
ஸ்ல ோலேனியோ குடியரசிற்கு லேற்ககோண்ட ேிஜயத்தின்ல ோது கேளிநோட்டு அலுேல்கள் 
அமேச்சர் ேங்கள் சேரேரீ அந்நோட்டுடனோன இருதரப்புத் கதோடர்புகமள லேலும் 
முன்கனடுத்துச் கசல்ேதற்கோன க ோறுப்ல ற்ம  ேீளவும் உறுதிப் டுத்தியுள்ளோர். 

 

2016 ஆம் ஆண்டில் நடோத்தப் ட்ட 11 ேது  ிகளட் திறமுமற அரங்கில்  ங்கு ற்றுேோறு 
ஸ்ல ோலேனியோேின்  ிரதிப்  ிரதேரும் கேளிநோட்டு அலுேல்கள் அமேச்சருேோகிய 
ேோண்புேிகு கரி ஏர்ஜோகேக் அேர்களின் அமைப் ின் ல ரில் கசப்டம் ர் 04 ஆந் 
திகதியி ிருந்து 08 ஆந் திகதிேமர ஸ்ல ோலேனியோ குடியரசிற்கு கேளிநோட்டு 
அலுேல்கள் அமேச்சர் ேோண்புேிகு ேங்கள சேரேரீ அேர்கள் ேிஜயம் கசய்துள்ளோர். 
இவ்ேிஜயத்தில ோது அமேச்சர் சேரேரீ அேர்கள் சனோதி தி ல ோரட்  லகோர்,  ிரதேர் 
ேிலரோகசரோர், கேளிநோட்டு அலுேல்கள் அமேச்சர் கோர்ல் ஏர்ஜோகேக் ேற்றும் 
க ோருளோதோர அ ிேிருத்தி ேற்றும் கதோைினுட் ேியல் அமேச்சர் சிரோவ்லகோ 
ல ோசிேல்கசக் ஆகிலயோர்கமளச் சந்தித்துள்ளதுடன் இ ங்மகக்கும் 
ஸ்ல ோலேனியோேிற்கும் இமடயி ோன நீண்டகோ த் கதோடர்புகமளப்   ப் டுத்துேதற்கும் 
திரட்டுேதற்குேோன இ ங்மகயின் க ோறுப்ல ற்ம  ேீள் உறுதிப் டுத்தியுள்ளோர். 

“ேனித  ோதுகோப்பு : நீங்களும் நோனும் சம் ந்தப் டும் இந்த ேிடயம்” என் தன் ேீதோன 
குழுக்க ந்துமரயோட ில்  ிகளட் திறமுமற அரங்கில் உமர நிகழ்த்தும் ல ோது அமேச்சர் 
சேரேரீ நீண்டகோ ேோக இழு ட்டுக் ககோண்டிருந்த லேோதல் ேற்றும் 
சனநோயகேயப் டுத்தல், நல் ிணக்கம் ேற்றும் க ோருளோதோர அ ிேிருத்தி ஆகிய மூன்று 
தூண்களின் ேீதோன அத்திேோரத்தில் புதிய திமசகயோன்றில் நகர்ந்து கசல்ேதற்கோன 
முயற்சிகள் ஆகிய ேிடயங்களில் இ ங்மகயின் அனு ேத்மதச் சுருக்கேோகக் 
குறிப் ிட்டுள்ளோர். ஸ்ல ோலேனியோேின் தம ேர்களுடனோன இருதரப்புக் 
க ந்துமரயோடல்களில் இருதரப் ினர்களினோலும் இந்த இரண்டு நோடுகளின் 
ககோள்மககளின் ஓர்  குதியோகவுள்ளமேகளும் ேக்களின் ேனித  ோதுகோப்ம  
உறுதிப் டுத்துேதற்கோன மேயப் குதியோகவுமுள்ள சனநோயகத்தினதும் சட்ட 
ஆட்சியினதும் ேனித உரிமேகளினதும் லகோட் ோடுகமள நிம நிறுத்திக் 
கமடப் ிடிப் தற்கோன  கிரப் ட்ட க றுேதிகள் ேற்றும் க ோதுப்க ோறுப்ல ற்புகள் என் ன 
கேனத்திற்கு எடுத்துக் ககோள்ளப் ட்டன.  

ஸ்ல ோலேனியோேின் தம ேர்கள் இ ங்மகயின் லதசிய ஐக்கிய அரசோங்கத்தின் 
அரசியல் ேற்றும் க ோருளோதோரச் சரீ்திருத்த நிகழ்ச்சி நிர ின் முயற்சிகமளப் 
 ோரோட்டியுள்ளதுடன் இ ங்மகயில் சனநோயகத்மதப்   ப் டுத்துேதற்கும் 
நல் ிணக்கத்மதயும் நீடித்த சேோதோனத்மதயும் லேம் டுத்துேதற்குேோக 
லேற்ககோள்ளப் டும் முயற்சிகளுக்கு ஸ்ல ோலேனியோ அரசோங்கத்தின் ஆதரவு 
ேைங்கப் டுகேன ே ியுறுத்திக் கூறியுள்ளனர்.  

 ிரதிப்  ிரதேரும் கேளிநோட்டு அலுேல்கள் அமேச்சருேோகிய கோர்ல் ஏர்ஜோகேக் 
அேர்களுடனோன இருதரப்புக் க ந்துமரயோட ில் அரசியல், க ோருளோதோர, கல்ேி, சக்தி 
ேற்றும் கதோைினுட் ேியல் துமறகளில் ஒத்துமைப்ம  ேைங்குேதற்கோன புதிய துமறகள் 



கண்டு ிடிக்கப் ட்டன. இருதரப்பு அரசியல் ேற்றும் க ோருளோதோர நிகழ்ச்சி நிரம  
முன்கனடுத்துச்கசல்ேமத  ரஸ் ர க ோறுப்ல ற்ம  கசய்முமறயில் கோண் ித்து இ ங்மக 
கேளிநோட்டு அலுேல்கள் அமேச்சிற்கும் ஸ்ல ோலேனியோேின் கேளிநோட்டு அலுேல்கள் 
அமேச்சிற்குேிமடலய கசப்டம் ர் 07ஆந் திகதியன்று அரசியல் க ந்துமரயோடல்கள் 
க ோறிமுமறகயோன்மற நிறுவுேதற்கோன புரிந்துணர்வு உடன் டிக்மககயோன்றில் 
மககயோப் ேிடப் ட்டுள்ளது. இது இந்த இரண்டு நோடுகளுக்கும் இமடயில் 
கட்டமேக்கப் ட்டதும் கிரேேோனதுேோன  ின்னிய கசயல்ேிமளமே ஏற் டுத்தும். 
கேளிநோட்டு அலுேல்கள் அமேச்சர் சேரேரீ தேக்கும் தேது ல ரோளர் குழுேிற்கும் 
ஸ்ல ோலேனியோ அரசோங்கத்தினோல் ேைங்கப் ட்ட சிறந்த நட்புரீதியோன ேரலேற் ிற்கோக 
தேது சக ோடி அமேச்சருக்கு நன்றி கதரிேித்துள்ளோர். அேர் 2017 ஆம் ஆண்டில் 
நடோத்தப் டவுள்ள முத ோேது சற்றுக் க ந்துமரயோடலுக்கு ேிருந்லதோம்புநரோக தோம் 
இருப் தற்கோன ககோமடமுமனமேச் கசய்துள்ளதுடன் இ ங்மகக்கு ேிஜயம் கசய்யுேோறு 
கேளிநோட்டு அலுேல்கள் அமேச்சர் ஏர்ஜோகேக் அேர்களுக்கு அமைப்பு ேிடுத்துள்ளோர். 

“சனநோயகமும் நல் ிணக்கமும் அ ிேிருத்தியும் -புதிய இ ங்மகக்கோன கதோம லநோக்கு” 

என்ற ேிடயம் ேீது சருேலதச ேத்திய கிைக்கும்  ோல்கன் கற்மககளும் நிறுேகத்தில் 
முக்கியேோன உமரகயோன்மற நிகழ்த்துேோறு அமேச்சர் சேரேரீ அேர்களுக்கு அமைப்பு 
ேிடுக்கப் ட்டது. இந்த நிறுேகத்தில் அமேச்சர் சேரேரீேிற்கு சருேலதச ேத்திய கிைக்கும் 
 ோல்கன் கற்மறகளும் நிறுேகத்தின் ஆல ோசமனக் சம யின் உ தேிசோளர் ல ரோசிரியர் 
ஏர்கனஸ்ட் க ட்றிக் அேர்களினோல் இ ங்மகயிலுள்ள  ல்லேறு கதோகுதியினர்களுக்கு 
இமடலய நல் ிணக்கத்மதயும் இமசமேயும் ஏற் டுத்துேதற்கு அேரினோல் ேைங்கப் ட்ட 
 ங்களிப் ிற்கோன ஓர் அங்கீகோரேோக அளிப்க ோன்று ேைங்கப் ட்டது. இந்த அளிப்ம  
ேைங்கும் லேமளயில் ல ரோசிரியர் க ட்றிக் அேர்கள் தேது அரசியல் ேோழ்க்மகயில் 
அமேச்சர் சேரேரீ அேர்களினோல் இ ங்மகயில் சமூக ேற்றும் இன ரீதியோன 
ஒற்றுமேக்கு ேைங்கப் ட்ட அர்ப் ணிப் ிற்கோக அேமரப்  ோரோட்டியுள்ளதுடன் 
இ ங்மகயின் தற்ல ோமதய அரசோங்கத்தினோல்  ின் ற்றப் டும் புதிய  ோமதயோனது 
ஏமனய நோடுகளுக்கு ஓர் உதோரணேோக ேிளங்குேதோகவும் குறிப் ிட்டுள்ளோர்.  

அமேச்சர் சேரேரீ ஐலரோப் ோேிலுள்ள அதிஉயர் ேட்டத்திலுள்ள  த்து நிறுேனங்களில் 
ஒன்றோகிய லூ ி ிஜோனோேிலுள்ள லஜோ கசவ் ஸ்டீ ன் நிறுேகத்திற்கும் ேிஜயம் கசய்து 
கண்டறியப் ட்டுள்ள இ ங்மக ஆரோய்ச்சி நிறுேனங்களுடனும்  ல்கம க் 
கைகங்களுடனும் ஆரோய்ச்சி உடனுமைப்பு லேற்ககோள்ளுேது  ற்றியும் 
க ந்துமரயோடியுள்ளோர்.  

 

கேளிநோட்டு அலுேல்கள் அமேச்சு 

ககோழும்பு  

2016 கசப்டம் ர் 09 ஆந் திகதி 


