
ANNUAL
REPORT

முன்ெசன் தமிழ் சங்கம் e.V
München Tamil Sangam e.V.

ஆண்டு 
அறிக்ைக

2020



 
 

��ெச� தமி� ச�க� e.V. 
 

 
ஆ�� அறி�ைக  

2020 
 

தமிழா� இைணேவா�, தமிேழா� வா�ேவா�! 

  

 



 

இனிைம� தமி�ெமாழி எம� - எம� 

கி�ப� த��ப� வா��தந� அ��! 

கனிைய� பிழி�தி�ட சா� - எ�க� 

கதியி� உய��திட யா�ெப�ற ேப�! 

தனிைம� �ைவ��ள ெசா�ைல - எ�க� 

தமிழி�� ேவெற��� யா�க�டதி�ைல! 

நனி��� நனி��� காத� - தமி� 

நா��ன� யாவ���ேம தமி� மீதி� (இனிைம�) 
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தமி����ேம� தமி�நாெட��� இ�ளா� 

தமி��� தமி� ம�க ��� - இ�ப� 

தமி��� நா�� ெச�ேவா� ந�ல ெதா�� 

தமி� எ�� ேதா� த�� ஆ�! ந�ல 

தமி� ெவ�க ெவ�க எ�ேற தின� பா�! (இனிைம�) 

-பாேவ�த� பாரதிதாச� 
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ெபா� �� உ��பின�களி� ெச�தி  

 

விஜ� மராணி தாேமாதர� 
தைலவ� 
  

��ெச� வா� தமி� ந�ப�க����, தமி� பாரா��� ந�ல உ�ள�க���� எ�          
�த�க� வண�க�! 

தைலைம��வ� எ�ப� ஒ� தனி நபரி� ெசய�பா� அ�ல, அ� அைம�பி� �� ம���           
அத� உ��பின�களி� இல�ைக அ��பைடயாக� ெகா�ட�. இ�த சி�தைனைய       
அ��பைடயாக ெகா�� கட�த இ� ஆ��களாக நா�� என� ��வின�� தமி�         
ச�க�தி� தைலயாய கடைமயான, ெஜ�ம� ச�தாய�தி� தமிழ�கைள ஒ��கிைண�த�,       
தமிழ�க��கான கலா�சார அைடயாள�ைத உ�வா��த� ம��� தமி� ெமாழிைய ந�        
வ��கால ச�கதியினரியிட� ேச��த� ேபா�ற ந�ல சி�தைனகைள ��ென��� அதைன        
ெசய�ப��தி இ��கிேறா� என ந��கிேற�. 

இ�த �ய�சியி� எ�த எதி�பா���� இ�லாம�, மி��த உ�சாக��ட�, ேநர� கால�         
பா��காம��, க�னமாக உைழ�த ச�க�தி� ெபா����, ெசய���, ெகௗரவ       
உ��பின�க�, த�னா�வல�க�, ச�க உ��பின�க� ஆகிய அைனவ���� மி�க ந�றி.        
இவ�க�ட� இைண�� பணியா��வதி� மி�க மகி��சி. 

ம��� உ��பின�களான நீ�க� அளி�த அ�த ஆதர� தா� தமி� ச�க�தி� அ��ைண           
விழா�க� ம��� நிக��களி� ெவ�றி�� �ல காரண�. இ�த ேநர�தி� ஆதரவாள�க�,         
இ�திய �தரக�, அர� அதிகாரிக� ��ெச� ம��� தமி�நா�, ஆகிய அைனவரி�         
ஆதர���� என� மனமா��த ந�றிைய� ெதரிவி��� ெகா�கிேற�.  

2018 ~ 2020 ஆ� ஆ���கான ��ெச� தமி� ச�க�தி� தைலவராக பணியா��வதி�          
ெப�ைம�ப�கிேற�. 
தமிழா� இைணேவா�, தமிேழா� வா�ேவா� !! 
 
மனமா��த ந�றி. 
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ெச�வ�மா� ெபரியசாமி 
�ைண தைலவ�  

அ�� ந�ப�க��� வண�க�! 
��ெச� தமி� ச�க� �ைறயாக பதி� ெச�� இர�� ஆ��க� கட�த          

நிைலயி�, ந� அைனவ�� இைண�� நட�திய பல நிக��களா��, அ��� வ��         
தைலவ�க��� ஒ� சிற�த இட�ைத வி�� ெச�வதா�� மி��த மன நிைறேவா�         
ந�றிைய�� வண�க�ைத�� ெதரிவி�கிேற�. 
இர�� வ�ட�க� தானா என எ��� அளவி�� ந� ெசய�பா�க� அைம���ள�         
எ�றா� அ� மிைகய�ல! �றி�பாக, நா� நட�திய விழா�களி� த�ைம, நம� தமி� க�வி�           
கழக�தி� சிற�பான ெசய�பா�, தமி� ம�ற�தி� உ�சாகமான பைட��க�, ந�        
ம�க��கான ெகாேரானா உதவி நிதி திர��த� என எ�ண�ற த�ண�களா� ��ெச�         
மாநகரி� தமி� ம�க��கான ஒ� அைடயாளமாக நம� ச�க� எ��� நி�கிற�. 
எ�தவித எதி�பா���� இ�றி, �ைறயான, ��ைமயான ம�க� ேசைவ ெச�த நம�         
ச�க�தி� நி�வன ெசய���ேவா� என� ப�களி�ைப�� ேச��தைம�� மி��த       
மகி�சியைடகிேற�. ஒ� அைம�ைப எ�வா� �ைறயாக நட�த ேவ��� எ�ற ப��பிைனைய         
இ�த சிறிய �� ஒ�ெவா� நா�� என�� ���தி��ள�. 
தமிழக �த�வரிலி���, இ�திய �தரக� வைர நா� ச�தி�த, உைரயா�யதி� பலனாக, பல          
�திய தி��ப�கைள ��ெச� தமி� ச�க�தி�� த�த� ம��ம�லா� எ�ண�ற        
ப��பிைனகைள என��� த���ள�. அ�வ�ேபா� இைத ந� ம�க���� பகி�வதி�        
ெப�மகி�சி அைடகிேற�. 
ந� ச�க�தி� அைண�� �ய�சிகளி�� உ�சாகப��தி��, உதவி��, எ�ேபா�� ந�        
ச�க�தி�காக ��நி��� எ�ண�ற த�னா�வல�க��� இ�த�ண�தி� மி�க ந�றி. 
தமி��காக ெச�த ேசைவ�காக��, கட� கட�� வா�� ந� ம�க��காக ஒ� அைம�ைப          
ஏ�ப��தியதி� ஒ� சிறிய ப�கி��காக��, இைத எ��ைடய வா�நா� சாதைனயாகேவ        
பா��கிேற�.  
 
மி�க ந�றி,  
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நி�ம� ராம� 
ெபா� ெசயலாள� 

அ���ள  ��ெச� தமி� ெசா�த�க���, 

வண�க�!  

உலக� ��வ�� ஒ�த ேநா�க� ெகா�ட பல� ஒ�றிைண�� ���களா� ெசய�ப�வ�         
எ�ப� ெவ�றி�� வழிவ���� பாைத என உைர�தா� ஒ�ேபா�� மிைகயாகா�. அ�வா�         
ஒ� �� 2017 ஆ� ஆ�� ேச��� �ய�சி�தத� பலேன ��ெச� தமி� ச�க�. இ�த            
��வி� ேநா�க� ��ெச� ம��� அத� �����ற�தி� வா�� தமிழ�கைள ஒ�         
���பமாக இைண��� ஒ� அைம�பாக ெசய�ப�வ�, நம� பார�பரிய� ம���        
கலா�சார�ைத ேபா��வ�, தமி� ெமாழி இல�கண இல�கிய�கைள ந��ட�� ந� அ��த         
ச�ததியின�ட�� ெதாட��� ெகா�� ேச��ப� என அைம�தி��த�. இதைன ெதாட���        
சிலர� �ய�சியா� ��ெச� தமி� ச�க� நி�வ�ப�ட�. இ�த �ய�சிைய ேம��         
சிற�பி��� வைகயி� ��ெச� தமிழ�க� ெதாட��� ச�க�தி� ெசய�பா�களி� மி��த        
ஆ�வ��ட� கல�� ெகா��வ���ளன�.  

கட�த 2 ஆ��களாக ச�க�தி� ெபா� ெசயலாள� எ�� �ைறயி� பலைர�         
ெதரி��ெகா�வத��� அவ�க�ட� ந�� பாரா��� வா��� ந�கிய� என�� ேம��        
மகி��சியளி�கிற�. இ�வாறான தமி� ச�க�தி� உ�சாக� தா� எ�ைன�� எ��ட�        
பணியா�றிய அைண�� ச�க ெபா���� ம��� ெசய��� உ��பின�க���� உ��தலா�        
அைம�த�. இ�த த�ண�தி� எ�ைன ெபா� ெசயலாளராக ேத��� எ��த ச�க         
நி�வன�க��� என� ந�றிகைள உரி�தா��கிேற�. 

��ெச� தமி� ச�க�ைத ஒ� ���பமா� ஒ�� ேச��த�தி� �ல��, தமி�          
க�வி�கழக�தி� வாயிலாக தமி� க�பி�த� �ல��, தமி� ஆ�வல�க��கான தமி�        
ம�ற�தி� �ல�� நா� அைனவ�� நம� ேநா�க�தி��கான ெசய�பா�களி�       
சிறிதளேவ�� ெவ�றி ெப���ேளா� என நா� ந��கிேற�. அ�த ெவ�றிைய ச�க�தி�         
ெசய�பா�க��� உ��ைணயா� இ��த ஒ�ெவா�வ���� காணி�ைகயா� சம�பி�பதி�      
நா� ம�ட�ற மகி��சி�� ெப�மித�� ெகா�கிேற�.  

இ�வாறான �ய�சிகைள த�ேபா� நில�� �ழலி� நா� ெதாட��� த�க ைவ��         
ெகா�வ�� உ�சாக��ட� ெசய�ப�வ�� மிக�� ��கிய�. ஆைகயா� ��ெச� தமி�        
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ச�க�ைத தமி� ச�க�தி� ெசய�பா�களி� ெதாட��� உ�சாக��ட�� �ைன��ட��       
ெசய�பட ��வ�மா� அ��ட� ேக���ெகா�கிேற�. 

  

ந�றி�ட�, 
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ெகௗச�யா நாககா�தி� 
இைண ெசயலாள� 

��ச� தமி� ச�க�தி� �த� ம��� உ�வா�க ெசய���வி� இட� ெப�� ெசய�ப�ட�          
ெப�� ெப�ைம��� மகி��சி��� உரிய விஷய�. இனி வ�� கால�தி� ��ெச� தமி�          
ச�க� ��ென���� அைண�� பணிக���� �ைண நி�� உதவ எ��� நா�         
ஆ��த�. 

அய� நா��� வா�� ந�ைம ேபா�ற தமிழ�கைள இைண��� இ�ேபா�ற தமி��ச�க�க�         
பல நா�களி� உ�ளன. தமி� ெமாழி�காக�� தமி� மீ� ப���ள அைண��         
ம�க��காக��, அ�தைகய ச�க�க� பல �ய�சிகைள�� ேசைவகைள�� ெச��       
வ�கி�றன. நா�� நம�� ெபா���� �ய�சிகைள ெதாட��� ெச�யேவ���. ��ெச�        
தமி� ச�க� ெம�ேம�� வள��� சிற�பாக ெசய�பட ஆசிக� பல. 

வானேம எ�ைல. உயர பற. 
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ெபா���� உ��பின�க� 

Members of the Governing Board 

  
தி�. விஜ� மராணி தாேமாதர�,  தைலவ� 
Mr. Vijay Marani Damodaran, President 

தி�. ெச�வ�மா� ெபரியசாமி,  �ைண தைலவ� 
Mr. Selvakumar Periasamy, Vice-President 

தி�. நி�ம� ராம� க�ைணய�,  ெபா� ெசயலாள� 
Mr. Nirmal Raman Kannaiyan, General Secretary 

தி�மதி. ெகௗச�யா நாககா�தி�,  �ைண ெசயலாள� 
Mrs. Kousalya Nagakarthick, Joint Secretary 

தி�. தில� �ரா�,  கலா�சார ெசயலாள� 
Mr. Thilak Sriram, Cultural Secretary 

 தி�. ���� ந�த�மா�,  ெபா�ளாள� 
Mr. Mukundh Nandhakumar, Treasurer 

 தி�. ஹரி� ரவி��மா�,  �ைண ெபா�ளாள� 
Mr. Harish Ravikumar, Joint Treasurer 

தி�மதி. ப�மாவதி பால��ரமணிய��தர�,  ம�க� ெதாட�� 
Mrs. Padmavathy Balasubramaniasundaram, Public Relations 
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ெசய��� உ��பின�க� 

Members of the Executive Committee 
தி�. அ�� �மா� சி�னமணி,  தமி� க�வி� கழக�  
Mr. Arun Kumar Chinnamani, München Tamil Academy 

தி� பால� பிரி�ேடா,  ம�க� ெதாட�� 
Mr. Balan Britto, Public Relations 

தி�மதி பாகியா �ைரசாமி,  நிக��க� 
Mrs. Bhagya Duraiswamy, Events 

தி�மதி ப�யா கி��ண�,  உ��பின� ேச��ைக 
Mrs. Bhavya Krishnan, Membership 

தி� ேதவநாத�,  நிதி 
Mr. Devanathan, Finance 

தி� ஹரி� �மா� SR,  நிக��க� 
Mr. Harish Kumar SR, Events 

தி�மதி பவி�ரா �ணசீல�,  நிக��க� 
Mrs. Pavithra Gunaseelan, Events 

தி�மதி. ஷீபா ேதவசகாய�,  நிக��க� 
Mrs. Sheeba Devasagayam, Events 

தி�. வி�ேன� கா�திைகசாமி,  ம�க� ெதாட�� 
Mr. Vignesh Karthikaisamy, Public Relations 

தி� விஜ� பிரவி� மகாராஜ�,  ம�க� ெதாட�� 
Mr. Vijay Pravin Maharajan, Public Relations 
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 ��ெச� தமி� ச�க� - ���ைர 
கட� கட�� வா�� ��ெச� தமி� ம�க� த�க� ப�பா�ைட�� ெமாழிைய��         

பா�கா�� பி� வ�� தைல�ைறக���� ெகா�� ேச��க வசதியாக, ��ெச�        
மாநகர�தி� தமி�� ச�க� 2018 ஆ� ஆ�� "��ச� தமி� ச�க� e.V" எ�ற ெபயரி�            
�வ�க�ப�� சிற�பாக நட�த�ப�� வ�கிற�. ��ெச� தமி� ச�க�, ெஜ�ம� நா���         
பதி� ெப�ற ஒ� லாப ேநா�கம�ற தமி� அைம��. ந� ெமாழி, கைல, கலா�சார�, ப�பா�            
ஆகியவ�ைற ெஜ�ம� வா� ம�க���� ந� தமி� ம�க���� அவ�த� ச�ததிய����         
ெகா�� ேச��க ேவ��� எ�ற உயரிய ேநா�க��ட� பயணி�� ெகா����கிற�.        
ேம�� ெஜ�மனியி� ம�ற நகர�களி� உ�ள தமிழா�வல�க��� �ைறயாக தமி� ச�க�         
அைம�த�, தமி� க�வி� கழக� நி��த� ேபா�ற உதவிகைள�� ெச�� ந� ம�கைள          
இைண��� ஒ� பாலமாக இய�கி ெகா�� இ��கிற�. 

�றி�ேகா� 
Mission Statement 

��ெச� தமி� ச�க�தி� �றி�ேகா� தமிழ� பார�பரிய       
அைடயாள�களான கைலக�, ெமாழி, ம��� கலா�சார�ைத ேபா�றி      
வள��த�. 
Our mission is to promote and sustain the rich Tamil cultural heritage – art,              
culture and language 

ேநா�க� 
Vision 

● ��ெச� மாநகரி� ஒ� இண�கமான தமி� ச�க�ைத       
உ�வா��த�. 
To create and promote an effective community of Tamils in München. 
 

● தமிழ�க���� ெஜ�மானிய�க���� இைடேய கலா�சார பரிமா�ற�     
ம��� ஒ��கிைண�� ஏ�ப���த� 
To facilitate integration & cultural exchange of Tamils and Germans          
through arts. 

��ெச� தமி� ச�க� தன� ேநா�க�கைள நிைறேவ��வத�� ப�ேவ�        
ெசய�பா�கைள ெச��வ�கிற�. அவ��� தமி� மர� விழா�க� எ��� ெகா�டா�வ�,        
தமி� க�வி� கழக� �ல� தமி� க�பி�த�, தமி� ம�ற� �ல� தமி� ஆ�வல�க��� ஒ�            
அைம�� ஏ�ப��தி த�த� என ப�ேவ� காரிய�கைள ெதாட��� ெசய�ப��தி வ�கிற�.         
தமி� ச�க�தி� உ��பினராக ேச��� பல�� இ�த ெசய�பா�களி� ப��ெகா��        
வ�கி�றன�.  
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ெசய���  
ேவகமாக வள��� வ�� ச�க�தி� ெசய�பா�கைள ெதாட��� திற�பட       

ெசய�ப��த ச�க விதிக� 6.1 அ��பைடயி� ெபா��� ��ட�தி� ெசய��� அைம�க         
��� ெச�ய�ப�ட�. அத� அ��பைடயி� ெசய��� உ��பின�களாக ெசய�பட 12.03.2019        
அ�� வி�ண�ப� ேகார�ப�� ெசய��� அைம�க�ப�ட�. 09.05.2019 அ�� ெசய���        
உ��பின�க� ேத�ெத��க�ப�� அறிவி�� ெவளியிட�ப�ட�. 11.05.2019 அ�� �த�       
ெசய��� ��ட� நைடெப�ற�.  

உ��பின� பிரி�க� 
தமி� ச�க�தி� த�ேபா� ��� பிரி�களி� உ��பின�களாக ேசர வா��� உ�ள�.         
உ��பினராக ேசர வ�டா�திர ச�தா வ�லி�க�ப�கிற�.  

● மாணவ�/ இைளஞ� உ��பின� பிரி�  
● ���ப உ��பின� பிரி�  
● தனிநப� உ��பின� பிரி�  

43 ���ப உ��பின� பிரிவி��, 5 தனி நப� உ��பின� பிரிவி��, 3 மாணவ�/இைளஞ�           
பிரிவி�� உ��பின�களாக உ�ளன�. தமி� க�வி�கழக�தி� த�னா�வல�களாக ��வ��       
சிற�பாக பணியா�றிய ஆசிரிய� ம��� நி�வாகிகைள ெகௗரவவி��� வைகயி� ெகௗரவ        
உ��பினராக ச�க�தி� இைண�க�ப���ளன�.  

��ெச� தமி� ச�க�தி� வைல�தள� 
��ெச� தமி� ச�க�தி� ேநா�க� ம��� ச�க�தி� நிக��சிக� ப�றிய விவர�கைள          

உ��பின�களிட� ெகா�� ேச��க��, ம�ற அைம��க�ட� ெதாட�� ெகா�ள��       
ச�க�தி� நி�வாக �� இைணயதள�தி� அவசிய� க�தி அத�கான ஏ�பா�களி� ஈ� பட          
ெதாட�கிய�. ��ெச� தமி� ச�க�தி� இைணயதள� எ�கிற      
https://www.muenchentamilsangam.org இைனய �கவரியி� இய�கி வ�கிற�. 

ேதா்தல் 
��ெச� தமி� ச�க�தி� த�ேபாைதய ெபா� �� உ��பின�களி� பதவி கால� (2018 -            

2020 ) ��வைடய உ�ள நிைலயி�, ச�க விதி 19 அ��பைடயி� ேத�த� �ைறயி� ச�க            
உ��பின�க� அ��த ெபா� �� உ��பின�களாக ேத��ெத��க�படேவ���. இத�காக       
த�ேபாைதய ெபா��� நா�வ� ேத�த� ��ைவ நியமி���ள�. அவ�க� ேத�த��கான        
ஆய�த பணிகைள��, ேத�த� விதிகைள�� நி�ணய� ெச��, அத� ப� ேத�தைல         
நட��வ�. ேத�த� ப�றிய விவர�க� அறிய     
https://muenchentamilsangam.org/elections2020/  
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 ��ெச� தமி� க�வி� கழக� 
“யாமறி�த ெமாழிகளிேல தமி�ெமாழிேபா� 
இனிதாவ ெத��� காேணா�”  

எ�ற பாரதி பா�ய தமி� ெமாழியி� ெப�ைமைய�� சிற�ைப��       
வள���� ெபா��� ��ெச� தமி� க�வி�கழக� எ�ற �ைண       
அைம�� நி�வ�ப���ள�. உலகி� பழைமயான ெமாழிகளி� இ���      
ெதாட��சி நிைலயி� உ�ள ெமாழி தமி� ெமாழி. ெமாழியி� சிற��        

பழைமயி� ம��� அ�லா� இ�றள�� ேப�� வழ�கி� இ��� வ�வ�� ஆ��. இ�வா�          
ெதாட��� தமி� ெமாழியி� பைட��க� உ�வாவ��, ேவ�� ெமாழி ��தக�க�        
தமிழா�க�ப�வ�� தமிழி� ெதாட��சி நிைல�� ��கியமான காரணிக�.  

ஆயி�� உலகமயமா�க�ப�ட �ழலி� ம�க� ��� இ�லாத அள� இட� ெபய��� வா��          
நிைல உ�வாகி உ�ள�. தமிழ�க� பல நா�களி� வசி�� வ�கி�றா�. அவ�க�ைடய         
ச�ததியின� �ல� ெபய��� வா�� தமிழ�களி� �ய�சியா� தா� ெமாழியான தமிைழ         
��தலாக �ைறேய க��� வ�கி�றன�.  

2019 ஆ��� தமி� ச�க�தி� மிக ெபரிய சாதைனயாக க��வ� தமி� கழக�          
அைம�த�. 28.04.2019 அ�� நட�த சி�திைர தி�விழாவி� தமி� கழக� ��ெச�         
தமி� ச�க�தினரா� ெதாட�கி ைவ�க�ப�ட�. அேத வ�ட� ஆக�� மாத� இ�பதி���         
ேம�ப�ட �ழ�ைதக�ட� ேசாதைன அ��பைடயி� ��ெச� தமி� கழக�தி� தமி�� க�க         
ஆர�பி�� த�ேபா� 35 மாணவ�க��� ேம� தமி� கழக�தி� தமி� பயி�� வ�கி�றன�. 

தமிழக அரசி� தமி� வள��சி �ைறயி� �ைண�ட��, தமி� இைனய        
க�வி�கழக��டனான �ரி��ண�� �ல�� இ�த �ய�சி ெச�வேன நட�� வ�கிற�. இ�த         
�ய�சி�� ேம�� வ� ேச���� வைகயி� தமி� வ���க��� ��ெச� மாநகர         
விைளயா�� ம��� க�வி��ைற, ப�ளி வளாக� வழ�கி தமி� கழக�தி�        
ெசய�பா�க��� உ��ைணயாக இ��� வ�கிற�.  

ெமாழி ேத���பாடமாக ம��� அ�லாம� வ��பைற �ழலி� உயிேரா�ட��ட� மகி�����        
ெசய��ைறக� �ல� வா�விய� ச�ம�த�ப�ட ��கைள�� ேச��� க�பி��� ேபா� ெமாழி         
க�பி��� �ைற ேம�ப�கிற�. மாணவர�ளி� ெமாழி ப�� ப�மட�� ெப��கிற�. இ�த         
ேகா�பா��� கீ�  ��ெச� தமி� ச�க� தமி� பயி��வி�கிற�. 

ெகாேரானா ஊரட��� கால�தி�� காெணாளி இைணய வழி தமி� வ���க� ம���         
நிக��க� நட�த�ப��வ�கிற�.  

 

 

 ��ெச� தமி� க�வி� கழக த�னா�வல�க� �� 
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தி�மதி. சி�ரா பாலாஜி,  பாட�தி�ட ஒ��கிைண�பாள� 
Mrs. Chithra Balaji, Syllabus Incharge 

தி�மதி. தீபிகா க�ண� , ஆசிரிைய 
Mrs. Deepika Karnan, Teacher 

தி�மதி. ேஹமலதா ��ைதயா,  ஆசிரிைய 
Mrs. Hemalatha Muthiah, Teacher 

தி�மதி. லா�ய�ரியா,  ஆசிரிைய 
Mrs. Lasya Priya, Teacher 

தி�. ��கான�த� நடராஜ�,  ஆசிரிய� 
Mr. Muruganandham Natarajan, Teacher 

தி�மதி. பிரியத�ஷினி ேகாபாலகி��ண�,  ஆசிரிைய 
Mrs. Priyadarshini Gopalakrishnan, Teacher 

தி�மதி. ��யா மதிவாண�,  ஆசிரிைய 
Mrs. Surya Mathivanan, Teacher 

தி�. விஜய�மா� ெவ�ளிய�கிரி,  ஆசிரிய� 
Mr. Vijayakumar Velliyangiri, Teacher 

தி�. அ�ேக�வர� த�க�வாமி,  நி�வாகி 
Mr. Angeswaran Thangaswamy, Administrator 

தி�. அ���மா� சி�னமணி,  நி�வாகி 
Mr. Arun Chinnamani, Administrator 

தி�. ந�பிய�ப�,  நி�வாகி 
Mr. Nambiappan, Administrator 

தி�. நி�ம� ராம� க�ைணய�,  நி�வாகி 
Mr. Nirmal Raman Kannaiyan, Administrator 

தி�. ெச�வ�மா� ெபரியசாமி,  நி�வாகி 
Mr. Selvakumar Periasamy, Administrator 

தி�மதி. தமி�ெச�வி கலியெப�மா�,  நி�வாகி 
Mrs. Tamizhselvi Kaliaperumal, Administrator 

தி�. தில� �ரா�,  நி�வாகி 
Mr. Thilak Sriram, Administrator 
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தமி� க�வி� கழக �ழ�ைதக�ட� ஆசிரிய�க�� நி�வாகிக��.   
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 ��ெச� தமி� ம�ற� 
தா�நா�ைட வி�� �ல� ெபய��� வா�� ம�க��� த�க�       
அைடயாள�கைள த�க ைவ�� ெகா�வ� க�னமான ஒ�      
காரியமாகிற�. அைடயாள�க�� மிக�� மக��வ� ெப�ற�     
தா�ெமாழி. அ�வைகயி� ந� ெமாழி கா�க�படேவ��� எனி�      
அத� �ழ�க�ைத மி�தியா��வ� இ�றியைமயாத ஒ��.     
இ�ைறய பைட��க� நாைளய சரி�திர� எனி� ந� பார�பரிய�ைத       

பிரதிபலி��� க�ணா�யாக ந� பதி�க� அைமய ேவ���. சிற�த பல பைட��கைள         
உ�வா��வ��, ெச�ைம வா��த ந� பழ�தமி� இல�கிய�கைள ப�றிய உைரயாட�க��,        
விவாத�க��, க��ைரக�� இத�� மிக ஏ�வாக இ����. க�பைன��       
இள�ேகாவ�கைள�� இைளய தைல�ைற�� ெகா�� ேச���� ெபா��� நம��       
இ��கிற�. 

ெசய�பா�க� 
1. ��தக ம�ற� 
2. ேப�சாள�க� ம�ற� 
3. வார� ஒ� தைல�� 
4. வைல�பதி� 

தமி� ம�ற ச�தி�� 
ஆர�ப க�ட�தி� மாத� ஒ� �ைற உ��பின�க� ச�தி�� நைடெப�� வ�கிற� . இ�த           
ச�தி�பி� ேம� �றி�பி���ள ெசய�பா�க� விவாதி�க�ப��. இ�வைர இர��       
ச�தி��க� நைடெப���ள�. 

தமி� ம�ற நி�வாகிக�  

தி�மதி. கைலவாணி �தர� 
Mrs. Kalaivani Sridharan 

தி�. ந�த�மா� தி�ஞான� 
Mr. Nandakumar Thirugnanam 

தி�மதி. பிரதிபா ச�ப��மா� 
Mrs. Prathiba Sampathkumar 

தி�மதி. ர�தின�பிரியா நாகலி�க� 
Mrs. Rathinapriya Nagalingam 
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ச�க விழா�க� 
�ல� ெபய��� வா�� ��ெச� தமி� ச�க� த�க� ப�பா�ைட�� ெமாழிைய��         

பா�கா�� பி� வ�� தைல�ைறக���� ெகா�� ேச���� விதமாக ப�ேவ�        
விழா�கைள ெகா�டா�வ�கிற�. இ�த விழா�களி� பார�பரிய நடன�, திைர இைச��        
நடன�, தமி� ப��ம�ற�, நாடக�, �ழ�ைதகளி� திறைமகைள ெவளி�ெகாண�த� என        
ப�ேவ� நிக��சிக� நட�த�ப��.  

ெபா�கேலா ெபா�க� (2018) 
2018 ஆ� ஆ�� ஜனவரி மாத� ைத� ெபா�க� தி�விழா �மா� 150 ேப� கல��            

ெகா�� மிக சிற�பாக ெகா�டாட�ப�ட�. ச�க� ெதாட��வத�� ஒ� ப��க�லாக        
இ��த� இ�த ைத ெபா�க� விழா.  

தி�. தில� �ரா� ம��� தி�மதி. ப�மா கேணச� ப�ேக�பாள�கைள வரேவ�� ேபசினா�.          
விழாவி� சிற�� வி��தினராக ேமத� �க�� ராஜாரா�, இ�திய �தரக ெபா� ெசயலாள�          
கல��ெகா�� விழாவிைன �வ�கி ைவ�தா�. ��ெச� மாநகரி� தமி� ச�க� ஆர�பி�க         
விழா நி�வாக �� எ���வ�� �ய�சிகைள ெவ�வாக பாரா��ய�� ம��� இ�றி         
ெதாட��� இ�திய �தரக�தி� ஆதரைவ�� ந�கினா�. கைல நிக��சிக��� இைடயி�        
தி�. ெச�வ�மா� ெபரியசாமி, தமி� ச�க�தினரிட� தமி� ச�க�தி� அவசிய�ைத��        
அத�காக ேம�ெகா�ள�ப�� �ய�சிகைள�� ப�றி  விவரி�தா�. 

ைத தி�நா� ெகா�டா�ட� அைனவ�� ப�ேக��� வ�ண� ெபா�க� பாைனயி�        
ெபா�க� ைவ�� ெபா�கி வ�� ேவைலயி� ெகாலைவயி�� ைத ெபா�க� விழா விம�ைசயாக          
ெகா�டாட�ப�ட�. அ�ைறய தின� பரத�, திைர இைச, �ழ�ைதக� தமி� கவிைதகைள         
ஒ��வி�த�, இைச நிக��சி என ப�ேவ� திறைமக� அர�ேக�ற ப�ட�. 
 
நா�: 20.01.2018 | இட�: Suhaag Indisches Restaurant & Event Location,         
St.-Martin-Straße 58-68, 81541, Munich, Germany 
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பட�: ெபா�க� விழா 2018 பட�ெதா���  
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 இ�திய கலா�சார ��ம விழா (2018) 
தமி� ச�க� ம��� இ�திய �தரக� ��ெச� நட�திய ஐ.சி.எ� எ�ற ெப�� விழாவி�           
ப�ேக�� தமி� நா��� பார�ப�ய நடன�களான பரத�, த�பா�ட� ம��� ��மிைய ��ெச�          
வா� ம�க��� அழகாக ெதா��� வழ�கின�. இைச ��வி� கல��ெகா�ட ந� தமி�          
ம�க� தமி� பாட�கைள பா� அைனவைர�� மகி�வி�தன�. ஐ.சி.எ� விழா        
ெஜ�மானிய�க��� இ�திய கலா�சார�தி� ப��க�த�ைமைய பைற சா��� ஒ�       
விழாவாக அைம�� இ��த�. இ�த விழாவி�காக ம�ற இ�திய அைம��க�ட�� இ�திய         
�தரக��ட�� இைண�� ப�கா�றியதி� தமி� ச�க� ெப�ைமயைடகிற�. 

 

பட�: இ�தியா கலா�சார தின விழாவி� தமி� ச�க�தி� ப�� 
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விைளயா�� தின� (2018) 
அதிகார���வமாக ச�க� பதி� ெச�தபி� நட�திய �த� நிக��சி "விைளயா��        

தின� 2018". தமி� பார�பரிய விைளயா��களான பரமபத�, ெநா��, கப�, ப�பர�,         
ேகா-ேகா ேபா�ற விைளயா��களி� �ழ�ைதக� ம��� ெபரிேயா�க� கல��ெகா��       
பரி�கைள த��� ெச�றன�. கிரி�ெக�, ெலம�-��� ப�தய�, சா�� ப�தய�,        
ஓ�ட�ப�தய�, எறிப��, ைக�ப�� எ�� அைன�� விைளயா��க�� நட�த�ப�டன.       
ப�தய�க� �ழ�ைதக��� வய� வாரியாக பிரி�� நட�த�ப�ட�. இ�த விழாவி�        
தமிழ�க� ம��� அ�லாம� ம�ற மாநில�ைத ேச��த இ�திய�க��, ஐேரா�பிய�க��        
கல��ெகா�ட� ஒ��கிைண�பாள�க��� மி�க மகி��சி அளி�த�.  

அைனவ�� த�க� ���ப� ம��� ந�ப�க�ட� வ�� விைளயா�� விழாவி�        
கல�� ெகா�� மகி��தன�. ப�தய�களி� கல�� ெகா�டவ�க�, பா�ைவயாள�கைள��       
மகி�வி�தன�. தமி� ச�க�தி� இ�த விைளயா�� தின� �ய�சி தமி� ச�க�தா� மிக��          
வரேவ�க�ப�ட�. இ�த விழாவி�� கிைட�த பி���ட�தி� அ��பைடயி� இதைன       
வ�டா�திர நிக�வாக நட�த ��� ெச�ய�ப�ட�. 

 

நா�:  30.06.2018 | இட�:  Sportanlage, Sachsenstrasse 2, 81543, München 
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பட�:  விைளயா�� விழா 2018 ெதா��� 
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கைல� ச�கம� (2018) 
 

ெபய��� ஏ�றா� ேபா�, இ�த விழா தமி� பார�பரிய கைலகளி� ச�கமமா� அைம��          
இ��த�. �மா� 250 ேப� வ�ைக தர மிக�� ேகாலாகலமா� ெகா�டாட�ப�ட ஒ� விழா           
கைல ச�கம�.  

வரேவ��ைரைய ச�க�தி� ெபா� ெசயலாள� தி�. நி�ம� ராம� வழ�கினா�, அதைன         
ெதாட��� தைலவ� தி�. விஜ� மராணி, ச�க� பதிய ெப�றத� விவர�, ேநா�க� ப�றி விழா            
ப�ேக�பாள�க��� விவரி�தா�. விழாவி� சிற�� வி��தினராக ேமத� �க�� ராஜாரா�,        
இ�திய �தரக ெபா� ெசயலாள� கல�� ெகா�� �ைறேய பதிய ப�ட ��ெச� தமி�           
ச�க�ைத ���விள�� ஏ�றி ெதாட�கி ைவ�� உைரயா�றினா� . இ�த விழாவி�         
�தரக�தி� பணியா��� ம�ற அதிகாரிக��, ��ெச� நகரி� இய�கிவ�� ம�ற இ�திய         
ச�க அைம��களி� நி�வாகிக�� கல��ெகா�� சிற�பி�தன�. அ�ைறய தின�       
��ெச� தமி� ச�க�தி� சி�ன� ெவளியிட�ப�ட�. இதைன ெதாட��� கைல        
நிக��சிக� அர�ேக�ற�ப�டன. �ழ�ைதக�� ெபரியவ�க�� இைச, நா��ய� எ��       
ப�ேவ� திறைமகைள ெவளி�ப��தின�. தி�மதி. ெகௗச�யா நாககா�தி� ந�றி�ைர வழ�க        
விழா இனிேத நிைற�ெப�ற�.  

நிக��சிகைள ரசி��, அ�ைமயான உண� அ��தி ப�டா�� ெவ��� மகி��த அைனவ��,         
��ெச� தமி� ச�க� ஒ� ெப�� ���பமா� உறவா�யதாக பி���ட� ெதரிவி�தன�.  

நா�:  10.11.2018 | இட�:  Kleines Theater Haar, Casinostrasse 6, 85540 Haar. 
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பட�:  கைலச�கம� 2018 நிக��சிகளி� ெதா���   
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கா�தி-150 
இ�திய �தரக��ட� இைண�� ��ெச� தமி� ச�க�, கா�தி 150 வ�ட�க�         

எ�� தைல�பி� �ழ�ைதக��கான ஓவிய ேபா�� ஒ�ைற நட�திய�. இ�த ேபா��யி�         
�மா� 30 சி�வ� சி�மிய�க� ப��ெப�றன�. இ�த விழாவி� ப��ெகா�� ெவ�றி ெப�ற          
சி�வ�க��� சி�திைர தி�விழா ெகா�டா�ட�தி� பரி�க� வழ�க ப�ட�. அைண��        
சி�வ� சி�மிய�களி� ஓவிய�க�� சி�திைர தி�விழா தின�த�� கா�சி ப��த�ப�ட�.  

இ�த கா�தி-150 நிக��சிைய� ப�றிய ஒ� க��ைர ம�ைர "கா�திய சி�தைன         
க��ரி (��� ஆ� கா�திய� தா�/ School of Gandhian Thought)" எ�கிற அைம�பி�           
உதவியா� அ�விட�� ப�திரிைகயான ச�ேவாதயாவி�� அத�ைடய ஆ�கில பதிவான       
ச�ேவாதயா டாலி�மானி�� ெவளிவ�த�. 

நா�: 27.04.2019 | இட�: Kulturhaus Milbertshofen, Curt-Mezger-Platz 1, Munich,        
80809 

 

பட�:  ஓவிய ேபா��யி� ப��ெப�ற �ழ�ைதக�ட� ஒ��கிைண�பாள�க�   

 

 �ன்ெசன் தமிழ் சங்கம் e.V. - ஆண்� அறிக்ைக 2020             | 25 



 

சி�திைர தி�விழா (2019)  
தமி�� ��தா�ைட ��னி�� ஏ�ர� மாத� 28 ஆ� ேததி ��ெச� தமி�� ச�க� சி�திைர            
தி�விழாைவ மிக�� ேகாலாகலமான நட�திய�. ஒ�ெவா� வ�ட�� ��ெச� தமி�        
ச�க� நட��� கைல நிக��சிக� ம�களிைடேய ெப�� ஆ�வ�ைத�� எதி�பா��ைப��        
��� வ�த நிைலயி�, சி�தைர தி�விழாவி� ப��ெகா�� த�கள� திறைமகைள        
அர�ேக�ற பல� மி��த ஆ�வ��ட� �� வ�தன�.  

அ�ைறய தின� தி�. விஜ� மராணி வரேவ�� உைரயா�றினா�. தமி� க�வி� கழக�          
���விள�� ஏ�றி ெதாட�க�ப�ட�. இதைன ெதாட��� �ழ�ைதக� ம���       
ெபரியவ�களி� நடன�, பா��, கவிைத ெசா�ெபாழி� நிக��சிக� நைடெப�ற�. �த�        
�ைறயாக தமி� ப��ம�ற��, ேமைட நாடக�� அர�ேக�ற�ப�ட�. தி�. நி�ம� ராம� ந�றி          
உைர வழ�க விழா இனிேத நிைற� ெப�ற�.  

நா�: 28.04.2019 | இட�: Kulturhaus Milbertshofen, Curt-Mezger-Platz 1, Munich,        
80809 

 

பட�:  தமி� க�வி� கழக� ���விள�ேக�றி ெதாட�க�ப�கிற� 
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பட�:  சி�திைர தி�விழா நிக��சி ெதா��� 
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விைளயா�� தின� (2019) 
2019 ஆ� ஆ�� ஜூைல மாத� 20 ஆ� ேததி ��ெச� தமி� ச�க�தி�           

வ�டா�திர விைளயா�� விழா இர�டாவ� �ைறயாக நைடெப�ற�. தமி� பார�பரிய        
விைளயா��களான பரமபத�, ெநா��, கப�, ப�பர�, ேகா-ேகா ேபா�ற விைளயா��களி�        
�ழ�ைதக� ம��� ெபரிேயா�க� கல��ெகா�� பரி�கைள த��� ெச�றன�. கிரி�ெக�,        
ெலம�-��� ப�தய�, சா�� ப�தய�, ஓ�ட�ப�தய�, எறிப��, ைக�ப�� எ�� அைன��         
விைளயா��க�� நட�த�ப�டன. அைனவ�� த�க� ���ப� ம��� ந�ப�க�ட� வ��        
விைளயா�� விழாவி� கல�� ெகா�டன�. ெச�ற ஆ��ேபா� பார�பரிய       
விைளயா��களி�� ம�ற இதர விைளயா��களி�� வய� பாரப�ச� இ�லாம� அைனவ��        
கல�� ெகா�� பரி�கைள ெவ�றன�. 

நா�:  20.07.2018 | இட�:  Sportanlage, Sachsenstrasse 2, 81543, München 
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ெபா�கேலா ெபா�க� (2020) 
ைத ெபா�க� விழா "ெபா�கேலா ெபா�க�" மிக விம�ைசயாக ெகா�டாட�ப�ட�.        

தி�. ெச�வ�மா� ெபரியசாமி வரேவ�� ேபசி விழா ெதாட�கிய�. அ�றய தின� இ�திய          
�தரக ெசயல� தி� ேமாஹி� யாத� சிற�� வி��தினராக வ�� விழாவிைன சிற�பி�தா�.          
இ�த விழா தி� ேமாஹி� யாத�, ��ெச� மாநகரி� �தரக அதிகாரியாக ெபா��ேப�ற          
பி� அைம�த �த� விழாவாக அைம�த�. அவர� �வ�க உைரயி� தமிழ�க� ப�ேவ�          
இட�களி� �ல�ெபய��� பல சாதைனக� �ரிவைத�� தமி� ச�க�தி� ெசய�பா�கைள��        
பாரா�� ேபசினா�. அவ� அ�ைறய தின� தமி� ம�ற�ைத ���விள�ேக�றி ெதாட�கி         
ைவ�தா�. தி�மதி. ெகௗச�யா நாககா�தி� ந�றி�ைர வழ�க விழா இனிேத நிைறேவறிய�.  

இ�த விழாவி� சில�ப�, நடன�, பா��, நாடக�, ப��ம�ற� எ�� பல நிக��சிக�          
நட�ேதறிய�. இ�த விழாவி� �த� �ைறயாக சில�பா�ட� பயி�சி��பி� பலர�        
பாரா��க�ட� அர�ேக�ற�ப�ட�.  

நா�:  25.01.2020 | இட�:  Kulturzentrum Trudering, Wasserburger Landstraße 32 
Munich, Bavaria 81825 Germany 
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பட�:  ைத ெபா�க� 2020 நிக��சி ெதா���  
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ெம�நிக� ேமைட (2020) 
ெகாேரானா ஊரட�� ேநர�தி� தமி� ��தா�ைட ெகா�டா�� வைகயி��       

�ழ�ைதகைள ெதாட��� எ��சி�ட� ைவ�� இ��க ேவ����, தனி திற� ெம�நிக�         
ேமைட எ�� நிக��சி நட�த ப�ட�. �மா� 20 �ழ�ைதக� த�க� திறைமகைள இ�த           
நிக��சி �ல� அர�ேக�றின�. பயண� சா�தியமி�லாத க�னமான ெகாேரானா கால�களி�        
இ�த நிக�ைவ ம�ற க�ட�களி� வா��� வ�� தா�தா-பா��, உறவின�க�, ந�ப�க�         
பா��� மகிழ, ந�ைம சா��� வா�� நப�க�� பா��� மகிழ ஒ� வா��பாக இ��த� எ��            
�றினா� அ� மிைக இ�ைல. 

 

நா�:  19.04.2020 | இட�:  ெம�நிக� (ஜூ� ெசயலி) 
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தமி� ச�க நி�வாகிகளி� ெசய�பா�க� 
2019 ஆ� ஆ�� ஜனவரி மாத� எ�க� �ைண� ெசயலாள� தி�மதி ெகௗச�யா          

நாககா�தி� ம�ைரயி� அகில இ�திய வாெனாலியி�, �ைவய� ��கா எ�ற நிக��சியி�         
ப�ேக�� ��ெச� தமி�� ச�க�தி� பணிக�, ெஜ�மனியி� இ�திய�களி� வா��ைற        
ம��� ெப��ரிைம �றி�த க���கைள எ���ைர�தா�. 

2019 ஆ� ஆ�� ஆக�� மாத� �ைண� தைலவ� ெச�வ�மா� ெபரியசாமி தமிழக          
�தலைம�ச� தி� எட�பா� ேக. பழனிசாமிைய� ச�தி�� ச�க�தி� ெசய�பா�கைள        
விவரி�� ��ெச� தமி�� ச�க�தி�� தமி�நா� அரசி� ஆதரைவ�� உதவிைய��        
ேகாரினா�. 

 

பட�: ச�க �ைண தைலவ� தி�. ெச�வ�மா� ெபரியசாமி, மா��மி� தமிழக �த�          
அைம�ச� தி�. எட�பா� பழனிசாமி அவ�கைள ச�தி�� நிைன� பரி� வழ�கிய ேபா�, தமி�           
வள��சி �ைற �ைண இய��ன� தி�. ம. சி. தியாகராஜ�, ம��� அைம�ச� தி�. ேக.            
பா��யராஜ�, தமி� வள��சி �ைற அவ�கைள ச�தி�� தமி� ச�க�தி� ெசய�பா�கைள         
விவரி�தேபா�  
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ெகாேரானா உதவி���  
ெகாேரானா பாதி�பா� ஊரட�� ெஜ�மனியி� அறிவி�த�ட� ந� ம�க��� அவசர        

உதவி ம��� வழிகா��� வைகயி� ெகாேரானா உதவி���, ��ெச� தமி� ச�க�தா�         
அைம�க�ப�ட�. இதி� உட���ட� ��கிய ெச�திக� ம��� �ைறயான வழிகா��த�        
வழ�க�ப�ட�. இத� ெதாட��சியாக, தமிழக�தி� ஊரட�� அறிவி�த�ட�,      
ேவைலயி�லாம� தவி�பவ�க��� உதவ��, ம���வ உபகரண�க� வசதி      
ெச��ெகா��க��,  ��ெச� வா� தமி� ம�கைள ஒ�றிைண�� நிதி வ�லி�க�ப�ட�. 

இதி� ெமா�தமாக திர�ட�ப�ட நிதி € 2161.00. இதைன கீ�கா�� அைம��க���         
அ��ப�ப�� அவ�களி� ெசய�பா� ம��� ெசல� ெச�த விவர�கைள �ைறேய        
ெபற�ப�ட�.  

 

1. இராசபாைளய� அற� அற�க�டைள 
சிரம�ப�� ம�க��� உண�ெபா���காக - € 400.00 

2. ம�க� பாைத அைம�� 
ம���வ உபகரண� ம��� உண� ெபா��க��காக - € 591.00 

3. Dr. மத� �ணேசகர� (அர� ம���வ� ��வி��) 
ம���வ உபகாரண�க��காக - € 600.00 

4. ேரா�ேடரி கிள� (ஈேரா� மாவ�ட� ேகாபி�ெச���பாைளய�) 
விவசாய ெதாழி� , க��ட ெதாழி� ேபா�ற தின��லிைய ம��� ந�பி வா��          
ம�க��� உதவ, € 470.00 

5. Dr. மத� �ணேசகர� (அர� ம���வ� ��வி��) 
 ம���வ உபகாரண�க��காக - € 100.00 
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நிதி அறி�ைக 
München Tamil Sangam e.V. 
Receipts & Payments Balance Sheet 

For the financial year 2018 

Receipts Amount Payments Amount 

Events € 3476,00 Events € 2448,78 

Event Sponsorship € 2462,28 Procurement for Events € 3827, 02 

Donation (Founders) € 350,00 Operation costs € 40 

Loan (Founders) € 652,13   

    

Total € 6940.41 Total € 6315,80 

 Net Balance € 624,61 

Certified that the above statement is true and correct. 

 

 

Place: München  
Date:  
 

 
Mr. Mukundh Nandhakumar Mr. Harish Ravikumar 
Treasurer, MTS e.V. Joint Treasurer, MTS e.V.  
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München Tamil Sangam e.V. 
Receipts & Payments Balance Sheet 

For the financial year 2019 

Receipts Amount Payments Amount 

Opening Balance (from   
2018) 

€625,00 Events € 3379,49 

Membership € 555,00 Procurement for Events € 2426,94 

Events € 2454,00 Loan Closure € 652,13 

Language School € 1205,17 Bank Charges € 75,52 

Event Sponsorship € 3545,00 Language School € 510,71 

  Operation Costs € 17,00 

Total € 8384,18 Total € 7061,79 

 Net Balance € 1322, 39 

Certified that the above statement is true and correct. 

 

 

Place: München  
Date:  
 

 
Mr. Mukundh Nandhakumar Mr. Harish Ravikumar 
Treasurer, MTS e.V. Joint Treasurer, MTS e.V.  
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ஆதர� அைம��க� 
 

 

 
 
 
 

Consulate General of India, Munich 

இ�திய �தரக� ம��� இ�திய ெவளி�ற�� �ைற 
கலாசார� ம��� ப�பா� சா�பாக உதவி ம��� ஆதர�  
 

 

தமி� வள��சி �ைற - தமிழக அர� 
தமி� க�வி� கழக� சா�பாக ஆேலாசைன ம��� ��தக� வழ��த�, ெஜ�மனியி� தமி�          
வள��த� ெதாட�பாக ம��� �லக உதவி. 

 

 

தமி� இைணய க�வி� கழக� 
�ரி��ண�� ஒ�ப�த�தி� கீ� அவ�களி� ெஜ�மனியி� கிைளயாக ெசய�ப�த� 
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உலக தமி� ச�க�, ம�ைர 
தமி� கலா�சார� ம��� ப�பா� வள��த� ெதாட�பாக, பதி� ெப�ற உ��� அைம�பாக          
ெசய�ப�த�. 

 

உலக சில�ப� ச�க�, மேலசியா 
ெஜ�மனியி� சில�ப� வள��சி ெதாட�பாக, அைம�பி� பதி� ெப�ற ெகௗரவ உ��பின�. 

 

விைளயா�� ம��� க�வி��ைற,  ��ெச� மாநகர�  
விைளயா�� திட� ம��� க�வி� கழக�தி�� ேதைவயான இடவசதி வழ��த� 

 

அ�ைவ தமி� ைமய� ���ெப��, ெஜ�மனி 
தமி� க�வி� கழக�தி� இைண அைம�பாக, �ழ�ைதக��கான தமி� க�பி�த� ஆதர�,         
அவ�க��� ேதைவயான ��தக உதவி அளி�த�. 
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ச�க�தி� தா�க� 

தி�மதி. ர�தின�பிரியா நாகலி�க� 
Mrs. Rathinapriya Nagalingam 

��ெச� தமி� ச�க� ந� ம�க�ட� ச�கமி�க, தா� ெமாழியி� கைத�க, �ல�           
ெபய��த நா��� ந� ேவ�ட� எ��� இைண�தி��க, ந� திறைமகைள ெவளி�ப��த, ப��க          
திறைமகைள வள��க உ��ைண �ரி�� சிற�த ச�க�.  

அ�வ�ேபா� நட��� ெபா�க� விழா, தீபாவளி, �ேபா��� ேட, தமி� ��தா�� நிக��சிக�          
தா� நா�ைட வி�� ெதாைலவி� இ��பி�� ந�மவ�ட� தி�விழா ெகா�டா� மகிழ அ��          
வா��ைப அளி�கிற�. 

தமி� ப�ளி ந� �ழ�ைதக� தமி� க�க சிற�த வா��� அளி�கிற�. தமி� ம�ற� வா�ஸா�            
��ம�தி�, ஆேரா�கியமான க��� பரிமா�ற� நிகழ வாரெமா� தைல�� வழி வ��கிற�. 

மாதெமா� ச�தி�� தமிழி� ேப�� திறைம வள��க உத�கிற�. இைணய தள� தரமான          
பைட��கைள ெவளியி�� ந� ம�களி� பைட�பா�றைல ஊ��வி��� சிற�த ேமைடயாக உ�ள�.  

வா�க உ� ெதா��!   
தி� விஜ� பிரவி� மகாராஜ� 
Mr. Vijay Pravin Maharajan 

�தலி�, நா� ச�க நி�வன�க��� ந�றி �ற வி���கிேற�. நிைறய ேப�          
தமி� ச�க� ஏ�ப���வைத ப�றி ெவ�� ேபசி ெகா�� இ��தேபா�,   அைத         
சா�தியமா�கிய� உ�க� �� தா�. 

ச�க�தி� ேச��� ச�க அ�வ�கைள ெச�வத���� ஒ� ெவளியாளாக       
பா��தெபா�� சில விஷய�க� என�� ��ரியாம� இ��தன, ஆனா� தமி� ச�க         
க�பலி� ஏறிய பிற� ஒ� நிக�ைவ நட��வத�� எ���� �ய�சிக�� அத�காக         
ேதைவ�ப�� எ�தன�க�� எ�னா� காண ���த�. ஒ�ெவா� நிக�ைவ�� நா�        
தனி�ப�ட �ைறயி� மிக�� ரசி�ேத�. 
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க�ேணா�ட� 2021 
தமி� �லக� 

��ெச� மாநகரி� தமி� �லக� ஒ�ைற ஏ�ப��த தமி� ச�க� ப�ேவ�          
அைம��க�ட� த�ேபா� ெதாட��ெகா�� அத�கான �ய�சிகைள ேம�ெகா���ள�.      
ேம�� தமிழக அரசி� தமி� வள��சி �ைறயி� உதவி�ட� �லக���கான நிதி �லதன�          
வி�ண�பி���ேளா�. இ�த �ய�சிக� ெவ�றி அைட�தா� விைரவி� ��ெச�       
மாநகர�தி� ஒ� தமி� �லக� அைம�க�ப��. 

சில�ப பயி�சியக� 

கட�த ைத தி�நா� ெபா�கேலா ெபா�க� ெகா�டா�ட�தி� �த� �ைறயாக        
சில�பா�ட� அர�ேக�ற�ப�ட�. அ�ேபா� தமி� ச�க� இத��� அளி�த ேபராதரவா�,        
�ைறேய சில�ப� க�பி�க ஒ� அைம�ைப உ�வா��வ� என �ய�சி ெச�� வ�கிேறா�.          
இத� �த�க�டமாக சில�ப� பயி��வி�க ��ெச� நகர சைபயி� விைளயா�� �ைறைய         
அ�கி உ�ேளா�. உலக சில�ப� ச�க��ட� �ரி��ண�� �ல� அவ�கள� ஆதர�         
ெபற�ப���ள�. 

ஆேலாசைன �� 

ச�க�தி� ேநா�கமான கலா�சார பரிமா�ற� ம��� (தமிழ�- ெஜ�மானிய�)       
ஒ��கிைண�ைப ஏ�ப��த ேம�� ச�க�தி� ெசய�பா�க� ெச�வேன அைமய ஒ� நி�ண�         
ஆேலாசைன �� அைம�க �ய�சிக� ேம�ெகா�ள�ப��. 

வ�ட� ஒ��ைற ���லா பயண� 

உ��பின�களிைடேய இண�க� ஏ�பட, ஒ� ெபரிய ���ப� எ�கிற உண�ைவ        
அதிகரி�க ேகாைட கால�தி� ���லா பயண� ேம�ெகா�ள ஏ�பா�க� ெச�யப��. 

தகவ� அம��க�  

��ெச�/ெஜ�மனி வா��ைக�கான ேதைவயான தகவ� அம��கைள ஏ�பா�       
ெச�ய�ப��. 

விழா�க�  

தமிழ� பார�பரிய விழா�க� ம��� கலா�சார� ேபா��� நிக��சிகைள ெதாட���        
ெகா�டாட தமி� ச�க� �ய�சிக� ேம�ெகா���. ைத தி�நா�, தமி� ��தா��,         
கைல ச�கம� கட�த ஆ��களி� ெகா�டா�ய� ேபால வ�� ஆ��� ெகா�டாட         
விைளகிேறா�.  
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��கிய விவர�க� 
Address: 
Muenchen Tamil Sangam e.V 
Postfach 31 02 26 
80102 München 

 

Bank: 
Kontoinhaber: München Tamil Sangam e.V. 
Kontonummer: 123 749 855 
Bankleitzahl: 760 100 85 
IBAN: DE75 7601 0085 0123 7498 55 
BIC: PBNKDEFF 
Kreditinstitut: Postbank 

 

Registration: 
Registergericht: Amtsgericht München 
Registration Nr. VR 207826 
Steuernummer: 143/219/50842 
Registered Address: C/o Periasamy, Bacherstrasse 43, 81539 München 

 
�ைண ச�ட�க� (by-Laws of MTS e.V.) 
https://muenchentamilsangam.org/about-us/by-laws-policies/ 
 

தீ�மான�க� (Resolutions of the Governing Board) 
ச�க ெபா� �� ��ட�தி� எ��க�ப�� தீ�மான�க� ப�றிய ெதா���:        
https://muenchentamilsangam.org/about-us/resolutions/ 
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