�காரின் ேகா�-ெமச்� ந�கள் இைணப் �த் �ட்டத்தால்
உண்ைம�ல் பயனைடவ� யார்?
அவ் � வர்மா
2018ஆம் ஆண்�ல் , உள் நாட்� நீ ர்வ�கள் �லம்
இந்�யா-ேநபாளம்
இைடேய
��ய
இைணப் �
உ�வாக்கப் ப�ம் என்�ம் அ��ப் �க்�ப் �ற�
ந�களில் �ன்�ரிைம அளிக்கப் பட்ட நீ ர்வ�கள் ,
��ப் பாக ேகா�, கந்தக், �காரில் கங் ைக ஆ�ய
ேத�ய நீ ர்வ�கள் எவ் வா� உ�வாக்கப் ப��ன்றன
என்பைதப்
�ரிந்�ெகாள் வதற் காக,
மந்தன்
அத்யாயன் ேகந்�ரா என்�ம் அைம�ன் களப்
பணிக் ���டன் ேநபாளத்�ற் �ம் �கா�க்�ம்
ெசன்ேறன். ஆற் �ன்
கால் வாய் கைள மாற் �வ� ெதாடர்பான
தன்ைமகள் , �க்கல் கள் , நீ ைர எ�த்�ச் ெசல் �ம் கால் வாய் கள்
��வ��ம் ேபா�மான ஆழத்ைதப் பராமரிப் ப�ல் உள் ள சவால் கள் ,
அ�க வண்டல் �ைமகைளக் ைகயாள் வதற் காக �ன்ெமா�யப் ப�ம்
�ர்வாரல்
ேபான்ற
நடவ�ைககளால்
ஏற் ப�ம்
�ற் �ச்�ழல்
பா�ப்�கள் ஆ�யவற் ைற ஆராய் வதற் கான �ட்டத்�ல் எங் கள் ��
பணியாற் �வந்த�.
ேகா� ேத�ய நீ ர்வ�ப் பாைதக்கான ஹ�மான் நகர் த�ப் பைண�ல்
ேநபாளத்ைதச் ேசர்ந்த பத்ரி��டம் ேப�ேனன். அவர் ேகா� �ழக்�க்
கால் வாைய�ம் ந� வ�கா�க்காகச் ெசய் யப் பட்ட வ��ழாய்
கட்டைமப் �கைள�ம் எங் க�க்�க் காட்�னார். �ன்� நிலத்த�
வ��ழாய் க�ம் நிலத்�ற் � ேமல் அைமந்த ஒ� வ��ழா�ம்
இ�ப்பதாக அவர் �ளக்�னார். “தைரக்� ேமேல உள் ள ஒன்�
கட்டப்பட்ட���ந் ேத பயனில் லாம��க்�ற�. ஏெனன்றால் அ�
ஆற் றங் கைரக்� ேமேல உள் ள�, எனேவ, அதன் வ�ேய தண்ணீர ் பாய
��யா�” என்றார். கால் வாய் பராமரிப் �ன்ைம ��த்�ம் , இ�
எவ் வா� தண்ணீர ் ேதங் � நிற் கக் காரணமாக அைமந்� கால் வா�ன்
வல��றம் நைடெப�ம் �வசாயத்ைத பா�க்�ற� என்ப� ��த்�ம்
அவர் �ரிவாகப் ேப�னார்.
பத்ரி��ன் கவைலகைளப் �ர�ப�க்�ம் வைக�ல் , இந்�யா�ல்
ந�கைள இைணக்�ம் �ட்டங் களின் பாதகமான தாக்கங் கைள
�ளக்�ம் �ர�ரங் க�ம் �ரல் க�ம் இப் ேபா� ெப��வ��ன்றன. ஜல்
சக்� அைமச்சகத்�ன் �ழ் உள் ள ேத�ய நீ ர் ேமம் பாட்� �கைம
(NWDA),
நீ ர்
உபரியாக
இ�க்�ம்
இடங் களி��ந்�
நீ ர்
பற் றாக்�ைறயாக இ�க்�ம் ப�ைகக�க்� நீ ைர அ�ப்�தல் என்�ம்
அ�ப்பைட�ல் மாநிலங் க�க்� இைடேயயான ந�கைள இைணக்�ம்
பல �ட்டங் கைள �ன்ெமா�ந்�ள் ள�. ெகன்-ெபட்வா ஆ�ய ந�கைள
இைணக்�ம் �ட்டத்�ற் �ப் �ற� �க்�யத்�வம் ெப�ம் �ட்டங் களில்
ஒன்�
ேகா�-ெமச்�
ந�கள்
இைணப் �த்
�ட்டமா�ம் ,
இ�

ஆண்�ேதா�ம்
ெவள் ளத்ைத�ம்
ெவள் ள
நீ ர் ேதங் �தைல�ம்
எ�ர்ெகாள் �ம் வட �கா�க்�ப் ப�வமைழக் காலத்�ல் நீ ர்ப்பாசனம்
சார்ந்த நன்ைமகைள வழங் �வேத இதன் ேநாக்கம் .
ேத�யக் கண்ேணாட்டத்�லான �ட்டத்�ன் �ழ் , இந்�யா�ல் �ப் ப�
ெபரிய ந� இைணப்�க் கால் வாய் கைள NWDA �ன்ெமா�ந்த�.
இவற் �ல் ப�னா� �பகற் ப ஆ�களி�ம் ப�னான்� இமயமைல
ஆ�களி�ம்
(அவற் �ல்
ஆ�
ேநர�யாக
�கா�டன்
ெதாடர்�ைடயைவ)
அைமந்�ள் ளன.
�காரில்
இ�ேபான்ற
�ட்டங் களின் ேநாக்கத்ைத �ரி�ப�த்�ம் வைக�ல் , நவம் பர் 2021இல்
நைடெபற் ற ந�கள் இைணப் �த் �ட்டங் களின் �றப் �க் ��க்
�ட்டத்�ல் , �கார் அர�ன் நீ ர்வளத் �ைற அைமச்சர், அைனத்� ��ய
ந�கைள�ம்
இைணப் பதற் கான
சாத்�யக்��கைள
அள��வதற் கான ஆய் �கைள NWDA ேமற் ெகாள் ள ேவண்�ம் என்�
ேகட்�க்ெகாண்டார்.
�காரில்
உள் ள
ந�கைள
இைணக்�ம்
�ட்டங் களில் , ேகா�-ெமச்� �ட்டத்�ற் � ஆகஸ்ட் 2019இல் �த�ட்�
அ�ம��ம் �ற் �ச்�ழல் அ�ம��ம் வழங் கப் பட்டன. 2019இல் நடந்த
�ட்டத்�ன்ேபா�, ெகன்-ெபட்வா இைணப் �த் �ட்டத்ைதப் ேபாலேவ
இந்தத் �ட்டத்�ற் �ம் ேத�ய அந்தஸ்� வழங் கப் பட ேவண்�ம் என்�
அைமச்சர் ேகாரினார். .
ேகா� ஆற் �ன் உபரி நீ ரின் ஒ� ப��ையத் தற் ேபா�ள் ள ஹ�மான்
நகர் த�ப் பைண�ன் �லம் 117 �.� நீ ள�ள் ள இைணப் �க் கால் வாய்
வ�யாக மஹாநந்தா ப�ைக�ல்
உள் ள ெமச்� ஆற் �க்�த்
��ப்���ம்
வைக�ல்
ேகா�-ெமச்�
�ட்டம்
வ�வைமக்கப் பட்�ள் ள�. இப் ப�த் ��ப் ��டப் ப�ம் நீ ர், �காரில்
உள் ள அராரியா, �ர்னியா, க�ஹார், �ஷன்கஞ் ச ் மாவட்டங் க�க்�
மைழக்காலத்�ல் சம் பா சா�ப�க்கான பாசனத்ைத வழங் �ம் .
ப�வமைழ
இல் லாத
காலங் களில்
இப் ப��கள்
��ைவ
சா�ப�க்கான
நீ �க்�
சப் த்
ேகா�
உயர்
அைண�ன்
கட்�மானத்ைதச் சார்ந்�ள் ளன. இ�
தற் ேபா� ேகா�-ெமச்�
�ட்டத்�ன் ஒ� ப��யாகச் ேசர்க்கப் பட�ல் ைல. ேகா� நவ் நிர்மாண்
மஞ் ச் இயக்கத்�ன் உ�ப் �னரான மேகந்�ர யாதவ் , சப்த் ேகா� உயர்
அைண என்றாவ� ஒ� நாள் கட்டப் ப�ம் என்ற கற் பைனயான
நிபந்தைன�ன்
அ�ப்பைட�ல்
ேகா�-ெமச்�
�ட்டம்
உ�வாக்கப் பட்�ள் ளதாகக்
���றார்.
“ேகா�,
மகாநந்தம் ,
மகாநந்தத்�ன் �ைண ந�யான ெமச்� ஆ�யைவ ஒேர �ற் �ச்�ழல்
மண்டலத்�ல் அைமந்�ள் ளன. எனேவ, ேகா��ல் மைழ அல் ல�
ெவள் ளம் ஏற் ப�ம் ேபா�, அேத ப�வமைழ அல் ல� ெவள் ளம் ஓரி�
நாட்களில் ெமச்� அல் ல� மகாநந்தத்ைத வந்தைட�ற�. இந்த இ�
ப��களி�ம்
மைழக்காலத்�ல்
மைழநீ ர்
இ�ப் பதால் ,
மைழக்காலத்�ல் தண்ணீர ் ேதைவப் ப�வ�ல் ைல. ேகா�-ெமச்�
�ட்டம் உண்ைம�ல் ஒ� நீ ர்ப்பாசனத் �ட்டமாக இ�ந்தால் , ��ைவ
சா�ப�க்கான நீ ர்ப் பற் றாக்�ைறக்� இந்தத் �ட்டத்தால் �ர்� வழங் க

���மா என்பேத இந்த மாநிலத்�ன் எ�ர்பார்ப்பாக இ�க்�ம் ”
என்�றார் யாதவ் .
ேகா�-ெமச்� �ட்டத்�ன் ெபா� �சாரைண ஆவணம் , இந்தத்
�ட்டத்தால்
பயன்
ெப�ம்
மாவட்டங் களில்
உள் ள மக்களின்
கவைலகைளப் பட்�ய��ம் ஒேர ஆவணம் . மைழக்காலங் களில்
இயற் ைகயாகேவ
தண்ணீர ்
ெப�ம்
ப��க�க்�த்
தண்ணீர ்
வழங் �வ�
பற் �ய
கவைலகைள
இ�
ெகாண்�ள் ள�.
உள் �ர்வா�கள் பலர் இ� தங் கள் வயல் களில் ெவள் ளப் ெப�க்ைக
ஏற் ப�த்�, நீ ைரத் ேதங் கைவத்�த் தங் கள் நிலத்ைத அ�க்க
வ�வ�க்�ம் என்� அஞ் ��ன்றனர்.
இந்தத் �ட்டத்�ன் அபத்தம் மட்�ேம இதன் �ரச்�ைன அல் ல.
�ற் �ச்�ழ�க்� இதனால் எந்தப் �ரச்�ைன�ம் வரா� என்�ம் �கார்
மக்க�க்� நன்ைமகள் மட்�ேம �ைள�ம் என்�ம் இத்�ட்டம்
�ன்ைவக்கப் ப��ற�. ஆனால் , இந்தத் �ட்டம் ��த்த �ற் �ச்�ழல்
தாக்க ம�ப் �ட்� அ�க்ைக�ல் (EIA report) ஏகப் பட்ட இைடெவளிகள்
இ�க்�ன்றன,
�த�ல் , இந்தத் �ட்டத்தால் பா�க்கப் பட்ட ஆ�கள் , ஓைடகளின்
எண்ணிக்ைகையப் பா�ங் கள் . ேகா� �ழக்� �ரதான கால் வாைய
நீ ட்�த்�, அைத ம�வ�வைமத்�, அ�மன் நகர் த�ப் பைண���ந்�
ேகா� நீ ர் ெமச்� ஆற் �க்� மாற் றப்பட உள் ள�. தற் ேபா�ள் ள 41 ��
�ழக்� ேகா� �ரதான கால் வாைய �ரி�ப�த்� இந்�ய-ேநபாள
எல் ைலக்� அ��ல் 76 �� நீ ள�ள் ள ��ய கால் வாய் கட்டப் ப�ம் .
��தலாக, இந்த �ட்டத்�ல் 14 வ��ழாய் நீ ர்வ�கள் , 9 கால் வாய்
வ��ழாய் கள் , 10 ��க்� ெர�ேலட்டர்கள் , 27 ெஹட் ெர�ேலட்டர்கள் , 9
�ழாய் கல் ெவட்�கள் , 43 சாைலப் பாலங் கள் , 1 வண்டல் கைள
அப்�றப்ப�த்�ம் �� �ளங் கள் , 8 உபரி நீ ைர ெவளிேயற் �ம்
கால் வாய் கள் ஆ�யைவ�ம் கட்டப் ப�ம் . �காரில் உள் ள இரண்�
ந�கைள மட்�ேம இைணக்�ம் வைக�ல் அைமக்கப் பட்ட இந்தக்
கால் வாய் தன்�ைடய வ�த்தடத்�ல் பர்மன், ெதஹ்ரி, ேலாஹந்த்ரா,
ப�வா, பக்ரா, கா�, பஹாரா, ேநானா, ர�வா, கவால் , கன்காய் ஆ�ய
ப�ன்�ன்� ந�கைளக் கடந்� ெசல் �ம் . இந்தக் கால் வாய் மற் ற ��
நீ ேராைடகளி�ம்
��க்�டலாம் ,
ஆனால்
இந் தச்
�க்கல் கள்
�ட்டத்ைதச் ெசயல் ப�த்�ம் ேபா� மட்�ேம ெவளிப் ப�ம் என்�
�ற் �ச்�ழல் தாக்க ம�ப் �ட்� அ�க்ைக – இந்த அ�க்ைக�ன்
அ�ப்பைட�ல் தான்
இந்த �ட்டத்�ற் � �ற் �ச்�ழல்
அ�ம�
வழங் கப் பட்�ள் ள� – ���ற�. இந்தச் �� நீ ேராைடகைளத் �ைச
��ப்�வ� அல் ல� ��க்� வ�கால் கட்டைமப் �கைள அைமப் ப�
ஆ�யவற் �ன் �லம் தான் இந்தச் �க்கைலத் �ர்க்க ���ம் . எ�
கணக்�ல் வர�ல் ைலேயா அ� சரியாக நிர்வ�க்கப்ப�வ�ல் ைல
என்� ெசால் லலாம் .

இரண்டாவதாக, இந்தத் �ட்ட�ம் �ற் �ச்�ழைல அ� ைகயா�ம்
�த�ம் வண்டல் மண் அல் ல� நீ ர்ப்��ப் �ப் �ரச்�ைனக�க்�த்
�ர்ைவ வழங் கா�. வட �காரில் ந�கைள இைணக்�ம் எந்தத்
�ட்ட�ம் உ��டன் இ�க்க இைவ இரண்�ம் இன்�யைமயாதைவ.
கால் வாய் இைணப் �க்காக மட்�ேம இந்தத் �ட்டம் என்� �ற் �ச்�ழல்
தாக்க அ�க்ைக�ம் ஒப் �க்ெகாள் �ற�. எனேவ, நி�, நிர்வாகம்
ெதாடர்பான கட்�ப் பா�கள் காரணமாக வண்டல் மணைல அள் �ம்
நடவ�க்ைககைளச் ெசயல் ப�த்த ��ய�ல் ைல.
�ன்றாவதாக, ேகா�-ெமச்� �ட்டம் மக்கைள இடமாற் றம் ெசய் யா�.
எனேவ, �ள் ��ேயற் றம் , ம�வாழ் �த் �ட்டம் ஆ�யவற் �க்கான
ேதைவ எழா� என்� �ற் �ச்�ழல் தாக்க அ�க்ைக ���ற�.
இ�ப்��ம் , மக்கள் �� எந்த பா�ப் �ம் இ�க்கா� என்� இதற் �ப்
ெபா�ளல் ல. �ட்டத்�ற் � 1,396.81 ெஹக்ேடர் (3,450 ஏக்கர்) நிலம்
ேதைவப் ப�வதாக�ம் , அ�ல் 632.23 ெஹக்ேடர் (1,560 ஏக்கர்) ஏற் கனேவ
ைகயகப் ப�த்தப் பட்�ள் ளதாக�ம் , 764.58 ெஹக்ேடர் (1,890 ஏக்கர்)
�ைளக்
கால் வாய் க�க்காக�ம்
ப�ர்மானங் க�க்காக�ம்
ைகயகப்ப�த்தப்பட உள் ளதாக�ம் அேத அ�க்ைக ���ற�. இதன்
�ைளவாக, �ள் ��ேயற் றம் அல் ல� இழப் �� ேதைவப் படக்��ய
மக்கள்
ெதாடர்பான
�ரச்�ைன
இப் ேபாைதக்�க்
கணக்�ல்
எ�த்�க்ெகாள் ளப்பட�ல் ைல.
இ��யாக,
இந் தத்
�ட்டத்தால்
ந��ன்
�ழ் ப்ப��களில்
ஏற் படக்��ய பா�ப் �கள் , �ட்டம்
ெசயல் ப�த்தப் பட்� ஐந்�
ஆண்�கள் வைர ம�ப்�� ெசய் யப் படா� என்ப� ஆபத்தான�.
வளர்ச்�ப்
பணிையச்
ெசயல் ப�த்�வதற் �
�ன்ேப
அதன்
சாத்�யமான
தாக்கங் கைள
ம�ப் ��வ�,
�ட்டத்ைதச்
ெசயல் ப�த்�ம் ேபா� ேதைவப் ப�ம் ேமலாண்ைம, அபாயத் தணிப் �
நடவ�க்ைககள் ஆ�யவற் ைற ம�ப் ��வ�தான் �ற் �ச்�ழல் தாக்க
ம�ப்�ட்�ன் ��ைமயான ேநாக்கம் .
ேகா�-ெமச்� �ட்டத்�ற் � பச்ைசக்ெகா� காட்டப் பட்டா�ம் , நிலம் ,
நீ ர்,
வண்டல் கள் ,
இழப்��
ெதாடர்பான
�க்�யமான
�ன்
ம�ப்��கள்
இன்ன�ம்
ேமற் ெகாள் ளப் பட�ல் ைல.
இத்தைகய
அவசரத்�ற் கான காரணங் கைளப் பற் �ப் ேப�ம் யாதவ் , �ழக்�
ேகா�
கால் வா�ன்
தற் ேபாைதய
�ரச்சைனகைளப்
பற் �ப்
�லம் ��றார். ேம�ம் அதன் உண்ைமயான பயன்பாட்� அள�டன்
ெபா�ந்தக்��ய
வைக�ல்
அதன்
பயன்பாட்�த்
�றன்
��த்தப் பட்டதாக (�ைறக்கப் பட்டதாக) அவர் ���றார். ேகா�ெமச்�
�ட்டத்ைதப்
பற் �ப்
ேப�ம் ேபா�
அவரிடத்�ல்
நம் �க்ைக�ன்ைமேய ெவளிப் ப��ற�. "இ� நீ ர்ப்பாசனத் �ட்டம்
அல் ல. இ� ெவள் ளப் பா�காப் �த் �ட்டம் அல் ல. இ� ந�கைள
இைணக்�ம் �ட்டம் �ட அல் ல" என்�றார். "இந்தத் �ட்டத்தால்
பயனைடயக்��யவர்கள் கால் வாய் கட்�மானத்�ல் ஈ�பட்�ள் ள
�லர் மட்�ேம" என்�றார் �த்தாய் ப் பாக.

அவ் � வர்மா மந்தன் அத்யயன் ேகந்�ரத்�ல் ஆய் வாளராகப்
பணியாற் ��றார். பம் பாய் ஐஐ��ல் எம் .ஃ�ல் பட்டம் ெபற் றவர்.
இந்�ய
ந�களின்
கட்�மானத்
�ட்டங் கள்
��த்�
ஆய் �ெசய் �வ��றார்.
*

