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रे्लखकाचे णनवेदन 
 
 भारतीय रेल्विेा चवस्तार सवव भारतभर पसरलेला आहे व चतच्या कायािी चवचवध अंगे आहेत. रेल्वते 
काम करणाऱ्या सववसाधारण व्यक् तीला यातंील काही चवचशट अ अंगािेंि प्णव ञानान अस् शकते व बाकीच्या 
अंगािें केवळ सववसाधारण ञानान असते.  स दैवाने १९५६ ते १९५९ या काळात ‘रेल्व ेकमविारी महाचवद्यालय’ 
बडोदे येथे रेल्व ेचवत्त-चवभागाचवषयी रेल्व ेअचधकाऱ्यानंा चशकचवण्यािी सधंी मला चमळाल्याम ळे लेखा व चवत्त 
चवभागाव्यचतचरक् त रेल्वचे्या ततर खा्यािें कामका  काय असते हे अगदी  वळ्न सम ्न घेण्यािी संधी 
चमळाली. रेल्विेी बरीिशी खाती व्यापक आहेत. न सता लेखा व चवत्त चवभाग ककवा वाचणज्य चवभाग घेतला 
तरीदेखील ्याचं्या चवचवधागंािें ्या खा्यात काम करणाऱ्या चक्येक कमविाऱ्यानंा प्णव ञानान नसते. 
बडोद्याच्या माझ्या वास्तव्यात ‘रेल्वचे्या चवत्त व लेखा चवभागािा पचरिय’ या चवषयावर तंग्र ीत मी एक 
प स्तक प्रकाचशत केले आचण केवळ ्याम ळेि ‘भारतीय रेल्व’े या चवषयावर एक प स्तक चलचहण्यािे धाचरष्ट्य 
मी केले आहे. 

 
 रेल्व े या चवषयावर तगं्र ीत्न चलचहलेले अनेक गं्रथ आहेत. परंत  माझ्या माचहतीप्रमाणे ‘भारतीय 
रेल्व’े या चवषयावर मराठीतील हे पचहलेि प स्तक असाव.े रेल्विेे काम बऱ्याि अंशी ताचंत्रक पध्दतीिे आहे. 
या प स्तकात सववसाधारण मराठी वािकािंी गर  लक्षात घेऊन ्यानंा भारतीय रेल्वे या चवषयावर 
अद्ययावत्  माचहती सोप्या व वणवना्मक भाषेत चदली आहे. माचहती देताना वािकासं ती क्क्लट अ व 
कंटाळवाणी वाट् नये यािी खबरदारी घेतली आहे. प्रथमतः रेल्वसेारख्या ताचंत्रक चवषयावरील चवचवध 
खा्यािंी माचहती देताना तंग्र ी शबदानंा मराठी शबद शोध्न काढणे हे फार कठीण काम होते, परंत  बऱ्याि 
प्रयासाने असे शबद उपलबध होऊ शकले. 

 
 या प स्तकातील लोहमागव, संकेत, द्रसंदेशवहन, चवद्य तीकरण, एंच ने, डबे वगैरे माचहती देताना 
पाश्चात्त्य रेल्विेी आचण चवशषेतः चिचटश रेल्विेी माचहती ही त लना्मकदषृ्ट्या चदलेली आहे. तसेि प स्तकात 
रेल्वचे्या चवचवध अंगािंी चदलेली माचहती सववसामान्य वािकासं उपय क् त व लाभदायी ठरेल असे वाटते. 
माझा प्रय्न चकतपत यशस्वी झाला आहे हे वािकि ठरव ्शकतील. तथाचप हे प स्तक वाि्न सववसामान्य 
वािकासं भारतीय रेल्वचे्या अवाढव्य कामािी थोडीतरी कल्पना येईल अशी मला आशा आहे.  
 
 हे प स्तक चलचहताना मला माझ्या अनेक सहकाऱ्यािें व चमत्रािें साहाय्य लाभले. अशा सवव व्यक्तींिी 
नाव ेप्रस्तावनेत देणे अशक्य आहे; परंत  माझे स्नेही श्री. वा. द. काळे उपम ख्य अचभयंता, पचश्चम रेल्व,े कोटा 
यािें मला बरेि साहाय्य झाले. ्यािप्रमाणे योग्य मराठी शबद व भाषा याबाबतीत मंडळाच्या भाषातंर 
चवभागािे मानसेवी संपादक श्री. बा. रं. स ंठणकर यानंी उपय क् त स्िना केल्या. 

 
 या प स्तकात काही कमतरता असल्यास ककवा ्यात स धारणा करण्याच्या दटृ अीने वािकाचं्या काही 
स्िना असल्यास ्या मी आनंदाने स्वीकारीन.  

 
 मी चलचहलेल्या या प स्तकािे वािकाकंड्न स्वागत होईल, अशी आशा बाळग्न ही प्रस्तावना प री 
करतो.  

 
– अ. म. सहस्त्रबुदे्ध 
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णनवेदन 
 

१. आध चनक शासे्त्र, ञानानचवञानाने, तंत्र आचण अचभयाचंत्रकी त्यादी के्षत्रातं ्यािप्रमाणे भारतीय प्रािीन 
संस्कृती, तचतहास, कला त्यादी चवषयातं मराठी भाषेला चवद्यापीठाच्या स्तरावर ञानानदान करण्यािे 
सामर्थयव याव ेहा म ख्य उद देश लक्षात घेऊन साचह्य-संस्कृती मंडळाने वाङ मय चनर्ममतीिा चवचवध कायवक्रम 
हाती घेतला आहे. मराठी चवश्वकोश, मराठी भाषेिा महाकोश, वाङ मयकोश, चवञानानमाला, भाषातंरमाला, 
आंतरभारती चवश्वभारती महाराष्ट्रेचतहास त्यादी यो ना या कायवक्रमात अंतभ्वत केल्या आहेत.  
 
२. मराठी भाषेला चवद्यापीठीय भाषेिे प्रगल्भ स्वरूप व द ा येण्याकचरता मराठीत चवञानान, तत्त्वञानान, 
सामाच क शासे्त्र आचण तंत्रचवञानान या चवषयावंरील व अद्ययावत्  माचहतीने य क् त अशा गं्रथािंी रिना मो्ा 
प्रमाणावर होण्यािी आवश्यकता आहे.  चशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी भाषेिा चवकास होईल ही गोट अ तर 
चनर्मववादि आहे, पण मराठी भाषेिा चवकास होण्यास आणखी एक साधन आहे आचण ते साधन म्हण े 
मराठीभाषेत चनमाण होणारे उ्कृट अ वाङ मय हे होय.  ीवनाच्या भाषेति ञानान व ससं्कृती यािें अचधष्ठान 
तयार व्हाव ेलागते.  ोपयवन्त माणसे परकीय भाषेच्याि आश्रयाने चशक्षण घेतात, कामे करतात व चविार 
व्यक् त करतात तोपयवन्त चशक्षण सकस बनत नाही, संशोधनाला परावलंचब्व राहते व चविाराला 
अस्सलपणा येत नाही, एवढेि नव्हे तर वगेाने वाढत राहणाऱ्या ञानानचवञानानापास्न सववसामान्य माणसे 
वचंित राहतात. 

 
३. वरील चवषयावर केवळ पचरभाषाकोश अथवा पा्प स्तके प्रकाचशत करून चवद्यापीठाच्या स्तरावर 
अशा प्रकारिे स्वरूप व द ा मराठी भाषेला प्राप्त होणार नाही. सववसामान्य स चशचक्षतापंास्न तो प्रञानावतं 
पंचडतापंयवन्त मान्य होतील अशा गं्रथािंी रिना व्हावयास पाचह े. मराठी भाषेत ककवा अन्य भारतीय 
भाषामंध्ये चवञानान, सामाच क शासे्त्र व तंत्रचवञानान या चवषयािें प्रचतपादन करावयास उपय क् त अशा 
पचरभाषास्िी ककवा पचरभाषाकोश तयार होत आहेत. पचश्चमी भाषानंा अशा प्रकारच्या कोशािंी गर  नसते, 
यािे कारण उघड आहे. पचश्चमी भाषातं ज्या चवद्यािंा संग्रह केलेला असतो ्या चवद्यांिी पचरभाषा सतत 
वापराने रूढ झालेली असते. या शबदािें अथव ्याचं्या उच् िाराबंरोबर वा वािनाबरोबर वािकाचं्या लक्षात 
येतात; चनदान ्या ्या चवषयातंील च ञानास्ंना तरी ते माहीत असतात. अशी क्स्थती मराठी ककवा अन्य 
भारतीय भाषािंी नाही. पचरभाषा ककवा शबद यािंा, प्रचतपादनाच्या ओघात समपवकपणे वारंवार प्रचतचष्ठत 
लेखातं व गं्रथातं उपयोग केल्याने अथव व्यक् त करण्यािी ्यात शक् ती येते. अशा तऱ्हेने उपयोगात न आलेले 
शबद केवळ कोशात पड्न राचहल्याने अथवश्न्य राहतात म्हण्न मराठीला आध चनक ञानानचवञानानािंी भाषा 
बनचवण्याकचरता शासन, चवद्यापीठे, प्रकाशनससं्था व ्या ्या चवषयािें क शल लेखक यानंी मराठीत 
गं्रथरिना करणे आवश्यक आहे.  
 
४. वरील उद देश ध्यानात ठेवन् मंडळाने  ो बह चवध वाङ मयीन कायवक्रम आणला आहे ्यातील 
पचहली पायरी म्हण्न सामान्य स चशचक्षत वािकवगाकचरता, तंग्र ी न येणाऱ्या क शल कामगाराकचरता व 
पदवी / पदचवका घेतलेल्या अचभयं् याकंचरता स बोध भाषेत चलचहलेली चवञानान व तंत्रचवषयक प स्तके 
प्रकाचशत करून स्वल्प चकमतीत देण्यािी व्यवस्था केलेली आहे. मंडळाने आ वर आरोग्यशास्त्र, 
शरीरचवञानान,  ीवशास्त्र, आय वेद, गचणत, ज्योचतषशास्त्र, भौचतकी, रेचडओ, अण चवञानान, साकं्ख्यकी, 
स्थाप्यशास्त्र, वनस्पचतशास्त्र, त्यादी चवषयावंर ३९ द ेदार प स्तके चवञानानमालेत प्रकाचशत केली आहेत. 
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प्रकाशचित्रणकला, गणकयतें्र, रंग, कृचत्रम धागे, मोटारद रुस्ती, वैमाचनक चवद्या, अवकाशयान, वास्त कला 
त्यादी ततर अनेक चवषयावंरील प स्तके तयार होत आहेत.  
 
५. भारतात रेल्व े स रू होऊन आ  १२५ वषापेक्षा अचधक काळ लोटला असला आचण बह ताशं 
 नतेच्या दैनंचदन  ीवनाशी रेल्विेा घचनष्ठ संबधं असला तरी एक्ण रेल्व-ेव्यवस्थापन व ्यात कायवरत 
असलेले लक्षावधी मानवी द व ेयािंी काये व परस्पर संबधं यासंबधंी फारि थोड्ानंा माचहती असते. मग 
रेल्वचे्या याचंत्रक व ताचंत्रक बा ्बद्दल काय बोलाव!े 
 
६. पचश्चम रेल्वतेील एक उच्च पदस्थ अचधकारी, श्री. अ. म. सहस्रब ध्दे यानंी सामान्य मराठी वािकािी 
गर  ओळख्न, ताचंत्रकता व ्याम ळे येणारा क्क्लट अपणा टाळ्न सामान्य मराठी वािकासंाठी हे माचहतीप्णव 
प स्तक चलचहले आहे. ्यातं रेल्वे-व्यवस्थापन तसेि रेल्विेी याचंत्रक व ताचंत्रक बा ् व याबंरोबरि भारतीय 
रेल्वनेे आ वर केलेल्या प्रगतीिा आढावाही आला आहे. 
 
 मंडळाच्या चवञानानमालेत सदर प स्तक प्रकाचशत करून मराठी वािकानंा सादर करण्यास मंडळास 
आनंद होत आहे. 
 
म ंबई र्लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
१  ्न, १९७८ अध्यक्ष, 
११ ज्येष्ठ, शके १९००. महाराष्ट्र राज्य साचह्य-संस्कृचत मंडळ 
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प्रकरि पणहरे्ल आरंभ व प्रगती 
 
 आ  सामान्य माण्स आगगाडी हा ्याच्या दैनंचदन  ीवनािा एक भागि आहे असे गृहीत धरून 
िालतो. परंत  आपणास आश् ियव वाटेल की, सन १८२५ प्वी सबंध  गात आगगाडी अक्स्त्वाति नव्हती. 
्याप्वी प्रवासािी साधने म्हण े डोली, मेणा, बलैगाडी, घोडागाडी (घोडा ककवा तट ट ) अशी असत. 
 लमागाने प्रवास करावयािा असल्यास होड्ा, पडाव अगर बोटी वापरत.  लद प्रवासासाठी घोड्ािा 
उपयोग केला  ात असे.  
 
 या प स्तकात भारतीय रेल्वबेद्दल सववसामान्य माणसाला ज्या गोट अी उपय क् त ठरतील ्याबद्दल 
सचवस्तर माचहती देण्यािा प्रय्न केला आहे. त लना्मक दटृ अीने  गातील ततर राष्ट्रातंील रेल्वेंिा उल् लेख 
केला आहे.  
 
  गातील पचहली आगगाडी १८२ ५ मध्ये तंग्लंडमध्ये स रू झाली. ३८ डबे असलेल्या या गाडीिा 
पचहला प्रवास “स्टॉकटन ते डारकलग्टन”च्या दरम्यान झाला. तगं्लंडमधील ही आगगाडी स रू करण्यासाठी 
लोहमागव टाकणे, स्टेशने वगैरे बाधंणे या सवव गोट अींना पाि वषे लागली. यानंतर १८२९ साली फ्रान्स, १८३५ 
साली  मवनी, १८३९ साली हॉलंड व तटली आचण १८४८ साली स्पेन या देशातं आगगाड्ा स रू झाल्या. 
 
 भारतातील आगगाडीिा प्रारंभ १६ एचप्रल १८५३ रो ी ‘म ंबई ते ठाणे’ या २१ मलैाचं्या प्रवासाने 
झाला. भारताच्या दळणवळणाच्या तचतहासातील हा एक महत्त्वािा टप्पा आहे. कारण ्यावळेी या मागािा 
अचधकृत उद घाटन समारंभ १६-४-१८५३ रो ी द पारी ठीक साडेतीन वा ता बोरीबंदर स्टेशनवर मो्ा 
थाटाने करण्यात आला. २१ तोफािंी सलामी देण्यात आली. सरकारी किेऱ्या व बँकानंा स ट्टी  ाहीर 
करण्यात आली. यावरून या प्रसंगािे महत्त्व वािकाचं्या ध्यानात येईल. म ंबईत आगगाडी स रू करण्यािी 
कल्पना प्रथम ्यावळेिे म ंबई सरकारिे म ख्य अचभयंते ‘ ॉ व क्लाकव ’ यानंा १८४२ मध्ये स िली. नंतर सात 
वषांनी तंग्लंडमध्ये ‘गे्रट तचंडयन पेचननस ला रेल्व ेकंपनी’ १८४९ मध्ये स्थापन करण्यात आली. या कंपनीने 
१८५० मध्ये ‘ े.  े. बक्ले’ यानंा िीफ रेचसडेंटतचं चनअर म्हण्न भारतात पाठचवले. ्यानंीि ‘म ंबई ते ठाणे’ 
ही रेल्व ेबाधंण्यािे काम ताबडतोब हाती घेतले. पचहले रेल्व ेतंच न ‘फॉकलंड’ हे १८५२ मध्ये भारतात आले 
व कंपनीिे सिंालक व ्यािंी चमत्रमंडळी यानंी १८–११–१८५२ रो ी म ंबई ते ठाणे हा २१ मलैािंा प्रवास 
४५ चमचनटातं केला.  
 
 स रुवातीपास्नि आगगाडीच्या प्रवासािे दर फार स्वस्त असत. १८५४ साली कलकत्त्यात स रू 
झालेल्या ‘हावरा ते ह गळी’ या २४ मलैाचं्या प्रवासास चतसऱ्या वगािे चतकीट फक् त सात आणे व पचहल्या 
वगािे चतकीट तीन रुपये होते. 
 
 ततर नवीन शोधापं्रमाणेि रेल्विेे स्वागत प्रथमतः  गात कोठेही उ्साहाने झाले नाही; तर उलट 
रेल्वबेद्दल भीती व चवरोध दशवचवला  ात असे. रेल्विेा प्रवास हा ततर प्रवासाप्रमाणे स रचक्षत आहे हे 
सववसाधारण माणसाला पटवन् देणे हे फार कठीण काम होते. ततकेि काय, पण तंग्लंडच्या राणीला व 
फ्रान्सच्या रा ालास द्धा ्या राष्ट्रािंी मंचत्रमंडळे स रुवातीला आगगाडीने प्रवास करण्यास संमती देत नसत. 
१८३५ मध्ये तंग्लंडमध्ये  ान ब ल यानंी रेल्व ेम्हण े सववसामान्य माणसावर आलेले संकट आहे असे मत 
व्यक् त केले. रेल्विेी मो्ा प्रमाणात वाढ करणे योग्य नस्न ्याम ळे सववसामान्य माणसािे आय ष्ट्य 
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संकटग्रस्त होऊन समा ातील ऐक्यभावना नाहीशी होईल याही मतािे ते होते. ्यािप्रमाणे दोन 
रुळावंरून  ाणारी ही आगगाडी कधी घसरेल यािा नेम नाही, भर उन्हात व पावसात उघड्ा डबयात्न 
प्रवास करणाऱ्या प्रवाशासं नाका-तोंडात  ाणारा ध्र व कोळशािी घाण सहन करावी लागते, असे आके्षप 
्यानंी घतले. तसेि बाहेरून कोणी दगडधोंडे मारले तर ्यास रेल्व ेकंपनी अगर सरकार  बाबदार राहील 
काय? असा सवाल ्यानंी केला.  
 
 भारतातस द्धा हीि पचरक्स्थती होती. आधीि भारतीय  नता गरीब आचण रेल्विेा प्रवास  री स्वस्त 
होता, तरीस द्धा सववसामान्य भारतीय, की ज्याच्या चखशात एक आणादेखील नसे, तो रेल्विेा प्रवास 
करण्यास कसा ध णार? ्याम ळे रेल्वलेा प्रवासी चमळतील की नाही याबद्दल शकंा प्रदर्मशत केली  ात 
असे. भारतातील ्यावळेिे अथवशास्त्रञान रमेशिंद्र दत्त याचं्या मते रेल्ववेरिा खिव हा अपव्यय होता. 
एकेकाळिे भारतािे गव्हनवर- नरल लाडव लॉरेन्स याचं्या मते भारतात रेल्ववेर खिव करण्याऐव ी शतेी, 
कालव ेव पाटबधंारे अशा बाबींवर खिव करणे हे  ास्त उपयोगािे होते. लॉडव डलहौसीना पण भारतात 
रेल्वमेागव बाधंणे शक्य होईल की नाही याबद्दल खात्री वाटत नव्हती. चशवाय रेल्ववेर ग ंतचवलेल्या 
भाडंवलात्न नफा होईल ककवा नाही याबद्दलस द्धा ते साशकंि होते.  
 
 नैसर्मगक अडिणी तर हो्याि हो्या. कारण भारत हा काही सपाट प्रदेश नाही. येथे घाट, डोंगर, 
पववत व मो्ा नद्या आहेत. ्यात्न रेल्वमेागव काढणेम्हण े द रापास्ति. तसेि रेल्व ेप्रवासात बसणारे धके्क, 
पावसात चभ ण्यािी भीती, अरण्यात्न गाडी  ाताना कहस्त्रपश्पास्न होणारा उपद्रव, नाकातोंडात उडणारा 
ध्र व कोळशािी घाण, रेल्व े मागात्न िरणाऱ्या ग राढोंरानंा होणारे अपघात, तसेि रुळावरून गाडी 
घसरण्यािी शक्यता आचण ्यात भर म्हण े रेल्वमेागावर खिव केलेला अवाढव्य पैसा, सववसाधारण 
भारतीयािी आर्मथक क्स्थती, तसेि भारतातील लोकांिी चनरचनराळ्या धमावरील श्रद्धा,   न्या िालीरीती व 
रूढी या सवव गोट अी लक्षात घेता रेल्वचे्या आगमनािे चवशषे असे स्वागत झालेि नाही.  
 
 स रुवातीपास्न आ पयंत रेल्वमेागव बाधंण्याच्या धोरणात बरेि मल्भत् व महत्त्वािे बदल झाले 
आहेत. प्रथमतः भारतात रेल्वमेागव बाधंण्यासाठी तंग्लंडमधील भागधारकाकंड्न पैसा गोळा करून खा गी 
कंपन्या काढण्यात आल्या. अशा कंपन्यानंा रेल्वमेागव बाधंण्याकचरता प्रो्साहन देण्यासाठी भारत सरकार 
 मीन चवनाम्ल्य देत असे व ग ंतचवलेल्या भाडंवलावर कमीतकमी व्या  चमळण्यािी हमीस द्धा देत असे. या 
स रुवातीच्या काळात रेल्व ेकंपन्यािें भाग (Shares) घेण्यािी तगं्लंडमध्ये ततकी लाट उसळली होती की, 
तेथील नागचरकानंा ्याबद्दल  ण् वडेि लागले होते. परंत  रेल्वते ग ंतचवलेल्या भाडंवलावर चवशषे असा 
नफा होत नसे व ्याम ळे ही वडेािी लाट म्हण े ‘फक् त नऊ चदवसािें आश्चयव’ ठरले. 
 
 तंग्लंडमध्ये स्थापन झालेल्या या खा गी रेल्व ेकंपन्यानंा वरीलप्रमाणे  री सवलती चदल्या  ात 
हो्या तरी ्याचं्या वळ केलेल्या करारनाम्यातं एक महत्त्वािी तरत्द असे आचण ती म्हण े काही ठराचवक 
वषांनंतर अशा खा गी कंपन्यािंी मालकी भारत सरकारकडे  ाणे ही होय. 
 
 १८५३ ते १८७० च्या काळात भारतातील रेल्वमेागव अशा खा गी कंपन्याचं्या मालकीिे होते. १८७० 
ते १८८० या काळात मात्र रेल्वमेागव बाधंण्यािे काम भारत सरकारने स्वतःकडेि घेतले. परंत  प ढेप ढे भारत 
सरकारला भाडंवलािी कमतरता पड् लागली व प नश् ि खा गी कंपन्यानंाि प्रो्साहन देण्यािे धोरण 
भारत सरकारने अंचगकारले. लष्ट्करी डावपेिाच्या दटृ अीने अगर ततर महत्त्वाच्या हेत्साठी लागणारे रेल्वमेागव 
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मात्र भारत सरकार आपल्या स्वतःच्या भाडंवलात्नि बाधंीत असे. चवसाव्या शतकाच्या स रुवातीपास्न मात्र 
या धोरणातं आम्लाग्र बदल करण्यात आला व रेल्व ेमागव हे सरकारी मालकीिे असावते व ्यािंी व्यवस्था 
सरकारनेि पहावी या धोरणािा अवलंब करण्यात आला. ्याम ळे  स शी खा गी कंपन्यािंी ठराचवक 
वषांिी म दत संपली तसतशा ्या कंपन्या ्यानंा योग्य तो मोबदला देऊन सरकारने आपल्या ताबयात 
घेतल्या. 
 
 १५ ऑगस्ट १९४७ साली भारतािे चवभा न होऊन भारत व पाचकस्तान ही दोन स्वतंत्र राष्ट्र े
चनमाण झाली. स्वातंत्र्याच्या आगमनाने भारतातील सवव रेल्वमेागािे नवीन भौगोचलक चवभाग व नवीन 
व्यवस्थापन करण्यािी आवश्यकता चनमाण झाली. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर थोड्ाि चदवसातं भारतातील सवव 
देशी संस्थाने संघ-राज्यात चवलीन करण्यात आली आचण ्याम ळे संस्थानी रेल्वमेागवदेखील सरकारच्या 
मालकीिे झाले व सबधं देशाच्या कोनाकोपऱ्यात पसरलेल्या या रेल्व ेमागांिे चनरचनराळे चवभागे करण्यात 
आले व चवभागीय रेल्व ेस्थापण्यात आल्या. 
 
 या नवीन रिनेन सार सध्या भारतात खालीलप्रमाणे ९ चवभागीय रेल्व ेआहेत. 
 

 चवभागीय रेल्विेे नाव म ख्य कायालय 

(१) पचश् िम रेल्व े म ंबई 
(२) मध्य रेल्व े म ंबई 
(३) दचक्षण रेल्व े मद्रास 
(४) उत्तर रेल्वे नवी चदल् ली 
(५) प्वव रेल्वे कलकत्ता 
(६) आग्नेय रेल्व े कलकत्ता 
(७) ईशान्य रेल्व े गोरखप्र 
(८) तशान्य सरहद्द रेल्व े मालीगाव (गौहत्ती) 
(९) दचक्षण मध्य रेल्व े चसकंदराबाद 

 
 १८५३ मध्ये झालेल्या छोयाशा स रुवातीनंतर आ  रेल्विेे  ाळे भारताच्या लाबंी-रंुदीत ततके 
पसरले आहे की, सध्या ्यािी लाबंी ६०३०१ चकलोमीटर आहे.  गभर पसरलेल्या राष्ट्रीय मालकीच्या 
रेल्वमेध्ये भारतािा द सरा नंबर लागतो. भारतातील या रेल्वमेागांिे तीन गे  (रुळातंर) आहेत.  
 

(१) िॉड गेड (रंुद रुळातंर) 
(२) मीटर गे  (मीटर रुळातंर) 
(३) नॅरो गे  (अरंुद रुळातंर) 

 
 या चनरचनराळ्या गे प्रमाणे दोन रुळातंील अंतर व प्र्येक गे च्या रेल्वमेागािी लाबंी 
खालीलप्रमाणे आहे: 
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गेज दोन रुळातीर्ल 

अतंर (मीटर) 
एकेरी मागाची 

र्लाबंी णकर्लोमीटर 
दुहेरी अगर जास्त 
मागग णकर्लोमीटर 

एकूि 
णकर्लोमीटर 

रंुद १·६७६ १८४२३ ११८६२ ३०२७५ 
मीटर १·००० २५०७८     ४७२ २५५५० 
अरंुद ०·७६२ 
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(१९७४–७५ च्या तचतवृत्तान सार) 

 
 भारतीय रेल्वमेध्ये १९७४–७५ च्या तचतवृत्तान सार ४१०६ कोटी रुपये भाडंवल ग ंतलेले आहे. 
रेल्वकेडे ११,११३ तंच ने (८६८२ वाफेिी, १७०२ चडझेल आचण ७२९ चवद्य त्), २६२२४ प्रवासी डबे, २०४३ 
उपनगरीय वाहत कीसाठी बह चवध चवद्य त्  एकेक (Units) व ३९०९७१ मालवाह् डबे (वाचघणी) आहेत. 
एकंदर स्टेशनािंी ससं्ख्या ७०८५ आहे; तर दररो   वळ वळ ६७ लक्ष लोक रेल्वनेे प्रवास करतात आचण 
्याचं्या प्रवासासाठी दररो  १०,००० आगगाड्ा चनरचनराळ्या ७०८५ स्टेशनावंरून धावतात. या सवव 
व्यापाच्या व्यवस्थापनासाठी १४१/२  लक्षकमविारी आहेत. यावरून वािकासं राष्ट्रीय मालकीच्या भारतीय 
रेल्वचे्या अवाढव्य प्रपंिािी कल्पना येईल. 
 
 या राष्ट्रीय रेल्विेी व्यवस्था पाहाण्यािी  बाबदारी प्रथमतः भारत सरकारिी आहे. सरकारतफे हे 
काम रेल्वमेंत्री पाहातात. ते मंचत्रमंडळाला व ससंदेला  बाबदार असतात. या कामी ्यानंा एक राज्य मंत्री 
व उपमंत्री मदतनीस असतात. रेल्विेी व्यवस्था पाहाणारे वगेळे रेल्वमेंत्रालय आहे. 
 
 द सऱ्या पातळीवर ही  बाबदारी रेल्व े मंडळािी आहे. कारण भारत सरकारच्या व रेल्वे 
मंत्रालयाच्या सल्ल्याने रेल्वचेवषयक धोरण ठरचवणे व ्यािी नीट कायववाही चवभागीय रेल्वकेड्न करून घेणे 
व ्या प्री्यथव ्यानंा योग्य ते मागवदशवन करणे हे काम रेल्व ेमंडळािे आहे. 
 
 चतसऱ्या पातळीवर ही  बाबदारी चवभागीय रेल्विेे महाव्यवस्थापक (General Manager) व 
चनरचनराळे खाते प्रम ख यािंीि असते. कारण भारत सरकारतफे रेल्वमेंत्री व रेल्व े मंडळाने ठरचवलेल्या 
धोरणाच्या अन रोधाने चनरचनराळ्या खा्याकंड्न कायववाही करून घेणे व वळेोवळेी ्यानंा आवश्यक ्या 
स्िना देण्यािे काम हे अचधकारी करतात. 
 



 

 अनुक्रमणिका  

 शवेटच्या पातळीवर ही  बाबदारी चवभाग-अधीक्षक (Divisional Superintendent) व ततर चवभाग 
अचधकार याचं्यावरि येते. कारण ठरलेल्या धोरणान सार रो िे कामका  यानंाि कराव े लागते अगर 
हाताखालील अचधकारी व कमविाऱ्याकंड्न करून घ्याव ेलागते.  
 

** 



 

 अनुक्रमणिका  

प्रकरि दुसरे भारतीय रेल्वेची संघटना 
 
(भारतीय रेल्विेी संघटना दाखचवणारा आराखडा चनराळा  ोडला आहे तो पाहावा.) 

 
 रेल्वचे्या व्यवस्थापनािी  बाबदारी रेल्व-ेमंडळािी आहे. हे मंडळ रेल्वमेंत्री, राज्यमतं्री व उपमंत्री 
याचं्या देखरेखीखाली ही  बाबदारी पार पाडते. रेल्वे मंत्री संसदेला  बाबदार असतात. ्याचं्या चदमतीला 
रेल्व ेमंत्रालय असते. रेल्विेी कायववाही, चवञानान व तंत्रचवषयक देखरेख आचण चवभागीय रेल्विेे मागवदशवन 
ही रेल्व े मंडळािी म ख्य कामे आहेत. या चशवाय चनयो न, प्रगती, नवीन रेल्वमेागव बाधंणे, अक्स्त्वात 
असलेल्या मागांिी देखभाल आचण द रुस्ती करणे, गाड्ािंी वाहत्क स रळीत िाल ठेवणे ही रेल्व े
मंत्रालयािी कामे आहेत. हे सवव काम रेल्व े मंडळ, ततर मंत्रालये व यो ना मंत्रालय याचं्या सहाय्याने 
करते. 

 
 रेल्व ेमंडळात ४ सदस्य असतात. 

 
(१) सदस्य, स्थाप्य-अचभयाचंत्रकी    (Member, Civil Engineering) 
(२) सदस्य, याचंत्रकी                         (Member, Mechanical) 
(३) सदस्य, वाहत्क                         (Member, Traffic) 
(४) सदस्य, कमविारी वगव                  (Member, Staff) 
 

 या िार सदस्यापंैकी ज्येष्ठ सदस्य मंडळािा अध्यक्ष म्हण्न काम पाहातो. अध्यक्षािा द ा रेल्व े
मंत्रालयात ‘म ख्य-सचिवािा’ असतो. याचशवाय चवत्त मतं्रालयातफे एक ‘चवत्त आय क् त‘ असतो व ्यािा 
द ाही सचिवािा असतो. 
 
 सदस्याचं्या मदतीस खालील खा्याकंचरता पाि ‘अपर सदस्य’ (Additional Members) असतात 
व ्यािंा द ा रेल्व ेमंत्रालयात ‘अपर सचिवािा’ (Additional Secretary) असतो. 
 

(१) अपर सदस्य, कमविारी वगव 
(२) अपर सदस्य, स्थाप्य अचभयाचंत्रकी 
(३) अपर सदस्य, वाचणज्य 
(४) अपर सदस्य, चवत्त 
(५) अपर सदस्य, चवद्य त् अचभयाचंत्रकी 

 
 रेल्व े मंडळाला अथवसंकल्प, चवत्तव्यवस्था व रेल्वते ग तंचवलेल्या भाडंवलाच्या बाबतीत भारत 
सरकारिे अचधकार असतात. रेल्व े मंडळाच्या सचिवालयात चनरचनराळ्या खा्यािें काम पाहाण्यासाठी 
संिालक, सह-संिालक, उप-संिालक, सहाय्यक-सिंालक, चवभागीय अचधकारी, सहाय्यक व ततर 
कमविारी अशी कमविाऱ्यािंी श्रेणी असते. रेल्व ेमंडळािे सचिव चभन्न चभन्न खा्यािें स स्त्रीकरण करतात. 
 



 

 अनुक्रमणिका  

 रेल्व ेमंडळािा भाग म्हणन खालील कायालये, कारखाने व शकै्षचणक संस्था आहेत. 
 
 संशोधन, अणभकल्प आणि मानक संस्था (Research, Designs and Standards 
Organisation): ही संस्था लखनौ येथे आहे. नावाप्रमाणे या संस्थेत संशोधन, अचभकल्प तयार करणे आचण 
मानके यािंी कामे केली  ातात. ही संघटना महासिंालकाचं्या देखरेखीखाली काम करते. भारतीय 
रेल्ववेर आगगाड्ािंा वगे वाढचवण्याच्या दटृ अीने या ससं्थेने बरेि संशोधन व अभ्यास केला आहे. या 
संघटनेने ्याकचरता रेल्व े मागावर बऱ्याि तपासण्या करून व प्र्यक्ष गाड्ा िालवन् लोहमागात काय 
फरक कराव ेलागतील, प्रवासी डबे व मालवाह् डबे आचण तंच ने कोण्या प्रकारिी असावीत हे ठरचवले 
आहे. याम ळे भारतीय रेल्ववेर नव्याने स रू करण्यात आलेल्या ‘रा धानी एक्स्पे्रस’ गाडीिा वगे ताशी १३० 
चकलोमीटर करण्यात आला आहे. प्रम ख मागावरदेखील गाड्ािंा वगे वाढचवण्याला मदत झाली आहे. 
 
 या ससं्थेच्या कामािी रूपरेषा व उचद्दट अे मध्यवती रेल्व ेसंशोधन मंडळ (Central Board of Railway 
Research) ठरचवते. या मडंळात नामवतं शास्त्रञान, अचभयंते, तंत्रञान, चशक्षण तञान, व्यवस्थापक व रेल्विेे 
वचरष्ठ अचधकारी नेमण्यात येतात. 
 
 ही संस्था रिना (formation), प्ल (Bridges), लोहमागव (Track), संकेत व द्रसंदेशवहन, 
चवद्य त् मागव, एं ीने, यारी (Cranes) प्रवासी डबे व वाचघणी यामंध्ये आध चनकीकरणाच्या दटृ अीने काय फरक 
अगर सोयी करणे योग्य ठरेल याबद्दल संशोधन करण्यात येते व ्याप्रमाणे योग्य ते फेरबदल करण्यात 
येतात. 
 
 चशवाय या संस्थेच्या चनरीक्षण व्यवस्था (Inspection Services) चवभागातफे भारतीय रेल्वकेरता 
बनचवण्यात येणाऱ्या मालािी तपासणी करण्यात येते. यासाठी योग्य ते तंत्रञान या संस्थेत आहेत. 
्यािप्रमाणे भारतातील रेल्वलेा, ततर संस्थानंा व परदेशातील रेल्वलेा सल् लामसलत देण्यासाठी 
(Consultancy Services) या संस्थेतफे व्यवस्था करण्यात येते. अशा सोईिा फायदा परदेशातील 
रेल्वतेफे स द्धा मागण्यात येतो. 

 
 णचत्तरंजनचा इंणजन कारखाना (Chittaranjan Locomotive Works): 

 
 या कारखान्यात वाफेिी तंच ने बनचवण्यास १९५० पास्न स रुवात झाली. १९५९ पास्न दरवषी 
१७३ तंच ने बनचवण्यात येत असत. परंत  प ढे या कारखान्यातं रंुद गे साठी २५००० व्होल्ट चव ेिी तंच ने 
बनचवण्यास १९६१ मध्ये स रुवात झाली. तसेि १९६७ साली रंुद गे साठी चडझेल शकंटग तंच ने बनचवण्यात 
येऊ लागली.  ानेवारी १९७२ पास्न वाफेिी तंच ने बनचवण्यािे काम बंद करण्यात आले. िौर्थया 
पंिवार्मषक यो नेच्या काळात २६६ चव ेिी तचं ने, २२३ चडझेल तचं ने व ९७ वाफेिी तंच ने बनचवण्यािी 
यो ना आहे. हे सवव काम प रे करण्यात येईलि व यो नेत ठरचवल्यापेक्षा  ास्त उ्पादन होईल. या 
कारखान्यािी व्यवस्था पाहाण्यास महा-व्यवस्थापक आहे. चव ेच्या तंच नाला लागणाऱ्या ‘कषवण मोटारी’ 
(Traction Motors) स द्धा आता येथे बनचवण्यात येतात व   न्या मोटारींिी द रुस्ती करण्यात येते.  

 



 

 अनुक्रमणिका  

 मािव १९७५ पयंत या कारखान्यातं ४९५ चवद्य त् , २४१ चडझेल व १० अरंुद रुळातंरासंाठी लागणारी 
चडझेल तंच ने बनचवण्यात आली. येथे बनचवण्यात येणाऱ्या चवद्य त् तंच नािें एक वैचशष्ट्य म्हण े ती एसी व 
डीसी (Ac and Dc) अस्न ती १५०० व्होल्ट डीसी ककवा २५०० व्होल्ट एसी प्रवाहावर िाल् शकतात.  
 
 वारािशीचा णडझेर्ल इणंजने बनणवण्याचा कारखाना (Diesel Locomotive Works): या 
कारखान्यािी व्यवस्था महा-व्यवस्थापक पहातो. येथे रंुद गे साठी चडझेल बनचवण्यास १९६३ पास्न 
प्रारंभ झाला. १९६८ पास्न मीटर गे साठी लागणारी चडझेल तचं ने बनचवण्यास स रुवात झाली. िौर्थया 
पंिवार्मषक यो नेच्या काळात येथे रंुद गे साठी ३७५ व मीटर गे साठी १७५ तचं ने बनचवण्यािी यो ना 
होती. 
 
 मािव १९७५ पयंत या कारखान्यात ७८४ चडझेल तचं ने व २६ रंुद रुळातंरासाठी शकंटग तचं ने 
बनचवण्यात आली. येथे व चित्तरं नला बनचवण्यात येणारी चडझेल तचं ने भारतातील रेल्वचेशवाय ततर 
उद्योगानंाही ्याचं्या  रूरीप्रमाणे प रचवण्यात येतात. 
 
 पूिग डबे बनवण्याचा कारखाना (Integral Coach Factory) पेराबूंर (मद्रास): या कारखान्याच्या 
व्यवस्थापनासाठीस द्धा महा-व्यवस्थापक आहेत. प्रवासी डबे बनचवण्यास येथे १९५५ मध्ये स रुवात झाली. 
अगदी नवीन नम न्यान सार येथे संप्णव पोलादी डबे बनचवण्यात येतात. असा डबा रुळावरून घसरला ककवा 
अपघातात सापडला, तरी ्यािा िेंदामेंदा होत नाही. म्हण्न प्रवाशानंा स रचक्षतता चमळ् शकते. तसेि 
यातील स खसोयी उत्तम असतात. आता या कारखान्यात रंुद व मीटर मागासाठी लागणारे प्रवासी डब े
बनचवण्यात येतात. ्यािप्रमाणे चवद्य त्  बह चवध एकके (Electrical Multiple Units) बनचवण्यात येतात. 
स रुवातीला डबयािे न सते सागंाडेि बनवीत असत. ते स सज्  करण्यािे काम चवभागीय रेल्वचे्या 
कारखान्यात केले  ात असे. परंत  १९५६ पास्न सागंाड्ाबरोबर डबे स सज्   करण्यािे काम येथेि केले 
 ाते. िौर्थया यो नेच्या काळात ठरचवलेले उचद्दट अ गाठता याव े यासाठी या कारखान्यािी कायवक्षमता 
वाढचवण्यातआली आहे. १९७३-७४ मध्ये येथे ७५० डबे बनचवण्यात यावयािे होते. ्याम ळे िौर्थया यो नेच्या 
काळात ठरचवलेले ३३८८ रंुद व मीटर मागावरील डबे प्णव करण्यास सहाय्य झाले. तैवान रेल्वलेा येथ्न 
१२३ डबे प रचवण्यात आले. तैवान रेल्विेी ही मागणी चमळचवण्यात भारतीय रेल्वलेा प ष्ट्कळ प्रचतस्पधी होते. 
परंत  पेराबं्र येथील डबयािें काम उ्कृट अ असल्याम ळे तैवान रेल्वेने हेि डबे घेण्यािे ठरचवले. 

 
 रेल्वे कमगचारी महाणवद्यार्लय, बडोदा :येथे प्रथम व चितीय श्रेणीच्या सवव अचधकाऱ्यानंा चशक्षण चदले 
 ाते. (भारत सरकारने ठरचवलेल्या नवीन चनयमान सार आता प्रथम व चितीय श्रेणीच्या अचधकाऱ्यानंा 
अन क्रमे अ आचण ब वगािे अचधकारी सम ण्यात येईल.) 

 
 र्लोहमागग प्रणशणिि संस्था, पुिे :स्थाप्य अचभयाचंत्रकी खा्यातील अचधकाऱ्यानंा या चशक्षण संस्थेत 
चशक्षण देण्यात येते. 

 
 णवणशष्ट श्रेिी उमेदवाराचंी णशिि संस्था, जमार्लपूर :या संस्थेत याचंत्रकी खा्यासाठी चनवडलेल्या 
चवचशट अ श्रणेीच्या उमेदवारानंा चशक्षण देण्यात येते. 
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 संकेत व दूरसंदेशवहन णशिि संस्था, णसकंदराबाद :येथे संकेत आचण द्रसंदेशवहन खा्यातील 
अचधकाऱ्यानंा चशक्षण चमळते. 

 
 वरील प्र्येक चशक्षण ससं्थेिी देखरेख करण्यास ‘म ख्याचधकारी असतात. 

 
 सवव चवभागीय रेल्व,े रेल्व े मंडळाच्या देखरेखीखाली काम करतात. प्र्येक चवभागीय रेल्वचे्या 
व्यवस्थापनासाठी महाव्यवस्थापक व प्र्येक खा्याकचरता खालीलप्रमाणे खातेप्रम ख असतात : 
 

 खा्यािे नाव खाते प्रम ख 

(१) सामान्य प्रशासन व दक्षता खाते वचरष्ठ उप-महाव्यवस्थापक आचण म ख्य दक्षता 
अचधकारी. 

(२) वाचणज्य खाते म ख्य वाचणज्य अधीक्षक. 

(३) कमविारी वगव खाते म ख्य कमविारी अचधकारी. 

(४) भाडंार खाते म ख्य भाडंार चनयंत्रक. 

(५) वाहत्क खाते म ख्य वाहत्क अधीक्षक. 

(६) संकेत व द्रसंदेशवहन खाते म ख्य संकेत व द्रसंदेश वहन अचभयंता. 

(७) यंत्र अचभयाचंत्रकी खाते म ख्य याचंत्रक अचभयंता. 

(८) स्थाप्य अचभयाचंत्रकी खाते म ख्य अचभयंता (स्थाप्य). 

(९) वैद्यकीय व चिचक्सा खाते म ख्य चिचक्सा अचधकारी. 

(१०) स रक्षा खाते म ख्य स रक्षा अचधकारी. 

(११) चवद्य त् अचभयाचंत्रकी खाते म ख्य चवद्य त्  अचभयंता. 

(१२) चवत्त व लेखा खाते चवत्त सल्लागार व म ख्य लेखा अचधकारी. 

(१३)  यो ना खाते म ख्य यो ना अचधकारी. 
 
 या चनरचनराळ्या खा्याच्या कामािी सचंक्षप्त माचहती खाली चदली आहे : 
 
 (१) सामान्य प्रशासन व दिता खाते : सववसाधारण देखरेख करणे आचण भ्रट अािाराच्या बाबतीत 
दक्षता घेणे ही या खा्यािी कामे आहेत. महाव्यवस्थापकाच्या हाताखाली वचरष्ठ उप-महाव्यवस्थापक 
असतो. म ख्य दक्षता अचधकारी या ना्याने यािे काम भ्रट अािाराचं्या तक्रारींिी िौकशी करून अपराध्यास 
शासन करणे हे असते. 
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 (२) वाणिज्य खाते : हे खाते व्यापारचवषयक कामे पाहाते. या खा्यातफे स्टेशनवर चतचकटे 
चवकण्यािी व्यवस्था, पासवले व ततर माल पाठचवण्यासाठी व आलेला माल पोिचवण्यासाठी वगेळी 
कायालये उघड्न सवव सोयी केल्या  ातात. न कसान भरपाईसाठी आलेल्या तक्रारी व अ ािी छाननी 
करण्यात येते. योग्य असलेले अ व मं ्र करून न कसान भरपाई देण्यात येते. या बाबतीत ग्राहकानंी 
केलेले दाव ेकोटात लढचवणे, स्टेशनवर  मा झालेले पैसे चवभागीय रेल्वचे्या खच नदाराकडे पाठचवणे, 
रेल्व ेप्रवाशानंा व रेल्विेा वापर करणाऱ्या लोकासंाठी स्टेशनवर लागणाऱ्या सवव स खसोई उपलबध करून 
देणे यासाठी म ख्य वाचणज्य अधीक्षक असतो आचण तो महाव्यवस्थापकाला  बाबदार असतो. 
 
 (३) कमगचारी वगग खाते : कमविाऱ्याचंवषयीिी कामे म्हण े नेमण का करणे, पगारािी  चबले तयार 
करणे व म ख्य लेखा अचधकाऱ्याकंडे तपासण्यास पाठचवणे त्यादी. कमविाऱ्यानंा लाग ् असलेल्या 
चनरचनराळ्या कायद्यािें व चनयमािें पालन करणे, कमविाऱ्यािें स्वास्र्थय व कल्याण पाहाणे, कामगार व 
कमविारी संघटनाशंी चविारचवचनमय करणे ही सवव  बाबदारी म ख्य कमविारी अचधकारी यािी असते. 
 
 (४) भाडंार खाते– रेल्वलेा लागणारी साधनसामग्री चवकत घेण्यािी व्यवस्था या खा्याकडे 
असते. यासाठी ख ली चनचवदा (Open Tenders) व मयाचदत चनचवदा (Limited Tenders) या पद्धतींिा 
अवलंब करतात. चवकत घेतलेल्या साधनसामग्रीिा सगं्रह करण्यािी व्यवस्था करणे, मागणीप्रमाणे प रवठा 
करणे व भाडंारात वा वीपेक्षा  ास्त पैसा अडक्न पड् न देणे या कामािंी  बाबदारी भाडंार चनयतं्रकावर 
असते. 
 
 (५) वाहतूक खाते : चवभागीय रेल्ववेरून स टणाऱ्या प्रवासी गाड्ािंी   ळवा  ळव करणे व 
वळेापत्रकान सार ्या िालचवण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करणे. गाड्ा िालचवताना स रचक्षततेच्या 
दटृ अीनेघ्यावयािी सवव  बाबदारी व स रक्षा चनयमािें पालन नीट होत आहे ककवा नाही हे पाहाणे. 
मालगाड्ाचं्या बाबतीत ्यािंी रिना करणे व ्या वळेापत्रकाप्रमाणे सोडणे ही  बाबदारी याि खा्यािी 
आहे. गाड्ानंा लागणाऱ्या एचं नसाठी याचंत्रक खा्यािे सहाय्य घेण्यात येते. 
 
 (६) संकेत व दूरसंकेतवहन खाते : चवभागीय रेल्ववेरील सवव संकेत, टेचलफोन व ततर उपकरणे 
यािंी देखभाल, द रुस्ती, ्यािप्रमाणे आध चनकीकरण व  लद प्रवासाच्या दटृ अीने द्यावयािे संकेत व 
द्रसंदेशवहनाच्या योग्य ्या सोयी करणे ही या खा्यािी कामे आहेत. या सवव कायािी  बाबदारी या 
खा्याच्या अचभयं्यावर असते. 
 
 (७) याणंिकी खाते : चवभागीय रेल्ववेर असलेली तंच ने, प्रवासी व मालवाह् डबे यािंी साफसफाई, 
देखभाल, द रुस्ती, ्यािप्रमाणे द रुस्तीिे कारखाने व ्यातील यंत्रसामग्री यािंीही देखभाल करणे हे या 
खा्यािे म ख्य काम आहे. तसेि नवीन लागणारी तंच ने, प्रवासी व मालवाह् डबे यािंा अंदा  करून 
्याप्रमाणे ्याचं्या खरेदीसाठी अथवसंकल्पात योग्य ती तरत्द करणे ही कामेही “म ख्य याचंत्रकी अभयंता”ि 
करतो. 
 
 (८) स्थापत्य अणभयाणंिखी खाते : या खा्यािे चवभागीय रेल्ववेर दोन भाग केलेले आहेत. 
 

(अ) सवेक्षण व उ्पादन. 
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(ब) ख ल्या मागावरील ततर कामे.  
 
 या प्र्येक भागाकचरता वगेळा म ख्य अचभयंता असतो. 
 
 (अ) सवेक्षण व उ्पादन–नव्या कामाला वीस लाख रुपयाह्ंन  ास्त खिव येईल असे काम हाती 
घ्याव ेकी नाही हे ठरचवण्यासाठी सवेक्षण म्हण े चनरचनराळ्या पहाण्या करण्यात येतात, आचण ही यो ना 
चवत्तीयदषृ्ट्याफलदायी होईल की नाही यािा सवांगीण चविार करून ्याबाबत चशफारस करण्यात येते. 
मात्र प्र्येक यो नेला लोकसभेिी म ं री लागते. याचशवाय चवचवध प्रातंातील लोकाचं्या दळणवळणाच्या 
सोयीसाठी अथवा देशाच्या संरक्षणाच्या दटृ अीने नवीन रेल्वमेागव बाधंणे, अक्स्त्वात असलेले मागव द हेरी वा 
िौव्हेरी करणे, वगैरे कामे या खा्यातफे केली  ातात. 

 
 (ब) ख ल्या मागावरील ततर कामे–िाल् रेल्वमेागांिी व बाधंकामािी देखभाल, द रुस्ती, रेल्व ेमागव 
बदल्न नव ेकरणे वगैरे कामे व्यवक्स्थत पार पाडणे हे या खा्यािे काम आहे. 

 
 (९) वैद्यकीय व णचणकत्सा खाते : सवव कमविाऱ्यािंी वैद्यकीय तपासणी व चिचक्सा करणे व 
्यासाठी ्यानंा रुग्णालयात अगर घरी योग्य तो सल्ला देणे व औषधोपिार करणे यासाठी म ख्य चिचक्सा 
अचधकारी अस्न तो महाव्यवस्थापकाला  बाबदार असतो. आवश्यक वाटेल तेव्हा ततर नामाचंकत तज्ञान 
डॉक्टरािंा सल्ला घेतला   ातो.  

 
 (१०) सुरिा खाते : भारतीय रेल्व े या सरकारी मालकीच्या असल्याम ळे ्यािें सवव भाडंवल हे 
 नतेिेि आहे. याकरता रेल्विेी व प्रवाशािंी स रचक्षतता पाहाणे, तसेि वाहत कीसाठी रेल्वकेडे पाठचवलेला 
माल स रचक्षत ठेवणे, पगारािे वाटप करणारे कमविारी व खच नदार याचं्या वळ असलेल्या पैशाबाबत 
योग्य ती दक्षता घेणे ही कामे या खा्यािी आहेत. म ख्य स रक्षा अचधकारी  रूर पडल्यास राज्य पोलीस 
खा्यािे सहाय्य घेतात. 

 
 (११) णवदु्यत अणभयाणंिकी खाते : प्रवासी डबयातील चवद्य त्  व वातान क्ल व्यवस्था, रेल्वे स्टेशने, 
आवारे, कायालये, कमविाऱ्यींिी घरे यातील चवद्य त्  व्यवस्था, तसेि चवद्य त् घरे, पंप व ततर यंत्रसामग्रीिी 
देखभाल व द रुस्ती करणे हे या खा्यािे काम आहे. चव ेने िालणाऱ्या गाड्ािंी तंच ने, उपनगरीय 
वाहत कीच्या चव ेच्या गाड्ा, चव ेच्या गाडीखाली बसचवण्यात आलेली सवव यंत्रसामग्री म ख्य चवद्य त् 
अचभयं् याच्याि चनयतं्रणाखाली असते.  
 
 (१२) णवत्त व रे्लखा खाते : चवभागीय रेल्विेे लेखा संकलन करणे,  मा-खिािा चहशबे ठेवणे, रेल्व े
मंडळास पाठचवण्यािे माचसक, तै्रमाचसक व वार्मषक लेखा तयार करून वळेच्या वळेी पाठचवणे, रेल्वतेफे 
द्यावयािी सवव चबले तपासणे व ्या प्री्यथव पसेै देणे, रेल्वतेफे वस्ल करावी लागणारी चबले ्या ्या 
व्यक् तींकड्न अगर खा्याकंड्न वस्ल करणे हे काम लेखा चवभागािे. चवत्त चवभागातफे, महाव्यवस्थापक व 
ततर रेल्व ेअचधकारी चविारतील तेव्हा अगर गर  भासेल तेव्हा चवत्तचवषयक सल्ला चदला  ातो. चवभागीय 
रेल्विेे अथवसंकल्पीय अंदा  तयार करणे व लोकसभेने म ्ंर केलेल्या अन दानाप्रमाणे खिव होतो हे पाहाणे, 
तसेि ‘लोक लेखा सचमती’ (Public Accounts Committee) साठी लेखा संकलन करणे हे चवत्त चवभागािे 
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काम आहे. रेल्विेे खच नदार आचण पगारािे वाटप करणारे कमविारी चवत्त सल्लागार आचण म ख्य लेखा 
अचधकाऱ्याचं्या देखरेखीखाली काम करतात. 

 
 (१३) योजना खाते– या खा्यािी स्थापना १९७३ च्या अखेरीस करण्यात आली. प्र्येक चवभागीय 
रेल्ववेर हरएक चवत्तीय वषात कोणती कामे हाती घेण्यात यावीत यासाठी यो ना आखणे हे या खा्यािे 
काम आहे. रेल्वचे्या पंिवार्मषकयो नािंारे हाती घेण्यात येणाऱ्या कामािें चनयो न पण कराव े लागते. 
‘आंतरराष्ट्रीय चवकास संस्थेकड्न’ (International Development Association) रेल्वसेाठी क व 
चमळचवण्याकचरता संय क् त चनयो न करण्यािी  बाबदारी म ख्य यो ना अचधकाऱ्यािी असते. 

 
 प्र्येक खाते प्रम खाला ्याच्या खा्यािे काम नीट रीतीने िालाव ेयासाठी उप-म ख्य खाते प्रम ख, 
वचरष्ठ अचधकारी, सहाय्यक अचधकारी व ततर कमविारी मदतनीस असतात. 

 
 प्र्येक चवभागीय रेल्विेेही चनरचनराळे पोट चवभाग पाडलेले आहेत. उदाहरणाथव पचश्चम रेल्विेे आठ 
आचण मध्य रेल्विेे पाि पोट चवभाग आहेत. अशा प्र्येक पोट चवभागािे काम ‘चवभाग अधीक्षकाच्या’ 
(Divisional Superintendent) देखरेखीखाली िालते. असे चवभाग अधीक्षकस द्धा खाते प्रम खापं्रमाणे 
चवभागीय रेल्वचे्या म ख्य व्यवस्थापकानंा  बाबदार असतात. प्र्येक पोट चवभागाचं्या बाबतीत ‘चवभाग 
अधीक्षक’ महाव्यवस्थापकािे काम करतात असेि म्हणाव े लागेल. पोट चवभागािे काम स रळीत पार 
पाडण्यासाठी खालीलप्रमाणे अचधकारी असतात: 

 
चवभाग कमविारी अचधकारी 
चवभाग लेखा अचधकारी 
चवभाग याचंत्रकी अचभयंता 
चवभाग वाचणज्य अधीक्षक 
चवभाग अचभयतंा (स्थाप्य) 
चवभाग चवद्य त्  अचभयतंा 
चवभाग चिचक्सा अचधकारी 
चवभाग स रक्षा अचधकारी. 
चवभाग स रचक्षतता अचधकारी 
चवभाग सकेंत आचण द्र-संदेशवहन अचभयंता. 
 

 कामािा बो ा  ास्त असल्यास काही खा्याचं्या कामास एकापेक्षा अचधक चवभाग अचधकारी 
असतात. चवभाग अचधकाऱ्याचं्या मदतीस सहाय्यक अचधकारी, चनरीक्षक आचण ततर कमविारी असतात. या 
सगळ्याचं्या साम दाचयक पचरश्रमानेि चवभागातील गाड्ािंी ये- ा सतत स रू ठेवता येते. 

 
 ही झाली भारतीय रेल्विेी सघंटना्मक रिना. परंत  म ंबई, कलकत्ता, मद्रास व चदल्ली यासंारख्या 
रा धानीच्या मो्ा शहरासंाठी, चवशषेतः तेथील लोकसंख्येत भरमसाट वाढ झाल्याम ळे या शहरातील 
उपनगरी रेल्ववेर व राज्य पचरवहन मंडळावर फार ताण पडतो. या शहरातील लोकानंा घरून कायालयात 
व कायालयात्न घरी परत  ाण्यास बराि वळे खिी घालावा लागतो व चशवाय प्रवास ख्प गदीत उभ्यानेि 
करण्यािी पाळी येते. प्राम ख्याने याि प्रश्नाला तोंड देण्यासाठी या शहरी लोकानंा अचधक सोयी उपलबध 
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करून देण्यासाठी व वाढ्या लोकसंख्येच्या गदीिी समस्या सोडचवण्यासाठी या िारही मो्ा शहरातं 
रेल्वतेफे “महानगरी वाहत्क प्रकल्प”(Metropolitan Transport Project Railways) स्थापण्यात आले 
आहेत. कलकत्त्यातील या प्रकल्पासाठी महाव्यवस्थापक आहेत व ततर तीन प्रकल्पािंी देखरेख करण्यास 
‘म ख्य प्रशासकीय अचधकारी’ आहेत. हे प्रकल्प रेल्व ेमंडळाच्या देखरेखीखाली काम करतात. 

 
 या प्रकल्पािंारे हाती घेण्यात येणारी कामे म्हण े  चमनीखाल्न अगर रस््याच्या व सम द्राच्या 
कडेने रेल्वमेागव बाधंणे ही होत. याम ळे या शहरातील लोकािंी शहरी व उपनगरीय वाहत्क स खावह 
होण्याला सहाय्य होईल. 
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प्रकरि णतसरे रेल्वे णवत्त-व्यवस्था व अथगसकंल्प 
 
 तसवी सन १९२४ प्वी रेल्विेी गंगा ळी वगेळी नव्हती. रेल्व े खाते हे भारत सरकारच्या ततर 
खा्यापंैकी एक होते व रेल्वे खा्याने चमळचवलेल्या पैशािी सववसाधारण महस लात गणना होत असे. परंत  
या पद्धतीन सार रेल्व े व्यवसायाम ळे सरकारला फायदा होतो की तोटा होतो  हे अ माचवणे फार कठीण 
 ात असे. भारत सरकारच्या सववसाधारण अथवसंकल्पात रेल्व े अथवसंकल्पािा समावशे केल्याम ळे, रेल्व े
खा्याच्या अथवव्यवस्थेत होणाऱ्या फेरबदलाम ळे अगर रेल्व ेखा्याला झालेल्या नफ्यातोयाम ळे, भारत 
सरकारच्या सववसाधारण अदंा पत्रकात  बर  ढउतार होत असत. हे सवव टाळण्यासाठी व रेल्व े चवत्त-
व्यवस्था स धारण्यासाठी ‘कन्व्हेन्शन कचमटी’ नेमण्यात आली. या सचमतीच्या चशफारशीन सार चदनाकं २०–
९–१९२४ रो ी “कें द्रीय कायदे मंडळाने”मं ्र केलेल्या ठरावान्वये रेल्विेी गंगा ळी सववसाधारण 
गंगा ळीपास्न वगेळी करण्यात आली. 
 
 या सचमतीच्या चशफारशीन सार १–४–१९२४ पास्न रेल्विेा अथवसकंल्प सववसाधारण 
अथवसंकल्पापास्न वगेळा झाला. ्या चवत्तीय वषापास्न रेल्विेे अंदा पत्रक चवचधमंडळाला (आता 
लोकसभेला) वगेळे सादर केले  ाते. ्यािप्रमाणे दरवषी रेल्वखेा्याला रेल्वमेध्ये ग ंतवलेल्या 
भाडंवलान सार ठराचवक रक् कम सववसाधारण महस्लात भरावी लागते. रेल्व े चवत्तात्न चनरचनराळे चनधी 
स्थापन करण्यात आले.  से : 
 
 (१) राखीव चनधी. 
 (२) घसारा चनधी. 
 (३) चवकास चनधी. 
 
 या चनरचनराळ्या चनधींत्न आपली सवव मत्ता (Assets) ्यािंी कालमयादा संपल्यावर अगर वळे 
पडल्यास त्प्वी ती बदल्न नव्याने करण्यािी तरत्द आहे. ्यािप्रमाणे आवश्यक ्या स धारणावंर अगर 
प्रगतीच्या यो नावंर पैसा खिव करणे शक्य होते. अशा कन्व्हेन्शन सचम्या सववसाधारणपणे पाि 
वषांनीनेमण्यात येतात. सचमतीच्या चशफारशी लोकसभेत ििेसाठी ठेवण्यात येतात व ्या ििेच्या 
अन रोधाने योग्य ते फेरफार केल्यानंतर ्या स्वीकारल्या  ातात. प्र्येक नवीन सचमती (१) सववसाधारण 
महस लाला द्यावयािी रक् कम, (२) चनरचनराळे चनधी, (३) रेल्व े चवत्तव्यवस्था म बत् व स्वावलंबी कशी 
करता येईल याबद्दलच्या चशफारशी करते. 
 
 भारतीय रेल्वचे्या चवत्त चवभागाकडे न र टाकल्यास एक गोट अ स्पट अ चदसेल की, रेल्वतेील चवत्त 
खाते सववसामान्यपणे चवत्त मतं्रालयाच्या कके्षखाली येत नस्न रेल्व ेमंत्रालयाति समाचवट अ आहे. रेल्व ेचवत्त 
चवभागािे प्रम ख रेल्व ेमंडळात चवत्त आय क् त म्हण्न काम पाहातात. ्याचं्या मदतीस अपर सदस्य (चवत्त), 
संिालक, उप-संिालक वगैरे असतात. चवभागीय रेल्ववेर हे काम पाहाण्यासाठी या खा्यािे प्रम ख ‘चवत्त 
सल्लागार व म ख्य लेखा अचधकारी’ असतात. ्याचं्या नावाप्रमाणे रेल्व ेचवत्त चवभागािे सववसाधारणपणे दोन 
भाग पडतात. (१) चवत्त (Finance) आचण (२) लेखा (Accounts). 
 
 (१) चवत्त चवभाग : चवत्त-व्यवस्थेबाबत सववसाधारणपणे चवत्तीय औचि्यािी स्ते्र (Canons of the 
Financial Propriety) पाळली  ातात की नाही हे पाचहले  ाते. तसेि व्यावहाचरक बा ्सबंधंी सल् ला 



 

 अनुक्रमणिका  

चदला  ातो. या बाबतीत रेल्वतेील चवचवध कायवकारी अचधकाऱ्यानंी तयार केलेल्या यो ना अगर प्रस्त त 
केलेल्या स्िना ्या व्यावहाचरक वा फायदेशीर आहेत ककवा नाहीत, ्यावर पैसा खिव करणे केवळ 
रेल्वगेाड्ा िाल् ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे काय याबाबत सवव यो ना अगर स्िना चवत्त चवभागात 
अभ्याचसल्या  ातात व ्या बाबतीत योग्य तो सल् ला कायवकारी अचधकारी, खाते प्रम ख अगर 
महाव्यवस्थापकानंा चदला  ातो. याचशवाय असा चवत्तचवषयक सल् ला एरवीस द्धा कायवकारी अचधकाऱ्याचं्या 
कामािी तपासणी करून देणे तट अ वाटल्यास तोही चदला  ातो. असा सल् ला देताना म ख्य्वकेरून 
व्यावहाचरकता व कायवक्षमतेिी कसोटी पाचहली  ाते. 
 
 (२) लेखा चवभाग : या चवभागातफे चहशोब तपासणे आचण चनरचनराळे लेखा तयार करणे या गोट अी 
केल्या  ातात. रेल्वतेफे द्यावयािी चबले चनरचनराळे रेल्व ेअचधकारी ककवा कंत्राटदार, रेल्वचे्या म ख्य लेखा 
अचधकारी अगर ्याचं्या हाताखालील अचधकाऱ्याकंडे पाठचवतात. अशी चबले तपासण्यात येऊन ्याप्री्यथव 
पैसे देण्यािी व्यवस्था केली  ाते. तसेि रेल्व ेखा्याला  र कोणाकड्न, चदलेल्या सेवपे्री्यथव पैसे वस्ल 
करावयािे असतील तर ्याकचरता चबले तयार करून ती ्या ्या व्यक् ती अगर संस्था याचं्याकडे 
पाठचवण्यािे काम लेखा अचधकारी व ्याच्या सहाय्यकािें असते. अशी चबले तयार केल्यानंतर ्याप्री्यथव 
पैसे वस्ल करणे हेही काम अथात ्यािेंि आहे.  
भा. रे. २ 
 
 हे काम झाले रेल्व ेचवत्त चवभागािे. रेल्व ेचहशोब तपासणीसाठी मात्र ततर खा्यापं्रमाणे वगेळे ‘लेखा 
परीक्षा खाते’ (Audit Department) आहे. रेल्व े मंडळाच्या पातळीवर या खा्यािे उपम ख्य महालेखा 
परीक्षक असतात. चवभागीय रेल्ववेर ‘म ख्य लेखा परीक्षक’ आचण ्यािें मदतनीस अचधकारी व ततर लेखा 
परीक्षक असतात. हे लेखा परीक्षा खाते रेल्व े मंत्रालयाच्या कके्षत न येता “चनयतं्रक आचण महालेखा 
अधीक्षक’ (Comptroller and Auditor General of India) याचं्या कायालयाच्या कके्षत येते. 
 
 आता अथवसंकल्पाकडे वळ् या. स रुवातीलाि स्पट अ केल्याप्रमाणे १–४–१९२४ पास्न रेल्व े
अथवसंकल्प सववसाधारण अथवसंकल्पाप्वी म्हण े फेि वारीच्या चतसऱ्या आठवड्ात रेल्वमेंत्री सादर करतो. 
अथात् हा अथवसंकल्प प ढील चवत्तीय वषाकरता असतो. तो सादर करताना िाल् वषािा स धाचरत 
अथवसंकल्पीय अंदा  सादर करण्यात येतो. रेल्व े अथवसंकल्प कन्व्हेन्शन सचमतीच्या चशफारशीन सार 
‘अन दानाप्री्यथव केलेल्या मागण्याचं्या’ (Demands for Grants) स्वरूपात सादर करावा लागतो. अशा 
मागण्यािंी सध्या ठरलेली संख्या बावीस आहे. ज्या खिाला लोकसभेिी अन मती लागते ्याला ‘दत्तमत 
खिव’ (Voted Expenditure) म्हणतात आचण ज्या खिाला अशी अन मती लागत नाही ्याला ‘भाचरत खिव’ 
(Charged Expenditure) म्हणतात. अशा खिाला राष्ट्रपतीिी मं  री लागते.  
 
 अथवसंकल्पात िाल् वषािा स धाचरत व येणाऱ्या वषािा उ्पन्नािा व खिािा अंदा  असतो. 
अथवसंकल्प लोकसभेत माडंण्याप्वी रेल्व ेमंडळाला रेल्विेे अंदा पत्रक एकचत्रत कराव ेलागते. ्याकचरता 
चनरचनराळ्या चवभागीय रेल्वकेड्न ्या ्या रेल्वचे्या उ्पन्नािी व खिािी अंदा पत्रके मागचवली  ातात. 
ही अंदा पत्रके ठराचवक नम न्यात तयार केली  ातात. कारण ्याम ळे एकत्रीकरण सोपे होते. चवभागीय 
रेल्ववेर असे अंदा  तयार करताना मागील दोन अगर तीन वषांिे प्र्यक्ष आलेले उ्पन्न व प्र्यक्ष झालेला 
खिव (Actuals) लक्षात घेतली  ातात व ्यामध्ये कोणते फेरफार करणे अवश्य आहे, यािा तपशीलवार 
चविार करून मगि आगामी वषाच्या उ्पन्नािा व खिािा अंदा  केला  ातो. ही माचहती उ्पन्नाला व 
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खिाला  बाबदार असणाऱ्या खालच्या अचधकाऱ्याकंड्न गोळा करण्यात येते. याप्रमाणे गोळा केलेले 
अंदा  एकचत्रक केल्यावर चवभागीय रेल्विेा अथवसंकल्प तयार करण्यात येतो व तो रेल्व ेमंडळाला सादर 
करण्यात येतो. नवीन वषात हाती घ्यावी लागणारी कामे, तचं ने, डबे व यंत्रसामग्री चकती चवकतघ्यावी 
लागेल यािाही अंदा  चदलेला असतो. चवभागीय रेल्वेकड्न आलेले हे अथवसंकल्पीय अंदा  एकचत्रत 
करून रेल्व ेमंडळ रेल्व ेखा्यािे अंदा पत्रक तयार करते. 
 
 अथवसंकल्पीय अंदा  लोकसभेला सादर करताना रेल्वमेंत्री ‘अथवसंकल्पीय भाषण’ करतात. हे 
भाषण करताना रेल्व े अथवसंकल्पीय अंदा  कोण्या धोरणान सार केले आहेत व प्रवासािे दर आचण 
मालवाहत कीिे भाडे वाढचवले असेल तर ्यािी कारणे लोकसभेप ढे माडंली  ातात. िाल् वषाच्या 
रेल्वचे्या कायवक्षमतेतील चवचशट अ गोट अींिा उल् लेख केला  ातो. तसेि प ढील वषाकचरता यो लेल्या 
सवेक्षणािंा आचण नवीन रेल्व ेमागांिा उल् लेख करून राज्य सरकारानंी चशफारस केलेल्या ततर यो ना का 
हाती घेता येत नाहीत व ्यािंा चविार केव्हा केला  ाईल यािा ख लासा लोकसभेच्या सदस्यापं ढे 
करण्यात येतो. रेल्व े प्रवासी व रेल्विेा ततर प्रकारे वापर करणारे लोक याचं्यासाठी कोण्या सोयी 
करण्यात येणार आहेत यािी संचक्षप्त माचहती चदली  ाते. अथवसंकल्पीय भाषणािे प स्तक ‘चपवळ्या वटे अनािे’ 
(Yellow-Book) असते. आचण ्याबरोबर खाली चदलेल्या आणखी तीन प स्तकािंारे लोकसभेला 
अथवसंकल्पीय अंदा  सादर करण्यात येतात. 

 
 (१) अन दानासाठी करण्यात आलेल्या मागण्या. हे प स्तक चनळ्या वटे अनािे असते. 
 (२) स्पट अीकरणा्मक चनवदेन. हे प स्तक पाढंऱ्या वटे अनािे असते. 
 (३) बाधंकामे, तचं ने, डबे वगैरे, यंत्रसंि व यंत्रसामग्री याचं्या कायवक्रमाकचरता लागणाऱ्या 
  खिािा अंदा . या प स्तकािे वटे अन ग लाबी असते. 

 
 ही िारही प स्तके लोकसभेच्या सवव सदस्यानंा वाटण्यात येतात व ्याम ळे अथवसंकल्पावरील ििेत 
भाग घेणे ्यानंा स लभ होते. ििेनंतर मागण्यानंा लोकसभेिी मं  री देण्यात येते. आता स्वतंत्र भारताच्या 
घटनेन सार अथवसकंल्पीय चवचनयो न कसे होते ते पाह् या. 

 
 ‘एकवटरे्लर्ला णनधी’ (Consolidated Fund) –भारत सरकारला चमळणारा सवव रेल्व े व ततर 
महस्ल या चनधीत  मा होतो. या चनधीत्न लोकसभेच्या संमतीचशवाय कोण्याही खा्याला एकही पसैा 
खिव करता येत नाही. लोकसभेने रेल्वचे्या मागण्यानंा मं  री चदल्यावर ‘चवचनयो न चवधेयक’ 
(Appropriation Bill) लोकसभेत व राज्यसभेत ठेवले  ाते. या चवधेयकािे तीनदा वािन होऊन ते 
संसदेच्या दोन्ही सभागृहातं संमत झाल्यावर राष्ट्रपतींकडे म ं रीसाठी पाठचवण्यात येते. ्यािंी संमती 
चमळाल्यानंतरि रेल्वचे्या चवचवध मागण्याकंचरता ‘एकवटलेल्या चनधीत्न’ पैसा खिव करता येतो. 
 
  ेव्हा लोकसभेला ३१ मािवच्या आत चवचनयो न चवधेयक संमत करून घेण्यासाठी ििेला प रेसा 
वळे चमळणे शक्य होत नाही, तेव्हा १ एचप्रलपास्न प ढील तीन-िार मचहन्याचं्या खिाप्री्यथव ‘एकवटलेल्या 
चनधीत्न’ पैसा खिव करणे शक्य व्हाव े म्हण्न ‘लेखान दान’ (Vote on Account) पद्धतीिा अवलंब 
करण्यात येतो.  
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 आकस्स्मकता णनधी (Contingency Fund)–या चनधीला राष्ट्रपतीं वळ ठेवलेले ‘अग्रधन’ 
म्हणता येईल. लोकसभेिी बैठक िाल् नसेल अशा वळेी अथवसकंल्पात न स िचवण्यात आलेल्या एखाद्या 
यो नेवर पैसा खिव करण्यािी गर  भासली आचण अशा यो ना प न्हा लोकसभा भरेपयंत लाबंणीवर 
टाकणे शक्य नसेल तर राष्ट्रपतींच्या अन मतीने ‘आकक्स्मकता चनधीत्न’ पैसा खिव करता येतात. परंत  
लोकसभेिी बठैक स रू झाल्याबरोबर या यो नेच्या खिाला लोकसभेिी म ं री घेऊन ‘एकवटलेल्या 
चनधीत्न’ तेवढी रक् कम आकक्स्मकता चनधीत परत केली  ाते. 
 
 अथगसंकल्पीय आदेश (Budget Orders)–लोकसभेिे अन दान चमळालेल्या मागण्या व राष्ट्रपतींनी 
मं ्र केलेले चवचनयो न रेल्व े मंडळ चवभागीय रेल्वनेा, ्याचं्या अंदा ान सार प्र्यक्ष मं ्र झालेल्या 
मागण्या लक्षात घेऊन वाट्न देते. अशी वाटणी अथवसकंल्पीय आदेशािारे केली  ाते. या आदेशाबरोबर 
अथवसंकल्पािी वर उल् लेचखलेली िारही प स्तके लोकसभेने मं ्र केलेल्या स्वरूपात चवभागीय रेल्वनेा 
पाठचवतात. 
 
 पुनर्ववणनयोजन (Reappropriation)–एका चवचशट अ कारणासाठी मं ्र केलेला पसैा द सऱ्याि 
कारणासाठी खिव करणे याला प नर्मवचनयो न म्हणतात. असे प नर्मवचनयो न ‘दत्तमत खिव’ (Voted 
Expenditure) व ‘भाचरत खिव’ (Charged Expenditure) यामध्ये करता येत नाही. चवभागीय रेल्विेे 
महाव्यवस्थापक व ततर अचधकारी आपापल्या अचधकारान सार प नर्मवचनयो न करू शकतात. रेल्व ेमंडळ 
मात्र मं ्र झालेल्या अन दानात्न चवचशट अ मागणीकचरता मं ्र झालेला पैसा एका चवभागीय रेल्वऐेव ी 
द सऱ्या चवभागीय रेल्वसेाठी खिव करू शकते.  
 
 वरील माचहतीवरून वािकास एक गोट अ स्पट अ झाली असेल की अथवसंकल्प म्हण े  माखिािा 
अंदा  असतो. तेव्हा साहच कि प्र्यक्षात आचण अंदा ात फरक पडणे शक्य असते. याकचरता 
अथवसंकल्पीय अंदा ािंा आढावा घ्यावा लागतो. असा पचहला आढावा ऑगस्टमध्ये घेतला  ातो. नव्या 
चवत्तीय वषाच्या एचप्रल, मे,  ्न व   लै या िार मचहन्याचं्या  माखिािा आढावा घेऊन प्र्येक चवभागीय 
रेल्व ेअथवसंकल्पीय अंदा ात काय फेरबदल कराव ेलागतील हे एक सप्टेंबरलारेल्व ेमंडळाला कळचवते. या 
आढाव्यान सार रेल्व ेमंडळाला एका चवभागीय रेल्वकेचरता म ्ंर केलेला पसैा द सऱ्या चवभागीय रेल्वसेाठी 
प नर्मवचनयो नािारे देता येतो. वळे पडल्यास लोकसभेकडे  ादा मागणीस द्धा करता येते अगर गर  
नसलेली अन दाने परत करता येतात.  
 
 सप्टेंबरनंतर प्र्येक चवभागीय रेल्व े स्वाभाचवकि िाल् वषािा स धाचरत अंदा  व आगामी चवत्तीय 
वषािा अथवसकंल्पीय अंदा  चडसेंबरमध्ये तयार करते व ्याम ळेि फेि वारीमध्ये रेल्वमेंत्री आगामी वषािा 
अथवसंकल्पीय अंदा  व िाल् वषािा स धाचरत अंदा  लोकसभेला सादर करू शकतो. याम ळे िाल् वषाच्या 
 माखिािा आढावा आपोआपि घेतला  ातो व ्यात योग्य ते फेरफार करणे शक्य होते. 
 
 यानंतर िाल् वषाच्या अथवसकंल्पीय अंदा ान सार अचंतम आढावा प्र्येक चवभागीय रेल्वलेा घ्यावा 
लागतो व दत्तमत खिव लोकसभेच्या अन दानाप्रमाणे आहे की नाही व भाचरत खिव राष्ट्रपतींच्या मं  रीप्रमाणे 
आहे की नाही व ्यान सार  ास्त लागणारी गर  व परत करता येण्यासारखी अन दाने याबद्दलिी माचहती 
एक मािवला रेल्व े मंडळाला कळवावी लागते. या मागील म ख्य हेत् हाि की ३१ मािवप्वी रेल्वमेंत्री 
लोकसभेकड्न गर  असलेल्या मागण्या म ्ंर करून घेतात अगर नको असलेली अन दाने परत  मा करू 
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शकतात. आता या चनरचनराळ्या आढाव्याम ळे चवभागीय रेल्वे व रेल्व े मंडळाला आपला  मा-खिव 
अथवसंकल्पीय अंदा ान सार ठेवणे प ष्ट्कळसे शक्य होते. 
 
 अथवसंकल्पीय अंदा  व प ढील आढाव े बनचवताना चवभागीय रेल्वतेील कायवकारी अचधकाऱ्यानंा 
चवत्त सल् लागार व ततर चवत्त अचधकारी वळेिे वळेी योग्य तो सल् ला देतात आचण प नर्मवचनयो न करावयािे 
असल्यास ते करणे कोणाच्या अचधकारात येते याबद्दलस द्धा योग्य तो सल् ला देतात. अथाति सवव 
‘अथवसंकल्पीय प्रस्ताव’ चवत्त व लेखा अचधकाऱ्याचं्या तपासणीनंतरि रेल्व े मंडळाकडे पाठचवले  ातात. 
रेल्व ेमंडळात अथवसंकल्पीय अंदा  तपासणे व ते योग्य तऱ्हेने लोकसभेप ढे माडंणे हे काम चवत्त आय क् तािे 
देखरेखीखाली िालते.  
 
 आता रेल्वचे्या अथवसंकल्पावर लोकसभा कसे चनयतं्रण ठेवते ते पाह् या. अथवसंकल्पीय अंदा  वर 
साचंगतल्याप्रमाणे लोकसभेत िर्मिले  ातात व नंतरि ्यानंा मं  री चदली  ाते. अथवसंकल्पीय अंदा  
लोकसभेप ढे ठेवण्याप्वीस द्धा रेल्व े खा्याने हाती घ्यावयाच्या चनरचनराळ्या यो ना व ्यावरील खिव 
लोकसभेिी ‘अंदा  सचमती’ तपासते व आपले तचतवृत्त सादर करते. ्यािप्रमाणे चवत्त वषव संपल्यानंतर 
रेल्व ेखा्याने आपला खिव मं ्र केल्याप्रमाणे केला आहे की नाही हे पाहाण्यासाठी लोकसभेिी द सरी एक 
सचमती असते. ती म्हण े “लोक लेखा सचमती”याकचरता प्र्येक चवभागीय रेल्व ेमं ्र झालेली अन दाने व 
प्र्यक्ष झालेला खिव ही दशवचवणारी त लना्मक चववरणपत्रके तयार करते. या पत्रकात खिात झालेल्या 
फरकाबाबत ख लासेवार कारणे देण्यात येतात. याप्रमाणे तयार केलेल्या चवचवध चववरण पत्रकानंा 
“चवचनयो न लेखा”असे म्हणतात. प्र्येक चवभागीय रेल्विेे चवचनयो न लेखा ‘म ख्य लेखा परीक्षक’ 
तपासतात आचण सवव चवभागीय रेल्वकेड्न रेल्व ेमंडळात आलेले ‘चवचनयो न लेखा’ एकचत्रत करून सबधं 
रेल्विेा ‘चवचनयो न लेखा’ तयार करण्यात येतात आचण हे लेखा रेल्व ेमंडळाला  ोडलेल्या ‘उपमहा लेखा 
अचधकारी’ (Deputy Auditor General)   याचं्या देखरेखीखाली तपासले  ातात व एक ‘लेखा परीक्षा 
तचतवृत्त’ तयार केले  ाते. अशा लेखा परीक्षा तचतवृत्तात रेल्व ेखा्याने केलेल्या  ादा खिािी उदाहरणे, 
ि कीिे प नर्मवचनयो न व ततर चनयमबाह्य गोट अी वगैरेिा उल् लेख असतो.  
 
 ‘चवचनयो न लेखा’ व ्यावरील लेखा परीक्षकािे तचतवृत्त यािंी ‘लोकलेखा सचमती’ छाननी करते 
आचण रेल्व ेखा्याने म ्ंर केलेल्या अन दानाप्रमाणेि खिव केला आहे की नाही यािी कस्न तपासणी करते. 
अशी तपासणी करताना एकाद्या चवचशट अ यो नेसाठीि अन दान चदलेला पैसा ब ेटात तरत्द नसलेल्या 
द सऱ्या नव्या कामावर (New Service) खिव केला असल्यास ्याबद्दल रेल्व ेखा्याला कळचवण्यात येते. 
‘लोक लेखा सचमती’ ने काढलेल्या चनष्ट्कषांिे तचतवृत्त नंतर लोकसभेप ढे ठेवण्यात येते. ही सचमती  रूर 
वाटल्यास रेल्व े अचधकाऱ्यािंी तोंडी अगर लेखी तपासणीस द्धा घेते. रेल्वमेध्ये ग तचवलेले भाडंवल हे 
 नतेिेि आहे. म्हण्न या सचमतीिारे ‘चवचनयो न लेखा’ िे परीक्षण म्हण े सववसाधारण करदा्यािे 
कल्याण पाहाणेि होय असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. सचमतीने काढलेले चनष्ट्कषव आदेशाच्या 
स्वरूपािे नसतात तर ते चशफारसव ा असतात. पण सचमतीने केलेल्या सवव चशफारशी रेल्व ेमंत्रालयाला 
कायाक्न्वत करणे शक्य असल्यास ते तसे करते. आचण ततर बाबतीत सरकार या चशफारशी का कायाक्न्वत 
करू शकत नाही हे ‘लोक लेखा सचमती’ला कळचवते. ‘लोक लेखा सचमती’ िे चनष्ट्कषव व चशफारशीच्या प्रती 
रेल्वचे्या सवव कायवकारी अचधकाऱ्यानंा पाठचवण्यात येतात व सचमतीने दाखवन् चदलेल्या ि का प ढील वषी 
होणार नाहीत याबद्दल दक्षता घेण्याबद्दल सागंण्यात येते.  
 



 

 अनुक्रमणिका  

 रेल्व ेखा्यािे ततर काम पाहाण्यासाठी व प्रवासी आचण रेल्विेा अन्य वापर करणारे नागचरक यािें 
चहत पाहाण्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या सल् लागार सचम्या खालीलप्रमाणे आहेत. या सचम्यात लोकसभेच्या 
व राज्यसभेच्या सदस्यािंा समावशे असतो : 
 
 (१) राष्ट्रीय व चवभागीय रेल्व ेउपयोगक्यांच्या सचम्या. 
 (२) वळेापत्रक सल् लागार सचमती. 
 (३) प स्तक चवक्री-कें द्र सचमती. 
 (४) खाद्यपेय व्यवस्था सल् लागार सचमती. 
 
 यावरून लोकसभा व राज्यसभा याचं्यामाफव त रेल्व ेखा्यावर कसे संसदीय चनयंत्रण ठेवले  ाते 
यािी योग्य कल्पना येईल.  
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प्रकरि ४ थे र्लोहमागग 
 
 लोहमागव म्हण े आगगाडीिी िाके ज्या दोन समातंर लोखंडी रुळावरून िालतात तो मागव. असे 
लोहमागव बाधंणे बऱ्याि च चकरीिे व खिािे काम असते यासाठी  चमनीिा उंिसखलपणा सपाटीत आणणे 
आवश्यक असते.  चमनीिा उंिवटा काप्न काढावा लागतो, तर सखोल पृष्ठभाग भरून काढावा लागतो. 
मागात अवघड डोंगरपट्टी आल्यास बोगदे खणाव ेलागतात आचण नदीनाल्यावंरून लहानमोठे प्ल बाधंाव े
लागतात. हे सवव साध्य केल्यानंतरि समान अगर मयाचदत सपाटीवर लोहमागव बाधंणे स कर होते व 
तंच नाच्या सहाय्याने पृर्थवीच्या ग रु्वाकषवणाला झ गारून ठराचवक वगेाने गाड्ा िालचवता येतात. 
भौगोचलकदषृ्ट्या भारताच्या नकाशाकडे पाचहल्यास ्यािा अफाट सम द्रचकनारा, असंख्य नद्या, घाट, 
डोंगर आचण पववत पाचहले की तथे लोहमागव घालणे चकती कठीण व द रापास्त आहे यािी वािकास सह  
कल्पना येईल. येवढे अस्नस द्धा या सवांवर मात करून, भारतातील अचभयाचंत्रक, ततर कारागीर व 
म ्रवगव भारताच्या लाबंी-रंुदीत्न लोहमागव स रू करू शकले आहेत. अ्यतं कठीण वळणे घेत  ाणारी व 
चवप ल बोगदे असलेली कोकण रेल्व ेबाधंण्यािे कामस द्धा भारतीय रेल्व ेलवकर हाती घेण्याच्या चविारात 
आहे.  
 
 रेल्व े स रू होण्याप्वी िाकावर िालणारी व  नावराकंड्न ओढली  ाणारी वाहने अक्स्त्वात 
होती. िाकाचं्या सहाय्याने वाहने िालचवण्यािा शोध मानवाने फार प्रािीन काळी लावला. वाहने स रळीत 
िालावीत म्हण्न रस््यात स धारणा करणारे रोमन लोक हे पचहले होत. ्यानंी समातंर रेषातं चवटािें पटे्ट 
बाध्ंन मागव बाधंले होते. पधंराव्या शतकात तगं्लंडमध्ये घोडागाडीच्या िाकासंाठी लाकडी रूळ घालण्यात 
आले. अशा गाडीलाि राम म्हणत असत. या रामच्या कल्पनेवरूनि १८०४ साली ‘रेस्व्हणथक’ यानी असा 
शोध लावला की ग ळग ळीत रूळ व ग ळग ळीत िाकाचं्या घषवणाने आगगाड्ा सह  व  लद धाव ्शकतात. 
समातंर रूळपट्टीवरून आगगाड्ा न घसरता  लद वगेाने धाव ्शकतील हे ्या वळेी लोकानंा पटचवणे 
म्हण े एक समस्याि होती. याम ळे ज्या ज्या राष्ट्रात रेल्वमेागव बाधंलेगेले तेथील  नतेकड्न बराि चवरोध 
दशवचवला गेला. १८४० च्या स मारास भारतात रेल्वमेागव बाधंण्याचवषयी चविार केला  ात होता. म ंबईच्या 
कनवल ग्रँटयानंी चलचहलेल्या प स्तकाकडे प ष्ट्कळािें लक्ष वधेले गेले. लोहमागाबद्दल ्यानंी म्हटले होते, 
“भारतातील उंि डोंगर, ओलाडंण्यास कठीण अशा नद्या, घनदाट  ंगले आचण भर रस््यात्न चफरणारे 
ग राढोरािें लोंढे लक्षात घेता  चमनीवर लोहमागव बाधंणे अशक् यि आहे; आचण  र भारतात रेल्वमेागव 
बाधंायिे असतील तर ते  चमनीपास्न आठ फ्ट उंि व तरंगते असावते.”अशा तऱ्हेच्या तरंग्या 
रेल्वमेागािे नमने् करण्यातस द्धा बराि पैसा खिव केला गेला. 
 
 र्लोहमागाची रचना– आकृती क्रमाकं ४(१), ४(१) अ व ४(१) ब पहा. आकृती क्रमाकं ४(१) मध्ये 
लोहमागव दशवचवला आहे. ्यािप्रमाणे आकृती क्र. ४(१) अ मध्ये पृर्थवीिा खोल पृष्ठभाग भरून काढ्न नंतर 
बाधंलेल्या लोहमागािी माडंणी दाखचवली आहे. आकृती क्रमाकं ४(१) ब मध्ये पृर्थवीिा उंिवटा काप्न 
्यावर घातलेल्या लोहमागािी माडंणी दशवचवण्यात आली आहे. या चतन्ही आकृ्यावंरून लोहमागािी 
रिना करण्यास खालील िार गोट अींिी गर  आहे हे लक्षात येईल. 
 
 (१) रूळ (Rails) 
 (2) आडव्या पट्ट्या (Sleepers) 
 (3) खडी (Ballast) 
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 (४) बाधंणी (Formation) 
 

 
आकृती क्रमाकं ४(१) 

 

 
आकृती क्रमाकं ४(१) अ 

 
 

 

आकृती क्रमाकं ४(१) ब 
 
 
 

 रूळ – रुळािें पचरमाण एक याडव रुळाच्या पौंडी व नावरून ठरचवले  ात असे. रंुद 
रूळातंरासाठी हे प्रमाण स रुवातीला ९० पौंड व मीटर रुळातंरासाठी ४१॥ ते ५० पौंड असे. अचधक व न 
वाह्न नेण्यासाठी नंतर म ख्य मागावर रंुद रुळातंरासाठी १०५ पौंडी रूळ तर ततर मागावर रंुद 
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रूळातंरासाठी ९० पौंडी रूळ व मीटर रुळातंरासाठी ६० पौंडी रूळ वापरण्यात येतात. मेचरक पद्धतीन सार 
सध्या अन क्रमे ५२ चकलोग्राम व ४४·५० चकलोग्राम व नािे रूळ वापरण्यात येतात. 
 
 दोन रुळातंील अंतर चकती असाव ेहे ठरचवणे सोपे काम नव्हते.  गातील चनरचनराळ्या राष्ट्रातं हे 
अंतरस द्धा चनरचनराळे आहे. या दोन रुळातील अंतरास गे  (Gauge) म्हण े रूळातंर म्हणतात. भारतीय 
रेल्ववेर ही रूळातंरे तीन प्रकारिी आहेत. 
 

रंुद रूळातंर  अंतर १·६७६ मीटर 
मीटर रूळातंर अंतर १·००० मीटर 
अरंुद रूळातंर अंतर ०·७६२ मीटर 
 ०·६१० मीटर 

 
 रुळाच्या वरच्या भागाला डोके व खालच्या भागाला पाय म्हणतात. मधल्या भागास य ज्   व 
डोक्याच्या आतील बा ्स रुळातंरािे तोंड (Gauge Face) म्हणतात. रुळाच्या पषृ्ठभागास रुळािे टेबल 
म्हणता येईल.  
 
        भारतीय रेल्ववेर स रुवातीला बा ्च्या आकृती क्रमाकं ४(२) मध्ये दाखचवलेल्या रुळासारखे रूळ 
वापरले  ात असत. अशा रुळािंा वरिा व खालिा भाग सारखाि  ाड आहे हे वािकाचं्या ध्यानात येईल. 
असे रूळ भारतीय रेल्ववेर प्रथम वापरण्यािा हेत् हा होता की रुळािा वरील भाग घषवणाम ळे घास्न 
चनरुपयोगी झाला तर तो उलटा करून द सऱ्याबा ्ने वापरता यावा. परंत  प्र्यक्ष अन भवावरून असे चदस्न 
आले की वरच्या भागाबरोबर खालिा भागस द्धा चझ तो व वाकतो, म्हणन् रूळ चनरुपयोगी होतो. याकचरता 
असे रूळ आता बनचवण्यात येत नाहीत. या रुळानंा तंग्र ीत ‘डबल हेडेड’ रूळ म्हणत असत. 
 

 

आकृती क्रमाकं ४(२) द हेरी डोक्यािें रूळ 
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 बा ्च्या चित्रावरून हे स्पट अ होईल की या रुळािा वरिा भाग बैलाच्या डोक्यासारखा चदसतो 
म्हण्न अशा रुळाला तंग्र ीत ‘ब ल हेडेड’ रूळ असे म्हणतात. हे रूळ आता बनचवण्यात येत नाहीत. कारण 
हे रूळ आडव्या पट्ट्यानंा  ोडणे फार कट अािे होते. 
 

 
आकृती क्रमाकं ४(३) बलैाच्या डोक्यासारखा रूळ 

 
 सध्या भारतीय रेल्ववेर आकृती क्रमाकं ४(४) मध्ये दाखचवल्याप्रमाणे सपाट पायािे रूळि वापरले 
 ातात. या रुळाला तंग्र ीत ‘फ्लॅट फ्टेड’ रूळ म्हणतात. हे रूळ आडव्या पट्ट्यानंा सरळ  ोडता येतात 
आचण  ोडताना चखळे (Dog Spikes) वापरण्यात येतात. 
 
        रूळ ठराचवक लाबंीिे असतात. एका रुळािी लाबंी द य्यम मागावर ३० फ्ट व म ख्य मागावर ३९ फ्ट 
असते. दोन रूळ ‘ ोड पट्ट्यानंी’ (Fish Plates) व ‘ ोड बोलटानी’ (Fish Bolts)  ोडलेले असतात.   
        

 
आकृती क्रमाकं ४(४) 
सपाट पायािा रूळ 

 
 एकंदरीत भभ्ागािी रिना, ्यावर पसरलेली खडी तीवरील आडव्या पट्ट्या व आडव्या 
पट्ट्यानंा  ोडलेले समातंर रूळ यालाि लोहमागव म्हणतात. याम ळे गाडीिे व न न स्या रुळावर न 
पडता खडी व आडव्या पट्ट्यांवर प्रमाणशीर पसरले  ाऊन  चमनीच्या पृष्ठभागावरही ते सारखे चवभागले 
 ाते. 
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 रुळािी लाबंी सरासरी १३ मीटर करण्यािे म ख्य कारण म्हण े रुळािंी ने-आण करणे सोयीस्कर 
व्हाव ेआचण एखादा रूळ खराब झाल्यास तेवढाि रूळ बदलता यावा. दोन रूळ  ोडताना ्याचं्यामध्ये 
थोडे अंतर सोडले  ाते. यािे कारण हवतेील तपमानाच्या फेरबदलाम ळे व िाकाचं्या घषवणाने रुळाचं्या 
लाबंीत होणारे प्रसरण अगर आक ं िन हे होय. दोन रुळातंील  ोडपट्ट्या काढ्न ्याम ळे अपघात व 
मन ष्ट्यहानी घडवन् आणणे हे काम सोपे असते. आचण देशद्रोही लोकाकंड्न अशा गोट अी बऱ्याि वळेा केल्या 
 ातात. ्यािप्रमाणे घषवण व व न यामं ळे दोन टोका ंवळील रुळािंी व  ोड साधनािंी बरीि खराबी 
होते. या गोट अी टाळण्यासाठी दोन रूळ ‘चवतळ  ोड पद्धतीने’ साधंण्यात येतात. याम ळे रुळािें आय ष्ट्य तर 
वाढतेि आचण चशवाय  ोड पट्ट्या व बोल्ट यावंर करावा लागणारा खिवस द्धा वाितो. हा एक घातपात 
प्रचतबधंक उपायही सम ला  ातो. याम ळे देशद्रोही कृ्यानंा बराि आळा बसला आहे. या फायद्याबंरोबर 
तोटेही आहेत आचण ते असे : 
 
 (१)  र रुळािा एखादा भाग खराब झाला तर साधंलेला सबधं लाबंलिक रूळ बदलावा  
  लागतो. 
 
 (२) अशा लाबंलिक रुळािी ने-आण करणे कठीण होते व ्यासाठी वगेळ्या सोयी कराव्या 
  लागतात. कारण हे चवतळ  ोड काम कारखान्यात तीन अगर पाि रूळ एकमेकानंा  
   ोड्न करण्यात येत असते.  
 
  ागच्या  ागी चवतळ  ोड उष्ट्मीय (Thermit) पद्धतीने करण्यात येतो. भारतीय रेल्ववेर याही 
पद्धतीने रूळ एकमेकासं  ोडले  ातात. याम ळे अथाति लाबंलिक रुळािी ने-आण करण्यािी कटकट 
वािते व गाड्ानंा वगे वाढचवण्यास मदत होते. 
 
 रुळािें सववसाधारण आय ष्ट्य ज्या लोहमागावर वाहत कीिा भार असतो तेथे १० ते १५ वष ेअसते व 
बाकीच्या मागावर ४० वष ेधरायला हरकत नाही. 
 
 आडव्या पट्ट्या (स्लीपर)– आडव्या पट्ट्या तीन प्रकारच्या असतात. 

(अ) लाकडी. 
(ब) पोलादी ककवा चबडाच्या. 
(क) चसमेंट काँक्रीटच्या. 
 
(अ) लाकडी पट्ट्या– 
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आकृती क्रमाकं ४(५) लाकडी पट्टी 
 
 आकृतीत लाकडी पट्टीिा नम ना दशवचवला आहे. लाकडी पट्ट्या दोन प्रकारच्या असतात. चटकाऊ 
व चबन चटकाऊ. या पट्ट्यािें आय ष्ट्य १२ ते १५ वष ेअसते.  
 
 (ब) पोलादी ककवा चबडाच्या पट्ट्या–आकृती क्रमाकं ४(६) व ४(६) अ मध्ये पोलादी ककवा 
चबडाच्या पट्ट्यािें नम ने दाखचवले आहेत.  
 

 
आकृती क्रमाकं ४(६) 

 

 
आकृती ४(६) अ         बीड ककवा पोलाद 

 
 अशा पट्ट्यािंा वापर भारताति  ास्त आहे. यािा आकार पट्टीसारखा अगर दोन कढया व मधे 
पट्टी असा असतो. परंत  या खराब होतात अगर चबडाच्या चठस्ळपणाम ळे फ टण्यािी धास्ती असते.  
 

 
आकृती क्रमाकं ४(७)      चसमेंट काँक्रीट 
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 या पट्ट्यािंा वापर प्रयोगा्मक आहे. या ‘सलोह काँक्रीट’च्या अगर ‘प्ववभचरत’ (Prestressed) 
काँक्रीटच्या असतात. 
 
 आडव्या पट्ट्यािंी घनता म्हण े एका रुळाखाली चकती पट्ट्या घालायच्या यािे पचरमाण 
एम+अंक हे होय. एम म्हण े रुळािी लाबंी. उदाहरणाथव– आडव्या पट्ट्यािंी घनता (एम+३) म्हण े 
१३+३=१६. १३ मीटर रुळािी लाबंी. होय ही संख्या  शी  ास्त असेल तशी घनता  ास्त असते. गाडीिे 
व न व वगे यावरि ती अवलंब्न असते. 
 
 (३) खडी– 
  खडीचे कायग– 
 (१) गाडीिे व न बाधंणीवर सारखे पसरणे. 
 (२) आडव्या पट्ट्यानंा तलाधार व क्स्थरता देणे. 
 (३) पावसाच्या पाण्यािा चनिरा करून बाधंणीिे संरक्षण करणे. 
 (४) लोहमागास क्स्थचतस्थापक्व देणे. 
 
 या सवव गोट अी खडीच्या खोलीवर अवलंबन् असतात. रंुद रूळातंरावर ही खोली २५ सेंटीमीटर, 
मीटर रुळातंरावर २० सेंटीमीटर व अरंुद रुळातंरावर १५ सेंटीमीटर असते. पावसाच्या पाण्यािा नीट 
चनिरा व्हावा म्हण्न खडी िाळणीत्न वारंवार साफ करावी लागते. 
 
 (४) बाधंिी– 
 
 बाधंणीत दोन गोट अी महत्त्वाच्या असतात. 
 

(१) लोह मागासाठी पृष्ठभाग तयार करणे. 
(२) लोह मागािा िढउतार चनयंचत्रत प्रमाणात ठेवणे, शकं् वाकृती िाके आचण चतरपे रूळ. 

 
 रूळ आतल्या बा ्ने १/२० प्रमाणात चतरपे बसचवलेले असतात. िाकाच्या धाविेा आकारही 
शक्ंच्या आकारािा असतो. या शकं् वाकृतीिा उतारही१/२० असतो. यािी कारणे अशी : 

 
 (१) रूळातील समातंर आचण िाकाच्या बाहेरच्या धारामधील समातंर यात १८ चमलीमीटर ते ३८ 
चमलीमीटर ततका फरक असतो. िाके  र रुळामधील अंतराततक्याि अंतरावर असतील तर रूळ आचण 
िाके यात घषवण होऊन िाके चफरणे शक्य झाले नसते. िाकामधील धारािें समातंर आचण रुळािें समातंर 
यातील फरकाम ळे गाडी िालताना गाडीिी िाके एकाि रुळावर सारखी घासत  ाण्यािी शक्यता होती. 
सम ा  र िाके उ वीकडच्या रुळाला घासत  ातील तर उ वा रूळ आचण उ वी िाके  ास्त 
चझ तील. असे होऊ नये म्हण्न रूळ आतील बा ्ला १/२०  प्रमाणात चतरपे बसचवलेले असतात. ्याम ळे 
िाक  र एकाि रुळाला घास् लागले तर गाडीिी ती बा ् थोड्ा प्रमाणात उिलली  ाते. 
ग रु्वाकषवणाम ळे गाडी प न्हा खाली येण्यािा प्रय्न करताना आपोआपि चवरुद्ध चदशलेा ओढली  ाते.  
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 (२) आगगाडीिी दोन्ही िाके एकाि आसावर पक् की बसचवलेली असतात. दोनही रूळ समकें चद्रत 
असल्याम ळे वळणावरून  ाताना एकाि आसावर पक् क्या बसचवलेल्या आगगाडीच्या बाहेरच्या िाकानंा 
 ास्त व आतील िाकानंा कमी अंतरतोडाव ेलागते. िाकाच्या चवचशट अ शकं् वाकृती रिनेम ळे म्हण े धारेच्या 
बा ्स मोठा व्यास व बाहेरील बा ्स कमी व्यास याम ळे, तसेि वळण घेत असताना बाहेरच्या िाकािा 
मो्ा व्यासािा व आतल्या िाकािा कमी व्यासािा भाग रुळाच्या संपकात आल्याम ळे आपोआपि  ास्त व 
कमी अंतर कापले  ाते.  
 
 वळिे :–लोहमागव सरळ एका रेषेत असावते, असे वाटणे साहच कि आहे. परंत  लोहमागात 
खालील कारणासंाठी वळणे काढावी लागतात. 
 

(१) नैसर्मगक अडथळे टाळण्यासाठी. 
 (२) सह  अगर सोपे िढ-उतार ठेवण्यासाठी. 
 (३) ज्या भागात  ास्त व्यापार चमळचवण्यािी शक्यता आहे तेथ्न लोहमागव नेण्यासाठी.  
 
 रेल्व ेमागावरील वळणे सामान्यतः वत वळाकार असतात आचण रेल्व ेतंच ने व डबे म ब्त बाधंणीिे 
असल्याम ळे अशा वळणािंी अंशा्मक क्षमता चनरचनराळ्या रूळातंरासंाठी खालील प्रमाणातं ठेवण्यात आली 
आहे.  
 

रंुद रूळातंर १० अंश (Degree) 
मीटर रूळातंर १६ अंश       “ 
अरंुद रूळातंर ४० अंश       “ 

 
 गाडीला होणारा रोध वगेवगेळ्या प्रकारिा असतो.  से– (१) िढउताराम ळे होणारा. (२) 
घषवणाम ळे होणारा. (३) वाऱ्याम ळे होणारा. (४) वळणाम ळे िाकािी धार आचण रूळ याचं्या घषवणाम ळे 
होणारा. 
 
 आगगाडी एका मागावरून द सऱ्या मागावर नेण्यासाठी खालील सोयी करण्यात येतात. याम ळे 
स्टेशनच्या आवारात गाड्ािंी   ळवा  ळव करणे व शकंटग करणे या गोट अी साध्य होतात. 
 
 साधें व छेदक:–आकृती क्रमाकं ४ (८) व ४ (८) अ पाहा 
 
 एका मागावरून द सऱ्या मागावर  ाण्यासाठी साधें व छेदक यािंा उपयोग करतात. एचं न 
ड्रायव्हरला केवळ वगेािे चनयंत्रण करणे, गाडी मागे ककवा प ढे िालचवणे ततकेि स्वातंत्र्य गाडीिे 
संिलनाबाबत असते. प ढील आकृतीत ४(८) साधें व छेदक वगेवगेळे रेखाचंकत केलेले आहेत. या सवव 
रिनेत हलणारा भाग केवळ साधंा हाि असतो. छेदकाकडील साधं्यािे बा ्ला ‘टाि’ असे म्हणतात तर 
द सऱ्या बा ्ला ‘िवडा’ असे म्हणतात. टािेकड्न िवड्ापयंत रुळािे    
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साधें आचण छेदक 

 
आकृती क्रमाकं ४(८) 

 
 

 
आकृती क्रमाकं ४(८) अ 

 
डोक्यािी रंुदी काल्पचनकरी्या शन््य कबद्पयंत आणलेली असते. म्हणन् साधं्याच्या दोन रुळानंा ‘कबद्’ 
असेही म्हणतात. सामान्यतः ्यालाि च भलीिा रूळ असे म्हणतात. च भलीिे रूळ दोन असतात. 
टािेकडच्या भागाला ्याला चब ागरी असते. च भलीच्या रुळाच्या िवड्ाकडील बा ् दोन बंध सळयानंी 
एकमेकानंा  ोडलेली अस्न एक बंध सळई बाहेरील यतं्रणेला  ोड्न साधंा चफरचवण्यािे चनयंत्रण करता 
येते. िाकािी धार रुळाच्या आतल्या बा ्ला असल्याने धाव रुळाच्या डोक्यावरून िालते, तर धार आतील 
भागात्न िालते. (आकृती क्रमाकं ४(८) अ.) ही धार िालण्यासाठी च भलीिा रूळ आचण म ख्य रूळ यात 
 र  ागा असेल तर ते िाक ्या  ागेवरून  ाईल. वरील आकृती क्रमाकं ४(८) मध्ये म ख्य रूळ ‘अ’ 
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आचण च भलीिा रूळ ‘क’ म ख्य रुळाला चिकटचवला तर च भलीिा रूळ ‘ड’ म ख्य रूळ ‘ब’ पास्न 
आपोआपि अलग होईल आचण िाके द य्यम मागावर  ातील. 
 

छेदकाची रचना 

 
आकृती क्रमाकं ४(९) : छेदकाची रचना 

 
 वरील आकृतीत छेदकािी रिना दशवचवली आहे. दोन रूळ टोकदार करून तंग्र ी ‘व्ही’ (V) च्या 
आकारात पक् के  ोडतात. ‘पंख रूळ’ असे बसचवलेले असतात की छेदक आचण ‘पख रूळ’ यामंध्ये बाणानंी 
दाखचवलेल्या मागांनी िाक म ख्य मागावरून तसेि द य्यम मागावरूनही  ाऊ शकेल. 
 
 साधं्यािें चनयतं्रण साध्या तरफेने करता येते ककवा ग तंाग ंतीच्या  ोडांिारा एखाद्या केचबनमध्न 
करता येते.  
 
 दोन वगेवगेळ्या मागांत एका मागावरून द सऱ्या मागावर  ाण्यासाठी ‘मागांतर’ (Cross Over) 
नावाच्या यंत्रणेिा उपयोग होतो. ही यंत्रणा आकृती क्रमाकं ४(१०) मध्ये दाखचवली आहे. याम ळे ‘अ’ 
मागावरील गाडी ‘ब’ मागावर  ाऊ शकते व ‘ब’ मागावरील गाडी ‘अ’ मागावर आणता येते. मागांतरावरिे 
साधें चफरचवण्याच्या तरफा अशा ग ंतचवतात की दोन्ही साधें एकदम द य्यम मागाला तरी  ोडले  ातात 
ककवा म ख्य मागाला तरी.  
 

 
आकृती क्रमाकं ४ (१०) 
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चौकट 

 
आकृती क्रमाकं ४ (११) िौकोन पद्धती (Diamond) 

 
 एक मागव द सऱ्या मागाला भेद्न  ात असेल तर दोन्हींच्या छेदात्न आपोआपि िौकोनािा आकार 
चनमाण होतो. अशा तऱ्हेच्या माडंणीला िौकोन छेदक म्हणतात. वरील आकृतीत अ, ब, क, आचण ड या 
िार  ागी िार छेदक आहेत. िौकोन छेदक नेहमीि समातंरभ   िौकोन असतो. दोन्ही मागांिे रूळांतर 
 र सारखे असेल तर समभ   िौकोन तयार होईल.  

 
आकृती क्रमाकं ४ (१२) : कात्री पद्धती : (Scissors Crossing) 

 
 

 सम ा दोन मागव ‘अ’ आचण ‘ब’ समातंर आहेत. ‘अ’ वरून ‘ब’ वर  ाण्यास तसेि ‘ब’ वरून ‘अ’ 
वर येण्यास दोन वगेवगेळी समातंरे टाकण्याऐव ी दोन समातंरे एकमेकानंा छेद्न  ाणारी टाकतात. 
साहच कि अशा माडंणीत ४ साधें, छेदक आचण चशवाय मध्ये एक िौकोन असेल. या माडंणीिा आकार 
कात्रीसारखा चदसतो, म्हणन् याला समातंर कात्री म्हणतात. यातील प्र्येक मागावरिा एक साधंा प ढच्या 
तोंडाला तर एक मागच्या तोंडाला असतो.  
 

 
आकृती क्रमाकं ४ (१३) : प ढिे आचण मागिे साधें 

 
 बाणाने दशवचवलेल्या चदशनेे गाडी  ात असताना साधंा ‘अ’ प ढच्या बा ्ला येतो आचण ‘ब’ मागच्या 
बा ्ला येतो. साधंा मागच्या बा ्ला ककवा प ढच्या बा ्ला असणे गाडीच्या चदशवेर अवलंब्न असते. 
आकृती क्रमाकं ४(१३) मध्ये गाडी  र उलया चदशनेे  ाईल तर साधंा ‘ब’ प ढच्या आचण साधंा ‘अ’ मागिा 
झाला असता.  
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आकृती क्रमाकं ४(१४) : अटकाव ख्ण (Fouling Mark) 

 
 दोन रुळातंील अंतर  री १·६७६ मीटर असले तरी गाडीिी रंुदी ख्पि  ास्त म्हण े कमाल 
असते. याम ळे दोन समातंर मागावर  र दोन गाड्ा एकािवळेी उभ्या राहाणार असतील तर ्यात प रेसे 
अंतर राहाण्यासाठी दोन समातंर मागांत ४·७२ मीटर अंतर (मध्यापास्न मध्यापयंत) ठेवावे लागते.  ेथे 
साधंा आचण छेदक येत असेल तेथे हे अंतर साधं्याच्या ‘िवड्ाकडे’ कमी कमी होत  ाते. ्याम ळे प्र्येक 
साधं्या वळ अशी काही ख्ण ठेवणे ‘अटकाव ख्ण’ (Fouling Mark) आवश्यक आहे. बाणाने दशवचवलेल्या 
चदशनेे येणारी गाडी उभी करायिी असेल तर अटकाव ख णेपलीकडे चतिे शवेटिे टोक गेले पाचह े. गाडी 
 र चवरुद्ध चदशनेे येत असेल तर एंच निे प ढिे टोक अटकाव ख णेच्या अलीकडेि थाबंचवले पाचह े. 
एकि साधंा छेदकात्न बाहेर पडणाऱ्या मागावरच्या दोन गाड्ा बा ्ने एकमेकावंर आदळ् नयेत, म्हणन् 
अशा तऱ्हेिी अटकाव ख्ण ठेवणे आवश्यक आहे. 
 
 एंणजनाचे तोंड णिरणवण्याची पद्धती: एंच न एखाद्या फायावर गाडी घेऊन  ाते आचण ्या 
फायाच्या शवेटच्या टोकाला  ाऊन तीि गाडी घेऊन परत येते. अशा वळेी एंच नािे तोंड 
चफरचवण्याकचरता सोय असावी लागते. अशी सोय दोन तऱ्हेने करता येते. 

(१) चत्रकोण रिना. 
(२) चफरती तबकडी (Turn Table). 
 

 
आकृती क्रमाकं ४(१५) : चत्रकोण रिना 
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 या आकृतीत दाखचवल्याप्रमाणे रूळ चत्रकोणा्मक रिनेत  ोडलेले असतात. चत्रकोणाच्या प्र्येक 
कोना वळ अथाति एक साधंा ठेवावा लागतो. अशा रिनेत मोटारीिे तोंड चफरचवतात ्याप्रमाणे व्यवस्था 
असते हे लक्षात येईल. उदाहरणाथव, ‘कअ’ चदशसे  ाणाऱ्या एंच नािे तोंड ‘अक’ असे चफरवायिे 
असल्यास एचं न ‘क’ या  ागी असलेला साधंा बदल्न ‘ब’ या चठकाणी आणाव ेलागते. नंतर ‘ब’ येथील 
साधंा बदल्न एंच न उलटे ‘अ’ या चठकाणी आणाव ेलागते. म्हण े एंच नािे तोंड ‘अक’ चदशसे  ाण्यास 
योग्य होईल. अशा तऱ्हेने चत्रकोणा्मक चफरवन् व साधें बदल्न एचं नािे तोंड चफरचवले  ाते.  
 

 
चफरती तबकडी : (Turn Table) आकृती क्रमाकं ४(१६) 

 
 वरील रिनेत एका मो्ा मध्यवती आसावर आधाचरत त ळईवर एंच न आणतात. या त ळईच्या 
दोन्ही टोकानंा आधार म्हणन् िाके बसचवलेली असतात. ही िाके वत वळाकार रूळावर चफरण्यािी व्यवस्था 
असते. अशा तऱ्हेिी त ळई दाबलेल्या हवचे्या साहाय्याने ककवा मानवी शक् तीने चफरचवता येते. एंच न या 
तबकडीवर आणल्यावर एंच नसह तबकडी १८० अंशात्न चफरचवतात. एंच न या तबकडीवर येताना व 
चफरवन् झाल्यावर प न्हा बाहेर  ाताना तबकडीवरिे रूळ आचण ्याचं्याप्रत येणारे रूळ एका रेषेत 
अडकवन् ठेवण्यासाठी खास सोय ठेवणे आवश्यक असते.  
 
 प्र्येक पोटचवभागातील लोहमागव रो  पाह्न ्यात काही स धारणा अगर द रुस्ती करण्यािी 
 बाबदारी ‘चवभाग अचभयंता, स्थाप्य’ यािी असते. या कामासाठी ्याच्या हाताखाली एक संघटनाि 
असते असे म्हटले तर अचतशयोक् ती होणार नाही. या संघटनेतील लोक म्हण े सहाय्यक अचभयंते, पथ 
चनरीक्षक (Permanent Way Inspectors), साहाय्यक पथ चनरीक्षक (Assistant Permanent Way 
Inspectors)म कादम आचण ्यािें कामगार (Mates and Gangmen) या सवांच्या अखंड प्रयासानेि 
प्र्येक उपचवभागातील लोहमागव गाड्ािंी एकसारखी ये- ा करण्यास योग्य असा ठेवला  ातो. यािंी 
कामे म्हण े लोहमागािी रो िी साफसफाई, खडी िाळ्न साफ करणे, म्स्यपट्ट्या व म्स्यबोल्ट नीट 
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आहेत की नाही हे पाहाणे, दोन रुळातंील अंतर नीट आहे की नाही हे पाहाणे व ज्या आडव्या पट्ट्या 
बदलणे योग्य असेल ्या बदलणे. ्यािप्रमाणे लोहमागावरून गाडीिी वाटिाल धक् केचवरचहत व नीट होते 
हे पाहाणे, लोहमागावर पथ चनरीक्षक व अचभयं्यानंा चफरण्यासाठी ढकल्न िालणारी रॉली 
स रुवातीपास्न वापरण्यात येते. ही िालचवताना बरोबर िेक लावणे, स रचक्षततेिी काळ ी घेणे, मागन् 
ककवा प ढ्न गाडी येत असल्यास लोहमागावरून रॉली बा ्ला घेणे वगैरे गोट अींिे ञानान असाव े लागते. 
याकचरता ढकलण्यािे काम करणाऱ्या कामगारानंा (Trollymen) पथ चनरीक्षक व अचभयं्यानंा 
िािणीपरीक्षा पास झाल्यानंतरि रॉली ढकलण्यािी ककवा िालचवण्यािी परवानगी देण्यात येते. 
लोहमागात चठकचठकाणी रॉली ठेवण्यासाठी खास सोयी केलेल्या असतात.  अशा ढकल्न िालणाऱ्या 
रॉलीिा वगे मात्र  ास्त नसतो.  ास्त वगेाने लोहमागव तपासण्यासाठी ‘मोटार रॉली’िाही उपयोग 
करण्यात येतो. मोटार रॉली लोहमागावरून नेताना स्टेशनमास्तरकड्न रस्ता मोकळा आहे अशी परवानगी 
घ्यावी लागते. सध्या मध्य रेल्विेे म ख्य संकेत व द्रसंदेशवहन अचभयंते श्री. व्ही. पाथवसारथी यानंी तयार 
केलेली रुळावरून  ाण्यास दोन्ही बा ्ला सायकली असलेली रॉलीही मो्ा प्रमाणात वापरण्यात येते. 
या रॉलीला (Moped Trolly) असे म्हणतात. या रॉलीला १·७ अश् वशक् तीिे एचं न अस्न ती ताशी वीस 
चकलोमीटर  ाऊ शकते. सध्या लोहमागांिी देखरेख व द रुतीिे काम परराष्ट्रातंील रेल्वपे्रमाणे आध चनक 
उपकरणािंा वापर करून केले  ाते. या उपकरणािंी माचहती करून घेण्यासाठी व ्यािंा योग्य वापर 
करण्यासाठी भारतीय रेल्वचे्या अचभयं् यानंा परदेशात पाठवन् योग्य ते चशक्षणही देण्यात आले आहे. तसेि 
लोहमागातील दोष शोध्न काढण्यासाठी व ्यािंी क शलतेने द रुस्ती करण्यासाठी भारतीय अचभयं् यानंी व 
ह शार पथचनरीक्षकानंी चनरचनराळ्या सायकल–रॉली वगैरेंिा शोध लावला आहे व ्यािंा वापरही आता 
भारतीय रेल्ववेर लोहमागािी तंद रुस्ती पाहाण्यासाठी करण्यात येतो. उदाहरणाथव म ख्य वळणावरील 
लोहमागािे वा वी प्रमाणात तेल पाणी करण्यासाठी मध्यरेल्विेे चवभाग अचभयंते श्री.  े. एन. लंबा यानंी 
(Rail Greasing Cycle) िा शोध लावला आहे. दोन कामगार (Trollymen) हा िालव ्शकतात. मागन् 
अगर प ढ्न गाडी येत असल्यास हे दोन कामगार ही सायकल लोहमागावरून उिल्न बा ्ला घेऊ 
शकतील ततके कमी व न असते (५३ चकलो गॅ्रम). ही सायकल-रॉली फक् त १२०० रुपयातं बनचवता येते. 
्यािप्रमाणे मध्यरेल्विेे पथ चनरीक्षक श्री.  ी. एन . बक्षी यानंी लोहमागातील दोष शोध्न काढणाऱ्या एका 
रॉलीिा शोध लावला आहे. याला (Track Defect Measuring Trolly) असे म्हणतात. चहिे व न ३५ 
चकलोग्रम अस्न ही भारतीय रेल्ववेर प्वीपास्न वापरण्यात येणाऱ्या ढकल्न िालणाऱ्या रॉलीला  ोडता 
येते. या नवीन संशोचधत रॉलीमध्ये बसचवलेल्या आध चनक उपकरणािारे लोहमागातील दोष अगर 
कमतरता ही रॉली लोहमागावरून नेत असता दाखचवले  ातात. याम ळे ्याचं्याकडे तातडीने लक्ष प रवन् 
योग्य ती द रुस्ती करण्यात येते. ही रॉली भारतीय सामान वापरून फक् त ११०० रुपयातं बनचवता येते. 
  
 गाड्ािंा वगे वाढचवण्याच्या दटृ अीनेस द्धा आध चनक उपकरणािारे लोहमागाच्या चनरचनराळ्या 
िािण्या, ‘संशोधन, अचभकल्प आचण मानवसंस्था,’ लखनौ व चवभागीय रेल्वचे्या स्थाप्य अचभयं् याकंड्न 
वारंवार घेतल्या  ातात व काढलेल्या चनष्ट्कषान सार लोहमागात योग्य ते फरक करण्यात येतात. 
लोहमागाला तंग्र ीत (Permanent Way) म्हणतात आचण आगगाड्ािंी वाहत्क २४ तास िाल् ठेवायिी 
असेल तर लोहमागावर अचवरत लक्ष ठेवणे हे कोणतीही रेल्व ेआपले आद्य कतवव्य सम ते.  



 

 अनुक्रमणिका  

प्रकरि ५ वे सकेंत 
 
 तंग्लंडमधील पचहली आगगाडी  ेव्हा डाचलंग्टनपास्न स्टॉकटनला गेली तेव्हा सकेंत नव्हते. 
लोहमागव ख ला व स क्स्थतीत आहे की नाही हे पाहाण्यासाठी गाडीच्या प ढे दोन पोलीस घोडेस्वार  ात 
असत. नंतर काही वषांनी वगेळी पद्धत अमलात आली. या पद्धतीन सार ठराचवक अतंरावर रुबाबदार कपडे 
घातलेले पोलीस ठेवले  ात असत व तेि एंच न ड्रायव्हरला हाताने योग्य ते तशारे देत असत. ‘सीमाफोर’ 
(Semaphore) संकेत म्हण े या पोचलसािा हात असेि म्हणाव ेलागल. ही पद्धत ्या वळेी योग्य होती. 
कारण गाडी एकि व गाडीिा वगेस द्धा कमी असे.  
 
 रूढीन सारि की काय  गातील पचहला क्स्थर सकेंत म्हण े तगं्लंडमधील हाटवलप्ल स्टेशनात 
स्टेशनमास्तरच्या टेबलावर बसचवलेली मेणबत्ती. यानंतर प ढील प्रगती म्हण े तबकडी व ्यावरील 
आडवी पट्टी (Disc and Crossbar) या प्रकारिे संकेत.  भारतीय रेल्ववेर प्रथमत: वाटोळ्या चफरणाऱ्या 
तबकड्ािें (Revolving Discs) ककवा हातासारख्या पट्ट्यािें संकेत वापरले  ात असत आचण ्यात 
चदव्यासाठी वगेळे कप्पे असत. सामान्यतः स रुवातीला स्टेशनमास्तरच्या कायालयासमोर एक म ख्य सकेंत 
व बाह्य सीमेवर स्टेशनच्या दोन्ही बा ्ना क एक संकेत असे. आता आपण सकेंतािें कायव व ्यािें प्रकार 
पाह् या.  
 
 आगगाड्ाचं्या हालिालीवर चनयंत्रण ठेवणे हे संकेतािें कायव. लोहमागावर उभे केलेले संकेत 
तीन प्रकारिे असतात. 
 
 (१) क्स्थर संकेत (Fixed Signals) 
 (2) हात सकेंत (Hand Signals) 
 (3) फटाका संकेत (Detonators) 
 
 स्स्थर संकेत:–क्स्थर म्हण े एका चठकाणी बसचवलेले सकेंत. यािंा म ख्य उपयोग आगगाड्ाचं्या 
हालिालीवर चनयंत्रण ठेवणे हाि आहे. यातील द य्यम पद्धतीिे संकेत ‘शकंटग’ साठी वापरले  ातात. 
गाड्ाचं्या चनयंत्रणासाठी उपयोगात आणले  ाणारे संकेत चवचवध प्रकारिे आहेत.  

 
 (अ) सीमाफोर :  सीमाफोर म्हण े लोखंडी खाबंाला बसचवलेली मानवी हातासारखी चदसणारी 
पट्टी. या पट्टीच्यामाफव त योग्य ते संकेत चदले  ातात. यातस द्धा दोन प्रकार आहेत. 

   
(१) खाली झ कणारी पट्टी 
(२) वर झ कणारी पट्टी 

  
 (१) खाली झ कणारे थाबंण्यािा तशारा देणारे संकेत (Stop Signals) : आकृती क्रमाकं ५ (१) व 
५ (२). मध्ये दाखचवलेल्या संकेताचं्या साहाय्याने आगगाडीस ‘थाबंा व  ा’  हे संकेत कसे चदले  ातात हे 
दशवचवले आहे. अशा संकेतात पट्टीला ताबंडा रंग चदलेला असतो व ्यावर एक उभी काळी पट्टी काढलेली 
असते. 
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चदवसा आडवी पट्टी 
‘थाबंा’ असा सकेंत. 
रात्रीच्या वळेी लाल चदवा असतो. 
आकृती क्रमाकं ५ (१) 

 

 
‘ ा’ असा सकेंत. 
चदवसा खाली झ कलेली पट्टी 
रात्रीच्या वळेी चहरवा चदवा असतो. 

आकृती क्रमाकं ५ (२) 
 
   
 खार्ली झुकिारे र्लिवेधी संकेत : अशा संकेतातील मानवी हातासारखी पट्टी चनराळी आहे हे 
आकृती क्र. ५ (३) व ५ (४) यावरून वािकाचं्या सह  लक्षात येईल. या संकेतात पट्टीिे टोक 
म्स्यप च्छाप्रमाणे असते व चतिा रंग चपवळा अस्न चतच्यावर तंग्र ी व्ही (V) अशा अक्षरासारखी काळी पट्टी 
रंगचवलेली असते.  
 
 
 
 
 
 



 

 अनुक्रमणिका  

आकृती क्रमाकं ५ (३) अ 

 
‘ प्न प ढे  ा’ असा सकेंत. चदवसा ‘ब’ आचण ‘अ’ प्रमाणे आडवी पट्टी. रात्री काळोखात ‘ब’ प्रमाणे वगेळ्या 
खाबंावर असा संकेत लावला असेल तर लाल चदवा असेल (कारण ह्याच्यावर एक चहरवा चदवा ‘क्ष’ 
लावलेला असतो.) 
 

 
‘अ’ प्रमाणे वगेळा संकेत, थाबंा संकेताखाली लावलेला असेल तर रात्री लाल ककवा चपवळा चदवा. 
 

 
 
 

‘भर वगेाने  ा’ असा संकेत 
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‘क’ आचण ‘ख’ मध्ये दाखचवल्याप्रमाण चदवसा खाली झ कलेली पट्टी, रात्री काळोखात चहरवा चदवा. 

आकृती क्रमाकं ५ (४) (क  ख) 
 
 (२) वर झ कणारी पट्टी: म्हण ेि वर झ कणारे संकेत आकृतीत दशवचवल्याप्रमाणे आहेत. 
 

 
थाबंण्यािा तशारा देणारा सकेंत थाबंा. चदवसा आडवी पट्टी. रात्री काळोखात लाल चदवा ड्रायव्हरने अशा 
संकेतात थाबंलेि पाचह े. 

आकृती क्रमाकं ५ (५) 
 

 
‘सावधान’ ककवा ‘ प्न  ा.’  चदवसा ४५° (अंश) वर झ कलेली पट्टी. रात्री काळोखात चपवळा चदवा. 

अशा संकेतात ड्रायव्हरला सावधान ककवा  प्न  ा असा तशारा असतो. 

आकृती क्रमाकं ५ (६) 
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भर वगेाने  ा.  
चदवसा पट्टी संप्णव वर उभी. रात्री चहरवा चदवा. 
अशा संकेतात ड्रायव्हर भर वगेाने  ाऊ शकतो. 

आकृती क्रमाकं ५ (७) 
  
 

(अ) र्लिवेधी दूरचे संकेत 
 

 या संकेताचं्या पट्टीतील फरक खालील आकृ्या पाह्न वािकाचं्या सह  लक्षात येईल. पट्टी 
टोकाला म्स्यप च्छाकृती आहे.  
 

 
सावधान. 
चदवसा आडवी पट्टी. 
रात्री काळोखात चपवळा चदवा. 

 
अशा संकेताला ड्रायव्हरने प्णव थाबंण्यािी आवश्यकता नाही. परंत  प ढील थाबंा सकेंताप्वी गाडी थाबंचवता 
येईल एवढाि वगे ठेवला पाचह े. 

आकृती क्रमाकं ५ (८) 
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लक्ष वधेणारा. 
चदवसा ४५° (अंशावर) वर झ कलेली पट्टी असते. 
रात्री दोन चपवळे चदव.े  

 
या संकेतािा अथव लक्षप्ववक  ा. कारण प ढील ‘थाबंा’ संकेत सावधान क्स्थती दशवचवणारा असेल. 

आकृती क्रमाकं ५ (९) 
 
 

 
भर वगेाने  ा.  
 
चदवसा पट्टी संप्णव वर उभी.  
रात्री चहरवा चदवा. 
 
अशा संकेताला ड्रायव्हर भर वगेाने  ाऊ शकतो. 

आकृती क्रमाकं ५ (१०) 
 
 

(ब) रंगीत णदव्याचें संकेत(Colour Light Signals) 
  

 याचेंसुद्धा दोन प्रकार आहेत : 
 
 (१) स्वयंिचलत 
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 (२) मानव िचलत 
 
 (१) स्वयंिचलत : याचं्या नावान सार गाड्ाचं्या हालिालीम ळे चदव ेआपोआप बदल्न मागील 
  गाडीला योग्य ते सकेंत चदले  ातात.  
 (२) मानव िचलत : मानविचलत पद्धतीत हे तशारे माणसानंी वगेवगेळ्या तरफा ओढ्न चदले 
   ातात.  
 

 
आकृती क्रमाकं ५ (११) 

 
 ताबंडा चदवा म्हण े ‘थाबंा’, एक चपवळा चदवा म्हण े ‘सावधान.’ परंत  प ढील ‘थाबंा’ संकेताप्वी 
थाबंता येईल एवढ्याि वगेाने  ा. दोन चपवळे चदव े म्हण े ‘लक्षवधेी’  ा; परंत  प ढील ‘थाबंा’ संकेत 
सावधान क्स्थती दशवचवणारा असेल हे लक्षात ठेवा. चहरवा चदवा म्हण े ‘भर वगेाने  ा.’ 
 
 क्स्थर अगर एके चठकाणी बसवलेल्या सकेंताचं्या स्थानावरून ्यािें दोन वगव करता येतील : (१) 
गाडीच्या स्वागतािे सकेंत. (२) गाडी सोडण्यािे सकेंत. 
  
 हे संकेत सामान्यतः प ढे चदल्याप्रमाणे असतात. 
 

स्वागत संकेतामध्ये : 
 
(१) बाह्य सीमेवरिा स्वागत संकेत (Outer Signal)  (२) सीमेवरिा संकेत (Home Signal) (3) 
मागवचनदेशक संकेत (Routing Signal) 
 
 गाडी सोडण्याचे संकेत : (१) िाल् करणारा संकेत (Starter Signal)   (२) प्रगत िाल् करणारा 
संकेत (Advance Starter) 
  
 याचशवाय मो्ा स्टेशनामंध्ये काही चवचशट अ तऱ्हेिे संकेत असतात. 
 
 तबकड्ाचें संकेत (Disc Signal) : (१) एचं नच्या शडेकडे  ाण्यािा (Loco Shed Signal) 
संकेताच्या पट्टीवर ‘एल ्’ असे तंग्र ी अक्षर बसचवलेले असते. (२) माल गाड्ाचं्या आवारात  ाण्यािा 
(Goods Shed Signal) सकेंताच्या पट्टीवर ‘ ी’ असे तंग्र ी अक्षर बसचवतात. 
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(२) हात संकेत: 

 
 हे संकेत चदवसा हाताने अगर हातातील बावयाने दशवचवले  ातात. रात्रीच्या काळोखात 
कंदील वापरला  ातो. ज्या वळेी कंदील वापरतात तेव्हा थाबंण्यासाठी लाल कािेिा कंदील व ‘ ा’ असा 
संकेत देण्यासाठी चहरवा कंदील वापरतात. हात संकेत प ढीलप्रमाणे आहेत.  
 

 
थाबंा  
 
ताबंडा बावटा वरील आकृतीत दशवचवल्याप्रमाणे दाखचवतात. 

आकृती क्रमाकं ५ (१२) 
 
 

 
थाबंा  
 
आकृती क्र. ५ (१३) मध्ये दशवचवल्याप्रमाणे हात दाखचवतात. 

आकृती क्रमाकं ५ (१३) 
 
 आकृती क्रमाकं ५ (१२) व ५ (१३) असे तशारे थाबंा संकेत देण्यासाठी केले  ातात. रात्री अंधारात 
लाल चदवा. 
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सावधान 
 
चदवसा हातातील बावटा वरून खाली हलचवतात. यािा अथव सावधानपणे  ा. 
 
रात्री चहरवा चदवा हलचवतात.  

आकृती क्रमाकं ५ (१४) 
 
 

 
सावधान 
 
चदवसा न सता हात वरून खाली हलचवतात. 
 
रात्री चहरवा चदवा हलचवतात. यािा अथव सावधानपणे  ा. 

आकृती क्रमाकं ५ (१५) 
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 ा.  
 
चदवसा बा ्च्या आकृतीत दशवचवल्याप्रमाणे तशारे करून ‘ ा’ असा सकेंत देतात. 
 
रात्री चहरवा चदवा दाखचवतात. 

आकृती क्रमाकं ५ (१६) 
 
 

 
 ा. 
 
चदवसा बा ्च्या आकृतीत दशवचवल्याप्रमाणे तशारे करून ‘ ा’ असा सकेंत देतात. 
 
रात्री चहरवा चदवा दाखचवतात. 

आकृती क्रमाकं ५ (१७) 
 
 
 हात ककवा हातातील बावयाने दशवचवले  ाणारे संकेत थोडा फेरफार करून ‘शकंटग’ 
करतानास द्धा दशवचवण्यात येतात. 
भा. रे. ४ 

 
 काही वळेा रुळाचं्या दोन्ही टोकानंा का्ा व मध्ये ताबंडे कापड लावन् धोक्यािा संकेत 
दशवचवतात.  
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 (३) िटाका (Detonators) संकेत:– 
 
 ज्या वळेी लोहमागावर अिानक धोका अगर धोकादायक क्स्थती चनमाण होते आचण अशा 
पचरक्स्थतीत चवचशट अ स्थळी द सऱ्या कोण्याही प्रकारिे संकेत उपलबध नसतात, ्या वळेी या पद्धतीिा 
अवलंब करतात. या पद्धतीन सार रुळाच्या डोक्यावर मध्यभागी स्फोटक उपकरण ठेवतात. एं ीन 
्यावरून गेले की ्यािा स्फोट होऊन आवा  होतो व ्याम ळे ड्रायव्हरिे लक्ष वधेण्यास सोपे पडते. एका 
स्फोटाने कदाचित आगगाडी िालचवताना लक्ष वधेले  ाणार नाही म्हण्न दहा-दहा मीटर अंतरावर 
रुळावर तीन चठकाणी स्फोटक उपकरणे ठेवतात. म्हण े ्यातंील एकाच्या आवा ाने तरी ड्रायव्हरिे लक्ष 
वधेले  ाऊन तो गाडी थाबंवले आचण पचरक्स्थतीन सार नंतर अ्यंत सावधचगरीने व गाडाच्या 
सल् लामसलतीने प ढील सकेंतापयंत गाडी नेण्याबाबतिा चनणवय घेऊ शकेल. सवव स्टेशनमास्तर, गाडव, 
ड्रायव्हर व ततर रेल्व ेकमविारी ज्यानंा असा ‘फटाका सकेंत’ वापरण्यािी गर  पडण्यािा संभव असतो, 
्या सवांपाशी स्फोटक उपकरणािंा साठा ठेवण्यात येतो.  
 
 भारतात स रुवातीला चफर्या तबकड्ातं (Discs) ककवा हातासारख्या पट्ट्या संकेत म्हण्न 
वापरल्या  ात असत व ्यामंध्ये चदव्यासाठी कप्पे असत. साधंा आचण संकेतामध्ये ‘अंतबंधन’ 
(Interlocking) नसे. म्हण े चवचशट अ साधंा चवचशट अ  ागी बसचवलेला असेल तेव्हाि ्या साधं्यािा 
क्स्थचतचनदेशक संकेत देण्याच्या पद्धतीिे ‘अंतबंधन’ नव्हते. ्यािप्रमाणे १८९२ पयंत संकेतािें मानकस द्धा 
बमचवण्यात आले नव्हते. ्यािी स रुवात  ी. एच . चलस्ट यानंी केली. नंतर १८९४ साली ए. मोसव याचं्या 
साहाय्याने ्यानंी स धारलेले ‘अंतबधंन उपकरण’ (List and Morse)लाहोर ते गाचझयाबाद या एकेरी 
मागांवरील २८ ‘वाट देणाऱ्या’ स्टेशनासंाठी (Crossing Stations) उपयोगात आणले. १९०४ पयंत 
अंतबंधनाच्या चकल् ल्या माणसाकरवी पाठचवल्या  ात असत. परंत  वी ेच्या साहाय्याने द्र अंतरावरून 
िावी स टी करण्यािा शोध (Electric Key Transmitters) मे र हॉपर यानंी लावला. 
 
 अंतबंधन : गाडी िालचवणाऱ्या ड्रायव्हरला संकेत देताना संकेताच्या क्स्थतीन सार वगेवगेळी 
माचहती आगाऊ चदली पाचह े. थाबंा, सावकाश  ा, सावधान, भर वगेाने  ा, गाडी अम्क एका क्रमाकंाच्या 
मागावर  ात आहे, गाडी या स्टेशनात थाबंणार नाही, वगैरे. पण हे चदले गेलेले सकेंत आचण साधं्यािंी 
क्स्थतीयात मेळ नसेल तर सकेंताप्रमाणे गाडी िालचवताना ड्रायव्हरकड्न ि्क होईल. सम ा, साधंा द य्यम 
मागाने सावकाश  ाण्यासाठी चदलेला आहे आचण संकेत ‘भर वगेाने  ा’ असा चदला तर गाडी घसरेल. 
ड्रायव्हरलाही स रचक्षतता वाटावी आचण गाडीला अपघात होऊ नये म्हण्न साधें, स्टेशनातील ‘उपकरण 
संि’ (Block Instruments) केचबन मधील तरफा आचण संकेत हे सवव अंतबंधनाने  ोडले  ातात. 
कधीकधी एकाि स्टेशनावरील दोन ककवा अचधक केचबनाचं्या सहाय्याने बसचवऱ्या  ाणाऱ्या मागाच्या 
साधं्याचं्या वगेवगेळ्या तरफा एका केचबनमध्न द सऱ्या केचबनमध्ये चदल्या  ाणाऱ्या चवद्य त् िचलत्  चकल्लीच्या 
सहाय्याने अतंबंधन केलेल्या असतात. अंतबंधनािी रिना सामान्यतः याचंत्रक अवा ारात्न केलेली असते. 

 
 संकेत लावणे व नंतर ्यािंी देखभाल करणे हे काम स्थाप्य अचभयाचंत्रकी खाते करीत असे; परंत  
१८९९ पास्न या कामासाठी रेल्ववेर वगेळे खाते करण्यात आले व ्यासाठी वगेळा ‘संकेत अचभयंता’ नेमला 
 ाऊ लागला. रेल्वचे्या उलाढालीत वाढ झाल्याम ळे  ॉन सेक्स्बी यानंी शोध् काढलेली ‘केचबन 
अंतबंधनािी सोय’ मेससव सेक्स्बी आचण फामवर या कंपनीने भारतीय रेल्ववेर उपयोगात आणण्यास स रुवात 
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केली आचण ्यािवळेी स रचक्षततेसाठी व  लद प्रवासासाठी संकेत अंतबधंनािी चकती गरि आहे यािी 
 ाणीव प्राम ख्याने चनमाण झाली. 

 
 संकेत, अंतबंधन व द्र संदेशवहन यामध्ये गेल्या ३० ते ४० वषांत ततकी  लद व मोलािी वाढ 
झालेली पाह्न भारतीय रेल्वनेेस द्धा ्या दटृ अीने पावली टाकली आहेत आचण म्हण्नि द हेरी तारेने चनयंत्रण 
होणारे साधें आचण अंतबधंी संकेत, स्वयंिचलत गाडीचनयंत्रण, मागव चवद्य त् मंडल, चवद्य तप्रवाहाने चनयचंत्रत 
होणारे स्वयंिचलत सकेंत, मागवदशवक रीले सकेंत यासारख्या नवीन पद्धतींिा वापर भारतीय रेल्ववेर 
करण्यात आला.  

 
 (४) पथणवदु्यत मंडर्ल:–चवसाव्या शतकाच्या स रुवातीला या पद्धतीिा अवलंब महत्त्वाच्या 
स्टेशनासंाठी करण्यात आला. पथचवद्य त् मंडलाम ळे (Track Circuiting) लोहमागाच्या ठराचवक भागात 
गाडी आहे ककवा नाही. म्हण ेि मागव मोकळा आहे की व्यापलेला आहे हे चवद्य त् मंडलाम ळे सम ते व 
्याम ळे साधं्यािी क्स्थती व संकेत यावर योग्य ते चनयंत्रण ठेवता येते. चशवाय या पद्धतीन सार माणसावर 
अवलंब्न राहण्यािी आवश्यकता तसेि मानवचनर्ममत ि का होण्यािी शक् यता नाहीशी झाली. 

 
 (५) णवदु्यत संकेत:–चवद्य त् प्रवाहाने चनयंचत्रत होणाऱ्या सकेंतािंा (Power Sigalns) स द्धा भारतीय 
रेल्ववेर अवलंब करण्यात आला आहे व ्याम ळे छोयाशा तरफेच्या सहाय्याने चवद्य त् शक् तीवर अथवा बटणे 
दाब्न चवद्य त्  वायवीय पद्धतीने (Electro Punmatically) साधें आचण सकेंत यािंा वापर करण्यात येतो. 

 
 अतंबंधन आणि सुरणितता:–संकेतािें सवव अंतबंधन अशा तऱ्हेने केलेले असते की, अंतबधंनाच्या 
व्यवस्थेत कोठेही चबघाड झाला तर ्या चबघाडाशी सलंग्न असलेले सवव संकेत आपोआपि थाबंण्याच्या 
क्स्थतीत यतात. ्याम ळ साधंा  री ि कीिा असला तरी गाडी थाबंते व अपघात टळतो. ज्या संकेतात 
अंतबंधन नाही ्यातही अशी रिना असते की संकेत देण्याच्या व्यवस्थेत चबघाड चनमाण झाल्यास संकेत 
आपोआप धोका दशवचवतो. ्याम ळ प्रवाशािंी रेल्वचे्या प्रवासािी स रचक्षतता नेहमीि चवश्वसनीय होते. 

 
** 
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प्रकरि ६ दूरसदेंशवहन 
 
 द्रसंदेशवहन यािा अथव तंग्र ी शबद चवभक् त करून मगि नीट लक्षात येईल (Tele) म्हण  द्र 
आचण (Communiciation) म्हण े दळणवळण अगर संदेशवहन यािी गर  का भासते ते आपण पाह् या. 
 
 एका स्टेशनात्न गाडी स टली की ती स टल्याबद्दल प ढील स्टेशनला कळचवणे अवश्य असते. तसेि 
ती पोिल्याबद्दल मागील स्टेशनलाही कळचवले पाचह े. याकचरता संदेशवहनाच्या यंत्रणेिी गर  असते. 
प्रारंभी अशी संदेशवहनािी काहीि व्यवस्था नव्हती. गाडीच्या आधी प ढच्या स्टेशनवर घोडेस्वार 
पाठचवण्यात येत असत. मोसवने तारायंत्रािा शोध लावल्यानंतर ्याच्या पद्धतीिा स्टेशनात वापर होऊ 
लागला. प ढे रेल्वमेागांिा चवस्तार ख्प वाढल्यानंतर स रचक्षत प्रवासाच्या दटृ अीने स्टेशनात प्रचतबंधक 
उपकरण (Block Instruments) वापरण्याला स रुवात झाली. आचण तारायतं्रािा उपयोग स्टेशनाचं्या 
दरम्यान सपंकव  साधण्याप रताि होऊ लागला. आता रेल्विेी संघटना ख्पि चवस्तृत झाली आहे. भारतीय 
रेल्विेे ९ के्षत्रीय भाग अस्न प्र्येक के्षत्रीय भागािे आणखी चवभाग आहेत. प्र्येक चवभागावर एक म ख्य 
चनयतं्रक असतो. चनयंत्रणासाठी अशा चवभागािे पोटचवभागही पाडलेले असतात. याचं्यामध्ये परस्पर संबधं 
ठेवण्यािी पद्धतशीर व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्र्येक पोटचवभागावर एक चनयतं्रक असतो आचण 
्याच्या हाताखाली स्टेशने नेम्न चदलेली असतात. ्याच्यावर उपचवभाग-चनयतं्रक व ्याच्याही वर चवभाग-
चनयतं्रक असतो. याम ळे खालीलप्रमाणे परस्पर संबधं ठेवणे भाग असते. 
 
 (१) पोटचवभाग चनयतं्रक व ्यािे हाताखालील स्टेशने 
 (२) उपचवभागचनयतं्रक व म ख्य चवभागचनयंत्रक 
 (३) म ख्य चवभागचनयतं्रक व चवभागीय रेल्विेा चनयंत्रक 
 (४) चवभागीय रेल्वअेचधकारी व चवभाग रेल्व ेअचधकारी 
 (५) चवभागीय रेल्वअेचधकारी व रेल्वमेंडळातील अचधकारी  
 (६) एका चवभागीय रेल्विेे अचधकारी व द सऱ्या चवभागीय रेल्विेे अचधकारी 
 
 असे संपकव  अथवा परस्परसबंंध साधल्याम ळेि गाड्ािंी वाहत्क स रळीत ठेवता येते. यावरून 
आपणास कळ्न येईल की रेल्वतेील कचनष्ठ कमविाऱ्यापास्न रेल्वमेंडळाच्या अध्यक्षापंयवन्त सवांना परस्पर 
संबध साधावा लागतो. 
 
 परस्पर संबधं ठेवण्यािे द सरे कारण म्हण े सम ा, एखाद्या मो्ा स्टेशनात १०० वाचघणी 
भरतील ततका माल चनरचनराळ्या चठकाणी पाठचवण्यासाठी आलेला आहे. अथाति यातील काही वाचघणी, 
पचहल्या  ाणंाऱ्या मालगाडीला  ोडल्या  ातील. अशी मालगाडी  वळच्या मो्ा अगर  ंक् शन 
स्टेशनात पोहोिल्यावर म क् कामाच्या चठकाणान सार या गाडीतील काही वाचघणी/डबे काढणे व द सरे डब े
 ोडण आवश्यक असते. रंुद रुळातंरातील डबयात्ंन माल काढ्न मीटर अगर अरंुद रुळातंराच्या गाडीत 
भरावा लागतो. याकचरता आलेली मालगाडी स्टेशनच्या आवारात न्यावी लागते. कारण चतथे डबे  ोडण व 
काढणे हे काम करता येते. काढलेल्या डबयापंैकी काही डबे द सऱ्या एखाद्या मालगाडीला ती  ेव्हा स टणार 
असेल तेव्हा  ोडाव ेलागतात. काही डबे स्टेशनच्या आवारत काही तास अगर चदवस पड्न रहातात. काही 
डबे वाटेत नाद रुस्त झाल्याम ळे काढ्न ठेवाव ेलागतात. काही माल अगर प्णव भरलेले डबे ्यावर चदलेल्या 
ि कीच्या पत्त्याम ळे भलतीकडेि नेले  ातात. भारतात पसरलेल्या रेल्वचे्या  ाळ्याकडे न र टाकल्यास 
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आपणास पटेल की एका टोकापास्न द सऱ्या टोकाकडे पाठचवलेला माल अगर डबे चनरचनराळ्या  ंक् शन 
स्टेशनामंध्न अगर मागांवरून म्हण ेि एक अगर अनेक चवभागीय रेल्ववेरून नेले  ातात. काही माल 
अगर डबे एका अगर अनेक मालगाड्ानंा  ोडाव े लागतात की ्यायोगे ते म क् कामाच्या चठकाणी 
पोहोिचवता येतील. आता चविार करा की हे काम चकती अवघड असेल! चनरचनराळ्या चवभागीय रेल्वेंिे डब े
चनरचनराळ्या चवभागीय रेल्ववेर गेलेले असतील. ज्यानंी माल पाठचवला अगर ज्यानंा तो पोहिवायिा आहे 
्यानंी रेल्वकेडे िौकशी केल्यास तो माल क ठे आहे, कधी पोहिेल याबद्दल सचवस्तर माचहती ्यानंा 
द्यायला हवी. ्यािप्रमाणे ज्या स्टेशनमध्न अगर चवभागीय रेल्ववेरून असा माल पाठचवला गेला ्या 
स्टेशनमास्तरला अगर चवभागीय रेल्वचे्या अचधकाऱ्यानंास द्धा तो माल क ठे आहे, क ठल्या मालगाडील 
 ोडला आहे, का एखाद्या स्टेशनच्या आवारात पड्न आहे ही माचहती ्या ्या चवभागातील गाड्ा-
चनयतं्रकाकंड्न चमळवावी लागते. या अवाढव्य कामाकचरताि म ख्य्वकेरून असे परस्पर संबधं राखण 
आवश्यक असते. 
 
 यािप्रमाणे गाड्ा येण्या- ाण्यािी माचहती प्रवाशाचं्या व  नतेच्या सोयीसाठी सवांना कळवावी 
लागते; म्हण ेि ्याचं्याशी संपकव  साधावा लागतो. सम ा, एखादी गाडी उचशरा येणार आहे ककवा काही 
अनपेचक्षत कारणाम ळे एखादी गाडी एखादे चदवशी स टणार नसेल, तर कोणी िौकशी केल्यास तशी माचहती 
प रचवली ाते.  नतेच्या सोयीसाठी सवव स्टेशनावंर द्रध्वचनके्षपक-यंते्र लावण्यािी व्यवस्था करण्यात 
आली आहे. यावरून प्रचसद्धी अगर घोषणा करण्यात येतात. याला सावव चनक प्रचसचद्धपद्धत (Public 
Address System) म्हणतात. या पद्धतीन सार फलाटावंर द्रध्वचनके्षपक यंते्र लावलेली असतात व ती 
ध्वचनवधवक यंत्र आचण ध्वचनचवस्तारक यतं्राशी  ोडलेली असतात ध्वचनचवस्तारक यतं्राच्या िारे प्रचसद्धी व 
घोषणा केली  ाते व ती सवव सवव फलाटावंर प्रवासी ऐक् शकतात. या पद्धतीिी रिना आकृचत क्रमाकं ६ 
(१) मध्ये पाहा. 
 

 
आकृती क्रमाकं ६ (१) 

 
 परस्पर संबंध अगर दळणवळण ठेवण्यासाठी रेल्ववेर खालील सोयींिा अवलंब करतात.  
 
 ताराचं्या सहाय्याने वापरावयािे टेचलफोन. असे टेचलफोन २ प्रकारिे असतात. 
 

(अ) रेल्वचे्या संकेत आचण द्र संदेशवहन चवभागाने बसचवलेले टेचलफोन, 
(ब) पोस्ट आचण तार खा्याने बसचवलेले टेचलफोन. 
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 (अ) रेल्वचे्या सकेंत आचण द्र-संदेशवहन चवभागािे बसचवलेले टेचलफोन:–हे टेचलफोन रेल्वतेील 
चनरचनराळ्या कमविाऱ्याचं्या व अचधकाऱ्याचं्या टेबलावर बसचवलेले असतात. काही कमविाऱ्याचं्या घरीस द्धा 
हे टेचलफोन बसवलेले असतात. याम ळे ्यानंा आपापसात संपकव  ठेवणे सोईिे होते. भारतीय रेल्ववेर अशा 
टेचलफोनिे  ाळे सवव चवभागीय रेल्व,े ्यािें चवभाग व रेल्वमेंडळ यात पसरलेले आहे. याम ळे अशा 
टेचलफोनवरून चनरचनराळ्या चवभाग व चवभागीय रेल्वेच्या अचधकाऱ्याशंी बोलता येते.  रेल्व-ेमंडळातील 
अचधकाऱ्याशंीस द्धा सपंकव  साधता येतो. पोस्ट आचण तारखा्याने बसचवलेल्या ताराचं्या िारेि हे शक्य होते 
व रेल्वलेा या ताराचं्या (Line Wires) उपयोगासाठी पोस्ट आचण तार खा्याला दरवषी ठरल्याप्रमाणे भाडे 
द्याव ेलागते; परंत  अशा या रेल्वचे्या संकेत व द्रसंदेशवहन चवभागानेबसचवलेल्या टेचलफोनवरून फक् त 
रेल्व ेकमविाऱ्यामध्येि दळणवळण अगर संपकव  साधता येतो.  
 
 (ब) पोस्ट आचण तार खा्याने बसचवलेले टेचलफोन–अशा टेचलफोनवरून रेल्वअेचधकाऱ्यानंा ततर 
सरकारी व चबनसरकारी अचधकारी व प्रवाशी  नता याचं्याशी म्हण ेि सावव चनक संपकव  सांधणे शक्य 
होते. चशवाय रेल्वखेा्याने बसचवलेल्या टेचलफोनमध्ये चबघाड चनमाण झाल्यास या टेचलफोनिा उपयोग 
करता येतो. 
 
 यापद्धतीत दोष तर होतेि; एक म्हण े एकािवळेी फक् त एकाि व्यक् तीशी संपकव  साधता येत असे. 
 ोरदार पाऊस व वादळी हवा असल्यास या तारा त टण्यािी धास्ती असते. आचण ऐनवळेी ही पद्धत नेमकी 
दगा देण्यािा संभव असतो. या पद्धतीत चबघाड होण्यािी शक् यता लक्षात घेऊन या पद्धतीत स धारणा 
करून केबलिा वापर करण्यात येऊ लागला. केबलमध्ये ज्या प्रमाणात बारक्या तारा असतील चततके 
लोक एकाि वळेी, या केबलच्या तारामं ळे अनेक लोकाशंी बोल् शकतात. परंत  अशी केबल  चमनीखाल्न 
घातलेली असली, तरी िोरीिी व तोडण्यािी भीती असते. असा प्रकार झाल्यास चबघाड द रूस्त होईपयंत 
दळणवळण संप्णव बंद पडते.  
  
 चवञानानातील प्रगतीम ळे या पद्धतीत बदल झाले व चबनतारी उपकरणािंा वापर होऊ लागला. 
यातील पचहला प्रकार म्हण े रेचडओ–संदेशवहन. या पद्धतीन सार टेचलफोनवरून लाबंिे ‘रंक कॉल’ 
करणे सोपे होते आचण चशवाय ताराचं्या सहाय्याने िालणाऱ्या टेचलफोन पद्धतीवर अवलंब्न राहाव ेलागत 
नाही.  
 
 द सरा प्रकार म्हण े “अचतउच् ि कंप्रता” या पद्धतीम ळे ताराचं्या सहाय्याने िालणाऱ्या टेचलफोन 
पद्धतीत चबघाड झाल्यास काही अंतरावर असलेल्या शहराशंी अगर गावाशंी संपकव  साधता येतो. परंत  ही 
पद्धतस द्धा रेल्वचे्या वाढ्या चवस्ताराला योग्य नाही. कारण या पद्धतीनासर टेचलफोनवरून बोलताना 
बराि गोंगाट व आवा  ऐक् येतो. द सरे म्हण े अंतराळातील पचरक्स्थतीम ळे – आयनाबंराम ळे (Ions 
Sphere) –या पद्धतीिा मयाचदत उपयोग होतो. ककवा ्यात अडथळा येत राहतो. चशवाय या पद्धतीत 
फारि थोडे मागव वापरता येतात.  
 
 याकचरता अ्यंत चवश्वसनीय दळणवळण साधण्यासाठी चवञानानातील नवीन संशोधनाच्या योगाने 
स्क्ष्म तरंग पद्धतीिा अवलंब करतात. या पद्धतीिारे परस्पर संबध चनचश्चतपणे साधता येतात व अशा 
पद्धतीन सार वापरलेल्या टेचलफोनवरून संभाषण स्पट अ ऐक् येते. कारण ्यात‘उच् ि कंप्रता’ व ‘अचत उच् ि 
कंप्रता’ पद्धतीप्रमाणे गोंगाट अगर आवा  होत नसतो.  
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आकृती क्रमाकं ६ (२) 

 
 स्क्ष्म तरंग आकाशात सरळ  ातात आचण ते एकाि चदशनेे कें चद्रत करता येतात. पृर्थवीच्या 
गोलाकार आकाराम ळे सरळ रेषेत गेलेले तरंग एकाि ठराचवक रेषेत ठराचवक अंतरापयंत पकडता येतात. 
वरील आकृती क्रमाकं ६ (२) मध्ये तरंग एकाि ठराचवक रेषेत ३० चकलोमीटर गेल्यािे दाखचवले आहे. 
्याम ळे या मयादेपयंत स्क्ष्म तरंगािे एक के्षत्र साधता येते. यानंतर प ढे द सरे के्षत्र स्थापाव ेलागते. ही 
चनरचनराळी के्षते्र एकमेकाशंी  ोडली  ातात. असे केल्याने स्क्ष्म तरंगािें  ाळे प्र्येक चवभागीय रेल्ववेर 
पसरणे शक्य होते. रेल्वमेंडळाने प्र्येक चवभागीय रेल्ववेर स्क्ष्म तरंग पद्धत िाल् करण्यािा चनणवय घेतला 
आहे; परंत  हे सवव साध्य होण्यास साधनसामग्री व अवधी पाचह े. नव्यानेि स रू केलेल्या या ‘स्क्ष्म तरंग’ 
पद्धतीिे  ाळे  स से पसरत  ाईल तसतसे रेल्विेे संपकव  साधण्यािे काम अगर दळणवळण स लभ व 
खात्रीिे होईल आचण मग गाड्ािंी िाके अहोरात्र चफरत तर राहतीलि; पण रेल्वचे्या प्रवाशाचं्या संख्येत 
होणाऱ्या वाढीला व माल वाहत कीच्या वाढीला तोंड देऊन अचधक गाड्ास द्धा सोडता येतील. प्रवास 
 लद व स रचक्षत होईल. मालािी वाहत्क एका टोकापास्न द सऱ्या टोकापयंत खात्रीलायक व  लद 
करता येईल. 
 
 वरील नवीन साधनावं्यचतचरक् त आणखी एक साधन रेल्वमेध्ये वापरतात. आचण ते म्हण े 
‘द्रम द्रकाच्या िारे’ (Teleprinter) संदेश म चद्रत होऊन चमळतात. यािा वापर चनयंत्रणकायालयात, 
रेल्वचे्या आवारात म्हण ेि याडवस्टेशन मास्तरिे किेरीत, आरक्षण-कायालयात करतात. याम ळे चनयंत्रण 
कायालयात्न याडव-स्टेशनमास्तरना, एका आरक्षण-कायालयात्न द सऱ्या आरक्षणकायांलयात छापील 
संदेश पाठवन् परस्पर संपकव  साधता येतो. स रुवातीला स रू झालेल्या ‘मोसव’ तारायतं्रावरून एखादा संदेश 
पाठचवला तर संदेश घेणाराला काय संदेश घेतला हे परत सागंाव ेलागते. परंत  याम ळे वाया  ाणारा वळे 
‘द्रम चद्रतािा’ वापर केल्याम ळे वाितो.  ेव्हा स्क्ष्म तरंगपद्धतीिा रेल्ववेर प्णव चवस्तार होईल, ्या वळेी 
‘द्रम चद्रत’ स्क्ष्म तरंगपद्धतीने वापरण्यात येतील व मग हे साधनस द्धा अचधक चवश्वासनीय होईल. 
 
 मोठमो्ा स्टेशनािें आवाराि बऱ्याि वाचघणी एका मालगाडीत्न काढ्न द सऱ्या मालगाडीस 
 ोडाव्या लागतात. आवारेस द्धा बरीि मोठी व लाबंवर पसरलेली असतात. आवारात काम करणाऱ्या 
कमविाऱ्यानंा याडव-स्टेशनमास्तरला स्िना देणे सोपे व्हाव ेम्हण्न सावव चनक स्िना देण्यासाठी उपयोगी 
पडणारी द्रध्वचनके्षपक-यंत्रणा लावलेली असते. ्यािी रिना आकृती क्रमाकं ६ (३) मध्ये दाखचवली 
आहे.  
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आकृती क्रमाकं ६ (३) 
 
 मो्ा आवारात वापरण्यात येणारी द सरी सोय म्हण े परस्पर संभाषणािी यंत्रसामग्री (Talk 
Back System)  या पद्धतीत वापरण्यात येणारी यंत्रसामग्री  आकृती क्रमाकं ६ (४) मध्ये दाखचवली आहे. 
्याम ळे याडव-स्टेशमास्तर स्िना तर देऊ शकतोि, पण ज्याला स्िना चदल्या ्याने ्या अमलात आणल्या 
की नाही हे पण ्याला सम ् शकते. 
 

 
आकृती क्रमाकं ६ (४) 

 
 यािप्रमाणे मोगलसराईसारख्या मो्ा आवारात वाचघणींिी संप्णव माचहती चमळचवण्यासाठी व 
्याचं्या हालिालींवर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी ‘संगणक’ (Computer) वापरतात. 
 
 भारतीय रेल्ववेर नव्याने स रू करण्यात आलेल्या ‘रा धानी एक्स्पे्रस’ या गाडीत एचं न ड्रायव्हर 
आचण गाडव यानंा आपआपसातं संपकव  साधण्यािी सोय केलेली आहे आचण या गाडीतील प्र्येक डबयात 
द्रध्वचनके्षपक बसचवल्याम ळे प्रवाशानंा स्िना देता येतात; चशवाय गाणी, बातम्या व ततर करमण कीिे 
कायवक्रम सादर करता येतात. स्क्ष्मतरंग पद्धतीिा सप्ंणव चवकास झाल्यावर आगगाडीत्न टेचलफोन 
करण्यािी सोयस द्धा उपलबध करून देता येणे शक्य होईल. 
 
 स रुवातीला स्पट अ केल्याप्रमाणे प्र्येक स्टेशनात मोसव तारायंत्रािा उपयोग केला  ातो. याम ळे 
प्र्येक स्टेशनात तार किेरी प्रमाणे तारा घेण्यािी व देण्यािी सोय केलेली असते. याकचरता आकारण्यात 
येणारे दर पोस्ट आचण तारखा्याच्या दरापं्रमाणेि असतात. रेल्वचे्या तारायंत्रािा वापर करून पोस्ट आचण 
तारखा्यािे काम रेल्वकेमविाऱ्यानंी केल्याम ळे ्याचप्र्यथव  मा झालेले सवव पसेै पोस्ट आचण तार, 
खा्याला न देता ्यातील काही भाग रेल्वकेचरता ठेवतात व बाकीिे पैसे पोस्ट आचण तारखा्याला देण्यात 
येतात. 
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 रेल्वचे्या के्षत्रात परस्पर संबधं स्थापण्यास वरीलप्रमाणे यंत्रणा प्रस्थाचपत केल्याम ळेि गाड्ािंी 
  ळव  ळव करणे, मालिी ने-आण करणे, गाड्ा वळेा पत्रकाप्रमाणे सोडणे आचण प्रवासात होणारा 
खोळंबा अथवा चवलंब कमी करणे या सवव गोट अी रेल्वलेा शक्य होतात. 
 
 नवय गातील नवीन उपकरणे वापरून भारतीय रेल्वचे्या कायवक्षमतेत चनचश्चत वाढ झालेली आहे व 
पाश्चा्य राष्ट्रातंील रेल्वशेी त लना केल्यास भारतीय रेल्व ेफारशा मागासलेल्या नाहीत हे कळ्न येईल. 

 
** 
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प्रकरि ७ स्टेशनाची कायगपद्धती 
 

 स्टेशन म्हटले म्हण  सववसाधारण माणसािे समोर कोणते चित्र उभे राहते ? आगगाड्ािंी ये-
 ा, प्रवाशािंी गदी-धावपळ, फेरीवाल्यािंी व हमालािंी आरडाओरड, मोटारी, टागें यािंी घरघर, एक 
भल्या थोरल्या बाधंकामािी तमारत, काही लोहमागव, आच्छाचदत ककवा चबन आच्छाचदत फलाट व ्यावर 
स्टेशनमास्तर, सहाय्यक स्टेशनमास्तर यािंी कायालये, चनरचनरळ्या द ाच्या चतकीटचवक्रीच्या चखडक्या, 
प्र्येक वगाच्या प्रवाशानंा स्टेशनवर थाबंण्यासाठी प्रतीक्षालये, अशा एक ना दोन अनेक गोट अी! एका 
फलाटावरून द सऱ्या फालाटावर  ाण्यासाठी बाधंलेले प्ल ककवा  चमनीखाल्न काढलेला मागव, 
प्रवाशाचं्या सोयीसाठी फलाटावर माडंलेली बाके, पंखे, पाणी चपण्यािी सोय, िहा, पानपट्टी-चसगारेटिी 
छोटी द काने आचण अल्पोपाहार अगर  ेवणासाठी शाकाहारी व मासंाहारी उपाहारगहेृ ही असतताि. काही 
स्टशनातं ही उपहारगृहे रेल्वखेा्यातफे िालचवली  ातात तर काही स्टेशनात ठेकेदारामंाफव त. स्टेशनमध्ये 
चशरण्यासाठी व बाहेर पडण्यासाठी रस्ता अगर रस्ते व मोटारी, टागें, चरक्षा थाबंण्यासाठी वगेळी  ागा 
राख्न ठेवलेली असते. स्टेशनवर मालािी ने-आण करण्यासाठी वगेळी कायालये व फलाट असतात. 
मो्ा स्टेशनातं पासवलासंाठीस द्धा वगेळे कायालय असते. प्र्येक स्टेशनात एक अगर अचधक लोहमागव 
असतात. यातील काही लोहमागव ्या स्टेशनात्न गाड्ा स टणार असतील, तर डबे ध ण्यासाठी, गाड्ािी 
रिना करण्यासाठी आचण शकंटग करण्यासाठी असतात. या सवव व्यापाला ‘स्टेशन’ व ‘स्टेशन आवार’ असे 
म्हणतात. 
 
 अगदी आरंभी ही स्टेशने अगदी साधी व ठोकळ्यासारखी असत. परंत  काही स्टेशने अ्यंत स ंदर, 
भव्य व डोळ्यातं भरण्यासारखी आहेत. पाश्चा्य देशातं स्टेशने अगदी साधी असत ‘परंत  १९४० नंतर 
याबद्दलिा दचृट अकोन बदलला अस्न आता ्याचं्या स रेख व स सज्   बाधंणीवर चवशषे लक्ष प रचवले  ाते. 
न्य्यॉकव  चिकागो, चफलाडेक्ल्फया, वॉकशग्टन व सॅन्फॅ्रक्न्सस्को येथील रेल्वसे्टेशने  चमनीवर व 
 चमनीखालीस द्धा बाधंलेली आहेत. चमलान येथे १०३ एकर  ागा व्यापलेले  गातील सवांत मोठे स्टेशन 
आहे. ्यािप्रमाणे काही मो्ा शहरातंील स्टेशने व  ंक्शन–स्टेशने िार ते बारा एकर आवारात 
पसरलेली आहेत. तसेि प्रम ख स्टेशनावंरिे फलाट चतथे येणाऱ्या प्रवाशाचं्या गदीन सार अधा अगर एक 
मलै लाबंीिे आहेत. 
 
 भारतीय रेल्व-ेस्टेशने भारताच्या   न्या परंपरेन सार पचहल्यापास्नि स ंदर व आकषवक बाधंण्यात 
येत असत. ्याम ळे आपल्याकडील भव्य व स ंदर स्टेशने पाहण्यासारखी तर आहेति; पण ्यात भारतीय 
संस्कृती व काराचगरी यािंा संगमही झालेला चदसतो. म बंईतील बोरीबंदर, ििवगेट, बाँबे सेंरल ही स्टेशने 
व म ख्य कायालयाचं्या तमारती स ंदर, भव्य व पे्रक्षणीय आहेत.  गातील सात लाबं फालाटापंैकी पाि 
भारतीय रेल्ववेर आहेत, ते म्हण े — 
 

सोनप्र ७३६·१ मीटर ( गातील सवांत लाबं फलाट) 
खरगप्र ७१६·३ मीटर  
लखनौ ६८५·८ मीटर 
बेझवाडा ६४०·० मीटर 
झाशंी ६१७·२ मीटर 



 

 अनुक्रमणिका  

 स्टेशनवर आपण उभ राचहलो आचण घंटा वा ली म्हण े लोक गाडी यायिी वळे झाली असे 
सम ्न धावपळ करायला. लागतात; पण खरी वस्त क्स्थती काय आहे. यािी ्यानंा कल्पना नसते. गाड्ा 
स्टेशनिे दोन्ही बा ं्नी येऊ शकतात एका बा ्ने येणाऱ्या गाडीला अप-रेन म्हण े वरून येणारी गाडी 
म्हटले, तर चवरुद्ध बा ्ने येणाऱ्या गाडीस डाउन-रेन म्हण  खाल्न येणारी गाडी असे म्हणता येईल. 
स्टेशनात दोन्ही बा ं्कड्न गाड्ा यावयाच्या असतात. कोण्याही बा ्ने गाडी यावयािी असल्यास प्रथम 
स्टेशनमास्तरला स्टेशनमधला मागव मोकळा आहे की नाही हे चविारून ्याने परवानगी चदल्यानंतरि गाडी 
स्टेशनात यावयािी असते. अशी परवानगी चदल्यानंतरि स्टेशनात घंटा वा चवण्यात येते. ठण अशी एक 
घंटा वा ली की गाडी स्टेशनात येते असे सम ाव.े गाडी बराि वळे थाबंणार असेल तर गाडी स टण्याप्वी 
पाि चमचनटे ठण-ठण अशी सात वळेा घंटा वा चवतात व प्र्यक्ष गाडी स टताना ठण – ठण अशी दोनदा 
घंटा वा चवतात. या घंटा वा चवण्यािा म ख्य हेत् स्टेशनात कोण्या बा ्ने गाडी येते आहे व ती केव्हा 
येणार व स टणार ही माचहती देण्यािा असतो. ्याम ळे स्टेशनातील कमविाऱ्यानंा आपले काम बरोबर करता 
येते. अलीकडे गाड्ाचं्या येण्या- ाण्याबद्दलिी माचहती द्रध्वचनके्षपकावरून देण्यात येते. 
 
 गाड्ािंी वाहत्क करताना खालील तीन गोट अींना प्राधान्य देण्यात येते. 
 
 (१)  स रचक्षतता- गाड्ा िालचवताना प्रथमतः स रचक्षततेिी काळ ी घेण्यात येते.  
 
 (२)  कायवक्षमता– योग्य, चवश्वसनीय, स खावह, त्पर व  लद प्रवास ही कायवक्षमतेिी मानके 
  आहेत.  
 
 (३)  आर्मथक काटकसर– म्हण े रेल्वकेड्न  ी सेवा उपलबध होते, चतच्यासाठी रेल्वलेा  
  करावा लागणारा खिव ्यापास्न चमळणाऱ्या लाभापेक्षा कमीि असला पाचह े.  
 
 अंमलब ावणीच्या ग णोत्तरावरूनि रेल्विेी कायवक्षमता अ मावण्यात येते.  उदाहरणाथव, 
   

िाल् खिव: 
= अंमलब ावणीिे ग णोत्तर एक्ण उ्पन्न 

 
 रेल्व े हा एक उद्योगि आहे आचण या उद्योगात तयार झालेली उ्पत्ती म्हण े पचरवहन होय. 
कोण्याही उद्योगात उ्पादन करताना सात्य ककवा अखंडता प्राधान्याने लक्षात ठेवली  ाते. ततर 
औद्योचगक के्षत्रातं हे सात्य कामाच्या वळेेप रतेि ठेवाव ेलागते. परंत  रेल्विेा उद्योग ३६५ चदवस अहोरात्र 
आचण देशाच्या कोनाकोपऱ्यात िाल् असतो. म्हण्न गाड्ा अहोरात्र िाल् ठेवण्यासाठी ड्रायव्हर, गाडव, 
स्टेशनमास्तर आचण ततर असंख्य रेल्वकेमािारी या सवांिा समक्न्वत प्रय्न असतो. एक गाडी सोडण्यात 
 वळ वळ २००० रेल्वकेमविारी ग ंतलेले असतात. आचण यातील एक कमविारी  री आपले काम वळेेवर 
करण्यास ि केल अगर चवसरेल तर सात्य चटकणार नाही व गाड्ात खंड पडेल. 
 
 १९०५ च्या रेल्वबेोडव–कायद्यातील ४७व्या कलमान सार रेल्ववेाहत कीसाठी सववसाधारण चनयम 
करण्यात आले आहेत. ्यामध्ये कामािी पद्धत म्हण े काय यािी व्याख्या करण्यात आली आहे. या 
चनयमातं रेल्व ेवाहत्क वळेापत्रकान सार व सतत िाल् ठेवण्यावर कटाक्ष आहे. पोट चनयम चवभागीय रेल्वनेा 
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करता येतात. हे चनयम करण्यािा अचधकार ज्या अचधकाऱ्याना असतो, ्यािंी नाव े चवभागीय रेल्वचे्या 
‘रा पत्रात’ प्रचसद्ध करण्यात येतात. ्यािप्रमाणे प्र्येक चवभागीय रेल्विेे पाडलेले उप-चवभाग लक्षात घेता 
‘चवभाग अधीक्षक’ अशा चवभागानंा स्िना देण्यािा अचधकार असलेल्या अचधकाऱ्यािंी नाव े ाहीर करतात. 
अशा स्िना ्या चवभागाप र्याि असतात. प्र्येक स्टेशनाच्या कामान सार ्या स्टेशनासाठी चनयम केलेले 
असतात. 
 
 लोहमागािी बाधंणी करताना ्यावरून वाहनानंा  ाण्या-येण्यासाठी तयार केलेल्या रेल्वे-
ओलाडंणी (Level Crossing)सोडल्या तर रेल्वमेागावर द सरे कोणतेही वाहन येऊ शकणार नाही यािी 
खबरदारी घेतलेली असते. आगगाडी  ाण्या-येण्याच्या वळेी या रेल्व-ेओलाडंणी बदं करण्यािी व ततर 
वळेी उघड्ा ठेवण्यािी व्यवस्था केलेली असते. गाड्ा िालचवताना खालील दोन गोट अींवर चवशषे ध्यान 
देणे आवश्यक असते. 
 
 (१)  एकाि चदशनेे  ाणाऱ्या दोन गाड्ा एकमेकीं वळ येऊन आदळणार नाहीत.  
 (२)  दोन चवरुद्ध चदशानंी येणाऱ्या गाड्ािंी टक् कर होणार नाही. 
 
 एका लोहमागांवर असलेली गाडी द सऱ्यावर लोहमागावर नेल्याचशवाय ्याि लोहमागावर द सरी 
गाडी घ्यावयािी नसते. यासाठी सववसाधारण चनयम २३६मध्ये स्टेशनात्न गाड्ा सोडण्याच्या पद्धतींिा 
चनदेश केला आहे. ्यापकैी सध्या भारतीय रेल्ववेर संप्णव बलॉक या नाविी पद्धत प्रिचलत आहे. या 
पद्धतीप्रमाणे परवानगी चमळाल्याचशवाय स्टेशनात गाडी येऊ शकत नाही ककवा तेथ्न गाडी स ट् शकत 
नाही. उदाहरणाथव चशवा ीनगर स्टेशनावरून खडकी स्टेशनाला गाडी  ावयािी असेल तर खडकी 
स्टशनमास्तरने ‘मागव मोकळा आहे या.’ अशी परवानगी चदल्याचशवाय ती खडकी स्टेशनात येऊ शकत 
नाही. तसेि चशवा ीनगर स्टेशनमास्तरने परवानगी चदल्याचशवाय खडकीह्न येणारी गाडी ्या स्टेशनात 
येऊ शकत नाही. अशा स्टेशनानंा बलॉक स्टेशने म्हणतात. आगाऊ परवानगी घेतल्याचशवाय एचं न 
ड्रायव्हरला गाडी स्टेशनात आणण्याला व तेथ्न सोडण्याला मनाई असते. 
 
 प्रथमतः दोन स्टेशनातील गाड्ािंी ये- ा ‘मागव मोकळा आहे– ा’ असा कागदी संदेश देऊन 
होत असे. कागदी संदेश म्हण े  ाण्याबद्दलिी स्टेशन मास्तरने चदलेली परवानगी कागदावर चलह्न 
एंच न ड्रायव्हरच्या हवाली करण्यात येत असे. परंत  १९२० नंतर ही प्रथा बंद करून बलॉक उपकरणे 
(Block Instruments) वापरण्यात येऊ लागली. बलॉक स्टेशनामधील भागाला बलॉक चवभाग म्हणतात. या 
पद्धतीम ळे एकाि मागावर एकि गाडी सोडण्यािी खबरदारी घेण्यात येत असल्याम ळे अपघात होण्यािा 
संभव टाळला  ाऊन प्रवास  ास्त स रचक्षत झाला आहे. 
 
 एकेरी मागावर नीले बलॉक उपकरणे वापरली  ातात. या उपकरणािंा शोध प्वीच्या गे्रट तंचडयन 
पेचनन्श ला रेल्वचे्या एका अचभयं्याने लावला. या उपकरणात लोखंडी अगर पोलादी िेंड्िा उपयोग केला 
 ातो. दोन्ही टोकानंा बलॉक स्टेशनामंध्ये बसचवलेली बलॉक उपकरणे चवद्य त् शक् तीने एकमेकाशंी 
अंतबंधनाने  ोडलेली असतात आचण ्यात्न िेंड् बाहेर पडण्यािी व्यवस्था असते. हा िेंड् चमळाल्याचशवाय 
ड्रायव्हरला प ढील स्टेशनात गाडी नेता येत नाही. या उपकरणामं ळे एकेरी लोहमागावर एका वळेी एकि 
गाडी सोडली  ाईल यािी दक्षता आपोआपि घेतली  ाते. द हेरी मागावर यात थोडा फेरफार असतो. 
कारण द हेरी मागावर चवरूद्ध चदशनेे गाडया कधीि येत नाहीत. द हेरी मागावरील अशा उपकरणािें प्रकार 
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प ष्ट्कळ आहेत. ‘ कारसेन’ नावाच्या उपकरणािा शोध फाळणीप्वी नाथव वसे्टनव रेल्वचे्या श्री. कारचगल व 
श्री. सेनग प्ता या संकेत अचभयाचंत्रकानंी लावला. एकेरी मागावरील उपकरणात्न िेंड् अगर द सरी ख्ण 
बाहेर काढता येते. परंत  असा िेंड् ककवा ख्ण द हेरी मागावरील उपकरणात्न चनघण्यािी सोय केलेली 
नसते. कारण अशा मागावर चवरुद्ध चदशनेे गाड्ा कधीि येत नसतात आचण म्हण्नि ही उपकरणे 
चिन्हचवरचहत (Tokenless) असतात. उपकरण ‘ मागव मोकळा आहे’ असे दशवचवते. अशा उपकरणानंा 
चिन्हचवरचहत उपकरणे म्हणतात. एकेरी मागावरस द्धा िेंड् ककवा चिन्हचवरचहत उपकरणािंा वापर भारतीय 
रेल्ववेर नव्याने स रू करण्यात आला आहे. बलॉक-स्टेशनला येण्यािी परवानगी देणे ककवा अशी परवानगी 
द सऱ्या बलॉक-स्टेशनकड्न घेण्यासाठी या दोन बलॉक स्टेशनामधील बलॉक-उपकरणािारे परस्पर संबधं 
 ोडता येतो. अथात्  या गोट अी टेचलफोनने करता आल्या अस्या; पण सगळ्या चनयमािें पालन करून 
याचंत्रक खबरदारी घेतली  ावी या उदे्दशानेि ही उपकरणे लावलेली असतात. अशी उपकरणे योग्य ्या 
अचधकाऱ्यानंाि वापरता येतात. आचण मगि गाडी येण्यास अगर  ाण्यास परवानगी चदली  ाते.  
 

 णतणकटणवक्री व आरिि 
 
 स्टेशनवर चतचकटे चमळण्याकचरता पचहल्या व द सऱ्या वगाकचरता वगेळ्या चखडक्या असतात हे सवव 
प्रवाशानंा माहीत असतेि. वातान क्चलत प्रवासाच्या चतचकटाकचरता वगेळी चखडकी नसल्यास ती पचहल्या 
वगाच्या चखडकीति चमळतात. साधारणपणे प्रवासाच्या चदवशीि चतचकटे चवकण्यात येतात; पण रेल्वनेे 
प्रवाशाचं्या सोयीकचरता आरक्षणािी म्हण े आगाऊ  ागा राख्न ठेवण्यािी सोय केली आहे. यात 
बसण्यासाठी व झोपण्यासाठी  ागा राख्न ठेवल्या  ातात. झोपण्यािी सोय ही रात्री ९ वा ल्यापास्न 
सकाळी ६ पयंत चमळत असते. पचहल्या वगात झोपण्यासाठी सबधं बाक चमळते. द सऱ्या वगात 
झोपण्यासाठी वगेळे डबे–शयनयाने असतात. या शयनयानािें ‘र्थ री टायर’ म्हण े एकावर एक अशी तीन 
बाके असणारे डब ेव ‘ट्–टायर’ म्हण े एकावर एक दोन बाके असणारे डब ेअसे दोन प्रकार आहेत. र्थ री 
टायरमध्ये चतन्ही बाके झोपण्यासाठी असतात आचण ट्-टायरमध्ये वरिे बाक झोपण्यासाठी आचण खालिे 
बाक बसण्यासाठी असते. आरक्षणाबद्दलिी सवव माचहती रेल्वचे्या वळेापत्रकात चवस्ताराने चदली आहे. 
स्टेशनावरील िौकशीच्या चखडकीत ती कोणालाही चमळ् शकते. द सऱ्या वगािे वातन क्चलत झोपण्यािे डब े
आता भारतीय रेल्ववेर लावण्यात येऊ लागले आहेत. अशा डबयात ४८ उतारंूना बसता व झोपता येते. 
अशा द सऱ्या वगाच्या वातान क्चलत डबयात झोपण्यासाठी व बसण्यासाठी प्रथम वगाच्या चतचकटाततके भाडे 
पडते. 
 
 चतचकटे चवकत घेऊन प्रवास रद्द करण्यािा प्रसगं आता तर पैसे परत चमळण्यािी (चरफंडिी) 
सवलत असते. ्याकचरता रेल्वनेे चनयम केलेले आहेत. पैसे परत देताना ठराचवक प्रमाणात पैसे काप्न 
घेण्यात येतात. गाडी स टल्यानंतर तीन तासापयंत असे पैसे आरक्षण-चखडकीत चमळ् शकतात. ्यानंतर 
मात्र प्र्येक चवभागीय रेल्ववेर म ख्य वाचणज्य अधीक्षकाचं्या कायालयात असलेल्या चरफंड चवभागाच्या 
अचधकाऱ्यानंा अ व करावा लागतो. याबद्दलिे चनयमही रेल्वचे्या वळेापत्रकात पाहावयास चमळतात. 
 
 आरक्षण केलेल्या व्यक् तीनेि प्रवास केला पाचह े असा चनयम आहे. या चनयमािा भगं केल्यास तीन 
मचहन्यापंयंत कैद व रुपये २५० पयंत दंड करण्यािी तरत्द कायद्यात करण्यात आली आहे. संप्णव डबा 
ककवा डबे यािें आरक्षण करता येते. याकचरता चवभागीय रेल्वचे्या म ख्य वाचणज्य अधीक्षकाकडे अ व करावा 
लागतो. याबद्दलिी सवव माचहती कोण्याही स्टेशनवर चमळ् शकते. 



 

 अनुक्रमणिका  

 रेल्व-ेप्रवाशाला खाली चदल्याप्रमाणे आपल्याबरोबर सामान नेण्यािी सवलत आहे.  
 

वातान क्ल (पचहला द ा) ७० चकलोगॅ्रम 
पचहला वगव ५० चकलोगॅ्रम 
द सरा वगव ३५ चकलोगॅ्रम 

 
 (अध्या चतचकटावर अधव व न) 
 
 यापेक्षा अचधक सामान असेल तर ठरलेल्या दराप्रमाणे आकार भरावा लागतो. 
 

पासगर्ल व मार्ल कायार्लये– 
 
 प्र्येक स्टेशनावर पासवले व माल याचं्या वाहत कीिी व्यवस्था असते. पासवले व माल यािंी वाहत्क 
मो्ा प्रमाणावर असेल तर पासवलाकचरता व ततर मालाकचरता वगेवगेळी कायालये असतात. भारतात 
औद्योगीकरण वाढत असल्याम ळे भारतीय रेल्वलेा कच् िा माल व तयार माल वाह्न न्यावा लागतो. माल 
वाहत कीला  
भा. रे...५ 
प्राधान्य देण्यािे रेल्विेे सववसाधारण धोरण आहे. चशवाय रेल्वलेा कोळसा, अन्नधान्य खते, चसमेंट, पोलाद, 
मीठ, वगैरे आवश्यक वस्तं्िी ्वचरत वाहत्क करावी लागते; परंत  रेल्व ेवळ वाहत कीिी सामग्री प रेशी 
नसल्याम ळे, या मालवाहत कीला, मालािी तातडी अगर गर  यान सार प्राधान्य द्याव ेलागते. याकचरता 
कोण्या आवश्यक मालवाहत कीला प्रथम व द य्यम प्राधान्य द्याव ेयासंबधंी रेल्वमेंडळ दर सहा मचहन्यानंी 
यादी प्रचसद्ध करीत असते. प्राधान्यािा क्रम प ढीलप्रमाणे ठरचवण्यात आला आहे.  
 
 प्राधान्य ‘अ’– संरक्षणाच्या दटृ अीने ्वचरत करावी लागणारी वाहत्क. 
 
 प्राधान्य ‘ब’– (१) कें द्रीय सरकारला करावी लागणारी अन्नधान्य व खतािी वाहत्क. 
   (२) डबयाचं्या बाधंणीकचरता लागणारे लोखंड व पोलाद. 
   (३) चनवाचसताचं्या साहाय्यासाठी लागणारा माल.  

(४) कॉफी, िहा, काप्स व चबयाणे यासंारखा प्रादेचशक सरकाराकंडे पाठवायिा 
आवश्यक माल. 

 
 प्राधान्य ‘क’– कें द्रीय व प्रादेचशक सरकारानंी योच ल्याप्रमाणे चसमेंट, कोळसा आचण  नतेस 
   लागणारे मीठ व परदेशी पाठवायिे खचन  लोखंड (Iron Ore) ज्य्ट, साखर, 
   कच् िा काप्स वगैरे. 
 
 प्राधान्य ‘ड’– (१)  चसमेंट, कापड, खते यासारख्या अव ड उद्योगानंा लागणारा कच् िा माल. 
   (२)  व्यापाऱ्यानंा लागणारा गह्, ताद्ंळ. 
   (३)  परदेशी पाठवायिा माल. 
   (४)  नाचशवतं माल (अंडी, भा ी, फळे वगैरे). 



 

 अनुक्रमणिका  

 प्राधान्य ‘ई’– ततर सववसाधारण माल. 
 
 गर ेन सार एक वा अनेक डबयािंी स्टेशनमास्तरकडे आगाऊ नोंदणी करता येते. याकचरता 
ठराचवक नोंदणी-फी द्यावी लागते. डबे उपलबध असल्यास ्या प्रमाणात आचण मालाच्या प्राधान्यान सार 
डबयािें वाटप करण्यात येते. 
 
 प्र्येक स्टेशन मास्तरला स्टेशनात सोयी उपलबध असल्यास. ्यान सार खालील कामे योग्य तऱ्हेने 
पार पाडावी लागतात. 
 
 अ) प्रवासी– गाडीतील प्र्येक डबयात पाणी भरणे : ज्या स्टेशनात पाणी भरण्यािी सोय असते 
तेथे प्र्येक डबयात पाणी भरण्यािी व्यवस्था करण्यात येते. याकचरता स्टेशनात नेमलेले कमविारी गाडी 
स्टेशनात थाबंल्याबरोबर डबयावर िढ्न ्यात पाणी भरतात. 

 
 ब) एंच नात कोळसा, पाणी ककवा चडझेल भरणे : अशी सोय ज्या स्टेशनात उपलबध आहे तेथे गाडी 
 ास्त वळे थाबंते. ही कामे करण्याकचरता स्टेशनात नेमलेल्या किवमाऱ्यानंा गाडी स्टेशनात्न स टण्याप्वी 
आपली कामे प्णव करावी लागतात. 

 
 क) बॅटरी–िाच ंगिी व डबयाचं्या द रुस्तीिी सोय : या सोयी ज्या स्टेशनात उपलबध असतात तेथे 
ही कामे करणारे कमविारी प्र्येक गाडीत बटॅरी व डबे योग्य क्स्थतीत आहेत की नाही हे पाहातात आचण 
आवश्यक ती द रुस्ती करतात.  

 
 ड) ्यािप्रमाणे स्टेशनच्या आवारात असलेल्या चसग्नलमध्ये रात्रीकचरता चदव ेलावाव ेलागतात. 
या चदव्यातं घासलेट व एरंडेल तेल यािें चमश्रण असते. याम ळे चसग्नलिे चदव ेसोसायाच्या वाऱ्यातस द्धा 
चवझत नाहीत. संध्याकाळी संकेतातील प्र्येक चदवा लावन् सकाळी तो चवझचवण्यासाठी स्टेशनात खास 
कमविारी असतात. 
 

** 
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प्रकरि ८ वे वाहतूक णनयिंि 
 
 रेल्वमेध्ये वाहत कीच्या चनयंत्रणािी फार आवश्यकता असते. असे चनयतं्रण नसेल तर गाड्ािंी ये-
 ा व्यवक्स्थतपणे होऊ शकणार नाही. प्रवासी गाड्ा, मालगाड्ा आचण पासवलगाड्ा यािंी वळेापत्रके 
असतात. या वळेापत्रकान सार गाड्ा िालतात की नाही हे पाहाणे आवश्यक असते. 
 
 एका चवभागीय रेल्ववेरून चनघालेला डबा अगर डबे रेल्वचे्या चनरचनराळ्या चवभागात्न  ात 
असतात. चनरचनराळ्या  ंक्शन-स्टेशनात हे डबे एका गाडीत्न काढ्न द सऱ्या गाडीला  ोडाव ेलागतात. 
माल ककवा पासवलगाड्ाचं्या बाबतीत गे  बदलत असेल तर माल एका डबयात्न काढ्न द सऱ्या गे च्या 
डबयात भरावा लागतो. एखादा डबा ककवा डबे वाटेत चबघडल्यास अगर नाद रुस्त झाल्यास ्यातील माल 
द सऱ्या डबयात भरून प ढे पाठवावा लागतो. म क् कामाच्या चठकाणी पोहिल्यावर चरकामे झालेले डबे माल 
भरून ककवा चरकामे पाठचवणे प्राप्त असते. याकचरता रेल्व ेवळ असलेल्या एचं नािंा, प्रवासी डबयािंा व 
मालवाह् डबयािंा प रेप्र वापर करून घ्यावा लागतो. याचशवाय मालािी  लद वाहत्क करता येणार नाही. 
चशवाय वहात कीसाठी रेल्वलेा कराव्या लागणाऱ्या खिाच्या मानाने आकारलेले भाडे परवडते की नाही हेही 
पाहाणे अवश्य असते. रेल्वचे्या वाहत कीत चदवसेंचदवस झपायाने वाढ होत आहे व या सवव वाहत कीसाठी 
रेल्व ेवळ उपलबध असलेली एंच ने, डबे वगैरे सामग्री प री पडत नाही. नवीन एंच ने व डबे यािें उ्पादन 
होण्याला वळे लागतो आचण म्हण्न रेल्व ेवळ असलेल्या साधनसामग्रीिा काटकसरीने व योग्य रीतीने 
वापर करण्यािी  बाबदारी वाहत कीस  बाबदार असणाऱ्या अचधकाऱ्यावंर पडते आचण ही  बाबदारी पार 
पाडावयािी असेल तर अहोरात्र डोळ्यात तेल घाल्न सवव डबे व एंच ने योग्य तऱ्हेने वापरण्यात येत आहेत 
की नाहीत हे काळ ीप्ववक पाहाणे आवश्यक असते. रेल्ववेाहत्क ही बारा मचहने िोवीस तास िाल् असते 
हे चवसरून िालणार नाही.  
 
 आता रेल्विेा व्याप चकती अवाढव्य आहे यािी वािकासं कल्पना आली असेलि. चवभागीय रेल्व ेव 
्यािें चवभाग, ्या चवभागातील स्टेशने व  ंक् शनेया सवांिी व्यवस्था पाहाणे हा व्याप फार मोठा आहे. 
भारतीय रेल्ववेर सध्या ७०९३ स्टेशने आहेत. ्यातील काही स्टेशनातं मालगाडीच्या डबयािंी   ळवा  ळव 
करण्यासाठी मोठमोठी आवारे आहेत. प्र्येक चवभागीय रेल्ववेर असलेल्या कारखान्यात एंच नािंी 
देखभाल अगर द रुस्ती होत असते. नाद रुस्त झालेले डबे ्वचरत द रुस्त करून परत कामासाठी घ्याव े
लागतात. भारतीय रेल्व ेवळील ही साधनसामग्री ६०१७० चकलोमीटर रेल्वमेागावरील स्टेशनातं, 
स्टेशनातील आवारात, कारखान्यात व एचं नशडेमध्ये पसरलेली आहे. 
 
 वरील चित्र डोळ्यासंमोर आणल्यास रेल्ववेर वाहत्क चनयंत्रणािी चकती गर  आहे यािी सह  
कल्पना येईल. आता हे चनयतं्रण एवढ्या मो्ा चवस्तारासाठी फक् त एका कें द्रात्न करता येणे शक्य नाही. 
ते  ास्तीत  ास्त कें द्रात्ंन करणेि योग्य होईल. म्हण्नि चवभागीय रेल्ववेरील उप-चवभागाला एक 
चनयतं्रणकें द्र असते. चनयंत्रण-यंत्रणेला रेल्ववेाहत कीिा मेंद्ि म्हटले पाचह े कारण एचं ने व डब ेयाचं्या 
हालिालीबद्दल ही यंत्रणा  बाबदार असते. चनयंत्रणकें द्राला रेल्ववे्यवस्थापनािे डोळे व कान असे 
म्हणतात. कारण चनयंत्रणकें द्राच्या कके्षखाली येणाऱ्या रेल्वमेागावर सतत ज्या काही हालिाली होतात 
्यावर या कें द्रािी न र असते. सवव महत्त्वाच्या हालिालींिी नोंद करण्यात येते व ्याम ळे चवभाग 
अचधकाऱ्यानंा चदवसाच्या कामािी माचहती चमळते. प्र्येक चवभागाकचरता एक चनयतं्रणकायालय असते हे 
वर स्पट अ केलेि आहे; परंत  काही चवभागातं एकाह्न अचधक चनयंत्रण कायालये असतात. मध्यरेल्ववेरील 
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झाशी-चवभागात भोपाळ, झाशी व आग्रा अशी चनयंत्रण कायालये अस्न ती आपापल्या भागािें चनयंत्रण 
करतात. 
 

चनयतं्रण कें द्रािी संघटना 
 

सववसाधारणपणे चनयंत्रण कायालयािी संघटना खालीलप्रमाणे असते. 

 
 चनयतं्रणासाठी चवभाग पडलेले असतात. प्र्येक चनयंत्रण चवभागासाठी एक चनयंत्रणफलक असतो. 
चवभाग चनयतं्रक ्या चवभागातील सवव स्टेशने, बलॉक, केचबने, स्टेशनआवारे, एचं नच्या शडे याचं्याशी 
टेचलफोनवरून बोलणी करू शकतो. 
 
 णनयिंि कायार्लयाची कामे–मेल व एक्स्पे्रस गाड्ािंी वळेापत्रकाप्रमाणे  ा-ये करणे, 
मालगाड्ािंी तरत्द करणे, स्टेशनाचं्या आवारात चकती डबे आहेत. व चकती माल आहे हे पाहाणे, मागणी 
चकती आचण क ठे आहे हे पाह्न ती प रचवणे, एंच नच्या हालिालींवर शडे सोडल्यापास्न परत शडेमध्ये 
 ाईपयंत न र ठेवणे, चरकाम्या डबयािंा योग्य मागाने, काटकसरीने व वगववारीच्या चहशबेाने उपयोग 
करणे, अपघात झाला असल्यास मदत कायािी व्यवस्था करणे, ही सवव कामे चनयंत्रण कायालयाला करावी 
लागतात. 
 
 हे सवव काम तीन प्रकारातं चवभागण्यात येते– 
 
 (१) आगगाड्ावंर चनयंत्रण ठेवणे. 
 (२) व्यापार आचण व्यापारी उलाढालीवर चनयंत्रण ठेवणे. 
 (३) एंच नावंर चनयंत्रण ठेवणे. 
 
 (१) आगगाड्ाचें णनयिंि– असे चनयंत्रण म्हण े आगगाड्ा वळेापत्रकाप्रमाणे  ात आहेत 
की नाहीत हे पाहाणे. काही अनपेचक्षत कारणामं ळे ्यानंा चवलंब होण्यािी शक्यता असल्यास कोण्या 
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गाड्ानंा कोण्या प्रकारे प्राधान्य देण्यात याव ेया सबंंधीिे चनयम आहेत. ्या चनयमात चदलेल्या क्रमान सार 
चनयतं्रकानंा गाड्ा सोडाव्या लागतात. 
 
 दोन चवरुद्ध चदशानंी येणाऱ्या गाड्ा एकाि प्रकारच्या असल्यास लवकर म क् कामाला पोिावयाच्या 
गाडीला प्राधान्य देण्यात येते. परंत  हे करताना चनयंत्रकाला सवव गोट अी लक्षात घेऊन कमीत कमी चवलंब 
होईल या दृट अीने योग्य तो चनणवय घ्यावा लागतो आचण यावरूनि ्यािी कायवक शलता ठरत असते. 
 
 (२) व्यापारी उर्लाढार्लीचे णनयिंि–हे करताना म ख्य्वकेरून मालवाह् डबयािंा प रेप्र 
उपयोग करून घेतला  ाईल हे पाहाव ेलागते. चनयतं्रण चवभागात चनरचनराळ्या स्टेशनातं चकती चरकामे डब े
आहेत, चकती माल भरलेले डबे आहेत व ते चकती चदवस पड्न आहेत, नाद रुस्त डबे चकती आहेत वगैरे 
गाट अी लक्षात घेऊन डबयाचं्या कमतरतेिा चविार करावा लागतो. तसेि नच कच्या चनयतं्रण चवभागात्न 
येणाऱ्या गाड्ा व ्यांत्न येणारे चरकामे डबे आपल्या चनयतं्रण चवभागात्न  ाणाऱ्या गाड्ा व ्यातील 
भरलेले व चरकामे डबे याचवषयीिी माचहती देण्याकचरता दर ८ तासानंी नच कच्या चनयंत्रणकें द्राशी संपकव  
साधावा लागतो. याम ळेस्टेशनाचं्या आवारातील गाड्ािें व डबयािें व्यवक्स्थत चनयमन करता येते. या 
बाबतीत चवभाग अचधकारी व चवभागीय रेल्विेा अचधकारी वळेच्या वळेी योग्य ्या स्िना करतात. 
 
 आता आपण म ख्य चनयंत्रकािी  बाबदारी पाह् या. म ख्य चनयंत्रक या चनयंत्रण कायालयािा म ख्य 
व चवभाग वाहत्क अचधक्षकािंा उ वा हात असतो. ्यािी कामे म्हण े आपल्या हाताखालील कमविाऱ्यानंा 
कामे नेम्न देणे, ती वळेेवर प री होतात का नाही, झाली नसल्यास का होत नाहीत हे पाहाणे व चवभाग 
अचधकाऱ्यास कळचवणे व एकंदर कायािा अंदा  घेऊन ्याप्रमाणे तरत्द करणे ही असतात. 
 
 (३) एंणजनणनयिंि– यासाठी चनयंत्रण कायालयात एचं न चनयंत्रक असतो. हा याचंत्रक 
खा्यािा कमिारी असतो. याला एचं न ड्रायव्हरच्या कामािा अन भव असावा लागतो. याम ळे एंच नात 
झालेले चबघाड कसे हाताळायािे यासबंंधी स्िना तो गाडीच्या एचं न ड्रायव्हरला फोनवरून देऊ शकतो. 
एंच न चनयंत्रकाला चवभागातील एंच न ड्रायव्हरािंी व एंच नािंी िागंली माचहती असावी लागते आचण 
्याचं्याकड्न क शलतेने काम करून घ्याव ेलागते.  
 
 एंच नमध्ये एक ड्रायव्हर व एक वा दोन आगवाले (Fireman) असतात. प्र्येक गाडीवर एक गाडव 
व आवश्यक असल्यास एक वगेचनयंत्रक (Breaks man) असतो. गाड्ानंा अवश्य ती एचं ने प रचवणे, 
एंच नािंी कमतरता पडल्यास हाती असलेल्या एंच नािंा  ास्तीत  ास्त वापर करण्याच्या  दटृ अीने व्यवस्था 
करणे ही कामे एंच न चनयंत्रकािी असतात. 
 
  ादा गाड्ा सोडण्यािी व्यवस्था उपचनयंत्रक करीत असतो. तसेि एखादी गाडी रद्द झाल्यास 
्याऐव ी द सऱ्या गाडीिी व्यवस्था ्यालाि करावी लागते. अशा  ादा गाड्ािंी एंच ने, कमविारी वगैरे 
सवव व्यवस्था तोि पाहात असतो. तसेि गाड्ातंील आरक्षण व्यवस्था प री आहे ककवा नाही हे पाहाणे व 
अप री असल्यास पयायी व्यवस्था करणे, पयवटकािें व ततर खास डबे, रेल्वखेा्याच्या चनरीक्षकािें डबे व 
वळेप्रसंगी प्रवाशाचं्या सोयीकचरता पयायी डबयािंी व्यवस्था करणे याबाबत योग्य ती व्यवस्था करण्यािे 
काम उपचनयतं्रकाला कराव ेलागते. 
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 लोहमागावर धावणाऱ्या गाड्ािें चनयंत्रण करण्यासाठी ्यािे ८० ते १०० मलैािें भाग पाडलेले 
असतात आचण यावर चनयंत्रक नेमण्यात आलेले असतात. वळेापत्रकान सार गाड्ािंी ये- ा, स्टेशनात 
्यािें थाबंणे, ्यािें क्रॉकसग त्यादींिे चनयंत्रण करणे हे ्यािे काम असते. ्याच्या कायालयात गाड्ािंी 
हालिाल दशवचवणारा एक बृहत तक् ता (Master Chart) ठेवलेला असतो. या तक् ्यात वळेापत्रकान सार 
गाडीच्या ये- ा, ्यािें थाबंणे, ्यािें क्रॉकसग यािंी नोंद असते. तसेि प्र्येक गाडीच्या धावण्यािी नोंद 
भागचनयंत्रक आलेखपत्रावर (Graph) करीत असतो. याम ळे गाड्ानंा होणारा उशीर कोठे, चकती व का 
झाला हे शोध्न काढ्न हा उशीर कसा कमी करता येईल, कोण्या गाड्ािंा मागव आधी मोकळा 
करावयािा वगैरे गोट अी ठरचवणे ्या चनयंत्रकाला स लभ होते.  
 
 भाग चनयंत्रकानंी बनचवलेले तक् ते प्रथम म ख्य चनयतं्रक पाहातो व नंतर ते चवभाग वाहत्क 
अधीक्षकाकंडे पाठचवण्यात येतात. याम ळे गाड्ानंा  र उशीर झाला असेल, तर ्यािी कारणे शोध्न 
काढण्यासाठी व कमविाऱ्याचं्या ि काबंद्दल ्यािंा  ाब चविारण्यासाठी मदत होते. एखाद्या गाडीला  र 
नेहमीि  ास्त वळे लागत असेल, तर वळेापत्रकात चदलेला ककवा बृहत्  तक् ्यात दाखचवलेला वळे 
बदलण्यािी गर  वाटल्यास ्याप्रमाणे योग्य ते बदल करता येतात. गाड्ाच्या हालिालीबद्दल भाग 
चनयतं्रण कायालयात  ी माचहती व आकडेवारी गोळा करण्यात येते, ्यान सार आवश्यक वाटल्यास 
गाड्ाचं्या वळेापत्रकात बदल करण्यात येतात.  
 
 चवभागीय रेल्वचे्या म ख्य कायालयात एक चनयंत्रण कायालयात असते. भागचनयंत्रण कायालयात्न 
आलेली माचहती तेथे एकत्र गोळा केली  ाते. ्यावरून चनयतं्रणकायािी सम्यक्  कल्पना येण्यात सहाय्य 
होते. 
 
 या चनयंत्रणपद्धतीिा चवस्तार म्हण्न  पान व िीन देशातंील रेल्वेवर अबलंचबण्यात आलेली 
के्षत्रचनयंत्रणपद्धती (Area Control System) भारतीय रेल्ववेर काही चठकाणी अवलंचबण्यात येते. या 
पद्धतीम ळे प्र्येक मालवाह् डबयावर व ्याच्या हालिालींवर न र ठेवता येते. ्याम ळे डबयात माल वळेेवर 
भरणे, ्यािंी हालिाल ्वचरत करणे, ्यात होणारा चवलंब टाळणे, डबे  ाग्यावर आणणे ककवा ठेवणे या 
गोट अी शक्य होतात. तसेि गाड्ाचं्या येण्याबद्दल आगाऊ स्िना देण्यािी व्यवस्था असल्याम ळे संबचंधतानंा 
माल घेऊन  ाणे सोपे होते.  
 
 मोगलसराईसारख्या मो्ा आवारात तेथे येणाऱ्या व  ाणाऱ्या सवव मालवाह् डबयांिे आचण 
्यातल्या ्यात प्र्येक डबयाच्या संप्णव हालिालीवर न र ठेवण्यासाठी संगणक (कॉम्प्य टर) वापण्यात 
येतो.  
 
 वरील माचहतीवरून रेल्ववेरील वाहत्क चनयंत्रणािी सामान्य कल्पना वािकानंा येईल.  
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प्रकरि ९ व्यापारणवषयक 
 
 रेल्व ेही लोकोपयोगी संस्था आहे, तशीि ती व्यापारी ससं्था आहे. व्यापार हे चतिे महत्त्वािे अगं 
आहे. या व्यापारात उतारू व माल याचं्या वाहत कीपास्न चमळणाऱ्या उ्पन्नािा समावशे असतो. 
व्यापारचवषयक सवव काम रेल्विेे वाचणज्य खाते पाहात असते. रेल्विेे उ्पन्न वाहत कीपास्न चमळत 
असल्याम ळे वाचणज्य आचण वाहत्क ही खाती परस्परानंा प्रक असतात. रेल्वलेा चमळणारा महस्ल तीन 
प्रकारिा असतो.  
 
 (१) कोकिग (Coaching) –प्रवासी व पासवल वाहत कीपास्न चमळणारा महस्ल (प्रवास व 
  पासवल गाड्ा) 

 
 (२) माल वाहत कीपास्न चमळणारा महस्ल (माल गाड्ा). 

 
 (३) ततर चकरकोळ महस्ल. 

 
 यापकैी अचधकाशं महस्ल रेल्व ेस्टेशनात चमळत असतो हे सह  लक्षात येईल. प्रवासी व व्यापारी 
 नतेिा संबधं स्टेशनमास्तर व स्टेशनात काम करणाऱ्या ततर कमविाऱ्याशंीि अचधक येतो. वळेप्रसंगी 
्यानंा वाचणज्यखा्याच्या ततर अचधकाऱ्याशंी सपंकव  साधावा लागतो. याम ळे म ख्य वाचणज्य अधीक्षक व 
्याचं्य हाताखालील ततर कमविाऱ्यानंा आपली वागणक् नेहमी सभ्य, त्पर आचण प्रवाशानंा सहाय्यकारी 
ठेवणे अवश्य असते. रेल्वकेमविाऱ्यािें  नतेशी सबंंध मतै्रीिे असाव े लागतात. स्वच्छ कपडे घाल्न 
ठाकठीक राहाणे व हसतम खाने  नतेच्या स खसोयींकडे लक्ष प रचवणे या गोट अी आवश्यक असतात. 
स्टेशनमधील कमविाऱ्यानंा म्हण े स्टेशनमास्तर, सहाय्यक-स्टेशनमास्तर, चतकीटतपासनीस, डबयातील 
चनयतं्रक वगैरेंना रेल्वतेफे गणवषे व ध लाई यािंा खिव देण्यात येतो. रेल्वकेमविाऱ्यानंा बक्षीस ककवा देणगी 
घेण्यािी मनाई अस्न बक्षीस ककवा देणगी देणे हास द्धा ग न्हाि सम ण्यात येतो. प्रवाशानंा रेल्वकेमविाऱ्यािंी 
असभ्य वतवण्क ककवा ्याचं्याचवरूद्ध ततर तक्रारी स्टेशनमास्तर ककवा ततर रेल्वअेचधकाऱ्याकंडे करत 
यतात व ्याबद्दल योग्य ती कारवाई करण्यािी व्यवस्था असते. 
 
 प्र्येक स्टेशनात वाहत कीच्या काय सोयी उपलबध आहेत यािी माचहती ्या ्या स्टेशनमध्ये 
सववसाधारण  नतेस चमळ् शकते. स्टेशनमास्तर, ततर अचधकारी ककवा स्टेशनातील िौकशीच्या चखडकीत 
याबाबत योग्य ती माचहती चमळ् शकते.  
 
 स्टेशनातील महस लाबाबतिी संघटना खालीलप्रमाणे असते. 
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 आता महस लािा पचहला प्रकार ‘कोकिग’ म्हण े प्रवासी व पासवल गाड्ात्ंन केलेल्या 
वाहत कीम ळे होणाऱ्या महस लाकडे वळ् या. यातील म ख्य उ्पन्न प्रवासी पासवल, मोटार, सायकली सारखी 
वहाने व च वतं पश पक्षी याचं्या वाहत कीम ळे होते. 
 
 प्रवासी ककवा उतारंूिी वाहत्क: 
 
 सववसाधारणपणे मेलएक्स्पे्रस, साध्या आचण  लद उतारू-गाड्ा सोडण्यात येतात. 
सववसाधारणतः गाड्ामंध्ये वातान क्चलत, पचहला वगव आचण द सऱ्या वगािे डबे असतात.  नता गाड्ातं 
फक् त द सऱ्या वगािेि डबे असतात. काही गाड्ातं वातान क्चलत डबे व ख िीयाने ही असतात. द सऱ्या 
वगाकचरता शयनयानेही प रचवण्यात येतात. बसण्याच्या ककवा झोपण्याच्या  ागेिे आरक्षण तीन ते वीस 
चदवस आधी चमळ् शकते. यासंबंधी माचहती प्रकरण ७ मध्ये देण्यात आली आहेि. सववसाधरण चतकीटचवक्री 
गाडी स टण्याप्वी एक तास करण्यात येते.  ेथे गाड्ािंी ये- ा सारखी असते तेथे चतकीट कायालय 
िोवीस तास उघडे असे. उतारू वाहत कीिे दर चनरचनराळ्या वगांत उपलबध असलेल्या सोयींन सार 
ठरचवलेले असतात. सववसाधारणपणे वातान क्ल वगािे चतकीट द सऱ्या वगाच्या सहापट पचहल्या वगािे 
चतकीट द सऱ्या वगाच्या चतप्पट असते. वातान क्चलत ख िी चतकीट द सऱ्या वगाच्या चतकीटाच्या द प्पट 
असते. अचत- लद गाड्ात्ंन प्रवास करताना वगेळा  ादा आकार घेण्यात येतो. रेल्वचे्या वाढ्या 
खिाम ळे चतचकटािें दर वळेोवळेी वाढचवण्यात येत आहेत. प्र्येक वगाच्या चतचकटािा रंग कमीत कमी भाडे 
सध्या खालीलप्रमाणे आहे. 
  

वगव कमीत कमी भाडे चतचकटािा रंग 
 रु.     पै.  

वातान क्ल ४०–०० पाढंरा  
पचहला वगव । मेल, एक्स्पे्रस १३–५० चहरवा 
पचहला वगव । पॅसें र गाडी ५–५० चहरवा 
वातान क्चलत ख िी १०–०० नाकरगी 
द सरा वगव । मेल, एक्स्पे्रस ०–६५ राखी 
द सरा वगव । पॅसें र गाडी ०–३० चपवळा 

 
  प्रवासाव्यचतचरक् त स्टेशनातं प्रवशे करण्यासाठी प्लॅटफॉमव-चतकीट काढाव,े लागते. ्यािी 
ककमतसध्या पन्नास पैसे अस्न ते दोन तास िालते. परंत  ज्यानंा स्टेशनवर रो   ाण्यािी गर  भासते अशा 
नागचरकाचं्या सोयीसाठी माचसक, तै्रमाचसक, सहामाही आचण वार्मषक प्लॅटफॉमव-परवाने देण्यािी सोय  
उपलबध आहे. स्टेशनाच्या मगद राप्रमाणे हे दर कमी-अचधक आहेत. वतवमानपत्राचं्या प्रचतचनधींना खाली 
चदलेल्या दराचं्या  १/४  आकार द्यावा लागतो. परवान्यािें दर असे– 
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प्लॅटफॉमव परवान्यािे दर मोठी स्टेशने ततर स्टेशने 
 रुपये रुपये 

वार्मषक ६४ ३२ 
सहामाही ३२ १६ 
तै्रमाचसक १६ ८ 
माचसक ६ ४ 

 
 प्लॅटफॉमव-चतचकटे ककवा परवाना यावंर गाडीत बसण्यािी परवानगी नसते. प्रवासािी परतीिी 
( ाण्या-येण्यािी) चतचकटेही देण्यात येतात. असा एका चदशिेा प्रवास ४० चकलेमीटरच्या वर असेल तर 
परत येण्यािी म दत दोन चदवस व ८०० चकलोमीटरह्न  ास्त असेल तर परतीिा प्रवास तीस चदवसातं 
करण्यािी म भा असते. ३२० चकलोमीटरह्न  ास्त एकेरी प्रवासािे चतकीट असल्यास २४० चकलोमीटर 
प्रवास आटोपल्यानंतर दर १६० चकलोमीटर अंतराला एक चदवस याप्रमाणे प्रवासात खंड करता यतो. 
 ास्तीत  ास्त म दत सात चदवस असते. द सऱ्या वगाच्या झोपण्याच्या डबयात एकावर एक दोन अगर तीन 
बाके असतात. याकचरता प्र्येक रात्रीसाठी (म्हण े रात्री ९ ते सकाळी ६ पयंत) ठरीव  ादा आकार भरावा 
लागतो. 
  
 चतचकटािे पैसे रोख भराव े लागतात. सरकारी व सैचनकीखाते वगैरेंना पैसे रोख भराव े लागत 
नाहीत. आचनयचमत प्रवास केल्यास म्हण े चतकीट असलेल्या वगापेक्षा वरच्या वगात बसणे, ज्या स्टेशनिे 
चतकीट आहे ्याह्न अचधक प्रवास करणे, चतचकटाचशवाय प्रवास करणे, वगैरेंसाठी चतचकटासाठी द्यावयािी 
रक् कम व दहा रुपये दंड आकारण्यात येतो. प्रवाशा ंवळ पसेै नसल्यास ्यानंा गाडीत्न उतरवन् 
न्यायाधीशासमोर उभे करण्यात येते. अशा ग न्ह्यासाठी ठराचवक स्टेशनात रेल्विेी न्यायकोटे असतात. 
योग्य चतकीट नसलेल्या व ्याचं्याबरोबरिी लहान म ले-म ली ्याचं्याबरोबर कोणी प रुष मन ष्ट्य नसल्यास, 
्यानंा संध्याकाळी ६ ते सकाळी ६ पयंत गाडीत्न बाहेर काढण्यात येत नाही. अशा स्त्री-प्रवाशानंा एक तर 
ज्या स्टेशनात्ंन प्रवास स रू होतो ्या स्टेशनात,  ंक्शन स्टेशनात अगर प्रादेचशक च ल्ह्याच्या स्टेशनाति 
गाडीत्न खाली उतरचवण्यात येते. अचनयचमत प्रवास करून रेल्विेे न कसान करणाऱ्या व्यक् तीस तीन 
मचहनेपयंत कैद व पािश ेरुपयेपयंत दंड करण्यािी तरत्द आहे.  
 
 मुदतीची णतणकटे (Season Tickets) : 
 
 कोण्याही दोन स्टेशनाचं्या दरम्यान प्रवास करण्यासाठी माचसक व तै्रमाचसक म दतीिी चतचकटे 
चवकण्यात येतात. उपनगरीय रेल्ववेर यािंी बरीि मागणी असते. अशा चतचकटास दोन स्टेशनात पडणाऱ्या 
एकेरी चतचकटाच्या ८ ते १० पट रक् कम घेण्यात येते. पंिवीस वषांपयंतच्या चवद्यार्थयांना म दतीिी चतचकटे 
सवलतीच्या दराने देण्यािी सोय असते. ही वयोमयादा मचहला-चवद्याथी, अचभयाचंत्रक, वैद्यकीय वगैरे 
चवद्यार्थयांना लाग् नसते. ज्याच्या नावावर म दतीिे चतकीट चवकण्यात येते. ्याला म दतीच्या-चतचकटावर 
आपली स्वाक्षरी करावी लागते. म दतीच्या-चतचकटावर वय नम्द करण्यात येते. याम ळे चतचकटािा गैरवापर 
करण्याला आळा बसतो.  
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  संसदेिे सवव सदस्य रेल्ववेर आचण काही प्रादेचशक चवधानसभािें सदस्य ्याचं्या प्रादेचशक रेल्ववेर 
पचहल्या वगात्न मोफत प्रवास करू शकतात. यासाठी ्यानंा वगेळी क पने चदलेली असतात. प्र्येक 
प्रवासाबाबतिी माचहती ्यानंा क पनावर चलह्न द्यावी लागते.  
 
 यािा कर आणि सीमा कर (Terminal Tax)– ेथे याते्रकरू कर आचण सीमाकर अक्स्त्वात 
असतो तेथे असा कर चतचकटाबरोबर घेण्यात येतो. यािप्रमाणे प्रवासािे चतकीट एक रुपयाह्न  ास्त 
असेल तर हल् ली प्रवासाच्या चतचकटाच्या पाि टक् के ‘प्रवासीकर’ आकारण्यात येतो.  
 
 वतुगळाकार पयगटन णतणकटे–  प्र्येक चवभागीय रेल्वनेे वत वळाकार पयवटनािे मागव ठरचवले अस्न 
्याकचरता सवलतीिे दर ठेवले आहेत. या मागािी चतचकटे खालील अटी प्णव झाल्यास चमळ् शकतात.  
 
 (१) प्रवासमागव २४०० चकलोमीटरह्न अचधक असला पाचह े. 
 (२) फक् त एकाि चठकाणी  ाऊन परत यण्याकचरता असे प्रवास-मागव उपलबध नसतात. 
 (३) प्रवासमागांसाठी स रुवातीच्या स्टेशनापंास्न सवात लाबं स्टेशनला  वळच्या मागाने  
  पडणाऱ्या भाड्ाच्या चतप्पटीत्न कमी आकार नसावा. 
 
 पयगटनसंस्था–पयवटनसंस्थानंा, चवदेशी प्रवाशानंा व भारतीय प्रवाशानंा ्यानंी रेल्वशेी करार केला 
असल्यास, चतचकटे चवकण्यािी परवानगी देण्यात येते.  
 
 खास गाड्ा : प्रवाशाचं्या सोयीसाठी ५०० चकलोमीटरह्न  ास्त प्रवास करावयािा असल्यास 
आचण कमीत कमी दहा डबयािें उतारू चमळाल्यास खास गाड्ा सोडण्यािी व्यवस्था करण्यात येते. 
यासाठी ्यानंा च तके प्रवासी आचण ज्या वगािा प्रवास असेल ्याप्रमाण पैसे भराव ेलागतात. प्रवाशािंी 
संख्या कमी पडल्यास डबयािा प्णव आकार भरावा लागतो. ततर काही  ादा सोयी उपलबध करून चदल्या 
असल्यास ्यासाठी वगेळा दर आकारण्यात येतो. डबयानंा झालेल्या चवलंबाकचरता चवलंबश ल्क 
(Demurrage) भरावा लागतो.  
 
 ्यािप्रमाणे प्णव प्रवासी डब े र प्रवाशानंी आरक्षण करून घेतलेले असतील व ते न वापरल्यास 
ककवा ्यानंा स रुवातीच्या स्टेशनात, वाटत ककवा म क् कामाच्या स्टेशनात पोहिल्यावर खोळंबा करण्यात 
आल्यास ठराचवक प्रमाणात दंड करण्यात येतो. याचशवाय खोळंबा झालेल्या वळेासाठी ज्या वगािा डबा 
असेल ्याप्रामाणे दंड करण्यात येतो.  
 
 स ट्टीत थंड हवचे्या चठकाणी  ाऊन परत येण्यासाठी परतीिी चतचकटे सवलतीने चवकण्यािी सोय 
करण्यात यते. असा परतीिा प्रवास ठराचवक चदवसातं करावा लागतो.  
 
 प्रवाशाचें वैयस् तक सामान: प्र्येक वगाच्या चतचकटावंर काही ठराचवक व नापयंत वयक्क् तक 
सामान प्रवाशानंा मोफत नता यते परंत  ्यापेक्षा  ास्त सामान असेल तर ्यासाठी  ादा आकार द्यावा 
लागतो. असे सामान अव ड नसेल तर प्रवासी आपल्याबरोबर डबयामध्ये ककवा गाडा वळ ‘िेक व्हॅन’ मध्ये 
ठेव ्शकतो. प्रवासी आपले सामान प्रवास स रू होण्याप्वी आधीच्या गाडीनेस द्धा पाठव ्शकतात. वैयक्क् तक 
सामानात कोण्या वस्त् येत नाहीत यािी यादी चवभागीय रेल्व ेप्रचसद्ध करते. असे सामान पत्र्याच्या ककवा 
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िामड्ाच्या रंकामंध्य ककवा िागंल्या तऱ्हेने बाधंाव ेलागते. ्यािप्रमाणे प्र्येक वस्त्वर प्रवाशािें नाव व 
प्णव पत्ता चलचहवा लागतो. सामानािे व न चकती आहे हे पाह्न ्यात्न मोफत नेता येणारे व न व ा 
करण्यात येते व उरलेल्या व नावर चकती आकार करण्यात आलेला आहे हे दाखचवणारा ‘मेमो’ प्रवाशाला 
देण्यात येतो. अशा सामानासाठी ‘पासवलािें ठराचवक दर’ आकारण्यात यतात.  
 
 सामान-घर (Cloakroom) : प्रवाशािें सामान आचण पासवल्स ता्प रती ठेवण्यासाठी काही मो्ा 
स्टेशनातं ‘सामान-घरे’ असतात. एका मचहन्यापेक्षा अचधक काळ ्यािंा उपयोग करता येत नाही. सामान 
ठेवण्यासाठी पचहले िार चदवस दर डागाला दर चदवसाला ३० पैसे असा आकार द्यावा लागतो. प ढील िार 
चदवसासंाठी ४० पैसे, ्याप ढील िार चदवसासंाठी ५० पैसे आचण ्याप ढे ६० पैसेप्रमाणे आकार घेण्यात 
येतो. 
 
 कुरु्लपाचे खि (लॉकर): ज्या स्टेशनात ही व्यवस्था उपलबध असते, तेथे प्रवासी– नता आपले 
 ड वाहीर ककवा चकमती वस्त् ठेवण्यासाठी या खणािंा वापर करू शकतात. यासाठी प्र्येक खणाला दर 
चदवसाला ५० पैसे भाडे द्याव ेलागते. कमीत कमी आकार मात्र एक रुपया द्यावा लागतो.  
 
 टपार्ल वाहून नेण्याची व्यवस्था: रेल्वगेाड्ातं टपाल वाह्न नेण्यािी सोय केलेली असते. ही 
व्यवस्था पोस्ट आचण तारखा्याच्या मागणीप्रमाणे करण्यात येते. टपाल वाहत कीसाठी खास सोयीिे डब े
असतात. ्यासाठी सबधं डबा अधा डबा ककवा डबयात थोडी  ागा राख्न ठेवलेली असते. या 
वाहत कीप्री्यथव रेल्व े‘पोस्ट आचण तारखा्याकड्न’ ठराचवक आकार घेत असते.  
 
 पासगरे्ल: पासवल वाहत कीिे दर मालवाहत कीच्या दरापेंक्षा  वळ वळ चतप्पट असतात कारण 
पासवल वाहत्क  लद गाड्ानंी होते. पासवल वाहत कीच्या आकारािे दर तीन प्रकारिे असतात.  
 
 (१) प्णव पासवल दर,  
 (२) अधे पासवल दर,  
 (३) एक-ित थांश पासवल दर, 
 
 हे दर ‘पासवल प्रश ल्कात’ (Parcel Tarrif) चदलेले असतात. पासवल प्रश ल्क स्टेशनात पाहाण्यास 
चमळते. या बाबतीत केलेल्या चनयमान सार पासवल पाठचवण्यािे भाड पासवल पाठचवताना ककवा ्यािी पोि 
घेताना देता येते. ज्या वळेी अधे ककवा एक-ित थांश पासवल दर आकारण्यात येतात, तेव्हा मालकाच्या 
ककवा पाठचवणाराच्या  ोचखमेवर पासवले पाठचवण्यात येतात. प्णव दर आकारले असल्यास पासवले 
मालकाच्या ककवा रेल्वचे्या  ोचखमेवर पाठचवता येतात. खायिी पाने, लोणी, वतवमानपते्र, प स्तके, खादी 
कापड आचण द्ध यासाठी मालकाच्या  ोचखमीिे वगेळे दर आहेत. साधारणपणे पासवलािे मो माप म्हण े 
लाबंी, रंुदी व उंिी दोन क्क् वटंल व नाला २·५×१·५×१०·२५ मीटर ठरचवलेली हे. पासवले पाठचवताना अ व 
(फॉमव) भरून द्यावा लागतो. पासवले िागंल्या तऱ्हेने वटे अन केलेली व नाव-गाव-पत्त्यासहीत असली 
पाचह ेत. प्र्येक पासवलावर पाठचवणाराला काहीतरी ‘चनशाणी’ ककवा ‘ख्ण’ करावी लागते. माल रेल्वचे्या 
 ोचखमेवर पाठवायिा असेल तर प्णव पासवल-दरापेक्षा २५ टक् के  ादा आकार भरावा लागतो. पासवलािे 
व न करून ते पण अ ात चलहाव ेलागते. रेल्व ेपासवल कायालयात असे अ व तपासण्यात येतात आचण 
पासवलािे व न करण्यात येते व माल क ठे पाठवायिा वगैरे स्िनासंह मालािी यादी बनचवण्यात येते. 
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यालाि ‘व-ेचबल’ (Way Bill) म्हणतात. रेल्व ेकमविारी पासवलवर ते पासवल कोठ्न क ठे  ायिे आहे व ‘व े
चबल’ क्रमाकं रेल्विेी चनशाणी म्हणन् चलचहतो. पाठचवण्याच्या अ ाच्या नम न्यात (Forwarding Note) 
चदलेली माचहती ि कीिी आहे असे आढळ्न आल्यास ‘सप्ंणव पासवल’ दराच्या द प्पट भाडे आकारण्यात येते 
आचण यासाठी दर क्क् वटंलला १५० रुपयेप्रमाणे दंड आकारण्यािी तरत्द कायद्यात आहे. वे-चबलिी पावती 
देण्यात येते. ती देऊन माल सोडवन् घ्यावयास असतो. पावती हरवल्यास मालािी पोि घेण्यासाठी 
िणतपूती बंधपि(Indemnity Bond) भरून द्यावा लागतो.  
 
 पे्रते, माणसािें सागंडे व रक्षा वगैरेंिी वाहत्क करण्यासाठी रेल्वचे्या चनयमापं्रमाणे ती वटे अनात 
बाधंावी लागतात. च वतं पश् आचण पक्षी यािंी वाहत्क ठराचवक डबयात्ंन करण्यात येते. वाहत कीत  र 
या प्राण्यानंा काही त ा झाल्यासं रेल्वलेा खालीलप्रमाणे न कसान भरपाई द्यावी लागते.  
 
 हत्ती रुपये १५०० प्र्येकी. 
 घोडे रुपये ७५० प्र्येकी. 
 खेिर, उंट आचण कशगािंी  नावरे रुपये २०० प्र्येकी. 
 गाढव, शळेी, बोकड आचण ततर पश पक्षी रुपये ३० प्र्येकी. 
 
 यापेक्षा  ास्त ककमत असेल तर तसे-प्रथम घोचषत करून ्यासाठी चनयमान सार चकमतीप्रमाणे 
 ादा आकार द्यावा लागतो. तसेि मोटारी, स्क्टर, सायकली, चरक्षा वगैरे गोट अींिीही प्रवासी अगर पासवल 
गाडीने वाहत्क करता येते.  ड वाहीर आचण ततर मौल्यवान िी  वस्त् पाठवायच्या असतील तर ्यािंी 
ककमत  ाहीर करून ्या चकमतीन सार  ादा आकार भरावा लागतो. व ्यासाठी चवमा यो नेिास द्धा 
फायदा घेता येतो. अशा वाहत कीसाठी रेल्वलेा स रचक्षततेिी योग्य ती काळ ी घ्यावी लागते.  
 
 (१) ध काभाडे आणि णवरं्लबशुल्क (Whartage and Demurrage) : प्रथम धक् काभाडे आचण 
चवलंबश ल् क यातंील फरक पाह् या. पासवले व ततर माल रेल्वनेे पाठचवताना ककवा तो योग्य स्थळी 
पोिल्यावर ्यािी पोि घेताना रेल्वचे्या कायालयात वा वीपेक्षा अचधक काळ ठेवला  ातो आचण या 
अचधक काळासाठी रेल्विेी  ागा पासवले व माल ठेवण्यासाठी वापरल्याम ळे दंड करण्यात येतो याला 
‘धक् काभाडे’ म्हणतात. ्यािप्रमाणे सबंध डबा  ेव्हा पाठचवणाऱ्या व्यक् तीला भरावा लागतो. ककवा 
म क् कामाच्या चठकाणी पोिल्यावर आतील माल काढ्न खाली करून रेल्वलेा परत द्यावा लागतो. ्यासाठी 
ठराचवक अवधी चदला  ातो. यापेक्षा अचधक वळे घेतल्यास दंड भरावा लागतो. ्याला ‘चवलंबश ल्क’ 
म्हणतात.  
 
 पासवले तट अ स्थळी पोिल्यानंतर ती पासवले कायालयात २४ ककवा ४८ तास ठेवन् देण्यात येतात. 
्यापेक्षा अचधक काळ राचहल्यास ‘धक् काभाडे’ आकारण्यात येते. एखाद्या व्यक् तीकचरता पासवलिा सबधं 
डबाि वापरला असेल, तर माल डबयात भरण्यासाठी डबयाला चवलंब होता कामा नये. तसेि माल 
पोिल्यानंतर पाि तासाचं्या अवधीत तो उतरून घ्यावा लागतो. यापेक्षा अचधक काळ लागल्यास 
चवलंबश ल्क भराव ेलागते.  
 
 (२) मार्लगाड्ापंासून होिारा महसूर्ल : मालगाड्ात्ंन कोळसा वा ततर माल,  ीवतं पश्-पक्षी 
त्यादी वस्तं्िी वाहत्क होत असते. मालवाहत कीिे दर ठरचवतानंा खालील गोट अी प्राम ख्याने लक्षात 
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घेतल्या  ातात. रेल्विेा िाल् खिव, रेल्वते ग ंतचवलेल्या भाडंवलावर द्याव ेलागणारे व्या  आचण घसारा 
चनधी या तीन गोट अींबाबतिा खिव व ा करून रेल्वलेा थोडा नफा राचहला पाचह े. रेल्वलेा होणाऱ्या 
नफ्यात्न चवकास कायवक्रमासाठी लागणाऱ्या खिािी तरत्द करावी लागते. म्हण्न माल वाहत कीिे दर 
प ढील दोन तत्त्वावंर ठरचवण्यात येतात.  
 
 (१) सेवसेाठी होणारा खिव. 
 (२) सेविेे म्ल्य. 
 
 एखाद्या डबयात चकती माल भरावयािा हे मालाच्या व नावर ककवा पचरमाणावर अवलंब्न असते. 
सम ा स टा काप्स आचण दाबलेला काप्स वाहत कीसाठी आलेला आहे. स या कापसाला  ास्त  ागा 
लागते तर दाबलेल्या कापसाला कमी  ागा लागते. तसेि एकाि व नािे खत आचण सोने यािंी 
आकारणी सारखी अस्न िालणार नाही. रेल्व ेसरकारी मालकीिी असल्याम ळे वाहत कीसाठी आलेल्या 
सवव मालािी वाहत्क चतला करणे भाग असते. येथे चनवडाचनवड करण्यािा प्रश्न नसतो. रेल्वलेा 
सववसाधारण  नतेच्या स खसोईकंडे पाहणे अवश्य असते. ्यािम ळे रेल्व े वाहत कीिे दर रेल्वलेा नफा 
बेतािाि राहील या दटृ अीने ठरचवलेले असतात. तसेि रेल्विेे अंदा पत्रक संसदेसमोर येत असल्याम ळे 
सववसाधारण  नतेवर फारसा भार पडणार नाही यािी खबरदारी संसद घेत असतेि.  
 

(१) सेवेसाठी होिारा खचग : माल वाहत कीिे दर ठरचवताना माल चकती  ागा व्यापतो, ्या 
मालाम ळे ततर मालाला धोका पोितो का, ्यािी िढ-उतार करणे कठीण व त्रासदायक आहे का? आचण 
्याकचरता काही स रचक्षततेिी व्यवस्था करावी लागते का, वगैरे गोट अी लक्षात घ्याव्या लागतात.  

 
 (२) सेवेचे मूल्य : मालवाहत कीिे दर ठरचवताना लक्षात घ्यावयािी द सरी गोट अ म्हण े ्या 
वाहत कीच्या सेविेे म्ल्य ही होय. हे म्ल्य ठरचवताना रेल्वलेा अनेक गोट अी चविारात घ्याव्या लागतात. 
वस्तं्च्या चवक्रीवर अचनट अ पचरणाम होऊ नये असे वाहत कीिे दर असावते, यासाठी ्या वस्त्िा 
उ्पादनखिव व चवक्रीिी ककमत, चतिा होणारा वापर, ्या वस्त्िा व्यापार करणाऱ्यािी पचरक्स्थती, 
बा ारातील स्पधा त्यादी गोट अींिा चविार करून मगि ्या वस्त्िा एकंदर व्यापाराला परवडेल असाि दर 
ठरवावा लागतो. याकचरता मालवाहत कीच्या दरािंी वगववारी करण्यात आली आहे. ्यात दोन प्रकार 
आहेत.  
 
 (अ) दराचंी वगगवारी : एकंदर पचरक्स्थतीिा चविार करून रेल्वनेे मालवाहत कीच्या दरािें २९ वगव 
केले आहेत आचण प्र्येक वगािे दर ठरवन् चदले आहेत. हे दरपत्रक म्हण ेि ‘मार्लप्रशुल्क’ स्टेशनात 
कोणालाही पाहावयास चमळते. तसेि मो्ा प्रमाणावर वाहत्क होत असेल तर कमी दर आकारण्यात 
येतो. एकाि मालाला सबधं डबा घेतला तर स टा माल ककवा कमी माल पाठवण्याकचरता आकारण्यात 
येणाऱ्या दरापेक्षा कमी दर पडतो.  

 
 (ब) स्टेशन ते स्टेशन दर: काही चवचशट अ स्टेशनाचं्या दरम्यान चवचशट अ दर ठरचवण्यात येतात. काही 
चवचशट अ चठकाणी मोटार-मालवाहत कीशी स्पधा आहे. अशा चठकाणी माल वाहत्क स्वतःकडे खेिन् 
घेण्याकचरता रेल्वलेा सवलतीिे दर ठरवाव े लागतात. चवभागीय रेल्विेे महाव्यवस्थापक असे दर ठरव ्
शकतात.  
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 मालगाड्ात्ंन माल, च वतं  नावरे व पक्षी, मौल्यवान वस्त् वगैरे पाठवावयािे झाल्यास ठराचवक 
अ ािा फॉमव भरावा लागतो. हवा असल्यास सबधं डबाही घेता येतो. मालवाहत कीसाठी कमीत कमी 
िाळीस चकलोमीटर अतंर व मालािे कमीत कमी व न िाळीस चकलोग्रॉम असाव े लागते. सात 
चकलोग्रॉमह्न कमी माल स्वीकारायिा की नाही हे रेल्व े ठरव ् शकते. माल रेल्वचे्या  ोचखमीवर ककवा 
मालकाच्या  ोचखमीवर पाठवता येतो. रेल्वचे्या  ोचखमीवर माल पाठ 
भा. रे...६ 
चवण्याकचरता वीस टक् के  ादा भाडे आकारण्यात येते. माल पाठचवण्याच्या अ ात खोटी माचहती चदली 
असेल तर दरपत्रकातील कमाल दर आकारण्यात येतो. याचशवाय न्यायालयाच्या चनवाड्ान सार दर १०० 
चकलोग्रामला रुपये १५० प्रमाणे दर आकारण्यािी स द्धा तरत्द आहे. वाटेत गे  बदलत असेल तर १६० 
चकलोमीटर अतंरािा  ादा दर आकारण्यात येतो. मालाच्या प्र्येक डागावर ककवा प्णव डबयावर माल 
पाठचवण्यािा प्णव पत्ता व मालािे व न चलहाव ेलागते. ्यािप्रमाणे चनशाणी अगर ख्ण करावी लागते. 
वाहत कीसाठी रेल्वकेडे माल सोपचवताना मालािे वणवन, व न, तो कोठ्न कोठे  ावयािा वगैरे माचहतीच्या 
बीजकाची  (तनव्हॉतसिी) एक प्रत पाठचवणाराला देण्यात येते. माल सोडवन् घेताना ही प्रत ह र करावी 
लागते. बी कािी प्रत हरवल्यास ‘क्षचतप्ती बंधपत्र’ (Indemnity Bond) भरून माल घेता येतो. माल 
वाहत कीिे भाडे चनयमाप्रमाणे माल पाठचवताना ककवा माल घेताना देता येते. माल पाठचवताना 
चवमायो नेिा फायदा घेता येतो.  
 
 डबयात माल िढचवण्यास ककवा उतरचवण्यास खोळंबा केल्यास ककवा रेल्वगेोदामात माल 
वा वीपेक्षा  ास्त काळ ठेवल्यास दंड भरावा लागतो.  (Demurrage and Whertage Charges) हे मागे 
साचंगतलेि आहे.  
 
 (३) इतर णकरकोळ (महसूर्ल): ततर अनेक चकरकोळ बाबींत्न रेल्वलेा उ्पन्न चमळत असते. यात 
रेल्व ेस्टेशनात्न  ाणाऱ्या तारािें (Telegrams) उ्पन्न, रेल्वचे्या मालकीच्या घरािें व चवश्रामगृहािें भाडे, 
पथकर (टोल), खाद्यपेयव्यवस्थेत्न चमळणारे उ्पन्न, रेल्वसे्टेशनातं व डबयावंर लावलेल्या  ाचहरातींिे 
उ्पन्न, रेल्व े सेवाआयोगाच्या अ ािे नम ने चवकल्याम ळे होणारे उ्पन्न, अशा सकंीणव बाबींिा समावशे 
असतो.  
 
 नुकसान भरपाई: रेल्वकेडे वाहत कीसाठी चदलेली पासवले, माल,  नावरे वगैरे वस्तं्ना काही 
न कसान पोिल्यास ककवा प्रवासात वस्त् हरचवल्यास स्टेशनमास्तर ककवा ततर रेल्वअेचधकारी यािंी खात्री 
पटवन् द्यावी लागते. ्याबद्दल रेल्वकेड्न न कसान भरपाई चमळ् शकते. ्यासाठी माल पाठचवलेल्या 
तारखेपास्न सहा मचहन्याचं्या आत म ख्य वाचणज्य-अधीक्षकाकंडे अ व करावा लागतो.  
 
 चदनाकं १–१–१९६२ पास्न रेल्वनेे मालवाहत कीच्या बाबतीत सामान्य वाहकािी  बाबदारी 
प्करली आहे. भारतीय रेल्व ेकायदा कलम ७३ न सार,  चमनीिी घसरण, धरणीकंप, य द्धातील बाँबफेक, 
 ाणन्ब  ्न केलेला घातपात, नैसर्मगक कारणे यामं ळे मालास हानी पोिल्यास रेल्व े बाबदारी प्करत 
नाही. तसेि कोटाच्या ह क माप्रमाणे माल  प्त झाला असल्यास, पाठचवणाराच्या ककवा घेणाऱ्याच्या 
चनष्ट्काळ ीपणाम ळे ककवा ि कीम ळे मालािे न कसान झाले असल्यास ्यािी  बाबदारी रेल्व े घेत नाही. 
पण ्याकचरता रेल्वनेे योग्य खबरदारी घेतली होती हे चसद्ध व्हाव ेलागते.  
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 भारतीय रेल्व े कायदा कलम ७४न सार मालकाच्या  ोचखमीवर पाठचवलेल्या मालाच्या व 
 नावराचं्या बाबतीतस द्धा रेल्व े  बाबदार नसते. परंत  रेल्वनेे योग्य ती काळ ी घेतली नसेल ककवा 
रेल्वकेमविाऱ्याचं्या चनष्ट्काळ ीपणाम ळे न कसान झाले असेल तर ते चसद्ध व्हाव ेलागते. प्रवासात  नावरानंी 
गोंधळ केल्याने काही न कसान झाले असेल तर ्यालाही रेल्व े बाबदार नसते.  
 
 भारतीय रेल्व ेकायदा कलम ७६न सार मालडबे एखाद्या फॅक्टरीच्या ककवा चगरणीच्या कडरुळावर 
(सायकडगवर) गेल्यानंतर  र न कसान झाले, तर ्याला रेल्व े बाबदार नसते. तसेि परदेशात माल 
 ाणार असेल तर न कसान भरपाईिी रेल्विेी  बाबदारी फक् त भारतीय रेल्ववेरील वाहत कीप रतीि 
असते.  
 
 भारतीय रेल्व ेकायदा कलम ७७ न सार माल म क् कामाच्या स्टेशनात पोहोिल्यावर रेल्ववेर पडणारी 
‘सामान्य वाहकािी’  बाबदारी संपते आचण सात चदवस रेल्ववेर साध्या  ामीनदारािी  बाबदारी असते. 
मौल्यवान वस्तं्च्या बाबतीत माल म क् कामाच्या स्टेशनात पोहोिल्याबरोबर रेल्विेी  बाबदारी सपंते. याि 
चवभागान सार वटे अनातील दोषामं ळे  र मालाला त ा ककवा न कसान पोहोिले असेल तर रेल्वलेा  बाबदार 
धरता येत नाही. वटे अनाबद्दलिे चनयम पाळणे ककवा न पाळणे हे पाठचवणाराच्या म ीवर अवलंब्न असते. 
वाहत कीसाठी माल घेताना वटे अनातील दोष पावतीत नमद् करण्यात येतात ककवा तीत चनयमापं्रमाणे वटे अन 
आहे ककवा नाही यािा उल्लखे केलेला असतो. रेल्वचे्या चनष्ट्काळ ीपणाम ळे न कसान झाले असेल, तर तसे 
चसद्ध कराव ेलागते.  
 
 न कसान भरपाईच्या अ ांिी वाचणज्य खा्यात योग्य ती िािणी करण्यात येते व रेल्विेी 
 बाबदारी चसद्ध झाली असल्यास योग्य ती न कसान भरपाई देण्यात येते. याबाबतीत ग्राहकानंी केलेले दाव े
रेल्वलेा न्यायालयात लढवाव ेलागतात.  
 
 प्रवासी गाड्ानंा झालेल्या अपघातात मृ्य् पावलेल्या व  खमी झालेल्या उतारंूना व रेल्व े
कमविाऱ्यानंा न कसान भरपाई देण्यासाठी कें द्र सरकार ‘आयु त’ नेमते. आय क् त सवव प रावा पाह्न मृ्य ्
पावलेल्या उतारंूच्या क ट ंचबयानंा रु.५०,००० पयंत न कसान भरपाई देऊ शकतो.  खमी झालेल्या 
प्रवाशानंा झालेल्या द खापतीन सार रुपये ५०,००० पयंत न कसान भरपाई देण्यािी तरत्द असते. न कसान 
भरपाईच्या रकमेत रुपये २०,००० ऐव ी रुपये ५०,००० पयंत वाढ केल्याम ळे १–१–७४ पास्न रेल्वनेे 
भाड्ाच्या दरात वगववारीने ५ पैशापंास्न १ रुपया ५० पैशापंयंत वाढ केली आहे. प्लॅटफॉमव चतचकटािा 
दरही ५० पैसे करण्यात आला आहे. प्लॅटफॉमव चतचकटािा दर १–४–७८ पास्न २५ पैसे करण्यात आला 
आहे.   
 
 रेल्वे दर न्यायाणधकरि (Railway Rates Tribunal) : मालवाहत कीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या 
दरात काही चवषमता आढळ्न आली असल्यास ककवा एखाद्या व्यक् तीला अगर व्यापाऱ्याला म द्दाम कमी दर 
सागंण्यात आले असल्यास, व्यापारी- नता अगर प्रवासी अशा गोट अी या न्यायाचधकरणासमोर माड्ं 
शकतात. एक अध्यक्ष व दोन सदस्य यािें न्यायाचधकारण बनलेले असते. अध्यक्ष सवोच् ि ककवा वचरष्ठ 
न्यायालयािा न्यायाधीश असतो. दोन सदस्यापंैकी एक रेल्विेा अचधकारी व द सरा व्यापारी वगािा 
प्रचतचनधी असतो. न्यायाचधकरणािी म दत पाि वषांिी असते. या म दतीनंतर परत तेि सदस्य नेमले  ात 
नाहीत. चनणवय बह मत पद्धतीने देण्यात येतात. असे न्यायाचधकरण मद्रासला आहे. रेल्वनेे ठरचवलेले प्रवासी 
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भाड्ािे दर व मालवाहत कीिे वगववारी दर, रेल्वनेे बसचवलेले प्रवासी चतचकटावरील ककवा पासवल व 
मालवाहत कीच्या दरावरील  ादा कर तसेि गोदामात  ादा वळे माल ठेवण्याबद्दल आकारण्यात येणारे 
दंडािे दर या अचधकरणाच्या कके्षत येत नाहीत. या न्यायाचधकरणािे चनणवय ह क्मनाम्यासारखे सम ण्यात 
येतात. 
 
 न्यायाचधकरण आपल्या मयादेपलीकडे गेले आहे ककवा ्याने कायद्यािा बरोबर अथव लावला नाही 
असे वाटल्यास रेल्व ेखाते ्याच्याकडे फेरचविार करण्यािी चवनंती करू शकते ककवा मद्रासच्या वचरष्ठ 
न्यायालयात अपील करू शकते. परंत  असे अपील करण्यािा अचधकार व्यापाऱ्यानंा नाही. 
 
 नुकसान भरपाईच्या खचार्ला प्रणतबंध: पासवले व माल हरवल्याम ळे ककवा ्यानंा न कसान 
पोहिल्याम ळे द्याव्या लागणाऱ्या न कसान भरपाईिे प्रमाण कमी करण्याकचरता वाचणज्य खा्यात एक 
प्रचतबधंक यो नेिी संघटना असते. या संघटनेच्या द वारे स्टेशनातील पासवल व माल कायालयातील 
कमविाऱ्याचं्या कामािी  बाबदारी ठरचवण्यात येते, गोदामात ककवा वाहत कीत होणाऱ्या िोऱ्यािंा प्रचतबधं 
करण्यािी व्यवस्था करण्यात येते; तसेि माल िढचवताना अगर उतरचवताना योग्य ती काळ ी घेणे, 
डबयावर व डागावर योग्य ्या चनशाणी लावणे, लेबले स रचक्षत राखणे त्यादीबाबत योग्य ती खबरदारी 
घेतली  ाते.  
 
 बाह्य अणभकरि (Out Agency) : रेल्व ेस्टेशन  र द्र असेल तर प्रवाशाचं्या सोयीसाठी असे बाह्य 
साहाय्यक कायालय उघडण्यात येते. या कायालयात्न प्रवासी चतकीटे देण्यािी, पासवले व माल 
पाठचवण्यािी व्यवस्था करण्यात येते. अशा कायालयामं ळे प्रवाशानंा आचण व्यापारी  नतेला माल 
पाठचवण्यासाठी द्र असलेल्या स्टेशनवर  ाण्यािे कारण पडत नाही. या सहाय्यक कायालयाकड्न 
स्टेशनकडे प्रवासी व माल नेण्यािी सोय असते. ्याकचरता ठराचवक प्रमाणात  ादा आकार घेण्यात येतो. 
 
 शहर णतकीट घर : मो्ा शहरात प्रवाशाचं्या सोयीसाठी अशी कायालये उघडण्यात येतात. म ंबई-
प ण्यासारख्या शहरात अशी कायालये आहेत. येथे चतकीट चवक्री होते. तसेि  ादा आकार घेऊन ही 
कायालये पासवले व ततर माल स्टेशनवर नेऊन गाडीत िढचवण्यािी व्यवस्थाही करते.  
 
 घरपोच व मार्ल उचर्लण्याची सेवा: अशी व्यवस्थास द्धा मो्ा शहरात करण्यात येते. हे काम 
ठेकेदारामंाफव त करण्यात येते व यासाठी वगेळा आकार घेण्यात येतो. ही यो ना मोटार-वाहत कीकड्न 
होणारी स्पधा कमी करण्यासाठी यो ण्यात आली आहे.  
 
 आहार व्यवस्था: काही ठराचवक आगगाड्ातं व स्टेशनातं उपाहारािी व भो नािी व्यवस्था 
चवभागीय रेल्विेे वाचणज्य खाते करीत असते. ततर गाड्ातं व स्टेशनातं यासाठी कंत्राटदारानंा परवाने 
चदलेले असतात. ही व्यवस्था रेल्वनेे आपल्या हाती घेतल्यापास्न याकचरता एक वगेळी संघटना 
उभारण्यात आली आहे. रा धानी एक्स्पे्रससारख्या गाड्ात चवमान-वाहत कीप्रमाणे िहा, नाट अा,  ेवण 
वगैरे सववि देण्यात येते. चतचकटाच्या दरात यासाठी वगेळे पैसे आकारण्यात येतात. चक्येक गाड्ातं िहा, 
नाट अा व  ेवण ठराचवक स्टेशनातं प्रवाशानंा प रचवण्यािी व्यवस्था असते.  ेवण गरम राहाव ेम्हणन् योग्य ती 
उपाययो ना करण्यात येते. या व्यवस्थेकचरता रेल्व ेनाममात्र नफा घेते. १–४–७८ पास्न लाबं अंतरावर 
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 ाणाऱ्या प्रवासीगाड्ात्ंन एक रुपया दरािी तीन प्रकारिी अन्न पाचकटे (Food Packets) प रचवण्यात 
येणार आहेत.  
 
 व्यापार आणि णवक्री संघटना: माल वाहत्क स रचक्षत व चकफायतशीर करून ती वाढवावी या 
उदे्दशाने रेल्वनेे ही संघटना स्थापन केली. रस्तावाहत कीच्या स्पधेम ळे अशी सघंटना स्थापन करणे 
आवश्यक झाले. ही संघटना एकंदर माल वाहत कीिा अभ्यास करून उपाययो ना स िवीत असते. 
वाहत कीिा माल, वाहत कीच्या गर ा, रस्तावाहत कीिी पद्धत वगैरेंिा अभ्यास करून रेल्वकेडे अचधक 
वाहत्क कशी खेि्न आणता येईल यासबंंधी ही संघटना उपाय यो ीत असते. यापकैी महत्त्वािी यो ना 
म्हण े ‘बंद पेयािंी पद्धत’ (Container Service) होय. या पद्धतीन सार पाि मेचरक टन माल भरता 
येईल अशा आचण ्यापेक्षा अचधक माल राहील अशा लोखंडी पेया तयार करण्यात येतात व ्याचं्यािारे 
वाहत्क करण्यात येते. या पेया व्यापाऱ्याच्या द कानात ककवा गोदामात माल भरून ्या व्यापाऱ्याच्या 
समक्ष बंद करण्यात येऊन वाहत कीसाठी नेण्यात येतात. म क् कामाला पोिल्यावर ्या पेया व्यापाऱ्याच्या 
द कानात ककवा गोदामात नेण्यात येतात आचण व्यापारी आपला माल काढ्न घेऊ शकतात. या पद्धतीन सार 
वाहत्क भरवशािी व ठराचवक वळेात होते आचण मालािे न कसान होत नाही. चशवाय याम ळे घरपोि सेवा 
उपलबध होते. या सेवमे ळे रेल्विेी मालवाहत्क वाढली आहे. 
 
वाहतूक ठेकेदार : तशी द सरी यो ना म्हण े ‘वाहत्क ठेकेदारािंी’ या यो नेन सार, मालवाहत्क 
करण्यासाठी नेमण्क करण्यात येते. हे ठेकेदार छोया व्यापाऱ्याकंड्न अगर ग्राहकाकंड्न ठराचवक 
शहरात छोटे छोटे डाग  मा करून प्णव डबा अगर डबे भरतील एवढा माल  मल्यावर तो द सऱ्या ठराचवक 
शहरापंयंत पाठचवण्यासाठी रेल्वचे्या हवाली करतात. म क् कामाच्या चठकाणी माल पोहिल्यावर तो उतरून 
घेऊन ठेकेदार ग्राहकाचं्या व व्यापाऱ्याचं्या घरोघर पोहिचवण्यािी व्यवस्था करतो. याम ळे छोया 
ग्राहकानंा अगर व्यापाऱ्यानंा दोन ठराचवक स्टेशनात माल पाठचवण्याकचरता रेल्व े स्टेशनात  ाव ेलागत 
नाही. छोटे डाग मो्ा डागाचं्या दरात पाठचवता येतात. घरोघरी  ाऊन छोटे डाग आणण्यािी व ते 
घरोघर पोिचवण्यािी व्यवस्था ठेकेदाराि करीत असतात. मालािी व्यवक्स्थत रीतीने ने-आण करण्यािी 
 बाबदारीस द्धा ठेकेदारािंीि असते. याम ळे न कसान भरपाईिी  बाबदारी रेल्ववेर पडत नाही. दोन 
अंचतम स्टेशनातंील (Terminals) माल वाहत कीसाठी असे ठेकेदार नेमण्यात आले आहेत.  
 

राष्ट्रीय रेल्वे वापरकाचंी सल् र्लागार सणमती  
 
 रेल्व ेवापरणाऱ्या लोकाचं्या स खसोयींिा चविार करण्याकचरता या सचमतीिी स्थापना झाली आहे. 
ही सचमती लोकाचं्या तक्रारींिा चविार करून रेल्व े प्रवास अचधक स खकर कसा होईल याबद्दल रेल्वलेा 
सल् ला देते. या सचमतीिे अध्यक्ष रेल्व े मंत्री असतात व सचमतीिे चिटणीस रेल्वे-मंडळातील वाहत्क 
चवभागािे संय क् त संिालक असतात. या सचमतीच्या सभासदातं लोकसभेिे बारा व राज्यसभेिे सहा 
प्रचतचनधी असतात. याचशवाय संबंचधत मंत्रालयािें सचिव व व्यापारी मंडळािें व रेल्वशेी संबंचधत संस्थािें 
प्रचतचनधी असतात. ही सचमती वषात्न एकदा भरते आचण रेल्विेा वापर करणाऱ्यासंाठी उपलबध असलेल्या 
सोयींचवषयी चविारचवचनमय करण्यात येतो. ्यािप्रमाणे चवभागीय रेल्ववेर व ्यािें चवभागावंर असलेल्या 
वापरक सल् लागार सचम्यानंी चविारासाठी पाठचवलेल्या स्िनावंरही चविारचवचनमय होतो.  
 
 प्र्येक चवभागीय रेल्ववेर खालील सचम्या असतात.  
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 (१) चवभागीय वापरक सल् लागार सचमती. 
 (२) उपनगरीय वापरक सल् लागार सचमती. 
 (३) प्रवाशाचं्या स खसोयीसबंंधी सचमती. 
 (४) प स्तक चवक्री कें द्र सचमती. 
 (५) वळेापत्रक सल् लागार सचमती. 
 (६) आहार सल् लागार सचमती. 
 
चवभागीय रेल्वचे्या प्र्येक उप-चवभागावर खालील सचम्या असतात. 
 
 (१) चवभाग वापरक सल् लागार सचमती. 
 (२) स्टेशन सल् लागार सचमती.  
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प्रकरि १० एणंजने व डबे  
 

 पचहल्या प्रकरणात साचंगतल्याप्रमाणे  गातील पचहली आगगाडी १८३० मध्ये स रू झाली. या 
गाडीत्न ‘चद रॉकेट’ या एंच नािा शोध लावणारे श्री.  ॉ व स्टीफनसन यानंी प्रवास केला होता. याप्वी 
ततर वैञानाचनकानंी शोध्न काढलेल्या ततर प्रकाराचं्या एचं नािंा वापर करून पाहाण्यात आला होता. परंत  
या सवांवर मात करून  ॉ व स्टीफनसन याचं्या एंच नािीि चनवड करण्यात आली. चवञानानातील 
प्रगतीम ळे मोटार, चवमान यािेंही प ढे शोध लागले. परंत  आगगाडीच्या एचं नािी  ी पकड लोकाचं्या व 
्यातल्या ्यात लहान म लाचं्या मनावर बसली आहे, तशी द सऱ्या कोण्याही शोधािी नाही. सवव म लानंा 
वाफेच्या एचं नािे मोठे आकषवण वाटते. ध्र सोडीत, झ कझ क करीत, चशटी वा वीत गाडी ओढणाऱ्या या 
एंच नािे लहान म लानंा ततके क त्हल वाटते की, ्याम ळेि चनरचनराळ्या भाषात्ंन या एंच नावर चशश गीते 
रिण्यात आली आहेत. म लानंा वाटणाऱ्या या कौत कािे आणखी वणवन करण्यािी आवश्यकता नाही. 
कारण आपणा सवांिाि तो अन भव आहे. वाफच्या एचं नाला ‘लोखंडी घोडा’ असेही संबोधण्यात येते.  
 
 वाफेच्या एचं नािे सववसाधारण दोन भाग असतात. प ढिा भाग म्हण े ‘एंच न’ व मागिा भाग 
म्हण े ‘टेंडर’, ज्यात पाणी आचण कोळसा ठेवायिी सोय असते. काही एंच नातं हे दोन्ही भाग एकत्र 
असतात. एचं नािें वगव ्याचं्या िाकाचं्या माडंणीवर अगर रिनेवर ठरचवण्यात येतात. सववसाधारण 
एंच नाला प ढे दोन िाके व आस आचण मागे नळकाडं्ाला  ोडलेली िार िाके असतात. एचं नािी रिना 
आचण वाफेच्या, चव ेच्या व चडझेलच्या शक् तीवर एंच ने कशी िालतात, गती कशी चनमाण होते या तंत्रािंी 
माचहती प ढे चदली आहे.  
 
 भारतीय रेल्ववेर ज्या पचहल्या एंच नावर १८५३ मध्ये बोरीबंदर ते ठाणा ही गाडी िालली ्यािे 
नाव लॉडव फॉकलंड होते. ते तंग्लंडमधील व्हल्कन फाउंडरीत बनचवण्यात आले होते.  
 
 आकृती क्रमाकं १० (१) मध्ये या एचं नािे चित्र दाखचवले आहे. 

 

 
आकृती क्रमाकं : १० (१) : लॉडव फॉकलंड एचं न 
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 स रुवातीला अशी वाफेिी एचं ने फक् त तंग्लंडमध्येि बनचवली  ात असत. परंत  भारतात  ेव्हा 
रेल्व ेमागव बाधंण्यात आले ्या स मारास  मवनीनेही एचं ने बनचवण्यास स रुवात केली होती. परंत  भारतावर 
चिचटश सते्तिा अंमल होता आचण म्हण्नि चक्येक वष ेभारतात तंग्लंडमध्नि एंच ने आयात करण्यात येत 
होती. तसेि भारतात स रुवातीला प ष्ट्कळ खा गी रेल्व े कंपन्या आचण संस्थानी रा े याचं्या मालकीच्या 
रेल्वगेाड्ा हो्या. ्याम ळे ्यानंा हव्या ्या तऱ्हेच्या एंच नािी आयात करण्यात येत असे. याम ळे 
भारतामध्ये १९२५ साली एंच नािें कमीत कमी ५०० प्रकार होते. परंत  एंच ने एकाि प्रकारिी ककवा चनदान 
कमीतकमी प्रकारिी असतील तर ्याचं्या द रुस्तीकचरता लागणाऱ्या स या भागािें प्रकारही थोडेि 
असतील व ्यािंा साठा करणे  ड  ाणार नाही, ही कल्पना दढृ झाली व स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर या दटृ अीने 
पावले टाकण्यात आली. एचं नािें प्रमाणीकरण (Standardisation) करण्यािे दटृ अीने प्रय्न करण्यात 
आला. एचं नािंी ५०० प्रकारिी वगववारी होती. ती कमी होऊन १९५२ साली ती ३७७ झाली. भारतीय रेल्व े
अचधकाऱ्याचं्या मते रंुद गे साठी ९ प्रकारिी एचं ने व मीटर गे साठी ६ प्रकारिी एचं ने प री होतील. प ढे 
वाफेिी एचं ने भारतात बनचवण्यास स रुवात झाल्यानंतर रंुद आचण मीटर गे साठी लागणारी एचं ने 
एकाि तऱ्हेिी करण्यात येऊ लागली आचण म्हण्नि यािंी वळेोवळेी करावी लागणारी द रुस्ती ककवा संप्णव 
द रुस्ती करण्याच्या कामात प्रमाणीकरण आणणे शक्य झाले आहे.  
 
  स से रेल्वमेागव वाढत गेले, तसतशी रेल्वचे्या प्रवाशातं व मालवाहत कीत वाढ होऊ लागली. 
स रुवातीिी एचं ने कमी अश्वशक् तीिी असल्याम ळे ्यािंी कायवक्षमता साहच कि कमी होती. वाढ्या 
व्यापाराला तोंड देण्यासाठी  ास्त क्षमतेिी एंच ने भारतात आणण्यात आली. गाडीिा वगे वाढचवण्यािे 
दृट अीनेही उपाययो ना आवश्यक होती. परंत  अशी कायवक्षमता वाढचवताना लोहमागाच्या क्षमतेकडे लक्ष देणे 
आवश्यक असते. रुळािें व न, खडीिी खोली, रेल्व े मागावरील छोया व  मो्ा प लािंी व न 
पेलण्यािी शक् ती या गोट अी फार महत्त्वाच्या आहेत. यािाि अथव असा की, वगेमयादा वाढवायिी असेल व 
कोण्याही प्रकारिा साधा ककवा अव ड माल वाह्न न्यायिा असेल तर ्याकचरता न सती  ास्त 
कायवक्षमतेिी एंच ने आणन् भागत नाही, तर वाढता वगे व व न सहन करण्याकचरता लोहमागात योग्य 
्या स धारणा करायला हव्यात. सवव प्रकारिा माल वाह्न नेता येईल असे डबे पाचह ेत.  रूर पडल्यास 
संकेत (चसग्नल) पद्धतीतस द्धा फेरफार कराव ेलागतात. 
 
 अमेचरकेत आचण रचशयात  ेथे व्यापार फार मो्ा प्रमाणात िालतो, तेथे वाटेल ्या व नािा व 
आकारािा माल  लद व लाबं अतर ओढ्न नेण्यासाठी नवीन मोठी एंच ने वापरण्यात येऊ लागली. य रोप 
खंडात वाहत कीिी घनता  ास्त आहे. पण माल  वळ वळच्या भागात न्यावा लागतो म्हण्न तेथे असा 
माल शक्य चततक्या  लद कसा नेता येईल या गोट अींवर  ादा भर देण्यात येऊन ्याप्रमाणे एंच नात फरक 
करण्यात आले. भारतातस द्धा यादटृ अीने यो ना आखण्यात आल्या. एचं नात स धारणा करताना एंच नात 
वापरल्या  ाणाऱ्या कोळशािी प्रतही लक्षात घ्यायला पाचह े. वाफेिी एंच ने  ेव्हा पाश् िात्त्य देशात्न 
आयात होत होती व नंतर ्यािें उ्पादन भारतात होऊ लागले, तेव्हा एचं नात सवव तऱ्हेच्या स धारणा 
करून ्यािंी खेिण्यािी शक् ती वाढचवण्यात आली. परंत  कोळशाच्या खाणी काही सवव भारतभर नाहीत. 
्या काही ठराचवक के्षत्राति आहेत व एंच नात वापरण्यासाठी िागंल्या प्रतीिा कोळसा प्वेकड्न ततर 
चठकाणी नेण्याला बराि पसैा खिव होतो. कोळशाच्या चकमतीत चदवसेंचदवस ख्पि वाढ होत आहे आचण 
यावर तोडगा म्हण्न चडझेल एंच नािा वापर करण्यास स रुवात झाली.  
 



 

 अनुक्रमणिका  

 भारतीय रेल्ववेर स रुवातीला  ी वाफेिी एंच ने वापरण्यात येत असत ्यािंी अश् वशक् ती कमी 
असल्याम ळे ्यािंी कायवक्षमता ्यान सार कमीि असे. ही एचं ने १६ ते २० प्रवासी डबे (िार िाकी) ककवा 
१००० मेचरक टन माल म्हण ेि ३० ते ३५ डबे असलेली मालगाडी ओढ्न नेत असत. सध्या वापरण्यात 
येणाऱ्या वाफेच्या एचं नािंी कायवक्षमता अचधक असते. म्हण्नि ही एचं ने १५ प्रवासी डबे (आठ िाकी) 
असलेली गाडी ओढ् शकतात व मालगाडीिी एचं ने १८०० मेचरक टन माल ६०-६५ मालवाह् (िार िाकी) 
डबयािंी गाडी ओढ् शकतात. 
 

 
आकृती क्रमाकं १० (२) : मीटर गे  वाफेिे एंच न 

 

 
आकृती क्रमाकं १० (३) : रंुद गे  वाफेिे एंच न 

 
 कोळशाच्या चकमतीत वाढ होत आहे आचण भारतात कोळशाच्या खाणी प्वेकडेि आहेत; याम ळे 
चडझेल तेलावर िालणाऱ्या एंच नािंा वापर भारतीय रेल्ववेर होऊ लागला. या मागील द सरा हेत् असा 
होता की, भारत सरकारने हाती घेतलेल्या पिंवार्मषक यो नांिारे तेल श द्धीकरणािे कारखाने भारतात 
बरेि चठकाणी उघडण्यात आले व येत आहेत. ्यािप्रमाणे भारतात क ठे तेल सापडेल या दटृ अीने संशोधने 
करण्यात येत आहेत. परंत  चडझेल तेलाच्या बाबतीत भारत स्वावलंबी होण्यास आणखी काही वष े



 

 अनुक्रमणिका  

लागतील. तोपयंत तरी द सऱ्या देशात्ंन अचतशय महागडे तेल आणाव ेलागेल हे अमान्य करून िालणार 
नाही. चडझेल तेलावर िालणाऱ्या प्रवासी व मालवाह् एचं नािंी कायवक्षमता वाफेच्या एंच नापेक्षा प ष्ट्कळि 
अचधक असते. ही एचं ने १८ प्रवासी डबे असलेली गाडी व ७५ ते ८० मालवाह् डबयािंी गाडी म्हण ेि 
२४०० मेचरक टन व न ओढ् शकतात.  
 

 
आकृती क्रमाकं १० (४) : चडझेल एचं न 

 
 उपनगरीय तसेि घाटात्ंन अगर डोंगरी व ततर म ख्य चवभागात्ंन  ाणाऱ्या रेल्व े मागावरील 
वाहत कीिी घनता लक्षात घेऊन अशा रेल्व े मागांवर चवद्य तीकरण करण्यात आले. याम ळे चव ेच्या 
एंच नािंा वापर भारतीय रेल्ववेर होऊ लागला. अशी  एंच ने स रुवातीला डी. सी. प्रवाहािी असत. 
कोळशाच्या चकमतीत होणारी वाढ व चडझेल तेलासाठी भारताला द सऱ्या देशावर अवलंब्न राहाव ेलागते, 
यासाठी म ख्य लोहमागांच्या चवद्य तीकरणास स रुवात झाली. या प्रकारे सध्या करण्यात येणारे चवद्य त्तीकरण 
२५००० व्होल्ट ए. सी. प्रवाहािे असते. चवद्य त्  एंच नािी कायवक्षमता चडझेल एचं नापेक्षा अचधक असते.  
 

 
आकृती क्रमाकं १०(५) : चव ेिे एचं न 
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 शचंटग म्हण े रूळबदल करून गाड्ािंी   ळवा  ळव करणे, डबे काढणे ककवा  ोडणे यासाठी 
शकंटग एचं नािंा वापर करण्यात येतो. या एंच नािंी कायवक्षमता बरीि कमी असते. अशी एंच ने स्टेशनच्या 
आवाराच्या बाहेर कधीि  ात नाहीत. या एचं नानंा वारंवार कोळसा व पाणी प रवाव े लागते.   न्या 
प्रकारच्या वाफेच्या एचं नािंा सध्या शकंटगसाठी उपयोग करण्यात येतो.  
 
 अलीकडे छोया चडझेल एचं नािंास द्धा शकंटगसाठी वापर करण्यात येतो.  
 

 
आकृती क्रमाकं १०(६) : चडझेल शचंटग एंच न 

 
 आता एचं नािंी रिना व वाफेच्या, चव ेच्या व चडझेलच्या शक् तीवर एचं ने कशी िालतात, गती 
कशी चनमाण होते हे स्थ्लमानाने पाह् या.  
 

वािेचे एंणजन: 
 
 यािे म ख्य दोन भाग असतात. प ढील भाग एंच न व मागील भाग टेंडर, ज्यात कोळसा व पाणी 
साठचवण्यािी सोय असते. आकृती क्रमांक १०(७) व १० (७) १ मध्ये एंच न आचण टेंडरिी आकृती आहे.  
 

 
आकृती क्रमाकं १०(७) 
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१) बॉयलर, २) भट्टी, ३) ध्रपेटी, ४) ड्रायव्हर केचबन, ६) चसकलडर रंफ व चपस्टन, ७) ड्रायक्व्हंग िाक 
(Driving wheel), ८) लीकडग िाक (Leading wheel), ९) रेकलग िाक (Trailing wheel), १०) 
 ोडदाडंा (Connecting Rad),  

 

 

आकृती क्रमाकं १०(७)१  
 

आकृती क्रमाकं १०(७), मध्ये दाखचवलेल्या एंच निी यतं्रणा 
 

 (१) बॉयलर : यात पाणी ताप्न ्यािी वाफ होते. भट्टीतील गरम वाय् या बॉयलरमध्न नळ्याचं्या 
साहाय्याने नेला  ातो. नंतर हा गरम वाय् ध्रपेटीत  ातो व तेथ्न एंच नच्या ध राडं्ात्न बाहेर  ातो. ह्या 
गरम वाय्म ळे बॉयलरमधील पाणी तापते.  
 

 

आकृती क्रमाकं १०(८) : ड्रायव्हरिे केचबन 
 
 (२) भट्टी : यात वारंवार आगवाल्याला कोळसे टाकाव ेलागतात. 
 
 (३) ध्र पेटी : या पेटीिे वणवन वर आलेि आहे. 
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 (४) ड्रायव्हरिे केचबन : आकृती क्रमाकं १०(८) मध्ये हे केचबन दाखचवण्यात आले आहे. 
 
 मागील पानावरील आकृतीत ड्रायव्हर केचबनिा प ढील भाग दाखचवला आहे. ड्रायव्हर व ्याच्या 
साहाय्यकानंा बसण्यािी तसेि एंच न िालचवण्यािी यंत्रणा यात आहे.  २ (अ) हे भट्टीिे म ख अस्न तथ्न 
कोळसा घातला  ातो.  
 
 (५) चनयामक दाडंा: आकृती क्रमाकं १०(८) मध्ये चनयामी दाडंा दाखचवला आहे. बॉयलरमधील 
झडपेत्न चसकलडरमध्ये  ाणारी वाफ या दाडं्ाच्या सहाय्याने कमी- ास्त करता येते. 
 
 एंच न शडेमध्न बाहेर काढण्याप्वी बॉयलरमध्ये पाणी भरतात आचण भट्टीमध्ये आग पेटवली  ाते. 
याम ळे पाण्यािे बाष्ट्पीकरण होते आचण बॉयलरमधील पाण्यािा दाब वाढतो. तो एका चवचशट अ मयादेपयंत, 
म्हण े (१४·७ चकग्रा. /- से मी.) आल्यानंतर ड्रायव्हर चनयामक दाडंा वर ओढ्न वाफेला चसकलडरमध्ये 
 ायिी वाट मोकळी करून देतो. आकृती क्रमाकं १०(९) मध्ये चसकलडर, चपस्टन, िाके व  ोडदाडंा 
दाखचवला आहे. एचं नच्या दोन्ही बा ्ला प ढील भागी एक चसकलडर व चपस्टन असतो.  ोड दाडं्ाच्या 
साहाय्याने चपस्टनिा दाडंा िाकानंा  ोडलेला असतो. चसकलडरवर ‘क’ ही चपस्टन झडप असते. याम ळे 
चसकलडरिे (अ) ककवा (ब) भागािे म ख बंद करता येते. प्रथम चसकलडरच्या (अ) भागात वाफ चशरल्यावर 
चतथे वाफेिा दाब अचतशय वाढतो. (अ) भागात वाफ चशरताना चसकलडरच्या (ब) भागािे म ख ‘क’ या 
चपस्टन झडपेम ळे बंद असते. ‘अ’ भागात वाफेिा दाब वाढल्याम ळे चपस्टन उ वीकडे ढकलले  ाते व 
्याम ळे क्रमाकं ७ च्या प ढच्या िाकाला  ोड दाडं्ाम ळे गती चमळते. चपस्टन प्णवपणे उ व्या बा ्ला 
गेल्यानंतर ‘अ’ भागातील वाफ बाहेर  ाते व ‘क’ झडप ‘अ’ भागािे म ख बदं करते आचण म्हणन् 
चसकलडरच्या ‘ब’ भागात वाफ चशरून चतिा दाब वाढल्यावर चपस्टन डाव्या बा ्ला ढकलला  ातो व 
्याम ळे क्र ७ च्या िाकाला परत गती चमळ्न ते गोल चफरते. अशी चक्रया सारखी िाल् असल्याने िाके चफरू 
लागतात व आगगाडी िाल् होते. गाडीिे व न लक्षात घेऊन योग्य तो वगे साधण्यासाठी ड्रायव्हरला 
वाफेिा दाब योग्य ्या प्रमाणात चनयामक दाडं्ाच्या साहाय्याने कमी- ास्त करता येतो. 
 

 
आकृती क्रमाकं १० (९) : चसकलडर, चपस्टन, िाके व  ोडदाडंा 

 
 गाडी थाबंवायिी असल्यास ड्रायव्हर चनयामक दाडंा खाली ओढतो व ्याम ळे बॉयलरमधील वाफ 
चसकलडरमध्ये  ाण्यािे थाबंते आचण मग िेक लावन् ड्रायव्हर गाडी थाबंचवतो.  
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णडझेर्ल एंणजन 
 

आकृती क्रमाकं १०(१०) मध्ये चडझेल एचं निी रिना दाखचवली आहे. 
 

 
आकृती क्रमाकं १०(१०) : चडझेल एचं न 

 
 या एचं नािे म ख्य भाग असे :  
 
 (१) चडझेल यंत्र : या यंत्रात १६ चसकलडर तंग्र ी व्ही (V) च्या आकारात बसचवलेले असतात. 
अथात् सोळा चसकलडसवना १६ चपस्टनस द्धा असतात. या चपस्टनािंी एक एक बा ् भ  ादंडाला (Crank 
Shaft)  ोडलेली असते. या चपस्टनाचं्या प ढे व मागे होणाऱ्या गतीम ळे भ  दंड चफरतो. प्र्येक 
चसकलडरच्या वर एक चसकलडर टोपण बसचवलेले असते. ्यात असलेल्या झडपात्ंन वाय् आत सोडण्यािी 
व बाहेर काढण्यािी व्यवस्था असते. तसेि चडझेल तेल प्रिंड दाबाखाली चसकलडरामंध्ये फवाऱ्यासारखे 
उडचवण्यािी पण सोय असते. सतत होणाऱ्या तेलाच्या ज्वलनाम ळे चसकलडर प्रमाणाबाहेर ताप् नयेत म्हण्न 
प्र्येक चसकलडरच्या बाहेरील बा ्ने थंड पाणी खेळचवण्यािी सोय असते. या चसकलडराचं्या ‘व्ही’ 
आकाराच्या आतील बा ्स वाय्िा प रवठा करण्यासाठी हविेी पेटी व ज्वलना नंतर गरम वाय्िा चनष्ट्कास 
करण्यासाठी बह म खी चनष्ट्कास नळी (Exhaust Manifold) असते. हे यंत्र एक चमचनटास ४०० ते १००० 
फेऱ्या या गतीने िाल् शकते व तेलाच्या प रव्ाप्रमाणे २६०० अश् वशक् तीपयंत शक् ती उ्पन्न करण्यास 
समथव असते. भ  ादंडाच्या प ढील बा ्स चव ेच्या  चनत्रािा दंड  ोडलेला असतो.  
 
 २. णवजेचे जणनि : चडझेल यंत्रापास्न याला गती चमळते. वी ेच्या मोटारींना व ्यायोगे िाकानंा 
िालना देण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या चवद्य त् शक् तीिी यात चनर्ममती होत असते. १८०० चकलोवटॅपयंत 
चवद्य त् शक् ती चनमाण करण्यािी पात्रता या  चनत्रात असते.  

 
 ३. वाय ूसंपीडक : (Air Compressor) हे उपकरण भ  ादंडाला व  चनत्राला  ोडलेले असते. 
एंच नात असलेल्या छोया छोया चवचवध प्रकारच्या यंत्रणेस लागणाऱ्या दाबय क् त वाय्िा (Compressed 
Air) प रवठा या उपकरणािंारे केला  ातो.  

 
 ४. प्रारक (Radiator) : एंच नाच्या अगदी प ढच्या टोकाला हा बसचवण्यात येतो. चसकलडरानंा थंड 
करण्यासाठी  े पाणी वापरण्यात येते, ते गरम झाल्यावर प्रारकामध्ये आणन् परत थंड केले  ाते.  
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 ५. सारथी कोठी (Driver Cabin) : यात ड्रायव्हर व ्यािा साहाय्यक बसण्यािी सोय असते. 
्यात वगेवगेळी बटणे, हानव, िेकिा दाडंा, एचं नािा वगे कमी  ास्त करण्यास आवश्यक असलेली यंत्रणा 
बसचवलेली असते. 

 
 ६. णवजेच्या कषगि मोटारी : एंच नाच्या सहा िाकाशं ेारी प्र्येकी एक एक प्रमाणे सहा मोटारी 
बसचवलेल्या असतात. कषवण मोटारी चगअरच्या माफव त िाकानंा  ोडलेल्या असतात. प्र्येक मोटार 
 वळ वळ ४०० अश् वशक् ती क्षमतेिी असते.  

 
 णवजेरी (Battery) : एंच न िाल् करताना या चव ेरीमध्ये संघचटत केलेल्या चवद्य त् शक् तीिा 
उपयोग  चनत्रािारे चडझेल यंत्राला प्राथचमक िालना देण्यासाठी करण्यात येतो.  ेव्हा चडझेल यंत्र स रू 
होते, तेव्हा चव ेरीमध्न बाहेर  ाणारा चवद्य तप्रवाह आपोआप बंद होतो व  चनत्रातील चव ेिा प्रवाह प न्हा 
चव ेरीत सोडण्यात येऊन ती परत िा व केली  ाते.  

 
 एंच न शडेमध्न बाहेर काढण्याप्वी टाकीत चडझेल तेल भरले  ाते. एचं न िाल् करण्यािे बटण 
दाब्न चव ेरीतील चवद्य त् प्रवाह चव ेच्या  चनत्रात सोडण्यात येतो. म्हण ेि काही क्षणापं रता या  चनत्रािा 
उपयोग चव ेच्या  
भा. रे...७ 
मोटारीसारखा करण्यात येतो.  चनत्र व चडझेल यंत्र ही  ोडलेली असल्याम ळे चडझेल यंत्र पण चफरू 
लागते व ्यातील चसकलडरामंध्ये असलेले तेल व वाय् यािें चमश्रण दाबले गेल्याने ते गरम होते व पेट घेते.  
या ज्वलनाम ळे उष्ट्णता व दाब प्रिंड प्रमाणात उ्पन्न होतात व चसकलडरमधील वाय् प्रसरण पावन् 
चपस्टनला प ढे िालना चमळते. हीि चक्रया आळीपाळीने सवव चसकलडरामंध्ये होते व चडझेल यंत्राला िालना 
चमळते. चडझेल यंत्राला ही सवव स्वतःिी पे्ररक शक् ती काही क्षणातंि चमळते व ताबोडतोब चव ेरीमध्न 
 चनत्राकडे येणारा चव ेिा प्रवाह आपोआप तोडला  ातो. चडझेल यंत्रािी गती तेलािा प्रवाह वाढल्याम ळे 
हळ हळ् वाढते आचण  चनत्र व चडझेल यंत्र एका चमचनटाला ४०० फेऱ्या या प्रमाणात चफरू लागतात. चडझेल 
यंत्रािी ही सवांत कमी गती असते.   चनत्र चफरत असल्याम ळे ्यात्न चव ेिा प्रवाह चनमाण होतो व तो 
एंच नच्या खाली असलेल्या चव ेच्या मोटारींना वाटण्यात येतो. कषवण मोटारी चगअरच्यामाफव त िाकानंा 
 ोडलेल्या असल्याम ळे िाके चफरू लागतात व एचं नला गती चमळते.  

 
 कषवण मोटारीतील चव ेच्या प्रवाहािी चदशा बदल्यास एचं न मागेही  ाऊ शकते. चडझेल यंत्राला 
प रवल्या  ाणाऱ्या तेलािा प्रवाह ड्रायव्हरला आपल्या केचबनमधील दाडं्ािंी क्स्थती बदल्न कमी अगर 
 ास्त करता येतो व ्याम ळेि वगेही कमी- ास्त होतो. 

 
 गती थाबंवायिी झाल्यास चडझेल तेलिा प रवठा सवांत कमी केला  ातो व ्याम ळे चडझेल यंत्र व 
 चनत्र यािंी गती एका चमचनटाला ४०० फेऱ्या एवढी खाली आणली  ाते. नंतर  चनत्रात्न चव ेच्या 
मोटारींना प रचवण्यात येणारा वी ेिा प्रवाह खंचडत केला  ातो व िेक लावन् गाडी थाबंचवता येते.  
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णवजेचे एंणजन 
 

 चवद्य त् शक् तीवर िालणारी एंच ने दोन प्रकारिी असतात.  
 
१) ए. सी. प्रवाहावर िालणारे, २) डी. सी. प्रवाहावर िालणारे. डी. सी. प्रवाहाच्या एंच निी 

 रिना आकृती क्रमाकं १० (११) मध्ये पाहा. यातील म ख्य भाग : 
 

 १) णवदु्यत ग्राही पंजा (Pantograph) :  लोहमागांवर वर टागंलेल्या वी वाहक तारामंध्न 
चवद्य त् ग्राही पं ािारे वी  एचं नात घेतली  ाते.  

 
 २) स्स्वच : यािा वापर करून वी ेिा प्रवाह िाल् करता वा थाबंचवता येतो.  

 

 
आकृती क्रामंक १० (११) 

 
 ३) ड्रायव्हरचे केणबन : यात ड्रायव्हर व ्यािा साहाय्यक बसण्यािी सोय असते. ह्यात वगेवगेळी 
बटणे, हानव, िेकिा दाडंा व एंच निा वगे कमी- ास्त करण्यास आवश्यक असलेली यंत्रणा असते.  

 
 ४)  संपीडक (Compressor) : एचं नात असलेल्या छोया छोया चवचवध प्रकारच्या यंत्रणेस 
लागणाऱ्या दाबय क् त वाय्िा (Campressed Air) प रवठा या यंत्रिारे केला  ातो.  

 
 ५) णनष्ट्कास (Exhaust) : गाडीला चनवात िेक (Vacuum Brake) असल्याम ळे यामाफव त पोकळी 
चनमाण होते.  

 
 ६) कषगि मोटारी : एंच नच्या सहा िाकाशं ेारी प्र्येकी एक या प्रमाणे सहा कषवण मोटारी 
असतात. कषवण मोटारी चगअरच्यामाफव त िाकानंा  ोडलेल्या असतात.  

 
 संपकव  तारामंध्न चवद्य त् ग्राही पं ामाफव त एचं नात वी प्रवाह स रू होतो व तो प्रधान 
चनयतं्रकाच्यािारे (Master Controller) कषवण मोटारींत सोडण्यात येतो. कषवण मोटारी चगअरच्यामाफव त 
िाकानंा  ोडलेल्या असल्याम ळे िाके चफरतात व एंच नला गती चमळते.  

 
 प ढील पानावरील आकृती क्रमाकं १० (१२) मध्ये ए. सी. प्रवाहावर िालणारे एंच न दाखचवले 
आहे.  



 

 अनुक्रमणिका  

 

आकृती क्रमाकं १० (१२) 
 

 यातील म ख्य भाग खालीलप्रमाणे अस्न ते डी. सी. प्रवाही एचं नाप्रमाणेि कायव करतात. 
 

 १) चवद्य त् ग्राही पं ा, 
 

 २) क्स्वि,  
 

 ३) रोणहि : (Transformer) चव ेच्या प्रवाहािा चवद्य त् दाब या रोचहत्राम ळे कमी करता येतो.  
 

 ४) णनयामक : चव ेिा प्रवाह चकती प्रमाणात घ्यायिा यासाठी यािा उपयोग केला  ातो.  
 

 ५) एकणदशाकारक (Rectifier): यािा उपयोग ए. सी. प्रवाहािे डी. सी. प्रवाहामध्ये रूपातंर 
करण्यासाठी करण्यात येतो.  

 
 ६) संपीडक, 

 
 ७) कषवण मोटारी,  

 
 ८) चनष्ट्कास, 

 
 ९) ड्रायव्हर केचबन, 

 
 ए. सी. प्रवाहावर िालणाऱ्या एचं नात वर असलेल्या सपंकव  तारात्ंन चवद्य त् ग्राही प ंािारे वी  
एंच नात घेतली  ाते. एंच नमध्ये ही वी  रोचहत्रात्न नेण्यात येते व चतिा चवद्य त् दाब योग्य तेवढ्या 
प्रमाणात कमी करण्यात येतो. ही कमी दाबािी वी  एकचदशकारकामाफव त (Rectifier) ए. सी. ऐव ी डी. 
सी. करण्यात येते. अशा या कमी चवद्य त्  दाबाच्या डी. सी. चव ेिा प्रवाह िाकानंा चगअरमाफव त  ोडलेल्या 
कषवण मोटारींमध्ये सोडण्यात येतो. ह्याप्रकारे कषवण मोटारींना व ्यायोगे िाकानंा गती चमळते.  

 
 भारतीय रेल्व ेआता ए. सी. व डी. सी. या दोन्ही प्रवाहावंर िालणारी चवद्य त्  एंच ने बनवीत आहे. 
याम ळे मागावर काही चठकाणी ए. सी. प्रवाह व काही चठकाणी डी. सी. प्रवाह असला तरी एचं न बदलाव े
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लागत नाही. भारतीय रेल्ववेरील   ने चवद्य तीकरण डी. सी. प्रवाहािे आहे. १९५६-१९५७ नंतरच्या नवीन 
चवद्य त् करणाच्या यो ना मात्र २५००० व्होल्ट ए. सी. प्रवाहाच्या आहेत.  
 

प्रवासी डबे 
 
 भारतीय रेल्ववेर ककवा द सऱ्या देशातील रेल्वेवर प्रवासािे चनरचनराळे वगव आहेत आचण म्हण्नि 
प्रवासी डबे प्र्येक वगाकचरता वगेळे व ्यातील स खसोई पण वगेवगेळ्या असतात.  

 
 णतसऱ्या वगाचे डबे : तंग्लंडमध्ये प्रथम रेल्व े स रू झाली तेव्हा आगगाडीिे चतसऱ्या वगािे डब े
घोडागाडीच्या कोिप्रमाणेि बनचवण्यात येत असत. हे डबे उघड्ा िौकोनी पेयापं्रमाणे लाकडी 
िौकटीवर बसचवलेले असत. चतसऱ्या वगािे डबे उघडे असल्याम ळे प्रवासात ऊन, पाऊस व बफव  यािंा 
त्रास होत असे. डबयात शौिालये नव्हती व चदव्यािंी सोयस द्धा नसे. प्रवाशानंा यासाठी स्वतःिी मेणबत्ती 
वापरावी लागत असे. डबयात अचधक सोयी उपलबध करून घेण्यासाठी तंग्लंडमध्ये बरीि आंदोलने झाली 
व यािाि पचरणाम म्हण्न १८३४ साली ग्लॅडस्टन यानंी माडंलेले ‘स्वस्त रेल्वे-प्रवास’ चवधेयक मं ्र झाले. 
यान सार चतसऱ्या वगाच्या प्रवासासाठी एक मलैाला एक पैसा भाडे, डबयात हवा आचण उ ेड येण्याकचरता 
सोई, बंद डबे आचण पाठ टेकण्यािी बाके, चखडक्या, दरवा े या सोई करण्यािी तरत्द करण्यात आली.  

 
 भारतीय रेल्ववेरील चतसऱ्या वगािे डबे चिचटश रेल्वपे्रमाणेि होते. परंत  ते डबे बंद अस्न ्यात पाठ 
टेकण्यािी बाके, तेलाच्या चदव्यािंी सोय व बाहेर उघडणारी दारे होती. िाळीस वषांनंतर मात्र प्रवाशानंी 
केलेल्या आंदोलनाम ळे डबयात ‘संडासािी’ सोय करण्यात आली. भारतात वळे पडल्यास मालगाडीिे 
डबेस द्धा प्रवाशासंाठी वापरले  ात असत. कारण ्या वळेच्या रेल्वअेचधकाऱ्यािंी अशी सम ्त होती की, 
खालच्या वगाच्या प्रवाशानंा बसण्या, उठण्याच्या सोईपेंक्षा एका चठकाणाह्न द सऱ्या चठकाणी  लद प्रवास 
करता येण्यासाठीि आगगाडीिी गर  होती. १८६२ मध्ये भारतात बसण्यासाठी खाली व वर बाकाचं्या 
रागंा असलेले डबे वापरण्यात येऊ लागले. अशा एका डबयािें चित्र आकृती क्रमाकं १० (१३) मध्ये आहे.   

 

 
आकृती क्रमाकं १० (१३) 
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खाली व वर रागंा असलेले (Double Decker) डबे भारतीय रेल्ववेर आता नव्याने बनचवण्यात 
आले आहेत. ्या डबयािा वापर चवभागीय रेल्ववेर १९७८ पास्न स रू झाला. अशा नव्या डबयािी आकृती 
खाली आकृती क्रमाकं १०(१३) अ मध्ये चदली आहे.  

 

 
आकृती क्रमाकं १० (१३) अ 

 
 १८६४ मध्ये मात्र प च्छ प्रगती होऊन िौथा वगव स्थापण्यात आला. िौर्थया वगातील प्रवाशानंा कमी 
खिात पण उभ्याने प्रवास करावा लागे. आधीि चतसऱ्या वगात गदी  ास्त असे. पण िौर्थया वगािे प्रवासी 
तर गदीत िेंगरून उभ्याने प्रवास करीत असत. यासाठी स द्धा आंदोलने झाली आचण म्हण्न िौर्थया वगात 
बाके आली व ्या वगाला चतसरा वगव करून चतसऱ्या वगाला तंटर वगव असे नामकरण करण्यात आले. हे 
चतसऱ्या वगािे डबे िार िाकी होते व लाकडी िौकटीवर बसचवलेले असत. यात खालच्या ओळीत ७० 
प्रवासी बसण्यािी सोय होती. खाली आचण वर बसण्यासाठी बाके असलेल्या डबयात खालच्या ओळीत ७० 
व वरच्या ओळीत ५० माणसे बस् शकत असत. िाकािें आंस १२ फ्ट अतंरावर असत व डबा ८ टन व न 
घेऊ शकत असे. प्रवासातील हादरे कमी होण्याकचरता साध्या लवचिक क्स्प्रगंा वापरीत असत. नंतर मात्र 
दोन रागंािें डबे करण्यात आले व ९० माणसे बसतील असे डबे वापरण्यास स रुवात झाली. हे डबे लाकडी 
अस्न लाकडी िौकटीवर बसचवलेले असत. परंत  हे डबे फार चटकाव ् नसल्याम ळे व ्यावर करावा 
लागणारा अफाट द रुस्तीिा खिव लक्षात घेऊन १८८५ मध्ये य रोपमधील रेल्वसेारखे पोलादी िौकटीवर 
बसचवलेले लाकडी डबे वापरण्यास स रुवात झाली. ह्या डबयात हवा आचण उ ेडािी सोय अस्न स रचक्षत व 
स खािा प्रवास व्हावा म्हण्न अचधक सोई केलेल्या असत. १८९१ मध्ये डबयात संडासािी सोय झाली. १९२२ 
साली मोठे म्हण े आठ िाकी पोलादी िौकटीवर बसचवलेले पोलादी डबे तंग्लंडमध्न आणण्यात आले व 
१९४८ साली असे डबे भारताति बनचवण्यास स रुवात झाली. १९४९ साली सबधं पोलादी रिनेिे डब े
भारतीय रेल्ववेर वापरण्यािा व भारताति बनचवण्यािा चनणवय घेण्यात आला. यानंतर खालील िौकट व 
वरील डबा एकसधं असलेले डबे बनचवण्यािा चनणवय भारतीय रेल्वनेे घेतला. रंुद गे साठी वापरण्यात 
येणारे हे डबे ७० फ्ट लाबं व १० फ्ट ८ तंि रंुद असतात. हे डबे आध चनक स खसोईनंी य क् त, व नात 
हलके व प्रवासात कमी धक् के देणारे असे असतात. हे डबे अपघातात सापडले तरी ्यािंा िेंदामेंदा होत 
नाही ककवा एक डबा द सऱ्या डबयात घ स् शकत नाही. बाहेरिी शोभा पाहण्यासाठी रंुद चखडक्या व चफर्या 
पंख्यािंी सोय यात असते.  
 
 प्वी तंग्लंडमधील वरच्या वगािे डबे रंगीबेरंगी असत. एखाद्या श्रीमंत माणसाला आपली 
घोडागाडी डबयात ठेवन् ्यात्न प्रवास करता येत असे. सामान मात्र प्रवाशानंा बरोबर घेता येत नसे; तर 
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्यासाठी वगेळी सोय तसे. द सऱ्या वगाच्या डबयानंा ना छप्पर, ना दारे, ना चखडक्या. फक् त दारे नसलेले 
दोन प्रवशेमागव असत व प्रवासात समोरासमोर तोंड करून बसण्यािी सोय असे. यावरूनि प ढे डबयात 
चनरचनराळे कप् पे पाडण्यािी कल्पना स िली. प ढे डबयात िालण्यािा छन्न मागव (Corridor) आचण एका 
डबयात्न द सऱ्या डबयात  ाण्यासाठी ते  ोडण्यािी व्यवस्था करण्यात आली. (Vestibulized) 

 
 भारतीय रेल्ववेर स रुवातीला वरच्या वगािे डबे चतसऱ्या वगाच्या डबयापं्रमाणेि असत. खाली आचण 
वर रागंा असलेल्या या डबयात वरच्या रागेंत प्रवासी व खालच्या रागेंत ्यािें नोकर बसण्यािी सोय असे. 
मधल्या वगात चतसऱ्या वगाच्या मानाने चवशषे फरक नसे. या वगातील बाके मात्र काप्स ककवा कार्थयाचं्या 
गाद्यानंी आच्छाचदत असत. द सऱ्या वगात मात्र मधल्या वगापेक्षा  ास्त व पचहल्या वगापेक्षा कमी स खसोई 
असत. प्रकाशासाठी व हवसेाठी चखडक्या, संडास व प्रसाधनािी व्यवस्था आचण गाद्यािंी बाके असत. या 
बाकािंा रात्री झोपण्यासाठी उपयोग करता येत असे.  
 
 पचहल्या वगात बसचवलेल्या गाद्या  ास्त मऊ असत. या वगात द सऱ्या वगापेक्षा कमी प्रवासी 
बसण्यािी सोय असे. अमेचरकेतल्याप्रमाणे ‘प लमन डबे’ ( े लाबंच्या प्रवासासाठी वापरण्यात येतात) 
वापरण्यािी आवश्यकता भारतात कधीि भासली नाही. कारण आरक्षण केल्यावर पचहल्या आचण द सऱ्या 
वगात चदवसा बसण्यािी सोय व रात्री झोपण्यािी स्वतंत्र बाक चमळत असे. पचहल्या वगात एका भागात 
दोनि  ागा असत. अमेचरकन रेल्वते अशा सोयी हव्या असल्यास प ष्ट्कळ पैसा खिव करावा लागत असे. 
याम ळे असे म्हणता येईल की, भारतीय रेल्ववेर उपलबध असलेल्या वरच्या वगातील सोयी पाश् िात्त्य 
देशातील रेल्ववेर चमळणाऱ्या सोईपेंक्षा अचधक आहेत. ल ईस रूझलेट यानंी भारतीय रेल्ववेर स रुवातीला 
पचहल्या वगात चमळणाऱ्या सोईंबद्दल प ढील उद गार काढले होते, “ भारतात रेल्वचे्या पचहल्या वगात प्रवास 
केल्यास चदवसा बसण्यािी व रात्री झोपण्यािी सोय, आगाऊ वदी चदल्यास योग्य ्या स्टेशनातं न्याहरीिी 
व भो नािी सोय होते. पचहल्या वगात फक् त दोन बाके व श ेारीि प्रसाधनािी सोय असते. याचशवाय 
उन्हाळ्यात डबयाचं्या चखडक्यानंा वाळ्यािे पडदे लावन् ्यावर पाणी कशपडण्यािी सोय केलेली 
असल्याम ळे डबयात उकाडा  ाणवत नाही.” 

 
 भारतीय रेल्ववेर १८६१ साली म ंबईच्या राज्यपालाचं्या तैनातीसाठी एक खास िार िाकी डबा 
बनचवण्यात आला होता. या डबयातील अध्या भागात चन ण्या-बसण्यािी सोय व उरलेल्या अध्या भागात 
 ेवणािी सोय होती. नोकरानंा डबयाच्या खालच्या भागात  ागा असे. वातान क ल डबे भारतीय रेल्ववेर 
१९३६ साली स रू करण्यात आले. वातान क्ल डबयात उष्ट्णतामानािे चनयंत्रण करण्यात येते. ्यात 
केरकिरा येऊ शकत नाही. डबा स ंदर तऱ्हेने स चवलेला असतो. चखडक्या मो्ा व रंुद आचण बाहेरिी 
शोभा पाहण्यास स खकर असतात. चखडक्यानंा व दारानंा पडदे, बसण्यासाठी गाद्यािंी बाके, प्रवाशानंा 
झोपण्यासाठी गादी, िादर, उशी व पाघंरुण फ कट प रचवण्यात येते. टॉवले व शौिालयात हात ध ण्यासाठी 
द्रव साबण, स ंदर चदव,े कपाटे व ्यात कपडे लावण्यािी सोय असते.  

 
 चवद्य तीकरण केलेल्या उपनगरीय रेल्वमेागावर नव्याने तयार केलेले डबे १९२६ पास्न वापरण्यात 
येऊ लागले. १९५२ नंतर तयार करण्यात आलेल्या ह्या डबयािें व न कमी अस्न ्यात बसण्यािी उत्तम 
व्यवस्था, थंड व शीतल चदव ेआचण चफरते पंखे असतात. 
 
 सध्या भारतीय रेल्व ेप्रवासाकचरता खालील वगािे डबे असतात.  
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१)    (अ) वातान क्ल पचहला वगव (बसण्यािी व झोपण्यािी सोय) 

(ब) वातान क्ल ख िी (बसण्यािी, मागे रेलता येण्याऱ्या ख च्या) 
 

२) पचहला वगव (बसण्यािी व झोपण्यािी सोय) 
३)    (अ) द सरा वगव (बसण्यािी सोय) 

(ब) द सरा वगव झोपण्यािे डबे. (झोपण्यासाठी बाकाचं्या एकावर एका अशा दोन 
ककवा तीन रागंा असतात.) 

 
 रेल्वमेंडळाने घेतलेल्या नवीन चनणवयान सार द सऱ्या वगाच्या झोपण्याच्या डबयात न स्या 
बाकाऐव ी काप्स ककवा कार्थयाच्या गाद्यानंी आच्छाचदलेली बाके असतील. परंत  हे करण्यास अवधी मात्र 
लागेल. ्याकचरता प्रथम लाबं प्रवासाच्या गाड्ातं ही सोय करण्यात येणार आहे.  

 
 रेल्वमेंडळाने द सरा, मधला हे वगव बंद करून चतसऱ्या वगालाि चदनाकं १–४–१९७४ पास्न द सरा 
वगव असे नाव चदले आहे.  

 
वातान क्ल पचहल्या वगातील सोई दाखवणारे चित्र कृती क्रमाकं १० (१४) मध्ये आहे.  

 

 
आकृती क्रमाकं १० (१४) 
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आकृती क्रमाकं १० (१५) मध्ये पचहल्या वगाच्या आतील सोई दाखचवल्या आहेत. 
 

 

आकृती क्रमाकं १० (१५) 
 

 आकृती क्रमाकं १० (१६) मध्ये पयवटकाचं्या खास (Tourist car) डबयातील सोयी दाखचवणारे चित्र 
आहे. 
 

 
आकृती क्रमाकं १० (१६) 
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आकृती क्रमाकं १० (१७) मध्ये वातान क्ल ख िीच्या डबयािे चित्र आहे. 
 

 
आकृती क्रमाकं १० (१७) 

 
मार्लवाहू डबे 

 
 तंग्लंडमध्ये प्रथम रेल्व े स रू झाली तेव्हा घोडागाडीच्या साहाय्याने कोळसा व लाकडे वाह्न 
नेण्यासाठी  से डबे वापरण्यात येत असत, तसेि डबे मालवाहत कीसाठी वापरण्यात येत असत.  

 
 भारतातही ततर देशापं्रमाणे मालवाहत कीला िार िाकी डबे वापरण्यात येत असत. स रुवातीला 
लाकडी िौकटीवर बसचवलेले लाकडी डबे उघडे ककवा छपरासंचहत असत व ्यात्न बारा टन माल वाह्न 
नेता येत असे. चवसाव्या शतकाच्या स रुवातीला मात्र तंग्लंडमध्ये व य रोपमध्ये पोलादी डबे वापरण्यात येऊ 
लागले. म ब तीच्या व कायवक्षमतेच्या दटृ अीने हे डबे  ास्त िागंले असतात. भारतात १९०८ पास्न अशा 
पोलादी डबयािंा वापर करण्यात येऊ लागला. प ढे ्यािें प्रमाणीकरण (Standardisation) करण्यात 
आले. याम ळे दरुुस्तीकचरता लागणाऱ्या स या भागािें साठे वगैरे करणे सोपे झाले. रेल्वकेडे वाहत करीता 
येणारा माल म्हण े कोळसा, वाळ्, सीमेंट, लाकडािे ओंडके, पश पक्षी, धान्यसामग्री पेरोल, रसायने, 
तेले, पाणी, द्ध, काप्स, कापड, अव ड यतं्रसामग्री, लष्ट्करी रणगाडे, तोफा वगैरे सामान, मोठमोठे  ड 
व न उिलण्यासाठी यारी वगैरे होय. ्यासाठी िार िाकाचं्या डबयाबंरोबर आठ िाकी आचण चवचशट अ डब े
वापरण्यािी गर  भासली व म्हण्न तशा डबयािंा वापर करण्यास स रुवात झाली.  

 
  नावराचं्या डबयातं हवा येण्यासाठी उत्तम व्यवस्था, िारापाण्यािी सोय, ्यानंी केलेली घाण 
काढण्यािी व्यवस्था, याकचरता चनरचनराळे कप्पे असतात. लाकडाचं्या, लोखंडाच्या व पोलादाच्या सळया, 
रूळ वगैरे वाहत कीसाठी उघड्ा सपाट वाघीणी, खडी, कोळसा व खचन  वस्तं्च्या वाहत कीसाठी माल 
खाल्न काढ्न घेता यावा म्हण्न चवचशट अ प्रकारिे डब े असतात. ्याला हॉपर आचण बॉक्स वाघीणी 
म्हणतात. भ कटीिे पदाथव वाह्न नेणाऱ्या डबयासंाठी उष्ट्णता लाग् नये म्हणन् मंदवाहक लावलेले असतात. 
शीतान क्चलत डबे थोडासा बदल करून आठ गलॅन द धािे डबे नेण्यासाठी वापरण्यात येतात. पेरोल वगैरे 
तेलाच्या वाहत कीसाठी स रचक्षततेच्या दटृ अीने सवव सोयी केलेल्या टाकंीच्या वाघीणी केलेल्या असतात. 
सकव शीिी  नावरे वाह्न नेण्यासाठी वगेळे डबे, मोठमो्ा प्रकल्पानंा लागणारी अव ड यंत्रसामग्री वाह्न 
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नेण्याकचरता मधोमध खोलगट वाघीणी, तसेि मोटारी, रक वगैरे वाह्न नेण्यासाठी खास डबे तयार केलेले 
असतात.  

 
 र्लोखंडी पेट्ाचंी सेवा (Container Service) : ही सेवा स द्धा भारतीय रेल्ववेर स रू करण्यात 
आली आहे.  
 
 आकृती क्रमाकं १० (१८) मध्ये लोखंडी पेयाचं्या वाघीणी दाखचवल्या आहेत  
 

 
आकृती क्रमाकं १० (१८) 

 
आकृती क्रमाकं १० (१९) मध्ये िार िाकी मालवाह् डबयािे चित्र आहे. 

 

 
आकृती क्रमाकं १० (१९) 

 
 

 



 

 अनुक्रमणिका  

आकृती क्रमाकं १० (२०) मध्ये बॉक्स वाघीणीिे चित्र आहे. 
 

 

आकृती क्रमाकं १० (२०) 
 

आकृती क्रमाकं १० (२१) मध्ये टाकीच्या डबयािे चित्र आहे. 
 

 
आकृती क्रमाकं १० (२१) 

 
 आकृती क्रमाकं १० (२२) मध्ये अव ड यंत्रसामग्री वाह्न नेण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ‘मधोमध 
खोलगट डबयािे’ (Well Wagan) चित्र आहे.  

 



 

 अनुक्रमणिका  

 
आकृती क्रमाकं १० (२२) 

 
 टीप:- या प्रकरणात छापलेली एचं ने, प्रवासी डबे व मालवाह् डबे यािंी छायाचिते्र ‘म ख्य  नता 
संपकव  अचधकारी’ पचश् िम रेल्व ेयाचं्या सौ न्याने उपलबध झाली आहेत.  



 

 अनुक्रमणिका  

प्रकरि ११ र्लोहमागांचे णवदु्यतीकरि 
 

 तसवी सन १८५० िे स मारास चवद्य त् शक् तीच्या वापरात चवशषे वाढ होऊन एक नव ेपववि उगवले. 
रेल्वचे्या दटृ अीने चविार केला तर १८३९ साली एक छोटे ‘चवद्य त्  एंच न’ एकडबरो ते ग्लॅस्गोच्या दरम्यान 
वापरल्यािी नोंद आहे. परंत  या एचं नािी मोटार साधी होती. रेल्व ेअचभयं् यानंा हे एखादे वळेी वाफेच्या 
एंच नािी  ागा घेईल अशी  ण् भीती वाटल्याम ळे ्यानंी ते एंच न बा ्ला सारले. यानंतर स मारे ४० 
वषांनी म्हण े १८७९ साली बर्मलनमध्ये भरलेल्या प्रदशवनात चवद्य त्  एंच न ठेवण्यात आले होते. चव ेच्या 
वापराबद्दल बरेि संशोधन झाल्याम ळे चवसाव्या शतकाच्या स रुवातीला उपनगरी रेल्वमेागांवर चवद्य तीकरण 
केल्यास  ास्त उपयोगी व फायदेशीर होईल ही कल्पना दढृ झाली. ्यािप्रमाणे ज्या देशात उंि िढणी 
अगर घाट आहेत व च थे रेल्वमेागव बाधंण्यास बरेि बोगदे खाणाव ेलागतील, अशा भागात रेल्वमेागािे 
चवद्य तीकरण करणेि योग्य होईल या कल्पनेन सार  पान, तटली, स्वीडन, क्स्व्झलंड आचण फ्रान्स या 
देशातील लोहमागािे चवद्य तीकरण करणास स रुवात झाली प ष्ट्कळशा पाश् िात्त्य देशानंी उपनगरीय रेल्व े
वाहत कीसाठी चवद्य तीकरणािा अवलंब करण्यास प्रारंभ केला.  

 
 भारतीय रेल्वचे्या तचतहासावर न र टाकल्यास असे चदस्न येते की चवद्य तीकरणाच्या दटृ अीने 
टाकलेले पचहले पाऊल म्हण े १९२५ साली गे्रट तचंडयन पेचननस ला रेल्ववेर म ंबई ते क ला या ९ मलैाचं्या 
बंदरी शाखेवर (Harbur Branch) उपनगरीय रेल्वमेागािे झालेले चवद्य तीकरण होय. हे चवद्य तीकरण 
१५०० व्होल्ट डी. सी. प्रवाहाच्या पद्धतीिे होते. थोडक्यात म्हण े पाश् िात्त्य देशाशंी त लना केल्यास भारत 
फारसा मागे नव्हता. भारतातस द्धा रेल्व ेअचधकाऱ्यानंा उपनगरीय रेल्वमेागावरील गाड्ािंी व प्रवाशािंी ये-
 ा म्हण ेि वाहत कीिी घनता लक्षात घेता अशा मागांिे चवद्य तीकरण हाि एक सरळ व सोपा उपाय आहे 
यािी प्णव  ाणीव होती. नंतर १९२६ साली म ंबई ते क ला या म ख्य उपनगरीय मागािेही चवद्य तीकरण 
झाले. हा म ंबई-कल्याण रेल्वमेागाच्या चवद्य तीकरणािा पचहला टप्पा म्हणता येईल कारण प ढे ठाण्यापयंत 
चवद्य तीकरण प्णव झाले व १९२९ साली म ंबई ते कल्याण या ३३ मलै लाबंीच्या मागािे चवद्य तीकरण १५०० 
व्होल्ट डी. सी. प्रवाहाच्या साहाय्याने प रे करण्यात आले. अथात्  म ंबईतील द सरी रेल्व ेबाम्बे-बडोदा आचण 
सेन्रल तचंडया रेल्व ेकाही स्वस्थ बसली नव्हती. म ंबई ते बोचरवली या उपनगरीय लोहमागािे ्यानंी १९२८ 
साली १५०० व्होल्ट डी. सी. प्रवाहाच्या साहाय्याने चवद्य तीकरण केले. याप ढे मात्र चवद्य तीकरणाच्या 
कायवक्रमात झपायाने वाढ झाली आचण अन क्रमे १९२९ व १९३० साली कल्याण ते तगतप री व कल्याण ते 
प णे या लोहमागािे चवद्य तीकरण करण्यात आले. हे दोन्ही मागव घाटात्न काढलेले आहेत हे सवांना माहीत 
आहेि. अशा लोहमागावर चवद्य त् शक् तीिा वापर करणे हेि योग्य होते. चवद्य तीकरणािी ही लाट दचक्षणेत 
मद्रासलास द्धा पोहोिली. १९३१ साली मद्रास सम द्रचकनाऱ्यापास्न तांबरमपयंतच्या लोहमागािे 
चवद्य तीकरणही झाले. १९३६ साली बोचरवली ते चवरार या उपनगरीय रेल्वमेागािे चवद्य तीकरण झाले.  

 
 यानंतर मात्र चवद्य तीकरणािा कायवक्रम काही काळ थंडि पडला. परंत  भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 
पंिवार्मषक यो ना व औद्योगीकरण याम ळे भारतीय रेल्वचे्या कायात प्रिंड वाढ झाली. ्याबरोबर 
लोकसंख्येत आचण स्वाभाचवकि प्रवाशाचं्या संख्येत झालेल्या बसे मार वाढीला तोंड देण्यासाठी 
चवद्य तीकरणावर परत  ोर देण्यात आला. रेल्वमेागाकचरता २५००० होल्टिा ए. सी. प्रवाह 
चवद्य तीकरणाच्या दटृ अीने अचधक योग्य आहे हे फ्रें ि रेल्वनेे १९५५ साली चसद्ध करून दाखचवले. भारतीय 
रेल्वखेा्यानेही १९५६-५७ मध्ये याप ढील लोहमागािे सवव चवद्य तीकरण २५००० व्होल्ट ए. सी. प्रवाहानेि 
कराव ेअसा चनणवय घेतला.  



 

 अनुक्रमणिका  

 १९५७ साली कलक्यातील प्वव आचण आग्नेय रेल्ववेरील उपनगरीय रेल्वमेागांिे चवद्य तीकरण 
करण्यािे ठरले. १९५८ साली एक महत्त्वािे पाऊल टाकण्यात आले आचण ते म्हण े रेल्व े चवद्य तीकरण 
प्रकल्पािी स्थापना. या प्रकल्पािे म ख्य काम भारतीय रेल्वचे्या चवद्य तीकरणाच्या यो ना तयार करणे आचण 
मं ्र झालेल्या यो नानं सार चवद्य तीकरण करणे, हे होते. १९६९ साली या धोरणात बदल करण्यात आला. 
चवद्य तीकरणाच्या सवव नव्या यो ना रेल्वमेंडळ आखते आचण ्याकचरता लागणारे नवनेव ेनम ने ‘संशोधन, 
अचभकल्प आचण मानक संस्था, लखनौ (Research Drawings and Standards Organisation) तयार 
करते. प्र्यक्ष चवद्य तीकरणािे काम ती ती चवभागीय रेल्व ेकरीत असते. 

 
 रचशयाच्या चनयो नामध्ये रेल्वमेागाच्या चवद्य तीकरणास अग्रक्रम देण्यात येतो. कारण ्यािंा असा 
दढृचवश् वास आहे की, चवद्य तीकरणाम ळे कामगारािंी क्स्थती अगर सामाच क द ा स धारतो. वाफेच्या 
तंच नाम ळे होणारे हविेे प्रद्षण कमी होते आचण सबधं राष्ट्रािी प्रगती  ास्त वगेाने होऊ शकते. रेल्व े
खा्यािे भत्प्वव मंत्री श्री. हणमंतय्या यानंी २१–३–७२ रो ी राज्यसभेत असे उद गार काढले की,  
 
भा. रे...८ 

 
“प्णव चविाराअंती माझी अशी खात्री पटली आहे की देशातील रेल्विेी समस्या सोडचवण्यास चव ेच्या 
साहाय्याने गाड्ा िालचवणे हा एकमेव मागव आहे. कारण कोळसा हे काही गाड्ा िालचवण्यािे आध चनक 
साधन नाही. चडझेल तेलासाठी आपल्याला द सऱ्या देशावंर अवलंब्न राहाव ेलागते आचण म्हणन् चव ेच्या 
गाड्ा िालचवणे हाि स्वस्त व िागंला पयाय म्हणता येईल. ” 

 
 आता चवद्य तीकरण करावयािे म्हण े काय काय कराव ेलागते हे आपण पाह् या. याकचरता पचहली 
गर  म्हण े वी प रवठा. स्वतंत्र भारतातील िार पंिवार्मषक यो नािंारे बरेि वी  प्रकल्प प रे करण्यात 
आले आहेत व चनरचनराळ्या राज्यातं आणखी प्रकल्प हाती घेण्याच्या यो ना आखण्यात येत आहेत. याम ळे 
रेल्वमेागािे चवद्य तीकरण करण्यास आवश्यक असलेला वी  प रवठा  ेथे उपलबध होऊ शकतो, तेथेि 
अशा यो ना हाती घेण्यात येतात. यासाठी रेल्वमेागाच्या दोन्ही बा ्ला आकृती क्रमाकं ११(१) प्रमाणे 
पोलादी खाबं उभाराव े लागतात व वी  प रवठा करण्यासाठी तारा या खाबंानंा  ोड्न रेल्वमेागावरून 
न्याव्या लागतात.  

 
 संपकव  तारेमध्न एचं नला वी  प रवठा करण्यासाठी एंच नावर चवद्य त् ग्राही पं ा असतो.  
आगगाडीच्या एंच नमध्ये आलेला चवद्य त् प्रवाह रुळामंध्न परत चवद्य त उपकें द्रात  ातो. रेल्व ेमागावर तारा 
 ोडण्यासाठी घालण्यात येणारे पोलादी खाबं भक् कम पायावर उभे केलेले असतात. एकाि ओळीतील 
दोन खाबंामधील अंतर ्या भागातील वाऱ्यािी गचतमता व लोहमागािी रिना लक्षात घेऊन मगि 
ठरचवण्यात येते. परंत  हे अंतर कमीतकमी ३६ मीटर व  ास्तीत  ास्त ७२ मीटर असते. अंतर वाढवायिे 
असल्यास ते ४·५ मीटरने वाढवायिे असते. रज्   वक्र तारा व संपकव  तारा ताबंयाच्या असतात.  

 
 संपकव  तार क ठेही वाक् नये म्हण्न ती रज्   वक्र तारेला आकृती क्रमाकं ११ (२) मध्ये 
दाखचवल्याप्रमाणे बंधानी  ोडलेली असते.  

 



 

 अनुक्रमणिका  

 तसेि रेल्वमेागािे चवद्य तीकरण करताना प्वीिी चसग्नल व्यवस्था बदलावी लागते. कारण 
चवद्य तीकरणाम ळे प ष्ट्कळ खाबं व तारा रेल्वमेागावर घातल्याम ळे प्वीच्या  ागी असलेले चसग्नल एचं न 
ड्रायव्हरला नीट चदस् शकत नाहीत. म्हण्न हातािे चसग्नल काढ्न टाक्न ्या  ागी रंगीत चसग्नल 
बसवाव े लागतात. ्यािप्रमाणे रेल्वमेागाच्या बा ्ने  ाणाऱ्या तारखा्याच्या तारा ि ंबकीय प्रवतवन 
टाळण्यासाठी चवद्य त रेल्वमेागापास्न बऱ्याि द्र ठेवलेल्या असतात ककवा द सरा पयाय म्हण े तारा 
 चमनीखाल्न नेण्यात येतात.  

 

 

आकृती क्रमाकं ११ (१) 
 

 
आकृती क्रमाकं ११ (२) 

 
 
  



 

 अनुक्रमणिका  

 चवद्य त्  एंच ने दोन प्रकारिी आहेत. एक एंच न चमश्र गाड्ानंा वापरता येते; व द सरे फक् त 
मालगाड्ासंाठीि वापरतात. एंच नच्या क्रमाकंाच्या मागे चलचहलेल्या अक्षरावरून एंच न कोणते आहे हे 
ओळखता येते. एंच नच्या क्रमाकंाच्या मागील तीन अक्षरापंैकी पचहले (W) डबल्य् असेल तर ते रंुद 
गे साठी आचण आचण Y वाय असेल तर मीटर गे साठी सम ाव.े द सरे अक्षर A अे अगर C सी असेल तर 
्यािा अथव अन क्रमे ए. सी. व डी. सी. प्रवाहासाठी आचण चतसरे अक्षर M एम असेल तर चमश्र गाड्ासंाठी 
आचण G  ी असेल तर मालगाड्ासंाठी असे सम ाव.े उदाहरणाथव – WAG म्हण े रंुद गे िे ए. सी. वर 
िालणारे मालगाडीिे एचं न होय. 

 
 म ख्य मागावरील रेल्वगेाड्ानंा फक् त एंच नवर चवद्य त् ग्राही पं ा असतो. आचण तो सपंकव  तारेला 
 ोडला म्हण े चवद्य तशक् ती चमळते. उपनगरीय रेल्ववेर मात्र असे वगेळे एंच न न वापरता चव ेिे प ें 
असलेले डबे (Electric Multiple unit) वापरले  ातात. प्र्येक एकक तीन डबयािें असते. ्याच्या दोन्ही 
टोकानंा चवद्य त् गाडी िालचवण्यासाठी वगेळी सोय केलेली असते व ्याच्या खाली चव ेिी मोटार 
बसचवलेली असते. म बंईमध्ये उपनगरीय रेल्ववेाहत कीसाठी १५०० व्होल्ट डी. सी. िे एकक वापरतात. 
एका गाडीत अशी तीन एकके असतात. मद्रास आचण कलकत्ता येथे २५००० व्होल्ट ए. सी. िी एकके 
आहेत. प्र्येक एककावर चवद्य त् ग्राही प ंा असतो. अशा डबयानंा चव ेिे वातशक्क् त-िचलत िेक (Electric 
Pneumatic Brakes) बसचवलेले असतात. असे डबे आता भारताति मद्रासच्या रेल्व ेकारखान्यात आचण 
कलकत्त्यातील  ेरूप आचण कंपनीत तयार केले  ातात.  

 
 ज्या मागावर चवद्य तीकरण करावयािे असेल तेथे राज्य वी प रवठा मंडळाकड्न चव ेिा प रवठा 
घ्यावा लागतो. यासाठी चवद्य तीकरणािी कोणतीही यो ना आखण्याप्वी असा वी प रवठा चमळेल यािी 
्या ्या वी प रवठा मंडळाकड्न खात्री करून घ्यावी लागते. असा वी प रवठा रेल्वमेागावर स्थापण्यात 
आलेल्या चवद्य त उपकें द्रात घेण्यात येतो. ही वी  प रवठा १,३२,००० व्होल्ट ए. सी. प्रवाहािा असतो. 
्यासाठी उपकें द्रात आरोचहत्राच्या (Stepping Down Transformer) साहाय्याने चव ेिा दाब कमी 
करण्यात येऊन २५,००० व्होल्ट ए. सी. करण्यात येतो. चवद्य त्  उपकें द्रात आरोचहत्रात चबघाड झाल्यास 
पयायी व्यवस्था म्हण्न आणखी एक आरोचहत्र ठेवलेला असतो. म्हण े प्र्येक उपकें द्रात दोन आरोचहत्र 
असतात. अशी चवद्य त्  कें दे्र चवद्य तीकरण करावयाच्या रेल्व े मागावर ५० ते ८० चकलोमीटर अतंरावर 
स्थापण्यात येतात. प्र्येक चवद्य त्  उपकें द्रात ठेवलेल्या आरोचहत्रािंी क्षमता १०,००० चकलो व्होल्ट ॲक्म्पअर 
आचण  र गाड्ाचं्या वदवळीिा भार अचधक असेल तर १२,५०० चकलो व्होल्ट ॲक्म्पअर क्षमतेिे आरोचहत्र 
ठेवण्यात येतात.  दोन उपकें द्राच्या मधोमध एक तटस्थ चवभाग असतो. या चवभागाच्यािारे दोन उपकें द्रात्न 
प रचवलेला वी प्रवाह अलग करण्यात येतो. ्याम ळे चठणग्या वगैर उडण्यािी शक्यता राहात नाही.  

 
 वी प्रवाहािा दाब कमी  ास्त होऊ नये म्हण्न दोन मागांवरील समातंर संपकव  तारा एकमेकाला 
 ोडतात. ्यािप्रमाणे वी प रव्ात अगर तारातं काही चबघाड चनमाण झाल्यास ते शोध्न काढणे सोपे 
व्हाव ेम्हण्न दहा ते बारा चकलोमीटर अंतरावर ‘क्स्वि कें दे्र’ उभारण्यात येतात. 
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(अ)                                                                                                                                             (ब) 

 
आकृती क्रमाकं ११ (३) 

 
 उदाहरणाथव, समातंर रेषेच्या चठकाणी चव ेिा दाब २५,००० व्होल्ट आहे आचण ‘ब’ या मध्ये 
चठकाणी तो २४,५०० व्होल्ट असेल तर समातंर मागावरील संपकव  एकमेकानंा  ोड्न मध्ये क्स्वि 
लावल्याम ळे चव ेिा व्होल्ट दाब ‘ब’ या चठकाणी कमीत कमी न होता २४,७५० व्होल्ट ठेवता येतो.  

 
 प ढील आकृतीत ‘अ’ आचण ‘ब’ या दोन चवद्य त्  उपग्रहामंध्ये ‘क’ हा तटस्थ चवभाग आहे आचण १ 
आचण २ ही क्स्वि कें दे्र आहेत. सम ा उपग्रह ‘अ’ आचण क्स्वि स्टेशन नंबर १ मधील रेल्वमेागावर काही 
चबघाड चनमाण झाला तर तो थोड्ाि अंतरात आहे आचण कोण्या चवचशट अ भागात आहे हे ठाऊक 
झाल्याम ळे ्याकडे ताबडतोब लक्ष प रचवता येते व चबघाडािी द रुस्ती करण्यािी व्यवस्था करता येते. 
चबघाड लवकर द रुस्त करता येत असल्याम ळे गाड्ािंा होणारा खोळंबा टाळता येतो. अशी क्स्वि स्टेशने 
नसती तर अ आचण ब या दोन उपग्रहामंध्ये ६० चकलोमीटर मागावर क ठे चबघाड झाला हे शोधणे म्हण े 
फार कठीण काम झाले असते. या क्स्वि स्टेशनात कोणी रेल्व ेकमविारी नसतो, पण द्रचनयंत्रण व्यवस्थेच्या 
साहाय्याने चबघाड चटपता येतो. अशी द्र-चनयंत्रण कें दे्र प्र्येक चवभागात एक याप्रमाणे स्थापण्यात यतात. 
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आकृती क्रमाकं ११ (४) 
 

 दूर-णनयिंि कें द्र :- अशा चनयंत्रण कें द्रात चनयंत्रणाच्या कके्षत येणाऱ्या मागािी तक् ता असतो. या 
कें द्रात्न चनयंचत्रत मागावरील कोणताही क्स्वि िाल् अगर बंद करता येतो. ्यािप्रमाणे मागात  र कोठे 
चबघाड उ्पन्न झाला, तर चनयंत्रण कायालयातील तक् ्यावर नेमक्या ्या भागावर ताबंडा चदवा लागतो व 
्याम ळे क ठे चबघाड उ्पन्न झाला आहे हे सम ते व चतथे तातडीने द रुस्तीकचरता माणसे पाठचवणे शक्य 
होते. यािाि अथव असा, की मागात क ठेही चबघाड झाल्यास या कें द्रात तो चटपता येतो व प ढील कायववाही 
करता येते. म्हण्नि याला द्र-चनयंत्रण कें द्र म्हणतात. 

 
 लोहमागािे चवद्य तीकरण करण्यास अंदा े खिव चकती येतो? एका चवद्य त एचं नािी ककमत 
 वळ वळ अडीिलाख रुपये असते. न क्याि हाती घेतलेल्या चवद्य तीकरण यो नामं ळे असे चदस्न आले 
आहे की, एक चकलोमीटर मागािे चवद्य तीकरण करण्यास  वळ वळ पाि लाख रुपये खिव येतो. यािे 
प्रमाण खालीलप्रमाणे :  

 
१) मागावरील चवद्य त तारा, उपग्रहे वगैरे रुपये १·५० लाख अंदा े 
२) चवद्य त एंच ने रुपये २·५० लाख अंदा े 
३) संकेत आचण पोस्ट आचण तार खा्याच्या  

तारािंी हलवाहलव करणे 
रुपये १·०० लाख अंदा े 

 एक्ण रुपये ५·०० लाख अंदा े 
 

 भारतीय रेल्ववेर चवद्य तीकरणास स रुवात झाल्यापास्न आ पयंत ज्या मागांिे चवद्य तीकरण प्णव 
झाले आहे, ज्या मागांिे चवद्य तीकरण िाल् आहे व ज्या मागांिे चवद्य तीकरण करण्याच्या यो ना हाती 
घेण्यात येणार आहेत ्यािंी माचहती अशी:  

 
अ)  या मागांचे णवदु्यतीकरि पूिग झारे्ल आहे :- 
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१) हावरा ते त ंडला (प्वव आचण उत्तर रेल्व)े 
२) हावरा ते द गव (ईशान्य रेल्व)े 
३) बोरीबंदर ते भ सावळ (मध्य रेल्व)े 
४) बोरीबंदर ते प णे (मध्य रेल्व)े 
५) मद्रास ते चवल्लप रम (दचक्षण रेल्व)े 
६) चवरार ते अहमदाबाद (पचश् िम रेल्व)े 
७) पचश् िम, मध्य, दचक्षण व प्वव रेल्ववेरील उपनगरीय रेल्व े

मागव. 
 

 
ब)  ज्या मागांचे णवदु्यतीकरि चारू्ल आहे.  
 

१) त ंडला ते चदल् ली (उत्तर रेल्व)े 
२) मद्रास ते चव यवाडा (दचक्षण आचण दचक्षण मध्य रेल्व)े 
३) वाल्टेअर ते चकरंड ल (ईशान्य रेल्व)े 
 

क)  ज्या मागांचे णवदु्यतीकरि करण्याच्या योजना हाती घेण्यात येिार आहेत :  
 
१) बडोदा ते रतलाम (पचश् िम रेल्व)े 
२) भ सावळ ते नागप्र (मध्य रेल्व)े 
३) द गव ते नागप्र (ईशान्य रेल्व)े 
४) चसतारामप्र ते पटणा-मोगलसराय (प्वव रेल्व)े 
५) चदल् ली ते चबना-तटरसी (मध्य रेल्व)े 
 

 यावरून वािकासं कल्पना येईल की कोळशाच्या चकमतीत होणारी वाढ आचण चडझेल तेलाच्या 
बाबतीत भारतािे परावलंबन ध्यानात घेता, भारतात रेल्वमेागािे चवद्य तीकरण करणे हाि मागव योग्य आहे. 
द सरा आशिेा चकरण म्हण े भारताच्या पिंवार्मषक यो ना. या यो नेिारे भारतात भरप्र वी  प रवठा 
चनमाण करण्यासाठी चनरचनराळे प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. ्याम ळे भारतीय रेल्वलेा सवव म ख्य 
मागांिे चवद्य तीकरण करायिे असेल तर प रेसा वी प रवठा चमळण्यािी शक्यता आहे.  

 
 परंत  रेल्व ेमागांिे चवद्य तीकरण केल्याम ळे रेल्वलेा खालील समस्यानंा तोंड द्याव ेलागत आहे :  

 
 चवद्य तीकरण केलेल्या रेल्वमेागांवरील वी  प्रवाह वाह्न नेणाऱ्या रज्   वक्र व संपकव  तारा काप्न 
िोरल्या  ातात. १९७० साली दरमहा ५० िोऱ्या होत असत, परंत  रेल्वनेे केलेल्या उपाययो नामं ळे हे 
प्रमाण आता बरेि कमी झाले आहे. परंत  अ ्नस द्धा दरमहा ७/८िोऱ्या होताति. ्याम ळे तोडलेल्या 
तारािंी द रुस्ती होईपयंत िार तास ते साडेिार तास गाड्ा बंद पडतात यावर तोडगा म्हण्न आता 
ताबंयाच्या ताराऐंव ी भारतात बनचवलेल्या अल्य चमनअमच्या तारा वापरतात.  
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 याचशवाय वी प रव्ात होणारे व्य्यय रेल्वलेा त्रास्न टाकीत आहेत. आग्नेय रेल्ववेर एका 
चदवसात असे अडथळे १३ वळेा चनमाण झाले व ्यािंी कालमयादा अदमासे १६० चमचनटे होती. 
वाहत कीच्या आचण कमाईच्या दटृ अीने पाचहल्यास असे चदस्न आले की ९ प्रवासी गाड्ानंा व ६० 
मालगाड्ानंा चवलंब होतो व रेल्विेे सालीना  वळ  वळ ७० लाख रुपये न कसान होते. चशवाय आगगाडी 
िढणीवर असेल तर ती उतारावरून घरंगळत  ाण्यािी शक्यता चनमाण होते. पचरणामतः वी प रवठा नीट 
स रू झाल्यावर आगगाडीला प ढे ढकलण्यासाठी आणखी एखाद्या एचं निी गर  भासते. याम ळे 
चवद्य तीकरणाला गती येण्याऐव ी अडथळाि चनमाण होतो. यात आणखी भर म्हण े बऱ्यािशा प्रादेचशक 
राज्यात आचण ्यातल्या ्यात पं ाब, हचरयाना, पचश् िम बंगाल, उत्तर प्रदेश आचण रा स्थान या राज्यातं 
वी  प रचवण्यात प ष्ट्कळ कपात करण्यात येत आहे. याम ळे गाड्ाचं्या वाहत कीवरि पचरणाम होतो. असे 
नाहीतर रेल्वचे्या कारखान्यातस द्धा द रुस्ती व अशी देखभाल करण्याच्या कामात व्य्यय येतो.  

 
 या अडिणींना तोंड देण्यासाठी गे्रट  तंचडयन पेचननश ला रेल्वनेे चवद्य तीकरणाच्या स रुवातीलाि 
कल्याण  वळ ठाक रली येथे िोला पॉवर हाऊस बाधंले होते. रेल्वखेा्यािी स्वतःिी वी  उ्पन्न करणारी 
यंत्रसामग्री असावी असा रेल्वमेंत्रालय आता चविार करीत आहे व चनयो न मडंळाने ्याला संमती 
दशवचवली आहे.  

 
णवद्युतीकरिामुळे होिारे िायदे 

 
 चवद्य तीकरणाच्या स रुवातीला  री पसैा खिव करावा लागला तरी ्यािे फायदे प ष्ट्कळ आहेत.  

 
 १) चवद्य तकषवणािा खिव वाफेच्या ककवा चडझेल कषवणापेक्षा बराि कमी आहे. 

 
 २) चवद्य तकषवणाम ळे वाफेच्या एंच नात्न उडणारा ध्र व कोळसा उडत नाही व ्याम ळे प्रवासात 
डबयात्न  ास्त किरा येत नाही. अथात्  प्रवास स खकर होतो.  

 
 ३) चवद्य तकषवणाने माफक दरात  ास्त ओझे खेिता येते. 

 
 ४) चवद्य तीकरणाने गाड्ािंा वगे वाढतो व प्रवास  लद होऊ शकतो.  
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प्रकरि १२ अपघात व प्रणतबंधक उपाय 
 
रेल्वेच्या दृष्टीने जेव्हा– 
 

 १)  ीचवताच्या स रचक्षततेला धोका पोहोितो, २) रेल्वचे्या मालमते्तिे न कसान होते, आचण ३) 
वाहत कीत अडथळा चनमाण होतो, तेव्हा अपघात घडला असे म्हणता येते. या घटना रेल्वचे्या आवारात 
अगर बाहेर होऊ शकतील. 

 
 अपघातािें गंभीर, लहान व चकरकोळ असे तीन प्रकार आहेत.  ेव्हा एक वा अनेक व्यक् तींच्या 
 ीचवताला गंभीर धोका पोहोितो अगर मृ्य् ओढवण्यािा संभव असतो, तेव्हा ती घटना गंभीर अपघात 
सम ण्यात येते. मृ्य ् होणे अगर २० चदवसापेंक्षा अचधक काळ उपिार कराव्या लागणाऱ्या द खापतीला 
गंभीर अपघात सम तात. २ चदवसापंास्न २० चदवसापंयंत उपिार घ्याव ेलागतात, ्यावळेी ्याला लहान 
अपघात म्हणतात आचण २ चदवसातं व्यक् ती प्णव बरी झाली, तर ्याला चकरकोळ अपघात म्हणतात.  

 
 रेल्वचे्या मालमते्तला पोहिलेले न कसान ५०,००० रुपयाह्ंन अचधक असेल, तर ्याला गंभीर 
न कसान म्हणन् सम ण्यात येते. ५०,००० रुपयाह्ंन कमी असेल तर ्याला कमी न कसान आचण २० रुपये 
ककवा ्याह्न कमी असल्यास चकरकोळ न कसान मानण्यात येते.  

 
 वाहत कीला अडथळा २४ तास अगर  ास्त झाल्यास तो गंभीर स्वरूपािा सम ला  ातो. िोवीस 
तासाह्ंन कमी असेल तर लहान. एखाद्या एचं नात चबघाड वगैरे झाल्याम ळे गाडीला एक तास ककवा अचधक 
चवलंब झाला, तर तोस द्धा लहान अपघात मानण्यात येतो. एक तासाह्न कमी अडथळा उ्पन्न झाला 
असेल तर तो चकरकोळ सम ला  ातो.  

 
अपघाताचंी कारिे – 
 

 १)  ाणन् ब  ्न केलेली कृ्ये, म्हण े लोहमागांच्या चफश प्लेट काढणे, रूळ तोड्न टाकणे, 
गाडी रुळावरून घसरेल असे अडथळे चनमाण करणे त्यादी. अशी कृ्ये करणारे लोक देशद्रोही असतात.  

 
 २) रेल्व ेकमविाऱ्याचं्या हात्न होणाऱ्या ि का. यािे प्रकार प ष्ट्कळ असतात. एकेरी मागावर एक 
गाडी सोडल्यावर चवस्मरणाने द सरी गाडी सोडणे, ि कीिा चसग्नल देणे, ‘थाबंा’ असा सकेंत दशवचवला 
असता गाडी प ढे नेणे, ्यािप्रमाणे अटकाव ख्ण न   मानता प ढे  ाऊन गाडी उभी करणे, स्टेशनातील 
बलॉक उपकरणािंा गैरवापर करणे ककवा द सऱ्या अञान कमविाऱ्याला ्यािंा वापर करू देणे, हातानंी 
दाखवायिे संकेत ि कीिे दाखचवणे ककवा गाडी संप्णव  ाण्याप्वीि सकेंत प्ववक्स्थतीत आणणे, ड्रायव्हरने 
वक् तशीर गाडी नेण्यासाठी संकेतानंा झ गारणे ककवा प्वी असे करूनस द्धा अपघात झाला नाही म्हणन् 
्यािीि प नरावृत्ती करणे, तसेि ‘रस्ता मोकळा आहे’ म्हण्न स्टेशनमास्तरने चदलेली परवानगी स्वतःच्या 
गाडीकचरता नसतानाही गाडी प ढे नेणे, ककवा स्टेशनातील कमािाऱ्यानंी वळे वािचवण्याकचरता गाड्ा 
सोडण्याच्या बाबतीत आख्न चदलेल्या कायवपद्धतीिा अवलंब करण्यास ि कणे अगर साधें व छेदकािंी 
रिना ि कीिी करणे. 
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 ३) नैसर्मगक आपत्तीम ळे म्हण े मोठा प्र येणे ककवा कडा त ट्न पडणे आचण ्याम ळे गाडी अडक्न 
पडणे अगर वाह्न  ाणे ककवा रेल्वमेागव खिणे, त टणे ककवा वाह्न  ाणे.  

 
 अशा प्रकारे होणाऱ्या अपघातानंा प्रचतबंध करण्यासाठी रेल्व े प ढीलप्रमाणे उपाययो ना करीत 
असते.  ाण्नब  ्न केलेली अपकृ्ये टाळण्यािा एक उपाय म्हण्न लोहमागावरील रूळ चवतळ ोड 
पद्धतीने एकमेकासं  ोडण्यात येतात. या पद्धतीत चफश प्लेट व बोल्ट वापराव ेलागत नाहीत. अथात्  ते 
काढ्न टाकण्यािा प्रश्नि उद भवत नाही.  ाण्नब  ्न केलेल्या अपघातािी पोचलसाकंड्न प्णव तपासणी 
करण्यात येते व अपराधी लोकानंा अटक करून ्याचं्यावर कायदेशीर तला  करण्यात येतात.  

 
 रेल्व े कमविाऱ्याचं्या हात्न होणाऱ्या ि कािंा चविार भारतीय रेल्व े कायदा कलम १०१ मध्ये 
करण्यात आला अस्न ्यासाठी योग्य ती तरत्द केलेली आहे. या चवभागान सार  र कोणी रेल्व े
कमविाऱ्याने कामावर असताना क णाच्या  ीचवताला धोका चनमाण केला ककवा रेल्वचे्या सेवा चनयमािें नीट 
पालन केले नाही, तर ्याला दोन वष े कैद ककवा रुपये ५०० पयंत दंड करण्यािी तरत्द आहे. याम ळे 
सामान्यतः रेल्व ेकमविारी आपले काम त्परतेने करतात. याचशवाय चवभागीय रेल्वचे्या म ख्य कायालयात व 
उपचवभाग कायालयात स रक्षा संघटना स्थापण्यात आलेली आहे. या संघटनेिे अचधकारी रेल्व ेकमविाऱ्यानंा 
्याचं्या कामािी बरोबर माचहती देतात व ्याचं्या शकंािें चनरसन करून ्यानंा आपले काम लक्ष्यप्ववक व 
काळ ीप्ववक करण्यािे योग्य ते चशक्षण देतात. माणसाच्या हात्न ि का घडण्यािा संभव असतो. ्याम ळे 
अपघात होऊ शकतात. कमविाऱ्याचं्या हात्न अशा ि का होऊ नयेत म्हण्न ्यानंा देण्यात येणारे चशक्षण 
दोन प्रकारिे असते. एक म्हण े चनयमािें प रे ञानान करून देणे आचण द सरे म्हण े काम करीत असता 
स रचक्षतता राखण्याचवषयीिे अवश्य ते चशक्षण देणे. प ष्ट्कळ वळेा कमविाऱ्यानंा चनयम माहीत अस्नही 
चनष्ट्काळ ीपणाने काम करण्यािी प्रवृत्ती असते असे चदस्न येते. याकचरता अशा प्रवृत्तीला आळा 
घालण्यासाठी कमविाऱ्यानंी चनष्ठेने काम कराव ेम्हण्न ्यानंा प्रचशक्षण देणे आवश्यक असते.  

 
 रेल्व े मंत्रालयाने १९६२ मध्ये श्री. हृदयनाथ क ं झरू याचं्या अध्यक्षतेखाली रेल्वे अपघात सणमती 
नेमली होती. या सचमतीने रेल्ववेर अपघात का होतात यािा अभ्यास करून ते टाळण्यासाठी काय करणे 
आवश्यक आहे यासंबधंी चशफारसी केलेल्या आहेत. या सचमतीच्या एका चशफारशीन सार मानवी ि कामं ळे 
होणारे अपघात टाळण्यासाठी गाडी िालचवण्यास  बाबदार असलेले कमविारी, स्टेशनात काम करणारे  
कमविारी, रेल्वमेागावर असलेल्या रस््याचं्या फाटकावर काम करणारे कमविारी आचण रॉली ढकलण्यास 
 बाबदार असलेले कमविारी यानंा स रचक्षततेबद्दल चशक्षण देण्यासाठी अशा कमविाऱ्यािंी चशचबरे प्र्येक 
चवभागीय रेल्ववेर आयो ण्यात येतात. या चशचबरात कमविाऱ्याकंडे व्यक्क् तगत लक्ष देण्यात येऊन ्यानंा 
योग्य ते चशक्षण देण्यात येते. रेल्ववेर झालेले मोठमोठे अपघात, ्यािंी कारणे, कमविाऱ्याचं्या हात्न 
झालेल्या ि का त्यादी गोट अींसंबधंी संप्णव माचहती देण्यात येऊन ्यानंा नीट मागवदशवन करण्यात येते. 
्याचं्यामध्ये अचधक त्परतेने आचण चनष्ठनेे काम करण्यािी  ाणीव चनमाण करणे हा या चशचबरािंा म ख्य 
उदे्दश असतो. या सचमतीने मानसशास्त्राच्या दटृ अीने कमविाऱ्याचं्या समस्या सोडचवण्याबद्दलही चशफारस 
केलेली आहे.  
 
 प्र्येक चवभागीय रेल्ववेर ‘अपघात रक्षण सप्ताह’ पाळण्यात येतो. यावळेी रेल्व ेकमविाऱ्यानंी ‘काय 
कराव’े व ‘काय करू नये’ हे दाखचवणारी पत्रके वाटण्यात येतात. दोषी वा अपराधी कमविाऱ्यासं वळेच्या 
वळेी व योग्य शासन केल्यास कमविाऱ्यातंील चनष्ट्काळ ी वृत्ती कमी होण्यास मदत होते. कमविाऱ्यानंी 
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केलेल्या ि काकंडे मानसशास्त्राच्या दटृ अीने पाहण्यात येते. याकचरता कमविाऱ्यातं काही शारीचरक दोष आहे 
का, ्याचं्या मनावर काही पचरणाम झालेले आहेत का, ककवा घरातील काही अडिणींम ळे तो कामावर नीट 
लक्ष ठेवीत नाही का, वगैरे गोट अींबद्दल अचधकाऱ्यानंी योग्य ती िौकशी केल्याने रेल्व ेकमविाऱ्याचं्या मनात 
चवश् वासािी भावना चनमाण होण्यास मदत होते व ्यानंा आपले अचधकारी अडिणीच्या वळेी योग्य ती मदत 
करतात यािी  ाणीव होते. चशवाय, कमविारी प्णव चवश्रातंी घेऊन कामावर येतात की नाही याकडेस द्धा 
लक्ष प रचवण्यात येते. कारण ्यानंा कामावर  ास्त वळे अडकवन् ठेवल्याने ्यानंा थकवा येण्यािा सभंव 
असतो. स्टेशनात वापरल्या  ाणाऱ्या चनयमाचं्या प स्तकात काही ि का तर नाहीत ना, हे पण पाहण्यात 
येते.  

 
 स रचक्षततेसाठी स रक्षासामग्रीिा अगर उपकरणािंा उपयोग केल्यास माणसाच्या हात्न होणाऱ्या 
ि का आपोआपि टाळता याव्यात या दटृ अीने दरवषी  प्र्येक चवभागीय रेल्ववेर स्वयंिचलत चसग्नल, 
चसग्नलािंी आन्त  वळणी, बलॉक उपकरणे, रेल्वमेागव ओलाडंणीिी फाटके, लोहमागावरून वा खाल्न रस्ते 
बाधंणे वगैरे कामे हाती घेतली  ातात आचण कमविाऱ्यानंा ्याबद्दल अद्ययावत्  माचहती देण्यात येते. 
स रचक्षतता वाढचवण्याच्या दटृ अीने रेल्व े खाते सतत प्रय्नशील असते आचण अपघात टाळण्याच्या दटृ अीने 
हलग ीपणाला वाव राह् नये यािी दक्षता घेत असते.  

 
 रेल्ववेर अपघात होऊन प्रवाशानंा द खापती झाल्या व मृ् य  ओढवला तर ्या अपघातािा वृत्तान्त 
भारतीय रेल्व े कायदा चवभाग ८३ प्रमाणे, संबंचधत वचरष्ठ रेल्वे अचधकाऱ्यानंा, अचतचरक् त आय क् त, रेल्व े
स रचक्षतता खाते, राज्य सरकार, पोचलस खाते, फौ दारी न्यायाधीश, लष्ट्करी अचधकारी व टपाल खाते 
यानंा द्यावी लागते. रेल्ववेर होणाऱ्या लहान व चकरकोळ अपघातािंी माचहतीही योग्य ्या अचधकाऱ्यानंा 
ताबडतोब देण्यात येते. अपघाताच्या माचहतीत साधारणपणे अपघातािे चठकाण, तारीख व वळे, गाडीिे 
नाव आचण नंबर, अपघातािा प्रकार, मृत व  खमी झालेल्यािंा आकडा, रेल्व ेवाहत कीत झालेला खोळंबा 
वगैरे तपशील द्यावा लागतो. चवभागीय रेल्विेे  नता संपकव  अचधकारी  नतेच्या माचहतीकचरता अपघातािी 
संप्णव माचहती, रेल्व े वाहत्क प न्हा स रळीत स रू होण्यािी वळे वगैरे माचहती वतवमानपत्रानंा कळवीत 
असतात.  

 
 अपघात चौकशी – प्र्येक अपघाताबद्दल योग्य ्या अचधकाऱ्याकड्न संप्णव िौकशी करण्यात 
येते. अपघातािे कारण शोध्न ्याला  बाबदार कोण हे पाहाणे, रेल्वचे्या गाड्ा सोडण्याच्या चनयमातं व 
ततर कामात काही उचणवा चदस्न आल्यास ्यात स धारणा स िचवणे व अपघातािी प नरावृत्ती होऊ नये 
म्हण्न योग्य ते उपाय स िचवणे हे या िौकशीिे हेत् असतात.  

 
 अपघाताच्या िौकश्या दोन प्रकारच्या असतात : 

 
 (१) रेल्व ेखा्याबाहेरिी िौकशी, (२) रेल्व ेखा्याने केलेली िौकशी.  

 
(१) रेल्वे खात्याबाहेरीर्ल चौकशीत खार्लीर्ल प्रकार असतात :-  

 
 अ) िौकशीकचरता नेमलेले न्यायमंडळ, 
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 ब) अचतचरक् त आय क् त रेल्व ेस रचक्षतता याचं्याकड्न केली  ाणारी िौकशी,  
 

 क) च ल्हा न्यायाधीशामाफव त होणारी िौकशी, 
 

 ड) पोचलसखा्याकड्न करण्यात येणारी िौकशी. 
 

 अ) चौकशीकणरता नेमरे्लरे्ल न्यायमंडळ :- असे न्यायमडंळ संसदेने तशी तच्छा व्यक् त केल्यास 
ककवा सरकारला  रूर वाटल्यास नेमण्यात येते. याकचरता वचरष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशािी नेमणक् 
करण्यात येते. न्यायमंडळात संसदेिा एक सदस्य व सेवाचनवृत्त रेल्व ेअचधकारी यािंी नेमणक् करण्यात 
येते. या न्यायमंडळासमोर कोणालाही प रावा अगर साक्ष देता येते. प्णव िौकशीनंतर हे न्यायमंडळ आपला 
अहवाल सरकारला सादर करते. न्यायमंडळािा अहवाल स्वीकारणे ककवा न स्वीकारणे हे सरकारच्या 
हातात आहे.  

 
 ब) अणतणर त आयु त रेल्वे सुरणितता याचं्याकडून केर्ली जािारी चौकशी :- एखाद्या 
अपघाताकचरता अशी िौकशी करावयािी की नाही हे ठरचवण्यािा अचधकार अचतचरक् त आय क् तािंा आहे. 
परंत  ज्या अपघातात माणसानंा मृ्य् आला असेल, ककवा गंभीर द खापती झाल्या असतील ककवा रेल्वचे्या 
मालमते्तिे रुपये ५०,००० ककवा अचधक न कसान झाले असेल तर अचतचरक् त आय क् तानंा िौकशी करणे भाग 
पडते. अपघातािी माचहती सम ल्याबरोबर िौकशीिी तारीख व ती क ठे आचण चकती वा ता करण्यात 
येईल याबद्दलिी माचहती अचतचरक् त आय क् त चवभागीय रेल्वचे्या महाव्यवस्थापकानंा कळचवतात. अशा 
िौकशीच्या स्िना वतवमानपत्रात्ंन प्रचसद्ध करण्यात येतात. अशा िौकशीच्या वळेी कोणालाही साक्ष देता 
येते अगर माचहती कळवायिी असेल तर तसे करता येते. रेल्वकेड्न िौकशीिी सवव तयारी करण्यात येते व 
रेल्व ेवळ असलेला सवव प रावा सादर करण्यात येतो. याकचरता चवभागीय रेल्ववेरील एका वचरष्ठ 
अचधकाऱ्यािी नेमण्क होते. अचतचरक् त आय क् त आपला प्रारंचभक अहवाल आठ चदवसाचं्या आत कें द्र 
सरकारच्या व रेल्व े खा्याच्या सबंंचधत अचधकाऱ्याकंडे पाठचवतो. संप्णव अहवाल २१ चदवसाचं्या आत 
पाठवावा लागतो. यानंतर संबंचधत रेल्व ेअचधकारी ्या अहवालावरील आपला अचभप्राय रेल्व ेमंडळाकडे 
पाठचवतात. नंतर वाहत्क आचण दळणवळण व रेल्व ेमंत्रालय यातफे अहवालािी तपासणी होऊन ्यािें 
वृत्तान्त तयार होतात. सरकारला आवश्यक वाटल्यास अहवाल प्रचसद्धीला देण्यात येतात. अहवालातील 
सरकारला स्वीकाराहव वाटणाऱ्या चशफारशी अमलात आणण्यािी कायववाही करण्यात येते. अहवाल पोचलस 
खा्याकडेही पाठचवण्यात येतो व ्यान सार ्यानंा रेल्व ेकमविाऱ्याचंवरुद्ध दावा करावयािा असल्यास संप्णव 
अहवाल सादर केल्यापास्न १५ चदवसािंा अवधी असतो.  

 
 क) णजल्हा न्यायाधीशाकंडून चौकशी :- प्रादेचशक सरकारला तशी गर  वाटल्यास च ल्हा 
न्यायाधीशाकड्न िौकशी करण्यात येते. सामान्यतः अशा िौकशीिी गर  पडत नाही. अगदी अवश्य 
असेल तेव्हाि ती घेण्यात येते.  

 
 ड) पोणर्लस चौकशी : ज्या अपघातात माणसे मरण पावतात ककवा च ल्हा न्यायाधीशाने तसा ह क्म 
चदल्यास ्या अपघातािी पोचलसिौकशी व्हावी लागते. ततर अपघातात पोचलसखा्यास वाटल्यास ते 
िौकशी करू शकते.  
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 (२) रेल्वे खात्याने केरे्लर्ली चौकशी : वरीलपकैी कोणतीही िौकशी झाली नसेल, तर रेल्व े
खा्याकड्न िौकशी करण्यात येते. मात्र रेल्व ेआवारात एखादा डबा उलटला असेल, अगर एखादे एंच न 
नाद रुस्त झाले असेल, तर ्या बाबतीत ्या ्या खा्यामाफव त िौकशी करण्यात येते. भारतीय रेल्व े
कायदा कलम ८३ खाली येणाऱ्या अपघातात रेल्वकेड्न केल्या  ाणाऱ्या संय क् त िौकशीच्या वळेी, 
अचतचरक् त आय क् त रेल्व ेस रचक्षतता, च ल्हा न्यायाधीश, च ल्हा अचधकारी व पोचलसअचधकारी यानंा तशी 
गर  वाटल्यास ते ह र राह् शकतात. 

 
 ३) वैद्यकीय व इतर सहाय्य कायग : रेल्वमेध्ये कोणताही अपघात झाल्यास प्र्येक रेल्व े
कमविाऱ्याला मदतकायास हातभार लावावा लागतो. रेल्व ेमागावर एखाद्या गाडीस अपघात झाल्याबरोबर 
ताबडतोब योग्य ती प ढिी कायववाही एचं न ड्रायव्हर व फायरमन याचं्या साहाय्याने करण्यािे काम 
गाडीच्या गाडािे असते. अपघात स्टेशनवर ककवा स्टेशनच्या आवारात झाला असल्यास मदतकायािी सवव 
 बाबदारी स्टेशनमास्तरािी असते. प्र्येक अपघातािी माचहती गाडाने वा स्टेशनमास्तरने शक्य चततक्या 
लवकर चनयंत्रण कायालयाला कळवायिी असते. ्यानंतर मदतीिी व ततर सवव व्यवस्था करण्यािी 
 बाबदारी म ख्य चनयंत्रकािी असते.  

 
 अपघात झाल्यानंतर ्या लोहमागावर वा द हेरी मागव असल्यास ्यावर येणाऱ्या गाड्ानंा संभाव्य 
अपघातापास्न बिावण्याकचरता शक् य ती कायववाही गाडाला आचण ड्रायव्हरला करावी लागते. प्र्येक 
प्रवासीगाडीच्या गाडाला टेचलफोन प रचवण्यात येतो. ्या टेचलफोनच्या िारे तो चनयतं्रकाशी व ततर 
अचधकाऱ्याशंी संपकव  साध् शकतो.  खमी तसमानंा प्रथमोपिार करण्यािी आचण गंभीर  खमा झालेल्यानंा 
रुग्णालयात नेण वगैरे  व्यवस्था गाडाला पाहावी लागते. प्रवासीलोकात रेल्व ेकमविारी, डॉक्टर, पोचलस 
आचण लष्ट्करातील माणसे असतील तर ्यािें सहाय्य गाडाला होते. अपघाताच्या वळेी उपयोगी पडावी 
म्हण्न गाडीत प्रथमोपिारािी उपकरणे व रुग्णपट (Stretcher) तसेि आग चवझचवण्यािी साधने आचण 
ह्यारपेटी वगैरे सामान असते. वी  उपलबध करून घेण्यासाठी अवश्य ती साधनसामग्रीही असते. 
गाडीमध्ये उपाहार-यान असल्यास ्यात्न प्रवाशानंा चवनाम्ल्य उपाहार देण्यात येतो. स्टेशनवर अपघात 
होतो ्यावळेी स्टेशमास्तरला वरीलप्रमाणे गाडासारख्याि सवव  बाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. स्टेशन 
असल्याम ळे ्याला अचधक स खसोयी उपलबध होऊ शकतात.  वळपासच्या गावात्न डॉक्टरािें व 
रुग्णालयािें सहाय्य ्याला चमळ् शकते. तसेि पोचलस खा्यािेही सहाय्य लवकर चमळ् शकते.  

 
 अपघाताच्या प्रसंगी वैद्यकीय सहाय्य देण्याकचरता खास ‘अपघात सहाय्य गाड्ा’ प्र्येक चवभागात 
ठेवलेल्या असतात. ्या तातडीने अपघाताच्या स्थळी धावन्  ातात. अपघाताने चनमाण झालेले अडथळे 
्वचरत द्र करून शक्य चततक्या लवकर प न्हा वाहत्क स रळीत िाल् करणे, प्रवाशाचं्या प ढील प्रवासािी 
पयायी व्यवस्था करणे त्यादी व्यवस्था सबंंचधत रेल्व ेअचधकाऱ्यानंा करावी लागते. प्वववत वाहत्क स रू 
करण्यास बराि वळे लागणार असेल तर, वाहत्क द सऱ्या मागावरून वळवावी लागते ककवा ता्प रता 
वगेळा लोहमागव बाध्ंन गाड्ािंी ये– ा िाल् ठेवणे भाग पडते.  

 
 अपघात फार गंभीर असल्यास ता्प रते स्वतंत्र चनयतं्रण कायालय उघडाव े लागते आचण 
अपघाताबद्दलिी प ढील सवव कायववाही ्या कायालयाने करावयािी असते. घातपाती कृ्यानंी अपघात 
झाला असल्यास अपघाताबद्दलिी साद्यतं माचहती, फोटो वगैरे प राव्यासह गोळा करण्यात येते. अपघात 
पाचहलेल्या लोकािंी साक्ष घेण्यात येते आचण याकचरता पोचलसािें सहाय्य घेतले  ाते.  
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प्रकरि १३ रेल्वेपुढीर्ल काही समस्या 
 

 भारतीय रेल्विेा व्याप  सा मोठा आहे, तशाि चतच्याप ढील समस्याही मो्ा आहेत. दरवषी 
रेल्वचे्या दरातं वाढ होत आहे आचण ततके अस्नही रेल्व ेतोयात िाललेली चदस्न येते. रेल्वतेील गदी 
अतोनात वाढली आहे आचण प्रवास स खकर होणे कठीण होत िालले आहे. माल वाहत कीिीही तीि गोट अ 
आहे. रेल्वपे ढील वाढ्या समस्यािंा परामषव या प्रकरणात घ्यावयािा आहे.  

 
 रेल्वपे ढील सवांत महत्त्वािी समस्या गदीिी  होय. रेल्वते गदी फार होते. ती गदी कमी 
करण्यासाठी अचधक गाड्ा सोडणे अवश्य असते. अचधक गाड्ा सोडावयाच्या म्हण े ्यासाठी प रेसे डब े
व एंच ने हवीत.  ादा गाड्ा सोडण्याकचरता लोहमागव मोकळे असले पाचह ेत. रेल्विेे नेहमीिे वळेापत्रक 
साभंाळ्नि  ादा गाड्ािंी व्यवस्था करावी लागते. एका मागावर चकती गाड्ा एकाि वळेी धाव ्शकतील 
हे ्या मागाच्या क्षमतेवर व उपलबध असणारे डब ेव एचं ने यावर अवलंब्न असते. तसेि गाडी कोठे व 
चकती वळे थाबंावयािी, एचं नात कोळसा व पाणी कोठे भरावयािे, एचं न कोठे बदलावयािे या गोट अी 
नेहमीच्या वळेापत्रकात बसतील अशा रीतीने ठरवाव्या लागतात. सध्यािी पचरक्स्थती अशी आहे की, सवव 
रेल्वमेागािी क्षमता  वळ वळ प्णवपणे वापरात आणली  ात आहे. ततके अस्नही गदीच्या मोसमात रेल्व े
 ादा गाड्ा सोडण्यािी व्यवस्था करीत असते.  

 
  ादा गाड्ा सोडावयाच्या म्हण े बरीि प्ववतयारी लागते व ्यासाठी एखाद-द सरी मालगाडी 
रद्द करावी लागते अगर द सऱ्या एखाद्या प्रवासी गाडीला काही तास एखाद्या स्टेशनात अगर  ंक् शनमध्ये 
रोख्न ठेवाव ेलागते. एका चवभागात्न द सऱ्या चवभागात  ादा गाडी  ावयािी असते, तेव्हा ्या चवभागािी 
संमती घेऊनि ती सोडावी लागते. ्या चवभागाला आपली मागवक्षमता पाह्नि हे ठरवाव ेलागते.  ादा 
गाडी सोडताना प्रथम वळेापत्रकात मागव मोकळा चमळण्याच्या वळेा शोधाव्या लागतात. वळेा ठरल्या की मग 
गाडीला कोण्या वगािे चकती डबे  ोडावयािे, डबे स्वच्छ करून सवव गाडी   ळवन् फलाटावर तयार 
ठेवावयािी वगैरे सवव गोट अी कराव्या लागतात. नंतर मोकळ्या असलेल्या मागाने  ादा गाडी धाव ्शकते. 
यावरून चदस्न येईल की थोड्ा वळेात  ादा  
भा.रे...९ 
गाडी सोडणे शक्य नसते. ्याकचरता वर साचंगतलेली प्वव तयारी करावी लागते.  ादा मालगाडी 
सोडावयािी तर ्यालाही अशीि प्ववतयारी लागते. 

 
 एखाद्या एकेरी लोहमागावर ख्पि गदी होत असेल, तर तो मागव द हेरी करून ्यािी कायवक्षमता 
वाढचवणे आवश्यक असते. याकचरता पसैा व वळे लागतो. ्याकचरता रेल्व ेखा्याला संसदेिी म ं री प्रथम 
चमळवावी लागते. नवा लोहमागव बाध्ंन तयार होईपयंत  ादा गाड्ािंा कायवक्रम हाती घेणे म क्ष्ट्कल होते. 
नव्या लोहमागाच्या बाधंणीिा कायवक्रम ठरचवताना भावी काळातील ्या मागावरील वाढ्या गर ािंा 
चविार करूनि तो ठरवावा लागतो. नाहीतर नव्या मागािी कायवक्षमता अप री पडण्यािी आपत्ती 
ओढावयािी. यासाठी योग्य चनयो नािी गर  असते.  

 
 महानगरातंील उपनगरीय रेल्वचे्या बाबतीत गदीच्या समस्येने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. या 
शहराचं्या लोकसंख्या सारख्या वाढत आहेत. ्यािंा ताण रेल्ववेर फार मो्ा प्रमाणात पडत आहे. काही 
मागांिी कायवक्षमता वाढवन् देखील ती अप री पडत आहे. म ंबईिेि उदाहरण घेतले, तर गदीच्या वळेात 
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बोरीबंदर व ििवगेट येथ्न दर दोन-तीन चमचनटाला गाड्ा सोड्नस ध्दा गाड्ात अतोनात गदी असते. 
बसगाड्ा, भाड्ािी वाहने, खा गी वाहने अस्न स ध्दा गदीिा ताण कमी होऊ शकत नाही. केवळ 
भारताति नव्हे तर  गातील सवव महानगरासंमोर ही समस्या उभी आहे. या समस्येवर उपाययो ना 
करण्यासाठी  रेल्वमेंडळाने कलकत्ता, म ंबई, मद्रास व चदल् ली या मो्ा शहरातं महानगरी ‘वाहत्क 
प्रकल्पािंी’ (Metropoliton Transport Projects) स्थापना केली आहे. या प्रकल्पािंारे अक्स्त्वात 
असलेल्या मागाच्या बा ्ने,  चमनीच्या खाल्न अगर वरून नवीन रेल्वमेागव घालण्याच्या यो ना 
आखण्यात येत आहेत. कलकत्त्यात भ यारी रेल्वचे्या कामाला स रुवात झाली आहे. परंत  या यो ना ततक्या 
अवाढव्य आहेत की, या प्णव करण्यास बराि अवधी लागेल आचण ्या प ऱ्या होईपयंत सतत वाढ्या 
लोकसंख्येम ळे ्या अप ऱ्या पडण्यािाही संभव आहे.  वाढ्या गदीच्या  बाबदारीत्न राज्यसरकारेही स ट् 
शकत नाहीत. मो्ा शहरातंील उद्योगधंदे अंतगवत भागात हलवन् आचण या शहरात उपलबध होणाऱ्या 
रो गार, करमण कीिी साधने चशक्षणादी सोयी लहान शहरातं आचण खेड्ापाड्ात उपलबध करून देऊन 
सरकारला ही वाढती गदी हटचवता येणे शक्य आहे. राज्य सरकारानंी या दटृ अीने प्रय्न िालचवले आहेत 
पण ते म्हणाव े चततके प्रभावी ठरत नाहीत. महाराष्ट्र सरकार म ंबई शहराकंचरता   ळ्या म ंबईिी यो ना 
कायववाहीत आणीत आहे. याम ळे गदीला आळा बसावा अशी अपेक्षा आहे. रेल्व े खाते आपल्या परीने 
मयाचदत साधनसामग्रीत गदीला तोंड देण्यािा प्रय्न करीत आहे.  

 
 आता रेल्वपे ढील द सरी समस्या म्हण  रेल्ववेर होणाऱ्या िोऱ्या. आपण एखाद्या प्रवासी डबयात 
चशरलात तर आपणासं असे चदस्न येईल की, ्यातील चवद्य त्  उपकरणे, पंखे व ततर वस्त् याचं्या िोऱ्याचं्या 
ख णा  ागो ाग चदसतात तसेि चवद्य तीकरण केलेल्या लोहमागावरील चव ेच्या तारा, केबल (Cable) 
याचं्या िोऱ्या होतात. या िोऱ्या करणारा ठरावीक वगव असतो. यात रेल्वकेमविारी व रेल्व ेस रक्षादलातील 
माणसे हीदेखील सामील असतात. सवव मालाच्या ककमती वाढल्याम ळे िोऱ्या करण्यािी प्रवृत्ती वाढली 
आहे. रेल्वचे्या वस्तं्च्या िोरीप्रमाणेि वाहत कीच्या मालाच्या िोऱ्या स्टेशनाचं्या आवारात व िाल्या 
गाडीतही होत असतात. रेल्विेी संरक्षणयंत्रणा या िोऱ्यानंा प रेसा पायबंद घाल् शकत नाही. यािे कारण 
म्हण े लोकामंध्ये रेल्विेी मालमत्ता ही राष्ट्रीय सपंत्ती आहे ही  ाणीव नाही आचण द सरे म्हण े रेल्व-े
कमविारीही ्यात सामील असल्याचशवाय अशा िोऱ्या होणे शक्य नसते. या िोऱ्यामं ळे दरसाल रेल्विेे प्रिंड 
न कसान होत असते. याकचरता िोरी करणाऱ्या समा  कंटकानंा कडक चशक्षा करण्यािे धोरण रेल्व े
खा्याने अंगीकाचरले आहे, तरीही ही समस्या कमी होत नाही.  

 
 रेल्विेी सामग्री व उपकरणे याचं्या िोऱ्यामं ळे रेल्विेे दरवषी लाखो रुपयािें न कसान होते. 
याबाबतीत रेल्व ेग न्हेगाराचंवरुद्ध योग्य ती कायववाही करीत असते. रेल्वनेे १९७०–७१ व १९७१–७२ साली 
केलेल्या कायववाहीिी चनष्ट्पत्ती खाली चदलेल्या आकड्ावंरून कळ्न येईल. 
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 या िोऱ्यानंा आळा घालण्यासाठी रेल्वमेंत्र्यानी राज्यम ख्यमंत्र्यािंी बठैक बोलावली होती आचण ्या 
बैठकीत प ष्ट्कळ उपाय ठरचवण्यात आले होते. ्यान सार राज्यसरकारािें अचधकारी, रेल्विेे अचधकारी व 
कामगाराचं्या संघटनािें प्रचतचनधी याचं्या सचम्या नेमण्यात आलेल्या आहेत. रेल्वमेागावर रेल्वे पोचलस व 
रेल्व ेस रक्षा दलािा पहारा वाढचवण्यात आला आहे. ्यािप्रमाणे प्र्येक मालवाह् गाडीत बंद कधारी पोचलस 
ठेवण्यात येत आहेत. पचश् िम बंगालमध्ये याकचरता ग प्त पोचलसािंी मदतही घेण्यात येते. याम ळे प्वव व 
आग्नेय रेल्ववेर होणाऱ्या चवद्य त्  तारा व केबल याचं्या िोऱ्यानंा काही प्रमाणात आळा बसला आहे. 
ग व्हेगारानंा पकडण्यासाठी क त्र्यािंा वापरही रेल्व े खा्यातफे करण्यात येतो. हे क ते्र वासावरून मागव 
काढ्न िोरानंा पकडण्याच्या कामी बरेि यशस्वी झाले आहेत.  
 
 आता चतसरी समस्या म्हण े ‘चवना चतचकट प्रवास’. महा्मा गाधंींनी एकदा असे उद गार काढले 
होते की, ‘मी रेल्व े व्यवस्थापनािा म ख्य अचधकारी असतो, तर प्र्येक प्रवाशाने चतचकट काढल्याचशवाय 
आगगाडी सोडलीि नसती.’ चतचकटाचशवाय प्रवास करणाऱ्यािंी संख्या ततकी वाढली आहे की  र हे सवव 
लोक चतचकट काढ्न प्रवास करतील तर रेल्वलेा तोयाऐव ी नफाि होईल.  

 
 चतचकटाचशवाय प्रवास करणे ककवा स्टेशनात फलाट चतचकटाचशवाय प्रवशे करणे हा रेल्वे-
चनयमाप्रमाणे ग न्हा आहे. चवनाचतचकट प्रवासास प्रचतबधं व्हावा म्हणन् स्टेशनात व िाल्या गाड्ातं चतचकट 
तपासनीस नेमलेले असतात. फ कया प्रवाशानंा आळा घालण्याकचरता रेल्वनेे चतचकट तपासचनसािंी 
यंत्रणा ख्पि वाढचवली आहे. तरीही फ कया प्रवासाला रेल्वलेा प्णवपणे आळा घालता आला नाही. स्टेशने 
सवव बा ्ने बंद करणे ककवा सवव चठकाणी रेल्व ेस रक्षा दलािी माणसे ठेवणे व्यवहारतः शक्य नसते. यािा 
फायदा फ कटे प्रवासी घेत असतात. तसेि िाल्या गाडीत चतचकट तपासचनसािा डोळा ि कचवण्याकचरता 
हे फ कटे प्रवासी नाना तऱ्हेच्या क्ल प््या यो ीत असतात. ्याति रेल्व े कमविाऱ्याचं्या भ्रट अािारािी भर 
पडते. थोडेबह त पैसे हातावर चटकचवले की फ कट प्रवास करणे स लभ  ाते.  

 
  नतेतील फ कट प्रवास करण्यािी प्रवृत्ती कमी करण्यािा उत्तम उपाय म्हण े अशा प्रवाशानंा 
 बर दंड व चशक्षा करणे हा होय. वारंवार फ कट प्रवास करणारी व्यक् ती एकदा  री पकडली गेली, तरी 
्याला केलेल्या  बर दंडािारे सववि नाही, तरी अंशतः तरी पैसे वस्ल करणे शक्य होईल. त रंुगवासाच्या 
भीतीने माण्स सहसा चतचकटाचशवाय प्रवास करण्यास ध णार नाही. फ कट प्रवास करण्यास उते्त न 
देणाऱ्या कमविाऱ्यािंा शोध लावन् ्यानंाही  बर चशके्षिी अद्दल घडल्यास चवनाचतचकट प्रवासास पायबदं 
बस् शकेल. या चदशनेे रेल्व ेखा्यािी पावले पडत आहेत.  
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 भारतीय रेल्व े कायद्यात १९६९ साली योग्य ते फेरफार करून चतचकटाचशवाय प्रवास करणाऱ्या 
प्रवाशानंा  ास्तीत  ास्त दंड करण्यािी तरत्द करण्यात आली आहे. ्यािप्रमाणे अशा चवनाचतचकट 
प्रवाशानंा ह डक्न काढण्यासाठी शकै्षचणक ससं्था व सामाच क संस्थािें साहाय्य घेण्यात येते. यान सार 
शकै्षचणक संस्थातंील चवद्याथी व सामाच क ससं्थेतील स्वयंसेवक रेल्वलेा चतचकटे तपासण्याच्या कामी मदत 
करतात. या कामात राज्य सरकारािें सहाय्य घेऊन ही समस्या कमी करण्याच्या दृट अीने १९७१–७२ मध्ये 
भारतीय रेल्विेे अचधकारी व हचरयानािे अचधकारी यानंी संय क् त आघाडी उघडली. प ढे ही प्रथा ग  रात, 
पं ाब व रा स्थान या राज्यातही स रू करण्यात आली. अशा प्रकारच्या संय क् त आघाड्ा ततर राज्यांतही 
स रू करण्यािा रेल्व ेखा्यािा चविार आहे. याम ळे चतचकटाचशवाय प्रवास करण्याच्या व त्तीला आळा बसेल. 

 
 प्रवाशािंी चवसरलेली ककवा हरचवलेली मालमत्ता ही देखील एक समस्याि आहे. या कामासाठी 
रेल्वनेे एक स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली आहे. प्रवासी चवस्मरणाने वा घाईगदीत वस्त् हरचवतात. कधी कधी 
अशा हरचवलेल्या वस्तं्त मौल्यवान च नसाही असतात. अशा हरवलेल्या वस्त् शक्यतो मालकाला परत 
करण्यािी  बाबदारी रेल्व े प्करते. यासाठी रेल्वनेे ‘गहाळ वस्तं्िे कायालय’ ठेवले आहे. रेल्व े
कमविाऱ्यानंी व हमालानंी अशा हरचवलेल्या वस्त् या कायालयाकडे द्यावयाच्या असतात. हरचवलेल्या सववि 
वस्त् या कायालयाकडे पोितीलि असे नव्हे. ्या मधल्यामध्ये नाहीशा होण्यािा सभंव असतो. हरचवलेली 
वस्त् रेल्व ेअचधकाऱ्यािंी खात्री पटवन् मालकास परत चमळ् शकते याकचरता रेल्वलेा  ो खिव आला असेल 
तो व गहाळ कायालयात माल पड्न राचहलेल्या चदवसािें भाडे भराव ेलागते. गहाळ मालािा ताबा घेण्यास 
्यािा मालक कोणी आला नाही तर ठराचवक म दतीनंतर ्या मालािी चललावाने चवक्री करण्यात येते. 
‘गहाळ वस्त् कायालयात’ आलेल्या वस्त् मालकाला परत करण्याच्या बाबतीत रेल्व ेखाते शक्य ती दक्षता 
घेत असते. आपल्या सामानाबद्दल दक्ष राहाण्यास तसेि माल पाठचवताना नाव व पत्ता अि्क द्यावा याबद्दल 
रेल्व े अवश्य ्या स्िना देत असते. पण उत्तम मागव म्हण े प्रवाशानंी चनष्ट्काळ ी न राहाता आपल्या 
सामानाबद्दल दक्ष असणे हाि होय.  

 
 रेल्वपे ढील आणखी एक मोठी अडिणीिी बाब म्हण े गाडी थाबंचवण्यासाठी साखळी ओढणे ही 
होय. अगदी चनकडीच्या प्रसगंी साखळी ओढ्न गाडी थाबंचवण्यािी सोय रेल्वनेे केली आहे. पण या सोयीिा 
गैरफायदा घेतला  ातो, उतरण्यािे चठकाण आले म्हण े ककवा चवनाचतचकट सहीसलामत स टता याव े
म्हण्न ककवा धान्य, दारू वगैरे िोरटा माल घेऊन चनसटता याव ेम्हण्न अशा चनरचनराळ्या कारणाकंचरता 
साखळी ओढ्न गाडी थाबंचवली  ाते. ्याम ळे असंख्य उतारंूिा चनष्ट्कारण खोळंबा होतो. आचण 
वळेापत्रकान सार गाड्ा सोडण्याच्या कामी व्य्यय येतो, यािी स्वतःच्या स्वाथाप ढे ते पवा करीत नाहीत. 
हा साखळी ओढण्यािा उपद्रव वाढ् लागल्याम ळे सरकारने चवनाकारण साखळी ओढण्याच्या 
ग न्ह्याबद्दलच्या चशके्षत वाढ केली आहे. आता या ग न्ह्यासाठी  बर दंड द्यावा लागतो आचण त रंुगवासही 
भोगावा लागतो.  

 
 आता एका चनराळ्या समस्येिा आपण चविार करणार आहोत. रेल्व े मालवाहत्क चदवसेंचदवस 
वाढत आहे आचण ्यामानाने मालडबे अप रे पड् लागले आहेत. बडे व्यापारी ककवा बड्ा कंपन्या माल 
वाहत कीसाठी डबा/डबे नोंद करून राख्न ठेवतात व माल पाठवीत असतात. माल म क् कामाच्या चठकाणी 
पोिल्यानंतर ठराचवक वळेात उतरून घ्यावा लागतो. तसे केले नाही तर ‘चवलंब श ल्क’ द्याव ेलागते. तसेि 
वा वीपेक्षा  ास्त वळे माल रेल्वचे्या ग दामात पड्न राचहल्यास ‘स्थान श ल्क’ द्याव ेलागते. बऱ्याि वळेा 
व्यापारी यािा गैरफायदा घेतात असे आढळ्न येते. व्यापारी माल रेल्वचे्या डबयात ककवा ग दामात अडकवन् 
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ठेऊन खोटी टंिाई चनमाण करून च नसािें भाव वाढवन् नफा उकळण्यािा घाट घालतात. या नफ्याम ळे 
चवलंब श ल्क व स्थान श ल्क भरण्यािे ्यानंा काहीि वाटत नाही. याम ळे रेल्विेे डबे व ग दामे चनष्ट्कारण 
अडक्न पड् लागली आचण या समस्येला तोंड देण्यािी रेल्ववेर पाळी आली. मा ी रेल्वमेंत्री श्री. टी. ए. प ै
यानंी ही समस्या लोकसभेच्या न रेस आणली. ्यावर उपाय म्हणन् सरकारने बंधने कडक केली आहेत. 
प्वी म क् कामाला पोिल्यानंतर माल उठचवण्यािी म दत तीस चदवस होती. ती सात चदवसावंर आणण्यात 
आली आचण चवलंब श ल्क व स्थान श ल्क यात वाढ करण्यात आली आहे. १–११–७२ पास्न या दरात 
खालीलप्रमाणे वाढ करण्यात आली आहे.  

 
 णवरं्लब शुल्क : डबयानंा केलेल्या चवलंबाकचरता चवलंब श ल्क दर ताशी ३० पैशावंरून ४० पसेै 
करण्यात आले आहे. खाण्याच्या तेलाचं्या डबयानंा मात्र हा आकार दर ताशी ६० पैसे करण्यात आला आहे.  

 
 स्थान शुल्क : वा वीपेक्षा  ास्त वळे रेल्व े ग दामात माल ठेवल्याबद्दल लादण्यात येणारे स्थान 
श ल्क ५० चकलोग्रामला एक चदवसाला ३५ पैसे होते, ते वाढवन् मो्ा स्टेशनासंाठी ५० पैसे, मध्यम 
स्टेशनासंाठी ३० पैसे व छोया स्टेशनासंाठी २० पैसे करण्यात आले आहे आचण हे दर ज्याप्रमाणे चवलंब 
वाढेल, ्याप्रमाणे वाढत  ातात. याम ळे व्यापाऱ्याचं्या  अपप्रवृत्तीला आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे.  

 
 आणखी एका गोट अीिी  बाबदारी रेल्वलेा प्करावी लागते. चतलास द्धा एक समस्याि म्हणता 
येईल. मालाच्या वाहत कीत माल हरवल्यास ककवा ्यािी खराबी वा न कसानी झाल्यास रेल्वलेा 
न कसानभरपाई द्यावी लागते. याबाबतीत रेल्विेी काय  बाबदारी, असते यािी माचहती प्रकरण ९ मध्ये 
चदलेली आहे. एक एचप्रल १९७० ते ३१ मािव १९७३ या तीन वषांत रेल्वलेा दरवषी स मारे साडेतेरा काटी 
रुपये न कसान भरपाई द्यावी लागली. यािी म ख्य कारणे म्हण े मालाच्या चकमतीत होत असलेली वाढ 
आचण सबधं देशभर कायद्याला न   मानण्यािी प्रवृत्ती, हीि म्हणता येतील. ही रक् कम माल वाहत कीच्या 
एक्ण उ्पन्नाच्या २ टक् के भरते. रेल्वकेडे दरवषी वाहत कीला येणाऱ्या मालािी ककमत  र ७५०० कोटी 
रुपये धरली तर न कसानभरपाई म्हणन् दरवषी देण्यात येणारी रक् कम मालाच्या ककमतीच्या ०.१८ टक् के 
होईल. या साडेतेरा कोटी रुपयापंकैी स मारे ४० टक् के रक् कम खाद्यपदाथांच्या होणाऱ्या िोरीकचरता खिी 
पडते. यावर उपाय म्हण्न रेल्वनेे दोन कोटी रुपये खि्वन मालडबे अचधक स रचक्षत करण्यािे काम हाती 
घेतले आहे. याम ळे खाद्यपदाथांच्या गोणींना अगर डबयानंा भोके पाड्न होणाऱ्या िोऱ्यानंा आळा बसेल अशी 
अपेक्षा आहे.  

 
 प्रवासी गाड्ातं बसण्याच्या व झोपण्याच्या  ागा राख्न ठेवण्याच्या व्यवस्थेबाबत बऱ्याि तक्रारी 
ऐक् येतात. गदीच्या मोसमात लोकानंा राखीव  ागा चमळणे मो्ा च चकरीिे होते. ्याति गैरव्यवहारही 
होतात. अशा तक्रारींिे चनवारण करण्याच्या उदे्दशाने १९७२ मध्ये संसदेच्या ९ सदस्यािंी एक सचमती 
नेमण्यात आली होती. या सचमतीच्या चशफारशीन सार राखीव  ागाचं्या व्यवस्थेत बऱ्याि स धारणा करण्यात 
आल्या आहेत. या सचमतीच्याि एका चशफारशीन सार तारीख १५ एचप्रल १९७५ पास्न भारतीय रेल्ववेर 
बसण्याच्या व झोपण्याच्या  ागा म बंई, कलकत्ता, मद्रास, चदल् ली वगैरेसारख्या मो्ा स्टेशनात्न 
प्रवाशानंा एक वषांपयंत आगाऊ राख्न ठेवता येतील. चतचकटािे व राखीव  ागेिे पैसे चतचकट घेतानाि 
द्यायला पाचह ेत. याम ळे बसण्याच्या व झोपण्याच्या  ागा राख्न ठेवण्याच्या व्यवस्थेबाबत होणाऱ्या तक्रारी 
कमी होतील अशी आशा आहे. 
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 रेल्वपे ढील सवात गंभीर समस्या म्हण े  नतेकड्न होणारे रेल्वचे्या मालमते्तिे न कसान होय. 
देशात कोठेतरी असतंोषािा भडका उडाला अगर चनदशवने झाली, तर ्यािा रोष रेल्ववेर ओढवतो. 
रेल्वचे्या डबयािंी नासध्स, ्यािंी  ाळपोळ, स्टेशनािंी नासध्स, चसग्नल, वी ेच्या तारा यािंी मोडतोड, 
रेल्व ेअपघात असे प्रकार घडतात. ्याम ळे रेल्वलेा फार मोठे न कसान सहन कराव ेलागते. मद्रास राज्यात 
झालेले कहदी चवरोधी आंदोलन, तसेि आंध्र राज्यात स्वतंत्र तेलंगणाच्या मागणीप्री्यथव झालेले आंदोलन, 
महाराष्ट्र –कनाटक सीमाप्रश् नाबाबत होणारी आंदोलने एवढेि नव्हे तर कोण्याही कारखान्यात अगर 
कायालयात संप झाल्यास, चवद्यार्थयांत असंतोष चनमाण झाल्यास ककवा राज्य व केन्द्र सरकारचवरुद्ध काही 
आंदोलने व चनदशवने झाल्यास ्यामध्ये रेल्वलेा फार मोठा तडाखा बसतो. तसेि काही कारणानंी गाड्ा 
रद्द झाल्या अगर कराव्या लागल्या तर खवळलेले प्रवासी डबयावंर व स्टेशनावंर हल् ले करून नासध्स 
करतात, असेही प्रकार घडतात. अशा सवव प्रसंगी रेल्विेी मालमत्ता ही  नतेिीि मालमत्ता आहे या 
गोट अीिा लोकानंा चवसर पडतो. रेल्विेी मालमत्ता ही देशािी म्हण े अंचतमतः  नतेिीि आहे ही  ाणीव 
लोकामंध्ये चनमाण होणे अवश्य आहे. तसेि आंदोलने शातंतेच्या मागानेि िालचवण्यािी  बाबदारी नेते व 
कायवकते घेतील तर रेल्वचे्या या न कसानीला आळा बस् शकेल.  
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प्रकरि १४ रेल्वेतीर्ल सुखसोई 
 

 व्यापारी भाषेत सागंावयािे झाले तर रेल्विेा व्यापार म्हण े रेल्वतेफे होणाऱ्या वाहत कीिी चवक्री 
होय. प्रवासावर व माल वाह्न नेण्यावर रेल्व े ो आकार बसचवते, ती एक प्रकारे वाहत कीिी चवक्रीि असते. 
चवक्री म्हटल्यानंतर चवक्रीच्या अन षंगाने चवक्रयकलेला आवश्यक ्या सवव गोट अी आल्याि. चगऱ्हाईकानंा 
आकर्मषत करणे, मालािी स ावट सौंदयवप्णव करणे, स्पधेमध्ये चटक्न राहाण्याच्या यो ना आखणे आचण 
व्यवहार करणे त्यादी गोट अी व्यापारवाढीला आवश्यक असतात. रेल्व े ही सरकारिी मक् तेदारी असली 
तरीही चतला ही सवव साभंाळावी लागतात. बस, रक, टॅक्सी याचं्याशी रेल्वलेा स्पधा करावी लागते; ततकेि 
नव्हे तर चवमान वाहत कीशी स द्धा कधी कधी रेल्वलेा स्पधा करावी लागते. यासाठी रेल्वलेा सतत दक्ष 
राहाव ेलागते.  

 
 प्रारंभापास्नि प्रवाशाचं्या स खसोईंकडे लक्ष देणे ही रेल्विेी नैचतक  बाबदारी मानली गेली आहे. 
प्वी रेल्वचे्या प्रवासािे िार वगव होते आचण ्याचं्या द ाप्रमाणे स खसोई उपलबध करून देण्यात आल्या 
हो्या. यात वातान क्चलत वगािी भर पडली. पण हे भेद कमी करून रेल्वनेे सध्या तीन वगव ठेवले आहेत. 
(१) वातान क्चलत, (२) पचहला आचण (३) द सरा एवढीि वगववारी आता ठेवण्यात आली आहे. 
वातन क्चलत वगात पचहल्या वगािे व द सऱ्या वगािे डब ेअसतात. वातान क्चलत पचहल्या वगाच्या डबयात 
बसण्यािी व झोपण्यािी सोय असते. तर वातान क्चलत द सऱ्या वगाच्या डबयात बसण्यासाठी ख च्या 
असतात. मािव १९७५ पास्न वातान क्चलत द सऱ्या वगािे झोपण्यािे डबेही भारतीय रेल्ववेर स रू करण्यात 
आले आहेत. या डबयात झोपण्याच्या  ागेसाठी साध्या पचहल्या वगािे भाडे आकारण्यात येते.  

 
 प्रवाशानंा िागंल्या रीतीने स खसोई उपलबध करून देण्याच्या उदे्दशाने एक एचप्रल १९४६ रो ी 
‘स धार चनधी’ (Betterment Fund) स्थापन करण्यात आला. या चनधीत्न दरवषी तीन कोटी रुपये खिव 
करण्यात येत असत. प ढे याि चनधीिे रुपातंर १९४९ मध्ये ‘चवकास चनधीत’ (Development Fund) 
करण्यात आले. ्याबरोबरि प्रवासाव्यचतचरक् त अन्यरीतीने रेल्विेा उपयोग करणाराचं्या स खसोईकडेही 
लक्ष प रचवणे अवश्य आहे, हे मान्य करण्यात आले. या चनधीत्न रेल्वचे्या चवचवध सेवािंा वापर करणाऱ्या 
लोकासंाठी दरसाल ४ कोटी रुपये खिव केले  ातात. हा खिव ्यानंा खाली चदलेल्या चवचवध स खसोई 
उपलबध करून देण्याकचरता केला  ातो. 
 
 १) चपण्याच्या पाण्यािी सोय. ही सोय फलाटावर, तसेि पासवलघर व मालघर यथे करण्यात येते. 
प्रम ख स्टेशनातं पाणी श द्ध करण्यािी उपकरणे व चपण्याच्या थंड पाण्याकचरता  लशीतकािंी सोय 
करण्यात येते. 

 
 २) लोकानंा बसण्यासाठी अचधकाचधक सोईिी बाके तयार करणे, 
 ३) उपाहाराकचरता गाळे बाधंणे, 
 ४) शौिालये नसतील तेथे ती प रचवणे व असलेल्या शौिालयातं स धारणा करणे,  
 ५) सावलीकचरता झाडे लावणे व क ं पणे बाधंणे, 
 ६) फलाटातं स धारणा करणे व ्यावर छपरे बाधंणे, 
 ७)  रूर असतील तेथे दादरा (Over Bridge) बाधंणे व असलेल्या दादरातं स धारणा करणे. 
 ८) प्रवासी डबयातं प रेसे पाणी, पखें वगैरेंिी सोय करणे,  
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 ९) प्रवाशाचं्या सोईसाठी स्टेशनामंध्ये स्नानगृहे बाधंणे, 
 १०) स्टेशन, पासवलघर, मालघर येथे  ाण्याकचरता रस््यािंी सोय करणे व स्टेशनाबंाहेर वाहने 
उभी करण्याकचरता सोय करणे, 
 ११) स्टेशनात, पासवलघरात व मालघरात मोठे चदव ेव पंखे यािंी सोय करणे, 
 १२) प्रवाशाचं्या सोईसाठी स्टेशनात वळेापत्रके िौकटीत लावणे, 
 १३) स्टेशनातं माचहती प रचवण्यासाठी मागवदशवक नेमणे व द्रध्वचनके्षपकािंी सोय करणे. 
 १४) अवश्य तेथे नवीन स्टेशन उघडणे. 

 
 द सऱ्या वगाच्या प्रवाशाचं्या स खसोईसंाठी म ख्य मागावर  नता गाड्ा सोडण्यात येतात. यात 
फक् त द सऱ्या वगािेि डबे असतात. झोपण्यािी सोय असलेले द सऱ्या वगािे डबे बह तेक सवव म ख्य 
गाड्ानंा  ोडण्यात येतात. वातान क्चलत प्रवासाच्या सोईसाठी ख िी असलेले वातान क्ल डबे आराम 
(Deluxe) व रा धानी एक्स्पे्रससारख्या गाड्ानंा  ोडण्यात येतात. द सऱ्या वगाच्या वातान क्ल ख्िी 
डबयात प्रवास करताना आकार (भाडे) साध्या द सऱ्या वगाच्या  वळ  वळ द प्पट द्यावा लागतो. मािव 
१९७५ पास्न आराम व रा धानी एक्स्पे्रससारख्या गाड्ानंा वातान क्ल द सऱ्या वगािे झोपण्यािे डब े
लावण्यािी सोय करण्यात आली आहे. यािे भाडे साध्या पचहल्या वगाततके असते. एकंदरीत सववसाधारण 
 नतेस म्हण े द सऱ्या वगाच्या प्रवाशानंा कमीत कमी खिात  ास्तीत  ास्त सोई प रचवणे हे भारतीय 
रेल्विेे धोरण आहे. [एचप्रल १९७८ पास्न द सऱ्या वगािे, एकावर एक बसण्याच्या रागंा असलेले डबे (Double Decker) स रू करण्यात 
आले. तसेि द सऱ्या वगाच्या झोपण्याच्या डबयातील बाके आता पचहल्या वगाप्रमाणे गाद्यानंी अगर कार्थयानंी आच्छाचदलेली करण्यात येत आहेत. 
्यािप्रमाणे रात्री झोपण्यासाठी घेण्यात येणारा आकार (भाडे) फक् त पाि रुपयेि घेण्याप येईल. प्वी हा प्र्येक रात्रीसाठी आकारण्यात येत असे. 
रेल्वे मंत्रालयाच्या नवीन धोरणान सार याप ढे िाल् करण्यात येणाऱ्या गाड्ावर सध्यासारखे चनरचनराळे प्रवासािे वगव ठेवण्यात येणार नाहीत आचण 
हेि ्यािें उचद्दट अ आहे.] 

 
 याचशवाय प्रम ख स्टेशनातं शाकाहारी व मासंाहारी उपाहारगृहे, माल व न करण्यािे काटे, मोठा 
व अव ड माल िढचवण्यासाठी व उतरचवण्यासाठी यारीसारखी उपकरणे,  लशीतक, मालािी व 
सामानािी ने आण करण्यासाठी हमाल, हातगाड्ा व याचंत्रक उपकरणे अशा प्रकारच्या सोई करण्यात येत 
आहेत.  तसेि आग चवझचवण्यािे साचह्य स्टेशनातं ठेवलेले असते. प्रम ख स्टेशनात प्रवाशानंा राहण्यासाठी 
चवश्रामगृहे माफक भाड्ाने देण्यािी सोय करण्यात आली आहे. प्रवाशािें सामान ठेवण्यासाठी सामान-घरे, 
्यािप्रमाणे काही मो्ा स्टेशनातं मौल्यवान वस्त् स रचक्षत ठेवण्यासाठी चकल् ली–क ल पािें खण 
प रचवण्यात येतात. हे खण एक मचहन्यापयंत भाड्ाने चमळ् शकतात. प्रम ख स्टेशनातं सावव चनक 
टेचलफोनही ठेवण्यात आले आहेत.  

 
 स ट्टीच्या काळाि थंड हवचे्या चठकाणी  ाऊन येण्यासाठी व शाळा-कॉले ातंील चवद्यार्थयांच्या 
सहलींसाठी सवलतीच्या दराने चतचकटे देण्यािी व्यवस्था करण्यात आली आहे.  ास्तीत  ास्त लोकानंी 
रेल्वनेे प्रवास करावा व ्याचं्या प्रवासािी योग्य ती दक्षता घ्यावी म्हणन् रेल्वतेफे वतवमानपत्रातं व 
माचसकात्ंन  ाचहरातीही देण्यात येतात. प्रवास स खकर व्हावा व अचधकात अचधक लोकानंी रेल्व ेप्रवासािा 
फायदा घ्यावा, या उदे्दशाने या सवव स खसोयी करण्यात येत असतात. 
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प्रकरि १५ रेल्वे कमगचारी 
 

 शासकीय पद्धतीन सार रेल्व ेकमविाऱ्याचं्या प्रथम, चितीय, तृतीय व ित थव अशा िार श्रेणी आहेत. 
या श्रेणींना अ-वगव, ब-वगव, क-वगव, व ड-वगव म्हणण्यािी चतसऱ्या वतेन मंडळािी चशफारस शासनाने 
स्वीकारली आहे. यापैकी प्रथम श्रेणीच्या अचधकाऱ्यािंी चनवड संघ लोकसेवा आयोगामाफव त होते. (Union 
Public Service Commission) या श्रणेीपकैी ६७ टक् के  ागािंी भरती या  कचमशनच्या चशफारशींन सार 
होत असते व ३३ टक् के  ागािंी भरती चितीय व तृतीय श्रणेीतील नोकरानंा कचमशनच्या अन मतीने पदोन्नती 
देऊन करण्यात येते. ६७ टक् के  ागािंी भरती खाली चदलेल्या स्पधा-परीक्षाचं्या चनकालान सार करण्यात 
येते. (हे प्रमाण १–५–७८ पास्न ६२ टक् के व ४० टक् के करण्यात आले आहे) 

 
 १) भारतीय प्रशासकीय सेवा आदी परीक्षा 

 
 २) संय क् त अचभयाचंत्रकी सेवा परीक्षा 

 
 या दोन्ही परीक्षातं अन स्चित  ाती व  मातींच्या उमेदवाराकंचरता काही ठराचवक प्रमाणात  ागा 
राख्न ठेवण्यात येतात. 

 
 १) भारतीय प्रशासकीय सेवा आदी परीिा : ही परीक्षा दरवषी साधारणपणे ऑक्टोबरच्या पचहल्या 
आठवड्ात घेतली  ाते. या परीके्षकचरता चनरचनराळी केन्दे्र असतात. संघ सेवा आयोगाकड्न या 
परीके्षसाठी अ व मागचवण्यात येतात. अ ाबरोबर ठराचवक श ल्क भराव ेलागते. परीके्षकचरता वयोमयादा २१ 
ते २६ आहे. अन स्चित  ाती व  मातींच्या उमेदवारानंा श ल्कामध्ये सवलत असते. शकै्षचणक लायकी 
म्हण े या परीके्षला फक् त दोन वळेाि बसता येते. लेखी परीके्षत उत्तीणव झालेल्या उमेदवारािंी 
व्यक्क् तपरीक्षा व वैद्यकीय परीक्षा घेऊन योग्य ्या उमेदवारािंी गर ेन सार चनवड करण्यात येते. अशा 
प्रकारे चनवडलेल्या उमेदवारािंी चशफारस केन्द्रीय मचंत्रमंडळाच्या सचिवालयातील कार्ममक खा्याला 
केली  ाते. या परीके्षच्या चनकालान सार रेल्व े मंत्रालयाच्या लेखा-सेवा व वाहत्क-सेवा यातंील 
 ागाकंचरता चशफारसी करण्यात येतात. या चशफारसीन सार रेल्व ेमंत्रालय १) भारतीय रेल्व ेलेखा-सेवा व 
२) भारतीय रेल्व ेवाहत्क-सेवा याकचरता नेमण का करीत असते. लवकरि एक भारतीय रेल्व ेकमविारी 
सेवा स रू करण्यािा चनणवय रेल्व ेमंडळाने घेतला आहे.  

 
 २) संयु त अणभयाणंिकी सेवा परीिा : ही परीक्षा दरवषी साधारणपणे चडसेंबर मचहन्यात घेतली 
 ाते. या परीके्षकचरता २१ ते ३० वषे या मयादेतील कोणीही अचभयाचंत्रकी पदवीधर ठराचवक श ल्क भरून 
बस् शकतो. अन स्चित  ाचत- मातींच्या उमेदवारानंा श ल्कामध्ये सवलत चदली  ाते. या परीके्षलाही दोन 
वळेाि बसता येते. लेखी परीके्षत उत्तीणव झालेल्या उमेदवारानंा व्यक्क् तपरीक्षा व वैद्यकीय परीक्षा यातं उत्तीणव 
व्हाव ेलागते. आयोगाच्या चशफारशींन सार खालील  ागाकंचरता नेमण का करण्यात येतात.  

 
 १) भारतीय रेल्व ेस्थाप्य अचभयाचंत्रकी सेवा 
 २) भारतीय रेल्व ेचवद्य त्  अचभयाचंत्रकी सेवा 
 ३) भारतीय रेल्व ेसंकेत आचण द्रसंदेशवहन अचभयाचंत्रकी सेवा 
 ४) भारतीय रेल्व ेयाचंत्रक अचभयाचंत्रकी सेवा 
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 ५) भारतीय रेल्व ेभाडंार सेवा 
 

 नेमण का झालेल्या अचधकाऱ्यानंा दोन ते तीन वष ेपचरवीक्षा (Probation) करावी लागते. पचरवीक्षा 
काळानंतर योग्य ठरलेल्या अचधकाऱ्यानंा कायम करण्यात येते. या काळात सवव अचधकाऱ्यानंा रेल्वतेील 
चनरचनराळ्या खा्यािंी सामान्य माचहती व ज्या चवचशट अ सेवकेचरता ्यािंी नेमण्क झाली आहे, ्या 
खा्याच्या कामािी संप्णव  ाणकारी करून घ्यावी लागते. याकचरता ्याचं्या िािणी परीक्षा घेण्यात येतात. 
प्रथम श्रेणीतील अचधकाऱ्यानंा चतसऱ्या वतेन आयोगाच्या चशफारशींन सार वतेने चमळतात. या आयोगाच्या 
चशफारशींन सार प्रथम श्रेणीतील अचधकाऱ्यािें चकमान वतेन ७०० रुपये व कमाल वतेन ३५०० रुपये असते.  

 
 याचशवाय संघ लोक सेवा आयोग ‘चवशषे वगािे चशकाऊ उमेदवार’ (Special Class 
Apprentices) आणखी एक स्पधा परीक्षा दरवषी एचप्रल मचहन्यात घेत असतो. या परीके्षकचरता 
तंटरसायन्स अगर ्यावरील परीक्षा उत्तीणव झालेल्या १७ ते १९ वयोमयादेच्या चवद्यार्थयांना बसता येते. 
चवद्यार्थयांना ्याचं्या शकै्षचणक परीके्षिा चनकाल कळण्याप्वीही यापरीके्षकचरता अ व करून बसता येते. लेखी 
परीके्षत उत्तीणव झालेल्या उमेदवारानंा व्यक्क् तपरीक्षा व वैद्यकीय परीक्षा याकंचरता ह र व्हाव े लागते. 
गर ेन सार आयोग योग्य ्या उमेदवारािंी चशफारस करतो.  

 
 नेमण्क झालेल्या उमेदवारानंा ४ वष े मालप्र येथे याचंत्रक अचभयाचंत्रकीिे चशक्षण देण्यात येते व 
नंतर ्यानंा ए. एम. आय. एम. ई. ही परीक्षा पास व्हावी लागते. यानंतर अशा उमेदवारानंा चवभागीय 
रेल्ववेर दोन वष ेउमेदवारी (Probation) करावी लागते. या काळात ्यानंा याचंत्रक खा्यािी प्णव माचहती 
व रेल्वचे्या ततर खा्यािंी सामान्य माचहती देण्यात येते. िािणी परीक्षा पास झाल्यावर ्यािंी कचनष्ठ 
अचधकारी म्हण्न नेमण्क होते.  

 
 चवभागीय रेल्वतेील सवव डॉक्टसव प्रथम अगर चितीय श्रेणीिे अचधकारी म्हण्नि घेतले  ातात. या 
दोन्ही श्रेणींतील डॉक्टराचं्या नेमण का संघ सेवा आयोगाच्या चशफारशींन सारि करण्यात येतात. चतसऱ्या 
वतेन आयोगाच्या चशफारशीन सार रेल्वमेधील सवव डॉक्टसव प्रथम श्रेणीतील अचधकारी असावते. याकचरता 
सध्या  े डॉक्टसव चितीय श्रणेीिे अचधकारी आहेत, ्यानंा संघ सेवा आयोगाकडे पाठवन् योग्य असलेल्या 
डॉक्टरानंा प्रथम श्रेणीत घेण्यािी व्यवस्था करण्यात आली आहे. वतेनाचशवाय ्यांना खा गी धंदा करता 
येत नाही. म्हणन् भरपाईदाखल ठराचवक भत्ता चदला  ातो.  

 
 १९५६ ते १९६२ या काळात रेल्वमेध्ये चबन श्रेणीच्या ‘हंगामी अचधकाऱ्यािंी’ भरती करण्यात आली. 
अशा हंगामी अचधकाऱ्यािंी चनवडही ‘संघ लोक सेवा आयोगाने’ न सती व्यक्क् तपरीक्षा घेऊन केली. अशा 
हंगामी अचधकाऱ्यानंा दरवषी ठराचवक प्रमाणातं ्याचं्या कायवक्षमतेन सार चवचशट अ सेवते कायम करण्यात येत 
असते.  

 
 चितीय श्रेणीतील अचधकारी काही मंत्रालयातं संघ लोक सेवा आयोगाच्या चशफारशींन सार नेमले 
 ातात. परंत  भारतीय रेल्वमेध्ये अशा श्रणेीकचरता लागणारे अचधकारी तृतीय श्रणेीतील कमविाऱ्यानंा 
पदोन्नती देऊन नेमण्यात येतात. अशी पदोन्नतीसाठी एका ‘चनवड मंडळाकड्न’ लेखी व व्यक्क् तपरीक्षा 
घेऊन (Selection Board) ज्येष्ठतेन सार व लायकीन सार क्रमवार याद्या तयार करण्यात येतात. या याद्या 
प्रचसद्ध करण्यात येतात. चनवड झालेल्या कमविाऱ्यासं वैद्यकीय परीक्षा पास व्हावी लागते. चितीय श्रेणीतील 
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कमविाऱ्यािंी वतेनश्रेणीही तृतीय वतेन आयोगािे चशफारशींन सार ठरचवण्यात आली आहे. या श्रणेीत 
चकमान वतेन ६५० रुपये व कमाल वतेन १२०० रुपये आहे.  

 
 तृतीय श्रणेीतील कमविाऱ्याचं्या नेमण का ‘रेल्व े सेवा आयोगाच्या’ चशफारशीन सार केल्या  ातात. 
याकचरता सध्या म ंबई, मद्रास, कलकत्ता आचण अलाहाबाद येथे रेल्व े सेवा आयोग आहेत. परंत  प्र्येक 
चवभागीय रेल्वसेाठी वगेळे सेवा आयोग स्थापण्यािा चनणवय रेल्वमेंत्रालयाने फेि वारी १९७४ मध्ये घेतला 
अस्न ्याप्रमाणे नवीन सेवा आयोग स्थापण्यािी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. हे आयोग तृतीय श्रणेीतील 
कमविाऱ्यासंाठी योग्य ती परीक्षा (लेखी अगर व्यक्क् तपरीक्षा) घेऊन लायक उमेदवारािंी चनवड करून 
्यािंी चवभागीय रेल्वलेा चशफारस करतात. सववसाधारणपणे कचनष्ठ वतेनश्रेणीसाठीि अशी चनवड करण्यात 
येते. प ढील वतेनश्रणेी कमविाऱ्यानंा नोकरीतील ज्येष्ठतेन सार व लायकी अगर कायवक्षमतेन सार चमळतात. 
परंत  काही खा्यातं कचनष्ठ वतेन श्रेणीपेक्षा वरच्या श्रेणीतही २० ते ४० टक् के  उमेदवार रेल्व ेसेवा आयोगािे 
चशफारशींन सार घेण्यात येतात. अथात्  यासाठी वयोमयादा व शकै्षचणक लायकी कचनष्ठ श्रेणीत प्रवशे 
करणाऱ्या उमेदवारापेंक्षा  ास्त असावी लागते.  

 
 कचनष्ठ श्रेणीसाठी शकै्षचणक चकमान लायकी सववसाधारणपणे शालान्त परीक्षा असते. वयोमयादा 
१८ ते २२ अशी असते. टंक-लेखकासंाठी ही वयोमयादा १८ ते २८ वषापयंत आहे, ्यािप्रमाणे अन स्चित 
 ाचत मातींतील उमेदवाराकंचरता शकै्षचणक लायकी व वयोमयादा चशचथल करण्यात येते ्याचं्यासाठी 
काही प्रमाणात  ागा राख्न ठेवल्या  ातात.  

 
 चवभागीय रेल्वचे्या गर ेन सार रेल्व े सेवा आयोग, चनरचनराळ्या वतवमानपत्रातं  ाचहराती देऊन 
अ व मागचवतात.  अ ाला दोन रुपये श ल्क पडते. नंतर लेखी व व्यक्क् तपरीक्षा घेऊन योग्य उमेदवारािंी 
चवभागीय रेल्वलेा चशफारस करण्यात येते. चनवड झालेल्या उमेदवारानंा वैद्यकीय परीक्षा पास व्हावी 
लागते. ्यािप्रमाणे ज्या कमविाऱ्यानंा प्र्यक्ष कामाप्वी चशक्षण देणे आवश्यक असते, ्यानंा तसे चशक्षण 
देण्यात येऊन िािणी परीक्षा घेण्यात येते. तृतीय वतेनमंडळाच्या चशफारशींन सार चतसऱ्या श्रेणीतील 
कमविाऱ्याचं्या वतेनश्रेणी २६० ते ९०० रुपयापंयंत आहेत. काही चवचशट अ  ागासंाठी ही मयादा १२०० रुपये 
आहे.  

 
 या व्यचतचरक् त चनरचनराळया रेल्व े कमवशाळातं (Workshops) लोहार, स तार, रंगारी व ततर 
काराचगरी व्यवसायासंाठी चशकाऊ उमेदवारािंी चनवड ्या ्या खा्याच्या अचधकाऱ्याकड्न केली  ाते. 
याकचरता शकै्षचणक लायकी व वयोमयादा वगेवगेळी असते.  ेव्हा अशा  ागाकंचरता अ व मागचवण्यात 
येतात, तेव्हा याबाबत सप्ंणव ख लासा केलेला असतो. रेल्वमेध्ये लोहार, स तार व ततर कामासंाठी  े लोक 
घेतले  ातात ्यानंा तीन वषेपयंत उमेदवारी करावी लागते. तीन वषांच्या शवेटी ्यािंी परीक्षा घेण्यात 
येऊन पास झालेल्या उमेदवारानंा क शल कामगार म्हण्न घेतले  ाते. (१९६७ पास्न ही प्रथा ता्प रती बंद 
ठेवण्यात आलेली आहे.) ज्या अ वदारानंा तीन वषांकचरता उमेदवार म्हणन् घेतले  ाते ्यािें दोन प्रकार 
आहेत. पचहला प्रकार  ो वर उल् लेचखला आहे तो. (हा सध्या बंद आहे.) द सऱ्या प्रकारामध्ये उमेदवारी 
कायदा १९६१ प्रमाणे प्र्येक कारखान्यात, मग ती लोहारशाळा असो व चवद्य त् कमवशाळा असो, ्या 
कारखान्यात असलेल्या क शल कामगाराचं्या ठरावीक प्रमाणात दरवषी उमेदवार घ्याव े लागतात. या 
उमेदवारानंा तीन वषपेयंत चशक्षण चदले  ाते. परंत  ्यानंा नोकरीिी हमी देण्यात येत नाही. या 
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उमेदवारानंा दर मचहन्याला फक् त रुपये ७५ वृचत्तवतेन म्हण्न चदले  ाते. यात वळेोवळेी महागाईप्रमाणे वाढ 
केली  ाते.  

 
 ्यािप्रमाणे िागंल्या खेळाडं्ना वयोमयादा चशचथल करून योग्य ्या वतेनश्रेणीत  ादा पगार 
देऊनस द्धा चनवड करण्यािी म भा चवभागीय रेल्वचे्या म ख्य कार्ममक अचधकाऱ्यानंा आहे. िागंल्या खेळाडं्ना 
्याचं्या खेळात प्रगती करण्यासाठी प्रो्साहन द्याव ेहा यामागिा हेत् आहे. चवभागीय रेल्वचे्या संघात्न ककवा 
भारतीय रेल्वचे्या संघात्न असे खेळाड् चवचवध सामने खेळतात. चक्रकेट, हॉकी, फ टबॉल वगैरे खेळातंील 
काही नामवतं खेळाड् रेल्वते नोकरी करतात व रेल्वलेा व भारताला चव यही चमळवन् देतात.  

 
 रेल्व ेकमविाऱ्यानंा नोकरी करीत असताना अपघाती मरण आले अथवा काही आ ाराने मरण आले 
ककवा ते अपंग झाले तर ्याचं्यावर अवलंब्न असलेल्यापंकैी काहींना नोकरीवर घेण्यािी म भा म ख्य 
कार्ममक अचधकाऱ्यानंा असते. अशा नेमण की उमेदवाराचं्या शकै्षचणक लायकीवर अवलंब्न असतात. 
सववसाधारण शालान्त परीक्षा उत्तीणव झालेल्या उमेदवारानंा तृतीय-श्रेणीत नोकरी देण्यात येते. ्यापेक्षा 
कमी चशचक्षतानंा ित थव श्रेणीत घेण्यात येते. अध् झालेल्या (Physically Handicapped) माणसानंा नोकरी 
देण्यािी तरत्द रेल्व ेखा्याने केली आहे. ्यानंा ‘सेवायो न’ कायालयाकंड्न चशफारस आल्यास ्याचं्या 
लायकीन सार बै्ा कामाच्या नोकऱ्या देण्यात येतात.  

 
 तृतीय श्रेणी व ित थव श्रेणी यातंील उमेदवारािंी नेमणक् करण्याप्वी ्यािंी वागण्क व प्वेचतहास 
यािंी कस्न तपासणी पोचलस अगर त्सम अचधकाऱ्यामंाफव त केली  ाते. ्याचं्याकड्न योग्यतेिा दाखला 
चमळाल्याचशवाय नेमण्क केली  ात नाही.  

 
 ित थव श्रेणीतील कमविारी सववसाधारणपणे चवभाग कार्ममक अचधकारी ककवा ्या ्या खा्यािें 
अचधकारी करतात. याकचरता वयोमयादा १८ ते २५ वषांपयंत असते. शकै्षचणक लायकी चहन्दी अगर 
तंग्र ीिे कामिलाऊ ञानान व प्रादेचशक भाषेिे बऱ्यापैकी ञानान अशी असते. प्र्येक चवभाग अगर उपचवभाग 
यावर चनमाण होणाऱ्या  ागा लक्षात घेऊन ्याप्रमाणे होतकरू उमेदवाराकंड्न अ व मागचवण्यात येतात. 
नंतर, चनवड करण्याकचरता ‘चनवड मंडळ’ स्थापण्यात येते. अ व केलेल्या होतकरू उमेदवारानंा शकै्षचणक 
लायकी व वयोमयादा पाह्न म लाखतीकचरता बोलाचवण्यात येते व योग्य उमेदवारािंी चनवड करून 
्याप्रमाणे ्याचं्या नावािंी क्रमवार यादीं करण्यात येते. चनवड झालेल्या उमेदवारािंी यानंतर ्याचं्या 
क्रमान सार वैद्यकीय परीक्षा व िागंल्या वागण कीिा दाखला पोचलस अगर त्सम अचधकाऱ्याकंड्न 
आल्यानंतर नेमण्क केली  ाते. अशा यादीतील उमेदवारािंी नाव ेसंपली की मग प न्हा अ व मागवन् यादी 
बनचवण्यात येते. तृतीय वतेन मंडळाच्या चशफारशींन सार या कमविाऱ्यािंी वतेन श्रणेी रुपये १९६ ते २९० 
पयंत आहे.  

 
 ित थव श्रेणीतील कमविाऱ्यानंी योग्य ती शकै्षचणक पात्रता संपादन केल्यास ्यानंा पदोन्नती 
चमळण्यािी सवलत असते. पदोन्नतीसाठी ित थव श्रणेीतील कमविाऱ्यािंी चनवड केली  ाते, तेव्हा ्यानंा 
कामावर रु ् होण्याप्वी  रूर पडल्यास कामािी माचहती करून घेण्याकचरता चवभागीय रेल्ववेरील 
चशक्षणसंस्थेमध्ये दाखल व्हाव े लागते. चशक्षणकाळात ्याचं्या खाण्याचपण्यािी व राहण्यािी व्यवस्था 
रेल्वतेफे चवनाम्ल्य केली  ाते.  
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 प्रथम व चितीय श्रेणीतील  ागावंर  नेमण्क झाल्यानंतर अचधकाऱ्यानंा कामािी प्णव माचहती करून 
देण्याकचरता प्रचशक्षणािी व्यवस्था रेल्वनेे केली आहे. ्याकचरता रेल्वमेंडळाने खाली नम्द केलेल्या 
चशक्षणसंस्था िालचवल्या आहेत. या संस्थातं उ ळणी-पा्क्रम घेण्यािी सोयही असते.  

 
 १) रेल्वे कमगचारी महाणवद्यार्लय, बडोदा : येथे प्रथम व चितीय श्रेणीतील अचधकाऱ्यानंा रेल्वचे्या 
चवचवध खा्याचं्या कायािी एकंदर माचहती करून चदली  ाते. तसेि कायदा व्यवस्थापन, अथवशास्त्र, 
भारतािी घटना वगैरे चवषयावंर व्याख्यानसते्र चदली  ातात. काही वष े नोकरी झाल्यावर उ ळणी-
पा्क्रम घेण्यािीही येथे सोय आहे. या महाचवद्यालयात काही चवचशट अ कायवपद्धती, संगणक चशक्षण, 
कायाभ्यास, व्यवस्थापन चशक्षण, वगैरे अ्याध चनक चवषयावंरस द्धा चशक्षण देण्यािी सोय आहे.  

 
 २) र्लोहमागग णशििसंस्था, पुिे : येथे स्थाप्य अचभयाचंत्रकानंा लोहमागव बाधंणे व ्यािी द रुस्ती 
करणे याबद्दल प्रदीघव चशक्षण देण्यात येते.  ास्त वगेाने गाड्ा सोडण्यासाठी लोहमागात बदल अगर 
स धारणा करणे आवश्यक आहे. याकचरता लागणारे चशक्षणही देण्यात येते.  

 
 ३) संकेत आणि दूरसंदेशवहन णशििसंस्था, णसकंदराबाद : या चशक्षणससं्थेत संकेत आचण 
द्रसंदेशवहन अचभयाचंत्रकानंा संकेत व द्रसंदेशवहन याचवषयी संप्णव चशक्षण देण्यात येते. चवञानानात 
होणाऱ्या प्रगतीन सार संकेत आचण द्रसंदेशवहन याचं्या उपकरणात अद्ययावतता कशी आणता येईल, 
यािेही चशक्षण देण्यात येते.  

 
 ४) णवशेष श्रेिीच्या अणभयाणंिकी उमेदवाराचंी णशििसंस्था – जमार्लपूर : याचंत्रक अचभयतें तयार 
करण्यासाठी संघ-लोकसेवा आयोगाने चशफारस केलेले उमेदवार या संस्थेत चशकवन् तयार केले  ातात. 
िार वषांच्या काळात अचभयाचंत्रकी महाचवद्यालयात ज्याप्रमाणे याचंत्रक चवभागािे चशक्षण चदले  ाते, तशाि 
पद्धतीिे चशक्षण या उमेदवारानंा या चशक्षणसंस्थेत देण्यात येते. या चशक्षणानंतर या उमेदवारानंा ए. एम . 
आय. एम.ई. ही परीक्षा पास व्हावी लागते व मग ते याचंत्रक अचभयतें होतात. यानंतर अशा चवशषे श्रणेीच्या 
उमेदवारानंा दोन वष ेपचरवीक्षा अचधकारी म्हण्न चवभागीय रेल्वचे्या याचंत्रक चवभागात कामािे प्र्यक्ष चशक्षण 
घ्याव ेलागते. 

 
भा. रे....१० 
 

 स रुवातीला उल् लेख केलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवा त. परीक्षा पास होऊन भारतीय रेल्व े
लेखासेवा, भारतीय रेल्वे-वाहत्क सेवा, यासाठी चनवडलेल्या उमेदवारानंा प्रशासन व ततर सेवासंाठी 
चनवड केलेल्या ततर उमेदवार अचधकाऱ्याबंरोबर मस रीला लालबहाद र शास्त्री प्रशासकीय चशक्षणसंस्थेत 
िार मचहने चशक्षण चदले  ाते. या चशक्षणसंस्थेत प्रशासनासाठी आवश्यक असलेले चवचवध चवषयािें ञानान 
करून देण्यात येते. 

 
 तृतीय श्रेणीतील कमविाऱ्यानंा कामावर प्र्यक्ष रु ् होण्याप्वी  र प्रचशक्षण देण्यािी आवश्यकता 
असेल, तर अशा वगात मोडणाऱ्या सवव कमविाऱ्यानंा ठरावीक काळ प्रचशक्षण देण्यािी सोय करण्यात येते. 
याकचरता प्र्येक चवभागीय रेल्ववेर चनरचनराळ्या चशक्षणसंस्था आहेत. ्यािप्रमाणे मोठमो्ा रेल्वचे्या 
कमवशाळातं कमविाऱ्यानंा चशकचवण्याच्या सोई केलेल्या आहेत. या चवचवध चशक्षणससं्थातं चनरचनराळया 



 

 अनुक्रमणिका  

स्टेशनातंील कामाच्या पद्धती, वाहत्क चनयतं्रण, लोहमागािे ञानान, संकेत आचण द्रसंदेशवहन याचवषयीिे 
ञानान ्याचं्या खा्यान सार देण्यात येते. अशा चशक्षणानंतर िािणी परीक्षा घेण्यात येतात. तसेि या 
चनरचनराळया चशक्षणससं्थात्ंन उ ळणीिे अभ्यासक्रम घेण्यािी व्यवस्था असते. यािप्रमाणे ित थव श्रणेीतील 
कमविाऱ्यानंा  ेथे  ेथे चशक्षण देण्यािी आवश्यकता भासेल, तेथे तेथे तसे चशक्षण देण्यात येते. उदाहरणाथव, 
लोहमागावर, रॉली िालचवणे याकचरता कोण्या चनयमािें पालन केले पाचह े वगैरे चशक्षण या 
कमविाऱ्यानंा द्याव ेलागते. अशा सवव चशक्षणसंस्था उघडणे व कमविाऱ्यानंा चशक्षण देणे यामागील म ख्य हेत् 
हाि की रेल्व े कमविारी आपल्या कामात चनष्ट्णात व ह शार व्हावते व ्यानंा प्रावीण्य चमळाव.े वर 
उल् लेचखलेल्या सवव चशक्षणससं्थातं भो नािी व चनवासािी सोय असते.  

 
 चशक्षणाप्रमाणेि कामाव्यचतचरक् त कमविाऱ्याचं्या ततर गर ा आचण स खसोईंकडे रेल्वमेंत्रालय लक्ष 
प रवीत असते. याबाबतीत पचहली गर  म्हण े चनवासािी व्यवस्था. िारही वगांच्या कमविाऱ्याकंचरता 
रेल्वतेफे चनवासगृहे बाधंण्यात येतात. ्यािंी रिना व ततर स खसोई वतेनश्रेणीवर अवलंब्न असतात.   

 
 अशा चनवासाकंचरता ठरलेले भाडे अगर पगाराच्या दहा टक् के रक् कम ( े कमी असेल ते ) 
आकारण्यात येते. आवश्यक सेवतेील कमविाऱ्याकंचरता चनवासािी सोय अवश्यतया केली  ाते. ततरासंाठी 
ही सोय काही प्रमाणात करण्यात येते. या चनवासात पाणी, वी  आदी आवश्यक स खसोईंिा प रवठा 
असतोि, याचशवाय चलफ् ट, पंखे, कपाटे वगैरेंिीही सोय असते. स्वच्छता, आरोग्य व रस्ते यांकडेही प्णव 
लक्ष प रचवले  ाते. चशवाय शाळा, क्रीडागंणे, सहकारी-भडंारे त्यादींिीही सोय करण्यात येते. तसेि 
कमविारी व अचधकारी वगव याचं्याकचरता वगेवगेळे क्लब असतात. ्यातं चक्रकेट, हॉकी, टेचनस, बॅडकमटन 
चबचलयडव आदी खेळािंी, तसेि बै्ा खेळािंीही व्यवस्था असते. कायालयात्नस ध्दा चवश्रातंीच्या वळेी 
बै्ा खेळाचं्या सोयी केलेल्या असतात. ्यािप्रमाणे व्यायामशाळा, वािनालये वगैरेंिीही सोय केलेली 
असते. खेळाड् कमविाऱ्यासंाठी चक्रकेट, हॉकी वगैरे खेळासंाठी क्रीडागंणािी व्यवस्था, खेळण्यास लागणारे 
सामान वगैरे सवव व्यवस्था करण्यात येते. स ट्टीमध्ये बाहेरगावी अथवा एखाद्या थंड हवचे्या चठकाणी  ाऊन 
राहाण्यासाठी कमविाऱ्याकंचरता रेल्वनेे आरामगृहे बाधंलेली आहेत. अ्यतं अल्प भाडे भरूनही आरामगृहे 
ठरावीक चदवसासंाठी राहायला चदली  ातात.  

 
 रेल्व े कमविाऱ्याचं्या म लाचं्या चशक्षणाच्या सोईसाठी रेल्व े चशक्षणसंस्था िालचवते. प्राथचमक 
चशक्षणािी  बाबदारी  री राज्य सरकारिी असली, तरी रेल्व े ही  बाबदारी घेते. याकचरता 
चशक्षणखा्याकड्न चनयमान सार अन दान चमळते. रेल्वनेे िालचवलेल्या चशक्षणससं्थातं दोन तंटरमीच एट 
कॉले े आहेत. काही चशक्षणसंस्थातं वसचतगृहे बाधंण्यात आली आहेत.  

 
 रेल्वखेा्याने आपल्या कमविाऱ्याकंचरता वैद्यकीय सोईही केलेल्या आहेत. रेल्व ेकमविारी व ्याचं्या 
क ट ंचबयानंा रेल्वचे्या वैद्यकीय चिचक्सा खा्याकड्न मोफत औषधे व वैद्यकीय सल् ला चमळतो. याकचरता 
रेल्वखेा्याने दवाखाने उघडलेले आहेत, चवभागीय रेल्वचे्या प्र्येक चवभागात सवव सोईनंी सज्   असे एक 
रुग्णालय उघडण्यात आले आहे.   रूर पडल्यास रेल्व ेकमविाऱ्यानंा अगर ्याचं्या क ट ंचबयानंा घरीि 
औषधोपिार करण्यात येतो. सेवाचनवृत्तींतरही रेल्व े कमविाऱ्यानंा रेल्वचे्या वैद्यकीय व चिचक्सा सोईंिा 
फायदा घेता येतो. याकचरता दरमहा ठरावीक रक् कम रेल्वकेडे भरावी लागते.  
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 रेल्वचे्या प्रवासाकचरता सवव श्रेणीतील नोकरवगाला व ्याचं्या क ट चबयानंा दरवषी मोफत प्रवासािी 
सोय उपलबध असते. या सोईिे मान नोकरीतील ज्येष्ठता व वतेनश्रेणी यावर अवलंबन् असते. वातान क्ल 
श्रेणीिे मोफत पास मात्र कोणालाही देण्यात येत नाहीत. मोफत प्रवासािी सोय सवव श्रेणीतील कमविाऱ्यानंा 
सेवाचनवृत्तीनंतरदेखील चमळत असते. रेल्व ेकमविाऱ्याच्या परगावी चशकत असलेल्या म लाचं्या बाबतीतही 
स ट्टीच्या चदवसातं आईवचडलानंा भेटायला येण्यासाठी व परत शाळेत  ाण्यासाठी वगेळ्या मोफत पासािंी 
सवलत देण्यात येते. उपनगरीय रेल्ववेर कमविारी व ्यािंी चशकणारी म ले यानंा  ाण्यायेण्याकचरता 
मोफत पास चमळतात. म बंईत काम करणाऱ्या पचश् िम व मध्य रेल्वचे्या प्रथम व चितीय श्रेणीच्या 
अचधकाऱ्यानंा व ्याचं्या क ट ंचबयानंा पचश्चम व मध्य रेल्वचे्या उपनगरीय रेल्वमेागावर केव्हाही प्रवास 
करण्यासाठी मोफत प्रवासािी सवलत देण्यात येते. 

 
 सवव रेल्व े कमविाऱ्यानंा नैचमचत्तक व चवशषे नैचमचत्तक र ा, ्यािप्रमाणे पगारी, अधवपगारी व 
चबनपगारी र ा रेल्वचे्या चनयमानं सार चमळत असते. तारीख १६–११–१९५७ पास्न नोकरीस लागलेल्या 
कमविाऱ्यानंा सेवाचनवृत्तीनंतर पेन्शन व गॅ्रच्य तटी देण्यात येते. या तारखेप्वी नोकरीस लागलेल्या 
कमविाऱ्यानंी आपणास पेन्शन व गॅ्रच्य तटी पाचह े अशी लेखी संमती चदल्यास पेन्शन व गॅ्रच्य तटी यािंा 
फायदा घेता येतो. अशी लेखी संमती न चदलेल्या कमविाऱ्यासंाठी भचवष्ट्य चनवाह चनधी असतो. भचवष्ट्य 
चनवाह चनधीिा फायदा घेणाऱ्या कमविाऱ्याकड्न दरमहा ्याचं्या पगाराच्या १/१२ रक् कम भचवष्ट्य चनवाह 
चनधीकचरता कापण्यात येते. रेल्वतेफे तेवढीि रक् कम बोनस म्हणन् भचवष्ट्य चनवाह चनधीत  मा करण्यात 
येते. अशा कमविाऱ्यानंा सेवा चनवृत्तीनंतर  ी गॅ्रच्य तटी चमळते, चतला भचवष्ट्य चनवाह चनधीला चदलेली चवशषे 
देणगी असे म्हणतात. ज्या कमविाऱ्यानंा पेन्शन व गॅ्रच्य तटी देण्यात येते, ्याचं्या पगारात्नही दरमहा 
पगाराच्या १/१२ रक् कम भचवष्ट्य चनवाह चनधीसाठी कापण्यात येते. पण रेल्वतेफे बोनस मात्र देण्यात येत 
नाही. या व्यचतचरक् त ज्या कमविाऱ्यानंा पैसे चशल् लक ठेवायिे असतील ्यानंा ऐक्च्छक भचवष्ट्य चनवाह चनधीत 
दरमहा पैसे  मा करता येतात.  

 
 सवव कमविाऱ्यानंा भचवष्ट्य चनवाह चनधीत्न आगाऊ रक् कम काही ठरावीक कायासाठी चमळ् शकते. 
ही सवलत कमविाऱ्याचं्या ज्येष्ठतेन सार परतफेडीिी अगर चबन परतफेडीिी अस् शकते. तसेि रेल्व े
कमविाऱ्यानंा मोटार, मोटारसायकल अथवा स्क्टर आचण सायकल व ित थव श्रेणीतील कमविाऱ्यानंा पखें 
वगैरे घेण्यासाठी व घरबाधंणीसाठी चनयमानं सार क व चमळ् शकते. याचशवाय चनरचनराळ्या धमाप्रमाणे 
पाळण्यात येणाऱ्या सणाकंचरता, बदली झाल्यावळेी, द ष्ट्काळ-चनवारण वगैरेसाठी पगारात्न काही आगाऊ 
रक् कम देण्यािी सोय आहे. अशी आगाऊ रक् कम ठरावीक काळात परत करावी लागते.  

 
 ज्या कमविाऱ्यािंा पगार ७२० रुपयेपयंत आहे, ्यानंा ्याचं्या म लाचं्या चशक्षणािी फी कॉले  
चशक्षणाच्या प्रथम वषापयंत रेल्वकेड्न चमळते. तसेि ते कमविारी ते  ेथे काम करतात, तेथे ्याचं्या म लानंा 
चशकण्यास योग्य अशी सवलत नसल्याने द सऱ्या चठकाणी शाळेत पाठवाव े लागते, अशा कमविाऱ्यानंा 
शकै्षचणक सवलत म्हण्न चनयमान सार मदत देण्यात येते.  
 
 याचशवाय तृतीय व ित थव श्रणेीतील कमविाऱ्यािें व ्याचं्या क ट ंचबयािें चहत अगर फायदा यासाठी 
प्र्येक चवभागीय रेल्ववेर कमविाऱ्याकंचरता ‘कमविारी चहताथव चनधी’ (Staff Beneifit Fund) स्थापण्यात 
आला आहे. रेल्व ेकमविाऱ्यानंा ककवा ्याचं्या क ट ंचबयानंा रेल्वचे्या सववसाधारण चनयमानं सार  ेव्हा मदत 
चमळ् शकत नाही, तेव्हा या चनधीत्न पैसे देण्यात येतात. या चनधीकचरता चवभागीय रेल्वतेफे ्या रेल्ववेर 
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च तके अरा पचत्रत कमविारी असतील, ्यान सार दरडोई नऊ रुपये ततकी रक् कम दरवषी देण्यात येते. 
याचशवाय तृतीय व ित थव श्रणेीतील कमविाऱ्याकंड्न वस ल केलेला दंड व  प्त केलेले भचवष्ट्य चनवाह चनधीिे 
पैसे या चनधीति  मा करण्यात येतात. या चनधीच्या व्यवस्थेकचरता प्र्येक चवभागीय रेल्ववेर एक ‘कमविारी 
चहताथव चनधी सचमती’ असते. ही सचमती या चनधीत्न कमविाऱ्यािें अगर ्याचं्या क ट ंचबयािें चशक्षण, 
करमण्क, मनोरं न यासाठी आचण वैद्यकीय मदतीसाठी ककवा एखादी आपत्ती वा संकट आल्यास, पसेै 
मं ्र करते. कोण्या उदे्दशाकचरता चनधीत्न चकती पैसे खिव कराव,े यािे प्रमाण सचमती स रुवातीलाि 
ठरचवते.  

 
भणवष्ट्य णनवाह णनधीशी संर्लग्न णवमा योजना (Deposit-Linked Insurance Scheme for Subscribers to 
State Railway Provident fund) :-  

 
रेल्व ेमंत्रालयाने रेल्व ेकमविाऱ्याचं्या क ट ंचबयानंा (Family Members) सामाच क स रक्षा चमळावी म्हण्न ८-
१-१९७५ ‘भचवष्ट्य चनवाह चनधीशी सलंग्न चवमा यो ना’ स रू केली आहे. याकचरता रेल्व े कमविाऱ्यानंा 
अचधक पैसे भराव ेलागत नाहीत; परंत  मरणाप्वी कमीतकमी पाि वष ेनोकरी प्णव झालेली हवी.  

 
 या चवमा यो नेन सार कोण्याही श्रणेीिा रेल्व े कमविारी मरण पावल्यास ्याच्या क ट ंचबयानंा 
भचवष्ट्य चनवाह चनधीत (ऐक्च्छक चनवाह चनधी धरून)  मा असलेल्या चशलकीिी मरणाप्वीच्या ३६ 
मचहन्यािंी सरासरी काढ्न चततकी रक् कम चवमा म्हणन् अचधक देण्यात येते. अशा रकमेिी  ास्तीत  ास्त 
मयादा १०,००० रुपये आहे.  

 
रेल्वे कमगचारी णवमा योजना :- 

 
 रेल्व े मंत्रालयाने १-७-७७ पास्न ही यो ना अमलात आणली आहे. या यो नेप्रमाणे रेल्व े
कमविाऱ्यािें वयाप्रमाणे, तीन वगव करण्यात आले आहेत :  

 
१)  े कमविारी २९ ते ३४ वयापयंत या यो नेप्री्यथव रेल्वकेडे चवम्यासाठी पैसे भरू लागले, अशा 
कमविाऱ्याकंड्न दरमहा पन्नास पैसे घेतले  ातात.  
 

टीप :- २८ वषांप्वी ज्यानंा यो नेिा फायदा चमळ् लागला आहे, अशा कमविाऱ्याकंड्न २८ वष े प्णव 
होईपयंत दरमहा पन्नास पैसे घेतले  ातात आचण ्यानंतर द सऱ्या वगाप्रमाणे म्हण े दरमहा रुपये 
पाि घेण्यात येतात. 
 
२)  े कमविारी ३५ ते ४४ वयापयंत या यो नेप्री्यथव रेल्वकेडे चवम्यासाठी पैसे भरू लागले, अशा 
कमविाऱ्याकंड्न दरमहा रुपये पाि घेण्यात येतात. 
 
३)  े कमविारी ४५ ते ५७ वयापयंत या यो नेप्री्यथव दरमहा रुपये पाि रेल्वकेडे या यो नेप्री्यथव 
भरू लागले. 
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 नोकरी करताना मरण आल्यास रेल्व े कमविाऱ्याचं्या क ट ंचबयानंा रुपये ६,००० या यो नेप्रमाणे 
देण्यात येतात. बाकीच्या सवव कमविाऱ्यानंा सेवाचनवृत्तीनंतर ्यानंी रेल्वकेडे या यो नेन सार भरलेल्या 
हप््याचं्या मानाने खालीलप्रमाणे पैसे देण्यात येतात.   

 
 वरील वगव १ मधील कमविाऱ्यानंा २९ ते ३४ वषापयंतच्या काळाप्री्यथव दरमहा रुपये ८.७५ प्रमाणे 
पैसे देण्यात येतात. 

 
 वगव २ मधील कमविाऱ्यानंा ३५ ते ४४ च्या वषापयंतच्य काळाप्री्यथव दरमहा रुपये ६.२५ प्रमाणे पसेै 
देण्यात येतात.  

 
 वगव ३ मधील कमविाऱ्यानंा ४५ ते ५७ च्या वषापयंतच्या काळाप्री्यथव दरमहा रुपये ५ प्रमाणे पैसे 
देण्यात येतात.  

 
 वरील दोन्ही यो ना रेल्व े कमविाऱ्याचं्या क ट ंचबयानंा अचधक सामाच क स रक्षा (Extra Social 
Security) चमळावी म्हणन् स रू करण्यात आल्या आहेत.  

 
 कमविाऱ्यानंा या सवव स खसोई उपलबध करून देण्यामागील म ख्य हेत् हाि की, ते सदोचदत सतं ट अ 
व कायवप्रवण असावते.  

 
औद्योणगक संबंध (industrial Relations) :- 

 
 भारतीय रेल्ववेर मान्यता प्राप्त झालेल्या खालील दोन सघंटना (Trade Unions) आहेत.  

 
१) भारतीय रेल कमविारी राष्ट्रीय संघ (नॅशनल फेडरेशन ऑफ तंचडयन रेल्वमेेन) 
२) अचखल भारतीय रेल कमविारी संघ ( ऑल तचंडया रेल्वमेेन्स फेडरेशन)    
     
 भारतीय रेल्ववेर कमविाऱ्यािें चहत पाहाण्याच्या दटृ अीने ‘कायम चविार चवचनमय यतं्रणा’ 
(Permanent Negotiating Machinery) असावी म्हण्न या संघटनानंा रेल्व ेमंडळाने मान्यता चदली आहे. 
या प्र्येक संघटनेच्या रेल्व ेमंडळाशी वषात्न दोनदा औपिाचरक (Formal) बैठका होतात. 

 
 चवभागीय रेल्ववेर वरील सघंटनाशंी संलग्न असलेल्या चवभागीय संघटना आहेत. उदाहरणाथव – 
पचश् िम रेल्ववेर : 

 
१) पचश् िम रेल्व ेम द्र संघ (Western Railway Majdooe Sangh) ही संघटना ‘नॅशनल फेडरेशन 
 ऑफ तचंडयन रेल्वमेेन’ या सघंटनेशी  ोडलेली आहे. 

 
२)  पचश् िम रेल्व े एम्लॉई  य चनयन (Western Railway Employees Union) ही संघटना ऑल 
 तंचडया रेल्वमेेन्स फेडरेशनशी  ोडलेली आहे.  
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 या संघटनेच्या शाखा प्र्येक चवभागावर (Divisions) आचण स्वतंत्र कमवशाळावंर (Workshops) 
आहेत.  

 
 औपचाणरक बैठकी :- प्र्येक चवभागीय रेल्ववेर असलेल्या या संघटनाचं्या चवभागीय रेल्ववेर 
महाप्रबधंकाबरोबर ४ बैठका होतात. चवभागीय रेल्वचे्या प्र्येक चवभागावर प्र्येक संघटनेशी चवभाग कार्ममक 
अचधकारी दर वषी ६ बैठका घेतो.  

 
 अनौपचाणरक बैठकी :- प्र्येक चवभागीय रेल्ववेर म ख्य कार्ममक अचधकारी या दोन्ही संघटनाशंी 
प्र्येकी १२ बैठका घेतात. ्यािप्रमाणे चवभागीय रेल्वचे्या प्र्येक चवभागावर चवभाग कार्ममक अचधकारी 
अशाि १२ बैठका घेतात. 

 
 याि पद्धतीला ‘कायम स्वरूपािी चविारचवचनमय यंत्रणा’ म्हणतात. 

 
 तसेि या दोन्ही संघटनाशंी रेल्वचे्या धोरणात अगर कामका  पध्दतीत  ेव्हा फरक करायिा 
असतो, तेव्हा सल् लामसलत केली  ाते. ्यािप्रमाणे या कमविारी संघटनानंा व्यवस्थापनात भाग घेता यावा 
म्हण्न ्यािें प्रचतचनधी प्र्येक ‘कामगार चहत सचमती’ व सल् लागार सचम्यावंर नेमण्यात येतात. रेल्व े
मंडळाच्या  ्न १९७७ च्या आदेशान सार प्र्येक चवभागीय रेल्ववेर ‘चवभागीय समक्न्वत उपक्रम मंडळे’ 
(Zonal Corporate Enterprise Groups) स्थापण्यात आली आहेत. या मंडळात वरील दोन्ही कमविारी 
संघटनािें प्रचतचनधी घेतले  ातात आचण याम ळे व्यवस्थापनात (म्हण ेि रेल्व े सेवा कायवक शल व 
गचतशील करणे, कमविाऱ्यासंाठी गृहचनमाण आचण ततर कल्याणयो ना, संघटना्मक प्रभाव 
वाढचवण्यासाठी कायवप्रवण पध्दती व सेवायंत्रणा म्हण्न रेल्विेी प्रचतमा तयार करणे) दोन्ही मान्यताप्राप्त 
संघटनाशंी चनिारचवचनमय करण्यात येतो. आचण म्हण्नि भारतीय रेल्ववेर औद्योचगक संबधं िागंले आहेत. 
परंत  एक गोट अ प्राम ख्याने न रेस येते, ती म्हण े या दोन्ही मान्यताप्राप्त संघटनािें आपआपसात मतैक्य 
नाही, तर उलट वैमनस्यि आहे. म्हणन्ि भारतीय रेल्ववेर एकि मान्यताप्राप्त कामगार संघटना असावी 
असे भारत सरकार व रेल्व े मंत्रालयाला वाटते. १९७४ साली ऑल तंचडया रेल्वमेेन्स फेडरेशनने संपािा 
आदेश चदला होता व रेल्वकेमविाऱ्यािंा संप ता. ८मे ते २८ मे पयंत िाल् होता. परंत  या संपाला द सऱ्या 
मान्यता प्राप्त संघटनेिा ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ रेल्वमेेन’ िा चवरोध होता. एकि मान्यताप्राप्त अशी 
कामगार संघटना असेल तर व्यवस्थापकानंा सल् लामसलत आचण चविारचवचनमय करणे स रळीत व सोपे 
होईल. परंत  हा स चदन केव्हा येईल हे सागंता येणार नाही. कारण या कामगार संघटनांवर चनरचनराळया 
रा कीय पक्षािंा प्रभाव असतो.  

 
 भारतीय रेल्ववेर व प्र्येक चवभागीय रेल्ववेर मान्यताप्राप्त नाही, अशा अनेक कमविारी संघटना 
आहेत. उदाहरणाथव, ‘गाडव संघटना’, स्टेशन मास्तर संघटना, पथ-चनरीक्षक संघटना, टंकलेखक, लघ -
चलचपक संघटना, रेल्व े चशक्षक संघटना वगैरे. अशा मान्यता प्राप्त नसलेल्या संघटनाशंी सल् लामसलत व 
चविारचवचनमय करण्यात येत नाही.  

 
 ्यािप्रमाणे प्र्येक चवभागीय रेल्ववेर व अचखल भारतीय पातळीवर रेल्व ेमंडळात प्रथम श्रेणीच्या 
अचधकाऱ्याचं्या व चितीय श्रणेीच्या अचधकाऱ्याचं्या मान्यताप्राप्त असलेल्या संघटना आहेत.  
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 वरील चवविेनावंरून एक गोट अ वािकाचं्या लक्षात येईल की, भारतीय रेल्ववेर औद्योचगक संबघं 
िागंले आहेत परंत  मान्यताप्राप्त दोन कामगार संघटना व मान्यताप्राप्त नसलेल्या चक्येक संघटना 
असल्याम ळे सवव तऱ्हेच्या चविारप्रवतवकानंा शातं वा स खी ठेवणे शक्य नसते. कमविारी संघटनानंी 
माडंलेल्या प्र्येक समस्येवर प्रथम चवभाग-प्रम ख नंतर महाप्रबंधक व रेल्व े मंडळ चविार करते. शक्य 
असल्यास मागण्या मान्य करण्यात येतात. ज्या बाबतीत मतैक्य नाही तेथे लवाद नेमण्यात येतो. एवढे 
अस्नस द्धा रेल्व े कामगार संघटनािें आपापसातं मतैक्य नसल्याम ळे व ्याचं्यावर चभन्न मतप्रणालीच्या 
रा कीय पक्षािंा प्रभाव असल्याम ळे संपाच्या धमक्या वगरेै गोट अी ऐक् येतात.  
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प्रकरि १६ भणवतव्य 
 

 भारतीय रेल्विेी वाहत कीिी  बाबदारी चदवसेंचदवस वाढत आहे. लोकसंख्येत सतत भर पडत 
आहे. ्यािबरोबर चनयो नाच्या िारे औद्योगीकरण आचण मालािे उ्पादनही वाढत आहे. आयात-
चनयातीिे प्रमाणही वाढत आहे. मोठमोठी यतं्रसामग्री, खते, रसायने, कोळसा, अन्नधान्ये वगैरे मालािी 
वाहत्क म ख्यतः रेल्वकेड्नि होत असते. शहरे वाढत आहेत व ्यािबरोबर माणसािंी ये- ा वाढत आहे. 
या सवव कारणामं ळे माणसाचं्या तसेि मालाच्या वाहत कीिा रेल्ववेरिा भार वाढत आहे. ्याला तोंड 
देण्यासाठी एकेरी मागव द हेरी करणे, नवीन लोहमागव बाधंणे, रेल्व े आवारािें न्तनीकरण करणे, िाल् 
मागांिे चवद्य तीकरण करणे, एका रूळातंरािे द सऱ्या रूळातंरात रूपातंर करणे अशा चवचवध प्रकारच्या 
यो ना रेल्वलेा हाती घेऊन ्या पार पाडाव्या लागत आहेत.  

 
 संयु त णनयोजन : भारतीय रेल्विेा चवकास करण्याकचरता रेल्वमेंडळ ‘आतंरराष्ट्रीय चवकास 
संस्था’ (International Development Association) या संघटनेिे सहकायव घेत आहे. या संघटनेकड्न 
रेल्वचे्या चवचवध यो नाकंचरता क व चमळण्यािी व्यवस्थाही होऊ शकते. ्याकचरता रेल्व े मंडळाने या 
संस्थेच्या सहकायाने सयं क् त चनयो नािी आखणी केली आहे. प्र्येक चवभागीय रेल्ववेर प्रम ख चनयो न 
अचधकारी नेमण्यात आला अस्न ्याच्याकडे सयं क् त चनयो नािे काम सोपचवण्यात आले आहे. सन १९७९ 
पयंत प्रवाशाचं्या संख्येत २० टक् के वाढ होईल आचण माल-वाहत्क ३० कोटी मेचरक टनापयंत  ाईल, असे 
गृहीत धरून १५ वषांच्या संय क् त चनयो नािी आखणी करण्यात आली आहे. या आखणीत वार्मषक व 
पंिवार्मषक चनयो नाच्या गर ेन सार फेरफार करण्यात यावयािे आहेत.  

 
 माल-वाहत कीत दरवषी िार टक् के वाढ होईल. प्रवाशाचं्या प्रमाणात उपनगरीय रेल्ववेर दरवषी 
आठ टक् के व ततर रेल्व ेमागांवर िार टक् के वाढ होईल असे गृहीत धरण्यात येत आहे. १९८६ च्या स मारास 
माल-वाहत्क ३७ १/२ कोटी मेचरक टन होईल असे गृहीत धरून ्याप्रमाणे चनयो न करायला हव.े 
संय क् त चनयो नासाठी माल-वाहत कीच्या वाढीिा अंदा  करताना कोण्या चववचक्षत मालाच्या वाहत कीत 
वाढ होईल आचण ती कोण्या चववचक्षत मागावर होईल, ्यािप्रमाणे यातील चकती वाहत्क रेल्वनेे व चकती 
वाहत्क मोटारीने होईल, यािा अंदा  घेतला पाचह े. वाहत कीिा भार कोण्या चवभागात कसा पडेल हे 
पाहणे चततकेि महत्त्वािे आहे. कारण ्या चवभागािी कायवक्षमता वाढचवण्याच्या दटृ अीने चनयो न करणे 
अवश्य असते. याकचरता म ख्य लोहमागव द हेरी करणे ककवा मीटर रूळातंरािे रंुद रूळातंर करणे वगैरे 
यो ना स िचवणे शक्य होते. अक्स्त्वात असलेल्या रेल्वमेागािी कायवक्षमता वाढचवण्यासाठी गाडीच्या 
लाबंीत, वगेमयादेत व अचधक व न वाह्न नेण्याच्या क्षमतेत वाढ करण्यािी यो ना आखावयािी असते. 
अंचतम स्टेशनावरून  ास्त गाड्ा सोडण्यासाठी ककवा अचधक प्रवासी व माल वाह्न नेण्यासाठी कराव्या 
लागणाऱ्या सोई उपलबध करून देणे आवश्यक असते. ज्या अंचतम स्टेशनामंध्ये प रेशी वाहत्क होत नाही, 
ती अचंतम स्टेशने म्हण्न बंद करावी लागतील. मालवाह् आचण प्रवासी डबे चनकामी झाल्यावर ्याचं्या  ागी 
नव ेडबे आणताना  लद वगेाच्या गाडीला ते  ोडता येतील व  ास्तीत ास्त सामान वाह्न नेणे शक्य 
होईल अशा नम न्यािें डबे तयार करणे आवश्यक असते. प्रवासी डबयाचं्या बाबतीत असे डबे उपनगरीय 
वाहत कीसाठी व द्रवरच्या प्रवासासाठी वगेवगेळे लागतात. 
 
 लोहमागािे न्तनीकरण करताना ककवा अचधक वगेाच्या आचण  ास्त व नाच्या व लाबंीच्या गाड्ा 
वाह्न नेण्यासाठी फेरफार करण्याच्या दटृ अीने अचधक क्षमतेिा लोहमागव तयार करावा लागतो. लोहमागांिी 
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द रुस्ती आध चनक यतं्रािंारे करण्याच्या यो ना आखाव्या लागतील. प्रवासात होणारा चवलंब आचण 
लोहमागािी कायवक्षमता वाढचवण्याच्या दटृ अीने चसग्नल यो नेमध्ये योग्य ते फेरबदल करण्याच्या यो ना 
आखाव्या लागतात. रेल्वचे्या चनरचनराळ्या कारखान्यातील उ्पादनशक् ती वाढचवण्यासाठी करावी 
लागणारी उपाययो ना व एंच ने, प्रवासी व माल-वाहत कीच्या डबयाचं्या वळेोवळेी कराव्या लागणाऱ्या 
द रुस्तीवरील खिव कमी करण्याच्या दटृ अीने उपाय यो णे आवश्यक असते. वाफेच्या एंच नािंा वापर कमी 
व कालातंराने बंद करण्यासाठी कोणकोण्या यो ना हाती घ्याव्या लागतील, ्यास द्धा सयं क् त यो नेत 
स िचवल्या पाचह ेत. मानवी शक् तीिा प्णव उपयोग करून घेण्यासाठी ्यानंा प्रचशक्षण देण्याच्या यो ना 
आखल्या पाचह ेत. यात प्रचशक्षणािा प्रश् नही उद भवतो. उदाहरणाथव, वाफेिी एंच ने संप्णव काढ्न 
टाकल्यास वाफेिी एचं ने िालचवणाऱ्या ड्रायव्हरानंा ककवा ्या एचं नािंी द रुस्ती करणाऱ्या कमविाऱ्यानंा 
चडझेल व चवद्य त्  एंच ने िालचवणे व ्यािंी देखभाल करणे, ही कामे चशकवावी लागतील. उपनगरीय 
रेल्वमेागावर दरवषी प्रवाशात होणारी वाढ आठ टक् के धरल्याम ळे सयं क् त चनयो नाच्या कालानंतर, म्हण े 
पंधरा वषांनंतर, प्रवाशाचं्या संख्येत होणारी वाढ लक्षात घेऊन काय स धारणा आवश्यक आहेत व कोणती 
नवीन कामे हाती घ्यावी लागतील ्यािंी यो ना आखली पाचह े. रा धानीच्या शहरातील लोकाचं्या 
उपनगरीय वाहत कीसाठी  ी कामे हाती घेणे आवश्यक असेल, ्यािंा अंतभाव ्यात झाला पाचह े. 
दरसाल होणारे उ्पन्न व खिव ही चविारात घेऊन कोणती भाडंवली कामे हाती घेतली पाचह ेत व ्यानंा 
कसे प्राधान्य द्याव ेहे ठरवाव ेलागते.  

 
 उपनगरीय रेल्वेचा प्रश् न : प्रवाशाचं्या दृट अीने चविार केला तर प्रवाशाचं्या वाहत कीिी समस्या 
भारतातील िार मो्ा शहरातं प्राम ख्याने  ाणवते. ही शहरे म्हण े कलकत्ता, म ंबई, चदल् ली आचण 
मद्रास. या शहरातं मोठमोठे उद्योगधंदे, सरकारी व ततर औद्योचगक कायालये असल्याम ळे, आचण सवव 
अद्ययावत्  स खसोई असल्याम ळे, या शहरातंील लोकसंख्या ततकी तपायाने वाढत आहे की, येथील 
लोकािंी उपनगरीय वाहत्क करण्यासाठी रेल्व,े मोटारी, बस-वाहत्क वगैरे सोयी फारि अप ऱ्या पडत 
आहेत. या दृट अीने या शहरातं  चमनीखाल्न ककवा रस््याच्या कडेने रेल्वमेागव बाधंण्यासाठी वाहत्क-प्रकल्प 
स्थापण्यात आले आहेत. कलक्यातील या प्रकल्पाच्या कामाला स रुवातही झाली आहे. म ंबईच्या दृट अीने 
चविार केला तर म ंबईच्या दचक्षणेस उद्योगधंदे, सरकारी व खा गी कायालये यािें कें द्रीकरण झाले आहे. 
उत्तरेकडे राहाण्याच्या घरातं भरमसाठ वाढ झाल्याम ळे सकाळी ८॥ ते ११॥ व संध्याकाळी ५ ते ७॥ या 
दरम्यान प्रवाशािंी अतोनात गदी होते. उपनगरीय प्रवाशात दरवषी आठ टक् के तरी वाढ होणार. ही वाढ 
चिचटश सल् लागारानंी व  पानी सल् लागारानंी  ेव्हा म ंबईतील या समस्येिी पाहाणी केली, ्या वळेी 
देखील प्रचतपाचदली होती. महाराष्ट्र सरकारच्या वाहत्क चवभागाने या समस्येिा  ेव्हा अभ्यास केला तेव्हा 
उपनगरीय वाहत कीत दरवषी आठ ते दहा टक् के वाढ होईल असे मत व्यक् त केले होते.  

 
 बृहन म ंबईिी लोकसखं्या सध्या ७१ लाख आहे व लोकसखं्येत होणारी वाढ लक्षात घेता १९८१ च्या 
स मारास ही ८२ लाख होईल. सववसाधारण उपनगरीय वाहत कीिी  बाबदारी वगेवगेळ्या वाहत कीच्या 
व्यवस्थावंर ज्या प्रमाणात पडते, ्यािी वाटणी अशी :- 

 
३९ टक् के  उपनगरीय रेल्व े
३९ टक् के बस-वाहत्क 
१०·६ टक् के खा गी मोटारी 
१·५ टक् के शाळािंी वाहने 
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९·३ टक् के टॅक् सी 
०·६ टक् के ततर साधने 

 
 याम ळे म ंबई वाहत्क प्रकल्पाने आखलेल्या यो नाचंशवाय पचश् िम व मध्य रेल्वनेे उपनगरीय रेल्विेी 
कायवक्षमता वाढचवण्याच्या दटृ अीने काही यो ना  आखल्या आहेत आचण या सवव यो ना प ऱ्या होण्यास स मारे 
पंिवीस वष ेलागतील. कलकत्ता, मद्रास, चदल् ली येथील यो ना प ऱ्या होण्यास अशीि पंधरा ते वीस वष े
लागतील.  
 
 तोट्ाची मार्लवाहतूक : १९५० पास्न १९६४ पयंत रेल्व े खा्याला मालवाहत कीच्या उ्पन्नात 
दरवषी होणारी वाढ आचण रेल्विेे आध चनकीकरण याम ळे फायदा होत गेला. अथात्  या फायद्यािे प्रमाण 
वस्तं्च्या चकमतीत व कमविाऱ्याचं्या वतेनात झालेल्या वाढीम ळे घटले. १९६४ नंतर प ढे एक वषव वाढ 
थाबंली. परंत  प ढे वाढीत िढ-उतार होत राचहला. रेल्वमेंत्रालयाला अलीकडच्या काळात मात्र दरवषी 
तोटाि होत आहे ही पचरक्स्थती िागंली नाही, आचण याकचरता योग्य ती उपाययो ना करायला हवी. रेल्व े
मंत्रालयाला, रेल्व ेव्यवसायात तोटा का होतो यािी कारणे प ढीलप्रमाणे सागंता येतील :  

 
 रेल्वचे्या अथवव्यवस्थेिा ऱ्हास खरे म्हण े १९६४-६५ पास्न स रू झाला. चवकासचनधीत आधीि 
प रेसा पैसा नव्हता आचण या चनधीत १९६४ ते १९७३ पयंत  वळ वळ २२५ कोटी रुपये खोट आलेली आहे. 
रेल्व ेअथवव्यवस्थेतील या चबघाडािे द सरे म ख्य कारण म्हण े, वाहत कीिा खिव वाढत अस्नही चतचकटािे 
व माल-वाहत कीच्या दरात प रेशी वाढ करण्यात आलेली नाही. उदाहरणाथव, कमविाऱ्याचं्या वतेनात सन 
१९५० पास्न  वळ वळ २०० टक् के वाढ झाली. कोळशाच्या ककमतीत १४५ टक् के आचण चडझेल तेलाच्या 
चकमतीत १३० टक् के.  परंत  चतचकटािे व माल-वाहत कीच्या दरात अन क्रमे ७४ आचण ८२ टक् केि वाढ 
करण्यात आली. चतसऱ्या पिंवार्मषक यो नेत गृहीत धरलेल्या अंदा ान सार मालवाहत कीत वाढ झाली 
नाही. उलट १९६६ ते ६८ पयंत माल-वाहत कीला उतरती कळाि लागली आचण ही पचरक्स्थती प ढील दोन 
वष ेतशीि चटक्न राचहली. १९७१ पास्न मात्र थोडीशी वाढ झाली आहे. 

 
 रेल्व े व्यवसायाच्या िाल् खिाच्या  वळ वळ ६० टक् के खिव कमविाऱ्याचं्या पगाराकचरता होतो. 
याचशवाय घसारा चनधी व चनवृत्ती वतेन चनधी यासाठी द्यावी लागणारी रक् कम वगेळीि. कमविाऱ्यावंर 
होणाऱ्या खिात वाढ होति आहे. कारण दर सहा मचहन्यानंी ककवा ्याप्वीस द्धा महागाईभत्त्यात वाढ 
करावी लागत आहे. चशवाय चतसऱ्या वतेनमंडळाच्या चशफारशींिी अंमलब ावणी करावयािी आहे. या 
चशफारशींन सार पगारातील वाढीबरोबर चनरचनराळ्या भत्त्यातंस द्धा वाढ करावी लागते. चशवाय 
महागाईभत्त्यातील वाढ िाल्ि आहे. ‘चमयाभॉय लवादाच्या’ चशफारशींिी अंमलब ावणी व्हावयािी आहे. 
रेल्वचे्या सववसाधारण खिात पोलाद, कोळसा, चडझेल तेल, चसमेंट, रंग वगैरे वस्तं्च्या चकमतीत झालेल्या 
वृद्धीम ळे वाढि होत आहे.  
 
 खालील आकडेवारीवरून आपणास असे चदस्न येईल की, प्रवासी भाड्ात व माल-वाहत कीच्या 
दरातं अन क्रमे ७४ ते ८२ टक् के वाढ झाली आहे. परंत  वाहत्क िाल् ठेवण्यासाठी रेल्ववेर कराव्या 
लागणाऱ्या खिात ९७ ते २६३ टक् के वाढ झाली आहे. १९५०-५१ हे म्ळ वषव धरून ्याच्या त लनेने १९७२-
७३ साली झालेली वाढ खालील तक् ्यात दाखचवली आहे. 
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 प्रवासी दरात व माल-वाहत कीच्या दरात वाढ होणे कसे आवश्यक आहे हे यावरून स्पट अ होईल. 
माल-वाहत कीत  ास्त व न वाह्न नेण्यापेक्षा ज्या मालािी वाहत्क  ास्त चकफायतशीर होईल अशी 
वाहत्क चमळचवण्याच्या दृट अीने पावले टाकायला हवीत. भारतातील व परदेशातील नामाचंकत 
अथवशास्त्रञानाचं्या मते रेल्वखेा्यािी अथवव्यवस्था स धारण्यासाठी ततर मालाच्या चकमतीत होणारी वाढ व 
कमविाऱ्यावंरील खिव लक्षात घेऊन प्रवासािे व माल-वाहत कीिे दर वाढचवणे योग्यि ठरते.  

 
 वाहतूक स्पधा : माल-वाहत कीच्या दटृ अीने चविार केल्यास रस््यावंरून होणाऱ्या वाहत कीत शीघ्र 
वाढ झाल्याम ळे  ास्त चकफायतशीर व्यापार रस्ता-वाहत कीने आकष्वन घेतला आहे आचण कमी 
चकफायतशीर व्यापार म्हण े कोळसा, अन्नधान्य, वैरण, दगड यासंारखा माल रेल्वलेा वाह्न न्यावा 
लागतो. यापंैकी काहींवर वाहत कीसाठी चमळणारे भाडे ्याचं्या वाहत कीवर कराव्या लागणाऱ्या खिापेक्षा 
कमी असते. याबाबतीत रस्ता-वाहत कीला दोन गोट अी चहतावह असतात. एकतर ते माल कोठ्नही घेऊन 
कोठेही घरोघर पोिव ् शकतात. आचण द सरे म्हण े रेल्वपे्रमाणे वाहत कीसाठी चदलेला कोणताही माल 
वाह्न न्यायलाि पाचह े असे कायदेशीर बधंन ्याचं्यावर नाही. रेल्वलेा चवचशट अ ग्राहक ककवा माल 
याबाबतीत भेद करता येत नाही. यािाि अथव असा की, रस्ता-वाहत्क करणारे वाहत कीसाठी आलेल्या 
मालापैकी चनवड्न िागंला चकफायतशीर माल नेऊ शकतात. याउलट रेल्वलेा ्याचं्याकडे सोपचवलेला 
सवव माल वाह्न न्यावा लागतो. याला आळा घालण्यासाठी प्र्येक चवभागीय रेल्ववेर ‘व्यापार आचण चवक्री-
संवधवन संघटना’ स्थापण्यात आली आहे. या संघटना वाहत कीच्या व्यापारी वस्तं्िी व रस््यािंी पाहणी 
करून ककवा अभ्यास करून चकफायतशीर माल रेल्वकेडे वाहत कीसाठी कसा खेिन् घेता येईल यादटृ अीने 
उपाययो ना करते. चवभागीय रेल्विेे महाव्यवस्थापक रस्ता-वाहत्क संघटनाशंी स्पधा करण्याच्या उदे्दशाने 
दोन स्टेशनातं वाहत कीसाठी चवचशट अ दर ठरव ्शकतात. प्र्येक चवभागीय रेल्वलेा चनरचनराळ्या मालाच्या 
वाहत कीसाठी प्र्यक्ष चकती खिव येतो हे पाहण्यासाठी वगेळा चवभाग उघडण्यात आला आहे. अशा 
चवभागािंारे या खिातील होणारा अचधक खिव कमी करण्याच्या दटृ अीने उपाययो ना करता येईल आचण 
वाहत कीिा योग्य दर ठरवन् रेल्व े माल-वाहत कीत वाढ होऊ शकेल. प्रादेचशक वाहत्क मंडळाशंी 
एकस्त्रीकरण करण्यासाठी रेल्वनेे तेरा वाहत्क मंडळातं ३१ कोटी रुपये  ग ंतचवलेले आहेत. चशवाय 
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रेल्विेा एक अचधकारी प्र्येक वाहत्क मंडळावर नेमलेला असतो. असा रेल्व ेअचधकारी प्रादेचशक वाहत्क 
मंडळाच्या संिालकाचं्या बैठकींना ह र राहतो आचण याम ळे रेल्व ेव वाहत्क मंडळािंी नाहक स्पधा टाळणे 
शक्य होते. अशी स्पधा टाळण्याच्या दटृ अीने एक उपाय म्हण े प्रादेचशक वाहत्क मंडळानंी देशातील ग्रामीण 
चवभागात अतंगवत वाहत्क करावी. म्हण े खेड्ापाड्ातं ककवा ग्रामीण चवभागात तयार होणाऱ्या मालािी 
कमी खिात वाहत्क करणे शक्य होईल. साहच क रेल्व ेआचण रस्ता-वाहत्क मडंळात एकस्त्रीकरण 
होईल आचण ्यान सार ग्रामीण चवभागात थोड्ा अतंरावर वाह्न नेण्याच्या मालािी वाहत्क रस्ता 
मंडळाकडे  ाईल व ग्रामीण चवभागात तयार होणाऱ्या मालािी मध्यम ककवा द्रवरिी वाहत्क रेल्वकेडे 
येईल. चनरचनराळ्या प्रदेशात ककवा एका प्रदेशात्न द सऱ्या प्रदेशात वाहत कीिे परवाने चशस्तशीर पद्धतीने 
द्यायला हवते. राष्ट्रीय आचण प्रादेचशक रा मागावरील प्रवासी व मालवाहत कीिी घनता चकती आहे, यािा 
अभ्यासही फायदेशीर ठरेल व ्याम ळे मोटार वाहत्क मडंळे व रेल्ववेरील वाहत्क सोईिंा  ास्तीत  ास्त 
फायदा करून घेता येईल व दोन्ही सेवते िागंले एकस्त्रीकरण होईल. 
 
 अमेचरकेसारख्या राष्ट्राकडे पाचहले तर प्रवासी वाहत कीसाठी रेल्विेा वापर फारि कमी केला 
 ातो. ्या देशातील रेल्व,े माल वाहत कीवरि  ास्त लक्ष देतात. अमेचरकेसारख्या राष्ट्रातं सववसाधारण 
दरडोई उ्पन्न  ास्त आहे. याम ळेि सववसाधारण मन ष्ट्य मोटार वापरू शकतो. तसेि मोटार वाहत कीिे 
रस्ते उत्तम असल्याम ळे थोड्ा अंतरावरील प्रवास स्वतःच्या मोटारीने केला  ातो. याम ळे कोणालाही 
्याच्या म ीप्रमाणे प्रवास करता येतो व रेल्वचे्या वळेापत्रकावर अवलंबन् राहाव ेलागत नाही. रस्ते िागंले 
असल्याम ळे व रस््यात पेरोल पंप व द रुस्तीिी व्यवस्था  ागो ाग उपलबध असल्याम ळे प्रवास  लद व 
स खकर होतो. ज्या प्रवासाला रेल्वनेे चक्येक चदवस लागतील असा लाबंिा प्रवास चवमानाने काही 
तासातंि करता येतो. चवमान वाहत कीच्या सोयीस द्धा अमेचरकेत मो्ा प्रमाणात आहेत आचण सववसाधारण 
मन ष्ट्यािी आर्मथक क्स्थती िागंली असल्याम ळे तो लाबंिा प्रवास चवमानानेि करू शकतो. काही श्रीमतं 
लोक स्वतःिे चवमान ककवा चवमाने ठेव ्शकतात. ्याम ळे अमेचरकेसारख्या राष्ट्रात रेल्वमेागव वाढचवण्यािी 
गर  भासत नाही. अगदी अशीि पचरक्स्थती रचशया, तंग्लंड व य रोपातील ततर रेल्वेंिी आहे. 
 पानसारख्या राष्ट्रात प्रवासी आगगाड्ा ततक्या  लद  ातात की, चक्येक वळेा आगगाडीने प्रवास 
केल्यास वळे वाितो. पाश् िात्त्य देशातील मोठमो्ा शहरात उपनगरीय वाहत्क अद्ययावत, अ्यतं  लद 
व स खावह असते. परंत  अशा सोयी व काही ठरावीक अचत लद गाड्ा वगळल्यास प्रवासासाठी सहसा 
रेल्ववेर कोणी अवलंबन् राहात नाही. ्याकचरता मोटार ककवा चवमानािंा उपयोग करण्यात येतो. अमेचरका, 
रचशया यासंारख्या देशातं रेल्वमेागव. मालवाहत्क  लद व द्रच्या चठकाणी कशी करता येईल यादटृ अीने 
योग्य तऱ्हेिी एंच ने, डब ेवगैरे साधनसामग्री, चवद्य तीकरण वगैरेच्या यो ना हाती घेण्यात येत आहेत. या 
उलट तगं्लंड व य रोपातील रेल्वमेागांवर  वळ वळच्या चठकाणी  लद माल-वाहत्क करण्यासाठी 
अवश्य ्या यो ना आखण्यात येत आहेत.  
 
 भारतीय रेल्विेी पचरक्स्थती वगेळी आहे. भारतात अ ्न चक्येक भाग असे आहेत की,  ेथे 
रेल्वमेागवि नाहीत. उदाहरणाथव कोकण घ्या, कोकणात अ ्न रेल्व े गेली नाही. तेथे रेल्वमेागव बाधंायला 
खिव अचधक येईल. कारण डोंगरात्न रेल्वमेागव काढणे म्हण े फार कठीण काम असते. रेल्वमेागव काढायिा 
म्हण े वाहत्क करण्यासाठी प रेसे प्रवासी व माल रेल्वलेा वाहत कीसाठी चमळेल तरि नवीन रेल्वमेागावर 
गाड्ा सोडणे शक्य असते. तसेि प्रवासी व मालवाह् गाड्ा सोडल्याम ळे होणारे उल्पन्न ्या रेल्वमेागावर 
कराव्या लागणाऱ्या खिाच्या दटृ अीने फायदेशीर झाले पाचह े. तसे नसेल तर एवढा पसैा खिव करणे 
परवडत नाही. आपल्याकडे असलेले मयाचदत भाडंवल लक्षात घेता ज्या यो ना चमळकतीच्या दटृ अीने 
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चकफायतशीर आहेत, ्यानंा अग्रक्रम देणे अपचरहायव आहे. तसेि देशाच्या सरंक्षणासाठी आवश्यक 
असलेल्या लोहमागांनाही अग्रक्रम द्यावा लागतो. नंतरि आर्मथकदषृ्ट्या फायदेशीर नसलेले रेल्वमेागव हाती 
घेता येतील. ज्या भागात रेल्वे मागव नाहीत, तेथे प्रादेचशक राज्यानंी िालचवलेली मोटार वाहत्क मंडळे 
ककवा खा गी मोटार वाहत्क संस्था आहेत. 

 
 भारतीय रेल्वचे्या माल वाहत कीत वाढ-झाल्याम ळे आचण अक्स्त्वात असलेल्या रेल्वमेागांिी 
कायवक्षमता अप री पडत असल्याम ळे नवीन यो ना आखण्यात येत आहेत. या सवव यो ना प ऱ्या 
करण्यासाठी बरीि वष ेलागतील. भारतात चवमान वाहत कीिीही सोय आहे; परंत  सरकारी ककवा खा गी 
कंपन्यािें अचधकारी व ततर श्रीमंत लोकि वळे वािचवण्यासाठी चवमानािा वापर करू शकतात. भारतीय 
लोकसंख्येच्या ९९ टक् के लोकानंा काही हे परवडणारे नाही आचण साहच कि ्यानंा रेल्वसेारख्या स्वस्त 
प्रवासाच्या सोईकडे पाहाव ेलागते.  

 
 तोट्ाच्या दरात होिारी मार्ल-वाहतूक : रेल्वचे्या माल-वाहत कीम ळे होणाऱ्या उ्पन्नाच्या नव् वद 
टक् के उ्पन्न ६४ च नसाचं्या वाहत कीम ळे होते. या च नसािंा रेल्वखेा्याने केलेल्या अभ्यासान सार असे 
चदस्न आले आहे की  ळणािे लाक्ड, कोळसा, ओली ककवा स की वैरण, ऊस, फळे, भा ीपाला, बाबं्, 
कोंडा, काकवी, कच् िे लोखंड, चवड्ािी पाने या वस्तं्ना वाहत्कीसाठी आकारण्यात येणारे दर रेल्वलेा 
्याचं्या वाहत कीसाठी लागणाऱ्या खिाच्या मानाने फार कमी आहेत.  स से अतंर  ास्त, तसतसे दर 
कमी होत असल्याम ळे ठरावीक अंतरापयंत मालाच्या वाहत कीसाठी रेल्वलेा चमळणारे भाड्ािे उ्पन्न 
खिापेक्षा कमी असते. अशा वस्त् म्हण े कोळसा, अन्नधान्य, हाडािी प्ड, चडझेल आचण घासलेट, शतेीिी 
खते, रासायचनक खते, साखर, ग्ळ, मीठ, सोडा, चसमेंट, शेंगदाणे, चवटा वगैरे. 

 
 वर उल् लेचखलेला माल एक्ण वाहत कीच्या मालाच्या २८ टक् के असतो आचण ्याम ळे दरवषी स मरे 
५५ कोटी रुपयािंा तोटा होतो.  

 
 रेल्वलेा प्रवासी वाहत कीम ळे होणाऱ्या उ्पन्नात सतत वाढ होति आहे; परंत  हे उ्पन्न रेल्वलेा 
्याकचरता कराव्या लागणाऱ्या खिाच्या मानाने कमी आहे. उपनगरीय वाहत कीवर रेल्वलेा १९७२-७३ 
साली तेरा कोटी रुपये तोटा व ततर प्रवासी वाहत कीवर पन्नास कोटी रुपये तोटा सोसावा लागला. 
उपनगरीय वाहत कीवर होणारे न कसान म ख्यतः माचसक आचण तै्रमाचसक म दती चतचकटािें कमी दर हेि 
म्हणाव ेलागेल. तै्रमाचसक चतचकटािें दर माचसक चतचकटाह्न बरेि कमी असतात. उपनगरीय  नतेला 
कायालयात  ाण्यायेण्यासाठी अचतशय आवश्यक असलेली सोय तोटा सोस्नही उपलबध करून भारतीय 
रेल्व ेएक अचितीय सेवाि करीत आहे असे म्हटले पाचह े. अशा सावव चनक उपय क् ततेच्या कामाप्री्यथव 
रल्वलेा तोयािे बरेि ओझे सहन कराव ेलागते.  
 
 रेल्वेवर पडिारा सामाणजक भार : ततर वाहत्क सघंटना आचण रेल्व े यामंध्ये फरक हा की, 
रेल्वलेा केवळ नफ्यावर दटृ अी न ठेवता सामाच क उपय क् तता उपलबध करून द्यावी लागते. तोयािी 
उपनगरीय वाहत कीिी सोय आचण कच् िा माल, कोळसा आचण अन्नधान्य यािें भाव वाढ् नयेत म्हणन् 
्याचं्या वाहत कीसाठी खास कमी केलेले दर याम ळे तोटा सहन करावा लागतो. चशवाय ‘उघड उघड 
तोयात िालणारे रेल्वमेागव’ (Unremunerative Branch Lines) िाल् ठेवल्याम ळे होणारा तोटा साडेसात 



 

 अनुक्रमणिका  

कोटी रुपयािंा आहे. तसेि चनयातीच्या मालासाठी ठेवलेले वाहत कीिे कमी दर आचण मदत कायासाठी 
कराव्या लागणाऱ्या वाहत कीम ळे होणारे न कसान दीड कोटी रुपयाचं्या घरात  ाते.  

 
 अशा सामाच क बधंनामं ळे होणारे रेल्विेे न कसान भरून काढण्यासाठी पाश् िात्त्य राष्ट्रातं कें द्रीय 
अगर प्रादेचशक सरकारकड्न अगर स्थाचनक संस्थाकंड्न न कसान भरपाई देण्यात येते. उदाहरणाथव, 
चिटन,  मवनी आचण फ्रान्स येथे रेल्विेे उपनगरीय वाहत कीवर होणारे न कसान आचण उघडउघड तोयात 
िालणारे मागव िाल् ठेवल्याम ळे होणारा तोटा यािंी भरपाई करण्यात येते. फ्रें ि रेल्वलेा काही च नसानंा 
कमी दर आकारल्याम ळे होणाऱ्या तोयािी न कसान भरपाई सरकारकड्न करण्यात येते. तटाचलयन 
रेल्वलेा पोस्टािी वाहत्क केल्याम ळे होणाऱ्या न कसानीिी भरपाई देण्यात येते. तसेि चिचटश आचण फ्रें ि 
रेल्वेंना चडझेल तेलावरिी  कात भरावी लागत नाही.  पानी रेल्वलेा स्थाचनक करात सवलत चमळते. 
फ्रें ि,  मवन आचण  पानी रेल्वेंना सरकारने ग ंतचवलेल्या भाडंवलावर कमी व्या  आकारण्यात येते. 
याचशवाय कोण्याही पाश् िात्त्य देशातील रेल्व े भारतीय रेल्वपे्रमाणे ्याचं्या कमविाऱ्यानंा कमी भाड्ात 
राहाण्यािी घरे देत नाहीत.  

 
 भावी योजना : प्वव भागात रेल्वचे्या कायवक्षमतेिा प रेप्र उपयोग होत नाही. परंत  ततर भागात मात्र 
व्यापारािी वृद्धी झाल्याम ळे तेथील कायवक्षमता अप री पडते. उत्तरेत हचरतक्रातंी झाल्याम ळे अन्नधान्याचं्या 
वाहत कीिा सािाि बदलला आहे. याम ळे ज्या मागांवर कामािा भार वाढला आहे, तेथे रेल्विेी कायवक्षमता 
वाढचवण्याच्या दटृ अीने लागणारी कामे आचण रेल्वमेागव द हेरी करण्यािी कामे हाती घण्यात आली आहेत. 
तसेि रा धानीतील मोठमो्ा शहरातं, च थ्न प ष्ट्कळ गाड्ा स टतात ककवा येऊन थाबंतात अशा, 
अंचतम स्टेशनामंध्न अचधक गाड्ा सोडता येणे शक्य व्हाव े म्हण्न अशा मो्ा शहरातंील स्टेशनातंील 
उपलबध सोई वाढचवण्याच्या दटृ अीने पाहाणी व अभ्यास करण्यात येत आहे आचण नवीन सोई उपलबध करू 
देण्याच्या दटृ अीने प ढील काही वषांत बराि पसैा खिव करावा लागेल.  
 
 उघड उघड तोयात िालणाऱ्या रेल्व ेमागांवर अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या सचमतीने या शाखा 
मागांिी स धारणा करण्यासाठी केलेल्या चशफारशींिी अंमलब ावणी करण्यासाठी २४० कोटी रुपये खिव 
येईल, पण चनयो न मंडळ सध्यातरी याला अग्रक्रम देण्याला तयार नाही. ्याम ळे या यो ना त्त स्थचगत 
ठेवाव्या लागतील.  

 
भा. रे. ...११ 
 
 नवीन रेल्वेमागग : नवीन रेल्वमेागव बाधंण्यासाठी चनरचनराळ्या भागात्ंन सारख्या मागण्या येत 
आहेत. परंत  आर्मथक अडिणींम ळे, संरक्षणाच्या दटृ अीने आवश्यक असलेल्या रेल्वमेागांना अग्रक्रम देण्यात 
येतो. चनरचनराळ्या पाहाण्यावंरून असे चदस्न आले आहे की  र प रेशी मालवाहत्क चमळणार नसेल, तर 
आर्मथकदषृ्ट्या नवीन रेल्वमेागव बाधंणे फायदेशीर होत नाही. ्याम ळे रेल्वखेा्याला कोणते नवीन मागव हाती 
घ्याव े हे संप्णव चविाराअतंी ठरवाव ेलागते आचण असे  े रेल्वमेागव मो्ा उद्योगािंी वाढ करण्याकचरता, 
खचन  पदाथांिी वाहत्क करण्याकचरता ककवा एखादे बंदर स धारण्यासाठी आवश्यक असतात ्यानंा 
अग्रक्रम देण्यात येतो.  
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 रूळातंर बदर्लिे : भारतीय रेल्वमेागव चनरचनराळ्या रूळातंरािें असल्याम ळे वाहत कीला फार 
अडथळे येतात. कारण एका रूळातंरावरील गाडीतील माल उतरवन् तो द सऱ्या रूळातंराच्या गाडीत भरणे 
भाग पडते. असे करताना िोऱ्या होण्यािी शक् यता असते. याकचरता अरंुद व मीटर रूळातंरािें रंुद 
रूळातंरात क्रमशः रूपातंर करण्यािा चनधार रेल्वखेा्याने केला आहे. खाली चदलेल्या रेल्वमेागांच्या 
रूपातंरास स रुवात झाली आहे.  

 
मागव लाबंी अंदा े खिव 

बाराबकंी–समस्तीप्र [यातंील म झफ्फरप्र ते 
समस्तीप्र या भागािे रंुद रुळात रूपातंर होऊन मािव 
१९७५ मध्ये उद घाटन झाले.] 

६०४ चकलोमीटर ४१·३ कोटी रुपये 

धरमावरम–बंगलोर चसटी २८० चकलोमीटर १७·६ कोटी रुपये 

एरनाक लम–चत्रवेंद्रम २२० चकलोमीटर १३·६ कोटी रुपये 

चवरमगाव–पोरबंदर–ओखा ५५७ चकलोमीटर ४२·९ कोटी रुपये 

साबरमती–चदल् ली [या कामाला एक–दोन वषांत 
स रुवात होईल.] 

८५९ चकलोमीटर १३१·२१ कोटी रुपये 

 
 उत्पादनाची स्वयपूंिगता : रेल्वचे्या उ्पादनखा्यात स्वयंप्णवता आणण्याच्या दटृ अीने म्हण े अ ्न 
 े स टे भाग परदेशात्न आणाव ेलागतात, ते भारतात बनचवण्याच्या दटृ अीने योग्य ती कारवाई करण्यात येत 
आहे. रेल्वचे्या वाहत कीत होणारी वाढ लक्षात घेऊन रेल्वचे्या चवचवध उ्पादन कारखान्याचं्या उ्पादनात 
वाढ करण्यात येत आहे. तसेि खालील नवीन उ्पादनखाती काढण्याच्या यो ना आखल्या आहेत.  

 
 १) िाके व आस बनचवण्यािा कारखाना 
 २) दा्यािंी िाके–गीअर बनचवण्यािा कारखाना 
 ३) प्वव रेल्वचे्या  मालप्र कारखान्यािी कायवक्षमता वाढचवणे. याम ळ २५००० मेचरक टन 
लोहमागािी भरती करण्याकचरता लागणारी उपकरणे बनचवता येतील. 

 
 पचहले दोन कारखाने स रू झाल्यावर या बाबतीतील करावी लागणारी आयात बारा कोटींनी कमी 
होईल. 
 

संकेत व दूरसंदेशवहनाची उपकरिे 
 

 रेल्व े मंत्रालय संकेत व द्रसंदेशवहन यासाठी लागणारे अ्याध चनक साचह्य  ास्तीत ास्त 
प्रमाणात भारताति तयार करण्यािा सववतोपरी प्रय्न करीत आहे. कलकत्त्यातील वके्स्टंग हाउस सेक्स्बी 
फामवर चलचमटेड आचण म ंबईतील सीमेन्स चलचमटेड या कंपन्या आध चनकीकरण करण्यासाठी लागणारी 
उपकरणे भारतात तयार करतात. तसेि दचक्षण रेल्ववेरील पोदान्रिा चसग्नल कारखाना, ईशान्य 
रेल्ववेरील गोरखप्रिा चसग्नल कारखाना आचण दचक्षणमध्य रेल्ववेरील मेट ट ग डा कारखाना येथे 
चसग्नलसाठी लागणारे रीले (Relays), ज्यात्न ख्ण चनघणार नाही अशी बलॉक उपकरणे, चवद्य त् सकेंत 
यंते्र, चव ेवर िालणारी साधंा हलचवण्यािी यंते्र, केचबनमध्ये संकेतांसाठी वापरात आणावयािे फलक 
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याचं्या उ्पादनाला स रुवात झाली आहे. याम ळे या उपकरणािंी करावी लागणारी आयात बंद झाली आहे 
पाश् िात्त्य देशात चशक्षण घेऊन भारतीय रेल्ववेर लागणारी स रचक्षततेिी उपकरणे स्वयिंचलत गाडी चनयंत्रण 
रिना यािें उ्पादन भारताति करण्यास स रुवात झाली आहे. द्रसंदेशवहनासाठी लागणारी 
साधनसामग्री भारत तलेक्रॉचनक् स, तंचडयन टेचलफोन तंडस्री , कहद स्थान केबल्स आचण कहद स्थान 
टेचलकप्रटसवसारख्या खा गी के्षत्रातल्या उद्योगातं बनचवण्यात येते. न कतेि अचतस्क्ष्म लहरीवरिे द्रध्वनी 
घेणाऱ्या यंत्रािें उ्पादन तंचडयन टेचलफोन तंडस्रीने स रू केले आहे. मध्य रेल्वचे्या भायखळा कारखान्यात 
चतचकटे चवकण्यािी स्वयिंचलत यंते्र बनचवण्यात येतात.  

 
 आयात कराव्या लागणाऱ्या मालासारखा माल भारतात बनवन् भारतीय रेल्विेी चनयातशक् ती 
वाढचवण्याच्या उदे्दशाने योग्य ती पावले टाकण्यात येत आहेत. चित्तरं न, वाराणशी आचण पेराबं्र येथील 
कारखान्यातं बनचवण्यात येणाऱ्या एचं ने व डबे याचं्याकचरता आयात कराव ेलागणारे सामान आता फारि 
कमी म्हण े चडझेल व चवद्य त्  एंच नानंा फक् त १३ ते २२ टक् के व चडझेल शकंटग एचं नसाठी २९ टक् के ततके 
घटले आहे. यािा अथव असा की बाकीिे सामान भारताति बनचवण्यात येते. ्यािप्रमाणे नाय ेचरया, 
झाचंबया आचण चफचलपातन्स वगैरे राष्ट्रानंा भारतात बनचवलेल्या डबयािंी चनयात िाल् झालेली आहे. 
पोलाद, िाके आचण आस यािंी मात्र अ ्न आयात करावी लागते.  

 
 भारतात १८५३ मध्ये  ेव्हा रेल्वमेागव बाधंण्यास स रुवात झाली, ्यावळेी सववसाधारण अशी सम ्त 
होती की भारतात रेल्विेा प्रवास करण्यास कोणी ध णार नाही. परंत  गेल्या  वळ वळ सव्वाश ेवषांतील 
वस्त क्स्थती अगदी चनराळी आहे. एवढेि नव्हे तर माल-वाहत्क आचण प्रवासी-वाहत्क यािंी मागणी 
एवढ्या मो्ा प्रमाणात वाढली आहे की, आ च्या पचरक्स्थतीत रेल्वलेा ती प री करता येत नाही. रेल्वलेा 
होणाऱ्या तोयािी  ी मीमासंा वर कलेली आहे, ्यावरून असे लक्षात येईल की तोयािी कारणे  र 
आपण द्र करू शकलो, तर भारतात चकफायतशीर होऊ शकतील असे चक्येक नवीन मागव बाधंता येतील 
व सध्याच्या रेल्वमेागात स धारणा करता येईल. 

 
 १९७४ मध्ये रेल्व ेमंडळाने प्णव डबा/ डबे घेणाऱ्या व्यापारीवगाला आकारण्यात येणाऱ्या दरामध्ये 
फेरफार केली. उदाहरणाथव–सम ा एका वाचघणीत ३५ टन माल राह् शकतो. अशी वगॅन एखाद्या 
व्यापाऱ्याने ्यािा माल नेण्यास घेतली, तर ्याला ३० टन व नाला  ो आकार पडतो, तो आकारण्यात 
येत असे. परंत  याम ळे व्यापारीवगाला फायदा होत असे. कारण ते ३५ टन मालि अशा वाचघणीमध्ये भरीत 
असत. ्याम ळे रेल्वमेंडळाने व्यापारीवगाला आकारण्यात येणाऱ्या व नामध्ये बरेि फेरबदल केले व 
्याम ळे मालगाड्ापंास्न चमळणाऱ्या उ्पन् नात वाढ चदस् लागली. हे खालील तक् ्यावरून चसद्ध होईल : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 अनुक्रमणिका  

मालािे नाव स धाचरत आकारण्यात 
येणारे व न 
(क्क् वटंल) 

प्वी आकारण्यात 
येणारे व न 
(क्क् वटंल) 

फरक चमळकतीत 
झालेली वाढ 
(टक् के) 

कोळसा 
४ िाकी वाचघणी २४४ २३४ १० ४·३ 

धान्य व डाळी २४४ २२० २४ १०·९ 

लोखंड व पोलाद २४४ २०५ १९ १९·२ 

रासायचनक खते २४४ २२० २४ १०·९ 

मीठ २४४ २२० २४ १०·९ 

साखर २३४ २२० १४ ६·४ 

साबण २०५ १८५ २० १०·८ 

ग्ल्को  (Noc) १८५ १३० ५५ ४२·३ 

ग्ल्को  पावडर २०० १३० ७० ५३·८ 

कॉक्स्टक सोडा २१० १८५ २५ १३·५ 

बी  बी-चबयाणे १९० १७० २० ११·८ 
 

टीप – उदाहरणाथव काही मालािाि तपशील चदला आहे. 
 
 ‘आकारण्याच्या व नात’ करण्यात आलेले वरील फेरफार रेल्वमेंडळात करण्यात आलेल्या 
संशोधन व अभ्यासाम ळेि करता आले. यािे बरेिसे श्रेय श्री. आर. एन. सक्सेना समाईक संिालक 
रेल्वमेंडळ यानंा द्याव ेलागेल. याम ळे रेल्वचे्या उ्पन्नात वाढ चदस् लागली. रेल्वलेा होणारा तोटा ही एक 
ता्प रतीि बाब होती हे पण चसद्ध झाले. चशवाय रेल्वपे्रवासातं व माल वाहत कीत झालेल्या वाढीम ळे 
१९७५–७६ पास्न रेल्विेे त टीिे पवव संप्न नफा चदस् लागला. रेल्वलेा गेल्या तीन वषांत खालीलप्रमाणे 
नफा झाला.  
 

वषव नफा 
१९७५–७६ ३२·५० कोटी रुपये 
१९७६–७७ ८७·२४ कोटी रुपये 
१९७७–७८ ८९·३२ कोटी रुपये 

 
 १९७८–७९ च्या अंदा पत्रकातस द्धा ६५·४३ कोटी नफा दाखचवलेला आहे.  

 



 

 अनुक्रमणिका  

 रेल्व ेमंडळाने माल-वाहत कीिे दर योग्य आहेत की नाहीत व ्यात कोण्या स धारणा अगर चकती 
वाढ करणे अवश्य आहे हे तपास्न चशफारशी करण्यासाठी तीन सदस्यािंी एक सचमती नेमली आहे. या 
सचमतीिे अध्यक्ष नामाचंकत अथवशास्त्रञान डॉ. परा ंपे हे अस्न द सरे दोन सदस्य श्री. स्थाण नाथन व श्री. 
चमरिंदानी हे आहेत. या सचमतीिा अहवाल आचण चशफारशी रेल्विेी अथवव्यवस्था स धारण्यास सहाय्यक 
होतील अशी आशा आहे.  

 
 यावरून एक गोट अ स्पट अ होते आचण ती म्हण े भारतात ततर पाश् िात्त्य राष्ट्रापं्रमाणे रेल्वे-वाहत्क 
कमी होणार नस्न दर वषी ती वाढति राहाणार. प्रवासी व माल-वाहत्क यात आ वर गाठलेल्या 
प्रगतीच्या पल् ल्यापेक्षा भारतीय रेल्वलेा कायवक्षमतेत बरीि वाढ, तसेि चनरचनराळे नवीन रेल्व ेमागव बाधंणे 
अचनवायव होईल. भारतीय रेल्विेे भचवतव्य उज् ज्वलि आहे व तसेि िाल् राहील यात शकंा नाही. भारतीय 
रेल्व ेम्हण े केवळ एक व्यापारी तत्त्वावंर िालणारा धंदा नाही तर ही अथवव्यवस्थेिी रक् तवाचहनी आहे.  

 
----------------- 



 

 अनुक्रमणिका  

पाणरभाणषक शबदाचंी सूची 
 

–A– 

Absolute Block संप्णव बलॉक 

A.C. चभन्नचदक धारा 

Accident Relief Train मदत गाडी 

Accounts लेखा 

Actuals प्र्यक्ष 

Additional Commnissioner  
Railway Safety 

अचतचरक् त आय क् त रेल्व-ेस रचक्षतता 

Additional Member अचतचरक् त सदस्य 

Advance आगाऊ रक् कम 

Advance bearing Interest व्या ी आगाऊ रक् कम 

Advance Starter प्रगत िाल् करणारा 

All Steel Design सबंध पोलादी 

A.M.I.M.E (ॲसोचसअेट  मेंबर ऑफ चद तक्न्स्टय्ट ऑफ 
मेकॅचनकल एं ीचनअसव) 

याचंत्रक अचभयाचंत्रकी संघटनेिा 
सदस्य 

Amplifier ध्वचनवधवक यंत्र 

Announcement घोषणा 

Anti-Sabotage अन्तध्ववसन 

Apprentice उमेदवार 

Apprentice Act उमेदवारी कायदा 

Appropriation Biu चवचनयो क चवधेयक 

Area Control System के्षत्र-चनयंत्रण पद्धत 

Assets मालमत्ता 

Assistant Director सहाय्यक संिालक 

Audit Department लेखा-परीक्षा खाते 

Audit Report लेखा-परीक्षा अहवाल 

August Review ऑगस्टिा आढावा 



 

 अनुक्रमणिका  

Automatic Block स्वयंिचलत बलॉक 

–B– 

Bailee  ामीनदार 

Balancing of Power एंच नािंा वा वी वापर 

Ballast खडी 

Betterment Fund स धारणा चनधी 

Bills चबले 

Block Instrument बलॉक उपकरण 

Boards पाया (स्टेशनच्या नावाच्या) 

Book Stall Committee प स्तक द कान सचमती 

Box Wagons बॉक्स वाचघणी (कोळसा, खचन , 
खडी वगैरे वाहत कीसाठी 
वापरण्यात येणारे डबे) 

Budget Orders अथवसंकल्पीय ह क्म/ आदेश 

Budget Proposals अथवसंकल्पीय प्रस्ताव 

Budget Speech अथवसंकल्पीय भाषण 

Bull Headed Rails बैलाच्या डोक्यासारखे रूळ 

–C– 

Cabin केचबन 

Camp छावणी 

Cannons of the Financial Propriety औचि्यािी स्ते्र 

Capacity क्षमता 

Casual Leave नैचमचत्तक र ा 

Catering Committee खाद्य-वस्त्-सल् लागार सचमती 

Catering Service फराळ व भो न-व्यवस्था 



 

 अनुक्रमणिका  

Chairman अध्यक्ष 

Charged Expenditure भाचरत खिव  

Chart आलेख 

Cheap Train Act स्वस्त रेल्व ेप्रवास चवधेयक 

Chief Administrative Officer म ख्य प्रशासकीय अचधकारी 

Chief Auditor म ख्य लेखा-परीक्षक 

Chief Engineer म ख्य अचभयाचंत्रक/ अचभयंता 

Chief Planning Officer म ख्य चनयो न अचधकारी 

Chittaranjan Locomotive Works चित्तरं निा एचं ने बनचवण्यािा 
कारखाना 

City Booking Office मो्ा शहरातंील वाहत्क चवक्रीिे 
कायालय 

Civil Engineering स्थाप्य अचभयाचंत्रकी 

Class I Officer प्रथम श्रेणीिा अचधकारी 

Class II Officer चितीय श्रेणीिा अचधकारी 

Class III staff तृतीय श्रेणीिे कमविारी 

Class IV staff ित थव श्रेणीिे कमविारी 

Cloak Room ता्प रते सामान ठेवण्यािी खोली 

Coach  कोि (प्रवासी डबा) 

Coaching Earnings कोकिग (प्रवासी व पासवल गाड्ा 
सोडल्याम ळे होणारी चमळकत) 

Colours Light Signals रंगीत चदव्यािें संकेत 

Combined Engineering Services Examination संय क् त अचभयाचंत्रकी सेवा-परीक्षा 

Common Carriers Liability सववसाधारण वाहत्कदारािी 
 बाबदारी 

Compartment भाग (डबयािा) 

Competitive Examination िढाओढीिी परीक्षा 



 

 अनुक्रमणिका  

Complete Overhaul संप्णव देखभाल/ द रुस्ती 

Computer गणन यंत्र 

Computer Training गणन यंत्र चशक्षण 

Comptroller and Auditor General of India चनयतं्रक आचण महालेखा अचधकारी 

Coning of wheels and Canting of Rails शकं् वाकृती िाके आचण चतरपे रूळ 

Consignee अड्या/ माल घेणारा 

Consolidated Fund एकचत्रत चनधी 

Container Service पोलादी बंद संद की सेवा 

Contingency Fund आकक्स्मकता चनधी 

Contribution अंशदान 

Contributory Provident Fund अंशदायी भचवष्ट्य चनवाह चनधी 

Convention Committee कन्व्हेन्शन सचमती 

Coordination समन्वयीकरण/सहवगीकरण 

Corporate Planning संय क् त चनयो न 

Cost of Service सेवसेाठी होणारा खिव 

Coupen क पन 

Crane यारी / बकयंत्र 

Crossing रस्ता ओलाडंण्यािी  ागा वाट 
देणारे स्टेशन /स्टेशने 

Cross Over मागांतर 

Cylinder नळकाडें 

D 

D.C. चधट अ धारा 

Decree चनवाडा 

Degree अंश 



 

 अनुक्रमणिका  

Demands for Grants अन दानाकचरता केलेल्या मागण्या 

Demurrage चवलंब श ल्क 

Deputy Auditor General उपम ख्य महालेखा-परीक्षक 

Density घनता 

Depreciation Reserve Fund घसारा चनधी 

Deputy Auditor General उपम ख्य महालेखा परीक्षक 

Deputy Director उपसंिालक 

Detonator फटाका संकेत 

Development Fund चवकास चनधी 

Diagram आकृती 

Diamond िौकट 

Diesel Locomotive Works Varanasi काशीिा (वाराणशीिा) चडझेल 
एंच ने बनचवण्यािा कारखाना 

Disc Signals तबकड्ािें सकेंत 

Disc and Cross bars तबकडी व ्यावरील आडवी ख्ण 

Discount  स्ट 

Director संिालक 

Diversion ता्प रता वगेळा लोहमागव 

Dividend Payable to General Revenues सववसाधारण महस लाला द्यावी 
लागणारी रक् कम 

Division  चवभाग 

Divisional Superintendent चवभागीय अधीक्षक 

Dog Spikes चखळे 

Double headed Rails द हेरी डोक्यािे रूळ 

Down Train खाल्न येणारी गाडी 



 

 अनुक्रमणिका  

Defence of India Act भारत संरक्षण कायदा 

E 

Effeciency-bar कायवक्षमता परीक्षा 

Electric Key Transmitter चव ेच्या सहाय्याने द्र अंतरावरून 
िावी स टी करणारा 

Electric Multiple unit चवद्य त बह चवधएक् क 

Electric Traction चवद्य त सकंषवण 

Electro Pnuematically चवद्य त शक् तीवर अथवा बटने दाब्न 

Engine Crew एंच न िालचवण्यास  बाबदार 
कमविारी 

Enquiry िौकशी चखडकी 

Essential आवश्यक 

Explanatory Memorandum स्पट अीकरणा्मक ञानापक 

F 

Federation of class I Officers Associations प्रथम श्रेणीच्या अचधकाऱ्यािंी 
राष्ट्रीय संघटना 

Family Pension क ट ंब वतेन 

Finance चवत्त 

Financial Commissioner चवत्तआय क् त 

Findings चनष्ट्कषव 

Fine दंड 

Fireman (एचं नात) कोळसा घालणारा 

Fish Bolts म्स्य बोल्ट 

Fish Plates म्स्य पठ्ठ््ा 

Fixed Signals क्स्थर ककवा एका चठकाणी 
बसचवलेले संकेत 



 

 अनुक्रमणिका  

Flat Footed Rails सपाट पायािे रूळ 

Flat Wagons सपाट वाचघणी (रूळ पोलादी, 
लोखंडी सळया/ पट्टया वगैरे 
नेण्यासाठी वापरण्यात येणारे डबे) 

Following Trains एका पाठोपाठ एक गाड्ा सोडणे 

Forfeit  प्त करणे 

Formation  घडण 

Forwarding Note (माल) पाठचवण्यािा अ व 

Fouling Mark अटकाव अगर टक् कर ख्ण 

Freight Forwarder प्णव डबा / डबे मालवाहत्क 
कंत्राटदार 

Furnishing  स सज्   करणे 

Federation of class II Officers Association चितीय श्रेणीच्या अचधकाऱ्यािंी 
राष्ट्रीय संघटना 

  

G 

Gauge क्स्थरातंर 

Broad रंुद 

Meter मीटर 

Narrow अरंुद 

Gauge Face क्स्थरातंरािे तोंड  

Gazette रा पत्र 

General Manager महाप्रबधंक 

General Rules सववसाधारण चनयम 

General Tax Payer सववसाधारण करदाता 

Goods Earnings माल गाड्ा सोडल्याम ळे होणारी 
चमळकत 



 

 अनुक्रमणिका  

Goods Shed Signal मालगाड्ाचं्या आवारात 
 ाण्यासाठी संकेत 

Goods Tarrif माल प्रश ल्क 

Grant in Aid अन दान 

Gratuity उपदान 

H 

  

Hand Signals हात सकेंत 

Haubour Branch बंदरी चवभाग 

High Court वचरष्ठ न्यायालय 

High Frequency उच् ि कंप्रता 

High Rated Traffic चकफायतशीर व्यापार 

Home Delivery and Pick up Service माल घरोघर  ाऊन घेणे व 
आलेला माल घरपोि करणे 

Home Signal सीमेवरिा संकेत 

Hopper Wagons हॉपर वाचघणी  
(कोळसा, खचन  व खडीच्या 
वाहत कीसाठी वापरण्यात येणारे 
डबे) 

Horse Power अश् वशक् ती 

Hospital रुग्णालय 

Hostel वसचतगृह(राहण्या- ेवण्यािी 
सोय) 

I 

Indemnity Bond क्षचतप्ती बंधपत्र 

Indian Administrative Service भारतीय प्रशासन सेवा 



 

 अनुक्रमणिका  

Indian Administrative Service etc. examination  भारतीय प्रशासन सेवा त्यादी 
परीक्षा 

Indian Contract Act भारतीय करारनामा कायदा 

Indian Railway Accounts Service भारतीय रेल्व-ेलेखा सेवा 

Indian Railway Traffic Service भारतीय रेल्व ेयातायात सेवा 

Indian Railway Personnel Service भारतीय रेल्व ेकार्ममक सेवा 

Indian Railway Service for Engineers (civil) भारतीय रेल्व ेसेवा (स्थाप्य) 
अचभयाचंत्रक 

Indian Railway Service for Electrical Engineers  भारतीय रेल्व ेसेवा चवद्य त 
अचभयाचंत्रक  

Indian Railway Service for Signal and 
Telecommunication Engineers 

भारतीय रेल्व-ेसेवा संकेत आचण 
द्रसंदेशवहन अचभयाचंत्रक 

Indian Railway Service for Mechanical Engineers भारतीय रेल्व-ेसेवा याचंत्रकी 
अचभयाचंत्रक 

Indian Railway Stores Service  भारतीय रेल्व-ेभाडंार सेवा 

Indian Standard time भारतीय प्रमाण वळे 

Induction ि ंबकीय प्रवतवन 

Inspector चनरीक्षक 

Insurance चवमा यो ना 

Integral Design एकसधंी 

Inter Class मधला वगव 

Intermediate तंटरमीच एट (चितीय वषव) 

Interior Rural Areas आतील ग्रामीण चवभाग 

Inter Science चितीय वषव शास्त्र  

Interest अग्रधन 

Interlocking आन्तपाशन 

Interview म लाखत 



 

 अनुक्रमणिका  

Interview and Personality Test  व्यक्क् तमत्त्व परीक्षा 

Integral Coach Factory Perambur (Madras) एकसधं डबे बनचवण्यािा कारखाना 
पेराबं्र (मद्रास) 

Invoice तन व्हातस (माल कोठ्न कोठे 
 ाणार वगैरे माचहती 
दाखचवण्यासाठी बनचवलेला 
माचहती कागद) 

Ions sphere अंतराळातील पचरक्स्थती 

Iron Horse लोखंडी घोडा 

Irregularities अचनयचमतता 

Industrial Disputes औद्योचगक तंटे व मतभेद 

J 

Joint-Director सह-संिालक 

Junior Administrative Officer कचनष्ठ प्रशासकीय अचधकारी 

Junior Officer कचनष्ठ अचधकारी 

L 

Leave Rules र ेिे चनयम 

Level Crossing सम-पार 

Lever तरफ 

Limited Tenders मयाचदत चनचवदा 

Line Capacity मागव क्षमता 

Line Clear मागव चवभाग मोकळा 

List and Horse आन्तपाशन उपकरणािे नाव 

Lockers चकल् ली-क लपािे खण 

Loco Shed Signal एंच न शडेकडे  ाण्यासाठी संकेत 

Lost Property Office चवसरलेल्या / हरचवलेल्या 



 

 अनुक्रमणिका  

मालमते्तिे कायालय 

Loud speaker द्रध्वचनके्षपक यंत्र 

Low Rated Traffic कमी चकफायतशीर व्यापार 

Luggage सामान 

M 

Managerial व्यवस्थापनीय 

Mandatory अचनवायव 

Marketing and Sales Organisation व्यापार आचण चवक्रीसंवधवक संघटना 

Marshelling Yard डबयािंी   ळवा  ळव करण्यािे 
आवार 

Master Chart आदशव आलेख 

Member सदस्य 

Metropolitan Transport Project (Railways) रा धानीच्या शहरातंील वाहत्क 
प्रकल्प (रेल्व े) 

Microphone ध्वचनचवस्तारक यंत्र 

Microwave स्क्ष्म तरंग 

Minimum and Maximum चकमान व कमाल 

Minor लहान 

Mixed Train चमश्र गाडी 

Monopoly मक् तेदारी 

N 

National Coordination Committee of railwaymen राष्ट्रीय समन्वयीकरण (कृती) 
सचमती. 

National Railway Users Consultative Committee  राष्ट्रीय रेल्व ेउपभोक् ता सल् लागार 
सचमती   

Neutral Section तटस्थ चवभाग 



 

 अनुक्रमणिका  

Non-Gazetted  अरा पचत्रत 

Non Practicing Allowance डॉक्टरिा धंदा करीत नाही म्हण्न 
देण्यात येणारा पगाराच्या ठराचवक 
टक् के भत्ता 

National Federation of railwaymen भारतीय रेल्व ेकमविाऱ्यािंी राष्ट्रीय 
संघटना 

O 

Open Tenders ख ली चनचवदा 

One Engine फक् त एक एंच निारा 

Out Agency बाह्य ए न्सी 

Outer Signal बाह्य सीमेवरिा स्वागत संकेत 

P 

Panel यादी 

Pantograph चवद्य तग्राही सागंाडा 

Parcel Tarrif पासवल प्रश ल्क 

Parity समान 

Parliamentary Control संसदेिे (लोकसभा व राज्यसभा) 
चनयतं्रण 

Passenger Tax प्रवासी कर 

Pay Clerks पगारािे वाटप करणारे कमविारी 

Pension सेवा-चनवृत्ती वतेन 

Periodic Overhaul चनयतकाचलक द रुस्ती 

Physically Handicapped अपंग 

Pick and Choose शोध्न चनवड 

Pilot Guard प ढे  ाणाऱ्या रक्षकामाफव त 

Pink-Book ग लाबी वटे अनािे प स्तक 



 

 अनुक्रमणिका  

Pivot मध्यावर 

Platform फलाट 

Power Generating Plant वी  उ्पन्न करणारी यंत्रसामग्री 

Powder प्ड, भ कटी 

Power Signalling चवद्य त प्रवाहाने चनयचंत्रत केलेले 
संकेत 

Prescribed Form चवचशट अ स्वरूपात 

Prestressed प्ववभचरत 

Principle Secretany म ख्य सचिव 

Privilege Ticket Order पी. टी. ओ फॉमव (१/३ भाडे देऊन 
प्रवास करता येतो) 

Probationary Officer उमेदवार अचधकारी 

Proper Planning योग्य चविार करून ठरचवलेली 
यो ना 

Proposals प्रकरणे 

Public Accounts Committee लोक-लेखा सचमती 

Public Address System सावव चनक प्रचसद्धी पद्धत 

Pullman प लमन (लाबं प्रवासासाठी 
अमेचरकेत वापरण्यात येणारे डबे) 

Q 

Quick Goods Train  लद मालगाडी 

R 

Rails  रूळ 

Railway Board रेल्व ेमंडळ 

Railway Rates Tribunal रेल्व ेदरासाठी न्यायपीठ 

Railway Receipt रेल्व ेपावती 



 

 अनुक्रमणिका  

Railway Service Commission रेल्व ेसेवा आयोग 

Reappropriation प नर्मवचनयो न 

Refresher Course उ ळणीिा वगव 

Reinforced सलोह 

Remote Control द्र चनयंत्रण 

Replacement प्ववपदारूढ करणे 

Reservation Office आरक्षण कायालय 

Reserve Fund राखीव चनधी 

Revenue महस्ल 

Reviews आढावा / आढाव े

Rhombus आयत 

Routing Signals मागवदशवक संकेत 

S 

Safety Organisation स रचक्षतता संघटना 

Scheduled Caste वगीकृत  ाती 

Scheduled Tribes मागासलेले वन्यवगव 

Scissors Crossing कात्रीिे मागांतर 

Season Ticket हंगामी चतकीट 

Selection Board चनवड मंडळ 

Semaphore लोखंडी खाबंानंा मानवी हाताप्रमाणे 
पट्टी लावन् बसचवलेले संकेत 

Senior Administrative Officer वचरष्ठ प्रशासकीय अचधकारी 

Seniority ज्येष्ठता 

Senior Officer वचरष्ठ अचधकारी 

Show-Room प्रदशवन कक्ष 



 

 अनुक्रमणिका  

Shunting शकंटग (डबे काढणे ककवा  ोडणे) 

Siding (उद्योगाकंचरता, कंपनीकरता 
बाधंलेले) सायकडग 

Signal संकेत 

Signal Engineering संकेत अचभयाचंत्रकी 

Signature स्वाक्षरी 

Skilled Artisan क शल कामगार/कारागीर 

South Eastern आग्नेय 

Special खास 

Special Casual Leave चवशषे नैचमचत्तक र ा 

Special Class Apprentice चवचशट अ वगािे चशकाऊ उमेदवार 

Special Contribution to Provident Fund उपदानाप्रमाणे भचवष्ट्यचनवाह चनधीत 
 मा केलेली रक् कम 

S.S. C. सेकंडरी स्क्ल सर्मटचफकेट 

Staff Benefit Fund कमविारी चहतचनधी 

Standardisation प्रमाणीकरण 

Stand by Arrangement पयायी उपाय 

State Electricity Board प्रादेचशक चवद्य त प रवठा मंडळ 

Starter Signal िाल् करणारा संकेत 

Station Yard स्टेशन आवार 

Stepping Down Transformer अवरोचहत्र पचरवर्मतत्र 

Stipend मान वतेन 

Stop Signal थाबंण्यािा संकेत 
संकेत 

Stretcher रुग्णचशचबका 

Subsidiary सहाय्यक /द य्यम 



 

 अनुक्रमणिका  

Sub-Station उपगृह 

Sundry Other Earnings ततर फ टकळ चमळकत 

Switching Station क्स्वि स्टेशन 

T 

Talk Back System एकमेकातं बोलता येण्यािी 
यंत्रसामग्री 

Tank Wagons तेलवाह् डबे  

Target लक्ष्य 

Telecommumincation द्रसंदेशवहन 

Telegraph Office तार किेरी 

Telephones on line wires ताराचं्या सहाय्याने वापरावयािे 
टेचलफोन 

Teleprinter द्रम द्री 

Television द्र चित्रवाणी 

Terminals सीमा स्टेशने 

Terminal Tax सीमा कर 

Thermit तापीय 

Time Table वळेापत्रक 

Tokenless चिन्हचवरचहत 

Tolls पथकर 

Tool Box ह्यार पेटी 

Track Circuiting मागव चवद्य त् मंडल 

Tractive Power ओढण्यािी शक् ती 

Train Staff and Ticket गाडीवरि कमविारी पाठवन् 
हातोहाती चतकीट देणे 

Trunk Call रंक काल 
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Turn Table चफरती तबकडी 

Trade Union कामगार संघटना 

U 

Union Public Service Commission संघ लोकसेवा आयोग 

Unit  एकक 

Up Train वरून येणारी गाडी 

Urgency Certificate Works तातडीने हाती घेतलेली कामे 

V 

Value of Service सेविेे मोल 

Very High Frequency अचतउच् ि कंप्रता 

Vestibule डबे  ोडण्यािी व्यवस्था 

Vulcun Foundry व्हल्कन धात् ओतण्यािा कारखाना 

W 

Waiting Room स्टेशनात थाबंण्यासाठी खोली 
(प्रतीक्षागृह) 

Water Cooler पाणी-शीतक 

Water Trollies पाण्याच्या गाड्ा 

Way Bill ‘व’े चबल (पासवल/ माल) कोठे 
पाठवायिा वगैरे स्िनासंह यादी 

Welding  चवतळ  ोड 

Well Wagons मधोमध खोलगट डबे (अव ड 
यंत्रसामग्री वाह्न नेण्यासाठी 
वापरण्यात येणारे डबे) 

Wharfage स्थान श ल्क 

Wooden Chassis लाकडी िौकट 

Workshop कारखाना 
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Work Study चनरचनराळ्या कामास लागणारा 
प्र्यक्ष वळे व ्यात करता 
येण्यासारखी स धारणा या दृट अीने 
केलेला अभ्यास. 

Y 

Yard आवार 

Z 

Zonal Railway Users Consultative Committee चवभागीय रेल्व-ेउपभोक् ता 
सल् लागार सचमती 

Zonal Railways चवभागीय रेल्व े. 
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णवषय सूची 
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अथगसंकल्प–  

अथवसंकल्पीय अंदा  १८,१९ 
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िौकशीकचरता नेमलेले न्यायमंडळ १२६ 
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अचतचरक् त आय क् त रेल्व ेस रचक्षतता 
यािेंकड्न केली  ाणारी िौकशी 

१२५ 

च ल्हा न्यायाधीशाकंड्न िौकशी १२६ 

पोचलस िौकशी १२७ 

रेल्वखेा्याने केलेली िौकशी १२७ 

अपघातात देण्यात येणारी वैद्यकीय व ततर मदत १२७ 

अपघातात द खापत अगर मरण पावलेल्या प्रवाशानंा देण्यात येणारी न कसान 
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अपंग व्यक् तींना रेल्वते नोकरी देण्यािी तरत्द १४४ 

अटकाव अगर टक् कर ख्ण ३६ 
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पोलादी ३० 
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ततर फ टकळ चमळकत ८२ 

उघड उघड तोयात िालणारे शाखा मागव १६१ 
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