
 

 

ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಬಂಧ ಉತ್ತರಗಳು 

 

NOTE:: ದಯವಿಟ್ಟು  ಗಮ್ನಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ 'ಉತ್ತರಗಳು'  'ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು' ಎಂಬಟದನಟು 

ನೆನಪಿಡಿ. ಕನುಡ ಮಾಧಯಮ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ PROPER SOURCE ಎಲ್ಲದೆೇ ಇರಟವುದರಿಂದ  ನಾವು 

ಮ್ಟಖ್ಾಯ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಲ ನಿೇವು ಯಾವ ರಿೇತಿ ಬರೆಯಬೆೇಕಟ ಮ್ತ್ಟತ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಯವನಟು ಉಳಿಸಲ್ಟ 

ಕೆೊಡಟತಿತರಟವ  ವಿಸ್ಾತರವಾದ ಸ್ಾರಾಂಶ, ನಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಲ ಪ್ದಗಳ ಮಿತಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕೆೊಂಡಿಲ್ಲ 

ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದಟ ಪ್ರಶ್ೆುಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಾದೆೊಯೇವೊ ಅಷ್ಟು ಇನಾಾಮ್ಿಶನ್ ಕೆೊಟ್ಟುರಟತೆತವೆ. ನಾವು 

ಒದಗಿಸಟತಿತರಟವ ವಿಷ್ಯವು ಪ್ರಶ್ೆುಯ ಬೆೇಡಿಕೆಯನಟು ಪ್ೂರೆೈಸಟತ್ತದೆ ಮ್ತ್ಟತ ಅದೆೇ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ 

ನಿಮ್ಗೆ ಹಿನೆುಲೆ ಮಾಹಿತಿ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ಹೆಚ್ಟುವರಿ ಅಂಕಗಳನಟು ಗಳಿಸಲ್ಟ ಅನಟಕೊಲ್ಕರವಾಗಟತ್ತದೆ 

 

Inter-State River Water Disputes in India: Is it time for a new 

mechanism rather than tribunals? 

(ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲನ ಅಂತ್ರ್ -ರಾಜ್ಯ ನದಿ ನಿೇರಿನ ವಿವಾದಗಳು: ನಾಯಯಮ್ಂಡಳಿ ರಚಿಸಟವುದಕ್ಕಂತ್ 

ಹೆೊಸ ಕಾಯಿವಿಧಾನಕೆಕ ಸೊಕತ ಸಮ್ಯವೆೇ ?) 

 

 

ಪಿೇಠಿಕೆ 

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ುುವ ನದಿಗಳು ಯಾರ ಆಸ್ತಿ ? ಅದು ನ ೈಸರ್ಗಿಕವಾರ್ಗ ಹರಿದು ಸಮುದರ 

ಸ ೇರುವಂತ  ಇದಿಿದಿರ  ಯಾರ ಆಸ್ತಿಯು ಆಗುತಿಿರಲ್ಲಲ್ಿ ಆದರ  ಭೂಮಿಯನುು ಭೂಗ ೂೇಳ ಮಾಡಿ ಗಡಿ 

ರ ೇಖ  ಎಳ ದು ದ ೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳ ಂದು ವಿಭಜಿಸ್ತ ಹರಿಯುವ ನೇರಿಗ  ಅಣ ಕಟ್ುು ಕಟ್ಟು  ಗದ ಿಗಳಿಗ  

ಹಾಯಿಸ್ತ ಎರಡು ಮೂರು  ಬ ಳ  ಬ ಳ ಯುವ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಲ ೂೇಚನ ಗಳು ಅನುಷ್ಾಾನಗ ೂಂಡ 

ಮೇಲ  ನದಿಗಳು ಆಸ್ತಿಗಳಾದವು.  ನದಿಗಳಿಗ  ಮಾಲ್ಲೇಕರು ವಾರಸುದಾರರು ಹುಟ್ಟುಕ ೂಂಡರು.  

ಗಂಗಾ ಮಾತ , ತುಂಗಾ ಮಾತ , ಕಾವ ೇರಿ ಮಾತ , ಎಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕರಿಂದ ವ ೇದಗಳಲ್ಲ ಿ



 

 

ಆರಾಧಿಸ್ತಕ ೂಂಡು ಇದಿ  ಭಾವನಾತಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳ  ಂದಿಗ   ವಾಣಿಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು 

ಹುಟ್ಟುಕ ೂಂಡವು, ಮಾಲ್ಲೇಕತವಕಾಾರ್ಗ  ನದಿ ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕ ಗಾರ್ಗ ತಂಟ  ತಕರಾರುಗಳು ವಿವಾದಗಳು  

ಹುಟ್ಟುಕ ೂಂಡವು ಆದರ  ಜ್ಲ್ ವಿವಾದಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸುವ ವ ೈಜ್ಞಾನಕ ವಯವಸ ೆ ಮಾನದಂಡಗಳನುು 

ಕಾಯಿದ ಗಳನುು ಮಾಡುವ ಆಲ ೂೇಚನ  ಅರವತ ೇಿಳು ವರ್ಿ ಆಳಿದವರಿಗ  ಹ ೂಳ ಯಲ್ಲಲ್ಿ.  

ಆರಂಭದ ತಪ್ುು ಹ ಜ್ ೆಗಳ ೇ ಅನುಕರಣನೇಯವಾರ್ಗ ಮಹಾ ತಪ್ುುಗಳ ೇ ಘಟ್ಟಸುತಿಿವ  ಆರಂಭದ 

ತಪ್ುುಗಳನುು ತಿದಿದ ಿೇ ಮುಂದ  ಸರಿಯಾದ ಹ ಜ್ ೆ ಇಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಿ ಎಂಬುದ ೇ  ಅಂತರ್ -ರಾಜ್ಯ 

ನದಿ ನೇರಿನ ವಿವಾದಗಳಿಗ  ಪ್ರಿಹಾರಕ ಾ ಸರಿಯಾದ ಪೇಟ್ಟಕ ಯ ಮುನುುಡಿಯಾರ್ಗದ . 

 

ಸ್ಾರಂಶ 

ಅಂತರ್ -ರಾಜ್ಯ ನದಿ ನೇರಿನ ವಿವಾದ ಇಂದಿನ ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಯುಕಿ ವಯವಸ ೆಯಲ್ಲಿ 

ಅತಯಂತವಾದ ಗಂಭೇರವಾದ  ವಿರ್ಯವಾರ್ಗದ .ಇದರಿಂದ  ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ 

ಸಂಬಂಧವನುು ಕಡಿತಗ ೂಳಿಸುವಹಾಗ  ಮಾಡಿದ  .ಇದಕ ಾ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣ  ಎಂದರ  

ಇತಿಿೇಚಿನ   ಕಾವ ೇರಿ ನೇರಿನ ವಿವಾದ ಮತುಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕ .   

ವಿವಿಧ ಅಂತರ್-ರಾಜ್ಯ ಜ್ಲ್ ವಿವಾದ ಮಂಡಳಿಗಳು  ಇಲ್ಲಿಯವರ ಗ  ಸಾೆಪಸಲ್ುಟ್ಟುದಿವು, ಆದರ  ಇದು 

ತನು ಸವಂತ ಸಮಸ ಯಗಳನುು ಹ ೂಂದಿದ  . 

ಸಂಯುಕ ಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ದಧತಿಗ  ಅನುಗುಣವಾರ್ಗ ಸಂವಿಧಾನವು ಕ ೇಂದರ-ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವ  

ಆಧಿಕಾರಗಳನುು ಹಂಚಿಕ ೂಟ್ಟುದ . ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಲ್ವು (ನೇರಾವರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ಟ್ಟು ಯಲ್ಲಿ ಸ ೇರಿದ  ರಾಜ್ಯ 

ಪ್ಟ್ಟುಯಲ್ಲಿ 61 ವಿರ್ಯಗಳಿದುಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳಿಗ  ಸವತಂತರವಾರ್ಗ ಈ ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗ ೆ 

ಕಾನೂನುಗಳನುು ರಚಿಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ವಿದ . 

 

 

 



 

 

ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಟ ಹೆೇಳುತ್ತದೆ ? 

ಭಾಗ-1 ಅಟ್ಟಿಕಲ್-1 ಹ ೇಳುತಿದ  "ಇಂಡಿಯಾ ಅರ್ಾಿತ್ ಭಾರತವು ರಾಜ್ಯಗಳ 

ಒಕೂಾಟ್ವಾರ್ಗರತಕಾದುಿ"ಎಂದು ಆದರ  ನಮಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರು ರಾಜ್ಯಗಳ ರಚನ  

ವಿಲ್ಲೇನ ಒಕೂಾಟ್ ಮತು ಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ ೆ ನಖರವಾರ್ಗ ಸುರ್ುವಾರ್ಗ 

ಹ ೇಳಿದಂತ  ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ನದಿ ನೇರಿನ ವಿವಾದಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸುವುದು ಹ ೇಗ  ? ಎಂದು 

ಹ ೇಳಲ್ಲಲ್.ಿ  ಆಟ್ಟಿಕಲ್ 262 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಜ್ಲ್ ವಿವಾದಗಳನುು ಸುಪರೇಂ ಕ ೂೇರ್ಟಿ ವಿಚಾರಣ  

ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಿ.  ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಇರುವ ಟ್ಟರಬುಯನಲ್  ಮಾತರ ವಿಚಾರಣ  ಮಾಡಬ ೇಕ ಂದು 

ಹ ೇಳುತಿದ .  ಆಟ್ಟಿಕಲ್ 136 ರಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಟ್ಟರಬುಯನಲ್ ಗಳ ತಿೇಪ್ುಿಗಳನುು ಅಂತಿಮವಾರ್ಗ 

ಪ್ರಾಮರ್ಶಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸುಪರೇಂ ಕ ೂೇಟ್ಟಿರ್ಗದ  ಎಂದು ಹ ೇಳುತಿದ .  ದವಂದವ ಇರುವುದಿರಿಂದ 

ಗ ೂಂದಲ್.   

 ಭಾರತ ಒಕೂಾಟ್ದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು  ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಎರಡು ಮೂರು 

ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಸಮುದರ ಸ ೇರುವಂತ  ಒಂದು ದ ೇಶದಲ್ಲ ಿಹುಟ್ಟುದ ನದಿ ಮತ ೂಿಂದು ದ ೇಶದಲ್ಲ ಿ

ಹರಿದು ಸಮುದರ ಸ ೇರುತಿದ .  ನದಿ  ನೇರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ  ನಾವು ಪ್ಾರದ ೇರ್ಶಕವಾರ್ಗ 

ಯೇಚಿಸುವುದಿರಿಂದ ಭಾರತ ಒಕೂಾಟ್ದಿಂದ ಹರಿದು ಹ ೂೇಗುತಿಿರುವ ನೇರಿನ ಪ್ರಿಣಾಮ ನಮಗ   

ಅರಿವಾಗುತಿಿಲ್ಿ.   ಅಭಾಯಸ ಬಲ್ದಂತ  ನಾವು ಒಕೂಾಟ್ದ ಒಳಗ  ನದಿ ನೇರಿಗಾರ್ಗ ಪ್ರಸುರ 

ಜ್ಗಳವಾಡುತಿಿದ ೇಿವ .  ಭಾರತ ವಿಭಜ್ನ ಯ ನಂತರ ಸ್ತಂಧೂ ಮತುಿ ಗಂಗಾ ನದಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 

ಹುಟ್ಟು  ಬಾಂಗಾಿ  ಮತುಿ  ಪ್ಾಕಿಸಾಿನದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಸಮುದರ ಸ ೇರುತಿವ .  ಸ್ತಂಧೂ ನದಿ ನೇರಿನ 

ಹಂಚಿಕ ಯಲ್ಲಿ  ಭಾರತ ಪ್ಾಕಿಸಾಿನದ ಮದ ಯ ವಿವಾದವಿದ .  ಗಂಗಾ ನದಿ ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕ ಯಲ್ಲಿ 

ಭಾರತ ಬಾಂಗಾಿ ನಡುವ  ವಿವಾದವಿದ .  ಒಪ್ುಂದಗಳ ಫಲ್ವಾರ್ಗ ವಿವಾದಗಳು ಅಂತಯವಾರ್ಗವ , 

ಭಾರತದ ಹಿತಾಿಸಕಿಿಯನುು ಬಲ್ಲ ಕ ೂಟ್ುು. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ಸಂವಿಧಾನ 262 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸತುಿ ಎರಡು ಕಾನೂನುಗಳನುು ಜ್ಾರಿಗ  ತಂದಿದ : 

1)   1956ರ ಜ್ಲ್ ವಿವಾದ ಕಾಯಿದೆ   

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಿರಗಳ  ಂದಿಗ  ಸಮಾಲ ೂೇಚಿಸ್ತ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ನದಿಗಳು ಮತು ಿನದಿ ಕಣಿವ ಗಳಿಗಾರ್ಗ 

ಮಂಡಳಿಗಳನುು ರಚಿಸಲ್ು ಕ ೇಂದರ ಸಕಾಿರವನುು ಸಕಿರಯಗ ೂಳಿಸುವುದು ಈ ಕಾಯಿದ ಯ 

ಉದ ಿೇಶ. ಮಂಡಳಿಯ ಉದ ೇಿಶವು ಅಭವೃದಿಧಯ ಯೇಜ್ನ ಯನುು ತಯಾರಿಸಲ್ು ಮತು ಿ

ಸಂಘರ್ಿಗಳ ಹ ೂರಹ ೂಮುಮವಿಕ ಯನುು ತಡ ಯಲ್ು  ಸಂಸಾೆನದ ಜ್ಲಾನಯನ ಪ್ರದ ೇಶದ ಬಗ ೆ 

ಸಲ್ಹ  ನೇಡುವುದು. 

2) 1956 ಅಂತ್ರ್ ರಾಜ್ಯ ನದಿ ನಿೇರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಕಾಯಿದೆ  

ಕಾಯಿದ ಯ  ನಬಂಧನ ಗಳು: ಒಂದು ನದಿಿರ್ು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕ ೇಂದಿರೇಯ ಸಕಾಿರಕ ಾ 

ಟ್ಟರಬೂಯನಲ್  ರಚಿಸುವುದಕ ಾ ಕ ೇಳಬಹುದು  

ಅನಾಯಯಕ ೂಾಳಗಾದ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವ  ಸಮಾಲ ೂೇಚನ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಕ ೇಂದರ ಸಕಾಿರವು ಈ 

ವಿರ್ಯವನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲ್ು ಯತಿುಸಬ ೇಕು. 

ಒಂದು ವ ೇಳ  ಅದು ಕ ಲ್ಸ  ಸಾಧಯವಾಗದಿದರಿ   ಟ್ಟರಬೂಯನಲ್ ಅನುು ರಚಿಸಬಹುದು. 

ಗಮನಸ್ತ:  ಟ್ಟರಬೂಯನಲ್ ನೇಡುವ ತಿೇಪ್ುಿನುು   ಸುಪರೇಂ ಕ ೂೇರ್ಟಿ ಸಹ   ಪ್ರರ್ಶುಸುವಂತಿಲ್ಿ  ಆದರ  

ಟ್ಟರಬೂಯನಲ್ ಕಾಯಿವನುು ಪ್ರರ್ಶುಸಬಹುದು. 



 

 

ನದಿ ನೇರಿನ ನಾಯಯಮಂಡಳಿಯ ಸಂಯೇಜ್ನ :  ನಾಯಯಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ  ಭಾರತದ ಮುಖಯ 

ನಾಯಯಾಧಿೇಶರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ುಟ್ಟುದ  ಮತುಿ ಸುಪರೇಂ ಕ ೂೇಟ್ುಿ ನಾಯಯಾಧಿೇಶರು ಮತುಿ ಸುಪರೇಂ 

ಕ ೂೇರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಹ ೈಕ ೂೇಟ್ುಿ ಇತರ ಇಬಬರು ನಾಯಯಾಧಿೇಶರನುು ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತಿದ . 

 

ಈ ನದಿ ನೇರಿನ ವಿವಾದ ಇಂದಿನಂದಲ್ಿ ಪ್ಾರಚಿೇನತ ಯಿಂದ ಬಂದಿದ . ಅವುಗಳನುು 

ಗಮನಸ್ತವುದಾದರ   

 

ಸಿಂಧೊ ನದಿ ನಿೇರಿನ ಹಂಚಿಕೆ  

ಭಾರತ ಪ್ಾಕಿಸಾಿನ ವಿಭಜ್ನ ಯ ನಂತರ ಸ್ತಂಧೂ ನದಿ ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕ ಯು ಪ್ರಮುಖ ವಿವಾದವಾರ್ಗ 

ಪ್ರಿಣಮಿಸ್ತತು. ಪ್ಾಕಿಸಾಿನ ಪ್ಡ ದ ನೇರಿನ  ಹಣವನುು ಪ್ಾವತಿಸುತಿಲಿ್ಿವ ಂದು    ಏಪರಲ್ 1, 

1948ರಂದು ಭಾರತದ ಪ್ಂಜ್ಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಿರ  ಪ್ಾಕಿಸಾಿನಕ ಾ ನೇರು ಸರಬರಾಜ್ನುು 

ನಲ್ಲಿಸ್ತತು.  ಇದರಿಂದ ಪ್ಾಕಿಸಾಿನದ ಬ ಳ ದು ನಂತ ಬ ಳ  ನಾಶವಾಯಿತು. ಪ್ಾಕಿಸಾಿನ  ಸ್ತಂಧೂ 

ನದಿ ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕ ಯ ವಿವಾದವನುು ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವ ೇದಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಸುತಾಿ 

ವಿಶವಬಾಯಂಕಿನ ೂಂದಿಗ  ತಂತರ ಎಣ ಯಿತು.  ಅದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾರ್ಗ ಸ್ತಂಧೂ ನದಿ ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕ ಗ  

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತ  ವಿಶವಬಾಯಂಕ್ ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದಕ ಾ ತಾನು ಸ್ತದಧವ ಂದು ಫ ಬರವರಿ 5,1954 

ರಂದು ಘೂೇಷ್ಟ್ಸ್ತತು.  

 ಸ್ತಂಧೂ ನದಿ ಬ ೇಸ್ತನ್ ಅನುು ಅಭವೃದಿಧಪ್ಡಿಸ್ತ ಅದರ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ಾಕಿಸಾಿನದ ನೇರಿನ 

ಅವಶಯಕತ ಯನುು ನವಾರಿಸಲ್ು ವಿಶವ ಬಾಯಂಕ್ ಮುಂದಾಯಿತು. 

  

ಪ್ರ್ಶಿಮದ ನದಿಗಳಾದ ಸ್ತಂಧೂ, ಜಿೇಲ್ಂ ಮತುಿ ಚ ೇನಾಬ್ ನಂದ ಅಲ್ು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಶೀರಕ ಾ 

ನೇರು ಸರಬರಾಜ್ು ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ನೇರನುು ಪ್ಾಕಿಸಾಿನಕ ಾ ಲ್ಭಯವಾಗುವಂತ  ಮಾಡುವುದು ವಿಶವ 

ಬಾಯಂಕಿನ ಯೇಜ್ನ ಯಾರ್ಗತುಿ. 



 

 

  

ಪ್ೂವಿದಿಂದ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಾದ ರಾವಿ, ಸ ಟ ಿೇಜ್ ಮತು ಿ ಬಿಯಾಸ್  ನೇರನುು ಪ್ೂಣಿ 

ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ ಾ ಕ ೂಡುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಭಾರತದ ನೇರಿನ ಅವಶಯಕತ  

ಈಡ ೇರಿಸುವುದ ಂದು ವಿಶವ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಶಫಾರಸುು ಮಾಡಿತು. 

  

ಭಾರತವು ಮಾಚಿಿ 1954ರಲ್ಲಿ  ವಿಶವಬಾಯಂಕಿನ ನೇರು ಹಂಚಿಕ  ತಿೇಪ್ಿನುು ಒಪುಕ ೂಂಡಿತು.  

ವಿಶವ ಬಾಯಂಕಿನ ಯೇಜ್ನ  ಅನುಸಾರವಾರ್ಗ ಸ್ತಂಧೂ ನದಿ ಕಣಿವ  ಮೂಲ್ಕ ಭಾರತ 20% (ಶ ೇಕಡ 

ಇಪ್ುತುಿ) ನೇರನುು ತನು ಇಪ್ತುಿ ಆರು ದಶಲ್ಕ್ಷ ಸಾಗುವಳಿ ಪ್ರದ ೇಶಕ ಾ ಹಾಗೂ ಪ್ಾಕಿಸಾಿನವು ತನು 

ಮೂವತುಿ ದಶಲ್ಕ್ಷ ಸಾಗುವಳಿ ಪ್ರದ ೇಶಕ ಾ 8೦%( ಶ ೇಕಡ ಎಂಬತುಿ ) ನೇರನುು ಪ್ಡ ಯುವುದಾರ್ಗ 

ಒಪುಕ ೂಂಡವು.  ಆ ಯೇಜ್ನ ಗ  ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ ನ ಹರು ಮತುಿ ಪ್ಾಕಿಸಾಿನದ ಅಧಯಕ್ಷ 

ಜ್ನರಲ್ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್  ಸ ಪ್ ುಂಬರ್ 19,1960 ರಲ್ಲಿ  ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು, ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕಿಿ 

ಬಲ್ಲಕ ೂಟ್ುು.  ಪ್ಾಕಿಸಾಿನದ ಹಿತವನುು ಕಾಪ್ಾಡಿದ ಪ್ರಿಣಾಮವಾರ್ಗ ಪ್ಾಕಿಸಾಿನ ತನು ತಕರಾರು 

ನಲ್ಲಿಸ್ತತು. ಭಾರತ ತನು ತಾಯಗಮಯಿ ಇಮೇಜಿನಲ್ಲ ಿ ಸಂತ ೂೇರ್ ಪ್ಟ್ಟುಕ ೂಂಡು ಇರುವುದಿರಿಂದ 

ವಿವಾದ ಖಲಾಸ್ 

  

ಪ್ಂಜ್ಾಬ್ ಹರಿಯಾಣದ ಇಪ್ುತುಿ ಆರು ದಶಲ್ಕ್ಷ ಸಾಗುವಳಿ ಬ ೇಕಾದರ್ುು ನೇರು ದ ೂರಕಿದಿರಿಂದ 

ಪ್ಂಜ್ಾಬಿಗಳು ಸ್ತಂಧೂ ನದಿ ನೇರಿಗಾರ್ಗ ಹ ೂೇರಾಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮೇಯವ ೇ ಇಲ್ಿ ಅದಕ ಾ ಅವರು 

ಸುಮಮನದಾಿರ  ಆದರ  ಸ್ತಂಧೂ ನದಿ ನೇರನುು ಕಳ ದುಕ ೂಂಡಿದುಿ ಮಾತರ ಭಾರತ ಒಕೂಾಟ್.  

ಸ್ತಂಧೂ ನದಿ ನೇರಿನ ಭಾರತದ ನಾಯಯಯುತ ಪ್ಾಲ್ು ಸ್ತಕಿಾದಿರ  ರಾಜ್ಸಾಿನ ಮತು ಿಗುಜ್ರಾತಿನ 

ಭೂಮಿ ಹಸ್ತರಾರ್ಗರುತಿತುಿ.  ಭಾರತಿೇಯ ರ ೈತರ ಮುಖ ಅರಳುತಿತುಿ.   

ಮುಂದಾದರು  ಭಾರತ ಒಕೂಾಟ್ಕ ಾ ಸ್ತಗಬ ೇಕಾದ ಸ್ತಂಧೂ ನದಿ ನೇರಿನ ನಾಯಯಯುತ ಪ್ಾಲ್ು 

ಸ್ತಗಬ ೇಕಿದ .  



 

 

 ಗಂಗಾ ನದಿ ನಿೇರಿನ ಹಂಚಿಕೆ  

ಭಾರತ ವಿಭಜ್ನ ಯಾದ ದಿನದಿಂದಲ್ೂಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತುಿ ಪ್ೂವಿ 

ಪ್ಾಕಿಸಾಿನದ ನಡುವ  ಇತುಿ ಬಾಂಗಾಿ ಉಗಮದ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರ ಯಿತು.  ಗಂಗಾ ನದಿಗ  

ಪ್ರಕಾಾ ಆಣ ಕಟ್ುು ಕಟ್ುಲ್ು ಬಾಂಗಾಿ ಅನುಮತಿ ಪ್ಡ ಯಬ ೇಕು.  ಗಂಗಾ ನದಿ ನೇರನುು ಬಳಸಲ್ು 

ಪ್ರತಿಭಾರಿಯೂ ಬಾಂಗಾಿ ಅನುಮತಿ ಪ್ಡ ಯುವ ದಯನೇಯ ಸ್ತೆತಿ ಭಾರತಕ ಾ ಬಂದಿತು ನಂತರ 

1977  ರಲ್ಲಿ ಫರಕಾಾ ಒಪ್ುಂದ ಆಯಿತು.  ಆ ಒಪ್ುಂದ ಐದು ವರ್ಷಿ ವರ ಗ  ಮಾತರ ನಂತರ 

ನವಿೇಕರಣ ಮಾಡಿಕ ೂಳಳಬ ೇಕಿತುಿ ಆ ಒಪ್ುಂದ 1982 ರಲ್ಲಿ ಮುರ್ಗಯಿತು ನಂತರ ವಿವಾದ 

ಉಂಟಾಯಿತು. 

  

ಡಿಸ ಂಬರ್ 12,1996 ರಂದು ಭಾರತದ ಅಂದಿನ  ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ   ಎಚ್.  ಡಿ ದ ೇವ ೇಗೌಡ ಮತು ಿ

ಬಾಂಗಾಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ ಹಸ್ತೇನಾ ನವದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಮೂವತುಿ ವರ್ಿಗಳ ಒಪ್ುಂದಕ ಾ ಸಹಿ 

ಹಾಕಿದರು.  ಒಪ್ುಂದದಂತ   ಬಾಂಗಾಿ ಮೂವತ ೈದು ಸಾವಿರ ಕೂಯಸ ಕ್ು ಅಧಿಕ ನೇರು ಪ್ಡ ದರ  

ಭಾರತಕ ಾ ಸ್ತಕಿಾದುಿ ಇಪ್ುತ ೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬ ೈನೂರ  ತ ೂಂಬತ ೈದು ಕೂಯಸ ಕ್ು ನೇರು ಮಾತರ  

ಇದರಿಂದ  ಉತಿರಪ್ರದ ೇಶ,ಬಿಹಾರ,ಉತಿರಾಖಂಡ್,ಪ್ರ್ಶಿಮಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗ  ಪ್ರವಾಹದ 

ಭೇತಿಯಿಂದ ನೇರಿನ ಅವಶಯಕತ  ಇಲ್ಿದ ಕಾರಣ   ಭಾರತಕ ಾ ಅನಾಯಯವಾದುರ ಸುಮಮನದಾಿರ  

ಆದರ  ಭಾರತದ ಒಕೂಾಟ್ಕ ಾ ಸ್ತಗಬ ೇಕಾದ ನಾಯಯಯುತ ಪ್ಾಲ್ು ಸ್ತಕಿಾದಿರ  ನೇರಿನ ಅಭಾವ ಇರುವ 

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ ಾ ಲಾಭವಾಗುತಿತುಿ,  ಕಾವ ೇರಿ ನೇರಿಗಾರ್ಗ ಕನಾಿಟ್ಕ ತಮಿಳುನಾಡು 

ಜ್ಗಳವಾಡುವ ಪ್ರಿಸ್ತೆತಿ ಇರುತಿಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಮಂಡಯ ರ ೈತರ ಬವಣ  ನಗುತಿತುಿ, ಬ ಂಗಳ ರಿಗ  ದಿನ 

ಪ್ೂತಿಿ ಕುಡಿಯುವ ನೇರು ಸ್ತಗುತಿತುಿ.   

ಮುಂದಾದುರ ಭಾರತ ಒಕೂಾಟ್ಕ ಾ ಸ್ತಗಬ ೇಕಾದ ಗಂಗಾ ನದಿ ನೇರಿನ ನಾಯಯಯುತ ಪ್ಾಲ್ು 

ಸ್ತಗಬ ೇಕು.   

 ಕಾವೆೇರಿ ನದಿ ನಿೇರಿನ ಹಂಚಿಕೆ  



 

 

ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಜ್ಲ್ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಕೂಾಟ್ಕ ಾ  ಅನಾಯಯವಾದಂತ .   ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ 

ಜ್ಲ್ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕನಾಿಟ್ಕಕ ಾ ಅನಾಯಯವಾಗುತಿಿದ .  ಅದು ಮಹದಾಯಿ ಇರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಾಾ,  

ಗ ೂೇದಾವರಿ,ಕಾವ ೇರಿ ಇರಲ್ಲ ಸ್ತಗಬ ೇಕಾದ ನಾಯಯಯುತ ಪ್ಾಲ್ು ಸ್ತಗುತಿಲಿ್ಿ ಏಕ ಂದರ  ನಾಯಯ 

ಮಾಡುವವರ ೇ ಸರಿಯಿಲ್ಿ, ನಾಯಯ ಕ ೇಳುತಿರುವವರ ವಾದವು ಸರಿಯಿಲ್ಿ. ಜ್ಲ್ನಾಯಯ ಮಾಡುವ 

ಕಾನೂನ ೇ ಇಲ್ ಿ

  

ಕಾವ ೇರಿ ನದಿ  ಕನಾಿಟ್ಕದ ತಲ್ಕಾವ ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ನಮತಳ ದು ಕನಾಿಟ್ಕ ಮತುಿ ತಮಿಳುನಾಡು 

ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಪ್ರ್ಶಿಮದ ಸಮುದರ ಸ ೇರುತಿದ  ಕಾವ ೇರಿ ನದಿಗ  ಆಣ ಕಟ್ುು ಕಟ್ುಲ್ು 

ಮೈಸೂರು ಸಂಸಾೆನ 1862 ರಲ್ಲಿ ಯೇಜ್ನ  ರೂಪಸುತಿದಂತ  ಬಿರಟ್ಟರ್ರ ನ ೇರ ಆಳ ವಕ ಯಲ್ಲಿದಿ 

ಮದಾರಸ್ ಪ್ ರಸ್ತಡ ನು ತಕರಾರು ತ ಗ ಯುತಿದ .  ಭಾರತಿೇಯರನುು ಒಡ ದು ಆಳುವ ಅಜ್ ಂಡಾ 

ಹ ೂಂದಿದ ಬಿರಟ್ಟರ್ರು ಕನುಡಿಗರು ಮತು ಿ ತಮಿಳರ ನಡುವ  ಶಾಶವತ ಜ್ಗಳ ಹುಟ್ುುಹಾಕಲ್ು 

ಮುನುುಡಿ ಬರ ದುಬಿಟ್ುರು.  ಇಬಬರು ಇಂರ್ಗರಿ್ಷ ಒಪುಕ ೂಳಳಬ ೇಕು ಆದರ  ಅಪು ತಪುಯೂ ತಮಿಳರು 

ಕನುಡವನಾುಗಲ್ಲ ಇತರ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ ಯಾಗಲ್ಲ ಒಪುಕ ೂಳಳಬಾರದು ಅತಿರ ೇಖದ 

ಭಾಷ್ಾಂಧತ  ಬ ಳ ಯುವಂತ  ವಾತಾವರಣ ರೂಪಸ್ತದರು.  ಅದರ ಫಲ್ವನುು ಇಂದು ಭಾರತ 

ಅನುಭವಿಸುತಿಿದ .  ಮೈಸೂರು ಸಂಸಾೆನವು ಕಾವ ೇರಿ ನದಿಗ  ಆಣ ಕಟ್ುು ಕ ಟ್ುಬ ೇಕಾದರ  ಮದಾರಸ್ 

ಪ್ ರಸ್ತಡ ನುಯ ಅನುಮತಿ ಪ್ಡ ಯಬ ೇಕ ಂದು 1892 ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ುಂದವಾಯಿತು.   ತದನಂತರ 

1924ರಲ್ಲಿ ಮತ ಿ ಕಾವ ೇರಿ ಒಪ್ುಂದವಾಯಿತು.ಆ ಒಪ್ುಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಮುನೂುರು ಎಂಬತು ಿ

ಟ್ಟ.ಎಂ.ಸ್ತ ನೇರನುು ತಮಿಳುನಾಡಿಗ  ಬಿಡಬ ೇಕಿತುಿ  ಆ ಒಪ್ುಂದ 1974 ರಲ್ಲಿ ಮುಕಾಿಯವಾಯಿತು.  

  

1974 ರ ನಂತರ ಕನಾಿಟ್ಕ ಸಕಾಿರ ಕಾವ ೇರಿ ಉಪ್ನದಿಗಳಿಗ  ಕಬಿನ, ಹ ೇಮಾವತಿ, ಆಲ ಮಟ್ಟು 

ಹಾರಂರ್ಗ ಜ್ಲಾಶಯಗಳನುು ಕಟ್ಟುತುಿ ಆದರ  ಕಾವ ೇರಿ ಜ್ಲಾನಯನ ಕೃಷ್ಟ್ ಭೂಮಿಯನುು ಹ ಚಿಿಸಲ್ಲಲ್ಿ 

ಈಗ ಎರಡು ಲ್ಕ್ಷ ಹ ಕ ುೇರು ಭೂಮಿ ಇದ .   



 

 

 ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾತರ ಯಾವುದ ೇ ಜ್ಲಾಶಯಗಳನುು ಕಟ್ುಲ್ಲಲ್ಿ ಕಾವ ೇರಿ ಜ್ಲಾನಯನ ಕೃಷ್ಟ್ 

ಭೂಮಿಯನುು ಹ ಚಿಿಸ್ತತು ಈಗ ಇಪ್ುತ ಂಟ್ು ಲ್ಕ್ಷ ಹ ಕ ುೇರು ಭೂಮಿ ಇದ .   

 

ಕಟಡಿಯಟವ ನಿೇರಟ, ನಿಂತ್ ನೆಲ್, ತಿನಟುವ ಆಹಾರಕೆಕ ದೆೊಣ್ಾಾಯಕರನಟು ನೆೇಮಿಸಿ, ಅವರ ಮ್ೊಲ್ಕ 

ಖಿಚ್ಡಿ ಬೆೇಯಿಸಿಕೆೊಂಡಟ ತಿನಟುವುದಟ ವಯವಸ್ೆಗೆೆ ಅಭಾಯಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟುದೆ. 

 

ನೇರಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತ , ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ ಜ್ಲ್ ವಿವಾದಗಳ ಕಾಯಿದ  1956 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  

ಈವತಿಿನ ತನಕ ಕೃಷ್ ಾ (ಮಹಾರಾರ್ರ, ಕನಾಿಟ್ಕ, ಆಂಧರ), ಕಾವ ೇರಿ (ಕನಾಿಟ್ಕ, ಕ ೇರಳ, 

ತಮಿಳುನಾಡು, ಪ್ಾಂಡಿಚ ೇರಿ), ಗ ೂೇದಾವರಿ (ಮಹಾರಾರ್ರ, ಆಂಧರ, ಕನಾಿಟ್ಕ, ಮಧಯಪ್ರದ ೇಶ, 

ಓಡಿಷ್ಾ), ನಮಿದ  (ರಾಜ್ಸಾೆನ, ಮಧಯಪ್ರದ ೇಶ, ಗುಜ್ರಾತ್, ಮಹಾರಾರ್ರ), ಮಹಾದಾಯಿ 

(ಗ ೂೇವಾ, ಕನಾಿಟ್ಕ, ಮಹಾರಾರ್ರ), ವಂಶಧಾರಾ (ಆಂಧರ, ಓಡಿಷ್ಾ) ರಾವಿ-ಬಿಯಾಸ್ (ಪ್ಂಜ್ಾಬ್, 

ಹಯಾಿಣ) ನದಿಗಳ ನೇರು ಹಂಚಿಕ ಯ ಬಗ ೆ ಟ್ಟರಬುಯನಲ್ ಗಳು ಸಾೆಪ್ನ ಗ ೂಂಡಿವ ಯಾದರೂ 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ ೇ ಒಂದು ಹಂಚಿಕ  ಈವತಿಿನ ತನಕ ಪ್ೂಣಿಗ ೂಂಡಿಲ್ಿ. ಅಂತಿಮ ಫಲ್ಲತಾಂಶ 

ಬಂದಲ್ಲಿ, ಹ ಚುಿವರಿ ವಿವರಣ  ಅಥವಾ ಮಾಗಿದಶಿನಕಾಾರ್ಗ ಮತ ಿ ಟ್ಟರಬುಯನಲ್ ಗಳ ಬಾರ್ಗಲ್ು 

ತಟ್ುಲಾರ್ಗದ . ಎಲ್ಿ ನದಿಗಳಲ್ೂಿ ಬ ಂಕಿ ಉರಿಯುತಿಿದ . 

ಅಂದರ , ಬಿೇಸುವ ಕತಿ ಿತಪುಸ್ತಕ ೂಳಳಲ್ು, ಮುಖ ಉಳಿಸ್ತಕ ೂಳಳಲ್ು, ರಾಜ್ಕಿೇಯವಾರ್ಗ ಕಿರುಕುಳ ನೇಡಿ 

ಆಟ್ದ ಚ ಂದ ನ ೂೇಡಲ್ು ಈ ಟ್ಟರಬೂಯನಲ್ ಗಳು ದಾಳವಾರ್ಗವ ಯೇ ಹ ೂರತು ಮೂಲ್ ಉದ ಿೇಶ 

ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲ ಿಫಲ್ಲತಾಂಶ ಈ ತನಕ ಶೂನಯ. ಇಂತಹ ವಯವಸ ೆಗಳನುು ಒಮಮ ಹಿಂದಿರುರ್ಗ ನ ೂೇಡದ  

ಮುಂದುವರಿಸುತಿಿರುವುದು ಒಕೂಾಟ್ ವಯವಸ ಗೆ  ಮಾರಕ. 

ಈವತುಿ ಕುಡಿಯುವ, ಕೃಷ್ಟ್ ಬಳಕ ಯ ನೇರಿಗ  ಉಂಟಾಗುತಿಿರುವ ಒತಿಡ ಆಕಸ್ತಮಕವೂ ಅಲ್ಿ, 

ಅನರಿೇಕ್ಷಿತವೂ ಅಲ್ಿ. ನೇರಿನ ಹ ಸರಲ್ಲಿ ನಡ ಯುತಿಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾರು ಭಾವನಾತಮಕ ಸಂಘರ್ಿಗಳ 

ಹಿನ ುಲ ಯಲ್ಲಿರುವುದು ಶುದಧ ರಾಜ್ಕಿೇಯವ ೇ ಹ ೂರತು ವಾಸಿವಗಳನುು ಒಪುಕ ೂಂಡು 



 

 

ಹ ೂಂದಾಣಿಕ ಯಿಂದ ಸಾಗುವ ಮನಸುಲ್ಿ. ಪ್ರತಿಯಂದು ಜ್ಲ್ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ ೂಂದು 

ಟ್ಟರಗರಿಂಗ್ ಬಿಂದುವಿಗ  ವಯವಸ ೆಯನುು ತಲ್ುಪಸುತಿಿರುವುದು ವಿರ್ನ್ ಇಲ್ಿದ ರಾಜ್ಕಿೇಯ. 

 

ಸಮ್ಸ್ೆಯಯ ಮ್ೊಲ್  

➢ ಮೇಲ  ಹ ೇಳಿದಂತ  ಜ್ಲ್ವಿವಾದಕ ಾ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತ  ನಮಮ ಸಂವಿಧಾನವ ೇ 

ಗ ೂಂದಲ್ದಲ್ಲಿದ . 

➢ ನಮಮ ಸಂಸತುಿ ನದಿ ನೇರು ಹಂಚಿಕ  ಮಾಡುವ  ಯಾವುದ ೇ ಕಾಯಿದ   ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಿ. 

➢ ನಮಮ ನಾಯಯಾಂಗ ಜ್ಲ್ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣ  ನಡ ಸ್ತ ತಿೇಪ್ುಿ ನೇಡುವ ಅದಿಕಾರವನುು 

ಸಂವಿಧಾನ ತನಗ  ಕ ೂಡದಿದಿರೂ  ತನು ಇತಿ ಮಿತಿಯಲ್ಲ ಿ ಇರದ  ಅನಾವಶಯಕವಾರ್ಗ 

ಹಸಿಕ್ ೇಪ್ ಮಾಡುತಿದ . 

➢ ಮೊದಲ್ ಪ್ರಧಾನ ನ ಹರು ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ನದಿ ನೇರು ವಿವಾದ ಕಾಯಿದ  

ಮಾಡಿದಾಗಲ್ೂ ಸರಿಯಾರ್ಗ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಿ . 

➢ ಎಂಬತಿರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಾವ ೇರಿ ವಿವಾದ ಹ ಚಾಿಯಿತು ೧೯೮೯ರಲ್ಲಿ  ವಿ.ಪ ಸ್ತಂಗ್ ರವರು 

"ಕಾವ ೇರಿ ನಾಯಯಮಂಡಳಿ" ರಚಿಸ್ತದರು ಆದರ  ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದಂತ  ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಿ 

ಕರಮಬದಿವಾರ್ಗ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಿ  ತಪ್ುು ಮಾಡಿದರು  

➢ ಕಾವ ೇರಿ ನಾಯಯ ಮಂಡಳಿ ಯಾವ ಕಾನೂನ ಪ್ರಕಾರ ನೇರು ಹಂಚಿಿಕ  ಮಾಡುತಿದ  ? 

ಏಕ ಂದರ  ಅಂತಹ ಕಾನೂನ ೇ ಇಲ್ಿ  

➢ ಕಾವ ೇರಿ ನಾಯಯಮಂಡಳಿಯ ನಾಯಯಾಧಿೇಶರು ಜ್ಲ್ವಿಜ್ಞಾನ ,ಕೃಷ್ಟ್ ತಜ್ಞರು, ಪ್ರಿಸರ 

ತಜ್ಞರು ಆರ್ಗರಬ ೇಕು ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಹ ೇಳುತಿದ  ಆದರ  ಜ್ಲ್ತಜ್ಞರಲ್ದಿ 

ನಾಯಯಮೂತಿಿಗಳನ ುೇ ನಾಯಯಾಧಿೇಶರಾರ್ಗ ನ ೇಮಿಸುತಿದ  ನಮಮ ಸಂಸತು ಿ ಏಕ ಂದರ  

ನಾಯಯಮಂಡಳಿ ಅಧಯಕ್ಷರು ನಾಯಯಮೂತಿಿಗಳ ೇ ಆಗಬ ೇಕ ಂದು ಕಾನೂನು ಇದ   

➢ ಕಾವ ೇರಿ ನಾಯಯಮಂಡಳಿಯ ನಾಯಯಾಧಿೇಶರಾಗಲ್ಲ ಸುಪರೇಂ ಕ ೂೇಟ್ಟಿನ 

ನಾಯಯಾಧಿೇಶರಾಗಲ್ಲ ಅವರು  ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕ ಯ ಜ್ಲ್ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಟ್ 



 

 

ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ತಜ್ಞರಲ್ಿ ಅಂಥವರು ಅದು ಹ ೇಗ  ಜ್ಲ್ವಿವಾದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣ  

ನಡ ಸ್ತ ತಿೇಪ್ುಿ ಕ ೂಡಲ್ು ಸಾಧಯ ಹ ೇಳಿ ? ಆದರೂ ಸಂವಿಧಾನಕ ಾ ವಿರುದಧವಾರ್ಗ ವಿಚಾರಣ  

ನಡ ಸ್ತ ತಿೇಪ್ುಿ ನೇಡುತಿಿದಾಿರ  ಅಲ್ಿದ  ತಮಗ  ತ ೂೇಚಿದಂತ  ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕ  

ಮಾಡುತಿಿದಾಿರ   ಏಕ ಂದರ  ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕ ಗ   ಮಾನದಂಡಗಳನುು  ರೂಪಸುವ ಕಾನೂನ ೇ 

ನಮಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿ. 

 

ಪ್ರಿಹಾರ 

➢ ಸಂವಿಧಾನದ   ಆಟ್ಟಿಕಲ್ ೧೩೬  ತಿದುಪಿ್ಡಿ ಮಾಡಬ ೇಕು ಜ್ಲ್ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸುಪರೇಂ 

ಕ ೂೇರ್ಟಿ ಮದಯ ಪ್ರವ ೇರ್ಶಸದಂತ  ಸುರ್ುಪ್ಡಿಸಬ ೇಕು 

➢ ಟ್ಟರಬೂಯನಲ್ ಗಳ ನಾಯಯಾಧಿೇಶರನಾುರ್ಗ ನಾಯಯಾಮೂತಿಿಗಳನ ುೇ ನ ೇಮಿಸಬ ೇಕ ಂದು 

ಇರುವ ಕಾನೂನನುು ತಿದುಿಪ್ಡಿ ಮಾಡಿ ತಜ್ಞರನುು ನ ೇಮಿಸುವಂತ  ಕಾಯಿದ  ಮಾಡಬ ೇಕು.   

➢ ಜ್ಲ್ವಿವಾದ ವಿಚಾರಣ  ಮಾಡುವ ಟ್ಟರಬೂಯನಲ್ ನಾಯಯಾಧಿೇಶರು ಜ್ಲ್ವಿಜ್ಞಾನ, 

ಕೃಷ್ಟ್ತಜ್ಞ,ಪ್ರಿಸರ ತಜ್ಞರಿಂದ ಕೂಡಿರಬ ೇಕು.   

➢ ರಾರ್ರದ ಎಲಾಿ ನದಿಗಳನುು ರಾಷ್ಟ್ರೇಕರಣ ಮಾಡಬ ೇಕು . 

➢ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಜ್ಲ್ನೇತಿ ರೂಪಸಬ ೇಕು.  

➢ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಜ್ಲ್ ಆಯೇಗ ರಚಿಸಬ ೇಕು.  

➢ ಉಪ್ಗರಹದ   ಮೂಲ್ಕ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾವ ೇರಿ ಜ್ಲಾನಯನ ಕೃಷ್ಟ್ ಭೂಮಿಯನುು 

ಸವ ೇಿ ಮಾಡಿ ಬ ಳ ಯ ಸ್ತೆತಿಗತಿಯ ಬಗ  ೆ ನೇರಿನ ಅಗತಯದ ಬಗ  ೆ ವ ೈಜ್ಞಾನಕ ನಖರ 

ಮಾಹಿತಿಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನುು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಜ್ಲ್ ಆಯೇಗವ ೇ ಸಂಗರಹಿಸ್ತ 

ವಿಶ ಿೇಷ್ಟ್ಸಬ ೇಕು.  

➢ ಅಂತರ ಜ್ಲ್ ಹ ಚಿಿಸುವ ಕ ರ  ಕಟ ುಗಳ ನವಿೇಕರಣ ಮಾಡಬ ೇಕು.  

➢ ಮಳ  ನೇರನುು ಹಿಂರ್ಗಸುವ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನುು ಪ್ರತಿಯಬಬ ರ ೈತನು ತಮಮ 

ಜ್ಮಿೇನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ  ಕಾಯಿದ   ಮಾಡಬ ೇಕು.  



 

 

➢ ಸಮುದರ ನೇರನುು ಕೃಷ್ಟ್ಗ  ಬಳಸುವ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮ ವ ಚಿದಲ್ಲಿ ದ ೂರ ಯುವಂತ  

ಅಭವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಬ ೇಕು.  

➢ ಗಂಗಾ ಕಾವ ೇರಿ ನದಿಗಳನುು ಜ್ ೂೇಡಿಸಬ ೇಕು . 

➢ ಸ್ತಂಧೂ ಮತುಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕ ಯ ಒಪ್ುಂದಗಳನುು  ರದುಿಪ್ಡಿಸಬ ೇಕು. 

➢ ಹೆಲ್ಲಸಂಕ್ ಸೊತ್ರ ವನಟು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದಟ.   

• ಹ ಲ್ಲುಂಕಿ ಎನುುವುದು ಫಿನಾಿಯಂಡ್ ದ ೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ. ಜ್ಗತಿಿನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ 

ನಗರಗಳಿಗ  ಸಮಿೇಪ್ದಲ್ಲಿರುವ ಹ ಲ್ುಂಕಿಯ ಜ್ನಸಂಖ ಯಯೇ ನಮಮ ಬ ಂಗಳ ರಿನ 

ಎರಡರಷ್ಟ್ುದ .  

• ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶವಸಂಸ ೆ ನದಿ ನೇರು ಹಂಚಿಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ುಂತ  ಮಹತವದ 

ಒಪ್ುಂದವಂದನುು ಅನುಮೊೇದನ  ಪ್ಡ ದುಕ ೂಂಡಿತು. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕಾನೂನು 

ಒಕೂಾಟ್ 1966ರಲ್ಲಿ ಇದನುು ಮಾನಯ ಮಾಡಿತು.  ಅಲ್ಲಂಿದಾಚ ಗ , ಯಾವುದ ೇ ನದಿ 

ನೇರು ಹಂಚಿಕ  ವಿಚಾರ ಬಂದರೂ, ವಿಶವಸಂಸ ೆ ಅನುಮೊೇದನ  ಪ್ಡ ದುಕ ೂಂಡಿರುವ 

‘ಹ ಲ್ುಂಕಿ ಸೂತರ’ ಎಂದ ೇ ಜ್ನಪರಯವಾರ್ಗರುವ ನಯಮವನುು ಸವಲ್ು ಹ ಚುಿ ಕಡಿಮ 

ಮಾಡಿಕ ೂಂಡು ಪ್ಾಲ್ಲಸಲಾಗುತಿಿದ . 

• ‘ಹ ಲ್ಲುಂಕಿ ಸೂತರ’ (The Helsinki Rules on the Uses of the Waters of 

International Rivers) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಗಡಿ ದಾಟ್ಟ ಹ ೂೇಗುವ ನದಿ ಮತುಿ 

ಅವುಗಳಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಅಂತಜ್ಿಲ್ವನುು ಹ ೇಗ  ಉಪ್ಯೇರ್ಗಸ್ತಕ ೂಳಳಬ ೇಕು 

ಎಂಬುದನುು ನಧಿರಿಸಲ್ು ಮಾಗಿದರ್ಶಿ ಸೂತರದಂತ  ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿದ . ಇದರ 

ಸುಧಾರಿತ ಮಾದರಿಗಳ  ಮುಂದ  ಬಂದವಾದರೂ, ಇವತಿಿಗೂ ಮೂಲ್ ಮಾದರಿಯೇ 

ವಿವಾದದ ಸಂದಭಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಗಣನ ಗ  ಒಳಪ್ಡುತಿದ . 2004ರಲ್ಲಿ ಇದನುು ಮತಿರ್ುು 

ಉನುತಿೇಕರಿಸ್ತ ‘ಬಲ್ಲಿನ್ ರೂಲ್ು ಆನ್ ವಾಟ್ರ್ ರಿಸ ೂೇಸಿಸ್’ ಜ್ಾರಿಗ  ಬಂದಿದ . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ಉಪ್ಸಂಹಾರ  

 

 

ವಿಶವದ ಜ್ನಸಂಖ ಯಯಲ್ಲ ಿಶ ೇ. 2.4 ರರ್ುು ಭಾರತ ಭೂಪ್ರದ ೇಶ ಹ ೂಂದಿದ  , ವಿಶವದ 

ಜ್ನಸಂಖ ಯಯಲ್ಲಿ 18% ಭಾರತ ಹ ೂಂದಿದ   ಆದರ  ನವಿೇಕರಿಸಬಹುದಾದ ನೇರಿನ 

ಸಂಪ್ನೂಮಲ್ 4% ಮಾತರ.  ಸರಿಯಾದ  ಕರಮಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ ೂಳಳದಿದಿರ , ಅಸಮ 

ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕ  ನೇರಿನ ಘರ್ಿಣ ಗಳ ಸಾಧಯತ ಯನುು ಹ ಚಿಿಸುತಿದ . 

 

ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯ ನದಿ ನೇರಿನ ವಿವಾದಗಳು ನಮಮ ರಾರ್ರದ ಸಹಕಾರ ಫ ಡರಲ್ಲಸಮ್ 

ಅನುು ತಡ ಗಟ್ುುತಿವ  ಮತುಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿರ್ಯಗಳಿಗ  ಹ ಚುಿ ಪ್ಾರದ ೇರ್ಶಕ 

ಸಮಸ ಯಗಳನುು ಮಾಡುವ ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸುನುು ಒದರ್ಗಸುತಿದ . ನಮಮ ದ ೇಶವು 

ಒಂದು  ಕುಟ್ುಂಬ ಅದರಲ್ಲಿ   ಎಲಾಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅದರ ಸದಸಯರು ಎಂದು  

ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳಬ ೇಕು. 

 

ಆದಿರಿಂದ ವಿವಾದಗಳನುು ಮತು ಿ ಮಾತುಕತ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ  ಮತುಿ ರಾಜ್ಕಿೇಯ 

ಅವಕಾಶವಾದ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ರಿಹಾಸುವುದನುು  ತಪುಸಬ ೇಕು. ಇಂಟ್ರ್-ಸ ುೇರ್ಟ 

ಕೌನುಲ್ುಲ್ಲಿ ವಿವಾದವನುು ಚಚಿಿಸುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಈ ಸಮಸ ಯಯನುು 

ಬಗ ಹರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಮಾತುಕತ ಗಳಿಗ  ವ ೇದಿಕ ಯನುು ಒದರ್ಗಸುವಲ್ಲ ಿ

ಪ್ರಯೇಜ್ನಕಾರಿಯಾರ್ಗದ . ಇಂತಹ ವಿವಾದಗಳನುು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವ  ಹ ಚಿಿನ 

ಸಹಕಾರವನುು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ತಕ ೂಳಳಲ್ು ಸಾಧಯವಾದರ್ುು ಬ ೇಗ ಪ್ರಿಹರಿಸಬ ೇಕಾರ್ಗದ  . 

 

ಹ ೂಟ ುಗ  ಹಿಟ್ಟುಲ್ಿದ  ಜ್ುಟ್ಟುಗ  ಮಲ್ಲಿಗ  ಹೂ ಅನ ೂುೇಹಾಗ  ಅಂತರಾರ್ರ ಮಟ್ುದಲ್ಲ ಿ

ಭಾರತವು ಮಿಂಚಿಸುವುದಕಿಾಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟ್ುದಲ ಿೇ ಇರುವ ತ ೂಡಕ ೂಗಳನುು 



 

 

ಕಾನೂನನ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಕರಮಗಳನುು ಕ ೈಗ ೂಂಡು ಈ ವಿವಾದಗಳನುು 

ಬಗ ಹರಿಸ್ತ ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶ ರೇರ್ಷಾ  ರಾರ್ರ ವ ಂದು ರೂಪಸುವುದು ಅಗತಯವಿದ . 


