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प्रेस ववज्ञप्ति /PRESS RELEASE
GYPSUM TRAFFIC PICKS UP - CHENNAI DIVISION DESPATCHES YET
ANOTHER RAKE
Chennai division of Southern Railway loads gypsum for it's new client,
Coromandel Fertilizers Limited.Coromandel fertilizers, Ennore has started
loading gypsum via rail for the first time ever on 13.10.2020, today. The first
rake of gypsum loaded from Ennore to Thondebhavi in Karnataka for ACC
limited.
59 wagons of BOXN (open top wagon) are being loaded with Gypsum at
Coromandel Fertilizers, Ennore. This Gypsum loading will fetch a revenue of
Rs. 20 lakhs to Railways.
Of its kind, on 03.10.2020 about 2,835 tonnes of gypsum was loaded for M/s
Saint Gobain from Kamarajar Port, Chennai to Bidadi in Karnataka.The BDU
(Business Development Unit) teams' strenuous efforts have made this possible
by identifying potential traffic through intensive canvassing.

Sd/ए .एलुमलै / (A.Elumalai)

जनसंपर्क अधिर्ारी / Public Relations Officer
चेन्नै मंडल/ Chennai Division
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சென்னை க ோட்டம்
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செய்தி செளியீடு

ெரக்கு ரயில் மூலம் ஜிப்ெம் ஏற்றிச் செல்ெது அதிகரிப்பு - சென்னை
ரயில்வெ வகோட்டம் மீ ண்டும் ஒரு ெரக்கு ரயினல இயக்கியது.
செற்கு
ரயில்கேயின்
சென்னை
க ோட்டம்
ெைது
புெிய
ேோடிக்ன யோளரோை க ோரமண்டல் ஃசெர்டினைெர்ஸ் நிறுேைத்ெிற் ோ
ஜிப்ெம்
ஏற்றிச்
செல் ிறது.
எண்ணூரில்
இயங் ிேரும்
இந்நிறுேைத்ெிேிருந்து முென்முனறயோ
13.10.2020 இன்று, ெரக்கு
ரயில் மூைமோ ஜிப்ெம் ஏற்றிச் செல்ைப்ெடு ிறது. இென் முெல் ெரக்கு
ரயில் கெனே ACC நிறுேைத்ெிற்ச ை
எண்ணூரிைிருந்து
ர்நோட
மோநிைத்ெில் உள்ள செோண்கடெோேி ேனர இயக் ப்ெடு ிறது.
எண்ணூரிலுள்ள க ோரமண்டல் ஃசெர்டினைெர்ஸ் நிறுேைத்ெின் ஜிப்ெம்
59
BOXN
ேன
கே ன் ளில்
ஏற்றிச்செல்ைப்ெடு ிறது.
ஜிப்ெம்
ஏற்றிச்செல்ேென்
மூைமோ
ரயில்கே
நிர்ேோ ம்
ரூ.20
ைட்ெம்
ேருேோயோ ஈட்டு ிறது.
03.10.2020 அன்று இகெ ேன யிைோை ெரக்கு ரயில் கெோக்குேரத்து
கெனே மூைம் செயின்ட் க ோனென் நிறுேைத்துக் ோ
சென்னை
ோமரோஜர் துனறமு த்ெிைிருந்து ர்நோட ோேில் உள்ள ெிடெி என்ற இடம்
ேனர 2,835 டன் ஜிப்ெம் ஏற்றிச் சென்றது குறிப்ெிடத்ெக் து. சென்னை
ரயில் க ோட்டத்ெின் ெரக்கு கெோக்குேரத்து கமம்ெோட்டு குழுேினுனடய
செருமுயற்ெி ள்
ோரணமோ ெமீ
ோைங் ளில் ெோனை மோர்க் மோ கே
எடுத்துச்செல்ைப்ெட்டுேந்ெ ெரக்கு ள் ெற்கெோது ரயில் மோர்க் மோ
எடுத்துச் செல்ைப்ெடு ிறது.
Sd/அ. ஏழுமனை
மக் ள் செோடர்பு அெி ோரி
சென்னை க ோட்டம்

