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रेनी थॉमस आिण िवजयसेकरण दरु ैसामी
सहकायर् : करण िम की ा, लिु सया कोदिनि बओ व ताली हॉ फमान यां या िवशेष सूचना सिहत

ASSAR (शु क व िन न शु क पातळीवरील यापक
अनक
ु ू लन) या पंचवािषर् क (२०१४ ते २०१८)
प्रक पाअंतगर् त, िविवध पातळीवरील अंतरशा ीय कामांचा
आढावा घेऊन हवामान अनक
ु ू लन धोरणांस तशी मािहती
परु िवली जाते व यात पिरवतर् न क न ते अशाप्रकारे
यवहारात आणले जातात िक, सवार् िधक बािधत असहा य
घटकां या दीघर् कालीन िहताला उ ेजन िमळावे.
मुख िन

ष

 महारा ट्रा या िन न शु क प्रदेशात असणार्या काळा पाषाण या कठीण

दगडा या भूजलधारकात पाणी साठिव याची व ते प्रवािहत कर याची
क्षमता अ यंत कमी आहे. असे घटक लोकांना पावसा या पा यावर
अवलंब यास भाग पाडतात. आिण यामळ
ु े हवामान बदलानस
ु ार
होणार्या पजर् यवृ ीमधील अिनयिमत बदल जनसमदु ायाला पाणी
कमतरते या संकटात ओढावतात.
 भूजल उपसा व वापरा या सद्य पद्धतींचा (अितिरक्त उपसा करणे;
शेतत याम ये भूजल साठवून ठेवणे; नवीन व अिधक खोल िवंधन
िविहरी खोदणे) पिरणाम हणून भूपिृ य पा याचा प्रवाह आिण
एकं दरीत पाणी उपल धता घटते.
 भूगभार् अत
ं गर् त असणारा सामाईक भूजल ोत, बहु तरीय१ असणार्या
भूजलधारक खडक व भूजला या प्रवाहा या रचना यांचा अिधक
चांगला व सू म अ यास हा िवंधन िवहीर खोद याचे िनयमन व पाणी
बचत उपायांची उ म आखणी कर यात मागर् दशर् न क शकतो. तसेच
समदु ायाला यां या पाणी यव थापनात सहकायर् होऊ शकते.

भारता या ५०% हुन अिधक िसंचना या गरजा भूजल भागवते
आिण यातील ८०% हुन अिधक िसंचनाची गरज िह देशा या िन न
शु क प्रदेशात भासते.
महारा ट्रा या िन नशु क अशा अहमदनगर िज ात जलीय-दु काळ
पडणे िह साधारण घटना आहे. मागील काही दशकांत, सावर् जिनक
परु वठ् याकिरता भूजल उपसा, शेतकी व औद्योिगक कारणा तव भूजल
वापरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. या वाढीबरोबरच, थािनक
भूजलधारका या साठवण क्षमतेतील क्षेत्रीय तफावत आिण
पनु भर् रणसाठी आव यक पावसा या पा याची कमतरता यांमळ
ु े शेतकयांसाठी भूजलाची उपल धता घटते आिण वारंवार िपकांचे नक
ु सान
होते.
या पिरि थतींम येच, शेती व यासंबिं धत उपजीिवका अबािधत
ठेव यासाठी शेतकर्यां या हातघाईमळ
ु े सरार् सपणे िवंधनिविहरी घेत या
जात आहेत. परंत,ु भूजलाचा अित-उपसा, चक
ु ी या िठकाणी िवहीर
घेणे यांमळ
ु े बहुधा या िविहरी िवफल ठरतात. अशामळ
ु े िक येक शेतकरी
कजार् या चक्रात व ती िनराशेत गंफ
ु ले जातात.
भूजलधारकांची गुणधमर्-िविवधता (भूपृ ाअंतगर्त), अशा त
संसाधना या वापरपद्धती (भूपृ भागावर), आिण पजर् यवृ ीची
कमतरता (हवामानीय बा घटक) हे शेतकी उपजीिवकांम ये
गंभीर िबघाड करणारे संभा य अडथळे ठरतात .
जर भूजला या आंतिरक िवतरण व थािनक उपल धतेचा अिधक
चांगला अ यास क न तो शेतकी समदु ायास सिव तर समजाव यास
ते अिधक पिरणामकारक व शा त पद्धतीने अ यंत मह वा या या
सामाईक जल ोताचे यव थापन क शकतील.

भूजल दु काळप्रवण क्षेत्राचे मानिचत्रण
िन काळजीपणे के ले या भूजल उप याचा, पाणी उपल धतेवर िवपरीत पिरणाम होऊ शकतो. थािनक भूजल उपल धता व
िवतरणाची मािहती िवकिसत क न, भूगभर्शा ाचा अ यास हा भूजलसंसाधनाचा शा त वापर व िनयिमत यव थापन
कर यात मागर्दशर्न क शकतो. हा अ यास िवशेषतः सीिमत अथवा अिनयिमत पजर् यमाना या िठकाणी गरजेचा आहे.
संगमनेर आिण अकोले तालक्ु यातील १७ गावात काम करत असताना
आ ही लोकां या पाणीटंचाई या असरु िक्षततेत थानानस
ु ार होणारा
बदल समज याकिरता प्रादेिशक भूजल संरचनेचा अ यास के ला.

भूजलाचे भौितक मानिचत्रण, िविहरीची कायर् मू यमापन चाचणी आिण
अंका मक मानिचत्रणाचे तंत्र यांचा संयक्त
ु वापर क न या क्षेत्राचे चार
असरु िक्षत वगार् त वगीर्करण के ले आहे.

बहुतांश गावांचे आ ही भूजल-दु काळाची ‘अितती ’ व ‘ती ’ असरु िक्षतता असे वगीर्करण के ले. या बरोबरच, आम या असे लक्षात आले िक, भूगभर्
संरचनेमळ
ु े जरी लोक एकाच प्रभागाचे िकं वा गावाचे रिहवासी असतील तरी यां या
ु े आंतिरक भूजल िवतरण हे वैिव यपूणर् व असबंध असून यामळ
असरु िक्षततेची कारणे व प्रकार खूपच िभ न असू शकतात. अिधक िचंताजनक बाब अशी िक, स या या भूजल वापरपद्धती (नवीन िविहरी घेणे, अनेक
भूजलपातळीतून उपसा करणे, भूजल उपसून शेतत यात साठवणे, इ.) सद्ध
ु ा ये या काही वषार् त जे कमी असरु िक्षत क्षेत्र ती ते अित ती क्षेत्रात बदलू
शकतात.
भिव यात खात्रीशीर पाणी उपल धता राख यासाठी, सात याने दबाव असणारे हे सीिमत भूजल संसाधन योग्यरी या यव थािपत करणे
आव यक आहे.

भूजल उपल धतेवर पिरणाम
महारा ट्र शासना या दु काळ प्रितबंधक
उपक्रमांतगर् त
शेतकरी
बदल या
पजर् यवृ ी या ि थतीत शेती-उ पादन
अबािधत ठेव यासाठी बहुधा शेततळे घेतात.
शेततळे घे यामागे वाहून जाणारे पावसाचे
पाणी जमवणे हा हेतू असतो. याउलट
मॉ सून नंतर लगेच शेतकरी िवहीर व िवंधन
िवहीरतून भूजल उपसून यांचे शेततळे
वारंवार भरतात.
यासहीत, दस
ु री भूजल उपशाची सम याप्रधान कृ ये - जसे िक आधी या िविहरी खोल करणे आिण अित
खोल िवंधन िविहरी अगदी एकमेकांजवळ घेणे व िविहरी खोल कर याची शेतकर्यांमधील पधार् यामळ
ु े
भूजलाची उपल धता झपाट् याने कमी होऊ शकते.

हवामानीय दु काळ

पडतो, जे हा एखाद्या भागात अपरु ी
पजर् यवृ ी होते. हे दु काळ जलीय
दु काळ दीघर् क शकतात तसेच शेतकी
उपजीिवके वर पिरणाम क शकतात.

जलीय दु काळ

पडतो, जे हा पाणी परु वठा (नद्यांना,
जलाशयांना व भूजल साठयास) कमी होतो. हा
दु काळ कठीण दगडांचे भूजलधारक
असले या िन न-शु क प्रदेशात सामा यतः
पडतो.

असरु िक्षततेचे वगीर्करण
भूजल दु काळ संदिभर्त
असुरिक्षतता

अितती
अ यासक्षेत्राचे ५२%

ती
अ यासक्षेत्राचे ३५%

म यम
अ यासक्षेत्राचे ७%

कमी
अ यासक्षेत्राचे ६%

प्रकारिन वगीर्करण व मख्ु य
भूजलधारक प्रकार
प्रकारिन वगर्:
(सघन) काळा पाषाण
मख्ु य भूजलधारक प्रकार:
साधारण, कनफाईनड् (बंिध त)
भूजलधारक
प्रकारिन वगर्:
बसा ट (िवघटीत व छीिद्रत) काळा
पाषाण
मख्ु य भूजलधारक प्रकार:
क पाउंड लोबेट व िशट लोबेट
भूजलधारक
प्रकारिन वगर्:
बसा ट (िचरा-भेगा/ संिधत/जॉइंटस्
असलेला)
मख्ु य भूजलधारक प्रकार:
िसल, डाईक व संिधत/जॉइंटस्
(कॉलमु णार व पट्टेदार (िशट))
प्रकारिन वगर्:
गाळ (अॅ यिु वयम)
मख्ु य भूजलधारक प्रकार:
अबंिध त ते अधर् -बंिध त
भूजलधारकामधील िवरळ
िचकणमातीचे पट्टे

सूिचताथर्
अन्-कनफाईनड् ३ (अबंिध त) भूजलधारक आटत आ यामळ
ु े खोल
बंिध त भूजलधारकातून पाणी काढले जाते. तथािप, खालील
कारणा तव अनेक बंिद त भूजलधारकातून पाणी आट याची गंभीर
सम या आहे:
 पावसाची कमतरता
 िव तीणर् अभा य काळा पाषाणा या गण
ु धमार् मळ
ु े सीिमत भूजल
पनु भर् रण
 लक्षणीय भूमीवापर/भूमीआ छादनात बदल
 िसंचनासाठी अितिरक्त िवहीर उपसा











उथळ अबंिध त भूजलधारकातील मयार् िदत साठा
अितिरक्त िवहीर उपसा
खोलवरील बंिध त भूजलधारकातून भूजल उप यात हळूवर
होणारी वाढ
भूपृ ीय पा याचा ोत नसणे

डाईक, भेगा, िवघटीत खडक आिण नैसिगर् क पाणी िनचर्या या
भेगा बर्या प्रमाणात पाणी परु वतात.
तथािप, भेगांची जोडणी आिण या भेगातून पाणी िक येकदा
उपसले जाते यावर पा याची उपल धता अवलंबून असते

जाड गाळा या थरात पाणी साठव याची व प्रवािहत कर याची
क्षमता जा त असते.
भूजल व भूपृ ीय पाणी उपल धता अगदी वषर् भर असते, पण हे
भूजलधारका या वािषर् क पावसातून होणार्या पनु भर् रणावर
अवलंबून असते.

जे हा भूजल साठवणी क्षमता व भूपृ ीय प्रवाह क्षमता कमी, असबंध आिण अ यंत
अिनयिमत असते तसेच जे हा असे भूजलधारक कमी पाऊस व अशा त पाणी
वापरपद्धती अनुभवतात ते हा यां याम ये शेतकी उपजीिवके त गंभीर िबघाड
कर याची व लोकां या क याणात बाधा आण याची प्रखर क्षमता असते.
हे क , आधीच अि त वात असणार्या सामािजक भेद्यता आिण िलंग, वय,
सामािजक-आिथर्क दजार् व जातींमधील असमानतेमळ
ु े अजूनच जाचक होते. िह
बाब अजून त्रासदायक कर यात बाजारभावातील चढ-उतार, कुटुंब िवभाजणीतून
शेतजागेचा आकार घटणे आिण वाढीव आिथर्क शेतकी गरजा भागिव याकिरता
शेतकर्यांचे कजार्वर अिधक अवलंबून असणे, यांची भर पडते.

बहु तरीय भूजलधारक: अिनयिमत उंची/ ं दी व आकाराचे पर पर यावी िकं वा एकावर एक ि थत पारग य का या पाषाणाचे थर.
२कनफाईनड् भजलधारक: वर या प भागात न पाणी भ ज लधारकात िझरप यास अपारग य थर अवरोध करतो.
ू
ृ
ू
ू
३अन्-कनफाईनड् भजलधारक: भ ज लधारकाचा वरील प भाग पारग य दगडांम ाफर् त वातावरणास ख ला असतो.
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िशफारस


भूजल उपल धता ही
बहु तरीय काळा पाषाणा या
थाप य व संरचनेवर
िनधार् िरत असते.

अिनयिमत िवंधन िविहरींची
खोदाई आिण वापरामळ
ु े
पाणी पातळी खालावू शकते.

भूजलाचा सामाईक

ोत
हणजे लोकांनी एकाच
बादलीतून पाणी
काढ यासारखे आहे

भूजलाचा परु वठा व वापर करताना अनावधानाने होणार्या एकूण व दीघर् कालीन
उपल धतेवरील पिरणाम खात्रीपूवर्क रोख यासाठी उपाययोजना करत
असताना रा य सरकारचे भूजल िनयमन आिण योजना या सामािजक व
पयार् वरणसंबंधी शा त असा यात.



पा याचा गैरवापर कमी कर यासाठी िकं वा टाळ यासाठी शेततळी आिण
िविहरींचे अगदी बारकाईने यव थापन के ले पािहजे.



ती व अितती पाणी टंचाईग्र त भागात प्रवाही िसंचनासारख्या अकायर् क्षम व
अशा त िसंचनपद्धती कमी करणे आिण जा त पाणी लागणारी िपके
उदाहरणाथर् - ऊस, मोसंबी घेणे शक्यतो टाळावे.



सू म-िसंचन आिण हवामान-अनक
ु ू ल शेतकी पद्धती वीकार यात शेतकर्यांना
प्रो साहन िदले पािहजे. उदा.- आद्य-िपक प्रणाली, यात कमीत कमी पाणी
वापरात जा त उ पादन घेता येते.



भूजलाचा साहमिु यक वापर तसेच पा या या कायर् क्षम प्रणालींचा वापर
कर यात शेतकर्यांना उ ेजन िदले पािहजे. अशा कायर् क्रमातून पधार् मक
खोदाई कमी क न शेती उ पादन वाढू शकते व शेतकर्यांची िमळकत सधु ा
शकते; याबरोबरच भूजलधारका या शा त यव थापनास हातभार लागू
शकतो.



आम या संशोधन-पद्धती दस
ु रे एखादे भूजल-तटु वडा असणारे दु काळ-ग्र त
असरु िक्षत क्षेत्र काटेकोरपणे सीमांिकत कर यात लागू पडू शकतात. हे सीमांकन
अनक
ु ू लन आराखडा िवकिसत कर यात मदत क शकते आिण िवंधन िविहरी
खोद याचे िनयमन कर यात मागर् दशर् न क शकते, पाणी बचत उपाययोजनांची
उ म आखणी कर यात आिण जनसमदु ायास यां या पाणी यव थापना या
प्रय नांत साहा य क शकते.
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