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Staff and Volunteers in Community Radio

சமுதாய வான ாலியில் பணியாளர்கள் மற்றும்

தன் ார்வத் னதாண்டர்கள்

இந்த பாடப் பகுதியின் ந ாக்கங்கள்:

 சமுதாய வான ாலி  ிலையத்தின் னதாலை ந ாக்கு பார்லவ, குறிக்நகாள் 

அறிக்லககலள வலையறுத்தல்.

 பணியாளர் மற்றும் தன் ார்வத் னதாண்டர்கலள நவலைக்குஅமர்த்தல்.



னதாலைந ாக்கு அறிக்லக

 னதளிவாக வலையறுக்க நவண்டும்.

அடிப்பலட வழிகாட்டிலயத் தயாாிக்க நவண்டும்.

 மிக  ீண்டதாக இருத்தல்கூடாது.



னதாலைந ாக்கு அறிக்லக

 வான ாலி  ிலையம் எதிர்காைத்தில் எப்படி இருக்கும் என்று

சித்தாிக்கிறது.

 வான ாலி  ிலைய குழுவி ாின் சிந்தல கலளயும் அன்றாட

னசயல்கலளயும் பிைதிபலிக்கிறது.

 னதாலைந ாக்கு மற்றும் குறிக்நகாள் அறிக்லககள்

 ிைந்தைமா லவயாக இருக்கக்கூடாது.



னதாலைந ாக்கு அறிக்லக - மாதிாி

அல்ஃபாஸ்-இ-நமவத்தின் னதாலைந ாக்கு அறிக்லக :

 அல த்து கிைாமப்புற சமூகங்களின் பிாிவுகளுடனும் இலணந்து

னசயல்பட்டு, அல வருக்கும் தகவல் பாைமாக னசயல்படவும்,

பிாிவில லயத் தடுத்து, குடிமக்கள் பகிர்ந்துனகாள்ளவும், விழிப்புணர்லவ

ஏற்படுத்தவும் ஒரு நமலடலய அலமத்துக் னகாடுத்து, நவளாண்லம,  ீர்

மற்றும் மண்  ைம் பற்றிய தகவல்கலள மக்களிலடநய னகாண்டு

நசர்ப்பது.



குறிக்நகாள் அறிக்லக மாதிாி

(அல்ஃபாஸ்-இ-நமவத்தின் குறிக்நகாள் அறிக்லக)

 ஒரு னவற்றிகைமா மற்றும்  ீடித்த சமூக தலைலமயிைா னபாது

த ியார் கூட்டாண்லம மாதிாி வடிவத்லத ஏற்படுத்துதல், சமூகத்திற்கு

நதலவயா தகவல்கலள ந ைடியாகப் பைப்புதல்.

 விவசாய சமூகங்கலள னசன்றலடயவும், விவசாயிகள் தங்கள் குைல்கலள

பகிைவும் வான ாலிலய ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துதல்.

 கிைாமப்புற வளர்ச்சிலய விலைவுபடுத்த ஒரு கருவியாக வான ாலிலய

பயன்படுத்துதல்.

 நமவதி (Mewati) கைாச்சாைம் மற்றும் னமாழிலய பாதுகாத்தல் மற்றும்

ஊக்குவித்தல் .

 பல்நவறு கருப்னபாருள்களில் தகவல்கலளப் பைப்புவதற்கு உலையாடல்

மற்றும் னபாழுதுநபாக்கு அம்சங்களுடன்வடிவலமத்தல்.



பணியாளர் மற்றும் தன் ார்வத் னதாண்டர்கள்

ஊதியம் னபறும்ஊழியர்கள் மற்றும் தன் ார்வைர்கள் பங்கு.

பயிற்சி மற்றும் சமூகத் திட்டங்கலள னசயல்படுத்த ஒரு  ிர்வாகி

அல்ைது திட்ட நமைாளர்.

முழு ந ை பதவிகள் -  ிர்வாகி, பயிற்சியாளர், கணக்கர்,

னசயைாளர்.



பணியாளர் மற்றும் தன் ார்வத் னதாண்டர்கள்

 உள்ளூர் திறலமகள்.

 னவளிப்பலடத்தன்லமயுடன் சமூகத்தின் பங்களிப்பு.

 எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்பந்தம்.

 ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட நவண்டியலவ - ஒழுக்கம்,ஊதியம்,

சகஊழியர்களிடம் புாிந்துணர்நவாடு  டந்து னகாள்ளுதல்,

னவளிநயறும் னகாள்லக.



பணியாளர் மற்றும் தன் ார்வத் னதாண்டர்கள்

 எழுத்துப்பூர்வமாக தகவல்- பணி  ியம ம், பணி  ீக்கம்.

 தன் ார்வைர்களுக்கு ஒலிபைப்பு மற்றும் சமூக நசலவ பயிற்சி.

 தன் ார்வத் னதாண்டர்களுக்காக எப்நபாதும் வான ாலி 

 ிலையத்தின் கதவுகள் திறந்நத இருக்க நவண்டும்.

 ஊழியர்களுக்கும், தன் ார்வத் னதாண்டர்களுக்கும் இலடநய 

இருக்கும் உறவு. 



பணியாளர் மற்றும் தன் ார்வத் னதாண்டர்கள்

 பணியாளர்களுக்கு  ிர்வாகக்குழு பயிற்சி.

 னதாண்டர்கள் மற்றும் பணியாளர்களிலடநய பைஸ்பை

மாியாலத, புாிதல் மற்றும்  ம்பிக்லக.

 ஒருவலை ஒருவர் னவளிப்பலடயா வர்  என்று

உணருதல்.

 னதாண்டர்கள்  ிலையத்தின் உயிர் ாடி.


