
Club Name | மன்றப் பபயர்  Club Number | மன்ற எண்

Club Location | மன்ற இருப்பிடம்  District Number | மாவட்ட எண்

இந்த மன்றம், இந்த அரசியலமமப்மப ஏற்கும்்பபாதும், அதன் பின்னர் ்பதமவப்படும்்பபாதும், அதன் 
பெயல்பாடுகமை நிர்வகிப்பதற்காகெ் பெய்த விரிவான ்பதர்வுகமைக் குறிப்பிடுவதற்கு, தரநிமல மன்ற 
விருப்பத்்பதர்வுகளின் இந்த இமணப்மப நிமறவு பெய்யும். மன்றத்தின் தற்்பபாமதய பெயலில் உை்ை தனிநபர்
உறுப்பினர்களின் குமறந்தபட்ெ பபரும்பான்மம வாக்குகளின் மூலம் எந்த மாற்றமும் ஏற்றுக்பகாை்ைப்பட 
்பவண்டும். அமனத்து ்பநரங்களிலும் வாக்களிக்கும் குமறந்தபட்ெ உறுப்பினர்கமைக் பகாண்டுை்ை ்பமலும்
பங்்பகற்பதற்கு முமறயாக அமைப்பு விடுக்கப்பட்ட மற்றும் அறிவிக்கப்பட்ட மன்ற வர்த்தகக் கூட்டத்தில் வாக்பகடுப்பு 
நடத்தப்பட்பவண்டும். ்பதமவயான வாக்பகடுப்பு மூலம் கடந்தமுமற                                       , 
20                அன்று திருத்தப்பட்டது.

1. Name | பெயர்
மன்றத்தின் பபயர் .

2. Membership Composition | உறுெ்பினர் ப�ொகுெ்பு
Toastmasters International மன்ற அரசியலமமப்பின் Article II Section 1 இல் அமமக்கப்பட்ட பாகுபாடற்ற ்பதமவகளுக்கு 
உட்பட்டு, இந்த மன்றத்தின் தனிநபர் உறுப்பினர் நிமல பின்வருமாறு வமரயமறபடுத்தப்படும்:

 எந்தக் கட்டுப்பாடும் இல்மல
 இவற்றுக்குக் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது .

இம்மன்றத்தின் நியமன மாண்புமிகு உறுப்பினர்நிமல  ஆண்டு(களு)க்கு அல்லது Toastmasters 

International மன்ற அரசியலமமப்பு Article II, Section 5 இன்படி வைங்கிக் கவுரவிக்கப்படலாம். 

3. Membership Dues and Fees | உறுெ்பினர்நிலை கட்டணங்கள்
Toastmasters International நிலுமவத் பதாமக மற்றும் கட்டணங்கை் குறித்த விபரம் Policy 8.0:  இல்
வகுத்தளிக்கப்பட்டுை்ைன ்பமலும் கட்டணத்மத அபமரிக்க டாலர் நாணயத்தில் உலகத் தமலமமயகத்திற்கு 
ெமர்ப்பிக்க ்பவண்டும். கீ்பை வமரயறுக்கப்பட்டவாறு இம்மன்றம் அதன் தனிநபர் உறுப்பினர்களிடமிருந்து மன்றக்
கட்டணங்கமை வசூலிக்கும். மன்ற நிலுமவத் பதாமக மற்றும் கட்டணங்கை்

 நாணயத்தில் வசூலிக்கப்படும். 

பபாருந்துவமதக் குறியிடவும்:
  Toastmasters International கட்டணத்மத விட கூடுதலாக எந்த மன்றக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படக் கூடாது. 
 பெயல்படும் தனிநபர் உறுப்பினர்களுக்கான மன்றக் கட்டணங்கை் ஒருவருக்கு 

 ஆகும். 
     இது ்பபான்ற கட்டணங்கை்                                                                                        ்பததி அல்லது அதற்கு முன்பாகெ் பெலுத்தப்பட ்பவண்டும்.

 இத்பதாமக Toastmasters International உறுப்பினர்நிமலக் கட்டணங்கமையும் உை்ைடக்கியதாகும்.
 பெயல்நிமல தனிநபர் உறுப்பினர்களுக்கான மன்றக் கட்டணங்கை் தலா  ஒரு                                                        ஆகும்.  

இது ்பபான்ற கட்டணங்கை் ்பததி அல்லது அதற்கு முன்பாகெ் பெலுத்தப்பட ்பண்டும்.
 இத்பதாமக Toastmasters International உறுப்பினர்நிமலக் கட்டணங்கமையும் உை்ைடக்கியதாகும்.

 புதிய உறுப்பினர் கட்டணம் ஒருவருக்கு  தனிநபர் உறுப்பினர்நிமலக் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது. 
 இத்பதாமக Toastmasters International இன் புதிய உறுப்பினர்நிமலக் கட்டணங்கமையும் உை்ைடக்கியதாகும்.

 மீண்டும் உறுப்பினராக்குவதற்கான கட்டணமாக ஒருவருக்கு  , முன்னாை் உறுப்பினமர மீண்டும்
தனிநபர் உறுப்பினராக ஆக்குவதற்கு வசூலிக்கப்படுகிறது. 

நிலையான மன்ற விருப்பங்களின் இலைப்பு
படிவம் 6B
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 மாற்றிவைங்குதல் கட்டணமாக                         ஒருவருக்கு, மற்பறாரு Toastmasters மன்ற உறுப்பினர்
நிமலயிலிருந்து இந்த மன்றத்தின் தனிநபர் உறுப்பினர்நிமலயாக மாற்றிக்பகாை்வதற்கு வசூலிக்கப்படுகிறது.

4. Regular Meetings | வழக்கமொன கூட்டங்கள்
இம்மன்றத்தின் வைக்கமான கூட்டங்கை் எனப்படுபமவ பெயல்நிமல உறுப்பினர்களின் வர்த்தகக் கூட்டங்கை்
ஆகும். இமவ ஒவ்பவாரு

, இல் மவத்து நடத்தப்படும்:
 தைத்தில் நடத்தப்படுவதாக, இந்த இடத்தில் மட்டும்  நடத்தப்படும்.
 இமணயதைம் வழியாக, இம் மன்றம் அவ்வப்்பபாது ஒதுக்கும் தை்பமமடகை் மற்றும் ்பெமவகமைப் 

பயன்படுத்தி நடத்தப்படும்.
 ஒரு கலப்பினெ் சூைலில் இருவமகயான இமணயத்தை வாயிலாக மற்றும் ்பநரடியான கூட்டமாக 

 இல் மவத்து நடத்தப்பபறும். 
.

5. Executive Committee Meetings | பெயற்்குழுக் கூட்டங்கள்
இம்மன்றத்தின் பெயற்குழு குமறந்தது  முமறகை், இம்மன்றம்
தீர்மானிக்கின்ற ்பநரத்தில் மற்றும் இடத்தில் மவத்து கூட்டத்மத நடத்தும்.

6. Additional Officers | கூடு�ை் அதிகொரிகள்
Toastmasters International மன்ற அரசியலமமப்பின் Articles VI, VII and VIII இல் வகுத்தளிக்கப்பட்டுை்ைபடி,
்பதர்ந்பதடுத்தல், கடமமகை் மற்றும் பதவிக்காலம் ஆகியவற்றுடன் இம்மன்றத்தின் அதிகாரிகளும் நிமலக்
குழுக்களும் அமமக்கப்படும். மன்ற அரசியலமமப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுை்ை அதிகாரி பங்களிப்புகை் தவிர,
இந்த மன்றம் இவற்மறயும் பபற்றிருக்கும்:

  கூடுதல் அதிகாரி பங்களிப்புகை் ஏதுமில்மல    .
 இம்மன்றத்தின் பெயற்குழு தீர்மானித்தபடி கூடுதல் அதிகாரி பங்களிப்புகை் மற்றும் அவர்களின் கடமமகை்

பின்வருமாறு: 
.

7. Terms of Office | ெணிக்கொைம்
இந்த மன்றம் பின்வரும் பணிக் காலங்களுக்கு அதிகாரிகமைத் ்பதர்வு பெய்யும்:

 முழு ஆண்டுக் காலங்கை், ஜூமல 1 முதல் ஜூன் 30 வமர.
     அமரயாண்டுக் காலங்கை், ஜூமல 1 இலிருந்து டிெம்பர் 31 வமர மற்றும் ஜனவரி 1 இலிருந்து ஜூன் 30 
வமர. (அமரயாண்டு பதவிக் காலத்மதக் ்பதர்ந்பதடுத்துக் பகாை்ை, மன்றங்கை் ஆண்டு முழுவதும் ஒவ்பவாரு 
வாரமும்  கூட்டம் நடத்த ்பவண்டும்.)

8. Rules of Order | ஒழுங்கு விதிகள்
Toastmasters International மன்ற அரசியலமமப்பு, Article IX இன்படி, இந்த மன்றம் அதன் பாராளுமன்றெ்
பெயல்முமறயின் இறுதி அதிகாரத்மத பின்வருமாறு அங்கீகரித்துக் பகாை்ைலாம்:
     புதிய திருத்தப்பட்ட இராபர்ட் ஒழுங்கு விதிகை்.

, ஏபனனில் புதிய திருத்தப்பட்ட இராபர்ட் ஒழுங்கு விதிகைானது, இந்த 
மன்ற அமமவிடத்தின் ெட்டப்படி உரிய பாராளுமன்றெ் பெயல்முமற அதிகாரமாக அங்கீகரிக்கப்படவில்மல.
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