நா கடத தமிழீழ அரசா க தி அரசைவ
ரசைவ உபினக சவேதச தமி
ெசதியாள ஒறிய தி$ இைடயிலான கல(ைரயாட).
கல(ைரயாட).

நா கடத தமிழீழ அரசா க தி (நா.க.த. அ) அரசைவ உபினக, சவேதச
தமி ெசதியாள ஒறிய தி#மிைடயிலான (ஒறிய) கல%ைரயாட' இர)
அம*களாக மா+ 5 திகதி, சனிகிழைம. (பி.ப. 6மணியி01% பி.ப. 11.30
மணிவைர), 12 திகதி சனிகிழைம. (பி.ப. 4.30 மணியி01% பி.ப. 9.30 மணிவைர) 432
Alexandra Avenue, Harrow, HA2 9TW எற 3கவாியி' நைடெப#ற%. நா.க. த. அ ப#றி
ஊடக களி' ெவளிவ1 ழபரகரமான ெசதிக5 ெதாடபாக விபர கைள
அறிவத#காகேவ, ஒறிய இகல%ைரயாடைல ஏ#பா ெசத%.
பிாி தானியாவி01% ெதாிவான அரசைவ உபினகேள
அைழகப781தேபாதி9, அைன % உபினக இகல%ைரயாட0'
ேநர8யாக கல% ெகா5ள அ:மதி வழஙகப7ட%. அதன8பைடயி' இர)டாவ%
அமவி', ெஜமனியி01% ஒ1 உபின1, ேநாேவயி01% ஒ1 உபின1
கல% ெகா)டன.

(மா

தலாவ அம

5 திகதி)
திகதி) :

கல( ெகா*டவக+

பாராமற உ

பினக: உ1திராபதி ேசக தணிகாசல தயாபர நிகல=
,

,

மேனார>ச, ெஜயச க 31ைகயா, ெச'ல %ைர ெச'வராஜா, ஜனா தன
?ேலதிர, கவிரா@ ச)3கநாத

ஊடகவியலாளக: ஆனதி Bாியபிரகாச இதய+சதிர ேகாபி இர தின திேன=
,

,

,

மா, க.இராஜமேனாகர, ச.சரவண3 %, ெச. விஜ, க. க)ண, சிவா
சினெபா8, அ.மCர, ாி. திபாகர, Dகிதகலா ேகாபிர தின, பரா பிரபா, பரா
காத.
கல(ைரயாடப,ட விடய களி சாராச
தலாவ அம வி

த

ைமயான விடயகளாக நா.க.த. அரசாகதி

தேபாைதய ெசயபாக, அகதினாிைடேய காணப ர

பாக.

அணிசா !த ெசயபாக, அறி#ைகக ெதாட பான விள#ககைள

ேக$டறிவதாக அைம!தி%!தன. இ'வம வி

அரசாகதி

உ)பின க தம க%கைள *றியட

ஊடகவியலாள களி

ஏ)#ெகா

கல! ெகா

ட நா.க. த.
,

வினா#க,#- விைடயளிதன . இவைர யாபிைன

 ைகெய/திடாத உ)பின களா

பிரதம தி%. உ%திர-மார

அவ க,#- அ0பப$ட 10 அச# ேகாாி#ைக வாசி#கப$, அெதாட பாக
நா.க.த. அ. உ)பின களிட விள#க ேகாரப$ட. உ)பின க தம
பதி கைள வழகின .
இ'வம வி

கல! ெகா

ட ஏ/ உ)பின களி , ச

கநாத

கவிரா3

அவ கைள தவிர மறயவ க யாபிைன ஏ)# ைகெயாபமி$4%!தன .
(இ'வம வி

பி

ன அவ% ைகெயாபமி$ வி$டதாக அறியதரப$ட)

இ#கல!ைரயாட5

நா.க.த. அ. உ)பின களிைடேய உள ர

ஏப விடயகளாக பி

வ% விடயக க

-

Proxi Votes

-

யா? நிைறேவ#றப7டைம ெதாடபி' ெதளிவிைம

-

ஜனநாயக தைமைய ேபEவத#காக யாபி' ஏ#ப தபட ேவ)8ய
தி1 த க5

-

பிரதம, சபாநாயக ஆகிேயாைர ெதாட? ெகா5வதி95ள சிக'க5

-

மீ5 வாெக?ெகன தீமானிகப7ட இட களி' வாெக?
நடா தபடாைம

-

வாெகபி' 3ைறேகக5 நடததாக க1தப இட களி' ெதாி*
ெசயப7ட உபினக5 விடய தி' தீமான எபதி' ஏ#ப தாமத

வழ கப7டைம ெதாடபான அதி1தி

இ வைர ைகெயாபமிடாதவ க, யாபி

த5


டறியப$டன.

பாகைள

யாைப ஏ)#ெகா

ைவ#க ேவ

 ைகெய/தி$ட பி

 என தலாவ அம வி

உ)பின க க% ெவளியி$டன .
ைகெயாபமிடாத உ)பின களி

ெகாளாைமயா

தி%தகைள ேவ

4நிபி

ன தம ேகாாி#ைககைள

கல! ெகா

ட ெப%பாலான

ெப%ப-தியின ேமப4 அம வி

அவ கள க%திைன6 அறி! ெகாவதகாக இ

அம விைன நடாவதாக ஏகமனதாக 47 ெச8யப$ட.

2

,

கல!

ெனா%

இரடாவ அம
பாராமற உ

(மா

12 திகதி)
திகதி):

பினக: உ1திராபதி ேசக

ஜா இராேஜதிரா, தணிகாசல
தயாபர, நிகல= மேனார>ச, 8லச ெமாறி=, ெஜயச க 31ைகயா,
ெச'ல %ைர ெச'வராஜா, பாலாபிைக 31கதா=, ெஜயவாணி அ+Dத, பரமசிவ
கா திேகச, வாDகி ேசாமா=கதா, சிவானத 3ரளி, சசித மேக=வர, ேசனாதிராசா
ெஜயானதG தி, ஜனா தன ?ேலதிர, கவிரா@ ச)3கநாத
, நடரா

ஊடகவியலாளக: ஆனதி Bாியபிரகாச இதய+சதிர ேகாபி இர தின திேன=
,

,

,

மா, க.இராஜமேனாகர, ச.சரவண3 %, ெச. விஜ, க. க)ண, விேனாதினி
கணபதிபி5ைள, சி. சதிரெமௗIச, எழில Dதா, அ.மCர, ாி. திபாகர, Dகிதகலா
ேகாபிர தின, பரா பிரபா, பிேர சிவ1, பரா காத.
இர)டாவ% அமவி' ேநர8யாகேவ 3தலமவி' க)டறியப7ட விடய க5
ெதாடபாக கல%ைரயாவதாக இகல%ைரயாடைல ெநறிப திய திேன= மா
அறிவி தா.
கல(ைரயாடப,ட விடய
விடய களி சாராச

நாகடத அரசாகதி
அரசாகதி
சாகதி ! பிாி! ெச#$
ெச#$த# அ#ல! அணிகளாக பிாி!
ெசய&பட#

•

நா கடத அரசா க ெதாட% ெசய#படேவ) எபதி9, அதி'
அணிகளாகபிாி% ெசய#படJடா% எபதி9 கல% ெகா)ட அைனவ1
உடப7டன. அ)ைமயி' உ1வாகப7ட ஜனநாயக அணி, நாகடத அரசா க தி'
சனநாயக விKமிய க5 ேபணபவைத உதிப தேவ உ1வாகப7டதாக*
ெதாிவிகப7ட%. தா பிாி% ெச'லவி'ைல என* ெவளியி' இ1%
ெசய#பவதாக றிபிவ% தவ என* ேம#ப8 அணியி சாபாக அறிைக
ெவளியி7ட உபினக5 ெதாிவி தன.
இத# பதிலளி 3கமாக, நா.க.த.அ.இ யாபிைன ஏ#ெகா) ஏ#கனேவ
ச தியபிரமாண எ தி1 நா.க.த.அ. இ பிரதிநிதிக5, இ%வைரயி'
ச தியபிரமாண எ % ெகா5ளாம01 அைனவ1 நா.க.த.
அரசா க தி01% விலகி இ1பதாகேவ க1தபவ
என
த கள% க1 திைன ெவளியி7 இ1தன.

3

•

ச'ைச)*ாிய வியடக

ச+ைசாியவிடய களாக 3தலா அமவி' அைடயாள காணப7ட விடய க5
ெதாடபி' நீ)டேநர கலதைரயாடப7டேபாதி9 அைனவ1 ஏ#ெகா5ளJ8ய
3ைறயி' ெபா% உடபா78ைன எ7ட 38யவி'ைல.
இLவி1 அம*களி' தா திறத மன%ட க1 %கைள ெவளியிட 38ததாக*, கல%
ெகா)ட உபினக5, ஒறிய தி 3ய#சிைய வரேவ# ஏ# ெகாணடன.
அதனி8பைடயி', சமரச 3ய#சிைய 3ென %+ ெச'வத#காக, ஒறிய தி சாபி'
பிவ1 ேயாசைன 3ைவகப7ட%. இLேயாசைனைய அைனவ1
(ெசதியாளக, நா.க.த. அ உபினக) ஏ#ெகா)டன.
பாி(ைர

இ%விடய தி' ேமலதிக ேப+Dவா ைதகைள ேம#ெகா5வத#காக ஒ1 Kவிைன
அைம % றி த கால அ7டவைணயி' ேப+Dகைள நடா %வ%
•

•

இேப+Dவா ைத Kவி':
-

பிரதம, சபாநாயக உ7பட அைம+சக5 ெகா)ட ஒ1 K

-

ைகெயK திடாத உபினக5 ெகா)ட ஒ1 K

-

தமி ெசதியாள ஒறிய தி பிரதிநிதிக5 ெகா)ட ஒ1 K
(ேம#ப8 Kவின வி1? ப7ச தி' மா திர
அ:சரைணயாளகளாக கல% ெகா5வ)
அ க வகிப.

•

ேப+Dவா ைத றி த கால அ7டவைணயி', G8ய அைறயி' நைடெப

அத க+டநக,
ேம#ப8 பாி%ைரைய நாகடத அரசா க ஏ# ெகா5 ப7ச தி', சவேதச
ெசதியாள ஒறிய காலஅ7டவைண ஒறிைன தயாாி %, ேப+Dவா ைதகான
ஆய த கைள+ ெச.. இLவிடய தி' உ க5 அைனவாின% ஒ %ைழைப
நா8நி#கிேறா.

சவேதச தமி ெசதியாள ஒறிய
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