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प्रेस ववज्ञप्ति /PRESS RELEASE
CHENNAI DIVISION LOADS ITS FIRST RAKE WITH 2835 TONNES OF
GYPSUM FOR M/s SAINT GOBAIN
Chennai divisionof Southern Railway has loaded its first rake of gypsum for
M/s Saint Gobain from Kamarajar Port (Chennai) to Bidadi, nearly 30 kms
away from Bengaluru, Karnataka.
Chennai Division of Southern Railway has captured a new traffic of Gypsum by
M/s SaintGobain. First rake was loaded from Kamarajar Port to Bidadi in
Karnataka on 03.10.2020. A total of 2835 tonnes of Gypsum was loaded today,
generating revenue of Rs.14,05,480 for Railways. The consignment was loaded
in 45BOST wagons (an open top wagon used for transporting coal, coke
etc)from Chennai to Bidadi.
The Business Development Unit of Chennai Division has geared its freight
business in bringing new companies and firms to do business with Railways. It
has captured the roadway transporters to Railways. Saint Gobain is a
renowned company in glass industry. Initially this company transported
gypsum through trucks using roadways. Due to the sustained efforts of BDU
the attention of firms has now turned up to join with the national transporter
in business.
Around 55,000 tonnes of gypsum has been unloaded at Kamarajar port which
arrived from Omen. It is expected that the left over gypsum will be loaded in
wagons to Bidadi which will bring more revenue to Railways in the next coming
days.
Sd/ए .एलुमलै / (A.Elumalai)

जनसंपर्कअधिर्ारी / Public Relations Officer
चेन्नैमंडल/ Chennai Division
Follow us
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சென்னை க ோட்டம்
செற்கு ரயில்கே
நாள்: 03.10.2020

No PUB/MAS/2020/10/02
செய்ெி சேளியீடு

சென்னை ரயில்கே க ோட்டம் முென்முனையோ செயின்ட் க ோனைன்
ம்சைைிக்கு 2835 டன் ஜிப்ெம் ெரக்கு ரயில் மூலம் ஏற்ைிச் சென்ைது
தெற்கு
ரயில்வேயின்
தென்னை
வ ாட்டம்
முென்முனையா
தென்னையில் உள்ள ாமராஜர் துனைமு த்ெிலிருந்து ர்நாட மாநிலம்,
தெங் ளூருேிலிருந்து 30 ி.மீ தொனலேில் உள்ள ெிடெி என்ை இடத்ெில்
அனமந்துள்ள தெயின்ட் வ ானென் நிறுேைத்ெிற்கு ெரக்கு ரயில் மூலம்
ஜிப்ெம் ஏற்ைிச்தென்றுள்ளது.
தெற்கு ரயில்வேயின் தென்னை வ ாட்டம், தெயின்ட் வ ானென்
நிறுேைத்துக் ாை ஜிப்ெம் ஏற்ைிச்தெல்லும் புெிய ெரக்கு வொக்குேரத்னெ
தொடங் ியுள்ளது. இென் முெல் ெரக்கு ரயில் வெனே 03.10.2020, இன்று
தென்னை
ாமராஜர்
துனைமு த்ெிலிருந்து
ர்நாட ாேில்
உள்ள
ெிடெிக்கு துேங் ப்ெட்டது. 2835 டன் ஜிப்ெம் ஏற்ைிச் தென்ைென் மூலம்
ரயில்வேக்கு ரூொய் 14,05,480 ேருோயா
ினடத்துள்ளது. தமாத்ெம் 45
BOST ேன ெரக்கு வே ன் ள் மூலம்
தென்னையிலிருந்து ெிடெிக்கு
ஏற்ைி அனுப்ெப்ெட்டது.
ெரக்கு
வொக்குேரத்து
வமம்ொட்டு
குழுேின்
ஆக் ப்பூர்ேமாை
நடேடிக்ன
ள்மூலம் ெல புெிய நிறுேைங் ள், தொழிற்ொனல ள்
ரயில்வே ரயில்வேயுடன் இனைந்து ேர்த்ெ ம் தெய்ய இனெந்துள்ளை.
ொனலப் வொக்குேரத்து மூலம் த ாண்டு தெல்லப்ெட்ட ெரக்கு ள்
ெற்வொது ரயில் மார்க் மா
த ாண்டு தெல்லப்ெடு ிைது. தெயின்ட்
வ ானென் ஒரு பு ழ்தெற்ை
ண்ைாடி ெயாரிப்பு நிறுேைம் ஆகும்.
முன்தைாரு
ாலத்ெில் டிரக்கு ள் மூலமா
த ாண்டு தெல்லப்ெட்ட
ஜிப்ெம்
ெற்வொது
ெரக்கு
ரயில்
மூலமா
த ாண்டு
தெல்ல
துேங் ியுள்ளது. இது ெரக்கு வொக்குேரத்து வமம்ொட்டு குழுேினுனடய
ஒரு மி ப்தெரிய ொெனையா ொர்க் ப்ெடு ிைது.

ஏைக்குனைய 55,000 டன் ஜிப்ெம் ஓமன் நாட்டிலிருந்து
ாமராஜர்
துனைமு த்ெிற்கு
ேந்ெிைங் ியுள்ளது.
துனைமு த்ெில்
இருப்பு
னேக் ப்ெட்டுள்ள ஜிப்ெம் ேரும் நாட் ளில் ெரக்கு ரயில் ள் மூலம்
ஏற்ைிச் தெல்லும் ெட்ெத்ெில் ரயில்வேக்கு கூடுெல் ேருோய்
ினடக்கும்
எை எெிர்ொர்க் ப்ெடு ிைது.
Sd/அ. ஏழுமனல
மக் ள் தொடர்பு அெி ாரி
தென்னை வ ாட்டம்

