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பத்திரிக்ககெ ்செய்தி 

 

ஓடட்ுநர் இல்லாத தானியங்கி செட்ரரா இரயில் இயக்க  

ரூ. 1620 ரகாடி ெதிப்பில் அதிநவீன சிக்னல், இரயில் இயக்க  

கட்டுப்பாடு பணிக்காக ஒப்பந்தொனது. 

 

சென்கன செட்ரரா இரயில் நிரெ்ாகெ் தகெல் 

 

சென்னன செட்ர ோ இ யில் இ ண்டோெ் கட்டெ் பணி 

நினைவின்ரபோது ஓட்டுந  ்இல்லோத தோனியங்கி செட்ர ோ இ யில் இயக்கப்பட 

உள்ளது. அதை்கோன மிக முக்கியரதனையோன சிக்னல், இ யில் இயக்க 

கட்டுப்போடு கோசணோளி ரெலோண்னெ அனெப்பு ஆகியைை்றிை்கு போதுகோப்பு 

நினைந்த அதிநவீன சதோழில்நுட்பெ் அைசியெோகிைது. இந்த அதிநவீன 

சதோழில்நுட்ப பணிக்கோக ரூ. 1620 ரகோடி நிதி ெதிப்பில் பணி 

ரெை்சகோள்ளப்படுெ். இதை்கோக ஹிட்டோெச்ி இ யில் எஸ்டிஎஸ் எஸ்பிஏ ெை்றுெ் 

ஹிட்டோெச்ி இ யில் எஸ்டிஎஸ் இந்தியோ பின ரைட ் லிமிசடட் ஆகிய 

கூட்டனெக்கு ஒப்பந்தெ் ரபோடப்பட்டுள்ளதோக சென்னன செட்ர ோ இ யில் 

நி ை்ோகெ் சத ிவிதத்ுள்ளது.  

 

   இது குறித்து சென்னன செட்ர ோ இ  யில் நி ை்ோகெ் ரெலுெ் 

சத ிவித்துள்ளதோைது: “சென்னன செட்ர ோ இ யில் நிறுைனெ் ரூ. 1620 ரகோடி 

ெதிப்பிலோன, ெமிக்னை, இ யில் கட்டுப்போடு ெை்றுெ் கோசணோளி 

ரெலோண்னெ அனெப்பினன “ைடிைனெத்து, உை்பத்தி செய்து, நிறுவி, 

ரெோதித்து செயல்படுதத்ுதல்” குறிதத் ஒப்பந்தப் புள்ளினய, ஹிட்டோெச்ி 

இ யில் எஸ்டிஎஸ் எஸ்பிஏ ெை்றுெ் ஹிட்டோெச்ி இ யில் எஸ்டிஎஸ் இந்தியோ 

பின ரைட ்லிமிசடட் கூட்டனெப்புக்கு அளித்துள்ளது.   

 

பி த்திரயோகெோக தயோ ிக்கப்பட்டுள்ள சதோனலத் சதோட ப்ு 

அடிப்பனடயிலோன இ யில் கட்டுப்போட்டு அனெப்பு (Communication Based Train 

Control System), இ யினல இயக்க ஓட்டுந  ்ரதனையின்றி தோனோகரை இயங்க 

ைழிைகுக்கிைது.  இந்தெ ் சிைப்போன அனெப்பு, பன்னோட்டு த ங்களின் 

அடிப்பனடயில் போதுகோப்பு ஒருங்கினணப்பு அளனை-4ன் படி உய ிய 

போதுகோப்பு அளவினனக் சகோண்ட தன்னிென்ெயோன போதுகோப்பு ெதிப்பீட்டுக் 

குழுைோல் ெோன்ைளிக்கப்படுெ்.   

 

ஓட்டுந  ் இல்லோ பயணிகள் இ யினல இயக்குைதை்கோன இந்த 

அனெப்பு, பல்ரைறு போதுகோப்பு அளவீடுகளின்படி ரெோதனன னெயத்தில் 

தீவி  ப ிரெோதனனக்கு உட்பட்டதோகுெ். சைை்றிக ெோன 

ப ிரெோதனனகளுக்குப் பின்ன ,் இ யில் கட்டுப்போட்டு அனெப்பு, தள 

ப ிரெோதனன ெை்றுெ் இத  அனெப்புகளுடன் ஒருங்கினணக்கப்படுெ்.  

இறுதியோக செயல்படுதத்ுதல் ெை்றுெ் பயணிகளுடன் இயக்குதல் குறித்து, 



 

செட்ர ோ இ யில்ரை போதுகோப்பு ஆனணய  ் அை க்ளோல் அனுெதி 

ைழங்கப்படுெ்.  

 

 

குனைந்தபட்ெ இனடசைளியோன 1 நிமிடெ் 30 வினோடிகள் வினோடிகளில் 

ஆளில்லோெல் தோனியங்கி முனையில் இ யில்கனள இயக்க முடியுெ்.  ஓட்டுந  ்

இல்லோெல் இ யினல தோனியங்கி அடிப்பனடயில் 

இயக்கப்படுைரதோடல்லோெல், பணிெனனக்குள் இ யில்கள் ைந்து செல்ைதுெ், 

நனடரெனட தடுப்பு கதவுகளின் செயல்போடு, பயணிகளுக்கோன தகைல் 

ெை்றுெ் கோட்சி அனெப்புகளுடனுெ் ஒருங்கினணக்கப்படுெ்.  இந்த அனெப்பு, 

ரெலோண்னெ, கண்கோணிப்பு ெை்றுெ் இயக்கக்கட்டுப்போட்டு அனையிலிருந்து 

ைருெ் கட்டுப்போட்டு ெமிக்னை ஆகியைை்னை உடன்நிகழ்வு ரந த்தின்படி 

கோசணோளினய கோட்சிப்படுதத் ைனக செய்கின்ைது. 

 

வெளியீடு: இணை இயக்குநர் / மக்கள் வ ொடர்பு அலுெலர் 

      வென்ணன வமடர்ரொ இரயில் நிறுெனம், வென்ணன – 600107. 


