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‘ಜಗತĶನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ತವರು’ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿತವಾಗರುವ
ಮಸಪೊಟೇಮಯ ನೇರಿನ ಲಭŀತೆಯ ಆಧಾರದಲŃೇ ರೂಪುಗಂಡದĸ. ಟೈಗŁಸ್
ಮತĶಯೂಪŁಟಸ್ ಎನĺವ ಎರಡು ಮಹಾನದಗಳ ನಡುವ ಅದ ಬಳದತĶ.
ಈಜಪıನ ಪುರಾತನ ಸಮಾಜ ನೈಲ್ ನದಯನĺೇ ಆಶŁಯಿಸತĶ. ವಿಶŅದ ಮಹಾನ್
ನಗರಗಳಾದರಟರ್ಡಂ, ಲಂಡನ್,ಮಾಂಟŁಯಲ್, ಪŀರಿಸ್, ನŀಯಾರ್ā
ಸಟ, ಬŀನಸ್ ಐರಸ್, ಷಂಘೈ, ಚಿಕಾಗೇ ಮತĶ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಇವಲ್ಲವೂ
ಪŁಗತಯನĺ ಸಾಧಿಸದĸ ನೇರಿನ ಕಾರಣಕħೇ. ಜಲಮಾಗāಗಳಮೂಲಕ
ಮಾರುಕಟı, ಉದŀಮ ಮತĶ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಪŁವೇಶವಕಾಶ ಈ ನಗರಗಳಿಗೆ
ಸುಲಭವಾಗತĶ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಲಸಂಪನĿಲಹೊಂದದ ಕಾರಣದಂದಲೇ ಸಂಗಾಪುರ ಇವತĶ

ಜಾಗತಕ ವಾಣಿಜŀ ನಗರಿಯಾಗಹೊರಹೊಮĿದ. ಉತĶರ ಆಫŁಕಾ ಮತĶ
ಮಧŀಪŁಚŀ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲŃ ನೇರಿನ ಲಭŀತೆ ಕಮĿ. ಆದರ ಸಾಗರದಮೂಲಕ
ಜಲಮಾಗā ಪŁವೇಶವಕಾಶ ಇವಕħ ಸಾಧŀವಿದ. ವಾಣಿಜŀ ವಹವಾಟಗೆ ನೇರು
ಹೇಗೂ ಪŁಮುಖ ಸಂಪನĿಲವಾಗ ಬಳಕಯಾಗದ್ದರಿಂದ ಇಲŃಯ ನಾಗರಿಕತೆ
ಉಚĭ್ರಾಯ ಸķತಗೆ ಬಳದ ನಂತದ.
ಕುಡಿಯುವ ಶುದĹ ನೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಇವತĶ ದೊಡĳ ಸಮಸŀಯೇ ವಿಶŅದ

ಮುಂದದ. ವಿಶŅದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲŃ ನೇರು ಮತĶ ಕುಡಿಯುವ ಶುದĹ ನೇರಿನ
ಲಭŀತೆಯೇಮಾನವಾಭಿವೃದĹ ವಿಷಯಕħ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಪŁಮುಖ ವಿಷಯವಾಗದ.
ಪŁತಮೂರು ವಷāಗಳಿಗಮĿ ವಿಶŅ ಸಂಸķಯು ಅಭಿವೃದĹ ವರದಯನĺ

ಸದĹಪಡಿಸುತĶದ. ನೇರಿನ ವಿಷಯಕħ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲŃ
ಆಶಯ ಮತĶ ಭವಿಷŀದಮುನĺೇಟಗಳನĺ ಕಟıಕಡುವಯತĺವನĺ ಆ ವರದ
ನಡೆಸುತĶದ.

ನೀರು ಮತĶ ವಿಶŅಸಂಸķ
1990ರಲŃ ಲಭŀವಾದ ಒಂದದಾಖಲಯ ಪŁಕಾರ ಜಗತĶನಲŃ 1.6

ಶತಕೇಟ ಜನರಿಗೆಮಾತŁ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಲಸಂಪನĿಲ ಲಭŀವಿದ. 2004ರ
ಹೊತĶಗೆ ಈ ಪರಿಸķತಯಲŃ ಕಂಚ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗತĶ. ಈಗ 2015ರ ವೇಳಗೆ
ದಪĻಟı ಸುಧಾರಣೆ ತರುವುದಮತĶ ಪŁತಯೊಬĽರಿಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ
ವŀವಸķಯಲŃ ಸುಸķರತೆ ತರುವುದ ಈ ಸಹಸŁಮಾನದ ವಿಶŅಭಿವೃದĹಯ
ಬಹುಮುಖŀ ಗುರಿಯಾಗದ. ಇದನĺ ಸಾಧŀವಾಗಸುವಯತĺಗಳ ತಂಬ
ತೇವŁವಾಗಯೇ ನಡೆಯುತĶವ. ಜೇವಸಂಕುಲದ ಉಳಿವಿಗದ ಅನವಾಯāಕಡ.
2006ರಲŃ ವಿಶŅಸಂಸķ ಒಂದ ಬಹುಮುಖŀವಾದ ವರದ (Water- A

shared responsibility)ಯನĺ ಸದĹಪಡಿಸದ. ಅದ ಹೇಳವುದಷıೇ:
ಜಗತĶನಲŃ ಪŁತಯೊಬĽರಿಗೂ ಸಮಪāಕವಾದ ನೇರು ಲಭŀವಿದ, ಆದರ ಇದನĺ
ಹೊಂದವಲŃ ಕಲವರಿಗೆ ತಡೆಗಳೇ ಜಾಸĶ. ನೇರಿನ ರಾಜಕೇಯ, ನೇರು
ಪೂರೈಕಯಲŃ ವŀತŀಯವಾಗುವಂತೆ ನೇಡಿಕಳńತĶದ. ಅರ್āತ್ ನೇರು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಕħದಂತೆ ನೇಡಿಕಳńವ ಪಿತೂರಿ ವŀವಸķತವಾಗಯೇ ನಡೆದಕಂಡು
ಬರುತĶದ. ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕಯಲŃ ಇರುವಷı ಭŁಷıಚರ ಬೇರಲŃ ಇಲ್ಲ
ಎನĺತĶದ ಈ ವರದಯ ಒಳದನ.
ನಾವು ಇವತĶ ಬರಿಯ ಆರ್āಕ ಭŁಷıಚರವನĺಷıೇ ಬಹುದೊಡĳ ತೊಡಕು

ಎಂದಕಳńತĶದĸೇವ. ಅದಲ್ಲಕħಂತ ಮುಖŀವಾದ ಭŁಷıಚರವಂದರ ನೇರು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪದಂತೆ ನೇಡಿಕಳńತĶರುವ ಒಂದ ವŀವಸķ. ನಮĿಲŃ ಕಲವರು
ನೇರನĺೇ ಮುಟıದಂತೆ ನೇಡಿಕಂಡ ಪುರೇಹತಶಹಯ ನೇಚಬುದĹಯಷıೇ
ಘನಘೇರ ಅಪರಾಧವಿದ.
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ನೀರು ಯೀಜನೆಗಳನĺ ನವವಹಿಸುವಲŃ ಸರ್ವರಗಳ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದಾಗ ಖಾಸಗೀಕರಣಕħ
ಒತĶ ಸಿಗುತĶದೆ. ಆದರೆ ಖಾಸಗೀಕರಣವೂ ಇದಕħ ಮದ್ದಲ್ಲ ಎನĺವುದು ಸಾಬೀತಾಗದೆ. ಈ
ಮಧŀ ಅಂತಜವಲ ತೀವŁವಾಗ ಇಳಿಮುಖವಾಗದೆ. ಸಿಗುವ ನೀರೂ ಕಲುಷಿತಗೊಳńತĶದೆ. ಪŁಕೃತ
ಪುಕħಟೆಯಾಗ ನೀಡುವ ಶುದĹ ನೀರಿನ ಮಹತŅ ನಮಗೆ ಅಥವವಾಗುವುದಾದರೂ ಎಂದು?

g ದಿಲಾವರ್ ರಾಮದುಗವ

ಮುಖಪುಟ

20 ಸುಧಾ 26 ಮಾರ್ā

ವಿಲಯಂ ನಕೀಲ್ಸಾನ್ ಎನĺವ ರಾಸಯನಕ ತĤ 1800ರಲŃ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ ಎಲಕ್ಟ್ರೀಲೈಸಸ್ (ನೀರಿನಲŃ ವಿದŀತ್
ಹಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಮೂಲ ಅವಯವಗಳಾದ ಆಮŃಜನಕ ಮತĶ ಜಲಜನಕವನĺ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದ. ಈ
ಪŁಕŁಯೆಯನĺೀ ಎಲಕ್ಟ್ರೀಲೈಸಸ್ ಎನĺತĶರೆ.) ಮೂಲಕ ಜಲಜನಕ ಮತĶ ಆಮŃಜನಕವನĺ ವಿಭಜಿಸಿದನ.

1805ರಲŃ ಜೊಸೆಫ್ ಲೂಯಿಸ್ ಗೀಯ್-ಲುಸ್ಸಾಕ್ ಮತĶ ಅಲಕ್ಸಾಂಡರ್ ವಾನ್
ಹಂಬೀಲĳಟ್ ನೀರಿನಲŃ ಎರಡು ಭಾಗ ಜಲಜನಕ (H2) ಮತĶ ಒಂದ ಭಾಗ
ಆಮŃಜನಕವಿದೆ (O) ಎಂದ ನರೂಪಿಸಿದರು.

ವಿನ
ŀಸ:

ದಿಲ್

ಜಾಗತಿಕ ಮಟıದಲŃ ವಿವಿಧ
ರಂಗಗಳು ನೀರು ಬಳಸುವ ಪŁಮಾಣ

ಕೃಷಿಯಲŃ ಅಂತಜಜಲ ನೀರು
ಬಳಸುವಾಗ ಪೀಲಾಗುವ ಪŁಮಾಣ

ಉದŀಮ 19%

ಸķಳೇಯ
11%

ಕೃಷಿ 70%

45%
ಬಳೆಗಳ ಬೇರುಗಳಗೆ
ತಲುಪುವ ನೇರು

25%
ಗದĸಗಳಗೆ ಒಟıರೆ

ಬಳಸುವಾಗ

15%
ಗದĸಗಳಗೆ ಹಂಚಿಕೆ
ಮಾಡುವಾಗ

15%
ಗದĸಗಳಗೆ ಸಾಗಣೆ

ಆಗುವಾಗ
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ಶುದĹೀಕರಣ ತಂತŁಜİನ ಮತĶ ಅದರ
ಪೂರೈಕಯ ಜಲವನĺ ವಶŅದ ಎಲŃಡೆ
ಹಬĽಸಕಂಡವ. ಶುದĹ ನೀರಿಗ
ತಂತŁಜİನ ಇಂತಹ ಕಂಪನಗಳಂದಲೀ
ಲಭŀವಾಗುತĶದ. ಇದ ಪŁತವಷಬ
ಶತಕೀಟ ಡಾಲರ್ ವŀವಹಾರ!

ನೀರನĺ ಶುದĹೀಕರಿಸುವ ಒಂದ ಸಮಾನŀ ತಂತŁಜİನವನĺ
ಅಭವೃದĹಪಡಸ ನಮĿ ಸಕಬರಗಳೀ ಆ ಕಲಸ ಮಾಡಬಹುದತĶ. ಆದರ
ಖಾಸಗೀಕರಣ ಎನĺವುದ ಇವತĶ ಎಲ್ಲ ದೀಶಗಳ ಹೊಸ ನೀತ. ನೀರಿನ
ಖಾಸಗೀಕರಣ ದೊಡĳ ಪŁಮಾಣದ ಲೂಟಗ ಹಾದ ಮಾಡಕಟıದ.

ಇಂಡಿಯಾದಲŃ..
ವಶŅದ ಜನಸಂಖŀಯಲŃ ಭಾರತದ ಪಲು ಶೀಕಡಾ 17. ಆದರ ನಮĿ

ದೀಶ ಕೀವಲ ಶೀಕಡಾ 4ರಷı ಮಾತŁ ಪುನರ್ನವೀಕರಿಸಬಹುದದ ಜಲ
ಸಂಪನĿಲವನĺ ಹೊಂದದ. ಇಂಡಯಾ ಇಡೀ ಜಗತĶನಲŃೀ ಅತŀಂತ ಹಚĬ
ಅಂತಜಬಲ ಬಳಸುವ ದೀಶ. ದೀಶದ ಮುಕħಲು ಭಾಗ ಜನರಿಗ ನೀರು
ಅಗತŀಕħಂತ ಕಡಮ ಪŁಮಾಣದಲŃ ಲಭŀವಾಗುತĶದ. ನದ ಪತŁಕħ ಹತĶರದ
ಜನರಿಗೂ ಇವತĶ ಶುದĹ ನೀರು ದಲಬಭವಾಗದ. ದೀಶದಲŃ ಶೀಕಡಾ
25ರಷı ಜನರಂತೂ ಕನಷĲ ಕುಡಯಲೂ ನೀರು ಸಗದಂತಹ ಪŁದೀಶಗಳಲŃ
ವಾಸಸುತĶದĸರ.

ಹಂದನ ಯುಪಿಎ ಸಕಬರದ ಅವಧಿಯಲŃ ಐದ ದನಗಳ ಕಲ
‘ಜಲಸಪĶಹ ಸಮಾವೀಶ’ವೊಂದನĺ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗತĶ. ಅದರಲŃ
ಜಲಸಂಪನĿಲಕħ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಚಂತನ ನಡೆಯಿತ.
ತತ್ಸಿಂಬಂಧಿಯಾಗ ಕಲವು ಕŁಮಗಳನĺ ಕೈಗೊಳńವುದಕħ ಸಮಾವೀಶ
ಸಲಹಗಳನĺ ನೀಡತĶ. ಕೀಂದŁದ ಜಲಸಂಪನĿಲ ಸಚವಾಲಯ ಈ
ಸಮಾವೀಶವನĺ ಏಪಬಡಸತĶ. ನೀತ ನರೂಪಕರು, ಸಂಘ ಸಂಸķಗಳ, ಶಿĔಣ
ತĤರು ಮತĶ ದೀಶದ ಜಲ ನೀತ ಬಗĩ ಆಸಕĶ ಹೊಂದದ ಗಣŀರು
ಸಮಾವೀಶದಲŃ ಭಾಗವಹಸದ್ದರು.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಪŁಸ್ ಇಂಟರ್ನŀಷನಲ್ ಪŁಕರ, ‘ದೀಶದ ಮೂರನೀ
ಎರಡು ಭಾಗದಷı ಜನ ಅಂತಜಬಲವನĺೀ ನಚĬಕಂಡದĸರ’. ಸಮಾವೀಶ-
ದಲŃ ಈ ಅಂಶವನĺೀ ಪŁಮುಖವಾಗ ಪŁಸĶಪಿಸದ ಅಂದನ ಪŁಧಾನ
ಮನಮೀಹನ ಸಂಗ್, ಅತŀಂತ ಸಧಾರಣ ಬಲಗ ಉದŀಮ ಹಾಗೂ ಕೃಷ
ರಂಗಕħ ವದŀತ್ ಮತĶ ನೀರು ಒದಗಸುವ ಸವಲತĶ ಇರುವುದರಿಂದಲೀ
ಅಂತಜಬಲದ ದಬಬಳಕ ಹಚĬತĶದ ಎಂದ ಸĻಷıವಾಗ ನಡದದ್ದರು.

ಅಂತಜಬಲ ಬಳಕಯ ಮೀಲ ನಮĿಲŃ ಯಾವ ನಬಬಂಧಗಳೂ ಇಲ್ಲ.

ಹೀಗಗಯೀ ವದŀತ್ ಸಬ್ಸಿಡ ಮತĶತರ ಸವಲತĶಗಳ ದಬಬಳಕ ಇಲŃಯೀ
ಜಸĶ ಎನĺವುದ ಎಂದ ಸŅತಃ ಪŁಧಾನಯವರು ಆ ಸಮಾವೀಶದಲŃ
ಕಳವಳ ವŀಕĶಪಡಸದ್ದರು. ಇದರ ನಗ ವಹಸುವ ಜವಾಬĸರಿ ಯಾರು
ವಹಸಕಳńಬೀಕು ಎನĺವುದ ಈಗಲೂ ದೊಡĳ ಪŁಶĺಯೀ ಆಗುಳದದ.

ವಶೀಷವಾಗ ರೈತರಿಗ ನೀಡುತĶರುವ ವದŀತ್ ಸಬ್ಸಿಡಯಂತಹ
ಸವಲತĶಗಳ ಹನĺಲಯಲŃ ನೀರಿಗೂ ಸೂಕĶ ದರ ನಗದಪಡಸುವ ವಷಯಕħ

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಪರದಶಬಕ ನೀತ
ಅನಸರಿಸಬೀಕು. ಹೀಗ ಮಾಡದಲŃ
ಅಂತಜಬಲದ ದಬಬಳಕಯನĺ
ಕಂಚ ನಯಂತŁಣಕħ ತರಬಹುದ
ಎನĺವುದ ಮನಮೀಹನ ಸಂಗ್
ಲಕħಚಾರವಾಗತĶ.

ರಾಜŀ ಸಕಬರ ಇತĶೀಚೆಗ
ಕಳವಬವಗಳನĺ ಕರಸಲು
ಲೈಸನ್ಸಿ ಅಗತŀ ಎಂದ ನಧಾಬರ

ಕೈಗೊಂಡದ್ದರೂ, ಅದನĺ ಜರಿಗ ಬಂದಲ್ಲ. ಇನĺಂದಡೆ, ನದೀ ಪತŁಗಳ
ಮತĶ ಹಳń, ಕಳńಗಳಲŃ ಬೀಕಬಟı ನೀರು ಎಳದಕಂಡು ಕಲವೀ ಜನ
ಸŅಥಬಕħ ಬಳಸಕಳńವ ಪŁವೃತĶಯೂ ಇಂದ ಶುದĹ ನೀರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ದಕħದಂತೆ ಮಾಡದ. ಇವರಲ್ಲ ಸķಳೀಯ ಮಟıದಂದ ಹಡದ ರಾಜŀ,
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟıದವರಗನ ರಾಜಕೀಯ ಪŁಕŁಯಯಲŃ ತಮĿ ಪಕಡ್
ಹೊಂದವಷıರ ಮಟıಗ

ಪŁಭಾವಗಳಾಗದĸರ. ಇಲŃಯೂ ಜತ, ವಗಬ ಸಂಬಂಧಿ ವಷಯಗಳ
ಪŁಮುಖವಾಗದĸ ಆಳವ ವಗಬದ ಜನರೀ ನೀರಿನ ದಬಬಳಕ
ನಡೆಸುತĶರುವುದ ಗಮನಹಬ.

ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನಯಲ್ಲಂತೂ ಮೀಲŅಗಬದ ಮತĶ ಭೂಮಾಲೀಕರ
ಮಸಲತĶಗಳ ಕಣĵಗ ರಾಚವಂತವ. ತಮĿ ವಗಬದ ಜನರ ಭೂಮಿಗಳಗೀ
ಹಚĬ ನೀರು ತಲುಪುವಂತೆ ಯೀಜನಗಳನĺ ರೂಪಿಸುವಲŃ ಇಂಥವರ
ಪŁಭಾವ ಹಚĬತĶದ. ಅಧಿಕರಶಾಹಯಲŃ ಭೂಮಾಲೀಕರ ಪರವಾಗರು-
ವವರೀ ಹಚĬರುವುದರಿಂದ ಇದ ಸŅಭಾವಕ ಎನĺವಂತೆ ಕಣಸುತĶದ.

ಹಳń, ಕರ, ನದಗಳ ಒತĶವರಿಯೂ ಹೀರಳವಾಗ ನಡೆದದ. ರಾಜŀದ
ಗŁಮಾಂತರ ಪŁದೀಶಗಳಲŃ ಈ ಒತĶವರಿಗಳ ಸಕŁಮವೀ ಆಗಬಟıವ. ನಮĿ

ಮುಖಪುಟ

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಪರದಶಬಕ ನೀತ
ಅನಸರಿಸಬೀಕು. ಹೀಗ ಮಾಡದಲŃ
ಅಂತಜಬಲದ ದಬಬಳಕಯನĺ
ಕಂಚ ನಯಂತŁಣಕħ ತರಬಹುದ
ಎನĺವುದ ಮನಮೀಹನ ಸಂಗ್
ಲಕħಚಾರವಾಗತĶ.

ಕಳವಬವಗಳನĺ ಕರಸಲು
ಲೈಸನ್ಸಿ ಅಗತŀ ಎಂದ ನಧಾಬರ

ಎರಡು ಭಾಗದಷı ಜನ ಅಂತಜಬಲವನĺೀ ನಚĬಕಂಡದĸರ’. ಸಮಾವೀಶ -

l ವಿಶŅದಲŃಡೆ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುತĶರುವ ಬಹುತೇಕ
ಕಂಪೆನಗಳ ಬಟಲ್ ನೇರು
ಗŃೇಸಿಯರ್ ಅಥವಾ ನೈಸರ್āಕ
ತೊರೆಗಳ ನೇರಲ್ಲ. ಎರಡು
ಹೆಸರಾಂತ ಬŁಂಡ್ಗಳಾದ
ದಾಸಾನ ಮತĶ ಅಕŅಫಿನಾ
ಎರಡೂ ಬಟಲ್ ನೇರಿನ
ವŀವಹಾರದಲŃ ಮುಂಚೂಣಿ-
ಯಲŃವೆ.
l ಅಂತಜāಲ ಮತĶ ದೇಶಿಯ
ಅಥವಾ ಸķಳೇಯ ಸಂಪನĿಲದ
ನೇರನĺ ಬಳಸಿ ಶುದĹೇಕರಿಸುವ
ಯತĺಗಳೇ ಹೆಚĬ.

ಅಂತಜāಲ ನೀರು
ಶೀ 37.8 ಪŁಮಾಣದಲŃ ನೀರಾವರಗೆ

ಖಚāಗುತĶದ. ಈ ನೀರನ ಶೀ 45ರಷı
ಪŁಮಾಣದ ನೀರು ಮಾತŁ ಬಳಗಳ

ಬೀರುಗಳಗೆ ತಲುಪುತĶದ. ಮಕħ ನೀರು
ಹಂಚಿಕ, ಸಗಣೆ ಮತĶ ಬಳಕಯಲŃ

ಪೀಲಾಗುವುದೀ ಹೆಚĬ
- ಆಹಾರ ಮತĶ ಕೃಷಿ ಸಂಸķ

ನದೀ ಪಾತŁಗಳ ಮತĶ
ಹಳńಗಳಂದ ಬೀಕಾಬಟı ನೀರು
ಎಳದುಕಂಡು ಕಲವೀ ಜನ
ಸŅಥāಕħ ಬಳಸಿಕಳńವ

ಪŁವೃತĶಯಿಂದಾಗಿ ಶುದĹ ನೀರು
ಎಲ್ಲರಗೂ ದಕħದಂತಾಗಿದ.

ಹೀಗಗಯೀ ವದŀತ್ ಸಬ್ಸಿಡ ಮತĶತರ ಸವಲತĶಗಳ ದಬಬಳಕ ಇಲŃಯೀ ಕೈಗೊಂಡದ್ದರೂ, ಅದನĺ ಜರಿಗ ಬಂದಲ್ಲ. ಇನĺಂದಡೆ, ನದೀ ಪತŁಗಳ

ಗŁಮೀಣ ನೀರು ಪೂರೈಕ ಯೀಜನಗಳಡಿ ಹಳńಗಳಗೆ ಪೂರೈಕಯಾಗುತĶರುವ
ನೀರು ಬಳಕಗೆ ಯೀಗŀವಾಗಿಲ್ಲ ಎನĺವ ದೂರು ಇತĶೀಚೆಗೆ ಹೆಚĬಗುತĶದ. ನೀರನಲŃ
ರಾಸಯನಕ ವಸĶಗಳ ವಿಪರೀತವಾಗಿರುವುದು ಮತĶ ಅದರಲŃ ನೈಟŁೀಟ್,
ಫŃೀರೈಡ್ ಮತĶ ಕŃೀರನ್ ಪŁಮಾಣದಲŃ ಭಾರ ಏರು ಪೀರು ಇರುವುದೂ
ಸಬೀತಾಗಿದ.

ಕರ್āಟಕ ಗŁಮೀಣ ಜಲ ಪೂರೈಕ ಮತĶ ಸŅಚĭತಾ ಮಂಡಳಯ
ಎಂಜಿನಯರಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಇತĶೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪŁಕಾರ, ನಮĿಲŃ
ಅಂತಜāಲ ಬಹುತೀಕ ಕಲುಷಿತವಾಗುತĶದ. ನೀರನಲŃ ಅತŀಧಿಕ ಪŁಮಾಣದ
ರಾಸಯನಕ ವಸĶಗಳ ಇರುವುದು ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲŃ ಖಾತರಯಾಗಿದ.
ಗŁಮೀಣ ಪŁದೀಶಗಳ ಕಳವಬಾವಿಗಳ ನೀರನಲŃ ಅತŀಧಿಕ ಪŁಮಾಣದ ನೈಟŁೀಟ್,
ಫŃೀರೈಡ್ ಮತĶ ಕಬĽಣಾಂಶ ಇರುವುದನĺ ಸಕಾāರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳೀ ದೃಢಪಡಿಸಿವ.

ಕೈಗೊಂಡದ್ದರೂ, ಅದನĺ ಜರಿಗ ಬಂದಲ್ಲ. ಇನĺಂದಡೆ, ನದೀ ಪತŁಗಳ

ಗŁಮೀಣ ನೀರು ಪೂರೈಕ ಯೀಜನಗಳಡಿ ಹಳńಗಳಗೆ ಪೂರೈಕಯಾಗುತĶರುವ
ನೀರು ಬಳಕಗೆ ಯೀಗŀವಾಗಿಲ್ಲ ಎನĺವ ದೂರು ಇತĶೀಚೆಗೆ ಹೆಚĬಗುತĶದ. ನೀರನಲŃ
ರಾಸಯನಕ ವಸĶಗಳ ವಿಪರೀತವಾಗಿರುವುದು ಮತĶ ಅದರಲŃ ನೈಟŁೀಟ್,

ಎಂಜಿನಯರಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಇತĶೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪŁಕಾರ, ನಮĿಲŃ
ಅಂತಜāಲ ಬಹುತೀಕ ಕಲುಷಿತವಾಗುತĶದ. ನೀರನಲŃ ಅತŀಧಿಕ ಪŁಮಾಣದ
ರಾಸಯನಕ ವಸĶಗಳ ಇರುವುದು ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲŃ ಖಾತರಯಾಗಿದ.
ಗŁಮೀಣ ಪŁದೀಶಗಳ ಕಳವಬಾವಿಗಳ ನೀರನಲŃ  ಅತŀಧಿಕ ಪŁಮಾಣದ ನೈಟŁೀಟ್,
ಫŃೀರೈಡ್ ಮತĶ ಕಬĽಣಾಂಶ ಇರುವುದನĺ ಸಕಾāರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳೀ ದೃಢಪಡಿಸಿವ.
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ಮೈಸೂರು, Ħರಂಗಪಟıಣ ಸತĶಲ ಪŁದೇಶದಲŃ ಹರಿಯವ ಕವೇರಿ
ತೇರದಗುಂಟ ರಸರ್ಷ,ಹಟೇಲ್ಮೇಜುಗಳ ನದ ನೇರನĺೇ ಬಳಸ-
ಕಂಡು ನಡೆಯತĶವ! ಕವೇರಿ ನೇರನĺ ಈಜುಕಳ ಅಥವಾ ರಜ
ಮೇಜುತಣಗಳನĺಗ ಪರಿವತಷಸಕಳńವುದ ನಡೆಯತĶದ. ಶುದĹ
ನೇರಿನ ಜೇವಸಲಗಳನĺೇ ಹೇಗ ದಬಷಳಕಮಾಡಿಕಂಡರ,ಮುಂದನ
ಪೇಳಿಗಗ ನೇರು ಎಂದರ ಪŁಯೇಗಲಯದಲŃ ಎಚ್ಟಒ ರಾಸಯನಕ
ಬಂಧವನĺಷıೇ ತೇರಿಸಬೇಕದೇತ.
ಕರ, ನದಗಳ ರĔಣೆಮತĶ ಸದĽಳಕಯ ವಿಷಯದಲŃಯೂರೇಪನ

ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನĺಮಾದರಿಯನĺಗ ಪರಿಗಣಸಬಹುದ. ಅಲŃ ಕರ ಮತĶ
ನದಗಳ ಕಡಿಯವ ನೇರು ಒದಗಸವ ಬಹುಮುಖŀ ಜಲಸಂಪನĿಲಗಳ.
ಅವುಗಳನĺ ತಂಬ ಜತನದಂದ ಕಯĸಕಂಡು ಬರಲಗುತĶದ.
ಜಲಸಂಪನĿಲಗಳಯೇಜನ, ಅಭಿವೃದĹ ಮತĶ ನವಷಹಣೆಗಳನĺ

ವಾಸĶವಾಂಶಗಳನĺ ಆಧರಿಸ ವೈಜİನಕವಾಗ ನಡೆಸಬೇಕದ. ಈಗರುವ
ಕನನನಂತ ಪŁತಯಬĽಭೂಮಾಲೇಕಯಾವ ಮತಯೂಇಲ್ಲದೇ ತನĺ
ಭೂಮಯಿಂದ ಅಂತಜಷಲವನĺ ಬೇರ್ವಲ್ಮೂಲಕಯಥೇಚĭವಾಗ
ಬಳಸಕಳńಬಹುದ. ಇದಕħ ನೇತ ನಯಮಗಳನĺ ಕಟıನಟıಗ ಜರಿಗ
ತರಲಗುತĶಲ್ಲ. ಹೇಗ ಅಂತಜಷಲವನĺ ಬೇಕಬಟı ಮಗಯವುದನĺ
ಅಪರಾಧವಂದ ಪರಿಗಣಸ, ಆ ಕರಿತ ಕನನಗಳನĺ ಕಟıನಟıಗ
ಜರಿಗಳಿಸದದ್ದರಮುಂದನ ದನಗಳ ಕಷıದಯಕವಾಗಲವ.
ಇಂಡಿಯಾದರಾಷ್ಟ್ರೇಯವಾಟರ್ ಮಷನ್ ಈಗಗಲೇ ನೇರಿನ ಬಗĩ ಸĻಷı

ನಲವನĺ ಅಂಗೇಕರಿಸದ. ನೇರು ಒಂದ ಸಮುದಯಿಕ ಸಂಪನĿಲ-
ವಾಗದĸ, ಅದನĺ ಆಹಾರಮತĶ ಒಟıರ ಬದಕನ ರĔಣೆಗಗ ಬಳಸ-
ಕಳńತಕħದĸ ಎಂದ ಅದ ಹೇಳಿದ. ಶುದĹ ಮತĶ ಸರಕ್ಷತ ಕಡಿಯವ
ನೇರು, ಅಂತಜಷಲ ಮತĶ ಜಲವಿವಾದಗಳ ಬಗĩಯೂಅದಕಳಜಯನĺ
ವŀಕĶಪಡಿಸದ.
ಮುಖŀವಾಗ ನೇರಿಗೂ, ಬಡತನಕħ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದ. ಇಂಡಿಯಾದಲŃ

30 ಕೇಟಗೂ ಹಚĬ ಮಂದ ಕಡುಬಡವರಿದĸರ. ನೇರಿನ ಸಮಪಷಕ
ನವಷಹಣೆ ಇಲ್ಲದದ್ದರ ಈ ಸಂಖŀ ಇನĺ ಹಚĬಬಹುದನĺವ ಮತĶಂದ
ಬಹುದಡĳ ಆತಂಕವೂ ಈಗ ಕಡುತĶದ.

ಹೊಸ ಹಾದಿ
ಸೌದ ಅರೇಬಯಾ, ದಬೈಮುಂತದ ಮಧŀಪŁಚŀರಾಷ್ಟ್ರಗಳ

ಸಮುದŁದ ನೇರನĺೇ ಕಡಿಯವ ಮತĶ ಬಳಸವ ನೇರನĺಗ ಪರಿವತಷಸ-
ಕಂಡಿವ. ಇದೇ ಮಾದರಿ ಜಗತĶನ ಸಮುದŁ ತೇರದ ಎಲ್ಲ ಪŁದೇಶಗಳಿಗೂ
ಹಬĽವಂಥ ಅನವಾಯಷ ಪರಿಸķತಯೂಉಂಟಗಬಹದ. ಆಗ ಸಮುದŁದ
ಜೈವಿಕ ಸಂಪತĶಗ ದಡĳ ಆಪತĶ ಬಂದೇತ!
ಈಗೇಗ ಸಮುದŁದಯಾವುದೇ ಒಂದಭಾಗದಲŃ ಉಪĻ ನೇರಿನ

ನಡುವಯೇ ಸಹನೇರು ಇರಬಹುದದಸಧŀತಯ ಬಗĩಯೂಅಧŀಯನ
ನಡೆಯತĶದ. ಕಲವು ಸಹಸ ಸಮುದŁ ಪಯಣಗರು ತವು ಸಮುದŁದ
ನಡುವ ಎಲŃೇ ಸಹನೇರನĺ ಕಂಡಿದĸಗ ತಮĿ ಬŃಗ್ಗಳಲŃ ಬರದ-
ಕಂಡಿದĸರ. ಆ ಸಹನೇರಿನ ಸಲಗಳ ಬಗĩ ಕರ್ಷರೇರ್ ಕಂಪೆನಗಳ ಆಸಕĶ
ವಹಸದಂತ ಕಣುತĶಲ್ಲ.ಮುಂದಂದ ದನ ಅಗĩದ ತಂತŁಜİನ ಬಂದರ,
ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕಂಪೆನಗಳ ಅಲŃಗೂ ಲಗĩಹಾಕಬಹುದ.
ಇನĺರಡು ದಶಕಗಳಲŃ ನೇರು ಪೂರೈಕಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತ ಸಮಪಷಕ

ನವಷಹಣಾ ನೇತಯನĺ ಅನಸರಿಸದದ್ದರ ಇಂಡಿಯಾದಲŃ ನೇರಿಗಗ
ಪŁಕ್ಷಬĸ ಪರಿಸķತ ಎದರಾಗಬಹುದ ಎನĺತĶರ ವಿಶŅತĤರು. ಜನಸಂಖŀಗ
ಅನಗುಣವಾಗಮೂಲಸೌಕಯಷಗಳನĺಹಂದದ ದೇಶ, ನೇರಿನಂಥ
ಮಹತŅದಮೂಲಸೌಕಯಷಕħಗ ಭಾರಿ ಪರದಡುವಂತಹ ಸķತ ಬರಲದ
ಎನĺವ ಎಚĬರಿಕಯನĺ ಕಡೆಗಣಸಲಗದ.
‘ಪŁಕ್ಷಬĸ ಭವಿಷŀಕħ ಉತĶೇಜನ’ ಎನĺವ ವಿಶŅýಬŀಂಕ್ ವರದಯಂದದ.

ವಿಶŅýಬŀಂಕ್ನಲŃ ನೇರಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತ ಹರಿಯ ಸಲಹಗರಜನ್
ಬŁಸħ ನೇತೃತŅದಲŃ ರೂಪಗಂಡ ವರದ ಇದ. ಇಂಡಿಯಾದ ಕಯಷ-
ನೇತಗಳ ವಿಶŃೇಷಕರು ಮತĶ ತĤರ ಒಟı ಹನĺರಡು ಅಧŀಯನ

ವರದಗಳನĺ ಆಧರಿಸ ವಿಶŅಬŀಂಕ್ ತನĺ ಈ ವರದ ಸದĹಪಡಿಸತĶ. ಒಟıರ
ಇಂಡಿಯಾ ಎದರಿಸಲರುವ ನೇರಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಸವಾಲಗಳಿಗ
ಸಮಪಷಕವಾದ ತತಷ ಕŁಮಗಳನĺ ಕೈಗಳńಲ ವರದ ಸಲಹ ನೇಡಿತĶ.

ಖಾಸಗೀಕರಣ ಕಾಯಮಸಾಧುವೆ?
ಈ ಹಂದಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲŃ ಸಕಷರವೇ ನೇರಿನ ಸಮಪಷಕ ಪೂರೈಕಯ

ಯೇಜನಗಳಲŃ ಭಾರಿ ಬಂಡವಾಳವನĺಹೂಡುವ ಪರಿಪಠವಿತĶ. ಆದರ
ಈಗ ನೇರಿನ ಖಾಸಗೇಕರಣ ಭರದಂದ ನಡೆಯತĶದ. 2013ರಲŃ
ವಾಷಂಗıನ್ನಲŃ ನಡೆದ ವಿಶŅಬŀಂಕ್ನ ಅಧಿವೇಶನವೊಂದರಲŃ ನೇರಿನ
ಸಮಸŀಯನĺೇ ಪŁಮುಖವಾಗ ಚಚಷಸಲಯಿತ. ‘ಜಗತĶನದŀಂತ ಶುದĹ
ಕಡಿಯವ ನೇರಿನಂದ ವಂಚತರಾಗುತĶರುವ ಜನರ ಸಂಖŀ ಏರುತĶದ.
ಸವಷಜನಕ ಆರೇಗŀ ಸķತ ಹದಗಡುವಲŃ ಅಶುದĹ ನೇರುದಡĳ ಪತŁ
ವಹಸತĶದ’ ಎನĺವ ಕಳವಳ ಸಭೆಯಲŃ ವŀಕĶವಾಯಿತ. ‘ಶುದĹ ನೇರಿನಂದ
ವಂಚತ ಜನಸಂಖŀಯ ಪŁಮಾಣ ಹಚĬಗಬರದ; ಜನರ ಆರೇಗŀ
ಸರ್ರಿಸಬೇಕ ಎಂದದ್ದರ ನೇರಿನ ನವಷಹಣೆಯನĺ ಖಾಸಗೇಕರಣ
ಮಾಡಲೇಬೇಕ’ ಎಂದ ಸಭೆ ಅಭಿಪŁಯ ವŀಕĶಪಡಿಸತ.
ನೇರು ಪೂರೈಕ, ನವಷಹಣೆ, ಶುದĹೇಕರಣಮುಂತದಯೇಜನಗಳಿಗ

ವಿಶŅಬŀಂಕ್ ಅಭಿವೃದĹಶೇಲ ದೇಶಗಳಿಗ ಸಲ, ನರವು ಮತĶ ಸಲಹಗಳನĺ
ನೇಡುತĶದ. ಆದರ ಖಾಸಗೇಕರಣದಂದಲ ನೇರುಪೂರೈಕ ಮತĶ
ನವಷಹಣೆ ಸರಿಯಾಗ ನಡೆಯತĶಲ್ಲ ಎನĺವುದಕħ ಜಗತĶನದŀಂತ ಹಲವು
ಉದಹರಣೆಗಳ ಸಗುತĶವ. ಸŅತಃ ವಿಶŅಬŀಂಕ್ ನಡೆಸದ ಅಧŀಯನದ
ಪŁಕರ, 2000ದಂದ 2010ರ ಅವಧಿಯಲŃ ಜರಿಗ ತರಲದಖಾಸಗ
ನೇರು ನವಷಹಣೆಯೇಜನಗಳಲŃ ಶೇಕಡ 34ರಷı ವಿಫಲವಾಗವ. ಖಾಸಗ
ಸŅಮತŅದ ಇತರ ಕ್ಷೇತŁಗಳಿಗಹೇಲಸದರ ನೇರಿನಯೇಜನಗಳ ವೈಫಲŀದ
ಪŁಮಾಣವೇ ಹಚĬ. ಉದಹರಣೆಗ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತŁದಲŃ ಖಾಸಗಯೇಜನ-
ಗಳ ವೈಪಲŀದ ಪŁಮಾಣ ಶೇಕಡ ಶೇಕಡ 6ರಷı ಇದ್ದರ, ದೂರಸಂಪಕಷ
ಕ್ಷೇತŁದಲŃ ಶೇಕಡ 3ಮಾತŁವಿದ.
ಹೇಗ ವೈಫಲŀದ ಪŁಮಾಣ ಹಚĬಗಲಕರಣವಿದ. ನೇರುಯೇಜನ-

ಗಳಲŃ ಒಟı ಬಂಡವಾಳದ ಶೇಕಡ 75ರಷı ನವಷಹಣೆಗೇ ಹೇಗುತĶದ.
ಹಾಗಗ ಇಂಡಿಯಾದಲŃ ನೇರುಯೇಜನಗಳಲŃ ಖಾಸಗ ಬಂಡವಾಳ
ಹೂಡಿಕಯೂ ಕಡಿಮಯೇ. ಖಾಸಗ ಉದŀಮಗಳ ಸಮಾನŀವಾಗ

ನೀರು ಮತĶ ಧಮಮ
ನೇರು ಪವಿತŁ... ಎನĺತĶವ ರ್ಮಷಕ ನಂಬಕಗಳ. ಎಲ್ಲ

ಧಮೇಷಯರಿಗ ನೇರು ಅತŀಂತ ಅವಶŀಕ. ಹಂದೂ, ಇಸŃಂ, ಕĝಸĶ,
ಸಖ್ ಧಮೇಷಯರಿಗ ಪŁಥಷನಗೂಮುನĺ ಶುಚತŅಕħರುವ ವಿಧಿ
ವಿರ್ನಗಳಿಗ ನೇರು ಅವಶŀಕ. ನೇರಲŃಮುಳಗ ಏಳವ ಮತಸಂಸħರ
ಕĝಸĶರಲŃ ಇದ. ಇದನĺ ಬŀಪıಸಂ ಎನĺತĶರ. ಇದ
ಜುದಯಿಸಂನಲŃ ಮಕŅಹ್, ಸಖ್ ಧಮಷಯರಲŃ ಅಮೃತ
ಸಂಸħರ ಎಂದಚಲĶಯಲŃದ. ಗಂಗಯಲŃ ಮಂದೇಳವುದ
ಅತŀಂತ ಪವಿತŁ ಎಂದ ನಂಬದ ದೇಶ ನಮĿದ.ಮುಸಲĿನರಿಗ ಐದ
ಹತĶನ ನಮಾಜಗೂಮುನĺ ‘ವಜೂ ’ (ಶುಚತŅದ ಇಸŃಮೇ
ವಿರ್ನ) ಕಡĳಯ. ಅದಕħ ಶುದĹವಾದ ನೇರೇ ಆಗಬೇಕ.
ಮೃತದೇಹಕħ ಶುದĹ ನೇರಿನಂದ ಸĺನಮಾಡಿ ಅಂತŀಸಂಸħರ ನಡೆಸವ
ಪದĹತಮುಸಲĿನರಲŃದ.
ಈ ವಿಶŅ ನೇರಿನಂದಲೇ ರೂಪಗಂಡಿದĸ ಎನĺತĶದ ಬೈಬಲ್.

ಇಲŃನದಲ್ಲ ನೇರಿನಂದಲೇ ರೂಪಗಂಡಿದĸ ಎನĺತĶದಖುರಾನ್.
ಧಮಷಗŁಂಥದಲŃ ಸŅಗಷವನĺ ಬಣĵಸವಾಗ ನೇರಿನ ಉಲŃೇಖ
ಬಹಳಷı ಸಂದಭಷದಲŃ ಬರುತĶದ. ಪŁಚೇನ ಗŁೇಕ್ ತತŅಜİನದ
ಪŁಕರ ಬಂಕ, ಭೂಮ, ಗಳಿ ಮತĶ ನೇರು ನಲħ ಅಭಿಜತ
ವಸĶಗಳ. ಇದರಲŃ ನೇರು ಅತŀಂತ ಶŁೇಷĲವಾದದ. ಪರಂಪರಿಕ
ಚೇನ ತತŅಜİನದ ಪŁಕರ ಬಂಕ, ಭೂಮ, ಕಟıಗ, ಲೇಹ ಮತĶ
ನೇರು ಎಂದ ಐದ ಅಭಿಜತ ವಸĶಗಳಿವ. ಇದರಲŃ ನೇರಿಗೇ ವಿಶೇಷ
ಸķನ. ಏಷŀದ ಕಲ ಪŁದೇಶಗಳಪರಂಪರಿಕ ಮತĶ ಜನಪŁಯ
ತತŅಜİನಗಳ ಪŁಕರ ನೇರು ಒಂದಮಾದರಿ ವಸĶ. ನೇರಿಗಂತ
ಅತŀಂತ ಕೇಮಲ ಮತĶ ತಳವಾದ ವಸĶ ಬೇರಂದಲ್ಲ ಎನĺವುದ
ತವೊ ತತŅಜİನದ ನಲವು.

ಸಾಹಿತŀದಲŃ..
ಸಹತŀದಲŃ ನೇರು ಜೇವಜಲ ಮತĶ ಸಹಜ ಸಂಪನĿಲ

ಎನĺವಥಷದಲŃ ರೂಪಕವಾಗ ಹರಿದಡಿದ. ಹಂದೂಸĶನದ ಬಗĩ
ಬರಯತĶ `ಗೇದೇಮ ಖೇಲತೇ ಹೈ, ಇಸ್ ಕೇ ಹಜರೇ
ನದಯಾ...' (ಇವಳ ಒಡಲಲŃ ನಲದಡುತĶವ ಸವಿರಾರು ನದಗಳ)
ಎಂದದĸರ ಕವಿ ಅಲŃಮಾ ಇಕĽಲ್. ‘ಜೇಗದ ಸರಿ ಬಳಕನಲŃ,
ತಂಗಯ ತನ ಬಳಕನಲŃ.... ನತŀೇತ್ಸವ, ತಯ ನತŀೇತ್ಸವ...'
ಎನĺವ ಕನĺಡದ ಕವಿ ಕ.ಎಸ್. ನಸರ್ ಅಹĿದ್ ಅವರ ಕವಿತಯಂತೂ
ನಮĿ ರಾಜŀಗೇತಯೇ ಆಗದ. ‘ಕೃಷĵ ಶರಾವತ ತಂಗ, ಕವೇರಿಯ
ವರಗಂಗ, ಕಪಲ, ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜನನತ ಭಾರತ ಜನನಯ
ತನಜತ' ಎಂದ ಕವಂಪ ಕವŀದಲŃ ನೇರು
ಜೇವಜಲವಾದದನĺ ಗಮನಸಬಹುದ.

ಮುಖಪುಟ

ಹೂಡಿಕಗಂತ ಹಚĬನ ಪŁಮಾಣದಲŃ ಲಭಾಂಶಕħೇ ಒತĶ ಕಡುವುದರಿಂದ
ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಸಮಾಜವಾದ ಸŅರೂಪದ ದೇಶದಲŃ ನೇರಿನಯೇಜನ
ಯಶಸŅಯಾಗುವುದ ಕಷıವೇ. ಉದಹರಣೆಗ ಟಟ ಒಡೆತನದ ಜಸħೇ
ಸಂಸķಯ ನೇರುಯೇಜನಗಳನĺೇ ಗಮನಸಬಹುದ. ಜಮ್ಶೆದ್ಪರದಲŃ
ಹಲವಾರು ವಷಷಗಳಿಂದ ನೇರಿನಯೇಜನಖಾಸಗೇಕರಣವಾಗದĸ, ಜಸħೇ
ನೇರು ನವಷಹಣೆ ನಡೆಸತĶದ. ಆದರ ಅಲŃ ಈಗಲ ಬಹುತೇಕ
ಪŁದೇಶಗಳಲŃ ನೇರು ಪೂರೈಕ ಸಧŀವಾಗಲ್ಲ ಎನĺವದೂರುಗಳಿವ.
ಕಂಪೆನಯ ಅಧಿಕರಿಗಳನĺ ಕೇಳಿದರ, ‘ಆ ಪŁದೇಶಗಳಲŃ ಬಡವರೇ ಹಚĬ,
ಅವರಿಗ ನಮĿ ನೇರಿನ ದರ ನೇಡಲಸಧŀವಾಗುವುದಲ್ಲ ’ ಎನĺವ ಉತĶರ
ಬರುತĶದ! ಈಗಗಲ ಮೈಸೂರು,ಭೇಪಲ್, ಗŅಲಯರ್, ಕೇಲħತĶ,
ಹಾಲĸಯಾ, ಚೆನĺೈಮುಂತದ ನಗರಗಳಲŃ ನೇರುಯೇಜನಗಳನĺ
ಖಾಸಗೇಕರಣಮಾಡುವ ನರ್ಷರಗಳಾಗವ.
ಇಂಡಿಯಾದ ಸಮಾಜದಲŃ ಒಂದ ನಂಬಕಯಿದ. ‘ಮಳೆ, ಗಳಿ

ಎರಡನĺ ಪŁಕೃತ ಉಚತವಾಗಕಡುತĶದ. ಅದಕħ ಶುಲħ ವಿಧಿಸವುದ
ಎಷı ಸರಿ..’ ಎನĺವುದೇ ಆ ನಂಬಕ. ಹಾಗನೇಡಿದರ ಸಮುದŁ ಮತĶ
ಅರಣŀ ಪŁದೇಶದಲŃ ಖಾಸಗಯವರು ಹಕħ ಮಂಡಿಸವುದ ಎಳńಷı
ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಸಕಷರಿ ಜಲ ಮಂಡಳಿಗಳ ತಮĿಯೇಜನಜರಿ ಮತĶ ನವಷಹಣೆ-

ಯನĺ ಉತĶಮಪಡಿಸವುದಂದೇ ಇದಕħರುವ ದರಿ ಎನĺಸತĶದ.
ಇತĶೇಚನ ದನಗಳಲŃ ಸಕಷರದ ಕೃಷ, ನೇರಾವರಿ ಇಲಖಗಳಹೂಡಿಕಯೂ
ಕಡಿಮ ಆಗತಡಗದ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಕರು, ಉದŀಮಗಳ ಮತĶ
ಜನಸಮಾನŀರು ಅಂತಜಷಲವನĺೇ ಬಹುತೇಕ ನಂಬ ಬದಕವಂತಗದ.
ಹೇಗಗ ದನಬಳಕಗ ಬೇಕಗುವ ಶೇಕಡ 80ರಷı ಮತĶ ಕೃಷ ಸಂಬಂಧಿ
ಚಟವಟಕಗಗ ಶೇಕಡ 70ರಷı ಪŁಮಾಣದ ನೇರನĺ ಅಂತಜಲಷದ
ಮೂಲಕವೇ ಬಳಸಕಳńಲಗುತĶದ. ಇದ ಹೇಗೇಮುಂದವರಿದರ
ಅಂತಜಷಲದ ಶಕĶ ಕ್ಷೇಣಸಲದ. ಅಂತಜಷಲವನĺಯಾವುದೇ ಶಸĶ ಮತĶ
ನಯಂತŁಣವಿಲ್ಲದಖಾಸಗಯವರು ಬಳಸವುದರಮೇಲ ನಬಷಂಧ
ವಿಧಿಸವುದರ ಜತಗೇ ಸಕಷರಿ ಸಂಸķಗಳ ಆಡಳಿತವನĺ ಸರ್ರಿಸವುದ
ಒಟıಗೇ ಆದಲŃಮುಂದನ ದನಗಳ ಅಪಯವನĺ ತಪĻಸಬಹುದ.
ಈಭೂಮಯಲŃ ಕಬĽಣದ ಅದರು, ಚನĺ ದರಕದದ್ದರ ಪರವಾಗಲ್ಲ.

ಆದರ ನೇರೇ ಇಲ್ಲವಾದಲŃ,ಮುಂದೇನ?


