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महाराष्ट्रातील दुष्ट्काळ – गेल्या 40 वर्ाांतील सवाात भीर्ण  

यंदाच्या वर्षी महाराष्ट्र दषु्ट्काळी पररस्थितीतून जात आह ेआस्ि 1971-73च्या स्तहरेी दषु्ट्काळानंतरचा गेल्या 40 वर्षाांतील 

हा सवाात भीर्षि दषु्ट्काळ आह.े यंदाच्या वर्षी माचा मस्हन्यात स्वस्िमंडळास संबोस्ित करताना महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 

सांस्गतले की पाण्याच्या टंचाईमळेु 11800हून अस्िक गावे दषु्ट्काळाला तोंड दते आहते. तर राज्याच्या मंस्ंमंडळाच्या 

स्निायात मांडलेल्या अस्िकृत वथतुस्थितीत 3184 गावे व 7650 वथ्या यामळेु प्रभास्वत झाल्याचे म्हटले आह.े राज्यात 

800हून अस्िक चारा छावण्या सरुू करण्यात आल्या आहते आस्ि स्कमान 6 लाख गरुांना या छावण्यांमध्ये दाखल करण्यात 

आले आह.े दषु्ट्काळबास्ित स्जल््ांमिून रोजगार हमी योजनांसाठीच्या नोंदिीत प्रचंड वाढ झाली आह.े लाखो शेतकरी व 

शेतमजूर या कामांवर अवलंबून असून, ् यांना आशा वाटते की यदंाच्या वर्षी तरी पाऊस पडेल आस्ि आपल्या उदरस्नवााहाचा 

मागा पनु्हा खुला होईल. हा फारच गंभीर पेचप्रसंग आह ेव तो कळसाला जाऊन पोचला आह ेआस्ि सरकार आपि काही 

करत असल्याचा सरकारचा दावा आह ेखरा, पि मदत परुविे व मान्सूनची वाट बघिे एवढेच तर सरकार करत आह.े  

 

हा दुष्ट्काळ हा पूिषपिे अनपेलित आह ेका? 

दषु्ट्काळाचा मखु्य गनु्हेगार म्हिजे पावसाचा अभाव. पि पाण्याची टंचाई स्नमााि करिारा दषु्ट्काळ व अवर्षाि अशी फारकत 

सस्िय मानवी हथतके्षपामुळे करावी लागते. परुसेे स्नयोजन, भास्कते व पररस्थिती स्नवळविारी िोरिे यांच्या मदतीने 

दषु्ट्काळाची हाताळिी करता येऊ शकते. 

बेभरवशाच्या पावसामळेु महाराष्ट्राचे काही ह ेस्जल्ह ेसवासामान्यपिे दषु्ट्काळप्रवि आहते – अहमदनगर, औरगंाबाद, बीड, 

नांदडे, नास्शक, उथमानाबाद, पिेु, परभिी, सांगली, सातारा, जालना व सोलापूर ह े स्जल्ह े सवासािरिपिे स्िस्टश 
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राजवटीतही दषु्ट्काळ-प्रवि म्हिून ओळखले जात.  जानेवारीत आलेल्या सरकारच्या अखेरच्या1 अहवालातही याच 

भागांकडे स्नदशे आह.े  प्र्यक्षदशी अहवालांचा असा दावा 

आह े की, नास्शक, अमरावतीचा काही भाग, बलुढािा व 

जळगाव हहेी प्रदशे दषु्ट्काळग्रथत आहते. 2012 मध्ये पडलेल्या 

पावसाच्या अहवालांचे स्नरीक्षि केल्यास स्दसते की मध्य 

महाराष्ट्र व मराठवाडा या प्रदशेांमध्ये नेहमीपेक्षा कमी 

पावसाची नोंद झाली होती – अनिुमे 33% आस्ि 25% कमी. 

श्री. शरद पवार यांच्या हथते एस्प्रल 2012 मध्ये उद  घाटन 

झालेल्या नॅशनल िॉप फोरकास्थटंग सेंटरने गेल्या वर्षीच्या 

सप्टेंबर मस्हन्यात मान्य केले होते की2 यंदाच्या वर्षी 11 

स्जल््ांना दषु्ट्काळाचा सामना करावा लागू शकतो.   

तालुका पातळीवरची स्थिती मां आिखीच स्नराशाजनक 

असून, गेल्या वर्षी स्कमान 23 तरी तालुकयांमध्ये नेहमीच्या पावसापेक्षा 50% कमी पावसाची नोंद झाली आह.े मां, 2005 

ते 2011 अशा गेल्या 6 वर्षाांमध्ये, मराठवाडा व स्वदभाात सात्याने कमी पाऊस नोंदला गेला आह े– काही भागांमध्ये तर 

गेली स्कमान 3 वरे्ष सलग हीच स्थिती रास्हली आह.े 

या प्रदशेांमिील पजान्यमानातील आंतररक फरकही लक्षात घेण्यासारखा आह.े औरगंाबाद, बीड, उथमानाबाद, लातूर, 

जालना, बलुढािा, अकोला, अमरावतीतील काही भाग व यवतमाळ या स्जल््ांत दरवर्षी 700-800 स्ममी इतका सरासरी 

पाऊस पडतो, तर पूवा स्वदभाात तो बराच जाथत पडतो – कमाल 1700 पयांत तो जातो आस्ि नास्शक, अहमदनगर व 

जळगावला सवाात कमी – सािारिपिे 600 स्ममी इतका पाऊस पडतो.  

महाराष्ट्रात एकूि 1845 मोठी िरिे आहते आस्ि दशेातील मोठ या िरिांच्या एक तृतीयांश इतकी ्यांची संख्या आह.े 

आस्ि तरीही गोल्या दोन वर्षाांमिील घटलेल्या पजान्यमानामुळे दषु्ट्काळग्रथत भागातील िरिांच्या जलसाठ याची पातळी 

वेगाने शून्याच्या स्दशेने जात 

आह.े 

 औरगंाबादतेील जायकवाडी 

आस्ि सोलापरुातील 

उजनीसारख्या िरिांनी  दोन 

मस्हन्यांपूवी माचामध्ये शून्य 

साठविूक पातळी गाठली असून, 

                                                             
1 महाराष्ट्र सरकार ठराव, महसूल व वन स्वभाग,  ि.  एससीवाय  /प्र . ि . ४/म  -७ , 21st जानेवारी 2013. 

2 http://www.ncfc.gov.in/ 

तक्ता 1: म े2013ला महाराष्ट्रातील दषु्ट्काळग्रथत प्रदेशातील जलसाठ यांची िमता  

प्रदेश िरिांची 

संख्या 

दशलक्ष 

घनमीटरमध्ये 

एकूि साठविूक  

क्षमता  

6 मे 2013ला असलेली 

साठविूक क्षमता 

दशलक्ष घनमीटरमध्ये 

उवाररत 

साठविूक 

क्षमता 

मराठवाडा 11 5142 242 5 

पिेु 27 8245 1444 18 

नास्शक 18 3143 305 10 
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बीड, उथमानाबाद व परभिीतील जवळ जवळ सवाच िरिे कोरडी आहते आस्ि नास्शकच्या भागातील अनेक जलसाठ यांची 

साठविूक क्षमता घटत चालली आह.े 

या प्रदशेांमिील पजान्यमान ह ेपूवीपासूनच कमी कमी राहत आले असल्याचे आस्ि पूवीच्या काळीही माफक दषु्ट्काळ तेिे 

पडला असल्याचे (उदाहरिािा, 2007-2009 या वर्षाातील) गहृीत िरल्यावरही, या वर्षाातील तीव्र दषु्ट्काळाचे एकच कारि 

आह ेते म्हिजे – पजान्यमान, हा वादाचा मदु्दा ठरण्यास परुपूेर जागा आह.े 

 

औलष्ट्िक वीज प्रकल्पाचंी तहान 

कोळसा चस्लत औस्ष्ट्िक वीज हा ऊजाा स्नस्मातीचा अतोनात पािी खचािारा मागा होय. भारतात कायारत असिाऱ्या एखाद्या 

स्वस्शष्ट औस्ष्ट्िक वीज प्रकल्पाच्या वापरास दर तासाला प्र्येक मेवॉ कररता 5000-7000 स्लटर पािी लागते. अगदी 

अलीकडे उभारण्यात आलेले वीज प्रकल्प दर तासाला प्र्येक मेवॉ कररता 300-4000 स्लटर पािी वपारतील आस्ि याचाच 

अिा हा होतो की, 1,000 मेवॉचा वीज प्रकल्प हा वर्षााला स्ततके पािी वापरले, स्जतके पािी वापरून 7,000 हकेटर3 

शेतजमीन स्संस्चत होऊ शकली असती स्कंवा 8 लाख लोकांची तहान वर्षाभरासाठी भागली असती4.  

स्डसेंबर 2010ला, स्वदभाात 71 नवे वीज प्रकल्प मंजरुीच्या वेगवगेळ्या टप्प्यांवर होते आस्ि उवाररत महाराष्ट्रात समुार े22 

प्रकल्प असे आहते जे एकूि अंदाजे 80,000 मेवॉ वीज स्नस्माती करतील. यापैकी बरचे प्रकल्प यंदाच्या वर्षी जेिे दषु्ट्काळाचा 

तडाखा बसला आह ेप्र्यक्षात तेिे प्रथतास्वत आहते. 

                                                             
3 3एक हेकटर एक-स्पकी जस्मनीसाठी 5000स्म3 इतके स्सचंनाचे पािी िरले आहे. 
4 पाण्याचा परुवठा, सांडपािी व थवच्छता या पािीस्वर्षयक प्रािस्मक गरजांबाबतच्या भारतीय प्रमािांकन कोडनसुार दर स्दवशी एका व्यक्तीसाठी 135 LPCD िरले 

आहे. (भारतीय प्रमािांकन:IS1172:1983) 

तक्ता  2: महाराष्ट्र राज्याच्या दुष्ट्काळग्रथत भागात सध्या चालू असलेले औलष्ट्िक वीज प्रकल्प आलि पाण्याचा वापर 

औलष्ट्िक वीज 

प्रकल्प 

थिळ 

(लजल्हा) 

िमता मवेॉ जलस्रोत म े2013ला लनलमषतीची लथिती 

महाजेनकोतफे 

संचस्लत भसुावळ 

औस्ष्ट्िक वीज कें द्र 

जळगाव 1420 (यसु्नट 

2, 3, 4 आस्ि 

5) 

तापी नदीवरील हातनूर िरि  50.7 % PLF*दराने कायारत, माचा 2013 मध्ये  

वीज स्नस्माती   720मेवॉ वर.  

महाजेनकोतफे 

संचस्लत औस्ष्ट्िक 

पारस वीज कें द्र 

अकोला 500 (यसु्नट 3 

व 4) 

बाळापूर जवळील दोन बिंार-े 

स्नम्न मनु बराज व अप्पर मनु 

बराज.  

 87.63 % PLF दराने कायारत, माचा 2013 मध्ये 

वीज स्नस्माती 462 मेवॉ वर. 

 महाजेनको संचस्लत 

परळी वीज कें द्र  

बीड 1130 (यसु्नट 

3 4 5 6 आस्ि 

7)  

गोदावरी नदीवरील खडका 

बिंारा, परळी तालकुा, बीड 

स्जल्हा. 

फेिवुारी 2013 पासून पाण्याच्या तडुवड यामळेु बदं 

महाजेनको संचस्लत 

नास्शक वीज कें द्र 

नास्शक 630 (यसु्नट  

3, 4 आस्ि 5) 

नास्शक महानगरपास्लकेपासून 

गंगापूर िरिमागे सांडपाण्यावर 

प्रस्िया. 

 80% PLF दराने कायारत, माचा 2013 मध्ये वीज 

स्नस्माती 476 मेवॉ वर. 

एकूि  3680 मेवॉ  * कें द्राचा भार घटक  
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सध्या 4 वीज प्रकल्प असे आहते जे राज्य सरकारची वीज कंपनी महाजेनकोकडून दषु्ट्काळग्रथत प्रदशेात चालवले जातात. 

्यांच्या पाण्याच्या गरजेसाठी जवळच्या िरिांकडून पािी घेतले जाते, ते पािी पळवले जाते जे पेयजल म्हिून आस्ि ्या 

भागातील कोरड या ठिठिीत गावांमिील शेतजस्मनीच्या गरजा भागवून जीवनदायी वरदान ठरले असते. या प्र्येक वीज 

प्रकल्पासाठी लागिाऱ्या पाण्याच्या नेमकया गरजेची नोंद झालेली नसल्याने व ती अनपुलब्ि असल्याने, या प्रकल्पांसाठीचा 

थवीकाराहा आकडा म्हिून आपि दर तासाला प्र्येक मेवॉ कररता 4500 स्लटर पािी हा दर गृहीत िरू शकतो. 

या स्वद्यमान वीज प्रकल्पांव्यस्तररक्त, या भागात 4 नवे प्रकल्प प्रथतास्वत आहते. इंस्डया बलु्स व स्शरपूर पॉवर कंपनी या दोन 

खासगी कंपन्यांचे नास्शक व िळेु स्जल््ात प्रथतास्वत वीज प्रकल्प आहते. इंस्डया बलु्सने बांिकाम परु ेकेल्याचे व हा प्रकल्प 

सरुू करण्यास तयार असल्याचे समजते. महाजेनको िळेु स्जल््ातील एका नवीन वीज प्रकल्पाची आस्ि स्वद्यमान सवा, 

म्हिजे 4 प्रकल्पांच्या स्वथताराची योजना आखत आह.े एनटीपीसी या राष्ट्रीय वीज कंपनीचा एक वीज प्रकल्प सालापूर 

शहरात हुडगी गावाजवळ बांिकामाखाली होता. नव्याने पडलेली ही भर समुार े 9500 मेवॉ इतकी आह.े राज्याच्या 

जलसंिारि स्वभागाने या सवा प्रकल्पांना या भागातील स्वस्वि जलसाठ यांतील व बंिाऱ्यांमिील पाण्याचे वाटप केले आह.े 

तक्ता 3 मध्ये या वीज प्रकल्पांचा आस्ि ्यांना झालेल्या पािी वाटपाचा तपशील स्दला आह.े 

                                                             
5 http://www.mahagenco.in/uploads/projects/Future-projects-english.pdf 

6 उच्चथतरीय सस्मतीच्या बैठक ि. 14, स्दनांक 14 माचा 2008 रोजीचे इस्तवतृ्त. 
7 उच्चथतरीय सस्मतीच्या बैठक ि. 16, 28 मे 2008 रोजीचे इस्तवतृ्त 

8 संदभा ि. 2 अनसुार 
9 अकोला स्जल््ातील पारस औस्ष्ट्िक वीज प्रकल्पास बळापूर शहराजवळील मनु नदीवरील बिाऱ्यातून पािी स्मळते. मनु नदी ही पूिााची उपनदी असून ती तापीस 

जळगाव स्जल््ात जाऊन स्मळते. या भागातील चार िरिे, मस (15 एमसीएम), मनु (36.8एमसीएम), उतावळी (19.79एमसीएम) आस्ि स्नगुािा (28.84 एमसीएम) या 

बंिाऱ्यांना पािी परुवतात. या मध्यम िरिापैंकी बहुतेक िरिे अकोला व बलुढािा स्जल््ांतील तालकुयांच्या स्संचनाच्या गरजा भागवतात. 

 तक्ता 3: महाराष्ट्राच्या दुष्ट्काळग्रथत भागात प्रथतालवत असलेले औलष्ट्िक वीज प्रकल्प. 

अनुक्रमांक औलष्ट्िक वीज प्रकल्प थिळ 

(लजल्हा) 

िमता मवेॉ एमसीएम मध्ये जलस्रोत 

 एमसीएम-दशलि घनमीटर 

1 महाजेनको संचस्लत 

दोंडाइचा औस्ष्ट्िक वीज कें द्र  

िळेु 3300 मेवॉ (5 

यसु्नट स X 

660 मेवॉ 

प्र्येकी) 

डब्ल्यूआरडीने (सवासिारितः) 40 एमसीएमसाठी मजंरुी स्दली आहे.  

तापी नदीवरील स्नम्न तापी प्रकल्पाचे  पािी  2x660 मेवॉ कररता (टप्पा-

1). 

तापी स्संचन स्वकास महामडंळाने कळवले आहे की 3 x 660 मेवॉ (टप्पा-

2) साठी 45 एमसीएम अस्तररक्त पािी तापी नदीवरील स्नम्न तापी 

प्रकल्पाकडून  उपलब्ि केले जाईल5. 

2 इंस्डया बलु्स नास्शक वीज 

प्रकल्प  संचस्लत. 

नास्शक 2700 मेवॉ 43.8 एमसीएम टप्पा 1 कररता नास्शक महानगरपास्लका मलस्नःसारि 

खा्याकडून परुवण्यात येईल6. टप्पा 2 कररताही 30 एमसीएम नास्शक 

महानगरपास्लका परुवेल.  

3 एनटीपीसी सोलापूर सोलापूर 1320 मेवॉ दर वर्षी 52.6 एमसीएम उजनी जलसाठ यातून 110 स्कमी अतंराच्या 

पाइपलाईनने घेण्यात येईल.7  

4 महाजेनको संचस्लत 

भसुावळ औस्ष्ट्िक वीज कें द्र 

जळगाव 660 (यसु्नट 

6) 

दरसाल  13 एमसीएम पािी हातनूर िरि व सिुगाव बिंाऱ्यातून उपलब्ि 

करण्यात येईल आस्ि उरलेली दरसाल 7 एमसीएम इतकी पाण्याची गरज 

ओझरखेडा िरिातून  (स्दडंोरी, नास्शक जवळील)8 भागवली जाईल.  

5 महाजेनको संचस्लत पारस 

वीज कें द्र 

अकोला 250  (यसु्नट  

5) 

भस्व,यातील स्वथतारासाठीचा पािी परुवठा बाळापूर, अकोला येिील अप्पर 

मनु बिंाऱ्यातून उपलब्ि होईल.9  
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सध्या या प्रदेशातील वीज प्रकल्पाकंडून वापरल्या जािाऱ्या पाण्याचे लवश्लेर्ि 

 यापूवी म्हटल्यानसुार सध्या या भागात कायारत असिाऱ्या चार वीज प्रकल्पांपैकी  ,बीड स्जल््ातील परळी वीज प्रकल्प 

हा याआिीच बंद झाला आहे  .भसुावळ ,नास्शक व पारस या इतर तीन वीज प्रकल्पांना ्या भागातील िरिांकडून पािी 

स्मळण्याची आव यकता आहे.  

पढुील तक्यात या वीज प्रकल्पांकडून वापरल्या जािाऱ्या पाण्याची नोंद करण्यात आली असून, ती जानेवारी ते माचा 2013 

आस्ि एस्प्रल ते जून 2013 अशी दोन गटांमध्ये आह.े एस्प्रल ते जून 2013 दरम्यानची आकडेवारी प्रथतुत अहवालाच्या वळी 

उपलब्ि नसल्याने, आम्ही पस्हल्या तीन मस्हन्यांइतकीच स्नस्माती क्षमता गृहीत िरली आह.े ही क्षमता अिाातच प्र्यक्षातील 

आव यक क्षमतेपेक्षा बरीच कमी आह ेकारि सवासािारितः उन्हाळी मस्हन्यांमध्ये जाथत स्नस्मातीची गरज भासते. 

                                                             
10 संदभा ि. 6 अऩसुार. अस्तररक्त पािी बहुिा गंगापूर िरिापासूनचे. 
11 मास्हतीचा अस्िकार 2005 अन्वये प्राप्त करण्यात आलेली कागदपंे. 

12 महाराष्ट्र राज्य भार रवानगी कें द्र कळवा यांच्याकडील मालहतीवर आधाररत. http://mahasldc.in/ 

6  महाजेनको संचस्लत 

औस्ष्ट्िक वीज कें द्र 

बीड 250 (यसु्नट 

8) – चालू 

वीज कें द्रापासून 22 स्कमी अतंरावरील गोदावरी नदीवरचा खडका बिंारा 

पाण्याची गरज पूिा करील. कच्च्या पाण्यासाठीचा बूथटर पपं 10 स्कमी 

अतंरावर नायकोटा येिे आहे. 

7 महाजेनको संचस्लत नास्शक 

औस्ष्ट्िक वीज कें द्र 

नास्शक 660 (यसु्नट 

6) 

डब्ल्यूआरडीने आपल्या 12 जानेवारी 2011 तारखेच्या पंात 

म्हटल्याप्रमािे दरसाल 6.5 एमसीएम इतके अस्तररक्त पािी राखून ठेवले 

आहे.10 

8 नरदाना वीज कें द्र (स्शरपूर 

पॉवर स्लस्मटेड संचस्लत 

िळेु 300 Mw  िळेु स्जल््ाच्या स्संदखेडा तालकुयात असलेल्या तापी नदीवरील सलुावडे 

बिंाऱ्यातील 10 एमसीएम पािी.11  

 एकूि  9440 MW  

तक्ता 4: कायषरत वीज प्रकल्पांकडून जानेवारी ते जून 2013 दरम्यान झालेला पािीवापर 

वीज प्रकल्प जानेवारी ते माचा
12 दरम्यानची 

प्र्यक्षातील एकूि स्नस्माती  

दशलक्ष यसु्नट 

जानेवारी ते माचामिील 

एकूि पािी वापर 

 

जानेवारी ते जून 2013 

दरम्यानचा अपेस्क्षत पािी वापर 

(समान स्नस्मातीची आव यकती 

गहृीत िरून) 

स्नस्माती 75% पीएलएफवर (राष्ट्रीय 

सरासरी) गेल्यास   जानेवारी ते जून 

2013 दरम्यान होिारा एकूि पािी 

वापर  

भसुावळ 

औस्ष्ट्िक वीज 

कें द्र 

1354 एमयू 6093 दशलक्ष स्लटर 12186 दशलक्ष स्लटर 20991 दशलक्ष स्लटर 

पारस औस्ष्ट्िक 

वीज कें द्र 

946.48 एमयू 4257 दशलक्ष स्लटर 8514 दशलक्ष स्लटर 7391 दशलक्ष स्लटर 

परळी औस्ष्ट्िक 

वीज कें द्र 

535 एमयू 2407 दशलक्ष स्लटर 2407 दशलक्ष स्लटर 16704 दशलक्ष स्लटर 

नास्शक औस्ष्ट्िक 

वीज कें द्र 

1088.25 एमयू 4897 दशलक्ष स्लटर 

(पनुःप्रस्ियाकृत पािी) 

9794 दशलक्ष स्लटर 

(पनुःप्रस्ियाकृत पािी) 

9312 दशलक्ष स्लटर  

एकूि 3923.73  एमयू 17654 दशलक्ष स्लटर 32901 दशलक्ष स्लटर 54401 दशलक्ष स्लटर 

http://mahasldc.in/
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महाराष्ट्रातील काही महानगरांची व शहरांची अदंास्जत आव यकता तक्ता 5 मध्ये स्दली आह.े ही सवासािारि आव यकता 

असून, अनेक शहरांनी पाण्याच्या टंचाईमुळे पािी परुवठ यावर बंिन घातले आह.े साध्या तुलनेतून ह ेस्दसून येते की औस्ष्ट्िक 

वीज कें दे्र वापरत असलेले पाण्याचे प्रमाि ह ेअस्जबात नगण्य नाही आस्ि ्याच्यामळेु दषु्ट्काळी पररस्थितीत शहरांचा स्कंवा 

गावांचा पािी परुवठा वाढू शकला असता.  

 जवळ जवळ सवाच स्जल््ांमध्ये पािी परुवठ यासाठीपाण्याचे टँकर वापरून 

मदत परुवण्याचे प्रय्न जारी आहते. मां वतृ्तपंांमिील बातम्यांवरून सूस्चत 

होते की, सरकारने वचन दऊेनही ह ेप्रय्न सवा तालुके व गावांमिून पोचत 

नाहीत.  

शहरातील पािी परुवठ याचे 135 LPCD या प्रमािाची पूताता टँकरमळेु होऊ 

शकत नाही, तर मदत व पनुवासन खा्याचे सस्चव स्मस्लंद म्हसैकर यांनी 

केलेले14 वतृ्तपंांतील स्नवेदन सांगते की दषु्ट्काळग्रथत भागातील लोकांना 

दररोज 20 स्लटर पािी स्मळत आह.े ह े स्पण्यासाठी व थवयंपाकासाठी 

जेमतेमही परुिार ेनाही, ह ेसांगण्याची गरजच नाही. 

 

 

परळी वाज प्रकल्प – सबंलंधत प्रकरिाचे उदाहरि 

 दषु्ट्काळाच्या पार्श्ाभूमीवर वीज प्रकल्पांकडून होिारा पाण्याच्या वापराचे प्रमाि अस्जबात कमी महत्त्वाचे नाही. बीड 

स्जल््ातील परळी वीज प्रकल्पाचेच उदाहरि घ्या. आमच्या मूल्यमापनाचा असा अंदाज आह ेकी फेिवुारीत हा प्रकल्प बंद 

पडण्यापूवी दोन मस्हने आिी, या प्रकल्पाने समुार े2407 दशलक्ष स्लटर पािी वापरले होते. पि यापूवीही, स्डसेंबर 201215 

मध्ये, परळीमिला खडका बंिारा सकुला होता आस्ि तो वीज स्नस्मातीस आिखी हातभार लावू शकत नव्हता. पि तो 

आिखी काही काळ चालू ठेवण्याच्या अखेरच्या प्रय्नात, परळीच्या वापरासाठी परभिी स्जल््ातील मदु  गल बंिाऱ्याचे 5 

दशलक्ष घनमीटर पािी पलब्ि करण्यात16 आले. या पाण्यामळेु परळी प्रकल्प आिखी दोन मस्हने म्हिजे फेिवुारी मध्यापयांत 

वीज स्नस्माती करू शकला, ्याचवेळी ्याचे एक यसु्नट सक्तीने बंद करावे लागले. या पाण्यामळेु 135 LPCD या भारतीय 

प्रमािानसुार 6 लाखांहून अस्िक लोकांना 30 स्दवसांकररता पािी परुवता आले असते.  

                                                             
13 स्वस्वि स्रोतांकडील आकडेवारी : महाराष्ट्र जीवन प्रास्िकरि, http://mahaurban.org/ 13 Data from several sources: Maharashtra Jeevan 

Pradhikaran , http://mahaurban.org/ 

http://www.academia.edu/528143/Drinking_water_supply_management_in_municipal_corporations_of_Maharashtra 

http://indiagovernance.gov.in/files/ppp-water-ind_0.pdf 
14 http://www.hindustantimes.com/India-news/Maharashtra/Maharashtra-State-of-despair/Article1-1034878.aspx 

15 http://www.thehindubusinessline.com/economy/water-woes-plague-parli-power-plant-in-maharashtra/article4093497.ece 

16 http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-12-20/aurangabad/35934351_1_irrigation-department-water-release-power-station 

तक्ता 5: महाराष्ट्रातील काही शहरामंधील पािी 

पुरवठ याची अंदालजत गरज
13 

शहर पाण्याची गरज  MLD 

मध्ये ( दर लदवशी 

दशलि ललटर) 
बहृन्मुबंई 3967 

ठािे 1206 

पिेु 820 

सोलापूर 240 

जालना 19 

सांगली-स्मरज-कुपवाड 66 

कोल्हापूर 115 

नास्शक 299 

अमरावती 113 

नागपूर 438 

औरगंाबाद 208 

http://www.academia.edu/528143/Drinking_water_supply_management_in_municipal_corporations_of_Maharashtra
http://indiagovernance.gov.in/files/ppp-water-ind_0.pdf
http://www.thehindubusinessline.com/economy/water-woes-plague-parli-power-plant-in-maharashtra/article4093497.ece
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हा स्निाय सरकारतफे तेव्हा घेण्यात आला, ्याच्या स्कमान तीन मस्हने आिी दषु्ट्काळस्वर्षयक सूचना दणे्यात आल्या हो्या 

व जायकवाडी व माजलगावसारख्या मोठ या जलसाठ यांची पातळी आिीच शून्य साठ याजवळ येऊन पोचली होती. या 

प्रकार ेलदसून येते की, सरकार याचीच दिता बाळगत आह ेकी, शेतकऱ्यांच्या लपण्यायोग्य पाण्याच्या व लसचंनाच्या 

अग्रक्रमांना औलष्ट्िक वीज प्रकल्प व उद्योगिेत्रापेिा अलधक प्राधान्य लदले जािार नाही. हा केवळ महाराष्ट्राच्या पािी 

िोरिाचा स्वर्श्ासघात आह ेअसे नव्ह,े तर नैसस्गाक न्यायाच्याही ह ेस्वरोिात आह.े आपि फक्त आश्चया व्यक्त करू शकतो 

की, ज्यावेळी भस्वष्ट्यात अशीच दषु्ट्काळी पररस्थिती उद  भवल्यास, 10000 मेवॉच्या प्रथतास्वत प्रकल्पांनी पाण्याची मागमी 

केल्यावर सरकार कोिता स्निाय घेईल बर.े     

 

वीज प्रकल्पानंा पािी पुरविाऱ्या जलसाठ यांची सद्यःलथिती 

सध्या वीज स्नस्माती करिाऱ्या तीन वीज प्रकल्पांपैकी नास्शक प्रकल्पाला नास्शक महानगरपास्लकेच्या सांडपािी प्रस्िया 

प्रकल्पांकडून पािी स्मळते.  

आजच्या स्नस्मातीच्या गरजेच्या दृष्टीने ह ेपरुसेे आह ेस्कंवा नाही ह ेथपष्ट नसल्याने, नास्शक वीज प्रकल्पाचा स्वथतार आस्ि 

येऊ घातलेला स्सन्नर तालुकयातील इंस्डया बलु्सचा वीज प्रकल्प दोन्हींसाठी ते नककीच परु ेपडिार नाही.   

भसुावळ वीज प्रकल्प हा व्यूहरचना्मकदृष्ट या 

हातनूर िरिाच्या अगदी जवळ स्थित आह ेआस्ि 

्यास या िरिाच्या साठ यातून पािी स्मळते. 

सध्याच्या स्नस्माती क्षमतेच्या स्थितीत, ्याकडे 

परुशेी क्षमता स्दसते. पि हातनूर िरिही दषु्ट्काळ 

प्रवि जळगाव स्जल््ास स्संचनासाठीच्या व 

स्पण्याच्या पाण्याचा परुवठा करते. ्याचप्रमािे 

अकोला येिील पारस वीज प्रकल्पास दोन 

बंिाऱ्यांकडून परुवठा होतो जे ्याच हतूेने उभारण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या ताब्यात सध्या स्कमान 3 मस्हने वीज 

स्नस्मातीस हातभार लावेल इतके पािी आहे17.  

मां, या प्रकल्पांकडे परुसेे पािी आह ेस्कंवा नाही याचे इिे मूल्यमापन करण्याची गरज नाही, तर ्या भागातील लोकांना 

परुसेे पािी स्मळते की नाही ह ेबघायला हवे. जानेवारीत सरकारतफे करण्यात आलेल्या अखेरच्या पािी टंचाईस्वर्षयक 

मूल्यमापनात दषु्ट्काळाने प्रभास्वत असलेल्या या स्जल््ांचा उल्लेखच नाही. पि वाथतव आकडेवारी ह ेदाखवून दतेे की या 

भागांमध्ये गेल्या वर्षी पाऊस अगदीच कमी पडला आहे18. अकोला स्जल््ातील पािी टंचाई तुलनेने बरी आह,े तर बलुढािा 

                                                             
17 या बंिाऱ्यांच्या ताज्या साठ याबद्दलची मास्हती सावाजस्नकरी्या उपलब्ि नसल्याने पारपंररक अंदाज ही मास्हती मानली आहे. . 

18 17 यांच्या कडील तालकुा स्नहाय पजान्ययमान आकडेवारी अनसुार http://mahaagri.gov.in/rainfall/index.asp 

तक्ता 6 : वीज प्रल्पांना पािी पुविाऱ्या जलसाठ यांची सद्यःलथिती 

जलसाठ याचे 

नाव 

संबसं्ित वीज 

प्रकल्प 

मे 2013ला 

उवाररत पािी 

एमसीएम मध्ये 

क्ष स्दवसांकररता उरलेले 

पािी(स्पण्याच्या पाण्याच्या 

व स्संचनाच्या गरजा पूिा न 

झाल्याचे गहृीत िरून) 

हातनूर  भसावळ वीज 

प्रकल्प 

67  37 मस्हने 

अप्पर मनु 

बिंारा 

पारस वीज 

प्रकल्प  

गैरलागू (एकूि  

10) 

106 स्दवस (अिी क्षमता 

गहृीत िरून) 

लोअर मनु 

बिंारा 

0.7 (एकूि  12) 14 स्दवस 
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स्जल्हा, जेिे पावसाच पािी पारस बंिाऱ्यापयांत जाते, तो तीव्र दषु्ट्काळाच्या छायेत आह.े बलुढाण्यात सवासािारि मान्सून 

मध्ये जो पाऊस पडतो स्तिल्या 13 पैकी 10 तालकुयांत 700 स्ममी पेक्षा कमी पाऊस पडला. तसेच, जळगाव स्जल््ात 

झालेली सवाास्िक पावसाची नोंद पारोळा तालुकयात झाली व ती केवळ 553 स्ममी होती आस्ि बहुतेक भागांमध्ये गेल्या वर्षी 

समुार े400 स्ममी इतक सरासरी पाऊस पडला. जळगाव स्जल््ाचे प्रमखु जलस्रोत असलेली स्गरिा व वाघूर ही िरिे 

यापूवीच शून्य साठ याच्या पातळीवर गेली आहते. या उन्हाळ्यात ह ेशहर सवाात भीर्षि पािी टंचाईशी झगडत असून, 

बोदवड, पाचोरा, भडगाव, जशगाव, चाळीसगाव, जामनेर, अमळनेर व मकु्ताई नगर ह ेतालुके दषु्ट्काळग्रथत म्हिून जाहीर 

झाले आहते19. बलुढाण्यात, दऊेळगाव राजा, स्संदखेड राजा, मोटाला, मलकापूर व नांदरुा या तालुकयांना दषु्ट्काळाचा 

जोरदार फटका बसला आह.े 

ह ेप्रकल्प जर पािी टंचाईमळेु बंद करावे लागले तर राज्याचे वीजेबाबत होिार ेनकुसान : 

माचा 2013ला, वीज प्रकल्पांनी (परळी वीज प्रकल्प वगळून) या मस्हन्यात एकस्ंतपिे समुार े1195 दशलक्ष यसु्नट इतकी 

वीज स्नस्माती केली. ही एकूि 1658.5 मेवॉ इतकया एकूि क्षमतेएवढी आह.े राज्याच्या भार प्रथिआन कें द्राच्या 

अहवालानसुार, राज्यास एस्प्रल 2013 मध्य ेअदंाजे 10900 दशलक्ष यसु्नट स्वजेची गरज होती, जी दर स्दवशी सरासरी 

364 दशलक्ष यसु्नट इतकी होते. सवासािारिपिे औद्योस्गक के्षं (39%) हा राज्यातील स्वजेचा सवाात मोठा ग्राहक आह,े 

्यानंतर घरगतुी के्षं (22.96%) व कृस्र्षके्षं (17.59%) येते2019. एकूि आवाका समोर ठेवण्याकररता म्हिून, राज्यातील 

1195 दशलक्ष यसु्नटचा तोटा हा सािारिपिे सवा के्षंांमिून दर स्दवशी समुार े45 स्मस्नटे इतका वीज तुटवड याएवढा होतो. 

दषु्ट्काळाची हाताळिी करण्यासाठी आस्ि प्रभास्वत भागांसाठी पािी उपलब्ि करण्यासाठी जर औद्योस्गक वापर कमी केला, 

तर घरगतुी गरज व्यवस्थित राखता येऊ शकते. 

 

जल धरि आलि अग्रक्रम  

महाराष्ट्राचे जलस्वर्षयक िोरि सतत बदलत आले आह.े 2003-2011 या वर्षाांदरम्यान राज्याच्या जल िोरिाचा अग्रिम 

शेतीच्या गरजांपेक्षा औद्योस्गक गरजांना प्रािान्य दणे्याचा होता.  

राज्य सरकारने 2011 मध्ये आश्चयाकारकरी्या हा अग्रिम बदलून उद्योगापेक्षा शेतीस प्रािान्य स्दले. ्यांनतर मे 2011 

मध्ये, उद्योगके्षंाकडे पािी वळवण्याबाबतचे स्निाय 2003 पासून घेिाऱ्या – हा अस्िकार महाराष्ट्र जल  संसािन स्नयामक 

प्रास्िकरिास (एमडब्ल्यूआरआरए) बहाल करिाऱ्या कायद्याला डावलून - उच्च थतरीय सस्मतीची जागा मस्ंमंडळाने 

घेतली. एमडब्ल्यूआरआरए कायद्यातील सिुारिाही स्वस्िमंडळात मंजूर झाली, ज्यात ही हमी दणे्यात आली होती की 

औस्ष्ट्िक वीज प्रकल्पांना व उद्योगांना करण्यात आलेल्या पूवीच्या वाटपांचा पनुस्वाचार करण्यात येिार नाही. या उच्च 

थतरीय सस्मतीचे नेतृ्व जल संिारि मंंी श्री. अस्जत पवार यांनी राज्यातील इतर पाच मंर्यायांव्यस्तररक्त केले होते. ह ेबदल 

वरवरचे होते कारि ह ेिोरि बदलले तोवर पािी आिीच औस्ष्ट्िक वीज प्रकल्पांकडे व उद्योगांकडे वळवण्यात आले होते 

                                                             
19 http://ejalgaon.com/today/jalgaon%202013%20news/january%202013%20news.html 

20 http://115.124.127.110/MEDA/ES-Maharashtra.aspx. 2010 साठीच्या एकूि 79139  दशलि युलनट 

http://ejalgaon.com/today/jalgaon%202013%20news/january%202013%20news.html
http://115.124.127.110/MEDA/ES-Maharashtra.aspx
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आस्ि असे असूनही, सिुारिेच्या नंतर 2 वरे्ष लोटल्यावरही, कृस्र्षके्षंास अगिम देिाऱ्या बदलाची अमंलबजाविी 

करण्याच्या दृष्टीने कोि्याही स्नयमांची अस्िसूचना काढण्यात आलेली नाही.  

21 जानेवारी 2013चे सरकारचे िोरि :   

जानेवारीत, सरकारन ेराज्यातील दषु्ट्काळी स्थितीचा आढावा घेतला आस्ि ‘पैसेवारी’ पद्धतीवर आिाररत (स्पकाची प्र्यक्ष 

स्दसिारी सरासरी दहा वर्षाांच्या सरासरीपेक्षा 50% कमी असिे) स्जल्ह ेव तालुकयांच्या मूल्यमापनसुार जी गावे दषु्ट्काळाच्या 

तडाख्यात सापडली आहते ्यांची एक यादी प्रस्सद्ध केली. ्यानंतर एका सरकारी ठरावात,2120  असे घोस्र्षत करण्यात आले 

की, 3,905 खेडी 50% पेक्षा कमी पैसेवारीने बास्ित आहते. ् यात असेही नमूद करण्यात आले होते की या बास्ित भागातील 

लहान, मध्यम व मोठ स्संचन प्रकल्प 21 जानेवारी 2013 पासून स्पण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात येतील.  

परळी वीज प्रकल्पाच्या प्रकरिावरून ह ेथपष्ट होते की या ठरावाचा भंग झाला, कारि परळी प्रकल्प 17 फेिवुारी पयांत 

म्हिजे तो बंद करिे भाग पडेपयांत मदु  गल िरिातील पािी वापरत होता. काहीही असो, पारस वीज प्रकल्प व भसुावळ 

वीज प्रकल्पाच्या जलस्रोतांचा वापर हा, तेिील प्रकल्पाभोवतीचे तालुके पािी टंचाईने ग्रथत असतानाही वीज स्नस्मातीसाठी 

चालूच आह.े पररिामी, हा सरकारी ठराव किीच अमलात आला नाही आस्ि बीड, जळगाव व बलुढाण्यातील दषु्ट्काळग्रथत 

भागांना ्याचा काडीचाही उपयोग झाला नाही.  

उद्योगानंा होिाऱ्या पािी वाटपाचा पुनलवषचार व्हायला हवा 

स्वस्वि वापरासाठी लागिाऱ्या पाण्याच्या मागिीत वाढ होत असून यामळेु घरगतुी, औद्योस्गक व शेतीच्या के्षंांमध्ये संघर्षा 

होिार आह.े असे भास्कत आह ेकी भारतभरात, 2025 पयांत स्पण्याच्या पाण्याची गरज 44 टककयांनी वाढिार आह,े 

स्संचनाची 10 टककयांनी तर औद्योस्गक गरज 81 टककयांनी वाढिार आह.े22 

महाराष्ट्र राज्यभरात 80,000 मेवॉपेक्षा जाथत क्षमतेचे प्रकल्प सरुू करण्याच्या बेतात आह.े ्यापैकी बहुतेक प्रकल्प ह े

राज्यातील भागांत असून तेिे नद्या व जलसाठे याव्यस्तररक्त अन्य कोिताही पाण्याचा स्रोत नाही आस्ि ते एकदा का 

कायाास्न्वत झाले की आपला पाण्याचा स्हथसा मागतील. गेल्या वर्षी स्दल्ली आयआयटीन ेकेलेल्या स्वदभाातील विाा व वैनगंगा 

नद्यांमिील पाण्याच्या उपलब्ितेसंदभाातील अभ्यास ह ेस्सद्ध करून दाखवतो की स्वदभाातील औस्ष्ट्िक वीज प्रकल्पांच्या 

पुंजकयाने लादलेल्या अस्तररक्त मागिीमळेु ्या प्रदशेातील स्संचन व इतर वापरासाठीची भस्वष्ट्यातील पाण्याची उपलब्िता 

विबेाबत 40%  इतकी तर वैनगंगेबाबत 17% इतकी कमी होिार आह.े यापैकी बहुतेक पािी वाटप ह े2003-2011 या 

दरम्यान करण्यात आले होते जवे्हा राज्याने जलसंसािनांचे चुकीचा अग्रिम लावून स्संचनापेक्षा उद्योगाला प्रािान्य स्दले. हे 

वाटप 2011 मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांच्या स्हताशी काहीच देिेघेिे नसलेल्या िाडसी राजकारिाने कायदशेीर केले. 

महाराष्ट्राला भेडसाविाऱ्या दषु्ट्काळाचे खापर केवळ राज्यातील पावसाच्या अभावावर फोडता येिार नाही. राज्याच्या 

जलसंसािनांचे गैरव्यवथिापन औस्ष्ट्िक वीज प्रकल्पांना पाण्याचे वाटप करण्याच्या पलीकडच्या गेले असून, अशी स्थिती 

                                                             
21 सरकारी ठराव, महसूल व वन स्वभाग,  ि.  एससीवाय  /प्र . ि . ४/म  -७ , 21st जानवेारी 2013. 

22 http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=95884 
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आह े की दषु्ट्काळाच्या स्थितीतही लोकांच्या स्पण्याच्या पाण्याची गरज औस्ष्ट्िक वीज प्रकल्पांच्या तहानेपेक्षा कमी 

प्रािान्याची ठरली आह.े महाराष्ट्राच्या जलव्यवथिापकांनी गेल्या वर्षीपासून जून 2013 मिील नैर्ा ्येकडील मान्सूनच्या 

स्नस्श्चतीबाबत अनाठायी आशा बाळगली आह ेआस्ि अ्याव यक अशी साविस्गरीची भूस्मकाच यात कुठे स्दसत नाही. 

हरवलेला साविस्गरीचा दृस्ष्टकोन व शेतकऱ्यांच्या स्हताबाबतची अनाथिा ही उपेक्षाच म्हिायला हवी. 

दीघाकालीन स्नयोजन ह ेअशा तऱ्हचे्या पािी व वीजस्वर्षयक संकटाला दूर ठेवण्याचा मागा होय. 

1. राज्यातील नदी खोऱ्यांमिील पाण्याचा प्रभाव आस्ि उपलब्ितेचे सामूस्हक मूल्यमापन केले जावे जेिेकरून 

स्पण्याच्या व स्संचनाच्या पाण्याच्या गरजा लक्षात न घेता पािी वळवले जािार नाही. 

2. सरकारन े दषु्ट्काळग्रथत भागातील वळवण्यात आलेले पािी व पाण्याचे वाटप आस्ि स्वदभाातील व उवाररत 

महाराष्ट्रातील प्रथतास्वत कोळसा आिाररत वीज प्रकल्प ह ेपूिापिे िांबवावे.  

3. महाराष्ट्राने पाण्याचा प्रभाव लक्षात घेिाऱ्या जलस्वर्षयक िोरिाचा सस्ियपिे प्रसार केला पास्हजेऊजाा सक्षमता  .

उपाययोजना आस्ि नवीकरिीय ऊजाा तंंीानापाशी अशी क्षमता आह,े ज्यायोगे स्संचन व इतर वापरासाठी पािी वाचवून 

वीजस्वर्षयक गरजाही भागवता येतील आस्ि म्हिूनच पािी स्गळंकृत करिाऱ्या औस्ष्ट्िक वीज प्रकल्पांऐवजी ्यांचा स्वचार 

सस्ियपिे करायला हवा. 

 

अधिक माधितीसाठी यथे ेसपंकक  सािा : ग्रीनपीस इंधिया 

जय कृष्ण, jaikrishna.r@greenpeace.org, 0-98455 91992 

भगवान केसभट,  bhagwan.kesbhat@greenpeace.org, 92212 50399 

www.greenpeace.org/india 
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