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பத்திரிக்கை செய்தி 

அறிஞர் அண்ணா ஆலந்தூர் செட்ர ா இ யில் நிகலயம் முதல் டிஎல்எஃப் 

கெபர்ெிட்டி, ரபாரூர் ெக  தனியார் ொைன இகணப்பு ரெகெ 

சென்கன செட்ர ா இ யில் நிறுெனத்தின் ரெலாண்கெ இயக்குனர்    

மு.அ.ெித்திக் சதாடங்ைி கெத்தார் 

சென்கன, ரபாரூர் டிஎல்எஃப் கெபர் ெிட்டி ெளாைத்தில் சென்கன செட்ர ா 

இ யில் நிறுெனம் பாஸ்ட் ட் ாக் நிறுெனத்துடன் இகணந்து  டிஎல்எஃப் கெபர் 

ெிட்டியில் பணிபுரிரொரின் ரபாக்குெ த்து நலன் ைருதி அெர்ைளுக்ைான தனியார் 

ொைன இகணப்பு ரெகெ சதாடங்ைப்பட்டது. இந்த ரெகெகய சென்கன 

செட்ர ா இ யில் நிறுெனத்தின் ரெலாண்கெ இயக்குனர் மு.அ.ெித்திக் 

சைாடியகெத்து சதாடங்ைி கெத்தார். இந்நிைழ்ெில் சென்கன செட்ர ா இ யில் 

நிறுெனத்தின் இயக்குநர் திரு.  ாரேஷ் ெதுர்ரெதி, (அகெப்புைள் ெற்றும் இயக்ைம்) 

முன்னிகல ெைித்தார். 

தனியார் ொைன இகணப்பு ரெகெகய சதாடங்ைி கெத்த ரெலாண்கெ 

இயக்குனர் மு.அ. ெித்திக் ரபெியதாெது:- 

சென்கன செட்ர ா இ யில் நிறுெனம், செட்ர ா பயணிைள் ெற்றும் 
சபாதுெக்ைளின் ெெதிக்ைாை பல்ரெறு இகணப்பு ரெகெைகள செட்ர ா இ யில் 

நிகலயங்ைளில் ெழங்ைி ெருைிறது. இந்நிகலயில், டிஎல்எஃப் கெபர்ெிட்டி 

நிறுெனத்தில்  பணியாற்றுபெர்ைள் நலன் ைருதி சென்கன செட்ர ா இ யில் 

நிறுெனம் ஃபாஸ்ட் டி ாக் நிறுெனத்துடன் இகணந்து அறிஞர் அண்ணா ஆலந்தூர் 

செட்ர ா இ யில் நிகலயம் முதல் டிஎல்எஃப் கெபர்ெிட்டி, ரபாரூர் ெக  தனியார் 

ொைன இகணப்பு ரெகெகய சதாடங்ைியுள்ளது. 

குளிரூட்டப்பட்ட 12 இருக்கைைள் சைாண்ட நான்கு (4) ஃபாஸ்ட் டி ாக் 

ரென்ைள் திங்ைள் முதல் செள்ளிக்ைிழகெ ெக  ைாகல 6 ெணி முதல் இ வு 10 
ெணி ெக  அறிஞர் அண்ணா ஆலந்தூர் செட்ர ா இ யில் நிகலயம் முதல் 

டிஎல்எஃப் கெபர்ெிட்டி, ரபாரூர் ெக  இயக்ைப்படும். ஒரு நபருக்ைான ைட்டணம் 

ரூ.40 ஆை நிர்ணயிக்ைப்பட்டுள்ளது. QR குறியடீு (UPI) ெற்றும் சொகபல் செயலி 

மூலம் ெட்டுரெ ொைனத்தில் ஏறும் ரபாது பயணிைளுக்ைான ைட்டணம் 

ெசூலிக்ைப்படும். 

இந்த இகணப்பு ரெகெ டிஎல்எஃப் கெபர்ெிட்டியில் பணியாற்றும் பல்ரெறு 

ஐடி பணியாளர்ைளுக்ைாைரெ சதாடங்ைப்பட்டுள்ளது. இந்த ரெகெகய நீங்ைள் 
முழுகெயாை பயன்படுத்தி சைாள்ள ரெண்டும்.  இந்த ரெகெயால் ைால ரந ம் 

ெணீாைாது. 



இந்த இகணப்பு ரெகெகய சபாறுத்தெக  சென்கன செட்ர ா இ யில் 

நிறுெனம் பயணிைளுக்கு ெழிைாட்டுதல் ெற்றும் ரெகெகய ெழங்குபெருக்கும் 

பயணிப்பெர்ைளுக்கும் இகடயிலான ஒருங்ைிகணக்கும் பணிகய ெட்டுரெ 

ரெற்சைாள்ளும். இந்த இகணப்பு ரெகெக்ைான செயல்பாடு ெற்றும் ப ாெரிப்பு 
ஃபாஸ்ட் டி ாக் நிறுெனத்தின் சபாறுப்பாகும். 

ெிக ொன, பாதுைாப்பான, திறன்ெிக்ை ெற்றும் நி ந்த  சபாதுப் 

ரபாக்குெ த்கத ைருத்தில் சைாண்டு, 128 செட்ர ா இ யில் நிகலயங்ைளுடன் 119 

ைி.ெீ நீளத்திற்கு ரூ. 63,246 ரைாடி ெதிப்பில் சென்கன செட்ர ா இ யிலின் ைட்டம் 

–II ஐ ரெ 2026க்குள் ைட்டி முடிக்ை திட்டெிடப்பட்டுள்ளது.    

இரதரபான்ற ெெதிைள் ெற்ற முக்ைியொன சபரிய ெணிை ெளாைங்ைளிலும் 

உருொக்ை ரெண்டும் என்ற ரநாக்ைத்துடன் இந்த செட்ர ா ைசனக்ட் என்ற 

திட்டத்கத நாங்ைள் உருொக்ைிெருைிரறாம். இது மூலொை சபரிய அலுெலை 

ெளாைங்ைளில், ைல்லுரி, ெணிை ெளாைங்ைள் ரபான்ற இடங்ைளிலும் இகணப்பு 

ரெகெகய ெழங்ை ெிரும்புைின்ரறாம். சென்கன செட்ர ா இ யில் திட்டம் 

ைட்டம் 2க்ைான பணிைள் நகடசபற்று ெருைிறது. இப்பணிைள் நிகறவு அகடந்த 

பிறகு சென்கனயில் உள்ள அகனத்து இடங்ைளும் செட்ர ாெில் 

இகணக்ைப்படும். அந்த ெெயத்திலும் செட்ர ா இகணப்பு ரெகெகய ெழங்கும். 

இவ்ொறு சென்கன செட்ர ா இ யில் நிறுென ரெலாண்கெ இயக்குநர் 

மு.அ.ெித்திக் ரபெினார். 

முன்னதாை சென்கன செட்ர ா இ யில் நிறுென ரெலாண்கெ இயக்குநர் 

திரு. மு.அ. ெித்திக் ெற்றும் இயக்குநர் திரு.  ாரேஷ் ெதுர்ரெதி, (அகெப்புைள் 

ெற்றும் இயக்ைம்) ஆைிரயார் டிஎல்எஃப் கெபர்ெிட்டி ெளாைத்தில் ெ க்ைன்றுைகள 

நட்டனர். 

இந்நிைழ்ெில், டிஎல்ப் செயல் இயக்குனர் அெித் குர ாெர், ெ ர ற்று 

ரபெினார். டிஎல்ப் முதுநிகல துகண தகலெர் ரடெிட் அெல் ாஜ், உதெி துகண 

தகலெர் அெித் ெிங்ைள், பாஸ்ட் ட் ாக் நிறுெனத்தின் இயக்குனர் அம்பிைாபதி 

ஆைிரயார் ொழ்த்துக  ெழங்ைினார்ைள். டிஎல்ப் உதெி துகண தகலெர் 

ரைாகுல்நாதன் நன்றி கூறினார். சென்கன செட்ர ா இ யில் நிறுெனத்தின் 

ெற்றும் பாஸ்ட் ட் ாக் நிறுெனத்தின் உயர் அலுெலர்ைள் ெற்றும் பணியாளர்ைள் 

இந்த நிைழ்ெின் ரபாது உடனிருந்தனர். 

 

வெளியடீு: இணை இயக்குநர் / மக்கள் வ ொடர்பு அலுெலர் 

      வென்ணை வமட்ரரொ இரயில் நிறுெைம், வென்ணை – 600 035. 


