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प्रेस ववज्ञप्ति /PRESS RELEASE
RANIPETTAI RAILWAY STATION BECOMES A HUB OF FREIGHT TRAFFIC
AFTER 25 YEARS
Chennai division of Southern Railway has loaded the first rake of fertilizers in BCN
(Bogie covered) wagons from Ranipettai station after a gap of 25 years today,
20.01.2021 (Wednesday). The 100-year-old railway station has sprung back to life and
started its first operation with locomotive chugging on again on track.
The railway line between Chennai and Ranipettai is one of the oldest lines of Indian
railways. This railway line was laid during the year 1858. The track between Walajah
Road and Ranipettai (Broad guage – 6.5 kms) went into disuse in 1995 due to poor
patronage. The line (6.5 kms) was re-laid as a part of Tindivanam-Nagari new line
project in 2012 but was not being used.
Chennai division took up the task of finishing the last mile commissioning works like
welding, ballasting, packing and destressing and line was made fit for goods traffic in
November 2020.
The first rake of 21 BCN wagons transports 1300 tonnes of fertilizers for agricultural
sector for M/s Coromandel fertilizers from Ranipettai to Tadepalligudem and
Dwarapudi in Andhra Pradesh. These 21 wagons are to be operated as two point rake,
to which 11 BCN wagons to be operated to Tadepalligudem and 10 BCN wagons to
Dwarapudi. The total earnings from this rake is Rs.15.32 Lakhs
Coromandel International Limited, which is a fertilizer company, is located close to
Ranipettai station. And the commodity was being moved by road during the last 25
years.
Ranipettai railway station will serve as a goods yard for the industrial areas in and
around Ranipettai. Manufacturing companies like Coromandel fertilizers, Thirumala
Chemicals, Roca sanitary wares and lots of Leather companies situated in Ranipettai
to be benefitted by this goods yard in upcoming days.

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

சென்னை க ோட்டம்
செற்கு ரயில்கே
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செய்ெி சேளியீடு

25 ஆண்டு ளுக்கு பிறகு ரோணிப்கபட்னட ரயில் நினையம் மீ ண்டும்
ஓர் ெரக்கு கபோக்குேரத்ெின் னமயமோ மோறு ிறது
தெற்கு ரயில்வேயின் தென்னை வ ாட்டம், பிெிஎன் (BCN) தபட்டி ள்
க ொண்ட முதல் வரக்ன
ராணிப்வபட்னட நினையத்ெிைிருந்து 25 ேருட
இனடதேளிக்கு பிறகு இன்று 20.01.2021 (புென் ிழனை) இயக் ியது. 100
ஆண்டு ள் பழனையாை ரயில் நினையம் ைீ ண்டும் உயிவராட்டம் தபற்று
ைீ ண்டும் ெைது ெரக்கு வபாக்குேரத்து வெனேனய தொடங் ியுள்ளது.
தென்னைக்கும்
ராணிப்வபட்னடக்கும்
இனடயிைாை
ரயில்
பானெயாைது, இந்ெிய ரயில்வேயின் ைி ப் பழனையாை ரயில் பொதத ளுள்
ஒன்றாகும். இந்ெ ரயில் பானெ 1858 ஆம் ஆண்டில் அனைக் ப்பட்டது.
ோைாஜா வராடு ரயில் நினையத்ெிற்கும் ராணிப்வபட்னடக்கும் இனடயிைாை
ரயில் பொதத 1995 ஆம் ஆண்டில் ைக் ள் பயண்பாடு குனறோ
இருந்ெென்
ாரணைா
அென் ரயில் வெனே நிறுத்ெப்பட்டது.
ைீ ண்டும் 2012 ஆண்டில்
ெிண்டிேைம்-ந ரி புெிய ரயில் பானெ அனைக்கும் ெிட்டத்ெின் ீ ழ் ைீ ண்டும்
ரயில் ெண்டோளங் ள் அனைக் ப்பட்டை. ஆைாலும் இந்ெ ரயில் பொதத
பயன்படுத்தப்படொமல் இருந்துேந்ெது.
2020 நேம்பரில் தென்னை ரயில்வே வ ாட்டம் இந்ெ ரயில் பானெ
ெீரனைக்கும் பணினய ெைது ன யில் எடுத்ெது. இறுெி
ட்ட பணி ளொன
ஜல்லி நிரப்புெல், வபக் ிங், தேல்டிங் வபான்ற பணி னள துரிெப்படுத்ெி
ைீ ண்டும் ரயில் னள இயக் ெயார்படுத்ெியது.

21
தபட்டி ள்
த ாண்ட
இந்ெ
முெல்
ெரக்கு
ரயிலொனது,
ரொணிப்பபட்தடயிலிருந்து ஆந்திர ைாநிைத்ெிலுள்ள தொபடபள்ளிகூடம் மற்றும்
துோரபுடி
ஆ ிய
இடங் ளுக்கு
ஏறக்குனறய
1300
டன்
எனடயுள்ள
ேிேொயத்ெிற்கு பயன்படுத்ெப்படும் உரங் னள ஏற்றிச்தெல் ிறது. இந்ெ 21
கபட்டி ளுள்
11
தபட்டி ள்
தொபடபள்ளிகூடத்திற்கும்,
10
கபட்டி ள்
துவொரபுடிக்கும் இயக் ப்படு ின்றன. இந்ெ ெரக்கு ரயில் பபொக்குவரத்து மூைம்
தென்னை ரயில்வே வ ாட்டம் சுைார் 15.32 ைட்ெம் ரூபாய் ேருோயா
எட்டியுள்ளது.
வ ாரைண்டல்
நிறுேைைாைது
ராணிப்வபட்னட
ரயில்
நினையம்
அரு ானையில் அனைந்துள்ள ஓர் பு ழ்தபற்ற உரம் ெயாரிப்பு நிறுேைைாகும்.
டந்ெ 25 ஆண்டு ளுக்கு வைைா
ொனைப் வபாக்குேரத்து மூைைா வே
ெைது ெயாரிப்பு தபாருட் னள ஏற்றிச்தென்றது. ெற்வபாது ராணிப்வபட்னடயில்
ெரக்கு
ரயில்
வபாக்குேரத்து
துேங் ியுள்ளொல்
இந்ெ
நிறுேைத்ெின்
ெயாரிப்பு ள்
இைி
ரயில்
மூைைா வே
த ாண்டுச்
தெல்ைப்படுேதுைட்டுைல்ைாைல் ரயில்வே நிர்ோ த்ெிற்கும் தபரும் ேருோய்
ினடக்கும் எை எெிர்பார்க் ப்பார்க் ைாம்.
ராணிப்வபட்னட
ரயில்
நினையைாைது
ராணிப்வபட்னட
ைற்றும்
அெனைச்
சுற்றியுள்ள
தொழிற்வபட்னட
பகுெி ளுக்கு
ஓர்
ெரக்கு
வபாக்குேரத்து முனையைா
தெயல்படும் ேயில் உருோக் ப்பட்டுள்ளது.
இைிேரும்
ாைங் ளில்
வ ாரைண்டல்
ஃதபர்ட்டினைெர்ஸ்,
ெிருைைா
த ைிக் ல்ஸ், வரா ா ொைிட்டரி வேர்ஸ் ைற்றும் ராணிப்வபட்னடயில்
அனைந்துள்ள ஏராளைாை வொல்தபாருள் ெயாரிப்பு நிறுேைங் ள் வபான்ற
உற்பத்ெி
நிறுேைங் ள்
இந்ெ
ெரக்கு
வபாக்குேரத்து
முதனயத்தொல்
கபருமளவில் பயன்தபறும் எை எெிர்ப்பார் ைாம்.

-Sdஅ. ஏழுமனை
மக் ள் செோடர்பு அெி ோரி
சென்னை க ோட்டம்

