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ICF takes a novel initiative – “Cycle Station” for employees use inside factory premises
ICF has been taking various measures for bettering the work atmosphere both within the factory
premises and the residential colonies, making them a place desire to be.
ICF Shell Factory is an area where the steel bodies of the train coaches are being manufactured that
consists of 15 manufacturing shops and many allied shops such as electrical, maintenance,
transport, etc. In the Shell Division, about 4000 staff are engaged in coach manufacturing activities.
Every day, supervisors and other staff from the Furnishing Division, Administrative Office, Technical
Training Centre, etc. are visiting Shell Factory on various official assignments.
The Shell Factory premises is admeasuring 68.248 acres, and as such, visiting staff and supervisors
find it difficult to walk all the way to the place of their visit, which may at times be up to 1 km. With a
view to reduce their strain and finish their works quickly, ICF administration has come out with a
novel idea of a “Cycle Station” inside the Shell Factory, near the Shell Division Entrance Gate.
This cycle station is provided with 12 modern cycles that can be taken by the staff to commute inside
the factory premises. They are allowed to use it for a maximum of 1 hour. Before taking the cycle
out, they have to enter their name, designation and employee number in the register kept in the
Cycle Station and ensure that they return the cycle back within the stipulated one hour time. As a
measure of safety, a CCTV camera has also been exclusively provided in the Cycle Station for
monitoring the movement of cycles.
These cycles have been fitted with tubeless tyres to prevent puncture of the same, since factory
premises may have small sharp metal objects en route.

சிப் தது ஊமினர்கள் உயனோகத்திற்கோக ததோமிற்சோல உள்ய லசக்கிள்
ஸ்யேரன் அலநப்பு

சிப் தது ஊமினர்கின் யசதிக்கோக ததோமிற்சோலனின் உள்புமும்

ஊமினர்கள் யசிக்கும் கோிகிலும் ல்யயறு யநம்ோடுகல ததோேர்ந்து
யநற்தகோண்டு யயகிது.

சிப்ின் உற்த்திப்ிரியில் பனில்தட்டிகின் கூடுகள் 15 ததோமிற்கூேங்கில்
தனோரிக்கப்ட்டு யயகின். இயற்ில் சுநோர்
யயகின்ர். திமும் ,

4000 ஊமினர்கள் ணிபுரிந்து

சிப் ர்ிரிங் ிரிவு

,

ிர்யோக அலுயகம்

,

ததோமிற்னிற்சிக் கூேம் நற்றும் இதப இேங்கில் இயந்து தரல் ணிநலக்கு

தங்கது ணி ிநித்தநோக யந்து தசல்கின்ர். தரல் ணிநல சுநோர்
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க்கர் பப்வு உள்தோல் , அங்குள் ல்யயறு ிரிவுகளுக்கு ,  யபங்கில்
சுநோர் 1 கிநீ தூபம் யலப ேந்து தசன்று தங்கது ணிகல யநற்தகோள்

சிபநநோக இயப்து ததரின யந்தது. அயர்கது சிபநத்லத குலத்து தங்கது

ணிகல இகுயோக யநற்தகோள் யசதினோக சிப் ிர்யோகம் தரல் ிரியின்
உள் தலமயோனில் அயயக எய லசக்கிள் ஸ்யேரன் என்ல ிறுயியுள்து.

இந்த லசக்கிள் ஸ்யேரில் 12 ய
ீ
லசக்கிள்கள் ஊமினர்கள் ஃயக்ேரி உள்ய
தசன்று தங்கள் ணிகல யநற்தகோள் உயனோகித்துக் தகோள்ோம். இயற்ல
1 நணி யபம் யலப உயனோகித்துக் தகோள் அனுநதி உண்டு. லசக்கிள்கல

டுத்துச் தசல்லும் யோது , அங்கு லயக்கப்ட்டியக்கும் தியயட்டில் தங்கது
தனர், ஊமினர் ண் நற்றும் தயி யோன்யற்ல திவு தசய்து யிட்டு
லசக்கிள்கல டுத்துச் தசல்ோம். லசக்கிள்கின் உயனோகத்லத
கண்கோணிக்க எய சிசிடியி கண்கோணிப்பு யகநபோ என்றும் அங்கு
தோயத்தப்ட்டுள்து.

ஃயக்ேரி உள்பும் , இயம்புத்துண்டுகள் யமினில் இயக்க யோய்ப்பு உள்தோல்
இந்த லசக்கிள்கள் ஞ்சர் ஆகோநல் தயிர்க்க ட்யூப்ஸ் ேனர்கள்
தோயத்தப்ட்டுள் ன்து குிப்ிேத்தக்கது.
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