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ଭୁଟାନରେ 600 ରେଗାୱାଟେ ର ାଲାନଗାଚୁ୍ଚ ଜଳବଦୁି୍ୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ
କନ ରେେନ ୋଜନିାୋରେ େବାକ୍ଷେ  
ଜୁନ 29, 2020 
 
ଭୁଟାନେ ୋଜକୀୟ ପେିବାେ ଏବଂ ର ାଲାନଗାଚୁ୍ଚ ହାଇରରା ଏନଜ ି ଲିେିରଟଡ୍ େଧ୍ୟରେ 600 ରେଗାୱାଟେ ର ାଲାନଗାଚୁ୍ଚ 
(େଂଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୁେ) ଜଳବଦୁି୍ୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କନ ରେେନ ୋଜନିାୋ 29 ଜୁନ 2020 ରେ ଥିମୁ୍ପ େୁ ଭାେତ େେକାେଙ୍କ ବରିଦ୍ଶ 
େନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ଏେ. ଜୟଶଙ୍କେ ଏବଂ ଭୁଟାନେ ୋଜକୀୟ ପେିବାେେ ବରିଦ୍ଶ େନ୍ତ୍ରୀ ରଲୁାନରପା ଡ. ତାଣି୍ଡ ରଦ୍ାଜ ିଙ୍କ ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ 
ଉପସି୍ଥତରିେ େବାକ୍ଷେିତ କୋଯାଇଛ।ି ଭୁଟାନେ ୋଜକୀୟ େେକାେଙ୍କ ଆର୍ଥକି ବଷିୟେ େନ୍ତ୍ରୀ ରଲୁାନରପା ରଲାକନାର୍ଥ ଶେଚା 
ଏବଂ ଭାେତ ଓ ଭୁଟାନେ ବରିଦ୍ଶ େର୍ବି (ବଦୁି୍ୁତ), ଭାେତ େେକାେଙ୍କ େହତି ବେିଷ୍ଠ େେକାେୀ ଅଧିକାେୀ, ଭୁଟାନରେ 
ଭାେତେ ୋଷ୍ଟ୍ରଦୂ୍ତ ଏବଂ ଭାେତରେ ଭୂଟାନେ ୋଷ୍ଟ୍ରଦୂ୍ତ େଧ୍ୟ େବାକ୍ଷେ େୋରୋହରେ ଉପସି୍ଥତ ଥିରଲ ଯାହାକୁ ଭିଡଓି 
କନ ଫରେନିସଂ ଜେିଆରେ ଆରୟାଜତି କୋଯାଇଥିଲା।  
 
2. 600 ରେଗାୱାଟ େ େନ-ଅଫ୍-ଦ୍-ିେିଭେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂବଚ ଭୁଟାନରେ ତ୍ରାେିୟାଗଂରେ ଜଲି୍ଲାରେ ର ାଲାନଗାଚୁ୍ଚ ନଦ୍ୀେ ନେିନ 
ଭାଗରେ ସି୍ଥତ ଅରଟ। ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁୋରେ ର୍ାେି 150 ରେଗାୱାଟାେ ଭୂେିଗତ ଟବଚାଇନ ଯୁକ୍ତ ବଜୁିଳ ିଘେ ସ୍ଥାପିତ କୋଯିବ 
ଏବଂ 95 େିଟେେ ଉଚ୍ଚତା ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧ ଦ୍ବାୋ ଏଠାକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଭୁଟାନେ ରକ୍ ଗ୍ରୀନ ପାୱାେ କରପଚାରେେନ (ଡଜିପିିେି) 
ଏବଂ ଭାେତେ େତରଲଜ୍ ଜଳ ବଦୁି୍ୁତ ନଗିେ ଲିେିରଟଡ୍  (ଏେରଜଭିଏନଏଲ୍ ) ଙ୍କ େଧ୍ୟରେ େଂଯୁକ୍ତ ଉପକ୍ରେେ କମ୍ପାନୀ 
ର ାଲାନଗାଚୁ୍ଚ ହାଇରରା ଏନଜ ିଲିେିରଟଡ୍ ଦ୍ବାୋ ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପେ େଞ୍ଚାଳନ କୋଯିବ। ଏହ ିୋଜନିାୋରେ େବାକ୍ଷେ ଦ୍ବାୋ ଭାେତ ଓ 
ଭୁଟାନ େଧ୍ୟରେ ପ୍ରର୍ଥେ ଜଳବଦୁି୍ୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏହ ିେଂଯୁକ୍ତ ଉପକ୍ରେେ ନେିଚାଣ ଏବଂ ଅନୁ କାଯଚୁକ୍ରେ ଆେମ୍ଭ ରହବ। ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପଟ ି
2025 େ େଧ୍ୟ ଭାଗ େୁଦ୍ଧା େୋପ୍ତ ରହବାେ ଆଶା କୋଯାଉଛ।ି  
 
3. ଭାେତେ ବରିଦ୍ଶ େନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭୁଟାନେ ବରିଦ୍ଶ େନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଏହ ିଅବେେରେ ଜଳବଦୁି୍ୁତେ େହତ୍ତ୍ବକୁ ଦ୍ଶଚାଇଥିରଲ ଏବଂ 
ପେସ୍ପେ ଲାଭଦ୍ାୟକ ଦ୍ିବପାକ୍ଷୀୟ ଆର୍ଥକି େହରଯାଗେ େହତବପୂର୍ଣ୍ଚ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଚନା କେିଥିରଲ। ରେୋରନ ବଶିବାେ, 
େହରଯାଗ ଓ ପାେସ୍ପେିକ େମ୍ମାନକୁ େଧ୍ୟ େରନ ପକାଇରଲ ରଯଉଁଥିରେ ଅଦ୍ିବତୀୟ ଏବଂ ବରିଶଷ ବନୁ୍ଧତାେ େବତନ୍ତ୍ରତା େହଛି ି 
ଯାହା ଆରପାଷ ବୁଝାଣା ଉପରେ ଆଧାେିତ ଏବଂ ଭାେତ ଓ ଭୁଟାନ େଧ୍ୟରେ ରଲାକୋନଙ୍କେ ଏକ ୋଂସ୍କତୃକି ଐତହିୁ ଏବଂ 
ରଲାକୋନଙ୍କ େଧ୍ୟରେ ଦୃ୍ଢ଼ େମ୍ପକଚ େହ ିଆେିଛ।ି  
 
4. ଜଳବଦୁି୍ୁତ ରକ୍ଷତ୍ର ଭାେତ-ଭୁଟାନ ଦ୍ିବପାକ୍ଷୀୟ େହରଯାଗେ ପ୍ରେୁ  ରକ୍ଷତ୍ର ଅରଟ। ଭାେତରେ ୋନନୀୟ ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 
ଭୁଟାନ ଦ୍ବାୋ ଅଗଷ୍ଟ 2019 ରେ 720 ରେଗାୱାଟେ ୋଙ୍ଗରଦ୍ଚୁ୍ଚ ଜଳ ବଦୁି୍ୁତ ପ୍ରକଳ୍ପେ େଂଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ 



କୋଯାଇଥିଲା। ଏହା େହତି, 2100 ରେଗାୱାଟେ ଦ୍ିବପାକ୍ଷୀୟ େହରଯାଗରେ (04) ଜଳ ବଦୁି୍ୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ (336 ରେଗାୱାଟ 
ରୁ୍ ା ଏର୍ଇପି, 60 ରେଗାୱାଟ କୁେିଚୁ୍ଚ ଏର୍ଇପି, 1020 ରେଗାୱାଟ ତାଲା ଏର୍ଇପି ଓ 720 ରେଗାୱାଟ୍ ୋଙ୍ଗାରଡଚୁ୍ଚ 
ଏର୍ଇପି) ଭୁଟାନରେ ପୂବଚେୁ ର୍ାଲୁ େହଛି।ି  
 
ନୂଆ ଦ୍ଲି୍ଲୀ  
29 ଜୁନ, 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. 

 


