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************

ஊடக அறி�ைக

இல�ைக�கான பா�ய இ�திய உதவ� �றி�� த��மான��த 

கலாநிதி.எ�.ெஜ�ச�க� ம��� ெகௗரவ பசி� ராஜப� ஷ  

2022 ஜனவ� 15 ஆ� திகதி நிதி அைம�ச� ெகௗரவ பசி� 

ராஜப�ஷ அவ�க�ட� ெவள��ற�� �ைற அைம�ச� 

கலாநிதி.எ�.ெஜ�ச�க� அவ�க� ெம�நிக� மா��க�டான 

ச�தி�ெபா�ைற நட�திய���தா�. தி� ராஜப� ஷ அவ�க� கட�த 

மாத� இ�தியா��� ேம�ெகா����த வ�ஜய�தி� ெதாட��சியாக 

இ�த ச�தி�� இட�ெப���ள�. . 

2. இ�தியாவ��� இல�ைகய��� ைத�ெபா�க� 

ெகா�டாட�ப�� நிைலய��� 2022 �� வ�ட�தி�காக�� இ�திய 

அரசா�க� ம��� ம�க� சா�பாக�� தன� சா�ப��� ெவள��ற�� 

�ைற அைம�ச� அவ�க� இல�ைக நிதி அைம�ச���� இல�ைக 

அர���� ம�க���� வா����கைள பகி���ெகா�டா�.

3. ெகாவ�� 19 காராணமாக ேமெல����ள ெபா�ளாதார ம��� 

ஏைனய சவா�கைள ெவ�றிெகா�வத�� சகல சா�தியமான 

வழிகள��� இ�திய அரசா�க� ெதாட���� இல�ைக�� 

ேதைவயான உதவ�கைள வழ��ெம��� இ�தியா எ�ெபா��� 

இல�ைக�ட� இைண�தி���ெம��� கலாநிதி ெஜ�ச�க� இ�� 

�றி�ப��டா�. ெந��கிய ந�� நா�களாக��  கட�சா� அய� 

நா�களாக��, இ�தியா�� இல�ைக�� ெந��கிய ெபா�ளாதார 

ெதாட��களா� ந�ைம அைடகி�றைம �றி�ப�ட�த�க�.

4. சா�� நாணய ப�மா�ற ஏ�பா��� கீ� இல�ைக�� 400 

மி�லிய� அெம��க ெடால�க� வழ�க�ப�டைம ம��� 515.2 

மி�லிய� அெம��க ெடால�க� ஆசிய கண�� த��வக ஒ�றிய 



ெகா��பனைவ இர�� மாத�க��� ஒ�திைவ�தைம ேபா�ற 

நடவ��ைகக� இல�ைக�� ஆதரவாக அைம�� என இ� 

அைம�ச�க�� ஏ���ெகா�டன�.

5. உண�, ம��� ம��� அ�தியாவசிய�ெபா��க� 

இற��மதி�காக 1 ப��லிய� அெம��க ெடால��, 

இ�தியாவ�லி��� எ�ெபா�� இற��மதி ெச�வத�காக 500 

மி�லிய� அெம��க ெடால� இ�திய கட�தவ� �றி�த 

ெசய�பா�கைள�� இ� அைம�ச�க�� ஆரா��தன�. 

6. இல�ைக�டனான இ�தியாவ�� ந�ண◌்டகால ஒ��ைழ�ைப 

தி�. ராஜப�ச அவ�க� இ�ச�த��ப�தி�  நிைன� ���தா� 

அ��ட� இ�வாறான ஆதரவ�� சமி�ைககைள ெவ�வாக 

பாரா��னா�. �ைற�க�க�, உ�க�டைம��, எ�ச�தி, 

���ப��க�த�க ச�தி, மி�சார� ம��� உ�ப�தி உ�ள��ட பல 

��கிய �ைறகள�� இல�ைகய�� இ�திய �த��கைள அவ� 

வரேவ�ற�ட�, அ�தைகய �த��கைள ஊ��வ��பத�� 

இைசவான �ழ� வழ�க�ப�� எ��� உ�தியள��தா�. 

தி�ேகாணமைல எ�ெண� தா�கி ெதா�திகைள ��டாக 

நவ�னமயமா��வத�� இல�ைக அரசா�க� அ�ைமய�� எ��த 

நடவ��ைகக� இல�ைகய�� ச�தி பா�கா�ைப ேம�ப���வ�ட� 

�த��டாள�கள�� ந�ப��ைகைய அதிக���� என இ� 

அைம�ச�க�� இ�ச�த��ப�தி� ����கா��ன�.

7. இல�ைகய�� த��� ைவ�க�ப���ள இ�திய ம�னவ�கள�� 

வ�வகார� ெவள��ற�� �ைற அைம�சர◌ா� கவன���� 

ெகா��வர�ப�ட�. த��� ைவ�க�ப���ள ம�னவ�கைள 

மன�தாப�மான அ��பைடய�� வ�ைரவ�� வ��தைல ெச�வைத உ�தி 

ெச��மா� இல�ைக அரைச அவ� வலி���தி��ளா�.

8. ெபா�வான ��ேன�ற� ம��� ெச�ைம�கான ந��டகால 

ெபா�ளாதார ப��ைடைமைய ேநா�கிய பர�பர� ந�ைம பய��� 

இ�தர�� ெபா�ளாதார ஒ��ைழ�ைப வழிநட��வத�காக மிக�� 



ெந��கமான ெதாட�ைப�ேபண இ� அைம�ச�க�� 

இண�கி��ளன�.

(இ�ெச�தி��றி�ப�� உ�ளட�க�, 15 ஜனவ� 2022 அ�� 

����லிய�� உ�ள ெவள��ற�� �ைற அைம�சினா� 

ெவள�ய�ட�ப�ட ெச�தி அறி�ைகய�லி��� ெபற�ப�ட�.)
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ெகா��� 

16 ஜனவ� 2022


