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சுருக்கம்  

'நமது நகரம், நமது உரிமம' என்பது பபண்களுக்காக வடிமமக்கப்பட்ட 

குடியுரிமம விழிப்புணர்வுக்கான பெயலாக்கம் ஆகும். இந்த திட்டமானது, 

கற்பித்தல் மற்றும் பெயல்பாடு ஆகியவற்மற நநாக்கமாகவும், பல 

கட்டங்கமை பகாண்டும் வடிமமக்கப்பட்டுள்ைது. நமலும், இந்த திட்டம், 

பென்மனமய ொர்ந்த பல்நவறு அமமப்புகளுடன் இமணந்து 

நமடமுமறப்படுத்தப்படவுள்ைது. 

நராஷ்னி என்ற அமமப்புடன் இமணந்து, நமற்பகாண்ட இந்த திட்டத்தின் 

ஒரு அம்ெமான "சுகாதாரம்" பற்றிய ஆய்விற்கான அறிக்மகநய இது. 

பிரக்ஞா, நராஷ்னிமய ொர்ந்த ஐந்து சுய உதவி குழு பபண்கமை 

ஊக்குவித்து, பென்மனயில் திருவல்லிக்நகணி மற்றும் இராயப்நபட்மட 

ஆகிய இடங்கைில் இந்த ஆய்விமன நமற்பகாண்டது. 

அவர்கள் கீழ்கண்ட அைவுநகால்கமை பகாண்டு, இந்த ஆய்விமன 

நமற்பகாண்டனர்: 

கழிவடற பயன்பாடு: மலம் கழிக்கும் முமற; கழிவமறயின் விதங்கள்; 

கழிவமறயின் பயன்பாடு; கழிவமறமய பகிர்ந்து பகாள்ளும் குடும்பங்கைின் 

எண்ணிக்மக; கழிவமறயில் தண்ணரீ் விநிநயாகம். 

கழிவு நீர் வடிகால் வெதி:  கழிவு நீர் வடிகால் வெதிக்கான நிமலப்பாடு; 

கழிவு நீர் நதக்கம்; கழிவு நீர் நதங்கியிருக்கும் கால வமரயமற; மாநகராட்ெி 

ொக்கமடமய சுத்தம் பெய்வதற்கான கால நிர்ணயம். 
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திட கழிவு: வடீ்டினருகில் திட கழிவு குவிந்திருக்கும் நிமல; வடீுகைிலிருந்து 

திட கழிவுகமை நெகரிப்பதற்கான கால வமரயமற; வடீுகைிலிருந்து 

கழிவுகமை அகற்றும் முமற. 

ஆய்வின் மூலம், கண்டறிந்தமவகைில் முக்கியமானமவ: 

1. இந்த பகுதிகைில், பதருக்கள்நதாறும் மாட்டின் ொணம் ெிதறி கிடப்பது 

மிகப்பபரிய பிரச்ெமனயாகும். 

2. பதருக்கைில் குப்மப பதாட்டிகள் இல்லாமல் இருப்பதும், குமறந்து 

காணப்படும் நிமலயும்,  மக்கமை பதருவில் குப்மபகமை 

பகாட்டுவதற்கு ஊக்குவிக்கிறது. 

3. ஜன பநருக்கடியுள்ை பதருக்கைில் அமமந்துள்ை குப்மப பதாட்டிகமை 

அடிக்கடி சுத்தம் பெய்யாமல் விடுவதால், நபாக்குவரத்து பநரிெல் 

ஏற்படுகிறது. 

4. பபாது ெிறுநீர் கழிப்பிடத்மத  முமறயாக பயன்படுத்தாமம  மற்றும் 

ெரியான பராமரிப்பின்மமயால், பதருக்கைில் துர்நாற்றம் வசீும் நிமல 

உருவாகிறது. 

அறிமுகம்  

ஒவ்பவாரு குடிமக்களுக்கும், தன்னுமடய நகரத்மத அமமப்பதற்கான 

உரிமம உள்ைது. இந்த உரிமம பல்நவறு வமகயான உரிமமகமை 

தன்னகத்நத பகாண்டுள்ைது: பாதுகாப்பிற்கான உரிமம, ஆற்றல், தண்ணரீ், 

தூய்மம, சுகாதாரம், நபாக்குவரத்து மற்றும் பபாழுதுநபாக்கு வெதிகமை 

அணுகுவதற்கான உரிமம என்பனவாகும். பபரும்பான்மமயான மக்களுக்கு, 

அவர்களுமடய உரிமமகமை பற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லாததால், அவர்கள் 
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அதமன நகார இயலவில்மல. ஒரு நகரத்தில் வெிக்கும் மக்களுக்கு, தாங்கள் 

பாதுகாப்பாகவும், வெிக்க ஏற்றதாகவும், அந்த நகரத்மத உருவாக்கவும், 

மாற்றியமமக்கவும் உரிமமயுள்ைது. உதாரணமாக, இந்தியாவின் நகரங்கைில் 

குமறந்த சுகாதார வெதிகள் இருப்பதால், பாதுகாப்பான, எைிதில் 

அணுகக்கூடிய வமகயில் அமவ அமமய கிமடப்பது, தங்களுமடய உரிமம 

என்பமத பபண்கள் அறிவது மிகவும் முக்கியமாகும். குடிமம உரிமமகமை 

பற்றிய விழிப்புணர்மவ பபண்கைிடம் ஏற்படுத்தி, அவர்கள் வெிக்கும் 

நகரத்மத பொந்தம் பகாண்டாடும் வமகயில், இந்த 'நமது நகரம், நமது 

உரிமம' என்ற விழிப்புணர்வு பெயலாக்கத்மத பிரக்ஞா வடிவமமத்துள்ைது. 

"நமது நகரம், நமது உரிமம"யின் குறிநகாள்கள்: 

 குடிமம உரிமமகமை பற்றிய விழிப்புணர்மவ பபண்கைிடம் ஏற்படுத்தி, 

தங்கள் நகரங்கமை பொந்தம் பகாண்டாடும் வமகயில் அவர்கைின் 

ஆற்றமல வைப்படுத்துவது. 

 தங்களுமடய குடிமம உரிமமகமை நகாரும் நபாது, தங்கள் 

வட்டாரத்திற்கு பதாடர்புமடய, பபாருத்தமான தகவல்கமை நெகரித்து, 

ஆவணப்படுத்தி, ஒழுங்குப்படுத்தி, அறிக்மகயாய் வழங்குவதற்கு 

இயலுமாறு தயார்ப்படுத்துவது. 

பல கட்டங்கமை பகாண்ட 'நமது நகரம், நமது உரிமம' என்ற பெயலாக்கம், 

பல குடிமம பிரச்ெமனகமை மகயாளுகிறது: பாதுகாப்பு, தண்ணரீ், சுகாதாரம், 

நபாக்குவரத்து, பபாழுதுநபாக்கு மற்றும் நதர்ந்பதடுக்கும் ஜனநாயகம் 

நபான்றமவ. 
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நராஷ்னியின் சுய உதவி குழுமவ ொர்ந்த பபண்கள், 'நமது நகரம், நமது 

உரிமம'யின் மூன்றாவது கட்டத்தில், தாங்கள் கண்டறிந்தமவகமை, இந்த 

அறிக்மகயின் மூலம் ஆவணப்படுத்துகின்றனர். இந்த கட்டத்தில், 'சுகாதாரம்' 

பற்றிய கூறுகளுக்கு முக்கியத்துவம் பகாடுக்கப்படுகிறது. அதற்கான 

மதிப்பாய்விமன திருவல்லிக்நகணி மற்றும் இராயநபட்மட பகுதிகைில் 

வெிக்கும் குடும்பங்கைிடம் நமற்பகாண்டுள்ைனர். 

ஆய்வுமுடற 

பபண்கள், சுத்தமான, பாதுகாப்பான சுகாதார வெதிகமை அணுகுவதற்கான 

தங்களுமடய உரிமமகமை நிமலநிறுத்தி, உறுதிப்படுத்துவதற்காகநவ இந்த 

மதிப்பாய்வு நமற்பகாள்ைப்படுகிறது. 

'நமது நகரம், நமது உரிமம'யின் மூன்றாவது கட்டத்தின் நபாது, 

நராஷ்னியின் சுய உதவி குழுக்கமை நெர்ந்த ஐந்து பபண்கள், வடீ்டுக்கு வடீு 

பென்று இந்த மதிப்பாய்விமன திருவல்லிக்நகணி மற்றும் இரயாநபட்மட 

பகுதிகைில் கீழ்க்கண்ட பதருக்கைில் நமற்பகாண்டனர். 

 திருவல்லிக்நகணி பகுதிமய ஜலீலா, ரமணி மற்றும் விஜயலட்சுமி 

மதிப்பாய்வு பெய்தனர்: 

மல்லன் பபான்னப்பன் பதரு, சூரப்பன் பதரு, நதவராஜ் முதலி பதரு, 

ஹக்கீம் மக்ஹ்தூம் அஷ்ரப் பதரு, காயிநத மில்லத் பதரு, ராமொமி 

பதரு, தானப்பா பதரு, பநெவாைர் பதரு, முெப்பார் ஜங் பகதூர் பதரு, 

பள்ைப்பன் பதரு, ஜானி ஜான் கான் பதரு, நேக் தாவூத் பதரு,  .  

நகாயில் பதரு,  சுந்தர மூர்த்தி விநாயகர் நகாயில் பதரு, 

பெங்கல்வராயன் பதரு, தாண்டவராயன் பதரு, உலகப்பன் பதரு, ொமி 
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பிள்மை பதரு, நநகாஜி பதரு, ெிங்நகாெரி பதரு, நதரடி பதரு,  ,  

நாயக்கன் பதரு,   . பபென்ட் பதரு ,   . நம்மாழ்வார் பதரு, இருெப்பா 

முதல் மற்றும் இரண்டாவது பதரு, கஜபதி முதல் மற்றும் 

இரண்டாவது பதரு, ராம் நகர் பமயின் நராடு, முனுொமி நகர், 

கந்தப்பன் பதரு, ராஜாஜி நகர், முருகப்பா பதரு,  . . பிள்மை பதரு, 

நரெிம்ஹா ெந்து, பபான்னப்பர் பதரு, பபரியமமலயப்பன் பதரு. 

 

 இராயகபட்டை பகுதிடய சந்தானலட்சுமி மற்றும் டைனம்மா 

மதிப்பாய்வு பசய்தனர்: 

ஜவஹர் ஹுடசன் கான் பதரு, முஹம்மத் ஹுமென் பதரு, 

முத்மதயா முதல் மற்றும் இரண்டாம் பதரு, மெவ முத்மதயா பதரு, 

பெல்லம்மாள் நதாட்டம் முதல் மற்றும் இரண்டாவது பதரு, 

திருநாவுகரசு பதரு, அங்கமுத்து பதரு, ேர்புதீன் கார்டன் பதரு, அகதி 

முத்தன் பதரு,   . நியமதுல்லா பதரு, சுப்ரமணிய நதாட்டம் பதரு, கபூர் 

முதல் மற்றும் இரண்டாவது பதரு. 

 

சுகாதார மதிப்பாய்வின் மூலம் கண்டறிந்தமவ 

 

1. கழிவமற பயன்பாடு: 

திருவல்லிக்நகணி மற்றும் இராயநபட்மட பகுதியில் நமற்பகாண்ட 

ஆய்வின்படி, அந்த பகுதிகைில் வெிக்கும் குடும்பங்கள் மலம் கழிப்பதற்கு 

கழிவமறமயநய பயன்படுத்துகின்றனர். இதனால் திறந்த பவைியில் மலம் 

கழிப்பது அறநவ கமடப்பிடிக்கப்படவில்மல. பபரும்பாலான குடும்பங்கள், 

வட நாட்டு பாணிமய விட, இந்திய பாணி கழிவமறமயநய 
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பயன்படுத்துகிறார்கள். (அவர்கைில் 81% மக்கள் திருவல்லிக்நகணியிலும் 

மற்றும் 97% நபர்கள் இராயநபட்மடயிலும், இந்திய பாணி கழிவமறமய 

பயன்படுத்துகிறார்கள்). 

 

 

  
 

     

திருவல்லிக்நகணியில், குமறந்த ெதவிகித வடீுகைில் கழிவமற இமணந்து 

கட்டப்பட்டுள்ைது (3%); பபரும்பான்மமயான குடும்பங்கள் மற்ற 

குடும்பங்களுடன் கழிவமறமய பகிர்ந்து பகாள்கின்றனர் (89%); நமலும் மிக 

குமறந்த ெதவிகித மக்கநை பபாது கழிப்பிடத்மத பயன்படுத்துகின்றனர். 

கழிவமறமய பகிர்ந்து பகாள்ளும் குடும்பங்கைில், பபரும்பாலும் இரண்டு 

குடும்பங்கள் ஒரு கழிவமறமய பயன்படுத்துகிறார்கள் (78%); 19% நபர் மூன்று 

குடும்பங்களுடன் ஒரு கழிவமறமய பயன்படுத்துகிறார்கள்; மூன்று ெதவிகித 

நபர்கள் மூன்று குடும்பங்களுக்கு நமல், ஒரு கழிவமறமய 

உபநயாகிக்கின்றனர். 

இராயநபட்மடயில், இந்த சூழ்நிமல முற்றிலும் நவறுபடுகின்றது. 92% 

நபர்கைின் வடீுகைில் கழிவமற இமணந்து கட்டப்படுள்ைது, ஆறு ெதவிகித 
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குடும்பங்கள் இதர குடும்பங்களுடன் கழிவமறமய பகிர்ந்து பகாள்கின்றனர், 

இரண்டு ெதவிகித நபர்கள் பபாது கழிவமறமய பயன்படுத்துகிறார்கள். 

கழிவமறமய பகிர்ந்து பகாள்ளும் குடும்பங்கைில், 96% குடும்பங்கள், ஒரு 

கழிவமறமய மற்றுபமாறு குடும்பத்துடன் பகிர்ந்து பயன்படுத்துகிறார்கள், 

மூன்று குடும்பங்கள் ஒநர கழிவமறமய பயன்படுத்துவது என்பது மிகவும் 

குமறந்து காணப்படுகிறது (4%). 

இரண்டு பகுதிகைிலும், பபரும்பான்மமநயார், கழிவமறயில் 

பயன்படுத்துவதற்கு தண்ணமீர பவைியிலிருந்து உள்நை பகாண்டு 

பெல்கின்றனர். கழிவமறயினுள்நை தண்ணரீ் வெதி காணப்படவில்மல  

(திருவல்லிக்நகணியில் 83% மற்றும் 75% இரயாநபட்மடயில்).  

 

2. கழிவு நீர் கால்வாய் வெதி  

 

இரண்டு பகுதிகைிலும், பபரும்பாலும் அமனத்து வடீுகைிலிருந்து பவைிநயறும் 

கழிவு நீர், பாதாை ொக்கமடயுடன் இமணக்கப்பட்டுள்ைது 

(திருவல்லிக்நகணியில் 99%  மற்றும் 98% இரயாநபட்மடயில்).  
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இரண்டு பகுதிகைிலும், பபரும்பான்மமயான குடும்பங்கள், தங்கைது 

வடீுகளுக்கு அருகில் கழிவு நீர் நதக்கமமடயவில்மல என்நற கூறியுள்ைனர் 

(திருவல்லிக்நகணியில் 92%  மற்றும் 93% இரயாநபட்மடயில்). ஆனால் மமழ 

காலங்கைில், இநத சூழல் அமமவதில்மல. 

 

  

 

 

 

மமழ காலங்கைில், கழிவு நீர் பதருக்கைில் நதங்குவது என்பது தீராது 

பதாடரும் பிரச்ெமனயாக உள்ைது. திருவல்லிக்நகணியில் 99% குடும்பங்களும், 

100% இராயநபட்மடயிலும் இந்த பிரச்ெமனமய எதிர்பகாள்கின்றனர். 
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இரண்டு பகுதிகைிலும் 98% நபர்கள்  மாநகராட்ெி ஊழியர், கழிவு நீமர 

சுத்தப்படுத்துவதாய் கூறுகின்றனர், ஆனால் அது வழக்கமானதன்று. 

திருவல்லிக்நகணி (76%) மற்றும் இரயாநபட்மடயில் (50%).   

பபரும்பான்மமநயார், வாரத்தில்  ஒரு நாள்  கழிவு நீர்  

சுத்தப்படுத்தப்படுவதாக கூறுகின்றனர்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

  

 

3. திட கழிவு நமலாண்மம  

 

இரண்டு பகுதிகைிலும், பபரும்பாலானவர்கள், தாங்கள் வெிக்கும் பகுதியில் 

குப்மப குவிந்து கிடப்பதாக கூறியுள்ைனர் (திருவல்லிக்நகணியில் 94%  மற்றும் 

95% இரயாநபட்மடயில்). மற்பறாரு முக்கிய விேயம் என்னபவன்றால், 

தினமும் மாநகராட்ெி ஊழியர் பதருக்கமை சுத்தம் பெய்தாலும், குப்மப 

நராடுகைில் காணப்படுவதாக மக்கள் கூறுகின்றனர். 
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பபரும்பான்மமயானவர்கள் தினமும் மாநகராட்ெி ஊழியர், வடீ்டுக்கு வடீு 

வந்து குப்மபகமை நெகரித்து பெல்வதாக கூறியுள்ைது மகிழ்ச்ெிமய 

தருகின்றது. (திருவல்லிக்நகணியில் 73%  மற்றும் 90% இரயாநபட்மடயில்). 

 

 

 

 

 

பரிந்துமரகள் 

 

 மமழ காலங்கைில், கழிவு நீர் பதருக்கைில் நதங்குவமத பபாது 

பிரச்ெமனயாக, இரண்டு பகுதிகமையும் ொர்ந்த பபரும்பான்மமநயார் 

சுட்டியுள்ைனர். இந்த பிரச்ெமனமய கவனத்தில் பகாள்ை நவண்டியது 

மிகவும் அத்தியாவெியமானதாகும். 

 பதருக்கைில்  குப்மப பதாட்டிகள் இல்லாமநலா, அல்லது 

எண்ணிக்மகயில் குமறந்நதா காணப்படுகிறது. இந்த பதருக்கள், 

பபரும்பாலும், ஜன நடமாட்டம் அதிகமுள்ை இடமாக இருப்பநதாடு, 

கமட பதருக்கைாகவும், காய்கறி வியாபாரிகள் மிகுந்தும் 

காணப்படுகிறது. இதனால் குப்மப பதாட்டிகள், காய்கறி கழிவுகள் 
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பதருக்கைில் மிகுந்து காணப்படுகின்றன. இதனால் பல ெமயங்கைில் 

வாகன பநருக்கடி ஏற்பட்டு, அவ்வழியில் பயணிப்நபாருக்கு, பபரும் 

நபரிடராக அமமகிறது. அதிகமான குப்மப பதாட்டிகமை அங்நக 

நிறுவுவது மிகவும் அவெியமானது. 

 அதிக குடும்பங்கள், மற்பறாரு குடும்பத்துடன் கழிவமறமய 

பயன்படுத்துகிறார்கள். அமனவருக்கும் வடீ்டுடன் இமணந்து கழிவமற 

கட்டிவதற்கு வழி வகுத்தல் அவெியமாகும். 

 

திருவல்லிக்ககணி:  

  . . நாயக்கன் பதருவிலுள்ை பகல்லட் நமல்நிமல பள்ைியின் முன்னால் 

இருக்கும் குப்மப பதாட்டி நல்ல விதத்தில் பராமரிக்கப்படுவதில்மல. 

அதனால் மிகுந்த தூர்நாற்றம் வசீுவதுடன், அப்பள்ைியில் பயிலும் 

மாணவர்களுக்கு மிகுந்த உடல் நல நகடு விமைவிக்கக்கூடியதாய் 

விைங்குகிறது. 

 மமழ காலங்கைில் மட்டுமல்லாமல், இதர காலங்கைிலும், கழிவு நீர் 

கெிவு ஏற்பட்டு, வதீிகைில் நதங்கியிருப்பது பபரும் கவமலக்குரிய 

விேயமாக இருக்கிறது. 

 காய்கறி கழிவுகள், பதருவில், குறிப்பாக  . . நாயக்கன் பதருவில், மிகுந்து 

அங்காங்நக ெிதறி கிடப்பமத தவிர்க்க, அதிக அைவில் குப்மப 

பதாட்டிகமை அங்கு நிறுவினால் உதவியாக இருக்கும். 

 மாட்டின் ொணம் பதருக்கள் முழுவதும் ெிதறி இருப்பது, (குறிப்பாக 

நதவராஜ் முதலி பதரு மற்றும் நதரடி பதரு), அந்த பதருக்கள் வழிநய 

பயணம் பெய்யும் மக்களுக்கு மிகவும் இமடயூறாக இருக்கிறது. 
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   . பபென்ட் பதருவிலுள்ை கிரென்ட் மருத்துவமமனக்கு எதிநர 

அமமந்துள்ை பபாது ெிறுநீர் கழிவமற பராமரிப்பற்று, மிகவும் 

நமாெமான நிமலயில் உள்ைது. அதமன ெீர் பெய்வது 

அத்தியாவெியமானது. 

 

இராயப்நபட்மட:  

 இராயப்நபட்மடயில், குறிப்பாக அகத்திமுத்தன் பதருவில், மசூதிக்கு 

முன் எப்பபாழுதும் குவிக்கப்பட்டிருக்கும் குப்மபயால், மக்கள் 

பிரச்மனக்கு ஆைாகிறார்கள். 

 ஆய்வு நமற்பகாண்ட பதருக்கைில், குறிப்பாக மெவ முத்மதயா 

பதருவில்,  கழிவு நீர் நதங்கியிருப்பநத மிக பபரிய பிரச்ெமனயாக 

கருதப்படுகிறது. அதற்கான நிரந்தர தீர்வு அமமய பபறுவது 

அவெியமாகும். 
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இடணப்பு I : சுகாதார மதிப்பாய்வு படிவம்  

பபயர்: 

 

 

முகவரி : 

 

 

பதாமலநபெி எண் : 

 

 

I. கழிவடற பயன்பாடு 

 

1. எவ்வாறு மலம் கழிப்பரீ்கள்? 

a) கழிவமறமய பயன்படுத்துநவன்  

b) திறந்த பவைியிமன பயன்படுத்துநவன்  

 

2. எவ்விதமான கழிவமறமய நீங்கள் பயன்படுத்துவரீ்கள்? 

a) இந்திய பாணியிலுள்ை  கழிவமற  

b) நமற்கத்திய நாட்டு பாணியில் அமமந்த கழிவமற  

c) மற்றமவ  

 

3. நீங்கள் எவ்வாறு கழிவமறமய பயன்படுத்துவரீ்கள்? 

a) வடீ்டுடன் கழிவமற அமமந்துள்ைது 

b) பிற குடும்பங்களுடன் பகிரும்படியான கழிவமற  

c) பபாது கழிவமறகள்  

d) மற்றமவ  

 

 



 

16 

 

 

 

 

3.1. மற்ற குடும்பகளுடன் பகிரும்படியான கழிவமறபயன்றால், எத்தமன குடும்பங்கள் 

ஒரு கழிவமறமய பகிர்வர்? 

a) இரண்டு குடும்பங்களுக்கு ஒரு கழிவமற  

b) மூன்று குடும்பங்களுக்கு ஒரு கழிவமற 

c) மூன்றுக்கு நமற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு ஒரு கழிவமற 

 

3.2. கழிவமற வடீ்டுடன் இல்மலபயன்றால், நீங்கள் அதமன பயன்படுத்த எவ்வைவு 

தூரம் பெல்ல நவண்டியுள்ைது? 

a) நூறு மீட்டர் தூரம்  

b) நூறிலிருந்து ஐநூறு மீட்டர் தூரம்  

c) ஐநூரிலிருந்து ஒரு கிநலா மீட்டர் தூரம் 

d) ஒரு கிநலா மீட்டருக்கு நமல் 

 

4. கழிவமறயில் உபநயாகிக்க தண்ணரீ் கிமடகின்றதா? 

a) ஆம்  

b) இல்மல, உபநயாகிக்க தண்ணரீ் பவைியிலிருந்து பகாண்டு பெல்ல நவண்டும். 

c) மற்றமவ  

 

II. சாக்கடை வசதி  

 

1. உங்களுமடய பகுதியில் ொக்கமட வெதி எவ்வாறு உள்ைது? how is ur drainage facility 

a) பாதாை ொக்கமடயுடன், கழிவு நீர் பெல்லும்படி  இமணக்கப்பட்டுள்ைது. 
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b) திறந்த பவைி ொக்கமடயுடன்,  கழிவு நீர் பெல்லும்படி இமணக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 

c) கழிவு நீர் பவைிநயற்றுவதற்கு வழியில்மல. 

d) மற்றமவ  

 

2. உங்களுமடய வடீ்டிற்கு அருகில் தண்ணநீரா, ொக்கமட நீநரா நதங்கி உள்ைதா? Do you 

have stagnant water or sewage water near the house 

a) ஆமாம் 

b) இல்மல  

 

2.1. ஆமாம் என்றால், எத்தமன நாட்கைாக நதங்கி உள்ைது?  

How long it is stagnant? 

a) எப்பபாழுதும்  

b) மமழ காலங்கைில் மட்டும்  

c) மற்றமவ  

 

3. மாநகராட்ெி பதாழிலாைர்கள் ொக்கமடமய வழக்கமாக சுத்தம் பெய்கிறார்கைா? 

Is corporation staff clean the sewage water? 

a) ஆமாம் 

b) இல்மல 

 

3.1. ஆமாம் என்றால், எவ்வைவு முமற? If it is yes, how long 

a) தினமும்  

b) இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முமற  
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c) ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு முமற  

d) எப்நபாதாவது 

III. திை கழிவுகள் (குப்டபகள்) 

 

1. உங்கள் வடீ்டின் அருகில் குப்மபகள் குவிந்துள்ைதா? 

a) ஆமாம்  

b) இல்மல  

 

1.1. எத்தமன நாட்களுக்கு ஒரு முமற, உங்கள் வடீ்டின் பவைியில் குப்மபகள் 

அகற்றப்படும்? 

a) தினமும்  

b) இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முமற  

c) ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு முமற 

d) எப்நபாதாவது 

 

2. நீங்கள் உங்கள் வடீ்டின் குப்மபகமை எப்படி அகற்றுவரீ்கள்? 

a) பதருவிலுள்ை குப்மப பதாட்டியில் பகாட்டுநவன். 

b) பதருவில் பகாட்டுநவன். 

c) மாநகராட்ெி பதாழிலாைர் தினமும் வடீ்டிற்கு வந்து நெகரிப்பர்  

d) மற்றமவ  

 

2.1. மாநகராட்ெி பதாழிலாைர் உங்கள் வடீ்டிலிருந்து குப்மபகமை நெகரிக்கிறார்கள் 

என்றால், எத்தமன நாட்களுக்கு ஒரு முமற பெய்கிறார்கள்? 

a) தினமும்  
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b) இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முமற  

c) ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு முமற 

d) எப்நபாதாவது 

 

 

 


