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10 ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಲ ೇಕ ೇಮೇಟಿವ್ಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಂಗ್ರಾದೇಶಕೆ ಹಸರತಾಂತರಿಸನವುದನ 

ಜನಲೈ 27, 2020 

 

ಇಾಂದನ ನ್ಡೆದ ಹಸರತಾಂತರ ಸಮರರಾಂಭದಲ್ಲಾ, 10 ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ (ಬಿಜಿ) ಲ ೇಕ ೇಮೇಟಿವ್ಗಳನ್ನು 

ವಿದೇಶರಾಂಗ ಸಚಿವ ಡರ.ಎಸ್. ಜೈಶಾಂಕರ್ ಮತನತ ರೈಲೆ ಹರಗ  ವರಣಿಜಯ ಮತನತ ಕೈಗ್ರರಿಕರ ಸಚಿವ ಶ್ಾೇ 

ಪಿಯ ಷ್ ಗ ೇಯಲ್ ರವರನ ಬ್ರಾಂಗ್ರಾದೇಶಕೆ ಫ್ಲರಾಯಗ್ ಮರಡಿದ್ರಾರ. ಈ ಕರಯಯಕಾಮದಲ್ಲಾ ರೈಲೆ 

ರರಜಯ ಸಚಿವ ಶ್ಾೇ ಸನರೇಶ್ ಅಾಂಗಡಿ ಭರಗವಹಿಸಿದಾರನ. ಬ್ರಾಂಗ್ರಾದೇಶದ ಕಡೆಯಾಂದ, ರೈಲೆ ಸಚಿವ, 

ಎಾಂಡಿ. ನ್ ರನಲ್ ಇಸರಾಾಂ ಸನಜನ್ ಮತನತ ವಿದೇಶರಾಂಗ ವಯವಹರರಗಳ ಸಚಿವ ಡರ.ಅಬನಲ್ ಕಲರಾಂ 

ಅಬನಾಲ್ ಮಮೆನ್ ಬ್ರಾಂಗ್ರಾದೇಶ ಸಕರಯರದ ಪರವರಗಿ ಲ ೇಕ ೇಮೇಟಿವ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರನ. 

 

ಈ ಲ ಕ ಮಟಿವ್ಗಳನ್ನು ಹಸರತಾಂತರಿಸನವುದನ, ಭರರತ ಸಕರಯರದ ಅನ್ನದ್ರನ್ದ ಸಹರಯದಾಂದ, 

ಮರನ್ಯ ಬ್ರಾಂಗ್ರಾದೇಶದ ಪಾಧರನ್ ಮಾಂತ್ರಾ ಶೇಖ್ ಹಸಿೇನರ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಸಾಂದಭಯದಲ್ಲಾ ಮರಡಿದ 

ಪಾಮನಖ ಬದಧತೆಯನ್ನು 2019 ರ ಅಕ ಟೇಬರ್ನ್ಲ್ಲಾ ಪೂರೈಸನತತದ. ಬ್ರಾಂಗ್ರಾದೇಶ ರೈಲೆಯ 

ಅವಶಯಕತೆಗಳಿಗ ಅನ್ನಗನಣವರಗಿ , ಲ ೇಕ ೇಮೇಟಿವ್ಗಳನ್ನು ಭರರತ್ರೇಯ ಕಡೆಯವರನ ಸ ಕತವರಗಿ 

ಮರಪಯಡಿಸಿದ್ರಾರ. ಈ ಲ ೇಕ ೇಮೇಟಿವ್ಗಳನ ಬ್ರಾಂಗ್ರಾದೇಶದಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ನುತ್ರತರನವ ಪಾಯರಣಿಕ ಮತನತ 

ಸರಕನ ರೈಲನ ಕರಯರಯಚ್ರಣೆಯನ್ನು ನಿವಯಹಿಸಲನ ಸಹರಯ ಮರಡನತತದ. 

 

ಈ ಸಾಂದಭಯದಲ್ಲಾ ಮರತನರಡಿದ ವಿದೇಶರಾಂಗ ವಯವಹರರಗಳ ಸಚಿವ ಡರ.ಎಸ್.ಜೈಶಾಂಕರ್, ಪರಸಪರ 

ನ್ಾಂಬಿಕ ಮತನತ ಗ್ೌರವದ ಆಧರರದ ಮೆೇಲ ಭರರತ-ಬ್ರಾಂಗ್ರಾದೇಶ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳನ್ನು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ ಸಮಯದ 

ಆಳವನ್ನು ಎತ್ರತ ತೆ ೇರಿಸಿದರನ. ಕ ೇವಿಡ್ ಸರಾಂಕರಾಮಿಕವು ದೆಪಕ್ಷಿೇಯ ಸಹಕರರದ ವೇಗವನ್ನು 

ನಿಧರನ್ಗ ಳಿಸಲ್ಲಲಾ ಎಾಂದನ ಅವರನ ಸಾಂತೆ ೇಷವನ್ನು ವಯಕತಪಡಿಸಿದರನ ಮತನತ ನ್ಡೆಯನತ್ರತರನವ 

ಐತ್ರಹರಸಿಕ ಮನಜಿೇಬ್ ಬ್ರಶ ಯದಲ್ಲಾ ಅಾಂತಹ ಹೆಚಿುನ್ ಮೆೈಲ್ಲಗಲನಾಗಳನ್ನು ಎದನರನ ನ ೇಡನತ್ರತದಾೇನ 

ಎಾಂದನ ತ್ರಳಿಸಿದರನ. 

 

ರೈಲೆ ಹರಗ  ವರಣಿಜಯ ಮತನತ ಕೈಗ್ರರಿಕರ ಸಚಿವ ಶ್ಾೇ ಪಿಯ ಷ್ ಗ ೇಯಲ್ ದೆಪಕ್ಷಿೇಯ ವರಯಪರರ 

ಮತನತ ಸಾಂಪಕಯವನ್ನು ಹೆಚಿುಸನವಲ್ಲಾ ಹರಗ  ಎರಡನ ದೇಶಗಳ ನ್ಡನವಿನ್ ಆರ್ಥಯಕ ಸಹಭರಗಿತೆವನ್ನು 

ಹೆಚಿುಸನವಲ್ಲಾ ರೈಲೆ ಸಹಕರರದ ಮಹತೆವನ್ನು ಒತ್ರತಹೆೇಳಿದ್ರಾರ. 

 

ಇತ್ರತೇಚಿನ್ ದನ್ಗಳಲ್ಲಾ, ಭರರತ ಮತನತ ಬ್ರಾಂಗ್ರಾದೇಶವು ಕ ೇವಿಡ್ 19 ಸರಾಂಕರಾಮಿಕದ ಪರಿಣರಮವನ್ನು 

ತಗಿಿಸನವಲ್ಲಾ ತಮಮ ರೈಲನ ಸಹಕರರವನ್ನು ಹೆಚಿುಸಿದ, ಏಕಾಂದರ ಭ  ಗಡಿಯ ಮ ಲಕ ವರಯಪರರವು 



ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದನರಿಸನತ್ರತದ. ವಚ್ು ಪರಿಣರಮಕರರಿ ಮತನತ ಪರಿಸರ ಸ್ುೇಹಿ ಪರಿಹರರವರಗಿ ರೈಲನ, 

ಗಡಿಯನದಾಕ ೆ ಅಗತಯ ಸರಕನಗಳನ್ನು ಸರಗಿಸಲನ ಸಹರಯ ಮರಡಿದ. ಜ ನ್ ತ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಾ ಸರಕನ ಸರಗಣೆ 

ರೈಲನಗಳ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಎರಡ  ಕಡೆಯವರನ ನ ೇಡಿದ್ರಾರ. ಅಗತಯ ಸರಕನಗಳನ್ನು ಮತನತ ಕಚ್ರು 

ವಸನತಗಳನ್ನು ಸರಗಿಸಲನ ಒಟ್ನಟ 103 ಸರಕನ ರೈಲನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕ ಳಳಲರಯತನ. 

 

ಇತ್ರತೇಚೆಗ, ಭರರತ ಮತನತ ಬ್ರಾಂಗ್ರಾದೇಶದ ನ್ಡನವ ಪರಸ್ಯಲ್ ಮತನತ ಕಾಂಟೇನ್ರ್ ರೈಲನ ಸ್ೇವಗಳ  

ಪರಾರಾಂಭವರಗಿವ. ಇದನ ದೆಪಕ್ಷಿೇಯ ವರಯಪರರದ ವರಯಪಿತಯನ್ನು ಗಮನರಹಯವರಗಿ ಹೆಚಿುಸನತತದ ಎಾಂದನ 

ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಲರಗಿದ. 

 

ನ್ವ ದಹಲ್ಲ 

ಜನಲೈ 27, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on 

MEA’s website and may be referred to as the official press release. 


