
செய்தி செளியடீு எண்: 104/2022       நாள்: 25.11.2022 

பத்திரிக்கை செய்தி 

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

 சென்கை சமட்ர ா இ யில் நிர்ொைம் தைெல்  

சென்கை சமட்ர ா இ யிலில் பயணிக்கும் பயணிைளுக்கு ஒவ்சொரு 
மாதமும் ரூ.1 லட்ெம் மதிப்பிலாை பரிசு கூப்பன் அல்லது பரிசு சபாருள் 
ெழங்ைப்படும் என்று சென்கை சமட்ர ா இ யில் நிர்ொைம் அைிெித்திருந்தது. 
அதன்படி ைடந்த மாதம் அக்ரடாபர் 21-ம் ரததி முதல் நெம்பர் 20-ம் ரததி ெக  
பயணம் செய்த பயணிைளுக்ைாை மாதாந்தி  அதிர்ஷ்டக் குலுக்ைல் ரைாயம்ரபடு 
சமட்ர ா இ யில் நிகலயத்தில், சென்கை சமட்ர ா இ யில் நிறுெைத்தின் 
இயக்குநர் திரு.  ாரேஷ் ெதுர்ரெதி (அகமப்புைள் மற்றும் இயக்ைம்) 
தகலகமயில், சபாதுமக்ைள் மற்றும் சமட்ர ா பயணிைளின் முன்ைிகலயில் 
நகடசபற்ைது. அதில்;  

1. ஒரு மாதத்தில் அதிைபட்ெமாை பயணம் செய்த முதல் 10 பயணிைளுக்கு 
தலா ரூ.2,000/- மதிப்புள்ள பரிசு கூப்பன் அல்லது சபாருள் மற்றும் 30 

நாட்ைளுக்ைாை ெிருப்பம்ரபால் பயணம் செய்ெதற்ைாை சமட்ர ா பயண 
அட்கட (ரூ.2,500/- மற்றும் ரூ.50/- கெப்புத்சதாகை மதிப்புள்ள) 

ெழங்ைப்படவுள்ளது. இந்த பிரிெில் ரதர்ந்சதடுக்ைப்பட்டெர்ைளின் ெிெ ம் 
பின்ெருமாறு: 

ெ.எண் பயண அட்கட எண் பயண எண்ணிக்கை 
1 1101741962 110 

2 1101943388 107 

3 1101526512 107 

4 1101510475 106 

5 1101471421 101 

6 1101936186 87 

7 1101770342 86 

8 1101458069 86 

9 1101688129 85 

10 1101606240 83 
 

2. மாதம் ஒரு பரிெர்த்தகைக்கு ரூ.1500/- மற்றும் அதற்கு ரமல் பணம் 
செலுத்திய 10 பயணிைளுக்கு தலா ரூ.2,000/- மதிப்புள்ள பரிசு கூப்பன் 
அல்லது சபாருள் ெழங்ைப்படவுள்ளது. இந்த பிரிெில் 
ரதர்ந்சதடுக்ைப்பட்டெர்ைளின் ெிெ ம் பின்ெருமாறு: 
 

ெ.எண் பயண அட்கட எண் சபயர் 



1 1101492627 Dashrath 

2 1101735911 Mugundos 

3 1101278606 Karan 

4 1101303006 Vignesh 

5 1101069167 Ratamurugan 

6 1101909063 Eva Mercy 

7 1101685033 Haripriya Napa 

8 1101111069 Mohamed 

9 1101763778 Iyyappan 

10 1101662923 Vigila S 
 

3. சமட்ர ா பயண அட்கட ொங்ைி அதில் குகைந்தபட்ெத் சதாகையாை 
ரூ.500/-க்கு டாப் அப் செய்த 10 பயணிைளுக்கு தலா ரூ.1,450/- மதிப்புள்ள 
இலெெ டாப் அப் மற்றும் ரூ.2,000/- மதிப்புள்ள பரிசு கூப்பன் அல்லது 
சபாருள் ெழங்ைப்படவுள்ளது. இந்த பிரிெில் ரதர்ந்சதடுக்ைப்பட்டெர்ைளின் 
ெிெ ம் பின்ெருமாறு:  

ெ.எண் பயண அட்கட எண் சபயர் 
1 1101938060 Dominic 

2 1101901054 Debraj Saha 

3 1101974449 Lavanya 

4 1101904642 Sagar AR 

5 1101971575 R Guruvenkatesh 

6 1101961198 T Magizharasi 

7 1101498078 H Abdul Rahman 

8 1101763262 R Swaminathan 

9 1101890242 Srivathsan 

10 1101949713 K Dharani Priya 
 

இதில் ரதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட 30 நபர்ைளுக்கும் மார்க் சமட்ர ா ொர்பாை பரிசு 
சபாருள் அல்லது பரிசு கூப்பன் ெிக ெில் ெழங்ைப்படும். 

ரமற்குைிப்பிட்ட திட்டங்ைள், பயணிைகள ஊக்குெிக்ைவும், பயைளிக்ைவும் 
சென்கை சமட்ர ா இ யிலில் பயணிைள் தங்ைளது பயணத்கத சதாடர்ந்து 
பயணிக்ைவும் அடுத்த மாதமும் சதாடரும். அடுத்த மாதத்திற்ைாை குலுக்ைல் 
(21.11.2022 – 20.12.2022) 2022 டிெம்பர் மாதம் நடத்தப்படும். 

இந்த பரிசு ெிெ ங்ைகள ரமலும் சதரிந்துசைாள்ள அகைத்து சமட்ர ா 
இ யில் நிகலய ைட்டுப்பாட்டாளர்ைகள அணுைலாம். 

 

வெளியடீு: இணை இயக்குநர் / மக்கள் வ ொடர்பு அலுெலர் 

      வென்ணை வமட்ரரொ இரயில் நிறுெைம், வென்ணை – 600107. 


