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பூட்டானில் 600 மெகாவாட்  ககாக ாங்சு நீர் ெின்திட்டத்திற்கான சலுகக 

ஒப்பந்தத்தில் ககமெழுத்திடப்பட்டது  

ஜூன் 29, 2020 

 

பூட்டான் ராெல் அரசுக்கும் ககாக ாங்சு கைட்கரா எமனர்ஜி லிெிமடட் நிறுவனத்துக்கும் 

இகடெி ான 600 மெகாவாட் ககாக ாங்சு ( கூட்டு மதாழில்) நீர்ெின் திட்டத்திற்கான சலுகக 

ஒப்பந்தம் 2020 ஜூன் 29 அன்று திம்புவில் ககமெழுத்தானது, மெய்நிகர் முன்னிக ெில் 

மவளிவிவகார அகெச்சர் டாக்டர் எஸ். மஜய்சங்கர் முன்னிக ெில். இந்திொவும், பூட்டான் 

ராெல் அரசாங்கத்தின் மவளியுறவு ெந்திாி லிகொன்கபா  டாக்டர் டாண்டி கடார்ஜி. 

ககமெழுத்திடும் விழாவில் மபாருளாதார விவகார அகெச்சர் லிகொன்கபா க ாக்நாத் சர்ொ 

ெற்றும் பூட்டான் ராெல் அரசு ெற்றும் இந்திெ மவளியுறவு மசெ ாளர்கள் ெற்றும் பூட்டான், 

மசெ ாளர்(பவர்), ககாஜ, பூட்டனுக்கான இந்திெத் தூதர் ெற்றும் பூட்டான் தூதர் உள்ளிட்ட மூத்த 

அரசு அதிகாாிகள் க ந்து மகாண்டனர். இது வீடிகொ கான்பரன்சிங் மூ ம் நகடமபற்றது.  

 

2.கிழக்கு பூட்டானில் உள்ள டிராஷொன்க்கச ொவட்டத்தில் உள்ள ககாக ாங்சு ஆற்றின் கீழ் 

பாகதெில் 600  மெகாவா ட் ரன்- ஆப் –ாிவர் திட்டம் அகெந்துள்ளது. 95 ெீட்டர் உெரமுள்ள ஒரு 

கான்க்ாீட் ஈர்ப்பு அகைொல் பறிமுதல் மசய்ெப்பட்ட நான்கு 150  மெகாவாட் விகசொழிகளின் 

நி த்தடி ெின்நிக ெத்கத இந்த திட்டம் திட்டெிட்டுள்ளது. பூட்டானின் ட்ரூக் பவர் 

கார்ப்பகரஷன் (டிஜிபிசி) ெற்றும் இந்திொவின் சத்லுஜ் ஜல் வித்யுத் நிகாம் லிெிமடட் ( 

எஸ்.கஜ.வி.என்.எல்) ஆகிெவற்றுக்கு இகடகெகெ உருவாக்கப்பட்ட கூட்டு நிறுவனொன 

ககாக ாங்சு கைட்கரா எமனர்ஜி லிெிமடட் இகத மசெல்படுத்தும். சலுகக ஒப்பந்தத்தில் 

ககமெழுத்திடுவது  இந்திொவுக்கும் பூடானுகும் இகடெி ான இந்த முதல் கூட்டு துைிகர நீர் 

ெின்திட்டதின் கட்டுொனம் ெற்றும் பிற பைிககளத் மதாடங்க வழிவகுக்கும். இந்த தீட்டம் 2025 

ஆம் ஆண்டின்  இரண்டாம் பாதிெில் நிகறவகடயும் என்று எதிர்பார்கப்படுகிறது. 

 

3. இந்திெ மவளிவிவகார அகெச்சர் ெற்றும் பூட்டானின் மவளியுறவு ெந்திாி இருவரும் பரஸ்பர 

நன்கெ பெக்கும் இருதரப்பு மபாருளாதார ஒத்துகழப்பின் முக்கிெ தூைாக நீர் ெின் வளர்ச்சிெின் 

முக்கிெதுவத்கத வலியுறுத்தினர்.தனித்துவொன ெற்றும் சிறப்பு நட்கப நீட கா ொக 

வககப்படுத்திெ நம்பிக்கக,ஒத்துகழப்பு ெற்றும் பரஸ்பர ொிொகத ஆகிெவற்கற அவர்கள் 

நினவு கூர்ந்தனர், பரஸ்பர புாிந்துைர்வில் மதாகுக்கப்பட்டனர் ெற்றும் பகிரப்பட்ட க ாச்சார 

பாரம்பாிெம் ெற்றும் வலுவான ெக்களால் இந்திொவுக்கும் பூட்டானுக்கும் இகடெி ான ெக்கள் 

மதாடர்புககள வலுப்படுத்தினர். 

 



 

4 இந்திொ-பூட்டான் இருதரப்பு ஒத்துகழப்பின் முக்கிெ பகுதி நீர் ெின்துகற.720  மெகாவாட்  

ெிங்கதச்சு  நீர் ெின்திட்டம் ஆகஸ்ட் 2019 இல் இந்திெ ெற்றும் பூட்டானின் ொண்புெிகு 

பிரதெர்களால் கூட்டாக திறக்கப்பட்டது. இதன் மூ ம், இருதரப்பு ஒத்துகழப்பின் நான்கு (04) நீர் 

ெின்திட்டங்கள் (336  மெகாவாட் சுகா மைச்இபி, 60 மெகாவாட் குாிச்சு மைச்இபி, 1020  

மெகாவாட்  த ா மைச்இபி ெற்றும் 720  மெகாவாட்  ெங்மதச்சு மைச்இபி), மொத்தம் 2100  

மெகாவாட் , பூட்டானில் ஏற்கனகவ மசெல்பட்டு வருகின்றன.  

 

 

நியூ மடல்லி  

ஜூன்  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. 


