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प्रेस विज्ञप्ति /PRESS RELEASE
CHENNAI DIVISION INCREASES ITS REVENUE BY 17% IN AUTOMOBILE
LOADING
Chennai Division of Southern Railway has created a new record in it's freight
business, especially in automobile traffic. The Division has achieved a loading
of 43 rakes with an increase in revenue about 17% in October 2020 when
compared with October 2019.
Chennai Division of Southern Railway has loaded 10,004 cars in 43 rakes
comprising of 1,151 wagons which has earned a revenue of 11.8 Crores
showing an increase by 17% when compared with October 2019 where 8515
cars were loaded in 41 rakes fetching a revenue of 10 Crores.
The two major goods sheds, Melpakkam near Arakkonam and Walajabad near
Kanchipuram serves as a rail auto hub for the automobile manufacturing
companies like Renault Nissan, Hyundai, Ford, Daimler Chrysler etc are
situated in and around Chennai areas. The provision of railway mobile ramps
and approach road to the yard helps for easy transportation of goods from the
industry to the railway yard.
The Business Development Units (BDU) of Chennai Division has brought in
significant transformation in expanding the business horizons. Replacement of
NMG (New Modified Goods - approx. 125 cars per rake) rakes with BCACBM
(Bogie Covered Auto rake Double Decker Wagon - approx. 282 cars per rake)
rakes has paved way for loading of more number of cars.
Sd/ए .एलुमलै/ (A.Elumalai)
जनसंपर्क अधिर्ारी / Public Relations Officer
चेन्नै मंडल/ Chennai Division
https://sr.indianrailways.gov.in/index.jsp
https://twitter.com/DrmChennai
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No.PUB/MAS/2020/11/01
செய்தி செளியீடு
சென்னை
ரயில்கே
க ோட்டம்
ஆட்கடோச
கைோக்குேரத்ெில் 17% ேருேோய் அெி ரிப்பு

ோனைல்

ெரக்கு

சதற்கு ரயில்வெயின் சென்னை வ ாட்டம் ெரக்கு வ ாக்குெரத்தில் புதிய
இலக்ன எட்டியுள்ளது. டந்த அக்வடா ர் 2019 ஐ ஒப் ிடும்வ ாது இந்த
ெருடம் அக்வடா ர் 2020ல் 43 ெரக்கு ரயில் னள ஆட்வடாச ான ல்
ஏற்று திக்ச ை இயக் ி, ச ாத்த ெருொயில் 17% ெளர்ச்ெி ண்டுள்ளது.
அக்வடா ர் 2020 ல் சென்னை ரயில்வெ வ ாட்டம் 43 ெரக்கு ரயில் ளில்
10,004
ார் னள ஏற்றிச் சென்று 11.8 வ ாடி ரூ ாய் ெருொய்
ஈட்டியுள்ளது. இது
டந்த ெருடத்தில்
இயக் ப் ட்ட
41 ெரக்கு
ரயில் ளில் ஏற்றிச்செல்லப் ட்ட 8515
ார் ள் மூலம் ஈட்டப் ட்ட 10
வ ாடி ரூ ானய ஒப் ிடும்வ ாது 17% ெருொய் அதி ரித்துள்ளது.
அரக்வ ாணம் அருவ யுள்ள வ ல் ாக் ம் ெரக்கு
ணி னை
ற்றும்
ாஞ்ெிபுரம் அருவ யுள்ள ொலாஜா ாத் ெரக்கு ணி னை ஆ ிய இரண்டுு்
ணி னை ளும் சென்னைனய சுற்றி அன ந்துள்ள சரைால்ட்-நிொன்,
ஹுண்டாய், ஃவ ார்டு, னடம்லர்
ிரிஸ்லர் உள்ளிட்ட
ார் தயாரிப்பு
நிறுெைங் ளுக்கு ரயில் ஆட்வடா முனைய ா செயல் ட்டுெரு ிறது.
சநடுஞ்ொனல னள ரயில் நினலயங் வளாடு இனணக்கும்
இனணப்பு
ொனல ள் அன க் ப் ட்டுள்ளதால்
ார்
சதாழிற்ொனல ளிலிருந்து
ெரக்கு னள
ரயில்
நினலயங் ளுக்கு
ச ாண்டு
வெர்ப் து
எளிதாக் ப் டு ிறது.
ெரக்கு வ ாக்குெரத்து வ ம் ாட்டு குழுெின் ெீரிய முயற்ெி ள் ாரண ா
ெரக்கு ரயில் வ ாக்குெரத்து ெியத்தகு முன்வைற்றம்
ண்டுள்ளது.
னழய ென
NMG வரக்கு ளுக்கு
ாற்றா
நெை
ீ
ற்றும் அதி
ார் னள
ஏற்றிச்செல்லக்கூடிய
BCACBM
வரக்கு னள
ெரக்கு
வ ாக்குெரத்தில்
யன் டுத்துெவத இந்த ெளர்ச்ெிக் ாை
முக் ிய
ாரண ாகும். 125 ார் ள்
ட்டுவ
ஏற்றிச் சென்ற ரயில் ள் தற்வ ாது

புதுென
BCACBM வரக்கு ள்
ஏற்றிச்செல்ல முடி ிறது.

மூலம்

ஏறக்குனறய

282

ார் னள

Sd/அ. ஏழு னல
க் ள் சதாடர் அதி ாரி
சென்னை ரயில்வெ வ ாட்டம்

