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ததாற்றக்காலம்

 1885:இந்திய தந்தி சட்டம். 

 1923:திரைப்பட துரை சட்டம். 

 1941:தகவல் மற்றும் ஒலிபைப்பு துரை நிறுவப்பட்டது. 



காலத்னதாகுப்பு
 1951:இந்திய தந்தித்துரை விதி 1895, இந்தியா முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது.

 1952:சினிமாதுரை விதி இந்தியா முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது.

 1966:அஷ ாக். K சந்தா குழுவின் தகவல் மற்றும் ஒலிபைப்பு ஊடகத்தின்
அைிக்ரக. இந்திய சூழல் அரமப்பு முரையின்படி ஒலிபைப்பு ஷபான்ை பரடப்பு
ஊடகத்ரத வளப்படுத்தும்ஷபாது துரை சம்மந்தமான சட்டதிட்டங்களின்கீழ்
அடக்குதல் என்பது முடியாத ஒன்று. அது ஒரு நிறுவன மாற்ைத்தால் மட்டும்
சாத்தியம், அதாவது AIR அப்ஷபாஷத கடினமான பபாருளாதாைம் மற்றும் அைசாங்க
நிர்வாக முரைகளிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டது.



காலத்னதாகுப்பு
 1978:பவர்கீஸ் குழுவினர் பரிந்துரையின்படி அைசாங்கம் AIR மற்றும் தூர்தர் ன்

ஷபான்ை தன்னாட்சி பபற்ை நிறுவனங்கரள ஷதாற்றுவிக்கப்ஷபாவதில்ரல என
முடிபவடுத்தது. ஏபனனில் அது ஷபான்ை நிறுவனம் மக்களுக்கு ஷசரவ புரியும்
அடிப்பரட ஷநாக்கங்கரள நிரைஷவற்றுவதில்ரல.

 1982:தூர்தர் னில் பமன்பபாருள் உருவாக்குதல் குைித்த பார்த்தசாைதியின் குழு.

இந்த குழு பதாடர்பாளரின் சுதந்திைம், ஷதாற்றுவிக்கப்படும்ஷபாது நலிந்த
பிரிவினரிரடஷய ஒரு ஒத்திரசரவ உண்டாக்கும் வரகயில் பரிந்துரை
பசய்தது.



னபாறுப்புடைடை ைற்றும் தாராளையைாக்கல்
காலம்
 2002:சமுதாய வாபனாலி நிரலயங்கரள நிறுவுவதற்கான பகாள்ரக

வழிமுரைகள் மூலம் சிைந்த முரையில் இயங்கும் IIT மற்றும் IIM ஷபான்ை உயர்
கல்வி நிறுவங்களுக்காக நிறுவப்பட்டது.

 2004:முதல் சமுதாய வாபனாலி அண்ணா பல்கரலக்கழக வளாகத்தில்
நிறுவப்பட்டது.

 2004:UNESCO சமுதாய வாபனாலிக்கான முதல் ஷதசிய ஆஷலாசரனக்
கூட்டத்ரத படல்லியில் ஏற்பாடு பசய்தது.



னபாறுப்புடைடை ைற்றும் தாராளையைாக்கல்
காலம்
 2005:அைிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத்ரத அண்ணா பல்கரலக்கழகத்தில்

நரடபபற்ை பபண்களின் முதல் மற்றும் ஊட்டநலனுக்கான அைிவியல்
திட்டத்திற்கு மாலுமி ஷபால ஆதைவு அளித்தது.

 2006:சமுதாய வாபனாலி நிரலயத்ரத ஷதாற்றுவிப்பதற்கான புதிய பகாள்ரக
வழிமுரைகள் துவங்க பட்டன. அைசாங்கம் எட்டும் தூைம் வரை
லாபஷநாக்கற்ை சமூகம் மற்றும் தன்னார்வ நிறுவனங்கரள பகாண்டு
வருவதன் மூலம் ஆழ்ந்த அடித்தளத்ரத உண்டாக்க தீர்மானித்தது.

 2007:உறுப்பினர்கரள பகாண்ட சமுதாய ஷைடிஷயாக்கள் சமுதாய ஷைடிஷயா
மன்ைம் என்ை பபயரில் உண்டாக்கப்பட்டது



னபாறுப்புடைடை ைற்றும் தாராளையைாக்கல் 
காலம்
 2007:சமுதாய வாபனாலி விழிப்புணர்வு குைித்த பிைச்சாைங்கள் தகவல்,கல்வி

மற்றும் தகவல் பதாடர்பு இவற்ைின் ஒரு பகுதியாக ஆைம்பிக்கப்பட்டது. இரவ
தகவல் ஒலிபைப்பு அரமச்சகத்தின் வாயிலாக அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில்
பணிபட்டரை நடத்தும் உரிரம CEMCA க்கு பகாடுக்கப்பட்டது.

 2007 மற்றும் 2008 ஆண்டுகளில் உதிர்ப்பிஷைஷதசம் மற்றும் ஷமற்கு வங்காளம்
இைண்டு வட்டாை அளவிலான ஆஷலாசரன கூட்டங்கரள நடத்தினர். புதுச்ஷசரி,

மஹாைாஷ்டிைா, அஸ்ஸாம், ஹிமாச்சல பிைஷதசம் மற்றும் சட்டிஸ்கர் ஷபான்ை
பகுதிகளில் ஆறு வட்டாை அளவிலான ஆஷலாசரன கூட்டங்கள் நடந்தன.

 இரத பதாடர்ந்து 2009 மற்றும் 2010 ஆண்டுகளில் 10 மாநில அளவிலான
ஆஷலாசரன கூட்டங்கள் ைாஜஸ்தான், ஷமகாலயா, ஹரியானா, மத்திய
பிஷைஷதசம், தமிழ் நாடு, ஷகைளா, கர்நாடகா, மஹாைாஷ்டிைா, உத்தைகாண்ட்
மற்றும் உத்திை பிஷைதசத்தில் நரடபபற்ைது.



னபாறுப்புடைடை ைற்றும் தாராளையைாக்கல்
காலம்
 2007:MIB தகவல் ஒளிபைப்பு அரமச்சகம் UNESCO இைண்டும் ஷசர்ந்து சமுதாய

வாபனாலிக்கான ஷதசிய அளவிலான ஆஷலாசரன கூட்டத்ரத படல்லியில்
உள்ள IIMC யில் மார்ச் 6மற்றும் 7ஷததிகளில் வாபனாலிரய திைம்பட இயக்கிட
பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.

 2008:பசயல்பாட்டில் இருக்கின்ை சமுதாய வாபனாலி நிரலயங்களில்
தரலவர்களுக்கான முதல் கூட்டம் அண்ணா பல்கரலக்கழகத்தில் தகவல்
மற்றும் ஒலிபைப்பு அரமச்சகத்தின் சார்பில் நரடபபற்ைது.

 2009:விளம்பைம் மற்றும் காட்சி விளம்பை இயக்குனைகம் (DAVP) பநாடிக்கு ஒரு
ரூபாய் வதீம் சமுதாய வாபனாலியில் விளம்பைம் பசய்யலாம் என
அைிவித்தது.



னபாறுப்புடைடை ைற்றும் தாராளையைாக்கல்
காலம்
 2010:இைண்டாவது ஷதசிய ஆஷலாசரன கூட்டம் மீண்டும் MIB யும் UNESCO வும்

இரனந்து சமுதாய வாபனாலிக்காக படல்லியில் நடத்தின.

 2011: MIB முதல் சமுதாய வாபனாலி கூட்டத்ரத படல்லியில் நடத்தி
இந்தியாவில் உள்ள சமுதாய வாபனாலி பற்ைிய சுருக்கத்ரத பவளியிட்டனர்.

சமுதாய வாபனாலி நிரலயங்களுக்கான விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்ரவ CEMCA

முதல் முரையாக துவங்கி ரவத்தது.

 2011:சமுதாய வாபனாலிக்கான சங்கம் அரமப்பதற்கான உறுப்பினர்கள்
அடங்கிய குழு ஒன்று நிறுவப்பட்டு பின் பதிவு பசய்யப்பட்டது.



 2017:இந்திய அைசாங்கம் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் உள்ள சமுதாய வாபனாலி
நிரலயத்திற்காக 90% மானியத்ரத உயர்த்தியது. மற்றும் இதை மாநிலங்களில்
உள்ள சமுதாய வாபனாலி நிரலயங்களுக்கு 75% மானியத்ரத உயர்த்தியது.

இரவ உள்ளடக்கத்ரத உருவாக்குவதற்கான உதவிரய பற்ைி வழிகாட்டும்
முரைரய அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 2018:அைசுக்கு பசாந்தமான கல்வி நிரலயங்கள் மற்றும் பிை
நிறுவவங்களுக்கான கட்டுப்பாடுகரள தளத்துவதற்கான அைிவிக்ரக
பவளியிடப்பட்டது. ஷமலும் கல்வி நிறுவனங்கள் தங்களுரடய வளாகத்துக்குள்
மின்மாற்ைிரய அரமப்பதற்காக கட்டுப்பாடுகரள திரும்ப பபற்றுக்பகாண்டது.

அைசால் நடத்தப்படுகிை கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ஒரு கல்வி நிறுவனத்திற்கு
ஒரு அரல வரிரச என்ை நிபந்தரன திரும்பப்பபைப்பட்டது. அைசு சாைா
நிறுவனங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் மற்றும் புவி சார் ஒருங்கிரணப்பு
மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூலம் அணுகப்பட ஷவண்டும் என்றும்
திர்மானிக்கப்பட்டது.

னபாறுப்புடைடை ைற்றும் தாராளையைாக்கல் காலம்


