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IDEA TITLE - ஐடியா தலைப்பு: 

 
NLT நலம் விரும்பிகளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு! NLT க்கு நிதி ஆதாரம்!! 

TOPIC/PROBLEM - ஐடியாவில் ச ால்ைப்ப ாகும் விஷயம்: 

செள்ளிவிழாலெ கடந்து செற்றி நலட ப ாடும் தூத்தூர் பநதாஜி 

 டிப் கம் தூத்தூர் ஊர் மக்களிடவும் தூத்தூர்  குதியிலுள்ள அலைத்து ஊர் 

மக்களிடவும் நல் மதிப்ல  ச ற்றிருப் பதாடு மட்டுமல்ைாமல் மாநிை 

அளவில் சிறந்த புகழுடன் விளங்குகிறது என் து நாம் அறிந்த உண்லம.  

அலைெரின் ஒத்துலழப்புடன் கால் ந்தாட்ட விலளயாட்டில் சிறப் ாக 

ச யல் ட்டு ெரும் NLT பமலும் பிற ஆக்கபூர்ெமாை ச யல்களில் கெைம் 

ச லுத்த முடியாமல் இருப் தற்கு நிதி பிரச்சிலை காரணமாக இருக்கிறது.  

செறும் நிதி பிரச்சிலை NLT யின் ஆற்றல்கலள விைங்கிடுெலதயும் NLT யின் 

எல்லைகலள சுருக்குெலதயும் NLT யின் நைம் விரும்பிகளாை நாம் 

பெடிக்லக  ார்ப் து நம்லம நாபம ஏமாற்றுெதாக தான் எடுத்து சகாள்ள 

முடியும். இந்த நிைலமலய நாம் ஒன்றாக இலணந்து மாற்ற பெண்டும்.. 

IDEA GOAL - ஐடியா பநாக்கம்: 

NLT க்கு நிதி ஆதாரம் ஒரு பிரச்சிலை என்றால், மறு  க்கம்  ை NLT நைம் 

விரும்பிகளுக்கு NLT க்கு உதவி ச ய்ய ஒழுங்கு டுத்தப் ட்ட ஒரு  ரியாை 

ொய்ப்பு (an organised proper channel) இல்ைாத ஒரு சூழல் இருப் லதயும் 

நம்மால் உணர முடிகிறது.  

ஈஸ்டர் திைத்தில் நடக்கும் ஒரு நாள் கால் ந்தாட்ட ப ாட்டிலய 

ச ரும் ாலும் கடல்  ார் சதாழில் ச ய் ெர்களின் மற்றும் ஊலர ஒட்டி 

ொழ் ெர்களின்  ங்களிப்புடன் நலட ச றுகிறது. இலத ப ாை ஊருக்கு 

செளிபய நிரந்தரமாக ொழ்ந்து ெரும் NLT நைம் விரும்பிகளுக்கு NLT க்கு 

 ண உதவி ச ய்ெதற்கு ஒரு ொய்ப்பு உருொக்க  ட பெண்டும். 

இதற்கு ஒரு ஆக்கபூர்ெெமாை தீர்லெ காண் து தான் “NLT நைம் 

விரும்பிகளுக்கு ஒரு ொய்ப்பு! NLT க்கு நிதி ஆதாரம்!!” என்ற தலைப்பிைாை 

இந்த ஐடியாவில் பநாக்கம்.  
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IDEA STATEMENT - ஐடியா வி ரம்: 

இந்த ஐடியாவில் முன்லெக்கப் டும்  ரிந்துலரப் டி, NLT யில் "பகால்டன் 

நைம் விரும்பிகள்" என்ற ஒரு குழுலெ உருொக்கி NLT க்கு ெருடம் பதாறும் 

ஒரு குறிப்பிட்ட சதாலகலய சகாடுத்து உதெ விரும்புகின்ற NLT நைம் 

விரும்பிகலள அந்த குழுவில் உறுப்பிைர்களாக்க பெண்டும். "பகால்டன் 

நைம் விரும்பிகள்" குழுவில் இருப் து ஒரு ச ருலம என்ற நிலைலய 

உருொக்குெதன் மூைம்  ைரும் தாைாக முன்ெந்து இந்த குழுவில் 

இலணகின்ற ஒரு சூழலை உருொக்க பெண்டும். 

"பகால்டன் நைம் விரும்பிகள்" குழு என் து NLT யின்  ை தரப் ட்ட 

அன்றாட ச யல் ாட்டிற்கும் மற்றும் புது முயற்சிகளுக்கும் பதலெயாை 

நிதி ஆதாரத்லத உருொக்குெதற்காை ஒரு புதிய முயற்சி மட்டுபம. 

IDEA EXECUTION STRATEGY - ஐடியா ச யல் டுத்தும் விதம்: 

"பகால்டன் நைம் விரும்பிகள்" என்ற குழுலெ எப் டி திட்டமிடைாம் என்று 

சிை  ரிந்துலரகலள  ார்க்கைாம். இந்த திட்டத்லத முதலில் அறிவிக்கும் 

ப ாது இலத ஒரு அறிமுக முயற்சியாக  ாவித்து பதலெயாை மாற்றங்கலள 

பதலெக்பகற்  ச ய்து சகாள்ளும் அளவில் இலத திட்டமிடபெண்டும். 

"பகால்டன் நைம் விரும்பிகள்" குழு என் து முழுக்க முழுக்க ஒரு தன்ைார்ெ 

குழுொக கருதப் ட பெண்டும். இந்த குழுவில் யார் பெண்டுமாைாலும் 

இலணயைாம். இந்த குழுவில் உள்ளெர்கள் ஒவ்சொரு ெருடவும் NLT க்கு 

Rs.1000/- நன்சகாலடயாக ( ந்தா) அளிக்க பெண்டும். முதலில் 

உறுப்பிைர்களாக இலணயும் ப ாது குலறந்த  ட் ம் ஒரு ெருட  ந்தா 

சதாலகலய ச லுத்த பெண்டும். சதாடர்ந்து ெரும் ெருடங்களில் Dec 31 க்கு 

முன் ாக  ந்தா ச லுத்த பெண்டும்.  

மிகவும் முக்கியமாக "NLT உறுப்பிைர்கள்" என் லதயும் "பகால்டன் நைம் 

விரும்பிகள் குழு" என் லதயும் நாம் குழப்பி சகாள்ள பெண்டாம்.  "NLT 

உறுப்பிைர்கள்" என்ற அலமப்பு அப் டிபய சதாடர்கிறது. NLT 

தீர்மாைங்களில் “NLT உறுப்பிைர்கள்" அலைெரும்  மமாக  ங்கு 

சகாள்ொர்கள். "பகால்டன் நைம் விரும்பிகள்" குழுவிற்கு என்று நிர்ொக 

ரீதியாை எந்த விதமாை தனிப் ட்ட அதிகாரங்கள் இல்லை. 

"பகால்டன் நைம் விரும்பிகள்" குழுலெ ஊக்கப் டுத்த NLT சிை 

விஷயங்கலள ச ய்யைாம். சிை  ரிந்துலரகள் கீபழ... 
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• ஒவ்சொரு ெருடவும் "பகால்டன் நைம் விரும்பிகள்" குழுவின் 

புதுப்பிக்க  ட்ட லிஸ்லட NLT யில் ஓட்ட பெண்டும். பமலும் 

www.thoothoor.com இலணயதளத்திலும் இந்த லிஸ்லட  திவிடைாம். 

• இந்த குழுவிலுள்ள சமம் ர்களுக்கு ஒரு அழகாை ச ருலம 

சகாள்ளத்தக்க அலடயாள சின்ைம் சகாடுக்க  ட பெண்டும். இது 

அெர்களது இல்ைங்களின் ெரபெற்ப் லறலய அைங்கரிக்கட்டும். 

• இந்த குழுவிலுள்ளெர்களுக்கு என்று தனியாக ஒரு ஈசமயில் குரூப் 

மற்றும் ொட்ஸாப்ப் குரூப் அலமத்து, NLT நிர்ொகத்திலிருந்து 

அவ்ெப்ப ாது NLT ச யல் ாடுகள் மற்றும் திட்டங்கள்  ற்றிய 

ச ய்திகள் அனுப் ப் ட பெண்டும்.  

• ெருடத்தில் ஒரு முலற அதிக உறுப்பிைர்கள் கைந்து சகாள்ள 

ெ தியாை விடுமுலற  மயத்தில் "பகால்டன் நைம் விரும்பிகள்" 

குழுவுக்சகை ஒரு மீட்டிங் பெண்டும். இந்த மீட்டிங்கில் எடுக்க  டும் 

 ரிந்துலரகளில் NLT நிர்ொகம் அக்கலற காட்ட பெண்டும். 

CHALLENGES IN THIS IDEA - இந்த ஐடியாவில் உள்ள  ொல்கள்: 

முக்கியமாக NLT நிர்ொகம் இந்த ஐடியாலெ ஏற்று சகாள்ள முன்ெர 

பெண்டும். பமலும் இந்த ஐடியாலெ ச யல் டுத்த பதலெயாை மக்கள் 

ஆதரவு மற்றும்  ங்களிப்ல  உருொக்க  ை மட்டங்களிலும் முயற்சிகள் 

பமற்சகாள்ள  ட பெண்டும். உறுப்பிைர்களுக்கு ஏற் டும்  ந்பதகங்கலள 

சதளிவு  டுத்தி ஒருமித்த கருத்லத உருொக்க பெண்டும். 

IDEA CONCLUSION - ஐடியா முடிவுலர: 

இந்த ஐடியாலெ ச யல் டுத்துெதன் மூைம் NLT  ை புதுலமயாை 

உயரங்கலள அலடய முடியும் என் து உறுதி. 
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