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PLATFORM TICKETS TO BE ISSUED AT SIX RAILWAY STATIONS IN
CHENNAI DIVISION
Following the demands from rail users, Chennai Division of Southern Railway
has permitted the issue of platform tickets at select major stations.
Earlier the issue of platform ticket was suspended from 23.03.2020 onwards,
due to CoVID-19 pandemic threat. Chennai Division has now resumed issue of
platform tickets from today, 17.03.2021 only at 6 major stations in Chennai
Division, namely, Dr. M.G.R Chennai Central, Chennai Egmore, Tambaram,
Chengalpattu,
Arakkonam
and
Katpadi
stations.
The cost of platform ticket will be Rs.50/- per passenger. The enhanced rate of
platform ticket ie.Rs.50/- is a temporary measure undertaken by railway
administration to prevent the spread of Corona virus and to avoid overcrowding
at railway stations. The move will benefit sick, differently-abled and aged
passengers
who
need
help
in
boarding
and
deboarding.
This enhanced price of platform ticket will be in force from 17.03.2021 to
15.06.2021
only.

Sd/ए .एलुमलै/ (A.Elumalai)
जनसंपर्कअक्षिर्ारी/Public Relations Officer
चेन्नैमंडल/Chennai Division
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செய் தி சேளியீடு

சென்னன ரயில் கே க ோட்டெ்திற் குட்பட்ட 6 ரயில் நினலயங்
பிளோட்ஃபோர்ம் டி ்ச ட் ேழங் ப் படும்

ளில்

ரயில்
பயணிகளிடமிருந்து
வரும்
த ொடர்
ககொரிக்ககககளப்
கரு ்தில் தகொண்டு, த ற் கு ரயில் கவயின் தென் கன ககொட்டம் , குறிப்பிட்ட
முக்கிய ரயில் நிகலயங் களில் மட்டும் பிளொட்ஃபொர்ம் டிக்தகட்டுககள
வழங் க அனுமதி ்துள் ளது.
முன் ன ொக, தகொகரொனொ கநொய் த
்
ொற் று அெ்சுறு ் ல் கொரணமொக
23.03.2020 மு ல் பிளொட்ஃபொர்ம் டிக்தகட் விற் பகன நிறு ் ப்பட்டது.
ற் கபொது, தென் கன ரயில் கவ ககொட்டம் இன் று, 17.03.2021 மு ல் 6 முக்கிய
ரயில் நிகலயங் களொன டொக்டர். எம் .ஜி.ஆர் தென் கன தென் ட்ரல் ,
தென் கன எழும் பூர்,
ொம் பரம் , தெங் கல் பட்டு, அரக்ககொணம் மற் றும்
கொட்பொடி ரயில் நிகலயங் களில் மட்டும் பிளொட்ஃபொரம் டிக்தகட்டுகள்
வழங் க அனுமதி ்துள் ளது.
பிளொட்ஃபொர்ம் டிக்தகட்டின் விகல ஒரு பயணிக்கு ரூ .50 / - ஆக
நிர்ணயம்
தெய் யப்பட்டுள் ளது.
உயர் ் ப்பட்ட
பிளொட்ஃபொர்ம்
டிக்தகட்டின் விகலயொன, அ ொவது ரூ .50 / - என் பது ஒரு ற் கொலிக
நடவடிக்ககயொகும் . இது பயணிகளின் பொதுகொப்பிற் கொகவும் , ரயில்
நிகலயங் களில் கூட்டதநரிெல் மூலம் தகொகரொனொ கவரஸ் பரவொமல்
டுப்ப ற் கொகவும்
ரயில் கவ
நிர்வொகம்
கமற் தகொண்டுள் ள
நடவடிக்ககயொகும் . இந்
நடவடிக்ககயின் மூலம் ரயில் பயணம்
கமற் தகொள் ள
மற் றவர்
உ விகய
நொடும்
கநொயொளிகள் ,
மொற் று ்திறனொளிகள்
மற் றும்
முதிகயொர்களுக்கு
இது
நன் கமயளிப்ப ொக அகமயும் .
பிளொட்ஃபொர்ம் டிக்தகட்டின் இந் உயர் ் ப்பட்ட விகலயொனது 17.03.2021
மு ல் 15.06.2021 வகர மட்டுகம அமலில் இருக்கும் .
Sd/அ. ஏழுமகல
மக்கள் த ொடர்புஅதிகொரி
தென் கனககொட்டம்

