
கககொழும்பு மற்றும் யகொழ்ப்பகொணத்திற்கிடடையிலகொன கதகொடைரூந்துப் பிரயகொணம் மமலும் கசசௌகரியமகொனதகொக வருகின்றது: இந்திய

சலுடகயடிப்படடையிலகொன நிதியுதவியின் கீழ் மகொமககொவிலிருந்து ஓமந்டத வடரயிலகொன சுமகொர் 130 கி.மீ நீளத் கதகொடைரூந்துப்பகொடத 

மமம்படுத்தப்பட்டு சீரடமக்கப்படைவுள்ளது.

இத்கதகொடைரூந்துப் பகொடதயின் மமம்படுத்தல் நூறு வருடைங்களில் முதல் தடைடவயகொக இடைம்கபறுகிறது

இந்திய  சலுடகயடிப்படடையிலகொன  நிதியுதவியின் கீழ் மகொமககொவிலிருந்து ஓமந்டத வடரக்குமகொன  கதகொடைரூந்துப்பகொடத

மமம்படுத்தப்பட்டு சீரடமக்கப்படுவதற்ககொக சுமகொர் 91.26 மில்லியன் அகமரிக்க கடைகொலர்கள் கபறுமதியகொன ஓர் ஒப்பந்தம் இர்மககொன்

சர்வமதச லிமிட்டைட் (IRCON International  Limited) நிறுவனம் மற்றும் இலங்டக அரசகொங்கத்திற்கும் இடடையில் 18 ஜஜூடல,2019

அன்று டகச்சகொத்திடைப்பட்டைது.  இவ்கவகொப்பந்தம்,  இர்மககொன் சர்வமதச லிமிட்டைட் நிறுவனத்தின் ,  தடலவரும் மற்றும் முககொடமத்துவப்

பணிப்பகொளருமகொன திரு.  சுனில் குமகொர் கசசௌத்திரி மற்றும் திரு .  எல்.பி.  ஜயம்பதி,  கசயலகொளர்,  இலங்டகப் மபகொக்குவரத்து மற்றும்

சிவில் விமகொன மசடவகள் அடமச்சு ஆகிமயகொரினகொல் இலங்டகப் மபகொக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமகொன மசடவகள் அடமச்சர் ,

ககசௌரவ  அர்ஜஜூன  ரணதுங்க  அவர்களின் முன்னிடலயில் டகச்சகொத்திடைப்பட்டைது .  திரு.  எம்.மஜ.டி.கபர்ணகொன்மடைகொ,  கபகொது

முககொடமயகொளர்,  இலங்டகத் கதகொடைரூந்து மசடவகள் ,திரு.  எஸ.எல்.  குப்தகொ,  நிடறமவற்றுப் பணிப்பகொளர் ,  இர்மககொன் சர்வமதச

லிமிட்டைட்,  திருமதி.  சுஜகொ மக .  மமனன்,  கபகொருளகொதகொரம் மற்றும் வர்த்தகப் பிரிவுத் தடலவர் ,  இந்திய  உயர் ஸதகொனிகரகொலயம்

ஆகிமயகொரும் இதன் மபகொது பிரசன்னமகொகியிருந்தனர். 

இந்திய  சலுடகயடிப்படடையிலகொன  நிதியுதவியின் கீழ் மகொமககொவிலிருந்து ஓமந்டத வடர மமம்படுத்தப்படைவுள்ள  கதகொடைரூந்துப்

பகொடதயின் கமகொத்த நீளம் சுமகொர் 129 கி.மீ ஆகும். இது,12 கதகொடைரூந்து கடைடவ நிடலயங்கள் ,7 தரிப்பு நிடலயங்கள் மற்றும் 78 வீதிக்

கடைடவகள் என்பவற்டற உள்ளக்கியுள்ளது .  இச்கசயல்திட்டைம் கதகொடைரூந்துப் பகொடதயின் தற்மபகொடதய மவகமகொன மணிக்கு 60 கி.மீ

இலிருந்து 120 கி.  மீ என இரட்டிப்பு மவகம் அடடைவதற்ககொன சகொத்தியத்டதக் கககொண்டிருப்பமதகொடு ,  பரகொமரிப்புச் கசலவுகடளயும்

குடறக்கிறது.  அது பிரயகொணிகளின் கசசௌகரியத்டதயும் மமம்படுத்துவதுடைன் ,  இலங்டக கதகொடைரூந்துச் மசடவகளின்

நவீனமயப்படுத்தலுக்கு மமலும் பங்களிக்கின்றது.   

இலங்டகயில் கதகொடைரூந்துச் மசடவத் துடறயின் அபிவிருத்திக்ககொக இந்தியகொ 1.3 பில்லியன் அகமரிக்க கடைகொடைலர்கள் கபறுமதியகொன

கடைன் வசதிகளுக்ககொக இது வடர பற்றுறுதி அளித்துள்ளது . தசகொப்த ககொல மமகொதல்களினன் பின் வடைக்கு மற்றும் கதற்டக இடணக்கும் ,

கதகொடைரூந்துப் பகொடதத் கதகொகுதியின் மீள்சீரகொக்கல் ,இந்திய  சலுடகயடிப்படடையிலகொன  நிதியுதவியின் கீழ் கபகொறுப்மபற்கப்பட்டைது .

சுனகொமியகொல் பகொதிக்கப்பட்டை   கதன்பகுதித் கதகொடைரூந்துப் பகொடதகளும் இந்தியக் கடைன் கதகொகுதியின் கீழ் மமம்படுத்தப்பட்டைது .

இந்தியகொ இது வடர இலங்டகயில் சுமகொர் 300 கி.மீ நீளத் கதகொடைரூந்துப் பகொடதகடள மமம்படுத்தியுள்ளதுடைன் சுமகொர் 330 கி.மீ

நீளத்திற்கு நவீன சமிக்டககள் மற்றும் கதகொடலத்கதகொடைர்பு முடறடமயும் ஏற்படுத்திக் கககொடுத்துள்ளது. 

ஜஜூன் 2017 இல்,   இலங்டகயில் கதகொடைரூந்துச் மசடவத் துடறயின் அபிவிருத்திக்ககொக  318 மில்லியன் அகமரிக்க  கடைகொலர்கள்

கபறுமதியகொன ஒரு புதிய கடைன் வசதிக்கும் இந்தியகொ டகச்சகொத்திட்டுள்ளது .  இந்தக் கடைன் கதகொகுதியின் கீழ் ,  முன்கனடுக்கப்பட்டுள்ள

ஏடனய கசயல் திட்டைங்கள் ,160 பயணிப் கபட்டிகளின் கககொள்வனவு ;  மகொமககொவிலிருந்து அநுரகொதபுரம் வடர சமிக்டககள் மற்றும்

கதகொடலத்கதகொடைர்பு முடறடமயின் மமம்படுத்துதல் ;  மற்றும் இரத்மலகொடனயில் கதகொடைரூந்து திருத்தியடமக்கும் பட்டைடறயின்

ஸதகொபித்தல் என்பவற்டற உள்ளடைக்குகின்றன .  இந்தியகொவிலிருந்து கககொள்வனவு கசய்யப்படைவுள்ள கதகொடைரூந்துத் கதகொகுதிகள் டீசல்

பல்லியந்திர  அலகுகள் 6,  கதகொடைரூந்து என்ஜின்கள் 10,  கககொள்கலன் தகொங்கி வண்டிகள் 20,  எரிகபகொருள் தகொங்கி வண்டிகள் 30,

பயணிப் கபட்டிகள் 160 மற்றும் 500 மபரூந்துகள் என்பவற்டற உள்ளடைக்கியதகொக உள்ளது .   இலங்டகத் கதகொடைரூந்துச் மசடவப்

பணியகொளர்களின் கசயற்றிடனக் கட்டிகயழுப்புவதற்கும் இந்தியகொ கணிசமகொன வடகயில் பங்களித்துள்ளது. 

இந்தச் கசயல்திட்டைம் ,  இலங்டகயில் மக்கள் நல  இடணப்புச் கசயல்திட்டைங்களில் இலங்டகயுடைன் பங்குடைடம வகிக்கும்

இந்தியகொவின் முயற்சிகளின் ஒரு கதகொடைர்ச்சியகொக அடமகின்றது.  

* * * * *
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