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ක�ාළඹ

*****

පුවත්පත් නික�දනය

දකුණට නව දුම්රියක්

ප්රවාහන  සහ  සිවිල් ගුවන් කස්වා  අමාත්ය ගරු අර්ජුන  රණතුංග

මැතිතුමා  සහ  ශ්රී ලං�ාක� ඉන්දීය  මහ  ක�ාමසාරිස් තරංජිත් සිං  සන්ධු

මැතිතුමා විසින් මරදාන දුම්රිය ස්ථානක6 සිට ක7ලිඅත්ත දක්වා ධාවනය

වන දක්ෂිණ නගාරාන්තර ශීඝ්රගාමී දුම්රිය  අද දින සමාරම්භ ක�රිණ“දක්ෂිණ නගාරාන්තර ශීඝ්රගාමී දුම්රිය” අද දින සමාරම්භ කෙරිණ ” අද දින සමාරම්භ කෙරිණ .  ගරු

අමාත්යතුමා සහ මහ ක�ාමසාරිස්තුමා කමම දුම්රිකයන් මරදාන සිට ක�ාළඹ

ක�ාටුව දුම්රිය ස්ථානය කවත ගමන්  �ළහ. 

ඉන්දියාක� නිෂ්පාදනය �ර තික7න කමම දක්ෂිණ නගාරාන්තර ශීඝ් “දක්ෂිණ නගාරාන්තර ශීඝ්රගාමී දුම්රිය” අද දින සමාරම්භ කෙරිණ

රගාමී දුම්රිය   ඉන්දීය ණය අධාර යටකත් ” අද දින සමාරම්භ කෙරිණ M/S RITES Ltd සමාගම විසින් ශ්රී

ලං�ා දුම්රිය කදපාර්තකම්න්තුවට ල7ා දී ඇත. මගීන් සඳහා ඉහළම තත්වක6

සුව පහසු�ම් වලින් සමන්විත කමම දුම්රිය මගීන්ට ක�ගවත් සහ සුවපහසු

ගමනාගමන අත්දැකීමක් ල7ා  කදනු ඇත .  දුම්රිය  එංජිම  සහ සම්කHෂණ

පද්ධතිය  නවතම  තාක්ෂණයට  අනුව  නිපදවා  ඇති අතර  එයට  අවශ්ය

ක�කරන්කන් අවම  නඩත්තුවකි .  එකස්ම  කමම  දුම්රිය  දූවිලි සහ  ශබ්දය

පාලනය අතින්ද ඉහළ මට්ටම� පවතී.  ගමන අතරතුර කතාරතුරු සහ දැනුම

ල7ා කදන පද්ධතියකින්ද GPS  පදනම් �රගත් මගී කතාරතුරු පද්ධතියකින්ද

කමම දුම්රිය සමන්විත ක�.  වායු සමී�රණය �ළ මැදිරි සම්පූර්ණකයන්ම

�ර�ැවිය හැකි ආසන වලින් සමන්විත ක� .  එකස්ම,  කමම දුම්රිය වීදුරු



පතුලක් සහිත ,  ඇලුමිනියම් වලින් නිපදවන ලද ගමන්මලු රාක්� වලින්ද

සමන්විත ක�. 

2017 මාර්තු මාසක6දී ඉන්දියාක� M/S RITES Ltd සහ ශ්රී ලං�ා දුම්රිය

කදපාර්තකම්න්තුව අතර අත්සන් තැබුණ ගිවිසුමට අනුව එම දුම්රිය (DMU)DMU))

හයම  ශ්රී ලං�ාවට  ල7ා  දී ඇත .  කමයට අමතරව  ණය ආධාර  යටකත්

ඉන්දියාව පසුගිය මාස 10  තුළ දුම්රිය 5ක් සහ වැගන් 15ක් ශ්රී ලං�ාවට

ල7ා දී තිකබ්. තවත් දුම්රිය 5ක් සහ වැගන් 35ක් ඉන්දියාව විසින් නුදුකර්දීම

ශ්රී ලං�ාවට ල7ා කදනු ඇත. ඉන්දියාව කම් දක්වා ශ්රී ලං�ා දුම්රිය ක්කෂ්ත්රක6

සංවර්ධනය සඳහා  ඇමරි�ානු කඩාලර් බිලියන 1.3ක් පමණ වටිනා ණය

ආධාර ල7ා දී ඇත. 

ප්රවාහන සහ සිවිල් ගුවන් කස්වා අමාත්යාංශක6 කල්�ම් එල්.පී. ජයම්පති

මහතා, ශ්රී ලං�ා දුම්රිය කදපාර්තකම්න්තුක� සාමාන්යාධි�ාරි එම්.කa.ඩී. ප්රනාන්දු

මහතා සහ RITES Ltd හි සාමාන්යාධි�ාරී ජී .  ඒ.  ජිලානි මහතා ඇතුළු තවත්

සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් කමම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ. 

                                                                *****

ක�ාළඹ

2019 සැප්තැම්7ර් 24 


