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భారత్-భూటాన్ మధ్య 3వ విడత అభివృద్ధి  సహకార చరచలు 
జూన్ 28, 2021 

 

భారత్-భూటాన్ మధ్య 3వ విడత అభివృద్ధి  సహకార చరచలు 2021 జూన్ 28న వరచచవల్ పది్తిలో 
జరిగాయి. భారతీయ పరతినిధధ బృృంద్ానికి విద్ేశీ వయవహారాల మృంతిరతవ శాఖకు చ ృంద్ధన కారయద్రిి (ఆరిిక 
సృంబృంధాలు) శీీ రాహుల్ ఛాబరా  నేతృతవృం వహ ృంచగా, భూటాన్ పరతినిధధ బృృంద్ానికి విద్ేశాృంగ కారయద్రిి శీ ీ
కిృంగా స ృంగయయ సారథ్యృం వహ ృంచారచ. భూటాన్ లో భారత రాయబారి కూడా ఈ చరచలకు హాజరయయయరచ. 
 
ఈ ద్ వవపాక్షిక అభివృద్ధి  సహకార చరచలు అనేవి భూటాన్ తో భారత్ కు ఉనన మొతతృం అభివృద్ధి  
భాగసావమయయనిన సమీక్షిృంచేృంద్ుకు అతయృంత పరధానమ ైన ద్ వవపాక్షిక యృంతరా ృంగృంగా నిలుసుత నానయి. భూటాన్ 
12వ పృంచవరష పరణాళిక (2018-2023) కాలృంలో అభివృద్ధి  పరా జెకుు ల కోసృం రూ.4,500 కోటలు  అలయగయ 
పరివరతన వాణిజయ తోడాాటల సద్ుపాయృం కోసృం రూ.400 కోటును అృంద్ధృంచేృంద్ుకు భారత పరభుతవృం కటలు బడి 
ఉృంద్ధ. ఈ 12వ పృంచవరష పరణాళిక కిృంద్ 77 భారీ మరియు మధ్య సాి యి పరా జెకుు లు అలయగయ 524 చినన 
అభివృద్ధి  పరా జెకుు లు (ఎస డీపీలు) / అధధక పరభావశీల సామయజిక అభివృద్ధి  పరా జెకుు ల (హెచ్ఐసీడీపీలు) 
అమలు వివిధ్ ద్శలోు  ఉృంద్ధ. 
 
భూటాన్ 12వ పృంచవరష పరణాళిక (2018-2023) ఈ ఏడాద్ధ మూడో  సృంవతసరానిన పూరిత చేసుకుృంటలనన 
నేపథ్యృంలో, పరసుత తృం కొనసాగుతునన పరా జెక్టు ట వడ్ అస సటున్స (పీటీఏ)కు సృంబృంధధృంచిన పరా జెకుు ల మొతతృం 
పురోగతిని ఇరచ పక్షాలు చరిచృంచాయి. భూటాన్ సామయజిక-ఆరిిక మయరచాలో భారత్ పో ష సుత నన పాతరను 
భూటాన్ విద్ేశాృంగ కారయద్రిి కొనియయడారచ అలయగయ కిృంద్ధ సాి యిలో హెచ్ఐసీడీపీల పరభావానిన పరధానృంగా 
పరసుత తిృంచారచ. కోవిడ్-19 మహమయారి పరిస ితుల ద్ృష్టాు ా, వివిధ్ పరా జెకుు ల నిత్తతృం నిధ్ులను విడలద్ల 
చేయడృంలో భారత్ చూపుతునన చొరవను కూడా ఆయన పరశృంస ృంచారచ. ఈ చరచల సృంద్రభృంగా, రహద్ారి 
మౌలిక సద్ుపాయయలు, జల నిరవహణ, పారిశాీత్క పారచులు అలయగయ కోవిడ్-19 నిరవహణతో సహా వివిధ్ 
రృంగాల వాయపతృంగా కొనిన కొతత  పీటీఏ పరా జెకుు ల అమలుకు ఇరచ పక్షాలు అృంగీకరిృంచాయి. 
 



భూటాన్ తో తనకునన విశేషమ ైన భాగసావమయయనికి భారత్ అతయృంత విలువనిసుత ృంద్ధ. భూటాన్ యొకు 
అభివృద్ధి  యతానలకు తోడాాటల అృంద్ధృంచేృంద్ుకు తమ నిబది్త కొనసాగుతుృంద్ని భారతీయ పక్షృం 
భరోసానిచిచృంద్ధ. 
 
తద్ుపరి అభివృద్ధి  సహకార చరచలను పరసారృం అృంగీకారయోగయమ ైన తేద్ీలో నిరవహ ృంచేృంద్ుకు ఇరచ 
పక్షాలు సమాతిృంచాయి. ఇరచ దే్శాల మధ్య నెలకొనన పరతేయక సృంబృంధాల ద్ృష్టాు ా ఈ అభివృద్ధి  సహకార 
చరచలు సననహపూరవక వాతావరణృంలో జరిగాయి. 
 
న్యయఢిలీ్ల 
జూన్ 28, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


