MRP FINAL REPORT OF THE WORK DONE ON THE PROJECT.

TITLE OF THE PROJECT: प्राचीन भारतीय जलव्यवस्थापन
OBJECTIVES OF THE PROJECT:

उद्दिष्टे:१- प्राचीन भारतीय जलव्यवस्थापनाचे महत्त्व प्रततपादन करणे.
२- आधुतनक काळातील पाण्याच्या समस्या लक्षात घेऊन,प्राचीन भारतीय
जलव्यवस्थापनाचे लोककौशल्य अभ्यासणे.
३- प्राचीन भारतीय जलव्यवस्थापनाच्या योजना सद्यस्स्थतीत उपयोगात आणणे.
४- प्राचीन व आधुतनक काळातील जलव्यवस्थापनाचा मेळ घालून सद्यस्स्थतीतील
पाण्याचे दतु भिक्ष कमी करणे.

WETHER OBJECTIVES WERE ACHIEVED:

१. पाण्याचे दतु भिक्ष्य लक्षात घेता पाण्याचे महत्त्व लोकाांना पटते आहे . पारां पररक
जल व्यवस्थापनाचा उपयोग आजही केला जातो. भारतीय जलव्यवस्थापनाचे
लोककौशल्ये आजही उपयोगात आणले जाते. उदा. बारव,ववद्दहरी,तलाव आस्ण
गच्चीतील पाणी जतमनीत मुरववणे. इ.
२. प्राचीन भारतीय जलव्यवस्थापनाच्या योजना सद्यस्स्थतीत उपयोगात येतात, जसे
पाणी अडवा पाणी जीरवा योजना, मोठे वृक्ष लावणे इ.
३. प्राचीन व आधुतनक काळातील जलव्यवस्थापनाचा मेळ घालून सद्यस्स्थतीतील
पाण्याचे दतु भिक्ष कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे ,जसे

प्रत्यक घरी, कायािलय इ. द्दठकाण केले जात आहे त. पाणी फाऊडे शन या सारख्या
योजना रबववल्या जात

आहे त.

४.बृहत सांद्दहतेत साांतगतल्यानुसार उपाय योजना केल्या आहे त; त्याचा उल्लेख
प्रकल्पात केला आहे .
(GIVE DETAILS)
ACHIEVEMENTSFROM THE PROJECT:

१)लोकाांना जल साक्षर केल्या जात आहे .
२)प्राचीन व पारां पररक जलव्यवस्थापनाचा आधार घेऊन; व नैसतगिक सोप्या
पद्धतीने पावसाचे पाणी वाचववले जात आहे .
३) पाणी अडवा पाणी जीरवा. पाणी फाऊडे शन या सारख्या योजना

शासन व

खाजगी ररत्या सातत्याने राबववल्या जात आहे त.
४)पाणी वापर आस्ण भूजलाचे पाणी घेणे याववषयी कड़क कायदे केले गेले आहे त.
५) प्रत्येकाने

आपल्या घरी

करणे; त्यातशवाय

शासनाने सात बारा उतरा

मांजूर करू नये. मी माझ्या घरी केले आहे त्याचे छायातचत्र पररतशष्टात द्ददले आहे .
६)साविजतनक पाण्याचे द्दठकाण अस्वच्छ केल्यास दण्ड करण्याची तरतूद आहे ..
७) पाण्याला आपल्या सांस्कृ तीत अमृत, तीथि सांबोधले आहे ; ते त्यामुळेच. म्हणून
पाण्याचा वापर जपून करण्याचे आवाहन केले जाते.
८) तसांचनासाठी वापरल्या जाणा-या पाण्यावर शासनाने तनयांत्रण ठे वले जाते.

९) जलव्यवस्थापनासाठी ग्रामीण व शहरी

भागात पाणी पांचायती सारख्या सांस्था

स्थापना केल्या आहे त. असे उपाय आमलात आणल्यास तनस्ितच आशादायी तचत्र
असेल.

SUMMARY OF THE FINDINGS:

प्रस्तुत लघुशोधप्रकल्पामध्ये वेदकाळापासून तर उत्तर प्राचीन काळापयंत उपयोगात
आणल्या गेलेल्या जलव्यवस्थापनाचा आढावा घेतला आहे . हे व्यवस्थापन आजही
अत्यांत उपयुक्त आहे . आज केवळ भारतातच नव्हे ; तर सांपण
ू ि जगासमोर पाण्याची
समस्या

भेडसावीत

आहे .

लोकसांख्या

वाढ,

पयािवरणाचा

–हास,

प्रदष
ू ण,

जलसाक्षरतेचा अभाव या सवांमळ
ु े तनसगािने पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून
द्ददले तरी तनयोजना अभावी पाण्यासाठी युद्ध होईल की काय? अशी पररस्थीती आज
जगासमोर आली आहे .
भारत हा तनसगिसांपन्न दे श आहे . पाणी आस्ण जलसांस्कृ ती फार पूवीपासून
इथला समाज जपत आला आहे . आजवर पाण्याचे तनयोजन, सांवधिन व व्यवस्थापन
करण्यास त्याचा उपयोग होऊ शकतो. १९व्या शतकाच्या पूवािधाित पाण्याकड़े
बघण्याचा ष्ष्टीकोन बदलला आहे . आज सांपण
ू ि जग तांत्रज्ञानाववषयी प्रगत झाले
आहे . त्यामुळे अतभयाांवत्रकी क्षेत्रात प्रचांड प्रगती झाली. त्यामुळे मोठे मोठे धरण
बाांधन
ू जलसांधारणासाठी उपयोगात आणले जाते पण त्यामुळे भारतातील वाहत्या
नद्या शुष्क झाल्या आहे त आस्ण पाणी बाटली बांद

झाले आहे .

मुळात तनसगािचे

असांतुलन झाल्यामुळे, पुरेसा पाऊस पडत नसल्यामुळे, नद्याांची सांस्कृ तीच धोक्यात
आली आहे . त्यातल्या त्यात राजस्थान सारखा वाळवांटी भाग हा कायम पाण्याच्या
समस्येने भेडसावलेला असतो.

त्यामुळे काही प्राचीन नैसतगिक जलव्यवस्थापनाच्या

योजना

कमी खचाित राबववल्या तर आज पाण्याची टां चाई आपल्याला भासणार

नाही. यासाठी आपल्याला शासनासह लोकसहभागाची आवश्यकता आहे . पाणी
तनयोजन व व्यवस्थापन केवळ शासनाची जबाबदारी नसून लोकाांनी जलसाक्षर होणे
काळाची गरज आहे . पाण्याच्या सांदभाितील उदात्त ष्ष्टीकोण मागे पडू न भाांडवली
गुतांवणुक होऊ लागली आहे .
मानवाच्या प्रमुख तीन अन्न, वस्त्र, तनवारा या गरजाांपक
ै ी अन्नाची गरज
भागववण्यासाठी मानव प्राचीन कळापासून शेती करीत आला आहे . पाण्यातशवाय
शेती अशक्य असल्यामुळे पाण्यावर तनयांत्रण ठे वण्यासाठी जलस्त्रोताशी नाते जोडले;
म्हणून वेदामधे पजिन्य, मरुत ्, वरुण, इां द्र अश्या जलाशी सम्बांतधत असलेल्या दे वता
साकारून त्याांची प्राथिना केली आहे . पाणी हे मनावासाठी द्दकती महत्त्वाचे, आहे ते
कसे जपले पाद्दहजे याचे सांवधिन, तनयोजन व व्यवस्थापन कसे केले पाद्दहजे
याववषयी वेदकाळात जलव्यवस्थापनाचे पाद्दहले पाऊल टाकलेले द्ददसते. ‘अप्स
अमृतं, मा आपो ह ं सी:’(यजु.६-२२) यासारखी वेदातील ववधाने आस्ण पाणवठ्यावर
डे रेदार झाड़े लावावी हे साांतगतले आहे . याचे कारण जलसांरक्षण होय.
पुढे मानवाची प्रगती झाली तारे , ग्रह, ऋतू, अयन याववषयी तो

समजू

लागला आस्ण पावसाच्या पडण्याच्या अांदाजाववषयी आढावा व भववष्य अथाित
हवामानाच्या अांदाजाबिल त्याांचे ज्ञान प्राप्त झाले होते. पजिन्य व कृ वष याचा
जवळचा सांबांध लक्षात घेउन कृ षी सम्बांधीची बाांधणी, वपकाांची सांरचना पाण्याच्या
माध्यमातून ववकतसत करण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. यामधूनच तसांचानाचे व
जलव्यवस्थापनाचे तांत्र ववकतसत झाले. पावसाळ्यात नदीमध्ये पाणी साठववणे,
डोंगराांच्या पायथ्याशी पाणी साठववणे, पाण्याला अपेस्क्षत वळण दे णे यासारखे
जलसांधारणाचे प्रयोग यशस्वी होऊ लागले. आस्ण पावसाचे पाणी व जमीनीखालील
अथाित भूगाभाितील पाणी शोधण्याचे प्रयत्न वराहतमद्दहराने उत्तम ररत्या केले आहे .

भूजलाचा शोध लागल्या नांतर त्यातून ववद्दहरी, तलाव, बावड, कांु डे , सरोवरे ,
याांचा जन्म झाला.

ववहीर ही तर भारतीय जलव्यवस्थापनाची मोठी दे णगीच

म्हणावी लागेल. यातून खेडी स्वयांपण
ू ि व समृद्ध झालीत.वाढती लोकसांख्या,
दष्ु काळाचे सातत्य यामुळे भूजलसाठयाचा बेसम
ु ार उपसा सुरु झाला जोपयिन्त
पाण्याने भरलेला नवा हां डा असत नहीां, तोपयंत जूने पाणी साांडू नये अशी स्वीद्दडश
म्हण आहे . त्याचप्रमाणे भूजलसाठयात भर न घालता केवळ पाणी उपसत

राहणे

योग्य नही. आज पाण्याचा असा गांभीर प्रश्न उभा राद्दहल्यावर आपले सहज लक्ष
पारां पररक व्यव्स्थापनावर जाते. मनवाने तनसगािवर वाजवीपेक्षा जास्त हस्तक्षेप
केल्यामुळे आज आपल्यावर अशी वेळ आली आहे . अजूनही वेळ गेली नहीां आपण
व्यवस्स्थतपणे पाण्याचे तनयोजन केल्यास व ‘जून ते सोने’

असे मानून प्राचीन

जलव्यवस्थापन व आधुतनकतेचा मेळ घातल्यास पाण्याचे उत्तम तनयोजन करू
शकतो.
CONTRIBUTION TO THE SOCIETY:

पाण्याचा वेदकाळापासून आजपयंतचा प्रवास अद्भत
ु आहे . तनसगािने मानवाला
द्ददलेले शुद्ध पाणी अमृततुल्य आहे . ते सवि जीवाांच्या उत्पत्तीचे प्रमुख घटक मानले
जाते; म्हणून त्या पाण्याची जपवणूक केली पाद्दहजे हे आपले प्राचीन ऋषीमुनी
जाणत असत. पुढे मानवी समाजाचा जसजसा ववकास व्हायला लागला तसतसा
मानव सविच ष्ष्टीने प्रगत होत गेला. पाणी हे शेतीतसांचन, पशुपालन यासाठी
उपयोगात आले आस्ण जलव्यवस्थापनाची गरज भासू लागली. प्राचीन भारतीय
जलव्यवस्थापनाच्या सांदभाित वेदकाळापासून तर उत्तरां प्राचीन काळापयंत आपल्याला
वेगवेगळे दाखले तमळतात.
आज पणी बाटली बांद झाले आहे .ववज्ञान

तांत्रज्ञान, वाढती लोकसांख्या,पयािवरण

असांतुलन, यमुळे पाण्याचे दतु भिक्ष्य जाणवते. त्यावर उपाय म्हणून प्राचीन नैसतगिक

जलव्यवस्थापनाच्या योजना

कमी खचाित राबववल्या तर आज पाण्याची टां चाई

आपल्याला भासणार नाही. ‘जूने ते सोने’ या म्हणी नुसार प्राचीन व आधुतनकतेचा
मेळ घातल्यास आज या सांशोधनाचा उपयोग समजाला आहे ; करण पाण्यातशवाय
माणसाच्या जगण्याची सांकल्पनाच मुळी अपूणि आहे . या प्रकल्पाच्या माध्यमातून
सोप्या उपयोजना आपण समाजात लीलया राबवू शकतो; नव्हे राबववल्या जात
आहे त; जसे पाणी जतमनीत मुरववणे, वृक्ष लागवड, यांदा महाराष्ट्र शासनाने ५० कोटी
झाडे लावण्याचा सांकल्प घेतला होता; द्दकांबहूना पारम्पररक पद्धततचा आधुतनकतेशी
मेल घालून पाण्याच्या टां चाईवर मात करता आली आहे . पण यासाठी समाजातील
पत्येक व्यक्तीने जलसाक्षर असणे गरजेचे आहे .

पांकज वराडे तशरसोली, ता.स्ज. जळगाव याांच्या शेतात
बृ.सां. नुसार खोदलेली ववहीर.

प्रा.डॉ. भाग्यश्री भलवतकर याांनी
स्वतःच्या घरी केलेले
Rain Water Harvesting

खानदे शातील अतभनव फड तसांचन

ता. खटाव, स्ज. सातारा येथील प्राचीन जलव्यवस्थापन

प्राचीन भारतीय जलव्यवस्थापन

