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ನವದೆಹಲಿಯಲಿಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಮತತು ಬಾಾಂಗ್ಾಿದೆೇಶದ ಸಚಿವರ ಮಟ್ಟದ ಜಾಂಟಿ ನದಿಗಳ ಆಯೇಗದ 38ನೆೇ ಸಭೆ 
ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2022 

 

ಭಾರತ ಮತತು ಬಾಾಂಗ್ಾಾದ ೇಶದ ಸಚಿವರ ಮಟ್್ದ ಜಾಂಟಿ ನದಿಗಳ ಆಯೇಗದ 38ನ ೇ ಸಭ ಯತ 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 

ರಾಂದತ ನವದ ಹಲಿಯಲಿಾ ನಡ ಯಿತತ. ಭಾರತೇಯ ನಿಯೇಗದ ನ ೇತೃತವವನತು ಕ ೇಾಂದರ ಜಲ ಶಕ್ತು ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೇ 

ಗಜ ೇಾಂದರ ಸಾಂಗ್ ಶ ೇಖಾವತ್ ವಹಿಸದದರತ. ಬಾಾಂಗ್ಾಾದ ೇಶದ ನಿಯೇಗದ ನ ೇತೃತವವನತು ಜಲಸಾಂಪನಮೂಲ ರಾಜಯ 
ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೇ ಜಹಿೇದ್ ಫಾರಮಕ್ ವಹಿಸದದರತ. ಜಲಸಾಂಪನಮೂಲ ಉಪ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೇ ಎಕ ಎಾಂ ಇನಾಮತಲ್ 

ಹ ಮೇಕ್ ಶಮೇಮ್ ಅವರತ ಬಾಾಂಗ್ಾಾದ ೇಶ ನಿಯೇಗದ ಭಾಗವಾಗಿದದರತ. ಜ ಆರ್ಸಯ ಚೌಕಟಿ್ನಡಿಯಲಿಾ ತಾಾಂತರಕ 

ಸಾಂವಾದಗಳು ಮಧ್ಯಾಂತರ ಅವಧಿಯಲಿಾ ಮತಾಂದತವರಿದಿದದರಮ, 12 ವರ್ಷಗಳ ಸತದಿೇರ್ಷ ಅಾಂತರದ ನಾಂತರ ಸಭ  
ನಡ ಸಲಾಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಈ ಸಭ ಯತ ಮಹತವವನತು ಪಡ ದತಕ ಮಾಂಡಿದ . ಸಭ ಯತ ಮಾಂಗಳವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 

ರಾಂದತ ಜಲಸಾಂಪನಮೂಲ ಕಾಯಷದಶ್ಷ ಮಟ್್ದ ಸಾಂವಾದವನತು ನಡ ಸತತ. 

 

ಈ ದಿವಪಕ್ಷೇಯ ಸಭ ಯಲಿಾ ಸಾಮಾನಯ ನದಿಗಳ ನದಿ ನಿೇರತ ಹಾಂಚಿಕ , ಪರವಾಹ ದತಾುಾಂಶ ಹಾಂಚಿಕ , ನದಿ ಮಾಲಿನಯದ 

ಪರಿಹಾರ, ಸಾಂಚಯ ನಿವಷಹಣ , ನದಿ ದಾಂಡ  ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಷಗಳ ಕತರಿತತ ಜಾಂಟಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡ ಸತವುದತ 
ಸ ೇರಿದಾಂತ  ಪರಸಪರ ಹಿತಾಸಕ್ತುಯ ಹಲವಾರತ ದಿವಪಕ್ಷೇಯ ವಿರ್ಯಗಳ ಕತರಿತತ ಚಚ ಷಗಳು ನಡ ದವು. ಕತಶ್ಯಾರಾ 

ನದಿಯ ಮಧ್ಯಾಂತರ ನಿೇರತ ಹಾಂಚಿಕ  ಕತರಿತತ ತಳುವಳಿಕಾ ಒಪಪಾಂದದ ಪಠ್ಯವನತು ಅಾಂತಮಗ್ ಮಳಿಸದ . ಈ ವಿರ್ಯದ 

ಕತರಿತತ ಅಕ ಮ್ೇಬರ 2019 ರ ಭಾರತ-ಬಾಾಂಗ್ಾಾದ ೇಶ ಒಪಪಾಂದದ ಪರಕಾರ ತರಪುರಾದ ಸಬಮರಮ್ ಪಟ್್ಣದ ಕತಡಿಯತವ 

ನಿೇರಿನ ಅಗತಯಗಳನತು ಪೂರ ೈಸಲತ ಫ ನಿ ನದಿಯಲಿಾ ನಿೇರಿನ ಸ ೇವನ ಯ ಸಥಳದ ವಿನಾಯಸ ಮತತು ಸಥಳವನತು 
ಅಾಂತಮಗ್ ಮಳಿಸತವುದನತು ಎರಡಮ ಕಡ ಯವರತ ಸಾವಗತಸದರತ. 

 

ಬಾಾಂಗ್ಾಾದ ೇಶಕ ೆ ಭಾರತವು ಸಹಾಯ ಮಾಡತತುರತವ ಸಹಕಾರದ ಪರಮತಖ ಕ್ ೇತರಗಳಲಿಾ ಒಾಂದಾಗಿದ , ನ ೈಜ 

ಸಮಯದಲಿಾ ಪರವಾಹದ ಡ ೇಟಾವನತು ಹಾಂಚಿಕ ಮಳುುವುದತ. ಬಾಾಂಗ್ಾಾದ ೇಶವು ಅನಿರಿೇಕ್ಷತ ಪರವಾಹ ರ್ಟ್ನ ಗಳನತು 
ಪರಿಹರಿಸಲತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲತ ಭಾರತವು ಇತುೇಚ ಗ್  ಪರವಾಹದ ಡ ೇಟಾ ಹಾಂಚಿಕ ಯ ಅವಧಿಯನತು ಅಕ ಮ್ೇಬರ 15 

ರ ನಾಂತರ ವಿಸುರಿಸದ . 

 

ಭಾರತ ಮತತು ಬಾಾಂಗ್ಾಾದ ೇಶವು 54 ನದಿಗಳನತು ಹಾಂಚಿಕ ಮಳುುತುವ , ಅದರಲಿಾ 7 ನದಿಗಳನತು ಆದಯತ ಯ ಮೇಲ  ನಿೇರತ 
ಹಾಂಚಿಕ  ಒಪಪಾಂದಗಳ ಚೌಕಟ್್ನತು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲತ ಮೊದಲ ೇ ಗತರತತಸಲಾಗಿದ . ಸಭ ಯಲಿಾ, ಡ ೇಟಾ ವಿನಿಮಯಕಾೆಗಿ 

ಇನಮು 8 ನದಿಗಳನತು ಸ ೇರಿಸತವ ಮಮಲಕ ನಡ ಯತತುರತವ ಸಹಕಾರದ ಈ ಕ್ ೇತರವನತು ವಿಸುರಿಸಲತ ಒಪ್ಪಪಗ್  
ನಿೇಡಲಾಗಿದ . ಜ ಆರ್ಸಯ ತಾಾಂತರಕ ಮಟ್್ದ ಸಮತಯಲಿಾ ಈ ವಿರ್ಯವನತು ಮತುರ್ತ್ ಚಚಿಷಸಲಾಗತವುದತ. 



 

ಭಾರತ ಮತತು ಬಾಾಂಗ್ಾಾದ ೇಶದ ಜಾಂಟಿ ನದಿಗಳ ಆಯೇಗವನತು 1972 ರಲಿಾ ದಿವಪಕ್ಷೇಯ ಕಾಯಷವಿಧಾನವಾಗಿ 

ಸಾಮಾನಯ / ಗಡಿ / ಗಡಿಯಾಚ ಗಿನ ನದಿಗಳ ಮೇಲ  ಪರಸಪರ ಹಿತಾಸಕ್ತುಯ ಸಮಸ ಯಗಳನತು ಪರಿಹರಿಸಲತ 
ಸಾಥಪ್ಪಸಲಾಯಿತತ. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಆಗಸ್ಟಟ 26, 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. 

 


