
 

செய்தி செளியடீு எண்: 110/2022      நாள்: 13.12.2022 

பத்திரிக்கை செய்தி 

ஆலந்தூர் செட்ர ா இ யில் நிகலயத்திலிருந்து குருநானக் ைல்லூரி ெக  ொநைர் 

ரபாக்குெ த்துக் ைழைத்தின் இகைப்பு ெிற்றுந்து இயக்ைப்படும் 

செட்ர ா இ யில் பயைிைள் தங்ைளது இருப்பிடத்திலிருந்து செட்ர ா 

நிகலயத்திற்கு ெந்து செல்ெதற்கும் செட்ர ா நிகலயத்திலிருந்து அெர்ைள் பைி 
செய்யும் இடத்திற்கு செல்ெதற்கும் பல்ரெறு இகைப்பு ரெகெைகள ஏற்படுத்த 

சென்கன செட்ர ா இ யில் நிறுெனம் சதாடர்ந்து முயற்ெி செய்து ெருைிறது.  

அதில் ொநைர் ரபாக்குெ த்துக் ைழைத்துடன் இகைந்து, இகைப்பு ரபருந்து 

ெெதிைகள ஏற்படுத்துெதற்ைாை ஆலந்தூர் செட்ர ா இ யில் நிகலயத்திலிருந்து 

குருநானக் ைல்லூரி ெக  ெக யிலான ெழித்தடத்தில் 2 இகைப்பு 

ெிற்றுந்துைள் நாகள (14.12.2022) முதல் இயக்ைப்படவுள்ளதாை சென்கன 

செட்ர ா இ யில் நிறுெனம் சதரிெித்துள்ளது.  

இதுகுறித்து சென்கன செட்ர ா இ யில் நிறுெனம் ரெலும் 

சதரிெித்துள்ளதாெது:- 

ொண்புெிகு முதலகெச்ெர் அெர்ைள் 30.11.2021 அன்று சபாதுெக்ைளின் 

பயன்பாட்டிற்ைாை சென்கன செட்ர ா இ யில் நிகலயங்ைளில் இருந்து பல்ரெறு 

பகுதிைளுக்கு ொநைர் ரபாக்குெ த்து ைழைத்தின் 12 இகைப்பு ெிற்றுந்துைளின்  

இயக்ைத்கத ைாசைாளி ைாட்ெி ொயிலாை சதாடங்ைி கெத்தார். அதன்படி ஐந்து 

ெழித்தடங்ைளில் 12 ரெகெைள் இயக்ைப்படுைின்றன.  அதில் சுொர் 13.41 லட்ெம் 

பயைிைள் ெற்றும் சபாதுெக்ைள் பயைம் செய்து ெருைின்றனர்.  

ொண்புெிகு ரெப்பாக்ைம்-திருெல்லிக்ரைைி ெட்டென்ற உறுப்பினர்      

திரு. உதயநிதி ஸ்டாலின் அெர்ைள் 06.08.2022 அன்று அ ெினர் ரதாட்டம் 

செட்ர ா இ யில் நிகலயத்தில், சபாதுெக்ைளின் பயன்பாட்டிற்ைாை, சென்கன 

செட்ர ா இ யில் நிகலயங்ைளிலிருந்து பல்ரெறு பகுதிைளுக்கு ொநைர் 

ரபாக்குெ த்துக் ைழைத்தின் 10 இகைப்பு ெிற்றுந்துைளின் இயக்ைத்திகன 

சைாடியகெத்து சதாடங்ைி கெத்தார். 

இதன் சதாடர்ச்ெியாை, சபாதுெக்ைள் ெற்றும் செட்ர ா பயைிைளின் 

ெெதிக்ைாை அறிஞர் அண்ைா ஆலந்தூர் செட்ர ா இ யில் நிகலயத்திலிருந்து 

ரெளச்ரெரி குருநானக் ைல்லூரி ெக  (ஆதம்பாக்ைம் ைாெல் நிகலயம் ெழியாை) 

2 இகைப்பு ெிற்றுந்துைள் நாகள (14.12.2022) முதல் இயக்ைப்படவுள்ளது. 

இந்த இகைப்பு ெிற்றுந்து ரெகெ திங்ைள் முதல் செள்ளி ெக  

ஆலந்தூரில் 05:25 ெைி முதல் 20:57 ெைி ெக யிலும், குருநானக் 



 

ைல்லூரியில் 05:55 ெைி முதல் 21:29 ெைி ெக யிலும் இயக்ை 

திட்டெிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ரெகெ 35 நிெிட இகடசெளியில் இயங்கும், 

ரெலும் ரபருந்து நிறுத்தங்ைள் ைீரழ சைாடுக்ைப்பட்டுள்ளன: 

அறிஞர் அண்ைா ஆலந்தூர் செட்ர ா -  யில்ரெ நிகலயம் ொகல - 

எஸ்.பி. ெருத்துெெகன - ைிழக்கு ைரிகுளம் 1ெது சதரு - ெள்ளலார் செயின்ட் 

ஏரிக்ைக  சதரு - செயலட்சுெி திரயட்டர் புதிய ைாலனி செயின் ர ாடு - 

ஆதம்பாக்ைம் ைாெல் நிகலயம் - ைக்ைன் பாலம் - பிருந்தாென் நைர் - ெக்தி நைர் 

- பாலாெி நைர் - புழுதிொக்ைம் ச யில்ரெ நிகலயம் - ரெளச்ரெரி ச யில்ரெ 

நிகலயம் - சென்கன ெில்க்ஸ் - ரெளச்ரெரி பி.எஸ் - தாண்ரடஸ்ெ ம் - ைாந்தி 

ொகல - குருநானக் ைல்லூரி. 

ொநைர் ரபாக்குெ த்துக் ைழைத்தின் படி, ரெற்கூறிய இகைப்பு ெிற்றுந்து 

ரெகெக்கு ெிக வு ரபருந்து ைட்டைம் செல்லுபடியாகும், 9 ைிெீ 

பயைத்திற்ைான குகறந்தபட்ெ ைட்டைம் ரூ. 7.00 ெற்றும் அதிைபட்ெ ைட்டைம் 
ரூ. 15.00. 

இதனால் பயைிைளும் சபாதுெக்ைளும் செட்ர ா நிகலயங்ைளில் இருந்து 

அெர்ைளது இருப்பிடம் ெற்றும் அலுெலைங்ைளுக்கு எளிதில் சென்றகடந்து 

பயன்சபறுொர்ைள் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. ரெலும் சென்கன செட்ர ா 

இ யில் நிறுெனம் இது ரபான்ற பயைிைள் ெெதிைகள சதாடர்ந்து செய்து ெ  

உத்ரதெித்துள்ளது. 

 

வெளியடீு: இணை இயக்குநர் / மக்கள் வ ொடர்பு அலுெலர் 

      வென்ணை வமட்ரரொ இரயில் நிறுெைம், வென்ணை – 600107. 


