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நிதி மந்திரி ஸ்ரீமதி நிர்மலர சீதரரரமன் மற்றும் பூட்டரன் நிதி மந்திரி திரு 

லிய ரன்ய ர நம்யே ஷெரிங் பூட்டரனில் கூட்டரே  ிஹிம்-யு ிஐ ஐ 

ஷதரடங்ேினர்  

ஜூலல 13, 2021  

 

 

2019 ஆம் ஆண்டு இந்தி ரவின்  ிரதம மந்திரி பூட்டரனுக்கு விஜ ம் ஷசய்தய ரது இரு 

நரடுேளும் ஷசய்த உறுதிப் ரட்லட ஷவளியீடு நிலையவற்றுேிைது  

 

மத்தி  நிதி மற்றும் ேரர் யரட் விவேரர அலமச்சர் திருமதி. நிர்மலர சீதரரரமன், பூட்டரனின் 

மரண்புமிகு நிதி மந்திரி திரு. லி ன்ய ர நம்யே ஷெரிங் ஆேிய ரருடன் இலைந்து  ிஹிம்-

யு ிஐல  கூட்டரே பூட்டரனில் இன்று  ிற் ேல் ஒரு ஷமய்நிேர் விழரவில் ஷதரடங்ேினர். 

இந்த விழரவில் பூட்டரனின் ரர ல் நரை  ஆலை த்தின் ஆளுநர் திரு.  ேவத் ேிென்ரரவ் 

ேரரட், நிதி யசலவேள் திலைக்ேளத்தின் ஷச லரளர் திரு. தயெர ஷ ஞ்யஜரர், 

பூட்டரனுக்ேரன இந்தி த் தூதர் திரு. யத ரசிஷ்  ரண்டர ஆேிய ரர் ேலந்து ஷேரண்டனர். 

இந்தி ரவின் பூட்டரனின் தூதர் எம்.எஸ். ருச்சிரர ேம்ய ரஜ் மற்றும் என். ி.சி.ஐ.  ின் எம்.டி. 

மற்றும் நிர்வரே தலலலம அதிேரரி ஸ்ரீ திலீப் அஸ்ய  

நிேழ்ச்சி ில் ய சும்ய ரது திருமதி சீதரரரமன், இந்தி ரவின் அண்லட முதல் ஷேரள்லே ின் 

ேீழ் பூட்டரனில் யசலவேள் ஷதரடங்ேப் ட்டுள்ளன என்றும், எங்ேள் சரதலன குைித்து 

இந்தி ர ஷ ருமிதம் ஷேரள்ேிைது என்றும் அலத எங்ேள் மதிப்புமிக்ே அண்லட நரடுேளுடன் 

 ேிர்ந்து ஷேரள்வதில் மேிழ்ச்சி அலடவதரேவும் கூைினரர். ேடந்த 5 ஆண்டுேளில் 100 

மில்லி னுக்கும் அதிேமரன யு ிஐ ேியூஆர்ேலளக் ஷேரண்ட யேரவிட்- 19  

ஷதரற்றுயநரய்ேளின் ய ரது இந்தி ரவின் டிஜிட்டல்  ரிவர்த்தலனேளுக்ேரன ஒரு 

 ிரேரசமரன இடமரேவும்  ிஹிம்-யு ிஐ ஒன்ைரகும் என்றும் நிதி லமச்சர் கூைினரர்.2020-21 

இல்  ிஹிம்-யு ிஐ ரூ 41 லட்சம் யேரடி மதிப்புள்ள 22  ில்லி ன்  ரிவர்த்தலனேலள 

ஷச ல் டுத்தியுள்ளது.      

 

பூட்டரனின் நிதி லமச்சர் திரு. லிய ரன்ய ர நம்யே ஷெரிங், பூட்டரனில்  ிஹிம்-யு ிஐ 

யசலவேலள அைிமுேப் டுதி தற்ேரே இந்தி  அரசுக்கு நன்ைி மற்றும்  ரரரட்டுேலள 



ஷதரிவித்தயதரடு,ஒவ்ஷவரரு நரளும் இரு நரடுேளுக்கும் இலட ிலரன  ிலைப்பு 

வலுவலடந்து வருவதரேவும் கூைினரர்.  

 

மரண்புமிகு  ிரதம மந்திரி பூட்டரனுக்கு விஜ ம் ஷசய்தய ரது இரு நரடுேளும் யமற்ஷேரண்ட 

உறுதிப் ரட்லட இந்த ஷவளியீடு நிலையவற்றுேிைது. அந்த வருலேல த் ஷதரடர்ந்து, 

இந்தி ரவும் பூட்டரனும் ஏற்ேனயவ ஒருவருக்ஷேரருவர் நரடுேளில் ரூ ரய் அட்லடேலள 

ஏற்றுக்ஷேரள்வதில் ஒருவருக்ஷேரருவர் இ ங்குவலத இ க்ேியுள்ளன. ேட்டங்ேள்-முதல் 

ேட்டத்தில் பூட்டரன் அடிப் லட ிலரன ஷடர்மினல்ேளில் இந்தி ரவில் வழங்ேப் ட்ட ரூ ரய் 

அட்லடேலள ஏற்றுக்ஷேரள்வது, மற்றும் இரண்டரம் ேட்டத்தில் யநர்மரைரே.  

  

பூட்டரனில் இன்று  BHIM-UPI  ஷதரடங்ேப் டுவதரல், இரு நரடுேளின் ேட்டை 

உள்ேட்டலமப்புேள் தலட ின்ைி இலைக்ேப் ட்டுள்ளன, யமலும் ஒவ்ஷவரரு ஆண்டும் 

பூட்டரனுக்கு இந்தி ரவிலிருந்து ஷசல்லும் ஏரளரமரன சுற்றுலரப்   ைிேள் மற்றும் 

வைிேர்ேளுக்கு   னளிக்கும். இது ஒரு ஷ ரத்தரலனத் ஷதரடும்ய ரது  ைமில்லர 

 ரிவர்த்தலனேள் மூலம் வரழ்வதற்ேரன சுல த்லதயும்   ைத்தின் சுல த்லதயும் 

யமம் டுத்தும்.  

   

துவக்ேத்தின் ஒரு  குதி ரே, பூட்டரனில் உள்ள உள்ளூர் சமூேங்ேளரல் இ ற்லே ரே 

த ரரிக்ேப் ட்ட புதி   ண்லை விலளப்ஷ ரருட்ேலள விற் லன ஷசய்யும் பூட்டரனி  

OGOP விற் லன நிலல த்திலிருந்து ஒரு ேரிமப் ஷ ரருலள வரங்ே திருமதி. நிர்மலர 

சீதரரரமன் BHIM-UPI ஐ   ன் டுத்தி ஒரு யநரடி  ரிவர்த்தலன ஷசய்தரர்.   

 

பூட்டரன் அதன் ேியூஆர் வரிலசப் டுத்தலுக்ேரன யு ிஐ தரத்லத ஏற்றுக்ஷேரண்ட முதல் நரடு, 

மற்றும்  ிஹிஎம் ஆப் மூலம் ஷமரல ல் அடிப் லட ிலரன ஷேரடுப் னவுேலள 

ஏற்றுக்ஷேரண்ட நமது உடனடி சுற்றுப்புைத்தில் முதல் நரடு 

நியூ ஷடல்லி  

ஜூலல  13, 2021 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 


