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S.M. Sehgal Foundation ஆய்வறிக்கை

 S.M. Sehgal Foundation அரியானமாநிலத்தில் சமுதாயவானனாலி

நிகலயத்கத நிறுவுவதற்ைாை நடத்தியஆய்வறிக்கையிலிருந்துசில

பகுதிைள்.

 த ொலைக்கொட்சிப் தெட்டி 
 படிப்பறிவு இல்லாத ைக்களின் வாழ்க்மகயில் அச்சு ஊடகங்கமள விட

ததாமலக்காட்சி ைிக வவகைாக தசன்று அணுகுகிறது.

 ஒட்டுதைாத்தைாக 15 ைக்களில் ஒருவர் ததாமலக்காட்சி மவத்திருப்பதாக
கணக்தகடுப்பு கூறுகின்றது. ததாமலக்காட்சி தபட்டி மவத்திருக்கும் ைக்களில்
நான்கு அல்லது ஐந்து ததாமலக்காட்சி தபட்டிகள் வண்ண தபட்டியாகவும்
உள்ளது.

 அவத வபால் ததாமலக்காட்சி மவத்திருப்பவர்களில் பாதி வபர் வகபிள்
இமணப்பும் அதாவது அவர்களால் விதவிதைான வசனல்கள் ைற்றும் நிமறய
தசய்திகமள ததரிந்து தகாள்வதற்கான நல்ல வாய்ப்புகமளயும்
தபறுகின்றனர்.



தசய் ி சசனல்
 இந்த பகுதியில் வாழும் ைக்கள் அதிகைாக பார்க்கும் ைற்றும் பதிலளிக்கும்

தசய்தி வசனல்களாக AAJ TAK and DD வசனல்கள் முதலிடத்தில் உள்ளது.

 ைற்ற தசய்தி தசனல்களான Total news, Zee news, India TV, Today news, Aapki Duniya, Star

news, Sabara samay, Haryana news, IBN7, NDTV, 24hour news ைற்றும் பல வசனல்கள் ைிக
குமறந்த ைக்கள் எண்ணிக்மகயில் பார்க்கப்படுகிறது.

 ஜலால்பூர் ைற்றும் ஷாடிப்புட் பகுதிகளில் தபருபான்மையான ைக்கள் Total newsம்,
அவத வவமளயில் ஹகாஸ், தகர்லி ைற்றும் ைதி பகுதிகளில் ைக்கள் zee news

தசய்திகமளயும் பார்க்கிறார்கள்.



தெொழுது செொக்கு சசனல்

 ஒட்டு தைாத்தைாக zee cinema, set mHax, star utsav ைற்றும் star gold வபான்ற ைிக
முக்கிய வசனல்கள் தபாழுதுவபாக்கு வமக வசனல்களாக தபரும்பாண்மையான
ைக்களால் பார்க்கப்படுகிறது.

 ஒரு சில ைக்கள், zee action, star plus, star sports, Animal planet, Ten sports, DD national

ைற்றும் national- geo வபான்ற வசனல்கமள ைிக குமறந்த எணிக்மகயில்
பார்க்கிறார்கள்.

 Zee cinema, set max, star utsav ைற்றும் star gold வபான்ற வசனல்கமள தவிர இந்த
கிராைங்களில் இருக்க கூடிய பல தரப்பட்ட ைக்களால் பார்க்கப்படுகிறது.



வொதனொைி
 வாதனாலி ைிக பிரபலைான தபாழுதுவபாக்கு ஊடகைாகும்.

 ைக்கள் வவமல தசய்யும் வபாதும், பயணம் தசய்யும் வபாதும், வடீ்டில்
இருக்கும் வபாதும் இமத வகட்க முடியும். இந்த கிராைங்களில்
ததாமலக்காட்சி தபட்டிகள், வாதனாலி தபட்டிகள் ைற்றும் தைாமபல்
வாதனாலி எளிதில் கிமடக்கக்கூடிய வமகயாக இருப்பதால் இந்த ைக்கள்
ததாமலக்காட்சிமய விட வாதனாலிமய ைிகவும் பிரபலைாக
தவளிப்படுத்துகிறார்கள்.

 81 ைக்களில் 10 வபர் தசாந்தைாக வாதனாலி தபட்டி மவத்திருக்கிறார்கள்.
அமனத்து கிராைங்கமளயும் கணக்தகடுத்த வபாது தகாட்லா மவ தவிர ைற்ற
கிராைங்கள் வதமவயான அளவு வாதனாலி தபட்டிமய மவத்திருக்கிறார்கள்.
முந்மதய ஆய்வு தவளிப்படுத்துவது என்னதவன்றால் 41 ைக்களில் 10 per

தசாந்தைாக தைாமபல் ததாமலவபசியும், அதிவல வாதனாலி வசதியும்
மவத்திருந்ததாக ததரியவருகிறது.



வொதனொைி
 ஐந்தில் ஒன்றுக்கும் வைற்பட்ட ைக்கள் வாதனாலிமய எங்வகயும் ைற்றும்

எந்வநரத்திலும் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

 ஹகாஸ், தகால்டா ைற்றும் உளித்தா வபான்ற கிரைங்களில் நான்கில் ஒரு
பகுதி ைக்கள் வாதனாலிமய உபவயாகிக்கிறார்கள். அவத வவமலயில்
கர்தஹடா, ஜலால்பூர், தநாட்கி ைற்றும் சந்தவாடி வபான்ற கிராைங்களில்
ஐந்தில் ஒரு பகுதி ைக்கள் வாதனாலிமய வகட்கிறார்கள்.

 ஷாடிப்பூர் கிராைத்தில் ைிகக்குமறந்த ைக்கள் வாதனாலிமய வகட்கிறார்கள்.

வாதனாலி நிகழ்ச்சிகளுக்கு அடிக்கடி வகட்கும் பதிலளிப்பவர்களில்
தபரும்பான்மைவபர் பதிலளிப்பவர்கள் தினமும் வகட்பவர்கள், அவத
வநரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வரடிவயா குமறவாகவும் இருக்கிறது.



வொதனொைி

 காமலயில் (காமல 6:00 ைணி முதல் 10:00 ைணி முதல் ைாமல வமர (6:00 ைணி
முதல் பி.ப. 10 ைணி வமரயில்) சமூகத்தில் வாதனாலி ஒலிபரப்பிற்கு சிறந்த
வநரைாகும்.

 சனிக்கிழமைகளில் உளித்தா தவிர அமனத்து கிராைங்களுக்கும் சமூக
வாதனாலிமயக் வகட்கும் வசதி தசய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் ைற்ற
வசனல்கமளக் வகட்பது சமூக வாதனாலிமயவிட உயர்ந்ததாக இருந்தாலும், அது
FM அல்லது MW/SW உடன் ததாடர்புமடயதாக இருக்க வவண்டும்.



வொதனொைி
 சாந்தவாடி, ஜலால்பூர், ைற்றும் தகர்லி கிராைங்களில் குமறந்தது

பனிதரண்டுவபர் பதிலளித்துள்ளார்கள். வாதனாலி ஒலிபரப்பாகும் இடத்தில்
வசகரிப்பட்ட தகவல்கள், விமளயாட்டு தசய்தி ஆகியமவ 85 சதவதீத்தினர்
வகட்கின்றனர்.

 சமுதாய வாதனாலியில் 73 அைர்வுகள் / ததாமலவபசி-இல் வகட்கும்
நிகழ்ச்சிகள், Anchor, உள்ளூர் ஆட்கள், ட்ராஃபிக் ைற்றும் சந்மத விகிதங்கள்
பற்றிய புதுப்பிப்புகள், ஆகியவற்றுடன் ததாடர்புபடுத்தப்பட்டவர்களின்
எண்ணிக்மக குமறவாக உள்ளது.



சினிமொக்களில் ெங்சகற்பு
 சினிைா ைற்றும் பாடல்களில் வபாட்டியிடும் ைிக சிறிய

எண்ணிக்மகயிலானவர்கள் பங்வகற்றனர், வைலும் இந்த பதிலளித்தவர்கள்
ககாஸ், கரதா ைற்றும் நாட்கி கிராைங்களில் இருந்து வந்தவர்கள்.

 பதிலளித்தவர்களில் பாதிக்கும் வைலாவனார் முன்தைாழியப்பட்ட சமூக
வாதனாலி நிகழ்ச்சிகளில் பங்வகற்க தயாராக உள்ளனர். கல்வி, விவசாயம்,
கிராைப்புற வளர்ச்சி ஆகியமவ எதிர்காலத்தில் பங்வகற்க விரும்பும் இடங்களில்
ைிகவும் அடிக்கடி அறியப்பட்ட தபாருள் / சிக்கல்கள். உடல்நலம், இமச ைற்றும்
நாடகம் ஆகியமவ, பதிதனான்றில் பங்வகற்க தங்கள் விருப்பத்மத
தவளிப்படுத்தியுள்ளன.

 விமளயாட்டு, வவமலவாய்ப்பு, ஆன்ைீக நிகழ்ச்சிகள் ைற்றும் ஆன்மலனில்
இரண்டு முடிவுகமள எடுப்பதாக உள்ளது.



முடிவுலை
 மூன்றில் இரு பகுதியினர் கணக்தகடுக்கப்பட்ட குடும்பங்களில் பங்வகற்பதற்கான

ைற்ற விருப்பங்கமளப் பிரதிபலித்தவர்களில் தபரும்பான்மையினர்
ததரிவித்தனர்.

 சிறந்த சுற்றுச்சூழமல நமடமுமறப்படுத்த, சுகாதாரம் ைற்றும் சுகாதாரம்
பிரச்சிமனகமள அடிப்பமடயாக தகாண்டு வரடிவயா நிகழ்ச்சிகள் தயாரிப்பது
ஒரு நல்ல விஷயம் ஆகும்.

 திட சமையல் எரிதபாருட்களில் இருந்து புமகபிடிப்பது ஒரு கடுமையான
சுகாதார அபாயைாகும். வடீ்டின் சதவிகிதம் சமையல் எரிதபாருளாக (98.2
சதவதீம்) ைற்றும் சாணம் வகக்குகள் (81.8 சதவதீம்) பயன்படுத்துகின்றன. LPG (2.8
சதவதீம்) ைற்றும் ஒசீன் (9.1 சதவிகிதம்) ஆகியவற்மறப் பயன்படுத்துகின்ற
குடும்பங்களின் விகிதம் ைிகவும் குமறவு.


