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சமூக சமத்துவத்துக்க்துக்கான சர்வ சர்வதன சர்வதேச இதேச இளவதேச இளைஞர் மற்றும
ம்துக்காணவர் (IYSSE) அதேச இளமப்பின் அதேச இளஅழைப்்ப்துக்காவதேச இளைளர்துக்கால் ் ய்துக்காழ்ப்்ப்துக்காண
்பல்கதேச இள்கலைக்கஅழைகத்தின் ம்துக்காணவர் ஒன்றி் யத் ன சர்வதேதேச இள்கலைவருக்க
அனுப்பி
தேச இளவக்கப்்பட்டுள்வதேச இளை
கடின சர்வதேம
இங்க
பிளரசுரிக்கப்்பட்டுள்வதேச இளைது.

முன சர்வதே்கலை்துக்காளித்துவ
கம்பல்களுக்கம
 சர்வத்ப்துக்காலி
இடது
அதேச இளமப்புகளுக்கம எதிளர்துக்காக, சர்வ சர்வதன சர்வதேச  சர்வதச்துக்காசலிச  சர்வதவதேச இள்கலைத்
திட்டத்தின்
அடிப்்பதேச இளடயில்
ையீடு தன சர்வதே்துக்காழி்கலை்துக்காவதேச இளைர்கதேச இளவதேச இளையும
இதேச இளவதேச இளைஞர்கதேச இளவதேச இளையும அணிதிளரட்டுவ சர்வதன சர்வதே அந்ன சர்வதே கூட்டத்தின்
கறிக் சர்வதக்துக்காவதேச இளை்துக்காக இருந்ன சர்வதேது.

நவளரட்ணம அனுஜன், (ன சர்வதேதேச இள்கலைவர்,)
ம்துக்காணவர் ஒன்றி் யம,
் ய்துக்காழ்ப்்ப்துக்காண ்பல்கதேச இள்கலைக்கஅழைகம.

2. IYSSE உறுப்பினர்கதேச இளவதேச இளை  சர்வதந்துக்காக்கி விளரல் நீட்டி் ய நீங்களும
உங்கவதேச இளைது அங்கத்ன சர்வதேவர்களும, “நீங்கள் சிங்கவதேச இளைம்துக்கா” என
 சர்வதகள்விையீடு த் யழுப்பி, “இங்க அளரசி் யல் கட்சிகளுக்க ையீடு தச் யல்்பட
இடம
ையீடு தக்துக்காடுக்க
முடி் ய்துக்காது.
ந்துக்காங்கள்
இப் சர்வத்ப்துக்காது
ஒற்றுதேச இளம் ய்துக்காக இருக்கின் சர்வதற்துக்காம. அதேச இளன சர்வதே கஅழைப்்ப  சர்வதவண்ட்துக்காம”
என கூறி மிளரட்டி் யதேச இளம , ன சர்வதே்துக்கான் விருமபி் ய அசி் யல் கருத்தேச இளன சர்வதே
ையீடு தக்துக்காண்டிருப்்பன சர்வதேற்கம
அதேச இளன சர்வதே
்பளரப்புவன சர்வதேற்கம
உள்வதேச இளை
அடிப்்பதேச இளட ஜனந்துக்கா் யக உரிதேச இளமக்க எதிளர்துக்கான ன சர்வதேதேச இள்கலையீட்துக்காகம .

ஐ் ய்துக்கா,
சமூக சமத்துவத்துக்க்துக்கான சர்வ சர்வதன சர்வதேச இதேச இளவதேச இளைஞர் மற்றும
ம்துக்காணவர் அதேச இளமப்புக்க
எதிளர்துக்காக ன சர்வதேங்கவதேச இளைது ம்துக்காணவர்
ஒன்றி் யத்தின் ன சர்வதேதேச இள்கலையீடு ையீடு தன சர்வதே்துக்காடர்்ப்துக்கானது.
 சர்வதச்துக்காசலிச சமத்துவக் கட்சியின் (SEP) இதேச இளவதேச இளைஞர் மற்றும
ம்துக்காணவர் இ் யக்கம்துக்கான சமூக சமத்துவத்துக்க்துக்கான சர்வ சர்வதன சர்வதேச
இதேச இளவதேச இளைஞர் மற்றும ம்துக்காணவர் (IYSSE) அதேச இளமப்பு, கடந்ன சர்வதே நவம்பர்
16 அன்று, ் ய்துக்காழ்ப்்ப்துக்காண ்பல்கதேச இள்கலைக்கஅழைகத்துக்கள் பிளரச்ச்துக்காளரம
ஒன்றில்
ஈடு்பட்டிருந்ன சர்வதே சர்வத்ப்துக்காது, நீங்கள்
இன்னும
சி்கலை
ம்துக்காணவர்களுடன் வந்து IYSSE உறுப்பினர்களுக்க மிளரட்டல்
விடுத்து, ையீடு தன சர்வதே்துக்காந்ன சர்வதேளரவு
ையீடு தசய்ன சர்வதேதேச இளம
சம்பந்ன சர்வதேம்துக்காக
கடும
எதிர்ப்தேச இள்பத் ையீடு தன சர்வதேரிவிக்கம IYSSE, நீங்களும உங்கவதேச இளைது சக
உறுப்பினர்களும  சர்வதமற்ையீடு தக்துக்காண்ட இந்ன சர்வதே ஜனந்துக்கா் யக வி சர்வதளர்துக்கான சர்வதே
நடவடிக்தேச இளகதேச இள் ய கடுதேச இளம் ய்துக்காக கண்டனம ையீடு தசய்கின்றது.
நவம்பர்
20 அன்று, "ஏக்துக்காதி்பத்தி் ய
 சர்வத்ப்துக்காரும
ன சர்வதேமிழ்
 சர்வதன சர்வதேசி் யவ்துக்கான சர்வதேமும  சர்வதச்துக்காசலிசத்திற்க்துக்கான  சர்வத்ப்துக்காளர்துக்காட்டமும "” என்ற
ன சர்வதேதேச இள்கலைப்பில் ் ய்துக்காழ்ப்்ப்துக்காண நூ்கலைக மண்ட்பத்தில் நடந்ன சர்வதே
ையீடு த்ப்துக்காதுக்
கூட்டத்துக்க்துக்காக சர்வதவ
் ய்துக்காழ்ப்்ப்துக்காண
்பல்கதேச இள்கலைக்கஅழைகத்துக்கள் IYSSE உறுப்பினர்கள் பிளரச்ச்துக்காளரத்தில்
ஈடு்பட்டிருந்ன சர்வதேனர். அணுவ்துக்காயுன சர்வதே மூன்ற்துக்காவது உ்கலைகப்  சர்வத்ப்துக்காதேச இளளர
 சர்வதந்துக்காக்கி
நகர்ந்துையீடு தக்துக்காண்டிருக்கம
அையீடு தமரிக்க்துக்கா
ன சர்வதேதேச இள்கலைதேச இளமயி்கலை்துக்கான
ஏக்துக்காதி்பத்தி் யமும
அன சர்வதேற்க
 சர்வதசதேச இளவ
ையீடு தசய்யும இ்கலைங்தேச இளகயிலும பிளர்துக்காந்தி் யத்திலும உள்வதேச இளை  சர்வதன சர்வதேசி் ய

3. உங்கவதேச இளைது ்பல்கதேச இள்கலைக்கஅழைகத்துக்கள் கட்சி அளரசி் யலுக்க
இடமில்தேச இள்கலை என கூறும நீங்களும , உங்கள் ம்துக்காணவர்
ஒன்றி் யமும, ்பல்கதேச இள்கலைக்கஅழைகத்துக்க உள்ளும அன சர்வதேற்க
ையீடு தவளியிலும நிச்ச் யம்துக்கான ஒரு அளரசி் யலில் ஈடு்பட்டுள்ளீர்கள்
என்்பதேச இளன சர்வதே முன சர்வதேலில் கூற  சர்வதவண்டும .
முன சர்வதே்கலை்துக்காளித்துவ அளரச்துக்காங்கத்துக்க அழுத்ன சர்வதேம ையீடு தக்துக்காடுத்து
கல்வி மற்றும ஜனந்துக்கா் யக உரிதேச இளமகள் மீது ையீடு தன சர்வதே்துக்காடுக்கப்்படும
ன சர்வதே்துக்காக்கன சர்வதேல்கதேச இளவதேச இளை  சர்வதன சர்வதே்துக்காற்கடிக்க முடியும என்ற  சர்வத்ப்துக்காலி
முன் சர்வதந்துக்காக்கக்கள் ம்துக்காணவர்கதேச இளவதேச இளை சிதேச இளறதேச இளவத்து அந்ன சர்வதே
ன சர்வதே்துக்காக்கன சர்வதேல்களுக்க
அவர்கதேச இளவதேச இளை
அடி்பணி் யச்
ையீடு தசய்து ,
முன சர்வதே்கலை்துக்காளித்துவத்தேச இளன சர்வதே
்ப்துக்காதுக்துக்காப்்ப சர்வதன சர்வதே
உங்கவதேச இளைது
அளரசி் ய்கலை்துக்காகம.
4. முன்னிதேச இள்கலை  சர்வதச்துக்காசலிசக் கட்சியின் ஒரு ்ப்துக்காகம்துக்காக
ையீடு தச் யற்்படும
அதேச இளனத்துப்
்பல்கதேச இள்கலைக்கஅழைக
ம்துக்காணவர்
ஒன்றி் யம (அ.்ப.ம்துக்கா.ஒ.), ம்துக்காணவர் அளரசி் யல் என்ற ச்துக்காக்கப்
 சர்வத்ப்துக்காக்கின் கீழ் கட்சி அளரசி் யலுக்க ன சர்வதேதேச இளட விதித்து IYSSE
அளரசி் யலுக்க எதிளர்துக்காக ையீடு தன சர்வதேற்கில்  சர்வதமற்ையீடு தக்துக்காள்ளும ஜனந்துக்கா் யக
வி சர்வதளர்துக்கான சர்வதே ன சர்வதேதேச இள்கலையீட்டுடன் , வடக்கில் நீங்கள் ையீடு தசய்யும

 சர்வதமற்கறிப்பிட்ட
ன சர்வதேதேச இள்கலையீடு
ஒத்ன சர்வதேன சர்வதே்துக்காக
இருக்கின்றது.
உங்கதேச இளவதேச இளைப்
 சர்வத்ப்துக்கா்கலை சர்வதவ
அ.்ப.ம்துக்கா.ஒன்றி் யமும
முன சர்வதே்கலை்துக்காளித்துவத்தேச இளன சர்வதேப்
்ப்துக்காதுக்துக்காக்கம
எதிர்ப்பு
அளரசி் யலி சர்வத்கலை சர்வத் ய ஈடு்பட்டுள்வதேச இளைது.
5. அந்ன சர்வதே எதிர்ப்பு அளரசி் யலின் பிற் சர்வத்ப்துக்காக்க ்பண்தேச இள்ப,
அண்தேச இளம் ய சம்பவங்கதேச இளவதேச இளைக் ையீடு தக்துக்காண்டும ையீடு தன சர்வதேளிவு்படுத்ன சர்வதே
முடியும.
அக் சர்வதட்துக்கா்பர் 20, ையீடு த்ப்துக்காலிச்துக்கார்  சர்வதமற்ையீடு தக்துக்காண்ட துப்்ப்துக்காக்கிப்
பிளர சர்வத் ய்துக்காகத்தில் ் ய்துக்காழ்ப்்ப்துக்காண ்பல்கதேச இள்கலைக்கஅழைகத்தின் இரு
ம்துக்காணவர்கள்
ையீடு தக்துக்கால்்கலைப்்பட்ட சர்வத்ப்துக்காது ,
ையீடு தக்துக்கால்்கலைப்்பட்ட
ம்துக்காணவர்களுக்க நி் ய்துக்கா் யம கிதேச இளடக்க  சர்வதவண்டும என  சர்வதக்துக்காரி,
நீங்கள்
உட்்பட
ம்துக்காணவர்
ஒன்றி் யம,
ஜன்துக்காதி்பதி
தேச இளமத்திரி்ப்துக்கா்கலை
சிறி சர்வதசன
மற்றும
பிளரன சர்வதேமர்
ளரணில்
விக்கிளரமசிங்கவுடன்  சர்வத்பச்சுவ்துக்கார்த்தேச இளன சர்வதேக்கச் ையீடு தசன்றதுடன், இந்ன சர்வதே
ையீடு தக்துக்காதேச இள்கலைகளுக்க எதிளர்துக்காக ம்துக்காணவர்கள்  சர்வதமற்ையீடு தக்துக்காண்ட
வகப்பு ்பகிஷ்கரிப்தேச இள்பயும அளரச்துக்காங்கத்தின் வ்துக்காக்கறுதிகளின்
அடிப்்பதேச இளடயில் தேச இளகவிடச் ையீடு தசய்தீர்கள்.
ம்துக்காணவர்கள் ையீடு தக்துக்கால்்கலைப்்பட்டதேச இளமக்க ையீடு த்ப்துக்காறுப்புச் ையீடு தச்துக்கால்்கலை
 சர்வதவண்டி் ய
அளரச்துக்காங்கத்தின்
ன சர்வதேதேச இள்கலைவர்கதேச இளவதேச இளை , அல்்கலைது
உண்தேச இளம் ய்துக்கான
ையீடு தக்துக்காதேச இள்கலைக்துக்காளரர்கதேச இளவதேச இளை
 சர்வதந்துக்காக்கி
நீங்கள்
அவ்வ்துக்காறு கூனிக்கறுகி ையீடு தசன்ற சர்வத்ப்துக்காது, ையீடு தக்துக்காதேச இள்கலைக்க எதிளர்துக்காக
வீதிக்க இறங்கி் ய மக்களுக்க மத்தியில் ையீடு தசன்று , சிறி சர்வதசனவிக்கிளரமசிங்க அளரச்துக்காங்கம வடக்க கிஅழைக்கில்  சர்வத்பணிவரும
இளர்துக்காணுவ ஆட்சியின் விதேச இளவதேச இளைவ்துக்காக சர்வதவ இந்ன சர்வதே ையீடு தக்துக்காதேச இள்கலைகள்
நடந்துள்வதேச இளைன, என சுட்டிக் க்துக்காட்டி் யது IYSSE மட்டு சர்வதம ஆகம.
இந்ன சர்வதே ன சர்வதேதேச இள்கலையீட்தேச இளடயும எதிர்த்ன சர்வதே உங்கள் ஒன்றி் யத்தின்
ன சர்வதேதேச இள்கலைவர்கள்,  சர்வதமற் கறிப்பிட்ட ையீடு தன சர்வதேளிவு்படுத்ன சர்வதேல் அடங்கி் ய
துண்டுப் பிளரசுளரத்தேச இளன சர்வதே விநி சர்வத் ய்துக்காகிப்்பதேச இளன சர்வதே நிறுத்தும்துக்காறும
அழுத்ன சர்வதேம ையீடு தக்துக்காடுத்ன சர்வதேனர். “இது அளரச்துக்காங்கத்தின் பிதேச இளஅழை அல்்கலை,
ையீடு த்ப்துக்காலிச்துக்காரின் பிளரச்சிதேச இளன” என அவர்கள் கூறினர்.
6. மறு்பக்கம, நீங்கள் கூறுகின்ற வதேச இளகயி்கலை்துக்கான “ஒற்றுதேச இளம”
் ய்துக்காழ்ப்்ப்துக்காண ்பல்கதேச இள்கலைக்கஅழைகத்தில் கிதேச இளட் ய்துக்காது என்்பது
ஏதேச இளன் ய ம்துக்காணவர்கதேச இளவதேச இளைப்  சர்வத்ப்துக்கா்கலை சர்வதவ உங்களுக்கம நன்க
ையீடு தன சர்வதேரிந்ன சர்வதே
விட் யம்துக்காகம.
சிறி சர்வதசன-விக்கிளரமசிங்க
அளரச்துக்காங்கத்தின்  சர்வத்ப்துக்காலி் ய்துக்கான “இனங்களுக்க இதேச இளடயி்கலை்துக்கான
நல்லிணக்கம”
என்்பன சர்வதேன்
பின்ன்துக்கால்,
் ய்துக்காழ்ப்்ப்துக்காண
்பல்கதேச இள்கலைக்கஅழைகத்துக்கள்
அளரச்துக்காங்கத்தின்
ஒத்துதேச இளஅழைப்புடன்துக்கான
சிங்கவதேச இளை
இனவ்துக்கான சர்வதே
கம்பலும
இளர்துக்காணுவத்தின்
்பகதியினரும
ஆத்திளரமூட்டல்கதேச இளவதேச இளை
கிவதேச இளைறிவிடும
நடவடிக்தேச இளகயில்
ஈடு்பட்டுள்வதேச இளைனர் . கடந்ன சர்வதே
ஆகஸ்ட் ம்துக்கான சர்வதேம சிங்கவதேச இளை மற்றும ன சர்வதேமிழ் ம்துக்காணவர்களுக்க
இதேச இளடயில்
ஏற்்பட்ட
 சர்வதம்துக்கான சர்வதேல்
அத்ன சர்வதேதேச இளக் ய
ஆத்திளரமூட்டல்களின் விதேச இளவதேச இளைவ்துக்காகம.
ையீடு த்ப்துக்காலிஸ்
துப்்ப்துக்காக்கிப்
பிளர சர்வத் ய்துக்காகத்தில்,
உங்கவதேச இளைது
்பல்கதேச இள்கலைக்கஅழைகத்தி சர்வத்கலை சர்வத் ய
இரு
ம்துக்காணவர்கள்
ையீடு தக்துக்கால்்கலைப்்பட்டுள்வதேச இளைனர். ையீடு த்ப்துக்காலிஸ் மற்றும இளர்துக்காணுவத்தின்
ஒற்றர்கள் ்பல்கதேச இள்கலைக்கஅழைக வவதேச இளை்துக்காகத்துக்கள்ளும அன சர்வதேற்க
ையீடு தவளியிலும
திரிந்து,
ம்துக்காணவர்களின்
அளரசி் யல்
ையீடு தச் யற்்ப்துக்காடுகள் ்பற்றி ையீடு தன சர்வதே்துக்காடர்ந்தும கண்க்துக்காணித்து வருவது
உங்களுக்க நன்க ையீடு தன சர்வதேரிந்ன சர்வதே விட் ய சர்வதம.
அத்ன சர்வதேதேச இளக் ய
“ஒற்றுதேச இளம”
்பல்கதேச இள்கலைக்கஅழைகத்தில் நி்கலைவுகின்றது.

ன சர்வதே்துக்கான்

உங்கவதேச இளைது

7. வடக்கிலும ையீடு தன சர்வதேற்கிலும வர்க்கப்  சர்வத்ப்துக்காளர்துக்காட்டம வவதேச இளைர்ச்சி
க்துக்காண்கின்ற சூழ்நிதேச இள்கலையி சர்வத்கலை சர்வத் ய SEP மற்றும IYSSE க்க
எதிளர்துக்காக ்ப்துக்காய்வதும மிளரட்டல் விடுப்்பதும  சர்வதம சர்வத்கலை்துக்காங்கி
இருக்கின்றது. அளரச்துக்காங்கம, அ சர்வதன சர்வதே சர்வத்ப்துக்கால் ன சர்வதேமிழ்  சர்வதன சர்வதேசி் ய
கூட்டதேச இளமப்பு உட்்பட ன சர்வதேமிழ் முன சர்வதே்கலை்துக்காளித்துவ கட்சிகளும, இந்ன சர்வதே
வர்க்கப்
 சர்வத்ப்துக்காளர்துக்காட்டத்தின்
மத்தியில்
சிங்கவதேச இளை-ன சர்வதேமிழ்
ையீடு தன சர்வதே்துக்காழி்கலை்துக்காவதேச இளைர்கள் மற்றும இதேச இளவதேச இளைஞர்கள் மத்தியில் வர்க்க
ரீதியி்கலை்துக்கான
ஒற்றுதேச இளம
ஏற்்பட்டு
விடு சர்வதம்துக்கா
என
பீதி் யதேச இளடந்துள்வதேச இளைன.
 சர்வத்ப்துக்கார்க் கற்றங்கள் சம்பந்ன சர்வதேம்துக்காக ன சர்வதேமிழ் மக்களுக்க நி் ய்துக்கா் யம
கிதேச இளடக்கச் ையீடு தசய் சர்வதவ்துக்காம எனக் கூறிக்ையீடு தக்துக்காண்டு , உ்கலைகின்
பிளரன சர்வதே்துக்கானம்துக்கான
 சர்வத்ப்துக்கார்க்
கற்றவ்துக்காளி் ய்துக்கான
அையீடு தமரிக்க
ஏக்துக்காதி்பத்தி் யத்தின்
முன்ன்துக்கால்
மண்டியிடும
ன சர்வதேமிழ்
முன சர்வதே்கலை்துக்காளிகளின் ையீடு தக்துக்காள்தேச இளககள் மூ்கலைம ன சர்வதேமிழ் ஒடுக்கப்்பட்ட
மக்களின் எந்ன சர்வதேையீடு தவ்துக்காரு உரிதேச இளமயும உறுதிப்்படுத்ன சர்வதேப்்பட
 சர்வத்ப்துக்காவதில்தேச இள்கலை . நீங்களும உங்கவதேச இளைது ஒன்றி் யமும இந்ன சர்வதே
முன சர்வதே்கலை்துக்காளித்துவ அளரசி் யலின் பின்ன்துக்கால் ம்துக்காணவர்கதேச இளவதேச இளை
கட்டிதேச இளவக்கம
திட்டமிட்ட
அளரசி் யல்
 சர்வதவதேச இள்கலைத்
திட்டத்தி சர்வத்கலை சர்வத் ய ஈடு்பட்டு வருகின்றீர்கள்.
8.
சிங்கவதேச இளை-ன சர்வதேமிழ்
ையீடு தன சர்வதே்துக்காழி்கலை்துக்காவதேச இளை
வர்க்கத்தேச இளன சர்வதே
பிவதேச இளைவு்படுத்துவன சர்வதேற்க்துக்காக
ையீடு தக்துக்காழுமபு
முன சர்வதே்கலை்துக்காளித்துவ
அளரச்துக்காங்கங்கள் முன்ையீடு தனடுத்ன சர்வதே
இனவ்துக்கான சர்வதே யுத்ன சர்வதேத்துக்க
எதிளர்துக்காக, SEP யும IYSSE யும ையீடு தக்துக்காள்தேச இளகப் பிடிப்புடன்  சர்வத்ப்துக்காளர்துக்காடி
வந்துள்வதேச இளை சர்வதன சர்வதே்துக்காடு, வடக்க மற்றும கிஅழைக்கில் இருந்து அளரச
இளர்துக்காணுவத்தேச இளன சர்வதே
ையீடு தவளி சர்வத் யற்ற
 சர்வதவண்டும
என்ற
பிளரச்ச்துக்காளரத்திலும ஈடு்பட்டுள்வதேச இளைது. ஸ்ரீ்கலைங்க்துக்கா-ஈஅழைம  சர்வதச்துக்காசலிச
கடி் யளரசின்
வடிவில்
ையீடு தன சர்வதே்துக்காழி்கலை்துக்காவதேச இளைர் -விவச்துக்காயிகளின்
அளரச்துக்காங்கம ஒன்தேச இளற ஆட்சிக்க ையீடு தக்துக்காண்டு வருவன சர்வதேற்க்துக்காக
சிங்கவதேச இளை-ன சர்வதேமிழ் ையீடு தன சர்வதே்துக்காழி்கலை்துக்காவதேச இளை வர்க்கத்தேச இளன சர்வதே அணிதிளரட்டுவன சர்வதேற்க்துக்காக
அது  சர்வத்ப்துக்காளர்துக்காடுகின்றது .
இந்ன சர்வதேப்  சர்வத்ப்துக்காளர்துக்காட்டம்துக்கானது ஏக்துக்காதி்பத்தி் ய யுத்ன சர்வதேத்துக்கம
முன சர்வதே்கலை்துக்காளித்துவத்துக்கம
எதிளர்துக்காக
சர்வ சர்வதன சர்வதேச
 சர்வதச்துக்காசலிசத்துக்க்துக்காக ந்துக்காம முன்ையீடு தனடுக்கின்ற  சர்வத்ப்துக்காளர்துக்காட்டத்தின்
இன்றி் யதேச இளம் ய்துக்கான சர்வதே ்பகதி் ய்துக்காகம. முன சர்வதே்கலை்துக்காளித்துவ இ்கலை்துக்கா்ப
 சர்வதந்துக்காக்க அதேச இளமப்பு முதேச இளறதேச இள் ய தூக்கி வீசும இந்ன சர்வதே
முன் சர்வதந்துக்காக்கின் அடிப்்பதேச இளடயில் மட்டு சர்வதம இ்கலைவசக் கல்வி
உட்்பட
சமூக
உரிதேச இளமகள்
மற்றும
ஜனந்துக்கா் யக
உரிதேச இளமகதேச இளவதேச இளையும ்ப்துக்காதுக்துக்காக்க முடியும.
க்க எதிளர்துக்காக நீங்கள் விடுத்துள்வதேச இளை ஜனந்துக்கா் யக -வி சர்வதளர்துக்கான சர்வதே
மிளரட்டதேச இள்கலை முழுதேச இளம் ய்துக்காக நிறுத்ன சர்வதே  சர்வதவண்டும என ந்துக்காம
உறுதி் ய்துக்காக கூறி தேச இளவப்்ப சர்வதன சர்வதே்துக்காடு, எமது ஜனந்துக்கா் யக உரிதேச இளமதேச இள் ய
்ப் யன்்படுத்தி, ் ய்துக்காழ்ப்்ப்துக்காண ்பல்கதேச இள்கலைக்கஅழைகத்துக்கள் எமது
அளரசி் யதேச இள்கலை
முன்ையீடு தனடுத்து,
IYSSE
கிதேச இளவதேச இளை
ஒன்தேச இளற
கட்டிையீடு த் யழுப்புவன சர்வதேற்க இதேச இளடவிட்துக்காமல்  சர்வத்ப்துக்காளர்துக்காடு சர்வதவ்துக்காம .
IYSSE

இது
சம்பந்ன சர்வதேம்துக்காக
எதிர்்ப்துக்கார்க்கின் சர்வதற்துக்காம.
இப்்படிக்க
கபி்கலை ையீடு த்பர்ண்துக்கான் சர்வதட்துக்கா
IYSSE அதேச இளஅழைப்்ப்துக்காவதேச இளைர்
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உங்கவதேச இளைது

பிளரதி்பலிப்தேச இள்ப

