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प्रेस ववज्ञप्ति /PRESS RELEASE 

 
CHENNAI DIVISION FLAGGED OFF FIRST LEASED PARCEL CARGO 

EXPRESS TRAIN FROM ROYAPURAM TO PATEL NAGAR TODAY, 

17.01.2021 AT 16:30 HOURS  

Chennai Division of Southern Railway flagged off its first leased PCET train between 
Royapuram and Patel Nager today (17.01.2021). Chennai Division awarded a contract 
for leased Parcel Cargo Express train, Train No. 00653/ 00654, to be run between 
Royapuram and Patel Nager on a weekly basis. The PCET between Royapuram-Patel 
Nagar-Royapram by M/s Khanna Logistics left Royapuram railway station on its 
maiden trip to Patel Nagar today. The tenure of the contract is 6 years. With this 
contract, the division will garner revenue of Rs. 22 lakhs per round trip.  

This Parcel Express Cargo Express train (PCET) will be operated between Royapuram 
to Patel Nagar on every Sunday and back on every Week Friday.  This train will 
originate from Royapuram every Sunday at 20.30 hrs having the intermediate 
loading/unloading stoppages at Gudur, Bhopal, Nagpur, Bhopal, Agra cantonment 
and   Patel Nagar and this train will reach Patel Nagar on every Tuesday at 14.45 
hours, On return direction the train will leave Patel Nagar every Wednesday at 18.00 
hrs and will reach 12.30 hrs every Friday at Royapuram. This parcel train will have 
intermediate loading/unloading stoppages at Agra Cantonment, Bhopal, Nagpur, 
Vijayawada and Gudur. 

Initially the PCET will run with 15 VPs and one SLR and will transport 353 tonnes at 
one go. The number of VPs will be increased to 20 subsequently as per policy. With 
one trip per week, revenue of Rs. 13 crores is expected in the first year and a 
minimum of Rs. 99 crores revenue expected in the entire contract period. 

Shri P.Mahesh Divisional Railway Manager inaugurated the parcel loading and flagged 

off the maiden run of PCET. Shri. Subramanian, Additional Divisional Railway 
Manager, Chennai Division, Dr. Vijayamala, Senior Divisional Commercial Manager, 
Shri. Hari Krishnan, Senior Divisional Commercial Manager-II were present during the 
inauguration. Shri. Prabhu Prem Kumar, Divisional Commercial Manager and his 
team personally monitored the loading activities. 

 
 



 
 

Sd/-  

           ए.एलुमल/ै (A.Elumalai) 

              जनसंपर्क  अधिर्ारी/ Public Relations Officer 

 चेन्नै मंडल/ Chennai Division 

 
https://sr.indianrailways.gov.in/index.jsp 

https://twitter.com/DrmChennai      
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சென்னை க ோட்டம் 

செற்கு ரயில்கே 

 

No.PUB/MAS/2021/01/05            நாள்: 17.01.2021 

 

செய்ெி சேளியீடு 

 

சென்னை ரயில்கே க ோட்டம் முென்முனையோ  ேோடன  போர்ெல்  ோர்க ோ 
ெரக்கு ரயினை ரோயபுரம் ரயில் நினையத்ெிைிருந்து பட்கடல் ந ருக்கு 
இன்று, 17.01.2021 இயக் ியது  

 
தெற்கு ரயில்வேயின் தென்னை வ ாட்டம் ெைது முெல் ோடன   

பார்ெல் எக்ஸ்பிரஸ்  ார்வ ா ெரக்கு ரயில் (பிெிஇடி) வெனேனய  ராயபுரம் 
மற்றும் பவடல் நா ர் இனடவய இன்று (17.01.2021) துேக் ியது. ராயபுரம் 
மற்றும் பவடல் ந ர் இனடவய ோரந்வொறும் இயக் ப்படும் ோடன   பார்ெல் 
 ார்வ ா எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், ரயில் எண் 00653/00654 க் ாை ஒப்பந்ெத்னெ 
தென்னை பிரிவு ேழங் ியது. ராயபுரம்-பவடல் ந ர்-ராயபுரம்  இனடயிலாை 
பி.ெி.இ.டி ரயினல  ண்ணா  லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுேைத்துடன் இனணந்து 
ராயபுரம் ரயில் நினலயத்ெிலிருந்து இன்று பவடல் ந ருக்கு ெைது முெல் 
பயணத்னெ துேங் ியது. இென்  ோடன  ஒப்பந்ெ  ாலம் 6 ஆண்டு ள் 
ஆகும். இந்ெ ஒப்பந்ெத்ெின் மூலம், தென்னை வ ாட்டமாைது ரூ. 22 லட்ெம் 
ேருோனய ஒவ்தோரு சுற்றுக்கும் ஈட்டு ிறது.  

 
இந்ெ பார்ெல்  ார்வ ா எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (பிெிஇடி) ராயபுரம் முெல் 

பவடல் ந ர் ேனர, ராயபுரம் ஒவ்தோரு ஞாயிற்றுக் ிழனமயும் இரவு 08.30 
மணிக்கு ராயபுரத்ெில் இருந்து கூடூர், ேிஜயோடா,  நாக்பூர், வபாபால், ஆக்ரா 
 ன்வடான்தமன்ட் மற்றும் பவடல் ந ர் ஆ ியேற்றில் இனடநினல ஏற்றுெல் / 
இறக்குெல் நிறுத்ெங் னைக் த ாண்டிருக்கும். இந்ெ ரயில் ஒவ்தோரு 
தெவ்ோய்க் ிழனமயும் மெியம் 02.45 மணிக்கு பவடல் ந னர தென்றனடயும். 
மறுமார் மா ,   ஒவ்தோரு புென் ிழனமயும் மானல 06.00 மணிக்கு பவடல் 
ந ரில் இருந்து புறப்படும் இந்ெ ரயில் ஒவ்தோரு தேள்ைிக் ிழனமயும் 
ராயபுரத்ெில் மெியம் 12.30 மணிக்கு ேந்ெனடயும். இந்ெ பார்ெல் ரயில் ஆக்ரா 
 ன்வடான்தமன்ட், வபாபால், நாக்பூர், ேிஜயோடா மற்றும் கூடூர் ஆ ிய ரயில் 
நினலயங் ைில்  இனடநினல ஏற்றுெல் / இறக்குெல் நிறுத்ெங் ள் இருக்கும்.  

   



ஆரம்பத்ெில் பி.ெி. இ.டி 15 ேி.பி (பார்ெல் வேன்) மற்றும் ஒரு 
எஸ்.எல்.ஆர் (ஸ்லீப்பர் தபட்டி) உடன் இயங்கும், மற்றும் ஒவர வநரத்ெில் 353 
டன் த ாண்டு தெல்லும். ஒப்பந்ெத்ெின்படி VP  ைின் எண்ணிக்ன  
நாைனடேில் 15ல் இருந்து 20 ஆ  உயர்த்ெப்படும். ோரத்ெிற்கு ஒரு 
சுற்றுேட்டப் பயணம் மூலம், முெல் ஆண்டில் ரூ.13 வ ாடி மற்றும் 
குனறந்ெபட்ெம் முழு ஒப்பந்ெ  ாலத்ெிற்கு ரூ.99 வ ாடி ேருோய் 
எெிர்பார்க் ப்படு ிறது. 

 
ெிரு. பி.மவ ஷ் , தென்னை வ ாட்ட ரயில்வே வமலாைர்  பார்ெல் 

ஏற்றத்னெத் ெேக் ியவொடு,  பி.ெி.இ.டி.யின் முெல் ஓட்டத்னெ 
த ாடியனெத்து துேக் ிைார். ெிரு. சுப்பிரமணியன், தென்னை வ ாட்ட 
ரயில்வே கூடுெல் வமலாைர், டாக்டர் ேிஜயமாலா, மூத்ெ வ ாட்ட ேணி  
வமலாைர், ெிரு. ஹரி ிருஷ்ணன்,  மூத்ெ வ ாட்ட ேணி  வமலாைர் -II 
துேக்  ேிழாேில்   லந்து த ாண்டைர். ெிரு. பிரபு பிவரம்குமார்,  வ ாட்ட  
ேணி  வமலாைர்  மற்றும் அேரது குழுேிைர் ெைிப்பட்ட முனறயில் பார்ெல் 
ஏற்றுெனலக்   ேைித்துக்த ாண்டைர். 

 
-Sd- 

அ. ஏழுமனை 

மக் ள் செோடர்பு அெி ோரி  

   சென்னை க ோட்டம் 


