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_________________________________________________________________________________ 

ભારત-નપેાળ સરહદપારની રલેવે લલક અગંે સયંકુ્ત કારોબારી જૂથ અને 
પ્રોજેક્ટ સ્ટટયરરગ કસ્િટટની બેઠક નવી ટદલ્હીિાં િળી (ઓક્ટોબર 06-07, 

2021 ) 
ઓક્ટોબર 07, 2021 

 

ભારત અને નપેાળ ે6-7 ઓક્ટોબર 2021 દરસ્િયાન નવી ટદલ્હીિાં 5િી સંયુક્ત કાયયકારી જૂથ (જેડબલ્યુજી) અને 
7િી પ્રોજેક્ટ સ્ટટયરરગ કસ્િટી (પીએસસી)ની બેઠકો યોજી હતી, જે ચાલુ સરહદ પારના રેલવે લલક્સના અિલીકરણ 
અને રેલવે કે્ષત્રે એકંદર સ્વવપક્ષીય સહયોગની સિીક્ષા કરશે. ભારતના પક્ષ ેજેડબલ્યુજીનું નતેૃત્વ ડો. િનોજ લસઘ, 
એસ્ક્િક્યુટટવ ટડરેક્ટર (ટ્રાટિક ટ્રાન્સપોટેશન- ફ્રઈેટ), રેલવે િંત્રાલય વવારા અને પીએસસીનુ ંનેતૃત્વ અનરુાગ ભષુણ, 
જોઈન્ટ સેકે્રટરી, ડીપીએ-III સ્વદેશ િંત્રાલય વવારા કરવાિાં આવયંુ હતુ.ં બંને બેઠકો િાટે નેપાળના પક્ષનુ ંનેતૃત્વ 
કેશબ કુિાર શિાય, જોઈન્ટ સકેે્રટરી, ટિસ્જકલ ઇન્ફ્રાટટ્રક્ચર અને ટ્રાન્સપોટય િંત્રાલય વવારા કરવાિાં આવયંુ હતુ.ં  

 

2. બંને પક્ષોએ જયનગર-કુથાય સેક્શનિા ંપસેેન્જર ટે્રન સેવાઓ શરૂ કરવા િાટે ટટાન્ડડય ઓપરેરટગ પ્રોસ્સજર 
(એસઓપી) અને રક્સૌલ અન ેકાઠિંડુ વચ્ચે પ્રટતાસ્વત બ્રોડગેજ રેલવ ેલાઇનના અંસ્તિ લોકેશન સવે (એિએલએસ) 
િાટે સિજૂતી કરાર (એિઓયુ) પર હટતાક્ષર કયાય હતા. એસઓપી નવા સેક્શનિાં પસેેન્જર ટે્રનો ચલાવવાના 
તકનીકી પાસાઓ પરૂા પાડે છે અને નેપાળ સાથે આગાિી ક્રોસ બોડયર રેલવે લલક્સિાં રેલ સેવાઓની વહેલી 
શરૂઆત િાટે િાગયદશયક દટતાવજે તરીકે કાિ કરશે. પ્રટતાસ્વત રક્સૌલ-કાઠિંડુ બ્રોડગેજ રેલવ ેલાઇન ભારત અને 
નેપાળ વચ્ચે જોડાણને વધુ વગે આપશે. 
 

3. બંને પક્ષોએ ભારત સરકારની અનુદાન સહાયથી સ્વકસ્સત ભારત અને નપેાળ વચ્ચે જયનગર-બીજલપુરા-બડીબાસ 
અને જોગબાની-સ્બરાટનગર બ્રોડગેજ રેલવે લાઈનોના ચાલી રહેલા કાિો અંગ ેચચાય કરી હતી. પેસેન્જર ટે્રન 
સેવાઓના સચંાલન િાટે જયનગર (ભારત)થી કુથાય (નેપાળ) સુધીની રેલવે લાઇનના પણૂય થયેલા 34 ટકિી લાંબા 
સ્વભાગની તકનીકી તૈયારીઓની પણ સિીક્ષા કરવાિાં આવી હતી. નેપાળે એ પણ જણાવયંુ હતુ ંકે વહેલી કાિગીરી 
કરવા િાટે જરૂરી સ્નયિનકારી િાળખંુ અિલિા ંિુકવાિાં આવશે. રેલવ ેલાઇનના કુથાયથી સ્બલાજપુરા (17.25 
ટકિી) સ્વભાગ િાટે, નેપાળ બાજુએ કાિ વહેલી તક ેપૂણય કરવા િાટે જરૂરી સુસ્વધા પૂરી પાડવાની ખાતરી આપી 
હતી. બંને પક્ષોએ 18.6 ટકલોિીટર લાંબી જોગબાની-સ્બરાટનગર રેલ લલક અને તેના વહેલા કાયયરત થવા પર કાિન ે
િડપી બનાવવા િાટે પણ સંિસ્ત દશાયવી હતી. 
 



4. રક્સૌલ-કાઠિંડુ બ્રોડગેજ રેલવે લલક અન ેિેિ -2 રેલવે લલક પ્રોજેક્ટની પ્રગસ્ત પર પણ ચચાય કરવાિાં આવી હતી. 
બંને પક્ષો રેલવે કે્ષત્રે તકનીકી સહયોગ વધારવા સહિત થયા હતા, જેિા ંક્ષિતા સ્નિાયણ, લોસ્જસ્ટટક સપોટય અને 
નેપાળના રેલવે કિયચારીઓની તાલીિનો સિાવેશ થાય છે. 
 

નવી ટદલ્હી 
ઓક્ટોબર 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. 

 

 


