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भारतातील पाणी सम या

 
तावना - 

 पाणी हणज ेजीवन असा
उ ती मानवी समाजाबरोबरच 
आहे. भारतात सरासर  दरवष
कारण ती सं या मोड क न दश व याचा
उ तर-पवू भागात चेरापुजंी व
राज थान या पि चम भागात केवळ
३ मी. पयत जात.े द खन या
वषम व पाच ेअसनू केवळ चार
मह वाचे आहेत. यामळेु नैस गक
के यास नि चतच भारतीय कृषी
व सम  या नमलूनासाठ  नयोजनाचा
अभावामळेु भारतातील ६०० मल यन
रा यांपकै  २४ रा यात पा याची
आहे. रा या-रा यात पाणी वाटपाव न
देशातील जवळपास २१ महानगरातील
हो या या मागावर अस याचे 
सम या हणून रा यक याबरोबरच

भारतीय

े  
२०१० 

सचंन ६८८ 
प  याच ेपाणी ५६ 
उ योग  १२ 
ऊजा ०५ 
इतर  ५२ 
 ८१३ 

संदभ – ११ वी पंचवा षक
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सम या व आंतररा  यीय जलसंघष - एक भौगो लक

 

ा. डॉ. माधव गणपती राजपांगे  
आनंदराव ध डे महा व यालय, कडा 

असा अथ मानवी समाज घेत असतो. खरोखरच
 पृ वीवर ल सव सजीवसृ ट या जीवना या उ थानासाठ

दरवष  ६ मी. पज यवृ ट  होत.े पण ह  सरासर  व वासाहाय
दश व याचा य न केलेला असतो, वा तव मा  वेगळे
व मौसम ाम येथे ११ मी. इतके पज य दसु या
केवळ ०.१ मी. पज यवृ ट  होत ेआ ण पि चम घाटात

द खन या पठारावर ०.०६ मी. इतका पाऊस होतो. हणजचे
चार म हन ेआ ण यातह  जेमतमे १०० दवस पज यवृ ट साठ

नैस गक पज यवृ ट च े पाणी जतन क न याचा
कृषी अथ यव था वधृीगतं हो  यास मदत होईल. जलसम  ये
नयोजनाचा अभाव व शासन क  या  या राजक य
मल यन लोकांना पा यासाठ  सघंष करावा लागत

पा याची फार मोठ  सम या नमाण झाल  असनू यांचे
वाटपाव न वाद नमाण झाल ेआहेत.  

महानगरातील भगूभ य जलपातळीवर ल जलसाठा इ.
 सशंोधनातनू प ट झाल ेआहे, यामळेु सपंणू 

रा यक याबरोबरच सव भारतीय लोकानंा आ हान देत आहे.  
भारतीय जलाची मागणी ( ब लयन यूब मॅ क)  

(त  ता . १)  
जलसंधारन मं ालय एन.सी.आय.ड  लू. 
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२३ ६३ ३७ ६७ 
१५ १३० १९ ३३ 
७२ ८० ५४ ७० 

१०९३ १४४७ ७१० ८४३

पंचवा षक योजना (भारत सरकार २००७-२०१२), खडं - ३ पान नंबर
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भौगो लक अ यास 

खरोखरच ‘जल हे तो कल है’ 
उ थानासाठ  मह वपणू 
व वासाहाय वाटत नाह  
वेगळे असत.े भारता या 

दसु या ठकाणी हणज े
घाटात हेच माण वाढून 

हणजचे पज याच े वतरण 
पज यवृ ट साठ  देशात 

याचा वापर नयोजनब  द 
जलसम  येची जनजागतृी 

राजक य इ छा श ती या 
लागत आहे. देशातील २६ 
यांचे सघंषात पांतर झाल े

.स. २०२० पयत न ट 
 भारतात पाणी ह  एक 

 आर.डी. 
२०२५ २०५० 
६११ ८०७ 

 १११ 
 ८१ 
 २० 
 १११ 

८४३ ११८० 

नंबर ४६. 
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जगा या तुलनेत भारतातील 
जलपरुवठा केवळ ४ % आहे. 
नाह  हे वा तव आहे. देशातील 
नसगा या पज यावर अवलबंनू
 त ता . १ चा अ यास
पाणी, उ योग, ऊजा व इतर 
आवक मा  सात याने कमी-कमी
होतो,  यास जलसपंदा अपवाद नाह
आहे.  यासाठ  जनजागतृी क न  या
 
भारतातील जल सघंष  
ऐ तहा सक सदंभ -  
 पा या वषयी कलह सघंष
होती. रो हणी नद काठ  क पल
वापर यासाठ  सघंष झा याची 
परुव याबाबत २४०० वषापवू  
जलाशयाच े नमाण करा असा 
पा यासाठ  तलाव बांध  याचे 
को  हापरू प रसरात शतेी व प  या
दाखले आहेत.  
 दसु या महायु ानंतर 
दामोदर नद  या परु सम  याचे 
सव जनतचेी सपं ती असनू तीच
आंबेडकर यांनी आंतररा  य न यावर ल पाणी तटें होऊ नये  ह
सरकारकड े दले. यासाठ  वेगळे
ा धकरणाची थापना झा याचे

मतपेट च ेराजकारण यातनू रा या
येत आहे. व वध घटनांपकै  
राजकारण कषाने भा वत झाललेे
 भारतातील आंतर रा  या
दशके भारतात सघंष चाल ूअसनू  या
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 वा त य करणा-यांची सं या जवळपास १६ % 
 हणजचे व छ व प यायो य पा याचा परुवठा
 जवळपास ३०-३५ % े  सचंनाखाल , ६५ % े

अवलबंनू आहे.  
अ यास के यास अस े नदशनास येत े क , भारतातील

 े ातील पा याची मागणी सतत वाढत आहे. 
कमी होत आहे. वाढती लोकसं येचा भाव व वध

जलसपंदा अपवाद नाह . भारता या भ व यासाठ  जलसवंधन करणे
साठ  जनजागतृी क न  यातनू लोकचळवळ नमाण होणे आव  यक आहे

सघंष अनाद  काळापासनू आहे. बु  काळातह  दु काळ
क पल वा त ू व कोल या गावात दु काळी प रि थतीत

 न द आहे, यालाच जलयु  सबंोधल ेगेल.े चाण यानेह
 नयमावल  तयार केल  होती. तसेच सतं ाने वरांनीह
 स ला दला होता. छ पती शवाजी महाराजांनीह
 परुावे आहेत.  यांचा वारसा छ पती शाहू महाराजांने पढेू चाल ू ठेवनू 

परू प रसरात शतेी व प  या  या पा  याची सोय  हावी  हणून जलाशयाचे नमाण के  या

 १९४२-४६ दर यान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी
चे नराकरण कर यासाठ  धरणाचंी बांधणी केलेल  
तीच वतरण समान झाल ेपा हज ेअसा यांचा मानस
 न यावर ल पाणी तटें होऊ नये  हणून पा यावर ल अ धकार क  
वेगळे मडंळ कंवा आयोग असावा अस े सचुवले

झा याच े दसनू येत.े परंत ु रा यातील रा यक याची राजक य
रा या-रा यात पा याबाबत सघंष हो या या घटना 
 खाल ल आंतररा  य न यावर ल पाणी वाटपा  या
झालले ेआहे.  

भारतातील आंतर रा  या  या न याचा त  ता . २ मधील न यावर ल पाणीवाटपासाठ  अनेक 
दशके भारतात सघंष चाल ूअसनू  यातील काह  मखु वाद पढू ल माणे आहेत. 
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% असनू येथे होणारा 
परुवठा स याह  देशात होत 

े  कोरडवाहू हणजेच 

भारतातील सचंन, प याची 
. नसगा या पा याची 

व वध नैस गक ससंाधनांवर 
करणे ह  काळाची गरज 

क आहे. 

दु काळ व पाणी टंचाई 
प रि थतीत नद च े पाणी 
चाण यानेह  कृषी व पाणी 

ाने वरांनीह  नगराबरोबर 
महाराजांनीह  शतेी व प या या 

चा वारसा छ पती शाहू महाराजांने पढेू चाल ू ठेवनू 
णून जलाशयाचे नमाण के  याच े

आंबेडकरांनी ऊजामं ी असताना 
 आहे. यातनू जल ह  

मानस होता. डॉ. बाबासाहेब 
णून पा यावर ल अ धकार क  

सचुवले होत.े यातनूच खोरे 
राजक य अग तकता व 

घटना वाढत गे  याचे दसनू 
न यावर ल पाणी वाटपा  या सघंषामळेु भारतीय 

मधील न यावर ल पाणीवाटपासाठ  अनेक 
.  
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भारतातील व वध न यावर ल पाणीवाटप ववाद

न या 

रावी बयास 

नमदा 

कृ  णा  

वनसाधरा  

महानद   

पे रयार 

 

सदंभ 
१) कावेर  पाणी वाटप सघंष - 
 कावेर  नद  खो यातील 
आहे. कावेर  पाणी वाटपासाठ
वर ल ती ह  रा यात पु हा पाणी
२) कृ णा खोरे पाणीवाटप सघंष
 महारा  कनाटक व आं
घे यात आल ेआहेत. परंत ुवाढ या
आहे.  
३) महारा  तेलगंणा लडी क प
 महारा  -तेलगंणा  या सयंु  त
क  प सु  कर  यात आल . १९८६ 

उ घाटन झाले होत.े गे  या तीन दशकांपासनू वेगवेग या कारणामु
नधीची वाणवा तर कधी  था नकांचा वरोध
रा  यात  या स  तातरानतंर माजी मु  य
के  यानतंर २२०० कोट  पायांची शा
१९८९ पासनू खरेद  खत बदं कर  या
४) उ तर पवू भारतातील जल 
 उ  तरपवू भारतातील मह  वा
न यां  या पाणी वाटपा  या सम  या
व वध उपन यां वारे जलपरुवठा होतो मा  नसै गक जलपरुवठाच एक सम  या
देशापढेू उभे आहे. न यां  या पा ातून वाहत जाणारे पाणी आसाम  या

पसरले जात.े  यातून हाजारो चौ
 याचबरोबर आ थक व िजवीताची हानी मो या माणात होत अस  या
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भारतातील व वध न यावर ल पाणीवाटप ववाद 
(त  ता . २)  

रा  य 

पंजाब, ह रयाना, राज  थान  

म  य देश, गुजरात, महारा  , राज  थान  

महारा  , कनाटक, तलेंगना 

आं देश, ओ रसा  

गोवा-महारा  -कनाटक  

तामीळनाडू-केरळ  

सदंभ – Water and the Laws in India : Rudha. 
 
 ५४.१ % े  तामीळनाडू रा यात तर ४२.२ % 

वाटपासाठ  अनेकदा करार झाल ेआहेत परंत ुकरारानसुार 
पाणी वाटपासदंभात लवादासमोर व यायालयात या चका
सघंष - 
आं  देश या तीन रा यात हा सघंष असनू अनेक

वाढ या मागणीनसुार पा याची उपल धता होत अस याचे

क प सघंष – 
 सयंु  त व यमाने मखुेड तालु  यातील गोणेगाव
१९८६ साल  माजी मु  यमं ी शकंरराव च  हाण यां  या

 तीन दशकांपासनू वेगवेग या कारणामळेु या क  पा
नधीची वाणवा तर कधी  था नकांचा वरोध, यामळेु ५४ कोट ंचा क  प २२०० 

तरानतंर माजी मु  यमं ी अशोक च  हाण यांनी या वषयात ल  घालनू पाठपरुावा 
कोट  पायांची शासक य मा  यता दे  यात आल . १९८६ साल  उ घाटन झा  या

पासनू खरेद  खत बदं कर  यात आले.  
 सम  या – 

भारतातील मह  वा  या न या  हणजे हमपु ा नद  व बराक 
 सम  या मा  वगे या आहेत. हमालयात उगम पावणा

व वध उपन यां वारे जलपरुवठा होतो मा  नसै गक जलपरुवठाच एक सम  या
 पा ातून वाहत जाणारे पाणी आसाम  या जवळपास 

तून हाजारो चौ. क.मी. े  पा  याखाल  गे  याने जनजीवन व  क
चबरोबर आ थक व िजवीताची हानी मो या माणात होत अस  याने सामा  य
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 े  केरळ व पॉडंचेेर च े
 सव काह  होत नाह . 

या चका दाखल आहेत. 

अनेक करार क न नणय 
अस याचे सघंषाची वेळ येत 

तील गोणेगाव-इट  याळ येथील लडी 
ण यां  या ह  त ेया क  पाच े

ळे या क  पाच ेकाम रखडल.े कधी 
२२०० कोट ंवर गेला आहे. 

ण यांनी या वषयात ल  घालनू पाठपरुावा 
साल  उ घाटन झा  यानतंर 

णजे हमपु ा नद  व बराक (मेघना नद ) होय. या 
हमालयात उगम पावणा-या या न यां  या 

व वध उपन यां वारे जलपरुवठा होतो मा  नसै गक जलपरुवठाच एक सम  या  सकंट  हणून 
जवळपास ३५ िज  यात सव  

ने जनजीवन व  कळीत होत.े 
सामा  य जीवन व  कळीत 
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होत आहे.  यावर कायम  व पाचा उपाय कर  या
नाह .  
 थोड  यात भारतात चुकले या
भषण टंचाई नमाण झाल  आहे
नूकसान होत आहे. कतीह  नधी
भागातील देशात परू प रि थती नयं णात आणता येईल याची खा ी नाह
चळवळ देशभरात उभी करणे 
परु प रि थती नयं नाखाल  आणने ह  भारतासाठ  आ  हा
 भारतातील न यांचे पाणी वाटप समान  हा
(Water dispute Tribunals)  हणजे  या
पढू ल माणे   

अ. . वष 

१ १९८६ रावी- बयास जलवाटप  या

२ २००४ कृ  णा – जलवाटप  या

३ २०१० महादयी नद  

४ २०१० वनसाधरा नद  

५ २०१८ महानद  - 

सदंभ - S. Jeevananda Reddy : Irrigation of Irrigation Projects in India

 

 भारतातील न यां  या पा  या
तर  यांचे वाद नकाल  काढ  या
नकाल  काढ  याचे सरकारने य  न
त  काल न शासनातील राजक य प ांनी आपले  व
 यासाठ  या सम  या चाल ूकशा राहतील व याचा फायदा पढू ल नवडणूक त कसा घेता येईल याकड े
ल  दले.  
 वर ल  यायीक  थापन तर केल  मा   य
आंतररा  यीय न यावर ल पाणीवाटपाच े  न
य  न मा  सात  याने राजकारणी मडंळीनी केला हे मा  स  य

कायमचा बदं  हावा तसचे पाणी सवाची गरज असनू  या
नयोजन क न वाटप व सवंधन करणे मह  वा
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पाचा उपाय कर  याचा य  न कोण  याह   यव  थनेे के  या

चुकले या जलधोरणाचा प रणाम हणून देशा या बहुतके
आहे. तर काह  भागात परू प रि थती नमाण होऊन आ थक
नधी दला तर  पाणी मळ याची शा वती रा हल  

भागातील देशात परू प रि थती नयं णात आणता येईल याची खा ी नाह . यामळेु
 आव यक आहे.  याबरोबरच उ  तर व उ  तरपवू भारतातील न यावर ल 

परु प रि थती नयं नाखाल  आणने ह  भारतासाठ  आ  हान आहे.  
भारतातील न यांचे पाणी वाटप समान  हावे व व वध सघंष सामोचाराने सटुावेत  ह

णजे  यासाठ   वतं   याय ा धकरण मडंळ  था

त  ता . ३ 
भारतातील जलवाटप  यायीक ा धकरण 

 या यक ा धकरण 

बयास जलवाटप  याय ा धकरण  पंजाब, ह रयाणा

जलवाटप  यायीक ा धकरण – II कनाटक, 

महारा    

नद  - जलवाटप  यायीक ा धकरण गोवा, कनाटक

नद  - जलवाटप  यायीक ा धकरण आं देश, 

 जलवाटप  यायीक ा धकरण ओ रसा, छ  ती

S. Jeevananda Reddy : Irrigation of Irrigation Projects in India : 2004. 

 पा  याचे वाटप सम  यायी प  दतीने  हावे व पा  या
काढ  या  या  ट ने वर ल  यायीक ा धकरण  था

चे सरकारने य  न केले. परं तू  यातह  राजक य फायदा व तोटा याचा वचार क न 
ल न शासनातील राजक य प ांनी आपले  वतःच े हत जोपास  याचा परेुपरू य  न

 चाल ूकशा राहतील व याचा फायदा पढू ल नवडणूक त कसा घेता येईल याकड े

पन तर केल  मा   य ात  यांचे काम उ शरा चाल ू केले
य न यावर ल पाणीवाटपाच े  न अनेक दवस तेवत ठेवल.े  यातून राजक य लाभ घे  या

ने राजकारणी मडंळीनी केला हे मा  स  य होय.  हणून हा आंतररा  यी
वा तसचे पाणी सवाची गरज असनू  यावर सवाचाच ह  क

नयोजन क न वाटप व सवंधन करणे मह  वाचे वाटत.े  
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ने के  याचा दसनू येत 

बहुतके भागात पा याची 
काह  भागात परू प रि थती नमाण होऊन आ थक, जै वक 

रा हल  नाह , तसेच उ  तरपवू 
यामळेु जलसधंारणाची 

रपवू भारतातील न यावर ल 

वे व व वध सघंष सामोचाराने सटुावेत  हणून 
य ा धकरण मडंळ  थापन केलेले आहेत ते 

रा  य 

ह रयाणा, राज  थान  

 तेलंगणा, आं देश 

 

कनाटक, महारा    

 ओ रसा  

छ  तीसगढ 

 

वे व पा  यामळेु सघंष होत असेल 
यीक ा धकरण  थापन कर  याचा  न 

तह  राजक य फायदा व तोटा याचा वचार क न 
चा परेुपरू य  न केला व 

 चाल ूकशा राहतील व याचा फायदा पढू ल नवडणूक त कसा घेता येईल याकड े

चे काम उ शरा चाल ू केले.  यामळेू 
तून राजक य लाभ घे  याचा 
णून हा आंतररा  यीय सघंष 

वर सवाचाच ह  क आहे.  याचे यो  य 
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न  कष –  
 क सरकारने आंतररा  यी
 थापन क न देशातील व वध न यां  या

तपास  यासाठ   वतं  स म  या  था
य  न करणे गरजचेे आहे. कायदेशीर

इ. वीप ीय चचतून सोडव  या
क , अवघे ध  सपूथं’’ मागाने लोकमन माग मण करेल अशी प रि थती नमाण क न ादे शक 
सम  या ह  रा  य सम  या होणार नाह  याची द ता घेणे आव  य
वप ीय चचा व अं हसे  या मागानेच सोड वणे गरजेचे असनू  या

करणे चूक च ेआहे.  
उपाययोजना -  

१. देशातील सचंन मता 
२. भजूल पनुभरणाची चळवळ
३. वापराच े नयमन, नयोजन
४. देशातील जंगल तोड थांबवणे
५. भजूलाचा होणारा उपसा
६. ‘पाणी आडवा व िजरवा
७. पाणी गळती थांब वणे. 
८. सांडपाणी शु ीकरण क प
९. जलाच ेमह व वषद कर यासाठ

सदंभ -  
१) पाणी कोणाचे - दै नक 
२) कावेर च ेपटेलेल ेपाणी 
३) जलसवंधनाची चळवळ 
४) ा. जगदाळे (२०४) - पेटललेे
५) या.रा. जाधव - मराठवाडा
६) उ तम कांबळे - महा मा

७) Water and the Laws in India : 

८) An overview on Indian rivers water sharing agreements and significance of Agricultural 

aspects in water disputes 2020 : S. Narsimha Rao.

९) S. Jeevananda Reddy : Irrigation of Irrigation Projects in India : Tribunals, disputes an water 

wars. (B.S. Publication) : 2004
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क सरकारने आंतररा  यीय न यां  या पाणी वाटपासाठ   वतं  क य जल ववाद ा धकरण 
पन क न देशातील व वध न यां  या पाणी वाटपाबाबातचे वाद- ववाद व  या

  थापन क न सव ववाद कमी वेळेम  ये नकाल  काढ  या
कायदेशीर, शास कय सम  या, घटना  मक पच सगं व राजक य सम  या

वीप ीय चचतून सोडव  यासाठ  या वारे मदत होईल. तसेच देशातील जनतेचे 
मागाने लोकमन माग मण करेल अशी प रि थती नमाण क न ादे शक 

 होणार नाह  याची द ता घेणे आव  यक आहे
 मागानेच सोड वणे गरजेचे असनू  यावर कोण  या

 वाढव यासाठ  क प पणू करणे.  
चळवळ गतीमान करणे. 
नयोजन व लेखा पर ण करणे.  
थांबवण.े 

उपसा थांब वणे. 
िजरवा’ हा काय म जोमाने राब वणे. 

 
क प उभारण.े 
कर यासाठ  लोकजागर करणे. 

 लोकस ता, दनांक १८ स टबर २०१६.  
 - द यमराठ , १५ स टबर २०१६.  
 हावी - महारा  टाई स, २६ जून २०१८.  
पेटलले ेपाणी समखु काशन टोळीलकर, ड बवल

मराठवाडा पाणी न आ ण वकास सम या.  
महा मा फुलची जल नती – सगुावा काशन, पणेु. 

Water and the Laws in India : Rudha. 
An overview on Indian rivers water sharing agreements and significance of Agricultural 

aspects in water disputes 2020 : S. Narsimha Rao. 
S. Jeevananda Reddy : Irrigation of Irrigation Projects in India : Tribunals, disputes an water 

Publication) : 2004 
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तं  क य जल ववाद ा धकरण 
ववाद व  याची पा  वभमूी 

 नकाल  काढ  या  या  ट ने 
क पच सगं व राजक य सम  या 

तसेच देशातील जनतेचे ‘‘एक मेका सहाय 
मागाने लोकमन माग मण करेल अशी प रि थती नमाण क न ादे शक 

क आहे. तसेच सघंष केवळ 
वर कोण  याह  कारचे राजकारण 

ड बवल .  

An overview on Indian rivers water sharing agreements and significance of Agricultural 

S. Jeevananda Reddy : Irrigation of Irrigation Projects in India : Tribunals, disputes an water 


