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CHENNAI DIVISION CREATES A NEW MILESTONE OF HIGHEST EVER 
AUTOMOBILE LOADING IN A MONTH DURING MARCH 2021  
 

 
Chennai Division of Southern Railway surpasses its record made during February 
2021 recording its highest ever automobile loading in a month during March 2021. 
Chennai Division has achieved loading of automobile consignment to a total of 74 
rakes and has generated a revenue of Rs.17.77 Crore during March 2021. 
 
During the month of March 2021, Chennai Division has dispatched 74 rakes, in which 
21 rakes were dispatched from Walajabad goods shed and 53 rakes from and 
Melpakkam goods shed. The automobile consignments were loaded in 1,923 wagons 
earning a total revenue of Rs.17.77 Crores. This is the highest ever both in revenue 
and rakes handled in a single month during the financial year 2020-2021. 
 
This record has surpassed the loading made during February 2021 which handled 64 
rakes in a month, which is said to be the second highest ever automobile loading in a 
month during the financial year 2020-2021. Out of these 64 rakes, Walajabad goods 
shed handled 21rakes and Melpakkam goods shed has handled 43 rakes. A total of 
1,675 wagons were loaded earning a revenue of Rs.15.58 Crores. 
 
The third highest automobile loading was recorded during November 2020 handling a 
total of 59 rakes, Walajabad goods shed – 23 rakes and Melpakkam goods shed – 36 
rakes. A total of 1,544 wagons were loaded with brought a total revenue of Rs. 14.50 
Crores. 
 
Inspite of the pandemic and resultant lockdown, Chennai Division has surpassed its 
2019-20 performance in the loading of automobiles by 24%, generating revenue of 
Rs.117 Crore from transportation of automobiles during the financial year 2020-21 as 
against Rs.98 Crore revenue earned during the previous financial year 2019-20. 
 
Chennai Division operates automobile loading from its two major goods yards namely 
Walajabad goods shed and Melpakkam good shed. These two goods shed serves as an 
automobile hub for the industries situated in and around Chennai. The upgraded 
goods shed with much more facilities have drawn the attention of automobile firms 
and service providers to export their automobile consignment to other parts of the 
country. 
 
During January 2021, ie., on 12.01.2021, Chennai Division dispatched its first 
automobile consignment to Nepal via Uttar Pradesh. A total of 125 cars of M/s 
Hyundai were moved by M/s IVC logistics Limited in NMG rake of 25 wagons from 
Walajabad to Nautanwa, Uttar Pradesh which is a closer to Nepal Border. This stands 
testimony to the concerted efforts of Chennai Division in boosting Automobile traffic.  
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சென்னன க ோட்டம் 

செற்கு ரயில்கே 
 

No.PUB/MAS/2021/04/01                                     Date - 01.04.2021   

 

         செய்தி சேளியீடு 

ஆட்கடோசமோனைல் ெர ்குை் கைோ ்குேரெ்தில் சென்னன ரயில்கே 

க ோட்டம் புதிய ெோெனன 

 

தெற்கு ரயில்வேயின் தென்னன வ ோட்டம்  மோரெ் ் 2021-ல், 

ஆட்வடோதமோனைல் ெர ்கு வைோ ்குேரெ்தில்  ெனது முந்னெய 

ெோெனனனய  விஞ்சியுள்ளது.  டந்ெ 2021 மோரெ் ் மோெெ்தில்  தென்னன 

ரயில்வே வ ோட்டம், முன்தனை்வைோதுமில்லோெ ேன யில் அதி ைடெ்மோ   

74 ெர ்கு ரயில் னள இய ்கியுள்ளது.  இென் மூலம்  ரூ .17.77 வ ோடி 

ேருேோய் ஈட்டியுள்ளது. 

 

2021 மோரெ் ் மோெெ்தில் தென்னன ரயில்வே வ ோட்டம் 74 ெர ்கு   

ரயில் னள ஆட்வடோதமோனைல் ஏற்றுமதி ் ோன இய ்கியுள்ளது. இதில் 21 

ரயில் ள் ேோலோஜோைோெ் ெர ்கு ் ைணிமனனயிலிருந்தும், 53 ரயில் ள்  

வமல்ைோ ் ம் ெர ்கு ைணிமனனயிலிருந்தும் இய ் ை்ைட்டன. இந்ெ 

ஆட்வடோதமோனைல் ெர ்கு வைோ ்குேரெ்து மூலம் ஈட்டை்ைட்ட ேருேோய் ரூ 

.17.77 வ ோடி ஆகும். தமோெ்ெம் 1,923 வே ன் ளில் ஆட்வடோதமோனைல் 

ெர ்கு ள் ஏற்றை்ைட்டன. 2020-2021 நிதியோண்டில் ஒவர மோெெ்தில் 

ன யோளை்ைட்ட ஆட்வடோதமோனைல் வைோ ்குேரெ்து ் ோன ெர ்கு 

ரயில் ள் மற்றும் ஈட்டை்ைட்ட ேருேோய் ஆகியேனேற்றுள் இதுவே மி  

அதி மோனெோகும். 

 

 

இதுேனர பிை்ரேரி 2021ல்   ன யோளை்ைட்ட 64 ெர ்கு ரயில் வள  இந்ெ 

2020-2021 நிதியோண்டில் ஒரு மோெெ்தில் இய ் ை்ைட்ட ெர ்கு 

ரரயில் ளு ் ோன அதி ைடெ் எண்ணி ்ன யோ   ருெை்ைட்டது. இந்ெ 

ெோெனனனய தென்னன ரயில்வே வ ோட்டம் 2021 மோரெ் ் மோெெ்தில் 

முறியடிெ்துள்ளது.  ோரணம்,, பிை்ரேரி 2021-ல் தமோெ்ெம் 64 ெர ்கு 

ரயில் ள் இய ் ை்ைட்டன. இதில்  ேோலோஜோைோெ் ெர ்கு 

ைணிமனனயிலிருந்து 21 ரயில் ளும்,  வமல்ைோ ் ம் ெர ்கு 

ைணிமனனயில் இருந்து 43 ரயில் ள் மடட்ுவம இய ் ை்ைட்டன. தமோெ்ெம் 

1,675 தைட்டி னள த ோண்ட இந்ெ 64 ெர ்கு ரயில் ள் இய ் ை்ைட்டது 

மூலம் ரயில்வே துனற ்கு 15.5 8 வ ோடி ேருேோய் கினடெ்ெது. 

 

இந்ெ ேரினெயில் 2020 நேம்ைர ்மோெெ்தில் இய ் ை்ைட்ட ெர ்கு ரயில் ள் 

மூன்றோம் இடெ்னெை் பிடிெ்துள்ளது. இந்ெ மோெெ்தில், தமோெ்ெம் 59 ெர ்கு 

ரயில் ள் இய ் ை்ைட்டன. இதில் ேோலோஜோைோெ் ெர ்கு 

ைணிமனனயிலிருந்து 23 ரயில் ளும், வமல்ைோ ் ம் ெர ்கு 



ைணிமனனயிலிருந்து 36 ரயில் ளும் இய ் ை்ைட்டன. தமோெ்ெம் 1,544 

தைட்டி ள் இந்ெ 59 ெர ்கு ரயில் ள் மூலம் இய ் ை்ைட்டென்  வினளேோ  

ரூைோய் 14.50 வ ோடி ேருேோய் தென்னன ரயில்வே வ ோட்டம் ஈட்டியது. 

 

த ோவரோனோ வநோய் ெோ ் ம் மற்றும் வநோய் ைரேல் அெச்ுறுெ்ெல் 

இருந்துேந்ெ வைோதிலும், தென்னன ரயில்வே வ ோட்டம்  டந்ெ 2019-20 

நிதியோண்டில் ஈட்டிய தமோெ்ெ ேருேோயோன ரூைோய் 98 வ ோடினயவிட 24 % 

உயரந்்து ரூைோய் 117 வ ோடி ேருேோனய ஆட்வடோதமோனைல் ெர ்கு 

வைோ ்குேரெ்து மூலம் இந்ெ நிதியோண்டு 2020-21 தைற்றுள்ளது 

குறிை்பிடெ்ெ ் து. 

 

ஆட்வடோதமோனைல் ெர ்கு வைோ ்குேரெ்திற்கு என்ன ேோலோஜோைோெ் ெர ்கு 

ைணிமனன மற்றும் வமல்ைோ ் ம் ெர ்கு ைணிமனன என இரண்டு 

மு ்கிய ைணிமனன ள் தென்னன வ ோட்டெ்தில் இயங்கி ேருகிறது. இந்ெ 

இரு ைணிமனன  ளும் தென்னன மற்றும் அெனன சுற்றியுள்ள 

ைகுதி ளில் இயங்கி ேரும்  ோர ் தெோழிற்ெோனல ளு ்கு ஒரு மு ்கிய  

ஆட்வடோதமோனைல் ெர ்கு முனனயமோ  இயங்கி ேருகிறது. 

மறுசீரனம ் ை்ைட்ட மற்றும் ெரம் உயரெ்்ெை்ைட்ட இந்ெ 

ஆட்வடோதமோனைல் ெர ்கு ைணிமனன ள்  ோர ் ெயோரிை்பு நிறுேனங் ள் 

மற்றும் ஆட்வடோதமோனைல் தைோருட ்ள்  ஏற்றுமதியோளர ்ளின் 

 ேனெ்னெ அதி ம் ஈரெ்்துள்ளது. 

 

 டந்ெ 2021 ஜனேரி 12 அன்று, தென்னன ரயில்வே வ ோட்டம் 

முென்முனறயோ  ஆட்வடோதமோனைல் ெர ்கு னள அண்னட நோடோன 

வநைோளெ்திற்கு,  உெ்ெரபிரவெெ மோநிலம் ேழியோ  ெனது ெர ்கு ரயினல 

இய ்கியது. தமோெ்ெம் 25 தைட்டி னள ் த ோண்ட ஒரு ெர ்கு ரயினல 

ேோலோஜோவில் இருந்து உெ்ெரபிரவெெம் மோநிலெ்தில் உள்ள வநைோள 

எல்னல ்கு அருகிலுள்ள நே்ென்ேோ என்ற இடெ்திற்கு 125 ஹூண்டோய் 

 ோர ்னள ஐ.வி.சி லோஜிஸ்டி ்ஸ் நிறுேனம் மூலமோ  அனுை்பியது. 

ஆட்வடோதமோனைல் வைோ ்குேரெ்னெ அதி ரிை்ைதில் தென்னனை் பிரிவின் 

ஒருங்கினணந்ெ முயற்சி ளு ்கு இதுவே ெோன்றோகும் 

 
 

Sd/- 

அ. ஏழுமனல 

ம ் ள்செோடர்புஅதி ோரி 

    சென்னனக ோடட்ம் 

  


