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ஊடக அறிக்கக

இந்திய நன்ககதாகட உதவியின் கீழ் இலங்ககயில் நதாடு முழுவதிலுமதாக 1990 அவசரகதால நநதாயதாளர் கதாவுவண்டிச் நசகவ
இப்கபதாழுது கிகடக்கப் கபறுகிறது

கிழக்கு மதாகதாணத்தில் ஆரமபித்து கவக்கப்பட்ட நசகவ நதாடு முழுவதிற்குமதான விஸ்தரிப்கப பூர்த்தி கசய்கிறது

இந்திய கவளியுறவுத்துகற அகமச்சர் ஒரு விநசட கதாகணதாலிச் கசய்திகயத் தருகிறதார்

அமபதாகறயில் ஜஜூன் 23, 2019 அன்று நகடகபற்ற ஒரு விநசட கவபவத்தில் அவசரகதால நநதாயதாளர் கதாவுவண்டிச் நசகவ கிழக்கு

மதாகதாணத்திலும ஆரமபித்து கவக்கப்பட்டது .  கககௌரவ தயதா கமநக,  ஆரமபக் ககத்கததாழில் மற்றும சமூக வலுவூட்டல் அகமச்சர் É

கககௌரவ கலதாநிதி. ஹர்ஷதா டி சில்வதா, கபதாருளதாததார மறுசீரகமப்ப மற்றும கபதாது வழங்கல் அகமச்சர் É கககௌரவ அநனதாமதா கமநக,

கபற்நறதாலிய  வளங்கள் அபிவிருத்தி பிரதி அகமச்சர் , திரு.  தரண்ஜித் சிங் சந்து ,  இந்திய  உயர் ஸ்ததானிகர் ,  மற்றும ஏகனய

பிரமுகர்கள் கவபவத்தில் கலந்து ககதாண்டனர் .  இவ்வதாரமபித்தலுடன்,  அவசரகதால  நநதாயதாளர் கதாவுவண்டிச் நசகவககள நதாடு

முழுவதற்குமதாக விஸ்தரிப்பது பூர்த்தி அகடகிறது .  இலங்ககயின் அகனத்து ஒன்பது மதாகதாணங்களிலும இப்கபதாழுது இச்நசகவ

கிகடக்கப் கபறுகிறது.

இந்திய  கவளியுறவுத்துகற அகமச்சர் கககௌரவ  கலதாநிதி .  ச.  கஜய்ஷங்கர் ஒரு விநசட  கதாகணதாலிச் கசய்தி மூலமதாக

கூடியிருந்தவர்களுக்கு உகரயதாற்றினதார் .  ஆரமபத்திலிருந்து தனிப்பட்ட  விதத்தில் இச்கசயல்திட்டத்நததாடு ததான்

கததாடர்பபட்டிருந்தகத அவர் நிகனவுபடுத்தினதார் .  இச்நசகவ,  அதற்கதான  ஒரு குறியீட்டு நதாமமதாக  வந்துள்ளகத கலதாநிதி .  ச.

கஜய்ஷங்கர் குறிப்பிட்டதார். கவள்ளம மற்றும அண்கமய பயங்கரவதாதத் ததாக்குதல்களின் நபதாது இச்நசகவ எவ்வதாறு இலங்ககக்கு

உதவியது என்பகதயும அவர் நிகனவுபடுத்தினதார் .  இந்தியதாவும இலங்ககயும ஒன்றிகணந்து எதகனச் சதாதித்துக் ககதாள்ள

முடியுகமன்பதற்கு ஒரு சிறந்த உததாரணமதாக இச்கசயல்திட்டம உள்ளகதயும அவர் சட்டிக் கதாட்டினதார்.

இந்திய உயர் ஸ்ததானிகர் தரண்ஜித் சிங் சந்து அவர்கள் தனதுகரயில் ,  கசயல்திட்டம இந்தியதாவின்,  பகிர்ந்து ககதாள்ளும உணர்கவ

குறித்துக் கதாட்டுவததாக குறிப்பிட்டதார் .  ‘இலங்ககக்கு முதலில் பதிலிறுப்பவரதாக ’  இந்தியதா என்றும கததாடர்ந்திருக்கும என்பகதயும

கூட அவர் குறிப்பிட்டதார்.   

அவசரகதால நநதாயதாளர் கதாவுவண்டிச் நசகவயின் நதாடு முழுவதிற்குமதான விஸ்தரிப்ப 2018, ஜஜூகலயில் யதாழ்ப்பதாணத்தில் கவத்து

அங்குரதார்ப்பணம கசய்து கவக்கப்பட்டது .  இதன் நபதாது இந்தியதாவின் கககௌரவ பிரதம மந்திரி நநரந்திர நமதாடி இலங்ககயின்
கககௌரவ பிரதம மந்திரி ரணில் விக்கிரமசிங்கவுடன் பது கடல்லியிலிருந்து ஒரு நநரகல கசய்மதித் கததாடர்ப மூலமதாக இகணந்து

ககதாண்டதார். இந்த அவசரகதால நநதாயதாளர் கதாவுவண்டிச் நசகவ 2018 ஜஜூகல மதாதத்திலிருந்து வட மதாகதாணத்திலுமÉ 2018 ஆகஸ்ட்

மதாதத்திலிருந்து ஊவதா மதாகதாணத்திலும É அந்த  வருடத்தின் கசப்கடமபர் மதாதத்திலிருந்து வட  மத்திய  மதாகதாணம É ஒக்நடதாபர்

மதாதத்திலிருந்து வட  நமல் மதாகதாணத்திலும É 2018 நகவமபர் மதாதத்திலிருந்து மத்திய  மதாகதாணத்திலும É மற்றும 2019 ஜனவரி

மதாதத்திலிருந்து சப்பிரகமுவ மதாகதாணத்திலும கிகடக்கப் கபறுகிறது.  



2015 மதார்ச் மதாதம இந்தியப் பிரதம மந்திரி கககௌரவ நநரந்திர நமதாடி அவர்களின் இலங்கக விஜயத்தின் நபதாது , இலங்ககப் பிரதம

மந்திரி ரணில் விக்கிரமசிங்க  அவர்களதால் இந்தியப் பிரதமரிடம ,  இலங்ககயில் கவத்தியசதாகல முன்னனுமதி அவசரகதால

நநதாயதாளர் கதாவுவண்டிச் நசகவ ஒன்றிகன ஆரமபித்து கவப்பதற்கு , ஒரு நவண்டுநகதாள் விடுக்கப்பட்டது . அதற்ககமய, ஒரு US $

7.5 மில்லியன் இந்திய நன்ககதாகட உதவியின் கீழ் ஜஜூகல 2016 இல் கதன் மற்றும நமல் மதாகதாணங்களில் 1990 அவசரகதால

நநதாயதாளர் கதாவுவண்டிச் நசகவ ஆரமபித்து கவக்கப்பட்டது .   இந்த நன்ககதாகட 88 நநதாயதாளர் கதாவுவண்டிககளக் ககதாள்வனவு

கசய்தல், ஒரு வருடத்திற்கு, நசகவக்கதான நகடமுகறச் கசலவு மற்றும அவசரகதால பதிலிறுப்ப கமயம ஒன்கற ஸ்ததாபிக்கும கசலவு

என்பவற்கற உள்ளடக்கியததாக இருந்தது. 

கசயல்திட்டத்தின் நநர்மகறத் ததாக்கத்கத கருத்தில் ககதாண்டு , இலங்ககப் பிரதம மந்திரி ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் அவசரகதால

நநதாயதாளர் கதாவுவண்டிச் நசகவகய நதாடு முழுவதிலுமதாக விஸ்தரிப்பதற்கு இந்தியப் பிரதம மந்திரியிடம நவண்டுநகதாள் விடுத்ததார்.

நம 2017 இல், இலங்ககக்கதான தனது விஜயத்தின் நபதாது, இந்திய அரசதாங்கத்தின் நன்ககதாகட உதவியின் கீழ் நதாடு முழுவதிலுமதாக
நநதாயதாளர் கதாவுவண்டிச் நசகவயிகன விஸ்தரிப்பது கததாடர்பிலதான ஒரு அறிவித்தகல இந்தியப் பிரதம மந்திரி கககௌரவ நநரந்திர

நமதாடி அவர்கள் விடுத்ததார் .  209 நநதாயதாளர் கதாவுவண்டிகளின் ககதாள்வனவு ,  ஒரு வருடத்திற்கதான  நசகவயின் நகடமுகறச்
கசலவுகள் மற்றும பயிற்சிச் கசலவுகள் என்பவற்கற உள்ளடக்கியததாக நதாடு முழுவதிலுமதான  விஸ்தரிப்கப நமற்ககதாள்வதற்கு

இந்தியதாவினதால் US $ 15.02 மில்லியன்கள் ஒரு நமலதிக நன்ககதாகடத் கததாககயதாக வழங்கப்பட்டது. 

விகரந்த  பதிலிறுப்ப நநரம ,  விகனத்திறனதான  கசயல்முகறகள்,  மற்றும உள் ளர் ஆட்ககள சமபந்தப்படுத்தி நவகலவதாய்ப்ப

மற்றும பயிற்சி என்பவற்கற கவனத்தில் ககதாண்டு இச்நசகவ பதாரதாட்டிப் நபதாற்றப்பட்டது.  

இலங்ககயின் எந்தத் கததாகலத் கததாடர்ப வகலயகமப்ப மூலமதாகவும ‘1990’ எனும இலக்கத்கத கவறுமநன அழுத்திப்

கபறக்கூடிய  இந்தக் கட்டணமின்றிய  அவசரகதால  நநதாயதாளர் கதாவுவண்டிச் நசகவ ,  இலங்ககயில் இந்திய  வீடகமப்ப

கசயல்திட்டத்திற்கு அடுத்து பதாரிய இந்திய நன்ககதாகட கசயல்திட்டமதாக அகமந்துள்ளது.  

இலங்ககயின் கசதாந்தத் கதரிவுகள் மற்றும முன்னுரிகமகள் மற்றும மக்கள் நலன் சதாரந்த  கசயல்திட்டங்களின் பயனுறுதியதான
அமுல்படுத்துதலின் அடிப்பகடயிலும இலங்ககயுடனதான  இருதரப்ப பங்குடகமககள நமலும வலுப்படுத்துவதற்கு இந்தியதா

பற்றுறுதி ககதாண்டததாக கததாடர்ந்துமுள்ளது.  
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