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प्रेस क्षवज्ञप्ति /PRESS RELEASE

CHANGES IN PATTERN OF SUBURBAN TRAIN SERVICES IN CHENNAI
BEACH – CHENGALPATTU ON 20th & 21st MARCH 2021
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 commissioning of Electronic Interlocking with Visual
Display Unit in connection with 3rdrailway line work between Tambaram –
Chengalpattu section on 20th March 2021(Saturday) & 21st March 2021
(Sunday).
Due to commissioning of Electronic Interlocking with Visual Display Unit in
connection with 3rd railway line work at Tambaram yard, there will be 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.
This revised schedule of Workmen Specials will be in force on 20th March
2021(Saturday) & 21st March 2021 (Sunday) only.

Sd/ए .एलुमलै/ (A.Elumalai)
जनसंपर्कअक्षिर्ारी/Public Relations Officer
चेन्नैमंडल/Chennai Division
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சென்னன க ோட்டம்
செற் கு ரயில் கே
நாள் : 18.03.2021

No.PUB/MAS/2021/03/06
செய் தி சேளியீடு
புறந ர் சிறப் பு ரயில் கெனேயில் மோற் றம்

வருகின் ற 2021 மார்ச் 20 மற் றும் மார்ச் 21தேதிகளில் ோம் பரம் –
சசங் கல் பட்டு இடடதே 3-வது ரயில் பாடே அடமக்கும் பணி மற் றும்
மின் னணு இன் டர்லாக்கிங் பணி நடடசபறவுள் ளோல் சசன் டன
கடற் கடர - ோம் பரம் - சசங் கல் பட்டு - காஞ் சிபுரம் - அரக்தகாணம்
மார்க்கே்தில் இேக்கப்படும் புறநகர் சிறப்பு ரயில் தசடவயில் மாற் றம்
சசே் ேப்பட்டுள் ளது.
ோம் பரம் - சசங் கல் பட்டு ரயில் நிடலேங் களுக்கிடடதே 3-வது
ரயில் பாடே பணிகள் நடடசபறவுள் ளேன் காரணமாக ோம் பரம் ரயில்
நிடலேே்டேக் கடந்துசசல் லும் (வருடக /புறப்பாடு) புறநகர் சிறப்பு
ரயில் களின் தசடவ தநரம் மாற் றம் சசே் ேப்பட்டுள் ளது. தமலும் ,
ோம் பரம் வடர சசல் லும் குறிப்பிட்ட சில புறநகர் ரயில் கள் பல் லாவரம்
வடர மட்டுதம இேக்கப்படும் . இேன் காரணமாக புறநகர்
ரயில் களுக்கான புதிே கால அட்டவடண உருவாக்கப்பட்டுள் ளது. இந்ே
திருே்ேப்பட்ட புறநகர் சிறப்பு ரயில் களுக்கான புதிே கால அட்டவடண
2021 மார்ச் 20 மற் றும் மார்ச் 21 தேதிகளில் (சனிக்கிழடம மற் றும்
ஞாயிற் றுக்கிழடம - 2 நாட்கள் ) மட்டும் நடடமுடறயில் இருக்கும் .

Sd/அ. ஏழுமலை
மக்கள் த ாடர்புஅதிகாரி
தென் லனககாட்டம்

