
இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம்

ககாழும்பு

ஊடக அறிக்கைக

ஒரு ககாழும்பு மீளபிவிருத்தி க யல்திட்டத்தின் முதலாவது கட்டத்கைத டாட்டா வீடகை(ப்பு பூர்த்தி க ய்கின்றது: நூற்றாண்டு

பழகை(யான அதி க5ருக்க(ான குடி(கைனகள் (ற்றும் ககைடகள் உரு(ாற்றம் கபற; சு(ார் 740 குடும்பங்கள் பயனகைடந்தன;

இலங்கைக 5ாணயத்தில் 7000 மில்லியன் ரூபாய்கள் முதலீடு க ய்யப்படுகின்றது 

 ககாழும்பு,  ஸ்லேலவ் ஐலண்ட் மீளபிவிருத்தி க யல்திட்டத்தின் முதலாவது கட்ட(ான ,  க(ட்லேரா  வீடுகள் இலங்கைகப்

பிரத( (ந்திரி ககௌரவ ரணில் விக்கிர(சிங்க அவர்களினால் இன்று அங்குரார்ப்பணம் க ய்யப்பட்டு பயனாளிகளிடம் கைகயளித்து

கைவக்கப்பட்டன.  கபரு5கரங்கள் (ற்றும் லே(ல் (ாகாண அபிவிருத்தி அகை(ச் ர் ககௌரவ பாட்டாளி  ம்பிக்க ரணவக்க ,  மின் க்தி

வலு (ற்றும் வர்த்தக அபிவிருத்தி அகை(ச் ர் ககௌரவ ரவி கருண5ாயக்க , இலங்கைகக்கான இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் தரண்ஜித் சிங்

 ந்து அவர்கள் ,  பாராளு(ன்ற உறுப்பினர் ககௌரவ முஜிபுர் ரஹூ(ான் ,  டாட்டா வீடகை(ப்பு,  முகாகை(த்துவப் பணிப்பாளரும்

(ற்றும் பிரதான  நிகைறலேவற்று அதிகாரியு(ான ,  திரு. ஞ்லேR தத் (ற்றும் ஏகைனய  பிரமுகர்களும் இதன் லேபாது பிர ன்ன(ாக

இருந்தனர். அகைனத்து 5வீன வ திகளுடன் 5ன்கு நிர்(ாணிக்கப்பட்ட வீடுகள் சு(ார் 626 குடும்பங்களிடமும் (ற்றும் முழுகை(யாக

அபிவிருத்தி க ய்யப்பட்ட வர்த்தக இடவ திகளுடனான ககைடத் கதாகுதிகள் சு(ார் 114 ககைட உரிகை(யாளர்களிடமும் கைகயளித்து

கைவக்கப்பட்டன. இலங்கைக 5ாணயத்தில் சு(ார் 7000 மில்லியன் ரூபாய்கள் இதற்காக முதலீடு க ய்யப்பட்டுள்ளது . இது, டாட்டா

வீடகை(ப்பினால் பூர்த்தி க ய்யப்பட்ட  ஒரு விலே ட  க யல் திட்டக(ன்பதுடன் ,  லே(ம்படுத்திய  உட்கட்டகை(ப்புடன் ஒரு

குடியிருப்புக் கட்டிடத் கதாகுதியில் மீள்-வீட்டு வ திகைய அங்குள்ள  மூகத்திற்கு அது, உறுதிக ய்துள்ளது.

இலங்கைகப் பிரத(  (ந்திரி ககௌரவ  ரணில் விக்கிர(சிங்க  கடந்த  பல  வருடங்களாக  கூட்டு அபிவிருத்தியிலான

உதவிகளுக்கு இந்திய அர ாங்கத்திற்கு 5ன்றி கதரிவித்தார் .  ஈஸ்டர் ஞாயிறுத் தாக்குதல்களின் பின்னர் ,  இலங்கைகக்கு இந்தியப்

பிரத(  (ந்திரி ககௌரவ  லே(ாடியின் விRயம் க ய்தகைத விலே ட(ாகக் குறிப்பிட்டு ,  அது இலங்கைக மீதான  5ம்பிக்கைககைய

கட்டிகயழுப்புவதற்கு கபரும் ஊக்க(ளித்தது என அவர் குறிப்பிட்டார் .  இரண்டு 5ாடுகளுக்குமிகைடயில் இகைடத்கதாடர்பு (ற்றும்

(க்கட் பிகைணப்புககைள லே(லும் வலுப்படுத்துவதற்கும் எதிர்பார்ப்பதாகக் கூறினார்.

தனது அங்குரார்ப்பண  உகைரயில் ,  உயர் ஸ்தானிகர் இந்த  க யல்திட்டத்திற்கு மூலேலாபாய  அபிவிருத்தி க யல்திட்ட

அந்தஸ்கைத வழங்கியகை(க்காக  இலங்கைக அர ாங்கத்திற்கு 5ன்றி கதரிவித்தார் .  இலங்கைகப் கபாருளாதாரத்தின் மீது இந்திய

நிறுவனங்கள் ககாண்டுள்ள 5ம்பிக்கைகயின் (ற்றுக(ாரு கவளிப்பாடாக  இச்க யல்திட்டம் அகை(ந்திருப்பகைத உயர் ஸ்தானிகர்

சுட்டிக் காட்டினார்.  இந்தியாவும் இலங்கைகயும் ஒரு துரித(ான 5கர(ய(ாக்கல் கட்டத்தினூடாகச் க ல்வகைதக் குறிப்பிட்ட அவர் ,

அங்கு அகைனத்துச்  மூகங்ககைளயும் ‘உள்ளீர்த்தல்’  (ற்றும் ‘நிகைலலேபண்தன்கை(’  என்பவற்றுக்கான  உரிய  முக்கியத்துவத்துடன்

எங்களது 5கரங்களின் விகைனத்திறான அபிவிருத்தி உறுதிப்படுத்தப்படுதல் லேவண்டுக(ன வலியுறுத்தினார்.  



டாட்டா  இலங்கைகயில் 5ன்கறியப்பட்ட  ஒரு 5ா((ாகுக(ன்பதுடன் அது ,  உலகம் முழுவதிலு(ாக  100 இற்கும்

லே(ற்பட்ட 5ாடுகளில்; 100 பில்லியனிற்கு(திக(ான அக(ரிக்க கடாலர்கள் வருடாந்த வரு(ானத்துடன் கூடிய ஓர் உலக கதாழில்

ஸ்தாபன(ாகும்.  லேபாக்குவரத்து,  கதாடர்பாடல்,  விருந்லேதாம்பல் துகைற லேபான்றகைவகயன பல்லேவறு துகைறகளில் 1961 இலிருந்து

இலங்கைகயில் அவர்கள் பிர ன்ன(ாக உள்ளனர்.  
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