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న్యూఢిలీ్లలో జరిగిన్ భారత్ మరియు బంగలీ దేశ్ మంత్రు ల స్లా యి 
ఉమమడి న్దుల కమిషన్ 38వ సమావేశం 

ఆగస్్ట 26, 2022 
 

భారత్ మరియు బంగ్లా దేశ్ మంత్రు ల స్లా యి ఉమమడి నదుల కమిషన్ 38వ సమావేశం 2022 ఆగస్్ట 
25న నయూఢిలా్లలో జరిగ్ింది. భారతీయ ప్ుతినిధి బ ందానికి క ందు జలశకిి శలఖ మంతిు శీ్ర గజ ందు స ంగ్ 
షెకలవత్ స్లరథ్ూం వహ ంచారు. బంగ్లా దేశ్ ప్ుతినిధి బ ందానికి ఆ దేశ జల వనరుల శలఖ మంతిు శీ్ర జహీద్ 
ఫలరూఖ్ నేత్ త్వం వహ ంచారు. బంగ్లా దేశ్ ప్ుతినిధి బ ందంలో జల వనరుల శలఖ ఉప్ మంతిు శీ్ర ఏక ఎం 
ఇనాముల్ హక్ షమీమ్ కూడా ఉనాారు. ఈ మధ్ూ కలలంలో ఉమమడి నదుల కమిషన్ (జ ఆర సీ) 
కలరలూచరణ కింద స్లంక తికప్రమ ైన ప్రసపర చరచలు కొనస్లగుత్రనాప్పటికీ, 12 సంవత్సరలల సుదీరఘ 
విరలమం త్రలవత్ ఈ సమావేశం జరగడం ప్లు ధానూం సంత్రించుకుంది. ఈ సమావేశలనికి ముందు 2022 
ఆగస్్ట 23న, మంళవలరం నాడు జల వనరులకు సంబంధించి సెకీటరీ స్లా యి చరచలు జరిగ్లయి. 
 
ఈ ద్వవప్లక్షిక సమావేశం సందరభంగ్ల ఉమమడి నదులకు సంబంధించి నదీ జలాల ప్ంప్కం, వరద 
డేటాను ప్ంచుకోవడం, నదీ కలలుష్లూనిా ప్రిషకరించడం, ఒండుు  అవక్ష ప్ నిరవహణ, నదీ తీర ప్రిరక్షణ 
ప్నులపెవ ఉమమడి అధ్ూయనాలను చేప్ట్డం మొదల వన వలటితో సహా ప్రసపర ఆసకిి గల అనేక ప్ుసుి త్ 
ద్వవప్లక్షిక అంశలలపెవ చరచలు జరిగ్లయి. కుష యారల నదికి సంబంధించి మధ్ూంత్ర జల ప్ంప్కంపెవ 
అవగ్లహనా ఒప్పందానిా (ఎంఓయూ) ఇరు ప్క్షాలు ఖరలరు చేశలయి. 2019 అకో్ బర లో భారత్ – 
బంగ్లా దేశ్ మధ్ూ కుదిరిన ఎంఓయూ ప్ుకలరం తిుప్ురలోని సబూు మ్ ప్ట్ణం యొకక తాగునీటి 
అవసరలలను తీరచడం కోసం ఫెనీ నదిపెవ నీటిని తీసుకునే క ందుా నికి సంబంధించి డిజ వన్ మరియు 
ప్ుదేశలనిా ఖరలరు చేయడానిా ఇరు ప్క్షాలు స్లవగతించాయి. 
 
బంగ్లా దేశ్ కు భారత్ సహాయం అందిసుి నా ముఖూమ ైన రంగ్లలోా , రియల్ ట వమ్ వరద డేటాను 
ప్ంచుకోవడం కూడా ఒకటి. అస్లధారణ వరద సంఘటనలను ప్రిషకరించడంలో బంగ్లా దేశ్ కు 
సహాయప్డేందుకు అకో్ బర 15 త్రలవత్ కలలంలో కూడా వరద డేటాను ప్ంచుకోవడానికి భారత్ ఇటీవలే 
గడువును పొ్ డిగ్ించింది. 



 
భారత్ మరియు బంగ్లా దేశ్ 54 నదులను ప్ంచుకుంటునాాయి, ఇందులో 7 నదులను ప్లు ధానూత్గ్ల నదీ 
జలాల ప్ంప్కం ఒప్పందాలకు సంబంధించి అభివ దిి  కలరలూచరణ కోసం ముందసుి గ్ల గురిించారు. ఈ 
సమావేశం సందరభంగ్ల, మరో 8 నదులను డేటా మారపడి కోసం చేరచడం దావరల ఈ రంగంలో ప్ుసుి త్ 
సహకలరలనిా మరింత్ పెంప్ొ ందించుకోవడానికి అంగ్ీకరించారు. ఈ అంశలనిా జ ఆర సీ యొకక స్లంక తిక 
స్లా యి కమిటీలో త్దుప్రి చరిచంచనునాారు. 
 
ఉమమడి / సరిహదుు  / సరిహదుు లు దాటి ప్ువహ ంచే నదులపెవ ప్రసపర ఆసకిి గల సమసూలను 
ప్రిషకరించేందుకు ద్వవప్లక్షిక యంతుా ంగంగ్ల 1972 సంవత్సరంలో భారత్ మరియు బంగ్లా దేశ్ ఉమమడి 
నదుల కమిషన్  ఏరలపట వంది. 
 
న్యూఢిలీ్ల 
ఆగస్్ట 26, 2022 
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