
செய்தி செளியடீு எண்: 20/2023       நாள்: 16.02.2023 

பத்திரிக்கை செய்தி 

நாட்டுப்புற ைகைைகள இன்கறய ெந்ததியினர் சதரிந்து சைாள்ள வெண்டும் 

சென்கன செட்வ ா இ யில் நிறுெனத்தின் இயக்குநர்  ாவேஷ் ெதுர்வெதி 

வெண்டுவைாள் 

சென்கன ெத்திய ெதுக்ைத்தில் சென்கன செட்வ ா இ யில் நிறுெனம் 

ெற்றும் ொர்க் செட்வ ா ொர்பாை ொதாந்தி  அதிர்ஷ்டக் குலுக்ைைில் 

வதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட 30 பயணிைளுக்கு பரிசு சபாருள் ெழங்கும் நிைழ்ச்ெி ெற்றும் 

ைி ாெியக் ைகை நிைழ்ச்ெிைள் நகடசபற்றது. ைி ாெியக் ைகை நிைழ்ச்ெிைகள 

சென்கன செட்வ ா இ யில் நிறுெனத்தின் இயக்குநர்  ாவேஷ் ெதிர்வெதி 

(இயக்ைம் ெற்றும் அகெப்பு) மு சு சைாட்டி சதாடங்ைி கெத்தார். 

அப்வபாது, இன்கறய ெந்ததியினர் நாட்டுப்புற ைகைைகள சதரிந்திருக்ை 

வெண்டும். அவதாடு அக்ைகைைளில் எதாெது ஒன்றிகன ைற்றுக்சைாள்ள 

வெண்டும். அெற்கறப்பற்றி ெிறப்கப ெக்ைளிடம் எடுத்து செல்ை வெண்டும் என்று 

சென்கன செட்வ ா இ யில் நிறுெனத்தின் இயக்குநர்  ாவேஷ் ெதிர்வெதி 

சதரிெித்தார். 

இந்நிைழ்ச்ெியில் சென்கன செட்வ ா இ யில் நிறுெனத்தின் இயக்குநர் 

 ாவேஷ் ெதுர்வெதி வெலும் சதரிெித்ததாெது:-  

நாட்டுப்புற ைகை நிைழ்ச்ெிைகள நைர்ப்புற ெக்ைளும் ைண்டுைளிக்கும் 

ெகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்கறய இகளஞர்ைள் மூைம் 

ெருங்ைாை ெந்ததியினர் நாட்டுப்புற ைகைைகள அறிய வெண்டும் என்ற 

வநாக்ைத்துடன் இந்நிைழ்ச்ெி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நாட்டுப்புற ைி ாெியக் 

ைகைஞர்ைள் தங்ைளது தனித்துெம் ொய்ந்த பல்வெறு திறகெைகள இந்நிைழ்ச்ெி 

மூைம் ெக்ைளுக்கு சதரிெித்து ெருைிறார்ைள். இதன் மூைம் ைி ாெியக் ைகை 

வெலும் ெளர்ச்ெிப் சபற உறுதிகணயாை இருக்கும். இந்நிைழ்ச்ெிகய 

ைண்டுைளிக்கும் இன்கறய இகளஞர்ைளுக்கு நாட்டுப்புற ைகைைகள பற்றி 

ைற்றுக்சைாள்ள ொய்ப்பாை இருக்கும். 

நாட்டுப்புற ைகைைகள இன்கறய இகளஞர்ைள் ைற்ை வெண்டும் அதகன 

ெளர்க்ை வெண்டும் அவதாடு ெட்டுெல்ைாெல் வெல் நாடுைளுக்கும் சென்று 

இக்ைகையிகன ெளர்க்ை வெண்டும். இந்நிைழ்ச்ெிகய நடத்திய ைகைஞர்ைள் பணி 

புரிபெர்ைளாைவும், பட்டதாரிைளாைவும் இருக்ைிறார்ைள். இெர்ைள் வெல் 

நாடுைளுக்கும் சென்று ைகை நிைழ்ச்ெிைகள நடத்தி ெருைிறார்ைள். இெர்ைகள 

பா ாட்டி ெைிழ்ச்ெி அகடைின்வறன்.   



பத்தாெது ொதாந்தி  அதிர்ஷ்டக் குலுக்ைைில், செட்வ ா இ யிைில் ஒரு 

ொதத்தில் அதிைபட்ெொை பயணம் செய்த முதல் 10 பயணிைள், ொதம் ஒரு 

பரிெர்த்தகனக்கு ரூ.1500/- ெற்றும் அதற்கு வெல் பணம் செலுத்திய 10 
பயணிைள் ெற்றும் செட்வ ா இ யில் நிறுெனத்தின் பயண அட்கடகய ொங்ைி 

அதில் குகறந்தபட்ெத் சதாகையான ரூ.500/-க்கு டாப் அப் செய்த 10 பயணிைள் 

என வதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட 30 பயணிைளுக்கு சென்கன செட்வ ா இ யில் 

நிறுெனத்தின் இயக்குநர் திரு.  ாவேஷ் ெதுர்வெதி பரிசுைகள ெழங்ைினார்.  

இந்நிைழ்ச்ெியில், சென்கன செட்வ ா இ யில் நிறுெனத்தின் கூடுதல் சபாது 

வெைாளர் எஸ். ெதீஷ்பி பு (சதாடர்ெண்டி ெற்றும் இயக்ைம்), ொர்க் செட்வ ா 

இயக்குநர்ைள் அனந்த ைிருஷ்ணன், மு ளி, சென்கன செட்வ ா இ யில் 

நிறுெனத்தின் உயர் அலுெைர்ைள் ெற்றும் பணியாளர்ைள் உள்ளிட்வடார் 

உடனிருந்தனர்.  

ொதாந்தி  அதிர்ஷ்டக் குலுக்ைல் பயணிைகள ஊக்குெிக்ைவும், 

பயனளிக்ைவும் சென்கன செட்வ ா இ யிைில் பயணிைள் தங்ைளது பயணத்கத 

சதாடர்ந்து பயணிக்ைவும் அடுத்த ொதமும் சதாடரும். அடுத்த ொதத்திற்ைான 

குலுக்ைல் (21.01.2022 – 20.02.2022) 2023 பிப் ெரி ொதம் இறுதியில் நடத்தப்படும். 

இந்த பரிசு ெிெ ங்ைகள வெலும் சதரிந்துசைாள்ள அகனத்து செட்வ ா இ யில் 

நிகைய ைட்டுப்பாட்டாளர்ைகள அணுைைாம். சென்கன செட்வ ா இ யில் 

நிறுெனம் ொர்க் செட்வ ா உடன் இகணந்து இந்த பரிசுைள் ெழங்ைப்படுைின்றன. 

ொதாந்தி  அதிர்ஷ்டக் குலுக்ைல் - திட்ட ெிெ ங்ைள்; 

1. சென்கன செட்வ ா இ யிைில் ஒரு ொதத்தில் அதிைபட்ெொை பயணம் 

செய்த முதல் 10 பயணிைள்.  

2. ொதாந்தி  அதிர்ஷ்டக் குலுக்ைல் - ொதம் ஒரு பரிெர்த்தகனக்கு ரூ.1500/- 
ெற்றும் அதற்கு வெல் பணம் செலுத்திய 10 பயணிைள், ெற்றும்  

3. ொதாந்தி  அதிர்ஷ்டக் குலுக்ைல் - சென்கன செட்வ ா இ யில் 

நிறுெனத்தின் பயண அட்கடகய ொங்ைி அதில் குகறந்தபட்ெத் 

சதாகையான ரூ.500/-க்கு டாப் அப் செய்த 10 பயணிைள். 

  

வெளியடீு: இணை இயக்குநர் / மக்கள் வ ொடர்பு அலுெலர் 

      வென்ணை வமட்ரரொ இரயில் நிறுெைம், வென்ணை – 600 035. 


