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भारतातील पाणी यव थापनाची पारंपा रक प ती 
 

ा.आर एम संगशे ी 
संगमे वर कॉलेज सोलापूर. 

 

______________________________________________________________________________________

भारतातील पाणी यव थापनाच े पारंपा रक प ती फार जुने होते. 
हणून ाचीन काळापासून आप या सं कृतीन े पा याचा तो ाचे मह व 

ओळखले होत.े याने पा याची यो यता साठवण आ ण वभागणी या 
वेगवेग या यं णा वरती काश टाकले होत.े पा याचे यो य नयं ण आ ण 

पाणी तो ा या पुन नमाण हे संवधन करणे मह वाची गो ट होती. व श ट 

प तीच ेकोर या देशांम ये पा याच ेसंवधन करणे आव यक होत.े पा याची 
साठवण हे शेती या सुधार या या अगोदरपासूनच मानवाने याकड ेल  दले 

आहे. अशा कारची परंपरा ाचीन काळापासून लोकांनी जतन केल  .ते हाची 
प रि थती पूणपण े शेतीला उपयु त अशी न हती मानवी सं कृती या सु वातीपासून मानव पावसा या पा याची 
साठवण कर यासाठ  व याचे संवधनासाठ  तलाव आ ण इतर गो ट  बांधून क  लागला. जगातील अनेक लोक अशा 
कार या पा या या साठवणुक वर अवलंबून राहू लागले. काह  जणांनी ज मनीवर ल पा यावरचा दाब कमी कर यासाठ  

तो  नमाण केले .समकाल न भारताम ये अशा कार या हे पूणपण ेराजक य ने यावर रा यक यावर व इतर सं थांवर 

भाव पडलेला होता. आता याचा भाव पा या या तो ाचा था नक लोकांवर झाला भारतातील था नक समाजा या 
सवच भागांम ये नैस गक प रि थतीवर मात कर याचा खूप मोठा इ तहास पहावयास मळतो. वतःला िजवंत 

राह यासाठ  लोकांनी पारंपा रक कंवा था नक ानाचा वापर क न नैस गक पाणी तो ाचे जतन क  लागले. जे लोक 

नसगा या साि न यात राहत होत े यांनी या तो ाचा जतन मो या माणात क  लागले . यां या जवळ असले या 
पयावरणाचे ान तो ा या संवधनासाठ  मदतीस आले. देशभरातील व वध ठकाणी असलेले पाणी यव थापना या 
णाल मुळे पा याची पातळी ज मनीत वाढ यासाठ  हे एक मह वाचे उपाय आहेत. ते खाल ल माणे, 

 

१ पार णाल  प त 

पावसाच ेपाणी साठव यासाठ  ह  एक अ तशय मह वाची प त आहे. या ठकाणी पाणलोट े ातून पावसाच े

पाणी वाहते, आ ण त ेवाहत नद तील वालुकामय े ात वेश करते, या ठकाणाला पार णाल  अस े हणतात. ह  

णाल  पाझरणा या पा याचा वापर कर यासाठ  वेग या ठकाणी उघडे व हर  बांध यात आले हे व हर  पाच त ेबारा 
मीटर खोल ची असतात .याची रचनाह  दगडानी पारंपा रक प तीने बांधलेले आहे.सामा यपण े यां या मधील सहा त े

दहा त ेपार प तीने बांधलेले आहेत. स या पि चम राज थानाम ये काह  माणात ह  प त अि त वात असलेले दसून 

येते. 
 

२ तालाब प त 

तालाब हणज े पा याचा खिजना ह  एक नैस गक प त आहे .अशा कारच े पाणी यव थापनाची प त 

बु ंदेलखंड देशातील ट कम घर येथील तलाव आ ण जयपूर येथील मानवाने तयार केलेले वत छो याशा पा याची 
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साठवण हणज ेतालाब होय. हे म यम आकाराच ेतलाव कंवा आता लाभ आ ण सवात मो या आकाराच ेसरोवर हणज े

सागर होय. 
 

३ सांझा कुवा प त 

पूव राज थानातील मेवाड भागात पाणी साठवणूक कर याची ह  एक प त होय. अरवल  पवत आता वर ल 

वाहत येणारे पाणी अडवणूक क न व हर  सार या खोल भागात पाणी येऊन थांबत े यालाच था नक भाषेत सांझा कुवा 
हणतात.  केर  खोदत असताना या मातीचा उपयोग व हर या कडेला टाकून ते बांधून घेतले जात.े हा बांधलेला सांझा 

कुवा  लोकसहभागातून साकार या मुळे यावर सवाची मालक  असते तेथील पा याचा वापर शेतीसाठ  केला जातो. 
 

४ जोहड प त 

राज थानातील स  जलत  राज संह राणा यां या य नामुळे यांना मळाले या मॅगसेस पुर कारामुळे 

जोहड हा हा कार भारतीयांना माह त झाला. अरवल  पवता या पि चम पाय या या लगत अलवार, स का इ याद  

िज याम ये ह  एक ाचीन प त होय. लोकसहभागातून अनेक शतके संभाळल  गेलेल  ह  प त समाज हतापे ा 
वाथ मह वाचा या लोकां या मान सकतेवर येऊन पोहोचले आ ण सहभाग संपु टात आला. यामुळे सगळे जोहड 

गाळाने भरले .आ ण सगळीकड ेपा याच ेदु भ  सु  झाले.पोटापा यासाठ  सव त ण वग गाव सोडून शहराकड ेजाऊ 

लागले. परंत ु याकाळी फार मो या माणात तलावांचा देश हणून या भागाला ओळखले जात होत.े तलावामुळे 

व हर ला भरपूर पाणी पाज यास अनुकूल प रि थती नमाण होत.े यामुळे समृ ी नसले तर  जीवन समाधानी व सुखी 
होत ेदगडी बांध बांधून नद या पा ात कंवा प रसरात नमाण केलेले जीवनदायी तलाव हणज ेजोहड. ते हा दगड 

गो यांनी आ ण गाळाने हे जोहड भरले आ ण पाणी संपले. ते हा जीवन अडचणीत आले. हे सग यांना कळत होत ेते हा 
राज संह राणा अ तशय िज ीने उभी रा हला. आ ण याने बुजून गेले तलाव परत गाळ काढ यासाठ  सु वात केले 
खरेतर हे सग यांना माह त होत.े पाणीह  मळत न हते, शेती पकत न हती ,गोध या व वेटर वणणे गाडीच ेयासारख े

ह -उ योग चालत होत.े घर या प रसरात भाजीपाला पकवत होत े .मुळातच गावात या माणसा या हाताला गावातच 

काम होत.े या कामा या मोबद यात घरे वसत होती. आ ण प या पुढे सरकत हो या. आम या व या आधी या 
प यांनी हे सगळे असे आपोआपच घडणार हे गृ ह त धरले. वातं या या चळवळीतून वरा य मळाले गती या अनेक 

वाटाह  दसू लाग या स तेची नवीन क े नमाण झाल  क ातील मंडळींना सुब ता लवकर मळाल  यामुळे यांच ेजीवन 

सुखमय झाले. क ातील मंडळींना सुब ता लवकर मळाल  यामुळे यांच ेजीवन सुखमय झाले. या लोकांना सामा य 

लोकांच े वसर पडले .गर ब जनता अ धक गर ब होऊ लागल  . यामुळे परंपरागत जल णाल ची अधोगती ह  ह  हा शेकडो 
वष जगले या परंपरा चा अ त झाला जु या परवा या शेवटची वाटचाल सु  झाल  .ते हा राज  संह वतः या 
साम याने उभे रा हले. परंत ुराज संह ने पूव  पासून बंद पडलेले सगळे जोहर व छ क न एक वेगळा चम कार घडवून 

आणला. आ ण ते पूव  पा याचे दु भ  होत े ते न ट होऊन सगळीकड े पा याची सुखाळ सु  झाले. यामुळे येक 

गावालाच न हे तर आज यांनी संपूण भारताला यां या कायामुळे स  झाले. 
 

५ पाट प त- 

म य देशातील जांबुआ िज यातील भीताडा या गावातील लोकांनी ह  प त वक सत केल  आहे. या प तीचा 
उपयोग ड गराव न वाहत येणा या पाणी सरोवर ला येउन मळतात. या ठकाणी दगडी माती या सा याने बंधारा 
बांधतात हा बंधारा क या व पात असतो. आ ण यातून वळण घेऊ देऊन पाणी वापरासाठ  काल यात आणले जाते 
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यालाच पाट प त- असे हणतात. यातून पाठ काढून शेतकर  आप या शेताकड े पाणी व न घेऊन जातो ,आ ण 

व वध पके शेतातून काढ यामुळे याची आ थक प रि थती ह  आपोआप बदलत गेल . 
 

६ नाडा प त 

थर वाळवंटातील मेवाड देशांम ये नाडा प तीचा वापर मो या माणात के याच ेआढळते. हे दगडांनी बांधून 

तेथे बांध तयार केले जाते. याम येच पावसाच ेपाणी अड वले जाते .आ ण या पा याचा वापर शेतक यालाह  होत असत.े 
तसेच इथे पाणी था नक लोक प यासाठ ह  वापरत असत. 

 

७ रपट प त 

ह  प त राज थानम ये मो या माणात केलेले दसून येते. राज थानातभूरचना व खडक रचना ह  प त 

मो या माणात आहे. खडकां या भेगांमधून थरांमधून आ ण वर या वाळू म त माती म ये भरपूर पाणी मुरत असते. 
हे पाणी जर तो ा या खाल या बाजूला एखा या छोटा बंधारा बांधून यात पाणी साठ वले जात.े यालाच था नक 

भाषेत रपट असे हणतात. याच माणे बंधा यात ऐवजी मोती वह र बांधून यातह  पाणी जमा केले जात ेव तेथून ह  

शेतीला पाणी दले जाते .रपट हणज ेएका बाजूला दगडी बंधारा असलेल  साठवण तलाव होय .ज मनीव न वाहत येणारे 

पाणी तेथेच जमा होत ेहा बंधारा पूण भर यामुळे सांड यातून पाणी वाहू न खाल या पा ात येऊन वाहत जाते. हा रपट 

मातीने बांध यामुळे रपट गाळ याम ये सातला जातो व लगेच भरतो. ह  फार मोठ  सम या आहे याची वयोमयादा फ त 

पाच ते वीस वषापयत टकून राहते. 
 

८ चंदेला टाक  प त 

टेक या व न वाहत येणा या पा याचा अड व यासाठ  अ तशय चंड मातीच ेबंधारे बांधले जात.े याची ं द  60 

मीटर व यापे ाह  जा त आहे.या माती या बंधा याला दो ह  बाजूने दगडाने बांधून घेतले जाते. याम य ेदगडा या 
पायरय्ाह  तयार केले जातात. या बंधा याला चंदेला टाक  अस े हणतात हे सामा यपण ेबंधा या या म यभागी ब हग ल 

अस यासारख े असते. टेक यां या उतारावर ती मानवी वसाहतीसाठ  लहान-मोठे अनेक टा या बांधले जातात. या 
टा यांचा उपयोग गावातील लोकांना व पशू ंना प यासाठ  उपयोग होत असे. 

 

९ कंुड प त 

पि चम राज थाना मधीलठर वाळवंटात आ ण गुजरात मधील काह  भागातील प या या पा यासाठ  पावसाच े

पाणी अड वले जात.ेसामा यपण ेहे वतुळाकार व हर  सारखे गु ंड व कपाशी या आकाराच ेपाणलोट े ाम ये व हर या 
मधोमध असते.वर या बाजूला बंधारे असतात यामुळे व हर म ये गाळ येऊ शकत नाह . याची खोल  आ ण लांबी 
पा या या वापरावर अवलंबून असते. परंत ुसामा य जनता या कंुडाची काळजी घेतल  जात नाह  .फ त यां याजवळ 

खच कर यासाठ  संप ती व पैसा आहे. यांनीच अशा कारच ेकंुड बांधतात. 
 

१० बेर स कंवा युवा प त 

पाणी साठवणूक कर यासाठ  अशा कारची रचना पि चम राज थानम ये मो या माणात दसून येतात. हे 

टाक या गळती पासून पाणी गोळा कर यासाठ  खाल या बाजूला दहा त ेबारा मीटर खोल पयत बांधले जातात. याचा 
मु य भाग सामा यपणे अ ंद असते यामुळे याच ेमुख हे पूणपण ेलाकडा या पाट ने कंवा माती या पाट ने झाकले 

जात.े या पा याचा वापर संकटकाळी काटकसर ने शेवटचा तो  हणून केला जातो. 
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११ भेरस प त 

राज थानम ये अशा कारची व हर  प या या पा यासाठ  बांधले जातात .अशा कारच े व हर  

राज थानम ये फार मो या माणात आढळतात याम ये अनेक व हर  हे जुने आ ण भट या जमाती ने या पा याचा 
उपयोग प यासाठ  करतात. यात ब याच काळापयत पाणी याम ये साठवून राहते कारण हे पाणी बा पीभवन यापासून 

मु त असते. 
 

१२ जलधारा प त 

जलधारा हे मानवाने न मत केलेल  टाक  आहे खासक न राज थान आ ण गुजरातम य े आढळतात. या 
पा याचा उपयोग समाजासाठ  खास क न धा मक वधीसाठ  मो या माणात वापर केला जातो. जलधारा हे 

आजूबाजू या देशाला सवात सोपा आ ण दररोज पाणी पुरवठा हो यासाठ  ज मनीम य ेबांधले जातात. याचा आकार हे 

आयताकृती असून यावर तीन कंवा चार  बाजूने पाय या असतात. जलदार आहे ज मनीखाल  पा याची साठवण केल  

जात े नानासाठ  व धा मक वधी साठ  केला जातो. 
 

१३-नद  प त 

राज थानमधील जोधपूर या ठकाणी नद  आढळतात. नद  हणज ेखेडेगावातील डबके होय पावसा या या 
काळात फार मो या माणात पडले या पावसाच े पाणी याम ये साचत.े अशा कार या साचले या पा याचे ठकाण 

गावकर  लोक हेच े  नवडतात. तेथील पा याचा उपयोग पावसाळा संप यानंतर दोन म ह यापयत टकून राहते. 
 

१४ टंकास प ती 
टंकास हे ज मनीखालचे पाणी साठव याच े ठकाण आहे. हे सामा यपण ेराज थानमधील बीकानेर या ठकाणी 

आढळतात. हे टाक  येकां या घरात कंवा अंगणात बांधले जाते. ज मनीम ये वतुळाकार ख डे तयार क न बाजूला 
लंबाच ेझाड े लावतात याम ये पावसाच ेपाणी गोळा करतात . यांचा असे हे सु ंदर टाइ स सजवतात. यामुळे पाणी थंड 

राह यासाठ  मदत होत े.या पा याचा वापर फ त प यासाठ  केला जातो. जर करता पाऊस कमी माणात आला आ ण 

टंकास भरले नाह तर जवळपास असले या व हर  मधून आ ण टाक मधून पाणी आणून  भरतात. अशा प तीने तेथील 

जनता आप या साठवले या पा याचा उपयोग करतात. 
 

१५ खा दन प त 

खा दन ह  एक पाणी साठव याची मह वाची प त आहे. पंधरा या शतकापासून ह  प त वापरात आहे. जमीन 

ह  रा याच ेमालक ची यावर या मंडळींनी खाद न बांधले.हे खा दन पाणी अडव यासाठ  मातीने बांधला जातो.खाद नच े

एक मोठे जाळे या भागात आहे .आजह  पाचशेपे ा जा त लहान-मोठे खा दन च लत असून सुमारे 12 हजार हेक्टर 

े ाला पाणी या खाद नमुळे उपल ध होत े.खा दन हे शेतात बांधले जात ेएका बाजूने पाणी आत ये यासाठ  मोकळी जागा 
असत.े ह  एक मूत  बंधारा सारखीच असते याची लांबी तीनशे मीटर इतक  मोठ  असते .ज मनीचा उतार अ यंत कमी 
असतो .अशा भागात खा दन बांधले जाते वरचा मोकळा भाग हा दगड आळ खडकाळ असला तर  चालतो . यातून वाहू न 

येणारे पाणी हेच साठवण े ात अडवले जाते मुरत.े सात ते काह  पा यातून झरपून बाहेर पडत ेखा दन बंधारे हे फार 

काळजीपूवक बांधले जात.े खा दन प त वापरणारे शेतकर  अ तशय सुखी व संप न झाले. 
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१६ बावडी प त 

पाय या असले या व हर ला गुजरातम ये बाव हणतात. राज थान व उ तर भारतात या पाणी साठवले या 
ठकाणाला बावडी असे हणतात .याचा उपयोग लोकक याणा या हतासाठ  व रचना मक प तीन ेबांधले गेले .याची 
रचना ऐ तहा सक अस यान े येकांना पाणी ◌ाढता येत.े या आवडीला भरपूर पायरय्ाह  असतात यातून पाणी सांडवा रे 

तलावात आणले जात ेतेथून पाणी आणून शेतीसाठ  वापर केला जातो. 
 

१७ आहार -पीने प त 

द ण बहार या भागात ह  प त अि त वात होती. तसेच पावसाम ये या भागात चंड महापूर येऊन नुकसानी 
होत असे .या भागात 1000 ते सोळाशे म लमीटर इतका पाऊस पडतो लोकसं या ह  या भागात भरपूर आहे. परंत ु

पडलेला पाऊस वाहू न गंगेला मळत.े यामुळे न या नंतर कोर या पडतात.  या दो ह  प तीम ये बांधकाम करणे, कालवे 
दु त करणे, या भागातील जमीनदार कर त असत. आ ण साचलेले पाणी शेतापयत पोहोचून चांग या प तीने शेतीच े

उ पादन कर त असत .आहार पीन ेमधून पाणी घे यासाठ  येक गावाला व येक शेतक याला पा याचा कोटा ठरवून 

दला जात असे .आहार हणज े तने बाज ूबांधून काढून पाणी आत ये यासाठ  एक बाज ूमोकळी ठेवत असे.  हा एक 

कारचा तलावत होता. अशा तलावातून कमान चारशे हेक्टर े ाला पाणी उपल ध होत असे .एक समांतर कालव ेकाढून 

यातील पाणी शेतीला दल  जात असे. या काल यातून पाणी आहार तलावांम ये ह  साठवले जात.े तथून याच ेवाटप व 

यव थापन केले जात.े परंत ुनंतर या काळात या जु या पारंप रक प तीकड ेदुल  क न न या प तीने बंधारे बांध यात 

येऊ लागले. यामुळे अनेक काळापयत या जु या आहार पणे या जु या पाणी साठवणूक प तीकड ेदुल  के यामुळे त े

पूणपण ेगाळाने भरले गेले. 

 

१८ डंग प त 

हे पि चम बंगालमधील जलपायगुडी िज यातील पाणी साठव याचे एक मह वाची प त आहे. याम ये 

पावसाच ेपाणी मो या माणात साठवले जाते .आ ण यातून भात शेतीला मो या माणात पाणीपुरवठा केला जातो. 
 

१९ चे व ूप त 

ह  प त आं  देशातील च तूर कड पा आ ण इतर िज याम ये पाणी साठव याची ह  एक प त आहे. याला 
तलाव असेह  हणतात .पावसाच ेपाणी आत मो या माणात सात त ेया पा याचा उपयोग शेतीला तसेच इतरसाठ ह  

वापरला जातो. 
 

२० बंधारा प त 

पाणी साठवणूक कर यासाठ  ह  एक मह वाची प त आहे .महारा ात मो या माणात बंधा याचा वापर 

शेतीला पाणी पुरवठा कर यासाठ  व इतर साठ  ह  उपयोग केला जातो .अशा कारच ेबंधारा नद वर बांधले जातात. तसेच 

न यांवर धरणे ह  बांधले जातात. या बंधा यामुळे न यातील पा याची पातळी वाढत.े यामुळे तेथील पाणी काल या वारे 

शेतीला पाणीपुरवठा केला जातो. 
 

२१  पॅड प त 

पाणी साठवणूक कर याची ह  एक प त आहे. उ तर द ण महारा ात या कारच ेपाणी यव थापन के याच े

आढळून येत.े ह  प त 300 त े400 वषापूव ची आहे ह  प त तापी मांजरा मौसम या तीन न यां यापा ात कायरत आहेत. 
या प तीचा सु वात न या वर वळण आकृती धरण बांधून कर यात आल . या धरणातील पाणी काल या वारे शेतीला 
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पाणीपुरवठा केला जात असे. या काल याची लांबी दोन ते बारा कलोमीटर पयत असे. येक काल याची मता 450 

मीटर तसेकंद आहे पाणीपुरवठा कर यासाठ  वेग यां क  ची बांधणी कर यात आल . या  मधून पाणी वेगवेग या 
भागांम ये काल या वारे सोडले जाते. यातूनच शेतीला ह  पाणी दले जात.े याचा आकार हे दहा ते दोनश े हेक्टरपयत 

आहे .तर कमान 100 ते 125 से टर इतकाह  आहे. येक वष गाव कोण या पॅडचा वापर करावयाचा आ ण कोणता नाह  

.याचा नणय घेतला जातो एका पॅड म ये एकाच कारच ेपीक घे यास परवानगी असत.े यामुळे ज मनीची कस कमी 
होत नाह  सुपीकता टकून राहते. 

 

२२ केर  प त 

क नड म ये बंधा याला कंवा टाक  ला केर  असे हणतात. म य कनाटक पठारावर पाणी साठवणूक कर याची 
ह  प त स  आहे. पावसा या पा याने व दयामधून वाहत येणा या पा याने धरण भ न घेतले जात असे.एक टाक  

भ न वाहत असलेले पाणी दुस या टाक त भरले जात. अशा अनेक टा या काह  अंतरावर सलग बांधले जातात. 
 

२३ झंग प त 

झंग हे पाणी साठव यासाठ  असलेल  ह  एक प त लडाख भागांम ये दसत े. हम आ छा दत वाळवंटाचा भाग 

येथील वा षक पज यमान भरपूर असते. दवसभर येथे उ णतेने काह  बफ वतळले व ओ यातून ड गरातून पाणी वाहते, 
हेच पाणी तेथील लोक सहभागातून झंग या प तीम ये साठवले जात.े  हे साठवलेल ेपाणी दुसरय्ा दवशी अ न ठकाणी 
वापरले जात.े पाणी वाहू न नेणे, देखभाल करणे, हमनद  पासून पाणी टाक  पयत आण यासाठ  एक मागदशन करणा या 
मा यमाची ह  आव यकता होती. यामुळे पूण गावाला पाणी मळत असे .या ठकाणी अ याप शासन तरावर कोणतीह  

शासक य योजना राबवल  जात नाह . 
 

२४ कुल प त 

अशा कारची पाणी साठव याची प त हमाचल देश आ ण ज म-ूकाशम्ीर या देशांम ये आढळतात. कुल हे 

पा याचे तो  असूनत ेपवतीय भागात आढळतात. ड गरावर पडणारे पावसाच ेपाणी गोळा कर यासाठ  समतल रेषेवर 

पारंपा रक प तीने कालव ेखोदले जातात. यालाच कूल असे हटले जाते. एका कूल म ये 80 त े 400 हे टरज मनीला 
पाणी मळू शकते कुला या अ नी टोकाला लहान-मोठे तलावह  केलेले असतात. शेतीला या मा यमातून पाणीपुरवठा 
केला जात ेसव शेतक यांना पावसाच ेसमान वाटप कसे करता येईल याकडे ल  असे. 

 

२५ नवला प ती 
उ तरांचल यापवतमय भागाम ये उथळ पा याची साठवणूक कर यासाठ  नऊला ह  प त वापरल  जाते 

लहानसे व हर  कंवा तलावांम ये सरोवरात ह  दगडाने भंत बांधून पाणी याम ये जमा केल  जाते. 
 

२६ खटर  प त 

अशा कारच ेपारंपा रक पाणी साठवणूक कर याची प त हमाचल देश यांमधील ह मरपुर काँगरा आ ण मंडी 
या िज यात मो या माणात आढळतात.खटर  ची रचना ह  शंभर त ेबारा फूट असून आ ण सहा फूट खोल असून ते 
पवता या खडकांम ये असते. या खटर  च े मालक हे वैयि तक आ ण सामािजक व पात असे. या ठकाणी काह  

सरकार  खटर  पण आहेत याचे नयं ण पंचायत कर त असत.े 
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२७ झांबो प त 

झांबो हे उ तर पूव भारतात नागालँड येथे आढळतात. झांबो हणज ेपा याचा साठा होय पा याचे संवधन हे 

जंगलासाठ  शेतीसाठ  आ ण ा या या काळजीसाठ  केल  जात े .जे हा पाऊस पवतमय देशात पडतो त े पाणी 
उताराव न वाहत हे वेगवेग या भागात पसरते. आ ण हे तलावा सारखे असले या रचनेम ये साठवले जाते . या या 
खाल  जनावराचा गोठा ह  असे .तेथे जनावरे धुतात जागा व छ करतात टेकडी या खाल  भाताची शेती आहे. आ ण या 
पा याचा वापर वन कृषी पशुसंवधन तसेच मृद ूसंवधन आ ण जलसा ठेवून या सग याच ेएक त वापर होत असे. 

 

२८ ड ग प त 

ड ग हे तलाव सारखे असून ते आसाम मधील बोडो जमातीने ह  प त वक सत केल  आहे. हे तलाव वैयि तक 

असून याम ये समाजाचा सहभाग नसतो .या तलावातील पा याचा उपयोग वैयि तक उ योगासाठ  शेतीसाठ  व 

प यासाठ  वापर केला जात असे. 
 

२९ इर  प त 

ह  प त ता मळनाडूतील जनतेने वक सत केलेल  आहे .साधारणपण ेता मळनाडूतील एक तर या भागाला या 
प ती वारे पाणीपुरवठा केला जातो. ह  प त अनेक भू मका पार पाडत असून याम ये पयावरणीय लाभ आण यासाठ  

महापूर नयं ण कर यासाठ  ज मनीची धूप टाळ यासाठ  आ ण पावसा यातील वाया जाणारे पाणी वाचव यासाठ  व 

तसेच सभोवताल या भागातील ज मनीखाल या पा याचा फूत  दे याच े भू मका पार पाडत.े इर  शवाय भाता या 
शेतीची लागवड करणे अश य आहे. 

 

३० बांब ूप ती 
मेघालय या ठकाणी बांब ूपाइपचा वापर क न ,सरोवरातील आ ण पावसा यात ऊन पाणी आणून शेतीला पूरक 

शेकडो मीटर पयत जात े .आ ण शेवट  20 त े 80 ॉप तसेकंद शेती या भागांम ये येऊन पडतो .खाशी आ ण जैतीया 
येथील वेगवेग या जमातीच ेशेतकर  यां या काळी मर या शेतीला गे या. दोनश ेवषापुव ची ह  जुनी प तीची पाणी 
दे यासाठ  वापर केला जातो .बांब ू पाइप वारे टेक या व न सतत वाहणा या पा याला काढून गु वाकषण वारे 

खाल पयत आणतात .घाटा च ेवेगवेगळे भाग बांबूने जोडले जातात याला वळण देऊन त ेपाणी झाडा या बु ं याला पयत 

पोचवले जात.े बांब ूपा या मुळे सततकुजतात हणून याच ेवारंवार नूतनीकरण करावे लागत.े हे काम गावातील एका 
कुशल गटाकड े दले जाते .अशा गटाची नयु ती ामसभा करते. 

 

३१ अपटनीस प त 

हे भाता या शेती या लागवडी साठ  अपटनीस या प तीचा उपयोग केला जातो. अपटनीस या प तीन े
मासेमार ची उ योग करता येते उतारा या भागांम ये सोळाश े मीटर या भागात ह  प त वक सत केल  जाते. या 
ठकाणी भरपूर पाऊस ह  पडतो .तेथे पा याचे तो  सरोवरे आ ण तलाव मो या माणात आहेत .ह  प त ज मनी 
खाल या आ ण वर या भागात दो ह  ठकाणी अि त वात आहे. अ णाचल देशातील सुभाण ी िज यातील िजरो 
जमातीने काय कर त राहते .पाणी दया या व ते टेकडी या पाय याशीअसले या जंगलांम ये गोळा करतात .आ ण दोन 

मु य काल या वारे बाजूला असले या शेतीला पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच लहान-लहान अनेक काल या वारे 

भाता या शेतीला आ ण मासे उ योगालाह  पुरवठा केल  जात.े जा त झालेले पाणी परत मु य काल या वारे आणून 

सोडले जाते . यामुळे ज मनीची धूप ह  होऊ शकत नाह . 
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३२ काटास/ मु ंदास /बंदास प ती- 
 ग डवाना रा यातील जमातीने ह  प त वक सत केल  आहे. तसेच अशा कारची प ती ओ रसा आ ण म य 

देशात ह  आढळतात. गावातील मुख य ती हे ग डींअस हणून ओळखला जातो. ग धळ रा याकडून जमीन 

मळवतो. आ ण तेथे काठास बांधतो .तेथील ज मनीचा भौगो लक चार भागांम ये वग करण केले जात े .१ आत (उंच 

जमीन) २ माल(उतरता जमीन) ३ बरना(म यम आकाराची जमीन) ४ बहाल (खालची जमीन) कटास हे गाव या उ तर ते 
द ण कंवा पूव ते पि चम असे बांधले जात.े या या शेवट ला मजबूत अ था य तवाहणा या पा याला अडव यासाठ  

मातीची बंधारा घातला जातो .गावचा चढ-उतार याच ेआकार नि चत क न आ ण गुणा मक प तीने धरण बांधले 

जात े .हे द यांम ये असते दया या खाल या भागाला हाल जमीन आ ण वर या भागाला माल जमीन असे हणतात. 

नयमानुसार चार  मधून पाणी लहान काल या वारे उताराव न आणले जात.े आ ण त ेखाल  शेतापयत नेले जात ेफार 

जा त पाऊस झा यास पाणी साठव याची आव यकता नसते. कारण पाझर मधून ओलावा सतत टकून राहते .आ ण 

जा त असलेले पाणी ना या वारे वाहू न जात.े 
 

३३ सुरगम प त 

केरळ मधील मलबार देशातील कासारगोड िज यातील लोक हे ज मनीवर या पा यावर आधा रत राहत 

आहेत.ज मनी या भागावर पावसा या या दवसात जा त माणात नद त पाणी सोडले जात ेआ ण कोर या ऋतूत कमी 
माणात पाणी सोडले जात े तेथील लोक ज मनीखाल या पा यावर आधा रत असतात व श ट कारच े पाणी 

साठव यासाठ  ह  एक प त या ठकाणी आहे याला सूर गम असे हणतात. सुर गम हे आड वह र असून हे क टंग 

खडकात खोदलेले असतात जोपयत चांग या माणात पाणी लागेपयत तेथे खोदकाम केले जात ेआ ण खडकांमधून पाणी 
ये यास सु  झा यानंतर त ेपाणी बोगदा मधून वाहत े हे पाणी दुगम या बाजूला बांधले या पाठांम ये जमा केले जात े

वर गम हे ०.४५ त े झरो ० .75 मीटर ं द असते आ ण १०८ त े२.० मीटर उंच असते. 
 

 ३४ कोरब ूप त 

कोरब ू हे सामा यपण े केरळ िज यातील कासारगोड आ ण सूर येथे आढळतात . कोरब ू  हे ता पुर या 
व पाचे धरण असून ते काल या या मुखाजवळ झाडा-झुडपांनी मातीने आ ण गवताने बांधले जाते. ◌ाची बांधणी 

आड या व पाची असून यावर मजबूत लाकडाच ेखांब असून ते काल या या कनारय्ाला घ  रोवलेले असत.एकाच 

उंचीची लाकडी खांब हे उ याने ज मनीपासून बांधलेले असत. व आड या असले या खांबाला बांधतात या बांधले या 
खांबाला नारळा या फांद ने यवि थत बांधून घेतात. यावर ह गवताच े तर काळजीपूवक अंथरततात. यामुळे माती 
वतळून जाऊ शकत नाह  कोरकू हे तलावातील पा याची पातळी वाढ व यासाठ  बांधलेले असतात. आ ण तेथील पाणी 
शेतीला पुरवतात अशा प तीने बांधले या कोरब ुतून पाणी पाठ वारे वाहत जात े .जेव या पा याची गरज असत ेतेवढेच 

पाठा मधून वषातून दोन वेळा असे पीक घेतले जात े .परंत ु हवा यात व उ हा यात शेतीला पाणीपुरवठा हो यासाठ  हे 

बांधले जात.े 
 

३५ जॅकवेल प ती 
ेट नकोबार मधील शाँ पंग जमातीने ज मनीम ये पाणी साठव यासाठ  पुरेपूर वापर करतात. खाल या 

भागाम ये असले या चढ-उतार ज मनीवर बंधारा बांधले जात.े हे बंधारा मो या लाकडा या कोण या ने बांधले जाते. 
आ ण पाणी हे खा या म ये जमा केले जात.े चरले या बांबूचा उपयोग पाणी साठ व यासाठ  केला जातो. लांबीचा 
वचार क न पुलावर ल बांबूला बार क होऊन मारले जाते. कंवा बार क तुकड ेकाढले जात े .आ ण उ तर ख या पयत ते 
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उता या पयत ठेवले जात.े आ ण पावसा या पा याचा यातून पुरवठा केला जातो .त ेपाणी थब थब माणे ख यांम ये 

साधले जाते यालाच जाणवेल असे हणतात. 
 

३६ फड प त 

महारा ातील खानदेश भागात लोकसहभागातून तयार केलेल  श णाची ह  एक पारंप रक प त होय .लोक 

समजुतीनुसार ह  प त मौय काळापासून अि त वात आहे. पूव या संधू सं कृती या काळात ह  या प तीचा वापर 

संचनासाठ  होतात. अशा कारची उ तर भागात अनेक वसाहती सापडले या दसून येतात .याव न ाचीन काळापासून 

संचनासाठ  फळ प त अि त वात होती असे दसत.े पांजरा, कान ,व जामखेड गरणा ,तसेच बुराई आरमया न या व ह  

ह  प त आढळून येत े . याच माणे मौसम कसर या तापी या उपन यांवर ह  ह  प त आधी अि त वात आहे .ह  प त 

आंतररा य पातळीपयत ल  वेधून घेतले आहे. 
 

३७ मालगुजार  प त 

वदभातील ग ड राजां या कार कद त कोहल  जमाती या लोकांनी वतःचा पैसा व म वाप न तलाव तयार 

केले होत.े अशा कारच ेतलाव चं पूरगड चरोल  भंडारा नागपूर या चार िज यात दसून येतात. जवळजवळ दहा हजार 

तलाव या भागात आहेत .हे सव तलाव तीनश ेप नास वषापूव च ेआहेत या तलावामुळे शेतकर  यातून पाणी घेत असत. 
सवसाधारणपणे एका गावाला दहा ते बारा हेक्टर पुरत े मया दत आहे .काह  तलावातून 100 त े 125 हे टर जमीन 

ओ लताखाल  येत असे. वातं य ा तीनंतर मालगुजार  तलाव शासना या ता यात गेले आहे. पूव  टश स ते या 
वच वाखाल  होत े.आजह  या प तीचा वापर सव खे या पयत जाऊन पोहच वण ेआव यक आहे. 

 

३८ उरणी प त 

ह  प त ता मळनाडू या देशात मो या माणात असलेले दसून येत.े या मातीतून पा याचा जडपणा कमी 
होतो. अशा ठकाणी खोदकाम क न तलाव नमाण केले जात.े या तलावालाच उरणी तलाव प त असे हणतात .ह  प त 

गावक यां या सहभागातून व यांनी उभी केले या नधीतून पार पाडले जात.े या तलावातून पाणी शेतीला व इतर 

कामासाठ  वापरले जातो. 
 

३९ झील प त 

संध ांतात यात प तीचा वापर क न मालधार  जमातीने तलाव बांधले आहेत. या भागात पाणी खारट 

अस याने गोड पाणी आप याला मळावे . हणून िजल प त वापरात आणल  हणजेच तलावा या तळाशी पाणथळ 

जागी वह र होतात. या ठकाणी ज ेपाणी लागत ेते गोड असते. परंत ु 30 त े 40 दवस पाणी तेथील खारट होत नाह  

. यानंतर ते पाणी प यासाठ  वापरले जात े.तेथे खोदले या व हर ला वरडाअसेह  हणतात. हे वह र लोकसहभागातून 

खोदले जाते. 
 

४०. राळेगण- स ी येथील पाणी यव थापन 

या गावात भू मगत पा याची पातळी वाढ व यासाठ  पावसा या पा याचा येक थब वाढून शेतातच पाणी 
मुरवले जात असे .हे काम लोकसहभागातून हाती घेऊन माथा ते पायथा या प तीने ड गर मा यावर समपातळी बांध 

उतारावर जल शोषण घरकुरण वकास वनीकरण खाल या भागात छोटे-छोटे बंधारे जमीन सपाट करण इ याद  कामे या 
भागात केल  गेले. या ठकाणी पाणलोट े ाचा वकास झा यास जेवढा पाऊस पडतो. याचा एक थब ह  बाहेर जाऊ 

शकत नाह . याच भागात त ेपाणी अडवले जात.े आ ण सव ठकाणी पावसाच ेपाणी अडवले गे यामुळे बारमाह  पाणी 
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तेथे टकून राहत.े यामुळे या ठकाणी शेतक यांनी कतीह  पके घेतल  .तर  पाणी कमी होत नाह  असा अनुभव आला 
आहे. दोन हजार लोकांचा प या या पा याचा न मटला आहे. सलग दोन त े तीन वेळा दु काळ पडले तर  सु ा 
तथ या लोकांना पा याची झळ बस ूशकत नाह . इत या चांग या प तीने या भागात पाणी साठवणूक केल  गेल . 

 

 ४१ हवरेबाजार येथील प त (पाणलोट े ) 

अहमदनगर िज यातील हा एक छोटासा गाव आहे. हे गाव दु काळी हणून प ह यापासूनच स  आहे .तेथे 

पावसाच े माण सरासर  300 म लमीटर ते चारश े म लमीटर होत ेसतत या दु काळी प रि थतीवर मात कर यासाठ  

यशवंत ामीण व पाणलोट वकास सं था या सं थेची थापना क न गावक यांनी हवरे बाजार येथे  एकाि मकपांडुरंग 

े  वक सत केले .याचा उ तम नमुना हणून हवरेबाजार गाव स  झाले आहे. या तेथील योजनेमुळे सव गाव 

पूणपण ेओ लताखाल  आले आहे. 
 

१ . द ता देसाई, महारा ातील दु काळ, मागवा काशन, पुणे १ मे १९८७. 
२. के. आर .द त , महारा  इन  मॅ स, महारा  रा य सा ह य सं कृती मंडळ, मु ंबई १९८६ 

३ एम. पी. खरे, ऍ ीक चर डे हलपमट ऑफ महारा  .गोखले अथशा  सं या पुणे, 1979३ 

४ डॉ.सुलभा मे. दु काळ लोक व ान संघटना पुणे. 5 जून 1987 

५ डॉ एस . ह  .ढमढेरे . महारा ातील शेती, डायमंड काशन ,पुणे. 2009 

६. डॉ .एस. यु .मुलाणी  महारा ातील शेती  डायमंड काशन पुणे, 2009 

७ डॉ सुभाष पाट ल, अ नल बसाने, शवकाल व पेशवाईतील दु काळाचा इ तहास. पुनम काशन कंधार .जानेवार  2011 

८ डॉ सुनील ,माया महारा ातील गरणे. डायमंड काशन, पुणे. 2010 

९ ह  सु म यम ,पाचड अथ दर महारा  डॉट महारा  स . मु ंबई 1975 

१० ा .या भा गु त ेमहारा ात भूजल खरोखर आहे तर  कती कलो कर या यांमला डसबर 1983 
 


