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ஊடக அறிக்கக 

 

இலங்ககயில் புககயிரத சேகை உட்கட்டகமப்பிகன அபிவிருத்தி 

கேய்யும் இலக்குடனான இந்திய உதவிகள் கதாடர்கின்றன:  

கல்கிகே – காங்சகேன்துகற ரயில் அங்குரார்ப்பணம் 

 

டீசலில் இயங்குவதும் குளிரூட்டப்பட்ட வசதிகளள ககொண்டதுமொன 

பல்வளக அலகுகளளக் ககொண்ட ரயில் க ொகுதி,  கடன் வசதிகளின் கீழ் 

இந்தியொவொல் வழங்கப்பட்ட நிளலயில் குறி  ் ரயிளல கல்கிளச மற்றும் 

கொங்ககசன்துளற இளடயிலொன நகரக்சர ் கசளவகளில் இளணக்கும் ஆரம்ப 

நிகழ்வு 2022 ஜனவரி 09ஆம் திகதி நளடகபற்றது. இந்நிகழ்வில் இலங்ளக 

கபொக்குவர ்து அளமசச்ர ் ககௌரவ பவி ்ரொ வன்னிஆரொசச்ி அவரக்ள் பிர ம 

விருந்தினரொக கலந்துககொண்டிருந் ொர.் அ ்துடன் பிரதி இந்திய உயர ்

ஸ் ொனிகர ் திரு விகனொ ் கக கஜக்கப் அவரக்ள் ககொழும்பு ககொட்ளட ரயில் 

நிளலய ்தில் கபொக்குவர ்து அளமசச்ளர  வரகவற்றொர.் 
 

 02. கபொக்குவர ்து அளமசச்ருடனொன சம்பொஷளனயின் கபொது அயலுறவுக்கு 

மு லிடம் ககொள்ளகக்கு அளமவொக இலங்ளகயுடனொன உறவுகளுக்கு இந்திய 

பிர மர ் நகரந்திர கமொடி அவரக்ள் வழங்கியுள்ள முன்னுரிளம குறி ்து பிரதி 

உயர ் ஸ் ொனிகர ் கஜக்கப் அவரக்ள் நிளனவூட்டியிருந் ொர.்  ற்கபொள ய 

சூழ்நிளலயில் அயலுறவுக்கு மு லிடம் ககொள்ளகளய கமலும் உறுதிப்படு ்தும் 

வளகயில் இந்திய கவளியுறவு அளமசச்ர ்கலொநிதி எஸ் கஜய்சங்கர ்அவரக்ள், 

சிக்கலொன சூழ்நிளலகளின் கபொது இலங்ளகக்கு இந்தியொ ஆ ரவு வழங்கும் 

என்று  னது அறிக்ளகயில் கூறியுள்ள ொகவும், பிரதி உயர ் ஸ் ொனிகர ்

அளமசச்ரிடம் க ரிவி ் ொர.் அ ்துடன் இருநொட்டு மக்கள் இளடயிலொன 

பரிமொற்றங்களுக்கு வழிககொலும் பரஸ்பரம் நன்ளம  ரும் ஒ ்துளழப்பு 

திட்டங்கள் மீது உயர ் ஸ் ொனிகர ் ககௌரவ ககொபொல் பொக்கல அவரக்ள் 

ககொண்டுள்ள ஆரவ் ்ள யும் அவர ்கமலும் வலியுறு ்தி கூறினொர.் 
 

03. ககொவிட்- 19 கபருகநொய் கொலப்பகுதியில் வழங்கப்பட்டுவரும் ஆ ரவு உட்பட 

இந்திய அரசினொல் இலங்ளகக்கு வழங்கப்பட்டுவரும் நிளலயொன ஆ ரவுக்கொக 

கபொக்குவர ்து அளமசச்ர ்இசச்ந் ரப்்ப த்ில் நன்றியிளன க ரிவி த்ிருந் ொர.் 

இக கவளள இரு ரப்பு ஈடுபொடுகளள கமம்படு ்துவதில் இந்திய அரசொங்கம் 

இந்  ஆண்டில் மிகுந்  ஆரவ் ்திளன ககொண்டிருப்ப ொக பிரதி உயர ்

ஸ் ொனிகர ்கஜக்கப் அவரக்ள் பதிலளி த்ிருந் ொர.் இளளஞரக்ள் மீ ொன விகசட 

கவன ்துடன் ஜனவரி ஒன்ப ொம் திகதி இவ்வருட த்ின் புலம்கபயர ்

இந்தியரக்ள் தினம் இந்திய அரசொங்க த்ினொல் ககொண்டொடப்படுவ ொக அவர ்

கமலும் குறிப்பிட்டிருந் ொர.் அ ்துடன் ஆனந் ொ கல்லூரியில் வழங்கிய 

பிரசங்கம் உட்பட மகொ ்மொ கொந்தி அவரக்ள் இலங்ளகக்கு கமற்ககொண்டிருந்  

விஜயங்களளயும் பிரதி உயர ் ஸ் ொனிகர ் இந்  சந் ரப்்ப ்தில் 

நிளனவூட்டினொர.் 



 

04.  இந்திய கடன் உ வியின் கீழ் RITES நிறுவன  ்ொல் வழங்கப்பட்ட இந்  ரயில் 

க ொகுதிகள் கமல் மொகொணம் மற்றும் வட மொகொண த்ிற்கு இளடயிலொன துரி  

பயண ்ள  கமற்ககொள்வ ற்கு ஆ ரவொக அளமயும். இலங்ளகயில் இந்திய 

அரசொங்க  ்ொல் கமற்ககொள்ளப்பட்டுவரும் பல்கவறு ரயில்கவ திட்டங்களுள் 

இக்குறிப்பிட்ட ரயில் க ொகுதிகளள வழங்கப்பட்டளமயும் உள்ளடங்குகின்றது. 

இந்திய கடன் உ வியின் கீழ் ளரட்ஸ் (RITES) நிறுவன ் ொல் வழங்கப்படும் 

பயணிகள் கபட்டிகள் உட்பட பல்கவறு நளடமுளறயில் உள்ள திட்டங்கள் 

இவற்றில் உள்ளடங்குகின்றன. இந்  ் திட்ட ்தின் கீழ் வழங்கப்படவுள்ள 160 

ரயில் கபட்டிகளில் 120 ரயில் கபட்டிகள் ளரட்ஸ் நிறுவன ் ொல் ஏற்கனகவ 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. அ ்துடன் மற்கறொரு இந்திய நிறுவனமொன IRCON மொககொ- 

அனுரொ புரம் - ஓமந்ள  இளடயிலொன ரயில் பொள ளய  ரமுயர ்்தும் 

திட்ட ்திளன அமுல்படு ்தி வருகின்றது. 
 

5. 3.5 பில்லியன் அகமரிக்க கடொலருக்கும் அதிகமொன கபறுமதியிலொன 

அபிவிரு ்தி ஒ ்துளழப்பிளன இலங்ளகயில் இந்திய அரசொங்கம் 

கமற்ககொண்டிருக்கும் நிளலயில் இதில் 570 மில்லியன் அகமரிக்ககடொலர ்

கபறுமதியொனளவ நன்ககொளட திட்டங்களொக அமுல்படு ் ப்பட்டுள்ளன. 

இலங்ளக அரசொங்கம் மற்றும் மக்களின் முன்னுரிளமக்கு இளணந்து கசல்லும் 

வளகயில் இந்திய அரசொங்க ்தின் இலங்ளகக்கொன அபிவிரு த்ி 

கசயற்பொடுகளில் ரயில் பொள களள நவீனமயப்படு  ்ல் மற்றும் புதிய 

ரயில்கவ கட்டளமப்பிளன உருவொக்கு ல் மிகவும் முக்கிய கவன ்ள  

கபற்றிருக்கும் விடயங்களொகும். 
 

********** 

ககொழும்பு  

09 ஜனவரி 2022 

 

 


