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मेकेडाटू प्रकल्प:, एमपीएससी नोट्स 
मेकेडाटू बॅलन्सिंग रिझर्वोअि आणि पेयजल प्रकल्पाचे आणथिक आणि सामाणजक दोन्ही फायदे आहेत कािि ते सुमािे 100 

लाख लोकािंना णपण्याचे पािी पुिर्वण्याची योजना प्रस्ताणर्वत किते आणि 400 मेगारॅ्वट र्वीज णनणमितीचा अणतरिक्त लाभ देते. 

त्यामुळे, हा प्रकल्प कारे्विी खोऱ्यातील बिंगळुरू शहिे आणि आसपासच्या भागात पाण्याचे सिंर्वर्िन, उजेची कमतिता 

टाळण्यासाठी आणि णपण्याच्या पाण्याची सुणर्वर्ा उपलब्ध करून देण्याच्या उदे्दशाने प्रस्ताणर्वत आहे. 

हा लेख MPSC पिीके्षच्या सिंदभाित मेकेडाटू प्रकल्पासिंबिंर्ी आर्वश्यक माणहती प्रदान किेल. इचु्छकािंना हा लेख उपयुक्त र्वाटू 

शकतो कािि हा णर्वषय MPSC अभ्यासक्रमाच्या GS 1 आणि GS 2 चा भाग आहे. 

मेकेडाटू प्रकल्प 

 

अलीकडेच, कनािटक सिकािने सिंयुक्त सणमती नेमण्याच्या णनिियाला िाष्ट्र ीय हरित न्यायाणर्किि (NGT) समोि आव्हान 

देण्याचा णनििय घेतला आहे. 

• सिंयुक्त सणमतीने मेकेदाटू येथे होत असलेल्या अनणर्कृत बािंर्काम णक्रयाकलापािंच्या आिोपािंची चौकशी किायची 

आहे , णजथे कनािटकने कारे्विी ओलािंडून र्िि बािंर्ण्याचा प्रस्तार्व ठेर्वला होता. 

• मेकेदाटू, म्हिजे बकिीची झेप, ही कारे्विी आणि णतची उपनदी अकािर्वथी नद्ािंच्या सिंगमार्वि र्वसलेली एक खोल दिी 

आहे. 

• सदि रु. 9,000 कोटी िंच्या प्रकल्पाचे उणद्दष्ट् बेंगळुरू शहिासाठी णपण्याच्या उदे्दशाने पािी साठर्विे आणि पुिर्वठा 

किण्याचे आहे. या प्रकल्पातून सुमािे ४०० मेगारॅ्वट (मेगारॅ्वट) र्वीजणनणमितीही प्रस्ताणर्वत आहे . 

• 2017 मधे्य कनािटक िाज्य सिकािने प्रथम मान्यता णदली होती. 

• तपणशलर्वाि प्रकल्प अहर्वालासाठी याला पूर्वीच्या जलसिंसार्न मिंत्रालयाकडून मिंजुिी णमळाली आहे आणि पयािर्विि, 

र्वन आणि हर्वामान बदल मिंत्रालयाकडून (MoEFCC) मिंजुिीची प्रतीक्षा आहे. 

• कारे्विी र्वन्यजीर्व अभयािण्यातील 63% र्वनके्षत्र पाण्याखाली गेल्याने MoEFCC ची मान्यता महत्त्वाची आहे. 

• 2018 मधे्य ताणमळनाडूने या प्रकल्पाणर्विोर्ात सर्वोच्च न्यायालयात (SC) सिंपकि  सार्ला, जिी कनािटकने 

ताणमळनाडूला जािाऱ्या पाण्याच्या प्रर्वाहार्वि परििाम होिाि नाही असे मानले होते. 

• जून 2020 मधे्य, कारे्विी जल व्यर्वस्थापन प्राणर्कििाच्या बैठकीत, ताणमळनाडूने प्रकल्पाला आपला णर्विोर् 

पुनरुच्चाि केला. 
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पाश्र्विभूमी 

 

• 1948 पासून जेव्हा कोल्लेगल प्रदेश मद्रास पे्रणसडेसीचा एक भाग होता तेव्हापासून मेकेडाटू प्रकल्पातून शक्ती 

णर्वकणसत किण्याची शक्यता तपासली जात आहे. 

• तथाणप, 1956 मधे्य िाज्यािंची पुनििचना होईपयंत या प्रकल्पाची तपासिी झाली नाही. 

• 1956 निंति, सुरुर्वातीला, या प्रकल्पाची GoM च्या हायडर ो-इलेन्रर क प्रकल्प अने्वषि णर्वभागाकडून आणि निंति 

1986 पासून कनािटक पॉर्वि कॉपोिेशन णलणमटेड (KPCL) द्वािे तपासिी किण्यात आली. 

• KPCL ने जुलै 1996 मधे्य “मेकेदाटू जलणर्वद्युत प्रकल्प – प्रकल्प अहर्वाल” नार्वाचा अहर्वाल तयाि केला. 

• तथाणप, कनािटक सिकािला माननीय कारे्विी जल णर्वर्वाद न्यायाणर्कििाच्या (CWDT) णनर्वाड्याची र्वाट पाहण्याचे 

णनदेश देऊन, त्या रे्वळी त्याचा पुढील णर्वचाि किण्यास णर्वलिं ब झाला. 

• पािी र्वाटपाचा णर्वषय माननीय कारे्विी जल णर्वर्वाद न्यायाणर्किि (CWDT) द्वािे णनकाली काढण्यात आला. 

मेकेडाटू र्िि प्रकल्पाची उणद्दष्ट्े 

मेकेडाटू बॅलन्सिंग जलाशय आणि पेयजल प्रकल्पाची उणद्दषे्ट् आहेत: 

• अणतरिक्त 4.75 TMC (हजाि दशलक्ष घनफूट) पाण्याचा र्वापि करून बेंगळुरू महानगि प्रदेश आणि त्याच्या 

लगतच्या के्षत्राला णपण्याच्या पाण्याची सुणर्वर्ा उपलब्ध करून देिे. 

• कारे्विी नीिार्विी णनगम णलणमटेड (CNNL) द्वािे दिर्वषी जर्वळपास 400 MW अक्षय ऊजाि (जलणर्वद्युत) र्वापििे. 

• 2018 च्या पार्वसाळ्यात पूिपािी साठरू्वन ते समुद्रात जाण्यापासून िोखण्यासाठी माणसक आर्ािार्वि ताणमळनाडूला 

आर्वश्यक असलेल्या पाण्याचे णनयमन कििे. 

मेकेदाटू र्िि प्रकल्पाचे स्थान 
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• मेकेडाटू प्रकल्प कनािटकातील िामनगि आणि चामिाजनगि णजल््ािंतील मुगुरु आणि मेकेदाटू गार्व, कनकापुिा 

आणि कोल्लेगल तालुक्यािंमधे्य न्स्थत आहे. 

• र्ििाचे णठकाि अकािर्वथीच्या सिंगमाच्या कारे्विी नदीच्या सिंगमापासून सुमािे 3.0 णकमी खाली न्स्थत आहे. 

• र्ििाचा डार्वीकडील बाजू िामनगि णजल््ािंतगित येते, उजर्वीकडील बाजू चामिाजनगि णजल््ािंतगित येते. 

• कारे्विी नदीची मध्यिेषा दोन णजल््ािंमर्ील प्रशासकीय सीमा तयाि किते. 

मेकेडाटू र्िि प्रकल्पाचे घटक 

णनयोणजत प्रमािे मेकेडाटू बॅलन्सिंग जलाशय आणि पेयजल प्रकल्पाच्या प्रमुख घटकािंमधे्य खालील बािंर्कामािंचा समारे्वश 

असेल: 

• समतोल िाखिािा जलाशय 

• णिज 

• पॉर्विहाऊस 

• टेल िेस बोगदा 

प्रकल्प घटकािंच्या बािंर्कामासाठी आणि जिंगल, र्वन्यजीर्व आणि महसुली जमीन बुडणर्वण्यासाठी प्रकल्पासाठी एकूि 

5252.40 हेरि जणमनीची आर्वश्यकता आहे. सिंगमा, कोिंगेदोड्डी, मडार्वला, मुथाथी आणि बोम्मासिंद्र ही गारे्व पाण्याखाली 

आहेत. भूसिंपादन कायदा, 2013 मर्ील र्वाजर्वी भिपाई आणि पािदशिकतेच्या अणर्कािानुसाि जमीन सिंपाणदत केली जाईल 

. प्रकल्पाचे घटक देखील कारे्विी र्वन्यजीर्व अभयािण्य (मेकेडाटू जर्वळ) आणि 3.90 णकमी अिंतिार्वि ताणमळनाडूच्या 

आिंतििाज्य सीमेमधे्य येतात. त्यामुळे, प्रस्ताणर्वत प्रकल्पाला पयािर्वििीय प्रभार्व मूल्यािंकन (EIA) नुसाि शे्रिी 'अ' मानण्यात 

आले आहे. म्हिून, प्रकल्पाला पयािर्विि, र्वने आणि हर्वामान बदल मिंत्रालयाकडून (MoEFCC) पयािर्वििीय मिंजुिी आर्वश्यक 

आहे. 

पयािर्वििणर्वषयक णचिंता 

• प्रस्ताणर्वत प्रकल्प अकािर्वथी नदी, कारे्विी नदी, काही र्वन्यजीर्व अभयािणे्य आणि मासेमािी छार्वण्यािंचा समारे्वश 

असलेल्या कारे्विी र्वन्यजीर्व अभयािण्यात येतो. 

• हे दणक्षि भाित आणि श्रीलिं का आणि हनी बॅजि/िॅटेलसाठी स्थाणनक असलेल्या णिझल्ड जायिंट णगलहिीच्या 

जर्वळपास र्ोक्यात असलेल्या (इिंटिनॅशनल युणनयन फॉि कन्झवे्हशन ऑफ नेचि) प्रजाती िंसाठी कनािटक िाज्यातील 

एकमेर्व अणर्र्वास आहे . 

• त्याचप्रमािे, अभयािण्य हे अनेक सिंकटात सापडलेल्या र्वनस्पती आणि प्राण्यािंच्या प्रजाती िंचे घि आहे. 

• पयािर्विि व्यर्वस्थापन योजना 

o रिमोट सेन्सिंग आणि जीआयएस पद्धती र्वापरून पािलोट के्षत्र उपचाि योजना तयाि केली जाईल. 

o स्थाणनक, दुणमिळ आणि लुप्तप्राय प्रजाती िंच्या र्वनस्पती आणि प्राण्यािंचे सिंर्वर्िन आणि सिंिक्षि किण्यासाठी 

जैर्वणर्वणर्वर्ता आणि र्वन्यजीर्व सिंिक्षि आणि व्यर्वस्थापन योजना तयाि केली जाईल. 

o पािी आणि हरे्वची गुिर्वत्ता आणि ध्वनी व्यर्वस्थापन योजना बािंर्काम आणि बािंर्कामानिंतिच्या कालार्वर्ीत 

िाबणर्वण्यात येिाि आहे. 

o भूजल व्यर्वस्थापन योजना. 

आिंतििाज्य पैलू 

• कारे्विी नदी ताणमळनाडूमधे्य प्ररे्वश किण्यापूर्वी 320 णकमी लािंबीच्या मागािने कनािटकात उगम पार्वते. 

• बिंगालच्या उपसागिात र्वाहून जाण्यापूर्वी ते 357 णकमी लािंबीसाठी ताणमळनाडूमरू्न जाते. 
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• ताणमळनाडू सिकािने मेकेदाटू र्ििाच्या बािंर्कामाचा तपशीलर्वाि प्रकल्प अहर्वाल (डीपीआि) तयाि किण्यासाठी 

कनािटक सिकािला णदलेली पिर्वानगी िद्द किण्याची णर्वनिंती कें द्र सिकािला केली आहे. 

• ताणमळनाडू सिकािला असे र्वाटते की र्विच्या नदीपात्रातील िाज्य (कनािटक) कडे महानगि शहि, बेंगळुरूच्या 

पाण्याच्या गिजा पूिि किण्यासाठी आर्ीच पुिेशा पायाभूत सुणर्वर्ा आहेत आणि मेकेडाटू प्रकल्पाची गिज नाही. 

• या प्रकल्पाणर्विोर्ात ताणमळनाडूच्या याणचका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलिं णबत आहेत. 

• या प्रकल्पाला कें द्राकडून पयािर्विि मिंजुिी णमळिे बाकी आहे. 
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