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FAQs

Setorial

Ferrovias

1. O que são corredores de frete dedicados?
É um corredor de carga de bitola larga em construção na Índia pela Indian Railway. Existem 2
corredores no país, ou seja, os corredores de frete ocidental e oriental.

2. O que é material rodante?
O material circulante é todos os motores e carruagens, incluindo as locomotivas, vagões de
passageiros, vagões de carga, vans de guarda, etc. que são usados em uma ferrovia.

3. O que você quer dizer com Diamond Quadrilateral em Indian Railways?
O projeto ferroviário Diamond Quadrilateral tem o mandato de desenvolver uma rede ferroviária de
alta velocidade em vários metros da Índia. Até agora, foram identificados 6 corredores. Esses são: 1)
Delhi-Mumbai. 2) Mumbai-Chennai 3) Chennai-Kolkata 4) Calcutá-Delhi e ambas as diagonais, ou seja
5) Delhi-Chennai. 6) Rotas Mumbai-Kolkata. Para mais informações, clique aqui .

4. Quais são as iniciativas tomadas pelo governo indiano para o setor ferroviário?
As seguintes reformas foram anunciadas para o setor ferroviário no Orçamento da União 2017-18:
1) O GoI fornecerá INR 55.000 crore ($ 8,25 bilhões) para despesas de capital e desenvolvimento de
ferrovias. 2) Um fundo denominado Rashtriya Rail Sanraksha Kosh no valor de Rs 100.000 crore ($
15 bilhões) será criado, o qual será direcionado para a segurança dos passageiros. 3) Todos os
vagões da Indian Railways serão equipados com bio banheiros até o ano 2019. 4) Linhas ferroviárias
de 3.500 km serão comissionadas em 2017-18.

5. Quais são as oportunidades de investimento disponíveis no setor ferroviário?
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As oportunidades de investimento estão disponíveis nas seguintes áreas: 1) Fabricação de
componentes. 2) Projetos de infraestrutura. 3) Projetos de trens de alta velocidade. 4) Linhas
ferroviárias de e para minas de carvão e portos. 5) Projetos relativos à eletrificação, vias de alta
velocidade e corredores suburbanos. 6) Corredores de frete exclusivos. 7) O redesenvolvimento das
estações ferroviárias. 8) Projetos de geração e economia de energia. 9) Operação de terminais de
frete. 10) Montagem de vagões, vagões e unidades locomotivas. 11) Conversão de medidor. 12)
Expansão da rede.

6. Em quais projetos investimentos estrangeiros são permitidos no setor ferroviário?
100% FDI sob rota automática está disponível para o seguinte: 1) Construção, operação e
manutenção de projetos de corredores suburbanos por meio de PPP. 2) Projetos de trens de alta
velocidade. 3) Corredores de frete exclusivos. 4) Eletrificação ferroviária. 5) Sistemas de sinalização.
6) Terminais de frete. 7) Terminais de passageiros. 8) Infra-estrutura em parques industriais
pertencentes à linha / desvio ferroviário, incluindo linhas ferroviárias eletrificadas e conectividade à
linha ferroviária principal. 9) Sistemas de transporte rápido de massa (MRTS).
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