सटर फॉर साय स अँड ए हरॉन मट
"हिरत उजसाठी हिरत िनयम - पवन उजार्' या िवषयावर पिरषद
थळ - यशवंतराव च हाण प्रशासकीय िवकास सं था (यशदा),
राजभवन कॉ

लेक्स, बाणेर रोड, पण
ु े.

वेळ - बध
ु वार 3 जल
ु ै 2013, सकाळी 10.00 ते दप
ु ारी 2.00
भारताचा िवचार के यास पन
ु िनमार्ण के या जाणार्या उजम ये पवनउजचा वाटा

सवार्ंत मोठा आहे . यातील स तर टक्के उजार् पु हा वापरली जाउ शकते. दे शात
स या 19,051 मेगावॅट इतकी वीज पवनउजतून िनमार्ण केली जाते. बारा या
पंचवािषर्क योजनेम ये कद्र सरकार या "िर यए
ु बल एनजीर्' मंत्रालयाने

याम ये आणखी 15 हजार मेगावॅट पव
ु न उजची भर घाल याचे उ ी

य

डो यासमोर ठे वले आहे . यामळ
ु े दे शातील पवनउजम ये जवळजवळ द ु पटीने वाढ
होणार आहे .

पवनउजचे प्रक प हे पयार्वरणपूरक मानले जातात. यामळ
ु े या प्र पांकडे

थोडेसे औदायार्नेच पािहले जाते. पयार्वणा या

टीने अितशय संवेदनशील

मान या जाणार्या प्रदे शात पवनउजार् प्रक प उभार यास याचा िवपिरत पिरणाम
होउ शकतो. पवन उजार् क्षेत्रासाठी भारतात काही बंधने िकंवा हिरत िनयम नाहीत.
पवनउजार् प्रक पांना "ए हरॉ मट इं पॅक्ट ऍसेस मट' (इआयए) मधन
ू

दे खील या प्रक पांना वगळ यात आले आहे .

या आिण यासंदभार्तील इतर प्रशनावं
् र चचार् कर यासाठी तसेच या प्रशनां
् चा

सखोल उहापोह कर यासाठी "हिरत उजसाठी हिरत िनयम - पवन उजार्' या िवषयावर
पु यात अ यार् िदवसा या पिरषदे चे आयोजन कर यात आले आहे . यासाठी आ ही

तु हाला िनमंित्रत करीत आहोत. पवन उजमळ
ु े पयार्वरणावर िवपिरत पिरणाम होवू

नये तसेच नकारा मक सामािजक पिरणाम होवू नयेत यासाठी नेमके काय करता येईल याचा
उहापोह यावेळी कर यात येणार आहे . या क्षेत्रातील तज्ञ, अ सासक, सरकारी

अिधकारी, खासगी कंप यांचे प्रितिनधी, वयंसेवी सं थाचे प्रितिनधी या
पिरषदे त सहभागी होणार आहे त.
याप्रसंगी "सीएसई' तफ पवन उजवर एक अहवाल दे खील प्रिसद्ध केला जाणार आहे .
अिधक मािहतीसाठी शीबा मदान यां याशी संपकर् साधावा – sheeba@cseindia.org/
8860659190.

