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ஊடக அறதிகந்கக

20   ரயதிலந் கபெடந்டிகளந் இலஙந்கககந்கு வதிநதியயதாகமந்

 இலஙந்ககயதிலந்  பககயதிரத  யசேகவ  உடந்கடந்டகமபெந்பெதிகன  அபெதிவதிருதந்ததி  கசேயந்வதறந்கதான  இநந்ததியதாவதினந்
கததாடரந்சேந்சேதியதான  அரந்பெந்பெணதிபெந்பெதினந் அடிபெந்பெகடயதிலந்  ரயதிலந்  இநந்ததியதா  கததாழதிலந்நுடந்பெ  மறந்றுமந்  கபெதாருளதாததார
யசேகவகளந் (RITES)  வகரயறுகந்கபெந்பெடந்டத, நதிறுவனதந்ததினதாலந் வதிநதியயதாகமந் கசேயந்யபெந்பெடந்ட 20 ரயதிலந் கபெடந்டிகளந்
அடஙந்கதிய கததாகுததி  2021 கசேபெந்டமந்பெரந் 17 ஆமந் ததிகததி ககதாழுமந்ப தகறமுகதந்கத வநந்தகடநந்தளந்ளத. இநந்ததிய
அரசேதாஙந்கதந்ததாலந்  வழஙந்கபெந்பெடுமந்  318  மதிலந்லதியனந் அகமரதிகந்க கடதாலரந்  கடனந்  உதவதியதினந்  ககழதான ஒபெந்பெநந்ததந்ததினந்
அடிபெந்பெகடயதிலந் இலஙந்கககந்கு  வழஙந்கபெந்பெடவுளந்ள  160  ரயதிலந்  கபெடந்டிகளதிலந்  ஒரு  பெகுததியதாகயவ குறதிதந்த  ரயதிலந்
கபெடந்டிகளந் தறந்யபெதாத ககதாழுமந்கபெ வநந்தகடநந்த ளந்ளன.  இநந்த ஒபெந்பெநந்தமந்  82.6  மதிலந்லதியனந் அகமரதிகந்க கடதாலரந்
கபெறுமததியதானகதனந்பெத குறதிபெந்பெதிடதந்தகந்கத.

 2.   இலஙந்கககந்கதான 160  கபெடந்டிகளதிலந்  தறந்யபெதாத வநந்தகடநந்தளந்ள  கததாகுததியுடனந்  கமதாதந்தமதாக  60  ரயதிலந்
கபெடந்டிகளந்  இதவகர  இலஙந்கககந்கு  வழஙந்கபெந்பெடந்டிருகந்குமந்  அயதயவகள  யமலுமந்  20  கபெடந்டிகளந்  வதிகரவதிலந்
இநந்ததியதாவதிலதிருநந்த  இலஙந்கககந்கு  அனுபெந்பெபெந்பெடுவதறந்கதாக தயதாரந்  நதிகலயதிலந் உளந்ளன.  2021  மதாரந்சேந்  மதாதமந்
முதலதாவத  கததாகுததி  ரயதிலந்  கபெடந்டிகளந்  இலஙந்கககந்கு  வநந்தகத  கததாடரந்நந்த  அவறந்கற யசேகவயதிலந்
ஈடுபெடுதந்தவதறந்கு முனந்னததான பெரகடந்சேதாரந்த பெயணஙந்களந் முனந்கனடுகந்கபெந்பெடந்டிருநந்தகம நதிகனவதிலந் ககதாளந்ளபெந்பெட
யவணந்டியததாகுமந்.  இநந்ததிய தயதாரதிபெந்ப ரயதிலந் கபெடந்டிகளந் இலஙந்கக பககயதிரத ததிகணகந்களதந்ததினந் யதகவககள
நதிவரந்தந்ததி கசேயந்யுமந் வககயதிலந் அதறந்ககமவதாக வடிவகமகந்கபெந்பெடந்டகவ எனந்பெத குறதிபெந்பெதிடதந்தகந்கத.

 3.  இநந்ததியதாவதினந் 318 மதிலந்லதியனந் அகமரதிகந்க கடதாலரந் கடனுதவதியதினந் ககழந்  RITES நதிறுவனமதானத இலஙந்கக
ரயதிலந்யவ  ததிகணகந்களதந்ததிறந்கு  குளதிரூடந்டபெந்பெடந்ட  வசேததிகளுடனதான  டீசேலந்  ரயதிலந்களந்(DMU)   இரணந்கட
இலஙந்கககந்கு வழஙந்குவதறந்கு தகரந்மதானதிதந்தளந்ளத.  இததிலந்  13  கபெடந்டிகளடஙந்கதிய முதலதாவத  குளதிரூடந்டபெந்பெடந்ட
ரயதிலந்  இநந்ததியதாவதிலதிருநந்த அனுபெந்பெபெந்பெடுவதறந்கு தயதாரந்  நதிகலயதிலந்  உளந்ளதடனந்  குறதிதந்த  ரயதிகல இலஙந்கககந்கு
ககதாணந்டுவருவதறந்கதான கபெந்பெகல  இலஙந்கக  அரசேதாஙந்கமந் பெரதிநந்தகரகந்குமந்வகர  கதாதந்ததிருகந்கதினந்றத.  இநந்த
கடனுதவதி ததிடந்டதந்ததினந்  ககழந்  மதாயஹதா  முதலந்  ஓமநந்கத வகரயதிலதான  (128  கதி,மக)  ரயதிலந்  பெதாகத பனரகமபெந்ப,
மதாயஹதா  முதலந் அனுரதாதபரமந் வகரயதிலதான சேமதிகந்கக வகலயகமபெந்ப ததிடந்டமந்,  கபெதாலந்கதாவகல முதலந் குருநதாகலந்
வகரயதிலதான இரடந்கட ரயதிலந் பெதாகத ததிடந்டமந் உளந்ளதிடந்ட ததிடந்டஙந்களுமந்  முனந்கனடுகந்கபெந்பெடவுளந்ளன.

4.  இதறந்கு  முனந்னததாக  மறந்கறதாரு  கடனுதவதி  ததிடந்டதந்ததினந்  ககழந்  டீசேலதிலந்  இயஙந்குமந்  06  ரயதிலந்களுமந்-DMU
(2019  இலந்  நதிகறவகடநந்த  ஒபெந்பெநந்தமந்),  டீசேலதிலந்  இயஙந்குமந்  10  ரயதிலந்களுமந்  - Diesel  Locomotives
Railways(2020    ஜஜனதிலந் முடிவகடநந்த ஒபெந்பெநந்தமந்)  RITES நதிறுவனதந்ததாலந்  இலஙந்கககந்கு
வழஙந்கபெந்பெடந்டிருநந்தகம குறதிபெந்பெதிடதந்தகந்கத.

5.  இதவகரயதிலந்  3.5  பெதிலந்லதியனந்  அகமரதிகந்க  கடதாலரந்களந்  கபெறுமததியதான  அபெதிவதிருதந்ததி  உதவதி  ததிடந்டஙந்களந்
இநந்ததியதாவதாலந்  இலஙந்கககந்கு  வழஙந்கபெந்பெடந்டுளந்ளன.  இநந்த  உதவதிதந்  ததிடந்டதந்ததினந்  ககழந்  நனந்ககதாகடயதாக
வழஙந்கபெந்பெடந்ட  ததிடந்டஙந்களந்  அயதயபெதால  கடனுதவதி  அடிபெந்பெகடயதிலந்  வழஙந்கபெந்பெடந்ட  ததிடந்டஙந்களந்  ஆகதியகவ
உளந்ளடஙந்கதியுளந்ளன. இலஙந்கக மகந்களதாலுமந் அரசேதாஙந்கதந்ததினதாலுமந் முனந்னுரதிகமயளதிகந்கபெந்பெடந்ட உளந்ள ததிடந்டமதாக
கருதபெந்பெடுமந்  ரயதிலந்  யசேகவ  உடந்கடந்டகமபெந்பெதினந்  அபெதிவதிருதந்ததிகந்கு  வதியசேட  கவனமந்  கசேலுதந்தபெந்பெடுகதிறத.  இநந்த
அடிபெந்பெகடயதிலந்  பககயதிரதபெந்  பெதாகதககள  பனரகமபெந்ப  கசேயந்தலந்  (268  கதிமக),  சேமதிகந்கக  மறந்றுமந்
கததாகலதந்கததாடரந்ப கபெதாறதிமுகறகய கபெதாருதந்ததலந்  (330 கதிமக),   ககரயயதார பககயதிரத மதாரந்கந்கஙந்ககள தரமந்
உயரந்தந்ததலந் (118 கதிமக) ஆகதிய ததிடந்டஙந்களந் ஏறந்கனயவ நதிகறயவறந்றபெந்பெடந்டுளந்ளன. ஏகனய பெலந்யவறு ததிடந்டஙந்களந்
அமுலந்பெடுதந்தவதறந்கதான பெலதரபெந்பெடந்ட நதிகலகளதிலந் உளந்ளகம குறதிபெந்பெதிடதந்தகந்கததாகுமந்.



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

ககதாழுமந்ப
18 கசேபெந்கடமந்பெரந் 2021 


