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பத்திரிக்கை செய்தி 

சென்கை செட்ர ா இ யில் திட்டம் ைட்டம் 2 ெழித்தடம் 4-ல் UG01க்ைாை 
சு ங்ைம் ரதாண்டும் இயந்தி ம் சதாழிற்ொகை ஏற்றுக்சைாள்ளும் ரொதகை 

நிகைவுசபற்ைது 

சென்கை செட்ர ா இ யில் திட்டம் ைட்டம் 2 ெழித்தடம் 4-ல் செரிைா 

ைடற்ைக யில் உள்ள ைைங்ைக  ெிளக்ைம் செட்ர ா நிகையத்திைிருந்து 

ரைாடம்பாக்ைம் ரெம்பாைம் ெக  சு ங்ைப்பாகத ைட்டுொை பணிைள் நகடசபற்று 

ெருைிைது. இந்த ெழித்தடத்தில் சு ங்ைப்பாகத பகுதிைள் இ ண்டு சதாகுப்புைளாை 

பிரிக்ைப்பட்டு (UG-01 & UG-02) ஒவ்சொன்ைிலும் ரதா ாயொை 4 ைி.ெீ. நீளத்திற்கு 

இ ட்கட சு ங்ைங்ைள் அகெக்ைப்படவுள்ளது. ரெல் ெற்றும் ைீழ் சு ங்ைங்ைள் 

இ ண்கடயும் ைருத்தில் சைாண்டு ரதா ாயொை 16 ைி.ெீ. நீளத்திற்கு சு ங்ைப்பாகத 

முழுெகதயும் ரதாண்டுெதற்கு 4 சு ங்ைம் ரதாண்டும் இயந்தி ங்ைள் 

பயன்படுத்தவுள்ளை. 

சென்கை செட்ர ா இ யில் நிறுெைத்தின் ஒப்பந்ததா ர் M/s ITD 

ெிசெண்ரடஷன் இந்தியா நிறுெைம் மூைம் பயன்படுத்தப்படும் இந்த சு ங்ைம் 

ரதாண்டும் இயந்தி ம், பல்ரெறு ெகையாை சு ங்ைப்பாகதைளுக்ைாை சு ங்ைம் 

ரதாண்டும் இயந்தி ங்ைகள தயாரிப்பதில் முன்ரைாடியாை M/s செச ன்க்சைக்ட் 

என்ை புைழ்சபற்ை செர்ென் நிறுெைத்தால் தயாரிக்ைப்படுைின்ைை. 

சென்கை செட்ர ா இ யில் திட்டம் ைட்டம் 2 ெழித்தடம் 4-ல் 

பயன்படுத்தப்படும் சு ங்ைம் ரதாண்டும் இயந்தி த்கத சதாழிற்ொகை 

ஏற்றுக்சைாள்ளும் ரொதகையாைது சென்கை, திருெள்ளூர் ொெட்டம், சபான்ரைரி 

தாலுக்ைா, அழிஞ்ெிொக்ைம் ைி ாெத்தில் உள்ள HK சதாழிற்ொகையில் சென்கை 

செட்ர ா இ யில் நிறுெைத்தின் இயக்குநர் த. அர்ச்சுைன் (திட்டங்ைள்), தகைகெ 

சபாது ரெைாளர் ர ைா பி ைாஷ் (திட்ட ெடிெகெப்பு) ெற்றும் சபாது 

ஆரைாெைர்ைள், M/s AEON ைன்ரொர்டியத்தின் பல்ரெறு அலுெைர்ைள் 

முன்ைிகையில் செற்ைிை ொை முடிந்தது. 

இந்த சு ங்ைம் ரதாண்டும் இயந்தி த்தின் சபயர் S1073B, இது 6.670 ெீ 

துகள ெிட்டம் ெற்றும் 110 ெீ நீளமுள்ள பூெி அழுத்த ெெநிகை இயந்தி ம் 

ஆகும். இந்த இயந்தி த்தின் சொத்த எகட ரதா ாயொை 700 செட்ரிக் டன்ைள் 

ஆகும், இது இப்ரபாது செரிைா ைடற்ைக யில் ைைங்ைக  ெிளக்ைம் செட்ர ா 

நிகையத்தில் பகுதிைளாைப் பிரிக்ைப்பட்டு, ரபக் செய்யப்பட்டு அதன் இைக்குக்கு 

சைாண்டு செல்ைப்படும். 



சென்கை செட்ர ா இ யில் திட்டம் ைட்டம் 2 ெழித்தடம் 4-ல் சு ங்ைம் 

ரதாண்டும் இயந்தி த்கத செயல்படுத்துெதற்ைாை ைட்டுொை பணிைள் ைைங்ைக  

ெிளக்ைம் நிகையத்தில் சதாடங்ைப்பட்டு ெருைிைது, ரெலும் 2023 ரெ ொதத்தில் 

சு ங்ைம் ரதாண்டும் இயந்தி ம் செலுத்துெதற்கு தயா ாை இருக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்ைப்படுைிைது.  

இந்த சு ங்ைம் ரதாண்டும் இயந்தி ம் ெழித்தடம்-4-ல் பூெிக்கு அடியில் 29 ெீ 

ஆழத்தில் ைீழ்நிகையில் சதாடங்ைப்பட்டு, ைைங்ைக  ெிளக்ைத்திைிருந்து  ைட்ரெரி 

ொகை, திருெயிகை, ஆழ்ொர்ரபட்கட, பா திதாென் ஆைிய இடங்ைளில் சு ங்ைம் 

செய்யப்பட்டு இறுதியாை ரெ 2025 இல் ரபாட் ைிளப்கப ெந்தகடயும். 

 

வெளியடீு: இணை இயக்குநர் / மக்கள் வ ொடர்பு அலுெலர் 

      வென்ணை வமட்ரரொ இரயில் நிறுெைம், வென்ணை – 600 035. 


