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ਨਵੀਂ ਦਦਿੱਲੀ ਦਵਖ ੇ15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨ ੂੰ ਹੋਈ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਦਹ- ਪਰਧਾਨਗੀ ਦਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰੀ 

ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੂੰਕਰ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਦਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰੀ ਮਹਾਮਦਹਮ ਸ਼ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਗਆਵਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਾਂ ਵਫ਼ਦਾਾਂ ਦਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ 

ਦਵਦੇਸ਼ ਸਕਿੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼ਰੀਂਗਲਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਦਵਦੇਸ਼ ਸਕਿੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਭਰਤ ਰਾਜ ਪੌਦਡਆਲ ਅਤੇ ਦੋਵਾਾਂ ਪਾਦਸਆਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 

ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਧਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਸਾਾਂਝਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਰਦਮਆਨ ਬਹੁਪਿੱਖੀ ਸਦਹਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਹਲ ਆਾਂ ਦੀ ਦਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਦਖਆ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਦਕਆਾਂ ਬਾਰ ੇਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਾਂ 

ਪਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਸਦਹਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਦਜਨ੍ਾਾਂ ਦਵਿੱਚ ਕਨੇਕਦਿਦਵਿੀ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਦਬਜਲੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ, ਜਲ ਸਰੋਤ, 

ਦਸਆਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਦਖਆ ਦੇ ਮੁਿੱਦੇ, ਸਰਹਿੱਦ ਪਰਬੂੰਧਨ, ਦਵਕਾਸ ਦਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਿਾ, ਸਦਭਆਚਾਰ, ਦਸਿੱਦਖਆ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥਾ 

ਦਨਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਦਵਚਾਰ ਵਿਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਾਂਝਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦਪਿੱਛਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੁਵਿੱਲੀ ਪਦਹਲਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਅਿੱਗ ੇਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤਰਿੱਕੀ ਨ ੂੰ ਸਵੀਕਾਦਰਆ ਦਗਆ। 

ਇਸ ਦਖਿੱਤੇ ਦਵਿੱਚ COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਵਿੱਚ ਦੋਵਾਾਂ ਦਧਰਾਾਂ ਦਰਦਮਆਨ ਨੇੜਲੇ ਸਦਹਯੋਗ ’ਤੇ ਦਧਆਨ ਦਦਿੱਤਾ 

ਦਗਆ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੋਦਵਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੋਕਦਸਨ ਨਾਮ ਦੇ ਿੀਦਕਆਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਵਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨ ੂੰ ਵਧਾਈ ਦਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨ ੂੰ ਇਹ ਿੀਕੇ ਛੇਤੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 

ਮੋਤੀਹਾਰੀ-ਅਮਲੇਖਗੂੰਜ ਪੈਿਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਲ ਪਿੱਥਰ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵਾਾਂ 

ਦਧਰਾਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਨ ੂੰ ਦਚਤਵਾਨ ਤਿੱਕ ਦਵਸਥਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ ਰਬੀ ਪਾਸੇ ਵਿੱਲ ਦਸਲੀਗੁੜੀ ਨ ੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਝਾਪਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 

ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰ ੇਦਵਚਾਰ ਵਿਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। 

ਦੋਵਾਾਂ ਦਧਰਾਾਂ ਨੇ ਜੈਨਗਰ ਤੋਂ ਕੁਰਥਾ ਵਾਇਆ ਜਨਕਪੁਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪਦਹਲੀ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕੂੰਮ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂੰਚਾਲਨ ਪਰਦਕਦਰਆਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਅੂੰਤਮ ਰ ਪ ਦਦਿੱਤਾ ਜਾ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਸੂੰਭਾਵਤ 

ਰਕਸੌਲ-ਕਾਠਮੂੰਡ  ਬਰਾਡ ਗੇਜ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਾਂ ਸਰਹਿੱਦ -ਪਾਰ ਰੇਲ ਸੂੰਪਰਕ ਪਰਾਜੈਕਿਾਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਵਚਾਰ ਵਿਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ 

ਦਗਆ। 

  



ਸਾਾਂਝਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਵਿੱਚ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨ ੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਦਿੱਤਾ ਦਗਆ। ਇਸ 

ਗਿੱਲ ਤੇ ਦਧਆਨ ਦਦਿੱਤਾ ਦਗਆ ਦਕ ਹਾਲ  ਦਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਰਗੂੰਜ ਅਤੇ ਦਬਰਤਨਗਰ ਦਵਖ ੇਏਕੀਦਿਤ ਚੈੈੱਕ ਪੋਸਿਾਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ 

ਦਰਦਮਆਨ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਦਨਰਦਵਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਮਲੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਾਂ ਦਧਰਾਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲਗੂੰਜ ਦਵਖ ੇਤੀਸਰੀ ICP ਦੀ 

ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਲੋਂ  ਇਹ ਦਿੱਦਸਆ ਦਗਆ ਦਕ ਭੈਰਹਾਵਾ ਦਵਖ ੇਨਵੇਂ ICP ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 

ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਦਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂੰਚੇਸ਼ਵਰ ਮਲਿੀਪਰਪਜ਼ ਪਰੋਜੈਕਿ ਸਮੇਤ ਸਾਾਂਝ ੇਪਣ ਦਬਜਲੀ ਪਰਾਜੈਕਿਾਾਂ ਦਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ 

ਦਲਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦਵਚਾਰ ਵਿਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦਜਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਅਨੇਕਾਾਂ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਲੋਂ  ਇਹ ਗਿੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਦਕ ਉਹ ਗਰਾਾਂਿ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਸਿੱਦਭਆਚਾਰਕ ਦਵਰਾਸਤ ਪਰਾਜੈਕਿ ਯਾਨੀ 

ਪਸ਼ ਪਤੀ ਦਰਵਰਫਰੂੰਿ ਦਡਵੈਲਪਮੈਂਿ ਅਤੇ ਪਾਿਨ ਦਰਬਾਰ ਦਵਖੇ ਭੂੰਡਾਰਖਲ ਗਾਰਡਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੂੰਮ ਸ਼ਰੁ  ਕਰੇਗੀ।   

ਦੋਵਾਾਂ ਪਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਸਦਹਯੋਗ ਬਾਰ ੇਵੀ ਦਵਚਾਰ ਵਿਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸਿੱਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ 

ਸੂੰਤੁਲਨ ਨ ੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਿਰ ਸੁਰਿੱਦਖਆ ਪਦਰਸ਼ਦ ਦੀ ਦਵਸਥਾਰਤ ਮੈਂਬਰਦਸ਼ਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਰਤੀ ਦਹਮਾਇਤ ਜ਼ਾਹਰ 

ਕੀਤੀ। 

ਦੋਵਾਾਂ ਦਧਰਾਾਂ ਨੇ ਸਾਾਂਝਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਨੇਪਾਲ ਦਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹ ਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਦਹਮਤੀ  ਪਰਗਿ ਕੀਤੀ। 

 

ਨਵੀਂ ਦਦਿੱਲੀ 

15 ਜਨਵਰੀ, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 


