
 
 

 
 

 

 

 
அ"#$%பறைவக+ அைம%-./ எ12ய க4த6  
 

ேப#$ - அ"#$% பறைவக+ 
அைம%7"/" #ைட9த க4த92: 
இல=ைக ெதாட@பான BCD 
நாF4G Hைல%பாI ெதJய-
வLதM+ளM. அ"#$% பறைவக+ 
எ12ய க4த92./% ப2ல-
O"ைகP:, இல=ைகQடனான 
உறS, இல=ைக ெதாட@பான BCD 
நாF4G நலGக+ ம.T6 இல=ைக 
ெதாட@பான BCDநாF4G எ2@கால  

நடவ4"ைகக+ ேபாGற Cடய=க+ 
ெவOவLM+ளன. ஏ.கனேவ BCD 
அரB பல 7ல6ெபய@ அைம%7கைள 
அைழ9M ஒZ ச@\ைச"/Jய 
மாநாFைட நட92Q+ள HைலP:, 
அ6மாநாF4: 7ல%பFட BCD 
நாF4G அ2கார92]@, இ"-
க4த92G வாPலாகS6 ெவO%-
பFI+ளM.
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கடLத 26.09.19 அGT 2யாக_ப6 
ெல% ேகண: 2aபG அவ@கOG 
HைனSநாளGT அ"#$% 
பறைவக+ அைம%-னா: ஒZ 
அைடயாள உbணாHைல%-
ேபாராFட6 ேம.ெகா+ள%-
பF4ZLதM. இதGேபாM 10 
ேகாJ"ைககைள cGைவ9தேதாI, 
BCD அரdG ெவOQறS9MைறPG 
ம92ய அைம\சZ"/ அeவைம%7 
ஒZ க4த9ைதQ6 அLநாO: 
அf%-PZLதM. அ"க4த92.கான   
ப2: 22.10.19 அGT, அதாவM நா6 
ேமேல /h%-Fட ச@\ைச"/Jய 
மாநாI c4S.ற ைகேயாI, 
அ"#$% பறைவகOG ைககi"/" 
#ைட"க%ெப.றM. 
 
அ"#$% பறைவக+ எ12ய 
க4த92: ெல% ேகண: 2aபG 
ெதாட@பாகS6, BCD அரdைன 
ேநா"# cGைவ9த 3 
ேகாJ"ைகைள9  த]j ம"கOG 
இGைறய HைலQடG இைண9M 
Cள=க%பI92Q6, BCD அரdG 
இல=ைக ெதாட@பான Hைல%பாI 
ெதாட@பாகS6 எ1த%பF4ZLதM. 
/h%பாக BCD அரB இல=ைகP: 
ந:kண"க6 ேபாGற Cடய=கO: 
cைன%7" காF4 வZ6 
ேவைளP:, த]lனவl%7"/9 
_@Cைன" காணாமm6, நைட-
ெப.T"ெகாb4Z"#Gற 
கFடைம%7\சா@ இனவl%-ைன9 
தI9M HT9தாமm6, அe- 
 
 
 

Cனவl%-G d9தாLதமாக 
Cள=/6 H@வாகமய%பI9த%பFட 
மகாவ6ச\ dLதைனைய" கைள-
யாமm6 எeவாT ெவTமேன 
அரdய: யா%7\ n@2Z9த92oடாக 
ந:kண"க6 ஏ.பI6 எGT 
எ2@பா@"#p@க+? எGT ேகFக%-
பFட ேக+C"/ BCD அரdட-
]ZLM ப2: வரC:ைல. 

அ9ேதாI இல=ைகைய "உலக 
Cவகார=கO: ஒேர அqP: 
இைணLM ெசய.பI6 ச"2"யாக" 
(Global Partner) கZ2யேதாI, 
எ2@கால92m6 த=கOG 
நடவ4"ைககைள மFI%பI9தாம: 
ெதாட@LM6 cGெனI%பா@க+ 
எGT6 ெதJC9M+ளா@க+. 
 
இ9தZண92:, BCD நாF4: 
நடLத மாநாF4: கலLMெகாbட 
பல த]j9தர%7க+, அ6மாநாI 
ெதாட@பாக எMS6 ெதJC"காம: 
இZ%பM வZ9த92./JயM. 
ஏென$: த]j ம"கOG 
-ர2H2களாக த]j ம"கOட6 
ெவO%பைட9 தGைமயாக 
நடLMெகா+ளாம: இZ%பM, 
இeவைம%7க+ த]j ம"கOட6 
BCD அரB ேபாGற தர%7கைள% 
-ர2H29Mவ%பI9M#Gறனவா? 
எGற ேக+Cைய எ1%7#GறM.  
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அ'()* பறைவக/ எ12ய க4த6278 9:; அர=ட?@AB வAத 
ப2CD த?ழா'கG Hேழ இைண'க*பKL/ளB 

 
26.09.19 அGT r=க+ எ12ய க4த6  
 
அG7+ள 2Zமா:மZகf"/, 
 
26.09.19 அGT r=க+ ம92ய அைம\ச@ Ignazio Cassis அவ@கi"/ ெல%. 
ேகண: 2aபG ெதாட@பாகS6, த]jம"க+ ெதாட@பாகS6 ஒZ க4த6 
எ12PZL_@க+. அத./ எமM நGhக+. BCDநாF4G ெவOQறS9MைறPG 
(EDA) ஒZ ப/2ேய "ம$தCய. பாMகா%79Mைற" (AMS) ஆ/6. அ9Mைறேய 
BCDநாF4G சமாதான6, ம$த உJைம ம.T6 இட%ெபய@S ெதாட@பான 
ெவOQறS ேபாGற அரdய: நடவ4"ைககi"/% ெபாT%ெபGபதா: 
இ"க4த92./% ப2லO%பத.கான ஆைண வழ=க%பFI+ளM. 
 
9:; நாK4D ெவPQறR' ெகா/ைகSD அ4*பைடST உலக :வகாரWகPT 
ஒேர அYST இைணAB ெசய7பLG ச'2க[டD நT\றைவ* ேபண 9:; 
]ய7='8G. அAதவைகSேலதாD இலWைகQடனான உறRG அைம(றB. 
ெதாட@\dயான உறCoடாகேவ இல=ைக ெதாட@பான BCDநாF4G 
நலGகi6, Cடய=கi6 ேபண%படலா6. 
 
இலWைக ெதாட#பான 9:;நாK4D ]'(ய நலDக/ ம)த உ`ைம ம7aG 
இன'81'க['(ைடSலான நTCண'கG ேபாDறனவா8G. இதG 
அ4%பைடPேலேய அeCட92: BCtG பq அைம#றM. யாj%பாண92: 
"ம$தCய. பாMகா%79" ெதாட@பான பqயக6 ஒGT BCD அரdனா: 
இய"க%பI"#றM. அ9MடG வடமாகாண92: இய=#வZ6 ஒேரெயாZ 
ேம./லகநாI BCD மFIேமயா/6. அ%பqயக6 யா%ைப ைமய%பI92ய 
அரB, அரdய: யா%7\n@2Z9த6 ம.T6 இறLதகால\ n@2Z9த6 ேபாGற 
Cடய=கi"/ ேவைல92Fட=கOoடாக இல=ைக"/ ஆதரS வழ=/6. 
 
இலWைகST சமாதானG ம7aG ம)த உ`ைம ெதாட#பான அர=யT 
நடவ4'ைகக/ 9:; அர=னாT மKLபL6த*படாமT எ2#கால62\G 
ேம7ெகா/ள*பLG.                                                                     
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மாதா$த% ெச)தி% +,- 
 

04.10.19: ேத5த6 - 
ஜனாதிபதி; ேத5த<= 
ெசல? 4500 மி6<ய= 
Bபாெவன ேத5த6 
ஆைணய;தி= தைலவ5 
GறிI-ளா5. 
 
04.10.19: ெபா,ளாதாரL - 
இ$தியN ெபா,ளாதார 
மாநாPQ ஒ=SGட<6 
இலUைகWXL இ$தியா?W-
Xமிைடயிலான 
ெபா,ளாதார  உற? ேமL-
படேவZQL எ=S 
இலUைகயி= 
ெபா,ளாதார% சீ5;தி,;தL 
ம]SL மீ-விநிேயாக;-
^Wகான அைம%ச5 
ெதாிவி;^-ளா5. 
 
07.10.19: ைக^ - லZட= 
aட= விமானநிைலய;தி6 
இலUைகைய% ேச5$த 
நா=X ேப5 ைக^ 
ெச)யNபPQ-ளன5. 
இவ5க- தைடெச)யN-
பPட அைமNபினைர% 
சா5$தவ5க- என 
அறிவிWகNபPQ-ள^. 
 
09.10.19: ஐேராNபா -  
STRIDE எiL ந6<ணWகL 
ெதாட5பான ஒ, ேவைல;-
திPட;தி]X ஐேராNபிய 

ஒ=றியL 40 மி6<ய= 
jேரா ெகாQ;^த?கிற^. 
 
10.10.19: ேத5த6 - kகl6 
நிSவன;தின5 ேத5த] 
கால;தி6 எmவாS ேவைல 
ெச)கி=றன5 எ=பதைன 
அறிவி;^-ளன5. இவ5க- 
ேத5த6 ஆைணயக;^WX 
வXNnக- எQNப^ட= 
தமிo ம]SL சிUகள 
ெமாழியிைன ெமாழி-
ெபய5WXL ெதாழிqPபN 
ெபாறிkைறயிைன அறி-
kகNபQ;திI-ளன5. 
இதைன ைவ;^N 
ெபா)யான ெச)திகைளN 
பரNnL கணWXகைளW 
கZடறி$^ நீWXவதாக 
kகl6 நிSவனL 
ெதாிவி;^-ள^. 
 
10.10.19: சிகி%ைச - சிகி%ைச 
ெபSவத]காக ேகா;தா 
சிUகNr5 ெச=S-ளா5. 
 
10.10.19: ேத5த6 - ேதசியN 
பா^காNnN ெபாSNபிைன 
சர;திடL ஒNபைடNேப= 
என சஜி; ெதாிவி;^-ளா5. 
 
10.10.19: ைக^ - 
மேலசியாவி6 சPடம=S 
உSNபின5 உ-ளடUகN 

பல5 ைக^. விQதைலN 
n<கைள 
மீs,வாWXவதாகW 
X]ற%சாPQ 
 
11.10.19: விQவிNn - 2015L 
ஆZQ சிைற;தZடைன 
ெப]ற 4 இராuவ;தினைர 
„Sri Lanka’s Court of Appeal“ 
தீ5Nபி<,$^ விQதைல 
ெச)^-ள^. இm-
விராuவ;தினேர 2010L 
ஆZQ  வி+வமQவி6 ஒ, 
GPQNபா<ய6-
வ=kைறயிைன ேம]-
ெகாZ�,$தன5. 
 
12.10.19: ைக^ -  
கிளிெநா%சியி6 k=னாP 
ேபாராளி ஒ,வாி=  �P�6 
ஆIதUக- கZQபி�WகN-
பPடதாக; ெதாிவிWகN-
பPQ-ள^. இவாி= 
மைனவிIL, சேகாதாிIL 
ைக^ெச)யNபPQ-ளன5. 
 
12.10.19: ேத5த6 - 
ஜனநாயகN ேபாராளிக- 
கPசிWXL ேகா;தபாயா-
?WXமிைடயிலான ச$திNn 
நைடெப]S-ள^. அWகPசி 
ேகா;தா?WX ஆதர? 
வழUXகிற^ எனW 
GறNபQகிற^.     
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12.10.19: ேத5த6 - 
பி-ைளயா= ேகா;தா?WX 
ஆதர? ெதாிவி;^-ளா5. 
 
12.10.19: நிைன?நா- - 
ெகாWXவி6 பQெகாைல 
தமிழீழ;தி6 நிைன? 
GரNபPQ-ள^. 
 
12.10.19: ேஜ5ம= - 
ேஜ5ம= நாP�= 
ேபாWXவர?WXL ம]SL 
�ஜி]ற6 கPடைமNnW-
Xமான அைம%ச5 இலU-
ைகயி= ^ைறkகUக- 
ம]SL விமானநிைல-
யUகளி= அபிவி,;தி 
kWகியL எ=S ெதாிவி;-
^-ளா5. அ;^ட= 
இலUைக ஒ, ச5வேதச;  
தளபாட ைமயமாக அைமIL 
வ6லைமயிைனW 
ெகாZQ-ளதாக?L 
ெதாிவி;^-ளா5. 
 
13.10.19: ேத5த6 - 
ெதாZடமா= ேகா;தா?WX 
ஆதர? ெதாிவி;^-ளா5.      
 
13.10.19: ேத5த6 - 
எUகளி= ேவPபாள5 யா5 
ெவ=றா�L மஹி$தேவ 
பிரதமராகN பதவிேய]பா5 
என பசி6 ெதாிவி;^-ளா5. 
 
13.10.19 - இ;தா< - 
இலUைகயி6, கழி?கைள 
ைவ;^ மி=சார;ைத 
உ]ப;திெச)IL மி=-

நிைலய;ைதW கP�-
ெய�Nnவத]X இ;தா< 
உத?வதாக; 
ெதாிவி;^-ள^. 
 
13.10.19: ெவளி�Q -  
யாழி6 „ந$திWகட6 
ேப+கிற^“ எiL l6 
ெவளி�Q ெச)யN-
பPQ-ள^.   
 
14.10.19 - ச�தி - 
இலUைகயி�-ள 
நிSவனUக- �லN-
ெபா,Pகளி= 
ெகா-வனைவ அதி-
காிNபத]X ச?தியி= 
ஏ]Sமதி வள5%சி;  
திைணWகளL  உத?L என; 
ெதாிவி;^-ள^. 
 
14.10.19: ேத5த6 - 95% 
SLFP கPசியின5 
SLPPIட= இைணவைத 
எதி5Wகி=றன5 என 
ச$திாிWகா ெதாிவி;^-ளா5. 
 
14.10.19: ேத5த6 - ஐ$^ 
தமிoWகPசிக- இைண$^ 
ஜனாதிபதி; ேத5த<6 
தUக- ஆதரைவ 
வழUXவத]X k�-
ெவQ;^-ளன. தமிo; 
ேதசிய மWக- k=னணி 
அத]X- அடUகாம6 
ேத5தைலN nறWகணிWXL 
நிைலNபாP�ைன 
எQ;^-ள^. 
 

14.10.19: +]Sலா;^ைற - 
இலUைகயி= +]Sலா;-
^ைறயிைன வள5Nபத]X 
qவெர<யாவி6 ேகபி- கா5 
அைமNபத]கான ஒNப$தL 
ைக%சா;திடNபPQ-ள^. 
 
15.10.19: ேத5த6 - I;த 
இSதியி6 சரணைட$-
ேதாாி6 யா,L காணாம6 
ேபாகவி6ைலெயன 
ேகா;தபாய ெதாிவி;-
^-ளா5. 
 
15.10.19: ேபாP� - 
இலUைக ஆWகிரமிNnN 
பைடயினாி= விேசட 
அணிெயா=S பிாி;-
தானியாவி6 நைடெப]ற 
இராuவ;தின,W-
கிைடயிலான ேபாP�யி6 
பUXெப]றிI-ள^. 
 
16.10.19: ேத5த6 - 
பயUகரவாதிகsWXL 
ேபாைதம,$^W 
XLப�WXL மரண 
தZடைன விதிWகNபட 
ேவZQெமன சஜி; 
ெதாிவி;^-ளா5. 
 
17.10.19: XளSப� -  13784 
ேப5 சரணைட$தன5 எ=S 
ேகா;தா அறிவி;-
தி,Wைகயி6 10790 ேப5 
சரணைட$^ விQ-
விWகNபPடன5 எனN nன5-
வாo?; திைணWகளL 
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ெதாிவி;^-ள^. 2994 ேப5 
எUேக?     
 
17.10.19: யாoNபாணL - 
யாoNபாண%  ச5வேதச 
விமான நிைலயL திற$^ 
ைவWகNபPQ-ள^. 
 
17.10.19: ைக^ - Avante 
Garde‘= தைலவ5 ைக^ 
ெச)யNபPQ-ளா5. 
 
17.10.19: ேபாராPடL - 
மPடWகளNn ஏறா�5ப]S 
எiL இட;தி6 
ெத]கி<,$^ வ,ேவா,WX 
மணலகo?Wகான அiமதி 
வழUகNபPடத]X எதிரான 
ேபாராPடL ஒ=S 
ேம]ெகா-ளNபPQ-ள^.   
 
18.10.19: ேத5த6 - 
ஷேவ$திரா சி6வாவிைன 
ைவ;^; ேத5த6 விளL-
பர;ைத ேகா;தா பிர+ாி;த^ 
தUகsWX; ெதாியாம6 
நட$ததாக SLPP கPசிIL 
ம]SL இராuவ;தி= 
கPடைள; தளபதிIL 
ேத5த6 ஆைணயக;தி]X; 
ெதாிவி;^-ளன5. 
 
19.10.19: நிைன?நா- - 
ஊடகவியலாளரான 
நிமலராஜனி= பQெகாைல 
நிைன?GரNபPட^. 
 
20.10.19: நிைன?நா- - 
ெபா<ஸாரா6 
ெகா6லNபPட இ, 

மாணவ5க- நிைன?-
GரNபPடன5. 
 
21.10.19: ெகா�Ln - 
சிறிேசனா தன^ 
உ;திேயாகr5வ வதி-
விட;தி6 ெதாட5$^L 
தUகிWெகா-ளலாL எனN 
பாராsம=றL ஒNnத6 
வழUகிI-ள^. இதனா6 
20ஆZQ கால;^WX 360 
மி6<ய= Bபா ெசலவாXL 
என;  ெதாிவிWகN-
பPQ-ள^. 
 
21.10.19: நிைன?நா- - 
யாo ைவ;தியசாைலN 
பQெகாைல தமிழீழ;தி6 
நிைன?GரNபPட^.    
 
22.10.19: விQவிNn - லச$த 
ெகாைல ெதாட5பான 
க<ேபா5னியா மாவPட 
நீதிம=ற வழWகி<,$^ 
ேகா;தா வி�விNn 
 
23.10.19: உயி5;த ஞாயிS; 

தாWXத6 - உயி5;த 
ஞாயிSW XZQ; தாWXத6 
ெதாட5பான "பாராsம=ற; 
ெதாி?WX�வி=" அறிWைக 
ெவளிவ$^-ள^. இத=ப� 
ஜனாதிபதிIL ஏைனய 
திைணWகளUகsL 
தUகளி= கடைமகைள% 
சாியாக ெச)யவி6ைல 
என?L ம]SL இலUைக; 
தீவி= சில பXதியி6 
அேரபியமயமாWக6 

நைடெபSவதாக?L 
ெதாிவி;^-ள^.   
 
23.10.19: நிைன?நா- - 
களவா£சிWX�N பQ-
ெகாைல தமிழீழ;தி6 
நிைன? GரNபPட^. 
 
23.10.19: ேபாராPடL - 
இ$தியW கட]பைடயினரா6 
ைக^ ெச)யNபPட 18 தமிo 
மீனவ5கைள விQதைல 
ெச)யWேகாாி யாழி6 
மீனவ5க- ஆ5NபாPடL. 
 
24.10.19: இராuவW 
GPQற? – பிாி;-
தானியாவி= விமானN-
பைட ஒ, சிறிய காலN 
பயி]சியிைன இலUைகயி= 
விமானNபைடயின,WX; 
தி,ேகாணமைலயி6 
வழUகிI-ள^. 
 
25.10.19 - பிாி;தானியா - 
தமிழ5கsWகான 
அைன;^N பிாி;தானியW 
கPசிகளி= பாராs-
ம=றWX� தமிழினவழிN-
பி= அUகீகார;^WXW Xர6 
ெகாQ;^-ள^.     
 
26.10.19: ைக^ - க,ணா 
X�வி= k=னா- 
அUக;தவரான இனியபாரதி 
180கிேலா க£சா 
கட;^Lேபா^ ைக^-
ெச)யNபPடா5. 
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27.10.19: ெகா�Ln - நிதிW 
X]றN nலனா)?N பிாிவி= 
k=னாP ெபாSNபாளாி= 
XQLபL பணேமாச�யி6 
ஈQபPடதாக வழWXN 
பதியNபPQ-ள^. 
 
27.10.19: நPட�Q - 
உயி5;த ஞாயிSW XZQ; 
தாWXத<6 இற$ேதா,W-
கான 10 மி6<ய= Bபா 
அளவிலான நPடஈQ சீன; 
¦^வரா6 வழUகNபPட^. 
 
28.10.19: ைக^ - 
பி-ைளயாைனIL இ=iL 
ஐ$^ ேபைரIL ெதாட5$^ 
விளWகமறிய<6 ைவWX-
மாS நீதிம=றL உ;தர-
விPQ-ள^. ஒ, நா- k=n 
மஹி$த பி-ைளயாைன% 
ச$தி;^, ேகா;தா 
ெவ=ற?ட= விQதைல 
ெச)வதாக; ெதாிவி;-
தி,$தாராL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.10.19: யாoNபாணL - 
274 k=னா- 
ேபாராளிகsWXN nன5-
வாoவளி;^ விQவிNபதாகN 
பிர%சாரW GPட;தி6 
ேகா;தபாய  ெதாிவி;-
^-ளா5. 
 
28.10.19: ேபாராPடL - 
ேகா;தபாயாவி= யாo 
வ,ைகWX எதி5Nn; 
ெதாிவி;^ யாழி6 
ஆ5NபாPடL. 
 
29.10.19: ெகா�Ln – 
„Peppermint Cafe“ எiL 
சி]SZ�%சாைல தன^ 
பணியாள5க- தமிழி6 
ேபசWGடா^ என 
அறிவி;^-ள^.  
 
29.10.19: இராuவW 
GPQற? - ைநஜீாியா 
நாPQ இராuவ;தி= 6 
ேப5 ெகாZட X� ஒ=S 
இலUைக இராuவ;திடL 5 
நாP  பயி]சியிைனN 
ெப]S-ள^. 
 

30.10.19: nைதXழி - 
+த$திரnர;தி6 ஒ, 
nைதXழிWX- மனித 
எ%சUக- கZெடQW-
கNபPQ-ளன. 
 
30.10.19: ம=னா5 - 
மQ;ேதவாலயL nனிதN 
பிரேதசமாக அறிவிW-
கNபPQ-ள^. 
 
30.10.19: ேபாராPடL - 
காணாம6 ஆWகN-
பPேடாாி= உறவின5க- 
கிளிெநா%சியி6 ஆ5N-
பாPடL ஒ=றிைன 
ேம]ெகாZQ-ளன5.  
இN ேபாராPடமான^ 
983நாளிைன எP�I-ள^.         
 
31.10.10: இராuவ-
மயமாWக6 - யாoNபாண 
ஆWகிரமிNnN பைடயின5 
ேத5$ெதQWகNபPட 
மாணவ5கsWகான தைட-
ேயாPடN ேபாP�  
ஒ=றிைன ஒ�UX 
ெச)^-ளன5.   
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இனவழிNபி= +வQக- 
 

ெவQWXநாறி - நீதிம=ற; 
தீ5Nபிைன மீறி 
ெதா6ெபா,PதிைணW-
களkL ம]SL ெநQU-
ேகணிN ேபா¨சா,L 
ெவQWXநாறி எiமிட;தி6  
வழிNபPைட; தQ;-
^-ளன5.  
 
�¦5 கிழWX - சLr5 , 
Gனி;தீ?, ©ைடWXடா, 
பாPடா<nரL, 
கட]கைர%ேசைன ேபா=ற 
இடUகளி6 காணிN பதி�Q 
சிறிேசனவி= உ;தரவி6  
மSWகNபPQ-ள^. 
 
அLபாைற - ெபா;^வி<6 
நிலNபிர%சைனைய; 
தீவிரNபQ;திI-ள n;த 
பிWXக-  
 
மPடWகளNn  - 
பQவா=கைரயி6 
தமிழ5களி= 
ெபா,ளாதார;ைதW 
Xறிைவ;^ 1500 மாQக- 
இ^வைர k=னா- 
ஒPQWX�வினரா6 +PQW-
ெகா6லNபPQ-ளன. 
அ;^ட= ஊ5காவ]-
பைடயின5 விவசாய;தி6 
ஈQபட;ெதாடUகி 
தமிழ5களி= ெதாழி6கைள; 
தQ;^W ெகாZ�-
,Wகி=றன5.  

மPடWகளNபி= வட பXதி - 
மீ-X�யம5$த 30 
XQLபUகளி= ச$ைதையW 
கைல;த ேபா¨சா5, 
ெத]கி<,$^ 
வ$ேதா,Wகான 
நிகoெவா=றிைன 
அmவிட;தி6 
நட;திI-ளன5. 
  
தமிழீழL - ஆWகிரமிNnN 
பைடக- பாாிய அளவிலான 
நில அபகாிNn kய]சி. 
அதாவ^, 60 ெவmேவS 
இடUகளி6 நிலUகைள 
அபகாிWக kய6வேதாQ 
+ழிNnர;தி�L 
ெநQ$தீவி�L 
கட]பைடயின5 காணிகைள 
அபகாிWக kய6கி=றன5. 
 
வாகைர - ேகாறைளNப]றி6 
�=S சிUகளவ5கsWX 
மZணகoவிைன 
ேம]ெகா-ள அiமதி 
வழUகNபPQ-ள^. 
 
மணலாS - ெசLமைல 
நீராவிய�N  பி-ைளயா5 
ேகாவி6 வளாக;தி6 
விகாைர ெதாட5பான 
ெதா6ெபா,- 
அ,UகாPசியகL 
அைமWகNபPQ-ள^. 
 

யாoNபாணL  -  
ேகாPைடWX- n;த 
விகாைர அைமWக kய]சி 
 
k-ளிவா)Wகா6 ேம]X -  
இராuவ; 
ேதைவகsWகாகW 
காணிைய அபகாிWக எQ;த 
kய]சி அNபிரேதச 
மWகளினா6 தQ;^ 
நிS;தNபPQ-ள^. 
 
வ?னியா -  ேபாி=பநாத= 
எiL k=னாP 
ேபாராளிெயா,வ5 ம5மான 
kைறயி6 திª5 
மரணமைட$^-ளா5. 
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ம5மான kைறயி6 திª5 மரணமைட$^-ள ேபாி=பநாத=  

எiL k=னா-N ேபாராளி 

21.11.19 அ=S லZடனி6  
«Structures of Tamil Eelam: A Handbook»  

எiL l6 ெவளி�Q.   
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