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ਭਾਰਤ-ਨੇ ਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਪਰਜ
ੋ ਕ
ੈ ਟ
ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਾਂ ਮੀਟਟੰਗਾਾਂ ਨਵੀਂ ਟਦੱਲੀ ਟਵਖੇ ਹੋਈਆਾਂ (6-7 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021)
7 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021
1. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇ ਪਾਲ ਦਰਟਮਆਨ ਨਵੀਂ ਟਦੱਲੀ ਟਵਖੇ 6-7 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021 ਨੂ ੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ
(JWG) ਦੀ 5ਵੀਂ ਅਤੇ ਪਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਸਟੀਅਟਰੰਗ ਕਮੇਟੀ (PSC) ਦੀ 7ਵੀਂ ਮੀਟਟੰਗ ਹੋਈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ
ਰੇਲਵੇ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਟਵੱਚ ਸਮੱਚੇ ਦਵੱਲੇ ਸਟਹਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਟਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕੇ। ਦੋਨਾਾਂ ਮੀਟਟੰਗਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ JWG ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ
ਟਨਰਦੇਸ਼ਕ (ਟਰ ੈਟਿਕ ਆਵਾਜਾਈ-ਮਾਲਭਾੜਾ) ਡਾ. ਮਨੋ ਜ ਟਸੰਘ ਅਤੇ PSC ਦੀ ਅਗਵਾਈ DPA- III

(ਟਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ) ਦੇ ਸਾਾਂਝਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਅਨਰਾਗ ਭੂ ਸ਼ਣ ਨੇ ਕੀਤੀ; ਨੇ ਪਾਲੀ ਪੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਬਟਨਆਦੀ ਭੌਟਤਕ ਢਾਾਂਚਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਾਂਝਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰੀ ਕੇਸ਼ਬ ਕਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ
ਕੀਤੀ।
2. ਦੋਵਾਾਂ ਟਿਰਾਾਂ ਨੇ ਜਯਨਗਰ-ਕਰਥਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਮਆਰੀ
ਸੰਚਾਲਨ ਪਰਟਕਟਰਆਵਾਾਂ (SOPs) ਅਤੇ ਰੈਕਸੌਲ-ਕਾਠਮੰਡੂ ਟਵਚਕਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਡ ਗੇਜ ਰੇਲਵੇ

ਲਾਈਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਥਾਨ ਸਰਵੇਖਣ (FLS) ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਹਮਤੀ ਪੱਤਰ (MoU)' ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।
SOPs ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਾਂ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਿੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਟਹਲੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਨੇ ਪਾਲ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਟਵੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਕਰਨ
ਟਵੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਸੌਲ-ਕਾਠਮੰਡੂ ਬਰੌਡ ਗੇਜ
ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇ ਪਾਲ ਟਵਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਹਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।
3. ਦੋਵਾਾਂ ਟਿਰਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇ ਪਾਲ ਦਰਟਮਆਨ ਬਣਾਈਆਾਂ
ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਜਯਨਗਰ-ਟਬਜਲਪਰਾ-ਬਰਦੀਬਾਸ ਅਤੇ ਜੋਗਬਾਨੀ-ਬੀਰਤਨਗਰ ਬਰੌਡ ਗੇਜ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਾਂ ਦੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜਯਨਗਰ (ਭਾਰਤ)

ਤੋਂ ਕਰਥਾ (ਨੇ ਪਾਲ) ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚਕ
ੱ ੇ 34 ਟਕਲੋ ਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਟਹੱਸੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ
ਟਤਆਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਟਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੇ ਪਾਲੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਟਸਆ ਟਕ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂ ੰ
ਸਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਥਾਟਬਲਾਜਪਰਾ (17.25 ਟਕਲੋ ਮੀਟਰ) ਟਹੱਸੇ ਲਈ ਨੇ ਪਾਲ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟਦੱਤਾ. ਦੋਹਾਾਂ ਟਿਰਾਾਂ ਨੇ 18.6 ਟਕਲੋ ਮੀਟਰ ਲੰਮੇ
ਜੋਗਬਨੀ-ਟਬਰਾਟਨਗਰ ਰੇਲ ਟਲੰਕ ਦੇ ਮਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂ ੰ ਛੇਤੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ
'ਤੇ ਵੀ ਸਟਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ।
4. ਰਕਸੌਲ-ਕਾਠਮੰਡੂ ਬਰੌਡ ਗੇਜ ਰੇਲਵੇ ਟਲੰਕ ਅਤੇ ਿੇਜ਼ -2 ਰੇਲਵੇ ਟਲੰਕ ਪਰਜ
ੋ ੈਕਟਾਾਂ ਟਵੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ
ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਟਵੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਹਯੋਗ ਵਿਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਟਹਮਤੀ
ਟਦੱਤੀ, ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਟਨਰਮਾਣ, ਲੌ ਟਜਸਟਟਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨੇ ਪਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ
ਟਸਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਟਦੱਲੀ
7 ਅਕਤੂ ਬਰ, 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.

