दक्षिण रे लवे/Southern Railway
चेन्नै मंडल/Chennai Division
No.PUB/MAS/2020/12/02

Date - 11.12.2020

प्रेस क्षवज्ञप्ति /PRESS RELEASE
130 kmph Speed trial to be conducted in Chennai Central - Renigunta –
Chennai Central section on 12th December, 2020
To assess the quality of track for operation of passenger trains upto a maximum
speed of 130kmph, RDSO’s Confirmatory Oscillograph Car Run (COCR) to be
conducted in Chennai-Arakkonam-Renigunta section, Chennai Division on
12.12.2020 (Saturday). The 24 - rake LHB variant Coach is likely to be hauled
by WAP5/WAP7 locomotive at the helm for the trial run.
As per the tentative schedule, the trial run will be conducted between Chennai
Central and Renigunta from 13:00 hrs to 14:30 hrs. In the return leg, ie., from
Renigunta to Chennai Central from 15:30 hrs to 17:00 hrs.
Public staying in the vicinity of Railway lines between Chennai – Renigunta
section in Chennai Division of Southern Railway are hereby cautioned not to
approach/trespass the Railway lines.

-Sdए .एलुमलै/ (A.Elumalai)

जनसंपर्कअक्षिर्ारी/Public Relations Officer
चेन्नै मंडल/Chennai Division
Follow us
www.sr.indianrailways.gov.in/index.jsp
https://twitter.com/DrmChennai

சென்னன க ோட்டம்
செற் கு ரயில் கே
கெதி: 11/12/2020

No.PUB/MAS/2020/12/02
செய் தி சேளியீடு

சென்னன -ரேணிகுண்டா மாே்க்கத்தில் 2020 டிெம் பே் 12 அன்று 130
கி.மீ அதிரேக ேயில் ரொதனன ஓட்டம் ( Speed trial run)
தெற் கு ரயில் வேயின்
மோர் ் ெ்தில்

தென் னன வ ோட்டம் ,

அதிவே

ரயில்

திட்டமிடப்பட்டுள் ளது. இந்ெ பிரெ்வே

தென் னன-வரணிகுண்டோ

வெோெனன

குறிெ்து

ஆே் வு

நடெ்ெ

வெோெனன ஓட்டெ்தில் பேணி ள்

ரயினல 130 கி.மீ வே ெ்தில் இே ்கும் ேன யில்
ெரம்

ஓட்டம்

இருப்புப்போனெயின்

தெே் ேப்படவுள் ளது.

ஆர்.டி.எஸ்.ஓ

மூலம்

நடெ்ெப்படும் இந்ெ வெோெனன ஓட்டமோனது ேரும் 2020 டிெம் பர் 12 ம் வெதி
(ெனி ்கிழனம) நனடதபறவுள் ளது.
தென் னன தென் ட்ரல் - வரணிகுண்டோ இனடவே மதிேம் 01:00 முெல் 02:30
மணி ேனரயிலும் , மற் றும் வரணிகுண்டோ - தென் னன தென் ட்ரல் இனடவே
மோனல 03:30 மணி முெல் 05:00 மணி ேனரயிலும் இந்ெ அதிவே

ரயில்

வெோெனன ஓட்டம் நடெ்ெப்படுகிறது.
எனவே தென் னன - வரணிகுண்டோ
அரு ோனமயில்
அல் லது

அென்

மோர் ் ெ்தில் உள் ள

ேசி ்கும் தபோதும ் ள் ெண்டேோளங்
அருவ

நடந்து

தெல் லவேோ

ரயில் போனெ

னள

ட ் வேோ

வேண்டோம்

என

எெ்ெரி ் ப்படுகிறோர் ள் .
-Sdஅ.ஏழுமனல
ம ் ள் செோடர்பு அதி ோரி
சென்னன க ோட்டம்

