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பத்திரிக்கைச் செய்தி 

சென்கை செட்ர ோ இ யில் ரெகைைள் நோகை (21.06.2021) முதல் ெீண்டும் 
சதோடங்குைின்றை 

க ொர ொனொ வை ஸ் க ொற்று  ொ ணமொ   வைபிடிக் ப்பட்ை 
கபொதுமுைக் த் ினொல் கென்வன கமட்ர ொ இ யில் ரெவை ள்  ைந்  10.05.2021 
மு ல்  ற் ொலி மொ  நிறுத் ிவைக் ப்பட்ைன.  மிழ  அ சு  ளர்வு ள் 
அறிைித் வ த் க ொைர்ந்து கென்வன கமட்ர ொ இ யில் ரெவை ள் நொவள 
(21.06.2021) மு ல் க ொைங்கு ின்றன. 

 மிழ  அ ெின் அறிவுறுத் ல் ளின்படி க ொர ொனொ வை வை  ட்டுப்படுத்  
கென்வன கமட்ர ொ இ யில் நிறுைனம் கமட்ர ொ இ யில் ளில் 50 ெ ை ீ 
இருக்வ  ளில் மட்டும் பயணி ள் அமர்ந்து பயணிக்  அனும ிக் ப்படு ிறொர் ள். 

செட்ர ோ இ யில் ரெகைைள்: 

• கமட்ர ொ இ யில் ரெவை ள் க ொைக் த் ில்  ொவல 06:30 மணி மு ல் இ வு 
09:00 மணி ைவ  இயக் ப்படும் .பின்பு ர வையின் அடிப்பவையில் ரந  
மொற்றம் கெய்யப்படும். 

• கென்வன கமட்ர ொ இ யில் நிறுைனம், கமட்ர ொ இ யில் ரெவை வள 
பின்ைரும் நிவல ளில் இயக் வுள்ளது. 

✓ நீலைழித் ைம் – ைிமொன நிவலய கமட்ர ொ இ யில் நிவலயம் மற்றும் 
ைிம்ர ொ ந ர் கமட்ர ொ இ யில் நிவலயம் இவைரய மற்றும்;  

✓ பச்வெைழித் ைம் – ப ங் ிமவல கமட்ர ொ மற்றும் பு ட்ெித்  வலைர் 
ைொக்ைர். எம். ஜி.  ொமச்ெந் ி ன் கென்ட் ல் கமட்ர ொ இவைரய நொவள 
(21.06.2021)  ிங் ள் ிழவம மு ல் உச்ெரந ங் ளில் (Peak Hours) ( ொவல: 
09.00 மணி மு ல்  ொவல 11.00 மணி ைவ  மற்றும் மொவல: 05.00 மணி 
மு ல் இ வு 07.00 மணி ைவ ) 5 நிமிை இவைகைளியிலும் மற்ற 
ரந ங் ளில் 10 நிமிை இவைகைளியிலும் இ யில் ள் இயக் ப்படும். 

• பயணி ளின் பொது ொப்பிற் ொ  அவனத்து கமட்ர ொ இ யில் நிவலயங் ள் 
மற்றும் கமட்ர ொ இ யில் ள் அடிக் டி  ிருமிநொெனி மூலம் சுத் ம் 
கெய்யப்படு ிறது. 

• கமட்ர ொ இ யில் நிவலய நவைரமவை ளில் பயணி ளின் ைருவ , 
கைளிரயறு ல் மற்றும்  னிமனி  இவைகைளிவய  ண் ொணிப்ப ற் ொ  
ர வையொன ஊழியர் ள் நியமிக் ப்பட்டுள்ளனர். 

• நவைரமவையில்  ொத் ிருக்கும் ரபொதும் இ யிலில் பயணிக்கும் ரபொதும் 
பயணி ள் கட்டாயம் முகக்கெெம் அணிந்திருப்பதுடன் 6 அடிதூ  
இவைகைளிவய  வைபிடிக்குமொறு அறிவுறுத் ப்படு ிறொர் ள். 

• அவனத்து கமட்ர ொ இ யில் ள் மற்றும் கமட்ர ொ இ யில் நிவலய 
நவைரமவை ளில் பயணி ள் பயன்படுத்தும் மற்றும்  ொத் ிருக்கும் 
இைங் ளில்  னிமனி  இவைகைளி குறித்  “X” குறியீடு ள் 
வைக் ப்பட்டுள்ளன. பயணி ள் அவனைரும் இந் குறியீடு வள 
பின்பற்றுமொறு அறிவுறுத் ப்படு ிறொர் ள்.         



கென்வன கமட்ர ொ இ யில் நிறுைனம் க ொர ொனொ வை ஸ் க ொற்வற 
 டுப்ப ற் ொ வும் அவனத்து பயணி ளின் பொது ொப்பொன பயணத் ிற் ொ வும்  
செட்ரரா இரயில் நிலையங்களில் நுலைெதற்கும் செட்ரரா இரயில்களில் 
பயணிப்பதற்கும் அலைத்து பயணிகளும் கட்டாயம் ெரியாக முகக்கெெம் 
அணிந்திருப்பதுடன் தைிெைித இலடசெளிலயக் கலடபிடித்து பயணம் செய்து 
கென்வன கமட்ர ொ இ யில் நிறுைனத் ிற்கு ஒத்துவழக்குமொறு 
ர ட்டுக்க ொள்ளப்படு ிறொர் ள். 
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