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तीन दिवसीय ई प्रशशक्षि
पािी वापर संस्त््ांचे व्यवस्त््ापन

जलसंपिा ववभाग व मिृ व जलसंधारि ववभाग

जल व भूशम व्यवस्त््ापन संस्त््ा, वाल्मी. औरंगाबाि
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पािी वापर संस्त््ांचे व्यवस्त््ापन ऑन लाईन प्रशशक्षि
प्रस्त्तावना:
• महाराष्ट्राचे भौगोशलक क्षेर 308 लक्ष हेक्टर व 11.53 कोटी लोकसंख्या पैकी 56 टक्के लोक ग्रामीि भागात
• उपजीववकेचे मुख्य साधन कृषी
• राज्यात 226 लक्ष हेक्टर क्षेरात लागवडीखाली. यापैकी अंिाजे 126 लक्ष हेक्टर क्षेर शसचंनाखाली
• जलसंपिा ववभागाचे 85 लक्ष हेक्टर शसचंन क्षमता ननशमितीचे लक्ष्य ननधािररत व अंिाजे 53 लक्ष हेक्टर शसचंन क्षमता ननमािि

झालीआहे
• ननशमित शसचंन क्षमतेचा उपयोग अंिाजे 39 लक्ष हेक्टर हा प्रचंड मोठी िरी िशिववतो
• पािी वापरकर्तयाांचा सहभाग शसचंन व्यवस्त््ापनेत घेउन पािी वापर कायिक्षमता वाढविे हा मागि योग्यआणि प्रशस्त्त आहे.
• राज्यात शसचंन व्यवस्त््ापनेसाठी - जल नीती, कायिे आणि पािीवापर संस्त््ाचंी भागीिारी मागील चार िशकांपासनू राबववण्यात येत

आहे.
• शसचंन व्यवस्त््ापनाचे सूर अद्यापही ववस्त्कळीतच दिसत आहे.



पािी वापर संस्त््ांचे व्यवस्त््ापन ऑन लाईन प्रशशक्षि

प्रशशक्षिाचे उदिष्ट्टे:

• पावासं च्या व्यवस्त््ापनातील कळीचे मिुे लक्षात घेऊन योग्य दिशनेे ससं्त््ेस नेण्यासाठी प्रशशक्षिा्ी
कायिरत होतील

• ज्या पावासं अनेक वषाांपासनू आपल्या अजस्त्तर्तवासाठी झगडत आहेत र्तया पावासं ना आपले अजस्त्तर्तव
दटकवु शकतील

• पावासं चे व्यवस्त््ापन जर काटेकोरपिे पाळले तर भववष्ट्यात पावासं ना िेण्यात आलेली जबाबिारी ते
यशस्त्वीररर्तया सांभाळू शकतील.

• पावासं च्या अपेक्षा लक्षात घेऊन र्तयांच्या सक्षमीकरिाचे मागि खुले
• पावासं ना आपली उदिष्ट्टे प्राप्त करण्यासाठी ववववध कायि करिे सकुर



पािी वापर संस्त््ांचे व्यवस्त््ापन ऑन लाईन प्रशशक्षि

प्रशशक्षि कुिासाठी?
• जलसंपिा ववभागाचे अशभयंता
• मिृ व जलसंधारि ववभागाचे अशभयंता
• पािीवापर ससं्त््ांचे प्रनतननधी.
• कायिशील ससं्त््ा अधधक सक्षमतेने करण्यासाठी
• कायि करण्यास अडचिी जािवत आहेत र्तया

ससं्त््ाचे प्रनतननधी
• ससं्त््ांच्या सक्षम अधधकाऱी

प्रशशक्षि कसे केव्हां दिले जाईल?
• प्रशशक्षि ऑनलाईन पद्धतीने
• जल व भमूी व्यवस्त््ापन ससं्त््ा वाल्मी

औरंगाबाि यांच्या वतीने
• दिनांक 24 ते 26 ऑगस्त्ट 2020
प्रशशक्षि सर:
• एक तासाचे नऊ सर
• पािीवापर ससं्त््ा व्यवस्त््ापन सबंधंात अर्तयंत

महर्तर्तवपूिि व उद्बोधक मादहती.



पािी वापर संस्त््ांचे व्यवस्त््ापन ऑन लाईन प्रशशक्षि
आपल्या नाव नोंििी साठी खालील पर्तर्तयावर सपंकि करावा:
• डॉक्टर राजेश पुराणिक, प्राध्यापक व प्रमखु मोबाईल नंबर 9424439227

• डॉक्टर मोहन नारखेड,े सहायक प्राध्यापक, मोबाईल नंबर 7588930391

• सामाजजक शास्त्र ववद्याशाखा, जल व भमूी व्यवस्त््ापन ससं्त््ा, वाल्मी औरंगाबाि.
• ई-मेल sosciwalmi@gmail.com

नन:शुल्क प्रशशक्षि:

• या प्रशशक्षि कायिक्रमात भाग घेण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे शुल्क घेण्यात येिार नाही
• प्रशशक्षि पूिि करिाऱ्या प्रशशक्षिा्ींना प्रशशक्षिात सहभागी झाल्याचे ई प्रमािपर ससं्त््ेतरे्फ िेण्यात
येईल.
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पािी वापर संस्त््ांचे व्यवस्त््ापन ऑन लाईन प्रशशक्षि

प्रशशक्षि कुिासाठी?
• या प्रशशक्षिात जलसंपिा ववभाग तसेच मिृ व जलसधंारि

ववभागाचे अशभयतंा आणि पािीवापर संस्त््ांचे प्रनतननधी भाग घेऊ
शकतात.

• ज्या संस्त््ा आपले कायि करीत आहेत र्तयांना आपले कायि अधधक
सक्षमतेने करण्यासाठी र्तयांच्या प्रनतनीधींनी ककंवा ज्या संस्त््ांना
आपले कायि करण्यास अडचिी जािवत आहेत र्तया संस्त््ाचे
प्रनतननधी व ससं्त््ांच्या सक्षम अधधकाऱ्यांनी या प्रशशक्षिात भाग
घेिे अपेक्षक्षत आहे.

प्रशशक्षि कसे केव्हां दिले जाईल?
• हे प्रशशक्षि ऑनलाईन पद्धतीने जल व भूमी व्यवस्त््ापन संस्त््ा

वाल्मी औरंगाबाि यांच्या वतीने दिनांक 24 ते 26 ऑगस्त्ट 2020
या िरम्यान आयोजजत करण्यात आले आहे.

प्रशशक्षि सर:
• या प्रशशक्षिात एक एक तासाचे नऊ सर आयोजजत करण्यात

येतील आणि र्तयांच्या माध्यमातून पािीवापर संस्त््ा व्यवस्त््ापना
संबंधात अर्तयंत महर्तर्तवपूिि व उद्बोधक मादहती िेण्यात येईल.

प्रस्त्तावना:
• महाराष्ट्राचे भौगोशलक क्षेर 308 लक्ष हेक्टर
• 11.53 कोटी लोकसंख्या
• 56 टक्के लोक ग्रामीि भागात
• उपजीववकेचे मुख्य साधन कृषी
• राज्यात 226 लक्ष हेक्टर क्षेरात लागवड
• यापैकी अिंाजे 126 लक्ष हेक्टर क्षेर शसचंनाखाली
• जलसंपिा ववभागाने 85 लक्ष हेक्टर शसचंन क्षमता ननशमितीचे लक्ष्य

ननधािररत
• अिंाजे 53 लक्ष हेक्टर शसचंन क्षमता ननमािि
• ननशमित शसचंन क्षमतेची उपयोधगता अिंाजे 39 लक्ष हेक्टर
• शसचंनक्षमता ननशमित व उपयोग यात प्रचंड मोठी िरी
• िरी भरून काढण्यासाठी शसचंन व्यवस्त््ापनाच्या माध्यमातून पािी

वापर कायिक्षमता वाढविे हा मागि प्रशस्त्त आणि उपयोगी आहे.
• राज्यात पाण्याचे धोरि, कायिे आणि पािीवापर संस्त््ांच्या

माध्यमातून शतेकऱ्यांची सहभाधगता घेऊन शसचंन व्यवस्त््ापन करिे
ही प्रकक्रया मागील चार िशकांपासून राबववण्यात येत आहे.

• सहभागी शसचंन व्यवस्त््ापनेची सुरुवात होऊन अिंाजे तीन िशके
पूिि झाली आहेत. परंतु शसचंन व्यवस्त््ापनाचे सूर अद्यापही
ववस्त्कळीतच दिसत आहे.



पािी वापर संस्त््ांचे व्यवस्त््ापन ऑन लाईन प्रशशक्षि

• या प्रशशक्षि कायिक्रमाचे module तयार करत असताना असा प्रश्न
ववचारण्यात आला की पािी वापर संस्त््ा स्त््ापन करण्या संबंधात
ककंवा र्तयांना लागू असलेले ननयम कायिे इर्तयािी सांगण्यासाठी
प्रशशक्षि िेिे गरजेचे असतांना पावासं व्यवस्त््ापन हा ववषय योग्य
आहे का?

• परंतु ये्े आवजूिन हा उल्लेख करावासा वाटतो की ज्या पािीवापर
संस्त््ा मागील वीस ते तीस वषाांपासून आपल्या अजस्त्तर्तवासाठी
झगडत आहेत र्तया पािी वापर संस्त््ांना आपले अजस्त्तर्तव
दटकवण्यासाठी आवश्यक मादहती पुरवविे पि गरजेचे आहे.
याकररता पािी वापर संस्त््ांचे व्यवस्त््ापन जर या ससं्त््ांनी
काटेकोरपिे पाळले तर येिाऱ्या काळात पािीवापर ससं्त््ांना
िेण्यात आलेली जबाबिारी ते यशस्त्वीररर्तया सांभाळू शकतील. या
प्रशशक्षिाच्या माध्यमातून संस्त््ांच्या व्यवस्त््ापन ववषयीच्या
मुद्दयांचे सािरीकरि केले जािार आहे.

प्रशशक्षिाचे उदिष्ट्टे:
• प्रशशक्षिा नंतर पािी वापर संस्त््ांच्या व्यवस्त््ापनातील कळीचे मुिे

लक्षात घेऊन योग्य दिशेने संस्त््ेस नेण्यासाठी प्रशशक्षिा्ी कायिरत
होतील ही अपेक्षा आहे.

• पािी वापर संस्त््ांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन र्तयांच्या
सक्षमीकरिाचे मागि खुले करावेत अशी अपेक्षा या प्रशशक्षि
कायिक्रमाच्या माध्यमातून पार पाडली जाईल. पािी वापर
संस्त््ांना आपली उदिष्ट्टे प्राप्त करण्यासाठी ववववध कायि करिे
तसेच पािीवापर संस्त््ांचे जलसपंिा ववभाग बाबत असलेले
अशभमत आणि जलसंपिा ववभागाचे पािीवापर संस्त््ा बाबत
असलेले अशभमत या िोन्ही बाबींचा ववचार करून पािीवापर
संस्त््ांना योग्य मागििशिन िेण्याचा प्रयर्तन या प्रशशक्षि कायिक्रमात
केल्या जाईल.

आपल्या नाव नोंििी साठी खालील पर्तर्तयावर संपकि करावा:
• डॉक्टर राजेश पुराणिक, प्राध्यापक व प्रमुख मोबाईल नंबर

9424439227 अ्वा डॉक्टर मोहन नारखेडे, सहायक प्राध्यापक,
मोबाईल नंबर 7588930391 सामाजजक शास्त्र ववद्याशाखा, जल व
भूमी व्यवस्त््ापन संस्त््ा, वाल्मी औरंगाबाि ये्े संपकि साधावा.

• ई-मेल sosciwalmi@gmail.com
नन:शलु्क प्रशशक्षि:
• या प्रशशक्षि कायिक्रमात भाग घेण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे शलु्क

घेण्यात येिार नाही तसेच प्रशशक्षि पूिि करिाऱ्या प्रशशक्षिा्ींना
प्रशशक्षिात सहभागी झाल्याचे ई प्रमािपर संस्त््ेतरे्फ िेण्यात
येईल.

mailto:sosciwalmi@gmail.com


लाभ क्षेरातील शसचंनाचे लक्ष्य …       राज्य शासनाची योजना
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1

• पािी वापरकर्तयाांची भागीिारी र्तयांच्या
ससं्त््ांच्या माध्यमातुन अननवायि करिे

2

• पािी वाटप केवळ पावासं ना घनमापन
(Volumetric) पध्ितीने करिे

3
• पावासं चे प्रकल्प स्त्तररय रे्फडरेशन

4

• मशसपंशेव्य (MMISF Act) अधधननयम
2005 व ननयम 2006 सगळयाच प्रकल्पामंधे
लागु करिे



शसचंन ववकास व उपयोगीता - दृष्ट्टीक्षेप
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सहभागी शसचंन व्यवस्त््ापन… पषृ्ट्ठभूशम ्ोडक्यात
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सहभागी – सयंुक्त
जबाबिारी, भागिाराचंा
सहभाग व भागीिारी

शसचंन – कृवष उर्तपािनासाठी

व्यवस्त््ापन – कतिव्ये व
जबाबिा-या पार
पाडण्यासाठी सयंुक्त कायि



महाराष्ट्रातील शसचंन ववषयक कायिे व पावसं च्या समोरीलआव्हाने
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जलनीती

व

शसचंन कायिे

महाराष्ट्र
शसचंन 

कायिा १९७६
सहकारी 
संस्त््ा 

अधधननयम 
१९६० 

मशसपंशेव्य
कायिा २००५
व ननयम 
२००६ मजननप्रा

अधधननयम 
कायिा २००५ 
ननयम २०१३  

राष्ट्रीय जल 
नीती २०१२

राज्याची
सुधारीत
जलनीती 
२०१९

१ • शसचंन कायद्यांची मादहती

२ • मशसपंशवे्य कायिा व ननयमांची मादहती
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शसचंन महामंडळानुसार पावासं व क्षेर – लक्ष हेक्टर
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शसचंन 
महामंडळाचे

नांव 

ननशमित 
शसचंन 
क्षमता

एकूि पािी वापर संस्त््ा क्षेर हस्त्तांतरि  (कायिशील) घनमापन पध्ितीने पािी घेिा-या एकूि पािी 
वापर संस्त््ा 

सहकारी मससपंशेव्य एकूि सहकारी मससपंशेव्य एकूि सहकारी मससपंशेव्य एकूि

संख्या के्षत्र संख्या के्षत्र संख्या के्षर संख्या के्षत्र संख्या के्षत्र संख्या के्षर संख्या के्षत्र संख्या के्षत्र संख्या के्षर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

जी.एम.आय.डी.
सी. औरंगाबाि

14.45 1154 4.98 643 2.64 1797 7.61 813 3.47 441 1.7 1254 5.16 184 0.91 437 1.54 612 2.45

व्ही.डी.सी.
नागपुर

11.08 1014 3.83 846 3.34 1860 7.17 270 0.89 509 1.99 779 2.88 123 0.45 666 2.56 789 3.01

एम.के.व्ही.डी.सी
.पुिे

17.83 523 1.39 602 2.93 1125 4.32 348 0.88 581 2.81 929 3.69 119 0.32 296 1.06 415 1.38

टी.आय.डी.सी.
जळगांव 4.13 138 0.5 155 0.67 293 1.16 13 0.09 79 0.36 92 0.45 6 0.02 71 0.3 77 0.32

के.आय.डी.सी.
ठािे 1.19 2 0.008 60 0.02 62 0.02 2 0.01 10 0.1 12 0.02 0 0 6 0.09 6 0.09

एकूि 48.69 2831 10.7 2306 9.75 5137 20.45 1446 5.34 1620 6.86 3066 12.2 432 1.7 1476 5.47 1899 7.17

Ultimate Irrigation Potential : 85 Lakh ha.  संभाव्य शसचंन क्षमता : ८५ लक्ष हेक्टर



महाराष्ट्रातील पावसं चा ववकास व र्तयांच्या समोरीलआव्हाने
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एकूि पािी वापर ससं्त््ा - 5137

आ
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१ • २८३१ पावासं सहकारी कायियांतगित

२ • २३०६ पावासं मशसपंशेव्य कायद्यांतगित

३ • सहकारी पावासं ना मशसपंशेव्य अंतगित वगि करिे

४
• राज्यात मशसपंशेव्य कायद्यांतगित पावासं
स्त््ापना करिे

५
• उविररत २९.३८ लक्ष हे ननशमित शसचंन क्षमतेच्या
लाभ क्षेरासाठी ५८२० पावासं ननमािि करिे



महाराष्ट्रातील पावासं च्या सक्षमीकरिाची गरज वआव्हाने – ननष्ट्कषि
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 5137 पािी वापर संस्त््ा 20.45 लक्ष हेक्टर क्षेरावर स्त््ापन झालेल्या आहेत

 र्तया पैकी 3066 (59.68 टक्के) पावसं कायिशील असून र्तयांचे क्षेर 12.20 लक्ष हेक्टर (25.05 

टक्के) आहे.  

 1899 (36.97 टक्के) पावासं घनमापन पध्ितीने पािी घेतआहे व र्तयांचे के्षर 7.17 लक्ष

हेक्टर (15.34 टक्के) आहे.

 29.38 लक्ष हेक्टर क्षेरावर पवासं स्त््पन करिे प्रस्त्ताववतआहे



महाराष्ट्रातील पावासं च्या सक्षमीकरिाची गरज वआव्हाने – ननष्ट्कषि
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 2831 (55.10 टक्के )  सहकारी पावसं 10.70 लक्ष
हेक्टर (12.14 टक्के)  क्षेरावर स्त््ापन झालेल्या
आहेत

 1446 (28.15 टक्के) पावसं कायिशील असनू र्तयांचे
क्षेर 5.34 लक्ष हेक्टर (10.96 टक्के) आहे.  

 432 (8.41टक्के) पावासं घनमापन पध्ितीने
पािी घेतआहे व र्तयांचे क्षेर 1.70 लक्ष हेक्टर
(3.49 टक्के) आहे. 

 2306 (44.89 टक्के )  पावसं मशसपंशेव्य कायिा
2005 अतंगित 9.75 लक्ष हेक्टर (20.02 टक्के)  

क्षेरावर स्त््ापन झालेल्या आहेत
 1620 (31.53 टक्के) पावसं कायिशील असनू

र्तयांचे क्षेर 6.86 लक्ष हेक्टर (14.08 टक्के) आहे.  

 1476 (28.73 टक्के) पावासं घनमापन पध्ितीने
पािी घेतआहे व र्तयांचे क्षेर 5.47 लक्ष हेक्टर
(11.23 टक्के) आहे.



पावासं व र्तयांच्या सक्षमीकरिाची गरज …
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1. सहभागी शसचंन व्यवस्त््ापनेची मूळ संकल्पना पावासं च्या माध्यमातुन प्रर्तयक्षातआिता येते
2. प्रकल्पात साठवलेले पािी आपल्या ननयंरिात घेउन पावासं च्या सिस्त्य शतेक-यांना शतेीसाठी
पुरवविे व र्तयांच्याकडुन पािी पटृी वसुल करून ती शासनास जमा करिे हा महर्तवाचा उद्योग
पावासं कडुन अपेक्षक्षतआहे

3. तसे करण्यासाठी पावसं ना ववववध बाबी व ववदहत पध्िती आर्तमसात करिे गरजेचे आहे
4. पावासं ना तांरीक,  प्रशासननक,  ववजर्ततय, कृषी व व्यवस्त््ापकीय कायाांसोबतचआपल्या
सिस्त्यांच्या सामाजजक-आध्िक ववकासाचे कायि पि करावयाचे आहे.



पावासं व र्तयांच्या सक्षमीकरिाची गरज …

8/24/2020 पावासं चे सक्षमीकरण 17

5. शतेक-यांना आपआपले व्यवसाय सांभाळुन पावासं ची कामे करावयाची आहेत.

6. शासन स्त्तरावर पावासं च्या संबंधात वेळोवेळी घेतल्या जािा-या ननिियांची मादहती पावासं ना

िेउन अपेक्षीत कामांना पूिि करण्यासाठी पावासं च्या सतत सक्षमीकरिाची गरजआहे.

7. जलसंपिा ववभागातरे्फ पावासं ना सक्षम करण्यासाठी ववववध कायिक्रम घेण्यात येतात जसे –

प्रशशक्षिे, कायिशाळा, बैठका, प्रक्षेर िौरे व जन जागनृत सप्ताह इर्तयािी

8. सध्या हे प्रयर्तन कमी पडत असुन पावासं ना अर्तयाधधक सघनतेने सक्षम करण्याची गरजआहे



प्रकल्पातील शतेक-यांनी लक्ष द्यावे असे र्तयांना काय सांगावे?…
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1. मशसपंशवे्य कायिा २००५ व मजसंननप्रा अधधननयम २००५ मुळे शसचंन प्रकल्पांच्या पाण्यावर
सवि वापरकर्तयाांचा लागवडीयोग्य क्षेराच्या प्रमािात समान हक्कआहे

2. शसचंन प्रकल्पातील शतेक-यांनी पावासं स्त््ापन करूनआपले कायिक्षरे ताब्यात घेतले नाही तर
लाभा्ी असुन िेणखल र्तयांना पाण्याचा हक्क शमळिार नाही.

3. र्तयामुळे पावासं स्त््ापन करून कायिक्षेर आपल्या ताब्यात घेिे हे सवाित मोठे आव्हानआहे.

4. सोबतच पावासं ना हस्त्तांतरिासाठी शसचंन प्रिाली सुजस्त््तआिण्याचे काम करण्यास
शासनाने कायिवाही करावी

5. पाण्याचे मुल्य (Value of Water) समजनु घेिे



शसचंन व्यवस्त््ापनेसाठी पावासं ना जािुन घेिे

शसचंन प्रकल्पाची
मादहती- लोकेशन व

कर्फचसि

बेसीन, सब बेसीन, 

निी चे नांव

स्त््ाननक
हवामानाची व

लाभक्षेराची भौनतक
मादहती

सामाजजक-आध्िक
मादहती



शसचंन व्यवस्त््ापनेसाठी पावासं ना जािुन घेिे

पावासं स्त््ापना
कशी झाली व कोिी

केली?

नाव, लोकेशन-

ररजन, सकि ल,       

डडव्हीजन
हेड, शमडल, टेल पावासं ची रचना



शसचंन व्यवस्त््ापनेसाठी पावासं ना जािुन घेिे

पािीवापर संस्त््ांची
नोंििी: कोि करतात? 

नोंििी क्रमांक म्हिजे
काय? 

नोंििी प्रमाि पराचे
काय महर्तवआहे?



शसचंन व्यवस्त््ापनेसाठी पावासं ना जािुन घेिे

सिस्त्यता
कुिाला? 

सिस्त्य म्हिजे
काय?  

पार-अपार
सिस्त्य

भागधारक व
सिस्त्यांमधील

अंतर? 



शसचंन व्यवस्त््ापनेसाठी पावासं ना जािुन घेिे

कायिकारीिी-
अध्यक्ष ननवड

अधधकार, कतिव्य
व िानयर्तव कायािवधी सिस्त्यांचे –कतिव्य

व जबाबिा-या



शसचंन व्यवस्त््ापनेसाठी पावासं ना जािुन घेिे

पावासं चे
कायिक्षेर

कायिक्षेराचे
ननधािरि लाभक्षेर कायिक्षेराचा

नकाशा
नकाशा
आधार

पावासं
जवळ
नकाशा



शसचंन व्यवस्त््ापनेसाठी पावासं ना जािुन घेिे

पावासं चे मर्तता व
िानयर्तव

मर्ततांची यािी तयार
करिे

लेखा व इतरआवश्यक
िस्त्तावेज



शसचंन व्यवस्त््ापनेसाठी पावासं ना जािुन घेिे

संस्त््ेला पाण्याचे ववतरि
करण्याची प्रचशलत पध्ित

संस्त््ेतरे्फ सिस्त्यांना पािी ववतरि
करण्याची प्रचशलत पध्ित
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