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ஜனெரி 31, 2015 

 

நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவ பவர் / புனல் ைற்றும் இமைப்பு ைற்றும் 
பபாக்குவரத்து ைீதான வங்காளம், பூட்டான், இந்தியா ைற்றும் பநபால் 
இமடயிலான உப பிராந்திய ஒத்துமைப்புக்கான (BBIN) கூட்டு 
செயற்குழு (JWG)யின் இரண்டாவது கூட்டம் 30-31 ஜனவரி 2015 அன்று 
புது தில்லியில் ஒரு நட்பு ைற்றும் சுமூகைான சூழ்நிமலமயயில் 
நடந்தது. வங்காள பிரதிநிதிகள் குழு திரு தரீக் Md அரிஃபுல், 
இஸ்லாைியம், மடரக்டர் சஜனரல் (சதன் ஆெியா), சவளிநாட்டு 
அலுவல்கள் அமைச்ெரமவ தமலமையிலும்; பூட்டானிய பிரதிநிதிகள் 
குழு டப ா எ ி வாங்க்டி, பைிப்பாளர் நாயகம், நீர்ைின்ொரம் ைற்றும் 
பவர் ெிஸ்டம்ஸ், சபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமைச்ெின் துமை 
தமலமையிலும்; பநபாள பிரதிநிதிகள் குழு திரு பிரகாஷ் குைார் 
சுபவதி, இமை செயலாளர் (சதன் ஆெியா), சவளிநாட்டு அலுவல்கள் 
அமைச்சு தமலமையிலும்;ைற்றும் திரு அபய் தாக்குர், இமை 
செயலாளர் (வடக்கு) ைற்றும் திருைதி ஸ்ரீபிரியா ரங்கநாதன், இமை 
செயலாளர் (பிஎம்), சவளிவிவகார அமைச்சு முமைபய இந்திய 
தூதுக்குழுவிமனயும் தமலமை தாங்கினர். இந்த கூட்டு செயற்குழு 



(JWGs)வில் முதல் முமையாக நான்கு நாடுகளும் பங்கு சகாண்டது  
பாராட்டப்பட்டது. 

உப பிராந்திய ைட்டத்தில் பரஸ்பர நன்மைக்காக ஒத்துமைப்புக்குரிய 
பல்பவறு ொத்தியங்கள் ைீதான கருத்துக்கமள பரிைாை பிரதிநிதிக் 
குழுக்கள் இந்த வாய்ப்பிமன வரபவற்ைனர். 

நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவ பவர் / புனல் துமையில் JWG 
தற்பபாதுள்ள ஒத்துமைப்பிமை இந்த  கூட்டு செயற்குழு (JWGs) 
ைதிப்பாய்வு செய்தது. இது நான்கு நாடுகளுக்கிமடயில் ைின்ொர 
வர்த்தகம் ைற்றும் இமடபயயான கட்டஇமைப்பு பநாக்கம் குைித்து 
விவாதித்தபதாடு, எதிர்காலத்தில் ைின்ொரத் திட்டங்களில் சநருக்கைான 
ஒத்துமைப்பிற்கான ெத்தியங்களியும் விவாதித்தது. துமை 
ைண்டலத்தில் ைற்ை ஆதாரங்களில் இருந்து புனல் ைின் ைற்றும் ைின் 
உட்பட நீர் வளங்கமள அைிதிரட்டுவமத ஆராய்ந்து பார்க்கவும் கூட்டு 
முயற்ெிகள் எடுக்கவும் உடன்பாடு ஏற்பட்டது. இது நியாயைான 
அடிப்பமடயில் குமைந்தது மூன்று நாடுகமளயாவது ெம்பந்தப்படுத்த 
கூட்டாக பைற்சகாள்ளபவண்டிய ொத்தியைான எதிர்கால புனல் ைின் / 
ைின்ொரத் திட்டங்கமளயும் பட்டியலிட  ஒப்புக் சகாள்ளப்பட்டது. நான்கு 
நாடுகள் ைத்தியில் ைின் துமை ைற்ை பகுதிகளில் ெிைந்த நமடமுமைகள் 

ைற்றும் அனுபவங்கள் பரிைாற்ைம் செய்து சகாள்வது பற்ைி 
கலந்துமரயாடப்பட்டுள்ளது. 

நான்கு நாடுகளுக்கும் இமடபய சவள்ள முன்னைிவிப்பில் தரவு 
பகிர்ந்து சகாள்ளுதல் ைற்றும் அதமன பைம்படுத்துவதற்கான வைிகள் 
பற்ைியும் தற்பபாதுள்ள இருதரப்பு ஏற்பாடுகமளயயும் கூட்டு செயற்குழு 
(JWGs) குைிப்சபடுத்தனர். படுமகயின் பரந்த நீர் வளங்கள் 
முகாமைத்துவ வளர்ச்ெி ைற்றும் ெிைந்த நமடமுமைகமள பரிைாைிக் 
சகாள்ள ொத்தியங்களும்  கலந்துமரயாடப்பட்டுள்ளது.  



இமைப்பு ைற்றும் பபாக்குவரத்து ைீது கூட்டு செயற்குழு JWG 
தற்பபாதுள்ள ஏற்பாடுகமள ைீளாய்வு செய்தது. இது பைாட்டார் 
வாகனங்கள் ைற்றும் ரயில்பவ இயக்கம் செயல்படுத்த BBIN 
ஒப்பந்தங்கள் ைீதான முக்கியத்துவத்திமன ஒப்புக் சகாண்டது. 
தற்பபாதுள்ள இருதரப்பு பாமதகள் கூடுதலாக குமைந்தது மூன்று 
நாடுகளில் ெம்பந்தப்பட்ட, ொத்தியைான ெரக்கு (ொமலகள் ைற்றும் 
ரயில்பவ இரண்டும்), பஸ் பாமதகள் குைித்து பயாெமனகள் பரிைாற்ைிக் 
சகாண்டபதாடு, இந்த விடயம் சதாடர்பில் பரிந்துமரகமள பகிர்ந்து 
சகாள்ளவும் ஒப்புக் சகாண்டன. வைிக அத்துடன் சுற்றுலா 
பதமவகமள பூர்த்தி செய்யும் வமகயில் பல்வமக பபாக்குவரத்திமன 
பயன்படுத்துவதற்கான ொத்தியங்களிமன ஆராய முடிவு 
செய்யப்பட்டது.  

திைம்பட்ட உப பிராந்திய இமைப்புக்காக நில எல்மல நிமலயங்களில் 
வர்த்தக வெதி பதமவ குைித்து கூட்டு செயற்குழு (JWGs) 
கலந்தாபலாெித்தனர். இது நில எல்மல நிமலயங்கள் உள்ள வர்த்தக 
உள்கட்டமைப்பு பகிர்வதின் பயன்கள் ைற்றும் சுங்க நமடமுமைகமள 
ஒருமுகப்படுத்துதல் குைித்து கருத்துக்கமள பரிைாைிக் சகாண்டனர்.  

பைலும் இரண்டு JWGs குைித்த குைிப்பு விவரங்கள் பற்ைியும் 
விவாதிக்கப்பட்டது. 

கூட்டு செயற்குழு (JWG)இன் அடுத்த கூட்டம் வங்காளத்தில் 2015ம் 
ஆண்டு இரண்டாம் பாதியில் நமடசபறும். 

 

புது டில்லி, 

ஜனெரி 31, 2015 

 


