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MAHSR કોiરડોર માટે 7ે ક વક8 ના બાંધકામ માટે તાલીમ અને સiટ?iફકે શન અને એડવાઇઝર/ સેવાઓ
માટે NHSRCLએ JARTS સાથે સમજૂ iતપJ પર સહ/ કર/
ભારતીય 7ે ક કોM7ાNટસ8ના Oમબળને Qપાનીઝ iશMકાનસેનની અRયંત SપેiશયલાઇTડ Sલેબ 7ે ક
ટે NનોલોUની તાલીમ મળશે
નેશનલ હાઇ Sપીડ રે લ કોપoરે શન iલiમટે ડ (NHSRCL) એ આજે Qપાન રે લવે ટે iNનકલ સiવ?સ
(JARTS) સાથે Zુંબઈ અમદાવાદ હાઈ Sપીડ રે લ કોiરડોર (પેકેજ નંબર. MAHSR-T-1, T-2 અને T3 હે ઠળ) 7ે ક વNસ8ના બાંધકામ માટે તાલીમ અને સiટ?iફકે શન અને એડવાઇઝર/ સiવ?સ માટે કરાર
કયા8 હતા.
MAHSR !ોજે Nટ માટે ના 7ે ક પેકેiજસ હવે ભારતીય કોM7ાNટરોની iહSસેદાર/ માટે ^ૂ-લા છે જે માં
એવી શરત છે કે કોM7ાNટરના Oમબળે સાઈટ પર કામ શ` કરતા પહે લા iશMકાનસેન 7ે ક ટે NનોલોUને
લગતી Sપેiશયલ ટે કiનકલ તાલીમ લેવાની રહે શે. Qપાનની હાઇ Sપીડ રે લ iશMકાનસેન માટે
ઉપયોગમાં લેવાતી Sલેબ 7ે ક iસSટમ એ અRયંત SપેiશયલાઇTડ છે અને તેમાં ખાસ મશીનોની જ`ર
પડે છે. MAHSR !ોજે Nટ માટે પણ આવી જ iસSટમ અપનાવવામાં આવશે.
MoU Zુજબ JARTS fારા તાલીમ અને સiટ?iફકે શન (ટ/એMડસી) સેવાઓ (કામ શ` થાય તે અગાઉ)
અને એડવાઇઝર/ સેવાઓ (!થમ એiNઝhુશન દરiમયાન) આપવામાં આવશે. આ સેવાઓમાં તાલીમ
સામiી તૈયાર કરવી, વગ8ખંડની તાલીમ અને ઓનસાઈટ તાલીમ સામેલ છે. 7ે ક કોM7ાNટરે JARTS
સાથે અલગ સiવ?સ એiીમેMટ કરવાનો રહે શે. સiવ?સ એiીમેMટ માટે ના iનયમો અને શરતો એમઓkુના
ભાગ`પે પહે લેથી નl/ કરવામાં આmયા છે .
તેના હે ઠળ 1000થી વnુ લોકોને તાલીમ અને !માણપJ આપવામાં આવશે. મોટા ભાગની તાલીમ
ભારતમાં આપવામાં આવશે જે ના માટે oુરત ખાતે અલગથી એક કામચલાઉ તાલીમ oુiવધા Sથાપવામાં
આવશે. ભારતમાં રે લ વેi-ડ?ગ માટે ‘એMNલોTડ આક8 ’ (EA) વેi-ડ?ગ નથી કરવામાં આવrું. તેથી 60

iદવસsું EA વેi-ડ?ગ Qપાનમાં કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત કોiવડ-19ની iSથiતને uયાનમાં રાખીને
કે ટલાક એiMજiનયરો માટે Qપાનમાં ઓનસાઈટ તાલીમsું પણ આયોજન કરાkું છે.
આ પહે લથી ટે NનોલોUના 7ાMસફરમાં મદદ મળશે અને ભારતીય 7ે ક એiMજiનયસ8ના કૌશ-યમાં વધારો
થશે. તે ભારતને હાઇ Sપીડ રે લ 7ે કના બાંધકામ wેJે આRમiનભ8ર બનાવવાની iદશામાં પગxું સાiબત
થશે.
***
JARTS iવશે માiહતી: Qપાન રે લવે ટે કiનકલ સiવ?સ (JARTS)ની Sથાપના 1965માં થઈ હતી.
1964માં ટોકાઈડો iશMકાનસેન ^ુ-યા પછ/ બીQ જ વષe તેની રચના થઈ હતી, જે ઓવરiસઝ રે લવે
ટે NનોલોU કોઓપરે શન માટે Qપાન iSથત સંગઠન છે. તેની Sથાપના Zુ{યRવે iશMકાનસેન શ` થયા
પછ/ iવદે શ fારા ટે NનોલોUકલ સહકાર માંગવામાં આવે તેના !iતભાવમાં કરવામાં આવી હતી.
iશMકાનસેને હાઇ-Sપીડ રે લવેનો kુગ શ` કયo હતો. Rયારથી લઈને લગભગ અડધી સદ/થી JARTSએ
60થી વnુ દે શો સાથે ટે iNનકલ સહકાર Sથા|યો છે અને સમi iવ}માં રે લવેની Sથાપનામાં યોગદાન આ|kું છે .
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