Dynamic testing (TCMS based) & trial run on 20km stretch on Metro Line 2A&7 begins
today

Mumbai

The Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) has come one more but
critical step closer to the dream of starting actual operations on Metro Line 2A (Dahisar to DN
Nagar) and Metro Line 7(Dahisar East to Andheri East). From today onwards with the availability
of first prototype train set the dynamic test and trial run on 20 kilometre stretch between
Dhanukarwadi and Aarey on Metro Line 2A and 7 has been started. With the integration of traction
control and management system (TCMS) the said dynamic trial runs have been initiated.

Despite covid-19 induced lockdown situation worldwide which has further impacted the shipment
of crucial systems and components from Italy, Japan, South Korea and Germany required for the
running of prototype train was made available due to constant efforts and follow up made by the
team. Due to Flight disruption amid Covid-19 restrictions the availability of experts from Demark,
France, South Korea, Finland, Spain for signalling and telecom understanding was not possible
for nearly one year. Therefore, synchronisation of propulation and brake system was done
through video conferencing across three different time zones --India, Europe and Japan.

Now during this Dynamic trial run period, the prototype train set of six cars will run at various
speeds. Various sub-systems and equipment will be tested under dynamic condition.
Performance proving tests besides integration with signalling, platform screen doors, telecom will
be tested. This trial run will continue for about two months and only after that the first prototype
train set manufactured by Bharat Earth Movers Ltd will be offered to RDSO for mandatory
performance and safety testing which will take another two months. The train will be then sent to
the commissioner of railway safety (CRS)for inspection and certification.
Hon’ble Chief Minister Shri Uddhav Thackeray on May 31st 2021 had flagged off the static
testing between Dhanukarwadi and Aarey. The commercial operations on this stretch in Phase 1 is expected to begin in October 2021 with all passengers facility such as lifts, escalators, AFC
gates among others. Before that, as agreed by the BEML a total of 10 train sets (two each month)
will be delivered by end of September 2021.

While the entire stretch of Metro Line 2A and 7 expected to be ready for testing and trial run by
end of December 2021.

Quote:

SVR Srinivas MMRDA Commissioner said, "I am making sure that we put both the metro lines to
public service as earliest as possible. To meet the expected deadline I am carrying out regular
review meetings, doing site visits and also in contact with experts outside the country via video
conferencing. The dynamic testing is a significant milestone in that direction only. As we intent to
begin commercial operations in phase wise manner and 20km stretch on both lines will be open
to public first. We are also carrying out the work in remaining parts in full swing so that the metro
line will be ready by early next year."

मे ट्रो लाइन 2 ए आणि 7 वर 20 णि.मी. लाां बीवर मे ट्रोची डायनॅ णमि चाचिी (ट्ीसीएमएस आधाररत) आणि धावण्याच्या
चाचिीस आजपासून प्रारां भ
मां बई(19): मां बई महानगर प्रदे श णविास प्राणधिरिाने (एमएमआरडीए) मे ट्रो लाईन २ ए (दणहसर ते डीएन नगर)
आणि मे ट्रो लाइन ((दणहसर पूवव ते अांधेरी पूवव) वर प्रत्यक्ष िामिाज सरू िरण्याच्या स्वप्नालगत आिखी एि मोठा
ट्प्पा गाठला आहे . आजपासून पणहली प्रोट्ोट्ाइप ट्र े न उपलब्ध झाल्याने मे ट्रो लाईन २ ए आणि 7 वरील धनिरवाडी ते
आरे दरम्यान २० णि.मी. अांतरावर डायनॅ णमि चाचिी व धावण्याच्या चाचण्या सरू िेल्या आहे त. ट्र ॅ क्शन िांट्र ोल
अँड मॅ नेजमें ट् णसस्टम (ट्ीसीएमएस) च्या एिणििरिाने डायनॅ णमि रन चाचण्या सरू िेल्या आहे त.

जगभरात िोणवड -19 मळे लॉिडाऊनची पररस्थिती असूनही इट्ली, जपान, दणक्षि िोररया आणि जमवनीमधील
प्रोट्ोट्ाइप ट्र े न चालणवण्यासाठी आवश्यि असिाऱ्या महत्त्वपूिव यांििा आणि घट्िाां च्या वहनावर पररिाम झाला आहे
आणि सततच्या प्रयत्ाां मळे आणि ट्ीमद्वारे पाठपरावा िेल्यामळे ते आता उपलब्ध झाले आहे .

िोणवड -19च्या णनबंधाां च्या दरम्यान उड्डाि णवस्कळीत झाल्यामळे डे ममािव, फ्रान्स, दणक्षि िोररया, णिनलँड,
स्पेनमधील तज्ाां ची णसग्नणलां ग व दू रसांचार समजू न घेण्यासाठी तज्ज्ाां ची उपलब्धता जवळपास एि वर्व शक्य नव्हती.
म्हिून, भारत, यरोप आणि जपान या तीन वेगवेगळ्या ट्ाईम झोनमध्ये स्व्हणडओ िॉन्फरस्न्सां गद्वारे प्रोप्यूलेशन आणि
ब्रेि णसस्टमचे णसांक्रोनाइझेशन िरण्यात आले आहे.

आता या डायनॅ णमि चाचिीच्या िालावधीत सहा डब्याची प्रोट्ोट्ाइप ट्र े न णवणवध वेगात धावेल. डायनॅ णमि अवथिे त
णवणवध उप-प्रिाली आणि उपिरिाां ची चाचिी िेली जािार आहे . णसग्नणलां ग, प्लॅट्िॉमव स्क्रीन दरवाजे, ट्े णलिॉम
एिणििरिाव्यणतररक्त िामणगरी णसद्ध िरिाऱ््या चाचण्या तपासल्या जातील. ही चाचिी धाव समारे दोन मणहने सरू
राणहल आणि त्यानां तरच भारत अिव मू वसव णलणमट्े डने तयार िेले ली पणहली प्रोट्ोट्ाइप ट्र े न अणनवायव िामणगरी आणि
सरक्षा चाचिीसाठी आरडीएसओला दे ण्यात येिार असून त्यास अजू न दोन मणहन्याचा िालावधी लागिार आहे.
त्यानां तर ही ट्र े न रे ल्वे सरक्षा आयक्ताां िडे (सीआरएस) तपासिी व प्रमािपि घेण्यासाठी पाठणवणवण्यात येिार आहे .

माननीय मख्यमां िी श्री उद्धव ठािरे याां नी 31 मे 2021 रोजी धनिरवाडी आणि आरे दरम्यानच्या स्थिर चाचिीस
णहरवा झेंडा दाखणवला आहे. िेज -१ मधील या वाहतिीचे िाम ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सरू होण्याची अपेक्षा आहे .

णलफ्ट, एस्केले ट्र, एएिसी दरवाजे यासारख्या सवव प्रवाशाां ची सणवधा त्यापूवी, बीईएमएलने मान्य िेल्यानसार सप्टें बर
2021 अखे रपयंत एिूि 10 रे ल्वे सांच (प्रत्येि मणहन्यात दोन) णदले जािार आहे त.

मे ट्रो लाईन 2 ए आणि 7 चा सांपूिव भाग णडसेंबर 2021 अखे रच्या चाचिी आणि चाचिीसाठी तयार ठे विे अपेणक्षत
आहे .
एमएमआरडीए आयक्त एस.व्ही.आर श्रीणनवास म्हिाले िी “आम्ही शक्य णततक्या लविरच साववजणनि सेवेसाठी
मे ट्रोच्या दोन्ही लाईन सरू िरू याची आम्ही खािी दे तो. अपेणक्षत मदतीची पूतवता िरण्यासाठी मी णनयणमत आढावा
बैठि घेत आहे , साइट् भे ट्ी घेत आहे आणि बाहे रील तज्ाां शी सांपिव साधत आहे . स्व्हडीओ िॉन्फरस्न्सां गद्वारे दे शातील
डायनॅ णमि चाचिी िेवळ त्या णदशे ने एि महत्त्वपूिव ट्प्पा आहे . असेच आम्ही ट्प्प्प्याट्प्प्प्याने व्यावसाणयि िामे सरू
िरण्याचा णवचार िरीत आहोत आणि दोन्ही लाईन वर 20 णि.मी.पयंतची जागा प्रिम साववजणनिपिे उघडली जाईल.
उववररत िामही आम्ही पार पाडत आहोत. पढच्या वर्ाव च्या सरुवातीला मे ट्रो लाइन तयार होईल, यासाठी आम्ही तयारी
िरत आहोत.

