
कोळशापासून वीजिनिमर्ती कद्रात  

टाटां या कद्राला पुर कार  

देशात पिह यांदाच झाले पयार्वरण िनकषांवर पिरक्षण  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 

कोळशापासून वीज िनिमर्ती करणार्या कद्रांचा िविवध पयार्वरणीय िनकषांवर नुकताच अ यास कर यात आला. 

सटर फॉर साय स ऍ ड ए हायरमट यांनी हा अ यास क न,  यातील अनेक िन कषर् जाहीर केले. हिरत गुणांक 

प्रक पांतगर्त िविवध कद्रांना गुण दे यात आले.  

‐ देशाला 50 टक्के ऊजार् कोळशावर आधािरत वीज िनिमर्ती कद्रातून िमळते. या कद्रांपैकी 47 कद्रांचे पिरक्षण 

कर यात आले.  यात महारा ट्रातील सहा प्रक पांचा सहभाग आहे.  

‐ प्रदषूण वाढिवणारे, िविवध िनकष पूणर् न करणारे कद्रांना केवळ 23 टक्के िमळाले. तर काही प्रक पांनी िविवध 

िनकष पूणर् करत, प्रदषूणावर िनयंत्रण िमळवत 80 टक्यांपयर्ंत गुण िमळवले.  

‐ या दर यान पाहणी कर यात आले या 40 टक्के कद्रांना 20 टक्क्यापेक्षा कमी गुण िमळाले आहेत.  

‐ उपल ध साधनांचा योग्य वापर न करणे, तंत्रज्ञानातील मागासलेपण, पुरेशा सुिवधा नसणे, हवा‐पाणी प्रदषूण, 

कचर्याची िव हेवाट योग्य पद्धतीने न लावणे आदी गो टी याम ये िदसून आ या.  यामुळे सुधारणा कर यासाठी 

खूपच वाव अस याचेही िदसून आले.  

‐ कद्रां या उपल ध क्षमतेपेक्षा केवळ 60‐ 70 टक्केच क्षमता वापरात येत अस याचेही लक्षात आले.  याचा जर योग्य 

पद्धतीने आिण अिधक कायर्क्षमतेने वापर झाला तर, देशाला अिधक ऊजार् िमळू शकेल. व नवीन कदे्र उभार याची 

गरजही पडणार नाही.  

‐ पशि्चम बंगालमधील कद्राने चांगली कामिगरी केली तर एनटीपीसी या बदलापूर येथील कद्र हे सवार्त जा त 

प्रदिूषत कद्र अस याचे िदसून आले.  

‐ वीज कद्रावर अ यास क न तयार केले या "हीट ऑन पॉवर' या अहवालाचे प्रकाशन हिरतक्रांतीचे जनक एम. एस. 

वामीनाथन ्यां या ह ते झाले. यावेळी कद्रीय पयार्वरण, जंगल व हवामान बदल िवभागाच ेसिचव अशोक लावासा, 

भारत सरकारचे प्रमुख आिथर्क स लागार अरिवदं सुब्र म यम ्उपि थत होते.  
 

िद ली, मुंबई, 21 फेब्रुवारी 2015 ◌ः  

ट्रॉ बे येथील टाटा‐ट्रॉ बे पॉवर  लट यांना ततृीय पुर कार िमळाला. देशात पिह यांदाच अशा प्रकारे पयार्वरणीय 

िनकषांवर, कोळशावर आधािरत ऊजार् िनिमर्ती कद्राचे पिरक्षण, मू यमापन कर यात आले.  

देशातील 47 कद्राचे पिरक्षण कर यात आले.  यापैकी सहा महारा ट्रातील असून एकूण क्षमता 54 िगगा वटॅ आहे. 

देशात कोळशापासून िनमार्ण होणार्या ऊजतील सुमारे िन मी ऊजार् येथून िनमार्ण होते.  

हिरत गुणांक प्रक पांतगर्त सटर फॉर साय स ऍ ड ए हायर मटतफ (सीएसई‐CSE ) सुमारे दोन वष संशोधना मक 



अ यास, पाहणी कर यात आली. देशातील कोळशापासून वीज िनिमर्ती करणारे कदे्र ही जगात सग यात अकायर्क्षम 

आहेत. तसेच मो या प्रमाणात हवेत काबर्न सोडून प्रदषूण करत अस याचे सटर फॉर साय स ऍ ड 

ए हायर मट या लक्षात आले. औ योिगक क्षेत्राला पयार्वरणा या िनकषावर क्रमांक देणारा हा पिहलाच अ यास 

प्रक प आहे.  

रा यातील सहा पैकी तीन कद्रांनीच यात सहभाग घेतला. रा या या मालकीचे असलेले या नािशक व चंद्रपूर 

(MAHAGENCO‐ Nasik & Chandrapur) येथील कद्रांनी सहभाग घेतला नाही. तरी,  यां या भागात ते फार मो या 

प्रमाणात प्रदषूण करत अस याचे, ितथ या िचम यांमधून िनघणार्या धूरावर न लक्षात येत होते. आम या 

अ यासकांनी या भागात दौरा केला. ते  हणाले, ""या भागातील शतेकरी प्रदषूणामुळे शतेीही क  शकत नाहीत.''  

असो. हे एक उदाहरण झाले. तसेच सग यात चांगले, कायर्क्षम असलेले उदाहरणही महारा ट्रातीलच आहे.  

द टाटा पॉवर कंपनी िलिमटेड, ट्रॉ बे, जेएसड यू एनजीर् िलिमटेड र नािगरी, िरलाय स इ फा ट्रक्चर िलिमटीड े

डहाणू यांना अनुक्रमे ितसरा, चौथा व पाचवा क्रमांक िमळाला आहे.  

देशपातळीवर तीन कद्रांना पयार्वरणीय िनकषांवर पुर कार िमळाला तर दोन प्रक पांना उपल ध संसाधने उदा. 

ऊजार्, पाणी यांचा सुयोग्य वापर के याब ल पुर कार िमळाला.  

हिरत क्रांतीचे जनक व चे नई येथील एम. एस.  वामीनाथन िरसचर् फाऊंडशेनचे सं थापक एम. एस.  वामीनाथन ्

यां या ह ते हे पुर कार प्रदान कर यात आले. यावेळी सिमतीने केले या संशोधन‐अ यासा या िन कषार्ं या 

अहवालाचे प्रकाशन कर यात आले. यावेळी कद्रीय पयार्वरण, जंगल व हवामान बदल िवभागाच ेसिचव अशोक 

लावासा, भारत सरकारचे प्रमुख आिथर्क स लागार अरिवदं सुब्र म यम ्उपि थत होते.  

यावेळी सीएसई या  यव थापकीय संचािलका सुिनता नारायण  हणा या, ""या क्षेत्रात पयार्वरणसंबंधी काय 

व तुि थती आहे, हे सग यांसमोर आणणे हा अ यासाचा हेतू होता. याम ये आम या लक्षात आले की, देशात 

िदवसिदवस उजची गरज वाढतच आहे. पण, ती िनमार्ण करणारी कदे्र सामा य िनकष, िनयमांपासूनही दरू जात 

आहेत. एकीकड ेकोळशावर आधािरत कदे्र वाढिव यासाठी सरकार प्रय न करत आहे. तर दसुरीकड ेपाणी, कोळसा 

आदी नैसिगर्क  त्रोतांवर ताण वाढत आहे. हवा प्रदषूणाची पिरि थती अ यंत िबकट होत आहे. जर िनयोजन 

करणार्यांनी, उ योगक्षेत्राने योग्य वेळीच पावले उचलली नाही, तर पिरि थती अिधक गंभीर होईल.''  
 

या उपक्रमाब ल मािहती देताना सीएसईचे उप यव थापकीय संचालक चंद्रा भुषण  हणाले, ""द ग्रीन रेटींग प्रोजेक्ट 

हा जगात अ यंत वेगळा ठरला आहे. कारण, यात एका सरकारी नसले या, औ योिगक क्षेत्रात काम करत नसले या 

सं थेने औ योिगक क्षेत्राचा पयार्वरण िवषयक अहवाल तयार केला आहे. आिण तो भारतीय जनतेसमोर सादरही 

केला आहे. आ ही अ यंत पारदशीर्पद्धतीने व िनयमांना ध न काम केले आहे. या प्रक पातील िन कर् षांमुळे िनयोजन 

क यार्ंना िनयोजन करणे, नवीन धोरण आखणे यात मोठे सहा य िमळणार आहे.''  

अशा पद्धतीचा प्रक प 1997 म ये सु  झाला. आतापयर्ंत देशात पेपर, लोखंड आिण  टील, क्लोर अ कीली, िसमट, 



ऍटोमोबाईल इंड ट्री अशा पाच इंड ट्रीचा अ यास कर यात आला. कोळशावर आधािरत वीज िनिमर्ती प्रक पाचा 

अ यास  हणजे सहा या औ योिगक क्षेत्राचा अ यास केला आहे.  
 

अ यासात काय आढळले?  

या क्षेत्रात खूप प्रगती व सुधारणा कर याची संधी आहे. या अ यासात आढळले या िन कषार्तील काही िन कषर् पुढील 

प्रमाणे  

‐ या क्षेत्राचे एकूण गुण हे कमी असून ते 23 टक्के आहेत. (चांग या प्रक पाला 80 टक्के गुणही िमळालेले आहेत.)  

कद्राची सरासरी कायर्क्षमता 32. 8 अस याचे िदसून आले. कोळशावर आधािरत उजार् िनमार्ण करणार्या इतर 

देशातील प्रक पांची तुलना करता हा अ यंत कमी आहे.  

सरासरी काबर्न बाहेर टाक याचे प्रमाण (co2 emission) 1. 08 kg/kWh िदसून आले. चीनम ये होणार्या काबर्न 

उ सर्जना या प्रमाणापेक्षा 14 टक्के जा त आहे.  

‐ सव तम कद्राम ये वे ट बंगालमधील सीईएससी (CESC‐Budge Budge) यांचा क्रमांक लागतो.  यानंतर JSEWL‐ 

Toranagallu (Karnataka), Tata ‐ Trombay (Maharashtra), JSW‐ Ratnagiri (Maharashtra) यांचा क्रमांक 

लागतो.  याचबरोबर ऊजचा सग यात जा त चांगला वापर के याब ल Tata ‐ Mundra (Gujarat) यांना पुर कार 

िमळाला आहे. तर पा या या कमीत कमी वापराब ल सुरतमधील Gujarat Industries Power Company Ltd 

(GIPCL) यांना पुर कार िमळाला आहे.  

‐ पण, दःुखाची गो ट अशी आहे की, या पाहणीतील 40 टक्के कद्रांना 20 टक्क्यांपेक्षा कमी गणु िमळाले आहे.  

‐ भारतातील कोळसापासून वीज िनिमर्ती कदे्र 22 िबलीयन क्युिबक मीटर पाणी वापरत आहेत, असा एक अंदाज 

आहे. देशातील नागिरक घरगुती कारणासाठी जेवढे पाणी वापरतात,  या या िन या प्रमाणाइतके असावे. 

कद्रांमधील कुलींग टॉवर हे 4 मीटर क्युबीक/ MWh पाणी वापरत आहेत. चीनम ये अशाचिठकाणी पा याचा वापर 

2. 5 मीटर क्युबीक/ MWh वापरत आहेत.  

‐ सुमारे 55 टक्के कदे्र हे वायू प्रदषूणां या िनकषांचे उ लंघन करत अस याचे िदसून आले. आप याकड ेअसतानाच हे 

िनकष कमी आहेत. उदा.‐ particulate matter (PM) िनकष 150‐350 mg/Nm3 (milligram per normal meter 

cube) असावा असे आप याकड ेआहे. तर चीनम ये हेच प्रमाण 30 mg/Nm3 आहेत.  

‐ या कद्रांमधून बाहेर पडणारी राख हा ही एक गंभीर प्रशन् आहे. स या या कद्रांमधून िनघणार्या 170 िमलीयन टन 

राखेमधली 50‐60 टक्के वापरली जाते असे सांिगतले जाते. बाकीची राख ही अ यंत वाईट पद्धतीने बनिवले या 

ख डाम ये पुरली जाते.  याची देखभालही अ यंत वाईटपद्धतीने केली जाते. स या सुमारे िबलीयन टन राख अशा 

ख यांम ये टाकली जाते.  यामुळे जमीन, पाणी, हवा या सग यांचेच प्रदषूण होते. यापुढे 2021‐22 पयर्ंत या 

क्षेत्रातून दरवषीर् सुमारे 300 िमिलयन टन राख िनिमर्ती होणार आहे.  

‐ जडधातूंपासून बनलेली ही िवषारी राख 20 कद्रां या जवळील नदी, पा यां या  त्रोतांम ये आढळून आली. सुमारे 40 



टक्के कदे्र total suspended solid (TSS) चे मूलभूत िनकषही पाळत नस याचे िदसले.  

‐ 47 पैकी 36 कद्र हे MoEF चे मूलभूत िनकषही पाळत नस याचे िदसले. या िनकषांनुसार कद्रातून िनमार्ण झाले या 

राखेपैकी 90 टक्के राखेचा वापर झाला पािहजे. पण, केवळ 54 टक्के राखेचाच वापर होतो.  

‐ कोळशापासून वीज िनिमर्ती कद्रात देशभरात सग यात मोठे असलेले कद्र  हणजे NTPC Ltd. पण  यांची 

कायर्िशलता अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आढळून आली.  यांनी आपली मािहती (डाटा) िदला नाही.  यामुळे  यां या 

िवषयीचे िन कषर् हे प्राथिमक तपासणी व लोकांनी िदले या मािहतीव न काढ यात आले. NTPC Ltd.  या सहा 

लटने सुमारे 16 ते 28 टक्के इतके गुण िमळवले आहेत.  

सवार्त खराब कामिगरी िद ली या बदरापरु कद्राची आहे.  
 

गुणांकांची पद्धत  

जीआरपी (GRP) प्रक पांतर्गत गुणांकण करताना सवार्त जा त गुण पाच तर सग यात कमी शू य ठेव यात आले 

होते. स या केले या गुणांकाम ये केवळ चार कद्रांनीच 40 ते 60 टक्के गणु िमळवून तीन गुण िमळवले. (Three 
Leaves award)  
 

या अ यासात जा तीत जा त कद्रांचा सहभाग क न घे यासाठी प्रय न कर यात आला. देशातील सवर् भागातील, 

िविवध आकारमानांचे, िविवधप्रकारचे तंत्रज्ञान वापरणारे, खाजगी तसेच रा य व कद्र सरकार या मालकीचे अशा 

सवर् प्रकार या जा तीत जा त कद्राचा अ यास कर यात आला. ही एक सहभागाची प्रिक्रया होती. कंप यांनी  यांची 

मािहती  वतःहून िदली आिण  याचबरोबर  याची शहािनशा GRP नेही केली.  

‐ कद्रांची 60 िनकषांवर पाहणी कर यात आली.  याम ये कोळसा, पाणी यांचा वापर यापासून वायू, पाणी प्रदषूण, 

राखेची िव हेवाट‐वापर आदी िनकष ठरिव यात आले होते.  याचबरोबर  थािनक नागिरकांचे कद्राब लची मते, 

यां या आयु यावर होणारा पिरणाम या घटकांचाही िवचार कर यात आला.  याचबरोबर कंप यांनी ठेवलेले रेकाडर्, 

पयार्वरण रक्षणासाठी केलेले प्रय न हे सवर् पाह यात आले.  

जागितक पातळीवरील िनकषांवर कंपनी या कायार्ची तुलना कर यात आली.  

CSE  या Sustainable Industrialisation team ( यांनी हा गुणांकांचा प्रक प केला) चे प्रोगे्रम डायरेक्टर िप्रयवतीर् 

भट्टी  हणाले, ""या अ यासात सग यात मह वाची जी गो ट पुढे आली, ती  हणजे 20 कद्रांना एकही गुण (did not 

get single leaf) िमळाला नाही. याव नच ते पयार्वरणिवषयक िनकष पाळत नस याचे  प ट होते. काही कद्रांनी 

अ यासात सहभागी हो यास तयारी दाखिवली नाही. तरीही आ ही  यांचा अ यास केला तो,  या जागी जावून व 

सावर्जिनक मािहतीव न. अनेक रा यां या कद्रांनी आ हांला चांगले सहकायर् केले.  यांची कद्र अकायर्क्षम व खूप 

प्रदषूण करणारी असली तरी  यांनी मािहती लपवली नाही, हे खूपच चांगले आहे.''  

पुढे काय करावे?  

‐ PM बाबत आपले िनकष अ यंत कमी आहेत. ते आपण जागितक पातळीवरील िनकषांप्रमाणे केले पािहजेत.  



‐ SOx, NOx, mercury बाबत आपले िनकष नाहीत. ते तातडीने तयार केले पािहजेत. तसेच नवीन तंत्रज्ञानही वापरले 

पािहजे.  

‐ कद्रांचे पिरक्षण अिधक कडकपणे हो याची गरज आहे.  यासाठी पिरक्षण करणार्यांना अिधक अिधकार िदले 

पािहजेत. (मो या प्रमाणात दंड लाव याचा अिधकारही िदला पािहजे.)  

‐ राखेसंदभार्त िनयोजन करताना,  याचा जा तीत जा त वापर  हावा याकड ेलक्ष िदले पािहजे. प्र येक कद्राला 

यासाठी िविश ट उि ठ देणे गरजेचे आहे.  

‐ Coal washing capacity दु पट कर याची गरज आहे.  

‐ पूणर् क्षमतेने वापर हो यासाठी िनयंत्रण, प्रो साहन आदीची गरज आहे.  

‐ जे supercritical‐ultra supercritical plants आहेत,  यांनाच नवीन परवानगी  यावी.  

‐ जुनी व अकायर्क्षम कदे्र तातडीने बंद कर यात यावीत.  

‐ कायर्क्षमता वाढिव यासाठी तातडीने प्रय न  हावेत.  यासाठी PAT‐ Perform, Achieve & Trade तातडीने वाढिवले 

पािहजे. आिण कद्रां या कायर्क्षमतेचे अिधक चांग यापद्धतीने पिरक्षण केले पािहजे.  

‐ जे कद्र खूप प्रदषूण करतात,  यांना वीज दे या या पद्धतीत प्रथम  थान देवू नये.  

‐ प्र येक पातळीवर पा याचा वापर िकती चांग यापद्धतीने होतो, यावर  यांना अिधक िनिमर्तीसाठी परवानगी 

यावी.  

‐ पा याचा गैरवापर टाळ यासाठी पा याची िकंमत अिधक घ्यावी.  
 

चंद्र भूषण  हणाले, ""यातील चांगली गो ट ही आहे की, पयार्वरणाचे होणारे नुकसान टाळता येऊ शकते. प्रदषूण कमी 

करणारे तंत्रज्ञान उपल ध आहे. तसेच या वीज कद्रातून िनमार्ण होणार्या राखेचाही अ यंत चांगला उपयोग करता येऊ 

शकतो. आ ही पािहले या काही कद्रांम ये हे तंत्रज्ञान वापरत अस याचेही िदसले. तरीही प्रदषूण कमी कर यासाठी 

या उ योगाने व िनयंत्रण ठेवणार्या सं थांनी  यासाठी तातडीने प्रय न कर याची गरज आहे.''  

नरेन  हणाले, ""या अ यासाव न एकच िन कषर् िनघतो की, या कद्रामधून होणारे प्रदषूण व  यामुळे आरोग्याचे 

होणारे नुकसान याकड ेआपण फार काळ दलुर्क्ष क  शकत नाही. आ हांला आशा आहे की, सरकार व उ योग क्षेत्र 

आ ही केले या अ यासाचा गांिभयार्ने िवचार करेल. व प्रदषूण टाळ यासाठी तातडीने पावले उचलली जातील. 

For more on this, please contact Anupam 
Srivastava, asrivastava@cseindia.org /9910093893 


