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பத்திரிக்கைச் செய்தி 

         பருெமகை   எதிர்சைாள்ள தயார் நிகையில் சென்கை 
சமட்ரரா இரயில் நிறுெைம்.  

தநிழ்ாட்டில்          ருயநழம ததாடங்கிமள் ிழனில் நழமக் 
காங்கில் தாதுநக்கள் ாதுகாப்ாக னணம் தெய்ன துரித டயடிக்ழககழ 
மநற்தகாண்டு யருகிது தென்ழ தநட்மபா இபனில் ிறுயம்.  

தற்மாது தென்ழனில் முதல் கட்டநாக  தநட்மபா இபனில்கள் 45 கிமா 
நீட்டர் தூபத்திற்கு ச்ழெ நற்றும் ீயமி  இரு   த்தடங்கில் 
இனக்கப்டுகிது.  யண்ணாபப்மட்ழட முதல் யிநாிழனம் யழப நற்றும் 
            டாக்டர் ம். ஜி. இபாநச்ெந்திபன் தென்ட்பல்        முதல் 
பங்கிநழ தநட்மபா யழப   னன்ாட்டில் உள்  இரு தடங்கழமம் 
மெர்த்து  19 சுபங்கயமிப்ாழதகள் நற்றும் 13 உனர்ிழப்ாழதகில் இபனில் 
மெழயகள் ழடதற்று யருகின். 

நழமக்காங்கில் இபனில் ிழனத்தின் சுற்று புங்கள், இபனில் ிழன 
யாகங்கள், இபனில் தட்டிகள், உனர்நட்டப்ாழத நற்றும் சுபங்கயமிப்ாழதகள் 
உட்ட இபனில் ஓடும் ாழதகள்   முக்கின இடங்கள் நழம, புனல் மான் 
இனற்ழக ெீற்ங்கழ திர்தகாள்ளும் யழகனில் உரின ாதுகாப்புடம    
ிர்நாணிக்கப்ட்டுள். ினும் திர்ாபாத இனற்ழக ிகழ்வுகழ கணக்கில் 
தகாண்டு ஒவ்தயாரு யிாடிமம் யிமிப்புணர்வுடன் கண்காணிக்கட்டு 
னணிகின் ாதுகாப்பு உறுதி தெய்னப்டுகிது. 

சென்கை சமட் ரரா இரயில் நிறுெைம் எடுத்துள்ள மகைக்ைாை 
பாதுைாப்பு நடெடிக்கைைள் 

1. யாிழ ியபங்கள் குித்து உடனுக்குடன் தென்ழ யா     
ழநனத்தில் தகயல் தப்ட்டு, அதற்கு ற் தெனல்ட தென்ழ 
தநட்மபா  இபனில் ிறுயத்தில் தெனாக்க  கட்டுாட்டு ழநனத்தில் 
(Operations Control Centre) ெிப்பு கண்காணிப்புக் குழு உருயாக்கப்ட்டுள்து. 

2. புனல் காங்கில் யமக்கத்திற்கு நாாக காற்று யசீும். மய காற்ின் 
மயகத்ழத துல்ினநாக அந்து தகயல் தரும் அிமநாநீட்டர் 
(Anemometer) னும் கருயிகள், தநட்மபா இபனில் ிழனத்தின் ிர்யாக 
கட்டடத்தில் இனங்கியரும் தெனல்ாட்டு  கட்டுப்ாட்டு  ழநனம் 
(Operations Control Centre), யிநாிழன தநட்மபா இபனில் 
ிழனம்,ஆந்தூர் தநட்மபா இபனில் ிழனம்  உட்ட முக்கின  
இடங்கில் தாறுத்தப்ட்டுள்து.                    
                                   .  இதன் நீது 
காற்ின் மயகம் மநாதும் மாது  இக்கருயி சுமலும். அப்தாழுது ற்டும் 
நின்னு அழத்தபவு மெகரிக்கப்ட்டு, SCADA னும் ததாமில்தட்ம் 



மூம் அதன் மயகமும் யரீினமும் அக்கப்ட்டு அதற்கு ற் ாதுகாப்பு 
டயடிக்ழககள் தெனல்டுத்தப்டுகிது. தென்ழ தநட்மபா இபனிின் 
ஓட்டம் தழபனில் இருந்து 15 முதல் 24 நீட்டர் உனபத்தில் 
அழநக்கப்ட்டுள்தால் புனல்காங்கில் ஓட்டம் ாதிக்கப்டாநல் 
இருப்து அயெினநாகிது. அதற்கு ற் முன்தச்ெரிக்ழக 
டயடிக்ழககளும் மநற்தகாள்ப்ட்டு யருகின். 

3. புனல் காங்கில் காற்ின் மயகம் தீயிபநாக கண்காணிக்கப்ட்டு 
அதற்கு ற் தெனல்டும் யழகனில்       ஓட்டுர்கள் 
னிற்றுயிக்கப்ட்டுள்ார்கள். உதாபணநாக காற்ின் மயகம் 70  .   ில் 
இபனிின் மயகம் 40  .               குழக்கப்டும்.  புனின் 
மயகம் 90  .   தாண்டும் மாது இபனிின் இனக்கம் ிழழந ெரினாகும் 
யழப தற்காிகநாக ிறுத்தப்டும்.  இந்த காக்கட்டங்கில் 
ப்தாழுதும் யிமிப்புணர்வுடன் இருக்க முன்தச்ெரிக்ழக (ON ALERT) 
ிழக்கு னிற்ெி தற்றுள்ார்கள் தநட்மபா இபனில் ிறுய ஊமினர்கள்.  

4. நழமக்காங்கில் இபனில்தட்டி ஓட்டுர்கள்            
            கீழ் காணும் ிகழ்வுகழ கண்காணித்து உடனுக்குடன் 
தெனாக்க  கட்டுப்ாட்டு அழக்கு ததரியிக்க 
ணிக்கப்ட்டிருக்கிார்கள். 

 இபனில் தட்டிகில்  ாதுகாப்பு யிக்குகள், இபனில் தட்டினின் 
முன்யிக்குகள், கதவு திந்து மூடும் இனக்கம், முன்தட்டினின் 
கண்ணாடிழன துழடக்கும் கருயிகின் தெனல்ாடுகள் அடிக்க  
மொதிக்கப்டுகின். 

 தென்ழ தநட்மபா இபனிின் தழபயமி ிழனங்கள், 
சுபங்கயமிப்ாழதகின் அருமக ீர் மதங்கும் யாய்ப்புகள் நற்றும் 
ீர் கெிவு யாய்ப்புகள் குித்து ததாடர் மொதழ தெய்னப்டுகின். 

 உனர்ிழப்ாழதனில் OHE  தடங்கில் யமக்கத்திற்கு நாாக 
மதனும் நாற்ங்கள் காணப்டுயது. 

 னணயமிப்ாழதனில் ிமூட்டத்திால் ததியில்ாநல் 
இருப்து. 

 இபனில் ிழனத்தின் தழமவு யானில்கள், யாகங்கள், தழபத்தம் 
நற்றும் இபனில்தட்டிகில் மதனும் கெிவு அல்து ஈபத்தன்ழந 
இருக்கிதா ன்ழத ஒவ்தயாரு ிழனத்தின் கட்டு ாட்      
ததாடர்ந்து கண்காணித்து அதழ உடனுக்குடன் ெரி தெய்ன 
அிவுறுத்தப்ட்டுள்ார்கள். 

 நழமக்காங்கில் னணிகள் அச்ெநின்ி னணிக்க 
அயர்களுக்கா ததாடர் அியிப்புகளும், யமிகாட்டுத     
ததாடர்ந்து யமங்க ற்ாடு தெய்னப்ட்டுள். 

 இபனில் ஓட்டுர்கள்  தெனாக்க  கட்டுப்ாட்டு ழநனத்துடன் (OCC)  
ப்தாழுதும் இழணப்ில்  இருப்து ஒரு ததாடர் ிகழ்வு. 
நழமக்காங்கில் இதில் கூடுதல் கயம் தெலுத்தப்ட்டு 



ஒவ்தயாரு யிாடிமம்        நிகவும் ாதுகாப்ாக னணிக்க 
உறுதி தெய்கிது தென்ழ தநட்மபா பனில் ிறுயம். 

5. நின்ல் தாக்குதி  ற்டும் ாதிப்புகழ தயிர்க்கும் அதியீ 
கருயிகள் முக்கின OHE துழண ிழனங்கில் ிறுயப்ட்டுள்.  
இக்கருயிகள் நின்ின் மயகத்திற்கு ஈடுதகாடுத்து அதால் 
ந்தாதிப்பும் ற்டாநல் தடுத்து ாதுகாப்ழ உறுதி தெய்மம். 

 

செளியீடு: இகை இயக்குநர் / மக்ைள் சதாடர்பு அலுெைர் 

      சென்கை சமட்ரரா இரயில் நிறுெைம், சென்கை – 600107. 

 


