Gkosh o/bt/ pko/
ikDekoh b?D bJh d/y'
;kfJz; f;Nh dh o/b
r?boh

;zdhg r"sw, seBheh
;jkfJe

fJ; r?boh ftu Gkos dhnK tZy^tZy o/bt/
bkJhBK d/ ikb s/ fJ; d/ pko/ wkvbK d/ o{g ftu
pj[s jh uzrh soQK ;wMkfJnk frnk j?.fJZE/ fJj
th df;nk frnk j? fe fet/A Gkos B/ fJ; y/so
ftu ftu seBheh o{g ftu soZeh ehsh j? ns/
gqw[Zy o/bt/ dhnK bkfJBK d/ fJZE/ neoPe fuZso
th w"i{d jB.

 Gkosh o/bt/L1,15,000 feLwh d/
No?e s/ 65,000 fe wh d/ o{N
tkbk d[BhnK dk ;G s'A tZvk o/b
B?Ntoe Gkos e'b j?.
 fJ; d/ No?e dh g{oh bzpkJh
G{^wZX o/yk d/ r'bkeko dk 1H5
r[Dk j?.
 fJj uzdowk dh d{oh dk 3H5 r[Dk
;|o o'I s?n eodh j?.
 Gkos ftu 7500 o/bt/ ;N/PB
jB.
Gkos ftu ;G s'A bzpk o/b o{NL Gkosh T[g wjKdhg dk ;G s'A bzpk o{N
j? i' fe fvpo{rV (n;w), T[so g{oph Gkos s'A ezfBnke[wkoh Bz{
sfwbBkv{ Bz{ fwbkT[Adk j?.fJ; o{N T[go ‘ezfBnke[wkoh ftt/e
n?e;gq?;’ (No. 15905/15906), i' fe jcs/ *u fJe tkoh jh ubdh
j?.

Gkosh o/bt/ d/ fdbu;g sZE
 Gkosh dh gfjbh o/bL
o?v fjZb o/bt/L 1837 ftu o?v fjb s'A fuBskdohg/N ftu d'Vh ;h
ns/ fJ; Bz{ P[o{ eoB dk wkD ;qh noEZo ekNB Bz{ fwfbnk ;h.
 w[;kf|o rZvh bJh Gkos dk gfjbk o/b No?e /L
21 nr;s 1847 Bz{ “fd rq/N fJzvhnB g?B[;{bk o/bt”/ B/ Jh;N
fJzvhnk ezgBh Bkb fwb e/ 56 feLwh dh o/bt/ bkJhB ftSkJh ;h
fi; B/ pzp/ Bz{ ykBd/P ns/ p/oko Bkb i'fVnk.
 gfjbk Gkosh o/bt/ ;N/PBL
p'oh pzdo i' fe w[zpJh ftu j?. pknd ftu fJ;dk BK fteN'ohnk
NowhB; g? frnk.
 Gkos dh gfjbh w[;kf|o o/bL
fJj o/b 166 ;kb gfjbK, 16 ngq?b 1853 Bz{ P[o{ j'Jh ;h, fi; ftu
400 w[;kf|o ;B ns/ fJ; B/ 33 fewh dk ;|o w[zpJh s'A EkB/ sZe
s?n ehsk ;h.
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 Gkos dh ;G s'A s/i o/bL
fJj o/b Gkt “BthA fdZbh ^G'gkb Pskpdh” i' fe 150 fe Lwh gqsh xzN/ dh o|sko
d"Vdh j?.
 Gkos dh ;G s'A j'bh ubD tkbh o/bL
“w/N{gb:w U Jh Bhbfroh :kso{ o/b” i' fe 10 feLwh gqsh xzN/ dh o|sko Bkb ubdh
 Gkos dk ;G s' bzpk o/bt/ gb/NckowL
“r'oyg{o o/bt/ ;N/PB” i' fe :{HghH ftu j? ns/ d[BhnK dk ;G s' bzpk gb/Nckow j?.
dh bzpkJh 4483 c[ZN j?.
 Gkos dk ;G s' bzp/ BK tkbk o/bt/ ;N/PBL
‘Sri Venkatanarasimharajuvariipeta’ fi; ftu 32 nZyo jB. fJj nKXok gqd/P
;fEs j?.
 Gkos dk ;G s' S'N/ BK tkbk o/bt/ ;N/PBL
‘Ib’ o/bt/ ;N/PB i‘ fe T[Vh;k ftu j?.
 BthA fdZbh o/bt/ ;N/PB d[BhnK d/ ;G s'A tZX o{NK Bz{ i'VB tkbk f;;Nw oZydk j? ns/

Bkb

j?.
fJ;
fty/

fJ;

eoe/ fJ; dk “frBhI p[e nkc foekovi” ftu doi j?.
 Gkos dh gfjbh fJb?efNqe o/bL
fJj gfjbh tko 3 cotoh 1925 Bz{ pzp/ fteN'ohnk NofwB; s'A e[obk jkopo ftu d"Vh ;h.
 Gkos dh gfjbh p[fbN o/bL
okPNoh s/I o|sko o/b ekog'o/PB fJj T[whd ehsh rJh j? fe gfjbh p[fbN Nq/B 2022
ftu nk ikt/rh i' fe w[zpJh s'A nfjwdkpkd d/ ftueko d"V/rh .

Gkosh o/bt/ d/ fdbu;g sZE
Gkos ftu 8 o/bt/ fwT{Ihnw jB, i' fe fdZbh,
g{B/, ekBQg[o, w?;{o, e'besk, u/BJh, x[w ns/
fsqu[okgbh fty/ ;fEs jB.
fdZbh o/b fwT{Ihnw J/Phnk dk ;G s'A tZvk o/b
fwT{Ihnw j?.
c?oh ethB fdZbh fwT{Ihnw ftu doPeK bJh
w[Zy fyZu dk e/Ado j? i' fe d[BhnK dh g[okDh
e'b/ Bkb ubD tkbh o/b j?.

G'b{, rkov jkEh
Gkosh o/bt/ dh 150
to/QrzY *s/ 2002 ftu
fvIkfJB ehsk frnk
;h.fJ; Bz{ Gkos dk
wk;eN efjzd/ jB.
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fdbu;g
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Gkosh o/bt/ B/ Gkos ;oeko d/
ftfrnkB s/ seBkb"ih ftGkr Bkb
fwb e/ pZfunK ns/ nkw b'eK bJh
fJe
ubdh^fcodh
ftfrnkB
gqdoPBhnK bJh ;kfJz; n?e;gq?;
o/b pDkJh, i' fe Gkos ftu tZy
^tZy EktK *s/ ik e/ “Micro &
Macro Cosmos, Biodiversity ns/
Climate
Change”
pko/
iB^;XkoD Bz{ ikD{ eotkT[Adh j?.
J/vI pko/ ikDekoh bJh fJe j'o
o/b fi; Bz{ ‘o?v fopB n?e;gq?;’
fejk iKdk j?, dh P[o{nks
01H12H2007 Bz{ ftPt J/vI fdt;
d/ w"e/ *s/ ehsh rJh ;h.

sZE

Gkosh No?eK dh u"VkJh
Gkosh o/bt/ e'b fJ; t//b/ uko tZy^ tZy
soQK dh r/i jBL
d' szr r/i



2 ft 6 in (762 mm)
2 ft (610 mm).

whNo r/iL
1,000 mm (3 ft 3 3/8 in)

po'v r/i :
1,676 mm (5 ft 6 in)

o/bt/ Bz{ ubkT[D tkb/ ftP/P
ftnesh

ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ
fe;/ th o/bt/ ਸਟੇਸ਼ਨ d/ w[yh Bz{
“;N/PB ਮਾਸਟਰ” fejk iKdk
j?.ਇ; ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਬਦ dh
P[o{nks ਯੂ ਨਾਈਤਟਡ ਤਕਿੰਗਡਮ B/
ehsh ;h go nZieb ;N/PB
wk;No Bz{ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ efjzd/
jB i' fe ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬਧ
ਿੰ ਲਈ
ਤ ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ . w[;kf|oK ਦੀ
ਸੁਰੱਤਿਆ s/ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਾਿੇ ਤਵਚ
ਯਾਿਰੀਆਂ bJh ;kohnK w[YZbhnK
ਸਹੂਲਿਾਂ ਦk :ehBh pDkT[Dk fJ;
dh jh fIzw/tkoh ਹੈ.

ਟਰੇਨ
ਗਾਰਡ
fe;/ th o/b dk ;w/A f;o uZbDk
iK Bk ubDk ns/ rZvh d/
vokJhto Bz{ ;w/A^ ;w/A *s/ ;jh
ikDekoh d/Dk ns/ w[;kf|oK dh
;[oZfynk Bz{ :ehBh pDkT[D dh
fizw/tkoh Nq/B rkov dh j[zdh j?.
rkov jh Nq/B dk w[Zyh j[zdk
j?.T[; d/ fJPko/ pr?o rZvh
ukbe rZvh BjhA ubk ;edk.

N'eB f;;Nw ਅਿੇ ਟੋਕਨ ਮਾਸਟਰ
nZi th Gkos ftu eJh irQk *s/ f;zrb No?e dh tos'A j[zdh j? Gkt fe
fJe ;w/A s/ fJe' jh rZvh nkT[Adh iK iKdh j?.fJj Nq/B f;o| d'
;N/PBK ftueko jh ub ;edh j?.
T[BK d' rZvhnK dh crossing T[; ;N/PB *s/ jh j' ;edh j? fiE/
vpb No?e dh ftt;Ek j't/.
f;rBb d/ w[skpe gfjbK fJe rZvh gb/Nckow *s/ nk iKdh j? ns/
nkgDk N'eB b? b?Adh j? ns/ fco d{ih rZvh nkgD/ f;rBb w[skpe
d{i/ No?e *s/ nk iKdh j? ns/ nkgDk N'eB gqkgs eodh j?. N'eB
wk;No d'B' N'eB gqkgs eodk j? ns/ fJ; soQK d'B' rZvhnK fco nkg'
nkgD/ gk;/ ub/ iKdhnK jB.fJ; N'eB f;;Nw d/ Bkb e'Jh th
vokJhto G[b/yk BjhA yKdk fe T[;B/ rZvh fe; No?e *s/ rZvh o'eDh j?
ns/ fJ; soQK rZvhnK dh NZeo BjhA j' ;edh ns/ :ksoh th
;[oZfyns ofjzd/ jB.fJBQK No?eK d/ T[dkjoD jBL ibzXo ^
fco'ig[o, ibzXo ^ Be'do.

Gkos dh ;G s'A s/i o|sko tkbh “tzd/ Gkos n?e;gq?;
Nq/B”

ਇਹ o/b Gkos dh ;G s'A s/I o|sko tkbh o/b j? i' fe ਅਤਿ ਆਧੁਤਨਕ
ਹੈ .fJj N/qB 180 ਤਕਲੋ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਿੀ ਘਿੰਟਾ ਦ/ rsh ਨਾਲ d"VB dh ;woZE
oZydh j?, ਪ੍ਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫਿਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 130 ਤਕਲੋ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਿੀ ਘਿੰਟਾ ਿੱਕ jh
ਸੀਮਿ ehsh rJh ਹੈ.
fJ; ਰੇਲ ਦk ਪ੍ਤਹਲk ਟਰਾਇਲ 29 ਅਕਿੂ ਬਰ 2018 ਨੂਿੰ ਚੇਨਈ ਤਵਚ ehsk
frnk ;h ns/ fJਸ d/ ezw eoB, ਬਰੇਕK ns/ ;kohnK Io{oh uhiK dh pV/
fXnkB Bkb ਜਾਂਚ ਕhsh rJh j? .

ਰਿਸ਼ਿ ਦੀਆਂ ਕੁ ਝ ਮਹੱਤਿਪ੍ੂਰਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ
 20 ਵੀ ਸਦੀ ਤਲਮਤਟਡ, ਯੂ ਐਸਏ; ਤਨ ਯਾਰਕ ਿੋਂ ਤਸ਼ਕਾਗੋ
 ਟਰਾਂਸ-ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਰੂਸ: ਵਲਾਦੀਵੋਸਟੋਕ ਿੋਂ ਮਾਸਕੋ
 ਓਰੀਐ ਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਫਰਾਂਸ: ਪ੍ੈਰਰਸ ਅਤੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ (ਹੁਣ ਛੋਟਾ
ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ)
 ਫਲਾਇਿੰਗ ਸਕੌਟਸਮੈਨ, ਗਰੇਟ ਤਬਰਟੇਨ: ਲਿੰ ਡਨ ਅਿੇ ਐਡਨਬਰਗ
 ਬb{ ਟਰੇਨ, ਸ. ਅਫਰੀਕਾ: ਕੇਪ੍ ਟਾਉਨ ਿੋਂ ਪ੍ਰੇਟੋਰੀਆ
 ਬfਲਟ ਟਰੇਨ, ਜਪ੍ਾਨ (ਤਸ਼ਿੰਕਨਸੇਨ ਵੀ ਜਾਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ); ਟੋਤਕਓ ਿੋਂ
ਨਾਗੋਆ.
 ਟੀਜੀਵੀ (ਟਰੇਨ J/ ਗਰੈਂਡਡੇ ਵੀਟਸ, translated to “high-speed train”),
ਪ੍ੈਤਰਸ s'A ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਹਰ .
 ਯੂ ਰੋਸਟਾਰ: ਲਿੰ ਡਨ ਿੋਂ ਪ੍ੈਤਰਸ (ਇਿੰਗਤਲਸ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰੀਏ 50.5
ਤਕਲੋ ਮੀਟਰ ਲਿੰ ਮੀ ਭੂਮੀਗਿ / ਪ੍ਾਿੀ ਦੀ ਸੁਰਿੰਗ ਿੋਂ ਲਿੰ ਘ ਰjh ਹੈ.
 ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਿੇ ਪ੍ੈਲੇਸ ਆਨ ਵਹੀਲ , ਭਾਰਿ.

ਭਾਰਿ dhnK ਲਗ ਰੀ o/bK

 ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
 ਪ੍ੈਲੇਸ ਆਨ ਿਹੀਲਜ਼

• fJj ਭਾਰਿ ns/ J/Phnk dhnK ਸਭ s'A
• nkbhPkB ns/ ਮਤਹਿੰਗhnK ਟਰੇਨK jB.
• fJj o/bK ਉੱਿਰੀ ਭਾਰਿ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਿ ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟਾ
ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਿਰਾ ਕਰB bJh toshnK
iKdhnK jB.
• ਪ੍ਰਿੀ ਯਾਿਰੀ ਪ੍ਰਿੀ ਲਾਗਿL
o $ 1000 (Rs.70,000 approx.)for
deluxe cabin.
o $ 2,500 (Rs.1.75 lac approx.) for
presidential suite

;kfJz; f;Nh ftu o/b d/ wkvb
dh g/Pekoh

ikgkB p[b/N o/b
ikgkB ftu s/I ocsko o/bt/
bkJhBK dk
ikb ftfSnk
j'fJnk j?, fi; *s/ p[fbN
o/bK ubdhnK jB. ikgkB
ftu fJ; Bz{ fPzeB;/B efjzd/
jB. fJj o{N ikgkBh y/soK
dh okiXkBh N'feU Bkb i'VB
bJh pDkfJnk frnk ;h sK
fe nkofEe ;[Xko bJh
ftek; dh ;jkfJsk ehsh ik
;e/.

ਸ਼਼ੰਘਾਈ ਮੈਗਲੇ ਿ
• ਇੱਕ ਚੁਿੰਬਕੀ ਲੇ ਤਵਟੇਸ਼ਨ ਰੇਲਗੱਡੀ (ਮੈਗਲੇ ਵ)
ਲਾਈਨ ਜੋ ਸ਼ਿੰਘਾਈ ਤਵੱਚ ਚਲਦੀ ਹੈ.
• w?rb/t bkJhB ਇਤਿਹਾਸ ਤਵਚ ਿੀਜੀ ਵਪ੍ਾਰਕ
ਿੌਰ ਿੇ ਸਿੰਚਾਤਲਿ bkJhB j?. fJ; s'A gfjbk
ਤਬਰਤਟਸ਼ ਬਰਤਮਿੰਘਮ ਮੈਗਲੇ ਵ ਅਿੇ ਜਰਮਨ ਐਮਬਤਹਨ bkJhBK ;B.
• 431 ਤਕਮੀ ਪ੍ਰਿੀ ਘਿੰਟਾ (268 ਮੀਲ ਪ੍ਰਿੀ ਘਿੰਟਾ)
ਦੀ ਗਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਤਹਲਾ ਵਪ੍ਾਰਕ ਹਾਈ
ਸਪ੍ੀਡ ਮੈਗਲੇ ਵ.
• ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਿੋਂ ਿੇਜ ਵਪ੍ਾਰਕ ਇਲੈ ਕਤਟਰਕ
ਰੇਲ.
• fJ; dk ਸਿੰਚਾਲਨ ਸ਼ਿੰਘਾਈ ਮੈਗਲੇ ਵ
ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤਡਵੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਕਿੰਪ੍ਨੀ, ਤਲਮਤਟਡ
B/ 31 ਦਸਿੰਬਰ, 2002 Bz{ ehsk ;h.

ਕਾਲਕਾ-ਰਸ਼ਮਲਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੇਲ
 ekbek s'A fPwbk o/bt/ fJe S'Nh o/b
Nq?e j? i' fe 2’6” (762 mm) j?
ns/ fJ; dk pj[s ;kok o;sk gjkVh
j?.
 ਤਬਰਤਟਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਿ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਸ਼ਮਲਾ ਨੂਿੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਿੀ ਰੇਲ
ਪ੍ਰਿਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 1898 ਅਿੇ
1903 ਦੇ ਤਵਚ ਹਰਬਰਟ ਸੇਪ੍ਟੀਮਸ
ਹੈਤਰਿੰਗਟਨ ਦੇ ਤਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਬਿਾਇਆ
ਤਗਆ ਸੀ।

 fJj o/b ekbek s'A fPwbk iKd/ j'J/
102 r[cktK (tunnels) ftu' r[iodh
j?.

 ਪ੍ਹਾੜੀਆਂ ਅਿੇ ਆਸ ਪ੍ਾਸ ਦੇ ਤਪ੍ਿੰਡਾਂ ਦੇ
ਨਾਟਕੀ ਤਦਰਸ਼ fJ; Bz{ wB w'je pDkT[Ad/

jB.

 ਇਕ ਤਸਿੰਗਲ ਬੋਗੀ ਤਿਡੌ ਿਾ ਟਰੇਨ ਵੀ ਚਲਦੀ

ਰਦੱਲੀ ਮੈਟਰੋ






ਤਦੱਲੀ Pfjo ftu w?No' o/b ns/
gqd{PD dk ftuko ns/ nfXnB
1969 ftu nkfJnk i' fe Pfjo ftu'
GhV GkV Bz{ ekp{ eoB ns/ fJe EK
s' d{ih EK s/ xZN ;w/ ftu fbikD
bJh wddrko ;kfps j'fJnk.
1984 ਤਵਚ, ਅਰਬਨ ਆਰਟਸ ਕਤਮਸ਼ਨ
ਨੇ ਸ਼ਤਹਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ੍ਨਗਰ ਰੇਲਵੇ ਅਿੇ
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂਿੰ
ਵਧਾਉਿ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟ
ਪ੍ਰਿਾਲੀ ਦੀ ਿਜਵੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਿੀ.
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਵੱਚ ਇਹ 12 ਮੌਜੂਦਾ ਅਿੇ
ਪ੍ਰਸਿਾਤਵਿ ਰੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ
ਿੇਿਰ ਤਵੱਚ ਜਨਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ
ਪ੍ਰਤਸੱਧ ਸਾਧਨ ਹੈ.

ਰਦੱਲੀ ਮੈਟਰੋ

ਧ਼ੰਨਿਾਦ

ਪ੍ੁਸ਼ਪ੍ਾ ਗੁ ਜਰਾਲ ਸਾਇਿੰਸ ਤਸਟੀ, ਕਪ੍ੂਰਥਲਾ

