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2014 தேேிய அடையாளம்
பின்ேரும் இடங்களுக்கு நீ ங்கள் எந்தளேிற்கு நநருக்கமானேராக உணர்கிறீர்கள்? நநருக்கமானேராக இருப்பது
என்பதற்கு, இத்தமகய இடங்கவளாடு நீ ங்கள் எந்தளேிற்கு இமணக்கப்பட்டேராக உணர்கிறீர்கள் அல்லது இத்தமகய
Q1

இடங்கவளாடு நீ ங்கள் உணர்வு ரீதியாக எந்தளேிற்கு இமணக்கப்பட்டேராக உணர்கிறீர்கள் அல்லது இத்தமகய
இடங்கவளாடு உங்களது அமடயாளம் எந்தளேிற்கு இமணக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது என்பவத அர்த்தமாகும்?
(தயவுநசய்து ஒரு ேிருப்பத் நதரிமேத் வதர்ந்நதடுங்கள்)

Q1a

உங்கள் ஊர் அல்லது நகரம்

1 மிகவும் நநருக்கமாக

Q1b

உங்கள் மாநிலம்

2 நநருக்கமாக

Q1c

இந்தியா

3 மிகவும் நநருக்கமாக அல்ல

Q1d

நதற்கு ஆசியா

4 நநருக்கமாகவே அல்ல
99 வதர்ந்நதடுக்க முடியாது

உண்மமயான இந்தியனாக இருப்பதற்குப் பின்ேரும் ேிஷயங்கள் முக்கியமானமே என்வற சிலர் நசால்கிறார்கள்.
Q2

மற்றேர்கவளா, அமே அப்படிநயான்றும் முக்கியமானமே அல்ல என்கிறார்கள். பின்ேரும் ஒவ்நோன்றும் எந்தளேிற்கு
முக்கியம் என்று நீ ங்கள் நிமனக்கிறீர்கள்........ ? (தயவுநசய்து ஒரு ேிருப்பத் நதரிமேத் வதர்ந்நதடுங்கள்)

Q2a

இந்தியாேில் பிறந்திருப்பது

Q2b

இந்தியக் குடியுரிமம நபற்றிருப்பது

1 மிகவும் முக்கியம்

Q2c

ஒருேரின் ோழ்ேின் நபரும்பகுதிக்கு இந்தியாேில் ேசித்திருப்பது

2 ஓரளேிற்கு முக்கியம்

Q2d

இந்தி வபச இயலுேதாக இருப்பது

3 மிகவும் முக்கியம் அல்ல

Q2e

ஒரு இந்துோக இருப்பது

4 முக்கியமானவத அல்ல

Q2f

இந்திய அரசியலமமப்பு ஸ்தாபனங்கள் மற்றும் சட்டங்கமள
மதிப்பது

Q2g

இந்தியனாக உணர்ேது

Q2h

இந்தியப் பாரம்பரியத்மதக் நகாண்டிருப்பது

Q3

Q3a

Q3b

Q3c

Q3d

Q3e

99 வதர்ந்நதடுக்க முடியாது

பின்ேரும் கூற்றுக்கமள நீ ங்கள் எந்தளேிற்கு ஒப்புக் நகாள்கிறீர்கள் அல்லது ஒப்புக் நகாள்ளேில்மல? (தயவுநசய்து
ஒரு ேிருப்பத் நதரிமேத் வதர்ந்நதடுங்கள்)
உலகின் வேறு எந்த நாட்டின் குடிமகனாக இருப்பமதயும் ேிட
இந்தியக் குடிமகனாக இருப்பமதவய நான் ேிரும்புவேன்
இன்மறக்கு நான் இந்தியாமேக் குறித்து நேட்கப்படும் அளேிற்கு
இந்தியாமேக் குறித்த சில ேிஷயங்கள் இருக்கத் தான் நசய்கின்றன.
மற்ற நாடுகளில் இருந்து ேருகிறேர்கள், இந்தியர்கமளப் வபால்
இருந்தால் உலகவம ஒரு சிறந்த இடமாக இருந்து ேிடும்.
நபாதுோகப் வபசுவோமானால், மற்ற நபரும்பாலான நாடுகமள ேிட
இந்தியா ஒரு சிறந்த நாவடயாகும்.
நாடு தேறானதாக இருந்தாலும் கூட, மக்கள் அேர்களது நாட்டிற்கு
ஆதரவு நதரிேிக்க வேண்டும்.

1 ேலுோக ஒப்புக் நகாள்கிவறன்

2 ஒப்புக் நகாள்கிவறன்

3

ஒப்புக் நகாள்ளவுமில்மல ஒப்புக்
நகாள்ளாமலும் இல்மல

4 ஒப்புக் நகாள்ளேில்மல

சர்ேவதச ேிமளயாட்டுக்களில் எனது நாடு நன்றாக ேிமளயாடும்
Q3f

வபாது, இந்தியனாக இருப்பதில் அது என்மனப் நபருமம நகாள்ளச்

5 ேலுோக ஒப்புக் நகாள்ளேில்மல

நசய்கிறது.
Q3g

Q3h

Q4

நான் இருக்க ேிரும்புேமதேிட, இந்தியாமேக் குறித்து நான்
அவ்ேப்வபாது குமறோகவே நபருமம நகாள்கிவறன்.

99 வதர்ந்நதடுக்க முடியாது

இந்தியாேின் குமறபாடுகமள இந்தியர்கள் ஏற்றுக் நகாள்கிறார்கள்
என்றால் உலகவம சிறந்த இடமாக ஆகி ேிடும்.
பின்ேரும் ஒவ்நோன்றிலும், இந்தியாமேக் குறித்து நீங்கள் எந்தளேிற்குப் நபருமமப்படுகிறீர்கள்? (தயவுநசய்து ஒரு
ேிருப்பத் நதரிமேத் வதர்ந்நதடுங்கள்)

Q4a

ஜனநாயகம் நசயல்படும் ேிதம்

Q4b

உலகில் இதன் அரசியல் ஆதிக்கம்

1 மிகவும் நபருமமப்படுகிவறன்

Q4c

இந்தியாேின் நபாருளாதாரச் சாதமனகள்

2 ஓரளேிற்குப் நபருமமப்படுகிவறன்

Q4d

இதன் சமுதாயப் பாதுகாப்பு அமமப்பு

3 மிகவும் நபருமமப்படேில்மல

Q4e

இதன் ேிஞ்ஞானப் பூர்ே மற்றும் நதாழில்நுட்பம் சார்ந்த
சாதமனகள்

Q4f

ேிமளயாட்டுக்களில் இதன் சாதமனகள்

Q4g

கமலகள் மற்றும் இலக்கியத்தில் இதன் சாதமனகள்

Q4h

இந்தியாேின் ஆயுதப் பமடகள்

Q4i

இதன் ேரலாறு

Q4j

4 நபருமமப்படவேயில்மல
99 வதர்ந்நதடுக்க முடியாது

சமுதாயத்தில் உள்ள அமனத்துக் குழுேினமரயும் இது
நியாயமாகவும், சமத்துேமாகவும் நடத்தும் ேிதம்
இப்வபாது, இந்தியாேிற்கும், மற்ற நாடுகளுக்கும் இமடவய உள்ள உறவுகமளக் குறித்த சில வகள்ேிகமள நாங்கள்
உங்களிடம் வகட்க ேிரும்புகிவறாம்.

Q5

பின்ேரும் கூற்றுக்கமள நீ ங்கள் எந்தளேிற்கு ஒப்புக் நகாள்கிறீர்கள் அல்லது ஒப்புக் நகாள்ளேில்மல? (தயவுநசய்து
ஒரு ேிருப்பத் நதரிமேத் வதர்ந்நதடுங்கள்)
இந்தியா, தனது வதசியப் நபாருளாதாரத்மதப் வபணிக்காக்க

Q5a

வேண்டுநமன்றால், அந்நியப் நபாருட்கமள இறக்குமதி நசய்ேமதக்

1 ேலுோக ஒப்புக் நகாள்கிவறன்

குமறக்க வேண்டும்.
சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல் வபான்ற, ஒருசில பிரச்சிமனகமளப்
Q5b

நபாருத்த ேமரயில், அதற்கான தீர்வுகமள அமல்படுத்துேதில்

2 ஒப்புக் நகாள்கிவறன்

சர்ேவதச அமமப்புகளுக்கு உரிமம இருக்க வேண்டும்.
தனது நசாந்த நலன்கமளப் பின்பற்றுேது, மற்ற நாடுகவளாடு
Q5c

வபாரிடுேதற்குக் நகாண்டு நசன்றாலும், இந்தியா அமதவய நசய்ய
வேண்டும்.

Q5d

Q5e

இந்தியாேில் அயல்நாட்டேர் நிலம் ோங்குேதற்கு அனுமதிக்கக்
கூடாது.
இந்தியாேின் நதாமலக்காட்சி, இந்தியத் திமரப்படங்கள் மற்றும்
நிகழ்ச்சிகளுக்வக முன்னுரிமம நகாடுக்க வேண்டும்.

3

ஒப்புக் நகாள்ளவுமில்மல ஒப்புக்
நகாள்ளாமலும் இல்மல

4 ஒப்புக் நகாள்ளேில்மல

5 ேலுோக ஒப்புக் நகாள்ளேில்மல

99 வதர்ந்நதடுக்க முடியாது

பின்ேரும் கூற்றுக்கமள நீ ங்கள் எந்தளேிற்கு ஒப்புக் நகாள்கிறீர்கள் அல்லது ஒப்புக் நகாள்ளேில்மல? (தயவுநசய்து

Q6

ஒரு ேிருப்பத் நதரிமேத் வதர்ந்நதடுங்கள்)
இந்தியாேில் உள்ள நதாழில்களுக்கு, நபரிய சர்ேவதச நிறுேனங்கள்

Q6a

வமலும் வமலும் வசதத்மதவய உண்டாக்கிக் நகாண்டிருக்கின்றன.
கட்டுப்பாடற்ற ேர்த்தகம், இந்தியாேில் இன்னும் சிறப்பான

Q6b

நபாருட்கள் கிமடப்பதற்வக நகாண்டு நசல்கிறது.

1 ேலுோக ஒப்புக் நகாள்கிவறன்

2 ஒப்புக் நகாள்கிவறன்

நபாதுோக, இந்தியா, தான் அங்கமாக இருக்கிற சர்ேவதச
ஸ்தாபனங்களின் முடிவுகமள, அரசாங்கம் அேற்றுக்கு ஒப்புக்

Q6c

3

ஒள்ளேில்மல என்றாலும், அேற்மறப் பின்பற்ற வேண்டும்.
இந்திய அரசாங்கத்திடமிருந்து, சர்ேவதச ஸ்தாபனங்கள்

Q6d

அளேிற்கதிகமான அதிகாரத்மத எடுத்து ேிடுகின்றன.
வேறு எந்த நாட்டின் குடிமகனாக இருப்பமதயும் ேிட, நான் உலகக்

Q6e

குடிமகன் என்வே அதிகமாக உணர்கிவறன்.

ஒப்புக் நகாள்ளவுமில்மல ஒப்புக்
நகாள்ளாமலும் இல்மல

4 ஒப்புக் நகாள்ளேில்மல

5 ேலுோக ஒப்புக் நகாள்ளேில்மல
99 வதர்ந்நதடுக்க முடியாது

இப்வபாது, இந்தியாேில் உள்ள சிறுபான்மமயினர் குறித்த சில வகள்ேிகமள நாங்கள் உங்களிடம் வகட்க ேிரும்புகிவறாம்.

Q7

(தயவுநசய்து ஒரு ேிருப்பத் நதரிமேத் வதர்ந்நதடுங்கள்)
பின்ேரும் கூற்றுக்கமள நீ ங்கள் எந்தளேிற்கு ஒப்புக் நகாள்கிறீர்கள் அல்லது ஒப்புக் நகாள்ளேில்மல?

இந்தியாேின் கலாச்சாரங்கள் மற்றும் பாரம்பரியங்கமளப் பகிர்ந்து
நகாள்ளாதேர்களால் முழுமமயாக இந்தியர்களாக ஆகுேது

Q7a

சாத்தியமில்லாததாகும்.

பூர்ேகச்
ீ
சிறுபான்மமயினருக்கு, அேர்களது கலாச்சாரங்கமளயும்,
பாரம்பரியங்கமளயும் வபணிக்காத்துக் நகாள்ேதற்கு அரசாங்க

Q7b

உதேிமயக் நகாடுக்க வேண்டும்.

1 ேலுோக ஒப்புக் நகாள்கிவறன்
2 ஒப்புக் நகாள்கிவறன்
3

ஒப்புக் நகாள்ளவுமில்மல ஒப்புக்
நகாள்ளாமலும் இல்மல

4 ஒப்புக் நகாள்ளேில்மல
5 ேலுோக ஒப்புக் நகாள்ளேில்மல
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நேவ்வேறு இன மற்றும் பூர்ேகக்
ீ
குழுேினர் தங்களது தனித்துேமான பழக்கங்கள் மற்றும் பாரம்பரியங்கமளக்
கமடபிடித்து ேருேது ஒரு நாட்டிற்கு நல்லது தான் என்வற சில நசால்கிறார்கள். மற்றேர்கவளா, இக்குழுேினர்

Q8

ஒருேமரநயாருேர் ஏற்றுக் நகாண்டு, ஒரு நபரும் சமூகமாகக் கலந்து ேிடுேவத சிறந்தது என்கிறார்கள். இத்தமகய
கருத்துக்களில் எது, உங்களது நசாந்தக் கருத்திற்கு நநருக்கமானதாக ேருகிறது?

1

2

நேவ்வேறு குழுேினர் தங்களது தனித்துேமான பழக்கங்கமளயும்,
பாரம்பரியங்கமளயும் கமடபிடித்து ேருேவத சமூகத்திற்கு நல்லது.
இக்குழுேினர் ஒருேமரநயாருேர் ஏற்றுக் நகாண்டு, ஒரு நபரும்
சமூகமாகக் கலந்து ேிடுேவத சிறந்தது.

98 நதரியாது

இந்தியாேில் ோழ்கிற மற்ற நாட்டில் இருந்து ேந்து குடிவயறியேர்கள் குறித்த அபிப்பிராயங்கள் நேவ்வேறானதாக
Q9

இருக்கின்றது. [“குடிவயறியேர்கள்” என நாங்கள் நசால்ேது, இந்தியாேிற்கு ேந்து குடியமர்ந்தேர்கமளவய
நசால்கிவறாம். ) பின்ேரும் கூற்றுக்கள் ஒவ்நோன்மறயும் நீங்கள் எந்தளேிற்கு ஒப்புக் நகாள்கிறீர்கள் அல்லது ஒப்புக்
நகாள்ளேில்மல? (தயவுநசய்து ஒரு ேிருப்பத் நதரிமேத் வதர்ந்நதடுங்கள்)

Q9a

Q9b

Q9c

குடிவயறியேர்கள், குற்ற ேிகிதங்கமள அதிகரிக்கச் நசய்கிறார்கள்.
குடிவயறியேர்கள், நபாதுோகவே இந்தியப் நபாருளாதாரத்திற்கு
நல்லமதவய நசய்கிறார்கள்.
குடிவயறியேர்கள், இந்தியாேில் பிறந்தேர்களிடமிருந்து வேமல
ோய்ப்புக்கமளப் பறித்துக் நகாள்கிறார்கள்.

1 ேலுோக ஒப்புக் நகாள்கிவறன்

2 ஒப்புக் நகாள்கிவறன்

குடிவயறியேர்கள், புதிய வயாசமனகள் மற்றும் கலாச்சாரங்கமளக்
Q9d

நகாண்டுேந்து தருேதன் மூலம் இந்தியச் சமுதாயத்மத வமம்படச்
நசய்கிறார்கள்.

Q9e

இந்தியாேின் கலாச்சாரத்மதக் குடிவயறியேர்கள் நபாதுோகவே
குமறத்து மதிப்பிடத்தான் நசய்கிறார்கள்.

3

ஒப்புக் நகாள்ளவுமில்மல ஒப்புக்
நகாள்ளாமலும் இல்மல

4 ஒப்புக் நகாள்ளேில்மல

இந்தியக் குடிமக்கள் அல்லாத, இந்தியாேில் சட்டப்பூர்ேமாகக்
Q9f

குடிவயறியேர்களுக்கு, இந்தியக் குடிமக்களுக்கு இருப்பமதப்

5 ேலுோக ஒப்புக் நகாள்ளேில்மல

வபான்ற அவத உரிமமகள் இருக்க வேண்டும்.
இந்தியா, சட்டேிவராதமாகக் குடிவயறியேர்கமள
Q9g

நேளிவயற்றுேதற்கான ேலிமமயான நடேடிக்மககமள எடுக்க
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வேண்டும்.
சட்டப்பூர்ேமாகக் குடிவயறியேர்களுக்கு, இந்தியக் குடிமக்களுக்கு
Q9h

இருப்பமதப் வபான்று, நபாதுக் கல்ேி நபறுேதற்கான சம
அளேிலான ோய்ப்பு கிமடக்க வேண்டும்.

Q10

இக்காலங்களில், இந்தியாேில் ேந்து குடிவயறுபேர்களின் எண்ணிக்மக எப்படி இருக்க வேண்டும் என நீ ங்கள்
நிமனக்கிறீர்கள்?
1 நிமறய அதிகரிக்க வேண்டும்

4 நகாஞ்சம் குமறய வேண்டும்

2 நகாஞ்சம் அதிகரிக்க வேண்டும்

5 நிமறயக் குமறய வேண்டும்

3 இப்வபாதிருப்பமதப் வபான்று அப்படிவய இருக்க வேண்டும்

Q11
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குடிவயறுபேர்கள் குறித்த இக்கூற்றுக்களில் எது உங்களது கருத்திற்கு நநருக்கமானதாக ேருகிறது?

குடிவயறுபேர்கள், தங்களது பூர்ேகக்
ீ
கலாச்சாரத்மதத் தக்க
1 மேத்துக் நகாள்ள வேண்டும், அேர்கள் இந்தியக் கலாச்சாரத்மத
ஏற்றுக் நகாள்ளக் கூடாது.

குடிவயறுபேர்கள், தங்களது பூர்ேகக்
ீ
3 கலாச்சாரத்மதக் மகேிட்டு ேிட்டு, இந்தியக்
கலாச்சாரத்மத ஏற்றுக் நகாள்ள வேண்டும்.

குடிவயறுபேர்கள், தங்களது பூர்ேகக்
ீ
கலாச்சாரத்மதத் தக்க
2 மேத்துக் நகாள்ள வேண்டும், அவதாடு இந்தியக் கலாச்சாரத்மதயும்
ஏற்றுக் நகாள்ள வேண்டும்.
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Q12

இந்தியராக இருப்பதில் நீ ங்கள் எந்தளேிற்குப் நபருமம நகாள்கிறீர்கள்? (தயவுநசய்து ஒரு ேிருப்பத் நதரிமேத்
வதர்ந்நதடுங்கள்)
1 மிகவும் நபருமமப்படுகிவறன்

4 நபருமமப்படவேயில்மல

2 ஓரளேிற்குப் நபருமமப்படுகிவறன்

5 நான் இந்தியரல்ல

3 மிகவும் நபருமமப்படேில்மல

Q13
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இந்தியாேில் உள்ள ேலிமமயான வதசப்பற்று உணர்வுகள் பின்ேருேமதச் நசய்ேமத நீங்கள் எந்தளேிற்கு ஒப்புக்
நகாள்கிறீர்கள் அல்லது ஒப்புக் நகாள்ளேில்மல? (தயவுநசய்து ஒரு ேிருப்பத் நதரிமேத் வதர்ந்நதடுங்கள்)

Q13a

உலகில் இந்தியாேின் இடத்மத ேலுப்படுத்துகிறது

1 ேலுோக ஒப்புக் நகாள்கிவறன்

Q13b

இந்தியாேில் சகிப்புத்தன்மமயற்ற நிமலக்குக் நகாண்டு நசல்கிறது.

2 ஒப்புக் நகாள்கிவறன்

Q13c

இந்தியா ஒன்றுபட்டு இருப்பதற்குத் வதமேப்படுகின்றன.

3

Q13d

இந்தியாேில் ேந்து குடிவயறியேர்கள் பால் எதிர்மமறயான
மனப்வபாக்கு ஏற்படுேதற்குக் நகாண்டு நசல்கிறது.

ஒப்புக் நகாள்ளவுமில்மல ஒப்புக்
நகாள்ளாமலும் இல்மல

4 ஒப்புக் நகாள்ளேில்மல
5 ேலுோக ஒப்புக் நகாள்ளேில்மல
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Q14

நீங்கள் ஒரு இந்தியக் குடிமகனா?
1 ஆம்
2 இல்மல

Q15

Q15a

நீங்கள் பிறந்த வநரத்தில், உங்களது நபற்வறார்கள் இருேரும், அல்லது இருேரில் ஒருேர் இந்தியக் குடிமக்களாக
இருந்தார்களா அல்லது இருேருவம இந்தியக் குடிமக்களாக இருக்கேில்மலயா?
1 இருேருவம இந்தியக் குடிமக்கள் தான்

3 தாய் மட்டுவம இந்தியக் குடிமகளாக இருந்தார்

2 தந்மத மட்டுவம இந்தியக் குடிமகனாக இருந்தார்

4

நபற்வறார் இருேருவம இந்தியக் குடிமக்களாக
இல்மல

நீங்கள் பிறந்த வநரத்தில், உங்கள் தந்மத எந்த நாட்டின் குடிமகனாக இருந்தார்? (குறிப்பு: நாடு என்பதற்கு, ஒரு நாட்மட
முழுேதுமாகவோ, ஒரு மாநிலத்மதவயா அல்லது மாேட்டத்மதவயா குறிக்கிறது)
(தயவுநசய்து அந்நாட்டின் நபயமர எழுதுங்கள்...................

Q15b

நீங்கள் பிறந்த வநரத்தில், உங்கள் தாய் எந்த நாட்டின் குடிமகளாக இருந்தார்? (குறிப்பு: நாடு என்பதற்கு, ஒரு நாட்மட
முழுேதுமாகவோ, ஒரு மாநிலத்மதவயா அல்லது மாேட்டத்மதவயா குறிக்கிறது)
(தயவுநசய்து அந்நாட்டின் நபயமர எழுதுங்கள்...................

SAARC குறித்து நீ ங்கள் எந்தளேிற்குக் வகள்ேிப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அல்லது படித்திருக்கிறீர்கள்?

Q16

1 நிமறயவே நதரியும்
2 நகாஞ்சம் அதிகம்

4 ஒன்றும் வகள்ேிப்படேில்மல
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3 அதிகமில்மல
“ஒன்றும் வகள்ேிப்படேில்மல” என்றால், Q 16-க்குச் நசன்று ேிடுங்கள், மீ தமுள்ள வதர்ந்நதடுக்கும் ோய்ப்புகமள ேிட்டு
ேிட வேண்டும்.
நபாதுோகப் வபசுமகயில், நீ ங்கள் இந்தியா ஒரு SAARC உறுப்பினராக இருப்பதிலிருந்து பலனமடகிறது என்று
நசால்ேர்களா
ீ
அல்லது பலனமடயேில்மல என்று நசால்ேர்களா?
ீ
(உறுப்பினர் அல்லாவதார் "பலனமடயும்” அல்லது

Q17

“பலனமடயாது”)
1 மிகுந்த அளேிற்குப் பலனமடகிறது

5 பலனமடயவே இல்மல

2 நபருமளேிற்குப் பலனமடகிறது
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3 ஓரளேிற்குப் பலனமடகிறது

97

SAARC குறித்து ஒருவபாதும்
வகள்ேிப்பட்டதில்மல

4 நகாஞ்சவம பலனமடகிறது
பின்ேரும் கூற்மற நீ ங்கள் எந்தளேிற்கு ேலுோக ஒப்புக் நகாள்கிறீர்கள் அல்லது ஒப்பக் நகாள்ளேில்மல? (தயவுநசய்து

Q18

ஒரு ேிருப்பத் நதரிமேத் வதர்ந்நதடுங்கள்)
1 ேலுோக ஒப்புக் நகாள்கிவறன்
2 ஒப்புக் நகாள்கிவறன்
முடிவுகமள இந்தியா ஏற்றுக் நகாள்ளேில்மல என்றாலும் கூட, அது
அேற்மறப் பின்பற்ற வேண்டும்.

3

ஒப்புக் நகாள்ளவுமில்மல ஒப்புக்
நகாள்ளாமலும் இல்மல

4 ஒப்புக் நகாள்ளேில்மல
5 ேலுோக ஒப்புக் நகாள்ளேில்மல
99 வதர்ந்நதடுக்க முடியாது

நபாதுோகவே, தனது உறுப்பு நாடுகளின் வதசிய அரசாங்கமள ேிட SAARC அமமப்பிற்கு........ மிக அதிக அளவு, அதிக
அளவு, அவதயளவு, குமறந்தளவு, அல்லது மிகவும் குமறந்தளவு அதிகாரம் இருக்க வேண்டும் என நீங்கள்

Q19

நிமனக்கிறீர்களா?
1 மிக அதிக அளவு

4 குமறந்தளவு

2 அதிகளவு

5 மிகவும் குமறந்தளவு

3 அவதயளவு

99 வதர்ந்நதடுக்க முடியாது

[தற்வபாமதய SAARC உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்]
இந்தியா நதாடர்ந்து SAARC அமமப்பின் ஒரு உறுப்பினராக இருக்க வேண்டுமா அல்லது வேண்டாமா என்பமத முடிவு
நசய்ேதற்கு இன்மறக்கு ஒரு தீர்மானம் / ோக்நகடுப்பு இருக்கிறநதன்றால், நீங்கள் அதமன ஆதரித்து ோக்களிப்பீ ர்களா

Q21

அல்லது எதிர்த்து ோக்களிப்பீ ர்களா?
1 ஆதரோக ோக்களிப்வபன்
2 எதிர்த்து ோக்களிப்வபன்
99 வதர்ந்நதடுக்க முடியாது
“பதிலளிப்பேரின் பாலினம்”
BVQ_01.

பாலினம், நீங்கள்..
1 ஆண்
2 பெண்

”பதிலளிப்பேரின் ேயது”
நீங்கள் எப்வபாது பிறந்தீர்கள்? (தயவுநசய்து, உங்கள் பிறந்த ஆண்மட எழுதவும் (நான்கு இலக்கங்கமள

BVQ_02

பயன்படுத்துங்கள்).
……………/………………/………………/…………………..
“கல்ேி I: பள்ளிப்படிப்பு ஆண்டுகள்”
அமனத்து முதன்மம மற்றும் இரண்டாம்நிமல பள்ளி, பல்கமலக்கழக மற்றும் பிற இராண்டாம் நிமலக்கு பின்பு
படித்த கல்ேி, மற்றும் முழுவநர நதாழிற்கல்ேிகமள வசர்க்கவும், ஆனால் திரும்பவும் படித்த ஆண்டுகமள வசர்க்க
வேண்டாம். தற்வபாது நீ ங்கள் கல்ேியில் இருந்தால், இதுேமர நீங்கள் நிமறவுநசய்த ஆண்டுகமள கணக்கிடவும்
எத்தமன ஆண்டுகள் (முழுவநரத்திற்கு இமணயாக) முமறயான கல்ேி கற்றீர்கள்?
அமனத்து முதன்மம மற்றும் இரண்டாம்நிமல பள்ளி, பல்கமலக்கழக மற்றும் பிற இராண்டாம் நிமலக்கு பின்பு

BVQ_03.

படித்த கல்ேி, மற்றும் முழுவநர நதாழிற்கல்ேிகமள வசர்க்கவும், ஆனால் திரும்பவும் படித்த ஆண்டுகமள வசர்க்க
வேண்டாம். தற்வபாது நீ ங்கள் கல்ேியில் இருந்தால், இதுேமர நீங்கள் நிமறவுநசய்த ஆண்டுகமள கணக்கிடவும்
தயவுபெய்து ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கககய
……………………………………………………….
0 நான் முகையான ெள்ளிக்கல்வி

இடுகக பெய்யவும்

ெடிக்கவில்கை

“ "நாடு சார்ந்த நிமறவுநசய்த உயர்ந்த பட்டப்படிப்பு"”
நீங்கள் நபற்றுள்ள உயர்ந்த நிமல கல்ேி எது?
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நீங்கள் நபற்ற அதிகபட்ச கல்ேி தகுதிமய , எழுத்து ேடிேில் எழுதவும்....(நபற்ற என்பது,

பதிலளிப்பேர் கமடசியாக

வதர்ச்சி நபற்ற ேகுப்பு/பள்ளி/கல்லூரி என்பதாகும்)
"ேருமானமுள்ள வேமலயில் தற்வபாது, முன்னர்

அல்லது எப்வபாதுவம இல்மல”

வேமல என்றால் ேருமானம் ஈட்டும் வேமலமய நாங்கள் கூறுகிவறாம், ஒரு நதாழிலாளியாக, சுய நதாழில்
நசய்பேராக அல்லது உங்கள் நசாந்த குடும்ப நதாழிமல நசய்பேராக, குமறந்தபட்சம் ோரத்திற்கு ஒருமணி வநரம்
நசய்தல். உங்கள் தற்காலிக உடல் சுகமின்மம/ நபற்வறாருக்கான ேிடுப்பு/ேிடுமுமறகள்/ வேமலநிறுத்தம் உள்ளிட்ட
காரணங்களால் நீ ங்கள் தற்காலிகமாக வேமலக்கு நசல்லாமல் இருந்தால், உங்கள் சாதாரன வேமல சூழ்நிமலமய
குறிப்பிடவும்.
தற்வபாது நீங்கள் சம்பளத்திற்கு வேமல நசய்கிறீர்களா, கடந்தகாலத்தில் நீங்கள் சம்பளத்திற்கு வேமல நசய்தீர்களா,
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அல்லது எப்வபாதுவம ேருமானம் ஈட்டும் வேமலயில் நீங்கள் இருந்தது இல்மலயா?
ஒரு நபட்டியில் மட்டும் டிக் நசய்யவும் .

1

நான் வருமானம் ஈட்டும் வவகையில் தற்வொது இருக்கிவைன்
(தயவுசெய்து BVQ_06 இல் சதொடரவும்)

நான் வருமானம் ஈட்டும் வவகையில்
3 இருந்த்வத இல்கை (தயவுசெய்து BVQ_14 இல்
சதொடரவும்)

தற்வொது நான் வருமானம் ஈட்டும் வவகையில் இல்கை , ஆனால்
2 கடந்தகாைத்தில் ெணிபெய்து இருக்கிவைன் (தயவுசெய்து BVQ_07
இல் சதொடரவும்)
ோரந்வதாறும் வேமல நசய்த மணிவநரம்
கூடுதல் வநரத்மதயும் வசர்த்து, சாதாரணமாக ோரத்திற்கு எத்தமன மணிவநரம் சராசரியாக ேருமானம் ஈட்டும்
BVQ_06

வேமலயில் நீ ங்கள் ஈடுபடுகிறீர்கள்?

(ஒரு முதலாளிக்கு வமல் நீங்கள் வேமலநசய்தால், அல்லது நீ ங்கள்

வேமலயும் நசய்து சுய நதாழிலும் நசய்தால், நீங்கள் நசய்யும் ஒட்டுநமாத்த வேமலயின் வநரத்மத தயவுநசய்து
கணக்கிடவும்.) (தினமும் எவ்ேளவு என்று வகட்டு அமத

7/6/5 உடன் நபருக்கவும்)

தயவுசெய்து எழுதுங்கள்
ெராெரியாக நான் வாரத்திற்கு ………………………மணிவநரம் , கூடுதல் வநரத்கதயும் வெர்த்து வவகைபெய்கிவைன் .

"நதாழிலாளர் உறவு"
(ஒன்றுக்கு வமற்பட்டேர்களிடம் நீ ங்கள் பணி நசய்தால், அல்லது நீங்கள் வேமலயும் நசய்து சுயநதாழிலும்
நசய்தால், உங்கள் முக்கிய நதாழிமல குறிப்பிடவும். நீங்கள் ஓய்வுநபற்றேர் அல்லது தற்வபாது வேமல
நசய்யேில்மல என்றால் உங்கள் கமடசி முக்கிய வேமலமய குறிப்பிடவும்)
BVQ_07

நீங்கள் ஒரு நதாழிலாளியாகவோ, சுய நதாழில் நசய்பேராகவோ அல்லது உங்கள் நசாந்த குடும்ப நதாழிமல

நசய்பேராகவோ இருக்கிறீர்களா/இருந்தீர்களா?
(TN: "கூலித்நதாழிலாளி” மற்றும் “கூலிப்பணியாளர்” ஆகிய நாடு சார்ந்த ோர்த்மதகள் இங்வக “நதாழிலாளர்”
என்னும் ோத்மதமய நதளிவுபடுத்துேதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கலாம்.

சுயநதாழில் நசய்பேர்கள்

“சார்பிலாதேர்”, “சுதந்திர நதாழிலாளர்” மற்றும் தங்கல் நசாந்த கணக்கில் வேமல நசய்யும் பதிலளிப்பேர்கள்
என்னும் ோர்த்மதகமள உள்ளடக்கும். )
ஒரு நபட்டியில் மட்டும் டிக் நசய்யவும் .
பதாழிைாளர்கள் உகடய சுயபதாழில்
3 பெய்ெவர் (தயவுசெய்து BVQ_08 இல்
சதொடரவும்)

1 ஒரு பதாழிைாளி

2 பதாழிைாளர்கள்

இல்ைாத சுயபதாழில்

பெய்ெவர்

4

உங்கள் பொந்த குடும்ெ பதாழிலுக்காக
வவகைபெய்ெவர்

"சுயநதாழில்: எத்தமன நதாழிலாளர்"
BVQ_08

உங்கமள வசர்க்காமல் உங்களிடம் எத்தமன நதாழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள்/இருந்தார்கள்? ( BVQ_07 இல் 3 அேது
நதரிமே வதர்ந்நதடுத்தேர்களிடம் மட்டும் வகளுங்கள் )
தயவுபெய்து எழுதவும்
……………………….. பதாழிைாளர்கள்
"மற்ற நதாழிலாளர்கமள வமற்பார்மேயிடுதல்"

BVQ_09

நீங்கள் பிற நதாழிலாளர்கமள வமற்பார்மே நசய்கிறீர்களா/நசய்தீர்களா?
(TN: பிறமர கண்காணித்து, அேர்களுமடய வேமலக்கு நபாறுப்பாக இருக்கும் தமலமமத்துே நசயலாக
வமற்பார்மே புரிந்துநகாள்ளப்பட வேண்டும். )
ஒரு நபட்டியில் மட்டும் டிக் நசய்யவும் .
1 ஆம்

(தயவுபெய்து BVQ_10 இல் பதாடரவும் )

2 இல்கை
"வமற்பார்மே நசய்யப்பட்ட ஒட்டுநமாத்த நதாழிலாளர்கள்"
BVQ_10

எத்தமன நதாழிலாளர்கமள நீ ங்கள் வமற்பார்மே நசய்கிறீர்கள்/நசய்தீர்கள்?
தயவுபெய்து எழுதவும்
……………………….. பதாழிைாளர்கள்
"லாபம்/லாபம் இல்லாத அமமப்பில் உங்கள் அமமப்பின் ேமக)
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நீங்கள் லாபம் ஈட்டும் அமமப்புக்கு வேமல நசய்கிறீர்களா அல்லது லாபம் இல்லா அமமப்புக்கு வேமல
நசய்கிறீர்களா?
(TN: வதமேப்பட்டால், லாபம் ஈட்டும் லாபம் இல்லா அமமப்புகமள உங்கள் நாட்டிற்கு ஏற்ற உதாரணங்கமள கூறி
நதளிவுபடுத்தவும்)
ஒரு நபட்டியில் மட்டும் டிக் நசய்யவும் .
1 ைாெமீ ட்டும் அகமப்ெிற்கு

நான் வவகை பெய்கிவைன் /பெய்வதன்

2 ைாெம் இல்ைா அகமப்ெிற்கு

நான் வவகை பெய்கிவைன் /பெய்வதன்

"அமமப்பின் ேமக, நபாது/தனியார்"
நீங்கள் அரசாங்கத்திற்கு பணி நசய்கிறீர்களா அல்லது தனியார் நதாழிலாளரா?

BVQ_12

(TN: வதமேப்பட்டால், நபாது அல்லது தனியார் நதாழிலாளர்களுக்கு உங்கள் நாடு சார்ந்த உதாரணம் நகாடுத்து
நதளிவுபடுத்தவும்)
ஒரு நபட்டியில் மட்டும் டிக் நசய்யவும் .
1 பொதுப்ெணியாளர்
2 தனியார் ெணியாளர்
நதாழில் ISCO 1988”
உங்கள் நதாழில் என்ன- தாேது, உங்கள் முக்கிய வேமலயின் நபயர் அல்லது தமலப்பு என்ன? (தயவுநசய்து எழுதி,

BVQ_13a

இயன்றேமர நதளிவுபடுத்தவும்)
முன்பு /இப்வொது என் பதாழில் ………………………..
உங்கள் முக்கிய நதாழிலில், நபரும்பான்மமயான வநரங்களில் நீங்கள் எந்த மாதிரியான நசயல்கமள நசய்தீர்கள்?

BVQ_13b

(தயவுநசய்து எழுதி, இயன்றேமர நதளிவுபடுத்தவும்)
தயவுபெய்து இங்வக எழுதவும்

………………………………………

நீங்கள் பணி நசய்யும்/நசய்த நிறுேனம்/அமமப்பு முக்கியமாக என்ன நசய்கிறார்கள்- அதாேது எந்த மாதிரியான
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தயாரிப்பு/நசயல் உங்கள் பணிதளத்தில் நமடநபறுகின்றது? (தயவுநசய்து எழுதி, இயன்றேமர நதளிவுபடுத்தவும்)
தயவுபெய்து இங்வக எழுதவும்

………………………………………

"முக்கிய நிமல"
கீ ழ்காண்பேற்றுள் எது உங்கள் தற்வபாமதமய சூழ்நிமலமய சிறப்பாக ேிேரிக்கின்றது?
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உங்கள் தற்காலிக உடல் சுகமின்மம/ நபற்வறாருக்கான ேிடுப்பு/ேிடுமுமறகள்/ வேமலநிறுத்தம் உள்ளிட்ட
காரணங்களால் நீ ங்கள் தற்காலிகமாக வேமலக்கு நசல்லாமல் இருந்தால், உங்கள் சாதாரன வேமல சூழ்நிமலமய
குறிப்பிடவும்.
ஒரு நபட்டியில் மட்டும் டிக் நசய்யவும் .

1

வருவாயீட்டும் வவகை (பதாழிைாளியாக , சுயபதாழிைாளியாக ,
உங்கள் பொந்த குடும்ெ பதாழிகை பெய்தல் )

2 வவகையில்ைாமல்

3

வவகை வதடுதல்

ெள்ளியில் கல்வி (முதைாளியால் ெம்ெளம் பகாடுக்கப்ெடாமல் )
மாணவர் /விடுமுகையிலும் மாணவராக

4 ெணிெயில்ெவர்
5 நிரந்தரமாக

அல்ைது ெயிற்ெிபெறுெவர்

வநாய்வாய்ெட்டவர்

அல்ைது ஊனமுற்ைவர்

6 ஓய்வுபெற்ைவர்

வட்டு
ீ
வவகை பெய்தல் , வட்கட
ீ
,
7 குழந்கதககள அல்ைது மற்ை நெர்ககள
ொர்த்துக்பகாள்ளுதல்
9 மற்ைகவ

“நிமலயான பங்காளத்துேத்தில் ோழ்தல்”
உங்களுக்கு ஒரு துமணேர் அல்லது நிமலயான பங்காளர் இருக்கிறாரா, ஆம் என்றால் ஒவர ேட்டில்
ீ
நீ ங்கள் தங்கி
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இருக்கிறீர்களா?
(TN: ”நபாது சட்ட துமணேர்”(GB)

வபான்ற நாடு சார்ந்த ோர்த்மதகள் இங்வக பயன்படுத்தப்பட்டு, “நிமலயான

பங்காளர்” என்னும் ோர்த்மதயின் அர்த்தம் நதளிவுபடுத்தப்படலாம். )
ஒரு நபட்டியில் மட்டும் டிக் நசய்யவும் .

1

ஆம் , எனக்கு ஒரு துகணவர் /ெங்காளர் இருக்கிைார் , நாங்கள் ஒவர
வட்டில்
ீ
ெங்குவகிக்கிவைாம்
(தயவுசெய்து BVQ_16 இல் சதொடரவும்)

3

இல்கை , எனக்கு துகணவர் /ெங்காளர்
இல்கை (தயவுசெய்து BVQ_22 இல் சதொடரவும்)

ஆம் , எனக்கு ஒரு துகணவர் /ெங்காளர் இருக்கிைார் ,ஆனால்
ீ
ெகிர்ந்துபகாள்ளவில்கை
தயவுபெய்து
2 நாங்கள் ஒவர வட்கட
BVQ_16 உடன் சதொடரவும்)
"துமணேர், பங்காளர்: ேருமானம் ஈட்டும் வேமலயில் தற்வபாது, முன்பு அல்லது இருந்வதன், அல்லது இதுவ்மர
ேருமானம் ஈட்டும் வேமல நசய்த்வத இல்மல"
வேமல என்றால் ேருமானம் ஈட்டும் வேமலமய நாங்கள் கூறுகிவறாம், ஒரு நதாழிலாளியாக, சுய நதாழில்
நசய்பேராக அல்லது உங்கள் நசாந்த குடும்ப நதாழிமல நசய்பேராக, குமறந்தபட்சம் ோரத்திற்கு ஒருமணி வநரம்
நசய்தல். உங்கள் தற்காலிக உடல் சுகமின்மம/ நபற்வறாருக்கான ேிடுப்பு/ேிடுமுமறகள்/ வேமலநிறுத்தம் உள்ளிட்ட
காரணங்களால் நீ ங்கள் தற்காலிகமாக வேமலக்கு நசல்லாமல் இருந்தால், உங்கள் சாதாரன வேமல சூழ்நிமலமய
குறிப்பிடவும்.
உங்கள் துணைவர் தற்ப ொது வருமொனத்திற்கொக ைி செய்கிறொரொ, அவர் கடந்த கொலத்தில்
அவர் எப்ப ொதுபம ெம் ளத்திற்கு பவணல செய்த்து இல்ணலயொ?

BVQ_16

ைி செய்தொரொ, அல்லது

ஒரு நபட்டியில் மட்டும் டிக் நசய்யவும் .

1

அவர் எப்வொதுவம ெம்ெளம் பெறும்
3 வவகையில் இல்கை (தயவுசெய்து BVQ_21
இல் சதொடரவும்)

அவர் தற்வொது ெம்ெளம் பெறும் வவகையில் இருக்கிைார்
(தயவுசெய்து BVQ_17 இல் சதொடரவும்)

ெம்ெளம் பெறும் வவகையில் தற்வொது அவர் இல்கை , ஆனால்
2 கடந்தகாைத்தில் இருந்திருக்கிைார் ((தயவுசெய்து BVQ_18 இல்
சதொடரவும்)
துமணேர் பங்காளர்: ோரந்வதாறும் பணிநசய்த வநரம்"
கூடுதல் வநரத்மதயும் வசர்த்து, சாதாரணமாக ோரத்திற்கு எத்தமன மணிவநரம் சராசரியாக ேருமானம் ஈட்டும்
BVQ_17

வேமலயில் உங்கள் துமணேர்/பங்காளர் ஈடுபடுகிறீர்கள்?

(ஒரு முதலாளிக்கு வமல் அேர் வேமலநசய்தால்,

அல்லது அேர் வேமலயும் நசய்து சுய நதாழிலும் நசய்தால், அேர் நசய்யும் ஒட்டுநமாத்த வேமலயின் வநரத்மத
தயவுநசய்து கணக்கிடவும்.)

(தினமும் எவ்ேளவு என்று வகட்டு அமத

7/6/5 உடன் நபருக்கவும்)

தயவுசெய்து எழுதவும்
ெராெரியாக , வாரத்திற்கு

………………………மணிவநரம்

வவகை பெய்கிைார் , கூடுதல் வநரத்கதயும் வெர்த்து

துமணேர், பங்காளர்: நதாழிலாளர் உறவு"
ஒன்றுக்கு வமற்பட்டேர்களிடம் அேர் பணி நசய்தால், அல்லது அேர் வேமலயும் நசய்து சுயநதாழிலும் நசய்தால்,
அேருமடய முக்கிய நதாழிமல குறிப்பிடவும். அேர் ஓய்வுநபற்றேர் அல்லது தற்வபாது வேமல நசய்யேில்மல
என்றால் அேருமடய கமடசி முக்கிய வேமலமய குறிப்பிடவும்
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உங்கள் துமணேர்/பங்காளர் ஒரு நதாழிலாளியா அல்லது சுயநதாழில் நசய்பேரா அல்லது தன் நசாந்த குடும்ப
நதாழிமல நசய்பேரா?
(TN: கூலித்நதாழிலாளி” மற்றும் “கூலிப்பணியாளர்” ஆகிய நாடு சார்ந்த ோர்த்மதகள் இங்வக “நதாழிலாளர்” என்னும்
ோத்மதமய நதளிவுபடுத்துேதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கலாம்.

)

ஒரு நபட்டியில் மட்டும் டிக் நசய்யவும் .
1 ஒரு பதாழிைாளி

2 பதாழிைாளர்கள்

இல்ைாத சுயபதாழில்

பெய்ெவர்

3

பதாழிைாளர்கள்
பெய்ெவர்

உகடய சுயபதாழில்

4

உங்கள் பொந்த குடும்ெ பதாழிலுக்காக
வவகைபெய்ெவர்

"துமணேர், பங்காளர்: மற்ற நதாழிலாளிகமள வமற்பார்மேயிடுதல்"
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உங்கள் துமணேர்/பங்காளர் மற்ற நதாழிலாளிகமள வமற்பார்மே நசய்கிறாரா/நசய்தாரா?
(TN: பிறமர கண்காணித்து, அேர்களுமடய வேமலக்கு நபாறுப்பாக இருக்கும் தமலமமத்துே நசயலாக
வமற்பார்மே புரிந்துநகாள்ளப்பட வேண்டும். )
ஒரு நபட்டியில் மட்டும் டிக் நசய்யவும் .
1 ஆம்
2 இல்கை
“துமணேர், பங்காளர்: நதாழில் ISCO 1988”

BVQ_20a

உங்கள் துமணேர்/பங்காளரின் நதாழில் என்ன- தாேது, உங்கள் துமணேர்/பங்காளரின் முக்கிய வேமலயின் நபயர்
அல்லது தமலப்பு என்ன? (தயவுநசய்து எழுதி, இயன்றேமர நதளிவுபடுத்தவும்)
முன்பு /இப்வொது அவருகடய பதாழில் …………………………
உங்கள் துமணேர்/பங்காளர் உமடய முக்கிய நதாழிலில், நபரும்பான்மமயான வநரங்களில் உங்கள்
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துமணேர்/பங்காளர் எந்த மாதிரியான நசயல்கமள நசய்தார்கள்? (தயவுநசய்து எழுதி, இயன்றேமர
நதளிவுபடுத்தவும்)
தயவுபெய்து இங்வக எழுதவும்

………………………………………

உங்கள் துமணேர்/பங்காளர் பணி நசய்யும்/நசய்த நிறுேனம்/அமமப்பு முக்கியமாக என்ன நசய்கிறார்கள்- அதாேது
BVQ_20c

எந்த மாதிரியான தயாரிப்பு/நசயல் உங்கள் பணிதளத்தில் நமடநபறுகின்றது? (தயவுநசய்து எழுதி, இயன்றேமர
நதளிவுபடுத்தவும்)
தயவுபெய்து இங்வக எழுதவும்

………………………………………

"துமணேர், பங்காளர்: முக்கிய நிமல"
கீ ழ்காண்பேற்றுள் எது உங்கள் துணவ்சர்/பங்காளரின் தற்வபாமதமய சூழ்நிமலமய சிறப்பாக ேிேரிக்கின்றது?
உங்கள் துமணேர்/பங்காளரின் தற்காலிக உடல் சுகமின்மம/ நபற்வறாருக்கான ேிடுப்பு/ேிடுமுமறகள்/
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வேமலநிறுத்தம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் அேர் தற்காலிகமாக வேமலக்கு நசல்லாமல் இருந்தால், அேருமடய
சாதாரன வேமல சூழ்நிமலமய குறிப்பிடவும்.
ஒரு நபட்டியில் மட்டும் டிக் நசய்யவும் .

1

வருவாயீட்டும் வவகை (பதாழிைாளியாக , சுயபதாழிைாளியாக ,
உங்கள் பொந்த குடும்ெ பதாழிகை பெய்தல் )

2 வவகையில்ைாமல்

3

6 ஓய்வுபெற்ைவர்
வட்டு
ீ
வவகை பெய்தல் , வட்கட
ீ
,
7 குழந்கதககள அல்ைது மற்ை நெர்ககள
ொர்த்துக்பகாள்ளுதல்

வவகை வதடுதல்

ெள்ளியில் கல்வி (முதைாளியால் ெம்ெளம் பகாடுக்கப்ெடாமல் )
மாணவர் /விடுமுகையிலும் மாணவராக

4 ெழகுநர்

9 மற்ைகவ

அல்ைது பதாழிற்ெயில்ெவர்

5 நிரந்தரமாக

வநாய்வாய்ெட்டவர்

அல்ைது ஊனமுற்ைவர்

“ேர்த்தகம் யூனியன் உறுப்பினர்கள்”
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நீங்கள் தற்வபாது, அல்லது முன்பு ஏதாேது ஒரு நதாழிற்சங்கத்தில் அல்லது அது வபான்ற அமமப்பிவல உறுப்பினராக
இருந்தீர்களா?

ஆம் என்றால்: தற்வபாது அல்லது ஒவர முன்பு என்ன?

(TN: ”சங்க உறுப்பினர்” என்னும் ோர்த்மதமய ேிேரிக்க நாடு சார்ந்த ோர்த்மதகள் பயன்படுத்தப்படலாம்)
ஒரு நபட்டியில் மட்டும் டிக் நசய்யவும் .
1 ஆம் , தற்வொது

3 இல்கை , எப்வொதும்

இல்கை

2 ஆம் , முன்பு , தற்வொது இல்கை
“நாடு சார்ந்த சமய ஈடுபாடு”
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நீங்கள் ஒரு சமயம் சார்ந்தேரா, ஆம் என்றால் எந்த சமயத்மத சார்ந்தேர்?
ஒரு நபட்டியில் மட்டும் டிக் நசய்யவும் .

0

எந்த ெமயமும் இல்கை

6

முஸ்ைீ ம்

1

கத்வதாைிக்கர்

7

பெௌத்தம்

2

ப்ராடஸ்டன்ட்

8

இந்துக்கள்

3

ஆர்தடாக்ஸ்

9

மற்ை ஆெிய ெமயங்கள்

4

மற்ை கிைிஸ்தவர்கள்

10 மற்ை ெமயங்கள்

5

யூதர்
“சமய ேழிபாடுகளில் பங்நகடுத்தல்”

BVQ_24

திருமணம், இறுதிச்சடங்கு உள்ளிட்ட சிறப்பு நிகழ்வுகள் தேிற, எத்தமன முமற நீங்கள் சமய ேழிபாடுகளில்
கலந்துநகாள்ேர்கள்?
ீ
ஒரு நபட்டியில் மட்டும் டிக் நசய்யவும் .
1 வாரத்தில் ெை முகை, அல்ைது அடிக்கடி

5 ஒரு ஆண்டில் ெை முகை

2 வாரத்திற்கு ஒரு முகை

6 ஆண்டுக்கு ஒரு முகை

3 மாதத்திற்கு 2 அல்ைது 3 முகை

7 ஆண்டிற்கு ஒருமுகைக்கும் குகைவாக

4 மாதம் ஒரு முகை

8 பெல்வவத இல்கை

“வமல்-கீ ழ் சுய பதேி
நம் சமுதாயத்தில், வமவல இருக்க்க்கூடிய குழுக்களும், கீ வழ நசல்லக்கூடிய குழுக்களும் இருக்கின்றன. கீ வழ ஒரு

BVQ_25

அளவுவகால் இருக்கிறது அது வமலிருந்து கீ வழ நசல்கின்றது.

உங்கமள இந்த அளவுவகாளில் எங்வக மேப்பீ ர்கள்?

ஒரு நபட்டியில் மட்டும் டிக் நசய்யவும் .
1 கீ ழ்

6

2

7

3

8

4

9
10 பமல்

5
“பதிலளிப்பேர் நசன்ற வதர்தலில் ோக்களித்தாரா?”
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ஏதாேது ஒரு காரணத்திற்காக சிலர் இந்நாட்களில் ோக்களிப்பது இல்மல. நீங்கள் நசன்ற நபாதுத்வதர்தலில்
ோக்களித்தீர்களா (மக்களமே) 2009?
ஒரு நபட்டியில் மட்டும் டிக் நசய்யவும் .
1 ஆம் , நான் வாக்களித்வதன்

(தயவுபெய்து BVQ_27 இல் பதாடரவும் )

2 இல்கை , நான் வாக்களிக்கவில்கை
0 பென்ை வதர்தைில் வாக்களிக்க

(தயவுபெய்து BVQ_28 இல் பதாடரவும் )

நான் தகுதிபெைவில்கை

(தயவுசெய்து BVQ_28 இல் சதொடரவும் )

“நசன்ற ஆண்டு ோக்களித்த கட்சி”
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நசன்ற நபாதுத்வதர்தமல ( மக்களமே) 2009 நிமனவுபடுத்தி, எந்த கட்சிக்கு நீங்கள் ோக்களித்தீர்கள்?
ஒரு நபட்டியில் மட்டும் டிக் நசய்யவும் .
1 காங்கிரஸ்

5 ெிராந்திய கட்ெி

+

2 ெஜக +

6 மற்ைகவ …………………. (குைிப்ெிடவும் )

3 இடதுொரி கட்ெிகள் /கம்யூனிஸ்ட் கட்ெிகள்

0 கூை முடியாது

4 மூன்ைாவது அணி
“நாடு சார்ந்து: பூர்ேக
ீ நாடு / மக்கள் இனம் / இன அமடயாளம் / குடும்ப பூர்ேகம்”
ீ
அடுத்த வகள்ேிகள் பதிலளிப்பேர்களின் இன பின்னணி அல்லது ஒரு இன குழு/சமுதாயத்வதாடு நதாடர்பு உமடய
உங்கள் நாடு சார்ந்த கருத்துக்கள் சார்ந்து இருக்கும்.
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தயவுநசய்து பின்ேருேனேற்றுள் நீ ங்கள் பங்குேகிக்கும் குழு அல்லது குழுக்கமள குறிப்பிடவும்?
ஒரு நபட்டியில் மட்டும் டிக் நசய்யவும் .
1 இந்து :SC (தாழ்த்தப்ெட்ட

வகுப்ெினர் /தைித்துகள் )

7 முஸ்ைீ ம் : மற்ைவர்கள்

2 இந்து : ST (தாழ்த்தப்ெட்ட

ெழங்குடியினர் )

8 கிைிஸ்தவர்கள் : பொது

3 இந்து : OBC (மிகவும் ெிற்ெடுத்தப்ெட்ட

வகுப்ெினர் )

9 கிைிஸ்தவர்கள் : மற்ைவர்கள்

4 இந்து : வமல்ொதி இந்துக்கள்

10 ெீக்கியர்கள் : பொது

5 முஸ்ைீ ம் : ஷியா

11 ெீக்கியர்கள் : தைித்

6 முஸ்ைீ ம் : ென்னி

0 மற்ைவர்கள்

“ேட்டில்
ீ
எத்தமன நபர்கள் இருக்கிறார்கள்”
<TN: குழந்மதகள் vs.

மழமலயமர ேித்தியாசப்படுத்த ேயது பயன்படுத்தப்படும் - [பள்ளி ேயது] சதுர

அமடப்புக்குறியில்- உங்கள் நாட்டில் கட்டாய கல்ேியின் ேயமத குறிக்கின்றது. இந்தியாேில் கட்டாய ஆரம்ப கல்ேி
5 ேயதில் நதாடங்குகிறது. எனவே, 5 முதல் 17 ேயது ேமர உள்ளேர்கள் குழந்மதகள் என்றும், 4 ேயதுக்கும் கீ ழ்
உள்ளேர்கள் மழமலயர் என்றும் கூறப்படுேர்.
உங்கமளயும், உங்கள் பிள்மளகமளயும் வசர்த்து, நபாதுோக உங்கள் ேட்டில்
ீ
எத்தமன வபர் ோழ்கிறார்கள்?
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தயவுபெய்து இங்வக எழுதவும்

………………………………………

உங்கள் ேட்டில்
ீ
எத்தமன நபரியேர்கள் ோழ்கிறார்கள்
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தயவுபெய்து இங்வக எழுதவும்

(18 ேயது அல்லது அதற்கு வமற்பட்டேர்கள்) ?

………………………………………

உங்கள் ேட்டில்
ீ
5 முதல் 17 ேயதுக்கு உட்பட்ட குழந்மதகள் எத்தமன வபர் இருக்கிறார்கள் ?
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தயவுபெய்து இங்வக எழுதவும்

………………………………………

உங்கள் ேட்டில்
ீ
4 ேயதுக்கு உட்பட்ட மழமலயர் எத்தமன வபர் இருக்கிறார்கள்?
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தயவுபெய்து இங்வக எழுதவும்

………………………………………

“தனிப்பட்ட ேருமானம்”
ேரி மற்றும் பிற கழிவுகளுக்கு பிறகு, உங்கள் நசாந்த மாத ேருமானத்தின் சராசரி எவ்ேளவு?
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(TN: நாடு சார்ந்த கழிவுகளுக்கு ேிேர குறிப்புகள் இமணக்கப்படலாம்.)
தயவுபெய்து இங்வக எழுதவும்
BVQ_34 இல் பதாடரவும் )

ீ
இருந்தால் (தயவுபெய்து
……………………………………… (ரூொய்கள் ) நீங்கள் ஒவர வட்டில்

“ேட்டு
ீ
ேருமானம்”
ேரிகள் மற்றும் பிற கழிவுகளுக்கு முன்பு, உங்கள் ேட்டின்
ீ
ஒட்டுநமாத்த ேருமானத்தின் சராசரி எவ்ேளவு (TN: நாடு
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சார்ந்த கழிவுகளுக்கு ேிேர குறிப்புகள் இமணக்கப்படலாம்.)
தயவுபெய்து இங்வக எழுதவும்

………………………………………( ரூொய்கள் )

மக்கட்நதாமக சார்ந்த ேிபரங்கள்
உங்களது தற்வபாமதய சட்டப்பூர்ேத் திருமண நிமல என்ன? (தயவுநசய்து ஒரு ேிருப்பத் நதரிமேத் வதர்ந்நதடுங்கள்)
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1 மணமானேர்

5 துமணமய இழந்தேர்

2 உள்நாட்டு கூட்டாண்மம
3

துமணயிடமிருந்து பிரிந்து ோழ்பேர் (ஆனால் இப்வபாதும்
சட்டப்பூர்ேமாகத் திருமணமானேர்)

4 துமணயிடமிருந்து ேிோகரத்து நபற்றேர்

6 எனக்குத் திருமணமாகவே இல்மல
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உங்கள் தந்மத எந்த நாட்டில் பிறந்தார்?
<TN: “நாடு" என்பது இங்வக மாநிலங்கமள மட்டுவம குறிக்கிறது, வதசிய துமணப் பிராந்தியங்கள் அல்லது பகுதிகமளக்
குறிப்பதில்மல. தந்மத பிறந்த நாடு இப்வபாது முந்மதய நபயரில் இல்மல என்றால், தயவுநசய்து அேர் பிறந்த இடம்
எங்வக அமமந்துள்ளவதா அந்த நாட்டின் தற்வபாமதய நபயமர எழுதுங்கள்.>
எனது தந்மத பிறந்த இடம்:...................
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உங்கள் தாயார் எந்த நாட்டில் பிறந்தார்?
<TN: “நாடு" என்பது இங்வக மாநிலங்கமள மட்டுவம குறிக்கிறது, வதசிய துமணப் பிராந்தியங்கள் அல்லது பகுதிகமளக்
குறிப்பதில்மல. தாயார் பிறந்த நாடு இப்வபாது முந்மதய நபயரில் இல்மல என்றால், தயவுநசய்து அேர் பிறந்த இடம்
எங்வக அமமந்துள்ளவதா அந்த நாட்டின் தற்வபாமதய நபயமர எழுதுங்கள்.>
எனது தாயார் பிறந்த இடம்:...................

BVQ_37

நீங்கள் ேசிக்கிற இடத்மத எவ்ேிதம் ேிேரிப்பீ ர்கள்... (தயவுநசய்து ஒரு ேிருப்பத் நதரிமேத் வதர்ந்நதடுங்கள்)
1 ஒரு நபரிய நகரம்

4 ஒரு நாட்டுப்புற கிராமம்

2 ஒரு நபரிய நகரின் புறநகர்ப் பகுதிகள் அல்லது சுற்றுேட்டாரங்கள்

5

3 ஒரு சிறிய நகரம் அல்லது ஊர்

நாட்டுப்புறத்தில் உள்ளவதார் பண்மண
அல்லது ேடு
ீ

