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நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவின் (ICFI)   இந்திய
ஆதரவாளர்கள,  தமிழ்நாடு டு மாநில தன் அனலநகரடு மாின் அனை மான சரமான சென்ன் அனின் அனையில
ஆகஸ்ட் 27 ம்  தததி நன் அனி நடைமான சநடைபெறவுளள ஒரு மான சநடைபொதுக் கூட்ி நடைத்திற்காின் அனை
பிராச்ரமான சொரத்தின்  தநடைபொது,  நகரக் கலலூரிகளின் டு மாணவர்களிி நடைம்
 தநடைபெசிின் அனைர்.  இந்த கூட்ி நடைம்,  மான சதற்காசியாவில சீின் அனைாவிற்கு எதிராக
அதிகரித்துவரும்  தநடைபொர் அநடைபொயம் குறித்தும்,   தடு மலும் இந்த
 தநடைபெரழின் அனவ தடுக்க ரமான செர்வ ததரமான செ மான சதாழிலாள வர்க்கத்ன் அனத
அணிதிரட்டுவதற்கு  ததன் அனவயாின் அனை அரசியல மூ தலாநடைபொயம் குறித்தும்
விவாதிக்கும். 

இந்திய நடைபெசிபிக் பிராந்தியம் முழுவதும்,  சீின் அனைாவுக்கு எதிராக
அமான சடு மரிக்கா அதன் அரசியல ஆத்திரமூட்ி நடைலகன் அனளயும்,  இராணுவ
கட்ி நடைன் அனடு மப்ன் அனநடைபெயும் முடுக்கி விட்டுக்மான சகாண்டிருக்கின்றது.  இந்திய
பிரதடு ம டு மந்திரி ந தரந்திர  தடு மாடி தின் அனைது நாட்ன் அனி நடை சீின் அனைாவுக்கு எதிராின் அனை
ஒரு “முன்ின் அனைணி” நாி நடைாக டு மாற்றியுளளார் என்நடைபெதுி நடைன், வாஷிங்ி நடைனின்
பூ தகாள மூ தலாநடைபொய மான சரமான செயற்நடைபெட்டியலில இராணுவத்ன் அனத  தடு மலும்
ஒருங்கின் அனணத்துக் மான சகாண்டுளளார். 

அமான சடு மரிக்க  தநடைபொர் விடு மாின் அனைங்களும்,  தநடைபொர்க்கப்நடைபெலகளும் இந்தியாவின்
இராணுவ தளங்கன் அனளயும்,  துன் அனறமுகங்கன் அனளயும் நடைபெயன்நடைபெடுத்த
தற் தநடைபொது அனுடு மதிக்கப்நடைபெட்டுளளது என்நடைபெ ததாடு, மான சதன் சீின் அனைக் கி நடைலில
சீின் அனைாவிற்கு எதிராின் அனை ஆக்கி தராஷடு மாின் அனை அமான சடு மரிக்க
நி நடைவடிக்ன் அனககளுக்கு  தடு மாடி அரரமான சொங்கம் ஆதரவளித்தும் வருகின்றது.
இந்தியா,  ஆசிய நடைபெசிபிக்கில ஜப்நடைபொன் டு மற்றும் ஆஸ்தி தரலியா
 தநடைபொன்ற முக்கிய அமான சடு மரிக்க நட்பு நாடுகளுி நடைன் அதன்
உறவுகன் அனளயும் விரிவன் அனி நடையச் மான சரமான செய்துளளது.

இந்தியா டு மற்றும் சீின் அனைா ஆகிய இரண்டு அணுஆயுத
ரமான செக்திகளின் அனி நடை தயயாின் அனை நடைபெதட்ி நடைங்களும் தீவிரடு மன் அனி நடைந்துளளின் அனை.
பூட்ி நடைானுக்கும், சீின் அனைாவுக்கும் இன் அனி நடை தயயாின் அனை ரமான செர்ச்ன் அனரமான செக்குரிய எலன் அனலப்
பிராந்தியடு மாின் அனை  தி நடைாக்லாம் பீி நடைபூமியில சீின் அனைத் மான சதாழிலாளர்கள
 தடு மற்மான சகாண்டுவரும் ரமான சொன் அனல விரிவாக்கத்ன் அனதத் தடுப்நடைபெதற்காின் அனை இந்திய
துருப்புக்களின் ரமான செமீநடைபெத்திய தன் அனலயீடு இராணுவ  தடு மாதலுக்காின் அனை
அநடைபொயத்ன் அனதக் காட்டுகின்றது.

மான சரமான சென்ன் அனின் அனையில,  பிரசிமான சி நடைன்சி,  நடைபெச்ன் அனரமான செயப்நடைபொ டு மற்றும் அம் தநடைபெத்கர்
கன் அனலக் கலலூரி  தநடைபொன்ற நடைபெல கலலூரிகளிலும்,  அத்துி நடைன் நடைபெல
நடைபெணியிி நடைங்கள டு மற்றும் சுற்றுப்புறங்களிலும் ICFI  ஆதரவாளர்கள
பிரச்ரமான சொரம் மான சரமான செய்தின் அனைர்.

அமான சடு மரிக்கத் தன் அனலன் அனடு மயிலாின் அனை  தநடைபொர் உந்துதல குறித்தும்,  டு மற்றும்
வாஷிங்ி நடைனுக்கு புது திலலியின் ஆதரவு குறித்தும் டு மாணவர்கள
டு மத்தியில வி தராதம் வளர்ந்து வருகின்றது.   தடு மாடியின் நடைபொரதிய
ஜின் அனைதாக கட்சி தன் அனலன் அனடு மயிலாின் அனை அரரமான சொங்கம்,  சீின் அனைாவிற்கும்,
நடைபொகிஸ்தானுக்கும் எதிராின் அனை இராணுவக் கட்ி நடைன் அனடு மப்பு மான சதாி நடைர்நடைபொக
மான சநடைபெருடு மளவு நிதின் அனய மான சரமான செலவழிப்நடைபென் அனதயும்,  உன் அனஉழைக்கும் டு மக்களின்
வாழ்க்ன் அனகத் தரங்கள மீதாின் அனை தாக்குதலகன் அனள தீவிரப்நடைபெடுத்துவன் அனதயும்
டு மாணவர்கள எதிர்க்கின்றின் அனைர்.

பிரசிமான சி நடைன்சி கலலூரியின் ஒரு டு மாணவர் குழு. ஒரு துண்டு பிரசுரத்துி நடைன் அதிவலது
நடைபெக்கம் இருப்நடைபெவர் ராபின் டு மற்றும் இளஞ்சிவப்பு நிற ரமான செட்ன் அனி நடை அணிந்துளளவர் பிரவீன்
குடு மார்.

ராபின் என்ற பிரசிி நடைன்சி கலலூரி டு மாணவர் ஒருவர் பிின் அனைவருடு மாறு
கூறிின் அனைார்:  “ தடு மாடி அரரமான சொங்கத்தின் இந்த  தநடைபொர் உந்துதன் அனல நான்
எதிர்க்கின் தறன்.   தநடைபொர் மான சவடிக்குடு மாின் அனைால,  அது  தநடைபெரழிவுகரடு மாின் அனை
வின் அனளவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.  எந்தமான சவாரு  தநடைபொரும் இந்திய
டு மக்கன் அனள நடைபொதுகாப்நடைபெதாக தவ இருக்கும் என்று அரரமான சொங்கம்
கூறுகிறது,  ஆின் அனைால உணவு,  கலவி டு மற்றும் ஆ தராக்கியம்
ஆகியவற்றிற்காின் அனை டு மானியங்களில  தடு மற்மான சகாளளப்நடைபெடும் அரரமான சொங்க
மான சவட்டுக்களின் மூலம் டு மக்களின் வாழ்க்ன் அனகத் தரங்களில சீரழிவு
அதிகரித்து வருவன் அனதத் தான் நாம் காண்கின் தறாம்.”

“டு மக்களின் மீதாின் அனை தாக்குதலகன் அனள தீவிரப்நடைபெடுத்துன் அனகயில,  டு மக்கன் அனள
நடைபொதுகாப்நடைபென் அனதப் நடைபெற்றி அரரமான சொங்கம் எவ்வாறு  தநடைபெரமான செ முடியும்?  இந்த
 தநடைபொர்மான சவறி முஉழைக்கங்களின் மூலடு மாக, அரரமான சொங்கத்திற்கு வி தராதடு மாின் அனை
டு மக்களின் எதிர்ப்ன் அனநடைபெ தின் அனரமான செதிருப்நடைபெ தவ அவர்கள விரும்புகிறார்கள.” 

 தநடைபொரின் ஆநடைபெத்தாின் அனை வின் அனளவுகன் அனளப் நடைபெற்றி எந்தமான சவாரு இந்திய
அரசியல கட்சியும் விவாதிக்கவிலன் அனல என்று ராபின் கூறிின் அனைார்.
ஏகாதிநடைபெத்திய  தநடைபொருக்கு எதிராக  தநடைபொராடும் ஒ தர அன் அனடு மப்நடைபொக ICFI

டு மட்டு தடு ம இருந்தது ஏன் என்நடைபென் அனத அறிய அவர் விரும்பிின் அனைார்.
 தரமான சொரமான செலிரமான செமும்  தநடைபொருக்கு எதிராின் அனை  தநடைபொராட்ி நடைமும் என்ற 2016  ICFI
இன் அறிக்ன் அனக நடைபெற்றி பிரச்ரமான சொரகர்கள அவருக்கு மான சதரிவித்த பின்ின் அனைர்,
ராபின்,  உலகளவிலாின் அனை ஒரு  தநடைபொர் எதிர்ப்பு இயக்கத்திற்காின் அனை
 தநடைபொராட்ி நடைத்ன் அனத அவர் வர தவற்ற ததாடு, மான சநடைபொதுக் கூட்ி நடைத்தில கலந்து
மான சகாளளவும் ஒப்புக்மான சகாண்ி நடைார். 

பிரவீன் என்நடைபெவர் ICFI  ஆதரவாளர்களிி நடைம்,   தநடைபெச்சு சுதந்திரம் மீது
அதிகரித்து வரும் அரரமான சொங்க தாக்குதலகள குறித்து கவன் அனலப்நடைபெட்ி நடைார்.
அவர், “டு மாணவர்கள எதிர்ப்பு மான சதரிவித்தால,  அவர்கள குண்ி நடைர்கள
ரமான செட்ி நடைத்தின் கீழ் குற்றம்ரமான சொட்ி நடைப்நடைபெடுவார்கள,   தடு மலும் அவர்கள
டு மக்களுக்காக  தநடைபொராடுகிறார்கள என்றால,  அவர்கள  ததரமான செத்து தராக
குற்றச்ரமான சொட்டுக்கன் அனள எதிர்மான சகாளள  தநரிடும்.  அன் அனின் அனைத்து அதிகாரமும்
அரரமான சொங்கத்தின் ன் அனககளில உளளது” என்றும் மான சதரிவித்தார். 



1923  இல பிரிட்டிஷ் காலனித்துவ ஆட்சியாளர்களால சுடு மத்தப்நடைபெட்ி நடை
குண்ி நடைர்கள ரமான செட்ி நடைம், இந்திய அரரமான சொங்கத்துக்கும், மான சநடைபொலிிஸலிஸுக்கும் ஒரு
கும்நடைபெலின் உறுப்பிின் அனைராக கருதப்நடைபெடும் எவன் அனரயும் ன் அனகது மான சரமான செய்யவும்,
ஒரு வருி நடை காலம் வன் அனர அவன் அனர பின் அனண அனுடு மதியின்றி காவலில
ன் அனவக்கவும் அரமான சொதாரண அதிகாரத்ன் அனத வஉழைங்குகின்றது. காலனித்துவ
எதிர்ப்பு  தநடைபொராட்ி நடைங்கன் அனள நசுக்குவதற்கு இந்த ரமான செட்ி நடைம்
நடைபெயன்நடைபெடுத்தப்நடைபெட்ி நடைது.

பி தரம் என்ற முதலாம் ஆண்டு பி.காம்.  டு மாணவர்,
“(இந்தியாவிற்கும், சீின் அனைாவிற்கும் இன் அனி நடை தய)  தநடைபொர் மான சவடித்தால, இரு
நாடுகளின் டு மக்களும் நடைபொதிக்கப்நடைபெடுவர்,  ஏமான சின் அனைன்றால  தநடைபெரழிவு
தரக்கூடிய அணுஆயுத உலகப்  தநடைபொராக உருமான சவடுக்கும்
ரமான சொத்தியத்ன் அனத அது மான சகாண்டுளளது.  அமான சடு மரிக்காவுி நடைின் அனைாின் அனை
இந்தியாவின் மான சநருக்கடு மாின் அனை இராணுவ உறவுகள குறித்து நான்
அறிந்துள தளன்,  தடு மலும் அமான சடு மரிக்கா டு மற்றும் ஜப்நடைபொனுி நடைன் இந்தியா
இன் அனணந்து மான சரமான செயலநடைபெடுத்திய டு மலநடைபொர் கி நடைற்நடைபென் அனி நடை நடைபெயிற்சிகள நடைபெற்றியும்
அறிந்திருக்கி தறன்” என்று மான சதரிவித்தார்.

இந்திய மான சதாழிலாளர்கள டு மற்றும் ஏன் அனஉழைகளின் மீதாின் அனை  தடு மாடி
அரரமான சொங்கத்தின் ரமான செமூக தாக்குதலகன் அனள பி தரம் கண்ி நடைின் அனைம் மான சரமான செய்தார்.
 தடு மலும்,  1000  டு மற்றும் 500  ரூநடைபொய்  தநாட்டுக்கன் அனள
மான சரமான செலலாததாக்கியன் அனதயும்,  அதன் மூலம் “கருப்பு நடைபெணத்ன் அனத”
நடைபெறிமுதல மான சரமான செய்த பின்ின் அனைர்,  இந்தியாவில “ஒவ்மான சவாரு ஏன் அனஉழைக்கும்”
1.5 மிலலியன் ரூநடைபொய் மான சகாடுக்கவிருப்நடைபெதாகவும் அரரமான சொங்கம் விடுத்த
தவறாின் அனை வாக்குறுதிகள நடைபெற்றியும் அவர் குறிப்பிட்ி நடைார். இந்தியாவின்
காங்கிரஸ் கட்சி டு மற்றும் பி தஜபி இரண்டு தடு ம முதலாளித்துவத்தின்
நலன்களுக்காக நடைபெணியாற்றியுளளின் அனை என்று அவர் மான சதரிவித்தார். 

ஹரி என்ற பி.எஸ்ஸி தாவரவியல நடைபெயிலும் டு மாணவர்,  “நான்
 தநடைபொன் அனர எதிர்க்கி தறன்,  ஏமான சின் அனைன்றால அப்நடைபொவி டு மக்கள
மான சகாலலப்நடைபெடுவார்கள.  ஹி தராஷிடு மா டு மற்றும் நாகரமான சொகி மீது
அமான சடு மரிக்கா அணு குண்டுகன் அனள வீசிய தநடைபொது,  அப்நடைபொவி டு மக்கள
தா தின் அனை மான சகாலலப்நடைபெட்ி நடைின் அனைர்.” 

ஜின் அனைநாயக உரின் அனடு மகள மீதாின் அனை அரரமான சொங்கத்தின் தாக்குதன் அனல ஹரி
எதிர்ப்நடைபெதுி நடைன்,   தடு மலும் அவர் பின்வருடு மாறு  தரமான செர்த்துக் கூறிின் அனைார்:
“நாங்கள ஜலலிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக இருந்த தநடைபொது (நூறாண்டுகள
நடைபெஉழைன் அனடு ம வாய்ந்த கான் அனள-ஓட்ி நடைப்  தநடைபொட்டிகள தன் அனி நடை
மான சரமான செய்யப்நடைபெடுவதற்கு எதிராின் அனை ஒரு ஆர்ப்நடைபொட்ி நடைம்), மான சநடைபொலிஸ் எங்கன் அனள
மான சகாடூரடு மாக தாக்கியது.  அதிலும் வளர்டு மதி என்மான சறாரு டு மாணவி
கடுன் அனடு மயாின் அனை குண்ி நடைர் ரமான செட்ி நடைத்தின் கீழ் ன் அனகது மான சரமான செய்யப்நடைபெட்ி நடைார்,
ஏமான சின் அனைனில அவர் மான சதன் தமிழ்நாட்டில உளள மான சநடுவாரமான செல கிராடு மத்தில
நன் அனி நடைமுன் அனறயில உளள தீங்கு வின் அனளவிக்கும் ன் அனஹட் தரா கார்நடைபென்
திட்ி நடைத்திற்கு எதிராக டு மாணவர்கள டு மற்றும் டு மக்கன் அனள
அணிதிரட்டுவதற்கு பிரச்ரமான சொரம் மான சரமான செய்தார்.”

நடைபெயாஸ், அம் தநடைபெத்கர் கன் அனலக் கலலூரியில முதலாம் ஆண்டு
பி.எஸ்ஸி. நடைபெயிலும் டு மாணவர் பின்வருடு மாறு கூறிின் அனைார்: “இந்த  தநடைபொர்
உந்துதன் அனல நான் கடுன் அனடு மயாக எதிர்க்கின் தறன்.  வஉழைக்கடு மாின் அனை
வழிமுன் அனறக தளாடு  தநடைபொராடியதும் டு மற்றும் துப்நடைபொக்கிகள டு மற்றும்
இராணுவ ி நடைாங்கிகன் அனள நடைபெயன்நடைபெடுத்தியதுடு மாின் அனை முந்ன் அனதய  தநடைபொன் அனரப்
 தநடைபொலன்றி,  வரவிருக்கும் இந்தப்  தநடைபொர் ஆணு ஆயுதங்கன் அனள
உளளி நடைக்கியதாகவும்,  மிகப்மான சநடைபெரிய அழிவுக்கு காரணடு மாின் அனைதாகவும்
இருக்கும்.  இந்த  தநடைபொருக்காக கூடுதலாின் அனை வரிகள மூலம் டு மக்கள
நடைபெணம் மான சரமான செலுத்த  தவண்டிய கட்ி நடைாயத்திற்குத் தளளப்நடைபெடுவர்.” 

முஸ்லீம்கள மீதாின் அனை  தடு மாடி அரரமான சொங்கத்தின் நடைபொரநடைபெட்ரமான செடு மாின் அனை
அணுகுமுன் அனறகன் அனள நடைபெயாஸ் எதிர்த்தார்.  தடு மலும் அவர், “முஸ்லீம்கள

டு மாட்டின் அனறச்சி ரமான சொப்பிி நடை முடியாமான சதின் அனை மான சரமான சொலலி வருகின்றார்கள,”
“டு மக்களுன் அனி நடைய மிக அடிப்நடைபென் அனி நடையாின் அனை உரின் அனடு மகளில  தடு மாடி
தன் அனலயிி நடைக் கூி நடைாது.  டு மக்கள என்ின் அனை ரமான சொப்பிி நடை  தவண்டும் என்நடைபெது
அவர்களது விருப்நடைபெடு மாக இருக்க  தவண்டும்” என்று கூறிின் அனைார்.

க தணஷ் என்நடைபெவரும்  தநடைபொருக்கு எதிராக  தநடைபெசிின் அனைார். அவர், “இந்திய,
சீின் அனை டு மற்றும் நடைபொகிஸ்தானிய மான சதாழிலாளர்கள தங்களது
முதலாளித்துவ அரரமான சொங்கங்களுக்கு எதிராக ஐக்கியப்நடைபெடுவதற்கு
நீங்கள அன் அனஉழைப்பு விடுப்நடைபெது ரமான செரி என் தற நான் கருதுகின் தறன்,”
என்றும் “டு மத்திய பிர ததரமான செத்தில ரமான செமீநடைபெத்தில மான சநடைபொலிஸ் விவரமான சொயிகன் அனள
மான சகான்றன் அனதயும்,  முஸ்லீம்கன் அனளயும்,  தலித்கன் அனளயும் அரரமான சொங்கம்
தாக்குவன் அனதயும் நான் எதிர்க்கின் தறன்” என்றும் மான சதரிவித்தார்.. 

ஜாகீர் என்ற பி.ஏ. மான சநடைபொருளாதாரம் நடைபெயிலும் டு மாணவரும், ஸ்ராலினிரமான செ
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (டு மார்க்சிஸ்ட்)  இன் இன் அனளஞர் பிரிவாின் அனை DYFI

இன் உறுப்பிின் அனைருடு மாின் அனை இவர் பின்வருடு மாறு கூறிின் அனைார்:  “ரமான செர்வ ததரமான செ
மான சதாழிலாள வர்க்கத்துி நடைன் இந்திய மான சதாழிலாளர்களின்
ஐக்கியத்திற்கு நீங்கள அன் அனஉழைப்பு விடுக்கிறீர்கள,  ஆின் அனைால
சீின் அனைாவுி நடைின் அனைாின் அனை ஒரு  தநடைபொர் நிகழுடு மாின் அனைால அதற்கு இந்திய
அரரமான சொங்கத்திற்கு DYFI அதன் ஆதரன் அனவ அறிவித்துளளது. உங்களது
உலக கட்சி நடைபெற்றி நான்  தடு மலும் அறிந்துமான சகாளள விரும்புகின் தறன்.”

ஸ்ரீநிவாரமான சென்,  நடைபெச்ன் அனரமான செயப்நடைபொ கலலூரி டு மாணவராின் அனை இவர்,
இந்தியாவிற்கும்,  சீின் அனைாவிற்கும்,  டு மற்றும் இந்தியாவிற்கும்,
நடைபொகிஸ்தானுக்கும் இன் அனி நடையிலாின் அனை அதிகரித்து வரும்  தநடைபொர்
நடைபெதட்ி நடைங்கள நடைபெற்றியும்,  இந்தியா,  ஜப்நடைபொன் டு மற்றும் அமான சடு மரிக்கா
ஆகிய நாடுகளின் கூட்டு கி நடைற்நடைபென் அனி நடை நடைபெயிற்சிகள நடைபெற்றியும்
ஊி நடைகங்கள மூலடு மாக அவர் அறிந்திருப்நடைபெதாக விளக்கிின் அனைார்.  தடு மலும்
அவர், இந்திய டு மற்றும் சீின் அனை இராணுவ நடைபென் அனி நடையிின் அனைர் இரு நாடுகளிலும்
உளள டு மக்களின் நலன்கன் அனள நடைபொதுகாக்க முன் அனின் அனையவிலன் அனல
என்நடைபென் அனதயும் நான் ஒப்புக்மான சகாளகி தறன் என்றும் மான சதரிவித்தார்.

“ஆர்ப்நடைபொட்ி நடைங்களில ஈடுநடைபெடுன் அனகயில மான சநடைபொலிஸ் இரக்கடு மற்ற முன் அனறயில
டு மாணவர்கன் அனளயும், டு மக்கன் அனளயும் எப்நடைபெடித் தாக்குகிறார்கள என்நடைபென் அனத
நாம் கண்களால காண்கி தறாம்.  உண்ன் அனடு மயில,  மான சநடைபொலிிஸால
நின் அனலன் அனடு ம ன் அனகயாள முடியவிலன் அனல என்றால,  இந்த
 தநடைபொராட்ி நடைங்கன் அனள ஒடுக்குவதற்கு அவர்கள இராணுவத்ன் அனத மான சகாண்டு
வருவார்கள.”

ஐயின் அனைார்,  நடைபெச்ன் அனரமான செயப்நடைபொ கலலூரியின் டு மற்மான சறாரு டு மாணவராின் அனை இவர்,
இந்தியாவும்,  சீின் அனைாவும் தங்களது வலுவாின் அனை நடைபென் அனி நடைகள நடைபெற்றி
மான சநடைபெருன் அனடு ம  தநடைபெசுகின்றின் அனை,  ஆின் அனைால எந்தமான சவாரு எதிர்கால  தநடைபொரும்,
இந்த பிராந்தியத்திற்கு டு மட்டும்  தநடைபெரழிவுகரடு மாின் அனைதாக இராது, உலகின்
டு மற்ற நாடுகளுக்கும்  தரமான செர்த்து தான் அழிவுகரடு மாின் அனைதாக இருக்கும்.
எின் அனை தவ,  இந்த பிராந்திய டு மக்கள இந்த நிகழ்ன் அனவ தடுக்க
ஐக்கியப்நடைபெி நடை  தவண்டும்” என்று மான சதரிவித்தார்..

மான சரமான சென்ன் அனின் அனை மான சநடைபொதுக் கூட்ி நடைம் –  “அமான சடு மரிக்கா தன் அனலன் அனடு மயிலாின் அனை
ஏகாதிநடைபெத்திய  தநடைபொர் உந்துதன் அனல எதிர்ப் தநடைபொம்” – இந்த முக்கியடு மாின் அனை
விவாதத்ன் அனத  தடு மலும் வளர மான சரமான செய்யும்.

 தததி டு மற்றும்  தநரம் : ஆகஸ்ட் 27, கான் அனல 10.00 டு மணி

இி நடைம்: முதல டு மாடி, மான சநடைபெரியார் ஈ.வி. ராடு மரமான சொமி-நாகம்ன் அனடு ம கலவி 
டு மற்றும் ஆராய்ச்சி அறக்கட்ி நடைன் அனள, (HPM நடைபொரன் அனி நடைஸ் கலயாண 
டு மஹால எதிரில)

277/2, மான சரமான சென்ன் அனின் அனை-திருவளளுவர் மான சநடுஞ்ரமான சொன் அனல, அம்நடைபெத்தூர், 
மான சரமான சென்ன் அனின் அனை-600098.
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