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मा.संचालक यांचे मनोगत... 
यंत्रणेच्या 48व्या वर्धापन दिनाचे औदचत्य सार्धनू “भजूल स्मरदणका -2018” हे पसु्तक 

प्रकादित करतांना मला अत्यंत आनंि होत आहे. सिर पसु्स्तकेमध्ये भजूल सवेक्षण आदण 
दवकास यंत्रणेच्या कामकाजाची थोडक्यात मादहती, यंत्रणेची काये, बलस्थाने, आतापयंत 
लाभलेल्या संचालकांची मादहती त्यांच्या कायाकाल व यायादचत्रासह िेणेचा प्रयत्न करणेत आला 
आहे. 

भ.ूस.दव.यं. गेली 48 वरे्ष कायारत असनू यंत्रणेकडे उच्च दिदक्षत व तंत्रज्ञानाचे वापरात 
दनपणु असा भवैूज्ञादनक, भभूौदतक व अदभयांदत्रकी वगा आहे.     यंत्रणेचे नक्की काय काम 
आहे याबाबत जनमानसात जास्त प्रदसद्धी झालेली नाही. अगिी अदलकडच्या काळात पाणी 
गणुवते्तच्या प्रयोगिाळा यंत्रणेकडे आल्यानंतर यंत्रणेचे महत्व लोकांमध्ये वाढले आहे. अिावेळी 
यंत्रणेतील कमाचा-यात उत्साह असणे व ते चांगले काम करत असलेची भावना प्रकर्षाने जाणवणे 
अत्यंत आवयकयक आहे. या यंत्रणेमध्ये रूज ूझालो तेव्हा पासनू या कायालयास लाभलेला दवस्ततृ 
परीसर, आर्धदुनक यंत्रसामगु्री - तंत्रज्ञान, स्वयंदसद्ध अदर्धकारी -कमाचारी वगा, भजूलासारखा 
महत्वाचा, गहन व पयावरणािी दनगडीत दवर्षय या सवांमळेु येथे काहीतरी अदभनव प्रयोग सरूू 
करावे हे माझे मनात होते. 

यापवूी िेखील मी ‘घरपो  च र्धान्य योजना’, ‘जनता िरबार’, ‘वंदचतांसाठी तात्परुते रेिन 

काडा’, ‘िेतक-यांसाठी गं्रथालय’, ‘सात-बारा गं्रथालय’ इत्यािी अनेक अदभनव उपक्रम मा    
  रदकिीमध्ये जनोपयोगासाठी केले. त्यात त्यावेळीच्या प्रत्येक कायालयाचे मला सहकाया 
लाभले. अदर्धकारी असो वा कमाचारी, त्यांच्या कलागणुांना, त्यांच्याकडील कौिल्य गणुांना 
उद्यकु्त केले की अगिी पहाडाएवढी काम े िेखील ते          करतात.         त्यांना िेखील 

त्यांची होणारी वैयस्क्तक प्रगती जाणवल्याने आस्त्मक समार्धान लाभते. त्यामळेु कायालयातील 
वातावरणिेखील आनंिी राहते व पयायाने कामकाजाची गती वाढते. 

या सवा कारणांमळेु ज्ञानकें द्र या उपक्रमाबाबत तातडीने दनणाय िेऊन हा उपक्रम सरूू 
केला. मात्र यावेळी मी ही खबरिारी घेतली की, यात वैयस्क्तक यंि, कतृात्वाबरोबरच आरोग्य,  
आर्थथक, सामादजक, जागदतक असे दवदवर्ध दवर्षय असावेत जेणेकरून प्रत्येक अदर्धकारी-
कमाचारी येण्यास उत्सकु राहील. 

कायालयाची इमारत,        , ख ु       , यंत्रणेची मादहती िेणारे संकेतस्थळ, 
कायालयामध्ये वापरात येणारे तंत्रज्ञान, त्याचा जतन केला जाणारा अदतिय मोठा डेटाबेस, 
दजल्हा-तालकुस्तरावर होणारी भजूल दवर्षयक संिोर्धन व पाणी उपल््र्धतेची कामे इत्यािी व 



अनेक उत्सकुतापणूा दवर्षयांनी मला या कायालयासाठी पवूी आलेल्या एकसरुीपणास घालवनू 
नावीन्याची संजीवनी रूजदवण्यासाठी नेहमीच आतरु केले आहे. 
             भजूल यंत्रणेमध्ये वर्षा 2017 -18    कालावर्धीत झालेल्या दविेर्ष 
उल्लेखनीय कामांचा आढावा थोडक्यात मांडण्यात आला आहे. केलेल्या कामाचे डॉक्यमुेंटेिन 
व्हाव,े    स्मरणात रहावीत व               पढुील दपढीला याबाबत मादहती दमळावी आदण 
नवनवीन उपक्रम हाती घेण्यास प्रोत्साहन दमळावे, हाच या स्मरदणकेच्या प्रकािनामागचा उदे्दि 
आहे. 

 

या 48व्या वर्धापन दिनी सवय अदर्धकारी-कमयचारी वगास माझ्याकडून 
कोटी-कोटी िुभे   ...!! 

 

   िेखर गायकवाड आय.ए.एस. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



भजूल सवेक्षि आदि दवकास यंत्रिेबाबत थोडक्यात … 
भजूल सवेक्षण अदण दवकास यंत्रणेची स्थापना 16 जलैु 1971 साली झाली. पवूी हे खाते महाराष्ट्र 

िासनाच्या कृर्षी दवभागामध्ये कायारत होते.  या यंत्रणेमार्ा त सरुूवातीचे काळात भजूलावर आर्धादरत 
लघ ु ससचन योजनांच्या दवकासाची कामे केली जात होती. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा दपण्याच्या 
पाण्याचा मखु्य स्त्रोत असणा-या सवर्धण दवदहरी व हातपंप यांचे दनमाण हे या यंत्रणेचे मखु्य आहे. 

भ.ूस.दव.यं. मार्ा त राज्यातील भजूलांच्या संसार्धनांचे अन्वेर्षण, दवकास आदण वाढ यांचेिी दनगडीत 
कामे केली जातात. यामध्ये भजूल स्रोतांचा िोर्ध करून, भजूल पनुभारणाचे प्रकल्प, पेयजलाच्या सवर्धण 
दवदहरींचे सवेक्षण, भजूल उपल्र्धतेचा अभ्यास तसेच जनतेला तांदत्रक मागाििान करणे आदण भजूल 
संसार्धनांचे संरक्षण करणेसाठी महाराष्ट्र राज्यात भजूल कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रमखु भदूमका 
इत्यािी कामे केली जातात. 

राज्यातील दपण्याच्या पाण्याची गणुवत्ता तपासणीसाठी या खात्यामध्ये राज्यस्तरीय व दवभागीय 
स्तरावर पाणी नमनुा तपासणीच्या प्रयोगिाळा आहेत. या प्रयोगिाळा एन.ए.बी.एल. प्रमादणत आहेत. 
तसेच दजल्हा व तालकुा पातळींवर सदु्धा लहान लहान प्रयोगिाळा चाल ू केल्या आहेत. त्याद्वारे  
पाण्याच्या गणुवते्तचा अभ्यास व जनजागतृी  करून पाणी िदु्धीकरणासाठी उपाययोजना सचुदवण्याचे 
कामकाज केले जाते.  

भ.ूस.दव.यं. दवदवर्ध संस्थात्मक अथासहाय्य योजनांनसुार गावपातळीवर सखोल भजूलिास्त्रीय 
सवेक्षण तसेच भजूल पातळी आदण पाण्याची गणुवत्ता यांची मदहती गोळा करून िर ३-५ वर्षांनी भजूल 
मलू्यांकन अहवाल तयार करणेत येतो. त्याद्वारे दनष्ट्कर्षा व दवयकलेर्षणाचे कामकाज, भगूभातील पाणी 
वापराचे दनयमन याबाबत दनणाय घेतले जातात. 
 भ.ूस.दव.यं. मार्ा त डोंगरी, िगुाम, आिीवासी भागातील, पाणी परुवठा योजनांपासनू वंदचत 
असलेल्या लहान सहान वाड्या-वस्त्या, तांडे, पाडे या दठकाणी सौर उजेचा वापर करून अस्स्तत्वातील 
सवर्धण दवदहरींवर िहेुरी पंप व्यवस्था करून ‘लघ ुनळ पाणी परुवठा योजना’ राबदवल्या जातात. 
 कमी पाणी असलेल्या सकवा कालांतराने कमी पाणी झालेल्या सवर्धण दवदहरींचे जल भंजन 
तंत्रज्ञानाने सवर्धण दवहीरीत अदत उच्च िाबाचे पाणी इंजेक्ट करून खडकातील भेगा, र्टी दनमाण करणे 
अथवा अस्स्तत्वातील भेगा, र्टींचे दवस्तारीकरण केले जाते व त्यामळेु सवर्धण दवदहरींची पाणी क्षमता 
वाढण्यास मित होते. यासाठी यंत्रणेकडे िासकीय जलभंजन यंते्र उपल्र्ध आहेत. 
 या व्यदतदरक्त या यंत्रणेमार्ा त जलदवज्ञान प्रकल्प, जलस्वराज्य प्रकल्प, जलयकु्त दिवार, राष्ट्रीय 
ग्रामीण पेयजल कायाक्रम इत्यािी प्रकल्प राबदवले जातात. 

 
भजूल सवेक्षि आदि दवकास यंत्रिेची कायालये 
१. संचालनालय - पणेु येथे राज्य स्तर 
२. उपसंचालक - दवभागीय स्तरावर - पणेु , कोकण , नादिक , औरंगाबाि , अमरावती , नागपरू. 
३. वदरष्ट्ठ भवूौज्ञादनक व उपअदभयंता कायालये - दजल्हा स्तर 
मनषु्ट्यबळ 
िासन दनणाय दिनांक 4 रे्ब्रवुारी 2005 नसुार एकूण मंजरू पिे : 1551 

 
 



भजूल यंत्रिेच्या वाटचालीतील महत्वाचे टप्पे… 
१९७२ : स्वतंत्र संचालनालय 

१९७४ : गावदनहाय सखोल भजूलिास्त्रीय सवेक्षणाची सरुुवात 

१९७८ : टंचाई दनवारणासाठी दपण्याच्या पाण्याकरीता सवर्धण दवदहर खिुाई कायाक्रम 

१९८३ : टंचाई िरम्यान दपण्याचे पाणी परुदवण्यासाठी सवोच्च प्राथदमकता 
१९८६ : संिोर्धन आदण दवकास कक्षाची स्थापना 
१९८६ : दविेर्ष प्रकल्प दवभाग स्थापना 
१९९३ : ग्राम दवकास दवभागाअतंगात काम केले 

१९९३-९४ :  जलसंर्धारण दवभागाच्या अंतगात काम केले 

१९९४ : पाणी परुवठा आदण स्वच्यता दवभागाकडे हस्तांतदरत 

१९९५ : महाराष्ट्र भजूल (दपण्याच्या पाण्यासाठी दवदनयमन) अदर्धदनयम, १९९३ आदण  

दनयम, १९९५ अंतगात तांदत्रक मागाििाकाची भदूमका 
१९९७ : भजूल अदर्धदनयम  १९९३ आदण दनयम  १९९५ अंमलात आले. 

२००० :  जलदवज्ञान प्रकल्प सरुु 

२००२ : ७३ व्या िरुुस्तीनसुार पाणीपरुवठा संबंदर्धत कायाक्रम दजल्हापदरर्षिेला हस्तांतरीत  

करण्यात आले 

२००३ : तांदत्रक सेवा प्रिाता आदण सहभागी ग्रामीण मलू्यांकन कायाकलाप सरुु झाले 

२००४ : मादहती, दिक्षण आदण िळणवळण (IEC) दक्रयाकलाप सरुु झाल्या 
२००५ : ग्रामीण स्तरावर पाण्याच्या ताळेबंिाची सरुूवात 

२००६ : महाराष्ट्र जलके्षत्र सरु्धार प्रकल्पाचा आरंभ 

२००७ : जलदवज्ञान प्रकल्प िसुरा टप्पा सरुु 

२०१४ : जल स्वराज्य प्रकल्प टप्पा २ सरुु झाला 
२०१४ : महाराष्ट्र भजूल (दवकास व व्यवस्थापन) अदर्धदनयम २००९ अंमलात आला. 
२०१५ : आरोग्य दवभागाकडील उप दवभागीय प्रयोगिाळा भसूदवयं कडे हस्तांतरीत. 

२०१६ : जलदवज्ञान प्रकल्प टप्पा ३ सरुु झाला 
 
 
 
 
 
 
 



             संचालक... 
 

 
 
 

 
श्री. आर. वेंकटरमन 

15.11.72 ते 12.04.73 

 
 
 
 

 
श्री. बी. एस. करकरे 

13.04.73 ते 03.12.80 व 
20.08.81 ते 06.04.86 

 
 
 

 
 

श्री. पी. एन. जगताप (प्रभारी) 
04.12.80 ते 19.08.81 

श्री. व्ही. बी. माथनकर 
(आय.ए.एस.) 

07.04.86 ते 08.01.87 

 
 
 
 
 
 

श्री. दिवाजीराव िेिमखु 
(आय.ए.एस.) 

09.01.87 ते 19.06.88 

 
 
 
 
 

 
 

श्री. बी. जी. ढोकरीकर 
20.06.88 ते 31.12.91 

 

 
 
 
 
 
 
 

श्री. सी. एन. मग्गीरवार 
01.01.92 ते 30.10.93 

 
 
 
 

 
 

 
 

श्री. एम. एम. सरभुकन 
01.11.93 ते 31.05.96 

 

 
 

श्री. एर्. जे. जार्धव (प्रभारी) 
(01.06.96 ते 19.09.96), (01.07.97 ते 
09.07.97)     (01.10.2000 ते 
15.05.2002) 

 
 

 
 

 
 

 
श्री. एस. जे. बागडे 

20.09.96 ते 30.06.97 

 

 
 

श्री. भरू्षण गगरानी, (आय.ए.एस.) 
10.07.97 ते 23.09.97 

 

 
 

श्री. व्ही. दगरीराज (आय.ए.एस.) 
24.09.97 ते 16.04.98 



 

 
 

श्री. महेि पाठक (आय.ए.एस.) 
17.04.98 ते 31.07.99 

 
 
 
 

 
 

 
 

श्री. अरूण भागडे, (आय.ए.एस.) 
20.08.99 ते 30.09.2000 

 
 

 

 
 
 
 

श्री. रार्धेयकयाम मोपलवार (आय.ए.एस.) 
16.05.2002 ते 21.12.2004 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

श्री. प्रदवण िराडे, (आय.ए.एस.) 
22.12.2004 ते 11.04.2005 

 
 
 
 

 
 
 

 

श्री. वसंत पोरेड्डीवार, (आय.ए.एस.) 
12.04.2005 ते 29.07.2006 

 

 
 

श्री. सयूाकांत बागडे (प्रभारी) 
29.07.2006 ते 27.05.2007 

 
 

 
 
 
 
 
 

श्री. दवकास खारगे, (आय.ए.एस.) 
28.05.2007 ते 20.09.2009 

 
 
 
 
 
 
 
श्री. र्धीरजकुमार (आय.ए.एस.) 

(प्रभारी) 
21.09.2009 ते 30.11.2009 

 

 
 

श्री. के. एम. नागरगोजे,(आय.ए.एस.) 
01.12.2009 ते 29.06.2012 

 
 

 
 
 
 
 

 

श्री. एस. बी. खंडाळे (प्रभारी) 
30.06.2012 ते 03.07.2012 

 

 
 

श्री. प्रदवण गेडाम, (आय.ए.एस.) 
03.07.2012 ते 24.01.2013 

 
 
 
 

 
 

 
 

श्री. एस. बी. पाटील (आय.ए.एस.) 
(प्रभारी) 

25.01.2013 ते 18.02.2013 



 

 
 

श्री. रूपींिर ससह, (आय.ए.एस.) 
18.02.2013 ते 06.08.2016 

 

 
 

श्री. संतोर्ष कुमार (आय.ए.एस.) 
(प्रभारी) 

07.08.2016 ते 17.08.2016 

 

 
 

श्री. सनुील पाटील (आय.ए.एस.) 
18.08.2016 ते 15.06.2017 

  

 
 

श्री. िेखर गायकवाड (आय.ए.एस.)) 
15.06.2017 (दवद्यमान) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



भजूल यंत्रिेची बलस्थाने... 
 आय. ए. एस. संचालकः  

आय.ए.एस. पातळीवरील अदर्धकारी मखु्य पिावर लाभणे हे कोणत्याही कायालयाचे िषृ्ट्टीने अत्यंत 
लाभाची बाब असते. या अदर्धका-यांचे दवदवर्ध के्षत्रातील अनभुव, त्यांची सतत नादवन्यासाठी 
चालणारी र्धडपड, कमाचा-यांदवर्षयी व्यापक िरृ्षीकोन, प्रिासकीय कामातील गती या सवांचा 
यंत्रणेच्या कामकाजातील गती वाढणेस मित होते व अदर्धकारी, कमाचारी वगासिेखील त्यांचे 
प्रभावामळेु स्रू्ती दमळते. 

 स्वतंत्र इमारतः  
यंत्रणेचे स्वतंत्र संचालनालय असनू ससुज्ज आदण भव्य      स्वतःची इमारत आहे. 

 उच्च दिदक्षत कमयचारीः 
यंत्रणेकडे उच्च दिदक्षत व अनभुवी भवैूज्ञादनक अदर्धकारी, भभूौदतक तज्ञ आदण अदभयंते कायारत 
आहेत. 

 डेटाबेस सेंटर  
 यंत्रणेकडे 25,000 गावांचे 1:10,000 स्केल वर भजूल आदण भगूभीय नकािे व जीआयएस 

स्वरूपात दडदजटल डाटाबेस उपल्र्ध आहे.  
 आर्धुदनक दरमोट सेन्न्सग सार्धने आदण स्वयंस्पष्ट्ट मादहती िेणारे नकािे उपल्र्ध आहेत. 
 यंत्रणेच्या दनयंत्रणाखाली 3920 दनरीक्षण दवदहरींचे व 1150 दपझोमीटरच्याद्वारे गोळा करणेत 

आलेल्या भजूल पातळीची ३२ वर्षांहून अदर्धक काळाची मादहती उपल्र्ध आहे.  
 यंत्रसामगु्रीः 

 यंत्रांच्या उप्ल्र्धतेची अडचण असलेल्या दजल््ांमध्ये अथवा दठकाणी आवयकयकतेनसुार सवर्धण 
दवदहर खिुाईची कामे करण्यासाठी 5 उच्च वेगाने सवर्धण काम करणारी सवर्धण यंते्र उपल्र्ध 
आहेत.  

 राज्यात कमी पाण्याच्या सवर्धण दवदहरींची पाणी क्षमता वाढदवणेसाठी एकूण 11 जलभंजन यंते्र 
कायारत आहेत. 

 सवा दजल््ांमध्ये व राज्य पातळीवर अत्यार्धुदनक संगणक आहेत. 
 भ-ूभौदतक सवेक्षणासाठी आर्धुदनक सार्धने, ज्यात रेजीस्टीव्हीटी मीटर, व्हीएलएर् वाडी, भकंूप 

एकक (Seismic unit) आदण दडदजटल लॉगर इत्यािी उपकरणे सामादवष्ट्ट आहेत. 

 प्रयोगिाळाः  
 पाणी गणुवत्ता तपासणीसाठी राज्यस्तरावर व दवभागीय स्तरावर एन.ए.बी.एल. प्रमादणत 

आर्धुदनक तंत्रज्ञानाने ससुज्ज अिा प्रयोगिाळा आहेत.  
 तसेच दजल्हा आदण तालकुा स्तरांवरही प्रयोगिाळा जाळे आहे.  
 येथे भजूल व पाणी गणुवते्तसाठी लाखोहून अदर्धक नमनु्यांची तपासणी करुन डेटाबेस जतन 

केला जातो.  
 प्रिियनीः 

यंत्रणेचा स्वतःचा भजूलाबाबत, भजूल पनुभारण, दवदवर्ध खडकांचे प्रकार, यंत्रसामगु्री, नकािे 
इत्यािीबाबत मादहती िेणारा प्रििान कक्ष व इमारतीचे परीसरात वेगवेगळ्या हातपंप, सवर्धण यंत्र, 
सौरउजेवर आर्धादरत योजना, यतावरील पाऊस पाणी संकलन, दरचाजा िाप््ट इ बाबत मादहती 
िेणारी खलुी प्रििानी उपल्र्ध आहे. 



व   2017-18             व              ... 

 स्त्रोत बळकटीकरणाची कामे 
 सौर उजेवर आर्धादरत िहेुरी पंप लघ ुनळ पाणी परुवठायोगजा 
 आर्थथक प्रगती 
 जलभंजन कामे 
 प्रििान हॉल नतूनीकरण व दवस्ततृीकरण 

 इमारत पदरसरात भजूलाबाबत खुले प्रििान 

 “भजूल भवन” इमारतीचे सिुोदभकरण 

 ज्ञानकें द्र उपक्रम 

 मा. संचालकांचा इस्त्रायल िौरा 
 संगणक कक्ष अद्ययावतीकरण 

 िालेय दवद्यार्थ्यांसाठी कायालयामध्ये भजूलाबाबत मादहती                   

 िरूििान वादहनीवर यंत्रणेची मादहती िेणेसाठी मलुाख  व       

 प्रयोगिाळा अद्ययावतीकरण 

 जलस्वराज्य व जलदवज्ञान प्रकल्प 

 संकेत स्थळ अद्ययावतीकरण 

 प्रयोगिाळा बळकटीकरण व त्याचे एन.ए.बी.एल. प्रमादणकरण 

                                व  व दचत्ररथ 

 दवदवर्ध व्यावसादयक व अव्यावसादयक प्रििानांमध्ये यंत्रणेचा सहभाग 

 यंत्रणेच्या सरु्धादरत आकृतीबंर्धासाठी प्रयत्न 

 कोटा केसेसचा दनपटारा 
 कमाचा-यां   पिोन्नती व आयकवादसत प्रगती              

          व                           

          व                    व                

                                   व               
 



भूजल सवके्षणच्या र्ामाची माहहती प्रसारण माध्यमांच ेमदतीन ेप्रहसद्धी  



भूजल सवके्षणच्या र्ामाची माहहती प्रसारण माध्यमांच ेमदतीन ेप्रहसद्धी  



प्रदशकन र्क्ष हवस्तारीर्रण …  



ज्ञानकें द्र... 
 

ज्ञान कें द्र हे एक असे खलेु व्यासपीठ आहे की, प्रत्येकाला त्याच्या यंिांपासनू ते 
आरोग्य, व्यस्क्तमत्व दवकास, आर्थथक दनयोजन, सामादजक अि दवदवर्ध दवर्षयांवर 
उपस्स्थतांस ज्ञान      . 
यामध्ये सहभागी अदर्धकारी, कमाचारी अथवा इतर सवा दनमंदत्रत वक्ते आपल्या 
स्लाईड िो, पत्रके अथवा भार्षणाद्वारे सािरीकरण करतात. 

यादवर्षयी कायालयाने दवस्ततृ मादहतीची “ज्ञानकें ि - एक आगळावेगळा 
उपक्रम, वर्षा 2017-18” नावानी एक स्वतंत्र पसु्स्तका प्रकादित केली आहे. 
 
 

                 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



श्री. व्ही. पी. जानराव, प्रशासन अधिकारी 
02 .09.2017 

श्री. एन. व्ही.शर्मा, वधरष्ठ भभूौधिक िज्ञ 
02 .09.2017 

श्री. शेखर गायकवाड, भाप्रसे, संचालक 
02 .09.2017 

श्री. आर. बी. आरेकर, वधरष्ठ खोदन अधभयंिा 
धडसेंबर 2017 

श्री. एस. व्ही. देशपांडे, र्माजी सह-संचालक (अधभयांधिकी) 
श्री अधर्मि देव, व्यवस्थापक, ग्रंडफोज कंपनी, परणे 

जानेवारी 2018 

श्री. सागर पपगळे, धवकास अधिकारी 
श्री. गणेश बोराडे, के्षि अधिकारी 
भारिीय पोस्ट (फेब्ररवारी 2018) 

श्री. संजय जगिाप, प्ररडेंट कॉपोरेट, परणे 
फेब्ररवारी2018 र्मधहला धदनधवशेष- र्मधहला सक्षर्मीकरणाबाबि सरसंवाद 

श्रीर्मिी. राजे स्वािी, भाषा फौंडेशन प्रर्मरख, परणे 
08 र्माचच 2018 

श्री. सी. पी. भोयर, वधरष्ठ भवैूज्ञाधनक 
23 र्माचच 2018 

श्री. एर्म. एस. देशपांडे, उपसंचालक, 
भसूधवयं, परणे (23 र्माचच 2018) 

श्री. यरवराज आनंदराव जािव, कधनष्ठ भवैूज्ञाधनक, 
भसूधवयं, परणे ( एधप्रल 2018) 

श्री. बरिाजीराव र्मरळीक, कृषीिज्ञ 
एधप्रल 2018 

श्री. एस. पी बागडे, र्माजी संचालक, 
भसूधवयं, परणे (एधप्रल 2018) श्रीर्मिी अनरजा घाडगे, सेल्स ऍन्ड ट्रेंनसस मनेॅजर,  

डीएस्पी ब्लकॅ रॉक इन््हेस्टमेंट मनेॅजसस (एधप्रल 2018) 
श्री. चेिन धनकर्म, अवर सधचव, पापरस्वधव, 

रं्मिालय, र्मरंबई (जून 2018) 

श्री. संजीव वानखेडे, सहसंचालक, अधभयांधिकी 
भसूधवयं, परणे (जनू 2018) 

श्री. अशोक देशर्माने, 
स्नेहवन संस्था, परणे (जनू 2018) 

श्री. शेखर गायकवाड, भाप्रसे, संचालक 
02 .09.2017 



प्रजासत्तार् हदन व हचत्ररथ  

26 जाने 2018 
नगरमन पॉइंट, मुंबई येथे प्रजासत्तक गदनगनगमत्त सौर उजा आधागरत दहेुरी पंपा- गजवंत देखावा या गचररथाचे संचालन 
झाले. 



वकृ्षारोपण 



भजूल यंत्रणेचा युनिसेफ प्रकल्पतील सहभागाची क्षणनचते्र 

------निजस्टोि टीमचे भ.ूस.नि.यं. येथे सादरीकरण ि के्षत्रभेट------ 

भ.ूस.नि.यं. चे महाराष्ट्र भजूल कायदा 2009 बाबत सादरीकरण 

भ.ूस.नि.यं. ची भजूल स्त्रोत नदिाचे काययक्रमात उपनस्थती 

भ.ूस.नि.यं. UNICEF, WSSD, Bidgestone च्या  
Media Launch काययक्रमात 

जनतशेी संपर्क  (प्रदशकन हॉल व सहभाग घतेलले्या प्रदशकनांच ेफोटो) 

“ििराई” चे िर्ायपि नदिानिनमत्त प्रदर्यित सहभाग 

भ.ूस.नि.यं. चा  याप्रमणे अिेक व्यािसानयक प्रदर्यिांमध्ये उस्फूतय  सहभाग 



मा. संचालर्ांचा इस्त्रायल अभ्यास दौरा  
हदनांर् 10 जून त े14 जून 2018 

- मेकोरोट कंपनी मार्स त ग्राहकांना (शहर/नगर/गांव/ औद्योगगक/ कृषी )  ठोक स्वरुपात पाणी परुवठा करण्यात येतो. 
- 1000 गल. ला समुारे 136 रुपये दर  
- गपण्याच्या पाण्याचे दर संपणूस देशात एकच ठरगवण्यात आला आहे. 

- महाराष्ट्ट्रातील वीज वापरासंबधीचे टेगलस्कोपीक दर प्रणाली ही इस्रायलमध्ये  पाणी वापरासाठी राबगवण्यात येते. 

  - इस्रायलमधील पाण्यासंबंधीचे पगरवतसन-प्रादेगशक ते राष्ट्ट्रीय  

- याराकोन ते गनगे्ह वॉटर ग्रीड ओगरयंटल पाईपलाईन 1952 

- याराकोन ते गनगे्ह वॉटर ग्रीड ऑक्ससडंटल पाईप लाईन 1961 

- राष्ट्ट्रीय वॉटर कॅगरयर 1964 

- नेगव ते शार्दान -  वॉटर कॅगरयर 1981 

 - गन:क्षारीकरण केलेल्या पाण्यासाठी न्यवूॉटर कॅगरयर 1981 



47 वा वर्धापन दिन… 

प्रस्तावना 
सन 2018 मध्ये या कायालयास 48 वर्षा पणूा होत 

असल्याच्या दनदमत्ताने वर्धापनदिन कायाक्रमान्वये दि. 13 व 
14 जलैु रोजी दवदवर्ध स्पर्धांचे आयोजन करणेत आले. 
त्याचप्रमणे वर्धापनदिनाचे दिविी सांस्कृदतक कायाक्रमांचे 
करण्यात आले. पाणी वापराचे जागतृीदवर्षयक पोस्टर 
बनदवणे, रांगोळी, र्न गेम्स, कॅरम, संगीत खचुी, बदु्धीबळ, 
दक्रकेट अिा अनेक मजेिार खेळांनी कायाक्रमाला दनराळीच 
रंगत आली. 

कायाक्रमाचे दनदमत्ताने  सवा कायालयीन कमाचा-यांनी 
सजावट, स्नेहभोजन व प्रमाणपते्र-बदक्षसे यांचे वाटप इत्यािींचे 
आयोजन करण्यात आले. वदरष्ट्ठ अदर्धका-यांचे मागाििान, 
त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग आदण कमाचा-यांचा उत्साह हे 
कायाक्रमाचे आकर्षाण आहे. कमाचा-यांनी कायालयाची 
स्वच्यता, सजावट, दवदवर्ध गाणी व नाटीकांची तयारी जोमाने 
केली आहे. 

 
 
 
 
 
 



वर्ाकपन हदनाहनहमत्त आयोहजत र्ायकक्रमांची र्ाही क्षणहचत्र े..... 

निजेते 

निजेते 



कायालयाचे नदवन संकल्प... 
 

 कायालयाच्या कामाची जनमानसात प्रदसद्धी करणे व त्याकरीता वेबसाईट 
अद्ययावतीकरणासोबतच कायालयची व भजूलाची मादहती िाळा, वाड्या, 
वस्त्या, दवदवर्ध संस्थांपयंत पोहचदवणेचे काया करणे. 

 सौरउजा आर्धादरत 2011 नळ पाणी परुवठा योजनांचा आराखडा मंजरू करून 
अंमलबजावणी सरूू करणे. 

 भजूल दिन साजरा करणे. 
 “भजूल भवन” मर्धील प्रििान व इमरतीचे परीसरातील खलुी प्रििानी 

दवकदसत करून सवासामान्य जनता व िालेय दवद्याथी यांना पाहण्यासाठी खुले 
करणे. 

 भजूल, त्याचा वापर, जतन, संवर्धान इत्यािी व इतर मादहतीचा प्रसार करणे. 
 सौर उजेवरील पाणी परुवठा योजनांचा प्रसार व दवस्तारीकरण करणे. 
 जनुी दनलेदखत वाहने, यंत्रसामगु्री व इतर सादहत्य यांची इ-दललाव पद्धतीने 

दवल्हेवाट लावणे. 
 अदर्धकरी व कमाचा-यांसाठी प्रदिक्षणाचे आयोजन करणे. 
 भजूलािी संबंदर्धत नवीन प्रकल्प आखणे. 
 जलयकु्त दिवार योजनेत मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेणे. 
 राज्यस्तरीय प्रिस्त व ससुज्ज प्रयोगिाळेच्या इमारतीचे बांर्धकाम मौजे 

वडगांव बदु्रकु, पणेु येथे चाल ूकरणे. 
 दजल्हा व तालकुस्तरीय प्रयोगिाळांच्या इमारतींचे दवस्तारीकरण व बांर्धकाम 

करणे. 
 संचालकांसाठी दनवासस्थानाची इमारत बांर्धणे. 
 कायालयाचे स्वतःचे प्रदिक्षण कें द्र व दनवास स्थानासाठी इमारत बांर्धकामाची 

मंजरूी करीता प्रयत्न करणे. 


