இங்கைனில்
இனாகநைகக் கைாண்டுள் ர்ைின்
தையல் நற்றும் கதாடர்பு கதாமில்நுட் அணுைல்
நற்றும் னன்ாடு
ஆவ்டர் அக்சஸ் ஆசழன அணி: ஹலி கல்ளன, ஆயனரள ஸறனுடீன், தளபக அநபசழங்க
யிபளஸ் ஹநளலநட், ளநழ ியபநயர்த, டலளி இக்ளல், ரஸ்ள சுஸலல்

ர்ன்ரினா : கமைளுக்கும், சந்கதக்கும் ஆதபயாதுநா ஆசின சிிக் சிந்தகக் குழு;
உள்ைட்டகநப்பு கைாள்கை நற்றும் ஒழுங்கு முகனில் ையம் கசலுத்தல்

நது ணிக்கூற்று:
"யர்ந்து யரும் ஆசின சுிக் ிபாந்தினத்தில்
நக்ைின் யாழ்க்கை தபத்கத முன்னற்றுயதற்கு
ஆபாய்ச்சினின் மூம் கைாள்கை நாற்த்கத
ஊக்குயிப்துடன் அிவு, தையல், கதாமில்நுட்ம்
ன்யற்க னன்டுத்துயதன் மூம் ைடிநாதும்
கநன்கநனாதுநா உட்ைட்டகநப்புைின்
ாயககன இகுடுத்துதல்”

ளம் ன் ஹசய்கழயளம்: டிஜழட்டல் ++
• "பழற பாணிியான த ாழயத்த ாடர்பு துழம தபாமட்கள்":

கலல் ற்றும் த ாடர்பு த ாறில்நுட்ப துழம சீர் ிமத் ங்கரில்

ஆ ா அடிப்பழடியான உள்ர ீடுகள்

• .கள. இந்தழனள சர்யயதச யசஸய ஹகளள்ஸக, நழனளன்நர் ஹதளஸத்ஹதளடர்ன சட்டம், ங்களயதஷ் ஹதளஸத்ஹதளடர்ன அனுநதழப்த்தழபம்
னதுப்ித்தல், இந்யதளயரழனள உள்ளட்டில்-ின்யளங்கும்-யிஸ ழர்ணனம், ஹதற்கு நற்றும் ஹதன் கழமக்கு ஆசழன அகண்டஸயரிஸச
(ிபளட்யண்ட்) தப அயடு,
ீ ஹதளஸத்ஹதளடர்ன எளங்குமுஸ சூமல்கின் நதழப்ீடு கள் ........ யளன்ஸய.

• அபிலிமத் ிக்கான

கலல் த ாடர்பு ற்றும் த ாறில்நுட்பம் (ஐ.சி.டி), ஐ.சி.டி அல்யா

துழமகரில்

கலல் ற்றும் த ாடர்பு

த ாறில்நுட்பம்
• யியசளனம்: ஸகனடக்க சளதங்கள் மூம் அதழக சந்ஸத யிஸ/ி தகயல்களல் யியசளனச் சந்ஸதகள் சழப்ளகச் ஹசனல்ட
உதவுகழன்தள நற்றும் யியசளனிகளுக்கு சழந்த யளழ்யளதளபத்ஸத யமங்குகழன்யள?
• யரிடர் அளனக் குஸப்ன: நளஸத்தீவு, இங்ஸகனில் இனற்ஸக யரிடர்களுக்கள தகயல் நற்றும் ஹதளடர்ன ஹதளமழல்நுட்ம்
அடிப்ஸடனிள முன்கூட்டின ச்சரிக்ஸக அஸநப்னகளுக்கள நளதழரிகள்

• பிம உள்கட்டழப்பு: சாழயகள், ின்சாம், சுகா ாம் பபான்மழல. தபமம்பாலும் தபரி

வு பகுப்பாய்வுகழரப்

பன்படுத்துகின்மன
•  ஹதளஸத்ஹதளடர்ன ழறுயங்கின் யபளற்றுச் சளர்ள, னஸப்ஹனர் அஸமப்ன யியபப்தழவுகள் (சழ.டி.ஆர்)
• ங்கு யளய் பவும்? ங்யக யளக்குயபத்து ஹரிசள இடங்கள்? ங்கு நக்கள் யளழ்கழளர்கள்? எம கபத்தழன் யணிகப் குதழகள் ஸய
(குடினிமப்ன குதழகளுக்கு தழபளக)? திர்களுக்கள கடன் நதழப்ீடுகளுக்கள நளற்று தழளிகள்

• டிஜிட்டல் உரிழகள்: நது சூழ்நிழயக்கு

க்க தசயாற்மக்கூடிழல ழல?

• ிபளந்தழனத்தழலுள் னர்களுக்கு சநநள, நித உரிஸநகஸ ஹசனல்டுத்தும் யிதத்தழல், ளதுகளப்ள இஸணனத்தத்ஸத ப்டி
உறுதழ ஹசய்யது?
• .கள: இஸணனத்த துன்னறுத்தல், திமரிஸந நற்றும் ளதுகளப்னச் சழக்கல்கஸ நழனளன்நரில் உள் னர்கள் வ்யளறு
ஸகனளள்கழன்ர்?

• ஓங்கட்டப்பட்ட குழுக்கரின் லாழ்க்ழகழ பம்படுத்து ல்
•

.கள / இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யர்களுக்கள சுனளதீ யளழ்க்ஸக: நழனளன்நர், யளம், இங்ஸக, இந்தழனள

•

ி குளக்கள் - ஸமகள், ஹண்கள், ல்யயறு யஸகனள யிிம்னழஸகின் குறுக்குஹயட்டுகில் ஏபங்கட்டப்ட்டு இமப்யர்கள்

ஆவ்டர் அக்சஸ்: உகளயின ஹதற்கழல் உள் குடும்ங்கள் நற்றும் 15-65 யனதுஸடன திர்கின்

தகயல் நற்றும் ஹதளடர்ன ஹதளமழல்நுட் அணுகல் நற்றும் னன்ளட்டின் யதசழன ிபதழழதழத்துய ஆய்வுகள்
• ஆபளய்ச்சழஸன டத்தும் 3 ங்களர்கள்: ர்ன்ரழனள (ஆசழனளயில்), தகயல் நற்றும் ஹதளடர்ன ஹதளமழல்நுட் ஆபளய்ச்சழ ஆப்ிரிக்கள
(ஆர்.., ஆிரிக்களயில்), டி..ஆர்.ஸ். (த்தீன் அஹநரிக்களயில்)
• .டி.ஆர்.சழ (கடள), சழ..டி. (ஸ்யடன்),
ீ
யயளர்ட் அக்கட்டஸ ஆகழனயற்ளல் ழதழனிக்கப்ட்டது
• ளடுகளுக்கழஸடயன முளயதும் எப்ிடக்கூடின கடுஸநனள நளதழரி முஸ
• உள்ளூர் யமக்கப்டுத்தலுடன் கூடின ஹளதுயள யகள்யித்தளள்
• கட்டஸநக்கப்ட்ட, முடியள தழல்கள் ஸகனடக்க சளதங்கஸப் னன்டுத்தழ யமக்கு யர் ழர்யகழக்கப்டுகழன்
• னர் அடிப்ஸடனிள தபவுகஸ (சந்தள அடிப்ஸடனிளக அல்ளநல்) கர்ப்ன-கழபளநப்னம், ளழம், ஸ்.இ.சழ
(சமூக-ஹளமளதளப யஸகப்ிரிவு), யனது யளன்யற்ழன் மூம் யயறுிரிக்க அனுநதழத்தல்
• இங்ஸக கப்ணி – தினளர் யஸபனறுக்கப்ட்ட ீல்சன் ங்கள (யளட்டிநழக்க  முஸ மூம் யதர்ந்ஹதடுக்கப்ட்டது)
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இன்றுயஸப 23 ளடுகள் ( உக நக்கள் ஹதளஸகனில் >30% உள்டக்கழனது);
38, 005 யமக்கு-யர் யர்களணல்கள்

நளதழரி அவுகள்
குழப்னகள்: ளகழஸ்தளன் ின்யமயயற்ஸ தயிர்த்து .ஹஜ.யக, வ்..டி., கழல்ஜழத்-ளல்டிஸ்தளன்(நக்கள் ஹதளஸகனில் ~2%)
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ஆசழன ஆய்வு ளடுகின் நளதழரிகள் எம ளட்டிற்கு ~2,000-5,000 யஸப
5 நளகளணங்கள்

(.ஹஜ.யக, வ்..டி., கழல்ஜழத்-ளல்டிஸ்தளன்

தயிர்த்து)
100 கணக்ஹகடுப்ளர் குதழகள்

அஸத்து நளகளணங்களும்
100 யளர்டுகள்

2,008 குடும்ங்கள் நற்றும் திர்கள்

2,002 குடும்த்தயர்கள் & திர்கள்
40 ஜழளக்கள்
92 உ ஜழல்ளக்கள்

100 கழபளநங்கள் நற்றும் யளர்டுகள்

2,000 குடும்ங்கள் நற்றும் திர்கள்
20 நளகளணங்கள்
70 நளயட்டங்கள்

19 நளழங்கில்
108 நளயட்டங்கள்

250 கழபளநங்கள் நற்றும் யளர்டுகள்

5,069

குடும்ங்கள் நற்றும் திர்கள்

அஸத்து நளகளணங்கள்

100 கழபளந அலுயர் ிரிவுகள்

2,017குடும்ங்கள் நற்றும் திர்கள்
400 இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யர்கள்

100 கழபளநங்கள்

2,123 குடும்ங்கள் நற்றும் திர்கள்
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யதசழன ிபதழழதழத்துய கணக்ஹகடுப்ளது 15-65 யனதழற்குட்ட்ட நக்கள் ஹதளஸகனிலும்
நற்றும் 15-65 யனதழற்குட்ட்ட இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் நக்கள் ஹதளஸகனிலும்
கணக்ஹகடுப்ின் யளது சழ..ி. கமயினளல் தழவுஹசய்னப்ட்ட நளதழரி ஜழ.ி.ஸ் இமப்ிடங்கள்

15-65 நக்கள்ஹதளஸகஸனப் ிபதழழதழத்துயப்டுத்தும்
யஸகனில் யடியஸநக்கப்ட்ட ிபதள ஆய்வு நளதழரி:
•

யதசழன அயில்

•

கர்ப்ன-கழபளந அயில்

•

ஆண்கள் தழர் தழபளக ஹண்கள்

•

ஸ்.இ.சழ (சமூக-ஹளமளதளப யஸகப்ிரிவு: யமநளத்தழற்கள
நளற்று தழளள்)
95% நம்பிக்ழக இழடதலரி; +/-3.3 பிழறின் லிரிம்பு உடன்

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யர்கின் கணக்ஹகடுப்ன நளதழரி

2,000 ர்கள் 2,000 குடும்ங்கில்

இமந்து ிபதள கணக்ஹகடுப்னக்களக

400 இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர நபர்கழர
400 குடும்ங்கிழமந்து 100 கழபளந அலுயர் ிரிவுகில்

இயாழகழரக் தகாண்டுள்ரலர்கரின் கணக்ஹகடுப்னக்களக

யதசழன அயில் 15-65 யனதுஸடன இனளஸநகஸக்
ஹகளண்டுள்யர்கஸ ிபதழழதழத்துயப்டுத்த
யடியஸநக்கப்ட்டுள்து
95% நம்பிக்ழக இழடதலரி; +/-9.8 பிழறின் லிரிம்பு உடன்
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250 கழபளநங்கள் நற்றும் யளர்டுகஸ உள்டக்கழனது
இந்தழனள

19 நளழங்கள்

108 நளயட்டங்கள்

இங்ஸக

கப்ணி களப்குதழ : அக்யடளர் 5 - யம்ர் 30 (2017)
2017 யதசழன நக்கள் ஹதளஸக கணக்ஹகடுப்ின் 100 கணக்ஹகடுப்ன குதழகள்
ளகழஸ்தளன்

வ்..டி. தயிர்த்து 5 நளகளணங்கள்

28 ிரிவுகள்
கப்ணி களப்குதழ : அக்யடளர் 21 – டிசம்ர் 26 (2017)

நளதழரி சட்டகத்ஸத

கர்ப்ன நற்றும் கழபளநப்ன

மு.நள.அ களக ிரிக்கவும்
(கழபளந அலுயர் ிரிவுகள்)

100 கழபளநங்கள் நற்றும் யளர்டுகள்
ங்களயதஷ்

யதச்ஸசனள

92 உ ஜழல்ளக்கள்

100 கழபளநங்கஸ உள்டக்கழனது
கம்யளடினள

அடுக்கஸநவு

40 ஜழல்ளக்கள்
கப்ணி களப்குதழ : அக்யடளர் 8 - டிசம்ர் 1 (2017)

20 நளகளணங்கள்
70 நளயட்டங்கள்

கப்ணி களப்குதழ : ஹசப்டம்ர் 23 – அக்யடளர் 12 (2017)

மு.நள.அ கின் யதஸயனள
ண்ணிக்ஸகஸன

ழ.யி.அ. னன்டுத்தழ

(மு.நள.அ/ி.ஸ்.ம)

கர்ப்ன (40) நற்றும் கழபளநப்ன (60)

இங்ஸக

அஸத்து நளகளணங்களும்
கப்ணி களப்குதழ : டிசம்ர் 3 - ஜயரி 21 (2018 - 2019)

ழகழ்தகவு யிகழதளசளப
அவு
(ழ.யி.அ/ி.ி.ஸ்)
நளதழரிகள்

48 நளயட்டங்கள்

100 கழபளந அலுயர் ிரிவுகஸ உள்டக்கழனது

முதன்ஸந நளதழரி
அகுகளுடன்

அஸத்து நளகளணங்களும்
கப்ணி களப்குதழ : ப்பல் 23 - ஜூன் 18 (2018)

நளதழரினிடழன்

யதச்ஸசத் யதர்யளக

100 யளர்டுகஸ உள்டக்கழனது
யளம்

படிநிழய 1:

250க்கு யநல் உள் மு.நள.அ
கின் குடும்ங்கள் ிரிக்கப்ட்டு,

ட்டினழடுயதற்கு யதச்ஸசனளக
1 ிரிவு யதர்ந்ஹதடுக்கப்ட்டது
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(யக.) முதன்ஸநத் தகயளர்கிடநழமந்து முதன்ஸந நளதழரி அகுககள் (மு.நள.அ)
தகயஸ (ல்ஸகள், குடும்ங்கள் யளன்ஸய) ஹறுதல்

 முதன்ஸநத் தகயளர்கின்
உதயிமடன், யதச்ஸசனளக
யதர்ந்ஹதடுத்த கழபளநத்ஸத
இந்தழனளயில் முதன்ஸநத் தகயளர்கள் யர்களணல்

படிநிழய 2:

கம்யளடினளயில் முதன்ஸநத் தகயளர்கள் யர்களணல்

டநழடல் நற்றும் யஸகப்ிரித்தல்

யதர்ந்ஹதடுக்கப்ட்ட

டநழடல்
 250 க்கு யநற்ட்ட குடும்ங்கள்
ண்ணிக்ஸகமஸடன
கழபளநங்கஸ யஸகப்ிரித்தல்

(மு.நள.அ) முதன்ஸந
நளதழரி அகுகின்
யஸகப்ிரித்தலும்
நற்றும் ட்டினழடலும்
யஸகப்ிரிவு யஸபடம் - இந்தழனள

யஸகப்ிரிவு யஸபடம் - இங்ஸக

குடும்ங்கின் ட்டினழடல்

 தகுதழனள குடும்ங்கஸ
அஸடனளம் களண
முள யஸகப்ிரியின்
கட்டஸநப்னகின் ட்டினல்
ட்டினல் - யளம்

ட்டினல் - ளகழஸ்தளன்

11

ட்டினழன் யளது யசகரித்த யட்டுப்
ீ
ட்டினல்கஸப் னன்டுத்தழ முஸனள

படிநிழய 3:

யதச்ஸச நளதழரிகஸ டத்தப்ட்டு குடும்ங்கஸ யதளபளனநளக யதர்வு ஹசய்தல்

 ிபதள கணக்ஹகடுப்னக்களக

ட்டினழடப்ட்ட

20-25 குடும்ங்கஸ யதச்ஸச

குடும்ங்கிழமந்து

முஸனில் யதர்வு ஹசய்தல்

யதச்ஸசத் யதர்வு

ி.யக இல் யதச்ஸச குடும் யதர்வு

படிநிழய 4:
குடும் யர்களணல்
(யட்டு
ீ
ிபதழழதழமடன்)
நற்றும் திப்ட்ட
யர்களணல்
(குடும்த்தழல்
தகுதழனள
உறுப்ிர்கஸ

ட்டினழட்ட ிகு
யட்டுப்
ீ
ட்டினழல்
யதச்ஸசனளக
யதர்ந்ஹதடுக்கப்ட்ட
திர்)

யக.ச் இல் யதச்ஸச குடும் யதர்வு

ஸகனடக்க சளதங்கில் யர்களணல்கள் டத்தப்ட்ட

 அஸத்து யட்டு
ீ
உறுப்ிர்கஸமம் யட்டுப்
ீ
ட்டினழல் ட்டினழடல்
 ட்டினழல் இமந்து 15-65
யனதழல் எம உறுப்ிஸப
யதச்ஸசனளக யதர்வு ஹசய்தல்
 இனளஸநகஸக்
ஹகளண்டுள்யர்கின்
கணக்ஹகடுப்ன (4 யடுகில்
ீ
இமந்து) ட்டினழல் இமந்து
15-65 யனதழல் எம உறுப்ிஸப
யதச்ஸசனளக யதர்வு ஹசய்தல்
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இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யபளக தழித்தயமடன் யர்களணல்

கணக்ஹகடுப்ின் யளது இனளஸநகஸக்
ஹகளண்டுள்யர் அல்து நளற்று

தழளளுடன் யட்டி டுக்கப்ட்டது

நளற்று தழளளுடன் யர்களணல் டத்தப்ட்டது

14

ஆவ்டர் அக்சஸ் இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யர்கள் நக்கள்ஹதளஸகனின் %
இங்ஸக 2012 நக்கள் ஹதளஸக கணக்ஹகடுப்னடன் எத்தழஸசந்தது
2012 இங்ஸக நக்கள் ஹதளஸக கணக்ஹகடுப்ின்டி

ஆவ்டர் அக்சஸ் கணக்ஹகடுப்ில்

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யர்கள் நக்கள்ஹதளஸக %

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யர்கள் நக்கள்ஹதளஸக %

1,617,924 இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் ர்கள்

570,007 இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் ர்கள்

8% ஹநளத்த நக்கள் ஹதளஸகனில்

4% 15-65 யனதுஸடன நக்கள்
 ஆவ்டர் அக்சஸ் கணக்ஹகடுப்ன 15-65 யனதழற்குட்ட்ட

 அஸத்து யனதழஸபமம் உள்டக்கழனது
 15-65 யனதுக்குட்ட்ட இனளஸநகஸக்

நக்கள்ஹதளஸகஸன நளத்தழபம் ஹகளண்டுள்து*
 யளரழங்டன் குளயின் யகள்யிகின் அடிப்ஸடனில்

ஹகளண்டுள்யர்கள் நக்கள்ஹதளஸக

(ஆம் - நழகவும் சழபநம் நற்றும் ஹசய்னயய முடினளது 

கழஸடக்கப்ஹயில்ஸ

ஹகளண்டுள்யர்களகக் கமதப்டும்)

ண்ணிக்ஸககள் ஹளதுநக்களுக்குக்

தழித்த அஸயமம் இனளஸநகஸக்

* 2011 நக்கள் ஹதளஸக கணக்ஹகடுப்ின்டி, இங்ஸகனில் 15-65 யனதுள் நக்கள் ஹதளஸக 67%.
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இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யர்கின் நக்கள்ஹதளஸக கணக்ஹகடுப்னம்
நற்றும் ஆவ்டர் அக்சஸ் யஸபயிக்கணங்களும்
யளரழங்டன் குளயின் யகள்யிகின் அடிப்ஸடனில் (ஆம் - நழகவும்

கவ யம குழப்ிடப்ட்டுள் யகள்யிகின் அடிப்ஸடனில் (அஸத்து

சழபநம் நற்றும் நற்றும் ஹசய்னயய முடினளது  தழித்தயர்கள்

நட்டத்தழலும் கடிநள நற்றும் சளத்தழனநற்து  தழித்தயர்கள்

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யர்களகக் கமதப்டும்)

நட்டுயந இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யர்களகக் கமதப்டும்)
பகள்லி

உடல்ழஸ ிபச்சஸ களபணநளக கண்ணளடி அணிந்தளலும் ளர்ஸயனில் சழபநம்
1

உள்தள? ளன் 'உடல்ப் ிபச்சஸ' ன்று ஹசளல்லும்யளது, யளய், களனம்
அல்து ி யகளளறுகள் களபணநளக ன்று அர்த்தம்.

2

3

4

5

6

8

1.

இல்ஸ - சழபநம் இல்ஸ

2.

ஆம் - சழ சழபநம்

3.

ஆம் - அதழகவு சழபநம்

4.

ஹசய்னயய முடினளது

1.
உடல்ப் ிபச்சஸ களபணநளக ஹசயிப்னன் கமயிஸனப் னன்டுத்தழளலும்,

இல்ஸ - சழபநம் இல்ஸ

2.

உங்களுக்கு களது யகட்தழல் சழபநம் உள்தள?

ஆம் - சழ சழபநம்

3.

ஆம் - அதழகவு சழபநம்

4.

ஹசய்னயய முடினளது

1.

இல்ஸ - சழபநம் இல்ஸ

2.

ஆம் - சழ சழபநம்

உடல்க் குஸயளல் டக்கயயள அல்து டி யயள சழபநப்டுகழீர்கள?

உடல்ப் ிபச்சஸ களபணநளக ழஸயில் ஹகளள்யதழல் அல்து கயம்
ஹசலுத்துயதழல் சழபநம் உள்தள?

உடல்ப் ிபச்சஸ களபணநளக, முளயதுநளக (சுன கயிப்ன யளன்ஸய)
களவுதல் அல்து ஆஸட அணியதழல் உங்களுக்கு சழபநம் உள்தள?

3.

ஆம் - அதழகவு சழபநம்

4.

ஹசய்னயய முடினளது

1.

இல்ஸ - சழபநம் இல்ஸ

2.

ஆம் - சழ சழபநம்

3.

ஆம் - அதழகவு சழபநம்

4.

ஹசய்னயய முடினளது

1.

இல்ஸ - சழபநம் இல்ஸ

2.

ஆம் - சழ சழபநம்

3.

ஆம் - அதழகவு சழபநம்

4.

ஹசய்னயய முடினளது

1.

இல்ஸ - சழபநம் இல்ஸ

உடல்ப் ிபச்சஸ களபணநளக, முளயதுநளக (சுன கயிப்ன யளன்ஸய)

2.

ஆம் - சழ சழபநம்

களவுதல் அல்து ஆஸட அணியதழல் உங்களுக்கு சழபநம் உள்தள?

3.

ஆம் - அதழகவு சழபநம்

4.

ஹசய்னயய முடினளது

1.

இல்ஸ - சழபநம் இல்ஸ

2.

ஆம் - சழ சழபநம்

உடல்ப் ிபச்சஸ களபணநளக, உங்கள் யமக்கநள (சம்ிபதளன) ஹநளமழஸனப்
7

ப ில்

னன்டுத்தழ சம்ளரழப்தழல் சழபநம் உள்தள? டுத்துக்களட்டளக னரிந்து ஹகளள்ல்
அல்து உங்கஸ னரிந்து ஹகளள்ளுதல்?

3.

ஆம் - அதழகவு சழபநம்

4.

ஹசய்னயய முடினளது

ஸககிளல் உங்களுஸடன டயடிக்ஸககஸ யநற்ஹகளள்யதழல் உங்களுக்கு

1.

இல்ஸ - சழபநம் இல்ஸ

யதனும் ழபந்தப சழபநம் உள்தள? ஸககிளல் ஹசனற்ஸக உறுப்ஸப் (ஹசனற்ஸக

2.

ஆம் - சழ சழபநம்

மூட்டு) னன்டுத்தழ ளதுயதற்கு யளஸய உறுதழனளகப் ிடித்துக் ஹகளள்யது

3.

ஆம் - அதழகவு சழபநம்

யளன்யற்ழற்கு உடல்ப் ிபச்சஸ களபணநளக உள்தள?

4.

ஹசய்னயய முடினளது
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கண்டுிடிப்னகின் யநயளட்டப் ளர்ஸய

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ா ிரி
உ லி சா னங்கள்
சமூக ற்றும் தபாமரா ா உள்ரடக்கம்
கலல் ற்றும் த ாடர்பு த ாறில்நுட்ப லட்டுச்
ீ
சா னங்கள்
ழகடக்க த ாழயபபசி பன்பாடு
இழணத் ர பன்பாடு
சமூக ஊடக பன்பாடு
கணினி உரிழ ற்றும் பன்பாடு
உணப்பட்ட

கலல் ற்றும் த ாடர்பு த ாறில்நுட்பத் ின்

ாக்கம்
17

1

ா ிரி

ா ிரி பண்புகள்

பநர்காணல் முழம

18

1

ா ிரி

> ா ிரி பண்புகள்

பநர்காணல் முழம

19

தழித்தயர்கின் குடியிபயினல்
(இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் ர்கள் - ி.டப்ழம.டி)
பாயினம்

ஆண்

அழலிடம்

ஹண்

கர்ப்னம்

கழபளநப்னம்

12%

41%
59%
88%

லது - ஆண்டுகள்

ிமண நிழய
தழமநணநளயர்

தித்தயர்

யிதஸய

யியளகபத்து

15 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 65

2% 1%

18%
27%

46%
14%

49%

19%
22%

அடிப்ஸட: அஸத்து தழித்தயர்கள்

402

20

1

ா ிரி

ா ிரி பண்புகள்

> பநர்காணல் முழம

21

ஹமம்ளள தழித்தயர்கள் யபடினளக யர்களணல் ஹசய்னப்ட்டர்
ப ியரிப்பலர்கள் ீ ான கணக்கீ ட்டின் அல ானிப்புகள் ( 15 - 65 லதுழட இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழகில் % )
இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் மடன் யபடினளக யர்களணல்
இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் மடன் யயறுஹளமயமம் யசர்ந்து அழக்ஸக அித்தல்
நற்ஹளம ர் (ஹநளமழஹனர்ப்ளர்) இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யமக்களக (ஹநளமழ) அழக்ஸக அித்தல்
இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் ரின் சளர்ளக யயஹளமயர் [நளற்று தழளள்] அழக்ஸக அித்தல்

12%
2%

45%

41%

யக: இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் மடன் யமக்கு யர் யர்களணளது, இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் மடன் யபடினள யர்களணள / யயறு னளபளயது இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யர்களுடன்
யசர்ந்து அழக்ஸக அிக்கழளர்கள / நற்ஹளம ர் (ஹநளமழஹனர்ப்ளர்) இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் மக்களக (ஹநளமழ) அழக்ஸக அிக்கழளர்கள / யயஹளமயர் [நளற்று தழளள்] இனளஸநகஸக்
ஹகளண்டுள் ரின் சளர்ளக அழக்ஸக அிக்கழளர்கள [அயதளிப்தன் மூம் குழக்கவும்) ?
அடிப்ஸட: அஸத்து தழித்தயர்கள்

402
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யகட்டல், ழஸயில் ஹகளள்ல் நற்றும் சம்ளரஸ யளன்யற்ழல் சழபநங்களுள்
தழிப்யர்களுக்கு உதயி யதஸயப்ட்டது

வு பசகரித் லரின் அல ானங்களும் ப ியரித் லர்கரின் இயாழின் லழகமம்
(15-65 லதுழட இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழகில் %)

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் ரின் சளர்ளக யயஹளமயர் [நளற்று தழளள்] அழக்ஸக அித்தல்
நற்ஹளம ர் (ஹநளமழஹனர்ப்ளர்) இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் மக்களக (ஹநளமழ) அழக்ஸக அித்தல்
இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் மடன் யயறுஹளமயமம் யசர்ந்து அழக்ஸக அித்தல்
இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் மடன் யபடினளக யர்களணல்

7%
2%

9%
1%

24%

11%
17%
1%

37%

15%
1%

1%

3%

28%

8%

19%

48%

56%

61%
65%
61%
61%

55%

36%

31%

21%
12%

7%
ளர்ப்தழல் சழபநம்

யகட்தழல் சழபநம்

டப்தழல் அல்து டிகள்
றுயதழல் சழபநம்

ழஸயில் ஹகளள்யதழல் அல்து
கயம் ஹசலுத்துயதழல் சழபநம்

சுன பளநரிப்ில் சழபநம்

யமக்கநள ஹநளமழஸன

னன்டுத்தழ சம்ளரழப்து சழபநம்

ஸககளல் டயடிக்ஸககஸ

யநற்ஹகளள்யது ழபந்தப சழபநம்

யக: உங்களுக்குப் ளர்ப்து/யகட்து/டப்து அல்து டிகில் றுயது/ழஸயில் ஹகளள்யது அல்து கயம் ஹசலுத்துயது/சுன பளநரிப்ில் /யமக்கநள ஹநளமழஸனப் னன்டுத்துயதழல்/ ஹசனல்ளடுகஸச் ஹசய்யதழல் சழபநம்
உள்தள?

அடிப்ஸட: அஸத்து தழித்தயர்கள்
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2

உ லி சா னங்கள்

24

டநளடுதழல் சழபநங்கள் இனளஸநனின் நழக உனர்ந்த யடியநளகும்
இயாழகரின் லழக ற்றும் ப ியரித் லர்கரின் சிங்கரின் நிழய (15-65 லதுழட இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழகில் %)
சழபநம் இல்ஸ

5%

சழ சழபநம்

ழஸன சழபநம்

ஹசய்னயய முடினளது

7%
18%

15%

14%

19%

18%

20%

19%

26%

22%

15%

41%

45%

20%

12%
12%

18%

17%

34%
14%

17%

15%
69%

63%

47%

45%

33%

ளர்ப்தழல் சழபநம்

யகட்தழல் சழபநம்

டப்தழல் அல்து டிகள்
றுயதழல் சழபநம்

ழஸயில் ஹகளள்யதழல்

அல்து கயம் ஹசலுத்துயதழல்
சழபநம்

சுன பளநரிப்ில் சழபநம்

யமக்கநள ஹநளமழஸன

னன்டுத்தழ சம்ளரழப்து சழபநம்

ஸககளல் டயடிக்ஸககஸ

யநற்ஹகளள்யது ழபந்தப சழபநம்

யக: உங்களுக்குப் ளர்ப்தழல் / யகட்தழல்/டப்தழல் அல்து டிகில் றுயதழல் சழபநம் உள்தள / ழஸயில் ஹகளள்ளுதல் அல்து கயம் ஹசலுத்துதல்/ சுன பளநரிப்ன / ஹதளடர்ளடல் / ஹசனல்ளடுகஸ
யநற்ஹகளள்யதழல் சழபநம் உள்தள?
அடிப்ஸட: அஸத்து தழித்தயர்கள்
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1/4 க்கும் குஸயளக அயர்கின் ளளந்த ஹசனல்ளடுகஸ அயர்கய ழர்யகழக்க முடிமம்;
19% யர் ஹதளடர்ளடலுக்கு யயறு யமழகஸப் னன்டுத்துகழன்ர்
நாராந்

பலழய தசய்மம்

ிமன்

( 15-65 லதுழட இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர
க்கள் த ாழகில் % )
முற்ழலும்

ஏபவு

த ாடர்பாடலுக்கு பன்படுத்தும் லறிமுழமகள்
( 15-65 லதுழட இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர
க்கள் த ாழகில் % )

இல்யய இல்ஸ

81%

22%

24%

16%
2%
யளய்ஹநளமழனளக

53%

யக: உங்களல் ளளந்த ஹசனல்ளடுகஸ ந்த அயிற்கு சுனளதீநளக ழர்யகழக்க முடிகழது?

அடிப்ஸட: அஸத்து தழித்தயர்கள்

402

ஸசஸக ஹநளமழ

ளதப்ட்ட
ஹசய்தழகள்

4%
ஸனஸய

யக: ஹதளடர்ன ஹகளள் ீங்கள் னன்டுத்தும் யமழமுஸகள் ன்?

26

உதயி சளதங்கின் யஸககள்
டநளட உதயி சளதங்கள்

முன்ங்ஸக நற்றும் நணிக்கட்டு ஆதபவு சளதம்

தகயஸநப்ன யிஸனளட்டுப் ஹளமள்கள்
நற்றும் யிஸனளட்டுகள்

ஹதளடர்ளடல் சளதங்கள்

னிற்றுயிக்கும் உதயி சளதங்கள்

கணிி அணுகல் சளதங்கள்

தகயஸநப்ன சூமல்கள்

27

1/4

க்கு

யநல் உதயி சளதங்கஸப் னன்டுத்துகழளர்கள்;

அயகநளயளர் டநளட னன்டுத்துகழன்ர்
ந் தலாம உ லி சா னத் ின் பன்பாடு

பன்படுத்தும் சா னங்கள்/த ாறில்நுட்பங்கரின் லழககள்

க்கள் த ாழக % )

இயாழகழரக் தகாண்டுள்ரலர்கரின் க்கள் த ாழக % )

( 15-65 லதுழட இயாழகழரக் தகாண்டுள்ரலர்கரின்
ஆம்

இல்ஸ

( உ லி சா னங்கள்/த ாறில்நுட்பங்ழரப் பன்படுத்தும்

71%

26%

17%
74%

யக: உங்கள் ஹசனல்ளடுகஸச் ஹசய்ன யதனும் உதயி சளதம் அல்து
ஹதளமழல்நுட்த்ஸதப் னன்டுத்துகழீர்கள?

15%

டநளட

ஹதளடர்ளடல்

எர் ழஸஸன

உதயி

சளதங்கள்

அஸடன அல்து

சளதங்கள்

பளநரிக்க

2%

0.3%

0.3%

தகயஸநப்ன

கணிி

னிற்றுயிக்கும்

அணுகல்

உதயி கமயிகள்

யிஸனளட்டு
ஹளமள்கள்
நற்றும்

சளதங்கள்

யிஸனளட்டுகள்

அடிப்ஸட: அஸத்து தழித்தயர்கள்

402

அடிப்ஸட: சளதங்கள் / ஹதளமழல்நுட்ப் னர்கள்

107
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உதயி சளதங்கஸ ஸயத்தழமக்களததற்கு
யிஸக்கழபனம் எம முக்கழன தஸடனளகும்
உ வும் சா னங்கள்/த ாறில்நுட்பங்க ழர ழலத்துக்தகாள்ர லிமம்புபலார்

உ லி சா னங்கள்/த ாறில்நுட்பங்கள் இல்யா

ற்கான காணம்

( சா னங்கள்/த ாறில்நுட்பங்கழரக் ழலத் ிமக்க லிமம்பும்,

( சா னங்கள்/ த ாறில்நுட்பங்கழரக் ழலத் ிமக்க லிமம்பும்,

15-65 ல ிற்குட்பட்ட இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள்த ாழகில் % )

15-65 ல ிற்குட்பட்ட இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழகில் %)

44%

38%

கட்டுப்டினளகளதது

உள்ளூரில் கழஸடக்களது

ப்டி னன்டுத்துயது ன்று ஹதரினயில்ஸ

னன்டுத்த அனுநதழ இல்ஸ

உள்ளூர் ஹநளமழனில் கழஸடக்களது

ஸனஸய

7%
5% 10%
20%
5%

6%
5%

3%
2%

டநளட உதயி
சளதங்கள்

ஹதளடர்ளடல்
சளதங்கள்

எர் ழஸஸன

அஸடன அல்து
பளநரிக்க

தகயஸநப்ன
சூமல்

கணிி அணுகல்
சளதங்கள்

தகயஸநப்ன

யிஸனளட்டு

ஸனஸய

ஹளமள்கள்
நற்றும்

82%

யிஸனளட்டுகள்

யக: உங்களுக்கு ன் சளதங்கள் நற்றும் ஹதளமழல்நுட்ங்கள் யதஸய, ஆளலும் உங்கிடத்தழல் இல்ஸ?
அடிப்ஸட: உதயி சளதம்/ஹதளமழல்நுட்ங்கள் யதஸயப்டும் தழித்தயர்கின் ண்ணிக்ஸக

யக: உதயி சளதம்/ஹதளமழல்நுட்ம் இல்ளததற்கு ன் களபணம்?

115

மக்கு ந்தயித ிபச்சஸகளும் இல்ஸ
கடந்

ா

நாட்கரில் உ லி சா னம் தசயிறந்

ால்

தசல்பாடுகழர தசய் முடிலில்ழய

(15- 65 லதுழடலர்கரில் உ லி சா னங்கள் / த ாறில்நுட்பங்கழர

இழணத் ரம் ற்றும் ின்சாம் பபான்ம ஆ வு பசழலகரின்
இழடமறு காணாக கடந்

0

6 முதல்

11 முதல்

16 முதல்

21 முதல்

5 யஸப

10 யஸப

15 யஸப

20 யஸப

25 யஸப

2%

3%

தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழகில் % )
0

26>

நாட்கரில் தசல்பாடுகழரச்

தசய் முடிலில்ழய ( 15-65 ல ிற்குட்பட்ட இயாழகழரக்

பன்படுத்தும் இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழகில் %)
1 முதல்

ா

1 முதல்

6 முதல்

11 முதல்

16 முதல்

21 முதல்

5 யஸப

10 யஸப

15 யஸப

20 யஸப

25 யஸப

26>

4% 11%
0%
7%

5%

2%

4%
5%

78%

88%

யக: உதயி சளதங்கில் ற்ட்ட ஹசனழமப்ன களபணநளக கடந்த நளதத்தழல் த்தஸ ளட்கள்

யக: இஸணனத்தம் நற்றும் நழன்சளபம் யளன் ஆதபவுச் சூமழல் ற்ட்ட இஸடமறுகளல் கடந்த

அன்ளடச் ஹசனல்ளடுகஸச் ஹசய்ன முடினயில்ஸ?

நளதத்தழல் த்தஸ ளட்கள் உங்களல் அன்ளடச் ஹசனல்ளடுகஸச் ஹசய்ன முடினயில்ஸ?

அடிப்ஸட: சளதம் / ஹதளமழல்நுட் னர்கள்
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30

3

சமூக ற்றும் தபாமரா ா உள்லாங்கு ல்

31

சமூக நற்றும் ஹளமளதளப உள்யளங்குதல் இன்னும் அஸடனப்டயில்ஸ
சமூக ற்றும் தபாமரா ா உள்லாங்கு லுக்கான குமிகாட்டிகள்

( 15-65 லதுழடலர்கரின் தபாது க்கள் ற்றும் இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழக % )
ஹளது நக்கள்

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் நக்கள் ஹதளஸக

96%

96%
76%

73%

76%

37%
31%
15%
7%
யதசழன அஸடனள அட்ஸட

இனளஸநகள் அஸடனள அட்ஸட

ஹளது ஹதளஸயசழ னன்ளடு

சமூக ளதுகளப்ன

நளத யமநளம்*

யளக்கிப்ன

ஹகளடுப்வு

யக 1: உங்கிடம் யதசழன அஸடனள அட்ஸட உள்தள?
யக 2: உங்கிடம் இனளஸநகள் அஸடனள அட்ஸட உள்தள?
யக 3: கடந்த 3 நளதங்கில் ஹளது ஹதளஸயசழஸனப் னன்டுத்தழமள் ீர்கள?
யக 4: உங்களுக்கு சமூக ளதுகளப்ன ஹகளடுப்வு கழஸடக்கழன்தள?
யக 5: உங்கிடம் நளத யமநளம் உள்தள?
யக 6: ீங்கள் யளக்கிக்கழீர்கள?
அடிப்ஸட
அஸத்து தழித்தயர்கள்

ஹளது நக்கள் ஹதளஸக

இனளஸநகளுள் நக்கள் ஹதளஸக

2,017

402

* குடும் உறுப்ிர்கிடநழமந்து ஹகளடுப்வுகளும் அடங்கும்

33

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் நக்கிஸடயன கல்யினின்ஸந;
அயர்கின் இனளஸந களபணநளக ர் ளடசளஸக்குச் ஹசல்யில்ஸ
கல்லித்

ழகழ (15-65 லதுழட தபாது க்கள்

ஒமபபாதும் பாடசாழயக்குச் தசல்யா

ற்றும் இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழக % )
இல்ஸ

ஆபம்க்கல்யி

மூன்ளம் ழஸ கல்யி அல்து

இஸடழஸக்கல்யி

உனர்தபம்

68%

(15-65 லதுழட பாடசாழய தசல்யா

ற்கான காணங்கள்
இயாழகழரக்

தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழக %)

இனளஸந களபணநளக

யளதுநள ணம் இல்ஸ

ஆர்யநழன்ஸந

ஸனஸய

6%

ஹதரினளது

3%2%

39%
34%
24%

26%

5%
2%
0.6%
ஹளது நக்கள் ஹதளஸக

89%

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் நக்கள் ஹதளஸக

யக: உங்கள் ளடசளஸ டிப்ின் நழக உனர்ந்த ழஸ ன்?
அடிப்ஸட
அஸத்து தழித்தயர்கள்

ஹளது நக்கள் ஹதளஸக
2,017

யக: ீங்கள் ளடசளஸக்குச் ஹசல்ளததற்கு ன் களபணம்?
இனளஸநகளுள்
நக்கள் ஹதளஸக
402

அடிப்ஸட
ளடசளஸ ஹசல்ளத தழிப்யர்கள்

இனளஸநகளுள் நக்கள் ஹதளஸக
105

34

ளடசளஸக்கு ஹசல்ளதயர்களுக்கு

டிக்க அல்து ளத கற்றுக்ஹகளள்யதற்கு யஸபனறுக்கப்ட்ட யளய்ப்னகள்
லாசித் ல் ற்றும் ழுதும்

( 15-65 லதுழட பாடசாழய தசல்யா
ிதளக

ிமன்

இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழகில் % )

சழபநத்துடன்

இல்யய இல்ஸ
99%

95%

3%

2%

0%

கடிதங்கஸ அல்து ஹசய்தழத்தளஸப் யளசழத்தல்

0%

கடிதங்கஸ ளதுதல்

யக 1: ீங்கள் ளடசளஸ ஹசல்ளதயபளக இமந்தளல் கடிதங்கஸ அல்து ஹசய்தழத்தளஸப் யளசழக்க முடிமநள?
யக 2: ீங்கள் ளடசளஸ ஹசல்ளதயபளக இமந்தளல் கடிதங்கஸ ளத முடிமநள?
அடிப்ஸட: ளடசளஸ ஹசல்ளத தழித்தயர்கள்

105

35

இனளஸந களபணநளக ர் யயஸ ஹசய்யதழல்ஸ
கடந்

66%

(15-65 லதுழட இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழகில் %)

9%

இனளஸநகஸக்
ஹகளண்டுள்யர்

நற்றும் யயஸ ஹசய்ன

6 ா ங்கரில் பி ான தசல்பாடு

சம்ம் இல்ளத
யட்டு
ீ
யயஸ

6%

சுனஹதளமழல் ஹசய்யர்

6%

ணினநர்த்தப்ட்டயர்

5%
நளணயர்

3%
யயஸனில்ளதயர்
யயஸ யளய்ப்ன
யதடயில்ஸ

முடினயில்ஸ

3%
சம்ம் இல்ளத

குடும்த் ஹதளமழளி

1%
யயஸனில்ளதயர்
யயஸ யளய்ப்ன

1%
ஏய்வு ஹற்யர்

யதடல்

யக: கடந்த 06 நளதங்கில் உங்கள் ிபதள ஹசனல்ளடு ன்?
அடிப்ஸட: அஸத்து தழித்தயர்கள்

402
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இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யர்களுக்கு குஸந்த ழதழ உள்டக்கம்
லங்கி கணக்கிற்கான அணுகல்

கடன் அல்யது பற்று அட்ழட உரிழத்துலம்

( 15-65 லதுழட தபாது க்கள் ற்றும் இயாழகழரக்

( 15-65 லதுழட தபாது க்கள் ற்றும் இயாழகழரக்

தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழகில் % )

இல்ஸ

தக்யக உரின

தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழகில் % )

யயஹளமயர்

1%

3%

இபண்டும் இல்ஸ

ற்று அட்ஸட நட்டும்

கடன் அட்ஸட நட்டும்

ற்று நற்றும் கடன் அட்ஸட இபண்டும்

2%
1%

1%
9%

33%

47%

82%

91%
64%
50%
17%
ஹளது நக்கள் ஹதளஸக

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் நக்கள் ஹதளஸக

அஸத்து தழித்தயர்கள்

ஹளது நக்கள் ஹதளஸக

2,017

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் நக்கள் ஹதளஸக

யக: உங்கிடம் கடன் அல்து ற்று அட்ஸட உள்தள?

யக: உங்கிடம் யங்கழக் கணக்கழற்கள அணுகல் உள்தள?
அடிப்ஸட

ஹளது நக்கள் ஹதளஸக

இனளஸநகளுள் நக்கள் ஹதளஸக

402
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4

கலல் ற்றும் த ாடர்பு
த ாறில்நுட்ப லட்டுச்
ீ
சா னங்கள்

38

16% குடும்ங்கள் முக்கழன அணுகல் முஸனளக
ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழகள்/ஹடளங்கல் மூம் இஸணனத்தத்ஸத அணுகுகழன்
லட்டில்
ீ

கலல் ற்றும் த ாடர்பு த ாறில்நுட்ப சா னங்கரின்

(குழமந் பட்சம் ஒம சா னம் அல்யது அ ற்கு பற்பட்டழல)
கிழடக்கக்கூடி

ன்ழ

( இயாழகழரக் தகாண்டுள்ரலர்கள் உள்ர குடும்பங்கரின் % )

லட்டு
ீ
இழணத் ர இழணப்பு லழக
( இயாழகழரக் தகாண்டுள்ரலர்கள் உள்ர குடும்பங்கரின் % )
இல்ஸ

ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழகள்/ஹடளங்கஸப் னன்டுத்தழ இஸணனத்தம்

ஸயர்/.டி.ஸ்.ல்/சழ.டி.ம்.

இபண்டும்

36%
1% 1%
16%

7%

83%

5%
2%
ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழ

யநஸசக்கணிி

நடிக்கணிி

ஸகக்கணிி /-ளட்

யக: உங்கள் யட்டில்
ீ
த்தஸ யயஸ ஹசய்மம் ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழகள்/ யநஸசக்கணிி
/நடிக்கணிிகள் /ஸகக்கணிிகள் /-ளட்கள் உள்?

அடிப்ஸட: அஸத்து யட்டுக்
ீ
குடும்ங்கள்

402

யக: இந்த யட்டில்
ீ
யயஸ ஹசய்மம் இஸணனத்த இஸணப்ன உள்தள, அப்டினளளல் ந்த
யஸக?

39

5

ழகடக்க த ாழயப்பபசிகள்
பன்பாடு

40

இனளஸந நற்றும்அழனளஸந களபணநளக
ஹதளஸயசழகஸப் னன்டுத்துயதழல்ஸ

ழகடக்க த ாழயப்பபசிகள் உரிழத்துலம்

ழகடக்க த ாழயப்பபசிகள் இல்யா

(15-65 லதுழட இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழக %)

ற்கான காணம்

(15-65 லதுழட ழகடக்க த ாழயப்பபசிகள் பன்படுத் ா
இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழக % )
57%

78%
38%
32%

14%

இனளஸநனி

க்கு

னன்டுத்த

யதஸய

ளல் க்கு
முடினயில்
ஸ.

அது

இல்ஸ

(அணுகல்
இல்ளஸநம

ன்ளல்

6%

6%

5%

அஸத

ஹசளந்தநளக

து

ன்

ஸகனடக்க

ன்

க்கு

ஸயத்துக்

ற்கு

ஹதளஸப்

சழஸன

சழ

ஸ

அனுநதழ

ஹசய்ன

து

ஸகனடக்க

னன்டுத்த

யளங்க

ஹதரினயில்

ஹதளஸப்யசழ
முடினளது

என்ஸ
ஹகளள்

இல்ஸ

ம்

2%

யசழப்ிடத்தழ ஸகனடக்க ஹதளஸப்ய ஹதளஸய
இஸணன

யசழ

யஸனஸந உஸடந்தது
ப்ன யசதழ
இல்ஸ

உள்டங்கும்)

ஹளது நக்கள் ஹதளஸக

3%

யிட்டது

நழன்னூட்டல் தழமடப்ட்ட
யட்டில்
ீ

நழன்சளபம்
இல்ஸ

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் நக்கள் ஹதளஸக

யக: உங்கிடம் ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழ இமக்கழதள?
அடிப்ஸட
அஸத்து தழித்தயர்கள்

யக: உங்கிடம் ன் ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழ இல்ஸ?

ஹளது நக்கள்

இனளஸநகளுள்

ஹதளஸக

நக்கள் ஹதளஸக

2,017

402

அடிப்ஸட: ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழ உரிஸநனளர்கள்
அல்ளதயர்கள்

267

41

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யர்கள் நத்தழனில் இஸடஹயிகள் அதழகம்
ழகடக்க த ாழயப்பபசி உரிழத்துலம் (15-65 லதுழட இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழகில் % )
கர்ப்னம்

கழபளநப்னம்

இஸடஹயி

ஆண்

ஹண்

இஸடஹயி

84%
86%

77%

72%

36%

37%

32%

33%
25%
17%

12%

9%
ஹளது நக்கள் ஹதளஸக

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் நக்கள்ஹதளஸக

ஹளது நக்கள் ஹதளஸக

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் நக்கள் ஹதளஸக

யக: உங்கிடம் ஹநளஸல் யளன் இமக்கழதள?
அடிப்ஸட
கர்ப்னம்

அஸத்து தழித்தயர்கள்

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்

ஹளது நக்கள்

803

கழபளநப்னம்

1,214

நக்கள் ஹதளஸக

ஆண்

ஹண்

கர்ப்னம்

கழபளநப்னம்

ஆண்

834

1,183

155

247

233

ஹண்

169

42

யதஸய நற்றும் நழயளக கழஸடக்கும் யளய்ப்ன இல்ளததளல்

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யர்கள் நத்தழனில் ஸ்நளர்ட்யளின் னன்ளடு குஸயளக உள்து
ழகடக்க த ாழயப்பபசி உரிழத்துலத் ின் லழக
(15-65 லதுழட ழகடக்க த ாழயப்பபசி உரிழாரர்கரான
தபாது க்கள் ற்றும் இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழக %)
அடிப்ஸட ஹதளஸயசழ

திச்சழப்ன ஹதளஸயசழ

தழன்யசழ

ிமன்பபசி/த ாட்டுணர்வு (ஸ்ார்ட்/டச்) த ாழயப்பபசி
இல்யா

(15-65 லதுக்குட்பட்ட அடிப்பழட ற்றும்

னிச்சிமப்பு

த ாழயபபசிக்கு தசாந் ாக ழலத்துள்ர
இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழகில் %)
என்று யதஸயனில்ஸ

63%

ற்கான காணம்

சழக்களது

கட்டுடினளகளது

(ஸ்நளர்ட்) தழன் ஹதளஸப்யசழ ன்ளல் ன் ன்று ஹதரினயில்ஸ

50%

9%

47%
13%

46%
25%

26%

12%
9%

ஹளது நக்கள் ஹதளஸக

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் நக்கள் ஹதளஸக

முதன்ஸநனள களபணம்?

யக: உங்கிடம் ன் யஸகனள ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழ உள்து?
அடிப்ஸட
ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழ உரிஸநனளர்கள்

ஹளது நக்கள் ஹதளஸக

1,609

யக: தழன்யசழ அல்து ஹதளட்டுணர்வு (ஸ்நளர்ட்/டச்) ஹதளஸயசழ இல்ளததற்கு

இனளஸநகஸக்
ஹகளண்டுள் நக்கள் ஹதளஸக

135

அடிப்ஸட: அடிப்ஸட நற்றும் திச்சழப்ன ஹதளஸயசழ
உரிஸநனளர்கள்

267

43

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யர்கள் நத்தழனில் தழன்யசழ (ஸ்நளர்ட்) னன்ளடு குஸயளக உள்து
ழகடக்க த ாழயப்பபசி உரிழத்துலத் ின் லழக

(15-65 லதுழட ழகடக்க த ாழயப்பபசி உரிழாரர்கரின் தபாது க்கள் ற்றும் இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழக %)
அடிப்ஸட ஹதளஸயசழ

திச்சழப்ன ஹதளஸயசழ

தழன்யசழ

63%

50%
47%

25%

12%
9%

ஹளது நக்கள் ஹதளஸக

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் நக்கள் ஹதளஸக

யக: உங்கிடம் ன் யஸகனள ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழ உள்து?
அடிப்ஸட
ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழ
உரிஸநனளர்கள்

ஹளது நக்கள்

1,609

இனளஸநகஸக்

ஹகளண்டுள் நக்கள் ஹதளஸக

135

4

ர் முற்ஹகளடுப்ணவு இஸணப்னகஸப் னன்டுத்துகழன்ர்;
1/5 க்கும் குஸயளக  சழம் அட்ஸடகஸப் னன்டுத்துகழன்ர்
ழகடக்க த ாழயப்பபசி ஒப்பந்

லழக

(15-65 லதுழட ழகடக்க த ாழயப்பபசி
ழலத் ிமக்கும் இயாழகழரக்
தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழக %)
முற்ஹகளடுப்ணவு

ிற்ஹகளடுப்ணவு

ழகடக்க த ாழயப்பபசி பனர்கரின்
பி ான பசழல லறங்குனர்

(15-65 லதுழட ழகடக்க த ாழயப்பபசி
ழலத் ிமக்கும் இயாழகழரக்

ழகடக்க த ாழயப்பபசி பனர்களுக்குச்
தசாந் ான சிம் அட்ழடகரின் ண்ணிக்ழக
(15-65 லதுழட ழகடக்க த ாழயப்பபசி
ழலத் ிமக்கும் இயாழகழரக்

தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழக %)
டனஹளக்

ஹநளிஹடல்

6%

லட்ச்

தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழக %)
ர்ஹடல்

1 சழம்

2 சழம்கள்

9%

2%
16%

11%

58%

22%

82%

94%

யக: உங்கள் ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழனளது

3 அல்து அதற்கு யநற்ட்ட சழம்கள்

யக: ிபதள யசஸய யமங்குர் ஹனர் ன்?

முற்ஹகளடுப்ணயள / ிற்ஹகளடுப்ணயள ?

அடிப்ஸட: ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழ உரிஸநனளர்கள்

யக: உங்கிடம் த்தஸ ஹசனற்ளட்டிலுள் சழம் அட்ஸடகள்
உள்?

135

45

இங்ஸகனில் உள் இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யர்கள் நத்தழனில்
டிஜழட்டல் தழன்கள் இல்ளஸந
ழகடக்க த ாழயப்பபசிில் தசய்

தசல்பாடுகள்

(அழனத்து 15-65 லதுழட ழகடக்க த ாழயப்பபசி பன்படுத் ப்படும் இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழகில் %)
ஆம், ளய தினளக

ஆம், யயஹளமயரின் உதயிமடன்

இல்ஸ

இயற்ஸப் ற்ழ ஹதரினளது

39%

39%

38%

39%

39%

45%

45%

47%

48%

47%

5%

8%

11%

9%

8%
7%

7%
6%

3%
11%

ஸனஸய ற்ழன தகயல்கஸத்

எர் ஹநன்ஹளமள்

குழப்ிட்ட யசஸய அல்து யஸத்தம் யளன்யற்ஸ

எர் யசஸய அல்து

ந்த தகயஸமம் இஸணனம்/

இஸணனத்தம் / இஸணன யஸத்தத்தழனூடளக

ஹசனழஸன

னன்டுத்துயதற்களக

ஹநன்ஹளமள் ஹசனழனின் அஸநப்னகஸக்

யஸத்தத்தழல் தழயிடல். ீங்கள் ளர்த்த

யதடல்

ழறுயதல்

(னர்) உள்நுஸமவு யியபங்கஸ நற்றும்

கண்டழந்து சரிஹசய்தல்

னளதளனினுஹநளன்றுக்கு கமத்து ஹதரியித்தலும் அடங்கும்

கடவுச்ஹசளல்ஸ உமயளக்கல்

யக:1: ீ ங்கள் இஸணனத்தழல் தகயல்கஸத் யதடி ீர்கள?

யக:2: ீ ங்கள் எம ஹநன்ஹளமள் ஹசனழஸன ழறுயிமள்ர்கள?
ீ

யக:3: குழப்ிட்ட யசஸய அல்து இஸணனதத்ஸதப் னன்டுத்த உள்நுஸமவு யியபங்கள் நற்றும் கடவுச்ஹசளல்ஸ உமயளக்கழமள்ர்கள?
ீ
யக:4: ீ ங்கள் எம ஹசனழஸன அல்து யசஸயனின் அஸநப்னகஸ கண்டுிடித்து சரிஹசய்துள்ர்கள்
ீ
யக:5: இஸணனம்/ யஸத்தத்தழனூடளக யதனும் தகயஸப் தழயிட்டீர்கள?

அடிப்ஸட: ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழ
உரிஸநனளர்கள்

135

47

6

இழணத் ர பன்பாடு

49

இங்ஸக இனளஸநகள் உள்யர்கள் நத்தழனில் குஸந்த யிமழப்னணர்வு நற்றும் இஸணன னன்ளடு;
யிமழப்னணர்வு இல்ளஸந நற்றும் ஆர்யநழன்ஸந ஆகழனஸய னன்டுத்தளஸநக்கு யமழயகுக்கழது
இழணத் ரம் லிறிப்புணர்வு ற்றும் பன்பாடு
( 15-65 லதுழடலர்கரில் தபாது க்கள் ற்றும்
இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழக % )
இஸணனத்த யிமழப்னணர்வு

இஸணனத்த னன்ளடு

62%

இழணத்ழ ப் பன்படுத் ா

ற்கான காணங்கள் (15-65 இயாழகழரக்

தகாண்டுள்ரலர்கரில் இழணம் அல்யா

பனர்கள் %)

இஸணனம் ன்ளல் ன்ஹயன்று ஹதரினயில்ஸ
ஆர்யம் இல்ஸ / னனுள்தளக இல்ஸ
அஸத ப்டி னன்டுத்துயது ன்று ஹதரினயில்ஸ
அணுகல் சளத கணிி / ஸ்நளர்ட் ஸகனடக்க தழன்யசழ இல்ஸ
நற்ஸய

ன்ிடம் ஹதளமழல்நுட்ம் இல்ஸ

அணுகக்கூடின உள்டக்கம் துவும் இல்ஸ

நழகவும் யிஸமனர்ந்தது

37%

5%3% 1%
8%

22%

15%

9%

ஹளது நக்கள் ஹதளஸக

1%

52%

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் நக்கள் ஹதளஸக

யக 1: இஸணனத்தம் ன்ளல் ன் ஹதரிமநள?

16%

யக 2: ீங்கள் ப்யளதளயது இஸணனத்தத்ஸத (ஜழ-ஹநனில் நழன் அஞ்சல்/கூகுள்/முகநூல்)
னன்டுத்தழமள் ீர்கள?
அடிப்ஸட
அஸத்து தழித்தயர்கள்

ஹளது நக்கள் ஹதளஸக
2,017

இனளஸநகளுள்
நக்கள் ஹதளஸக
402

அடிப்ஸட: இஸணனத்தத்ஸத னன்டுத்தளதயர்கள்

368

50

குஸந்த கர்ப்ன கழபளநப்ன இஸடஹயி;
ஆளல் இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யர்கிஸடயன அதழக ளழ இஸடஹயி
இழணத் ர பன்பாடு (15-65 லதுழட இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழகில் %)
கர்ப்னம்

கழபளநப்னம்

இஸடஹயி

ஆண்

45%

ஹண்

இஸடஹயி

45%

38%
35%
34%
30%

23%

9%

10%

9%

6%

4%
ஹளது நக்கள் ஹதளஸக

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் நக்கள் ஹதளஸக

ஹளது நக்கள் ஹதளஸக

யக: ீங்கள் ப்யளதளயது இஸணனத்தத்ஸத (ஜழ-ஹநனில் நழன் அஞ்சல்/கூகுள்/முகநூல்) னன்டுத்தழமள் ீர்கள?

அடிப்ஸட
அஸத்து தழித்தயர்கள்

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்

ஹளது நக்கள் ஹதளஸக

நக்கள் ஹதளஸக

கர்ப்னம்

கழபளநப்னம்

ஆண்

ஹண்

803

1,214

834

1,183

கர்ப்னம் கழபளநப்னம்

155

247

ஆண்

233

ஹண்

169

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் நக்கள் ஹதளஸக

7

சமூக ஊடக பன்பாடு

54

இங்ஸக இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யர்கள் நத்தழனில் குஸந்த சமூக ஊடக னன்ளடு;
யிமழப்னணர்வு இல்ளஸந, அயர்கின் இனளஸந நற்றும் ஆர்யநழன்ஸந ஆகழனஸய னன்டுத்தளஸநக்கு யமழயகுக்கழது
இழணத் ரழ ப் பன்படுத் ா

சமூக ஊடக பன்பாடு

(15-65 லதுழட தபாது க்கள் ற்றும் இயாழகழரக்
தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழக % )

( 15-65 லதுழட இயாழகழரக் தகாண்டுள்ரலர்கரில்
இழணத் ரழ ப் பன்படுத் ா லர்கள் % )
சமூக ஊடகம் ன்ளல் ன் ன்று ஹதரினயில்ஸ

சமூக ஊடக னன்ளடு

ற்கான காணங்கள்

து இனளஸந களபணநளக

ஆர்யம் இல்ஸ / னனுள்தளக இல்ஸ
அஸத ப்டி னன்டுத்துயது ன்று ஹதரினயில்ஸ

29%

அணுகல் சளத கணிி / ஸ்நளர்ட் ஸகனடக்க தழன்யசழ இல்ஸ
யபநழல்ஸ, அதழக யயஸ

நழகவும் யிஸமனர்ந்தது

உள்டக்கங்கள் அணுகல் அற்ஸய

து ஹநளமழனில் உள்டக்கம் இல்ஸ

ஸனஸய

5%2%1%0%
7%
40%
18%

5%

ஹளது நக்கள் ஹதளஸக

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் நக்கள் ஹதளஸக

யக: ீங்கள் முகநூல், யளட்ஸ்அப், ட்யிட்டர் யளன் சமூக ஊடகங்கஸப் னன்டுத்துகழீர்கள?

அடிப்ஸட
அஸத்து தழித்தயர்கள்

ஹளது நக்கள் ஹதளஸக
2,017

26%

இனளஸநகளுள்
நக்கள் ஹதளஸக
402

அடிப்ஸட: சமூக ஊடகம் அல்ளத னர்கள்

378
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இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்யர்கள் நத்தழனில் சமூக ஊடக னன்ளட்டில் அதழக இஸடஹயிகள்
சமூக ஊடக பன்பாடு (15-65 லதுழட இயாழகழரக் தகாண்டுள்ரலர்கள் க்கள் த ாழகில் %)
கர்ப்னம்

கழபளநப்னம்

ஆண்

இஸடஹயி

ஹண்

இஸடஹயி

7%
34%

60%

27%
27%

46%
39%

21%
8%
5%
7%
3%
ஹளது நக்கள் ஹதளஸக

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் நக்கள்ஹதளஸக

ஹளது நக்கள் ஹதளஸக

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் நக்கள் ஹதளஸக

யக: ீங்கள் முகநூல், யளட்ஸ்அப், ட்யிட்டர் யளன் சமூக ஊடகங்கஸப் னன்டுத்துகழீர்கள?

அடிப்ஸட
கர்ப்னம்
அஸத்து தழித்தயர்கள்

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள்

ஹளது நக்கள் ஹதளஸக

803

கழபளநப்னம்

ஆண்

1,214

834

நக்கள் ஹதளஸக
ஹண்
1,183

கர்ப்னம்

கழபளநப்னம்

ஆண்

155

247

233

ஹண்
169

8

கணினி உரிழ ற்றும் பன்பாடு

57

இனளஸநகஸக் ஹகளண்டுள் இங்ஸகனர்கிஸடயன

குஸந்த கணிிகின் உரிஸநத்துயம் நற்றும் னன்ளடு
னிப்பட்ட கணினிின் உரிழத்துலம்

கணினிழப் பன்படுத்துல ற்கான

(15-65 லதுழட இயாழகழரக்
தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழக %)
ஆம்

இல்ஸ

டழலகள்
(15-65 லதுழட இயாழகழரக்
தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழக %)

நணியபம்

தழசரி

ப்யளதளயது

எமயளதும் இல்ஸ

கணினிழப் பன்படுத்துல ில் தசௌகரி நிழய
(15-65 லதுழட கணினி பன்படுத்தும்
இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழக % )
சுனளதீநளக னன்டுத்தளம்
சழழதவு உதயிமடன் னன்டுத்தளம்
நழதநள அயிள உதயிமடன் னன்டுத்தளம்

4%

ஹரிதவு உதயிமடன் னன்டுத்தளம்

0% 2% 3%
8%
14%

6%

96%

71%
95%

யக: உங்கிடம் ஹசளந்த திப்ட்ட கணிி உள்தள?

யக: ீங்கள் வ்யவு அடிக்கடி கணிிஸனப்

யக: கணிிகஸப் னன்டுத்தும் யளது உங்கள் ஹசௌகரின ழஸ ன்?

னன்டுத்துகழீர்கள்?
அடிப்ஸட: அஸத்து தழித்தயர்கள்

அடிப்ஸட: கணிி னன்டுத்துயர்கள்

402

20*

* அடிப்பழட ிகவும் குழமலாக உள்ரது

58

9

உணப்பட்ட
கலல் ற்றும் த ாடர்பு
த ாறில்நுட்ப த் ின்

ாக்கம்

61

நழகப்ஹரின தளக்கநளக சமூக நற்றும் குடும் உவுகஸ ழர்யகழக்கும் தழன்
நற்றும் அயசபகளத்தழல் நற்யர்கஸத் ஹதளடர்னஹகளள்ல்
இயாழகழரக் தகாண்டுள்ரலர்கரின் லாழ்லில்
(கடந்

கலல் ற்றும் த ாடர்பு த ாறில்நுட்பத் ின்

ாக்கம் பற்மி கமத்து

3 ா ங்கரில் ழகடக்க த ாழயப்பபசிழ பாலித்

15-65 லதுழட இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழக %)
நளற்ம் இல்ஸ

சழழதவு முன்யற்ம்

ஏபவு முன்யற்ம்

சற்ய முன்யற்ம்

ஹழதவு முன்யற்ம்

67%

51%
48%

34%

33%
29%

24%

21%

17% 17%

14%
9%

25%
20%

13%
10%

7%

5%

3%
ஹளமளதளபம்/ழதழ ழஸ அல்து சுகம்

10%

உங்கள் யளழ்க்ஸகஸன சளதளபணநளக யளம

10%

அழவு நற்றும் தழன்கின் ழஸ

எம அயசபழஸனில் ஹசனல்ட அல்து

நற்யர்களுடன் ஹதளடர்ன ஹகளள்ளும் தழன்

யக: 2: ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழனின் னன்ளடு உங்கள் அழயின் அஸய ந்த அயிற்கு முன்யற்ழமள்து?
யக: 3: ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழனின் னன்ளடு அயசபகளத்தழல் நற்யர்கஸத் ஹதளடர்ன ஹகளள்ளும் உங்கள் தழஸ ந்த அயிற்கு முன்யற்ழமள்து?
யக: 4 ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழனின் னன்ளடு உங்கள் சமூக நற்றும் குடும் உவுகஸ ந்த அயிற்கு முன்யற்ழமள்து?
யக: 5: ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழனின் னன்ளடு உங்கள் யளழ்க்ஸகஸன சளதளபண நிதளக யளம ந்த அயிற்கு முன்யற்ழமள்து?

னர்கள் (கடந்த மூன்று நளதங்கில்)

9%

9%

5%

யக: 1: ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழனின் னன்ளடு உங்கள் ழதழ/ஹளமளதளபம் அல்து ல்யளழ்ஸய ந்த அயிற்கு முன்யற்ழமள்து?

அடிப்ஸட: ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழ உரிஸநனளர்கள் அல்து

10%

183

சமூக நற்றும் குடும் உவுகள் நற்றும்
உவு முஸகள்

குமந்ஸதகளுக்கு அடிஸநனளதலும் அயர்கள் நீ தள தழர்நஸ யிஸவுகள்
ஹதளடர்ளஅக்கஸ; மக்கு யலுயள கமத்து இல்ஸ

இயாழகழரக் தகாண்டுள்ரலர்கரில்
(கடந்

கலல் ற்றும் த ாடர்பு த ாறில்நுட்பத் ின்

ாக்கம் பற்மி கமத்து

3 ா ங்கராக ழகடக்க த ாழயப்பபசிழப் பன்படுத்தும் 15-65 ல ிற்க்குட்பட்ட இயாழகழரக் தகாண்டுள்ர க்கள் த ாழக %)
எப்னக்ஹகளள்யய
இல்ஸ

ஏபவுக்கு

உடன்டயில்ஸ

உடன்டயில்ஸ/

ஏபவு

ற்கயில்ஸ

எத்துக்ஹகளள்கழயன்

உறுதழனளக

ஹதரினளது

எப்னக்ஹகளள்கழயன்

57%

56%

57%

53%

52%

24%
21%

19% 21%

20%
17% 15%
14%

10%
6%
3%

1% 2%

நக்கஸ ிவுடுத்தும்

8%

7%

5%

5%

13%

அடிஸநனளதல்

5%

3% 2%

குமந்ஸதகள் ற்தல்ளதயற்ழற்கு

ஹயினபங்கப்டுத்தலுக்கு உட்டுத்தப்டுகழளர்கள்

2%

1%

அந்தபங்கம் இல்ஸ

யக 1: ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழ / இஸணனத்தத்தழன் னன்ளடு நக்கஸ சமூக, அபசழனல் யளன்யற்ழல் ந்த அயிற்குப் ிரித்துள்து?
யக 2: ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழ /இஸணனத்தத்தழன் னன்ளடு ந்த அவுக்கு அடிஸநனளக்கும்?
யக 3: ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழ னன்ளடு ந்த அயிற்கு குமந்ஸதகஸ ஹளமத்தநற் உள்டக்கத்ஸத ஹயிப்டுத்தும்?

யக 4: ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழ /இஸணனத்தத்தழன் னன்ளடு ந்த அயிற்கு திப்ட்ட தகயல்கஸ நற்யர்களுக்கு ஹயிப்டுத்துகழது?
யக 5: ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழ /இஸணனத்தத்தழன் னன்ளடு இனளஸநகளுள்யர்கஸ ந்த அயிற்கு நற்யர்களல் துன்னறுத்துகழது அல்து ளகுடுத்துகழது?

அடிப்ஸட: ஸகனடக்க ஹதளஸப்யசழ உரிஸநனளர்கள் அல்து
னர்கள் (கடந்த மூன்று நளதங்கில்)

183

3% 1%
இனளஸநகளுள்யர்கள்
துன்னறுத்தப்டளம்

63

நன்மி

