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प्रेस ववज्ञप्ति /PRESS RELEASE 

CHENNAI DIVISION ACHIEVES 8000 TONNES POTASH LOADING   

Chennai Division of Southern Railway has set a new landmark in freight 

loading despite challenges due to the novel Corona virus. In the recent times, 

the freight business of the division has geared through active liasion with 

different companies attracting new stream of traffic.  

 

Business Development Unit, Chennai  division stayed in touch with the 

industries and canvassed various incentive schemes and discounts available 

for freight customers. Sustained efforts in freight arena have borne fruits. In 

last six days nearly 8,000 tonnes of MOP (Muriate of Potash) has been 

transported from Chennai Harbour to different locations in 50 kgs bags and 

moved through BCN wagons. 

 The details of the traffic loaded are detailed below: 

S NO DATE NO. OF 
WAGO
NS 

NO OF 
TONNES 

TO  STATION FREIGHT 
AMOUNT 

1 07.09.20 21 BCN 1338 GUDIVADA 9,57,005 

2 08.09.20 21BCN 1329 TADEPALLIGUDEM 10,37,602 

3 10.09.20 21BCN 1335 WARANGAL 12,14,926 

4 11.09.20 21BCN 1326 KARIM NAGAR 14,61,401 

5 12.09.20 21BCN 1332 AMARAVATHI COLONY 
JUNCTION 

13,83,580 

6 14.09.20 21BCN 1338 COIMBATORE NORTH 9,57,005 

 

          

 



In this connection a total revenue of Rs 70,11,519 has been generated up 

to 14.09.2020 by moving the above six rakes. A ground stock of 25,000 tonnes 

of MOP is available for further course of dispatch which may bring a huge 

revenue to the Railways. 

 
-Sd- 

ए .एलुमल/ै (A.Elumalai) 

जनसंपर्क  अधिर्ारी/Public Relations Officer 

        चेन्नैमंडल/Chennai Division 
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சென்னை க ோட்டம் 

செற்கு ரயில்கே 

 

No PUB/MAS/2020/09/03       நாள்: 15.09.2020 

 

செய்ெி சேளியீடு 

 

8000 டன் ச ோட்டோஷ் ெரக்கு ரயில் மூலம் ஏற்றிச் சென்று சென்னை 

ரயில் க ோட்டம் புெிய ெோெனை. 

 

க ார ானா ரநாய்த்க ாற்று அச்சுறுத்தும் சவால் நிறைந்  சூழலில் 

க ற்கு  யில்ரவயின் கசன்றன ர ாட்டம் பு ிய எல்றல றைக்  டந்து 

சா றன பறடத்துள்ைது. சமீ   ாலங் ைில் கசன்றன  யில்ரவ 

ர ாட்டம் ச க்கு ரபாக்குவ த் ில் புது ரவ ம்  ண்டுள்ைது. பல்ரவறு 

நிறுவனங் ைின் பி  ிநி ி ளுடனான நல்லுைவின் மூலம்  னது 

வியாபா  எல்றல றை விரிவு படுத் ியுள்ைர  இ ற்கு முக் ிய  ா ணம் 

ஆகும். 

 

கசன்றன  யில்ரவ ர ாட்டத் ின் ச க்கு ரபாக்குவ த்து ரமம்பாட்டு குழு  

 னது பு ிய சலுற  றையும்  ிட்டங் றையும் விைம்ப ம் கசய்  ன் 

விறைவா  பல நிறுவனங் ள்  யில்ரவயுடன் இறணந்து க ாழில் 

கசய்ய கசன்றன  யில்ரவ ர ாட்டம்  னது  வனத்ற  ஈர்த்துள்ைது.  

 

 டந்  ஆறு நாட் ைில் மட்டும் 8000 டன் கபாட்டாஷ் உ த்ற  கசன்றன 

துறைமு த் ிலிருந்து  நாட்டின் பல்ரவறு பகு ி ளுக்கு 50  ிரலா 

மூட்றட ைா  BCN கபட்டி றைக்க ாண்ட ச க்கு  யில் ள் மூலமா  

ஏற்ைிச்கசன்றுள்ைது. 

 
ச க்கு  யில் மூலம் க ாண்டு கசல்லப்பட்ட இடம், அைவு, மற்றும் 

ஈட்டப்பட்ட வருவாய் விவ ங் ள் பின்வருமாறு:  

வ. 

எண் 

ர  ி ரவ 
ன் 

டன் இடம் வருவாய் 

 

1 07.09.20 21 BCN 1338 குட்டிவாடா 9,57,005 

2 08.09.20 21BCN 1329  ாரடபள்ைிகூடம் 10,37,602 

3 10.09.20 21BCN 1335 வா ங் ல் 12,14,926 

4 11.09.20 21BCN 1326  ரீம்ந ர் 14,61,401 

5 12.09.20 21BCN 1332 அம ாவ ி  ாலனி 
ஜங்ஷன் 

13,83,580 



6 14.09.20 21BCN 1338 ர ாயம்புத்தூர் 

வடக்கு 

9,57,005 

 

 இவ்வாறு ஆறு ச க்கு  யில் ள் இயக் ிய ன் விறைவா  14.09.2020 

வற  ரூ.70,11,519 வருவாய்  ிறடத்துள்ைது. இன்னும் அடுத்துவரும் 

நாட் ைில் 25,000 டன் கபாட்டாஷ்-ஐ ச க்கு  யில் ள் மூலம் 

க ாண்டுகசல்ல  யார்நிறலயில் உள்ைது. இ னால்  யில்ரவக்கு 

கபருமைவு வருவாய்  ிறடக்கும் என எ ிர்பார்க் ப்படு ிைது. 

 
  

-Sd- 

அ. ஏழுமறல 

மக் ள் க ாடர்பு அ ி ாரி 

கசன்றன ர ாட்டம் 


