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डॉ. सजंय बेलसरे, (मो ९४२३९६३६५६ ) 

मखु्य अभियतंा व सहसचिव (जस)ं, 

जलसपंदा वविाग, महाराष्ट्र 

 पाणी वापर संस्था सक्षमीकरण ई-काययशाळा 
दद.  29 मे, 2020 

पाणी वापर संस्था ववकासािी पुढील ददशा 
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 निभमयत भसिंि क्षमता  -   53.01  लक्ष हेक्टर 

 काययरत पाणी वापर संस्था   -   11.72  लक्ष हेक्टर   

 िोंदणीकृत पाणी वापर संस्था  -     8.68  लक्ष हेक्टर 

 प्रस्ताववत पाणी वापर संस्था -   29.38  लक्ष हेक्टर 

पाणी वापर संस्थांिी सद्य:स्स्थती 
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सहकार कायदा अंतगयत दत्त सहकारी पाणी वापर 

संस्था  
-       1989 

महाराष्ट्र शतेकऱयांकडूि पाणी वापर संस्था 
व्यवस्थापि कायदा अतंगयत  पाणी वापर संस्था   

- 2005 

पाणी वापर संस्था ववकासातील महत्वाि ेटप्पे 
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पाणी वापर संस्थांि ेमॉडले 

 100 % शेतकऱयांिा सहिाग, 33 % मदहलांिा व्यवस्थापि 

सभमतीमध्ये स्थाि 

 पाणी वापरािे हक्क  

 घिमापि पध्दतीिे पाणी ववतरण 

 वपक स्वातंत्र्य  

 भसिंि व्यवस्थापि शतेकऱयांकड े
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पाणी वापर संस्था प्रगतीतील महत्वाच्या अडिणी 

 पुिस्थायपिेिी कामे कालबध्द ररतीिे पूणय ि होणे 

 परतावा वेळेत ि भमळणे   

 पाणी वापराच्या कोट्यामध्ये कपात  

 पाणी ववतरणािी अनिस्चितता   
 पाणी वापर संस्थांिी आचथयक घडी ि बसणे  

 िेततृ्व तसेि प्रभशक्षणािी उणीव  

 



6 

 भसिंिात िरीव वाढ  

 रोटेशिच्या (Rotation) संख्येत वाढ  

 पाण्याच्या शाचवतीमुळे वपक बदल  

 शतेकऱयांच्या उत्पन्िामध्ये िरीव वाढ 

 पाणीपट्टी वसूलीमध्ये लक्षणीय वाढ 

 शासिावर अवलंब कमी 
 पाणी वापरामध्ये एकत्र येऊि बी-बीयाणे, खते, कृषी सादहत्य, तसेि 

कृषी मालािी खरेदी ववक्री एकत्रत्रतपणे करणे  

यशस्वी पाणी वापर संस्थेिा अिुिव 
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 जगिरामध्ये शाचवत व्यवस्थापिासाठी लोकसहिाग आवचयक . 

 लोकसहिागािे स्वरुप स्थानिक पररस्स्थतीिुरुप वेगळे. उदा. ऑस्रेभलया मध्ये 

शतेकऱयांच्या कंपन्या, इस्त्रायल मध्ये ककबुज (Kibbutz)/ मशाव 

(Mashav), मेस्क्सको मध्ये पाणी वापर संस्था. 
 आजच्या कोरोिा संकटामध्येही लोकसहिागािे महत्व अधोरेखखत झाले. 

 लोकसहिागाच्या मॉडले मध्ये काळािुरुप बदल आवचयक  

भसिंि व्यवस्थापिात लोकसहिाग 
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 स्थानिक अिुकुलतेिुसार लोकसहिागािे ववववध पयायय  

 सक्षम पाणीवापर संस्था – सामास्जक, तांत्रत्रक व आचथयक दृष्ट्ट्या 
 पाणी वापर संस्था  +  व्यावसायीक सहिागीदार (Professional Partner). 

*  सेवािावी संस्था 
*  संस्था – शैक्षखणक / व्यवस्थापि 

*  व्यावसानयक संस्था 
 ववतरण प्रणालीिे 5 वषे व्यवस्थापि अभिकरणांकडूि तद् िंतर पाणी वापर संस्था 

हंस्तांतरण  

 कामचगरीवर आधाररत (Performance based) 5 वषे ककंवा अचधक कालावधी कररता 
अभिकरणाकडूि मु ु्ख्य कालवा व ववतरण प्रणालीिे व्यवस्थापि आखण लघु ववतररका 
व्यवस्थापि पाणी वापर संस्थाद्वारे.  

 पाणी वापर संस्था + शेतकरी उत्पादक कंपिी  
 शतेकऱयािंी कंपिी 

2020 मधील भसिंि व्यवस्थापिातील लोकसहिागािे स्वरुप 
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 मुख्य सचिव यािें अध्यक्षतेखाली जागतीक बॅंकेच्या 2030WRG याचं्या सहिागातूि 

बहुिागधारकािें व्यासपीठ 2017 मध्ये स्थापि 

 लािक्षेत्रातील पाणी वापरािी उत्पादकता वाढववण्याकररता काययगट 

 शैक्षखणक, खाजगी, सेवा संस्था, NABARD, बॅंक्स, कृषी, पा व सं सहिाग 

 प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षिी स्थापिा – जलसंपदा, कृषी, जलसंधारण व तज्ञ 

 खाजगी क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपिी ITC समवेत करारिामा याद्वारे 1 लक्ष क्षेत्रावरील 

पाणी वापर संस्थांिे सक्षमीकरण 

 Public Private Civil Society Partnership माध्यमातूि एकास्त्मक पध्दतीिे 

लािक्षेत्रामध्ये पाणी वापरािी काययक्षमता व उत्पन्िामध्ये वाढ करण्यासाठी पथदशी 
प्रकल्प 

जलसंपदा वविागाद्वारे एकास्त्मक (Integrated) व सहिाचगता 
(Collaboration) वाढववण्यासाठीिे प्रयत्ि 
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सक्षम पाणी वापर संस्था 
पाणी वापर संस्था स्तरावर  
 सेवािावी कडूि व्यावसानयकतेकड े

 आचथयक भशस्त, उत्पन्ि वाढ, खिायवर नियंत्रण व लेखा पररक्षण  

 तंत्रज्ञािािा वापर 
 शतेी संलग्ि संस्थेसोबत सहिाचगता (Collaboration)  

 मदहलांिा सहिाग वाढववणे  

 िववि वपढीिे िेततृ्वािी धुरा सांिाळणे  



11 

सक्षम पाणी वापर संस्था 
शासि स्तरावर  

 पुिस्थायपिा  प्राधान्यक्रम – 1 िे काम प्राधान्यािे पूणय करणे  

 पाण्यािे मोजमापािी व्यवस्था मजबूत करणे 

 वविागाकडील निधी + सेवािावी संस्था + CSR +MGNREGA + श्रमदाि  

 परतावा  रब्बी हंगामािे काम सुरु करण्यापूवी प्रलंत्रबत परतावा उपलब्ध करणे व 

पुढील परतावा कालब्ध्दररत्या परत करणे 

 पाणी वापरािा कोटा व रोटेशि (Rotation) िा काययक्रम 

 पाणी वापर संस्थांिा आचथयक पाठबळ वाढववणे 

 प्रभशक्षण – Online तसेि प्रके्षत्रावर आवचयकतेप्रमाणे 
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पाणी वापर संस्था ववकासािी पुढील ददशा 
 वविाग पाणी वापर संस्था सक्षम करण्यासाठी कटीबध्द. 

 टाटा सामास्जक शास्त्र संस्थेिा अभ्यास तसेि प्राप्त सूििांच्या आधारे पाणी 
वापर संस्था  सक्षम करणार. 

 वविाग + पाणी वापर संस्था + व्यावसानयक सहिागीदार (Professional 

Partner) यांिे माध्यमातूि संयुक्त प्रयत्ि 

 सहिाचगतावर (Collaboration) िर. 

 पाण्याच्या काययक्षम वापर व उत्पादकता वाढववणे सक्षम पाणी वापर संस्थेच्या 
माध्यमातूि हे शक्य आहे.  
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डॉ. संजय बेलसरे 

मोबाईल :   94239 63656 

ई-मेल    : belsare.sanjay@gmail.com 

mailto:belsare.sanjay@gmail.com

