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पाणी वापर संस्था चळवळी मध्र्े स्वर्ंसेवी संस्थांची भूममका  



र्ुवा ममत्र ची भूममका  
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अन्न आमण उपजीमवका 

सुरमिर्तर्ता  

(Food and Livelihood 

Security) 

जल सुरमिर्तर्ता 

(Water Security)  

पररसंस्था सुरमिर्तर्ता 

(Ecosystem Security)  

पाणी वापर संस्था स्थापन ह ेसाध्र् नाही र्तर ह ेएकामममक मवकासाचे साधन आहे. 



ससंचनाची सद्यमस्थर्ती आमण पाणी वापर संस्था  
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  र्तर्ार करण्र्ार्त आलेले ससंचन िेत्र आमण प्रमर्िार्त ससंमचर्त िेत्र      

र्ामधील फरक. 

 प्रकल्पावर पाणी वापर संस्था स्थापन करण्र्ार्त पण पाणी वापर   

संस्था सद्यमस्थर्ती –   

 

अ. क्र  कायदा  सखं्या   के्षत्र   

(लक्ष/हेक्टर)   

हस्ां्रर् 

(लक्ष/हेक्टर)   

       एकूण  ससंथा नोंदणी     ५०२६    

१.  सहकार कायदा१९६०  

अ  प्रत्यक्ष काययरत  ७७५ २.६५ २,६५,२१०  

२. मससपंशेव्य. २००५  

अ  प्रत्यक्ष काययरत  २१०४  ८.८३.   ८,८३,९४८ 

   सनसमि् ससचंन के्षत्र  ५०.४ 

      

एकूण प्रत्यक्षा् कायिर्  

 

२८७९  ११.४९. ११.४९.$ 

(२९%)  

 

         सदंभय – ससंचनमस्थर्ती दर्यक अहवाल -२०१७-१८ $एकूण सीसीए ३९,८६,४७८ हके्टरर्ी टके्कवारी  

  



 
पाणी वापर संस्था –  आजची परमस्थर्ती 
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1 येथे लिहा  

येथे लिहा  2 

येथे लिहा  3 

येथे लिहा  4 

5 येथे लिहा  

6 येथे लिहा  

येथे लिहा  7 

येथे लिहा  8 

9 
1

0 
येथे लिहा  

कार्दा बाबर्त 

मामहर्तीचा अभाव  

पाणी वापर संस्था 

स्थापना व मनर्ोजन 

प्रक्रक्रर्ा कागदावर 

प्रमर्िणाचा अभाव – 

ज्र्ामुळे  संचालक भूममका 

आमण जवाबदारी र्ामध्र्े 

सम्रंभ  

पाणी वापर संस्था फक्त 

पाणी वाटप आमण 

मनर्ोजन प्रक्रक्रर्ेचा भाग  

दखेभाल दरुुस्र्तीसाठी 

अपुरा मनधी. पररणाम 

दरुुस्र्ती नाही.  

 

ज्र्ामुळे Tail आमण 

Head  दरम्र्ान संघर्य 

 

दषु्काळ आला र्तर अर्ा 

कालावधीर्त पाणी 

वापर संस्था मनष्क्रीर् 

पाणी वापर संस्था स्वरं्पूणय नाहीर्त 

अजूनही सरकार आमण र्ासन अवलबंून 



एकंदरीर्त साममजक मवकासार्त स्वर्ंसेवी संस्थाच्र्ा भूममका  
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Text here 

येथे लिहा  

येथे लिहा  

येथे लिहा  

येथे लिहा  

येथे लिहा  येथे लिहा  

येथे लिहा  

 

 स्वर्ंसेवी संस्थाच्र्ा सहभागामुळे िेत्रामध्र्े उभ्र्ा राह्लेल्र्ा चळवळीचे काही उदाहरणे.  

 ममहला सर्क्तीकरण - बचर्त गट चळवळ  

 पाण्र्ाच्र्ा संवधयनासाठी-  पाणी आडवा मजरवा मोहीम (IWMP), Watershed Devlopment. 

 आरोग्र् िेत्रामध्र्े टी.बी, एड्स मनमूयलनासाठी हार्ती घेर्तलेले कार्य असेल.  

 उपजीमवका मवकास.  

 अनौपचाररक मर्िण. 

 र्ेर्तकरी उमपादक कंपनी.   

  अर्ी चळवळ आमण भरीव काम स्वर्ंसेवी संस्थाच्र्ा माध्र्मार्तून पाण्र्ाच्र्ा बाबर्तीर्त उभी राहणे गरजेचे आहे. 

 

 

 

 



पाणी मनर्ोजनार्त स्वंर्सेवी संस्थाची भूममका  
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 पाणी मनर्ोजन आमण व्यवस्थापनार्त काम करणाऱ्र्ा संस्थाची क्रदवसेंक्रदवस कमी होणारी संख्र्ा. 

 पाणी व्यवस्थापनार्त काम करणाऱ्र्ा स्वर्ंसेवी संस्थाचे सध्र्ाचे लि -नवनवीन संर्ोधन, प्रकार्न र्ावर. 

 पाणी वापर संस्था उभारणी आमण मनर्ोजनाच्र्ा कामार्त संस्थाची असणारी समज..  

 सहभागी असणाऱ्र्ा काही संस्थाची भूममका एखाद ेकंत्राट क्रकवा प्रोजेक्ट ममळाल्र्ा सारखी झाली आहे. 

 संस्थाचा सहभाग फक्त स्थापना व प्रमर्िणा पुरर्ता मर्ायक्रदर्त. 

 पुढाकार घेणाऱ्र्ा संस्था आमण र्ासन एकमेकांना पूरक परंर्तु प्रमर्िार्त मवरोधक आहरे्त अस मचत्र मनमायण झाले आहे.  

 

 



पाणी वापर संस्था चळवळी मध्र्े स्वर्ंसेवी संस्थांनी मनभावलेली भूममका 
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2 

3 

4 

5 

1 

6 

येथे लिहा  

येथे लिहा  

येथेलिहा  

येथे लिहा  

येथे लिहा  

येथे लिहा  

 सहभागीर् ससंचन व्यवस्थापन मधील दरे्ार्तील सवायमधक प्रर्ंमसर्त मॉडले ची मनर्मयर्ती – समाज पररवर्तयन कें द्र स्वर्ंसेवी 

संस्थे माफय र्त. (वाघाड प्रकल्प स्र्तरीर् पाणी वापर संस्था). 

 पाणी पंचार्र्त –  समन्र्ार्ी पाणी वाटपामधील भूममका.  

 र्ुवा ममत्र- WUA+ Model बद्दलची भूममका.  

 डवे्ह्ह्ल्पमेंट सपोटय सेंटर -  सहभागीर् ससंचन व्यवस्थापन व सरदार सरोवर वरर्ती झालेले काम. 

 मर्ाच प्रमाणे मध्र्प्रदरे्, आंध्रप्रदरे्, पमिम बंगाल अर्ा अनेक राज्र्ामध्र्े स्वर्संेवी संस्था सहभागीर् ससंचन व्यवस्थापन       

चळवळ र्र्स्वी बनमवण्र्ासाठी प्रर्त्न करर्त आहरे्त. 

 



 पुढील वाटचाल .....  
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 पाण्र्ाचा अजेंडा संस्थेच्र्ा  कार्यक्रमावर आणने.  

 स्वरं्सेवी संस्थांनी पाणी वापर संस्थाच्र्ा कामर्त असणारी समज वाढवणे, भूममका स्पष्ट  करणे. 

 पुढील २ वर्ायर्त क्रकमान १०० स्वरं्सेवी संस्था र्ा चळवळीर्त र्ेर्तील ह ेमनमिर्त करणे. 

 पाणी  वापर  संस्था प्रमर्ेक टप्पार्त स्थामनक स्वरं्सेवी संस्थाना सहभागी. 

 पाणी वापर संस्था स्थापना र्ते व्यवस्थापना पर्यर्त आवश्र्क असणारे मामहर्ती र्ासकीर् स्र्तरावरून उपलब्ध करणे.                                                  

संस्थाचा बुह्र्तेक वेळ स्थापनेसाठी लागणारी कागदपते्र गोळा करण्र्ार्तच जार्तो.  

 मवभागा माफय र्त पाणी वापर संस्था सिमीकरण कार्यक्रमार्त जाणीवपूवयक स्थामनक संस्थाना प्राधान्र् दणे्र्ार्त र्ावे.                                                   

 स्वरं्सेवी संस्थाची िमर्ता बांधणी करणे.  

 राज्र् स्र्तरावर प्रमर्तमनधीमव करणाऱ्र्ा स्वरं्सेवी संस्थांनी र्ामध्र्े भूममका बजावणे गरजेचे आह.े  

 



पुढील वाटचाल ..... 
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  स्वर्ंसेवी संस्थाचा मुख्र् अजेंडा आमण र्ताकद मह समाजार्तील सवय घटकानंा एकमत्रर्त करणे . 

  पाणी वापर संस्था सभासद व र्ासन र्ामध्र्े र्ोग्र् र्तो समन्वर् साधन,ेवेळोवेळी मनमायण होणाऱ्र्ा प्रश्नाचे मनरसन करणे. 

  र्ासन आमण मुख्र् लाभाथी र्ामध्र्े महमवाचा दवुा म्हणून कार्य करणे.                                                             

  

  WUA+ सकंल्पना  -        

 पाणी वापर संस्था पाणी वापरा पुरमर्ा मर्ायक्रदर्त आहरे्त. 

 पाणी वापर सं. माध्र्मार्तून पाणी प्रश्न  हार्त घालणे पुढे र्ेर्ती व्यवस्थापनार्तनू उमपन्न वाढवणे                                     

 र्ेर्तीसाठी लागणारी मनमवष्ठ ेउपलब्ध करून दणेे. 

 उमपाक्रदर्त र्ेर्ती माल बाजार पर्रं्त पोहचवणे र्ामध्र्े महमवाची भूममका मनभावणे. 
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मित्ाांगण कॅम्पस, घोटी- मसन्नर हायव,े हरसलेु मिवार,  

ि.ुपो. लोणारवाडी, ता. मसन्नर, मि. नामिक.फोन : 9422942799 

ई- िेल – admin@yuvamitra.org/ sunilpote@yuvamitra.org   

Visit Us: www.yuvamitra.org 
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