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CHENNAI DIVISION RECORDS HIGHEST EVER AUTOMOBILE LOADING 
DURING JULY 2021 

 
Chennai Division of Southern Railway once again surpasses its record made 
during March 2021, recording its highest ever automobile loading in a month 

during July 2021. Chennai Division has achieved loading of automobile 
consignment to a total of 75 rakes and has generated a revenue of Rs.17.95 

Crore during July 2021. 
 
During the month of July 2021, Chennai Division has dispatched 75 rakes, in 

which 32 rakes were dispatched from Walajabad goods shed and 43 rakes from 
and Melpakkam goods shed. The automobile consignments were loaded in 
1,950 wagons, earning a total revenue of Rs.17.95 Crores. This is the highest 

ever both in revenue and rakes handled in a month. 
 

This record has surpassed the loading made during March 2021 which 
handled 74 rakes in a month, which was previously recorded as the highest in 
automobile loading for a month. During March 2021, Walajabad goods shed 

handled 21 rakes and Melpakkam goods shed has handled 53 rakes putting a 
total of 74 rakes. A total of 1,923 wagons were loaded with automobile earning 
a revenue of Rs.17.76 Crores.  

 
The third highest automobile loading was recorded during February 2021 

handling a total of 64 rakes, Walajabad goods shed – 21 rakes and Melpakkam 
goods shed – 43 rakes. A total of 1,675 wagons were loaded fetching a total Rs. 
15.58 Crores as revenue for Railways.  

 
When comparing the previous records, Walajabad goodshed has excelled in the 

monthly performance showing a significant increase in automobile loading. The 
Divison’s efforts in upgrading the goodsheds with facilities easing the 
transportation of automobile consignments from factory to goods shed has 

drawn the attention of new automobile firms and service providers to export 
their automobile consignment from Chennai to various parts of the country. 
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சென்னை க ோட்டம் 

செற்கு ரயில்கே 

No.PUB/MAS/2021/08/01                                 Date - 01.08.2021   

         செய்ெி சேளியடீு 

சென்னை ரயில்வே வ ோட்டம் ஆட்வடோச ோனைல் ெரக்குப் வைோக்குேரத்தில் 

புதிய உச்ெம் 

செற்கு ரயில்கேயின் சென்னை க ோட்டம்  ஜூனை 2021-ல், ஆட்கடோச ோனைல் 

ெரக்கு கைோக்குேரத்ெில்  ெைது முந்னெய ெோெனைனய  முறியடித்துள்ளது.  டந்ெ 

2021 ஜூனை  ோெத்ெில்  சென்னை ரயில்கே க ோட்டம்,  75 ெரக்கு ரயில் னள 

இயக் ி புெிய உச்ெத்னெ அனடந்ெள்ளது.  இந்ெ ஆட்கடோச ோனைல் ெரக்கு 

கைோக்குேரத்து மூைம்  ரூ .17.95 க ோடி ேருேோய் ஈட்டியுள்ளது. 

2021 ஜூனை  ோெத்ெில் சென்னை ரயில்கே க ோட்டம் 75 ெரக்கு   ரயில் னள 

ஆட்கடோச ோனைல் ஏற்று ெிக் ோ  இயக் ியுள்ளது. இெில் 32 ரயில் ள் 

ேோைோஜோைோத் ெரக்குக் ைணி னையிைிருந்தும், 43 ரயில் ள்  க ல்ைோக் ம் ெரக்கு 

ைணி னையிைிருந்தும் இயக் ப்ைட்டை. இந்ெ ஆட்கடோச ோனைல் ெரக்கு 

கைோக்குேரத்து மூைம் ஈட்டப்ைட்ட ேருேோய் ரூ .17.95 க ோடி ஆகும். ச ோத்ெம் 1,950 

கே ன் ளில் ஆட்கடோச ோனைல் ெரக்கு ள் ஏற்றப்ைட்டை. சென்னை ரயில்கே 

க ோட்டம், இதுேனர ஒகர  ோெத்ெில் ன யோண்ட  ஆட்கடோச ோனைல் 

கைோக்குேரத்துக் ோை ெரக்கு ரயில் ள்  ற்றும் ஈட்டப்ைட்ட ேருேோய் 

ஆ ியேைேற்றுள் இதுகே  ி  அெி  ோைெோகும். 

இதுேனர  ோர்ச் 2021ல்   ன யோளப்ைட்ட 74 ெரக்கு ரயில் கள ஒரு  ோெத்ெில் 

இயக் ப்ைட்ட ெரக்கு ரயில் ளுக் ோை அெி ைட்ெ எண்ணிக்ன யோ   ருெப்ைட்டது. 

இந்ெ ெோெனைனய சென்னை ரயில்கே க ோட்டம் 2021 ஜூனை  ோெத்ெில் 

முறியடித்துள்ளது. இெற் ோை  ோரணம்,  டந்ெ  ோர்ச் 2021-ல் ச ோத்ெம் 74 ெரக்கு 

ரயில் ள் இயக் ப்ைட்டை. இெில்  ேோைோஜோைோத் ெரக்கு ைணி னையிைிருந்து 21 

ரயில் ளும்,  க ல்ைோக் ம் ெரக்கு ைணி னையில் இருந்து 53 ரயில் ள்  ட்டுக  

இயக் ப்ைட்டை. ச ோத்ெம் 1,923 சைட்டி னள ச ோண்டு இந்ெ 74 ெரக்கு ரயில் ள் 

இயக் ப்ைட்டது.  அந்ெ ேன யில் ரயில்கே துனறக்கு 17.76 க ோடி ேருேோய் 

 ினடத்ெது. 

 



 

 

இந்ெ ேரினெயில் 2021 ைிப்ரேரி  ோெத்ெில் இயக் ப்ைட்ட ெரக்கு ரயில் ள் 

மூன்றோம் இடத்னெப் ைிடித்துள்ளது. இந்ெ  ோெத்ெில், ச ோத்ெம் 64 ெரக்கு ரயில் ள் 

இயக் ப்ைட்டை. இெில் ேோைோஜோைோத் ெரக்கு ைணி னையிைிருந்து 21 ரயில் ளும், 

க ல்ைோக் ம் ெரக்கு ைணி னையிைிருந்து 43 ரயில் ளும் இயக் ப்ைட்டை. 

ச ோத்ெம் 1,675 சைட்டி ள் இந்ெ 64 ெரக்கு ரயில் ள் மூைம் இயக் ப்ைட்டென்  

ேினளேோ  ரூைோய் 15.58 க ோடி ேருேோய் சென்னை ரயில்கே க ோட்டம் ஈட்டியது. 

 டந்ெ ெோெனை னள   ஒப்ைிடும் சைோழுது,  ேோைோஜோைோத் ெரக்கு  ைணி னை 

ஆட்கடோச ோனைல் ெரக்கு கைோக்குேரத்ெில் அைரி ேிெ ோை  ேளர்ச்ெினய 

 ண்டுள்ளது. சென்னை ரயில்கே க ோட்டம், ெரக்கு ைணி னை னள புெிய 

ேெெி ளுடன் க ம்ைடுத்ெியெென்  ேினளேோ , புெிய ஆட்கடோச ோனைல் 

நிறுேைங் ள்  ற்றும் ஏற்று ெியோளர் ளின்  ேைத்னெ ஈர்த்துள்ளது.  இென் 

மூைம் ஆட்கடோச ோனைல் ெரக்கு னள சென்னையிைிருந்து நோட்டின் ைிற 

ைகுெி ளுக்கு ெரக்கு ரயில் ள் மூைம் ஏற்றிச்செல்லும் கைோக்குேரத்னெ 

எளிெோக் ியுள்ளது. 

 

 

Sd/- 

அ. ஏழு னை 

 க் ள்செோடர்புஅெி ோரி 

சென்னைக ோட்டம் 
 


