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TIME-TABLED CONTAINER TRAIN SERVICES INTRODUCED BY CHENNAI
DIVISION GAINS PATRONAGE
Chennai Division of Southern Railway has introduced a new stream of traffic,
“Time-tabled container train services” to capture the loading and unloading of
goods from industries and firms to destinations across the country. Apart from
Coal and Coke, other major commodities like Fertilizers, gypsum and limestone
are being loaded in recent times.
The sustained effort of Chennai Division’s Business Development Unit is
yielding positive results. Significantly, the time-tabled container train services
that were introduced on 20.08.2020 for the first time in the division was
operated between Chennai Harbour and Whitefield (near Bengaluru). This new
stream of service functions as daily services between the stations. Each way
trip fetches revenue of Rs.4.3 lakhs to Railways.
Chennai Division loaded its first rake with Muriate of Potash(MOP) of M/s
Indian Potash Limited to Gudivada in Andhra Pradesh. The rake left Chennai
Harbour on 07.09.2020 with 1338 tonnes of MOP generating revenue of Rs.
9.57 lakhs for Railways. Till date, a total of 2667 tonnes of the consignment
has been loaded fetching revenue of Rs.20 lakhs.
Loading from kamarajar port (Chennai) to South Central Railway has picked up
as customers availed the benefit of automatic freight rebate scheme, providing
incentives to customers to carry load in the traditional empty flow direction.
Chettinad International Bulk Private Limited has loaded 10 rakes of gypsum to
Vijayawada and Renigunta divisions of SouthCentral Railway in the last 3
months and promised more rakes in the future benefitting from the scheme.
This has increased the Chennai division’s loading by around 40,000 tonnes
and this has earned additional revenue of around 4.12 crores.

Another major commodity that witnessed an upswing in loading is Limestone.
During the financial year 2019-20, 55 rakes with 2,20,061 tonnes was loaded
and fetched Rs.19 crore revenue till August 2019. In this financial year 202021, 128 rakes with 4,97,876 tonnes has been loaded and has earned Rs. 38
crore as revenue till 25.08.2020. This is a 126% increase in tonnage over same
period of previous year and also surpasses the entire previous year revenue of
Rs. 31 crores from loading of limestone.
Chennai Division reiterates its commitment to serve freight customers.
Customers may access Helpline 139 for any queries/suggestions/complaints
on freight and Parcel traffic.
-Sdए .एलुमलै / (A.Elumalai)
जनसंपर्क अक्षिर्ारी / Public Relations Officer
चेन्नै मंडल/ Chennai Division
Follow us

https://sr.indianrailways.gov.in/index.jsp
https://twitter.com/DrmChennai

சென்னை க ோட்டம்
செற்கு ரயில்கே
நாள்: 11.09.2020

No PUB/MAS/2020/09/02
செய்ெி சேளியீடு

சென்னை ரயில்கே க ோட்டம் அட்டேனையிட்ட ன்சடய்ைர் ரயில்
கெனே ள் மூலமோ
ெரக்கு ரயில் க ோக்குேரத்ெில் ேருேோய்
அெி ரிப்பு
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ரயில்வேயின்
தென்னை
வ ாட்டம்
அட்டேனையிட்ட
ன்தடய்ைர் ரயில் வெனே ள் மூலமா
தொழிற்ொனல ள் மற்றும்
உற்பத்ெி நினலயங் ளிலிருந்து நாட்டின் பல்வேறு இடங் ளுக்கு ெரக்கு
ஏற்றிச் தெல்ேெில் தபரும் ேர்த்ெ த்னெ ஈர்த்துள்ளது. நிலக் ரி ெேிர்த்து
ெமீ ப
ாலங் ளில் உரம், ஜிப்ெம் மற்றும் சுன்ைாம்பு
ல் ஆ ியனே
தபருமளேில் ெரக்கு ரயில் ள் மூலமா த ாண்டு தெல்லப்படு ிறது.
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வபாக்குேரத்து
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குழுேின்
தபரும்முயற்ெியின்
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தென்னை
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வ ாட்டம்
அட்டேனையிட்ட
ன்தடய்ைர் ரயில் வெனேனய 20.08.2020 அன்று தொடங் ியது. இந்ெ
புதுேன ெரக்கு ரயில் வபாக்குேரத்து தென்னை துனறமு த்ெில் இருந்து
தபங் ளூரு அருவ யுள்ள ஒயிட்பீல்டு ேனர இயக் ப்பட்டது. இந்ெ ரயில்
வெனே ெிைெரி ரயில் வெனேயா இயக் ப்பட்டு ேரு ிறது. ஒவ்தோரு
டிரிப்புக்கும்
ட்டைத்தொன யா
4.3 லட்ெம் ரூபாய் ரயில்வேக்கு
ேருோயா
ினடத்து ேரு ிறது.
தென்னை ரயில்வே வ ாட்டம்
இந்ெிய தபாட்டாஷ் லிமிதடட்
நிறுேைத்ெினுடைாை ேர்த்ெ த்னெ ஈர்த்துள்ளது. இந்நிறுேைத்ெின்
"மியூவரட் ஆஃப் தபாட்டாஷ்" என் ிற உரம் ொர்ந்ெ தபாருட் னள
தென்னை துனறமு த்ெிலிருந்து ஆந்ெிரப்பிரவெெ மாநிலத்ெில் உள்ள
குட்டிோடா என் ிற இடத்ெிற்கு ஏற்றிச் தெல்லப்பட்டது. இந்ெ முெல்
ெரக்கு ரயில் தெப்டம்பர் 7, 2020 அன்று 1,338 டன் ள் அளேிலாை
உரப்தபாருட் னள ஏற்றிச் தென்றென் ேினளோ ரூபாய் 9.57 லட்ெம்
ேருோயா ரயில்வே ஈட்டியுள்ளது. ெற்வபாது ேனர சுமார் 2,667 டன் ள்
ஏற்றிச் தென்றென் ேினளோ ரூபாய் 20 லட்ெம் ேருோய் ஈட்டியுள்ளது.

ெரக்கு வபாக்குேரத்து வமம்பாட்டு குழு அறிமு ப்படுத்ெியுள்ள ெலுன
ெிட்டங் ள்
ாரைமா
தெட்டிநாடு நிறுேைம்
டந்ெ 3 மாெங் ளில்
மட்டும் 10
ரயில் ளில் 'ஜிப்ெம்' என்ற ொதுப்தபாருள், எண்ணூரில்
அனமந்துள்ள
ாமராஜர் துனறமு த்ெிலிருந்து ேிஜயோடா மற்றும்
வரைிகுண்டா
ஆ ிய
ரயில்
வ ாட்டங் ளுக்கு
ஏற்றிச்
தெல்லப்பட்டுள்ளது. வமலும் ரயில்வேயுடன் இனைந்து அெி அளேில்
ேர்த்ெ ம் தெய்ய தெட்டிநாடு நிறுேைம் இனெவு தெரிேித்துள்ளது.
இவ்ேன ெரக்கு வபாக்குேரத்ெிைால் 40,000 டன் தபாருட் ள் ஏற்றிச்
தென்றென் மூலம் சுமார் 4.12 வ ாடி ரூபாய் ேருோயா
தென்னை
ரயில்வே வ ாட்டம் எட்டியுள்ளது.
சுண்ைாம்பு
ல்
ெரக்கு வபாக்குேரத்ெில் குறிப்பிடத்ெக்
உயர்னே
அனடந்துள்ளது.
டந்ெ
2019-20
நிெியாண்டில்
ஆ ஸ்ட்
மாெம்
ேனரயிலாை
ால ட்டத்ெில் 55 ெரக்கு ரயில் னள இயக் ி 2,20,061
டன் ள் ஏற்றிச் தென்றென் மூலம் 19 வ ாடி ரூபாய் ேருோய்
ஈட்டப்பட்டது. ஆைால் இந்ெ 2020-21 நிெியாண்டில் ஆ ஸ்ட் மாெம்
ேனரயிலாை
ால ட்டத்ெில் 128 ெரக்கு ரயில் னள இயக் ி 4,97,876
டன் ள் ஏற்றிச் தென்றென் மூலமா
ினடக் ப்தபற்ற ேருோய் 38 வ ாடி
ரூபாய் ஆகும். இென்மூலம் ெரக்கு வபாக்குேரத்து 126% உயர்வு
அனடந்துள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல்
டந்ெ நிெியாண்டில் ஈட்டப்பட்ட
தமாத்ெ ேருோயாை ரூபாய் 31 வ ாடினய டந்து சுண்ைாம்பு ல் ெரக்கு
வபாக்குேரத்ெில் தென்னை ரயில்வே வ ாட்டம் ொெனை பனடத்துள்ளது.
தென்னை
ரயில்வே
வ ாட்டம்
ெைது
ோடிக்ன யாளர் ளுக்கு
ென்ைி ரில்லா வெனேனய தொடர்ந்து அளித்து ேரு ின்றது. ெரக்கு
மற்றும் பார்ெல் வெனே ள் குறித்ெ ெந்வெ ங் ள்/ ேிொரனை மற்றும்
ஆவலாெனை ளுக்கு 139 என்ற உெேி எண்னை தொடர்பு த ாள்ளவும்.
-Sdஅ. ஏழுமனல
மக் ள் தொடர்பு அெி ாரி
தென்னை வ ாட்டம்

