
భూటాన్ ప్రధాన మంత్రర భారత్ అధికార ప్రయటన పరై సంయుక్త పరరస్ రిలీస్  

జనవమి 18, 2015 

ఫారత ప్రధాన మంత్రర ఆహ్వానం బేరకు , భూటాన్ ప్రధాన మంత్రర హిస్ ఎక్సెల ంస ల్యంచెన్ 

ణషేమింగ్ ణోబ్గయ్  10-18 జనవమి 2015 లల్ ఫారత్ కు అధిక్ర ప్రయటన  ై విచషేసరు.  

ప్రధాన మంత్రర ఈ ప్రయటన ల్ 11-13 జనవమి లల్ అహమదాబ్ాద్ , గుజమత్ ప్రయటన , 14-15 

జనవమి లల్ నాయ ఢిలీ్ల ప్రయటన మమియు 16-18 జనవమి 2015 లల్ వరణాస మమియు 

బ్ొ ధ్ గయా ప్రయటనలు కలిస వుననవి.  

 

భూటాన్ ప్రధాన మంత్రర ణో నుటు వమి ప్త్రన ఔమ్ ణాష దొమ , గౌరవనీయుల ైన విదషశంగ 

మంత్రర మింజిన్ దొమజీ , గౌరవనీయుల ైన ఆమిిక వయవహ్వమల మంత్రర నోరుు వంగ్ చఽక్ మమియు 

మయల్ భూటాన్ ప్రభుతాప్ు ఉననణాధిక్రులు వచాేరు.  

 

అహమదాబ్ాద్ ల్ వుండగ , భూటాన్ ప్రధాన మంత్రర  వ ైబ్్రంట్ గుజమత్ సదసఽె ల్ 

నులగగ నానరు మమియు గుజమత్ ల్ ప్రధాన మంత్రర మోదీ మొదలు  టటిన అనేక బ్ాగ 

విజయవంతబ ైన నుర జసకుి లు అంటే గుజమత్ అంతమీ తీయ ప ైనాన్ె టెక్-సటట ( GIFT), 

సో లార్ నుర్్ , క్ౌశల్ వరిన్ క్ ందర (సమరియ అభివిదిి  సంసథ) , సబ్రమత్ర నది , గమజమా నుర్్ 

మమియు క్ిడ్సె సటట.  ఇంక్ , ప్రధాన మంత్రర వద్ నగర్ ల్ వునన బ్ుదిి సి్ సథలాలనఽ కూడా 

సందమిశంచారు. 



11 జనవమి 2015 న , ప్రధాన మంత్రర ణషేమింగ్ ణోబ్గయ్ , అనేక ఇతర ప్రముఖఽలణో కలిస , 

వ ైబ్్రంట్ గుజమత్ సదసఽె నుర రంభ స షన్ ల్ మాటాీ డారు.  సదసఽె ముందఽ ఈ సదసఽె 

క్ొరక్సై విచషేసన ప్రముఖఽలకు ఫారత ప్రధాన మంత్రర శ్రీ నమ ందర మోదీ ఏమాటు చషసన బ్రరక్ 

నూసి్ సమావేశము జమిగింది. విచషేసన ప్రముఖఽలకు ప్రధాన మంత్రర శ్రీ మోదీ మధాయహన 

ఫోజన ఆత్రధ్యము కూడా ఇచాేరు.   

 

10 జనవమి 2015 మధాయహనము , ప్రధాన మంత్రర ణషేమింగ్ ణోబ్గయ్ ప్రధాన మంత్రర శ్రీ మోదీ ని 

కలిస దెైానుకి్షక సంబ్ంధాల  ై మమియు ప్రసార ఆసక్ిి కలిగిన నుర ంతీయ మమియు 

అంతమీ తీయ విషయాల ై విసిిత చరేలు జమినురు.  ఇదిరు ప్రధాన మంతరర లు ఫారత్ 

మమియు భూటాన్ ల మధ్య ప్రసఽి తం వునన దగగమి సననహం మమియు అవగహన  ై సంతిి  

వయకిం చషశరు మమియు తమ సహక్మనిన మమింత బ్లప్రచాలనన నిశేయానిన 

ప్ునరుధ్ాా టటంచారు. 

 

జలవిదఽయతరి  రంగము ల్ సహక్రం ప్రసారము లాభకరమని మమియు మసండు దషశలకు 

కూడా అది ఉప్యోగకరమని ఇదిరు ప్రధాన మంతరర లు అంగజకమించారు.  ఇంటర్-

గవేమసనమంటల్ మాడెల్ ల్ 2940 MW శక్ిి కలిగి వునన మూడు HEP ప్నఽలల్ ప్ుమోగత్ర ై 

వరు సంతిి  వయకిం చషశరు.  వరు ఇంక్ 10 ,000 MW క్రయకీమము మమియు ఈ 

సందరభంగ, 2120 MW శక్ిి కలిగి వునన నాలుగు JV-మాడెల్ నుర జసకుి ల  ై తమ 

నిబ్దితనఽ ప్ునరుధ్ాా టటంచారు.  



 

భూటాన్ ప్రధాన మంత్రర  గుజమత్ ముఖయ మంత్రర శ్రీమత్ర ఆనందిబ్రన్ ప్టేల్ ణో కూడా 

సమావేశమయాయరు.  భూటాన్ ల్ గుజమత్ నఽండి  టుి బ్డులు  ంచటం మమియు ఇతర 

వయనుర సంబ్ంధాలు  ంచటం వంటట అనేక భూటాన్ మమియు గుజమత్ ల మధ్య సహక్ర 

అంశలు వరు చమిేంచారు.   

 

నాయ ఢిలీ్ల ల్ , భూటాన్ ప్రధాన మంత్రర  మషిరప్త్ర భవనమునకు వ ళ్ళి ఫారత మషిరప్త్ర ని 

కలిశరు.  ఆయన ఇంక్ గిహ మంత్రర , శ్రీ మజ్ నాథ్ సంగ్ , విదషశంగ మంత్రర , శ్రీమత్ర సఽష్మ 

సామజ్, ఆమిిక మంత్రర శ్రీ అరుణ్ జసైటలీ , రక్షా మంత్రర , శ్రీ మనోహర్ ప్మికర్ , విదఽయతరి  మంత్రర శ్రీ 

యూష్ గోయల్ , జాతీయ భదరత సలహ్వదారుడు , శ్రీ అజిత్ దోవల్ మమియు విదషశంగ శఖ 

క్రయదమిశ, శ్రీమత్ర సఽజాత సంగ్ నఽ కలిశరు.  

 

సమావేశములనీన మసండు దషశల మధ్య వునన ప్రణషయక బ్ంధ్ముల్ని ప్రసార నమమకము , 

సహక్రము మమియు అవగహననఽ ప్రత్రనృంనృసాి  సననహప్ూరాక వణావరణముల్ 

జమిగభ.   

 

16-18 జనవమి లల్ , భూటాన్ ప్రధాన మంత్రర  ప్వితర సథలముల ైన వరణాస మమియు బొ్ ధ్ 

గయా లనఽ సందమిశంచారు.  బ్ొ ధ్ గయా ల్ , భూటాన్ ప్రజలజు నాలుగవ భూటాన్ చకీవమిి 



హిస్ బేజ సి  జీగ మ సంగ  వంగ్ చఽక్ గమి 60 వ జనమదిన సంవతెర వేడుకలు 

జరుప్ుకుంటునన ఈ ప్రణషయక సంవతెరముల్ , ఫారత ప్రజల తరఫున భూటాన్ ప్రజలకు 

బ్హృమత్ర గ ఓ బో్ ధి మొక్నఽ  భూటాన్ ప్రధాన మంత్రర  క్ి అందచషశరు.   

 

భూటాన్ ప్రధాన మంత్రర  ఫారత్ ప్రయటన ఇరు ప్క్షాల మధ్య క్ొనసగుతరనన ఉననత సథ భ 

ప్రయటనల ప్రంప్ర నఽ బ్లప్రచడబే క్కుండా , ఈ దగగమి మితరర ల మధ్య విసిితముగ 

అభినుర యాలు ప్ంచఽక్ొనే అవక్శం ఇచ్ేంది.  ఫారత్ మమియు భూటాన్ ల మధ్య వునన 

అదఽభతబ ైన దెైానుకి్షక బ్ంధాలనఽ ఈ ప్రయటన మమింత బ్లప్రచ్ంది.  

 

బ్ొ ధ్ గయా 

జనవమి 18, 2015 


