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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

பேஸ்புக்கில் இருந்து பேுந்து போலிஸ்புக்கிற்க
Andre Damon,
புதனன்ற, ப பேஸ்புக் த் தலக் தலை் தல தலைமை நிர் நிர்வை நிர்வாக அதிகை நிர்வாரி  தலைமைை நிர்வார்க்
சக்கர்ப பேர்க் ்க் வ நிர்வளியிட்ட ஓர் அறிவிப்பில, அதன்  பேயனர்களத
அ் தலனத்த  பேதிவுகள்  தலைமைற்றம் பசதிக் தலளக் கண்கை நிர்வாணிக்கவும்,
சுதந்திர
இதழிய் தலக் தலைத்
தணிக்் தலக
்க் வசய்யவும்,
 தலைமைற்றம்
 பேயனர்க் தலளக்
குறித்த
ப பேை நிர்வாலிஸ்
 தலைமைற்றம்
உளவுத்த் தலள
முக் தல தலைமைகளுக்கு தக நிர்வக் தலைளிக்கை நிர்வாக ்க் வசயற்் தலக அறி் தல நிர்வ (Artificial
Intelligence)  பேயன் பேடுத்த நிர்வதற்கு தலைமைை நிர்வான அந்த சமூக ஊடக
நிற நிர்வனத்தின் அசை நிர்வாதை நிர்வாரண திட்டங்க் தலள வி நிர்வரித்தை நிர்வார்.
ப பேஸ்புக்கிற்கு 2017 ஒர "கடு் தல தலைமையை நிர்வான ஆண்டை நிர்வாக" இரந்தத
என்ற அறிவித்த, அந்நிற நிர்வனத்தின் கை நிர்வாக் தலைை நிர்வாண்டு  நிர்வர நிர்வை நிர்வாய்
அறிக்் தலகயுடன் சக்கர்ப பேர்க் அ நிர்வர்  பேதி் தல நிர்வத் ்க் வதை நிர்வாடங்கி இரந்தை நிர்வார்.
அ நிர்வர் எழுதகிளை நிர்வார், “உக் தலைகம்  பேதட்டத்தடன் பிளவு பேட்டிரப் பேதை நிர்வாக
உணர்கிளத—இதப நிர்வ ப பேஸ்புக்கில நி் தலளந்திரந்தத. பதசிய
அரசுகளின்
த் தலக் தலையீடுகள்
உட் பேட
எங்கள்
களத்தில
தஷ்பிரபயை நிர்வாகத்் தலதக் கண்படை நிர்வாம், ்க் வ பேை நிர்வாய்யை நிர்வான, உணர்வுபூர் நிர்வ தலைமைை நிர்வான
 தலைமைற்றம் தர நிர்வமு் தலனப் பேட்ட ்க் வசய்திகள்  பேரவு நிர்வ் தலதயும், சமூக
ஊடகங்களின்  பேயன் பேை நிர்வாடு குறித்த வி நிர்வை நிர்வாதத்் தலதயும் கண்படை நிர்வாம் .”
“நலக் தலை் தலத ஊக்குவிப் பேதற்கும்  பேை நிர்வாதிப்் தல பேத் தடுப் பேதற்கு தலைமைை நிர்வான"
கட் தல தலைமைப் பேை நிர்வாடு ப பேஸ்புக்கிற்கு உள்ளத, 2018 இல இதப நிர்வ எனத
தனிப் பேட்ட ச நிர்வை நிர்வாக் தலைை நிர்வாகும்.”
ப பேஸ்புக்கின் "நியூஸ்ஸ்பீக்" இன் அர்த்தம், "ப பேை நிர்வாலி ்க் வசய்திகள்"
 தலைமைற்றம் "ரஷ்ய த் தலக் தலையீட்் தலட" எதிர்க்கிபளை நிர்வாம் என்ள ப நிர்வஷத்தில,
இந்தை நிர்வாண்டு அந்நிற நிர்வனம் இ் தலணயத்தில தக நிர்வல  பேரவு நிர்வ் தலத
ஒடுக்கவும்  தலைமைற்றம் தரவு தணிக்் தலகயிலும் ஆக்பரை நிர்வாஷ தலைமைை நிர்வாக ஈடு பேடும்
என் பேதை நிர்வாகும்.
இத்திட்டத்தின் உண்் தல தலைமையை நிர்வான அச்சுறத்தம் உள்பநை நிர்வாக்கங்கள்
சக்கர்ப பேர்க்கின்  பேதிவில  நிர்வ் தலரயறக்கப் பேடுகின்ளன. ப பேஸ்புக்கின்
ஒர நட நிர்வடிக்் தலக, “முதல உதவியை நிர்வாளர்கள் உடனடியை நிர்வாக உதவி
பத் தல நிர்வப் பேடும்
100
ப பேரக்கும்
அதிக தலைமைை நிர்வான நிர்வர்க் தலளக்
கண்டறி நிர்வதற்கு உதவும்  நிர்வ் தலகயில தற்்க் வகை நிர்வா் தலக் தலை சம் பேந்த தலைமைை நிர்வான
 பேதிவுக் தலளக் கண்டறிய புதிய ்க் வதை நிர்வாழிலநுட் பேம் உள்ளத,  தலைமைற்றம்
பதர்தலகளின்
ப பேை நிர்வாத
அந்தந்த
பநரத்திபக் தலைபய
சந்பதகத்திற்கிட தலைமைை நிர்வான நட நிர்வடிக்் தலகக் தலள அ் தலடயை நிர்வாளமிடவும்  தலைமைற்றம்
 பேயங்கர நிர்வை நிர்வாத உள்ளடக்கங்க் தலள நீக்கவும் நை நிர்வாங்கள் ்க் வசயற்் தலக
அறி் தல நிர்வ கட்ட் தல தலைமைத்தள்பளை நிர்வாம்,” என்ள நிர்வர் எழுதகிளை நிர்வார்.
ப நிர்வற  நிர்வை நிர்வார்த்் தலதகளில கூற நிர்வதை நிர்வானை நிர்வால, ப பேஸ்புக் அதன் சமூக
ஊடக தளத்தில  பேதிவிடப் பேடும் அ் தலனத்த தக நிர்வலக் தலளயும்
பசகரிக்க,
கண்கை நிர்வாணிக்க
 தலைமைற்றம்
்க் வ பேை நிர்வாரள்விளங்கப் பேடுத்த
்க் வசயற்் தலகயறிவு
அ் தல தலைமைப்புக் தலள
அறிமுகப் பேடுத்தகிளத.
இதப பேை நிர்வான்ற
அதிகளவிக் தலைை நிர்வான
 பேை நிர்வாரிய
கண்கை நிர்வாணிப்பு
அ் தல தலைமைப்புமு் தலளயின்
அறிமுகம்,
எப்ப பேை நிர்வாதம்
ப பேை நிர்வாக் தலைப நிர்வ,
்க் வ நிர்வளிப் பே் தலடயை நிர்வாக  பேை நிர்வாரை நிர்வாட்டப் பேட ப நிர்வண்டி பநை நிர்வாக்கங்கள் என்ற
நியை நிர்வாயப் பேடுத்தப் பேடுகிளத.
அ் தலனத்தக்கும்
ப தலைமைக் தலைை நிர்வாக,
தற்்க் வகை நிர்வா் தலக் தலைகள் அலக் தலைத  பேயங்கர நிர்வை நிர்வாத தை நிர்வாக்குதலக் தலள நிறத்தம்
பநை நிர்வாக்கிக் தலைை நிர்வான
நட நிர்வடிக்் தலககளுக்கு
யை நிர்வார்
ஆட்பச பே் தலண
்க் வதரிவிப் பேை நிர்வார்கள்?
ஆனை நிர்வால
இந்த
புதிய
மு் தலளகளின்
உண்் தல தலைமையை நிர்வான பநை நிர்வாக்கப தலைமைை நிர்வா மிகவும் ப நிர்வற பேட்டத.

2 February 2018
பின்னர்
 ஜ் ஜூக்கர்ப பேர்க்
அந்நிற நிர்வனத்தின்
்க் வசயற்் தலகயறிவு
திட்டங்களத
விரி்க் வ நிர்வல் தலக் தலை் தலயக்
குறித்த
குறிப்பிடுகிளை நிர்வார்:
“ப பேஸ்புக்கில அ் தலனத்த தரவுகளத அர்த்தத்் தலதயும் புரிந்த
்க் வகை நிர்வாள் நிர்வபத ்க் வசயற்் தலகயறி் தல நிர்வக் ்க் வகை நிர்வாண்டிரப் பேதற்கை நிர்வான ந தலைமைத
பநை நிர்வாக்கம்.” ஒவ்்க் வ நிர்வை நிர்வார  பேதிவும், பு் தலகப் பேடம், கை நிர்வா்க் வணை நிர்வாளி, பசதி,
கரத்த் தலர, உணர்வு ்க் வ நிர்வளிப் பேை நிர்வாடும்  தலைமைற்றம்  பேகிர்வுகளும்
" பேை நிர்வாதக தலைமைை நிர்வான"
உள்ளடக்க தலைமைை நிர்வா
என் பே் தலத
 பேகுத்தை நிர்வாரை நிர்வாயவும்,
அ நிர்வசிய தலைமைை நிர்வாக கரதினை நிர்வால ்க் வ பேை நிர்வாலிஸ்  தலைமைற்றம் உளவுத்த் தலள
முக் தல தலைமைகளுக்கு தக நிர்வல ்க் வதரிவிக்கவும் நிற நிர்வனத்தின் மிக
 பேக் தலை தலைமைை நிர்வான கணினி அ் தல தலைமைப்புமு் தலளக்குள் ்க் வசலுத்தப் பேடும்.
ப பேஸ்புக்
நட நிர்வடிக்் தலககளத
நி ஜ தலைமைை நிர்வான
—க பேடத்தன தலைமைை நிர்வான—
பநை நிர்வாக்கம்,
அந்நிற நிர்வனம்
ப தலைமைற்்க் வகை நிர்வாண்டு
 நிர்வரம்
பிள
நட நிர்வடிக்் தலககளிலும்
்க் வதளி நிர்வை நிர்வாகிளத.
மிகவும்
முக்கிய தலைமைை நிர்வாக,
“த நிர்வளை நிர்வான
தக நிர்வலகள்
 தலைமைற்றம்
தர நிர்வமு் தலனப் பேை நிர்வாட்் தலடத்
தடுப் பேதற்கை நிர்வாக,
ப பேஸ்புக்கில
நீங்கள்
 பேை நிர்வார்க்கும்
தக நிர்வல
 பேரந்தளவில
நம் பேக தலைமைை நிர்வான
 தலைமைற்றம்
உயர்தர தலைமைை நிர்வான
ஆதை நிர்வார நிர்வளங்களிடம் இரந்த  நிர்வர நிர்வ் தலத" உறதிப் பேடுத்த நிர்வதில
நிற நிர்வனம் தீர் தலைமைை நிர்வான தலைமைை நிர்வாக இரப் பேதை நிர்வாக சக்கர்ப பேர்க்  நிர்வலியுறத்தினை நிர்வார்.
எ் தல நிர்வ இந்த " பேரந்தளவில நம் பேக தலைமைை நிர்வான" ஆதை நிர்வார நிர்வளங்கள்?
“சை நிர்வான்ளை நிர்வாக, ப நிர்வை நிர்வால ஸ்ட்ரீட் ப ஜர்னல அலக் தலைத நியூ பயை நிர்வார்க்
் தலடம்ஸ் ஐ எடுத்தக் ்க் வகை நிர்வாள்ளுங்கள்" ்க் வ பேரம் பிலலியனரை நிர்வான
அந்த த் தலக் தலை் தல தலைமை நி் தலளப நிர்வற்ற அதிகை நிர்வாரி எழுதினை நிர்வார். “நீங்கள்
அ நிர்வற்் தலள  நிர்வை நிர்வாசிக்க விரம் பேவில் தலக் தலை அலக் தலைத அ நிர்வர்கள் எழுதம்
அ் தலனத்திலும் உங்களுக்கு உடன் பேை நிர்வாடு இல் தலக் தலை்க் வயன்ளை நிர்வாலும்,
அ நிர்வர்கள்
உயர்தர தலைமைை நிர்வான
 பேத்திரி் தலகயியலில
இரப் பேதை நிர்வாக
்க் வ பேரம் பேை நிர்வாக் தலைை நிர்வான நிர்வர்கள் நம்புகிளை நிர்வார்கள். அடுத்த மு் தலனயில, அங்பக
நி் தலளய ப பேர் பின்்க் வதை நிர்வாடரம்  நிர்வ் தலக் தலைப் பேக்கங்கள் உள்ளன, ஆனை நிர்வால
அ நிர்வற்றின் முக்கிய  நிர்வை நிர்வாசகர்க் தலளத் தவிர  பேர நிர்வக் தலைை நிர்வாக அ் தல நிர்வ
நம் பேப் பேடு நிர்வதில் தலக் தலை. அத்த் தலகய ்க் வ நிர்வளியீடுக் தலள நை நிர்வாங்கள் சற்ற
கு் தலள நிர்வை நிர்வாக கை நிர்வாட்டுப நிர்வை நிர்வாம்.”
ப நிர்வற  நிர்வை நிர்வார்த்் தலதகளில கூற நிர்வதை நிர்வானை நிர்வால, ்க் வ பேரநிற நிர்வன ஊடகங்கள்
ஊக்குவிக்கப் பேடும் அபதப நிர்வ் தலளயில,  தலைமைற்ள  பேதிவுகள், “நி் தலளய
ப பேர் பின்்க் வதை நிர்வாடர் பே் தல நிர்வயை நிர்வாக" இரந்தை நிர்வாலும் கூட, பின்னுக்குத்
தள்ளப் பேடும். “சற்பள கு் தலள நிர்வை நிர்வாக கை நிர்வாட்டுப நிர்வை நிர்வாம்" என் பே் தலதப்
்க் வ பேை நிர்வாறத்த  நிர்வ் தலரயில, சக்கர்ப பேர்க் என்ன அர்த்தப் பேடுத்தகிளை நிர்வார்,
அ் தல நிர்வ  பேரந்த  பேை நிர்வார்் தல நிர்வயை நிர்வாளர்க் தலள எட்டை நிர்வாத நிர்வை நிர்வாற தடுக்கப் பேடும்
என் பே் தலதத் தை நிர்வான். மிகச் சுரக்க தலைமைை நிர்வாக கூற நிர்வதை நிர்வானை நிர்வால, அ் தல நிர்வ
தணிக்் தலக ்க் வசய்யப் பேடும்.
 தலைமைை நிர்வாற்ற ஆதை நிர்வாரங்களிடம் இரந்த  நிர்வரம் ்க் வசய்திக் தலளத் தணிக்் தலக
்க் வசய் நிர்வதற்கும்
கூடுதக் தலைை நிர்வாக,
சக்கர்ப பேர்க்
அ நிர்வர்
 பேதிவின்
்க் வதை நிர்வாடக்கத்தில குறிப்பிடு் தலகயில, “ பேர பேரப் பேை நிர்வான கை நிர்வா்க் வணை நிர்வாளி”
விடயங்கள் “ தலைமைக்களின் நல நிர்வை நிர்வாழ்வுக்கும் சமூகத்திற்கும் நலக் தலைத”
அலக் தலை என் பேதை நிர்வால, ப பேஸ்புக் “கு் தலளந்தளவிக் தலைை நிர்வான  பேர பேரப்பூட்டும்
கை நிர்வா்க் வணை நிர்வாளிக் தலளக் கை நிர்வாட்ட” ்க் வசயல பேடும் என்கிளை நிர்வார்.
சக்கர்ப பேர்க் குறிப்பிடும்  பேர பேரப் பேை நிர்வான கை நிர்வா்க் வணை நிர்வாளிகளில ்க் வ பேை நிர்வாலிஸ்
 நிர்வன்மு் தலள கை நிர்வாட்சிகள் உட் பேட, இக் தலைண்டனில கடந்தை நிர்வாண்டு சமூக
ச தலைமைத்த நிர்வமின்் தல தலைமை் தலய அம் பேக் தலைப் பேடுத்திய க்ரீன்ஃ்க் வ பேல பகை நிர்வாபுர

 பேயங்கரம் குறித்த ்க் வசய்தி ப பேை நிர்வான்ள சமூக ்க் வ நிர்வளிப் பேடுத்தலகள்,
 தலைமைற்றம் அ்க் வ தலைமைரிக்க இரை நிர்வாணு நிர்வம் நடத்திய ப பேை நிர்வார் குற்ளங்களின்
ஆ நிர்வணங்கள் ஆகிய் தல நிர்வயும் உள்ளடக்கப் பேடும். அதப பேை நிர்வான்ள
 பேதிவுகள் "கு் தலளக்கப் பேடும்", இ் தலத சக்கர்ப பேர்க் பின்னர் "ஒர
கட்டு் தலர் தலய
அணுகப் பேடு நிர்வ் தலத
80
சதவீத
அளவுக்கு
கு் தலளப் பேதை நிர்வாக" அறிவிக்கிளை நிர்வார்.
“ தலைமைக்களின்
நம்பிக்் தலகக்குரிய"
ஆதை நிர்வார நிர்வளங்க் தலள
ப பேஸ்புக்
ஊக்குவிக்கும் என்ள சக்கர்ப பேர்க்கின் முக்கிய சை நிர்வாக்குப்ப பேை நிர்வாக்கு
ஒர
ப தலைமைை நிர்வாசடியை நிர்வாகும்.
உண்் தல தலைமையில,
கடந்த
ஆண்டு
்க் வ நிர்வளியிடப் பேட்ட Gallup கரத்தக்கணிப்பின் பேடி, "்க் வசய்திக் தலள
முழு் தல தலைமையை நிர்வாக,
தலலிய தலைமைை நிர்வாக,
நியை நிர்வாய தலைமைை நிர்வாக
்க் வதரிவிப் பேதில"
்க் வ நிர்வகு ஜன ஊடகங்கள் மீதை நிர்வான அ்க் வ தலைமைரிக்கர்களின் நம்பிக்் தலக
கரத்தக்கணிப்பு  நிர்வரக் தலைை நிர்வாற்றிபக் தலைபய அதன் கு் தலளந்த  தலைமைட்டங்க் தலள
எட்டி இரந்தத, அதில  பேங்்க் வகடுத்த நிர்வர்களில ்க் வ நிர்வறம் 32
சதவீதத்தினபர அ நிர்வர்களுக்கு "நி் தலளய" அலக் தலைத "கணிச தலைமைை நிர்வான
அளவுக்கு" அ நிர்வற்றின் மீத நம்பிக்் தலக இரப் பேதை நிர்வாக ்க் வதரிவித்தனர்.
அபதபநரத்தில,
Pew
ஆய்வு
் தல தலைமையம்
நடத்திய
கரத்தக்கணிப்பின் பேடி, ்க் வசய்திக் தலளப்  பேடிப் பேதற்கை நிர்வான சமூக
ஊடகங்களின்  பேயன் பேை நிர்வாடு அ்க் வ தலைமைரிக்க  தலைமைக்கள்்க் வதை நிர்வா் தலகயில மூன்றில
இரண்டு
 பேங்கின் தலர
எட்டி,
அதிப நிர்வகத்தில
 நிர்வளர்ச்சி
அ் தலடந்தள்ளத.
ப பேஸ்புக்  தலைமைற்றம் ஏ் தலனய சமூக ஊடக  நிர்வ் தலக் தலைய் தல தலைமைப்புகள்
பிர பேக் தலை தலைமைை நிர்வாக  நிர்வளர்ந்திரப் பேத,  பேரந்த அர்த்தத்தில, ்க் வ நிர்வகு ஜன ஊடக
நிற நிர்வனங்கள்
மூக் தலை தலைமைை நிர்வாக
கி் தலடக்கை நிர்வாத
தக நிர்வலகள்
 தலைமைற்றம்
கண்பணை நிர்வாட்டங்க் தலளப்
 பேயனர்கள்
அணுகு நிர்வதற்கு
அ் தல நிர்வ
அனு தலைமைதிக்கின்ளன என்ள உண்் தல தலைமையினை நிர்வாபக் தலைபய ஆகும். இப்ப பேை நிர்வாத,
ப பேஸ்புக் அதன் ப பேை நிர்வாக்் தலக  தலைமைை நிர்வாற்றியுள்ளதடன், உத்திபயை நிர்வாகபூர் நிர்வ
்க் வசை நிர்வாலக் தலைை நிர்வாடலக் தலள ஊக்குவிப் பேதம், அ் தலத பகள்விக்குட் பேடுத்தம்
சுதந்திர
்க் வசய்தி
ஆதை நிர்வாரங்க் தலள
முடக்கு நிர்வதம்
அதன்
பநை நிர்வாக்க்க் வ தலைமைன்ற அறிவித்தள்ளத.
உளவுத்த் தலள முக் தல தலைமைகள்  தலைமைற்றம் அரசுகளுடன் ்க் வநரக்க தலைமைை நிர்வாக
இ் தலணந்த இயங்கும் ப பேஸ்புக், கூகுள், ட்வீட்டர்  தலைமைற்றம் இன்னும்
பிள
சமூக
ஊடக
நிற நிர்வனங்கள்,
தணிக்் தலக
 தலைமைற்றம்
ஒடுக்குமு் தலளயின் கரவிகளை நிர்வாக  தலைமைை நிர்வாற நிர்வதற்கை நிர்வாக, தக நிர்வல ்க் வதை நிர்வாடர்பு
இயங்குமு் தலளகளில அ் தல நிர்வ  நிர்வகிக்கும்  பேை நிர்வாத்திரத்் தலதப்  பேயன் பேடுத்த
முயலகின்ளன. இந்த நிகழ்மு் தலளயில, அ் தல நிர்வ 21 ஆம்
நூற்ளை நிர்வாண்டின் மிக முக்கிய  தலைமைற்றம் சுதந்திர தலைமைை நிர்வான ்க் வதை நிர்வாழிலநுட் பே
அபிவிரத்திகளில ஒன்ளை நிர்வான ்க் வசயற்் தலக அறிவின்  நிர்வளர்ச்சி  தலைமைற்றம்
விரி நிர்வை நிர்வாக்கத்் தலத
்க் வ பேை நிர்வாலிஸ்
கட்டுப் பேை நிர்வாடு
 தலைமைற்றம்
சர் நிர்வை நிர்வாதிகை நிர்வாரத்திற்கை நிர்வான ஒர இயங்குமு் தலளயை நிர்வாக  தலைமைை நிர்வாற்றி  நிர்வரகின்ளன.
இ் தலணய
தணிக்் தலகக்கு
எதிரை நிர்வான
ப பேை நிர்வாரை நிர்வாட்ட தலைமைை நிர்வானத
உக் தலை்க் வகங்கிலு தலைமைை நிர்வான ்க் வதை நிர்வாழிக் தலைை நிர்வாளர்கள் முகங்்க் வகை நிர்வாடுக்கும் அ நிர்வசர
 பேணியை நிர்வாகும். இரண்டை நிர்வாம் உக் தலைக ப பேை நிர்வாரக்குப் பின்னர் ப பேச்சு
சுதந்திரம் மீதை நிர்வான இந்த மிகப்்க் வ பேரிய அச்சுறத்தலுக்கு எதிரை நிர்வாக
உக் தலைக பசை நிர்வாசலிச  நிர்வ் தலக் தலைத் தளம் முன்னணியில இரந்த ப பேை நிர்வாரை நிர்வாடி
 நிர்வரகிளத. இ் தலணய தணிக்் தலகக்கு எதிரை நிர்வாக ப பேை நிர்வாரை நிர்வாட ,  ஜன நிர்வரி 23
இல, அத பசை நிர்வாசலிச, ப பேை நிர்வார்-எதிர்ப்பு, இடதசை நிர்வாரி  தலைமைற்றம்
முற்ப பேை நிர்வாக்கு  நிர்வ் தலக் தலைத் தளங்களின் ஒர சர் நிர்வபதச கூட்டணிக்கு
அ் தல அழைப்புவிடுத்த ஒர  பேகிரங்க கடிதம் ்க் வ நிர்வளியிட்டத.
இந்த கூட்டணியின் பகை நிர்வாட் பேை நிர்வாடுகள்:
• இ் தலணயத்் தலத
அணுகுதல
ஓர்
உரி் தல தலைமை
என் பேபதை நிர்வாடு அத சுதந்திர தலைமைை நிர்வாகவும் அ் தலன நிர்வரக்கும்
ச தலைமை தலைமைை நிர்வாகவும்
கி் தலடக்க
ப நிர்வண்டும்
என்ள
பகை நிர்வாட் பேை நிர்வாட்டை நிர்வால
 நிர்வழி
நடத்தப் பேட்ட,
 பேன்முக

கண்பணை நிர்வாட்டங்க் தலளயும்,
தக நிர்வலகள்
 தலைமைற்றம்
கக் தலைை நிர்வாச்சை நிர்வாரங்க் தலளயும்
சுதந்திர தலைமைை நிர்வாக
 பேகிர்ந்த
்க் வகை நிர்வாள் நிர்வதற்கை நிர்வான
தள தலைமைை நிர்வாகவும்,
அரசியல
அ் தல தலைமைப்புக்கை நிர்வான ஒர தள தலைமைை நிர்வாகவும் இ் தலணயத்் தலதப்
 பேை நிர்வாதகை நிர்வாத்தல.
• அரசுகள்  தலைமைற்றம் தனியை நிர்வார் ்க் வ பேரநிற நிர்வனங்களின்
கட்டுப் பேை நிர்வாட்டில இரந்த இ் தலணயத்தின் முழு
சுதந்திரத்திற்கை நிர்வாக ச தலைமைசரமின்றி  நிர்வலியுறத்ததல.
•
இ் தலணய
நடுநி் தலக் தலை் தல தலைமை் தலயயும்
 தலைமைற்றம்
சுதந்திர தலைமைை நிர்வான, கட்டுப் பேை நிர்வாடிலக் தலைை நிர்வாத  தலைமைற்றம் ச தலைமை தலைமைை நிர்வான
இ் தலணய
அணுகுத் தலக் தலையும்
நி பேந்த் தலனயின்றி
 பேை நிர்வாதகை நிர்வாத்தல.
•  நிர்வ் தலக் தலைத் தளங்கள்  தலைமைக்கள்  பேை நிர்வார்் தல நிர்வக்கு அறிய
 நிர்வர நிர்வ் தலதத் தடுக்கும்  தலைமைற்றம் முடக்கும்  நிர்வ் தலகயில
 தலைமைனித
 தலைமைதிப்பீட்டை நிர்வாளர்க் தலளப்
 பேயன் பேடுத்த நிர்வத
உட் பேட, பதடல்க் வ பேை நிர்வாறி ்க் வ தலைமைன்்க் வ பேை நிர்வாரள்  நிர்வழிமு் தலளகள்
 தலைமைற்றம்
 நிர்வ் தலகமு் தலளகளில
அரசு
 தலைமைற்றம்
்க் வ பேரநிற நிர்வன ப தலைமைை நிர்வாசடி் தலயத் தடுத்தல  தலைமைற்றம்
சட்டவிபரை நிர்வாத தலைமைை நிர்வாக்குதல.
• இ் தலணய  பேயனர்க் தலளக் கண்கை நிர்வாணிப் பேதற்கை நிர்வாக,
இ் தலணய
 தலைமைற்றம்
்க் வசயற்் தலக
அறிவு
்க் வதை நிர்வாழிலநுட் பேங்க் தலளப்
 பேயன் பேடுத்த நிர்வ் தலதச்
ச தலைமைரச தலைமைன்றி எதிர்த்தல.
•
 ஜ் ஜூலியை நிர்வான்
அசை நிர்வான்ஜ்
 தலைமைற்றம்
எட் நிர்வை நிர்வார்ட்
ஸ்பனை நிர்வாவ்்க் வடன் மீதை நிர்வான  நிர்வ அழைக்குக் தலளக் ் தலகவிட்டு,
அ நிர்வர்களின் தனிப் பேட்ட சுதந்திரத்் தலத முழு் தல தலைமையை நிர்வாக
மீட்டளிக்க பகை நிர்வாரதல.
• இக் தலைை நிர்வா பேத்திற்கை நிர்வாக அலக் தலை, உயர்ந்த தர தலைமைை நிர்வான
பச் தல நிர்வ் தலய  நிர்வ அழைங்கு நிர்வதற்கை நிர்வாக, ்க் வ பேை நிர்வாத  பேயன் பேை நிர்வாடுகள்
மீதை நிர்வான ்க் வ பேரநிற நிர்வன இ் தலணய ஏகப பேை நிர்வாகங்க் தலள
 தலைமைை நிர்வாற்றி அ நிர்வற்் தலள சர் நிர்வபதசளவில ஒரங்கி் தலணந்த
 ஜனநை நிர்வாயகக் கட்டுப் பேை நிர்வாட்டின் கீழ் ்க் வகை நிர்வாண்டு  நிர்வர
அறிவுறத்தல.
· இ் தலணய தணிக்் தலகக்கு எதிரை நிர்வான ப பேை நிர்வாரை நிர்வாட்டமும்  ஜனநை நிர்வாயக
உரி் தல தலைமைக் தலளப்
 பேை நிர்வாதகை நிர்வாப் பேதற்கை நிர்வான
ப பேை நிர்வாரை நிர்வாட்டமும்
முதக் தலைை நிர்வாளித்த நிர்வ அரசை நிர்வாங்கங்கள்  தலைமைற்றம் கட்சிகள்  தலைமைற்றம்
அ நிர்வற்றின்
நக் தலைன்களுக்கு
பச் தல நிர்வயை நிர்வாற்றம்
அரசியல நிர்வை நிர்வாதிகளுக்கு மு் தலளயீடு ்க் வசய் நிர்வதன் மூக் தலை தலைமைை நிர்வாக
நடத்தப் பேட முடியை நிர்வாத,  தலைமைை நிர்வாளை நிர்வாக அ நிர்வர்களுக்கு எதிரை நிர்வான
ச தலைமைரச தலைமைற்ள ப பேை நிர்வாரை நிர்வாட்டத்தில  தலைமைட்டுப தலைமை நடத்தப் பேட முடியும்.
அ் தலனத்திற்கும் ப தலைமைக் தலைை நிர்வாக, இந்த ப பேை நிர்வாரை நிர்வாட்டம் அதனளவில
சர் நிர்வபதச
தன்் தல தலைமையிக் தலைை நிர்வானத,
 தலைமைற்றம்
பதசிய
ப பேரின நிர்வை நிர்வாதம்,
இன நிர்வை நிர்வாதம்
 தலைமைற்றம்
ஏகை நிர்வாதி பேத்திய
இரை நிர்வாணு நிர்வ நிர்வை நிர்வாதத்தின்
ஒவ்்க் வ நிர்வை நிர்வார
 நிர்வடி நிர்வம்
 தலைமைற்றம்
்க் வ நிர்வளிப் பேை நிர்வாட்டுக்கு
முற்றிலும்
எதிரை நிர்வானத.
ஆகப நிர்வ,
 ஜனநை நிர்வாயக
உரி் தல தலைமைகளின்
 பேை நிர்வாதகை நிர்வாப்புக்கு
உண்் தல தலைமையிபக் தலைபய
்க் வ பேை நிர்வாறப்ப பேற் பே நிர்வர்கள்
அ் தலனத்த
நை நிர்வாடுகளின்
்க் வதை நிர்வாழிக் தலைை நிர்வாள
 நிர்வர்க்கத்் தலதயும்
அணித்திரட்டு நிர்வதில அ நிர்வர்களின் முயற்சிக் தலள திரப் பே
ப நிர்வண்டும்.
இந்த பகை நிர்வாட் பேை நிர்வாடுகளில உடன் பேடு பே நிர்வர்கள் அ் தலன நிர்வ் தலரயும் உக் தலைக
பசை நிர்வாசலிச  நிர்வ் தலக் தலைத் தளத்் தலத ்க் வதை நிர்வாடர்பு ்க் வகை நிர்வாள்ளு தலைமைை நிர்வாறம், இ் தலணய
தணிக்் தலகக்கு எதிரை நிர்வான ப பேை நிர்வாரை நிர்வாட்டத்் தலத முன்்க் வனடுக்கு தலைமைை நிர்வாறம்
நை நிர்வாங்கள்  நிர்வலியுறத்தகிபளை நிர்வாம்.

