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दक्षिण रेलवे/Southern Railway 

चेन्नै मंडल/Chennai Division 

 

No.PUB/MAS/2021/09/01       Date:01.09.2021 

प्रेसववज्ञप्ति /PRESS RELEASE 

 
CHENNAI DIVISION RECORDS HIGHEST EVER AUTOMOBILE LOADING 
DURING AUGUST 2021  

 
78 automobile rakes dispatched generating Rs.18.6 Crores revenue 

 
Chennai Division of Southern Railway surpassed its own record 
registering its highest ever automobile loading of 78 rakes in the 

month of August 2021.  
 

During the month of August 2021, Chennai Division has dispatched 78 
rakes, in which 39 rakes were dispatched from Walajabad goods shed 
and 39 rakes from Melpakkam goods shed. The automobile 

consignments were loaded in 2,034 wagons, earning a total revenue of 
Rs. 18.6 Crores. This is the highest ever loading in terms of revenue as 

well as the number of rakes handled in a month. 
 
In July 2021, 75 rakes were handled, which was previously recorded as the 

highest in automobile loading in a month. During July 2021, Walajabad 
goods shed handled 32 rakes and Melpakkam goods shed has handled 43 
rakes putting to a total of 75 rakes. A total of 1,950 wagons were loaded 

with automobiles earning revenue of Rs.17.95 Crores. 
 

In March 2021, 74 automobile rakes were handled of which 21 rakes from 
Walajabad goods shed and 53 rakes from Melpakkam goods shed were 
dispatched. A total of 1,923 wagons were loaded with automobiles 

earning  a revenue of Rs.17.76 Crores.  
 

There has been a steady increase in loading performance of Walajabad 
goods shed from 21 rakes in March 2021 to 39 rakes in August 2021. 
 

Chennai Division’s concerted effort in upgradation of goods shed has 
resulted in ease of doing business with freight customers and logistics 
providers. It may be noted that the Division has recently opened a goods 

shed at Doravarichatram and maiden rake of paddy was dispatched on 
28.08.2021. 

          Sd/- 

        ए.एलुमल/ै (A.Elumalai) 

Follow us:     जनसंपर्क  अधिर्ारी/ Public Relations Officer 

https://sr.indianrailways.gov.in/index.jsp  चेन्नै मंडल/ Chennai Division 

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

செற்கு ரயில்கே 

 

No.PUB/MAS/2021/09/01                              தேேி - 01.09.2021   

         செய்ெி சேளியீடு 

 

சென்னை ரயில்கே க ோட்டம் ஆட்கடோச ோனைல் ெரக்குப் 
கைோக்குேரத்ெில் க லும் புெிய உச்ெம் 

 

78 ஆட்கடோச ோனைல் ெரக்கு ரயில் ள் இயக் ி  ரூ.18.6 க ோடி 
ேருேோய் ஈட்டியது 

 

 

தேற்கு ரயில்தேயின் தென்னை தகோட்டம்  ஆகஸ்டு 2021-ல், 

ஆட்தடோத ோனைல் ெரக்கு தைோக்குேரத்ேில்  ேைது முந்னேய 
ெோேனைகனை  முறியடித்துள்ைது. கடந்ே 2021 ஆகஸ்டு  ோேத்ேில்  
தென்னை ரயில்தே தகோட்டம்,  78 ெரக்கு ரயில்கனை இயக்கி த லும் ஓர் 
புேிய உச்ெத்னே எட்டியுள்ைது.  

 

2021 ஆகஸ்டு  ோேத்ேில் தென்னை ரயில்தே தகோட்டம் 78 ெரக்கு  
ரயில்கனை ஆட்தடோத ோனைல் ஏற்று ேிக்கோக இயக்கியுள்ைது. இேில் 39 
ரயில்கள் ேோலோஜோைோத் ெரக்குக் ைணி னையிலிருந்தும், 39 ரயில்கள்  
த ல்ைோக்கம் ெரக்கு ைணி னையிலிருந்தும் இயக்கப்ைட்டை. இந்ே 
ஆட்தடோத ோனைல் ெரக்கு தைோக்குேரத்து மூலம் ஈட்டப்ைட்ட ேருேோய் ரூ 
.18.6 தகோடி ஆகும். த ோத்ேம் 2,034 தேகன்கைில் ஆட்தடோத ோனைல் 
ெரக்குகள் ஏற்றப்ைட்டை. தென்னை ரயில்தே தகோட்டம், இதுேனர ஒதர 
 ோேத்ேில் னகயோண்ட  ஆட்தடோத ோனைல் தைோக்குேரத்துக்கோை ெரக்கு 
ரயில்கள்  ற்றும் ஈட்டப்ைட்ட ேருேோய் ஆகியேைேற்றுள் இதுதே  ிக 
அேிக ோைேோகும். 
 

 

முன்ைேோக,  ஜூனல 2021ல்   னகயோைப்ைட்ட 75 ெரக்கு ரயில்கதை ஒரு 
 ோேத்ேில் இயக்கப்ைட்ட ெரக்கு ரயில்களுக்கோை அேிகைட்ெ 
எண்ணிக்னகயோக ைேிவு தெய்யப்ைட்டிருந்ேது. இந்ே ெோேனைனய தென்னை 
ரயில்தே தகோட்டம் 2021 ஆகஸ்டு  ோேத்ேில் முறியடித்துள்ைது. இேற்கு 
கோரணம், கடந்ே ஜூனல 2021-ல் த ோத்ேம் 75 ெரக்கு ரயில்கள் 
இயக்கப்ைட்டை. இேில்  ேோலோஜோைோத் ெரக்கு ைணி னையிலிருந்து 32 
ரயில்களும்,  த ல்ைோக்கம் ெரக்கு ைணி னையில் இருந்து 43 ரயில்கள் 
 ட்டுத  இயக்கப்ைட்டை. த ோத்ேம் 1,950 தேகன்கைோல்  இந்ே 75 ெரக்கு 
ரயில்கள் இயக்கப்ைட்டது.  அந்ே ேனகயில் ரயில்தே துனறக்கு ரூ.17.95 
தகோடி ேருேோய் கினடத்ேது. 
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இந்ே ேரினெயில் 2021  ோர்ச்  ோேத்ேில் இயக்கப்ைட்ட ெரக்கு ரயில்கள் 
மூன்றோம் இடத்னேப் ைிடித்துள்ைது. இந்ே  ோேத்ேில், த ோத்ேம் 74 ெரக்கு 
ரயில்கள் இயக்கப்ைட்டை. இேில் ேோலோஜோைோத் ெரக்கு 
ைணி னையிலிருந்து 21 ரயில்களும், த ல்ைோக்கம் ெரக்கு 
ைணி னையிலிருந்து 53 ரயில்களும் இயக்கப்ைட்டை. த ோத்ேம் 1,923 
தேகன்கள் இந்ே 74 ெரக்கு ரயில்கள் மூலம் இயக்கப்ைட்டேன்  ேினைேோக 
ரூைோய் 17.76 தகோடி ேருேோய் தென்னை ரயில்தே தகோட்டம் ஈட்டியது. 
 

கடந்ே  ோர்ச் 2021ல் தேறும் 21 ெரக்கு ரயில்கள் இயக்கிய  ேோலோஜோைோத் 
ைணி னை ேற்தைோது ஆகஸ்டு 2021ல் 39 ெரக்கு ரயில்கனை  
ஆட்தடோத ோனைல் ெரக்கு தைோக்குேரத்ேிற்கோக இயக்கியுள்ைதேன்ைது  
ேைது ெரக்கு ரயில்கள் இயக்ககத்ேில் கண்டுள்ை ெிறந்ே  ேைர்ச்ெிக்கோை  
ெோன்றோகும்.  

 

ெரக்கு ைணி னைகனை நேைீ ேெேிகளுடன் த ம்ைடுத்ேியேேன்  
ேினைேோக, தென்னை ரயில்தே தகோட்டம் புேிய ஆட்தடோத ோனைல் 
நிறுேைங்கள்  ற்றும் ஏற்று ேியோைர்கைின் ெரக்கு தைோக்குேரத்து 
ேணிகத்னே எைிேோக்கியுள்ைது. கடந்ே 28.08.2021 அன்று 
தேோரேோரிெத்ேிரம் ரயில் நினலயம் அருதக ஒரு புேிய ெரக்கு 
ைணி னைனய உருேோக்கி, ரயில் மூலம் ஆந்ேிர  ோநிலத்ேின் உள் 
 ோேட்டங்களுக்கு தநல் மூட்னடகனை முேன்முனறயோக 
ஏற்றிச்தெல்லப்ைட்டது குறிப்ைிடத்ேக்கது.  

 

 
Sd/- 

அ. ஏழு னல 

 க்கள்தேோடர்புஅேிகோரி 

தென்னைதகோட்டம் 


