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இந்தியா- நேபாளம் எல்லை தாண்டிய ரயில்நே இலைப்புகள் குறித்த 

கூட்டு பைிக்குழு மற்றும் திட்ட இயக்கக் குழுக் கூட்டம் புதுடில்லியில் 

ேலடபபற்றது (அக்நடாபர் 06-97, 2021) 

அக்நடாபர் 07, 2021  

 

 இந்தியா மற்றும் நேபாளம் 5 ேது கூட்டுப் பைிகுழு (JWG) மற்றும் 7 ேது திட்ட ேழிேடத்தல் 

குழு (PSC) கூட்டங்கலள புதுடில்லியில் 6-7, அக்நடாபர் 2021 ேலர ேடத்தியது, எல்லை 

தாண்டிய ரயில்நே இலைப்புகள் மற்றும் ரயில்நே துலறயில் ஒட்டுபமாத்த இருதரப்பு 

ஒத்துலழப்லப பெயல்படுத்துேலத ஆய்வு பெய்தது. இந்தியத் தரப்பில், நேடபிள்யுேிக்கு 

டாக்டர் மந ாஜ் ெிங் , ேிர்ோக இயக்கு ர் ( நபாக்குேரத்து – ெரக்கு) , ரயில்நே அலமச்ெகம் 

மற்றும் பிஎஸ்’ெி. அனுராக் பூஷன், இலைச் பெயைாளர்-DPAIII பேளியுறவு அலமச்ெகம்; 

நேபாளி தரப்பு இரு கூட்டங்களுக்கும் இயற்பியல் உள்கட்டலமப்பு மற்றும் நபாக்குேரத்து 

அலமச்ெின் இலைச் பெயைாளர் திரு. நகஷப் குமார் ெர்மா தலைலம தாங்கி ார்.   

 

2.பேயேகர்-குர்தா பிாிேில் பயைிகள் ரயில் நெலேகலளத் பதாடங்குேதற்கா  ேிலையா  

இயக்க ேலடமுலறகளில் (SOPகள்) மற்றும் ராக்ொல் மற்றும் காத்மாண்டு இலடநய 

முன்பமாழியப்பட்ட அகை ரயில் பாலதக்கா  இறுதி இருப்பிட ஆய்வு (FLS) க்கா  

புாிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் லகபயழுத்திடப்பட்டது.SOPக்கள் புதிய பிாிேில் பயைிகள் 

ரயில்கலள இயக்குேதற்கா  பதாழில்நுட்ப அம்ெங்கலள ேழங்குகின்ற  மற்றும் 

நேபாளத்துடன் ேரேிருக்கும் எல்லை தாண்டிய ரயில் இலைப்புகளில் ரயில் முன்கூட்டிநய 

பதாடங்க ேழிகாட்டும் ஆேைமாக இது பெயல்படும். முன்பமாழியப்பட்ட ரக்ொல்-

காத்மண்டு அகை ரயில் பாலத இந்தியா மற்றும் நேபாளம் இலடநயயா  இலைப்லப 

நமலும் அதிகாிக்கும்.  

3.இந்தியா மற்றும் நேபாளம் இலடநய பேய்ேகர்-பீேல்புரா- பார்டிபாஸ் மற்றும் 

நோக்பாைி-பிரத்ேகர் பரந்த பாலத ரயில் பாலதகள், இந்திய அரெின் மா ிய உதேியுடன் 

உருோக்கப்பட்டு ேரும் பைிகள் குறித்து இருதரப்பி ரும் ேிோதித்த ர். பயைிகள் ரயில் 

நெலேகலள பெயல்படுத்துேதற்காக பேய்ேகர்(இந்தியா) முதல் குர்தா( நேபாளம்) 

ேலரயிைா  34 கி.மீ ேீளமுள்ள ரயில் பாலதயின் பதாழில்நுட்ப தயார் ேிலை மீளாய்வு 

பெய்யப்பட்டது. ஆயுட்காை பெயல்பாட்லட எளிதாக்குேதற்கு நதலேயா  ஒருமுலற 

கட்டலமப்பு என்றும் நேபாள தரப்பு பதாிேித்தது. ரயில் பாலதயின் குர்தா முதல் பிைாஜ்புரா 

(17.25 கி.மீ) பிாிவுக்கு நேபாளம் பைிலய ேிலரோக முடிக்க நதலேயா  ேெதிகலள 



ேழங்குேதாக உறுதியளித்தது. 18.6 கி.மீ  ேீளமுள்ள நோக்பா ி –பிரத்ேகர் ரயில் இலைப்பு 

மற்றும் அதன் ஆரம்ப காை பெயல்பாட்டு பைிகலள ேிலரந்து முடிக்க இரு தரப்பி ரும் 

ஒப்புக்பகாண்ட ர். 

4. ராக்ொல்-காத்மண்டு பிராட் நகஜ் ரயில்நே இலைப்பு  மற்றும் இரண்டாம் கட்ட ரயில்நே 

இலைப்புத் திட்டங்களின் முன்ந ற்றம் குறித்தும் ேிோதிக்கப்பட்டது. நேபாளம் ரயில்நே 

பைியாளர்களின் திறன் நமம்பாடு , தளோட ஆதரவு மற்றும் பயிற்ெி உள்ளிட்ட துலறகளில் 

பதாழில்நுட்ப ஒத்துலழப்லப நமம்படுத்த இரு தரப்பி ரும் ஒப்புக்பகாண்ட ர்.  

ேியூ படல்லி  

அக்நடாபர் 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. 

 


