
Handing over of 10 Broad Gauge Locomotives to 

Bangladesh 
July 27, 2020 

10 ബ്രോഡ് ബ ോജ് തീവണ്ടികൾ രംഗ്ലോബേശിന് കകമോറ്റം 
ചെയ്യുന്നു  

ജൂകൈ 27, 2020 

ഇന്ന് നടന്ന കകമോറ്റ െടങ്ങിൽ വിബേശകോര്യ മ്രി ബ ോ: എസ് ജയശങ്കർ, ചെയിൽചവ-

വോണിജയ വയവസോയ വകുപ്പ് മ്രി ്ശീ.പിയുഷ് ബ ോയൽ എന്നിവർ ബെർന്ന് 10 ബ്രോഡ് 

ബ ോജ് തീവണ്ടി എഞ്ചിനുകൾ രംഗ്ലോബേശിബൈക്ക് ഫ്ലോഗ്ഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. െടങ്ങിൽ  സംസ്ഥോന 

ചെയിൽബവ മ്രി ്ശീ സുബര്ഷ് അം ോ ി സന്നിഹിതനോയിര്ുന്നു. രംഗ്ലോബേശിന് ബവണ്ടി 
ചെയിൽബവ മ്രി എം ി നയൂെൂൾ ഇസ്ോം സുജൻ, വിബേശ കോര്യ മ്രി ബ ോ: അബ്ദുൽ 

കൈോം അബ്ദുൽ ചമോമൻ എന്നിവർ ബൈോബക്കോബമോട്ടീവുകൾ സവീകര്ിച്ചു. 

ഇരയൻ സർക്കോര്ിന്ചെ സഹോയത്തോൽ നടന്ന എഞ്ചിനുകളുചട കകമോറ്റം, 2019 

ഒകബടോരെിൽ രഹുമോനചപ്പട്ട രംഗ്ലോബേശ് ്പധോനമ്രി ചെയ്് ഹസീനയുചട ഇരയൻ 

സന്ദർശനത്തിൽ നൽകിയ ്പധോന വോഗ്േോനത്തിന്ചെ പൂർത്തീകര്ണമോയിര്ുന്നു. 

രംഗ്ലോബേശ് ചെയിൽബവയുചട ആവശയോനുസര്ണം ഇരയൻ ഭോ ത്തു നിന്നും തീവണ്ടി 
എഞ്ചിനുകൾ പര്ിഷ്കര്ിച്ചിര്ുന്നു. ഈ തീവണ്ടി എഞ്ചിനുകൾ യോ്തക്കോര്ുചട 
വർദ്ധിക്കുന്ന നിര്ക്ക് കകകോര്യം ചെയ്യുന്നതിനും രംഗ്ലോബേശിചൈ െര്ക്കുനീക്ക 

്പവർത്തനത്തിനും സഹോയകമോകുന്നു. 

ഈ അവസര്ത്തിൽ സംസോര്ിക്കുബപോൾ, പര്സ്പര് രഹുമോനത്തിനും വിശവോസത്തിൈും 
അടിയുെച്ച, േീർഘ കോൈമോയി നിൈനിൽക്കുന്ന ഇരയ രംഗ്ലോബേശ് രന്ധചത്ത വിബേശകോര്യ 
മ്രി ബ ോ: എസ് ജയശങ്കർ ഉയർത്തികോണിച്ചു. ബകോവിഡ് പകർച്ചവയോധി ഉഭയ കക്ഷി 
സഹകര്ണത്തിന്ചെ ബതോതിൽ  കുെവ് വര്ുത്തോത്തതിൽ അബേഹം സബരോെം 
്പകടിപ്പിച്ചു കൂടോചത നടന്നുചകോണ്ടിര്ിക്കുന്ന െര്ി്ത ്പധോനമോയ മുജീബ് രർബെോ 
ബപോൈുള്ള നോഴിക കൈലുകൾ വീണ്ടും ്പതീക്ഷിക്കുന്നതോയും അബേഹം അെിയിച്ചു. 

ഇര്ു ര്ോജയങ്ങളും തമ്മിൈുള്ള നയത്ര വോണിജയ രന്ധങ്ങൾ വിപുൈീകര്ിക്കുന്നതിനും 
ര്ണ്ടു ര്ോജയങ്ങളും തമ്മിൈുള്ള സോപത്തിക പങ്കോളിത്തം ചമച്ചചപ്പടുത്തുന്നതിനും 
ചെയിൽബവ ബമഖൈയിചൈ സഹകര്ണം ്പധോനമോചണന്ന് ചെയിൽബവ,വോണിജയ 
വയവസോയ വകുപ്പ് മ്രി ്ശീ പിയുഷ് ബ ോയൽ അഭി്പോയചപ്പട്ടു. 

അടുത്തകോൈയളവിൽ , ബകോവിഡ് 19 പകർച്ചവയോതിയുചട ഫൈമോയി കര് അതിർത്തി 
വഴിയുള്ള  വോണിജയത്തിൽ തടസങ്ങൾ ബനര്ിട്ടബപ്പോൾ, അതിന്ചെ ്പതയഘോതങ്ങചള 

്പതിബര്ോധിക്കുന്നതിനോയി ഇരയയും രംഗ്ലബേശും ചെയിൽ ബമഖൈയിചൈ 

സഹകര്ണത്തിനോയി െുവട് വയ്ച്ചിര്ുന്നു. ചെൈവ് കുെഞ്ഞതും പര്ിസ്ഥിതിയ്ക്ക് 



അനുബയോജയമോയതുമോയ ഒര്ു പര്ിഹോര്ചമന്ന നിൈയിൽ ചെയിൽബവ അതിർത്തികളിൈൂചട 
അവശയ വസ്തുക്കളുചട  തോ തത്തിന് സഹോയകമോണ്. ഇര്ു ഭോ ങ്ങളിചൈയും ഏറ്റവും 
കൂടുതൽ െര്ക്കു തീവണ്ടികളോണ് ജൂൺ മോസത്തിൽ  തോ തം നടത്തിയത്. 

അവശയസോധനങ്ങളും, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും ചകോണ്ട് ബപോകുന്നതിനു ചമോത്തം 103 

ച്ടയിനുകളോണ് ഉപബയോ ിച്ചത് . 

അടുത്തിചട പോഴ്സൽ ,കകണ്ടനർ ച്ടയിൻ സർവീസുകളും ഇരയയ്ക്കും 
രംഗ്ലോബേശിനുമിടയിൽ തുടങ്ങിയിര്ുന്നു. ഇത് ഉഭയകക്ഷി വയോപോര്ത്തിന്ചെ സോധയതകചള 

 ണയമോയി വർധിപ്പിക്കുചമന്ന് ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

 

നയൂ  ൽഹി  

27 ജൂകൈ, 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. 
 

 


