  

0 તી  અણગમો 
1 એક 
2 બ ે 
3 તર્ણ  
4 ચાર 
5 પાચં 
6 છ 
7 સાત 
8 આઠ 
9 નવ 
10 અત્યતં ગમતુ ં
ડીકે સદંભર્ 
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Party Membership 
 

 
[b3023] ASK ALL 

શુ ંતમે એમ કહો છો કે િબર્ટનમા ંકોઇ પક્ષ તમારા િવચારોન ેયોગ્ય રીતે પર્િતિનિધત્વ કરે છે? 
 

1 હા 
2 ના 
ડીકે સદંભર્ 
 

[b3024] IF B3023 = YES 

કયો પક્ષ તમારા િવચારને ે ઠ રીત ેરજૂ કરે છે? 
 

1 લબેર 
2 િઢચુ ત 
3 િલબરલ ડેમોકેર્ટ્સ 
4 કોિટશ નેશનલ પાટ (SNP) 
5 પ્લઇેડ િસમરુ 
6 ગર્ીન પાટ  
7 યનુાઇટેડ િકંગ્ડમ ઇિન્ડપને્ડન્સ પાટ  (UKIP) 
8 િબર્ટીશ નેશનલ પાટ  (BNP) 
9 અન્ય (લખો) 
ડીકે સદંભર્ 
 

[bq82] ASK ALL 
 

એકંદરે જોતા આ દેશમા ંડેમોકેર્ટ્સ  રીત ેકામ કરે છે તેનાથી તમે સતં ુ ટ છો કે અસતં ુ ટ?  
 કૃપા કરીને તમારો જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 14 
 

1 અત્યતં સતં ુ ટ  
2 ઠીક ઠીક સતં ુ ટ 
3 થોડા સતં ુ ટ 
4 અત્યતં અસતં ુ ટ 
ડીકે સદંભર્ 

 
[text] ASK ALL 
 

તમે રાજકારણમા ંઅને સામદુાિયક બાબતોમા ંકેટલાક સિકર્ય છો તનેા િવશે કેટલાક સવાલ 
 

[bq55b] ASK ALL 
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છે લા કેટલાક વષર્મા ંતમે રાજકારણમા ંઅથવા સામદુાિયક બાબતોમા ંિહ સેદારી કરવા માટે વય ં
સિકર્ય થયા છો? 
 

1 હા- હુ ં વચે્છાએ સિકર્ય થયો .ં 
2 ના – હુ ં વચે્છાએ સિકર્ય થયો નથી 
ડીકે સદંભર્ 
 
 
 

[bq55c]  ASK ALL 
 

છે લા કેટલાક વષર્મા ંતમે વૈિચ્છક સગંઠન મ કે થાિનક સામદુાિયય સગંઠન, ચિેરટી અથવા 
પોટ્સર્ ક્લબમા ંકેટલા સિકર્ય ર ા હતા? 
 

તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 55  
 

1 અત્યતં સિકર્ય  
2 અમકુ અંશે સિકર્ય 
3 થોડા સિકર્ય 
4 િબલકુલ સિકર્ય નથી/સામલે નથી 
ડીકે સદંભર્ 
 
 

 
[demo12] ASK ALL 

 

છે લા 12 મિહનામા ંતમે જાહરે મુ ા કે સમ યા પર તમારી િચંતા યક્ત કરવા િવરોધ પર્દશર્ન 
મ કે રેલી કે ધરણામા ંભાગ લીધો છે? 

 

1. હા 
2. ના 
ડીકે સદંભર્ 
 

[petit12]  ASK ALL 
 

છે લા 12 મિહનામા ંજાહરે મુ ા કે સમ યા િવશે તમારી િચતંા યક્ત કરવા તમે િપટીશન પર સહી 
કરી છે? 
 

1. હા  
2. ના 
ડીકે સદંભર્ 

 
 

ASK ALL 

[boyc12] છે લા 12 મિહનામા ંતમે કોઇ ઉત્પાદન કે સિવર્સનો બિહ કાર કરવામા ંભાગ લીધો છે?  
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1. હા 
2. ના 
ડીકે સદંભર્ 
 
[Mon12] ASK ALL 
 

છે લા 12 મિહનામા ંતમે રાજકીય હતે ુમાટે કે કોઇની તરફદાર સગંઠન માટે નાણા ંઆપ્યા છે (રાજકીય પક્ષ 
િસવાય) 
 

1. હા 
2. ના 
ડીકે સદંભર્ 
 
 
 



 

 20

Section 3: Attitudes towards political issues etc (from main BES) 

Issues in the Election 
 

[bq1] ASK ALL 
 

હવે આપણે સામાન્ય રાજનીિત િવશ ેકેટલીક િમિનટ ફાળવીએ. િબર્ટીશ રાજકારણમા ંશુ ંચાલે છે 
તેના પર તમે સામાન્ય રીત ેકેટલો રસ ધરાવો છો? 

 તમારો જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 17 
  

1 અત્યતં વધ ુ
2 ઘણુ ંવધારે 
3 થોડા અંશ ે
4 બહુ વધારે નહીં 
5 િબલકુલ નહીં 
ડીકે સદંભર્ 

  
[bq2a] ASK ALL 
   
 હવે હુ ંતમને િબર્ટનમા ંઆ  નો સામનો કરવામા ંઆવ ેછે તેવા મુ ા અને સમ યા પર સવાલ 
પછૂીશ. તમને સબંધં છે ત્યા ંસધુી દેશ સામ ેઅત્યારે સૌથી મહત્વનો મુ ો કયો છે? 

જવાબના િવક પની યાદીમા ંકોડ એક 
પર્ેિરત ન કરો 
એકથી વધ ુજવાબ આપવામા ંઆવે તો પર્થમ કોડનો ઉ લખે 
 

1 શરણની માગંણી કરનારા 
2 યરુોિપયન મોનેટરી યિુનયન (યરુો)મા ંિબર્ટનનુ ંસભ્યપદ 
3 યરુોપીયન યિુનયન સાથે િબર્ટનના સબંધં  
4 કાયદો અને યવ થા 
5 િશક્ષણ 
6 પયાર્વરણ 
7 રા ટર્ીય આરોગ્ય સિુવધા 
8 ગાવો, સામાન્ય રીત ેભાવ 
9 જાહરે પિરવહન 
10 કર 
11 અથર્તતંર્ની િ થિત 
12 બરેોજગારી 
13 મારંુ જીવનધોરણ 
14 પેટર્ોલના ભાવ 
15 ઇરાક યુ  



 

 21

16  અફઘાિન તાન યુ  
17 તર્ાસવાદ સામને ુ ંયુ   
18 ઇિમગેર્શન/િબર્ટન આવતા લોકો 
19 અન્ય (લખો) 
88 કોઇ મહત્વના મુ ા નથી 
ડીકે સદંભર્ 

 

[bq2b] IF NOT DK, REF OR ‘There are no important issues’ AT Bq2a 
 

 આ મુ ાનો સામનો કરવા માટે કયો પક્ષ ે ઠ છે? 
 

0 કોઇ નહીં/કોઇ પક્ષ નજીક નથી 
1 લબેર 
2 િઢચુ ત 
3 િલબરલ ડેમોકેર્ટ્સ 
4 કોિટશ નેશનલ પાટ (SNP) 
5 પ્લઇેડ િસમરુ 
6 ગર્ીન પાટ  
7 યનુાઇટેડ િકંગ્ડમ ઇન્ડીપેન્ડન્સ પાટ (UKIP) 
8 િબર્ટીશ નેશનલ પાટ (BNP) 
9 અન્ય (લખો) 
ડીકે સદંભર્ 

 
 [bq3a-bq3f] ASK ALL 

 

 DP સચૂના: નીચનેા લપૂ મ ૂ ય માટે bq3ને રોટેટ કરો 
 

િબર્ટનમા ંગનુાખોરી 
 b. ઇિમગેર્શન 

c. નેશનલ હે થ સિવર્સ 
d. િબર્ટનમા ંતર્ાસવાદનો ખતરો 
e. એકંદરે અથર્તતંર્ 
 

  

 IF FIRST ITEM IN Bq3: 
છે લી સરકારે નીચનેા દરેક મુ ાને કેટલી સારી રીતે હાથ ધય  હતો તે િવશ ેતમે શુ ંમાનો છો? 
[લપૂ વ ત]ુ 

  તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી મળેવો– કાડર્ 18 
 IF NOT FIRST ITEM IN Bq3: 

(છે લી સરકારે નીચનેા દરેક મુ ાને કેટલી સારી રીતે હાથ ધય  હતો તે િવશ ેતમે શુ ંમાનો છો?) 
[લપૂ વ ત]ુ 
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 તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી મળેવો– કાડર્ 18 
 

1 અત્યતં સારી રીતે 
2 ઘણી સારી રીત ે
3 સારંુ પણ નહીં, ખરાબ પણ નહીં 
4 ઘણી ખરાબ રીતે 
5 અત્યતં ખરાબ રીત ે
ડીકે સદંભર્ 

 
 

Social and political attitudes 
 
  
 ASK ALL 
 
[bq22a-bq22h]* ASK ALL 

 

*ન ધઃ અમે મખુ્ય સરવે સાથ ેઆ વેિરયબેલ કમ્પરેેબલ માટે નામ રાખવા ઇચ્છીએ છીએ પરંત ુ
યાદીમા ંવચ્ચ ેકેટલાક નવા નામ ઉમેરેલા છે. તેથી નીચ ેઆપેલ લપૂ મ ૂ યમા ંડાબી બાજુએ 
આપ્યા મજુબ વિેરયેબલ નામ છે. 
ડીપી સચૂનાઃ નીચેના લપૂ મ ૂ ય માટે bq22ને રોટેટ કરો 

 

 [bq22a] a.  સરકાર સામાન્ય રીત ેલોકો સાથે સારી રીતે યવહાર કરે છે. 
*[EthA] b. સરકાર સામાન્ય રીત ેમારા એથિનક પૂના લોકો સાથે સારો યવહાર કરે છે. 
[bq22b] c. મારા વા લોકો જીવનમા ંશનેી અપકે્ષા રાખ ેછે અને વા તવમા ંશુ ંમળેવે છે 
તેના વચ્ચ ેઘણો તફાવત હોય છે.  
*[ethB] d. મારા એથિનક પૂના લોકો જીવનમા ંશેની અપકે્ષા રાખે છે અને વા તવમા ંશુ ં
મેળવે છે તેના વચ્ચ ેઘણી વાર મોટો તફાવત હોય છે. 
[bq22c] e. રાજકારણમા ંસિકર્ય થવુ ંએ મારા માટે અન ેમારા પિરવાર માટે લાભદાયક છે. 
[bq22d] f. રાજકારણ અને જાહરે બાબતોમા ંસિકર્ય થવામા ંઘણા બધા પર્યાસની જ ર પડે 
છે. 
[bq22e] g. રાજકારણમા ંસિકર્ય થવુ ંએ લોકો ની કાળજી રાખ ેછે તેવા જૂથને ફાયદો 
કરાવવાનો સારો ર તો છે મ કે પેન્શનસર્ અથવા િવકલાગંો. 
[bq22f] h. ચ ૂટંણીમા ંમતદાન કરવુ ંએ દરેક નાગિરકની ફરજ છે. 
[bq22g] i. મોટા ભાગના મારા પિરવારજનો અન ેિમતર્ો માને છે કે મતદાન એ સમયનો 
બગાડ છે.  
d. કયો પક્ષ સ ા પર છે તનેો કોઇ અથર્ નથી. આખરે અ તે અન ેએિશયન લોકો માટે તક 
એટલી જ રહવેાની છે.  
e. પક્ષોને માતર્ અ તે અન ેએિશયન લોકોના મતમા ંરસ છે, તેમના અિભપર્ાયમા ંનહીં. 
c. િબન તે લોકોને તે લોકો ટલી તક અને ચાન્સ મળતા નથી કારણ કે તેઓ પવૂર્ગર્હ અને 
ભદેભાવનો ભોગ બનેલા છે. 
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 IF FIRST ITEM IN Bq22: 
 નીચનેામાથંી દરેક િનવેદન સાથે તમ ેકેટલા અંશે સહમત અથવા અસહમત છો ત ેજણાવોઃ 

 [લપૂ વ ત]ુ 
 તમારો જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 20 
  

 IF NOT FIRST ITEM IN Bq22: 
 (નીચનેામાથંી દરેક િનવેદન સાથે તમ ેકેટલા અંશે સહમત અથવા અસહમત છો તે જણાવોઃ) 
 [લપૂ વ ત]ુ 
 તમારો જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 20 
  

1 મજબતુપણે સહમત  
2 અસહમત 
3 સહમત કે અસહમત નહીં 
4 અસહમત 
5 એકદમ અસહમત 
ડીકે સદંભર્ 

 
 

Economic evaluations  
 
 
[bq23] ASK ALL 
 

હવે આિથર્ક િ થત િવશે કેટલાક સવાલઃ 12 મિહના અગાઉ તમારા ઘરની  િ થિત હતી તેની 
સરખામણીમા ંઅત્યારની નાણાકીય િ થત કેવી છે? 
તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 21 
 

  

1 ઘણી ખરાબ થઇ 
2 થોડી ખરાબ થઇ 
3 સમાન રહી 
4 થોડો સધુારો થયો 
5 ઘણો સધુારો થયો 
ડીકે સદંભર્ 

 
[bq24] ASK ALL 
 

છે લા 12 મિહનામા ંદેશની સામાન્ય આિથર્ક િ થતમા ંથયલેા ફેરફાર િવશે તમે શુ ંમાનો છો? 
 તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી મળેવો – કાડર્ 21  

 

1 ઘણી ખરાબ થઇ 



 

 24

2 થોડી ખરાબ થઇ 
3 સમાન રહી 
4 થોડો સધુારો થયો 
5 ઘણો સધુારો થયો 
ડીકે સદંભર્ 

 
[bq25] ASK ALL 

આગામી 12 મિહનામા ંતમારા ઘરની નાણાકીય િ થિતમા ંકેવો ફેરફાર થશ ેતે િવશ ેશુ ંમાનો છો? 
 તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 22 
  

1 ઘણી ખરાબ થશે 
2 થોડી ખરાબ થશે 
3 સમાન રહશે ે
4 થોડો સધુારો થશ ે
5 ઘણો સધુારો થશે 
ડીકે સદંભર્ 

 
[bq26] ASK ALL 

આગામી 12 મિહનામા ંદેશની સામાન્ય આિથર્ક િ થિતમા ંકેવો ફેરફાર થશ ેતે િવશે શુ ંમાનો છો? 
 તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 22  
 

1 ઘણી ખરાબ થશે 
2 થોડી ખરાબ થશે 
3 સમાન રહશે ે
4 થોડો સધુારો થશ ે
5 ઘણો સધુારો થશે 
ડીકે સદંભર્ 

 
[bq27] ASK ALL 
 

િબર્ટન આિથર્ક મુ કેલીમા ંછે ત્યારે આ િ થતનો સામનો કયો પક્ષ વધ ુસારી રીતે કરી શકશ ેતેમ 
તમે માનો છો? લબેર કે િઢચુ ત? 
 

1 લબેર 
2 િઢચુ ત 
3 (કોઇ નહીં(વોલન્ટીયડર્)) 
4 (િલબરલ ડેમોકેર્ટ્સ (વોલન્ટીયડર્)) 
ડીકે સદંભર્ 

 
 

Own/party positions on tax/spend 
 



 

 25

 
[bq43a-d] ASK ALL 
 

 DP સચૂના: નીચનેા લપૂ મ ૂ ય માટે Q43ને રોટેટ કરો.  
 

a. તમારી જાતે 
b. લબેર પાટ  
c. િઢચુ ત પક્ષ 
d. િલબરલ ડમેોકેર્ટ્સ 

   

 IF FIRST ITEM AT BQ43:   
હવે બીજો એક મુ ો. આ કાડર્ પર 0થી 10ના કેલનો ઉપયોગ કરીન,ે જ્યા ં0નો અથર્ છે સરકારે 
ટેક્સ કાપ મકૂીને આરોગ્ય અન ેસામાિજક સવેાઓ પર ઓછો ખચર્ કરવો જોઇએ, જ્યારે 10નો અથર્ 
છે સરકારે ટેક્સમા ંભારે વધારો કરીન ેઆરોગ્ય અને સામાિજક સવેાઓ પર વધ ુખચર્ કરવો 
જોઇએ. તેવામા ંતમે આ કેલ પર ક્યા ં થાન આપશો (લપૂ વ ત)ુ? 
 

આ કાડર્માથંી તમારા જવાબ આપો – કાડર્ 28  
 IF NOT FIRST ITEM AT BQ43: 
 (અને તમે ક્યા ંમકૂશો…) 
 [લપૂ વ ત]ુ 
 (…આ કેલ પર?) 
 તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 28  
 

0 સરકારે ટેક્સ કાપ મકૂીને આરોગ્ય અન ેસામાિજક સવેાઓ પર ઓછો ખચર્ કરવો જોઇએ  
1 એક 
2 બ ે
3 તર્ણ 
4 ચાર 
5 પાચં 
6 છ 
7 સાત 
8 આઠ 
9 નવ 
10 સરકારે ટેક્સમા ંભારે વધારો કરીન ેઆરોગ્ય અન ેસામાિજક સવેાઓ પર વધ ુખચર્ કરવો 
જોઇએ.  
ડીકે સદંભર્ 

 
[bq43e] ASK ALL IN SCOTLAND 
  

 (અને તમે ક્યા ંમકૂશો…} 
 કોિટશ નેશનલ પાટ (SNP)ને  
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 (…આ કેલ પર?)  
 તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી મળેવો – કાડર્ 28 
 

0 સરકારે ટેક્સ કાપ મકૂીને આરોગ્ય અન ેસામાિજક સવેાઓ પર ઓછો ખચર્ કરવો જોઇએ  
1 એક 
2 બ ે
3 તર્ણ 
4 ચાર 
5 પાચં 
6 છ 
7 સાત 
8 આઠ 
9 નવ 
10 સરકારે ટેક્સમા ંભારે વધારો કરીન ેઆરોગ્ય અન ેસામાિજક સવેાઓ પર વધ ુખચર્ કરવો 
જોઇએ.  
ડીકે સદંભર્ 
 

[bq43f] ASK ALL IN WALES  
 

 (અને તમે ક્યા ંમકૂશો…} 
 પ્લઇેડ િસમરુન ે 
 (…આ કેલ પર?)  
 તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી મળેવો – કાડર્ 28 
  

0 સરકારે ટેક્સ કાપ મકૂીને આરોગ્ય અન ેસામાિજક સવેાઓ પર ઓછો ખચર્ કરવો જોઇએ  
1 એક 
2 બ ે
3 તર્ણ 
4 ચાર 
5 પાચં 
6 છ 
7 સાત 
8 આઠ 
9 નવ 
10 સરકારે ટેક્સમા ંભારે વધારો કરીન ેઆરોગ્ય અન ેસામાિજક સવેાઓ પર વધ ુખચર્ કરવો 
જોઇએ.  
ડીકે સદંભર્ 
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Own/party positions on civil liberties 
  
 
[bq45a-d] ASK ALL 
 

 DP સચૂના: નીચનેા લપૂ મ ૂ ય માટે Q45ને રોટેટ કરો 
 

a. તમારી જાતે 
b. લબેર પાટ  
c. િઢચુ ત પક્ષ 
d. િલબરલ ડમેોકેર્ટ્સ 

   

 IF FIRST ITEM AT Bq45: 
કેટલાક લોકો માને છે કે ગનુાખોરીનો આરોપ હોય તેવા લોકોના અિધકારનુ ંરક્ષણ કરવા કરતા 
ગનુાખોરીમા ંઘટાડો કરવો વધ ુમહત્વપણૂર્ છે. કેટલાક લોકોની માન્યતા છે કે ગનુાખોરીમા ંઘટાડો 
કરવા કરતા આરોપીના અિધકારોનુ ંરક્ષણ કરવુ ંવધ ુમહત્વનુ ંછે. 0-10ના કેલ પર, તમ ેતમારી 
જાતન ે(તમને/પક્ષનુ ંનામ) ક્યા ંમકૂશો? 
તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 30  
 
IF NOT FIRST ITEM IN Bq45: 
(અને તમે ક્યા ંમકૂશો.....) 
(લપૂ વ ત)ુ 
(.... આ કેલ પર?) 
તમારો જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 30  

 

0 ગનુાખોરીમા ંઘટાડો કરવો વધ ુમહત્વપણૂર્  
1 એક 
2 બ ે
3 તર્ણ 
4 ચાર 
5 પાચં 
6 છ 
7 સાત 
8 આઠ 
9 નવ 
10 આરોપીના અિધકાર વધ ુમહત્વપણૂર્.  
ડીકે સદંભર્ 
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Own/party positions on Equal Opportunities 
 

 DP સચૂના: નીચનેા લપૂ મ ૂ ય માટે રોટેટ કરો 
 

a. તમારા પોતાના 
b. લબેર પાટ  
c. િઢચુ ત પક્ષ 
d. િલબરલ ડમેોકેર્ટ્સ 

 
 

 IF FIRST ITEM AT Bq59: 
 આ કાડર્ પર 0થી 10ના કેલનો ઉપયોગ કરતા, મા ં0નો અથર્ થાય છે સરકારે અ તેો અને 
એિશયન લોકોની તકમા ંસધુારો કરવા માટે કોઇ પગલા ંલવેાની જ ર નથી. જયારે 10નો અથર્ થાય છે સરકારે 
અ તેો અન ેએિશયન લોકોની તકમા ંવધારો કરવા માટે તમામ પર્યાસ કરવા જોઇએ, તમેા ંતમે પોતાની 
જાતન ે(લપૂ વ ત)ુ આ કેલ પર ક્યા ંમકૂશો ? 
 તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 32 

 IF NOT FIRST ITEM AT BQ59: 
 (અને તમે ક્યા ંમકૂશો....) 

 [LOOP ITEM] 

 તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 32 
 

0 અ તેો અન ેએિશયન લોકોની તકમા ંસધુારો કરવા માટે કોઇ સરકારી પગલા ંલેવાની 
જ ર નથી 

1 એક 
2 બ ે
3 તર્ણ 
4 ચાર 
5 પાચં 
6 છ 
7 સાત 
8 આઠ 
9 નવ 
10 અ ેતો અન ેએિશયન લોકોની તકમા ંસધુારો કરવા માટે સરકારે તમામ પગલા ંલવેાની જ ર 

છે 
 

ડીકે સદંભર્ 

[BQ59E] ASK ALL IN SCOTLAND 

  

(અને તમે ક્યા ંમકૂશો.…) 
કોિટશ નેશનલ પાટ ને (SNP) 
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તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 32 
 

0 અ તેો અન ેએિશયન લોકોની તકમા ંસધુારો કરવા માટે કોઇ સરકારી પગલા ંલેવાની 
જ ર નથી 

1 એક 
2 બ ે
3 તર્ણ 
4 ચાર 
5 પાચં 
6 છ 
7 સાત 
8 આઠ 
9 નવ 
10 અ ેતો અન ેએિશયન લોકોની તકમા ંસધુારો કરવા માટે સરકારે તમામ પગલા ંલવેાની જ ર 

છે 
 

ડીકે સદંભર્ 

 [BQ59F] ASK ALL IN WALES 

 

(અને તમે ક્યા ંમકૂશો ...) 
પ્લઇેડ િસમરુ 
તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 32  

 

0 અ તેો અન ેએિશયન લોકોની તકમા ંસધુારો કરવા માટે કોઇ સરકારી પગલા ંલેવાની 
જ ર નથી 

1 એક 
2 બ ે
3 તર્ણ 
4 ચાર 
5 પાચં 
6 છ 
7 સાત 
8 આઠ 
9 નવ 
10 અ ેતો અન ેએિશયન લોકોની તકમા ંસધુારો કરવા માટે સરકારે તમામ પગલા ંલવેાની જ ર 

છે 
 

ડીકે સદંભર્ 
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[Trust] ASK ALL 

સામાન્ય રીતે વાત કરીએ તો શુ ંતમે કહી શકશો કે મોટા ભાગના લોકો પર 
ભરોસો મકૂી શકાય છે અથવા લોકો સાથે કામ લેવામા ંવધારે પડતા સાવચેત 
બની શકાત ુ ંનથી? 

 
1 લોકો પર ભરોસો મકૂી શકાય છે 
2 તમ ેવધ ુપડતા સાવચતે બની શકતા નથી 
3 આધાર રાખ ેછે ( વયં િરત) 
4 નથી જાણતો ( વયં િરત) 

 

Attitudes to voting and politics 
 
[bq77a-x]* ASK ALL 
 

 DP સચૂના: નીચનેા લપૂ મ ૂ ય માટે BQ77 રોટેટ કરો 
                                                                            

[bq77a] a. હુ ંમતદાન કરંુ  ંત્યારે મન ેસતંોષની લાગણી થાય છે.  
[bq77b] b. લોકો એટલા ય ત હોય છે કે તેમની પાસે મતદાન કરવાનો સમય હોતો નથી. 
[bq77c] c. અહીં મોટા ભાગના લોકો સામાન્ય ચ ૂટંણી વખત ેમતદાન કરતા હોય છે.  

 
 

 IF FIRST ITEM AT BQ77: 
કૃપા કરીને મને જણાવો કે નીચનેા વાક્યો સાથે તમ ેસહમત છો કો નહીં 
 [લપૂ વ ત]ુ 

 આ કાડર્ પરથી તમારા જવાબ આપો – કાડર્ 37 
  

 IF NOT FIRST ITEM AT BQ77: 
 (અને આ િનવેદન સાથે તમે કેટલા અંશે સહમત અથવા અસહમત થાવ છો:) 
 [લપૂ વ ત]ુ 
 આ કાડર્ પરથી તમારા જવાબ આપો – કાડર્ 37 

 

1 મજબતુપણે સહમત  
2 સહમત 
3 સહમત કે અસહમત નહીં 
4 અસહમત 
5 સપંણૂર્પણે અસહમત  
ડીકે સદંભર્ 
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[bq79] ASK ALL 
 

0થી 10ના કેલ પર, જ્યા ં10નો અથર્ છે ભારે પર્ભાવ અન ે0નો અથર્ છે િબલકુલ પર્ભાવ નહીં 
ત્યારે રાજકારણ અને જાહરે બાબતો પર તમે કેટલો પર્ભાવ ધરાવો છો?   

  

 આ કાડર્ પરથી તમારો જવાબ મેળવો – કાડર્ 39 
 

0 પર્ભાવ નથી 
1 એક 
2 બ ે
3 તર્ણ 
4 ચાર 
5 પાચં 
6 છ 
7 સાત 
8 આઠ 
9 નવ 
10 ભારે પર્ભાવ છે 
ડીકે સદંભર્ 
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Section 4: Ethnic and religious identity and group consciousness 

 

 

[bq72] IF CODES 9-15 AT BQ58 (ASIAN/INDIAN, ASIAN/PAKISTANI, 
ASIAN/BANGLADESHI, ASIAN/OTHER, BLACK/AFRICAN, BLACK/CARIBBEAN, 
BLACK/OTHER) 

DP – જો BQ58 = 13-15હોય તો ટેક્ ટમા ંઅ તે ભરવાનુ ંરહશેે. BQ58 = 9-12 હોય તો “એિશયન” 
ભરો  

 

કેટલાક લોકો પોતાની જાતને સૌથી પહલેા િબર્ટીશ ગણે છે. કેટલાક પોતાને (અ ેત/એિશયન) 
ગણે છે. તમે તમારા િવશે શુ ંમાનો છો તેને કઇ િ થિત ે ઠ રીત ેરજૂ કરે છે... 
કર્ીન દશાર્વો 

 

1  (અ તે/એિશયન), િબર્ટીશ નહીં 
2  િબર્ટીશ કરતા (અ તે/એિશયન) વધ ુ
3  િબર્ટીશ અને (અ તે/એિશયન) સમાન  
4  (અ તે/એિશયન) કરતા વધ ુિબર્ટીશ  
5  િબર્ટીશ. (અ ેત/એિશયન) નહીં 
6  અથવા પછી તમ ેતમારા િવશે અલગ માન્યતા ધરાવો છો? (લખો) 
ડીકે સદંભર્ 

 

[bq72b]  IF CODES 9-15 AT BQ58 (ASIAN/INDIAN, ASIAN/PAKISTANI, 
ASIAN/BANGLADESHI, ASIAN/OTHER, BLACK/AFRICAN, BLACK/CARIBBEAN, 

BLACK/OTHER) AND RESPONDENT HAS A RELIGION, BQ105B=1-7 
 

DP – જો BQ58 = 13-15 હોય તો (અ તે/એિશયન) ટેક્ ટિફલ “બ્લકે” છે. BQ58 = 9-12 હોય 
તો “એિશયન“. BQ105B પર  (ધમર્) ટેક્ ટિફલ જવાબ છે  
 

કેટલાક લોકો પોતાને સૌથી પહલેા (ધમર્) ગણે છે. બીજા કેટલાક પોતાને સૌથી પહલેા (અ ેત/ 
એિશયન)ગણતા હોય છે. તમ ેતમારી જાતને સૌથી વધ ુશુ ંગણો છો.. 
કર્ીન દશાર્વો 

 

1   (અ તે/એિશયન), (ધમર્) નહીં, 
2  (ધમર્) કરતા વધ ુ(અ તે/એિશયન)  
3  (ધમર્) અને (અ તે/એિશયન) સમાન 
4  (ધમર્) વધારે અને (અ તે/એિશયન) ઓછા  
5  માતર્ (ધમર્) (અ તે/એિશયન નહી 
6  અથવા તમે તમારા િવશે અલગ માન્યતા ધરાવો છો? (લખો) 
ડીકે સદંભર્ 
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[bq72c]  IF CODES 9-15 AT BQ58 (ASIAN/INDIAN, ASIAN/PAKISTANI, 

ASIAN/BANGLADESHI, ASIAN/OTHER, BLACK/AFRICAN, BLACK/CARIBBEAN, 

BLACK/OTHER) AND RESPONDENT HAS A RELIGION, BQ105B=1-7 
 

DP – BQ58 = 13-15 હોય તો (અ તે/એિશયન) ટેિક્ટ્ફલ IS “અ તે“ છે. જો BQ58 = 9-12 હોય 
તો “એિશયન“.  BQ105B પર (ધમર્) ટેક્ ટિફલ જવાબ છે. 
 
 

કેટલાક લોકો પોતાને સૌથી પહલેા (ધમર્) ગણે છે. બીજા કેટલાક પોતાને સૌથી પહલેા 
(િબર્ટીશ)ગણતા હોય છે. તમ ેતમારી જાતને સૌથી વધ ુશુ ંગણો છો.. 
કર્ીન દશાર્વો 

 

1  િબર્ટીશ (ધમર્) નહીં 
2  (ધમર્) કરતા િબર્ટીશ વધારે  
3  (ધમર્) અને િબર્ટીશ એક સરખા  
4  (ધમર્) વધારે અને િબર્ટીશ ઓછા  
5  માતર્ (ધમર્), િબર્ટીશ નહીં 
6  અથવા તમે તમારી જાતન ેઅલગ રીતે િનહાળો છો? (લખો) 
ડીકે સદંભર્ 
 

 

[L55] IF RESPONDENT IS NOT FROM MIXED BACKGROUND [BQ58 <> 5-8] 
 

(BQ58માથંી એથિનક પૂ)ના લોકો સાથે તમારામા ંકઇ બાબતો સામાન્ય છે એમ તમે માનો છો?  
 

તમારો જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 42 
 

1. ઘણા અંશે 
2. સારા એવા અંશે 
3. બહુ ખાસ નહીં 
4. િબલકુલ નહીં 
ડીકે સદંભર્ 

 
 

[COMREL] ASK IF RESPONDENT HAS A RELIGION, BQ105B=1-14 
(Q105Bમાથંી ધાિમર્ક પૂ)ના લોકો સાથે તમારામા ંકઇ બાબતો સામાન્ય છે એમ તમે માનો છો?  
 

તમારો જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 42 
 

1. ઘણા અંશે 
2. સારા એવા અંશે 
3. બહુ ખાસ નહીં 
4. િબલકુલ નહીં 
ડીકે સદંભર્ 
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[L58] ASK ALL 
 

અન્ય િબર્ટીશ લોકો અને તમારામા ંકઇ સામ્યતા છે તેના િવશે તમે શુ ંમાનો છો?  
 

તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 42 
 

1. ઘણા અંશે 
2. સારા એવા અંશે 
3. બહુ ખાસ નહીં 
4. િબલકુલ નહીં 
ડીકે સદંભર્ 

 
 
  
[bq69a] ASK ALL 
 

સામાન્ય ચ ૂટંણી આવી રહી હતી ત્યારે તમને લાગે છે કે કોઇ ચોક્કસ રાજકીય પક્ષ ેઅ તે અને 
એિશયન લોકોના મત જીતવા માટે ખાસ પર્ચાર કય  હોય? 
 

1 હા 
2 ના 

 ડીકે સદંભર્ 
 

[bq69b] If Yes TO BQ69A 
 

 તે પક્ષ કયો હતો?  અન્ય કોઇ? 
 લાગ ુપડે ત ેકોડ આપો 
 

1 લબેર 
2 િઢચુ ત 
3 િલબરલ ડેમોકેર્ટ્સ 
4 કોિટશ નેશનલ પાટ (SNP) 
5 પ્લઇેડ િસમરુ 
6 ગર્ીન પાટ  
7 યનુાઇટેડ િકંગ્ડમ ઇન્ડીપેન્ડન્સ પાટ (UKIP) 
8 િબર્ટીશ નેશનલ પાટ (BNP) 
9 અન્ય (લખો) 
ડીકે સદંભર્ 

  
[bq70a] ASK ALL 
 

અને સામાન્ય ચ ૂટંણી આવી રહી હતી ત્યારે તમને લાગે છે કે કોઇ ચોક્કસ પક્ષોએ ખાસ કરીન ે તે 
લોકોના મત જીતવા માટે િવશેષ પર્ચાર કય  અને ઓ અ ેત અન ેએિશયન લોકો િવ  પવૂર્ગર્હ 
ધરાવતા હતા? 
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1 હા 
2 ના 

 ડીકે સદંભર્ 
 

[bq70b] If Yes TO BQ7A 
  

 તે પક્ષ કયો હતો?  અન્ય કોઇ? 
 લાગ ુપડે ત ેકોડ આપો  
 

1 લબેર 
2 િઢચુ ત 
3 િલબરલ ડેમોકેર્ટ્સ 
4 કોિટશ નેશનલ પાટ (SNP) 
5 પ્લઇેડ િસમરુ 
6 ગર્ીન પાટ  
7 યનુાઇટેડ િકંગ્ડમ ઇન્ડીપેન્ડન્સ પાટ (UKIP) 
8 િબર્ટીશ નેશનલ પાટ (BNP) 
9 અન્ય (લખો) 
ડીકે સદંભર્ 

 
 
 
Political Knowledge 
 

ASK ALL   
 [PostQ79.1 – Q79.8] – RANDOMIZE 
 

 DP સચૂના : નીચનેા લપૂ મ ૂ ય માટે POSTQ79ને રેન્ડમ કરો: 
                                                                            

[bq79a] a. ચ ૂટંણીના િદવસ ેમતદાન મથક રાતેર્ 10.00pm વાગ્ય ેબધં થાય 
[bq79b] b. મતદાનની લઘતુમ વય 16 વષર્ છે. 
[bq79c] c. યકેુમા ં યાજદર નક્કી કરવા માટે ચાન્સલર ઓફ એક્ ચકેર જવાબદાર છે.  
[bq79c] d. કોઇ પણ ન ધાયેલ મતદાતા જો ઇચ્છે તો પો ટલ વોટ મેળવી શકે છે ના માટે 
તેણે થાિનક કાઉિન્સલનો સપંકર્ કરવો પડે અને પો ટલ વોટ માગંવો પડે. 
 

[bq79c] e. લબેર પાટ મા ંએથિનક લઘમુિતમાથંી સૌથી વધ ુસાસંદો છે. 
 

 

 IF FIRST ITEM AT PostQ79: કૃપા કરીને મને જણાવો કે નીચેના જવાબ ખરા છે કે ખોટા. તમ ે
જાણતા ન હોય તો માતર્ એટલુ ંજણાવો અન ેઅમ ેબીજા સવાલ પર જઇશુ.ં યાદ રાખો – ખરંુ, ખોટંુ 
અથવા નથી જાણતો. 

 (લપૂ વ ત)ુ 
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 IF NOT FIRST ITEM AT PostQ79: (આ િનવેદન ખોટંુ અથવા ખરંુ હોય તો મને જણાવો.) 
 [LOOP ITEM] 
  

1 ખરંુ  
2 ખોટંુ  
3 નથી જાણતો 
 
 

Section 5: Attitudes to integration, integration policies, multiculturalism 

 
 

 

[text]  IF RESPONDENT IS NOT FROM MIXED BACKGROUND OR DK/REF [BQ58 <> 
(5-8, DK, REF)] 
 

નીચનેા િનવેદન સાથે તમે કેટલા અંશે સહમત અથવા અસહમત થાવ છો? 
 
 

[L86A-B] IF RESPONDENT IS NOT FROM MIXED BACKGROUND OR DK/REF [BQ58 <> (5-
8, DK, REF)] 

 

DP –L86A અને Bને રોટેટ કરો, અને કયુ ંિનવદેન પર્થમ લવેાયુ ંછે ત ેરેકોડર્ કરવા માટે એક 
ઇિન્ડકેટર રચો.  
ટેક્ ટિફલની યાખ્યા માટે ‘ઇન પૂર’ ફાઇલ જુઓ  

 

[L86A] મારા માનવા પર્માણે યકેુમા ં<INGROUPER6> પોતાના મ ૂ યો, માન્યતાઓ અન ે
પરંપરા જાળવી રાખ ેતે જ રી છે.  
 

[L86B] મન ેલાગે છે કે <INGROUPER6> િબર્ટનમા ંઅન્ય લોકોના જુથ સાથે સકંલન કરે અને 
તેમા ંભળીને રહ.ે  

 
 

[LOOP ITEM] 

તમારો જવાબ આ કાડર્માથંી આપો– કાડર્ 47 
 

1. મજબતૂ રીતે સહમત 
2. સહમત  
3. સહમત કે અસહમત નથી 
4. અસહમત 
5. સપંણૂર્પણે અસહમત 
ડીકે સદંભર્ 

 
 
[text] ASK ALL 
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 તમ ેઅથવા તમારો પિરવાર આ પકૈી કોઇ કામ કરો છો? 
 
[trads1..6] ASK ALL 
 

 DP – નીચનેા લપૂ મ ૂ ય માટે લપૂ ટેર્ડ્સ 
 

a. િકર્સમસ કાડર્ મોકલવા 
b. વેલને્ટાઇન કાડર્ મોકલવા 
c. મધસર્ ડે/ફાધસર્ ડ ેપર તમારા માતા/િપતાને કાડર્ મોકલવા  
d. િકર્સમસ ટર્ી ઉભુ ંકરવુ ં
e. િરમેમ્બરન્સ ડે પર પોપી પહરેવુ ં
f. િકર્સમસ પર ભટેો આપવી 
 

[LOOP ITEM] 

તમારા જવાબ આ કાડર્માથી આપો – કાડર્ 49 
 

1. હમંશેા 
2. ક્યારેક 
3. કદી નહીં 
4. આ શુ ંછે તે નથી જાણતો 
ડીકે સદંભર્ 

 
 
 
 

 [bq60] ASK ALL 

 

તમને લાગે છે કે આજકાલ િબર્ટનમા ંઘણા પર્માણમા,ં થોડા પર્માણમા ંકે નહીંવત વશંીય પવૂર્ગર્હો 
છે? 
 

1 ઘણુ ં
2 થોડા પર્માણમા ં
3 નહીંવત 
ડીકે સદંભર્ 

 
[PREJWHOM] ASK ALL  

 જો પવૂર્ગર્હ હોય તો કયા જૂથ સામે પવૂર્ગર્હ છે એવુ ંતમને લાગે છે? 
 પર્ેિરત ન કરો, લાગ ુપડે તનેે કોડ કરો. 
  

1. એિશયન લોકો (ભારતીય, પાિક તાની, બાગં્લાદેશી)  
2. અ તે લોકો (કેિરિબયન, આિફર્કન)  
3. ચાઇનીઝ લોકો 
4. તે લોકો 
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5. િમ  જાિતના લોકો 
6. બૌધ 
7. િહંદુ 
8. યહુદી 
9. મિુ લમો 
10. શીખો 
11. આશરો માગંનારા/શરણાથીર્ 
12. નવા ઇિમગર્ન્ટ્સ 
13. પવૂર્ યરુોપના લોકો 
14. અન્ય (લખો)  

 15. કોઇ નહીં 
 ડીકે સદંભર્ 
 

[PREJMOR] ASK IF HAS A RELIGION AT BQ105B 
તમને લાગે છે કે (BQ105Bમાથંી ઉ રદાતાના ધમર્ના જૂથ) સામ ેઅન્ય ધાિમર્ક જૂથના લોકો 
કરતા વધ ુઅથવા ઓછો પવૂર્ગર્હ છે? 

 

1. વધ ુ 
2. ઓછો 
3. લગભગ સરખો 
ડીકે સદંભર્ 

 

[PREJMOR2] ASK ALL 

તમને લાગે છે કે [BQ58માથંી ઉ રદાતાનુ ંએથિનક પૂ] િવરુ  અ તે અથવા એિશયન જૂથ 
કરતા વધ ુકે ઓછો પવૂર્ગર્હ છે? 

 

1. વધ ુ
2. ઓછો 
3. લગભગ સરખો 
ડીકે સદંભર્ 

 
 

 
 [bq62a] ASK ALL 

  

પાછળના કેટલાક વષર્નો િવચાર કરતા િબર્ટનમા ંએથિનક લઘમુિત માટેમા ંસધુારો થયો છે કે 
િ થિત કથળી છે અથવા પહલેા વી જ િ થિત છે? 
IF BETTER/WORSE :થોડી કે વધારે સારી/કથળી છે? 
 

1 ઘણી સધુરી છે 
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2 થોડી સધુરી છે 
3 સરખી રહી છે 
4 થોડી ખરાબ થઇ છે 
5 ઘણી ખરાબ થઇ છે 
ડીકે સદંભર્ 

 

[bq62b] IF RESPONDENT IS NOT FROM MIXED BACKGROUND OR DK/REF [BQ58 <> (5-
8, DK, REF)] 
 

અને [bq58મા ંઉ રદાતાના એથિનક જૂથની વાત કરતા]ની િ થિતનો િવચાર કરવામા ંઆવે તો 
તેમની િ થતમા ંસધુારો થયો છે કે કથળી છે અથવા સમાન રહી છે? 
 IF BETTER/WORSE: થોડી કે વધારે સારી/કથળી છે? 
 

1 ઘણી સધુરી છે 
2 થોડી સધુરી છે 
3 સરખી રહી છે 
4 થોડી ખરાબ થઇ છે 
5 ઘણી ખરાબ થઇ છે 
ડીકે સદંભર્ 
 
 

[bq62c] IF RESPONDENT HAS A RELIGION AT BQ105B 
 

અને [BQ105Bમા ંઉ રદાતાના ધમર્ની વાત કરતા]ની િ થિતનો િવચાર કરવામા ંઆવે તો 
તેમની િ થતમા ંસધુારો થયો છે કે કથળી છે અથવા સમાન રહી છે? 
 IF BETTER/WORSE: થોડી કે વધારે સારી/કથળી છે? 
 

1 ઘણી સધુરી છે 
2 થોડી સધુરી છે 
3 સરખી રહી છે 
4 થોડી ખરાબ થઇ છે 
5 ઘણી ખરાબ થઇ છે 
ડીકે સદંભર્ 
 
 

 
  ASK ALL 
 [PostQ71] 

 તમારા માનવા પર્માણે કયો રાજકીય પક્ષ િબર્ટનમા ંએથિનક લઘમુિત પૂના જીવનમા ંસધુારો 
કરવામા ંમદદ પ બની શકે છે? 

 

1 લબેર 
2 િઢચુ તો 
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3 િલબરલ ડેમોકેર્ટ્સ 
4 અન્ય (લખો) 
5 (કોઇ નહીં, કોઇ પક્ષ નહી ( વૈિચ્છક))  
 
  
 ASK ALL 

 [PostQ72.1 - Q72.7] - RANDOMIZE 
 
 

 DP સચૂના: નીચનેા લપૂ મ ૂ ય માટે POSTQ72ને રેન્ડમ કરો: 
                                                                            

[postq72a] a. િબર્ટનમા અ તે અને એિશયન લોકોને નોકરીમા ંપર્ાથિમકતા આપવી જોઇએ 
અને ભતૂકાળમા ંતેમની સામે રાખવામા ંઆવલેા ભદેભાવની ભરપાઇ કરવા પર્યાસ કરવો જોઇએ. 
[postq72b] b. િવિવધ એથિનક પૂ તેમના િરવાજો અને પરંપરા જાળવી રાખ ેતે સમાજ 
માટે સારંુ છે.  
 

 [postq72c] c. ઇિમગેર્શનના કારણે ગનુાખોરીનુ ંપર્માણ વધે છે. 
[postq72d] d. િબર્ટનના અથર્તતંર્ માટે ઇિમગર્ન્ટ્સ સામાન્ય રીતે સારા છે.  
[postq72e] e. િબર્ટન આવતા મોટા ભાગના શરણાથીર્ઓન ેતાત્કાિલક તેમના દેશમા ંમોકલી 
દેવા જોઇએ. 
 

 

 IF FIRST ITEM AT PostQ72: નીચેના િનવેદન સાથે તમ ેકેટલા પર્માણમા ંસહમત અથવા 
અસહમત થાવ છો તે જણાવો.  

 

 [LOOP ITEM] 

 તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ RR 
   

 IF NOT FIRST ITEM AT PostQ72: (આ િનવેદન સાથે તમે કેટલા અંશે સહમત અથવા 
અસહમત થાવ છો:) 

 

 [લપૂ વ ત]ુ 
 તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – CARD RR 
 

1. મજબતૂ રીતે સહમત 
2. સહમત  
3. સહમત કે અસહમત નથી 
4. અસહમત 
5. સપંણૂર્પણે અસહમત 
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Section 6: Self completion 

 [text] ASK ALL 
 

હવનેા પર્ ો તમારા માટે છે, ના જવાબ તમારે જાત ેઆપવાના છે. તમ ેઆમ કરો તે પહલેા ંહુ ં
તમને બતાવીશ કે તમારા જવાબો કમ્પ્યટુરમા ંકઇ રીત ેદાખલ કરવા. 
 

તમે િ કર્નન ે પશર્ કરીન ેિલ ટેડ જવાબોમાથંી તમારો જવાબ પસદં કરી શકો છો. તમે  જવાબ 

આપવા માગો છો, માતર્ તેન ેજ પશર્ કરો. 
 

[NONRESP] ASK ALL 
 ઇન્ટર ય ૂલનેારઃ જવાબ આપનારે જાત ેભરવાનુ ંિ વકાયુર્ં છે? 
 

 1. જાતે ભરવાનુ ં વકાયુર્ં છે 
 2. જાતે ભરવાનો ઇનકાર કય  છે 
 3. ઇન્ટર ય ૂલનેારે પણૂર્ કયુર્ં 
 કોઇ ડીકે નહીં કોઇ રેફ નહીં 
 

WHYREFDN] ASK IF NONRESP = 2 OR 3  

 ઇન્ટર ય ૂલનેાર પણૂર્ કરશે.    
 

 ઇન્ટર યઅૂર- ઉ રદાતા શા માટે અટક્યા અથવા મદદ માગંી તનેા કારણના કોડ આપો  

 1. કમ્પ્યટુર પસદં નહોત ુ ં
 2. દર્િ ટની ખામી 
 3. અન્ય િવકલાગંતા 
 4. ભણવા સામ ેિવરોધ કય  

 5. ગપુ્તતા અંગે િચંિતત હતો 
 6. લખી-વાચંી શકતો નહોતો 
 7.  ઉતાવળમા ંહતો 

8. ભાષાની મુ કેલીઓ 

9. તેન ેપરવા નહોતી 
10. બાળકો હાજર હતા /બાળકોનુ ંધ્યાન રાખવાનુ ંહત ુ ં
11. ઓરડામા ંઅન્ય લોકો હાજર હતા 
12. અન્ય (લખો) 

 કોઇ ડીકે નહીં કોઇ રેફ નહીં 
 

[TEXT] ASK IF NONRESP = 1 OR 3 
 

 અહીં ઉદાહરણ તરીકે એક સવાલ છે. 
 

 ઇન્ટર ય ૂલનેારઃ િ કર્ન જવાબ આપનાર તરફ ફેરવો અને તેને જવાબ એન્ટર કરવા દો, 
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જ્યારે તમ ેિનિરક્ષણ કરો અને જ ર હોય તો મદદ કરો.  
  

 1. ચાલ ુરાખો 
 કોઇ ડીકે નહીં કોઇ રેફ નહીં 
 

[PRACT1] IF NONRESP = 1 OR 3 
 

તમે  જવાબ આપવા માગતા હોય તે િ કર્નન ે પશર્ કરીન ેપસદં કરો.જ્યારે તમે તેમ 
કરી લો ત્યારે આગળના પર્  સધુી પહ ચવા માટે કન્ટીન્ય ુબટનન ે પશર્ કરો. 
 

 તમે અગાઉ કમ્પ્યટુરનો ઉપયોગ કય  છે? 
 

1. હા 
2. ના 
કોઇ ડીકે નહીં કોઇ રેફ નહીં 

 
 

[PRACT2] IF NONRESP=1 OR 3 
 

મોટાભાગના પર્ ો આ ઉદાહરણ વા હશે. કેટલાક પર્ ોમા,ં િ કર્ન પર કોઇ જવાબ 
દશાર્વવામા ંનહીં આવ ેઅને તમારે િકબોડર્નો ઉપયોગ કરીન ેતમારા જવાબ ટાઇપ કરવાના 
રહશે.ે અહીં અન્ય એક ઉદાહરણ છે. એક વખ તમ ેતમારો જવાબ ટાઇપ કરી દીધો 
ત્યારબાદ આગળના પર્  માટે કન્ટીન્ય ુબટન સધુી જાઓ. 

 

 તમારી પાસ ેસૌથી છે લ ેખાવાની કઇ ચીજ હતી? 
 

1. મહરેબાની કરીન ેતમારો જવાબ ટાઇપ કરો (લખો) 
કોઇ ડીકે નહીં કોઇ રેફ નહીં 

 

[PRACTEND] IF NONRESP=1 OR 3 
 

હવ ેતમે પવૂર્તૈયારી માટેના પર્ ો પણૂર્ કરી દીધા છે. મહરેબાની કરીન ેઇન્ટર ય ૂલનેારને 
જણાવો કે તમ ેઆગળ વધવા તૈયાર છો અને એક ક્ષમ માટે કમ્પ્યટુર પરત કરો. 
 

1. ચાલ ુરાખો 
 કોઇ ડીકે નહીં કોઇ રેફ નહીં 
 

[text] IF NONRESP=1 OR 3 
 

જો જવાબ આપનાર હજુ પણ સે ફ કિમ્પ્લશન િ વકારે છે તો આગળની િ કર્ન પર જઇને 
અથવા જવાબ આપનારને કમ્પ્યટુર પરત કરીન ેયા તો તેની સાથ ેનમનૂો પરૂો કરીન ે
આગળ વધવાનુ ંચાલ ુરાખો. 

 

IF NONRESP = 2, JUMP TO EDSIS1 
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આ સકે્સનમા ંકોઇ DK/REF કોડ નથી. તેના બદલ ેતમામ સવાલ કર્ીન પર િપર્કોડડે કરવામા ંઆ યા છે 

 
 

[Bq12a] ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
   

હવ ેરાજકારણ અને મતદાન અંગે કેટલાક પર્ ો. 
 

6 મેના રોજ યોજાયેલી સામાન્ય ચ ૂટંણી અંગે લોકો સાથ ેવાતો કરતા અમન ેજાણવા મ યુ ં
કે ઘણા લોકો મત આપી શક્યા નહોતા. તમારે કેવુ ંછે, તમ ેસામાન્ય ચ ૂટંણીમા ંમત 
આપી શક્યા હતા? 
 

1 હા, મત આપ્યો હતો 
2 ના, મત નહોતો આપ્યો 
3. ખબર નથી 
4. જવાબ આપવા નથી માગતા 

  

[bq12b]  IF ‘yes’ AT [Bq12a=1] 
  

 સામાન્ય ચ ૂટંણીમા ંતમે કયા પક્ષન ેમત આપ્યો હતો?  
 

1  લબેર   

2 િઢવાદીઓ 

3 િલબરલ ડેમોકેર્ટ્સ 
4 કોિટશ નેશનલ પાટ  (SNP) 
5 પ્લઇેડ િસમરુ 
6 ગર્ીન પાટ  
7 યનુાઇટેડ િકંગ્ડમ ઇન્ડીપને્ડન્સ પાટ  (UKIP) 
8 િબર્ટીશ નેશનલ પાટ  (BNP) 
9 અન્ય કોઇન-ેમહરેબાની કરીન ેલખો કે કોન ે(લખો) 
10. ખબર નથી 
11. જવાબ આપવા માગતો નથી 
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[bq12d] IF ‘yes’ AT [Bq12a=1] 
  

લોકો તેઓ અન્ય કોઇ પક્ષના બદલ ેકોઇ એક પક્ષન ેમત આપવા અંગે િવિવધ કારણો 
આપે છે. નીચ ેપૈકી કયુ ંતમારા કારણને ેષઠ રીત ેવણર્વ ેછે?  
 

1 પક્ષ પાસ ે ે ઠ નીિતઓ હતી 
2 પક્ષ પાસ ે ે ઠ નેતા હતો 
3 હુ ંખરેખર અન્ય પક્ષન ેપર્ાધાન્ય આપતો હતો, પરંત ુમારા મતિવ તારમા ંતેની જીતની 
કોઇ સભંાવના નહોતી-મેં ટેિક્ટકલી મત આપ્યો  
4 કોઇ અન્ય કારણથી-મહરેબાની કરીન ેલખો કે શુ ં(લખો) 
5. ખબર નથી 
6. જવાબ આપવા નથી માગતો 

 
 

[bq12e] IF [bq12d]=3  
  

 કયા પક્ષન ેતમ ેખરેખર ચિડયાતો ગણતા હતા? 
 

1 લબેર 
2  િઢવાદીઓ  

3 િલબરલ ડેમોકેર્ટ્સ 
4 કોિટશ નેશનલ પાટ  (SNP) 
5 પ્લઇેડ િસમરુ 
6 ગર્ીન પાટ  
7 યનુાઇટેડ િકંગ્ડમ વતતંર્તા પક્ષ (UKIP) 
8 િબર્ટીશ નેશનલ પાટ (BNP) 
9 અન્ય કોઇન-ેમહરેબાની કરીન ેલખો કે કોન ે(લખો) 
10. ખબર નથી 
11. જવાબ આપવા માગતો નથી 

 

[bq13] IF ‘yes’ AT [Bq12a] 
  

લોકો સામાન્ય ચ ૂટંણીમા ંપોતાનો મત આપી શકે ત ેમાટે અલગ-અલગ ર તા છે-પોતે 
હાજર રહીન,ે પો ટ ારા કે પર્િતિનિધ ારા એટલ ેકે તેમના તરફથી મત આપવા માટે 
કોઇન ેમેળવીને. 6 મેના રોજ તમે તમારો મત કઇ રીત ેઆપ્યો હતો? 
 

1 પોતે હાજર રહીન ે
2 પો ટ ારા 
3 પર્િતિનિધ ારા (મારા તરફથી અન્ય કોઇએ મત આપ્યો હતો) 
4. ખબર નથી 
5. જવાબ આપવા નથી માગતા 
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[bq49] ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
 

  

DP િટપ્પણીઃ– ટોચ પર બ ે ટાન્ડડર્ જવાબ જુઓ . (ત્યાર પછીના બે પર્ ોમા ંપણ) કૃપા કરીને પક્ષ માટેના 
જવાબ કોડ એવા રાખો  બીજા પક્ષ સાથ ેસરખાવી શકાય. 
 

5મે, 2005ના રોજ યોજાયેલી સામાન્ય ચ ૂટંણી અંગે પનુઃ િવચાર કરતા,ં તમને યાદ છે કે 
તમે ત્યારે કયા પક્ષન ેમત આપ્યો હતો-કે કદાચ તમ ેમત નહોતો આપ્યો?  

 

0 મેં મત નહોતો આપ્યો 
X હુ ંમત આપવા લાયક નહોતો/મત આપવા બહ ુનાનો હતો 
1 લબેર  
2 િઢવાદીઓ 

3 િલબરલ ડેમોકેર્ટ્સ 
4 કોિટશ નેશનલ પાટ  (SNP) 
5 પ્લઇેડ િસમરુ 
6 ગર્ીન પાટ  
7 યનુાઇટેડ િકંગ્ડમ ઇન્ડીપને્ડન્સ પાટ  (UKIP) 
8 િબર્ટીશ નેશનલ પાટ  (BNP) 
9 અન્ય કોઇન-ેમહરેબાની કરીન ેલખો કે કોન ે(લખો) 
10. ખબર નથી 
11. જવાબ આપવા માગતો નથી 

 
 

[bq53a] ASK ALL IN ENGLAND DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
 

  

હવ ેચાલ ુવષેર્ 6 મેના રોજ દેશના કેટલાક ભાગમા ંયોજાયેલી થાિનક ચ ૂટંણી  િવશ ે
િવચારો. અમે જાણ્યુ ંછે કે અનેક લોકો મત નહોતા આપી શક્યા. તમારંુ શુ ંછે-તમ ેમત 
આપી શક્યા હતા કે પછી તે િવ તારમા ંનહોતા? 
 

1 હા, મેં મત આપ્યો હતો 
2 ના, મત નહોતો આપી શક્યો 
3 આ િવ તારમા ં થાિનક ચ ૂટંણી નહોતી 
4. ખબર નથી 
5. જવાબ આપવા નથી માગતો 

 

[bq53b] IF ‘yes’ AT Bq53a 
 

6મેની થાિનક ચ ૂટંણીમા ંતમ ેકયા પક્ષન ેમત આપ્યો હતો?  
1 લબેર 
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2 િઢવાદીઓ 

3 િલબરલ ડેમોકેર્ટ્સ 
4 કોિટશ નેશનલ પાટ  (SNP) 
5 પ્લઇેડ િસમરુ 
6 ગર્ીન પાટ  
7 યનુાઇટેડ િકંગ્ડમ ઇન્ડીપને્ડન્સ પાટ (UKIP) 
8 િબર્ટીશ નેશનલ પાટ  (BNP) 
9 વતતંર્ ઉમદેવાર 
10 અન્ય કોઇન-ેમહરેબાની કરીન ેલખો કે કોન ે(લખો) 
11. ખબર નથી 
12. જવાબ આપવા નથી માગતો 

 
 

[Text] ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
 

આગળના કેટલાક પર્ ો અફઘાિન તાનના સઘંષર્ િવશ ેછે. 
 
 

[bq47b] ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
 
   

મહરેબાની કરીન ેદશાર્વો કે તમ ેઅફઘાિન તાનના યુ મા ંિબર્ટનના સમાવેશન ેદર્ઢતાથી 
માન્ય રાખો છો, માન્ય રાખો છો, ના તો માન્ય રાખો છો કે ના તો અમાન્ય કરો છો. 
અમાન્ય કરો છો, કે દર્ઢતાથી અમાન્ય રાખો છો. 

 

1 દર્ઢ રીત ેમાન્ય 
2 માન્ય 
3  ના તો માન્ય કે ના અમાન્ય 
3 અમાન્ય 
4 દર્ઢતાથી અમાન્ય 

 5. ખબર નથી 
6. જવાબ આપવા નથી માગતો 

 
 
 
 
ASK ALL 
 [PostQ42] 

તમારા ખ્યાલ મજુબ અફઘાિન તાનમા ંહાલમા ંયુ  કઇ રીત ેચાલી ર ુ ંછેઃ ખબૂ સરસ, સરસ, 
ખરાબ કે ખબૂ ખરાબ? 

1 ખબૂ સરસ 
2 સરસ 
3 ખરાબ 
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4 ખબૂ ખરાબ 
 5. ખબર નથી 

6. જવાબ આપવા નથી માગતો 
 
ASK ALL 

 [PostQ43] 

0થી 10ના કેલનો ઉપયોગ કરીન ેદશાર્વો કે િબર્િટશ દળો અને તેમના જોડાણો તાિલબાનન ે
હરાવી શકશ ેએ િવશે તમ ેશુ ંિવચારો છો.  

 

0 તાિલબાનને હરાવી શકે તેવી કોઇ શક્યતા જણાતી નથી 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 તાિલબાનને હરાવ ેતેવી પરૂી શક્યતા છે 
 11. ખબર નથી 

12. જવાબ આપવા નથી માગતો 
 
 ASK ALL   
 RANDOMIZE [PostQ44.1-POSTQ44.4] 
 

 DP સચૂના : નીચનેા લપૂ મ ૂ ય માટે POSTQ72ને રેન્ડમ કરો  
                                                                            

[post44.1] અફઘાિન તાનમા ંયુ મા ંભાગ લવેાથી લાબંા સમયે િબર્ટનને લાભ મળશે. 
[post44.2] અફઘાિન તાનનુ ંયુ  મારી અને મારા કુટંુબની સલામિત અંગે ભય ઊભો 
કરે છે. 
[post44.3] અફઘાિન તાન યુ મા ંભાગ લવેા માટે િબર્ટન પાસ ેમજબતૂ નૈિતક કારણ 
છે.  
[post44.4] અફઘાિન તાનનુ ંયુ  િવ મા ંિબર્ટનના િહતન ેગભંીર નકુસાન કરી ર ુ ંછે. 
 

 IF FIRST ITERATION: 
મહરેબાની કરીન ેદશાર્વો કે નીચનેા િનવેદનો સાથ ેતમે કેટલા સમંત કે અસમંત છોઃ  

 [LOOP ITEM] 

 SECOND PLUS ITERATION: 
અને મહરેબાની કરીન ેદશાર્વો કે નીચનેા િનવદેન સાથ ેતમ ેકેટલા સમંત છો: 

 [LOOP ITEM]  

  

1 દર્ઢતાથી સમંત 
2 સમંત 
3 ના સમંત કે ના અસમંત 
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4 અસહમત 
5 દર્ઢ રીત ેઅસમંત 
6. ખબર નથી 
7. જવાબ આપવા નથી માગતો 

 
 
 

[text]  ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
 

હવ,ે િવિવધ પરંપરાગત વ ો ધારણ કરેલા લોકો િવશે તમ ેશુ ંઅનભુવો છો તે અંગે 
કેટલાક પર્ ો. 

 

તમને િચતર્ોની એક ેણી બતાવવામા ંઆવશે. મહરેબાની કરીન ેકહો કે આ પરંપરાગત 
વ ો પહરેેલી કોઇ યિક્ત સાથ ેવાત કરવામા ંતમે કેટલા વ થ રહશેો, ઉદાહરણ તરીકે 
તેઓ તમને િનદેર્શન કરવા કહ.ે  

 

[outfitA-E] ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
 
 
 

 DP સચૂના: નીચનેા લપૂ મ ૂ ય માટે આઉટફીટને રોટેટ કરો: 
 

a. િચતર્: કંઇ નહીં 
b. િચતર્: લ હિેઝક યહુદી પોષાક 
c. િચતર્: પરંપરાગત શીખ પોષાક 
d. સપંણૂર્ બરૂખા વગરનો પરંપરાગત મિુ લમ પોષાક(િહજાબ) 

 e. સપંણૂર્ બરુખા સાથનેો પરંપરાગત મિુ લમ પોષાક(નકાબ) 
 

આ પરંપરાગત વ ો પહરેેલી કોઇ યિક્ત સાથ ેવાત કરવામા ંતમે કેટલા વ થ રહશેો, 
ઉદાહરણ તરીકે તેઓ તમને િનદેર્શન કરવા કહ?ે 

 [LOOP ITEM] 
 

1. ખબૂ વ થ 
2. વ થ 
3. ના વ થ કે ના અ વ થ 
3. ઘણા અ વ થ 
4. ખબૂ અ વ થ 

 5. ખબર નથી 
6. જવાબ આપવા નથી માગતો 

 
 

[sharia] ASK IF MUSLIM (BQ105B=11) DOING SELF COMPLETION (NONRESP=1 OR 3) 
 

િબર્ટનમા ંશ  કરવામા ંઆવી રહલેી શિરયા અદાલતો અંગેના આ િનવેદનો જુઓ, તમારા 
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દર્િ ટકોણની સૌથી નજીક કયુ ંિનવદેન આવે છે? 
 

1. શિરયા કાયદો રજૂ કરો,  તમામ કેસમા ંપરંપરાગત ઇ લાિમક કાયદો છે  
2. શિરયા કાયદો રજૂ કરો પણ જો તેની િશક્ષા િબર્ટીશ કાયદાથી િવસગંત ના હોય તો જ  

 3. શિરયા કાયદો રજૂ ના કરો. 
 4. ખબર નથી 

5. જવાબ આપવા નથી માગતો 
 

[MH12- નીચનેા તમામ િનવદેનો િવશ ેદશાર્વો કે તે તમને કેટલા િચંિતત કરી શકે છે... 
 

a. જો તમારા નજીકના એક સગા એક તે યિક્ત સાથે લગ્ન કરવાના હોત(if not white at 
Bq58) 

b. જો તમારા નજીકના એક સગા એક અ તે યિક્ત સાથ ેલગ્ન કરવાના હોત(if not black at 
Bq58) 

c. જો તમારા નજીકના એક સગા એક એિશયન યિક્ત સાથ ેલગ્ન કરવાના હોત(if not asian 
at Bq58) 

d. જો તમારા નજીકના એક સગા એક મિુ લમ યિક્ત સાથ ેલગ્ન કરવાના હોત(if not Muslim 
at Bq105b) 
 

  1. બહ ુસરસ 
  2. બહ ુપસદં કરત 
  3. બહ ુથોડુ ં
  4. ખાસ નહીં 
  5. જરા પણ નહીં 
  6. ખબર નથી 
  7. જવાબ આપવા નથી માગતો 

 
 
 

[Conviol] [પર્થમ ઇન્ટરેશન હોય તો} નીચનેી પિરિ થિતઓમા ંતમ ેક્યારેય િહસંક દેખાવો કે િવરોધનુ ં
સમથર્ન કરશો... 
[બીજા અથવા તર્ીજા ઇન્ટરેશન પર]: અને તમ ેક્યારેય િહસંક દેખાવો કે િવરોધનુ ંસમથર્ન કરશો... 
 

          [યાદિચ્છક રીતે] 
 

2 તમ ેસમંત નહોતા તેવુ ંયુ  બર્િટશ સરકાર શ  કરવાની હોત 
3 બર્િટશ સરકારે એક કર વધાય ,  તમારા િવચાર મજુબ અયોગ્ય હતો 
4 નોકરીઓમા ંકાપ સામ ેિવરોધ કરવા 

 

1. હા 
2. ના 
3. ખબર નથી 
4. જવાબ આપવા નથી માગતો 
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દરેક ઇન્ટરેશન પર હા હોય તો: 
 

          નીચનેી પૈકી કયા, જો હોય તો, પગલાનં ેતમ ેતેવા સજંોગોમા ંસમથર્ન આપશોઃ 
 

DP નોટ – માતર્ કોડ 1+2ને જ મ ટીકોડેડ કરી શકાશ ે
 

1. િમલકતો તોડી પાડવી 
2. પોિલસ અિધકારીઓ પર હુમલો 
3. આમાનંા કોઇ નહીં 
4. ખબર નથી 
5. જવાબ આપવા નથી માગતો 

 
 
 

[TEXT] ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
આ સેક્શન પણૂર્ કરવા બદલ તમારો આભાર. 
 

તમારા જવાબો સપંણૂર્પણે ગપુ્ત રહશે.ે જો તમ ેકોઇ જવાબ પર ફરીથી જવા માગતા હોવ 
તો ઇન્ટર ય ૂલનેાર તમને આ કઇ રીત ેકરવુ ંતે કહશે.ે 
 

અન્યથા આગળના સેક્શન પર જવા માટે મહરેબાની કરીન ેકન્ટીન્યનુ ે પશર્ કરો. 
 

[SCEND] IF NONRESP = 1 
 

મહરેબાની કરીન ેકમ્પ્યટુર ઇન્ટર ય ૂલનેારને પરત કરો. 
 

 ઇન્ટર ય ૂકોડ 1 ચાલ ુરહશેે 
  

1. ચાલ ુરાખો 
કોઇ ડીકે નહીં કોઇ રેફ નહીં 
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Section 7: Discrimination, prejudice and social distance 
 

 
 
[EDSIS1] ASK ALL 

 

લોકોને જ્યારે બીજા કરતા અલગ રીતે જોવામા ંઆવે ત્યારે તેમની સાથે અયોગ્ય યવહાર થાય 
છે અન ેભદેભાવ સજાર્ય છે. છે લા 5 વષર્મા ંશુ ંતમને લાગ્યુ ંછે કે યકેુમા ંતમારી સાથે ભદેભાવ 
રાખવામા ંઆ યો છે અથવા બીજા લોકોએ તમારા વશં, જાિત, ત્વચાના રંગ, ભાષા, બોલી, ધમર્, 
ઉમરે, ન્ડર, જાિતયતા કે િવકલાગંતાના કારણે તમારી સાથે ભદેભાવ રાખ્યો હોય? 
 

1. હા 
2. ના 
ડીકે સદંભર્ 

 

[EDSIS3] If Yes (EDSIS1 = 1) 
 

છે લા 5 વષર્મા ંતમને એવુ ંકેટલી વાર લાગ્યુ ંછે કે તમ ેિબર્ટનમા ંઆવો ભદેભાવ અનભુ યો છે 
અથવા અયોગ્ય યવહાર કરવામા ંઆ યો છે 
વાચંો 

 

 1. વારંવાર 
 2. અનેક વાર 
 3. ભાગ્યે જ  
 ડીકે સદંભર્ 
 

[EDSIS3] If Yes (EDSIS1 = 1) 
 

અને આ કાડર્ પર જોતા છે લા 5 વષર્મા ંતમને એવુ ંલાગ્યુ ંછે કે આ કારણોસર તમારી સાથ ે
ભદેભાવ રાખવામા ંઆ યો છે? 
 

આ કાડર્માથંી તમારા જવાબ આપો – કાડર્ 53 
 

લાગ ુપડે ત ેતમામને કોડ આપો 
 

તમારી જાિત, વશં કે ત્વચાના રંગ  
તમારી ભાષા અને ઉચ્ચારણ 
તમારો ધમર્ 
તમારી વય 
તમારી જાિત 
તમારી જાિતયતા 
િવકલાગંતા 



 

 53

આ પકૈી કોઇ નહીં 
ડીકે સદંભર્ 

 
 

[EDSIS4] If Yes (EDSIS1 = 1) 
અને છે લા 5 વષર્મા ંતમને આ પકૈીની કોઇ પણ િ થતમા ંિબર્ટનમા ંતમારી સાથ ેભદેભાવ 
રાખવામા ંઆ યો છે અથવા તમારી સાથે અયોગ્ય યવહાર થયો છે? 

 

 તમારા જવાબ આ કાડર્માથંી આપો – કાડર્ 54 
 

 લાગ ુપડે ત ેતમામને કોડ આપો 
  

શેરીમા ં 
દુકાનમા,ં બને્કમા,ં રે ટોરા ંઅથવા પબમા ં
કામના થળે અથવા જોબ માટે અરજી કરતી વખતે કે પર્મોશનમા ં
પોલીસ અથવા કોટર્ની કાયર્વાહી દરિમયાન 
શાળા, કોલજે અથવા યિુનવિસર્ટીમા ં
ઇિમગેર્શન અથવા અન્ય સરકારી કચરેીમા ંકે અિધકારી સાથ ેકામ પડે ત્યારે 
િમતર્ો, પડોશીઓ સાથ ેસામાિજક મળેાવડામા ં 
પિરવારના મળેાવડામા ં 
તેમાથંી કોઇ નહીં 
ડીકે સદંભર્ 
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Section 8: Ethnic social capital and mobilization 

 
 
 

[EDSPC1a] IF RESPONDENT IS NOT FROM MIXED BACKGROUND [BQ58 <> 5-8] 
 

તમે (BQ58માથંી ઉ રદાતાના જવાબ)માથંી તમે  શહરેમા ંરહો છો ત્યા ંકોઇ એથિનક, સાં કૃિતક 
કે ધાિમર્ક એસોિસયેશન કે ક્લબ િવશે જાણકારી ધરાવો છો? 

 

1 હા 
2 ના 
ડીકે સદંભર્ 

 
[EDSPC1b] ASK ALL 

તમે છે લા 12 મિહનામા ંકોઇ એથિનક અથવા સાં કૃિતક સગંઠન કે ક્લબની પર્વિૃ મા ંભાગ લીધો 
છે? 
 

1 હા  
2 ના 
ડીકે સદંભર્ 

 
[EDSPC2a] ASK ALL 
 

તમે અન્ય કોઇ પર્કારના એસોિસયેશન કે ક્લબની પર્વિૃ મા ંછે લા 12 મિહનામા ંભાગ લીધો છે? 
 

PROMPT IF NECESSARY: ઉદાહરણ તરીકે પોટ્સર્ ટીમ, હોબી ક્લબ, ચિેરટી પૂ, રાજકીય 
અથવા નાગિરક જૂથ, બાળકોના કૂલ જૂથ વગેરે  
1 હા 
2 ના 
ડીકે સદંભર્ 

 

[EDSPC2b] IF YES (EDSPC2A=1) 
 

 તમે કેવા પર્કારના સગંઠનમા ંસિકર્ય ર ા છો?  
 

 ઇન્ટર ય ૂલનેાર: 3 જવાબ સધુી કોડ આપો. 3 કરતા વધ ુસગંઠનો સાથે સકંળાયલેા હોય તો 
ઉ રદાતાને સૌથી મહત્વના સદંઠન માટે કોડ આપો  

 

 DP – તર્ણ જવાબ સધુી ટ આપો 
 

1. પોટ્સર્ ક્લબ અથવા ટીમ  
2. હોબી ટીમ 
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3. ચરેીટી પૂ 
4. રાજકીય અથવા નાગિરક પૂ 
5. બાળકોનુ ં કૂલ પૂ 
6. અન્ય (WRITE IN) 

ડીકે સદંભર્ 
 

DP – LOOP EDSPC2c1-3 UP TO THREE TIMES FOR EACH ANSWER CHOSEN AT EDSPC2B.  
WITHIN EACH LOOP RECORD WHICH TYPE OF ORGANISATION FROM EDSPC2B IS BEING 
ASKED ABOUT 
 

[EDSPC2c2] ASK ALL INVOLVED IN AT LEAST 1/2/3 TYPES OF ORGANISATION 
 

તમારી મ કેટલા સભ્યો [LOOP ITEM] એક સમાન એથિનક પૂ અથવા ધાિમર્ક પૂમાથંી 
છે? તે છે... 
 

1. તેમાના તમામ સાથ ે
2. મોટા ભાગના સાથ ે
3. તેમાથંી અડધા સાથ ે
4. તેમાના અમકુ સાથ ે
5. તેમાથંી કોઇ સાથે નહીં? 
ડીકે સદંભર્ 

 

Community cohesion 
 
 
 
[EDSSN1]  ASK ALL 

 

હવે હુ ંતમને પછૂવા માગં ુ  ંકે તમારા સામાિજક જીવન માટે તમારી એથિનિસટી અથવા સં કૃિત 
કેટલા અંશે મહત્વપણૂર્ છે 
તમ ેજાણો છો ત્યા ંસધુી તમારા કેટલા િમતર્ોનુ ંએથિનક બકેગર્ાઉન્ડ તમારા વુ ંજ છે? 
 

વાચંો 
 

1. તેમાના બધા 
2. મોટા ભાગના 
3. તેમાના અડધા 
4. તેમાના બહુ ઓછા 
5. તેમાના કોઇ નહી 
ડીકે સદંભર્ 

 
[EDSSN2]  ASK ALL 
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તમ ેજાણો છો ત્યા ંસધુી તમે મની સાથે કામ કયુર્ં છે તેમાના કેટલા તમારા વુ ંજ એથિનક 
બકેગર્ાઉન્ડ ધરાવ ેછે? 
1. તેમાના બધા 
2. મોટા ભાગના 
3. તેમાના અડધા 
4. તેમાના બહુ ઓછા 
5. તેમાના કોઇ નહી 
ડીકે સદંભર્ 

 
 [EDSSN3] ASK ALL 
 

તમ ેજાણો છો ત્યા ંસધુી તમારા પડોશમા ંકેટલા લોકો તમારા વુ ંજ એથિનક બકેગર્ાઉન્ડ ધરાવ ે
છે? 
1. તેમાના બધા 
2. મોટા ભાગના 
3. તેમાના અડધા 
4. તેમાના બહુ ઓછા 
5. તેમાના કોઇ નહી 
ડીકે સદંભર્ 
 
 

[EDSSN4] ASK ALL  

તમે જાણો છો ત્યા ંસધુી તમારા ચચર્મા ંઅથવા તમારા ધાિમર્ક થળે કેટલા લોકો તમારા વુ ંજ 
એથિનક બકેગર્ાઉન્ડ ધરાવે છે? 

 

1. તેમાના બધા 
2. મોટા ભાગના 
3. તેમાના અડધા 
4. તેમાના બહુ ઓછા 
5. તેમાના કોઇ નહી 
ડીકે સદંભર્ 
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Persuaded to vote 
 

[Relvot]  ASK IF HAS A RELIGION (BQ105B=1-14) 
 

ચ ૂટંણી પર્ચાર દરિમયાન તમારા થાિનક ધાિમર્ક થળે તમન ેચ ૂટંણીમા ંમતદાન કરવા માટે પર્િેરત 
કયાર્ હતા? 
 

1. હા 
2. ના 
ડીકે સદંભર્ 

 
 
[bq56a] ASK ALL 

 

કાડર્ F5  
તમને કોઇએ, ઉદાહરણ તરીકે િમતર્, પિરવારના સભ્ય અથવા કામના થળે કોઇએ તા તરમા ં
સામાન્ય ચ ૂટંણી વખતે કોઇ ચોક્કસ પક્ષને મત આપવા માટે સમજા યા હતા? કૃપા કરીને આ 
કાડર્માથંી તમારા જવાબ મેળવો 

 પચૃ્છા : અન્ય કોઇ?  
 તે તમામ પાટ ને કોડ આપો 
  

 DP ન ધ: માતર્ 1-8 કોડને મ ટીકોડ કરી શકાશે  
1 િમતર્ (િમતર્ો)  
2 પિરવારના સભ્ય (સભ્યો) 
3 કામના થળે કોઇ 
4 ચચર્ કે પજૂાના થળે કોઇ 
5 તમારા પડોશમાથંી કોઇ 
6   તમારા એથિનક, સાં કૃિતક અથવા ધાિમર્ક એસોિસયેશન અથવા ક્લબમાથંી કોઇ  
7   અન્ય એસોિસયેશન અથવા ક્લબમાથંી કોઇ 
8 અન્ય યિકત (ઓ)  
9 કોઇએ મને ખાતરી આપવા પર્યાસ ન કય  

ડીકે સદંભર્ 
 
 
 
 

Media use and party contact 
 
 
[bq88a] ASK ALL 
 

તમે દૈિનક અખબારો િનયિમત વાચંો છો- પેપર વઝર્ન અથવા ઓનલાઇન?  
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1 હા  
2 ના 

 ડીકે સદંભર્ 
 

[bq88b] IF ‘yes’ [bq88a=1] 
 

 તમે મોટા ભાગે કયુ ંદૈિનક વાચંો છો?  

 માતર્ િસંગલ કોડ 
 

 શો કાડર્ 
 

 

1 ડેઇલી મેઇલ/ કોિટશ ડેઇલી મઇેલ  
2 ડેઇલી ટાર/ડઇેલી ટાર ઓફ કોટલને્ડ 
3 ડેઇલી ટેિલગર્ાફ 
4 એક્સપર્ેસ 
5 ફાઇનાિન્શયલ ટાઇમ્સ 
6 ગાિડર્યન 
7 ઇન્ડીપેન્ડન્ટ 
8 િમરર/ કોિટશ િમરર/ડેઇલી રેકોડર્ 
9 ધ કોટ્સમેન 
10 ધ સન 
11 ધ ટાઇમ્સ 
12 વે ટનર્ મઇેલ 
13  મેટર્ો 
14  ધ ઇવિનગં ટાન્ડડર્ 
15  તમારા શહરેનુ ં થાિનક અખબાર 
16 મોટા ભાગે કોઇ નહીં 
17 અન્ય (લખો) 
ડીકે સદંભર્ 

[Ethnews] ASK ALL 

તમ ેિનયિમત રીતે (અન્ય) અખબાર વાચંો છો  તમારા એથિનક જૂથ અથવા ધાિમર્ક સમદુાયના 
અહવેાલ પર કેન્દર્ીત હોય છો? 

 

1 હા 
2  ના 
ડીકે સદંભર્ 

 
[EthnewsY] IF YES (ethnews = 1) 
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તમ ેમોટા ભાગે કયુ ંએથિનક અથવા ધાિમર્ક અખબાર વાચંો છો? 
  

 જવાબ ટાઇપ કરો 
 ડીકે સદંભર્ 
  

[EthTV] ASK ALL – TBC 
 

માતર્ િબર્ટીશ રાજકારણનો િવચાર કરીએ તો કાડર્મા ંઆપલેા કયા ોત પરથી તમને તા તરની સામાન્ય ચ ૂટંણી 
અને િબર્ટનના મુ ાઓ િવશ ેજાણકારી મળી હતી?  લાગ ુપડે તે તમામને કોડ કરો? 
  
SHOWCARD 
  

1 અખબારો 
2 સામિયકો 
3 ટીવી 
4 રેિડયો 
5 ઇન્ટરનટે 
6 આમાથંી કોઇ નહીં 

 

એકથી વધ ુકોડ હોય તો 
 

[EthTV2] અને તમારા માટે માિહતીનો સૌથી વધ ુમહત્વનો ોત કયો છે? 
 

1 અખબારો 
2 સામિયકો 
3 ટીવી 
4 રેિડયો 
5 ઇન્ટરનેટ 
6 આમાથંી કોઇ નહીં 
 

ETHTV પર કોઇ ોત કે માિહતી પસદં કરવામા ંઆવી હોય 
 
 

[Medeth] અને તમને  એક્સેસ મળે છે (EthTV2માથંી સૌથી મહત્વના માિહતીના ોતઃ અખબારો/ 
સામિયકો /ટીવી કાયર્કર્મ /રેિડયો કાયર્કર્મ /ઇન્ટરનટે સામગર્ી) તેનો િવચાર કરતા. તે તમારા એથિનક કે 
ધાિમર્ક જૂથને લ યમા ંરાખીને હત ુ ંકે બધાન ેધ્યાનમા ંરાખવામા ંઆ યા હતા? 
 

બને લાગ ુપડે તો બનં ેમાટે કોડ આપો 
 

 1. પોતાનુ ંએથિનક પૂ 
 2. પોતાનુ ંધાિમર્ક પૂ 
 3. દરેક 
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 ડીકે સદંભર્ 
 
 

ASK ALL  

[PostQ86.1]  

ચ ૂટંણી પર્ચાર દરિમયાન કોઇ રાજકીય પકે્ષ તમારો સપંકર્ કય  હતો? 

1 હા 
2 ના 
 

 [PostQ86.1] પર 'હા' હોય તો  

 [PostQ86.2] 

 તા તરના ચ ૂટંણી પર્ચાર દરિમયાન કયા રાજકીય પક્ષ ેતમારો સપંકર્ કય  હતો?  
 પચૃ્છા :  અન્ય કોઇ? 
 લાગ ુપડે તેને કોડ આપો 
 મ ટીકોડેડ (વધમુા ંવધ ુ9 કોડ) 
1 લબેર 
2 િઢચુ ત 
3 િલબરલ ડેમોકેર્ટ્સ 
4 કોિટશ નેશનલ પાટ  
5 પ્લઇેડ િસમરુ 
6 ગર્ીન પાટ  
7 યનુાઇડેટ િકંગ્ડમ ઇન્ડપને્ડન્સ પાટ  (UKIP) 
8 િબર્ટીશ નેશનલ પાટ  (BNP) 
9 અન્ય (લખો) 
 

 IF 'other' AT [PostQ86.2] 

 અન્ય આપેલા જવાબમા ંલખો  

 સવાલ ખોલો (વધમુા ંવધ ુ60 અક્ષર)  
 
 
  

[bq89C]  IF RESPONDENT IS NOT FROM MIXED BACKGROUND [BQ58 <> 5-8] 

 REPEAT FOR EACH PARTY MENTIONED AT BQ89B 
  

DP – ટેક્ ટ િફલની યાખ્યા માટે ઇન પૂર ફાઇલ જુઓ  
અને શુ ંતમે યાદ રાખી શકો છો કે < BQ89bમાથંી પક્ષ > કેનવાસ કરનાર <ingrouper1> 
કોણ હત ુ?ં  
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હા, <ingrouper1> 
ના, <ingrouper1> નહીં 
યાદ નથી 
ડીકે સદંભર્ 

 
 
[bq93a] ASK ALL 
 

તમે િનયિમત રીતે ઇન્ટરનટેનો ઉપયોગ કરો છો? 
 

1 હા 
2 ના 
ડીકે સદંભર્ 

 
 
 

[bq93c] IF YES (BQ93A=1) 
 

તા તરની સામાન્ય ચ ૂટંણી િવશ ેમાિહતી મેળવવા માટે તમે ઇન્ટરનેટનો કેટલો ઉપયોગ કય  
હતો.. 
વાચંો 
 

1 મોટા પર્માણમા,ં 
2 અમકુ અંશે, 
3 બહુ ખાસ નહીં, 
4 અથવા, િબલકુલ નહી? 

 ડીકે સદંભર્ 
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Section 9: Classification Part 2 (Mainly drawn from main BES)   
 
[bq71a] ASK ALL 
 

 તમારો જન્મ કયા દેશમા ંથયો હતો? 
1. ઇંગ્લેન્ડ 
2. કોટલને્ડ 
3. વે સ 
4. આયલેર્ન્ડ 
5. અન્ય (લખીને જણાવો) 

ડીકે સદંભર્ 
 
 

[BQ71F] IF BORN IN UK [BQ71A=1-4] 
 

તમારા િપતાનો જન્મ કયા દેશમા ંથયો હતો? 
1. ઇંગ્લેન્ડ 
2. કોટલને્ડ 
3. વે સ 
4. આયલેર્ન્ડ 
5. અન્ય (લખીને જણાવો) 

ડીકે સદંભર્ 
 
 

[BQ71M] IF BORN IN UK [BQ71A=1-4] 
 

તમારી માતાનો જન્મ કયા દેશમા ંથયો હતો? 
1. ઇંગ્લેન્ડ 
2. કોટલને્ડ 
3. વે સ 
4. આયલેર્ન્ડ 
5. અન્ય (લખીને જણાવો) 

ડીકે સદંભર્ 
 
 

[BQ71X] જો માતા અને િપતા બનંેનો જન્મ િવદેશ થયો હોય તો [BQ71F=5 & BQ71M=5] 
 

પર્ કતાર્ઃ ઉ રદાતાના િપતાનો જન્મ  દેશમા ંથયો હતો તે જ દેશમા ંતમેની માતાનો જન્મ થયો હતો? 
 

1. હા 
2. ના 
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 [bq71b] જો યકેુમા ંજન્મ ન થયો હોય તો [bq71a=5] 
 

 કયા વષર્મા ંતે િબર્ટનમા ંપહલેી વખત આ યા ંહતા?ં 
 વષર્ લખો અથવા જ રી હોય તો ઉંમર 
 ડીકે સદંભર્ 
 
 

[EDSR1a1] જો યકેુમા ંજન્મ ન થયો હોય તો [bq71a=5] 
  

તમારો જન્મ  દેશમ ંથયો હતો ત્યા ંહજુ પણ તમારો પિરવાર છે? 
?  [Family includes children, brothers, sisters, parents, 
grandparents, aunts, uncles, cousins (first, second and third), 
great aunts, great uncles and all other relatives] 

હા 
ના 

      ડીકે સદંભર્ 
 

 

 [EDSR1b1]  જો યકેુમા ંજન્મ ન થયો હોય તો [bq71a=5] 
 

િબર્ટનમા ંઆ યા ત્યારથી (ANSWER FROM BQ71B), તમ ેતમારો જન્મ થયો ત ેદેશમા ંક્યારેય 
પાછા ંગયા છો?  [Include all trips, regardless of purpose of trip 
(business, pleasure, etc), age of respondent or length of stay]હા 

ના 
      ડીકે સદંભર્ 
 

[EDSR1b1Y] IF YES (edsr1b1 = 1) 
 

કેટલી વખત? 
1. ફક્ત એક વખત 
2. બથેી ચાર વખત 
3. પાચંથી નવ વખત 
4. 10 વખત કે વધારે ? 
ડીકે સદંભર્ 
 

 

[EDSR1c] IF HAVE FAMILY IN COUNTRY OF BIRTH [EDSR1a1=1] 
 

છે લા ં12 મિહનામા ંતમે તમેને કેટલી વખત મ યા ંહતા,ં કેટલી વખત વાત કરી હતી, તમારો 
જન્મ થયો હોય તે દેશમા ંહજુ પણ રહતેા ંતમારા પિરવારના સભ્યોને કેટલી વખત  ઇ-મેઇલ કયાર્ 
છે કે પતર્ યવહાર થયો છે? 
ફક્ત એક વખત 
બથેી ચાર વખત 
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પાચંથી નવ વખત 
10 વખત કે વધારે ? 
ડીકે સદંભર્ 
 

[PolintR] IF NOT BORN IN BRITAIN [bq71a = 5] 
  
 CARD A1  

 તમારો જન્મ થયો હોય ત ેદેશના રાજકારણમા ંશુ ંચાલી ર ુ ંછે તેમા ંતમને કેટલો રસ છે? 
 (મહરેબાની કરીને આ કાડર્માથંી તમારો જવાબ આપો) 
 

અત્યતં રસ 
ઘણો રસ 
થોડો 
બહુ નહીં 
જરા પણ નહીં 
ડીકે સદંભર્ 
 

[EDSF1a2] IF FATHER WAS BORN ABROAD [BQ71F = 5] 
  

તમારા િપતાનો જન્મ થયો હતો તે દેશમા ંહજુ પણ તમારો પિરવાર રહ ેછે? [પિરવારમા ંબાળકો, 
ભાઈ-બહનેો, માતાિપતા, દાદા-દાદી, કાકાઓ, િપતરાઈ ભાઈઓ (પહલેા, બીજા અને તર્ીજા), કાકી, 
ફોઈ, માસી, મામી, કાકા, આ, માસા, મામા અન ેઅન્ય તમામ સબંધંીઓ] 

હા 
2. ના 

      ડીકે સદંભર્ 
 

[EDSF1b2] IF FATHER WAS BORN ABROAD [BQ71F = 5] 
તમારા િપતાનો જન્મ થયો હતો તે દેશની મલુાકાત છે લા ંપાચં વષર્ દરિમયાન તમ ેલીધી છે? 

 

1. હા 
2. ના 
ડીકે સદંભર્ 

 
 

[EDSF1c] IF HAVE FAMILY IN FATHER’S COUNTRY OF BIRTH [EDSF1a2=1] 
 

<તમારા િપતાનો  જન્મ થયો હોય તે દેશ(BQ71F)> મા ંહજુ પણ રહતેા ંતમારા પિરવારના 
સભ્યોને છે લા ં12 મિહનામા ંતમે તેમન ેકેટલી વખત મ યા ંહતા,ં કેટલી વખત વાત કરી હતી, 
કેટલી વખત  ઇ-મેઇલ કયાર્ છે કે પતર્ યવહાર થયો છે? 
ફક્ત એક વખત 
બથેી ચાર વખત 
પાચંથી નવ વખત 
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10 વખત કે વધારે ? 
ડીકે સદંભર્ 
 

[PolintF] IF FATHER WAS BORN ABROAD [BQ71F = 5] 
 CARD A1  

<તમારા િપતાનો જન્મ થયો હોય તે દેશ(BQ71F)>ના રાજકારણમા ંશુ ંચાલી ર ુ ંછે તેમા ંતમ ે
કેટલો રસ ધરાવો છો? (મહરેબાની કરીને આ કાડર્માથંી તમારો જવાબ પસદં કરો) 
1. અત્યતં રસ 
2. ઘણો રસ 
3. થોડો 
4. બહુ નહીં 
5. જરા પણ નહીં 
ડીકે સદંભર્ 
 
 

 

[EDSM1a2] IF MOTHER BORN ABROAD IN DIFFERENT COUNTRY TO FATHER [BQ71X = 1] 
  

<તમારી માતાનો જન્મ થયો હોય તે દેશ(BQ71M)>મા ંતમારો પિરવાર હજુ પણ રહ ેછે? 
[પિરવારમા ંબાળકો, ભાઈ-બહનેો, માતાિપતા, દાદા-દાદી, કાકાઓ, િપતરાઈ ભાઈઓ (પહલેા, 
બીજા અન ેતર્ીજા), કાકી, ફોઈ, માસી, મામી, કાકા, આ, માસા, મામા અન ેઅન્ય તમામ 
સબંધંીઓ] 

1. હા 
2. ના 

      ડીકે સદંભર્ 
 
 
 

[[EDSM1b2] IF MOTHER BORN ABROAD IN DIFFERENT COUNTRY TO FATHER [BQ71X = 1] 
<તમારી માતાનો જન્મ  દેશમા ંથયો હોય (BQ71M)> તેની મલુાકાત છે લા ંપાચં વષર્મા ંલીધી છે? 

1. હા 
2. ના 
ડીકે સદંભર્ 

 
 

 [EDSM1c] IF HAVE FAMILY IN MOTHER’S COUNTRY OF BIRTH [EDSM1a2=1] 
 
 

<તમારા માતાનો જન્મ થયો હોય તે દેશ(BQ71M)> મા ંહજુ પણ રહતેા ંતમારા પિરવારના 
સભ્યોને છે લા ં12 મિહનામા ંતમે તેમન ેકેટલી વખત મ યા ંહતા,ં કેટલી વખત વાત કરી હતી, 
કેટલી વખત  ઇ-મેઇલ કયાર્ છે કે પતર્ યવહાર થયો છે? 
 

1. ફક્ત એક વખત 
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2. બથેી ચાર વખત 
3. પાચંથી નવ વખત 
4. 10 વખત કે વધારે ? 
ડીકે સદંભર્ 
 
 

[PolintM] IF MOTHER BORN ABROAD IN DIFFERENT COUNTRY TO FATHER [BQ71X = 1] 
  
 CARD A1  

<તમારી માતાનો જન્મ થયો હોય તે દેશ(BQ71M)>ના રાજકારણમા ંશુ ંચાલી ર ુ ંછે તેમા ંતમ ે
કેટલો રસ ધરાવો છો? (મહરેબાની કરીને આ કાડર્માથંી તમારો જવાબ પસદં કરો) 
1. અત્યતં રસ 
2. ઘણો રસ 
3. થોડો 
4. બહુ નહીં 
5. જરા પણ નહીં 
ડીકે સદંભર્ 
 

 
[Q156] ASK ALL 
 
 

 તમે િબર્ટનનુ ંનાગિરકત્વ ધરાવો છો કે અન્ય કોઈ દેશનુ?ં 
1. િબર્િટશ નાગિરકત્વ 
2. અન્ય દેશ 
3. બનંે 
ડીકે સદંભર્ 
 

[Q157] If Q156 = 2 or 3 
 

  તમ ેઅન્ય કયા દેશનુ ંનાગિરકત્વ ધરાવો છો? 
 જવાબ ટાઇપ કરો 
 ડીકે સદંભર્ 
 
 
 

[Reas1] ASK IF NOT BORN IN BRITAIN AND ENTERED BRITAIN WHEN 16 OR OVER 
(bq71a = 5 and bq71c>15) 
 

  તમે િબર્ટનમા ંરહવેા આ યા ંતે માટે જવાબદાર કારણો કયા ંહતા?ં 
 િપર્કોડ માટે પર્ેિરત કરો. લાગ ુપડે તેન ેકોડ આપો 
 

  1. સાથ ેરહવે ુ ંકે સયંકુ્ત પિરવાર 
 2. સાથ ેરહવેા કે પિત કે પત્ની સાથ ેજોડાવા 
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 3. િવ ાથીર્ તરીકે  
 4. સારંુ જીવન 
 5. વતં તા 
 6. કમાણી કરવા 
 7. િબર્ટનમા ંફક્ત રહવેા 
 8. મળૂ દેશમા ંગરીબી 
 9. મળૂ દેશમા ંયુ  
 10. મળૂ દેશમા ંદમન 
 11. અન્ય (લખીને જણાવો) 

ડીકે સદંભર્ 
 

[Reas1a] ASK IF ACCOMPANYING FAMILY OR SPOUSE [Reas1 = 1 or 2] 
 

િબર્ટનમા ંરહવેા માટે તમારા [textfill:husband/wife/family’s] કારણો કયા હતા? 

 

 િપર્કોડ માટે પર્ેિરત કરો. લાગ ુપડે તેન ેકોડ આપો 
 1. િબર્ટનમા ંજન્મ 
 2. સાથ ેરહવેા કે સયંકુ્ત પિરવાર  

 3. સાથ ેરહવેા કે પિત કે પત્ની સાથ ેજોડાવા 
 4. િવ ાથીર્ તરીકે  
 5. સારંુ જીવન 
 6. વતં તા 
 7. કમાણી કરવા 
 8. િબર્ટનમા ંફક્ત રહવેા 
 9. મળૂ દેશમા ંગરીબી 
 10. મળૂ દેશમા ંયુ  
 11. મળૂ દેશમા ંદમન 
 12. અન્ય (લખીને જણાવો) 

ડીકે સદંભર્ 
 
 

[Reas2] ASK IF NOT BORN IN BRITAIN AND ENTERED BRITAIN WHEN UNDER 16 
(bq71a = 5 and bq71c<16) OR IF BORN IN BRITAIN AND AT LEAST ONE PARENT WAS 
NOT BORN IN BRITAIN (bq71a=1-4 and (bq71f=5 or bq71m=5) 
 

DP – TEXTFILL IS ‘PARENTS’’ IF BQ71A = 5 
IF BQ71A = 1-4, {THEN IF BQ71F=5, TEXTFILL IS ‘FATHER’S’; IF BQ71M 
= 5, TEXTFILL IS ‘MOTHER’S’; IF BOTH BQ71F = 5 AND BQ71M = 5, 
TEXTFILL IS ‘PARENTS’!} 
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 િબર્ટનમા ંરહવેા માટે તમારા [TEXTFILL: parents’/ mother’s/ father’s] કારણો 
કયા હતા? 

 
 
 PROMPT TO PRECODE. CODE ALL THAT APPLY 
 

 1. સાથ ેરહવે ુ ંકે સયંકુ્ત પિરવાર 
 2. સાથ ેરહવેા કે પિત કે પત્ની સાથ ેજોડાવા 
 3. િવ ાથીર્ તરીકે  
 4. સારંુ જીવન 
 5. વતં તા 
 6. કમાણી કરવા 
 7. િબર્ટનમા ંફક્ત રહવેા 
 8. મળૂ દેશમા ંગરીબી 
 9. મળૂ દેશમા ંયુ  
 10. મળૂ દેશમા ંદમન 
 11. માતા/િપતા/માતાિપતા િબર્ટન આ યા ંનહોતા 
 12. અન્ય (લખીને જણાવો) 

ડીકે સદંભર્ 
 

 
 
[L11] ASK ALL 
 

 તમે ઘરે મખુ્ય ભાષા તરીકે અંગર્ેજી બોલો છો? 
 1. હા 
 2.  ના 
 ડીકે સદંભર્ 
 

[[L12] ASK IF NO [L11=2] 
 

 તમે ઘરે કઈ મખુ્ય ભાષા બોલો છો? 
 માતર્ િસગંલ કોડ 
 
 

અરેિબક 
બગંાળી 
ફારસી 
ફેર્ન્ચ 
જમર્ન 
ગજુરાતી 
હાઉસા 
િહન્દી 
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ઇગ્બો 
કુિદર્શ 
મરાઠી 
િમરપરુી/પહરી  
પોિલશ 
પજંાબી 
િસંધી 
સોમાિલ 
વિહલી 
સી હટેી 
તિમળ 
તિુકર્શ 
ઉદૂર્ 
યોરુબા 
અન્ય (લખીને જણાવો) 
ડીકે સદંભર્ 

 

[L13] ASK IF NO [L11=2] 
 

રોિજંદા  જીવનમા ંતમે કેટલુ ંસારંુ અંગેર્જી બોલો છો તેની ચકાસણી કરી શકંુ? દાખલા તરીકે 
ટેલીફોન પર વાતચીતમા ંકે કોઈ િશક્ષક કે ડોક્ટર વા યાવસાિયક સાથે વાતચીતમા?ં તમ ે
અંગેર્જી પર પર્ભતુ્વ ધરાવો છો.. 
READ OUT 

1. ઘણી સારંુ 
2. સારંુ 
3. સરેરાશ કરતા ંઓ  ં

4. કે અત્યતં નબ ં? 
5. ફક્ત વયં તર્ઃ કોઈ અિભપર્ાય નહીં 
ડીકે સદંભર્ 

 
[bq101a] ASK ALL 
 

 આ રહણેાકં તમારી માિલકીનુ ંછે કે ભાડ?ે 
 પર્ કતાર્ઃ માગેર્જ પર 'માિલકી' સામેલ 
 1. માિલકી 
 2. ભાડે 
 3.  બમેાથંી એક પણ નહીં 

ડીકે સદંભર્ 
 

[bq101b] IF ‘own’ [bq101a = 1] 
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 તમે તમારા મકાન પર સપંણૂર્ માિલકી ધરાવો છે કે માગેર્જ પર છે? 
 1. ભાડે કે સાથે રાખલેી િમલકતની માિલકી/સપંણૂર્પણે માિલકી 
 2. ભાડે કે સાથે રાખલેી િમલકતની ખરીદી/માગેર્જ પર સપંણૂર્ માિલકી 

ડીકે સદંભર્ 
 
 

[bq101c] IF ‘rent’ [bq101a = 2] 
  

 તમે કોની પાસ ેભાડે લીધુ?ં 
1. થાિનક સ ામડંળ 
2. નવુ ંશહરેી િવકાસ િનગમ 
3. હાઉિસંગ એસોિસએશન 
4. પર્ોપટ  કંપની 
5. રોજગારદાતા 
6. અન્ય સગંઠન 
7. સબંધંી 
8. અન્ય યિક્તગત 
9. હાઉિસંગ ટર્ ટ 
10. િનઃશુ ક ભાડ,ે પારકાની જમીન પર કબજો 
11. માિલકીની વહેંચણી (દાખલા તરીકે આંિશક ભાડે, આંિશક ખરીદી) 
97 અન્ય (લખીને જણાવો) 
ડીકે સદંભર્ 
 

 
[bq102a] ASK ALL 
 

 હવે તમ ે યાપારી સગંઠન કે કમર્ચારી સગંઠનના સભ્યો છો? 
પર્ કતાર્ઃ જ રી હોય તો એક બાબતની તપાસ 
પર્ કતાર્ઃ પહલેો કોડ લાગ ૂકરો 
1. હા, વેપારી સગંઠન 
2. હા, કમર્ચારી સગંઠન 
3. ના 
ડીકે સદંભર્ 
 

 

[bq102b] IF ‘no’ or DK [bq102A = 3 OR DK] 
  

શુ ંતમે ક્યારેય વેપારી સગંઠન કે કમર્ચારી સગંઠનના સભ્ય બન્યા ંછો? 
પર્ કતાર્ઃ પહલેો કોડ લાગ ૂકરો 
1. હા, વેપારી સગંઠન 
2. હા, કમર્ચારી સગંઠન 
3.  ના 
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ડીકે સદંભર્ 
 
[bq103] ASK ALL 
  

 તમે કઈ ઉંમરે પણૂર્કાિલન િશક્ષણ પણૂર્ કયુર્ં હત ુ?ં 
 

ઉંમર જણાવો 
શાળાએ ક્યારેય ગયા નથી 
હજુ પણ પણૂર્કાિલન િશક્ષણ શાળા ખાતે 
હજુ પણ પણૂર્કાિલન િશક્ષણ યિુનવિસર્ટી ખાતે 
ડીકે સદંભર્ 
 

 
[bq104a] ASK ALL 
 

શુ ંતમે ક્યારેય િબર્િટશ િશક્ષણ કે કામગીરી સાથે સબંિંધત લાયકાત મળેવી છે? 
 1. હા 
 2. ના 

ડીકે સદંભર્ 
 

[[bq104b] IF ‘yes’ [bq104a = 1] 
  
 CARD P2  

આ કાડર્માથંી જવાબ પસદં કરો. તમ ેસૌથી ઊંચી કઈ િબર્િટશ લાયકાત ધરાવો છો? 
મહરેબાની કરીને મને પછીનો નબંર આપો. 
આ યાદીમા ંતમારી લાયકાત સામેલ નહોય તો તેની સમકક્ષ લાયકાત શોધવાનો પર્યાસ કરો. 

 

1. અનુ નાતકની પદવી 
2. પર્થમ િડગર્ી 
3. યિુન પોલી/િડપ્લોમા 
4. શૈક્ષિણક લાયકાત 

5. નિસર્ંગ લાયકાત 

6. એચએનસી/એચએનડી, િસટી એન્ડ િગ ડ્સ લવેલ 4, એનવી /ુએસવી  ુ3 

7. એ તર અને સમકક્ષ 

8. કોિ શ ઉચ્ચરત અને સમકક્ષ 

9. ઓએનસી/ઓએનડી, સીએસઈ ગેર્ડ 1, ઓ લવેલ ગેર્ડ એ-સી 
10. જીસીએસઈ A*-C, સીએસઈ ગેર્ડ 1, ઓ લવેલ ગેર્ડ એ-સી 
11.  કોિ શ ટાન્ડડર્ ગેર્ડ્સ, ઓિડર્નરી બને્ડ્સ 

12. જીસીએસઈ, ડી-જી, સીએસઈ ગેર્ડ્સ 2-5, ઓ લવેલ ડી-ઈ 

13.  િસટી એન્ડ િગ ડ્સ લવેલ 2, એનવી /ુએસવી  ુ2 અને સમકક્ષ 

14. િસટી એન્ડ િગ ડ્સ લવેલ 1, એનવી /ુએસવી  ુ1 અને સમકક્ષ 

15. કારકૂની અને યાવસાિયક લાયકાતો 
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16.  માન્યતાપર્ાપ્ત યાપારી તાલીમ 

17.  યવુા તાલીમ પર્માણપતર્, કુશળતાશોધકો 
18. અન્ય ટેકિનકલ, યાવસાિયક કે ઉચ્ચ લાયકાત (લખીને જણાવો) 
ડીકે સદંભર્ 
 
 

[Overs] ASK ALL 
 

તમે િવદેશમા ંકોઈ લાયકાતો મેળવી છે  તમ ેહજુ સધુી મન ેન જણાવી હોય? મારો કહવેાનો 
મતલબ એ છે કે તે શાળા કે કોલજે કે યિુનવિસર્ટીમા ંકામગીરી કે તાલીમ કે તમારા પોતાના 
અભ્યાસ મારફતે કોઈ લાયકાત મેળવી છે? 
1. હા 
2. ના 
ડીકે સદંભર્ 

 

[Otype] જો હા  (OVERS = 1) 
 
 SHOWCARD XX 

આ કાડર્ પર જણાવવામા ંઆવેલા િવિવધ પર્કારની લાયકાતમાથંી તમ ેકઈ ધરાવો છે કે કઈ 
લાયકાતની નજીક છો? 
1. શાળાની પરીક્ષા-યિુનવિસર્ટી પર્વશે તરના કરતા ંનીચ ે(એટલ ેકે જીસીએસઈ/ઓ-લવેલની 
સમકક્ષ) 
2. શાળાની પરીક્ષા-યિુનવિસર્ટી પર્વશે તર (એટલ ેકે એ-લવેલની સમકક્ષ) 
3. યિુનવિસર્ટી કે સમાન સં થામાથંી પહલેી િડગર્ી (એટલ ેકે બીએ, બીએડ, બીએસસીની સમકક્ષ) 
4. ઉચ્ચ િડગર્ી (એમએ, એમએસસી, પીએચડીની સમકક્ષ) 
5. યાવસાિયક લાયકાતો (ઉદાહરણ તરીકે ટાઇિપંગ, શોટર્હને્ડ, બકુકીિપંગ, કોમસર્ ) 
6. અન્ય કોઈ પણ રોજગારી કે કાયર્ સબંિંધત લાયકાત 

7. અન્ય કોઈ પર્કારની લાયકાત 
 ડીકે સદંભર્ 
 
[Disab] ASK ALL 
 

 

આગામી થોડા પર્ ો તમારા વા થ્ય અને જીવનશલૈી સાથે સબંિંધત છે. 
તમે કોઈ લાબંા ગાળાની શારીિરક કે માનિસક િબમારી કે અક્ષમતા ધરાવો છો? લાબંા ગાળાની 
એટલ ેકોઈ પણ િબમારી  તમને ઓછામા ંઓછા 12 મિહનાથી વધ ુસમયથી પરેશાન કરતી  
હોય કે તમને 12 મિહના કરતા ંવધારે સમયગાળામા ંઅસર કરી શકે તમે હોય 
1. હા 
2. ના 
ડીકે સદંભર્ 

 
 
[bq106] ASK ALL 
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 CARD P6 1 

કરવરેા ચકૂ યા ંિવના તમામ ોતોમાથંી તમારા ઘરની કુલ આવકનુ ંપર્િતિનિધત્વ આ કાડર્ પર 
કયો અક્ષર કરે છે? આવકમા ંફાયદા, બચત અને અન્ય બાબતો સામલે છે. મહરેબાની કરીને 
અક્ષર જણાવો. 
 
1 Q 
2 T 
3 O 
4 K 
5 L 
6 B 
7 Z 
8 M 
9 F 
10 J 
11 D 
12 H 
13 P 
14 S 

 ડીકે સદંભર્ 
 
[bq107] ASK ALL 
 
 CARD P7  

અત્યારે તમારી ( અને તમારા જીવનસાથીની) આવકનો મખુ્ય ોત કયો છે? 
1. રોજગારીમાથંી કમાણી (પોતાની કે પત્ની/ભાગીદારની) 
2. અગાઉના રોજગારદાતા પાસેથી યાવસાિયક પને્શન્સ  
3. પર્ાઇવેટ પેન્શન્સ 
4. સરકારી િનવિૃ  કે િવધવાનુ ંપેન્શન 
5. નોકરી શોધવા એલાવન્સ/બરેોજગારી ભથ્થુ ં
6. પેન્શન કેર્િડટ/િમિનમમ ઇન્કમ ગેરેન્ટી/પેન્શનસર્ માટે આવકનો ટેકો  
7. નબળાઈ, માદંગી કે અક્ષમતા પેન્શન કે ફાયદા(ઓ) 

                                                 
1 The showcard looks like this: 
 

Weekly income from all sources before tax  Annual income from all sources before tax 
Less than £96 Q Less than £5,000 

£97 – £192 T £5,001 – £10,000 
£193 – £288 O £10,001 – £15,000 
£289 – £384 K £15,001 – £20,000 
£385 – £480 L £20,001 – £25,000 
£481 – £577 B £25,001 – £30,000 
£578 – £673 Z £30,001 – £35,000 
£674 – £769 M £35,001 – £40,000 
£770 – £865 F £40,001 – £45,000 
£866 – £961 J £45,001 – £50,000 

£962 – £1,153 D £50,001 – £60,000 
£1,154 – £1,346 H £60,001 – £70,000 
££1,347 or more P £70,001 -£80,000 
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8. અન્ય સરકારી ફાયદા કે ટેક્સ કેર્િડટ (લખીને જણાવો) 
9. બચત કે રોકાણમાથંી યાજ 
10. િવ ાથીર્ સહાય, બસર્રી કે લોન્સ 
11. માતાિપતા કે અન્ય સગાસબંધંી પર આધાિરત 
12. મખુ્ય આવકનો અન્ય ોત (લખીને જણાવો) 

 
[bq109a] ASK ALL 
 
 CARD P8  

  આ કાડર્ પરની કઈ કેટેગરી તમને સૌથી વધ ુલાગ ૂપડે છે? 
 1. ચકૂવણી થતી  હોય તવેા કામમા ં
 2. પણૂર્કાિલન િશક્ષણમા ં 
 3. છ મિહના કે તથેી વધારે સમયગાળાથી બરેોજગાર 
 4. છ મિહના કરતા ંઓછા સમયથી બરેોજગાર 
 5. કામ માટે માદંગી કે અક્ષમ 
 6. િનવ ૃ  
 7. ઘરની શોધખોળમા ં
 8. અન્ય કામગીરી (લખીને જણાવો) 

ડીકે સદંભર્ 
 

[bq109b]  ASK ALL MARRIED OR LIVING WITH PARTNER [bq100 = 1 OR 2] 
 
 
 CARD P8 

 

તમારા પત્ની/પિત/સાથીદારન ેકાડર્ પરની કઈ કેટેગરી લાગ ૂપડે છે? 
1.  પગાર મેળવતી કામગીરીમા ં
2. પણૂર્કાિલન િશક્ષણમા ં
3. છ મિહના કે તથેી વધારે સમયથી બરેોજગાર 
4. છ મિહના કરતા ંઓછા સમયથી બરેોજગાર 
5. કાયમી માદંગી કે અક્ષમતા 
6. િનવ ૃ  
7. ઘર માટે શોધખોળ 
8. અન્ય કંઈ કામગીરી (લખીને જણાવો) 
ડીકે સદંભર્ 

 

[bq109c] IF IN WORK [bq109a = 1] 
 
 CARD P8a 

આ કાડર્ પરની કઈ કેટેગરી તમને સારામા ંસારી રીતે લાગ ૂપડે છે? 
1. કમર્ચારી 
2. કમર્ચારી િવના વરોજગારી 
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3. કમર્ચારી સાથ ે વરોજગારી 
4. પગાર ન મેળવતા ગહૃ થ કાયર્કર 
ડીકે સદંભર્ 

 

[bq109d] IF PARTNER IN WORK [bq109b = 1] 
 CARD P8a  

આ કાડર્ પરની િવગતોમાથંી કઈ તમારી પત્ની/પિત/સાથીદારને સારામા ંસારી રીત ેલાગ ૂપડે 
છે? 
1. કમર્ચારી 
2. કમર્ચારી િવના પણ વરોજગારી 
3. કમર્ચારી સાથ ે વરોજગારી 
4. કમાણી િવના પિરવારમા ંકામ કરનાર 
ડીકે સદંભર્ 
 

 
 
[bq110a] ASK ALL 
 CARD P9  

મહરેબાની કરીને જણાવો કે આ કાડર્માથંી તમારી કામગીરીના પર્કારન ેસારામા ંસારી રીત ેજણાવી શકે 
છે. (તમ ેઅત્યારે કામ ન કરતા ંહોવ તો તમે છે લી કઈ નોકરી કરતા ંહતા તે િવશ ેજણાવો). 
1. પર્ોફેશનલ કે હાયર ટેકિનકલ વકર્ 
2. મેનજેર કે સીિનયર એડિમિન ટેર્ટર 
3. કારકૂની કામ 
4. વેચાણ કે સવેા 
5. નાના ધધંાના માિલક 
6. અન્ય કાય મા ંસપુરવાઇઝર કે કારીગર 
7. કુશળ હાથકામ 
8. અધર્કુશળ કે અકુશલ હાથકામ 
9. અન્ય (લખીને જણાવો) 
10. ક્યારેય કામ કયુર્ં નથી 

ડીકે સદંભર્ 
 

 

 [bq110b] IF ‘married’ OR ‘living with a partner’ [bq100=1 OR 2] 

  ફરીથી CARD P9  
મહરેબાની કરીને જણાવો કે  આ જ  કાડર્ પરની કઈ કેટેગરી તમારા (પિત કે પત્ની કે 
સાથીદાર)નુ ંકાયર્ (કે તેમના છે લા કાયર્ને) સારામા ંસારી રીતે જણાવે છે  

1. પર્ોફેશનલ કે હાયર ટેકિનકલ વકર્ 
2. મેનજેર કે સીિનયર એડિમિન ટેર્ટર 
3. કારકૂની કામ 
4. વેચાણ કે સવેા 
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5. નાના ધધંાના માિલક 
6. અન્ય કાય મા ંસપુરવાઇઝર કે કારીગર 
7. કુશળ હાથકામ 
8. અધર્કુશળ કે અકુશલ હાથકામ 
9. અન્ય (લખીને જણાવો) 
10. ક્યારેય કામ કયુર્ં નથી 

ડીકે સદંભર્ 
 
 

[LFS116] IF NOT ‘never worked’ [NOT bq110a = 10] 
 

તેઓ કામ કરે છે/કામ કરતા ંહતા.ં... 
1. એક ખાનગી કંપની કે યવસાય કે િલિમટેડ કંપની 
2. કે અન્ય પર્કારના સગંઠનમા?ં 

ડીકે સદંભર્ 
 

 [LFS117]  જો અન્ય સગંઠન [LFS116 = 2] 
 

તે કયા પર્કારની િબનખાનગી સં થા હતી? 
1. એક પિબ્લક િલિમટેડ કંપની/plc? 
2. એક રા ટર્ીયકૃત ઉ ોગ/સરકારી િનગમ? 
3. કેન્દર્ સરકાર કે સનદી સવેા? 
4. થાિનક સરકાર કે પિરષદ (પોલીસ, ફાયર સિવર્સીસ અને થાિનક સ ામડંળ ારા સચંાિલત શાળા/ 
કોલજેો સામલે)?  
5. યિુનવિસર્ટી કે અન્ય ગર્ાન્ડ મળેવી શકૈ્ષિણક સં થા ( મા ંભાગ લવેાનુ ંપસદં ન કરતી શાળાઓ)? 
6. આરોગ્ય સ ામડંળ કે એનએચએસ ટર્ ટ? 
7. ક યાણકારી વિૈચ્છક સગંઠન કે ટર્ ટ?  
8. સશ  દળો? 

9. અથવા અન્ય કોઈ પર્કારનુ ંસગંઠન? 

ડીકે સદંભર્ 
 

[bq111b]  IF ‘married’ or ‘living with a partner’ AND NOT ‘never worked’ [bq100 = 1 or 2 
and NOT (bq110b = 10)] 
  

એક વખત ફરી CARD P10 
 

 [LFA116b] તમારા ભાગીદાર કામ કરે છે/ કામ કરતા ંહતા.ં... 
1. એક ખાનગી કંપની કે યવસાય કે િલિમટેડ કંપની 
2. કે અન્ય પર્કારના સગંઠનમા?ં 

ડીકે સદંભર્ 
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[LFS117b]  જો અન્ય સગંઠન [LFS116b = 2] 
 

તે કયા પર્કારની િબનખાનગી સં થા હતી? 
1. એક પિબ્લક િલિમટેડ કંપની/plc? 
2. એક રા ટર્ીયકૃત ઉ ોગ/સરકારી િનગમ? 
3. કેન્દર્ સરકાર કે સનદી સવેા? 
4. થાિનક સરકાર કે પિરષદ (પોલીસ, ફાયર સિવર્સીસ અને થાિનક સ ામડંળ ારા સચંાિલત શાળા/ 

કોલજેો સામલે)?  
5. યિુનવિસર્ટી કે અન્ય ગર્ાન્ડ મળેવી શકૈ્ષિણક સં થા ( મા ંભાગ લવેાનુ ંપસદં ન કરતી શાળાઓ)? 
6. આરોગ્ય સ ામડંળ કે એનએચએસ ટર્ ટ? 
7. ક યાણકારી વિૈચ્છક સગંઠન કે ટર્ ટ?  
8. સશ  દળો? 

9. અથવા અન્ય કોઈ પર્કારનુ ંસગંઠન? 

ડીકે સદંભર્ 
 
 
  

 

 [L104] ASK IF PRIVATE FIRM [LFS116 = 1] 
 

શોકાડર્  
 

તમે કામ કરો છો તે  થળની માિલકી નીચનેામાથંી કયા પર્કારની છે? 
1. હુ ંજ્યા ંકામ કરંુ છે તેની માિલકી ગોરા િબર્િટશરોની છે 
2. હુ ંજ્યા ંકામ કરંુ છે તેની માિલકી લઘમુતી વશંીય જૂથમાથંી કોઈક છે 
3. હુ ંજ્યા ંકામ કરંુ છે તેના માિલક કોણ છે ત ેિવશે જાણકારી નથી 
4. લાગ ૂપડત ુ ંનથી-અનેક જુદા ંજુદા ંલોકોની માિલકી 
ડીકે સદંભર્ 
 

 
  [bq112] ASK ALL 

 આ રહઠેાણમા ંતમારા ભાગમા ંકોઈ ટેલીફોન છે? 
 1. હા 
 2. ના 

ડીકે સદંભર્ 
 

[bq112b] IF ‘yes’ AT [bq112a] 
  

કોઈ પણ સરવ ેપર લોકો હાથ ધરાવામા ંઆવેલા મલુાકાતો સાથે સતં ુ ટ છે કે નહીં તનેી જાણકારી 
મેળવવા મારી ઓિફસ ારા કેટલીક મલુાકાતો ચકે થઈ છે. જો મારી ઓિફસન ેતમારો સપંકર્ 
સાધવાની જ ર પડે તો તમારો ટેલીફોન નબંર હશે તો અમન ેમદદ પ પરુવાર થશ.ે 
 



 

 78

જ ર પડે તો ઉમેરોઃ તમારો ફોન નબંર તમારી સમંિંત િવના અભ્યાસ ટીમની બહાર કોઈને 
આપવામા ંનહીં આવ.ે 
જો નબંર આપવામા ંઆવો તો ARF પર લખો 
એકથી વધારે નબંર હોય તો પછૂો કે તેમનો ફરી સપંકર્ સાધવા સૌથી વધ ુ અનકુૂળતા કયા નબંર 
પર રહશે ે
નબંર મ યો 
નબંરનો ઇનકાર અથવા ન આપ્યો 

  કોઇ ડીકે નહીં કોઇ રેફ નહીં 
 
 
 [bq113c] ASK ALL 
  

અને અમ ેતમારો મોબાઇલ નબંર મેળવી શકીએ? 
જો ના તોઃ તમારો સપકર્ સાધી શકાય તેવો અન્ય ફોન નબંર આપશો? 
જો નબંર આપે તો પર ARF લખો 
નબંર આપ્યો 
નબંરનો ઇનકાર કે આપવાનો ઇનકાર કે પછી મોબાઇલ ફોન કે બીજો ફોન રાખતા નથી 
કોઇ ડીકે નહીં કોઇ રેફ નહીં 
 
 

[bq114]   ASK ALL 
 તમે ઇ-મેઇલ અન ેઇન્ટરનટેનો ઉપયોગ કરો છો? 
 1. હા 
 2.  ના 

ડીકે સદંભર્ 
 
 [bq114a] ASK ALL 
 

આ સાથે મલુાકાતનો અંત આવી ગયો છે. આ અત્યતં મહત્વપણૂર્ પર્ો ક્ટમા ંતમે અમન ેમદદ કરી ત ેમાટે અમ ે
તમારા આભારી છીએ. હવે અમે એક વષર્મા ંટૂંકો અનવુતીર્ અભ્યાસ કરવા જઈ ર ા ંછીએ અને કદાચ તમારો 
સપંકર્ ફરીથી સાધીશુ.ં શુ ંઆ યોગ્ય રહશે?ે 
 

જ રી હોય તો ઉમરેોઃ કોઈ પણ મલુાકાત માટે સમય માગતા ંઅગાઉ અમે તમને એક વખત ફરી લખીશુ ંઅને 
તે સમયે તમારે ભાગ લવેો કે ન લેવો તનેો િનણર્ય કરવાનો તમન ેઅિધકાર રહશે.ે 

1. હા 
2. ના 
કોઇ ડીકે નહીં કોઇ રેફ નહીં 

 
 
 

 [bq114b] IF ‘yes’ AT [bq114] AND ‘yes’ AT [bq114a] 
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અનવુતીર્ અભ્યાસ ઇન્ટરનટે અભ્યાસનુ ં વ પ લઈ શકે છે. આ માટે તમારો સપંકર્ સાધવા અમન ેઉપયોગી 
થાય તેવુ ંતમારંુ ઇ-મેઇલ એડેર્સ  આપશો? 
 

જો આપ,ે તો ARF પર લખો 
1. ઇ-મેઇલ એડર્ેસ મ યુ ં
2. ઇ-મેઇલ એડર્ેસનો ઇનકાર અથવા આપવાનો ઇનકાર કય  

કોઇ ડીકે નહીં કોઇ રેફ નહીં 
 

 

[Trans] મલુાકાત દરિમયાન ઉ રદાતાએ અનવુાદકનો ઉપયોગ કય  હતો? 
1. હા 
2. ના 

 

જો હા તો [Trans = 1] 
[Trans2] અનવુાદકે મલુાકાતનો અનવુાદ કઈ ભાષામા ંકય  હતો? 

પજંાબી (ઉદૂર્ િલપી) 
પજંાબી (ગરુુમખુી િલપી) 
ઉદૂર્ 
િહંદી 
ગજુરાતી 
બગંાળી 
અન્ય ભાષા 

 

[Mail] તમ ેઉ રદાતા સાથ ેપર્ ોતરી મોકલી હતી? 
હા 
ના 

 

જો ના [Mail = 2] 
[Mail2]  તમે પર્ ો રીનો જવાબ મોક યો નહીં તેના માટે શુ ંકારણ હત ુ?ં 
1. ઉ રદાતાએ ઇનકાર કય  હતો 
2. ઉ રદાતાન ેભાષાની મુ કેલી પડી હતી 
3. ઉ રદાતા અથર્ સમજી શક્યા ંનહોતા અને તઓે પરૂા ંજવાબ આપી શક્યા ંનહોતા 
4. અન્ય કારણો (મહરેબાની કરીને િવગતવાર જણાવો)    
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