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जऱव्यळस्थाऩनाचा इतिहास 

प्रा. डॉ. प्रदिऩ वळठ्ठऱराळ िाकिोडे 
भु. वायंगऩूय, ऩो. चचचंोरी (फोये) 

ता. भेशकय, जज. फुरढाणा - 443301 
 

जागतिक ऩािलीळरीऱ जऱव्यळस्थाऩन 

भानली वसं्कृतीच्मा आयंबीच्मा कारखंडात कृऴीवलकाव प्राभु ख्माने सवचंनाच्मा ववुलधांच्मा उऩरब्धतलेय 
आधारयत शोत गेरे. त्माप्रभाणात कृऴी ल सवचंनाची प्रगती शोत गेरी. बायतीम वसं्कृती फयोफय इजजप्त , चीन, 

भेवोऩोटेसभमा आदद वसं्कृती शोऊन गेल्मा. अवे भानरे जात ेकी , जगातरे ऩदशरे धयण इ. व. ऩलूव 3000 भध्मे 
इजजप्तच्मा गायली खोत फांधरे गेरे. दोन डोंगयांना जोडणा मावग मा धयणाची रांफी 300 पुट शोती. ऩयंत ुशा वभज 
अरीकडच्मा वळंोधकांनी चूकीचा ठयवलरा आशे. माऩलूी खंफामत आणण धोरालीया मांचा उल्रखे आरा आशे. 
खंफामतचा कारखंड इ.व. ऩलूव. 7500 लऴ ेल धोरालीयाचा काऱ इ. व. ऩलूव 3000 त ेइ. व. ऩलूव 2500 च्मा दयम्मान 
शोता. दोन्शी दठकाणी उत्कृष्ठ अळा जरव्मलस्थाऩन ऩद्धती ळतकानळुतके कामवयत शोत्मा. गजुयात भधीर सवधंू 
वसं्कृतीकारीन रोथर मा लवाशतीभधीर जरव्मलस्थाऩन जगातल्मा उत्तभ जरव्मलस्थाऩनातीर आदळव भानरे जाते. 
माभऱेु जरव्मलस्थाऩन षेत्रात बायत शाच वलावत प्रगत आणण ऩयुातन देळ शोता अवे म्शणता मेईर. 
 चीनभध्मेशी जरव्मलस्थाऩनाची ऩयंऩया आऩल्मा इतकीच ऩयुातन आशे. चीनभध्मे इ. व. ऩलूव 2300 च्मा 
वभुायाव वम्राट मालमाने ळतेीरा ऩाणीऩयुलठा कयण्मावाठी ल खो मावधतीर नगयांना जरऩयुलठा कयण्मावाठी अनेक 
धयणे फांधल्माची तवेच कारले खोदल्माची नोंद वाऩडत.े श्रीरकेंभध्मे इ. व. ऩलूव 4 थ्मा ळतकात अनयुाधाऩयुभ    मा 
तत्कारीन याजधानीच्मा ऩरयवयात नगयारा ऩाणीऩयुलठा कयण्मावाठी याजाने 24 भीटय उंचीच्मा ल 60 भीटय रांफीचा 
काराफारारा तराल फांधरा शोता. माच कारखंडात योभन वा म्राज्म वलकसवत शोत शोत.े योभन वम्राटाने चचयेफदंी 
दगडांच्मा कभानीचा लाऩय करून दोन डोंगयांच्मा भध्मबागी धयण ननभावण करून योभरा ऩाणीऩयुलठा केरा शोता. 16 
व्मा ळतकाच्मा वभुायाव स्ऩेनभध्मे टी.फी. च्मा घऱीभध्मे धयण फांधरे शोत ेत ेआजशी उबे आशे. मालरून जगबय 
भाणवारा बावणायी ऩाण्माची गयज आणण ती बागलण्मावाठी त्माने केरेरे प्रमत्न वभजण्माव भदत शोते. 
प्राचीन जऱव्यळस्थाऩन/सस िंचनाचा प्राचीन इतिहास 

 बायताच्मा सवचंनाचा प्राचीन इनतशावाचा आयंब वलववाभान्म भौमव काऱाऩावनू झाल्माचे भानरे जात.े वम्राट 
चंद्रगपु्त भौमावच्मा काऱाभध्मे चगयनाय (गजुयात) मा दठकाणी वदुळवन नालाचा तराल फांधा शोता. शा तराल ऩषु्मगपु्त 
मा चंद्रगपु्त भौमावच्मा याज्मऩाराने इ. व. ऩलूव 4 थ्मा ळतकात (इ. व. ऩलूव 300) भध्मे फांधरा शोता. त्मालय 
अळोकाच्मा मलनयाज तळुाष्म मा प्रांतीम अचधकामाववने कारले काढरे शोत.े 
 षत्रऩकारीन अळाच प्रकायच्मा दवुमावक तरालाची नोंद नासळक मेथीर सळरारेखात आढऱत.े याभतीथव नालाचा 
तराल कऴबदत्ताच्मा कारखंडात वोऩाया मेथे फांधरा शोता. 
 उत्तय बायताभध्मे भौमावनतंय ळृगं घयाण्माची वत्ता ननभावण झारी. शे घयाणेशी भौमावप्रभाणे प्रजादशतदष अवनू 
त्मांनी जरवलंधवनाच्मा फाफतीत अनेक मोजना याफवलरेल्मा ददवतात. त्माऩकैी ळृगंवलयाऩयुा (उत्तय प्रदेळ) शे प्राचीन 
दठकाण अवनू याभामणाभध्मे त्माची नोंद आढऱत.े गगंेच्मा काशी दठकाणी अनेक तरालाची ननसभवती त्माने केरी 
अळी भादशती उत्खननातनू शाती आरी आशे. त्मानवुाय गगेंच्मा प्रलाशाच्मा उत्तयाचा वलचाय करून नदीतनू एक 
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कारला लऱलनू घेतरा आणण त्मारा दठकदठकाणी ननभावण केरेल्मा तरालातनू खेऱवलरे शोत.े आणण वलव तराल 
बयल्मालय त्माचे ऩयत गगंेत वलवजवन केरे शोत.े अळा प्रकायच्मा ऩाच तरालांची भासरका उऩरब्ध झारी आशे. 
सऴळकाऱीन जऱव्यळस्थाऩन 

 छत्रऩती सळलाजी भशयाजांना यमतचेा याजा भानरे. त ेत्मांनी अत्मतं प्रनतकूर ऩरयजस्थतीभध्मे या ज्मावकट 
चारलाला रागरा अवरा तयी त्मांनी जनदशताकड ेकधीशी दरुवष केरे नाशी. उरट जनदशताच्मा फाफींभध्मे जातीने 
रष ददरे. रोकांना आलाशन करून गालतऱी , वलदशयी, फाखा आदद जरवधंायणाची काभे भोठ्मा प्रेभाने करून घेतरी. 
ळतेकमाां नी आऩल्मा ळतेात फागामतीरा प्राधान्म द्माले आणण अवणाये ऩाट म्शणजे कारले वलंधवन कयाले. 
आसाऩत्रातीर अळा तशेलच्मा अभात्मांच्मा नोंदीलरून भशायाजांचे जरवलंधवन वलऴमीचे धोयण स्ऩष्ट शोते. 
ब्रिटीऴ काऱखिंडािीऱ जऱव्यळस्थाऩन/आधुतनक काऱखिंडािीऱ जऱव्यळस्थाऩन 

 ब्रिटीळ अचधकायी ऑथवय कॉटने मांनी ननभावण केरेल्मा जरवधंायणाचा वलळऴेत्त्लाने उ ल्रेख़ कयाला रागतो. 
इ. व. 1834 भध्मे त्मांनी श्रीयंगभ मेथे कालेयी नदीलय धयण फांधून कालेयीच्मा प्रलाशाचे दोन कारव्मात रूऩांतय केरे 
आणण तथेे फधंाया फांधून तो ऩलूीच्मा ग्रड ऍननकटरा जोडरा. त्माभऱेु कोररून ल कालेयी अवे दोन प्रलाश तमाय 
झारे. त्माभधून कालेयीच्मा ब्रत्रबजू प्रदेळात कारव्मांचे भोठे जाऱे तमाय केरे गेरे. 
 अळाच प्रकायची मोजना इ. व. 1846 भध्मे गोदालयी नदीलय धयण फांधून (गोदालयी ऍननकट) मेथे सवचंनाची 
व्मलस्था केरी. त्माचप्रभाणे 1853 भध्मे कृष्णा नदीलय अवाच ग्य्ांड ऍननकट फांधरा. इ. व. 1854 भध्मे उध्लवगगंा 
कारला फांधून ऩणूव केरा. कॉटरेने फांधरेरा त्मा कारखंडातीर जगातरा वलावत भोठा कारला शोम. इ. व. 1869 त े
इ. व. 1879 दयम्मान भशायाष्रात खडकलावरा मेथे धयण फांधून भऱुा नदीचे कारले ऩणेु जजल््मात उऩरब्ध करून 
ददरे. मानतंय 1903 भध्मे सवचंन आमोगाची स्थाऩना केरी आणण वलव सवचंन प्रकल्ऩ त्माच्मा अखत्मारयत देण्मात 
आरे. 
 वलवाव्मा ळतकाच्मा आयंबी ळाशूभशायाजांनी बोगालती नदीलय याधानगयी शे धयण फांधरे ल त्माभध्मे 
वाठरेरे ऩाणी नदीभध्मे वोडून नदीलय फधंाऱ्माच्मा ळृखंरेतनू नदीचे राबषेत्र वलस्तायण्माचा मळस्ली प्रमत्न केरा. 
लीजेच्मा अनऩुरब्धतभेऱेु फधंाऱ्मात अडवलरेरे ऩाणी भु ख्मत् भोटेद्लाये उचरनू ऩचंगगंा नदीच्मा उबम तीयालय 
सवचंनाचा वलकाव केरा. शी ऩद्धत रोकांच्मा वशबागातनू ळाशू भशायाजांनी ऩदशल्मांदाच याफवलरी. मातनूच पे्रयणा 
घेऊन भशायाष्रात कारौघात वशकाय चऱलऱ आकायाव आरी शे वलळऴे. 
महाराष्ट्रािीऱ प्राचीन जऱससिंचन व्यळस्था 
 ळतेीरा ऩाणीऩयुलठा कयण्माची वोम कयणामाव  वलवलध मोजना अगदी प्राचीन काऱाऩावनू कामावजन्लत शोत्मा. 
बीभेच्मा खोमावणत सळरूय तारकु्मातीर इभाभगालात दगडी ऩामा अवरेरे भातीचे भोठे फधंाये आशेत. कारव्माच्मा 
वशाय्माने त ेघोड नदीरा जोडरेरे आढऱतात. त्माऩावनू ळतेीरा ऩाणी-ऩयुलठ्माची व्मलस्था केरी शोती. 
 वातलाशन काऱ शा भशायाष्राच्मा दृजष्टकोनातनू वलुणवकाऱ भानरा जातो. वलदशयी , ऩषु्ऩलादटका ल 
भधुलादटका, ननझवय वयोलये, तडाग मांचे सळरारेखातीर ननदेळ अनतळम भशत्त्लाचे आशेत. वातलाशनांनी औयंगाफादरगत 
एक प्रचंड याजतगड तराल फांधरा शोता तो आजशी शवुवरचा तराल म्शणून ओऱखरा जातो. 
 कोकण शा तरालाद्लाये ऩाणी वाठलण्मावाठी तरुनेने अडचणीचा बाग म्शणून कोकणाभध्मे नायऱ , ऩोपऱी ल 
बातळतेी मा सवचंनाची वोम कयण्मावाठी ऩलूी "ऩाटसवचंन"  शी ऩद्धत याफवलरी जात शोती. झ माववलयीर ळतेीचा 



 
 

 www.aarhat.com                                                          Impact factor:  2.125                                                      Dec-Jan- 2016                                             

 

Aarhat Multidisciplinary International Education Research Journal (AMIERJ)                     

(Bi-monthly)       Peer-Reviewed Journal      Vol No IV Issues I       ISSN 2278-5655 

 

2016 Dec/Jan 

P
ag

e7
3

 

उऩमोग ळतेक माां ना अजूनशी शोतो. यत्नाचगयी ल सवधंुदगुव जजल््मात झ मावझचे ऩाणी ऩाटाच्मा ऩाण्मात रुऩांतरयत 
करून (200 त े1500 भी. ऩमांत नेऊन) सवचंनावाठी उऩमोगात आणण्माचा उऩक्रभ केरा जात अवे. 
 लाकाटकांनी इ. व. 250 त े 550 ऩमांत याज्म केरे. त्मांनीशी प्रचसरत कृऴी सवचंनाव प्रोत्वाशन ददल्माचे 
सळरारेख ल ताम्राऩटालरून ददवत.े तरालाच्मा ऩाण्माचे प्रकल्ऩ लाकाटकांनी आऩल्मा याज्मात ननभावण केल्माचे 
वभकारीन वादशत्मालरून ल बौनतक ऩयुाव्मालरून स्ऩष्ट शोत.े फायलांचा सवचंनावाठी उऩमोग कयण्मावाठी त्मांनी 
ळतेकमाां् ना ऩणूव सवचंनावाठी ऩयलानगी ददरी शोती. फायल म्शणजे ऩाम माां्ाची प्रळस्त वलशीय. फायलालरून च क्राद्लाये 
ऩाणी काढरे जामचे ल त्माचा उऩमोग उद्मानावाठी ल काशी प्रभाणात सवचंनावाठी शोत अवे. भशायाष्रात फायलांची 
फशुवखं्म काभे आठव्मा ल नलव्मा ळतकानतंयच झारेरी आशेत अवे लाटते. भयाठलाडा ल उत्तय भशायाष्रात 
आजवदु्धा अळा फायला वाऩडतात. पडऩद्धत मादलांच्मा काऱाऩावनू आरी अवण्माची जास्त ळक्मता आशे. 
खानदेळाभध्मे ऊव , केऱी, काऩवू ल बात मांचे उत्ऩादन वलऩरू शोत ेकायण त्मा बागात ळकेडो लऴावऩावनू ऩयंऩयेने 
याफवलत आणरेरी सवचंनाची पड ऩद्धत शोम. नासळक आणण धुऱे जजल््मातनू लाशणा मावय ऩांझया, चगयणा, भोवभ ल 
फयुाई मा नद्मांलय फधंाये काढून ऩाणी लऱलनू कारव्मांद्लाये पड ऩद्धत भध्ममगुीन काऱाऩावनू याफवलण्मात आरेरी 
आशे. 
  


