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ஊடக அறிக்கக 

 

இலங்ககயின் புககயிரதக் கட்டகமப்பிகன  

மமம்படுத்தும் இந்தியா 

 
இலங்கையின் கைௌரவ ப ோை்குவரத்து அகைசச்ர ்டோை்டர ் ந்துல 

குணவரத்ன ைற்றுை் இலங்கைை்ைோன இந்திய உயர ் ஸ்தோனிைர ்

பைன்கைதங்கிய  திரு பைோ ோல்  ோை்பல ஆகிபயோர ் தகலகையில்,  

2023 ஜனவரி 08 ஆை் திைதி ைதவோசச்ியில் நகடக ற்ற நிைழ்கவோன்றில், 

ஏற்ைனபவ நகடமுகறயிலிருை்குை் 318 மில்லியன் அகைரிை்ை கடோலர ்

ைடனுதவித்திட்டத்தின் அடி ் கடயில் 91.27 மில்லியன் அகைரிை்ை 

கடோலர ் கசலவில் இந்திய க ோதுத்துகற ைை் னியோன IRCON 

நிறுவனத்தினோல் முன்கனடுை்ை ் டுை், ைோப ோ முதல் ஓைந்கத 

வகரயோன (128 கிமீ) புகையிரத ்  ோகத புனரகை ்பு  ணிைள் 

சை்பிரதோய பூரவ்ைோை அங்குரோர ்் ணை் கசய்ய ் ட்டது.  

மீன்பிடித்துகற அகைசச்ர ் கைௌரவ டை்ளஸ் பதவோனந்தோ, நிதி 

இரோஜோங்ை அகைசச்ர ் கைௌரவ கெ ோன் பசைசிங்ை, 

கநடுஞ்சோகலைள் இரோஜோங்ை அகைசச்ர ் கைௌரவ ஶ்ரீ ோல ைை்லத ்

ைற்றுை் இலங்கை ப ோை்குவரத்துத்துகற அகைசச்ின் உயரதிைோரிைள் 

இந்நிைழ்வில் ைலந்துகைோண்டனர.்  

 

2. இங்கு உகர நிைழ்த்தியிருந்த கைௌரவ ப ோை்குவரத்துத் துகற 

அகைசச்ர,் ப ோை்குவரத்துத் துகற உட் ட  ல்பவறு துகறைளுை்கு 

இந்தியோவோல் வழங்ை ் டட்ுவருை் ஆதரவுை்ைோை நன்றியிகனத் 

கதரிவித்திருந்தோர.் அத்துடன் இலங்கையில் IRCON நிறுவனத்தோல் 

ைடந்த சில ஆண்டுைளில் நிகறபவற்ற ் ட்ட  ணிைகள  ோரோட்டிய 

அகைசச்ர,் இரு நோடுைளுை்குை் இகடயில் ரயில்பவ துகறயில் சிறந்த 

ஒத்துகழ ்புை்குை் அகழ ்பு விடுத்திருந்தோர.்   

 

3.  ஐந்து இந்திய ைடனுதவி திட்டங்ைளின் கீழ் ரயில்பவ துகறயில் 1 

பில்லியன் அகைரிை்ை கடோலருை்குை் அதிை க றுைதியோன திடட்ங்ைகள 

இந்தியோ நிகறபவற்றியுள்ளகதன இங்கு உகரயோற்றியிருந்த உயர ்

ஸ்தோனிைர ் சுட்டிை்ைோட்டியிருந்தோர.் இதற்கு பைலதிைைோை  சுைோர ் 180 

மில்லியன் அகைரிை்ை கடோலர ் க றுைதியோன திடட்ங்ைள் தற்ப ோதுள்ள 

ைடனுதவி திட்டங்ைளின் கீழ் முன்கனடுை்ை ் டட்ுவருகின்றன அல்லது 

திடட்மிட ் டட்ு வருகின்றன. பைலுை், இலங்கையில் க ோருடை்ள் ைற்றுை் 

பசகவைளின் அகசவியை்ைத்கத பைை் டுத்துவதன் மூலை் 

க ோருளோதோர நடவடிை்கைைகள வலு ் டுத்துவதற்கு ரயில்பவ 

துகறயிகன நவீனைய ் டுத்துவதன் முை்கியத்துவதக்த அவர ் இங்கு 



சுட்டிை்ைோட்டினோர.் அத்துடன் இரு நோட்டு ைை்ைளின் நலனுை்ைோை 

யோத்திகரைள், சுற்றுலோ, வரத்்தைை் ைற்றுை் க ோருளோதோர நலன்ைகள 

பைை் டுத்துவதற்ைோை இந்தியோவுடனுை் உள்நோட்டிலுை் கதோடரப்ுைகள 

வலு ் டுத்துவதன் முை்கியத்துவத்கதயுை் உயர ் ஸ்தோனிைர ்

வலியுறுத்தினோர.் பைலுை் சூழலுை்கு உைந்ததுை் ஸ்திரைோனதுைோன 

ப ோை்குவரத்து தீரவ்ுைகள அறிமுை ் டுத்த இந்தியோ இலங்கையுடன் 

இகணந்து கசயல் டுை் என்றுை் அவர ்உறுதியளித்தோர.் 

 

4. இலங்கையின் நீண்டைோல அபிவிருத்தி ்  ங்ைோளியோை இந்திய 

அரசோங்ைை், நன்கைோகட திட்டங்ைளோைவுை் சலுகைை் ைடன் 

அடி ் கடயிலுை் இலங்கையில்  ல்பவறு திட்டங்ைகள 

நிகறபவற்றியுள்ளது. இந்த வசதிைளின் கீழ்  ல்பவறு துகறைளிலுை் 

ைோண ் டுை் ஒத்துகழ ்புைளில் இலங்கையின் புகையிரத ் 

 ோகதயிகன நவீன ைய ் டுத்தி தரமுயரத்்துதல் ைற்றுை் புனரகை ்பு 

கசய்யுை்  ணிைளுை்கு முை்கியத்துவைளிை்ை ் டுகின்றது. ைோரச் ் 2009 

இல் IRCON இலங்கையில் தனது நடவடிை்கைைகள ஆரை்பித்ததுடன், 

வடை்கு ைோைோணத்தின் முழுவதுைோன (253 கிமீ) ரயில்  ோகத 

வகலயகை ்க யுை் புனரகை ் தன் மூலமுை், கதற்கு ்  ோகதகய 

(115 கிமீ) பைை் டுத்துவதன் மூலமுை் இலங்கை ரயில்பவயின் 

நவீனையைோை்ைலுை்கு  ோரிய  ங்ைளி ்பிகன வழங்கியுள்ளது. அத்துடன் 

330 கிமீ நீளைோன ரயில்  ோகதயில் நவீன சமிை்கை ைற்றுை் 

கதோகலத்கதோடரப்ு அகை ்பு மூலை்  ோதுைோ ்பு ைற்றுை் 

நை் ைத்தன்கைகய உறுதி கசய்வதற்குை் இது  ங்ைளி ்பு 

வழங்கியுள்ளது.   

 

5. 2022 ஏ ்ரலின் பின்னருை்  ல்பவறு ைடனுதவித்திடட்ங்ைளின் கீழ் 

இலங்கைை்ைோன இந்தியோவின் ஆதரவு கதோடரக்ின்றது. அண்கையில், 

ைற்கறோரு ைடனுதவித் திட்டத்தின் கீழ் இந்தியோவில் தயோரிை்ை ் டட்ு 

வழங்ை ் டட்ுவருை் 500 ைஹிந்ரோ SUVைளில் 125 இலங்கை 

க ோலிசோரிடை் ஒ ் கடை்ை ் ட்டது. அபதப ோன்று, இன்கனோரு 

ைடனுதவித் திட்டத்தின் கீழ் வழங்ை ் டுகின்ற 500 அபசோை் பலலண்ட ்

 ஸ்ைளில் 75  ஸ்ைள் ைடந்த வோரை் இலங்கை ப ோை்குவரத்து சக யிடை் 

ஒ ் கடை்ை ் ட்டகை குறி ்பிடத்தை்ைது.  

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