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ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ന്രാസ്സ് നബാർഡർ റെയില്പാതരൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ന ായിന്റ് 
വർക്കിങ് group, ന്പാ ക്ട് സ്റ്റിയെിംഗ് രമ്മിറ്റിയുറെ സനമ്മളേങ്ങൾ േയൂ 
ഡൽഹിയിൽ േെന്നു (ഒക്ടനൊബർ 06-07, 2021 ) 

ഒക്ടനൊബർ 07, 2021 

2021 ഒക്ടനൊബർ 6,7 തിയ്യതിരളിൽ ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും  തമ്മിലുള്ള 5-മത് 
ന ായിന്റ് വർക്കിംഗ് ്രൂപ്പ് (റ ഡബ്ല്യു ി), 7 മത്  ന്പാ ക്ട് സ്റ്റിയെിംഗ് രമ്മിറ്റി 
(പിഎസ്സി) എന്നിവയുറെ മീറ്റിംരുരൾ േയൂഡൽഹിയിൽ േെത്തി, റെയിൽനവ 
നമഖലയിറല അതിർത്തി രെന്നുള്ള റെയിൽപാത േിർമ്മാണവും റെയിൽനവയുറെ 
റമാത്തത്തിലുള്ള ഉഭയരക്ഷി സഹരരണവും ഇതിൽ  അവനലാരേം റെയ്തു. . 
ഇന്ത്യൻ ഭാരത്ത്, റെയിൽനവമ്ന്ത്ാലയത്തിന്ററെ എക്ടസിരയൂട്ടീവ് ഡയെക്ടെർ (്ൊഫിക്ട 
്ൊൻസ്നപാർനട്ടഷൻ-ഫ്്ഫറ്റ്) നഡാ. മനോജ് സിംഗ് JWG യ്ക്കും വിനേശരാരയ 
മ്ന്ത്ാലയത്തിറല  ന ായിന്റ് റസ്രട്ടെി, DPA-III ആയ അേുരാഗ് ഭൂഷൺ PSC യ്ക്കും 
നേതൃതവം േൽരി; നേപ്പാളി വിഭാരറത്ത ഇരു സനമ്മളേങ്ങൾക്കുമായി നേപ്പാൾ 
ഭൗതിര സൗരരയ രതാരത മ്ന്ത്ാലയത്തിൽ േിന്നും  മ്ന്ത്ി നരശബ് രുമാർ ശർമ്മ 
േയിച്ചു. 

 

2.  യ്േരർ-രുർത്ത റസക്ഷേിൽ പാസഞ്ചർ റ്െയിൻ സർവീസുരൾ 
ആരംഭിക്കുന്നതിേുള്ള സ്റ്റാൻനഡർഡ് ഓപ്പനെറ്റിംഗ് േെപെി്രമങ്ങളിലും (SOP രൽ), 
ര്രസുൽ- രാഠ്മണ്ഡു എന്നിവയ്ക്കിെയിൽ േിർനേശിച്ചിട്ടുള്ള ന്ബാഡ് നരാജ് റെയിൽ 
പാതയുറെ ഫ്ഫേൽ റലാനക്കഷൻ സർനേ (FLS) സംബന്ധിച്ചുള്ള ധാരണ പ്തത്തിലും  
ഇരു വിഭാരങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചു.   പുതിയ വിഭാരത്തിൽ പാസഞ്ചർ റ്െയിേുരൾ 
ഓെിക്കുന്നതിന്ററെ സാനേതിര വശങ്ങൾ എസ്ഒ പിരൾ േൽരുന്നു, രൂൊറത 
നേപ്പാളുമായി വരാേിരിക്കുന്ന അതിർത്തി രെന്നുള്ള റെയിൽനവ ലിേുരളിൽ 
റെയിൽ നസവേങ്ങൾ നേരനത്ത ആരംഭിക്കുന്നതിേുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗേിർനേശ 
നരഖയായും ഇത് ്പവർത്തിക്കും. േിർേിഷ്ട ര്രസുൽ രാ്മണ്ടു റെയിൽ പാത 
ഇന്ത്യയ്ക്കും നേപ്പാളിേും ഇെയിലുള്ള വിശാലമായ ബന്ധറത്ത 
റമച്ചറപ്പെുത്തുന്നതായിരിക്കും. 



3. ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള  യ്േരർ-ബി ൽപുര-ബർേിബാസ്, ന ാഗ്ബാേി-
ബിരാത്േരർ ന്ബാഡ് നരജ് റെയിൽനവ ഫ്ലേുരൾ എന്നിവ ഇന്ത്യൻ 
സർക്കാരിന്ററെ ്രാന്റ് സഹായനത്താറെ വിരസിപ്പിറച്ചെുക്കുന്നതിറേക്കുെിച്ച് 
ഇരുപക്ഷവും െർച്ച റെയ്തു. പാസഞ്ചർ റ്െയിൻ സർവീസുരളുറെ 
്പവർത്തേത്തിോയി  യ് േരർ (ഇന്ത്യ) മുതൽ രുർത്ത (നേപ്പാൾ) വറരയുള്ള 
റെയിൽനവ ഫ്ലേിന്ററെ 34 രിനലാമീറ്റർ േീളമുള്ള ഭാരത്തിോവശയമായ സാനേതിര 
തയ്യാറെെുപ്പും അവനലാരേം റെയ്തു. നേരറത്തതറന്ന ്പവർത്തേമാരംഭിക്കുന്നതിേു 
സൗരരയറമാരുക്കാൻ  ആവശയമായ േിയമേിയ്ന്ത്ണ ഘെേരൾ ഏർറപ്പെുത്തുറമന്ന് 
നേപ്പാളി പക്ഷവും അെിയിച്ചു.രുർത്ത മുതൽ ബിലാജ്പുര വറര (17.25 രി.മീ) 
റെയിൽനവ ഫ്ലൻ,ന ാലിരൾ എ്തയും നവരം പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശയമായ 
സൗരരയം ലഭയമാക്കുറമന്ന് നേപ്പാൾ  വിഭാരം ഉെപ്പ് േൽരി. 18.6 രിനലാമീറ്റർ 
ഫ്േർഘയമുള്ള ന ാഗ്ബാേി-ബിരത്േരർ റെയിൽപാതയുറെ പൂർത്തീരരണവും 
അതിന്ററെ ആേയഘട്ട ്പവർത്തേങ്ങളും നവരത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരുപക്ഷവും 
സമ്മതിച്ചു. 

 

4.രക്ടസുൽ-രാഠ്മണ്ഡു ന്ബാഡ് നരജ് റെയിൽനവ ലിേ്, ഘട്ടം -2 റെയിൽനവ ലിേ് 
പദ്ധതിരൾ എന്നിവയുറെ പുനരാരതിയും െർച്ച റെയ്തു.രപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്, 

നലാ ിസ്റ്റിക്ട സനപ്പാർട്ട്, നേപ്പാളി റെയിൽനവ ഉനേയാരസ്ഥരുറെ പരിശീലേം 
എന്നിവയുൾറപ്പറെ റെയിൽനവ നമഖലയിൽ സാനേതിര സഹരരണം 
റമച്ചറപ്പെുത്താൻ ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചു. 

 

േയൂ റഡൽഹി 

ഒക്ടനൊബർ 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. 


