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ெிம்க ா ந ர் செட்க ா பணிெனையில்  

செட்க ா இ யில் ளின் செளிப்புறத்னத சுத்தம் செய்ெதற் ாை  
தாைியங் ி இ யில்  ழுவும் ஆனை  

ெற்றும்  

செட்க ா இ யில் ப ாெரிப்புக் ாை சொனபல் ைிஃப்டிங் ஜாக்ன   

சென்னை செட்க ா இ யில் நிறுெைத்தின் இயக்குநர்                             
 ாகஜஷ் ெதுர்கெதி திறந்து னெத்தார்  

ெிம்க ா ந ர் செட்க ா பணிெனையில் செட்க ா இ யில் ளின் 

செளிப்புறத்னத சுத்தம் செய்ெதற் ாை தாைியங் ி இ யில்  ழுவும் ஆனை 

ெற்றும் செட்க ா இ யில் ப ாெரிப்புக் ாை சொனபல் ைிஃப்டிங் ஜாக்ன  

சென்னை செட்க ா இ யில் நிறுெைத்தின் இயக்குநர்  ாகஜஷ் ெதுர்கெதி 

(அனெப்பு ள் ெற்றும் இயக் ம்), இன்று (31.03.2023) திறந்து னெத்தார்.  

இந்நி ழ்ச்ெியில் சென்னை செட்க ா இ யில் நிறுெைத்தின் தனைனெ 

சபாது கெைாளர் ஏ.ஆர். ாகஜந்தி ன் (சதாடர்ெண்டி ெற்றும் இயக் ம்), கூடுதல் 

சபாது கெைாளர் எஸ். ெதீஷ்பி பு (சதாடர்ெண்டி ெற்றும் இயக் ம்), உயர் 

அலுெைர் ள் ெற்றும் பணியாளர் ள் உடைிருந்தைர்.   

தாைியங் ி இ யில்  ழுவும் ஆனை  

சென்னை செட்க ா இ யில் ளின் திைெரி செயல்பாடு ளுக்கு எவ்ெித 

இனடயூறும் ஏற்படாெல் செட்க ா இ யில் ளின் செளிப்புறத்னத ெின ொ  

சுத்தம் செய்ெதற் ாை இந்த தாைியங் ி இ யில்  ழுவும் ஆனை ெிம்க ா ந ர் 
பணிெனை செட்க ாெில் உள்ள உயர்ெட்ட பிரிெில் அனெக் ப்பட்டுள்ளது.  

தாைியங் ி இ யில்  ழுவும் ஆனையின் துப்பு வு அனெப்பு செட்க ா 

இ யில் னள சுத்தம் செய்ய கொப்பு  ன ெல், உயர் அழுத்த நீர் சஜட் ெற்றும் 

சுழலும் தூரின  னளப் பயன்படுத்து ிறது. இது பை நினை ளில் செட்க ா இ யில் 

சபட்டி ளின் செளிப்புறத்னத சுத்தம் செய் ிறது. இந்த ெெதி தாைியங் ி 

சென்ொர் ளுடன் சபாருத்தப்பட்டுள்ளதால் செட்க ா இ யில் தாைியங் ி இ யில் 

 ழுவும் ஆனைக்குள் நுனழந்தவுடன் சுத்தம் செய்ய சதாடங் ிெிடும்.  

நான்கு சபட்டி னள ச ாண்ட ஒரு செட்க ா இ யினை சுத்தம் செய்ெதற்கு, 

2000 ைிட்டர் தண்ணனீ ப் பயன்படுத்து ிறது, அதில் 1600 ைிட்டர் (80%) தண்ணரீ் 

ெறுசுழற்ெி செய்யப்பட்டு ெீண்டும் பயன்படுத்தப்படு ிறது. ஒரு செட்க ா இ யினை 

சுத்தம் செய்ெதற்கு கதா ாயொ  10 நிெிடங் ள் ஆகும். கெலும், ெிம்க ா ந ர் 

பணிெனையில் அனெந்துள்ள  ட்டுப்பாட்டு னெயத்தில் இருந்து சுத்தம் செய்யும் 



செயல்முனறனய சதானைெிைிருந்து  ண் ாணிக் வும்  ட்டுப்படுத்தவும் க ெ ா 

அடிப்பனடயிைாை  ண் ாணிப்பு அனெப்பு நிறுெப்பட்டுள்ளது. 

சொனபல் ைிஃப்டிங் ஜாக்ன  

ெிம்க ா ந ர் பணிெனையில் அனெக் ப்பட்டுள்ள தாைியங் ி இ யில் 

சுத்தம் செய்யும் ஆனை சடல்ைியின் ஸ்ெஸ்திக் ஓெர்ெீஸ் நிறுெைத்தால் 
ெழங் ப்படு ிறது ெற்றும் சஜர்ெைியின் ெில்க ாொடிக் ொஷ் ெிஸ்டத்தால் 

தயாரிக் ப்படு ிறது. 

சொனபல் ைிஃப்டிங் ஜாக் என்பது செட்க ா இ யில் னள தன ெட்டத்தில் 

இருந்து உய த்தில் தூக்குெதற் ாை இயந்தி நுட்பொகும். செட்க ா இ யில் னள 

ப ாெரிப்பதற்கு இது ஒரு இன்றியனெயாத உப  ணொகும். ெிம்க ா ந ர் 

செட்க ா பணிெனையில் நிறுெப்பட்டுள்ள சொனபல் ைிஃப்டிங் ஜாக், இ யில் 

சபட்டி னள அெிழ்க்  கெண்டிய அெெியெின்றி, கூடியிருந்த நினையில் 

இ யில் னள தூக்  முடியும்.  

சொனபல் ைிஃப்டிங் ஜாக் முக் ியொ  செட்க ா இ யில் சபட்டி னள 

அ ற்றுெதற்கும், இ யில் சபட்டி ளின் அடியில் உப  ணங் னள அ ற்றுெதற்கும் 

ொற்றுெதற்கும் பயன்படுத்தப்படு ிறது. செட்க ா இ யினை முழுெதுொ  

உயர்த்தியவுடன், தைிப்பட்ட சபட்டி ள் அ ற்றப்பட்டு,  ீகழ இறக் ிெிடைாம், கெறு 

எந்த  ை   தூக்கும்  ருெியும் கதனெயில்ைாெல் அெற்னற ொற்ற முடியும்.  

ெிம்க ா ந ர் பணிெனை செட்க ாெில் இந்த சொனபல் ைிஃப்டிங் ஜாக் 

நிறுெப்பட்டதன் மூைம், பணிெனை இப்கபாது முழுனெயா  செட்க ா இ யினை 

சபரிய அளெில் ொற்றியனெக்  ெற்றும் ப ாெரிக்  ஏதுொ  அனெயும். சொனபல் 

ைிஃப்டிங் ஜாக் ில் அெெ  நிறுத்தம், ைிெிட் சுெிட்சு ள் ெற்றும் அெெ  ாை அைா ம் 

கபான்ற கதனெயாை அனைத்து பாது ாப்பு அம்ெங் ளுடனும் நிறுெப்பட்டுள்ளது. 

இது ச ன்ொக் இந்தியா பின கெட் நிறுெைத்தின் மூைம் நிறுெப்பட்டது. 

 

 

செளியடீு: இனண இயக்குநர் / ெக் ள் சதாடர்பு அலுெைர் 

      சென்னை செட்க ா இ யில் நிறுெைம், சென்னை – 600 035. 

 

 


