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பத்திரிக்கை செய்தி 

சென்கை தீவுத்திடலில் நகடசபறும் சுற்றுலா சபாருட்ைாட்ெியில்  

சென்கை செட்ர ா இ யில் நிறுெைத்தின் தகலகெ அலுெலை ைட்டிடம்  

ைண்ைெர் அ ங்ைொை அகெக்ைப்பட்டுள்ளது 

சென்கை தீவுத்திடலில் தெிழ்நாடு சுற்றுலா ெளர்ச்ெி ைழைத்தின் ொர்பாை     
47-ெது அைில இந்திய சுற்றுலா சபாருட்ைாட்ெி நகடசபற்று ெருைிறது. இந்த 

சபாருட்ைாட்ெியில் தெிழ்நாடு அ ெின் பல்ரெறு அ சு அ ங்ைங்ைளும், அ சு ொர்ந்த 

நிறுெைத்தின் அ ங்ைங்ைளும் தைியார் அ ங்ைங்ைளும் அகெக்ைப்பட்டு சபாதுெக்ைள் 

பார்கெயிட்டு ெருைின்றைர். 

இந்த சுற்றுலா சபாருட்ைாட்ெியில், நந்தைத்தில் உள்ள சென்கை செட்ர ா 

இ யில் நிறுெைத்தின் தகலகெ அலுெலை ைட்டிடம் ைண்ைெர் அ ங்ைொை 

சபாதுெக்ைளின் பார்கெக்கு இடம்சபற்றுள்ளது.  

சென்கை செட்ர ா இ யில் நிறுெைத்தின் இயக்குநர்ைள்   ாரேஷ் ெதுர்ரெதி 
(அகெப்புைள் ெற்றும் இயக்ைம்), டாக்டர். பி ென்ை குொர் ஆச்ொர்யா (நிதி), 
ஆைிரயார் அ ங்கை பார்கெயிட்ட பின்ைர் சதரிெித்துள்ளதாெது:- 

சென்கை செட்ர ா இ யில் நிறுெைத்தின் தகலகெ அலுெலை 
அ ங்ைத்தில் உள்ரள செல்ெதற்கு செட்ர ா இ யில் அகெப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு 
அதன் ெழியாை ெக்ைள் உள்ரள சென்று, அ ங்ைத்கத பார்கெயிட்ட சபாதுெக்ைள் 
செளியில் ெரும்ரபாது சு ங்ைம் ரதாண்டும் இயந்தி த்தின் ொதிரி ெடிெம் 
ெழியாை செளிரயறும் ெகையில் பாகத ெடிெகெக்ைப்பட்டுள்ளது. சு ங்ைம் 
ரதாண்டும் இயந்தி ம் எப்படி இயங்குைிறரதா அரதரபால் ொதிரி ெடிெம் 
இயக்ைப்பட்டு ெருைிறது. 

அ ங்ைின் உள்ரள சென்கை செட்ர ா இ யில் பற்றிய பல்ரெறு புகைப்படங்ைள், 
சு ங்ைம் ரதாண்டும் இயந்தி த்தின் ொதிரி ெடிெகெப்பு, சென்கை செட்ர ா இ யில் 
திட்டத்தின் ைட்டம்-1 ெற்றும் ைட்டம்-2 இன் ெக படம் ரபான்றகெ அ ங்ைத்தில் 

ைாட்ெிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ரெலும், அ ங்ைில் சென்கை செட்ர ா இ யில் பற்றிய 

தைெல்ைள் செய்திைள் சதாகலக்ைாட்ெி ொயிலாை சபாதுெக்ைளுக்கு ஒளிப ப்பப்பட்டு 

ெருைிறது.  

ரெலும், இந்த ைண்ைாட்ெியில் திருெயிகல செட்ர ா இ யில் நிகலயத்தின் 

ொதிரி ெடிெகெப்பு அ ங்ைத்தில் ைாட்ெிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  இந்த ொதிரி 

ெடிெகெப்பு இங்கு ெருகை தரும் பார்கெயாளர்ைள் ெத்தியில் பி ெிப்பகடய 

செய்ைிறது. அரதாடு இந்த ைட்டிட அகெப்பு ெொலாை பணியாை இருப்பதாை 

பார்கெயாளர்ைள் சதரிெித்து ெருைிறார்ைள். 



சபாதுெக்ைளின் ெெதிக்ைாை சென்கை செட்ர ா இ யில் நிறுெைத்தின் 

அ ங்ைில் பயண அட்கட ெிற்பகையும் நகடசபற்று ெருைிறது. பயண அட்கடைகள 

(Travel Card) பயன்படுத்தி பயணிக்கும் பயணிைளுக்கு 20%  ைட்டணத் தள்ளுபடியும் 

ெழங்ைப்படுைிறது. இந்த அ ங்ைில் இதுெக  183 பயண அட்கடைள் ெிற்பகை 

செய்யப்பட்டுள்ளது. 

இன்கறய ைாலைட்டத்தில் நீரூற்று ைிணறு இயற்கையாைரெ சென்கை 

செட்ர ா இ யில் நிறுெை அலுெலை முன்பகுதியில் அகெந்துள்ளது. அதன் ெிறப்கப 

எடுத்து கூறும் ெகையில் இன்கறய ைால இகளய தகலமுகறயிைர் ைிணறு பற்றி 
சதரிந்துசைாள்ளரெ இங்கு அகெக்ைப்பட்டுள்ளது. 

சென்கை செட்ர ா இ யில் நிறுெைத்தின் தகலகெ அலுெலை அ ங்ைம் 
இ வு ரந த்தில் ெிசைாலியில் ைண்ைெரும் ெகையில் அகெக்ைப்பட்டுள்ளது.  
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