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1. గౌరవనీయ భారత ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఆహ్వానం మేరకు, నేపాల్ 
ప్రధాన మంత్రి రైట్ హానరబుల్ శ్రీ షేర్ బహదూర్ దేవుబా, తన సతీమణి 
డా. అర్జు రాణా దేవుబాతో కలిసి 2022 ఏప్రిల్ 1-3 తేదీల్లో భారత్ లో 
అధికారిక పర్యటనలో ఉన్నారు. 
 
2. ప్రధాన మంత్రి హోదాలో శ్రీ దేవుబాకు ఇది ఐదో భారతీయ పర్యటన, 
అలాగే 2021 జూలైలో ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత 

చేపట్టిన మొట్టమొదటి ద్వైపాక్షిక పర్యటన. విదేశీ వ్యవహారాల 

మంత్రి డా. నారాయణ్ ఖడ్కా, ఇంధన మరియు జల వనరుల శాఖ మంత్రి Ms. పంఫా 
భూషల్, ఆరోగ్య మరియు జానాభా శాఖ మంత్రి శ్రీ బిరోధ్ ఖతివాడా, 
వ్యవసాయ మరియు పశుసంవర్థక శాఖ మంత్రి శ్రీ మహీంద్ర రాయ్ యాదవ్ 

కూడా ఈ పర్యటనలో ప్రధాన మంత్రితో పాటు వచ్చిన ప్రతినిధి బ ందంలో 

ఉన్నారు. 
 
3. ఇరువురు ప్రధాన మంత్రులు 2022 ఏప్రిల్ 2న ద్వైపాక్షిక చర్చలు 
జరిపారు. రాజకీయ, వాణిజ్యం, ఇంధనం, భద్రత మరియు అభివ ద్ధిపరమైన 

పూర్తి స్థాయి ద్వైపాక్షిక అంశాలన్నింటినీ కూడా వారు సమీక్షించారు. 
న్యూఢిల్లీలో ప్రధాని దేవుబా బస సమయంలో విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి 

డా. ఎస్. జైశంకర్ మరియు జాతీయ భద్రతా సలహాదారు శ్రీ అజిత్ దోవల్ 

ఆయనను కలుసుకున్నారు.  
 
4. ఇంధన రంగంలో పరస్పర ప్రయోజనకరమైన సహకారానికి సంబంధించి 

అసాధారణమైన అవకాశాల గురించి ఇరువురు ప్రధాన మంత్రులు చర్చించారు. ఈ 

నేపథ్యంలో, విద్యుదుత్పత్తి, సరఫరా మరియు వాణిజ్యం విషయంలో 



ఉమ్మడి నిబద్ధతతో పాటు ఇరువురికీ లాభదాయకమైన భాగస్వామ్య 

అవకాశాలకు వీలు కల్పించే విద్యుత్ రంగంపై జాయింట్ విజన్ 

డాక్యుమ ంట్ ను ఈ పర్యటన సందర్భంగా ఖరారు చేశారు. భారత రుణ 
సదుపాయంతో నిర్మించిన 90 కిలోమీటర్ల పొడవైన 132 కేవీడీసీ సోలు 
కారిడార్ ట్రాన్స్ మిషన్ లైన్ మరియు సబ్ స్టేషన్ లను ఇరువురు 

ప్రధానులు కలిసి ప్రారంభించారు. పంచేశ్వర్ బహుళార్థసాధక ప్రాజ క్టు 
విషయంలో వివరణాత్మక ప్రాజ క్టు నివేదిక (డీపీఆర్)ను వీలైనంత త్వరగా 
ఖరారు చేయడాన్ని మొదలు ప ట్టడం ద్వారా, దీని అమలులో పురోగతిని 
వేగవంతం చేయడానికి ఇరు పక్షాలు అంగీకరించాయి. 
 
5. గణనీయమైన మొత్తంలో విద్యుత్ ను భారత్ కు ఎగుమతి చేయడం కోసం 

నేపాల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీకి తాజా అనుమతులు మంజూరు చేయడాన్ని 

నేపాల్ ప్రధాని కొనియాడారు. నేపాల్ యొక్క జల విద్యుత్ అభివ ద్ధి 

ప్రాజ క్టుల్లో మరింతగా ప ట్టుబడులు ప ట్టాల్సిందిగా భారతీయ 

కంప నీలను ఆయన ఆహ్వానించారు. నేపాల్ లోని 900 మ గావాట్ల అరుణ్-3 జల 
విద్యుత్ ప్రాజ క్టుకు సంబంధించిన పురోగతిని కూడా ఆయన ఈ సందర్భంగా 

ప్రస్తావించారు. 
 
6. అంతర్జాతీయ సౌర కూటమి (ఐఎస్ఏ)లో చేరాలన్న నేపాల్ నిర్ణయాన్ని 

ప్రధాని మోదీ స్వాగతించారు. తద్వారా 2022 ఏప్రిల్ 1న, ఐఎస్ఏ 
కార్యాచరణ ఒప్పందంపై సంతకం చేసిన 105వ దేశంగా నేపాల్ అవతరించింది. 
 
7. ఆర్థిక మరియు వాణిజ్య ఎజ ండాకు సంబంధించిన అంశాలపై ఇరువురు 

ప్రధానులు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు అలాగే వాణిజ్యం, 
ప ట్టుబడులు మరియు కన క్టివిటీ సంబంధాలను మరింత విస్త తం 

చేసుకోవడానికి అలాగే సులభతరం చేయడానికి చర్యలను వేగవంతం చేయాలని 

నిర్ణయించారు. భారత్ నుండి నేపాల్ కు ఎరువులను దీర్ఘకాలం పాటు సరఫరా 

చేయడానికి సంబంధించిన జీ-టు-జీ ఒప్పందాన్ని ఇటీవల ఖరారు చేయడాన్ని 

అలాగే భారత్ నుండి నేపాల్ కు ప ట్రోలియం ఉత్పత్తుల సరఫరాకు సంబంధించి 

ఐదేళ్ల సాధారణ సరఫరా ఒప్పందాన్ని పునరుద్ధరించడాన్ని ఇరువురు 

ప్రధానులు స్వాగతించారు. 
 
8. విస్త తమైన మరియు పటిష్టమైన ద్వైపాక్షిక అభివ ద్ధి 

భాగస్వామ్యం గురించి ఇరువురు నాయకులు చర్చించారు. ఎ) జయనగర్-కుర్తా-
బిజల్ పూర్-బర్దిబాస్ బి) జోగ్బానీ-బిరాట్ నగర్ సి) రక్సాల్-



ఖాంట్మండులను కలుపుతూ సీమాంతర రైలు-లింకు ప్రాజ క్టులతో సహా 
నేపాల్ లో చేపడుతున్న భారతీయ ప్రాజ క్టుల అమలులో పురోగతిని వారు 

సమీక్షించారు. చరిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలిచే, జయనగర్-కుర్తా 
స క్షన్ లో భారత్ మరియు నేపాల్ లను అనుసంధానించే మొట్టమొదటి 

బ్రాడ్-గేజ్ ప్రయాణికుల రైల్వే సర్వీసును ఈ పర్యటన సందర్భంగా 

ఇరువురు ప్రధాన మంత్రులు జ ండా ఊపి ప్రారంభించారు. భారత ప్రభుత్వ 
గ్రాంట్ సహాయంతో జయనగర్-కుర్తా రైలు లింకును నిర్మించారు. 
 
9. కవ్రేపాలన్ చౌక్ లో జాతీయ పోలీసు అకాడమీ, నేపాల్ గంజ్  మరియు 

భైరహవాలో ఇంటిగ్రేట డ్ చ క్ పోస్ట్ లు అలాగే రామాయణ సర్క్యూట్ 

పరిధిలోని ప్రాజ క్టులతో సహా, భారత్ సహకారంతో చేపడుతున్న అన్ని 
ప్రాజ క్టులను నిర్ణీత కాలవ్యవధిలో పూర్తి చేయడానికి సంబంధించిన 
అడ్డంకుల పరిష్కారం విషయంలో అలాగే సదుపాయాల కల్పన విషయంలో పూర్తి 

మద్దతును అందిస్తామని నేపాల్ ప్రభుత్వం హమీ ఇచ్చినందుకు ప్రధాని 

దేవుబాకు ప్రధాన మంత్రి మోదీ ధన్యవాదాలు త లిపారు. భారత్ యొక్క 

‘ఆజాదీ కా అమ త్ మహోత్సవ్’ వేడుకల్లో భాగంగా ఈ ఏడాది నేపాల్ లో 

భారత్ 75 అభివ ద్ధి ప్రాజ క్టులను ప్రారంభించనున్నట్లు కూడా ప్రధాని 
దేవుబాకు త లియజేయడం జరిగింది. 
 
10. నేపాల్ లో భారతీయ రూపే కార్డు వినియోగాన్ని ఇరువురు ప్రధాన 

మంత్రులు ఉమ్మడిగా ప్రారంభించారు. ఆర్థిక అనుసంధానత విషయంలో 

సహకారానికి ఇది కొత్త ద్వారాలను త రుస్తుంది, అలాగే ద్వైపాక్షిక 
పర్యాటకుల రాకపోకలను సులభతరం చేయడంతో పాటు భారత్ మరియు నేపాల్ 

మధ్య ప్రజా సంబంధాలను ఇది మరింత బలోపేతం చేస్తుందని 

భావిస్తున్నారు. 
 
11. 2022 ఏప్రిల్ 3న, ప్రధాన మంత్రి దేవుబా వారణాసిని 
సందర్శించనున్నారు, ఇరు దేశాల మధ్య విస్త తమైన మత మరియు సాంస్క తిక 

సంబంధాలకు ఈ నగరం ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. గౌరవనీయ ఉత్తర ప్రదేశ్ 

ముఖ్య మంత్రి శ్రీ యోగి ఆధిత్యనాథ్ వారణాసిలో ఆయనకు స్వాగతం 

పలుకనున్నారు, ఈ పర్యటన సందర్భంగా ప్రధాని దేవుబాతో పాటు ముఖ్య 

మంత్రి కూడా తోడుగా ఉంటారు. 
 
12. భారత్ అనుసరిస్తున్న ‘పొరుగు దేశాలకు తొలి ప్రాధాన్యం (నైబర్ హుడ్ 
ఫస్ట్ పాలసీ)’ యొక్క ప్రధాన మూల స్తంభాల్లో నేపాల్ తో భారత్ 



సంబంధాలు కూడా ఒకటి. ఇరు దేశాల స్నేహం మరియు సహకారానికి సంబంధించి 

సాంప్రదాయ, పురాతన సంబంధాలను మరింత సుస్థిరం చేయడంలో నేపాల్ 

ప్రధాని భారత పర్యటన దోహదపడుతుంది. ఇరువురు ప్రధానుల మధ్య జరిగిన 

విస్త తమైన మరియు ఉత్పదక చర్చలు అనేవి ఉన్నత స్థాయి 

దిశానిర్దేశానికి వీలు కల్పించాయి అలాగే అనేక రంగాల్లో, ముఖ్యంగా 

ఇంధనం మరియు కన క్టివిటీకి సంబంధించిన వాటిలో ద్వైపాక్షిక సహకారానికి 

సంబంధించి పటిష్టమైన ఎజ ండాను రూపుదిద్దుకునేలా చేశాయి. 
 
13. పర్యటనకు సంబంధించి ఫలితాల జాబితాను కింది లింకులో చూడవచ్చు: 
https://cutt.ly/QDCVK9w 
 
న్యూఢిల్లీ 
ఏప్రిల్ 02, 2022 
 
 
 
 
 
 
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. 
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