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ભારત અને બાાંગ્લાદેશનાાં માંત્રીઓનાાં સ્તરની સાંયકુ્ત નદીઓનાાં 
કમમશનની 38મી મીટ િંગ નવી ટદલ્હીમાાં યોજાવામાાં આવી હતી 
26 ઓગસ્ટ, 2022 
 

ભારત અને બાાંગ્લાદેશનાાં માંત્રીઓનાાં સ્તરની સાંયકુ્ત નદીઓનાાં કમમશનની 38મી મીટટિંગ 25 
ઓગસ્ટ 2022 નાાં રોજ નવી ટદલ્હીમાાં યોજવામાાં આવી હતી. ભારતીય પ્રમતમનમિ માંડળની 
આગેવાની જળ શક્ક્તનાાં કેન્દ્રિય માંત્રી શ્રી ગજેરિ મસિંઘ શેખાવત દ્વારા કરવામાાં આવી હતી. 
બાાંગ્લાદેશનાાં પ્રમતમનમિ માંઢળની આગેવાની જળ સાંસાિનનાાં રાજ્ય માંત્રી શ્રીમાન ઝાહીદ ફારૂકી 
દ્વારા કરવામાાં આવી હતી. બાાંગ્લાદેશનાાં જળ સાંસાિન માટેનાાં નાયબ માંત્રી શ્રીમાન એકેએમ 
ઇનામલુ હોક દ્વારા પણ બાાંગ્લાદેશનાાં પ્રમતમનમિ માંડળમાાં ભાગ લેવામાાં આવ્યો હતો.આ મીટટિંગ 
અગત્યતા િરાવે છે કારણ કે તે 12 વર્ષનાાં લાાંબા અંતરાલ બાદ યોજવામાાં આવી હતી, જોકે JRC 
નાાં ફે્રમવકષ હઠેળ તકનીકી સાંવાદો અંતરાલનાાં સમયગાળા દરમમયાન ચાલુાં રહ્યા હતા. આ મીટટિંગ 
23 ઓગસ્ટ, 2022 માંગળવારનાાં રોજ યોજવામાાં આવેલા જળ સાંસાિન સ્તરનાાં સાંવાદ દ્વારાની 
અનગુામી હતી. 
 

આ દ્વદ્વપક્ષીય મીટટિંગ દરમમયાન સામારય નદીઓનાાં જળનાાં મવતરણ, પરૂની માટહતીનુાં 
આદાનપ્રદાન, નદીઓનાાં પ્રદુર્ણનો મનકાલ, ભિૂવ્યોનાાં વ્યવસ્થાપન પર સાંયકુ્ત અભ્યાસો હાથ 
િરવા, નદી કાાંઠાનાાં રક્ષણનાાં કાયો વગેરે સટહત પારસ્પટરક ટહતનાાં અસાંખ્ય પ્રવતષમાન દ્વદ્વપક્ષીય 
મદુ્દાઓ પર ચચાષઓ યોજવામાાં આવી હતી. બન્ને પક્ષોએ કુમશયારા નદીનાાં મધ્યકાલલન પાણીનાાં 
મવતરણ પર એમઓયનુાાં લખાણને અંમતમ સ્વરૂપ આપયુાં હત ુાં. બને્ન પક્ષોએ ઓક્ટોબર 2019 માાં આ 
મવર્ય પર ભારત-બાાંગ્લાદેશ એમઓય ુઅનસુાર મત્રપરુામાાં સાબરૂમ નગરની પીવાનાાં પાણીની 
જરૂટરયાતો પણૂષ કરવા પર પાણી લેવાનાાં લબિંદુઓની રચના અને સ્થાનનાાં અંમતમ સ્વરૂપનુાં પણ 
સ્વાગત કયુું હત ુાં. 
 

જેમાાં ભારત દ્વારા બાાંગ્લાદેશને સહાયતા કરવામાાં આવી રહી છે તેવા સહકારનાાં મહત્વનાાં ક્ષેત્રો પૈકી 
એક વાસ્તમવક સમયની પરૂની માટહતીનુાં આદાનપ્રદાન કરવાનુાં છે. બાાંગ્લાદેશને અણિારી પરૂની 
ઘટનાઓમાાં મદદ કરવા પરૂની માટહતીનાાં આદાનપ્રદાન કરવાનાાં સમયગાળાને તાજેતરમાાં ભારત 



દ્વારા 15 ઓક્ટોબર પછી પણ મવસ્તતૃ કરવામાાં આવ્યો છે. 
 

ભારત અને બાાંગ્લાદેશ વચ્ચે 54 સામારય નદીઓ છે, જેમાાંથી 7 નદીઓની અગાઉ પ્રાથમમકતાનાાં 
િોરણ પર જળ મવતરણની સમજૂમતઓનાાં મવકાસનાાં ફે્રમવકષ માટે ઓળક કરવામાાં આવી છે. આ 
મીટટિંગ દરમમયાન, માટહતીનાાં આદાનપ્રદાન માટે વિારે 8 નદીઓનો સમાવેશ કરીને પ્રવતષમાન 
સહકારનાાં આ ક્ષેત્રને બહૃદ કરવા પર સાંમતી થઇ છે. આ બાબતની JRC ની તકનીકી સ્તરની 
સમમમત પર વધ ુચચાષ કરવામાાં આવશે. 
 

સામારય/ સીમા/ સીમા પારની નદીઓ પર પારસ્પટરક ટહતનાાં મદુ્દાઓનો ઉકેલ લાવવા માટે વર્ષ 
1972 માાં ભારત અને બાાંગ્લાદેશનાાં સાંયકુ્ત નદીઓનાાં કમમશનનુાં ગઠન કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. 
 

નવી ટદલ્હી 
26 ઓગસ્ , 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. 

 


