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রেলৱেজনা অোং রনাংৱ�াক�ু
 অমুক হন্া থোয় হা�লক�া
অোং রনাংৱ�াক ভেতকী রেল-থুমগী

  রেন্ং অমুক্া ওইদ্রিবা মওংদা রহনগৎ�া

থবক রলাইখ্রবা র্াৱজক্দ্েং

�	অন�ৌবা লাই� কি.কি. 402 হাপকিনলে

�	গেজ ওন্ািপা কি.কি. 1119 গলাইনরে

�	দবল লাই� কি.কি. 150 হাপকিনলে

�	অন�ৌবা লাই� কি.কি. 1,178  সন্ভে গ�ৌবা গলাইনে

�	গহৌকিবা িহী 7 �া লুপা গ্াে 41,599 েী গে�ফি েীকজন্ননরে

চত্থদ্েবা র্াৱজক্দ্েং

�	অন�ৌবা লাই� গ্ানজক্ত 23 গেিেৎ-োেৎকল (কি.কি. 1,913)

�	দবল লাই� গ্ানজক্ত 12 গেিেৎ-োেৎকল (কি.কি. 630)

�	িঙলবা য়াবা িাকদং লুপা গ্াে 1,18,812

�	অন�ৌবা লাই� 9 েী গ�সন�ল গ্ানজক্তকেং

�	অন�ৌবা গ্াদ গেজ লাই� কি.কি. 5,158 হাপকিলেেক�

�	অৱাং গ�াংনপাি গতে�কেংেী গিা�ুং পুম্নিি গ্াদ গেজ লাইন্না েম্নেেক�

অোং রনাংৱ�াক রতেতদ্েংগী রেল কৱনদ্ক্দ্ভদ্তগী ফন্দ এৱলাৱকসন রহৌদ্িবা চহী
 তৱেৎতা েরুক 244% রহনগৎদ্ি

চহী চহীদা রেন্ং েীদ্জন্বগী রেনফম লু�া র্ােদা
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জিজিবাম-তুপুল অন�ৌবা ব্াদ বেি বিলনে লাই�েী তন�ল হুৎপেী থবক

মেক মঙালদ্েং

�	িোেী লিেী িীওইকেংবু িান্নেবা ইিন্ায়নিন্ত পী�বেীদিি য়াম্লবা থবি িয়া গেিেৎনল

�	িী েঙদবা গলন্ল গ্াকসং গে� 100% গলৌনথানলে

�	গতেস� পুম্নিি গিকিন্না গেংনদািপা ওনক্তাবে 2, 2018 দেী গহৌনরে

�	কদক্য়াং গ�াইনল� গতেস� 257 দা পীনে

�	ি�েৎলবা গতেস� পুম্নিক্তা হাই-স্ীদ WiFi গলম্না পীনে

�	গতেস� 9 দা কলফ 23 পীনে অিসুং গতেস� 21 দা অনহ�বা 30 অিসু পীেেক�

�	গতেস� 8 দা ইনকেল�ে 18 পীনে অিসুং গতেস� 4 দা অনহ�বা 12 অিসু পীেেক�

• অৱাং গ�াংনপাি গতে�কেংেী গিা�ুং পুম্নিি গ্াদ গেজ লাইন্না েম্নেেক�

• িুন্নাইেী-গে�কিৎনলা�েী িেক্তা অনহাংবা পুেকলে

ম�ুংওইবা কান্বদ্েং
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ইকাইখুম্নজ�ংঙাই ওইিবা প্াইম জমজ�স্তি শ্রী �নিন্দ্র বমাজদ�া বম, 27, 2016  দা জিলচিদেী জিজিবাম ফাওবেী বপনি�িি বরে� থাবা ব�ৌজখ

মণদ্�ুেগী চাওিৎ-থৌোংগী 
থবকেদ্ং (2014-21)

কৱনদ্ক্দ্ভদ্ত  ফগৎহনবা

�	্াইি কিক�তেে শ্রী �নেন্দ্র গিাকদ�া গি, 27, 2016  দা কসলিেদেী কজকেবাি ফাওবেী অহা�বা 

গপনস�জে গরে� থাবা গহৌকিবদেী িকিপুে ্াে�িী গেলনৱেী গিপ�া য়াওনে

�	কজকেবাি-্াঙাইিুংপাউ ক�উ গ্াদ গেজ লাই� িািভে 24, 2017 দা িীয়ািেীদিি হাংনদািনরে

• িকিপুে ্াে�িী িফি পুম্নিক্া গ্াদ গেজ গেল গ��ৱাি্ক�া েম্ননে

ম�ুংওইবা কান্বদ্েং
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শােৎজলবা ব�ান� বথাং

�ায়িৎদ্লবা র্াৱজক্দ্েং
�	িকিপুেো েম্ন�বা লুপা গ্াে 12,264 িঙবা কজকেবাি-ইম্ালেী অন�ৌবা লাই� (কি.কি. 110.63)। 

গ্ানজক্ত অকস িািভে 2023 দা গলাই�বা পান্দি থিকল

 • গ্ানজক্ত অকসদা অনিৌবা গথাং 10  অিসুং অকপিপা গথাং 132 িীংেী েরুক্তা োেক�

 • িানলিেী ি্াইদেী ৱাংবা গথাং িনিাঙ হায়বকদ কি�ে 141 ৱাংবা িনিাঙ অকস গ�ান� ি�াক্তা ললবা 
ইজাই �ুনেলেী �ম্াি লি িথক্তা োেৎকল। িকস গহি গলাইবো গেনিাদভে ওই�া কি�ে 139 
ৱাংকলবা ইয়ুনোপিী গিানন্তক�ন্াদা ললকেবা িালা – কেনজিা ক্য়াদক্ত অকসদেী গহলেেক�

 • কজকেবাি-ইম্াল অন�ৌবা গ্াদ গেজ লাই� গ্ানজক্ত অকস অপু�বা কি�ে 62,755 োংদু�া �ন�ল 45 
হুৎপেী থবি গ�ৌকে

জিজিবাম-তুপুল অন�ৌবা ব্াদ বেি বিলনে লাই�েী তন�ল হুৎপেী থবক
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 • গোদ ও্ে ক্জ (ROB) 4, অিসুং গোদ অন্দে ক্জ (RUB) 13 োেৎপেী থবিসু িুিাংিাওকেকলে

 • িকসেী অন�ৌবা গসক্স� অকসদা গতেস� 10 ললেক�

• গহন্না ফবা িন�কক্তক্ক�ো গলায়��া লিদি অকসেী িুন্নাইেী-গে�কিৎনলা� িাওিৎপদা িুিাং য়াং�া 
িঙকেলেেক�

ম�ুংওইবা কান্বদ্েং

অৱতাপ্া ইনফ্াস্ত্রকচে 
রেমগৎ-োগৎ�গী থবকদ্েং

�	2019-20 েী ি�িদা গোদ ও্ে ক্জ (ROB) 1 

োেৎনল

�	2018-19 েী ি�িদা কজকেবাি গতেস�দা 

কদক্য়াংজা�েী গ�াইনল� পীনে

অেংবা ওইহন্বগী থবকদ্েং
�	িকিপুেেী কজকেবাি অিসুং ্াঙাইিুংপাউ গেলনৱ 

গতেস� অকসদা ইং 2017-18 েী ি�িদা 100% 

LED লুকি�াকেকেং হানপে

র�াৎচচ �ুৱথাক-�ুদ্েনগী থবকদ্েং (2020-21)
�	পুনথািকিবা অিসুং পুকেলেিপেী গপাৎচিেী রোকফি পুম্নিি কজকেবাি গতেস�দা হাংনদানলে

�	�ঙাইফদ�া িঙবা গপাৎচিকেং পুদু�া 2020-21 েী ি�িদা িকিপুেদা গপাৎচি পুবা গরে� 90 িঙলিনরে 

�	িিল িয়ােী গপাৎচিকেং পুদু�া 2020-21 েী ি�িদা িকিপুেদা পানসভেল গস্কসয়ল গরে� 110 থুংনরে

COVID-19 র�ন্দদ্মক্ী মতমদা রতৌদ্িবা থবকদ্েং
�	গ�াঙা�-গ�াঙ�বা িফিদা পন্দু�া ললেম্া িীওই িাউোক্া 30,000 িুি পুেক্তু�া শ্াকিি গস্কসয়ল গরে� 

22 িকিপুেদা থুংনরে


