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ਨੇਪਾਲੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੇ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਉਬਾ ਵਲੱੋਂ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ (1-3 

ਅਪਰਲੈ, 2022) 

2 ਅਪਰਲੈ, 2022 

1. ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਹਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇ੍ਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਉਬਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਡਾ. 

ਆਰਜ਼ੂ ਰਾਣਾ ਦੇਉਬਾ ਨਾਲ 1-3 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। 

2. ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਉਬਾ ਵੱਲੋਂ  ਇਹ ਭਰਤੇ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਹਵੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 

ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਹਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹ।ੈ ਹਵਦੇਸ਼੍ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਖੜਕਾ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀਮਤੀ ਪੰਮਾ ਭ਼ੂਸਾਲ, 

ਹਸਹਤ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਮੰਤਰੀ ਭੀਰੋਧ ਖਾਤੀਵਾੜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼਼੍ੂਧਨ ਹਵਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਹਹੰਦਰਾ ਰਾਏ ਯਾਦਵ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਹਨ। 

3. ਦੋਵਾਾਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨ਼ੂ ੰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਹਤਕ, ਆਰਹਥਕ, ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ, ਸੁਰੱਹਖਆ ਅਤੇ ਹਵਕਾਸ 

ਸੰਬੰਧੀ ਮੱੁਹਦਆਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਹਰਤ ਸਮੱੁਚੇ ਦੁਵੱਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਕੀਤੀ। ਹਵਦੇਸ਼੍ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰ੍ਕਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ 

ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ ਹਵੱਚ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਉਬਾ ਦੇ ਠਹਹਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 

4. ਦੋਵਾਾਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਹਹਯੋਗ ਦੇ ਅਦੱੁਤੇ ਮੌਹਕਆਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਹਵੱਚ ਹਬਜਲੀ 

ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਸਹਹਯੋਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਾਂਝਾ ਨਜਰੀਆ ਹਬਆਨ, ਜੋ ਸਾਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਬਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਟਰਾਾਂਸਹਮਸ਼੍ਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਹਵੱਚ 

ਦੋਹਾਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਹਹਯੋਗ ਦੇ ਮੌਹਕਆਾਂ ਦਾ ਪਰਟੈੱਕ ਹ,ੈ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ. ਦੋਵਾਾਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰੈਹਡਟ 

ਲਾਈਨ ਦੇ ਤਹਹਤ ਬਣੀ 90 ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ 132 ਕੇਵੀਡੀਸੀ ਸੋਲ਼ੂ  ਕੋਰੀਡੋਰ ਟਰਾਾਂਸਹਮਸ਼੍ਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਬਸਟੇਸ਼੍ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਹਧਰਾਾਂ 

ਨੇ ਹਵਸਥਾਰਤ ਪਰੋਜੈਕਟ ਹਰਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਨ਼ੂ ੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਤਮ ਰ਼ੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਚੇਸ਼੍ਵਰ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨ਼ੂ ੰ ਲਾਗ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ ਕਰਨ 

ਉੱਤੇ ਸਹਹਮਤੀ ਹਦੱਤੀ। 

5. ਨੇਪਾਲੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਇਲੈਕਟਰੀਹਸਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨ਼ੂ ੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ  ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਹਵੱਚ ਹਬਜਲੀ ਹਨਰਯਾਤ ਲਈ ਹਦੱਤੇ ਗਈ ਤਾਜਾ 

ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਪਣ-ਹਬਜਲੀ ਹਵਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਹਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ 

ਹਦੱਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਹਵੱਚ 900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਰੁਣ-III ਪਣ-ਹਬਜਲੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ਹਵੱਚ ਹੋਈ ਤਰਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। 

 

6. ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਨ਼ੂ ੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਆਲਮੀ ਸ਼ੂਰਜੀ ਗਠਜੋੜ (ISA) ਹਵੱਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ISA ਦੇ 

ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 105ਵਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ ਬਣ ਹਗਆ ਹ।ੈ 

7. ਦੋਵਾਾਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਆਰਹਥਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਹਨਵੇਸ਼੍ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਹੋਰ ਡ਼ੂ ੰਘਾ 

ਅਤੇ ਸੁਖਾਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਾਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨ਼ੂ ੰ ਖਾਦਾਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹਮਆਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 

ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨ਼ੂ ੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਜਨਰਲ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨ਼ੂ ੰ ਮੁੜ ਨਹਵਆਉਣ ਲਈ ਹੋਏ ਤਾਜਾ G-2-

G ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। 

8. ਦੋਹਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਹਵਆਪਕ ਅਤੇ ਮਜਬ਼ੂਤ ਦੁਵੱਲੀ ਹਵਕਾਸ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਹਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਲਾਗ਼ੂ ਕਰਨ ਹਵੱਚ 

ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਕੀਤੀ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ (a) ਜੈਨਗਰ-ਕੁਰਥਾ-ਹਬਜਲਪੁਰ-ਬਰਦੀਬਾਸ (b) ਜੋਗਬਨੀ-ਹਬਰਾਟਨਗਰ (c) ਰਕਸੌਲ-ਕਾਠਮੰਡ਼ੂ  ਨ਼ੂ ੰ ਜੋੜਨ 

ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਰੇਲ-ਹਲੰਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹਤਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰ਼ੂਪ ਹਵੱਚ ਜੈਨਗਰ-ਕੁਰਥਾ ਸੈਕਸ਼੍ਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨ਼ੂ ੰ 



ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪਹਹਲੀ ਬਰਾਡ-ਗੇਜ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨ਼ੂ ੰ ਦੋਨਾਾਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੈਨਗਰ-ਕੁਰਥਾ 

ਰੇਲ ਹਲੰਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਹ।ੈ 

9. ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੜਚਣਾਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਹਵੱਚ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਪ਼ੂਰੀ ਹਹਮਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਵਰੇਪਾਲਚੋਕ ਹਵਖੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ 

ਪੁਹਲਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਨੇਪਾਲਗੰਜ ਅਤੇ ਭੈਰਹਾਵਾ ਹਵਖੇ ਏਕੀਹਕ੍ਰਤ ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ-ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਅਤ ੇਰਾਮਾਇਣ ਸਰਕਟ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਸਮਾਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ਼ੂਰਾ ਕਰਨ ਨ਼ੂ ੰ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਉਬਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਉਬਾ 

ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਆਜਾਦੀ ਕਾ ਅੰਹਮਰਤ ਮਹੋਤਸਵ' ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਤਹਹਤ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਨੇਪਾਲ ਹਵੱਚ 75 ਹਵਕਾਸ 

ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੇਗਾ। 

10. ਨੇਪਾਲ ਹਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਵਾਾਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁ੍ਰ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵੱਤੀ ਕਨੈਕਟੀਹਵਟੀ ਦੇ 

ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹਹਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਦਰ ਸ਼੍ ਖੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨ਼ੂ ੰ ਸੁਚਾਰ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਰਹਮਆਨ ਲੋਕ ਪੱਧਰੀ 

ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਹੋਰ ਮਜਬ਼ੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹ।ੈ 

11. 3 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨ਼ੂ ੰ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਉਬਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਅਹਜਹਾ ਸ਼੍ਹਹਰ ਜੋ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਡ਼ੂ ੰਘੇ ਧਾਰਹਮਕ ਅਤੇ 

ਸੱਹਭਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹ।ੈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਵਖੇ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼੍ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਆਹਦਹਤਆਨਾਥ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਠਹਹਰਨ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। 

12. ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰਸ਼੍ਤਾ ਇਸਦੀ 'ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸਟ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱੁਖ ਥੰਮ੍ਾਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹ।ੈ ਨੇਪਾਲੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ 

ਦਰਹਮਆਨ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹਹਯੋਗ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਦੀਆਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਹੋਰ ਮਜਬ਼ੂਤ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਾਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ 

ਹਵਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹਵਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹਦਸ਼੍ਾ ਹਮਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਖੇਤਰਾਾਂ, ਹਵੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਹਯੋਗ ਲਈ ਏਜੰਡੇ ਨ਼ੂ ੰ ਮਜਬ਼ੂਤ ਰ਼ੂਪ ਹਮਹਲਆ। 

13. ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਹਜਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਚੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ https://cutt.ly/QDCVK9w 

 

ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ 

2 ਅਪਰੈਲ, 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. 

 


