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ત્રીજી ભારત-ભુટાન વિકાસ સહકાર મંત્રણા 28 જૂ ન, 2021ના રોજ િર્ચ્ુુઅલ રીતે ્ોજાઈ હતી. ભારતી્
પ્રવતવનવિમંડળનું નેતૃત્િ શ્રી રાહુ લ છાબરા, સવિિ (આર્થિક બાબતો), વિદેશ મંત્રાલ્ દ્િારા કરિામાં આવ્ું હતુ.ં

ભુટાનના પ્રવતવનવિમંડળનું નેતત્ૃ િ રો્લ ગિનુમેન્ટ ઓફ ભુટાનના વિદેશ સવિિ કકગા સસગ્ે દ્િારા કરિામાં આવ્ું
હતુ.ં ભુટાન ખાતે ભારતના રાજદૂત શ્રીમતી રુવિરા કંબોજે પણ મંત્રણામાં ભાગ લીિો હતો.
વદ્િપક્ષી્ વિકાસ સહકાર મંત્રણા એ ભુટાન સાિે ભારતની વિકાસ ભાગીદારીના સમગ્ર આ્ામને બદલી દેિા માટેનું
મહત્ત્િનું વદ્િપક્ષી્ વમકેવનઝમ છે . ભારત સરકારે ભુટાનની 12મી પંિિર્ષી્ ્ોજના (2018-2023) દરવમ્ાન
વિકાસ કા્ોના અમલીકરણ માટે રૂ.4500 કરોડ અને ટ્રાવન્ઝશનલ ટ્રેડ સપોટુ ફેવસવલટી માટે રૂ. 400 કરોડ
ફાળિિાની પ્રવતબદ્િતા વ્ક્ત કરી છે . 12મી પંિિર્ષી્ ્ોજના હેઠળ 77 મોટા અને મધ્્મ સ્તરના પ્રોજે ક્ટ તિા

524 સ્મોલ ડેિલપમેન્ટ પ્રોજે ક્ટ (એસડીપી)/હાઈ ઇમ્પેક્ટ કોમ્્ુવનટી ડેિલપમેન્ટ પ્રોજે ક્ટ (એિઆઈસીડીપી)
અમલીકરણના વિવિિ તબક્કામાં છે .
ભુટાનની 12મી પંિિર્ષી્ ્ોજના (2018-2023)નું ત્રીજુ ં િર્ષુ પૂણુ િઈ રહ્ું છે ત્્ારે બંને પક્ષોએ હાલમાં િાલુ

પ્રોજે ક્ટ ટાઈડ આવસસ્ટન્સ (પીટીએ) પ્રોજે ક્ટની તિા એસડીપી/એિઆઇસીડીપીની હાલની પ્રગવતની સમીક્ષા કરી
હતી. ભુટાનના વિદેશ સવિિે ભુટાનના સામાવજક-આર્થિક પરરિતુનમાં ભારતની ભૂવમકાને વબરદાિી હતી તિા
પા્ાના સ્તરે એિઆઈસીડીપીની અસરને હાઈલાઇટ કરી હતી. કોવિડ-19 મહામારીને ધ્્ાનમાં રાખતા ભારતે વિવિિ
પ્રોજે ક્ટ માટે અગાઉિી ભંડોળ રરવલઝ ક્ુું તે િાતને તેમણે વબરદાિી હતી. મંત્રણા દરવમ્ાન બંને પક્ષો રોડ
ઇન્રાસ્ટ્રક્િર, જળ વ્િસ્િાપન, ઔદ્યોવગક પાકુ અને કોવિડ-19 મેનેજમેન્ટ સવહતના ક્ષેત્રમાં કેટલાક નિા પીટીએ
પ્રોજે ક્ટ અમલમાં મુકિા માટે સહમત િ્ા હતા.
ભારત ભુટાન સાિે પોતાની વિશેર્ષ ભાગીદારીને અત્્ંત મહત્ત્િની ગણે છે . ભુટાનને તેના વિકાસના પ્ર્ત્નોમાં મદદ
કરિાનું િાલુ રાખિા માટે ભારત પ્રવતબદ્િ છે .
બંને પક્ષ પરસ્પર અનુકુળ તારીખોએ વિકાસ સહકારની આગામી મંત્રણા ્ોજિા સહમત િ્ા હતા. બંને દેશો
િર્ચિેના વિશેર્ષ સંબંિોને ધ્્ાનમાં રાખીને વિકાસ સહકાર મંત્રણા મૈત્રીપૂણુ િાતાિરણમાં ્ોજાઈ હતી.
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