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��तावना 

 �दवस��दवसपा�याचा �� िबकट होत आह ेपा�याची टंचाई ल�ात घेता जल�व�थापनाची गरज िनमा�ण 

झाली आहे पूव��या काळी लोकसं�या कमीअस�यामुळे पा�याचा वापर कमी होता वृ�तोड होत नस�यामुळे 

पज��याचे�माण पुरेसे होते औ�ोगीकरण फारस े झाले न�हत े �यामुळे पा�याचा भीषण�� ते�हा न�हता पण 

वत�मान काळात भारताची वेगाने वाढणारी लोकसं�या,वाढते औ�ोगीकरण, बागायतदार शेतीमुळे होणा�या 

पा�याचा मोठा उपसा, पा�याचाअिवचारीपणा ने बसेुमार केला जाणारा वापर, वाया जाणारे पा�याच े

�चंड�माण, वृ�तोडीमुळे पज��याची कमी झालेल े�माण यामुळे �दवस��दवसपा�याची िबकट सम�या होत आह ेही 

सम�या भिव�यात आणखी ती� हो�याचीश�यता आह े�हणून जल �ोतांचे यो�य िनयोजन व �व�थापन करणे 

आव�यकआहे ज�ोता�या �व�थापनाने पा�याची मागणी व पा�याचा पुरवठा यातसंतुलन साधता येणार आह े 

 मानवा�या मूलभूतगरजाचंी िनगिडत असणारी मह�वाची बाब �हणजे पाणी हवेनंतर जलावरण 

हीपया�वरणातील एक मह�वाचे संपदा आहे पा�याचा उपल�धतेनुसार सजीवसृ�ीचा िवकास होत गेला 

पृ�वीतलावरील सव�च सजीवांना पा�याची गरजअप�रहाय� आहे पा�याची उपल�धता गरजे�या तुलनेने द�ुमळ 

होत चालली आहेपा�याचा िनयोजनब� वापर न झा�यामुळे पा�याचा �� िनमा�ण होत आहेपा�याची गरज व 

उपल�धता यां�या तफावत आह े जगा�या ब�याच भागातहवे�माणेच पा�याचेही �दषूण झा�यामुळे ते भरपूर 

उपल�ध असूनही तसेिन�पयोगच ठरत आह े�यामुळे याचे �व�थापन होणे गरजेचे आह े
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