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पािी वापर संस्त्था सक्षमीकरिासमोरील आव्हान े

पािी वापर संस्त्था सक्षमीकरि- ई काययशाळा  

ददनांक २५ मे २०२० 

आज चे सर 



सादरीकरणातील महत्वाचे घटक  
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 महाराष्ट्रातील ससचंन ववषयक कायदे  व पावास ं

समोरील आव्हाने 

 पावास ंसक्षमीकरिाची गरज व त्या दृजष्ट्िने पावास ंचा 
आढावा 

 पावासं सक्षमीकरिाच ेमुद्दे व आव्हाने 
 व्यवस्त्थापन, तांत्ररक व  ववत्त ववषयक  

 प्रसशक्षि व क्षमता बांधिी ववषयक 

लक्षक्षत  वगय  
 पावस ंचे पदाधधकारी 
 पावस ं चे सदस्त्यगि 

 शतेकरी 
 जसंवव चे अधधकारी 



सादरीकरणातील महत्वाचे मुद्दे … 
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या सादरीकरिातील मुद्दे वाल्मीच्या ववववध प्रसशक्षि व काययशाळांमध्ये   सहभागी 

झालेल्या पावास ंचे अध्यक्ष व प्रतततनधधनंी तसेच जलसंपदा ववभागाच्या अधधका-यांनी 

वेळोवेळी सूचववलेले  आहेत.  

सवयच मुद्दयांवर ककंवा आव्हानांवर  चचाय करिे  मयायददत वेळेअभावी कदिि  आहे. 

त्यामुळे जास्त्तीत जास्त्त मुद्दे सादरीकरिात िेवण्याचा प्रयत्न नक्की रादहल. 



सादरीकरणा दरम्र्ान व पश्चात प्रश्न उत्तर ककंवा चचाय… 
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या सादरीकरिा दरम्यान मी आपिास तीन प्रश्न त्यांच्या वकैल्पीक उत्तरां सोबत 

ववचारीन. ते आपल्या जस्त्िनवर ददसतील त्यातील योग्य उत्तर आपिास ३० सेकंदात 

द्यायचे आहे. 

सादरीकरिा नंतर  प्रश्न-उत्तरे यासािी वेळ असिार आहे. त्यावेळेत सादरीकरिा 

संबंधीत प्रश्न ववचारण्यात याव.े 



पावास ंच्या सक्षमीकरिाची गरज … 
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1.सहभागी ससचंन व्यवस्त्थापनेची मूळ संकल्पना पावास ंच्या माध्यमातुन प्रत्यक्षात आिता येते 
2. प्रकल्पात सािवलेले पािी आपल्या तनयंरिात घेउन पावास ंच्या सदस्त्य शतेक-यांना शतेीसािी 
पुरवविे व त्यांच्याकडुन पािी पि ी वसुल करून ती शासनास जमा करिे हा महत्वाचा उद्योग 

पावास ंकडुन अपेक्षक्षत आहे 

3. परंतु तसे करण्यासािी पावस ंना ववववध बाबी व ववदहत पध्दती आत्मसात करिे  गरजेचे आहे  

4. पावासं ना तांरीक,  प्रशासतनक,  वववत्तय, क षी व व्यवस्त्थापकीय कायाांसोबतच आपल्या 
सदस्त्यांच्या सामाजजक-आधथयक ववकासाचे कायय पि करावयाचे आहे. 

 



पावास ंसक्षमीकरिाची गरज… 
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5. शतेक-यांना आपआपले व्यवसाय सांभाळुन पावास ंची कामे करावयाची आहेत. 

6. शासन स्त्तरावर पावास ंच्या संबंधात वेळोवेळी घेतल्या जािा-या तनिययांची मादहती पावास ंना 

देउन अपेक्षीत कामांना पूिय  करण्यासािी पावासं च्या सतत सक्षमीकरिाची गरज आहे. 

7. जलसंपदा ववभागातरे्फ पावास ंना सक्षम करण्यासािी ववववध काययिम घेण्यात येतात जसे – 

प्रसशक्षिे, काययशाळा, बैिका, प्रक्षेर दौरे व जन जाग तत सप्ताह इत्यादी 

8. सध्या हे प्रयत्न कमी पडत असुन पावास ंना अत्याधधक सघनतेने सक्षम करण्याची गरज आहे 

 



महाराष्ट्रातील ससचंन ववषयक कायदे व पावसं च्या समोरील आव्हाने 
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जलनीती  

व  

ससचंन कायदे 

महाराष्ट्र 
ससचंन 

कायदा १९७६  
सहकारी 
संस्त्था 

अधधतनयम 
१९६०  

मससपंशेव्य 

कायदा २००५ 
व तनयम 
२००६  मजतनप्रा 

अधधतनयम 
कायदा २००५ 
व तनयम 
२०१३   

राष्ट्रीय जल 
नीती २०१२ 

राज्याची 
सुधारीत 

जलनीती 
२०१९ 

१ 
• ससचंन कायद्यांची मादहती 

२ 
• मससपंशवे्य कायदा व तनयमांची मादहती 

३ 
• मजतनप्रा कायदा व तनयमांची मादहती 

४ 
• जल नीती ची मादहती 

५ 

• ससचंन कायदे पावासं वर लागु असल्यामुळे 

कायय व जबाबदारीची जाणिव 

 
आ 

 
व्हा 

 
ने 



राज्याची सुधारीत जलनीती २०१९… 
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1. सप्िेंबर २०१९ मध्ये राज्याची सुधारीत जलनीती प्रससध्द झाली. 
2. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार राज्यातील ४२.५० िक्के क्षेर तुिीच्या ककंवा अतततुिीच्या खो-यात 

मोडते पररिामस्त्वरूप पािी िंचाई व अवषयिाचा सामना शतेक-यांना करावा लागतो. 
3. प्रथम जलनीती २००३ मध्ये जलसंपत्तीचे काळजीपुवयक तनयोजन, ववकास व व्यवस्त्थापन करिे 

आणि ततचा इष्ट्ितम, कािकसरीने, समन्यायी आणि शाष्ट्वत वापर करण्याची उद्ददष्ट्िे तनजश्चत 

केली होती. 
4. भूप ष्ट्िीय व भूगसभयय पाण्याचा एकत्ररत वापर तसेच नदीखोरे /उपखोरे हे एक घिक असल्याचे 

ववचारात घेउन जलसंपत्ती ववकासाचे तनयोजन करण्याचे िरले 

 



राज्याची जलनीती २०१९ व आव्हाने… 
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1. ससचंन क्षेरातील पाण्याची मागिी व उपलब्धता यातील वाढते असंतुलन 

2. पाण्याच्या उपलब्धतेची अतनजश्चतता 
3. अवषयि 

4. पािी वापर काययक्षमता 
5. तनसमयत ससचंन क्षमता व प्रत्यक्ष वापर यातील तर्फावत 

6. ससचंन प्रिालीच्या देखभाल दरुूस्त्तीकड ेझालेले दलुयक्ष 

7. भूजलातील घि इत्यादी 
 

ससचंनक्षेरात 
सुधारिा 

करण्यासािी 
सुधारीत       
जलनीती 

प्रमुख समस्त्या 
व आव्हाने 



जलनीती व कायद्यांच्या तरतुदी… आजही आपली आव्हाने 
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1. मससपंशवे्य कायदा २००५ व मजसंतनप्रा अधधतनयम २००५ करण्यात आले. 

• प्रकल्प तसेच उपखोरे/नदीखोरे स्त्तरावर पाण्याचे समन्यायी वािप करिे  

• ससचंन पध्दतींचे व्यवस्त्थापन शेतक-यांमार्फय त अतनवायय करिे 

• पावास ंना घन मापन तत्वावर पािी मोजनु देिे 

• पीक पध्दतीचे स्त्वातंत्र्य 

• वापरकत्याांना पािी वापराचे हक्क देिे 

• पाण्याचा कोिा ककंवा हक्काची वविी करिे 

• सकू्ष्म ससचंनास प्रोत्साहन देिे  

• सांडपािी प्रकिया कें द्र उभारिे व जलसपंत्ती प्रदवूषत करण्यास प्रततबंध करिे 

 

आजही ह्या 
तरतुदींची 

अमंलबजाविी  
आव्हाने आहेत 



शतेक-यांनी लक्ष द्यावे… 
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1. मससपंशवे्य कायदा २००५ व मजसंतनप्रा अधधतनयम २००५ मुळे ससचंन प्रकल्पांच्या पाण्यावर  

सवय वापरकत्याांचा लागवडीयोग्य क्षेराच्या प्रमािात समान हक्क आहे 

2. ससचंन प्रकल्पातील शतेक-यांनी पावास ंस्त्थापन करून आपले काययक्षेर ताब्यात घेतले नाही तर 

लाभथी असुन देणखल त्यांना पाण्याचा हक्क समळिार नाही. 
3. त्यामुळे पावास ंस्त्थापन करून काययक्षेर आपल्या ताब्यात घेिे हे सवायत मोिे आव्हान आहे. 

4. सोबतच पावास ंना हस्त्तांतरिासािी ससचंन प्रिाली सुजस्त्थत आिण्याचे काम करण्यास 

शासनाने काययवाही करावी 
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 प्रश्न १ 



ससचंन महामंडळानुसार पावास ंव क्षेर – लक्ष हेक्िर 
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ससचंन 
महामंडळाच े

नांव  

तनसमयत 
ससचंन 
क्षमता 

 
  

एकूि पािी वापर संस्त्था क्षेर हस्त्तांतरि  (काययशील) घनमापन पध्दतीने पािी घेिा-या एकूि पािी 
वापर संस्त्था  

सहकारी मससपंशेव्र् एकूि सहकारी मससपंशेव्र् एकूि सहकारी मससपंशेव्र् एकूि 

संख्र्ा  के्षत्र संख्र्ा  के्षत्र संख्या  के्षर संख्र्ा  के्षत्र संख्र्ा  के्षत्र संख्या  के्षर संख्र्ा  के्षत्र संख्र्ा  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. औरंगाबाद 

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 

िी.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. 
िािे 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 ससचंन क्षमता : ८५ लक्ष हेक्िर  



महाराष्ट्रातील पावस ंचा ववकास व त्यांच्या समोरील आव्हाने  
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1797 
1860 

1125 

293 

62 

जी.एम.आय.डी.सी. व्ही.डी.सी. एम.के.व्ही.डी.सी. िी.आय.डी.सी. के.आय.डी.सी. 

एकूि पािी वापर ससं्त्था - 5137 

 
आ 

 
व्हा 

 
ने 

१ 
• २८३१ पावास ंसहकारी कायदयातंगयत 

२ 
• २३०६ पावास ंमससपंशेव्य कायद्यांतगयत 

३ 
• सहकारी पावास ंना मससपंशेव्य अंतगयत वगय करिे 

४ 

• राज्यात मससपंशेव्य कायद्यांतगयत पावास ं

स्त्थापना करिे  

५ 
• उवयररत २९.३८ लक्ष हे तनसमयत ससचंन क्षमतेच्या 
लाभ क्षेरासािी ५८२० पावास ंतनमायि करिे 



महाराष्ट्रातील पावासं च्या सक्षमीकरिाची गरज व आव्हाने – तनष्ट्कषय  
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 5137 पािी वापर संस्त्था 20.45 लक्ष हेक्िर क्षेरावर स्त्थापन झालेल्या आहेत   

 त्या पैकी 3066 (59.68 िक्के) पावसं काययशील असून त्यांच ेके्षर 12.20 लक्ष हेक्िर (25.05 

िक्के) आहे.   

 तसेच 1899 (36.97 िक्के) पावास ंघनमापन पध्दतीने पािी घेत आहे व त्यांच ेक्षेर 7.17 

लक्ष हेक्िर (15.34 िक्के) आहे. 



महाराष्ट्रातील पावासं च्या सक्षमीकरिाची गरज व आव्हाने – तनष्ट्कषय  
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 2831 (55.10 िक्के )  सहकारी पावस ं10.70 लक्ष 

हेक्िर (12.14 िक्के)  क्षेरावर स्त्थापन झालेल्या 
आहेत   

 1446 (28.15 िक्के) पावस ंकाययशील असनू त्यांचे 

क्षेर 5.34 लक्ष हेक्िर (10.96 िक्के) आहे.   

 432 (8.41िक्के) पावास ंघनमापन पध्दतीने 

पािी घेत आहे व त्याचें क्षेर 1.70 लक्ष हेक्िर 

(3.49 िक्के) आहे.  

 2306 (44.89 िक्के )  पावस ंमससपंशेव्य कायदा 
2005 अतंगयत 9.75 लक्ष हेक्िर (20.02 िक्के)  

क्षेरावर स्त्थापन झालेल्या आहेत   

 1620 (31.53 िक्के) पावस ंकाययशील असनू 

त्यांचे क्षेर 6.86 लक्ष हेक्िर (14.08 िक्के) आहे.   

 1476 (28.73 िक्के) पावास ंघनमापन पध्दतीने 

पािी घेत आहे व त्याचें क्षेर 5.47 लक्ष हेक्िर 

(11.23 िक्के) आहे. 



महाराष्ट्रातील पावासं च्या सक्षमीकरिाची गरज व आव्हाने – तनष्ट्कषय  

6/11/2020 पावासं च ेसक्षमीकरण : ई कार्यशाळा  17 

1. पावास ंचे सरासरी के्षर 400 ते 425 हेक्िर आहे व अदंाजे 70 पािी वापर संस्त्था दरवषी कियाशील 

होत असुन त्यांना अदंाजे 30,000 हेक्िर के्षर हस्त्तांतरीत होत असल्याचे ददसत आहे. 

2. तनसमयत ससचंन क्षमतेच्या तुलनेत तनम्यापेक्षाही कमी क्षेर पावास ंना हस्त्तांतरीत झाले आहे. 

3. ससचंन व्यवस्त्थापन हस्त्तांतरि करण्याची प्रकिया अत्यंत हळु आहे. तसेच हस्त्तांतरि झालेल्या  
संस्त्थां पाण्याच ेव्यवस्त्थापन करीत आहेत ककंवा कसे या बद्दल िोस तनष्ट्कषय उपलब्ध नाहीत.  

4. राज्यात एकूि 85.00 लक्ष हेक्िर के्षर ससचंनाखाली आिण्याचे उददद्ष्ट्ि  आहे. 

5.अधधका-यांना पावासं स्त्थापन करण्याची मोिी जबाबदारी ददलेली आहे परंतु त्यानंा याचे कौशल्य 

ववकससत करण्याची संधी समळालेली नाही.  
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7. मससपंशवे्य २००५ च्या कायद्या नुसार पावास ंची स्त्थापना मोिया प्रमािात होईल. त्यांच े

प्रसशक्षि व क्षमता बांधिी न झाल्यास सक्षमीकरिा अभावी अधधतनयमातील ववधानुसार कायय 
करू शकिार नाही.  

8. अथायत, येिा-या काही वषायत पािी वापर संस्त्था काययशील व अकाययशील या शे्रिीमध्ये बध्द 

होऊन राहतील.  

9. त्यामुळे सहभागी ससचंन व्यवस्त्थापनेस असभयानाचे स्त्वरूप देिे व मादहती सशक्षि संचार - 

आय ई सी चा वापर मोिया प्रमािात करिे. 

 

 



शतेक-यांनी लक्ष द्यावे… 
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1. मससपंशवे्य कायदा २००५ ने ससचंन व्यवस्त्थापन पावास ंमार्फय त करिे अतनवायय आहे. 

2. मोजक्या प्रकल्पांवर पावास ंचे काम चांगले आहे परंतु अनेक प्रकल्पांतील पावास ंसुप्तावस्त्थेत 

असल्याने त्यांना हस्त्तांतरि होउ शकलेले नाही हे सध्या आपल्या समोरील मोिे आव्हान आहे. 

3. जर कुिल्याही कारिास्त्तव पावासं चे मॉडले अपयशी झाले तर पुढील मागय काय? 

4. शासकीय यंरिेकड ेआवश्यक मनुष्ट्यबळाचा मोिा अभाव असल्याने त्यांना ससचंन 

व्यवस्त्थापन पुन्हा देता येिार नाही ककंवा ते यासािी तयार होतील हे तनजश्चत नाही.  
5. अशा पररजस्त्थतीत लाभाथी शतेक-यांच्या पािी व्यवस्त्थापक कंपन्यांचा प्रयोग करण्यासशवाय 

शतेक-यांजवळ मागय असिार नाही. 
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सन २०११ मध्ये एक शोध लेख प्रकासशत झाला होता त्यानुसार राज्यात पावास ंबाबत खालील 

मादहती देण्यात आली होती जी आजही तकय संगत आहे- 

• ६६ िक्के पावास ंच्या क्षेरात ससचंन क्षमता वाढल्याचे ददसुन आले 

• ३४ िक्के शतेक-यांनी आपल्या पीक पध्दतींमध्ये बदल केला 

• ३४ िक्के पावास ंच्या क्षेरात पािी पट्िी वसुलीचे प्रमाि वाढले 
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पावास ंस्त्थापनेची ची गती हळु असण्याची कारिे –  

• कालव्याचे सवय आवश्यक सुधार कायय करून व िेस्त्ि रन करून िेल पयांत पािी पोहचवण्यास 

कालवा सक्षम असल्याची चाचिी  केल्यावरच पावास ंना ससचंन व्यवस्त्थापन हस्त्तांतरि होिे 

• शतेक-यांचा घट्ि समज आहे की त्यांना ससचंनासािी पािी  देण्याची मुख्य जबाबदारी 

शासनाची आहे 

• तनधी च्या अनुपलब्धतेमुळे पावासं चे कामे रखडताहेत 
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• पावास ंची स्त्थापना करण्याची पध्दत सोपी करण्यात यावी 

• कालवा सुधार कायय समयबध्द करावे व त्यासािी पुरेसा तनधी उपलब्ध करण्यात यावा 

• पावास ंव जलसंपदा ववभागाच्या अधधका-यांचे प्रसशक्षि व क्षमताव जध्द करिे 

• पावास ंस्त्वयंपुिय होण्यासािीच ेमॉडले 

• पावास ंचे अतंगयत तसेच जलसंपदा ववभागासोबत असलेल्या वववादांचे तनराकरि 
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 प्रश्न २ 



पावासं तनमायि करण्यासािी पे्ररिा कशाने समळेल? 

पावासं ची स्त्थापना कुिे  व कशी करावी ?  

पावासं ची नोंदिी कुिे करावी? 

पावासं चे सदस्त्य कोि व  सदस्त्यत्व कसे समळवावे? 

पावासं चे सक्षम प्राधीकारी कोि आहेत? 

पावासं चे काययक्षरे म्हिजे काय व ते कोि िरववतात? 

पावासं च्या काययकारीिीची तनवड कशी करावी? 

सवय स्त्तरांवरील पावसं ची स्त्थापना प्रलंत्रबत का आहेत? 

पावासं च्या काययक्षेरात असलेल्या मत्तांचे सवेक्षि व मोजिी? 

पावासं च्या काययकारीिीचे अधधकार व कतयव्य काय आहेत?  

पावासं नी पाण्याचे ववतरि कसे करावे?  

पावासं िेल पासनु हेड पयांत पािी पुरविा कशा प्रकारे करू शकतात? 

पावासं सक्षमीकरि 

पावास ंचे पदाधधकारी व सदस्त्याचें सामान्य प्रश्न : पावास ंसक्षमीकरिासमोरील– आव्हाने 



पावास ंआपल्या काययक्षेरात पाण्याची बचत, भजूल व कालव्याच्या पाण्याचा 
समजन्वत वापर करू शकतात का ?  

पावास ंचा पाण्याचा कोिा कसा तनधायररत होतो? 

पावास ंना पाण्याची उपलब्धता ककंवा कोिा अवाडय जलसपंदा ववभाग लेखी देतात 
का? 

पावास ंनी घन मापन पध्दतीने पािी कसे मोजुन घ्यावे?  

प्रवाह मापन कसे करावे?  

पावास ंसािी कोण्ती प्रवाह मापके वापरल्या जात आहेत? 

पावास ंचा पाण्याचा कोिा कसा प्रभाववत होतो? 

पावास ंसदस्त्यांकडुन ककती पािी पट्िी वसलु करावी? 

पािी पट्िी आकारिी कशी करावी?  

पािी पट्िी व थकबाकी वसलुी कशी करावी? 

पावास ंसािी पािी पट्िीचे दर काय आहेत व ते कोि िरववतात?  

पावास ंससचंन क्षमतेत व जध्द कशी करतील?  

पावास ंनी कालव्याचे देखभाल दरुूस्त्तीचे कोिती कामे करिे अपेक्षीत आहेत व ती 
कशी करावी ? 

पावास ंसक्षमीकरि 
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संयुक्त तनररक्षि कसे करतात?  

पावासं व जलसपंदा ववभागा सोबत होिारे करारनामे व त्याच्या अिी 
व शती काय आहेत?  

पावासं ना क्षेर हस्त्तांतरि? 

पावासं ना ससचंन व्यवस्त्थापन हस्त्तांतरिची प्रकिया काय आहे?  

पावासं प्रसशक्षिे करू शकतात का?  

समुदायास गततसशल करण्याच्या पध्दती कोित्या आहेत? 

पावासं च्या बैिका कशा घ्याव्यात? पावासं च्या काययक्षेरासािी पीक 
तनयोजन कसे करावे? पावासं हवामान बदलांनसुार पीक पध्दतीत 

बदल करू शकतात का ? 

सदस्त्यांसािी सामातयक दहताच्या योजना राबववता येतील का? 

 पावासं चे वववत्तय स्त्रोत काय आहेत?  

पावासं च्या कामांचे प्राक्कलन व खचय कसे करावेत? 

पावासं सक्षमीकरि 
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पावासं चे लेखे व दस्त्तावेज अद्ययावत कसे िेवावे?  

पावासं चे सामाजजक पररक्षि  करता येिे शक्य आहे 
का? 

पावासं चा कालवा सल्लागार ससमतीमध्ये सहभाग?  

हंगाम तनहाय पाण्याचे अदंाजपरक कोि व कसे 
तयार करतात?  यात पावासं ची भूसमका काय 

पावासं मधील वाद वववाद कसे तनस्त्तरावे?  

पावासं व जलसंपदा ववभागातील वाद? 

 पावासं च्या मूल्यांकनाची काय व्यवस्त्था आहे?  

पावासं ना चांगल्या कामांसािी पुरस्त्क त करण्यात येत 
का? 

पावास ंसक्षमीकरि 
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मससपंशवे्य कायद्यानुसार पावासं सक्षमीकरिासमोरील– आव्हाने 
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आव्हाने 

• पावासं स्त्थावपत करिे व 

नोंदिी प्रमािपर प्राप्त करिे 

• पािी वापर संस्त्थांच्या 
लाभक्षेराची तनजश्चती 

• सदस्त्यत्व  

• काययक्षेराचा ककंवा लाभक्षेराचा 
अद्यायावत नकाशा 

आव्हाने 

• भधूारक आणि भोगविाधारक 

यादी 
• पाण्याचा पुरविा (कोिाला- 
आणि कोिी ?) 

• सदस्त्यांमध्ये समन्यायी पािी 
वािप 

• ससचंन व्यवस्त्थेची तनगा राखिे  

आव्हाने 

• पयायवरिाचे संरक्षि  

• पररजस्त्थतीकीय समतोल 

•आपले पिाची जािीव  

•सामाईक दहताच ेरक्षि  

• पावास ंव्यवस्त्थापन ससमती 
व संचालक अध्यक्षाचंी 
तनवडिकू  

 



पावास ंसक्षमीकरिासमोरील– आव्हाने 
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आव्हाने 

• उपससमत्या  
• सयंुक्त तपासिी व 

व्यवस्त्थापन 

• पा.वा.स.ं ना सस.ंव्य. हस्त्तांतरि 

• दरुुस्त्त्या व पुनयवसन करिे 

• पािी मोजिी यंर बसविे 

• ससचंनाच्या पाण्याचा पुनयवापर  

व भजूलाचा समजन्वत वापर 

आव्हाने 

• पावस ं ला पािी पुरविा पध्दत 

आणि पाण्याचा दर   

• पािी पट्िी दर तनधायरि व 

सदस्त्यांकडून वसलुी  
• हक्काच्या पाण्याचा पुरविा  
• करार  

• पदाधधका-यांचे अधधकार  

• कालवा अततिमि  

आव्हाने 

• पावास ंचे असभलेख  

• पावास ंचे अधधकार व कतयव्ये  

• पावास ंच्या तनधीचे साधने  

• पावास ंचे बँक खाते  
• पावस ंलेखा व  पररक्षि  

• अपराध सशक्षेचे प्रावधान 

• वववादांना आपसात समिविे 



व्यवस्त्थापन ववषयक क षी व तांत्ररक ववषयक 

ववत्त ववषयक प्रसशक्षि ववषयक 

पावास ंसक्षमीकरि 

चार राज्यांच्या प्रक्षेरीय काययशाळेतील तनष्ट्कषय - पावासं सक्षमीकरिासमोरील आव्हाने 



प्रसशक्षि व क्षमता बांधिीसािी संस्त्था 
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संस्त्था 

वाल्मी 

यशदा व 

जलसाक्षरता 
कें दे्र 

जलसंपदा 
ववभाग 

अशासकीय 

संस्त्था 

पुरस्त्क त 

पावास ं
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1. पी आय एम संकल्पनेस  असभयानांचे स्त्वरुप देिे 

2. पािी वापर संस्त्थांना  प्रोत्साहन देिे 

3. पािी वापर संस्त्थांच्या सदस्त्यांना ककसान काडय प्राधान्यान ेदेिे 

4. पािी वापर संस्त्थांच्या सदस्त्यांच्या पीकांचा ववमा तनजश्चत कालावधीकरीता पीक ववमा योजने 

अतंगयत करिे 

5. ई जलसेवेच्या ववसभन्न योजनांमध्ये पावास ंना सहभागी करुन घेिे 
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7. देश ववदेशातील पाण्यासंबंधधत आयोजनांसािी पािी वापर संस्त्थांच्या सदस्त्यांची  तनवड करिे 

8. पावास ंच्या काययक्षेरात उत्पादीत क षी मालाची नमुना आधारीत वविी क षी उत्पन्न बाजार 

ससमतीत ग्राह्य धरिे 

9. पुरस्त्क त पावास ंअध्यक्ष व सधचवांना पी.आय.एम. चे ब्राण्ड एम्बेसेडर ( दतू ) घोवषत करिे व 

त्यांच्यातरे्फ 25 कक.मी. क्षेरात पावासं ना प्रोत्साहन देण्यास योजना राबविे 

10.समजतुदार पािी वापरकते (वाईज  वॉिर युजसय) धचन्हींत करिे आणि त्यांना पीआयएम 

असभयानांची जबाबदारी देिे 
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1. पािी वापरकते िेलेण्ि सचय  ( WUTS )  करिे आणि “ ससचंन चँवपयन्स ” तयार करिे 

2. अशासकीय संस्त्थांना पी.आय.एम. असभयानात सहभागी करुन घेिे 

3. मदहती सशक्षि संचार तंरज्ञानाचा वापर मोिया प्रमािावर करिे 

4. पावास ंशी तनगडीत सवय व्यजक्त व संस्त्थांच्या सक्षमीकरिाच ेकायय मोिया प्रमािात राबविे 

5. पािी वापर संस्त्थांचे सघन प्रसशक्षि व सक्षमीकरि करिे. मास्त्िर  रेनसय तयार करिे.  

6. प्रसशक्षक्षत प्रगतीशील शतेक-यांना पीआयएम संपे्रषक - ॲनीमेिसयचा दजाय देिे 
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7. पावास ंमुल्यांकन व मागयदशयन कक्षाला पुनयजजयववत करिे 

8. अधधका-यांचे व पावास ंच्या प्रतततनधधचं्या संयुक्त अभ्यास दौ-यांचे आयोजन करिे 

9. समुदायास गततशील करण्याच्या पध्दतींवर प्रसशक्षि करिे 

10. संयुक्त तनररक्षि व मूल्यांकन पध्दतीस अशासकीय संस्त्थांसोबत अंमलात आिने 

11. राज्यस्त्तरीय पावास ंव सहभागी ससचंन व्यवस्त्थापन ससमतीच्या तनयसमत बैिका घेिे 
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12.राज्य स्त्तरावर पीआयएम नॉलेज शयेररगं ग्रुप ची स्त्थापना करिे 

13.पािी वापर संस्त्थांच्या लेखा संधारिासािी संगिकीय प्रिाली लागू करिे 

14.इंडीया वॉिर  वीक व ससचंन परीषदेत  पावस ंचा सहभाग वाढवविे 
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1. ससचंनाच्या पाण्याची सवायना उपलब्धता ही सामाजजक दृष्ट्िीकोनातुन प्रस्त्रु्फिीत झालेली सकंल्पना आहे.  

2. उपलब्ध पािी साियाचा अधधकाधधक लोकांनी उपयोग करुन आधथयक ववकास साधावा हे लक्ष्य ्  िरववण्यात आले 

होते.  
3. या सकंल्पनेतुन प्रोिेक्िीव्ह इररगेशन म्हिजे पीकांना बचावात्मक ससचंन पध्दतीवर आधाररत ससचंन 

प्रकल्पांची योजना उभारण्यात आली.  
4. तनयोजनकत्याांनी दरूदृष्ट्िी िेवून व ससचंनाच्या सामाजजक दृष्ट्िीकोनाचा ववचार करुन पाण्याचे व्यवस्त्थापन 

समाजाच्या हाती िेवण्याच्या सचूना मांडल्या होत्या.  
5. ससचंन व्यवस्त्थेच्या तनयोजनापासनू तर व्यवस्त्थापने पयांत लोकांचा सहभाग घेण्यात यावा हा ववचार रुज ूहोिे 

या करीता आवश्यक होते.  
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6. परंतु ससचंन क्षमता तनमायि करिे व ससचंन ववकासाच्या आपाधापीत लोकसहभागाचा ववचार रखडल्या गेला.  
7. ससचंन क्षमता मोिया प्रमािात तनमायि होत गेली आणि पाण्याच्या व्यवस्त्थापनेचा योग्य ववचार सरुवाती पासनू 

केल्या गेला नाही.  
8. पाण्याचा काययक्षम वापर करण्याची प्रकिया अजस्त्तत्वात येव ूशकली नाही.  
9. ज्या लोकांना पािी उपलब्ध झाले त्यानंी अनेकांच्या वाियाचे पािी उपभोगले आणि सपंन्नतेचा मागय 

अवलबंला.  
10. हवे तेवढे पािी हवे तेव्हा उपयोगात आिण्यासािी लोक अभ्यस्त्त झाले.  

11. पीके वाचवण्याकरीता पाण्याचा उपयोग ही मळु सकंल्पना पीकांचे अधधकाधधक  उत्पादन घेण्याच्या चिात रुज ू

झाली  
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12. सपंन्नतेकड ेवळलेले लोक प्रभावशील झाले व ससचंन ववकासाचा सामाजजक दृष्ट्िीकोन क्षीि होत गेला.   
13. पाण्याचा उपयोग सवय सामान्यांच्या सामाजजक -आधथयक ववकासाच्या लक्ष्यातनु भरमसाि पािी लागिा-या 

पीकांच्या गरजा भागवण्याकड ेवळला आणि समाजाचे धचर बदलले .  

14. आधथयक दृष्ट्िया सपंन्न झालेले लोक अधधक सपंन्न होत गेले आणि ज्यांच्या पययत पािी पोहचले नाही ते पािी 
समळण्यास पार असनू देखील पाण्याच्या लोकासभमखु व्यवस्त्थापनेच्या अभावाने ववकास करण्यापासनू वंचीत 

रादहले. 

15. ससचंनाचा सामाजजक दृष्ट्िीकोन बदलला. त्यास न्यायोधचत पध्दतीने पुनयस्त्थावपत करिे नववन आव्हान आहे. 
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