றகள்லித்ோள் முழுலதும் "றலலய" அல்யது "பணி" ன்பது தசாந்ேத் தோறில் உட்பட்ை ல்யா லலக றலலயகலரயும் குமிக்கிமது ன்பலே
ேவுதசய்து அமிந்து தகாள்ளுங்கள்

Q1

a

b

Q2

தபாதுலாக றலலய ன்று நிலனக்கும்றபாது நீங்கள் ந்ே அரவு ற்கிமீர்கள் அல்யது றுக்கிமீர்கள் ன்பலேக் காட்ை எவ்தலாரு
லாக்கித்ேிற்கும் ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்வும். எவ்தலாரு லாிிலும் ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .

றலலய ன்பது சம்பாேிப்பேற்கான எரு லறி - அவ்லரவுோன் .
அலேலிை றலறு துவுில்லய

னக்குப் பணம் றேலலப்பைாலிட்ைாலும்கூை ஊேிரிக்கும் எரு
றலலயிலிருப்பது னக்குப் பிடிக்கும்.

1

பயாக ற்கிறமன்

2

ற்கிறமன்

3

ற்கவுில்லய றுக்கவுில்லய

4

றுக்கிறமன்

5

பயாக றுக்கிறமன்

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

கீழ்க்காணும் எவ்தலான்றுக்கும் , அது எரு றலலயில் அல்யது பணிில் இருப்பது முக்கிம் ன நீங்கள் ேனிப்பட்ை லிேத்ேில் உணர்கிமீர்கள்
ன்பலேக் காட்ை ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்வும் . எவ்தலாரு லாிிலும் ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள்
இது வ்லரவு முக்கிானது ….

a

றலலய அல்யது பணிப் பாதுகாப்பு

b

அேிக லருலாய்

1

ிக முக்கிம்

c

றம்பாட்டுக்கான நல்ய லாய்ப்புகள்

2

முக்கிம்

d

எரு சுலாசிான றலலய அல்யது பணி

3

முக்கிானதுில்லய சாோணானதுில்லய

e

எருலல சுேந்ேிாக றலலய தசய் அனுேிக்கும் எரு றலலய
அல்யது பணி

4

முக்கிானது இல்லய

f

எருலர் ற்மலர்களுக்கு உேவுலேற்கு அனுேிக்கும் எரு றலலய
அல்யது பணி

5

முக்கிானறேில்லய

g

சமூகத்ேிற்குப் பன்படும் எரு றலலய அல்யது பணி

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

h

ேங்களுலை றநத்லே அல்யது றலலய நாட்கலரத் ேீர்ானிக்க
எருலல அனுேிக்கும் எரு றலலய அல்யது பணி

i

ற்மலர்களுைன் ேனிப்பட்ை தோைர்பு தகாள்ரச்தசய்யும் எரு
றலலய அல்யது பணி

Q3

உங்களுலை குடும்ப லாழ்க்லகின் நயனுக்காக, எரு றலலய அல்யது பணி லாய்ப்புகலர ப்றபாோலது லிட்டுக் தகாடுத்ேிருக்கிமீர்கரா
அல்யது லிட்டுக் தகாடுப்பீர்கரா? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் . குமிப்பு: “குடும்பம்” ன்பலே எரு பந்துபட்ை கருத்ேில்
புாிந்துதகாள்ர றலண்டும்.

1

ஆம், நான் அப்படிச் தசய்ேிருக்கிறமன். அலே ீண்டும் நான் தசய்
லாய்ப்புண்டு.

4

இல்லய, நான் அப்படிச் தசய்லில்லய. அலே ீண்டும் தசய்வும்
லாய்ப்பில்லய

2

ஆம், நான் அப்படிச் தசய்ேிருக்கிறமன். ஆனால், அலே ீண்டும்
நான் தசய் லாய்ப்பில்லய.

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

3

இல்லய, நான் அப்படிச் தசய்லில்லய. ஆனால், அலே தசய்
லாய்ப்புண்டு.

உங்களுலை குடும்ப லாழ்க்லகின் நயனுக்காக, உங்களுக்குத் ேிருப்ேிரிக்காே எரு றலலய அல்யது பணிில் தோைர்ந்து

Q4

இருந்ேிருக்கிமீர்கரா அல்யது தோைர்ந்து நீடிப்பீர்கரா ? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் . குமிப்பு: “குடும்பம்” ன்பலே எரு
பந்துபட்ை கருத்ேில் புாிந்துதகாள்ர றலண்டும்.

1
2
3
Q5
1
2

ஆம், நான் அப்படிச் தசய்ேிருக்கிறமன். அலே ீண்டும் நான் தசய்
லாய்ப்புண்டு.
ஆம், நான் அப்படிச் தசய்ேிருக்கிறமன். ஆனால், அலே ீண்டும்
நான் தசய் லாய்ப்பில்லய.

4
8

இல்லய, நான் அப்படிச் தசய்லில்லய. அலே ீண்டும் தசய்வும்
லாய்ப்பில்லய
றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

இல்லய, நான் அப்படிச் தசய்லில்லய. ஆனால், அலே தசய்
லாய்ப்புண்டு.
கைந்ே ந்து ஆண்டுகரில், றலலய சம்பந்ோக நீங்கள் எதுக்கப்பட்டிருக்கிமீர்கரா , உோணாக, எரு றலலயக்கு அல்யது பணிக்கு
லிண்ணப்பிக்கும்றபாது , அல்யது சம்பர உர்வு அல்யது பணி உர்வுக்காகக் கருேப்படும்றபாது . ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக்
தசய்யுங்கள் .
றலலய தசய்லில்லய அல்யது றலலய றேைலில்லய (ேவுதசய்து
ஆம் (ேவுதசய்து றகள்லி 6-க்குப் பேியரிக்கவும்)
0
றநடிாக றகள்லி 7-க்கும் தசல்யவும்)
இல்லய (ேவுதசய்து றநடிாக றகள்லி 7-க்குச் தசல்யவும்)

Q6

உங்களுலை கருத்ேின்படி , பாகுபாட்டுக்கு முக்கிான காணம் ன்ன? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .

11

ன்னுலை லது

16

ன்னுலை ஊணம் / ன அல்யது உைல் நயக்குலம

12

ன்னுலை இனம், இனக்குழும்

17

ன்னுலை குடும்பப் தபாறுப்புகள்

13

ன்னுலை றேசிம்

18

ன்னுலை அசில் நம்பிக்லககள்

14

ன்னுலை பாலினம்

19

பிம காணம்

15

ன்னுலை சம்

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

கைந்ே ந்து ஆண்டுகரில், உங்களுலை றலலய அல்யது பணிில் உங்களுலை றயேிகாாிகரால் அல்யது சக பணிாரர்கரால்
ப்றபாோலது துன்புறுத்ேப்பட்டிருக்கிமீர்கரா , உோணாக, ோலது அைாலடித்ேனத்லே - உைல்ாீேிாகறலா அல்யது உரலில்

Q7

ாீேிாகறலா இறிலாக நைத்ேப்பட்டிருக்கிமீர்கரா ? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் . (குமிப்பு: றலலய தசய்யும் இைத்ேில்
துன்புறுத்துேல் ன்பேில் துன்புறுத்ேப்பட்ைலல அச்சுறுத்தும் அல்யது தோந்ேலரிக்கும் பய லலகான குற்ம நைலடிக்லககளும் அைங்கும்.
பாலில் துன்புறுத்ேலய ட்டும் குமிப்பேில்லய .)

1

ஆம்

2

இல்லய

Q8

a

b

Q9

0

தபாருந்ோது (னக்கு றலலயறா அல்யது பணிறா இல்லய /
றயேிகாாி / சக பணிாரர் இல்லய)

கீழ்க்காணும் லாக்கிங்கலர ந்ே அரவு ற்கிமீர்கள் அல்யது றுக்கிமீர்கள்? எவ்தலாரு லாிிலும் ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக்
தசய்யுங்கள்
தோறியாரர்கரின் நயன்கலரயும் உாிலகலரயும் பாதுகாக்க
தோறியாரர்களுக்கு எரு பயான தோறிற்சங்கங்கள் றேலல.

இந்ேிப் தபாருராோத்ேிற்கு பயான தோறிற்சங்கங்கள்
இருப்பது றாசானது .

1

பயாக ற்கிறமன்

2

ற்கிறமன்

3

ற்கவுில்லய றுக்கவுில்லய

4

றுக்கிறமன்

5

பயாக றுக்கிறமன்

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

ேற்றபாலே உங்கள் றலலய சூறலயப் பற்மி எருறலலர நீங்கள் முடிதலடுக்க முடிந்ோல் கீழ்க்காண்பனலற்றுள் நீங்கள் லேத்
றேர்ந்தேடுப்பீர்கள் ? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் (லிரக்கக் குமிப்பு: முழு றந / பகுேி றந றலலயலப் தபம நாங்கள்

முற்சி தசய்கிறமாம் . "முழு றந", "பகுேி றந", "லிைக் குலமவு" ன்ம லாய்தாறி லார்த்லேகள் ிக முக்கிானலல ) றேலலப்பட்ைால் ,
அலைப்புக்குமிக்குள் உள்ர ண்கள் நாட்டிற்றகற்ப ாறுபையாம் .>

1

எரு முழு றந றலலய அல்யது பணி [லாத்துக்கு 30 ணி றநம்
அல்யது அேற்குக் கூடுேயான றநம்]

4

ஊேிரிக்காே றலலய அல்யது பணி தும் இல்லய

2

எரு பகுேி றந றலலய அல்யது பணி [லாத்துக்கு 10 - 29 ணி
றநம்]

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

3

லாத்துக்கு [10] ணி றநத்துக்கும் குலமலான றநற உள்ர
றலலய அல்யது பணி

ஊேிம் தபறும் றலலயில் ேற்றபாது இருக்கிமீர்கரா ? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் (லிரக்கக் குமிப்பு: “ேற்றபாது

Q10

1

றலலய தசய்லது” ன்பது சு தோறிலில் ஈடுபடுலலேயும் தோறியாரர்கலரயும் குமிப்பிடுகிமது . (லிடுப்பில் உள்ர தோறியாரர்களும் இேில்
அைங்குலர்)
ஆம் (ேவுதசய்து றகள்லி 11-க்குப் பேியரிக்கவும்)

2

இல்லய (ேவுதசய்து றகள்லி 32-க்குச் தசல்யவும்)

ேற்றபாது நீங்கள் ஊேிம் தபறும் றலலயில் இருந்ோல் (அல்யது எரு றலலய உமலில் இருக்கிமீர்கள் , ஆனால் லிடுப்பில் இருந்ோல் ):
ேவுதசய்து 11 - 31 றகள்லிகளுக்குப் பேியரிக்கவும் .
நீங்கள் றலலய தசய்யும் காய அரலலயும் நீங்கள் உங்களுலை பிோன றலலய அல்யது பணிிலிருந்து சம்பாேிக்கும் பணத்லேயும் ோலது

Q11

தோைர்ந்து தசய்யும் கூடுேல் பணி றநத்லேயும்கூை சிந்ேித்துப் பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்ே மூன்று லாய்ப்புகள் ட்டுற இருந்ோல் , அலற்றுள்
லே நீங்கள் றேர்ந்தேடுப்பீர்கள் ? (ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் )

1

நீண்ை றநம் றலலயதசய்து அேிகப் பணம் சம்பாேிப்பது

3

குலமந்ே றநம் றலலய தசய்து குலமந்ே அரவு பணம் சம்பாேிப்பது

2

அறே அரவு றநம் றலலய தசய்து அறே அரவு சம்பாேிப்பது

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

Q12

உங்களுலை (பிோன) றலலய அல்யது பணிலப் பற்மி இந்ே எவ்தலாரு லாக்கித்ேிற்கும் , நீங்கள் ந்ே அரவு ற்கிமீர்கள் அல்யது
றுக்கிமீர்கள் ன்பலேக் காட்டுலேற்கு ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் கடிக் தசய்வும். ேவுதசய்து எவ்தலாரு லாிிலும் எரு கட்ைத்ேில்
ட்டும் டிக் தசய்வும் <லிரக்கக் குமிப்பு: எருலருக்கு பய றலலயகள் அல்யது பணிகள் இருந்ோல் அலருலை பிோன றலலய அல்யது
பணிலற இந்ேக் றகள்லி குமிக்கிமது .>

a

ன்னுலை றலலய அல்யது பணி பாதுகாப்பானது

b

ன்னுலை லருலாய் அேிகம்

1

பயாக ற்கிறமன்

c

முன்றனறுலேற்கான லாய்ப்புகள் னக்கு அேிகம்

2

ற்கிறமன்

d

ன்னுலை றலலய அல்யது பணி சுலாசிானது

3

ற்கவுில்லய றுக்கவுில்லய

e

நான் ாலயும் சார்ந்ேிருக்கால் றலலய தசய்யாம்.

4

றுக்கிறமன்

f

ன்னுலை றலலயில் அல்யது பணிில் நான் ற்மலர்களுக்கு
உேல முடியும்

5

பயாக றுக்கிறமன்

g

ன்னுலை றலலய அல்யது பணி சமூகத்ேிற்குப்
பன்பைக்கூடிது

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

h

ன்னுலை றலலயில் அல்யது பணிில் நான் ற்மலர்களுைன்
ேனிப்பட்ை லிேத்ேில் தோைர்பு தகாள்ர முடிகிமது

Q13

a

b

Q14

a

b

இப்றபாது, உங்களுலை றலலயச் சூறல்கள் பற்மி இன்னும் சிய றகள்லிகள். உங்களுலை றலலயக்கு ந்ேரவுக்கு இது தபாருந்துகிமது
ன்பலேக் காட்ை எவ்தலான்றுக்கும் ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்வும் . எவ்தலாரு லாிிலும் ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே
ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள்

கடுலான உைல் உலறப்பிலன ந்ேரவுக்கு தசய்
றலண்டிதுள்ரது?

உங்களுலை றலலய னஅழுத்ேம் ேக்கூடிோக ந்ேரவுக்கு
நீங்கள் நிலனக்கிமீர்கள்?

1

ப்றபாதும்

2

அடிக்கடி

3

சிய றநங்கரில்

4

ிக அாிோக

5

எருறபாதும் இல்லய

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

எவ்தலாரு லாிிலும் ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள்
உங்களுலை லறக்கான றலலய றநத்ேின்றபாது வீட்டில்
வ்லரவு றநம் றலலய தசய்கிமீர்கள்?

உங்களுலை றலலய அல்யது பணி லா இறுேிில் வ்லரவு
றநம் ஈடுபைச் தசய்கிமது?

1

ப்றபாதும்

2

அடிக்கடி

3

சிய றநங்கரில்

4

ிக அாிோக

5

எருறபாதும் இல்லய

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

Q15

கீழ்க்காண்பனலற்றுள் ந்ே லாக்கிம் உங்களுலை றலலய றநம் ப்படி முடிவு தசய்ப்படுகிமது ன்று சிமப்பாக லிலாிக்கிமது ? (றலலய
றநம் ன்று தசால்லும்றபாது , றலலயலத் தோைங்கி முடிக்கும் றநத்லே நாம் குமிப்பிடுகிறமாம் . எரு லாத்ேிறயா அல்யது ாேத்ேிறயா
நீங்கள் றலலய தசய்யும் தாத்ே றநத்லேக் குமிப்பிைலில்லய .) எரு கட்ைத்ேில் ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .

1

2

Q16

1

2

Q17

றலலயலத் தோைங்கும் ற்றும் முடிக்கும் றநம் முேயாரிால்
முடிதலடுக்கப்படுகிமது. நாறன அலே சுாக ாற்ம இயாது

3

நான் ப்றபாது தோைங்குலது ப்றபாது முடிப்பது ன்பலே முற்மிலும்
நாறன சுாக முடிதலடுக்கயாம்.

குமிப்பிட்ை லம்புக்குள், நான் ப்றபாது றலலயலத் தோைங்க
றலண்டும் ப்றபாது முடிக்க றலண்டும் ன நான் முடிதலடுக்கயாம்.
கீழ்க்காண்பனலற்றுள் ந்ே லாக்கிம் உங்களுலை பிோன றலலய அல்யது பணிில் உங்களுலை லறக்கான றலலயல சிமப்பாக
லிலாிக்கிமது ? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .
னக்குச் சீான பணித்ேிட்ைம் அல்யது பணி றநம் உண்டு (பகல்,
ாலய, அல்யது இவு)

3

னக்கு சீான இலைதலரிில் ாறும் எரு பணித்ேிட்ைம் அல்யது
பணி றநம் உண்டு (உோணாக, பகலிலிருந்து ாலய, அல்யது
இவுக்கு ாறுலது)

8

எரு பணித்ேிட்ைம் னக்கு உள்ரது. ஆனால், அன்மாை றலலய றநம்
முேயாரிினால் குலமலான முன்னமிலிப்புைன்
முடிதலடுக்கப்படுகிமது.

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

கீழ்க்காண்பனலற்றுள் ந்ே லாக்கிம் உங்களுலை அன்மாை றலலய ப்படி எருங்கிலணக்கப்படுகிமது ன்று சிமப்பாக லிலாிக்கிமது ?
ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .

1

ன்னுலை அன்மாை றலலய ப்படி எருங்கிலணக்கப்பை
றலண்டும் ன்பலே நாறன முடிதலடுக்கயாம்

3

ன்னுலை அன்மாை றலலய ப்படி எருங்கிலணக்கப்பை றலண்டும்
ன்பலே முடிதலடுக்க னக்கு உாிலில்லய

2

குமிப்பிட்ை லம்புக்குள், நான் ப்படி ன் அன்மாை றலலயல
எருங்கிலணப்பது ன நான் முடிதலடுக்கயாம்.

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

Q18

உங்களுலை ேனிப்பட்ை அல்யது குடும்ப றலலயகலரச் தசய்லேற்காக றலலய றநத்ேின்றபாது எரு ணி அல்யது இண்டு ணிறநம் சிறு
இலைதலரி டுப்பது உங்களுக்கு ந்ே அரவுக்குக் கடினாக இருக்கும்? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .

1

கஷ்ைற இல்லய

4

ிகக் கடினம்

2

அேிகக் கஷ்ைில்லய

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

3

ஏரவு கடினம்

Q19

எவ்தலாரு லாிிலும் ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள்

உங்களுலை றலலய அல்யது பணிின் றேலலகள் உங்களுலை

a

b

குடும்ப லாழ்க்லகில் அடிக்கடி குறுக்கிடுகிமது ன்பலே
ந்ேரவுக்கு உணர்ந்ேிருக்கிமீர்கள்?

உங்களுலை குடும்ப லாழ்க்லக உங்களுலை றலலய அல்யது
பணி றநத்ேில் குறுக்கிடுகிமது ன்பலே ந்ேரவுக்கு
உணர்ந்ேிருக்கிமீர்கள்?

Q20

1

ப்றபாதும்

2

அடிக்கடி

3

சிய றநங்கரில்

4

ிக அாிோக

5

எருறபாதும் இல்லய

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

உங்களுலை ேற்றபாலே றலலயில் அல்யது பணிில் உங்களுலை கைந்ே காய றலலய அனுபலம் ற்றும் / அல்யது றலலய அல்யது
பணித்ேிமன்கலர ந்ே அரவு பன்படுத்ே முடியும்? (ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் )

1

மக்குலம லாய்ப்பில்லய

4

மக்குலம ல்யாம்

2

சிமிேரவு

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

3

அேிகம்

Q21

கைந்ே 12 ாேங்கரில், உங்களுலை றலலய அல்யது பணித் ேிமன்கலர றம்படுத்ே ோலது பிற்சில றலலய தசய்யும் இைத்ேிறயா
அல்யது றலறு இைங்கரிறயா டுத்ேிருக்கிமீர்கரா ? (ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் )

1

ஆம்

2

இல்லய

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

Q22

எவ்தலாரு லாிிலும் ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள்

1

ிக நன்று

2

ஏரவு நல்யது

3

நல்யதும் இல்லய றாசானதும் இல்லய

4

ஏரவு றாசானது

5

ிகவும் றாசம்

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

தபாதுலாக, நீங்கள் றலலய தசய்யும் இைத்ேில் நிர்லாகத்துக்கும்

a

தோறியாரர்களுக்கும் இலைில் உள்ர உமலல நீங்கள் ப்படி
லிலாிப்பீர்கள்?

b

தபாதுலாக, நீங்கள் றலலய தசய்யும் இைத்ேில்
தோறியாரர்களுக்கிலைில் / சகாக்கரிலைற உள்ர உமலல
நீங்கள் ப்படி லிலாிப்பீர்கள்?

உங்களுலை (பிோன) றலலய அல்யது பணிில் ந்ே அரவு ேிருப்ேிாக இருக்கிமீர்கள் ? (ேவுதசய்து எரு கட்ைத்ேில் ட்டும் டிக்

Q23

தசய்வும்) <லிரக்கக் குமிப்பு: எருலருக்கு பய றலலயகள் அல்யது பணிகள் இருந்ோல் அலருலை பிோன றலலய அல்யது பணிலற
இந்ேக் றகள்லி குமிக்கிமது .>

1

முழுலான ேிருப்ேி

5

ஏரவு அேிருப்ேி

2

அேிக ேிருப்ேி

6

அேிக அேிருப்ேி

3

ஏரவு ேிருப்ேி

7

முழுலான அேிருப்ேி

4

ேிருப்ேியும் இல்லய அேிருப்ேியும் இல்லய

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

Q24

a

b

கீழ்க்காணும் லாக்கிங்கள் எவ்தலான்லமயும் ந்ே அரவு ற்கிமீர்கள் அல்யது றுக்கிமீர்கள் ? எவ்தலாரு லாிிலும் ேவுதசய்து எரு
கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .

நான் றலலய தசய்யும் நிறுலனம் அல்யது தோறிற்சாலய தலற்மி

1

பயாக ற்கிறமன்

தபம உேவுலேற்காக நான் ந்ே அரவு கடினாக உலறக்க
றலண்டுறா அலேலிைக் கடினாக உலறக்கத் ோாக
இருக்கிறமன் .

2

ற்கிறமன்

3

ற்கவுில்லய றுக்கவுில்லய

4

றுக்கிறமன்

5

பயாக றுக்கிறமன்

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

ன்னுலை தோறற்சாலய அல்யது நிறுலனத்துக்காக றலலய
தசய்லேில் னக்குப் தபருல.

இந்ே நிறுலனத்ேில் தோைர்ந்து இருப்பேற்காக ஏரவு அேிக

c

Q25

a

b

ஊேிம் ேரும் ற்தமாரு றலலய அல்யது பணி லாய்ப்லப நான்
றுத்து லிடுறலன்.

நீங்கள் ந்ே தோறிற்சாலயில் அல்யது நிறுலனத்ேில் றலலய தசய்ோலும் நீங்கள் தசய்யும் றலலயின் லலகல நீங்கள் நிலனத்துப்
பாருங்கள். கீழ்க்காணும் லாக்கிங்கள் எவ்தலான்லமயும் ந்ே அரவு ற்கிமீர்கள் அல்யது றுக்கிமீர்கள் ? எவ்தலாரு லாிிலும் ேவுதசய்து
எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .
லாய்ப்பரிக்கப்பட்ைால் , ேற்றபாலே ன்னுலை றலலயின்
முலமல லித்ேிாசான லலகாக ாற்றுறலன்.

நான் தசய்யும் றலலயின் முலமலப் பற்மி நான்
தபருலலைகிறமன் .

1

பயாக ற்கிறமன்

2

ற்கிறமன்

3

ற்கவுில்லய றுக்கவுில்லய

4

றுக்கிறமன்

5

பயாக றுக்கிறமன்

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

Q26

குலமந்ே பட்சம் உங்களுலை ேற்றபாலே றலலயலப் றபான்ம எரு றலலயல அல்யது பணில நீங்கள் றேடுலது ந்ே அரவு கடினாக
அல்யது சுயாக இருக்கும் ன்று நிலனக்கிமீர்கள் ? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .

1

ிகவும் சுயபம்

4

ஏரவு கடினம்

2

ஏரவு சுயபம்

5

ிகக் கடினம்

3

சுயானதும் இல்லய கடினானதும் இல்லய

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

Q27

எட்டுதாத்ோக , அடுத்ே 12 ாேங்களுக்குள் ற்தமாரு தோறிற்சாலயில் அல்யது நிறுலத்ேில் எரு றலலயல அல்யது பணில நீங்கள்
றேடுலேற்கான லாய்ப்பு ந்ே அரவு உள்ரது? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .

1

அேிக லாய்ப்புள்ரது

4

லாய்ப்பு இல்யறல இல்லய

2

லாய்ப்பு உள்ரது

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

3

லாய்ப்பில்லய

Q28

உங்களுலை றலலயல அல்யது பணில இறக்கும் லாய்ப்பு இருக்குானால் , ந்ே அரவு அதுபற்மிக் கலலயப்படுகிமீர்கள் ? ேவுதசய்து
எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .

1

நான் ிக அேிகாகக் கலலயப் படுகிறமன்.

3

நான் சிமிேரவு கலலயப்படுகிறமன்.

2

நான் எரவு அேிகாகக் கலலயப் படுகிறமன்.

4

நான் கலலயப்பைறலில்லய

Q29

கீழ்க்காணும் லாக்கிங்கலர ந்ே அரவு ற்கிமீர்கள் அல்யது றுக்கிமீர்கள்? எவ்தலாரு லாிிலும் ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக்
தசய்யுங்கள் .
றலலயின்லலத் ேலிர்க்க, புேி ேிமன்கள் றேலலப்படும் எரு

a

றலலயல அல்யது பணில நான் ற்றுக் தகாள்ரத் ோாக
இருப்றபன்

1

பயாக ற்கிறமன்

b

றலலயின்லலத் ேலிர்க்க, குலமந்ே சம்பரமுள்ர
றலலயலயும் நான் ற்றுக்தகாள்ரத் ோாக இருப்றபன்.

2

ற்கிறமன்

c

றலலயின்லலத் ேலிர்க்க, ேற்காலிகான றலலயலயும்
நான் ற்றுக்தகாள்ரத் ோாக இருப்றபன்.

3

ற்கவுில்லய றுக்கவுில்லய

d

றலலயின்லலத் ேலிர்க்க, அேிக தூம் பணம் தசய்து
றலலய தசய்வும் ோாக இருப்றபன்.

4

றுக்கிறமன்

e

றலலயின்லலத் ேலிர்க்க, இந்ேிாலிற்குள் றலறு
இைங்களுக்கு இைம்தபத் ோாக இருப்றபன்.

5

பயாக றுக்கிறமன்

f

றலலயின்லலத் ேலிர்க்க, றலறு நாட்டுக்கு இைம்தபத்
ோாக இருப்றபன்.

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

Q30
1
2

Q31

கைந்ே 12 ாேங்கரில், உங்களுலை பிோன றலலய அல்யது பணிறாடு கூடுேயாக ஊேித்ேிற்காக றலறு ந்ே றலலயலாலது
தசய்ேிருக்கிமீர்கரா ? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .
ஆம், அந்ே காயம் முழுலதும் (ேவுதசய்து றகள்லி 31-க்குப்
பேியரியுங்கள்)
ஆம், அந்ே காயத்ேில் தபரும்பாயான றநத்ேில் (ேவுதசய்து
றகள்லி 31-க்குப் பேியரியுங்கள்)

3
4

ஆம், அந்ே காயத்ேில் சிமிேரவு றநத்ேில் (ேவுதசய்து றகள்லி 31க்குப் பேியரியுங்கள்)
இல்லய (ேவுதசய்து Q44-க்கு அடுத்து தகாடுக்கப்பட்டுள்ர O2-க்குச்
தசல்யவும்)

12 ாேங்கரிலும் தாத்ோக, உங்களுலை பிோன றலலய அல்யது பணிறாடு எப்பிடும்றபாது உங்களுலை கூடுேல் றலலய(கள்)
அல்யது பணி(கள்) மூயம் தாத்ோக வ்லரவு சம்பாேித்ேீர்கள் ? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .
ன்னுலை கூடுேல் றலலய(கள்) அல்யது பணி(கள்) மூயம் நான் சம்பாேித்ேது …

1

பிோன றலலய அல்யது பணிிலிருந்து தபறுலலேலிை ிகக்
குலமலாக

4

பிோன றலலய அல்யது பணிிலிருந்து தபறுலலேலிை அேிகாக

2

பிோன றலலய அல்யது பணிிலிருந்து தபறுலலேலிைக்
குலமலாக

5

பிோன றலலய அல்யது பணிிலிருந்து தபறுலலேலிை ிக அேிகாக

3

பிோன றலலய அல்யது பணிிலிருந்து தபறுலேற்கு மக்குலம
சாக

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

ஊேிம் தபறும் றலலயில் இருப்பலர்களுக்கான றகள்லித்ோள் நிலமலலைந்ேது .
32 முேல் 44-லல உள்ர றகள்லிகலர ேவுதசய்து லிட்டு லிட்டு, O2-க்குச் தசல்யவும்.
ேற்றபாது நீங்கள் ஊேிம் தபறும் றலலயில் இல்யாலிட்ைால் ேவுதசய்து 32 - 44 றகள்லிகளுக்குத் ேவுதசய்து பேியரிக்கவும் (Q10-க்கு
நீங்கள் "இல்லய" னப் பேியரித்ேலர்கள் )

Q32
1
Q33a

எரு ஆண்டு அல்யது அேற்கும் கூடுேயாக ஊேிம் தபறும் றலலயில் அல்யது பணிில் இருந்ேிருக்கிமீர்கரா ? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே
ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .
ஆம் (ேவுதசய்து றகள்லி 33-க்குப் பேியரிக்கவும்)

2

இல்லய (ேவுதசய்து றகள்லி 36-க்குச் தசல்யவும்)

உங்களுலை ஊேிம் தபறும் றலலய அல்யது பணி ப்றபாது முடிந்ேது?
__________-ல் (ஆண்டு)

Q33b

ேவுதசய்து ாேத்லேயும் குமிப்பிைவும் .
__________-ல் (ாேம்)

Q34

உங்களுலை கலைசி றலலயில் அல்யது பணிில் ந்ே அரவு ேிருப்ேிாக இருந்ேீர்கள் ? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .

1

முழுலான ேிருப்ேி

5

ஏரவு அேிருப்ேி

2

அேிக ேிருப்ேி

6

அேிக அேிருப்ேி

3

ஏரவு ேிருப்ேி

7

முழுலான அேிருப்ேி

4

ேிருப்ேியும் இல்லய அேிருப்ேியும் இல்லய

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

Q35

உங்களுலை றலலய அல்யது பணி நிலமலலைந்ேேற்கான பிோன காணம் ன்ன? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .

1

நான் ஏய்வு லலே அலைந்றேன்

6

நான் றலலயிலிருந்து லியக்கப்பட்றைன்

2

ன்னுலை லிருப்பத்ேின்படி, நான் சீக்கிாகறல பணிஏய்வு
தபற்றமன்

7

ன்னுலை பணிக்காயம் / எப்பந்ேக் காயம் முடிலலைந்ேது

3

ன்னுலை லிருப்பத்ேிற்கு ாமாக, நான் சீக்கிாகறல பணிஏய்வு
தபற்றமன்

8

குடும்பப் தபாறுப்புகள்

4

நான் (நிந்ோக) ஊணலைந்றேன்

9

னக்குத் ேிருணானது

5

நான் றலலய தசய்ே இைம் மூைப்பட்ைது

Q36
1
Q37

இப்றபாறோ அல்யது ேிர்காயத்ேிறயா எரு ஊேிம் ேரும் றலலயல அல்யது பணிலச் தசய் உங்களுக்கு லிருப்பா? ேவுதசய்து எரு
கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .
ஆம் (ேவுதசய்து றகள்லி 37-க்குப் பேியரிக்கவும்)

2

இல்லய (ேவுதசய்து றகள்லி 43-க்குச் தசல்யவும்)

எரு றலலயல அல்யது பணில உங்கரால் றேை றலண்டிேற்கு ந்ே அரவு லாய்ப்பு உள்ரது ன நிலனக்கிமீர்கள் ? ேவுதசய்து எரு
கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .

1

அேிக லாய்ப்புள்ரது

4

லாய்ப்பு இல்யறல இல்லய

2

லாய்ப்பு உள்ரது

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

3

லாய்ப்பில்லய

Q38

எரு றலலயல அல்யது பணிலத் றேடிக் கண்ைமி முடிால் றபாக லாய்ப்பு இருக்குானால் , ந்ே அரவு அதுபற்மிக்
கலலயப்படுகிமீர்கள் ? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .

1

நான் ிக அேிகாகக் கலலயப் படுகிறமன்.

3

நான் சிமிேரவு கலலயப்படுகிறமன்.

2

நான் எரவு அேிகாகக் கலலயப் படுகிறமன்.

4

நான் கலலயப்பைறலில்லய

Q39
a

கீழ்க்காணும் லாக்கிங்கலர ந்ே அரவு ற்கிமீர்கள் அல்யது றுக்கிமீர்கள்? எவ்தலாரு லாிிலும் ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக்
தசய்யுங்கள்
எரு றலலயல அல்யது பணிலப் தபம புேி ேிமன்கள்
றேலலப்படும் எரு றலலயல அல்யது பணில ற்க நான்

1

பயாக ற்கிறமன்

2

ற்கிறமன்

ோாக இருப்றபன்.

b

எரு றலலயல அல்யது பணிலப் தபம குலமந்ே சம்பரமுள்ர
றலலயலயும் நான் ற்றுக்தகாள்ரத் ோாக இருப்றபன்.

c

எரு றலலயல அல்யது பணிலப் தபம ேற்காலிகான
றலலயலயும் நான் ற்றுக்தகாள்ரத் ோாக இருப்றபன்.

3

ற்கவுில்லய றுக்கவுில்லய

d

எரு றலலயல அல்யது பணிலப் தபம றலலயக்குச் தசல்ய
நீண்ை தூம் பணம் தசல்யவும் நான் ோாக இருப்றபன்.

4

றுக்கிறமன்

e

எரு றலலயல அல்யது பணிலப் தபம இந்ேிாலிற்குள் றலறு
இைங்களுக்கு இைம்தபத் ோாக இருப்றபன்.

5

பயாக றுக்கிறமன்

f

எரு றலலயல அல்யது பணிலப் தபம றலறு நாட்டுக்கு
இைம்தபத் ோாக இருப்றபன்.

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

Q40

கைந்ே 12 ாேங்கலரப் பற்மிச் சிந்ேிக்கும்றபாது , எரு றலலயல அல்யது பணிலத் றேடிக் கண்டுபிடிப்பேற்காக கீழ்க்காண்பனலற்றுள்
லோலது தசய்ேிருக்கிமீர்கரா ? எவ்தலாரு லாிிலும் ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள்

a

தபாது றலலயலாய்ப்பு முகலிைம் பேிவு தசய்ப்பட்ைோ?

b

ேனிார் றலலயலாய்ப்பு முகலிைம் பேிவு தசய்ப்பட்ைோ?

c

றலலய அல்யது பணிக்கான லிரம்பங்களுக்குப்
பேியரித்ேிருக்கிமீர்கரா?

1

இல்லய

2

ஆம், எாிரு முலம

3

ஆம், இரு முலமகளுக்கு றல்

எரு றலலய அல்யது பணிக்காக உங்களுக்கு நீங்கறர லிரம்பம்

d

தசய்ேிருக்கிமீர்கரா? உோாக, இலணத்ேில் அல்யது
தசய்ேித்ோரில்?

e

றநடிாக பணிர்த்துபலர்கரிைம் லிண்ணப்பிக்கப் பட்ைோ?

f

றலலய அல்யது பணிலத் றேை உேவும்படி உமலினர்கள்,
நண்பர்கள் அல்யது சகாக்கரிைம் றகட்டிருக்கிமீர்கரா?

Q41

கைந்ே 12 ாேங்கரில், உங்களுலை றலலய அல்யது பணித் ேிமன்கலர றம்படுத்ே ோலது பிற்சில டுத்ேிருக்கிமீர்கரா ? ேவுதசய்து
எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .

1

ஆம்

2

இல்லய

Q42
1
Q43

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

ேற்றபாது நீங்கள் எரு றலலயல அல்யது பணிலத் றேடுகிமீர்கரா ? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .
ஆம்

2

இல்லய

தபாருராோ ஆேவுக்கான உங்களுலை பிோன ஆோம் ன்ன? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் (குமிப்பு:

"தபாருராோ ஆோம்” ன்பது தலறும் நிேி ஆேவு ட்டும் அல்ய. உணவு, உலை, ேங்குிைம் றபான்மலலயும் இேில் அைங்கும்.)

1

ேற்றபாலே லாழ்க்லகத் துலணலர் / துலணலி

6

அவ்லப்றபாலே றலலய

2

பிம குடும்ப உறுப்பினர்கள்

7

ாணலர் கைன்கள் / உேலித் தோலககள்

3

ஏய்வூேிம் (ேனிார் / அசு)

8

றசிப்புகள்

4

றலலயின்லக்கான சலுலககள்

9

முேலீடுகள் அல்யது லாைலக லருலாய்

5

சமூக உேலி / நயலாழ்வு உேலி

95

பிம

Q44

இந்ேப் பிோன தபாருராோ உேலில இறக்கும் லாய்ப்பு இருக்குானால் , ந்ே அரவு அதுபற்மிக் கலலயப்படுகிமீர்கள் ? ேவுதசய்து எரு
கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .

1

நான் ிக அேிகாகக் கலலயப் படுகிறமன்.

3

நான் சிமிேரவு கலலயப்படுகிறமன்.

2

நான் எரவு அேிகாகக் கலலயப் படுகிறமன்.

4

நான் கலலயப்பைறலில்லய

லிருப்பத்ேிற்குாிது
ஊேிம் தபறும் றலலயில் ேற்றபாது இருப்பலர்கரிைம் O1 றகட்கப்பைக்கூைாது .

O1
1
O2

கைந்ே ந்து ஆண்டுகரில், சம்பரத்ேிற்காக ப்றபாோலது றலலய தசய்ேிருக்கிமீர்கரா ? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .
ஆம் (ேவுதசய்து றகள்லி 02-க்குப் பேியரிக்கவும்)

2

இல்லய (ேவுதசய்து றகள்லி 03-க்குச் தசல்யவும்)

கைந்ே ந்து ஆண்டுகரில், உங்களுலை தோறில் லாழ்க்லகில் கீழ்க்காணும் ந்ே எரு ாற்மத்லோலது அனுபலித்ேிருக்கிமீர்கரா ?
எவ்தலாரு லாிிலும் ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள்

a

மூன்று ாேங்களுக்கு றற்பட்ை காயத்ேிற்கு நான்
றலலயில்யால் இருந்றேன்.

1

இல்லய

b

ன்னுலை பணிர்த்துபலல ாற்மிறனன்

2

சாி, எருமுலம

c

ன்னுலை தோறலய நான் ாற்மிறனன்

3

சாி, இருமுலம

d

ன்னுலை தசாந்ேத் தோறிலயத் தோைங்கிறனன்/ சு தோறில்
தசய்பலாறனன்

4

ஆம், மூன்று முலம

5

ஆம், மூன்று முலமகளுக்கு றல்

e

நான் எரு கூடுேல் றலலயல அல்யது பணில டுத்றேன்.
8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

O3

உங்களுலை ேற்றபாலே நிேி நிலயல தபாதுலாக ப்படி ேிப்பிடுவீர்கள் ? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .
ன்னுலை ேற்றபாலே நிேிச் சூறல்…

1

ிக நன்று

4

றாசம்

2

நன்று

5

ிகவும் றாசம்

3

நல்யதும் இல்லய றாசானதும் இல்லய

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

O4

ந்து ஆண்டுகளுக்கு முந்லே காயத்றோடு எப்பிடும்றபாது , உங்களுலை நிேி நலயல ப்படி ாற்மலைந்துள்ரது ன நிலனக்கிமீர்கள் ?
ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .
ன்னுலை ேற்றபாலே நிேிச் சூறல்…

1
2
3
O5

ந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்ேலேலிை ிகச் சிமப்பாக உள்ரது
ந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்ேலேலிை ஏரவு சிமப்பாக
உள்ரது
ந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்ேலேப் றபான்றம உள்ரது

4

ந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்ேலேலிை றாசாக உள்ரது

5

ந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்ேலேலிை ிக றாசாக உள்ரது

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

அடுத்ே ந்து ஆண்டுகரில் உங்களுலை நிேி நிலயல ப்படி இருக்கும்? ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் .
அடுத்ே ந்து ஆண்டுகரில் ன்னுலை நிேி நிலயல…

1

இன்லம நிலயலலிை ிகச் சிமப்பாக இருக்கும்

4

இன்லம நிலயலலிை எரவு றாசாக இருக்கும்

2

இன்லம நிலயலலிை எரவு சிமப்பாக இருக்கும்

5

இன்லம நிலயலலிை ிக றாசாக இருக்கும்

3

இன்றுறபால்ோன் இருக்கும்

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

O6

1

கீழ்க்காணும் லாக்கிங்கலர ந்ே அரவு ற்கிமீர்கள் அல்யது றுக்கிமீர்கள்? எவ்தலாரு லாிிலும் ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக்
தசய்யுங்கள்
60 லதும் அேற்கு றற்பட்ை லேினரும் றலலயில் இருப்பது
இந்ேிாலின் தபாருராோத்துக்கு நல்யது

60 லது அல்யது அேற்கு றற்பட்ை லேினர் றலலயில்

2

O7

அர்த்ேப்படும்றபாது, இரம் லேினாிைம் இருந்து றலலய
அல்யாே பணி பாிக்கப்படுகிமது.

1

பயாக ற்கிறமன்

2

ற்கிறமன்

3

ற்கவுில்லய றுக்கவுில்லய

4

றுக்கிறமன்

5

பயாக றுக்கிறமன்

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

தபாதுலாக, உங்களுலை ஆறாக்கிம்… ேவுதசய்து எரு கட்ைத்லே ட்டும் டிக் தசய்யுங்கள் (குமிப்பு: உைல் ற்றும் ன ஆறாக்கிம்
இண்லையுற குமிக்கிமது .)

1

ிக அேிக நன்று

4

பலாில்லய

2

ிக நன்று

5

றாசம்

3

நன்று

8

றேர்ந்தேடுக்க முடிலில்லய

நாம் பிோன றகள்லித்ோலர நிலமவு தசய்துள்றராம் . உங்கலரப் பற்மியும் உங்களுலை குடும்பத்லேப் பற்மியும் கூடுேயாகத்
தோிந்துதகாள்லேற்காக சிய ேனிப்பட்ை லிளங்கள் பற்மிப் பார்ப்றபாம் . இந்ேப் பகுேிில் உள்ர சிய றகள்லிகள் ேிரும்பத்
ேிரும்பக் றகட்கப்படுலோகத் றோன்மயாம் . நீங்கள் உறுேிப்படுத்துலேற்காகறல இலல தகாடுக்கப்பட்டுள்ரன .

BVQ_01. ாிம், ீங்கள்..
1

ஆண்

2

பண்

BVQ_02

ீங்கள் ப்தாது ிந்தீர்கள்? (தனவுபெய்து, உங்கள் ிந்த ஆண்கை ழுதவும்
இக்கங்கக னன்டுத்துங்கள்).

(ான்கு

……………/………………/………………/…………………..
அகத்து பதன்கந நற்றும் இபண்ைாம்ிக ள்ி, ல்ககக்கமக நற்றும் ி இபாண்ைாம்
ிகக்கு ின்பு டித்த கல்யி, நற்றும் பழுதப பதாமிற்கல்யிகக தெர்க்கவும், ஆால்
திபேம்வும் டித்த ஆண்டுகக தெர்க்க தயண்ைாம். தற்தாது ீங்கள் கல்யினில் இபேந்தால்,
இதுயகப ீங்கள் ிகவுபெய்த ஆண்டுகக கணக்கிைவும்
த்தக ஆண்டுகள் (பழுதபத்திற்கு இகணனாக) பகனா கல்யி கற்ீர்கள்?
அகத்து பதன்கந நற்றும் இபண்ைாம்ிக ள்ி, ல்ககக்கமக நற்றும் ி இபாண்ைாம்
BVQ_03. ிகக்கு ின்பு டித்த கல்யி, நற்றும் பழுதப பதாமிற்கல்யிகக தெர்க்கவும், ஆால்
திபேம்வும் டித்த ஆண்டுகக தெர்க்க தயண்ைாம். தற்தாது ீங்கள் கல்யினில் இபேந்தால்,
இதுயகப ீங்கள் ிகவுபெய்த ஆண்டுகக கணக்கிைவும்
தனவுபெய்து ஆண்டுகின்
ண்ணிக்கககன இடுகக பெய்னவும்
……………………………………………………….
BVQ_04

0

ான் பகனா ள்ிக்கல்யி
டிக்கயில்க

ீங்கள் பற்றுள் உனர்ந்த ிக கல்யி து? ாங்கள், ீங்கள் டித்து படித்திபேக்கி உனர்ந்த
ட்ெ யகுப்பு/ட்ைத்கதத் பதரிந்து பகாள் தயண்டிபள்து.
ீங்கள் பற் அதிகட்ெ கல்யி தகுதிகன , ழுத்து யடியில் ழுதவும்....(பற் ன்து,
திிப்யர் ககைெினாக ததர்ச்ெி பற் யகுப்பு/ள்ி/கல்லூரி ன்தாகும்)

தயக ன்ால் யபேநாம் ஈட்டும் தயககன ாங்கள் கூறுகிதாம், ஒபே பதாமிாினாக,
சுன பதாமில் பெய்யபாக அல்து உங்கள் பொந்த குடும் பதாமிக பெய்யபாக,
குகந்தட்ெம் யாபத்திற்கு ஒபேநணி தபம் பெய்தல். உங்கள் தற்காிக உைல் சுகநின்கந/
பற்தாபேக்கா யிடுப்பு/யிடுபககள்/ தயகிறுத்தம் உள்ிட்ை காபணங்கால் ீங்கள்
தற்காிகநாக தயகக்கு பெல்ாநல் இபேந்தால், உங்கள் ொதாப தயக சூழ்ிககன
குிப்ிைவும்.
தற்தாது ீங்கள் ெம்த்திற்கு தயக பெய்கிீர்கா, கைந்தகாத்தில் ீங்கள் ெம்த்திற்கு
BVQ_05 தயக பெய்தீர்கா, அல்து ப்தாதுதந யபேநாம் ஈட்டும் தயகனில் ீங்கள் இபேந்தது
இல்கனா?
ஒபே பட்டினில் நட்டும் டிக் பெய்னவும் .

1

ான் யபேநாம் ஈட்டும் தயகனில்
தற்தாது இபேக்கிதன் (தனவுபெய்து
BVQ_06 இல் பதாைபவும்)

2

தற்தாது ான் யபேநாம் ஈட்டும்
தயகனில் இல்க, ஆால்
கைந்தகாத்தில் ணிபெய்து இபேக்கிதன்
(தனவுபெய்து BVQ_07 இல் பதாைபவும்)

3

ான் யபேநாம் ஈட்டும் தயகனில்
இபேந்த்தத இல்க (தனவுபெய்து BVQ_14 இல்
பதாைபவும்)

யாபந்ததாறும் தயக பெய்த நணிதபம்
கூடுதல் தபத்கதபம் தெர்த்து, ொதாபணநாக யாபத்திற்கு த்தக நணிதபம் ெபாெரினாக
யபேநாம் ஈட்டும் தயகனில் ீங்கள் ஈடுடுகிீர்கள்? (ஒபே பதாிக்கு தநல் ீங்கள்
BVQ_06 தயகபெய்தால், அல்து ீங்கள் தயகபம் பெய்து சுன பதாமிலும் பெய்தால், ீங்கள்
பெய்பம் ஒட்டுபநாத்த தயகனின் தபத்கத தனவுபெய்து கணக்கிைவும்.) (திபம் வ்யவு
ன்று தகட்டு அகத 7/6/5 உைன் பபேக்கவும்)
தனவுபெய்து ழுதுங்கள்
ெபாெரினாக ான் யாபத்திற்கு……………………… நணிதபம், கூடுதல் தபத்கதபம் தெர்த்து
தயகபெய்கிதன்.
(ஒன்றுக்கு தநற்ட்ையர்கிைம் ீங்கள் ணி பெய்தால், அல்து ீங்கள் தயகபம் பெய்து
சுனபதாமிலும் பெய்தால், உங்கள் பக்கின பதாமிக குிப்ிைவும். ீங்கள் ஓய்வுபற்யர்
அல்து தற்தாது தயக பெய்னயில்க ன்ால் உங்கள் ககைெி பக்கின தயககன
குிப்ிைவும்)
BVQ_07

ீங்கள் ஒபே பதாமிாினாகதயா, சுன பதாமில் பெய்யபாகதயா அல்து உங்கள் பொந்த
குடும் பதாமிக பெய்யபாகதயா இபேக்கிீர்கா/இபேந்தீர்கா?
(TN: "கூித்பதாமிாி” நற்றும் “கூிப்ணினார்” ஆகின ாடு ொர்ந்த யார்த்கதகள் இங்தக
“பதாமிார்” ன்னும் யாத்கதகன பதிவுடுத்துயதற்காக னன்டுத்தப்ட்டு இபேக்காம்.
சுனபதாமில் பெய்யர்கள் “ொர்ிாதயர்”, “சுதந்திப பதாமிார்” நற்றும் தங்கல் பொந்த
கணக்கில் தயக பெய்பம் திிப்யர்கள் ன்னும் யார்த்கதகக உள்ைக்கும். )
ஒபே பட்டினில் நட்டும் டிக் பெய்னவும் .

1

ஒபே பதாமிாி

3

2

பதாமிார்கள் இல்ாத சுனபதாமில்
பெய்யர்

4

BVQ_08

பதாமிார்கள் உகைன சுனபதாமில்
பெய்யர் (தனவுபெய்து BVQ_08 இல்
பதாைபவும்)
உங்கள் பொந்த குடும் பதாமிலுக்காக
தயகபெய்யர்

உங்கக தெர்க்காநல் உங்கிைம் த்தக பதாமிார்கள் இபேக்கிார்கள்/இபேந்தார்கள்? (
BVQ_07 இல் 3 அயது பதரிகய ததர்ந்பதடுத்தயர்கிைம் நட்டும் தகலங்கள் )
தனவுபெய்து ழுதவும்
……………………….. பதாமிார்கள்

BVQ_09 ீங்கள் ி பதாமிார்கக தநற்ார்கய பெய்கிீர்கா/பெய்தீர்கா?
(TN: ிகப கண்காணித்து, அயர்கலகைன தயகக்கு பாறுப்ாக இபேக்கும் தககநத்துய
பெனாக தநற்ார்கய புரிந்துபகாள்ப்ை தயண்டும். )
ஒபே பட்டினில் நட்டும் டிக் பெய்னவும் .
1

ஆம்

(தனவுபெய்து BVQ_10 இல் பதாைபவும்)

2

இல்க

BVQ_10 த்தக பதாமிார்கக ீங்கள் தநற்ார்கய பெய்கிீர்கள்/பெய்தீர்கள்?
தனவுபெய்து ழுதவும்
……………………….. பதாமிார்கள்
BVQ_11

ீங்கள் ாம் ஈட்டும் அகநப்புக்கு தயக பெய்கிீர்கா அல்து ாம் இல்ா
அகநப்புக்கு தயக பெய்கிீர்கா?

(TN: ததகயப்ட்ைால், ாம் ஈட்டும் ாம் இல்ா அகநப்புகக உங்கள் ாட்டிற்கு ற்
உதாபணங்கக கூி பதிவுடுத்தவும்)
ஒபே பட்டினில் நட்டும் டிக் பெய்னவும் .
1

ாநீ ட்டும் அகநப்ிற்கு ான் தயக
பெய்கிதன்/பெய்ததன்

2

ாம் இல்ா அகநப்ிற்கு ான் தயக
பெய்கிதன்/பெய்ததன்

BVQ_12 ீங்கள் அபொங்கத்திற்கு ணி பெய்கிீர்கா அல்து தினார் பதாமிாபா?
(TN: ததகயப்ட்ைால், பாது அல்து தினார் பதாமிார்கலக்கு உங்கள் ாடு ொர்ந்த
உதாபணம் பகாடுத்து பதிவுடுத்தவும்)
ஒபே பட்டினில் நட்டும் டிக் பெய்னவும் .
1
BVQ_13a

பாதுப்ணினார்

2

தினார் ணினார்

உங்கள் பதாமில் ன்- தாயது, உங்கள் பக்கின தயகனின் பனர் அல்து தகப்பு ன்?
(தனவுபெய்து ழுதி, இனன்யகப பதிவுடுத்தவும்)
பன்பு/இப்தாது ன் பதாமில்………………………..

BVQ_13b

உங்கள் பக்கின பதாமிில், பபேம்ான்கநனா தபங்கில் ீங்கள் ந்த நாதிரினா
பெனல்கக பெய்தீர்கள்? (தனவுபெய்து ழுதி, இனன்யகப பதிவுடுத்தவும்)
தனவுபெய்து இங்தக ழுதவும் ………………………………………

ீங்கள் ணி பெய்பம்/பெய்த ிறுயம்/அகநப்பு பக்கினநாக ன் பெய்கிார்கள்- அதாயது
BVQ_13c ந்த நாதிரினா தனாரிப்பு/பெனல் உங்கள் ணிதத்தில் கைபறுகின்து? (தனவுபெய்து
ழுதி, இனன்யகப பதிவுடுத்தவும்)
தனவுபெய்து இங்தக ழுதவும் ………………………………………

BVQ_14 கீ ழ்காண்யற்றுள் து உங்கள் தற்தாகதகன சூழ்ிககன ெிப்ாக யியரிக்கின்து?
உங்கள் தற்காிக உைல் சுகநின்கந/ பற்தாபேக்கா யிடுப்பு/யிடுபககள்/ தயகிறுத்தம்
உள்ிட்ை காபணங்கால் ீங்கள் தற்காிகநாக தயகக்கு பெல்ாநல் இபேந்தால், உங்கள்
ொதாப தயக சூழ்ிககன குிப்ிைவும்.
ஒபே பட்டினில் நட்டும் டிக் பெய்னவும் .
1

யபேயானீட்டும் தயக (பதாமிாினாக,
சுனபதாமிாினாக, உங்கள் பொந்த குடும்
பதாமிக பெய்தல்)

6

ஓய்வுபற்யர்

2

தயகனில்ாநல் தயக ததடுதல்

7

யட்டு
ீ
தயக பெய்தல், யட்கை,
ீ
குமந்கதகக அல்து நற் ர்கக
ார்த்துக்பகாள்லதல்

3

ள்ினில் கல்யி (பதாினால் ெம்ம்
பகாடுக்கப்ைாநல்)
நாணயர்/யிடுபகனிலும் நாணயபாக

9

நற்கய

4

ணினில்யர் அல்து னிற்ெிபறுயர்

5

BVQ_15

ிபந்தபநாக தாய்யாய்ட்ையர் அல்து
ஊபற்யர்
உங்கலக்கு ஒபே துகணயர் அல்து ிகனா ங்கார் இபேக்கிாபா, ஆம் ன்ால் ஒதப
யட்டில்
ீ
ீங்கள் தங்கி இபேக்கிீர்கா?
(TN: ”பாது ெட்ை துகணயர்”(GB) தான் ாடு ொர்ந்த யார்த்கதகள் இங்தக னன்டுத்தப்ட்டு,
“ிகனா ங்கார்” ன்னும் யார்த்கதனின் அர்த்தம் பதிவுடுத்தப்ைாம். )
ஒபே பட்டினில் நட்டும் டிக் பெய்னவும் .

1

ஆம், க்கு ஒபே துகணயர்/ங்கார்
இபேக்கிார், ாங்கள் ஒதப யட்டில்
ீ
ங்குயகிக்கிதாம் (தனவுபெய்து BVQ_16
இல் பதாைபவும்)

2

ஆம், க்கு ஒபே துகணயர்/ங்கார்
இபேக்கிார்,ஆால் ாங்கள் ஒதப யட்கை
ீ
கிர்ந்துபகாள்யில்க தனவுபெய்து
BVQ_16 உைன் பதாைபவும்)

3

இல்க, க்கு துகணயர்/ங்கார்
இல்க(தனவுபெய்து BVQ_22 இல் பதாைபவும்)

தயக ன்ால் யபேநாம் ஈட்டும் தயககன ாங்கள் கூறுகிதாம், ஒபே பதாமிாினாக,
சுன பதாமில் பெய்யபாக அல்து உங்கள் பொந்த குடும் பதாமிக பெய்யபாக,
குகந்தட்ெம் யாபத்திற்கு ஒபேநணி தபம் பெய்தல். உங்கள் தற்காிக உைல் சுகநின்கந/
பற்தாபேக்கா யிடுப்பு/யிடுபககள்/ தயகிறுத்தம் உள்ிட்ை காபணங்கால் ீங்கள்
தற்காிகநாக தயகக்கு பெல்ாநல் இபேந்தால், உங்கள் ொதாப தயக சூழ்ிககன
குிப்ிைவும்.
BVQ_16

உங்கள் துகணயர் தற்தாது யபேநாத்திற்காக ணி பெய்கிாபா, அயர் கைந்த காத்தில்
ணி பெய்தாபா, அல்து அயர் ப்தாதுதந ெம்த்திற்கு தயக பெய்த்து இல்கனா?
ஒபே பட்டினில் நட்டும் டிக் பெய்னவும் .

1

அயர் தற்தாது ெம்ம் பறும்
தயகனில் இபேக்கிார் (தனவுபெய்து
BVQ_17 இல் பதாைபவும்)

2

ெம்ம் பறும் தயகனில் தற்தாது
அயர் இல்க, ஆால் கைந்தகாத்தில்
இபேந்திபேக்கிார் ((தனவுபெய்து BVQ_18 இல்
பதாைபவும்)

3

அயர் ப்தாதுதந ெம்ம் பறும்
தயகனில் இல்க(தனவுபெய்து BVQ_21
இல் பதாைபவும்)

கூடுதல் தபத்கதபம் தெர்த்து, ொதாபணநாக யாபத்திற்கு த்தக நணிதபம் ெபாெரினாக
யபேநாம் ஈட்டும் தயகனில் உங்கள் துகணயர்/ங்கார் ஈடுடுகிீர்கள்? (ஒபே
BVQ_17 பதாிக்கு தநல் அயர் தயகபெய்தால், அல்து அயர் தயகபம் பெய்து சுன பதாமிலும்
பெய்தால், அயர் பெய்பம் ஒட்டுபநாத்த தயகனின் தபத்கத தனவுபெய்து கணக்கிைவும்.)
(திபம் வ்யவு ன்று தகட்டு அகத 7/6/5 உைன் பபேக்கவும்)
தனவுபெய்து ழுதவும்
ெபாெரினாக, யாபத்திற்கு
தபத்கதபம் தெர்த்து

……………………… நணிதபம் தயக பெய்கிார், கூடுதல்

ஒன்றுக்கு தநற்ட்ையர்கிைம் அயர் ணி பெய்தால், அல்து அயர் தயகபம் பெய்து
சுனபதாமிலும் பெய்தால், அயபேகைன பக்கின பதாமிக குிப்ிைவும். அயர் ஓய்வுபற்யர்
அல்து தற்தாது தயக பெய்னயில்க ன்ால் அயபேகைன ககைெி பக்கின தயககன
குிப்ிைவும்
BVQ_18

உங்கள் துகணயர்/ங்கார் ஒபே பதாமிாினா அல்து சுனபதாமில் பெய்யபா அல்து தன்
பொந்த குடும் பதாமிக பெய்யபா?
(TN: கூித்பதாமிாி” நற்றும் “கூிப்ணினார்” ஆகின ாடு ொர்ந்த யார்த்கதகள் இங்தக
“பதாமிார்” ன்னும் யாத்கதகன பதிவுடுத்துயதற்காக னன்டுத்தப்ட்டு இபேக்காம். )
ஒபே பட்டினில் நட்டும் டிக் பெய்னவும் .

1

ஒபே பதாமிாி

3

பதாமிார்கள் உகைன சுனபதாமில் பெய்யர்

2

பதாமிார்கள் இல்ாத சுனபதாமில்
பெய்யர்

4

உங்கள் பொந்த குடும் பதாமிலுக்காக
தயகபெய்யர்

BVQ_19 உங்கள் துகணயர்/ங்கார் நற் பதாமிாிகக தநற்ார்கய பெய்கிாபா/பெய்தாபா?
(TN: ிகப கண்காணித்து, அயர்கலகைன தயகக்கு பாறுப்ாக இபேக்கும் தககநத்துய
பெனாக தநற்ார்கய புரிந்துபகாள்ப்ை தயண்டும். )
ஒபே பட்டினில் நட்டும் டிக் பெய்னவும் .
1

ஆம்

2

இல்க

உங்கள் துகணயர்/ங்காரின் பதாமில் ன்- தாயது, உங்கள் துகணயர்/ங்காரின் பக்கின
BVQ_20a தயகனின் பனர் அல்து தகப்பு ன்? (தனவுபெய்து ழுதி, இனன்யகப
பதிவுடுத்தவும்)
பன்பு/இப்தாது அயபேகைன பதாமில்…………………………
உங்கள் துகணயர்/ங்கார் உகைன பக்கின பதாமிில், பபேம்ான்கநனா தபங்கில்
BVQ_20b உங்கள் துகணயர்/ங்கார் ந்த நாதிரினா பெனல்கக பெய்தார்கள்? (தனவுபெய்து ழுதி,
இனன்யகப பதிவுடுத்தவும்)
தனவுபெய்து இங்தக ழுதவும் ………………………………………
உங்கள் துகணயர்/ங்கார் ணி பெய்பம்/பெய்த ிறுயம்/அகநப்பு பக்கினநாக ன்
BVQ_20c பெய்கிார்கள்- அதாயது ந்த நாதிரினா தனாரிப்பு/பெனல் உங்கள் ணிதத்தில்
கைபறுகின்து? (தனவுபெய்து ழுதி, இனன்யகப பதிவுடுத்தவும்)
தனவுபெய்து இங்தக ழுதவும் ………………………………………

கீ ழ்காண்யற்றுள் து உங்கள் துணவ்ெர்/ங்காரின் தற்தாகதகன சூழ்ிககன ெிப்ாக
யியரிக்கின்து? உங்கள் துகணயர்/ங்காரின் தற்காிக உைல் சுகநின்கந/ பற்தாபேக்கா
BVQ_21
யிடுப்பு/யிடுபககள்/ தயகிறுத்தம் உள்ிட்ை காபணங்கால் அயர் தற்காிகநாக
தயகக்கு பெல்ாநல் இபேந்தால், அயபேகைன ொதாப தயக சூழ்ிககன குிப்ிைவும்.
ஒபே பட்டினில் நட்டும் டிக் பெய்னவும் .
1

யபேயானீட்டும் தயக (பதாமிாினாக,
சுனபதாமிாினாக, உங்கள் பொந்த குடும்
பதாமிக பெய்தல்)

6

ஓய்வுபற்யர்

2

தயகனில்ாநல் தயக ததடுதல்

7

யட்டு
ீ
தயக பெய்தல், யட்கை,
ீ
குமந்கதகக அல்து நற் ர்கக
ார்த்துக்பகாள்லதல்

3

ள்ினில் கல்யி (பதாினால் ெம்ம்
பகாடுக்கப்ைாநல்)
நாணயர்/யிடுபகனிலும் நாணயபாக

9

நற்கய

4

மகுர் அல்து பதாமிற்னில்யர்

5

ிபந்தபநாக தாய்யாய்ட்ையர் அல்து
ஊபற்யர்

BVQ_22

ீங்கள் தற்தாது, அல்து பன்பு தாயது ஒபே பதாமிற்ெங்கத்தில் அல்து அது தான்
அகநப்ித உறுப்ிபாக இபேந்தீர்கா? ஆம் ன்ால்: தற்தாது அல்து ஒதப பன்பு ன்?
(TN: ”ெங்க உறுப்ிர்” ன்னும் யார்த்கதகன யியரிக்க ாடு ொர்ந்த யார்த்கதகள்
னன்டுத்தப்ைாம்)
ஒபே பட்டினில் நட்டும் டிக் பெய்னவும் .

1

ஆம், தற்தாது

2

ஆம், பன்பு, தற்தாது இல்க

3

இல்க, ப்தாதும் இல்க

BVQ_23 ீங்கள் ஒபே ெநனம் ொர்ந்தயபா, ஆம் ன்ால் ந்த ெநனத்கத ொர்ந்தயர்?
ஒபே பட்டினில் நட்டும் டிக் பெய்னவும் .
0

ந்த ெநனபம் இல்க

6

பஸ்ீ ம்

1

கத்ததாிக்கர்

7

பௌத்தம்

2

ப்பாைஸ்ைன்ட்

8

இந்துக்கள்

3

ஆர்தைாக்ஸ்

9

நற் ஆெின ெநனங்கள்

4

நற் கிிஸ்தயர்கள்

10 நற் ெநனங்கள்

5

பெதர்

BVQ_24

திபேநணம், இறுதிச்ெைங்கு உள்ிட்ை ெிப்பு ிகழ்வுகள் தயி, த்தக பக ீங்கள் ெநன
யமிாடுகில் கந்துபகாள்யர்கள்?
ீ
ஒபே பட்டினில் நட்டும் டிக் பெய்னவும் .

1

யாபத்தில்  பக, அல்து அடிக்கடி

5

ஒபே ஆண்டில்  பக

2

யாபத்திற்கு ஒபே பக

6

ஆண்டுக்கு ஒபே பக

3

நாதத்திற்கு 2 அல்து 3 பக

7

ஆண்டிற்கு ஒபேபகக்கும் குகயாக

4

நாதம் ஒபே பக

8

பெல்யதத இல்க

ம் ெபதானத்தில், தநத இபேக்க்க்கூடின குழுக்கலம், கீ தம பெல்க்கூடின குழுக்கலம்
BVQ_25 இபேக்கின். கீ தம ஒபே அவுதகால் இபேக்கிது அது தநிபேந்து கீ தம பெல்கின்து.
உங்கக இந்த அவுதகாில் ங்தக கயப்ீர்கள்?
ஒபே பட்டினில் நட்டும் டிக் பெய்னவும் .
10

தநல்

5

9

4

8

3

7

2

6

1

கீ ழ்

ததனும் ஒபே காபணத்திற்காக இன்கன ாட்கில் ெிர் யாக்கிப்தில்க. ப்பல்-தந-னில்
BVQ_26 கைபற் 2014 நக்ககயத் ததர்தில் ீங்கள் யாக்கித்தீர்கா? தனவுபெய்து ஒபே யிபேப்த்
பதரிகயத் ததர்ந்பதடுங்கள்.
ஒபே பட்டினில் நட்டும் டிக் பெய்னவும் .
1

ஆம், ான் யாக்கித்ததன் (தனவுபெய்து
BVQ_27 இல் பதாைபவும்)

2

இல்க, ான் யாக்கிக்கயில்க
(தனவுபெய்து BVQ_28 இல் பதாைபவும்)

0

பென் ததர்தில் யாக்கிக்க ான்
தகுதிபயில்க (தனவுபெய்து BVQ_28 இல்
பதாைபவும் )

[ப்பல்-தந-னில் கைபற் 2014 நக்ககயத் ததர்தகத் திபேம்வும் ிகத்துப்
BVQ_27 ார்க்ககனில்]. ீங்கள் ந்தக் கட்ெிக்கு யாக்கித்தீர்கள்? தனவுபெய்து ஒபே யிபேப்த் பதரிகயத்
ததர்ந்பதடுங்கள்.
ஒபே பட்டினில் நட்டும் டிக் பெய்னவும் .
1

காங்கிபஸ் +

5

ிபாந்தின கட்ெி

2

ஜக +

6

நற்கய…………………. (குிப்ிைவும்)

3

இைதுொரி கட்ெிகள்/கம்பெிஸ்ட் கட்ெிகள்

0

கூ படினாது

4

பன்ாயது அணி
அடுத்த தகள்யிகள் திிப்யர்கின் இ ின்ணி அல்து ஒபே இ
குழு/ெபதானத்ததாடு பதாைர்பு உகைன உங்கள் ாடு ொர்ந்த கபேத்துக்கள் ொர்ந்து இபேக்கும்.

BVQ_28

தனவுபெய்து ின்யபேயயற்றுள் ீங்கள் ங்குயகிக்கும் குழு அல்து குழுக்கக
குிப்ிைவும்?
ஒபே பட்டினில் நட்டும் டிக் பெய்னவும் .

1

இந்து:SC (தாழ்த்தப்ட்ை
யகுப்ிர்/தித்துகள்)

7

பஸ்ீ ம்: நற்யர்கள்

2

இந்து: ST (தாழ்த்தப்ட்ை மங்குடினிர்)

8

கிிஸ்தயர்கள்: பாது

3

இந்து: OBC (நிகவும் ிற்டுத்தப்ட்ை
யகுப்ிர்)

9

கிிஸ்தயர்கள்: நற்யர்கள்

4

இந்து: தநல்ொதி இந்துக்கள்

10 ெீக்கினர்கள்: பாது

5

பஸ்ீ ம்: ரினா

11 ெீக்கினர்கள்: தித்

6

பஸ்ீ ம்: ென்ி

0

நற்யர்கள்-தனவுபெய்து குிப்ிடுங்கள்

<TN: குமந்கதகள் vs. நமகனகப யித்தினாெப்டுத்த யனது னன்டுத்தப்டும் - [ள்ி யனது]
ெதுப அகைப்புக்குினில்- உங்கள் ாட்டில் கட்ைான கல்யினின் யனகத குிக்கின்து.
இந்தினாயில் கட்ைான ஆபம் கல்யி 5 யனதில் பதாைங்குகிது. தய, 5 பதல் 17 யனது யகப
உள்யர்கள் குமந்கதகள் ன்றும், 4 யனதுக்கும் கீ ழ் உள்யர்கள் நமகனர் ன்றும்
கூப்டுயர்.
BVQ_29

உங்ககபம், உங்கள் ிள்கககபம் தெர்த்து, பாதுயாக உங்கள் யட்டில்
ீ
த்தக தர்
யாழ்கிார்கள்?
தனவுபெய்து இங்தக ழுதவும் ………………………………………

BVQ_29a

உங்கள் யட்டில்
ீ
த்தக பரினயர்கள் யாழ்கிார்கள்
தநற்ட்ையர்கள்) ?

(18 யனது அல்து அதற்கு

தனவுபெய்து இங்தக ழுதவும் ………………………………………
ீ
5 பதல் 17 யனதுக்கு உட்ட்ை குமந்கதகள் த்தக தர் இபேக்கிார்கள் ?
BVQ_30 உங்கள் யட்டில்
தனவுபெய்து இங்தக ழுதவும் ………………………………………
ீ
4 யனதுக்கு உட்ட்ை நமகனர் த்தக தர் இபேக்கிார்கள்?
BVQ_31 உங்கள் யட்டில்
தனவுபெய்து இங்தக ழுதவும் ………………………………………
Q45

உங்கள் வீட்டில் உள்ர ிகக் குலமந்ே லதுக் குறந்லேின் லது ன்ன?
கலைசிக் குறந்லேின் லது - ________
ஆண்டுகள்

97 தபாருந்ோது / வீட்டில் குறந்லேகள் இல்லய

BVQ_32 யரி நற்றும் ி கமிவுகலக்கு ிகு, உங்கள் பொந்த நாத யபேநாத்தின் ெபாெரி வ்யவு?
(TN: ாடு ொர்ந்த கமிவுகலக்கு யியப குிப்புகள் இகணக்கப்ைாம்.)
தனவுபெய்து இங்தக ழுதவும் ……………………………………… ( பைாய்கள்) ீங்கள் ஒதப யட்டில்
ீ
இபேந்தால் (தனவுபெய்து BVQ_34 இல் பதாைபவும்)
BVQ_33

யரிகள் நற்றும் ி கமிவுகலக்கு பன்பு, உங்கள் யட்டின்
ீ
ஒட்டுபநாத்த யபேநாத்தின் ெபாெரி
வ்யவு (TN: ாடு ொர்ந்த கமிவுகலக்கு யியப குிப்புகள் இகணக்கப்ைாம்.)
தனவுபெய்து இங்தக ழுதவும் ………………………………………( பைாய்கள்)
நக்கட்பதாகக ொர்ந்த யிபங்கள்

BVQ_34

உங்கது தற்தாகதன ெட்ைப்பூர்யத் திபேநண ிக ன்? (தனவுபெய்து ஒபே யிபேப்த்
பதரிகயத் ததர்ந்பதடுங்கள்)

1

நணநாயர்

4

துகணனிைநிபேந்து யியாகபத்து பற்யர்

2

உள்ாட்டு கூட்ைாண்கந

5

துகணகன இமந்தயர்

3

துகணனிைநிபேந்து ிரிந்து யாழ்யர்
(ஆால் இப்தாதும் ெட்ைப்பூர்யநாகத்
திபேநணநாயர்)

6

க்குத் திபேநணநாகதய இல்க

BVQ_35 உங்கள் தந்கத ந்த ாட்டில் ிந்தார்?
<TN: “ாடு" ன்து இங்தக நாிங்கக நட்டுதந குிக்கிது, ததெின துகணப் ிபாந்தினங்கள்
அல்து குதிககக் குிப்தில்க. தந்கத ிந்த ாடு இப்தாது பந்கதன பனரில் இல்க
ன்ால், தனவுபெய்து அயர் ிந்த இைம் ங்தக அகநந்துள்ததா அந்த ாட்டின் தற்தாகதன
பனகப ழுதுங்கள்.>
து தந்கத ிந்த இைம்:...................

BVQ_36 உங்கள் தானார் ந்த ாட்டில் ிந்தார்?
<TN: “ாடு" ன்து இங்தக நாிங்கக நட்டுதந குிக்கிது, ததெின துகணப் ிபாந்தினங்கள்
அல்து குதிககக் குிப்தில்க. தானார் ிந்த ாடு இப்தாது பந்கதன பனரில் இல்க
ன்ால், தனவுபெய்து அயர் ிந்த இைம் ங்தக அகநந்துள்ததா அந்த ாட்டின் தற்தாகதன
பனகப ழுதுங்கள்.>
து தானார் ிந்த இைம்:...................
BVQ_37

ீங்கள் யெிக்கி இைத்கத வ்யிதம் யியரிப்ீர்கள்... (தனவுபெய்து ஒபே யிபேப்த் பதரிகயத்
ததர்ந்பதடுங்கள்)

1

ஒபே பரின கபம்

4

ஒபே ாட்டுப்பு கிபாநம்

2

ஒபே பரின கரின் புகர்ப் குதிகள்
அல்து சுற்றுயட்ைாபங்கள்

5

ாட்டுப்புத்தில் உள்ததார் ண்கண அல்து
யடு
ீ

3

ஒபே ெிின கபம் அல்து ஊர்

