Meetings of Joint Working Group and Project Steering
Committee on India-Nepal cross-border railway links held
in New Delhi (October 06-07, 2021 )
October 07, 2021

ভাৰত-নেপাল প্ৰস্থ-সীমা নৰল সংয াগৰ টী
ু য়া কমম ৰত নগাট
আৰু প্ৰকল্প চলে সমমমতৰ বৈঠক েতু ে মিল্লীত অেুমিত হয়
(অযটাৈৰ 06-07, 2021 )
অক্টোবৰ 07, 2021
1. ভোৰত আৰু নেপোক্ে 5ম যুটীয়ো কমমৰত ন োট (নেডোব্লিউব্লে) আৰু 7তম প্ৰকল্প চেে সব্লমব্লত
(ব্লপএছব্লচ) ববঠক অেুব্লিত কক্ৰ 6-7 অক্টোবৰ 2021 তোব্লৰক্ে েতু ে ব্লিল্লীত, অবযোহত প্ৰস্থসীমো নৰে সংক্যো ৰ ৰূপোয়ণ আৰু নৰে েণ্ডত সোমব্লিক ব্লিপক্ষীয় সহক্যোব্ল তো ব্লেৰীক্ষণ কৰোৰ
বোক্ব। ভোৰতীয় পক্ষৰ ফোেৰ পৰো, নেডোব্লিউব্লে-ৰ নেতৃ ত্ব কক্ৰ নৰে মন্ত্ৰোেয়ৰ কোযমব্লেবমোহী
প্ৰবন্ধক (নেব্লফক পব্লৰবহে-সোমিী), ডঃ মক্েোে ব্লসক্ে, আৰু ব্লপএছব্লচ-ৰ নেতৃ ত্ব কক্ৰ ব্লবক্িশ
ব্লবষয়ক মন্ত্ৰোেয় ব্লডব্লপএ- III যুটীয়ো সব্লচব, শ্ৰী অেুৰো

ভূ ষক্ণ; নেপোেী পক্ষৰ নেতৃ ত্ব কক্ৰ ব্লমঃ

নকশৱ কুমোৰ শমমোই, যুটীয়ো সব্লচব, নভৌব্লতক আন্তঃ োাঁথব্লে আৰু পব্লৰবহে মন্ত্ৰোেয়, িুক্য়োেে
ববঠকৰ বোক্ব।
2. িুক্য়ো পক্ষই যোত্ৰীবোহী নৰে নসৱো আৰম্ভ কব্লৰবলে েয়ে ৰ-নকোথমো েণ্ডত আিশম পব্লৰচোেেো পদ্ধব্লত
(এছঅ'ব্লপ) আৰু ৰোক্সোউে আৰু কোঠমোণ্ডুৰ মোেৰ প্ৰস্তোব্লৱত বহে
অৱস্থোে

'ে নৰে েোইেৰ চূ ড়োন্ত

ক্ৱষণোৰ (এফএেএছ) বুেোবুব্লেৰ স্মোৰকপত্ৰ স্বোক্ষৰ কক্ৰ। এই এছঅ'ব্লপ-নয় েতু ে

েণ্ডত যোত্ৰীবোহী নৰে চক্েোৱোৰ প্ৰযুব্লি ত ব্লিশ প্ৰিোে কক্ৰ আৰু নেপোেৰ বসক্ত আ ন্তুক প্ৰস্থসীমো নৰে সংক্যো ত নৰে নসৱো নসোেকোক্ে আৰম্ভ কৰোৰ বোক্ব এক পথপ্ৰিশমক েব্লথ ব্লহচোক্প কোযম
কব্লৰব। প্ৰস্তোব্লৱত ৰোক্সোউে-কোঠমোণ্ডু বহে

'ে নৰে েোইক্ে ভোৰত আৰু নেপোেৰ মোেৰ সংক্যো

উন্নত কব্লৰব।
3. িুক্য়ো পক্ষই ভোৰত আৰু নেপোেৰ মোেত ভোৰত চৰকোৰৰ অেুিোেৰ বসক্ত ব্লেমমোণ বহ থকো
েয়ে ৰ-ব্লবেেপুৰো-বৰব্লডবোছ আৰু ে’ বোণী-ব্লবৰোটে ৰ বহে

’ে নৰে েোইেৰ অবযোহত কোম

আক্েোচেো কক্ৰ। েয়ে ৰ (ভোৰত) পৰো নকোথমোলে (নেপোে) মোেৰ নৰে েোইেৰ সম্পূণম নহোৱো
34 ব্লকঃব্লমঃ িীঘে অংশ যোত্ৰীবোহী নৰে নসৱোৰ বোক্ব কোযমকব্লৰ নহোৱোৰ প্ৰযুব্লি ত প্ৰস্তুব্লিও ে ক্ত
ব্লেৰীক্ষণ কৰো হয়। নেপোেী পক্ষই ে ক্ত অৱ ত কক্ৰ নয দ্ৰুত কোযমসক্ষমতোৰ বোক্ব প্ৰক্য়োেেীয়
ব্লেয়ন্ত্ৰক

োাঁথব্লে প্ৰস্তুত কৰো হ’ব। নৰে েোইেডোেৰ নকোথমোৰ পৰো ব্লবেোেপুৰো েণ্ডৰ (17.25

ব্লকঃব্লমঃ) বোক্ব, নেপোে পক্ষই আশ্বোস ব্লিক্য় নয কোম সম্পূণম কৰোৰ বোক্ব প্ৰক্য়োেেীয় সুব্লবধো
নসোেকোক্ে প্ৰিোে কৰো হ’ব। িুক্য়ো পক্ষই ে ক্ত সন্মত হয় 18.6 ব্লকঃব্লমঃ িীঘে ে’ বোণীব্লবৰোটে ৰ নৰে সংক্যো ৰ সম্পূণত
ম োৰ কোযম দ্ৰুত কব্লৰবলে, আৰু নসোেকোক্ে ইয়োৰ কোযম আৰম্ভ
কব্লৰবলে।
4. ে ক্ত ৰোক্সোউে-কোঠমোণ্ডু বহে ’ে নৰে েোইে সংক্যো আৰু স্তৰ-II নৰে েোইে সংক্যো
প্ৰকল্পৰ প্ৰ ব্লত আক্েোচেো কৰো হয়। িুক্য়ো পক্ষই সন্মত হয় নৰে েণ্ডত প্ৰযুব্লি ত সহক্যোব্ল তো
উন্নত কব্লৰবলে, যোৰ ব্লভতৰত থোব্লকব ক্ষমতো ব্লেমমোণ, পব্লৰবহে সমথমে আৰু নেপোেী নৰে কমীৰ
প্ৰব্লশক্ষণ।
েতু ে মিল্লী
অযটাৈৰ 07, 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s
website and may be referred to as the official press release.

