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प्रेस ववज्ञप्ति /PRESS RELEASE 

 
 

CHANGES IN PATTERN OF SUBURBAN TRAIN SERVICES 
 
 

According, Priority to passenger safety and Safety of train operations, as a part of 
ongoing Engineering works, Line Block/Signal Block is permitted in Chennai Central 
– Gudur section at Sullurupeta yard on 18th April 2021 from 11:20 hrs to 14:35 
hrs (3 Hours 15 minutes) and 19th April 2021 from 14:20 hrs to 18:20 hrs (4 
Hours). Consequently, the following are the changes in the pattern of Suburban train 
services. 
 
PARTIAL CANCELLATION OF SUBURBAN TRAIN SERVICES ON 18TH APRIL 2021 
(SUNDAY) 
 
1. Train No. MSP5 – Moore Market Complex – Sullurupeta Workmen Special 
leaving Moore Market Complex at 09:15 hrs is partially cancelled between Elavur and 
Sullurupeta. 
 
2. Train No. SPM10 – Sullurupeta – Moore Market Complex Special leaving 
Sullurupeta at 13:15 hrs is partially cancelled between Sullurupeta and Elavur.  
 
 
PARTIAL CANCELLATION OF SUBURBAN TRAIN SERVICES ON 19TH APRIL 2021 
(MONDAY) 
 
1. Train No. BSP1 – Chennai Beach – Sullurupeta Workmen Special leaving 
Chennai Beach at 12:40 hrs is partially cancelled between Elavur and Sullurupeta. 
 
2. Train No. MSP11 – Moore Market Complex – Sullurupeta Workmen Special 
leaving Moore Market Complex at 14:35 hrs is partially cancelled between Elavur and 
Sullurupeta. 
 
3. Train No. MSP13 – Moore Market Complex – Sullurupeta Workmen Special 
leaving Moore Market Complex at 15:30 hrs is partially cancelled between Elavur and 
Sullurupeta. 
 



4. Train No. SPM16 – Sullurupeta – Moore Market Complex Special leaving 
Sullurupeta at 15:10 hrs is partially cancelled between Sullurupeta and Elavur.  
 
5. Train No. SPM18 – Sullurupeta – Moore Market Complex Special leaving 
Sullurupeta at 18:10 hrs is partially cancelled between Sullurupeta and Elavur. 
 
6. Train No. SPBV4 – Sullurupeta – Velachery Workmen Special leaving 
Sullurupeta at 17:15 hrs is partially cancelled between Sullurupeta and 
Gummidipundi.  
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சென்னை க ோட்டம் 

செற்கு ரயில்கே 

 

No.PUB/MAS/2021/04/18      நோள்: 17.04.2021 

 

செய்ெி சேளியடீு 

 

 புறநகர் சிறப்பு ரயில் சசவையில் மாற்றம்  
 
ேரு ின்ற 2021 ஏப்ரல் 18 மற்றும் 19 கெெி ளில்  (ஞோயிற்றுக் ிழனம & 
ெிங் ட் ிழனம) சென்னை சென்ட்ரல் - கூடூர் மோர்க் த்ெில்,  சூளூர்கேட்னட 
ரயில் நினையத்ெில் ேரோமரிப்பு  ேணி  நனடசேறவுள்ளெோல்,  புறந ர் ெிறப்பு 
ரயில் கெனேயில் மோற்றம் செய்யப்ேட்டுள்ளது.  
 
2021 ஏப்ரல் 18  (ஞோயிற்றுக் ிழனம) அன்று புறந ர் ெிறப்பு ரயில் ள் 
ேகுெியோ  ரத்து 
 
1) சென்னை சென்ட்ரைிைிருந்து காவை 09:15 மணிக்கு சூலூர்கேட்னட ேனர 
செல்லும் ரயில் எளோவூர் ேனர மட்டுகம இயக் ப்ேடும்.  
 
2) சூலூர்கேட்னடயிைிருந்து மதியம் 01:15 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் 
ேனர செல்லும் ரயில் சூலூர்கேட்னட- எளோவூர் இனடகய ேகுெியோ  ரத்து 
செய்யப்ேட்டு, எளோவூர் ரயில் நினையத்ெிைிருந்து இயக் ப்ேடும். 
 
 
2021 ஏப்ரல் 19 (திங்கட்கிழவம) அன்று  புறநகர் சிறப்பு ரயில்கள் பகுதியாக 
ரத்து 
 
1) சென்னை  டற் னரயிைிருந்து பகல் 12:40 மணிக்கு சூலூர்கேட்னட ேனர 
செல்லும் ரயில் எளாவூர் ைவர மட்டுசம இயக்கப்படும்.  
 
2) சென்னை சென்ட்ரைிைிருந்து மதியம் 2:35 மற்றும் 03:30 மணிக்கு 
சூலூர்கேட்னட ேனர செல்லும் ரயில் எளாவூர் ைவர மட்டுசம 
இயக்கப்படும். 
 
3) சூலூர்கேட்னடயிைிருந்து மாவை 03:10 மற்றும் 06:10 மணிக்கு சென்னை 
சென்ட்ரல் ேனர செல்லும் ரயில் சூலூர்சபட்வை- எளாவூர் இவைசய 
பகுதியாக ரத்து செய்யப்ேட்டு, எளோவூர் ரயில் நினையத்ெிைிருந்து 
இயக் ப்ேடும். 
 



4) சூலூர்கேட்னடயிைிருந்து மோனை 05:15 மணிக்கு கேளச்கெரி ேனர 
செல்லும் ரயில் சூலூர்சபட்வை- கும்மிடிப்பூண்டி இவைசய பகுதியாக ரத்து 
செய்யப்ேட்டு, கும்மிடிப்பூண்டி ரயில் நினையத்ெிைிருந்து இயக் ப்ேடும்.  
           

 
            Sd/- 

அ. ஏழுமவை 
மக்கள் ததாைர்பு அதிகாரி 

தசன்வைசகாட்ைம் 


