Tripura receives first ever inland shipping cargo from
Bangladesh
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3 ਸਤੰਬਰ, 2020
ਦਾਉਕੰਡੀ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) - ਸੋਨਮਰਾ (ਹਤਿ ਪਰਾ) ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਪਿੋਟੋਕੋਲ ਰੂਟ ਦੇ ਸ਼ਰੂ ਿੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
ਹਿਿਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਿੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸੀਮੈਂਟ ਹਲਆਉਣ ਿਾਲਾ MB ਪਿੀਹਮਅਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਮੰਦਰੀ ਜ਼ਿਾਜ਼ 3 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂ ੰ ਦਾਉਕੰਡੀ ਤੋਂ ਿੱਹਲਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਗੰਮਟੀ ਨਦੀ ਰਾਿੀਂ 93 ਹਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਲਾਾਂਘਾ ਪਾਰ ਕਰ 5 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂ ੰ ਸੋਨਮਰਾ ਪੱਜੇਗਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਾਂ
ਰਾਿੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਤਿ ਪਰਾ ਤੱਕ ਇਿ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਿੋਿੇਗੀ। ਇਿ ਕਾਰਗੋ ਸੋਨਮਰਾ ਹਿਖੇ ਹਤਿ ਪਰਾ ਦੇ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੀ
ਹਬਪਲਾਬ ਕਮਾਰ ਦੇਬ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੱਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਾਈ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਸਿੀਮਤੀ ਹਰਿਾ ਗਾਾਂਗਲੀ ਦਾਸ ਦੀ ਿਾਜ਼ਰੀ ਹਿੱਿ ਿਾਸਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਇਸ ਨਿੇਂ ਪਿੋਟੋਕੋਲ ਰੂਟ ਦੇ ਸ਼ਰੂ ਿੋਣ ਸਦਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਿ
ੱ ੇ ਦਿੱਲੇ ਿਪਾਰ ਹਿੱਿ ਿਾਧਾ ਿੋਣ ਤੋਂ ਛੱਟ ਆਿਾਜਾਈ ਦਾ ਸਸਤਾ,
ਤੇਜ਼, ਸਰੱਹਖਅਤ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ-ਅਨਕੂ ਲ ਸਾਧਨ ਿੀ ਹਮਲੇ ਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਿਾਾਂ ਪਾਹਸਆਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਦਾਏ ਨੂ ੰ ਕਾਫੀ
ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਿੋਿੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿਿਾਲੇ 1972 ਹਿੱਿ ਿੋਏ ਪਿੋਟੋਕੋਲ ਫਾਰ ਇਨਲੈਂ ਡ ਿਾਟਰ ਟਿ ੇਡ ਐਂਡ ਟਿ ਾਾਂਹਜ਼ਟ (PIWTT) ਦਾ ਮੰਤਿ ਦੋਿਾਾਂ
ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਹਿਿਾਲੇ , ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਾਂ ਰਾਿੀਂ ਸੰਪਰਕ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੇ
ਿਪਾਰ ਨੂ ੰ ਿਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਪਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਹਮਆਨ ਪਿੋਟੋਕੋਲ ਰੂਟਾਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ
ਮੀਹਟਿ ਕ ਟਨ ਮਾਲ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਿੋਈ. ਇਸ ਹਿੱਿ 20 ਮਈ, 2020 ਨੂ ੰ ਿੋਏ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਰਾਿੀਂ PIWTT ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਿਧਾਇਆ
ਹਗਆ ਿੈ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਿੋਰ ਰੂਟ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਗਮਟੀ ਨਦੀ (93 ਹਕਲੋ ਮੀਟਰ) ਦੇ ਸੋਨਮਰਾ ਦਾਉਕੰਡੀ ਖੰਡ ਨੂ ੰ ਇਸ ਪਿੋਟੋਕੋਲ ਹਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਤਿ ਪਰਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ
ਆਰਹਥਕ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਹਿੰਟਰਲੈਂ ਡ ਨੂ ੰ ਮਦਦ ਹਮਲੇ ਗੀ।
ਨਿੀਂ ਹਦੱਲੀ
3 ਸਤੰਬਰ, 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.

