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பத்திரிக்கை செய்தி 

சென்கை செட்ர ா இ யில் திட்டத்தின் ைட்டம்-II, ெழித்தடம்-3-இன் 

சு ங்ைப்பாகத ைட்டுொைப் பணிைளில், ைிரீன்ரெஸ் ொகை முதல் அகடயாறு 

ெந்திப்பு ெக  சு ங்ைம் அகெக்கும் பணி சதாடங்ைியது 

சென்கை செட்ர ா இ யில் நிறுெைம் ைடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 
ொதம் முதல் செட்ர ா இ யில் ரெகெகய சென்கையில் துெங்ைியது. சென்கை 
செட்ர ா இ யில் திட்டத்தின் ைட்டம் I ெற்றும் ைட்டம் I நீட்டிப்புக்கு பிறகு  
ெழித்தடம் 1 ெற்றும் 2-ல் அதிைரித்து ெரும் பயணிைளின் எண்ணிக்கைகய 
ைருத்தில் சைாண்டு, சென்கை செட்ர ா இ யில் திட்டம் ைட்டம் II-ல் 118.9 ைி.ெீ 
நீளத்திற்கு ரெலும் 3 ெழித்தடங்ைகள ைட்டி முடிக்ை திட்டெிடப்பட்டுள்ளது. 

சென்கை, ொதெ ம் பால்பண்கண அருைில் சென்கை செட்ர ா இ யில் 
திட்டத்தின் இ ண்டாம் ைட்டத்தின் ெழித்தடம் 3-இன் சு ங்ைப்பாகத ைட்டுொைப் 
பணிைளில், ொதெ ம் பால்பண்கண செட்ர ா இ யில் நிகையத்திைிருந்து 
ொதெ ம் சநடுஞ்ொகை செட்ர ா நிகையம் ெக  1.4 ைி.ெீ நீளத்திற்கு முதல் 
சு ங்ைம் ரதாண்டும் பணியிகை ொண்புெிகு தெிழ்நாடு முதைகெச்ெர் திரு. 
மு.ை.ஸ்டாைின் அெர்ைள் 13.10.2022 அன்று சதாடங்ைி கெத்தார். 

அதகை சதாடர்ந்து இன்று 16.02.2023 சென்கை, ைிரீன்ரெஸ் ொகை 
நிகையம் அருைில், சென்கை செட்ர ா இ யில் திட்டத்தின் ைட்டம்-II, 
ெழித்தடம்-3-இல் சு ங்ைப்பாகத ைட்டுொை பணிைளில், ைிரீன்ரெஸ் ொகை 
நிகையத்திைிருந்து அகடயாறு ெந்திப்பு நிகையம் ெக  1.226 ைிெீ நீளத்திற்கு 
சு ங்ைம் அகெக்கும் பணி சதாடங்ைியுள்ளது. 

சென்கை செட்ர ா இ யில் திட்டத்தின் ைட்டம்-II-ல் சொத்தம் 23 சு ங்ைம் 
ரதாண்டும் இயந்தி ங்ைள் பயன்படுத்தப்படுைிறது. அெற்றில் ெழித்தடம்-3-இல் 
ஒப்பந்தம் TU02 (சைல்ைிஸ் முதல் த ெணி ெக  இதற்ைாை ஒப்பந்ததா ர் 
ைார்ென் & டூப்ர ோ) 8 சு ங்ைம் ரதாண்டும் இயந்தி ங்ைள் சைல்ைிஸ் முதல் 
த ெணி ெக  பயன்படுத்தப்படுைிறது. இந்த சு ங்ைம் ரதாண்டும் இயந்தி ங்ைள் 
செர்ச ன்க்சைக்ட் நிறுெைம் தயாரித்தது. திட்டங்ைளில் பயன்படுத்தப்படும் 
சு ங்ைம் ரதாண்டும் இயந்தி ங்ைளுக்கு சபயரிடும் ஒரு ெழக்ைம் உள்ளது. அந்த 

ெகையில் இந்த ெழித்தடத்தில் இயக்ைப்படும் சு ங்ைம் ரதாண்டும் இயந்தி த்திற்கு 
ைாரெரி எை சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்த சு ங்ைம் ரதாண்டும் இயந்தி ங்ைள் முக்ைியொை டிபி ொகைக்கு ைீரழ 
சு ங்ைப்பாகத அகெத்து, திரு.ெி.ை. பாைம் அருரை அகடயாறு ஆற்கறக் ைடந்து 
அகடயார் ெந்திப்பு நிகையத்கத ஆைஸ்ட் 2023க்குள் ெந்கதகடயும் எை 
எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. ைிரீன் ரெஸ் ொகையில் இருந்து இயக்ைப்படும் அடுத்த 
சு ங்ைம் ரதாண்டும் இயந்தி த்திற்கு அகடயாறு என்று சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 
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