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નપેાળના વડાપ્રધાન મહામહહમ શ્રી શરે બહાદરુ દઉેબાની ભારત મલુાકાત 
(એહપ્રલ 01-03, 2022) 
એપ્રહલ 02, 2022 

 

1. ભારતના માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના આમંત્રણ પર નેપાળના વડાપ્રધાન શ્રી શેર બહાદુર 
દેઉબા, તેમના પત્ની ડૉ. આરઝ ુરાણા દેઉબા 1-3 એપ્રહલ 2022 દરમહયાન ભારતની સત્તાવાર મુલાકાત ે
આવ્યા છે.  

 

2. વડાપ્રધાન તરીકેની ક્ષમતામાં વડાપ્રધાન દેઉબાની આ પાંચમી ભારત મુલાકાત છે. જુલાઈ 2021મા ં
વડાપ્રધાન તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યા બાદ પ્રથમ દ્વહપક્ષીય મુલાકાત છે. આ મુલાકાત દરમહયાન 
વડાપ્રધાનની સાથેના પ્રતહનહધહમંડળમા ંડૉ. નારાયણ ખડકા, વહદેશ મંત્રી, સુશ્રી પમ્ફા ભુસાલ, ઉર્જા 
અને જળ સંસાધન મંત્રી, શ્રી ભહરોધ ખાટીવાડા, આરોગ્ય અને જનસંખ્યા મંત્રી, શ્રી મહહન્દ્રા ર ે
યાદવ, કૃષહ અને પશુધન વહકાસ મંત્રી સામેલ છે. 
 

3. બંને વડાપ્રધાનોએ 02 એપ્રહલ 2022ના રોજ દ્વહપક્ષીય વાટાઘાટો કરી હતી. તેમણે રાજકીય, 
આર્થહક, વેપાર, ઉર્જા, સુરક્ષા અને વહકાસલક્ષી મુદ્દાઓને આવરી લેતા દ્વહપક્ષીય કાર્યસૂચહના સંપૂર્ણ 
સ્પેક્ટ્રમની સમીક્ષા કરી હતી. નવી દહલ્હી ખાતેના રોકાણ દરમહયાન વહદેશ મંત્રી, ડૉ. એસ. જયશંકર 
અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર શ્રી અજીત ડોભાલે પ્રધાનમંત્રી દેઉબા સાથે મુલાકાત કરી હતી. 
 

4. બંને વડાપ્રધાનોએ આ મુલાકાત દરમહયાન ઉર્જા ક્ષેત્રમા ંપરસ્પર લાભદાયી સહયોગ માટેની 
અભૂતપૂર્વ તકો અંગ ેચર્ચા કરી હતી. આ સંદર્ભમાં વીજ ક્ષેત્રના સહકાર પર એક સંયુક્ત વહઝન 
સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યંુ હતુ ંજ ેએકસમાન પ્રતહબદ્ધતા તેમજ વીજ ઉત્પાદન, ટ્રાન્સમહશન અને 
વેપારમાં સહયોગની તકો દર્શાવે છે. બંને વડાપ્રધાનોએ સંયુક્ત રીતે 90 કહમી લાંબી 132 કેવીડીસી સોલુ 
કોરહડોર ટ્રાન્સમહશન લાઇન અને ભારત દ્વારા વહસ્તૃત ક્રેડહટ લાઇન હેઠળ બાંધવામા ંઆવેલા 
સબસ્ટેશનનંુ ઉદ્ઘાટન કર્યંુ હતુ.ં બંને પક્ષો પંચેશ્વર મલ્ટહપરપઝ પ્રોજેક્ટના અમલીકરણમાં ઝડપથી 
પ્રગતહ કરવા સંમત થયા હતા, જેની શરૂઆત વહગતવાર પ્રોજેક્ટ રહપોર્ટ (ડીપીઆર)ન ેવહેલી તકે 
આખરી સ્વરૂપ આપવામા ંઆવી હતી. 
 

5. નેપાળના વડાપ્રધાને નેપાળ ઇલેક્ટ્રહસહટી ઓથોરહટીન ેભારતે નોંધપાત્ર પ્રમાણમા ંવીજળીની નહકાસ 
કરવા માટે આપવામાં આવેલી નવી મંજૂરીઓની પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે નેપાળના હાઇડ્રોપાવર 
ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ્સમાં ભારતીય કંપનીઓની વધુ ભાગીદારી માટે આમંત્રહત કર્યા હતા. નેપાળમા ં900 



મેગાવોટના અરુણ-3 હાઇડ્રો-ઇલેક્ટ્રહક પ્રોજેક્ટમાં થયેલી પ્રગતહની પણ નોંધ લેવામાં આવી હતી. 
 

6. વડાપ્રધાન મોદીએ 01 એપ્રહલ 2022ના રોજ નેપાળ સાથે ઈન્ટરનેશનલ સોલર એલાયન્સ (ISA)મા ં
જોડાવાના નેપાળના નહર્ણયને આવકાર્યો હતો, જ ેઆઇએસએના ફ્રેમવર્ક કરાર પર હસ્તાક્ષર કરનાર 
105મો દેશ બન્યો. 
 

7. બંને વડાપ્રધાનોએ આર્થહક અને વેપાર એજન્ડા પર પણ મંતવ્યોનુ ંઆદાન-પ્રદાન કર્યંુ હતુ ંઅને 
વેપાર, રોકાણ અને કનેક્ટહવહટી જોડાણોને વધુ ગાઢ અને સરળ બનાવવા માટે પગલાંન ેવેગ આપવાનો 
નહર્ણય કર્યો હતો. બંન ેવડાપ્રધાનોએ ભારતથી નેપાળને ખાતરના લાંબા ગાળાના પુરવઠાને સરળ 
બનાવવા માટે જી-ટુ-જી કરારના તાજેતરના તારણ અને ભારત દ્વારા નેપાળને પેટ્રોલહયમ ઉત્પાદનોના 
સપ્લાય માટે પાંચ વર્ષના સામાન્ય પુરવઠા કરારના નવીનીકરણને આવકાર્યંુ હતુ.ં 
 

8. બંને નેતાઓએ વ્યાપક અને મજબૂત દ્વહપક્ષીય વહકાસ ભાગીદારી અંગે ચર્ચા કરી હતી. તેમણે 
નેપાળમા ંભારતીય પ્રોજેક્ટ્સના અમલીકરણની પ્રગતહની સમીક્ષા કરી, જેમા ં(એ) જયનગર-કુર્થા-
બહજલપુર-બરડીબાસ (બ) જોગબાની-બહરાટનગર (ક) રક્સૌલ-કાઠમંડુને જોડતા ક્રોસ-બોર્ડર રેલ-લહંક 
પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. એક ઐતહહાસહક સીમાચહહ્નરૂપ પગલામાં જયનગર-કુર્થા સેક્શનમાં ભારત 
અને નેપાળને જોડતી પ્રથમ બ્રોડ-ગેજ પેસેન્જર રેલ્વે સેવાને મુલાકાત દરમહયાન બંને વડા પ્રધાનોએ 
લીલી ઝંડી આપી હતી. જયનગર-કુર્થા રેલ લહંક ભારત સરકારની અનુદાન સહાયથી બનાવવામાં આવી છે. 
 

9. વડાપ્રધાન મોદીએ કાવરેપાલચોક ખાતેની નેશનલ પોલીસ એકેડમી, નેપાળગંજ અને ભૈરહવા ખાતે 
ઈન્ટીગ્રેટેડ ચેકપોસ્ટ અને પ્રોજેક્ટ સહહત તમામ ભારત-સહાયહત પ્રોજેક્ટ્સને સમયસર પૂર્ણ કરવાની 
અડચણોને ઉકેલવામાં નેપાળ સરકારના સંપૂર્ણ સમર્થનની ખાતરી આપવા બદલ વડા પ્રધાન દેઉબાનો 
આભાર માન્યો હતો જેનું કામ રામાયણ સર્કહટ હેઠળ થઈ રહ્યંુ છે. વડાપ્રધાન દેઉબાને એ પણ 
જણાવવામાં આવ્યંુ હતું કે ભારતના 'આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ' ઉજવણી હેઠળ, ભારત આ વર્ષે 
નેપાળમા ં75 વહકાસ પ્રોજેક્ટ્સનંુ ઉદ્ઘાટન કરશે. 
 

10. બંને વડાપ્રધાનો દ્વારા સંયુક્ત રીતે નેપાળમા ંભારતીય રુપે કાર્ડનો ઉપયોગ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો 
હતો. આનાથી નાણાકીય જોડાણમા ંસહકાર માટે નવા ક્ષેત્ર ખુલશે, અને દ્વહપક્ષીય પ્રવાસી પ્રવાહને 
સરળ બનાવવાની સાથે સાથે ભારત અને નેપાળ વચ્ચે લોકો-થી-લોકોના જોડાણોને વધુ મજબૂત 
બનાવવાની અપેક્ષા છે. 
 

11. 03 એપ્રહલ 2022ના રોજ વડાપ્રધાન દેઉબા વારાણસીની મુલાકાત લેશે. વારાણસી શહેર બંને દેશો 
વચ્ચેના ઊંડા ધાર્મહક અને સાંસ્કૃતહક સંબંધોનું પ્રતીક છે. વારાણસી ખાતે ઉત્તર પ્રદેશના માનનીય 
મુખ્યમંત્રી શ્રી યોગી આદહત્યનાથ દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવશે, જેઓ તેમના રોકાણના આ 
તબક્કા દરમહયાન તેમની સાથે રહેશે. 
 



12. નેપાળ સાથે ભારતના સંબંધો તેની ‘નેબરહુડ ફર્સ્ટ’ નીતહના મુખ્ય સ્તંભો પૈકી એક છે. નેપાળના 
વડાપ્રધાનની ભારતની મુલાકાત બંને દેશો વચ્ચેના પરંપરાગત અને વર્ષો જૂના મહત્રતા અને સહકારને 
વધુ મજબૂત બનાવવામાં યોગદાન આપશે. બંને વડાપ્રધાનો વચ્ચેની વહસ્તૃત અને ફળદાયી વાટાઘાટોએ 
ઉચ્ચ સ્તરીય દહશા પ્રદાન કરી અને બહુવહધ ક્ષેત્રોમાં દ્વહપક્ષીય સહયોગ માટે એક મજબૂત એજન્ડાને 
આકાર આપ્યો છે. ખાસ કરીને ઊર્જા અને કનેક્ટહવહટી સાથે સંબંધહત વાતચીત કરવામાં આવશે. 
 

13. આ મુલાકાતના પરહણામોની યાદી અહી ંઆપેલી લહંક પર મેળવી શકાય છેઃ 
https://cutt.ly/QDCVK9w 
 

નવી દદલ્હી 
એહપ્રલ 02, 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. 
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