
யா�� தி��த �� 2022 ( சிறி நவர�ன�, ேலாகதா� ப�மநாத�, �கி�தா
ெஜ�கர�, �லியானா அ��, திேன� மேக�திரலி�க�)

ப��� 1

அ ) ெபய� :- ேநா�ேவ தமி��ச�க�

ஆ ) ேதா�ற� :- 14.01.1979

இ ) ெகா�  :- ந�� ச�ர அைம�ப��  ெவ�ைள ,க�ந�ல� ,சிவ�� ஆகிய ���
நிற�கைள�ைடய�

ஈ ) இல�சைன :- ேசர, ேசாழ, பா��ய சி�ன�களாகிய அ��வ��,ம�� ,�லி( ந�ல
நிற�தி�) ஆகிய ��றிைன�� இைண��� ச�கர�தி� ந�வ�� ���
��ய� சிவ�� நிற�தி� அைம�தி����. ��யன�� கதி�கள�� ேமேல "தமி� "
எ��� கீேழ "வா�க" எ��� கீ� ப�திய��   "ேநா�ேவ தமி� ச�க� , Norway
Tamil Sangam " ஆகியைவ ந�ல நிற�தி� எ���  ஒ�ற� கீ� ஒ�றாக
அைம�தி����.

உ ) ச�ககீத�:- ஹ�ச�வன� இராக�தி� ஆதி தாள�தி� அைம�த “ேநா�ேவ
தமி�� ச�க� வாழிய” எ��ஆர�ப����.

ப��� 2
அ�க��வ�

இ� ச�க�தி� ேநா�ேவ வா� தமிழ�க�� ம��� தமி�ெமாழி, கைல,
கலா�சார, நாக�க� ம��� வ�ைளயா�� ஆகியவ�றி� ஆ�வ�
உ�ளவ�க�� அ�க��வ� ெபறலா�.

ம�� அ�க�தராவத�� - ைகேய� §3 அ�க�தவ�க� ப�திைய
பா�ைவய�ட��
.

- ேநா�ேவ தமி� ச�க�தி� அ�க�தவராக இைணவத��

- ேநா�ேவ தமி�� ச�க�தி� ச�ட�கைள��, ���கைள�� ஏ���
ெகா�ள�

- ேநா�ேவ தமி�� ச�க�தி�கான அ�க��வ ச�தா� பண� ெச���த�.

- வ�ட ச�தா ெச��திய நாள�� இ��� அ�க��வ� ெச��ப�யா��.
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ப��� 3
ேநா�க�

அ ) ேநா�ேவ வா� தமிழ� ம�திய�� ெந��கிய ெதாட�ைப ஏ�ப���த�.

ஆ ) தமிழ�க���� ேநா�ேவ வா� ம�க���மிைடய�� ��கமான உறைவ
வள��த�

இ ) தமிழ� கைல, கலா�சார, நாக�க� ம��� வ�ைளயா���கைள ேபண��
பா�கா�த�.

ஈ ).ேநா�ேவ வா�� தமிழ�கள�� நல�கைள� கவன��த�.

உ ) மன�த உ�ைமக��� ஆதர� வழ��த�.

ப��� 4
அைம��

இ�ச�க�

அ ) ெபா��சைப
ஆ ) நி�வாக� ��
இ ) ெசய���
ஈ ) உப�� என 4 அைம���கைள� ெகா���ள�.

அ ) ெபா��சைப
ெபா��சைபயான� அ�க��வ� த�தி�ைடய அைன�� உ��ப�ன�கைள��
உ�ளட���, ெபா��சைபேய இ�ச�க�தி� ேநா�க� , ெகா�ைக,
ெசய�தி�ட�க� ஆகியவ�ைற உ�வா��� மிக உய��த அைம�பா��.

அ) 1. ெபா��சைபய��பண�க�

● ஆ�� அறி�ைகைய ஆரா��� ஏ���ெகா�ள�
● ப�சீலி�க�ப�ட  கண��கைள ஆரா��� ஏ���ெகா�ள�.
● கிைட�க�ெப�ற ��ெமாழி�கைள� ெப�� ஆரா�த�
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● வர� ெசல� தி�ட�ைத ஆரா��� ஏ���ெகா�ள�
● ேத��

- நி�வாக உ��ப�ன�க�
- கண�கா�வாள�
- இண�கசைப உ��ப�ன�க�
- ேத�த� ��
- ���க�

அ)2. அவசர� ெபா����ட�
நி�வாக� ��� ெச��� ேபா� அ�ல� �ைற�தப�ச� 1/3 உ��ப�ன�க�
ேகா�� ேபா� அவசர ெபா����ட� �ட�படலா� (வ�திவ�ல�� - அசாதாரண
��நிைலகள��)

��னறிவ��� �ைற�தப�ச� 14 நா�க��� ��வழ�க�ப��, சாதாரண
வ�டா�திர� ��ட�கைள� ேபாலேவ ெசய�பட� ேவ���..
அவசர� ெபா����ட�  அறிவ��க�ப�ட வ�ைடய�ைத ம��ேம ைகயாள
ேவ���.

ஆ ) நி�வாக� �� :- இ���வான� தைலவ� , உபதைலவ� ம��� ெசயலாள�
உ�பட 11 ப�ரதிநிதிகைள உ�ளட�கிய ��வா��. ( 8 நி�வாக உ��ப�ன�க�)

இ ) ெசய���க� :- நி�வாக�தினா� உ�வா�க�ப�� ெசய�பா�க��காக
நி�வாக�தினா� ெத�� ெச�ய�ப��  ��. (ெசய�பா���� ஏ�றவா�
உ��ப�ன�கள�� எ�ண��ைக மா�படலா�)

உப��க� :- கண���ப�ேசாதக���, ேத�த� ��,இண�கசைப,மாத���

இண�கசைப :- இ� ��வான� ��� ேபைர� ெகா�டதாக அைம��.
வ�டா�த ெபா��சைப �ல� ேத�� ெச�ய�பட� ேவ���.
(2022 இ� யா�����வா� ப���ைர�க�ப�கிற�)

ப��� 5
ச�க�தி� யா��  தி��த�

யா��� தி��த� நிக��சி நிரலி� அறிவ��க�ப�ட ப��ன�  வ�டா�த
ெபா��சைப� ��ட�தி� அ�ல� அவசர ெபா�� ��ட�தி�� ச�கமள��த
2/3  ப�தி அ�க�தவ�க� ஏ��� ெகா��� ப�ச�தி� ம��ேம யா��  தி��த�
ேம�ெகா�ள�பட� ேவ���.
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ப��� 6
ச�க கைல��
ச�க�ைத� கைல�த� எ��� த��மான�, 2/3 ெப��பா�ைம�ட�,
ெதாட��சியாக இர�� ெபா�� ��ட�கள�� த��மான��க�பட ேவ���. இ�த
இர�� ��ட�க�� �ைற�த� ���, ஆக���ய� ஆ� மாத�க����
நடா�த�பட ேவ���. அ�ப�யாக� ெபா�� ��ட� எதி��ப��றி�
கைல�பதாக� த��மான��க� ப�டா�  அ��த ெபா����ட� ��ட� படாமேல
ச�க� கைல�க� படலா�

ம�ைறய , ேநா�ேவ தமி�� ச�க�ைத� ேபாலேவ ஒேர ேநா�க�ைத� ெகா�ட
நி�வன�க�ட� இைண�த� கைல�த� ஆக� ெகா�ள�படா�

கைல��� ப�ச�தி�,  ெபா��சைபயா� த��மான��க�ப��  ச�க�தி�
ேநா�க�ைடய,  நல��� அைம�ப��� உைடைமக� வழ�க�பட� ேவ���
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