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प्रेस ववज्ञप्ति /PRESS RELEASE
CHENNAI DIVISION LAUNCHES “FREIGHT SEVA” MOBILE APP
In order to strengthen its customer base and attract new streams of freight and
Parcel traffic, Chennai Division has been undertaking multifarious efforts. The
recently formed Business Development Units is one such endeavor that has
successfully been bringing new freight business to the Division. In this
connection, to serve customers better, Chennai Division has launched an inhouse mobile application named “Freight Seva”
A one stop destination for information needs, “Freight Seva” app has all the
requisite details for access by freight customers such as
# The various incentive schemes of Indian Railways for freight customers
# All goods sheds in Chennai Division,
# Types of wagons and the various commodities that can be dealt in them,
# Parcel Cargo Express trains with schedules, freight rates, parcel rates, etc.
The app has a query module wherein customers can seek clarifications
regarding goods/parcels dealt in Chennai Division. This mobile app also
facilitates customers to ask for an approximate quote for any commodity and to
any rail destination. Furthermore, the policy initiatives taken by the Ministry
of Railways will also be updated in the mobile app from time to time for the
benefit of freight customers.
Corporates, Industrial Units and other freight/Parcel customers are requested
to use ‘Freight Seva” App extensively.
Sd /ए .एलुमलै/ (A.Elumalai)
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செய்தி செளியீடு

சென்னை ரயில்வெ வ ோட்டம் "ஃபினரட் வெெோ" எனும் புதிய செயலி
அறிமு ம்
சென்னை ரயில்கே க ோட்டம் ெைது ேோடிக்ன யோளர் கெனேனய
ேலுப்படுத்ெவும், புெிய ெரக்கு மற்றும் போர்ெல் கபோக்குேரத்னெ ஈர்க்கும்
ேன யில் பல்கேறு புெியேன முயற்ெி னள கமற்ச ோண்டு ேரு ிறது.
ெமீ பத்ெில் உருேோக் ப்பட்டுள்ள ெரக்கு கபோக்குேரத்து கமம்போட்டு குழு
இந்ெ புெிய முயற்ெி ளுக் ோை ஒரு ெோன்றோகும். இந்ெ புெிய ெரக்கு
கபோக்குேரத்து
கமம்போட்டு
குழு
மூலமோ
பல
புெிய
ேோடிக்ன யோளர் னள சென்னை ரயில்கே க ோட்டம் ஈர்த்துள்ளது. ெைது
ேோடிக்ன யோளர் ள் பயன்சபறும் ேிெமோ
"ஃபினரட் கெேோ" (ெரக்கு
கபோக்குேரத்து கெனே) எனும் புெிய செயலினய அறிமு ப்படுத்ெியுள்ளது.
ெரக்கு
கபோக்குேரத்து
குறித்ெ
அத்ெனை
ெ ேல் னளயும்
ேோடிக்ன யோளர் ள் எளிெில் சபற்றுக் ச ோள்ளும் ேன யில் இந்ெ புெிய
செயலி உருேோக் ப்பட்டுள்ளது
இந்த புதிய செல்ஃவபோன் செயலியின் ெிறப்பு அம்ெங் ள்:
* ெரக்கு கபோக்குேரத்து கெனே ளில் ேோடிக்ன யோளர் ளுக்கு இந்ெிய
ரயில்கே அளிக்கும் பல்கேறு ெலுன /ஊக் த் ெிட்டங் ள்
* சென்னை க ோட்டத்ெின் ீ ழ் இயங்கும் ெரக்கு ச ோட்டன
ள் (goods
shed)
* ெரக்கு ரயில் சபட்டி ளின் ேன
ள் மற்றும் அேற்றில் ன யோளப்படும்
சபோருட் ள் குறித்ெ ேிேரங் ள்
* போர்ெல் ெரக்கு ரயில் ளின் ோல அட்டேனை, ெரக்கு மற்றும் போர்ெல்
ட்டை ேிேரங் ள்
கபோன்ற ெ ேல் னள இந்ெ செயலிமூலம் சபறமுடியும்.
ெரக்கு
மற்றும்
போர்ெல்
கெனே ள்
குறித்ெ
ேிேரங் னள
ேோடிக்ன யோளர் ள் அறிய ஒரு ேிைேல் செோகுெி (query module) இந்ெ
செயலியில்
இடம்சபற்றுள்ளது.
இென்மூலம்
ேோடிக்ன யோளர் ள்
ெங் ளது சபோருட் னள ஒரு இடத்ெிலிருந்து மற்சறோரு இடத்ெிற்கு
ரயில் ள் மூலம் ஏற்றி செல்ேெற் ோை கெோரோய
ட்டைத்செோன னய

க ட்டறியலோம். கமலும் ெரக்கு கபோக்குேரத்து ேோடிக்ன யோளரின்
நலனுக் ோ , ரயில்கே அனமச்ெ ம் அறிேிக்கும் புெிய ச ோள்ன
ெிட்டங் ள்
அனைத்தும்
உடனுக்குடன்
இந்ெ
செயலியில்
பெிகேற்றப்படும்.
ோர்ப்பகரட் நிறுேைங் ள், செோழில்துனற நிறுேைங் ள், மற்றும் பிற
ெரக்கு/போர்ெல் கபோக்குேரத்து ேோடிக்ன யோளர் ள் இந்ெ புெிய "ஃபினரட்
கெேோ""
செயலினய
பெிேிறக் ி
பயன்சபறுமோறு
க ட்டுக்
ச ோள்ளப்படு ிறோர் ள்.
Sd /அ. ஏழுமனல
மக் ள் செோடர்பு அெி ோரி
சென்னை க ோட்டம்

