27.06.2021 அன்று 15.00 மணிக்கு இடம் பெற் ற பெொதுச்சபெ அமர்வில்
எடுத்துக்பகொள் ளெ்ெட்ட குறிெ் புகள் .
பெொதுச்சபெ அமர்வு இடம் பெற் றது : Østerbrogade 43,Vejle(ஒன்றிய மண்டெத்தில் ).
சபெயில் கீழ் வருவன மமற் பகொள் ளெட்டது.
1. தற் காலிக சபை நெறியாளர் நதரிவு
ஸ்ரீநந்தமலொஜன் தம் பிஐயொ தற் கொலிக சபெ பநறியொளரொக பதரிவு
பசய் யெ்ெட்டொர். பின்னர் பநறியொளர், இவ் வமர்வு வழிகொட்டு பநறிமுபறகளுக்கு
அபமய கூட்டெ்ெட்டபதன்ெபத உறுதி பசய் தொர்.
2. ஆவணை் ைடுத்துனர் நதரிவு.
பசயலொளர் சமூகமளிக்கொத கொரணத்தொல் கிறிஸ்டினொ பரனிசியஸ்
ஆவணெ்ெடுத்துனரொகத் பதரிவு பசய் யெ்ெட்டொர். 2019 ஆம் ஆண்டு
பெொதுக்கூட்டத்தில் எடுக்கெ்ெட்ட குறிெ்புகள் அடங் கிய ஆவணம் ஒன்றியத்தின்
தரவுகள் மகொபவயுடன் இபணக்கெ்ெட்டது
3. ெடை் ைாண்டின் நசயற் ைாடுகள் ைற் றிய நசயற் குழுவின் அறிக் பக
முன்பவத்தல் .
நடெ்ெொண்டில் ஒன்றியத்தொல் முன்பனடுக்கெ்ெட்ட பசயற் ெொடுகள் ெற் றி தபலவர்
விளக்கினொர்.2020ஆம் ஆண்டில் ஏற் றுக்பகொள் ளெ்ெட்ட ஒத்திபசவுக்கு அபமய
ஒன்றியமண்டெத்தில் நபடபெற் ற சீரபமெ்பு மவபலகளுக்கு உதவி புரிந்த
அபனவருக்கும் தபலவர் நன்றி பதரிவித்தொர்.
சபெயில் எழுெ்ெெ்ெட்ட மகள் விகளுக்கும் தகவல் களுக்கும் தபலவரொல் விளக்கம்
தரெ்ெட்டபத அடுத்து தபலவரது அறிக்பக சபெயினரொல்
ஏற் றுக்பகொள் ளெ்ெட்டது.
4.

வரவுநசலவு அறிக்பக முன்பவத்தலும் ஏற் றுக்நகாள் ளலும்

ஒன்றியெ் பெொருளொளர்,சுகவீனம் கொரணமொக அமர்வில் கலந்துபகொள் ளொதொல்
தணிக்பக பசய் யெ்ெட்ட 2020ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவுபசலவு அறிக்பக
தபலவரொல் முன்பவக்கெ்ெட்டது. அறிக்பகயின்ெடி 2020ஆம் ஆண்டு பமொத்த
வருவொய் 190.741,48 குமரொணர்களொகவும் நிதிக்பகயிருெ் பு 29.016,57
குமரொனர்கலொகவும் இருந்தது..
பூெ்ெந்தொட்டத்துக்கொன ெந்துகள் வொங் குவது ெற் றிய மகள் விகளுக்கும் ,பவல
நகரசபெயொல் வழங் கெ்ெடும் நிதிஉதவி குபறவபடந்தது ெற் றியும் எழுெ்ெெ்ெட்ட
மகள் விகளுக்கு தபலவர் விளக்கமளிக்பகயில் , 2019 ஆண்டில் பவல
நகரசபெயொல் வழங் கெ்ெட்ட நிதிஉதவி தவறுதலொக மமலதிகமொக
வழங் கெ்ெட்டுவிட்டதொல் , அம் மமலதிக பதொபகயிபன, இம் முபற நகரசபெ தமது
வரவில் பவத்துக்பகொண்டுவிட்டதொல் , நகரசபெயொல் வழங் கெ்ெடும் 2020ஆம்

ஆண்டுக்கொன நிதிஉதவி குபறவபடந்தபதன தபலவரொல்
விளக்கமளிக்கெ்ெட்டது.இதபன பதொடர்ந்து 2020 ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவுபசலவு
அறிக்பக சபெயொல் ஏற் றுக்பகொள் ளெ்ெட்டது.
5. வருடாெ் த, அங் கத்தவர் செ் தா கட்டணத்துக்கு ஒை் புதலளித்தல் .
வருடொந்த ,அங் கத்தவர் சந்தொக்கட்டணத்பத 2020 ஆம் ஆண்டில்
இருந்தபதெ்மெொன்மற பதொடர்வபதன முடிவு எட்டெ்ெட்டது.
6. அங் கத்தவரிடம் இருெ் து கிபடத்த முன்நமாழிவுகள் ைற் றிய ஆய் வு.
ஒன்றியத்திடம் இருந்து அங் கத்தவர்களுக்கு,அறிவிெ்புகள் , படனிஷ்,தமிழ் ஆகிய
இருபமொழிகளிலும் இருக்கமவண்டுபமன விடுக்கெ்ெட்ட மகொரிக்பக
ஏற் றுக்பகொள் ளெ்ெட்டது மற் றும் எதிர்கொலத்தில் எெ்ெடி , இபளமயொபர,
ஒன்றியத்தில் அங் கத்தவகளொக தக்கபவெ்ெத்து என்ெது ெற் றி மயொசபனகள்
முன்பவக்கெ்ெட்டது..
ஒன்றிய மண்டெபத,எவ் வொறு மவறு ஒன்றியங் கள் , அபமெ்புகள் கட்டணமின்றிெ்
ெயன்ெடுத்த முடியும் என்று வினவெ் ெட்டது.
எமது ஒன்றியம் அரசியல் சொர்ெற் றதொக இருக்கும் நிபலயில் ,மற் பறய
அபமெ்புகள் மண்டெ வசதிகள் பகொண்டிருக்கும் மெொது, எழுத்துபூர்வ மகொரிக்பக
விடுக்கெ்ெடுமொயின் ஒன்றிய பசயற் குழு மகொரிக்பகபய ெரிசீலித்து முடிபவடுக்க
முடியும் .
7. அடிை் ைபடவிதிகள் ககாபவ.
ஒன்றியத்திடமும் நகரசபெயிடமும் ஒன்றியத்தின் அடிெ்ெபடவிதிகள்
மகொபவயின் முழுபமயொன பிரதி இல் லொததொல் ,ஒன்றித்தின் மநொக்கத்பத
முழுபமபசய் யும் வபகயில் புதிய அடிெ்ெபடவிதிகள் மகொபவ பெொதுச்சபெயொல்
ஏற் றுக்பகொள் ளெ்ெட்டது.
8. புதிய நசயற் குழு நதரிவு.
வருடொந்த பெொதுச்சபெ அமர்வு வருடத்தின் முதல் மொதத்தில் இடம் பெறுவது
வழபம,இருெ்பினும் covid-19 தடுெ்பு பதொடர்பில் அரசின் அறிவுறுத்துதலுக்கு
அபமய பிற் மெொடெ்ெட்டது. குறித்த கொரணத்தொல் இெ்மெொது பதரிவு பசய் யெ்ெடும்
பசயற் குழுவின் கொலம் அடுத்த 1½ வருடங் களுக்கு பதொடரும் .
இருெ்பினும் 2022ஆம் ஆண்டு வருடொந்த பெொதுச்சபெ கூடும் ,ஆனொல் புதிய
பசயற் குழு பதரிவு இடம் பெறொது.

நசயற் குழுவில் மறுகதர்வு.
சூரியகுமொர் சுெ்ரமணியம்
சுமதி றஞ் சித்குமொர்
சந்திரகுமொரன் அெ்ெய் யொ
சுந்தரலிங் கம் நவரத்தினம்
நசயற் குழுவில் புதியவர்கள் .
பஜயகொந்தன் பசல் பலயொ
பலஸ்லி அந்மதொனிெ்பிள் பள
சொந்தினி ெொலசிங் கம்
9. கணக்காய் வாளர் நதரிவு.
புதிய கணக்கொய் வொளரொக மவலழகன் தம் பிரொசொ பதரிவொனொர்.
10. கவறு
அபவத்தபலவர்:ஸ்ரீநந்த மலொஜன் தம் பெயொ
ஆவணெ்ெடுத்துனர்: கிறிஸ்டினொ பரனிசியஸ்
எழுதியது: சூரியகுமொர் சுெ்ரமணியம்
மமொழி மெயரஂெஂபு: சிவரொஜொ சசொமசுநஂதரமஂ

