
Signing of Concession Agreement for 600 MW Kholongchhu 

Hydroelectric Project in Bhutan 
June 29, 2020 

ભટૂાનમાાં 600 મગેાવોટની ખોલોન્ગછુ જળવવદ્યતુ પરિયોજના માટ ેિાહત સમજૂવત 
પિ હસ્તાક્ષિ કયાા 
જૂન 29, 2020 

1. 29 જૂન 2020 નાાં િોજ વિમ્ફુમાાં ભાિત સિકાિનાાં વવદેશ માંત્રી ડૉ. એસ. જયશાંકિ અને ભૂટાનની િાજવી 
સિકાિનાાં વવદેશ માંત્રી લાયોન્પો ડૉ. તાાંડી દોિજીની વર્ચયુાઅલ હાજિીમાાં ભૂટાનની િાજવી સિકાિ અને 
ખોલોન્ગચુ હાઇડ્રો એનર્જી વલવમટેડ વર્ચચે 600 મેગાવોટની ખોલોન્ગછુ (સાંયુક્ત સાહસ) જળવવદ્યુત પરિયોજના 
માટેની િાહત સમજૂવત પિ હસ્તાક્ષિ કિવામાાં આવ્યા હતા. વવડીયો કોન્ફિન્સ માિફત યોજવામાાં આવેલા આ 
હસ્તાક્ષિ કિવાનાાં સમાિાંભમાાં ભૂટાનની િાજવી સિકાિનાાં નાણામાંત્રી લાયોન્પો લોકનાિ શમાા અને ભાિત અને 
ભૂટાનનાાં વવદેશ સવચવો, ભાિત સિકાિનાાં સવચવ (ઊર્જા), ભૂટાનમાાં ભાિતનાાં િાજદૂત અને ભાિતમાાં ભૂટાનનાાં 
િાજદૂત સવહતનાાં સીવનયિ સિકાિી અવિકાિીઓ હાજિ િહ્યા હતા.  

2. આ 600 મેગાવોટની વહેતી નદી પિની પરિયોજના પૂર્વવય ભૂટાનમાાં ત્રાવશયાાંગત્સે જીલ્લામાાં ખોલોન્ગછુ 
નદીનાાં નીચલા વહેણ પિ વસ્િત છે. આ પરિયોજનામાાં 95 મીટિની ઉંચાઇનાાં કોંક્રીટ ગ્રેવવટી ડેમિી ઘકેલાતા 
પાણી સાિે ચાિ 150 મેગાવોટનાાં અાંડિગ્રાઉન્ડ પાવિહાઉસની કલ્પના કિવામાાં આવી છે. તે ભૂટાનનાાં ડ્રુક ગ્રીન 
પાવિ કોપોિેશન (DGPC) અને ભાિતનાાં સતલુજ જલ વવદ્યુત વનગમ વલવમટેડ (SJVNL) વર્ચચે સાંયુક્ત 
સાહસ તિીકે િચવામાાં આવેલી ખોલોન્ગછુ હાઇડ્રો એનર્જી વલવમટેડ દ્વાિા કાયાિત કિવામાાં આવશે. િાહત 
સમજૂવત પિ હસ્તાક્ષિ કિવા સાિે ભાિત અને ભૂટાન વર્ચચેની આ પ્રિમ સાંયુક્ત સાહસ જળવવદ્યુત 
પરિયોજનાનાાં બાાંિકામની શરૂઆત અને અન્ય કામોનો પ્રાિાંભ િશે. આ પરિયોજના 2025 નાાં બીર્જ ભાગમાાં 
પૂણા િવાનુાં અપેવક્ષત છે. 

3. ભાિતનાાં વવદેશ માંત્રી અને ભૂટાનના વવદેશ માંત્રી એમ બન્નેએ પાિસ્પરિક લાભદાયક વદ્વપક્ષીય આર્વિક 
સહકાિનાાં મહત્વનાાં સ્તાંભ તિીક ેજળ વવદ્યુત વવકાસની અગત્યતા પિ ભાિ મૂક્યો હતો. તેઓએ ભાિત અને 
ભૂટાન વર્ચચેની પાિસ્પરિક સમજણમાાં સાંલગ્ન લાાંબા સમયની લાક્ષવણકતા િિાવતી અનન્ય અને વવશેષ મૈત્રી 
સાિેનાાં વવશ્વાસ, સહકાિ અન ેપાિસ્પરિક આદિ અને એકસમાન સાાંસ્કૃવતક વાિસો અન ેલોકો વર્ચચેનાાં મજબૂત 
જોડાણોને પણ યાદ કયાા હતા. 

4. જળઊર્જા ક્ષેત્ર ભાિત-ભટૂાન વદ્વપક્ષીય સહકાિનુાં પ્રમુખ ક્ષેત્ર છે. અગાઉ ઓગસ્ટ 2019 માાં ભાિતનાાં 
માનવનય વડાપ્રિાન અને ભૂટાનનાાં માનવનય વડાપ્રિાન દ્વાિા 720 મેગાવોટની માાંગડેછુ જળવવદ્યુત 
પરિયોજનાનો સાંયુક્ત િીતે શુભાિાંભ કિવામાાં આવ્યો હતો. આ સાિે, વદ્વપક્ષીય સહકાિ સાિેની ચાિ (04) 
જળવવદ્યુત પરિયોજનાઓ (336 મેગાવોટની ચુકલા જળવવદ્યુત પરિયોજના, 60 મેગાવોટની કુરિછુ જળવવદ્યુત 



પરિયોજના, 1020 મેગાવોટની તાલા જળવવદ્યુત પરિયોજના અને 720 મેગાવોટની માાંગડેછુ જળવવદ્યુત 
જળવવદ્યુત પરિયોજના), કુલ 2100 મેગાવોટિી વિાિે, હાલમાાં ભૂટાનમાાં કાયાિત છે. 

નવી રદલ્હી 
જૂન 29, 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. 


