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पा ाचे व थपन थािनक

सावजिनक पा ा ा ो ांचे 

असे णतात. पा ाचे दूषण 

ते जागितक सव पात ांवर उ

पाणी व थापन साठी उपाय

नस ामुळे बरेच पाणी वा न वाया

महारा ात पडणा या पावसाचा

जिमनीत िजरवले ा पा ाचा 

ात घट होत नाही . जल व थापन

 सोडून घरातील घाण बाहेर

पाणी यां ातील संबंध थािपत

मुळ श  

ावना- 

 आज मानवाला िविवध

मो ा माणावर पाणी आप ाला

िविहरी,  तलाव, नदी, धरणे, आड

दैनंिदन जीवनात पा ाला अन साधारण

अ ात आहे. पाणी हे मानवी

 िव ान तं ान िदवसिदवस

वाढत चालले ा गरजा पूण कर ासाठी

पडणारे दूिषत पाणी ि या न

दूिषत होतात शेतीसाठी मो ा

कारणांमुळे जल दूषणात भर
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थािनक ोत, दूषणाची कारणे व ितबंधा क
 

सोनाली अमर मोरे 

संशोधक िव ािथनी  

 

सारांश- 

 समाजातील सव रांना यो  असणे िवतरण यायला

 ोतचे आटणे व जागितक तापमान वाढ या कारणांमुळे

उ  प धारण करतो आहे. वाढ ा िकमती 

उपाय योजना करणे. जिमनीवर पडणा या पावसा ा 

वाया जाते. कमी पाऊस पडणा या देशात तर पा ाचा

पावसाचा िवचार करत तं ान यं ांची खूप ज री आहे 

 फायदा असा की भुगभातील पा ाचे बा ीभवन

जल व थापन णजे केवळ धरणे बांधून पाईपलाईन शहरापयत

बाहेर घालवणे एव ा मयािदत अथ नाही. जल व थापन

थािपत क न पा ाचा ेक थबची िकंमत पटवून देणे

मुळ श  – पाणी , ोत , नदी , दुषण, बा ीभवन 

िविवध गरजा पूण कर ासाठी पा ाची अ ंत आव कता

आप ाला पावसामुळे िमळते हे पाणी मानवाला िविवध 

आड कुपनिलका  यासारखे जल ोत पाणी िमळव ासाठी

अन साधारण मह  आहे. पृ ीतलावरची सजीव 

मानवी जीवनाचा जग ाचा आधार आहे.  

िदवसिदवस गती होत गेली. शहरे वाढू लागली, मानवा ा

कर ासाठी मोठ-मोठे कारखाने उ ास आले.या

न करता जसे ा तसे  जल ो ांमधे सोडले

मो ा माणात रासायिनक खतांचा वापर, औ क

भर पडते. या मुळे अनेक रोगांना िनमं ण िमळते  या
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ितबंधा क उपाययोजना 

यायला पाणी व थापन 

कारणांमुळे हा  थािनक 

 व थािनकांचे िव थापन 

 पा ाचे यो  िनयोजन 

पा ाचा हा अप य होय 

 पाणी साठव ा यापे ा 

बा ीभवन होत नाही व ामुळे 

शहरापयत नेणे व पा ाचा 

जल व थापन याचा अथ समाज व 

देणे होय. 

आव कता भासते. एवढे 

 जल ोतापासून िमळते. 

िमळव ासाठी वापरले जातात. 

 सृ ी आज पा ामुळेच 

मानवा ा मो ा माणावर 

या कारखा ांतून बाहेर 

सोडले जाते यामुळे जल ोत 

औ क दूषण यां सार ा 

या सव सम ांतून बाहेर 
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पड ासाठी जल ोतांची यो

गरजेची होऊ लागले आहे दैनंिदन

आप ाला पा ाची गरज असते

उि े – 

1) प रसरातील पा ा ा 

2) पा ाचे मह  समजून

3) जल ोतां ा दूषणास

4) जल ोतांचे दूषण होऊ

5) जल ोतां ा दूषणाबाबत

घे ास भाग पाडणे. 

पा ाचे मह  –  

 प रसरातील ो ात पान

उपाय कोणते करता येतील याबाबत

आहे आज आपण ऐितहािसक

तसेच िव ान तं ानाचे युग 

आव कता िदवसिदवस वाढत

आहे आज पाणी दूिषत अस ाने

याबाबत फारशी मािहती असलेली

पा ाचे थािनक ोत –  

 पा ाची आिण थािनक

वापर पाणी िमळव ासाठी करतात

पा ासाठी केला जातो पूव ा

ाचा फारसा फारसा वापर होत

िवहीर - पावसाचे पाणी जिमनीत

जाते िविहरीतले पाणी कायम िटकून

आड - िप ाचे पाणी िमळव ासाठी

बांधलेली भांडे पोहरा टाकून ातून
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यो  ती काळजी घेतली पािहजे . पािण वापर ापूव

दैनंिदन जीवनात िदवसा ा सु वातीपासून ते िदवस

असते. 

 ोतांबाबत, अिधक मािहती जाणून घेणे. 

समजून घेणे. 

दूषणास कारणीभूत ठरणाया घटकाचा अ ास करणे. 

होऊ नये यासाठी यो ा उपाययोजनांची मािहती क न

दूषणाबाबत इतरांना अिधक मािहती िमळवून देणे आिण 

पान कोणते आहेत ां ा दूषणाची कारणे कोणती

याबाबत मािहती जाणून घे ाचे घेणे हे आज ा काळात

ऐितहािसक एकिवसा ा शतकात पदापण केले आहे हे यो

 आहे या हात जाणा या नवनवीन बदलांबरोबरच

वाढत चालली आहे तर दुसरीकडे पा ाचे जल ो  दूिषत

अस ाने अनेक रोग पसरतात परंतु आप ाला आप ा

असलेली असलेली आप ाला िनदशनास येत नाही  

थािनक ोत आहेत पा ा ा उपल तेनुसार लोक 

करतात तलाव नदी िवहीर यासार ा थािनक 

पूव ा काळाम े पाणी साठव ा ा अनेक प ती 

होत नाही मा  ांचे अवशेष सव भागात पाहायला िमळतात

जिमनीत मुरते आिण जिमनीत मुरले ा पाणी िमळव ासाठी

िटकून राहते. 

िमळव ासाठी पूव  आठ पकडले जायचे ा ा घेर

ातून पाणी बाहेर काढले जाते  
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वापर ापूव  ाची शु ता तपासणी 

िदवस संपेपयत पदोपदी 

क न घेणे. 

 यो  ती काळजी 

कोणती आहेत व ावर 

काळात खूप मह ाचे झाले 

यो  औ ोिगक ांतीचे 

बदलांबरोबरच एकीकडे पा ाची 

दूिषत हो ा ा मागावर 

आप ा समाजात अजूनही 

 िविवध थािनक सू ांचा 

 असतो ांचा वापर 

 वापर ा जाय ा आता 

िमळतात  

िमळव ासाठी िवहीर खा ी 

घेर कमी असतो दोरीला 
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नदी व बंधारा - नदीचे पाणी

जातात आिण मो ा माणावर

तलाव - कमी पावसा ा भागात

तलाव बांध ासाठी दगड चुना

येत असले ा आप ा पाहायला

धरण - पाणी साठव ा ा व थापन

पाणी साठवता येऊ लागले जा

मोठे मोठे धरण ाच बरोबर 

मो ा माणावर असलेली आप ाला

जल दूषणावरील उपाय – 

 जल शु ीकरण करणे 

 सांडपािण तसेच मैलापािण

नंतरच सोडावे. 

 िप ा ा पा ाचे िनयिमत

 पा ाम े वाढणा या रोगजंतंूचा

 कीडनाशके, कीटकनाशके

ितत ा माणावर कमी

 रासायिनक खतांचा वापर

 नदीम े कचरा टाकणे

ो ांत पासून दूर राहावे

िन ष-  

1.  प रसरातील पा ा ा

2. पा ाचे मह  समजून

3. जल ोतां ा दूषणास

4. ज ोतांचे दूषण होऊनये

5. जल ो ांचा दूषणाबाबत

घे ास वृ  केले. 
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पाणी अडव ासाठी नदी व दगड िकंवा मातीचे बांध

माणावर पाणी अडवले जाते आिण ितथे शेती तसेच इतर कामांसाठी

भागात िकंवा मोठी नसले ा भागात पुरी तलाव बांधलेली

चुना वापरला जातो आजही काही िठकाणी तलाव आ ा

पाहायला िमळतात  

व थापन ए पैकी आणखी एक णजे धरण या

जा  पाणी िमळा ामुळे जा  शेती िपकतात िपकवता

 छो ा छो ा शहरांना पाणीपुरवठा करणारी 

आप ाला पाहायला िमळतात. 

  

मैलापािण पा ाची ोतांम े सोड ाआधी ावर यो

िनयिमत परी ण करणे  

रोगजंतंूचा वर िनयं ण कसे ठेवता येईल या ीने 

कीटकनाशके तसेच रासायिनक खतेयां ा मो ा माणावर

कमी करावा. 

वापर कमी क न सि य खतांचा वापर यावर भर ावा

टाकणे, जनावरांना अंघोळ घालने तसेच मोटारी धुणे यासारखी

राहावे. 

पा ा ा ोतांचा बाबत अिधक मािहती जाणून घेतली  

समजून घेतले  

दूषणास कारणीभूत ठरणा या घटकांचा अ ास केला 

होऊनये यासाठी यो  ा उपाययोजनांची मािहती क न

दूषणाबाबत इतरांना अिधक मािहती िमळवून िदली आिण
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बांध बांधणारे बंधारे बांधले 

कामांसाठी वापरले जाते  

बांधलेली आढळतात ब तांशी 

आ ा वापरता अस ाने 

या धरणामुळे खूप जा  

िपकवता येऊ लागले अनेक 

 छोटी छोटी धरणे सु ा 

यो  ा ि या क न 

 िवचार केला पािहजे. 

माणावर होणारा वापर श  

ावा . 

यासारखी कमी पा ा ा 

क न घेतली 

आिण यो  ती काळजी 


