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நிதி நலைத்தன்லை

 முன்னுரை

 வாடரை

 தயாரிப்பு மற்றும் ெந்ரதப்படுத்தல்



முன்னுலை

 இரையம் மற்றும் செல்பபெி வாயிலாை ெமுதாய வாச ாலி

நிரலயத்தின் நிைழ்ச்ெிைரை ஒலிபைப்பும் பபாது அது உலைின் எந்த

மூரலயில் உள்ை மக்ைரையும் சென்றரடய வாய்ப்பாை இருக்ுமம்.

 ஆ ால் அவ்வாறு செய்யும் பபாது அது வாச ாலி பெரவ என்பதில்

இருந்து ெற்பற விலைி இரைய பெரவயாை மாறிவிடும்.

 இன்ரறய நிரலயில் செல்பபெி பயன்படுத்துபவாரின் எண்ைிக்ரை மிை

அதிை அைவில் உயர்ந்து உள்ைது, அத ால் வாச ாலி நிரலய

நிைழ்ச்ெிைரை செல்பபெி வாயிலாை பைட்பதற்ைா வழிவரைைரை

ைாணுவது தவறா பயாெர ஒன்றும் ைிரடயாது.



முன்னுலை

 இன்ரறய நிரலயில் செல்பபெி பயன்படுத்துபவாரின் எண்ைிக்ரை மிை

அதிை அைவில் உயர்ந்து உள்ைது, அத ால் வாச ாலி நிரலய

நிைழ்ச்ெிைரை செல்பபெி வாயிலாை பைட்பதற்ைா வழிவரைைரை

ைாைலாம்.

 Google மற்றும் Youtube ஆைியரவ வாடிக்ரையாைர்ைைின் எண்ைிக்ரை

உயர்வரத சபாருத்து அந்த நிைழ்ச்ெியின் உரிரமயாைருக்ும நிதி

வழங்ுமைின்றது.

 ெமூை ஊடைங்ைைா Facebook, Twitter பபான்றவற்றில் ெமுதாய வாச ாலி

நிைழ்ச்ெிைரை பார்ப்பதற்ைா வாய்ப்புைள் உள்ை .



முன்னுலை

 மக்ைள் எப்சபாழுதும் உள்ளூர் செய்திைளுக்ும முக்ைியத்துவம் தருவார்ைள்,

பிறும உள் மாவட்டம், பிறும மாநிலம், பிறும நாடு என்று முக்ைியத்துவம்

விரிவரடயும்.

 ெமுதாய வாச ாலி நிரலயத்தில் தைப்படும் செய்திைள் மற்றும்

ைருத்துக்ைள் இதற்ும ஒப்ப அரமயுமா ால் அது மக்ைைின் ைவ த்ரத

சவுமவாை ைவை முடியும்.

 பநயர்ைைின் எண்ைிக்ரைரய உயர்த்துவதன் முலம் விைம்பை வருவாய்

அதிைமாை வருவதற்ும வாய்ப்பு உள்ைது.



வாடலை மூைம் நிதிலை பெருக்குதல்

 சதாரலத்சதாடர்பு ொத ங்ைரை நாம் ெமுதாய பெரவ ரமயமாை

பயன்படுத்துவதற்ும வாடரைக்ும வழங்ைலாம்.

 அைசு மற்றும் சபாதுத்துரற நிறுவ ங்ைைாை இரத நாம் பயன்படுத்தலாம்

அல்லது ெமுதாய பெரவ நிறுவ ங்ைளுக்ைாைவும் இதர நாம்

பயன்படுத்தலாம்.

 ஒரு இடத்தில் ஒன்றுக்ுமம் பமற்பட்ட ெமுதாய வாச ாலி நிரலயங்ைள்

இருந்தால், அரவைள் ஒலிபைப்பு ொத ங்ைரை தங்ைளுக்ுமள் பைிர்ந்து

சைாள்வதன் மூலம் ைைிெமா சதாரைரய பெமிக்ை முடியும்.



வாடலை மூைம் நிதிலை பெருக்குதல்

• அபதபபால் மின் உபைைைங்ைரையும் அவர்ைள் பைிர்ந்து சைாண்டு

பயன்படுத்துவார்ைபையா ால் அது அவர்ைளுக்ைா செலவி ங்ைரை

ைைிெமா அைவு ுமரறக்ுமம்.

• ெமுதாய வாச ாலி நிரலயத்தின் உள் ைட்டரமப்பு வெதிைரை நாம்

ுமறிப்பிட்ட பநைத்தில் மட்டும்தான் பயன்படுத்துபவாம், பநைடி ைாட்ெி

ஒைிபைப்பும் பபாது மற்றும் நிைழ்ச்ெிைரை பதிவு செய்யும் பநைம் மட்டுபம

வாச ாலி நிரலயத்தில் உள்ை ைருவிைரை நாம் பயன்படுத்துபவாம்.



வாடலை மூைம் நிதிலை பெருக்குதல்

• நாசைான்றுக்ும பதாைாயமாை 10 ெதவிைித பநைபம இவ்வெதிைரை நாம்

பயன்படுத்துபவாம் மீதமிருக்ுமம் சபருவாரியா பநைத்ரத நாம் பிறருக்ும

வாடரைக்ும விடும்பபாது அதன் மூலம் ைைிெமா சதாரை ெமுதாய

வாச ாலி நிரலயத்திற்ும ைிரடக்ுமம்.

• உதாைைமாை ுமைல்ைரை பதிவு செய்வதற்ைாைவும், படங்ைளுக்ும பின் ைி

ுமைல்ைரை பதிவு செய்வதற்ைாைவும், உள்ளூர் பாட்டு ைரலஞர்ைள் தங்ைள்

பாடல்ைரை பதிவு செய்வதற்ைாைவும் இவற்ரற நாம் வாடரைக்ும விடலாம்.



தைாரிப்பு ைற்றும் சந்லதப்ெடுத்தல்

• திறரம, ைரல மற்றும் ைடி உரழப்பு ஆைியவற்றின் பயனுள்ை

ைலரவயா எழுச்ெியூட்டும், இரெரய உருவாக்ை ெமுதாய வாச ாலி

நிரலயத்ரத பயன்படுத்தலாம்.

• இரெ பதிவுசெய்யும் ரமயம் இல்லாதவர்ைள் ெமூை வாச ாலி நிரலயம்

பதிவு செய்யக் ைிரடக்ுமம்பபாது தங்ைள் திறரமரய சவைிப்படுத்த

பயன்படுத்தலாம்.

• பல ைரலஞர்ைளுடன் பைிபுரிந்திருந்தால் இதுபபான்ற பல பரடப்புைரை

நாம் உருவாக்ை முடியும்.



தைாரிப்பு ைற்றும் சந்லதப்ெடுத்தல்

• ெமுதாய வாச ாலி நிரலயம் உள்ளூர் ைரலஞர்ைள்

தங்ைள் பாடல்ைரை பதிவுசெய்து அரத ஒலிபபரழ

செய்வதற்ைாை பயன்படுத்தலாம்.

• இதன்மூலம் அவர்ைளுரடய திறரமரய

வைர்த்துக்சைாள்வதற்ுமம் வாய்ப்பாை அரமயும்,

அபதபநைத்தில் ெமுதாய வாச ாலி நிரலயத்திற்ும இதன்

மூலம் வருவாயும் ைிரடக்ுமம்.


