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ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಶೇರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ದೇವುಬಾ 

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ 01-03, 2022) 

ಏಪ್ರಿಲ್ 02, 2022 

 

1. ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ರೈಟ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ. ಶೇರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ದೇವುಬಾ ಅವರು 

ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಾದ ಡಾ. ಅರ್ಜು ರಾಣಾ ದೇವುಬಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ 1-3 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದ 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ 

ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 

 

2. ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ದೆಯುಬಾ ಅವರ ಐದನೇ 

ಭಾರತ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 2021 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ 

ನಂತರ ಮೊದಲ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ನಾರಾಯಣ 

ಖಡ್ಕ, ಇಂಧನ, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಂಫಾ ಭೂಸಲ್, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ 

ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಭೀರೋಧ್ ಖತಿವಾಡ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ 

ಮಹೀಂದ್ರ ರೇ ಯಾದವ್ ಅವರು ನಿಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ 

ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. 

 

3. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು 02 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಂದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು 

ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಂಧನ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು 

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ, ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ, ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ 

ದೇವುಬಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. 

 

4. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ 

ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಂಚಿಕೆಯ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು 

ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು-ಗೆಲುವಿನ ಸಹಯೋಗದ 

ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯದ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಜಂಟಿ ವಿಷನ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು 

ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ 90 ಕಿಮೀ 

ಉದ್ದದ 132 KVDC ಸೋಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಸಾಲದ 

ರೇಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ 

ವರದಿಯ (ಡಿಪಿಆರ್) ಆರಂಭಿಕ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚೇಶ್ವರ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ 

ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು 

ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. 

 



5. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ನೇಪಾಳದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ 

ನೀಡಲಾದ ಹೊಸ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ನೇಪಾಳದ 

ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು 

ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ 900 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅರುಣ್-III ಜಲವಿದ್ಯುತ್ 

ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

6. 01 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಂದು ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ (ISA) ಗೆ 

ಸೇರಲು ನೇಪಾಳದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ISA ಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ 

ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ 105ನೇ ದೇಶವಾಯಿತು. 

 

7. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ 

ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು 

ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಭಾರತದಿಂದ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪೂರೈಕೆಗೆ 

ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಜಿ-ಟು-ಜಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಇತ್ತೀಚಿನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಧಾನ 

ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ 

ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. 

 

8. ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. (ಎ) ಜಯನಗರ-ಕುರ್ತಾ-ಬಿಜಾಲ್ಪುರ್-ಬರ್ದಿಬಾಸ್ (ಬಿ) 

ಜೋಗ್ಬಾನಿ-ಬಿರತ್ನಗರ (ಸಿ) ರಕ್ಸಾಲ್-ಕಠ್ಮಂಡು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ರೈಲು-ಸಂಪರ್ಕ 

ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು 

ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಜಯನಗರ-ಕುರ್ತಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 

ಮತ್ತು ನೇಪಾಳವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೊದಲ ಬ್ರಾಡ್-ಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲ್ವೇ ಸೇವೆಗೆ 

ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಜಯನಗರ-ಕುರ್ತಾ ರೈಲು 

ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

9. ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ರೆಪಾಲನ್ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ 

ಅಕಾಡೆಮಿ, ನೇಪಾಲ್ಗಂಜ್ ಮತ್ತು ಭೈರಹಾವಾದಲ್ಲಿನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 

ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತ-ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರದ 

ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ದೆಯುಬಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ 

ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು. ರಾಮಾಯಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು. 

ಭಾರತದ 'ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ' ಆಚರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 

75 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ದೇವುಬಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ 

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 

 

10. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ RuPay ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು 

ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು 

ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಹರಿವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಹಾಗೂ 

ನೇಪಾಳ ನಡುವಿನ ಜನರ-ಜನರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 



 

11. 03 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಂದು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ದೇವುಬಾ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದು 

ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. 

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು 

ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಈ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೂ 

ಸಹ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. 

 

12. ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧವು ಅದರ 'ನೆರೆಹೊರೆ ಮೊದಲು' ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ 

ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ 

ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ-ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು 

ಭದ್ರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಸ್ತೃತ ಮತ್ತು 

ಉತ್ಪಾದಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಬಹು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ, 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೃಢವಾದ 

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೆ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡಿತು. 

 

13. ಭೇಟಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: 

https://cutt.ly/QDCVK9wfollowing  

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಏಪ್ರಿಲ್ 02, 2022 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 


