
பாரிசில் ஆகஸ்ட் 15 ம் தே் தேதி இணையி இணையவழ
பபாதுக் கூட்டம்

இலங்ககை ததேர்தேலதலின் சர்வததேச முக்கைதலியத்துவம் குறித்து பிதலித்து பிரான்சில் ் குறித்து பிரான்சில் உளகுறித்து பிரான்சதலில் உள்ள இலங்ககை தசகுறித்து பிராசலதலிச

சமத்துவக் கைட்சதலிய் குறித்து பின் ஆதேரான்சில் உளவகுறித்து பிராளர்கைள் ஆகைஸ்ட் 15ம் தேதலிகைதேதலி பிரான்சில் குறித்து பிராரிசதலில் கூட்டமொன்றமகுறித்து பிரான்கறித்து பி நடத்தேவுள்ளனர்.

தசகுறித்து பிராசலதலிச சமத்துவக் கைட்சதலி மொன்றபிரான்சில் குறித்து பிராதுச் மொன்றசயலகுறித்து பிராளர் வ் குறித்து பிதலாளர் விஜே டயஸ்,  மற்றும் நுவமொன்றரான்சில் உளலதலியகுறித்து பிரா,  யகுறித்து பிராழ்ப்பிரான்சில் குறித்து பிராண

தவட்பிரான்சில் குறித்து பிராளர்கைளுக்கு தேகலகம தேகுறித்து பிராங்கும் ம.  ததேவரான்சில் உளகுறித்து பிராலாளர் விஜேகுறித்து பிரா,  பிரான்சில் .  தேதலிருஞகுறித்து பிரானசம்பிரான்சில் ந்தேர் இகணயவழிதலி இகணப்ப

மூலம் தபிரான்சில் சுவர். 

இலங்ககை நதலிகைழ்வுகைள் அகனத்து மொன்றதேகுறித்து பிராழிதலிலகுறித்து பிராளர்கைளுக்கும் முக்கைதலியமகுறித்து பிரான அரான்சில் உளசதலியல் பிரான்சில் டிப்பிரான்சில் ் குறித்து பிகனகைகள

மொன்றகைகுறித்து பிராண்டுள்ளது.

சதலிறித்து பிதலிதசன மற்றும் பிரான்சில் ் குறித்து பிரான்சில் உளதேமர் ரான்சில் உளண் குறித்து பில் வ் குறித்து பிக்கைதலிரான்சில் உளமசதலிங்கை,  நகுறித்து பிராட்டின் மொன்றவள வெளியுறித்து பிவுக் மொன்றகைகுறித்து பிராள்ககைகய மொன்றபிரான்சில் ய்லாளர் விஜேதலிங்கைதலில்

இருந்து தூரான்சில் உள வ் குறித்து பிலக்கைதலி வகுறித்து பிராஷிங்டதலிங்டகன தநகுறித்து பிராக்கைதலித் தேதலிருப்பிரான்சில் ் குறித்து பினர். இப்தபிரான்சில் குறித்து பிராது, மொன்றதேன் ச சீனக் கைடல் சம்பிரான்சில் ந்தேமகுறித்து பிராகை

ச சீனகுறித்து பிராவ் குறித்து பிற்கு எதேதலிரான்சில் உளகுறித்து பிராகை அமொன்றமரிக்கைகுறித்து பிரா தமற்மொன்றகைகுறித்து பிராள்ளும் இரான்சில் உளகுறித்து பிராணுவத் தேயகுறித்து பிராரிப்பகைள் துரிதேப்பிரான்சில் டுத்தேப்பிரான்சில் ட்டுள்ள

நதலிகலகமய் குறித்து பில்,  வகுறித்து பிராஷிங்டதலிங்டன் மொன்றபிரான்சில் ய்லாளர் விஜேதலிங்கைதலிற்கு எதேதலிரான்சில் உளகுறித்து பிரான தேனது மூதலகுறித்து பிராபிரான்சில் குறித்து பிராய தேதலிட்டங்கைள வெளில் மொன்றகைகுறித்து பிராழும்கபிரான்சில் 

இன்னும் மொன்றநருக்கைமகுறித்து பிராகை ஒருங்கைதலிகணக்கை மொன்றசயற்பிரான்சில் ட்டு வருகைதலின்றித்து பிது.

ஆளும் தேட்டுக்கைள வெளின் கைசப்பிரான்சில் குறித்து பிரான பூசல்கைளுக்குப் பிரான்சில் ் குறித்து பின்னகுறித்து பிரால்,  ஆழிமகடந்து வரும் மொன்றபிரான்சில் குறித்து பிராருளகுறித்து பிராதேகுறித்து பிராரான்சில் உள வளாதார வீழ்ச்சதலி,

எல்லகுறித்து பிராவற்றித்து பிதலிற்கும் தமலகுறித்து பிராகை,  மொன்றதேகுறித்து பிராழிதலிலகுறித்து பிராள வர்க்கைத்தேதலின் பிரான்சில் ல்தவறு பிரான்சில் ் குறித்து பிரிவுகைள வெளின் தபிரான்சில் குறித்து பிராரான்சில் உளகுறித்து பிராட்டங்கைள வெளில்

மொன்றவடித்துள்ள சமூகை மொன்றகைகுறித்து பிராந்தேள வெளிப்பிரான்சில் குறித்து பிரான நதலிகலகமகைள் பிரான்சில் ற்றித்து பிதலிய பிரான்சில் ள் பற்றிய பீதேதலி கைகுறித்து பிராணப்பிரான்சில் டுகைதலின்றித்து பிது.  ஒட்டு மொன்றமகுறித்து பிராத்தே

ஆளும் வர்க்கைமும் சர்வததேச நகுறித்து பிராணய நதலிதேதலியத்தேதலின் கைட்டகளகைள வெளின் தபிரான்சில் ரில்,  உகழிக்கும் மக்கைள் மக்கள் மீது

மதலிருகைத்தேனமகுறித்து பிரான சதலிக்கைன நடவடிக்ககைகைகள சுமத்தே முயற்சதலிக்கைதலின்றித்து பிது.

இலங்ககை தசகுறித்து பிராசலதலிச சமத்துவக் கைட்சதலி,  ததேசதலியவகுறித்து பிராதேம் மற்றும் ஏகைகுறித்து பிராதேதலிபிரான்சில் த்தேதலிய யுத்தேங்கைளுக்கு எதேதலிரான்சில் உளகுறித்து பிராகை

ட்மொன்றரான்சில் உளகுறித்து பிராட்ஸ்கைதலிச முன்தனகுறித்து பிராக்கைதலில்,  மொன்றதேகுறித்து பிராழிதலிலகுறித்து பிராள வர்க்கைத்தேதலின் சர்வததேச ஐக்கைதலியத்தேதலிற்கும் அரான்சில் உளசதலியல்

சுயகுறித்து பிராதேளாதார வீனத்தேதலிற்கும் பிரான்சில் ல தேசகுறித்து பிராப்தேங்கைளகுறித்து பிராகை தபிரான்சில் குறித்து பிராரான்சில் உளகுறித்து பிராடி வந்துள்ளது. இந்தே முக்கைதலியமகுறித்து பிரான கூட்டத்தேதலில் பிரான்சில் ங்தகைற்கை

மொன்றதேகுறித்து பிராழிதலிலகுறித்து பிராளர்கைள், இகளஞர்கைள், பத்தேதலிலாளர் விஜேளாதார வீவ் குறித்து பிகைள், மற்றும் எமது வகுறித்து பிராசகைர்கைளுக்கு அகழிப்ப வ் குறித்து பிடுக்கைதலின்தறித்து பிகுறித்து பிராம்.

சனிக்கிழமைி, ஆகஸ்ட் 15

ஐரோபப்பிய ரநேோம :15.00h இலங்மைக ரநேோம :18.30h

Auberge de jeunesse Yves Robert 

Esplanade Nathalie Sarraute

Salle Bastille

20 Rue Pajol, 75018 Paris 

Métro: La Chapelle (2) ou Marx Dormoy (12)


