
 

VOL. 7 | ISSUE 3| June 2021                        31                                 rmrjournal@gmail.com 
 

Rankranti Multidisciplinary Research Journal ISSN: 2454-8731 

दषु्कालग्रस्त मराठळाड्यातीऱ ऩाणी प्रश्न एक अभ्याश 

प्रा डॉ रामदाश डी मुकटे 

शऴळाजी मषावळद्याऱय हषिंगोऱी (मषाराष्र) 
 

प्रस्ताळना 

      ऩाणी शे जीलन अवनू भानल-ऩळ ु प्राणी आणण लनस्ऩती अस्स्तत्लावाठी  ल वॊलधधनावाठी 

ऩाणी शा एक भरूबतू घटक आशे.ऩाण्माच्मा उऩरब्धतचेे शळलाम वजील वषृ्टीचा वलकाव शोऊ 

ळकत नाशी. ऩथृ्लीचा 97.3 टक्के बाग व्माऩरेरा आशे, ऩयॊत ुप्रथ्लीलयीर उऩरब्ध वलधच ऩाणी 

वजीलवषृ्टीवाठी उऩमकु्त नवत ेकायण भोठ्मा प्रभाणात वभदु्रात उऩरब्ध अवरेरे ऩाणी ऩाणी 

षायमकु्त अवल्माभऱेु त ेभानल ल वजील वषृ्टी वाठी उऩमकु्त नाशी. उऩरब्ध ऩाणी आणण 

त्माॊची आलश्मकता माॊच्माभध्मे भोठ्मा प्रभाणात तपालत अवल्माचे ददवनू मेत.े शी अलस्था 

बायताचे नव्शे तय वॊऩणूध जगाच ेआशे देळाच े स्लरूऩ भागावरेरे अवो ककॊ ला वलकशवत अवो 

ऩाण्माचा प्रश्न ननभाधण झारेरा आशे. 'वलश्ल जर वलकाव रयऩोटध 2003 भध्मेलसै्श्लक जर 

वॊकटाफाफत उल्रेख केरा की वलकवनळीर देळात इतय अनेक बागात प्रनत व्मक्ती ऩाण्माची 

कभतयता लाढत्मा स्लरूऩाची आशेत'.1 

  शिंऴोधनाची आळश्यकता                               

लाढती रोकवॊख्मा,नागयीकयण,प्रदऴूण माभऱेु ऩमाधलयणाचा अवभतोर ननभाधण झारेरा 

आशे.माचा ऩरयणाभ प्रजन्मभानाचे प्रभाण अल्ऩ शोत अवल्माचे ददवनू मेत ेत्माचफयोफय लेऱी-

अलेऱी ऩजधन्मलषृ्टी शोत अवल्माचे ददवत.ेलाढत्मा जर वॊकटाभऱेु या्मा-या्मात देळाॊभध्मे 

वॊघऴध ननभाधण शोण्माव वरुुलात झारी आशे. नदीजोड प्रकल्ऩाची वॊकल्ऩना जरवॊकटाकूनच 

ननभाधण झाल्माचे ददवनू मेत.े अळा ऩद्धतीने ननभाधण शोणाऱ्मा जर प्रश्न आढाला घेण्माची 

आलश्मकता रषात घेऊन प्रस्ततु वॊळोधन रेख तमाय कयण्मात आरा आशे आशे. 

शिंऴोधनाची उहिष्टे 

1. भयाठलाड्मातीर ऩाणी टॊचाई ग्रस्त स्स्थतीचा अभ्माव कयणे. 
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2. दषु्काऱग्रस्त गाले लाडी ताॊडा माॊना ऩाणीऩयुलठा कयणाऱ्मा वाधनाॊचा आढाला घेणे. 

3. ऩाणीटॊचाईच्मा कायणाॊचा ल उऩामाॊचा वलश्रेऴण कयणे कयणे. 

शिंऴोधन ऩद्धती 

            वॊळोधन कामाधवाठी वॊळोधनाच्मा प्राथशभक ल द्वलतीम ऩद्धतीॊऩकैी द्वलतीम ऩद्धतीचा 

उऩमोग कयण्मात आरा आशे. माभध्मे वॊळोधना कामाधवलऴमी वॊफॊधधत वॊदबध ,भाशवके  त्मातीर 

रेख प्रकाशळतअशलार वाप्तादशके,लतृ्तऩत्र े ल इतय दयु्मभ वाधना भध्मे उऩरब्ध अवरेल्मा 

वॊळोधन भादशतीच्मा आधाये प्रस्ततु वॊळोधनचे शरखाण कयण्मात आरे आशे. 

मराठळाड्यातीऱ ऩाणी प्रश्न ळ दषु्काल स्स्थती 

       भशायाष्राचा ल वलळऴेता भयाठलाड्माच्मा लाट्मारा स्लातॊत्र्माऩावनू वतत कभी अधधक 

प्रभाणात दषु्काऱ अलऴधणाची स्स्थती अवल्माचे ददवनू मेत े त्माच प्रभाणे 'वन 2018 खयीऩ 

शॊगाभाच्मा आधाये कें द्र ळावनाच्मा ननकऴानवुाय या्मातीर 151 तारकु्मात दषु्काऱ जाशीय 

कयण्मात आरा आशे.'2 माभध्मे भयाठलाड्माच्मा वलधच स्जल््मात मातीर फशुताॊळी तारकु्माॊचा 

वभालेळ आशे. 

       भयाठलाड्मात उशळया वरुू शोणाया ऩाऊव ल प्रजन्म भानाचे अल्ऩ प्रभाण माभऱेु वन 2018 

लऴी ऩाणी टॊचाईरा भोठ्मा प्रभाणात वाभोये जाल े रागरे. कायण जलऱऩाव वलधच जर 

प्रकल्ऩात उऩरब्ध अवरेल्मा ऩाण्माचे प्रभाण अल्ऩ शोते, काशी प्रकल्ऩ कोयड ेझारे शोत.े माभऱेु 

कृऴी षेत्रारा ऩाणी उऩरब्ध शोणे अळक्म शोत.े त्माच फयोफय भानल ऩळपू्राणी माॊना वऩण्माच्मा 

ऩाण्माचा प्रश्न ननभाधण झाररेा आशे शे खारीर आकडलेायीलरून स्ऩष्ट शोत.े  

ejkBokM;krhy izdYikr miyC/k ik.kh lkBk 

sv-dz- izdYi   izdYidkph la[;k izdYikr miyC/k ik.kh lkBk 
1 eksBs 11 6-53 VDds 
2 e/;e 75 5-95 VDds 
3 y?kq 749 5-74 VDds 

4 Cka/kkjs 13 13-20 VDds 

5 bZ&ca/kkjs 24 00  VDds 

 ,dw.k 872 6-50  VDds 
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लयीर आकडलेायीलरून भयाठलाड्मातीर भोठे प्रकल्ऩाची वॊख्मा 11 आशे. त्माभध्मे 6.5 

3% ऩाणी ऩयुलठा उऩरब्ध आशे. भध्मभ प्रकल्ऩाची वॊख्मा 75 अवनू त्माभध्मे 5.95 टक्के 

ऩाणी वाठा उऩरब्ध आशे. फॊधाऱ्माॊची वॊख्मा 13 अवनू त्माभध्मे 13.20टक्के ऩाणी उऩरब्ध 

आशे. लशैळष्ट्मऩणूध फाफ म्शणजे भयाठलाड्मात शी फॊधाये 24 आशेत ऩयॊत ु ती ऩणूधऩणे कोयडी 

अवल्माचे ददवनू मेतात. भयाठलाड्मात एकूण 872 प्रकल्ऩाची वॊख्मा अवनू त्माभध्मे केलऱ 

6.50 टक्के ऩाणी वाठा उऩरब्ध आशे.  भयाठलाड्मातीर उऩरब्ध जरवाठा मालरून स्ऩष्ट शोत े

की भयाठलाड्मात उन्शाऱा वरुू शोण्माच्मा वरुुलातीराच अनतळम अल्ऩ स्लरूऩाचा जरवाठा 

आशे.त्माभऱेु भयाठलाड्माभध्मे ऩाणी टॊचाई भोठ्मा प्रभाणात ननभाधण शोण्माचे धचत्र आशे. भानली 

घटकाॊफयोफय ऩळ ुप्राणी माॊच ेवऩण्माचा प्रश्न वऩण्माच्मा ऩाण्माचा प्रश्न ननभाधण शोणाय शे लास्तल 

आशे भानलाच्मा वऩण्माच्मा ऩाण्माची व्मलस्था ळावनाकडून केरे जाईर ऩयॊत ुजॊगरी ऩळ ुप्राणी 

माॊच्मा वऩण्माच्मा ऩाण्माचा प्रश्न वोडलणे शा गॊबीय प्रश्न ननभाधण झाल्माचा ददवनू मेतो. 

             जरशवॊचन ना बाले कृऴी षेत्राच्मा उत्ऩादनालय भोठा वलऩयीत ऩरयणाभ शोणाय आशे 

पऱफाग ल इतय उन्शाऱी वऩकाॊचे भोठ्मा प्रभाणात नकुवान शोणाय शे ननस्श्चत आशे त्माभऱेु 

कृऴी षते्राच्मा ल ऩमाधमाने ळतेकऱ्माॊच्मा उत्ऩन्नात भोठ्मा प्रभाणात घट शोणाय आशे. 

                                                     मराठळाड्यातीऱ दषु्काल स्स्थती 

v-

dz- 

ftYgk   yksdla[;k xkao@okM;kph 

la[;k 
VWdj la[;k vf/kxzg.k fofgjhph 

la[;k 

1 vkSjaxkckn 1256000 709 707 399 
2 Tkyuk 385000 183 219 301 
3 ijHk.kh 7438 03 03 62 

4 Fgaxksyh 18789 07 11 39 

5 ukansM 39926 25 18 17 

6 chM 628000 426 396 602 

7 Ykrqj 10440 03 02 127 

8 mLekukckn 62023 23 31 303 

 ,dw.k 2407616 1399 1387 1850 
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भयाठलाड्मातीर जरवॊकट ल त्माभऱेु ननभाधण झारे दषु्काऱी स्स्थती खारीर आकडलेायीच्मा 

स्ऩष्ट शोत.े 

     लयीर आकडलेायीलरून भयाठलाड्मातीर ऩाणी टॊचाई दषु्काऱ स्स्थती रषात मेत.े 

उन्शाळ्माच्मा वरुुलातीरा म्शणजे पेब्रलुायी भदशन्मात भयाठलाडा 1387 टॉकय ऩाणीऩयुलठा वाठी 

लाऩयरे जातात आशे.प्रत्मेक स्जल््मात शे प्रभाण कभी अधधक प्रभाणात आशे. वलाधत जास्त 

दषु्काऱ औयॊगाफाद स्जल््मात अवनू 709 गालाभध्मे 12 राख 56 शजाय रोकाॊना 707 

टॉकयद्लाया ऩाणीऩयुलठा केरा जातो आशे त्माचफयोफय 399 वलदशयीचे अधधग्रशण कयण्मात आर े

आशे. 

        दशॊगोरी, ऩयबणी स्जल््मात दषु्काऱाची स्स्थती कभी अवल्माचे ददवनू मेत ेभयाठलाड्मात 

एकूण  1399 गालाॊना, लाडी-ताड ेमाॊना 1387 टॅंकय ल 850 अधधग्रशण वलदशयीद्लाये ऩाणी ऩयुलठा 

केरा जातो आशे. मालरून भयाठलाड्मातीर दषु्काऱाची तीव्रता स्ऩष्ट शोत.े 

मराठळाड्यातीऱ दषु्काली स्स्थती रनमा ण षोयायाची प्रमकु कारणे 

1. प्रजन्म भानाचा कारालधी कभी शोणे. 

2. कभी कारालधीतशी ऩालवाच ेप्रभाण अल्ऩ अवणे. 

3. ऩालवाच्मा ऩाण्माचे वाठलणकू न कयता त ेलाशत जाणे. 

4. उऩरब्ध ऩाण्माचे व्मलस्थाऩन अवल्माभऱेु भोठ्मा प्रभाणात गयैलाऩय शोणे. 

5. भोठ्मा प्रभाणात लषृ, जॊगर तोड शोणे. 

6. ऩालवाच्मा ऩाण्माची वाठलणुकीवाठी ननभाधण केरेरे तराल गाऱाने भोठ्मा प्रभाणात 

बयरे आशेत. 

7. कृऴी  षते्रातऩाण्माचा भोठ्मा प्रभाणात गयैलाऩय शोतो. 

मराठळाड्यातीऱ दषु्काली स्स्थती कमी करयायाचे प्रमकु उऩाय 
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1. उऩरब्ध ऩाण्माचे ननमोजन करून मोग्म लाऩय कयणे. 

2. जुन्मा तरालातीर गाऱ काढणे, नलीन ऩाझय तराल, ळतेतऱे मावायखा रशान 

जरवाठाण्माच्मा ननशभधतीलय बय देणे. 

3. ऩालवाचे ऩडरेरे ऩाणी आडलणे जशभनीत भयुण्मावाठी प्रमत्न कयणे. 

4. कृऴी षते्रातीर ऩाण्माचा अऩव्मम टाऱणे ऩीक ऩद्धतीत फदर कयणे. 

5. उऩरब्ध ओढे नारे नद्मा माॊचे खोरीकयण ल रुॊ दीकयण कयणे. 

6. वभाजाभध्मे जरवाषयता ननभाधण कयणे. 

7. लषृ रागलडीलय बय देणे. 

8. वल ॊधन वलदशयी चे प्रभाण कभी कयणे. 

      अळा प्रकायच्मा उऩामाॊची अॊभरफजालणी काऱजीऩलूधक केरी तय भयाठलाड्मातीर दषु्काऱ     

ननस्श्चतऩणे कभी शोईर. 

शिंऴोधनाचे रनष्कव  

1. लाढती रोकवॊख्मा आधुननकीकयण माभऱेु ननवगाधचे धचत्र फदररे गेरे त्माचा ऩरयणाभ 

ऩजधन्मभानात घट झारी आशे. 

2. ऩालवाचे लाशून जाणाये ऩाणी अडलणे ल त े जशभनीत भयुलणे त्माचफयोफय उऩरब्ध 

ऩाण्माचे व्मलस्थाऩन कयणे तयच दषु्काऱी स्स्थती कभी शोऊ ळकत.े 

3. दषु्काऱी स्स्थती ननभाधण शोण्माव ननवगाधफयोफयच भानली घटक जफाफदाय आशेत. 

4. उऩरब्ध ऩाण्माचे ननमोजन करून त्माचा मोग्म प्रभाणात लाऩय कयणे गयजेच ेआशे. 
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