ஆணி 20, 2019 -- வழிபடுத்து குழு சந்திப்பு
இராமச்சந்திரன் ர ொறன்ர ொவில் உள் ள சீன, க ாரிய, அர்மீனிய சமூ
மமயங் ளில் தனது ரே டிச் சே்திப் பு மற் றும் பார்மையிடல் மூலமாகக்
கண்டறிே்த பூர்ைாங் ஆய் வு மளக் குழுவுடன் பகிர்தரலொடு சந்திப் மப
ஆரம் பித்தார். தமிழ் ச ் சமூக மமயத்துக்கொன ேி ்வொகப் ரபொறிமுமற ஒன்மற
உருவொக்குவதில் சமூ த்திமனச் ரசன்று அணுகித் தொம் அவ ்களிடம் இருே்து
இதுவம பபற் ற பின்னூட்டங் ளில் இருே்து ருத்தில் ரகொள் ளரவண்டிய
விடயங் மள குழு உறுப்பின ்கள் பகிர்ந்து ரகொண்டொ ்கள் . இ ொமச்சே்தி ன்
இதற் கொன ஒரு ேி ்வொக மொதி ிமயத் தயாரித்து குழுவின் மதிப் பாய் வு மற் றும்
திருத்தங் ளு ்கொகச் சம ப
் ் பிப் பொ ்.
விமலச்சே்தி ன் ர ொறன்ர ொ ேக ொக்கம் - கிரிகயட் ர ொறன்ர ொவுடன் இதுைமர
நடந்த உமரயாடல் மள பற் றிய த ைல் மள பகிர்ந்து ரகொண்டொ .்
பராறன்ர ொ ந ரத்திலிருந்து எமது திட்டத்துக்கொன ாணி ஒன்மறப்
பபற் று ப
்
ாள் வதற் கொன அடுத்த கட்டப் படிமுமற ள் விைாதி ் ப் பட்டன.
அமையொவன: கூட்டுத்தொபன ஆவணக் டிதம் ரபறுதல் , ைணி மாதிரிமய
உருைா ் ல் , முக்கிய பதாடர்பு ள் , சட்டத்த ணி ஒருவம த் கதர்வு பசய் தல்
என்பனவொம் .
ராங் , விமலச்சந்திரன், சண் ஆகிரயொ ் ேக சமப உறுப்பின ்களொன லாய் ,
குர ொகபார்ட, ம ்க ல் வி ஆகிகயாருடனொன தமது சந்திப் பு மள பற் றிய
த ைல் மளப் பகிர்ந்தனர். இம் மூன்று ேக சமப உறுப் பின ்களும் எமது
திட்டத்திற் கு மிக்க ஆத வு கொட்டுவதொகத் ரத ிவிக்கப் பட்டது.
குழுவின் உறுப் பினர்கள் யொவரும் சமூகத்துக்கு இத்திட்டம் பற் றி
எடுத்துச்ரசல் லும் தத்தம் நடைடி ்ம
மளப் பற் றிய த ைல் மளப்
பகிர்ந்துரகொண்டன ். தமிழ் ச ் சமூக மமயம் சம் பே்தமொன இமணய மூலம்
ருத்து ் ணிப் புப் படிவத்மதயும் , பகி ங் க ரபொதுக்கூட்டம் பற் றிய
அறிவிப் மபயும் தமது சமூ ஊட ங் ளின் ஊடொகப் பகிர்ே்து ரகொள் வதற் கு
ஒப் பு ப
்
ாண்டனர். ேக சமப மண்டபத்தில் ேடொத்தத் திட்டமிட்டுள் ள
பகி ங் கஆகலாசமனக் கூட்டத்துக்கு முன்ன ொக 1000 கருத்துக்
கணிப் புகமளயும் 100 சமூக அமமப் புகளின் ஆத வுக் கடிதங் கமளயும் ரபறும்
இலக்கு மவத்துச் ரசயற் படுவதற் கு இணங் கின ்.

