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ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ600ಮೆಗಾವ್ಾಾಟ್ಖೂೋಲಾಾಂಗ್ಚುಜಲವಿದ್ುಾತ್ಯೋಜನೆಗೆಜಾಂಟಿಉದ್ಾಮ

ಒಪ್ಪಾಂದ್ಕ್ಕೆಸಹಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ 

ಜೂನ್ 29, 2020 

 

29 ಜೂನ್ 2020 ರಾಂದ್ು ಥಾಂಫುವಿನಲ್ಲಿ 600 ಮೆಗಾವ್ಾಾಟ್ ಖೂೋಲಾಾಂಗ್ ಚು (ಜಾಂಟಿ ಉದ್ಾಮ) ಜಲವಿದ್ುಾತ್ 

ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಭೂತಾನ್ ರಾಯಲ್ ಸರ್ಾಾರ ಮತ್ುು ಖೂೋಲಾಾಂಗ್ ಚು ಹೈಡ್ೂೊ ಎನರ್ಜಾ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ನಡುವಿನ 

ಜಾಂಟಿ ಉದ್ಾಮ ಒಪ್ಪಾಂದ್, ಭಾರತ್ ಸರ್ಾಾರದ್ ವಿದೆೋಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ ಮತ್ುು ಭೂತಾನ್ ರಾಯಲ್ ಸರ್ಾಾರದ್ 

ವಿದೆೋಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ. ತಾಾಂಡಿ ಡ್ೂೋರ್ಜಾಯ ವ್ಾಸುವ ಉಪ್ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ು. ಆಥಾಕ 

ವಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಲ್ಲಯಾನೊಪ ಲೂೋಕನಾಥ್ ಶರ್ಾಾ ಮತ್ುು ಭೂತಾನ್ ರಾಯಲ್ ಸರ್ಾಾರ ಮತ್ುು ಭಾರತ್ದ್ 

ವಿದೆೋಶಾಾಂಗ ರ್ಾಯಾದ್ರ್ಶಾಗಳು ಮತ್ುು ಭೂತಾನ್, ರ್ಾಯಾದ್ರ್ಶಾ (ವಿದ್ುಾತ್), ಗೊೋಯಿ, ಭೂತಾನ್ ನ ಭಾರತ್ದ್ 

ರಾಯಭಾರಿ ಮತ್ುು ಭಾರತ್ದ್ ಭೂತಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಸೋರಿದ್ಾಂತೆ ಹಿರಿಯ ಸರ್ಾಾರಿ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳು 

ಉಪ್ಸ್ಥಿತ್ರಿದ್ದರು. ಇದ್ು ವಿೋಡಿಯ ರ್ಾನಫರೆನ್ಸಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡ್ಯಿತ್ು. 

 

2. ಪ್ೂವಾ ಭೂತಾನ್ ನ ತಿೊರ್ಶಯಾಾಂಗ್ ಟೆಸ ರ್ಜಲಿಯ ಖೂೋಲಾಾಂಗ್ ಚು ನದಿಯ ಕ್ಕಳಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ 600 ಮೆಗಾವ್ಾಾಟ್ 

ರನ್-ಆಫ್-ರಿವರ್ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಲುೆ 150 ಮೆಗಾವ್ಾಾಟ್ ಭೂಗತ್ ಟರ್ೈಾನ್ 

ವಿದ್ುಾತ್ ಸ್ಾಿವರಗಳನುು ಸ್ಾಿಪಿಸಲಾಗುವುದ್ು ಮತ್ುು 95 ಮಿೋಟರ್ ಎತ್ುರದ್ ಆಣೆಕಟಿಿನ್ಾಂದ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನ್ೋರು 

ಸ್ಾಗಿಸಲಾಗುವುದ್ು. ಈ ಯೋಜನೆಯನುು ಭೂತಾನ್ ನ ಡೊಕ್ ಗಿೊೋನ್ ಪ್ವರ್ ರ್ಾರ್ೂಾರೆೋಷನ್ (ಡಿರ್ಜಪಿಸ್ಥ) ಮತ್ುು 

ಭಾರತ್ದ್ ಸತ್ುಿಜ್ ಜಲ ವಿದ್ಾಾ ನ್ಗಮ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಎಸ್ ಜೆವಿಎನ್ ಎಲ್) ಜಾಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ್ 

ಖೂೋಲಾಾಂಗ್ ಚು ಹೈಡ್ೂೊ ಎನರ್ಜಾ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ನ್ವಾಹಿಸಲ್ಲದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಾಂದ್ಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಿಕ್ಕಯು ಭಾರತ್ 

ಮತ್ುು ಭೂತಾನ್ ನಡುವಿನ ಮೊದ್ಲ ಜಲವಿದ್ುಾತ್ ಯೋಜನೆಯ ಈ ಜಾಂಟಿ ಉದ್ಾಮದ್ ನ್ರ್ಾಾಣ ಮತ್ುು 

ಇತ್ರ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನುು ಪ್ಾೊರಾಂಭಿಸುತ್ುದೆ. ಈ ಪ್ರಿಜೊೋಯನ 2025 ರ ಉತ್ುರಾರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ೂಣಾಗೊಳುುವ 

ನ್ರಿೋಕ್ಷೆಯಿದೆ. 

 

3. ಈ ಸಾಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ದ್ ವಿದೆೋಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಮತ್ುು ಭೂತಾನ್ ವಿದೆೋಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಜಲವಿದ್ುಾತ್ 

ಪ್ಾೊಮುಖ್ಾತೆಯನುು ಒತಿುಹೋಳಿದ್ರು, ಇದ್ು ಪ್ರಸಪರ ಲಾಭದ್ಾಯಕ ದಿವಪ್ಕ್ಷೋಯ ಆಥಾಕ ಸಹರ್ಾರದ್ ಪ್ೊಮುಖ್ 

ಆಧಾರಸುಾಂಭವ್ಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಪರ ತಿಳುವಳಿಕ್ಕಯ ಆಧಾರದ್ ಮೆೋಲ ಮತ್ುು ಹಾಂಚಿಕ್ಕಯ ಸ್ಾಾಂಸೆೃತಿಕ ಪ್ರಾಂಪ್ರೆಯಿಾಂದ್ 

ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ ಮತ್ುು ಭೂತಾನ್ ನಡುವಿನ ಜನರ ನಡುವಿನ ಬಲವ್ಾದ್ ಬಾಾಂರ್ವಾದಿಾಂದ್ ಬಲಪ್ಡಿಸ್ಥದ್ ಅನನಾ 

ಮತ್ುು ವಿಶೋಷ ಸುೋಹದಿಾಂದ್ ನ್ರೂಪಿಸಲಪಟಿ ನಾಂಬಿಕ್ಕ, ಸಹರ್ಾರ ಮತ್ುು ಪ್ರಸಪರ ಗೌರವವನುು ಅವರು 

ನೆನಪಿಸ್ಥಕ್ಕೂಾಂಡರು. 

 

4. ಜಲವಿದ್ುಾತ್ ಕ್ಷೆೋತ್ೊವು ಭಾರತ್-ಭೂತಾನ್ ದಿವಪ್ಕ್ಷೋಯ ಸಹರ್ಾರದ್ ಪ್ೊಮುಖ್ ಕ್ಷೆೋತ್ೊವ್ಾಗಿದೆ. 720 

ಮೆಗಾವ್ಾಾಟ್ ಮಾಂಗ್ ಡ್ಚು ಜಲವಿದ್ುಾತ್ ಯೋಜನೆಯನುು ಗೌರವ್ಾನ್ವತ್ ಭಾರತ್ ಮತ್ುು ಭೂತಾನ್ ಪ್ೊಧಾನ 



ಮಾಂತಿೊಗಳು ಆಗಸ್  2019 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಾಾಟಿಸ್ಥದ್ರು. ಇದ್ರೊಾಂದಿಗೆ, 2100 ಮೆಗಾವ್ಾಾಟ್ (336 ಮೆಗಾವ್ಾಾಟ್ 

ಚುರ್ಾ ಜಲವಿದ್ುಾತ್ ಯೋಜನೆ, 60 ಮೆಗಾವ್ಾಾಟ್ ಕುರಿಚು ಜಲವಿದ್ುಾತ್ ಯೋಜನೆ, 1020 ಮೆಗಾವ್ಾಾಟ್ ತ್ಲಾ 

ಜಲವಿದ್ುಾತ್ ಯೋಜನೆ) ಮತ್ುು 720 ಮೆಗಾವ್ಾಾಟ್ ರ್ಾಾಂಗೆೆಚು ಜಲವಿದ್ುಾತ್ ಯೋಜನೆ ದಿವಪ್ಕ್ಷೋಯ 

ಸಹರ್ಾರದ್ ನಾಲುೆ (04) ಜಲವಿದ್ುಾತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೋ ಭೂತಾನ್ ನಲ್ಲಿ ರ್ಾಯಾನ್ವಾಹಿಸುತಿುವೆ. 

 

ನವದೆಹಲ್ಲ 

ಜೂನ್29, 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. 


