
 

                                                                                                                              নিরাপত্তা ড্রাইভ নম্বর HQ /06/ 2022 

পূর্ ব ররলওয়ে 

No.  EL OP /6/7                                                                                                                          নিযালদহ, dt.10.02.2022 

সমস্ত CLI 
            

বর্ষে    SPAD ঘটিা প্রনিররারে 30 নদরির জ ািাল নিরাপত্তা ড্রাইভ 

ররফায়রন্স: i) PCSO/ER/KKK’s L/No-TA.5/61/Zonal/Pt.XVIII,dt-08.02.2022 

   ii) Sr.DSO/SDAH’s নিঠি িম্বর TS/S/Safety Drive/05/HQ/2022, িানরখ। 08.02.2022 

                    …………………………………………………………………………………………. 

  

 জরফারররের অেীরি, জেি নিরাপরদ িালারিার  িয, 30 নদরির জ ািাল জরলওরয নিরাপত্তা ড্রাইভ 

অনিলরম্ব SPAD প্রনিররারে নিম্ননলনখি নিষযগুনল সহ িালু কররি হরি  

1) এই নিভারের প্রনিঠট লনিরি "রিা SPAD জিল" ইিস্টল করা উনিি ৷ 

2) Train িালারিার সময প্ররিযক LP/ALP-জক অিিযই িার সারে সি বরিষ নিিরণকৃি নিভাে অিযুাযী signal  

পুস্তিকা িহি কররি হরি। 

3) SPAD involved (earlier) িালকরদর িযস্তিেিভারি ডাকা জযরি পারর এিং নসেিযাল জলআউট জদখারিা ইযাডব 

ডাযাগ্রাম আকঁরি িলা জযরি পারর, জযখারি নিনি ভুল কররনিরলি িা ভুল সাইড নসেিযাল িা একানেক নসেিযাল 

সাইরডর উপলব্ধিার কাররণ ভুল কররনিল । 

4) স্টপ নসেিযারল জেরির স্টনপং/ইমার বস্তে স্টরপ  িলাকালীি ডাযিানমক জেক/নরর িাররঠটভ জেক প্ররযাে 

করা উনিি িয। শুেুমাত্র A-9 জেক প্ররযাে কররি হরি। 

5) জলারকা পাইলটরক নসেিযারলর পাদরদরির আরে পয বাপ্ত দরূরে জেি োমারিার পরামি ব জদওযা উনিি যখি 

এঠট িালু অিস্থারি োরক, যারি ফাউনলং নিহ্ন পনরষ্কার হওযা সারপরে কযাি জেরক নসেিযালঠট পনরষ্কার জদখা 

যায। 

 সমি CLI-জক আপিার নিযন্ত্রণােীি সমি running staffজদর  কাউরেনলং করার পরামি ব জদওযা হরে 

এিং 10.03.22 িানররখর মরেয এই অনফরস একঠট প্রনিস্তিযা পািারিা উনিি যারি HQ-এ জপ্ররণ করা যায। 

 নসনসআরগুনলরক নিস্তিি করা উনিি জয এই ড্রাইভঠট একঠট জরস্ত স্টারর আটকারিা হরযরি এিং 

আপিার নিযন্ত্রণােীি সমি running staffজদর  দ্বারা স্বীকার করা হরযরি। 

 

 

                     নসনিযর নডনভিিাল ইরলকঠেকযাল ইস্তিনিযার (অপাররিি) 

কবপ : িেয এিং প্ররযা িীয পদরেরপর  িয সমি নসনসনসআর জক  ািারিা হরে । 

কবপ : িেয ও প্ররযা িীয পদরেরপর  িয CTLC জক  ািারিা হরে ।  

 

 

           নসনিযর নডনভিিাল ইরলকঠেকযাল ইস্তিনিযার  (অপাররিি) 

 



 

 

Safety Drive/HQ/06/2022 

EASTERN RAILWAY 

 
 

No. EL OP /6/7                                                                                                             dated. 10.02.2022 
 

All CLIs 
All CCRs 

SDAH, Eastern Railway 
                                                                                                                                            

  Sub: 30 days Zonal Safety drive on prevention of SPAD. 
  Ref. i) PCSO/ER/KKK’s L/No-TA.5/61/Zonal/Pt.XVIII,dt-08.02.2022 

            ii) Sr.DSO/SDAH’s L/no-TS/S/Safety Drive/05/HQ/2022,dt-08.02.2022. 

                                           -------------------------------------------------  
 For safe running of trains, 30 days to Zonal Railway safety drive is to be launched with immediate effect on prevention of 

SPAD with the following points :  

1)  “No SPAD Bell” should be installed in every lobby in this division.   

2)   Every LP/ALP must carry the latest distributed section wise signal booklet with him while on run. 
 

3) LPs involved in SPAD cases earlier or on random basis may be called personally and asked to draw yard 

diagram showing signal layout, where he had made the mistake or chances of committing an errors possible due 

to wrong side signal or availability of multiple signals side by side. 

4) LP should not apply Dynamic brake /Regenerative during stopping /Emergency stop of a train at stop signal. 

Only A-9 brake should be applied.  

The respective para of ACTM Vol.III is appended below for dynamic brake; 

4.3 As practice the dynamic brakes are applied only at a higher speed to reduce the speed of train and 

avoid the wear of brakes and wheels of rolling stock. 

       1.11.3 When stopping at a station on a down grade, the dynamic brakes be kept in ON position and should 

only be cut off after the application of independent brakes. 

5) Loco Pilot should be advised to stop the train at adequate distance before foot of the signal when same is at on 

position,  so as to clear view of signal form cab, subject to clearing the mark. 

 All CLIs are advised to counsel all the running staff under your control and after counseling a     feedback 

should be sent to this office for transmission to HQ.  

 All CCRs should ensure that this drive has been pasted in a register and acknowledged by the all running staff 

under your control. 

 

 

                                                                                                                                       SR. DEE/OP/SDAH 
                                                                                                                                                 
Copy to: CCCR/SDAH & DDJ for information and necessary action please. 
Copy to: CTLC for information & necessary action please.  

                     
           

                                                                                                                                               SR. DEE/OP/SDAH 
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