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ஊடக அறிக்கைக

இந்திய     நிதியின்     கீழ்     க�ாலனறுகை!க்கான     புதிய     ரயில்     சே$கை!     ஆரம்�ம்  

க&கிழ்ச்சிப்சே�ாக்குடனான     நிதி     உதவி     திட்டத்தின்     கீழ்     கடந்த     10   மாதங்களில்     5   ரயில்கள்     , 4  

இயந்திரங்கள்  , 15   $ரக்கு     க�ட்டிககை4     இந்தியா     இலங்கைகக்கு     !ழங்கியுள்4து  

ஜனாதி�தி கைமத்திரி�ால சிறிசே$னா,  சே�ாக்கு!ரத்து மற்றும் சிவில் விமான சே$கை!கள்

அகைமச்$ர் ககௌர! அர்ஜுன ரணதுங்க,  மற்றும் இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் தரண்ஜித் சிங் $ந்து

ஆகிசேயார் இகைணந்து ககாழும்பு சேகாட்கைட ரயில் நிகைலயத்தில் இருந்து க�ாலனறுகை!க்கான

புதிய ரயில் சே$கை!யான பு4திசி கடுகதி ரயில் சே$கை!  ஒன்றிகைன 11 ஆம் திகதி க$ப்கடம்�ர்

, 2019  இல் ஆரம்பித்து கை!த்தனர்.  இந்த நிகழ்வில் சே�ாக்கு!ரத்து மற்றும் சிவில் விமான

சே$கை!கள் அகைமச்சின் க$யலா4ர் திரு.எல்.பி.ஜயம்�தி இலங்கைக புகைகயிரத சே$கை!கள்

க�ாது முகாகைமயா4ர் திரு.எம்.சேஜ.டி.க�ர்னான்சேடா  மற்றும் RITES  Ltd  �ணிப்�ா4ர் (

கதாழில் நுட்�ம்) திரு. முசேகஷ் ரசேதார் ஆகிசேயாரும் கலந்து ககாண்டிருந்தனர். 

இந்த புதிய ரயில் இந்திய கடன் திட்டங்களின் கீழ் M/s  RITES  Ltd.  நிறு!னத்தால்

இலங்கைக புகைகயிரத திகைணக்க4த்திடம் கைகயளிக்கப்�ட்டது . புதிய  ரயிலில் &வீன

உட்புறத்கதாகுதி,  க�ாழுதுசே�ாக்கு முகைறகைம மற்றும் முழுகைமயாக  சுழலும் ஆ$னங்கள்

ஆகியகை! �யணிகளின் !$திக்காக  குளிரூட்டப்�ட்ட  ரயில் க�ட்டிகளில்

இகைணக்கப்�ட்டுள்4துடன் �யணிகளுக்கான உயர் தரமான சே$கை!கைய ககாண்டிருக்கின்றது. .

கடந்த  10  மாதங்களில் 5  ரயில்கள் (Diesel Multiple Units-DMUs),Diesel Multiple Units-DMUs), 4  இயந்திரங்கள், 15  $ரக்கு

க�ட்டிககை4 இந்தியா  இலங்கைகக்கு !ழங்கியுள்4து .  இந்த  நிகைலயில் சேமலதிகமாக  ஒரு

ரயிலும்  6  இயந்திரங்களும் 35  $ரக்கு க�ட்டிகளும் க&கிழ்ச்சிப்சே�ாக்குடனான நிதி உதவி

திட்டத்தின் கீழ் அடுத்து!ரும் ஆறு மாத  காலப்�குதிக்குள் இந்தியாவினால் இலங்கைகக்கு

!ழங்கப்�டவுள்4ன. 

10  இயந்திரங்கள் மற்றும் 6  ரயில்ககை4 !ழங்கு!தற்கான 100  மில்லியன் அகமரிக்க

கடாலர் க�றுமதியான ஒப்�ந்தம் ஒன்று இந்தியாவின் M/s  RITES  Ltd.  நிறு!னத்துக்கும்



இலங்கைக புகைகயிரத திகைணக்க4த்துக்கும் இகைடயில் 2017  மார்ச்சில்

கைகச்$ாத்திடப்�ட்டிருந்தது.   முதலா!து ரயில் 2018  டி$ம்�ரில் இலங்கைக !ந்தகைடந்தது.

இது!கைரயில் 5 ரயில்களும் 4 இயந்திரங்களும் இலங்கைகக்கு கைகயளிக்கப்�ட்டுள்4ன. 

சேமலதிகமாக 50  $ரக்கு ரயில் க�ட்டிகளும் இலங்கைகக்கு !ழங்கப்�டுகின்றன.

இது!கைரயில் 15 $ரக்கு ரயில் க�ட்டிகள் கைகயளிக்கப்�ட்டுள்4ன. 

இலங்கைக புகைகயிரத சே$கை! அபிவிருத்திக்காக 318  மில்லியன் அகமரிக்க கடாலர்

கடன் !ழங்கல் ஒப்�ந்தம் ஒன்று ஜூன் 2017  இல் இந்தியா!ால் கைகச்$ாத்திடப்�ட்டிருந்தது.

இத்திட்டத்தின் கீழ்  160  �யணிகள் ரயில் க�ட்டிககை4 !ழங்குதல் (M/s RITES Ltd.  மற்றும்

இலங்கைக புகைகயிரத திகைணக்க4ம் இகைடயில் 2018 க$ப்கடம்�ரில் 83 மில்லியன் அகமரிக்க

கடாலர் ஒப்�ந்தம் கைகச்$ாத்திடப்�ட்டது )  :  மாசேகா  முதல் ஓமந்கைத !கைரயான  130

கிசேலாமீட்டர் ரயில் �ாகைத புனரகைமப்பு (  இலங்கைக புகைகயிரத திகைணக்க4ம் மற்றும் IRCON

Ltd.  இகைடயிலான 91  மில்லியன் அகமரிக்க கடாலர் க�றுமதியான ஒப்�ந்தம் 2019

ஜூகைலயில் கைகச்$ாத்திடப்�ட்டது.) ,  மாசேகா முதல் அநுராதபுரம் !கைரயான $மிக்கைக மற்றும்

கதாகைலத்கதாடர்பு முகைறகைம புனரகைமப்பு  மற்றும் ரத்மலாகைனயில் ரயில்களுக்கான �ட்டகைற

ஒன்கைற அகைமத்தல் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சி திட்டங்கள் முன்கனடுக்கப்�ட்டு !ருகின்றன. 

இலங்கைக புகைகயிரத சே$கை!   அபிவிருத்தி �ணிகளுக்காக  இந்தியா  1.3  பில்லியன்

அகமரிக்க கடாலர் க�றுமதியான கடன் !$தி அடிப்�கைடயான திட்டங்ககை4 !ழங்கியுள்4து .

த$ாப்தங்க4ாக &டந்த யுத்தத்தின் பின்னர் !டக்கு  கதற்கைக இகைணக்கும்  முக்கியமான ரயில்

�ாகைதயிகைன மீ4கைமத்தல் மற்றும் கடற்சேகாள் அனர்த்தத்தால் �ாதிக்கப்�ட்ட  கதற்கு ரயில்

�ாகைதகைய புனரகைமத்தல் ஆகிய  திட்டங்கள் கடன் அடிப்�கைடயிலான  நிதியின் கீழ்

முன்கனடுக்கப்�ட்டு !ருகின்றன.

 இலங்கைகயின்  க$ாந்த  அபிவிருத்தி முன்னுரிகைமகளுக்கு அகைம!ாக  மக்ககை4

இலக்காக ககாண்ட &ல்லுறவு திட்டங்ககை4 இலங்கைகயில் முன்கனடுத்து க$ல்!தில் இந்தியா

அர்ப்�ணிப்புடன் உள்4து.  
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12 க$ப்கடம்�ர் 2019


