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वीज िनिमर्ती करताना होणारे ूदषूण  
१. औिंणक पध्दतीने वीज िनिमर्ती करताना ूदषूण होते, ज्यामुळे हवा, पाणी, जिमन व 

सजीवांवर पिरणाम होतो.  
 

२. वीज िनिमर्ती करताना SO2, NOx , Suspended Particulate Matter (SPM) हवेत सोडले 
जातात, ज्यामळेु औिंणक वीज िनिमर्ती कें िांच्या ५ िक.मी. पिरघात असलेल्या लोकांना 
श्वसनाच्या आिण डोळ्यांच्या समःया उदभवतात. त्यातल्या त्यात २ िक.मी. पिरसरातले 
रिहवासी जाःत ऽःत असतात. CO2 पण हवेत सोडले जाते ज्यामळेु ग्लोबल वॉिमर्ंग 
होते (संदभर्: Summary report of the study on “Post‐Clearance Environmental Impacts 

and Cost‐benefit Analysis of Power Generation in India”,     NEERI, 2006). 
 

३. तसेच कोळसा जाळून राख (Fly ash) तयार होते. भारतात जो कोळसा िमळतो त्यात 
४०% राख असते. जर धुतलेला कोळसा वापरला तर राखेचे ूमाण ३४% असते (संदभर् १: 
Report on the land requirement of thermal power stations, Government of India 
(Ministry of Power), Central Electricity Authority, New Delhi, December, 2007, pg 9‐10 व 
संदभर् २:Summary report of the study on “Post‐Clearance Environmental Impacts and 

Cost‐benefit Analysis of Power Generation in India”,     NEERI, 2006). ह्या राखेची िवल्हेवाट 
लावण्यासाठी ितला पाण्यात िमसळून त्याची ःलरी तयार करून डबक्यात (pond) सोडली 
जाते. ह्या डबक्यातले पाणी हळूहळू जिमनीत मरुते ज्यामळेु भजूल दिूषत होतं, कारण या 
ःलरी मध्ये हेवी मेटल्स असतात. बर् याचदा ही ःलरी नदी-नाल्यांना सुद्धा दिूषत करते. या 
राखेमुळे जिमनीचे नसैिगर्क गुणधमर् बदलतात. ही Fly ash हवेत पसरल्यामुळे त्याचे 
पिरणाम ःथािनक लोकानंा भोगावे लागतात, कारण त्यांच्या आरोग्यावर (श्वसनाचे आजार 
व डोळे लाल होणे) आिण शेतजिमनीवर पिरणाम होतो. राखेची िवल्हेवाट कशी लावावी 
याबाबत असलेले िनयम पाळले जात नािहत (पहा: मदु्दा ब. ७).  

 

४. औिंणक वीज िनिमर्ती कें िांना ०.००५ Ð ०.१८ घनमीटर ूित/kwh  पाणी लागते तर 
वाय ूिवद्यतु कें िांना ०.००३ घनमीटर ूित/kwh पाणी लागते (सदंभर्: Summary report of 

the study on “Post‐Clearance Environmental Impacts and Cost‐benefit Analysis of 

Power Generation in India”,     NEERI, 2006).   हे एवढे पाणी या कें िांनी वापरले तर 
शेतीसाठी पाणी कुठून आणणार? 

 

५. औिंणक कें िे मोठी जिमन व्यापतात. १ MW क्षमतेच्या औिंणक िवद्युत िनिमर्ती कें िाला 
०.१ ते ४.७ हेक्टर, वाय ूिवद्यतु कें िाला ०.२६ हेक्टर आिण जलिवद्यतु ूकल्पाला ६.६ 
हेक्टर एवढी जिमन लागते (सदंभर् १: Summary report of the study on “Post‐Clearance 
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Environmental Impacts and Cost‐benefit Analysis of Power Generation in India”,     NEERI, 
2006). ूकल्प िनिमर्ती करताना शेतजिमन िकंवा जंगलजिमन सपंािदत केली जाते. 
यामळेु िवःथापनाची समःया ओढवते व पनुवर्सनाचा ूश्न येतो. सध्या महाराष्टर्ात मोकळी 
जिमन कमी ूमाणात उपलब्ध असल्याकारणाने व आत्ता पयर्ंतचा पुनवर्सनाचा अनभुव 
चांगला नसल्याने नवीन वीज िनिमर्ती ूकल्प ःथािपत करणे सोपे रािहले नाही. म्हणूनच 
मजूंरी िमळालेले बरेच वीज िनिमर्ती ूकल्प रखडलेले िदसतात. 
 

६. परळी औिंणक कें िाला आपल्या अभ्यासादरम्यान आपण भेट िदली असताना या कें िामळेु 
होणारे ूदषूण आपल्याला समजले. परळी औिंणक िवद्युत कें िाच्या आजुबाजूच्या 
गावातल्या लोकांचे डोळे या fly ash मळेु कायम जळजळतात आिण त्यांना दर ३-४ 
िदवसांनी डॉक्टरकडे उपचारासाठी ःवतःचे पैसे खचर् करून जावे लागते. बर् याच 
शेतकर् यांच्या शेतजिमनी नापीक झाल्या आहेत. या लोकांना कुठल्याही ूकारची नकुसान 
भरपाई िमळालेली नाही. वारंवार फुटलेल्या पाईपची संबिंधत अिधकार् यांकडे तबार 
करूनसदु्धा याची दखल कोणीही घेत नाही. हे सगळं त्या लोकांना भोगावे लागते ज्यांनी 
आपल्या जिमनी राज्यातल्या आिण देशातल्या शहरांना वीज िमळावी म्हणनू वीज िनिमर्ती 
कें िाला िदल्या. पण यांच्या घरात अधंार आहे आिण शेतीसाठी पाणी उपसायला देखील 

वीज नाही. 
  

परळी औिंणक िवद्युत कें िाची Fly ash disposal 
site 

Fly ash पाण्यात िमसळून त्याची ःलरी सोड णारे 
पाईप्स 

जुन्या कें िामधून येणारे पाईप फुटलेले असल्यामुळे तटुलेल ेपाईप 
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७. राखेची िवल्हेवाट कशी लावायची याबाबत ःपष्ट िनयम आहेत: 

Disposal of Fly Ash Notification (1999), MoEF 
(Ref: http://envfor.nic.in/legis/hsm/flyash.html) 
 
The main objective of this notification is to conserve the topsoil, protect the environment 
and prevent the dumping and disposal of fly ash discharged from lignite‐based power 
plants. The salient feature of this notification is that no person within a radius of 50 km from 
a coal‐or lignite‐based power plant shall manufacture clay bricks or tiles without mixing at 
least 25% of ash with soil on a weight‐to‐weight basis. For the thermal power plants the 
utilisation of the flyash would be as follows:  
 

Ash वाहून नेताना तुटलेल्या पाईपमध    ली ash 
शेतात वाहून आली ज्यामळेु शेतकर् याचा हा 

जिमनीचा  पट्टा नापीक झाला 

ह्या जागचेी क्षमता संपली की नवीन जागा (म्हणजेच नवीन 

शेतजिमन) शोधली जाईल 
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• Every coal‐or lignite‐based power plant shall make available ash for at least ten years 
from the date of publication of the above notification without any payment or any other 
consideration, for the purpose of manufacturing ash‐based products such as cement, 
concrete blocks, bricks, panels or any other material or for construction of roads, 
embankments, dams, dykes or for any other construction activity.  
 

• Every coal or lignite based thermal power plant commissioned subject to environmental 
clearance conditions stipulating the submission of an action plan for full utilisation of fly 
ash shall, within a period of nine years from the publication of this notification, phase 
out the dumping and disposal of fly ash on land in accordance with the plan.  

 
 

 
 

 
 
   
 

 
 
 
 
 

सदंभर् १  
Report on the land requirement of thermal power stations, Government of India (Ministry of Power), 
Central Electricity Authority, New Delhi, December, 2007, pg 9‐10 
 
2.6 Ash Handling System 
The ash handling plant consists of bottom ash & fly ash collection and disposal systems. The fly ash 
evacuation is done using dry and wet systems whereas the bottom ash and air preheated ash is 
generally evacuated in wet mode. The ash content in Indian coals being supplied power stations is of 
the order of 40% except in cases where washed coal is used. Even the washed coal contains about 
34% of ash.  
 


