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నేపాల్ లోని ల ుంబినికి ప్రధానముంత్రి శ్రీ
నరేుంద్ర మోదీ పర్యటన( మే 16,2022)
ప్రధానముంత్రి శ్రీ నరేుంద్ర మోదీ, 2022 మే 16న నేపాల్ లోని ల ుంబినికి
అధికారిక పర్యటన చేపట్టార . నేపాల్ ప్రధానముంత్రి రైట్ హానరబ ల్
షేర్ బహదూరరర్ దేవ్బా ఆహ్వానుం మేరక బ ద్ధపూర్ణిమ పర్వదినాన
ప్రధానముంత్రి ఈ పర్యటన చేపట్టార . ప్రధానముంత్రి నరేుంద్ర మోదీ
నేపాల్ లో పర్యటిుంచడుం ఇది ఐదో సారి కాగా. ల ుంబినికి వెళ్లడుం ఇది
మొదటి సారి.
2.ప్రధానముంత్రి నేపాల్క చేర కోగానే ఆయనక ప్రధానముంత్రి దేవ్ బా,
ఆయన సతీమణి డాక్టర్ అర్జ రాణా దేవ్బా, ఆ దేశ హోుంశాఖ ముంత్రి శ్రీ
బాలకృష్ణ ఖుండ్, విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ ముంత్రి డాక్టర్ నారాయణ్
ఖడక్, మౌలిక సద పాయాల , రవాణా శాఖ ముంత్రి క మారి రేణ క మారి యాదవ్,
ఇుంధనుం, జలవనర ల , వ్యవసాయ శాఖ ముంత్రి క మారి పుంపా భ షాల్,
సాుంస్కృతిక,పౌరవిమానయాన శాఖ ముంత్రి శ్రీప్రేమ్ బహదూర్ అలె,
విద్యాశాఖ ముంత్రి శ్రీదేవేుంద్ర పౌడెల్, న్యాయ, పార్లమెుంటరీ
వ్యవహారాల శాఖ ముంత్రి శ్రీ గోవిుంద ప్రసాద్ శర్మ, ల ుంబిని ప్రావిన్స్
మ ఖ్యముంత్రి శ్రీ క ల్ ప్రసాద్ కెసి తదితర ల హృదయపూర్వక స్వాగతుం
పలికార .
3.నేపాల్ చేర క న్న అనుంతరుం ప్రధానముంత్రి శ్రీ నరేుంద్ర మోదీ,
మాయాదేవి ఆలయాన్ని దర్శిుంచార . ఇక్కడే బ ద్ధ పరమాత్మ జన్మిుంచిన
ప్రదేశుం ఉుంది. ఈ ఆలయుంలో బౌద్ధ సుంప్రదాయుం ప్రకారుం జరిగిన ప్రార్థన
కార్యక్రమాలలో
ప్రధానముంత్రి
పాల్గొని
కాన కల
సమర్పిుంచార .ప్రధానముంత్రి అక్కడ దీపాల వెలిగిుంచార . చారిత్రక అశోక
స్థుంభాలన

దర్శిుంచార . ల ుంబిని గౌతమ బ ద్ధ డి జన్మస్థలమని తెలిపే

తొలి శిలాశాసనుం ఇక్కడే లభిుంచిుంది. 2014 లో నేపాల్ పర్యటన సుందర్భుంగా
ప్రధానముంత్రి ఇక్కడికి తీస క వచ్చిన పవిత్ర బోధి వృక్షానికి నీర పోశార .
4.న్యూఢిల్లీలోని ఇుంటర్నేషనల్ బ ద్ధిస్ట్ కాన్ఫెడరేషన్ (ఐబిసి)కి
ల ుంబినిలోగల స్థలుంలో ఇుండియా ఇుంటర్నేషనల్ సెుంటర్ ఫర్ బ ద్ధిస్ట్
కల్చర్, హెరిటేజ్ నిర్మాణానికి సుంబుంధిుంచి నిర్వహిుంచిన శిలాన్యాస్

కార్యక్రముంలో
ప్రధానముంత్రి

ప్రధానముంత్రి
శ్రీ
దేవ్బా

నరేుంద్రమోదీ,
నేపాల్
పాల్గొన్నార .

2021 నవుంబర్ లో ల ుంబిని డవలప్మెుంట్ ట్రస్ట్ ఐబిసికి కేటాయిుంచిుంది.
శిలాన్యాస్ కార్యక్రముం అనుంతరుం, ప్రధానముంత్రి నమూనా బౌద్ధ
కేుంద్రాన్ని ఆవిష్కరిుంచార . ఇది నెట్ జీరో కాుంప్లియుంట్ కల ప్రపుంచ
శ్రేణి సద పాయాలతో కూడిన ప్రార్థన హాళ్ళ , మెడిటేషన్ సెుంటర్,
లైబ్రరీ, ఎగ్జిబిషన్ హాల , కెఫటేరియా, ఇతర సద పాయాల కలిగి ఉుంట ుంది.
ప్రపుంచవ్యాప్తుంగా తరలివచ్చే బౌద్ధ పర్యాటక ల ,యాత్రిక ల దీనిని
సుందర్శిుంచవచ్చ .
5.ఇర దేశాల ప్రధానమముంత్ర ల ద్వైపాక్షిక సమావేశుం నిర్వహిుంచార . ఈ
సుందర్భుంగా వార
కొనసాగిుంప గా పల

ఏప్రిల్ 2 న
న్యూఢిల్లీలో జరిగిన చర్చలక
అుంశాలపై చర్చిుంచార . వివిధ రుంగాలలో సహకారాన్ని

మరిుంత బలోపేతుం చేసేుంద క వార పల ప్రత్యేక చొరవల గ రిుంచి చర్చిుంచార .
ఇుంద లో సాుంస్కృతిక, ఆర్ధిక, వాణిజ్య, అన సుంధానత, ఇుంధనుం, అభివృద్ధి
భాగస్వామ్యుం
తదితర
అుంశాల
ఉన్నాయి.
ల ుంబిని, క షినగర్ మధ్య సిస్టర్ సిటీ రిలేషన్స్ ఏర్పరచ క నేుంద క
సూత్రప్రాయుంగా ఇర వ ర నాయక ల అుంగీకరిుంచార . ఈ నగరాల బౌద్ధానికి
సుంబుంధిుంచిన పరమ పవిత్ర ప్రదేశాల .

ఇది ఇర దేశాల మద్య బౌద్ధ

వారసత్వానికి దర్ఫణుం పడ త ుంది.
6.ఇర వ ర ప్రధానుంత్ర ల ఇటీవలి కాలుంలో ద్వైపాక్షిక విద్య త్ రుంగ
సహకారుంలో ప రోగతిపై సుంతృప్తి వ్యక్తుం చేశార . ఇది విద్య త్
ఉత్పత్తి ప్రాజెక్ట ల , విద్య త్ సరఫరా మౌలిక సద పాయాల ,విద్య త్
వాణిజ్యుం తదితరాలక సుంబుంధిుంచినది. నేపాల్ లో వెస్ట్ సేతి జల
విద్య త్ ప్రాజెక్ట అభివృద్ధఙని చేపట్టవలసిుందిగా భారతీయ కుంపెనీలన
నేపాల్ ప్రధానముంత్రి దేవ్ బా ఆహ్వానిుంచార . నేపాల్ జలవిద్య త్
ఉత్పత్తి
అభివృద్ది
విషయుంలో
భారతదేశుం
మద్దత
నిస్త ుందని
ప్రధానముంత్రి శ్రీ నరేుంద్ర మోదీ హామీ ఇచ్చార . ఈ దిశగా కొత్త
ప్రాజెక్ట ల అవకాశాలన
అన్వేషిుంచాల్సిుందిగా ఆసక్తికల
డవలపర్లన
ప్రోత్సహిస్తామని ప్రధానముంత్రి అన్నార .
సాుంస్కృతికుంగా ఇచ్చిప చ్చ క నేుంద క
సన్నిహితుం
చేసేుంద క
ఇర వ ర

భారతీయ
విద్య,

వీల గా ఇర దేశాల ప్రజలన మరిుంత
ప్రధానముంత్ర ల
అుంగీకరిుంచార .

ప్రధానముంత్రి శ్రీ నరేుంద్ర మోదీ గౌరవార్ధుం, నేపాల్ ప్రధానముంత్రి
దేవ్ బా విుంద ఇచ్చార .
7.2566 వ
బ ద్ధ
జయుంతిని
ప రస్కరిుంచ క ని
జరిగిన
ప్రత్యేక
కార్యక్రమాలలో ఇర వ ర ప్రధానముంత్ర ల పాల్గొన్నార . దీనిని నేపాల్
ప్రభ త్వ

ఆధ్వర్యుంలో

ల ుంబిని

డవలప్మెుంట్

ట్రస్ట్

ఏర్పాట

చేసిుంది. ఈ కార్యక్రముంలో ప్రధానముంత్రి , పెద్ద సుంఖ్యలో హాజరైన
బౌద్ధ సన్యాస ల ,అధికార ల , బౌద్ధప్రపుంచుంతో
ప్రమ ఖ లన ద్దేశిుంచి ప్రసుంగిుంచార .

సుంబుంధాల

కలిగిన

8.2022 ఏప్రిల్ 1 న ుంచి 3 వరక నేపాల్ ప్రధానముంత్రి దేవ్ బా ఢిల్లీ ,
వారణాశిలో విజయవుంతుంగా పర్యటిుంచిన అనుంతరుం ఇప్ప డ ప్రధానముంత్రి
మరోసారి నేపాల్ లో పర్యటిుంచార . ప్రధానముంత్రి శ్రీ నరేుంద్ర మోదీ
ఈరోజ జరిపిన పర్యటన ఉభయ దేశాల మధ్య బహ మ ఖ భాగస్వామ్యానికి
దోహదపడిుంది. అలాగే కీలక రుంగాలలో ప్రత్యేకిుంచి విద్య, సుంస్కృతి,
ఇుంధనుం, ప్రజలక ప్రజలక మధ్య పరస్పర రాకపోకల వుంటి వాటివిషయుంలో
అధ నాతన
సహకారానికి
వీల
కల్పిుంచిుంది.
ప్రధానముంత్రి శ్రీ నరేుంద్ర మోదీ ల ుంబిని పర్యటన ఇుండియా, నేపాల్ ల
మధ్య గల లోతైన, స సుంపన్నమైన నాగరికతా అన బుంధాన్ని స్పష్టుం
చేస్త ుంది. ఇుంద క ఇర వైప లా ప్రజల తోడ్పాడ , దీనిని పెుంపొుందిుంచేుంద క
వారి పాత్ర , కృషిని ప్రస్ఫ టుం చేస్త ుంది.
9.ప్రధానముంత్రి పర్యటన సుందర్భుంగా ఖరారైన పత్రాలన కిుంద చూడవచ్చ .
https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/35314

ల ుంబిని
మే 16, 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.

