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प्रेस क्षवज्ञप्ति /PRESS RELEASE
CHENNAI DIVISION ACHIEVES 39% INCREASE IN REVENUE THROUGH
AUTOMOBILE LOADING DURING NOVEMBER 2020
Chennai Division of Southern Railway has been achieving perceptible milestone
in freight business. A new record in the Division’s automobile loading has been
recorded during the month of November 2020. Loading of 59 rakes from
Melpakkam & Walajabad automobile goods shed, during November 2020 is the
highest ever in the monthly performance in both, number of rakes handled and
revenue earned throughout this financial year. When compared with the
previous year, revenue from automobile traffic has increased from Rs.10.45
Crores to Rs.14.49 Crores witnessing an increase of 39% .

During the month of November 2020, Chennai Division has dispatched
59 rakes, in which 23 rakes are from Walajabad and 36 rakes are from
Melpakkam automobile goods shed, carrying a total of 12,158 cars.
Comparatively, in November 2019, the Division has operated 44 rakes, in
which 22 rakes were operated from Melpakkam and 22 rakes were operated
from Walajabad automobile goods sheds carrying 8350 cars to various parts of
the country. On the whole, Chennai Division has achieved 46% more in
number of cars loaded and 34% more in rakes handled.

The loading of cars has doubled after introduction of BCACBM (Bogie
Covered Auto rake Double Decker Wagon) rakes in freight business. The new
BCACBM rakes can carry nearly 270-282 cars whereas the NMG rakes can
carry only about 120 cars. Despite of disruptions caused by cyclone NIVAR and
heavy rainfall, Chennai Division has recorded an upswing in automobile
loading during November 2020.

-Sd-

ए .एलुमलै/ (A.Elumalai)

जनसंपर्कअक्षिर्ारी/Public Relations Officer
चेन्नै मंडल/Chennai Division
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செய் தி சேளியீடு
நவம் பர் 2020ல்

ஆட்டடோமமோபபல்

சரக்கு டபோக்குவரத்தில்

39%

வருவோய் அதிகரிப் பு - மசன்பன ரயில் டவ டகோட்டம் புதிய சோதபன
சரக்கு ப ோக்குவரத்தில் , குறி ் ோக நவம் ர் 2020ல் ஆட்படோமமோப ல்
சரக்கு

ப ோக்குவரத்தில்

சோதபனபய

மசன் பன

படத்துள் ளது

.

கடந்த

ரயில் பவ
நவம் ர்

பகோட்டம்
2020ல்

புதிய

மசன் பன

பகோட்டம் தனது வோலோஜோ ோத் மற் றும் பமல் ோக்கம் ஆட்படோமமோப ல்
சரக்கு

ணிமபனகள் மூலமோக 59 சரக்கு ரயில் கபள இயக்கியுள் ளது.

இதுபவ இந்த நிதியோண்டின் ரயில் கள் இயக்கம் மற் றும் வருவோய் என
இரண்டு

அம் சங் களிலும்

அதிக ட்ச

மோதோந்திர

மசயல் திறனில்

எட்ட ் ட்ட

உயர்வு ஆகும் . பமலும் இந்த ஆண்டு நவம் ர் மோதத்தில்

ஆட்படோமமோப ல் சரக்கு ப ோக்குவரத்தின் மூலம் 14.49 பகோடி ரூ ோய்
ஈட்டியதன் மூலம் கடந்த நவம் ர் 2019 ஈட்ட ் ட்ட வருவோயோன 10.45
பகோடி ரூ ோபயவிட 39% கூடுதல் வளர்ச்சி கண்டுள் ளது.
நவம் ர் 2020ல் மசன் பன ரயில் பவ பகோட்டம் 59 சரக்கு ரயில் கபள
இயக்கியுள் ளது.

இதில்

வோலோஜோ ோத்

ஆட்படோமமோப ல்

சரக்கு

ணிமபன மூலமோக 23 ரயில் களும் , பமல் ோக்கம் ஆட்படோமமோப ல்
சரக்கு

ணிமபன மூலமோக 36 ரயில் கள் என மமோத்தம் 59 ரயில் கள்

மூலமோக

12,158

கோர்கள்

மசன் பனயிலிருந்து

நோடுமுழுவதும்

ஏற் றிச்மசல் ல ் ட்டன. இதுபவ கடந்த நவம் ர் 2019ல்
மட்டுபம இயக்க ் ட்டன.
ணிமபன

மூலமோக

ஆட்படோமமோப ல்

சரக்கு

44 ரயில் கள்

வோலோஜோ ோத் ஆட்படோமமோப ல்
22

சரக்கு
ணிமபன

ரயில் களும் ,
மூலமோக

சரக்கு

பமல் ோக்கம்
22

ரயில் களும்

இயக்க ் ட்டன. மமோத்தம் 8350 கோர்கள் இந்த 44 ரயில் கள் மூலமோக
ஏற் றிச்

மசல் ல ் ட்டது.

ஒட்டுமமோத்தமோக

ஒ ்பிடும் ப ோது

கடந்த

ஆண்படக் கோட்டிலும் இந்த ஆண்டு கோர்கள் ஏற் றிச்மசன் றதில் 46%
மற் றும் ரயில் கள் இயக்கியதில் 34% வளர்ச்சி அதிகரித்துள் ளது.

சரக்கு

ப ோக்குவரத்தில்

அறிமுக ் டுத்த ் ட்ட
இரட்டி ் ோகியுள் ளது.

பின் னர்,
கோர்கள்

இருமடங் கு

ம ட்டிகள்

120

கோர்கள்

ஏற் றிச்மசல் வற் கு

NMG ரயில் ம ட்டிகபளக்கோட்டிலும்
ம ட்டிகள்

ம ட்டிகபள
ஏற் றிச்மசல் வது
யன்

டுத்த ் டும்

இந்த புதிய வபக BCACBM ரயில்

மகோள் ளளவு

கோர்கள்

ரயில்

BCACBM

மட்டுபம

மகோண்டது.

கோரணம் ,

ஏற் றிச்மசல் லும்

NMG

மகோள் ளளவு

மகோண்டது, ஆனோல் BCACBM ம ட்டிகள் 270-282 கோர்கபள ஏற் றிச்
மசல் லும்

மகோள் ளளவு

மகோண்டது.

நிவர்

புயல்

மற் றும்

கனமபை

கோரணமோக ஏற் ட்ட இபடயூறுகபளயும் கடந்து மசன் பன ரயில் பவ
பகோட்டம் ஆட்படோமமோப ல் சரக்கு ப ோக்குவரத்தில் புதிய சோதபனபய
திவு மசய் துள் ளது குறி ்பிடத்தக்கது.
-Sdஅ.ஏழுமனல
ம ் ள் செோடர்பு அதி ோரி
சென்னன க ோட்டம்

