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प्रेस ववज्ञप्ति /PRESS RELEASE
CHENNAI DIVISION ACHIEVES MOVEMENT OF 28,377 TONNES OF
GYPSUM FOR THE FIRST TIME FROM CHENNAI HARBOUR
Chennai Division of Southern Railway has captured a new traffic of Gypsum
loading in recent days. Initially, gypsum was loaded from Kamarajar port,
Ennore to Karnataka and Bengaluru. For the first time gypsum is being loaded
from Chennai Harbour through rail transport.
Chennai Division loaded its first rake of gypsum from Chennai Harbour to
Bidadi, in Karnataka on 03.12.2020 for M/s.Saint Gobain. Till date a total of
10 rakes has been handled with a total loading of 28,377 tonnes of gypsum.
The entire loading has fetched a revenue of Rs.1.33 Crores to Railways.
The BDU (Business Development Unit) teams' strenuous efforts has ensured
the freight movement and made this possible by identifying potential traffic
through intensive canvassing.

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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துனறமு ெ்திலிருந் து 28,377 டன் ஜிப் ெம் ெர ்கு ரயில் மூலம் ஏற் றிெ்
சென்றது
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வபோ ்குேரெ்னெ ன ப்பற் றியுள் ளது. சில நோட் ளு ்கு முன் பு ேனர,
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மோநிலெ்திற் கு தென் னன துனறமு ெ்திலிருந்து ரயில்
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தெயிண்ட் வ ோனபன் நிறுேனெ்திற் கு 03.12.2020 அன் று
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ெர ்கு ரயினல இய ்கியது. ெற் வபோது ேனர தமோெ்ெம் 10 ெர ்கு ரயில் ள்
மூலம் 28,377 டன் ஜிப்ெம் ஏற் றிெ்தெல் லும் பட்டுள் ளது. இந்ெ புதிய ெர ்கு
வபோ ்குேரெ்தின் மூலம் ரயில் வே நிர்ேோ ெ்திற் கு ரூ .1.33 வ ோடி ேருேோய்
கினடெ்துள் ளது.
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வபோ ்குேரெ்து ெோெ்தியமோ ்கியுள் ளது.
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