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உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

 
பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்தில் பல்வேறு கட்சிகளைச் வேர்ந்த பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களின் பங்களிப்புடன் தமிழ் மரபுத் திங்கள் மற்றும் ளதப்பபாங்கல் தின 

விழா! 

பிரித்தானிய தமிழர் பேரவவ 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 17 ஆம் பததி மாவை ஆறு முப்ேது 

மணி அளவில் பிரித்தானிய ோராளுமன்றத்தில் பிரித்தானியாவில் உள்ள ேல்பவறு கட்சிகவளச் 

பேர்ந்த ோராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ேங்களிப்புடன் தமிழ் மரபுத் திங்கள் மற்றும் வதப்போங்கல் 

தின விழாவிவன சிறப்ோக பகாண்டாட உள்ளது. இந் நிகழ்வில் கடந்த காைங்கவள விட அதிகமான 

ோராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கைந்து பகாள்ள உள்ளார்கள். 

பிரித்தானியத் தமிழர் பேரவவ  ஹபரா உள்ளூராட்சி ேவேயுடன்  இவைந்து முதன்முதைாக 

பிரித்தானியாவில் வதப்போங்கல் தினத்வத 2011ஆம் ஆண்டு பகாண்டாடியது. இதன் மூைம் 

வதப்போங்கல் தினத்வத முக்கியமான அரே நிறுவனங்கள் ஊடாக முன்பனடுப்ேதற்கான கால்பகாள் 

இடப்ேட்டது.  அதன் பின்னர் சீரும் சிறப்பும் வாய்ந்த  தமிழ் மக்களின் மரபிவன தமிழ் 

இவளபயாருக்கும் இந்த நாட்டு மக்களுக்கும் எடுத்துவரக்க பவண்டும் என்ற முடிவுடன் வருடா 

வருடம் வத போங்கல் தினத்வத முன்பனடுக்க பவண்டும் என்ற அடிப்ேவடயில் பிரித்தானிய தமிழர் 

பேரவவ உள் அரங்கத்தில் கவை ேண்ோட்டு நிகழ்வுகவள அரங்பகற்றி வந்தது. 

இதவனத் பதாடர்ந்து கனடாவில்  குறிப்பிடத் தக்க மாநகர ேவேகள் வத மாதத்வத தமிழ் மரபுரிவம 

மாதமாக அங்கீகரித்தன.  அதன் பதாடர்ச்சியாக ஒட்டாவா மாநிை அரசும்  கனடிய அரோங்கமும் வத 

மாதத்வத தமிழ் மரபுரிவம மாதமாக  பிரகடனப்ேடுத்தின.   

இந் நிகழ்வவ பமலும் ஒரு ேடி முன்னகர்த்தி 2018ஆம் ஆண்டு முதன்முவறயாக பிரித்தானிய தமிழர் 

பேரவவயால் ோராளுமன்றத்தில் வதப்போங்கல் தினம் ோராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் 

பகாண்டாடப்ேட்டது.  இதன் பதாடர்ச்சியாக இன்று வவர ஒவ்பவாரு வருடமும் ோராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களுடன் இவைந்து ோராளுமன்றத்தில்   பிரித்தானிய தமிழர் பேரவவ வதப்போங்கல் 

நிகழ்வவ நடாத்தி வருகின்றது.  பகாபரானா போது முடக்க காைப் ேகுதியிலும் வதப்போங்கல் தினம் 

எந்தவித முடக்கமும் இன்றி பமய் நிகர் காபைாளிக்கூடாக (Virtual event) பிரித்தானிய தமிழர் 

பேரவவயால் ோராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ேங்களிப்புடன் சிறப்ோக பகாண்டாடப்ேட்டது.  இபத 

காைப்ேகுதியில் பரட்பிரிட்ஜ் (Redbridge),  கிங்ஸ்டன் (Royal Borough of Kingston),  பேௌபதர்க் 

(Southwark), (Barnet)  மற்றும் ேட்டன் (Sutton) ஆகிய உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் வத 

மாதத்வத  தமிழ்  மரபுரிவம மாதமாக  அங்கீகரித்துள்ளன. 2021  டிேம்ேர் மாதம் இரண்டாம் பததி 

ைண்டன் மாநகர அவவ (London Assembly)  வத மாதத்வத  தமிழ்  மரபுரிவம  மாதமாக 

பிரகடனப்ேடுத்தியது.  

பிரித்தானிய தமிழர் பேரவவயின் முயற்சிவய பின்ேற்றி இன்று   பிரித்தானியாவில் ேை 

தமிழவமப்புகள் ேை இடங்களில் வதப்போங்கல் நிகழ்வவ ேல்பவறு மட்டங்களில் பகாண்டாடி 

வருவவத  பிரித்தானியா தமிழர் பேரவவ தமது முயற்சியின் ஒரு பவற்றியாகபவ ோர்க்கின்றது. 

ேல்பவறு இடங்களில் இடம்பேறும் நிகழ்வுகவள வாழ்த்தி வரபவற்கும் அபத பவவளயில் 

பவஸ்ட்மின்ஸ்டர் ோராளுமன்றின் உள் அரங்கத்தில் 17 ஜனவரி 2023 நிகழவிருக்கும் தமிழர் மரபுத் 

திங்கள் - வதப்போங்கல் நிகழ்வு என்ேது தனிச் சிறப்ோனதாக அவமய உள்ளது. நாம் வாழும் இந்த 

நாட்டில் தமிழர் மரபுத் திங்கவள உத்திபயாகபூர்வமானதாக பிரகடனப்ேடுத்த பிரித்தானிய தமிழர் 

பேரவவ எடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு தமிழ் மக்களின் பேராதரவிவன வழங்குமாறு பவண்டிக் 

பகாள்கின்பறாம்.  
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பிரித்தானிய தமிழர் பேரவவ பதாடர்ந்து ஏவனய உள்ளூர் ஆட்சி மன்றங்களில் வத மாதத்வத தமிழ் 

மரபுரிவம  மாதமாக அங்கீகரிப்ேதற்கு பதவவயான பவவை திட்டங்கவள முன்பனடுத்து 

வருகிறது.  இதற்கு பிரித்தானியாவில் வாழும் தமிழ் மக்கள் தங்களால் இயன்ற ேங்களிப்வே 

வழங்குமாறு   பிரித்தானியத் தமிழர் பேரவவ தாழ்வமயுடன் பகட்டுக்பகாள்கிறது. 

 

 

முற்றும் 

 
Contact: S Sangeeth     Tel: +44 (0) 7412 435 697 
Email: news@britishtamilsforum.org 
 
 
Notes to Editors:  
British Tamils Forum exists to harness the skills and the knowledge of the members of the forum, well-wishers and 
significant others including mainstream decision makers in the UK with the aim of alleviating the sufferings of the Tamils 
community in the Island of Sri Lanka and to further their right to self-determination within a democratic frame work 
under pinned by international law, its covenants and conventions. For more information info@britishtamilsforum.org 
and/or visit: www.britishtamilsforum.org  
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