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બાયતીમ યેરલેના ઝોન અને તેના ડિવલઝનની માદી 

એવળમાન ું સૌથી ભોટ ું યેરભાગગ તુંત્ર બાયતભાું છે. પ્રથભ યેરલે રાઈન ઈ.સ. 1853ભાું મ ુંફઈથી થાને 

લચ્ચે (34 કી.ભી) દોિાલલાભાું આલી હતી. યેરભાગગભાું ત્રણ ગેજ હોમ છે. બ્રોિ ગેજ (1.675ભીટય) 

હોાઈ, ભીટય ગેજ (1 ભીટય)હોાઈ અને નેયો ગેજ (0.762 ભીટય અને 0.૬૧૦ ભીટય) 

હોાઈ હોમ છે. બાયતીમ યેર ભાગગ નેટલકગ 17 ઝોનભાું વલબાજીત કયલાભાું આવય ું છે.  

ક્રભ  યેરલે ઝોન હિે 
ક્લાટ્ગસ  

રૂટ રુંફાઇ  
(કી.ભીટય) 

ક ર 
સ્ટેળનો  

યેરલે ડિવલઝન  

૧ ઉત્તય યેલ્લે (NR) ડદલ્રી  ૬,૯૬૮ ૧,૧૪૨ ડદલ્રી,અંફારા,ડપયોઝપ ય, રખનૌ એન.આય, 
ભોયાદાફાદ  

૨ ઉત્તય પલૂગ 
યેરલે(NER)  

ગોયખપ ય  ૩,૬૬૭ ૫૩૭ ઇઝાસ્તાનગય, રખનૌ એન.આય,લાયાણસી  

૩ નોથગ ઈસ્ટ ફ્રટીમય 
યેરલે (NFR) 

ગ લાહાટી  ૪,૪૦૩ ૭૪૩ અરીધયદૂય, કાડટય,યેગગમા, લવૂભિંગ, વતનસ ડકમા 

૪ પલૂગ યેરલે (ER) વસરાદાહ  ૨,૪૧૪ ૫૭૬ હાલયા, વસરાદહ,આસાનસોર, ભાલ્દા 
૫ દગિણ પલૂગ 

યેરલે(SER) 

હાલયા  ૨,૬૩૧ 353 આદયા, ચક્રધાય , ખિગપ ય, યાુંચી 

૬ દગિણ ભધ્મ યેરલે 
(SCR) 

વસકુંદયાફા
દ 

૬,૧૩૭ ૮૮૩ વસકુંદયાફાદ, હૈદયાફાદ, વલજમલાિા, ગ ૂુંતકાર, 
ગ ુંટયૂ, નાુંદેિ 

૭ સધગન યેરલે (SR)  ચેન્નઈ  ૬,૮૪૪ ૮૯૦ ચેન્નઈ, વતર ગચયાલ્રી, ભદ યાઇ, રક્કિ, સારેભ, 
વતર લનુંતપ યભ 

૮ ભધ્મ યેરલે (CR) મ ુંફઇ  ૩,૯૦૫ ૬૧૨ મ ુંફઇ, ભ સાલર, પ ણે, સોરાપ ય, નાગપ ય  
૯ વિભ યેરલે (WR)  મ ુંફઇ  ૬,૧૮૨ ૧,૦૪૬ મ ુંફઇ િફલ્ય આય, યતરાભ, અભદાલાદ,યાજકોટ, 

બાલનગય, લિોદયા  
૧૦ દગિણ વિભ 

યેરલે (SWR) 

હફૂરી ૩,૧૭૭ ૪૫૬ હફૂરી, ફેગલ રૂ, ભામસ ર  

૧૧ ઉત્તય વિભ યેરલે 
(NWR) 

જમપ ય  ૫,૪૫૯ ૬૬૩ જમપ ય, અજભેય, ફીકાનેય, જોધપ ય   

૧૨ લેસ્ટ સેન્ટ્રર યેરલે 
(WCR) 

જફરપ ય  ૨,૯૬૫ ૩૭૨ જફરપ ય, બોાર , કોટા  

૧૩ ઉત્તય ભધ્મ યેરલે 
(NCR) 

અલ્હાફાદ ૩,૧૫૧ ૪૩૫ અલ્હાફાદ,આગ્રા, ઝાાંસી 

૧૪ દગિણ પલૂગ ભધ્મ ગફરાસપ ૨,૪૪૭ ૩૫૮ ગફરાસપ ય, યામપ ય, નાગપ ય એસઇસી  
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યેરલે (SECR) ય 

૧૫ ઈસ્ટ કોસ્ટ યેરલે 
(ECoR) 

ભ લનેશ્વય ૨,૫૭૨ ૩૪૨ ખ દાગયોિ, સુંબરપ ય,લલ્તઇય 

૧૬ પલૂગ ભધ્મ યેરલે  
(ECR) 

હાજીપ ય  ૩૬૨૮ ૮૦૦ દાનાપ ય,ધનફાદ, મ ઘરસયામ, સભસ્તીપ ય, 
સોનપ ય 

૧૭ કોંકણ યેલ્લે  મ ુંફઇ    ભેરો  
 


