India
ISSP 2014 – Citizenship II
Questionnaire
(Tamil)

நல்லதேோர் குடிேகெோக இருப்பேற்கு ன்ெ கசய்ய தவண்டும் ன்பளேப் கபோருத்ே வளரயில் கவவ்தவறு விேேோெ அபிப்பிரோயங்கள்
இருக்கத் ேோன் கசய்கின்றெ. ேனிப்பட்ட விேத்தில் உங்களளப் கபோருத்ே வளரக்கும், 1 ன்பது முக்கியேோெதே அல்ல ெவும், 7 ன்பது
மிகவும் முக்கியேோெது ெவும் உள்ள, 1 முேல் 7 வளரயுள்ளதேோர் அளவுதகோலில், பின்வருபளவ ந்ேளவிற்கு முக்கியேோெளவ:
Q1

தேர்ேல்களில் ப்தபோதுதே வோக்களிப்பது

1

முக்கிானதே அல்ய

Q2

ஒருதபோதும் வரிகளள ய்க்க முயற்சிக்கோேல் இருப்பது

2

பபரும்பாலும் முக்கிானேல்ய

Q3

ப்தபோதுதே சட்டங்கள் ேற்றும் ஒழுங்குமுளறகளுக்குக் கீழ்படிந்து நடப்பது

3

ஓரவிற்கு முக்கிானேல்ய

Q4

அரசோங்கத்தின் நடவடிக்ளககளளக் கவனித்துக் ககோண்டிருப்பது

4

முக்கிானதும் அல்ய முக்கிற்மதும் அல்ய

Q5

சமுேோய அல்லது அரசியல் சங்கங்களில் தீவிரேோக இருப்பது

5

ஓரவிற்கு முக்கிானது

Q6

தவறு அபிப்பிரோயங்கள் உள்ளவர்களின் கோரண கோரியத்ளேப் புரிந்து ககோள்ள
முயற்சிப்பது

6

பபரும்பாலும் முக்கிானது

Q7

ககோஞ்சம் கசலவு பிடிப்பேோக இருந்ேோலும் கூட, அரசியல், நன்கெறி சோர்ந்ே
அல்லது சுற்றுச்சூழல் சோர்ந்ே கோரணங்களுக்கோெ திட்டங்களளத்
தேர்ந்கேடுப்பது.

7

மிகவும் முக்கிானது

Q8

இந்தியோவில் உள்ள, உங்களள விட தேோசேோெ நிளலயில் உள்ளவர்களுக்கு
உேவி கசய்வது

8

தேர்ந்பேடுக்க முடிவில்லய

Q9

உலகின் ேற்ற பகுதிகளில், உங்களள விட தேோசேோெ நிளலயில்
உள்ளவர்களுக்கு உேவி கசய்வது

Translation notes
Q1 Elections refer to those held for public officials.
Q2 Evade has the connotation of illegality in not paying taxes owed, and does not mean “avoid”, since “tax avoidance” is not illegal.
Q3 Regulations refers to the operationalization of laws into specific provisions having direct applicability to everyday life.
Q4 Keep watch means exercise vigilance in observing government, with a view to pointing out unwarranted actions or ensuring that proper actions are conducted.
Government refers to elected and non-elected state authorities. It is not specific to “The Government” in places where that refers to the party in power.
Q8 & Q9 Worse off means having a lower standard of living.

சமுேோயத்தில் அதநக ண்ணிக்ளகயிலோெ குழுக்கள் இருக்கின்றெர். கபோதுக்கூட்டங்களள நடத்துகிற பின்வரும் குழுக்களளப் பற்றி நீங்கள்
ன்ெ நிளெக்கிறீர்கள்?
Q10

கபோதுக் கூட்டங்களள நடத்துவேற்கு ேே வோதிகளுக்கு அனுேதி ககோடுக்க
தவண்டுேோ?

1

நிச்சாக அனுதி பகாடுக்க தலண்டும்

Q11

பலத்தின் மூலேோக அரசோங்கத்ளேக் கவிழ்க்க விரும்புகிறவர்களுக்கு,
கூட்டங்களள நடத்ே அனுேதி ககோடுக்க தவண்டுேோ?

2

ஒருதலலர அனுதி பகாடுக்க தலண்டும்

Q12

ந்ேகவோரு இெ அல்லது பூர்வீகக் குழுவிெருக்கு திரோகவும் ேப்போெ
அபிப்பிரோயம் ககோண்டுள்ளவர்களுக்கு, கபோதுக் கூட்டங்களள
நடத்துவேற்கோெ அனுேதிளயக் ககோடுக்க தவண்டுேோ?

3

ஒருதலலர அனுதி பகாடுக்கக் கூடாது

4

நிச்சாக அனுதிக்கக் கூடாது

8

தேர்ந்பேடுக்க முடிாது

Translation notes
Q10 Religious extremists means people who have religious beliefs far from the mainstream. The term usually means these people are not content to simply hold
these beliefs, but try to impose them on others.
Q12 any means one or more
இங்தக, ேக்களோல் டுக்க முடிகிற அரசியல் அல்லது சமுேோய நடவடிக்ளகயின் கவவ்தவறு விேங்கள் இங்தக உள்ளெ. ஒவ்கவோன்றுக்கும்,
ேயவுகசய்து சுட்டிக்கோட்டுங்கள்:
~ கடந்ே ஆண்டில் இவற்றில் ளேயோவது நீங்கள் கசய்திருக்கிறீர்களோ
~ நீங்கள் அேளெ நீண்ட கோலத்திற்கு முன் கசய்திருக்கிறீர்களோ
~ நீங்கள் அேளெச் கசய்திருக்கோேலிருந்து, இனிதேல் கசய்யலோேோ
~ அல்லது அேளெச் கசய்திருக்கோேல் இருந்து, இனிதேல் ஒருதபோதும் ந்ேச் சூழ்நிளலகளின் கீழும் அேளெச் கசய்யோேல் இருப்பீர்களோ
Q13

ஒரு ேனுவில் ளககயோப்பமிட்தடன்

Q14

அரசியல், நன்கெறி சோர்ந்ே அல்லது சுற்றுச்சூழல் கோரணங்களுக்கோக ஒருசில
ேயோரிப்புகளள வோங்க ேறுத்தேன், அல்லது தவண்டுகேன்தற வோங்கிதென்

Q15

ஆர்ப்போட்டம் ஒன்றில் பங்ககடுத்தேன்

1

கடந்ே ஆண்டில் இேலனச் பசய்திருக்கிதமன்

Q16

ஒரு அரசியல் கூட்டம் அல்லது தபரணியில் கலந்து ககோண்தடன்

2

நீண்ட காயத்திற்கு முன்பு இேலனச் பசய்திருக்கிதமன்

Q17

உங்களது கருத்துக்களள கவளிப்படுத்துவேற்கோக ஒரு அரசியல் அல்லது
கபோதுேக்கள் தசவகர் ருவளர கேோடர்பு ககோண்தடன், அல்லது கேோடர்பு
ககோள்ள முயற்சித்தேன்

3

இேலனச் பசய்திருக்கவில்லய, ஆனால் இனிதல்
பசய்யாம்

Q18

சமுேோய அல்லது அரசியல் கசயல்போடு ஒன்றுக்கோகப் பணம் அன்பளிப்போகக்
ககோடுத்தேன் அல்லது நிதிகளளத் திரட்டிதென்

4

அேலனச் பசய்திருக்கவில்லய அதோடு ஒருதபாதும்
பசய் ாட்தடன்

Q19

உங்களது கருத்துக்களள கவளிப்படுத்துவேற்கோக ஊடகத்ளேத் கேோடர்பு
ககோண்தடன் அல்லது ஊடகத்தில் தேோன்றிதென்

8

தேர்ந்பேடுக்க முடிாது

Q20

இளணயத்தில் அரசியல் கருத்துக்களள கவளிப்படுத்திதென்
Translation notes
Preamble to 13-20. Social action means public activity intended to produce some kind of impact on the society at large, or a segment of it.
Q17 Civil servant should be translated with the appropriate term for the public service. Do not use the term “bureaucrat.”
Interviewer notes
Q13 to Q19 if done by internet count as yes
Q15 any kind of demonstration
Q20 expression could be public or private in nature
Coding for 13-20. If more than one response, code the more participative one (that is, the one closer to the left end of the scale.)

Q21

அரசியல் கசய்திகள் அல்லது ேகவல்களளப் கபறுவேற்கோக, கேோளலக்கோட்சி, கசய்தித்ேோட்கள், வோகெோலி ேற்றும் இளணயம் உள்ளிட்ட
ஊடகத்திளெ நீங்கள் வ்வளவு அடிக்கடி உபதயோகிக்கிறீர்கள்?

1

ஒரு நோளில் பலமுளற

5

ஒரு லாத்திற்கு 1-2 நாட்கள்

2

திெமும் ஒருமுளற

6

ஒரு லாத்திற்கு 1 நாலர விடக் குலமலாக

3

ஒரு வோரத்திற்கு 5-6 நோட்கள்

7

ஒருதபாதுமில்லய

4

ஒரு வோரத்திற்கு 3-4 நோட்கள்

8

தேர்ந்பேடுக்க முடிாது

Q22

சரோசரியோக, டுத்துக்கோட்டோெதேோர் வோர நோளில், உங்கதளோடு வசிக்கிறவர்களளயும் தசர்த்து, சுேோரோக த்ேளெ தபர்களள நீங்கள் கேோடர்பு
க்ககோள்கிறீர்கள்?
நீங்கள் அரட்ளட அடிக்கிற, தபசுகிற, அல்லது விஶயங்களள விவோதிக்கிற ஒவ்கவோருவரும் உட்பட, ஒருவருக்கு ஒருவர் ன்ற அடிப்பளடயில்
ககோள்கிற கேோடர்பில் ேட்டுதே நோங்கள் ஆர்வமுளடயவர்களோக இருக்கிதறோம். இது முகமுகேோகப் போர்ப்பேோகதவோ, கேோளலதபசி,
மின்ெஞ்சல், அல்லது இளணயம் வோயிலோெேோகதவோ இருக்கலோம். ேயவுகசய்து உங்களுக்குத் கேரிந்ேவர்களள ேட்டுதே தசருங்கள்.
ேயவுகசய்து உங்களது கணக்கீட்டிற்கு மிகவும் சிறப்போகப் கபோருந்துகிற பின்வரும் வளகப்போடுகளில் இருந்து ஒன்றிளெத் தேர்ந்கேடுங்கள்.
(ேயவுகசய்து ஒரு விருப்பத் கேரிளவத் தேர்ந்கேடுங்கள்)

1

0-4 தபர்கள்

4

20-49

2

5-9

5

50 அல்லது அேற்கும் தேல்

3

10-19

0

தேர்ந்கேடுக்க முடியோது

ேக்கள் சில தநரங்களில், கவவ்தவறுவ் அளகயோெ குழுக்கள் அல்லது சங்கங்களளச் தசர்ந்ேவர்களோக இருக்கிறோர்கள். ஒவ்கவோரு குழு
வளகளயயும் கபோருத்ே வளரயில், ேயவுகசய்து சுட்டிக்கோட்டுங்கள், நீங்கள்:
~ தசர்ந்ேவரோக இருந்து, தீவிரேோகப் பங்தகற்கிதறன்
~ தசர்ந்ேவரோக இருக்கிதறன் ஆெோல், தீவிரேோகப் பங்தகற்பதில்ளல
~ தசர்ந்ேவரோக இருந்தேன், ஆெோல் இப்தபோது இல்ளல
~ அல்லது ஒருதபோதும் அேளெச் தசர்ந்ேவரோக இருந்ேதில்ளல.
Q23

ஒரு அரசியல் கட்சி

1

தசர்ந்ேவரோக இருந்து, தீவிரேோகப் பங்தகற்கிதறன்

Q24

ஒரு கேோழிலோளர் சங்கம், வியோபோரிகள், அல்லது கேோழில் நிபுணர் சங்கம்

2

தசர்ந்ேவரோக இருக்கிதறன் ஆெோல், பங்தகற்பதில்ளல

Q25

ஒரு தேவோலயம் அல்லது ேற்ற ேே ரீதியிலோெ அளேப்பு

3

தசர்ந்ேவரோக இருந்தேன், ஆெோல் இப்தபோது இல்ளல

Q26

ஒரு விளளயோட்டு, கபோழுதுதபோக்கு அல்லது கலோச்சோரக் குழு

4

ஒருதபோதும் தசர்ந்திருக்கவில்ளல

Q27

இன்கெோரு ேன்ெோர்வச் சங்கம்

8

தேர்ந்கேடுக்க முடியோது

ஒரு ஜெநோயகதில் ேக்களின் உரிளேகள் பற்றிய கவவ்தவறு விேேோெ அபிப்பிரோயங்கள் இருக்கத் ேோன் கசய்கின்றெ. 1 ன்பது
முக்கியேோெதே அல்ல ெவும், 7 ன்பது மிகவும் முக்கியேோெது ெவும் உள்ள, 1 முேல் 7 வளரயுள்ளதேோர் அளவுதகோலில், பின்வருபளவ
ந்ேளவிற்கு முக்கியேோெளவ:

Q28

அளெத்துக் குடிேக்களுக்கும் தபோதுேோெ அளவிற்கு வோழ்க்ளகத் ேரம்
இருக்கிறது ன்பது

Q29

அரசோங்க அதிகோரிகள், சிறுபோன்ளேயிெரின் உரிளேகளுக்கு ேதிப்பளித்து,
அவற்ளறப் தபணிப் போதுகோக்கிறோர்கள் ன்பது

1

முக்கிானதே அல்ய

Q30

ேக்களுக்குப் கபோது முடிவு டுத்ேலில் பங்தகற்பேற்கு அதிக
சந்ேர்ப்பங்களளக் ககோடுக்க தவண்டும் ன்பது

2

பபரும்பாலும் முக்கிானேல்ய

Q31

குடிேக்கள் அரசோங்க நடவடிக்ளககளள திர்க்கும் தபோது அவர்கள் குடிளேக்
கீழ்ப்படியோளே நடவடிக்ளககளில் ஈடுபட்டுவிடக் கூடும் ன்பது.

3

ஓரவிற்கு முக்கிானேல்ய

Q32

சூழ்நிளலகள் ளவயோக இருந்ேோலும், அரசோங்கங்கள் ஜெநோயக உரிளேகளள
ேதிக்க தவண்டும் ன்பது

4

முக்கிானதும் அல்ய முக்கிற்மதும் அல்ய

Q33

கடுங் குற்றங்கள் புரிந்ேேோக நிரூபிக்கப்படுகிறவர்கள், ேங்களது குடிேக்கள்
உரிளேளய இழந்து தபோகிறோர்கள் ன்பது

5

ஓரவிற்கு முக்கிானது

Q34

குடிேக்களோக இல்லோே, ஒரு நோட்டில் நீண்ட-கோலேோக வசிப்பவர்களுக்கு, அந்ே
நோட்டின் தேசியத் தேர்ந்ேல்களில் வோக்களிப்பேற்கோெ உரிளே உள்ளது ன்பது

6

பபரும்பாலும் முக்கிானது

Q35

குடிேக்களுக்கு வோக்களிப்பேற்கோெ உரிளே இருக்கிறது ன்பது

7

மிகவும் முக்கிானது

Q36

ஒவ்கவோருவருக்கும் சுகோேோரக் கவனிப்ளப வழங்க தவண்டும் ன்பது

8

தேர்ந்பேடுக்க முடிவில்லய

Translation notes
Q29 Government authorities refers to public officials, both elected and non-elected (i.e. employees).
Q29 Minorities are those groups which, because of their lesser numbers in society, are often identified as needing special attention.
Q32 Governments is meant to be the whole apparatus of the state.
பின்வரும் கூற்றுக்களள நீங்கள் ந்ேளவிற்கு ஒப்புக் ககோள்கிறீர்கள் அல்லது ஒப்புக் ககோள்ளவில்ளல?
Q37

அசாங்கம் ன்ன பசய்கிமதோ அதில் ன்லனப் தபான்மலர்கள்
பசால்லேற்கு ஒன்றுமில்லய

1

லலுலாக ஒப்புக்பகாள்கிதமன்

2

ஒப்புக் பகாள்கிதமன்

Q38

ன்லனப் தபான்மலர்கள் சிந்திப்பலே அசாங்கம் கண்டுபகாள்கிமது ன்று
நான் நிலனக்கவில்லய

3

ஒத்துக் பகாள்ரவுமில்லய ஒத்துக் பகாள்ராலும்
இல்லய

Q39

இந்திா திர்தநாக்கியுள்ர முக்கிான அசில் பிச்சிலனகள் பற்றி
பகாஞ்சம் நல்ய புரிந்து பகாள்ளுேல் னக்கிருக்கிமது ன்று நான்
நிலனக்கிதமன்.

4

ஒப்புக் பகாள்ரவில்லய

இந்திாவில் உள்ர பபரும்பாயாதனார், அசில் குறித்தும், அசாங்கம்
குறித்தும் ன்லன விட நன்மாகத் பேரிந்து லலத்திருக்கிமார்கள் ன்தம நான்
நிலனக்கிதமன்.

5

லலுலாக ஒப்புக்பகாள்ரவில்லய

Q40

8

தேர்ந்பேடுக்க முடிாது

நீங்கள் அநீதியோெது அல்லது தீங்கோெது ெ நிளெக்கிறதேோர் சட்டத்திளெப் போரோளுேன்றத்தில் பரிசீலளெ கசய்கிறோர்கள் ெ ளவத்துக்
ககோள்தவோம்.

Q41

Q42

Q43

அது தபான்மதோர் நிலய ழுகிம பட்சத்தில், நீங்கள் ேனிாக அல்யது
ற்மலர்கதராடு தசர்ந்து பசல்பட்டு, அது குறித்து தேனும் ஒன்லம நீங்கள்
பசய் முற்சிக்க இலும் ன்பேற்கு வ்லரவு லாய்ப்புள்ரது?

1

அதிகம் லாய்ப்பிருக்கிமது

2

ஓரவிற்கு லாய்ப்பிருக்கிமது

அதுதபான்மதோர் முற்சில நீங்கள் டுக்கிம பட்சத்தில், உங்கரது
தகாரிக்லககளுக்குப் பாாளுன்மம் தீவி கலனம் பகாடுக்கும் ன்பேற்கு
வ்லரவு லாய்ப்புள்ரது?

3

அதிக லாய்ப்பில்லய

4

லாய்ப்தப இல்லய

8

தேர்ந்பேடுக்க முடிாது

நீங்கள் ேனிப்பட்ட விேத்தில் அரசியலில் இருப்பேற்கு உங்களுக்கு ந்ேளவிற்கு ஆர்வமிருக்கும் ெச் கசோல்வீர்கள்?

1

மிகவும் ஆர்லமுலடலாக இருக்கிதமன்

4

சுத்ோக ஆர்லமில்லய

2

ஓரவிற்கு ஆர்லமுலடலாக இருக்கிதமன்

8

தேர்ந்பேடுக்க முடிாது

3

மிகவும் ஆர்லமுலடலாக இல்லய

Q44

அரசியலில், ேக்கள் சில தநரங்களில் இடது ேற்றும் வலது குறித்துப் தபசுகிறோர்கள். 0 ன்பது இடது ெவும், 10 ன்பது வலது ெவும்
இருக்கிற, 0 முேல் 10 வளரயுள்ளதேோர் அளவுதகோலில் உங்களள நீங்கதள ந்ே இடத்தில் ளவப்பீர்கள்?
இடது

0

1

வலது

2

3

4

5

6

7

8

98
9
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10

பின்வரும் கூற்றுக்களள நீங்கள் ந்ேளவிற்கு ஒப்புக் ககோள்கிறீர்கள் அல்லது ஒப்புக் ககோள்ளவில்ளல?

Q45

Q46

பபரும்பாயான தநங்களில், அசாங்கத்தில் உள்ரலர்கள் சரிானது துதலா
அலேச் பசய்லார்கள் ன்தம நாம் நம்புகிதமாம்

அசிலில் இருந்து ோங்கள் ேனிப்பட்ட விேத்தில் ன்ன ஆோம் பபம
முடியும் ன்பேற்காக ட்டுத பபரும்பாயான அசில் லாதிகள்
அசிலில் இருக்கிமார்கள்

1

லலுலாக ஒப்புக்பகாள்கிதமன்

2

ஒப்புக் பகாள்கிதமன்

3

ஒத்துக் பகாள்ரவுமில்லய ஒத்துக் பகாள்ராலும்
இல்லய

4

ஒப்புக் பகாள்ரவில்லய

5

லலுலாக ஒப்புக்பகாள்ரவில்லய

8

தேர்ந்பேடுக்க முடிாது

Q47

ேக்களுக்கு வோய்ப்புக் கிளடத்ேோல் அவர்கள் உங்களளத் ேங்களுக்குச் சோேகேோகப் பயன்படுத்திக் ககோள்ளதவ முயற்சிப்போர்கள் ன்று நீங்கள்
வ்வளவு அடிக்கடி கசய்கிறீர்கள், அதேோடு அவர்கள் வ்வளவு அடிக்கடி தநர்ளேயோக இருக்க முயற்சிப்போர்கள்?

1

கிட்டத்ேட்ட ல்யா தநங்களிலுத ேங்களுக்குச் சாேகாகப் பன்படுத்திக்
பகாள்ரதல முற்சிப்பார்கள்

4

கிட்டத்ேட்ட ல்யா தநங்களிலுத தநர்லாக
இருக்கதல முற்சிப்பார்கள்

2

பபரும்பாயான தநங்களில் ேங்களுக்குச் சாேகாகப் பன்படுத்திக்
பகாள்ரதல முற்சிப்பார்கள்

8

தேர்ந்பேடுக்க முடிாது

3

பபரும்பாயான தநங்களில் தநர்லாக இருக்கதல முற்சிப்பார்கள்

Q48

கபோதுவோகப் தபசுளகயில், ேக்களள நம்பலோம் ன்தறோ அல்லது ேக்கதளோடு ஈடுபடுளகயில் நீங்கள் அதிகக் கவெமுள்ளவரோக இருக்க
முடியோது ன்தறோ, நீங்கள் கசோல்வீர்கள்?

1

கிட்டத்ேட்ட க்கலர ப்தபாதும் நம்பயாம்

4

க்கதராடு ஈடுபடுலகயில், கிட்டத்ேட்ட நீங்கள்
ப்தபாதுத அதிகக் கலனமுள்ரலாக இருக்க
முடிாது

2

லறக்காக க்கலர நம்பயாம்

8

தேர்ந்பேடுக்க முடிாது

3

க்கதராடு ஈடுபடுலகயில், நீங்கள் லறக்காக அதிகக் கலனமுள்ரலாக
இருக்க முடிாது

Q49

நீங்கள் உங்களது நண்பர்கள், உறவிெர்கள் அல்லது உடன் பணியோற்றுபவர்கதளோடு கூடும் தபோது, நீங்கள் வ்வளவு அடிக்கடி அரசியளலப்
பற்றி விவோதிப்பீர்கள்?

1

அடிக்கடி

4

ஒருதபாதுமில்லய

2

சிய தநங்களில்

8

தேர்ந்பேடுக்க முடிாது

3

அரிோக

Q50

நீங்கள் அரசியல் பற்றிய வலுவோெதேோர் அபிப்பிரோயத்ளே ளவத்திருக்கும் தபோது, உங்களது கருத்துக்களளப் பகிர்ந்து ககோள்வேற்கோக, நீங்கள்
வ்வளவு அடிக்கடி உங்களது நண்பர்கள், உறவிெர்கள் அல்லது உடன் பணியோற்றுபவர்களள உங்களது கருத்ளே ற்றுக் ககோள்ளச் கசய்ய
முயற்சிப்பீர்கள்?

1

அடிக்கடி

4

ஒருதபாதுமில்லய

2

சிய தநங்களில்

8

தேர்ந்பேடுக்க முடிாது

3

அரிோக
இந்தியோவில் உள்ள அரசியளல நிளெத்துப் போர்க்ளகயில், பின்வரும் கூற்றுக்களள நீங்கள் ந்ேளவிற்கு ஒப்புக் ககோள்கிறீர்கள் அல்லது ஒப்புக்
ககோள்ளவில்ளல?

Q51

Q52

Q53

Q54

அசில் கட்சிகள், க்கள் அசிலில் தீவிானலர்கயாக ஆக தலண்டும்
ன்று ஊக்குவிக்கின்மன

அசில் கட்சிகள், லாக்காரர்களுக்கு உண்லான பகாள்லக
லாய்ப்புகலரக் பகாடுப்பதில்லய

முக்கிான அசில் தகள்விகலர முடிவு பசய்லேற்கு, பபாதுக்கள்
லாக்பகடுப்பு ன்பது நல்யதோர் லழிதாகும்.

1

லலுலாக ஒப்புக்பகாள்கிதமன்

2

ஒப்புக் பகாள்கிதமன்

3

ஒத்துக் பகாள்ரவுமில்லய ஒத்துக் பகாள்ராலும்
இல்லய

4

ஒப்புக் பகாள்ரவில்லய

5

லலுலாக ஒப்புக்பகாள்ரவில்லய

8

தேர்ந்பேடுக்க முடிாது

இந்தியோவில் நடந்ே 2014 ஆம் ஆண்டு ேக்களளவத் தேர்ேல்களள நிளெத்துப் போர்க்ளகயில், வோக்குகளள ண்ணி, அறிவிப்பது சம்பந்ேேோெ
விஶயத்தில் அது ந்ேளவிற்கு தநர்ளேயோக நடந்ேது?

1

மிகவும் தநர்லாக

4

ஓரவிற்கு தநர்லாற்மோக

2

ஓரவிற்கு தநர்லாக

5

மிகவும் தநர்லற்மோக

3

தநர்லானோகவும் இல்லய, தநர்லற்மோகவும் இல்லய …..

8

தேர்ந்பேடுக்க முடிாது

Q55

இந்தியோவில் நடந்ே 2014 ஆம் ஆண்டு ேக்களளவத் தேர்ேல்களள நிளெத்துப் போர்க்ளகயில், பிரச்சோரம் கசய்வேற்கு தவட்போளர்களுக்கும்,
கட்சிகளுக்கும் கிளடத்ே சந்ேர்ப்பங்கள் சம்பந்ேேோக அது ந்ேளவிற்கு நியோயேோக நடந்ேது?

1

மிகவும் நிாாக

4

ஓரவிற்கு அநிாாக

2

ஓரவிற்கு நிாாக

5

மிகவும் அநிாாக

3

நிாாகவும் இல்லய, அநிாாகவும் இல்லய

8

தேர்ந்பேடுக்க முடிாது

Q56

இந்தியோவில் நடக்கிற ேக்கள் பணிளய நிளெத்துப் போர்க்ளகயில், ேக்களுக்கு தசளவ கசய்வேற்கு அர்ப்பணித்துக் ககோண்டுள்ளது?

1

மிகவும் அர்ப்பணித்துக் பகாண்டுள்ரது

4

அர்ப்பணித்துக் பகாண்தட இல்லய

2

ஓரவிற்கு அர்ப்பணித்துக் பகாண்டுள்ரது

8

தேர்ந்பேடுக்க முடிாது

3

மிகவும் அர்ப்பணித்துக் பகாண்டோக இல்லய

Q57

இந்தியோவில் கபோதுேக்கள் பணிகளில், ஊழல் ந்ேளவிற்குப் பரவலோக இருக்கிறது ன்று நீங்கள் நிளெக்கிறீர்கள்?

1

அரிோகதல லரும் ஈடுபடுகிமார்

4

அதநகம் தபர் ஈடுபடுகிமார்கள்

2

குலமந்ே ண்ணிக்லகயியானலர்கதர ஈடுபடுகிமார்கள்

5

கிட்டத்ேட்ட ல்தயாருத ஈடுபடுகிமார்கள்

3

மிோன ண்ணிக்லகயியானலர்கதர ஈடுபடுகிமார்கள்

8

தேர்ந்பேடுக்க முடிாது

கேோத்ேத்தில், 0 ன்பது மிக தேோசம் ெவும், 10 ன்பது மிக நன்று ெவும் உள்ள, 0 முேல் 10 வளரயுள்ளதேோர் அளவுதகோலில்.
0
Q58

இந்திாவில் இன்லமக்கு ஜனநாகம் ந்ேரவிற்கு நன்மாகச்
பசல்படுகிமது?

Q59

அதோடு, 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்ே நிலய ன்ன? அப்தபாது
இந்திாவில் ஜனநாகம் ந்ேரவிற்கு நன்மாகச் பசல்பட்டது?

Q60

அதோடு, இப்தபாதிருந்து 10 ஆண்டுகளில் ப்படி இருக்கும்? அப்தபாது
இந்திாவில் ஜனநாகம் ந்ேரவிற்கு நன்மாகச் பசல்படும் ன நீங்கள்
நிலனக்கிறீர்கள்?

மிக தாசாக

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

மிகவும் நன்மாக

98

தேர்ந்பேடுக்க முடிவில்லய

Translation notes
Q56-Q57 Public service should be translated with the appropriate term (see note on 17) for government officials. Do not use the term “bureaucracy.”
விருப்பம் சோர்ந்ேது
சரோசரியோக, நீங்கள் வ்வளவு அடிக்கடி:
Q61

Q62

Q63

Q64

ஒரு பசய்தித்ோளின் அசில் பகுதில லாசிக்கிறீர்கள்

போலயக்காட்சியில் அசில் பசய்திகலரப் பார்க்கிறீர்கள்

1

ஒரு நாளில் பயமுலம

2

தினமும் ஒருமுலம

3

ஒரு லாத்திற்கு 5-6 நாட்கள்

4

ஒரு லாத்திற்கு 3-4 நாட்கள்

5

ஒரு லாத்திற்கு 1-2 நாட்கள்

6

ஒரு லாத்திற்கு 1 நாலர விடக் குலமலாக

7

ஒருதபாதுமில்லய

8

தேர்ந்பேடுக்க முடிவில்லய

தடிதாவில் அசில் பசய்திகலரக் தகட்கிறீர்கள்
அசில் பசய்தி அல்யது ேகலலயப் பபறுலேற்காக இலைத்லே
உபதாகிக்கிறீர்கள்
“திிப்யரின் ாிம்”

BVQ_01. ாிம், ீங்கள்..
1 ஆண்
2 பண்

”திிப்யரின் யனது”
ீங்கள் எப்பாது ிந்தீர்கள்? (தனவுசெய்து, உங்கள் ிந்த ஆண்டட எழுதவும்
இக்கங்கட னன்டுத்துங்கள்).

BVQ_02

(ான்கு

……………/………………/………………/…………………..
“கல்யி I: ள்ிப்டிப்பு ஆண்டுகள்”
அகத்து முதன்கந நற்றும் இபண்டாம்ிக ள்ி , ல்ககக்கமக நற்றும் ி இபாண்டாம்
ிகக்கு ின்பு டித்த கல்யி , நற்றும் முழுவப பதாமிற்கல்யிகக வெர்க்கவும் , ஆால்
திமம்வும் டித்த ஆண்டுகக வெர்க்க வயண்டாம் . தற்வாது ீங்கள் கல்யினில் இமந்தால் ,
இதுயகப ீங்கள் ிகவுபெய்த ஆண்டுகக கணக்கிடவும்

எத்தட ஆண்டுகள் (பழுபபத்திற்கு இடணனாக) படனா கல்யி கற்ீர்கள்?
அடத்து பதன்டந நற்றும் இபண்டாம்ிட ள்ி, ல்கடக்கமக நற்றும் ி இபாண்டாம்
BVQ_03. ிடக்கு ின்பு டித்த கல்யி, நற்றும் பழுபப சதாமிற்கல்யிகட பெர்க்கவும், ஆால் தியம்வும்
டித்த ஆண்டுகட பெர்க்க பயண்டாம். தற்பாது ீ ங்கள் கல்யினில் இயந்தால், இதுயடப ீ ங்கள்
ிடவுசெய்த ஆண்டுகட கணக்கிடவும்
தனவுபெய்து ஆண்டுகின் ண்ணிக்கககன
பெய்னவும் ……………………………………….

0 ான் முகனா ள்ிக்கல்யி

இடுகக

டிக்கயில்க

“ "ாடு ொர்ந்த ிடவுசெய்த உனர்ந்த ட்டப்டிப்பு"”
ீங்கள் சற்றுள் உனர்ந்த ிட கல்யி எது? ாங்கள், ீ ங்கள் டித்து படித்தியக்கி உனர்ந்த ட்ெ

BVQ_04 யகுப்பு/ட்டத்டதத் சதரிந்து சகாள் பயண்டியுள்து.

ீங்கள் பற் அதிகட்ெ கல்யி தகுதிகன , ழுத்து யடியில் ழுதவும் ....(பற் ன்து ,
திிப்யர் ககடெினாக வதர்ச்ெி பற் யகுப்பு /ள்ி /கல்லூரி ன்தாகும் )
"யயநாபள் பயடனில் தற்பாது, பன்ர்

அல்து எப்பாதுபந இல்ட”

பயட என்ால் யயநாம் ஈட்டும் பயடடன ாங்கள் கூறுகிபாம், ஒய சதாமிாினாக, சுன
சதாமில் செய்யபாக அல்து உங்கள் சொந்த குடும் சதாமிட செய்யபாக, குடந்தட்ெம்
யாபத்திற்கு ஒயநணி பபம் செய்தல். உங்கள் தற்காிக உடல் சுகநின்டந/ சற்பாயக்கா
யிடுப்பு/யிடுபடகள்/ பயடிறுத்தம் உள்ிட்ட காபணங்கால் ீ ங்கள் தற்காிகநாக பயடக்கு
செல்ாநல் இயந்தால், உங்கள் ொதாப பயட சூழ்ிடடன குிப்ிடவும்.
தற்பாது ீங்கள் ெம்த்திற்கு பயட செய்கிீர்கா, கடந்தகாத்தில் ீ ங்கள் ெம்த்திற்கு

BVQ_05 பயட செய்தீர்கா, அல்து எப்பாதுபந யயநாம் ஈட்டும் பயடனில் ீங்கள் இயந்தது
இல்டனா?

ஒய சட்டினில் நட்டும் டிக் செய்னவும் .

1

ான் யமநாம் ஈட்டும் வயகனில் தற்வாது
இமக்கிவன் (தனவுசெய்து BVQ_06 இல் சதாடபவும்)

ான் யமநாம் ஈட்டும் வயகனில்
3 இமந்த்வத இல்க (தனவுசெய்து
BVQ_14 இல் சதாடபவும்)

தற்வாது ான் யமநாம் ஈட்டும் வயகனில்
ணிபெய்து
இமக்கிவன் (தனவுசெய்து BVQ_07 இல் சதாடபவும்)

2 இல்க , ஆால் கடந்தகாத்தில்

யாபந்பதாறும் பயட செய்த நணிபபம்

BVQ_06

கூடுதல் பபத்டதயும் பெர்த்து, ொதாபணநாக யாபத்திற்கு எத்தட நணிபபம் ெபாெரினாக
யயநாம் ஈட்டும் பயடனில் ீங்கள் ஈடுடுகிீர்கள்? (ஒய பதாிக்கு பநல் ீ ங்கள்
பயடசெய்தால், அல்து ீங்கள் பயடயும் செய்து சுன சதாமிலும் செய்தால், ீ ங்கள் செய்யும்
ஒட்டுசநாத்த பயடனின் பபத்டத தனவுசெய்து கணக்கிடவும்.) (திபம் எவ்யவு என்று பகட்டு
அடத 7/6/5 உடன் சயக்கவும்)
தனவுபெய்து ழுதுங்கள்
ெபாெரினாக ான் யாபத்திற்கு ……………………… நணிவபம் , கூடுதல் வபத்கதமம் வெர்த்து
வயகபெய்கிவன் .

"சதாமிார் உவு"
(ஒன்றுக்கு பநற்ட்டயர்கிடம் ீங்கள் ணி செய்தால், அல்து ீ ங்கள் பயடயும் செய்து
சுனசதாமிலும் செய்தால், உங்கள் பக்கின சதாமிட குிப்ிடவும். ீ ங்கள் ஓய்வுசற்யர் அல்து
தற்பாது பயட செய்னயில்ட என்ால் உங்கள் கடடெி பக்கின பயடடன குிப்ிடவும்)
ீங்கள் ஒய சதாமிாினாகபயா, சுன சதாமில் செய்யபாகபயா அல்து உங்கள் சொந்த குடும்
சதாமிட செய்யபாகபயா இயக்கிீர்கா/இயந்தீர்கா?

BVQ_07

(TN: "கூித்சதாமிாி” நற்றும் “கூிப்ணினார்” ஆகின ாடு ொர்ந்த யார்த்டதகள் இங்பக
“சதாமிார்” என்னும் யாத்டதடன சதிவுடுத்துயதற்காக னன்டுத்தப்ட்டு இயக்காம்.
சுனசதாமில் செய்யர்கள் “ொர்ிாதயர்”, “சுதந்திப சதாமிார்” நற்றும் தங்கல் சொந்த கணக்கில்
பயட செய்யும் திிப்யர்கள் என்னும் யார்த்டதகட உள்டக்கும். )
ஒய சட்டினில் நட்டும் டிக் செய்னவும் .
பதாமிார்கள் உகடன சுனபதாமில்
3 பெய்யர் (தனவுசெய்து BVQ_08 இல்
சதாடபவும்)

1 ஒம பதாமிாி

2 பதாமிார்கள்

இல்ாத சுனபதாமில்

பெய்யர்

4

உங்கள் பொந்த குடும்
பதாமிலுக்காக வயகபெய்யர்

"சுனசதாமில்: எத்தட சதாமிார்"
உங்கட பெர்க்காநல் உங்கிடம் எத்தட சதாமிார்கள் இயக்கிார்கள்/இயந்தார்கள்? ( BVQ_07

BVQ_08 இல் 3 அயது சதரிடய பதர்ந்சதடுத்தயர்கிடம் நட்டும் பகளுங்கள் )
தனவுபெய்து ழுதவும்
……………………….. பதாமிார்கள்
"நற் சதாமிார்கட பநற்ார்டயனிடுதல்"

BVQ_09 ீங்கள் ி சதாமிார்கட பநற்ார்டய செய்கிீர்கா/செய்தீர்கா?
(TN: ிடப கண்காணித்து, அயர்களுடடன பயடக்கு சாறுப்ாக இயக்கும் தடடநத்துய
செனாக பநற்ார்டய புரிந்துசகாள்ப்ட பயண்டும். )
ஒய சட்டினில் நட்டும் டிக் செய்னவும் .

1 ஆம்

(தனவுபெய்து BVQ_10 இல் பதாடபவும் )

2 இல்க
"பநற்ார்டய செய்னப்ட்ட ஒட்டுசநாத்த சதாமிார்கள்"

BVQ_10 எத்தட சதாமிார்கட ீங்கள் பநற்ார்டய செய்கிீர்கள்/செய்தீர்கள்?
தனவுபெய்து ழுதவும்
……………………….. பதாமிார்கள்
"ாம்/ாம் இல்ாத அடநப்ில் உங்கள் அடநப்ின் யடக)
ீங்கள் ாம் ஈட்டும் அடநப்புக்கு பயட செய்கிீர்கா அல்து ாம் இல்ா அடநப்புக்கு

BVQ_11 பயட செய்கிீர்கா?

(TN: பதடயப்ட்டால், ாம் ஈட்டும் ாம் இல்ா அடநப்புகட உங்கள் ாட்டிற்கு ஏற்
உதாபணங்கட கூி சதிவுடுத்தவும்)
ஒய சட்டினில் நட்டும் டிக் செய்னவும் .

1

ாநீ ட்டும் அகநப்ிற்கு
பெய்கிவன் /பெய்வதன்

ான் வயக

2

ாம் இல்ா அகநப்ிற்கு
பெய்கிவன் /பெய்வதன்

ான் வயக

"அடநப்ின் யடக, சாது/தினார்"

BVQ_12 ீங்கள் அபொங்கத்திற்கு ணி செய்கிீர்கா அல்து தினார் சதாமிாபா?
(TN: பதடயப்ட்டால், சாது அல்து தினார் சதாமிார்களுக்கு உங்கள் ாடு ொர்ந்த உதாபணம்
சகாடுத்து சதிவுடுத்தவும்)
ஒய சட்டினில் நட்டும் டிக் செய்னவும் .

1 பாதுப்ணினார்
2 தினார் ணினார்
சதாமில் ISCO 1988”

BVQ_13a

உங்கள் சதாமில் என்- தாயது, உங்கள் பக்கின பயடனின் சனர் அல்து தடப்பு என்?
(தனவுசெய்து எழுதி, இனன்யடப சதிவுடுத்தவும்)
முன்பு /இப்வாது ன் பதாமில் ………………………..
உங்கள் பக்கின சதாமிில், சயம்ான்டநனா பபங்கில் ீ ங்கள் எந்த நாதிரினா செனல்கட

BVQ_13b செய்தீர்கள்? (தனவுசெய்து எழுதி, இனன்யடப சதிவுடுத்தவும்)
தனவுபெய்து இங்வக ழுதவும்

………………………………………

ீங்கள் ணி செய்யும்/செய்த ிறுயம்/அடநப்பு பக்கினநாக என் செய்கிார்கள்- அதாயது எந்த

BVQ_13c நாதிரினா தனாரிப்பு/செனல் உங்கள் ணிதத்தில் டடசறுகின்து? (தனவுசெய்து எழுதி,
இனன்யடப சதிவுடுத்தவும்)
தனவுபெய்து இங்வக ழுதவும்

………………………………………

"பக்கின ிட"

BVQ_14 கீ ழ்காண்யற்றுள் எது உங்கள் தற்பாடதடன சூழ்ிடடன ெிப்ாக யியரிக்கின்து?
உங்கள் தற்காிக உடல் சுகநின்டந/ சற்பாயக்கா யிடுப்பு/யிடுபடகள்/ பயடிறுத்தம்
உள்ிட்ட காபணங்கால் ீங்கள் தற்காிகநாக பயடக்கு செல்ாநல் இயந்தால், உங்கள்
ொதாப பயட சூழ்ிடடன குிப்ிடவும்.
ஒய சட்டினில் நட்டும் டிக் செய்னவும் .
யமயானீட்டும் வயக (பதாமிாினாக ,

1 சுனபதாமிாினாக , உங்கள் பொந்த குடும்

6 ஓய்வுபற்யர்

2 வயகனில்ாநல்

யட்டு
ீ
வயக பெய்தல் , யட்கட
ீ
,
7 குமந்கதகக அல்து நற்
ர்கக ார்த்துக்பகாள்லதல்

பதாமிக

பெய்தல் )

வயக வதடுதல்

ள்ினில் கல்யி (முதாினால் ெம்ம்

3 பகாடுக்கப்டாநல் ) நாணயர் /யிடுமுகனிலும்
நாணயபாக

4 ணினில்யர்
5 ிபந்தபநாக

அல்து னிற்ெிபறுயர்

வாய்யாய்ட்டயர்

அல்து ஊமுற்யர்

9 நற்கய

“ிடனா ங்காத்துயத்தில் யாழ்தல்”
உங்களுக்கு ஒய துடணயர் அல்து ிடனா ங்கார் இயக்கிாபா, ஆம் என்ால் ஒபப யட்டில்
ீ
ீங்கள் தங்கி இயக்கிீர்கா?

BVQ_15

(TN: ”சாது ெட்ட துடணயர்”(GB) பான் ாடு ொர்ந்த யார்த்டதகள் இங்பக னன்டுத்தப்ட்டு,
“ிடனா ங்கார்” என்னும் யார்த்டதனின் அர்த்தம் சதிவுடுத்தப்டாம். )
ஒய சட்டினில் நட்டும் டிக் செய்னவும் .
ஆம் , க்கு ஒம துகணயர் /ங்கார்

இல்க , க்கு துகணயர் /ங்கார்
3 இல்க (தனவுசெய்து BVQ_22 இல்
சதாடபவும்)

இமக்கிார் ,

ீ
ங்குயகிக்கிவாம்
1 ாங்கள் ஒவப யட்டில்
(தனவுசெய்து BVQ_16 இல் சதாடபவும்)

ஆம் , க்கு ஒம துகணயர் /ங்கார்
இமக்கிார் ,ஆால் ாங்கள் ஒவப யட்கட
ீ
2
கிர்ந்துபகாள்யில்க
தனவுபெய்து BVQ_16 உடன்
சதாடபவும்)
"துடணயர், ங்கார்: யயநாம் ஈட்டும் பயடனில் தற்பாது, பன்பு அல்து இயந்பதன், அல்து
இதுவ்டப யயநாம் ஈட்டும் பயட செய்த்பத இல்ட"
பயட என்ால் யயநாம் ஈட்டும் பயடடன ாங்கள் கூறுகிபாம், ஒய சதாமிாினாக, சுன
சதாமில் செய்யபாக அல்து உங்கள் சொந்த குடும் சதாமிட செய்யபாக, குடந்தட்ெம்
யாபத்திற்கு ஒயநணி பபம் செய்தல். உங்கள் தற்காிக உடல் சுகநின்டந/ சற்பாயக்கா
யிடுப்பு/யிடுபடகள்/ பயடிறுத்தம் உள்ிட்ட காபணங்கால் ீ ங்கள் தற்காிகநாக பயடக்கு
செல்ாநல் இயந்தால், உங்கள் ொதாப பயட சூழ்ிடடன குிப்ிடவும்.
உங்கள் துடணயர் தற்பாது யயநாத்திற்காக ணி செய்கிாபா, அயர் கடந்த காத்தில் ணி
செய்தாபா, அல்து அயர் எப்பாதுபந ெம்த்திற்கு பயட செய்த்து இல்டனா?

BVQ_16

ஒய சட்டினில் நட்டும் டிக் செய்னவும் .

1

அயர் ப்வாதுவந ெம்ம் பறும்
3 வயகனில் இல்க (தனவுசெய்து
BVQ_21 இல் சதாடபவும்)

அயர் தற்வாது ெம்ம் பறும் வயகனில்
இமக்கிார் (தனவுசெய்து BVQ_17 இல் சதாடபவும்)
ெம்ம் பறும் வயகனில் தற்வாது அயர் இல்க ,
இமந்திமக்கிார்
((தனவுசெய்து BVQ_18 இல் சதாடபவும்)

2 ஆால் கடந்தகாத்தில்

துடணயர் ங்கார்: யாபந்பதாறும் ணிசெய்த பபம்"

BVQ_17

கூடுதல் பபத்டதயும் பெர்த்து, ொதாபணநாக யாபத்திற்கு எத்தட நணிபபம் ெபாெரினாக
யயநாம் ஈட்டும் பயடனில் உங்கள் துடணயர்/ங்கார் ஈடுடுகிீர்கள்? (ஒய பதாிக்கு
பநல் அயர் பயடசெய்தால், அல்து அயர் பயடயும் செய்து சுன சதாமிலும் செய்தால், அயர்
செய்யும் ஒட்டுசநாத்த பயடனின் பபத்டத தனவுசெய்து கணக்கிடவும்.) (திபம் எவ்யவு என்று
பகட்டு அடத 7/6/5 உடன் சயக்கவும்)
தனவுபெய்து ழுதவும்
ெபாெரினாக , யாபத்திற்கு
வெர்த்து

……………………… நணிவபம்

வயக பெய்கிார் , கூடுதல் வபத்கதமம்

துடணயர், ங்கார்: சதாமிார் உவு"
ஒன்றுக்கு பநற்ட்டயர்கிடம் அயர் ணி செய்தால், அல்து அயர் பயடயும் செய்து
சுனசதாமிலும் செய்தால், அயயடடன பக்கின சதாமிட குிப்ிடவும். அயர் ஓய்வுசற்யர்
அல்து தற்பாது பயட செய்னயில்ட என்ால் அயயடடன கடடெி பக்கின பயடடன
குிப்ிடவும்

BVQ_18

உங்கள் துடணயர்/ங்கார் ஒய சதாமிாினா அல்து சுனசதாமில் செய்யபா அல்து தன்
சொந்த குடும் சதாமிட செய்யபா?
(TN: கூித்சதாமிாி” நற்றும் “கூிப்ணினார்” ஆகின ாடு ொர்ந்த யார்த்டதகள் இங்பக
“சதாமிார்” என்னும் யாத்டதடன சதிவுடுத்துயதற்காக னன்டுத்தப்ட்டு இயக்காம். )
ஒய சட்டினில் நட்டும் டிக் செய்னவும் .

1 ஒம பதாமிாி
2 பதாமிார்கள்

இல்ாத சுனபதாமில்

பெய்யர்

3

பதாமிார்கள்
பெய்யர்

உகடன சுனபதாமில்

4

உங்கள் பொந்த குடும்
பதாமிலுக்காக வயகபெய்யர்

"துடணயர், ங்கார்: நற் சதாமிாிகட பநற்ார்டயனிடுதல்"

BVQ_19 உங்கள் துடணயர்/ங்கார் நற் சதாமிாிகட பநற்ார்டய செய்கிாபா/செய்தாபா?
(TN: ிடப கண்காணித்து, அயர்களுடடன பயடக்கு சாறுப்ாக இயக்கும் தடடநத்துய
செனாக பநற்ார்டய புரிந்துசகாள்ப்ட பயண்டும். )
ஒய சட்டினில் நட்டும் டிக் செய்னவும் .

1 ஆம்
2 இல்க
“துடணயர், ங்கார்: சதாமில் ISCO 1988”
உங்கள் துடணயர்/ங்காரின் சதாமில் என்- தாயது, உங்கள் துடணயர்/ங்காரின் பக்கின

BVQ_20a பயடனின் சனர் அல்து தடப்பு என்? (தனவுசெய்து எழுதி, இனன்யடப சதிவுடுத்தவும்)
முன்பு /இப்வாது அயமகடன பதாமில் …………………………
உங்கள் துடணயர்/ங்கார் உடடன பக்கின சதாமிில், சயம்ான்டநனா பபங்கில் உங்கள்

BVQ_20b துடணயர்/ங்கார் எந்த நாதிரினா செனல்கட செய்தார்கள்? (தனவுசெய்து எழுதி, இனன்யடப
சதிவுடுத்தவும்)

தனவுபெய்து இங்வக ழுதவும்

………………………………………

உங்கள் துடணயர்/ங்கார் ணி செய்யும்/செய்த ிறுயம்/அடநப்பு பக்கினநாக என்

BVQ_20c செய்கிார்கள்- அதாயது எந்த நாதிரினா தனாரிப்பு/செனல் உங்கள் ணிதத்தில் டடசறுகின்து?
(தனவுசெய்து எழுதி, இனன்யடப சதிவுடுத்தவும்)
தனவுபெய்து இங்வக ழுதவும்

………………………………………

"துடணயர், ங்கார்: பக்கின ிட"

BVQ_21

கீ ழ்காண்யற்றுள் எது உங்கள் துணவ்ெர்/ங்காரின் தற்பாடதடன சூழ்ிடடன ெிப்ாக
யியரிக்கின்து? உங்கள் துடணயர்/ங்காரின் தற்காிக உடல் சுகநின்டந/ சற்பாயக்கா
யிடுப்பு/யிடுபடகள்/ பயடிறுத்தம் உள்ிட்ட காபணங்கால் அயர் தற்காிகநாக பயடக்கு
செல்ாநல் இயந்தால், அயயடடன ொதாப பயட சூழ்ிடடன குிப்ிடவும்.
ஒய சட்டினில் நட்டும் டிக் செய்னவும் .
யமயானீட்டும் வயக (பதாமிாினாக ,

1 சுனபதாமிாினாக , உங்கள் பொந்த குடும்

6 ஓய்வுபற்யர்

2 வயகனில்ாநல்

யட்டு
ீ
வயக பெய்தல் , யட்கட
ீ
,
7 குமந்கதகக அல்து நற்
ர்கக ார்த்துக்பகாள்லதல்

பதாமிக

பெய்தல் )

வயக வதடுதல்

ள்ினில் கல்யி (முதாினால் ெம்ம்

3 பகாடுக்கப்டாநல் ) நாணயர் /யிடுமுகனிலும்

9 நற்கய

நாணயபாக

4 மகுர் அல்து பதாமிற்னில்யர்
5 ிபந்தபநாக

வாய்யாய்ட்டயர்

அல்து ஊமுற்யர்

“யர்த்தகம் யூினன் உறுப்ிர்கள்”
ீங்கள் தற்பாது, அல்து பன்பு ஏதாயது ஒய சதாமிற்ெங்கத்தில் அல்து அது பான்

BVQ_22 அடநப்ிப உறுப்ிபாக இயந்தீர்கா? ஆம் என்ால்: தற்பாது அல்து ஒபப பன்பு என்?
(TN: ”ெங்க உறுப்ிர்” என்னும் யார்த்டதடன யியரிக்க ாடு ொர்ந்த யார்த்டதகள்
னன்டுத்தப்டாம்)
ஒய சட்டினில் நட்டும் டிக் செய்னவும் .

1 ஆம் , தற்வாது

3 இல்க , ப்வாதும்

இல்க

2 ஆம் , முன்பு , தற்வாது இல்க
“ாடு ொர்ந்த ெநன ஈடுாடு”

BVQ_23 ீங்கள் ஒய ெநனம் ொர்ந்தயபா, ஆம் என்ால் எந்த ெநனத்டத ொர்ந்தயர்?
ஒய சட்டினில் நட்டும் டிக் செய்னவும் .

0

ந்த ெநனமும் இல்க

6

முஸ்ீ ம்

1

கத்வதாிக்கர்

7

பௌத்தம்

2

ப்பாடஸ்டன்ட்

8

இந்துக்கள்

3

ஆர்தடாக்ஸ்

9

நற் ஆெின ெநனங்கள்

4

நற் கிிஸ்தயர்கள்

10

நற் ெநனங்கள்

5

மதர்
“ெநன யமிாடுகில் ங்சகடுத்தல்”
தியநணம், இறுதிச்ெடங்கு உள்ிட்ட ெிப்பு ிகழ்வுகள் தயி, எத்தட பட ீ ங்கள் ெநன

BVQ_24 யமிாடுகில் கந்துசகாள்யர்கள்?
ீ

ஒய சட்டினில் நட்டும் டிக் செய்னவும் .

1 யாபத்தில்  முக, அல்து அடிக்கடி

5 ஒம ஆண்டில்  முக

2 யாபத்திற்கு ஒம முக

6 ஆண்டுக்கு ஒம முக

3 நாதத்திற்கு 2 அல்து 3 முக

7 ஆண்டிற்கு ஒமமுகக்கும் குகயாக

4 நாதம் ஒம முக

8 பெல்யவத இல்க

“பநல்-கீ ழ் சுன தயி
ம் ெபதானத்தில், பநப இயக்க்க்கூடின குழுக்களும், கீ பம செல்க்கூடின குழுக்களும்

BVQ_25 இயக்கின். கீ பம ஒய அவுபகால் இயக்கிது அது பநியந்து கீ பம செல்கின்து. உங்கட
இந்த அவுபகாில் எங்பக டயப்ீ ர்கள்?
ஒய சட்டினில் நட்டும் டிக் செய்னவும் .

10 பநல்

5

9

4

8

3

7

2

6

1 கீ ழ்
“திிப்யர் சென் பதர்தில் யாக்கித்தாபா?”
ஏபதனும் ஒய காபணத்திற்காக இன்டன ாட்கில் ெிர் யாக்கிப்தில்ட. ஏப்பல்-பந-னில்

BVQ_26 டடசற் 2014 நக்கடயத் பதர்தில் ீங்கள் யாக்கித்தீர்கா? தனவுசெய்து ஒய யியப்த்
சதரிடயத் பதர்ந்சதடுங்கள்.

ஒய சட்டினில் நட்டும் டிக் செய்னவும் .

1 ஆம் , ான் யாக்கித்வதன்

(தனவுபெய்து BVQ_27 இல் பதாடபவும் )

2 இல்க , ான் யாக்கிக்கயில்க
0 பென் வதர்தில் யாக்கிக்க

(தனவுபெய்து BVQ_28 இல் பதாடபவும் )

ான் தகுதிபயில்க

(தனவுசெய்து BVQ_28 இல் சதாடபவும் )

“சென் ஆண்டு யாக்கித்த கட்ெி”
[ஏப்பல்-பந-னில் டடசற் 2014 நக்கடயத் பதர்தடத் தியம்வும் ிடத்துப் ார்க்டகனில்].

BVQ_27 ீங்கள் எந்தக் கட்ெிக்கு யாக்கித்தீர்கள்? தனவுசெய்து ஒய யியப்த் சதரிடயத் பதர்ந்சதடுங்கள்.
ஒய சட்டினில் நட்டும் டிக் செய்னவும் .

1 காங்கிபஸ்

5 ிபாந்தின கட்ெி

+

2 ஜக +

6 நற்கய …………………. (குிப்ிடவும் )

3 இடதுொரி கட்ெிகள் /கம்மிஸ்ட் கட்ெிகள்

0 கூ முடினாது

4 மூன்ாயது அணி
“ாடு ொர்ந்து: பூர்யக
ீ ாடு / நக்கள் இம் / இ அடடனாம் / குடும் பூர்யகம்”
ீ
அடுத்த பகள்யிகள் திிப்யர்கின் இ ின்ணி அல்து ஒய இ குழு/ெபதானத்பதாடு
சதாடர்பு உடடன உங்கள் ாடு ொர்ந்த கயத்துக்கள் ொர்ந்து இயக்கும்.

BVQ_28 தனவுசெய்து ின்யயயயற்றுள் ீங்கள் ங்குயகிக்கும் குழு அல்து குழுக்கட குிப்ிடவும்?
ஒய சட்டினில் நட்டும் டிக் செய்னவும் .

1 இந்து :SC (தாழ்த்தப்ட்ட

யகுப்ிர் /தித்துகள் )

7 முஸ்ீ ம் : நற்யர்கள்

2 இந்து : ST (தாழ்த்தப்ட்ட

மங்குடினிர் )

8 கிிஸ்தயர்கள் : பாது

3 இந்து : OBC (நிகவும் ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிர் )

9 கிிஸ்தயர்கள் : நற்யர்கள்

4 இந்து : வநல்ொதி இந்துக்கள்

10 ெீக்கினர்கள் : பாது

5 முஸ்ீ ம் : ரினா

11 ெீக்கினர்கள் : தித்

6 முஸ்ீ ம் : ென்ி

0

நற்யர்கள் -தனவுபெய்து
குிப்ிடுங்கள்

“யட்டில்
ீ
எத்தட ர்கள் இயக்கிார்கள்”
<TN: குமந்டதகள் vs. நமடனடப யித்தினாெப்டுத்த யனது னன்டுத்தப்டும் - [ள்ி யனது] ெதுப
அடடப்புக்குினில்- உங்கள் ாட்டில் கட்டான கல்யினின் யனடத குிக்கின்து. இந்தினாயில் கட்டான
ஆபம் கல்யி 5 யனதில் சதாடங்குகிது. எபய, 5 பதல் 17 யனது யடப உள்யர்கள் குமந்டதகள்
என்றும், 4 யனதுக்கும் கீ ழ் உள்யர்கள் நமடனர் என்றும் கூப்டுயர்.
உங்கடயும், உங்கள் ிள்டகடயும் பெர்த்து, சாதுயாக உங்கள் யட்டில்
ீ
எத்தட பர்

BVQ_29 யாழ்கிார்கள்?

தனவுபெய்து இங்வக ழுதவும்

………………………………………

ீ
எத்தட சரினயர்கள் யாழ்கிார்கள் (18 யனது அல்து அதற்கு பநற்ட்டயர்கள்) ?
BVQ_29a உங்கள் யட்டில்
தனவுபெய்து இங்வக ழுதவும்

………………………………………

ீ
5 பதல் 17 யனதுக்கு உட்ட்ட குமந்டதகள் எத்தட பர் இயக்கிார்கள் ?
BVQ_30 உங்கள் யட்டில்
தனவுபெய்து இங்வக ழுதவும்

………………………………………

ீ
4 யனதுக்கு உட்ட்ட நமடனர் எத்தட பர் இயக்கிார்கள்?
BVQ_31 உங்கள் யட்டில்
தனவுபெய்து இங்வக ழுதவும்

………………………………………

“திப்ட்ட யயநாம்”

BVQ_32 யரி நற்றும் ி கமிவுகளுக்கு ிகு, உங்கள் சொந்த நாத யயநாத்தின் ெபாெரி எவ்யவு?
(TN: ாடு ொர்ந்த கமிவுகளுக்கு யியப குிப்புகள் இடணக்கப்டாம்.)
தனவுபெய்து இங்வக ழுதவும் ……………………………………… ( மொய்கள் ) ீங்கள் ஒவப யட்டில்
ீ
இமந்தால் (தனவுபெய்து BVQ_34 இல் பதாடபவும் )
“யட்டு
ீ
யயநாம்”
யரிகள் நற்றும் ி கமிவுகளுக்கு பன்பு, உங்கள் யட்டின்
ீ
ஒட்டுசநாத்த யயநாத்தின் ெபாெரி

BVQ_33 எவ்யவு (TN: ாடு ொர்ந்த கமிவுகளுக்கு யியப குிப்புகள் இடணக்கப்டாம்.)
தனவுபெய்து இங்வக ழுதவும்

………………………………………( மொய்கள் )

நக்கட்பதாணக சார்ந்த யிபங்கள்
உங்கது தற்வாணதன சட்டப்பூர்யத் திருநண ிண ன்? (தனவுபசய்து ஒரு யிருப்த் பதரிணயத்

BVQ_34

வதர்ந்பதடுங்கள்)

1 நணநாயர்

5 துணணணன இமந்தயர்

2 உள்ாட்டு கூட்டாண்ணந

6 க்குத் திருநணநாகவய இல்ண

3

துணணனிடநிருந்து ிரிந்து யாழ்யர் (ஆால்
இப்வாதும் சட்டப்பூர்யநாகத் திருநணநாயர்)

4 துணணனிடநிருந்து யியாகபத்து பற்யர்
BVQ_35 உங்கள் தந்ணத ந்த ாட்டில் ிந்தார்?
<TN: “ாடு" ன்து இங்வக நாிங்கண நட்டுவந குிக்கிது, வதசின துணணப் ிபாந்தினங்கள் அல்து
குதிகணக் குிப்தில்ண. தந்ணத ிந்த ாடு இப்வாது பந்ணதன பனரில் இல்ண ன்ால்,
தனவுபசய்து அயர் ிந்த இடம் ங்வக அணநந்துள்வதா அந்த ாட்டின் தற்வாணதன பனணப
ழுதுங்கள்.>
து தந்ணத ிந்த இடம்:...................

BVQ_36 உங்கள் தானார் ந்த ாட்டில் ிந்தார்?
<TN: “ாடு" ன்து இங்வக நாிங்கண நட்டுவந குிக்கிது, வதசின துணணப் ிபாந்தினங்கள் அல்து
குதிகணக் குிப்தில்ண. தானார் ிந்த ாடு இப்வாது பந்ணதன பனரில் இல்ண ன்ால்,
தனவுபசய்து அயர் ிந்த இடம் ங்வக அணநந்துள்வதா அந்த ாட்டின் தற்வாணதன பனணப
ழுதுங்கள்.>
து தானார் ிந்த இடம்:...................
ீங்கள் யசிக்கி இடத்ணத வ்யிதம் யியரிப்ீ ர்கள்... (தனவுபசய்து ஒரு யிருப்த் பதரிணயத்

BVQ_37

வதர்ந்பதடுங்கள்)

1 ஒரு பரின கபம்
2

ஒரு பரின கரின் புகர்ப் குதிகள் அல்து
சுற்றுயட்டாபங்கள்

3 ஒரு சிின கபம் அல்து ஊர்

4 ஒரு ாட்டுப்பு கிபாநம்
5

ாட்டுப்புத்தில் உள்வதார் ண்ணண
அல்து யடு
ீ

