
மக்கள் கடத்தலை குலைப்பதற்கு விரிவரன பிரரந்திய அணுகுமுலையயரன்றுக்கு இைங்லகயின் அர்ப்பணிப்பிலன 

யவளிநரட்டலமச்சர் திைக் மரரபன அவர்கள் வலியுறுத்துகின்ைரர் 

யசவ்வரய்க்கிழலம ஆகஸ்ட் 07 அன்று இந்ததரதனசியரவின் பரலியில் நலடயபற்ை ஏழரவது பரலி யசயல்முலை 

அலமச்சர் மரநரட்டில் மக்கள் கடத்தல், ஆட்யகரள்லள மற்றும் ஏலனய சர்வததச குற்ைங்கள் யதரடர்பரக 

உலரயரற்றுலகயில், யவளிநரட்டலமச்சர் திைக் மரரபன அவர்கள் மக்கள் கடத்தலைக் குலைப்பதற்கும், அரசரங்கங்கள், 

சர்வததச அலமப்புக்கள், சிவில் சமூகம் ஆகியவற்றுடன் கூட்டிலணந்து யசயற்படுவதற்கும், பரதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 

உதவுவதற்கும், அவர்கலள பரதுகரப்பதற்கும், குற்ைம் புரிந்தவர்கலள நீதிக்கு முன் நிறுத்துவதற்கும் விரிவரன பிரரந்திய 

அணுகுமுலையயரன்றுக்கு இைங்லகயின் அர்ப்பணிப்பு யதரடர்பரக வலியுறுத்தினரர். 

அலமச்சு மற்றும் சிதரஷ்ட உத்திதயரகத்தர் மட்டத்திைரன ஆழ்ந்த கைந்தரதைரசலனலயத் யதரடர்ந்து, ஓர் அலமச்சர் 

அைிக்லக மற்றும் சிதரஷ்ட உத்திதயரகத்தர்களது சந்திப்பின் தலைவர் அைிக்லக என்பவற்லை மரநரடு அங்கீகரித்தது. 

ஐ.நர யசயல்முலையின் முக்கியத்துவம் மற்றும் ஏலனய பல்பக்க நிறுவனங்கலள சர்வததச தபச்சுவரர்த்லதகள் 

யநைிமுலை உருவரக்கத்திற்கரன வரகனங்களரக அலடயரளப்படுத்தப்படுகின்ை இத்தருணத்தில், புைம்யபயர் கடத்தல், 

ஆட்கடத்தல் மற்றும் சர்வததச குற்ைங்கள் ஆகியவற்லை குலைப்பதற்கரக இைங்கலகயின் சட்டர்பூர்வ கடலமகலள 

நலடமுலைப்படுத்துவதற்கும், பரலி யசயல்முலைக்கும் அலமச்சர் ஆதரவு யதரிவித்தரர். ஒருங்கிலணந்த சர்வததச 

குற்ைங்களுக்யகதிரரன ஐ.நர. சரசனம் மற்றும் அதன் 2015 யநைிமுலை, நரடுகளுக்கிலடயரன தத்யதடுப்பு சம்பந்தப்பட்ட 

சிறுவர்கலள பரதுகரத்தல் மற்றும் ஒத்துலழப்பு யதரடர்பரன தேக் உடன்படிக்லக என்பவற்ைில் இைங்லக 

லகச்சரத்திட்டுள்ளலத குைித்துக்கரட்டியததரடு, ஆட்கடத்தலை தடுத்து அடக்கக்கூடிய அடிப்பலட சர்வததச மனித 

உரிலம ஒப்பந்தங்களின் ஓர் அங்கமரக இைங்லக இருத்தல் உள்ளிட்ட விடயங்கலள சுட்டிக்கரட்டி இைங்லகயரல் 

எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்லககலள குைிப்பிட்டரர். தமலும் இைங்லகயின் ஆட்கடத்தலுக்யகதிரரன ததசிய பலடயின் 

கீழ் தமற்யகரள்ளப்படுகின்ை கண்கரணிப்பு முலைலம மற்றும் அலமச்சரலவ அங்கீகரரம் யபற்ை, தடுப்பு, பரதுகரப்பு, 

வழக்கு, கூட்டரண்லம என்ை நரன்கு தூண்களில் கட்டியயழுப்பப்பட்டுள்ள ஐந்தரண்டு மூதைரபரயத்திட்டம் பற்ைியும் 

சுட்டிக்கரட்டினரர். 

வர்த்தக தலைவர்களுடன் அலமச்சு அமர்வில் இைங்லக விவகரரங்களுக்கு தலைலம தரங்கிய நீதி, சிலைச்சரலைகள் 

மறுசீரலமப்பு, மற்றும் புத்த சரசன பிரதி அலமச்சர் சரரதி துஷ்மந்த அவர்கள் யவளிநரட்டலமச்சர் மரரபன அவர்களுடன் 

இலணந்து யகரண்டரர். 

இந்ததரதனசிய யவளிநரட்டலமச்சர் யரட்தனர மர்சுதி, அவுஸ்திதரலிய உள்விவகரர, குடிவரவு மற்றும் 

எல்லைப்பரதுகரப்பு அலமச்சர் பீடர் டுட்டன் மற்றும் புைம்யபயர்வுக்கரன சர்வததச அலமப்பின் பணிப்பரளர் நரயகம் 

வில்லியம் தைசி ஸ்விங்க் ஆகிதயரருடன் அலமச்சர் இருதரப்பு தபச்சுவரர்த்லதகலள நடரத்தினரர். 

அலமச்சர் மரரபன அவர்கள், அவரது கருத்துக்களின் தபரதும் இந்ததரதனசிய யவளிநரட்டலமச்சர் யரட்தனர மர்சுதி 

அவர்களுடனரன சந்திப்புகளின்தபரதும் இந்ததரதனசியரவிலுள்ள யைரம்யபரக் தீவில் ஏற்பட்ட தபரழிவு தரும் 

பூகம்பத்தினரல் பரதிக்கப்பட்ட அலனவருக்கும் இைங்லகயின் ஆழந்த அனுதரபங்கலள யதரிவித்தரர்.  

மரநரடு மற்றும் குைித்த சந்திப்புக்களில் யவளிநரட்டலமச்சர் திைக் மரரபன அவர்களுடன் நீதி, சிலைச்சரலைகள் 

மறுசீரலமப்பு, மற்றும் புத்த சரசன பிரதி அலமச்சர் சரரதி துஷ்மந்த, இந்ததரதனசியர மற்றும் ஆசியரனுக்கரன 

இைங்லகயின் தூதுவர் தர்ஷன எம் யபதரரர மற்றும் யவளிநரட்டலமச்சு, நீதி, சிலைச்சரலைகள் மறுசீரலமப்பு, மற்றும் 

புத்த சரசன அலமச்சு, இந்ததரதனசியரவிலுள்ள இைங்லக தூதரகம் ஆகியவற்ைின் உத்திதயரகத்தர்கள் பைரும் 

இலணந்து யகரண்டனர். 

யவளிநரட்டலுவல்கள் அலமச்சு 

யகரழும்பு 
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