
 

செய்தி செளியீடு எண்: 86/2022      நாள்: 21.09.2022 

சென்னை செட்ர ா இ யில் ொதாந்தி  குலுக்கலில்  
ரதர்வுசெற்ற 30 ெயணிகளுக்கு  

சென்னை செட்ர ா இ யில் நிறுெைத்தின் இயக்குநர் திரு.  ாரேஷ் ெதுர்ரெதி 
(அனெப்புகள் ெற்றும் இயக்கம்), ெரிசுகனள ெழங்கிைார்  

சென்னை செட்ர ோ இ யிலில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு ஒவ்ச ோரு 
ெோதமும் ரூ.1 லட்ெம் ெதிப்பிலோை பரிசு சபோருள்  ழங்கப்படும் என்று 
சென்னை செட்ர ோ இ யில் நிர் ோகம் ெற்றும் ெோர்க் செட்ர ோ நிறு ைம் 
அறி ித்திருந்தது.   

அதன்படி, ஐந்தோ து ெோதோந்தி  அதிர்ஷ்டக் குலுக்கலில் 
ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட 30 பயணிகளுக்கு சென்னை செட்ர ோ இ யில் நிறு ைம் 
ெோர்க் செட்ர ோ உடன் இனணந்து பரிசு சபோருள்  ழங்கும் நிகழ்ச்ெி ரகோயம்ரபடு 
செட்ர ோ இ யில் நினலயத்தில் நனடசபற்றது. சென்னை செட்ர ோ இ யில் 
நிறு ைத்தின் இயக்குநர் திரு.  ோரேஷ் ெதுர்ர தி (அனெப்புகள் ெற்றும் 
இயக்கம்) பரிசுகனை  ழங்கிைோர். இந்நிகழ்ச்ெிக்கு சென்னை செட்ர ோ இ யில் 
நிறு ைத்தின் இயக்குைர் டோக்டர். பி ென்ை குெோர் ஆச்ெோர்யோ (நிதி) முன்ைினல 
 கித்தோர்.  

இந்நிகழ்ச்ெியில், சென்னை செட்ர ோ இ யில் நிறு ைத்தின் தனலனெ சபோது 
ரெலோைர் ஏ.ஆர். ோரேந்தி ன் (சதோடர் ண்டி ெற்றும் இயக்கம்), ஆரலோெகர் எஸ். 
 ோெசுப்பு (சதோடர் ண்டி), இனண இயக்குநர் எல்.கிரி ோேன் (ெக்கள் சதோடர்பு) 
ரெலோைர்கள் பி. லட்சுெி ( ரு ோய்) ெற்றும் ரக.எஸ்.அருண் (இயக்கம்), துனண 
ரெலோைர் ஏ.அருள் ோதோ (இயக்கம்), ெோர்க் செட்ர ோ இயக்குநர் குெணன் ெற்றும் 

பணியோைர்கள் உள்ைிட்ரடோர் உடைிருந்தைர்.   

ெோதோந்தி  அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் பயணிகனை ஊக்கு ிக்கவும், 
பயைைிக்கவும் சென்னை செட்ர ோ இ யிலில் பயணிகள் தங்கைது பயணத்னத 
சதோடர்ந்து பயணிக்கவும் அடுத்த ெோதமும் சதோடரும். அடுத்த ெோதத்திற்கோை 
குலுக்கல் (21.08.2022 – 20.09.2022) 2022 செப்டம்பர் ெோதம் இறுதியில் 

நடத்தப்படும். இந்த பரிசு  ி  ங்கனை ரெலும் சதரிந்துசகோள்ை அனைத்து 
செட்ர ோ இ யில் நினலய கட்டுப்போட்டோைர்கனை அணுகலோம். சென்னை 
செட்ர ோ இ யில் நிறு ைம் ெோர்க் செட்ர ோ உடன் இனணந்து இந்த பரிசுகள் 

 ழங்கப்படுகின்றை. 

ொதாந்தி  அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் - திட்ட ெிெ ங்கள்; 

1. சென்னை செட்ர ோ இ யிலில் ஒரு ெோதத்தில் அதிகபட்ெெோக பயணம் 
செய்த முதல் 10 பயணிகள்.  

2. ொதாந்தி  அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் - ெோதம் ஒரு பரி ர்த்தனைக்கு 
ரூ.1500/- ெற்றும் அதற்கு ரெல் பணம் செலுத்திய 10 பயணிகள், ெற்றும்  

3. ொதாந்தி  அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் - சென்னை செட்ர ோ இ யில் 
நிறு ைத்தின் பயண அட்னடனய  ோங்கி அதில் குனறந்தபட்ெத் 
சதோனகயோை ரூ.500/-க்கு டோப் அப் செய்த 10 பயணிகள். 

வெளியீடு: இணை இயக்குநர் / மக்கள் வ ொடர்பு அலுெலர் 

      வென்ணை வமட்ரரொ இரயில் நிறுெைம், வென்ணை – 600107. 


