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 वयदाय वयोलय प्रकल्ऩ : 
नभमदा नदीलय फाॊधण्मात आरेरे शे धयण जगातीर दवुये वलामत भोठे धयण आशे. काॉक्रिटच्मा 
लाऩयात शे वलामत भोठे धयण अवून मा धयणाच ेबूमभऩुजन ६० लऴाांऩूली ५ एप्रप्रर १९६१ योजी 
ऩॊडडत जलाशयरार नेशरु माॊच्मा शस्ते झारे शोते. धयणाच्मा फाॊधकाभारा १९८७ भध्मे वुरुलात 
झारी. मानॊतय ऩॊतप्रधान नयेंद्र भोदी माॊनी शा प्रकल्ऩ ऩूणमत्लाव जाला आणण त्माभुऱे 
गुजयातच्मा बयबयाटीरा चारना मभऱली मालय बय ददरा. अभेरयकेतीर ग्रॉड कुरी 
धयणानॊतय वयदाय वयोलय धयण शे जगातीर दवुऱ्मा िभाॊकाच ेवलामत भोठे धयण 
ठयरे आशे. 
 वयदाय वयोलय धयण प्रकल्ऩाची १० लैमळष्ट्मे:-  

 

 वयदाय वयोलय धयणाच्मा ननमभमतीत लाऩयण्मात आरेल्मा मवभेंट काॉक्रिटच ेप्रभाण शे 
वलामधधक आशे. 

 १.२ क्रकभी राॊफीच ेशे धयण अवून १६३ भीटय खोर आशे. मा धयणालयीर दोन लीज 
प्रकल्ऩाॊभधनू आजलय ४,१४१ कोटी मुननट लीजेची ननमभमती कयण्मात आरी आशे. नभमदा 
नदीच्मा ऩात्रात फनलण्मात आरेल्मा एका लीज प्रकल्ऩाची १,२०० भेगालटॅ तय कारव्मालय 
तमाय कयण्मात आरेल्मा लीज प्रकल्ऩाची २५० भेगालटॅ इतकी लीजननमभमती षभता आशे. 

 मा धयणाच्मा भाध्मभातून १६ शजाय कोटी रुऩमाॊचा भशवूर वयकायरा मभऱारा आशे. 
भशवूराची शी यक्कभ धयण उबायणीच्मा यकभेच्मा दपुटऩट आशे. वयकायी प्रलक्त्माॊनी 
माफाफत भादशती ददरी आशे. मा धयणाच्मा प्रत्मेक दयलाजाच ेलजन ४५० टनाॊऩेषा जास्त 
आशे. शे दयलाजे ऩूणमऩणे फॊद कयण्मावाठी वुभाये एक तावाचा कारालधी रागतो. 

 मा धयणाच्मा जरप्रलद्मुत प्रकल्ऩाॊतून तमायी शोणायी लीज तीन याजमाॊना ऩाठलरी जाते 
माभध्मे भध्मप्रदेळ, भशायाष्टर आणण गुजयात मा याजमाॊचा वभालेळ आशे. मातून ननभामण 
केरी जाणायी वुभाये ५७ टक्के लीज शी भशायाष्टरारा ददरी जाते. तय २७ टक्के लीज 
भध्मप्रदेळ आणण १६ टक्के लीज गुजयातवाठी ऩाठलरी जाते. 

 मा धयणग्रस्ताॊच्मा फाजूने रढणाऱ्मा काममकत्माांकडून मा जराळमातीर ऩाणीवाठा तत्काऱ 
कभी कयाला मावाठी धयणाच ेदयलाजे उघडून माची ऩाणीऩातऱी कभी कयाली अळी भागणी 
कयण्मात मेत आशे. 

 धयणाच ेदयलाजे फॊद अवल्माने मा जराळमातीर ऩाण्माच्मा ऩातऱीत लाढ शोत अवल्माने 
भध्मप्रदेळातीर फयलानी आणण धाय जजल््मातीर तब्फर १९२ गालाॊतीर ४० शजाय कुटुॊफाॊना 
प्रलस्थाप्रऩत व्शाले रागल्माचा दाला नभमदा फचाल आॊदोरनकत्माांनी केरा आशे. भात्र, वयकायी 
आकडलेायीनुवाय १८ शजाय ३८६ कुटुॊफाॊनाच मा ऩाण्माचा पटका फवल्माच ेम्शटरे आशे. 
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 नव्मा दयलाजाॊभुऱे धयणाच्मा उॊचीभध्मे १३८.६८ भीटयने लाढ झारी आशे. शे दयलाजे फॊद 
कयण्मात मालेत मावाठी नभमदा कन्ट्रोर ऑथोरयटीने जून भदशन्ट्माॊत याजम वयकायरा 
ऩयलानगी ददरी शोती. त्मावाठी वयकायने प्रलस्थाप्रऩताॊच ेऩुनलमवन कयण्मात मेणाय अवल्माच े
कफूर केरे आशे. 

 वाभाजजक काममकत्माम भेधा ऩाटकय मा प्रकल्ऩाप्रलयोधात गेल्मा अनेक लऴाांऩावून रढा देत 
आशेत. मा प्रकल्ऩाभुऱे प्रलस्थाप्रऩत झारेल्माॊच ेमोग्म ऩुनलमवन व्शाले मावाठी त्माॊच्मा नभमदा 
फचाल आॊदोरनाने ऩर्ामलयण आणण ऩुनललमवनाच्मा भुद्द्मालरून वयकायरा वलोच्च 
न्ट्मामारमात खेचरे शोते. त्मानॊतय मा प्रकल्ऩारा १९९६भध्मे स्थधगती देण्मात आरी शोती. 
त्मानॊतय वन २००० भध्मे न्ट्मामारमाने मा प्रकल्ऩाच्मा उलमरयत काभारा ऩयलानगी ददरी 
शोती. 

 मा धयणाची उॊची नुकतीच १३८.६८ भीटयने लाढलण्मात आरी शोती. मावाठी जास्तीत 
जास्त ४.७३ मभमरमन एकय पूट इतक्मा प्रभाणात उऩमुक्त ऩाणी वाठ्मावाठी ऩयलानगी 
देण्मात आरी शोती. 

 शा प्रकल्ऩ अद्माऩ ऩूणम झारेरा नाशी. त्मारा आणखी फयीच लऴे रागतीर अवा अॊदाज 
गुजयात काॉगे्रवने व्मक्त केरा आशे. 
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