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സിന്ധു നദീജല ഉടമ്പടി 
ഇന്ത്യയ ും പാക്കിസ്ഥാന ും തമ്മിൽ 1960-ൽ ഒപ്പ വച്ച ജലും പങ്കിടൽ കരാറാണ ് സിന്ധ  നദീജല 

ഉടമ്പടി. ലലാകബാങ്കാണ ് ഇതിന്ററ ഇടനിലക്കാരൻ. ഇത ് ഒര  സ പ്പധാന ഉടമ്പടിയാണ,് 

ഇന്ന വറരയ ള്ള ഏറ്റവ ും വിജയകരമായ ജലും പങ്കിടൽ കരാറ കളിൽ ഒന്നാണ ്ഇത.് 

സിന്ധു ജല ഉടമ്പടി ഏറ്റവുും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് 

 1960ൽ ഇര  രാജയങ്ങള ും തമ്മിൽ ഒപ്പ വച്ച സിന്ധ  നദീജല ഉടമ്പടി (ഐഡബ്ല്യ ടി) 

പ്പകാരമ ള്ള വാർഷിക ലയാഗത്തിനായി മൂന്നുംഗ പാകിസ്ഥാൻ പ്പതിനിധി സുംഘും റമയ ്

30, 2022 ന് ഇന്ത്യയിറലത്തി. 

 ഇന്ത്യയ ും പാകിസ്ഥാന ും തമ്മില ള്ള സിന്ധ  നദീജല ഉടമ്പടി (IWT) അതിന്ററ 60-ാാാും 

വാർഷികും 2020 റസപ്റ്റുംബർ 19-ന് ആലഘാഷിക്ക ന്ന . 

 മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യ ഒര  റവർച്വൽ ലകാൺഫറൻസ് നിർലേശിറച്ചങ്കില ും പാകിസ്ഥാൻ 

ലനരിട്ട ള്ള  കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്്ക നിർബന്ധും പിടിച്ചിര ന്ന . എന്നാൽ, COVID-19 

പാൻറഡമിക്കിന്ററ റവളിച്ചത്തിൽ ച്ലനത്തിന ള്ള നിയപ്ന്ത്ണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ, ഒര  

മീറ്റിുംഗിനായി അതിർത്തിയിലലക്ക ്ലപാക ന്നത ്ഉച്ിതമറെന്ന ്ഇന്ത്യ പറഞ്ഞ . 

 അണറക്കട്ട ്സിന്ധ  നദീജല ഉടമ്പടിയ റട ലുംഘനമാറണന്ന ്ച്ൂണ്ടിക്കാട്ടി 2021 ഓഗസ്്റ്റ 25-ന് 

ജമ്മ  കശ്മീരിറല റച്നാബ ്നദിക്്ക മ കളിലൂറടയ ള്ള 624 റമഗാവാട്ട ്പദ്ധതിറക്കതിറര 

പാകിസ്ഥാൻ എതിർപ്പ ്ഉന്നയിച്ച . എന്നാൽ അണറക്കട്ടിന്ററ നിർമ്മാണും ഉടമ്പടിയ റട 

സ്ഥാപിത മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കന സൃതമാറണന്ന ്ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഉറച്ച  പറഞ്ഞ . 

സിന്ധു ജല ഉടമ്പടി (IWT) 

അന്നറത്ത ഇന്ത്യൻ പ്പധാനമപ്ന്ത്ി ജവഹർലാൽ റനഹറ് വ ും അന്നറത്ത പാകിസ്ഥാൻ പ്പസിഡന്റ ്

അയൂബ ്ഖാന ും ലച്ർന്നാണ ് IWT ഒപ്പ വച്ചത.് ലലാകബാങ്്ക (അന്ന ്ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്്ക ലഫാർ 

റീകൺസ്പ്ടക്ഷൻ ആൻഡ ് റഡവലപറ്മന്റ ് എന്നറിയറപ്പട്ടിര ന്ന ) ഇടനിലക്കാരായ, 

കരാറിനായ ള്ള ച്ർച്ചകൾ ഒമ്പത ്വർഷലത്താളും നീണ്ട നിന്ന . 

1947-ൽ ഇന്ത്യയ റട വിഭജനും മ തൽ, സിന്ധ  നദി അത ് ഒഴ ക ന്ന നാല ് രാജയങ്ങൾ തമ്മില ള്ള 

തർക്കത്തിന്ററ അസ്ഥിയായിര ന്ന  - ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ചച്ന, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. നദി 

ടിബറ്റിൽ നിന്നാണ ്ഉത്ഭവിക്ക ന്നത.് 

1948ൽ പാക്കിസ്ഥാനിലലക്ക ള്ള റവള്ളും ഇന്ത്യ ക റച്ച കാലും തടഞ്ഞിര ന്ന റവങ്കില ും 

റവടിനിർത്തലിന് ലശഷും അത ് പ നഃസ്ഥാപിച്ച . 1951-ൽ പാകിസ്ഥാൻ വിഷയും 

ഐകയരാഷ്പ്ടസഭയിൽ (യ എൻ) എത്തിക്ക കയ ും പല പാക ്പ്ഗാമങ്ങളിലലക്ക ള്ള ജലവിതരണും 

ഇന്ത്യ റവട്ടിക്ക റച്ചതായി ക റ്ററപ്പട ത്ത കയ ും റച്യ്ത . 

യ എൻ നിർലേശപ്പകാരും 1954-ൽ ലലാകബാങ്്ക ഈ ഉടമ്പടി റകാണ്ട വന്ന . ഒട വിൽ 1960 

റസപ്റ്റുംബർ 19-ന് കരാർ ഒപ്പ വച്ച . 
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സിന്ധു ജല ഉടമ്പടി - വയവസ്ഥകൾ 

സിന്ധ  നദിയ റടയ ും അതിന്ററ അഞ്ച ് ലപാഷകനദികള റടയ ും ജലും പങ്കിട ന്നതിന ള്ള 

വയവസ്ഥകൾ ഉടമ്പടി വയക്തമാക്ക ന്ന . 

 മൂന്ന ്കിഴക്കൻ നദികള റട നിയപ്ന്ത്ണും ഇന്ത്യക്ക ്ലഭിച്ച : 

 രവി 

 ബിയാസ് 

 സതല്ജ ്

 കിഴക്കൻ നദികളിറല എൊ ജലവ ും ഇന്ത്യയ റട അനിയപ്ന്ത്ിതമായ ഉപലയാഗത്തിന് 

ഏറതങ്കില ും അനാവശയ സാഹച്രയും ഉണ്ടാക ന്നത വറര ലഭയമാക ും. 

 മൂന്ന ്പടിഞ്ഞാറൻ നദികള റട നിയപ്ന്ത്ണും പാകിസ്ഥാന് ലഭിച്ച : 

 സിന്ധ  

 റച്നാബ ്

 ഝലും 

 ജലപങ്കാളിത്തത്തിൽ ഉണ്ടാലയക്കാവ ന്ന തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്ക ന്നതിനായി 

ഐകയരാഷ്പ്ടസഭ ഒര  സ്ഥിരും ഇൻഡസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച . 

 ഉടമ്പടി പ്പകാരും, ഇന്ത്യയക്്്ക പടിഞ്ഞാറൻ നദികളിറല ജലും ഗാർഹിക ആവശയങ്ങൾക്ക ും 

സുംഭരണും, ജലലസച്നും, ചവദയ തി ഉൽപാദനും ത ടങ്ങിയ ആവശയങ്ങൾക്ക ും 

ഉപലയാഗിക്കാും. 

 സിന്ധ  നദീതടത്തിൽ നിന്ന ള്ള ജലത്തിന്ററ 20% ഇന്ത്യയ്ക്ക ും ബാക്കി 80% 

പാക്കിസ്ഥാന ും ഈ ഉടമ്പടി നൽക ന്ന . 

 റവള്ളറപ്പാക്കത്തിന് എതിറരയ ള്ള സുംരക്ഷണത്തിന്ററലയാ റവള്ളറപ്പാക്ക 

നിയപ്ന്ത്ണത്തിന്ററലയാ ഏറതങ്കില ും സീ്ും നടപ്പിലാക്ക ലമ്പാൾ, ഓലരാ രാജയവ ും 

(ഇന്ത്യ/പാകിസ്ഥാൻ) മറ്്റ രാജയത്തിന് സാധയമാക ന്നിടലത്താളും, ഭൗതികമായ 

നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണും. 

 റവള്ളറപ്പാക്കലമാ മറ്്റ അധിക ജലലമാ പ റന്ത്ള്ള ന്നതിന് നദികള റട സവാഭാവിക 

ച്ാനല കൾ ഉപലയാഗിക്ക ന്നത ്സൗജനയവ ും ഇന്ത്യലയാ പാകിസ്ഥാലനാ 

പരിമിതറപ്പട ത്ത കലയാ റച്യ്യര ത,് കൂടാറത ഏറതങ്കില ും നാശനഷ്ടത്തിന്ററ 

കാരയത്തിൽ ഒര  രാജയത്തിന ും മററ്റാന്നിറനതിറര ആലരാപണും ഉന്നയിലക്കണ്ടതിെ. 

സിന്ധു ജല ഉടമ്പടി പ്പശ്നങ്ങൾ 

ഉടമ്പടിയ റട നിബന്ധനകൾ ലുംഘിച്ച റവന്ന ് ഇര പക്ഷവ ും പരസപരും ക റ്ററപ്പട ത്ത ന്നത മായി 

ബന്ധറപ്പട്ട ്കരാറ മായി ബന്ധറപ്പട്ട ്പ്പശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട ണ്ട.് 

 ജമ്മ  കശ്മീരിൽ നിർമിക്ക ന്ന ഇന്ത്യയ റട കിഷൻഗുംഗ, റാറ്റിൽ ജലചവദയ ത 

പദ്ധതികളിൽ ആശങ്ക ഉന്നയിച്ച ്2016ൽ പാകിസ്ഥാൻ ലലാക ബാങ്കിറന സമീപിച്ചിര ന്ന . 

പാക്കിസ്ഥാൻ ഉന്നയിച്ച കാരയങ്ങൾ സാലങ്കതികമായ കാരയങ്ങളാറണന്ന ും 

ആർബിലപ്ടഷൻ ലകാടതി ആവശയമിറെന്ന ും (പാകിസ്ഥാൻ അതിറന ആർബിലപ്ടഷൻ 

ലകാടതിയിൽ എത്തിച്ചതിനാൽ) പ്ലാന്റ കൾ പരിലശാധിക്കാൻ നിഷ്പകഷ് വിദഗ്ധലരാട ്

ഇന്ത്യ അഭയർത്ഥിച്ച . ഉടമ്പടിയ റട സാലങ്കതികവശങ്ങറളക്ക റിച്ച ്ഇര രാജയങ്ങള ും 

തമ്മില ള്ള ച്ർച്ചകൾ അവസാനിച്ചതിന് ലശഷമാണ ്പദ്ധതികള മായി മ ലന്നാട്ട ലപാകാൻ 

ലലാകബാങ്്ക ഇന്ത്യക്ക ്അന മതി നൽകിയത.് 

 ത ൽബ ൾ പദ്ധതി (അനന്്ത്നാഗ ്മ തൽ പ്ശീനഗർ, ബാരാമ ള്ള വറരയ ള്ള ഝലും ഭാഗത്്ത 

സ്ഥിതി റച്യ്യ ന്ന വ ലാർ തടാകത്തിന്ററ മ ഖത്ത ്ഒര  നാവിലഗഷൻ ലലാക്്ക-കും-
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കൺലപ്ടാൾ ഘടനയാണ)് പാകിസ്ഥാൻ എതിർത്തതിറനത്ത ടർന്്ന 1987-ൽ 

താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ച . അട ത്തിറട, പാക്കിസ്ഥാന്ററ പ്പതിലഷധും 

കണക്കിറലട ക്കാറത ഈ സസ്റപൻഷൻ പ നഃപരിലശാധിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ 

തീര മാനിച്ച . 

 പാക്കിസ്ഥാന്ററ റലഫ്റ്്റ ബാങ്്ക ഔട്ടഫ്ാൾ റപ്ഡയിൻ (LBOD) പദ്ധതി ഇന്ത്യയിറല 

ഗ ജറാത്തിറല റാൻ ഓഫ ്കച്ചിലൂറട കടന്ന ലപാക ന്ന . ഇന്ത്യയ റട സമ്മതമിൊറതയാണ ്

പദ്ധതി നിർമ്മിച്ചത.് ഇത ്ഐഡബ്ല്യ ടിക്്ക വിര ദ്ധമായതിനാലാണ ്ഇന്ത്യ എതിർത്തത.് 

താഴ്ന്ന നദിക്കര സുംസ്ഥാനും ഇന്ത്യയിലാണ,് അതിനാൽ അതിന് എൊ വിശദാുംശങ്ങള ും 

നൽലകണ്ടത ണ്ട.് ഗ ജറാത്ത ്സുംസ്ഥാനത്ത ും റവള്ളറപ്പാക്ക ഭീഷണിയ ണ്ട.് 

 അട ത്തിറട, ഇന്ത്യയ ും പാക്കിസ്ഥാന ും തമ്മില ള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധും വഷളായി. ഇന്ത്യയ്

റക്കതിരായ ഉറി ആപ്കമണത്തിന്ററ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, രക്തവ ും റവള്ളവ ും ഒലരസമയും 

ഒഴ കാൻ കഴിയിറെന്ന ്പ്പധാനമപ്ന്ത്ി ലമാദി അഭിപ്പായറപ്പട്ട , അതിർത്തിക്കപ്പ റമ ള്ള 

തീപ്വവാദറത്ത പിന്ത് ണയക്്ക ന്നത ്ഐഡബ്ല്യ ടിയിറല ഉദാരമായ നിലപാട ്ഇന്ത്യ 

പ നർവിച്ിന്ത്നത്തിലലക്്ക നയിക്ക റമന്ന ്സൂച്ിപ്പിക്ക ന്ന . തീർച്ചയായ ും, പല വിദഗ്ധര ും 

ഈ ഉടമ്പടി ഇന്ത്യറയക്കാൾ പാകിസ്ഥാന് അന കൂലമാറണന്ന ്വിശവസിക്ക ന്ന . 

 ഐഡബ്ല്യ ടിയ മായി ഉദ്ധരിച്ച മററ്റാര  പ്പശ്നും, ഇന്ത്യക്്ക ലവണ്ടി അന്നറത്ത പ്പധാനമപ്ന്ത്ി 

റനഹറ്  ഒപ്പിട്ടതാണ.് എന്നിര ന്നാല ും, അലേഹും രാഷ്പ്ടത്തലവനായിര ന്നിെ. 

 ഐ.ഡബ്ല്യ .ടി.യ റട വയവസ്ഥകൾ പ്പകാരും ഇന്ത്യയക്്്ക അർഹതറപ്പട്ട ജലത്തിന്ററ 

മ ഴ വൻ വിഹിതവ ും ഇന്ത്യ ഉപലയാഗിക്ക ന്നിെ. രവി നദിയിൽ നിന്ന ള്ള ഏകലദശും 2 

ദശലക്ഷും ഏക്കർ അടി (MAF) റവള്ളും ഇന്ത്യ ഉപലയാഗിക്കാറത പാകിസ്ഥാനിലലക്്ക 

ഒഴ ക ന്ന . 

 2019 റല പ ൽവാമ ആപ്കമണത്തിന്ററ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മൂന്ന ്കിഴക്കൻ നദികളിലൂറട 

നിലവിൽ പാകിസ്ഥാനിലലക്ക ്ഒഴ ക ന്ന എൊ റവള്ളവ ും ഹരിയാന, പഞ്ചാബ,് 

രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലലക്ക ്വയതയസത ആവശയങ്ങൾക്കായി തിരിച്ച വിട റമന്ന ്

ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ വയക്തമാക്കിയിര ന്ന . 

 ഈ ഒഴ ക്്ക തടയ ന്നതിന ും ഉടമ്പടി പ്പകാരമ ള്ള ജലത്തിന്ററ മ ഴ വൻ വിഹിതവ ും 

ഉപലയാഗറപ്പട ത്ത ന്നതിന ും ഇന്ത്യ ഇനിപ്പറയ ന്ന നടപടികൾ ചകറക്കാണ്ടിട്ട ണ്ട:് 

 ഷാപൂർകണ്ടി പദ്ധതി: പഞ്ചാബ,് ജമ്മ  & കാശ്മീർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചവദയ തി 

ഉൽപ്പാദിപ്പിക്ക ന്നതിന് ഇത ്സഹായിക്ക ും. 

 ഉജ ്മൾട്ടി പർപ്പസ ്ലപ്പാജക്റ്റ:് ഇത ്രവി നദിയ റട ചകവഴിയായ ഉജഹ്ിൽ 

ജലലസച്നത്തിന ും ചവദയ തി ഉൽപാദനത്തിന മായി റവള്ളും സുംഭരിക്ക ും. 

 ഉജഹ്ിന് താറഴയ ള്ള രണ്ടാമറത്ത രവി ബിയാസ ്ലിങ്്ക: ഇത ്ലദശീയ പദ്ധതിയായി 

GOI പ്പഖയാപിച്ച . ബിയാസ ്ലബസിനിലലക്്ക ഒര  ടണൽ ലിങ്്ക വഴി റവള്ളും 

തിരിച്ച വിട ന്നതിനായി രവി നദിക്ക ്ക റ റക ഒര  തടയണ നിർമ്മിക്ക ന്നത ്

ഇതിൽ ഉൾറപ്പട ന്ന . അധിക ജലും പാകിസ്ഥാനിലലക്ക ്ഒഴ ക ന്നത ്തടയാനാണ ്

ഇത ്ആസൂപ്തണും റച്യ്തിരിക്ക ന്നത.് 

സിന്ധു ജല ഉടമ്പടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കിഴക്കൻ നദികളിപ്പല വികസനും. 

1. കിഴക്കൻ നദികളിറല ജലും ഇന്ത്യയക്്്ക പ്പലതയക ഉപലയാഗത്തിനായി 

അന വദിച്ചിട്ട ള്ളതിനാൽ, ഇന്ത്യ സതല്ജ ്നദിയിൽ ഭപ്കാ അണറക്കട്ട ും ബിയാസ് 

നദിയിൽ ലപാങ്, പാലണ്ഡാ അണറക്കട്ട ും രവി നദിയിൽ തീൻ (രഞജ്ിത ്സാഗർ 

അണറക്കട്ട)് എന്നിവയ ും നിർമ്മിച്ചിട്ട ണ്ട.് 

2. ബിയാസ്-സതല്ജ ്ലിങ്്ക, മലധാപൂർ-ബിയാസ് ലിങ്്ക, ഇന്ദിരാഗാന്ധി നഹർ ലപ്പാജക്ട ്

ത ടങ്ങിയ പ്പവർത്തനങ്ങള റട സഹായലത്താറട കിഴക്കൻ നദികളിറല റവള്ളത്തിന്ററ 
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95% വ ും ഇന്ത്യ ഉപലയാഗറപ്പട ത്ത ന്ന . എന്നിര ന്നാല ും, ഏകലദശും 2 ദശലക്ഷും ഏക്കർ 

(MAF) റവള്ളും രവിയിൽ നിന്ന ്മലധാപൂരിന് താറഴയ ള്ള പാകിസ്ഥാനിലലക്ക ്ഇലപ്പാഴ ും 

ഉപലയാഗശൂനയമായി ഒഴ ക ന്നതായി വർഷും ലതാറ ും റിലപ്പാർട്ട ്റച്യ്യറപ്പട ന്ന . 

3. ഇന്ത്യയ റട ഉടമസ്ഥതയില ള്ള ഈ ജലും അതിന്ററ ഉപലയാഗത്തിനായി 

പാക്കിസ്ഥാനിലലക്്ക ഒഴ ക്ക ന്നത ്തടയാൻ ഇന്ത്യ ഇനിപ്പറയ ന്ന നടപടികൾ 

സവീകരിച്ചിട്ട ണ്ട-് 

 പഞ്ചാബിറലയ ും ജമ്മ  കശ്മീരിറലയ ും ജലലസച്നത്തിന ും ചവദയ തി 

ഉൽപാദനത്തിന മായി തീൻ അണറക്കട്ടിൽ നിന്ന ്വര ന്ന റവള്ളും 

ഉപലയാഗറപ്പട ത്ത ന്നതിന് ഷാപൂർ കണ്ടി പദ്ധതിയ റട നിർമ്മാണും. 

 ഉജ ്വിവിലധാലേശയ പദ്ധതിയ റട നിർമ്മാണും - രവിയ റട ലപാഷകനദിയാണ ്ഉജ ്

നദി. ഇത ്ഇന്ത്യയിൽ ജലലസച്നത്തിന ും ചവദയ തി ഉൽപാദനത്തിന മ ള്ള 

ജലസുംഭരണും സൃഷ്ടിക്ക ും. ഈ പദ്ധതി ഒര  ലദശീയ പദ്ധതിയാണ,് ഇതിന്ററ 

പൂർത്തീകരണ കാലയളവ ്നടപ്പാക്കൽ ആരുംഭിച്ച ്6 വർഷമായിരിക്ക ും. 

 തീൻ അണറക്കട്ടിന്ററ നിർമ്മാണത്തിന് ലശഷവ ും രവി നദിയിലൂറട 

പാകിസ്ഥാനിലലക്ക ്ഒഴ ക ന്ന അധിക ജലും റാവിക്ക ്ക റ റക ബാലരജ ്നിർമ്മിച്ച ്

ബിയാസ് ലബസിനിലലക്ക ്ടണൽ ലിങ്്ക വഴി തിരിച്ച വിട ന്നതിനായി ഉജ ്പദ്ധതിക്ക ്

താറഴയ ള്ള രണ്ടാമറത്ത രവി ബിയാസ് ലിങ്്ക ആസൂപ്തണും റച്യ്യ ന്ന . 

IWT – Options for India 

ഈ ഉടമ്പടി ഏകപക്ഷീയവ ും പാകിസ്ഥാലനാട ് പക്ഷപാതപരവ മാറണന്ന ും അത ്

റോക്കണറമന്ന ും ച്ില രാഷ്പ്ടീയ ച്ിന്ത്കർ വിശവസിക്ക ന്ന . 

എന്നിര ന്നാല ും, ഇത ് റച്യ്യ ന്നതിലനക്കാൾ എള പ്പമാണ്, ഗ ര തരമായ 

പ്പതയാഘാതങ്ങളിൊറതയെ.  

 ഉടമ്പടിയിറല വയവസ്ഥകൾ ഏകപക്ഷീയമായ റോക്കൽ അന വദിക്ക ന്നിെ. 

 ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന ്പിന്മാറാൻ ഇന്ത്യ തീര മാനിച്ചാല ും 1969റല വിയന്ന ഉടമ്പടി 

നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണും. 

 ഇത ്രാജയാന്ത്ര തലത്തിൽ രാജയത്തിന്ററ പ്പതിച്ഛായറയ തടസ്സറപ്പട ത്ത ും. ഇന്ത്യയ റട മറ്്റ 

അയൽരാജയങ്ങളായ ബുംഗ്ലാലദശ ും ലനപ്പാള ും അവര മായ ള്ള സമാനമായ 

ഉടമ്പടികറളക്ക റിച്ച ്സുംശയും പ്പകടിപ്പിലച്ചക്കാും. 

 യ എൻഎസ്സിയിൽ സ്ഥിരാുംഗതവും ആപ്ഗഹിക്ക റന്നങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഉഭയകക്ഷി ഉടമ്പടികൾ 

സുംരക്ഷിക്കണറമന്ന ്അന്ത്ാരാഷ്പ്ട കാരയങ്ങളിൽ ച്ില വിദഗ്ധർ കര ത ന്ന . 

 കരാർ റോക്കാന ള്ള നീക്കും തീപ്വവാദ പ്പവർത്തനങ്ങള മായി ബന്ധറപ്പട്ട ്കൂട തൽ പ്പശ്

നങ്ങളിലലക്ക ്നയിലച്ചക്കാും. 

 പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന ള്ള റവള്ളും നിർത്ത ന്നതിന് മ മ്പ ്മ ഴ വൻ ജലവ ും 

ഉപലയാഗിക്ക ന്നതിന് ആവശയമായ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ഇന്ത്യയ ും നിർമ്മിക്കണും. 

 മററ്റാര  ആുംഗിൾ ചച്നയ ലടതാണ.് പാക്കിസ്ഥാറന പിന്ത് ണച്ച ്ചച്ന പ്ബഹ്മപ പ്തയിൽ 

നിന്ന ്അസമിലലക്ക ള്ള റവള്ളും തടലഞ്ഞക്ക ും. ചച്നീസ് പ്പലദശത്ത ്ഉത്ഭവിക്ക ന്ന 

സിന്ധ നദീജലറത്ത തടയാന ും ഇതിന് കഴിയ ും. 
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