Social Support Scale
ही प्रस्नावली तुमकां फाटल्या तीन म्हयन्यांत िकतें घडलां हे िवशीं िवचारता. इश्ट/नातीं ही उतरां ह्या वेळांत तुमकां
मेळील्ल्या खंयच्याय व्यक्तीक संबोधून आसात जाल्यार सोयरो म्हळ्यार सोरो/घुंवळी वखदांची समस्या आिशल्लो तो
मनीस. दर एका प्रस्नाची एक जाप नोंद करात.

1. म्हज्या सोयर्याच्या सोरो/घुंवळी वखदांच्या सेवना वांगडा हांवे जगप कशें
आसूंक शकता हें म्हज्या इश्टांनी/नात्यानी समजून घेतलां.

2. म्हज्या इश्टांनी/नात्यानी म्हाका उमेद हाडू ं क मजत केली.
3. भलायकी/समाज सेवी कायर्कतेर् हांणी िपयेवप आनी घुंवळी वखदां
घेवपािवशीं मदत जावपा सारखी म्हायती िदली.

4. म्हजे कडे न िवश्वास दवरूंक शकता अशे इश्ट/नातीं आसात.
5. इश्टांनी/नात्यानी हांव म्हज्या भावनांिवशीं उलयता तेन्ना म्हाका आयकून
घेतला.

6. .इश्टांनी/नात्यानी म्हज्या सोयर्याचे आनी ताचें िपयेवप/ घुंवळी वखदां घेवपाचे
बाबतींत हांवें घेितल्ल्या िनणर्याक फाटबळ िदलें.

7. म्हाका प्रत्यक्ष मदत जाय आिशल्ली तेन्ना इश्ट/नात्यानी खंयच्याय थरार वचून
म्हाका मदत केल्या.

8. .इश्टांनी/नात्यानी म्हाका स्वताचेर आनी स्वताच्या गरजांचेर लक्ष िदवपाचो
सल्लो िदला.

9. म्हज्या सोयर्याच्या सोरो वा घुंवळी वखदां घेवपाच्या समस्येबाबतींत हांवे
केल्ल्या प्रतिकाराचेर ज्या इश्ट/नात्यानी प्रस्न उबे केल्यात.

10. इश्ट/नातीं म्हज्या सोयर्याचें चडच तासताले.
11. इश्टांनी/नात्यानी म्हाका म्हज्यो समस्या मांडपाक फावो तो वेळ िदला.
12. म्हज्या सोयर्यान घर सोडपाक जाय अशे म्हज्या इश्ट/नात्यानी म्हाका
सांगला.

13. इश्ट/नात्यानी म्हज्या सोयर्यािवशीं जायतें म्हळें जें म्हाका मान्य नािशल्लें.
14. इश्ट/नात्यानी म्हज्या सोयर्याच्या सोरो वा घुंवळी वखदांच्या संवयेक लागून
म्हाका टाळ्ळां.

15...भलायकी/समजसेवी कायर्कतेर् सदांच म्हजे खातीर उपलब्ध आिशल्ले.
16.इश्टांनी/नात्यानी म्हज्या सोयर्याच्या वागपा खातीर म्हाका दोश िदलो.
17. म्हज्या सोयर्याक मदत फावना अशें म्हाका म्हज्या इश्ट/नात्यानी सांगला

केन्नाच

एकदां वा

ना

दोनदां

केन्नांय

जायतेंदा

18. .पुस्तकांनी / पुिस्तकांमदले िपयेवपी वा घुंवळी वखदां घेवप्या बरोबर रावपी
लोकां िवशींची म्हायती आतां म्हाका म्हजीचशी िदसता

19. इश्ट/नात्यानी म्हज्या सोयऱ्याक म्हज्या वतीन तापयला
20. इश्ट/नात्यानी म्हाका म्हज्या सोयर्याक सोडपाचो सल्लो िदला.
21. इश्ट/नातीं म्हज्या सांगातान आिशल्ले.
22. म्हज्या सोयर्याक हांव जे तरे न तोंड िदता तातूंत म्हाका म्हज्या इश्ट/नात्यानी
आधार केला.

23. इश्ट/नातीं म्हज्या कडे न म्हज्या सोयर्यािवशी उलयल्यात आनी ताणी म्हजें
म्हणणें आयकून घेतलां.

24.इश्ट/नातीं म्हज्या सोयर्यािवशीं वायट उलयल्यात.
25. म्हज्या पिरिस्थती बद्दल भलायकी/सामाजीक दे खरे ख वावुरप्यांकडे न हांव
सरळ उलयलां..

