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1. மாண்புமிகு பிரதம மந்திரியின் அழைப்பின் பேரில், நேபாளத்தின் பிரதம மந்திரி ரைட் 

ஹானரபிள் மாண்புமிகு திரு. ஷேர் பகதூர் தியூபா, அவரது துணைவியார் டாக்டர் 

அர்சு ரானா டியூபாவுடன் 1-3 ஏப்ரல் 2022 வரை இந்தியாவிற்கு பிரதம மந்திரி ஸ்ரீ 

நரேந்திர மோடியின் அழைப்பின் பேரில், அதிகாரப்பூர்வ பயணமாக வந்து  

இருக்கிறார்.  

 

2. பிரதம மந்திரி டியூபாவின் ஐந்தாவது இந்தியப் பயணம் இதுவாகும். பிரதம மந்திரி 

என்ற முறையில் 2021 ஜூலையில் பிரதமராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல் 

இருதரப்புப் பயணம் இதுவாகும். டாக்டர். நாராயண் கட்கா, வெளியுறவு அமைச்சர், 

திருமதி பாம்பா பூசல், எரிசக்தி அமைச்சர் , நீர் வளங்கள், திரு. பிரோத் கதிவாடா, 

சுகாதார அமைச்சர் & மக்கள் தொகை , திரு மகிந்திரா ராய் யாதவ் , வேளாண் துறை 

மற்றும் கால்நடைகள் அபிவிருத்தி அமைச்சர், பிரதம மந்திரியுடன் பங்கு பெறும் 

தூதுக்குழு ஆகும். 

 

3. இரு பிரதமர்களும் 02 ஏப்ரல் 2022 அன்று இருதரப்பு பேச்சுக்களை நடத்தினர். 

அரசியல், பொருளாதாரம், வர்த்தகம், எரிசக்தி, பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சிப் 

பிரச்சனைகளை உள்ளடக்கிய இருதரப்பு நிகழ்ச்சி நிரலின் முழு அளவையும் அவர்கள் 

மதிப்பாய்வு செய்தனர். வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர், டாக்டர். எஸ். ஜெய்சங்கர் 

மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர், ஸ்ரீ அஜித் தோவல் ஆகியோர் 

புதுதில்லியில் தங்கியிருந்த பிரதமர் டியூபாவை சந்தித்தனர். 

 

4. எரிசக்தி துறையில் பரஸ்பர நன்மை பயக்கும் ஒத்துழைப்புக்கான 

முன்னோடியில்லாத வாய்ப்புகள் குறித்து இரு பிரதமர்களும் விவாதித்தனர். இது 

சம்பந்தமாக, மின் உற்பத்தி, பரிமாற்றம் மற்றும் வர்த்தகம் ஆகியவற்றில் வெற்றி-வெற்றி 

ஒத்துழைப்பிற்கான பகிரப்பட்ட அர்ப்பணிப்பு மற்றும் வாய்ப்புகளை 

வெளிப்படுத்தும் மின் துறை ஒத்துழைப்பு பற்றிய கூட்டு தொலைநோக்கு 

அறிக்கை இந்த விஜயத்தின் போது முடிக்கப்பட்டது. 90 கிமீ நீளம் கொண்ட 132 

கேவிடிசி சோலு காரிடார் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் மற்றும் இந்தியாவால் 

நீட்டிக்கப்பட்ட கடன் கோட்டின் கீழ் கட்டப்பட்ட துணை மின்நிலையத்தை இரு 

பிரதமர்களும் கூட்டாக திறந்து வைத்தனர். விரிவான திட்ட அறிக்கையை (டிபிஆர்) 

முன்கூட்டியே இறுதி செய்வதில் தொடங்கி, பஞ்சேஷ்வர் பல்நோக்கு திட்டத்தை 



செயல்படுத்துவதில் முன்னேற்றத்தை விரைவுபடுத்த இரு தரப்பும் 

ஒப்புக்கொண்டன. 

 

5. இந்தியாவிற்கு கணிசமான அளவு மின்சாரத்தை ஏற்றுமதி செய்வதற்காக நேபாள 

மின்சார ஆணையத்திற்கு வழங்கப்பட்ட புதிய அனுமதிகளை நேபாள பிரதமர் 

பாராட்டினார். நேபாளத்தின் நீர்மின்சார மேம்பாட்டுத் திட்டங்களில் இந்திய 

நிறுவனங்கள் அதிக அளவில் பங்கேற்க வேண்டும் என்றும் அவர் அழைப்பு 

விடுத்தார். நேபாளத்தில் 900 மெகாவாட் அருண்-III நீர் மின் திட்டத்தில் ஏற்பட்ட 

முன்னேற்றமும் குறிப்பிடப்பட்டது. 

 

6. 01 ஏப்ரல் 2022 அன்று நேபாளத்துடன் சர்வதேச சோலார் கூட்டணியில் (ISA) 

சேருவதற்கான நேபாளத்தின் முடிவை பிரதமர் மோடி வரவேற்றார், ISA இன் 

கட்டமைப்பு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட 105வது நாடாக நேபாளம் ஆனது. 

 

7. இரு பிரதமர்களும் பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக நிகழ்ச்சி நிரல் பற்றிய 

கருத்துக்களைப் பரிமாறிக் கொண்டனர். மேலும் வர்த்தகம், முதலீடு மற்றும் 

இணைப்பு இணைப்புகளை மேலும் ஆழப்படுத்தவும் எளிதாக்கவும் 

நடவடிக்கையை துரிதப்படுத்த முடிவு செய்தனர். இந்தியாவில் இருந்து 

நேபாளத்திற்கு நீண்ட கால உரங்களை வழங்குவதற்கு வசதியாக ஜி-டு-ஜி ஒப்பந்தம் 

சமீபத்தில் முடிவடைந்ததையும், இந்தியாவிலிருந்து நேபாளத்திற்கு பெட்ரோலியப் 

பொருட்களை வழங்குவதற்கான ஐந்தாண்டு பொது விநியோக ஒப்பந்தத்தை 

புதுப்பிப்பதையும் இரு பிரதமர்களும் வரவேற்றனர். 

 

8. இரு தலைவர்களும் பரந்த மற்றும் வலுவான இருதரப்பு வளர்ச்சி கூட்டாண்மை 

குறித்து விவாதித்தனர். (அ) ஜெயநகர்-குர்தா-பிஜல்பூர்-பர்திபாஸ் (ஆ) ஜோக்பானி-

பிராத்நகர் (இ) ரக்சால்-காத்மாண்டு ஆகியவற்றை இணைக்கும் எல்லை தாண்டிய 

ரயில்-இணைப்புத் திட்டங்கள் உட்பட நேபாளத்தில் இந்தியத் திட்டங்களைச் 

செயல்படுத்துவதில் உள்ள முன்னேற்றத்தை அவர்கள் மதிப்பாய்வு செய்தனர். ஒரு 

வரலாற்று மைல் கல்லாக, ஜெயநகர்-குர்தா பிரிவில் இந்தியா மற்றும் நேபாளத்தை 

இணைக்கும் முதல் அகலப்பாதை பயணிகள் ரயில் சேவையை இரண்டு பிரதமர்களும் 

பயணத்தின் போது கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர். ஜெயநகர்-குர்தா ரயில் 

இணைப்பு இந்திய அரசின் மானிய உதவியுடன் கட்டப்பட்டது. 

 

9. காவ்ரேபாலன்சௌக்கில் உள்ள தேசிய போலீஸ் அகாடமி, நேபாள்கஞ்ச் மற்றும் 

பைரஹாவாவில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த சோதனைச் சாவடிகள் மற்றும் திட்டங்கள் 

உட்பட, இந்தியா உதவியளிக்கும் அனைத்து திட்டங்களையும் குறிப்பிட்ட 

காலக்கெடுவிற்குள் முடிக்க நேபாள அரசின் முழு ஆதரவையும் உறுதி 

செய்ததற்காக பிரதமர் டியூபாவுக்கு பிரதமர் மோடி நன்றி தெரிவித்தார். ராமாயண 

சுற்றுக்கு கீழ் உள்ள திட்டங்கள் . இந்தியாவின் ‘ஆசாதி கா அம்ரித் மஹோத்சவ்’ 

கொண்டாட்டங்களின் கீழ், இந்தியா இந்த ஆண்டு நேபாளத்தில் 75 வளர்ச்சித் 



திட்டங்களைத் தொடங்கும் என்றும் பிரதமர் டியூபாவுடன் பகிர்ந்து 

கொள்ளப்பட்டது. 

 

10. நேபாளத்தில் இந்திய ரூபே அட்டையின் பயன்பாடு இரண்டு பிரதமர்களால் 

கூட்டாக தொடங்கப்பட்டது. இது நிதி இணைப்பில் ஒத்துழைப்பிற்கான புதிய 

காட்சிகளைத் திறக்கும், மேலும் இருதரப்பு சுற்றுலாப் பயணங்களை 

எளிதாக்குவதோடு, இந்தியாவிற்கும் நேபாளத்திற்கும் இடையிலான 

மக்களிடையேயான தொடர்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

11. 03 ஏப்ரல் 2022 அன்று, பிரதமர் டியூபா இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான 

ஆழமான மத மற்றும் கலாச்சார தொடர்புகளை அடையாளப்படுத்தும் நகரமான 

வாரணாசிக்கு வருகை தருகிறார். அவரை வாரணாசியில் உத்தரபிரதேச முதல்வர் ஸ்ரீ 

யோகி ஆதித்யநாத் வரவேற்பார், அவர் தங்கும் இந்த காலக்கட்டத்தில் அவருடன் 

வருவார். 

 

 

12. நேபாளத்துடனான இந்தியாவின் உறவு அதன் ‘அண்டை நாடுகளுக்கு முதலில்’ 

கொள்கையின் முக்கிய தூண்களில் ஒன்றாகும.் நேபாளப் பிரதமரின் இந்தியப் பயணம், 

இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நட்புறவு மற்றும் ஒத்துழைப்பின் பாரம்பரிய 

மற்றும் பழமையான உறவுகளை மேலும் உறுதிப்படுத்துவதில் பங்களிக்கும். இரு 

பிரதமர்களுக்கிடையிலான விரிவான மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான பேச்சுக்கள் 

உயர்மட்ட திசையை வழங்கியதுடன், பல துறைகளில், குறிப்பாக ஆற்றல் மற்றும் 

இணைப்பு தொடர்பான இருதரப்பு ஒத்துழைப்புக்கான வலுவான நிகழ்ச்சி 

நிரலுக்கு வடிவம் கொடுத்தது. 

 

13. வருகையின் முடிவுகளின் பட்டியலை பின்வரும் இணைப்பில் காணலாம்: 

https://cutt.ly/QDCVK9w 

 

நியூ டெல்லி  

ஏப்ரல்  02, 2022 

 

 

 

 

 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website 
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