
 

செய்தி செளியடீு எண்: 05/2023      நாள்: 13.01.2023 

சென்னை செட்ர ா இ யில் ொதாந்தி  குலுக்கலில்  

ரதர்வுசெற்ற 30 ெயணிகளுக்கு  

சென்னை செட்ர ா இ யில் நிறுெைத்தின் இயக்குநர்  ாரேஷ் ெதுர்ரெதி  

ெரிசுகனள ெழங்கிைார்  

சென்னை செட்ர ா இ யிலில் ெயணிக்கும் ெயணிகளுக்கு ஒவ்சொரு 

ொதமும் ரூ.1 லட்ெம் ெதிப்ெிலாை ெரிசு சொருள் ெழங்கப்ெடும் என்று 

சென்னை செட்ர ா இ யில் நிர்ொகம் ெற்றும் ொர்க் செட்ர ா நிறுெைம் 

அறிெித்திருந்தது.   

அதன்ெடி, ஒன்ெதாெது ொதாந்தி  அதிர்ஷ்டக் குலுக்கலில் 

ரதர்ந்சதடுக்கப்ெட்ட 30 ெயணிகளுக்கு சென்னை செட்ர ா இ யில் நிறுெைம் 

ொர்க் செட்ர ா உடன் இனணந்து ெரிசு சொருள் ெழங்கும் நிகழ்ச்ெி 

பு ட்ெித்தனலெர் டாக்டர். எம்.ேி.  ாெச்ெந்தி ன் சென்ட் ல் செட்ர ா இ யில் 

நினலயத்தில் நனடசெற்றது.  

சென்னை செட்ர ா இ யிலில் ஒரு ொதத்தில் அதிகெட்ெொக ெயணம் 

செய்யும் ெிரிெில் ரதர்வு செய்யப்ெட்ட செல்ெ ாஜ் என்ெெர் 119 முனற ெயணம் 

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

ெரிசு செற்ற செல்ெ ாஜ் என்ெெர் சதரிெித்ததாெது: 

நான் செட்ர ா இ யிலில் தான் அதிகம் ெயணிக்கிரறன். இந்த இ யில் 

ெயணத்தால் எைக்கு எவ்ெித ரொக்குெ த்து இனடஞ்ெலும் இல்னல. நான் 

ொதா ண இளநீர் ெியாொரி. ரகாயம்ரெட்டில் தான் நான் சதாழில் செய்து 

ெருகிரறன். செட்ர ா இ யில் கட்டுொை ெணி சதாடங்கிய நாளில் இருந்து 

நான் அதில் ரெனள ொர்த்ரதன். தற்ரொது இளநீர் ெியாொ ம் செய்து 

ெருகிரறன். செட்ர ா ரொக்குெ த்து எைக்கு சுலெொக உள்ளது என்று 

சதரிெித்தார். 

இந்நிகழ்ச்ெியில், சென்னை செட்ர ா இ யில் நிறுெைத்தின் கூடுதல் சொது 

ரெலாளர் எஸ். ெதீஷ்ெி பு (சதாடர்ெண்டி ெற்றும் இயக்கம்), ொர்க் செட்ர ா 

இயக்குநர் திரு. மு ளி ெற்றும் ெணியாளர்கள் உள்ளிட்ரடார் உடைிருந்தைர்.   

இந்த ெரிசு ெிெ ங்கனள ரெலும் சதரிந்துசகாள்ள அனைத்து செட்ர ா 

இ யில் நினலய கட்டுப்ொட்டாளர்கனள அணுகலாம். சென்னை செட்ர ா இ யில் 

நிறுெைம் ொர்க் செட்ர ா உடன் இனணந்து இந்த ெரிசுகள் ெழங்கப்ெடுகின்றை. 



 

ொதாந்தி  அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் - திட்ட ெிெ ங்கள்; 

1. சென்னை செட்ர ா இ யிலில் ஒரு ொதத்தில் அதிகெட்ெொக ெயணம் 

செய்த முதல் 10 ெயணிகள்.  

2. ொதாந்தி  அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் - ொதம் ஒரு ெரிெர்த்தனைக்கு ரூ.1500/- 
ெற்றும் அதற்கு ரெல் ெணம் செலுத்திய 10 ெயணிகள், ெற்றும்  

3. ொதாந்தி  அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் - சென்னை செட்ர ா இ யில் 

நிறுெைத்தின் ெயண அட்னடனய ொங்கி அதில் குனறந்தெட்ெத் 

சதானகயாை ரூ.500/-க்கு டாப் அப் செய்த 10 ெயணிகள். 

 

வெளியடீு: இணை இயக்குநர் / மக்கள் வ ொடர்பு அலுெலர் 

      வென்ணை வமட்ரரொ இரயில் நிறுெைம், வென்ணை – 600 035. 


