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प्रेस क्षवज्ञप्ति /PRESS RELEASE

CHANGES IN PATTERN OF SUBURBAN TRAIN SERVICES
According to priority to Passenger Safety and Safety of train operations, as a
part of ongoing Engineering works, Line Block/Signal Block is permitted at
Tambaram Yard for the 3rd railway line work between Tambaram –
Chengalpattu section from 24th February 2021 to 13th March 2021 (18 days).
Due to the laying of 3rd railway line at Tambaram yard, there will changes in
reception and dispatch of suburban trains. In view of the restrictions and cross
movements involved in Tambaram, a separate/modified EMU schedule for
Chennai Beach – Tambaram – Chengalpattu – Kanchipuram – Arakkonam
section is prepared and enclosed in order to provide hassle-free movement of
passengers in this section.
This revised schedule of Workmen Specials will be in force from 24.02.2021
(Wednesday) – 13.03.2021 (Saturday).

Encl: Revised timetable of Workmen Specials
Sd/ए .एलुमलै/ (A.Elumalai)
जनसंपर्कअक्षिर्ारी/Public Relations Officer
चेन्नैमंडल/Chennai Division
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No.PUB/MAS/2021/02/06
செய்ெிசேளியீடு
புறநகர் சிறப் பு ரயில் சேவையில் மாற் றம்

வருகின் ற 2021 பிப்ரவரி 24 முதல் மார்ச் 13 வரர தாம் பரம் - சசங் கல் பட்டு
3-வது ரயில் பாரத அரமக்கும் பணி நரடசபறவுள் ளதால் சசன் ரன
கடற் கரர - தாம் பரம் - சசங் கல் பட்டு - காஞ் சிபுரம் - அரக்ககாணம்
மார்க்கத்தில் இயக்கப்படும் புறநகர் சிறப்பு ரயில் கசரவயில் மாற் றம்
சசய் யப் பட்டுள் ளது.
தாம் பரம் - சசங் கல் பட்டு ரயில் நிரலயங் களுக்கிரடகய 3-வது
ரயில் பாரத பணிகள் நரடசபறவுள் ளதன் காரணமாக தாம் பரம் ரயில்
நிரலயத்ரதக் கடந்துசசல் லும் (வருரக /புறப்பாடு) புறநகர் சிறப்பு
ரயில் களின்
கசரவ
கநரம்
மாற் றம்
சசய் யப்பட்டுள் ளது.
ரயில்
பயணிகளுக்கு இரடயூறு ஏற் படாவண்ணம் , தரடயில் லா கசரவ
வழங் கிட புதிய கால அட்டவரண உருவாக்கப்பட்டுள் ளது. இந்த புதிய
திருத்தப்பட்ட புறநகர் சிறப்பு ரயில் களுக்கான கால அட்டவரண 2021
பிப்ரவரி 24 முதல் மார்ச் 13 வரர மட்டுகம அமலில் இருக்கும் .
இரணப்பு: திருத்தப்பட்ட புதிய கால அட்டவரண
Sd/அ. ஏழுமனை
மக் ள்செோடர்புஅெி ோோி
சென்னைக ோட்டம்

