दक्षिण रे लवे/Southern Railway
चेन्नै मंडल/Chennai Division
No.PUB/MAS/2020/12/09

Date:30.12.2020

प्रेस ववज्ञप्ति /PRESS RELEASE
REGULAR WEEKDAY PATTERN OF WORKMEN SPECIALS (410 SERVICES)
WILL BE FOLLOWED ON 1ST, 2ND AND 3RD JANUARY 2021.
Regular Weekday pattern of Workmen Specials will be followed on 01.01.2021,
02.01.2021 & 03.01.2021 (ie.,from Friday to Sunday). The Suburban specials
will be operated on the above mentioned dates, as per the schedule of
Workmen specials which were operated during the period from 21.10.2020 to
27.12.2020 (410 services) across all the sections of Chennai Suburban.
It may be noted that, Sunday pattern of services will not be followed neither on
1st January(New year) nor on 3rd January(Sunday). Moreover, these 410
services are operated exclusively to cater extra crowd travelling in Workmen
Specials during the upcoming continuous holidays.
Sd/ए.एलम
ु लै/ (A.Elumalai)

जनसंपर्क अधिर्ारी/ Public Relations Officer
चेन्नै मंडल/ Chennai Division
https://sr.indianrailways.gov.in/index.jsp
https://twitter.com/DrmChennai

சென்னை க ோட்டம்
செற்கு ரயில்கே

நாள்: 30.12.2020

No.PUB/MAS/2020/12/09

செய்ெி சேளியீடு

வருகின்ற 2021 ஜனவரி 1,2 மற் றும் 3 ஆகிய தேதிகளில் புறநகர் சிறப் பு
ரயில் கள் வார நாட்களில் பின்பற் றப் படும் கால அட்டவணைப் படிதய
இயக்கப் படும்

வருகின்ற 2021 ஜனவரி மாதம் 1, 2 மற் றும் 3 ஆகிய தததிகளில் (வவள் ளி, சனி,
ஞாயிறு) புறநகர் சிறப் பு ரயில் கள் வார நாட்களில் பின்பற் றப் படும் கால
அட்டவணைப் படிதய முழு அளவில்
இயக்கப் படும் . தமற் குறிப்பிட்டுள் ள
தததிகளில் இயக்கப் படும் சிறப் பு ரயில் கள் தசணவயானது வசன்ணன புறநகர்
பகுதிகளில் , 21.12.2020 முதல் 27.12.2020 வணர இயக்கப் பட்ட (410 தசணவகள் )
கால அட்டவணைப்படிதய இயக்கப் படும் .

2021
ஜனவரி
1
(ஆங் கில
புத்தாை்டு
தினம் )
மற் றும்
ஜனவரி
3
(ஞாயிற் றுக்கிழணம)
ஆகிய
நாட்களில்
ஞாயிற் றுக்கிழணமகளில்
பின் பற் றப் படும் கால அட்டவணை பின் பற் றப் படமாட்டாது. தமலும் , பின் வரும்
வதாடர் விடுமுணற நாட்களில் அதிகமாதனார் பயைம் தமற் வகாள் வர்
என்பதால் , கூட்ட வநரிசணல குணறக்கும் வை்ைமாக இந்த 410 புறநகர் சிறப்பு
ரயில் கள் இயக்கப் படுகின்றன.

-Sdஅ. ஏழுமலை
மக்கள் த ாடர்பு அ ிகாரி
தென்லை ககாட்டம்

