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Date:21.04.2021

प्रेस ववज्ञप्ति /PRESS RELEASE
CHANGES IN PATTERN OF SUBURBAN TRAIN SERVICES
In view of the restrictions imposed by Government of Tamil Nadu on week days and on
Sundays to contain the surge in Covid-19 pandemic, a modified timetable is being
issued for Workmen Specials operated in Chennai area and will come into force with
effect from 22.04.2021 (Thursday) for weekdays and from 25.04.2021 (Sunday) on
Sundays to ‘until further advice’. The changes in the pattern of Workmen Special
services are as follows:
TOTAL NUMBER OF WORKMEN SPECIAL SERVICES
WEEKDAYS (MONDAY TO SATURDAY) W.E.F 22.04.2021

OPERATED DURING

1. Moore Market Complex - Avadi/Tiruvallur/Arakkonam/Tiruttani = 77 services
2. Tiruttani/Arakkonam/Tiruvallur/Avadi - Moore Market Complex = 73 services
3. Moore Market Complex - Gummidipoondi /Sullurupeta = 32 services
4 Sullurupeta / Gummidipoondi - Moore Market Complex = 32 services
5. Chennai Beach - Velachery = 34 services
6. Velachery - Chennai Beach = 34 services
7. Chennai Beach – Tambaram/Chengalpattu/Tirumalpur = 76 services
8. Tirumalpur/Chengalpattu/Tambaram - Chennai Beach = 76 services
TOTAL NUMBER OF WORKMEN SPECIAL SERVICES OPERATED ON SUNDAYS
W.E.F 25.04.2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Moore Market Complex - Tiruvallur/Arakkonam = 16 services
Arakkonam / Tiruvallur - Moore Market Complex = 16 services
Moore Market Complex - Sullurupeta = 12 services
Sullurupeta - Moore Market Complex = 12 services
Chennai Beach - Velachery = 6 services
Velachery - Chennai Beach = 6 services
Chennai Beach - Chengalpattu = 9 services
Chengalpattu - Chennai Beach = 9 services

The above mentioned Workmen Specials will be operated between 04:00 hrs and
22:00 hrs only.

Sd/ए .एलम
ु लै/ (A.Elumalai)

जनसंपर्क अधिर्ारी / Public Relations Officer
चेन्नै मंडल/Chennai Division
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சென்னை க ோட்டம்
செற்கு ரயில்கே
நோள்: 21.04.2021

No.PUB/MAS/2021/04/20
செய்ெி சேளியீடு
புறநகர் சிறப்பு ரயில் சசவையில் மாற்றம்

ெமிழ அரசு அறிேித்துள்ள இரவு ஊரடங்கு மற்றும்
ஞோயிற்றுக் ிழனம ளில் முழு ஊரடங்கு ோரணமோ சென்னை ரயில்கே
க ோட்டம், புறந ர் ரயில் கெனேயில் ெில மோற்றங் னள செய்துள்ளது. அென்
ேிேரம் ீ ழ்ேருமோறு:
ேோர நோட் ள் ( ெிங் ள் - ெைி) :
1)சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்க ோணம் மோர்க் ம் = 150 கெனே ள்
2) சென்னை சென்ட்ரல் - கும்மிடிப்பூண்டி/ சூலூர்கேட்னட மோர்க் ம் = 64
கெனே ள்
3) சென்னை

டற் னர - கேளச்கெரி மோர்க் ம் = 68 கெனே ள்

4) சென்னை டற் னர - ெோம்ேரம் / செங் ல்ேட்டு/ ெிருமோல்பூர் மோர்க் ம் =
152 கெனே ள்.
எை சமோத்ெம் 434 புறந ர் ரயில் கெனே ள் ேோர நோட் ளில் இயக் ப்ேடும்.
ஞோயிற்றுக் ிழனம ளில்:
1)சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்க ோணம் மோர்க் ம் = 32 கெனே ள்
2) சென்னை சென்ட்ரல் -

சூலூர்கேட்னட

மோர்க் ம் = 24 கெனே ள்

3) சென்னை

டற் னர -

கேளச்கெரி மோர்க் ம் = 12 கெனே ள்

4) சென்னை

டற் னர -

செங் ல்ேட்டு மோர்க் ம் = 18 கெனே ள்.

எை சமோத்ெம் 86 புறந ர் ரயில் கெனே ள் ஞோயிற்றுக் ிழனம ளில்
இயக் ப்ேடும்.

இரவு 10 மணி முெல் மறுநோள் ோனல 4 மணி ேனர எந்ெ ஒரு ரயில்
முனையத்ெிலிருந்தும் புறந ர் ரயில் புறப்ேோடு இருக் ோது.
இந்ெ ெிருத்ெப்ேட்ட புறந ர் ரயில் கெனே ளுக் ோை புெிய ோல அட்டேனண
நோனள (22.04.2021) ேியோழக் ிழனம முெல் அமல்ேடுத்ெப்ேடு ிறது .
இனணப்பு: ெிருத்ெப்ேட்ட புெிய

ோல அட்டேனண
Sd/அ. ஏழுமனல
மக் ள் செோடர்பு அெி ோரி
சென்னைக ோட்டம்

