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உலகளாவிய சூழல்

 இன்றைய ெமுதாய வாச ாலி (CR) லத்தீன் அசெரிக்காவின் முன்ன ாடி

அனுபவங்கறளக் சகாண்டுள்ளது.

 கட்டுப்பாட்டு ெற்றும் வணிக ஊடகங்கள். சபாலிவியாவில் (1947) ெற்றும்

சகாலம்பியாவில் உள்ள விவொயிகளுக்கா வாச ாலிகள் (1952) தற்காலிக

ெமுதாயவாச ாலிகளின்முன்ன ாடிகளாகஇருந்த .

 ஏறழகளுக்கு தகவல் பரிொற்ைத்தின் மிகவும் விறலயுய்நந்த மின் ணு

நடுத்தர ெற்றும் ொதிரி வறலயறெப்பு வாச ாலி நிறலயங்கள், னதசிய

சபாதுவாச ாலி (NPR)ஆகியறவஅசெரிக்காவில்உள்ள .

 NPR அசெரிக்காவில் ஒரு இலாப னநாக்கெற்ை உறுப்பி ்ந

அடிப்பறடயிலா ஊடகஅறெப்பாகும்.



இது அசெரிக்காவில் 1000 சபாது வாச ாலி நிறலயங்கள்

சகாண்டஒருகூட்டணிஆகும்.

 யுச ஸ்னகா னபான்ை ெ்நவனதெ அறெப்பு ஆதரவுடன் ெமுதாய

வாச ாலிகள் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் பலம் ெற்றும்

பிரபலத்தன்றெஒருஉய்நவுசபற்றுள்ளது.

 ஐனராப்பாவில், 60 களின்பிற்பகுதியிலும் 70 களின்பிற்பகுதியிலும்

பிரதா ஊடகங்களுக்கு ொற்ைாக ெமுதாய வாச ாலி ஒருமுக்கிய

பண்பாக ொறியது.

 னதசிய ஒலிபரப்பு அறெப்புகள் முறையா ெமுதாய

வாச ாலிறயஅறிமுகப்படுத்தியது
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 70 களில் ெற்றும் 80 களில், இங்கிலாந்தின் பல்னவறு பகுதிகளிலும்

னபாலி வாச ாலி நிறலயங்கள், ொன்செஸ்ட்ந, ப்நமிங்காம் ெற்றும்

பிரிஸ்டல்ஆகியனெற்கிந்தியபகுதிகளில் நடத்தப்பட்டது.

 80 களின் பிற்பகுதியில் இலங்றகயில் வாச ாலி சகாத்னெல் (Radio

Kothmale)திட்டத்றத நடத்தியது.இதில்விஜயநந்தா,ஜயவீர,இலங்றக

ெமுதாயவாச ாலியில்முக்கிய பங்றகவகித்தா்ந.

 2000 முதல் 2006 ஆம் ஆண்டு வறர, ஆப்பிரிக்கா முழுவதும் வ்நத்தக

வாச ாலிகறள விட ெமுதாய வாச ாலிகளின் வள்நச்சி சபரியதாக

இருந்தது.

 காங்னகா ஜ நாயகக் குடியரசு (DRC) சுொ்ந 250 ெமுதாய வாச ாலி

நிறலயங்கறளக்சகாண்டுள்ளது,
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 ொலியில், 1990 களில் முழுவதும் ெமுதாய வாச ாலி ஒரு ொதத்திற்கு

இரண்டு ெமுதாய வாச ாலி என்ை அடிப்பறடயில் புதிய ெமுதாய

வாச ாலிநிறலயங்கறளஅதிகரித்தது.

 1997 ஆம் ஆண்டில் னநபாளில் ஒனர ஒரு ெமுதாய வாச ாலி ெட்டுனெ

இருந்தது

இப்னபாது, சுொ்ந 70 ெதவீத ெக்கட்சதாறக சகாண்ட பரப்பில் 22

ெமுதாயவாச ாலிநிறலயங்கள்இயங்கிவருகின்ை .

 சகாலம்பியாவில், 1990 களில் தாராளெயொக்கல் காரணொக ெமூக

நிறலயங்கள்எண்ணிக்றக 850 க்குஉய்நந்துள்ளது.
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 90 களில் உலக நாடுகளில் வாச ாலி நிறலயங்களின் வள்நச்சி.

சதன் ாப்பிரிக்கா-92நிறலயங்கள்

 ொலி – 159

 DRC – 250

 லிபியா – 34

 சிரியா – 24

 ஆப்பிரிக்கா ெட்டுெல்லாெல் உலகின் பல பகுதிகளிலும் அதிக அளவில்

ெமுதாயவாச ாலிநிறலயங்கள்துவங்கப்பட்ட .

 இதற்கு தராளெயொக்கல் ஒரு காரணொகஅறெந்தது.உதாரணொக எரிட்ரியா,

ஜிம்பாப்னவ,ொலி,சதான் ாப்பிரிக்கா
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 1990 முதல் உலகின் அற த்துப் பகுதிகளிலும் ெமுதாய வாச ாலி

நிறலயங்கள் ெற்றும் வணிக ரீதியிலா வாச ாலி நிறலயங்கள்

சபருெளவு பல்கிப் சபருகி வருகின்ை . அனத ெெயம் ெமுதாய

வாச ாலி நிறலயங்கறள வள்நக்கும் னநாக்கில் ெட்டரீதியா 

முறைப்படுத்தும் நடவடிக்றககளும்அதிகரித்துள்ள .

இதன் காரணொக சதன்னிந்தியாவில் 2002 ஆம் ஆண்டு, உலக ெக்கள்

சதாறகயில் 1.2 பில்லியன் ெக்கள் ெமுதாய வாச ாலி நிறலய

வரம்புக்குள்சகாண்டுவரப்பட்ட ்ந.

 2008 ஆம் ஆண்டு வங்காளம் ெமுதாயம் ொ்நந்த ஊடக ெட்டத்றத

அறிமுகப்படுத்தியது;

உலகளாவிய சூழல்



 பாகிஸ்தானில், பாகிஸ்தான் எலக்ட்ரானிக் மீடியா சரகுனலட்ட்ந

ஆறணயம் (PEMRA) ெமூகம் ொ்நந்த ஊடகங்கறள நிறுவுவதற்கு

அடிப்பறட விதிகறள சதளிவாக அறெத்துள்ளது. ஆ ால்

இதுவறரஒருவருக்கும்அனுெதிவழங்கப்படவில்றல.

இலங்றக ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாப ொ ஸ்ரீலங்கா ஒலிபரப்புக்

கூட்டுத்தாப ம் (SLBC), பல உள்ளூ்ந வாச ாலி நிறலயங்கறளக்

கட்டுப்படுத்தும் அறெப்பாக செயல்படுகிைது. ஆ ால் அறவ

அரொங்கத்றதஅரிதாகனவவிெ்நசிக்கின்ை .

 சதன்கிழக்கு ஆசியாவில், குறிப்பாக தாய்லாந்தில் 5000 ெமூக

அறெப்புகள் ொ்நந்த ஊடக நிறலயங்கள் இயங்கிவருகின்ை .

ஆ ால்இவற்றில் பலநிறலயங்கள்முறையா உரிெம்இல்லாெல்

இயங்கிவருகின்ை .

உலகளாவிய சூழல்



 ெக்கள்சதாறக அதிகம் உள்ள இந்னதான ெஷியாவில், ெமுதாய

வாச ாலி நிறலயங்களின் எண்ணிக்றக நூற்றுக்கணக்கில்தான்

உள்ளது.

பிலிப்றபன்ஸ் நாட்டில் 55 ெமுதாய வாச ாலி நிறலயங்கள்

வ்நத்தகம் ொராத முறையில் குறைந்த தரமுள்ள

டிரான்ஸ்மிட்ட்நகறளக்சகாண்டுசெயல்படுகின்ை .

 லானவாஸ், ப்நொ, ெனலசியா ெற்றும் வியட் ாம் ஆகிய

நாடுகளிலும் ெமுதாய வாச ாலிகளின் வள்நச்சிறயக்

காணமுடிகிைது.

 கம்னபாடியாவின் ஊடக அறெப்பா து ஒப்பீட்டளவில்

இலவெொக உள்ளது
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 சகாலம்பியா, சபாலிவியா, செக்ஸினகா, ெற்றும் அ்நசஜன்டி ா

ஆகியறவ எளிறெயா ெமுதாய ஒலிபரப்புக் சகாள்றககறளக்

சகாண்டுள்ள .

 லத்தீன் அசெரிக்காவில் உள்ள வாச ாலி நிறலயங்களின் சொத்த

எண்ணிக்றக சுொ்ந 10,000ஆகும்,

 சபரு ெற்றும் ஈக்வடா்ந, சபாலிவியா ெற்றும் பினரசில் ஆகியறவ

இரண்டாவது,மூன்ைாவதுெற்றும் நான்காவதுஇடங்களில்உள்ள .

 உரிெம் சபைாத நிறலயங்களும் கருத்தில் சகாள்ளப்பட்டால்,

ஒட்டுசொத்த எண்ணிக்றக இன்னும் அதிக அளவில் இருக்கும்.

ஆ ால் அறவ எந்த அளவிற்கு ெமுதாய ெக்கறள

ஒருங்கிறணக்கின்ை என்பதுஆய்வுக்குரியது.
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