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CHENNAI DIVISION FERRIES 3962 TONNES OF LATERITE – A NEW STREAM OF 
FREIGHT TRAFFIC FOR FIRST TIME EVER  

 
For first time ever, Chennai Division of Southern Railway loaded its first consignment 
of 'Laterite', a new commodity from Chennai Harbour to cement factories in Andhra 
Pradesh on 29.06.2021. A total of 3962 tonnes of Laterite was transported to Andhra 
Pradesh generating a revenue of Rs.19.21 lakhs for Railways. 
 
The first consignment in a rake consisting of 58 BOXN wagons was loaded at Chennai 
Port and carried to Zuari Cement siding at Yerraguntla, in Andhra Pradesh.  
 
"Laterite" which is used as one of the raw materials in Cement production has been 
received at Chennai Harbour from Kandla port of Gujarat, extracted from the mines of 
Kutch. KAYKAY Trading (Mumbai), one of the largest importers of Gypsum in India 
has imported this commodity to Chennai Harbour from Gujarat.  
 
The ‘Laterite’ originating from mines of Kutch in Gujarat is brought to Chennai 
through 6 ships carrying 70,000 tonnes of material each, every year. Further from 
Chennai Port this will be transported by rail to various cement manufacturing plants 
in Andhra Pradesh. 
 
This traffic is estimated to fetch a revenue of 24 Crores for Railways per annum. 
 
The dynamic marketing initiatives of Chennai Division's BDU (Business Development 
Unit) and active liaison with business firms and logistic providers  continues to attract 
new streams of freight traffic for the Division.. 
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சென்னை க ோட்டம் 

செற்கு ரயில்கே 

 

No.PUB/MAS/2021/06/21      நோள்: 30.06.2021 

 

செய்ெி சேளியடீு 
 

முதன்முறையாக 3962 டன் "லேட்டறைட்" கனிமம் ையில் மூேம் சென்றன 
ையில்லே லகாட்டம் ஏற்ைிச் சென்ைது 

 
முதன்முறையாக, சென்றை ரயில்வே வகாட்டம், 29.06.2021 (செவ்ோய்க்கிழறை) 

அன்று சென்றை துறைமுகத்திலிருந்து "வலட்டறரட்" எனும் புதிய கைிை ச ாருறை  
ெரக்கு ரயில் மூலம் ஆந்திர ைாநிலத்தில் அறைந்துள்ை ெிசைண்ட் தயாரிப்பு 
நிறுேைங்களுக்காக ஏற்ைிச் சென்ைது. சுைார் 3,962 டன் கைிைப் ச ாருறை ெரக்கு 
ரயில் மூலம் ஆந்திர ைாநிலத்திற்கு ஏற்ைிச் சென்ைதன் மூலம் 19.21 லட்ெம் ரூ ாய் 
ரயில்வேக்கு ேருோய் கிறடத்துள்ைது. 
 

58 BOXN ேறக ச ட்டிகள் சகாண்ட ெரக்கு ரயில் மூலம் சென்றை 
துறைமுகத்திலிருந்து ஆந்திர ைாநிலம், எராகுண்டலாேில் உள்ை ஜுோரி ெிசைண்ட் 
றெடிங்கிற்கு சகாண்டு செல்லப் ட்டது. 
 

"வலட்டறரட்" கைிைைாைது ெிசைண்ட் தயாரிப் ில்  யன் டுத்தப் டும் ஒரு முக்கிய 
ச ாருைாகும். குஜராத் ைாநிலத்தின் கட்ச்  குதியில் உள்ை சுரங்கத்திலிருந்து இந்த 
கைிைம் எடுக்கப் ட்டு, மும்ற யில் உள்ை ஜிப்ெம் ஏற்றுைதிக்கு புகழ்ச ற்ை KAYKAY 

என்ை ச ரிய ேர்த்தக நிறுேைம் மூலம் குஜராத்திலிருந்து சென்றை 
துறைமுகத்திற்கு ெரக்கு கப் ல்கள் மூலம் சகாண்டுேரப் டுகிைது. 
 

குஜராத்திலுள்ை கட்ச்  குதியில் இயங்கி ேரும் சுரங்கங்கைிலிருந்து  ச ைப் டுகிை 
இந்த கைிை ச ாருள் ஒவ்சோரு ேருடமும் 6 கப் ல்கைில் தலா 70,000 டன் 
ெரக்கிறை சென்றை துறைமுகத்திற்கு சகாண்டு ேர திட்டைிடப் ட்டுள்ைது. அதன் 
 ிைகு சென்றை துறைமுகத்தில் இருந்து ரயில் மூலைாக ஆந்திரப்  ிரவதெத்தில் 
இயங்கி ேரும்  ல்வேறு ெிசைண்ட் தயாரிப்பு நிறுேைங்களுக்கு சகாண்டு 
செல்லப் ட உள்ைது. 
 

இந்த புதிய ெரக்கு வ ாக்குேரத்து மூலம்  ஆண்சடான்றுக்கு 24 வகாடி ரூ ாய் 
ரயில்வே துறைக்கு ேருோயாக கிறடக்கும் எை எதிர் ார்க்கப் டுகிைது. 
 

சென்றை வகாட்டத்தின் ேணிக வைம் ாட்டு குழுேின் தைரா முயற்ெிகள் காரணைாக 
தற்வ ாது ெரக்கு வ ாக்குேரத்தில் தைது  எல்றலகறை ேிரிவு செய்துேருகிைது. 
வைலும்  ல புதிய ஏற்றுைதி நிறுேைங்கள் ைற்றும் சதாழிற்ொறலகறை ரயில்வே 
உடன் இறணந்து ேர்த்தகம் செய்திட முன்ேரும் ேறகயில் தைது கேைத்றத  
ஈர்த்துள்ைது. 
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