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பத்திரிக்கை செய்தி 

ஒட்டுநர் இல்லாத தானியங்ைி செட்ர ா இ யில் இயக்ை ரூ.1620 ரைாடி ெதிப்பில் 

அதிநெனீ ெிக்னல், இ யில் இயக்ை ைட்டுப்பாடு ைருெிைள் ொங்ை ஒப்பந்தொனது 

சென்கன செட்ர ா இ யில் இயக்குநர்  ாரேஷ் ெதுர்ரெதி தைெல் 

சென்கன செட்ர ா இ யில் இ ண்டாம் ைட்டம் பணி நிகைெின்ரபாது 

ெழித்தடம் 3, 4 ெற்றும் 5-ல் ஓட்டுநர் இல்லாத தானியங்ைி செட்ர ா இ யில் 

இயக்ைப்பட உள்ளது. அதற்ைான ெிை முக்ைிய ரதகெயான ெிக்னல், இ யில் இயக்ை 

ைட்டுப்பாடு, ைாசணாலி   ரெலாண்கெ அகெப்பு அெெியொைிைது என்றும், இந்த 

அதிநெனீ சதாழில்நுட்பத்திற்ைான ைருெிைள் ரூ.1620 ரைாடி ெதிப்பில் ொங்ை 

ஹிட்டாச்ெி இ யில் எஸ்டிஎஸ் எஸ்பிஏ ெற்றும் ஹிட்டாச்ெி இ யில் எஸ்டிஎஸ் 

இந்தியா பிக ரெட் லிெிசடட் ஆைிய கூட்டு நிறுெனத்திற்கு ஒப்பந்தம் 

ரபாடப்பட்டுள்ளதாை சென்கன செட்ர ா இ யில் இயக்குநர்  ாரேஷ் ெதுர்ரெதி 

(அகெப்புைள் ெற்றும் இயக்ைம்) சதரிெித்துள்ளார்.   

சென்கன செட்ர ா இ யில் நிறுெனத்தின் இயக்குனர்  ாரேஷ் ெதுர்ரெதி 

(அகெப்புைள் ெற்றும் இயக்ைம்) ெற்றும் ஹிட்டாச்ெி நிறுெனத்தின் குழு 

இயக்குநர் ெரனாஜ் ைிருஷ்னப்ப குொர் ஆைிரயார் இந்த ஒப்பந்தத்தில் 

கைசயழுத்திட்டனர்.  

பின்னர் சென்கன செட்ர ா இ யில் இயக்குநர் ரெலும் சதரிெித்துள்ளதாெது:- 

சென்கன செட்ர ா இ யில் நிறுெனம் ரூ. 1620 ரைாடி ெதிப்பில், ெெிக்கை, 

இ யில் இயக்ை ைட்டுப்பாடு, ைாசணாலி ரெலாண்கெ அகெப்பிகன ெடிெகெத்து, 

உற்பத்தி செய்து, நிறுெி, ரொதித்து செயல்படுத்துதல் ரபான்ைெற்ைிற்கு ஹிட்டாச்ெி 

இ யில் எஸ்டிஎஸ் எஸ்பிஏ ெற்றும் ஹிட்டாச்ெி இ யில் எஸ்டிஎஸ் இந்தியா 

பிக ரெட் லிெிசடட் கூட்டகெப்புக்கு ஒப்பந்தம் ெழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

பி த்திரயாைொை தயாரிக்ைப்படும் சதாகலத் சதாடர்பு அடிப்பகடயிலான 

இ யில் ைட்டுப்பாட்டு அகெப்பு (Communication Based Train Control System), 

இ யிகல இயக்ை ஓட்டுநர் ரதகெயின்ைி தானாைரெ இயங்ை ெழிெகுக்ைிைது.  இந்தச் 

ெிைப்பான அகெப்பு, பன்னாட்டு த ங்ைளின் அடிப்பகடயில் அகெயும். 

இந்த ஒட்டசொத்த அகெப்பும் குகைந்தபட்ெம் 90 ெினாடி இகடசெளியில் 

ஓட்டுனர் இல்லாத தானியங்ைி இ யில்ைகள இயக்கும் திைன் சைாண்டதாை 

இருக்கும். ஓட்டுநர் இல்லாெல் இ யிகல தானியங்ைி அடிப்பகடயில் 

இயக்ைப்படுெரதாடல்லாெல், பணிெகனக்குள் இ யில்ைள் ெந்து செல்ெதும், 



நகடரெகட தடுப்பு ைதவுைளின் செயல்பாடு, பயணிைளுக்ைான தைெல் ெற்றும் ைாட்ெி 

அகெப்புைளுடனும் ஒருங்ைிகணக்ைப்படும்.  இந்த அகெப்பு, ரெலாண்கெ, 

ைண்ைாணிப்பு ெற்றும் இயக்ைக்ைட்டுப்பாட்டு அகையிலிருந்து ெரும் ைட்டுப்பாட்டு 

ெெிக்கை ஆைியெற்கை குைித்த ரந த்தில் ைாசணாளிகய ைாட்ெிப்படுத்த ெகை 

செய்ைின்ைது. 

118.9  ைி.ெீ. நீளம் சைாண்ட சென்கன செட்ர ா இ யில் திட்டம் ைட்டம் 2-

ல் 2 பணிெகனைள், 113 செட்ர ா இ யில் நிகலயங்ைள், 138 இ யில்ைள் ெற்றும் 

3 ப ாெரிப்பு இ யில்ைளுக்கு ெிக்னலிங், இ யில் ைட்டுப்பாடு ெற்றும் ெடீிரயா 

ரெலாண்கெ அகெப்பு ஆைியகெ இந்தப் பணியில் அடங்கும். இப்பணிைள் 

அகனத்தும் 2027- ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் முடிக்ை திட்டெிடப்பட்டுள்ளது. இந்த 

ஒட்டுசொத்த அகெப்பும் இந்தியாெின் ெிைப்சபரிய செட்ர ா ெிக்னலிங் சதாகுப்பு 

ஆகும். 

இவ்ொறு சென்கன செட்ர ா இ யில் இயக்குநர்  ாரேஷ் ெதுர்ரெதி 

(அகெப்புைள் ெற்றும் இயக்ைம்) சதரிெித்துள்ளார். 

இந்நிைழ்ெில், சென்கன செட்ர ா இ யில் நிறுெனத்தின் ஆரலாெைர் 

ரை.ஏ.ெரனாை ன், துகண ஆரலாெைர் ஏ.ெங்ை மூர்த்தி, சபாது ஆரலாெைர் குழுத் 

தகலெர் ரடானி புர்செல், முதன்கெ ெிற்பகன ரெலாளர்  ாென் குொர் 

செஹ்ைல் ெற்றும் பலர் இருந்தனர். 

 

 

செளியடீு: இகண இயக்குநர் / ெக்ைள் சதாடர்பு அலுெலர் 

      சென்கன செட்ர ா இ யில் நிறுெனம், சென்கன – 600 035. 

 


