दक्षिण रे लवे/Southern Railway
चेन्नै मंडल/Chennai Division
No.PUB/MAS/2021/04/28
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प्रेस ववज्ञप्ति /PRESS RELEASE
CHANGES IN PATTERN OF EXPRESS SPECIAL TRAIN SERVICES
According, Priority to passenger safety and Safety of train operations, as a part of
ongoing Complete Track Renewal Manual works, Line Block is permitted in Chennai
Egmore – Villupuram section at GSN yard Egmore from 30th April 2021 to 13th
June 2021 (45 days). Consequently, the following are the changes in the pattern of
Express Special train services.
PARTIAL CANCELLATION OF EXPRESS SPECIAL TRAIN SERVICES
1.
Train No. 06063 – Chennai Egmore – Nagercoil Express Special leaving
Chennai Egmore at 18:55 hrs on 06th, 13th, 20th, 27th May 2021 and 03rd, 10th
June 2021 is partially cancelled between Chennai Egmore and Tambaram.
2.
Train No. 06064 – Nagercoil – Chennai Egmore Express Special leaving
Nagercoil at 16:15 hrs on 30th April, 07th, 14th, 21st, 28th May and 04th, 11th
June 2021 is partially cancelled between Tambaram and Chennai Egmore.
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சென்னை க ோட்டம்
செற்கு ரயில்கே
நோள்: 27.04.2021

No.PUB/MAS/2021/04/28
செய்ெி சேளியீடு
சிறப்பு விரைவு ையில் சசரவயில் மாற்றம்

ேரு ின்ற 2021 ஏப்ைல் 30 முெல் ஜூன் 13 ேனர (45 நோட் ள்) சென்னை
எழும்பூர் ஜி.எஸ்.என் பணிமனையில் பரோமரிப்பு பணி நனடசபறவுள்ளெோல்,
ெிறப்பு ேினரவு ரயில் ள் கெனேயில் மோற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அென்
ேிேரம் பின்ேருமோறு:
சிறப்பு விரைவு ையில்கள் பகுதியாக ைத்து
1.ேண்டி எண். 06063, சென்னை எழும்பூரிலிருந்து மாரை 06:55 மணிக்கு
நோ ர்க ோேில் ேனர இயக் ப்படும் ெிறப்பு ேினரவு ரயில், சம 06, 13, 20, 27
மற்றும் ஜுன் 03, 10 ஆ ிய கெெி ளில் சசன்ரை எழும்பூர் - தாம்பைம்
இனடகய பகுெியோ
ரத்து செய்யப்பட்டு, ெோம்பரம் ரயில் நினலயத்ெிலிருந்து
இயக் ப்படும்.
2.
ேண்டி எண். 06064, நோ ர்க ோேிலிலிருந்து மாரை 04:15 மணிக்கு
சென்னை எழும்பூர் ேனர இயக் ப்படும் ெிறப்பு ேினரவு ரயில், ஏப்ைல் 30,
சம 07, 14, 21, 28 மற்றும் ஜுன் 04, 11 ஆ ிய கெெி ளில் தாம்பைம் ேனர
மட்டுகம இயக் ப்படும் .
Sd/அ. ஏழுமரை
மக்கள் சதாடர்பு அதிகாரி
சசன்ரைசகாட்டம்

