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முன்னுலை

 ெமுதாய வாசனாலி என்பது நாடுகளில் உள்ள ெட்ட திட்டங்களுக்ு
எற்ப மாறுபடும்.

 ெமுதாய வாசனாலி என்பது லாப நநாக்கத்திற்காக
நடத்தப்படுவதன்று, அது ெமுதாய முன்நனற்றத்திற்காகநவ
செயல்படுவது.

 அக்நடாபர் 1, 2018 நிலவைப்படி இந்தியாவில் சமாத்தம் 538 ெமுதாய
வாசனாலி நிரலயங்கள் உள்ளன.

 ெில ெமுதாய வாசனாலி நிரலயங்கள் தங்கள் முக்கிய
ுறிக்நகாளான ெமுதாய முன்நனற்றம் என்பதில் இருந்து ெற்நற
விலகி லாப நநாக்கத்தில் தங்கள் கருத்ரத நெர்த்திருக்கின்றன.



விளம்பைங்கள்

 ஒவ்சவாரு ெமுதாய வாசனாலி நிரலயத்தின் விளம்பைம் என்பது
அச்ெமுதாய வாசனாலியின் நநயர்களின் எண்ணிக்ரக சபாறுத்து
அரமகின்றது.

 ெமுதாய வாசனாலி நிரலயத்தின் சவற்றி என்பது பைந்துவிரிந்த
நநயர்களின் எண்ணிக்ரகரயப் சபாறுத்து அரமவதன்று ெமுதாயத்தில்
அச்ெமுதாய வாசனாலியால் ஏற்பட்ட மாறுதல்கள் மற்றும்
முன்நனற்றங்கரள சபாருத்நத அரமகின்றது.

 டாக்டர் பிைம்மானந்த பிைம்மா தரலரமயிலான ுழு 2006ல் புதிதாக
வழிமுரற வழங்கியது, அவ்வழி முரறயின்படி ஒரு மணி நநை
நிகழ்ச்ெியின் இரடயில் ஐந்து நிமிடங்கள் வரை விளம்பைம் செய்ய
பூர்வாங்க முடிவு எடுக்கப்பட்டது.



ஓர் சிறிய கணக்காக

 நாசளான்றுக்ு 8மணி நநைம் நிகழ்ச்ெிகரள ஒலிபைப்பும் ஓர்
ெமுதாய வாசனாலி நிரலயமானது ஒரு மணி நநைத்திற்ு
5நிமிடங்கள் வதீம் 8 மணி நநைத்திற்ு அதிகபட்ெம் 40 நிமிடங்கள்
வரை விளம்பைம் ஒலிபைப்ப முடியும்.

 2009ம் ஆண்டு டாக்டர் பிைம்மானந்த பிைம்மா தரலரமயில்
டாக்டர் ஸ்ரீதரை உறுப்பினைாகக் சகாண்டு ுழுவின் பரிந்துரையின்
நபரில் அைசு சநாடிக்ு ஒரு ரூபாய் என்றிருந்த விளம்பை
சதாரகரய ஒரு சநாடிக்ு நான்ு ரூபாய் என்று உயர்த்தியது.

 இந்த உயர்த்தப்பட்ட சதாரக மூலம் மாத வருவாயானது நான்ு
மடங்ு உயர்ந்து 30 நாட்கரளக் சகாண்ட மாதம் ஒன்றுக்ு
280,000 ரூபாய் சபற முடியும்.



சமுதாய விழிப்புணர்வு ைற்றும் விளம்பைங்கள்

 ெமுதாய விழிப்புணர்வு ொர்ந்தவர்களுக்ு பிைத்திநயகமாக ஏதும்
கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யவில்ரல.

 இந்நூற்றாண்டு முன்நனற்றத்திற்காக ஐக்கிய நாடுகள் ெரபயினால்
ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இலக்ுகரள அரடவதற்ு பல ெர்வநதெ
அரமப்புகள் முழு ஈடுபாடு செய்கின்றன அவற்றுள் முதன்ரமயாக
விளங்ுவது WHO, FAO, UNICEF.

 IEC இடம் இவ்வாறு விழிப்புணர்வு பிைச்ொைம் செய்வதற்ு அதிக
அளவு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.



உள்ளூர் விளம்பைங்கள்

 உள்ளூர் விளம்பைங்களுக்காண வாய்ப்பு மிகவும் அதிகமாக உள்ளது.

 ெமுதாய வாசனாலி இயங்ும் மண்டலங்களில் விளம்பை ொத்தியக்ூறறு
அறிவதற்கான ஆய்வுகள் நடத்தப்பட நவண்டும் அதன் மூலம்
விளம்பைத்திற்கான வாய்ப்பு நிலவைம் பற்றிய ெரியான புரிதரல சபற
முடியும்.

 ெமுதாய வாசனாலி நிரலயம் இயங்ும் மண்டலங்களில் உள்ள மக்களின்
இல்லத்தில் உள்ள விநெஷ நாட்களில் அரதப் பற்றிய அறிவிப்புகரள
சவளியிடுவதன் மூலம் வருமானம் ஈட்ட வாய்ப்பு உள்ளது.

 உள்ளுர் திருவிழாக்கள் மற்றும் நிகழ்வுகரள ெமுதாய வாசனாலி மூலம்
ஒலிபைப்பு செய்யலாம் அல்லது திருவிழா மற்றும் நிகழ்வுக்ு ஊடக
பங்ுதாைைாக ெமுதாய வாசனாலி திகழ முடியும்.



நுண் விளம்பைங்கள்

 ுரறந்தபட்ெ நநைமாக ஐந்து சநாடிகளுக்ு ூறட
விளம்பைங்கரள ஒளிபைப்பு செய்ய முடியும்.

 இவ்வாறு ுரறந்த நநைங்களுக்ு செய்யப்படும்
விளம்பைங்களின் மூலம் ூறட ெமுதாய வாசனாலிக்ு
வருவாரய திைட்ட முடியும்.



சந்தாதாைர் ைற்றும் உறுப்பினர் கட்டணம்

 ெந்தாதாைர் மற்றும் உறுப்பினர்கரள நெர்ப்பதற்ு பல்நவறு வழிமுரறகள்
உள்ளன.

 ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமியா வாசனாலி நிரலயம் மாணவர்களிடமிருந்து
வாசனாலி கட்டணம் வசூல் செய்து அதன்மூலம் வாசனாலி நிரலயத்ரத
இயக்ுகிறது.

 நகட்நபார் ெங்கங்களிடமிருந்து ஆண்டு சதாரகயாக ஒரு சதாரகரய
வசூல் செய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.



அைசின் பிைச்சாை திட்டங்கள்

 மத்திய அைசு ுறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால பிைச்ொைம் திட்டங்கரள
சகாண்டுள்ளது.

 DAVP அரனத்திற்ும் அடிப்பரட கட்டணத்ரத நிர்ணயம் செய்து உள்ளது.

 அைசு துரறகள் மற்றும் சபாதுத்துரற நிறுவன நிதி உதவி சபற்று
இயங்ும் நிகழ்ச்ெி ெமுக நலன் ொர்ந்து இருக்க நவண்டும்.

 விளம்பைதாைர் நிகழ்ச்ெிரய நடத்தும் நபாது அந்த நிகழ்ச்ெியில்
விளம்பைதாைரின் சபருரமகரள அல்லது அவைது நிறுவனத்தின்
சபருரமரயநயா நிறுவனத்தின் தயாரிப்பின் சபருரமரயநயா தவிர்க்க
நவண்டும்.


