
 

ெசன்ைன �றநகர ்ர�ல் நிைலயம் (எம்எம்�) மற்�ம் ேப�ன்�ரிடஜ்்  

சந�்ப்� இைடேய  5 வ� மற்�ம்  6 வ�  ��ய இ�ப்� பாைதகள் 

ஆரம்�கக்ப்ப�வதால்  23/08/16 இ�ந�் 07/10/16 வைர  (46 நாடக்ள் ) 

ர�ல் ேசைவகளில் மாற்றம் ெசய்யப்பட�்ள்ள�.  

�ன்னணி: 

ெசன்ைன �றநகர ்ர�ல் நிைலயம் (எம்எம்�) அரக்ேகாணம் மற்�ம் 

�ம்��ப்�ண்��ல்  இ�ந�் வ�ம் �ன்சார ர�ல்களில் வ�ம் 

பயணிகைள ெசன்ைன ெசன்டர்���ந�் �றப்ப�ம் அ�ேவக 

�ைர� ர�ல்க�டன் இைணக�்ம் பாலமாக ெசயல்ப��ற�. 

ெமாதத்ம் 2 லடச்ம் பயணிகள் 260 �ன்சார ர�ல்கைள �ன�ம் 

பயன்ப�த�்�றாரக்ள். 

�ன�ம் நீண்ட �ரம் ெம�ல் /  அ�ேவக �ைர� ர�ல்கள் 

இயக்கப்ப�வதால் ேப�ன் �ரிடஜ்் சந�்ப்�ல் �ன்சார ர�ல்கள் 

தாமதப்ப��ன்ற�. ேப�ன் �ரிடஜ்் சந�்ப்�ல் �ன�ம் ஏற்ப�ம். 

மா�படட் இயகக்ங்கள் மற்�ம் ��க்� ெந�க்� இயக்கம் 

இரண்�ன் காரணமாக அரக்ேகாணம்  மற்�ம் �ம்��ப்�ண்��ல்   

இ�ந�்  வ�ம் �ன்சார ர�ல்கள் மற்�ம் அ�ேவக �ைர� 

ர�ல்வண்�கள் / பயணிகள் வண்�கள், ேப�ன் �ரிடஜ்் 

சந�்ப்��ள்ள �கன்�ல் தாமதப்ப�தத்ப்ப��ன்றன. ேப�ன் 

�ரிடஜ்் சந�்ப்��ள்ள இநத் இடரப்ா� பயணிகளின் 

பயணேநரதை்த அ�கப்ப�த�்வேதா� மட�்மல்லாமல், ��ய 

ேசைவகைள இயக�்வதற்�ம் ெப�ம் தைடயாக�ள்ள�. 

�டட்ம் 

அதன்ப�, ெசன்ைன �றநகர ் இர�ல் நிைலயம்  மற்�ம் ேப�ன் 

�ரிடஜ்் சந�்ப்�க�் இைடேயயான 5 வ� மற்�ம் 6 வ� ��ய இ�ப்� 

பாைத அைமக�்ம் பணி �பாய் 30.53 ேகா� ம�ப்�ல் ஒப்�தல் 

அளிக்கப்பட�்ள்ள�.  இநத் �டட்த�்ன் �க�்ய ேநாக்கம் 

�ழ்கண்டவற்ைற உள்ளடக்�ய�: 

 அதாவ�  ேப�ன் �ரிடஜ்் சந�்ப்� யார�் ம��ரைமப்�, ெசன்ைன 

�றநகர ் இர�ல் நிைலய யார�் ம��ரைமப்�, ெசன்ைன �றநகர ்

இர�ல் நிைலயம்  மற்�ம் ேப�ன் �ரிடஜ்் சந�்ப்�க்� 

இைடேயயான 5 வ� மற்�ம் 6 வ� இ�ப்� பாைத அைமதத்ல், 

�றநகர ் இர�ல் நிைலயத�்ற்� 2 ��தலான இர�ல் ேமைடகள் 

அைமதத்ல் ஆ�யைவயா�ம். இநத் நி�யாண்�ற்�ள் இநத் 

பணிைய நிைற� ெசய்ய இலக�் நிரண்யம் ெசய்யப்பட�்ள்ள�. 



இநத் 5 வ� மற்�ம் 6 வ� ��ய இ�ப்� பாைத அைமக்�ம் பணி�ல் 

அரக்ேகாணம் ேநாக்� ெசல்�ம் �ன்சார இர�ல்க�க்� தனியான 

இ�ப்� பாைத  ஏற்ப�த�், �ன்சார இர�ல்கள் தைடயற்� இயங்க 

உ��ப்ப�த�், பயணிக�க�், பயணேநரதை்த �ைறத�், அநத் 

பாைத�ன் ெகாள்ளைவ அ�கப்ப�த�்ம்.  இதற்� ேமலாக, பல 

�ராஸ் ஓவரக்ள் அகற்றப்ப�வதன் காரணமாக, ேவகம் 

அ�கரிப்பதால், ெசன்ைன ெசன்டர்ல் இர�ல் நிைலயத�்��ந�் 

�றப்ப�ம் / ெசன்ைன ெசன்டர்ல் இர�ல் நிைலயம் வ�யாக 

�றப்ப�ம் அ�ேவக �ைர� இர�ல்கள்/ பயணிகள் வண்�கள், 

எளி�ல் இயங்�ம் தன்ைம அ�கரிக�்ம். இவ்வாறாக 

காலம்தவறாைம�ல் ��ப்�டதத்க்க �ன்ேனற்றம் இ�க்�ம். 

3. பணி ெசயல்�ைற: 

5 வ� மற்�ம் 6 வ� ��ய இ�ப்� பாைத ஆரம்�க�்ம் பணி 

�ழ்க்கண்டவற்ைற உள்ளடக�்ய�: 

அதாவ� ெசன்ைன �றநகர ் இர�ல் நிைலயம்  மற்�ம் ேப�ன் 

�ரிடஜ்் சந�்ப்��ள்ள இ�ப்� பாைதகளில் ெபரிய மாற்றங்கள்.  

��ய �கன்ல் ஏற்பா�கைள ெபா�த�்தல் மற்�ம் ஓவர ் ெஹட ்

�ராக�்ன் சாதனங்கைள நி��, ஒ�ங்�ப�தத்ல்.  இநத் ெபரிய 

மாற்றங்கைள ஏற்ப�த�்வதற்�ம், ��ய கடட்ைமப்�கைள 

ஏற்ப�த�்வதற்�ம்,  கடநத் 6 மாதங்களாக இர�ல் ேசைவக�க்� 

எநத் தடங்க�ம் இல்லாமல் பணி �ன்ேனற்றம் அைடந�் வநத்�. 

தற்ேபா�, இநத் �டட்ம் கைட� கடட்த�்ற்�ள் வந�்ள்ளதால் 

�ன�ம் இர� ேநரங்களில் 5 மணி ேநரம்  ேபாக்�வரத�் 

நி�தத்ப்ப�ம் (2300  மணி�தல் – 0400 மணிவைர ) மற்�ம் ெசன்ைன 

�றநகர ்இர�ல் நிைலயத�்ல் 17/09/2016 0000 மணி �தல் 19/09/2016 0400 

மணி வைர 52 மணி ேநரம்  ேபாக�்வரத�் தைட ேதைவப்ப��ற�. 

ேபாக்�வரத�் தைடக்�ம் ேமலாக இ�ப்� பாைத�ல் மாற்றங்கள் 

ஏற்ப�த�்வதற்� �ல �ைசகளில் இயங்�ம் இர�ல்கைள நி�தத் 

ேவண்��ள்ள�.  இதனால், �றநகர ் / அ�ேவக �ைர� 

வண்�க�க்கான இயங்�ம் �ைற�ல் மாற்றம் ேதைவப்ப��ற�. 

இநத் ேசைவ �ைறகளில் �றநகர ் இர�ல் ேசைவகளின் ரத�் / 

மாற்�யைமதத்ல் ெபரம்�ர ் - �யாசரப்ா� - ெகா�க்�ப்ேபடை்ட 

வ�யாக ெசல்�ம் அ�ேவக �ைர� வண்�கைள மாற்� 

இயக்�வ� அடங்�ம்.  இநத் கைட�கடட் 5 வ� மற்�ம் 6 வ� ��ய 

இ�ப்� பாைத ஆரம்�க�்ம் பணி நிைறேவற்றம் 23/08/2016 �தல் 

07/10/2016 வைர (46 நாடக்ள் ) �ரி�ப�தத்ப்பட�்ள்ள�.  



ெசன்ைன �றநகர ் இர�ல் நிைலயத�்��ந�் அரக்ேகாணம் 

ேநாக்� ெசல்�ம் �றநகர ் ேசைவகளில் 13/09/2016 �தல் 18/09/2016 

வைர (6 நாடக்ள் ) ெபரிய மாற்றம் இ�க்�ம்.   

�ம்��ப்�ண்� / ��ரே்படை்ட  ேநாக்� ெசல்�ம் �றநகர ்

ேசைவகளில்,   வ�தத்டங்களில் 13/09/2016 �தல் 26/09/2016 வைர  (14 

நாடக்ள்) ெபரிய மாற்றங்கள் இ�க்�ம். அ�ேவக �ைர� 

வண்�களின் ேசைவகளில் 2 (�னசரி), 3 (வாரம்  �ன்� �ைற), 5 

(வாரம் இரண்� �ைற) மற்�ம் 7 (வாரம் ஒ��ைற ) ெபரம்�ர ்

வ�யாக மாற்�யைமக்கப்ப��ற�.  மற்�ம் 06/09/2016 �தல் 

07/10/2016 வைர (32 நாடக்ள்) வ.எண்: 12840 (ெசன்ைன ெசன்டர்ல் - 

ெஹௗரா) இர�ல் ெசன்ைன கடற்கைர இர�ல் நிைலயத�்��ந�் 

இயக்கப்ப�ம்.  

�ன்வ�ம் பக்கங்களில் இநத் இர�ல் ேசைவ மாற்றங்கள் 

�வரிக்கப்பட�்ள்ள�. 

1.4 அ�ேவக �ைர� வண்� ேசைவகளின் மாற்றம் �வரங்க�க�் 

இைணப்� VI ைய பாரக்்க�ம். 

1.4.1 அ�ேவக �ைர� வண்�களின் வ� மாற்றம்: 

06/09/2016  �தல் 07/10/2016 வைர (32 நாடக்ள்) �ழ்க்கண்ட அ�ேவக 

�ைர� வண்�கள் ெபரம்�ர ் - �யாசரப்ா� - ெகா�க்�ப்ேபடை்ட 

வ�யாக இயங்�ம் வைக�ல் மாற்�யைமக்கப்பட�்ள்ள�. இநத் 

காலகடட்த�்ல், ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் ஏ�ம் / இறங்�ம் 

பயணிகள் ெபரம்�ர ் இர�ல் நிைலயத�்ல் ஏ� /இறங்க 

ேகட�்கெ்காள்ளப்ப��றாரக்ள்.  இநத் மாற்� வ� பாைத�ல் 

இயங்�ம் இர�ல்கள் ெசன்ைன ெசன்டர்�ல் இ�ந�் இயங்கா�.  

இநத் காலகடட்த�்ல் �ழ்கண்ட இர�ல்க�க�் ெபரம்�ரில் 20 

நி�டம்  நி�தத்ம் தரப்பட�்ள்ள�. 

1.4.2 ெபரம்�ரி��ந்� ெசன்ைன கடற்கைரக்� �ன்சார 

ெர�ல்கைள இைணத்தல்: 

வ.எண். 13351 தன்பாத ்- ஆலப்�ழா  எஸ்�ெரஸ்��ந�் 0135 மணிக�்  

ெபரம்�ரில் இறங்�ம் பயணிக�க்காக ெசன்ைன கடற்கைரைய 

அைடய �றப்� �ன்சார ர�ல்கள் இயக்கப்ப��ற�. 

1.4.3 வ.எண். 13351 தன்பாத ்- ஆலப்�ழா  �ைர� வண்����ந�் 0135 

மணிக�்  ெபரம்�ரில் இறங்�ம் பயணிகள்  ஆவ� - ��வள்�ர ் 

ெசன்றைடய வ. எண். 43801 (ெசன்ைன கடற்கைர - அரக்ேகாணம் 

ர�ல் இயங்�ம்). 

 



1.4.4 ர�ல் �றப்ப�ம் நிைலயத�்ல் மாற்றம்: 

 06/09/16 �தல் 06/10/2016 வைர (31 நாடக்ள்) வ. எண்: 12840 (ெசன்ைன 

ெசன்டர்ல் - ெஹௗரா எக்ஸ்�ரஸ்) ெசன்ைன ெசன்டர்�க்� ப�லாக 

ெசன்ைன கடற்கைர இர�ல் நிைலயத�்��ந�்  2345 மணிக�் 

�றப்ப�ம். 

1.4.5 ெசன்ைன ெசன்டர்ல் அ�ேவக �ைர� ர�ல்க�க்� 

ஏற்ப�ம் தாமதம்: 

06/09/16 �தல் 06/10/2016 வைர (31 நாடக்ள்) வ. எண்: 12839 (ெஹௗரா - 

ெசன்ைன ெசன்டர்ல் எக்ஸ்�ரஸ்)ெசன்ைன ெசன்டர்ைல 0515 

மணிக�் வ�ம் வைக�ல் மாற்�யைமக்க பட�்ள்ள�. 

ெசன்ைன ெசன்டர்ைல வநத்ைட�ம் அ�ேவக �ைர� வண்�கள் 15 

�தல் 20 நி�டம் வைர தாமதமாக வநத்ைட�ம். 

 

1.5 ெசன்ைன �றநகர ் ர�ல் நிைலயத்�ல் �றநகர ் ர�ல் 

ேசைவகளில் மாற்றம்: 

 

1.5.1  ஆவ�, படட்ா�ராம் ��டட்ரி ைச�ங், ��வள்�ர,் 

அரக்ேகாணம், ��தத்ணி, ��ப்ப� ேநாக்� ெசல்�ம் இர�ல்கள்: 

அைனத�் நிரநத்ர இர�ல்கள் (��ப்�டட் அடட்வைணப்ப�) ஆவ�, 

படட்ா�ராம் ��டட்ரி ைச�ங், ��வள்�ர,் அரக்ேகாணம், 

��தத்ணி, ��ப்ப� ேநாக்�   இயங்�ம். 

 �ன்சார ர�ல்கள் மற்�ம்  MEMU  13/09/2016 �தல் 18/09/2016 வைர (6 

நாடக்ள்) ரத�் ெசய்யப்ப��ற�. 

 1.5.2 ெசன்ைன �றநகர ் ர�ல் நிைலயத�்��ந�் �றப்ப�ம் 

ர�ல்கள் 13/09/2016 �தல் 16/09/2016 வைர (4 நாடக்ள்) ெசன்ைன 

�றநகர ் ர�ல் நிைலயத�்��ந�் ஆவ�, ��வள்�ர,் 

அரக்ேகாணம், ��தத்ணி,  மாரக்த�்ல் �ைறநத்படச் �ன்சார ர�ல் 

ேசைவகள் இயங்�ம்.  ேநர அடட்வைணக்�  19/09/2016 க்� 

(இைணப்� I) 14/09/2016 �தல் 16/09/2016 வைர (இைணப்� II ) 

பாரக்்க�ம். 

1.5.3 ெசன்ைன கடற்கைர���ந்� �றப்ப�ம் ர�ல்கள் 

1. 17/09/2016 �தல் 18/09/2016 (2 நாடக்ள்) ெசன்ைன �றநகர ் ர�ல் 

நிைலயம் �டப்ப��ற�.  இநத் நாடக்ளில் ெசன்ைன �றநகர ்ர�ல் 



நிைலயத�்��ந�் ஆவ�, ��வள்�ர,் அரக்ேகாணம், ��தத்ணி, 

மாரக்ங்களில் எநத் �ன்சார ர��ம் இயங்கா�.  மாறாக, ஆவ�, 

��வள்�ர,் அரக்ேகாணம், ��தத்ணி��ந�், ெசன்ைன 

கடற்கைர இர�ல் நிைலயத�்��ந�் இயங்�ம். ( ேநர 

அடட்வைணக்� annexure III ) பாரக்்க�ம். 

2. 13/09/2016 �தல் 26/09/2016 வைர (14 நாடக்ள்) வ. எண்: 66013, ெசன்ைன 

�றநகர ்ர�ல் நிைலயத�்��ந�் �றப்ப�ம் அரக்ேகாணம் �ைர� 

1745 மணிக�் ெசன்ைன கடற்கைர இர�ல் நிைலயத�்ல் �றப்ப�ம். 

��ப்ப� ெசல்�ம் ெம�ன் ைலன்  MEMU 14/09/2016 �தல் 16/09/2016 (3 

நாடக்ள்) ெசன்ைன �றநகர ்ர�ல் நிைலயத�்��ந�் �றப்ப�ம். 

��ப்ப� ெசல்�ம் ெம�ன் ைலன்  MEMU 13/09/2016 (ெசவ்வாய்),  

17/09/2016 (சனி), 18/09/2016 (ஞா��) ஆ�ய நாடக்ளில் ெசன்ைன 

கடற்கைர இர�ல் நிைலயத�்ல் இ�ந�் இயங்�ம். 

 

1.5.4 ஆவ� நிைலயத்�ல்  இ�ந்� இயங்�ம் ர�ல்கள்: 

1.13/09/2016 �தல் 18/09/2016 (6 நாடக்ள்) ெசன்ைன �றநகர ் ர�ல் 

நிைலயத�்��ந�் படட்ா�ராம் ��டட்ரி ைச�ங்க்� எநத் ேநர� 

�ன்சார ர�ல்க�ம் இயங்கா�. ஒ� மணி ேநர இைடெவளி�ல்  

ஆவ�- படட்ா�ராம் ��டட்ரி ைச�ங்க்� இைடேய �� (shuttle) 

ேபாக்�வரத�் இயங்�ம். இநத் ர�ல்கள் �ந�் கல்�ரி 

நிைலயத�்ல் நிற்கா�. (ேநர அடட்வைணக்� இைணப்� V ) 

பாரக்்க�ம். 

2. ெசன்ைன �றநகர ் ர�ல் நிைலயத�்��ந�் ஆவ�, படட்ா�ராம் 

��டட்ரி ைச�ங், ��வள்�ர,் அரக்ேகாணம், ��தத்ணி, ��ப்ப� 

ேநாக்� நிரநத்ர �ன்சார ர�ல் ேசைவகள் 19/09/2016 �தல் இயங்�ம். 

1.6 ெசன்ைன �றநகர ் இர�ல் நிைலயத்���ந்� இயங்�ம் 

�ன்சார இர�ல் ேசைவகளில் மாற்றம்: 

1.6. �ம்��ப்�ண்� / ��ரே்படை்ட / ெநல்�ர ் மாரக்்கம்: 

ெசன்ைன �றநகர ் இர�ல் நிைலயத�்��ந�் 13/09/2016 �தல் 

26/09/2016 வைர (14 நாடக்ள்) �ம்��ப்�ண்� / ��ரே்படை்ட  

ேநாக்� இயங்�ம் அைனத�் நிரநத்ர (��ப்�டட் அடட்வைணப்ப�) 

�ன்சார இர�ல் ேசைவகள் / ெம�ன் ைலன்  MEMU ேசைவகள் ரத�் 

ெசய்யப்ப��ற�. 

 



1.6.2 ேப�ன் �ரிடஜ்் சந்�ப்���ந்� இயங்�ம் இர�ல்கள்: 

13/09/2016 �தல் 16/09/2016 வைர (4 நாடக்ள்) மற்�ம் 19/09/2016 �தல் 

26/09/2016 வைர (8 நாடக்ள்) �ம்��ப்�ண்� / ��ரே்படை்டக்� 

ேப�ன் �ரிடஜ்் சந�்ப்� நைட ேமைட 7 ��ந�், 45 நி�ட 

இைடெவளி�ல் �ன்சார இர�ல்கள் இயங்�ம். (ேநர 

அடட்வைணக்� இைணப்�  IV ) பாரக்்க�ம். 

ெசன்ைன கடற்கைர���ந்�  இயங்�ம் இர�ல்கள்: 

17/09/2016 �தல் 18/09/2016 வைர (2 நாடக்ள்) ெசன்ைன �றநகர ்இர�ல் 

நிைலயம் �டப்ப��ற�. இநத் நாடக்ளில் �ம்��ப்�ண்� / 

��ரே்படை்டக்� ெசன்ைன �றநகர ் இர�ல் நிைலயத�்��ந�் 

எநத் �ன்சார இர�ல் ேசைவ�ம் இ�க்கா�. மாறாக, 

�ம்��ப்�ண்� / ��ரே்படை்டக்�  ெசன்ைன 

கடற்கைர���ந�்  �ன்சார இர�ல்கள் இயக்கப்ப�ம்.  (ேநர 

அடட்வைணக்� இைணப்� 3) பாரக்்க�ம். 

1.6.4 ஆவ����ந்� இயங்�ம் இர�ல்கள்: 

1. 13/09/2016 �தல் 16/09/2016 வைர, மற்�ம் 19/09/2016 �தல் 26/09/2016 

வைர ெசன்ைன �றநகர ் இர�ல் நிைலயத�்ற்� ப�லாக 

ஆவ����ந�் ��ரே்படை்ட / ெநல்�ரக்்� MEMU வண்�கள் 

இயங்�ம். 

2. ெசன்ைன �றநகர ் இர�ல் நிைலயத�்��ந�் �ம்��ப்�ண்� / 

��ரே்படை்ட / ெநல்�ர ் ேநாக்� நிரநத்ர �ன்சார இர�ல் ேசைவ 

27/09/2016 �தல் இயங்�ம். 

1.6.5 ெசன்ைன �றநகர ் இர�ல் நிைலயத்���ந்� ெசன்ைன 

கடற்கைரக்� �ன்சார இர�ல்கள் வ�மாற்றம்:  

1. 27/09/2016 (ெசவ்வாய்)  �தல் 07/10/2016 (ெவள்ளி) வைர 2 

இைண�ன்சார இர�ல்கள் ெசன்ைன �றநகர ் இர�ல் 

நிைலயத�்ற்� / நிைலயத�்��ந�் - வநத்ைட�ம் / �றப்ப�ம் 

இர�ல்கள் ெசன்ைன கடற்கைர நிைலயத�்ற்� மாற்� 

அைமகக்ப்பட�்ள்ள�.  (வ.எண். 42422 SPE - MMC , 

��ரே்படை்ட���ந�் 2140 மணிக�்ம், வ. எண். 42002, GPD - MMC , 

����ண்����ந�் 0245 மணிக�்ம், ெசன்ைன கடற்கைரக்� 

வ� மாற்றம் ெசய்யப்பட�்ள்ள�. 

2.ெசன்ைன �றநகர ் இர�ல் நிைலயத�்��ந�் 0015 மணிக�் 

�றப்ப�ம் வ. எண்.42001, MMC - �ம்��ப்�ண்�, ெசன்ைன 

கடற்கைர���ந�் 0015 மணிக�் �றப்ப�ம், மற்�ம் 0425 மணிக�் 



�றப்ப�ம் வ.எண். 42401 MMC - SPE, ெசன்ைன கடற்கைர���ந�் 0415 

க்� �றப்ப�ம். 

அ�ேவக �ைர� இர�ல்களின்  வ�மாற்றம்: 

ெசன்ைன ெசன்டர்ல் மற்�ம் ேப�ன் பாலம் நிைலயங்க�க�் 

இைட�லான 5 வ� மற்�ம் 6 வ� இ�ப்� பாைத�ல் ெபா��யல் 

பணிகைள ேமற்ெகாள்வதற்காக ெதன்னக ெர�ல்ேவ  மற்�ம் �ற 

மண்டலங்களி�ந�் �றப்ப�ம் பல அ�ேவக �ைர� இர�ல்கள், 

தற்ேபா� ெசன்ைன ெசன்டர்ல் வ�யாக இயங்�ம் இர�ல்கள், 

ெபரம்�ர,் �யாசரப்ா�, ெகா�க்�ப்ேபடை்ட இர�ல் நிைலயங்கள் 

வ�யாக ெபரம்�ரில் நி�தத்�டன் 06/09/2016 �தல் 07/10/16 வைர 

மாற்�யைமக்கப்ப�ம். இதற்கான �வரங்கள் �ன்வ�மா�: 

அ. ெதன்னக இர�ல்ேவ�ல் இ�ந்� �றப்ப�ம் இர�ல்கள்:  

1.ெசன்ைன ெசன்டர்�ல் இ�ந�் 2300 மணிக�்  �றப்படேவண்�ய  

வ. எண். 13352 ஆழப்�ழா - தன்பாத ் �ைர� வண்�, ெசன்ைன 

ெசன்டர்�க்� வரா�.  இநத் வண்�  06/09/2016 �தல் 06/10/2016 வைர 

2215 மணிக�் ெபரம்�ைர வநத்ைடந�் 2235 மணிக�் �றப்ப�ம். 

2. ெசன்ைன ெசன்டர்�ல் இ�ந�் 2325 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. 

எண்.  12512, ��வனநத்�ரம் - ேகாரகஹ்்�ர ் ரப்�சாகர ் �ைர� 

வண்� 06/09/2016, 07/09/16, 11/09/16, 13/09/16, 14/09/16, 18/09/16, 20/09/16, 

21/09/16, 25/09/16, 27/09/16, 28/09/16, 02/10/16, 04/10/16, 05/10/16 ஆ�ய 

ேத�களில் ெசன்ைன ெசன்டர்ைல வநத்ைடயா�.  இ� ெபரம்�ைர 

2250 மணிக�் வநத்ைடந�் 2310 மணிக�் �றப்ப�ம். 

3. ெசன்ைன ெசன்டர்�ல் இ�ந�் 2325 மணிக�் �றப்பட ேவண்�ய 

வ. எண். 22648 ��வனநத்�ரம் - ேகாரப்ா �ைர� வண்� 08/09/16, 

12/09/16, 15/09/16, 19/09/16, 22/09/16, 26/09/16, 29/09/16, 03/10/16, 06/10/16 ஆ�ய 

ேத�களில் ெசன்ைன ெசன்டர்ைல வநத்ைடயா�. இ� ெபரம்�ைர 

2250 மணிக�் வநத்ைடந�் 2310 மணிக�் �றப்ப�ம். 

4. 2325 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. எண். 12522 எரண்ா�ளம் - 

பேராணி �ைர� வண்� 09/09/19, 16/09/16, 23/09/16, 30/09/16 ஆ�ய 

நாடக்ளில் ெசன்ைன ெசன்டர்ைல வநத்ைடயா�. இ� ெபரம்��க�் 

2250  மணிக�் வந�் 2310 மணிக�் �றப்ப�ம். 

5. ெசன்ைன ெசன்டர்�ல் 2325 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. எண்: 

22646 ��வனநத்�ரம் - இநே்தார ் �ைர� வண்� 10/09/16, 17/09/16, 

24/09/16, 01/10/16 ஆ�ய நாடக்ளில் ெசன்ைன ெசன்டர்ைல 

வநத்ைடய�. இ� ெபரம்��க்� 2250 மணிக�் வந�் 2310 மணிக�் 

�றப்ப�ம். 



ஆ. �றமண்டலத�்��ந்� �றப்ப�ம் இர�ல்கள்: 

1. ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 0200 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. 

எண்: 13351 தன்பாத ்- ஆலப்�ழா �ைர� வண்� 07/09/16 �தல் 07/10/16 

வைர ெசன்ைன ெசன்டர்�க்� வரா�. இ� ெபரம்��க�் 0135 

மணிக�் வந�் 0200 மணிக�் �றப்ப�ம். 

2. ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 0240 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. 

எண்: 12688 சண்�கர ்- ெடஹ்ரா�ன் - ம�ைர �ைர� வண்� 07/09/16, 

11/09/16, 14/09/16, 18/09/16, 21/09/16, 25/09/16, 28/09/16, 02/10/16, 05/10/16 ஆ�ய 

நாடக்ளில் ெசன்ைன ெசன்டர்�க்� வரா�. இ� 0215 மணிக�் 

ெபரம்��க்� வந�் 0240 மணிக�் �றப்ப�ம். 

3. 2350 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. எண்: 12511 ேகாரக்�ர ் - 

��வனநத்�ரம் �ைர� வண்� 09/09/16, 10/09/16, 12/09/16, 16/09/16, 

17/09/16, 19/09/16, 23/09/16, 24/09/16, 26/09/16, 30/09/16, 01/10/16, 03/10/16 ஆ�ய 

நாடக்ளில் ெசன்ைன ெசன்டர்�க்� வரா�. ெபரம்��க�் 2335 

மணிக�் வந�் 2355 மணிக�் �றப்ப�ம். 

4. 2350 மணிக�் ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் �றப்படேவண்�ய வ. 

எண்: 22647 ேகாரப்ா - ��வனநத்�ரம் �ைர� வண்� 08/09/16, 11/09/16, 

15/09/16, 18/09/16, 22/09/16, 25/09/16, 29/09/16, 02/10/16, 06/10/16 ஆ�ய 

நாடக்ளில் ெசன்ைன ெசன்டர்�க�் வரா�. இ� ெபரம்��க்� 2335 

மணிக�் வந�் 2355 மணிக�் �றப்ப�ம்.  

5. ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 2350 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. 

எண்: 22645 இநே்தார ் - ��வனநத்�ரம்  �ைர� வண்� 06/16, 13/09/16, 

20/09/16, 27/09/16, 04/10/16 ஆ�ய நாடக்ளில் ெசன்ைன ெசன்டர்�க்� 

வரா�. இ� ெபரம்��க�் 2335 மணிக�் வந�் 2355 மணிக�் 

�றப்ப�ம். 

6. ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 2350 மணிக�்  �றப்படேவண்�ய வ. 

எண்: 12521 பேராணி சந�்ப்� -  எரண்ா�ளம் சந�்ப்� �ைர� வண்� 

07/09/16, 14/09/16, 21/09/16, 28/09/16, 05/10/16 ஆ�ய நாடக்ளில் ெசன்ைன 

ெசன்டர்�க்� வரா�. இ� ெபரம்��க்� 2335 மணிக�் வந�் 2355 

மணிக�் �றப்ப�ம். 

7. ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 0415மணிக�்  �றப்படேவண்�ய வ. 

எண்: 22644 பாடன்ா -  எரண்ா�ளம் �ைர� வண்�  10/09/16, 11/09/16, 

17/09/16, 18/09/16, 24/09/16, 25/09/16, 01/10/16, 02/10/16 ஆ�ய நாடக்ளில் 

ெசன்ைன ெசன்டர்�க்� வரா�. இ� ெபரம்��க�் 0355 மணிக�் 

வந�் 0415 மணிக�் �றப்ப�ம். 



8.ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 0415 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. 

எண்: 22642 ஷா�மார ் - ��வனநத்�ரம் �ைர� வண்� 08/09/16, 

13/09/16, 15/09/16, 20/09/16, 22/09/16, 27/09/16, 04/10/16, 06/10/16 ஆ�ய 

நாடக்ளில் ெசன்ைன ெசன்டர்�க�் வரா�.  இ� ெபரம்��க்� 0355 

மணிக�் வந�் 0415 மணிக�் �றப்பட�் ெசல்�ம்.  

9.ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 0415 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. 

எண்: 15228, �ஸா�ர�்ர ்- யஸ்வநத்�்ர ்�ைர� வண்� 07/09/16, 14/09/16, 

21/09/16, 28/09/16, 05/10/16   ஆ�ய நாடக்ளில் ெசன்ைன ெசன்டர்�க்� 

வரா�.  இ� ெபரம்��க்� 0355 மணிக�் வந�் 0415 மணிக�் 

�றப்பட�் ெசல்�ம்.  

10.ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 0455 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. 

எண்: 12508, �வாஹாத�் - ��வனநத்�ரம் �ைர� வண்� 11/09/16, 

18/09/16, 25/09/16, 02/10/16, ஆ�ய நாடக்ளில் ெசன்ைன ெசன்டர்�க்� 

வரா�.  இ� ெபரம்��க்� 0430 மணிக�் வந�் 0455 மணிக�் 

�றப்பட�் ெசல்�ம். 

11.ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 0455 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. 

எண்: 12510 �வாஹாத�் - ெபங்க�� �ைர� வண்� 07/09/16, 08/09/16, 

13/09/16, 14/09/16, 15/09/16, 20/09/16, 21/09/16, 22/09/16, 27/09/16, 28/09/16, 29/09/16, 

04/10/16, 05/10/16, 06/10/16  ஆ�ய நாடக்ளில் ெசன்ைன ெசன்டர்�க்� 

வரா�.  இ� ெபரம்��க்� 0430 மணிக�் வந�் 0455 மணிக�் 

�றப்பட�் ெசல்�ம்.  

12. ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 0455 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. 

எண்: 12516 �வாஹாத�் - ��வனநத்�ரம்  �ைர� வண்� 09/09/16, 

16/09/16,23/09/16, 30/09/16, 07/10/16  ஆ�ய நாடக்ளில் ெசன்ைன 

ெசன்டர்�க்� வரா�.  இ� ெபரம்��க்� 0430 மணிக�் வந�் 0455 

மணிக�் �றப்பட�் ெசல்�ம்.  

�றப்ப�ம் இர�ல் நிைலயத்�ல் மாற்றம்:  

06/09/16 �தல் 06/10/2016 வைர ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 2345 

மணிக�் �றப்படேவண்�ய  வ. எண்: 12840 ெசன்ைன ெசன்டர்ல் - 

ெஹௗரா ெம�ல் ெசன்ைன கடற்கைர இர�ல் நிைலயத�்��ந�் 

2345 மணிக�் �றப்ப�ம்.  

வ�ைக�ல் தாமதம்:  

0345 மணிக�் ெசன்ைன ெசன்டர்�க்� வரேவண்�ய வ. எண்: 12839 

ெஹௗரா - ெசன்ைன ெசன்டர்ல் ெம�ல் வச�க்ேகற்ப அ��ல் 

உள்ள இர�ல்  நிைலயத�்ல் �ைறப்ப�த�் /  தாமதப்ப�த�் 0515 

மணிக�் ெசன்ைன ெசன்டர்ல் வநத்ைட�ம். 



 

ஊ ெபரம்�ர ் - ஆவ� - ��வள்�ர ்  இைடேயயான இைணப்� 

�ன்ெதாடர ்வண்�கள்: 

வ. எண்: 13351 தன்பாத ் - ஆலப்�ழா  �ைர� வண்��ல் வ�ம் 

பயணிக�கக்ாக வ.எண்: 43801 MSB - AJJ �ன்ெதாடர ் வண்� 0120 

மணிக�் ெசன்ைன �ச ்��ந�் �றப்பட�் ெபரம்�ரில் நிற்�ம்.  இ� 

ஆவ� - ��வள்�ர ்  - அரக்ேகாணம்,  ெசல்�ம் பயணிக�க�் 

இைணப்� ர�லாக ெசயல்ப�ம். 

ெபரம்�ர ் - ெசன்ைன கடற்கைர இைடேயயான இைணப்� 

�ன்ெதாடர ்வண்�கள்:  

வ.எண். 13351 தன்பாத ்- ஆலப்�ழா  எஸ்�ெரஸ்��ந�் 0135 மணிக�்  

ெபரம்�ரில் இறங்�ம் பயணிக�க்காக ெசன்ைன கடற்கைரைய 

அைடய �றப்� �ன்சார ர�ல்கள் இயக்கப்ப��ற�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

இைணப்� I 

13/09/2016 ( ஒ� நாள்) அன்� ெசன்ைன �றநகர ்இர�ல் நிைலயத�்��ந�் ஆவ�, 

��வள்�ர,் அரக்ேகாணம், ��தத்ணி,  மாரக்மாக ெசல்�ம் �ன்ெதாடர ்வண்�களின் 

�றப்ப�ம் ேநரம் 

நிைலய மாரக்்கம் ஆவ� ��வள்�ர ் அரக்ேகாணம் ��தத்ணி 

  1 இர�ல் 13 இர�ல்கள் 11 இர�ல்கள் 9 இர�ல்கள் 

ெசன்ைன �றநகர ்

இர�ல் 

நிைலயத�்��ந�் 

ஆவ�, ��வள்�ர,் 

அரக்ேகாணம், 

��தத்ணி,  மாரக்மாக 

ெசல்�ம் �ன்ெதாடர ்

வண்�கள் 

0935 0410 0450 0540 

 0510 0610 0650 

 0800 0730 1010 

 0900 0835 1345 

 1045 1125 1530 

 1200 1310 1715 

 1230 1455 1825 

 1420 1640 1900 

 1605 1935 2015 

 1750 2050  

 2125 2200  

 2235   

 2250   

 



இைணப்� I 

13/09/2016 ( ஒ� நாள்) அன்�  ஆவ�, ��வள்�ர,் அரக்ேகாணம், ��தத்ணி,  ஆ�ய  

நிைலயங்களி�ந�் ெசன்ைன �றநகர ்இர�ல் நிைலயம் வநத்ைட�ம் �ன்ெதாடர ்

வண்�களின் �றப்ப�ம் ேநரம் 

 ஆவ� ��வள்�ர ் அரக்ேகாணம் ��தத்ணி 

  2 இர�ல்கள் 10 இர�ல்கள் 12 இர�ல்கள் 8 இர�ல்கள் 

ஆவ�, 

��வள்�ர,் 

அரக்ேகாணம், 

��தத்ணி,  ஆ�ய  

நிைலயங்களி�ந�் 

ெசன்ைன �றநகர ்

இர�ல் நிைலயம் 

வநத்ைட�ம் 

�ன்ெதாடர ்

வண்�கள் 

0340 0400 0350 0540 

0400 0545 0440 0625 

 0620 (கடம்பத�்ர ் 0830 1000 

 0835 0945 1320 

 0940 1130 1535 

 1130 1210 1655 

 1315 1315 1815 

 1535 1425 2015 

 1835 1610  

 2055 1645  

  1905  

  1945  

 

 

 



இைணப்� II 

14/09/2016 (�தன் �ழைம) �தல் 16/09/16 (ெவள்ளிக ்�ழைம ) வைர  3 நாடக்�க�் ெசன்ைன �றநகர ்இர�ல் 

நிைலயத�்��ந�் ஆவ�,/��வள்�ர,் அரக்ேகாணம், ��தத்ணி,  மாரக்மாக ெசல்�ம் �ன்ெதாடர ்

வண்�களின் �றப்ப�ம் ேநரம் 

நிைலய மாரக்்கம் ஆவ� ��வள்�ர ் அரக்ேகாணம் ��தத்ணி 

  4 

இர�ல்கள் 

14 

இர�ல்கள் 

12 இர�ல்கள் 12 இர�ல்கள் 

ெசன்ைன �றநகர ்இர�ல் 

நிைலயத�்��ந�் ஆவ�, 

��வள்�ர,் அரக்ேகாணம், 

��தத்ணி,  ��ப்ப� மாரக்மாக 

ெசல்�ம் �ன்ெதாடர ்வண்�கள் 

1740 0500 0630 0610 

2055 0545 0700 0720 (��ப்ப�) 
2110 0800 0830 0740 

2230 0815 0900 0950 (��ப்ப�) 
 0930 1000 1030 

1100 1200 1230 

1400 1300 1430 

1500 1330 1530 

1700 1600 1730 

1815 1630 1800 

1830  1900 (��ப்ப�) 
2000  1930 

2130 2030  

2245 2215 

 

 

 



இைணப்� II 

14/09/2016 (�தன் �ழைம) �தல் 16/09/16 (ெவள்ளிக ்�ழைம ) வைர  3 நாடக்�க�் ஆவ�, ��வள்�ர,் 

அரக்ேகாணம், ��தத்ணி,  ஆ�ய  நிைலயங்களி�ந�் ெசன்ைன �றநகர ்இர�ல் நிைலயம் 

வநத்ைட�ம் �ன்ெதாடர ்வண்�களின் �றப்ப�ம் ேநரம் 

 ஆவ� ��வள்�ர ் அரக்ேகாணம் ��தத்ணி 

  5 

இர�ல்கள் 

12 

இர�ல்கள் 

12 இர�ல்கள் 12 இர�ல்கள் 

ஆவ�, ��வள்�ர,் 

அரக்ேகாணம், 

��தத்ணி,  ஆ�ய  

நிைலயங்களி�ந�் 

ெசன்ைன �றநகர ்

இர�ல் நிைலயம் 

வநத்ைட�ம் �ன்ெதாடர ்

வண்�கள் 

0345 0430 0450 0455 

0430 0500 0645 0540 

0520 0650  0640 

0615 0820 0845 0700 / ��ப்ப� 

1805 0850 0945 1045 

 1120 1015 1315 

 1220 1215 1440 

 1320 1315 1500 / ��ப்ப� 

 1440 1420 1535 

 1615 1530 1745 

 1750 1705 1810 

 1930 1945 1825 ��ப்ப� 

 2100 2015  



இைணப்� III 

17/09/2016 (சனி �ழைம) �தல்  18/09/2016 (ஞா�ற்� �ழைம) வைர 2 நாடக்�க்� ெசன்ைன கடற்கைர���ந�் �றப்ப�ம் 

/  ெசன்ைன கடற்கைர வநத்ைட�ம் ��தத்ணி / அரக்ேகாணம் / ��வள்�ர ்/ ஆவ� மற்�ம் �ம்��ப்�ண்� / 

��ரே்படை்ட மாரக்மாக ெசல்�ம் �ன்ெதாடர ்வண்�களின் �றப்ப�ம் ேநரம் 

 ஆவ� ��வள்�ர ் அரக்ேகாணம் ��தத்ணி/ 

��ப்ப� 

ெபான்ேனரி / 

�ம்��ப்�ண்� 

��ரே்படை்ட 

/ெநல்�ர ்

ெசன்றைட�ம் 

இர�ல் நிைலயம் 

 11 இர�ல்கள் 14 

இர�ல்கள் 

20 இர�ல்கள் 11 இர�ல்கள் 16 இர�ல்கள் 12 இர�ல்கள் 

ெசன்ைன 

கடற்கைர���ந�் 

��ப்ப� / 

��தத்ணி / 

அரக்ேகாணம் / 

��வள்�ர ்/ ஆவ� 

மற்�ம் 

�ம்��ப்�ண்� / 

��ரே்படை்ட 

0025 0430 0120 0400 0015 0415 

0905 0530 0430 0705 0615 0445 

1040 0745 0500 0715 / ��ப்ப� 0730 0545 / ெநல்�ர ்

1125 0850 0600 0950 / ��ப்ப� 0820 0755 / ெநல்�ர ்

1205 1015 0635 1030 0920 0835 

1730 1330 0805 1155 1055 1000 

2045 1430 0935 1355 1140 1245 

2110 1540 1110 1505 1215 1340 / ெநல்�ர ்

2130 1615 1230 1820 1415 / 

ெபான்ேனரி

1445 

2210 1710 1300 1910 / ��ப்ப� 1500 1750 

2355 1955 1550 2010 1525 1835 

 2025 1630  1645 2035 

 2120 1700  1810  



17/09/2016 (சனி �ழைம) �தல்  18/09/2016 (ஞா�ற்� �ழைம) வைர 2 நாடக்�க்� ெசன்ைன கடற்கைர���ந�் �றப்ப�ம் 

/  ெசன்ைன கடற்கைர வநத்ைட�ம் ��தத்ணி / அரக்ேகாணம் / ��வள்�ர ்/ ஆவ� மற்�ம் �ம்��ப்�ண்� / 

��ரே்படை்ட மாரக்மாக ெசல்�ம் �ன்ெதாடர ்வண்�களின் �றப்ப�ம் ேநரம் 

 ஆவ� ��வள்�ர ் அரக்ேகாணம் ��தத்ணி/ 

��ப்ப� 

ெபான்ேனரி / 

�ம்��ப்�ண்� 

��ரே்படை்ட 

/ெநல்�ர ்

  2155 1720  1940  

   1740  2140  

   1800 / ேவ�ர ்  2240  

   1930  2320  

   2055    

   2220    

   2340    

 

  



இைணப்� III 

17/09/2016 (சனி �ழைம) �தல்  18/09/2016 (ஞா�ற்� �ழைம) வைர 2 நாடக்�க்� ��தத்ணி / அரக்ேகாணம் / 

��வள்�ர ்/ ஆவ� மற்�ம் �ம்��ப்�ண்� / ��ரே்படை்ட ஆ�ய இர�ல் நிைலயங்களி�ந�் 

ெசன்ைன கடற்கைர வநத்ைட�ம் �ன்ெதாடர ்வண்�களின் �றப்ப�ம் ேநரம் 

 ஆவ� ��வள்�

ர ்

அரக்ேகாண

ம் 

��தத்ணி

/ ��ப்ப� 

ெபான்ேனரி / 

�ம்��ப்�ண்

� 

��ரே்பட்

ைட 

/ெநல்�ர ்

  10 

இர�ல்க

ள் 

11 

இர�ல்கள் 

20 இர�ல்கள் 14 

இர�ல்க

ள் 

17 12 

��ப்ப� / 

��தத்ணி / 

அரக்ேகாணம் / 

��வள்�ர ்/ 

ஆவ� மற்�ம் 

�ம்��ப்�ண்� / 

��ரே்படை்ட 

நிைலயங்களி�ந்

� ெசன்ைன 

கடற்கைர 

0300 0420 0400 0455 0245 0545 

0315 0530 0440 0540 0400 0640 

0400 0915 0625 0625 0455 0725 

0420 1130 0700 0700 / 

��ப்ப� 

0530 1110 

0435 1220 0750 0855 0740 1200 /ெநல்�ர ்

0640 1540 0800 / ேவ�ர ் 0940 0855 1330 

1125 1625 0815 1330 1000 1515 

1330 1725 0855 1430 1100 1720 

 



17/09/2016 (சனி �ழைம) �தல்  18/09/2016 (ஞா�ற்� �ழைம) வைர 2 நாடக்�க்� ��தத்ணி / அரக்ேகாணம் / 

��வள்�ர ்/ ஆவ� மற்�ம் �ம்��ப்�ண்� / ��ரே்படை்ட ஆ�ய இர�ல் நிைலயங்களி�ந�் 

ெசன்ைன கடற்கைர வநத்ைட�ம் �ன்ெதாடர ்வண்�களின் �றப்ப�ம் ேநரம் 

 ஆவ� ��வள்�ர ் அரக்ேகாணம் ��தத்ணி/ 

��ப்ப� 

ெபான்ேனரி / 

�ம்��ப்�ண்� 

��ரே்படை்ட 

/ெநல்�ர ்

 1520 1810 1130 1500 / 

��ப்ப� 

1120 1835 /ெநல்�ர ்

1810 1845 1210 1655 1300 1955 /ெநல்�ர ்

 1900 1255 1730 1345 2025 

  1325 1815 / 

��ப்ப� 

1515 2140 

1430 2110 1700  

1545 2140 1730 

1830  1830 

1900 2000 

1930 2130 

1955  

2030 

2145 

 

 

 

 



இைணப்� IV 

13/09/2016 �தல் 16/09/2016 மற்�ம் 19/09/2016 �தல் 26/09/2016 (12 நாடக்�க�் ) ேப�ன் பாலம் சந�்ப்� 7 வ� 

நைடேமைட���ந�் �ம்��ப்�ண்� மற்�ம் ��ரே்படை்ட ெசன்றைட�ம் �ன்ெதாடர ்வண்�களின் 

�றப்ப�ம் ேநரம். 

ேப�ன் பாலம் சந�்ப்���ந�்    �ம்���ண்

����ந�்    

ெசன்றைட�ம் 

நிைலயம் 

��ரே்படை்ட���

ந�் 

ெசன்றைட�

ம் நிைலயம் 

�ம்���ண்� ��ரே்படை்ட     

24 இர�ல்கள் 10 இர�ல்கள் 25 இர�ல்கள்  9 இர�ல்கள்  

0025 0430 0245 ேப�ன் பாலம் 0545 ேப�ன் பாலம் 

0540 0505 0330 ேப�ன் பாலம் 0640 ேப�ன் பாலம் 

0625 0800 0400 ேப�ன் பாலம் 0725 ேவளசே்சரி 

0655 0835 0455 ேப�ன் பாலம் 1010 ேப�ன் பாலம் 

0730 1000 0520 ேப�ன் பாலம் 1110 ேப�ன் பாலம் 

0850 1245 0625 ேப�ன் பாலம் 1200 ஆவ� 

0910 1545 0705 ேப�ன் பாலம் 1330 ேப�ன் பாலம் 

0930 1740 0720 ேப�ன் பாலம் 1515 ேப�ன் பாலம் 

 

 



இைணப்� IV 

ேப�ன் பாலம் சந�்ப்���ந�்    �ம்���ண்�

���ந�்    

ெசன்றைட�

ம் நிைலயம் 

��ரே்படை்ட

���ந�் 

ெசன்றைட�ம் 

நிைலயம் 

�ம்���ண்� ��ரே்படை்ட     

1040 1900 0755 ேப�ன் பாலம் 1720 ேவளசே்சரி 

1140 2045 0810 ேவளசே்சரி 1815 ேப�ன் பாலம் 

1325  0825 ேப�ன் பாலம் 1835 ஆவ� 

1410  0855 ேவளசே்சரி 1955 ஆவ� 

1500  0910 ேப�ன் பாலம் 2025 ேப�ன் பாலம் 

1615  0950 ேப�ன் பாலம் 2140 ேப�ன் பாலம் 

1645  1050 ேப�ன் பாலம் 2250 �ம்���ண்� 

1715  1150 ேப�ன் பாலம்   

1810  1230 ேப�ன் பாலம்   

1830  1235 ேப�ன் பாலம்   

1945  1335 ேப�ன் பாலம்   

2020  1400 ேப�ன் பாலம்   

 



இைணப்� IV 

ேப�ன் பாலம் 

சந�்ப்���ந�்   

�ம்���ண்�

���ந�்    

ெசன்றைட�ம் 

நிைலயம் 

��ரே்படை்ட��

�ந�் 

ெசன்றைட�ம் 

நிைலயம் 

�ம்���ண்� ��ரே்படை்ட    

2100  1410 ேப�ன் பாலம்  

2145  1445 ேப�ன் பாலம்  

2215  1515 ேப�ன் பாலம்  

2245  1540 ேப�ன் பாலம்  

  1600 ேப�ன் பாலம்  

  1630 ேவளசே்சரி  

  1640 ேப�ன் பாலம்  

  1700 ேப�ன் பாலம்  

  1730 ேப�ன் பாலம்  

  1800 ேவளசே்சரி  

  1810 ேப�ன் பாலம்  

  1845 ேப�ன் பாலம்  

  1900 ேப�ன் பாலம்  

  1915 ஆவ�  

  1930 ேப�ன் பாலம்  

  2010 ேப�ன் பாலம்  

  2020 ேவளசே்சரி  

  2035 ஆவ�  

  2140 ெசன்ைன  

  2105 ேப�ன் பாலம்  

  2115 ஆவ�  

  2220 ேப�ன் பாலம்  

  2245 ேப�ன் பாலம்  

 



இைணப்� V 

13/09/2016 �தல் 18/09/2016 வைர (6 நாடக்�க்�) ஆவ� - படட்ா�ராம் ��டட்ரி ைச�ங் �� (Shuttle) 

ேசைவகளின் ேநர அடட்வைண 

வ. எண் ஆவ�  

(�றப்பா�) 

படட்ா�ராம் 

��டட்ரி ைச�ங் 

(வ�ைக) 

 படட்ா�ராம் 

��டட்ரி ைச�ங் 

(�றப்பா�) 

ஆவ�  

(வ�ைக) 

01 0255 0320  0330 0400 

02 0455 0520 0530 0555 

03 0605 0630 0640 0705 

04 0710 0735 0745 0810 

05 0815 0840 0850 0915 

06 0955 1020 1030 1055 

07 1100 1125 1135 1200 

08 1205 1230 1240 1305 

09 1310 1335 1345 1410 

10 1415 1440 1450 1515 

11 1550 1615 1625 1640 

12 1645 1710 1720 1745 

13 1800 1825 1835 1900 

14 1905 1930 1940 2005 

15 2010 2035 2045 2110 

16 2115 2140 2150 2215 

17 2220 2245 2255 2315 

18 2320 2345 2355 0020 

 

**இநத்  �� (Shuttle)�ன்ெதாடர ்ேசைவ இர�ல்கள்  �ந�் கல்�ரி இர�ல் நிைலயத�்ல் நிற்கா�. 



இைணப்� VI 

அ�ேவக �ைர� இர�ல்களின்  வ�மாற்றம்: 

ெசன்ைன ெசன்டர்ல் மற்�ம் ேப�ன் பாலம் நிைலயங்க�க�் இைட�லான 5 வ� மற்�ம் 6 வ� இ�ப்� 

பாைத�ல் ெபா��யல் பணிகைள ேமற்ெகாள்வதற்காக ெதன்னக ெர�ல்ேவ  மற்�ம் �ற 

மண்டலங்களி�ந�் �றப்ப�ம் பல அ�ேவக �ைர� இர�ல்கள், தற்ேபா� ெசன்ைன ெசன்டர்ல் வ�யாக 

இயங்�ம் இர�ல்கள், ெபரம்�ர,் �யாசரப்ா�, ெகா�க்�ப்ேபடை்ட இர�ல் நிைலயங்கள் வ�யாக 

ெபரம்�ரில் நி�தத்�டன் 06/09/2016 �தல் 07/10/16 வைர மாற்�யைமக்கப்ப�ம். இதற்கான �வரங்கள் 

�ன்வ�மா�: 

 

அ. ெதன்னக இர�ல்ேவ�ல் இ�ந�் �றப்ப�ம் இர�ல்கள்:  

1.ெசன்ைன ெசன்டர்�ல் இ�ந�் 2300 மணிக�்  �றப்படேவண்�ய  வ. எண். 13352 ஆழப்�ழா - தன்பாத ்

�ைர� வண்�, ெசன்ைன ெசன்டர்�க்� வரா�.  இநத் வண்�  06/09/2016 �தல் 06/10/2016 வைர 2215 

மணிக�் ெபரம்�ைர வநத்ைடந�் 2235 மணிக�் �றப்ப�ம். 

2. ெசன்ைன ெசன்டர்�ல் இ�ந�் 2325 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. எண்.  12512, ��வனநத்�ரம் - 

ேகாரகஹ்்�ர ் ரப்�சாகர ் �ைர� வண்� 06/09/2016, 07/09/16, 11/09/16, 13/09/16, 14/09/16, 18/09/16, 20/09/16, 21/09/16, 

25/09/16, 27/09/16, 28/09/16, 02/10/16, 04/10/16, 05/10/16 ஆ�ய ேத�களில் ெசன்ைன ெசன்றைல வநத்ைடயா�.  இ� 

ெபரம்�ைர 2250 மணிக�் வநத்ைடந�் 2310 மணிக�் �றப்ப�ம். 

3. ெசன்ைன ெசன்டர்�ல் இ�ந�் 2325 மணிக�் �றப்பட ேவண்�ய வ. எண். 22648 ��வனநத்�ரம் - 

ேகாரப்ா �ைர� வண்� 08/09/16, 12/09/16, 15/09/16, 19/09/16, 22/09/16, 26/09/16, 29/09/16, 03/10/16, 06/10/16 ஆ�ய 

ேத�களில் ெசன்ைன ெசன்றைல வநத்ைடயா�. இ� ெபரம்�ைர 2250 மணிக�் வநத்ைடந�் 2310 

மணிக�் �றப்ப�ம். 



4. 2325 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. எண். 12522 எரண்ா�ளம் - பேராணி �ைர� வண்� 09/09/19, 16/09/16, 

23/09/16, 30/09/16 ஆ�ய நாடக்ளில் ெசன்ைன ெசன்றைல வநத்ைடயா�. இ� ெபரம்��க்� 2250  மணிக�் 

வந�் 2310 மணிக�் �றப்ப�ம். 

5. ெசன்ைன ெசன்டர்�ல் 2325 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. எண்: 22646 ��வனநத்�ரம் - இநே்தார ்

�ைர� வண்� 10/09/16, 17/09/16, 24/09/16, 01/10/16 ஆ�ய நாடக்ளில் ெசன்ைன ெசன்றைல வநத்ைடய�. இ� 

ெபரம்��க்� 2250 மணிக�் வந�் 2310 மணிக�் �றப்ப�ம். 

ஆ. �றமண்டலத�்��ந�் �றப்ப�ம் இர�ல்கள்: 

1. ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 0200 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. எண்: 13351 தன்பாத ்- ஆலப்�ழா �ைர� 

வண்� 07/09/16 �தல் 07/10/16 வைர ெசன்ைன ெசன்டர்�க�் வரா�. இ� ெபரம்��க்� 0135 மணிக�் வந�் 

0200 மணிக�் �றப்ப�ம். 

2. ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 0240 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. எண்: 12688 சண்�கர ் - ெடஹ்ரா�ன் - 

ம�ைர �ைர� வண்� 07/09/16, 11/09/16, 14/09/16, 18/09/16, 21/09/16, 25/09/16, 28/09/16, 02/10/16, 05/10/16 ஆ�ய 

நாடக்ளில் ெசன்ைன ெசன்டர்�க�் வரா�. இ� 0215 மணிக�் ெபரம்��க�் வந�் 0240 மனிங்� 

�றப்ப�ம். 

3. 2350 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. எண்: 12511 ேகாரக�்ர ் - ��வனநத்�ரம் �ைர� வண்� 09/09/16, 

10/09/16, 12/09/16, 16/09/16, 17/09/16, 19/09/16, 23/09/16, 24/09/16, 26/09/16, 30/09/16, 01/10/16, 03/10/16 ஆ�ய நாடக்ளில் 

ெசன்ைன ெசன்டர்�க்� வரா�. ெபரம்��க�் 2335 மணிக�் வந�் 2355 மணிக�் �றப்ப�ம். 

4. 2350 மணிக�் ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் �றப்படேவண்�ய வ. எண்: 22647 ேகாரப்ா - ��வனநத்�ரம் 

�ைர� வண்� 08/09/16, 11/09/16, 15/09/16, 18/09/16, 22/09/16, 25/09/16, 29/09/16, 02/10/16, 06/10/16 ஆ�ய நாடக்ளில் 

ெசன்ைன ெசன்டர்�க்� வரா�. இ� ெபரம்��க்� 2335 மணிக�் வந�் 2355 மணிக�் �றப்ப�ம்.  



5. ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் �றப்படேவண்�ய வ. எண்: 22645 இநே்தார ்- ��வனநத்�ரம்  �ைர� வண்� 

06/16, 13/09/16, 20/09/16, 27/09/16, 04/10/16 ஆ�ய நாடக்ளில் ெசன்ைன ெசன்டர்�க்� வரா�. இ� ெபரம்��க்� 

2335 மணிக�் வந�் 2355 மணிக�் �றப்ப�ம். 

6. ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 2350 மணிக�்  �றப்படேவண்�ய வ. எண்: 12521 பேராணி சந�்ப்� -  

எரண்ா�ளம் சந�்ப்� �ைர� வண்� 07/09/16, 14/09/16, 21/09/16, 28/09/16, 05/10/16 ஆ�ய நாடக்ளில் ெசன்ைன 

ெசன்டர்�க்� வரா�. இ� ெபரம்��க�் 2335 மணிக்� வந�் 2355 மணிக�் �றப்ப�ம். 

7. ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 0415மணிக�்  �றப்படேவண்�ய வ. எண்: 22644 பாடன்ா -  எரண்ா�ளம் 

�ைர� வண்�  10/09/16, 11/09/16, 17/09/16, 18/09/16, 24/09/16, 25/09/16, 01/10/16, 02/10/16 ஆ�ய நாடக்ளில் ெசன்ைன 

ெசன்டர்�க்� வரா�. இ� ெபரம்��க�் 0355 மணிக்� வந�் 0415 மணிக�் �றப்ப�ம். 

8.ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 0415 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. எண்: 22642 ஷா�மார ் - ��வனநத்�ரம் 

�ைர� வண்� 08/09/16, 13/09/16, 15/09/16, 20/09/16, 22/09/16, 27/09/16, 04/10/16, 06/10/16 ஆ�ய நாடக்ளில் ெசன்ைன 

ெசன்டர்�க்� வரா�.  இ� ெபரம்��க�் 0355 மணிக்� வந�் 0415 மணிக�் �றப்பட�் ெசல்�ம்.  

9.ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 0415 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. எண்: 15228, �ஸா�ர�்ர ் - யஸ்வநத்�்ர ்

�ைர� வண்� 07/09/16, 14/09/16, 21/09/16, 28/09/16, 05/10/16   ஆ�ய நாடக்ளில் ெசன்ைன ெசன்டர்�க்� வரா�.  

இ� ெபரம்��க்� 0355 மணிக�் வந�் 0415 மணிக�் �றப்பட�் ெசல்�ம்.  

10.ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 0455 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. எண்: 12508, �வாஹாத�் - 

��வனநத்�ரம் �ைர� வண்� 11/09/16, 18/09/16, 25/09/16, 02/10/16, ஆ�ய நாடக்ளில் ெசன்ைன ெசன்டர்�க்� 

வரா�.  இ� ெபரம்��க்� 0430 மணிக�் வந�் 0455 மணிக�் �றப்பட�் ெசல்�ம். 

11.ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 0455 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. எண்: 12510 �வாஹாத�் - ெபங்க�� 

�ைர� வண்� 07/09/16, 08/09/16, 13/09/16, 14/09/16, 15/09/16, 20/09/16, 21/09/16, 22/09/16, 27/09/16, 28/09/16, 29/09/16, 04/10/16, 

05/10/16, 06/10/16  ஆ�ய நாடக்ளில் ெசன்ைன ெசன்டர்�க்� வரா�.  இ� ெபரம்��க்� 0430 மணிக�் வந�் 

0455 மணிக�் �றப்பட�் ெசல்�ம்.  



12. ெசன்ைன ெசன்டர்��ந�் 0455 மணிக�் �றப்படேவண்�ய வ. எண்: 12516 �வாஹாத�் - 

��வனநத்�ரம்  �ைர� வண்� 09/09/16, 16/09/16,23/09/16, 30/09/16, 07/10/16  ஆ�ய நாடக்ளில் ெசன்ைன 

ெசன்டர்�க்� வரா�.  இ� ெபரம்��க�் 0430 மணிக்� வந�் 0455 மணிக�் �றப்பட�் ெசல்�ம்.  

�றப்ப�ம் இர�ல் நிைலயத�்ல் மாற்றம்:  

06/09/16 �தல் 06/10/2016 வைர ெசன்ைன ெசன்றலா��ந�் 2345 மணிக�் �றப்படேவண்�ய  வ. எண்: 12840 

ெசன்ைன ெசன்டர்ல் - ெஹௗரா ெம�ல் ெசன்ைன கடற்கைர இர�ல் நிைலயத�்��ந�் 2345 மணிக�் 

�றப்ப�ம்.  

 

வ�ைக�ல் தாமதம்:  

0345 மணிக�் ெசன்ைன ெசன்டர்�க்� வரேவண்�ய வ. எண்: 12839 ெஹௗரா - ெசன்ைன ெசன்டர்ல் 

ெம�ல் வச�க்ேகற்ப அ��ல் உள்ள இர�ல்  நிைலயத�்ல் �ைறப்ப�த�் /  தாமதப்ப�த�் 0515 

மணிக�் ெசன்ைன ெசன்டர்ல் வநத்ைட�ம். 

 

ெபரம்�ர ்- ெசன்ைன கடற்கைர இைடேயயான இைணப்� �ன்ெதாடர ்வண்�கள்:  

பயணிகளின் வச�க்காக ஒ� �ன்ெதாடர ்வண்� தயாராக இ�க்�ம். இ� 0115 மணிக�் ஆவ����ந�் 

�றப்� பயணிகள் �ன்ெதாடர ்வண்�யாக �றப்பட�் 0135 மணிக�் ெபரம்�ர ்வநத்ைட�ம்.  இநத் வண்� 

தன்பாத ்- ஆலப்�ழா வண்� பயணிகைள ஏற்�கெ்காண்� ெசன்ைன கடற்கைரக்� �றப்ப�ம். 

வ�ைக�ல் தாமதம்:  

0345 மணிக�் ெசன்ைன ெசன்டர்�க்� வரேவண்�ய வ. எண்: 12839 ெஹௗரா - ெசன்ைன ெசன்டர்ல் 

ெம�ல் வச�க்ேகற்ப அ��ல் உள்ள இர�ல்  நிைலயத�்ல் �ைறப்ப�த�் /  தாமதப்ப�த�் 0515 

மணிக�் ெசன்ைன ெசன்டர்ல் வநத்ைட�ம்.�ைர� வண்��ல் ெபரம்�ர ் வநத்ைட�ம் பயணிகளின் 



வச�க்காக ஒ� �ன்ெதாடர ் வண்� தயாராக இ�க்�ம். இ� 0115 மணிக�் ஆவ����ந�் �றப்� 

பயணிகள் �ன்ெதாடர ் வண்�யாக �றப்பட�் 0135 மணிக�் ெபரம்�ர ் வநத்ைட�ம்.  இநத் வண்� 

தன்பாத ்- ஆலப்�ழா வண்� பயணிகைள ஏற்�கெ்காண்� ெசன்ைன கடற்கைரக்� �றப்ப�ம். 

 

ஊ ெபரம்�ர ்- ஆவ� - ��வள்�ர ் இைடேயயான இைணப்� �ன்ெதாடர ்வண்�கள்: 

வ. எண்: 13351: தன்பாத ் - ஆலப்�ழா  �ைர� வண்��ல் வ�ம் பயணிக�கக்ாக வ.எண்: 43801 MSB - AJJ 

�ன்ெதாடர ் வண்� 0120 மணிக�் ெசன்ைன �ச ் ��ந�் �றப்பட�் ெபரம்�ரில் நிற்�ம்.  இ� ஆவ� - 

��வள்�ர ் - அரக்ேகாணம்,  ெசல்�ம் பயணிக�க�் இைணப்� ர�லாக ெசயல்ப�ம். 

 

 

 


