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HEALTH UNIT NGO IN CHENNAI DIVISION ACHIEVES 10,000TH VACCINATION 
 

Health Unit NGO at Chennai Divisional Office of Southern Railway administered 
CoVID-19 vaccine shot for the 10,000th beneficiary, today (23.06.2021). Shri. R. 
Gajendran, Sr.Technician of Mechanical Dept, Chennai Division  received the 
10,000th shot of CoVID vaccine.  
 
The CoVID vaccination drive at the Railway Health Unit, Chennai Division was started 
in the presence of Shri. John Thomas, General Manager,  the Commissioner of Greater 
Chennai Corporation and with other Senior Officers of the Division on 8th March 
2021. 
 
On 10,000th vaccination at Health Unit NGO, Chennai Division, Shri. P. Mahesh, 
Divisional Railway Manager, congratulated the beneficiary and also awarded the 
medical team of Health Unit for their dedication and achievement in this vaccination 
drive. 
 
The first priority was given to vaccinate the healthcare workers, RPF personnel and 
other frontline staff of the division. Later employees working in other departments 
were inoculated. Vaccination is done not only for Railway employees but also Retired 
employees, family members and general public. Vaccination is continuously being 
done on all days excluding Sundays.  
 
Chennai Division, with the largest number of employees in Southern Railway (21,435) 
has achieved 91% of vaccination coverage ie., 19,511 employees have been vaccinated 
as on date. The division organised vaccination camps at various Health Units in its 
jurisdiction. Besides Railway staff, pensioners and family members were benefited 
through these camps. 
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சென்னை க ோட்டம் 

செற்கு ரயில்கே 

 

No.PUB/MAS/2021/06/14      நோள்: 23.06.2021 

 

செய்ெி சேளியடீு 

 

10,000 ச ோகரோைோ  ெடுப்பூெி செலுத்ெி சென்னை க ோட்டத்ெின் என்.ஜி.ஓ 
ரயில்கே மருத்துேமனை ெோெனை 

 

செற்கு ரயில்கேயின் சென்னை க ோட்டத்ெில் அனமந்துள்ள என்.ஜி.ஓ 
மருத்துேமனை இன்று (23.06.2021) ெைது 10,000 ேது ச ோகரோைோ ெடுப்பூெி 
கடோனை பயைோளிக்கு செலுத்ெியது. சென்னை க ோட்டம் சமக் ோைிக் ல் 
துனையின் ெீைியர் சடக்ைெீியன் ெிரு R.  கஜந்ெிரன், அேர் ளுக்கு 10,000 ேது 
ெடுப்பூெி செலுத்ெப்பட்டது. 
 

சென்னை க ோட்ட என்.ஜி.ஓ ரயில்கே மருத்துேமனையில்   டந்ெ 08 மோர்ச் 
2021 அன்று  செற்கு ரயில்கேயின் சபோது கமலோளர், ெிரு. ஜோன் ெோமஸ் 
மற்றும் சபருந ர சென்னை மோந ரோட்ெி ஆனையர் அேர் ளோல் ச ோகரோைோ 
ெடுப்பூெி  மு ோம்  துேக் ினேக் ப்பட்டது. 
 

இந்ெ நி ழ்ச்ெியில் ெிரு. P. மக ஷ், ரயில்கே க ோட்ட கமலோளர் அேர் ள் 
10,000 ேது ெடுப்பூெினய செலுத்ெிக்ச ோண்ட  பயைோளினய ேோழ்த்ெியகெோடு 
மட்டுமல்லோமல், இந்ெ ெடுப்பூெி ெிைப்பு மு ோமில் அர்ப்பைிப்புடன் 
பைியோற்ைிய மருத்துே  குழுேிைனர சேகுேோ  போரோட்டிைோர். 
 

இந்ெ ெிைப்பு மு ோமில் சு ோெோரப் பைியோளர் ள், ரயில்கே போது ோப்பு 
பனடயிைர் மற்றும் பிை முன் ள பைியோளர் ளுக்கு  ச ோகரோைோ ெடுப்பூெி 
செலுத்துேெில் முன்னுரினம ேழங் ப்பட்டது. பின்ைர் பிை துனை ளில் 
பைிபுரியும் ஊழியர் ள் ெடுப்பூெி செலுத்ெப்பட்டது. ெடுப்பூெி ள் ரயில்கே 
ஊழியர் ளுக்கு மட்டுமல்லோமல், ஓய்வு சபற்ை ஊழியர் ள் மற்றும் குடும்ப 
உறுப்பிைர் ளுக்கும்   இந்ெ மு ோமில் செலுத்ெப்பட்டு ேரு ிைது . 
ஞோயிற்றுக் ிழனமனயத் ெேிர்த்து அனைத்து நோட் ளிலும் ெடுப்பூெி 
செலுத்தும்பைி செோடர்ந்து நனடசபற்று ேரு ிைது. 
 

செற்கு ரயில்கேயின் சென்னை க ோட்டத்ெில்   21,435 ஊழியர் ள் 
பைிபுரிந்து ேரு ின்ைைர். அெி  ஊழியர் ள் ச ோண்ட இந்ெ க ோட்டத்ெில் 
ெற்கபோது 91% ஊழியர் ளுக்கு ச ோகரோைோ ெடுப்பூெி ள்  செலுத்ெப்பட்டுள்ளது, 

அெோேது 19,511 ஊழியர் ளுக்கு ெடுப்பூெி இன்னைய கெெியில் 
செலுத்ெப்பட்டுள்ளது. இது ெேிர சென்னை க ோட்டத்ெின் ீழ்  இயங்கும் 



பல்கேறு மருத்துேமனை ளிலும் இந்ெ ெடுப்பூெி மு ோம் ள் செோடர்ந்து 
நடத்ெப்பட்டு ேரு ின்ைைது. இந்ெ ெிைப்பு மு ோம் ள் மூலம் ரயில்கே 
ஊழியர் ள் மட்டுமல்லோமல் ஓய்வு சபற்ை ஊழியர் ள் மற்றும் அேர்ெம் 
குடும்ப உறுப்பிைர் ளும் பயன்சபற்றுேருேது  குைிப்பிடத்ெக் து. 
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