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ெமுதாய வாச ாலி - நிர்வாகப் பார்லவ
 ெமுதாய வாச ாலிலய எப்படி நிர்வகிப்பது

 அதன் நிர்வாகத்தில் உறுப்பி ர்கலை எவ்வாறு ததர்ந்சதடுப்பது

 பங்தகற்பு ைற்றும் சபாறுப்புக்கள்

 ெமுதாய வாச ாலி எவ்வாறு நிர்வகிப்பது, முடிவுகலை எவ்வாறு எடுக்க
தவண்டும் ைற்றும் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகலை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது.

 நிகழ்ச்ெி வடிவலைப்பு, அதன் கருப்சபாருள், அது ெமுதாயத்தில் ஏற்படுத்தும்
தாக்கம்

 நிகழ்ச்ெி ைற்றும் நிர்வாகத்தில் அப்பகுதி ொர்ந்த ைக்கைின் பங்கைிப்பு

 பணியாைர்கள் ததர்ந்சதடுப்பது, தன் ார்வலர்கலை பயன்படுத்திக் சகாள்வது
ைற்றும் ெமூக பங்கைிப்தபாடு ெமுதாய வாச ாலிலய தைம்படுத்துவது



Jose Ignaci Logez Vigil 
அவர்கைது பார்லவயில்

 நிகழ்ெிகளுக்கான் சநறிமுலறகலை ைதிக்க தவண்டும்

 பணியாைர்கலை எவ்வாறு தக்க லவத்துக் சகாள்வது என்பலத அறிந்து இருக்க
தவண்டும்

 ெமுதாய வாச ாலி ொர்ந்த ெட்டதிட்டங்கலை எவ்வாறு நலடமுலறப்படுத்த
தவண்டும் என்று சதரிந்திருக்க தவண்டும்.

 ஒலிபரப்பு எல்லலக்குட்பட்ட ைக்கைின் பங்கைிப்பு இருக்க தவண்டும்.

 சதாழில், தன் ார்வத் சதாண்டு, சுய உதவிக்குழு, நாட்டுப்புற கலலகள்,
தவைாண்லை, ைருத்துவம், ெலையல் முலற தபான்ற பல திறலைகலை
சவைிப்படுத்தும் கைைாக ெமுதாய வாச ாலி அலைகிறது.



Jose Ignaci Logez Vigil அவர்கைது
பார்லவயில்
 வாச ாலி நல்ல நலகச்சுலவலயயும்,  உண்லையா தகவல்கலையும்

வழங்க தவண்டும்.

 நிகழ்ச்ெியில் எல்தலாருலடய கருத்துக்கலையும் விவாதிக்கப்படும், 
அதத தநரத்தில் அவர்கைது கருத்துக்களும் சபரிதும் ைதிக்கப்படும்.

 ெமுதாய வாச ாலி அந்த பகுதி ைக்கைின் முன்த ற்றத்லத ைட்டுதை
அடிப்பலடயாக சகாண்டதாக இருக்கும்.

 ஒலிபரப்பு எல்லலக்குட்பட்ட ெமுதாய ைக்கைின் வாழ்வாதாரம்,  
அவர்கள் ெந்திக்கும் பிரச்ெல அதற்கா தீர்வுகள், அங்கிருக்கும்
கலல ைற்றும் கலாச்ொர தகவல்கள், ெமுதாயத்திற்கு முதன்லையாக
கருதப்படும்,



Federacion Argentia de Radio 
Communication(FARCO), Argentina  பார்லவயில்

 பன்முகத் தன்லைலய உருவாக்குகிறது

 கலாச்ொரத்லத சவைிப்படுத்துகிறது

 ைாநிலத்தின், நாட்டின் ெிறப்புகலை
எடுத்துலரக்கிறது

 தகவல்கலைப் சபற உதவுகிறது ைற்றும் இது ஒரு
வர்த்தக நடவடிக்லகயாக இருக்ககூடாது. 



des radios libres CNRL பார்லவயில்

 ெமுதாய வாச ாலி இலவெைாக இருக்க தவண்டும்

 ெமுதாய வாச ாலி சுதந்திரைா தாக இருக்க தவண்டும்

 ை ித உரிலைகள் ொர்ந்த தகவல்கலை சவைிப்படுத்த தவண்டும்

 பத்திரிக்லகயாைர்கைின் சநறிமுலறகலை ைதிக்க தவண்டும்

 கலாச்ொரத்லத பரப்ப உதவ தவண்டும்

 ெமுதாய வாச ாலியில் உள்ை ஒவ்சவாருவரும் அதன் தநாக்கத்லத
நிலறதவற்ற தவண்டும்

 ெமுதாய வாச ாலியின் செயல்பாடுகள் அது ொர்ந்த ெமுதாயத்லத
பிரதிபலிக்க தவண்டும்.



நிகழ்ெியில் தவிர்க தவண்டிய கருத்துகள்

 நட்பு நாடுகலை விைர்ெித்தல்

 ைதத்லத அவதூறாக தபசுதல்

 கைங்கம் ஏற்படுவது தபான்று

 வன்முலற ஏற்படுத்துவது தபான்று

 நீதிைன்ற அவைதிப்பாக இருக்கக் கூடாது

 குடியரசு தலலவர், நீதிைன்றத்தின் தநர்லைக்கு எதிரா கருத்துக்கலை
கூறுதல் கூடாது

 நாட்டின் ஒற்றுலைலய குலலக்கும் வலகயாக

 எந்த ஒரு த ி ை ிதலர விைர்ெிப்பதாக இருக்கக் கூடாது



சமுதாய வான ாலி நிர்வாகம்

 நிர்வாக குழு முடிவு எடுக்கும் முலற, அலத செயல்படுத்தும் முலற

 தகவல் அறிந்து சகாள்ை, பகிர்ந்து சகாள்ை ைற்றும் சவைிப்படுத்த உதவ
தவண்டும்.

 சநறிமுலறகலை ெமூகத்திற்கு ஏற்றதாகவும்

 ெமூகத்தின் சபாது நலன் ொர்ந்தும்

 இ ம் சைாழி ைதம் ொர்ந்த பாரபட்ெைின்றி இருக்க தவண்டும்

 ெமுதாய வாச ாலி உரிைம் சபற்றவர்கள் அந்த ெமுதாயத்லத பற்றி
நன்கு அறிந்திக்க தவண்டும்.



நிகழ்ச்ெி தைலாண்லை குழு

 நிகழ்ச்ெியின் கருத்துருலவ உருவாக்குகிறது,

 நிகழ்ச்ெிகளுக்கா சநறிமுலறகலை இந்த குழு தான் தீர்ைா ிக்கிறது .

 நிகழ்ச்ெிலய உருவாக்குவது, நிகழ்ச்ெியில் ைக்கைின் பங்கைிப்லப
சபறுதல்

 ெமுதாய வாச ாலி தைலாைர் தான் நிகழ்ச்ெி தைலாண்லை குழு
ஒருங்கிலணப்பாைராக இருப்பார்

 ஒலிபரப்பு பகுதியில் இருக்கிற ைக்கள் அதன் உறுப்பி ர்கைாக
இருப்பார்கள், குறிப்பாக சபண்கள், ெிறுபான்லையி ர், நலிவலடந்த
ைக்கள் அதில் உறுப்பி ர்கைாக இருப்பார்கள்.



தைலாண்லை குழு

 உரிலை சபறுதல் ெம்பந்தைா பணிகலை தைற்சகாள்ளுதல்

 வருடாந்திர பராைரிப்பு பணிகள்

 பணியைர்த்துதல்

 நிதி தைலாண்லை

 தணிக்லக

 அரசுக்கு வழங்க தவண்டிய ஆவணங்கலை வழங்குதல்

 குலறகலை நிவர்த்தி செய்தல்

 சபண்கள் ைற்றும் ெிறுபான்லையி ர் பங்கைிப்பு

 சநருக்கடி தைலாண்லைலய இந்தக் குழுதவ தைற்சகாள்ளும்.


