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భూటాన్లో600మె.వా.ఖొలాాంగ్చూజలవిద్యుత్
ప్రాజెక్టుకోసాంఅాంగీకారఒప్పాందాంపైసాంతకాలు 
జూన్ 29, 2020 

 

1. 600 మెగావాట్ల(మె.వా.) ఖొలాాంగ్చూ(జాయిాంట్ వెాంచర్) జల విద్యుత్ 
ప్రాజెక్టు కోసాం రాయల్ గవర్నమెాంట్ ఆఫ్ భూటాన్ మరియు ఖొలాాంగ్చూ 
హైడ్రో ఎనర్జీ లిమిటెడ్ 29 జూన్ 2020న అాంగీకార ఒప్పాందాంపై సాంతకాలు 
చేశాయి. భారత ప్రభుత్వ విదేశీ వ్యవహారాల మాంత్రి డా. ఎస్. జైశాంకర్ 
మరియు రాయల్ గవర్నమెాంట్ ఆఫ్ భూటాన్ విదేశాాంగ మాంత్రి లియాన్ పో 
డా. టాాండి దోర్జీ వర్చువల్ సమక్షాంలో ఈ కార్యక్రమాం జరిగిాంది. 
వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జరిగిన ఈ సాంతకాల వేడుకలో రాయల్ 
గవర్నమెాంట్ ఆఫ్ భూటాన్ ఆర్థిక వ్యవహారాల శాఖ మాంత్రి లియాన్ పో 
లోక్ నాథ్ శర్మ, భారత్ మరియు భూటాన్ లకు చెాందిన సీనియర్ 
ప్రభుత్వాధికారులు, భారత ప్రభుత్వ కార్యదర్శి(విద్యుత్), భూటాన్ కు 
భారత్ రాయబారి అలాగే భారత్ కు భూటాన్ రాయబారి కూడా పాల్గొన్నారు. 
 

2. తూర్పు భూటాన్ లోని ట్రాషియాాంగ్ సే జిల్లాలో ఖొలాాంగ్చూ నది దిగువ 
పరివాహ ప్రాాంతాంలో ఈ 600 మె.వా. నదీ ప్రవాహ ఆధారిత (రన్-ఆఫ్-ద-రివర్) 
ప్రాజెక్టు నెలకొని ఉాంది. ఈ ప్రాజెక్టులో 150 మె.వా. సామర్థ్యాం గల 
4 టర్బైన్లతో కూడిన భూగర్భ విద్యుత్ కేాంద్రాం, నీటిని 
ఒడిసిపట్టేాందుకు 95 మీటర్ల ఎత్తైన కాాంక్రీటు గ్రావిటీ డ్యామ్ 
ఉాంటాయి. దీన్ని ఖొలాాంగ్చూ హైడ్రో ఎనర్జీ లిమిటెడ్ నిర్మిస్తుాంది. 
భూటాన్ కు చెాందిన ద్రుక్ గ్రీన్ పవర్ కార్పొరేషన్ (డీజీపీసీ) మరియు 
భారత్ కు చెాందిన సట్లెజ్ జల విద్యుత్ నిగమ్ లిమిటెడ్ 
(ఎస్ జేవీఎన్ ఎల్) మధ్య జాయిాంట్ వెాంచర్ రూపాంలో ఏర్పాటైన కాంపెనీ 
ఇది. భారత్ మరియు భూటాన్ ల మధ్య ఈ మొట్టమొదటి జాయిాంట్ వెాంచర్ 
జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టులో భాగాంగా నిర్మాణ మరియు ఇతర పనుల 
ప్రారాంభానికి ఈ అాంగీకార ఒప్పాందాం దోహదాం చేయనుాంది. 2025 సాంవత్సరాం 
ద్వితీయార్ధాంలో ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి కావచ్చని అాంచనా. 



 

3. భారత్ మరియు భూటాన్ కు చెాందిన విదేశాాంగ మాంత్రులు ఇద్దరూ ఈ జల 
విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రాధాన్యాన్ని తెలియజేస్తూ, పరస్పర 
ప్రయోజనకర ద్వైపాక్షిక ఆర్థిక సహకారానికి ఇది మూల స్తాంభాంగా 
నిలుస్తుాందని ఉద్ఘాటిాంచారు. సుదీర్ఘ కాలాంగా కొనసాగుతున్న విలక్షణమైన 
మరియు ప్రత్యేక స్నేహాం ఆధారాంగా ఇరు దేశాల మధ్య విశ్వాసాం, సహకారాం 
మరియు పరస్పర గౌరవాలను ఈ సాందర్భాంగా వారు గుర్తుచేసుకున్నారు. పరస్పర 
అవగాహన అలాగే సహకారాత్మక సాాంస్కృతిక వారసత్వాం ఇాంకా భారత్ మరియు 
భూటాన్ ప్రజల మధ్య నెలకొన్న పటిష్టమైన సాంబాంధాలు దీనికి పునాదిగా 
నిలుస్తున్నాయని వారు పేర్కొన్నారు. 
 

4. భారత్-భూటాన్ ద్వైపాక్షిక సహకారాంలో జల విద్యుత్ రాంగాం అత్యాంత 
ప్రాధాన్య(ఫ్లాగ్ షిప్) కలిగినది. అాంతక్రితాం 720 మె.వా. మాాంగ్దేచూ జల 
విద్యుత్ ప్రాజెక్టును భారత్, భూటాన్ గౌరవనీయ ప్రధాన మాంత్రులు 
ఆగస్ట్ 2010లో సాంయుక్తాంగా ప్రారాంభిాంచారు. దీాంతో భూటాన్ లో 
ద్వైపాక్షిక సహకారాంతో నాలుగు (04) జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు (336 
మె.వా. చుఖా హెచ్ఈపీ, 60 మె.వా. కురిచూ హెచ్ఈపీ, 1020 మె.వా. తలా 
హెచ్ఈపీ మరియు 720 మె.వా. మాాంగ్దేచూ హెచ్ఈపీ) మొత్తాం కలిపి 2,100 
మె.వా. సామర్థ్యానికి పైగా సామర్థ్యాంతో ఇప్పటికే నిర్వహణలో 
ఉన్నాయి. 
 

న్యూఢిల్లీ 

జూన్29,2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 


