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ELECTRONIC INTERLOCKING SYSTEM AND VISUAL DISPLAY UNIT 

COMMISSIONED AT ATTIPATTU STATION  ON 28TH NOVEMBER 2020 

A New Electronic Interlocking signaling system (EI) and Dual VDU 
(Visual Display Unit) has been commissioned at Attipattu railway station lying 

in between Chennai – Gudur section of Chennai Division, Southern Railway on 
28th November 2020. This new EI system has been commissioned by replacing 

Route Relay Interlocking system (RRI) which was in use at the station earlier. 
The commissioning work was done in connection the construction of fourth 

line between Chennai Beach – Attipattu  stations (22.1 kms). 

The Electronic Interlocking system is a computerized wireless software 
system for controlling interlocking between signals and points. This system 

controls the route of passenger and freight trains within stations and at depots 

to ensure safe movement. 

The main objective of Electronic Interlocking system is to provide 
seamless traffic from Attipattu  station to various sidings like Kamarajar Port 

(KPCA), AIPO, Adhani siding, Chettinad Cement, NCTPS coal siding, Zuari 
Cement etc. Cross over that leads to India Cement Limited( ICL) siding which 
was earlier controlled by Attipattu has been shifted to Attipattu Pudu Nagar  

which would ease the shunting processes. 

The installation of new Electronic Interlocking system at Attipattu station 

would help in minimizing delay in freight traffic and also passenger traffic in 

Chennai – Gudur section. 
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ए .एलुमलै/ (A.Elumalai) 

जनसंपर्क अक्षिर्ारी/Public Relations Officer 
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செற்கு ரயில்கே 

 No.PUB/MAS/2020/11/07      கெதி: 29/11/2020 

 

      செய்தி சேளியீடு  

 

அத்திப்பட்டு ரயில் நிலலயத்தில் புதிய மிண்ணனு இன்டர ்

லாக்கிங் மற்றும் விஷுவல் டிஸ்ப்ளே யூனிட ்

ததாழில்நுட்பம் 

 

2020 நவம்பர ்28 ம் தேதி, தேற்கு ரயில்தவயின் தென்னன த ோட்டே்தின் 

தென்னன தென்டர்ல் - கூடூர ் ரயில் மோர ்் ே்தில் உள்ள அே்திப்படட்ு 

ரயில் நினலயே்தில் புதிய மிண்ணனு இன்டரல்ோ ்கிங் தேோழில்நுட்ப 

தெனவ அறிமு ப்படுே்ேப்படட்ுள்ளது. அே்துடன் விஷுவல் டிஸ்ப்தள 

யூனிட ் என்ற புதிய  ருவியும் அதே நோளில் பயண்போடட்ு ்கு 

அறிமு ப்படுே்ேப்பட்டது. இனவ அனனே்தும் தென்னன  டற் னர - 

அே்திப்படட்ு ரயில் நினலயங் ளு ்கினடதய (22.1 கி.மீ) நோன் ோவது 

ரயில்போனே அனம ்கும் திட்டே்தின்கீழ் நினறதவற்றப்தபற்ற பணி ள் 

ஆகும். 

 

இந்ே புதிய மிண்ணனு தேோழில்நுட்பம் முன்பு நனடமுனறயில் 

இருந்துவந்ே ரூட ் ரிதல இன்டரல்ோ ்கிங் முனற ்கு ஒரு புதிய மற்றும் 

நவீனே்திற் ோன மோற்றோ  அனமந்துள்ளது. மிண்ணனு இன்டரல்ோ ்கிங்  

என்பது சி ்னல் மற்றும் போயிண்ட ்ள் இனடதய ஒரு  ணினி 

மயமோ ் ப்பட்ட  ம்பியில்லோ தமன்தபோருள் தேோழில்நுட்பம் ஆகும். 

இந்ே தேோழில்நுட்பே்தின் மூலம் ெர ்கு மற்றும் பயணி ள் ரயில் 

தபோ ்குவரேன்ே கூடுேல் போது ோப்புடன்  டட்ுப்படுேே் முடியும். 

 

இந்ே தேோழில்நுட்பே்தின் அே்திப்படட்ு ரயில் நினலயே்துடன் 

இனண ் ப்படட்ுள்ள   ோமரோஜர ் துனறமு ம், தெட்டிநோடு சிதமண்ட், 

ஜுவோரி சிதமண்ட் NCTPS நில ் ரி னெடிங் தபோன்ற னெடிங் ளு ்கு  

ேனடயில்லோ ெர ்கு தபோ ்குவரே்து தெனவனய அளி ்  முடியும். தமலும் 

இந்தியோ சிதமண்ட் நிறுவனே்திற்கு ஒரு புதிய ரயில் தெனவ 

முனனயமோ  அே்திப்படட்ு ்கு பதிலோ  இனி அே்திப்படட்ு புதுந ர ்

தெனவயோற்றும். இேன் மூலம் எஞ்சின் மோற்றி ெர ்கு ரயில் னள  

எடுே்துெ ்தெல்லும் தநர வினரயம் ேவிர ்் ப்படும். 

 



இந்ே புதிய மிண்ணனு இன்டரல்ோ ்கிங் தேோழில்நுட்பம்பயண்போடட்ு ்கு 

வருவேன் மூலம் ெர ்கு மற்றும் பயணி ள் ரயில் தபோ ்குவரே்தில் 

ஏற்படும்  ோலேோமேம் தபருமளவு குனறயும் என எதிரப்ோர ்் ப்படுகிறது. 

 

-Sd- 

அ.ஏழுமனல 

ம ் ள் செோடர்பு அதி ோரி 
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