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प्रेस ववज्ञप्ति /PRESS RELEASE 

 
CHENNAI DIVISION MAKES WARFOOT EFFORTS TO RESTORE 

TRAFFIC ON BRIDGE 299 

On 23rd December 2021, in view of structural damage, rail traffic was 

suspended on Bridge No.299 in Mukundarayapuram and Tiruvalam 

station in Arakkonam - Katpadi section of Chennai Division.  While some 

trains passing through Arakkonam-Katpadi section were fully cancelled, 

few other trains were either short terminated, diverted or regulated and 

handled in Single line.   

Bridge No. 299 is a British era Bridge built in the year 1865 across 

Ponnai River.  The recent cyclones in Bay of Bengal that hit Tamil Nadu 

in November 2021 and the resultant floods caused havoc to the Bridge 

structure. On 23rd December 2021, a crack was noticed in one of the 

pillars of the bridge and hence the rail traffic was suspended on the 

Downline in Arakkonam - Katpadi section.   

Chennai Division accords paramount importance to the safety of train 

operations and passenger safety.  The Division is taking concerted efforts 

to restore Bridge No.299 and resume normal traffic in Arakkonam - 

Katpadi section.  One Technical Expert team from Structural Engineering 

Research Center (SERC-CSIR) along with Shri Ganesh, Divisional 

Railway Manager/Chennai and Engineering Officials inspected the 

Bridge today (24th December 2021).  All out efforts are being taken to 

restore the bridge at the earliest duly rectifying the structural damage 

and accommodate trains on both UP & DOWN lines with speed 

restrictions.   

Passengers are requested to regularly follow the media updates of 

Chennai Division and plan travel accordingly.   

     Sd/- 

         ए .एलमुल/ै (A.Elumalai) 

जनसपंर्क  अधिर्ारी / Public Relations Officer 

       चेन्न ैमडंल/Chennai Division 
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दक्षिण रेलवे  / தெம்கு இயிய்வே 

  चने्नै मंडल  / தென்னன வ ோட்ட் 

 

ண்.PUB/MAS/2021/12/21      தேதி: 24.12.2021 

 

प्रेस ववज्ञप्ति  /தெ்தி தேரியீடு 

     போய் எண்.299-ஐ மீடத்டடுெ்து யிய் வபோ ்குேெ்னெ றுபடியு் 

தெோடங்  தெம்கு யிய்வேயின் தென்னன வ ோட்ட் வபோ ்் ோய 

அடிப்பனடயிய் மும்சி எடுெ்து ேருகிமது.  

     டிச்ப ்23 2021-ஆ் தேதி பாய் ண்.299 இய் ம்பட்ட / கட்டமப்பு 

தசேே்மே கருே்திய் ககாண்டு, கசன்மன தகாட்டே்தின் அக்தகாண்-

காட்பாடி பிிவிய் முகுந்ோபு் ம்று் திருலய் நிமயே்திய் 

யிய் தபாக்குலே்து நிறுே்ேப்பட்டது.  அக்தகாண்-காட்பாடி பிிவு 

லழிாக கசய்லு் சிய யிய்கர் முழுமாக ே்து கச்ப்பட்ட 

நிமயயிய், தலறு சிய யிய்கர் குறுகி காய் நிறுே்ேப்படட்ு / திருப்பி 

விடப்படட்ு அய்யது எழுங்குபடுே்ேப்படட்ு எம்மம லழிே்ேடே்திய் 

மகாரப்பட்டன.   

     பாய் ண்.299, 1865-ஆ் ஆண்டு கபான்மன ஆம்றின் குறுக்தக 

கட்டப்பட்ட எரு பிிட்டிஷ் காயே்தி பாய் ஆகு். சமீபே்திய்  

2021-ஆ் ஆண்டு நல்ப ் ாேே்திய் லங்கார விிகுடாவிய் ம்பட்ட 

சூமாலரிகர் ேமிற்நாட்மடே் ோக்கிேன் விமரலாக ம்பட்ட கலர்ர் 

இந்ேப் பாயே்தின் கட்டமப்பிம்கு தபழிமல ம்படுே்திது.  

டிச்ப ் 23 2021-ஆ் தேதி, இப்பாயே்தின் தூண்கரிய் என்றிய் விிசய் 

காணப்பட்டது, னதல அக்தகாண்-காட்பாடி பிிவிய் உர்ர 

டவுன்மயனிய் யிய் தபாக்குலேத்ு நிறுே்ேப்பட்டது.   

     பாதுகாப்பான யிய் தபாக்குலே்து ம்று் பணிகரின் 

பாதுகாப்பிம்கு கசன்மன தகாட்ட் மிகுந்ே முக்கிேத்ுல் அரிக்கிமது.  

கசன்மன யிய்தல தகாட்ட், அக்தகாண் - காட்பாடி பிிவிய் பாய் 

ண்.299- மீடக்டடுக்கவு், லறக்கான தபாக்குலே்மே மீண்டு் 

கோடங்கவு் எருங்கிமணந்ே மும்சிகமர டுே்து லருகிமது.   

     இன்று (டிச்ப ் 24, 2021) கசன்மன தகாட்ட யிய்தல தயார ்திரு 

கதணஷ், கபாறியிய் அதிகாிகர் ம்று் கட்டமப்பு கபாறியிய் 

ஆா்சச்ி மே்மேச ்(SERC-CSIR) தசந்்ே எரு கோழிய்தட்ப லய்லுந ்

குழு, பாயே்மே ஆ்வு கச்ேன.்  இந்ேப் பாயே்மே விமவிய் 

மீடக்டடுக்கவு், கட்டமப்பு தசேே்மே சிகச்வு், தலகக் 

கடட்ுப்பாடுகளுடன் தய், கீற் இருலழி லழிே்ேடங்கரிலு் யிய் 



தபாக்குலே்மே தம்ககார்ரவு் அமனேத்ு மும்சிகளு் 

தம்ககார்ரப்படட்ு லருகின்மன.   

     கசன்மன யிய்தல தகாட்டே்தின் ஊடக அறிவிப்புகமர கோடந்்து 

பின்பம்றி அேம்தகம்ப பணேம்ே திட்டமிடுாறு பணிகமர 

தகடட்ுக்ககார்கிதமா். 

  
         

     -SD-  

     (A. ழுமய) 

                                                                                       க்கர் கோடப்ு அதிகாி  

              தென்னன வ ோட்ட் 
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