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महाविद्यालयातील NSS उपक्रम प्रमुखाांसाठी मार्गदर्गनपर सूचना 
 

प्रश्नािली भरताना काहीही अडचण आल्यास, र्ांका असल्यास डॉक्टर अभय कुदळे, आरोग्यर्ास्त्र विभार्, साविरीबाई फुले पुणे 
विद्यापीठ याांच्यार्ी 9881435808 या मोबाईल फोनिर सांपकग  साधािा. 

 

I. र्ाि-पातळीिरील माहहती सांकलन प्रश्नािली 
1) सदर प्रश्नावली एका गावासाठी एकच भरावी.  
2) साधारण गाव-पातळीवर हि प्रश्नावली भरायला १० त े१५ मिननटे एवढा वेळ लाग ूशकतो िे लक्षात घेऊन गाव-पातळीवर 

सवेक्षणाच ेननयोजन करावे.  
3) कृपया प्रश्नावली भरण्यापूवी सवव प्रश्न वाचून घेऊन िग प्रश्नावली भरावी.  
4) सवव बिुववध पयावयी प्रश्नाांिध्ये प्रत्येक पयावयासिोर चौकट ककां वा बॉक्स हदला असून, िुलाखत देणाऱ्याच्या उत्तराप्रिाणे जो 

पयावय लागू िोत असेल त्या पयावयावर बरोबरची  (√) खूण करावी.  
5) िोय ककां वा नािी या पयावयाांसिोर लागू असेल त्या पयावयावर बरोबरची  (√) खूण करावी.  
6) सदर प्रश्नावली सरपांच ककां वा ग्रािपांचायत सदस्य ककां वा ग्रािसेवक ककां वा गावातील िाहितगार व्यक्तीांकडूनच िाहिती घेऊन 

भरावी. 
7) प्रश्न क्रिाांक ३ िध्ये गाव-पातळीवर कुटुांब व घर हि वेगवेगळी िाहिती उपलब्ध असल्यास भरावी, कुटुांबाांची िाहिती उपलब्ध 

नसल्यास केवळ घराांची सांख्या भरावी. 
8) प्रश्न क्रिाांक ४, ५, ६ च ेउत्तर ननश्श्चत ककलोिीटरिध्ये िुलाखत देणाऱ्याला साांगता येत नसेल, तर अांदाजे अांतर ककलोिीटर 

िध्ये ववचारून मलिावे.   
9) बिुपयावयी प्रश्नाांिध्ये इतर (स्पष्ट मलिा) िा पयावय असेल तवे्िा हदलेले पयावय सोडून इतर कोणत ेउत्तर आले तर त ेस्पष्टपणे 

मलिावे. 
10) प्रश्न क्रिाांक १२ च ेउत्तर देताना २ पेक्षा जास्त ग्राि-ववकास योजनाांची नावे साांगगतली तर ती नावे अनतररक्त कागद जोडून 

मलिावीत व नांतर तो कागद प्रश्नावलीला स्टेपल करावा.  
11) प्रश्न क्रिाांक १६ च ेउत्तर देताना गावात सोयी-सुववधा उपलब्ध नसल्यास, त्या सुववधा ककती ककलोिीटर अांतरावर आिेत िे 

ववचारले आिे, ननश्श्चत अांतर ककलोिीटरिध्ये िाहित नसल्यास अांदाजे अांतर ककलोिीटरिध्ये मलिावे. 
12) प्रश्न क्रिाांक १७ व १८ च ेउत्तर देताना कृपया लक्षात घ्यावे कक पयावयाांसिोर खूण व सांख्या असे दोन रकाने हदले आिेत, 

त्यात खूण रकान्यािध्ये बरोबरची  (√) खूण करावी व सांख्या रकान्यािध्ये ककती सांख्या आिे त ेमलिावे.  
13) सांपूणव प्रश्नावली िध्ये कोठल्यािी प्रश्नाच ेउत्तर मलहिताना जागा किी पडल्यास अनतररक्त कागद जोडून तो प्रश्न पूणव करावा 

व नांतर तो कागद प्रश्नावलीला काळजीपूववक स्टेपल करावा. 
14) दसुऱ्या पानावर शेवटच्या चौकटीिध्ये प्रश्नावली भरणाऱ्या ििाववद्यालयाच ेनाव, तसेच NSS उपक्रिात िाहिती गोळा 

करणाऱ्या ववद्यार्थयावच ेनाव, उपक्रि प्रिुखाच ेनाव, िोबाईल क्रिाांक व िाहिती गोळा केल्याचा हदनाांक आवजूवन मलिावा. 
 

II. कुटुांब-पातळीिर घ्यायच्या माहहतीची प्रश्नािली:  सचूना 
 
1) सदर प्रश्नावली एका घरासाठी एकच भरावी. हि प्रश्नावली गावातील सवव घराांिध्ये जाऊन भरून घ्यावी. एकिी घर िे सवेक्षण 

करताना सुटू नये याची दक्षता घ्यावी.  
2) साधारण एका घरािध्ये हि प्रश्नावली भरायला १० त े१५ मिननटे एवढा वेळ लाग ूशकतो िे लक्षात घेऊन गाव-पातळीवर 

सवेक्षणाच ेननयोजन करावे.  
3) NSS टे्रननांगच्या वेळी मिळालेल्या एका िाडव कॉपी वरून कृपया गावािधील घरे ककती असतील याचा बरोबर अांदाज घेऊन 

घरटी एक प्रश्नावलीची कॉपी या हिशेबानी झरेोक्स कॉपी/ फोटोकॉपी काढून घ्यावी. कािी कॉपी खराब िोऊ शकतात याची 
शक्यता गिृीत धरून अनतररक्त कॉपीदेखील काढून घ्याव्यात, म्िणजे गावात प्रत्यक्ष सवेक्षण करताना कॉपी किी पडून काि 
अडणार नािी.  

4) सदर प्रश्नावली शक्यतो कुटुांबप्रिुखाकडून िाहित घेऊन भरावी, कुटुांब प्रिुख घरी नसल्यास घरातील १८ वर्ाांपुढील जबाबदार 
व्यक्तीांकडूनच िाहिती घेऊन सदर प्रश्नावली भरावी.    

5) कृपया प्रश्नावली भरण्यापूवी सवव प्रश्न वाचून घेऊन िग प्रश्नावली भरावी.  
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6) सवव बिुववध पयावयी प्रश्नाांिध्ये प्रत्येक पयावयासिोर चौकट ककां वा बॉक्स हदला असून, िलुाखत देणाऱ्याच्या उत्तराप्रिाणे जो 
पयावय लागू िोत असेल त्या पयावयावर बरोबरची  (√) खूण करावी. 

7) िोय ककां वा नािी या पयावयाांसिोर लागू असेल त्या पयावयावर बरोबरची  (√) खूण करावी.  
8) प्रश्न क्रिाांक ४ िध्ये कौटुांबबक िाहिती देणाऱ्या व्यक्तीच ेसांपूणव नाव मलिावे. 
9) प्रश्न क्रिाांक ५ ववचारण्यापूवी बॉक्सिध्ये हदलेल्या सूचना जरूर वाचाव्यात.  

10) प्रश्न क्रिाांक ५ कुटुांबाबद्दल िाहिती भरताना खालील आणखी सूचना कृपया लक्षात घ्याव्यात. 
a. प्रश्न क्रिाांक ४ येथे िाहिती देणाऱ्याच ेसांपूणव नाव -स्वतःच,े वडडलाांच ेव आडनाव आले असल्याने प्रश्न क्रिाांक ५ 

िधील पहिल्या रकान्यात कुटुांबबयाांच ेनाव – फक्त पहिले नाव मलिावे. 
b. कुटुांबप्रिुखाशी नात ेमलहिताना पहिल्या ओळीवर फक्त कुटुांबप्रिुखाच ेनाव मलिावे व नांतरच्या ओळीांवर इतर त्या 

कुटुांबातील सदस्याांची नावे मलिावीत. 
c. कुटुांबातील सदस्याची मलांग मलहिताना पुढील कोडचा वापर करावा. (१) पुरुर्, (२) िहिला. 
d. कुटुांबातील सदस्याांच ेवय पूणव झालेल्या वर्ावत आकड्यात मलिावे. 
e. कुटुांबातील सदस्याांची सध्याची वैवाहिक श्स्थती मलहिताना पुढील कोडचा वापर करावा. (१) वववाहित, (२) अवववाहित, 

(३) ववधवा/ववधुर, (४) घटस्फोटीत, (५) नाांदत नािीत/वेगळे राितात. 
f. कुटुांबातील सवव वववाहित सदस्याांच ेलग्नाच्या वेळी असलेले वय ववचारून मलिावे.  

g. कुटुांबातील सदस्याांच ेमशक्षण मलहिताना पूणव मशक्षण झालेल्या इयत्ता मलिाव्यात. ६ वर्ाांखालील बालके शाळेत जात 
नसल्याने नतथे िोकळी जागा सोडावी. जे प्रौढ सदस्य शाळेत गेले नसतील त्याांच ेमशक्षण अमशक्षक्षत म्िणून मलिावे, 
जर साक्षरता वगावत मशक्षण घेतले असेल तर नवसाक्षर म्िणून मलिावे. 

h. कुटुांबातील सदस्याांचा सदस्याांचा सध्याचा व्यवसाय मलिावा. ववशेर्तः िहिला घराबािेर जाऊन काि करून घरखचावला 
िातभार लावत असतील तर त्याांच्या कािाचा आवजूवन उल्लेख करावा. 

11) प्रश्न क्रिाांक ७ च ेउत्तर देताना ४ पेक्षा जास्त ग्राि-ववकास योजनाांची नावे साांगगतली तर ती नावे अनतररक्त कागद जोडून 
मलिावीत व नांतर तो कागद प्रश्नावलीला स्टेपल करावा.  

12) प्रश्न क्रिाांक १० A च ेउत्तर देताना १ त े१९ सवव पयावय ववचारून िगच लागू असेल त्या पयावयावर बरोबरची  (√) खूण 
करावी. 

13) प्रश्न क्रिाांक १० C च ेउत्तर मलहिताना िोय ककां वा नािी यापैकी कोणता पयावय लागू िोतो त्याप्रिाणे िोय असल्यास प्रश्न 
क्रिाांक C1 व नािी असल्यास प्रश्न क्रिाांक C3 ववचारावा. 

14) प्रश्न क्रिाांक १७ ववचारल्यानांतर सिोरच्या बॉक्सिध्ये आजार असे छापलेले आिे, नतथे िुलाखत देणारा साांगेल तो आजार 
मलिावा व खाली हदलेले कोड लक्षात घेऊन दोन बॉक्स आिेत, एक ५ वर्ावखालील िुलाांसाठी व दसुरा १८ वर्े वयाच्या पुढच्या 
प्रौढाांसाठी* त्यािध्ये योग्य तो कोड टाकून पयावय मलिावेत. जर वय वर्े ६ त े१७ यािध्ये कोणी आजारी असेल तर 
दोन्िीपैकी* कोड तचे वापरून मलिावे व तसा उल्लेख प्रश्नावलीिध्ये करावा. 

15) सांपूणव प्रश्नावली िध्ये कोठल्यािी प्रश्नाच ेउत्तर मलहिताना जागा किी पडल्यास अनतररक्त कागद जोडून तो प्रश्न पूणव करावा 
व नांतर तो कागद प्रश्नावलीला काळजीपूववक स्टेपल करावा. 

16) चौर्थया पानावर शेवटच्या चौकटीिध्ये प्रश्नावली भरणाऱ्या ििाववद्यालयाच ेनाव, तसेच NSS उपक्रिात िाहिती गोळा 
करणाऱ्या ववद्यार्थयावच ेनाव, उपक्रि प्रिुखाच ेनाव, िोबाईल क्रिाांक व िाहिती गोळा केल्याचा हदनाांक आवजूवन मलिावा 
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1.  गावाचे नाव  

2.  गावातील एकूण वाड्या/ पाड े  

3.  गावातील एकूण कुटुुंबे व घराुंची सुंख्या  

4.  गावापासून नजीकच्या राष्ट्रीय/राज्य महामागााच ेअुंतर (कक.मी.)?  

5.  गावापासून नजीकच्या रेल्वेस्टेशनचे अुंतर (कक.मी.)?  

6.  गावापासून नजीकच्या शहराचे अुंतर (कक.मी.)?  

7.  सरपुंचाचे सुंपूणा नाव  

8.  सरपुंच महहला आहे कक पुरुष?: (एकाच पयाायावर √ खूण करा) 1. पुरुष  2. महहला  
 

9.  गावातील मुख्य पपके कोणती? साधारण कोणती पपके प्रामुख्याने 
घेतली जातात? (मुलाखतदार म्हणेल त्या सवा पयाायाुंवर √ खूण 
करा) 

1. ताुंदळू  

2. गहू  

3. ऊस  

4. भाज्या/ फळे/ फुले  

5. इतर (स्पष्ट्ट ललहा)____________________  
 

10.  गावामध्ये वीज (Electricity) आहे का? 1. होय  2. नाही  
 

11.  वीजपुरवठा कपात (Load shedding): गावामध्ये हदवसातून 
ककती तास वीजपुरवठा बुंद केला जातो? (एकाच पयाायावर √ 
खूण करा) 

1. एक ते दोन तास  

2. तीन त ेचार तास  

3. पाच त ेसहा तास  

4. सात व त्यापेक्षा अधधक तास  
 

12.  गावामध्ये सध्या कायाान्ववत असलेल्या ग्राम पवकास योजनाुंची 
नावे साुंगा. पुढील चौकटीमध्ये नावे ललहावीत 

1.   
2.   

 

13.  गावात कोणत्या सहकारी सुंस्था कायारत आहेत? (मलुाखतदार 
म्हणेल त्या सवा पयाायाुंवर √ खूण करा) 

1. दधु सहकारी सुंस्था/ सोसायटी  

2. के्रडीट को-ओप सोसायटी/ पतसुंस्था  

3. इतर (स्पष्ट्ट ललहा)______________________  
 

14.  गावामध्ये प्रवासासाठी उपलब्ध वाहतूक सुपवधा (मुलाखतदार 
म्हणेल त्या सवा पयाायाुंवर √ खूण करा) 

1. उपलब्ध नाही  

2. एसटी बस  

3. खाजगी जीप/ ररक्षा  

4. इतर (स्पष्ट्ट ललहा)______________________  
 

15.  गावाला जोडणारा रस्ता ‘बारमाही रस्ता’ आहे का? सवा वषाभर 
गावाचा सुंपका  या रस्त्याद्वारे बाहेरील जगाशी राहतो का? 

1. होय  2. नाही  
 

16. गावात उपलब्ध साववजनिक सोयी-सुववधा 
गावात सध्या उपलब्ध असलेल्या साववजनिक सोयी-सुववधाांवर 
√ खूण करा 

होय िाही गावात सोयी-सुववधा उपलब्ध िसल्यास गावािजीक सदर सुववधा ककती 
अांतरावर आहेत ते ललहा (कक.मी. मध्ये) 

1. पोस्ट ऑकफस     
2. बँक – राष्ट्रीयकृत (Nationalized)    
3. बँक – खाजगी (Private)    
4. एटीएम सुपवधा ATM Facility     
5. प्राथलमक शाळा     
6. हायस्कूल     
7. कननष्ट्ठ महापवद्यालय (Junior College)      
8. वररष्ट्ठ महापवद्यालय (Degree College)    
9. अुंगणवाडी    
10. बालवाडी, पप्र-स्कूल, नसारी, प्ले-गु्रप    
11. गावात बाजार दररोज भरतो    
12. गावात आठवडा बाजार दररोज असतो    



Savitribai Phule Pune University: Survey of NSS Villages  
गाव-पातळीवरील माहिती सकंलन प्रश्नावली 

Page 2 of 2 

 

गावात सध्या उपलब्ध असलेल्या साववजनिक सोयी-सुववधाांवर 
√ खूण करा 

होय िाही गावात सोयी-सुववधा उपलब्ध िसल्यास गावािजीक सदर सुववधा ककती 
अांतरावर आहेत ते ललहा (कक.मी. मध्ये) 

13. दरूध्वनी कें द्र (Telephone exchange)    
14. मोबाईल फोन टावर (Mobile Phone Tower)    
15. MSCIT- Computer centre सुंगणक प्रलशक्षण कें द्र    
16. इवटरनेट सुपवधा कें द्र Internet Cafe     
17. देशी, पवदेशी दारू/ मद्य दकुान/ बार      
18. उपहारगहेृ, हॉटेल, नाश्ता सेंटर     
17.  गावात उपलब्ध आरोग्य सोयी-सुपवधा (मुलाखतदार म्हणेल त्या सवा पयाायाुंवर √ खूण करा व सुंख्या ललहा.) 

आरोग्य सोयी-सुववधा खुण सांख्या आरोग्य सोयी-सुववधा खुण सांख्या 
1. आरोग्य उपकें द्र   4. खाजगी डॉक्टर   
2. प्राथलमक आरोग्य कें द्र   5. औषधाचे दकुान   
3. कफरता दवाखाना /Mobile clinic   6. इतर (स्पष्ट्ट ललहा) __________   

 

4.  गावामध्ये आरोग्य अधधकारी अथवा कमाचारी आहेत त्यापकैी कोण-
कोण  गावात मुक्कामाला थाुंबतात? (मुलाखतदार म्हणेल त्या सवा 
पयाायाुंवर √ खूण करा व सुंख्या ललहा.) 
 

आरोग्य अधधकारी अथवा कमवचारी खुण सांख्या 
1. गावात कोणीच मुक्कामाला नसते   
2. नसाबाई, लसस्टर / ANM   
3. बहुपवध कमाचारी/ MPW   
4. सरकारी डॉक्टर / Govt. Dr   
5. खाजगी डॉक्टर/ Pvt. Dr.    
6. इतर (स्पष्ट्ट ललहा) ____________   

 

5.  गावातील जास्त करून प्रसतूी / Delivery प्रामुख्याने कुठे होतात? 
(एकाच पयाायावर √ खूण करा) 
 

1. सरकारी इन्स्पतळे व इतर कें दे्र   
2. खाजगी इन्स्पतळे/ Hospitals  
3. घरी  
4. इतर (स्पष्ट्ट ललहा) ____________  

 

6.  शेतमाल तसेच इतर उत्पादने पवकण्यासाठी गावकरी पुढीलपकैी 
कोणत्या बाजारामध्ये जाणे पसुंत करतात?  
 

1. स्थाननक बाजारपेठ  
2. पुणे माकेट  
3. मुुंबई माकेट  
4. इतर (स्पष्ट्ट ललहा) ____________  

 

7.  या गावाजवळ एखादे औद्योधगक के्षत्र, कारखान े(Industry) आहे 
का?  

1. होय  2. नाही  
 

8.  गावाजवळ एखादे औद्योधगक गोदाम, कोठार, वखार आहे का?  1. होय  2. नाही  
 

9.  या गावातील जलमनीवर कोणताही व्यापारी तत्वावरील गहृप्रकल्प 
जसे की  बुंगला, प्लॉट, रो हाउस, बहुपवध मजली इमारती, इत्यादी 
सुरु आहे का?   

1. होय  2. नाही  
 

10.  सदर गाव पयाटनस्थळ अथवा तीथाके्षत्र म्हणून घोपषत करण्यात 
आले आहे का? 

1. होय  2. नाही  
 

11.  या गावात यात्रा, जत्रा, उरूस होतो का?  
 

1. होय  2. नाही  
जर होय तर कोणत्या महहवयात?   

 

सदर प्रश्नावली भरणाऱ्या महापवद्यालयाचे नाव   
महापवद्यालयातील NSS उपक्रमात सहभागी होऊन माहहती गोळा 
करणाऱ्या पवद्यार्थयााच ेनाव 

 

महापवद्यालयातील NSS उपक्रम प्रमुख अधधकाऱ्याच ेनाव व 
मोबाइल क्रमाुंक  

नाव: 
मोबाइल क्रमाुंक: 

माहहती गोळा केल्याचा हदनाुंक   
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1.  गावाचे नाव  3. घरक्रमाांक (ग्रामपांचायतीने दिला 
असल्यास) 

 

2. वाडीच े/ पाडयाचे/ 
वस्तीचे नाव 

 4. कौट ांबिक मादिती िेणाऱ्याचे सांपूणण नाव  

5. कुटुुंबाबद्दल माहिती: सध्या आपल्या घरात रािणाऱ्या आपल्या सवव कुटुुंबबयाुंची माहिती आम्िाला द्या  
कृपया पुढील सूचना वाचा: क ट ांिप्रम खाच ेनाव आणण मादिती पदिल्या ओळीवर ललिा आणण नांतर इतराांची मादिती भरा.  सध्या घरात रािणाऱ्या 
सवण क ट ांबियाांची मादिती घ्या. क ट ांिामध्ये खाली दिलेल्या ११ पेक्षा जास्त सिस्य असल्यास तयाांची मादिती वेगळ्या कागिावर भरून या 
प्रश्नावलीला स्टेपल करावी.  

 

क्र. कुटुुंबबयाुंच ेपहिले नाव कुटुुंबप्रमुखाशी 

नाते 

ललुंग वय 

(पूणव वर्ावत) 

वैवाहिक 

स्थिती 

लग्नाच्या 

वेळी वय 

पूणव झालेले 

लशक्षण 

सध्याचा 

व्यवसाय 

1)   थवतः 

कुटुुंबप्रमुख 

      

2)          

3)          

4)          

5)          

6)          

7)          

8)          

9)          

10)          

11)          

 

6.  मागील ५ वर्ाणत त मच्या क ट ांिातील कोणािी 
सिस्याला कोणतयािी सरकारी ग्रामववकास 
योजनेचा फायिा झाला आिे का? 

1. िोय  2. नािी  
 

7.  जर िोय तर, ज्या ववकास योजनचेा/ योजनाांचा 
फायिा झाला आिे, तया योजनचेे/ योजनाांची नावे 
ललिा 

 

1.   
2.   
3.   
4.   

8.  मागील ५ वर्ाणत आपल्या क ट ांिातील कोणीिी 
व्यक्ती शिरात स्थलाांतरीत झाली आिे का? 

1. िोय  2. नािी  
 

9. 9

9 
*िोय असल्यास, सिर 
व्यक्तीचा स्थलाांतराचा 
उद्िेश व ललांग ललिाव?े   
 

उद्िेश प रुर् स्री उद्िेश प रुर् स्री 

लशक्षण   लग्न   

रोजगार/ नोकरी   इतर (स्पष्ट ललिा)______________ 
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10. आर्िवक स्थिती, पररस्थितीमान व रािणीमान ननदेशाुंक  

A. आपल्या घरामध्ये खालीलपैकी कोणतया वस्तू आिेत? (म लाखतिार साांगेल तया सवण पयाणयाांवर √ खूण करा) 
Item Tick Item  Tick Item  Tick 

1. वीज  8. Sewing machine लशवणाच ेमशीन  15. कार,जीप, इतर चारचाकी  

2. गाद्या  9. Mobile phone/ भ्रमण ध्वनी  16. Water pump पाणी मोटर पांप  

3. पे्रशर क कर  10. Landline telephone/ टेलीफोन  17. Thresher थे्रशर  

4. टेिल ख ची  11. Computer/ Laptop सांगणक  18. Tractor टै्रक्टर,   

5. Cot/बिछाना  12. Motorcycle/ any two-wheeler 
मोटरसायकल/ ि चाकी वािन 

 19. Flour mill/ Atta Chakki  घरग ती 
वपठाची चक्की 

 

6. पांखा  13. Cycle सायकल   

7. टीवी  14. िैलगाडी, घोड़ागाड़ी  

B.  आपल्या घरातील सिस्याांचा वपण्याच्या पाण्याचा म ख्य स्रोत (main source of drinking water) काय आिे?  
1. नळाच ेपाणी  4. िांदिस्त वविीर  7. टॅंकर   

2. सावणजननक नळ/ कोंडाळे  5. मोकळी वविीर   इतर (स्पष्ट ललिा) 
________________________ 3. िोअरवेल  6. झरा, निी, धरण, कालवा, 

तलाव   
 

C आपल्या घरी वैयक्क्तक शौचालय आिे का? 1. िोय  2. नािी  
 

C1 िोय असल्यास, कोणतया प्रकारच ेशौचालय आिे? 1. मैला पाणी टाकीशी जोडलेले शौचालय  

2. मैला पाणी खड्डयाशी जोडलेले शौचालय  

3. इतर (स्पष्ट ललिा)  
 

C2  शौचालय आिे तर घरातील कोण-कोण शौचालयाचा वापर करत?े  1. कोणीच वापरत 
नािी 

 2. फक्त मदिला  

3. फक्त प रुर्   4. म ले व म्िातारी 
माणसे   

 

5. क ट ांिातील 
सवणजण 

 6. इतर (स्पष्ट ललिा)  

 

C3 शौचालय नसल्यास, शौचासाठी आपण कोठे जाता? 1. सावणजननक शौचालय  

2. उघड्यावर/ िागणिारी  

3. इतर (स्पष्ट ललिा)  
 

D. आपल्या घरी स्वयांपाकासाठी कोणत ेइांधन प्राम ख्याने वापरले जात?े 
1. कोळसा  2. लाकूड, पेंढा, पालापाचोळा, काटक्या, शेणाच्या गोवऱ्या  3. र ाकेल  

4. िायोग स  5. एल.पी.जी. ग स लसलेंडर  इतर (स्पष्ट ललिा) 
 

E. या घरातील जमीन म ख्यत: कशाने िनलेली आिे? जलमनीचे आच्छािन काय आिे?  
1. नसैर्गणक आिे तशी ठेवली आिे, माती, र्चखल, शणेाने सारवलेली आिे  2. व्िीनाईल/ अस्फाल्ट  
3. लसरालमक टाईल्स  4. लसमेंट  
5. प ाललश फरशी, मािणल, गे्रनाईट   इतर (स्पष्ट ललिा) 
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F.  या घराच ेछप्पर कशाच ेिनवलेले आिे?  

1. र्चखल व गवत याांचे लमश्रण करून  2. प्लाक्स्टक, प ाललर्थन शीट / पर े  3. िाांि ूव लाकडाने  

4. अ स्िोस्ट ास पर े  5. कौले  6. इतर (स्पष्ट ललिा)  
 

G. या घराची िािेरील लभांत कशाने िनवलेली आिे? 
1. कच्च्या स्वरूपाची  लभांत -िाांिू व माती   2. िगड-माती   3. कच्या ववटा  

4. िगड च ना व लसमेंट  5. लसमेंट कााँक्रक्रट  6. भाजलेल्या ववटा  

7. लसमेंट बलााँक  इतर (स्पष्ट ललिा) 
 

H.  या घरात णखडक्या कशा प्रकारच्या आिेत?  
1. णखडक्या नािीत  2. णखडक्या लाकडी चौकटी- काचेची ताविान े  

3. इतर (स्पष्ट ललिा) 
 

I.  झोपण्यासाठी या घरातील क्रकती खोल्या वापरल्या जातात?  झोपण्यासाठीच्या खोल्या= 
 

J.  या घरात स्वतांर स्वयांपाकाची खोली आिे का? 1. िोय  2. नािी  
 

K. या घरात त म्िी रािता िे घर त मच्या मालकीच ेआिे क्रकां वा त मच्या 
मालकीच ेआणखी ि सरे घर आिे का?  

1. िोय  2. नािी  
 

L. या घरातील कोणतयािी सिस्याच ेिाँक अथवा पोस्ट ऑक्रफस मध्ये 
िचत खात ेआिे का?  

1. िोय  2. नािी  
 

11.  या िचत खातयाचा वापर ननयलमत िोतो का?  1. िोय  2. नािी  
 

12.  त मचा अथवा त मच्या क ट ांबियाांपैकी कोणाचािी कोणतयािी प्रकारचा 
ववमा उतरवला आिे का?/ ववमा काढला आिे का?  

1. िोय  2. नािी  
 

13.  त मच्याकड ेअथवा त मच्या क ट ांिातील कोणतयािी सिस्याकडे आधार 
काडण आिे का?  

1. िोय  2. नािी  
 

14.  त मच्याकड ेकौट ांबिक लशधापबरका (रेशनकाडण) आिे का? 1. िोय  2. नािी  
 

15.  आपल्याकड ेकोणतया रांगाच ेरेशन काडण आिे?  

1. वपवळे  2. केशरी  

3. पाांढरे    
 

16.  त मच्याकड ेअथवा क ट ांिातील कोणतयािी सिस्याकड ेडबेिट/ के्रडीट 
काडण आिे का?  

1. िोय  2. नािी  
 

17.  मागील एका मदिन्यात आपल्या क ट ांिातील सिस्याांपैकी कोणीिी 
आजारी पडले िोत ेका? (आजारािद्िल खाली दिलेले कोड वापरून  
प ढील चौकटीत ललिा) 
पाच वर्ाणखालील म लाांचे कोड आिेत खालीलप्रमाणे,  
1. ज लाि/िगवण, 2. छाती/ फ फ्फ साचा सांसगण, 3. ताप, खोकला व सिी, 4. गोवर, 5. कावीळ, 
6. इतर लिानपणीचे आजार (शबिात ललिा)  
प्रौढ (१८+ वर्े) व्यक्तीांचे कोड आिेत खालीलप्रमाणे, 
7. प्रौढ व्यक्तीांचे ताप, खोकला व सिी 8. छाती/ फ फ्फ साचा सांसगण- प्रौढ व्यक्ती, 9. 
ज लाि/िगवण-प्रौढ व्यक्ती, 10. ि खणी, कळा, वेिना 11. अपघात, जखमा, 12. क्षयरोग, 13. 
मलेररया/डेंगू, 14 प्रौढव्यक्तीांचे इतर आजार (शबिात ललिा)   

आजार:  

 पाच वर्ाणखालील म लाांचे कोड खालील िॉक्समध्ये ललिा 
 
 
 

 प्रौढ व्यक्तीांचे कोड खालील िॉक्समध्ये ललिाव े
 
 
 

 

18.  आजारी असल्यास, तयाांच ेआजाराच ेउपचार कोठे करण्यात आले ?  
1. सरकारी डॉक्टर, िवाखाना/ िॉक्स्पटल  2. खाजगी डॉक्टर, िवाखाना/ िॉक्स्पटल  5 इतर (स्पष्ट ललिा)  

3. परांपरागत वैि,ू िकीम, भगत  4. स्वयांसेवी डॉक्टर, िवाखाना, िॉक्स्पटल  
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19.  आपल्याला क्रकां वा आपल्या घरातील इतर कोणालािी सध्या प ढीलपैकी कोणतिेी आजार, आरोग्य समस्या आिेत का?  
1.  मध मेि (डायिेटीस)    5. िमा / अस्थमा  

2. उच्च रक्तिाि (िी. पी.)  5. सांर्धवात  

3. ह्रिय रोग/  िाटणचा प्रोबलेम   6. िाताच्या समस्या/ िांतववकार   

4. क्रकडनीचा प्रोबलेम  इतर (स्पष्ट ललिा) 
 

20.  गेल्या एक वर्ाणमध्ये घरातील कोणतयािी सिस्याला रस्त ेअपघातात 
इजा-जखम झाली आिे का? 

1. िोय  2. नािी  
 

21.  सध्या घरामध्ये कोणी गभणवती मदिला आिे का?   1. िोय  2. नािी  
 

22.   िोय असेल तर, सिर मदिलेला प्रसूतीपूवण सेवा जसे के धन वाणत 
इांजेक्शन, लोि गोळ्या दिल्या गेल्या आिेत का?  

1. िोय  2. नािी  
 

23.  मागील एका वर्ाणमध्ये वैद्यकीय खचण भागवण्यासाठी त मच्या 
क ट ांिाला कोणाकडून उसने पैसे घ्यावे लागले क्रकां वा वैद्यकीय 
उपचार घेण्यासाठी कािी मौल्यवान वस्तू वा मालमत्ता ववकावी 
लागली का?  

1. िोय  2. नािी  
 

24.  त मच्या घरातील कोणाला कोणतयािी प्रकारच ेअपांगतव आिे का? 1. िोय  2. नािी  
 

25.  जर असेल तर मानलसक का शारीररक अपांगतव आिे?   1. मानलसक  2. शारीररक  
 

26.  

 
 

जर शारीररक अपांगतव असेल तर कशाप्रकारचे? 
1. दिसण्यात  2. िोलण्यात  3. ऐकण्यात  4. िालचालीत  5. इतर (स्पष्ट ललिा)___________ 

27.  आपल्या घरातील कोणी तांिाखू खातात क्रकां वा बिडी- लसगारेट 
ओढतात का?  

1. िोय  2. नािी  
 

28.  गेल्या ५ वर्ाणत आपल्या क ट ांिामध्ये कोणाचा जन्म झाला आिे 
का? 

1. िोय  2. नािी  
 

29.   जर िोय तर क्रकती िाळाांचा जन्म झाला आिे?   
 

30.  गेल्या ५ वर्ाणत आपल्या क ट ांिामध्ये कोणाचा मतृयू झाला आिे का? 1. िोय  2. नािी  
 

31.  जर िोय तर क्रकती जणाांचा मतृयू झाला आिे?   
 

32.  मतृयू झालेल्याांच ेनाव, ललांग व वय ललिावे  
क्र. मयत व्यक्तीच ेनाव ललांग (प रुर्/ स्री) वय (वर्े) 

1.     

2.     

3.     
 

सिर प्रश्नावली भरणाऱ्या मिाववद्यालयाच ेनाव   
मिाववद्यालयातील NSS उपक्रमात सिभागी िोऊन मादिती 
गोळा करणाऱ्या ववद्यार्थयाणच ेनाव 

 

मिाववद्यालयातील NSS उपक्रम प्रम ख अर्धकाऱ्याच ेनाव व 
मोिाइल क्रमाांक 

नाव:                                  मोिाइल क्रमाांक: 

मादिती गोळा केल्याचा दिनाांक   
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