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SAMPLE FORMAT OF BASELINE SURVEY 

ெமுதாய வாச ாலி நிகழ்ச்சிகளைக் 

கட்டளைப்பதில் அடிப்பளட ஆய்வுகளின்பங்கு 

CHAPTER – 3

EPISODE - 14

SRUTHI CRS 90.8 MHz

Sri Sankara Arts & Science College Campus, Enathur, Kanchipuram – 631 561



ைாதிரி வடிவளைப்பு அடிப்பளடஆய்வு 

அறிக்ளக (Sample Format of Baseline Survey Report)

o திட்டம்நியாயப்படுத்துதல்

o இலக்குகுழுவிவரம்

o அெல்அபிவிருத்திகுறிக்ககாள்

o திட்டமுடிவுகள்

o செயல்பாடுகள்

o திட்டஉள்ளீடுகள்

o உட டிக ாக்கங்கள்



திட்டம்நியாயப்படுத்துதல் (Project Justification) 

 சதாழில்நுட்பங்கள் எப்கபாதும் ெமூக ஒற்றுளைளயயும்

கைம்பாட்ளடயும் சகாண்டுவரும் பயனுள்ை கருவிகைாகக்

கருதப்படுகின்ற .

 அளவமிக எளியமுளறயில்,மிகவும் சிக்கலா வழிமுளறயாகவும்

ைாறுவதற்குவாய்ப்புள்ைது.

 செயற்ளகக்ககாள் டிரான்ஸ்மிஷன் ைற்றும் வயர்சலஸ் வளல

சதாழில்நுட்பங்களின் விடியல் பலவற்றுக்கு ஒரு முன்னுதாரண

ைாற்றத்ளத ஏற்படுத்தியது.

 ஆ ால்,  வீ தகவல்சதாடர்பு சதாழில்நுட்பங்களை அணுக

முடியாதஅைவுக்குஅதிகஅைவில்ைக்கள்குரல்சகாடுக்கவில்ளல



திட்டம்நியாயப்படுத்துதல் (Project Justification) 

 ெமூக உறுப்பி ர்கள் தா ாககவ அவர்களுக்குத் கதளவயா 

முக்கியைா தகவல்களைைட்டும்எடுத்துக்சகாள்வார்கள்.

 எனினும், ெமூதாயத்தில் ஒரு பங்களிப்பு அணுகுமுளற கதளவ

என்றுஅடிைட்டத்தில் மீண்டும்மீண்டும்நிரூபிக்கப்பட்டுள்ைது.

 70 களின் பிற்பகுதி முதற்சகாண்டு குறிப்பாக,ஆப்பிரிக்கா, லத்தீன்

அசைரிக்கா ைற்றும் வட அசைரிக்கா ஆகியவற்றில் இருந்து

உலகைாவிய கைம்பாட்டுத் சதாடர்புகளில் ெமுதாய வாச ாலி

புரட்சிகரப் பங்குவகித்தது.

 ெமீபத்தில், சதற்காசியாவில் ெமுதாய வாச ாலி அதிகம்

கபெப்பட்டுவருகிறது



திட்டம்நியாயப்படுத்துதல் (Project Justification) 

 2006 ஆம் ஆண்டில், இந்திய அரசு முதல் முளறயாக இந்தியாவில்

ெமுதாய வாச ாலி நிளலயங்களை நிறுவுவதற்கு பச்ளெ விைக்கு

காட்டியது.

 ைற்ற வாச ாலி நிளலயங்களுடன் ஒப்பிடும்கபாது குளறந்த

விளலசதாழில்நுட்பைாதிரிளயசகாண்டதாகும்.

 இது ெமூகங்களின் பல்கவறு விதைா அணுகல் சிக்கல்களையும்

விவரிக்கிறது.

 கல்வியறிவின் இளடசவளிளய கடந்து, அள த்து வளகயா 

ெமூகங்களையும்இதில்பங்குசபறச் செய்கிறது.



இலக்கு குழு விவரம் (Description of a Target 

Group)

 ஹரியா ாவின் கைவத் ைாவட்டத்தில் ஒரு புதிய அடிப்பளட

சதாடர்புத் திறள திறக்க அரசு ொரா அளைப்பா எஸ்.எம்.

கெஹால் ஃபவுண்கடஷன் (கெஹால் நிறுவ ம்) ஒரு முயற்சிளய

கைற்சகாண்டது.

 கிராை வாசிகளின் நீண்ட, ஒடுக்கப்பட்ட அபிலாளஷகளுக்குக் குரல்

சகாடுத்தது.ஆ ால்இந்தியா அவர்களின்வாழ்வில் க ர்ைளறயா 

ைாற்றத்ளத ஏற்படுத்தியது.

 கைவத் ைாவட்டம் 2004 – இல் குர்கான் ைற்றும் ஃப்ரிதாபாத்

ைாவட்டங்களிலிருந்துஒரு தனிைாவட்டைாகஅறிவிக்கப்பட்டது.

 ைாகயா பழங்குடி ைக்கள் ஒரு கவற்று இ ைற்றும் ெமுதாய

கலாச்ொர வரலாறுசகாண்டவிவொயைக்கைாவர்.



இலக்கு குழு விவரம் (Description of a Target 

Group)

 கைவத் ைாவட்டத்தில் தங்கள் கவர்களைக் கண்டறிந்த ைாகயாஸ்,

தங்களைத் தாங்ககை ொஸ்திரிகைாகஅளழத்துக்சகாண்ட ர்.

 அருகிலுள்ை பகுதிகளில் வசிக்கும் ைற்ற பழங்குடியி ளரப் கபால்

அல்லாைல் அவர்கைது ெமூக ைற்றும் கலாச்ொர பண்புகளை

வியக்கத்தக்க அைவுக்குப் பாதுகாக்க கவண்டும் எ வும்

எண்ணி ர்.

 14 ஆம் நூற்றாண்டில் துக்ைக் வம்ெத்தின் ஆட்சியின்கபாது இந்து

ைக்கள்இஸ்லாமியத்ளத ஏற்றுக்சகாண்ட ர்.

 இருப்பினும் அவர்கைது வயது வித்தியாெைா இ – கலாச்ொர

அளடயாைங்கள் பராைரிக்கப்படுகின்ற .



அெல்அபிவிருத்திகுறிக்ககாள் (The Original 

Development Objective)

சமுதாயவான ாலிஅமைப்பதன் ந ாக்கங்கள்

 தகவல் பரவலாக்கத்திற்கா குறிப்பாக கருவி, ஆட்சி ைற்றும்

வாதிடும்பகுதியில்வாச ாலிளயப்பயன்படுத்தவும்

 வாச ாலிளயப்பயன்படுத்தவும்

 பிற கல்வி க ாக்கங்களுக்கா கருவியாக வாச ாலிளயப்

பயன்படுத்தவும்

 கைவத் ைாவட்டத்தின் கலாச்ொரம், சைாழிளய பாதுகாக்கவும்

ைற்றும்அம்ைக்களின்திறன்களைஊக்குவிக்கவும்பயன்படுகிறது.



திட்டமுடிவுகள் (Project Outputs)

 ெமுதாய வாச ாலி நிளலயத்தின் உள்ைடக்கத்ளத நிர்வகிக்க

ைற்றும் நிகழ்ச்சிகளைத் தயாரிக்க தன் ார்வலர்கள் ைற்றும் பயிற்சி

சபற்ற பணியாைர்கைால் ைட்டுகைமுடியும்.

 ெமுதாயத்தின் ஓரங்கட்டப்பட்ட பகுதிகளின் குரளல, அவர்களின்

முழுளையா செயல்பாட்ளட ெமுதாய வாச ாலி நிளலயைா து

அவர்களைப்பிரதா நீகராட்டத்தில்சகாண்டுவருவது.

 சகாள்ளக வகுப்பாைர்களுக்கும் பய ாளிகளுக்கும் இளடயில்

இளடசவளிளயஉருவாக்குதல்



செயல்பாடுகள் (Activities)

 நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு ைற்றும் சதாழில்நுட்பத் திறன்களைப் பற்றிய

திறன்கைம்பாட்டுபயிற்சிளய தருதல்

 ஸ்டுடிகயா வடிவளைப்பு ைற்றும் செவிப்புலனியல் பற்றிய

தகவல்களைத் தருதல்

 உபகரணங்களைசகாள்முதல்செய்தல்ைற்றும்நிறுவுதல்

 ெமுதாயவாச ாலிநிளலயத்திற்கா விைம்பர  டவடிக்ளககள்

 ககட்கபார்(க யர்கள்)குழுக்களைஉருவாக்குதல்



திட்டஉள்ளீடுகள் (Project Inputs) 

 சபாருைாதாரத்தில்  டுத்தர அைவிலுள்ை ெமுதாய வாச ாலி

நிளலயத்திற்கா உபகரணங்களைவழங்குவது.

 கரடிகயா நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு

 திட்டத்ளததிட்டமிடல்

 அறிக்ளக ைற்றும் உள்ைடக்கத்ளத எடிட்டிங் செய்வதில்

தன் ார்வலர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்து அவர்களின் திறள 

வைர்ப்பது.


