अनु%ाचा मसुदा
नवी %द'ल), %दनांक: १९ ए23ल २०२१

एनएचएसआरसीएलने 12श4ण आ6ण 1माणप8 आ6ण एमएएचएसआर मा9ग;के=या
?ळ कामांसाठC सDलागार सेवेसाठC जेएआरटHएस सोबत सामंजLय करार केला.
भारतीय ?ळ कं8ाटदारां=या काय;बळाला जपानी 2शंकेनसेन=या अOय9धक Qवशेष Lलॅ ब ?ळ
तं8%ानाचे 12श4ण Tदले जाईल
रा78)य उ;च ग>त रे 'वे महामंडळ मयाE%दत (एनएचएसआरसीएल) ने आज मुंबई अहमदाबाद

उ;च ग>त रे 'वे माOगEका (पॅकेज Rमांक एमएएचएसआर-ट)-1, ट)-2 आUण ट)-3 अंतगEत)
Wळा;या कामांसाठY 3Zश\ण व 3माणप] व स'लागार सेवांसाठY जपान रे 'वे तां^]क सेवा
(जेएआरट)एस) सोबत सामंज`य करार केला.
एमएएचएसआर 3क'पाचे Wळ पॅकेजेस भारतीय कं]ाटदारां;या सहभागासाठY उघडले गेले
आहे त - या अट)नुसार कं]ाटदाराचे कायEबळ जागेवर काम सW
ु होdयापूवf Zशंकाgसेन Wळ
तं]hानाशी संबंOधत 2वशेष तां^]क 3Zश\ण घेतील. जपानमधील Zशंकाgसेन- उ;च ग>त
रे 'वेसाठY वापरलेल) `लॅ ब Wळ 3णाल) अkयंत वैZश7mयीकृत आहे आUण kयासाठY 2वशेष यं]
वापरणे आवoयक आहे . एमएएचएसआर 3क'पासाठY तkसम यं]णा अंगीकृत केल) जाईल.

सामंज`य करारानुसार, जेएआरट)एस 3Zश\ण व 3माणप] (ट) व सी) सेवा (काम सुW

होdयापूवf) आUण स'लागार सेवा (प%ह'या अंमलबजावणी दरpयान) 3दान करे ल. सेवांमqये
3Zश\ण सा%हkय तयार करणे, वगE 3Zश\ण आUण जागेवर 3Zश\ण यांचा समावेश आहे . Wळ
कं]ाटदारांना जेएआरट)एस सोबत `वतं] सेवा करार करणे आवoयक असेल. सेवा करारासाठY
अट) व शतf यापव
ू fच >निoचत के'या गे'या आहे त आUण kया सामंज`य कराराचा भाग
आहे त.

१००० पे\ा जा`त sयtतींचे 3Zश\ण आUण 3माUणत करdयाची क'पना आहे . बहुतेक
3Zश\ण भारतात केले जाईल, kयासाठY सुरत येथे `वतं] ताkपुरती 3Zश\ण सु2वधा 2वकZसत
केल) जाईल. रे 'वे सांधणासाठY ‘समावv
ृ कंस’ (ईए) सांधण सqया भारतात केले जात
नस'याने, जपानमqये ईए सांधणासाठY सम
ु ारे ६० %दवसां;या 3Zश\णाची क'पना आहे .

याsय>तxरtत, को2वड-१९;या पxरि`थतीनुसार काह) अZभयंkयांसाठY जपानमधील जागेवर
3Zश\ण दे खील >नयोिजत केले जाऊ शकते.

हा उपRम ‘तं]hान ह`तांतरण’ आUण भारतीय Wळ अZभयंkयांचे कौश'य संच सुधाxरत

करdयास मदत करे ल. उ;च ग>त रे 'वेसाठY Wळ बांधdया;या \े]ातह) भारताला `वावलंबी
बनवdया;या %दशेने उचललेले हे एक पाऊल आहे .
***
जेएआरट)एस 2वषयी मा%हतीः जपान रे 'वे तं]hान सेवा (जेएआरट)एस) %ह १९६५ मqये सु~
करdयात आल),

वषE १९६४ मqये तोकायदो Zशंकनसेन सW
ु झा'यानंतर परदे शी रे 'वे तं]hान

सहकायाEसाठY जी जपानमqये अOधि7ठत होती. मु•यतः उ;च ग>त रे 'वेचे वय सांगणा‚या
Zशंकनसेन;या 3ारं भामुळे परदे शी दे शांकडून तां^]क सहकायाE;या 2वनंतीला उvर pहणून >तचा

जgम झाला. तेsहापासून आUण अqयाE शतकात, जेएआरट)एसने ६० हून अOधक दे शांसह
तां^]क सहकायाEची अंमलबजावणी केल) आUण जगभरातील रे 'वे;या 2वकासास हातभार
लावला आहे . https://www.jarts.or.jp/english.html

