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சி#க%&' ெவள+வ,வகார அைம2ச' கலாநிதி. வ,வ,ய7 பாலகி9:ணன+7 அைழ%ப,7 ேப?@, ெவள+நாA

B அCவ@கD அைம2ச' ேபராசி?ய' ஜி.எ@. பG?H 2022 ஜூ7 8 – 
9ஆK திகதிகள+@ சி#க%&9LM உOதிேயாக&'வ வ,ஜயOைத ேமPெகாQடா'. நா7M வ9ட#கள+7 ப,7
ன' இல#ைகய,7 ெவள+நாAB அCவ@கD அைம2ச' ஒ9வ?7 சி#க%&9Lகான உOதிேயாக&'வ வ,ஜ

யU இடUெபறWDளX. 
  
இKத வ,ஜயOதி7 ேபாX, சி#க%&' ெவள+வ,வகார அைம2ச9ட7 இ9தர%Y சKதி%ெபா7Z இடUெபPறத

ைனO ெதாட'KX அைம2ச' பG?ஸுLM உOதிேயாக&'வ மதிய உணW வ,9Kதள+Lக%பAடX. 
2022 ஜூ7 13ஆK திகதி சி#க%&?7 Xைண% ப,ரதமராக பதவ,ேயPகவ,9LMU சி#க%&?7 நிதி அைம2ச' 

ேலார7H ேவா#ைக]U அைம2ச' பG?H சKதிOதா'. சி#க%&' வ'OதகU மPZU ைகOெதாழி@ அைம2

ச' எH. ஈHவர7 மPZU பல _Lகிய ப,ர_க'க`ட7 இைணKX, சAடU மPZU உDXைற அைம2ச' 
ேக. சQ_கU இல#ைகய,7 ெவள+நாAB அCவ@கD அைம2ச9LM ஜூ7 8ஆK திகதி மதிய உணW வ,

9Kதள+Oதா'. 
  
சி#க%&' தர%Yடனான கலKXைரயாடலி7 ேபாX இல#ைகய,7 தPேபாைதய ெபா9ளாதார ெந9Lகa M
றிOX க9OX ெத?வ,Lக%பAடX. அைம2ச' பG?H, இல#ைகLகான நிதி]தவ,ைய% ெபZவதPMU, ெவள+

நாAB ேநரa _தbBகைள அதிக?%பதPMU, சி#க%&9Lகான இல#ைக ஏPZமதிக`Lகான வாd%YLக

ைள அதிக?%பதPMU சி#க%&' அரசா#கOதிடU உதவ, ேகா?னா'. சி#க%&?@ இல#ைகய'க`LM அதி

க ேவைலவாd%Yகைள% ெபPZLெகாBLக சி#க%&' அரசா#கOதி7 ஆதரைவ]U அைம2ச' ேகா?னா'. 
தPேபாX, சி#க%&9LM eகாதார% பண,யாள'கைள Mறி%பாக ெசவ,லிய'கைள அf%Yவதி@ இ9 நாBக

`U ெந9Lகமாக ெசயறபAB வ9கி7றன. 
  
அைம2ச' பG?H, சி#க%&?7 சிேர:ட அைம2ச9U சgகL ெகாDைகக`Lகான ஒ9#கிைண%Y அைம2

ச9மான த'ம7 சQ_கOைத சKதிOX% ேபசிய அேத ேவைள, சி#க%&?7 eகாதார மPZU மன+தவள சி
ேர:ட இராஜா#க அைம2ச' கலாநிதி. ேகா ேபா h7, இல#ைகLகான சி#க%&?7 வதிவ,டமPற உய'H

தான+க' சKதிர தாH, ெடமாெசL ச'வேதச அறLகAடைளய,7 தைலைம நிைறேவPZ அதிகா?]U,  ெட

மாெசL MiமOதி7 XைணO தைலவ9மான (ஆசியா) ெபனaLA சிேயா# மPZU சி#க%&' ெவள+]றW 
அைம2சி7 சிேர:ட ப,ரதிநிதிகைள]U சKதிOX கலKXைரயாaனா'. 
  
இKத உைரயாட@கள+7 ேபாX, ேதைவயான ம9OXவ% ெபா9AகD மPZU உபகரண#கைள வழ#Mவத

7 gலU இல#ைகய,7 eகாதார% பாXகா%Y ப,ரதிபலி%ைப ஆத?LMU வைகய,@ ேகாவ,A-
19 ெதாPZேநாd _iவXU நjAaLக%பAட வ,?வான உதவ,க`LகாகWU, சி#க%&' மPZU ெவள+நாBக

ள+@ ெடமாெசL gலU இல#ைக _கgaகைள உPபOதி ெசdX, வ,நிேயாக2 ச#கிலிய,7 இைடkZக

ைள2 சமாள+%பதPM ஒOXைழOதைமLகாகWU, சி#க%&' அரசா#கU மPZU ெடமாெசL ச'வேதச அறL



கAடைள ஆகியவPறிPM ெவள+நாAB அCவ@கD அைம2ச' ந7றி ெத?வ,Oதா'. சி#க%&' ெசlசிC

ைவ2 ச#கU மன+தாப,மான உதவ,Lகாக அQைமய,@ ெசdத ேவQBேகா`LM சி#க%&' அரசா#கU 100,
000 அெம?Lக ெடால'கைள உZதியள+OததPMU அைம2ச' பாராABLகைளO ெத?வ,Oதா'. ெசlசிCைவ

2 ச#கOதி7 _ைறயGAa7 _த@ ம9OXவ% ெபா9AகD ஏPகனேவ இல#ைகைய வKதைடKXDளன. 
  
ெவள+நாAB அCவ@கD அைம2ச?7 உOதிேயாக&'வ வ,ஜயOதிPகான mXLMiவ,@ உய'Hதான+க' 

சசிகலா ப,ேரமவ'தன, சி#க%&?@ உDள இல#ைக உய'Hதான+கராலயOதி7 சிேர:ட அதிகா?கD, அ
ைம2ச?7 தன+%பAட ெசயலாள' a.எ7. கUலO மPZU இல#ைக ேதசிய ெதாழிPபய,Pசி மPZU ைகO

ெதாழி@ பய,Pசி அதிகார சைபய,7 தைலவ' ஆகிேயா' இடUெபPற9Kதன'. 
  
உOதிேயாக&'வ வ,ஜயOைதO ெதாட'KX, ெவள+நாAB அCவ@கD அைம2ச' பG?H 2022 ஜூ7 10-
11 வைர நைடெபறWDள ஐ.ஐ.எஸ.;எH.-ஷா#L?-
லா உைரயாட@ 2022இ@ கலKXெகாDளWDளா'. சி#க%&?@ உDள இல#ைக உய'Hதான+கராலயOதி

னா@ இKத உOதிேயாக&'வ வ,ஜயU ஒ9#கிைணLக%பAடX. 
  
ெவள+நாAB அCவ@கD அைம2e, 
ெகாiUY 
  
2022 ஜூ7 10 

  
 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 


