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வடீ்டு வனா ெகாத்து 
 

 
 

ஆய்வ  ேநா கம்:  

• குறிகாட் கள் அடங்கலாக  இந்த அளவடீுகளி  இலங்ைக களநிலவரங்க கான ெபாருத்த பாடு ம றும் 

பய பாட்ைட வளங்கி  ெகாள்ளல். 

• ெமாழிய பட்ட ப மாணங்க ம், குறிகாட் க ம் இலங்ைக வறுைமய  உ ைம நிலவரத்தில் 
எந்தளவ கு இனங்காண படுகி றன. 

• இந்த அளவடீுகளில் இனங்காண படும் வறுைமய  அம்சங்கள் ம றும் இனங்காண படாத 
வறுைமய  அம்சங்கள் ப றி வளங்கி ெகாள்ளல். 

தரவு ேசக பவரு கான அறிவுறுத்தல்கள், 
 

• ேநர்காண கான குடும்பத்தைலவர் அல்லது வா ைகத் துைணயைன ெத வு ெசய்து 
அவர்களிடம் ேநர்காண கு  ெபாருத்தமான ேநரத்ைத உறுதி படுத்தி  ெகாள்ளவும். 

• ஆ , ெப  சமத்துவம் அைம ம் வைகயல் பதிலளி பவைர ெத வு ெசய்ய ய சி கவும். 
(உதாரணம் – இர டு ெத வுகளில் தலாவது வடீ் ல் பதிலளி பவர் ஆணாக இருந்தால் அடுத்த 
ெத வு பதிலளி பவர் ெப ணாக இரு க ய சி க ேவ டும்.) 

• குடும்பத் தைலவரும், தைலவ ம் ெதாழில் ெசய்யாதவராக இருந்தால், ெதாழில் சம்பந்தமான 
ேகள்வ கைள அ குடும்பத்தி கு ப ரதானமாக வருமானம் ஈட்டுபவ டம் ேகட்கவும். 

• பதிலளி பவர் ஏதாவது ேகள்வ க கு பதிலளி க வரும்பாவட்டாேலா அல்லது சிறந்த பதிைல 
தராது வட்டாேலா தயவு ெசய்து ேக ங்கள் Ôநல்லது உங்கள் பதிைல ெத ய படுத்தியைம கு 
ந றி. ஏ  உங்க கு இந்த  ேகள்வ கு பதிலளி க க னமாக இருந்தது என தயவு ெசய்து 
ெசால்ல மா ” என. 

• ேநர்காணலி  அறி கத்தி  ேபாது நாங்கள் யார், நாங்கள் ெதாடர்ந்து எ ன ெசய்ய 
ய சி கி ேறாம் எ பதுட  ெதாடங்கவும்.  

 
 
                  நாங்கள் வறுைம ஆராய் சி நிைலயத்திலிருந்து வருகிேறாம் (CEPA). இது ஒரு இலங்ைக தாபனம் 
அத்துட  இலங்ைகயல் அபவருத்தி கான ெசய பாடுக குத் ேதைவயான ஆய்வு உதவகைள 
வழங்குகி றது. நாங்கள் வதீி அபவருத்தி அதிகாரசைப, ச ர்த்தி, NWSDB. ேபா ற அரச கவர்க ட ம், ஆசிய 
அபவருத்தி வங்கி, உலக வங்கி ேபா ற சர்வேதச நிதி கவர்க ட  இைணந்து ெசய படுகி ேறாம். இ ேபாது 
நாங்கள் இல ட  ஒ ேபார்ட் பல்கைல கழகத்துட  ேசர்ந்து ெசய படுகி ேறாம்.  
 
               இ ேபாது நாங்கள் இலங்ைகய ம் ஏைனய உலக நாடுகளி ம் நல்வா வு கு ய சிறந்த அபவருத்தித் 
திட்டங்கைள வ வைம பத கான வ வான வளங்கி  ெகாள்ளைல ெப று  ெகாள்வத காக ஒ ேபார்ட் 
பல்கைல கழகத்துட  இைணந்து ய சிகளில் ஈடுபட் ரு கி ேறாம். இத  ஒரு பகுதியாக பதுைள 
மாவட்டத்தில் குடும்பத்தின  அ பவங்களி டாக நல்வா வு கும், வறுைம குமான ேவறுபட்ட 
பார்ைவகைள வளங்கி  ெகாள்வத கு இ வாய்வ  மூலம் ய சித்து  ெகா ரு கி ேறாம் 
  
              அந்தவைகயல் நீங்கள் எ ந்தமான மாதி  ெத வ  மூலம் ெத வு ெசய்ய பட் ரு கி றரீ். அத்துட  
கட்டைம பட்ட ஆய்வு  ெபாரு ட  ேசர்ந்து உங்களது ஒத்துைழ ைப ம், கலந்துைரயாடைல ம் சிற பாக 
தருவரீ்கள் என நம் கி ேறாம்.   
 
              நீங்கள் இந்த  பகுதியாய்வல் பங்ெகடு க ஏ று  ெகா டால் நா  கட்டைம பட்ட கலந்துைரயாடல் 
ஊடாக உங்களது சமூக , ெபாருளாதார நிைலைமகள் ம றும் உங்களதும் குடும்பத்தின னதும் வா ைகத் தரம் 
ெதாடர்பாக பல ேகள்வகைள  ேகட்ேப  அேதேநரம் உங்க கு ஏதாவது ேகள்வகேளா அல்லது ந்து 
ெகாள்ளாதேலா அல்லது ெதளிவு படுத்த ேவ ய ேதைவ ஏதும் இருந்தால், தயவு ெசய்து ெத ய படுத்துங்கள். 
நிங்கள் பதில் அளி க வரும்பாத ேகள்வ கள் ஏதும் இருந்தால், தயவு ெசய்து ெத ய படுத்துங்கள். இது 
ெதாடர்ந்து ஏைனய ேகள்வகைள ேகட்க  யதாக இரு கும். நீங்கள் ஒ ெவா று கும் கடுைமயான 
உறுதி பாட்டுட  ெசால்ல ேவ  இரு கும். 
இந்த ஆய்வல் உங்களது பங்குப றலானது க க யமானதாகேவ இரு கும். இது கியமில்ைல 
எ றால் எந்த ேநர ம் நீங்கள் வலகலாம். இந்ேநர்கண கு குைறந்தது ஒரு மணத்தியலாம் எடு கும்.  
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பகுதி 1: கட்டு பாட்டு   வபரம்  
 

C1 ேசக பவர் வபரம்  
 
(a) ேசக பவர் கு  
 

 

(b) ேநர்கா ம் திகதி 
 

 

(c) ேநர்கா ம் ேநரம் இலிருந்து:  
வைர: 

(d) குடும்பத்ைத சந்தி க  ெச ற தடைவகள் 
 

 

(e) ேநர்காணலி  நிைலைம 
1. ரணமாகி ள்ளது 
2. தள்ளி ேபாட பட்டுள்ளது 
3. வடீ் ல் தகுதி ள்ள பதிலளி பவர் எவரும் இல்ைல 
4. மறு க பட்டுள்ளது 
5. வடீு த காலிகமாக மூட பட்டுள்ளது 
6. வடீு இ க பட்டுள்ளது / காலியாகி ள்ளது 
7. ேவறு( குறி படுக) 

 

 

(f) ேம பார்ைவயாள டம் ைகயளி கும் திகதி  

(g)  ேசக பவ  கருத்து : 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

C2  ேம பார்ைவயாளர்  வபரம் 
(g) ேம பார்ைவயாள  ெபயர்  

 
(h) ச பார் க பட்டு ஊர்ஜிதம் ெசய்ய பட்டுள்ளது 

(ெபாருத்தமானைத வட்டமிடுக)  

 

1. ரணமாகி ள்ளது 
2. ரணமாகவல்ைல 
3. மறு க பட்டுள்ளது 

 
(i) ரணமாகாவட்டாேலா மறு க பட்டாேலா கருத்து கைள எ துக. 
 
 
 
 
(j) திகதி 
 

1. ேசக பவ டம் திரு பயளித்தது: 
2. ரண வனாத்ெதாடர் ஏ க பட்டது: 

(k) ேம பார்ைவயாள  ைகெயா பம்  
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பகுதி 2: பதிலளி பவ  வபர ம் வடீ்டு நிைல ம்  
 
2.1 மாதி  வைக 
 

1 நகரம் 2 கிராமம் 3 ெபருந்ேதாட்டம் 

 
2.2 ப ரேதசெசயலர் ப வு: 
  

2.3 கிராமேசவகர் ப வு:  2.4 கிராமத்தி  ெபயர்:  
 
 

 
 
2.5 குடும்ப தைலவர் ெபயர்:  
 

 
2.6 பதிலளி பவர்  வைக 
 

1 குடும்ப தைலவர் 
 

2 வா ைக 
துைண 

3  
 

ேவறு (குறி ப டுக)  

 
 
2.7 (பதிலளி பவர் குடும்ப தைலவராக இல்லாவ   பதிலளி பவர் ெபயர்:  
 
 
 
2.8. வலாசம்: 
 
 
2.9. எத்தைன குடும்பங்கள் இந்த வடீ் ல் 
வசி கி றன? 

1 ஒரு குடும்பம் 3 மூ று குடும்பங்கள் 

 
 

2 இர டு 
குடும்பங்கள் 

4 மூ று கு ேம பட்ட குடும்பங்கள் 
(குறி ப டுக) 

 
2.10.a.  வடீ் ல்ல அைறகளி  எ ண ைக               
2.10.b. தனியான வைமயலைற இரு கிறதா                          1. ஆம் 2. இல்ைல     
2.10.c.  தனியான மலசல டம் இரு கிறதா                          1. ஆம் 2. இல்ைல 
 
2.11 உங்கள் வடீ்டு நிலம்  ப ரதானமாக 
எந்த பதார்த்தத்தால் ெசய்ய பட்டுள்ளது? 
 
1 சீெமந்து 
2 ெறராேசா/ தைர ஓடு/ கிரைனட் 
3 களி / ம  
4 மரம்  
5 ம  
6 ேவறு (குறி ப டுக) 

2.12 வர்? (அதிகமாக பய  
படுத்த பட்டுள்ள வைக) 
 
1 ெசங்கல்  
2 சீெமந்து கல் 
3 க (Cabook) 
4 அமர்த்த பட்டம் ம  கட் கள் 
5 களி 
6 சாதி காய் மரம்/ பைனபரம் 
7 பலைக/ உேலாக சீட் 
8 ேவறு (குறி ப டுக) 

2.13 ைர? (அதிகமாக பய  
படுத்த பட்டுள்ள வைக) 
 
1 ஓடு 
2 அ ெப ேரா  
3 ெகா கிறடீ் 
4 உேலாக சீட் 
5 சாதி காய் மரம்/ பைனமரம் / 
ைவ ேகால் 
6 ேவறு (குறி ப டுக) 
 

   
 
2.14 ஒளிேய றுவத கான ச தி? 
(அதிகமாக பய  படுத்த பட்டுள்ள 
வைக) 
 
1 ம ெணய் 
2 ப ரதான வைலயைம பலிருந்து 
மி சாரம் (ம றர் ஊடாக) 
3 ப ரதான வைலயைம பலிருந்து 
மி சாரம் (ம றர் அல்லாத)  
4 ய ஒளி 
5 ெஜனேர றர் மூலம் மி சாரம்  
6 ேவறு (குறி ப டுக) 

2.15 சைமய கான ச தி? 
(அதிகமாக பய  படுத்த பட்டுள்ள 
வைக) 
 
1 வறகு 
2 ம ெணய் 
3 L.P வா /கா  
4 மி சாரம் 
5 ேவறு (குறி ப டுக)  

2.16 எந்த வைகயான மலசல 
டம் பாவ கிறரீ்கள்? 

 
1 ெகாேமட்டுடனானது   
2 Pour flush உட  உட்கார்ந்து 
இரு க யது  
3 ெதாட் டனான கழிவைற 
4 ேவறு (குறி ப டுக) 
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பகுதி 3 : குடும்ப அைம   
ேசக பவரு கான அறிவுைரகள்: ( குடும்ப உறு பனராக கருத பட ய அைனவ னது வபரத்ைத ம், (வட் ல் த ேபாது வசி காவட்டா ம்) எடுங்கள் 
 

குடும்ப 
உறு ப
னர் 

(இல) 

3.1. குடும்ப தைலவருடனான உறவு ைற ம் ெபயரும் 
 
1.    குடும்ப தைலவர் 

2.    வா ைகத்துைண 

3.    மக / மகள் 

4.     மக / மகளி   வா ைகத்துைண  

5.    ேபர ப ள்ைள 

6.    அ பா/ அம்மா 

7.    சேகாதரர் / சேகாத  

8. மருமக /மருமகள் 

9. மாமனார் / மாமியார் 

10. ைமத்துன  / ைமத்துனி 
11.  ேவறு ெசாந்தம் 

12.  தங்கி வசி பவர் 

13.  ேவறு (குறி ப டுக)  
 
குடும்ப தைலவ  கீ  ேகா டுக, பதிலளி பவர் 
குடும்பதைலவர் இல்ைலயாய   தயவு ெசய்து 
பதிலளி பவ  வபரத்ைத இர டாம் வ யல் குறி ப டுக. 

3.2. வயது 

(வருடங்
கள்) 
 

3.3. பால்  
  
 1. ஆ  

 2. ெப  
 

3.4. வவாக நிைல 
  
1.வவாகமாகாதவர் 

2.வவாகமானவர் 

3.வவாகரத்தானவர் 

4. ப ந்திரு பவர் 

5. துைணயழந்தவர் 

3.5. இனம் 
 
1. சிங்களவர் 

2. இலங்ைக தமிழர் 

3. இந்திய  தமிழர் 

4. இலங்ைக 
ேசானகர் 

5. மேல 

6. பறங்கியர் 

7. ேவறு 
(குறி ப டுக) 

3.6. கல்வயறிவு 
 
1. பாடசாைல ெச றதில்ைல 

2. த நிைல (1-5 தரம்) 
மாத்திரம் 

3. இர டாம்நிைல (6-8தரம் )  
மாத்திரம் 

4. இர டாம்நிைல (9-11  
தரம்)  மாத்திரம் 

5. சாதாரண தரம் சித்தி 
6. உயர் இர டாம்நிைல (12-
13  தரம்  )  மாத்திரம் 

7. உயர் தரம் சித்தி 
8. ேளாமா(ெதாழில் ட்ப) 
9. பட்டதா  மாணவர் 

10. பட்டதா  அல்லது 
அத கு ேமல் 

99. ெத யாது 
  

3.7. குடும்ப உறு பனர் 
வட் கு ெவளிேய 
வா தல்? 
 
1.  வட் ல் வசி கிறார்  

2. ஒேர மாவட்டம் 

3. ேவறு மாவட்டம் 

4.  ெவளிநாடு 

 
 

 ெபயர் குறியடு       

1 குடும்ப தைலவர்         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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குடும்ப 
உறு பனர் 

(இல) 

3.8 கடந்த 4 வார  கால   சில 
மணத்தியாலங்களாவது சம்பள 
ேவைலயல், ய இலாபமட்டும் 
ெதாழிலில் அல்லது  
வருமானமட்ட ய வைகயல்  
குடும்ப ெதாழிலில் ஈடுபட் ர்களா? 
 
1. ஆம் ->  3.11  இ கு ெசல்க 
2. இல்ைல -> 3.9  இ கு ெசல்க 
 
 
 
 
 
 
தரவு ேசக பவரு கான 
அறிவுறுத்தல், 
இந்த ேகள்வ  10 வயது கு 
ேம பட்ட வட் ல் உள்ள 
அைனவ ட ம் 
ேகட்க பட் ரு ககிறது எ பைத 
உறுதி படுத்தி  ெகாள்ளவும். 
 
 

3.9. ெதாழில் ெசய்யாவ  
குடும்ப அங்கத்தவ  
ப ரதான ெசய பாடு 
 
1. ேவைலயல்ைல, 
ஆனால் ேவைல 
ேதடுகிறார் 
2.  ேவைலயல்ைல, 
ஆனா ம் ேவைல 
ேதடவல்ைல 
3. வட்டுேவைல 
4. மாணவர் 
5. ஓய்வு ெப றவர் 
( ைறசார் 
துைரயலிலருந்து) 
6. அங்கவனீம் 
7. வயதானைம 
8. ேவறு (தயவு ெசய்து 
குறி ப டுக)...... 
 
 

3.10 கடந்த நா கு வாரத்தில் நீர் ஏ  ேவைல ெசய்யேவா ேதடேவா இல்ைல? 
 
1. ேவைல ேத வட்ேட  இ ம் 30 நாட்களில் ெதாடங்குேவ  
2. சில வ ண ப வுகைள எதிர்பார்த்திரு கிேற  
3. ப ள்ைளகைள வட்டு ெசல்ல யாருமில்ைல 
4. வயதானவர்கைள வட் ல் வட்டு ெசல்ல யாருமில்ைல 
5. உறவனர் ஒருவர் இத கு எதிராக உள்ளார் 
6. வட்டு ேவைல 
7. ேவைல ேதைவயான ேபாது அல்லது அவசியமான ேபாது ேவைல ேதடுதல் 
8. ேவைல ேதடுவத கான ெசலவு கான பணம் இல்ைல 
9. யாரும் ேவைல தரமாட்டார்கள் என நிைனத்தல் 
10. ேவைல ெசய்ய ேதைவயான பய சி இல்ைல 
11. ேவைல சட்ட திட்டங்க ம் கால அட்டவைணக ம் ப கவல்ைல 
12. ெகாடு கும் லி மிக  குைறவு 
13. எ ேபாதாவது ேவைல கிைடத்தல் 
14. ேவைலேத  கைள  
15. ெதாடர் சியான கயனம் அல்லது அங்கவனீம் 
16. மாணவர் 
17. ஓய் தியம் ெபறுபவர் 
18. வாடைக ெபறுபவர் 
19. ேவைல ெசய்வதில் ஈடுபா ல்ைல 
20. ேவறு காரணம் (குறி ப டுக) 

 
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

10 வயதி கு ேம பட்ட அைனத்து குடும்ப  உ ன க  ப   ேகட்கவும், வனா 3.7 இல் வட் ல் வசி பவர்கள் 



ெதாடர் இல கம்: …………         
    
 

September, 2009  
Prepared by Centre for Poverty Analysis (CEPA) 
 

6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ப ரதான ெதாழில் 
குடும்ப 
உறு பனர் 

(இல) 

3.11    ேவைல  ெசய்பவர் எ றால் 
உங்கள் ேவைலய  நிைல எ ன? 
 

1. ெதா லா  

2. ேவைல வழங்குநர் (5 
ெதாழிலாளிகளி கு ேமல்) 
3. யெதாழில் ெசய்பவர்  
4. சம்பளம ற குடும்ப ெதாழிலாளி 
• ேசகா◌ி பத கான அறிவுறுத்தல்கள்  
இ ேகள்வ  வனா 3.8 இ கு ஆம் என 
பதிலளித்த அைனத்து குடும்ப 
உறு பனர்களிட ம் ேகட்க பட்டைத 
உறுதி படுத்தி  ெகாள்க. 
 
 

3.12 உங்கள் ெதாழிலி  இயல்  
எ ப ? 
  
  
1. லித்ெதாழில் 
2. சம்பள ேவைல 
3. யெதாழில்   
4. ேவறு (குறி ப டுக) 
 

3.13  நீங்கள் ேவைல 
ெசய்வது 
எந்த 
ெபாருளாதார 
துைறைய  சார்ந்தது? 
 
1. கமம் / ம ப  / 
கால்நைட 
2. உ பத்தி / ெதாழி சாைல 
3. ேசைவ / வர்த்தகம் 

3.14  நீங்கள் ேவைல ெசய் ம் 
நிறுவனம் எந்த துைறைய  
சார்ந்தது? 
 
 
1. அரசாங்கம் 
2. .இைண அரசாங்கம் 
3. தனியார் துைற 
 

3.15 
தனியார் துைற 
எ றால், 
உங்களது நிறுவனம் 

ைறயான கண கு 
வழ குகைள 
ேப கி றதா? 

1. ஆம் 
2. .இல்ைல 
3. ெத யாது 

3.16 
தனியார் துைற 
எ றால் 
உங்களது நிறுவனம் 
ஊழியர் ேசமலாப 
நிதி, ம றும் 
உள்நாட்டு இைறவ  
திைண களத்தில் 
பதிவு 
ெசய்ய பட்டுள்ளதா? 
1. ஆம் 
2. .இல்ைல 
3. ெத யாது 
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பகுதி 4: ெதாழிலி  தரம்  
 
E1-E6: ெதாழிலாளியாக ேவைல ெசய்பவர்கள் ப றி மாத்திரம் ேகட்கவும் (வனா 3.11 இல் பதில் 1) 
 

 வயது  15-49 கு இைட பட்ட ெப களிடம் 
மட்டும் ேக ங்கள் 
 

குடும்ப 
உறு ப
னர் 
(இல) 

E1 நீங்கள் 
ேவைலயல் 
நிரந்தரமாக / 
த காலிகமாக 
அல்லது 
சந்தர் ப தியாக 
உள்ளர்கள்? 
 
 
1. நிரந்தரமாக 
2. த காலிகமாக 
3. 
சந்தர் ப தியாக 
 

E1_ a 
எ ேபாது உங்கள் 
சம்பளம் / லி 
வழங்க படுகிறது 
 
1.மாதாந்தம் 
2.நாட் லி 
3. எ ண ைக 
அ பைட 
4.ஒ பந்தம் 

E2 நீங்கள் ேவைல கு 
ேசர்ந்தேபாது, 
ஒ பந்தெமா றில் 
ைகெயா பமிட்டுள்ளர்களா? 
 
1. ஆம் 
2. இல்ைல 
  

E3 உங்க கு 
சம்பளத்துட  

ய ைகயன 
லவு 
ெபற மா? 
 

 
 
 
 

1. ஆம் 
2. இல்ைல 
99. ெத யாது 
 

E4 உங்க கு 
சம்பளத்துட  

ய 
வடு ைறகள் 
உள்ளனவா? 
 

 
 
 
 
 

1. ஆம் 
2. இல்ைல 
99. ெத யாது 
 

E5 உங்க கு 
ப ரசவ 
வடு ைற 
உள்ளதா? 

 
 
 
 

1. ஆம் 
2. இல்ைல 
99. ெத யாது 
 

E6 உங்க கு ப ள்ைளகள் 
இருந்தால், ப ள்ைள கான பராம  
உள்ளதா (அதாவது உங்கள் 
பள்ைள ைகயன றால், 
குழந்ைதைய பராம க யாராவது 
இரு கிறார்களா, இதனால் 
ேவைலயலிருந்து நீங்கள் வட் ல் 
நி க ேதைவயல்ைலயா) 
 
1. ஆம் 
2. இல்ைல 
99. ெத யாது 
 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
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E7-E8: ெதாழிலாளியாக ேவைல ெசய்பவர்கள்  ப றி மாத்திரம் ேகட்க  E9: பதிலளி பவ டம்  ேகட்கவும் 

 
குடும்ப 
உறு ப
னர் 

(இல) 

E7 இந்த ேவைல காக உங்க கு 
ஓய் தியம் கிைட குமா? 
 
1. ஆம் ( அரசாங்க  ஓய் திய 
திட்டங்களிலிருந்து) 
2. ஆம் ( தனியார் ஓய் திய 
திட்டங்களிலிருந்து) 
3. ஆம் (வவசாய ஓய் திய 
திட்டங்களிலிருந்து) 
4. ஆம் (கா றுதி திட்டங்களிலிருந்து) 
5  ஆம் (ேவறு, வப க) 
6. இல்ைல 
99. ெத யாது 

E8 உங்கள் ெதாழில் வழங்குனர் 
உங்கள் சார்பாக ேசமலாப நிதியம் 
ேபா ற ஏதாவது சமூக பாதுகா  
ந திட்டங்க கு பங்களி  
ெசய்கிறாரா?  (ஊழியர் ேசமலாப 
நிதியம்/ ஊழியர் நம்ப ைக 
நிதியம்/ ேவைல இழ த்ெதாைக) 

 
 

1. ஆம் 
2. இல்ைல 
99. ெத யாது 
 

 E9  
 
உங்கள் வயதான காலத்தில் உங்கள் ேதைவகைள நிைறேவ ற 
எ ப யான நிதி திட்டமிடைல ெசய்துள்ளர்கள்? 
 
1. ஓய் தியம் 
2. EPF/ETF ெகாடு பனவுகள் 
3. கா றுதி 
4. ேசமி  
5. ப ள்ைளகளிடமிருந்து உதவ  
6. ஏைனய குடும்ப உறு பனர்களிடமிருந்து உதவ  
7. ேவறு (குறி படுக) 

99. ெத யாது / திட்டமிடவல்ைல 

 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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E10 – E13: பதிலளி பவ டம் ேக ங்கள்  
 
E10. கடந்த 12 மாதங்களில் , உங்களது வட்டு வருமானம்: 
 
1. அதிக த்துள்ளது ->  E13 இ கு ெசல்க 
2. மாறாதுள்ளது -> E13 இ கு ெசல்க 

3. குைறந்துள்ளது  

  

E10  
 

  

E11. உங்கள் வருமானம் குைறய காரணம்: (1-8 வைரயான 
று களி கு குறியடுகைள  பய படுத்துக.) 

1. ஆம் 

2. இல்ைல  

99 ெத யாது 

 

E12. வருமானம் குைறந்தைத சமாளி க நீங்கள் எ ன 
ெசய்தீர்கள்? 
 
1. ஆம் 

2. இல்ைல 
99. ெத யாது 
 
  

E13. ஒரு  குடும்ப உறு பனர் 
ெதாழிைல இழந்தால், குடும்ப 
உறு பனர் ேவைல எடு காமல் 
அடுத்த 3 மாதங்க கு 
குடும்பத்தி கு ேபாதுமான ேசமி  
உள்ளதா? 
 
1. ஆம் 

2. இல்ைல 

99. ெத யாது 

1. வயாபாரம் குைறவு / ேவைல குைறவு, 

ஆனால் ேவைலைய ெதாடர்ந்து ெசய்தார்கள்  

  
1.  ேசமி ைப ெசலவடல் /ெசாத்து  / தளபாடம் / 

வலங்குகள் வ றல் 

  E13  

2. குடும்ப உறு பனர் ேவைலைய இழந்தைம 
  

2. கட  வாங்கிேன  / ைகமாறாக வாங்கிேன  
 

3. குடும்ப வயாபாரம் நிறுத்தபட்டைம அல்லது 
நட்டம் 

  
3. ேவைல ெசய்தவர்கள் அதிகம் ேவைல 

ெசய்யேவ யருந்தது 

 

4. உைழ பவரு கு ேநாய் / வ பத்து அல்லது 
மரணம் ஏ பட்டைம 

  
4. னர் ேவைல ெசய்யாதவர்க ம் ேவைல ெசய்ய 

ெதாடங்கினர் 

 

5. உைழ பவர் வட்ைட வட்டு ெச றைம 
  

5. அரச மானியம் கிைடத்தது 
 

6. இய ைக அனர்த்தம்(வறட்சி / ெவள்ளம்) 
  

E12-5 எது? குறி ப டுக 
 

 
6. NGO/Church/ம ைறய சமூக ேசைவ 

அைம களிடமிருந்து உதவ  ெப ேறாம் 

 
7. வட் லில்லாத ஒருவ டமிருந்து கிைட கும் 

வருமானம் குைறந்தைம ( உதாரணமாக சில 
ெவளிவருவாய்கள் ) 

 

 
7. சா பாட்ைட / ெசலைவ குைறத்ேதாம் 

 

8. ேவறு 
  

8. வட்டு கு ெவளியல் உறவனர்கள் / 
ம றவர்களிடமிருந்து உதவ  ெப ேறாம் 

 

  
9. வட்டு ெபாருட்கைள வ க ெதாடங்கிேனாம் 

  

 
10. ேவெறாரு ைறசாரா  ேவைல ெசய்ய 
ெதாடங்கிேனாம் 

 

E12-10 எ ன ேவைல ெசய்தீர்கள்? குறி ப டுக 
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E14 - ேவைல ெசய்வதாக றிய அைனவ ட ம் ேக ங்கள் (அதாவது ெதாழிலாளியாக ேவைலெசய்பவர், ேவைல கமர்த்துவபர் ய ெதாழிலாளி ம றும் சம்பளம் 
ெபறாத குடும்ப ெதாழிலாளி) 
 
E14 நீங்கள் கடந்த 12 மாதங்களில் உங்கள் ேவைலயால் 
ஏ பட்ட வபத்து காயம் ,ேநாய் ,அங்கவனீம் அல்லது உடல் 
அல்லது உள நல  பாதி குள்ளாகி ள்ளர்களா? 
 
[ப ரதான ெதாழிைல ப றி ] 
 
1. ஆம் -> E14_1 எ ேபாது? மாதத்ைத குறி ப டுக (1-12) 
2. இல்ைல -> E18 இ கு ெசல்க, பதிலளி க  

யவ ல்ைலெயனி , E23 இ கு ெசல்க 
99 ெத யாது - E18 இ கு ெசல்க 
 
E15. இதில் ஏதாவெதாரு சம்பவம் ஒ று அல்லது ஒ று கு 
ேம பட்ட நாட்கள் ேவைல ெசய்ய யாதவாறு அைமந்ததா? 
 
1. ஆம் -> E15_1 நாட்களி  எ ண ைகைய  குறி ப டுக 
2. இல்ைல -> E18 இ கு ெசல்க,  
99 ெத யாது - E18 இ கு ெசல்க 
 
 
 

 
E16 இந்த உடல்நல ப ர சிைனக ள் ,மிக ேமாசமானைத ப றி சிந்தி கும் ேபாது அைத நீங்கள் 
எ வாறு வப பர்கள்? 
 
1. ஒரு மூட்டு அல்லது தைச ப ர சிைன)அது ைககள் ,ைககள் ,க த்து அல்லது ேதாள்கைள 

பாதி கலாம்  
2. ஒரு மூட்டு அல்லது தைச ப ர சிைன , அது இடு  ,கால்கள் ,அல்லது பாதங்கைள பாதி கலாம்  
3. ஒரு மூட்டு அல்லது தைச ப ர சின அது ப றத்ைத பாதி கலாம்  
4. வாசம் அல்லது ைரயரல் ப ர சிைனகள் 

5. ேதால் ப ர சிைன 

6. காது ேகளாைம (ப ர சிைன) 
7. அ த்தம்  ,மன அ த்தம் அல்லது படபட  

8. தைலவலி அல்லது க  வலி 
9. இதய ேநாய் ,மாரைட  ,ப ற ேறாட்ட ெதாகுதி ேநாய்கள் 

10. ெதா று ேநாய் 

11. ப ற (குறி ப டவும்) 
99 .ெத யாது 

E17. நடந்த மிகவும் ஆபத்தான வபத்து: 
1. நிரந்தர பாதி  எதுவுமில்ைல 
2. நிரந்தர பாதி டு, ஆனால் உங்களால் அேத ேவைலையத் ெதாடர ம் 
3. நிரந்தர பாதி டு, ஆனால் உங்களால் ேவைல ெசய்ய ம் அேத ேவைலைய அல்ல 
4. ேவைல ெசய்வைத த்டு கும் நிரந்தர பாதி டு  
99. ெத யாது  

குடும்ப 
உறு பனர் 
(இல) 

E14 E14_1 E15 E15_1 E16 E17 
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E18 ேவைலெசய்பவர்  அைனவ ட ம் ேக ங்கள் (அதாவது ேவைலெசய்பவர், ேவைல கமர்த்துபவர், யெதாழிலாளி ம றும் சம்பளம் 
ெபறாத குடும்ப ெதாழிலாளி) 

 
ப ரதான ெதாழிைல ப றியது குடும்ப உறு பனர் (இல) 

E18 நீங்கள் ேவைல ெசய் ம் இடத்ைத எடுத்து ெகா டால் 
 
1. ஆம் 
2. இல்ைல  
88.ெபாருத்தமில்ைல 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(a) த்தமான கு நீர் கிைட கிறதா?           

(b) ேபாதியளவு கழிவைறகள் இரு கி றனவா?           

(c) இதம ற நிைலகளில் /  நீ ட ேநரம் நி க ேவ  இரு கிறதா?           

(d) நீங்கள் ெவட்டும்  /அைர கும் இயந்திரங்க டேனா ைக 
கருவக டேனா ேவைல ெசய்கிறர்களா? 
 

          

d1 ஆெம றால் ேபாதிய பாதுகா  இரு கிறதா? 
 

          

(e) நீங்கள் ெபாதுவாக ேபச யாதளவு அதிக சத்தத்தி கிைடயல் ேவைல 
ெசய்கிறர்களா? 

          

e1 ஆெம றால் ேபாதிய பாதுகா  இரு கிறதா?           

(f) நீங்கள் அதிகளவு ெவ பத்தி கு கம் ெகாடு கிறர்களா? (அதிக 

அல்லது குைறவான) 
          

f1   ஆெம றால் ேபாதிய பாதுகா  இரு கிறதா? 
 

          

(g) பாதி ேப படுத்த ய இரசாயன பதார்த்தங்கள்  ,  , ைரகள் , ைக ,
வா கள் ,ஆவகள் எ பவ றி கு கம் ெகாடு கிறர்களா? 

 
 

         

g1 ஆெம றால் ேபாதிய பாதுகா  இரு கிறதா?           

(h) அதிக பாரத்ைத ைகயா கிறர்களா?           

h1 ஆெம றால் ேபாதிய பாதுகா  இரு கிறதா?           

(i) ேவறு, குறி ப டுக           

(j) உங்க கு ேபாதிய ேபா குவரத்து வசதிகள் கிைட கி றனவா?           
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E19           
E19 நீங்கள் இந்த ேவைல உங்க கு உடல் தியாகேவா உள தியாகேவா பாதி ேப படுத்தும் எ பைத நிைனத்து எ வளவு ரம் 
கவைல படுகிறர்கள்? 
 
1. மிகவும் கவைல படுகிேற   

2. ஓரளவு கவைல படுகிேற   

3. அ வளவு கவைல படவல்ைல  

4. கவைல படவல்ைல  

5. 99 ெத யாது 
 
 
பதிலளி பவர் ேவைலெசய்பவராய  ேக ங்கள் 
 

நா  இ ேபாது சில றுகைள வாசி க ேபாகிேற  ,அவ றுட  
நீங்கள் எ வளவு உட படுகிறர்கள் அல்லது உட படவல்ைல 
என றுங்கள் 
 

E20 உங்கள் ேவைலயல் 
ம றவர்கள் உங்கைள 
எந்தளவ கு 
ெகளரவமாக 
நடத்துகிறார்கள் என 
நிைன கிறர்கள்? 
 

E21 உங்கள் 
ேவைலயல் 
ம றவர்கள் 
உங்கைள 
எந்தளவ கு 
ப கசார்ப றி 
நடத்துகிறார்கள் 
என 
நிைன கிறர்கள்? 
 

E22 உங்கள் 
ேவைலயல் நீங்கள் 
எந்தளவல் உங்கள் 
அறிைவ 
பய படுத்துகிறர்கள் 
என 
நிைன கிறர்கள்? 

E23 உங்கள் 
ேவைலயல் நீங்கள் 

ேனறுவத கும் 
ேமம்படுத்தவும் 
எ வளவு ரம் 
வாய் பரு பதாக 
நிைன கிறர்கள்? 
 

E24 நா  
ேவைலயல் 
திரு திகரமான 
காரணத்ைத 
க டறிந்துள்ேள

 
 

E25 நா  
ேவைலயல் 
எனது 
மிக சிறந்த 
ெசய பாட்ைட 
காட்ட 
ஊ குவ க பட்
டுள்ேள  

E26 என கு ேவைலயல் 
நிைறய தந்திரம் 
இரு பதுட   ,எனது 
வரு பத்தி  ப  எ ைன 
ஒ ங்குபடுத்தி  
ெகாள்ளலாம் 
 

 
1. எ ேபாதும் 

2. அ க  

3. எ ேபாதாவது 

4. ஒருேபாதும் இல்ைல 

99. ெத யாது / சம்பந்தம றது 

 
1. உ ைமயல்ல  

2. ஓரளவு உ ைம  

3. அ வளவு உ ைமயல்ல  

4.  உ ைம  

99. ெத யாது / சம்பந்தம றது  
 

E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 
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E27: ேவைல ெசய்வதாக றிய அைனவ ட ம் ேக ங்கள் (அதாவது ேவைலெசய்பவர், ேவைல கமர்த்துவபர் யெதாழில் ம றும் சம்பளம் ெபறாத குடும்ப 
ெதாழிலாளி) 
 
 

இர டாந்தர ெதாழில் குடும்ப 
உறு பனர் (இல) 

E27. ப ரதான ெதாழிலிலிருந்து 
ேவறு ெதாழில் ஒ று 
உள்ளதா? (மா று ெதாழில் 
அல்லது ேவைல)  
  
 
1. ஆம் , எத்தைன என 
குறி ப டுக 
 (E 27-2) 
2. இல்ைல -> E28 இ கு ெசல்க 

 E27 E27_1 

E27a ஆம் எ றால் உங்கள் 
ேவைலய  நிைல எ ன? 
 
1. ேவைல ெசய்பவர் 
2. ேவைல வழங்குநர் 
3. யெதாழில் ெசய்பவர்  
4. சம்பளம ற குடும்ப 
ெதாழிலாளி 
 

E27b உங்கள் ெதாழிலி  
இயல்  எ ப ? 
  
1. லித்ெதாழில் 
2. சம்பள ேவைல 
3. யெதாழில்  
4. ேவறு (குறி ப டுக) 
88 ெபாருந்தாது 

E27c நீங்கள் ெவைல 
ெசய்வது 
எந்த 
ெபாருளாதார 
துைறைய  சார்ந்தது? 
 
 
1. கமம் / ம ப  / 
கால்நைட 
2. உ பத்தி / 
ெதாழி சாைல 
3. ேசைவ / 
வயாபாரம் 

E27d நீங்கள் ெவைல 
ெசய் ம் நிறுவனம் 
எந்த துைறைய  
சார்ந்தது? 
 
1. அரசாங்கம் 
2. இைண அரசாங்கம் 
3. தனியார் துைற 
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E28 கடந்த வாரம் ேவைல ெசய்த ெமாத்த மணத்தியாலங்கைள கருத்தில் ெகா டு, உங்க கு ேமலதிக ேநரம் ேவைல ெசய்து வருமானத்ைத அதிக க வரு பமா?  
1. ஆம் 
2. இல்ைல  

 

E29 கடந்த வாரம் ேவைல ெசய்த ெமாத்த மணத்தியாலங்கைள கருத்தில் ெகா டு, உங்க கு குைறந்த ேநரம் ேவைல ெசய்து குைறந்த வருமானம் ெபற வரு பமா?  
1. ஆம் 
2. இல்ைல  

 

E30 நீங்கள் எந்த ெதாழில் ெசய்ய ேவ டும் எ ற வுகைள யார் எடு கிறார்கள்? 
 

 
1. நீங்கள்  
2. நீரும் வா ைக துைண ம்  
3. நீரும் ேவெறாருவரும்,( வா ைக துணண அல்லாதவர்)  
4. உமது வா ைக துைண  

5. ேவறு (வா ைக துைணேயா நீேரா இல்ைல) 
6. சமூகம் / சமூக அைம  / அயலவர் 
 

 
 
 

E31 உங்க கு ேவ டுெம றால், உங்களால் தனியாக இந்த டுவுகைள எடு க மா? 
1. ஆம் 
2. இல்ைல  

 

 
 
E32 இ ேபாது இந்த ேவைலைய  ஏ  ெசய்கிறர்கள் எ பது 
ெதாடர்பாக உட  படுகிறர்களா, உட  படவல்ைலயா என 
ெத வ ங்கள்  

தீவ ரமாக 
உட படவல்ைல 

உட படவல்ைல உட படுகிேற  தீவ ரமாக 
உட படுகிேற  

ெத யாது / 
பதிலளி கவல்ைல 

a. என கு பணம் ேதைவ படுவதனால் மட்டுேம இந்த 
ேவைலைய  ெசய்கிேற  

1 2 3 4 99 

b. வா ைகத்துைண / ேவெறாருவர் / சமூகம் / சமூக 
அைம கள் அல்லது எனது ச தாயம் வலி றுத்துவதால் 
இந்த ேவைலைய  ெசய்கிேற   

1 2 3 4 99 

c. ம றவர்கள் எதிர்பார் பதுட  அல்லது எ ைன 
ஏ று ெகாள்வார்கள் எ பதால் இந்த ேவைலைய  ெசய்கிேற , 
இல்லாவட்டால் எ ைன கு றம் ெசால்வார்கள். 

 

1 2 3 4 99 

d. நா  தனி பட்ட தியல் கியம் என கருதுவதால் இந்த 
ேவைலைய  ெசய்கிேற  

 
1 2 3 4 99 

E28-E32: பதிலளி பவர் ேவைலெசய்பவராய  ேக ங்கள் (பதிலளி பவர் ெதாழில் பவ ல்ைலெயனில்  Q33 கு ெசல்க
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E33-36: பதிலளி பவ டம் ேக ங்கள்  
 
 
 
 

E33 நீங்கள் எந்த வட்டு  ேவைலகைள ெசய்ய ேவ டும் எ ற 
வுகைள யார் எடு கிறார்கள்? 

 

E34 உங்க கு 
ேவ டுெம றால், 
உங்களால் 
தனியாக இந்த 

வுகைள 
எடு க மா? 
 

1. நீங்கள்  - E 35 கு ெசல்க 
2. நீரும் வா ைக துைண ம் / துைண 
3. நீரும் ேவெறாருவரும், ( வா ைக துைணேயா / துைணேயா இல்ைல)  
4. உமது வா ைக துைண / துைண 
5. ேவறு (வா ைக துைணேயா / துைணேயா / நீேரா இல்ைல) 
6. சமூகம் / சமூக அைம  / அயலவர் 

 
 
1.ஆம் 
2.இல்ைல 
99. ெத யாது 

 
E35 இ ேபாது நீங்கள் ெசய் ம் ேவைலைய  ஏ  ெசய்கிறர்கள் 
எ பது ெதாடர்பாக உங்கள் எதிர்  அல்லது உட பாட்ைட 
ெத வ ங்கள், 1 எ றால் தீவ ரமாக உட படவல்ைல, 4 
எ றால் தீவ ரமாக உட படுகிேற . 
அட்ைடைய காட்டுக  

தீவ ரமாக 
உட படவல்ைல 

உட படவல்ைல உட படுகிேற  தீவ ரமாக 
உட படுகிேற  

ெத யாது / 
பதிலளி கவல்ைல 

a. அவசியமானைவ எ பதால் நா  வட்டு ேவைலகைள 
ெசய்கிேற  

1 2 3 4 99 

b. வா ைகத்துைண / ேவெறாருவர் / சமூகம் / சமூக 
அைம கள் அல்லது எனது ச தாயம் வலி றுத்துவதால் 
நா  வட்டு ேவைலகைள ெசய்கிேற  

1 2 3 4 99 

c. ம றவர்கள் எதிர்பார் பதுட  அல்லது எ ைன 
ஏ று ெகாள்வார்கள் எ பதால் இந்த வட்டு ேவைலகைள 
ெசய்கிேற , இல்லாவட்டால் எ ைன கு றம் ெசால்வார்கள். 

1 2 3 4 99 

d. நா  தனி பட்ட தியல் கியம் என கருதுவதால் வட்டு 
ேவைலகைள ெசய்கிேற  

1 2 3 4 99 

பதிலளி பவர்களிடம் ேக ங்கள்  
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பகுதி 5: வடீ்டு வருமான ம் ெசலவும் 
 
ேசக பவரு கான அறிவுைரகள்: தலில் ெமாத்தத்ைத ேக ங்கள், பதிலளி பவர் எந்த பதிைல ல் தர மறுத்தால், இடது 
ைக ப கம் உள்ள நிரலில் உள்ள ப வுகைள பய படுத்துக. 
 
5.1 சராச யாக உமது குடும்பத்தி  
மதாந்த ெசலவு எ ன? 

 5.2 கடந்த வாரத்தில வடீ் ல் ெசலவழித்த ெதாைக எ ன? 
 

  ( பாய்.)   

உணவு    

வடீு    

ேபா குவரத்து    

மி சாரம்    

நீர்    

ெதாைலேபசி    

ேவறு    

ெமாத்தம்    

 

5.3 வடீ்டு ெபாருட்கள் (உணவு ம றும் தின ம் ேதைவ படும் 
ெபாருட்கள்) ெகாள்வனவு ெதாடர்பான வுகைள 
எடு கும்ேபாது ெபாதுவாக யார் எடு பார்? 
1. நீங்கள் 
2. நீரும் வா ைக துைண ம்  
3. நீரும் ேவெறாருவரும்,( வா ைக துைண இல்ைல)  
4. உமது வா ைக துைண  
5. ேவறு (வா ைக துைணேயா / நீேரா இல்ைல) 
6. சமூகம் / சமூக அைம  / அயலவர் 

5.4. உங்க கு ேவ டுெம றால், நீங்கள் 
இந்த வுகள் எடு பதில் பங்கு ப றலாமா? 
 
1. ஆம் 
2. இல்ைல 
 

  
 

5.5. இ ேபாது வடீ்டு ெபாருட்கள் (உணவு ம றும் தின ம் ேதைவ படும் ெபாருட்கள்) எ வாறு ெகாள்வனவு ெசய்கிறரீ்கள் 
எ பது ெதாடர்பாக உங்கள் உட பா ைம அல்லது உட பாட்ைட ெத வ ங்கள், 1 எ றால் வ ைமயாக எதிர் , 4 
எ றால் வ ைமயாக ஏ று ெகாள்ளல். 
அட்ைடைய காட்டுக 
 தீவ ரமாக 

உட படவல்
ைல 

உட படவல்ைல உட படுகிேற  தீவ ரமாக 
உட படுகிேற  

ெத யாது / 
பதிலளி கவல்ைல 

a. நா  ெசய்ய்வைதவட 
ேவறு வதமாக எ னால் 
வடீ்டு ெபாருட்கள் 
ெகாள்வனவு 
ெசய்ய யாது 

1 2 3 4 99 

b. நா  வா ைகத்துைண 
/ ேவெறாருவர் / சமூகம் / 
சமூக அைம கள் 
அல்லது எனது ச தாயம் 
வலி றுத்துவதால் வடீ்டு 
ெபாருட்கள் ெகாள்வனவு 
ெசய்கிேற  

1 2 3 4 99 

c. ம றவர்கள் 
எதிர்பார் பதுட  அல்லது 

1 2 3 4 99 



ெதாடர் இல கம்: …………    

       
  
 

September, 2009  
Prepared by Centre for Poverty Analysis (CEPA) 
 

17

எ ைன ஏ று ெகாள்கி ற 
வதத்தி ேக ப நா  வடீ்டு 
ெபாருட்கள் ெகாள்வனவு 
ெசய்கிேற  , 
இல்லாவட்டால் எ ைன 
கு றம் ெசால்வார்கள். 
d. நா  கியம் எ று 
நிைன பத ேக ப வடீ்டு 
ெபாருட்கள் ெகாள்வனவு 
ெசய்கிேற  

1 2 3 4 99 

 
 
ேசக பவரு கான அறிவுைரகள்:  
பகுதி 3 இல் தர பட்ட ெபாருளாதார தியல் ந நிைலய ள்ள ஒ ெவாரு குடும்ப உறு பன னதும் வருமானம் ெபறும் வழிகைள 
பாவ குக. 
 
  கடந்த வருடத்தில் குடும்பத்து கான வருமானம் ெப ற ப ரதானமான வழிகள் எ ன? 
 

(a
) கு

டு
ம்
ப 
உ
று

ப
ன
ர் 

 (கு
ற
ிய
டு
) 

 
(d) நீங்கள் வருமானம் ெபறும் கால 
எல்ைல 
 
1. தின ம் 
2. வாராந்தம் 
3. இருகிழைம கு ஒரு 
ைற 

4. மாதாந்தம் 
5. ேவறு(குறி ப டுக) 
 
 

(e)வருமான 
தலி  

திடத்த ைம 
ப றிய கருத்து 
 
1.ெதாடர் சியானது 
2.அ க  
3.பருவத்தி கு யது 
4.எ ேபாதாவது 
 
 

b ெபாதுவாக 
வடீ்டு கு எ வளவு 
பணம் ெகா டு 
ெசல்வரீ்கள் 
 
(ச யான ெதாைக 
பாயல்) 

(c) ெமாத்த குடும்ப 
வருமானத்தில் 
சதவ கித பங்களி  

     
     
     
     
     
     
     
     
 ெமாத்தம்    

 
 
5.7 உங்கள் வடீ்டு கு ேவறு வருமானங்கள் உ டா? ஆம் எனில் தயவு ெசய்து குறி ப டுக 
 
வைக ெபறுபவர் மாதாந்த ெதாைக 

1. தலடு அல்லது ெசாத்துகளிலிருந்து 
வருமானம் 

  

2. பண உதவ    

3. ஓய் தியம்   

4. ச ர்தி   

5. அரசாங்க உதவ  ()   

6. ேவறு ( குறி ப டுக)   

 
 
5.8 எதிர்பார் க படும் வடீ்டு வருமானம் (மாதாந்தம்): 
 

a) பாய் 5000 இ கு கீ  
b) பாய் 5001 -7000  
c) பாய் 7,001-10,000  
d) பாய் 10,001-15,000 
e) பாய் 15,001 - 25,000 
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f) பாய் 25,001 – 50,000  
g) பாய் 50,001 இ கு ேமல் 

 
 
5.9 வடீ்டு வருமானத்ைத அதிக க ஏதாவது திட்டங்கேளா எதிர்பார் கேளா இரு கிறதா? 
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5.10  கீ ள்ள ெபாருட்களில், எைவ உங்கள் வடீ் ல் உள்ளன? 

 
ெபாருள் ஆம் இல்ைல கருத்து 
ேர ேயா    
ெதாைல காட்சி    
ேமாட்டார் வ     
துவ ச கர வ     
குளிர்சாதன ெபட்     

ச கர வ     
ைகயட க ெதாைலேபசி    
ெதாைலேபசி     
 
 
5.11  உங்கள் ப ரேதசத்தில் உள்ளவர்க ட  ஒ படுைகயல் உங்கள் நல்வா வு மட்டம் எ வாறு உள்ளது? 
 

(a) குைறவான வசதி 
(b) நடுத்தரமான வசதி 
(c) உயர் வசதி 

 
5.12  காரணத்ைத தருக 
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பகுதி 6: அவமானம் ம றும் இழிவுபடுத்தல்(பதிலளி பவர் மட்டும்) 

 
ேசக பவரு கான அறிவுறுத்தல்கள் : இ பகுதியைன ப வருமாறு அறிதுக படுத்துக.  

இ ேபாது நா , நீங்கள் க ணயம், யம யாைத ம றும் ெவட்கம் ேபா ற 
எ ண கரு களிலான ேநா கிைன ந்து ெகாள்ள உங்கைள சில ேகள்வகள் ேக க 
வரும் கிேற . 

 
 

SH3. ப வரும் உணர் சிகள் ஒ ெவா றி கும், 
அது உங்க கு எ வளவு ரம் ெபாதுவானது 
எ பைத ெபாறுத்து 1-4 இல கங்கைள இடவும். 
 
அட்ைடைய  காட்டுக 
 

ஏற குைறய 
எ ேபாதும் 
 

அ க  எ ேபாதாவது  அ தாக / 
ஒரு 
ேபாதும் 
இல்ைல  

ெத யாது / 
பதிலில்ைல 

a. சம் 1 2 3 4 99 
b. ஏளனம் 1 2 3 4 99 
c. ய குறுகுறு  1 2 3 4 99 
d. ேகவல படுத்துவதாய் உணர்தல் 1 2 3 4 99 
e. ட்டாள் தனமாய் உணர்தல் 1 2 3 4 99 
f. சிறுபள்ைளத்தனமாய் உணர்தல் 1 2 3 4 99 
g. உதவயல்லாததாய், டங்கி ேபானதாய் நிைனத்தல் 1 2 3 4 99 
h. கம் சிவத்தல் 1 2 3 4 99 
i. சி ப கிடமாய் நிைனத்தல் 1 2 3 4 99 
j. ம றவர்க கு அருவரு பானவராய் உணர்தல். 1 2 3 4 99 
      
 ஏற குைறய 

எ ேபாதும் 
 

அ க  எ ேபாதாவது  அ தாக / 
ஒரு 
ேபாதும் 
இல்ைல  

ெத யாது / 
பதிலில்ைல 

SH4. எந்தளவு கு ம கள் உங்கைள ெகளரவமாக 
நடத்துகிறார்கள் எ று நிைன கிறரீ்கள்? 

 
அட்ைடைய  காட்டுக  

1 2 3 4 99 

SH5. எந்தளவு கு ம கள் உங்கைள நியாயம ற 
ைறயல் நடத்துகிறார்கள் எ று நிைன கிறரீ்கள்? 

அட்ைடைய  காட்டுக 
 

1 2 3 4 99 

SH1. நீஙகள் ப வரும் று க ட  உட  
படுகி றரீ்களா? 

 
 

ஆம் இ
ல்
ைல
  

ெத
யாது / 
பதிலி
ல்ைல 

SH2. உங்கள் சமூகத்தி ள்ள 
/அயலி ள்ள  /நகரத்தி ள்ள  ம கள் 
ப வரும் று க ட  உட  
படுவார்கள் என நிைன கி றரீ்களா? 

 
 

ஆம் இல்
ைல  

ெத
யாது 
/ 
பதிலி
ல்
ைல 

a. நா   ஏைழயாய்  இருந்திருந்தால் 
ெவட்க ப ரு ேப . 1 2 

 99 a. நா   ஏைழயாய் இருந்திருந்தால் 
ெவட்க ப ரு ேப . 1 2 99 

b. எ ைடய குடும்பத்தில் யாராவது ஏைழயாய் 
இருந்தால் நா  ெவட்க ப ரு ேப . 1 2 99 b. எ ைடய குடும்பத்தில் யாராவது 

ஏைழயாய் இருந்தால் நா  ெவட்க ப ரு ேப . 1 2 99 

c. ஏைழயாக இரு பவர்கள் தம்ைம நிைனத்து 
ெவட்க பட ேவ டும். 1 2 99 c. ஏைழயாக இரு பவர்கள் தம்ைம நிைனத்து 

ெவட்க பட ேவ டும். 1 2 99 

d.  வச யானவ க  ஏைழகைள மன  
வ த ெச றா க  

1 2 99 
d.  வச யானவ க  ஏைழகைள மன  
வ த ெச றா க  

1 2 99 
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SH6A. கடந்த 3 மாதங்களில் 

உ கைள தவறான 
அ ராய ட  
நட றா களா? 
 
1. ஆம், ஏற குைறய 
எ ேபாதும் 
2. ஆம், அ க  
3. ஆம், எ ேபாதாவது 
4. இல்ைல, அ தாக / ஒரு 
ேபாதும் இல்ைல -> SH7 
இ கு ெசல்க 
99. ெத யாது / பதிலில்ைல -> 
SH 7 இ கு ெசல்க  
 

 
SH6B. நீங்கள் அ ப  நிைன கும் ப  
யார் உங்கைள நடத்தினார்கள்? 
 
 
1. காதார ேசைவ 
2. பாடசாைல 
3. ேவைல 
4. ெபாலி /நீதித்துைற 
5. சமூக ேசைவகள் 
6. கைட/உணவு வடுதி 
7. வங்கி /கா றுதி நிறுவனம் 
8. அரசாங்க வடீைம  அ வலகம் 
9. ெநருங்கிய உறவனர் 
10. ெபாது இடத்தில் வந்து அறியாத நபர் 
11. ேவறு (குறி ப டுக) 
 
 

 
SH6C. நீங்கள் ஏ  உங்க கு 
வரு பமில்லாத, உங்க கு 

யாத ைறயல் 
நடத்த பட்டதாக 
உணர்கிறரீ்கள்(வ வா  
காரணத்ைத தரவும்) 
 
1. இன /சாதி / கலாசார ப னண  
2. பால் நிைல 
3. பாலியல் ேநா குகள்  
4. வயது 
5. அங்கவனீம் 
6. சமயம் 
7. சமூக – ெபாருளாதார கு  
8. கல்வ  
9. ேவறு 
99 ெத யாது / பதிலில்ைல 

 SH6A  SH6B  SH6B_other  SH6C  
 
 
 
 
 

SH7. நீங்கள் ஒருவருைடய 

இன ப னண  ,சமய ப னண  ,

பால்நிைல ,சாதி ,அங்கவனீம் ,ெமாழி 
அல்லது கலா சார ப னண  

அவர்கள் ப வருவனவ ைற 

ெப று ெகாள்வைத பாதி கும் என 

நிைன கிறஙீ்களா? 
1. ஆம் 
2. இல்ைல 
99. ெத யாது / பதிலில்ைல 

SH8. ஒ வ  ெப ணாக இரு பது 
ஒ ைற ெபறுவத கு தைடயாக 
இரு கிறதா? 
 
1. ஆம் 
2. இல்ைல 
99. ெத யாது / பதிலில்ைல 
 

SH9. நீங்கள் ஏ ைமயாக இரு பது 
ஒ ைற ெபறுவத கு தைடயாக 
இரு கிறதா? 
 
 
1. ஆம் 
2. இல்ைல 
99. ெத யாது / பதிலில்ைல 
 

a. ெபாது ேசைவகள் /

உட்கட்டைம ைப பய படுத்தல் 
(உதாரணமாக: காதாரம், கு ைபகள், 
பாலங்கள், நைடபாைத) 

 a. ெபாது ேசைவகள் /உட்கட்டைம ைப 

பய படுத்தல் (உதாரணமாக: காதாரம், 
கு ைபகள், பாலங்கள், நைடபாைத) 

 a. ெபாது ேசைவகள் /உட்கட்டைம ைப 

பய படுத்தல் (உதாரணமாக: காதாரம், 
கு ைபகள், பாலங்கள், நைடபாைத) 

 

b. அரசாங்க ேவைலகள்   b. அரசாங்க ேவைலகள்   b. அரசாங்க ேவைலகள்   
c. அரசாங்க ஒ பந்தங்கள்  c. அரசாங்க ஒ பந்தங்கள்  c. அரசாங்க ஒ பந்தங்கள்  
d. தனியார் துைறயல் 

ேவைலவாய்  

 d. தனியார் துைறயல் ேவைலவாய்   d. தனியார் துைறயல் ேவைலவாய்   

e. பாடசாைலயல் கல்வ  வாய்   e. பாடசாைலயல் கல்வ  வாய்   e. பாடசாைலயல் கல்வ  வாய்   
f. ெதாழில் ட்ப, ஆசி யர் பய சி, 
இரா வ அல்லது ெபாலி  
மட்டத்தில கல்வ  வாய் கள் 

 f. ெதாழில் ட்ப, ஆசி யர் பய சி, இரா வ 
அல்லது ெபாலி  மட்டத்தில கல்வ  
வாய் கள் 

 f. ெதாழில் ட்ப, ஆசி யர் பய சி, 
இரா வ அல்லது ெபாலி  
மட்டத்தில கல்வ  வாய் கள் 

 

g. பல்கைல கழக மட்டத்தில் கல்வ  

வாய்  

 g. பல்கைல கழக மட்டத்தில் கல்வ  வாய்   g. பல்கைல கழக மட்டத்தில் கல்வ  

வாய்  
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SH10. கீேழ தர பட்டுள்ள ஒ ெவாரு வசயத்ைத ம் கவனமாக வாசித்து ,உங்க ைடய உணர்ைவ ச யாக வப கும் அளவடீ்ைட 

வட்டமிடவும் 
 
 
அட்ைடைய காட்டவும் உங்களது வா வல் நீஙகள் [         ] ஆக இரு பதால் எந்தளவ கு பாதி க பட்டதாக நிைன கி றரீ்கள். 
 
 மிக அதிகம் ஓரளவு எ ேபாதாவது சில 

ேவைளகளில் 
ஒருேபாதும் 
இல்ைல 

ெத யாது / 
பதிலில்ைல  

a. ற கண க பட்டு 1 
 2 3 4 5 99 

b. தா த்த பட்டு 1 
 2 3 4 5 99 

c. ஏளன படுத்த பட்டு 1 
 2 3 4 5 99 

d. கண கிெலடு காமல் 1 
 2 3 4 5 99 

e. ேமாசமாக குைற ற பட்டு 1 
 2 3 4 5 99 

f. இழிவான ெபயர்களால் 

அைழ க பட்டு 
1 
 2 3 4 5 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�1. நீங்கள் ஏதாவது சமயத்ைத 
ப ப றுகிறரீ்களா? 
 
1. ஆம் _ �1� இல் எது என குறி ப டுக? 
2. இல்ைல _ �3 இ கு ெசல்க 
 
�2. உங்கள் வா வல் சமயம் எ வளவு 

கியமானது? 
 
 
1. மிக கியம் 
2. ஓரளவு கியம் 
3. அவவளவு கியமில்ைல 
4. ெகா ச ம் கியமில்ைல 
99 ெத யாது / பதிலில்ைல 
 
 

�3 ெபாதுவாக சமயத்ைத ப ப றுவதா அல்லது  எ வாறு 
ப ப றுவது ெதாடர்பான வுகைள யார் எடு பார்? 
 

1. நீர் 
2. நீரும் வா ைக துைண ம் / துைண 
3. நீரும் ேவெறாருவரும்,( வா ைக துைணேயா / 

துைணேயா இல்ைல)  
4. உமது வா ைக துைண / துைண 
5. ேவறு (வா ைக துைணேயா / துைணேயா நீேரா 

இல்ைல) 
6. சமூகம் / சமூக அைம  / அயலவர் 

 
�4 உங்க கு ேவ டுெம றால், உங்களால் தனியாக இந்த 

வுகைள எடு க மா? 
1. ஆம் 
2. இல்ைல 

�1 �1� �2 �3 �4 
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�5_1 இ ேபாது சமயத்ைத ப ப றுவது ெதாடர்பாக உங்கள் எதிர்  அல்லது உட பாட்ைட ெத வ ங்கள், 1 எ றால் 
வ ைமயாக எதிர் , 4 எ றால் வ ைமயாக ஏ று ெகாள்ளல்.      - அட்ைடைய காட்டவும் 
 தீவ ரமாக 

உட பட
வல்ைல 

உட படவல்ைல உட படுகிேற
 

தீவ ரமாக 
உட படுகிேற  

ெத யாது / 
பதிலளி கவல்
ைல 

�. நா  ஏ கனேவ ப ப றிய 
சமயத்ைதேய ப ப றேவ டும் 

1 
 

2 3 4 99 

�. நா  வா ைகத்துைண / 
ேவெறாருவர் / சமூகம் / சமூக 
அைம கள் அல்லது எனது 
ச தாயம் 
வலி றுத்துவதால் சமய 
ெசய பாடுகளில் ஈடுபடுகி ேற  

1 
 

2 3 4 99 

�. மா றவர்கள் எதிர்பார் பதுட  
அல்லது எ ைன 
ஏ று ெகாள்வார்கள் எ பதால் 
நா  சமய ெசய பாடுகளில் 
ஈடுபடுகி ேற , இல்லாவட்டால் 
எ ைன கு றம் ெசால்வார்கள். 

1 
 

2 3 4 99 

�. நா  கியம் எ று 
நம் வதால் சமய 
ெசய பாடுகளில் ஈடுபடுகி ேற  

1 
 

2 3 4 99 

 
�5_2 பதிலளி பவர் தா  எந்த சமயத்ைத ம் ப ப றவல்ைல எ று றினால் மட்டும் பதிலளி ங்கள், �1=2 
�5_2 இ ேபாது சமயத்ைத ப ப றாைம ெதாடர்பாக உங்கள் எதிர்  அல்லது உட பாட்ைட ெத வ ங்கள், 1 எ றால் 
வ ைமயாக எதிர் , 4 எ றால் வ ைமயாக ஏ று ெகாள்ளல்.      -  அட்ைடைய காட்டவும் 
 தீவ ரமாக 

உட படவல்
ைல 

உட படவல்ைல உட படுகிேற
 

தீவ ரமாக 
உட படுகிேற  

ெத யாது / 
பதிலளி கவல்
ைல 

�. எ னால் சமயத்ைத 
ப ப ற யாது 

1 
 

2 3 4 99 

�. நா  வா ைகத்துைண / 
ேவெறாருவர் / சமூகம் / 
சமூக அைம கள் 
அல்லது எனது ச தாயம் 
வலி றுத்துவதால் சமய 
ெசய பாடுகளில் 
ஈடுபடவல்ைல 

1 
 

2 3 4 99 

�. மா றவர்கள் 
எதிர்பார் பதுட  அல்லது 
எ ைன 
ஏ று ெகாள்வார்கள் 
எ பதால் நா  சமய 
ெசய பாடுகளில் 
ஈடுபடவல்ைல, 
இல்லாவட்டால் எ ைன 
கு றம் ெசால்வார்கள். 

1 
 

2 3 4 99 

�. நா  கியமில்ைல 
எ று நம் வதால் சமய 
ெசய பாடுகளில் 
ஈடுபடவல்ைல 

1 
 

2 3 4 99 
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பகுதி 7: உள தியாக ம றும்  தனி பட்ட நல்வா வு (பதிலளி பவர் மட்டும்) 
 

ேசக பவரு கான அறிவுறுத்தல்கள் : இ பகுதியைன ப வருமாறு அறிதுக படுத்துக.  

உங்களது ெமாத்த வா ைகய மான ேநா குகைள  ந்து ெகாள்ள நா  இ ேபாது 
சில ேகட்க வரும் கிேற . 
 
 
��1 (வா ைகய  அர்த்தம்). உங்கள் 
வா ைக கியமான ெத று 
உங்கைள உணர ைவ பது எ ன எ று 
ஒரு கணம் சிந்தித்து பாருஙகள். 
ப வரும் றுகள் எ வளவு ரம் 
உ ைமயானைவ? 
 
அட்ைடைய காட்டுக  

சிறிதளவும் 
உ ைமயல்ைல  

ஓரளவு 
உ ைம 

உ ைம ைமயான 
உ ைம  

ெத யாது / 
பதிலில்ைல  

�. எனது வா வு ஒரு ெதளிவான 
அர்த்தத்ைத / காரணத்ைத 
ெகா டுள்ளது. 
 

1 
 

2 3 4 99 

�. நா  திரு திகரமான வா ைக கான 
அர்த்தத்ைத க டறிந்துள்ேள . 
 

1 
 

2 3 4 99 

�. எனது வாழ ைக கு அர்த்தம் 
தர ய ெதளிவான 
அறிைவ ெகா டுள்ேள  
 

1 
 

2 3 4 99 

 
 

     

��2 ( தந்திரம்). ப வரும் றுகள் 
எ வளவு ரம் உ ைமயானைவ? 
அட்ைடைய காட்டுக  

சிறிதளவும் 
உ ைமயல்ைல  

ஓரளவு 
உ ைம 

உ ைம ைமயான 
உ ைம  

ெத யாது / 
பதிலில்ைல  

�. எனது வா ைவ எ ப  வா வது எ று 
நா  ெவடு க என கு  
தந்திரம் உ டு எ று உணர்கிேற . 

 

1 
 

2 3 4 99 

�. நா  ெபாதுவாக எனது 
கருத்து கைள ம் ,ப ந்துைரகைள ம் 
தந்திரமாக ெசால்ல தய குவதில்ைல. 

 

1 
 

2 3 4 99 

�. நாளாந்த வா வல் நா  நானாக 
இரு கலாம் எ று நா  நம் கி ேற  . 
 
 

1 
 

2 3 4 99 

 
 

     

��3 (ஆ றல்). ப வரும் றுகள் 
உங்க கு எ வளவு ரம் 
உ ைமயானது?  
 
அட்ைடைய காட்டுக  

சிறிதளவும் 
உ ைமயல்ைல  

ஓரளவு 
உ ைம 

உ ைம ைமயான 
உ ைம  

ெத யாது / 
பதிலில்ைல  

�. என கு ெத ந்தவர்கள் ,நா  எ ன 
ெசய்தா ம் திறைமயாக ெசய்ேவ  
எ று ெசால்கிறார்கள். 

1 
 

2 3 4 99 
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�. அேனகமா  நாட்களில் ,நா  
ெசய்தவ ைற ச யாக ெசய்து 

த்ததாக உணர்கி ேற . 

1 
 

2 3 4 99 

�. நா  ெபாதுவாக எ னால் ம் 
எ று உணர்கி ேற . 

1 
 

2 3 4 99 

 
 

     

��4 (இைணவு). ப வரும் றுகள் 
உங்க கு எ வளவு ரம் 
உ ைமயானது?  
 
அட்ைடைய காட்டுக 

சிறிதளவும் 
உ ைமயல்ைல  

ஓரளவு 
உ ைம 

உ ைம ைமயான 
உ ைம  

ெத யாது / 
பதிலில்ைல  

�. எ ேனாடு ெதாடர் டயவர்க ட  
நா  நல்ல றயல் பழகுகி ேற . 

1 
 

2 3 4 99 

�. நா  ெதாடர் சியாக பழகுபவர்கைள 
நா  ெநரு கமானவர்களாக 
கருதுகிேற . 
 

1 
 

2 3 4 99 

c. என கு ெநரு கமானவர்கள் எ மது 
அ கைற ெகா டுள்ளார்கள். 

1 
 2 3 4 99 
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MV5 (மகி சி). ெபாதுவாக உங்கள் 
வா வல் நீங்கள் எ ப  இரு கிறர்கள்? 
 
1. மிக மகி சி 
2. ஓரளவு மகி சி 
3. அ வளவு மகி சியல்ைல 
4. சிறிதளவும் மகி சியல்ைல 

  MV6 (வா ைகயல் திரு தி).  
ெபாதுவாக, எ வளவு திரு தி / அதிரு தி 
அைடகிறர்கள்: 
 
அட்ைடைய காட்டுக 
 

மிகவும் 
திரு தி  

ஓரளவு 
திரு தி  

ஓரளவு 
அதிரு தி  

திரு தியல்ைல 
 

ெத யாது / 
பதிலில்ைல  

MV5    a. ெபாதுவான வா ைக 1 
 2 3 4 99 

   b. உணவு 1 
 2 3 4 99 

   c. வடு 1 
 2 3 4 99 

   d. வருமானம் 1 
 2 3 4 99 

   e. காதாரம் 1 
 2 3 4 99 

   f. ேவைல 1 
 2 3 4 99 

   g. உள் ர் பாதுகா   1 
 2 3 4 99 

   h. ந பர்கள் 1 
 2 3 4 99 

   i. குடும்பம் 1 
 2 3 4 99 

   j. கல்வ  1 
 2 3 4 99 

   k. உங்கள் வா வ  மது யாதீன ெத வு. 1 
 2 3 4 99 

   l. ெகளரவம் 1 
 2 3 4 99 

   m. அயலவர்கள்  / நகரம் /சமூகம் 1 
 2 3 4 99 

   n. ம றாவரு கு உதவ  ெசய் ம் ஆ றல் 1 
 2 3 4 99 

   o. ஆ மக, சமய அல்லது தத்துவ நம்ப ைக 1 
 2 3 4 99 
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MV7. நீங்கள் இந்த கால பகுதியல் 
உங்கள் வா வல் எைதயாவது மா ற 
வரும் கிறர்களா? 
 
1. ஆம் 
2. இல்ைல _MV 10 இ கு ெசல்க 
99. ெத யாது 
 

MV8 இ ேபாது நீங்கள் உங்கள் வா ைகயல் 
மா ற நிைன கும் கியமான மூ று 
அம்சங்கள் எ ன? 
 
 

MV9. உஙகள் வா வல் ஏ படும் 
மா றத்தி கு யார் அதிகம் பங்களி பார்கள் 
என நிைன கி றர்கள்? 
 
1. நீங்கள் 
2. உங்கள் குடும்பம் 
3. உங்கள் சமூகம் 
4. உள் ர் அரசாங்கம் 
5. மத்திய அரசாங்கம் 
6. ேவறு 
99. ெத யாது 
 

MV7 MV8 MV9 
 1   

 
 2   

 
 3   

 
 
 
 
MV10 உங்கைள  ேபா ற இந்த ச தாயத்தில் வா ம்ம கள் தாம் வரும்பய மா றத்ைத இந்த ச தாயத்தில் ஏ படுத்தலாம் எ று 
நிைன கிறர்களா? 

 
அட்ைடகைள  காட்டுக 
 
1. ஆம், மிக இலகுவாக 
2. ஆம், ஓரளவு இலகுவாக 
3. ஆம், ஆனால் ஓரளவு க னம் 
4. ஆம், ஆனால் மிக க னம் 
5. இல்ைல, அ ப  ெசய்ய யாது 6. ேவறு 
99. ெத யாது 

MV10 
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MV11. பத்து ப கைள  ெகா ட ஏண  ஒ ைற க பைன ெசய் ங்கள், தல் ப யல், தமது வா வ  மது யாதீனமான ெத ேவா 
ஆ ைமேயா இல்லாத ம கைள ம், பத்தாவது ப யல் தமது வா வ  ேபா கில் ைமயாக யாதீனமா  வுகைள எடு க ய 
ம கைள ம் ைவ ேபாம், நாங்கள் உ களிடம் கீ வரும் ேகள்வ கைள  ேகட்கிேறாம். 
a. இ று நீங்கள் எந்த ப யல் 
இரு கி றர்கள்? 

b. உங்கள் அயலவர்களில் ெபரும்பாலானவர்கள் எந்த 
ப யல் இரு கிறார்கள்? 
 

c. 5 வருடங்க கு  நீங்கள் எந்த ப யல் 
இருந்தீர்கள்? 
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பகுதி 8: ெபளதிக பாதுகா  (பதிலளி பவர் மட்டும்) 
V1A. கடந்த 12 மாதங்களில்  நீங்கேளா அல்லது உங்கள் குடும்ப 
உறு பனேரா ப வரும் சம்பவங்களால் பாதி க பட்டவரா? 
 

1. ஆம் 

2. இல்ைல -> V2A இ கு ெசல்க 
3. ெபாருந்தாது -> V2A இ கு ெசல்க 
99. ெத யாது -> V2A இ கு ெசல்க 

V1B. கடந்த வருடத்தில் 
எத்தைன ைற 
இ ப யான சம்பவம் 
உங்க ேகா/ உங்கள் 
குடும்ப 
உறு பனர்க ேகா 
ஏ பட்டது? 
 

1. ஒரு ைற 
2. இரு ைற 
3. மூ று ைற 
4. மூ று ைற கு ேமல் 
 

V1C. கைடசியாக சம்பவம் 
நடந்த ெபா து கு றம் 
ெசய்தவர் யார்? 
 

(குறியட்டு பட் யலி ப  
குறிய டுக) 

V1D. நீங்கள் இைத 
யா டம் ைறயட் ர்கள்? 
ஒ று கு ேம பட்ட 
நபர்களிடேமா/நிறுவனங்க
ளிடேமா 
ைறயட் ருந்தால் 

உங்க கு மிக 
கியமானைத ெத வு 

ெசய்யவும். 
 

(குறியட்டு பட் யலி ப  
குறிய டுக) 
  
ைறயடவல்ைல/ெத

யாது எ று றினாேலா 
அல்லத பதிலளி க 
மறுத்தாேலா V1 F கு 
ெசல்க 

V1E. அவர்கள் அந்த 
ப ர சிைனைய 
ைகயா ட வதத்தில் 
எந்தளவ கு திரு தி 
அைடகிறர்கள்? 
 

1. மிகவும் திரு தி 
2. ஓரளவு திரு தி 
3. ஓரளவு அதிரு தி 
4. மிகவும் அதிரு தி  
99 ெத யாது / 
பதிலளி க மறுத்தல் 
 

V1F. இந்த சம்பவம் 
நீங்கள் னர் 
குறி ப ட்ட 
சம்பவத்துட  
ெதாடர் பட்டதா? 
 
 
 

1. ஆம் 

2. இல்ைல -> V1H 
இ கு ெசல்க 
99. ெத யாது -> V1H 
இ கு ெசல்க 
 
 

V1G. எந்த பைழய 
சம்பவம் இத ட   
ெதாடர் பட்டுள்ளது? 
 
 

1. சம்பவம் V1A_a 
2. சம்பவம் V1A_b 
3. சம்பவம் V1A_c 
4. சம்பவம் V1A_d 
5. சம்பவம் V1A_e 
 

V1H. இந்த சம்பவம் 
உங்க கா, உங்கள் 
குடும்ப உறு பனர் 
ஒருவரு கா, .உங்கள் 
குடும்ப உறு பனர் 
அைனவரு குமா 
ஏ பட்டது? 
 
 

1. என கு 

2. ம ைறய  வட்டு 
அங்கத்தவர்(கள்) 
V1H_1 -> குறி ப டுக 
3. அைனவரு கும் 
 

 V1A V1B V1C V1D V1E V1F V1G V1H V1H_1 
 

V1A_a. உங்கள் வட் குள் அ மதியல்லாமல் வந்து 
எைதயாவது திருடேவா அல்லது திருட ய சிேயா 
ெசய்தார்களா? 

         

V1A_b. உங்கைள அ றுத்தி அல்லது வ கட்டாயமாக 
உங்களிடமிருந்ேதா அல்லது குடும்ப 
உறு பனர்களிடமிருந்ேதா யாராவது எைதயாவது 
எடுத்தார்களா? அல்லது எடு க ய சித்தார்களா? 

         

V1A_c. உங்க கு ெசாந்தமான(உங்கள் வட் ல்          
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ைவ க பட ராத) வாகனங்கள், வாகன உதி பாகங்கள், 
ேமாட்டார் ைச கிள், ெமாெபட், ட்டர், இயந்திரங்கள், 
நீர்பம்ப கள்,ைச கிள்கள், கள சிய ெபாருட்கள் 
ேபா றவ ைற திரு யரு கிறார்களா? 
V1A_d. உங்களிடமிருந்ேதா அல்லது குடும்ப 
உறு பனர்களிடமிருந்ேதா வலங்குகேளா அல்லது 
பய கேளா களவாட பட்டதா? 

         

V1A_e. யாராவது உங்கள் அல்லது உங்கள் குடும்ப 
உறு பன  வடு, கைட அல்லது ெசாத்ைத திட்டமிட்டு 
உைடத்து அல்லது ேசதமா கினார்களா? 

         

V1A_f. �������� ������ ������� ������������ 
������� ���������� �����று��������������� 
 
 
 
 
 

         

V2A. கடந்த 5 வருடங்ங்களில்  நீங்கேளா அல்லது 
உங்கள் குடும்ப உறு பனேரா ப வரும் சம்பவங்களால் 
பாதி க பட்டவரா? 
 

1. ஆம் 

2. இல்ைல _ V3 இ கு ெசல்க 
99. ெத யாது – V 3 கு ெசல்க 

V2B. கடந்த ஜந்து வருடங்களில் 
உங்க ேகா அல்லது உங்கள் 
குடும்ப உறு பனர்க ேகா 
எத்தைன ைற இது நடந்தது? 
 

1. ஒரு ைற 
2. இரு ைற 
3. மூ று ைற 
4. மூ று ைற கு ேமல் 
 

V2C. இந்த சம்பவங்களில் 
யாராவது இறந்தார்களா?   
 

1. ஆெமனில் எத்தைன 
ேபர்?V2C_1 
2. இல்ைல 

99. ெத யாது 
 

V2D. கடசியாக நடந்த 
சம்பவத்தில் இறந்தவர்கள் தவ ர 
ேவறு யாராவது 
காயமைடந்தார்களா? (தமது 
நாளாந்த ெசய பாடுகைள 
ஆக குைறந்தது ஒருநாைள கு 

V2E. கைடசியாக 
சம்பவம் நடந்த ெபா து 
எங்கு நைடெப றது? ( 
ஒ று கு ேம பட்ட 
சம்பவம் எனில் , 
கைடசியாக நடந்த 
மரணம், மரணம் 
இல்ைலெயனில் 
கைடசியாக நடந்த 
காயம்) 
 

(குறியட்டு பட் யலி ப
 குறிய டுக) 

 

V2F. கைடசியாக 
சம்பவம் நடந்த ெபா து 
கு றம் ெசய்தவர் யார்? 
 

(குறியட்டு பட் யலி ப
 குறிய டுக) 

V2G. நீங்கள் இைத யா டம் 
ைறயட் ர்கள்? (ஒ று கு 

ேம பட்ட 
நபர்களிடேமா/நிறுவனங்களிடேமா 
ைறயட் ருந்தால் உங்க கு மிக 
கியமானைத ெத வு ெசய்யவும்.) 

 

(குறியட்டு பட் யலி ப  குறிய டுக) 
அவர்கள் ெத வு 11,12, 88 அல்லது 
99 இைனத் ெத வு ெசய்தால் V2I 
இ கு ெசல்க 
 
 

V2H. அவர்கள் அந்த ப ர சிைனைய 
ைகயா ட வதத்தில் எந்தளவ கு 
திரு தி அைடகிறர்கள்? 
 

1. மிகவும் திரு தி 
2. ஓரளவு திரு தி 
3. ஓரளவு அதிரு தி 
4. மிகவும் அதிரு தி 
99. ெத யாது/ பதிலளி க மறுத்தல் 
 

V2I. இந்த சம்பவம் நீங்கள் 
இங்கு குறி ப ட்ட 

ைனய சம்பவத்துட  
ெதாடர் ைடயதா? 
 

1. ஆம் 

2. இல்ைல _ V2K இ கு 
ெசல்க 
 

V2J. ைனய எந்த 
சம்பவம் இத ட  
ெதாடர் ைடயது? 
 

1. சம்பவம் V1A_a 

2. சம்பவம் V1A_b 

3. சம்பவம் V1A_c 

4. சம்பவம் V1A_d 

5. சம்பவம் V1A_e 

6. சம்பவம் V2A_a 

7. சம்பவம் V2A_b 

8. சம்பவம் V2A_c 

9. சம்பவம் V2A_d 

10. சம்பவம் V2A_e 
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ெதாடர யாத அளவ கு) 
 
 

1. ஆெமனில் எத்தைன ேபர்? 
V2D_1 

2. இல்ைல 

99. ெத யாது 
 

V2D_2. யார்? 
 

V2K. இந்த சம்பவம் 
உங்க கா, ேவெறாரு 
குடும்ப உறு பனரு கா 
அல்லது அைனவரு குமா 
நடந்தது? 
 

1. என கு 

2. ம ைறய குடும்ப 
உறு பனரு கு, v2k_1 
(குறி ப டுக) 
4. அைனவரு கும் 
 

 V2A V2B V2C V2D V2
D_
1 

V2D
2 

V2E V2F V2G V2H V2I V2J V2K V2_K 

V2A_a நீங்கேளா அல்லது உங்கள் குடும்ப 
உறு பனர்கேளா உள்ேளேயா அல்லது வட் கு 
ெவளிேயேயா ைவத்து ஆ தங்கைள 
பய படுத்தாமல் தாகக பட் ர்களா? (அ த்தல், 
அைறதல், குத்துதல், தள்ளல் உைதத்தல்) 

              

V2A_b நீங்கேளா அல்லது உங்கள் குடும்ப 
உறு பனர்கேளா உள்ேளேயா அல்லது வட் கு 
ெவளிேயேயா ைவத்து து பா கி தவ ர்ந்த 
ஆ தங்களினால் தா க ட்டுள்ளார்களா? 
(ேபாத்தல், க ணா , கத்தி, ெகாட்ட , டான 
திரவம், கயறு) 

              

V2A_c நீங்கேளா அல்லது உங்கள் குடும்ப 
உறு பனர்கேளா து பா கியால் ட பட்டார்களா? 

              

V2A_d நீங்கேளா அல்லது உங்கள் குடும்ப 
உறு பனர்கேளா  
கடத்த பட்டார்களா? (உங்கள் வரு பத்தி கு 
மாறாக கடத்த பட்டு தடுத்துைவ க பட் ருத்தல்) 

              

V2A_e நீங்கேளா அல்லது உங்கள் குடும்பத்தில் 
யாராவேதா ெவ கு டு,ெப ேறால் கு டு, 
க னிெவ  அல்லது ேவறு ெவ  ெபாருட்களால் 
காயமைடந்திரு கிறர்களா? 
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V3. அடுத்த 12 மாதங்களில், ேம குறி ப ட்ட 
வ ைற வ வங்களால் எந்தளவ கு நீங்கள் 
பாதி க பட  ய வாய் ள்ளது? 
 
 

1. அதிக வாய் ள்ளது 

2. ஓரளவு வாய் ள்ளது 

3. அ வளவு வாய் பல்ைல 

4. வாய் பல்ைல 

99. ெத யாது 
 

V4. அது அேனகமாக எந்த வ வத்தில் இரு கும் 
வாய் ள்ளது? 
 

1. தனி நபரு கு எதிரான 

2. ெசாத்துக கு எதிரான 

3. இர டும் 

4. ஒ றுமில்ைல 

99. ெத யாது 

V5. கு றெசயல்கள் ப றி 
சிந்தி கும்ேபாது, கடந்த 12 
மாதங்களில் வ ைற  
 

a) நாட் ல் 

b) மாவட்டத்தில 

c) அயலில் 
 
 

1. அதிக த்துள்ளது 

2. மாறாதுள்ளது 

3. குைறந்துள்ளது 

99 ெத யாது 
 

V6. கீ  வரும் 
சந்தர் பங்களில் நீங்கள் 
இரவல் நடந்து ெசல்வது 
எ வளவு ரம் 
பாதுகா பானது என 
நிைன கிறர்கள்? 
1 எ றால் மிகவும் 
பாதுகா பல்ைல 5 
எ றால் மிகவும் 
பாதுகா பானது 
 
 
 

a. தனியாக அயலில் 

b. தனியாக வட் ல் 

c. ம கள் 
ேபா குவரத்தி காக 
காத்திரு கும் ேபாது 
 

அட்ைடைய காட்டவும் 
 

V7. இ ைறய உலகத்தில் 
ம கள் பாதுகா ப கு பல 
அ றுத்தல்க ம் 
அபாயங்க ம் உள்ளன,உங்கள் 
வா வல் 

கங்ெகாடு க ய 
அைனத்து 
அ றுத்தல்கைள ம் 
கருத்தில் ெகா டு, நீங்கள் 
கவைல படும் மிகவும் 

கிய இர ைட குறி ப டுக 
 

(குறியட்டு பட் யலி ப  
குறிய டுக) 

V3 V4 a) b) c) a) b) c) a) b) 
 
 

 
 

        

 
 

V8. வ ைறகைள தடு பது ெதாடர்பான 
வுகைள ெபாதுவாக �������� யார் 

������������? (உதாரணமாக களவு ேநரத்தில்)? 

V9. நீங்கள் இந்த வுகெளடு பதில் பங்ெகடு க நிைனத்தால் உங்களால் அது 
கிறதா? 

 

1. நீர் – V10 கு ெசல்க 
2. நீரும் வா ைக துைண ம் / 

துைண- V10 கு ெசல்க 
3. நீரும் ேவெறாருவரும்,( வா ைக 

 1. ஆம் 

2. இல்ைல 
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துைண இல்ைல) – V10 கு ெசல்க 
4. உமது வா ைக துைண  
5. ேவறு (வா ைக துைண இல்ைல) 

6. சமூகம் / சமூக அைம  / 
அயலவர் 

 
 

V10 இ ேபாது உங்கள் குடும்ப பாதுகா  ெதாடர்பாக எ ன 
நடவ ைக எடு பர்கள் எ பது ெதாடர்பாக உங்கள் எதிர்  
அல்லது உட பாட்ைட ெத வ ங்கள், 1 எ றால் 
வ ைமயாக எதிர் , 4 எ றால் வ ைமயாக 
ஏ று ெகாள்ளல். 
அட்ைடைய காட்டுக 
  

தீவ ரமாக 
உட படவல்ைல 

உட படவல்ைல உட படுகிேற  தீவ ரமாக 
உட படுகிேற  

ெத யாது / 
பதிலளி கவல்ைல 

a. நா  எ வாறு ெசய்ேவ  எ பத க பால் எ னால் 
வ ைறைய தடு க அல்லது குைற க எைத ம் ெசய்ய 

யாது 

1 2 3 4 99 

b. நா  வா ைகத்துைண / ேவெறாருவர் / சமூகம் / சமூக 
அைம கள் அல்லது எனது ச தாயம் வலி றுத்துவதால் 
வ ைறையத் தடு பது அல்லது குைற பத காக இைத 
ெசய்கிேற  

1 2 3 4 99 

c. மா றவர்கள் எதிர்பார் பதுட  அல்லது எ ைன 
ஏ று ெகாள்வார்கள் எ பதால் வ ைறையத் தடு பது 
அல்லது குைற பத காக இைத ெசய்கிேற  

இல்லாவட்டால் எ ைன கு றம் ெசால்வார்கள். 

1 2 3 4 99 

d. வ ைறையத் தடு பது அல்லது குைற பது கியம் 
எ று நம் வதால் நா  இைத ெசய்கிேற  

1 2 3 4 99 

 

V11. பார ரமான காதார ப ர சிைனெயா று 
வரும்ேபாது எங்ேக ேபாவர்கள்? 
1. அரச ைவத்தியசாைல 

2. அரச கிளினி  

3. ேதாட்ட ைவத்தியசாைல 

4. தனியார் ைவத்தியசாைல 

5. தனியார் ைவத்தியர் 
6. ேவறு (குறி படுக) 
 

 V12. பார ரமான காதார ப ர சிைனெயா று வரும்ேபாது எ ன ெசய்வெத று யார் 
ெவடு பார்கள்? 
1. நீர் - V 14 கு ெசல்க 
2. நீரும் வா ைக துைண ம் / துைண 

3. நீரும் ேவெறாருவரும்( வா ைக துைணேயா / துைணேயா இல்ைல)  
 
 
 

4. உமது வா ைக துைண / துைண 

5. ேவறு (வா ைக துைணேயா / துைணேயா / நீேரா இல்ைல) 

6. சமூகம் / சமூக அைம  / அயலவர் 
 

V11   V12  
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   V13. உங்க கு ேவ டுெம றால், உங்களால் தனியாக இந்த டுவுகைள எடு க மா? 
 

1. ஆம் 

2. இல்ைல 
 

   V13  
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V14. இ ேபாது நீங்கள் ஓரு பார ரமான காதார ப ர சிைனைய எ வாறு தீர் பர்கள் எ பது ெதாடர்பாக உங்கள் எதிர்  அல்லது உட பாட்ைட ெத வ ங்கள், 1 
எ றால் வ ைமயாக எதிர் , 4 எ றால் வ ைமயாக ஏ று ெகாள்ளல். 
 

அட்ைடைய காட்டுக 
 
 தீவ ரமாக 

உட படவல்ைல 

உட படவல்ைல உட படுகிேற  தீவ ரமாக 
உட படுகிேற  

ெத யாது / 
பதிலளி கவல்ைல 

a. நா  எ வாறு ெசய்ேவ  எ பத க பால் என கு 
பார ரமான காதார ப ர சிைன வரும்ேபாது எ னால் 

கங்ெகாடு க யாது 

1 2 3 4 99 

b. என கு பார ரமான காதார ப ர சிைன இருந்தால் எ  
வா ைகத்துைண / ேவெறாருவர் / சமூகம் / சமூக 
அைம கள் அல்லது எனது ச தாயம் ெசால்வத ேக ப 
தீர் ேப  

1 2 3 4 99 

c. என கு பார ரமான காதார ப ர சிைன இருந்தால் 
மா றவர்கள் எதிர்பார் பைத  அல்லது ஏ று ெகாள்வத ேக ப 
நடவ ைக எடு ேப , இல்லாவட்டால் எ ைன கு றம் 
ெசால்வார்கள். 

1 2 3 4 99 

d. என கு பார ரமான காதார ப ர சிைன இருந்தால் நா  
எது கியம் என நிைன பைத ெசய்ேவ  

1 2 3 4 99 

 
 
பகுதி 8 இ கான குறியட்டு பட் யல் : ெபௗதீக  ெபாறு  
 
V1C. கைடசியாக சம்பவம் நடந்த ெபா து கு றம் ெசய்தவர் யார்? 
 

உறவனர் 
உங்க கு ெத ந்த அயலவர் 
உங்க கு/குடும்பத்தி  ெநருங்கிய ந பர் 
பார்த்த அறி கம் மட்டு ள்ள ஒருவர் 
பார்த்து அறி கமான கு  

ெத யாத ஒரு தனிநபர் 
அறியாத கு  

கு றவாளிைய காணவல்ைல/ ெத யாது 

99. பதிலளி க மறுத்தல்/ ெத யாது 
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V1D. நீங்கள் இைத யா டம் ைறயட் ர்கள்? ஒ று கு ேம பட்ட நபர்களிடேமா/நிறுவனங்களிடேமா ைறயட் ருந்தால் உங்க கு மிக கியமானைத ெத வு 
ெசய்யவும். 
 

1. ெபாலி  

2. இரா வம் 

3. மதத் தைலவர்/மர  தைலவர்/ தியவர்/ தைலவர்/ கிராம தைலவர் 
4. அரச அதிகா  

5. NGO/ சமூக கட்டைம  

6. ஊடகங்கள் 

7. அரசியல் கட்சி 
8. மருத்துவர் அல்லது காதார அதிகா  

9. ப ற குடும்ப உறு பனர் 
10. ேவறு(குறி ப டவும்) 
11. ைறயடவல்ைல 

88 பதிலளி க மறுத்தார் 
99 ெத யாது 
 

அவர்கள் பதிலளித்த ெத வு ,11 or 99ஆக இருந்தால் V1F இ கு ெசல்க 
 
 

V2E. கைடசியாக சம்பவம் நடந்த ெபா து எங்கு நைடெப றது? ( ஒ று கு ேம பட்ட சம்பவம் எனில் , கைடசியாக நடந்த மரணம், மரணம் இல்ைலெயனில் 
கைடசியாக நடந்த காயம்) 
 

1. கைடயல் ,கைடத்ெதாகுதியல் அல்லது ெவளியல் 

2. வங்கியல் அல்லது ெவளியல் 

3. வயாபாரதளத்தில் அல்லது ெவளியல் 

4. ெபா துேபா கு இடத்தில் அல்லது ெவளியல் 

5. ேகா, இரவு ேநர களியாட்ட நிக வு அல்லது ெவளியல் 

6. வட் ல் 

7. அயலில் அல்லது வசி குமிடத்தில் 

8. ெபாது ேபா குவரத்தில் 

9. சவு கம் அல்லது ங்காவல் 

10. உணவகம் , மதுபானசாைல அல்லது ெவளியல் 

11. ேவைலத்தளத்தில் அல்லது ெவளியல் 

12. ப  / ைகவ  த படத்தில் 
 

V2F. கைடசியாக சம்பவம் நடந்த ெபா து கு றம் ெசய்தவர் யார்? 
 

1. உறவனர் 
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2. உங்க கு ெத ந்த அயலவர் 
3. உங்க கு/குடும்பத்தி  ெநருங்கிய ந பர் 
4. பார்த்த அறி கம் மட்டு ள்ள ஒருவர் 
5. பா◌ாத்த அறி கம் உள்ள கு  

6. ெபயரளவல் ெத ந்த கு  

7. அறி கம ற தனி நபர் 
8. அறி கம றவர்களி  கு  
 

V2G. நீங்கள் இைத யா டம் ைறயட் ர்கள்? ஒ று கு ேம பட்ட நபர்களிடேமா/நிறுவனங்களிடேமா ைறயட் ருந்தால் உங்க கு மிக கியமானைத ெத வு 
ெசய்யவும். 
 

1. ெபாலி  

2. இரா வம் 

3. மதத் தைலவர்/மர  தைலவர்/ தியவர்/ தைலவர்/ கிராம தைலவர் 
4. அரச அதிகா  

5. NGO/ சமூக கட்டைம  

6. ஊடகங்கள் 

7. அரசியல் கட்சி 
8. மருத்துவர் அல்லது காதார அதிகா  

9. ப ற குடும்ப உறு பனர் 
10. ேவறு(குறி ப டவும்) 
11. ைறயடவல்ைல 

88 பதிலளி க மறுத்தார் 
99 ெத யாது 
 

அவர்கள் ெத வு 11,12, 88 அல்லது 99 இைனத் ெத வு ெசய்தால் V2I இ கு ெசல்க 
 
 

V7. இ ைறய உலகத்தில் ம கள் பாதுகா ப கு பல அ றுத்தல்க ம் அபாயங்க ம் உள்ளன,உங்கள் வா வல் கங்ெகாடு க ய அைனத்து 
அ றுத்தல்கைள ம் கருத்தில் ெகா டு, நீங்கள் கவைல படும் மிகவும் கிய இர ைட குறி ப டுக 
 

1. கு ற வ ைற 
2. சமூகங்க கிைடயலான வ ைற 
3. ஆ த ேமாதல் / வ ைற 
4. தீவ ரவாதம் 

5. இய ைக அனர்த்தத்தால் மரணம் அல்லது காயம், காதார ெபாருளாதார ப ர சிைனகள் 

6. ேவறு 

7. ஒ றுமில்ைல 

99. ெத யாது 
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MV11. பத்து ப கைள  ெகா ட ஏண  ஒ ைற க பைன ெசய் ங்கள், தல் ப யல், தமது வா வ  மது யாதீனமான ெத ேவா ஆ ைமேயா 
இல்லாத ம கைள ம், பத்தாவது ப யல் தமது வா வ  ேபா கில் ைமயாக யாதீனமா  வுகைள எடு க ய ம கைள ம் 
ைவ ேபாம், நாங்கள் உ களிடம் கீ வரும் ேகள்வ கைள  ேகட்கிேறாம். 
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