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प्रेस ववज्ञप्ति /PRESS RELEASE
CHENNAI DIVISION OBSERVES ‘SWACHHTA PAKHWADA – CLEANLINESS
FORTNIGHT’ FROM 16.09.2020 TO 30.09.2020
Chennai Division of Southern Railway observes Swachhta Pakhwada –
Cleanliness Fortnight campaign at Railway stations and Trains from
16.09.2020 to 30.09.2020. Various activities are to be undertaken by all the
Officers and staff during the fortnight drive.
Shri. P.Mahesh, Divisional Railway Manager, Chennai organized a
Swachhta Pledge at Chennai Egmore Railway station today, 16.09.2020 to all
Railway personnel. Each day of the Pakhwada is associated with a particular
theme pertaining to cleanliness. Two days were proposed to be devoted to
Swachh stations, Swachh Trains, Swachh workplace etc.
Chennai Division of Southern Railway will co-ordinate with NGOs,
Volunteers, Corporates, Scouts & Guides, Schools & Colleges, Railway
employees and all other stakeholders in conducting various programmes
during this Fortnight Cleanliness drive. Seminars, Workshops on sanitation,
Skits, exhibitions, plantation of tree and landscaping in the premises for
beautification will also be conducted at Railway stations/premises.
During the entire period, Chennai Division will undertake various
activities like awareness campaign for ‘fill the dustbin’, ‘donate the dustbin’ to
generate awareness among the rail users. This fortnight drive is mainly focused
to minimize generation of plastic waste and to ensure eco-friendly environment
at stations. Also, to focus intensive cleaning of all toilet block at railway
stations, coaching depots, sheds, trains, Railway colonies and surrounding
areas.
To make Swachhta initiative a grand success, intensive awareness
campaigns will be organized using social media, Nukkad Natak, audio/video
clips to motivate and involve passengers, students and other stakeholders to
participate in the various activities of Swachhta Pakhwada with proper social
protocol considering the present scenario of global pandemic.

Sd/ए .एलुमलै/ (A.Elumalai)

जनसंपर्कअधिर्ारी/Public Relations Officer
चेन्नैमंडल/Chennai Division
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சென்னை க ோட்டம்
செற்கு ரயில்கே
நாள்: 16.09.2020

No PUB/MAS/2020/09/04
செய்ெி சேளியீடு

சென்னை ரயில்கே க ோட்டத்ெில் 16.09.2020 முெல் 30.09.2020 ேனர
தூய்னை ேோரம் அனுெரிப்பு
தெற்கு ரயில்வேயின் தென்னை வ ாட்டம் ேரும் 16.09.2020 முெல்
30.09.2020 ேனர இரண்டு ோர ாலத்ெிற்கு தூய்னை ோரைா (ஸ்ேச்ெொ
பக்ோரா)அனுெரிக் உள்ளது. இந்ெ இருோர ாலங் ள் ெிறப்பு தூய்னை
ோரைா
னடபிடிக்கும் ேிெைா
பல்வேறு நி ழ்ச்ெி னள ரயில்வே
அெி ாரி ள் ைற்றும் தொழிலாளர் ள் நி ழ்த்ெவுள்ளைர்.
இந்ெ தூய்னை ோர ேிழா துேக் ைா , தென்னை ரயில்வே வ ாட்ட
வைலாளர் ெிரு. பி.ைவ ஷ் அேர் ள் ெனலனையில் தென்னை எழும்பூர்
ரயில் நினலயத்ெில் ரயில்வே பணியாளர் ளுடன் உறுெிதைாழி ஏற்பு
நி ழ்ச்ெி இன்று (16.09.2020) நனடதபற்றது. இந்ெ இருோர தூய்னைெிை
த ாண்டாட்டத்ெின்வபாது ஒவ்தோரு நாளும் பல்வேறு ெனலப்பு ளில்
தூய்னை ெிைம் அனுெரிக் ப்படவுள்ளது. தூய்னை ரயில் நினலயங் ள்,
தூய்னை ரயில் ள், தூய்னை வேனல ஸ்ெலங் ள் எை ஒவ்தோரு
இரண்டு நாட் ளும் பிரத்வய ைா அனுெரிக் ப்படவுள்ளை.
தொண்டு நிறுேைங் ள், ென்ைார்ேலர் ள், ெைியார் நிறுேைங் ள்,
ொரை-ொரைியர்,
ரயில்வே
ஊழியர் ள்
ைற்றும் ேர்த்ெ ர் ளுடன்
இனணந்து
பல
நி ழ்ச்ெி னள
நடத்ெவுள்ளைர்.
இந்ெ
இருோர
தூய்னைெிை
த ாண்டாட்டத்ெில்
லந்துனரயாடல் ள்,
பயிற்ெி
பட்டனற ள், குறுநாட ங் ள், ண் ாட்ெி ள், ைரம் நடும் ேிழா ஆ ிய
நி ழ்வு ள் ரயில் நினலயங் ளில்/ ரயில்வே ேளா ங் ளில் நனடதபறும்.
இந்ெ தூய்னை ோரத்ெில் ரயில் பயணி ளிடம் ரயில் நினலயங் னள
தூய்னையா
எப்படி
பாது ாப்பது என்பது குறித்ெ ேிழிப்புணர்னே
ஏற்படுத்ெிேது முக் ிய வநாக் ைாகும். அதுைட்டுைல்லாைல் பிளாஸ்டிக்
பயன்பாட்னட ெேிர்ப்பது ைற்றும் குப்னபயில்லா சூழனல உருோக்குேது
குறித்ெ ேிழிப்புணர்னே ரயில் பயணி ளிடம் ஏற்படுத்தும் பிராெரங் னள
ரயில்வே
நிர்ோ ம்
வைற்த ாள்ள
உள்ளது.
வைலும்
ரயில்

நினலயங் ளில்,
ரயில் ளில்,
ரயில்
பணிைனை ளில்,
ரயில்வே
ாலணி ள்
ைற்றும்
அென்
சுற்றுப்பகுெி ளில்
தூய்னைப்படுத்தும்
பணியாைது ெீேிரப்படுத்ெப்பட்டுள்ளது.
ெமூ ேனலெளங் ளின் மூலைா தெருக்கூத்து ள் ைற்றும் ஒலி/ஒளி
நி ழ்ச்ெி ள் நடத்ெி ரயில் பயணி னள உற்ொ ப்படுத்ெி அேர் னளயும்
இந்ெ
நி ழ்ச்ெி ளில்
பங்குதபறச்
தெய்ெிட
ஏற்பாடு ள்
தெய்யப்பட்டுள்ளை. ரயில்வேயுடன் இனணந்து பயணி ள் ைற்றும்
தபாதுைக் ள் இந்ெ தூய்னை ோர த ாண்டாட்டத்ெில் உற்ொ த்வொடு
பங்குத ாள்ள அனழக் ப்படு ிறார் ள். இந்ெ த ாண்டாட்டங் ளின் வபாது
ெற்வபாது
நிலேிேரும்
த ாவராைா
வநாய்த்தொற்று
எனும்
அொொரணைாை சூழனல ருத்ெில்த ாண்டு ெமூ ேில னல ெேறாைல்
னடபிடித்ெிட தபாதுைக் னள ரயில்வே நிர்ோ ம் வ ட்டுக்த ாள் ிறது.
Sd/அ. ஏழுைனல
ைக் ள் தொடர்பு அெி ாரி
தென்னை வ ாட்டம்

