
 
दक्षिण रेलवे/Southern Railway 

चेन्नै मंडल/Chennai Division 

 
No.PUB/MAS/2020/12/03                                 Date:20.12.2020          

 

प्रेस ववज्ञप्ति /PRESS RELEASE 

 
HELPLINE NUMBER “138” – CHENNAI DIVISION SERVING PASSENGERS 

IN MEDICAL EMERGENCIES  
 

Chennai Division of Southern Railway is always being the best in its customer 
service during medical emergencies. Everyday there are number of complaints 
registered through helpline number “138” from rail passengers while travelling 

onboard. Some regarding catering, some regarding housekeeping and some 
regarding security issues. But among all, there are complaints regarding 

medical emergencies which to be attended immediately to save someone’s 
precious life.   
 

Indian Railways has introduced many toll free helpline numbers to its 
customers to cater various needs. These numbers are useful to register any 
type of complaint anywhere-anytime and even while travelling onboard. These 

helpline numbers can be used for registering complaint/suggestion regarding 
e-Catering, general enquiry, electrical repair, watering, grievences etc. Also 

there are tollfree helpline numbers for Children and Women in distress.Among 
all the tollfree numbers for rail passengers, the railway  helpline number “138” 
serves a major part in customer service.  

 
In every train trip, some passengers are terribly in need of medical attention, 
which should be attended undelayed. When someone cry out for medical 

assistance travelling onboard, without any delay the case is reported to next 
intermediate station and made arrangements for medical treatment.  

 
On19.12.2020 (Saturday), three medical emergency calls were received from 
different passengers onboard to Railway helpline number “138”. One male 

passenger aged 37 years was travelling in Train No. 08496, Bhubaneswar-
Rameswaram Special Express, had a seizure attack and was in need of medical 

attention immediately. The call of emergency was registered by 08:10 hrs and 
was immediately informed to StationMaster/Chengalpattu. At 08:26 hrs, an 
unscheduled halt was given for the train at Chengalpattu and Doctor attended 

the passenger. Medicines were given and the passenger continued his journey 
in the same train. 



 
Another passenger travelling in Train No.06127, Chennai Egmore – Guruvayur 

Special Express, sustained an injury while boarding the train and was in need 
of medical attention. The call was registered by 09:15 hrs and was immediately 

informed to StationMaster/Chengalpattu. At 09:25 hrs, Doctor attended the 
passenger. Medicines were given and the passenger continued his journey in 
the same train. 

 

One lady passenger, aged 58 was travelling in Train No.02635, Chennai 
Egmore – Madurai Special Express, was suffering from fever and headache. The 

call was registered by 14:41 hrs and was immediately informed to 
StationMaster/Melmaruvathur. At 15:45 hrs medicines were arranged and 

given at Melmaruvathur railway station and the passenger continued her 
journey in the same train. 

 

Chennai Division in past and now continues its services at its best in catering 

passengers’ need, especially during medical emergencies.  

 

Sd/-  

           ए.एलुमल/ै (A.Elumalai) 

              जनसंपर्क  अधिर्ारी/ Public Relations Officer 

 चेन्नै मंडल/ Chennai Division 
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சென்னன க ோட்டம் 

செற்கு ரயில்கே 

 

No.PUB/MAS/2020/12/03      நோள்: 20.12.2020 

 

செய்தி சேளியீடு 

 

அேெர ோல மருெ்துே கெனேயில்  ரயில்கே உெவி எண் "138" - 

சென்னன க ோட்டம் சிறப்பு பங் ளிப்பு  

 

தெற்கு ரயில்வேயின் தென்னன வ ோட்டம்  அேெர மருெ்துே உெவி 

வெனேயுள்ள வேரங் ளில் ரயில்வே உெவி எண் "138" மூலம் உடனடி தீரவ்ு 

ெே்து  சிறே்ெதெோரு பங் ோற்றி ேருகிறது. தபோதுேோ   

ரயில் பயணி ளிடமிருே்து ஒே்தேோரு ேோளும் பல பு ோர ்ள் பதிவு 

தெய்யப்படட்ு ேருகிறது. சில பு ோர ்ள் வ ட்டரிங் குறிெ்தும், சில 

தூய்னம  குறிெ்தும் மற்றும் போது ோப்பு குறிெ்தும் பதிவு தெய்யப்படட்ு 

ேருகிறது. இேற்னறதயல்லோம்  டே்து  சில பு ோர ்ள் அேெர மருெ்துே 

உெவி ்த ன பதிவு தெய்யப்படுகிறது. 

 

இே்திய ரயில்வே, ரயில் பயணி ளின் பல்வேறு வெனே னள பூரெ்்தி 

தெய்ய பல இலேெ உெவி எண் னள அறிமு ம் தெய்துள்ளது. ஒரு ரயில் 

பயணி  எே்ெ இடெ்திலும் எே்ெ வேரெ்திலும் ஏன் ரயிலில் பயணம் 

தெய்யும் வபோதும் கூட, ரயில் பயணங் ளில் ெோங் ள் ெே்தி ்கும் 

பிரெச்ினன னளயும் ெங் ளுனடய பு ோர ்னள/ஆவலோெனன னள பதிவு 

தெய்ய முடியும். தேரு ் டியில் சி ்கி ெவி ்கும் குழே்னெ ள் மற்றும் 

தபண் ளு ்கு உெே ெனி இலேெ உெவி எண் ள் உள்ளன.பல இலேெ 

உெவி எண் ள் இருே்ெவபோதிலும் "138" இலேெ உெவி எண் பயணி ளு ்கு 

ம ெ்ெோன வெனேயோற்றி ேருகிறது.  



 

ஒே்தேோரு ரயில் பயணெ்தின் வபோதும் யோரோேது ஒரு ரயில் பயணி ்கு 

மி  அேெரமோன மருெ்துே உெவி வெனேப்படுகிறது. இே்ெ ெ ேல் ள் 

உடனடியோ  ரயில்வே உெவி எண் "138"  மூலம் ரயில்வே ேிரே்ோ ெ்திற்கு 

தெரிவி ் ப்படுகிறது. பயணி ளிடமிருே்து பு ோர ் தபற்ற உடவனவய 

ெோமெமின்றி, அடுெ்து ேரும் ரயில் ேினலயெ்திற்கு இதுகுறிெ்து 

விேரங் ள் அளி ் ப்படுேது மடட்ுமின்றி,  அேர ்ளு ்கு வெனேயோன 

மருெ்துே உெவி னளயும் முன்னெோ வே ஏற்போடு தெய்ேதில் தென்னன 

ரயில்வே வ ோட்டம் சிறே்ெ வெனேயோற்றி ேருகிறது. 

 

 டே்ெ 19.12.2020 (ெனி ்கிழனம) அன்று, தேே்வேறு ரயில் ளில் பயணம் 

தெய்ெ மூன்று  ரயில் பயணி ளிடமிருே்து ரயில்வே உெவி எண் 

"138"எண்ணிற்கு அனழப்பு ேே்ெது. அதில்   37 ேயது மதி ் ெ்ெ ்  ஒரு 

ஆண் பயணி புேவனஸ்ேரெ்தில் இருே்து ரோவமஸ்ேரம் தெல்லும் சிறப்பு 

ரயிலில் தென்று த ோண்டிரு ்கும் தபோழுது தீவிர மோரனடப்பு ஏற்பட்டது. 

உடனடியோ  அேரு ்கு மருெ்துே உெவி வெனேப்பட்டது. இே்ெ 

பு ோரோனது  ோனல  08:10 மணி ்கு பதிவு தெய்யப்பட்டது. உடனடியோ  

அடுெ்து ேரவிருே்ெ தெங் ல்படட்ு ரயில் ேினலயெ்தின் ேினலய 

அதி ோரி ்கு ெ ேல் த ோடு ் ப்பட்டது.  ோனல 08:26 மணி ்கு 

தெங் ல்படட்ு ரயில் ேினலயெ்தில் ரயில் ேிறுெ்ெப்பட்டது.  ெயோர ்

ேினலயில் இருே்ெ மருெ்துேர ் குழு அேரு ்கு உடனடியோ  சிகிென்ெ 

வமற்த ோண்டனர.் சிகிென்ெ ்குப்பின் அேரு ்கு மருே்து ள் 

ேழங் ப்படட்ு மீண்டும் அவெ ரயிலில் அே்ெ ரயில் பயணி ென்னுனடய 

பயணெ்னெ தெோடரே்்ெோர.் 

 

மற்தறோரு ரயிலில் ஒரு பயணி, தென்னன எழும்பூரில் இருே்து குருேோயூர ்

தெல்லும் சிறப்பு ரயிலில் தென்றவபோது எதிரப்ோரோெவிெமோ  அேரு ்கு 

 ோயம் ஏற்பட்டது.  ோனல 09:15 மணி ்கு இே்ெ பு ோர ் பதிவு 

தெய்யப்பட்டது. உடனடியோ  அடுெ்து ேரவிருே்ெ தெங் ல்படட்ு ரயில் 

ேினலயெ்தின் ேினலய வமலோளரு ்கு ெ ேல் தெரிவி ் ப்பட்டது.  ோனல 

09:25 மணி ்கு தெங் ல்படட்ு ரயில் ேினலயெ்னெ அனடே்ெவபோது, ெயோர ்

ேினலயில் இருே்ெ மருெ்துேர ் குழு  ோயமனடே்ெ அே்ெ பயணி ்கு 



சிகிென்ெ அளிெ்து, மீண்டும் அவெ ரயிலில் ெனது  பயணெ்னெ 

வமற்த ோள்ள  உெவினர.் 

 

வமலும், 58 ேயது மதி ் ெ்ெ ்  தபண் பயணி ஒருேர ் தென்னன 

எழும்பூரிலிருே்து மதுனர தெல்லும் சிறப்பு ரயிலில் பயணி ்கும் தபோழுது 

 டும் ெனலேலி மற்றும்  ோய்ெெ்லோல் அேதியுற்றிருே்ெோர.் மதியம் 02:41 

மணி ்கு பதிவு தெய்யப்பட்ட இே்ெப் பு ோர ் உடனடியோ  அடுெ்து 

ேரவிருே்ெ வமல்மருேெ்தூர ் ரயில் ேினலயெ்தின் ேினலய அதி ோரி ்கு 

ெ ேல் அளி ் ப்பட்டது. உடனடியோ  மதியம் 03:45 மணி ்கு 

வமல்மருேெ்தூர ் ரயில் ேினலயெ்திவலவய இே்ெ தபண் பயணி ்கு 

மருே்து ள் அளி ் ப்பட்டதுடன் அவெ ரயிலில் மீண்டும் அேர ் பயணம் 

வமற்த ோள்ள ரயில்வே அதி ோரி ள் உெவினர.் 

 

தென்னன ரயில்வே வ ோட்டம்  டே்ெ  ோலங் ளில் மடட்ுமல்ல இன்றும் 

பயணி ளின் வெனே னள, குறிப்போ  அேெர  ோலங் ளில் 

வெனேப்படும் மருெ்துே வெனே னள பூரெ்்தி தெய்ேதில் சிறே்ெதெோரு  

தெயலோற்றி ேருகிறது. 

  
   
   
  

 -Sd- 

அ.ஏழுமனல 

ம ் ள் செோடர்பு அதி ோரி 

சென்னன க ோட்டம் 


