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Aaj Bhi Khare
Hain Taalab
ಕರುನಾಡಿನ
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನೀ ನದಿಗಳು
ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ

‘Aaj Bhi Khare Hain Taalab’

In the book Shri Anupam Mishra documents the life and work of
several individuals and communities across the country in setting
up water harvesting and management system through taalabs
(lakes/ponds).
-Mushtaq Ahmed
V Semester Dept. of Civil Engg.

Since the immortal India was a
prominent
traditional
water
harvester to cater the needs. The
traditional harvesting methods such
as Talabs, Khadin, Bavadi, Phad,
Bhandaras etc. are the long lasting
solutions to the water crises,
however they have been a dying
wisdom.

Rainfall of September at Ujire

Monthly cumulative rainfall of 9 cm

This book lays stress on the importance
of rural model of water management
which was dominantly followed in
ancient India. Anupam Mishra being a
journalist,
environmentalist
and
author, has worked in the field of
environment and water conservation
for many decades. He authored several
books of which – “Aaj Bhi Khare Hain
Talaab” and ‘Rajasthan Ki Rajat
Boondein”, in Hindi language, on the
work of organizing the society to
harvest and manage water have
become landmarks in history. He did
not hold copyright over any of his
books. Aaj Bhi Khare Hain Talaab has
thus been translated in 19 languages
by the inspired readers.
The book starts with a superstitiously
true tale which is still believed
northern part of India in which King
said
to
farmer,
“Keep
this
philosopher’s stone and keep doing
good works with it, keep building
TALAABS”. The ponds were not merely
water bodies, they became part of the
society. Talab-devta (Pond - Diety)
were installed to protect it, temples
were built ashore, and so much love
and care had been taken with true
spirits to maintain the purity of the
pond. The entire village life was
centered around the talab. The author
tries to quantify the number of lakes by
putting all the scattered statistics
under one roof so as to highlight 11 to
12 lakhs of ponds in the country at the
turn of 20th century.

In later parts of the book, the author
tries to shed some light on the process
of constructing the lakes. He also
remembers the Gazdhars, Silavatas,
Matkoolis,
Sonkar
etc.,
the
people/community traditionally involved
in the business of digging lakes. He also,
thoroughly explains the components of
lake. Author has also outlined the
terminologies related with lakes/ponds.
Sar is an important suffix in names of
places. It denotes the place has been
named on some lake such as Amritsar,
Govindsar, Gulabsar,etc. Thousands of
pond builders vanished but talabs kept
emerging.
A number of pond makers started
dwindling gradually and with it the
growth of the ponds also slowed down.
After the Britisher’s took over the
kingdoms, there was a master-slave
relation, they snatched the control of
the pond work from people and labeled
this activity unnecessary and futile. After
Independence, there was urging need to
revive the talabs. There was a ray of
hope, due to the organizations such as
Tarun Bhagat Sangh, GVNML, PWD etc.
But the magnitude of the task had been
quite small since then. Now its our call
to restore the glory of the ponds, at the
least we can preserve what is left.
This book is an invaluable gem, life’s
work of ‘Shri Anupam Mishra’ carved out
in a simple hindi with a touch of folklore,
and which I highly recommend everyone
to read and get enlightened.
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ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನೀ ನದಿಗಳು ತಮಮದೆೀ ಆದ
ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವರೂಪಗಳನುು ಹೊೊಂದಿವೆ. ಈ ನದಿಗಳು ತಮಮ ಉಗಮದ ನೊಂತರದ ಮೊದಲ
ಒೊಂದು ಭಾಗವನುು ತೀವರ ಏರುತಗುುಗಳ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು, ನೊಂತರದ ಸ್ಮಾೊಂತರ ಏರುಗಳ
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು, ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಕರಾವಳಿಯ ಸ್ಮತಲದಲ್ಲಿ ಪರವಹಿಸ್ುತತವೆ.

ಕನನಾಟಕ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಹಿಸುವ ಬಹುತೆೋಕ್ ನ್ದಿಗಳ ಉಗಮ ತನಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟಟಗಳು. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟಟಗಳು

ಅರಬ್ಬೋ ಸಮುದರದ ಮನನ್ಮೂನಿನ್ ಶನಖೆಗೆ ತೋವರ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿ ಅಗನಧ ಪರಮನಣದ ನಿೋರನ್ುು ತನ್ು
ಬೆಮಗಸೆಗೆ ಹನಕಿಕೆಮಂಡ್ಡದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಗನರಿನ್ಲ್ಲಿ ಬ್ೋಳುವ ಮಳೆಗಳು ವರ್ಾವಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ೋಳುವ
ಶೆೋ.೯೦ರಷ್ನಟಗಿದುು, ತನ್ುಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನ್ದಿಗಳಿಗೆ ಜಲಪೂಣಾತೆಯನ್ುು ಒದಗಿಸಿವೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಗಮವನಗಿ ಹರಿಯುವ ಪಶ್ಚಿಮವನಹಿನಿೋ ನ್ದಿಗಳು ತಮೂದೆೋ ಆದ ಮಮಲಭಮತ
ಸವರಮಪಗಳನ್ುು ಹೆಮಂದಿವೆ. ಈ ನ್ದಿಗಳು ಮೊದಲು ತಮೂ ಹರಿವಿನ್ ಕೆಲಸತರಗಳನ್ುು ಪೂವಾದಕ್ಡೆಗೆ
ಹರಿಸಿ ನ್ಂತರ ಭಮಮನರ್ನಾಡುಗಳ ದೆಸೆಯಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕ್ಡೆಗೆ ತರುಗಿ ಹರಿಯುತತವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ
ವನಹಿನಿೋ ನ್ದಿಗಳು ಸಮುದರಮಟಟದಿಂದ ಸರಿಸುಮನರು ೪೦೦ - ೧೬೦೦ ಮೋ. ಎತತರದ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ
ಹುಟ್ಟಟ ಅರಬ್ಬೋ ಸಮುದರವನ್ುು ಸೆೋರುತತವೆ. ಪೂವಾವನಹಿನಿೋ ನ್ದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಮೋಲ್ಲಸಿದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ವನಹಿನಿೋ
ನ್ದಿಗಳ ಹರಿವಿನ್ ವನಾಪ್ತತ ಬಹಳ ಅಲಪ. ಅವುಗಳು ಸುಮನರು ೫೦ ಕಿ.ಮೋ. ನಿಂದ ಗರಿರ್ಠ ೩೦೦ ಕಿ.ಮೋ.
ದಮರ ಹರಿದು ಸನಗರವನ್ುಪುಪತತವೆ. ಈ ನ್ದಿಗಳು ತಮೂ ಉಗಮದ ನ್ಂತರದ ಮೊದಲ ಒಂದು
ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳು
ಭನಗವನ್ುು ತೋವರ ಏರುತಗುುಗಳ ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಳೆದು, ನ್ಂತರದ ಸಮನಂತರ ಏರುಗಳ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ
ಪಶ್ಚಿಮವನಹಿನಿೋ – West flowing
ಹನದು, ಹನಗಮ ಉಳಿದ ಭನಗವು ಕ್ರನವಳಿಯ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಪರವಹಿಸುತತವೆ. ಕ್ರನವಳಿಯ ಭನಗವು
ಸಮುದರಮಟಟ – Mean sea level
ಕೆಳಪರದೆೋಶವನಗಿದುು (ಸಮುದರಮಟಟದ ಎತತರದಲ್ಲಿ)ಈ ಪರದೆೋಶಗಳ ಜಲನನ್ಯಗಳು ಪರವನಹಕೆೆ
ಹವನಮನನ್ – Weather
ಒಳಗನಗುವ ಸಂಭನವನೆ ಹೆಚ್ುಿ.
ವನಯುಗುಣ – Climate
ಪಶ್ಚಿಮ ವಹಿನಿೋ ನ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗರಪಂಕಿತಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ದಿಗಳು: ಮಹನದನಯೋ, ಕನಳಿೋ, ಶರನವತ,
ಭಮತನಪ ಏರಿಕೆ –Global Warming ಅಘನನಶ್ಚನಿೋ, ಚ್ಕನರ, ವನರನಹಿೋ, ನೆೋತನರವತ, ಭರಪೊಳೆ ಮುಂತನದವು. ಈ ಪರಮುಖ ನ್ದಿ ವಾವಸೆೆಗಳ
ಸರನಸರಿ – Average
ಮಧ್ೆಾ ಹಲವನರು ಚಿಕ್ೆ-ಚಿಕ್ೆ ನ್ದಿ ಜಲನನ್ಯಗಳೂ ಇದುು, ಕ್ರನವಳಿಯ ಕನಂಡಿ ಸಸಾರನಶ್ಚಗೆ ನ್ದಿಗಳ
ಅಕನಲ್ಲಕ್ತೆ – Intermittent
ಹಿನಿುೋರು ಕೆಮಡುಗೆಯನಿುತತವೆ. ಇಂತಹ ಸವತಂತರ ಜಲನನ್ಯ ನ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾವನದುವು: ವೆಂಕ್ಟನಪುರ
ಶುರ್ೆ – Humid
ನ್ದಿ, ಗಂಟ್ಟೋಹೆಮಳೆ, ಸೌಪರ್ಣಾಕನ, ಎಡಮನವಿನ್ ಹೆಮಳೆ, ಸವರ್ನಾ, ಸಿೋತನ, ಎರ್ೆೆ ಹೆಮಳೆ, ಶನಂಭವಿೋ,
ನ್ಂದಿನಿೋ, ಫಲುುರ್ಣೋ ಮತುತ ಪಯಸಿವನಿೋ ನ್ದಿಗಳು. ಈ ನ್ದಿಗಳನೆುೋ ಗುರುಯನಗಿಸಿ ಕ್ರನವಳಿಯ
ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕ್ರ್ೆಮೆೋರೆಸುವ ಪಶ್ಚಿಮವನಹಿನಿೋ ಯೊೋಜನೆಯು ಕ್ಡಲತಡ್ಡಯ ಭನಗಗಳ ಕ್ುಡ್ಡಯುವ ನಿೋರಿನ್
ಸರಬರನಜಿನ್ ಉದೆುೋಶವನ್ುು ಹೆಮಂದಿದೆ.

ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸ್ುದೂರ ಕಾಲಾವಧಿಗಳಲಾಿಗುವ, ವಾತಾವರಣದ ಕೆಲ ಮುಖ್ಯ
ಮಾನದೊಂಡಗಳಾದ ತಾಪಮಾನ, ಆದರರತೆ, ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಹರಿವುಗಳಲಾಿಗುವ ಗಮನಾಹರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.
ವಾಯುಗುಣಗಳ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಜಲಮೊಂಡಲದ ಮೀಲೆ ಅಗಾಧ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತತವೆ

ಹವನಮನನ್ ಮತುತ ವನಯುಗುಣ - ಈ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ುು ಸವೆೋಾಸನಮನನ್ಾವನಗಿ ಅರಿತಮ-ಅರಿವಿಲಿದೆಯಮ ಅನಿಯಂತರತವನಗಿ ವಾವಹನರದಲ್ಲಿ ನನವು
ಬಳಸುತತದೆುೋವೆ. ಹವನಮನನ್ ಮತುತ ವನಯುಗುಣಗಳು ಭಿನ್ುವನಗಿದುರಮ, ಈ ಪದಗಳನ್ುು ಪಯನಾಯವನಚಿಕೆಗಳನಗಿಯೋ ಬಳಸುತತದೆುೋವೆ. ಇವುಗಳ
ನ್ಡುವೆ ಕನಲಘಟಟಗಳ ಬಹುಮುಖಾ ಅಂತರವಿದೆ. ಹವನಮನನ್ವು ದಿನ್ವಂದರ ಅಂದರೆ ಇಪಪತನುಲುೆ ಘಂಟೆಗಳ ವನತನವರಣದ ಪರಿಸಿೆತಯನ್ುು
ಸಮಚಿಸಿದರೆ, ವನಯುಗುಣವು ಸುಮನರು ಮಮವತುತ ಮತುತ ಅದಕ್ಮೆ ಮಕಿೆದ ವರ್ಾಗಳ ಗಣನೆಯನ್ುು ತೆಗೆದುಕೆಮಂಡು ದಿನ್ವಂದರ ಸರನಸರಿ
ವನತನವರಣದ ಪರಿಸಿೆತಯನ್ುು ಊಹಿಸುತತದೆ. ಹನಗನಗಿ, ವನಯುಗುಣ ಬದಲನವರ್ೆಗಳು ಸುದಮರ ಕನಲನವಧಿಗಳಲನಿಗುವ, ವನತನವರಣದ ಕೆಲ
ಮುಖಾ ಮನನ್ದಂಡಗಳನದ ತನಪಮನನ್, ಆದರಾತೆ, ಮಳೆ ಹನಗಮ ಹರಿವುಗಳಲನಿಗುವ ಗಮನನಹಾ ಬದಲನವರ್ೆಗಳು. ವನತನವರಣದ
ವನಯುಗುಣಗಳಲನಿಗುವ ಈ ಬದಲನವರ್ೆಗಳಿಗೆ ಹನಗಮ ಭಮತನಪ ಏರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳೆೋ ಮಮಲ ಕನರಣಗಳನಗಿದುರಮ,
ಇದನ್ುುಗುಳದೆೋ ಪರಿಸರಮುಖಿಯನಗುವ ಆಸೆೆಗಳು ವಿರಳದಲಿತವಿರಳ.ಇತತೋಚಿನ್ ಜಲಶನಸರ ಸಂಶೆ ೋಧನೆಗಳ ಪರಕನರ ವನಯುಗುಣಗಳ ಈ
ಬದಲನವರ್ೆಗಳು ಭಮಮಯ ಜಲಮಂಡಲದ ಮೋಲೆ ಅಗನಧ ಪರಿರ್ನಮ ಬ್ೋರುತತವೆ. ಇವು ಮಳೆ ಮತುತ ಹರಿವಿನ್ ವೆೈಪರಿೋತಾಕೆೆ ಮತುತ ಅಕನಲ್ಲಕ್ತೆಗೆ,
ಪರಿಸರದ ತನಪಮನನ್ಕೆೆ, ಹರಿವಿನ್ ಉರ್ೆತೆಯ ಹೆಚ್ುಿವಿಕೆಗೆ, ಅಂತಜಾಲದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ, ಮತುತ ನಿೋರಿನ್ ಗುಣಮಟಟಗಳ ಬದಲನವರ್ೆಗೆ
ಸೆಮರೋತವನಗಿವೆ.
ಸನಮನನ್ಾ ಜನ್ಜಿೋವನ್ದ ಮೋಲನಗುವ ಕೆಲ ವನಯುಗುಣ ಬದಲನವರ್ೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಗಮನಿಸೆಮೋಣ. ಅಪರಮಪದ ಮತುತ ಕ್ಂಡ್ಡರದಂತಹ
ಬ್ಸಿಹವೆಗಳು ಅತ ವಿಸನತರದ ಕ್ೆೋತರಗಳಿಗೆ ನಿಯಮತವನಗಿ ಬ್ೋಸುವ ಸಂಭನವಾತೆ ಹೆಚ್ುಿತತದೆ. ಇವು ಕ್ೃಷಿಯ ಮೋಲಮ ಪರಿರ್ನಮವನ್ುು ಬ್ೋರುತತವೆ. ಅಧಿಕ್
ತೋವರತೆಯ ಮಳೆಯ ಪರಮನಣಗಳು ಹೆಚ್ನಿಗುತತವೆ ಮತುತ ಜನಗತಕ್ ತನಪಮನನ್ದಲನಿದ ೨ ಡ್ಡಗಿರ ಸೆಲ್ಲೂಯಸ್ ಏರಿಕೆಯು ಭನರತದ ಮುಂಗನರನ್ುು
ಇನ್ಮು ಅನಿರಿೋಕ್ಷತೆಗೆ ಒಡ್ಡಿವೆ. ಶುರ್ೆ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ ಶುರ್ೆ, ಹನಗಮ ಮಳೆಯ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಯನದ ಪರವನಹವನ್ುು ಕನಣಬಹುದನಗಿದೆ. 2040 ರ
ಒಳಗನಗಿ, ಜನಗತಕ್ ಸಮೋಕ್ೆಯೊಂದು ಹೆೋಳುವಂತೆ, ಅತಯನದ ತನಪಮನನ್ದಿಂದ ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಭನರಿೋ ಇಳಿಮುಖ ಉಂಟನಗಬಹುದು.
ಇದು ರನರ್ರದ ಆಹನರಭದರತೆಗೆ ಭನರಿೋ ಸವನಲನ್ುು ನಿೋಡಬಹುದನಗಿದೆ. ಇದಲಿದೆೋ ಬರಪರಿಸಿೆತಗಳು ಇತತೋಚಿಗೆ ಕ್ಂಡಂತೆ ಬಹು ಪುನ್ರನವತಾತ
ವಿದಾಮನನ್ಗಳನಗಿವೆ. ಭನರತದ ನಿೋರಿನ್ ಬೆೋಡ್ಡಕೆಯು ಸುಮನರು 70 ಪರತಶತ ಮಳೆಯನ್ುವಲಂಬ್ಸಿದರೆ ಉಳಿದ 3೦ ಪರತಶತ ಅಂತಜಾಲವನೆುೋ
ನ್ಂಬ್ದೆ. ಮಳೆಯ ಪರಕೆಮೋಪಗಳು, ಅತಯನದ ಬೆೋಡ್ಡಕೆಗಳು ಅಂತಜಾಲ ಮಟಟವನ್ುು ಇನ್ಮು ಪರರ್ನತಕೆೆ ಇಳಿಸಬಹುದು. ಜಲವಿದುಾತ್ ಹನಗಮ
ಉರ್ೆವಿದುಾತ್ ಭನರತದ ಎರಡು ಬಹುಮುಖಾ ಶಕಿತಯ ಮಮಲಗಳು. ಜಲನವಶಾಕ್ ಈ ಶಕಿತಯ ಉತಪನ್ುಗಳು ನಿೋರಿನ್ ಲಭಾತೆಯ ಬನಧಕ್ಗಳಿಂದ ಶಕಿತಯ
ಉತಪತತಗಮ ಕ್ಡ್ಡವನಣ ಹನಕ್ುತತದೆ. ಈ ಬದಲನವರ್ೆಗಳು ಅರ್ೌಷಿಟಕ್ತೆ, ಶ್ಚಶು ಆರೆಮೋಗಾ ಕ್ುಗುುವಿಕೆಗಳಿಗಮ ಕನರಣವನಗಬಹುದು.
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