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அறிமுகம்

 ெமுைாய வாசோலிக்கு பை ெவால்கள் அதேத்தும்

இருந்ைனபாதிலும், நம் நாட்டின் கைாச்ொரத்தை மாற்றுவதில் 

கருவியாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.

 நமது னைெத்தின் நிைப்பரப்தப அடிமட்டத்துடன் இதைக்கும் ஒரு 

சவகுஜே ஊடகம் இது.

 முக்கிய ஊடகங்களின் வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் 

இந்தியாவில் முக்கியமாக கிராமங்களில்ைான் வாழ்கிறார்கள்.

 இந்ை ஊடகத்திற்கு பை னகள்விப்படாை குரல்கள் சிக்கல்கள் மற்றும் 

கவதைகளுக்கு ஒரு ைளத்தை வழங்க அதிகாரம் இருக்கிறது.



முன்னேற்றப் பாதை

 ெமுைாய வாசோலியின் பரிைாம வளர்ச்சியின் வரைாறு  

இந்தியாவிலும், சவளிநாட்டிலும் ஒலிபரப்பு னொைதேகளிலிருந்து 

அைன் பைத்தை ஈர்க்கிறது. 

 அைன் வளர்ச்சிப் பாதையில் ெமூகங்களுடன் னெர்ந்து இந்தியாவில் 

ெமுைாய வாசோலியின் பயைம் உண்தமயினைனய

ஊக்கமளிக்கிறது.

 ெமுைாய வாசோலியின் உள்ளூர் சபாருத்ைமும் முக்கியத்துவமும் 

இருப்பைால் பிரைாே ஊடகங்கள் உத்திரவாைம் அளிக்கமுடியாது.

 அைன் பரிைாம வளர்ச்சியின் அடிப்பதடதய உருவாக்கிய 

னெதவயின் ஆன்மா அதை ஒரு ைனித்துவமாே நிதையில் 

தவக்கிறது.



முன்னேற்றப் பாதை

 உரிதமகள் மற்றும் உரிதமகள் குறித்ை மிகவும் னைதவயாே 

ைகவல்கதள பரப்புவது

 உள்ளூர் கதை மற்றும் கைாச்ொரத்தை ஊக்குவிப்பது

 உள்ளுர் னபச்சு வழக்குகதள பாதுகாப்பது

 அடிமட்ட, பிரபைமாே நபர்கதள பகிர்வைற்காே ஒரு ைளத்தை 

அதடவைன் மூைம் ெமூகங்கதள ஊக்குவிக்க இது விரும்புகிறது. 



முன்னேற்றப் பாதை

 முன்னோக்கி செல்லும் ஒரு வழியாக, இந்ைத் துதறயின்

அதடயாளத்தைத் ைக்க தவத்துக்சகாள்ள நிறுவே சநறிமுதற

ஏதுவாக இருக்க னவண்டும்.

 முன்னேற்றப்பாதையில் செல்ை ஒற்தறச் ொளர அனுமதி முதற

சகாண்டுவரப்பட்டால் சபரும் உைவியாக இருக்கும்.

 இது அதிக எண்ணிக்தகயிைாே ெமுைாய வாசோலி நிதையங்கள்

உருவாக வழிவகுக்கும்.

 ெமுைாய வாசோலிகள் மூைம் செய்திகதள ஒலிபரப்ப

அனுமதிப்பது ெமுைாய வாசோலி நிதையங்கதள னமலும்

ஜேநாயகமாக்குகிறது.



முன்னேற்றப் பாதை

 ெமூகம் மற்றும் வணிக னரடினயாக்களுக்கு இதடயில் ஒரு

ஒத்துதழப்பு சபாறிமுதறதய ஊக்குவித்ைல்.

 குறிப்பிட்ட கருப்சபாருள்களில் உள்ளடக்கத்தை எளிைாக

அணுகுவைற்காே நிரல்களின் களஞ்சியத்தை உருவாக்குைல்.

 உள்ளடக்க வளர்ச்சியில் ெமூகங்களின் பங்களிப்தப அதிகரித்ைல்.

 ஈடுபாட்தட உறுதி செய்யும் ஒரு ஒருங்கிதைந்ை கைாச்ொரத்தை

உருவாக்குைல்

 ஆகியதவ பிற முயற்சிகளில் அடங்கும்.



முன்னேற்றப் பாதை

 முன்னேற்றப்பாதையில் செல்ை ெமுைாய வாசோலி நிதையங்கள்

டிஜிட்டல் முதறதய பின்பற்றுவைற்காே அவசியம் உள்ளது.

 கூடுைைாக, ெமுைாய வாசோலி நிதையங்கள் டிஜிட்டல் செல்ை ஒரு 

முக்கிய னைதவ மற்றும் னநாக்கம் உள்ளது

 அைாவது அவற்றின் அணுகல் அதிகரிக்கும், னநயர்களின்

எண்ணிக்தகதய அதிகரிக்க முடியும்.

 ெமுைாய வாசோலி நிதையங்கள் ஆளுதம குதறந்ை சுயாட்சியுடன்

இருந்ைாலும் நிதறய சபாறுப்புகளுடன் செயல்படுகின்றே.



முன்னேற்றப் பாதை

 1967 ஆம் ஆண்டின் AIR குறியீடு ெமுைாய வாசோலியில் நிரைாக்கத்தை

நிர்வகிக்கிறது

 இது மிகவும் ொைகமாேைல்ை மற்றும் இைவெ மற்றும் நியாயமாே

விவாைத்தை ஊக்குவிக்க எந்ை வழிகாட்டுைல்கதளயும் வழங்கவில்தை.

 இது ெர்ச்தெக்குரிய மற்றும் முக்கியமாே விஷயங்களில் மாறுபட்ட

கருத்துக்கதள பிரதிபலிக்கிறது.

 சிை னநரங்களில் நமது னைசிய ஒலிபரப்பாளர் கூட, ைன்ோட்சி என்று

சொல்ைப்படும் “பிரொர் பாரதி”யின் கீழ், ைேக்சகே ஒரு இடத்தை

ைக்கதவத்ைல்

 மாறிவரும் காைத்திற்னகற்ப பரிைாம வளர்ச்சி சபறவும் னபாராடுகிறது.



முன்னேற்றப் பாதை

 ெமுைாய வாசோலிக்காே ைளத்தை விரிவுபடுத்தும் முயற்சிக்கு 

மிகவும் குறுகிய வாய்ப்னப உள்ளது.

 எனினும் இல்தை என்று மறுக்க இயைாது.

 ெமுைாய வாசோலியின் விரிவாக்கம் பயன்படுத்துனவார் மற்றும் 

ஆர்வைர்களின் தகயில்ைான் உள்ளது

 இவர்கள் எதிர்சகாள்ளும் ெவால்கதளயும் மாறும்

வதரயதறகதளயும், ெமுைாயத்தில் பயன்படுத்துைலுக்னகற்ற 

வாழ்நாள் வாய்ப்புகளாக மாற்றனவண்டும்.



முன்னேற்றப் பாதை

 ெமுைாய வாசோலி மூைம் ெமூகங்கள் முழுதமயாக உயிர்ப்புடன் 

செயல்படும்

 ெமுைாய வாசோலி ஒலிபரப்பு நீண்ட தூரம் செல்ை னவண்டும்.


