
 

 

05.09.2020 
 

பத்திரிக்கை செய்தி 
 

ஊரடங்கு தளர்கவ சதொடர்ந்து 07.09.2020 அன்று ைொகல 7 மணி முதல் 
இயக்ைப்படும் சென்கை சமட்ரரொ இரயிலில் பயணிக்ை பயணிைளுக்கு பயண 

அட்கடகய பயன்படுத்துவதற்ைொை வழிமுகறைள். 
 

க ொரபொொ பயல  ட்டுப்டுத்தும் டயடிக்ல னொ  கென்ல கநட்ரபொ 
இபனில் ிறுயம் இபனில் ிலனங் ள் நற்றும் இபனில் கட்டி ில் 
சு ொதொபநொ  ொற்ல பொநரித்தல், அடிக் டி  ிருநி ொெிி மூம் சுத்தம் 
கெய்து கதொற்று பயல தடுத்தல், இபனில் ிலன யொ ங் ல 
தூய்லநப்டுத்துதல் என ல்ரயறு துரித டயடிக்ல  லமம்  பயண ெீட்டு 
நற்றும் யொ  ிறுத்தம் ஆ ிய இடங் ில் கதொடர்ில்ொ நற்றும் ணநில்ொ 
நின்னு ரியர்த்தல லமம் ஊக்குயித்துள்து. 
 

பயணச்ெடீ்டு வெதிைள் 
 

  பயண தின் அட்லட ல ொது ொப்ொ முலனில் புதுப்ிக் வும், புதிதொ  
கவும் யமக் ம் ரொல் டிக்க ட்  வுண்டர் ள் கெனல்டும். 

  நின்னு அலயரிலெனில் கதொடொநல் பயண அட்லடலன னன்டுத்தும் 
QR Code யெதி ளும் அலத்து கநட்ரபொ இபனில் ிலனங் ிலும் 
உள். 

  கூட்ட கரிெல தயிர்க்  உதவும் யல னில் பயணச்ெீட்டு யமங்கும் 
 ருயி அருர  பயண அட்லட ல புதுப்ிக் ,  ொம் ீட்டிக்  ஆில்ொ 
பயண அட்லட ெொன்ிக்கும்  ருயி ள் (Travel Card Reader) 32 இபனில் 
ிலனங் ிலும் அலநக் ப்ட்டுள். 

  இலணனயமினொ வும், கநட்ரபொ இபனில் ிலனங் ில் 
அலநக் ப்ட்டுள் தொினங் ி  ருயி ள் யமினொ வும் ணப் 
ரியர்த்தலனற் தின் அட்லட புதுப்ிக்கும் யெதி ள் 
ிலநப்டுத்தப்ட்டுள். 

  ஒரு யமிப் பயண டிக்க ட்டு ள் யமங்குயது  ட்டுப்டுத்தப்ட்டுள். 
தயிர்க் முடினொத ிலனில் ரதலயனின் அடிப்லடனில் சுத்தி ரிக் ப்ட்டு 
இவ்யில்ல ள் யமங் ப்டும் 

  அலத்து யொ  ிறுத்தங் ிலும் நின்னு ணப்ரியர்த்தல ள் 
ஊக்குயிக் ப்டு ின்.  ொொயதினொ ிலுலயத்கதொல  உள் யொ  
ிறுத்த அட்லட ல 2020 அக்ரடொர் 7 ஆம் ரததிக்குள் யொ  
ிறுத்துநிடங் ில் னணி ள் புதுப்ித்துக்க ொள் ரயண்டும். 

 



 

 

பயண அட்கட  ெொன்றளிக்கும் ைருவி (Travel Card Reader) 

 

கென்ல கநட்ரபொ இபனில் ிறுயம் னணி ின் ீண்ட யரிலெ ல 
தயிர்க்கும் கொருட்டு அதி யீ தொினங் ி னணச்ெீட்டு ெொன்ிக்கும் 
இனந்திபங் ல (Travel Card Reader) அலத்து இபனில் ிலனங் ிலும் 
பயணச்ெீட்டு யமங்கும் இனந்திபங் ள் முன்பு ிறுயி உள்து. இந்த  ருயி ள் 
 ீழ்க் ொணும் யெதி ல உள்டக் ினதொகும். 
 

  னன்டுத்தப்டொத ிலுலயத் கதொல மள் தின் அட்லட ின் (Smart 

Card)  ொ அலய 2020 அக்ரடொர் 7 ஆம் ரததிக்குள் புதுப்ித்துக்க ொள் 
ரயண்டும். 

  னணி ள் கென்ல கநட்ரபொ இபனில் இலணனதம் நற்றும் கெனி ள் 
மூம் னணச்ெீட்டு யமங்கும்  ருயி ளுக்கு (Ticket Vernding Machine) 
திொ  பயண அட்லட ெொன்ிக்கும்  ருயி ள் (Ticket Card Reader) 
யொனிொ  புதுப்ித்துக் க ொள்ொம்.  

  னணி ள் தங் ள் பயண அட்லட யியபங் ொ தின் அட்லட 
னன்ொட்டுத் கதொல , இருப்புத்கதொல , நீதமுள் பயண ண்ணிக்ல , 
னணம் குித்த த யல் ள் ஆ ினயற்லமம் ெரிொர்த்துக ொள்ொம். 

 

QR குறியீட்டின் மூலம் பயண அட்கட பயன்படுத்தும் வெதிைள் 
 

  QR குனீிடு னும் யீ கதொடர்ற் (Contactless) னன்ொட்டு 
முலனிொல் ர ொயிட்-19 பயல  ட்டுப்டுத்துதல், கரிெல 
தயிர்ப்து, ெமூ  இலடகயிலன  லடிடிக்  கெய்யது என யல  
ொது ொப்பு அம்ெங் ள் உறுதி கெய்னப்ட்டுள். 

  னணி ள் இந்த QR குினடீு யடியில் ஒருயமிப்னண அட்லட, 
இருயமிப்னண அட்லட, யமி னன்ொடு அட்லட ஆ ினயற்ல 
ரதலயக்கு ற் கொம். 

  இந்த QR குினடீ்லட கதொடுதல தயிர்த்து னன்டுத்தும் யல னில் 
குிப்ிட்ட தலமவு யொனில் நற்றும் கயிரனறும் யொனில் ில் யீ 
ஊடு திர்  ருயி ள் கொருத்தப்ட்டுள். இதன் மூம் னணி ள் 
கதொடுதின்ி (contactless) யிலபந்து ெமூ  இலடகயிமடன் கநட்ரபொ 
இபனில் ில் னணிக் ொம். 

  னணயமி நொற்ினலநக்கும் யெதி, னணத்லத பத்து கெய்மம் யெதி ள் 
என னணி ின் யெதிக்ர ற் ிலநப்டுத்தப்ட்டுள். நின்னு 
ரியர்த்தலலன ஊக்குயிக்கும் யல னில்  ொெட்லட (Debit Card),  டன் 
அட்லட (Credit Card), UPI, இலணனயங் ி (Net Banking) ரெலய ஆ ின 
னன்ொடு ள் 32 இபனில் ிலனங் ிலும் கெய்னப்ட்டுள். 


