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ெவால்கள் ( Challenges )

 அறிமுகம்

 பாடஅமைப்பு

 நிமைத்தன்மையின்வமககள்

 உள்ளடக்கத்மதஆளுவதில்உள்ள ெவால்கள்



அறிமுகம் (Introduction)

 ெமுதாய வாச ாலிகள் எதிர்சகாள்ளும் சபாது ெவால்கமளப் பற்றி

இந்தஅத்தியாயம் பகிர்ந்துசகாள்கிறது

 இமவ பல்வவறு வமககளாக வகுக்கப்பட்டுள்ள . ெமுதாய

வாச ாலியின் உரிைத்மத மவத்திருப்பவர் அதன் அமைப்பின்

உட்சபாருமளக் காட்டிலும் அதன் சொந்த அமடயாளத்மதக்

சகாண்ட ஒரு நிமையத்தின் பிரச்சிம களில் கவ ம்

செலுத்துகிறார்

 நிமைத்தன்மையின் ெவால்கள் சவறும் நிதி ைட்டுைல்ை

உள்ளடக்கம், ஒழுங்குமுமற சிக்கல்கள் ைற்றும் ைக்களின்

நிமைத்தன்மையும்இதில்அடங்கும்.



பாடஅமைப்பு (Chapter Structure)

 உள்ளடக்கத்மத ஆளுவதில் உள்ள ெவால்கள்

 நிதி ெவால்கள்

 ஒழுங்குமுமற ைற்றும் செயல்பாட்டு ெவால்கள்

 ைனிதவள ெவால்கள்

 முன்வ ற்றப் பாமத



நிலைத்தன்லையின் வலைைள் ( Types of 

Sustainability)

o ஒரு ெமுதாய வாச ாலி நிமையைா து பை ெவால்களுக்கு

இமடவய அதன் செயற்பாடுகமள நிர்வகிக்க ஒரு இறுக்கைா 

பாமதயில் நடக்க வவண்டியுள்ளது.

o சதாடக்கத்திலிருந்வத பல்வவறு வமகயா நிமைத்தன்மையுடன்

வபாராடியதுமறக்குஇன்னும்இதுஒரு ெவாைாகவவஉள்ளது.

o வாச ாலி நிமையங்கமளயும் அவற்றின் வநாக்கங்கமளயும்

அமடயாளம் காணவவண்டும்.

o எதிர்ைமறயா பாமதயில்சென்றுஅவற்றிம இழக்கக்கூடாது.



உள்ளடக்ைத்லத ஆளுவதில் உள்ள சவால்ைள்

(Content Management Challenges)

 ெமுதாய வாச ாலி நிமையங்கள் வைைாளர் ைற்றும் நிறுவ த்தின்

தமைவர்மூைைாகக்

கல்வி

வவளாண்மைஅல்ைதுஅரசு ொரா அமைப்பு

ஆகியவற்றால் திட்டமிட்டபடி அவற்றின்

அட்டவமணமயயும்பட்டியமையும்திட்டமிடுகின்ற .

 இந்தத்துமறயில்உள்ளடக்க நிர்வாகக் குழுஒன்றுஉள்ளது



உள்ளடக்ைத்லத ஆளுவதில் உள்ள சவால்ைள்

(Content anagement Challenges)

 குழுவின் உறுப்பி ர்கள் சபரும்பாலும் திட்டமிட்ட

செயல்முமறகளால் வதர்ந்சதடுக்கப்படுவதில்மை.

 ஏற்க வவ பதவியில் இருந்த அல்ைது இருக்கும் நபர்களின்

பரிந்துமரகமள எடுத்துக்சகாண்ட பிறவக நிறுவ த்தின்

தமைவரால்நியமிக்கப் படுகிறார்கள்.

 அதுைட்டுைல்ைாைல் அவர்களுக்குத் சதரிந்தவர்கமளயும் நியை ம்

செய்கின்ற ர்.

 ெமுதாய வாச ாலி நிமையங்கள் அம த்தும் அகிை இந்திய

வாச ாலிமயப்பின்பற்றுகின்ற .



உள்ளடக்ைத்லத ஆளுவதில் உள்ள சவால்ைள்

(Content Management Challenges)

 இமவ தகவல் மையங்களாகவும் முமறயா வணிக ரீதியா 

வாச ாலிநிமையங்களாகவும்செயல்பட்டுவருகின்ற .

 இந்த முமற வாச ாலிகள் முக்கியைாகப் சபாழுதுவபாக்கு

அடிப்பமடயிைா மவைற்றும்முமறொராதமவ.

 ெமுதாய வாச ாலி நிமையங்கள் பிரபைைா RJ ைாதிரிமய

பின்பற்றுகின்ற .

 ெமுதாய வாச ாலியில் முமறயா தன் ார்வ பங்வகற்புகள்

உருவாக்கப்படுவதில்மை அல்ைது ெரியா முமறகளில் வொதம 

செய்யப்படுவதில்மை.



உள்ளடக்ைத்லத ஆளுவதில் உள்ள சவால்ைள்

(Content Management Challenges)

 அதிர்சவண்களின் டிஜிட்டல் ையைாக்கல் வகட்பு ஊடகத்திற்குப்

பய ளிக்கும்.

 அவதவநரத்தில் ெமுதாய வாச ாலிமய ஒரு ஒருங்கிமணந்த

ஊடகைாகவும்ைாற்றும் (அதிர்சவண்கள்கிமடக்கப்சபறும்)

 பை வாச ாலி நிமையங்கள் அவற்றின் கவவரஜ் பகுதியின்

எல்மைமய

முதன்மைநிமை

இரண்டாம்நிமை

சீரா முமறயில் இருக்கும் ஒரு வமரபடத்மதக் கூட

உருவாக்கவில்மை.



உள்ளடக்ைத்லத ஆளுவதில் உள்ள சவால்ைள்

(Content Management Challenges)

 பை வாச ாலி நிமையங்களில் நிகழ்ச்சிகமளக் வகட்பவர்களின்

தகவல்கள்இல்மை.

 இதற்குக் காரணம் ெமுதாய வாச ாலி நிமையங்களின் அடிப்பமட

ஆய்வுகமளச் ெரியா முமறயில் நடத்தவில்மைஎன்பவத.

 அவ்வாறு ஆய்வுகமள வைற்சகாண்டு தகவல்கமளச்

வெகரித்திருப்பினும்அமவவெமிக்கப்படாைல்இருக்கிறது.

 ஒருவவமள வெமித்திருப்பின் வாச ாலி நிமையத்மத

நிமைநிறுத்துவதற்கு அந்தத் தரமவ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

என்றுசதரியவில்மை



முன்வ ற்றப்பாமத (The Way Forward)

 பை வாச ாலி நிமையங்களில் வைண்ட்மைன் அல்ைது டிஜிட்டல்

வபான்கள்ஊடாடும்நிமையில்(console)இல்மை

 சபரும்பாைா ெமுதாய வாச ாலி நிமையங்கள் நிமையா ஒரு

காப்பகத்மத உருவாக்குவதில்மை.

 குறுந்தகடுகள்(CD) ைற்றும் pendrive - கமள உள்ளடக்கிய

ஆஃப்மைன்காப்பகத்மதக்கூட உருவாக்கவில்மை.

 வபஸ்புக்ஆடிவயா



முன்வ ற்றப்பாமத (The Way Forward)

 வாட்ஸ்அப்ஆடிவயாமவப்பயன்படுத்துதல்

 பிறெமூக ஊடகங்கள் வபான்ற சபரிய டிஜிட்டல் அரட்மடகமள

வகட்பதற்கு இரண்டுவழி ஒலிபரப்புக்குத் வதமவயா சைாமபல்

வபான்றவற்மறப்பயன்படுத்துதல்.

 ெமுதாய வாச ாலி நிமையங்கள் சபரும்பாலும் தங்கள் 

பகுதிகளில் உள்ள நாட்டுப்புற கமை ைற்றும் இமெமய 

விமையுயர்ந்த ஆல்பங்களாக உருவாக்குகின்ற .



முன்வ ற்றப்பாமத (The Way Forward)

 சிை ெமுதாய வாச ாலி நிமையங்கள்

ொமை நிகழ்ச்சிகள்

திறமை வதடல் வபாட்டிகள்

சுகாதார முகாம்கள்

சுற்றுசூழல் முகாம்கள்

முதலியவற்மற ஒலிபரப்பு செய்கின்ற .

 இன்னும் சிை ெமுதாய வாச ாலி நிமையங்கள் மூன்று வருட 

காைப்பகுதியில் ஒலிபரப்பு வகட்கும் ைண்டைத்தில் உள்ள 

ஒவ்சவாரு குடும்பத்மதயும் இதில் ஈடுபடுவதற்கு எல்ைா விதைா  

உந்துதல் ெக்திகமளயும் சகாடுத்து வருகின்ற .


