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ேசற்றத்திற்கசன ஒசான ஒரே தீர்வு 

By the International Youth and Students for Social Equality,  19 September 2019 

இந்த வவெள்ளிக்கிழகிழம்கிழமை 150  இக்கும் அதிக்கிழமைதிகமான

நதிகமாடுகளில் மில்லியன் கணக்கதிகமான ்கிழமைதிகமாணவெர்களும்,

இகிழமளைஞர்கள் ்கிழமைற்றும் அவெர்களின் ஆதரவெதிகமாளைர்களும்
கதிகமாலநிகிழமல ்கிழமைதிகமாற்றத்கிழமதக் குகிழமறக்கவும் ்கிழமைற்றும் ்கிழமைதிகமாற்றவும்

நீண்டகதிகமால அடிப்பகிழமடயில் உடனடி நடவெடிக்கிழமககள் வடிக்கைகள் ககதிகமார
உலகந்தழுவிய உலக கதிகமாலநிகிழமல வடிக்கைகள் கவெகிழமலநிறுத்தத்தில்

பங்வகடுக்க உள்ளைனர்.  சர்வெவடிக்கைகள் கதச அளைவில்
ஒருங்கிகிழமணக்கப்பட்ட இந்த வடிக்கைகள் கபதிகமாரதிகமாட்டங்கள்,  உலகளைதிகமாவிய

புவிவவெப்ப்கிழமைய்கிழமைதிகமாதலுக்கு உலவகங்கிலு்கிழமைதிகமான அரசதிகமாங்கங்கள்
எந்த குறிப்பிட்ட நடவெடிக்கிழமககளும் எடுக்க திரதிகமாணியற்று

இருப்பது குறித்து இகிழமளைஞர்களின் அதிகரத்தளைவிலதிகமான
புரதலுக்கு விகிழமடயிறுப்பதிகமாக ஏற்பதிகமாடு வசய்யப்படுகின்றன.

கதிகமாலநிகிழமல ்கிழமைதிகமாற்றம் ஏற்கனவடிக்கைகள் கவெ உலக ்கிழமைக்களின் வபரும்

பிரவினர் மீது நதிகமாசகர்கிழமைதிகமான ததிகமாக்கத்கிழமத ஏற்படுத்தி உள்ளைது.
வடிக்கைகள் கடதிகமாரயன் சூறதிகமாவெளி வடிக்கைகள் கபதிகமான்ற படுபயங்கர சுற்றுச்சூழல்

சம்பவெங்கள் பில்லியன் கணக்கதிகமான டதிகமாலர்ககிழமளை

நதிகமாசப்படுத்துவெதுடன்,  டஜன் கணக்கதிகமானவெர்களின்

ஒருவடிக்கைகள் கவெகிழமளை ஆயிரக் கணக்கதிகமானவெர்களின் வெதிகமாழ்கிழமவெப்
பறிக்கின்றன.  உலக புவிவவெப்ப்கிழமைய்கிழமைதிகமாதல் அதிகரத்தளைவில்

விவெசதிகமாயம் வசய்யவியலதிகமாத நிகிழமலகிழம்கிழமைகிழமய ஏற்படுத்துவெததிகமால்
்கிழமைனிதகுலத்தில் 821 மில்லியன் ்கிழமைக்கள் பட்டினி அபதிகமாயத்தில்

உள்ளைததிகமாகவும்,  அவடிக்கைகள் கனக்கிழமைதிகமாக அடுத்த பத்ததிகமாண்டுகளில் 3.2
பில்லியன் ஆண்கள்,  வபண்கள் ்கிழமைற்றும் குழந்கிழமதகள்

வெதிகமாழவியலதிகமாத பகுதிகளில் வெதிகமாழ விடப்படுவெதிகமார்கள் என்றும்
சமீபத்திய அறிக்கிழமககள் குறிப்பிடுகின்றன.

உள்ளைவெதிகமாவடிக்கைகள் கற, உலக புவிவவெப்ப்கிழமைய்கிழமைதிகமாதகிழமல ்கிழமைனிதகுலத்தில்

எல்வடிக்கைகள் கலதிகமாகிழமரயும் ச்கிழமை்கிழமைதிகமாக பதிகமாவிக்கும் ஒரு கண்ணதிகமாடிகிழமயக்
வகதிகமாண்டு பதிகமார்க்க முடியதிகமாது.  உலவகங்கிலு்கிழமைதிகமான

அதிகரத்தளைவில் பலம் வெதிகமாய்ந்த சூறதிகமாவெளிகள்,  புயல்கள்
்கிழமைற்றும் கதிகமாட்டுத்தீ ஆகியகிழமவெ எடுத்துக்கதிகமாட்டுவெகிழமதப் வடிக்கைகள் கபதிகமால,

மிகவும் வெறிய 90  சதவீதத்தினர் ததிகமான்,  அததிகமாவெது
வததிகமாழிலதிகமாளை வெர்க்கவடிக்கைகள் க்கிழமை,  சுற்றுச்சூழல் வநருக்கடியதிகமால்

அதிக்கிழமைதிகமாக பதிகமாதிக்கப்படுகிறது,  இதனதிகமால் ஏற்கனவடிக்கைகள் கவெ
வெறுகிழம்கிழமை,  பட்டினி ்கிழமைற்றும் வடிக்கைகள் கபதிகமாகிழமர முகங்வகதிகமாடுத்து

வெருகின்ற இந்த நூறு மில்லியன் கணக்கதிகமானவெர்களின் சமூக
அவெலநிகிழமல இன்னும் அதிகரக்கிறது.  ஏற்கனவடிக்கைகள் கவெ

குகிழமறந்தபட்சம் 210  மில்லியன் ்கிழமைக்கள் "கதிகமாலநிகிழமல ்கிழமைதிகமாற்ற
அகதிகள்"  என்றகிழமழக்கப்படுகின்றனர் — இவெர்கள்

கதிகமாலநிகிழமல ்கிழமைதிகமாற்றம் சம்பந்த்கிழமைதிகமான வடிக்கைகள் கபரழிவுகளைதிகமால்
அவெர்களின் வீடுககிழமளை விட்டு நிரந்தர்கிழமைதிகமாக தப்பிச் வசல்ல

நிர்பந்திக்கப்பட்டுள்ளைனர்.  2050  க்குள் ஒரு பில்லியன்

வடிக்கைகள் கபர்வெகிழமர இடம் வபயர்வெதிகமார்கள் என்று ஐக்கிய நதிகமாடுகள்

சகிழமப ்கிழமைதிப்பிடுகிறது.

இதுவடிக்கைகள் கபதிகமான்ற வடிக்கைகள் கபரழிவுகள் இன்னும் அதிக வடிக்கைகள் கபரழிவுகர்கிழமைதிகமான

சம்பவெங்களுக்கு முன்வடிக்கைகள் கனதிகமாட்ட்கிழமைதிகமாக உள்ளைன.  உலக
புவிவவெப்ப்கிழமைய்கிழமைதிகமாதல் தடுக்கப்படவில்கிழமல என்றதிகமால்,

மில்லியன் கணக்கதிகமான ததிகமாவெரங்களும் விலங்கினங்களும்
வடிக்கைகள் கவெக்கிழமைதிகமாக ்கிழமைதிகமாறி வெரும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ப தங்ககிழமளைத்

தகவெகிழம்கிழமைத்து வகதிகமாள்ளை இயலதிகமா்கிழமைல் அழிந்து வடிக்கைகள் கபதிகமாகக்கூடும்.
பவெளைப்பதிகமாகிழமற அழுத்தம் கதிகமாரண்கிழமைதிகமாக,  அததிகமாவெது கடலின்

வவெப்ப அதிகரப்பு ்கிழமைற்றும் அதிக கடல் அமிலத்தன்கிழம்கிழமையின்
கதிகமாரண்கிழமைதிகமாக பவெளைப் பதிகமாகிழமறகள் ஏற்படுத்தும் அழுத்தத்ததிகமால்,

பிர்கிழமைதிகமாண்ட்கிழமைதிகமான வபருந்தடுப்பு ்கிழமைகிழமலக்குன்றுகள்
அழிக்கப்பட்டு,  புவியின் உணவுச் சங்கிலி ்கிழமைற்றும்

வபதிகமாதுவெதிகமான சுற்றுச்சூழல் ஸ்திரத்தன்கிழம்கிழமையின் முக்கிய

பதிகமாகங்கள் அழிந்து வடிக்கைகள் கபதிகமாகலதிகமாம்.  அவடிக்கைகள் க்கிழமைசன் ்கிழமைகிழமழக்கதிகமாடு

எரந்து வடிக்கைகள் கபதிகமாய், புவியின் நிலம் சதிகமார்ந்த பல உயிரனங்களின்
பிறப்பிடங்களில் ஒன்று வவெறும் சதிகமாம்பலதிகமாக ்கிழமைதிகமாறிவிடக்கூடும்.

அண்டதிகமார்டிகதிகமா ்கிழமைற்றும் கிரீன்லதிகமாந்தின் பனிப்பதிகமாகிழமறகள்
கடலில் உகிழமடந்து விழுந்ததிகமால், கடல் ்கிழமைட்டங்கள் அதிகரத்து,

உலக ்கிழமைக்கள்வததிகமாகிழமகயில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அல்லது
ஒன்றகிழமர பங்கிற்கு இகிழமடயிலதிகமான ்கிழமைக்களின் வெசிப்பிட்கிழமைதிகமாக

விளைங்கும் புவியின் கடவடிக்கைகள் கலதிகமார நகரங்கள் மூழ்கடிக்கபடலதிகமாம்.

கதிகமாலநிகிழமல ்கிழமைதிகமாற்றத்கிழமத ்கிழமைதிகமாற்றுவெதற்கதிகமான எந்தவவெதிகமாரு தீவிர
முயற்சியும்,  படி்கிழமைதிகமான எரவபதிகமாருள்ககிழமளைச் சதிகமார்ந்திருப்பதில்

இருந்து புதுப்பிக்கத்தக்க எரவபதிகமாருளுக்கு ்கிழமைதிகமாறுவெதற்கதிகமாக
உலகின் எரசக்தித்துகிழமறகிழமய உலகளைவில்

விஞ்ஞதிகமானபூர்வெ்கிழமைதிகமாக ்கிழமைறுசீரகிழம்கிழமைப்பகிழமதச் சதிகமார்ந்திருக்கும்.
அகிழமதவயதிகமாட்டி,  இது வடிக்கைகள் கபதிகமாக்குவெரத்து,  பண்டங்கள்

பரவெர்த்தகிழமன,  விவெசதிகமாயம் ்கிழமைற்றும் இறுதியில்
ஒட்டுவ்கிழமைதிகமாத்த்கிழமைதிகமாக சமூகத்கிழமதவடிக்கைகள் கய அவடிக்கைகள் கதயளைவிற்கு

்கிழமைதிகமாற்றுவெகிழமத உள்ளைடக்கி இருக்கும்.  இதுவடிக்கைகள் கபதிகமான்ற
்கிழமைதிகமாற்றங்களுக்கதிகமாக வடிக்கைகள் கதசிய எல்கிழமலகள்,  வபருநிறுவென

இலதிகமாபங்கள் ்கிழமைற்றும் வடிக்கைகள் கதசிய பதிகமாதுகதிகமாப்பு நலன்ககிழமளை

அவெசியத்திற்வடிக்கைகள் ககற்ப வவெட்ட வடிக்கைகள் கவெண்டியிருக்கும்.  ஆனதிகமால்

இந்த அகிழம்கிழமைப்புகள் முதலதிகமாளித்துவெத்துடன் பிகிழமணந்துள்ளைன:
அததிகமாவெது உலகம் எதிர்விவடிக்கைகள் கரதிகமாத வடிக்கைகள் கதசிய அரசுகளைதிகமாக

பிளைவுபட்டிருப்பதுடன்,  தனியதிகமார் இலதிகமாப திரட்சிக்கு
வபதிகமாருளைதிகமாததிகமார வெதிகமாழ்வு அடிபணிய வசய்யப்பட்டுள்ளைது.

இதுவடிக்கைகள் கபதிகமான்று உலகின் உற்பத்தி சக்திககிழமளைச் சர்வெவடிக்கைகள் கதச

அளைவில் ஒருங்கிகிழமணக்க தகிழமககிழம்கிழமை வகதிகமாண்ட வபதிகமாருளைதிகமாததிகமார
வெதிகமாழ்வின் ஒவடிக்கைகள் கர வெடிவெம் முதலதிகமாளித்துவெத்திற்கு



எதிரதிகமானததிகமாகும்:  வடிக்கைகள் கசதிகமாசலிசம்,  இது ததிகமான் உலகின் உற்பத்தி

சக்திககிழமளைச் சர்வெவடிக்கைகள் கதச வததிகமாழிலதிகமாளை வெர்க்கத்தின் ஜனநதிகமாயக
கட்டுப்பதிகமாட்டில் நிறுத்தும்.

கதிகமாலநிகிழமல ்கிழமைதிகமாற்றத்கிழமதக் கட்டுப்படுத்துவெதற்கதிகமான

முயற்சிககிழமளை இந்த வடிக்கைகள் ககள்வியிலிருந்து பிரக்க முடியதிகமாது.
ஐக்கிய நதிகமாடுகள் சகிழமபயும் உலவகங்கிலு்கிழமைதிகமான பல்வடிக்கைகள் கவெறு

"இடது கட்சிகளும்"  அகிழமவெ கதிகமாலநிகிழமல ்கிழமைதிகமாற்றத்திற்கு எந்த
அர்த்தமுள்ளை தீர்கிழமவெயும் முன்கிழமவெக்க இலதிகமாயக்கற்றகிழமவெ

்கிழமைற்றும் அவெற்றுக்கு விருப்பமும் இல்கிழமல என்பகிழமத

நிரூபித்துக் கதிகமாட்டியுள்ளை நிகிழமலயில், அவெற்றுக்குச் வசய்யும்

முகிழமறயீடுகள் எதற்கும் பிரவடிக்கைகள் கயதிகமாஜன்கிழமைற்றகிழமவெ.  மில்லியன்
கணக்கதிகமானவெர்களின் உணர்வுகள் சுற்றுச்சூழல்

வநருக்கடிக்குத் தீர்வுககிழமளைக் வடிக்கைகள் ககதிகமாருகின்ற நிகிழமலயிலும் கூட,
ஒவ்வவெதிகமாரு நதிகமாட்டு தகிழமலவெர்களும் 2015  பதிகமாரீஸ்

உடன்படிக்கிழமக உட்பட எந்தவவெதிகமாரு கதிகமாலநிகிழமல ்கிழமைதிகமாற்ற
உடன்படிக்கிழமகயும் ்கிழமைதிகமாசுபடுத்தும் எரவெதிகமாயு வவெளிவடிக்கைகள் கயற்றங்கள்

மீது நிஜ்கிழமைதிகமான கட்டுப்பதிகமாடுகள் எதுவும் வகதிகமாண்டு வெரதிகமா்கிழமைல்
இருப்பகிழமத உறுதிப்படுத்தவும்,  அதற்கு பதிலதிகமாக

"அவெர்களின்"  எரசக்தி வபருநிறுவெனங்களுக்குப் புதிய
பதிகமாதுகதிகமாப்புகள் வெழங்குவெகிழமத உறுதிப்படுத்திக் வகதிகமாள்ளைவும்

முண்டியடிக்கின்றனர்.

இத்தகிழமகய தீர்்கிழமைதிகமானங்கள் அதிகரத்தளைவில் பிரததிகமான
ஏகதிகமாதிபத்திய சக்திகளைதிகமால் அவெற்றின் புவிசதிகமார் அரசியல்

விவடிக்கைகள் கரதிகமாதிககிழமளை மிரட்டுவெதற்குரய கூறுபதிகமாடுகளைதிகமாகவும்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  பரதிகமாக் ஒபதிகமா்கிழமைதிகமாவின் பதவி

கதிகமாலத்தில்,  சீனதிகமா ததிகமான் உலகின் மிக அதிக்கிழமைதிகமாக
்கிழமைதிகமாசுபடுத்தும் நதிகமாடதிகமாக இருந்தது என்ற உண்கிழம்கிழமையதிகமானது

வெர்த்தக வடிக்கைகள் கபரம்வடிக்கைகள் கபசல்களில் நிகிழமறவடிக்கைகள் கவெற்றும் சதிகமாதன்கிழமைதிகமாக்கி

வகதிகமாள்ளும் முயற்சியில் பயன்படுத்தப்பட்டது.  ஜனநதிகமாயகக்

கட்சியின் தற்வடிக்கைகள் கபதிகமாகிழமதய 2020  ஜனதிகமாதிபதி வடிக்கைகள் கவெட்பதிகமாளைர்கள்
வடிக்கைகள் கஜதிகமா கிழமபவடன் ்கிழமைற்றும் வடிக்கைகள் கபர்ணி சதிகமாண்டர்ஸ் இருவெருவடிக்கைகள் க்கிழமை

ததிகமாங்கள் வடிக்கைகள் கதர்ந்வதடுக்கப்பட்டதிகமால் அவடிக்கைகள் கனக்கிழமைதிகமான மிகவும்
ஆக்வடிக்கைகள் கரதிகமாஷ்கிழமைதிகமான நடவெடிக்கிழமககள் எடுக்க

உறுதியளித்துள்ளைனர்.

வபருநிறுவெனங்ககிழமளை அதிக "்கிழமைதிகமாசுபதிகமாடற்ற"  நிறுவெனங்களைதிகமாக
ஆக்கும் முயற்சிகவடிக்கைகள் களைதிகமா படுவடிக்கைகள் க்கிழமைதிகமாச்கிழமைதிகமாக உள்ளைன,  இந்த

வநருக்கடிக்குச் சதிகமா்கிழமைதிகமானிய ்கிழமைக்கள் மீது பழிவடிக்கைகள் கபதிகமாடும்
முயற்சியில் அவெற்றின் வசயலதிகதிகமாரகள் "மிதமிஞ்சிய

்கிழமைக்கள்வததிகமாகிழமகயதிகமால்"  "அதிக நுகர்வு"  இருப்பது ததிகமான்
கதிகமாலநிகிழமல ்கிழமைதிகமாற்றத்திற்கு நிஜ்கிழமைதிகமான கதிகமாரணம் என்று பரப்பிக்

வகதிகமாண்டிருக்கின்றனர். உண்கிழம்கிழமையில், புவிவவெப்ப்கிழமைய்கிழமைதிகமாதகிழமல
முதலிடத்தில் இருந்து உருவெதிகமாக்கும் வெணிகங்கள் இந்த

வபருநிறுவென தகிழமலவெர்களின் வடிக்கைகள் க்கிழமைற்பதிகமார்கிழமவெயில் நடக்கிறது.
்கிழமைதிகமாசுபடுத்தும் வ்கிழமைதிகமாத்த வெதிகமாயுக்களில் 70 சதவீதம் 1988  இல்

இருந்து 2015  வெகிழமரயில் வவெறும் 100  பிரததிகமான

நிறுவெனங்களைதிகமால் வவெளியிடப்பட்டததிகமாக 2017  Carbon  Majors

அறிக்கிழமக எடுத்துக்கதிகமாட்டியது.

ஆகவடிக்கைகள் கவெ கதிகமாலநிகிழமல ்கிழமைதிகமாற்ற வடிக்கைகள் கபதிகமாரதிகமாட்டங்களில் பங்வகடுக்கும்

்கிழமைதிகமாணவெர்களும் இகிழமளைஞர்களும் நதிகமாடதிகமாளு்கிழமைன்ற அரசியலில்
இருந்து விலகி வததிகமாழிலதிகமாளை வெர்க்கத்கிழமத வடிக்கைகள் கநதிகமாக்கி

திரும்புவெது முக்கிய்கிழமைதிகமாகும்.  புவிவவெப்ப்கிழமைய்கிழமைதிகமாதலின்
ததிகமாக்கத்தின் சுகிழம்கிழமைகிழமயத் வததிகமாழிலதிகமாளை வெர்க்கம் ததிகமான்

அனுபவிக்கவிருக்கிறது.  வததிகமாழிலதிகமாளை வெர்க்கம் ததிகமான்
புறநிகிழமலரீதியதிகமாகவும் அதிகரத்தளைவிலும் தன்கிழமன ஒரு
சர்வெவடிக்கைகள் கதச வெர்க்க்கிழமைதிகமாக வெகிழமரயறுத்து வெருகிறது.  வததிகமாழிலதிகமாளை
வெர்க்கத்தின் சமூக நலன்கள் ததிகமான்,  முதலதிகமாளித்துவெத்கிழமதத்

தூக்கிவயறிவெதிலும்,  உற்பத்தி கருவிகளின்
தனியுகிழமடகிழம்கிழமைகிழமய நீக்குவெதிலும்,  பதிகமாதுகதிகமாப்பு ்கிழமைற்றும்

சுகதிகமாததிகமார சூழல் உட்பட ்கிழமைனித வடிக்கைகள் கதகிழமவெகிழமயப் பூர்த்தி
வசய்யும் அடிப்பகிழமடயில் ஒரு வபதிகமாருளைதிகமாததிகமார

அகிழம்கிழமைப்புமுகிழமறகிழமய உருவெதிகமாக்குவெதிலும் தங்கியுள்ளைன.

இந்த இயக்கத்தின் புறநிகிழமல அடித்தளை்கிழமைதிகமானது,  வஜனரல்
வடிக்கைகள் க்கிழமைதிகமாட்டதிகமார்ஸ் நிறுவெனத்திற்கு நதிகமாவளைதிகமான்று 100  மில்லியன்

டதிகமாலர் இழப்கிழமப ஏற்படுத்தி ஏற்கனவடிக்கைகள் கவெ வெதிகமாகனத்
வததிகமாழில்துகிழமற எங்கிலும் அதிர்ச்சி அகிழமலககிழமளை அனுப்பி

உள்ளை வஜனரல் வடிக்கைகள் க்கிழமைதிகமாட்டதிகமார்ஸின் வெதிகமாகனத்துகிழமற
வததிகமாழிலதிகமாளைர்கள்,  ஐக்கிய வெதிகமாகனத்துகிழமற வததிகமாழிற்சங்கத்கிழமத

(UAW) எதிர்த்து நடத்தி வெரும் வடிக்கைகள் கவெகிழமலநிறுத்தத்தில் மிகவும்
கூர்கிழம்கிழமையதிகமாக வவெளிப்பட்டுள்ளைது.  இது இந்ததிகமாண்டு

வததிகமாடக்கத்தில் வ்கிழமைக்சிவடிக்கைகள் ககதிகமா வெதிகமாகனத்துகிழமற
வததிகமாழிலதிகமாளைர்களின் ஒரு வடிக்கைகள் கவெகிழமலநிறுத்த அகிழமல ்கிழமைற்றும்

பிரதிகமான்சில் "்கிழமைஞ்சள் சீருகிழமடயதிகமாளைர்கள்"  வடிக்கைகள் கபதிகமாரதிகமாட்டம்,
ஹதிகமாங்கதிகமாங்கில் வவெகுஜன வடிக்கைகள் கபதிகமாரதிகமாட்டங்கள் ்கிழமைற்றும்

ஆட்சியிலிருந்த ஆளுநகிழமரப் பதவி விலகச் வசய்த
வடிக்கைகள் கபதிகமார்த்வடிக்கைகள் கததிகமா ரக்வடிக்கைகள் ககதிகமா ஆர்ப்பதிகமாட்டங்கள் வடிக்கைகள் கபதிகமான்ற பதிகமாரய

இயக்கங்களுக்குப் பின்னர் வெந்துள்ளைது.

கதிகமாலநிகிழமல ்கிழமைதிகமாற்றம், வடிக்கைகள் கவெகிழமல அழிப்புகள், அதிகரத்து வெரும்
சமூக ச்கிழமைத்துவெமின்கிழம்கிழமை,  ஜனநதிகமாயக உரகிழம்கிழமைகள் மீததிகமான

ததிகமாக்குதல் ்கிழமைற்றும் உலக வடிக்கைகள் கபதிகமார் அச்சுறுத்தல் என ந்கிழமைது
கதிகமாலத்திய மிகப்வபரய சமூக பிரச்சிகிழமனககிழமளைத் தீர்க்க

வடிக்கைகள் கதகிழமவெயதிகமான வததிகமாழில்நுட்பங்கள் உள்ளைன. அவடிக்கைகள் கத வடிக்கைகள் கநரத்தில்,
விஞ்ஞதிகமானபூர்வெ திட்டமிடல் உலக ்கிழமைக்களின் வெதிகமாழ்க்கிழமக

தரம் ்கிழமைற்றும் வெதிகமாழும் தரத்கிழமத அதிகரப்பகிழமத
உறுதிப்படுத்தும்.  உலக வடிக்கைகள் கசதிகமாசலிச புரட்சி முகிழமற மூல்கிழமைதிகமாக,

இந்த வடிக்கைகள் கநதிகமாக்கத்கிழமத எட்டக்கூடிய ஒவடிக்கைகள் கர சமூக சக்தி சர்வெவடிக்கைகள் கதச
வததிகமாழிலதிகமாளை வெர்க்க்கிழமைதிகமாகும்.  சமூக ச்கிழமைத்துவெத்திற்கதிகமான

சர்வெவடிக்கைகள் கதச இகிழமளைஞர் ்கிழமைற்றும் ்கிழமைதிகமாணவெர் அகிழம்கிழமைப்பு இந்த
முன்வடிக்கைகள் கனதிகமாக்கிற்கதிகமாக வடிக்கைகள் கபதிகமாரதிகமாட இகிழமளைஞர்கள் அகிழமனவெகிழமரயும்

வெலியுறுத்துகிறது.


