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

భారత్-నేపాల్ సీమ ాంతర రైల్వే లాంకుల్పై న్యూఢిల్లీల్ో జాయాంట్ వర్కాంగ్
గ్ర
ూ ప్, పాాజక్ట్ సీ్ర్ాంగ్ కమిటీ సమ వేశాల్ు (అక్ట్బర్ 06-07, 2021)
అక్టోబర్ 07, 2021
1. భారత్ మరియు నేపాల్ 2021 అక్టోబర్ 6-7 తేదీల్ో ల న్యూఢిల్లోల్ల 5వ జాయింట్ వరికింగ్ గ్ర
ూ ప్
(జేడబర
ో ూజీ) అల్ాగే 7వ పాాజెక్టో స్టోరిింగ్ కమిటీ (పటఎసస్ట) సమావేశాల్న్ు నిరవహించాయ. ఇరు దేశాల్ మధ్ూ
ప్ాసు ుతిం క్ొన్సాగ్ుతున్న స్టమాింతర రెైల్వవ లింకుల్ు అల్ాగే రెైల్వవ రింగ్ింల్ల మొతు ిం ద్వవపాక్షిక సహక్ారానిన
సమీక్షిించడానిక్ి ఈ సమావేశాల్న్ు ఏరాాటు చేశారు. భారత్ తరఫున్ జేడబర
ో ూజీక్ి రెైల్వవ మింత్రాతవ శాఖ
ఎగిికయూటివ్ డ్వరెకోర్ (టాాఫిక్ట టాాన్సపో రేోషన్-ఫ్ట్
వై ) డా. మనోజ్ స్ిింగ్, అల్ాగే పటఎసస్టక్ి విదేశీ వూవహారాల్
మింత్రాతవ శాఖ జాయింట్ స్్కట
ూ రీ, డీపటఏ-III శీూ అన్ురాగ్ భరషణ్ నేతృతవిం వహించారు. నేపాల్ తరఫున్
ఇరు సమావేశాల్కు ఫిజికల్ ఇన్ఫ్ాాసో క
ర చర్ అిండ్ టాాన్సపో ర్ో మింత్రాతవ శాఖ జాయింట్ స్్కట
ూ రీ శీూ క్ేశబ్
కుమార్ శరమ సారథ్ూిం వహించారు.
2. జయన్గ్ర్-కురాు స్్క్షన్ల్ల ప్ాయాణికుల్ రెైల్ు సరీవసుల్ క్టసిం పాామాణిక నిరవహణ విధానాల్ు
(ఎసఓపటల్ు) అల్ాగే రక్షౌల్ మరియు ఖటమిండయ మధ్ూ ప్ాత్రపాదిత బాాడ్గేజ్ రెైల్వవ ల్ వన్ తుది ల్ేక్ేషన్ సరేవ
(ఎఫ్ఎల్ఎస) క్టసిం అవగాహన్ ఒప్ాిందిం (ఎింఓయర)ప్వ ఇరు ప్క్షాల్ు సింతక్ాల్ు చేశాయ. క్ొతు స్్క్షన్ల్ల
ప్ాయాణికుల్ రెైళ్ోన్ు న్డిపిందుకు అవసరమైన్ సాింక్ేత్రక అింశాల్న్ు ఎసఓపటల్ు అిందిసు ాయ అల్ాగే నేపాల్తో
రాబో యే రోజుల్లో నెల్క్ొల్ాన్ున్న స్టమాింతర రెైల్వవ లింకుల్లో రెైల్వవ సరీవసుల్న్ు సాధ్ూమైన్ింత తవరగా
పాారింభించేిందుకు మారగ దరశక డాకుూమింట్గా కయడా ప్నిచేసు ాయ. ప్ాత్రపాదిక రక్షౌల్-ఖటమిండయ బాాడ్గేజ్
రెైల్వవ ల్ వన్ అనేది భారత్ మరియు నేపాల్ మధ్ూ కనెక్ోవి
ి టీని మరిింత ప్ించేిందుకు దో హదిం చేయన్ుింది.
3. భారత్ మరియు నేపాల్ మధ్ూ భారత ప్ాభుతవిం న్ుించి గాూింట్ సహాయింతో అభవృదిి చేసు ున్న ప్ాసు ుతిం
జరుగ్ుతున్న జయన్గ్ర్-బిజల్ప్ూరా-బారిిబాస మరియు జోగాానీ-బిరాట్న్గ్ర్ బాాడ్గేజ్ రెైల్వవ ల్ వన్ో ప్న్ుల్ప్వ
ఇరు ప్క్షాల్ు చరిచించాయ. జయన్గ్ర్ (భారత్) న్ుించి కురాు (నేపాల్) మధ్ూ ప్ూరు యన్ 34 క్ిల్లమీటరో

పొ డవెవన్ రెైల్వవ ల్ వన్ స్్క్షన్కు సింబింధిించి ప్ాయాణికుల్ రెైల్ు సరీవసుల్న్ు మొదల్ుప్టోడిం క్టసిం
సాింక్ేత్రకప్రమైన్ సింస్ిదితన్ు కయడా సమీక్షిించారు. ఈ ల్ వన్ల్ల సాధ్ూమైన్ింత తవరగా క్ారూకల్ాపాల్న్ు
మొదల్ుప్టో ిం్ దుకు తగిన్ నియింతాణప్రమైన్ క్ారాూచరణ (ఫామవర్క)న్ు రూపొ ిందిించన్ున్నటు
ో నేపాల్
ప్క్షిం త్లయజేస్ిింది. కురాు న్ుించి బిజల్ుారా (17.25 క్ిల్లమీటరుో) రెైల్వవ ల్ వన్కు సింబింధిించిన్ స్్క్షన్
క్టసిం, సాధ్ూమైన్ింత తవరగా ప్న్ుల్ు ప్ూరిు చేస్ిందుకు తగిన్ సదుపాయాల్న్ు కలాించన్ున్నటు
ో నేపాల్
ప్క్షిం హామీనిచిచింది. 18.6 క్ిల్లమీటరో పొ డవెవన్ జోగాానీ-బిరాట్న్గ్ర్ రెైల్వవ లింకు ప్న్ుల్న్ు
ప్ూరిుచేయడానిన వేగ్వింతిం చేస్ిందుకు, అల్ాగే సాధ్ూమైన్ింత తవరగా దీని క్ారూకల్ాపాల్న్ు
పాారింభించేిందుకు ఇరు ప్క్షాల్ు అింగీకరిించాయ.
4. రక్షౌల్-ఖటమిండయ బాాడ్గేజ్ రెైల్వవ లింక్ట అల్ాగే ఫజ్-2 రెైల్వవ లింక్ట పాాజెకోుల్ ప్ురోగ్త్రప్వ కయడా చరిచించారు.
సామర్ూ నిరామణిం, ల్ాజిస్ిోక్ట సపో ర్ో మరియు నేపాల్ స్ిబాిందిక్ి శిక్షణతో సహా రెైల్వవ రింగ్ింల్ల సాింక్ేత్రక
సహక్ారానిన ప్ింపొ ిందిించుక్టవడానిక్ి ఇరు ప్క్షాల్ు అింగీకరిించాయ.
న్యూఢిల్లీ
అక్ట్బర్ 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.

