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ഇന്ത�യുെട ്രപധാനമ്രന്തിയുെട ക്ഷണം സ�ീകരിച്ച് ഭൂട്ടാനിെല 

്രപധാനമ്രന്തി ഹിസ് എക്സലന്സി േല�ാെഞ്ചന് െഷറിംഗ് േടാബ്േഗ 

,ജനുവരി പത്തു മുതല് പതിെനട്ട� ( ജനുവരി 10-18,2015,)  വെര 

ഔേദ�ാഗിക  സന്ദര്ശനത്തിന് ഇന്ത�യില് എത്തി.  ഗുജറാത്തിെല 

അഹമ്മദാബാദ് , (ജനുവരി 11-13,2015), ന�ൂെഡല്ഹി ജനുവരി 14-

15,2015 ) വാരണാസി , േബാധഗയ ജനുവരി 16-18,2015 സന്ദര്ശനം 

എന്നിവ ഇന്ത� സന്ദര്ശനത്തിന്െറ ഭാഗമായി അേദ്ദഹം  

സന്ദര്ശിക്കും.  

ഭൂട്ടാന് ്രപധാനമ്രന്തിെക്കാപ്പം അേദ്ദഹത്തിന്െറ പത്നി ഓം ടാഷി 
േതാമാ, േറായല് ഭൂട്ടാന് ഗവണ്�െമന്റിെല ആദരണീയരായ 

വിേദശമ്രന്തി റിന്സിന് േദാര്ജി, സാമ്പത്തിക കാര�മ്രന്തി േനാര്ബു 
വാങ്�ഗ്ചുക് , മറ്റ് ഉന്നത ഉേദ�ാഗസ്ഥര്  എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു . 
അഹമ്മദാബാദില് വച്ച് ഭൂട്ടാന് ്രപധാനമ്രന്തി ൈവ്രബന്റ്� 

ഗുജറാത്ത് ഉച്ചേകാടിയില് പെങ്കടുത്ത്. ഗുജറാത്ത് അന്താരാ്രഷ്ട 

ഫിനാന്സ് െടക് -സിറ്റി (ഗിഫ്റ്റ് ), േസാളാര് പാര്ക്ക് , െകൗശല് 

വര്ധന് േക്രന്ദ ( കഴിവ് വികസന സ്ഥാപനം ) സബര്മതി റിവര് 

്രഫണ്ട് , ഗരിമ പാര്ക്ക് & കിഡ്സ് സിറ്റി, എന്നിവ ഉള്െപ്പെട 

ഗുജറാത്തില് ്രപധാനമ്രന്തി ്രശീ േമാഡി തുടക്കം കുറിച്ച നിരവധി 
വിജയകരമായ പദ്ധതികള�ം അേദ്ദഹം സന്ദര്ശിച്ച�. അതിനു 
പുറെമ ്രപധാനമ്രന്തി വാഡ്നഗറിെല ബുദ്ധമത സ്ഥലങ്ങള�ം 

സന്ദര്ശിച്ച�.  

സന്ദര്ശനത്തിെനത്തിയ വിശിഷ്ട അതിഥികള്െക്കാപ്പം ജനുവരി 
പതിെനാന്നിന്  2015 നു ്രപധാനമ്രന്തി െഷറിംഗ് േടാബ്െഗ 

ൈവ്രബന്റ്� ഗുജറാത്ത് ഉച്ചേകാടി ഉദ്ഘാടന സേമ്മളനെത്ത 



അഭിസംേബാധന െചയ്തിരുന്നു.  ഉച്ചേകാടിയ്ക്ക് മുന്പ് വിശിഷ്ട 

അതിഥികള്ക്ക് േവണ്ടി ഇന്ത�യുെട  ്രപധാനമ്രന്തി ്രശീ നേര്രന്ദ േമാഡി 
ആതിഥ�ം അരുളിയ ്രപഭാതഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു . ഇന്ത� 

സന്ദര്ശിച്ച വിശിഷ്ട അതിഥികള്ക്ക് േവണ്ടി ്രപധാനമ്രന്തി ്രശീ 
നേര്രന്ദ േമാഡി ഉച്ചഭക്ഷണ വിരുന്നും ആതിഥ�ം അരുളിയിരുന്നു.  
ജനുവരി പത്ത് , 2015 നു ഉച്ചതിരിഞ്ഞു ്രപധാനമ്രന്തി െഷറിംഗ് 

േടാബ്െഗ , ്രപധാനമ്രന്തി ്രശീ േമാഡിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.  
ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിലും പരസ്പര താത്പര�മുള്ളതും ഉത്കണ്�
ഠയുമുള്ള  േമഖലാ, അന്താരാ്രഷ്ട വിഷയങ്ങളിലും ചര്ച്ച നടത്തി. 
നിലവിലുള്ള വളെര അടുത്ത െസൗഹൃദബന്ധത്തില്  ഇന്ത�യും 

ഭൂട്ടാനും തമ്മിലുള്ള ധാരണകളിലും െസൗഹൃദത്തിെല ഏറ്റവും 

അടുത്ത ബന്ധങ്ങളിലും ഇരു ്രപധാനമ്രന്തിമാരും സംതൃപ്തി 
്രപകടിപ്പിച്ച�. സഹകരണം കൂടുതല് ശക്തമാക്കുവാന് ഉള്ള 

തങ്ങള�െട നിശ്ചയദാര്ഢ�ം അവര് ആവര്ത്തിച്ച� പറഞ്ഞു.  
 
ൈഹേ്രഡാപവര് േമഖലയിെല സഹകരണം പരസ്പരം 

്രപേയാജനകരം ആെണന്നും ഇരു രാജ�ങ്ങള്ക്കും ഇതിലൂെട ഗുണം 

ഉണ്ടാകുെമന്നും ഇരു ്രപധാനമ്രന്തിമാരും സമ്മതിച്ച�.  ഇന്റര് 

ഗവണ്�െമന്റല് േമാഡലിനു കീഴില് വരുന്ന  നിലവില് ഉള്ള മൂന്നു 
െമാത്തം 2940  െമഗാവാട്ട് ൈഹേ്രഡാപവര് പദ്ധതികളിെല 

പുേരാഗതി യില് ഇരു മ്രന്തിമാരും സംതൃപ്തി േരഖെപ്പടുത്തി. 
10,000 െമഗാവാട്ട് സംരംഭത്തിേനാടുള്ള തങ്ങള�െട ്രപതിബദ്ധത 

അവര് ആവര്ത്തിച്ച� പറഞ്ഞു. ഇതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട� െമാത്തം 

2120 െമഗാവാട്ട് നാല് െജവി-േമാഡല് പദ്ധതികള് എ്രതയും 

െപെട്ടന്നു നടപ്പിലാക്കുവാനും അവര് തീരുമാനിച്ച�. 

 
ഭൂട്ടാന് ്രപധാനമ്രന്തി ഗുജറാത്ത് മുഖ�മ്രന്തി ്രശീമതി ആനന്ദി െബന് 

പേട്ടലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.  ഭൂട്ടാനിലുള്ള ഗുജറാത്തിന്െറ 

നിേക്ഷപ ്രപചാരം , മറ്റ് വ�ാപാര ബന്ധങ്ങള് എന്നിവ ഉള്െപ്പെട 



ഭൂട്ടാനും ഗുജറാത്തും തമ്മില് സഹകരണമുള്ള േമഖലകെള കുറിച്ച് 
അവര് ചര്ച്ച െചയ്തു.   
ന�ൂെഡല്ഹിയില് വച്ച് ഭൂട്ടാന് ്രപധാനമ്രന്തി ഇന്ത�യുെട 

രാ്രഷ്ടപതിെയ രാ്രഷ്ടപതിഭവനില് വച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച 

നടത്തുകയുണ്ടായി. അേദ്ദഹം ആഭ�ന്തരമ്രന്തി ്രശീ രാജ്നാഥ് സിംഗ് , 

വിേദശകാര� മ്രന്തി ്രശീമതി സുഷമ സ�രാജ്, ധനകാര�മ്രന്തി ്രശീ 
അരുണ്� െജയ്റ്റ്ലി , ്രപതിേരാധമ്രന്തി ്രശീ മേനാഹര പാരിക്കര്, 

ഊര്ജമ്രന്തി ്രശീ പീയൂഷ് േഗായല് , േദശീയ സുരക്ഷാ ഉപേദശകന് 

്രശീ അജിത്ത് േദാവല്, വിേദഹ്സകാര� െസ്രകട്ടറി ്രശീമതി സുജാത 

സിംഗ് എന്നിവരുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. 
ചര്ച്ചകള് വളെര ഊഷ്മളവും െസൗഹൃദപരവുമായ 

അന്തരീക്ഷത്തില് ആണ്� നടന്നത്. പരസ്പര വിശ�ാസം, 

സഹകരണം, ധാരണ എന്നിവയാണ്�  ഇരു രാജ�ങ്ങള�ം തമ്മിലുള്ള 

അതിവിശിഷ്ടമായ ബന്ധത്തിെല  സവിേശഷതകള് 

 
ജനുവരി 16മുതല് -18 വെര ഭൂട്ടാന് ്രപധാനമ്രന്തിെയ വാരാണസി, 
േബാധ്�ഗയ എന്നിവിടങ്ങളിെല പുണ�സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിച്ച�. 

ഭൂട്ടാനിെല നാലാമെത്ത  രാജാവു ആദരണീയനായ ജീെഗ്മ സിങ്�െഗ� 

വാങ്�ഗ്ചുക്കിന്െറ അറുപതാം ജന്മവാര്ഷിേകാത്സവം 

്രപമാണിച്ച� വളെര വിേശഷ വര്ഷമായി ഭൂട്ടാനിെല ജനങ്ങള് 

കാണുന്ന സമയത്ത് ഭൂട്ടാനിെല ജനങ്ങള്ക്ക് സമ്മാനമായി ഒരു 
േബാധിവൃക്ഷൈത്ത ഇന്ത�യിെല ജനങ്ങള് േബാധ്�ഗയയില് വച്ച് 
ഭൂട്ടാന് ്രപധാനമ്രന്തിക്കു സമ്മാനിച്ച�.  

 അടുപ്പമുള്ള സുഹൃത്തുക്കള്ക്കിടയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകള് 

ൈകമാറുന്നതിനും   ഉന്നത തലത്തിലുള്ള പതിവു സന്ദര്ശനങ്ങള്    

ദൃഢീകരിക്കുവാനും  ഭൂട്ടാന് ്രപധാനമ്രന്തിയുെട ഇന്ത�ാ സന്ദര്ശനം 

സഹായിക്കും. ഇന്ത�യും ഭൂട്ടാനും തമ്മിലുള്ള വിശിഷ്ടമായ 

ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങള് ശക്തമാക്കുവാനും സഹായിക്കും . 

 



േബാധ്�ഗയ 

ജനുവരി  18, 2015 


