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ஆகியழே நமது சமூகங்கழள ஆரம்ப 

காலத்திலிருந்வத ேடிேழமத்துள்ளன. மிகப் 

பைங்காலத்திலிருந்து ததாடங்கி ஆபிரகாமிய 

மதங்களின் காலம், பண்ழடய தமசபவடாமியா 

காலம் ஆகியழேேழரயிலான கழதகள் 

ேரலாற்றின் வபாக்ழக நீர ் எே்ோறு மாற்றியது 

என்பழதப் பற்றிப் வபசுகின்றன. இந்தியாவில், 

ஜூன் - தசப்டம்பர ் மாதங்களுக்கிழடயில் 

நாட்டின் 80 சதவீத மழைப்தபாழிழேக் 

தகாண்டுேரும் ஈரப்பதத்ழதச ்சுமக்கும் காற்றின் ேருடாந்தர நாடகமான 

"பருேமழை", நமது குைந்ழதப் பருேம், கலாசச்ாரம், ேணிகம் என 

எல்லாேற்ழறயும் நீண்ட காலமாக ேடிேழமத்துேருகிறது. 

மழைப்தபாழிவில் ஏற்படும் மாற்றங்கழளச ் சமாளிப்பது குறித்துப் 

பண்ழடய காலத்தில் சில பதிவுகள் கிழடக்கின்றன. கிமு 4ஆம் 

நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட தகௌடில்யரின் அரத்்தசத்திரம் அேற்றில் 

ஒன்று. இது பருேமழைழய முன்னறிவிப்பதற்கும் 

மாற்றியழமப்பதற்குமான ேழிகழள விோதித்தது. மழைப்தபாழிவில் 

நிகழும் மாற்றம் புதிய நிகை்வு அல்ல என்றாலும் காலநிழல மாற்றத்தின் 

விழளோக அந்த மாற்றத்தில் ஏற்படும் தீவிரம் புதியது. 

காலநிழல மாற்றம் சுறா என்றால் தண்ணீர ் அதன் பற்கள் என்று 

கூறப்படுேதுண்டு. காலநிழல மாற்றம் தண்ணீரின் மூலம் மிக ஆைமாக 

உணரப்படுகிறது. அதிக தேப்பநிழலயானது ேறட்சி, தேள்ளம், 

மழைப்தபாழிவிலுள்ள மாறுபாடுகளின் அதிகரிப்பு ஆகியேற்றுக்கு 

ேழிேகுக்கிறது. புவி தேப்பமழடதல் ஒே்தோரு டிகிரி 

அதிகரிக்கும்வபாதும் அது நீர ் ததாடரப்ான அபாயங்கழளத் 

தீவிரப்படுத்தக்கூடும். பருேநிழல வமலும் தேப்பமழடேதன் விழளவு 

குறித்த கேழலகள் ேளரந்்துேரும் நிழலயில் அபரிமிதமான அளவு 

தண்ணீர,் மிகக் குழறந்த அளவு தண்ணீர ் என்னும் முக்கியமான 

பிரசச்ிழன தகாள்ழகசார ் விோதங்களின் ழமயமாக உள்ளது. 

பருேமழைகளின் எதிரக்ாலம் பற்றிய நிசச்யமற்ற நிழல நீடிக்கிறது. 

புதிய ேழகயிலான காலநிழல மாதிரிகளுடன் இழணந்து அறிவியல் 

பரிணமிக்கிறது. பருேமழை மாறும் விதத்தில் மாற்றங்கள் 

நடந்துதகாண்டிருப்பதாகவும் அது ததாடரந்்து நடக்கும் என்றும் 

அறிவியலாளரக்ள் கூறுகிறாரக்ள். 
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இந்தியா ஏற்கனவே நீண்ட ேறண்ட காலங்கழளயும் குறுகிய 

மழைக்காலங்கழளயும் சந்தித்துேருகிறது. சில சமயம் ஒரு மாத 

காலத்திற்குள் மழைக்காலம் குறுகிவிடுகிறது. இந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம், 

அஸ்ஸாம் ேறட்சியால் தத்தளித்துக்தகாண்டிருந்தவபாது, கடுழமயான 

மழையாலும் அது பாதிக்கப்படட்து. வபரழிழே உண்டாக்கும் 

தேள்ளத்ழத அது ஒரு ோரத்திற்குள் ஏற்படுத்திவிட்டது. காலநிழல 

மாற்றம் ஏற்படட்ுேரும் நிழலயில், இதுவபால ஒன்று வசரந்்து ேரும் கூடட்ு 

அபாயங்கள் இனி அடிக்கடி ஏற்படும் என்று காலநிழல மாற்றத்திற்கான 

அரசுகளுக்கிழடவயயான குழுவின் (IPCC) சமீபத்திய அறிக்ழக 

எசச்ரிக்கிறது. 

அபரிமிதமான தண்ணீர ்அல்லது மிகக் குழறோன தண்ணீர ்என்பதாக 

ஆகிேரும் இந்த மாற்றங்கள் குறிப்பிட்ட பிரிவினரின் மீது கடுழமயான 

தாக்கதழ்த ஏற்படுத்தும். அபாயத்ழத அதிகம் எதிரத்காள்ளும் 

துழறயான இந்திய விழளநிலங்கள், நிறுேனங்கள், குடும்பங்கள் 

ஆகியேற்றின் மீது தீவிரமான பாதிப்ழப ஏற்படுத்தும். பிரளயங்கள், 

நீரந்ிழலகளில் உயரும் நீர ் மட்டங்கள் ஆகியழே அதிகத் தாக்கம் 

ஏற்படுத்தக்கூடியழே. இழே மிகவும் ஆதாரமான உள்கட்டழமப்புகழள 

அழித்து, வீடுகழளச ் வசதப்படுத்தி, நீரந்ிழலகளின் அருவக ோழும் 

லட்சக்கணக்கான மக்களின் ோை்ோதாரத்ழதச ்சீரக்ுழலக்கக்கூடும். 39 

வகாடி இந்தியரக்ள் அல்லது ஒே்தோரு பத்துப் வபரில் மூன்று வபர,் 100 

ஆண்டுகளுக்தகாரு முழற ஏற்படக்கூடிய தபருதேள்ளத்தால் 

வநரடியாகப் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகளில் ோை்கிறாரக்ள் என்று 

புதிய புள்ளிவிேரங்கள் ததரிவிக்கின்றன. இந்த தேள்ளங்கள் 

குழறந்தபடச்ம் அழர அடி நீழர உற்பத்தி தசய்யலாம். இது கடுழமயான 

வசதத்ழத ஏற்படுக்கூடிய அளோகும்.  

ஆனால் எல்வலாரும் ஒவர அளவில் பாதிக்கப்படுேதில்ழல. ஆறழரக் 

வகாடி மக்கள் கடும் ேறுழமயில் ோை்கின்றனர ் (அதாேது, 

நாதளான்றுக்கு $1.90க்கும் - இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் சுமார ் 151 - 

குழறோகச ் சம்பாதிக்கிறாரக்ள்). அதிக தேள்ள அபாயத்ழதச ்

சமாளிப்பதற்வகா, பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு ேரவோ அல்லது இடம் 

தபயரவோ வதழேயான திறன் இேரக்ளிடம் இல்ழல. ஏழைகளின் 

ோை்க்ழக, ோை்ோதாரம், நல்ோை்வு ஆகியேற்றின் மீதான தேள்ளத்தின் 

தாக்கம் மிக வமாசமானது. தேள்ளம் என்பது வபரழிவு நிகை்வு என்றாலும், 

நீண்ட காலம் நீடிக்கும் ேறட்சிகளால் ஏற்படும் துன்பம் நின்று நிதானமாக 

ேழதக்கக்கூடியது. இது நிறுேனங்கள், நகரங்களின் உற்பத்தித் 

திறழனக் குழறத்துவிடலாம். காடுகளின் அழிழேத் துரிதப்படுத்தி, 

மக்களின் ஆவராக்கியத்ழதயும் விேசாயம் சாரந்்த அழமப்புகழளயும் 

பாதிக்கலாம். 



நீண்ட காலப் வபாக்குகளுக்கு ஏற்ப அனுசரித்துப்வபாேழதக் காட்டிலும் 

இத்தழகய மழைப்தபாழிவு மாற்றங்களுக்வகற்பத் 

தகேழமத்துக்தகாள்ேது சோலானது. இந்த மாற்றங்களின் கணிக்க 

முடியாத கால அளவும் நிசச்யமற்ற மழையின் அளவுவம இதற்குக் 

காரணம். தபரும்பாலான நாடுகள் தங்களுழடய காலநிழல மாற்றம் 

ததாடரப்ான திட்டங்களில் தகேழமப்புக்கான முன்னுரிழமயாகத் 

தண்ணீழரப் பட்டியலிட்டதில் வியப்தபான்றுமில்ழல. காலநிழல 

மாற்றம் ததாடரப்ான தகேழமப்பு வியூகங்களில் தபரும்பாலானழே 

உலகளாவிய நீர ் நுகரவ்ில் 80 முதல் 90 சதவிகிதப் பங்ழக 

எடுத்துக்தகாள்ளும் விேசாயத் துழறழயக் குறிழேக்கின்றன என்பழதச ்

சமீபத்திய IPCC அறிக்ழகயும் கூறுகிறது. பரேலாகக் காணப்படும் 

வியுகங்களில் ஒன்று நீரப்்பாசனம் ததாடரப்ானது. நீர ் வசமிப்பு, 

பயிரக்ளுக்கான நீர ் பயன்பாடு ஆகியழே குறித்த வியூகம் இது. 

மழைப்தபாழிவில் ஏற்படும் மாறுபாடுகள் அதிகரிப்பு, தேப்ப நிழல 

உயரவ்ு ஆகியேற்றால் எழும் சில இழடயூறுகளிலிருந்தும் நிசச்யமற்ற 

நிழலகளிலிருந்து பயிரக்ழளக் காப்பதில் இந்த முயற்சிகள் முக்கியப் 

பங்கு ேகிக்கக்கூடும். இந்தியாவில் இதற்கான ததளிோன உதாரணம் 

நிலத்தடி நீரப்்பாசனம். இது வமற்பரப்பு நீரப்்பாசனத்ழத விஞ்சி, கடந்த 

ஐம்பது ஆண்டுகளில் மழலப்பூடட்ும் அளவில் 500 சதவீதம் ேளரந்்துள்ளது. 

இது உலகின் மாதபரும் நிலத்தடி நீரப்்பாசனங்களில் ஒன்றாகும். 

விேசாய நிலங்களில் இதனால் விழளயும் நன்ழமகள் எண்ணற்றழே. 

ஆனால் எந்த அளவிற்கு, எே்ேளவு காலம் இது நீடிக்கும்? 

அனுபேத்தின் அடிப்பழடயிலும் புள்ளியியல் சாரந்்தும் 

வமற்தகாள்ளப்படும் அலசல்களின் மூலம் இதன் ஒடட்ுதமாத்தமான 

தாக்கங்கழளச ்சுட்டிக்காட்டலாம். நாற்பது ஆண்டுக் காலத் தரவுகழளப் 

பயன்படுத்தி விழளசச்லில் கடந்த கால நீரப்்பாசனப் வபாக்குகளின் 

தாக்கதழ்த மதிப்பிடுேதற்கான ோனிழல மற்றும் நீரப்்பாசன 

விழளவுகளின் தபாருளாதார அளவீடட்ு மாதிரிழய நானும் என்னுழடய 

சகாக்களும் இழணந்து வமற்தகாண்ட ஆய்வில் உருோக்கிவனாம். 

தண்ணீர ் அதிகம் வதழேப்படும் வகாதுழமப் பயிழர நாங்கள் 

ஆய்வுதசய்வதாம். இந்தியாவின் நீரப்்பாசனத் வதழே அதிகரிப்பதற்கான 

பிரதான காரணமாக வகாதுழம உள்ளது. உலகளாவிய வகாதுழம 

விநிவயாகத்தில் இந்திய வகாதுழமயின் பங்கு 13 சதவீதம். 

தானியங்களிலிருந்து இந்தியரக்ள் தபறும் கவலாரி அளவில் பாதிழய இது 

ேைங்குகிறது. நீரப்்பாசனம் அதிகரிப்பது இந்தியாவின் பிரதானமான 

பயிர ் என்னும் நிழலக்குக் வகாதுழம உயரே்தற்கு மிகவும் 

அத்தியாேசியமானது என்று ஆய்வு முடிவுகள் காடட்ுகின்றன. 

நீரப்்பாசனம் ேறட்சியின் தாக்கதழ்தக் குழறத்திருபதுடன் 



தேப்பத்தினால் விழளசச்லுக்கு ஏற்படும் பாதிப்ழபயும் 

தணித்திருக்கிறது. கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளில் நீரப்்பாசனம் 

இல்லாதிருந்தால் வதசிய அளவிலான விழளசச்ல் 13 சதவீதம் 

குழறந்திருக்கும். எனினும், இந்த நன்ழம எதிரக்ாலதத்ில் ததாடருமா 

என்பது வகள்விக்குறிவய.  

சமீபத்திய ஆண்டுகளில், நீரப்்பாசன விரிோக்கத்தால் ஏற்படும் மகசூல் 

ஆதாயங்கள் குழறந்துேருகின்றன. அவத வநரத்தில் உயரும் தேப்பநிழல, 

ேறட்சி ஆகியேற்றின் எதிரம்ழறயான தாக்கங்கள் ததாடரந்்து 

அதிகரித்துேருகின்றன. கடந்த காலத்தில் பலனளித்த உத்திகள் 

ேருங்காலத்தில் பலனளிக்காமல் வபாகலாம். கடந்த காலத்தில் கிழடத்த 

பலன்களால் நிலத்தடி நீர ்ஆதாரங்களின் மீதான அழுத்தம் அதிகரித்ததும் 

இந்தப் வபாக்கு மாறுேதற்கான காரணங்களில் ஒன்று. நிலத்தடி 

நீரப்்பாசனத்தின் பயன்பாடு அதிகரித்ததால் பல இடங்களிலும் நிலத்தடி 

நீர ் அதிகமாக எடுக்கப்பட்டது. இது நிலத்தடி நீரம்ட்டம் குழறேதற்கு 

ேழிேகுத்தது. நிலத்தடி நீர ்மட்டம் வமலும் கீவை இறங்கும்வபாது, குைாழய 

ழேத்து அழத உறிஞ்சி எடுப்பதற்கான தசலவு, கிணற்ழற 

ஆைப்படுத்துேதற்கான தசலவு ஆகியேற்றால் நிலத்தடி நீழர 

எடுப்பதற்கான தசலவு கடட்ுப்படி ஆகாத அளவுக்குப் வபாகிறது. நிலத்தடி 

நீர ்ஆதாரம் குழறந்தாலும், நிலத்தடி நீழர நம்பியிருப்பது அதிகரிக்கிறது. 

எதிரக்ாலத்தில் தண்ணீழரப் பயன்படுத்துபேரக்ள் மீதான ேறட்சி, 

தேப்பம் ஆகியேற்றின் தாக்கம் இப்வபாது இருப்பழதவிட அதிகமாக 

இருக்கும்.  

நிலத்தடி நீர ் குழறேதால் ஒரு ஆண்டில் ஒவர இடத்தில் பயிரிடப்படும் 

தபாருடக்ளின் எண்ண்ணிக்ழக இந்தியா முழுேதும் 20 சதவீதம்ேழர 

குழறயலாம். வமலும், இந்த நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் காலநிழல 

மாற்றத்தின் தாக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கும்வபாது நிலத்தடி நீழரப் 

தபறுேதால் ஏற்படும் இைப்பு ஓராண்டின் தமாத்தப் பயிர ்உற்பத்திழய 28 

சதவீதம்ேழர குழறக்கலாம். உலர ்பருே பயிர ்உற்பத்தி 51 சதவீதம்ேழர 

குழறயலாம். இது உணவுப் பாதுகாப்பு, விேசாயிகளின் ோை்ோதாரம், 

அேரக்ளுழடய நலன்கள் ஆகியேற்ழற பாதிக்கும். நிலத்தடி நீர ்மட்டம் 

குழறேது என்பது தண்ணீர ்மிகவும் வதழேப்படும் மழைப்தபாழிவு அற்ற 

காலங்களில் ஆறுகள் ேறண்டுவபாேழதக் குறிக்கிறது. நீரந்ிழலகளின் 

அடிவயாட்டம் குழறேதால் இது நிகை்கிறது. கடந்த காலத்தில் பருேநிழல 

மாற்றங்களின்வபாது ழகதகாடுத்த நிலத்தடி நீர ் என்னும் ேளம், அந்த 

மாற்றங்களின் எதிரம்ழறயான தாக்கங்கழள அதிகரிக்கக்கூடிய 

சூை்நிழலகழள உருோக்கக்கூடும் என்பதுதான் இதிலுள்ள முரண்.  



இதற்கான காரணங்கள் பத்ததான்பதாம் நூற்றாண்டின் பிதரஞ்சுப் 

தபாருளாதார ேல்லுனரான ழீன் பாப்டிஸ்ட் வசக்கு நன்கு ததரிந்திருக்கும், 

அேர ் "தபாருடக்ளின் இருப்பு தனக்கான வதழேழய 

உருோக்கிக்தகாள்கிறது" என்னும் கருத்ழதப் பிரபலப்படுத்தினார.் 

இே்விஷயத்தில் அழதப் தபாருத்திப் பாரத்்தால் குழறந்த விழலயில் 

கிழடக்கும் தண்ணீர ் இலேசமாகப் பயன்படுத்தப்படும் என்பழதக் 

குறிக்கிறது. ேறண்ட பகுதிகள் சிலேற்றில், இலேசமாகவோ அல்லது 

குழறந்த விழலக்வகா பாசன நீழர ேைங்குேது நீர ் அபரிமிதமாக 

இருக்கிறது என்பதான கற்பிதத்ழத உருோக்குகிறது. இது தநல், 

வகாதுழம, கரும்பு, பருத்தி வபான்ற அதிக நீர ்வதழேப்படும் பயிரக்ளின் 

சாகுபடிழய அதிகரிக்கிறது. இதன் விழளோக, தேப்பநிழல அதிகரிப்பு, 

மழைப்தபாழிவில் மாற்றம் ஆகிய காலங்களில் பயிர ்உற்பத்தித்திறன் 

பாதிக்கப்படுகிறது. இந்தச ் சமயங்களில் நீருக்கான அசாதாரணமான 

வதழேகழளப் பூரத்்தி தசய்ய முடியாததால், ஏற்தகனவே பலவீனமாக 

உள்ள ேள ஆதாரங்களின் சமநிழல சீரக்ுழலகிறது. விழளோக, ேறட்சி, 

தேப்பம் ஆகியேற்றின் பாதிப்பு அதிகரிக்கிறது. 

நீரின் மீதான முதலீடுகளின் தற்தசயல் விழளோக மக்களிழடவய 

ஏற்றத்தாை்வுகளும் அதிகரிக்கக்கூடும். மகாராஷ்டிரத்தில் ேறட்சியால் 

பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் குளங்களில் வசமிக்கப்படும் தண்ணீர ்

நிலத்தால் உறிஞ்சப்படட்ுவிடாமல் தடுப்பதற்காகப் பாலித்தீன் 

உழறயால் பாதுகாக்கப்படும் குளங்களின் (plastic-lined farm pond 

development) ேளரச்ச்ியின் அளவும் வேகமும் 2015 முதல் வேகமாக 

அதிகரித்துள்ளது. மழைநீர ் வசகரிப்ழப ஊக்குவிப்பதன் மூலம் சிறு 

விேசாயிகளுக்கு ேறட்சியால் ஏற்படும் பாதிப்ழபத் தடுக்கும் 

வநாக்கத்துடன் நிலத்தடி நீழர உறிஞ்சிக் குளங்கழள நிரப்ப விேசாயிகள் 

ஊக்குவிக்கப்பட்டதாக ஆராய்சச்ி காடட்ுகிறது. அதிக மதிப்புள்ள, 

தண்ணீர ் அதிகம் வதழேப்படும் பயிரக்ளுக்கான நீழரப் தபற 

உதவுேதற்கான திட்டம் இது. நிலத்தடி நீழர அதிக அளவில் உறிஞ்சி, 

விேசாயிகளிழடவய வபாட்டிழய அதிகரித்தது. அதிக தேப்பம் 

காரணமாகப் பல குளங்களில் நீர ்ஆவியாகிறது. சுமார ்81,247 கன மீட்டர ்

(ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளுக்கான நீசச்ல் குளத்தின் அளவு) தண்ணீர ் ஒவர 

மாதத்தில் ஆவியாகிவிடும். இதனால் விேசாயம், குடிநீர,் வீடட்ு 

உபவயாகம் தபான்ற இதர வதழேகளுக்காகன நீரின் அளவு தபரிதும் 

குழறத்துவிடும். பணக்கார விேசாயிகள் பண்ழணக் குளங்கழள 

ழேத்திருப்பதால், இந்த எதிரப்ாராத விழளவுகள் ஏழை, குறு 

விேசாயிகழள வநரடியாகப் பாதிக்கின்றன. அேரக்ள் நிலத்தடி நீழரப் 

தபற முடியாமல் தசய்து ஒடட்ுதமாத்த நீரப்் பற்றாக்குழறழய 

அதிகரிக்கின்றன. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377421006624?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377421006624?via%3Dihub


மானியங்கள் என்னும் சிக்கலான ேழல உருோக்கும் ஊக்கிகள் பல 

சமயம் இந்த நடேடிக்ழககழளப் தபரிதாக்கிவிடுகின்றன. உள்ளடீு, 

உற்பத்தி ஆகியேற்றுக்கான மானியங்கள் - நாட்டின் தபாது விநிவயாக 

முழறக்குப் தபாருடக்ழள  அளிக்க நிரண்யிக்கப்பட்ட விழலயில் 

உத்தரோதமாக வமற்தகாள்ளப்படும் தகாள்முதல் - விேசாயத்தில் பயிர,் 

முதலீடு ஆகிய முடிவுகழளப் பாதித்துவிடுகின்றன. நிலத்தடி நீழர 

உறிஞ்சி எடுப்பதற்கு மிகவும் அேசியமான உள்ளீடான 

மின்சாரத்திற்கான மானியம் நிலத்தடி நீழர விநிவயாகிப்பதற்கான 

சராசரி தசலவில் 85 சதவீதம். இலேசமாகவோ அல்லது சலுழகக் 

கட்டணத்திவலா அளிக்கப்படும் மின்சாரம், நீரப்்பாசனம் வதழேப்படும் 

பயிரக்ளின் மதிப்ழப அதிகரிக்க ேழிேகுக்கிறது. இதனால் இந்தப் 

பயிரக்ள் பயிரிடப்படும் பரப்பளவுவும் ேளரச்ச்ியழடந்துள்ளன. அரிசி, 

வகாதுழம ஆகியேற்றுக்கான குழறந்தபடச் ஆதரவு விழல வபான்ற 

உற்பத்தி மானியங்கள் பயிரிடுேது ததாடரப்ான முடிவுகழள இந்தப் 

பயிரக்ளுக்கு ஆதரோக மாற்றிவிடும். அேற்றின் ேளரச்ச்ிக்கு ஏற்றதாக 

இல்லாத பகுதிகளிலும்கூட அழே பயிரிடப்படுேதற்கு ேழிேகுக்கின்றன.  

காலநிழல அதிரச்ச்ிகளால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்ழப அதிகரிக்கும் 

பயிரக்ளுக்கு மானியம் அளிப்பழதவிட, உள்ளூர ் விேசாயச ் சூைலுடன் 

தநருக்கமாக இழணந்த பயிரக்ளின் உற்பத்திழய ஊக்குவிப்பவத 

விவேகமான உத்தியாக அழமயும். மக்களுக்கான பாதுகாப்பு 

ஏற்பாடுகழளச ் தசய்ேதற்கான தீரவ்ுகளில் முதலீடு தசய்ேது - 

எடுத்துக்காட்டாக, நீரந்ிழலகழளயும் காடுகழளயும் பாதுகாத்தல், 

சுற்றுசச்ூைல் குறித்த கேனத்துடன் நில வமலாண்ழம நழடமுழறகழளப் 

பயன்படுத்துதல் – நீர ்ேரத்ழத அதிகரித்துப் பயிர ்உற்பத்தித்திறனுக்கும் 

ேருமானத்திற்கும் அதிகப் பலன்கழள உருோக்கலாம். இந்தத் தீரவ்ுகளில் 

ஏவதனும் ஒன்றில் முதலீடு தசய்ேழதக் காட்டிலும் இத்தழகய 

நடேடிக்ழககள் பலனளிக்கும். 

இருப்பினும், மாற்றம் என்ன்பது பல சமயங்களில் கடினமாகவே இருக்கும். 

குறுகிய கால நிோரணம் ேைங்கும் நல்ல வநாக்கம் தகாண்ட முதலீடுகள் 

ததாழலவநாக்கில் தபரிய பாதிப்புகழளக் காலப்வபாக்கில் 

உருோக்கிவிடலாம். ேழிமுழறகளின் மீது சாரந்்திருக்கும் நிழலயும் 

உருோகிவிடலாம். இதனால் பின்னாளில் இந்தச ் தசயல்கழளத ்

திருத்தியழமப்பதற்கான நடேடிக்ழககள் கடினமானமாகவும் அதிக 

தசலவு பிடிப்பதாகவும் ஆகிவிடக்கூடும். மழைப்தபாழிவில் ஏற்படும் 

மாறுதல்களின் தீவிரமான கட்டங்கழள எதிரத்காண்டு ததாழலவநாக்குப் 

பாரழ்ேயுடன் தீரவ்ுகளின் தசயல்திறழன ஆராய்ேதில் தகாள்ழக 

சாரந்்த கூடுதலான கேனம் தசலுத்தப்பட வேண்டும். இதுேழரயிலான 

தீரவ்ுகள் அே்ேப்வபாது வமற்தகாள்ளப்படும் சிறுசிறு 

நடேடிக்ழககளாகவே உள்ளன. ேைக்கமான அணுகுமுழறகள் நீர ்



சுைற்சிக்கும் அதன் பயன்பாடட்ு சுைற்சியின் ஒே்தோரு கட்டத்திலும் 

உள்ள நீரின் பல்வேறு தன்ழமகளுக்கும் வபாதுமான கேனம் 

தசலுத்துேதில்ழல. நீரந்ிழலகளிலிருந்து ேரும் தண்ணீரின் பயன்பாடு 

ேயல்கள், நிறுேனங்கள் நகரங்கள், வீடுகள் எனப் பல நிழலகளிலும் 

விரிகிறது. பிறகு மீண்டும் அது தன் மூலங்களுக்குத் திரும்பிச ்தசல்கிறது. 

இந்த ஒே்தோரு கட்டத்திலும் அதன் சுைற்சிழய நிரே்கிப்பதற்குப் 

வபாதிய கேனம் தசலுத்தப்படுேதில்ழல. 

தண்ணீழர தேற்றிகரமாக நிரே்கிப்பதற்கு, இந்த முழுப் பயன்பாடட்ுச ்

சங்கிலியிலும் நீரின் மதிப்ழப அங்கீகரிக்கும் தகாள்ழகயும் 

நழடமுழறயும் ஒருங்கிழணக்கப்பட வேண்டும். அவத வநரத்தில் 

தசயல்திறன், சமத்துேம், நீடித்திருக்கும் தன்ழம ஆகிய ஒன்றுக்தகான்று 

முரண்படக்கூடிய முன்னுரிழமகளுக்கிழடயிலும் சமநிழல காண 

வேண்டும். எந்ததோரு சங்கிலியிலும் அதன் பலவீனமான கண்ணிதான் 

அதன் ேலுோன கண்ணியாகவும் இருக்கும். தற்வபாழதய நீர ்

வமலாண்ழம நழடமுழறகழளப் பாதிக்கும் சோலும் இத்தழகயதுதான். 

தேே்வேறு துழறகளும் பயனரக்ளும் தங்கள் குறுகிய வதழேகழளப் 

பற்றி மடட்ும் கேழலப்படுகிறாரக்ள். தங்கள் தசயல்கள் முழு 

அழமப்பின் மீது ஏற்படுத்தும் எதிரம்ழற விழளவுகழளக் கருத்தில் 

தகாள்ேதில்ழல. ஜல் சக்தி அழமசச்கத்தால் அழமக்கப்பட்ட சுயாதீன 

நிபுணரக்ள் குழுோல் உருோக்கப்பட்ட புதிய வதசிய நீரக்் தகாள்ழக, 

இந்த இழடதேளிகழள அங்கீகரித்து, நீர ் ேளங்கழளப் பராமரித்து 

நிரே்கிப்பதற்கான தபரும் மாற்றத்ழதப் பரிந்துழரக்கிறது. 

நீடித்திருக்கும் ேழகயில் நீர ் ஆதாரங்கழளப் பாதுகாப்பதற்கும், நீழர 

புத்திசாலித்தனமாகவும் சமத்துேமாகவும் பயன்படுத்துேதற்கான 

தீரவ்ுகழள உருோக்குேதற்குமான தசயல்திட்டத்ழத இது ேைங்குகிறது. 

கட்டழள பிறப்பித்து மக்கள் அழதப் பின்பற்ற வேண்டும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கும் அணுகுமுழறழயக் ழகவிடட்ு, இந்தியாவின் 

அபரிமிதமான பன்ழமத்தன்ழமழயக் கணக்கில் எடுத்துக்தகாள்ளும் 

அணுகுமுழறழய இது பரிந்துழரக்கிறது.  

பருேநிழல மாற்றம் எதிரக்ாலம் குறித்த நிசச்யமற்ற தன்ழமழய 

அதிகரிக்கச ் தசய்யும் நிழலயில் இது மிகவும் முக்கியத்துேம் 

ோய்ந்ததாகிறது. இத்தழகய சூை்நிழலகள் புதிய தகேல்கள், மாறிேரும் 

சூை்நிழலகள் ஆகியேற்றுக்கு ஏற்பச ்தசயலாற்றக்கூடிய தகேழமப்புத ்

திறனும் தநகிை்வும் தகாண்ட தீரவ்ுகழள அதிக முக்கியத்துேம் 

தகாண்டதாக ஆக்குகின்றன. இழதச ்தசய்ேதற்கு, நீரப்் பங்கீடட்ுக்கான 

முன்னுரிழமகழளயும் ஒருமித்த கருத்ழத உருோக்குேதற்கான 

தசயல்முழறகழளயும் அழடயாளம் காண்பதற்காக உள்ளூர ் அரசுகள், 

வதசிய அரசு, குடிழமச ் சமூகம், அழனத்துத் துழறகழளயும் 

பின்புலங்கழளயும் வசரந்்த நீரப்் பயனாளரக்ள் ஆகிவயார ் ததாடரந்்த 



உழரயாடலில் ஈடுபடுேது மிகவும் அேசியம். ேருங்காலத்தில் 

இந்தியாவுக்குத் வதழேயான நீர ் ேளத்ழதப் தபறுேதற்கான நமது 

முயற்சிகழள இரட்டிப்பாக்க வேண்டும். இந்த முயற்சியின் ஒே்தோரு 

துளியும் முக்கியமானது. 

* 

ஈஷா ஸாவேரி ஸ்டான்ஃவபாரட்ு பல்கழலக்கைகத்தில் உணவுப் 

பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுசச்ூைலுக்கான ழமயத்தில் அஃப்லிவயட் ஸ்காலர ்  


