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ఏప్ిల్ 22, 2014 న తింఫు లో రయల్ గవరనమ ింట్ ఆఫ్ భూటాన్  ఆరధధక వయవహారల శఖ 
కరయదరధి సో నమ్ ణషేరధింగ్ మరధయు భారత ప్ిభుతవ ప్వర్ సెకరెటరీ  శె్ర ప్.కర. సన్హా  లు “రయల్ 
గవరనమ ింట్ ఆఫ్ భూటాన్ మరధయు గవరనమ ింట్ ఆఫ్ రధప్బి్లక్ ఆఫ్ ఇిండియా ల మధ్య 
రరిండు ప్ిభుణహవల ప్ిభుతవ రింగ సింసథల ద్హవర జాయింట్ వ ించర్ హ ైడరి  ప్వర్ ప్ిజరకుు ల 
అభివిద్ధధ కి సింబింధధించిన ఫ్రిమ్ వర్్ అగెీ్మ ింట్” ప్ెై సింతకలు చషశరు. 
 
భూటాన్ ణో హ ైడరి  ప్వర్ రింగములో సహకరిం, భారత్ కు సవచచమ ైన విదఽయతతు  అిందడిం 
ద్హవర, భూటాన్ కు ఎగుమత లాభాలు ద్హవర, మరధయు రరిండు ద్షశల ద్్ైవప్క్షిక ఆరధధక 
బింధహలనఽ మరధింత ప్టిష్ుిం చ్యయడిం ద్హవర, ఇదదరధకీ లాభకరమ ైన సహకరముగ్ 
ప్రధణమించిింద్ధ.  మొతుిం 1416 MW కరప్సటీ కలిగ్ధన మూడు హ ైడరి-ఎలకిుిక్ ప్రి జరక్ు్ (HEPs) 
– 336 MW చఽక్ HEP, 60 MW కురధచఽ HEP మరధయు 1020 MW తల HEP లు 
ఇప్టికే భూటాన్ లో మొదలుప్ెటుబడి వున్హనయ మరధయు భారత్ కు విదఽయతతు  సరఫర 
చషసఽు న్హనయ.  అదనముగ్ 2940 MW కరప్సటీ కలిగ్ధన మూడు HEP లు అనగ్ 1200 
MW ప్ునత్ సింగుచ HEP, 1020 MW ప్ునత్ సింగుచ-II HEP మరధయు 720 MW మింగ్ 
ధషచఽ HEP ప్ిసఽు తిం కటుబడుతత వున్హనయ ఇింక 2018 కు మొదలవవలసవున్హనయ.   
 
రరిండు ద్షశల ప్ిభుతవ రింగ సింసథలు జాయింట్ వ ించర్ మోడల్ ప్ెై కెిింద ఇవవబడిన 2120 
MW కరప్సటీ కలిగ్ధన న్హలుగు HEP లనఽ, వటి DPR మరధయు సింకేతక-ఆరధధక సధ్యతల 



ప్ెై అించన్హ ప్ికిెయ ప్ూరధు అయన తరువత, అమలు చషయటానికి ప్ెై ఇింటర్-గవ రనమ ింటల్ 
అగెీ్మ ింట్ ఇిందఽకు కవలసన ఫ్రిమ్ వర్్ నఽ కలిసఽు ింద్ధ.   
  

HEP పేరు మరియు కెప్రసిట ీ జాయింట్ వ ించర్ భాగస్రాములట 
600 MW ఖోలోింగుచ HEP ఎస జ ేవి ఎన్ లిమటెడ్ ఆఫ్ ఇిండియా 

మరధయు డిక్ గెీ్న్ ప్వర్ కరపరేష్న్ 
(డ ిజి ప్ స) ఆఫ్ భూటాన్  

180 MW బునఖా HEP (తలా, చఽక్ 
మరధయు వింగ్ చా HEP ల నఽిండి 230 
MW డౌన్ సుమీ్ బెనిఫ్ట్ ణో ) 

THDC లిమటెడ్ ఆఫ్ ఇిండియా మరధయు 
డిక్ గెీ్న్ ప్వర్ కరపరేష్న్ (డ ిజి ప్ స) ఆఫ్ 
భూటాన్ 

570 MW వింగ్ చా HEP  ఎస జ ేవి ఎన్ లిమటెడ్ ఆఫ్ ఇిండియా 
మరధయు డిక్ గెీ్న్ ప్వర్ కరపరేష్న్ 
(డ ిజి ప్ స) ఆఫ్ భూటాన్ 

770 MW చింకరుచ HEP NHPC లిమటెడ్ ఆఫ్ ఇిండియా మరధయు 
డిక్ గెీ్న్ ప్వర్ కరపరేష్న్ (డ ిజి ప్ స) ఆఫ్ 
భూటాన్ 

 

ప్ెై ప్ిజరకుు లు మొదలివటానికి, మన జల విదఽయతతు  సహకరిం బలప్డటానికి మరధయు 
భూటాన్ ణో మన వూయహాతమక భాగసవమయము మరధింత గటిు  ప్డటానికి, ఈ ఇింటర్-
గవ రనమ ింటల్ అగెీ్మ ింట్ ప్ెై సింతకిం అవడిం బాగ్ ద్రహద ప్డుతతింద్ధ. 
నాయ ఢిలి్ల 
ఏప్ిల్ 22, 2014 


