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 کے مراعات لئے کے پروجیکٹ الیکٹرک ہائیڈرو خوالنگچھو میگاواٹ 066 میں بھوٹان

 دستخط پر معاہدے

 0202 جون، 29

 

 ھوخوالنگچ میگاواٹ 022 مابین کے لمیٹڈ انرجی ہائیڈرو نگچھوخوال اور حکومت رائل کی بھوٹان

 میں تھمپو کو 0202 جون 02 معاہدہ کا مراعات لئے کے پراجیکٹ الیکٹرک ہائیڈرو( وینچر جوائنٹ)

کے وزیر خارجہ  بھوٹاناور  نکرجیش ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر بھارت کے پر موقع اس گیا، کیا دستخط

 ویڈیوجسے  موقع پر دستخط کرنے کی تقریب کے ۔ورچوئل طور پر موجود تھے ڈورجی ٹنڈی ڈاکٹر

 شرما ناتھ لوک لیونپو وزیر کے امور اقتصادیکے  بھوٹان ،تھا گیا کیا منعقد ذریعے کے کانفرنسنگ

 بھوٹان ،(بجلی) سیکرٹریبھارت کے  سمیت، سکریٹری خارجہ کے بھوٹان اور ہندوستان کے عالوہ،

 موجود بھی عہدیدار سرکاری اعلی سمیت سفیر کے بھوٹان میں ہندوستان اور سفیر کے ہندوستان میں

 ۔تھے

 دریائے میں تراشییانگتسے ضلع کے بھوٹان مشرقی پروجیکٹ کا یہ دریائی میگاواٹ 022 ۔2

 زیرزمین کے ٹربائنوں میگاواٹ 052 چار میں پروجیکٹ۔ ہے واقع پر حصے نچلے کے خوالنگچھو

 پانی ذریعہ کے ڈیم ثقل کشش کنکریٹ کے اونچائی میٹر 25 میں جس ہے گیا کیا تصور کا ہاؤس پاور

 اور( سی پی جی ڈی) کارپوریشن پاور گرین ڈروک کی بھوٹان پروجیکٹ کو اس۔ ہے جاتا کیا تیز کو

 کمپنی وینچر جوائنٹ مابین کے( ایل این وی جے ایس) لمیٹڈ نگم ِوٹِودی جل جستل کے ہندوستان

 دستخط پر معاہدے کے مراعات۔ الیا جائیگا میں عمل ذریعہ کے لمیٹڈ انرجی ہائیڈرو خولونگچھو

 کی پروجیکٹ الیکٹرک ہائیڈرو وینچر پہلے جوائنٹ اس مابین کے بھوٹان اور ہندوستان سے کرنے

 میں حصے نصف دوسرے کے 0205 منصوبہ یہ کہ ہے توقع۔ ہوگا آغاز کا کاموں دیگر اور تعمیر

 ۔گا ہوجائے مکمل

 ایک کے تعاون اقتصادی دوطرفہ مند فائدہ باہمی نے دونوں خارجہ وزراء کے بھوٹان اور بھارت ۔3

 باہمی اور تعاون اعتماد، نے انہوں۔ دیا زور پر اہمیت کی ترقی کی بجلیپانی  سے حیثیت کی ستون اہم

 خصوصی اور انوکھی دونوں ممالک کے مابین سے عرصے طویل جس پر کیا یاد بھی کو احترام

بھوٹان اور  اور ورثہ ثقافتی مشترکہ اور اور جو کہ باہمی مفاہمت پر قائم ہے ،کی بنیاد ہے دوستی

 ۔ہے کرتا مضبوط کو روابط مضبوط بھارت کے دونوں ممالک کے لوگوں کے درمیان



 کا میگاواٹ 002۔ ہے شعبہ بردار پرچم کا تعاون دوطرفہ بھوٹان -ہندوستان شعبہ کا بجلی پانی۔ 4

 معزز کے بھوٹان اور ہندوستان میں 0202 اگست افتتاح کا پروجیکٹ الیکٹرک ہائیڈرو منگڈیچو

 چار کے تعاون دوطرفہ میں بھوٹان ہی، ساتھ کے اس۔ تھا کیا پر طور مشترکہ نے اعظم وزرائے

 پی، ایچ ایچ کوریچو میگاواٹ 02 پی، ای ایچ چوکھا میگاواٹ 330) پراجیکٹس الیکٹرک ہائیڈرو( 24)

 0022 صالحیت کلجن کی  (پی ایچ ایچ منگڈیچو میگاواٹ 002 اور پی ای ایچ تال میگاواٹ 0202

 جاری ہیں۔ سے پہلےہے،  زیادہ سے میگاواٹ

 

 دہلی نئی

 0606 جون، 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


