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

ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାପାର ନରଳ ସଂନ ାଗ ପାଇଁ ଗଠିତ ମିଳତ
ି କା ୟ୍ ନଗାଷ୍ଠୀ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଷ୍ଟିଅରିଂ
କମିଟର
ି ନବୈଠକ େୂ ଆଦିଲ୍ଲୀନର ଅେୁ ଷ୍ଠିତ (06-07 ଅନକଟାବର 2021)
ଅନକଟାବର 07, 2021
ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ 6-7 ଅନକଟାବର 2021ନର େୂ ଆଦିଲ୍ଲୀଠାନର ଅେୁ ଷ୍ଠିତ ପଞ୍ଚମ ମିଳତ
ି କା ୍ୟନଗାଷ୍ଠୀ (ନେଡବଲେିୁ ) ଏବଂ ସପ୍ତମ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟ ି (ପିଏସସି) ର ନବୈଠକନର ଚାଲିଥିବା ସୀମାପାର ନରଳ ସଂନ ାଗର କା ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ନରଳବାଇ ନେତ୍ରନର ସାମଗ୍ରି କ
ଦ୍ୱିପାେିକ ସହନ ାଗର ସମୀୋ କରିଥିନଲ। ଏହି ନବୈଠକନର ଭାରତ ପେରୁ ନରଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କା ୍ୟେିବା୍ ହୀ େିନଦ୍ଶକ (ଟ୍ରାଫି କ
ପରିବହେ-ମାଲ) ଡକଟର ମନୋେ ସିଂହ ନେଡବଲେିୁ ର ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଇଥିନଲ ଏବଂ ନବୈନଦଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୁଗମ ସଚିବ (ଡିପିଏIII) ଶ୍ରୀ ଅେୁ ରାଗ ଭୂଷଣ ପିଏସସିର ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଇଥିନଲ। ଉଭୟ ନବୈଠକ ପାଇଁ ନେପାଳ ପ୍ରତିେଧି
ି ଦଳର ନେତୃ ତ୍ୱ ନଭୌତିକ ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି ଏବଂ
ପରିବହେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୁଗମ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ନକଶବ କୁ ମାର ଶମ୍ା ନେଇଥିନଲ।
2. େୟେଗର-କୁ ର୍ା୍ ନେତ୍ରନର ାତ୍ରୀବାହୀ ନରଳ ନସବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ୍ ଅପନରଟିଂ ପ୍ରଣାଳୀ (ଏସଓପି) ଏବଂ
ରାକ୍ସୁଲ ଓ କାଠମାଣ୍ଡୁ ମଧ୍ୟନର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ରଡ ନଗଜ୍ ନରଳ ଲାଇେର ଚୂଡାନ୍ତ ଅବସ୍ଥିତ ି ସନବ୍େଣ (ଏଫଏଲଏସ) ପାଇଁ ବୁ ଝାମଣା ପତ୍ର
(ଏମଓୟୁ ) ସ୍ୱାେର କରିଥିନଲ। େୂ ତେ ନେତ୍ରନର ାତ୍ରୀବାହୀ ନରଳ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଏସଓପିଗଡ
ି ନବୈଷୟିକ ଦିଗ ପ୍ରଦାେ କନର ଏବଂ
ୁ କ
ନେପାଳ ସହିତ ସୀମାପାର ନରଳ ସଂନ ାଗନର ନରଳ ନସବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାଗ୍ଦଶିକା ଭାବନର କା ୍ୟ କରିବ।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାକ୍ସୁଲ-କାଠମାଣ୍ଡୁ ବ୍ରଡ ନଗଜ୍ ନରଳ ଲାଇେ ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟନର ସଂନ ାଗକୁ ଆହୁ ରି ବୃ ଦ୍ଧି କରିବ।
3. ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅେୁ ଦାେ ସହାୟତାନର ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟନର ବିକଶିତ ନହଉଥିବା େୟେଗର-ବିେଲପୁରା-ବାଡିବସ୍ ଏବଂ
ନୋଗବାେୀ-ବିରାଟେଗର ବ୍ରଡ ନଗଜ୍ ନରଳ ଲାଇେ ଉପନର ଉଭୟ ପେ ଆନଲାଚୋ କରିଥିନଲ।

ାତ୍ରୀବାହୀ ନରଳ ନସବା କା ୍ୟେମ

କରିବା ପାଇଁ େୟେଗର (ଭାରତ) ଠାରୁ କୁ ର୍୍ା (ନେପାଳ) ପ ୍ୟନ୍ତ ନରଳ ଲାଇେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ନହାଇଥିବା 34 କିନଲାମିଟର ଭାଗର ନବୈଷୟିକ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତର
ି ସମୀୋ କରା ାଇଥିଲା। ନେପାଳ ପେ ମଧ୍ୟ ସୂଚୋ ନଦଇଥିନଲ ନ ନରଳ ନସବାକୁ ଶୀଘ୍ର କା ୍ୟେମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶୟକ
େିୟାମକ ନେମୱାକ୍ ଲାଗୁ କରା ିବ। ନରଳ ଲାଇେର କୁ ର୍ା୍ ଠାରୁ ବିେଲପୁରା (17.25 କିନଲାମିଟର) ଭାଗର କା ୍ୟ ର୍ାଶୀଘ୍ର ନଶଷ
କରିବା ପାଇଁ ନେପାଳ ପେ ଆବଶୟକ ସୁବଧ
ି ା ନ ାଗାଇନଦବାକୁ ପ୍ରତିଶତ
ୃ ି ନଦଇଛି। 18.6 କିନଲାମିଟର ଲମବ ନୋଗବାେୀ-ବିରାଟେଗର
ନରଳ ସଂନ ାଗ କା ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର କା ୍ୟେମ କରିବା ପାଇଁ କା ୍ୟ ତ୍ୱରାେିବତ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପେ ସହମତ
ନହାଇଥିନଲ।

4. ରାକ୍ସୁଲ-କାଠମାଣ୍ଡୁ ବ୍ରଡ ନଗଜ୍ ନରଳ ସଂନ ାଗ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ ୍ୟାୟ ନରଳ ସଂନ ାଗ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ଉପନର ମଧ୍ୟ ଆନଲାଚୋ
କରା ାଇଥିଲା। େମତା ବୃ ଦ୍ଧ,ି ଲେିଷ୍ଟିକ୍ ସହାୟତା ଏବଂ ନେପାଳ ନରଳ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ତାଲିମ େିମନନ୍ତ ନରଳବାଇ ନେତ୍ରନର ନବୈଷୟିକ
ସହନ ାଗ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉଭୟ ପେ ସହମତ ନହାଇଥିନଲ।

େୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ଅନକଟାବର 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.

