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साराांश 

भारतातील तीन मुख्य क्षेत्र उदा., घरगतुी, कृषी आणण औद्योणगक यातनू ददवसेंददवस वाढणाऱ्या पाण्याची 

मागणी वाढत आह.े हा शोधननबध हवामानातील बदल आणण पाण्याची उपलब्धता आणण त्याचा पुरवठा आणण गुणवत्तेशी 

सांबांणधत सांबांधाांवर प्रकाश टाकतो. महाराष्ट्रातील पररणथथतीवर णवशेष लक्ष कें दित करून भारतातील जलक्षते्राच ेसांकटही 

सदर शोधणनबांधात अधोरेणखत केल ेआह.े त्यात राज्यातील जलक्षेत्रातील सांथ सुधारणाांची कारणे थपष्ट करण्याचा प्रयत्न 

केला आह.े या शोधणनबांधामध्य ेभणवष्यातील पाण्याच ेउदयोन्मखु सांकट कमी करण्याच्या मागग यावर दखेील चचाग केली 

आह.े 

दकवडग - हवामान बदल आणण पाण्याची उपलब्धता  

प्रथतावना- 

सांपूणग इणतहासात, मानवान े अनेक मोठ्या 

आव्हानाांचा सामना केला आह.े यातील एक आव्हान 

म्हणज ेभणवष्यात उद्भवणारे जलसांकट. औद्योणगक तसेच 

मानववांशीय दियाकलापाांमध्य ेएक महत्त्वाच ेपैल ूम्हणनू 

पाणी कायग करत.े तथाणप, जलस्रोताांच्या 

अणतशोषणामुळे आधीच पाण्याच े प्रमाण झपाट्यान े

कमी होत आहते, त्यामुळे त्याची उपलब्धता कमी होत 

आह.े त्यामुळे 21 व्या शतकात जागणतक जलसांकटामळेु 

मानवी णवकासाची शक्यता धोक्यात आली आह.े एक 

अब्जाहून अणधक लोकाांना आधीच थवच्छ णपण्याच ेपाणी 

उपलब्ध नाही या वथतुणथथतीवरून ह ेओळखल ेजात.े या 

नचतेमध्य ेभर घालण्यासाठी, पाण्याचा जागणतक वापर 

दर 20 वषाांनी दपु्पट होत आह,े जो मानवी लोकसांख्या 

वाढीच्या दरापेक्षा दपु्पट आह.े ह े  कायम राणहल्यास, 

2025 पयांत थवच्छ पाण्याची मागणी सध्या उपलब्ध 

असलले्या पाण्यापेक्षा 56 टक्क्याांनी वाढण्याची अपेक्षा 

आह े त्यामुळे जगातील दोन ततृीयाांश लोकसांख्यलेा 

गांभीर णथथतीत जगण्यास भाग पाडल े जाईल. पुढ,े 

हवामानातील बदलामुळे हवामानातील अणतवृद्धीमुळे 

पाण्याच्या कमतरतचेी समथया वाढण े अपेणक्षत आह.े 

उष्णतमेुळे दषु्काळ ककवा पूर येऊ शकतो. त्यामुळे 

समणन्वत आणण सदिय णनयोजन आणण उच्च थतरावर 

सहकायागच्या अनुपणथथतीत, पुढील अधगशतक तीव्र 

पाणीटांचाईन े ग्रासल े जाण्याची शक्यता आह,े ज्यामुळे 

पररसांथथचे ेकल्याण धोक्यात यऊे शकत ेआणण णवशेषतः 

मानवी आरोग्यास गांभीरपण ेनकुसान होऊ शकत.े  

सांशोधनाचा उद्देश - 

१ महाराष्ट्र राज्यातील पाण्याची उपलब्धता 

अभ्यासणे. 

२  हवामानातील बदलाांचा पररणाम अभ्यासण.े 

सांशोधन पद्धती - 

                                    प्रथतुत शोधणनबांधासाठी 

णवशे्लषणात्मक सांशोधन पध्दतीचा अवलांब करण्यात 

आला असनू  ,ह े सांशोधन दमुयम सामग्रीवर आधाररत 

आहे.  

महाराष्ट्रातील पररणथथती - हवामानातील बदलाचा 

पावसाच्या थवरूपावर, शतेीवर आणण आरोग्यावर 

होणारा पररणाम 

महाराष्ट्र, भारतातील णतसरे सवागत मोठे 

आणण दसुरे सवागत जाथत लोकसांख्या असलेल े राज्य 

आणण मुांबईच ेव्यावसाणयक कें ि असलले ेराज्य, हवामान 
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बदलामुळे णनमागण झालले्या गांभीर धोक्याचा सामना 

करत आह.े येथे प्रामुख्यान ेनैऋत्य मान्सून पासनू सुमारे 

1300 णममी वार्षषक पाऊस पडतो. हवामानातील 

पररवतगनशीलता आणण णवणवध थथलाकृणतक 

वैणशष्ट्याांच्या आधारे, राज्याची णवभागणी कोकण, 

णवदभग, पणिम महाराष्ट्र आणण मराठवाडा या चार 

हवामानशास्त्रीय उपणवभागाांमध्ये करण्यात आली आह.े 

यापकैी कोकणात पावसाळ्यात सवागणधक पाऊस पडतो. 

राज्याच्या पूवकेडील अत्यांत पूवग भागात असलेल्या 

णवदभागत मान्सूनचा पाऊस कोकण णवभागापेक्षा कमी 

आह े परांत ु इतर दोन उपणवभागाांपेक्षा, म्हणज,े पणिम 

महाराष्ट्र आणण मराठवाडा यापेक्षा जाथत आह.े 

इतर दोन उपणवभाग उदा., मध्य महाराष्ट्र 

आणण मराठवाड्यात समान पाऊस आह.े इांटरनॅशनल 

िॉप्स ररसचग इणन्थटट्यूट फॉर द सेमी-एररड ट्रॉणपक्स 

(ICRISAT) च्या 2012 च्या शोधणनबांधामध्य,े 

महाराष्ट्राच्या णवशे्लषणात अस े ददसून आल े आह े की 

मराठवाडा आणण णवदभागतील काही भाग णवशेषतः 

हवामान बदलाच्या आव्हानाांना असुरणक्षत आहते, 

ज्यामध्य े अत्यांत हवामान घटनाांच्या घटनाांमध्य े वाढ 

समाणवष्ट आह.े णवदभग, मराठवाडा आणण पणिम 

महाराष्ट्रातील काही भाग आधीच अभतूपूवग गारपीट 

आणण अवकाळी पावसान ेत्रथत आहते. 

पाच वषाांच्या कालावधीत (2000-2004) 

राज्यात तीन वषाांचा भीषण दषु्काळ पडला आह.े जनू 

2012 मध्य,े आठ णजल््ाांमध्य े माणसक पाऊस 

सरासरीच्या णनम्म्यापेक्षा कमी होता. 2012-13 साठी 

महाराष्ट्र आर्षथक सवेक्षण, 2012 च्या पावसाळ्यात, 

महाराष्ट्रात 9.7% पावसाची तूट होती, आणण 10 णजल्ह े

आणण 136 तालकु्याांमध्य े 25% पेक्षा जाथत तूट होती, 

त्यामुळे अणतशय तीव्र पाणीटांचाईचा सामना करावा 

लागला. याणशवाय, 2013 चा भीषण दषु्काळ हा 

1972 नांतरचा सवागत भीषण दषु्काळ असल्याचा दावा 

करण्यात आला होता. सवेक्षणानुसार 4 माचग 2013 

पयांत 1779 गावाांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात 

आला होता. 

त्यामुळे गेल्या दोन दशकाांत महाराष्ट्रातील 

भजूल पातळीत घट झाली आह.े ही आकडवेारी आणखी 

भयावह आह े कारण भारतातील एक चतुथाांश 

दषु्काळग्रथत णजल्ह े महाराष्ट्रात आहते. महाराष्ट्राच्या 

दख्खनच्या पठारावर राज्यातील दषु्काळग्रथत भागाांपकैी 

जवळपास 50% भाग आह ेआणण तेथील समुारे 12 टके्क 

लोकसांख्या सध्या दषु्काळग्रथत जणमनीवर राहत.े त्याचा 

पररणाम राज्यातील महत्त्वाच्या नद्या आणण धरणाांवरही 

जाणवला. 200 हून अणधक गावाांना णपण्याच्या 

पाण्याचा पुरवठा करणारे महाराष्ट्रातील महत्त्वाच ेधरण 

असलले्या जायकवाडीला सध्या पाणीटांचाईची समथया 

भेडसावत आह.े 2012 मध्य,े पणिम घाटातील कृष्णा 

नदीपात्रात अशीच पाणीटांचाईची समथया होती. भीमा 

नदीवरील उजनी धरण, महाराष्ट्रातील णतसरा सवागत 

मोठा जलाशय आणण सोलापरू शहर आणण असांख्य 

गावाांसाठी जीवनरेखा, केवळ 7% जलसाठ्यात 

पाण्याचा प्रचांड ताण होता. 

तापमानात वाढ करण्यासोबतच, 

हवामानातील बदलामुळे जागणतक पजगन्यमानाच ेप्रमाण 

आणण आकार बदलण्याची अपके्षा आह.े महाराष्ट्रासाठी, 

मान्सनूचा कालावधी तुलनेन े अपररवर्षतत राहण्याची 

अपेक्षा आह,े तथाणप मान्सूनच्या पावसाची तीव्रता 

वाढण्याची अपेक्षा आह,े णवशेषत: राज्याच्या 

दकनारपट्टीवर आणण पणिम घाटावर, पुढील भागात 

पावसाच े प्रमाण केवळ दकरकोळ घटल े आह.े 

उदाहरणाथग, साऊथ एणशया नेटवकग  ऑफ डमॅ्स, ररव्हसग 

अँड पीपल (SANDRP) न े इांणडया वॉटर पोटगलवर 

उपलब्ध पजगन्यमान डटेा वापरून केलेल्या तुलनात्मक 

णवशे्लषणानसुार, महाराष्ट्रातील पणिम भागात झाललेा 

पाऊस सोलापूरसाठी सवागणधक नोंदलेल्या माणसक 

णजल््ाच्या पावसापेक्षा 771.79% जाथत आह.े 1901-

2002 दरम्यान मागील 100 वषाांतील सांपणूग माचग 

मणहन्यासाठी णजल्हा या प्रकारच्या वाढीव तीव्रतचे्या 

व्यणतररक्त, तीव्र पावसाच्या घटनाांचा कालावधी 

हांगामाच्या शेवटच्या मणहन्याांपयांत वाढण्याची अपेक्षा 

आह.े सध्याचा मॉन्सूनचा कालावधी जुलमैध्य े जाथतीत 

जाथत पाऊस पाडले अस े असताना, भणवष्यातील 

हवामान अांदाजानुसार हा जाथतीत जाथत पाऊस जुल ै

आणण ऑगथट या दोन्ही कालावधीत वाढेल . या 

हांगामाच्या कालावधीत ककवा तीव्रतेतील अशा 

बदलाांमुळे भणवष्यातील हवामान बदलाच्या 

महाराष्ट्राच्या असुरणक्षततेवर तीव्र पररणाम होऊ शकतो. 

तापमान आणण मान्सनूच्या नमुन्याांमधील या 

चढउताराांमळेु राज्याचा प्राथणमक व्यवसाय - शेती 

आणण उपजीणवकेसाठी त्याच्याशी सांबांणधत 
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दियाकलापाांवर अवलांबनू असलेल्या दोन तृतीयाांश 

रणहवाशाांना आधीच भयांकर त्रास सहन करावा लागला 

आह.े एक कृषी क्षेत्र ज े आता उच्च धोक्यात आह े त े

म्हणज ेऊस शेती ज्याच्या उत्पादकतेवर प्रचांड पररणाम 

होत आह.े गांमत म्हणज,े महाराष्ट्रातील दषु्काळग्रथत 

णजल््ाांमध्य े (अहमदनगर, सोलापरू, नाणशक, पुण,े 

साांगली, सातारा, औरांगाबाद, बीड, उथमानाबाद, धुळे, 

जळगाव आणण बुलढाणा) लागवडीच े क्षेत्र प्रामखु्यान े

आह.े एनजी अँड ररसोसग इणन्थटट्यूट (टेरी) ने अांदाज 

व्यक्त केला आह े की बदलत्या हवामान पररणथथतीत 

महाराष्ट्रातील उसाची उत्पादकता 30% ने कमी होईल. 

उसाव्यणतररक्त, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पणिम 

महाराष्ट्राचा काही भाग आणण णवदभागत फेब्रवुारी-एणप्रल 

2014 दरम्यान झालेला अवकाळी पाऊस आणण 

गारणपटीचा बागायती णपकाांवर आणण कापणीच्या 

प्रतीक्षेत असलेल्या रब्बी णपकाांवर णवपरीत पररणाम 

झाला आह.े प्रसारमाध्यमाांनी ददलेल्या प्राथणमक 

अांदाजानसुार 12 लाख हके्टरवरील णपकाांना फटका 

बसला आह,े हजारो पशुधन, पशू आणण पक्षी रोग आणण 

जखमाांना बळी पडल े आहते आणण 21 जीव गमावल े

आहते. 

पावसाच्या पॅटनगवर आणण राज्याच्या कृषी 

क्षेत्रावर जोरदार पररणाम होण्याव्यणतररक्त, या 

बदलत्या हवामानाच्या नमुन्याांमळेु (जस े की 

महाराष्ट्राच्या दकनारपट्टीवर ददसणाऱ्या पावसात 

जोरदार वाढ) यामुळे तीव्र परूणथथती णनमागण होऊ 

शकत,े ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन णमळू 

शकत.े कॉलरा सारख्या जलजन्य रोगाांची उपणथथती. 

कॉलरा ककवा टायफॉइड सारख्या अणतसाराच्या 

आजाराांच्या घटनाांमध्य े वाढ झाल्यामुळे भारतात 

पुरानांतर वाढ झाल्याच ेआधीच नोंदवल ेगेल.े 

एक लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा असा आह ेकी, 

ही आकडवेारी वाथतणवक प्रकरणाांपेक्षा कमी लेखणारी 

आह े कारण ही सांख्या केवळ प्राथणमक आरोग्य कें िात 

(PHCs) नोंदवललेी प्रकरण े आहते आणण त्यामध्य े

थथाणनक आणण खाजगी वैद्यकीय व्यावसाणयकाांकड े

गेलेल्या प्रकरणाांचा समावेश नाही. ग्रामीण पाणी 

पुरवठा योजनाांतगगत णवणवध रठकाणी बाांधण्यात आललेे 

जलशदु्धीकरण प्रकल्प ह े जाथत कायागणन्वत आणण 

दखेभाल खचग यासारख्या कारणाांमुळे बहुताांशी बांद 

आहते. याणशवाय, पाण्याच्या नमुन्याांची णनयणमत 

चाचणी करताना प्रयोगशाळाांच्या खराब कामणगरीमुळे, 

जलजन्य रोगाांचा कल णथथर राहतो ककवा वषागनुवष े

वाढत चाललेला कल ददसून येतो. उदाहरणाथग, पुण े

राज्याच्या आरोग्य अहवालात अस े नमदू केल े आह े की 

एणप्रल 2012 त ेऑगथट 2012 या कालावधीत जलजन्य 

आजाराांमळेु होणाऱ्या मृत्यूांची सांख्या जवळपास तीन 

पटीन ेवाढली आह,े त्यापकैी 41 अणतसार, गॅथट्रो आणण 

कावीळ या कारणाांमुळे झाल ेआहते. 

दसुरा लेख ऑक्टोबर 2013 मध्य े अवघ्या 

चार ददवसाांत व्हायरल णहपॅटायटीसच्या चार 

प्रकरणाांची नोंद करतो या पाण्याशी सांबांणधत आरोग्य 

समथया बदलत्या हवामानाच्या पद्धतींनसुार आणखी 

वाढण्याची अपेक्षा आह.े 

महाराष्ट्रातील एक वांणचत जलणवज्ञान जलसांवधगनातील 

अडथळे  

या सांकटाांमध्य े भर घालण्यासाठी, 

महाराष्ट्राची जल-भूवैज्ञाणनक णनर्षमती हा त्याचा 

पाणीपुरवठा सांरणक्षत करण्यात मोठा अडथळा आह.े 

महाराष्ट्र राज्याचा सुमारे ९० टके्क भाग कठोर खडकान े- 

डके्कन बेसाल््सन े अधोरेणखत केलेला आह े जो सणच्छि 

नसलेला आह.े त्यामुळे जलसांधारण आणण पनुभगरण 

प्रदिया कठीण होत.े हा घटक, राज्याच्या अवकाशीय 

बदलत्या पजगन्यमानासह, राज्याच े भूजल मयागददत 

करत.े महाराष्ट्रातील भूजल स्त्रोताांच े मूल्याांकन 

करण्यासाठी, राज्याची 1505 प्राथणमक पाणलोटाांमध्य े

णवभागणी करण्यात आली आह,े जी पुन्हा तीन मूल्याांकन 

उप-एककाांमध्य ेणवभागली गेली आहते. 

णवकासात्मक उपायाांच्या समोर णवद्यमान धोके आणण 

आव्हान े

महाराष्ट्रातील भूजल सांरणक्षत करण्यासाठी, ‘पाणी 

अडवा, पाणी णजरवा’ (पाणी थाांबवा आणण 

जलपनुभगरण) नावाचा एक भव्य कायगिम सत्तरच्या 

दशकाच्या मध्यात राज्यभर सरुू करण्यात आला आणण 

तो आजपयांत कायगरत आह.े  

गेल्या 33 वषाांपासून, महाराष्ट्रातील भजूल सवेक्षण 

आणण णवकास सांथथा (GSDA), ज्यामध्य े कुशल 

प्रशासक, अणभयांत,े भजूलशास्त्रज्ञ आणण तांत्रज्ञ याांचा 

समावेश आह,े णवणवध योजनाांद्वारे राज्यातील भूजल 

सांसाधनाांचा शोध, णवकास आणण सांवधगनाशी सांबांणधत 

आह.े  
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त्याांच्या दियाकलापाांमध्य ेप्रामखु्यान ेबोअरवले/ट्यबूवेल 

खोदण,े योग्य खोदलेल्या णवणहरींची जागा शोधणे, 

जलसांधारण उपायाांचा वापर करून भजूल स्रोत बळकट 

करण,े आणण प्रेररत भजूलासाठी कृणत्रम पुनभगरण प्रकल्प 

राबवण ेइत्यादींचा समावेश आह.े  

GSDA पाण्याच्या उपलब्धतचेा अभ्यास करण्याची 

जबाबदारी घेते. णपण्याच ेतसचे नसचन, जलचर णिनलग 

करून रटकाऊपणा सुधारण्यासाठी नवीन तांत्राांचा वापर 

करावा. 

ह े युनायटेड नेशन्स णचल्िन्स फां ड (UNICEF) आणण 

पाणीपुरवठा आणण थवच्छता प्रकल्पाांवर आांतरराष्ट्रीय 

णवकास णवभाग (DFID) याांच्या समन्वयान ेदखेील कायग 

करत े जस े की जागणतक बँकेद्वारे णनधी प्राप्त राष्ट्रीय 

जलणवज्ञान प्रकल्पाचा भाग म्हणनू मॉडनेलग तांत्र 

सुधारण्यात गुांतलेल.े 

या व्यणतररक्त, सरकारन े 1972-73 मध्य े सुरू केलेला 

‘त्वररत ग्रामीण पाणीपरुवठा कायगिम’, जनतलेा मूलभतू 

पाणीपुरवठा सुणवधा उपलब्ध करून दणे्यात यशथवी 

ठरला आह.े  

सांपूणगपण ेसमाणवष्ट असलेल्या वथत्याांसाठी पाणी पुरवठा 

40 णलटर प्रणत व्यक्ती प्रणतददन (lpcd) मयागददत आह,े 

तर अांशतः सांरणक्षत वथत्याांसाठी, तो 10-40 lpcd इतका 

अल्प आह.े 

जलथवराज्य योजनेंतगगत सेक्टर ररफॉमग प्रोजके्ट (SRP) 

चा एक भाग म्हणनू, महाराष्ट्र सरकारन े 2002 मध्य े

ग्रामीण भागात पाणी गुणवत्ता णनरीक्षण कायदा सुरू 

केला, ज्यामध्य े सुरुवातीला 10 टके्क यादणृच्छक नमनु े

समाणवष्ट होत.े त्यानांतर महाराष्ट्रातील सवग णजल््ाांमध्य े

सावगजणनक पाणीपुरवठा स्त्रोताांच्या चाचणीची प्रदिया 

वेळेत पार पडली. 

चांिपूर, नागपरू, सातारा, सोलापूर आणण यवतमाळ या 

णजल््ाांमध्य े फ्लोराईड दणूषत होण्याच े प्रमाण सामान्य 

आह.े फ्लोराईडच्या समथयबेरोबरच चांिपरू, नागपरू 

आणण यवतमाळ या णजल््ाांमध्य ेनायटे्रटच्या दणूषततचेी 

समथया आह.े असा अांदाज आह े की ग्रामीण भागातील 

34 टके्क लोकसांख्येला अणतररक्त फ्लोराईड सांबांणधत 

समथयाांमुळे आणण 30 टके्क लोकाांना पाण्यातील 

नायटे्रटच्या अणतररक्त समथयाांमुळे त्रास होतो. पुढ,े 

वालुकामय जलचराांच े ओव्हर पांनपग उच्च एकूण 

णवरघळलले्या घन पदाथाांसाठी जबाबदार आह.े या 

घटकाांमळेु राज्यातील आधीच अल्प असलले्या 

जलस्रोताांवर अणतररक्त भार पडला आह.े 

थोडक्यात, सवग प्रयत्न करूनही 

महाराष्ट्रात गेल्या दहा वषाांपासनू सातत्यान े होत 

असललेा पाण्याचा थतर नचताजनक आह.े 1980 पासनू 

भजूलाच्या णवकासाच्या िमावरून ह ेथपष्ट होत,े ज्याचा 

साराांश असा करता येईल - कोरड्या हांगामाच्या 

सुरुवातीच्या काळात खोदलले्या णवणहरी कोरड्या पडण,े 

खोदलेल्या णवणहरींच ेखोलीकरण, परांत ुउत्पन्नात वाढ न 

होता, आणण आणखी खोल बोअरवले खोदण.े वाढीव 

खोलीवर भूजलाच्या अणथतत्वाचा पुरावा. या क्षीणतचे े

एकमेव व्यवहायग कारण म्हणज े साठवण मुख्यत्व े

हवामानाच्या वैणशष्ट्याांवर आणण कठीण खडकाांच्या 

जलवाहक गुणधमाांवर अवलांबनू असत.े मुळे 

साठवणकुीवर आणखी पररणाम झाला आह.े 

भजूल कमी होण्याचा हा गांभीर पररणाम 

राज्यातील शेतकऱ्याांच्या आत्महत्याांच्या वाढत्या 

घटनाांशी सांबांणधत अस ू शकतो. याला मीणडया कव्हरेज 

आणण राजकारण्याांवर टीकेची झोड उठली आह;े तथाणप, 

चचेत मुख्यत्व े अत्यांत गुांतागुांतीच्या पररणथथतीच े फक्त 

दोन पैल ू अधोरेणखत केल े गेल े आहते - पाणी 

उपसण्यासाठी अत्यांत अनुदाणनत णवदु्यत उजचेी तरतूद 

आणण पाणलोट पनुभगरण वाढवण.े तथाणप, ऊजाग 

अनदुानामुळे भजूल पातळी आणखी धोक्यात येणार 

नाही; भूगभागतील पाण्याच्या वापरावर णनयांत्रण 

ठेवण्यास मदत करण े दखेील सांभव नाही आणण म्हणनू 

इतर काही प्रकारच्या समथगनाद्वारे पूरक असण ेआवश्यक 

आह.े त्याचप्रमाण,े पुनभगरण वाढवण,े जरी णपण्याच्या 

पाण्याच े स्त्रोत रटकवनू ठेवण्यासाठी उपयुक्त उपाय 

असल ेतरी, नसचनाच्या मोठ्या गरजा पूणग करण्यासाठी 

पुरेस ेनाही. 

जलसांकट टाळण्याच्या ददशने ेसमदुायाचा प्रणतसाद 

गेल्या सहस्राब्दीच्या अखेरीस, ‘सरकार-

कें दित पुरवठा-चाणलत दषृ्टीकोन’ पासून ‘लोकाणभमुख 

मागणी-प्रणतसादात्मक दषृ्टीकोन’ मध्य ेबदल होत होता. 

थवजलधारा नावाचा हा कायगिम 1999 मध्य ेप्रथताणवत 

करण्यात आला आणण 10 व्या पांचवार्षषक योजनचेा भाग 

म्हणनू 2002 मध्य े लाग ू करण्यात आला. या 

कायगिमाची भूणमका भारत सरकारन े प्रत्यके 

ग्रामपांचायत, गाव आणण वाडागत सुरणक्षत णपण्याच्या 
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पाण्याचा पुरवठा सुणनणित करण्यासाठी ग्राम पाणी- 

आणण थवच्छता- सणमती थथापन करण े ही होती. या 

सणमतीन े हाती घेतलेल े मुख्य उपिम म्हणज े

ग्रामथथाांच्या सदिय सहभागान ेगावाच ेआरोग्य, पोषण, 

पाणीपुरवठा आणण थवच्छता यावर लक्ष ठेवण.े या 

नमनुा अांतगगत, सरकार पायाभूत सुणवधाांच्या 90% 

णनधी दते,े ज्यामध्य े समुदायाच े योगदान 10% आह.े 

तथाणप, यामध्य े सामदुाणयक योगदानाची भूणमका 

सामाणजक, ताांणत्रक आणण आर्षथक सांदभागत अथपष्ट आह.े 

सांथथात्मक आधार सांरचना दखेील भूगभागतील आणण 

भूपृष्ठावरील जलस्रोताांच्या व्यवथथापनात व्यापक पावल े

उचलण्यास नाखूष असल्याच ेददसत,े ज ेथवजलधाराच्या 

सुधारणाांच्या अांमलबजावणीत अडथळा आहते. 

याणशवाय, णजल्हा पररषद पाईपद्वारे 

पाणीपुरवठा योजना दखेील सुरू करण्यात आल्या 

आहते, परांत ु त्या पाण्याच े स्त्रोत रटकवनू ठेवण्यासाठी 

फारशा प्रभावी ददसत नाहीत. हांगामी फरकाांमळेु नदी 

ककवा धरण. याणशवाय, गावातील जुन्या पाइपलाइन 

साांडपाण्याच्या पाण्याद्वारे सतत सांसगागच े स्रोत आहते. 

ग्रामपांचायत आणण णजल्हा पररषदकेडून पाणीपुरवठा 

कराची वसुली आणण गावातील लोकसांख्यमेध्य े वीज 

दराांच े णवतरण आणण त्याांची वसुली ही आणखी एक 

मोठी समथया भेडसावत आह.े पाणीपरुवठा योजनाांच्या 

अांमलबजावणीतील णवलांबासाठी णवभागीय त्रुटी 

प्रामखु्यान े कारणीभतू असताना, इतर आव्हानाांमध्य े

अांमलबजावणीसाठी लोकाांचा णवरोध, अपुरा णनधी, 

कां त्राटदाराांच े अयशथवी, अांमलात आणताना अशा 

सांरचनाांमध्य े अपयश, जेथ े त्याांच े णडझाइन रटकाऊ 

नाहीत, णनकृष्ट दजागचा समावेश आह.े वापरलेली 

उपकरण ेआणण बाांधकामाची गुणवत्ता इ. 

शुद्ध पाणी पुरवठ्याच े उदद्दष्ट साध्य 

करण्यासाठी, राष्ट्रीय जल धोरण (1987) 2002 मध्य े

सुधाररत आणण अद्यतणनत केल े गेल.े NWP ची मुख्य 

वैणशष्ट्य ेपाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणण भजूल 

आणण पृष्ठभागावरील जल प्रदषूण कमी करण्यासाठी 

णवद्यमान धोरणाांमध्य े सुधारणा करण े ह े आह.े 

याणशवाय, महाराष्ट्र राज्य सरकारन े अनेक सामुदाणयक 

थवच्छता कायगिम राबवल े आहते ज े केवळ शौचालये 

बाांधण्यावर लक्ष कें दित न करता लोकाांच्या सवयी आणण 

वतगन बदलण्यावर अणधक लक्ष कें दित करून थवच्छतलेा 

प्रोत्साहन दतेात. थवच्छ गाव मोणहमेसारख्या 

थवच्छतेवर आधाररत कायगिमाांच्या अांमलबजावणी 

अांतगगत असा दषृ्टीकोन काही प्रमाणात यशथवी झाला 

आह,े ज े 'थवच्छ गाव' आणण इतर अनेक बणक्षस े दऊेन 

गावकऱ्याांना प्रोत्साहन आणण प्रोत्साहन दणे्याच्या 

आधारावर कायग करत.े राज्यात तसचे इतर रठकाणी 

अशा कायगिमाांमुळे, भारताला जागणतक आरोग्य 

सांघटनने े (WHO) पोणलओच्या थथाणनक दशेाांच्या 

यादीतनू आपल े नाव काढून टाकून पुरथकृत करण्यात 

यश णमळणवल े आह.े भारतातील थवच्छता आणण 

थवच्छतचे े णनम्न दजागच े असनूही, मोठ्या प्रमाणात 

लसीकरणासह चाांगल्या थवच्छतसेाठी जागरूकता 

णनमागण करून ह ेसाध्य करण्यात यशथवी झाल ेआह.े 

2011 मध्य,े भारताच्या णनयोजन 

आयोगान े आणण भारत सरकारच्या पयेजल आणण 

थवच्छता णवभागामाफग त (DDWS), ग्रामीण 

भारतामध्य े णपण्याच्या पाण्याची सुरक्षा सुणनणित 

करण्यासाठी 2011-2022 या कालावधीसाठी एक 

धोरणात्मक कायगिम तयार केला आह े (DDWS, 

2011) , राजीव गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायगिम 

(NRDWP) अांतगगत. राजीव गाांधी राष्ट्रीय पेयजल 

अणभयान (RGNDWM) च्या अांमलबजावणीवरील 

मूल्यमापन अहवालात अस ेनमदू केल ेआह ेकी ग्रामीण 

लोकसांख्येपकैी 93% लोकाांना णपण्याच्या पाण्याचा 

सुरणक्षत स्त्रोत उपलब्ध आह,े बहुसांख्य कुटुांबाांनी (93%) 

पाण्याच्या गुणवत्तबेद्दल त्याांच े समाधान नोंदवल े आह.े 

RGNDWM योजनेनसुार, णपण्याच्या पाण्याच्या णवष्ठा 

कोणलफॉमग दणूषततचे े णनयणमत णनरीक्षण करण्यासाठी 

उपणजल्हा थतरावर णथिननग चाचणी म्हणून 

णजवाणूशास्त्रीय णवशे्लषणासाठी (H2S vials/Strips) 

फील्ड-चाचणीची सांकल्पना माांडण्यात आली आणण 

ऑथोटोणलडाइन चाचणी (OT चाचणी) जी मोजमाप 

करत.े एकूण अवणशष्ट क्लोरीन ऑन थपॉट वॉटर 

चाचणी. मात्र, या चाचण्या पार पाडण्यात त्रुटी आढळून 

आल्या आहते. 

क्लोरीनेशन आणण पाण्याच्या गुणवत्तचे े

णनरीक्षण करण्याच्या बाबतीत काही प्रमाणात हथतक्षपे 

मोठ्या शहराांमध्य ेआणण शहराांमध्य ेअणथतत्वात असला 

तरी, ग्रामीण भारतातील णथथती, ज्यात लोकसांख्येचा 

मोठा (70%) भाग आह,े सरकारी सांथथाांकडून खराबपण े
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हाताळला जातो. पाण्याच्या गुणवत्तचे े परीक्षण 

करण्यासाठी मोथट प्रोबेबल नांबर (MPN) चाचणी करण े

आवश्यक होत े आणण पेयजल पुरवठा णवभागाच्या 

(DDWS) वेबसाइटवर अहवाल दररोज अद्यतणनत केल े

जाण े आवश्यक होत.े अहवाल, परांत ु वेबसाइटवर 

उपलब्ध माणहती थपष्टपण े अपणूग आह े आणण बयागच 

काळापासनू अद्यतणनत केलेली नाही. अशा त्रुटींमळेु 

राज्यात आणण दशेात मोठ्या प्रमाणावर सरकारी 

प्रथताणवत योजनाांची यशथवी अांमलबजावणी होण्यास 

आणखी णवलांब झाला आह.े 

कें ि आणण राज्य सरकाराांनी सवग 

उपाययोजना करूनही योजनाांच्या अांमलबजावणीत 

आणण थथापनते होणारा णवलांब, खराब दखेभाल, 

अकायगक्षम सांथथा आणण अत्यांत खराब व्यवथथापन याांचा 

पररणाम राज्यातील जलस्रोताांच्या आणखी ऱ्हासावर 

ददसनू येतो. उदाहरणाथग, महाराष्ट्र प्रदषूण णनयांत्रण 

मांडळान े (MPCB) The Energy and Resources 

Institute (TERI) याांच्या सांयुक्त णवद्यमान े केलले्या 

नुकत्याच केलेल्या सवेक्षणात असे आढळून आल ेआह ेकी, 

वैतरणा, पाताळगांगा, उल्हास, बाळगांगा आणण त्याांच्या 

उपनद्या जस े की तानसा, याांची गुणवत्ता कमी आह.े 

मुांबईला णपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणार्या भाथता 

आणण बारवी या गावाांची गेल्या सात वषाांपासनू 

सातत्यान े ददुगशा आह.े णशवाय, मुांबई, ठाणे आणण पुण े

क्षेत्राांचा समावेश करणारे भीमा उप-खोरे महाराष्ट्रातील 

सवागत गांभीर प्रदणूषत असल्याच े नोंदवल े गेल,े या 

खोऱ्यातील नद्याांमध्य े उच्च वार्षषक सरासरी णवष्ठा 

कोणलफॉमगची पातळी नोंदवली गेली. 

या उप-खोऱ्यात, केवळ 10 त े 15% 

णनरीक्षणाांमध्य े पाण्याची गुणवत्ता 'चाांगली त े उत्कृष्ट' 

श्रेणीत नोंदवली गेली, तर जवळपास णनम्म्या 

णनरीक्षणाांमध्य ेपाण्याची गुणवत्ता 'वाईट' ककवा 'खराब 

त ेअणतशय वाईट' अशी नोंद झाली.  

णशवाय, सवेक्षणात असेही आढळून आले 

आह ेकी, 2013-14 मध्य ेपुणे, सातारा आणण सोलापरू 

णजल््ाांचा समावेश असलेल्या एकूण 46 नद्याांपकैी 18 

नद्याांच े पाणी 'णनकृष्ट ते अत्यांत णनकृष्ट दजागच'े आह.े 

णजल््ातील सहा पैकी पाच बोअरवले ककवा खोदलेल्या 

णवणहरींमध्य े भजूलाचा दजाग णनकृष्ट ते अत्यांत णनकृष्ट 

असल्याची नोंद झाली आह,े ज े महाराष्ट्रातील 

जलप्रदषूणाच े णनरीक्षण आणण णनयमन करण्याची 

णनताांत गरज दशगवत.े 
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