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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/Power Block is permitted between
Singaperumal koil - Chengalpattu stations in Chennai Egmore – Villupuram section
on 10th, 12th and 13th April 2021 (3 days) from 11:10 hrs to 13:10 hrs (2 Hours daily). Consequently, the following are the changes in the pattern of Suburban train
services.
PARTIAL CANCELLATION OF SUBURBAN TRAIN SERVICES ON 10th, 12th and 13th
April 2021 (SATURDAY, MONDAY AND TUESDAY)
1. Train No. BC23 – Chennai Beach – Chengalpattu Workmen Special leaving Chennai
Beach at 09:32 hrs is partially cancelled between Singaperumal koil and
Chengalpattu.
2. Train No.BC25 – Chennai Beach – Chengalpattu Workmen Special leaving Chennai
Beach at 10:08 hrs is partially cancelled between Singaperumal koil and
Chengalpattu.
3. Train No. BC27 – Chennai Beach – Chengalpattu Workmen Special leaving Chennai
Beach at 10:56 hrs is partially cancelled between Singaperumal koil and
Chengalpattu.
4. Train No.CB32 – Chengalpattu – Chennai Beach Workmen Special leaving
Chengalpattu at 11:30 hrs is partially cancelled between Chengalpattu and
Singaperumal koil.
5. Train No.CB34 – Chengalpattu – Chennai Beach Workmen Special leaving
Chengalpattu at 12:20 hrs is partially cancelled between Chengalpattu and
Singaperumal koil.
6. Train No.CB36 – Chengalpattu – Chennai Beach Workmen Special leaving
Chengalpattu at 13:00 hrs is partially cancelled between Chengalpattu and
Singaperumal koil.

SUBURBAN TRAIN SERVICE FULLY CANCELLED ON 10th, 12th and 13th April 2021
(SATURDAY, MONDAY AND TUESDAY)
1. Train No.TLB4 – Tirumalpur – Chennai Beach Workmen Special leaving
Tirumalpur at 10:40 hrs is fully cancelled
In lieu of the cancelled Workmen Special, one Passenger Special will be
operated from Tirumalpur to Chennai Beach leaving Tirumalpur at 12:10 hrs
with stoppages at all intermediate stations.

Sd/ए .एलुमलै/ (A.Elumalai)
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புறநகர் சிறப்பு ரயில் சசவையில் மாற்றம்
வருகின்ற 2021 ஏப்ரல் 10, 12 & 13 (3 நாட்கள்) ஆகிய நாட்களில், சென்னை
எழும்பூர் - விழுப்புரம் மார்க்கத்தில் ெிங்கசெருமாள் ககாவில் – செங்கல்ெட்டு
ரயில் நினையங்கள்
இனைகய ெராமரிப்பு
ெணி
நனைசெறவுள்ளதால்,
புறநகர் ெிறப்பு ரயில் கெனவயில் மாற்றம் செய்யப்ெட்டுள்ளது.
புறநகர் ெிறப்பு ரயில்கள் ெகுதியாக ரத்து
1. சென்னை கைற்கனரயிைிருந்து கானை 09:32 , 10:08 மற்றும் 10:56 மணிக்கு
செங்கல்ெட்டு வனர இயக்கப்ெடும் ரயில்கள் 2021 ஏப்ரல் 10, 12 & 13 ஆகிய
கததிகளில்
ெிங்கசெருமாள் ககாவில் - செங்கல்ெட்டு ரயில் நினையங்கள்
இனைகய ெகுதியாக ரத்து செய்யப்ெடுகிறது.
2. செங்கல்ெட்டிைிருந்து கானை 11:30, ெகல் 12:20 மற்றும் மதியம் 01:00
மணிக்கு சென்னை கைற்கனர வனர இயக்கப்ெடும் ரயில்கள் 2021 ஏப்ரல் 10,
12 & 13 ஆகிய கததிகளில் செங்கல்ெட்டு - ெிங்கசெருமாள் ககாவில் ரயில்
நினையங்கள் இனைகய ெகுதியாக ரத்து செய்யப்ெட்டு, ெிங்கசெருமாள்
ககாவில் ரயில் நினையத்திைிருந்து இயக்கப்ெடும்.
புறநகர் ெிறப்பு ரயில்

ரத்து

1. திருமால்பூரிைிருந்து கானை 10:40 மணிக்கு சென்னை கைற்கனர வனர
இயக்கப்ெடும்
ரயில் 2021 ஏப்ரல் 10,12& 13 ஆகிய கததிகளில் முழுவதுமாக
ரத்து செய்யப்ெடுகிறது .
ரத்து செய்யப்ெட்ை ரயிலுக்கு ெதிைாக திருமால்பூர் ரயில் நினையத்திைிருந்து
ெகல் 12:10 மணிக்கு ெிறப்பு ரயில் ஒன்று இயக்கப்ெடும். இந்த ெிறப்பு ரயில்
சென்னை கைற்கனர வனர அனைத்து ரயில் நினையங்களிலும் நின்று
செல்லும்.

Sd/அ. ஏழுமனை
மக் ள்செோடர்புஅெி ோரி
சென்னைக ோட்டம்

