
ஆ��க�இ�திய அர�, சாதைனக� ம��� �ைன�பான ெசய�பா�க� 

ரய��ேவ��ைற ம��� நில�க���ைற அைம�சக�கள�� 

மகா�மா கா�திய�கள��       ஆவ� ப�ற�த நா� த�ண�  

ேதச�தி�கான 

ேசைவ 



ேநா�கிேநா�கிேநா�கி

�திய �திய �திய 
இ�தியாைவஇ�தியாைவஇ�தியாைவ

ெதாைலேநா�� தி�ட� 

இ�தியாவ�� வள��சி� 

பயண�தி� எ�சி� ஆக 

இ�திய ரய��ேவ��ைற திக��

ரய��ேவ��ைற அைம�சக�� நில�க���ைற 

அைம�சக��   மகா�மா  கா�திய�கள��  150  வ�  ப�ற�த   

நாைள� ெகா�டா�வதி� மி��த மகி��சி அைடகி�றன. 

ேதச�,  மகா�மாவ�� வா�வ��� அவர� வ��தைல  

ேபாரா�ட�கள��� ரய��கள�� ப�கள��ைப நிைன��� 

பா���  மகி�கிற�. ஆ�. ரய�� பயண�க���� மகா�மாவ�� 

வா��ைக ச��திர�தி��� ெந��கிய ெதாட�� உ�ள�. 

கா�திய�கள�� வா�வ�� தி����ைன  ச�பவ� ,  ெத�  

ஆ���க  ரய��  பயண�தி�  ேபா�  நிக��த�. இ�தியாவ�� 

�ைல ����க��� எ�லா� ம�கள�ைடேய வ�ழி��ண�� 

ஏ�ப��த மகா�மா கா�திய�க� ரய�� பயண�கைளேய 

ேத��ெத��தா�. ம�கைள� ச�தி�தா�. இ�திய� தி�நா��� 

ம�க���� ேதச�த�ைத��� ெந��கிய ெதாட�ைப 

ஏ�ப��திய  ரய��ேவ��ைறேய,  ரய�� ெப��கேள இ�� 

ெப�வா�யான இ�திய ம�கைள இைண��� சாதனமாக� 

திக�கிற� எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�.

இ�திய வ��தைல� ேபாரா�ட கால க�ட�தி�, 

ஆய�ர�கண�கான ம�க��� மிக�� ப���தமான 

இட�களாக ரய�� நிைலய�க�� ரய�ல ெப��க�� 

வ�ள�கின. ம�க� த�க� தைலவைர� பார�� மகி��� 

அ�த� தைலவ�க� கா��ய  வா�ைம ம��� அகி�ைச� 

பாைதகைள�� வ��தைல ேவ�ைகைய�� ப��ப�றின�.

இ�திய வ��தைல�� வழிவ���� ெகா��த மகா�மா 

கா�திய�கள�� ெகா�ைக ேகா�பா�கைள� க��தி� 

ெகா��� இ�திய வ��தைலய�� 75ஆ� ஆ�� 

த�ண�ைத ��ன���� மா��மி� பாரத� ப�ரதம� 

தி�.நேர�திர ேமா� அவ�க�, 2022 ஆ� ஆ����� �திய 

இ�தியா எ��� ெதாைலேநா��� தி�ட�ைத 

அள����ளா�. ��ேன�ற� ம��� வள��சிய�� நா�ைட 

உ�ச நிைலைய அைடய� ெச�� �தியேதா� இ�தியாைவ� 

பைட�திட ேவ��� எ�பதி� ரய��ேவ��ைற ம��� 

நில�க���ைற அைம�சக�க� �ைன��ட�� அ��பண��� 

உண��ட�� ெசய�ப�� வ�கி�றன.

உலகி� ந��க� காண வ����� 

மா�றமாக இ��தி��க�

மகா�மா கா�திய�க� 

இ�திய ரய��ேவ �ல� இ�தியாெவ��� பயண� ெச�� வ��தைல உண�ைவ�� வா�ைமய�� சிற�ைப��  ம�கள�ைடேய பர�ப�ய மகா�மா கா�திய�க�, அ�ைட� பட�ைத

அல�க��கிறா�. இ�த ஓவ�ய�ைத தம� ��ைகயா� வைர�தவ� - P. ஷியா� ��த� ஆசா�, கிழ�� கடேலார ரய��ேவய�� ெபா� நி�வாக��ைறய�� பண����� ஊழிய� 

நேர�திர ேமா� 

பாரத� ப�ரதம� 



பா�கா����

உய�

����ைம 

வ�ைள�களா�

நிக�� 

ரய�� வ�� 

வ�ப��கள�� 

�ைற�

பா�கா��  அ�ச�  
உ�ச நிைல வகி��� இ�வைர இ�லாத மிக�சிற�த பா�கா��

சாதைன நிக�� - �

உக�த அளவ�லான ப�ேசாதைனேய ��� - நா�� மட��  

�ணமைடய ெச�� வ��� 

மகா�மா கா�திய�க� 

ேவகமாக நைடெப�ற ரய�� ���ப��த� பண�க� ேவகமாக நைடெப�ற ரய�� ���ப��த� பண�க� ேவகமாக நைடெப�ற ரய�� ���ப��த� பண�க� 

2013-14-� 2,926 கிம�  ஆக இ��த ரய�� ���ப��த�

2017-18-� 4,405 கிம�யாக 50% அதிக����ள�. 

பா�கா�பான LHB பயண�ெப��க��� ��ைமயாக மா�ற� பா�கா�பான LHB பயண�ெப��க��� ��ைமயாக மா�ற� பா�கா�பான LHB பயண�ெப��க��� ��ைமயாக மா�ற� 

பா�கா�� ெதாட�பான 1.1 இல�ச� பண�ய�ட�க� நியமன�

�ல� நிர�ப�ப�� வ�கிற�
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��
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பா�கா����

உய�

����ைம 

ரா���ய ரய�� ச�ர�ா ேகா� எ��� நிதி ரா���ய ரய�� ச�ர�ா ேகா� எ��� நிதி ரா���ய ரய�� ச�ர�ா ேகா� எ��� நிதி 

பா�கா�� ெசலவ�ன�க��காக �. 1 இல�ச� ேகா� ெதாைக 

உ�வா�க�ப�ட� ; இதி� �. 16,000 ேகா� ஏ�கனேவ ெசலவ�ட�ப���ள�. 

நைட ேம�பால�க�, இ�ெபா�� பா�கா�� த�பைவயாக க�த�ப�கி�ற�. நைட ேம�பால�க�, இ�ெபா�� பா�கா�� த�பைவயாக க�த�ப�கி�ற�. நைட ேம�பால�க�, இ�ெபா�� பா�கா�� த�பைவயாக க�த�ப�கி�ற�. 

நைடேம�பால�கள�� 221% அதிக��� - 2009-14-� ஆ�ெடா����  க�ட�ப�ட

நைடேம�பால�கள�� எ�ண��ைக 23 ஆக இ��த� ; 2014-18-� 

ஆ�ெடா���� 74 ஆக உ�ள�

இரா�வ��ட� இைண�த ைகக� இரா�வ��ட� இைண�த ைகக� இரா�வ��ட� இைண�த ைகக� 

��ைபய�� எ�ப���ேடா� ேரா� - பேர�, க�� ேரா� ம��� அ�ப�வாலிய��

3 நைடேம�பால�க�, இரா�வ�தி� உதவ��ட� க�ட�ப�ட�. 

அைன�� ரய�� நிைலய�கள��� ரய�� வ��கள��� சிசி�வ� அைன�� ரய�� நிைலய�கள��� ரய�� வ��கள��� சிசி�வ� 

ம��� வ�� ேயா சா��த க�காண��� அைம�� நிைலநா�ட�ப���ளன. ம��� வ�� ேயா சா��த க�காண��� அைம�� நிைலநா�ட�ப���ளன. 

அைன�� ரய�� நிைலய�கள��� ரய�� வ��கள��� சிசி�வ� 

ம��� வ�� ேயா சா��த க�காண��� அைம�� நிைலநா�ட�ப���ளன. 

இ� வைர இ��திராத அதிக அளவ�� சாைல ேம�பால�க� /இ� வைர இ��திராத அதிக அளவ�� சாைல ேம�பால�க� /இ� வைர இ��திராத அதிக அளவ�� சாைல ேம�பால�க� /

ஆ�ெடா���� சராச� க��மான�தி� 3 மட�� அதிக��� 

சாைல கீ��பால�க� / �ர�க�பாைதக� க�ட�ப���ளனசாைல கீ��பால�க� / �ர�க�பாைதக� க�ட�ப���ளனசாைல கீ��பால�க� / �ர�க�பாைதக� க�ட�ப���ளன

ஆ�ெடா���� ஆ�ெடா���� 

கட�த நா�� ஆ��கள��              ஆ� இ�லாத ெலவ� கிராசி��க� அக�ற�ப�டன. கட�த நா�� ஆ��கள��              ஆ� இ�லாத ெலவ� கிராசி��க� அக�ற�ப�டன. கட�த நா�� ஆ��கள��              ஆ� இ�லாத ெலவ� கிராசி��க� அக�ற�ப�டன. 

ஜூ� 2018-��� ��கிய மா��க�கள�� உ�ள அைன�� ஆ� இ�லாத 

ெலவ� கிராசி��க�� அக�ற�ப�� வ���. 
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�லதன

ெசலவ�� அதிக

அளவ�லான

ஏ�ற� 

2014-19 வ�ட�கள�� 

சராச� ஆ�� �லதன� 

ெசலவான� 2009-14 

வ�ட�தி� சராச�ைய�

கா���� இ� மட�கா��

* ப�ெஜ� மதி�ப�� 2018-19 உ�பட

ல�ச� ேகா�

ல�ச� ேகா�

திற�

வ��வா�க� 

வ��கால�தி�கான 

அ��பைட வசதிகைள

உ�வா��த� 

ரய��ேவ வழிதட�க� 

வ�ைரவாக நி�வ�ப���ளன. 

மகா�மா கா�திய�க� 

மன�த� தாேன த�  ெசா�த வ�திைய உ�வா�கி� ெகா�ள� ��யவ�. எனேவ உ�க� 

வ�திைய ந��கேள உ�வா���க� எ��  ேக��� ெகா�கிேற� 

ஆ��கள�� ஒ� நாைள�� கிம�

ஆ��கள�� ஒ� நாைள�� கிம�

ரய
��
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�திய வழி�தட�க� / இர�ைட�பாைத / 

3 வ�  ம��� 4 வ� வழி�தட ெசய� தி�ட�க�

நி��த� சராச�யாக (2009-14) ஆ��கள�� 

4.1 கிம�  இ��� 59% அதிக��க�ப�� (2014-18)

ஆ��கள�� ஒ� நாைள�� 6.53 கிம�  ஆக உ�ள�. 



�றநக�

க�டைம��கள��

��கிய��வ� 

ெப�க�� �றநக� அைம���காக 

` 17,000 ேகா� 2018-19 

ப�ெஜ��� ஒ��கீ� 

இதனா� 15 ல�ச� பயண�க� பய� ெப�வா�க�

நவன�  அைம��க�ட� ��ய �ள���ட�ப�ட 

பயண� ெப��க�, அதிநவன�  சி�ன�க� ம���

அதிநவன� மயமா�க�ப�ட ரய�� நிைலய�க�. 

��ைப �றநக� அைம��

ேம�பா���காக

` 54,777 ேகா�, 2018-19

ப�ெஜ��� ஒ��கீ� 

�திய தா�வார�க�, ��த� வழி�தட�க� /

ந����� ம��� ேம�ப��த�ப�ட சி�ன�க�

பயண�கள�� பயண அ�பவ�ைத இன�தா���

�ள���ட�ப�ட பயண� ெப��க� ம��� ந�றாக 

���ெபாலி��ட�ப�ட ரய�� நிைலய�க� 

இ�தியா
இைண�க�ப��

ஆ�� ஈ�� ெகா�ைக

வடகிழ�கி� உ�ள அைன�� ரய�� க�டைம��க�, 

அகல�பாைத�� மா�ற�ப���ளன. 

ஜி�பா�-இ�பாலி� �திய ைல�ெசய�  தி�ட�தி�, 

உலகிேலேய மிக உயரமான பால�கள�� ஒ�� 

க�ட�ப�� வ�கிற�. 

ேமகாலயா உட� ரய�� இைண�� ேமகாலயா

(��ன�-ெம��ப�த�), தி��ரா (�ம�கா�-அக�தலா)

ம��� மிேசார� (கதக�-ைபராப�) உட� ரய�� 

இைண�� நி�வ�ப���ள�

1,397 கிம�  �ர��ள �திய வழிதட� தி�ட பண�க�, 

` 51,428 ேகா� ெசலவ�� ேம�ெகா�ள�ப��

வ�கி�றன. 
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இ�தியாவ��

�த�

�த� 

��ல� 

ரய�� வ��

��ைப அகமதாபா� அதிேவக ரய�� வ��

ஷி�க�ச� ெதாழி���ப� ெகா�ட இதி� 50 ஆ��கள�� இற��கள�� பதிவான� ��யமாக

உ�ள� ; அ� ம��� அ�ல ரய�லி� தாமத ேநர� ஒ� நிமிட�தி��� �ைறவானதா��. 

பயண ேநர�  8 மண� ேநர�திலி���  2 மண� ேநரமாக �ைற��. 

ஜ�பா� அரசா�க�தி� �ைறவான ஆ�க ெசல� நிதியான� �ைற�தப�ச வ��

வ�கித�தா� ச�தி�ேக�றதா��கிற�. 

மிக�ெப�ய அளவ�லான ேநர�  ம��� மைற�க ேவைல வா���க�

'ேம� இ� இ�தியா'' இ�தியாைவ அதிேவக ெதாழி���ப�தி� தைலைம நிைல�� உய���கிற�.

மகா�மா கா�திய�க� 

வா��ைக எ�ப� ெப�� நா�ட�க� ெகா�ட� ; பா�ப�� ��ைமைய அைடவேத

அத� ேநா�க� அ�த ��ைமதா� த�ைன�ப�றி தாேன ந�கறித� 
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ேம� இ� இ�தியா
ப�கா�� மாேத�ராவ�� உ�ள எல���� 

ேலாேகாேமா��� ெதாழி�சாைல

 ஹா��யாவ�� உ�ள �ச� எல���� ம��ப��

�ன�� (DEMU) ேர� தயா����  ெதாழி�சாைல 

வரவ����� தி�ட�க�

லா���, மரா�வாடாவ�� �றநக� ம���

ெம�ேரா பயண� ெப�� தயா���மிட�க� 

அ�ஸாமி� உ�ள  நி� ெபா�கா�காவன��

LHB பயண�ெப��கைள ��தா�க� ெச�வத�கான

ெதாழி�சாைல�� அ�மதி வழ�க�ப���ள�. 

அ�ஸாமி� உ�ள ����-� DEMU / ெமய��ைல�

EMU ெஷ���� அ�மதி வழ�க�ப���ள�. 

ஜா�சி, ��ேட�கா��  ம���  ஹ�யானாவ�� 

ேசான�ப� ஆகிய இட�கள��  பயண�ெப��கைள� 

�திதாக �னரைம��� ெச��� வசதிக� அைம�க 

தி�டமிட�ப�ட� 

இத� ப��ன�, மன�தன��

உ�ைமயான ெசா��ைடைம

எ�ெவ�றா� அவ� த��ைடய

சக மன�த�க���� ெச��� ந�ைமக�

மகா�மா கா�திய�க� 
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மி�மயமா�க�ப�ட ரய��ேவ��ைற மி�மயமா�க�ப�ட ரய��ேவ��ைற மி�மயமா�க�ப�ட ரய��ேவ��ைற 
ஒ�ைற ஆ��� மிக அதிக அளவ�லான மி�மயமா�க� 

ெசய�ப���த�

மிக அதிக அளவ��

அதிக����ள�

ேவக�
உலகி� �த��ைறயாக ேலாேகாேமா��� - 

�சலிலி��� எல���� �ரா�ஷ ��� மா�ற�.

�திய உ�நா�� எல��ரான�� ேலாேகாேமா���

எ�சி�க� 5,000 ெஹ�ப� (�திைர  ச�தி) வழ��கிற�,

இ� பைழய வழி�ைறைய  வ�ட 92% அதிகமா��. 

�திய தைல�ைற 12,000 ெஹ�ப� ேலாேகாேமா���க�, 

அதிக��க�ப�ட ஆ�ற� ெசய�திற� ெகா�டதாக 

உ�ப�தி ெச�ய�ப�கி�றன. ேம��, சர��

ரய�� வ��கள�� ேவக� அதிக��க�ப���ள�. 

ேசமி��க�
ஆ�ற� ெசய� திற� எ�ெபா�� க�டண�கைள� 

�ைற�க உ��ைண ��கிற�. 

��ைமயான மி�மயமா�க� பண�களா�

ஆ���� �மா� ` 13,500 ேகா� மி�சமா��

எ�� எதி�பா��க�ப�கிற�. 

நிைல�த�ைம 

இ� இ�தியாவ�� ஆ�ற� பா�கா���� ப�கள��பேதா�  

ம��� அ�லாம� வ��தக ப�றா��ைறைய ேம�ப���கிற�. 

க�யமிலவா� ெவள��பா�கைள �ைற�பேதா�

நிைல�த�ைம மி�க �����ழைல வள��ெத��கிற�. 
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சி�ன�

�திய 

இரய��ேவ�கள��

இ� ��ைதய ஆ�ைட� கா����  31%

அதிகமான� எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�. 

                  - �           நிைலய�கள�� நவன�  ெதாழி���ப�

ெகா�ட மி�ன� ப�ைன���ட�ப�ட

அைம��க� நிைலநா�ட�ப���ளன. 

இ� ��ைதய ஆ�ைட� கா����          

அதிகமான� எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�. 

இ�திய ரய��ேவய�� நவன�  சி�ன�

அைம��க� அறி�க�ப��த�பட உ�ள�. 

           ஆ� ஆ��� சி�னலி� அைம��கைள

ேம�ப���வத��           ேகா� �த��

ெச�ய�ப���ள�

இ�தியாவ�� ெபா�ளாதார�ைத

�� எ���� ெச���:

சர�� வ��தக� 

      ஆ� ஆ���கான இல�கான�         �த�      வைர

சர�� ேபா��வர�தி�கான ச�ைதய�� உ�ள ப�ைக

அதிக��க ேவ��� எ�பதா�� 

உ�க�டைம�� ம��� சர�� வ��தக ெசய�பா�கள�� தன�யா� ப�ேக�� 

ஊ��வ��கபப�கிற� 

தன�யா� சர�� �ைனய ெகா�ைக (PFT) - ஏ�கனேவ 58 PFTs க� அறிவ��க�ப���ளன. 

ேவக�க�  ம�� தன�யா� �த��ைட ஊ��வ���� �திய ெகா�ைக வ��க�ப���ள�. 

          -�         ெம��� ட� ஆக இ��த சர�� ஏ��த�                  - � 

மிக�� அதிக அளவ�லனாதாக       ெம��� ட�னாக சர�� ஏ��த�

காண�ப���ள�. இ�              அதிக��� எ�ப� �றி�ப�ட�த�க� 
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          ஆ� ஆ��� சர�� வ��தக வ�வா�        ல�ச� ேகா�

�பாயாக அதிக���� என எதி�பா��க�ப�கிற�. இ� ேம��றி�ப��ட 

��ைதய ஆ�ைட வ�ட      அதிகமா��. 



இ�தியாவ�� ெபா�ளாதார�ைத ��ேன���: 

ஏ�கனேவ உ�ள க�டைம�ப�� சர��

ேபா��வர�� ேநர�,  ெசல� ம��� 

பாைதகள�� உ�ள ெந�ச�க� �ைற�க�ப��

ெதாழி�சாைலக� ம��� ப�ைணகைள

�ைற�க�க�ட� இைண�பத� �ல� ெபா�ளாதார

வள��சி ம��� ேவைலவா���க� உ�வாகி�றன. 

ெபா�ளாதார வள��சிய�� ைமய�க� உ�வா��. 

                 ஆ� ஆ��கள�� ேம�� ம��� கிழ��

ப�ர�ேயக சர�� வழி�தட�க�,         கிம�    க�ட�

க�டமாக அைம�க�ப��

ப�ர�திேயக சர�� வழி�தட�க�

மா��             வைர                     ேகா� மதி�� ஒ�ப�த�க�

வழ�க�ப����தன . ஆனா�,  கட�த 4 ஆ��கள��

                     ேகா� மதி���ள ஒ�ப�த�க�

வழ�க�ப���ளன எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�

(         �� ேம� அதிக���)
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மகா�மா கா�திய�க� 

��ைம ெத�வக� �தி�� அ��ததா��“

“

ரய�� நிைலய ேம�பா�ரய�� நிைலய ேம�பா�

ம��� உ�வா�க� ம��� உ�வா�க� 

ரய�� நிைலய ேம�பா�

ம��� உ�வா�க� 

வளமான எதிகால�தி��கான ெதாட�க� 

உலக�தர�திலான  வசதிக�ட� ��யதாகஉலக�தர�திலான  வசதிக�ட� ��யதாக

ரய�� நிைலய�க� வள��ெத��க�பட உ�ளன.ரய�� நிைலய�க� வள��ெத��க�பட உ�ளன.

உலக�தர�திலான  வசதிக�ட� ��யதாக

ரய�� நிைலய�க� வள��ெத��க�பட உ�ளன.

பயண�க��� சிற�த வசதிக�ட� ��ய 

இரய�� நிைலய�கைள ம�வைக�ப��த�பட உ�ளன. 

வ�வா�, பயண�கள�� எ�ண��ைக ம��� ��ப�க�, 

வ��க ��கிய��வ� ஆகியவ�ைற ேநா�கமாக� ெகா�ட 

�றி�ேகா� ப��ப�ற�ப�� 

2019 ஆ��� மா�� மாத�தி� 68 ரய�� நிைலய�க�

ேம�ப��த�பட உ�ளன. 

உ��� கைலகைள� ெகா�� 60 ரய�� நிைலய�கைள�

ெபாலி���� பண�க� ஏ�கனேவ ெதாட�கி வ��டன. 

�ச�ப� 2018 � ம�திய� ப�ரேதச�தி� ஹப��க�� நிைலய�, 

ம��� �ஜரா� மாநில�தி� கா�திநக� நிைலய� 

ஆகியைவ ம�வ�வைம�� ெச�ய�ப��. 

அைன��  ரய�� நிைலய�கள��� 100% LED வ�ள��க�

ெபா��த�ப��. 
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நிைனவ�� நி���நிைனவ�� நி���

ஒ� பயண�ஒ� பயண�

நிைனவ�� நி���

ஒ� பயண�

பயண�கள�� பயண�ெப��கைள

�தி��ப���� பண�க� 

மா�� 2019 � ெமய�� / பயண�க� ரய��க�

உ�ள��ட 5,000  பயண� ெப��கள��  உ��ற�க� 

ேம�ப��த�ப��

நவன�  ரய��க� ம��� பயண�ெப��க� 

இ�த ஆ��� �த��தலாக உ�நா���

தயா��க�ப�ட  �ைர� - ெச� நி�வ�பட உ�ள�

ட�� ெட�க� உத� ேர� ேசைவ�காக தயாராக 

உ�ள�

ேதஜ�, அ��ேயாதயா ம��� ஹ�சப� 

ேபா�ற ரய��க�  அறி�க�ப��த�ப���ளன 

அதிநவன�  வசதிக�ட� ��யதாக த��  தயா�

ம��� அ��தி பயண�ெப��க� உ�ளன. 

ேத��ெத��க�ப�ட மா��க�கள�� க�ணா�

ேம��ைர ெகா�ட 'வ��டாேடா�'  இரய�� ெப��க� 

�ல� ���லா பயண�க� அழகான க���கின�ய 

இய�ைக� கா�சிகைள� க�� கள��க  ����. 
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பரவசமா���பரவசமா���

பயண�ய� ேசைவக� பயண�ய� ேசைவக� 

பரவசமா���

பயண�ய� ேசைவக� 

�திய ரய��க� 

கட�த   ஆ��கள��      �திய ரய�� ேசைவக�

அறி�க�ப��த�ப���ளன.

கட�த   ஆ��கள�� ப��ைக கால ேதைவைய

எதி�ெகாளள       இல�ச� ேசைவக� இய�க�ப�டன.

��றா� நப� �ல� ரகசிய க�காண���

ரய��ேவ வச� உ�ள இய�திர�க�, தளவாட�க�,

ெசா��கைள பய�ப���வத� �ல�       �திய

ரய��க��     ந�����க�� இய�க�ப�டன.

      ரகசிய ஷா�ப�க� �லமாக பயண�க� வசதிக�,

உணவக�, ��ைம�பண�க� ம��� ேநர�தவறாைம

ஆகியைவ க�காண��க�ப�கிற�.

ேநர�தவறாைம 

ரய�� வ��கள�� கால தாமத� �றி��

பயண�க��� ���தகவ� �ல� ெத�வ��த�     

       ரய�� வ��கள�� ெதாட�க�ப���ள� 

க�டைம�� ம��� பா�கா�� வசதிக��� ����ைம

அள��� வ�வத� அ��பைடய�� உ�வான�தா�

ேநர�தவறாைம எ��� ெசா� எ�றா� மிைகயாகா�. 

ஆனா�, ந��டகால அ��பைடய�� இ� வ�ைரவான ம���

பா�கா�பான ரய�� இய�க�க��� வழிவ����. 

ரய�� வ��கள�� கால அ�டவைண உ�வா�க�தா� ஓ�ட

ேநர� �ைறகிற� ம��� தி�டமி�ட பராம��� ெதா�திக�

அ�மதி�கிற�.

பயண�க��காகபயண�க��காக

உலக�தர வசதிக�உலக�தர வசதிக�

பயண�க��காக

உலக�தர வசதிக�

லி�� 

நக�� மி�ப��க��க�

லி�� ம��� நக�� மி� ப��க��க� 

பயண�க� �லபமாக ெச�ல வழிவ��கி�றன. 
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உணவக� 
2017-18 ஆ� ஆ��� 16 அ��பைட சைமயலைறக�, 

ஏ�கனேவ ேம�ப��த�ப���ளன 

தர� ம��� �காதார� ேம�ப���வத�காக அ��பைட

சைமயலைறகள�� உண� உ�ப�திைய க�காண��க

ெசய�ைக க�காண��� பய�ப��தப�கிற�

E-ேக�ட�� 314 நிைலய�கள�� ெதாட�கி��ள�

ேம�� இ��� 100 இட�கள�� ெதாட�க�

தி�டமிட�ப���ள�. இதி� ஒ� நாைள��

7,000 ��� ேம�ப�ட உண�க� ப�மாற�ப��

அைன�� உண� ெபா��கள��� MRP க�டாயமாக 

அ�சி����க ேவ��� இ� 300 ��� ேம�ப�ட  

ரய�� வ��கள�� ெதாட�க�ப���ள�. 

��� ேக�ப� எ�லா ரய�� நிைலய�கள��� 

தைட ெச�ய�ப���ள�

32 ரா�தான�, சதா�தி, �ர�ேடா ம��� கதிமா�  

ரய��கள�� வ���பமான ேக�ட�� ேசைவ 

அறி�க�ப��த�ப���ள�

600 ரய��  நிைலய�கள�� 1,689 ந�� வழ��� 

இய�திர�க� நி�வ�ப���ள�
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�ஜி�ட� இ�தியா,

�ஜி�ட� ரய�� 
     ��� ேம�ப�ட இரய�� நிைலய�கள��

அதிேவக Wi-Fi ேசைவ

எ�லா இரய�� நிைலய�க�� Wi-Fi வசதி அைம�க�பட

உ�ள�. 

இத� �ல� அ�கி��ள இட�கள�� இைளஞ�க�, ெப�க�,

வ�வசாய�க� ம��� கிராமவாசிக� பயனைடவா�க�

மி�ன� பயண�ச�ீ�கள�� திறனான�           ஆ� ஆ���

ஒ� நிமிட�தி��               ��ெக�கள��  இ���             ஆ�

ஆ��� ஒ� நிமிட�தி��                 ��ெக��களாக

அதிக����ள�

பயண�ச�ீ� அ�வலக�கள�� பயண�ச�ீ� வா�க,

கிெர�� ம��� ெடப�� அ�ைடக� ம�தான 

ேசைவ க�டண� ந��க�ப���ள�

பயண�கள�� �ைறக� உடன�யான ச�க 

வைலதள�க� �லமாக கவன��க�ப�கி�றன. 

�மா�             அைமவ�ட�கள��             

இய�திர�க� நி�வ�ப���ளன. 

பணமி�லாத ப�வ��தைன�கான பாய��� ஆ�

ேச�� இய�திர�க� (POS)

ப�� இ�ைல எ�றா� உண� இலவச� எ���

ெகா�ைக: POS இய�திர�க� க�டாய ப�� ெச�வைத 

நைட�ைற�ப��தி உ�ள�. 



��ைம ேசைவ

இல��க���� அதிகமான எ�ண��ைகய��

பேயா-கழி�பைறக� நி�வ�ப���ளன. 

நி�வ�ப�ட பேயா-கழி�பைறக� :

�ச�ப� 2018 ஆ� ஆ����� ��கிய ரய�� நிைலய�கள��

மலி� �காதார� ���ர� இய�திர�க� வழ�க�ப��

ஒ��கிைண�த ��த� ெச��� இய�திர�க�

ஏ�கனேவ 488  நிைலய�கள�� வழ�க�ப���ளன

அைன�� �றநக� ம��� ப�ரதான இரய�� 

நிைலய�க�� மா�� 2019 ஆ� ஆ����� 

இய�திரமயமான ��ைமயா�க� �ைற�� மா��. 

இய�திர�தி� �ல� சலைவ ெச�வதா� லின� வைகயான

�ண�கைள சலைவ� ெச�வ� ேம�ப��த�ப���ள�: 

2014-18 ஆ� ஆ��� 33 இய�திர சலைவயக�க� அைம�க�ப�டன. 

2009-14 ஆ� ஆ��� 26 சலைவயக�கேள இ��தன. 

�ச�ப� 2019 ஆ� ஆ����� 100% இய�திர �தியான

சலைவயக�க� அைம�க�ப�� �ைவ���  �ண�கள��

தர� ந�றாக இ����. 

2014-18 ஆ� ஆ��� 1,17,164 கழிவைறக��  ம��� 

2004-14 ஆ� ஆ��� 9,587கழிவைறக� நி�வ�ப���ளன

மா�� 2019 ஆ� ஆ����� அைன�� ரய��கள���

பேயா-கழி�பைறக� அைம�க�ப��.  வ�மான�கைள� ேபா�ற

ேவ�க� பேயா- கழி�பைறக�   அைம�ப� �றி�� ப�ேசாதி�க�ப�கிற�. 

இ����பாைதய�� 

��ைமயா�க� 

ரய��ட� இைன�� தானாக ��த� ெச���

இய�திர�க� ெட�லிய�� ெதாட�க�ப���ளன

ேம�� இ�தியா ��வ�� ெதாட�க 

தி�டமிட�ப���ள�

த�ன��ைசயான ��றா�

தர�� க�காண���
த�ன��ைசயான ��றா� தர�� க�காண��� 

எ�லா ரய��க� ம��� ரய�� நிைலய�கள��

ெதாட�க�ப���ளன

��ைமயா�க�

ஒ�ப�த�க��� 

�திய அைம��

பயண�க� ெகா���� மதி�ப��ைட அ��பைடயாக�

ெகா�� ஒ�ப�த�கார�க��கான  

ேபெம�� வழ�க�ப�கிற�
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ச�ீதி��ததிலி��� மா�ற�: 

ெவள��பைட�த�ைம ம��� ெபா���ைடைம

ேசைவக��கான ஒ�ப�த�கள��

ெபா� நிப�தைனக� அறி�க�

ெச�ய�ப���ள�

ேபா���திற� ம��� ெசல�கைள

மி�ச�ப��த ேசைவ ஒ�ப�த�கார�க��கான 

எள�தான பதி� ெசய��ைற

ெகா��த� நைட�ைறகள��  மா�ற�

மி�ன� சா��த �வ�� ஏல� ெகா�ைக

ெவள�ய�ட�ப���ள�

இதனா� ஆ���� ` 20,000 ேகா� வைர

மி�சமாக ஏ�வா��. 

ஒ�ைற வைல�தள� �ல�

100% மி�-ெகா��த� நைடெப�கிற�

ஏற��ைறய 17 ல�ச ஒ�ப�த பதி�க�

மி�-ெகா��த� வழியாக வ���ளன

IREPS வாய�� வழியாக பதி� ெச�ய�ப���ள ெமா�த

வ��பைனயாள�கள�� எ�ண��ைக 4 மட��

அதிக����ளன இ� 2014 ஆ� ஆ��� 19,867 இ�

இ��� 2018 ஆ�  ஆ��� 81,127 ஆக அதிக����ள�

ெபா�வாக பய�ப�� ெபா��க� / ேசைவகள��

ெகா��த� GeM �ல� க�டாயமா�க�ப���ள� 

(அரசா�க மி�-ச�ைத இட�)

வ��பைனயாள�கைள அதிக��ப� ம��� 

ஆ�க ெசலைவ�  �ைற�பத� �ல� 

ேபா��ய��வ� ஊ��வ��க�ப�கிற�

ரய��ேவ��ைற, ஒ�ப�த�கார�க��� First in First Out'

அைம�� �ல� ப��வாடா ெச�ய உ�ள�. 

அைன�� ச�ைளய�க���� ஒ�ப�த�கார�க����

ெல�ட� ஆஃ� கிெர�� எ�ப� வழ�க�ப�வதா� 

அவ�க�, பண� �லதன� உ�வா�கி� ெகா�ள 

உதவ� ��கிற�. 

ரய��ேவ��ைறய�� அைன�� அைம��கள���

ரச�ீ  �றி��க�, ச�ைளய� ப��க�, ரச�ீ 

 சலா�க� �ஜி�ட�மயமா�க�ப���ளன. 

இதி� ேதாராயமாக ` 50,000 ேகா� மதி�� 

வைரய�லான  ரச�ீ �றி��க� ம��� ரச�ீ 

சலா�க� அட���

ெசய�பா� காலவைரயைற - 30 மாத�கள��

இ��� 6 மாத�களாக �ைற�க�ப���ள�.

மகா�மா கா�திய�க� 

'ஒ�ெவா� ச�ீதி��த�� எ��சிைய�

�றி�கிற�. ஒேர ஒ� �ைற உ�ைமய�ேலேய 

வ�ழி���ெகா��� ேபா�, வா��ைகய�� 

ஒ� ப�தி ச�ீதி��த� என நா� தி��தியைடயா�

�ச�� �ைச�� அ�� �டா�ட��� 

ஆ�கன�ேசஷ� (RDSO) - � எள�தான 

அ�கீகார நைட�ைறக� 

ேத��ெத��க�ப�ட நி�வன�க� �ல�

அ�கீக��க�ப�ட வ��பைனயாள�கள�� தகவ�க� 

இைணயதள�தி� ெகா��க�ப��ளளன (RDSO, 

உ�ப�தி �ன���க� ஆகியைவ.)
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இல�ச�தி��� ேம�ப�ட உ��ப�ன�க� ெகா�ட ரய��ேவ ���ப� 

கள அதிகா�க��� அதிகார� /

அதிகார� பரவ� 
அதிகப�ச வர�� வைர, பண�கைள அ�கீக����

�� அதிகார�க� ெபா� ேமலாள���

வழ�க�ப���ளன

வ�ைரவான நைட�ைற /��� எ��க ஏ�வாக

ேசைவ ஒ�ப�த�க� ேம�ெகா���

அதிகார�க�, ேகா�ட ரய��ேவ

ேமலாள�க��� வழ�க�ப���ளன. 

PU �க��� ெவ�டா� ப�றி த�� மான���� அதிகார�;

இதனா� அவ�க�, த�க� ெசா�த ஆதார�கைள

உ�வா�கி நி�வகி�க இய��. 

மன�த�த�ைமய�� ந��க� ந�ப��ைக இழ��

வ�ட� �டா�. மன�த� எ�ப� ஒ� ெப��கட�.

ெப��கடலி� சில �ள�க� அ��காக

இ��பதா� ெப��கடேல அ��� ஆகி வ�டா�

மகா�மா கா�திய�க� 

ேம�ப��த�ப�ட ஊழிய�க� நல� 

ேலாேகா ைபல��க�, கா��க�, பயண�ச�ீ�

ப�ேசாதக�க� ஆகிய ஊழிய�கள�� ர�ன�� அைறக�

ேம�ப��த�ப�� வ�கி�றன. 

ஊழிய�கள�� ��ய����க� ம���

பண�ய�ட�க� ேம�ப��த�ப�� வ�கி�றன. 

ரய��ேவ பா�கா�� பைடய�� பைட வர� �கள��

��ய����க�, அவ�க� �ைறய��றி வசி�க

ஏ�வாக ��வ�தமாக ஆ�க�ப���ளன. 

அைன�� ஊழிய�க���� ஒ�ெவா� ஆ���

த��� ம���வ ப�ேசாதைன ேம�ெகா�ள�ப�� 

வ�கிற�. (ரய��ேவ பா�கா�� பைட

ஊழிய�க��� ஆ���� இர�� �ைற

ம���வ ப�ேசாதைன ேம�ெகா�ள�ப�கிற�.) 

வ�ைளயா��கள�� இ�தியா���

ேச�� ெப�ைம 

இ�தியா சா�பாக ெவ�றி ெப�ற அைன��

ச�வேதச பத�க�கள�� ரய��ேவய��

வ�ைளயா�� வர� �க�, 33% ப�கள��ைப 

அள����ளன� எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�. 

2016 ஆ� ஆ�� ஒலி�ப�� ேபா��ய��

சா�ி மாலி�, ெவ�கல� பத�க�ைத ெவ�றா�. 

2018 ஆ� நைடெப�ற காம�ெவ�� வ�ைளயா���

ேபா��கள�� ம���த� ம��� ப� ���தலி�

இ�தியா ெவ�ற 10 த�க�பத�க�கைள ரய��ேவ

வ�ைளயா�� வர� �க� ெப��� த���ளா�க�. 
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ப�ைட த�� �ய ைவர�களாக

உ�வா�க�ப�� 

ெதாழி� திறைமயாள�க� 

வேதாதராவ�� இ�தியாவ�� �த�

ேதசிய ரய�� ம��� ேபா��வர��

ப�கைல�கழக� 

ேத��சி ெப�ற ெதாழி� திறைம ெகா�ட மன�த

வள�தி�கான ஆதார�ைத உ�வா��கிற� 

�ேம� இ� இ�தியா �ைவ ேம�ப��தி

ஆ�க�த�ைமைய வ����ப���கிற�. 

நவன� மயமா�க� பாைதய�� இ�திய

ரய��ேவ��ைறைய ஈ�ப��தி வ�கிற� 

ஆக�� 2018-� 2 ப�ட�ப���க� ெதாட�க�பட

 உ�ளன. அைவ : BBA (ேபா��வர�� ேமலா�ைம)

B. Sc (ேபா��வர�� ெதாழி���ப�)  

2019 ஆ� ஆ��� ��நிைல ப�ட�ப���க�

ெதாட�க�ப�� 

சம�ப�திய pedagogy & technology

அ�ள��ேகஷ�க�, பண� ெசய�பா�ைட��

ஆ�க திறைன�� ேம�ப���கி�றன. 

அைன�� ஊழிய�க���� 5 நா�க��� பண�

ப�றிய பய��சி / வ��பைற பய��சி 

ச�� ெசய�தி�ட� 

ெதாழி� பழ�ந�க��� பய��சி 

ரய��ேவ��ைற, ஒ�ெவா� ஆ���

ெதாழி� திற� சா��த பய��சிகைள ெமா�த

ஊழிய�கள�� 5% ேப�க��� வழ�கி வ�கிற�. 

பய��சி ெப�பவ�கள�� எ�ண��ைக, 

20,000 லி��� 31,000 ஆக அதிக����ள�. 



நில�க� :

ேதச�தி� வள��சி�கான எ�ெபா��

அக���கான �ைளய��த� 

இ� மட�காக அதிக����ள� 

2013-14-� 6.9 இல�ச� ம��டராக

இ��த�, 2017-18 - � 

13.7 இல�ச� ம��டராக

உய����ள�. 

கட�த 4 ஆ��கள��

ேகா� இ�தியாவ��

உ�ப�திய�� 105 MT அதிக��� 

2013-14 �� ��பாக, 

இதைன எ�த 7 ஆ��க� ஆய��� 

ேகா� இ�தியாவ�� நில�க�

அக�� 23%

ஆக அதிக����ள�. 

நில�க�ய�� தர�ைத ச� பா��க ��றா�

நப� மாதி� நைட�ைற 

தன��சிற�� நில�க�ய�� தர� 

மி�சார உ�ப�தி ஆைலக��� 100% உைட�கப�ட நில�க� 

ேகா� இ�தியா ம��� Singareni Collieries Company-�

அைன�� �ர�க�கள��� �-கிேரேடஷ� (Re-gradation) 

மி�சார�தி�கான ஆ�க ெசலவ�� �ைற� 

கட�த  4 ஆ��கள�� ஒ� �ன�� மி�சார�தி�காக

ேதைவ�ப�� நில�க�ய�� அள� ,

(�றி�ப��ட நில�க� �க��) 8% ஆக �ைற���ள�. 

மகா�மா கா�திய�க� 

ஒ�ெவா� மன�தன�� ேதைவைய நிைற�  ெச�ய

ேபா�மானைத �மி த�கிற� ; ஆனா� ஒ�ெவா�

மன�தன�� ேபராைச�காக அ�ல

“ “
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�திய இ�தியாவ��

நில�க� ச�ீதி��த�க� 

வ��தக �திய�லான நில�க� �ர�க �ைற

1973-�� ப�ற�, நில�க� �ர�க �ைறய��

மி��த இல�சிய���வமான ச�ீதி��த� 

நில�க� இற��மதிைய ந�ப� இ��க ேவ��ய

��நிைலைய �ைற�ப�ட� உ�தியான நில�க�

வழ�க� �லமாக ஆ�ற� பா�கா�� ஏ�ப��. 

அதிக அளவ�லான �த��க� �லமாக, ேநர�

ம��� மைற�க ேவைலவா��� 

மி�ன� ஏல �ைறய�� நில�க� பாள�க� 

ஒ��கீ� ெச�வதி� ெவள��பைட�த�ைம 

89 நில�க� �ர�க�க�, ெவ�றிகரமாக ஏல� வ�ட�ப��

ஒ��கீ� ெச�ய�ப���ள� 

நில�க� வள� ெகா���ள மாநில�க��� 100% வ�வா� எ�னா� ���� எ�� ந�� க� உ�தியாக ந�ப�னா�, ெதாட�க�தி� தய�க�0 இ��தா��0

அ�த� பண�ைய ெச�� ����� ஆ�றைல நி�சயமாக ஏ�ப��தி� ெகா�ேவ�”

மகா�மா கா�திய�க� 
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ெவள��பைட�த�ைம

ம��� ெபா���ைடைம

நில�க� லி�ேக�-�கான வ�ேவகமான

நடவ��ைக 

ஒ�� ெமா�த 55.66 MT நில�க� ெகா��

ெச�வதி� வ�ேவகமான �ைற ப��ப�ற�ப��

ஆ����  உ�டாக���ய மி�ச� - ` 3,359 ேகா� 

ச�தி
(இ�தியாவ�� நில�க�ய��

ெவள��பைட�த�ைம�கான தி�ட�)

ஏல� ம��� நில�க� லி�ேக�க��கான

ப�மா�ற ெகா�ைக

இதனா� க���ப� ஆக���ய மி�ச�தி

ம��� நில�க� ஒ��கீ��� ெவள��பைட�த�ைம 

ச�தி -ய�� கீ�, 16 எ�ெபா�� உட�ப��ைகக�

ைகெய��� ஆகி��ளன. 

ரய��

நில�க� உட�பா� 

நில�க� ேபா��வர�ைத அதிக��க ஏ�வாக,

�றி�த கால�தி� நிைறேவ���ப� நில�க�

அக���கான 14 ��கிய ெசய� தி�ட�க��� 

கால�ெக� நி�ணய��க�ப���ள�. 

ந��டகால எதி�பா��� - ேடா� - ஷி���� ரய��

ைலன�� (44 கிம�) ப�தியான ேடா� - பா�மா� 

ரய�� ப���, மா�� 9, 2018 அ�� ெதாட�க�ப�ட�.  

ஒ�சாவ�� ஜா���டா - பார�ப�ள� ரய�� ைல�

(53 கிம�) நிைறவைட���ள�. 

ெமா�த நில�க� ஏ��த� அதிக����ள�

ெமா�த� ேகா� இ�தியா 

(ேர��க�/நா� ஒ����)

ந
ில

�
க
�

 



ப�ற� ேசைவய�� உ�கைள இழ�தாேல

ந��க� உ�கைள க�ெட��க ����

மகா�மா கா�திய�க� 


