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प्रेस ववज्ञप्ति /PRESS RELEASE
80 FEET WALL MURAL OF MAHATMA GANDHI UNVIELED AT CHENNAI
CENTRAL SUBURBAN TERMINAL(MMC)
Chennai division has always been in the forefront in ensuring our convergence
with Southern Railway's initiatives with the ambitious Swachht Bharat
mission. Chennai Division observed a fortnight cleanliness drive, “Swachhta
Pakhwada” from 16th to 30th September 2020.
On the occasion of the Valedictory Celebrations of the Campaign, Chennai
Division has unveiled a beautiful 80- feet wall mural of Mahatma Gandhi at
Moore Market Complex (MMC) building which serves as the terminal for
suburban trains for Arakkonam and Gummidipoondi sections. This art work
has been conceived as a part of the beautification of Chennai Central Railway
Station Complex. This initiative is a fitting tribute to the father of our nation
who re-defined the ideal of cleanliness and sanitation in the collective
consciousness of the community.
Indian Railways shares a special bond with Mahatma Gandhi. Chennai
Division of Southern Railway planned to exhibit Gandhiji’s one of his train
travel as a wall mural. In collaboration with Renault Nissan Technology and
Business Centre under CSR project, a mural of Mahatma Gandhi of 80 feet tall
was cropped on the Eastern side wall of Moore Market Complex (MMC)
building. This mural painting was completed in just 8 days. A large crane was
used in this process for painting at heights.
This wall mural has been unveiled today, October 2nd, Gandhi Jayanthi in
commemoration of 151st Birth anniversary of the father of the Nation. This
illustrative sketch of Mahatma disembarking from a train and being received by
great leaders was originally drawn by Shri M. A. Sankaralingam, Retd.Artist,
Southern Railway. This famed portrait has been prominently displayed at many
important places throughout India. The mural painting is sure to grab the
passengers eye-ball at the Station.
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செய்ெி சேளியீடு
சென்னை புறந ர் ரயில் நினைய
ோந்ெியடி ள் ஓேியம்

ட்டிடத்ெில் 80 அடி உயர ம ோத்மோ

"தூய்மை இந்தியா" எனும் உன்னத திட்டத்தின் கீ ழ் ததற்கு ரயில்வே
எடுக்கும் அத்தமன முயற்சிகளுக்கும் தசன்மன ரயில் வகாட்டம்
எப்த ாழுதும் உறுதுமையாக முன்னைியில் நிற்கிறது. தசன்மன
ரயில்வே வகாட்டம் சார் ில் தசப்டம் ர் 16 முதல் 30, 2020 ேமர தூய்மை
ோரம் தகாண்டாடப் ட்டது.
இந்த தூய்மை ோர தகாண்டாட்டத்தின் நிமறவு நிகழ்ோக, தசன்மன
வகாட்டம், அரக்வகாைம் ைற்றும் கும்ைிடிபூண்டி ைார்க்கங்களுக்கு புறநகர்
ரயில் முமனயைாக தசயல் டும் மூர்ைார்க்தகட் ேளாக கட்டிட சுேரில்
80 அடி உயரத்தில் ேமரயப் ட்டுள்ள அண்ைல் காந்தியடிகளின் அழகிய
ஓேியம் திறக்கப் ட்டது. தசன்மன தசன்ட்ரல் ரயில் நிமைய ேளாகத்மத
அழகு
டுத்தும் ேிதைாக இந்த அழகிய
ிரம்ைாண்ட ஓேியம்
ேமரயப் ட்டுள்ளது. இந்த புதிய முயற்சி அண்ைல் காந்தியடிகள்
அேர்களின் தூய்மை, சுகாதாரம் வ ான்ற அேருமடய சித்தாந்தங்கமள
மறசாற்றுேவதாடு அதற்கு உருேம் தகாடுத்தது வ ாை அமைந்துள்ளது.
இந்திய ரயில்வே ைகாத்ைா காந்தியடிகளுடனான
ததாடர்பு ைிகவும்
தநருக்கைானது. ததற்கு ரயில்வேயின் தசன்மன வகாட்டம் அண்ைல்
காந்தியடிகள் வைற்தகாண்ட ரயில்
யை நிகழ்வு ஒன்மற சுேர்
ஓேியைாக ேமரய திட்டைிட்டது. CSR திட்டத்தின் கீ ழ் தரனால்ட் நிசான்
தடக்னாைஜி ைற்றும் ிசினஸ் தசன்டர் என்ற நிறுேனத்வதாடு இமைந்து
தசன்மன மூர்ைார்க்தகட் காம்ப்ளக்ஸ் கட்டிடத்தின் கிழக்கு
குதி
சுேற்றில் 80 அடி உயரைான ஓேியம் ஒன்மற உருோக்கியுள்ளது. இந்த
சுேர் ஓேியம் 8 நாட்களுக்குள் ேமரந்து முடிக்கப் ட்டது குறிப் ிடத்தக்க
ஒன்றாகும். இந்த
ிரம்ைாண்ட ஓேியைானது த ரிய
ேமக கிவரன்
உதேிவயாடு ேமரயப் ட்டது.

வதசத்தந்மத ைகாத்ைா காந்தியடிகளின் 151 ேது
ிறந்த ஆண்டு
நிமனமே வ ாற்றும் ேிதைாக இன்று, 2 அக்வடா ர் 2020 இந்த அழகிய
ஓேியம்
த ாதுைக்கள்
ைற்றும்
யைிகளின்
ார்மேக்குத்
திறக்கப் ட்டுள்ளது. இந்த ஓேியத்மத முதன் முதைில் உருோக்கியேர்,
ததற்கு ரயில்வேயில்
ைிபுரிந்த ஓேியர்
திரு. M.A. சங்கரைிங்கம்
(ஓய்வு) அேர்கள் ஆேர். தற்வ ாது இந்த ஓேியைானது நாட்டின் ல்வேறு
முக்கிய இடங்களில் ேமரயப் ட்டு ேருகிறது. இந்த அழகிய ஓேியம்
காண்வ ாரின் கண்கமள
றிக்கும் ஒரு அற்புத
மடப் ாக ேிளங்கும்
என் தில் ஐயைில்மை.
Sd/அ. ஏழுைமை
ைக்கள் ததாடர்பு அதிகாரி
தசன்மன வகாட்டம்

