
காவிரி நதி நீர் பகிர்வு 

மாறுபட்ட பார்வவயும் அணுகுமுவையும் 

 

காவிரி நதிநீர் பகிர்வு சார்ந்து நாள்ததாறும் அரங்தகைி வரும் தமாதல்களும், 

இரு மாநில மக்களுக்கு இவடதே வளர்ந்து வரும் மனத்தாங்கல்களும் 

அவனவரும் அைிந்ததத.இந்த அசாதாரண சூழ்நிவலவே கண்டு மனம் 

வருந்திே அவனவரும் ஒரு குழுவாய் இவணந்துள்தளாம்.  

இருமாநிலங்களுக்கு இவடதேோன நீர் பகிர்வு சிக்கல் என்று இதவன சுருக்கி 
பாராமல், ஒரு நதி, அதன் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகள், அந்நதிேின் வடிகால் பகுதிகள் 

என்று அவனத்வதயும் ஒருங்கிவணத்த ஒரு சிக்கலாய் பார்க்க இேலும் 
என்பதத எங்கள் நம்பிக்வக  

சீரிே ககாள்வககளாலும், நதிவே சார்ந்த சூழலிேல் பற்ைிே நுண்புரிதல் 

மற்றும் சமூக-கபாருளாதார ஏற்ைத்தாழ்வுகவள கருத்தில் ககாண்டிருக்கும் 

ஒருங்கிவணந்த நீர் தமலாண்வம என்பது இேற்வக வளங்கவள பாதுகாப்பது 

மட்டுமல்லாமல் நீடித்த  முவைேில் பேன்படுத்தவும் வவக கசய்யும். தமலும் 

ஜனநாேக அடிப்பவடேில் ஆன நீர் தமலாண்வம அவனவருக்கும் நீர் என்பவத 

உறுதி கசய்யும்.  

நீர் பகிர்வு ககாள்வககளின் படிநிவலகள் :  

1. முதலாவதாக வாழ்விற்கான நீர்: நதிேின் வடிநிலம் மற்றும் அதவன 

சுற்ைியுள்ள அவணத்து ஜவீராசிகளும் குடிக்க மற்றும் மக்களின் உணவு , 

சுகாதாரம் தபண முன்னுரிவம வழங்கப்படும்.  

2. இரண்டாவது , சூழலுக்கான நீர் :  கவட மவட பகுதி வவர 

குவைந்தபட்ச நீதராட்டமும் அதன் மூலம் சூழவலயும் நீர் வாழ் 

உேிரினங்கவளயும் பாதுகாப்பது.  

3. மூன்ைாவது , வாழ்வாதாரத்திற்கான நீர் : மக்களின் வாழ்வாதாரத்வத  

இேற்வகக்கும் மக்களின் நலனுக்கும் பாதுகாப்பது.  

4. இறுதிோய் ,மாற்ைத்வத ஏற்க ததவவோன நீர். அஃதாவது 

எதிர்காலத்தில் நீர் நிலம் மற்றும் பருவ மாற்ைத்தால் நிகழ இருக்கும் 

வளர்ச்சி, அதன் கபாருட்டு நதி நீரின் தமல் வரும் ததவவ ஆகிேவற்வை 

பூர்த்தி கசய்ே ததவவோன அளவு.  

 

சமூக-நீர்வள இேல் பற்ைிே அைிவிேல் புரிதல்:  



1. தமற்பரப்பு நீரும் நிலத்தடி நீரும் ஒன்தைாகடான்று 

கதாடர்புவடேவவ . அவற்வை ஒருங்கிவணந்த வளமாய் மட்டுதம 
கருத இேலும் .  

2. நில பேன்பாட்டு மாற்ைங்கள் , அளவுக்கதிகமான நிலத்தடி நீர் 

பேன்பாடு மற்றும் நதிேின் வழிகவள திவசதிருப்புதல் தபான்ை 

கசேல்பாடுகள் நதிேின் நீதராட்டத்வத பாதிக்க கூடிேவவ. 

ஆவகோல் பங்கீடு என்பது கவறும் தமற்பரப்பில் நதிேில் ஓடும் நீர் 

மட்டுமாகாது.நீரின் அவனத்து வடிவங்களும் கருத்தில் ககாள்ளப்பட 

தவண்டும்.  

3. ஒவ்கவாரு வருடமும் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் ஏற்படும் 

மாற்ைங்கவள(கதன்தமற்கு மற்றும் வடகிழக்கு பருவ மவழ 

மாற்ைங்கள்)மிக நுட்பமாய் பதிவு கசய்தல் தவண்டும். வைட்சி ஆண்டு 

தீர்வுகள் அவத சார்ந்து இருத்தல் தவண்டும்.கபாத்தாம் கபாதுவான  

வைட்சி ஆண்டு தீர்வு பேனளிக்காது.  

4. நீர் தமலாண்வம தன்னிச்வசோக கசேல்படாது காலநிவல 

மாற்ைங்கள் சார்ந்தத இேங்குகிைது.நிச்சே தன்வமேற்ை காலநிவல 

மாற்ைம் அதனால் நீர் தமலாண்வமேில் ஏற்படும் விவளவுகவள 

கருத்தில் ககாண்டு நீர் தமலாண்வம நம்பகத்தன்வமவே அதிக 
அளவில்(75%) வவத்திருக்க ததவவேிருக்கிைது.தமலும் 
நம்பகத்தன்வமவே குவைந்த சீரிே கால அளவுகளில் கணக்கிட 
தவண்டும்.  

கவளிப்பவடோன தமலும் மக்கள் பங்களிப்புடன் கூடிே நீர் பகிர்வு முவை:  

1. நீர் பகிர்வு மற்றும் நீர் தமலாண்வம ஜனநாேக முவைப்படி 

அவனத்து மக்களின் பங்களிப்புடன் ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட 

நவடமுவைேில் இருத்தல் தவண்டும்.மத்திே அரசும் அவத 

சார்ந்த அதிகார வமேங்களுதம ஆட்சி கசய்யும் ஓர் நிகழ்வாய் 

அது அவமேலாகாது.  

2. காவிரி சார்ந்த அவனத்து தரவுகளும் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிேில் 

கபய்யும் மவழேின் அளவு,பேிரிடப்படும் பேிர்கள்,நிலத்தடி நீர் 

இருப்பு, தபான்ை தகவல்கள்  கபாது நிதிவேக் ககாண்டு 

திரட்டப்பட தவண்டும்.திரட்டிே தரவுகள் அவனவரின் 

பார்வவக்காகவும் கபாதுவில் பகிரப்பட தவண்டும்.  

3. தமற்கூைிே தரவுகவள மக்கள் பேன்பாட்டிற்கு உதவும் வவகேில் 

அைிவிேல் பூர்வமாய் அலசி அந்த முடிவுகவள மாநில அளவில்  



கதாடங்கி கிராம பஞ்சாேத்து வவரேிலான பல்தவறு 

நிவலகளுக்கு ககாண்டு கசல்லல் தவண்டும். இதற்கு துவணோய் 

மக்கள் , சமூக ஆர்வலர்கள் , கல்விோளர்கள் தமலும் அரசு சார் 

நிறுவனங்கவள ககாண்ட ஓர் உறுதிோன கூட்டவமப்பு 

உருவாக்கப்படல் தவண்டும்.  

மனித இனம் ததான்ைிே காலத்தில் இருந்தத நீர் வளம் மிக்க பகுதிகளில் தான் 

மனித நாகரிகம் வளர்ந்து வந்துள்ளது.நதி நீர் விவசாே பேன்பாட்டிற்குத் தான் 

என்ைாலும் கடந்த 100 ஆண்டுகளில் காவிரியும் அதவனச் சுற்ைியுள்ள 

பகுதிகளும் கதாழில்நுட்பத்திலும் கபாருளாதாரத்திலும் சமூக அளவிலும் பல 

மாற்ைங்கவள அவடந்துள்ளது. இம்மாற்ைங்கள் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள் 

நதிேின் மீதும் அதவன சுற்ைியுள்ள பகுதிகளிலும் கபரும் கநருக்கடிவே 

உருவாக்கியுள்ளது. 

இந்கநருக்கடி முவைேற்ை, இேற்வகக்கு எதிரான வவகேில் நதிநீர் 

பேன்பாட்வட இட்டுச்கசல்கிைது. இதவன இவ்வளவில் நிறுத்தவும் தமலும் 

தகடு விவளோமல் பாதுகாக்கவும் நீண்ட கால நீர் பாதுகாப்பு பகிர்வு மற்றும் 
மறுபேன்பாட்டு திட்டங்களும் அவசிேம்.  

வழக்கைிஞர்கள்,பத்திரிக்வகோளர்கள்,சமூக 

கசேற்பாட்டாளர்கள்,விஞ்ஞானிகள்,கல்விோளர்கள் என்று பலதரப்பட்ட 

பின்புலங்களில் இருந்து வந்துள்ள நாங்கள் காவிரி நதி நீர் பங்கீடு என்பவத 

அரசிேல் அதிகார கதாழில்நுட்ப சவாலாக பாராமல் இந்நீர் பகிர்வவ புதிேததார் 

தகாணத்தில் விசாலமான பார்வவயுடன் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதி மற்றும் வடிகால் 

பகுதி ஆகிேவற்வையும் இவணத்து பார்க்கதவண்டும் என கருதுகிதைாம் . 

அவ்வாைான பார்வவதே இச்சக்கவல தீர்த்து இரு மாநில மக்களின் 

வாழ்வவயும், நதிவே சுற்ைியுள்ள சூழவலயும் காக்கும் என நம்புகிதைாம்.  

காவிரி நதி நீர் பங்கீட்டு கதாடர்பாய் இனி நடக்க இருக்கும் அவனத்து அரசிேல் 

மற்றும் சட்ட முன்கனடுப்புகளில் இவ்வைிக்வகேில் கூைப்பட்டுள்ள 

ககாள்வககளும் நீர் பகிர்வு வழிமுவைகளும் கருத்தில் ககாள்ளப்படும் என்றும் 

பரந்துபட்ட சமூக இேக்கங்களுடன் கலந்தாதலாசவனயுடன் , ஜனநாேக 
பூர்வமாகவும் , கவளிப்பவடோகவும்   இத்தீர்வு இனி வரும் காலங்களில் 

இன்ன பிை நதிநீர் தமலாண்வமகளிலும்  விரிவுப்படுத்தப்பட தவண்டும் 

எனவும் எதிர்பார்க்கிதைாம். 

வககேழுத்திட்டவர்கள் : 
 



ஜாய்.தக.தஜ SOPPECOM/Forum   சுமி கிருஷ்ணா, சுோதீன 
ஆராய்ச்சிோளர்  

சரச்சந்திரா தலதல , ATREE    ஜனகராஜன் எஸ் , MIDS 

பரதமஸ்வரன் எம்.ப,ீ KSSP    ரகு தமனன், CERD/AIPSN 

ஜகதீஷ் கிருஷ்ணசாமி ,ATREE   வனீா ஸ்ரீனிவாசன் , ATREE  

ஸ்ரீபத் தர்மாதிகாரி , Manthan/Forum   வவத்ேநாதன் A , சுோதீன 
ஆராய்ச்சிோளர்  

பாலாஜி நரசிம்மன் , IITM    தசகர் முட்டு , IISC 

நதரந்தர் பானி NIAS     ஹிமான்ஷு தக்கர் , SANDRP  

சக்திதவல் P , TNDALU     நித்ோனந்த் கஜேராமன் Chennai 
Solidarity Group  

பிரகாஷ்.V.S , IITB     பிரகாஷ்.T.N Karnataka Agriculture 
Prices Commission  

ராதஜந்திர.Y.J , PUCAL     ஷாந்தா தமாகன் , NIAS  

ரவி பல்லா  FERAL     ரவி.S.P , நதி ஆராய்ச்சி வமேம்  

ரதமஷ் M.K , NLSIU    பாரதி கண்ணன் , 
தண்ணரீுக்கான கபாது தமவட  

ததவிகா ததவ்வவோ,Save River Cauvery  சந்திரதசகர்.R.V., PUCAL 

நிசர்க் பிரகாஷ் ,NCF    சப்ேசாச்சி சாட்டர்ஜி , AIPSN  

பிரிேங்கா ஜம்வால் , ATREE    பிரஜ்வல் சாஸ்திரி , AIPSN  

சுமன் ஜுமானி FERAL     ஸ்ரீநிவாஸ் படிதகர் ATREE  

தவதா நூபுரா NLSIU     சுப்ரபா தசஷன் , குருகுல தாவர 
சரணாலேம்   

பிதஜாய்.தக.தாமஸ் ATREE    அநித் பசவ்வவோ , 
கமன்கபாருள் கபாைிோளர்  

லிதோ சல்டான ESG     தருண் நாேர் , ATREE  

ஸ்ரீநிவாஸ் கசாக்ககுல, CPR   கஜய்குமார்.H.S., BGVS கர்நாடகா  



அர்பிதா தநரா ATREE     தமரி ஆபிரகாம், TERI   

அபூர்வா.R ATREE     நகுல் கஹப்தள , ATREE  

சேன் ராய் , ATREE     ஸ்ரீநிவாஸ் வவத்திேநாதன் , 
FERAL  

லதா.A ,நதி ஆராய்ச்சி வமேம்   கங்காதரன்.T , KSSP  

 


