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स िंधु जल करार 1960 
ससिंधू जल करारावर तीन सदस्यीय पासकस्तानी सिष्टमिंडळ आसि भारतीय सिष्टमिंडळ यािंच्यात नवी सदल्लीत चचाा सुरू 

झाली.भारताचे नवे ससिंधू आयुक्त, आसिष पाल, भारतीय बाजूचे नेतृत्व करत असल्याने, इस्लामाबादमधे्य झालेल्या िेवटच्या 

बैठकीच्या तीन मसिन्ािंच्या आत िी बैठक िोिार आिे. स्थायी ससिंधू आयोगाची (PIC) 117 वी बैठक 1 ते 3 माचा दरम्यान 

इस्लामाबाद येथे झाली. भारतीय सिंघाचे नेतृत्व भारताचे तत्कालीन ससिंधू आयुक्त पीके सके्सना यािंनी केले िोते. 

स िंधु जल करार 1960:ऐसिहास क पार्श्वभूमी 

• ससिंधू जल करारावर (IWT) तत्कालीन भारतीय पिंतप्रधान जवािरलाल नेिरू आसि पासकस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष 

अयुब खान यािंनी स्वाक्षरी केली िोती. जागसतक बँकेने मध्यस्थी केली िोती, करारासाठी वाटाघाटी नऊ वषे चालली. 

• 1947 मधे्य भारताची फाळिी झाल्यापासून, ससिंधू नदी िी भारत, पासकस्तान, चीन आसि अफगासिस्तान या चार 

देिािंमध् ये वादाचा मुद्दा बनली िोती. नदीचा उगम सतबेटमधून िोतो. 

• 1948 मधे्य भारताने कािी काळ पासकस्तानचे पािी अडवले िोते, परिं तु निंतर युद्धसवरामानिंतर ते पुन्हा सुरू केले. 

1951 मधे्य पासकस्तानने िे प्रकरि सिंयुक्त राष्टर ात (UN) नेले आसि भारतावर अनेक पासकस्तानी गावािंचा पािीपुरवठा 

बिंद केल्याचा आरोप केला. 

• UN च्या सिफारिी िंवर, जागसतक बँकेने 1954 मधे्य िा करार केला. िेवटी 19 सप्टेंबर 1960 रोजी त्यावर स्वाक्षरी 

झाली. 

काय आहे स िंधु जल करार 1960? 

 

• या करारात ससिंधू नदी आसि सतच्या पाच उपनद्ािंच्या पािी वाटपाच्या अटी स्पष्ट केल्या आिेत: 

भारिाला िीन पूरे्वकडील नद्ािंर्वर सनयिंत्रण समळाले, जे आहेि: 

1. रवी 

2. सबयास 

3. सतलज 

• कोितीिी असनष्ट पररस्स्थती सनमााि िोईपयंत पूवेकडील नद्ािंचे सवा पािी भारताच्या असनबंध वापरासाठी उपलब्ध 

असेल. 
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पासकस्तानने िीन पसिम नद्ािंर्वर सनयिंत्रण समळर्वले आहे, त्या: 

1. ससिंधू 

2. सचनाब 

3. झेलम 

• सिंयुक्त राष्टर सिंघाने पािीवाटपावरून उद्भविाऱ्या कोित्यािी वादाचे सनराकरि करण्यासाठी एक स्थायी ससिंधू आयोग 

स्थापन केला िोता, ज्यामधे्य लवादाची एक यिंत्रिा िोती, ज्यामधे्य सववादािंचे समाधानकारक समाधान िोईल.  

• या करारानुसार, भारत पासिमात्य नद्ािंचे पािी साठवि, ससिंचन आसि वीजसनसमाती यािंसारख्या घरगुती, गैर-उपयोगी 

गरजािंसाठी वापरू िकतो. 

• या करारामुळे भारताला 20% ससिंधू नदी प्रिालीचे पािी आसि उवाररत 80% पािी पासकस्तानला सदले जाते. 

भारि पासकस्तानला जाणारे पाणी रोखू शकिो का? (Can India stop water flow to Pakistan?) 

• नािी! करारानुसार नािी. 

• करारातील तरतुदी िंचा वापर करून पासकस्तानला समळिारा पाण्याचा प्रवाि कमी करिे, िे भारत करू िकतो. 

• परिं तु पाण्याच्या प्रवािावर पररिाम करिारा कोितािी प्रकल्प, खचा आसि त्यावरील आके्षप लक्षात घेता 

अिंमलबजाविीसाठी वेळ घेईल.  

• पासकस्तानने पाच भारतीय जलसवद्युत प्रकल्पािंवर आसि वुल्लर बॅरेज (तुलबुल नेस्िगेिन प्रोजेक्ट) वर आके्षप घेतला 

आिे, ज्यावर भारताने पुन्हा काम सुरू करण्यापूवी त्याचा सनपटारा करिे आवश्यक आिे. 

भारि या करारािून एकिर्फी बाहेर पडू शकिो का? 

• या करारामधे्य कोित्यािी देिाने एकतफी करारातून बािेर पडण्याची कोितीिी तरतूद नािी. या कराराच्या कलम 

१२ मधे्य असे म्हटले आिे की, "या करारातील तरतुदी, सकिं वा, पररचे्छद (३) च्या तरतुदी िंनुसार सुधाररत केलेल्या या 

करारातील तरतुदी, दोन्ही सरकारािंमधील त्या िेतूसाठी योग्यप्रकारे मिंजूर झालेल्या कराराद्वारे समाप्त िोईपयंत लागू 

राितील."  

• तरीिी भारताला ते रद्द करण्याची इच्छा असेल, तर कराराच्या कायद्ावरील १९६९च्या स्िएन्ना असधवेिनाचे (1969 

Vienna convention on the law of treaties.) देिाने पालन केले पासिजे. 

भारिाच्या राष्ट्र पिी िंनी या करारार्वर स्वाक्षरी केली होिी का? 

• या कराराच्या वैधतेला न्ायालयात आिान सदले जात आिे कारि त्यावर भारतीय प्रजासत्ताकचे प्रमुख नसलेल्या 

भारताच्या पिंतप्रधानािंनी स्वाक्षरी केली िोती. भारताचे राष्टर पती िे राज्याचे असधकृत प्रमुख असतात. 

स िंधूला जोडणारे भारि-पाक सर्वर्वाद: टाइमलाइन 

• 1948: भारताने पासकस्तानला जािाऱ् या बहुतेक कालव्ािंचा पुरवठा बिंद केला. पि निंतर पुनसंचसयत करते. 

• 1951: पासकस्तानने भारतावर आपल्या अनेक गावािंचे पािी कपात केल्याचा आरोप केला. 

• 1954: वडा बँक दोन देिािंसाठी पािी वाटपाचा फॉमु्याला घेऊन आली. 

• 1960: ससिंधू जल करारावर स्वाक्षरी. 

• 1970: भारताने काश्मीरमधे्य जलसवद्युत प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केली. पासकस्तानने सचिंता व्क्त केली आिे. 

• 1984: भारताने झेलमवर तुलबुल बॅरेज बािंधल्याबद्दल पासकस्तानचा आके्षप.  

• 2007: सकिनगिंगा जलसवद्युत प्रकल्पावर पासकस्तानने सचिंता व्क्त केली. 
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• 2008: लष्कर-ए-तैयबाने भारतासवरुद्ध मोिीम सुरू केली. त्याचा प्रमुख िासफज सईद भारतावर जलदिितवादाचा 

आरोप करतो. 

• 2010: पासकस्तानने भारतावर सातत्याने पािीपुरवठा खिंसडत केल्याचा आरोप केला. 

• 2016: भारताने ससिंधू जल कराराचा सीमापार दिितवादािी (उरी िल्ला) सिंबिंध जोडण्याच्या कामाचे पुनरावलोकन 

केले. 
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