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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲਬੰ ਿਨੀ, ਨੇ ਪ੍ਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ (16 ਮਈ, 2022)
ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੇਪ੍ਾਲ ਦੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ੇਰ ਿਹਾਦਰ ਦੇਉਿਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, 16
ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਿੱਧ ਪ੍ੂਰਣਬਮਾ ਦੇ ਸ਼ਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੰਿਬਨੀ, ਨੇਪ੍ਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੇਪ੍ਾਲ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਲੰਿਬਨੀ ਦੀ ਪ੍ਹਬਲੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ।
2.ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਉਿਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਤਨੀ ਡਾ: ਆਰਜੂ ਰਾਣਾ ਦੇਉਿਾ, ਗ੍ਰਹਬ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਿਾਲ ਕ੍ਰਬਸ਼ਨ
ਖੰਡ, ਵਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨਰਾਇਣ ਖੜਕਾ, ਭੌਤਬਕ ਿਨਬਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਣੂ ਕਮਾਰੀ
ਯਾਦਵ, ਊਰਜਾ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਬੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ੰਫਾ ਭਸਲ, ਸੱਭਬਆਚਾਰ, ਸ਼ਹਬਰੀ ਹਵਾਿਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟੂਰਬਜ਼ਮ
ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍੍ਰੇਮ ਿਹਾਦਰ ਆਲੇ, ਸਬੱਖਬਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਪ੍ੌਡੇਲ, ਕਾਨੂੰਨ, ਨਬਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਬਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਬੰਦਾ ਪ੍੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਲੰਿਬਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲ ਪ੍੍ਰਸਾਦ ਕੇ.ਸੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਬੱਘਾ ਸਵਾਗਤ
ਕੀਤਾ।
3.ਉੱਥੇ ਪ੍ਹੰਚਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆਦੇਵੀ ਮੰਦਬਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੰਦਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਭਗਵਾਨ ਿੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਬਰ ਵਬੱਚ ਿੋਧੀ ਰੀਤੀ ਰਬਵਾਜਾਂ ਅਨਸਾਰ ਹੋਈ
ਪ੍੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਬੱਚ ਹਬੱਸਾ ਲਬਆ ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਅਤੇ ਇਤਬਹਾਸਬਕ ਅਸ਼ੋਕ
ਥੰਮ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਬਸ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਿੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਲੰਿਬਨੀ ਨਾਲ ਸਿੰਧਬਤ ਪ੍ਹਬਲਾ ਸ਼ਬਲਾਲੇਖ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ
ਨੇ ਪ੍ਵਬੱਤਰ ਿੋਧੀ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ਬਲਾਇਆ, ਜਬਸ ਨੂੰ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਬੱਚ ਨੇਪ੍ਾਲ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ
ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਬਆਂਦਾ ਸੀ।
4.ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਉਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਿੱਧਬਸਟ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
(ਆਈਿੀਸੀ), ਨਵੀਂ ਦਬੱਲੀ ਨਾਲ ਸਿੰਧਬਤ ਲੰਿਬਨੀ ਵਬੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਲਾਟ 'ਤੇ ਿੋਧੀ ਸੱਭਬਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਬਰਾਸਤ ਲਈ
ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਬਰਮਾਣ ਲਈ "ਨੀਂਹ ਪ੍ੱਥਰ ਰੱਖਣ" ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਬੱਚ ਹਬੱਸਾ ਲਬਆ। ਇਹ ਪ੍ਲਾਟ
ਲੰਿੀਨੀ ਵਬਕਾਸ ਟ੍ਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਿਰ 2021 ਵਬੱਚ ਆਈਿੀਸੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਬਆ ਸੀ। "ਨੀਂਹ ਪ੍ੱਥਰ" ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ
ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਿੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਬਸ ਦੀ ਕਲਪ੍ਨਾ
ਇੱਕ ਪ੍੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲ, ਧਬਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਲਾਇਿ੍ਰੇਰੀ, ਪ੍੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਿਨ ਨਬਕਾਸੀ ਦੇ ਅਨਕੂਲ
ਵਬਸ਼ਵ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਵਬਧਾ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਵਬੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਬਸ ਵਬੱਚ ਕੈਫ਼ੇਟੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦਨੀਆ
ਭਰ ਦੇ ਿੋਧੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
5.ਦੋਵੇਂ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਵੱਲੀ ਮੀਟਬੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2 ਅਪ੍੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ
ਦਬੱਲੀ ਵਬਖੇ ਹੋਈ ਗੱਲਿਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਬਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਭਬਆਚਾਰ, ਅਰਥਵਬਵਸਥਾ, ਵਪ੍ਾਰ, ਸੰਪ੍ਰਕ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਬਕਾਸ
ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਬੱਚ ਸਹਬਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਿੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਬਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਹਬਲਾਂ ਅਤੇ ਵਬਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਬਰਾਂ ਲੰਿਬਨੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ੀਨਗਰ ਵਬਚਕਾਰ ਸਬਸਟਰ ਸਬਟੀ ਸਿੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪ੍ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਸਹਬਮਤ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਬ ਿੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਵਬੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਬੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਬਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਿੋਧੀ
ਵਬਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
6.ਦੋਵੇਂ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਿਬਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਬੱਚ ਦਵੱਲੇ ਸਹਬਯੋਗ ਦੇ ਸਿੰਧ ਵਬੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਬਆਂ ਵਬੱਚ ਹੋਈ
ਪ੍੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍੍ਰਗਟਾਈ, ਜਬਸ ਵਬੱਚ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਪ੍੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪ੍ਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਬਸ਼ਨ ਿਨਬਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ
ਵਪ੍ਾਰ ਦੇ ਵਬਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਉਿਾ ਨੇ ਨੇਪ੍ਾਲ ਵਬੱਚ ਪ੍ੱਛਮ ਸੇਤੀ ਪ੍ਣ–ਿਬਜਲੀ ਪ੍੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ
ਵਬਕਾਸ ਵਬੱਚ ਹਬੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਬੱਤਾ। ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੇਪ੍ਾਲ ਦੇ ਪ੍ਣ-ਿਬਜਲੀ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਬਕਾਸ ਵਬੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਬਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਬੱਤਾ ਅਤੇ ਦਬਲਚਸਪ੍ੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਡਬਵੈਲਪ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਸਿੰਧ ਵਬੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਬਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਨੇੜੇ ਲਬਆਉਣ ਲਈ ਵਬਦਬਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਬਆਚਾਰਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਬਮਤ ਹੋਏ। ਪ੍੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਉਿਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਬੱਚ ਦਪ੍ਹਬਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਿਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
7.ਦੋਵੇਂ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 2566ਵੀਂ ਿੱਧ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨੇਪ੍ਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੰਿਬਨੀ
ਵਬਕਾਸ ਟ੍ਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਬਤ ਇੱਕ ਵਬਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਬੱਚ ਹਬੱਸਾ ਲਬਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਬੱਚ , ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ
ਿੋਧੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਬਕਸ਼ੂਆਂ, ਅਧਬਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਤਵੰਤਬਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਿੋਧਨ ਕੀਤਾ।
8.ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੇਪ੍ਾਲ ਵਬੱਚ ਲੰਿਬਨੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 1 ਤੋਂ 3 ਅਪ੍੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ
ਦੇਉਿਾ ਦੀ ਦਬੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਬਚਾਲੇ ਿਹ-ਪ੍ੱਖੀ
ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬੱਖਬਆ, ਸੱਭਬਆਚਾਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਬਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ
ਵਬੱਚ ਹੋਰ ਹਲਾਰਾ ਦਬੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੰਿਬਨੀ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨੇਪ੍ਾਲ ਦੇ ਦਰਮਬਆਨ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ
ਸਮ੍ਰਬੱਧ ਸੱਭਬਅਤਾ ਸਿੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਿੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਬੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਾਸਬਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ
ਦਬੰਦੀ ਹੈ।
9.ਇਸ ਮਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਬਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਬਮ ਰੂਪ੍ ਦਬੱਤਾ ਗਬਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੰਿਬਨੀ
16 ਮਈ, 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.

