ಕಾವೇರಿಯ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ:
ಒಂದು ಪಯಾರ್ಯ ದೃ ಟ್ಕೋನ ಮತುತ್ ಮಾಗೋರ್ಪಾಯ
ಇದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ
ತಜಞ್ರು ಸೇರಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆ
ವಾದವು

ಚಾರದ ಲ್ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಉಳಳ್ ಒಂದಷುಟ್ ನಾಗರಿಕರು,

ನೀಡಿರುವ ಜಂಟಿ ಹೇ ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾವೇರಿಯ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ

ಂಸಾತಮ್ಕ ಸವ್ರೂಪಕೆಕ್ ತಿರುಗಿದುದ್ ನಮಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸೆಯ್ಗೆ ಒಂದು ಬದ

ದೃ ಟ್ಕೋನ ಮತುತ್ ಪರಿಹಾರ ಮಾಗೋರ್ಪಾಯದ ಅಗತಯ್ ದೆಯೆಂದು ನಾವು ಭಾ ಸುತೆತ್ೕವೆ. ಈ
ಪಯಾರ್ಯ ದೃ ಟ್ಕೋನವು ನದಿಯ ಲ್ ಹರಿಯುವ ನೀರನುನ್ ಹಂಚಿಕೊಳುಳ್ವುದಕಕ್ಷೆಟ್
ೕಮಿತವಾಗಬಾರದು.ಕಾವೇರಿಯ ನದಿ ಜಲಾನಯನದ ಒಟುಟ್ ಜಲ ಸಂಪನೂಮ್ಲವನುನ್ ಸಮಗರ್ವಾಗಿ
ನಿವರ್ಹಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದಾದ್ಗಿರಬೇಕು. ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳನುನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಮ್ ಲ್ ಸಮಾನತೆ,
ಸು ಥ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಪರ್ಜಾಸತಾತ್ತಮ್ಕ ಆಡ ತದ ಕನ ರಬೇಕು. ಪರಿಹಾರ ಪರ್ಯತನ್ವು ಆದಯ್ತೆಗಳ
ಅನುಕರ್ಮಣಿಕೆಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬೇಕು; ನದಿ ಜಲಾನಯನದ ನೀರು, ಪರಿಸರ ಮತುತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಆಥಿರ್ಕ ಪರಿ ಥ್ತಿಯ ವೈ ಾನಿಕ ತಿಳುವ ಕೆಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಮಮ್ ಅನಿ ಕೆ.
ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಆದಯ್ತೆಗಳು


ದಲ ಆದಯ್ತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ: ಜಲಾನಯನದ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗ ಗೆ ಕುಡಿಯಲು, ಅಡುಗೆಗೆ

ಮತುತ್ ಶೌಚದ ಅಗತಯ್ಗ ಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷುಟ್ ಮತುತ್ ಗುಣಮಟಟ್ದ ನೀರನುನ್ ಒದಗಿಸುವುದು

ದಲ

ಆದಯ್ತೆ.


ಎರಡನೆಯ ಆದಯ್ತೆ ಪರಿಸರ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಉ ವು: ಜಲಚರಗ ಗೆ ಇತರ ಪಾರಿಸಾರಿಕ ಅಗತಯ್ಗ ಗಾಗಿ

ಅಗತಯ್ ರುವಷುಟ್ ನೀರು ನದಿಯ ಲ್ ಹರಿಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ವುದು


ಮೂರನೆಯದು, ಜೀನೋಪಾಯದ ಉ ವು: ಬಳಕೆಯ ಲ್ ಸಮಾನತೆ ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ

ಆರೋಗಯ್ವನುನ್ ಕಾಯುದ್ಕೊಂಡು ಉತಾಪ್ದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗ ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಮತುತ್


ನಾಲಕ್ನೆಯದಾಗಿ, ಬದಲಾವಣೆಗ ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: ಬದಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಜನಸಂಖೆಯ್, ಆಥಿರ್ಕತೆ,

ಭೂಬಳಕೆ ಮತುತ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವಷುಟ್, ಅಂತಹ
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ನಿಭಾಯಿ ಕೊಳುಳ್ವಷುಟ್ ನೀರನುನ್ ಕಾದಿರಿ ಕೊಳುಳ್ವುದು.
ಸಮಾಜೋ-ಜಲ


ಾನದ ವೈ ಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಗಟಿಟ್ ತಿಳುವ ಕೆ:

ಮೇಲಜ್ಲ ಮತುತ್ ಅಂತಜರ್ಲಗಳ ಹರಿವು ಪರಸಪ್ರ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನುನ್ ಹಾಗೆಂದೇ

ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.


ಭೂ ಬಳಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಂತಜರ್ಲವನುನ್ ಎತುತ್ವುದು, ಮತುತ್ ನೀರನುನ್ ತಿರುಗಿಸುವ

ಪರ್ಯತನ್ಗಳೆಲಲ್ವೂ ನದಿಯ ಹರಿವನುನ್ ಪರ್ಭಾ ಸುತತ್ವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನದಿಯ ಲ್ ಹರಿಯುವ ನೀರು
ಮಾತರ್ವಲಲ್ದೆ ಎಲಲ್ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ಸಮಾನತೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ.


ಮುಂಗಾರು,

ಂಗಾರು ಮಳೆಗಳ ವಯ್ತಾಯ್ಸವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನದಿ ಜಲಾನಯನದ ಲ್ ವಷರ್ದಿಂದ

ವಷರ್ಕೆಕ್ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗುತಿತ್ದುದ್, ಕೊರತೆಯ ವಷರ್ ಎಂಬುವುದನುನ್ ಮರು
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ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದನುನ್ ಎದುರಿಸುವ ಮಾಗೋರ್ಪಾಯಗಳನುನ್ ಕೂಡ ಮರು ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕೊರತೆಯ ಪರ್ಮಾಣಕೆಕ್ ಅನುಪಾತವಾಗಿ ಹಂಚುವ ಚಾರವನೂನ್ ಮರು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು.


ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗುವ ಏರಿ ತ ಮತುತ್ ಅನಿ ಚ್ತತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಂಚುವುದಕೆಕ್

ಲಭಯ್ ರುವ ಪರ್ಮಾಣವನುನ್ ೭೫%

ಶಾವ್ಸಾಹರ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕತ್. ಹಾಗೂ ನೀರಿನ

ಹಂಚಿಕೆಗೆ ವಷರ್ವನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು ಅದಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯನುನ್ ತೀಮಾರ್ನ ಮಾಡಲು ಪಾಲೊಗ್ಳುಳ್ ಕೆಯ ಮತುತ್ ಪಾರದಶರ್ಕವಾದ ವಯ್ವಸೆಥ್


ಕಾವೇರಿಯ ನೀರನುನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದನುನ್ ಒಂದು ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಮತುತ್

ಅಧಿಕಾರಶಾ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗೆ ಬಿಟುಟ್ಬಿಡಲು ಸಾಧಯ್ ಲಲ್. ನೀರಿನ ಆಡ ತವು ಪರ್ಜಾಸತಾತ್ತಮ್ಕ,

ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ

ಮತುತ್ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತವ್ದ ಸವ್ರೂಪದಾದ್ಗಿರಬೇಕು.


ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ಂತೆ ಮಳೆಯ ಪರ್ಮಾಣ, ಹರಿದು ಹೋಗುವ ನೀರು, ಬಾ ಪ್ೕಕರಣ,ಶೇಖರಿಸಲಪ್ಟಟ್

ಮೇಲಜ್ಲ ಮತುತ್ ಅಂತಜರ್ಲ ಪರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ತೆಗೆದಿರುವ ನೀರು, ಭೂ ಬಳಕೆ ಮತುತ್ ಬೆಳೆಗಳು
ಮುಂತಾದ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಹಣ ಬಳ

ಯಾವುದೇ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಸಂಗರ್

ವ ಮಾ ತಿ ,ಮತುತ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು

ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯ್ ರಬೇಕು.


ಈ ಮಾ ತಿಗಳನುನ್

ಧ ಮಟಟ್ಗಳ ಲ್ ಅಂದರೆ ಹ ಳ್ ಪಟಟ್ಣ, ತಾಲೂಕು, ಜಿಲೆಲ್, ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ನದಿ

ಜಲಾನಯನ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಶೆಲ್ೕಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತುತ್ ಈ ಶೆಲ್ೕಷಣೆಯನುನ್ ಜನ ಸಾಮಾನಯ್ರ ಲ್
ಹಂಚಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು. ಈ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಲ್ ನಾಗರಿಕರು,ಸಂಘ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು,ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಮತುತ್
ಸರಕಾರಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಸಹ

ೕಗ ನೀಡುವಂತಾಗಬೇಕು.

ಹೆಚಿಚ್ನ ಮಳೆಯಾಗುವ ಘಟಟ್ ಪರ್ದೇಶದಲಾಲ್ಗ ೕ, ಅಥವಾ ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯಲಾಲ್ಗ ೕ
ಂದಿನಿಂದಲೂ ರೂಢಿ ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಜೀವನೋಪಾಯ - ಕೃ

ಪದಧ್ತಿಗಳನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು

ಅಷುಟ್ ಸುಲಭವಲಲ್ವೆಂದು ನಾವು ಒಪುಪ್ತೆತ್ೕವೆ. ಆದರೂ ಕಳದೊಂದು ಶತಮಾನದ ಲ್ ಕಾವೇರಿ ನದಿ
ಜಲಾನಯನದ ಲ್ ತಾಂತಿರ್ಕವಾಗಿ, ಆಥಿರ್ಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ
ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ.ಜನಸಂಖೆಯ್ಯಲೂಲ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನದಿಯ ಮತುತ್ ನೀರಿನ ಮೇ ನ ಅತಿಯಾದ
ಒತತ್ಡದಿಂದ ಸು ಥ್ರವಲಲ್ದ, ಅಸಮಾನತೆಯುಳಳ್ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ಕರ್ಮ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದುದ್ ಇದು

ೕಗೇ

ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಾಧಯ್ ಲಲ್. ಆದುದರಿಂದ ನೀರನುನ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಮಾಡುವ, ಸಂರ ಸುವ,ಮರು ಬಳಕೆ
ಮಾಡುವ, ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸುದೀಘರ್ ಪರ್ಯತನ್ಕೆಕ್ ಜೊತೆಗೂಡುವುದು ಅನಿವಾಯರ್.
ಈ ಹೇ ಕೆಗೆ ಸ
ಸಮಾಜ

ಮಾಡಿರುವ ನಾವು ಭಿನನ್ ಭಿನನ್ ಕಾಯರ್ ೇತರ್ಗ ಂದ ಬಂದವರಾಗಿದೆದ್ೕವೆ.

ಾನ,

ಾನ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕಾನೂನು ಮತುತ್ ನೀತಿಗಾಗಿ ವಕಾಲತುತ್ ನಡೆಸುವವರು,

ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಗ ಂದ ಬಂದವರು, ಪತಿರ್ಕೋದಯ್ಮ, ಜನ

ಾನ ಚಳುವ ಯ ಲ್ರುವವರು

ಇದೆದ್ೕವೆ.ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರನುನ್ ಹಂಚಿಕೊಳುಳ್ವುದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ, ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ಮತುತ್
ತಾಂತಿರ್ಕ ಸವಾ ನ

ಷಯವಲಲ್, ಇದು ಇಡೀ ನದಿ ಜಲಾನಯನದ ಬಗೆಗೆ ಕನಸನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ,
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ಸಂಘಷರ್ವನುನ್ ಸಹಕಾರವನಾನ್ಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮಾ ತಿಪೂಣರ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಹುಡುಕಾಟ
ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರನುನ್ ಹಂಚಿಕೊಳುಳ್ವುದರ ಕುರಿತ ರಾಜಕೀಯ, ಕಾನೂನಾತಮ್ಕ

ಮತುತ್

ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ ಇ ಲ್ ಪರ್ಸಾತ್ಪಿ ರುವಂತಹ ದೃ ಟ್ಕೋನ, ತತವ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳು
ಅಳವಡಿಸಲಪ್ಡುತತ್ವೆ ಎಂದು ಆ ಸುತೆತ್ೕವೆ. ಮತುತ್ ಪರ್ಜಾಸತಾತ್ತಮ್ಕವಾದ, ಪಾರದಶರ್ಕವಾದ
ಜನಸಂಬಂಧ ಜಾಲ

ಸತ್ರಣೆಗೊಳುಳ್ತತ್ದೆ ಹಾಗೂ ಈ ತತವ್

ಜಲಾನಯನಗ ಗೂ

ಸತ್ರಿಸಲಪ್ಡುತತ್ವೆ ಎಂದು ಆ ಸುತೆತ್ೕವೆ.

ಸ

ಚಾರಗಳು ಇತರ ನದಿ

ಮಾಡಿರುವವರು:

ಜಾಯ್ ಕೆ.ಜೆ.,SOPPECOM/

ೕರಮ್

ಸುಮಿ ಕೃಷಣ್, ಸವ್ತಂತರ್ ಸಂಶೋಧಕರು

ಶರಚಚ್ಂದರ್ ಲೇಲೆ, ATREE

ಜನಕರಾಜನ್, ಎಸ್., MIDS

ಪರಮೇಶವ್ರನ್ ಎಮ್.ಪಿ., KSSP

ರಘು ಮೆನನ್, CERD/AIPSN

ಜಗದೀಶ್ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ATREE
ರ್ೕಪಾದ ಧಮಾರ್ಧಿಕಾರಿ, ಮಂಥನ್/

ೕಣಾ
ೕರಮ್

ಬಾಲಾಜಿ ನರ ಂಹನ್, IITM

ರ್ೕನಿವಾಸನ್, ATREE

ವೈದಯ್ನಾಥನ್ ಎ., ಸವ್ತಂತರ್ ಸಂಶೋಧಕರು
ಶೇಖರ್ ಮುದುದ್, IISc

ನರೇಂದರ್ ಪಾಣಿ, NIAS

ಮಾಂಶು ಥಕಕ್ರ್, SANDRP

ಶಕಿತ್ವೇಲು, TNDALU

ನಿತಾಯ್ನಂದ ಜಯರಾಮನ್, ಚೆನೆನ್ೖ ಸಾ ಡಾರಿಟಿ ಗೂರ್ಪ್

ಪರ್ಕಾಶ್
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ರಾಜೇಂದರ್ ವೈ.ಜೆ., PUCL

ಶಾಂತ

ರ

ರ

ಭಲಲ್, FERAL

ಬೆಲೆ

ೕಹನ್, NIAS

ಎಸ್. ಪಿ., ನದಿ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸೆಥ್
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