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पे्रस क्षवज्ञप्ति /PRESS RELEASE 

A Fillip to Automobile export - Chennai Division dispatches first NMG rake to 
Nepal via Uttar Pradesh   

For first time ever, Chennai Division has loaded automobile consignment for 
export to Nepal, today (12.01.2021). A total of 125 cars of M/s Hyundai were 

moved by M/s IVC logistics Limited in NMG (New Modified Goods) rake consisting 
of 25 coaches from Walajabad to Nautanwa, Uttar Pradesh which is closer to 
Nepal Border. This traffic has generated revenue of Rs.18.27 lakhs for Railways. 

Walajabad is one among the good sheds of Chennai Division which 
consistently loads automobile consignment to various parts of the country. 
Walajabad goods shed has been loading automobile goods from the year 2016-17. 

The two logistic companies namely, TCOI (Transport Corporation of India) and 
JKTI (Joshi konoike Transport and Infrastructure limited were providing freight 
traffic business to Railways (both Outward and Inward traffic). 

The third new company, M/s IVC logistics has come in contact with 
Chennai Division to do business by transporting automobile to foreign countries. 
This is the first time ever, Chennai Division has loaded automobile goods for 

export to Nepal via Nautanwa Railway station in Uttar Pradesh. From Nautanwa, 
the loaded car consignment will be transshipped by road to Kathmandu and 
Mahendra Nagar in Lumbini District of Nepal. This consignment is transported by 

Rail for a distance of 2208 kms earning revenue of Rs.18.27 lakhs for Railways. 
Automobile loading of 2-3 rakes per month is expected for this current year.  

Chennai Divisions’ Walajabad goods shed serves as a rail auto hub for the 

automobile manufacturing companies like Renault Nissan, Hyundai, Ford, 
Daimler Chrysler etc, situated in and around Chennai. The enhancement of basic 
amenities like railway mobile ramps and approach road to the yard has helped for 

easy transportation of goods, especially cars from the car manufacturing 
companies to the railway yard. Around 450 cars can be stacked at a time. 

 



Railways’ is the one and only safe, reliable, fast and economical mode of 
transportation and has been offering its best to cater to need of various segments. 

Private players are now using the benefits of rail transport to market their 
products to the end users using railway services in this fast growing automobile 

sector. 
          

    

          Sd/-  

         ए .एलुमल/ै (A.Elumalai) 

https://sr.indianrailways.gov.in/index.jsp  जनसंपर्क अधिर्ारी/ Public Relations Officer 

https://twitter.com/DrmChennai     चेन्नैमंडल/ Chennai Division 
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சென்னன க ோட்டம் 
செற்கு ரயில்கே 

 

No.PUB/MAS/2021/01/02            நாள்: 12.01.2021 

 

செய்தி சேளியீடு 

 

சென்னன ரயில்வே வகோட்டம் தனது முதல்  ஆட்வடோசமோனைல் ெரக்கு 

வைோக்குேரத்னத வேைோளத்திற்கு இயக்குகிறது 

 

 

சென்னன ரயில்வே வ ோட்டம் முதன்முனையோ  வேபோளத்திை்கு  ஆட்வடோசமோனபல் 

ெர ்கு னள இன்று (12.01.2021) ஏை்றியுள்ளது. ஐ.வி.சி லோஜிஸ்டி ்ஸ் ேிறுேனத்வதோடு 

இனைே்து, சமோத்தம் 125  ோர ்னள என்.எம்.ஜி. வர ்கு ள் மூலமோ  ேோலோஜோபோத ்

ெர ்கு பைிமனனயிலிருே்து உதத்ரப் பிரவதெம் மோேிலதத்ில் உள்ள சேௌதன்ேோ 

(வேபோள எல்னல) ேனர இய ்குகிைது. இே்த ெர ்கு ரயில் வபோ ்குேரத்து மூலம்  

ரயில்வே ்கு சுமோர ்ரூ .18.27 லட்ெம் ேருேோய் கினடத்துள்ளது. 

ேோட்டின் பல்வேறு பகுதி ளு ்கு ஆட்வடோசமோனபல் ெர ்கு னள சதோடரே்்து 

ஏை்றும் ெர ்கு ரயில் பைிமனன ளுள்  ேோலோஜோபோத ் ரயில் பைிமனனயும் 

ஒன்ைோகும். ேோலோஜோபோத் ெர ்கு ரயில் பைிமனனயோனது,  2016-17ஆம் ஆை்டு 

முதல் ஆட்வடோசமோனபல் சபோருட ்னள ஏை்றுகிைது. இரை்டு லோஜிஸ்டி ் 

ேிறுேனங் ள், அதோேது TCOI  மை்றும் JKTI  ேிறுேனங் ள் ரயில்வே ்கு (சேளிப்புை 

மை்றும் உட்புை வபோ ்குேரத்து இரை்டும்) ெர ்கு வபோ ்குேரத்து ேைி தன்த 

ேழங்குகின்ைன. 

மூன்ைோேது புதிய ேிறுேனமோன M/s IVC லோஜிஸ்டி ்ஸ்,  சென்னன  ரயில்வே 

வ ோட்டத்துடன் தை்வபோது இனைே்து,  ஆடவ்டோசமோனபல் ெர ்கு னள  

சேளிேோடு ளு ்கு ச ோை்டு செல்ேதை் ோன ேரத்்த தன்த  சதோடங்கியுள்ளது. 

உத்தரபிரவதெத்தில் உள்ள சேௌதன்ேோ ரயில் ேினலயம் ேழியோ  வேபோளத்திை்கு 

ஏை்றுமதி செய்ேதை் ோன ஆட்வடோசமோனபல் சபோருட ்னள சென்னன ரயில்வே 

வ ோட்டம் இய ்குேது இதுவே முதல் முனையோகும். சேௌதன்ேோவிலிருே்து, 

ஏை்ைப்பட்ட  ோர ்ள் வேபோளத்தின் லும்பினி மோேட்டத்தில் உள்ள  ோத்மோை்டு 

மை்றும் மவ ே்திர ே ரு ்கு ெோனல ேழியோ  ச ோை்டு செல்லப்படும். இே்த 

ெர ்கு ள் கிட்டத்தட்ட 2208 கி.மீ தூரதத்ிை்கு ரயில் மூலம் ச ோை்டுெ ் செல்ேதன் 

மூலம் ரூ .18.27 லட்ெம் ேருேோனய ரயில்வே ஈட்டுகிைது. ேடப்பு ஆை்டில் 



ெரோெரியோ  மோதத்திை்கு 2-3 ெர ்கு ரயில் ள் இய ் ப்படும் என   

எதிரப்ோர ்் ப்படுகிைது. 

சென்னன ரயில்வே வ ோட்டத்தின் ேோலோஜோபோத் ெர ்கு பைிமனனயோனது  

சென்னன மை்றும் அதனனெ ் சுை்றியுள்ள பகுதி ளில் அனமே்துள்ள சரனோல்ட் 

ேிெோன், ஹூை்டோய், ஃவபோரட்ு, னடம்லர ்கினைஸ்லர ்வபோன்ை ஆட்வடோசமோனபல் 

உை்பத்தி ேிறுேனங் ளு ் ோன ரயில் ஆட்வடோ னமயமோ  செயல்படுகிைது. 

ரயில்வே சமோனபல் ரோம்ப் ள்,  மை்றும் பைிமனனயுடனோன அணுகு ெோனல 

வபோன்ை அடிப்பனட ேெதி னள வமம்படுத்தப்பட்டதன் மூலம் உை்பதத்ி 

சதோழிை்ெோனல ளிலிருே்து ேோலோஜோபோத் ரயில் ேினலயதத்ிை்கு  சபோருட ்னள 

எளிதில் ச ோை்டு ேர உதவியுள்ளது. ஒவர வேரத்தில் சுமோர ் 450  ோர ்னள இே்த 

பைிமனனயில் ேிறுத்தி னே ் லோம். 

ரயில்வே என்பது  போது ோப்போன, ேம்ப மோன, வே மோன மை்றும் சபோருளோதோர 

ரீதியில் மி வும் சி ் னமோன வபோ ்குேரத்து முனையோகும்.  வமலும் பல்வேறு 

பிரிவு ளின் வதனேனய பூரத்்தி செய்ேதை்கு தனது சிைே்த வெனேனய ேழங்கி 

ேருகிைது. வே மோ  ேளரே்்து ேரும் இே்த ஆட்வடோசமோனபல் துனையில் ரயில்வே 

வெனே னளப் பயன்படுத்தி  னட ்வ ோடி பயைோளி ளு ்கு தங் ள் 

தயோரிப்பு னள ெே்னதப்படுத்த தனியோர ்  ேிறுேனங் ள்  தை்வபோது ரயில் 

வபோ ்குேரத்தின் வெனே னளப் பயன்படுத்தி ேருகின்ைனர.் 

 
 
 
-Sd- 

அ. ஏழுமலை 
மக்கள் த ாடரப்ு அதிகாரி  

   தென்லன ககாட்டம் 

 


