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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 े

 

उ��� े

१. पाणी आडवा पाणी िजरवा ह ेउ��� समोर ठेवून पा�याची बचत करण े

२. पाणी संर�णासाठी उपाययोजना करण े

३. पा�याचा यो�य वापर पा�याचा पुनवा�पर आिण त�ं�ानाचा यो�य उपयोग करण े

मानव आिण जलसपंदाः 

पृ�वीवरील एकूण १.४१ अ�ज घन �कलोमीटर एव�ा �चंडसा�ापैक� ९८% पाणी �ारयु� आह.े उरले�या 

२% पैक� ८७% पाणीकायम�व�पी बफा�त आह ेव न�ामधील २००० घन �क.मी. पाणी फ� मानवालाउपल�ध 

आह.े िशवाय या गो�ा पा�याचे िवतरण अितशय िवषम आह.े खालीलको�कात गो�ा पा�याचे िवतरण 

दश�िवलेले आह.े याव�नपा�याची उपल�धता व लोकसं�येचा तणाव या दोन गो�ीिवचारात घेत�यास जागितक 

पा�याची सम�या �खरपणे जाणवते, आिशया खंडातसाधारणपणे एकूण गो�ा पा�यापैक� फ� २५% गोडेपाणी 

जगात�यािन��यापे�ा जा�त लोकसं�येला पुरेसे आह.े 
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 जग-पा�याच ेिवतरण 

िवतरण  शेकडा �माण 

१) सागरजल  ९७.१% 

२) िहमावरण, िहमन�ा  ०२.१% 

३) भूगभ�जल ०.०६% 

 ४) भूपृ�जल  ००.२% 

एकूण १००% 

पाणी ही पृ�वीवरील पुनन�वीकरणीय संपदा आह.े िनसग�त: जलच�ामुळेसमु�ातील �ारयु� पा�याचे गो�ा 

पा�यात �पांतर होत असत.े परंतुमानवा�या ह�त�ेपामुळे मा� पा�याचे �दषुण िविवध �कारे वाढत 

आह.ेपा�या�या �दषुणास खरी सु�वात शेती�या िवकसीत तं�ाबरोबर आिणलोकसं�या वाढीमुळे झाली. तसचे 

औ�ोिगक �ांती�या परीणामामुळे मानवानेपा�या�या �दषुणाला हातभार लावला तसेच स�या �थािनक 

�ादिेशक व जागितक�तरावर पा�या�या �दषुणाची ित�ता तसेच जलसा�ांचा उ�रो�र वाढताउपयोग 

जलिवषयक पया�वरणीय सम�येचे मूळ आह.े 

 

दशेातील पाणी�व�थापनाची आव�यकताः 

१) पावसाची अिनयिमतताःभारतात मा�सून म�य ेअिनयिमतता �दसून येत.े दशेात काहीरा�यात अितवृ�ी, पूर 

तर काही रा�यात अवष�ण व द�ुकाळ पडतो. पाणी�व�थापनाअभावी कोकण, चेरापुंजी सार�या अितपावसा�या 

�दशेातउ�हा�यात पाणी टंचाई जाणवते तर राज�थानसार�या �दशेात नेहमीच पा�याचीटंचाई भासत.े 

२) भूगभ�जलाचा उपसाः भारतात पूव��या काळी बैलां�या मोटारहाट व इतर पारंप�रक साधनाचंा वापर 

क�निविहरीतून पाणी उपसून िपकांना �दले जात अस.े िविहरी जा�तीत जा�त १० मी.खोली�या असत पण आज 

४०० मी. पे�ा जा�त खोली�या �ूबवेल खोदनूभूगभा�तील पा�याचा उपसा इले��ीक मोटारी�या सहा�याने 

केला जातो. अनेकरा�यात शेतक�यांना मोफत वीज अथवा कमी दराने वीज पुरवठा केला जातअस�यामुळे 

भुगभ�जलाचा �दवस-रा� उपसा केला जात अस�यामुळे साठा कमी होतआह.े �यामुळे गुजरात व तािमळनाडू 

रा�यातील िन��या िविहरी व लाखो�ूबवेल कोर�ा पडले�या आहेत. महारा�ातदखेील हीच ि�थती �दसून 

येते.पंजाब म�ये ७०% पे�ा जा�त �सचन �े� �ुबवेल�या सहा�याने�सिचत केले जाते. प�रणामी पंजाबमधील 

भूजल पातळी सतत खाली जात आह.ेक� �ीय भूजल बोडा��या मते भारतातील भूजलाचा वापर सतत असाच चाल ू

रािहलातर पुढ�या वीस वषा�त दशेातील १५ रा�याम�ये भूगभ�जलाची टंचाई िनमा�णहोईल.  

३) शेतीचे पावसावर अवलंबी�वःभारतीय शेती पावसा�या लहरीवर अवलंबून आह.े जर पाऊस चांगलापडलाच 

तर शेती उ�पादनात वाढ होते तर पाऊस कमी झा�यास शेती उ�पादनात घटहोते. दशेातील ६७.५ % 

लागवडीखालील �े� पावसावर अवलंबून आह.े तसेच ४४%अ�धा�य ४०% लोकसं�या, २/३ % गुरे व पाळीव 

�ाणी पावसावर अवलंबूनअसणा�या �े�ात यतेात. भारतात आप�याला हरीत�ांतीनंतर दसुरीशेती�ांती 

करावयाची आह.े ती या पावसावर अवलंबून असणा�या कोरडवा��े�ातकरावयाची आह.े �यासाठी कोरडवा� 

भागातील जिमन व पाणी या साधनांचे �व�थापन व संवध�न याची गरज आह.े 

४) पा�याची वाढती मागणी:भारतात पा�याचा दरडोई उपभोग २९७.७ घ.मी. इतका आह.े तरजागितक 

उपभोग २८७.३ घ.मी. इतका आह.े सन २०५० साली भारताची लोकसं�या १६४०दशल� असेल. �यामुळे 
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पा�याचा दरडोई उपभोग सन २००१ पे�ा कमी होईल. तो१८२० घ.मी. पासून ११४० घ.मी. इतका कमी 

होईल. �सचन, िप�यासाठी पाणी, उ�ोगधंद ेव इतर कारणासाठी भारतात सन २०१० ते २०२५ आिण २०५० 

साली पा�याचीएकूण मागणी अनु�मे ८१३, १०९३, १४४७ अ�ज घ.मी. इतक� असेल. �याम�य२े०१० �या 

तुलनेत १.७८ पट �हणजे पावणेदोन पटीपे�ा जा�त असेल. तर इंिडयावॉटर ि�हजन २०२५ प�कानुसार 

दशेातील पा�याची मागणी १०२७ अ�ज घ.मी.इतक� असेल. ही मागणी पूण� कर�यासाठी सन १९९७ म�य े

दशेात पा�याचीउपल�धता ५२० अ�ज घ.मी. इतक� होती �हणजेच २०२५ पय�त आणखी ५०० अ�जघ.मी. 

पे�ा जा�त वाढवावी लागेल.  

५) पाणी �दषुणःस�या�या प�रि�थतीत दशेातील न�ा, कॅनॉल, समु��कनारे, तळी इ�यादी पाणी पुरवठा 

संसाधने �दिुषत झाली आहते. औ�ोिग करणा�या���येत पाणी �दषुण वाढत आह.े �सचन व िप�यासाठी �व�छ 

पा�याचीआव�यकता आह.े परंतु �याम�येही मो�ा �माणात �दषुण वाढत आह.ेप�रणामी पाणी �व�थापनाची 

गरज िनमा�ण झाली आह े

 

जल�व�थापन माग� : पा�याचा साठािनसग�द� व मया�दीत आह े �यात मानवाला वाढ करता येत नाही पण 

पा�या�याटंचाईची ती�ता कमी कर�यासाठी पा�याचा यो�य व िनयोजनपूव�क वापर करणे�हणजेच जल 

�व�थापन करणे मानवाला श�य आह.े पुढील प�दतीने �कवामागा�नी जल �व�थापन केले जाते. 

१) पूर िनयं�ण - भारत हा खंड�ाय दशे अस�यामुळे सव� दशेभर हवामान, पज��य सारखे नसत.े दरवष� दशेा�या 

काही भागात ओला द�ुकाळ पडतो तर काहीभागात कोरडा द�ुकाळ पडतो. काही �ठकाणी मुसळधार पाऊस पडून 

महापूर येतात. यामहापूरामुळे मानवी व िव�हानी मो�ा �माणावर होते आिण या महापूराचाबोज 

अ��य��र�या सरकारवर पडतो. कारण महापूरातील नुकसान��त लोकांनाशासनाला मदत पूरवावी लागते. 

महापुरामुळे आ�थक नुकसान तर मो�ा �माणावरहोतेच �याचबरोबर दसुरे नुकसान �हणजे पावसाचे पाणी वा 

वाया जाते. पूरांवरिनयं�ण ठेवले तर पूराचे वाहणारे पाणी अडवता येईल आिण �याचा उपयोग शेती, उ�ोग 

�कव इतर कारणासाठी करता येईल. पूर िनयं�णासाठी नदी�या काठावरसंर�क �भती बांधण,े मातीचे व दगडाच े

बांधघालने, वृ� लावण,े छोटी छोटी धरणे बांधणे, कालवे बांधणे असे उपाय क�न नदीतील पाणी अडवून पूरावर 

ठेवता येईल. 

२) पाणी अडिवणे व िजरिवण े- पावसाचे पाणी जे जिमनीवर पडते तेअडिवले पािहजे. हे पाणी जिमनीत मुरल े

क� भूजलपातळी खाली जाणार नाही. थ�बथ�ब पाणी जिमनीत साठवत गे�यास जिमनीत जलाशयाचा साठा 

िनमा�ण होईल. 

३) पा�याचा काटकसरीने वापर -पृ�वी�या सुमारे ७०% भागावरपाणी असले तरी ९७% पाणी हे समु�ाच खारं 

पाणी आह.े २% पाणी बफा��या�व�पात आह ेव केवळ १% पा�याचा वापर आपण क� शकतो. - श�याचे ह े

�माणल�ात घेता पा�याचा काटकसरीने वापर करणे आव�यक आह.े पाणी टंचाई िनमा�णहो�याचे �मुख कारण 

�हणजे पा�याचा अितरेक� व बेसुमार वापर ह े आह.ेनळाला तो�ा नसण,े पाईप िलकेज असण,े गा�ा धुणे, 

घरासमोरील र��यावरपाणी टाकण,े पाणी भ�न झा�यावरही नळ बराच वेळ सु� ठेवणे यामुळे गा�याचीटंचाई 

िनमा�ण होते. �यासाठी पाणी वाया जाणार नाही याची खबरदारी �यावी. 

४) सेवाभावी स�ंथांचा सहभाग - जल �व�थापनात सेवाभावीसं�थांचाही सहभाग मह�वाचा आह.े. - काही 

बाबतीत भारतीय लोकांम�येिश�तीचा अभाव �दसून यतेो. काही वेळेस ते �वाथ� वृ�ीने वागतातप�रणामांचा 
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िवचार करत नाही आिण या कृ�ीतून �यांना पा�याचे मह�व कळतनाही. सेवाभावी सं�थांकडून जनजागृती 

कर�यात आली, लोकांम�ये जल सा�रतािनमा�ण कर�यात आली तर िनि�तच लोकांना पा�याचे मह�व कळेल 

आिण तेपा�याचा काटकसरीने वापर करतील. यासाठी सेवाभावी सं�था, सामािजक काय�कत� पुढे येणे आव�यक 

आह.े. ५) लोकांचा �ितसाद - शासनानेपा�याची टंचाई दरू कर�यासाठी जल�व�थापनाचे धोरण हाती घेतल.े 

पा�याचेमह�व िविवध �सार मा�यमां�ारे लोकांपय�त पोहोचिवल,े सेवाभावीसं�थांनी जन �बोधन केले तरी जल 

�व�थापन धोरणाला लोक �ितसाद कसादतेात हे मह�वाचे आह.े लोकां�या �ितसादावर जल �व�थापन यश 

अवलंबूनआह.े 

६) शासनाचा सहभाग - जल �व�थापनात शासनाचा सहभागही मह�वाचाआह.े धरणे बांधण,े पाट बांधणे, 

कालवे काढण,े पूर िनयं�ण करणे यासार�यायोजनांवर फार मोठा खच� करावा लागतो. या योजना शासना�ारेच 

काया�ि�वतहोतात �हणून सव�सामा�य जनते�माणेच शासनानेही पा�याचा थ�ब न थ�बवाचिव�याचा �य� करावा. 

�यासाठी आव�यक तो िनधी खच� कर�याची तरतूदकरावी. 

 

भावी जीवनासाठी िवचार करता काही उपाय योजना करता येतील. 

1. न�ा जल�ोतांचा शोध घेण.े2. पा�या�या उपल�धतेनुसार शेती व उ�ोगांचे िनयोजन करणे.3. जल वापरात 

घट करणे.4. पाणी वाया जावू दवेू नये.5. प�रसरात वनीकरण करण.े6. �दषूण रोखणे.7. पावसाचे घरावर व 

छतावर पडणारे पाणी यो�य �या �रतीने साठवून वापर करण.े8. जलवाटपासाठी वा संर�ण नी संवध�नासाठी 

यो�य तं� व साधने वापरण.े9. जनजागृती करण,े �भात फे�या काढण,े वत�मानप�ात लेख�िस�द करणे, िच� 

�दश�न भरवण,े घोषवा�य तयार करण,े पथना� सादरकरण.ेया वरील सव� गो��चा िवचार करता 

िनि�तचजल�व�थापन होईल यात मुळीच संदहे नाही. 

 

िन�कष�: 

 स�या पा�या�या सा�ाची ि�थती पािह�यासआप�याला पाणी जल �व�थापनाची िन�ांत गरज 

अस�याचे �दसून येते��येकाला दररोज सुरि�त पाणी िमळावे यासाठी सव��म �य�कर�यासाठी आपण एक� 

आले पािहजे जेणेक�न आपण आनंदी जीवन जग ू

 जल�व�थापन �हणजे पा�या�या �ोताचे आिण वापराचे िनयोजन िवकास िवतरणआिण �व�थापन 

करणे आह े�थािनक अिधका�यापासून ते घर�या ���पय�त��येक जण क� शकतो चांगला जल �व�थापनामळेु 

��येकाला सुरि�त आिण�व�छ पाणी िमळू शकते 

 पा�याचे संवध�न करणेमह�वाचे आह ेकारण ते पया�वरणाचे र�ण करतेवेळी शु� आिण शु� पाणीठेवते 

पा�याचे संर�ण करणे �हणजे आप�याला पाणीपुरव�ाचा सु�पणे वापरकरणे आिण जबाबदार असणे ��यके 

��� रोजी रोटी साठी पा�यावर अवलंबूनअस�याने आपण आप�या पा�याचा मया��दत पुरवठा शु� आिण 

�दषूणापासून दरूकसा ठेवला पािहजे ह ेिशकले पािहजे. 
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