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ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਭੂਟਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਸਵਿਯੋਗ ਿਾਰਤਾ  

28 ਜੂਨ, 2021 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਸਵਿਯੋਗ ਿਾਰਤਾ 28 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੂੰ ਿਰਚੁਅਲ ਮਾਵਿਅਮ ਰਾਿੀਂ ਿੋਈ।  ਭਾਰਤੀ 

ਿਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਆਰਵਿਕ ਸਬੂੰਿ) ਸਰੀ ਰਾਿੁਲ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਿਫ਼ਦ ਦੀ 

ਅਗਿਾਈ ਭੂਟਾਨ ਸ਼ਾਿੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਰੀ ਵਕੂੰਗਵਸੂੰਗੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼ਰੀਮਤੀ 

ਰੂਵਚਰਾ ਕੂੰਬੋਜ ਿੀ ਿਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਏ।  

ਦੁਿੱਲਾ ਵਿਕਾਸ ਸਵਿਯੋਗ ਿਾਰਤਾ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਦਾ 

ਮਿੱਤਿਪੂਰਨ ਦੁਿੱਲਾ ਤੂੰਤਰ ਿੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਵਿਕਾਸ ਪਰਾਜੈਕਟਾਾਂ ਲਈ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ 12ਿੀਂ 

ਪੂੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (2018 - 2023) ਦੌਰਾਨ ਪਵਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਿਪਾਰ ਸਿਾਇਤਾ ਸਿੂਲਤ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ 

ਦਾ ਿਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿੈ। 12ਿੀਂ ਪੂੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਵਿਤ 77 ਿੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 524 ਛੋਟੇ 

ਵਿਕਾਸ ਪਰਾਜੈਕਟ (SDPs ) / ਉੱਚ ਪਰਭਾਿ ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਟ (HICDPs) ਿੱਿ  - ਿੱਿ ਪੜਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਿਨ। 

ਭੂਟਾਨ ਦੀ 12ਿੀਂ ਪੂੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (2018-2023) ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਿੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੋਿਾਾਂ ਪੱਿਾਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਿੇ ਪਰਾਜੈਕਟ 

ਨਾਲ ਜੁੜੀ  ਸਿਾਇਤਾ (PTA) ਅਤੇ ਪਰਾਜੈਕਟਾਾਂ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ  - ਨਾਲ SDPs  / HICDPs  ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ 

ਕੀਤੀ। ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਅੂੰਦਰਲੀ ਸਮਾਵਜਕ-ਆਰਵਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਦੀ 

ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਿਰ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਿਾਲੇ HICDPs ਦੇ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ COVID  -19 

ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਲਈ ਫੂੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਿੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ 

ਿਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਿਾਾਂ ਪੱਿਾਾਂ ਬੁਵਨਆਦੀ ਸੜਕੀ ਢਾਾਂਚੇ, ਜਲ ਪਰਬੂੰਿਨ, ਉਦਯੋਵਗਕ ਪਾਰਕਾਾਂ ਅਤੇ COVID -19 ਪਰਬੂੰਿਨ 

ਸਮੇਤ ਿੱਿ -  ਿੱਿ ਿੇਤਰਾਾਂ  ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿੇਂ PTA ਪਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਿਮਤੀ ਵਦੱਤੀ। 

ਭਾਰਤ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਿੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਿੈ. ਭਾਰਤੀ ਪੱਿ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਦੇ 

ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਿ ਦੇਣ ਪਰਤੀ ਿਚਨਬੱਿ ਿੈ। 

ਦੋਿੇਂ ਪੱਿਾਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਵਿਮਤੀ ਿਾਲੀ ਤਾਰੀਿ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਿਕਾਸ ਸਵਿਯੋਗ ਿਾਰਤਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਿਮਤੀ ਵਦੱਤੀ। ਦੋਿਾਾਂ 

ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੂੰਿਾਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਕਾਸ ਸਵਿਯੋਗ ਿਾਰਤਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਿੌਲ ਵਿੱਚ ਿੋਈ। 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 
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