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பத்திரிக்கை செய்தி 

சைாச்ெியில் நகைசபற்ற நைர்ப்புற நைர்வு இந்தியா மாநாடு மற்றும் எக்ஸ்பபாெில் 

சென்கை சமட்ப ா இ யில் நிறுெை ைண்ைாட்ெி அ ங்ைம் இைம் சபற்றுள்ளது 

சைாச்ெியில் நகைசபற்ற நைர்ப்புற நைர்வு இந்தியா (UMI) மாநாடு மற்றும் 

எக்ஸ்பபா என்பது இந்திய அ ெின் ெடீ்டுெெதி மற்றும் நைர்ப்புற ெிெைா  துகற 

அகமச்ெைத்தால் நைத்தப்பட்ைது. இந்நிைழ்ச்ெிகய மாண்புமிகு ஒன்றிய ெடீ்டு ெெதி 

மற்றும் நைர்ப்புற ெிெைா ங்ைள் துகற அகமச்ெர் திரு. ஹர்தீப்  ெிங் புரி அெர்ைள் 

சதாைங்ைி கெத்தார். இந்த ைண்ைாட்ெி 2022-ஆம் ஆண்டு  நெம்பர் மாதம் 4, 5 மற்றும் 

6-ஆம் பததிைளில் நகைசபறுைிறது. இந்த மாநாடு மற்றும் எக்ஸ்பபா நைர்ப்புற 

பபாக்குெ த்துைன்  சதாைர்புகைய ெிக்ைல்ைகளத் தீர்க்ை மாநில மற்றும் நைர்ப்புற 

அளெில் திறன்ைகள உருொக்குெதற்கு ெலுொை முக்ைியத்துெம் அளிக்ைிறது.   

நிகலயாை பபாக்குெ த்து அகமப்புைகள உருொக்குெபத இம்மாட்டின் 

பநாக்ைம். ெிறந்த நைர்ப்புற பபாக்குெ த்து நகைமுகறைளுைன் புதுப்பித்த 

நிகலகய உருொக்குெதில்  முக்ைிய முடிசெடுப்பெர்ைள் மற்றும் சதாழில்நுட்ப 

பி திநிதிைள், ெல்லுநர்ைள், ைல்ெியாளர்ைள், ெிெில் ெமூைம், சதாழில்நுட்பம் 

பெகெ ெழங்குநர்ைள், பபாக்குெ த்தில் உள்ள மற்ற பங்குதா ர்ைளுைன் 

சதாைர்புசைாள்ெதற்ைாை ொய்ப்கப இந்த மாநாடு உருொக்குைிறது. அெர்ைளின் 

நைர்ப்புற பபாக்குெ த்கத பமம்படுத்துதல் இதிலுள்ள பி ச்ெகைைகள தீர்வுைாண 

நைெடிக்கை எடுக்ை பரிந்துக கும் ஒரு மன்றமாகும். 

நைர்ப்புற பபாக்குெ த்து சதாழில்நுட்பம் மற்றும் ெிறந்த பபாக்குெ த்து 

திட்ைங்ைகள செயல்படுத்துதல், புதிய பயாெகைைகள ப ப்புதல் அெற்கற 

ைாட்ெிபடுத்துதல் இகெசயல்லாம் எக்ஸ்பபா UMI இன் அம்ெமாகும். ெிறந்த 

ைண்ைாட்ெியாளர்ைள் ெிருதுக்ைாை நடுெர் மன்றத்தால் பதர்ந்சதடுக்ைப்படுைிறார்ைள். 

நைர்ப்புற பபாக்குெ த்தில் ெிறந்து ெிளங்குபெர்ைளுக்கு பதர்வு குழுொல் 

பதர்வு செய்யப்பட்டு ெிறந்த நைர்ப்புற பபாக்குெ த்துக்ைாை ெிருது ெடீ்டுெெதி 

மற்றும் நைர்ப்புற ெிெைா  துகற அகமச்ெைத்தால் ெழங்ைப்படுைின்றது. 

இந்த ைண்ைாட்ெியில், சென்னை செட்ர ோ இ யில் நிறுெைத்தின் 

பமலாண்கம இயக்குநர் மு.அ.ெித்திக், இ.அ.ப., சென்கை சமட்ப ா இ யில் 

நிறுெைத்தின் இயக்குநர்ைள்   ாபேஷ் ெதுர்பெதி (அகமப்புைள் மற்றும் இயக்ைம்), 

டி. அர்ச்சுைன் (திட்ைங்ைள்), உயர் அலுெலர்ைள் மற்றும் பணியாளர்ைள் 

பங்பைற்றைர். 



இந்த ைண்ைாட்ெியில் சென்கை, குே ாத், மைா ாஷ்டி ா, சைல்லி, சைாச்ெி, 

சபங்ைளூரு சமட்ப ா மற்றும் பல்பெறு சதாழில்நுட்ப நிறுெைங்ைள் பங்பைற்றைர்.  

சென்கை சமட்ப ா இ யில் நிறுெைத்தால் அகமக்ைப்பட்ை ைண்ைாட்ெி 

அ ங்ைில் சபாழுதுபபாக்கு நிைழ்வுைள், பயணிைளுக்ைாை ெெதிைள், சமட்ப ா 

இ யிலின் உள்ைட்ைகமப்பு ெெதிைள், சென்கை சமட்ப ா இ யிலின் திட்ைம் 

ைட்ைம் 2-ன் ைட்டுமாை பணிைள் பபான்ற பல்பெறு புகைப்பைங்ைள் பார்கெக்கு 

கெக்ைப்பட்ைது. பமலும் இந்த ைண்ைாட்ெியில் திருமயிகல சமட்ப ா இ யில் 

நிகலயத்தின் மாதிரி ெடிெகமப்பு கெக்ைப்பட்டிருந்தது. இந்த மாதிரி 

ெடிெகமப்பு இங்கு ெருகை தந்த பார்கெயாளர்ைள் மத்தியில் பி மிப்பகைய 

கெத்தது. அபதாடு இந்த ைட்டிை அகமப்பு ெொலாை பணியாை இருப்பதாை 

பார்கெயாளர்ைள் சதரிெித்தார்ைள். 

திருமயிகல சு ங்ைப்பாகத பரிமாற்ற சமட்ப ா இ யில் நிகலயம் 

மயிலாப்பூரில் உள்ள LUZ ெந்திப்பில் அகமந்துள்ளது. இது சென்கை சமட்ப ா 

இ யில் திட்ைத்தின் ைட்ைம் - 2ல் ெழித்தைம் - 3 மற்றும் ெழித்தைம் - 4 க்ைாை 

ஒரு பரிமாற்ற நிகலயம் மற்றும் இது சமாத்தம் 4854.4 Sqw. சபாதுத்தளம், 

ைமர்ஷியல் சலெல், அப்பர் நகைபமகை, ஐபலண்ட் நகைபமகை மற்றும் பலாயர் 

நகைபமகை எை நான்கு நிகலைளுைன் தக க்கு ைீபழ 35மீ (115 அடி) ஆழத்தில் 

இந்த நிகலயம் அகமயவுள்ளது. திருமயிகல என்பது ெழித்தைம் - 3ல் மாதெ ம் 

முதல் பொழிங்ைநல்லூர் மற்றும் ெழித்தைம் - 4ல் பூந்தமல்லி கபபாஸ் முதல் 

ைலங்ைக  ெிளக்ைம் இகைபய ஒரு பரிமாற்றம் ஆகும், இது டி-ெடிெ 

நிகலயமாகும், இது ெழித்தைம் -3இல் 2 அடுக்கு சு ங்ைங்ைகளயும், ெழித்தைம்-4-
இல் இகணயாை சு ங்ைப்பாகதகயயும் சைாண்டுள்ளது. 

இந்த நிகலயங்ைளில் நான்கு சு ங்ைப்பாகத துகளயிடும் இயந்தி ங்ைள் 

செவ்பெறு நிகலைளில் பயன்படுத்தப்படுைின்றை. திருமயிகல நிகலயம் 5 
நுகழொயில்ைகளக் சைாண்டுள்ளது, இது பயணிைள் நிகலயத்கத அணுை 

எளிதாை இருக்கும்.  இது MRTS திருமயிகல நிகலயம், பபருந்து நிறுத்தம் 

மற்றும் ைபாலீஸ்ெ ர் பைாெில் ஆைியெற்றுக்கு முக்ைிய மல்டிமாைல் 

இகணப்கபக் சைாண்டுள்ளது. 

  

செளியடீு: இனை இயக்குநர் / ெக்கள் ச ோடர்பு அலுெலர் 

      சென்னை செட்ர ோ இ யில் நிறுெைம், சென்னை – 600107. 


