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Role of Advisory and Management Committees

சமுதாய வான ாலியில் ஆல ாசன க் குழு மற்றும்

நிர்வாகக் குழுவின் பங்கு

இந்த பாடப் பகுதியின் லநாக்கங்கள்:

 ஆல ாசன க் குழு மற்றும் நிர்வாகக் குழு

அனமக்கும் முனை .

 சமுதாய வான ாலி நிர்வாகத்தில் ஆல ாசன க்

குழு மற்றும் நிர்வாகக் குழுவின் பங்கு.



ஆல ாசன க் குழு அனமக்கும் முனை

 ஒலிபரப்பு னசய்யப்பட லபாகும் இடங்கள்,

கிராமங்கள், மற்றும் அதன் வனரபடம்

லசகாித்தல்.

 பதின ான்றுமுதல் பதின ந்து உறுப்பி ர்கள்.

 எல் ா இ , மத மக்கள், ஒடுக்கப்பட்ட

வகுப்பி ர் குழுவில் இடம் னபை லவண்டும்.

 உறுப்பி ர்கள் பதவிக்கா ம் இரண்டு வருடம்.



ஆல ாசன க் குழு அனமக்கும் முனை

 னபாருளாதார நின யில் பின் தங்கியவர்கள் குழுவில்

பங்லகற்குமாறு பார்த்துக்னகாள்ள லவண்டும்.

 மானுடவியல் அைிஞர்கள், சமூக அைிவிய ாளர்கள்,

புள்ளியியல் நிபுணர்கள் இவர்கனளனயல் ாம் இந்த

குழுஅனமப்பதற்குஅைிவுனர லகட்க ாம்.

 உறுப்பி ர்ளுக்கு சமுதாய வான ாலினயப்பற்ைி

ஒருஆற்றுப்படுத்தல் நிகழ்ச்சி லவண்டும்.



ஆல ோசனைக் குழு அனைக்கும் முனை

சமூகத்தில்இருக்கும்மக்களிடம்

 அவர்கள்தேவவஎன்ன

 என்னனன்னஊடகங்கவை அவர்கள்

உபத ோகப்படுத்துகிறோர்கள்

 மற்ற ஊடகங்கள் விட்டு வவத்திருக்கும் இவடனவளி

என்ன,

 உள்ளூர்மக்களின்திறவமகள்

இவவன ல்லோம்கணக்னகடுப்புனசய் தவண்டும்.



 எந்த எல்ன வனரக்கும் சமுதாய வான ாலி

லகட்கிைது

 சமுதாய வான ாலினயக் லகட்பதற்கு

வான ாலி ஒலிபரப்பு கருவிகளின் இருப்பு.

 வான ாலியின் signal சாியாக வருதல்

லபான்ைவற்னை உறுதிப்படுத்திக் னகாள்ள

லவண்டும்

ஆதலோசவனக் குழுவின் பணிகள்



ஆல ாசன க் குழுவின் னசயல்பாடு

 னதான லநாக்கு திட்ட அைிக்னக மற்றும்

சமுதாய சூழலுக்கு எற்ப திட்ட அைிக்னககனள

வனரயறுத்தல்.

 ஒலிபரப்பு னகாள்னகனய உருவாக்குதல் மற்றும்

நிகழ்ச்கிகளின் னபாருளடக்கத்னத சாி பார்த்தல்.

 கள ஆய்வின் அடிப்பனடயில் நிகழ்ச்சி நிரல்

தயாாித்தல்.



ஆல ாசன க் குழுவின்

னசயல்பாடு

 மூன்றுமாதத்திற்கு ஒரு முனை குழு கூட்டம்

நடத்தலவண்டும்.

 குழுவின் கூட்டத்தில் நடந்த உனரயாடல்கனளயுமம்,

முடிவுகனளயுமம் முனையாகப் பதிவு னசய்ய லவண்டும்.

 ஒரு நானளக்கா ஒலிபரப்பு லநரத்னதயுமம்,

நிகழ்ச்சிகளின் முழுனமயா னசயல் வடிவம்,

நிகழ்ச்சிகளின் லநரக்கணிப்பு இனவ எல் ாவற்னையுமம்

ஆல ாசன க் குழு கூட்டங்களில் லபசி முடிவு எடுக்க

லவண்டும்.



நிர்வாகக் குழு

 சமுதாய வான ாலினயச் சார்ந்த முடிவுகள் எடுக்கும்

அனமப்பு.

 அன்ைாட னசயல்பாடு சம்மந்தப்பட்ட முடிவுகனளக்

னகயாள்கிைது.

 நிர்வாக குழுவில் வான ாலினயத் துவங்கிய நிறுவ த்தின்

பணியாளர்கள், தன் ார்வத் னதாண்டர்கள், ஊடக

வல்லு ர்கள்ஆகிலயார் பங்கு னபை ாம்.

 மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முனை நிர்வாக குழு கூட்டம் கூட்ட

லவண்டும்.



முடிவுனர

பணியாளர்கள், ஆல ாசன க் குழு மற்றும் நிர்வாகக் குழு

ஒருங்கினணந்து, ஒலர குைிக்லகாலளாடு, விடுபட்ட

சமுதாயத்தி னர நிகழ்ச்சிகளில் பங்லகற்க னவத்து,

சமுதாய வான ாலினய உள்ளூர் மக்கள் அன வாின்

பங்களிப்லபாடும் நடத்துவது மிகவும் அவசியம்.


