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இந்தியா மற்றும் பங்களாததஷின் அமமச்சர்கள் 
அளவிலான கூட்டு நதிகள் ஆமையத்தின் 38வது கூட்டம் 
புதுதில்லியில் நமடபபற்றது 

ஆகஸ்ட் 26, 2022  

 

இந்தியா மற்றும் பங்களாததஷின் அமமச்சர்கள் அளவிலான கூட்டு 
நதிகள் ஆமையத்தின் 38வது கூட்டம் புதுதில்லியில் 25 ஆகஸ்ட் 2022 

அன்று நமடபபற்றது. இந்தியக் குழுவிற்கு ஜல் சக்திக்கான மத்திய 
அமமச்சர் ஸ்ரீ கதஜந்திர சிங் பஷகாவத் தமலமம தாங்கினார். 
பங்களாததஷ் பிரதிநிதிகள் குழுவிற்கு நீர்வளத்துமற மாநில அமமச்சர் 
திரு. ஜாஹதீ் ஃபாரூக் தமலமம தாங்கினார். பங்களாததஷ் தூதுக்குழுவில் 
நீர்வளத்துமற துமை அமமச்சர் திரு. ஏ.தக.எம் இனாமுல் பஹாக் 
ஷமீமும் கலந்து பகாண்டார். தஜ.ஆர்.சி.யின் கட்டமமப்பின் கீழ் 
பதாழில்நுட்ப பதாடர்புகள் இமடப்பட்ட காலத்தில் பதாடர்ந்தாலும், 12 

வருட நீண்ட இமடபவளிக்குப் பிறகு நமடபபற்ற இந்த சந்திப்பு 
முக்கியத்துவம் பபறுகிறது. கூட்டத்திற்கு முன்னதாக 23 ஆகஸ்ட் 2022 

பசவ்வாய்கிழமம நீர்வளத்துமற பசயலாளர் அளவிலான 
கலந்துமரயாடல் நமடபபற்றது. 
 

இந்த இருதரப்பு சந்திப்பின்தபாது, பபாதுவான நதிகளின் நதிநீர்ப் பகிர்வு, 

பவள்ளத் தரவுப் பகிர்வு, நதி மாசுபாட்மட நிவர்த்தி பசய்தல், வண்டல் 
தமலாண்மம, நதிக்கமரப் பாதுகாப்புப் பைிகள் தபான்றவற்றில் கூட்டு 
ஆய்வுகள் தமற்பகாள்வது உள்ளிட்ட பரஸ்பர நலன் சார்ந்த பல இருதரப்பு 
விவகாரங்கள் குறித்து விவாதங்கள் நமடபபற்றன. குஷியாரா நதியின் 
இமடக்கால நீர் பகிர்வு குறித்த புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தின் உமரமய 
இறுதி பசய்தது. இந்த விஷயத்தில் அக்தடாபர் 2019 இந்தியா-வங்காளததச 
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி திரிபுராவில் உள்ள சப்ரூம் நகரத்தின் 
குடிநீர்த் ததமவகமளப் பூர்த்தி பசய்வதற்காக ஃபபனி ஆற்றில் நீர் 
உட்பகாள்ளும் இடத்தின் வடிவமமப்பு மற்றும் இருப்பிடத்மத இறுதி 
பசய்தமத இரு தரப்பும் வரதவற்றன. 
பங்களாததஷுக்கு இந்தியா உதவி பசய்து வரும் ஒத்துமழப்பின் 
முக்கியமான பகுதிகளில் ஒன்று, நிகழ்தநர பவள்ளத் தரவுகமளப் பகிர்வது. 



வங்காளததசம் எதிர்பாராத பவள்ளச் சம்பவங்களுக்குத் தீர்வு காை 
உதவுவதற்காக, இந்தியா சமீபத்தில் பவள்ளத் தரவுப் பகிர்வின் காலத்மத 
அக்தடாபர் 15க்கு அப்பால் நீட்டித்துள்ளது. 
 

இந்தியாவும் வங்காளததசமும் 54 நதிகமளப் பகிர்ந்து பகாள்கின்றன, 

அவற்றில் 7 நதிகள் முன்னுரிமமயில் நீர் பகிர்வு ஒப்பந்தங்களின் 
கட்டமமப்மப உருவாக்குவதற்கு முன்தப அமடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன. 
இந்த சந்திப்பின் தபாது, தரவு பரிமாற்றத்திற்காக தமலும் 8 நதிகமள 
இமைத்து, தற்தபாமதய ஒத்துமழப்பின் இந்த பகுதிமய விரிவுபடுத்த 
ஒப்புக் பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. தஜ.ஆர்.சி.யின் பதாழில்நுட்ப நிமலக் 
குழுவில் இந்த விஷயம் தமலும் விவாதிக்கப்படும். 
 

இந்தியா மற்றும் பங்களாததஷின் கூட்டு நதிகள் ஆமையம் 1972 ஆம் 
ஆண்டில் பபாதுவான / எல்மல / எல்மல தாண்டிய நதிகளில் பரஸ்பர 
நலன் சார்ந்த பிரச்சிமனகமளத் தீர்ப்பதற்கான இருதரப்பு பபாறிமுமறயாக 
உருவாக்கப்பட்டது. 
 

நியூ படல்லி  

ஆகஸ்ட்  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. 

 


