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பத்திரிக்கை செய்தி 

சென்கை செட்ர ா இ யில் திட்டம் ைட்டம்–II-ல் 

இ ண்டடுக்கு ெழித்தடங்ைள்  

இ ண்டடுக்கு இ யில் நிகையங்ைள் அகெக்ைப்படும் 

சென்கை செட்ர ா இ யில் நிறுெை திட்ட இயக்குநர் த.அர்ச்சுைன் தைெல் 

சென்கை செட்ர ா இ யில் நிறுெைத்தின் இ ண்டாம் ைட்ட ெழித்தடப் 
பணிைள் ெிறுெிறுப்பாை நகடசபற்று ெருெதாைவும் இதில் தைித்துெ ெிறப்பு 
அம்ெங்ைள் இடம் சபறுெதாைவும், குறிப்பாை இ ண்டடுக்கு ெழித்தடங்ைள் ெற்றும் 
இ ண்டடுக்கு இ யில் நிகையங்ைள் அகெக்ைப்பட உள்ளதாை சென்கை செட்ர ா 
இ யில் நிறுெை திட்ட இயக்குநர் த.அர்ச்சுைன் சதரிெித்துள்ளார். 

இதுகுறித்து சென்கை செட்ர ா இ யில் நிறுெை திட்ட இயக்குநர் ரெலும் 
சதரிெித்துள்ளதாெது:- 

இ ண்டு ெழித்தடங்ைள் ெற்றும் 54.1 ைி.ெீ சொத்த நீளத்திைாை சென்கை 
செட்ர ா இ யில் திட்டத்தின் ைட்டம்-I, தற்ரபாது முழுகெயாை இயக்ைப்பட்டு 
ெருைிறது.  ரைாெிட்-2019 சபருந்சதாற்று ஊ டங்ைிற்கு பின்ைர், பயணிைளின் 
எண்ணிக்கை ெீ ாை அதிைரித்து ெருைிறது.  சென்கைப் சபருநைர் பகுதியில் 
அதிைரித்து ெரும் ரபாக்குெ த்து ரதகெைளுக்கு ைட்டம் –Iஇன் ெழித்தடங்ைள் 
ரபாதாது என்பதால் ரெலும் 118.9 ைி.ெீ சொத்த நீளத்திைாை மூன்று 
ெழித்தடங்ைளுடன் சென்கை செட்ர ா இ யில் திட்டம் ைட்டம் –II 
செயல்படுத்தப்பட்டு ெருைிறது.  ைட்டம் –II திட்டத்திற்கு ொநிை அ சு, ஜப்பான் 
பன்ைாட்டு கூட்டுறவு முைகெ, ஆெிய ரெம்பாட்டு ெங்ைி,  ஆெிய உட்ைட்டகெப்பு 
முதலீட்டு ெங்ைி ெற்றும் புதிய ரெம்பாட்டு ெங்ைி ஆைியகெ நிதியுதெி 
ெழங்குைின்றை.   

ைட்டம்-II திட்டத்தின் ைீழ் புறநைர் இ யில், சபருந்தி ள் துரித இ யில் 
ரபாக்குெ த்து, நை ப் ரபருந்துைள் ரபான்ற ஏகைய சபாதுப் ரபாக்குெ த்துைளுடன் 
21 பல்ரெறு இடங்ைளில், ெி ெெின்றி ரபாக்குெ த்துைளுக்கு இகடரய ொறுெகத 
உறுதி செய்யும் ெகையில் பன்முை ரபாக்குெ த்து ஒருங்ைிகணப்பு செய்யப்பட்டு 
ெருைிறது.   

உயர்த்தப்பட்ட ெழித்தடப்பகுதிைளில் தைித்துெ அம்ெங்ைள் 

 இ ண்டு அடுக்கு ெழித்தடங்ைள்: சுொர் 5 ைி.ெீ நீளத்திைாை ெழித்தடப் 
பகுதியில் இ ண்டு அடுக்கு ெழித்தடங்ைள் ெற்றும் செட்ர ா நிகையங்ைள் 
ஒர  தூணில் நிற்கும் ெகையில் அகெக்ைப்படவுள்ளது. ஆழ்ொர்திருநைர், 



ெளெ ொக்ைம், ைா ம்பாக்ைம் ெற்றும் ஆைப்பாக்ைம் ஆைிய 4 செட்ர ா 
நிகையங்ைளில் இ ண்டு அடுக்கு ெழித்தடங்ைள் அகெக்ைப்படுைின்றை. 
இந்த நிகையங்ைளுக்கு சபாதுொை பயணியர் ொடமும் இ ண்டு 
ரெறுபட்ட நகடரெகடைளும் இருக்கும்.  இதற்சைை ெிறப்பாை ைர்டர் 
தூக்ைி கெக்கும் இயந்தி ம் தயாரிக்ைப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு தயா ாை 
உள்ளது.   

 ெெச்ெீ ாை ரைன்டிைிெர் (Cantilever) முகறயிைாை ெழித்தட ொர்ப்புைள் :  
பணி இடங்ைளுக்கு சபாருந்தும் ெகையில் ெெச்ெீ ாை ரைன்டிைிெர் 
முகறயிைாை ெழித்தட ொர்ப்புைள் ெிறப்பு ொர்ப்புைளாை 
அகெக்ைப்படுைின்றை. அெற்றில் ைத்திப்பா ா ெந்திப்பு ெிைவும் ெொைாை 
பகுதியாகும்.  அங்கு ெழித்தட ொர்ப்புைள் 58 ெீட்டரில் ஒன்று, 100 
ெீட்டரில் மூன்று, 95 ெீட்டரில் ஒன்று ஆைியகெ 125 ெீட்டர் ஆ த்துடன் 
கூடிய ெகளவுப் பகுதியில் அகெக்ைப்படுைின்றை.   

 ொநிை சநடுஞ்ொகைைள் ரெம்பாைத்துடன் ஒருங்ைிகணத்தல்: 
துக ப்பாக்ைம், ரொழிங்ைநல்லூர், ைாட்டுப்பாக்ைம் ெற்றும் ெியாட் (MIOT) 
ெருத்துெெகை பகுதிைளில் ஒருங்ைிகணக்ைப்படுைின்றை.  

சு ங்ைப்பாகத பகுதிைளில் தைித்துெ அம்ெங்ைள்  

 இ ண்டு அடுக்கு நிகையங்ைள்: சென்கை செட்ர ா இ யில் நிறுெைம் 
ொகைைளின் அைைம் பத்து ெீட்டர் என்ற குறுைிய அளெில் இருக்கும் 
பட்ெத்தில் இ ண்டு அடுக்கு குறுைிய நகட ரெகடைள் 
அகெக்ைப்படுைின்றை. பட்டாளம், திருெயிகை, ைச்ரெரி ொகை,  
ஆழ்ொர்ரபட்கட ெற்றும் பா திதாென் ொகை செட்ர ா நிகையங்ைளில் 
சு ங்ைப் பாகதைள் ஒன்றின் ைீழ் ஒன்றாை அகெக்ைப்படுைின்றை.  

 சு ங்ைங்ைள் குறுக்ரை செல்லுதல்: ைீழ்ப்பாக்ைம், ஆயி ம் ெிளக்கு ெற்றும் 
நந்தைம் ஆைிய செட்ர ா நிகையங்ைளில் ைட்டம் –I ெற்றும் ைட்டம் – II 
இன் சு ங்ைப்பாகதைள் ஒன்றின் ைீழ் ஒன்றாை குறுக்ரை செல்ைின்றை. 
அவ்ொறு சு ங்ைப்பாகத அகெப்பது ெிைவும் ெொைாை பணியாகும்.  

 அகடயாறு  ஆற்றின் குறுக்ரை செல்லுதல் : ெழித்தடம் 3 இல் அகடயார் 
ெந்திப்பில் அகடயார் ஆற்றின் குறுக்ரை சு ங்ைப்பாகத செல்ைிறது. அந்த 
சு ங்ைப்பாகதயின் ரெல் தட்டு ஆற்று படுகையில் இருந்து ஏழு 
ெீட்டருக்கு குகறொை அகெக்ைப்படுைிறது. 

இவ்ொறு சென்கை செட்ர ா இ யில் நிறுெை திட்ட இயக்குநர் 

சதரிெித்துள்ளார். 

வெளியடீு: இணை இயக்குநர் / மக்கள் வ ொடர்பு அலுெலர் 

      வென்ணை வமட்ரரொ இரயில் நிறுெைம், வென்ணை – 600107. 


