
 

செய்தி செளியீடு எண்: 91/2022      நாள்: 01.10.2022 

பத்திரிக்கைச் செய்தி 

ைடந்த மாதம் சென்கை சமட்ர ா இ யிலில் பயணித்தெர்ைளில் குலுக்ைல் 
முகையில் ரதர்வு செய்யப்பட்ட 30 பயணிைளுக்கு பரிசு ெழங்ைபடும்  

 சென்கை சமட்ர ா இ யில் நிர்ொைம் தைெல்  
சென்னை செட்ர ோ இ யிலில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு ஒவ்ச ோரு 

ெோதமும் ரூ.1 லட்ெம் ெதிப்பிலோை பரிசு கூப்பன் அல்லது பரிசு சபோருள் 
 ழங்கப்படும் என்று சென்னை செட்ர ோ இ யில் நிர் ோகம் அறி ித்திருந்தது. 
அதன்படி கடந்த ெோதம் ஆகஸ்ட் 21-ம் ரததி முதல் செப்டம்பர் 20-ம் ரததி  ன  
பயணம் செய்த பயணிகளுக்கோை ெோதோந்தி  அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் ரகோயம்ரபடு 
செட்ர ோ இ யில் நினலயத்தில், சென்னை செட்ர ோ இ யில் நிறு ைத்தின் 
இயக்குநர் திரு.  ோரேஷ் ெதுர்ர தி (அனெப்புகள் ெற்றும் இயக்கம்) 
தனலனெயில், சபோதுெக்கள் ெற்றும் செட்ர ோ பயணிகளின் முன்ைினலயில் 
நனடசபற்றது. அதில்;  

1. ஒரு ெோதத்தில் அதிகபட்ெெோக பயணம் செய்த முதல் 10 பயணிகளுக்கு 
தலோ ரூ.2,000/- ெதிப்புள்ள பரிசு கூப்பன் அல்லது சபோருள் ெற்றும் 30 

நோட்களுக்கோை  ிருப்பம்ரபோல் பயணம் செய் தற்கோை செட்ர ோ பயண 
அட்னட (ரூ.2,500/- ெற்றும் ரூ.50/- ன ப்புத்சதோனக ெதிப்புள்ள) 

 ழங்கப்படவுள்ளது. இந்த பிரி ில் ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ர்களின்  ி  ம் 
பின் ருெோறு: 

ெ.எண் பயண அட்கட எண் பயண எண்ணிக்கை 
1 1101718101 176 

2 1101529892 133 

3 1101645334 106 

4 1101756864 101 

5 1101686672 99 

6 1101417615 97 

7 1101515781 94 

8 1101733855 91 

9 1101931752 90 

10 1101402269 89 
 

2. ெோதம் ஒரு பரி ர்த்தனைக்கு ரூ.1500/- ெற்றும் அதற்கு ரெல் பணம் 
செலுத்திய 10 பயணிகளுக்கு தலோ ரூ.2,000/- ெதிப்புள்ள பரிசு கூப்பன் 
அல்லது சபோருள்  ழங்கப்படவுள்ளது. இந்த பிரி ில் 
ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ர்களின்  ி  ம் பின் ருெோறு: 
 

ெ.எண் பயண அட்கட எண் சபயர் 
1 1101945430 Vijayakumar B 

2 1101642310 Usharani A 

3 1101749054 Sudha 

4 1101602123 Paul Murugan 

5 1101844190 Prabhakaran N 

6 1101119501 Sathya Sundharam K 

7 1101785304 Suganya S 



 

8 1101662664 Veeraa 

9 1101640180 Srihari 

10 1101366971 Millan 
 

3. செட்ர ோ பயண அட்னட  ோங்கி அதில் குனறந்தபட்ெத் சதோனகயோை 
ரூ.500/-க்கு டோப் அப் செய்த 10 பயணிகளுக்கு தலோ ரூ.1,450/- ெதிப்புள்ள 
இல ெ டோப் அப் ெற்றும் ரூ.2,000/- ெதிப்புள்ள பரிசு கூப்பன் அல்லது 
சபோருள்  ழங்கப்படவுள்ளது. இந்த பிரி ில் ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ர்களின் 
 ி  ம் பின் ருெோறு:  

ெ.எண் பயண அட்கட எண் சபயர் 
1 1101703375 Ruben Karthick 

2 1101967675 Chandra Sekar 

3 1101911629 Saravanan 

4 1101969333 M.R. Rajesh 

5 1101962822 N Azaarudeen 

6 1101969473 Dinesh Kumar 

7 1101705004 Roshini Shetty 

8 1101966821 Arun Kumar 

9 1101562503 Sankeerthana 

10 1101217995 Adithya 
 

இதில் ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட 30 நபர்களுக்கும் ெோர்க் செட்ர ோ ெோர்போக பரிசு 
சபோருள் அல்லது பரிசு கூப்பன்  ின  ில்  ழங்கப்படும். 
ரெற்குறிப்பிட்ட திட்டங்கள், பயணிகனள ஊக்கு ிக்கவும், பயைளிக்கவும் 

சென்னை செட்ர ோ இ யிலில் பயணிகள் தங்களது பயணத்னத சதோடர்ந்து 
பயணிக்கவும் அடுத்த ெோதமும் சதோடரும். அடுத்த ெோதத்திற்கோை குலுக்கல் 
(21.09.2022 – 20.10.2022) 2022 அக்ரடோபர் ெோதம் நடத்தப்படும். 
இந்த பரிசு  ி  ங்கனள ரெலும் சதரிந்துசகோள்ள அனைத்து செட்ர ோ 

இ யில் நினலய கட்டுப்போட்டோளர்கனள அணுகலோம். 

 

வெளியீடு: இணை இயக்குநர் / மக்கள் வ ொடர்பு அலுெலர் 

      வென்ணை வமட்ரரொ இரயில் நிறுெைம், வென்ணை – 600107. 


