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शा त िवकास आिण जलयु  िशवार अिभयान: एक अ यास 
 

संजय अजुन लगरे 

संशोधक िव ाथ , 

रा यशा  अिधिवभाग, 

िशवाजी िव ापीठ, को हापू र. 
 

 

तावना : 

शा तता हणजे एखादी अव था जी थोड्या िकंवा अनंत काळापयत िटकून राहत.े एखा ा 

समाजाची सां कृितक व आिथक अव था िटकून राहणे याला शा तता हणतात. तसेच पृ वीवरील 

नैसिगक ोतांचे सं र ण व संवधन करणे याला शा तता हणतात. शा ततेची संक पना चार 

पैलुशी िनगडीत आह.े पयावरणीय, आिथक, सामािजक व सं था मक शा तता. या चारपैक  एखादी 

गो  जरी दु लि त झाली तरी समाजाची गती खुंटते िकंवा समाजा या अि त वाला धोका िनमाण 

होतो. महारा ातील सव लोकांना व छ व मुबलक माणात िप यासाठी व शेतीसाठी पाणी िमळावे 

यासाठी महारा  शासनाने जलयु  िशवार अिभयान सु  केल.े या अिभयानाचा मह वाचा उ ेश 

हणजे जिमनीतील पाणी साठयात वाढ करण.े   

 
अ यासाची उ ी ् ये: 

१) शा त िवकास आिण जलयु  िशवार अिभयान यांचा सहसंबंध अ यासणे. 

२) जलयु  िशवार अिभयानाची मािहती घेण.े  

 
संशोधन प ती:  

तुत शोध िनबंधासाठी दु यम मािहती ोतांचा वापर केला आहे. याम ये िविवध मािसके, 

वतमानप ,े संदभ ंथ, इंटरनेटचा वापर केला आह.े  
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शा त िवकासाची येये: 

 जागितक पातळीवर मानवी िवकासासंबंधीचा केलेला य न हणजे शा त िवकासाची येये 

होत. मानवी आयु या या सव अंगाचा िवचार क न तसेच पृ वीवरील िविवध ािणमा  आिण 

िनसग यां या संर णासाठीचे मह व ल ात घेऊन या येयांची रचना कर यात आली. शा त 

िवकास येये ही जगातील सव कारची गरीबी हटव यासाठी व एकसमान या य आिण सव 

य साठी व पृ वीवर सुब ा आणणा या जगा या िनिमतीसाठी दू रदश  व वैि क मा यतेची त वे 

आहेत. सन २०१५ म ये १९३ देशांनी १७ येयांना मा यता िदली आह.े ती खालील माणे आहेत.  

१)      दा र य िनमूलन  

२)      भूक िनमूलन  

३)      चांगले आरो य  

४)      दजदार िश ण  

५)      लिगक समानता  

६)      शु  पाणी आिण आरो यदायक व छता  

७)      नूतनीकरण कर याजोगी आिण व त ऊजा  

८)      चांग या नोक या आिण अथशा   

९)      नवीन उप म आिण पायाभूत सु िवधा 

१०) असमानता कमी करणे  

११) शा त शहरे आिण समाज  

१२) उपल ध साधनांचा जबाबदारीपूवक वापर  

१३) हवामानाचा प रणाम  

१४) शा त महासागर  

१५) जिमनीचा शा त उपयोग  

१६) शांतता आिण याय  

१७) शा त िवकासासाठी भागीदारी     
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जलयु  िशवार अिभयान: 

महारा ात ामु याने शेती यवसाय केला जातो. परंतु  पावसा या असमान िवतरणाचा 

प रणाम शेती यवसायावर होत आह.े पाणी टंचाईची सम या दू र कर यासाठी तसेच शेती व 

िप यासाठी शा त पा याची उपल धता हो यासाठी जलयु  िशवार ही संक पना पु ढे आली. भूजल 

पातळीत वाढ कर यासाठी पावसाचे पाणी जिमनीत मु रिव या या हेतूने महारा  शासनाने ५ िडसबर 

२०१४ रोजी जलयु  िशवार अिभयान सु  कर याचा िनणय घेतला.  

 

जलयु  िशवार अिभयानाचा उ ेश: 

१) पावसाचे पाणी गावा या िशवारातच अडिवण.े  

२) जिमनीतील पाणी पातळीत वाढ करणे.  

३) महारा ाला २०१९ पयत पाणी टंचाईतून मु  करणे.  

४) िसंचन े ात वाढ करण.े  

५) शेतीसाठी संरि त पाणी व पा या या वापरा या काय मतेत वाढ करण.े  

६) महारा ातील सव लोकांना पु रेशा पा याची शा तता दणेे.  

७) िवकेि त पाणी साठे िनमाण करण.े  

८) बंद पडले या पाणी पु रवठा योजनांचे पुनज िवकरण करणे.  

 

जलयु  िशवार अिभयाना या भावी अंमलबजावणीसाठी यं णा: 

१) िवभागीय तरावर िवभागीय आयु ा या अ य तेखाली सम वय सिमती.  

२) िज हा तरावर िज हािधकारी यां या अ य तेखाली सम वय सिमती.  

३) तालुका तरावर उपिवभागीय अिधकारी यां या अ य तेखाली सिमती.  
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शा त िवकास आिण जलयु  िशवार अिभयान सहसंबंध: 

शा तते या मुख पैलूपैक  पयावरणीय पैलू  हा मह वाचा आहे. शा त िवकासा या 

येयाम ये एक मह वाचे येय हणज े सवासाठी पाणी व व छता यांची उपल धता व शा त 

यव थापन याची सु िनि ती करण.े या येया माणे सवाना व छ व मुबलक माणात पाणी िमळाले 

पािहजे हा उ ेश समोर ठेऊन जलयु  िशवार अिभयान महारा ात सु  कर यात आल.े 

जलयु  िशवार अिभयान अंतगत महारा ात केलेली कामे  

१) पाझर तलाव, लघुिसंचन तलाव दु ती 

२) जु या जलसंरचनांचे पुनज वन 

३) को हापू र प ती या व साठवण बंधा याची दु ती  

४) िसमट नालाबांध खोलीकरण व ं दीकरण  

५) छोटे ओढे/नाले जोड क प राबिवण े

६) िवहीर/बोअर पुनभरण, िप या या पा याचे ोत तसेच पाणीवापर सं थांचे बळकटीकरण 

७) कालवा दु ती   

 

  जलयु  िशवार अिभयानात अशासक य सं था व लोकसहभाग:  

 सव थम संपूण महारा ातील दु काळ त िज ातील एकूण जल ोताची मािहती गोळा 

कर यात आली. लहानमोठे तलाव, नाल,े ओढे, न ा, ओहळ इ यादी मािहती िशि त लोकाकडून 

गोळा कर यात आली. याम ये काम करताना गावक यांचे मदान, आिथक सहभाग तसेच वयंसेवी 

सं थांचा सहभाग यां या मदतीने या अिभयानाचे कामकाज िनयोजनपूवक सु  झाले. याम ये उ ोग 

े ातील टाटा ट, पाणी फाऊंडेशन, भारतीय जैन संघटना, कमलनयन बजाज फाऊंडेशन, ी साई 

सं थान, आट ऑफ िलिवंग, सकाळ वृ प  समूह, िविवध शाळा महािव ालय यांनी सहभाग 

घेतला.  
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 जलयु  िशवार अिभयानात झालेले काम: 

जलयु  िशवार अिभयानाबाबत लोकाम ये जाग कता िनमाण कर यासाठी गावोगावी 

जलिदंडया काढ यात आ या. या अिभयानातून लोकांना जलयु  िशवार अिभयानाचा उ ेश 

समजव यात आला. या अिभयानातून नदी, नाले, ओढे यांचे खोलीकरण, ं दीकरण, साखळी िसमट 

नालाबांध, जु या लघु  पाठबंधा याची दु ती, ओढे नाले जोड क प, धरणातील गाळ उपसा इ यादी 

कामे गावक यां या मदतीने केली गेली. रा यात २०१५ ते २०१८ या तीन वषा या कालावधीम ये 

१६५११ गावाम ये जलयु  िशवाराची िविवध कामे हाती घे यात आली. यावर फे ुवारी २०१८ 

पयत ६२३० कोटी ७६ लाख . खच झाले यातील ३३ ट के खच िसमट नालाबांधावर आिण १३ 

ट के खच नदी नाले खोलीकरणावर कर यात आला. जलयु  िशवार ही लोकचळवळ बन यामुळे 

या योजनेत लोकांनी ५८३ कोटी ७८ लाख पयांचा सहभाग न दवला. शासनाने पु रवले या 

मािहती या आधारे जोसेफ सिमतीने गावोगावी कामाची ि थती काय आहे याची चाचपणी 

कर यासाठी भेटी िद या. बहतांशी गावाम ये केले या कामाची ि थती चांगली अस या या न दी 

सिमती या सद यांनी के या आहेत. बहतांशी शेतक यांनी पाणी उपल ध झा याने िपकाचे उ पादन 

वाढ याचे सां िगतल.े 

 

सारांश: 

 महारा  शासनाने ‘सवासाठी पाणी टंचाई मु  महारा - २०१९’ हे उ ी  डो यासमोर 

ठेवून टंचाई प रि थतीवर मात कर यासाठी ‘जलयु  िशवार अिभयान’ ही योजना राबिवली. या 

योजनेला महारा ात चांगला ितसाद िमळाला असून या अिभयानातून नदी, नाले, ओढे यांचे 

खोलीकरण, ं दीकरण इ यादी कामे शासक य, अशासक य सं था, लोकसहभागातून झाली. 

जलयु  िशवार अिभयान काही बाबतीत यश वी झाले असले तरी अजून बरीच कामे होणे गरजेचे 

आह.े महारा ातील शेती ही पावसा या पा यावर अवलंबून अस यामुळे पावसा या िवषम 

िवतरणाचा शेतीवर ितकूल प रणाम होतो. यामुळे शा त शेतीसाठी आिण िप या या पा यासाठी 
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जलिसंचनाची आव यकता आह.े िप याचे शु  व मुबलक पाणी िमळ यासाठी अजून य न करणे 

गरजेचे आह.े यासाठी अनेक गैरशासक य सं थांची मदत घेणे आव यक आह.े तरच शा त 

िवकासासाठी या येयापयत पोहचता येईल.  
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