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तक् यांची सूचीः   
 
तक् ता 1: भारत आिण ऑःशेिलयामधील सवसाधारण िन न-मह वा या कोळसा चिलत 
कारखान्यांमधील तुलना मक पाणी वापर.   
तक् ता 2: िडसबरपयत 2010ला महारा  सरकार ारा मजंरुी िदले गेलेले आिण मजंरुीसाठ  
ूलं बत असलेले कोळसा-आधािरत औिंणक व तु ूकल्प.  
तक् ता 3: िडसबर 2010पयत पयावरणा मक मजंरुी िदल्या गेलेल्या औिंणक व तु 
ूकल्पांसाठ चा पाणी वापराचा दर.  
तक् ता 4: महारा ातील 1982-1994 या कालावधीतील ेऽीय अनुशेष  
तक् ता 5: महारा ातील 1982-1994 या कालावधीतील ूादेिशक अनुशेष  
तक् ता 6: िसचंन ेऽातील 1982-2007 या कालावधीतील ूादेिशक अनुशेष  
तक् ता 7: वदभा या सहा सवािधक हानी पोचलेल्या िजल् ांतील 2001-2010 या 
कालावधीतील आ मह या  
तक् ता 8: 2003 ते जानेवारी 2011 या कालावधीत वदभातील औिंणक व तु 
कारखान्यां या वापरासाठ  वळवले गेलेले धरणांचे िसचंन पाणी.  
तक् ता 9: आयआयटी अ यासात अतंभतू केल्यानुसार वधा नदीवरील स या या आिण 
भ वंयातील जलसचंयांची पा याची आवँयकता.  
तक् ता 10: एसडब्ल्यूएटीखालील अनु पणाूमाणे तीन परेखांमधील वधा नदीचा वा षक 
सरासरी ूवाह दशल  घन मीटरम ये.  
तक् ता 11: दोन कालसीमांसाठ  अनु प केलेले स  पिरिःथतीतील वधा नदीचे मािसक 
ूवाह, दशल  घन मीटरम ये.  
 
आकृतींची सचूी :  
आकृती 1: भारतात कोळसा आधािरत व तु किा ारे पा याचा सामान्य वापर.   
आकृती 2: भारतातील कोळसा चिलत व तु किां या पुंजक्यांचा नकाशा.  
आकृती 3: महारा ा या वदभ ूदेशाचा नकाशा. 
आकृती 4: वदभातील ूःता वत आिण मजंरू औिंणक व तु किे. 
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आकृती 5: महारा ा या िसचंन ेऽातील 1982-2007 या कालावधीतील ूादेिशक 
अनुशेषाचा आलेख.  
आकृती 6: व या या उप-खोढयासाठ  बनवापर, वतमान आिण भावी परेखांमधील 
मािसक िनगमनातील फरक. 
आकृती 7: वदभातील अ पर वधा आिण िन न वधा धरणांखालील ूभावाचे ेऽ.  
आकृती 8 (चौकट): भावी जलसचंयां या समावेशासह वधा नदीचा वा षक सरासरी ूवाह.  
आकृती 9: वेगवेग या व तु िनिमती तंऽ ानांमधील पा याचा वापर.  
आकृती 10: तीन परेखांमधील औिंणक व तु िनिमती आिण सलं न कोळसा 
खाणींसाठ  पा याची आवँयकता  
आकृती 11: सदंभ आिण ऊजा उ बांती (बांती) परेखांमधील भारताची व तु िनिमती 
सरंचना.  
आकृती 12: सदंभ आिण ऊजा उ बांती (बांती) परेखांमधील व तु पुरव याचा खच.  
आकृती 13: सदंभ आिण ऊजा उ बांती (बांती) परेखांमधील भारता या ऊजा ेऽा ारे 
होणाढया कबवायू उ सजनासबंंधीची ूगती.  
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कोळसा आधािरत औिंणक वीज ही अ  यािधक जल वापर 
करणारी व तु िनिमती प त आहे. सीईएने हटले आहे क  
भारतात चालवल्या जाणाढया सामान्य कोळसा चिलत किा ारे 
ूित मेगा वॉट ूित तास 5-7 घन मीटर पाणी वापरले जाते; 
अलीकडे उभारलेली काही किे ूित मे. वॉ. ूित तास 3.5-4 घन 
मीटर पाणी वापरतील. या या उलट ऑः शेिलयातील अशाच 
ूकार या किा ारे सामान्यपणे ूित मे. वॉ. ूित तास फ  1.9 
घन मीटर पाणी वापरले जाते.  
 
गेल्या 20 वषात भारतातील व तु िनिमती ित पट झाली आहे 
आिण व तु िनिमतीसाठ  लागणाढया पा या या आवँयकतेत 
दपुटीहून अिधक वाढ झाली आहे. 12व् या योजना काळात 100 
िग.वॉ. या नवीन मतेची भर टाक याचा भारताचा हेत ूआहे; 
यातील कोळसा आधािरत प ती या 80 टक्के िहँँयामळेु 
ूितवष िकमान 2500-2800 दशल  घन मीटर पाणी वापरले 

जाईल. यातील 70 टक्के भवेू त पाणी असेल असे गहृीत धरले, तर हे ूमाण 400,000 
हेक्टर शेतजिमनीसाठ  लागणाढया िसचंन पा या या सममलू्य आहे.  
 
या झपा याने होणाढया वःताराला 1991 पासनू सरकार ारे िमळणाढया ूो साहनामळेु 
व तु ेऽात होणारी वाढती खासगी गुतंवणूक अशंतः कारणीभतू आहे आिण 12व ् या 
योजना काळात यात 33 टक्क्यांव न 50 टक्क्यांपयत वाढ होणे अपेि त आहे. बोली 
लाव या या मा यमातून खासगी ेऽाला िदला जाणारा 4,000 मे. वॉ.चा ू येक 

कायकारी 
सारांश 
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अित वशाल व तु ूकल्प (यूएमपीपी) सामान्यपणे ूित वष समुारे 110 दशल  घन 
मीटर पाणी वापरेल.  
 
नवीन ऊजा ूकल्प पुंजक्या पुंजक्याने उदयाला येत आहेत; भवेू त पुंजके फक् त नदी 
आिण पाटबंधारे जलसचंयासार या इतर जलॐोतातील गो या पा याचा वापर करतील. 
ूकल्पांसाठ  मजंरुी देताना अशा पाणी वापरा या सकंिलत पिरणामांचा वचार केला गेलेला 
िदसत नाही आिण सरकारची मजंरुी िमळालेल्या ूकल्पांची एकूण मता लि त 
मतेपे ा खूपच अिधक आहे.  

 
हा अहवाल असे एक उदाहरण हणनू वदभ, महारा ाची तपासणी करत आहे.  
 
वदभ  
िडसबर 2010ला, वदभात 55 िग.वॉ. एक ऽत व तु मतेसह 71 औिंणक व तु किे 
मजंरुी ूिबये या व वध ट यात होती. यासाठ  रा य सरकार ारे केले गेलेले पा याचे 
वाटप एकूण 2,049 दशल  घन मीटर ूित वष इतके िकंवा समुारे 409,800 हेक्टर 
कृ षयो य जिमनीसाठ  लागणाढया िसचंन पा या या सममलू्य आहे. हे सव ताजे पाणी 
धरणांतून िकंवा न ांतून घेतलेले आहे.  
 
या किांची जल काय मता ूित मे. वॉ. ूित तास 3.11 ते 4.92 घन मीटर अशी कमी 
आहे. यामळेु आंतररा ीय आिण लि त रा ीय अशा दोन्ही मानकांनुसार ती अकाय म 
ठरतात.  
 
वदभ हा महारा ातील सवात दलुि त रािहलेला ूदेश आहे, खास क न िसचंन ेऽात. 
िसचंन सु वधां या अभावाचा सबंधं आ मह या आिण शेती वषयक िनराशेशी जोडला गेला 
आहे, आिण गेल्या 10 वषात मदत योजनांखाली रा या या 6,814 कोटी . िनधीचे वाटप 
कर यात आले आहे. तरीही नव्याने येणाढया व तु किां या ःथानांम ये वदभातील सहा 
सवािधक आप मःत िजल् ांचा समावेश आहे जेथे 2001 ते 2010 कालावधीत 6,084 
शेतकढयांनी आ मह या केल्या. अनेक व तु किांना शेतजिमनीसाठ  असलेले िसचंनाचे 
पाणी वळवून याचे वाटप केले गेले आहे.  
 
महारा ा या उ चािधकार सिमती या बैठक ं या कायवृ ां या मा यमातून मीनपीसला असे 
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कळले आहे क , 2003 आिण 2011 यादर यान वदभात ूितवष िकमान 398.87 
दशल  घन मीटर िसचंनाचे पाणी औिंणक व तु किांकडे वळव याचे िनदश दे यात 
आले. या पा यामळेु समुारे 79,774 हेक्टर शेतजिमनीचे िसचंन होऊ शकले असते.  
 
अशा ूकारे पाणी वळवणे हा महारा ा या पाणी धोरणाचा पिरपाक असनू, यानुसार 
2003 आिण 2011 यादर यान शेतीपे ा औ ोिगक कारणासाठ  पा या या वापराला 
ूाथिमकता िदली गेली. 2012 या रा ीय जल धोरण मसु ात उ ोगापे ा शेतीला 
ूाथिमकता दे याची आवँयकता ठेवलेली नाही आिण हणनूच अशासारखी पिरिःथती 
सपंूण देशात उ व याची शक्यता िनमाण होऊन, शेतकरी समदुाय मो या संकटात 
पड याची शक्यता आहे.  
 
 
आयआयटी िदल्ली ारे नवीन अ यास  
आयआयटी िदल्ली या ःथाप य अिभयां ऽक  वभागाने पि म वदभातील वधा नदीतील 
पा या या उपलब्धतेचे मोजमाप केले आहे.  
 
मीनपीस ारे करवून घे यात आलेल्या या अ यासाने दाखवून िदले क , धरणे आिण 
जलसचंयां या पिरणामःव पी नदीचा वा षक सरासरी ूवाह नैसिगक िःथतीतील 
3,679.19 एमसीएम (दशल  घनमीटर पाणी ूित वष)व न घस न, स या या िःथतीत 
1,857.01 एमसीएम इतका याआधीच कमी झाला आहे.  
 
िडसबर 2010ला, नव्याने येणाढया औिंणक व तु किांना वध या अितिर  552.62 
एमसीएम पा याचेसु ा वाटप कर यात आले. ूितमानांखालील वषापैक  चारांम ये नदीचा 
वा षक ूवाह हा यापे ाही कमी असल्याचे आढळून आले. ूितमानाने असेही दाखवून 
िदले क , नदी या ूवाहात होणाढया वषातिरक चढ उतारामळेु मो या ूमाणावर साठा 
करणाढया जलसचंयांसाठ  ऊजा कंपन्यांना मो या ूमाणावर अितिर  गुतंवणकू करावी 
लागू शकते.  
 
पाणी तंटा आिण जोखीम  
भारतात आ ाच पा याची चणचण भासू लागली आहे आिण ये या तीस वषाहून कमी 
काळात पा याची रा ीय मागणी पुरव या पे ा जाःत ठर याचे अनुमान आहे. 2050 
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सालापयत िसचंन पा याची रा ीय आवँयकता 50 टक्क्यांनी वाढणे अपेि त आहे. 
हणनू, ऊजा िनिमती या अशा जलूधान प तींना सरकार ारे ूो साहन िदले गेल्यामळेु 
व तु ूकल्प आिण शेती याम ये सघंष िनमाण होणे अिनवाय आहे.  
 
वधा नदी या खोढयातील तीन घटना अ यासांव न िदसते क  िसचंनाचे पाणी 
वळव या या वरोधात लढा दे यास जनसमदुायांनी सु वात केली असनू, यामळेु सरकारे व 
ूशासकांसाठ  राजक य व िनयंऽणा मक जोखीम आिण ऊजा कंपन्यांसाठ  आिथक व 
क त ला ठपका लाग याची जोखीम उ पन्न होऊ लागली आहे.  
 
एचएसबीसी ारे केल्या गेलेल्या अ यासात आढळून आले क  अनेक भारतीय रा यांतील 
कोळसाचिलत ूकल्पांना पाणी टंचाईमळेु उ पन्नहानी या धोक्याला सामोरे जावे लागले 
असनू, उन्हाळी मिहन्यांत ही जोखीम सवािधक होती. 2010 या एका व ेषणानुसार 
िदसनू आले क  कोळसाचिलत व तु किा या भार घटकात 5 टक्के घट झाली असता 
ूकल्पा या अतंगत परताव्याचा दर जवळ-जवळ 75 आधार बंदनूी कमी होतो.  
 
जलसवंधन करणारी ऊजा िनिमती  
औिंणक उज या सापे  पवन ऊजा, सोलर फोटोव्होल्टाइक, सौर िडश, सयंु  उंणता व 
ऊजा, नदी मागातील जल व तु, आिण सागरी ऊजा यासार या पुनिनमाण म ऊजा 
तंऽ ानांम ये पाणी कमी लागते िकंवा ते अिजबातच लागत नाही.  
 
जागितक ऊजा मागबमणा या ऊजा उ बांती (बांती) या परेखा िचऽात, 2030 
सालापयत भारतात जवळ-जवळ अध  वीज अशा तंऽ ानां ारे पुरवली जाईल. ूचिलत 
व्यवसाय वकासा या अंदाजे 10 टक्के इतका हा आकडा असेल. वरील परेखेखाली 
खिनज-इंधन उ खनन आिण ऊजा िनिमतीम ये 2030 सालापयत समुारे आठ अब्ज घन 
मीटर पा याची बचत होईल; जी 160 दशल  शहरी रिहवाशांची पा याची आवँयकता 
पुरव यास परेुशी असेल. 2025 नंतर व तु पुरव याचा खच हा सदंिभत परेखािचऽापे ा 
कमी होईल आिण 2030 नंतर तो वाःतवात घटू लागेल.  
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कोळसा आधािरत औिंणक वीज ही पा याचा खूपच अिधक वापर 
करणारी ऊजा िनिमतीची प त आहे. भारतात चालवले जाणारे 
सामान्य व तु कि ूित मे. वॉ. ूित तास 5-7 घन मीटर पाणी 
वापरते; यानुसार 1,000 मे.वॉ. व तु िनिमती कि ऑिलं पक 
आकाराचा जलतरण तलावa भरेल इतके पाणी दर 20-30 िमिनटांना 
वापरतेb. अगदी अलीकड या काळात बांधलेली व तु किे ूित 
मे.वॉ. ूित तास 3.5-4 घन मीटर पाणी वापरतील, हणजे 1000 
मे. वॉ. मतेचे कि 7000 हेक्टर शेतजमीन िसिंचत क  शकेल 
इतके पाणी वापरेलc.  
 
गेल्या 20 वषात भारतातील वीज िनिमती ित पट झाली आहे 
आिण व तु िनिमतीसाठ  लागणारी पा याची आवँयकता 
दु पटीहून अिधक झाली आहे. अशा भरधाव वेगाने जर भारताने 
औिंणक वीज मतेत भर घालणे चाल ू ठेवले - जसे 12 व्या 
पंचवा षक योजनेत िचऽ रंगवले गेले आहे - शेती आिण कोळसा 

चिलत औिंणक वीज िनिमती याम ये पाणी वषयक तंटा उ वणे अिनवाय आहे. देशात 
आताच पा या वषयी िचंता भेडसावू लागली आहे1. वाढती लोकसं या - आिण यांना 
लागणारे अन्न, शहरे आिण उ ोग यांची गरज - यामळेु देशातील पा याची मागणी 

                                                 
a 2500 मी 3 .(50मीØ20मीØ2.5मी)  
b 100टक्के लांट भार घटक गहृीत ध न 
c एकल पका या एक हेक्टर जमीनी या िसचंनासाठ  5000 घन मीटर पाणी लागेल असे ध न 

1 
ओळख	
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वाढणार आहे; या या जोडीला वातावरणीय बदलामळेु तयार आिण भरवशाची गो या 
पा याची उपलब्धता कमी होत आहे. महारा ात असे आढळून आले आहे क  िसचंनाचे 
पाणी याआधीच औिंणक व तु किांकडे वळव यात आले आहे, आिण पा यापासनू वंिचत 
राहणाढया शेतकढयांना कोणतीही भरपाई िदली गेलेली िदसत नाही.2   
 
महारा ा या पूव भागात असलेला वदभ देशभरात समोर येणाढया आणीबाणी या 
पिरिःथतीचे उदाहरण ठ  शकतो. एक दलुि त शेती ूदेश आिण आ मह यांचा उ च दर 
अशा पिरिःथतीत वदभातील शेतकढयां या वैफल्याचा कोणताही पिरणाम मु  हःताने 
औिंणक व तु ूकल्पांना िदल्या जाणाढया मजंढुया थांबव यात झाला नाही. िडसबर 
2010ला वदभात 71 नवीन औिंणक व तु किे मजंरुी ूिबये या व वध ट यांत होती, 
यापैक  अनेक ूकल्प खासगी कंपन्यांचे होते आिण या सवानाच गो या पा याचे वाटप 
हवे होते.3 जर सव ूकल्प पूण वास गेले, तर यांचा एक ऽत पाणी वापर ूित वष दोन 
अब्ज घन मीटरहून अिधक असेल. हा अितरेक झाला. या व तु किां या ःथळांम ये 
वदभातील सवािधक वैफल्यमःत सहा िजल्हे आहेत जेथे 2001 ते 2010 या कालावधीत 
6,084 शेतकढयांनी आ मह या केल्या.4 शेतकढयां या आ मह यांमागे अनेक कारणे 
असली, तरीही शेती वषयक वैफल्यावर ूमखु उतारा ठरेल असा घटक हणजे जलिसचंन 
होय, हे सवमान्य आहे. उविरत महारा ा या तुलनेत वदभात याआधीच िसचंन 
कायबमांचा मोठा अनुशेष िनमाण झाला आहे आिण तो कमी कर यासाठ  2,177 कोटी 
. हून अिधक िनधी किाकडून दे यात आला आहे; जे काही थोडे िसचंन कायबम 
अिःत वात आहेत यांचे पाणी औिंणक व तु किांकडे वळवणे अ य आहे.  
 
भारतातील इतर िठकाण या औिंणक व तु किां या पुंजक्यांूमाणेच हे ूकल्प अशा 
िठकाणी उभे राहात आहेत जेथे सयूूकाश आिण वारा यासारखे ऊजा ॐोत मबुलक आहेत. 
पुनिनमाण म ऊजा तंऽ ाने कमी पाणी वापरतात िकंवा अिजबातच पाणी वापरत नाहीत. 
ा कोळसा चिलत किांना, जेथे िसचंनासाठ  लागणारी दिुमळ जल ससंाधने न वापरता 
परवडणारी वीज िनमाण करता येऊ शकेल, अशा ूदेशात परवानगी िदली जाणे हे 
मखूपणाचे आहे.   
 
वदभात ःथािनक जनता अशा पाणी वळव या व  लढा देऊ लागली असनू, यामळेु ऊजा 
ूकल्पांना खिचक उशीर होत आहे िकंवा ूकल्पाची जागाच पूणपणे बदलावी लागत आहे. 
अशाच एका जनसमदुायाची कहाणी वभाग 5 म ये सांग यात आली असनू, यांचे 
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िसचंन पाणी औिंणक व तु किांकडून िहरावनू घेतले जात आहे, अशा दोन 
जनसमदुायां या कहा यासु ा यात आहेत. या पिरिःथतीमळेु कंपन्यांपुढे िनमाण 
होणाढया गुंतवणकू जोखमीचा आढावा वभाग 6 म ये घे यात आला आहे.  
 
या अहवाला या वभाग 4 म ये ूःता वत औिंणक व तु किांचा पि म वदभातील 
वधा नदी या खोढयातील पा या या उपलब्धतेवर काय पिरणाम होईल, या वषयीचा 
आयआयटी, िदल्लीचा नवीन अ यास सादर कर यात आला आहे. एसडब्ल्यूएटी ूितमान 
साधनाचा वापर क न, हा अ यास, औिंणक व तु किांसिहत या ेऽातील सव माग या 
उभार यात आल्या तर वधा खोढयात कशी पिरिःथती उ वेल, याचे यथा प िचऽ 
रेखाटतो. यात असे आढळून आले क  नदीतील वा षक सरासरी ूवाह स या या 1,419 
दशल  घनमीटर पातळीव न कमी होऊन फ  867 दशल  घन मीटर उरेल : 
जवळजवळ 40 टक्क्यांची घट. 5  
 
वदभातील पिरिःथती सपंूण देशात िनमाण हो याचा धोका आहे. भारता या भ वतव्याला 
ऊजा पी आधार कसा देता येईल या वषयी या आखणीत पा याचा वापर हा एक ूमखु 
वचारघटक असणे अ यावँयक आहे. िसचंनासाठ  वापरता येऊ शकेल असे पाणी घेऊन 
औिंणक वीज िनमाण करणे भारता या खा  सरु ेला धोका उ पन्न क  शकेल. 
पा या या उपलब्धतेबाबत वाढता तणाव असलेल्या या देशात, औिंणक वजेचा पयाय 
िनवडून भारत आपली ऊजा सरु ा धोक्यात आणत आहे.  
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औिंणक ऊज या सव ूकारांम ये, खास क न कोळसा 
वाप न िनमाण केलेली वीज, कोळसा चबा या सव ट यां या 
मा यमातून नवजल ूणालींवर मो या ूमाणावर पिरणाम 
करते. या कोळसा चबाचा पा यावरील पिरणाम - खाणकाम 
आिण तयारीपासून ते वलन आिण कचरा वल्हेवाटीपयत - 
ूदषूणकारक िकंवा वापरािभमुख, आिण बरेचदा दोन्हीही असू 
शकतो.d  
 

2.1 कोळसा चिलत व तु किां ारे होणारा पा याचा वापर  
या अहवाला या हेतू या ीने, ॐोतातून काढले गेलेले पाणी आिण 
जे भपूृ ावरील जलात परतही सोडले जात नाही िकंवा दसुढया 
वापरासाठ  िदले जात नाही, अशी वापराची व्या या केली गेली आहे. 
ःथािनक पुरव या या सदंभात, बांपीकृत पाणीसु ा वापरले गेलेले 

पाणी समजता येईल, कारण यापकै  बहुतेक पाणी हे याच पाणलोट ेऽात परत येत 
नाही.  
 
किीय व तु ूािधकरणा ारे (सीईए) सचूीब  केले गेलेले कोळसा चिलत किांकडून 
सरसहा होणारे उपयोग खालीलूमाणे आहेत : 
                                                 
d या अहवालात भारतातील औिंणक व ुत किां या पिरसीमेत केल्या जाणाढया पा या या अंतगत 
वापरावर लआय किित केले जाईल. खाणकामासाठ  लागणाढया पा याचा येथे वचार केलेला नाही. 

2 
औिंणक	 
ऊजची तहान	
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• कंडेन्सर आिण सयंंऽा या साहा यक भागांसाठ  जल शीतन 

ूणाली  
• राखेची हाताळणी 
• ऊजा चब पयायी (Ôमेक-अपÕ) पाणी   
• उपकरणांचे शीतन 

• कॉन्डेन्सेट पॉिलिशंग युिनटची पुनिनिमती (लागू असल्यास)  
• वातानुकूलन आिण वायुवीजन 

• कोळसा भकुटी दाबून ठेवणे  
• सेवागत जल ूणाली 
• पेय जल ूणाली  
• बागकाम  
• मळू जल सचंयातून बांपीभवन6  

 
काही पाणी सयंंऽ पिरसरात पुनःूिबयेने वापरले जाते व हणनू ते न  वापरात मोडत 
नाही.  

 

आकृती 1: भारतातील कोळसा आधािरत व तु किा ारे पा याचा सामान्य वापर 
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2.1.2 पा या या वापरावर पिरणाम करणारे घटक  
मळू पा याची गणुव ा; कंडेन्सर शीतन ूणालीचा ूकार; वापरलेले तंऽ ान; कोळशाचा 
दजा आिण राखेची वल्हेवाट व सांडपाणी व्यवःथापन यां या ूणाली या सवाचा कोळसा 
चिलत किां ारे वापरल्या जाणाढया पा या या ूमाणावर पिरणाम होतो. अथात, जेवढी 
िनिमती मता अिधक तेवढे लागणारे पाणी अिधक असते.  
  
एकदाच ूवािहत होणारी (िजला Ôओपन लपू’असेही हणतात) कंडेन्सर शीतन ूणाली 
वापरणारी व तु किे पुनःूवािहत होणाढया (िजला Ôक्लो ड लपू’असेही हणतात) 
ूणालींसकट या किांपे ा जाःत पाणी वापरतात (माऽ, यांपैक  सवच अतंगत वापराने 
सपंु ात येणारे नसते).  
 
ओपन लपू असो िकंवा पुनःूवाही, भारतातील सव मोठ , िमड सलं न कोळसा आधािरत 
व तु किे ( यांची मता 600 मे. वॉ. पे ा जाःत आहे) यां या शीतन ूणालीसाठ  
पा याचा वापर करतात. येथे, शीतन मनोढयासाठ या पयायी पा याचा (Ôमेक-अप’) 
िहःसा सामान्यपणे किा ारे वापरल्या गेलेल्या एकूण पा या या 86 टक्केe असतो.  

 
हे शक्य आहे क  पुनःूवाही ूणाली यां या वापरा या काही पा याऐवजी हवेचा वापर 
करतील : Ôसाय कूिलगं’ूणाली. याम ये वेट कूिलगं ूणालीपे ा समुारे 80 टक्के कमी 
पाणी लागते,f पण यामळेु सयंऽा या भांडवली खचात ूित मे. वॉ. 10 टक्के वाढ होते, 
उ पादनात 7 टक्के घट होते आिण पिरणामी उंणता दरातसु ा तेव यात ूमाणात वाढ 
होते.7 या कारणांमळेु सीईए अशी िशफारस करते क  भारतात जेथे पाणी अिजबातच 
उपलब्ध नाही तेथील औिंणक व तु किांम येच साय कूिलगं ूणालीचा वापर करावा. 
ददुवाने, िसचंनासाठ  वाटप केलेले पाणी खाऽीने अनुपलब्ध हणनू समजले जातेच असे 
नाही (पाणी वळव या वषयी वभाग 3.5 पाहा).  
 
 भारतातील कोळसा बहुतांशी कमी दजाचा असतो यात राखेचे ूमाण 40 टक्क्यांपयत 
जाःत असते. परंत,ु तो रा ीय सीमे या आत उपलब्ध असल्यामळेु आिण आयात 
                                                 
e 500 मे.वॉ. या दोन युिनटसह 1000 मे.वॉ. िनिमती किासाठ , ओल्या राखेची वल्हेवाट, अॅश पाँड 
पा याची पुनःूिबया न करणे आिण अंतगत वापर 4 घन मीटर ूित तास. पाणी अहवाल. सीईए 2012 
f ःथािनक कोळसा वापरणाढया 2Ø500 मे.वॉ. उपबांितक भवेू त औिंणक व ुत किासाठ . पाणी 
अहवाल.सीईए 2012  
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कोळशापे ा ःवःत असल्यामळेु भारतातील व तु किे शक्यतोवर देशी कोळशाचा वापर 
करतात. राखेचा उ च िहःसा असणाढया कोळशा या वलनामळेु अू य पणे पा याचा 
वापरसु ा वाढू शकतो कारण भारतातील बहुतांश किे ओली राख वल्हेवाट ूणाली 
अवलं बतात.  
 
तंऽ ानाचा सु ा पाणी वापरावर पिरणाम होऊ शकतोः अित बांितक व तु किे उप-
बांितक किांपे ा समुारे 10-20 टक्के8 कमी पाणी वापरतात. अित वशाल व तु 
ूकल्पांना ( वभाग 2.2.1 पाहा) अित बांितक तंऽ ान वापरणे बंधनकारक आहे; माऽ 
यांची मतासु ा 4000 मे.वॉ. या आसपास असल्याने यां याकडून होणाढया पा या या 
वापराचे ूमाण तंऽ ानामळेु िमळणाढया कोण याही जल काय मतेला झाकून टाकेल. 
भारतातील सव जनूी, अिःत वातील व तु किे उप-बांितक तंऽ ान वापरतात.   
2.1.3 िकती पाणी वापरले जाते?  
 
अलीकड या काळापयत भारतातील कोळसा आधािरत व तु किां या ःव-वापरा या 
पा याची आवँयकता, ूित तास ूित मे.वॉ. पाच ते सात घन मीटर या दर यान होती, 
माऽ राखे या वल्हेवाटीसाठ  वापरले जाणारे पाणी पुनःूवािहत केले जात आहे िकंवा नाही 
यावर ती अवलबंून होती.9  भारतात अिःत वात असलेली बहुतांश व तु किे या वगात 
मोडतात.  
 
अलीकडील आणखी काही व तु किे अशा रीतीने बनवली आहेत क , यांना ःव-
वापरासाठ  ूित तास ूित मे.वॉ. 3.5-4 घन मीटर पाणी लागते व ती वभाग 2.1.2 
म ये िदलेल्या घटकांवर अवलबंून असतात. परंतु, सवच नवीन किे यांची पा याची 
आवँयकता या सीमेत ठेवतील असे नाही ( वभाग 3.2.2 पाहा).  
 
हे यानात या क  येथे ल्यू गसॅचे डीसल्फरायजेशन होणार नाही हे गहृीत धर यात 
आले आहे, अन्यथा पा याचा वापर वाढेल. ल्यू गसॅचे डीसल्फरायजेशन करणे स या 
भारतात बंधनकारक नाही10.  
 
याउलट, ऑःशेिलयातील अशाच ूकार या किा ारे (उपबांितक, पुनःूवाही, वेट कूिलगं, 
1000 मे.वा.कोळसा आधािरत व तु कि अशासार याच उंण वातावरणात आिण पाणी 
टंचाई या पिरिःथतीत) होणारा गो या पा याचा सामान्य वापर ूित तास ूित मे. वॉ. 
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फ  1.9 घन मीटर असतो.11  
 
भारतातील अिधक ÔआधुिनकÕ कोळसा चिलत किां या तुलनेत हा पा याचा वापर 
िन याहूनही कमी आहे. आिण तो जनु्या किां या एक ततृीयांशपे ा कमी असनू, 
भारतात ःथा पत बहुतांश कोळसा चिलत किे या ूकारची आहेत.   
 
त ा 1 : भारत आिण ऑःशेिलयामधील सवसाधारण िनम-मह वा या कोळसा चिलत 
कारखान्यांमधील तुलना मक पाणी वापर  

पाणी वापर  ूित मे. वॉट 
तासाला घन 
मीटरम ये  

1000 मे. वॉ व तु 
किा ारे ूित वष - 

दशल  घन 
मीटरम येc 

हेक्टर शेतजिमनीला 
िसचंन करणाढया 
पा या या सममलू् यa 

भारतात चालवली जाणारी 
बहुतांश कोळसा चिलत 
किे  

5-7 43.8 - 61.3 8,760 - 12,264 

भारतातील अलीकड या 
काळातील आणखी काही 
कोळसा चिलत किे  

3.5-4 30.6 – 35.0 6,132 – 7,008 

ऑःशेिलयातील सामान्य 
कोळसा चिलत कि  

1.9 16.6 लागू नाही  

a एकल पीक जिमनीला वषभरात िसंचनासाठ  5000 घन मीटर पाणी लागेल असे ध न केलेली गणती.  
b ऑःशेिलया आिण भारतात जमीन िसंचनासाठ  लागणाढया पा या या आवँयकतेत फरक अस ूशकतो.   
c 100 टक्के लांट लोड फॅक्टर गहृीत ध न.   
ॐोत : सीईए/पाणी अहवाल, 2012, ःमाट ए. आिण अडाम ए. पाणी आिण व ुत िनिमती उ ोग. 
वॉटरलाईन्स अहवाल मािलका ब. 18. रा ीय जल आयोग, ऑःशेिलया सरकार. ऑगःट 2009  
 
2.2 भारतातील औिंणक ऊजा तेजी  
 
भारता या पंचवा षक योजना ूचडं ूमाणावर व तु पुरव यात भर पड याची अपे ा 
ठेवतात, जीडीपीमधील हव्या असलेल्या तीो वाढीला चालना देणे आिण याने 12 टक्यांचे 
िशखर गाठले आहे12, असा स याचा ऊजा तुटवडा भ न काढणे, अशा दोन्ही कारणांसाठ . 
आतापयत देशा या उजचा मु य ॐोत कोळसा रािहला आहे आिण या इंधनाूित सरकारी 
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आःथेची पातळी केवळ कायमच रािहली आहे, असे नसनू, ती तर वाढत आहे, हे ःप  
आहे. मह वाकां ी लआये आिण मजंढुया दे यातील उदारता या वैिशं यांसह आलेली 
भारतातील औिंणक उजतील तेजी सोबत पा याचा ूचंड ःव-वापर घेऊन येत आहे.  
 
11 व्या योजने या पाच वषाम ये (2007-2012) जवळ-जवळ 41 िग.वॉ. कोळसाचिलत 
व तु िनिमती मता अिःत वात आली.13 11 व् या योजने या समा ीपयत, औिंणक 
उजचा देशातील एकूण ःथा पत मतेमधील वाटा 66 टक्के होता, यामधील 85 टक्के 
ऊजा िनिमती कोळसा आधािरत होती.14  िहँँयाचे हे ूमाण यामागील पाच वषापे ा, 
काहीसे अिधक असनू, यावेळेस देशातील ःथा पत औिंणक मतेम ये कोळशाचा वाटा 
82.6 टक्के होता,15  

 
2012 ते 2017 या कालावधीचा अतंभाव असणाढया 12 व्या पंचवा षक योजने या 
आगमन ूबंधात, िनरिनरा या ऊजा ॐोतां ारे आणखी 100 िग.वॉ. मतेची भर 
टाक याची िशफारस कर यात आली आहे, याम ये मागील योजनेतील 28 िग.वॉ. 
अनुशेषाचा समावेश आहे.16 जरी यामधील कोळशाचा वाटा 80 टक्के असा अिधक बेताचा 
धरला, तरीही 80  िग.वॉ. नवीन कोळसाचिलत मता असा याचा अथ ठ न, मागील 
योजनेत भर पडल्यापे ा हे ूमाण जवळजवळ दु पट राहील. जरी आपण गहृीत धरले क , 
सव नवीन किांचा पाणी वापर सीईएने सचुवल्याूमाणे ूित मे. वॉ. 3.5-4 घन मीटर 
असेल,17 तरी 80 िग.वॉ. या अितिर  कोळसाचिलत मतेसाठ  ूित वष 2.5 ते 2.8 
अब्ज घन मीटर पा याची आवँयकता पडेल. यांपैक  समुारे 70 टक्के भवेू त असल्याचे 
व हणनू गो या पा याचा वापर करणारी असेल असे मानले, तर पा याचे हे ूमाण 
400,000 हेक्टर शेतजिमनीला लागणाढया िसचंना या सममलू्य असेल. हा आकडा 
तािमळनाडूतील धान्यो पादनाखाली असलेल्या ेऽा या एक स मांश आहे.18   
 
ूकल्पांना मजंरुी देताना अशा पाणी वापराचा सकंिलत पिरणाम काय होईल याचा 
कोणताही वचार केला गेलेला िदसत नाहीः नेहमी पुढे कर यात येणाढया मता या 
वपरीत, पयावरणा मक मजंरुीची आवँयकता औिंणक व तु कि उभार यात अडचण 
ठरते असे खूपच क्विचत घडते. वःतुिःथती ही आहे क  11 व्या पंचवा षक योजनाकाळात 
औिंणक ऊजा ूकल्पांना किीय पयावरण व वन मऽंालयाकडून िदल्या गेलेल्या मजंढुयांचा 
वेग ू य  ूकल्प ःथापन हो या या सहापट होता. 2007 ते ऑगःट 2011 या 
दर यान या काळात एकूण 210 िग.वॉ. मते या औिंणक व तु ूकल्पांना 



 मीनपीस इंिडया
पाणी संकटा या भोवढयात

20 

 

20 
 

पयावरणा मक मजंरुी िमळाली, यापैक  176 िग.वॉ. (84 टक्के) कोळसा आधािरत 
होते.19 500 िग.वॉ.पे ा अिधकची मता ूिबयामागात होती व यापैक  बहुतेक खासगी 
गुतंवणकु चा पिरणाम होती.20   
2.2.1 खासगी गुंतवणकु ला ूो साहन  
भारतातील औिंणक उज या अशा झपा या या वःतारासाठ  - आिण यामधील 
पा या या अनुषंिगक वापरासाठ  - खासगी ेऽातील वाढती हालचाल अशंत कारणीभतू 
आहे. कि सरकार अगदी 1991 पासनू, हणजे व तु अिधिनयम 2003 ारे औिंणक 
व तु िनिमती पूणपणे परवानामु  हो याआधीपासनू, ऊजा िनिमती आिण वतरणाम ये 
तसेच वजे या व्यापाराम ये खासगी गुतंवणकु ला सात याने ूो साहन देत आहे. या 
अिधिनयमाची पूवपीिठका हणजे खासगी ऊजा धोरण (1991) आिण वशाल ऊजा धोरण 
(1995), याम ये व वध सवलती अमलात आणल्या गेल्या, जसे क  िनिमती, पारेषण 
आिण वतरणात 100 टक्के परक य थेट गुतंवणकू, 10 वषासाठ  कर सु टी (अलीकडेच 
15 वषापयत वःतािरत), आिण भांडवली मालावरील आयात कर माफ करणे. 21  
  
अनेक रा य सरकारेसु ा ऊजा ूकल्पांसाठ  एक िखडक  मजंरुी योजना राबवतात या 
अतंगत ःवतंऽ ऊजा उ पादकांना वेगवेग या मजंढुया एकाच अजा ारे आिण ठरावीक 
कालमायादेत िमळवता येतात. याम ये पा याबाबत या मजंरुीचाही समावेश आहे.  
 
आणखी अलीकडचे एक सादरीकरण आहे अित वशाल ऊजा ूकल्प (अल्शा मेगा पॉवर 
ूोजेक् स - यूएमपीपी), जे ऊजा मंऽालयाचे संल न कायालय असलेले सीईए आिण या 
मऽंालया या ूशासिनक िनयंऽणाखाली असलेले पॉवर फायनान्स कॉप रेशन यां या 
समन्वयाने ऊजा मऽंालया ारे वकिसत केले गेलेले आिण याचा पिठंबा असलेले आहेत.  
 
यूएमपीपी समुारे 4,000 मे.वॉ. ःथा पत मतेचे कोळसा आधािरत, अित बांितक ूकल्प 
आहेत यांचा उ ेश खासगी गुतंवणकु या मा यमातून एकाच िठकाणी मो या ूमाणावर 
व तु िनिमती करणे हा आहे. अशा रा सी ूकल्पांना पूव  मजंढुया िमळव यात अडचणी 
येत असत. यूएमपीपीसाठ  माऽ, कोळसा आिण पा याची जोडणी िमळ यासाठ , 
पयावरणा मक पिरणामाचे मोजमाप जलद गतीने क न घे यासाठ  आिण ूकल्पासाठ  
वन खा याची मजंरुी िमळवून दे यासाठ  रा य मऽंालये आिण सःंथा यां याशी समन्वय 
साधून ऊजा मऽंालय ही ूिबया सलुभ करते.22 ू येक यूएमपीपी एका Ôःपेशल पपज 
िव्हईकलÕ ारे, जी सु वातीला पॉवर फायनान्स कॉप रेशन या सपंूण मालक ची उपकंपनी 
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असते, राबवला जातो. बोली लाव या या ूिबये या यशःवी पूततेनंतर आिण सु वातीचे 
वकसनकाम झाल्यानंतर, कॉप रेशन हे ःपेशल पपज िव्हईकल आिण ूकल्प यशःवी 
ठरलेल्या खासगी कंपनीकडे हःतांतिरत करते. दरपऽक ठरवणे आिण वीज ूा  करणे 
याबाबतची यूएमपीपीसाठ ची मागदशक त वे 2005 म ये अिधसिूचत कर यात आली. 
एखा ा आधुिनक उप-बांितक किापे ा (ूित तास ूित मे.वॉ.3.5-4 घन मीटर पाणी 
वापरणाढया) अित बांितक कि 15 टक्के कमी पाणी वापरेल, असे गहृीत धरले तर एक 
सवसाधारण 4,000 मे.वॉ. यूएमपीपी ूित वष समुारे 110 दशल  घन मीटर, िकंवा 
22,000 हेक्टर जिमनीला िसचंन क  शकेल इतके पाणी वापरेल. 
या योजना पिरणामकारक ठरल्या आहेत: दहाव्या पंचवा षक योजने या समा ीला 
(2007) भारता या ःथा पत मतेम ये खासगी ेऽाचा वाटा 13 टक्के होता. 2012 
म ये खासगी ोऽाचा वाढीव मता 33 टक्के असणे अपेि त आहे आिण हा सहभाग 
2017 पयत भारतातील सपंूण ऊजा ेऽा या अ यापयत वाढ याची अपे ा आहे.23 अशा 
ूचंड ःथािनक पाणी पुरव याचा वापर करणाढया खासगी कंपन्यांकडून काही ूमाणात फ  
आकारली जात असली, तरी ू य ात या फ चा आकार यो य या ूमाणात असतोच असे 
नाही.g 
  
2.3 व तु किांचे पुंजके  
 

                                                 
g िसंचनाचे पाणी उ ोगांना वा शहरांना वळव या या महारा  रा यातील धोरणाचा वा अंमलबजावणीचा 
अ यास. संसाधने आिण उपजी वका गट, ूयास. मे 2011 
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2: भारतातील ूःता वत कोळसा चिलत व तु किां या पुंजक्यांचा नकाशा- (Courtesy of 

Prayas Energy Group) 
 
अशा ूो साहनाचा पिरणाम हा झाला आहे क  कोळसा चिलत व तु किे पुंजक्या 
पुंजक्याने उदयाला येत आहेत:24 अशा िठकाणी, जेथे कोळसा, पाणी आिण जिमनीचा खच 
कमी आहे आिण मजंढुया िमळणे सोपे आहे. किासाठ  लागणारा कोळसा जरी दरू 
अतंराव न आणता येत असला, तरी पा यासाठ  सवसाधारणत: ःथािनक पुरवठयावरच 
अवलबंून राहावे लागते. व तु ूकल्पाचे ःथळ ठरव यात पा याची उपलब्धता हा एक 
िनणायक घटक असतो.   
 
औिंणक व तु ूकल्पांचे पुंजके कोण या ेऽात झपा याने उभे राहात आहेत हे 
पाह यासाठ  ूयास या एका अहवालात किीय पयावरण व वन मऽंालयाकडून िमळालेल्या 
मे 2011 या आकडेवारीचे व ेषण केले गेले आहे.25 या अहवालात असे नमदू कर यात 
आले आहे क , एखा ा ूकल्पाला पयावरणा मक मजंरुी नाकारली जाणे खूपच 
अपवादा मक आढळते व हणनू ÔूिबयामागातÕ असलेल्या ूकल्पांची सं या - हणजेच, 
पयावरणा मक मजंरुी िमळालेल्या िकंवा यासाठ  ूती ेत असलेल्या ूकल्पांची सं या, 
याचूमाणे Ôपयावरणा मक पिरणाम मोजमापासाठ  सदंभ व्या ीÕ ूदान केल्या गेलेल्या 
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िकंवा यासाठ  ूती ेत असलेल्या ूकल्पांची सं या उभार यात येऊ घातलेल्या 
ूकल्पां या सं येएवढीच जवळजवळ समज यास हरकत नाही.  

 
मे 2011 म ये ूिबयामागात असलेल्या कोळसा चिलत ःथा पत िनिमती मतेची उ च 
पातळी असलेल्या िजल् ांम ये खालीलचा समावेश होताः  

• उ र ूदेशमधील सोनभि आिण अलाहाबाद िजल्हे आिण म य ूदेशमधील िसधी, 
िसगंरौली आिण रेवा िजल्हे (एकूण 51,218 मे.वॉ.)  

• छ ीसगढमधील कोरबा, रायगड आिण जजंगीर - चंपा  िजल्हे (एकूण 62,420 
मे.वॉ.) 

• ओिरसामधील अगंलु आिण ढकनाल िजल्हे (एकूण 29,320 मे. वॉ.)  
• महारा ातील रायगड आिण र ािगरी िजल्हे (एकूण 15, 805 मे.वॉ.)  
• गजुरातमधील क छ िजल्हा (17,980 मे.वॉ.)  
• आंी ूदेशमधील नेल्लोर िजल्हा (22,700 मे. वॉ.)  
• तािमळनाडुमधील कुडालोर आिण नागपि टणम िजल्हे (एकूण 24,840 मे.वॉ.)  
 

वदभात येऊ घातलेला व तु ूकल्पांचा पुंजका आिण यांचा पा या या उपलब्धतेवरील 
पिरणाम याची स वःतर चचा वभाग 3 आिण 4 म ये केली आहे.  
 
सागर िकनाढयावर वसलेल्या िज ांतील औिंणक व तु ूकल्प समिुाचे पाणी घेऊ 
शकतील. इतर थो या आतल्या भूू देशात आहेत आिण ते न ा िकंवा इतर पाणी 
सा यातून पाणी घेऊ शकतील. औिंणक व तु किांनी भिूमगत पाणी वापरणे 
बेकायदेशीर आहे. भूू देशीय पुंजके फ  न ा आिण पाटबंधारे जलसंचयासार या इतर 
पाणी सा यातून पाणी वापरतील आिण यामळेु व तु किांची पा याची आवँयकता 
आिण शेतकढयांची ःथािनक पा याची आवँयकता यात ःपधा हो याची शक्यता खूप 
अिधक  आहे.  
 
या अथ  ऊजा ूकल्पांना पयावरण व वन मऽंालयाकडून पयावरणा मक मजंरुीसाठ  अज 
कर या या अिंतम ट याआधी सबंंिधत रा य शासना या वभागांकडून पा याबाबतची 
मजंरुी िमळवणे बंधनकारक असते, या अथ  वरील सव ूकल्पांना याआधीच पा याचे 
वाटप झालेले असले पािहजे.  
 



 मीनपीस इंिडया
पाणी संकटा या भोवढयात

24 

 

24 
 

2.4 रा ीय जल धोरण मसदुा  

भारता या रा ीय जल धोरण, 2012 म ये पा या या वापराची ूाथिमकता खालील 
अनुबमाने िदली आहेः    

1. प याचे पाणी  
2. िसचंन  
3. जल व तु 
4. पिरिःथित व ान 
5. शेती उ ोग आिण बगर शेती उ ोग 

6. जलबमण आिण इतर वापर26 

परंतु 2012 चा रा ीय जल धोरण मसदुा - छपाईला जाईपयत अिंतम आवृ ी हाती आली 
नव्हती - इतकेच नमदू करतो क  Ôमानव जात व इको ूणाली या अिःत वासाठ  
आवँयक पा या या िकमान माऽेलाÕ ूाथिमकता िदली जावी.27 यात िलिहल्याूमाणे या 
पलीकडे, पा याला Ôआिथक उपयोगा या मालाची वागणकू िदली जावीÕ. यामळेु िसंचन 
कायबमांना डावलनू शेतकरी समदुायाला अित हािनकारक ठरेल अशा प तीने औिंणक 
ऊजा ूकल्पांना पा याचे वाटप केले जा याचा मोठा वाःत वक धोका िनमाण होतो, जसे 
क  महारा ात याआधीच घडले आहे ( वभाग 3.5 आिण 5 पाहा).  
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भारतात होणारा ता या पा याचा एक ूमखु आिण सवात 
मह वाचा वापर हणजे िसचंन. अल्पशा आिथक न यावर 
गजुराण करणाढया अनेक शेतकढयांसाठ  िसचंन सु वधा 
अितमह वा या अस ू शकतात. पाणी उपलब्धतेबाबत भारत 
याआधीच तणावाखाली आला आहे आिण िसचंन पा याची 
आवँयकता 2050 पयत 50 टक्के वाढणे अपेि त आहे. इतर 
वाढ या गरजा यासोबत जोडल्यास तीस वषापे ाही कमी 
काळात पा याची मागणी पुरव याला मागे टाकेल असा 
ू े पत अदंाज याव न काढता येतो.28  
 
हणनूच औिंणक उजसार या इतक्या मो या ूमाणावर 
पा याची आवँयकता असलेल्या व तु िनिमती या प तीला 
सरकारकडून िमळणारी चालना ऊजा ूकल्प आिण शेती 
यां याम ये तंटा होणे अिनवाय करेल. 
 
जर देशा या व वध भागात इतक्या ूचंड सं येने औिंणक 

व तु किे उभारली जाऊ िदली तर कशा ूकारची पिरिःथती उ वेल याचे एक उदाहरण 
हणनू या अहवालात वदभाचा अ यास कर यात आला आहे.  

 
 
 
 
 
 

3 
पाणी तंटाः 
कोळसा 
चिलत व ुत 
किे व  
शेती	
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3.1 वदभाचे वाःतव  

 

आकृती 3: महारा ातील वदभ ूदेशाचा नकाशा 
वदभ मोठा आहेः भारतातील सवात अिधक लोकसं ये या बाबतीत दसुढया बमांकावर, 
आकारमाना या बाबतीत ितसढया सवात मो या रा या या एकूण लोकसं येपैक  20.5 
टक्के (23,003,179 लोक) येथे आहे आिण तो रा याचा 31.5 टक्के भूू देश (97,069 
िक.मी) व्यापतो.29 भारता या अथव्यवःथेचे 1991 पासनू उदारीकरण झाल्यानंतर थेट 
परक य गुतंवणकु साठ  महारा  एक आकषक िठकाण बनला आहे आिण 2004-5 पासनू 
रा याचा जीडीपी रा ीय पातळीपे ा सात याने वर रािहला आहे.30 असे असनूही रा यात 
मोठ  ूादेिशक वषमता आहे, आिण वदभातील िःथती खूपच वेगळी आहे.  
 
या ूदेशाचा समुारे 58 टक्के भाग (5.7 दशल  हेक्टर) लागवडीयो य आहेः महारा ातील 
एकूण कृ षयो य जिमनी या हे ूमाण समुारे एक चतुथाश आहे. ेऽफळा या बाबतीत 
खरे हणजे वदभात सवात अिधक ेऽ भातशेतीखाली आहे (732,000 हेक्टर), जे 
कोकण या भात पकव यात दसुढया बमांका या सवात मो या ूदेशापे ा जवळ-जवळ 
दु पट आहे.31 असे असनूही कोकण आिण पि म महारा ापे ा येथे कमी भात पकतोh .या 
कमी उ पादकतेला अशंत अपुढया िसचंन सु वधा कारणीभूत आहेत. शेती मऽंालया या 
अनुसार खरीप आिण रब्बी पीकांसाठ या ेऽफळाचे गणुो र पि म महारा ात 1.22 आहे 

                                                 
h मराठवा यातील मु य पीक भात नसून ऊस आहे. 
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तर मराठवा यात ते 0.51 आहे, याव न अनुबमे सव आिण अध ेऽफळ िसचंनाखाली 
असल्याचे िनदशनास येते. वदभात हे गणुो र फ  0.15 आहे.32 वदभातील िसचंना या 
अनुशेषाब ल अिधक मािहती वभाग 3.3 म ये िदली आहे. 
 
हणनूच वदभातील बहुतेक शेती कमी ते म यम पावसावर, जो सपंूण ूदेशात िमळून 

350 िममी. ते 1750 िममी. पडतो, अवलबंून आहे. 33  अिधक ओली पूव बाजू (भडंारा, 
ग िदया, चंिपूर आिण गडिचरोली िजल्हे) पारंपािरकरी या भात पकवणारे ेऽ आहे, तर 
काहीशा शुंक पि मेकडे (अमरावती, अकोला, बुलढाणा, आिण वािशम िजल्हे) कापूस 
आिण सोयाबीन यांना खरीप पीकां या ःव पात ूाथिमकता िदली जाते. नागपूर, वधा 
आिण यवतमाळ या म यभागातील िजल् ांना म यम ःव पाचा पाऊस िमळतो.  
 
वदभा या मु य न ा अनुबमे पूव आिण पि मेकडे असलेल्या वैनगगंा आिण वधा या 
आहेत. या पुढे एकऽ येऊन चंिपूर आिण गडिचरोली िजल् ां या सीमेवर ूणिहता नदी 
बनतात जी गोदावरी खोढयाचा भाग बनते. महारा  िसचंन आयोगाने 1999 म ये34 या 
खोढयांचे नऊ उप- वभाग पाडले, यातील वधा, म य वैनगगंा, िन न वैनगगंा (ूणिहता, 
इंचमपल्ली आिण इंिावती यां या समावेशासह) आिण पेनगगंाi  उप-खोरी वदभा या 
स या या सीमेवर अतंगत येतात. यापैक  फक् त वैनगगंा उपखोढयात अितिर  पाणी 
असल्याचे मानले जाते.  
 
या ूदेशातील मयािदत िसचंन बहुतांशी धरणांवर अवलबंून आहे. वदभात स या समुारे 11 
मु यj  आिण 58 म यम धरणे आहेत, 35 आिण यांचे िनयंऽण वदभ िसचंन वकास 
महामडंळ, नागपूर यां याकडे आहे. या व्हीआयडीसीकडे नवीन िसचंन ूकल्प वकिसत 
कर याचीसु ा जबाबदारी आहे.    
 
ूशासक य दलु  असूनही नैसिगक ससंाधनां या बाबतीत वदभ खूप ौीमतं आहेः 
मगँनीज, लोह खिनज, तांबे आिण बॉक्साईट यां या समावेशासह महारा ातील बहुतेक 
ात खिनज साठा या पूवकडील िजल् ांत आहे, व काही साठा पि मेकडे आहे.36 मह वाचे 
हणजे रा याचा सपंूण कोळसा साठा वदभात आहे.37 

                                                 
i  पैनगंगा असेही हणतात. 
j म यम आकाराची धरणे ती असतात यां या ूभावाखालील ेऽ 2000 ते 10,000 हेक्टर या दर यान 
असते; ूमुख धरणांम ये ते 10,000 हेक्टर या पुढे असते. 
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या ूदेशाला वनसपं ीचे सु ा चांगले वरदान लाभले आहेः सपंूण रा यात गडिचरोली 
िज ात व यापाठोपाठ चंिपूर िज ात Ôखूप घनदाट जगंलाखाली’ असलेला बहुतेक भाग 
आहे,38 यापैक  काही ेऽ न  होऊ पाहणाढया वाघांचे िनवासःथान आहे. महारा  पयटन 
वभाग जािहरात करत असलेली वाघ असलेली - एक खास पयटन आकषण - सव 
अभयार ये वदभात आहेत.39  महारा ातील चार व्याय ूकल्प राखीव जगंलांपैक  तीन 
सवात जनुीसु ा वदभात आहेत मेळघाट, ताडोबा-अधंारी आिण पच. माऽ ताडोबा-अधंारी 
राखीव जगंलातील वाघांना वःतार पावणाढया कोळसा खाणकामापासनू धोका िनमाण 
झाला आहे.40 
 
वदभात स या रा या या मालक ची चार कोळसा आधािरत औिंणक व तु किे आहेत. 
कोराडी आिण खापरखेडा (अनुबमे 1,040 मे.वॉ. आिण 800 मे.वॉ. ःथा पत मता) 
औिंणक व तु किे नागपूर िज ातील कोराडी शहरा या दोन्ही बाजूला वसलेली आहेत. 
चंिपूर ूगत औिंणक व तु कि (2340 मे.वॉ. ःथा पत मता) चंिपूर िज ात 
दि णेकडे आहे, आिण याहून लहान पारस औिंणक व तु कि (305 मे.वॉ.ःथा पत 
मता) वदभा या पि मेकडील अकोला िजल् ात आहे.41  

 
परंतु यात मोठा बदल घडवून आण या या योजना आहेत.   

3.2 वदभातील एकाह र औिंणक व तु किे  
वदभ िसचंन वकास महामडंळ आिण वदभ वैधािनक वकास मडंळ यां याकडून 
िमळालेल्या आकडेवारीचा वापर क न आ ही वदभ ूदेशासाठ  ूिबयामागात असलेली 
औिंणक व तु किे सादर करत आहोत. या आकडेवारीतून िनदशनास येणारी व तु 
ूकल्पांची सं या किीय पयावरण व वन मऽंालया या आकडेवारीपे ा जाःत असणार 
आहे, कारण किीय मऽंालयाकडे ूकल्प अज जा यापूव  रा य पातळीवर पा याचे वाटप 
केले जाणे आवँयक असते. हे आकडे त ा 2  आिण आकृती 4 म ये दाखवले आहेत.  
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त ा 2:िडसबर 2010ला महारा  सरकार ारे मजंरुी िदले गेलेले आिण मजंरुीसाठ  ूलं बत 
असलेले औिंणक व तु ूकल्प  
कोळसा 
आधािरत 
औिंणक व तु 
किे  

सं या िनिमती मता 
(मे.वॉ.) 

वाटप केलेले पाणी 
(दलघमी aa/ूितवष)  

 ःवीकृत 33 24655.5 1008.89 
मजंरुीसाठ  
ूलं बत  

38 30041.5 1040.31 

एकूण  71 54697.0 2049.2 
ॐोत : वदभ िसचंन वकास महामडंळ आिण वदभ वैधािनक वकास मडंळ, नागपूर   
a दलघमी हणजे दशल  घन मीटर   
 
जर सव मंजढुया िदल्या गेल्या तर रा य शासना ारे वदभ ूदेशासाठ  समुारे 55 िग.वॉ. 
एक ऽत व तु मतेसह या एकूण 71 औिंणक व तु ूकल्पांचे समथन केले जाईल.   
 
हे ूित वष एकूण 2049 दशल  घनमीटर पा याचे िकंवा समुारे 409,800 हेक्टर सपुीक 
जिमनीला लागणाढया िसचंन पा या या सममलू्या इतके वाटप आहे. k 
 
सामान्यपणे 50 िकमी अतंरा या आतम ये जलसा यापयत पाईपलाईन टाकल्या जात 
असल्याने  ूकल्पःथानी पा याची तयार उपलब्धता नसल्यास व तु किा ारे वापरल्या 
जाणाढया पा याचा थेट पिरणाम या ेऽातील पा या या उपलब्धतेवर होईल.  
 
वदभातील स या या खूपच मोठा िसचंन अनुशेष पाहता ( वभाग 3.3 पाहा) आिण या 
ूदेशाला भेडसावणारी शेतकढयांची हताशा आिण यां या आ मह या व या अनुशेषामधील 
दवुा पाहता इतक्या ूचंड ूमाणावर औिंणक व तु किांना पा याचे वाटप करणे 
अनथकारक ठ  शकेल.  
 
3.2.2 कमी पाणी काय मता  
या नव्या ूकल्पां या पाणी मतेतसु ा (ूित मे.वॉ. ःथा पत िनिमती मतेसाठ  
                                                 
k 5000 घन मीटर पाणी एकल पीका या 1 हेक्टर जमीनीला िसचंन करेल असे गहृीत ध न 
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वापरल्या जाणाढया पा याचे ूमाण) तफावत आढळते, जरी सव म आंतररा ीय प तीशी 
तुलना करता ते सवच कमालीचे अकाय म आहेत तरीसु ा.  
 
त ा 3 म ये िडसबर 2010 रोजीनुसार पयावरण व वन मऽंालया ारे पयावरणा मक 
मजंरुी िमळालेल्या वधा व वैनगगंा अशा दोन्ही खोढयांतील सहा ूमखु ूकल्पांसाठ  ूित 
तास पाणी वापराचे आकडे िदले आहेत.  
 
त ा 3 : िडसबर 2010ला वदभातील पयावरणा मक मजंरुी िमळालेल्या औिं क व तु 
ूकल्पांचे पाणी वापराचे दर  
औिंणक व ुत 
ूकल्पाचे नाव  

िठकाण  ःथा पत िनिमती 
मता (एम 
डब्ल्यू)  

वाटप केलेले 
पाणी 

(एमसीएम) 

पाणी कोढून 
वाटप केले 

पाणी वापर (घन 
मीटर/मे.वॉ.)  

अदानी व तु 
ूकल्प  

ितरोड, 
ग िदया 
िजल्हा 

3300a 90.00a ढापेवाडा 
ट पा2  

3.11 

मे. धारीवाल 
इन्ृाःशक्चर 
ूा.िल  

चंिपरू 
िजल्हा 

600 19.27 वधा नदी, 
चंिपूर 

3.67 

मे. इंिडयाबुल्स 
पॉवर िल.  

अमरावती 
िजल्हा  

2640 b 87.60 अ पर वधा 
जलसचंय  

3.79 

मे. आयिडयल 
एनज  ूोजेक् स 
िल.  

उमरेड, 
नागपूर 
िजल्हा  

270 10.00 िन न 
वुन्ना/वडगा
व जलसचंयc 

4.23 

मे. वदभ इंडःशीज 
ूा.िल.  

नागपरू 
िजल्हा  

300 12.35 िन न 
वुन्ना/वडगा
व जलसचंयc 

4.70 

नॅशनल थमल 
पॉवर ःटेशन 
(एनटीपीसी)  

मौडा, 
नागपूर 
िजल्हा  

2320 100.00 गोसीखुद 
जलसचंय  

4.92

a ितरोडाम ये दोन अडानी ूकल्प आहेत, एक 2000 मे.वॉ. आिण 70 एमसीएम पा याचा, आिण दसुरा 
1300 मे.वॉ.आिण 20 एमसीएम पा याचा. येथे ते एक ऽत सादर केले आहेत.   
b  इंिडयाबुल्सला 2700 म.वॉ साठ  पयावरणा मक मंजुरी िदली गेली आहे; परंतु अनेक लेखांम ये हे कि 
2640 मे.वॉ. चे असल्याचे हटल्याने आ ही तो कमी आकडा येथे घेतला आहे.  
c. वुन्ना कधी कधी वैन्ना असेही िलिहतात. 
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वरील तक् याव न िदसते याूमाणे वदभासाठ  पयावरणा मक मजंरुी िमळालेल्या सवच 
औिंणक ऊजा ूकल्पांम ये आधुिनक किांम ये, आधुिनक किांम ये असले पािहजे या 
सीईए या हण यानुसार, पाणी वापराचा दर 3.5-4 घनमीटर ूित मे. वॉ. नाही. मौडा 
येथील एनटीपीसी किाम ये, जे सरकारचे आहे व सरकार ारे चालवले जाते, गो या 
पा याचा वापर खास क न जाःत आहे.  
 

याउलट, ऑःशेिलयातील अशाच ूकार या किाचा (सार याच उंण वातावरणात आिण 
पाणी टंचाई या पिरिःथतीत उप-बांितक मतेचे, पुनःूवाही, वेट-कूिलगं 1000 मे.वॉ. 
कोळसा आधािरत कि) गो या पा याचा वापर सामान्यपणे ूित तास ूित मे. वॉ. फ  
1.9 घनमीटर आहेl  
 
वदभातील औिंणक व तु किे हणनूच आंतरा ीय मानकां या तुलनेतच नाही, तर 
रा ीय (लिआयत) मानकां या तुलनेतसु ा खूपच अकाय म आहेत.  
 
3.3 वदभातील वकास व िसचंन अनुशेषm 

एखा ा रा यातील ूादेिशक असमतोल ÔअनुशेषाÕ या, पात दशवला जातो. अनुशेष 
हणजे विश  ेऽातील िकंवा ूदेशातील रा य सरासरीपे ा कमी असलेला सरकारी 
खचा या रकमेचा आकडा. रा या या वेगवेग या ूदेशांकडे झालेल्या दलु ांचा एक चांगला 
िनदशक हणनू याचा वापर करता येईल. महारा ातील वकास अनुशेषाची चौकशी 
कर यासाठ  आतापयत तीन सिम या नेम यात आल्या. 

अ) डॉ. व्ही. एम दांडेकर यां या नेतृ वाखालील Ôमहारा ातील ूादेिशक असमतोलावरील 
स यशोधन सिमतीÕने 20 जनू 1982 पयतचा अनुशेष तपासला, माऽ यांनी सरकारला 
सादर केलेले िनंकष औपचािरकरी या कधीच ःवीकारले गेले नाहीत. यांनी नऊ व्यापक 
ेऽांम ये अनुशेष तपासला.  

सिमतीला आढळले क  सवात मोठा ेऽीय अनुशेष िसचंन ेऽात होता (43.5 टक्के, . 
1,385.92 कोटी); यापढुील सवात दलुि त ेऽातील (रःते) अनुशेषापे ा दु पटीहून 

                                                 
l ःमाट ए. आिण ऑिःपनाल ए. पाणी आिण व ुत िनिमती उ ोग वॉटल नेस िरपोट िसरीज ब. रा ीय 
जल आयोग, ऑःशेिलया सरकार. 18 ऑगःट 
m अिधक मािहतीसाठ   samatolvikas.org द ुपहा 
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अिधक. ूदेशा या सदंभात सवािधक अनुशेष वदभात होता (39.1 टक्के, . 1,246.54 
कोटी) 

ब) Ôिनदशके आिण अनुशेष सिमतीÕ ने 31 माच 1994 पयतचा वकास अनुशेष 
अ यासला. महारा  शासनाने त वतः अहवाल ःवीकारला पण पुनगिठत िनदशके आिण 
अनुशेष सिमतीला शासक य वभागां या मतांचा अतंभाव कर याचा िनदश िदला. सिमतीने 
सादर केलेले आकडे सरते शेवटी 2000 म ये ःवीकारले गेले.  

िसचंन ेऽातील अनुशेषाचा वाटा तेव्हा एकूण अनुशेषा या 52.96 टक्के िकंवा 1995 या 
िकमतींनुसार 7,418 कोटी . इतका वाढला होता. िसचंन ेऽातील अनुशेष आता इतर 
आठही ेऽातील एक ऽत अनुशेषापे ाही अिधक झाला होता.  

वदभातील सव ेऽांतील अनुशेषसु ा 47.60 टक्के िकंवा . 6,624.02 कोटी झाला.  

क) समतोल ूादेिशक वकासासाठ  पयायी कोन यावरील सिमती डॉ.व्ही.एम केळकर 
यां या नेतृ वाखाली 2010 म ये ःथापन कर यात आली. ितचे मोजमाप स या चाल ू
आहे.  

दांडेकर सिमती आिण पुनगिठत िनदशके आिण अनुशेष सिमतीकडून िमळालेली ेऽवार व 
ूदेशवार अनुशेष दशवणारी आकडेवारी त ा 4 आिण 5 म ये सादर कर यात आली आहे. 

त ा 4: महारा ातील 1982-1994 या कालावधीतील ेऽीय अनुशोष 
ेऽ 1982 मधील अनुशेष  1994 मधील अनुशेष 

कोटी . % कोटी . % 

िसचंन 1,385.92 43.5 7,418.00 53.0 
इतर सव ेऽे 1,800.86 56.5 6,588.77 47.0 
एकूण 3,186.78 100 14,006.77 100 
 
ॐोत ूादेिशक असमतोलाचे उ चाटन, मराठवाडा वैधािनक वकास मंडळ  
http://msdb.gov.in/htmldocs/Removal_Reg_imbal.htm 
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त ा 5:महारा ातील 1982-1994 या कालावधीतील ूादेिशक अनुशेष  
ूदेश 1982 मधील अनुशेष  1982 मधील अनुशेष  

कोटी . कोटी . कोटी . % 

उविरत महारा  1,189,38a 37.3 3,378.20 23.6 
मराठवाडा 750.85 23.6 4,004.55 28.8 
वदभ  1,246.55 39.1 6,624.02 47.6 
एकूण  3,186.78 100 14,006.77 100 
ॐोत : ूादेिशक असमतोलाचे उ चाटन, मराठवाडा वैधािनक वकास मडंळ, औरंगाबाद  
http://msdb.gov.in/htmldocs/Removal_Reg_imbal.htm, वदभावरील स  य शोधन 
सिमतीचा अहवाल, िनयोजन मडंळ, भारत सरकार, 2006  
a दांडेकर सिमतीने 1980 या दशकात बहृन्मुबंई, कोकण आिण पि म महारा ाची वेगळा 
ूदेश हणनू गणना केली होती; पुनगिठत िनदशक आिण अनुशेष सिमती या अनुशेष 
आक यांशी तुलना कर यासाठ  ते येथे Ôउविरत महारा Õ या शीषाखाली एकऽ केले गेले 
आहेत.  
b पुनगिठत, िनदशक आिण अनुशेष सिमती ारे स टबर 2000 म ये सादर आिण 
सरकार ारे ःवीकृत केले गेल्यानुसार   
 
ही मोजमापे हेच दशवतात क  िसचंन हे महारा ात सवात जाःत अनुशेष असलेले ेऽ 
हणनू कायम रािहले आहे, आिण दलु ाची ही पातळी वाढत आहे. सव ेऽांम ये 
वदभातील अनुशेष सव ूदेशांम ये अजनूही सवािधक आहे. 2000, 2002 आिण 2006 
म ये केले गेलेले अदंाज दाखवतात क  हा अनुशेष कालौघात कमी होणे तर दरूच, उलट 
तो आणखी वाढतच आहेः वदभा या िसचंन ेऽातील अनुशेष 1982 मधील 38 
टक्क्यांव न 2007 म ये अदंािजत 77.6 टक्क्यांपयत वाढला आहे. या या उलट 
महारा ा या इतर सव ूदेशांमधील िसचंन ेऽाचा एक ऽत अनुशेष फ  22.4 टक्के 
होता. 
त ा 6 वदभ, मराठवाडा आिण उविरत महारा ासाठ  िसचंन ेऽातील अनुशेषाची 
टक्केवारी दशवतो. 2000, 2002 आिण 2007 या वषामधील िशल्लक अनुशेषाचे अदंाज 
महारा ा या रा यापालां या 2008-2009 साठ या िनदशांतून घेतले आहेत.42 आकृती 5 
या तीन ूदेशांतील अनुशेषाची 1982 पासनू ते 2006 पयतची ूगती दशवते.   
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त ा 6: 1982:2007 या कालावधीतील िसचंन ेऽाचा ूादेिशक अनुशेष 
 ूदेश 1982 a 

% 

1994 b 
% 

2000c 
% 

2002 d  
% 

2007 e 
% 

वदभ 38.0 55.4 59.8 62.2 77.6 
मराठवाडा  22.9 32.4 32.9 33.1 22.4 
उविरत महारा  39.1 12.6 7.4 4.7 0.0 

 
ॐोत : महारा  सरकार, िनयोजन वभाग, मुंबई यांचा Ôमहारा ातील ूादेिशक असमतोल यावरील 
स यशोधन सिमतीचा अहवाल 1984; वदभावरील स य शोधन सिमतीचा अहवाल, िनयोजन मंडळ, भारत 
सरकार, 2006; आिण िसंचन ेऽासाठ चे िनदश, महारा  सरकार, 2008- 2009  
 a. दांडेकर सिमतीने गणती केल्यानुसार.  
 
b पुनगिठत िनदशक आिण अनुशेष सिमतीने सादर केल्यानुसार.  
c 1/4/2000 रोजी या िसंचन वभागा या गणतीूमाणे.  
d 1/4/02 रोजी 1/4/00 या गणतीपासून अनुशेष उ चाटनावर केला गेलेला खच वजा क न केलेली 
गणती.  
e 1/4/07 रोजी 1/4/02 या गणतीपासून अनुशेष उ चाटनावर केला गेलेला खच वजा क न केलेली 
गणती.  
 

आकृती 5:महारा ा या िसचंन ेऽातील 1982-2007 कालावधीतील ूादेिशक अनुशेषाचा 
आलेख 
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3.4 शेतकढयां या आ मह या आिण मदत योजना  
सरकार, अ यासक आिण नागरी समाज ेऽातील अनेक अ यास गटांनी वदभातील 
शेतकरी आ मह यां या हताश करणाढया घटनांचे, यावर उपाय शोध याचा ूय  
कर यासाठ , परी ण केले आहे. ूदेशा या पि मेकडील सहा कापूस उ पादक िजल्हे 
सवािधक पोळलेले हणनू ओळखले जातात अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा 
आिण वाशीम हे अमरावती वभागातील, आिण वधा हा नागपूर वभागातील.  
 
यापैक  एका गटाने अगदी बरोबर हटल्याूमाणे Ôआ मह येला अनेक कंगोरे असतात 
आिण ती समजनू घेणे हा एक गुतंागुतंीचा ूय  असतो. िशवाय, व वध कारणे एकाच 
वेळी अिःत वात अस ूशकतात आिण यां यात परःपर सबंंध अस ूशकतो.43 असे असले 
तरी या अ यास गटांनी यापैक  योगदान देणारी अनेक कारणे शोधून काढली आहेत.   
 
पुणे व ापीठाचे कुलगु  डॉ. नरि जाधव यांची रा या या शेतक  आव्हानांकडे 
पाह यासाठ  आिण मदत योजनांचे मलू्यमापन कर यासाठ  महारा  शासनाने िनयु  
केली होती. जलुै 2008 म ये यांनी सादर केलेल्या अहवालात यांनी याूमाणे समारोप 
केला आहेः  
 
Ôकज बाजारीपणा आिण यासोबत येणारा आिथक तणाव हे शेतकढयां या 
आ मह यांमागचे मु य कारण असले तरी या आ मह यांमागील मळू कारण ही 
वःतुिःथती आहे क  वदभातील शेती आिथक ं या व्यवहाय रािहलेली नाही.Õ  
 
Ô वदभातील शेती गेल्या 20-25 वषात आिथक ं या अव्यवहाय ठर याची िकमान तीन 
मु य कारणे आहेत (1) सवःवी अपुढया िसचंन सु वधा, (2) व तु पंप-सचंां या 
जोड यांचा तीो तुटवडा आिण (3) सःंथा मक कजाचा अपुरा पुरवठा. 44Õ 
 
डॉ. जाधव शेतकढयाची कहाणी खालीलूमाणे सिं  ःव पात मांडतात   
Ô.... वदभातील शेतकढयांना सरकारकडून आिण बँकांकडून िमळणारा आधार गेल्या 20 
वषात हळू हळू कमी झाला आहे. पिरणामी, शेतकढयांना खिचक उ पादन घटकांवर 
अवलबंून राहावे लागले. उदाहरणाथ, कमी व्याजदरा या बँक कजाऐवजी शेतकढयांना 
अवा या सव्वा व्याजदराने सावकारांकडून कज यावी लागली; कमी खचा या ःव-िनिमत 
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बयाणाऐवजी शेतकढयांना खासगी कंपन्यांकडून महाग बयाणे खरेदी करावे लागले. 
यामळेु शेतीचा खच खूपच वाढला. याचवेळी, िसचंन सु वधां या कमतरतेमळेु 
शेतकढयांना पावसा या मज वर वसबंून राहावे लागले, आिण याचा पिरणाम शेती 
उ पादनावर झाला. काही वेळा शेती उ पादन जरी वाढले तरी यो य िकंमती या अभावी 
शेतकढयां या उ पन्नात नग य िकंवा शून्य वाढ झाली. तसेच नैसिगक आप ी या 
काळात पूरक काया ारे िमळणारे कोणतेही साहा यभतू उ पन्न नव्हते. या सव गो ींचा 
एक ऽत पिरणाम हणनू कजबाजारीपणा वाढला आिण शेतकढयांना जबर अिथक तणाव 
सोसावा लागला व यामळेु यांचा सामािजक दजासु ा घसरला. बँकांकडून आिण खास 
क न अनिधकृत सावकारांकडून िमळणाढया सतत या दबावामळेु शेतकढयां या ःव वाला 
धक्का पोचून कठ ण मानिसक पिरिःथती ओढवली आिण यामळेु िनमाण झालेल्या 
वैफल्यामळेु ःवािभमानी शेतकरी आ मह यांकडे वळले. 45 Õ   
 
1 जानेवारी 2001 ते 31 जानेवारी 2010 या कालावधीतील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, 
बुलढाणा, वािशम आिण वधा येथील आ मह यांची एकूण सं या त ा 7 म ये िदली 
आहे.  
 
त ा 7: वदभा या सवािधक हानी पोचलेल्या सहा िजल् ांतील 2001-2010 काळातील 
आ मह या  

वष  01-05 2006 2007 2008 2009 2010* एकूण 
आ मह या 1196 1448 1246 1147 985 62 6084 

ॐोत: महासंचालक वसंतराव नाईक शेती ःवावलंबन िमशन आरटीआय या मा यमातून िमळवलेला 
दःतावेज   
*फ  जानेवारी मिहन्यासाठ     
 
वदभातील पिरिःथती गभंीर आहे आिण ितची तीोता कमी कर यासाठ  ूय  केले गेले 
आहेत. गेल्या दहा वषात वदभासाठ  तीन ूमखु मदत योजना िदल्या गेल्या आिण यात 
या ूदेशासाठ  रा याचा 6.814 कोटी . िनधी वापरला गेला.  
 
I . महारा  शासना ारे िडसबर 2005 म ये िदली गेलेले 1,075 कोटी .चे खास 

पॅकेज. आ मह या करणाढया व्य ं या कुटंुबाला एक लाख पयांची भरपाई िदली 
गेली, जर 1) मतृ व्य  शेतकरी असणे व  जिमनीवरील या या मालक चा 
पुरावा असणे 2) जेव्हा घटना घडली तेव्हा मतृ व्य  कजबाजारी असणे, आिण 
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3) कजबाजारीपण हे आ मह येचे कारण असल्याचे आढळणे.   
 
 या िनकषांवर व्य िन  असल्याब ल आिण ःवतः या मालक या नसलेल्या 

जिमनीवर, िकंवा अनौपचािरक कजपुरवठा ेऽाकडून, कज घेतलेल्या शेतकढयांना 
वगळ याब ल टीका झाली आहे. या अनुषंगाने असे मान यात येते क  
भरपाईसाठ  पाऽ ठराव्यात अशा काही घटना सबंंिधत आ मह या ठरवल्या गेल्या 
नाहीत.  

 
ब) जलु ै 2006 म ये शेती आिण त सबंंिधत ेऽा या वकासासाठ  िदले गेलेले 
3,750 कोटी .चे पंतूधानांचे मदत पॅकेज. पंतूधानां या अमरावती, यवतमाळ 
आिण वधा िजल् ं या भेटीनंतर ूसतृ केल्या गेलेल्या ूिस ी पऽकात यांनी 
पािहलेली Ôतीो िनराशाÕ जाहीर कर यात आली आिण वदभातील िसचंनाची वाईट 
िःथती व ती ित पट सधुार याची गरज नमदू कर यात आली. या पॅकेजम ये 
मोठे, म यम व लघ ु िसचंन ूकल्प पुढील तीन वषात पूण कर या या ीने 
2,177 कोटी  किीय िनधीचा समावेश होता.  

 
क) शेती कज माफ  आिण कज िनवारण योजना, 2008. देशभरात िदल्या 
गेलेल्या 71,680 कोटी . पैक  वदभाला फ  1,989 कोटी . हणजे पि म 
महारा ाला िमळालेल्या िनधीपे ा एक ततृीयांशहून थोडे अिधक पैसे िमळाले. याचे 
अशंतः कारण िसिंचत जिमनीला बँक कजाची उपलब्धता आिण कजमाफ  योजनेत 
फ  औपचािरक ेऽा ारे िदल्या गेलेल्या कजाला मान्यता िमळणे हे होते. 
वदभाम ये खासगी सावकारांकडून घेतल्या जाणाढया कजाचे ूमाण खूप आहे, 
आिण िसचंन अल्प आहे.  

 
3.5 महारा ाचे पाणी धोरण आिण िसचंनाचे पाणी वळवणे  
वभाग 3.3 आिण 3.4 म ये िदल्या गेलेल्या अनुशेषा या आकडेवारीव न हे ःप  होते 
क  िसचंन हे सवात दलुि त रािहलेले ेऽ आहे, आिण वदभातील शेतकढयांना याची 
िनतांत गरज आहे. आिण तरीही या वषात 6,814 कोटी . या सावजिनक िनधीचे 
वदभा या दःुख िनवारणासाठ  वाटप केले गेले, यात िसचंन कायबम राबव याचाही 
समावेश होता, जे काही थोडके िसचंन कायबम अिःत वात होते यांचे पाणी रा य शासन 
औिंणक व तु किांकडे वळवत होते.  
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महारा  रा य पाणी धोरण, 200346 म ये पा या या वापरा या ूाथिमकतेचा अनुबम 
या आधी या वषात िनघालेल्या रा ीय पाणी धोरणापे ा वेगळा होता. रा या या 
ूाथिमकता अशा हो याः   

1. घरगतुी वापर 
2. औ ोिगक, व्यापारी वापर आिण शेती आधािरत उ ोगांसाठ  वापर 
3. शेती आिण जल व तु  
4. पयावरण आिण मनोरंजनासाठ  वापर 
5. इतर सव वापर47  

 
रा ीय पाणी धोरणा या वपरीत महारा ात औ ोिगक आिण व्यापारी वापराला िसचंना या 
वरची ूाथिमकता िदली गेली आहे. हा कायदा मे 2011 पयत रािहला, जेव्हा एका 
शासक य ठरावा ारे शेतीला दसुढया ःथानावर आणले गेले व औ ोिगक व व्यापारी 
वापराला ितसढया ःथानावर ढकलले गेले. ठरावात या बदलासाठ  शेतकढयां या 
आ मह या हे एक कारण नमदू केले आहे.48  
  
औ ोिगक पाणी वापराला िसचंना या वरची ूाथिमकता अस या या आठ वषा या काळात 
माऽ अनेक पाणी वाटपे आिण परावतने केली गेली. कोण याही पाणी ूकल्पातील 25 
टक्यांपे ा जाःत पाणी वळव यावर ल  ठेव यासाठ  2003 म ये एक उ चािधकार 
सिमती (एचपीसी) बनवली गेली. या गटात उ ोग, शेती, अथ आिण पाणी पुरवठा 
खा यां या सहा मं यांचा समावेश होता आिण कोणतीही अिधक सल्लामसलत न करता 
िनणय घे याचा यांना अिधकार होता. 2005 या महारा  जल सपंदा ूािधकरण 
अिधिनयमात आंतर- ेऽीय पाणी वळव याबाबतची ूिबया मक रीत घालनू दे यात 
आली,49 पण एचपीसी ित याशी िचकटून रािहली नाही.  
 
2003 आिण 2010 या दर यान या कालावधीत एचपीसीने महारा ातील 38 धरणांतले 
िकमान 1,500 दशल  घन मीटर ूित वष इतके पाणी िसचंनाकडून िसचंनेतर हेतूसाठ  
(बहुतांशी औ ोिगक पण काही घरगतुी सु ा) वळवले. हे समुारे 300,000 हेक्टर 
शेतजिमनीचे िसचंन पाणी आहे. एचपीसी या आधी व यानंतर इतर शासक य 
मा यमातून वळव यात आलेल्या पा या या जोडीने वचार केला तर महारा ातील 43 
धरणांमधून एकूण िकमान 2,885 दशल  घन मीटर पाणी वळ व यात आले याचा 
357,621 हेक्टर िसचंन ेऽावर पिरणाम झाला. या पा यापैक  54 टक्के उ ोगाकडे 
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वळव यात आले व यापैक  61 टक्के खासगी ऊजा कंपन्यांसह औिंणक व तु किांसाठ  
होते. 31 टक्के वदभातील धरणांतून वळवले आहे. ही व अिधक मािहती ूयास 
आरईएलआय गटा या50, याने 2003 ते जानेवारी 2010 म ये झालेल्या 25 एचपीसी 
बैठकांपैक  17चे कायवृ  तपासले, 2011 या अहवालात िमळेल. हणनू येथे वणन केले 
आहे यापे ा नक्क च अिधक परावतने झालेली आहेत.  
 
मीनपीसने मािहतीचा अिधकार कायदा, 2005 या मा यमातून उ चािधकार सिमती या 
2003 ते जानेवारी 2011 दर यान झालेल्या 28 पैक  20 बैठकांचे कायवृ  िमळवले. या 
बैठकांम ये खास औिंणक व तु किांकडे वळव यात आलेल्या िसचंन पा याचे आकडे 
त ा 8 म ये पा याचा ॐोत आिण िसचंनापासनू वंिचत रािहलेल्या जिमनीचे समतुल्य 
ेऽफळ यासह, िदले आहेत. सव बैठकांचे कायवृ े ूा  होणारे नसल्याने, ही सचूी 

सवसमावेशक नसणे शक्य आहे.  
 
त ा 8: वदभात 2003 ते जानेवारी 2011 या कालावधीत औिंणक व तु किां या 

वापरासाठ  वळवलेले िसचंन पाणी 
धरणाचे िकंवा बंधाढयाचे नाव  वळवलेले पाणी 

(एमसीएम)  

पीक िसचंन सममलू्य 
(nskeÌìja)  

अ पर वधा जलसचंय  123.52 24,704 
गोसीखुद जलसचंय  100.00 20,000 
ढापेवाडा 2 रा ट पा   90.00 18,000 
िन न वधा जलसचंय  40.20 8,040 
िन न वुन्ना/ वडगाव 
जलसचंय  

36.15 6,030 

चारगाव b जलसचंय 15.00 3000 
एकूण  398.87 79,774 

ॐोत : महारा  सरकार या उ चािधकार सिमती या 28 पैक  20 बैठकांचे कायवृ  आरटीआय या 
मा यमातून मीनपीसने िमळवले.  
a िमळवलेल्या काही कायवृ ांम ये वळवलेल्या पा याचे पांतर िसंचनापासनू वंिचत रािहलेल्या सममूल्य 
जमीन ेऽात कर यात आले आहे. हे ू येक बाबीम ये दाखवले नसल्याने आ ही सवःवीकृत आकडा एकल 
पका या एक हेक्टर जिमनीसाठ  5000 घन मीटर असा वापरला आहे. 

b िडसबर 2009 म ये चारगाव जलसंचयातनू इराई जलसचंयाला पाणी पुरवले जात होते. इराई बहुतांशी 
चंिपूर सुपर औिंणक व ुत किा या वापरासाठ  राखून ठेवलेले आहे.   
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2003 आिण जानेवारी 2011 दर यान कायवृ े िमळव यात आलेल्या 20 पैक  11 
बैठकांम ये उ चािधकार सिमतीने वदभा या धरणांतील एकूण 398.87 दशल  घन 
मीटर ूित वष इतके पाणी औिंणक व तु किांकडे वळवले. हे समुारे 79,774 हेक्टर 
शेतजिमनी या िसचंन पा या या सममलू्य आहे. एचपीसी या झालेल्या सव 28 बैठकांची 
कायवृ े उपलब्ध नसल्याने वळव यात आलेल्या एकूण पा याचे ूमाण यापे ाही जाःत 
असणे शक्य आहे.  
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मतेबाबतची उि े ठरवताना िकंवा औिंणक किांना पाणी 

वाटप आिण पयावरणा मक मजंढुया ूदान करताना जल 
ससंाधनांवर होणारा सिंचत पिरणाम वचारात घेतल्याचा 
कोणताही पुरावा नाही.  
 
भारतीय तंऽ ान सःंथा (आयआयटी), िदल्ली यां या ःथाप य 
अिभयां ऽक  वभागाने पि म वदभातील वधा नदीवरील 
स या या आिण भ वंयातील पाणी माग यांचे, यात 27 
औिंणक व तु किाकडून या ूित वष 552.52 दशल  घन 
मीटर (एमसीएम)चा सु ा समावेश आहे, व ेषण केले. 
Ôइ पॅक्ट ऑफ वॉटर िरसोसस ूोजेक् स - अ केस ःटडी ऑफ 
वधा’ या नावाचा हा ूबंध ूा.ए.के. गोसाई, डॉ.राकेश खोसा 
आिण ौी जतीन आनंद यांनी िलिहला आहे.  
 
या अ यासात, याची व्या ी 190 18' उ र आिण 200 58'  
उ र अ ांश आिण 770 20'  पूव व 790 45' पूव रेखांश 

यामधील ेऽफळावर आहे, अशा गोदावरी नदी खोढयातील वधा उप-खोढया या, 
जलसपंदे या पिरिःथतीवर ल  किित कर यात आले. 
 
वधा उप-खोढया या एकंदर जल ससंाधने मतेचे मोजमाप कर यासाठ  आिण खालील 
वभागांत मोडणाढया व वध वकास योजनांचे मलू्यमापन कर यासाठ  जलसपंदाशा ाचा 
ूितमान-आधािरत कोन अनुसरला गेलाः 
 

4 

जलसंसाधने 
ूकल्पांचा 
पिरणाम - 
आयआयटी 
िदल्ली ारे 
घटना 
अ यास	
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 स या कायािन्वत होत असलेल्या योजना  
 बनवापरात असताना खोढयाची पिरिःथती  
 अमंलबजावणीखालील योजना 
 याआधीच मजंरू झालेल्या पण अजनू अमंलबजावणीस सु वात झाली नाही 
अशा योजना (या नदीखोढयातील औिंणक व तु किांसाठ  पा या या 
ूःता वत आवँयकते या समावेशासह).  

या अ यास ेऽासाठ चे जलसपंदाशा ाचे ूितमान एसडब्ल्यएूटीn  

अिॅ लकेशन लटॅफॉम वाप न वकिसत केले गेले आिण वर नमदू केलेल्या चार वकास 
परेखांसाठ ची अनु पणे िमळव यात आली. 

 
4.1 हवामान आिण जमीन वषयक आकडेवारी  
 
हे ूितमान, जलसीमेची मािहती सीआयएटीo कडून ूा  झालेल्या उपमह टॉपॉमाफ  
िचऽांव न जिमनीची उंची, लोबल लडँ कव्हर फॅिसिलटीची जमीन वापर वषयक 
आकडेवारी आिण एफएओने तयार केलेल्या िडिजटल मदृ नकाशावरची मािहती वाप न या 
नदी खोढयाचे व ेषण करते. उपलब्ध असलेला सवात ूाितिनिधक जिलक-हवामानशा  
वषयक इितहास दे यासाठ  आयएमडी या िमडसिहत या अव ेपण आकडेवारीसह या 
ूदेशातील किांची हवामान वषयक आकडेवारी अतंभतू केली गेली आहे. एसडब्ल्यएूटीला 
आवँयक असलेली इतर हवामानशा  वषयक आकडेवारी (सौर िकरणो सग, वाढयाचा 
वेग, आिण सापे  आिता) एसडब्ल्यूएटी हवामान िनमाणक वाप न अदंािजत केली गेली. 
 
4.2 ूवाहाचे मोजमाप 
वधा नदीतील ूवाह घगुसू येथे किीय जल आयोगा या गेज आिण िडःचाज (जी आिण 
डी) कायःथळी िनरी ला जातो जेथे 19,759.95 चौरस िक.मी. ेऽफळावरील पाणी 
काढले जाते. वधा आिण पेनगगंा यां या सगंमा या वर या बाजलूा हे कायःथळ आहे.  
 
4.3 बनवापर, वतमान आिण भावी परेखा  
अनु पणे तीन रेखांसाठ  केली गेली, बनवापर, वतमान आिण भावी. बनवापर परेखेत 
नदीवर मनुंयिनिमत कोणतेही बंधन असत नाहीः जलसाठे नाहीत, कालवे नाहीत आिण 

                                                 
n http://swatmodel.tamu.edu/ 
o http://srtm.csi.cgiar.org/ 
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िसचंन, घरगतुी िकंवा  औ ोिगक हेतूसाठ  पाणी वळवणे नाही.  
 
वतमान परेखा 2009 साल गहृीत ध न आहे व यात नॅशनल रिजःटर ऑफ लाज 
डॅ सp मधली व वध जलसाठे आिण िसचंन ूकल्पांची मािहती, तसेच महारा  जलसपंदा 
वकास किाकडून िमळालेली जल लेखा आकडेवारी अतंभतू केली गेली आहे. हे जल लेखा 
या मॉडेिलगंम ये समा व  केल्या गेलेल्या 2005 आिण 2010 दर यान कायािन्वत केल्या 
गेलेल्या सहा ूमखु ूकल्पांसाठ  वापर आिण वाटप याबाबतची स याची िःथतीसु ा 
देतात. 
 
आयआयटी अ यासात समा व  असलेल्या जलसचंयांची यादी त ा 9 म ये िदली आहे.  
यादीत, बांधकामाखाली असलेली असा उल्लेख असलेल्या तीन धरणांचा समावेश भावी 
परेखेत कर यात आला आहे. 

 
त ा 9: आयआयटी अ यासात समावेश असलेल्या वधा नदीवरील स या या आिण भावी 
जलसचंयांची पा याची आवँयकता    

जलसचंय नदी कायािन्वत 
झाल्याचे वष 

आकारमान 
एमसीएमम ये 

अ पर वधा वधा 1993 786.48 
बोर बोर 1965 138.75 
िन न वधा वधा बांधकामाखाली 253.34 
माळखेड खोलाड 1972 10.9 
वडगाव वडगाव 1997 152.6 
धाम धाम 1986 72.46 
िन न वु णा 
(नंद) 

नंद 1990 62.18 

बबळा बबळा बांधकामाखाली 322.07 
पोथरा पोथरा 1983 38.4 
लाल नाला पोथरा बांधकामाखाली 10 

 
या ूदेशासाठ  ूःता वत असलेल्या औिंणक व तु किांची पा याची आवँयकता भावी 
                                                 
p http://www.cwc.nic.in/main/downloads/National%20Register%20of%20Large%20Dams%202012.pdf 
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परेखांचे भाक त वतवल्यानंतर ःवतंऽपणे िदली आहे. वदभ िसचंन वकास 
महामडंळाकडून ूा  झालेल्या आकडेवारीनुसार 27 औिंणक व तु किे, यांची एकूण 
पाणी आवँयकता ूित वष 555.52 दशल  घन मीटर आहे, वधा उप-खोढयात 
उभार याचे ूःता वत आहे.  
 
4.4 अ यासाचे िनंकष  
उपलब्ध असलेली ूवाह िनरी णे 1991 ते 2004 काळासाठ  असल्याने, अिधक व्यापक 
कालानु प ठर यासाठ  मॉडेलची पिरमाणे अचूक कर यासाठ  यांचे अशंशोधन कर यात 
आले. यानतंर तीन परेखांसाठ  1969 ते 2005 या कालावधीसाठ  अनु पणे तयार 
कर यात आली. 

    
या िनंकषाचा एक उतारा (2002 ते 2004 या वषासाठ ) बनवापर (िनळी रेखा), 
वतमान तळरेखा (लाल रेखा) आिण भावी पिरिःथती (िहरवी रेखा) आकृती 6 म ये िदला 
आहे, जेणेक न िनदिशत तीन वकसना मक परेखांसाठ  धाराूवाहांम ये तुलना करता 
येईल. िहरव्या, भावी रेभेत औिंणक व तु किा या पाणी आवँयकतांचा समावेश नाही.  
 
बनवापरा या िःथतीत वधा नदीचा वा षक सरासरी ूवाह 3679.19 एमसीएम आहे.    

 

Figure 6: वधा उप-खोढयासाठ  बनवापर, वतमान आिण भावी परेखांमधील मािसक 
िनगमनातील फरक
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पुढील ूकल्प, हणजे (1) िन न वुन्ना, (2) बोर, (3) धाम, (4) अ पर वधा धरण, (5) 
वडगाव धरण, (6) माळखेड ूकल्प, आिण (7) पोथरा, हे कायािन्वत झाल्यानंतर, 
खोढया या मखुाशी वा षक सरासरी ूवाह 3,679.19 एमसीएम पासनू ते ÔवतमानÕ 
िःथती या 1.857.01 एमसीएम पा यापयतची घट दशवतो.  
 
जलसचंय ूकल्पां या बांधणीनंतर, हणजे (1) बबळा ूकल्प, (2) लाल नाला, आिण 
(3) िन न वधा धरण, हवामानशा ा या ूितमाना ारे अनु पण केल्यानसुार खोढया या 
मखुाशी वा षक सरासरी ूवाह 1,419.42 एमसीएम पयतची आणखी घट दशवतो. ही 
औिंणक व तु किांची पाणी आवँयकता गणतीत न घेता असणारी भावी िःथती आहे.  
 
त ा 10- एसडब्ल्यूएटीम ये अनु पण केल्याूमाणे तीन परेखांखाली वधा नदीचा वा षक 

सरासरी ूवाह दशल  घन मीटरम ये 
बन 
वापराची 
िःथती  

वतमान िःथती भावी िःथती  भ वंयात औिंणक व तु 
कारखान्यांची आवँयकता पूण 
केल्यानंतर उरणारे पाणी  

3679.19 1857.01 1419.42 866.9 

 
मजंरुी ूिबये या व वध ट यांत असलेल्या व वध औिंणक व तु किां ारे केल्या 
जाणाढया अपेि त 552.52 एमसीएम पा या या ू े पत अितिर  मागणीसाठ , 
ू य ात खूप कमी पाणी उपलब्ध असेल आिण किथत व ासाहते या पातळीवर 
सु वधांचे व्यवःथापन कर यासाठ , ही अितिर  मागणी पूण कर या या ीने साठवणकू 
मता िनमाण करावी लागेल.  

 
त ा 11 म ये ूितमाना या अनु पणा ारे िमळालेली अनुबमे वतमान व भावी 
िःथतीसाठ  मह वाची तुलना मक आकडेवारी िदली आहे. हे आकडे (1) 1981-1992, 
आिण (2) 1993-2004 या दोन कालासीमांसाठ  काढलेल्या सरासरीवर आधािरत आहेत.  
 
 
 



 मीनपीस इंिडया
पाणी संकटा या भोवढयात

47 

 

47 
 

 
त ा 11: दोन कालसीमांसाठ  वतमान पिरिःथतीखाली वधा नदीचा अनु पण केलेला 

मािसक ूवाह, दशल  घन मीटरम ये 
  वतमान भावी वतमान  भावी  
  1981- 92 साठ  सरासरी 

आकारमान  

1993- 2004 साठ  सरासरी 
आकारमान 

जानेवारी 36.20 22.49 32.34 20.74 
फेॄुवारी 6.27 0.36 6.08 0.57 
माच  0.28 0.00 0.52 0.00 
ए ूल 0.00 0.00 0.00 0.00 
मे  0.70 0.00 0.00 0.00 
जनू 113.03 21.67 126.77 42.47 
जलुै 801.42 232.09 671.48 166.28 
ऑगःट 2043.87 1395.36 761.52 485.14 
स टबर  809.03 432.28 801.26 468.19 
ऑक्टोबर 471.98 288.05 328.84 156.68 
नोव्हबर 283.00 204.86 223.36 158.39 
िडसबर 111.84 85.40 107.11 81.22 
वा षक 4677.62 2682.56 3059.29 1579.68 

कमाल वा षक 
ूवाह आिण वष 

8780.59 
(1990) 

5684 
(1983) 

8397.83 
(1994) 

3883.96 
(1994) 

िकमान वा षक 
ूवाह आिण वष 

666.70 
(1987) 

229 
(1987) 

556.60 
(2004) 

355.09 
(2000) 

  
दोन्ही कालसीमांम ये नदीवर केल्या जाणाढया भावी माग यांमळेु नदीतील पा या या 
उपलब्धतेबाबत वतमान िःथतीपे ा घट हो याचे ःप पणे िदसते. 1970-1980 
कालसीमेसाठ या वा षक सरासर अव ेपणा या तुलनेत 2001-2004 सालां या 
कालसीमेसाठ  वा षक सरासरी अव ेपण 26 टक् क् यापे ा कमी होते याची येथे न द घेणे 
सयंु क ठरेल.  
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या वभागातील तीन घटना अ यासां या मा यमातून अ पर वधा 
धरणातून खासगी औिंणक व तु ूकल्पांकडे वळवल्या जाणाढया 
123.52 दशल  घन मीटर जलिसचंना या पा या वरोधात 
शेतकढयांनी केलेला सघंष समोर ठेव यात आला आहे. पाणी 
वळव या या या िनणया वरोधात शेतकढयां या एका गटाने समुारे 
सहा मिहने लढा िदला. यातून 32,729 हेक्टर शेतजिमनी या 
िसचंनाचे नुकसान झाले असते. पिहल्या केस ःटडीम ये यांचा 
लढा आिण यांचा वजय आपल्याला िदसतो आिण तो कौतुकाःपद 
आहे. यातील एक ूकल्प र  झाल्यात जमा असनू, दसुढया 
कंपनीकडून यांना खूप सवलती िमळाल्या आहेत. यांनी केलेल्या 
िहशेबानुसार मळू पा या या केवळ 30 टक्के पाणी आता या 
कंपनीला िदले जाणार आहे. परंतु असे असनूही, इतर काही गावांना 
जलिसचंनाचे पाणी अपुरे पडणार आहे. यातील दोन गावां या कथा 
दसुढया आिण ितसढया केस ःटडीम ये दे यात आल्या आहेत. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 

महारा ातील 
अमरावती 
िज ातील 
घटना 
अ यास 	
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आकृती ब. 7: वदभातील अ पर वधा आिण िन न वधा धरणांचे ूभाव ेऽ 

 
ॐोत : वदभ जलिसंचन वकास महामंडळ 

 
 
घटना अ यास 1 
 
एक लढा 
 
अमरावती िजल्हा, महारा  
 
ती पाच माणसे टेिलकॉम टॉवर या या सांगा याला घ ट िमठ  मा न बसली आिण 
आपले िसचंनाचे पाणी कोण याही ऊजा ूकल्पाला िमळणार नाही, असे यांनी ठणकावून 
सांिगतले. खाली 250 फुटांवर आणखी काही शेतकरी आपल्या सहकाढयांना बघ यासाठ  
तहसील कायालयातल्या मोचातून धावून आले. हा या आंदोलनाचा िनयोिजत भाग नव्हता, 
पण अशा प तीने पाणी वळवणे हा आपल्या जीवन मरणाचा ू  असल्याचे या 
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शेतकढयांना वाटत होते. यामळेु यां या भावना उचंबळून येत हो या. जिमनीवर या 
लोकांनीही घोषणा ायला आिण लोकांचे ल  वेधून यायला सु वात केली. वाहतुक ची 
क डी झाली आिण पोलीस पुरते ग धळून गेले. आपण यांना जबरदःतीने घालवायचा 
ूय  केला आिण टॉवरवर या माणसांनी उ या मारायची धमक  िदली तर काय या? 
पिरिःथती बकट होती आिण सरकारी अिधकाढयांनी पोिलसांना कोणतीही कठोर पावले 
उचल याची बंदी केली होती. राऽ पडल्यावर यांनी िदव्यांची सोय केली आिण लोकांनी 
रः यावरच राऽीचे जेवण बनवून टॉवरवर या आंदोलकांना जेवण आिण पाणी 
टोपल्यांमधून पाठवले. 
 
ही सगळी माणसे टॉवरवर आठ तास रािहली. िजल्हािधकाढयांनी शेतकरी आिण महारा ाचे 
त कालीन जलसपंदा मऽंी अिजत पवार यांची पुढील आठव यात बैठक िनि त केल्याचे 
जाहीर केल्यावरच ती खाली उतरली. िनकाल लावायचाच हा िन य केलेल्या या 
शेतकढयांचे िश मडंळ मुबंईला मऽंालयात यांना भेटायला गेले. यां यासोबत अमरावतीचे 
ःथािनक आमदार आिण खासदारही होते. मऽंी आिण शेतकढयांची वदभातील औिंणक 
व तु किाला शेतीचे पाणी वळव याला सरकारने िदलेल्या मान्यते या मु ाव न एक 
तासभर चचा झाली. इंिडयाबुल्सला दे यात आलेल्या 87.60 दशल  घन मीटर 
(एमससीएम) पा या वरोधात यांनी मु य वेक न आंदोलन केले. यामळेु अमरावती 
आिण वधा िज ातील 23,219 हेक्टर शेतजिमनीला पा याला मकुावे लागणार होते. 
 
“अिजत पवार यांनी आ हाला िसचंना या पा यातील एक थबही काढून घेतला जाणार 
नाही याची हमी िदली, ” अमरावतीतील एक शेतकरी आिण आंदोलनक या या ने यांपैक  
एक असलेले सजंय कोल्हे सांगतात. “मीही एका शेतकरी कुटंुबातून आलेलो आहे. मग मी 
रा यातल्या शेतकढयांना कसा दखुाव ूशकेन, असेही पवार पुढे हणाले. ”  
 
शेतकढयांनी अिधकाढयांचे आभार मानले आिण िदलेले वचनाची लेखी िनि ती ये याची 
वाट पाहत अमरावतीला गेले. पण दोन आठव यांनी बैठक चा ठराव आला, तेव्हा यात 
केवळ िसचंना या पा यासाठ  नवीन माग शोध याचे ूय  कर याचे वचन िदले गेले 
होते. स या या िसचंनाचे पाणी औिंणक व तु किाकडे वळव याचा िनणय माऽ कायम 
राहणार होता. शेतकढयांचा पूण िहरमोड झाला.  ते सगळे खोटे होते,  सजंय हणतात. 
िडसबरम ये यांनी पवारांचे, तसेच महारा ातील आमदार राजि दडा, खासदार द ा मेघे 
यांचे तेरावे घातले. 
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******* 
 

आता दोन वष मागे 21 फेॄुवारी 2008म ये जाऊ., या गटाचे अ य  जलसपंदा मऽंी 
होते आिण यात जलसपंदा, उ ोग, कृषी, पाणीपुरवठा आिण व  या खा या या मं यांचा 
समावेश होता, अशा महारा ा या माननीय मं यां या उ चािधकार सिमतीने एक बैठक 
घेतली.  
 
स या या िठकाणांहून पाणी वळव या या मु ाव न या बैठक त हा गट नांदगाव पेठ 
इंडिःशयल वभाग, अमरावती िज ात इंिडयाबलु्स पॉवर िलिमटेडचा 2,640 मेगावॉट 
मतेचा कोळशावर आधािरत औिंणक व तु ूकल्प उभार यासाठ या अजाचा वचार 

करतो. येथनू 30 िकमी दरू असलेल्या अ पर वधा धरणातील पाणी या ूकल्पासाठ  
दे याचा िनणय हा समहू घेतो. या मागणीमुळे िसचंनाचे 23,219 हेक्टर पाणी कमी होईल 
असा िहशेब मांडला जातो.51 पाणी वळव यास मजंुरी िदली जाते.  
 
28 ए ूल 2008 रोजी उ चािधकार सिमती आणखी एका अजाचा पा यासाठ  वचार 
करते. या वेळी हा अज असतो अमरावती थमल पॉवर कंपनी ूायव्हेट िलिमटेडचा. या 
कंपनीने आपल्या 1320 मेगावॉट कोळशावर आधािरत नांदगाव पेठ वभागातीलच 
ऊजाूकल्पासाठ  ूितवष  35.92 एमसीएम पा याची मागणी केली आहे. पुन्हा एकदा, ही 
सिमती पाणी अ पर वधा धरणातूनच यावे असे िनदश देते. 
 
अव या दोन मिहन्यांम ये, या सिमतीने 32,729 हेक्टर िसिंचत जिमनींचे; िकंवा अ पर 
वधा धरणा या एकूण ूभाव ेऽा या 41 टक्के पाणी काढून ते औिंणक व तु किांना 
िदले आहे.q 
 
समुारे दोन वषानंतर, सजंय कोल्हे आिण अमरावती िजल् ातील शेतकरी हे पाणी परत 
िमळव यासाठ  लढा सु  करतात. 
 

******* 
                                                 
q एक हेक्टर िसचंनासाठ  3,774 घन मीटर पाणी आवँयक हे एचपीसी/इंिडयाबुल्स गुणो र वाप न. 
हणून दोन्ही व ुत किांसाठ  िमळून 123.52 एमसीएम पाणी 32,729 हेक्टर िसंचनाला वंिचत करते, 
िकंवा जलसंपदा वभागाने व्या या केल्याूमाणे 80,250 हेक्टर या 41 टक्के 
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अ पर वधा धरण, िकंवा नल दमयंती सागर, हे याचे अिधकृत आिण खूप कमी वेळा 
वापरले जाणारे नाव. हे धरण वधा नदीचे पाणी नदी या उगमापासनू थो या अतंरावर 
असलेल्या पि म वदभातील अमरावती आिण  वधा िज ां या सीमेवर अडवते. धरणा या 
समिुासार या पा याम ये दोन्ही िज ांमधील 2696 घरे आिण 24,078 एकर जमीन 
बुडाली खरी पण यातील 77 टक्के पाणी िसचंनासाठ  वापरले जाईल आिण उविरत 
जवळपास सव पाणी या शहरांमधील लोकां या प यासाठ  वापरले जाईल असे ःप  
कर यात आले होते. यामळेु या ूकल्पाला फारसा वरोध झाला नाही. पुनवसन झालेल्या 
लोकांना खूप कमी नुकसानभरपाई िदली गेली. पण पा याची खूप गरज होती, असे सजंय 
हणतो. सजंय या काकांची जमीन या धरणाखाली गेली आहे. कुणालाच फारसा वरोध 
करायचा नव्हता कारण ू येकाला आपला भाऊ खपू पीक घेईल हे माहीत होते. 
 
येथील पाणी दोन कालव्यां या मा यमातून 1993 साली पुरव यास सु वात झाली. उजव्या 
काठाव न अमरावतीला आिण डाव्या काठाव न वधा िज ाला पाणीपुरवठा सु  झाला. 
नंतर या काळात कालव्याची लांबी वाढव यात आली आिण 2009 सालापयत या 
धरणातून ूःता वत 80,250 हेक्टर शेतजिमनीलाr पाणीपुरवठा होऊ शकला. अमरावती 
िजल् ात कालव्याची लांबी 95 िकलोमीटर होती. कालव्याचे पाणी िमळणाढया शेतकढयांना 
वषाकाठ  दोन िकंवा तीन पके घेता येणे शक्य झाले आिण शेतीतून येणारे उ पादन 
वाढले. पाणी शेतीकडून ूकल्पाला वळव या या वरोधात आंदोलन उभारताना सजंय 
आिण शेतकढयांनी ःथािनक बाजारातून मािहती गोळा केली. यातून अमरावतीतील शेतीचे 
उ पादन वाढल्याचे िदसत होते. पि म वदभातील कोर या जिमनीतून घेतले जाणारे 
आिण खिरपाचे मु य पीक असलेला कापूसही शेतात जाःत वेळ ठेवता येऊ लागला. 
सजंय हणाला क  याचा पिरणाम हणनू कापसाचे उ पादन ितपटीने वाढले.  
 
उन्हा या या सु वातीला िदलेल्या भेटीत पा याखालील जमीन आिण पा याखाली नसलेली 
जमीन यां यातील फरक ःप पणे िदसनू येतो. कालव्या या पा याखाली िभजणारी जमीन 
शेते पकवणारी आिण िहरवीगार आहे तर पाणी नसलेली जमीन कोरडीठाक आिण भेगा 
पडलेली िदसते. 
 

                                                 
r सहा यक मु य अिभयंता, जल संपदा वभाग, अमरावती यां या पऽात नमूद केल्याूमाणे. हा दःतावेज 
संजय कोल्हे यांनी मािहतीचा अिधकार कायदा, 2005 साली िमळवला. 
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2008 सालापयत अ पर वधा धरणात ऊजा ूकल्पांना पुरव यासाठ  जाःतीचे पाणी 
नव्हते. खरेतर ित या जलसा यांचे मतेपे ा अिधक वाटप केले गेल्याचे िदसनू आले 
होते. धरणा या चौ या सधुािरत ूकल्प अदंाजाम  ये52 2009 साली दे यात आलेला एक 
सरकारी दःतावेज, धरणा या पा याचा व वध ूकारे उपयोग केल्याचे दाखवले होते. 
तसेच यात उ चािधकार सिमतीने परवानगी िदलेल्या ऊजा ूकल्पांना सामावून 
घे याचाही ूय  केला गेला होता. मािहती या अिधकारा अतंगत अमरावतीतील 
शेतकढयांना या मह वा या कागदांमधील तीन कागद मािहतीःव पात िदले गेले. 

 
ूितमाः अ पर वधा धरणातील चौ या सुधािरत ूकल्प अंदाजपऽकातील पान बमांक 13, ए ूल 200953 
म ये सादर केले गेले. ितसरे सुधािरत अंदाजपऽक हे उ चःतरीय सिमती या वाटणीपवू चे आहे तर चौथे 
सुधािरत ूकल्प अंदाजपऽक यानंतरचे आहे.एमएम3 हे दशल  घन मीटर असनू या अहवालात ते 
एमसीएम असे िलिहले गेले आहे. 
 
ितसढया सुधािरत अहवालाव न (ूितमा, मधला ःतंभ ) ते चौथा (ूितमा, उजवीकडील 
ःतंभ) असे िदसते क  जलिसचंनासाठ  िदलेले पाणी दोन ततृीयांशांनी कमी झाले आहे. 
(302.78 ते 200.203 एमसीएम) आिण प या या पा यासाठ  िनि त केलेले पाणीही 
थोडे कमी झाले आहे. (79.72 ते 77.329 एमसीएम). या धरणातून होणाढया 
बांपीभवनामळेु या या पूव या पातळी या एक ततृीयांश पाणी कमी झाल्याचे िदसते 
(93.26 ते 68.535 एमसीएम). परंतु हे कसे घडले असावे याचे काहीही ःप ीकरण यात 
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दे यात आलेले नाही. औ ोिगक कामासाठ  वापरलेले पाणी हे 150 टक्क्यांनी (10 ते 
24.735 एमसीएम) वाढले आहे. पा याचा हा एकूण वापर 370.802 एमसीएमने होत 
असला तरी वरील अहवालात केवळ 327.467 एमसीएम पाणी वापरासाठ  उपलब्ध 
असल्याचे हटले आहे. 123.52एमसीएम अितिर  वापर हा औिंणक व तु ूकल्पांसाठ  
मान्य केला गेला आहे. स या उपलब्ध असलेल्या कागदपऽांम ये हे पाणी नेमके कुठून 
येणार हे ःप  कर यात आलेले नाही. 
 
सावजिनक जिमनीवर जेव्हा एखादा ऊजा ूकल्प उभा राहतो तेव्हा एकूण मजंरुी ूिबयेत 
ःथािनक लोकांशी चचा करावी लागते. परंतु नांदगाव पेठसार या औ ोिगक ेऽातील 
जिमनीवर एखादा ऊजा ूकल्प उभा राहतो तेव्हा ःथािनक लोकांना कळवणे िकंवा 
यां याशी चचा करणे स चे ठरत नाही. जणूकाही या ूकल्पासाठ  जमीन हा एकमेव 
ॐोत वापरला जाणार आहे. अमरावती या शेतकढयांना यांचे िसचंनाचे पाणी वळवले 
जाणार असल्याब ल कुणीही कळवले नव्हते. वृ पऽात आलेल्या एका लेखा ारे आिण 
वरील कागदपऽांसार या आरटीआय कागदपऽांतून यांना ही गो  कळू शकली. यां या 
सरकारने केलेला वचनभगं आिण सरकारची यां या भ वतव्याबाबतची उदासीनता बघून 
या शेतकढयां या मनात आपण फसवले गेलो असल्याची भावना िनमाण होऊ लागली. 
 
या ूकल्पांना वदभात जागा िमळाली कारण येथे जमीन ःवःत आहे. येथील शेतकरी 
आिथक या कमकुवत आहेत आिण यां यामागे एखा ा ब या राजकार याचा हात नाही 
ही गो  यांना चांगलीच ठाऊक आहे, असे एक शेतकरी आिण कायकता व अमरावतीतून 
गेलेल्या िनषेध गटाचे सदःय असलेल्या नंद ू खेड यांनी ःप  केले. “हे यु  पि म 
महारा ात खेळले जाऊ नये असे या शेतकढयांना वाटते.” 
 
या धरणाखाली अनेकां या जिमनी गेल्या, यांना पुनवसनाचे दःुख भोगावे लागले. 
अजनूही या गो ी यां या आठवणींम ये ता या आहेत आिण यामळेु शेतकढयांचा राग 
वाढलाच आहे. 
 
“हे हणजे, एखा ाने माझी गाय चो न या या मलुाला दधू पाज यासारखे आिण मग 
थोडे पैसे िमळतात हणनू ितला कसायाला  वक यासारखे झाले,  असे सजंय यांनी ःप  
केले.  
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मऽंालयाकडून िनराशा पदरी पडल्यानंतर या शेतकढयांनी या ू ा या थेट मळुाशी जायचा 
िनणय घेतला.  सरकारला काय करायचे आहे ते क  देत, आपण थेट कंपनीवर हल्ला 
करायचा,  असे यांनी ठरवून टाकले. 

******* 
 
लढा सु  झाला 25 जानेवारी 2010 रोजी. या िदवशी 300 शेतकढयां या एका समहूाने 
अ पर वधा धरणसा या या काठावर असलेल्या इंिडयाबलु्स या बांधकामा या िठकाणी 
असलेल्या पंप हाऊसवर हल्ला केला. यांनी दगडफेक करायला आिण तेथील यंऽसाममुीवर 
काठ ने हल्ले करायला सु वात केली.  कामगारांनी ितथनू पळ काढला. मग काही ते ितथे 
तीन मिहने िफरकले नाहीत,  असे सजंय यांनी गालातल्या गालात हसत सांिगतले. अथात, 
आंदोलकांनी िहंसक मागाने आंदोलन करायची ही शेवटची वेळ होती. पाच िदवसांनंतर 
िकसान एकता मचं या नावा या या गटाने गांधीजीं या पु यितथी या िदवशी एक 
िदवसाचे उपोषण केले आिण आपल्या पुढील डावपेचांबाबत वचार कर यासाठ  पुढील 
काही मिहने घालवायचे ठरवले. मे मिहन्यात आंदोलकांनी खूप क ांनी पऽकार पिरषद 
आयोिजत केली. या पिरषदेला पऽकारांबरोबरच हजारेक लोक उपिःथत होते. लोकांसमोर 
आंदोलनाची भिूमका ःप  केल्यानंतर, 16 शेतकरी धावले आिण यांनी ःवतःला 
धरणा या पा यात झोकून िदले. दसुढया िदवसा या ःथािनक वृ पऽांम ये ही बातमी 
मो या मथ यासह पिहल्या पानावर झळकली. पोलीस माऽ फार नाराज झाले. यांनी 
एका शेतकढयावर आ मह ये या ूय ाचे कलम लावले, तर इतरां या नावावर कलम 144 
अतंगत कारवाई केली. 
 
पण डगमगनू न जाता पुढील मिहन्यात िकसान एकता मचंाने एक मोचा काढला. या 
मोचातील आंदोलक टेिलकॉम टॉवरवर चढून बसले आिण अिजत पवार यां यासोबत एक 
बैठक आयोिजत कर यास भाग पाडले. नंतर याच वष  यांनी ऊजा ूकल्पाला परवानगी 
दे या या ूिबयेत सहभागी असलेल्या राजकार यांचे चेहरे महारा ातील ूा यांचा उ सव 
असलेल्या पो या या वेळी बैलांना लावून या राजकार यांची मनसो  िखल्ली उडवली. 
इंिडयाबुल्सशी सबंंिधत असलेल्या सवाना बुल्स ऑफ इंिडयाचा िकताब दे यात आला. 
धरणा या आसपास या वभागातील 300 गावांम ये दहा िदवस याऽा काढ यात आली. 
यात हातावर हात ठेवून बसलेल्या अनेक शेतकढयांना सहभागी हो याचे आवाहन केले 
गेले आिण िकसान एकता मचंाची इतर शंभरेक िठकाणी पायाभरणी झाली. 2011 साल या 
माच मिहन्यात मुबंईत यांनी धरणे धरले आिण यात आणखी अनेक लोक सहभागी 
झाले. यामळेु जलसपंदा मऽंी सनुील तटकरे यांना, यांना बोलावून एकूणच ू ाबाबत 
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चचा कर यास भाग पाड यात आले. दोनच मिहन्यांनी मचंा या कायक यानी अमरावती 
शहरातून मोचा काढला. आपल्या माना आिण मनगटे यांनी जाडजडू साख यांनी बांधून 
घेतल्या हो या. िजल्हािधकाढयांशी बैठक सु  असतानाही यांनी या साख या काढ यास 
नकार िदला.  
 
पाणी वळव या या मु ाव न येथील शेतकढयांनी रान उठवले. खूप वादळ आले. याचे 
कारण हणजे आपला ू  अ यंत मलूभतू आहे याची यांना खाऽी होती. अमरावतीतील 
पिरिःथती खूप गभंीर होती. पावसाचे कमी ूमाण, जलिसचंनाचा अभाव, उ पादनासाठ  
येणारा मोठा खच आिण शेतीला भेडसावणारे इतर ू  इथे आ वासनू उभे होते. 
महारा ा या रा यपालां या मते 2009- 2010 सालातील सपंूण रा यातील जलिसचंन 
कमतरतेतील 90 टक्के कमतरता एक या अमरावती िज ात होती. साधारणपणे 257,518 
हेक्टर रब्बी या बरोबरीचे ते ूमाण होते54. औिंणक व तु िनिमती किासार या 
पा याची आवँयकता असलेल्या ूकल्पाची घोषणा करणे आिण तेही आधीच अिःत वात 
असलेल्या जलिसचंन कायबमातून पाणी वळवून करणे हणजे वेडेपणा होता. 
 
“सपंूण जगासाठ  ऊजा अ यावँयक आहे. पण जलिसचंनासाठ  असलेले पाणी औिंणक 
व तु किाला पुरवणे आिण शेतकढयांचा जीव घेणे हे पूणपणे चुक चे आहे,  असे मत 
सजंय व्य  करतो.  
 
िकसान एकता मचंाने िमळवलेल्या सरकारी कागदपऽांम ये अमरावतीम ये 2001 आिण 
2010 या कालावधीत 1,294 शेतकढयांनी आ मह या केल्याचे िदसनू आले आहे. सपंूण 
वदभात केवळ यवतमाळ िजल् ात ही सं या यापे ा जाःत आहे. आ मह येची कारणे 
अनेक आहेत आिण ती गुतंागुतंीची आहेत. पण शेतकढयांना भेडसावणाढया ू ांम ये 
िसचंनाचा ू  हा एक मह वाचा ू  असल्याचे मानले जाते. पूव चा पा याचा ॐोत 
दसुरीकडे वळवल्यामळेु शेतकढयां या अडचणींम ये भरच पडेल अशी भीती मचंाला वाटत 
होती. 
 
“ही ऊजा शेतकढयां या पायाभतू सु वधांमधून िनमाण केली जाते आिण मग केवळ शहरी 
आिण औ ोिगक वभागांम ये ती वापरली जाते. यामळेु शेतकढयां या आ मह येचे 
ूमाण वाढणार यात शंकाच नाही. असा वचार केल्यास सरकारचे धोरण पूणपण 
नकारा मक आहे,  असे सजंय पुढे सांगतात. 
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शेतकढयां या पुढ या पढीने अधूनमधून या आंदोलनात सहभाग घेतला. वषभर 
चाललेल्या या ल यात इंिडयाबुल्सने अ पर वधा धरणातून ऊजािनिमती ूकल्पांपयत 
पाइपलाइन टाक याचा ूय  केला. परंत ु िकसान एकता मचंाने या िठकाणी हल्लाबोल 
केला. मलेु अजनू खोदकाम न झालेल्या जिमनीवर बसनू रािहली तर मो या माणसांनी 
यां याभोवती फलक घेऊन घेराव घातला. यांनी िनषेधा या घोषणाही िदल्या. यामळेु 
काम दोन मिहने रखडले. 
 
एकूणच, या आंदोलनामळेु कंपनीला खूप अडचणींचा सामना करावा लागला. यामळेु 
शेतकढयांना खूप मो या ूमाणावर सवलती देणे कंपनीला भाग पडले. यात पंप हाऊसचे 
िठकाण बदलणे आिण या या सरुि ततेसाठ  एका सरु ाचौक ची ःथापना करावी लागली. 
तेथे राऽंिदवस ह यारबंद सरु ा अिधकाढयांची नेमणकू करावी लागली. या शेतकढयां या 
जिमनीखालनू ही पा याची पाइपलाइन जाणार होती यांना कंपनीला या सेवेसाठ  पाचपट 
नुकसान भरपाई ावी लागली. सु वाती या काळात ती 15 हजार पये िमळणार होती ती 
आता 75 हजार ावी लागली. सजंय या हॉटेलजवळ कंपनीने दगड सु ं ग लावून फोडायचे 
ठरवले तेव्हा याने या या मालम ेवर आदळणाढया ू येक दगडामागे एक लाख 
पयांची नुकसानभरपाई वसलू केली. यात याला तब्बल पाच लाख पये िमळाले.  

 
“ःथािनक लोकां या इ छे वरोधात जाणे खूप महागात पडू शकते आिण ते फायदेशीरही 
ठरत नाही, हा धडा आ हाला यांना िशकवायचा होता,  असे सजंय यांनी ःप  केले. 
शेतकढयां या या एकूण ल या या काळात इंिडयाबुल्स पॉवर िलिमटेड या समभागांची 
िकंमत 46 टक्क्यांनी कमी झाली55. याचे सपंूण ौये मचंाने िनमाण केलेल्या अडचणींना 
असल्याचे सजंय ःप  करतो. नफा कमावू इि छणाढया कंपनीसाठ  कामातील उशीर 
आिण लोकांचे आंदोलन यां यामळेु मो या अडचणी िनमाण होतात आिण यामळेु तडजोड 
केल्यास जाःत आिथक लाभ होऊ शकतात. इंिडयाबुल्स या अ य ांनी सजंय कोल्हे यांची 
तीन वेळा भेट घेतली आहे. 
 
अ पर वधा ूकल्पातून पाणीपुरवठा होणाढया अमरावती थमल पॉवर िलिमटेड या दसुढया 
ऊजािनिमती ूकल्पाने या काळात हळूच काढता पाय घेतला होता. अशोक चव्हाण यांनी 
आपल्याला हा ूकल्पच र  झाल्याचे सांिगतल्याचे सजंय हणाले. एका व्यापार 
िनयतकािलकात आलेल्या लेखात कंपनीने ऊजा मऽंालयाला िलिहलेल्या पऽाचा उल्लेख 
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केला आहे. ःथािनक लोकां या वरोधामळेु या ूकल्पाचा वकास होऊ शकला नाही. 
यामळेु हा ूकल्प आता भडंारा िज ात उभारला जाणार असल्याचेही या पऽात नमदू 
कर यात आले आहे.56  
 
27 मे 2011 रोजी हणजे शेतकढयांनी पंपहाऊसवर हल्ला केल्या या सोळा मिहन्यांनंतर 
यांना इंिडयाबुल्स पॉवर िलिमटेडकडून एक पऽ आले. तुम या मचंामाफत तु ही सु  
केलेले आंदोलन मागे घेऊन आ हाला सहकाय करावे अशी नॆ वनतंी आ ही करत 
आहोत, असे या पऽात नमदू कर यात आले होते. अ पर वधा धरणातून ऊजा 
ूकल्पापयत 1200 िममीची एकच पाइपलाइन टाक याचे वचन या पऽात दे यात आले 
होते. 
 
शेतकरी कोलमडले होते, थकून गेले होते. तसेच यां या मु य गटातील अनेकां या 
वरोधात न्यायालयात खटले ूलं बत होते. सजंयने एका अिभयं याचा सल्ला घेतला. 
या या मते या पाइपलाइनमधून या धरणातून रोज 100 दशल  लीटर  िकंवा ूितवष 

36.5 एमसीएम पा यापे ा जाःत पाणी जाऊ शकणार नाही. याचाच अथ या ूकल्पाला 
मान्य केलेल्या पूव या पा या या केवळ 40 टक्के पाणी याला िदले जाईल. 
 
मचंाने एक बैठक बोलावली आिण शेवटी आपले आंदोलन ःथिगत करायचा िनणय घेतला. 
 आ हाला वाटले क  आ ही (इंिडयाबुल्सकडून) आमचे 60 टक्के पाणी वाचवले. आता 
यापे ा जाःत काय करता आले असते?  असा ू  सजंय वचारतात. 
 
 
घटना अ यास 2 
 
आणखी एक शाप 
 
गइुखेड गाव, चांदरू रेल्वे तालकुा, अमरावती िजल्हा 
 
अ पर वधा जलिसचंना या साखळीतील सग यात शेवट या गावांपैक  एक असलेले 
गइुखेड गाव. या धरणापासनू ते समुारे 100 िकलोमीटर दरू आहे. कालव्या या उजव्या 
बाजकूडील ही बांधणी अव या तीन वषापूव  केलेली आहे आिण यातून गइुखेड या 600 
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एकर जिमनीपैक  अव या एक ततृीयांश भागाला पाणीपुरवठा केला जातो. शेतकढयांनी या 
काळात रब्बी पकांम ये गहू, हरभरा आिण शगदा यासारखी पके घेतली. पण यातून 
िनमाण झालेल्या या थो याँया सरुि ततेला आता इंिडयाबुल्स औिंणक ऊजा ूकल्पाला 
पाणी वळव या या िनणयामळेु धोका िनमाण झाला आहे. 
  
“पाणी सोिफयाला वळवले गेले तर अथातच आम या वा याला काहीही येणार नाही, 
कारण आ ही सग यात शेवटी आहोत,  उमानंद जमदापुरे या शेतकढयांनी ःप  केले. ऊजा 
ूकल्पाचा बोलीभाषेतील नावाने उल्लख क न ते हणाले क ,  आ ही जे जादा पीक 
यायचा ूय  करीत आहोत, ते आता िमळणार नाही.  

 
जलिसचंनामळेु गइुखेडमधील पकाचे ूमाण दोन ततृीयांश एवढे वाढले आहे. तसेच 
जिमनीतील आिण विहरींमधील एकूणच पा याचे ूमाणही वाढल्याचे मत शेतकरी व्य  
करतात. पा याचा पुरवठा आिण कालावधी या गो ींसाठ  गावाने तीन पाणी वापरदार 
सघंटनांची ःथापना केली आहे. यांना पाणी आणखी जाःत वेळा सोडले जायला हवे आहे. 
तसेच ू येकावर वैय किर या जाःत ल  ायला हवे, असेही वाटते. कधीकधी जादा 
पाणी उप-कालव्यामधून वाहत जाऊन शेते भ न जातात आिण पा याचा अपव्यय 
रोख यासाठ  सवच कालवे नीटपणे बंिदःत केले गेले आहेत असे नाही. पण इथे खाल या 
भागात यां या अडचणी कोणीही ऐकून घेत नाही. गइुखेडने वळव यात येणाढया 
पा या या मु ा वरोधात अमरावती या ल यात भाग घेतला. (घटना अ यास 1 पाहा.) 
पण या वजयानंतरही यांना ःवत या गावाचा बचाव करता आला नाही. या 
ऊजाूकल्पाला अजनूही या धरणातनू पाणीपुरवठा होणार आहे आिण हे होईल तेव्हा या 
गावाला पाणीपुरवठा होणार नाही. ू य ात कालव्या या शेवट या ट यातील छो या सात 
गावांना सग यात आधी या गो ीचा फटका बसणार आहे. 
 
अलीकडील िसचंन ूकल्प सोडता, गइुखेड हे काही फारसे नशीबवान खेडे नाही. या 
गावातील सात लोकांमागे एकजण दािर य रेषेखाली जगत असनू येथील सात हजार 
रिहवाशांपैक  अनेक लोक जमीन नसलेले मजरू आहेत. गावा या अलीकड या इितहासात 
पावसाचे ूमाण कमी होत असल्याचे िदसत असनू, गेल्या दोन वषाम ये शेतकढयांना 
आपल्या खरीप बया याची नव्याने पेरणी करावी लागली कारण पाऊसच वेळेत पडला 
नाही. हे फार महागडे आिण वेळखाऊ काम ठरले. 
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पाणी हा येथे कायम एक वादाचा मु ा ठरला आहे. गावापासनू अव या वीस िकलोमीटर 
अतंरावर नव्याने बांध यात आलेले बबळा धरण आहे. धरणाची पाणी मता राखणारी 
िभतं पूण झाली आहे. गेल्या वषापासनू धरणात पाणी साठव यास सु वात झाली आहे. 
गइुखेड या दि णेकडील शेते या पा याखाली गेली असनू, तेथील काही घरेही बुडाली 
आहेत. यामळेु गावा या या टोकाला अधवट तुटलेली घरे आिण तुटलेले छपरांचे तुकडे 
एव याच गो ी िदस ूलागल्या आहेत. 
  
पाणी वेगाने आत घुसले तेव्हा आपल्या गरुांना आण या या ूय ात पंचफुला यशवंत 
बनकर यांचा मलुगा मरण पावला. गायी पोहत आल्या आिण यांनी आपला जीव 
वाचवला. पण रमेशला ते जमले नाही आिण तो वाहून गेला. पंचफुला आिण यांची सनू 
आपल्या घरा या अवशेषां या बाजलूा जिमनीवर असाहा यपणे बसतात. आपल्याला अजनू 
पुनवसनासाठ चे पैसेही िमळालेले नाहीत. यामळेु आपण इथून हल ूशकत नाही, असे ते 
हणतात. 

 
ू येक पावसा यात धरणाचे पाणी आणखी वर वर जाईल आिण ू येक कोर या ऋतूत 
ते थोडे थोडे खाली जाईल. अव या काही वषाम ये गइुखेडचा दि ण भाग पूणपणे 
पा यात बुडून जाईल आिण सव घरांना गावातच दसुरीकडे आसरा शोधावा लागेल. 
गइुखेडचे सवात सुदंर िठकाण, 14 व्या शतकातील हेिरटेज मिंदर तेवढे मागे राहील. 
याला पा यापासनू बाजलूा काढून वाचव यासाठ  येथे एक िभतं बांध याचा ूय  सु  
आहे. एका सुदंर तलावातून देवळात वर वर पायढया जातात आिण हे कंुपण एखा ा 
बेटासारखे असल्याचे एका िचऽात आपल्याला िदसते. 
 
“आ ही खूप दखुावले गेलो आहोत,  असे येथील शेतकरी गजानन रामभाऊ शहाडे 
हणतात. गावातील एकूणच पडझडीचा अदंाज ते घेत आहेत. गइुखेडला दोनदा फटका 
बसला आहे : आपल्याला िसचंनासाठ  पाणी देऊ न शकणाढया एका धरणासाठ  जागा 
बदलणे भाग पडताना आिण आपल्या उरलेल्या जागेवरील पाणीपुरवठा गमावताना. अ पर 
वधा धरणातून एका औिंणक व तु किाला पाणी िदले जाणार असल्यामळेु हा फटका 
बसतोय. डॅम : डॅ ड या शब्दात गजानन याची हेटाळणी करतात.  
 
भारता या माजी रा पती आिण अमरावती या माजी खासदार ौीमती ूितभा पाटील यांचे 
एक िचऽ मामपंचायत कायालया या िभतंीवर टांगलेले आहे. यासोबत इतरही अनेक 



 मीनपीस इंिडया
पाणी संकटा या भोवढयात

61 

 

61 
 

ने यांची छायािचऽे आहेत. पण या गावात यां या अिःत वाचा ःपश चुकूनच जाणवतो. 
वदभासाठ  घो षत कर यात आलेल्या कजमु  आिण सेवा योजनांम ये गइुखेडचाही 
समावेश आहे. पण पाच एकरांपे ा जाःत जमीन असलेल्या शेतकढयांना कजाचा िकमान 
काही भाग भरणे आवँयक होते आिण यामळेु आजही अनेकजण कजबाजारी आहेत. 
गजानन हणतात क  पुनवसनासाठ  िदलेल्या पैशातून जमीन खरेदी करणे जवळपास 
अशक्य आहे. यामळेु आपण आयुं य कसे जगणार याची आपल्याला अजनूही कल्पना 
नाही. गइुखेडम ये आ मह यांचे ूकार घडलेले नाहीत, कारण अडकून पडलेली 
पुनवसनासाठ ची रक्कम शेतकढयांना िमळाली आिण कठ ण पिरिःथतीत जिमनीने हात 
िदला. पण लवकरच लोकांना आपली नवीन घरे तसेच मामीण सु वधां या बांध यासाठ  
खच करावा लागणार आहे. आता काय होणार, कुणास ठाऊक, असे तो हणतो. 
 
एरवी शांत असलेल्या वातावरणात, अधवट भगंलेल्या माती या घरां या रांगांम ये 
देवळातल्या भजनांचा आवाज घुमतो. ही घरे वदभातल्या टळटळीत उन्हा यात 
डुगडुग या, मोडकळीला आलेल्या दातांूमाणे उभी राहतात. 
 
 
घटना अ यास तीन 
 
पांढरे सोने 
 
िनमगव्हाण गाव, चांदरू रेल्वे तालुका, अमरावती िजल्हा 
 
रामदास वनायकराव कडाऊ जेव्हा 27 वषाचा होता तेव्हा वदभातील कापसा या कमी 
दरांबाबत आंदोलन करताना एका पोिलसाने केलेल्या गोळीबारात या या पायाला गोळी 
लागली होती. आता चािळशी या घरात असलेला रामदास आजही आपल्या औषधपा यावर 
खच करतोय. या याकडे 16 एकर जमीन असून तो आजही शेती करतोय. पण अजनूही 
या या पायात अस  वेदना होतात आिण याला शेतात चालणे जवळपास अशक्य होते. 
वशेषतः शेतात िचखल भरला असेल तर याला खूप ऽास होतो. 
 
या अनभुवानंतरही याने आंदोलनातील सहभाग सोडला नव्हता. 2010 साली पुन्हा तो 
िसचंनाचे पाणी इंिडयाबुल्स या औिंणक व तु किाला पुरव या वरोधात इतरांसोबत 
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आंदोलनात सहभागी झाला होता. मे 2010 म ये आयोिजत कर यात आलेल्या या 
मो या पऽकारपिरषदेदर यान, ःवतःला धरणा या पा यात झोकून देणाढया 16 
शेतकढयांपैक  तो एक होता. आ हाला जग यासाठ  आवँयक असलेल्या कारणाला आमचे 
आयुंय आ ही देत आहोत, असाच या कृतीचा अथ होता. 
 
“आम या त डातून कुणीतरी घास िहरावून घेतल्यासारखे वाटते,  असे रामदासची प ी 
मीना हणते. या दांप याने आपली जमीन दोघांम ये वभागली असनू मीना या 
वा यालाही 16 एकर जमीन आली आहे. तीन वषापूव  यां या शेतांना अ पर वधा 
धरणातून काढ यात आलेल्या िसचंन कालव्या या वःतारीकरणामळेु पाणी िमळू लागले 
होते. यांचे गाव, िनमगव्हाण हे उजव्या काठावरील कालव्या या अगदी शेवटी आहे. तीन 
फूट ं द आिण केवळ एक फूट खोल पाणी. कालव्या या सु वातीला माऽ 12 फूट खोल 
पाणी उपलब्ध आहे. पण खरे सांगायचे तर ते समुारे शभंर िकलोमीटर दरू आहे. पण 
पा याचा ूवाह अजनूही वेगवान आहे. येथील शेतकरी पूव पे ाही जाःत आ म व ासाने 
वषातील दसुरे पीकही घेऊ शकतात. 
 
“धरणाखाली जा यासाठ  जमीन खरेदी केली गेली तेव्हा आ हाला हे पाणी िसचंनासाठ  
असल्याचे सांग यात आले होते,  असे मीनाने रागाने सांिगतले. आिण आता सोिफया s आले 
आहे. आ हाला अधंारात ठेव यात आले होते (पाणी ऊजाूकल्पाला पुरव याबाबत) आिण 
आ ही दलु  केल्यामळेु ते मान्य होऊ शकले. 
 
िनमगव्हाणमधील लोकां या काळजीचे िसचंनाचे पाणी गमाव याची भीती हे एक मु य 
कारण आहे. पण गावकढयांना भेडसावणारा हा एकमेव ू  नाही. वदभातील पि म भाग 
अ यंत कोरडा आहे. या या तुलनेत िहरव्यागार असलेल्या पूव भागात ूित वष 1750 
िममी. पाऊस पडतो तर येथे केवळ 650 िममी. पाऊस पडतो. यामळेु येथील शेतकरी 
मु य वे कापसाचे उ पादन घेतात. परंतु याचा उ पादनखच जाःत आहे आिण 
बाजारपेठेतील िकंमत या मानाने खूप कमी आहे. यामळेु गावातील हातावर पोट 
असलेल्या शेतकढयांचे खपू हाल होतात. अमरावती िजल्हा शेतकढयां या आ मह यांसाठ  
ूिस  आहे. 2005 साली रा य सरकार या पॅकेज ारे आिण 2006 साली पंतूधान 
िनधीतून वदभातील सहा िज ांम ये आप कालीन िनधी िदला गेला. यातील अमरावती 
हा ःवतःहून ओढवून घेतलेल्या मृ यूंम ये दसुढया बमांकावरील िजल्हा होता.  
                                                 
s मे. इंिडयाबुल्स पॉवर िल.चे पूव चे नाव मे. सोिफया पॉवर कंपनी िल. असे होते 
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िनमगव्हाण अजनूतरी थोडे नशीबवान आहे असे हणावे लागेल. या ऽासाला बळी पडून 
अजनूपयत तरी केवळ एकाच माणसाने येथे आ मह येचा माग प करला आहे. ही घटना 
तीन वषापूव  घडली. इतरां या मते ही काही वेगळी घटना नसनू शेतकढयांना 
भेडसावणाढया अडचणींपैक  एक सवसाधारण घटना आहे. तसेच मलुी या हंु या या मो या 
खचाचेही याला एक कारण आहे. अशा प ती या घटनांमागील कारणे गुंतागुतंीची आहेत. 
कजमु  आिण िसचंन या दोन्हींचा थेट या याशी सबंंध असल्याचे काही लोकांना वाटते. 
 पा याचा ूवाह खंिडत झाला, तर या गावातील अनेक शेतकरी आ मह येचाच माग 
प करतील,  असे वामन पांडुरंग उघाडे हणतात. 
 
“असे झाल्यास आ हाला खूप अडचणींचा सामना करावा लागेल,  असे मदन दादाराव 
गलु्हाने रागाने हणतात. यां या मालक ची चार एकर जमीन असनू ितला 2008 
सालापासनू पाणीपुरवठा होऊ लागला आहे. अ पर वधा िसचंन ूकल्पातून होणाढया 
पाणीपुरव यामळेु ते दरवष  वीस िक्वंटल गव्हाचे उ पादन घेतात. अथात यांचे बरेचसे 
उ पन्न उ पादना या खचात िनघनू जाते. यामळेु घरचे उ पन्न खूप वाढत नाही. मग 
या जादा पकाला अथच काय रािहला, खरे पाहता?  आपल्या ःवतः या जिमनीवर काम 
केल्यामळेु कदािचत एखा ा कामगाराचे वेतन आपल्याला िमळू शकेल, पण ही आपली 
हक्काची जमीन आहे आिण ती आपल्याला जेवूखाऊ घालते, मदत करते,” मदन ःप  
करतात,  नाहीतर या हंगामात तु ही दसुढयां या जिमनीवर काम कराल.  
 
काही वृ  शेतकढयांना जनु्या आठवणी आठवतात. 1970 साली एक वेळ अशी होती क  
सोने आिण कापसाची िकंमत एकच होती. या पकाला ते आजही पांढरे सोने असे 
हणतात. स या या या िकमती खूप कमी आहेत. यामळेु पीक आल्यानंतर काही 
मिहने गोदामात ते ठेवून िकमती वाढल्यावर वकणाढयांचा फायदा होऊ शकतो. 
 
इतर अनेकांूमाणेच दीपक आिण अचना गावंडे सगुी या काळात आलेला कापूस आपल्या 
घरा या मु य खोलीत साठवून ठेवतात. गेल्या वष  पावसाळा खूप खराब होता. यामळेु 
या या पांढढया गास या घरा या माग या भागातच साठू शकल्या. या िशगोशीग 
भरल्या हो या आिण केवळ पंखा िफरायला आवँयक तेवढी जागाच छतापासनू िशल्लक 
होती. मग िसचंनामळेु या कुटंुबाला वषातून दसुरे गव्हाचे पीक घेता आले आहे. यामळेु 
खिरपाचा हंगाम वाईट गेला तरी फारसा फरक पडत नाही. ूितएकर 100 पये 



 मीनपीस इंिडया
पाणी संकटा या भोवढयात

64 

 

64 
 

पा यासाठ  खच केल्यानंतर वषभरात दोनदा पीक घेता येते. यामळेु आता दीपक 
पंजाबमधून गव्हा या सगुीसाठ  मोठे ाेशर आणणार आहे. याला ूितएकर 7 िक्वंटल 
एवढे गव्हाचे उ पादन घेता येईल. 
 
“इंिडयाबुल्सला पाणी िमळाल्यास आ हाला आम या दसुढया पकासाठ  काहीही िमळणार 
नाही,  अचना ःप  करते. जादा आलेला पैसा पुढील वषासाठ  साठवून ठेवला जातो. कधी 
काय होईल, हे काही सांगता येत नाही. कारण अचनाला आपल्या मलुांनी शेतात काम 
करावे असे अिजबात वाटत नाही.  नाही, नाही...  ती हणते,  काही शेतकढयांकडे पुरेसे 
अन्नदेखील नाही.  िनमगव्हाणम ये उ ोगांचा वकास झाला तर आपल्याला आवडेल, पण 
हा खूप आतला मामीण भाग आहे. यामळेु उ ोगव्यवसाय येथे िफरकणार नाहीत. 
साधारण 100 िकलोमीटर अतंरावर एका मो या औ ोिगक किात एक औिंणक व तु 
कि माऽ ित या गावचे पाणी पळवून नेणार आहे. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 मीनपीस इंिडया
पाणी संकटा या भोवढयात

65 

 

65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
पा यासाठ या झग यामळेु भारतातील अनेक कोळसा चिलत व तु 
किां या कामकाजावर याआधीच जाणव याइतपत पिरणाम झाला 
आहे. जलसंसाधनांचे मोल जसजसे वाढत जाईल तसतशी भ वंयात 
अशी आणखी उदाहरणे पुढे येऊ शकतील. 
 
कोळसा चिलत व तु कि चालकांवर खालील गो ींमळेु आिथक 

पिरणाम होऊ शकतोः 
• पा या या कमी उपलब्धतेमळेु, किा या उ पादनात घट 
• पाणी वाटपा या मु ांमुळे किा या कामात उशीर होणे िकंवा कि बंद पडणे 
• पाणी पुरवठा आिण ूिबया ूणालींवर खच करावा लागल्यामळेु आिण कमी 

वापरा या तंऽ ाना या अवलबंनामळेु (जसे क  साय कूिलगं आिण पा याचे 
वाढलेले पुनःूवाहीकरण) भांडवली खचात वाढ. 

• वाढता ूचालना मक खच, उदाहरणाथ कमी गणुव े या जलॐोतांवर ूिबया 
कर या या आवँयकतेमळेु िकंवा पा यासाठ  अिधक िकंमत मोजावी लागणा या 

6     

 गंुतवणूकदार 
आिण रा ीय 
ऊजा 
सुर ेसमोरील 
जोखीम 

“दिुमळ जलससंाधनांसाठ ची वाढती ःपधा ही व्यवसायासाठ  एक 
वाढती जोखीम आहे, एक ूमखु आिथक धोका आिण समदुाय व 
ते यावर अवलबंून असतात ती इकोूणाली यां या 
शा ततेसबंंधाने एक आव्हान आहे.” 2030 जल ससंाधने ieì.aIvii  
“आ हांला असे ठामपणे वाटते क  गुतंवणकूदारांना यापुढे 
पयावरणा मक आिण पाणी िनगिडत मु ांकडे दलु  करता येणार 
नाही, जसे कर याची पूव  यांची ूवृ ी होती.” एचएसबीसीa    
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शक्यतेमळेु. 
• पाणी तंटा आिण िनयंऽणा मक हःत ेप यामळेु ूकल्पाचे कामकाज िकंवा आयुंय 

खालावणे. 
 
6.1 ूाकृितक पाणी जोखीम 
2010 म ये 2,340 मे.वॉ. या चंिपूर सपुर औिंणक व तु किांची सव युिनट 
पा या या अभावी तीन मिहने बंद ठेवावी लागली, व यामळेु महारा  रा यात सवऽ वीज 
पुरवठा खंिडत राह याचा काळ वाढला.57 एचएसबीसीने हा एकवेळचा मु ा नाही असा 
िनंकष काढून असे हटले क , “आ हाला असे ठामपणे वाटते क  गुतंवणकूदारांना यापुढे 
पयावरणा मक आिण पाणी िनगिडत मु ांकडे दलु  करता येणार नाही, जसे कर याची 
पूव  यांची ूवृ ी होती.”58  
 
2012 म ये पा या या टंचाईमळेु आणखी व तु किे बंद ठेवावी लागली, याव न या 
समःयेचे कायम ःव प िदसनू येते. ए ूलम ये उ र कनाटकमधील 1470 मे. वॉ. रायचूर 
औिंणक व तु किाची चार 210 मे. वॉ. युिनटे जल सा यांमधून पाणी पुरवठा िदला 
जा याची वाट पाहात अनेक िदवस बंद ठेवावी लागली.59 यामळेु व तु पुरवठा अिधक 
वारंवार खंिडत रािहला. व तु किांसाठ  राखून ठेवलेले पाणी शेतकढयांनी घेऊ नये हणनू 
कालव्या या काठावर पोलीस बंदोबःत ठेवावा लागला.e.60 मे म ये, अकोल्यातील पारस 
औिंणक व तु किाचे एक 250 मे. वॉ. युिनट मनू नदीतील पा या या कमी पातळीमळेु 
अनेक िदवस बंद ठेवले गेले. 61  
एचएसबीसीला असे आढळले क  भारतातील अनेक रा यांम ये कोळसा चिलत ूकल्पांना 
पा या या टंचाईमळेु ल णीय उ पन्न जोखमीला सामोर जावे लागले व उन्हाळी 
मिहन्यांत ही जोखीम सवािधक होती. 62 2010 या एका व ेषणात असे आढळले क  
कोळसा चिलत व तु किा या भार घटकातील ू येक 5 टक्के घटीमळेु ूकल्पा या 
अतंगत परतावा दरात (आयआरआर) जवळजवळ 75 आधार बंद ूइतक  घट होते.63 
 
एचएसबीसी या पाणी जोखीम वषयक सवेंदना मक व ेषणाम ये आढळले क  यामळेु 
सावजिनकरी या सचूीब  असलेल्या सवच ऊजा कंपन्यां या 2013 आिथक वषातील 
उ पन्नात 5 टक्क्यांपयत हानी होऊ शकते.64 काही कंपन्यांबाबत इतरांपे ा अिधक 
जोखीम असलेली आढळली व यात एनटीपीसी आिण सीईएससीची जोखीम मोठ  आहे. 
 



 मीनपीस इंिडया
पाणी संकटा या भोवढयात

67 

 

67 
 

मीनपीसतफ क न घेतल्या गेलेल्या आयआयटी िदल्लीने केलेल्या वधा नदी या खोढयाचे 
ूितमान दाखवते क  व तु किांची पाणी जोखीम या ूदेशात वाढत आहे ( वभाग 4 
पाहा). या ूितमानाने दशवले क  जर सव िनयोिजत जलसचंय अिःत वात आले तर, 
औिंणक व तु किांची पा याची आवँयकता गणतीत न घेताही, वधा नदीतील वा षक 
म यांक ूवाह 1419.42 एमसीएम इतका कमी होईल. 
 
नदी ूवाहात वषा-वषात होणारा बदल वचारात घेता, जो अनु पणात 229 एमसीएम 
पासनू ते भावी पिरिःथतीत 5,684 एमसीएम इतका उ च असा घेतला गेला, असे िदसले 
क  ूितमानात समा व  असलेल्या वषामधील िकमान चारम ये सपंूण वधा नदीचा वा षक 
ूवाह िनयोिजत अितिर  व तु किांना लागणाढया आकारमानापे ाही कमी होता 
(552.52 एमसीएम). यासर या वषाम ये परःपर वरोधी िहत असणाढयांम ये उपलब्ध 
जलससंाधनांसाठ  चढाओढ िदसेल. 
 

  
 
आयआयटी िदल्ली या ूाितमानात हेही िनदशनास आले क  वधाम ये अितिर  पाणी 
फ  दोन ते तीन मिहनेच (पावसा याम ये) उपलब्ध असते आिण दर वष  पिहल्या सहा 
मिहन्यांत खूपच कमी ूवाह असतो. िनयोिजत औिंणक व तु किांना सलग पाणी 
पुरवठा होईल याची खाऽी कर यासाठ  मो या साठवणकु या जलसचंयांवर अितिर  
गुतंवणकु ची गरज भास ूशकते.  
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6.2 िनयंऽणा मक जोखीम  
पाणी वाटप ूदान करताना िनयऽंकांना बहुधा कोळसा चिलत व तु किां या चालकांचे 
िहत शेती आिण प यासाठ  यासार या इतर पाणी वाटपा या सापे  तोलनू बघावे 
लागते. हे सोपे काम नाही व पाणी परिमटमळेु बरीच ूकल्प िदरंगाई होऊ शकते. 
एचएसबीसीला आढळले क  भारतात पाणी परिमट िमळ यास उशीर लागल्यामळेु 
कामकाज चाल ू कर यात 12 मिहने उशीर झाला तर यामळेु ूकल्पाचा आयआरआर 
जवळजवळ 150 बंदूंनी घसरेल. 65 
 
महारा ात, अ पर वधा धरणातील 87.6 एमसीएम पा याचे वाटप अमरावती िज ातील 
नंदगाव पेठ औ ोिगक ेऽात असणाढया इंिडयाबुल्स पॉवर िल. या औिंणक व तु 
किांसाठ  कर या व  शेतकढयांनी जवळजवळ दीड वष लढा िदला. महारा ा या 
उ चािधकार सिमतीनेt हे मान्य केले क  या पाणी वाटपामळेु 23,219 हेक्टर िसिंचत 
जमीन िसचंनापासनू वंिचत होईल. शेवटी धरणापासनू केवळ एकच 1,200 िम.मी. 
पाईपलाइन टाक यास इंिडयाबुल्स राजी झाली. वाटप केलेल्या पा यापैक  फ  40 टक्के 
पाणीच यामळेु घेतले जाईल असे शेतकढयांनी गिणत केले. माऽ, िसचंन कालव्या या 
शेपटाकडील टोका या 9000 हेक्टर शेत जमीनीचे िसचंन पाणी असे असनूही व तु 
किासाठ  काढून घेतले जाईल.  
 
या ूदेशातील व तु किांसाठ चे इतर ूःतावही ःथािनक शेतकढयां या िहता वरोधात 
आहेत, याम ये लनॅ्को वदभ थमल जनरेशन िल. आिण िझनबु वश पॉवर जनरेशन 
िल.चा येऊ घातलेला एक ूकल्प यांचा समावेश आहे.  
 
6.3 राजक य जोखीम 
दुं काळ आिण पाणी टंचाई या काळात राजकार यांपुढे दोन पयाय असतात, एकतर शेती 
आिण पािलका वापरासाठ  पाणी पुरवणे िकंवा व तु जिनऽांचा पुरवठा कायम ठेवणे. 
यातून पुढे कोळसा चिलत व तु किामधील कामकाजाचे ूमाण कमी हो याची, 
िनयऽंणा मक प तींम ये िकंवा पा या या िकंमत सरंचनेम ये बदल हो याची िकंवा 
बािधत समदुायांना भरपाई ावी लाग याची शक्यता िनमाण होते. या अहवाला या वभाग 
5 म ये िदलेले घटना अ यास ःथािनक िनणयक यावर िकती दबाव टाकता येतो ते 
सोदाहरण दाखवून देतात. 
                                                 
t िसंचनाचे पाणी बगर-िसंचन हेतंूसाठ  वळव यात आल्याबाबत या अिधक मािहतीसाठ  वभाग 3.5 पहा 
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6.4 क त ला ठपका लाग याचा धोका 
पाणी हा अ रशः जीवन मरणाचा वषय आहे. फ  काय ा या िकमान मानकांची पूतता 
कर या या पलीकडे जाऊन कंपन्यांना यां या कामकाजामळेु याच पा यावर अवलबंून 
असलेल्या लोकां या जीवनावर आिण मानवी हक्कांवर वपरीत पिरणाम होणार नाही, 
याची खाऽी करावयास हवी. माहकांनी आिण गुतंवणकूदारांनी, कंपन्यांकडून या हे सा य 
करत आहेत यासबंंधी या आ ासनांची अपे ा ठेवली पािहजे.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 मीनपीस इंिडया
पाणी संकटा या भोवढयात

70 

 

70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
आिथक वकासाला चालना दे यासाठ  आिण सवापयत वीज 
ने यासाठ  भारताला मो या ूमाणावर अितिर  वजेची गरज आहे 
आिण ही वीज कशी पुरवली जाईल या वषयी या िनणयांचा जल 
ससंाधनांवर ूचंड पिरणाम होईल. यापुढे ःथािनक पाणी पुरव यावर 
होणारे पिरणाम वचारात न घेता ऊजा ूणालीचे िनयोजन करता 
येणार नाही. 
 
गेल्या 20 वषात भारताची व तु िनिमती ित पट झाली आहे आिण 
व तु िनिमतीसाठ  लागणाढया पा याची आवँयकता दपुटीहून 
अिधक झाली आहे. ओईसीडी भाक त करते क  ूचािलत प ती या 
व्यवसाय परेखेत 2050 पयत जगातील 25 टक्के पाणी व तु 
ेऽा ारे वापरले जाईल, जी आता या आिण तेव्हा या 

काळादर यान िनमाण झालेल्या अितिर  मागणी या अ यापे ाही 
अिधक असेल.66 भारतात, आयईए वल्ड एनज  आऊटलकू याu 
सदंभ परेखेत, औिंणक व तु िनिमतीसाठ  पा याची आवँयकता 
2030 पयत पुन्हा दु पट होईल. यामळेु पाणी तंटे िचघळतील 

आिण व तु पुरव याला पाणी टंचाईमळेु धक्का पोच याची शक्यता वाढेल (पाहा वभाग 
6). 
 
 

 
                                                 
u संदभाखालील परेखेत शासना या चाल ूधोरणांची अंमलबजावणी होईल पाऽ धोरणांत बदल होणार नाही 
असे गहृीत धर यात आले आहे. अिधक मािहतीसाठ  पाहा आयईए वल्ड एनज  आऊटलकू 2011 

7     

पाणी व 
वातावरण 
संकटावरील 
एक दहेुरी 
उपाय:  ऊजा 
उ बांती 
(बांती) 
परेखा 
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आकृती 9:  वेगवेग या व तु िनिमती तंऽ ानांकडून होणारा पा याचा वापर 

 
आयजीसीसीः कोळसा िकंवा इतर घन इंधनांवर चालणारी इंिटमेटेड गॅिसिफकेशन कंबाईन्ड सायकल व ुत 
किे सीसीजीटीःकंबाईन्ड सायकल गॅस टबाईन सीएफबीः सक्युलेिटंग लुईडाइ ड बेड व ुत कि  
सीएचपीः कंबाईन्ड हीट ए ड पॉवर कि (घन व िव इंधने)  
 
पवन ऊजा, सोलर फोटोव्होल्टाईक, सोलर िडश, उंणता व वजेचे एकऽीकरण, नदी या 
धारेवरील जल व तु, आिण सागरी ऊजा यां या समावेशासह अल्प ूमाणात िकंवा 
अिजबात पाणी न वापरता परवडणारी वीज िनमाण कर याची अनेक तंऽ ाने उपलब्ध 
आहेत. मीनहाऊस वायू उ सजनाची वाढ िनयंऽणात ठेव यासाठ  याचूमाणे दीघ 
कालावधीत वीज िकंमतीतील वाढ आिण इंधन आयात बल मयािदत ठेव यासाठ सु ा ही 
तंऽ ाने आवँयक आहेत. 
 
ही पुनिनमाण म ऊजा तंऽ ाने भ वंयातील आ ासने रािहलेली नाहीत, तर ऊजा 
िनिमतीमधील गुतंवणुक चा वृ ंगत प तीने मु य आधार बनत आहेत. 2011 या 
अखेरीपयत जगभरात ःथापन झालेल्या वाय ूआिण सौर व तु किांचे एकूण उ पादन 
ऑःशेिलया आिण ॄािझलमधील एक ऽत व तु वापरा या बरोबरीने आहे. 2010 म ये 
जागितक पातळीवरील वाढीव ऊजा िनिमतीम ये नवीन पुनिनमाण म ऊजा व तु किांचा 
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वाटा 30 टक्के होता. युरोपम ये 2007 पासनू पुनिनमाण म उजने अ याहून अिधक 
नवीन व तु उ पादन िदले आहे. एक या 2011 म ये 10,000 या वर वायू व तु किे 
उभार यात आलीः पॅिरस या आकारा या सहा महाशहरांची व तु गरज भागव यास 
पुरेशी. जी20 देशांम ये भारतातील पुनिनमाण म उजतील गुतंवणकु चा वेग सवात जलद 
होता, जेव्हा या या 12 दशल  नागिरकां या वा षक वापराची बरोबरी करेल इतक  वायू 
व सौर व तु मता ःथा पत कर यात आली. 
 
आकृती 10:तीन परेखांमधील औिंणक व तु िनिमती आिण सलं न कोळसा खाणींसाठ  
पा याची आवँयकता  

 
संदभ परेखा आयईएची आहे; Ô high coal' (उ च कोळसा) परेखा ती आहे यात इतर िनिमतीची जागा 
घे यासाठ  स या ूःता वत सव कोळसा चिलत व ुत किे उभार यात येतील; आिण E(R) ही मीनपीसची 
ऊजा उ बांती (बांती) परेखा आहे. उ च कोळसा आिण ऊजा उ बांती (बांती) परेखांमधील पाणी 
आवँयकतेचा फरक 18 अब्ज घनमीटर आहे; 70 दशल  लोकांसाठ  भात पकव यासाठ  िकंवा 360 
दशल  नागरी िनवासींना पुरेसा पाणी पुरवठा कर यासाठ  पुरेल इतका.  
 
या ऊजा पयायांची मता िकती आहे ते ऊजा उ बांती (बांती) परेखे ारे ःप  होते. हा 
मीनपीस, लोबल वंड एनज  काऊिन्सल (जीडब्ल्यईूसी) आिण युरो पयन िरन्युएबल 
एनज  काऊिन्सल (ईआरईसी) यांनी ूकािशत केलेला एक व्यापक जागितक ऊजा रःते 
नकाशा आहे. या परेखेत, 2030 पयत अशी पिरिःथती होईल क  भारताची जवळजवळ 
अध  वीज कमी-ते-शून्य पाणी आवँयकता असलेल्या तंऽ ानां ारे पुरवली जाईल. 
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ूचिलत व्यवसाय प ती या वकासाखाली हे ूमाण 10 टक्के असेल.  
 
एकंदिरत ही ऊजा उ बांती (बांती) परेखा 2030 पयत खिनज इंधन उ खनन आिण 
व तु िनिमती कायात समुारे आठ अब्ज घन मीटर पा याची बचत करेल, जे इतके पुरेसे 
ठरेल क  भारता या 160 दशल  नागरी वःतीची पा याची आवँयकता पुरवू शकेल. v 
आकृती 11: सदंभाखालील आिण ऊजा उ बांती (बांती) परेखांखाली भारताची व तु 

िनिमती सरंचना 
 

 
िनरिनरा या परेखांमधील एकूण िनिमतीचा फरक हा वजे या अिधक काय म वापरात केलेल्या अितिर  
गंुतवणुक तून िमळालेल्या फाय ाचे ूितिनिध व करतो - परेखांमधील आिथक वृ ी दर समान आहे.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
v    
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आकृती 12: सदंभाखालील आिण ऊजा उ बांती (बांती) परेखांखाली व तु पुरव याचा 
खच  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
आकृती 13: सदंभाखालील आिण ऊजा उ बांती (बांती) परेखांखालील भारता या ऊजा 
ेऽा ारे होणाढया कबवायू उ सजनासबंंधीची ूगती 
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भारत पाणी सकंटाला त ड देत आहे. देशा या पाणी पुरव या या 
अनेक मोजमापांम ये67 भिूमगत आिण भतूलावरील अशा दोन्ही 
ूकार या पा याची मागणी 30-40 वषा या आत उपलब्धतेला 
मागे टाकेल याबाबत एकमत आहे. मॉन्सनूवर होणाढया वातावरण 
बदला या पिरणामामळेु पिरिःथती अिधकच गभंीर होईल. या 
बदलांमळेु कमी ट यांम ये तीो पाऊस, मोठे पूर, आिण दुं काळ 
असे घड याची शक्यता वतवली जाते.  
 
या सदंभात, औिंणक व तु किां या पुंजक्यां या ूचंड व 
अिनयोिजत वाढीमळेु पा याची टंचाई िनमाण होईल हे ःप  आहे. 
शेतीवर आिण शेतकरी समदुाया या उपजी वकेवर वपरीत पिरणाम 
होईल, जसे क  वभाग 5 म ये िदलेल्या घटना अ यासांव न 
िदसते.  
 

देशा या वाढ या ऊजा गरजांची पूतता करत असतानाच शा त पाणी धोरण अस याची 
खाऽी कर यासाठ  मीनपीस खालील िशफारसी करत आहे.  

 
1. शेतकढयां या उपजी वके या साधनाचे सरं ण कर यासाठ  पाणी वाटपात िसचंनाला 
उ ोगा या पुढे अमबम िदला पािहजे. प याचे पाणी आिण िसचंन अशा दोन्ही 
आवँयकतांची ूथम पूतता केल्यािशवाय उ ोगाकडे पाणी वळव याला परवानगी देता 
कामा नये.  

8     

िशफारसी 
आिण 
माग या 
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देशा या उ पाद म शेत जिमनीपैक  समुारे 60 टक्के (84 दशल  हेक्टर) पावसा या 
पा यावर अवलबंून असते. िसचंनामळेु खा ो पादनाम ये व यामळेु खा  सरु ेम ये वाढ 
होऊ शकेल व याबरोबरच बढयाच ूमाणात शेतकढयांचा आिथक दजा सधुारेल, 
शेती वषयक िनराशा कमी होईल आिण उ पन्नाची जोखीम कमी होईल. Ôभारत 
िनमाण’कायबमा या िसचंन घटकात 2005 ते 2009 या काळात 10 दशल  हेक्टर 
िसचंन मता सा य कर याचा हेतू होता, आिण 2009 व 2010 म ये आणखी शासक य 
खचा या वा याची आिण िसिंचत ेऽ वाढव या या लआयांची घोषणा कर यात आली. जर 
औिंणक व तु किांकडे पाणी वळवून पा या या उपलब्धतेबाबत तडजोड कर यात आली, 
तर िसचंना या पायाभतू सु वधा उभार यावर केले गेलेले ूय  आिण खच वाया 
गेल्यासारखे होईल. िसचंनाचे पाणी औ ोिगक वापराकडे, खास क न कोळसा चिलत 
व तु किांकडे, वळवल्या जा या या घटना स या देशात घडत आहेत, रा य शासना ारे 
यावर काय ाची मोहोर उमटवली जात आहे आिण किीय धोरणाचा यांना पािठंबा 
िमळ याचा धोका आहे.  
 
2. भूू देशीय कोळसा आधािरत औिंणक व तु ूकल्पांना पयावरणा मक मंजढुया ूदान 
कर याला ताबडतोब ःथिगती िदली पािहजे, जोपयत पा यावरील सिंचत पिरणाम आिण 
ःथािनक भागातील उपलब्धता या आधारावर या मंजढुयांचे पुनःपरी ण केले जात नाही.  
 
ूयास ऊजा गटा या 2011 या एका अहवालाूमाणे68, Ôपयावरणा मक मजंुरी िमळालेल्या 
192,804 मे.वॉ. पैक  समुारे 138,000 मे.वॉ. िकंवा (कोळसा चिलत किां या) 72 टक्के 
भवेू त आहेत. यापैक , जवळजवळ 50 टक्के चार नदी खोढयांम ये एकवटले आहेत, 
यांची नावे आहेत, गगंा (33,255 मे.वॉ.), गोदावरी (16,235 मे.वॉ.), महानदी (14,595 
मे.वॉ.) आिण ॄा णी (6,534 मे.वॉ.).Õ  
 
देशातील, जेथे पा याचे दिुभआय आहे अशा ूदेशांम ये कोळसा आधािरत व तु ूकल्पांना 
ःवीकृती देऊन, आपण जोखीम दु पट करत आहेत :  एक, िसचंनाचे पाणी व तु 
किांकडे वळवल्यामळेु पाणी तंटा हो याची; आिण दसुरे, पा या या टंचाईमळेु चाल ू व तु 
कि जबरदःतीने बंद ठेवावे लाग याची.   
 
3. शेती वापराबरोबरचा सघंष टाळ यासाठ  भ वंयात कोळसा आधािरत औिंणक किांना 
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पयावरणा मक मंजरुी ूिबयेचा एक भाग हणनू पाणी जोखमीचे सिंचत प तीने 
मोजमाप केले पािहजे. असे व ेषण केले गेल्यािशवाय किीय पातळीवर कोणतीही 
पयावरणा मक मजंरुी िदली जाता कामा नये िकंवा रा य पातळीवर पा याचे वाटप केले 
जाता कामा नये.  
 
कोळसा आधािरत औिंणक व तु किे पाणी सरु ा आिण ऊजा सरु ा या दोन्हींसाठ  
जोखीम ठरतात. भारतात स या अिःत वात असलेल्या आिण नव्याने येऊ घातलेल्या 
कोळसाचिलत व तु किांची पाणी काय मतेची पातळी जागितक मानकांपे ा खूप खाली 
आहे, पण सव म आंतररा ीय प तीं या पातळीवरसु ा ही किे मो या ूमाणावर 
जलावलं बत ठरतात. जर कोळशा या पूव ूिबयेसाठ  लागणाढया पा या या आवँयकतेचा 
समावेश केला तर पा याची मागणी आणखी वाढते.  
 
वधा नदीचा आयआयटी िदल्लीने केलेला अ यास आणखी दाखवून देतो क  नदी 
खोढया या नैसिगक िःथतीमळेु सु ा पा याची टंचाई भीषण होऊ शकते; भ वंयात 
वातावरणातील बदलामळेु ही बाब आणखी गभंीर होऊ शकते. यामळेु गुतंवणकु ला तर 
धोका उ पन्न होतोच पण कोळसा चिलत व तु किे देऊ पाहात असलेल्या ऊजा 
सरु ेलासु ा धोका उ पन्न होतो.  
 
ूदेशातील आधीच अिःत वात असणाढया पा या या आवँयकतेला धक्का न पोचवता 
कोळसा चिलत व तु किे चाल वता येतील क  नाही हे पाह यासाठ  किीय जलसपंदा 
मऽंालयाने खोढया या पातळीवर, पा या या जोखमीचे सिंचत मोजमाप केले पािहजे. 
सु वात हणनू, जेथे औ ोिगक गरजांपे ा िसचंनाला अिधक उ च ूाथिमकता आहे असे 
ूदेश ओळख यापासनू हे मोजमाप सु  केले गेले पािहजे.  
 
कोळसाचिलत व तु किांना पयावरणा मक मजंरुी ूदान करताना हे मोजमाप वचारात 
घेतले जाईल याची खाऽी कर यासाठ  या मऽंालयाने ऊजा मऽंालय आिण पयावरण व वन 
मऽंालयासोबत घिन  सहकायाने काम करावे.  
 
4. महारा  शासनाने महारा ातील नदी खोढयांसाठ  पा या या उपलब्धतेचे मोजमाप केले 
पािहजे. ही मोजमापे पूण होईपयत उ चािधकार सिमतीने 2003 आिण 2011 दर यान 
उ ोगाकडे पाणी वळव याला िदलेल्या परवान या ःथिगत ठेवल्या पािहजेत.  
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वदभाला भेट िदल्यानंतर या ूदेशातील कृषी सकंटाचे एक मु य कारण अपुरे िसचंन 
असल्याचे पंतूधान डॉ. मनमोहन िसगं यांनी 2006 म ये हटले होते. नंतर या मदत 
योजनेत पुढील तीन वषात 2,177 कोटी . खच क न 1.59 लाख हेक्टर िसचंनाखाली 
आण याचे आ ासन िदले गेले होते. तरीही याच ूदेशासाठ  िडसबर 2010 पयत 
जवळजवळ 55,000 म. वॉ. एकूण िनिमती मता असलेली 71 पे ा जाःत कोळसा 
चिलत व तु किे िनयोिजत केली गेली. ूित वष  एकूण 2,049 दशल  घन मीटर पाणी 
वाटप केल्या गेलेल्या या औिंणक व तु किांचे हे वाटप समुारे 409,800 हेक्टर 
लागवडयो य जमीनीला लागणाढया िसचंन पा या या बरोबरीइतके होते.  
 
पाणी वाटप केली गेलेली सव किे उभार यात आली तर औिंणक व तु किे आिण शेती 
याम ये कशा ूकारचा सघंष उ वेल याचे भीतीदायक िचऽ वधा नदी या उप खोढयातील 
(पि म वदभात, वभाग 4 पाहा) पा या या उपलब्धतेसदंभात आयआयटी, िदल्लीने 
केलेल्या अ यासात रंगवले गेले आहे. हे टाळले पािहजे आिण महारा  शासनाने सबंंिधत 
नदी खोढयातील पा या या उपलब्धतेचे मोजमाप केले पािहजे व ही मोजमापे पूण 
होईपयत औिंणक व तु किांना केली गेलेली सव वाटपे ःथिगत ठेवली गेली पािहजेत.  
 
5. ूकल्पांचा सामािजक आिण पयावरणा मक पिरणाम वचारात घेतील अशा ऊजा 
उपाययोजनांत भारताने गुंतवणकू केली पािहजे. याम ये देशाला ऊजा सरु ा दे यासाठ  
ऊजा काय म ूणालींम ये गुंतवणकू करणे आिण पुनिनमाण म उजचा वापर वाढवणे 
या गो ींचा समावेश असेल.  
 
जी20 देशांम ये 2011 म ये पुनिनमाण म ऊजा गुतंवणकु त भारताने सवात जलद 
वृ ीची न द केली आिण 12 दशल  नागिरकांची वा षक गरज भागवेल इतक्या वायू व 
सौर ऊजा िनिमतीची ःथापना केली. कोळसा आधािरत ऊजा िनिमतीकडे असलेला 
स याचा कल आयात कोळशावर आिण सघंषमय पा यावर वसबंून रा ीय ऊजा सरु ेला 
अनेक धोके िनमाण करतो व याचूमाणे आरो याचे व पयावरणाचे नुकसान वाढवतो. 
िनयोजन आयोगाने असे भािकत केले आहे क  कोळशासाठ या मागणी व पुरव यामधील 
तूट स या या 20 टक्क्यांव न 2016 पयत वाढेल - आिण ही सव कमतरता अंितमतः 
आयात केली जाईल.  
 
याउलट, पुनिनमाण म तंऽ ाने या जोखमी टाळतात आिण िनिमत ूित मे. वॉ. 
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तासासाठ ची यांची पा याची आवँयकता खूप कमी असते. भ वंयात ऊजा सरु ा 
िमळव यासाठ  साहा यभतू धोरणे आिण कायचौकटी सादर क न भारताने पुनिनमाण म 
ऊजचा वृ ी दर वाढवला पािहजे.  
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