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CHANGES IN PATTERN OF SUBURBAN SPECIALS 

Line Block/Power Block is permitted in Chennai Central – Gudur 
Section between Attipattu Pudu Nagar and Attipattu stations for insertion 
of points at Attipattu and provision of Electronic Interlocking for 3rd and 4th line 

works from Attipattu Pudu Nagar to Attipattu stations from  23rd November 
2020 to 28thNovember 2020 (except 26th and 27th November 2020) at various 

timings. Consequently, the following are the changes in the pattern of 

Suburban services.  

FULL CANCELLATION OF SUBURBAN TRAIN SERVICES ON 24TH AND 25TH 

NOVEMBER 2020 

1. Moore Market Complex - Gummidipoondi Workman Specials 
leaving Moore Market Complex at 10:15 hrs, 10:45 hrs, 12:15 hrs, 
13:15 hrs, 13:45 hrs and 14:45 hrs are fully cancelled on 24th and 

25th November 2020. 
 

2. Moore Market Complex – Sullurupeta Workman Special leaving 

Moore Market Complex at 12:45 hrs is fully cancelled on 24th and 
25th November 2020. 
 

3. Gummidipoondi – Moore Market Complex Workman Specials 

leaving Gummidipoondi at 09:30 hrs, 10:30 hrs, 11:30 hrs, 12:00 
hrs, 13:00 hrs and 14:00 hrs are fully cancelled on 24th and 25th 
November 2020. 

 

4. Sullurupeta – Moore Market Complex Workman Special leaving 

Sullurupeta at 13:00 hrs is fully cancelled on 24th and 25th 

November 2020. 
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சென்னன க ோட்டம் 

செற்கு ரயில்கே 

 

 No.PUB/2020/11/03       கெதி: 23/11/2020 

 

      செய்தி சேளியீடு  

 

சென்னன சென்ட்ரல் - கூடூர ் ரயில் மாரக்்கத்தில் உள்ள அத்திப்படட்ு 

புதுநகர ்- அத்திப்படட்ு ரயில் நினலயங்களுக்கினடயய  பராமரிப்பு பணி 

நனடசபறுவதால் வருகிற 2020 நவம்பர ்24 மற்றும் 25 ஆகிய யததிகளில், 

சென்னன புறநகர ் சிறப்பு ரயில் யெனவகளில் மாற்றம் 

செய்யப்படட்ுள்ளது. அதன் விவரம் கீழ்வருமாறு: 

 

நேம்பர் 24 மற்றும் 25 ஆகிய கெதி ளில் புறந ர் சிறப்பு 

ரயில் ள் ரெ்து:  

 

1) சென்னன சென்ட்ரல் ரயில் நினலயதத்ிலிருந்து  ோனல 10:15, 10:45 

மற்றும் மதியம் 12:15, 01:15, 01:45, 02:45 மணிக்கு கும்மிடிப்பூண்டி 

வனர இயக்கப்படும் புறநகர ்சிறப்பு ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுகிறது. 

 

2) சென்னன சென்ட்ரல் ரயில் நினலயத்திலிருந்து மதியம் 12:45 

மணிக்கு சூளூரய்படன்ட வனர இயக்கப்படும் புறநகர ்சிறப்பு ரயில் ரத்து 

செய்யப்படுகிறது. 

 

3) கும்மிடிப்பூண்டி ரயில் நினலயத்திலிருந்து  ோனல 09:30, 10:30, 11:30 

மற்றும் மதியம் 12:00, 01:00, 02:00 மணிக்கு சென்னன சென்டர்ல் வனர 

இயக்கப்படும் புறநகர ்சிறப்பு ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுகிறது. 

 

4) சூளூரய்படன்ட ரயில் நினலயத்திலிருந்து மதியம் 01:00 மணிக்கு 

சென்னன சென்ட்ரல் வனர இயக்கப்படும் புறநகர ் சிறப்பு ரயில் ரத்து 

செய்யப்படுகிறது. 

           

-Sd- 

அ.ஏழுமனல 

ம ் ள் செோடர்பு அதி ோரி 

சென்னன க ோட்டம் 


