
�ेस �रलीझ

नवी �द�ली, �दनांक: 26 नो�ह�बर 2020

एनएचएसआरसीएलने िडझाइन आिण बांधकामासाठी देशातील सवा�त मो�ा पायाभूत सुिवधा 
करारासाठी एमएएचएसआर सोबत संरेखना�या 47% �यात 4 �टेशन आिण डेपो चा समावेश आहे 

अशा करारावर �वा�री केली.

नॅशनल हाय �पीड रेल कॉप�रेशन िलिमटेडने आज लास�न अँड टु�ो िलिमटेडबरोबर मुंबई�या 508 
�कलोमीटर अंतरावरील वापी (महारा�-गुजरात सीमेवरील झरोली गाव) आिण वडोदरादर�यान�या 
237 �कलोमीटर लांबी�या �हायड�ट�या िडझाइन आिण बांधकामसाठी करार केला. अहमदाबाद हाय 
�पीड रेल कॉ�रडॉर या कराराम�ये वापी, िबलीमोरा, सूरत आिण भ�च, सूरत डेपो, 14 नदी ओलांडणे, 
42 र�ता �ॉ�सग आिण 350 मीटर लांबी�या एक माउंटन बोग�ासह रे�वे �ॉ�स�ज अशी चार �थानके 
आहेत.

महामिहम �ी सतोषी सुझुक� - जपानचे भारतातील राजदूत,  �ी �ही. के. यादव - मु�य काय�कारी 
अिधकारी आिण अ�य� रे�वे मंडळाच ेअ�य�, �ी अचल खरे - �व�थापक�य संचालक, �ा. अशोक 
कुमार चावला जी - स�लागार जपान, पूव� आिशया िवभाग, पररा� मं�ालय, एनएचएसआरसीएल, 
एनएचएसआरसीएलचे संचालक मंडळ- �ी एस.एन. सु���यम, मु�य काय�कारी अिधकारी आिण 
एमडी, लास�न आिण टु�ोिलिमटेड आिण एनआयटीआय आयु�, रे�वे मं�ालय, जेआयसीए, जेआयसीसी 
आिण एनएचएसआरसीएल मधील अ�य व�र� अिधकारी �द�लीत एनएचएसआरसीएल�या कॉप�रेट 
काया�लयात झाले�या करारा�या �वा�री या समारंभास उपि�थत होते. (आव�यक अस�यास सुधा�रत 
केले जाईल)

या िनिवदेसाठी तांि�क िबड 23 स�ट�बर 2020 रोजी उघड�यात आ�या आिण एका मिह�यापे�ा कमी 
�हणज े�हणजे 19 ऑ�टोबर 2020 रोजी तांि�क िबडचे मू�यांकन के�यानंतर आ�थक िबड उघड�यात 
आ�या. �वीकृती प� 28 ऑ�टोबर 2020 रोजी दे�यात आले.

काम ेपूण� हो�याचा कालावधी करार सु� झा�यापासून चार (4) वषा�चा आहे.

या िवभागा�या बांधकाम ट��या दर�यान, संरेखना�या आसपास�या भागात सामािजक आिण आ�थक 
िवकासाची सा� �दली जाईल. केवळ अिभयंता, तं��, िडझाइनर, आ�कटे�ट इ�यादी 
�ावसाियकांसाठीच नाही तर कुशल व अध�-कुशल कामगार आिण बांधकाम कामगार यां�यासाठीही 
रोजगार िन�मती होईल. बांधकाम सािह�य आिण िसम�ट, �टील, अवजड बांधकाम यं�णा, �ेन, �ेलर 
इ�यादी यं�ां�या मागणीलाही चालना िमळेल. आित�य, करमणूक, आरो�य, पय�टन, �रअल इ�टेट आिण 
गृहिनमा�ण व िश�ण यासार�या सहा�यक उ�ोगांम�येही भरभराट होईल. बांधकाम.

सोबत:

�वा�री समारंभाचे गट फोटो




