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ତୃତୀୟ ଭାରତ-ଭୁଟାନ ବକିାଶ ସହଯ ାଗ ଆଯ ାଚନା ଅନୁଷି୍ଠତ 

ଜୁନ 28, 2222 

ତୃତୀୟ ଭାରତ-ଭୁଟାନ ବକିାଶ ସହଯ ାଗ ଆଯ ାଚନା 28 ଜୁନ 2222ଯର ଭଚଚୁ ଆଲ୍ ଉପାୟଯର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯହାଇ ାଇଛ।ି ଭାରତୀୟ 
ପ୍ରତନିଧିୀ ଦଳର ଯନତୃତ୍ୱ ଯବୈଯଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚବି (ଅର୍ଚଯନୈତକି ସମ୍ପକଚ) ଶ୍ରୀ ରାହୁ  ଛାବ୍ରା ଯନଇଥିବାଯବଯଳ ଭୁଟାନ 
ସରକାରଙ୍କ ଯବୈଯଦଶକି ସଚବି ଶ୍ରୀ କଙି୍ଗା ସଙିି୍ଗ ଭୁଟାନ ପ୍ରତନିଧିି ଦଳର ଯନତୃତ୍ୱ ଯନଇଥିଯ । ଭୁଟାନଯର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଶ୍ରୀମତୀ 
ରୁଚରିା କାଯମବାଜ ମଧ୍ୟ ଏହ ିଆଯ ାଚନାଯର ଯ ାଗ ଯଦଇଥିଯ । 

ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ବକିାଶ ସହଯ ାଗ ଆଯ ାଚନା ଭାରତ ଓ ଭୁଟାନ ମଧ୍ୟଯର ବକିାଶ ଭାଗିଦାରୀର ସମସ୍ତ ଦଗିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ 

ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଯମକାନଜିମି। ଭାରତ ସରକାର ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର କା ଚୟକାରତିା ପାଇଁ 4,522 ଯକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ଭୁଟାନର ଦ୍ୱାଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷକି 
ଯ ାଜନା (2228 - 2223) ସମୟଯର ପରବିର୍ତ୍ଚନକାଳୀନ ବାଣିଜୟ ସମର୍ଚନ ସବୁଧିା ନମିଯେ 422 ଯକାଟ ିଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରବିା ପାଇଁ 

ପ୍ରତଶିତୃ ିଯଦଇଛେ।ି ଦ୍ୱାଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷକି ଯ ାଜନା ଅେଗଚତ 77ଟ ିବୃହତ ଓ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 524ଟ ିକ୍ଷଦୁ୍ର ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଏସଡପିି) / 

ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବସମ୍ପନ୍ନ ଯଗାଷ୍ଠୀ ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଏଚଆଇସଡିପିି) ବଭିିନ୍ନ ପ ଚୟାୟଯର କା ଚୟକାରୀ ଯହଉଛ।ି 

ଭୁଟାନର ଦ୍ୱାଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷକି ଯ ାଜନା (2228-2223) ର ତୃତୀୟ ବର୍ଷଚ ପୂର୍ତ୍ ିଯହବା ଅବସରଯର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଚା ୁଥିବା ଯପ୍ରାଯଜକଟ 

ଟାଇଡ୍ ଆସଷି୍ଟାନସ (ପିଟଏି) ପ୍ରକଳ୍ପର ସାମଗି୍ରକ ଅଗ୍ରଗତରି ସମୀକ୍ଷା କରବିା ସହତି ଏସଡପିି / ଏଚଆଇସଡିପିି ଗୁଡକିର ସମୀକ୍ଷା କରଛିେ।ି 
ଭୁଟାନର ସାମାଜକି-ଅର୍ଚଯନୈତକି ପରବିର୍ତ୍ଚନଯର ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ଭୁଟାନର ଯବୈଯଦଶକି ସଚବି ପ୍ରଶଂସା କରବିା ସହ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରଯର 
ଏଚଆଇସଡିପିିର ପ୍ରଭାବକୁ ଉଯେଖ କରଥିିଯ । ଯକାଭିଡ-29 ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷି୍ଟଯର ରଖି ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠ ିପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରାଧାନୟ 
ଯଦଇଥିବାରୁ ଯସ ଭାରତ ସରକାରଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିଯ । ଏହ ିଆଯ ାଚନା ସମୟଯର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସଡକ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମ,ି ଜଳ ପରଚିାଳନା, ଶଳି୍ପ 
ପାକଚ ଏବଂ ଯକାଭିଡ-29 ପରଚିାଳନା ସଯମତ ବଭିିନ୍ନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର କଛି ିନୂତନ ପିଟଏି ପ୍ରକଳ୍ପ କା ଚୟକାରୀ କରବିାକୁ ସହମତ ଯହାଇଥିଯ । 

ଭାରତ ଭୁଟାନ ସହତି ନଜିର ଭାଗିଦାରୀକୁ ବଯିଶର୍ଷ ଗରୁୁତ୍ୱ ଯଦଉଛ।ି ଏହାର ବକିାଶ ପ୍ରୟାସଯର ଭୁଟାନକୁ ସମର୍ଚନ ଜାର ିରଖିବାକୁ ଭାରତ 

ପ୍ରତବିଦ୍ଧ। 

ପରସ୍ପର ସହମତ ତାରଖିଯର ପରବର୍ତ୍ଚୀ ବକିାଶ ସହଯ ାଗ ଆଯ ାଚନା ଆଯୟାଜନ କରବିାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜ ିଯହାଇଥିଯ । ଦୁଇ ଯଦଶ 
ମଧ୍ୟଯର ଥିବା ବଯିଶର୍ଷ ସମ୍ପକଚ ମୁତାବକ ଏହ ିବକିାଶ ସହଯ ାଗ ଆଯ ାଚନା ଏକ ବନୁ୍ଧତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ବାତାବରଣଯର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯହାଇଥି ା। 

ନୂଆଦେିୀ 
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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. 

 


