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பழங்குடி க்களின் வாழ்க்ககத் தம்: தனிநபர்,குடும்பம் ற்றும் சமூகம் சார்ந்த 

பன்முக குமிீடுகள் உருவாக்கம் 
 

I1. Household Questionnaire Number: 
(குடும்ப லினாத்தாள் லரிசை ண்) 

I2. State 
ாநியம் 

திழ்நாடு 
I3. District: 
ாலட்டம் 

 

I4. Taluk 
லட்டாம் 

 
I5. Town/Village/நகம்/கிாம் 

பபர் 
 

I6. Door No 
கதவு ண் 

 
I7. Name of Household 
Head/குடும்ப தசயலர் பபர் 

 

I8. Tribe Name / 
சயலாழ் 
க்கள் பபர் 

 
I9. Sub Tribe Name/சயலாழ் 
க்கள் துசைப்பபர் 

 

I10. Status of interview (பபட்டிின் படிவு)  

 

No of Eligible 

Respondents 
தகுதி லாய்ந்த 
பதியரிப்பலர் 
ண்ைிக்சக 

Completed 
பூர்த்தி 
பைய்ப்பட்டசல 
 

 

 

 

 

 

No Eligible 

respondent 
தகுதி லாய்ந்த 
பதியரிப்பலர் 

இல்சய  

 
 

 

Refused 
றுப்பு 

 

 

 

 

 

Others 
ற்மசல 

 
 
 
 

Household (Head) 
குடும்பத் தசயலர் 

 
    

Women (Age 15 - 49)  
பபண்கள்  ( 15 லது 49 

பதல் லது லச) 

     

    

Male (> 19) ஆண்கள் (19 

லதிற்க்கு பற்பட்படார்) 
 

    

Adolescent(≤19) 
லிடசயப் பருலம்  ( 19 

லதிற்கு கீழ் உள்பரார்) 

 

    

Elders (≥ 60) 

பதிபார் (60 லதிற்கு 
பற்பட்படார்) 

 

    

  

I11. Line No of Respondent to Household Questionnaire                                 
 (குடும்ப லினாத்தாளுக்கு பதியரிப்பலரின் லரிசை ண்    
 

  

I12. Total Number of Household Members 
லடீ்டு உறுப்பினர் ண்ைிக்சக 
 

  

 

I13. Date of Interview 
பபட்டி டுக்கும் பததி  

I14. Time of Interview 
பபட்டி டுக்கும் பநம் 

 

I15. Field Investigator Code 
கர ஆய்லாரரின் குமிடீு  

 

 
I16. Supervisor Code 
கண்காைிப்பாரரின் குமிடீு 

 



Household Member Details (குடும்ப உறுப்பினர்கள் லிபம்( 

Line 

no 
ல.ண் 

 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 

Name 
பபர் 

 

Gender 
பாயினம் 

Marital 

Status 
திருை 

லிபம் 

 

 

Age 
ல  து 

Can 

Read 

and 

write

? 
ழுத 

படிக்க 

பதரி
பா? 

 

[0–Skip 

to H12]  

 [Yes –

Skip to 

H10] 

Year of 
completion 
 

படித்த 

லருடம் 

Reason for 

Discontinuation

? 
 

கல்லி 
பதாடாசக்கு 

காைம்? 

Educational 

Institution 
category? 
கல்லி 
நிறுலன 

லசக?  

Distance 

to 

education 

facility? 
கல்லி 

நிறுலனத்
தின் 

பதாசய
வு? 

Main 

occupation

?   
 

பதன்ச 

பதாறில்? 

Monthly 
income 

from all 

sources

?  
ஒட்டு
பாத்த
ாத 

லருானம் 

Height 

உம் 

 

Weight  

சட 

Educatio

nal Status 
கல்லித் 

தகுதி 

Is the 

person 

pursuing 

education

? 
தற்ை
ம் படித்து 

பகாண்டு 

-ள்ராா? 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 



 

Code for (H2) 

 
01=Male ஆண் 

02=Female பபண் 

 

 

Code for (H3) 

 
01=Single ைாகாதலர் 

02=Married ைானலர் 

03=Other /ற்மசல 

 

 

Code for (H5) 

 
 01=Yes ஆம் 

 02=No இல்சய 

 

 

Code for (H6) 

 

 00= Never attended/  
                  ஒருபபாதும் இல்சய      

 

 

Code for (H7) 

Code for (H9) 

 

01=Education not considered as 
necessary/கல்லி அலைிம் ன கருதலில்சய  

02=Required for household work / family 
business/care of siblings/குடும்ப 

பலசயினால்/ குயத்பதாறில் பைய் / 

ைபகாதர்கசர கலனித்துக் பகாள்ர 

03=Need to work for payment or kind/பைம் 

அல்யது உைவுக்காக பலசய பைய் பலண்டி 

பநர்ந்தது 

04= Repeated failures/அடுத்தடுத்த 

பதால்லிகள்   

05= Got married/    திருைம்  

06= Others/    ற்மசலகள் 

 

Code for (H10) 

 
01= Government/அைாங்கம்  

02= Private/தனிார் 

03= Anganwadi/பால்லாடி 

04=Tribal/social welfare schools/சயலாழ் 

க்கள் / ைபக நயப் பள்ரி 
05= NGO schools (open schools)/அசு ைாா 

நிறுலன பள்ரி 

     

  Code for (H11) 

 
01= Foot/நடந்து 

02= Cycle/ிதிலண்டி 

03= Motorized Transport 
    பாட்டர்/லாகனம்    

04= Public Transportation/ 
05 = other/ற்மசல 

 

Code for (HH12) 

 

01= Agriculture/லிலைாம்  

02=Labour /கூயி பலசய 

03=Salaried Employment/ஊதிம் ைார்ந்த          

பலசயலாய்ப்பு 

04=Business/ லிாபாம் 

05=Unemployed/பலசயில்யாதலர் 

06=Student/ாைலர் 

07=House wife/இல்யத்தைி 
08=Retired/ஓய்வுபபற்மலர் 

 09=Others/ற்மசலகள்

01=Yes ஆம் 

 02=No இல்சய 



HOUSEHOLD CHARACTERISTICS 

 

Q.NO 
QUESTIONS CATEGORIES  CODING SKIP 

TO 

H16 
Type of family 
(குடும்ப லசக)  

Nuclear Family/தனிக் குடும்பம் _________________________________________1 

Joint Family/கூட்டுக் குடும்பம்___________________________________________2 

 

H17 

Religion 
தம் 

 

 

Hindu/ இந்து_______________________________________________________________1 

Muslim/பஸ்யிம்_________________________________________________________2 

Christian/கிமிஸ்டின்____________________________________________________ 3 

Others/ற்மலர்கள்________________________________________________________4 

 

H18 

Do you or any member of 

your household own this 
house?  உங்களுக்பகா 

அல்யது குடும்பத்தில் 

உள்ர ற்மலருக்பகா இது 

பைாந்த லடீா?  

Own house/ பைாந்த லடீு__________________________________________________1 

Tenant லாடசக___________________________________________________________2 

Others ற்மசல__________________________________________________________3 

                 (குமிப்பிடவும்) (mention) 

…………………………………………………………………………... 

 

H19 

How many rooms are 

there? 
லடீ்டில் த்தசன அசமகள் 

உள்ரன? 

Number of rooms 
அசமகரின் ண்ைிக்சக 

 

  
 

H20 

Type of House (Record 

Observation) 
லடீ்டின் அசப்பு 

(பார்த்து பதிவு பைய்க) 

Pucca /பக்கா______________________________________________________________ 1 

Semi Pucca /பைி பக்கா____________________________________ 2 

Kachcha/கச்ைா ___________________________________________ 3 

 

H21 

What fuel is used for 

cooking? 
ைசப்பதற்கு ன்ன 

லசகான ரிபபாருள் 

பன்படுத்தப்படுகிமது?  

LP Gas/ைசல் ரிலாப________________________________________________1 

Kerosene/ண்பைண்பைய்______________________________________________2 

Wood or charcoal/ லிமகு / கரி____________________________________________ 3 

Dung Cake /லட்டி________________________________________ 4 

Other(specify / ற்மசல/குமிப்பிடுக)__________________________ 5 

…………………………………………………………………………... 

 

H22a 

Does your household have 
electricity? உங்கள்  

லடீ்டில்  ின்ைாலைதி 
உள்ரதா? 

Yes/ஆம்______________________________________________________________1 

No/இல்சய__________________________________________ 2           

H23 

H22b 

Source of lighting 
பலரிச்ைதிற்கான 

பயதனம் 

 

 

Gas/ரிலாப ______________________________________________________________1 

Oil//ண்பைய் ___________________________________________ 2 

Kerosene/ண்பைண்பைய் _________________________________ 3 

Others(ற்மசல) _________________________________________ 4 

…………………………………………………………………………… 

 

H23 

Is there a kitchen in your 
house? உங்கள் லடீ்டில் 

ைசயசம உள்ரதா? 

Yes/ஆம் ________________________________________________1 

No/இல்சய _____________________________________________ 2           

 

H24 

Where do you usually 

cook? 
லறக்காக ைசல் ங்கு 

பைய்ப்படுகிமது?  

In the house/லடீ்டில்________________________________________1 

In a separate building/பலறு லடீ்டில்______________________________________2 

Outdoors/பலரிப________________________________________________________3 

Other/ற்மசல____________________________________________________________4 

(குமிப்பிடுக)....................................................................................................................... 

 



H25 

List the things you have in 

your household: 
உங்கள் லடீ்டில் உள்ர 

பபாருள்கள் 

 

 

 
 

 

 

 Yes  No  Count  

Radio / லாபனாயி 1 2  

Television (colour)/ லண்ை பதாசயக்காட்ைி 1 2  

Landline/ பதாசயபபைி 1 2  

Mobile telephone /சகப்பபைி 1 2  

Ceiling fan /ின்லிைிமி 1 2  

Table fan /பசை லிைிமி 1 2  

Chair /நாற்காயி 1 2  

Cot/Bed கட்டில் / படுக்சக 1 2  

Mattress /பத்சத 1 2  

Sewing machine/ சதல் இந்திம் 1 2  

Pressure cooker/ குக்கர் 1 2  

Grinder /அசக்கும் இந்திம்  1 2  

Mixie /ிக்ைி  1 2  

DVD/VCD Player /டிலிடி ப்பரர்  1 2  

DTH/டிஷ் ஆண்படனா  1 2  

Table/பசை 1 2  

Wall clock/ சுலர் கடிகாம் 1 2  

Wardrobe/ பபீா 1 2  

Bicycle/ ிதிலண்டி 1 2  

Water pump தண்ைரீ்  1 2  

Motorcycle or Scooter இருைக்க லாகனம் 1 2  

Animal-drawn Cart லியங்கு இழுக்கும் லண்டி  1 2  

Tractor / ட்ாக்டர் 1 2  

Car/Jeep/JCB/Truck / கார் / ஜபீ் 1 2  

Other/ற்மசல(குறுப்பிடவும்) 

…………………………………………………………………………………. 
                                 

 

H26 

Does your household own 

any farming lands? 
இந்த குடும்பத்திற்கு 

பதனும் லிலைா நியம் 

உள்ரதா?  

Yes/ ஆம்_______________________________________________________________ 1 

No/ இல்சய____________________________________________2                      

 

 

 

H29 

H27 

How much area of 

farming land does this 

household own? 
வ்லரவு லிலைா நியம் 

உள்ரது? 

Acres (க்கர்) 

If not in acres; specify in some Unit 
(க்கரில் இல்சயபனில் ற்ம அயகில் 

குமிப்பிடவும்) 

 

   

____________ 

 

H28 

How much area of this 

farm is irrigated? 
இதில் வ்லரவு நீர் 

பாக்ககூடிது? 

Acres(க்கர்) 

If not in acres; specify in some Unit 
(க்கரில் இல்சயபனில் ற்ம அயகில் 

குமிப்பிடவும்) 

 

   

____________ 

 

H29 

Does your household own 

any livestock? 
இந்த லடீ்டில் பதனும் 

ஆடு, ாடு, பகாறி பபான்ம 

லியங்குகள் உள்ரனலா? 

Yes/ஆம் ______________________________________________1 

No/இல்சய____________________________________________2                     

  

 

H31 

 

 

 



 

 

H30 

What are all the animals in 

the list? 
பட்டியில் உள்ர ன்பனன்ன 

லியங்குகள் உள்ரன? 

 

 

 Yes        No 
Cows/Buffalos/Bulls-ாடு/ருச/காசர  1 2 

Horses/Donkeys குதிச/கழுசத 1 2 

Goats/பலள்ராடு 1 2 

Sheep/பைம்மிாடு 1 2 

Chickens/ Ducks /பகாறி/லாத்து 1 2 

Pigs/பன்மி 1 2 
 

H31 

Does anyone in this 

household hold a savings 

account / bank savings 

account / postal savings 
account?  குடும்பத்தில் 

ாபனும் லங்கி, தபால் 

அலுலயக அல்யது 

ைிறுபைிப்பு கைக்கு 

சலத்துள்ரார்கரா? 

Yes/ஆம்___________________________________________________________1 

No/இல்சய_______________________________________________________2 

 

 

   

H33 

 

H32 

How many members have the 
account? த்தசன பபர் 

சலத்துள்ரார்கள்? 

Male /ஆண்கள்   

 
       

Female/பபண்கள் 

 

H33 

Does anyone in your 

household read newspaper? 
குடும்பதில் ாருக்பகனும் 

பைய்தித்தாள் படிக்கும் 

லறக்கம் உள்ரதா? 

Yes/ஆம்___________________________________________________________1 

No/இல்சய________________________________________________________2 

 

 

H34 What is the main source of 

water supply for this family? 
குடும்பத்திற்கான பக்கி நீர் 

ஆதாம் ன்ன? 

Piped water in residence குறாய் தண்ைரீ் (லடீ்டிபயப)_______________1 

Well water in residence கிைற்று தண்ைரீ்(லடீ்டிபயப)______________ 2 

Public tap in residence/பபாது குறாய் (லடீ்டிபயப) ___________________3 

Public tap/ பபாது குறாய் __________________________________ 

4 
Public well water / பபாது கிைறு_____________________________________ _5 

Pond/குரம்_____________________________________________________________ 6 

Tanker truck தண்ைி யாரி_____________________________________________7   

Others/ற்மசல________________________________________ 8              

(குறுப்பிடுக)      

 

H35 Does your household get 

uninterrupted water supply? 
உங்கள் லடீ்டில் 

தங்குதசடின்மி தண்ைரீ் 

லத்து உள்ரதா? 

Yes/ஆம்________________________________________________________________1 

No/இல்சய____________________________________________________________2 

 

H36 How much time does it take 

to collect/fetch water? 
தண்ைரீ் பைகரிக்க/ பிடிக்க 

வ்லரவு பநம் ஆகும்? 

 

                               

 

H37 From your family, who 

regularly fetches water?  
உங்கள் குடும்பத்தில் 

லறக்காக ார் தண்ைரீ் 

பிடிக்க பைல்லார்கள்? 

Woman/பபண்கள் _______________________________________ 1 

Man /ஆண்கள்_________________________________________________________ 2 

Children /குறந்சதகள்_________________________________________________ 3 

All/அசனலரும் ________________________________________4 

 

 

 

 



H38 Do you treat your water to 

make it safer to drink? 
குடிப்பதற்கு பாதுகாப்பான 

தண்ைசீ பபறும் லசகில் 

உங்கள் தண்ைசீ தாலது 

லறிபசமில் சுத்திகரிப்பு 

பைய்கிமரீ்கரா? 

Yes/ஆம் ______________________________________________ 1 

No/இல்சய____________________________________________________________ 2 

Occasional/ ப்பபாதாலது _____________________________________________3 

 

H40 

 

H39 How do you treat your 

drinking water? 
குடிநீச சுத்தபடுத்த ன்ன 

பைய்லரீ்கள்?  

Strain by cloth துைிால் லடிகட்டுதல்_______________________1 

Use a water filter தண்ைரீ் லடிகட்டி பன்படுத்துதல்____________ 2 

Boiling பகாதிக்கசலத்தல்_________________________________3 

Others/ற்மசல_______________________________________________________4 

 (குமிப்பிடுக).........................................................................................................................  

 

H40 Does your house have toilet 
facilities?உங்கள் லடீ்டில் 

கறிப்பிட லைதி உள்ரதா? 

Yes/ஆம்_______________________________________________1 

No /இல்சய____________________________________________2     

 

 H43 

H41 What type of toilet facility is 

there? 
ன்ன லசகான கறிப்பிட 

லைதி உள்ரது? 

Flush Latrine / ப்ரஷ் டாய்பயட்____________________________ 1 

Septic Tank / பைப்டிக் படங்க் ______________________________ 2 

Pit latrine / குறி டாய்பயட் ________________________________ 3 

Others specify/ற்மசல ______________________________________________4 

(குமிப்பிடுக)…………………………………………………………………………………..      

 

H42 How many household 

members use this toilet 

facility? 
லடீ்டில் உள்ர த்தசன பபர் 

கறிப்பிட லைதிச 

பன்படுதுகிமார்கள்? 

 All / அசனலரும்______________________________________________________1 

 Men/ஆண்கள்__________________________________________________________2 

Women/பபண்கள்______________________________________________________ 3 

 Children /குறந்சதகள்_________________________________________________4 

 

H43 Where do you go for 
defecation/நீங்கள் ங்பக 

யம் கறிபரீ்கள்? 

Open/திமந்தபலரி______________________________________________________1 

Public Toilet /பபாது கறிப்பிடம்________________________________________2 

Others specify/ற்மசல_______________________________________________3                                      

(குமிப்பிடுக) …………………………………………………………... 

 

H44 Does your house have 

drainage facility? 
உங்கள் லடீ்டில் ைாக்கசட 

லைதி உள்ரதா? 

Yes/ஆம் ______________________________________________ 1 

No/இல்சய____________________________________________ 2 

 

  H46 

 

H45 Type of the drainage? 
ைாக்கசட லைதிின் லசக 

Closed/படி லசக______________________________________1 

Open / திமந்த லசக______________________________________2 

Others / ற்மசல______________________________________________________3 

 

H46 How do you remove/dispose 

the household waste? 
உங்கள் லடீ்டு குப்சபகசர 

வ்லாறு அப்புமப்படுதுலரீ்கள்? 

Public container/ பபாது குப்சப பதாட்டி_______________________________1 

Open Dump/ திமந்த பலரிில் பகாட்டுதல்___________________________2 

Other ways/ற்மசல__________________________________________________3 

(குறுப்பிடவும்) ……………………………………………………………………………… 

 

H47 Did any member of this 

household marry in the past 

year 1
ST 

jan to 31
 ST

 Dec 
2011? கடந்த ஒரு லருடத்தில் 

இந்த குடும்பத்சத ைார்ந்த 

லருக்பகனும்  திருைம் 

நடந்ததா?   

Yes /ஆம்______________________________________________1 

No/இல்சய____________________________________________2 

 

H50 

 

H48 How many marriages were 

there from 1
ST 

jan to 31
 ST

 
Dec 2011?  த்தசன 

திருைங்கள் நடந்தன?  

Boys/ஆண்கள்   

Girls/பபண்கள்   

Total/பாத்தம்   
 

 

H49 What was his/her age at the 

time of marriage? 
திருைத்தின் பபாது 

அலர்களுசட லது ன்ன? 

 Boy Girl 

1     

2     

3     

4     
 

 



H50 Was there a birth in your 

family/household in the past 

year 1
ST 

jan to 31
 ST

 Dec 
2011? கடந்த ஒரு லருடத்தில் 

உங்கள் லடீ்டில் பதனும் 

பிமப்பு நடந்ததா? 

Yes/ ஆம்_______________________________________________________________1 

No/இல்சய____________________________________________2 

 

H52 

 

H51 How many births? 
த்தசன பிமப்புகள்? 

Male 
ஆண் 

Female 
பபண் 

Total 
பாத்தம் 

 

 

  

 

 

H52 Was there a death in your 

family/household in the past 

year? From 1
ST 

jan to 31
 ST

 
Dec 2011; கடந்த ஒரு 

லருடத்தில் உங்கள் லடீ்டில் 

பதனும் ,இமப்பு நடந்ததா? 

 
Yes/ ஆம்_____________________________________________1 

No/இல்சய___________________________________________2 

 

 

H68 

 

H53 How many deaths? 
த்தசன இமப்புகள்? 

 

Male 
ஆண் 

Female 
பபண் 

Total 
பாத்தம் 

 

 

  

 

 



H54 H55 H56 H57 H58 H59 H60 H61 H62 

What (was/were) the 

names of the persons 

who died?  

இமந்தலர்கரின் 

பபர்கள் ன்ன? 

Male(=1) 

ஆண் / 

Female 
பபண்(=2) 

பாயினம் 

How old was she /he 

when died 

1.Enter in days if  

  died in  less   
  than 30days(பிமந்த 

30 நாட்களுக்கு 

பன்பாகபல 

இமந்திருந்தால், 

நாட்கரில் குறுபிடுக) 

2. Enter in months    

if died in less than 12 
months(பிமந்த 12 

ாதங்களுக்கு 

பன்பாகபல 

இமந்திருந்தால், 

ாதகரில் குறுபிடுக) 

3. others enter in 
years (ற்மசலகசர 

லருடத்தில் குறுபிடுக) 

In what month 

and year did (N) 

die? 

 
இமந்த ாதம்   

ற்றும்  

லருடம்ன்ன? 

Check 

whether 

deceased 

female aged 

15-49 was at 

the time of 

death? 

 
இமந்தது 

பபண்ைாக 

இருந்தால் 

இமந்த பபாது 

அலரின் லது 

15-49-க்குள் 

இருகிமதா 

ன்பசத 

கலனி 

If deceased was female aged 15-49 at the time of death 
இமந்தலர் பபண்ைாக ற்றும் இமந்த பபாது லது 15-49 

-க்குள் இருந்தால் 

was (name) 

pregnant 

when 

She died? 

Probe: 

 
இமக்கும் 

பபாது கர்பாக 

இருந்தா? 

 

 

 

 

 

Did (name) die 

at the time of 

abortion or 

within six 

weeks of 

Abortion? 

 
கருைிசதலின் 

பபாது அல்யது கரு 

ைிசதந்த ஆறு 

லாத்திற்குள் 

இமந்தாா? 

Did (name) die 

during child 

birth? 
 

குறந்சத 

பிமக்கும்பபாது 

இமந்தாா? 

did (name) die 

within six 

weeks of the 

end of 

pregnancy or 

Child birth? 
 

குறந்சத 

பிமந்த ஆறு 

லாத்திற்குள் 

இமந்தாா? 

 

 

01 

(Name) 

 

1 

 

2 

Days 

Months 

Years 

 

Month 

 

Year   

Yes ---1 

 

No----2 

Go to next 

death  

Yes ----1 

Go to next  

Death 

 

No  

Yes------1 

Go to next 

Death 

 

No 

Yes-----1 

Go to next  

Death 

 

No 

Yes------1 

 

No-------2 

(Go to next 

death) 

 

 

 

02 

(Name) 

 

1 

 

2 

Days 

Months 

Years 

 

Month 

 

Year   

Yes ---1 

 

 

No ---2 

Go to next 

death 

Yes—1 

Go to next 

Death 

 

 

No 

Yes---1 

Go to next  

Death 

 

 

No 

Yes----1 

Go to next death 

 

 

No 

Yes-----1 

 

 

No-----2 

Go to next 

death 

 

 

03 

(Name) 

 

1 

 

2 

Days 

Months 

Years 

 

Month 

 

Year   

Yes---1 

 

No---2 

Go to next  

death 

  

Yes---1 

Go to next 

death 

 

No 

Yes----1 

Go to next  

death 

 

No 

Yes---1 

Go to next death 

 

 

No 

Yes-----1 

 

 

No-----2 

Go to next 

death 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

(Name) 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

Days 

Months 

Years 

 

Month 

 

Year   

Yes---1 

 

 

No 

Go to next  

death 

Yes---1 

Go to next 

death 

 

 

No 

Yes----1 

Go to next  

death 

 

 

No 

 

Yes-----1 

Go to next  

death 

 

 

No 

Yes-------1 

 

 

 

No-------2 

Go to next 

death 

 

 

05___________ 

(Name) 

 

1 

 

2 

Days 

Months 

Years 

 

Month 

 

Year   

Yes---1 

 

 

 

No---2 

Go to next 

death 

 

 

Yes----1 

Go to next 

Death 

 

No 

Yes----1 

Go to next 

Death 

 

No 

Yes-----1 

Go to next  

Death 

 

No 

 

Yes--------1 

 

 

 

No---------2 

Go to next 

death 



Ask only in case of Maternal Death 

Q. 

No. 

Questions and filter Coding categories For Death 1st For Death 2
nd

 

 Serial No of H54 
லரிசை ண் 

  

 

 

 

 

H63 

What is the parity? 
த்தனாலது கர்ப்பம்? 

   

H64 How many months was 

she pregnant/after how 

many days/months of 

delivery did she die? 
அலர் இமக்கும் பபாது 

த்தசன ாத கர்ப்பிைி / 
பிைலித்த பிமகு த்தசன 

நாள் / ாதம் கறித்து 

இமந்தார்?  

   

H65 

 

Where did the 

delivery/abortion take 

place? (maternal death 

during pregnancy details 

need not be collected) 
பிைலம் / கருச்ைிசதவு 

ங்கு நசடபபற்மது?( 
கர்ப்பத்தின் பபாது இமந்த 

பபண்கள் பற்மி 
லிபம்பதசலில்சய) 

Sub-centre 
துசை சம்___________________ 

PHC ஆம்ப சுகாதா 

சம்__________________________________. 

Taluk hospital தாலுகா 

ருத்துலசன__________________ 

District Government hospital ாலட்ட 

அசு ருத்துலசன______________ 

Private hospital/NGO தனிார் 

ருத்துலசன./ அசு ைாா நிறுலனம் 

Home / லடீு____________________________ 

Others / ற்மசல________________ 

……………………………………….. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

H66 

 

How many days after 

delivery/abortion did she 

die? 
பிைலித்த / கருகசயப்புக்கு 

பிமகு த்தசன நாட்கள் 

கறித்து இமந்தார்? 

Died during pregnancy. 
கர்ப்பத்தின் பபாது இமந்தார்_____________ 

Died during delivery on the same day 
பிைலித்த அன்பம இமந்தார்_________ 

Days/ நாட்கள்___________________ 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

H67 

 

 

 

 

During pregnancy/ before 

delivery/after delivery 

/after abortion did she 

suffer from any of these 

illnesses? 
கர்ப்பத்தின் பபாது / 

பிைலத்திற்கு பன்பும் / 

பின்பும் / 

கருகசயப்புக்குபிமகும் 

அலருக்கு பின்லரும் 

சுகாதா பிச்ைசனகள் 

இருந்ததா? 

Pregnancy(கர்ப்பத்தின் பபாது) 

Swelling of Hands And Feet சககள் 
ற்றும் கால்கரில் லகீ்கம்______________ 

Paleness பலரிரி தன்ச _______ 

Visual Disturbances பார்சல 

பதாந்தவு______________________ 

Bleeding 
இத்தப்பபாக்கு__________________. 

Convulsions 
லயிப்பு________________________.. 

 

Weak or no movement of foetus 
பயலனீம் அல்யது கரு 

இக்கின்ச__________________________ 

Abnormal position of foetus. 
கருலில் லறக்கத்திற்கு 
ாமான நிசய___________________________ 

 

Yes       No      Dk 

  

 1           2         9            

 

 1           2         9 

 

 1          2          9  

 

 1          2          9 

 

 1          2          9  

 

 

 

   1          2       9    

 

 

1             2        9 

Yes    No      Dk 

 

   1      2            9 

 

   1      2            9 

  

   1      2            9 

 

   1      2            9 

 

   1      2            9 

  

    

 

1      2            9  

 

 

 1      2            9 

 

 



Delivery(பிைலம்) 

Premature Labour குசமப் பிைலம்_____ 

Prolonged Labour(>12 hours) நீண்ட 

பந பிைலம்_____________________ 

Breech Presentation தசய திரும்பி 
பிமத்தல்________________________________ 

 

   1          2       9  

 

   1          2       9  

 

 

   1          2       9    

 

  1       2            9 

 

  1       2            9  

 

 

  1       2            9 

Post Delivery / Abortion 
High fever அதிக காய்ச்ைல்__________ 

Lower abdominal pain கீழ் லிற்று 

லயி_____________________________________ 

Foul smelling vaginal discharge 
துர்நாற்மபசட பலள்சர படுதல் / 
ைீழ்படுதல்_______________________ 

Excessive Bleeding  
அதிக த்தபபாக்கு_______________________ 

Dizziness  
க்க உைர்வு___________________ 

Severe Headache கடுசான 

தசயலயி______________________________ 

 

 

1           2         9 

 

1           2         9 

 

 

1           2         9 

 

1           2         9 

  

1           2         9 

 

1           2         9 

 

1          2            9 

 

1          2            9 

 

 

  

1          2            9 

  

1          2            9  

 

1          2            9 

 

1          2            9 

   

Out-Migration / இடம்பபர்தல்  

 H68 H69 H70 H71 H72 H73 H74 

L. 

No 

Name of the member/s of 

this family who live/s 

outside (including women 

and children)(minimum one 
year and above)இந்த 

குடும்பத்சத ைார்ந்த, 

பலரிில் லைிக்கும் நபரின் 

பபர்கள்(பபண்கள் ற்றும் 

குறந்சதகள் 

உட்பட)(குசமபட்ைம் ஒரு 

லருடம் அல்யது அதற்கு 

பல்)   

Sex 

Male-1 

Female-

2 
பாயினம் 

ஆண் - 

பபண் 

Age 
லது 

Name of the 

district/state 

this person is 

currently 

residing at 
தற்ைம் 

இந்த நபர் 

லைிக்கும் 

ாலட்டம் / 

ாநியம்  

Date and 

month on 

which this 

person left 

this village 

permanently 
இந்த நபர் 

நிந்திாக 

கிாத்சத 

லிட்டு 

பலரிபமி    

லருடம் 

ற்றும் ாதம் 

What is the 

frequency of 

their visit? 
வ்லரவு 

நாள்களுக்கு 

ஒரு பசம 

லடீ்டிற்கு 

லந்து 

பைல்லர்? 

Reason for 

migration? 
இடம்  

பபர்ந்ததின் 

காைம்  

        

        

        

        

        

        

1. Employment (பலசய லாய்ப்பு) 2. Seasonal employment )பருல காய பலசய லாய்ப்பு 3.Education )கல்லி) 

 



H76 H77 H78 H79 H80 

Line Number from 

HH Questionnaire 

லரிசை ண்  

What was the illness? 

ன்ன ாதிரிான 

உடல்நயக்குசமவு? 

 

Duration of illness 

(days) 

பநாய் காயம் 

(நாட்கரில்) 

Did he/she seek 

treatment? 

அலர் / அலள் 

பதனும் ைிகிச்சை 

பபற்மாா? 

Where did he/she 

seek treatment? 

ங்பக ைிகிச்சை 

பபற்மார்? 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Code for H79 
Yes/ ஆம் – 1  

No/ இல்சய – 2  

 

Code for H80 
Government Hospital/அசு ருத்துலசன - 1 

PHC/ ஆம்ப சுகாதா சம் – 2 

Sub center/துசை சுகாதாசம் - 3 

VHN/கிா சுகாதா பைலியிர் – 4 

Private Doctor/தனிார் ருத்துலர் – 5 

Private Hospital/தனிார் சலத்திைாசய – 6 

Traditional healer/பாம்பரி ருத்துலர்-7 

Home remedies/ லடீ்டு சலத்திம் - 8 

 

 

 

 

 

HEALTH 

MORBIDITY (household)  

 

H75 Did anyone in the household fall 
ill in the past 1 month? 

கடந்த ஒரு ாதா காயத்தில் 

லடீ்டில் ாருக்பகனும் உடல்நிசய 

ைரிில்யால் இருந்ததா? 

Yes /ஆம் ________________________________ 

 

No/ இல்சய _____________________________ 

1 

 

2 

 



Q. No Statement கூற்று Bad பாைம் Ok  சுார் Good நன்று 

H82 Location அசலிட லைதி 1 2 3 

H83 Waiting time காத்திருக்கும் பநம் Long  1 Average 2 No waiting 3 

H84 Manners of the physician ருத்துலர் தங்கரிடம் 

நடந்துபகாள்ளும் லிதம் 

1 2 3 

H85 Talent/Skill of the physician ருத்துலரின் திமச 1 2 3 

H86 Manners of the nurse நர்ஸ் தங்கரிடம் 

நடந்துபகாள்ளும் லிதம் 

1 2 3 

H87 Talent/skill of the nurse நர்ஸின் திமச 1 2 3 

H88 Talent/skill of the supporting staff அங்கு பலசய 

பைய்பம் ற்மலர்கரின் திமச 

1 2 3 

H89 Manners of the supporting staff அங்கு பலசய 

பைய்பம் ற்மலர்கரின் நடத்சத 

1 2 3 

H90 Explanation of the treatment உங்களுக்கு ன்ன 

பைய்தார்கள் ன்பசத பற்மி லிரக்கம் 

1 2 3 

H91 Diagnostic and surgical instruments 

ருத்துல அறுசல ைிகிச்சை ற்றும் பநாய் 
கண்டமிபம் உபகைங்கள் 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACTION WITH HEALTH FACILITY – H81 

In the past 30 days did you visit any of the following health centers?  
கடந்த 30 நாட்கரில் கீழ்க்கண்ட பதனும் நயசதிற்கு பைன்மரீ்கரா? 

 

 Yes ஆம் No இல்சய 
Health Sub center? 
துசை சுகாதா சம்                   

1 2 

PHC?            
ஆம்ப சுகாதா சம்             

1 2 

Taluk Hospital  
தாலுகா ருத்துலசன 

1 2 

Government Hospital        
அசு ருத்துலசன           

1 2 

Private Hospital       
தனிார் சலத்திைாசய                            

1 2 

Private Doctor 
தனிார் ருத்துலர்    

1 2 

NGO Hospital             
அசு ைாா நிறுலனம்                 

1 2 

Traditional healer 
நாட்டு சலத்திர்                   

1 2 

 

How will you rate the health facility that you visited last on the following criteria? 
கசடைிாக பைன்ம நய சத்சத வ்லாறு திப்பிடுலரீ்கள்? 



Self perception தன் உைர்வு 

 

Q.No Your perception about the following 
கீழ்க்கண்டசல பற்மி உங்களுசட தன் 
உைர்வு ன்ன?  

 
Bad 

 
OK 

 
Good 

Reason 

H92 Health / உடல்நிசய 1 2 3  

H93 Education / கல்லி 1 2 3  

H94 Income / லருானம் 1 2 3  

H95 Employment / பலசயலாய்ப்பு 1 2 3  

H96 Household facilities / லடீ்டுலைதி 1 2 3  

H97 Water facilities / தண்ைரீ் லைதி 1 2 3  

H98 Drainage facilities /ைாக்கசட லைதி 1 2 3  

H99 Hygiene facility / சுகாதா லைதி 1 2 3  

H100 Smoking/புசக பிடித்தல் 1 2 3  

H101 Drinking/து அருந்துதல் 1 2 3  

H102 Tobacco Chewing/புசகிசய 1 2 3  

H103 Peoples participation in community 
development/ைபக பன்பனற்மத்துக்கு 

க்கரின் பங்பகடுப்பு 

1 2 3  

H104 Recreation time / பபாழுதுபபாக்கு பநம் 1 2 3  

H105 Leisure time / ஓய்வு பநம் 1 2 3  

H106 Who do you think has more leisure time? 
ாருக்கு அதிக ஒய்வு பநம் இருப்பதாக 
நிசனக்கிமரீ்கள்? 

Men ஆண்கள் ______________________ 1 

Women பபண்கள் __________________ 2 

Children குறந்சதகள்______________ 3 

Elderly பதிலர்கள் ______________ 4 
 

 

 


