


प्रस्तावना 

• शासन ननणणय, जलसंपदा निभाग, नद. 30 नोव्हेंबर, 2016 अन्िये 
यशदा येथे राज्य जलसाक्षरता कें द्राची स्थापना 
 

• कें द्राचे उदे्दश: 
 राज्यात निनिध स्तरांिर प्रनशनक्षत स्ियंसेिकांची फळी तयार 

करणे.  
 राज्यात जलसाक्षरता आनण जलजागतृी निषयक निनिध 

उपक्रमांमध्ये सहाय्य करणे. 
जलनिषयक बाबींचे प्रलेखन करणे ि मानहतीचा प्रसार करणे. 
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कें द्राची रचना 

यशदा 
राज्यस्तरीय मखु्य कें द्र 

पणेु, नाशशक आशण कोंकण 
शवभागाांचे शवभागीय कें द्र 

जल व भमूी व्यवस्थापन 
सांस्था (वाल्मी), 

औरांगाबाद,  
औरांगाबाद शवभाग 

डॉ. पांजाबराव देशमखु 
शवदभभ शवकास 

प्रशासकीय प्रबोशधनी, 
अमरावती 

अमरावती शवभाग 

वनप्रशासन शवकास व 
व्यवस्थापन प्रबोशधनी, 

चांद्रपरू, 
नागपरू शवभाग 
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कें द्राचे कामकाज 
अ) प्रशशक्षण:  

• प्रनशक्षण गरजांची ननश्चचती 

• प्रनशक्षणाचा पंचिार्षषक ि िार्षषक आराखडा 

• निनिध स्तरािरील जलनायकांची ननिड ि प्रत्यक्ष प्रनशक्षण 

• निनिध पाणी िापरकते/लाभधारक/जलकमी/जलसेिक यांना प्रनशक्षण 

• निभागीय कें द्रामाफण त प्रनशक्षणाचे ननयोजन ि संननयंत्रण 

• जलसाक्षरतेबाबत निनिध कायणशाळांचे आयोजन 

ब) प्रलेखन व अभ्यास : 
• लोकसहभागातनू पणूण झालेल्या जल प्रकल्पांच्या यशोगाथा 
• शासकीय योजनांमाफण त झालेल्या जल प्रकल्पांचा िापर ि फलननष्पत्ती 
• जल संधारण, पाणी पनुिापर, नदी पनुरुज्जीिन, पाण्याचे प्रदषूण, इ. 

बाबत प्रलेखन 
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क) जलसाक्षरता प्रसार व प्रशसद्धी:  
• जलसाक्षरता ि जलजागतृी प्रसार सानहत्य ननर्षमती 
• जल निषयक उपक्रमांचा प्रसार 
ड) सहाय्यकारी कामे:  
• शासनाचे जल निषयक निभाग आनण यंत्रणा यांना जलसाक्षरतेनिषयी 

धोरणात्मक ि जलनिषयक बाबींसाठी सहाय्य. 
• शाळा / आश्रमशाळा  / ननिासी शाळा / महानिद्यालये, स्ियं सहाय्यता गट, 

यिुक मंडळे यांच्या जलसाक्षरतेसाठी सहाय्य.  
• सेिा ननितृ्त शासकीय / ननमशासकीय अनधकारी / कमणचारी यांच्या सहभागातनू 

जलसाक्षरतेचा प्रसार. 

कें द्राचे कामकाज 
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स्वयांसेवकाांची सांरचनात्मक फळी 

 
राज्य 
 
 
शवभाग 
 
शजल्हा 
 
तालुका 
 
ग्राम 
पांचायत 

जल 
नायक 
(24) 

जलयोद्धा 48 

जलपे्रमी 340 

जलदतू 3510 

जलसेवक 7575 
 

जल 
कमी 
1020 

 



प्रशशक्षण 
मोड्यूल्सची 

शनर्ममती 

शवशवध 
स्तराांवर 

स्वयांसेवकाांची 
शनवड 

प्रशशक्षण 
गरजाांचे 
शवश्लेषण 

जल नायक 
प्रशशक्षण 

जल योद्धा 
प्रशशक्षण 

जल पे्रमी 
प्रशशक्षण 

जल दतू 
प्रशशक्षण 

जल सेवक 
प्रशशक्षण 

शवशवध 
स्तराांवर 
प्रशशक्षण 
स्थळाांची  
शनवड 

प्रशशक्षण 
सांस्थाांची 
क्षमता 
बाांधणी 

प्रचार-प्रसार 
साशहत्याची 
शनर्ममती 

प्रसार 
माध्यमाांद्वारे 

व्यापक प्रचार 
व प्रसार 

अभ्यास 
व 

प्रलेखन 

शवभागाांना 
धोरणात्मक 

सहाय्य 

गाव 
स्तरावरील 

जल साक्षरता 
उपक्रम 

कें द्राची 
कायभ प्रणाली 

जल कमी 
प्रशशक्षण 



• जलसाक्षरतेमध्ये स्ियंपे्ररणेने काम करणाऱ्या साधनव्यक्तींची फळी 
• साधनव्यक्तींमाफण त गणुित्तापणूण  प्रनशक्षणाचे ननयोजन 
• राज्य स्तरािर व्यापक निचारमंथनाद्वारे प्रनशक्षणाच्या गरजांची ननश्चचती 
• दजेदार प्रनशक्षणासाठी Indian Institute of Remote Sensing (IIRS) या 

संस्थेचे सहाय्य; संशोधन अभ्यासात देखील यांचे सहकायण.  
• अभ्यास, प्रलेखन, लघपुट, ऑडीओ बकु यांची पोटणलिर उपलब्धता 
• जलनायक, जलयोध्दा, जलकमी यांचे यशदाव्दारे  प्रनशक्षण 
• जलपे्रमी आनण जलदतू यांचे निभागीय जलसाक्षरता कें द्राव्दारे प्रनशक्षण 
• जलसेिकांचे नजल्हा / तालकुा स्तरािर प्रनशक्षण 

कामकाजाची रूपरेषा 
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• नजल्हा आनण तालकुा स्तरीय सनमतीच्या माध्यमातनू प्रनशक्षणाचे संननयंत्रण ि 
मलू्यमापन   

• सटुसटुीत ि आशयपणूण िाचन सानहत्य 

• प्रनशक्षणाचे आरेखन, िेळापत्रक आनण प्रनशक्षणासाठी हस्त पशु्स्तका यांची 
यशदामाफण त निभागीय कें द्र ि प्रनशक्षकांना उपलब्धता 

• संपणूण संरचनेची उभारणी स्ियंस्फूतीने पढेु येणाऱ्या स्ियंसेिकांव्दारे 

कामकाजाची रूपरेषा 
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अपेशक्षत फलशनष्पती 
• ग्रामपंचायत स्तरावर ७५७५ स्वयंस्फूतत व स्वयंपे्रररत अशा जलसेवकांच्या 

फळीची उभारणी.  

• सुमारे ७५७५ ग्रामपंचायतींचे जल संपत्ती अंदाजपत्रक . 

• जलयुक्त रशवार अरभयानाच्या ७५७५ ग्रामपंचायतीमधील एक्क्िट 
प्रोटोकॉल बद्दल जलसेवकांचे कृषी सहाय्यकासमवेत प्ररशक्षकाचे काम.  

• जल संपदा रवभागाच्या सहयोगाने राज्यातील पाणी वापर संस्थांचे प्ररशक्षण 
(२००५ ग्रामपंचायतींमधील पाणी वापर संस्था) 

• यशोगाथा, अभ्यास अहवाल आरण प्रलेखन (सुमारे ८०). 

             क्रमश.. 
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• राज्य आरण रवभाग स्तरीय स्वयंस्फूतत जलनायक व जलयोद्धा यांची 
प्ररशरक्षत फळी (एकूण ७२) 

• रजल्हास्तरीय स्वयंस्फूतत जलपे्रमींची प्ररशरक्षत फळी (प्ररत रजल्हा १०, 
एकूण ३४०) 

• तालुकास्तरीय स्वयंस्फूतत जलदतूांची प्ररशरक्षत फळी (प्ररत तालुका १०, 
एकूण ३५१०) 

• तांरत्रक कामकाज व सहाय्यासाठी रजल्हास्तरीय स्वयंस्फूतत जलकमींची 
प्ररशरक्षत फळी (प्ररत रजल्हा रकमान ३० याप्रमाणे एकूण १०२०)  

• शालेय रवद्यार्थ्यांसाठी रशक्षण रवभागाचे सहयोगाने पुस्तकांची रनर्ममती – 
तीन शैक्षरणक पातळयांसाठी प्रत्येकी एक पुक्स्तका. 

अपेशक्षत फलशनष्पती 

https://www.google.co.in/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7icSuuIPTAhVFtY8KHWOuAjoQjRwIBw&url=http://www.yashada.org/yashttt/static_pgs/about_us.php&psig=AFQjCNGyigxEra948pNgfft4jCN0WG6BmA&ust=1491142375234045


• जलधर आनण पाणलोट निषयी मानहती (Aquifers and water shed – Concept) 

 पाणलोट (Watershed) संकल्पना ि निकास 

 पाण्याचा प्रिाह  (माथा ते पायथा) 

 जल संधारणाच्या निनिध पद्धती 

 भपूषृ्ठाची रचना 

• पाण्याचा ताळेबंद (जल संपत्ती अंदाजपत्रक) 

• लोक सहभागातनू साधनसंपत्तीचे आरेखन 

 गािाचा पाणी आरोग्य तक्ता बननिणे, गािाचे जल ननयोजन 

• पाऊस मोजणी आनण पजणन्यमापक मानहती 

 पाणी मोजमापाची एकके 

 पाणी मोजमापाची उपकरणे-प्रिाह मोजण्याचे साधन – V Notch 

• जलचक्र आनण पाण्याची उपलब्धता  

• लोकसहभाग ि शाचित जल व्यिस्थापन            क्रमश.. 

प्रशशक्षणातील शवषय 
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• भपू्रकृती नसुार कोणते उपचार आिचयक आहेत. 

 गाि नकाशा समजािून सांगणे  

 उतार आनण कंटूर मो जणे, निनिध पाणलोट उपचारांची पद्धती आनण रचना उदा. सीसीटी, डीप 
सीसीटी, WAT 

 हायड्रोमाकण र चा पनरचय ि िापर 

• जल निषयक कायदे ि ननयम आनण त्याची अंमलबजािणी 

• जल प्रदषूण – संकल्पना, ननयंत्रण कसे करािे - कायदेशीर, तांनत्रक आनण इतर पद्धती  

• छतािरील पाण्याचे संकलन  

• नठबक आनण तषुार ससचन संकल्पना, मोजमाप आनण त्याची निनिध तंते्र, पाणी व्यिस्थापनाचे तंत्र, 
नपक पद्धतीप्रमाणे पाण्याची गरज 

• पाणी िापर संस्था, रचना, स्थापना, कायणपद्धती ि कायणप्रिणतेसाठी उपाययोजना. 

• जलयकु्त नशिार अनभयान एश्क्झट प्रोटोकॉल पद्धती. 

• जलसाक्षरतेच्या प्रसारासाठी शालेय निद्यार्थ्यांच्या प्रनशक्षणाची  पद्धती.  

प्रशशक्षणातील शवषय 
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आयोशजत उपक्रम 
• निचार मंथन बैठक,  नद. 10 जानेिारी, 2017 

• जलसाक्षरता कें द्राची यशदा स्तरीय सनमती बैठक, नद. 11 जानेिारी, 2017 

• जलनायक, जलयोद्धा, जलपे्रमी, जलदतू, जलकमी आनण जलसेिक यांचे ननिडीचे ननकष आनण 
प्रनक्रया ननश्चचत करण्यासाठी दोन नदिसांची कायणशाळा, नद. 20 ते 21  जानेिारी, 2017. 

• प्रनशक्षण गरजांचे निचलेषण ि आरेखन यासाठी तीन नदिसांची कायणशाळा (जलकमी ि 
जलसेिक), नद.1 ते  3 माचण, 2017. 

• जलजागतृी सप्ताहाकनरता कायणक्रम आराखडा तयार करण्यासाठी निचार मंथन कायणशाळा, नद. 4 
माचण, 2017  

• प्रनशक्षण गरजांचे निचलेषण ि आरेखन यासाठी तीन नदिसांची कायणशाळा (जलनायक- राज्य 
स्तर ते तालकुा स्तर), नद. 29 ते 31 माचण 2017  

• जलनायक आनण जलयोद्धा यांच्या प्रत्यक्ष ननिडीची कायणिाही – नद. 12 एनप्रल, 2017   

• जल साक्षरता - प्रलेखन कायणशाळा – नतळगंगा प्रकल्प, नद.  27 मे, 2017   
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आयोशजत उपक्रम 

• प्रनशक्षण गरजांचे निचलेषण ि आरेखन यांचे दढृीकरण, नद. 6 जनू, 2017   

• जलकमी, जलपे्रमी आनण जलदतू यांची ननिड प्रनक्रया. 

• मा. मखु्यमंत्री  ि मान्यिरांच्या उपश्स्थतीत जलसाक्षरता कें द्राचा शभुारंभ – नद. 6 ऑगस्ट, 2017  

• जलनायक आनण जलयोद्धा यांचे पनहले पायाभतू प्रनशक्षण यशदा येथे संपन्न - नद. 16 नोव्हेंबर ते 
19 नोव्हेंबर, 2017 

• चंद्रपरू, अमरािती ि औरंगाबाद येथे निभागीय कायणशाळा / बैठक  – निभागीय जल साक्षरता कें द्र. 

• पणेु, नानशक ि कोकण येथे ही निभागीय कायणशाळा  

• निभागीय जलसाक्षरता कें द्राचा चंद्रपरू येथे शभुारंभ – नद. 15 जानेिारी, 2018 

• चंद्रपरू येथे जलपे्रमी ि जलदतू यांचे पायाभतू प्रनशक्षण कायणक्रमास  सरुुिात - नद. 16 जानेिारी ते 
18 जानेिारी, 2018 
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