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রেলৱেজনা অৱাং ন�োংপ�োকপু
অমুক হন্না থৱায় হাপলকপা

অৱাং ন�োংপ�োক ভরতকী শেল-থুমগী
শেন্থং অমুক্তা ওইদ্রিবা মওংদা হেনগৎপা

ইন্দিয়ন রেলৱেজ

অৱাং ন�োংপ�োক স্তেতশিংগী রেল কনেক্তিভিতিগী ফন্দ এল�োকেসন হ�ৌখিবা চহী
তরেৎতা শরুক 244% হেনগৎখি
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চহী চহীদা শেন্থং শীজিন্নবগী শেনফম লুপা ক্রোরদা

অন�ৌবা লাইন কি.মি. 402 হাপচিল্লে
� গেজ ওন্থোকপা কি.মি. 1119 ল�োইখ্রে
� দবল লাইন কি.মি. 150 হাপচিল্লে
� অন�ৌবা লাইন কি.মি. 1,178 সর্ভে ত�ৌবা ল�োইরে
� হ�ৌখিবা চহী 7 তা লুপা ক্রোর 41,599 গী শেনফম শীজিন্নখ্রে
�

চত্থরিবা প্রোজেক্তশিং

অন�ৌবা লাইন প্রোজেক্ত 23 শেমগৎ-শাগৎলি (কি.মি. 1,913)
� দবল লাইন প্রোজেক্ত 12 শেমগৎ-শাগৎলি (কি.মি. 630)
� চঙলবা য়াবা চাদিং লুপা ক্রোর 1,18,812
� অন�ৌবা লাইন 9 গী নেসনেল প্রোজেক্তশিং
� অন�ৌবা ব্ৰোদ গেজ লাইন কি.মি. 5,158 হাপচিল্লগনি
� অৱাং ন�োংপ�োক স্তেতশিংগী ক�োনুং পুম্নমক ব্রোদ গেজ লাইন্না শম্নরগনি
�
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মশক মঙালশিং

মশাগী লমগী মীওইশিংবু কান্নরবা ইমপ্লোয়মেন্ত পীনবগীদমক য়াম্লবা থবক কয়া শেমগৎলে
� মী শঙদবা লেভেল ক্রোসিং গেত 100% ল�ৌথ�োক্লে
� স্তেসন পুম্নমক মেছিন্না শেংদ�োকপা ওক্তোবর 2, 2018 দগী হ�ৌখ্রে
� দিভিয়াং ত�োইলেত স্তেসন 257 দা পীরে
� খনগৎলবা স্তেসন পুম্নমক্তা হাই-স্পীদ WiFi লেম্না পীরে
� স্তেসন 9 দা লিফ 23 পীরে অমসুং স্তেসন 21 দা অহেনবা 30 অমসু পীরগনি
� স্তেসন 8 দা ইস্কেলতর 18 পীরে অমসুং স্তেসন 4 দা অহেনবা 12 অমসু পীরগনি
�

মপুংওইবা কান্নবশিং

• অৱাং ন�োংপ�োক স্তেতশিংগী ক�োনুং পুম্নমক ব্রোদ গেজ লাইন্না শম্নরগনি
•	খুন্নাইগী-শেনমিৎল�োনগী মশক্তা অহ�োংবা পুরক্লি

জিরিবাম-তুপুল অন�ৌবা ব্রোদ গেজ রেলৱে লাইনগী তনেল হুৎপগী থবক
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মণিপুরগী চাওখৎ-থৌরাংগী
থবকশিং (2014-21)
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কনেক্তিভিতি ফগৎহনবা

ইকাইখুম্ননিংঙাই ওইরবা প্রাইম মিনিস্তর শ্রী নরেন্দ্র ম�োদিনা মে, 27, 2016 দা সিলচরদগী জিরিবাম ফাওবগী পেসেনজর ত্রেন থাবা হ�ৌখি

প্রাইম মিনিস্তর শ্রী নরেন্দ্র ম�োদিনা মে, 27, 2016 দা সিলচরদগী জিরিবাম ফাওবগী অহানবা
পেসেনজর ত্রেন থাবা হ�ৌখিবদগী মণিপুর ভারতকী রেলৱেগী মেপতা য়াওরে
� জিরিবাম-ভাঙাইচুংপাউ নিউ ব্রোদ গেজ লাইন মার্চ 24, 2017 দা মীয়ামগীদমক হাংদ�োকখ্রে
�

মপুংওইবা কান্নবশিং
•	মণিপুর ভারতকী মফম পুম্নমক্কা ব্রোদ গেজ রেল নেতৱার্কনা শম্নরে
4
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পায়খৎলিবা প্রোজেক্তশিং

মণিপুরগা শম্ননবা লুপা ক্রোর 12,264 চঙবা জিরিবাম-ইম্ফালগী অন�ৌবা লাইন (কি.মি. 110.63)।
প্রোজেক্ত অসি মার্চ 2023 দা ল�োইনবা পান্দম থমলি
•	প্রোজেক্ত অসিদা অচ�ৌবা থ�োং 10 অমসুং অপিকপা থ�োং 132 চীংগী শরুক্তা শাগনি
•	মালেমগী খ্বাইদগী ৱাংবা থ�োং মখ�োঙ হায়বদি মিতর 141 ৱাংবা মখ�োঙ অসি ন�োনে মনাক্তা লৈবা
ইজাই তুরেলগী তম্পাক লম মথক্তা শাগৎলি। মসি হেক ল�োইবগা রেক�োর্দ ওইনা মিতর 139
ৱাংলিবা ইয়ুর�োপকী ম�োন্তেনিগ্রোদা লৈরিবা মালা – রিজেকা ভিয়াদক্ত অসিদগী হেল্লগনি

�

শাগৎলিবা ন�োনে থ�োং

•	জিরিবাম-ইম্ফাল অন�ৌবা ব্রোদ গেজ লাইন প্রোজেক্ত অসি অপুনবা মিতর 62,755 শাংদুনা তনেল 45
হুৎপগী থবক ত�ৌরি

জিরিবাম-তুপুল অন�ৌবা ব্রোদ গেজ রেলৱে লাইনগী তনেল হুৎপগী থবক
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•	র�োদ ওভর ব্রিজ (ROB) 4, অমসুং র�োদ অন্দর ব্রিজ (RUB) 13 শাগৎপগী থবকসু খুমাংচাওশিল্লি
•	মসিগী অন�ৌবা সেক্সন অসিদা স্তেসন 10 লৈগনি
মপুংওইবা কান্নবশিং
•	হেন্না ফবা কনেক্তিভিতিগা ল�োয়ননা লমদম অসিগী খুন্নাইগী-শেনমিৎল�োন চাওখৎপদা খুমাং য়াংনা
চঙশিল্লগনি

অত�োপ্পা ইনফ্রাস্ত্রকচর
শেমগৎ-শাগৎপগী থবকশিং

2019-20 গী মতমদা র�োদ ওভর ব্রিজ (ROB) 1
শাগৎলে
� 2018-19 গী মতমদা জিরিবাম স্তেসনদা
দিভিয়াংজানগী ত�োইলেত পীরে
�

অশংবা ওইহন্নবগী থবকশিং

�

মণিপুরগী জিরিবাম অমসুং ভাঙাইচুংপাউ রেলৱে
স্তেসন অসিদা ইং 2017-18 গী মতমদা 100%
LED লুমিনারিশিং হাপ্পে

প�োৎচৈ পুথ�োক-পুশিনগী থবকশিং (2020-21)

পুথ�োকখিবা অমসুং পুশিল্লকপগী প�োৎচৈগী ত্রাফিক পুম্নমক জিরিবাম স্তেসনদা হাংদ�োক্লে
� তঙাইফদনা চঙবা প�োৎচৈশিং পুদুনা 2020-21 গী মতমদা মণিপুরদা প�োৎচৈ পুবা ত্রেন 90 চঙলকখ্রে
� মখল কয়াগী প�োৎচৈশিং পুদুনা 2020-21 গী মতমদা মণিপুরদা পার্সেল স্পেসিয়ল ত্রেন 110 থুংখ্রে
�

COVID-19 পেন্দমিক্কী মতমদা ত�ৌখিবা থবকশিং

�
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ত�োঙান-ত�োঙনবা মফমদা পন্দুনা লৈরম্বা মীওই চাউরাক্না 30,000 মুক পুরক্তুনা শ্রামিক স্পেসিয়ল ত্রেন
22 মণিপুরদা থুংখ্রে

