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ભારતીય રેવેની રસપ્રદ માહિતી 

 બાયતભાાં વૌપ્રથભ યેરલેની ળરૂઆત 16 એપ્રપ્રર 1853ભાાં મ ાંફઇ અને થાણા લચ્ચે થઈ શતી. આ 

ફને લચ્ચે 34 કિરોભીટયન ાં અંતય શત  ાં અને આ ટે્રનભાાં ક ર 14 ડબ્ફા શતા.  

 બાયતીમ યેરલે ફોડડની સ્થાના  ભાચડ 1905ના યોજ થઈ શતી.  

 બાયતીમ યેલ્લે ફોડડન  ાં યાષ્ટ્ટ્રીમિાયણ ઇ.વ. 1950ભાાં થય ાં શત  ાં  

 બાયતની પ્રથભ પ્રાઈલેટ ટે્રન ‘ તેજવ એક્વપે્રવ’ છે.  

 બાયતની વૌથી ભોંઘી ટે્રન ‘ ભશાયાજા એક્વપે્રવ’ છે.  

 બાયતની પ્રથભ ભેટ્રો િોરિાતાભાાં ળરૂ થઈ શતી.  

 બાયતભાાં વૌપ્રથભ યેરલેનો પ્રાયાંબ રોડડ ડેરશાઉવી દ્વાયા િયલાભાાં આવ્મો શતો.  

 બાયત ાવે દ પ્રનમાની પ્રથભ શોસ્સ્ટર ટે્રનન ાં નાભ રાઈપ રાઇન એક્વપે્રવ છે.  

 વૌથી રાાંફી યેરલે ટનર ીય ાંજાફ યેરલે ટનર, જમ્મ  િાશ્ભીય 11.21 કિ.ભીની છે.  

 દ પ્રનમાન ાં વૌથી રાાંબ  સ્ટેળન પ્રેટપોભડ ગોયખ ય જ ાંિળન (ઉત્તયપ્રદેળ)  (1,366 ભીટય રાાંબ ) 

 બાયતીમ યેરલેની વૌથી લધાયે રાાંફા અંતયની ટે્રન િન્માક ભાયી અને કદબ્ર ગઢ લચ્ચે દોડતી પ્રલલેિ 

એક્વપે્રવ છે જેન ાં અંતય 4,286 કિ.ભી. છે.  

 બાયતનો વૌપ્રથભ 33 કિભી રાાંફો નેયોગેજ યેરલે ભાગડ લડોદયા જજલ્રાના દબોઈ તાલ િાથી 

િયજણ તાલ િાનાાં પ્રભમાાં ગાભ લચ્ચે 1862ભાાં ળરૂ થમો શતો. અશી ચારતી યેરગાડી વૌપ્રથભ 

ફદગાડા લડે ચારતી શતી.  

 બાયતભાાં પ્રથભ નેયોગેજ યેરલે ભાગડ ઇ.વ. 1862ભાાં ડબોઇ અને પ્રભમાાંગાભ લચ્ચે ફાાંધલાભાાં 

આવ્મો શતો.  

 ખડગ ય(ઉત્તયપ્રદેળ) યેરલે સ્ટેળન પ્રલશ્વન ાં વૌથી રાાંબ  1,072 ભીટય (૩,517 ફૂટ)ન ાં યેરલે 

પ્રેટપોભડ છે. 

 પ્રલદ્ય તથી ચારતી પ્રથભ ટે્રન ડેક્કન િલીન છે. 

 બાયતનો શરેો ભપૂ્રભગત યેરલે સ્ટેળન કશભાચરપ્રદેળ િશલેામ છે.   

 બાયતની વૌથી લધાયે ઝડી ટે્રન બોાર ળતાબ્દી એક્વેવ દોડે છે જે 150 કિ.ભી./ િરાિની 

ભશત્તભ ઝડે દોડે છે.  
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 િારિાથી પ્રળભરા લચ્ચે ચારતી ટે્રન બાયતની વૌથી ધીભી ટે્રન છે.  

 યાજધાની એક્વેવ અને ળતાબ્દી એક્વેવ સ યપાસ્ટ, વાંણૂડ લાતાન કલૂરત ટે્રન છે.  

 યેરભાગડભાાં ત્રણ ગેજ શોમ છે. બ્રોડ ગેજ (1.675ભીટય) શોાઈ, ભીટય ગેજ (1 ભીટય)શોાઈ 

અને નેયો ગેજ (0.762 ભીટય અને 0.૬૧૦ ભીટય) શોાઈ શોમ છે.  

 બાયતીમ યેર ભાગડ નેટલિડ 17 ઝોનભાાં પ્રલબાજીત િયલાભાાં આવ્ય ાં છે. 

 બાયતની રાાંફી યેરલે સ યાંગ જલાશય ટનર (જમ્મ  િાશ્ભીય) 

 ૨૫ કડવેમ્ફય ૨૦૧૯ના યોજ િઈ ટે્રનની ળરૂઆત થઈ જે પ્રલસ્ટાડોભ િોચની વાથે જોડેર છે ?- 

કશભદળડન એક્વપે્રવ  

 બાયતનો વૌથી રાાંફો યેરભાગડ જમ્મ  થી િન્માક ભાયી 

 બાયતની વૌથી ભોઘી ટે્રન – ભશાયાજા એક્વપે્રવ 

 બાયતના પ્રથભ ભકશરા યેર ભાંત્રી – ભભતા ફેનયજી 

 બાયતીમ યેરલેની પ્રથભ ભકશરા ડ્રાઈલય – સ યેખા ળાંિય માદલ  

 સ્લતાંત્ર બાયતના પ્રથભ યેરભાંત્રી – જોન ભથાઈ 

 સ્લતાંત્ર બાયતના પ્રથભ યેર ફજેટ યજૂ િયનાય  – જોન ભથાઈ 

 બાયતભાાં પ્રથભ CNG ટે્રન – યેલાયી – યોશતિ  

 બાયતના ભેઘારમ અને પ્રવજક્કભ યાજમભાાં યેલ્લે રાઇન નથી.  

 બાયતન ાં વૌથી જૂન ાં યેરલે સ્ટેળન ફોયી ફાંદય (સ્થાના - ઇ.વ. 1853) 

 બાયતની વૌથી રાાંફી ટે્રન - ળેનાગ( ક ર રાંફાઇ 2.8 કિ.ભી, 258 ડબ્ફા ) 

 બાયતની વૌથી રાાંફી નયૂ ટે્રન –લાસિૂી ( ક ર રાંફાઇ 3.5 કિ.ભી ) 

 વૌથી લધ  પ્રેટપોભડ ધયાલત  ાં યેરલે સ્ટેળન પ્રિભ ફાંગાન ાં શાલડા (23 પ્રેટપોભડ) 

 બાયતની રાાંફા અંતયની યેરગાડી પ્રલલેિ એિસ્ેવ (કદબ્ર ગઢ થી િન્માક ભાયી,અંતય 4286 કિ.ભી) 

 વૌથી રાાંફી યેરલે ટનર ીય ાંજાફ યેરલે ટનર, જમ્મ  િાશ્ભીય 11.21 કિ.ભી 

 િારિા- પ્રળભરા એક્વપે્રવ 806  ર, 103 સ યાંગ અને 18 સ્ટેળન વાય િયે છે.  

 યેરલેના ાટાની પેક્ટયી લફશાયના છાયા ખાતે આલેરી છે.  

 બાયતન ાં એિભાત્ર મ ાંફઈભાાં આલેલ ાં ભાત  ાંગા યેરલેસ્ટેળન જમાાં િભડચાયીઓ ભાત્ર ભકશરાઓ છે.  
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 બાયતન ાં એિભાત્ર યેલ્લે સ્ટેળન ‘નલા યા યેરલે સ્ટેળન’ જેનો અડધો કશસ્વો ગ જયાતભાાં અને અડધો 

કશસ્વો ભશાયાષ્ટ્ટ્રભાાં આલેરો છે. 

 બાયતન ાં વૌથી જૂન ાં અને વૌથી લધ  વ્મસ્ત યેરલે સ્ટેળન – છત્રપ્રત પ્રળલાજી (મ ાંફઇ) (દયયોજ 

રગબગ 200000 મ વાપય ટે્રન અને 1000થી લધ  ભારગાડીઓ ચારે છે. 2004ભાાં ય નેસ્િો દ્વાયા 

લલ્ડડ શકેયટેજ વાઇટવ જાશયે િયલાભાાં આલેર છે.  

 વૌથી ઝડી ટે્રન – ળતાબ્દી એક્વપે્રવ ( નલી કદલ્શી થી બોાર) 

 બાયતન ાં પ્રથભ પ્રાઈલેટ યેરલે સ્ટેળન શફીફગાંજ યેરલે સ્ટેળન છે.  

 બાયતીમ યેરન ાં વૌથી ડયાલન ાં સ્ટેળન પ્રળભરાભાાં ફાયોગ યેરલે સ્ટેળન ફાયોગ ટનર ાવે છે. આ 

ટનર િનડર ફાયોગ દ્વાયા ફનાલલાભાાં આલી શતી. એવ ાં ભાનલાભાાં આલે છે િે એિ એન્ન્જપ્રનમય 

અત્માંત અભાપ્રનત થમા ફાદ આત્ભશત્મા િયી શતી. ત્માયફાદ તેના મતૃદેશને આ જ ટનર નજીિ 

દપનાલલાભાાં આવ્મો શતો. આ ટનરની આવાવ તેનો આત્ભા બટિતો યશ ે છે આથી બાયતીમ 

યેરન ાં વૌથી ડયાલન ાં સ્ટેળન છે.  

 પ્રલશ્વનો વૌથી યેરલેનો  ર-લચનાફ  ર િોંિણ યેરલે િોોયેળન દ્વાયા લચનાફ નદી ઉય 

ફાાંધલાભાાં આવ્મો છે જે એકપર ટાલય િયતાાં ણ ઊંચો છે. અને આ  ર ઉધભ ય- શ્રીનગય-

ફાયામ લ્રા યેરરીંિ પ્રોજેિટનો બાગ છે.  

 બાયતીમ યેરલેની વૌથી જૂની ટે્રનોભાાંની એિ શાલડા- િારિા ભેર ટે્રનન ાં નાભ ફદરી “ નેતાજી 

એક્વપે્રવ’ નાભ યાખલાભાાં આવ્ય ાં છે.  

 બાયતનો પ્રથભ વમ દ્રી લબ્રજ ‘ ાનફાન લબ્રજ’ જે 1914ભાાં ફનાલલાભાાં આવ્મો શતો. આ બાયતનો 

વૌથી ખતયનાિ લબ્રજ ભાનલાભાાં આલે છે. 

 દેળભાાં પ્રથભ ભેટ્રોની ળરૂઆત ઇ.વ. 1984ભાાં િોરિાતાભાાં થઈ શતી.  

 ગ જયાતન ાં દલિણન ાં છેલ્લ ાં યેરલે સ્ટેળન ઉભયગાભ યેરલે સ્ટેળન છે જે લરવાડ જીલ્રાભાાં આલેલ ાં 

છે. 

 ગ જયાતન ાં વૌથી ભોટ ાં યેરલે સ્ટેળન િાલ  ય યેરલે સ્ટેળન, અભદાલાદ છે.  

 ગ જયાતભાાં વૌપ્રથભ યેરલેની ળરૂઆત ઇ.વ. 1855ભાાં ઉત્તયાણ થી અંિરેશ્વય લચ્ચે થઈ શતી. 

 વૌયાષ્ટ્ટ્રની વલડપ્રથભ ટે્રનની ળરૂઆત  ઇ.વ. 1880ભાાં બાલનગય થી લઢલાણ લચ્ચે થઈ શતી.  
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 જાભનગય અને દ્વાયિા લચ્ચે યેરલે રાઇન જાભ યણજીતપ્રવિંશજીના વભમભાાં નાખલાભાાં આલી શતી.  

 વૌયાષ્ટ્ટ્રભાાં યેરલેની ળરૂઆત બાલનગય થી લઢલાણ લચ્ચે થઈ શતી. 

 બાયતની પ્રથભ અને પ્રલશ્વની ત્રીજા નાંફયની યેર ય પ્રનલપ્રવિટી લડોદયાભાાં આલેર છે.  

 ગ્રીન લફલ્ડીંગન ાં પ્રભાણત્ર ભેલનાય બાયતન ાં ઓયથભ યેરલે સ્ટેળન િેલડીમા યેરલે સ્ટેળન, 

ગ જયાતન ાં છે.  

 ગાાંધીનગય યેરલે સ્ટેળન ય વૌપ્રથભ ેવેન્જય ટે્રન 16 ભાચડ 1979ના યોજ અભદાલાદ- 

ગાાંધીનગય ેવેન્જય ટે્રન ળરૂ થઈ શતી. જો િે તેના શરેા પેબ્ર આયી 1976ભાાં થભડર ાલય સ્ટેળન 

ળરૂઆત થતાાં ાલયસ્ટેળનભાાં ટે્રન દ્વાયા િોરવો રલાતો શતો.  

 જ રાઇ 2001થી ળાાંપ્રત એક્વપે્રવ ઇન્દોયથી આયાંબાઈ શતી. ભે-2003થી ગાાંધીનગય કદલ્શી વાથે 

જોડાઈ યાજમન ાં ાટનગય કદલ્શી વાથે જોડાણ થય ાં.  

 િેલડીમા દેળન ાં પ્રથભ ઇિો ફે્રડરી યેરલે સ્ટેળન છે. િેલડીમા યેરલે સ્ટેળનન ાં નાભ ફદરી 

એિતાનગય િયલાભાાં આવ્ય ાં છે.  

 વૌય ઉજાડથી ચારત  ાં બાયતન ાં પ્રથભ યેરલે સ્ટેળન આવાભન ાં ગૌશાટી યેરલે સ્ટેળન છે.  

 બાયતભાાં વલડપ્રથભ અંન્ડયગ્રાઉન્ડ યેરલે િોરાિાતાભાાં આલેર છે.  

 બાયતન ાં વલડપ્રથભ સ્ટેળન ય ભપત લાઈપાઈ વગલડ ધયાલત  ાં સ્ટેળન ફેગરોય પ્રવટી સ્ટેળન છે.  


