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वंऩणूण भशायाष्ट्रात लऴण २०१४ ल २०१५ हश दोन लऴ ंअलऴणणात ननघनू गेरी तमांत यामगड 

जिल्शा शी अऩलाद ठयरेरा नाशी. हदलवेंहदलव धयणातीर कभी शोत िाणाया उऩमकु्त 

ऩाणीवाठा, रघऩुाटफंधाऱ्मातीर कभी शोत िाणाये ऩाण्माच ेवाठे, धयणाभध्मे हदलवेंहदलव 

वाठत िाणाया भाती ल येतीमकु्त गाऱ ल तमाभऱेु धयणातीर कभी ऩाणी, स्थाननक 

ऩातऱीलय िरसवचंनाकड ेळावनाच ेशोणाये  दरुणष, प्रतमेक लऴी कभी शोत िाणाये ऩिणन्म, 

ऩाणी लाऩयण्माचा अनतयेक, रोकांना ऩाण्माच ेभशतल न कऱणे, ऩाण्माच ेमोग्म ननमोिन न 

कयता वयवकट वलाणना नऱालाटे िास्त ऩाणी वोडणे, लाढत े लाऱलंटीकयण, यस्त े

रंदीकयणावाठी, औद्मोगगकयणावाठी, लवाशतीवाठी, ळतेीच्मा वलस्ततृ आकायावाठी लाढत 

िाणायी लनतोड आणण लाढती रोकवंख्मा ल लाढत िाणाये नागयीकयण इ. कायणाभऱेु 

यामगड जिल््मातीर रघऩुाटफंधाऱ्मातीर उऩमकु्त ऩाणीवाठा हदलवेंहदलव कभी शोत आशे. 

यामगड जिल््माभध्मे एकूण २७ रघऩुाटफंधाये अवनु तमा रघऩुाटफंधाऱ्मातीर वध्माचा 

 

Abstract 
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ऩाणी वाठा अतमल्ऩ झारा अवनु ऩाण्माच े वंकट गहशये झार े आशे. अनेक लेऱा 

खायेऩाटलावीम ऩाण्मावाठी भखु्मभंत्र्माकड े वाकड े घारण्मावाठी िातात ऩयंतु काशीशी 

उऩमोग नाशी ऩाण्माचा प्रश्न दययोि बफकट शोत चाररेरा आशे शा ननमोिनळनू्म 

कायबायाचा ऩरयऩाक आशे.माऩढेु ऩाणीटंचाईलय भात कयण्मावाठी ऩाणी ननमोिन शा 

भशतलाचा भदु्दा अवनु गालननशाम ऩऩाण्माच ेननमोिन केरे तय ऩाणी प्रश्नालय भागण ननघेर 

मात नतऱभात्र ळंका नाशी.  

 

अभ्मावषेत्र:- भशायाष्ट्र याज्मातीर कोकण वलबागाभध्मे यामगड जिल्शा  शा  ऐनतशासवक 

जिल्शा म्शणून ओऱखरा िातो. यामगड जिल्शमाचा अषलतृ्तीम वलस्ताय १७० ५१` उत्तय त े

१९० ८` उत्तय तय येखालतृ्तीम वलस्ताय ७२० ५१`ऩलूण ते ७३० ४०` अवा आशे. यामगड 

जिल््माच्मा ऩजश्चभेव अयफी वभदु्र, दक्षषणेव यतनागगयी जिल्शा, तय ऩलेूव ऩणेु जिल्शा 

आणण उत्तयेव भुंफई ळशय आणण उऩनगय ल ठाणे जिल्शा मांच्मा भधोभध यामगड जिल््माच े

स्थान आशे. जिल््मारा २४० कक.भी.  रांफीचा वागय ककनाया राबरेरा अवनु फशुतेक 

ककनाया शा दंतुय आशे. जिल््माच ेएकूण षेत्रपऱ ७१५२ चौ. कक.भी. अवनु जिल््माभध्मे 

एकूण १५ तारकेु आशेत. उल्शाव, काऱ, अंफा, कंुडसरका,वावलत्री, गांधायी इ. भ्तलाच्मा 

नदमा आशेत. ऩालवाळ्मात एयली मा नदमांना ऩयू मेतो ऩयंत ुउन्शाळ्मात भात्र मा नदमा 

कोयडमा ऩडतात. भशायाष्ट्र ळावनान ेमा नद्मांलय वऩण्मावाठी ल ळतेीच्मा िरसवचंनावाठी 

एकूण २७ रघऩुाटफंधाऱ्माची ननसभणती केरेरी आशे. 
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उद्देश:-  

१) यामगड जिल््माभधीर िानेलायी २०११ ते एवप्रर २०१६ मा कारालधीतीर 

रघऩुाटफंधाऱ्मातीर ऩाण्माचा तुरनातभक  अभ्माव. 

२) जिल््माभधीर िानेलायी २०११ ते एवप्रर २०१६ मा कारालधीतीर अलऴणणाची जस्थती. 

अभ्यासऩध्दती:- 

वदय वंळोधनातभक अभ्मावावाठी प्राथसभक ल दयु्मभ अळा दोन्शी भाहशती स्त्रोत्राचा लाऩय 

कयण्मात यामगड जिल्शा ऩरयऴद मांची भरुाखत, ऩाटफंधाये ऩरयवयातीर स्थाननक 

रोकांच्मा भरुाखती, प्रतमष बेटी, स्लननयीषण, अनेक ळतेकऱ्मावोफत चचाण-वलभळण, 

स्थाननक लतणभानऩत्र,े अशलार, वलवलध वंकेतस्थऱे, जिल्शा भाहशतीऩत्र इ. आधाय घेण्मात 

आरेरा आशे.  

ववषयवववेचन आणण स्ऩष्टीकरण:-  

यामगड जिल््मात प्राभखु्माने वावलत्री, ऩाताऱगंगा, काऱ, अंफा, कंुडसरका मा नदमांना 

फायभाशी ऩाण्माच े स्त्रोत्र ऩाशामरा सभऱत आशे. शे प्रचंड ऩाणी लाशून वभदु्रारा िाऊन 

सभऱत आशे. ऩयंतु शे ऩाणी अडलनू टंचाईग्रस्त गालांना देण्मावफंधीच ेमोग्म ननमोिन शोत 

नवल्मान ेशा प्रश्न िटीर शोऊ रागरा आशे. एका फािूरा िरमकु्त सळलायवायख्मा मोिना 

कामाणजन्लत अवताना प्रथभ तराले भात्र दरुस्तीच्मा आणण डागडूगीच्मा प्रनतषेत आशेत. 

जिल्शमातीर ऩयुातन ऩाणी मोिना एक आदळण लस्तुऩाट घेऊन वभोय उबी अवताना तमाच े

अनकुयण कयण्माव कुणीशी तमाय नाशी. खय तय हशयल ेफािायावायखा ऩाणी ननमोिनाचा 
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आदळण गाल दषु्ट्काऱग्रस्त बागात उबा याहशरा. कोकणात तय प्रचंड ऩाऊव ऩडतो, ऩयंत ु

मोग्म ऩाणी ननमोिनाअबाली ऩाणी टंचाईच ेवंकट अगधक तीव्र झाल्माच ेहदवनू मेत आशे. 

जिल्शमात आि २००० गालाभध्मे अवरेल्मा ऩाणी मोिना कुचकाभी ठरू रागरेल्मा 

आशेत. ऩाण्माचा स्त्रोत्र भोठ्मा प्रभाणालय िाऊ रागल्माने ऩाणी प्रश्नाची तीव्रता लाढू 

रागरी आशे.  व्माद्रीऩट्टट्टमातीर धयणे न  झारेल्मा ऩोरादऩयू, म्शवऱा, तऱा वायख्मा 

दगुणभ तारकु्माभध्मेशी ऩाणीटंचाईची तीव्रता अगधक बावत आशे. तय ककनायऩट्टटी तारकेु 

असरफाग, भरुड, श्रीलधणनभध्मे दवूऴत आणण खाऱ्मा ऩाण्माचा प्रश्न अगधक आशे.भोठमा 

प्रभाणालय िरप्रदऴूणाभऱेु ऩाणी प्रश्नांची तीव्रता आणखीन लाढरी आशे. भोठमा 

प्रभाणाभध्मे अवरेल्मा कायखान्मांच ेदवूऴत ऩाणी थेट नद्मांभध्मे वोडरे िात अवल्मान ेशे 

ऩाणी वऩण्मारामक याहशरे नाशी. लाढतमा उद्मोगधंद्मांना प्रदऴुणाच्मा भदु्दमालय प्रदऴूण 

ननमंत्रण भंडऱाच्मा अकामणषभतेचापटका फव ूरागरेरा आशे. भशाड, भाणगाल, खोऩोरी, 

ऩनलेर मा बागातीर कायखानदायी ऩाण्माच्मा भऱुालय उठरी आशे.आणण ऩाणीटंचाईफयोफय 

दवूऴत ऩाण्माचा प्रश्न अगधक गंबीय स्लरूऩ घेऊन ऩढेु आरा आशे. मा प्रश्नालय ननणाणमक 

तोडगा काढण्मावाठी लेगऱा भास्टयप्रान तमाय कयण्माची आलश्मकता आशे. 

            खारीर तक्तमाभध्मे यामगड जिल््मातीर ऩाटफंधाये आणण तमातीर ऩाण्माचा 

वाठा स्ऩष्ट्ट कयण्मात आरेरा आशे. यामगड ऩाटफंधाये कोराड अंतगणत २८ धयणे आशेत. मा 

२८ धयणाभध्मे एवप्रर २०१६ऩमतं ५१.३१ टक्के ऩाणीवाठा सळल्रक आशे श्रीलधणन 

तारकु्मातीर यानीलरी ( १०%) कारे ( २८%) भशाड तारकु्मातीर लयंध ( ३०%) किणत 
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तारकु्मातीर ऩनुाड (१८%) मा धयणाची ऩातऱी २५% ऩमतंच आशे. मा धयणाभधीर ऩाणी 

वऩण्मावाठी आणण सवचंनावाठी लाऩयर ेिात.े 

     रायगड जिल्ह्यातीऱ ऱघऩुाटबंधाऱ्यातीऱ ऩाणीसाठा २०११ त े २०१६ ( ऩाणीसाठा 

द.ऱ.घ.मी. ) 

अ.क्र

. 

रघऩुाटफं

धाये नाल 

उऩमकु्त 

ऩाणीवाठा 

(द.र.घ.भी

.) 

आिचा 

उऩमकु्त 

ऩाणीवाठा 

(द.र.घ.भी

.) 

मा लऴांचा उऩमकु्त   ऩाणीवाठा(द.र.घ.भी.) 

२०११ २०१२ २०१३ २०१४ २०१५ 

१) पणवाड २.२६६ ०.९७५ १.०५० ०.९६० ०.९४६ ०.९९८ ०.६०३ 

२) लाला ३.१३४ २.२७२ १.६६२ १.७४७ २.२३६ २.२०० २.१९७ 

३) वतुायलाडी २.२६४ १.६५७ १.६५० १.५९८ १.५०७ १.६६८ १.६५८ 

४) आंफेघय २.४९८ २.०९० १.६८० १.४९० १.५२० १.४०० २.००० 

५) श्रीगाल २.९५३ ०.७१० १.३७१ १.३०५ १.१७५ १.२५१ १.०३३ 

६) कोंडगाल ३.७६९ २.६०५ २.४५७ १.९७५ २.१३९ २.५६४ २.१७६ 

७) घोटलड े २.७६८ १.६२७ १.६२७ १.६१७ १.०६७ १.७९६ १.६८५ 

८) ढोकळते २.६३३ १.४३१ १.५४५ १.२६२ १.२१६ १.४०४ १.३१५ 

९) कलेरे २.६६९ १.११९ १.१७० १.०६५ १.२२४ १.२१० ०.९६१ 
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१०) उन्शेये १.६९५ १.०६१ १.५६९ १.३४७ १.०३१ १.१९६ 

 

१.१७५ 

११) कारे २.०५० ०.५८३ ०.९४४ ०.५८० ०.३०६ ०.५९७ ०.६७२ 

१२) कुडकी १.८०२ ०.९४१ ०.९२६ ०.५३२ ०.६७३ ०.२०१ ०.८१२ 

१३) यानीलरी २.२५४ ०.२२८ ०.८३८ ०.८०२ ०.८३३ ०.७६६ ०.५४६ 

१४) ऩाबाये १.७८७ १.३९२ १.४३७ १.२९२ १.४३९ १.४७६ १.२५८ 

१५) वंदेयी २.२२६ १.२१४ १.००४ ०.८१४ १.२२८ १.१७७ १.५६६ 

१६) लयंध २.०८४ ०.६१८ ०.९७७ ०.७४० ०.६५२ ०.९२२ ०.६०९ 

१७) णखडंलाडी २.१३६ ०.६९ १.४३४ १.२६८ १.३८९ १.२३१ १.०७७ 

१८) कोथडू े २.४९३ ०.९६० १.६३६ १.१३३ १.४०५ १.२२४ १.२१० 

१९) खैये १.६५८ ०.७५५ १.०८२ १.०८९ ०.९०९ ०.८०२ ०.७९३ 

२०) वाऱोख २.३१० ०.६४० ०.६३० १.००० ०.८९० ०.८०० ०.७६० 

२१) अलवये १.९३१ ०.८३० ०.६०० ०.९७० ०.८१० ०.८७० ०.८५० 

२२) सबरलरे २.१०० १.०५० १.२६० १.१२० १.००० १.११० १.१२० 

२३) करोत-े

भोक 

४.१९० २.५०० २.६७० २.४१० २.१९० २.२७० २.३९० 
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लयीर आकडलेायीचा वलचाय कयता खारीर वलधान ेभशतलाची ठयतात. 

१) पणवाड मा रघऩुाटफंधाऱ्माभध्मे वन २०११, २०१२, २०१३ मा वरग तीन लऴाणभध्मे 

ऩाण्माचा वाठा कभी शोत आशे तो अनकु्रभे १.०५०, ०.९६० ल ०.९४६ द.र.घ.भी.अवा आशे 

ऩयंतु तमात २०१४ भध्मे ०.९९८ द.र.घ.भी एलढा ऩाण्माचा वाठा उऩरब्ध शोता ऩयंतु २०१६ 

भध्मे तमात घटझारेरी हदवनू मेते. 

२४) डोनलत ३.२७० १.५७० १.७२० १.५९० १.४६० १.४५० १.३९० 

२५) भोयफ े ३.१२० १.९१० २.१७० १.५२० १.३६० १.६६० १.६८० 

२६) फाभणोरी २.४८० १.४८० १.०७० १.०७० १.२५० १.१३० १.१६० 

२७) उवयण २.०४० १.८३० १.४२० १.४७० १.२२० १.५०० १.५०० 

२८) ऩनुाड े १.७०६ ०.३०० ०.८६० ०.७२० ०.६५० ०.७४० ०.६६० 

 एकुण ६८.२८६ ६८.०३८ ३८.४६

९ 

३४.४८

६ 

३३.७२

५ 

३५.६१

३ 

३४.८५

९ 

 टक्केलायी  ५१.३१ ५६.३२ ५०.५० ४९.३९ ५२.१५ ५१.०५ 
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२) वन २०११ ऩावनू ते २०१५ फशुतेक रघऩुाटफंधाऱ्माभध्मे ऩाण्माच्मा वाठमाभध्मे घट 

झारेरी हदवनू मेत े ऩयंत ु फाभणोरी भोयफ,ेसबनलरे,कारे, आंफेघय शी ऩाटफंधाये अऩलाद 

ठयरेरी आशेत. ऩयंत ु२०१६ भध्मे ऩाण्माच्मा वाठ्माभध्मे फऱ्माऩकैी चढउताय हदवनू मेतो. 

३) प्रतमेक रघऩुाटफंधाऱ्मातीर ऩाण्माच्मा वाठ्माचा वलचाय केल्माव अवे रषात मेते कक 

वन २०११, २०१२, २०१३, २०१४, २०१५ ऩेषा २०१६ च्मा उन्शाळ्माभध्मे यामगड भध्मे 

ऩाण्माची टंचाई बावणाय आशे. कायण ऩाण्माचा वाठा दययोि रघऩुाटफंधाऱ्माभधनू कभी 

शोत आशे. 

४) वन २०१६ भध्मे श्रीगाल, कारे, यानीलरी,णखडंलाडी, वरोख मा रघऩुाटफंधाऱ्मातीर 

ऩाण्माची जस्थती अनतळम बफकट आशे. 

५)यामगड जिल््मातीर १० धयणे कोयडी ऩडरेरी अवनु ऩाणीटंचाईच े वंकट गहशये फनरे 

आशे. 

 

ननष्कषष:- 

१) ऩाण्माचा काटकवयीन,े अनतळम काऱिीऩलूणक ल मोग्म यीतीन ेलाऩय कयणे. 

२) यामगड जिल्शमातीर नद्मांलय हठकहठकाणी ठयावलक अंतयालय वाखऱी फंधाये तमाय 

कयणे. 

३) ऩाणी अडला ऩाणी जियला कामणक्रभ, ऩाणरोट वलकाव कामणक्रभ, कोल्शाऩयू ऩद्धतीच े

फंधाये, ऩाझय तराल, नारा फंडडगं मा  वायखे कामणक्रभ चांगल्मा प्रकाये याफवलणे ल तमांत 

िनतेचा वशबाग लाढवलणे. 
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४) बगूबाणतीर ऩाण्माचा उऩवा थांफरा ऩाहशिे. 

५) रघऩुाटफंधाऱ्मातीर भातीचा आणण येतीचा गाऱ काढून रघऩुाटफंधाये खोर कयणे 

गयिेच ेआशे. 

६) नऱालाटे ग्राभीण बागात ल ळशयी बागात आलश्मक तेलढाच ऩाणीऩयुलठा कयाला. 

७) रघऩुाटफंधाऱ्मातीर ऩाण्माच े फाष्ट्ऩीबलन शोऊ नमे मावाठी सवटीरअल्कोशर लाऩय 

कयाला. 

८) ऩाण्माचा कभीतकभी लाऩय कयाला. 

९) रघऩुाटफंधाऱ्माची वंख्मा लाढलाली. 

१०) नदी, तराल, रघऩुाटफंधाये मा बागात िनालये, कऩड े धऊु नमेत मा लय फायीक 

ननयीषण ठेऊन िनालये िप्त कयालीत. 

११) ग्राभीण बागात ल ळशयी बागात कभी ऩाणी वोडून ऩाण्माचा कभी लाऩय कयण्माव 

िनतेरा  वलम रालाली. अन्मथा     

    ऩाण्माच ेभशतल िनतेच्मा रषात मेणाय नाशी. 

१२) पुटरेल्मा ऩाण्माच्मा ऩाईऩराईन  भधनू ऩाणी लामा िात ेतमावाठी ऩाईऩराईन रलकय 

दयुस्त कयाली. 

१३) ऩाऊवाच े ऩाणी वागयारा सभऱता काभा नमे ल मावाठी िरमकु्तसळलाय मोिना 

प्रबालीऩणे याफलाली ल तमात िनतेचा  

    वशबाग अवाला. 
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१४) यस्तमाच्मा दतुपाण, ळाऱा,भशावलद्मारम, ल ऑकपवच्मा ऩरयवयात झाड ेरालालीत. ल 

तमांना दययोि ऩाणी घाराल.े 

१५) कामद्माची काटेकोय अंभरफिालणी शोणे गयिेच ेआशे. 
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