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ஒருங்கிடைப்பொளர் விண்ைப்பம்
வழிகொட்டுதல் : திரு. உ. சகொயம் இ.ஆ .ப
தன்னொர்வலரொக
இடைய - அடைப்பு / குறுந்தசய்தி / வொட்சப்  7695 800 800
அவர்கள்
Join as Volunteer by - Call / SMS / WhatsApp  7695 800 800
பதிவு எண் - 68/2016 - ை.எண். 37/4, 1-ம் தளம், எம்.ஐ.ஜி பிளாட், 12-அவென்யூ, அச ாக் நைர், வ ன்கை - 600083.
அடிப்படை தகவல்

தபயர் :
பொலினம் :
கல்வி :

பிறந்த பததி :

புகைப்படம்

வயது :

ததொழில் :
ததொைர்பு விவரங்கள்

தற்பபொடதய முகவரி
டகப்பபசி :
வொட்சப் :
மின்னஞ்சல் :
ொவட்ைம் :

அஞ்சல் எண் :

நிரந்தர முகவரி

தவளிநொடுவொழ் பதொைர்களுக்கு

அயல்நொட்டு நுடைவுச்சொன்று
கொலொவதியொகும் பததி:

ொவட்ைம் :

அஞ்சல் எண் :
உறுதித ொழி

க்கள் பொடதயின் பநொக்கம் ற்றும் இலட்சியங்கடள அறிந்து அதன் தசயல்பொடுகளில் அர்ப்பணிப்பபொடு ஈடுபட்டு
பநர்ட யொன தமிழ் சமூகத்டத கட்ைட க்க உறுதுடையொக இருப்பபன் .

டகதயொப்பம்

1.

நம் நாட்டு முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக இருக்கும் முதல் மூன்று காரணங்கடை வரிடைபடுத்துக.

2.

ஊழல் எதிர்ப்பில் உங்கள் நிலைப்பாடு மற்றும் பங்களிப்பு என்ன?

3.

ஈழத்தமிழர் பிரச்ைடேயில் உங்கைது நிடைப்பாடும், அதன் தீர்வுக்காே வழிமுடற எே நீ ங்கள் கருதுவது பற்றியும்
விவரிக்கவும்.

4.

அரசுப்பள்ைிகள் குறிப்பாக கிராம பள்ைிகைின் வைர்ச்ைிக்காே தங்கைது ஆனைாைடேகள் என்ே?

5.

விவைாயிகைின் இன்டறய நிடை பற்றி தாங்கள் அறிந்தது என்ே? இவர்கைின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்கைது
ஆனைாைடே என்ே?

6.

தாய்மமாழிக் கல்வியின் அவைியம் பற்றி தங்கைது கருத்து என்ே?

7.

மதுவிைக்கின் னதடவ பற்றிய தங்கைின் கருத்து என்ே?

8.

ைமூகத்தில் நிைவும் தீண்ைாடம ககாடுடம பற்றிய தங்கைது கருத்தும் அடத கடைவதற்காே ஆனைாைடேகடையும்
கூறுக.

9.

கபண்களுக்கு எதிராே ககாடுடமகளுக்கு முற்றுப்புள்ைிடவக்க தங்கைது ஆனைாைடே என்ே?

10. மாற்றுத்திறோைிகள், திருநங்டககள் வாழ்வு னமம்பை என்ே கைய்யைாம்?

11. காவிரி, முல்லைமபரியாறு, நதி நீர் பிரச்சிலனபற்றி தாங்கள் அறிந்தது என்ே? தீர்வாக எடத கருதுகிறீர்கள்?

12. இன்டறய அரைியல் கட்ைிகைில் நல்ை கட்ைிகள் எே நீங்கள் கருதுபடவகள் எடவ?

13. உைமகங்கும்உள்ளஅகதிகைின் நிடை பற்றி தாங்கள் அறிந்தது என்ே? அகதிகைின் பிரச்ைடேகைாக தாங்கள் கருதுவது
என்ே?

14. நம் நாட்டில் நீ ராதாரங்கள், கேிம வைங்கள் காடுகள் உள்ைிட்ை இயற்டக வைங்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறதா? இது பற்றி
உங்கள் கருத்து என்ே?

15. இன்டறக்கு சிட்டுக்குருவிகலளகாண்பதுஅரிதாகஉள்ளது ஏன்?

16. நநத்தாஜி, பகத்சிங், வாஞ்சிநாதன், வ.உ.ைி, காமராஜர் மற்றும் கபரியார் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

17. உைக வரைாற்றில் கமாழிக்காே எழுச்ைி னபாராட்ைம் பற்றி தாங்கள் அறிந்தது உண்ைா? ைிறு குறிப்பு எழுதுக.

18. உங்கலளக் கவர்ந்த உைக, இந்திய மற்றும் தமிழகத் தலைவர்கள் யார்.

19. நூல்கள் படிக்கும் பழக்கம் உண்டா? சமீ பத்தில்படித்த நூல் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

20. தமிழர்கள் தாழ்வுமேப்பான்டம ககாண்ைவர்கைாக கருதப்படுகிறார்கள். அவர்கள் தாழ்வு மேப்பான்டமயில் இருந்து
விடுபை தாங்கள் கூறுவது என்ே?

21. தமிழ் சமூகத்தின் உயர்ந்த பண்பு மற்றும் விரும்பத்தகாத பண்பு என்ன?

22. முதிநயார்கலள குறிப்பாக மபற்நறார்கலள புறக்கணிக்க கூடிய இன்டறய நிடை பற்றி நீ ங்கள் என்ே நிடேக்கிறீர்கள்?

23. நீ ங்கள் சமூக நசலவ கைய்ததுண்ைா? ைமூக னைடவ கைய்ய தூண்டிய காரணங்கள் என்ே?

24. இந்த நசலவயில் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களின் நிலை என்ன?

டகதயொப்பம்

