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இந்திய பிரதம மந்திரியின் அழைப்ழப ஏற்று, பூடான் நாட்டின் பிரதமர் 
அதிமமதகு ல்மயாஞ்சென் திசெரிங்க் சடாப்கய் அவர்கள் ஜனவரி 10-
18,2015இல் இந்தியாவிற்கு ஒரு உத்திமயாகபூர்வ பயணத்ழத 
மமற்சகாண்டார். ஜனவரி 11-13 வழர அகமதாபாத், குஜராத் மற்றும் 
ஜனவரி 14-15 இல் புது டில்லி மற்றும் ஜனவரி 16-18 2015 இல் 
வாரணாெி மற்றும் புத்தகயாவிற்கான பிரதமரின் பயண நிகழ்ச்ெி நிரல் 
அழமக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
பூடான் நாட்டின் பிரதமருடன் அவரது மழனவி ஓம் தெி மதாமா, 
மாண்புமிகு சவளியுறவு அழமச்ெர் ரிஞ்ெின் மடார்ஜி, மாண்புமிகு 
சபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அழமச்ெர் மநார்பு வாங்சுக், மற்றும் 
பூடான் ராயல் அரொங்கத்தின் ஏழனய மூத்த அதிகாரிகள் மெர்ந்து 
வந்திருந்தனர். 
 
அகமதாபாத் பயணத்தின் மபாது, பூடான் நாட்டின் பிரதமர் உற்ொகமான  
குஜராத் உச்ெி மாநாடு கலந்து சகாண்டமதாடு, குஜராத்திலுள்ள பிரதமர் 
மமாடி அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மிகவும் சவற்றிகரமான 
திட்டங்கள் பலவற்றிற்கு விஜயம் செய்தார்,உதாரணமாக குஜராத் 
ெர்வமதெ நிதி சதாைில்நுட்ப-நகரம் (GIFT), மொலார் பார்க், மன்மமாகன் 
வர்தன் நிழலயம் (திறன் அபிவிருத்தி நிறுவனம்), ெபர்மதி நதி முன், 
கரீமா பூங்கா மற்றும் குைந்ழதகள் ெிட்டி மபான்றழவ அதில் 
அடங்கும். மமலும், பிரதமர் வாட்நகர் உள்ள புத்த தளங்களுக்கும்  
விஜயம் செய்தார். 
 
 



11 ஜனவரி 2015 அன்று பிரதமர் திசெரிங்க் சடாப்கய் மவறு பல 
உயர்பதவியாளர்களுடன் இழணந்து உற்ொகமான குஜராத் உச்ெி 
மாநாட்டின் ஆரம்ப அமர்வில் உழரயாற்றினார்.உச்ெி மாநாட்ழட 
சதாடர்ந்து இந்திய பிரதமர் நமரந்திர மமாடி வருழக தந்த 
உயர்பதவியாளர்களுடன் காழல உணவு கூட்டம் மமற்சகாண்டார். 
பிரதமர் மமாடி வருழக தந்த பிரமுகர்களுக்கு ஒரு மதிய உணவும் 
சதாகுத்திருந்தார். 
 
 
10 ஜனவரி 2015 அன்று பிற்பகலில் பிரதமர் திசெரிங்க் சடாப்கய் 
பிரதமர் மமாடியிழன ெந்தித்து இருதரப்பு உறவுகள் அத்துடன் பரஸ்பர 
ஈடுபாடு மற்றும் கவழலக்குரிய, பிராந்திய மற்றும் ெர்வமதெ 
பிரச்ெிழனகள் குறித்து பரந்த அளவில் விவாதங்கள் செய்தனர். இரு 
பிரதமர்களும் இந்தியா மற்றும் பூட்டான் இழடயிலான நட்பு மற்றும் 
புரிதலிழன குறித்து திருப்தி சதரிவித்தமதாடு இப்சபாழுது இருக்கும் 
மிக சநருக்கமான உறவுகழள குறித்தும் திருப்தி சதரிவித்தனர். 
மமலும் தங்கள் ஒத்துழைப்ழப வலுப்படுத்த அவர்களின் உறுதிழய 
மீண்டும் வலியுறுத்தினர். 
 
இரு பிரதமர்களும் புனல் மின் துழறயில் ஒத்துழைப்பிழன இரண்டு 
நாடுகளுக்கும் பரஸ்பர நன்ழம அளிக்கும் ஒன்று என்பமதாடு ஒரு 
சவற்றி சவற்றி நிழலழம தருவத்திழன என்று ஒப்புக் சகாண்டனர். 
அவர்கள் அரொங்கத்திற்கு இழடமயயான மாதிரியின் கீழ் சமாத்தம் 
2940 சமகாவாட் சகாண்டுள்ள மூன்று நடப்பிலுள்ள நீர்மின் மின்ொர 
அழமப்பு (HEP)யின்  முன்மனற்றம் மீது திருப்தி சதரிவித்தனர். 
அவர்கள் 10,000 சமகாவாட் முயற்ெிக்கான  தங்கள் உறுதிப்பாட்ழட 
வலியுறுத்தியத்மதாடு சமாத்தம் 2120 சமகாவாட் மற்றும் நான்கு 
கூட்டுத் சதாைில்-மாதிரி திட்டங்கழள விழரவில் செயல்படுத்த இந்த 
சூைலில் உறுதி செய்தனர். 
 
பூடான் நாட்டின் பிரதமர், குஜராத்திய முதல்வர் திருமதி ஆனந்திமபன் 
பட்மடல் அவர்கழளயும் ெந்தித்தார். அவர்கள் பூடான் மற்றும் குஜராத் 
ஒத்துழைப்பு பகுதிகள் குறித்து விவாதித்தமதாடு , குஜராத் மாநிலத்தில் 



இருந்து பூடானிற்கு முதலீடுகள் ஊக்குவிப்பது மற்றும் மற்ற வணிக 
இழணப்புகள் உட்பட, பல விவாதித்தனர். 
 
புது தில்லியில், பூடான் நாட்டின் பிரதமர் ராஷ்டிரபதி பவனில் இந்திய 
ஜனாதிபதிக்கு அழைப்பு விடுத்தார். அவர், ஸ்ரீ ராஜ்நாத் ெிங், உள்துழற 
அழமச்ெர்,திருமதி சுஷ்மா சுவராஜ், சவளிவிவகார அழமச்ெர், அருண் 
மஜட்லி, நிதி அழமச்ெர், ஸ்ரீ மமனாகர் பாரிக்கர், பாதுகாப்பு அழமச்ெர், 
ஸ்ரீ பியூஷ் மகாயல்,மின்ெக்தி அழமச்ெர் ஸ்ரீ அஜித் மடாவல்,மதெிய 
பாதுகாப்பு ஆமலாெகர்,மற்றும் திருமதி சுஜாதா ெிங், சவளியுறவு 
செயலாளர் ஆகிமயாழர ெந்தித்து மபெியுள்ளார். 
 
இந்த ெந்திப்புகள் இரு நாடுகளுக்கும் இழடயிலான தனிப்பட்ட மற்றும் 
ெிறப்பு உறவுகள் சதாடர்பான குணாதிெயங்களிழன  புரிந்துசகாள்ளும் 
வழகயிலும் பரஸ்பர நம்பிக்ழக, ஒத்துழைப்பு மற்றும் புரிதல் 
அளவிழன பிரதிபலிக்கும் ஒரு மிதமான மற்றும் இணக்கமான 
சூழ்நிழலயில் நழடசபற்றன. 
 
16-18 ஜனவரி மததிகளில், பூடான் நாட்டின் பிரதமர் வாரணாெி மற்றும் 
புத்தகயா உள்ள புனித தளங்களுக்கு விஜயம் செய்தார். பூட்டானிய 
மக்கள் அவரது மாட்ெிழம தங்கிய பூட்டான் நான்காம் மன்னர் ஜிக்மி 
ெிங்மய வாங்சுக் அவர்களின் 60 வது பிறப்பு ஆண்டுவிைாழவ 
சகாண்டாடம் இந்த ெிறந்து ஆண்டில், புத்தகயாவில் பூடான் மக்களுக்கு  
இந்திய மக்களின் பரிொக ஒரு மபாதி மரக்கன்று வைங்கப்பட்டது. 
 
இந்தியாவிற்கு பூடான் பிரதமர் வருழகயானது மிக உயர்ந்த 
மட்டங்களில் வைக்கமான வருழககளின் பாரம்பரியத்தில் ஒன்றாகவும் 
மற்றும் சநருங்கிய நண்பர்கள் இழடமய விரிவான கருத்து 
பரிமாற்றத்திழனயும்  வலுப்படுத்தியது. 
 
இந்தியா மற்றும் பூட்டானிற்கிழடயிலான மிக ெிறந்த இருதரப்பு 
உறவிழன இந்த ெந்திப்பு மமலும் வலுப்படுத்தியது. 
 
யபாத்கயா, 
ஜனவரி 18,2015 


