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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहेब आबंडेकर आिण भारतीय जल नीतीबाबासाहेब आबंडेकर आिण भारतीय जल नीतीबाबासाहेब आबंडेकर आिण भारतीय जल नीतीबाबासाहेब आबंडेकर आिण भारतीय जल नीती 
 

 

ा  .िम लद नारनवरे     
 

अथशा  िवभाग , िब  .एन.एन.कॉलेज , िभवंडी ,िज  .ठाणे )म .रा(.  
 
 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं:  
ि टीश भारतात िनरिनरा या ांतात न ाला येणा या पुरामुळे नाग रकांची जीिवतहानी व आ थक नुकसान मो ा 

माणात होत असे. भारतातील या जल सम येिवषयी िविवध त ांचे िनरिनराळे मत होते. यावर काह नी उपाय योजना सुचिव या व 
या काही माणात अंमलात आण या गे या. परंतु पुरामुळे होणा या नाग रकां या सम या कमी होऊ शक या नाही. यावर 

कायम व पी उपाय योजना करणे िनतांत आव यक होते. दसु या महायु ा या काळात १९४२ म ये डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांची 
िलनिलथगो हाईसरॉय ए झे यूटी ह कौ सील च ेसद य हणून िनयु  झाली. २० जलु ै१९४२ ते जून १९४६ या कायकाळात डॉ. 
आंबेडकर मजूर, सावजिनक बांधकाम, उजा, जलसंपदा, उ ोग, िनयोजन इ यादी खा याचे कॅिबनेट मं ी होते. भारतातील पिहली 
१५ मोठी धरणे बांध याचे ‘संक पिच ’ (Blueprint) यांनी तयार केले. जलसंप ी या मा यमातून धरणाची िन मती करणे, पुर 
सम येवर  यामुळे मात करता येईल जेणेक न आ थक नुकसान व जीिवतहानी टाळता येईल, धरणा या मा यमातून शेतीचा व 
जलउजचा िवकास होईल; यामुळे अ धा याचा व िवजे या उ पादनात वाढ होईल आिण यामुळे औ ोिगकरणाला चालना िमळेल, 
शेतीवरील लोकसं येचा भार कमी होईल याचा प रणाम  भारतातील ग रबी व दा र य िनमुलनावर होईल. रा ाचा िवकास घडवून 
आणणे ह े येय नजरेसमोर ठेऊन या सव े ात डॉ. आंबेडकर यांनी आधुिनक भारता या जल, िनयोजन व उजा नीती या 
मा यमातून भारता या आ थक व सामािजक िवकासा या व गतीचा पाया रोवला.   

 

बीजश दबीजश दबीजश दबीजश द:  
भारतीय जल सम या,भारतीय जल सम येिवषयी परंपरागत दृ ीकोन व एकउ ेशीय योजना, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचा 

दृ ीकोन व ब उ ेशीय योजना, मुख संघटनांची िन मती, जल नीती अंमलात आणतांना सम या, सम येच ेिनराकरण व १९३५ या 
काय ाबाबत ( ांत व क  सरकार यां या अिधकाराबाबत) मत, जल िनतीिवषयी मु य व उप उ ी े, दसु या महायु ातील 
यु ो र आ थक (पुनरचना) योजना, जलउजा धोरण व िनयोजन, दामोदर नदी िहराकंुड नदी, सोन नदी इ यादी खोरे योजना. 
भारतीय संिवधानात तरतूद.  

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ह१े९२७ ते १९३९ या कालावधीत बॉ बे िवधानप रषदचेे (BLC) व बॉ बे िवधानसभेचे (BLA)  
सद य हणून कायरत असतांना अ यंत मह वपूण काय केले. याचबरोबर डॉ.आंबेडकरांची लोकशाही समथनाथ व कुमशाही 
िवरोधी सै ांितक भूिमका व कृती; याची िव ा, दरूदृ ी व दशे ेम यांची दखल घेऊन यु  मंि मंडळ सिमतीने (War Cabinet, 
Committee) ११ मे १९४२ म ये ग हनर जनरल या ए झे यूटी ह कौ सील मधील िनयु ला मंजूरी दली. दसु या महायु ा या 
काळात डॉ. आंबेडकर यांची  िलनिलथगो हाईसरॉय ए झे यूटी ह कौ सील च ेसद य हणून २० जुल ै१९४२ रोजी िनयु  झाली. 
याआधी नो हबर १९३७ म ये म िवभागाची वतं  िन मती कर यात आली.  जल सचन, उजा (िव ुत) आिण इतर संबंिधत 

सावजिनक बांधकाम इ यादी िवषयांचे िनमाण झाललेे खाते म िवभागाकड े ह तांत रत कर यात आले. जुलै१९४२ म ये डॉ. 
आंबेडकर यांनी म खा याचा कायभार वीकारला ते हा जल सचन आिण िव ुत(उजा) िवकास करणे िह म िवभागाची मह वाची 
जबाबदारी होती.  
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भारतीय जल सम याभारतीय जल सम याभारतीय जल सम याभारतीय जल सम या::::  
ि टीश काळात भारतात जल सम येचे व प गंभीर होते. न ांचे पा  ह े चंड ंद अस यामुळे पावसा यात न ांना 

मो ा माणात पूर येत असे. यामुळे लोकांची जीिवत हानी व आ थक नुकसान मो ा माणावर होत असे. िबहार व पि म बंगाल 
मधील बाराकर, दामोदर, गळी या न ा, ओ रसामधील महानदी, म य दशेातील सोन नदी,इ यादी न ांना मो ा माणात पूर 
येत असे. यामुळे यांवर उपाय योजना आव यक हो या.   
 नैस गक िव वसंक वृतीमुळे दामोदर नदीला ‘दःुखाची नदी’ या टोपण नावाने ओळखले जात असे. १९०७, १९०९, आिण 
१९११ या महाभयंकर पुरामुळे काही उपाय योजना राबिव या गे या. परंतु १९१३ म ये दामोदर नदीला महाभयंकर पूर आला 
आिण प रि थती अ यंत गंभीर झाली होती. दामोदर नदीला िमळणारी ‘बाराकार’ िह उपनदी होती. यामुळे दामोदर व बाराकार 
न ां या काठावर त यांचे िनयं ण ठेवणे, दखेभाल करणे, दु ती करणे इ यादी उपायांवर भर दे यात आला. १९३२ म ये 
त कालीन सरकारने पा याची उंची वाढावी हणून रोडा येथे मोठी आडवी भत बाध यात आली, जी ‘अ डोसन’ या नावाने 
ओळखली जात होती. परंतु िह उपाय योजना पुरेशी न हती.  

जुलै १९४३ म ये पुरामुळे दामोदर नदी या डा ा भरावाला चीर पडली. प रणामी आजू-  बाजूचा भाग सहा ते सात फूट 
पा याखाली गेला. अनेक गावे पूर त व उ व त झाली, रे वे लाई स तुट या. वाहतुक ची सोय वेग या मागाने करावी लागली. 
कलक ा शहराचा भारतापासून संपक तुटला होता आिण सवसाधारण जीवन उ व त झाले होते. सव मा यमे, वाहतूक, रे वे 
मु यालय, १४ बी आम चा संपक काही दवसांक रता तुटला होता. महायु ा या कालावधीत सव संर ण व था िव कळीत झाली 
होती. यामुळे यु ा या तयारी या काळात ितकूल प रि थतीचा सामना करावा लागला.१   

दामोदर नदी या ती  ध यामुळे भारता या म यवत  सरकारला प रि थतीचे गांभीय ल ात आले. या संदभात वेळ 
वाया न घालिवता िनि त व पाचे िनयोजन क न भावी योजना राबिवणे आव यक भासले. 

 

भारतीय जल सम यिेवषयीभारतीय जल सम यिेवषयीभारतीय जल सम यिेवषयीभारतीय जल सम यिेवषयी परंपरागतपरंपरागतपरंपरागतपरंपरागत दृ ीकोनदृ ीकोनदृ ीकोनदृ ीकोन वववव एकउ ेशीय धोरण एकउ ेशीय धोरण एकउ ेशीय धोरण एकउ ेशीय धोरण ::::  
ि टीश काळात भारतीय जल सम ये या ा संदभात अनेकांनी उपाय योजना सुचिव या. सु वातीपासून ते 

आतापयत या िवचार येत, दृ ीकोनात अित र  पाणी हचे मुख सम या हणून िवचारात घेतले होते. यात जे उपाय सुचिवले 
गेले याचे व प एकउ ेशीयएकउ ेशीयएकउ ेशीयएकउ ेशीय होते, ते केवळ ‘‘‘‘परूिनयं णपरूिनयं णपरूिनयं णपरूिनयं ण’’’’ या नावाने होते. ओ रसामधील िविवध सिम यांनी पुरा या ािवषयी 
चचा केली. याचा सखोल अ यास केला. नदी या कना यावर भराव बांधून अित र  पाणी समु ात सोडून दणेे व पूरिनयं ण करणे 
अशी उपाय योजना पूर सम येवर िनरिनरा या सिम यांनी सुचिव या हो या. या सिम यांचा केवळ  ‘‘‘‘परूिनयं णपरूिनयं णपरूिनयं णपरूिनयं ण’ ’ ’ ’ यायायाया एकउ ेशीयएकउ ेशीयएकउ ेशीयएकउ ेशीय 
दिृ कोनावर िव ास होता. ओ रसातील न ां या िवकासावरील अिधवेशनात १८७२ मधील थम सिमतीपासून  १९४५ या 
ओ रसा पूर स लागार सिमतीपयत िविवध सिम यांनी सुचिवले या िशफारश चा डॉ.आंबेडकरांनी उ लेख केला. या िविवध 
सिम यांनी सुचिवले या उपायां या मयादा यांनी दाखिव या. यांचे प ीकरण पुढील माणे- 
  “मला सांगायला खेद वाटतो क , िविवध सिम यां या स मानीय सद यांना या सम येवर मात कर यासाठी यो य दृ ीकोन 
आणता आला नाही. यां या मते अित र  माणातील पाणी ही आप ी होती. यावेळी पाणी चडं माणात येईल, ते हा असे 

य  करावे क , जेणेक न नदीचा वाह समु ाम ये वि थत पोहोचेल.” 
 

डॉडॉडॉडॉ. आबंेडकराचंा जल सम येिवषयीआबंेडकराचंा जल सम येिवषयीआबंेडकराचंा जल सम येिवषयीआबंेडकराचंा जल सम येिवषयी दृ ीकोनदृ ीकोनदृ ीकोनदृ ीकोन वववव ब उ ेशीयब उ ेशीयब उ ेशीयब उ ेशीय धोरणधोरणधोरणधोरण: : : :  
डॉ. आंबेडकर ह ेजलसंपतीचा उपयोग आिण जलसंवधन यांिवषयी गंभीर होते. कोण याही सम येचा मुळापासून ते अ यास 

करीत असतांना सव दृ ीकोनातून िवचार करीत आिण स य प रि थतीचा शोध घेत असत. 
 डॉ. आंबेडकरां या मते, मनु य अित र  पा यापे ा या या अभावामुळे अिधक ास सहन करतो. जल िह संप ी आह,ेया 
व तुि थतीत बदल करता येत नाही. जल िह सव लोकांची संप ी आह ेआिण ितचे िवतरण िनि त झाले पािहजे. अशा कारे डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी महापुरा या कवा पा या या अितरी ते या सम येकडे वेग या दृ ीने पिहले आिण जलसम ये या 
सकारा मक आिण मह वपूण घटकांवर अिधक ल  दले.      
     पूर सम येिवषयी भारतातील िविवध सिम यांचे मत आिण एक उ शेीय दृ ीकोन यां यात आिण डॉ. आंबेडकरां या 
दृ ीकोनात मतभेद होते. डॉ. आंबेडकरांनी प ीकरण दले क, “जनते या भ यासाठी जर पा याचे जतन व संवधन करणे 
अ याव यक असेल तर नदी कनारे बं द त  कर याचा िवचार गैर ठरतो. या संदभात िवकिसत देशांनी अंगीकारलेला मागच यो य 
आहे  आिण तो हणजे िविवध ठकाणी पा याचे जतन करणे आिण याचा ब उ ेशीय वापर करणे. अशा त यांचा धरणे बांधून 
जल सचनािशवाय िव ुतश  िनमाण कर यासाठी आिण नौकानयन(जलवाहतूक) यासाठी वापर करता येतो.  न ांचा वापर 
नौकानयन  हेतूसाठी कर यावर यांनी िवशेष वाने भर दला. यासंदभात ८ नो हबर १९४५ या ओ रसातील न ांवरील 
अिधवेशनात प  केले क , 
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  “भारतातील नौकानयनाला या या यशापयशाचा खूप मोठा इितहास आह.े ई ट इंिडया कंपनी या अंदाजप कात 
सरकारचा सावजिनक उप म हणून नौकानयनासाठी अितमह वाची तरतूद होती. या धोरणाचाच उव रत भाग हणून 
नौकानयनासाठी असलेले अनेक कालवे आजही भारतात आहते. लोहमागाचा िवचार नंतर येतो. यावेळी लोहमाग (रे वे) आिण 
जलवाहतुक साठी धोरण या दो हीसाठी धोरण होते. १८७५ म ये यां यात ापक माणात िवसंगती दसून आली, यातून रे वे 
िव  कालवे अशी सम या िनमाण झाली. सर आथर कॉटन कडून जोरदार संघष लढले गेले होते. ददुवैाने रे वेचे समथक जकले. 
यांनी अिधक प  केले क ; 

 ‘मला रे वे या काल ािवरोधातील िवजयाचा व तुतः आनंद झाला नाही. रे वे या समथकांची का या बाबतीतील 
िवचारसरणी अपुरी होती.’ कालवे पुढे जाऊ शकत नाहीत, कारण ते ‘नफा’ दऊे शकत नाहीत. कालवे नफा दऊे शकत नाहीत असे 
असेल तर याचे कारण ते नफा दऊेच शकत नाहीत ह ेनसून यां याकडे होणा या दलु ात आहे. अंतगत नौकानयनाकडे दलु  क न 
चालणार नाही. या िवषयाबाबतीत आपण जमनी आिण रिशयाचे अनुकरण क  शकतो. केवळ आप या जु या काल ांच े
पुन ीवनच न ह े तर नवीन कालवेसु ा बनिवणे आिण रे वे या िनकडीमुळे अथवा आव या े मुळे काल ांना कोणताही याग 
करावा लागणार नाही याची काळजी घेणे हहेी क  शकतो.”  
 जलसाठा योजनेबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी व तुि थती प  केली क , केवळ सचन आिण िव ुत न ह,े तर 
अंतगत नौकानयनासाठी दरूवर जलमाग दखेील पुरिवता येईल. पा या या ब उ शेीय वापरामुळे या या संभा  वाईट प रणामांच े

पांतर चांग या श म ये होते यांवर आंबेडकरांचा िव ास होता. यांनी नंतर दामोदर , महानदी, सोन आिण इतर आंतर-रा य 
न ांवरील क पावर दलेला भर हा सापे  होता.    
 दामोदर खोरे क पबाबत कलक ा येथील पिह या अिधवेशनात ३ जानेवारी १९४५ म ये डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी 
ठासून सांिगतले क , दामोदर क प हा ब उ ेशीय क प आह.े केवळ महापुरापासून िनमाण झालेली सम या हाताळणे एवढाच 
याचा उ ेश नाही. यातून जल सचन, िव ुत आिण नौकानयनाची तरतूदसु ा असणार. आप याकडील जलसंप ी िवकासासाठीआप याकडील जलसंप ी िवकासासाठीआप याकडील जलसंप ी िवकासासाठीआप याकडील जलसंप ी िवकासासाठी, , , , 

असलेल ेधोरण हे ब उ ेशीय धोरण आहेअसलेल ेधोरण हे ब उ ेशीय धोरण आहेअसलेल ेधोरण हे ब उ ेशीय धोरण आहेअसलेल ेधोरण हे ब उ ेशीय धोरण आहे. . . . याम य ेपाणीवापरा या सव श यताचंा समावशे करण ेआव यक आहेयाम य ेपाणीवापरा या सव श यताचंा समावशे करण ेआव यक आहेयाम य ेपाणीवापरा या सव श यताचंा समावशे करण ेआव यक आहेयाम य ेपाणीवापरा या सव श यताचंा समावशे करण ेआव यक आहे.  .  .  .   
 

१९३५ १९३५ १९३५ १९३५ या काय ातील सम याया काय ातील सम याया काय ातील सम याया काय ातील सम या::::  
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हे जल सचन आिण िव ुत उजा सिमतीचे अ य  होते. परंतु जलिवषयक ब उ ेशीय धोरण 

अंमलात आणतांना यां यासमोर अनेक अडचणी हो या. मु य अडचण हणजे १९३५ या काय ानुसार सचन, नौकानयन  व 
उजािवकास ह े िवषय क  सरकारकडे न हते. या काय ाने सचन, नौकानयन व उजािवकास ह े िवषय रा यां या व ांतां या 
अख यारीत होते. १९३५ चा कायदा हा घटनादु तीचाच एक मह वाचा भाग होता या काय ा वये ांतीय वायत ा दे यात आली 
होती. या काय ाने सव न ां या पाणी वापराचे अिधकार संबंिधत ांतांना व रा य सरकारांना दले आिण क  सरकारचा सचन 
िवकासाशी कोणताच संबंध रािहला नाही.   या काय ामुळे क  सरकारला या क पा या िवकासात ह त ेप करणे, तसेच आंतर-
रा य खोरे क प हाती घेणे अश य झाले. िवजिवकासासाठी, सचनिवकासासाठी भारतात वतं  असे कायालय दखेील न हते. 
वीजवापर, िवतरण आिण सचन व थापन याबाबतीत आकडेवारी उपल ध न हती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९४२ म ये 
जे हा सचन आिण उजा खा याचा पदभार वीकारला ते हा हीच प रि थती होती.  
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी त कालीन थािपत व थेवर ताशेरे ओढले. या व थेत क  सरकारला भारतीय 
जलधोरणाबाबत कोणताच अिधकार दलेला  न हता. १९३५ या काय ाचा संदभ घेऊन ते हणतात, “खरे तर रा यारा यातून 
जाणारे रे वेमाग आिण जलमाग यात कोणताही फरक नसतो हे आपण ल ात घेतले नाही. याउलट आपण रे वेमाग आिण जलमाग 
यात कर यास संिवधानात तरतूद केली आह.े यामुळे रे वेला आपण क ीय हणतो तर जलमागाला ांतीय ठरवतो.     
 डॉ. आंबेडकरांना याची जाणीव  होती क , क  सरकार या ह त ेपािशवाय आिण िव ीय मदतीिशवाय जलिवकासाचे 
ब उ ेशीय धोरण पूण वास येणार नाही. जल सचना या बाबतीत ांतीय दृ ीकोनातून िवचार न होता तो रा ीय दृ ीकोनातून 
हावा असे म िवभागाचे मत होते. परंतु ददुवाने िव ीय िवभागाने १९३५ या काय ाचा आधार दते क  सरकारचा तो िवषय 

नस यामुळे यात िव ीय तरतुदीसाठी फारसा अनुकूल ितसाद दला. या या मते जलमागा या सम या सोडिव याची जबाबदारी 
ांतीय सरकारची आह.े शेवटी िव ीय िवभागाने जल सचन व मागदशन मंडळा या तावाला मा यता दली; परंतु क  सरकारची 

िव ीय जबाबदारी फ  पाच वषाची असेल, यानंतर मंडळाने क  सरकारला वगळून इतर मा यमां ारे िनधी उपल ध कर याची 
व था करावी असे नमूद केले. म िवभागाने याला मा  फारसा ितसाद दला नाही.     

     
डॉडॉडॉडॉ....आंबडेकरांची उपाययोजनाआंबडेकरांची उपाययोजनाआंबडेकरांची उपाययोजनाआंबडेकरांची उपाययोजना::::  

डॉ. आंबेडकरांनी १९३५ या काय ातील सम येचे गांभीय ल ात घेऊन या अडचणी दरू कर यासाठी आप या 
बुि म े या जोरावर य  सु  केले. पिहला उपाय हणजे १९३५ या काय ात घटनादु ती करणे हा होय; परंतु  घटनादु ती 
करणे सोपे न हते आिण यात वेळेचा मोठा अप य होणार होता. दसुरा उपाय बाबासाहबेांनी ठेवला; यात ांत आिण रा यांचा 



डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर आिण भारतीय जल नीतीबाबासाहबे आबंडेकर आिण भारतीय जल नीतीबाबासाहबे आबंडेकर आिण भारतीय जल नीतीबाबासाहबे आबंडेकर आिण भारतीय जल नीती 
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िवकास करावयाचा असेल तर क  सरकारला यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. यामुळे रा यां या व ांता या वा यततेला 
सु ा ध ा पोहचणार नाही.  
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या घटना मक काय ा या ाना या आधारावर म िवभागाने असे ितपादन केले क , 
भारतीय घटना क  सरकारवर कोण याही कारची मयादा लाद ू  शकत नाही. १९३५ या काय ात १५०(२) कलमा माणे 
संघरा य कोण याही उ ी साठी िव ीय मदत दऊे शकते. भारतीय तरावर कवा काही ांतीय तरावर खच करावयाचा असेल तर 
स याचे ांतीय कायद े घटनेशी सुसंगत आहते. यामुळे जलमागा या िवकासासाठी होणाया खचाची जबाबदारी फ  ांतीय 
सरकारची आह.े क ाला कवा ांताला कवा ला एखा ा क पाचा कती लाभ िमळेल याचे मोजमाप करणे आव यक आह.े 
जलमागा या, याच माणे नदी क प, िव ुत उजा, नौकानयन, जल सचन, इ यादी क पांमुळे संघरा याला आिण ांतीय 
सरकारला कती लाभ होईल याचेही मोजमाप करणे आव यक आह.े कारण जल सचन आिण जलिव ुत िन मतीपासून होणा या 
फाय ा या िवतरणा या बाबतीत अशा कार या सम या िनमाण होतात. यामुळे घटनेने अनुदान मंजूर कर याची म यावत   
सरकारला मा यता दली आह.े      
 १९३५ या काय ा या काही कलम व पोटकलमा या आधारे म िवभागाने आणखीन  असे प  केले क , भारतात 
जलसाधनसाम ीचा िवकास कर यासाठी जल सचन आिण जलमाग मागदशक मंडळा या थापनेसाठी या खचा या बाबतीतली 
तरतूद घटने या १५० (२) पोटकलमाम ये केली आह,े ती अशी- अशा क पा या िवकासासाठी िव ीय तरतूद उपल ध कर याची 
जबाबदारी क  सरकारची आह.े याच माणे सवसाधारण िनयोजनासाठी जर िव ीय आयोगाने मा यता दली असेल तर म यवत  
सरकार आिण ांतीय सरकारम ये सम वय साधने गरजेचे आह.े घटनेम ये िव ीय अनुदानासाठी पाच वषाची मयादा घालावी अशी 
तरतूद नाही. हणून मंडळाची िन मती करणे आव यक आह ेआिण मंडळाची िन मती कायम व पाची होत असेल तर याचा लाभ 
क  सरकारलाच िमळेल.  
 डॉ. आंबेडकरां या नेतृ वाखाली मिवभागाने जल सचन मागदशक मंडळाची थापना थापना कर या या संदभात 
अ यंत खरपणे िवचार मांड यानंतर िव  िवभागाने शेवटी मंडळाला िनयिमत िव ीय मदत दे याचे त वतः मा य केले. परंतु 
यापूव  या तावा या संदभात ांतीय सरकारशी संपक साधावा असे सुचिवले. या अनुषंगाने १५ नो हबर ते ७  िडसबर १९४४ 
या दर यान म िवभागाने ांतीय सरकारशी प वहार केला आिण तािवत मंडळाचा मसुदा पाठिवला. २२ नो हबर १९४४ 
या आंतरिवभागीय िमट गम ये तावावर चचा क न तावाला मा यता दे यात आली.  

 परंतु  सम या अजून संपले या न ह या मंडळा या पूव या नावात बदल कर यात आला. ‘म यवत  जलमाग, नौकानयन 
आिण जल सचन आयोग’ असे नवे नाव ठरिव यात आले. पयायी नावाला म यवत  नौकानयन आिण जल सचन आयोगाचा फारसा 
अनुकूल ितसाद िमळाला नाही. याम ये मह वाचा दृ ीकोन असा होता क , सवच ांतीय सरकारांनी तािवत आयोगा या 
रचनेला मा यता ावी. 
  या सम येवर माग काढणे आव यक होते. सव ांतीय सरकारांना पाठवावया या  म यवत  जलमाग, नौकानयन आिण 
जल सचन आयोगा या मसु ाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ७ िडसबर १९४४ ला मा यता दली आिण दसु याच दवशी ८ 
िडसबर १९४४ ला ांतीय सरकारला प  पाठिवले.  
 या प ाम ये मिवभागाने हटले क , यु ो र काळातील िवकासाला चालना दे याम ये भारत सरकारची मह वाची 
जबाबदारी आहे. िव ुत, उ ोग, अ धा याची उपल धता आिण परुवठा आिण समाजाची आ थक गती जल सचना या गतीवर, 
जिमनी या संवधन आिण पूर िनयं णावर अवलंबून आहे. वाहतुक या सम या सोडिव यासाठी जलवाहतुक चे योगदान मह वाचे 
ठरते. याच माणे जलमाग, जल सचन, नदीिनयं ण, संवधन, पूरिनयं ण, जलिव ुत िवकास, जिमनीचे संवधन, पा याचा वाटा 
इ यादी सम या व नौकानयन ह े आंतर ांतीय /आंतररा यीय िवषय आहते. यासाठी तािवत आयोगाची कशी गरज आह,े 
याब लचे प ीकरण केले होते. २० िडसबर १९४४ पयत आपले ांतीय सरकारने आपले मत  करावे अशी प ात अपे ा  
केली होती.  
 

तािं क संघटनचेी थापनातािं क संघटनचेी थापनातािं क संघटनचेी थापनातािं क संघटनचेी थापना: : : :  
अकरा ांतीय सरकार पैक  नऊ ित कया अनुकूल हो या, तर जवळपास सव रा यांनी मनापासून पाठ बा  केला. 

लगेच मिवभागाने आयोगा या थापनेला होकार दला. २ फे ुवारी ते ३ माच १९४५ या दर यान मिवभागाने िवशेषतः 
मिवभागाचे से े टरी एच. सी. ायर, उप से े टरी डी. एल. मुजुमदार, आिण राय बहादरू खोसला यांनी ठरावाचा मसुदा तयार 

केला. डॉ. आंबेडकरांनी ठरावा या मसु ाला ३ माचला आिण सारांशाला ४ एि लला मा यता दली. याच दवशी हाईसरॉयनी 
आयोग थापन कर या या ठरावाला मा यता दली. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी अशा त हनेे ४ एि ल १९४५ रोजी जल 
आयोगाची थापना केली. ५ एि ल १९४५ म ये म यवत  जल आयोग अि त वात आला. म यवत  जलमाग जल सचन आिण 
नौकानयन(CWINC) या तािवत आयोगा या संघटना मक रचनेला  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ८ ऑग ट १९४५ ला मा यता 
दली. रॉयबहादरू खोसला ए. एन. ह े तािवत आयोगाचे अ य  झाले.  



डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर आिण भारतीय जल नीतीबाबासाहबे आबंडेकर आिण भारतीय जल नीतीबाबासाहबे आबंडेकर आिण भारतीय जल नीतीबाबासाहबे आबंडेकर आिण भारतीय जल नीती 
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 अशा कारे डॉ. आंबेडकरांनी असे िनदशनास आणले क , ११११)))) नो हबर नो हबर नो हबर नो हबर १९४४ १९४४ १९४४ १९४४ म येम येम येम ये थापन कर यात आलेले म यवत  म यवत  म यवत  म यवत  
तािं क उजा मंडळतािं क उजा मंडळतािं क उजा मंडळतािं क उजा मंडळ आिण २२२२)))) ५ ५ ५ ५ एि ल एि ल एि ल एि ल १९४५ १९४५ १९४५ १९४५ रोजी म येरोजी म येरोजी म येरोजी म ये थापन केलेले म यवत  जलमागम यवत  जलमागम यवत  जलमागम यवत  जलमाग,,,,जल सचन आिण नौकानयन आयोग जल सचन आिण नौकानयन आयोग जल सचन आिण नौकानयन आयोग जल सचन आिण नौकानयन आयोग 
((((CWINCCWINCCWINCCWINC)))) या दो हीही संघटना जलसाम ीचा पया  वापर कर यासाठी मागदशन करतील, यासाठी िविवध उि ांची पूतता 
कर यासाठी क पाची बांधणी कशी करावी यासाठी मागदशन करतील. या संघटने या आधारावरच नंतर या कालावधीम ये 
मममम यवत  जल आयोगयवत  जल आयोगयवत  जल आयोगयवत  जल आयोग आिण म यवत  िव ुतम यवत  िव ुतम यवत  िव ुतम यवत  िव ुत ािधकरण मंडळाचीािधकरण मंडळाचीािधकरण मंडळाचीािधकरण मंडळाची थापना झाली.   
 डॉ. बाबसाहबे आंबेडकर हणतात, मला वाटते क  आपण यो य दशेने वाटचाल करीत आहोत. िवभागीय िवचार बाजुला 
ठेवले तर जलमागा या नवीन धोरणाची पूत  कर यासाठी पुढ या मागाची वाटचाल क , आिण भारतात ग रबीने ासले या 
ल ावधी लोकाचंे जीवनमान उंचाव यासाठी क पाची पायाभरणी क  आिण यासाठी सु वात क .  
 

आ थक िवकासाचा िस ांतआ थक िवकासाचा िस ांतआ थक िवकासाचा िस ांतआ थक िवकासाचा िस ांत: : : :  
आ थक    १९१८ म ये बाबासाहबेांनी िलहले या ‘Small holdings in India and their Remedies’ या भावशाली लेखात 

यांनी आ थक िवकासाचा िस ांत मांडला होता. बाबासाहेबां या मते शेतीची कमी उ पादकता िह अपु या भांडवली गुंतावणुक मुळे 
आह.े शेतीमधील दरडोई उ प  कमी अस याचे मु य कारण हणजे लोकसं येचा शेतजिमनीवर पडणारा चंड भार होय व यामुळे 
शेतीमधील दरडोई उ प  वाढ यासाठी शेतीवरील लोकसं येचा भर कमी करणे आव यक आह.े आिण तो भार फ  
औ ोिगकरणामुळेच कमी होऊ शकतो. औ ोगीकरण हाच शेती िवकासाचा पाया आह.े  
 औ ोिगकरणामुळे शेतीवरील लोकसं येचा भार कमी होईल. यामुळे जिमनीचा आकार वाढेल, दरडोई उ प  वाढले, 
बचत वाढेल व भांडवली गुंतवणूक वाढेल आिण वाढ या गंुतवणुक मुळे उ पादकता वाढून शेती अि थरते या च ूहातून बाहरे पडून 
आधुिनक करणा या मागावर अ ेसर बनेल. आिण यामुळेच जल धोरण आखत असतांना पूरिनयं ण, जल सचन, नौकानयन, 
शेतीिवकास, जलिव ुत िन मती, जलउजा धोरण व िनयोजन( ीड णाली), औ ोिगकरण या उ ेशातून १९४२ -४६ या यु ो र 
आ थक िनयोजनाक रता डॉ. आंबेडकरांनी जलनीतीचे िनयोजन केले.  अशा कारे वातं यपूव काळात आ थक िनयोजनाची सु वात 
कर यात डॉ. आंबेडकरांचा फार मोठा वाटा आह.े       
   
नवीन जल धोरणाच ेविैश ेनवीन जल धोरणाच ेविैश ेनवीन जल धोरणाच ेविैश ेनवीन जल धोरणाच ेविैश े: : : :  

आ थक िवकासा या संदभात १९१८ म ये डॉ. आंबेडकरांनी जो िस ांत मांडला तोच िवचार १९४२ या आ थक 
िनयोजनाची उ  ेिनि त कर यात मह वाचा होता ह े दसून येते. याम ये शेती या िवकासासाठी औ ोगीक करणाला िमळालेल े

ाधा य प पणे दसून येते. ‘देशा या औ ोगीक करणासाठी व त दरात जल-िव ुत िनमाण करणे आव यक आह.े’ यां या या 
िवचाराचंा भाव भारताचे नवीन जल धोरण ठरिवतांना  दसून येतो. नवीन जल धोरणाची वैिश े पुढील माणे होते- 

 

अअअअ)))) जलसंप ीिवकासासाठी नदी-खो या या आधारावर ब उ शेीय दिृ कोनाचा    वीकार; 
बबबब)))) नदी-खोरे ािधकरणा या संक पनेचा वीकार व अवलंब;   
कककक)))) िव ुतश  आिण जलसंप ीचा िनयोजनब  आिण काळजीपवूक िवकास कर यासाठी क ठकाणी तांि क त  मंडळाची 
िन मती.   
 उपरो  येक मु ावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपले िवचार  केले.   
 

यु ो र आ थक पनुरचना योजना आिण डॉयु ो र आ थक पनुरचना योजना आिण डॉयु ो र आ थक पनुरचना योजना आिण डॉयु ो र आ थक पनुरचना योजना आिण डॉ. . . . आबंेडकराचं ेयोगदानआबंेडकराचं ेयोगदानआबंेडकराचं ेयोगदानआबंेडकराचं ेयोगदान: : : :  
दसु या महायु ा या प रणामामुळे युरोप, आिशया मधील  इ यादी अनेक दशेां या भौितक सेवा- सुिवधा आिण औ ोिगक 

संयं ाचा िव वंस झाला. याचा काळात १९४२ -४६ म ये ‘यु ो र आ थक पुनरचना योजना’(Post-War Reconstruction 
Plan) क  सरकारने जाहीर केली. या योजनेसाठी सरकारने ५ सद यांची एक  सिमती गठीत केली. डॉ. आंबेडकर ह ेया सिमतीम ये 
एक सभासद होते तर दसुरीकडे म, जल व िव ुत मं ालयातही ‘धोरण सिमतीचे’ अ य  होते. या दो हीही मह वा या सिमतीवर 
बाबासाहबे अस यामुळे यु ो र पुनरचना व िनयोजनाची भूिमका व उ े िनि त कर यात बाबासाहबेांचा फार मोठा वाटा 
होता. ा संदभात बाबासाहबेांचे योगदान मुलभूत व पाचे आह,े ते हणजे- 
१)१९४२ -४६ ा काळातील यु ो र पुनरचना िनयोजना या िनिम ाने थमच आ थक िनयोजनाची भूिमका व उ े िनि त 
कर याम ये मदत व मोठा सहभाग. 
२) क ाम ये थमच जल व िव ुत िवकासासाठी िनि त धोरण व नीती तयार करणे. 
३) क ाम ये थमच जल व िव ुत िवकासासाठी शासक य यं णा व संघटना िनमाण करणे. 
४) दामोदर, िहराकंुड, व सोनसार या जलिवकासा या धोरण योजनेची सु वात करणे. 
५) भारतीय घटनेत आंतररा यीय न ां या िवकासासाठी यो य या काय ाची तरतूद करणे. 



डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर आिण भारतीय जल नीतीबाबासाहबे आबंडेकर आिण भारतीय जल नीतीबाबासाहबे आबंडेकर आिण भारतीय जल नीतीबाबासाहबे आबंडेकर आिण भारतीय जल नीती 
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भारतीय संभारतीय संभारतीय संभारतीय संिवधानात जल नीतीची तरतूदिवधानात जल नीतीची तरतूदिवधानात जल नीतीची तरतूदिवधानात जल नीतीची तरतूद::::  
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या िवचारधारेतून नदी खोरे ािधकरण थापन झाले. याचे पु हा ित बब वतं  भारता या 

संिवधानात दसून येते. डॉ.आंबेडकर हे भारतीय रा यघटने या मसुदा सिमतीचे अ य . २१ फे ुवारी १९४८ रोजी बाबासाहबेांनी 
भारता या वतं  जल धोरणाचा मसुदा तयार केला. १९३५ या भारत सरकार या काय ातील िवभाग १३० -१३४ म ये 
असलेली कलमे संिवधान मसु ात कलम २३९ ते २४२ अशी घाल यात आली. या कलमात पूव चीच श दरचना “ कोण याही ोता- 
माग िमळणारे पाणी” न ा मसु ातही तशीच ठेव यात आली. परंतु ांतांकडे / रा यांकड े‘आंतररा य जलमाग’ हा िवषय न ठेवता 
क  सूिचत समािव  कर यात आला. 
  कलम ७४ नुसार (प रिश  १४ – १५) ‘ पूरिनयं ण, जल सचन, नौकानयन व िव ुत जलऊजा याक रता आंतररा य 
जलमागाचा िवकास’ हा क सूिचत समावेश कर यात आला.  
 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १स टबर, १९४९ रोजी संसद सभागृहाम ये ७४ ा न दीत दु ती सुचिवली. तािवत 
७४ नी न द अशी होती-  ‘सावजिनक िहता या दृ ीने जलद कृती कर यासाठी क  सरकार कवा संसदे या काय ानुसार आंतररा य 
न ांचे िनयमन व िवकास सा य कर यात येईल.’ िह घटनेतील ५६ वी न द हणून पिह या सूिचत समािव  कर यात आली.  
 घटना मसु ातील २० वी न द रा यासूचीम ये होतीच, याम ये कोणताही बदल सुचिव यात आला नाही. घटने या 
दसु या सूचीम ये ती १७ वी न द हणून वीकार यात आली. यानुसार, जल हणजेच जलपुरवठा, सचन, कालवे, िन सारण आिण 
पाटबंधारे, जलसाठाआिण जलउजा ह ेसूची १ मधील घटक ५६ या तरतुदीनुसार िनयंि त केले जाईल.   

 भारतीय संिवधाना या मसु ातील कलम २३९ ते २४२ याम ये डॉ. आंबेडकर यांनी ९ स टबर १९४९ रोजी सुधारणा 
सुचिवली आिण २४२ अ हे कलम घातले. ते पुढील माणे होते, “आंतररा य न ा कवा खोरे यां या वादासंदभात लवाद 
नेम याबाबत.” परंतु डॉ. आंबेडकरां या मते, “मसु ातील मुळ तरतूद फारच ढोबळ आिण साचेबंद अस याने कोणतीही अशी 
आव यक कृती करणे कवा िनणय घेणे श य होत नाही. यामुळे असा अिधकार संसदलेा दणेारे नवे कलम घाल याची सूचना मी 
करीत आहे.”  ह ेमसु ातील कलम पुढ ेअनु छेद  २६२ हणून वीकार यात आले. या अनु छेदानुसार  - ‘आंतररा यीय न ां या 
कवा नदीखो यातील पा यासंबधी या तं ाचा अिभिनणय.’ अशी भारतीय संिवधान तरतूद कर यात आली. (Article-262 

Disputes relating to water- ‘AdjudicaAdjudication of disputes  relating to waters of inter-State rivers or river 

valleys’)या तरतुदीनुसार भारतीय संसदेने १९५६ म ये आंतररा य जलिववाद कायदा आिण १९५६ म ये नदी मंडळ कायदा केला.  
 

समारोपसमारोपसमारोपसमारोप::::  
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या भारता या जलिवषयक धोरणावर वै ािनक, व तुिन , अ यासू आिण मूलतः 

मानवतावादी दिृ कोनाचा भाव होता. डॉ. आंबेडकरांचे योगदान ल ात घेऊनच सी. एच. भाभा यांनी १९४६ म ये डॉ. 
आंबेडकरांकडून या पदाचा पदभार वीकारला, यावेळेस खालील यांनी बाबासाहेबांिवषयी उ गार काढले- ‘अ पावधीत आपण 
जु यापुरा या संक पनातून अ याधुिनक अशा जलिवकास संक पनेकडे वळलो आहोत आिण यासाठी नदीखोरे िवकासाचा िव तृत 
िनयोजन आराखडा तयार केला आह.े याबाबत दामोदर नदीसंबधी घे यात आलेली पिहली प रषद मा या दृ ीने अितशय मह वाची 
ठरते.  कारण या प रषदनेेच मागदशनाचे काम केले आह े . यातूनच महानदी, कोसी सोन नदी क प तयार झाला. या संदभात 
ब उ ेशीय आिण ादिेशक िवकासाचे क प यांनी तयार केले यांचे आ ही ऋणी आहोत.’ 

 ोफेसर एच. सी. हट यांनी आप या ‘New india’s Rivers’ ा पु तकात डॉ. आंबेडकरां या या योगदानािवषयी 
दामोदर धरणासंबंधात असे तुितपर श द काढले- ‘खो या पावसाचे पाणी कती उपल द होईल व याचे िनयोजन कसे करावे इ यादी 

ांची सोडवणूक इंिजिनअर मंडळी क  शकली. परंतु इतर कठीण  मु यतः राजक य व पाचे होते. तेथील रिहवा यांची 
इ ा, ांतीय सरकारे िबहार व बंगाल यांची ब उ ेशीय दामोदर खोरे िवकासा या बाबतीत मा यता, तसेच खचाचे िववरण 
इ यादी  ह ेराजक य व पाचे होते. साधारणतः ३० मिहने दामोदर धरणा या िनयाजानाचे काम राजक य या हातात 
क त झाले. या ने दामोदर खोरे िवकासा या बाबतीत राजक य अथाने िनणय घेतला  

ती  हणजे डॉ. आंबेडकर. या ने दामोदर खो याचा मसुदा संसदते मा य क न घेतला ती  हणजे न. िव. 
गाडगीळ (नवी बांधकाम, खाणी व उजामं ी).’ 
 थोड यात भारतातील जल व उजािनयोजन ांची पायाभरणी कर याचे ेय डॉ. आंबेडकरांना जाते. वातं यपूव भारतात 
आधुिनक जल धोरणा या बाबतीत डॉ. आंबेडकरांचे हे मह वपूण योगदान भारताला नेहमीच मागदशक ठरत राहील. वतमान 
ि थतीत उदारीकरण, खाजगीकरण व जागितक करणा या(LPG) कयेत भारतातील जाती व थेमुळे (caste system) 
अि त वात असलेला जातीय भाडंवलवाद (Caste Capitalism) जो ा हणवादावर आधा रत आहे; याला न  क न भारतीय 



डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर आिण भारतीय जल नीतीबाबासाहबे आबंडेकर आिण भारतीय जल नीतीबाबासाहबे आबंडेकर आिण भारतीय जल नीतीबाबासाहबे आबंडेकर आिण भारतीय जल नीती 
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संिवधानातील याय, वातं य, समता, बंधुता िह त वे ख या अथाने थािपत करणे हे दशेा या सामािजक व आ थक िवकासासाठी 
आव यक आह.े      
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