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நிறுவன கட்டமைப்மை ைற்றிய ஆய்வு

 ஸ்ரீ சங்கரா கலல ைற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் அலைந்துள்ள ஸ்ருதி 90.8
fm சமுதாய வான ாலி நிலலயம், நிறுவ கட்டலைப்லை ைற்றிய
ஆய்வில காஞ்சிபுரம் ைாவட்டத்தில் உள்ள ஏ ாத்தூர் என்னும் கிராைத்தில்
நடத்தியது.

 மைற்னகாள்ளப்ைட்ட ஆய்வின் அடிப்ைலட தரவுகள்
 ைாலி ம் ைற்றும் வயது
 ைதம் ைற்றும் சாதி
 கல்வி
 ைணிமுலற (னதாழில்)
 வடீ்டு னசாத்து
 அரசாங்கம் னசயல்ைடுத்தும் திட்டம் னதாடர்ைா ைிரச்சல கள்
 அச்சு ஊடகத்லத அணுகல்



ைாலினம் ைற்றும் வயதின் அடிப்ைமடயில் 
ைதிலளித்தவர்கள்
 மைட்டி கணக்னகடுப்ைின் ைடி னைரும்ைான்லையா ஆண்கள் தான்

ைதிலளித்தவர்கள் என்று னதரியவந்துள்ளது. இதில் 70 விழுக்காடு
ைதிலளிப்ைவர்கள் ஆண்கள் தான்

 னைரும்ைாலையாக (23 விழுக்காடுக்கு மைல் ) வளர்ந்த ைற்றும் நடுத்தர
வயதி ர்கள் தான் இதற்கு ைதிலளிக்கிறார்கள்.

 இதில் 2 விழுக்காடு ைதிலளித்தவர்கள் மூத்த குடிைக்கள் (9 விழுக்காடு )
அல்லது 21 வயதிற்கு கீழ் உள்ளவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள்.



ைதம் ைற்றும் சாதி
 ைக்கள் னதாலக கணக்னகடுப்ைின் ைடி இந்த கிராைங்களில் அதிகம் வசிப்ைவர்கள்

இந்துக்களாகவும் இருக்கிறார்கள்.

 இங்கு ைதிலளிப்ைவர்களில் 70 விழுக்காடு இந்துக்களாகவும், இருக்கிறார்கள்.

 கிராைங்களில் 50 விழுக்காடுக்கு மைல் ைதிலளிப்ைவர்கள் இந்துக்களாகமவ
இருக்கிறார்கள். ைீதமுள்ள 40 விழுக்காடு குடும்ைங்கள் ைின்தங்கிய சாதி
வலகலய சார்ந்தவர்கள். ஆ ால் இதிலும் 10 விழுக்காடு குடும்ைங்கள்
அட்டவலண சாதி வலகலய சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள்.



கல்வி
 நான்கில் ஒரு ைகுதி ைக்கள் ைடிப்ைறிவு இல்லாதவர்கள், ஆ ாலும் இதில்

ைடிப்ைறிவுள்ளவர்களில் 90 விழுக்காடு ைக்களுக்கு வாசிக்கவும் எழுதவும்
னதரியும்.

 இலத தவிர ைீதமுள்ள ைதிலளிப்ைவர்களில் 51 விழுக்காடு ைக்கள் னதாலகயில்
உள்ளவர்கள் ஆரம்ை ைற்றும் நடுத்தர நிலல கல்விலய எட்டியவர்களாக
இருக்கிறார்கள்.

 இதில் 23.5 விழுக்காடு ைக்கள் ைல்கலலக்கழக நுலழவுரிலை
னைற்றவர்களாகவும், 5 விழுக்காடு இலட நிலல கல்வியும், 5 விழுக்காடு ைட்ட
ைடிப்பு னைற்றவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். இங்கு உள்ள ைக்கள் மைல் நிலல
ைடிப்புகளில் ைற்றாக்குலறயாக இருக்கிறார்கள் என்று ஆய்வு
னவளிப்ைடுத்துகிறது.



ைணிமுமற (ததாழில்)
 னைரும்ைான்லையா ைக்கள் ைண்லண வலக னதாழிலும் ைற்றும் 10.3

விழுக்காடு ைக்கள் னதாலக மைட்டி அடிப்ைலடயில் னதாழில் னசய்கிறார்கள்.

 11.8 விழுக்காடு ைதிலளிப்ைவர்கள் னதாழிலாளர்களாகவும் 10.3 விழுக்காடு
இல்லத்தரசிகள் அல்லது ைாணவர்கள் அல்லது மவலலயற்றவர்களாகவும் 32.3

விழுக்காடு சுய மவலலவாய்ப்பு அல்லது அரசாங்க மவலல அல்லது த ியார்
மவலல னசய்ைவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள்.

 ைீதமுள்ள ைக்கள் னதாலகயில் ஓய்வு னைற்ற அல்லது மவறு ஏதாவது
னதாழில் னசய்ைவர்களாக இருக்கிறார்கள். இந்த ைகுதிலய னைாறுத்தவலரயில்
விவசாயத்தில் இருந்துதான் அதிகைா வருைா ம் கிலடக்கிறது என்று
ஆய்வு னவளிப்ைடுத்துகிறது.



வடீ்டு தசாத்து
 மைட்டி அடிப்ைலடயில் வடீ்டின் னசாத்து உள்நாட்டு ைற்றும் அலசயும்

னசாத்தாக இருப்ைதாக காட்டுகிறது.

 சமூகத்தில் குடியிருப்ைவர்களில் 97.1 விழுக்காடு னதாலலமைசி தங்களுலடய
வடீ்டில் லவத்திருப்ைதாகவும், 67 விழுக்காடு ைக்கள் இருசக்கர வாக ம்
லவத்திருப்ைதாகவும், 32. 5 விழுக்காடு லசக்கிள், 12 குளிர்விப்ைான், 12

குளிர்காப்ைப்னைட்டி, 58.3 னசாந்தைாக வான ாலி, 3 னசாந்த டிராக்டர்கள்
ைற்றும் 95.6 விழுக்காடு ைக்கள் னசாந்தைாக னதாலலக்காட்சி னைட்டிகள்
லவத்திருக்கிறார்கள்.

 ைிகக்குலறந்த ைக்கள் னசாந்தைாக துணி துலவக்கும் இயந்திரம், மைான்கள்,
CD இயக்கி, கணிப்னைாறி ைற்றும் நான்கு சக்கர வாக ங்கள்
லவத்திருக்கிறார்கள்.



அரசாங்கம் தசயல்ைடுத்தும் திட்டம் ததாடர்ைான
ைிரச்சமனகள்
 னைரும்ைான்லையா ைக்கள் (50 விழுக்காடுக்கு மைல் ) கூறுவது என் னவன்றால்,

உள்ளூர் நிர்வாகம் தங்கலள புறக்கணிப்ைதாகவும் ைற்றும் அவர்களுக்மக
அரசாங்கம் னசயல்ைடுத்தும் திட்டம் ைற்றும் நிகழ்ச்சிகலள ைற்றி னதரியவில்லல
என்றும் கூறுகிறார்கள்.

 எ மவ இந்த ைக்களுக்கு அரசாங்க திட்டங்கலள ைற்றிய னசய்திகலள கூறுவதும்
அலத எப்ைடி ையன்ைடுத்தி னகாள்வதும் என்ைலத ைற்றிய னசய்திலயயும்
னதரியப்ைடுத்துவது ைிகவும் அவசியம்.



அச்சு ஊடகத்மத அணுகல்

 அச்சு ஊடகத்லத அணுகுதல் இந்த ைகுதியில் ைிகவும் குலறவு.

 ைிக குலறவா ைக்கள்னதாலக னசய்தித்தாள்கலள அல்லது
ைத்திரிலககலளயும் அணுகுகின்ற ர்.

 ஏறத்தாழ 32.4 விழுக்காடு ைக்கள் னசய்தித்தாள் வாங்குகிறார்கள், அமத
மவலலயில் (100 க்கு 5) ைக்கள் தங்கள் வடீுகளில் ைத்திரிக்லகககலள
வாங்குகிறார்கள்


