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சமுதாய வான


ாலியின் ந ாக்கம்.

ெமுதாய வாச ாலி என்பது ெமுதாயத் ததவவகவை அலசுகின்ற ஒரு அவைப்பு.



வைர்ந்து வருகின்ற நாடுகளில் இம்ைாதிரியா
ஆரம்பித்தது.



சபரும்பாலும் வணிக ரீதியா சவகுெ
ததவவகள் கவனிக்கப்படுவதில்வல.



அத ால் தான் ெமுக வாச ாலி நிவலயங்கள் இயக்கப்படுகின்ற .



சபாதுவாக இலாபதநாக்கம் அற்றவவ



தனிநபர்கள் குழுக்கைாகவும் தங்களுவடய அனுபவங்கவைப்
பகிர்ந்துசகாள்வதற்காகவும் ெமுதாய வாச ாலி பவடக்கப்பட்டிரருக்கிறது

ெமுதாய வாச ாலிகள் ததான்ற

ஊடக ஒலிபரப்பாைர்கைால் ெமுதாயத்

சமுதாய வான

ாலியின் பயன்கள்



ஊடகங்கள்
ிறைந்த இவ்வுலகில் பறடப்பாளர்கள் மற்றும்
பங்களிப்பாளர்கள் இயங்குவதற்கா
வழிமுறைறய சமுதாய
வான ாலி வகுத்துக் னகாடுக்கின்ைது.



உலகின் பல பகுதிகளில்
னசயல்படுகின்ைது.



தன் ார்வத் துறையில் பணிபுாியும் தன் ார்வலர்கள், சிவில்
சமூகத்தின் முகவர்கள், னதாண்டு
ிறுவ ங்கள் மற்றும்
குடிமக்களுக்காகத் னதாடர்ந்து நவறல னசய்வதற்கு னபரும்
பங்காற்றுகின்ைது.

சமூகம்

சார்ந்த

வாக

மாகச்

சமுதாய வான ாலிகள் ஆற்ைிவரும்
நசறவகள்


பிரான்சு, அர்னென்டி ா, னதன் ாப்பிாிக்கா, ஆஸ்திநரலியா மற்றும் அயர்லாந்து
நபான்ை பல ாடுகளில் கூடுதலாக சமுதாய வான ாலி ஒலிபரப்பப்படுகின்ைது.



னபரும்பாலும் சமூக வான
பயன்படுத்துகிைார்கள்.



இச்சமுதாய வான ாலி வணிக மற்றும் சமூக ிறலயங்கள், புவியியல் சமூகங்கள்
மற்றும் ஆர்வமுள்ள சமூகங்களுக்கு கூடுதலாக நசறவ னசய்கின்ைது.



சட்டப்புர்வமாக வறரயறை னசய்யப்பட்ட
ஒலிபரப்புத் துறையாகவும் விளங்குகின்ைது.



சமூக லன் கருதியும் சமூக குைிக்நகாள்கறள வறரயறை னசய்வதிலும் இவ்வான
ிறலயம் னபரும் பங்காற்றுகின்ைது.

ாலி

ிலயத்றத கல்வி

இச்சமூக

ிறுவ

வான

ங்களில் அதிகமாகப்

ாலி

த

ித்துவமா

ாலி

சமுதாய வான

ாலிகள் பற்ைிய ஒரு பார்றவ

•

பல்தவறு நாடுகளில் ெமூக வாச ாலி வித்தியாெைாக உருவாக்கப்பட்டது.

•

ஐக்கிய

ராஜ்ஜியம், அயர்லாந்து, ஐக்கிய அசைரிக்கா, கன் டா ைற்றும் ஆஸ்திதரலியா

தபான்ற நாடுகளில் ைாறுபட்ட கருத்துக்கள் நிலவுகின்ற .
•

ைக்களிவடதய காணப்படும் ைாறுபட்ட கருத்துக்களும் அங்கு தபெக்கூடிரய தபச்சுச் ெட்டங்கள்
ைற்றும் நவடமுவற உண்வைகளும் தவறுபடுத்தப்படுகின்ற .

•

ெமுதாய வாச ாலிவயத் துவங்குவதற்கு அங்கீகாரம் ததவவப்படுகின்றது.

•

இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் ெமுதாய வாச ாலிகள் தவகைாக அவைக்கப்பட்டு வருகிறது.

யானரல்லாம் சமுதாய வான
•

ாலிகறள அறமக்கலாம்

NGO –க்களும் கிருஷி விக்யான் தகந்த்ராக்களும் ெமுதாய

வாச ாலிவய நடத்தி

வருகிறது.
•

இந்திய

அரொங்கம்

ெமுதாய

வாச ாலிப்

பற்றிய

புதிய

சகாள்வகவய

அறிமுகப்படுத்தியது.
•

NGO –க்கள், சொவெட்டிரகள், அறிவியல் தகந்திரங்கள், கல்லூரிகள் தபான்றவவ
ெமுதாய வாச ாலிகவை அவைத்துக்சகாள்ைலாம்.

•

ஆகஸ்ட்டு 2018-ன் விதிமுவறகளின்படிர ெமுதாய வாச ாலிவயத் துவங்குவதற்கு
ைாநில நிர்வாகத்திடம்

பரிந்துவர சபறுதல் தவண்டும்.

சமுதாய வான
பணிகளும்.

ாலி ிறலயங்கறள இயக்குதலும் அவற்ைின்



கல்வி
ிறலயங்களில் அதிகளவில்
இயங்கிக்னகாண்டிருக்கிைது.

சமுதாய

வான



NGO –க்களும் கிருஷி விக்யான்
வான ாலிறய டத்தி வருகிைது.



கிருஷி விக்யான் நகந்திரா என்பது பண்றண அைிவியல் றமயம்
என்று கூைப்படுகிைது.



விவசாய விாிவாக்க றமயமாகவும் இயங்கி வருகிைது.



இம்றமயங்கள் இந்திய நவளாண்றம ஆராய்ச்சி கழகத்துக்கும்
விவசாயிகளுக்குமா னதாடர்றப ஏற்படுத்தித் தருகின்ை

நகந்திராக்களும்

ாலிகள்

சமுதாய

யார் சமுதாய வான
படி ிறலகள்

ாலிகறளத் னதாடங்குவதற்குாிய



பல்கறலக்கழகம், கல்லூாி, NGO, பண்றண அைிவியல் றமயம்
முதலியறவகள் ஆரம்பித்து ஐந்து வருடமாவது ஆகியிருத்தல் நவண்டும்.



அந்த பகுதி ிர்வாகத்திற்குட்பட்ட அலுவலகத்தில் பாிந்துறரக்கடிதம்
வாங்க நவண்டும்.



இந்த பாிந்துறர கடிதநம நபாதுமா



NGOக்கள் சமுதாய வான ாலி
ிறலயம்
ிறுவுகின்ை இடங்களில்
தீவிரவாத அறமப்புகநளாட பாதுகாப்புக்குறைவு இல்லாத படியும்
இயற்றகச் சீற்ைங்கள் ஏதும் ஏற்படாதவண்ணம் சான்ைிதறழ கூடுதலாக
உள்ளுர் ிர்வாகத்திடமிருந்து னபற்றுக்னகாள்ள நவண்டும்.

து.

ெமுதாய வாச ாலி நிவலயம் துவங்குவதற்கு பல்தவறு
படிரநிவலகை.



ெமுதாய வாச ாலி நிவலயம் துவங்குவதற்கு பல்தவறு படிரநிவலகள் உள்ை .



விண்ணப்பப் படிரவத்வத www.mib.gov.in என்ற இவணய தைத்தில் பதிவிறக்கம்
செய்ய தவண்டும். ைார்ச் 2019 விதிமுவறப்படிர 2,500 கட்டணம் வவரதவாவலயாக
செலுத்ததவண்டும்.



எந்த இடத்தில் டவர் வவக்கிதறாதைா அந்த இடத்தினுவடய துல்லியைா
புவிொர் குறியீட்வட எடுத்துக்சகாள்ைதவண்டும்.



விண்ணப்பைா து ைாவட்ட நிர்வாகம் மூலைாக, ஆட்சியரின் பரிந்துவர சபற்று
அனுப்பப்பட தவண்டும்.

ெமுதாய வாச ாலி நிவலயம் துவங்குவதற்கு பல்தவறு
படிரநிவலகள்.



விண்ணப்பம், பாதுகாப்பு, உள்ைாட்சி, HRD., விவொயம் WPC Wing
தகவல் ஒலிபரப்பு அவைச்ெகம் ஆகியவற்றால் பரிசீலிக்கப்படும்.



அதன்பிறகு தநர்காணலுக்கு அவைப்பு விடுக்கப்படும்.



இவற்றில் திருப்திகரைாக இருந்தால் தகவல் சதாடர்பு அவைச்ெகம்.
letter of intent (LOI)அனுப்பும்.



LOI சபற்றவுடன், 30 நாட்களுக்குள் WPC விற்கு அவலவரிவெ
ஒதுக்கீடுக்கு விண்ணப்பிக்க தவண்டும்.

ெமுதாய வாச ாலி நிவலயம் துவங்குவதற்கு பல்தவறு
படிரநிவலகள்.



இதன்பிறகு WPC துவறயில் இருந்து 22,500 ரூபாய் ஆண்டு
கட்டணம் கட்டுவதற்கா கடிரதம் அனுப்பப்படும்.



அடுத்து விண்ணப்பதாரர் (SACFA)எ ப்படும் அவலவரிவெ
ஒதுக்கீடு குழுவினுவடய ஒப்புதலுக்கு விண்ணப்பிக்க
தவண்டும்.



(SACFA)ஒப்புதல் கிவடத்தவுடன் விண்ணப்பதாரர், GOPAஎன்று
அவைக்கப்படும் ஒப்பந்தத்வத தகவல் ஒலிபரப்புத் துவறயுடன்
செய்து சகாள்வார்.

ெமுதாய வாச ாலி நிவலயம் துவங்குவதற்கு பல்தவறு
படிரநிவலகள்.


பின் ர், விண்ணப்பதாரர் டிரரான்ஸ்மிட்டர்கவை வாங்க ஏற்பாடு
செய்கிறார்.



ஸ்டூடிரதயாவவ நிறுவி ஆண்ட ா, டிரரான்ஸ்மிட்டர்கவை
சபாருத்தியவுடன் WOL எ ப்படும் உரிைம் வைங்கப்படுகிறது.



WOL என்ற உரிைம் கிவடத்தவுடன் ஒலிபரப்பு
ஆரம்பிக்கப்படுகிறது.



GOPA ஒப்பந்த தததியிலிருந்து 90 நாட்களுக்குள் ஒலிபரப்பு
துவங்க தவண்டும் என்பது விதியாகும்.

