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प्रेस विज्ञप्ति /PRESS RELEASE 

 
TIRUVALLUR AND ARAKKONAM SUBURBAN RAILWAY STATIONS OF 

CHENNAI DIVISION GETS NEW ESCALATORS AND FOOT-OVER-BRIDGE  
  
New Escalator facility at Tiruvallur Railway Station:  

 
Chennai Division of Southern Railway commissioned the new escalator facility 

at Thiruvallur Railways station on 19th December 2020 . This facility has been 
created at a outlay of Rs. 1.65 crores. Tiruvallur railway station serves as an 
hub of Suburban trains. This station deals an average of 172 passenger trains 

per day and 11 pairs of Mail/Express trains has intermediate stoppage at 
Tiruvallur railway station. This station has 6 platforms at two fast line and four 
slow lines. These platforms are well connected with a Foot-over-bridge for 

passengers to shift from one platform to another. 
 

This station has recorded an average footfall of 90,000 passengers per day. The 
installation of new escalators will be of huge relief to the elderly , physically 
challenged and passengers with luggages detraining/entraining from Express 

trains to suburban trains. This new escalator has gained importance for 
hassle-free movement of  passengers. These escalators are equipped with 
sensors and move automatically when the passengers come in contact.  The 

Tiruvallur railway station which is being upgraded to a world class standard, 
now has been facilitated with two escalators, sanctioned by Railways. These 

two escalators setup near the foot-over-bridge on platform 2 & 3 are two way 
operational. 
 

The escalator work commenced during December 2019. The suspension of 
train services during March 2020, due to CoVID-19 pandemic came in handy 

to carryout the work. Utilizing the lockdown period, Civil and Electrical works 
were fast tracked by the concerned engineering  departments and the 
installation work of Escalators was completed by November 2020. The two 

escalators are installed in platform No. 2 & 3 to cater the passengers from 



down fast line to slow line Suburban, detraining from Express trains to take 
suburban trains and vice versa.  

 
 New Additional Foot-over-bridge at Arakkonam Junction:  

 
Arakkonam railway station is one of the major railway junction in Chennai 
Division. This railway station connects three different train routes, viz. Chennai 

– Jolarpettai, Chennai – Renigunta and Chengalpattu- Renigunta. Nearly 70 
passenger trains per day are operated and 69 Mail/Express trains has an 
intermediate stoppage at Arakkonam. This junction has recorded an average 

footfall of 63,000 passengers per day.   
 

An existing foot-over-bridge at Arakkonam Junction constructed towards 
Chennai Central end connects all 5 platforms and circulating areas with 
booking office. Due to huge train traffic at this junction and for smooth 

operation of Express and suburban train services, the platforms 1 & 2 were 
extended  towards Katpadi end. New platforms 1A, 1B and 1C were also 

constructed to operate trains towards Chengalpattu direction. Due to 
construction of new platforms, the existing foot-over-bridge at Arakkonam 
junction was too far to connect the newly constructed platforms. Hence an 

additional foot-over-bridge has been constructed to connect left side circulating 
area with platforms 1 A,B,C , 2 & 3 and also to connect new second entry 
cirulating area on right side in order to cater the passengers from Chengalpattu 

– Arakkonam section.  
 

The construction work of Foot-over-bridge commenced during the month of 
December 2019 and the same was completed during November 2020. The new 
FOB at Arakkonam will facilitate the travelling public to have better and easier 

connectivity for entraining/ detraining from Express trains and Chengalpattu 
bound passenger trains at Arakkonam junction. 
 

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/2020/12/04          நோள்: 22.12.2020 

 

செய்தி சேளியீடு 

சென்னன க ோட்டெ்தின் புறந ர் ரயில் நினலயங் ளோன திருேள்ளூர் 

மற்றும் அர ்க ோணெ்தில் புதிய  ெோனியங்கி ந ரும் படி ் ட்டு 

மற்றும் புதிய நனடகமம்போலங் ள் 

 

திருேள்ளூர் ரயில் நினலயெ்தில் புதிய ெோனியங்கி ந ரும் 

படி ் ட்டு (எஸ் கலட்டர்) ேெதி: 

 

தெற்கு ரயில்வேயின் தென்னன வ ோட்டம்,  திருேள்ளூர ் ரயில் 

நினலயெ்தில் புதிய ெோனியங்கி ந ரும் படி ் டட்ு (எஸ் வலட்டர)் 

ேெதினய 2020 டிெம்பர ் 19 அன்று ஏற்படுெ்தியுள்ளது. சுமோர ் 1.65 வ ோடி 

ரூபோய் தெலவில் இந்ெ  ெோனியங்கி ந ரும் படி ் டட்ு ள் 

அனம ் ப்படட்ுள்ளன.  திருேள்ளூர ் ரயில் நினலயம் புறந ர ்

ரயில் ளின் ஒரு னமயமோ  தெயல்படட்ு ேருகிறது. இந்ெ ரயில் 

நினலயெ்தில் நோதளோன்று ்கு ெரோெரியோ  172 பயணி ள் ரயில் ள் 

இய ் ப்படுேவெோடுமடட்ுமல்லோமல், 22  தமயில் / எ ்ஸ்பிரஸ் ரயில் ள் 

திருேள்ளூர ் ரயில் நினலயெ்தில் நின்று தெல்கின்றன. இந்ெ ரயில் 

நினலயெ்தில் இரண்டு வினரவு ரயில் ெடங் ள் மற்றும் நோன்கு புறந ர ்

ரயில் ெடங் ளு ்த ன தமோெ்ெம் 6 நனடவமனட ள்  உள்ளன. ஒரு 

நனடவமனடயிலிருந்து இன்தனோரு நனடவமனட ்கு  டந்து தெல்ல, 

அனனெ்து நனடவமனட னளயும்  இனண ்கும்விெமோ   ெளங் ள் ஒரு 

முழுநீள நனடவமம்மோலம்  ஏற் னவே அனம ் ப்படட்ுள்ளது. 

 

இந்ெ ரயில் நினலயெ்னெ  நோதளோன்று ்கு ெரோெரியோ  90,000 பயணி ள் 

பயன்படுெ்துகின்றனர.் ஒரு புதிய  ெோனியங்கி ந ரும் படி ் டட்ு னள 

நிறுேப்படுேது முதியேர ்ள், மோற்றுெ்திறனோளி ள்  மற்றும் எ ்ஸ்பிரஸ் 

ரயில் ளிலிருந்து இறங்கி புறந ர ் ரயில் னள பிடி ் வும்,   னமோன 



தபட்டி-படு ்ன  ளுடன் வமம்போலென்ெ  ட ்கும் ரயில் பயணி ளு ்கு 

இது தபரும் உெவியோ  அனமயும். இந்ெ புதிய  ெோனியங்கி ந ரும் 

படி ் டட்ு ேெதி கூட்ட தநரிெல் மிகுந்ெ வநரங் ளில் பயணி ள் 

நனடவமம்போலெ்னெ எளிெோ   ட ்  உெவும். இந்ெ ெோனியங்கி ந ரும் 

படி ் ட்டில்  தென்ெோர ்ள் தபோருெ்ெப்படட்ுள்ளெோல், பயணி ள் இென் 

அருவ  தநருங்கி ேரும்வபோது  ெோனோ வே இயங்கும் ஆற்றல் 

தபற்றுள்ளது. திருேள்ளூர ் ரயில் நினலயம் உல ெ் ெரெ்திற்கு ஏற்ப  

உயரெ்்ெப்படட்ு ேருகிறது. ெற்வபோது அனம ் ப்படட்ுள்ள இந்ெ இரண்டு 

ெோனியங்கி ந ரும் படி ் டட்ு ேெதி இெற்கு  ெோன்றோ  அனமந்துள்ளது.  2 

& 3ம் நனடவமனடயில்  இந்ெ இரண்டு ெோனியங்கி ந ரும் படி ் டட்ு ள்  

அனம ் ப்படட்ுள்ளன. இது  இருேழி ளில் (ஏற/இறங் ) தெயல்படும் 

ேன யில் அனம ் ப்படட்ுள்ளது. 

 

ெோனியங்கி ந ரும் படி ் டட்ு பணி ள் டிெம்பர ் 2019 ல் 

தெோடங் ப்பட்டன. த ோவரோனோ வநோய்ெ்தெோற்று  ோரணமோ  2020 மோரெ் ்

மோெெ்தில் நோடுமுழுேதும் ரயில் வெனே ள் நிறுெ்தி னே ் ப்பட்டன. 

வமலும் தபோதுமுட ்    ோலென்ெப் பயன்படுெ்தி, ெம்பந்ெப்பட்ட 

தபோறியியல் துனற ளோல்  டட்ுமோனம் மற்றும் மின் உப ரண பணி ள் 

துரிெப்படுெ்ெப்படட்ன. நேம்பர ் 2020 ல் அனனெ்து பணி ளும் நினறவு 

தபற்றன. இரண்டு ெோனியங்கி ந ரும் படி ் டட்ு ள் 2 மற்றும் 3 ம் 

நனடவமனடயில்  நிறுேப்படட்ுள்ளெோல் வினரவு ரயில் ளிலிருந்து 

புறந ர ்ரயில் ளு ்கு மோறும் பயணி ளு ்கு வபருெவியோ  அனமயும். 

 

அர ்க ோனம் ெந்திப்பு ரயில் நினலயெ்தில்  புதிய கூடுெல் 

நனடகமம்போலம்: 

 

அர ்வ ோணம் ரயில் நினலயம் தென்னன வ ோட்டெ்தின் மு ்கிய ரயில் 

ெந்திப்பு ளில் ஒன்றோகும்.  தென்னன - வ ோலோரவ்படன்ட, தென்னன - 

வரணிகுண்டோ மற்றும் தெங் ல்படட்ு- வரணிகுண்டோ என மூன்று  

தேே்வேறு ரயில் ேழிெ்ெடங் னள இந்ெ ரயில் நினலயம் இனண ்கிறது. 

நோதளோன்று ்கு கிட்டெ்ெட்ட 70 பயணி ள் ரயில் ள் 

இய ் ப்படுகின்றன. வமலும் 69 தமயில் / எ ்ஸ்பிரஸ் ரயில் ளில் 

அர ்வ ோணம் ரயில் நினலயெ்தில் நின்று தெல்கின்றன. நோள்வெோறும்  

ெரோெரியோ  63,000 பயணி ள் இந்ெ ரயில் நினலயெ்னெ 

பயன்படுெ்துகின்றனர.் 



இந்ெ ரயில்  நினலயெ்தில் ஏற் னவே  ட்டப்படட்ுள்ள நனடவமம்போலம் 

ஐந்து நனடவமனட ள் இனண ்கும் விெமோ   ட்டப்படட்ுள்ளது.இது 

பயணெச்ீடட்ு அலுேல ம் மற்றும் இரு ப ் ங் ளிலும் உள்ள நுனைவு 

ேோயில் னள இனண ்கும் விெமோ  அனம ் ப்படட்ுள்ளது. ெற்வபோது 

இந்ெ ெந்திப்பில் அதி  ரயில் ள் இய ் ப்படுேெோல்  ரயில் இய ் ெ்னெ 

எளிெோ ் வும்,  புறந ர ் ரயில் வெனே னள சீரோ  இய ் வும், 

நனடவமனட 1 மற்றும் 2 ஆகியனே  ோட்போடி தினெயில் கூடுெலோ   

நீட்டி ் ப்படட்ுள்ளன. தெங் ல்படட்ு மோர ்் ெ்தில் ரயில் னள இய ்  

புதிய நனடவமனட ள் 1 ஏ, 1 பி மற்றும் 1 சி ஆகியனே புதிெோ  

 ட்டப்படட்ுள்ளன. இந்ெப் புதிய நனடவமனட  னள இனண ்கும் 

விெமோ  புதிய நனடவமம்போலம்  ட்டப்படட்ுள்ளது. இென் மூலம் 

இரண்டோேது புதிய நுனைேோயில் உருேோகியுள்ளெோல் வினரவு 

ரயில் ளில் மற்றும் தெங் ல்படட்ு மோர ்் ெ்தில் இருந்து ேரும் 

ரயில் ளில் இறங்கும் ரயில் பயணி ள் எளிெோ  ரயில் 

நினலயெ்திலிருந்து தேளிவய தெல்ல முடியும். 

 

புதிய நனடவமம்போலெ்தின்  டட்ுமோனப் பணி ள் டிெம்பர ் 2019 ல் 

தெோடங் ப்பட்டன. இென் முழு பணி ளும்  நேம்பர ் 2020 ல் 

நினறேனடந்ெது. அர ்வ ோணெ்தில்  ட்டப்படட்ுள்ள புதிய 

நனடவமம்போலம்,  ரயில் பயணி ள் எ ்ஸ்பிரஸ் ரயில் ள் மற்றும் 

தெங் ல்படட்ு மோர ்் ெ்தில் இய ் ப்படும் பயணி ள் ரயில் 

ஆகியேற்றிலிருந்து புறந ர ் ரயில் ளு ்கு மோற மற்றும் ரயில் 

நினலயெ்திலிருந்து தேளிவய தெல்ல எளிெோ ்கியுள்ளது. 

 

 

-Sd- 

அ. ஏழுமனல 

ம ் ள் செோடர்பு அதி ோரி  

சென்னன க ோட்டம் 
 


