
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 ପାଇ ଁଗଠତି ମିଳତି କା ୟ୍ନଗାଷ୍ଠୀ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଷି୍ଟଅରଂି 
କମିଟରି ନବୈଠକ େୂଆଦଲି୍ଲୀନର ଅେୁଷି୍ଠତ (06-07 ଅନକଟାବର 2021) 

ଅନକଟାବର 07, 2021 

ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ 6-7 ଅନକଟାବର 2021ନର େୂଆଦଲି୍ଲୀଠାନର ଅେୁଷ୍ଠିତ ପଞ୍ଚମ ମଳିତି କା ୍ୟନଗାଷ୍ଠୀ (ନେଡବଲେୁ)ି ଏବଂ ସପ୍ତମ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଷ୍ଟିଅରଂି କମିଟ ି(ପିଏସସ)ି ର ନବୈଠକନର ଚାଲିଥିବା ସୀମାପାର ନରଳ ସଂନ ାଗର କା ୍ୟକାରତିା ଏବଂ ନରଳବାଇ ନେତ୍ରନର ସାମଗି୍ରକ 
ଦ୍ୱପିାେିକ ସହନ ାଗର ସମୀୋ କରଥିିନଲ। ଏହ ିନବୈଠକନର ଭାରତ ପେରୁ ନରଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କା ୍ୟେବିା୍ହୀ େନିଦ୍ଶକ (ଟ୍ରାଫିକ 
ପରବିହେ-ମାଲ) ଡକଟର ମନୋେ ସଂିହ ନେଡବଲେୁରି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିନଲ ଏବଂ ନବୈନଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର  ୁଗମ ସଚବି (ଡପିିଏ-
III) ଶ୍ରୀ ଅେୁରାଗ ଭୂଷଣ ପିଏସସରି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିନଲ। ଉଭୟ ନବୈଠକ ପାଇଁ ନେପାଳ ପ୍ରତେିଧିି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନଭୌତକି ଭିତ୍ତଭୂିମି ଏବଂ 
ପରବିହେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର  ୁଗମ ସଚବି ଶ୍ରୀ ନକଶବ କୁମାର ଶମା୍ ନେଇଥିନଲ। 

2. େୟେଗର-କୁର୍ା୍ ନେତ୍ରନର  ାତ୍ରୀବାହୀ ନରଳ ନସବା ଆରମ୍ଭ କରବିା ପାଇଁ ଉଭୟ ପେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ୍ ଅପନରଟଂି ପ୍ରଣାଳୀ (ଏସଓପି) ଏବଂ 
ରାକୁ୍ସଲ ଓ କାଠମାଣୁ୍ଡ ମଧ୍ୟନର ପ୍ରସ୍ତାବତି ବ୍ରଡ ନଗଜ୍ ନରଳ ଲାଇେର ଚୂଡାନ୍ତ ଅବସ୍ଥିତ ିସନବେ୍ଣ (ଏଫଏଲଏସ) ପାଇଁ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର 

(ଏମଓୟୁ) ସ୍ୱାେର କରଥିିନଲ। େୂତେ ନେତ୍ରନର  ାତ୍ରୀବାହୀ ନରଳ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଏସଓପିଗୁଡକି ନବୈଷୟିକ ଦଗି ପ୍ରଦାେ କନର ଏବଂ 
ନେପାଳ ସହତି ସୀମାପାର ନରଳ ସଂନ ାଗନର ନରଳ ନସବା ଆରମ୍ଭ କରବିା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାଗ୍ଦଶକିା ଭାବନର କା ୍ୟ କରବି। 
ପ୍ରସ୍ତାବତି ରାକୁ୍ସଲ-କାଠମାଣୁ୍ଡ ବ୍ରଡ ନଗଜ୍ ନରଳ ଲାଇେ ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟନର ସଂନ ାଗକୁ ଆହୁର ିବୃଦ୍ଧ ିକରବି। 

3. ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅେୁଦାେ ସହାୟତାନର ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟନର ବକିଶତି ନହଉଥିବା େୟେଗର-ବେିଲପରୁା-ବାଡବିସ୍ ଏବଂ 

ନୋଗବାେୀ-ବରିାଟେଗର ବ୍ରଡ ନଗଜ୍ ନରଳ ଲାଇେ ଉପନର ଉଭୟ ପେ ଆନଲାଚୋ କରିଥିନଲ।  ାତ୍ରୀବାହୀ ନରଳ ନସବା କା ୍ୟେମ 
କରବିା ପାଇଁ େୟେଗର (ଭାରତ) ଠାରୁ କୁର୍୍ା (ନେପାଳ) ପ ୍ୟନ୍ତ ନରଳ ଲାଇେର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍୍ ନହାଇଥିବା 34 କନିଲାମିଟର ଭାଗର ନବୈଷୟିକ 
ପ୍ରସୁ୍ତତରି ସମୀୋ କରା ାଇଥିଲା। ନେପାଳ ପେ ମଧ୍ୟ ସଚୂୋ ନଦଇଥିନଲ ନ  ନରଳ ନସବାକୁ ଶୀଘ୍ର କା ୍ୟେମ କରବିା ପାଇଁ ଆବଶୟକ 
େୟିାମକ ନେମୱାକ୍ ଲାଗୁ କରା ିବ। ନରଳ ଲାଇେର କୁର୍ା୍ ଠାରୁ ବେିଲପୁରା (17.25 କନିଲାମିଟର) ଭାଗର କା ୍ୟ  ର୍ାଶୀଘ୍ର ନଶଷ 

କରବିା ପାଇଁ ନେପାଳ ପେ ଆବଶୟକ ସବୁଧିା ନ ାଗାଇନଦବାକୁ ପ୍ରତଶିତୃ ିନଦଇଛ।ି 18.6 କନିଲାମିଟର ଲମବ ନୋଗବାେୀ-ବରିାଟେଗର 
ନରଳ ସଂନ ାଗ କା ୍ୟ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍୍ କରବିା ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର କା ୍ୟେମ କରବିା ପାଇଁ କା ୍ୟ ତ୍ୱରାେିବତ କରବିାକୁ ଉଭୟ ପେ ସହମତ 
ନହାଇଥିନଲ। 

 



4. ରାକୁ୍ସଲ-କାଠମାଣୁ୍ଡ ବ୍ରଡ ନଗଜ୍ ନରଳ ସଂନ ାଗ ଏବଂ ଦ୍ୱତିୀୟ ପ ୍ୟାୟ ନରଳ ସଂନ ାଗ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତ ିଉପନର ମଧ୍ୟ ଆନଲାଚୋ 
କରା ାଇଥିଲା। େମତା ବୃଦ୍ଧ,ି ଲେଷି୍ଟିକ୍ ସହାୟତା ଏବଂ ନେପାଳ ନରଳ କମଚ୍ାରୀଙ୍କ ତାଲିମ େମିନନ୍ତ ନରଳବାଇ ନେତ୍ରନର ନବୈଷୟିକ 
ସହନ ାଗ ବୃଦ୍ଧ ିକରବିାକୁ ଉଭୟ ପେ ସହମତ ନହାଇଥିନଲ। 

 

େୂଆଦଲି୍ଲୀ 

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. 

 


