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तीन दिवसीय ई प्रशशक्षि
शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

महाराष्ट्र शसचंन पद्धतीचे शतेकऱयांकडून व्यवस्त्थापन कायिा 2005 जािून घेिे

जलसंपिा ववभाग व मिृ व जलसंधारि ववभाग

जल व भूशम व्यवस्त्थापन संस्त्था, वाल्मी, औरंगाबाि

mailto:sosciwalmi@gmail.com
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प्रशशक्षि मोडयलु
शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे



प्रशशक्षि मोडयुल
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प्रस्त्तावना: 
• महाराष्ट्राचे भौगोशलक क्षेर 308 लक्ष हेक्टर 
• 11.53 कोटी लोकसखं्या
• 56 टक्के लोक ग्रामीि भागात 
• उपजीववकेचे मखु्य साधन कृषी 
• राज्यात 226 लक्ष हेक्टर क्षेरात लागवड केल्या जाते. 
• अिंाजे 126 लक्ष हेक्टर क्षेर शसचंनाखाली आिता येवु शकत.े 
• जलसपंिा ववभागा मार्फ त 85 लक्ष हेक्टर शसचंन क्षमता ननशमफतीचे लक्ष्य ननधाफररत 
• अिंाजे 53 लक्ष हेक्टर शसचंन क्षमता ननमाफि झाल्याचे दिसनू येते. 
• ननशमफत शसचंन क्षमतेची उपयोगगता अिंाजे 39 लक्ष हेक्टर

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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गरज: 
• ननशमफत शसचंन क्षमता व उपयोगीतेत मोठी िरी आहेि ्
• शसचंन व्यवस्त्थापनाच्या माध्यमातून पािी वापर क्षमता वाढविे हा मागफ आहे.
• यासाठी राज्यात पाण्याचे धोरि, कायिे आणि पािीवापर ससं्त्थांच्या माध्यमातून शेतकऱयांची सहभागगता 

घेऊन शसचंन व्यवस्त्थापन करिे ही प्रक्रिया मागील चार िशकांपासनू राबववण्यात येत आहे. 
• सहभागी शसचंन व्यवस्त्थापनची सरुुवात होऊन अिंाजे तीन िशके पूिफ झाली आहेत. 
• शसचंन व्यवस्त्थापनाचे सरू अद्यापही ववस्त्कळीतच दिसत आहे.
• ज्या पावासं मागील वीस ते तीस वषाांपासनू अजस्त्तत्वासाठी झगडत आहेत त्यांना शसचंनाच्या पाण्याच्या

कायियांची आवश्यक मादहती पुरवविे गरजेचे आहे. 
• याकररता पावासं चे व्यवस्त्थापन जर कायियानुसार काटेकोरपिे झाले तर पािीवापर ससं्त्थांना िेण्यात 

आलेली जबाबिारी ते यशस्त्वीररत्या सांभाळू शकतील. 
• या प्रशशक्षिाच्या माध्यमातून शसचंनाच्या पाण्याच्या कायियां ववषयीच्या मदु्दयांचे सािरीकरि केले 

जािार आहे.

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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प्रशशक्षिाचे उदिष्ट्टे
• प्रशशक्षिा नंतर शसचंनाच्या पाण्याच्या कायियातील कळीचे मुिे लक्षात घेऊन पािी वापर 

संस्त्थांना तसेच इतर इच्छुकांना योग्य मादहती शमळेल.
• पािी वापर संस्त्थांच्या अपेक्षांनुसार त्यांना लाग ुअसलेल्या कायियांच्या बाबतीत त्यांच्या 

सक्षमीकरिाचे मागफ खलेु होतील 
• पािी वापर संस्त्थांना आपली उदिष्ट्टे प्राप्त करण्यासाठी ववववध कायफ करिे सुगम होईल.

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे



प्रशशक्षि कुिासाठी …. ववववध व्यक्ती व संस्त्था 
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• पािी वापर संस्त्था 

• पािी वापर संस्त्थांचे पिागधकारी, प्रनतननधी, सिस्त्य, कमफचारी 

• जलसंपिा ववभाग

• मिृ व जलसंधारि ववभाग

• ववभागाचे अगधकारी व कमफचारी

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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• प्रशशक्षि कसे केव्हां दिले जाईल? 
हे प्रशशक्षि ऑनलाईन पद्धतीने जल व भूमी व्यवस्त्थापन संस्त्था वाल्मी औरंगाबाि यांच्या 
वतीने ननधाफररत दिनांकामध्ये दिले जाईल.

• प्रशशक्षि सर: 
एका प्रशशक्षिात एक एक तासाचे नउ व्याख्यान सर आयोजजत करण्यात येतील आणि 
त्यांच्या माध्यमातून पाण्याच्या कायियांबाबत अत्यंत महत्वपूिफ व उद्बोधक मादहती 
िेण्यात येईल. प्रशशक्षि पुिफ करिा-या प्रशशक्षिाथींनाच ई प्रमािपर िेण्यात येईल.

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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• नाव नोंििीसाठी संपकफ : 
डॉ. राजेश पुराणिक, प्राध्यापक व प्रमुख अथवा डॉ. मोहन नारखेड,े सहायक प्राध्यापक, 

सामाजजक शास्त्र ेववद्याशाखा, जल व भूमी व्यवस्त्थापन संस्त्था, वाल्मी औरंगाबाि येथे 
संपकफ  साधावा. ई-मेल sosciwalmi@gmail.com

• या प्रशशक्षि कायफिमात भाग घेण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे शुल्क घेण्यात येिार नाही 
तसेच प्रशशक्षि पूिफ करिाऱया प्रशशक्षिाथींना प्रशशक्षिात सहभागी झाल्याचे ई प्रमािपर 
संस्त्थेतरे् िेण्यात येईल.

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

mailto:sosciwalmi@gmail.com
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दिवस सत्र वेळ दवषय वक्ता

दिवस १ ०१ १०.०० ते ११.०० महाराष्ट्र स िंचन पद्धतीचे शेतकऱ्ािंकडून 
व््वस्थापन का्दा 2005 जाणनू घेणे

डॉ. राजेश परुादिक प्राध्यापक व प्रमखु

साशादवशा०२ ११.०० ते १२.००
०३ १२.०० ते १३.००

दिवस २ ०४ १०.०० ते ११.०० महाराष्ट्र स िंचन पद्धतीचे शेतकऱ्ािंकडून 
व््वस्थापन का्दा 2005 जाणनू घेणे

डॉ. राजेश परुादिक प्राध्यापक व प्रमखु

साशादवशा०५ ११.०० ते १२.००
०६ १२.०० ते १३.००

दिवस ३ ०७ १०.०० ते ११.०० महाराष्ट्र दसिंचन कायिा १९७६ जाणनू घेणे डााँ मोहन नारखडेे सहा. प्राध्यापक

साशादवशा
०८ ११.०० ते १२.०० महाराष्ट्र दसिंचन कायिा १९७६ जाणनू घेणे
०९ १२.०० ते १३.०० महाराष्ट्र जल िंपत्ती नन्मन प्राधिकरण 

अधिनन्म २००५ जाणनू घेणे
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शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
का शशकावे ?

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे



शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे का शशकावे?
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कायिा 
वाचायचा

कायिा 
राखायचा

कायिा 
पाळाय
चा

कायिा 
तोडायचा

कायिा 
अजमाव
यचा 

कायिा 
समजाय

चा

कायिा 
समजाव
याचा 

कायिा
बघायचा



शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे शशकतांना शमळिारी मादहती
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कायिा काय म्हितो? कायिेशीर बाब काय
आहे? 

आपले वतफन कसे 
असावे?

कायद्या संगत वतफन 
म्हिजे काय? 

कायद्या ववरुद्ध बाब
म्हिजे काय? 

कायद्याववरुद्ध वतफन 
म्हिजे काय? 

कायिेशीर असल्यास 
काय होतं? 

कायिेशीर नसल्यास 
काय होत? 

कायिेशीर असिे क्रकंवा 
नसण्याची सेल्र् टेस्त्ट 
काय आहे?



शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे शशकतांना शमळिारी मादहती
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कायियाचा अथफ काय 
आहे? वतफन कसे असावे? गैरवतफनाचा बाबी

कोित्या आहेत? 

गैरवतफनाची पररिाम 
काय आहेत? 

गरैवतफनाची गनु्ह्यात 
रूपांतर कसे होते?

गनु्हहा असल्याचे ठोस 
प्रमाि काय? 

साक्ष व पुरावे म्हिजे 
काय? ते कसे एकर
करावे? 

गनु्हहा कसा नोंिवावा? गनु्हहा कसा शसद्ध
करावा?



महाराष्ट्र शसचंन पद्धतीचे शतेकऱयांकडून व्यवस्त्थापन कायिा 2005 
अंतगफत असिा-या ववववध व्यक्ती व संस्त्था कोित्याआहेत?
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• पािी वापर संस्त्था 

• जलसंपिा ववभाग व जल संधारि ववभाग

• पािी वापर संस्त्थांचे पिागधकारी, प्रनतननधी, सिस्त्य, कमफचारी, शतेकरी, भोगवटािार इत्यािी

• जलसंपिा ववभागाचे अगधकारी व कमफचारी

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे



महाराष्ट्र शसचंन पद्धतीचे शतेकऱयांकडून व्यवस्त्थापन कायिा 2005 
राबवविे संिभाफत मनात येिारे काही प्रश्न
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• कायिा तोडण्याचे व गनु्हहे िाखल होण्याचे प्रमाि कायआहे?

• गनु्हहे शसद्ध होिे व शशक्षा होण्याचे प्रमाि कायआहे?

• या कायद्या अतंगफत गनु्हहेगारांना शशक्षा होईल ही वेळ कधी येईल का? वाटत नाही कारि
• कायद्याबिल जागरूकता नाही
• प्रत्येक शसचंन हंगामात अनेक प्रकल्पात कायिा तोडल्य जात आहे गनु्हहे घडत आहेत
• कायिा माहीत नसल्याने आपल्या हातून गनु्हहा घडला आहे याचे ज्ञान नसते
• अज्ञानाच्या अधंारात कायिा बनवविारे, पालन करिारे, तोडिारे सवफच सुखी आहेत

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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महाराष्ट्र शसचंन पद्धतीचे 
शतेकऱयांकडून व्यवस्त्थापन 

कायिा 2005
शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे



महाराष्ट्र शसचंन पद्धतीचे शतेकऱयांकडून व्यवस्त्थापन कायिा 2005 कसा
अजस्त्तत्वातआला?
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महाराष्ट्र शासन राजपर असाधारि प्रागधकृत प्रकाशनामध्ये गुरुवार,
दिनाकं 19 मे 2005 रोजी महाराष्ट्र ववगधमंडळाचे अगधननयम व
राज्यपालानंी प्रख्यावपत केलेले अध्यािेश व केलेले ववननयम अंतगफत,
सन 2005 चा महाराष्ट्र अगधननयम िमांक 23, “शसचंन पद्धतींचे
शेतकऱयाकंडून व्यवस्त्थापन” आणि तत्संबंगधत व तिनुषंगगक बाबींसाठी
तरतुि करण्याकररता अगधननयम, जो मा. राज्यपालानंी दिनाकं 17 मे
2005 रोजी, संमत केलेला होता, तो महाराष्ट्र ववधान मंडळाचा
अगधननयम मादहतीसाठी प्रशसद्ध करण्यात आला असे तात्कालीन सगचव,
महाराष्ट्र शासन, ववधी व न्हयाय ववभाग यांनी घोषीत केले.

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे



अगधननयमाचे अगधकृत नाव
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सन 2005 चा महाराष्ट्र अगधननयम िमांक 23 

शसचंन पद्धतीचे शतेकऱयांकडून व्यवस्त्थापन आणि तत्संबंगधत व तिनुषंगगक बाबींसाठी 

तरतुि करण्याकररता अगधननयम असा आहे

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे



महाराष्ट्र शसचंन पद्धतीचे शतेकऱयांकडून व्यवस्त्थापन कायिा 2005 
भूशमका
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• राष्ट्रीय जल धोरि 2002 मध्ये शसचंन व्यवस्त्थापनातील ववववध बाबींमध्ये शेतकऱयांना 

अगधकागधक सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे या असे नमूि केले होते.

• महाराष्ट्र जल व शसचंन आयोग 1999 याने पािी वापर संस्त्थेला घन मापन तत्त्वावर 

सावफजननक कालवा व्यवस्त्थेमधील पाण्याचा पुरवठा करुन शसचंन व्यवस्त्थापन करण्यासाठी 

शतेकऱयांच्या सहभागाने सांववगधक तरतुिी करण्यात याव्यात अशी शशर्ारस केली होते.

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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भूशमका
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• राज्य शासनाची ननशमफत शसचंन क्षमता आणि नतचा प्रत्यक्ष वापर यामधील तर्ावत भरून 

काढण्यासाठी आणि शसचंन व्यवस्त्थेचे वाटप, ववतरि, वापर आणि ननस्त्सारि यांचा वाढीव 

कायफक्षमतेने वापर करून त्याद्वारे भूपषृ्ट्ठावरील व भूगभाफतील पाण्याचा यथोगचत वापर 

करून जास्त्तीत जास्त्त र्ायिा शमळववण्याचे आणि शतेकऱयांना एकत्ररतपिे काम करून 

शतेीची उत्पािकता वाढववता यावी यासाठी पािी वापर संस्त्थांची रचना आणि कायफ चालन 

यांना सांववगधक मान्हयता िेण्याचे राज्य शासनाने ठरवले होते.
शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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भूशमका
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• राज्य ववधान मंडळाच्या िोन्हही सभागहृांचे अगधवेशन चालू नव्हते.
• वरील प्रयोजनांसाठी आवश्यक त्या तरतुिी करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 

तातडीने कारवाई करिे, जीमुळे आवश्यक व्हावे, अशी पररजस्त्थती अजस्त्तत्वात आल्याबिल 
त्यांची खारी पटली होती आणि म्हिून त्यांनी दिनांक 18 ऑगस्त्ट 2004 रोजी महाराष्ट्र 
शसचंन पद्धतींचे शतेकऱयांकडून व्यवस्त्थापन अध्यािेश 2004 हा प्रख्यावपत केला होता.

• उक्त अध्यािेशाचे राज्य ववधान मंडळाच्या अगधननयमात रूपांतर करिे इष्ट्ट होते 
त्यानुसार भारतीय गिराज्याच्या 56 व्या वषी सिरील अगधननयम करण्यात आला होता

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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महत्वाच्या घटना व तारखा
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• महाराष्ट्र जल व शसचंन आयोग 1999 यांच्या शशर्ारशी असिे

• राष्ट्रीय जल धोरि 2002 च्या तरतुिी असिे

• 18 ऑगस्त्ट 2004 रोजीचा महाराष्ट्र शसचंन पद्धतीचे शतेकऱयांकडून व्यवस्त्थापन 

अध्यािेश 2004 प्रख्यावपत असिे

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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• दिनांक 17 मे 2005 रोजी मा. राज्यपालांनी महाराष्ट्र ववधान मंडळाचा सिरील अगधननयम 

संमत केला असिे

• दिनांक 19 मे 2005 रोजी मा. राज्यपाल यांची संमती शमळाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन 

राजपरात प्रथम प्रशसद्ध केलेला अगधननयम असिे

• भाग चार, महाराष्ट्र ववधानमंडळाचे अगधननयम व राज्यपालांनी प्रख्यावपत केलेले 

अध्यािेश व केलेले ववननयम असिे
शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे



महाराष्ट्र शसचंन पद्धतीचे शतेकऱयांकडून व्यवस्त्थापन कायिा 2005 
तत्कालीन सगचव, लाक्षेवव जलसंपिा ववभाग यांचे त्यावेळचे मनोगत

6/9/2021 24

• महाराष्ट्र शसचंन पद्धतीचे शतेकऱयांकडून व्यवस्त्थापन कायिा 2005 राज्याने संमत करून 

एक अत्यंत धाडसी परंतु ठाम उपाय योजना केली आहे.

• पाण्याचे समन्हयायी पािी वाटप व्हावे पाण्याचा वापर काटकसरीने व्हावा यासाठी महाराष्ट्र 

शासनाने पुरोगामी पाऊल उचलले आहे.

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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• संयुक्त महाराष्ट्र ननशमफतीपूवी महाराष्ट्र राज्यातील तीन ववभागांसाठी वेगवेगळे शसचंन 
कायिे अजस्त्तत्वात होते.
• मंुबई-पुिे-नाशशक शमळून जो पजश्चम महाराष्ट्र होता त्यासाठी मंुबई शसचंन कायिा 

1879 लाग ूहोता व पुढे या कायद्याअतंगफत 1934 मध्ये ननयमावली तयार करण्यात 
आली होती.

• वविभाफचा काही भाग पुनरफचनेपूवी मध्य प्रिेशात तर काही भाग तत्कालीन मंुबई 
राज्यात सामील असल्याने या भागात सेंरल प्रोजव्हजन्हसज कायिा 1931 अजस्त्तत्वात 
होता.

• मराठवाड्याचा बहुतांशी भाग हा ननजामाच्या हैिराबाि स्त्टेट मध्ये असल्याने नतथे 
हैिराबाि शसचंन कायिा 1948 लाग ूहोता.

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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असामान्हय पररगथती
• राज्य पुनरफचनेनंतर शसचंन ववकासाला गती आली. परंतु वेगवेगळ्या प्रिेशात वेगवेगळे 

कायिे लाग ूअसल्याने पािी संबंधातील योजना कायाफजन्हवंत करतांना अडचिी ननमाफि होऊ 
लागल्या. त्यामुळे संपूिफ महाराष्ट्रसाठी लाग ूहोिारा शसचंन कायिा दिनांक 5 ऑगस्त्ट 
1976 रोजी शासकीय राजपरात प्रकाशशत करण्यात आला.

• वाढत्या लोकसंख्येमुळे वपण्याच्या पाण्यासाठी शहरांकडून दिवसों-दिवस वाढती मागिी

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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असामान्हय पररगथती
• औद्योगगक ववकासामुळे उद्योगांसाठी पािीपुरवठ्याची वाढती मागिी
• नगिी वपके घेण्याकड ेशतेकऱयांचा वाढता कल
• सामाजजक, आगथफक क्रकंवा बा्य बळाचा वापर करून पाण्याच्या वापरात िांडगाई
• पािी पुरविारे शासन व ते मनासारखे वापरिारा शतेकरी अशी पररजस्त्थती ननमाफि 

झाल्यामुळे कालव्याच्या पुच्छ भागाकडील सामान्हय शतेकऱयांना पािी शमळेनासे होिे

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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• वरील पररजस्त्थतीबाबत शासन तज्ञ व समाजसेवी अभ्यासकांच सातत्याने यथायोग्य गचतंन
सुरू होते. शतेकऱयांना शसचंन व्यवस्त्थापनात सहभागी करून घेण्याची शासन भूशमका
अगधक मूतफ स्त्वरूपात प्रत्यक्षात आिण्यासाठी शसचंन प्रकल्प पिूफ झाल्यावर त्यांचे
प्रचालन व व्यवस्त्थापन लोकांकडून लोकांसाठीच व्हावे हीच लोकशाहीचे मूल्यागधजष्ट्ठत
पररभाषा आहे, या तत्त्वानुसार, ववगधमंडळात सववस्त्तर चचाफ होऊन महाराष्ट्राच्या शसचंन
ववकासाचा ध्यास ठेविारा व पुच्छ भागातील शतेकऱयांच्या अजस्त्मतेची कास ठेविारा
कायिा म्हिजे महाराष्ट्र शसचंन पद्धतीचे शतेकऱयांकडून व्यवस्त्थापन कायिा 2005 होय.

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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या कायद्यानुसार आता...
• पािीवापर संस्त्था नोंिवण्या करता सहकार खात्याच्या 1960 च्या ननयमांची गरज भासिार 

नाही.
• पािी वापर संस्त्थेची नोंििी कायफकारी अशभयंता स्त्तरावर ववभागीय कायाफलयात करता 

येईल.
• लाभक्षेरातील प्रत्येक शतेकरी पािीवापर संस्त्थेचा सिस्त्य समजण्यात येईल.
• जलसंपिा ववभागाकडून वैयजक्तक शतेकऱयाला पािी िेण्यात येिार नाही.
• ववभाग केवळ पािी वापर संस्त्थेला घनमापन पद्धतीने पािी उपलब्ध करून िेईल.

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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या कायद्यानुसार आता...
• शतेकऱयांना पािी वापर संस्त्थेकडून समन्हयायी पद्धतीने त्यांचे हक्काचे पािी घनमापन 

पद्धतीने शमळेल.
• प्रकल्प आणि पािी याबाबत मालकी हक्काची जािीव शतेकऱ यांमध्ये ननमाफि व्हावी, 

शासनावर अवलंबून राहण्याची मनोवतृ्ती कमी व्हावी, प्रशासनाचा आकार आवश्यक तेवढा 
रहावा व प्रवाही व्यवस्त्थापन व्हावे अशा अनेक आकांके्षने प्रस्त्तुत कायिा आकारास आला 
आहे.

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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या कायद्यानुसार आता...
• पाण्याचा पुनवाफपर, पाटमोटेच्या पाण्याचा संयुक्त वापर, वपके ननवडण्याचे शतेकऱयांना 

स्त्वातंत्र्य, उपसा शसचंनसाठी सखोल ववचार, समन्हयायी पािी ववतरि, पाण्याचा कोटा, 
त्रबगर शसचंनासाठी पुरववण्यात येिाऱया पाण्याबाबत तसेच त्यांच्या काळातील 
पररजस्त्थतीबाबत स्त्पष्ट्टता या कायद्यात आहे.

• वाढती लोकसंख्या आणि औद्योगगक प्रगतीच्या दृष्ट्टीने मयाफदित असलेले पािी 
काटकसरीने व  काटेकोरपिे वापरिे आवश्यक आहे.

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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या कायद्यानुसार आता...
• जलसंपिा ववभाग, शतेकरी, औद्योगगक के्षर पािी पुरवठा ववभाग यांच्यामध्ये समन्हवय 

आणि सामंजस्त्य ननमाफि होिे गरजेचे आहे.

• या कायद्याचा यथोगचत वापर करून शतेकऱयांनी एकत्ररत काम करून कृषी उत्पािकता 

वाढवावी.

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे



महाराष्ट्र शसचंन पद्धतीचे शतेकऱयांकडून व्यवस्त्थापन कायिा 2005

6/9/2021 33

• ०८ प्रकरिेआहेत
• ३९ शब्िांचे अथफ समजण्यास व्याख्या दिल्या

आहेत
• ८२ कलमआहेत
• ०२ अन्हय कायियांचा उल्लेख केला आहे
• भाग चार महाराष्ट्र शासन राजपर, असाधारि, 

मे १९ २००५ मध्ये पषृ्ट्ठ िमांक ३४२ ते ३७८ मध्ये
प्रकाशशतआहे. 

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

प्राप्त करण्याचे स्त्थान

अधीक्षक अशभयंता व संचालक, 

पाटबंधारे संशोधन व ववकास

संचालनालय,

०८ मोलेदिना रोड, कॅम्प, 

पुिे -०१
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व्याख्या
कलम ३ ते ५

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे



महाराष्ट्र शसचंन पद्धतीचे शतेकऱयांकडून व्यवस्त्थापन कायिा 2005 
व्याख्या
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• या अगधननयमात िेण्यात 
आलेल्या व्याख्या वाचिे 
आणि त्यांचे अथफ 
समजनू घेिे 
अगधननयमांच्या अतंगफत 
असलेल्या कलमांचे
ववश्लेषि करण्याच्या
दृष्ट्टीने आवश्यक आहे. 

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

• पुरेशा िरुुस्त्त्या आणि 
नूतनीकरि

• करारनामा
• अनुज्ञेय पाण्याचे प्रमाि
• पाण्याचा कोटा
• समुगचत प्रागधकरि
• कायफक्षेर
• कालवा अगधकारी
• कालवा व्यवस्त्था
• लाभक्षेर
• सक्षम प्रागधकारी

• लागवडीयोग्य लाभके्षर
• तुटीचे वषफ
• ननिेशीत ववसगफ
• हक्काच्या पाण्याचे
प्रमाि

• सवफ सिस्त्य मंडळ
• जलशास्त्रीय तत्व
• शसचंन ववकास महामंडळ
• शसचंन पद्धतीचे 
शतेकऱयांकडून 
व्यवस्त्थापन या खालील 
जशमनी



महाराष्ट्र शसचंन पद्धतीचे शतेकऱयांकडून व्यवस्त्थापन कायिा 2005 
व्याख्या
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• या अगधननयमात िेण्यात 
आलेल्या व्याख्या वाचिे 
आणि त्यांचे अथफ 
समजनू घेिे 
अगधननयमांच्या अतंगफत 
असलेल्या कलमांचे
ववश्लेषि करण्याच्या
दृष्ट्टीने आवश्यक आहे. 

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

• उपसा शसचंन
• उपसा शसचंन पािी वापर 
संस्त्था

• महाराष्ट्र जलसंपत्ती
ननयमन प्रागधकरि

• मोठे पाटबंधारे प्रकल्प, 
मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प 
व लघुपाटबंधारे प्रकल्प

• शसचंन पद्धतीचे 
शतेकऱयांकडून 
व्यवस्त्थापन

• सिस्त्य 
• त्रबगर शसचंन पािी 
पुरवठा

• सवफसाधारि वषफ
• ववदहत हक्काच्या पािी 
वापराचे ववदहत युननट 

• पाण्याचे ववदहत प्रमाि 
• मागील थकबाकी 
• जलाशयावर आधाररत 
कालवा व्यवस्त्था 

• ननयम
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व्याख्या
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• या अगधननयमात िेण्यात 
आलेल्या व्याख्या वाचिे 
आणि त्यांचे अथफ 
समजनू घेिे 
अगधननयमांच्या अतंगफत 
असलेल्या कलमांचे
ववश्लेषि करण्याच्या
दृष्ट्टीने आवश्यक आहे. 

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

• बाराबंिी पािीपुरवठा आर डब्ल्यू 
एस 

• पािी वापर हक्काचे मंजरू 
प्रमाि 

• राज्य शासन क्रकंवा शासन
• ववपुलतेचे वषफ 
• पाण्याचे प्रमाि 
• पािी वापरकते 
• पािी वापर संस्त्था 
• लघु ववतररका स्त्तरावरील 
पािीवापर संस्त्था. 



पािी वापर संस्त्था एक ननगम क्रकंवा ननकाय असिे –कलम ३
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या अगधननयमाखंाली स्त्थावपत केलेल्या सवफ पािी
वापर संस्त्था त्यांच्या वेगवेगळ्या नावाने, अखंड
परंपरा व सामान्हय मुद्रा असलेल्या ननगम क्रकंवा
ननकाय असतील. ज्या प्रयोजनासाठी त्यांची
स्त्थापना झालेली आहे त्या प्रयोजनासाठी त्यांना
मालमत्ता संपादित करण्याचा, धारि करण्याचा व
ववल्हेवाट लावण्याचा, करार करण्याचा आणि
आवश्यक, उगचत, इष्ट्ट असतील अशा सवफ गोष्ट्टी
करण्याचा अगधकार असेल. तसेच त्यांच्या ननगम
नावाने त्यानंा क्रकंवा त्यांच्याववरुद्ध िावा िाखल
करता येईल. परंतु, कोित्याही पािी वापर संस्त्थेत
कायफचालन व व्यवस्त्थापन करण्याकररता शासनाने
नतच्याकडे ननहीत केलेल्या कोित्याही मालमत्तेचे
कोित्याही रीतीने अन्हयसंिामि करण्याचा
अगधकार असिार नाही.

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

• पावासं स्त्थापन झाल्यावर त्यांनी आपल्या कायफपद्धती
एखाद्या ननगम क्रकंवा ननकाया प्रमािे प्रचशलत कराव्या.
पावासं चे योग्य प्रकारे सचंालन करता येईल.

• सवफ व्यवहारांच्या योग्य नोंिी ठेवण्यात येतील
• आवश्यकतेनसुार शासन क्रकंवा न्हयायीक प्राधीकरिास

सािर करण्यात येतील.
• पािी वापर ससं्त्थेचे पिागधकारी व सिस्त्यांचे वतफन

कायद्यान्हवये पावासं ला व्यवस्त्थापनासाठी सोपववण्यात
आलेल्या कुठल्याही शासकीय सपंत्तीत बिल घडवून
आििार राहिार नाही

• ती सपंत्ती इतर ससं्त्थांना कुठल्याही कारिास्त्तव
हस्त्तांतररत करिार नाही.
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या अगधननयमाखंाली स्त्थावपत केलेल्या सवफ पािी
वापर संस्त्था त्यांच्या वेगवेगळ्या नावाने, अखंड
परंपरा व सामान्हय मुद्रा असलेल्या ननगम क्रकंवा
ननकाय असतील. ज्या प्रयोजनासाठी त्यांची
स्त्थापना झालेली आहे त्या प्रयोजनासाठी त्यांना
मालमत्ता संपादित करण्याचा, धारि करण्याचा व
ववल्हेवाट लावण्याचा, करार करण्याचा आणि
आवश्यक, उगचत, इष्ट्ट असतील अशा सवफ गोष्ट्टी
करण्याचा अगधकार असेल. तसेच त्यांच्या ननगम
नावाने त्यानंा क्रकंवा त्यांच्याववरुद्ध िावा िाखल
करता येईल. परंतु, कोित्याही पािी वापर संस्त्थेत
कायफचालन व व्यवस्त्थापन करण्याकररता शासनाने
नतच्याकडे ननहीत केलेल्या कोित्याही मालमत्तेचे
कोित्याही रीतीने अन्हयसंिामि करण्याचा
अगधकार असिार नाही.

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

• जर पािी वापर ससं्त्थांनी शासकीय सपंत्तीचे व्यवस्त्थापन
कुठल्याही कारिास्त्तव इतर ससं्त्थांना शासनाच्या मान्हयते
अभावे हस्त्तांतरीत केले तर पािी वापर ससं्त्थेचे हे
गैरवतफन मानण्यात येईल.

• पररिामतः शासन पािी वापर ससं्त्थेवर कायफवाही करू
शकेल.

• याकरीत शासनाच्या सबंगंधत प्रागधकरिाच्या माध्यमातून
गैरवतफन क्रकंवा गनु्हहयाचे ठोस प्रमाि एकत्ररत करून
साक्षी-पुराव्यांसोबत गनु्हहा िाखल करता येईल.

• गनु्हहा शसद्ध करण्यासाठी गनु्हहा िाखल करिारा अगधकारी
त्याच्या जवळ असलेले सवफ साक्षीपुरावे उपलब्ध करून
पािी वापर ससं्त्थेच्या ववरुद्ध िाि मागेल व पािी वापर
ससं्त्थेला िंड ठोठावण्यासाठी प्राथफना करेल.



पािी वापर संस्त्थेचे उदिष्ट्ट –कलम ४
पािी वापर ससं्त्थेच्या सिस्त्यांमध्ये समन्हयायी पािी वाटपास चालना िेिे व ते सनुनजश्चत करिे 
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• व्यवस्त्थापन सशमतीने समन्हयायी पािीवाटपाच्या पद्धतींवर ववचार मथंन करून त्याचें िस्त्तावेजीकरि
करुन ठेविे अपेक्षक्षत आहे.

• समन्हयायी पािी वाटप ही सकंल्पना काय आहे? व ती कशाप्रकारे अमंलात आिायची? याबाबतचे
ननयम पावासं च्या व्यवस्त्थापन सशमतीने ससं्त्थेच्या सवफसाधारि सभेमध्ये ठेवनु त्यावर सवफसमंती घेऊन
ननयमांचे दृढीकरि करावे.

• पाण्याचे समन्हयायी वाटप करता येते ही सकंल्पना राबववण्या योग्य आहे याची ववश्वसनीयता
व्यवस्त्थापन सशमतीने शसद्ध करावी.

• याकररता दिनांक १५ ऑक्टोबरला शसचंन प्रकल्पातील पािीसाठयाची आधारभूत मादहती घेवुन त्या पािीसाठ्याच्या मारनेुसार प्रकल्पाच्या
लाभ क्षेरातील सवफ पावासं च्या वाट्यास येिाऱया पाण्याची गिना केल्यानंतर संस्त्थेच्या ववदहत कोट्यापेक्षा कमी क्रकंवा जास्त्त प्राप्त होिारे
पािी प्रत्येक सिस्त्याच्या पािी हक्कास कमी क्रकंवा जास्त्त प्रमािात ननयशमत करेल.
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पािी वापर ससं्त्थेच्या सिस्त्यांमध्ये समन्हयायी पािी वाटपास चालना िेिे व ते सनुनजश्चत करिे 
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• असे ननयमन झाल्यावर प्रत्येक सिस्त्याला त्याच्या िेय पािी हक्काच्या सिंभाफत पािी प्रिाय करण्याचा
ननिफय ससं्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीस घ्यावा लागेल.

• सिरील व्यवस्त्थेनसुार पाण्याचे वाटप झाल्यास ते समन्हयायी पद्धतीने झालेले वाटप आहे असे मानण्यात
येईल.

• परंतु, पािी वापर ससं्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीने सिरील ननयमाचें पालन केले नाही क्रकंवा समन्हयायी
पद्धतीने पािी वाटप केले नाही तर त्यांचे वतफन कायद्यानुसार राहिार नाही.

• पररिामी पािी वापर ससं्त्थेच्या सिस्त्यानंा आपल्या यथोगचत पािी वापर हक्कापंासनू वगंचत राहावे
लागेल.

• याचाच अथफ असा आहे की सिस्त्यांना त्यांनी घेतलेल्या वपकासंाठी त्यांच्या पािी हक्कांनुसार आवश्यक
पाण्याची मारा शमळू शकिार नाही व त्यांच्या पीकाचे अपेक्षक्षत उत्पािन त्यांना शमळिार नाही.

• त्यामळेु सिस्त्यानंा आगथफक हानी सोसावी लागेल ज्याचा पररिाम त्यांच्या वावषफक आगथफक ननयोजनावर
होऊन कुटंुबाचे नुकसान होईल.



पािी वापर संस्त्थेचे उदिष्ट्ट –कलम ४
पािी वापर ससं्त्थेच्या सिस्त्यांमध्ये समन्हयायी पािी वाटपास चालना िेिे व ते सनुनजश्चत करिे 
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• पािी वापर ससं्त्थेकडून अशा प्रकारचे गैरवतफन झाल्यास ते सकृतिशफनी “गनु्हहा” या सिराखाली जरी येत
नसले तरी सिस्त्यांच्या नुकसानासाठी व्यवस्त्थापन सशमतीच्या सबंंगधत सिस्त्यांची जवाबिेही आहे.

• योग्य प्रकारे कायफ न करण्या-या सिस्त्यांववरूध्ि वापर ससं्त्थेच्या िंड सदंहतनेुसार क्रकंवा अगधननयमानुसार
कारवाही करण्या बाबत ववचार करावा.

• पािी वापर ससं्त्थेची िंड सदंहता तयार करण्यात आली नसेल तर शासनाने मॉडले िण्ड सदंहता तयार
करून पािी वापर ससं्त्थांना योग्य मागफिशफन करावे.



पािी वापर संस्त्थेचे उदिष्ट्ट –कलम ४
शसचंन व्यवस्त्थांची पुरेशी ननगा राखिे आणि अगधकागधक कृषी उत्पािन करण्यासाठी पाण्याचे कायफक्षमतेने, 

काटकसरीने व समानतेने ववतरि आणि वापर करण्याबाबत सुननजश्चत करिे
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• पदहला ववषय आहे शसचंन व्यवस्त्थांची पुरेशी ननगा राखिे आणि
• िसुरा ववषय आहे अगधकागधक कृषी उत्पािन करण्यासाठी पाण्याचा कायफक्षमतेने, काटकसरीने व समान

ववतरि आणि वापर करिे बाबत ननजश्चती करिे.
• या उदिष्ट्टांमध्ये िोन भाग वेगळा आहेत.
• व्यवस्त्थांची पुरेशी ननगा राखण्यासाठी करावी लागिारी कामे वेगळ्याने पररभावषत करावयाची आहेत
• कृषी उत्पािन वाढीसाठी पाण्याच्या वापरा बाबतची कामे वेगळयाने करावयाची आहेत.
• पावासं ससं्त्थेला त्यांचे काम पररभावषत करीत असताना ववशशष्ट्ट कामांच्या नोंिी शसचंन व्यवस्त्थेचे ननगा

राखण्यावर नमिू करावयाचे आहे.
• अगधकागधक कृषी उत्पािन पाण्याच्या वापरावर काही प्रमािात नक्कीच अवलबूंन आहे.
• त्यासिंभाफत पाण्याचा कायफक्षमतेने वापर करिे, काटकसरीने वापर करिे क्रकंवा समानतेने ववतरि आणि

वापर करिे याबाबतचे कामाच्या नोंिी ववशि करताना योग्य काळजी घ्यावी.
• कायद्यानुसार पािी वापर ससं्त्थेला शसचंन व्यवस्त्थेची पुरेशी ननगा राखायची आहे.
• याकररता पािी वापर ससं्त्थेला सवफप्रथम त्याचं्या अखत्यारीत असलेल्या शसचंन प्रिालीच्या व्यवस्त्थेच्या

मयाफिा ठरवाव्या लागतील.
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शसचंन व्यवस्त्थांची पुरेशी ननगा राखिे आणि अगधकागधक कृषी उत्पािन करण्यासाठी पाण्याचे कायफक्षमतेने, 

काटकसरीने व समानतेने ववतरि आणि वापर करण्याबाबत सुननजश्चत करिे
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• त्यानंतर शसचंन व्यवस्त्थेची पुरेशी ननगा राखिे यासबंंधीचे ननकष तयार करून त्यांना व्यवस्त्थापन
सशमतीच्या माध्यमातून पूिफ करण्यासाठी ववववध प्रकारची कामे राबवावी लागतील.

• व्यस्त्थापन सशमती जर शसचंन व्यवस्त्थांची परेुशी ननगा राखण्यात अपयशी ठरली तर शसचंन प्रिालीतून
अपेक्षेनुसार पाण्याचे वहन होिार नाही व शतेकऱयांना िेण्यात आलेल्या कालावधीत त्याचं्या क्षेराचे
शसचंन होिार नाही क्रकंवा त्यांचे ठरलेले क्षेर त्यांना शभजवता येिार नाही.

• यामळेु पािी पाळी कायफिम प्रभाववत होईल व त्याचा प्रभाव इतर कालव्यांच्या प्रचालनावर होईल.
• एकंिरीत सपंूिफ शसचंन प्रकल्पाला अव्यवस्त्थेचा भार सोसावा लागेल.
• व्यवस्त्थापन सशमतीचे हे कृत्य शसचंन अनुशासनास प्रभाववत करिारे असल्याने व्यवस्त्थापन सशमतीच्या

ववरुद्ध कायद्यानुसार कायफवाही करण्याची पररजस्त्थती ननमाफि होईल.
• यासिंभाफत समगुचत प्रागधकरिाने िखल घेऊन पािी वापर ससं्त्थाचं्या ननदहत उदिष्ट्टांची पूतफता होत आहे

क्रकंवा कसे याचे प्रभावी सननयंरि सतत करीत राहिे आवश्यक आहे.
• या उदिष्ट्टाच्या उत्तर भागामध्ये अगधकागधक कृषी उत्पािनासाठी पाण्याचा कायफक्षमतेने वापर करण्यावर

भर िेण्यात आलेला आहे
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• पाण्याचा कायफक्षम वापर म्हिजे काय? याची स्त्पष्ट्ट कल्पना व्यवस्त्थापन सशमती आणि पािी वापर
ससं्त्थेच्या सवफ सभासिांना असिे आवश्यक आहे.

• पाण्याच्या कायफक्षम वापरामध्ये असलेल्या ववववध बाबी खालील प्रमािे आहेत-
• वपकांचे शसचंन करताना झाडाची मळेु मातीच्या ज्या भागांमध्ये पसरलेली असतात त्या भागात पािी

उपलब्ध असेल तर त्याचा वापर वपकाच्या वाढीसाठी होतो.
• झाडाच्या मळुांच्या प्रभाव क्षेराच्या बाहेर असिारे पािी वपकांना वाढीसाठी उपयोगाचे नसते. त्यामळेु

शसचंन करीत असताना िेण्यात येिारे शसचंनाचे पािी झाडाच्या मळुाच्या प्रभावक्षेराबाहेर पसरलेले
असल्यास क्रकंवा दिल्या गेले असल्यास त्या पाण्याचा कृषी उत्पािनासाठी उपयोग होत नाही.

• पािी वापर ससं्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीला आपल्या सिस्त्यांमध्ये योग्य शसचंन पद्धतीचा अवलबं
करण्याबाबत मादहती व प्रशशक्षि िेण्याचे कायफ करावे लागेल.

• प्रत्येक वपकासाठी शशर्ारीश केलेल्या शसचंन पद्धती पािी वापर ससं्त्थेच्या कायफक्षेरात प्रभावीपिे
राबवाव्या लागतील.
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• अशाच प्रकारे पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याबाबत मादहतीचा प्रसार आपल्या सिस्त्यांमध्ये करावा
लागेल. काटकसरीने पाण्याचा वापर करीत असताना पाण्याचा नाश होिार नाही याची काळजी
घेण्यासाठी शसचंनाचे ननकष पािी वापर ससं्त्थेला ठरवावे लागतील.

• शसचंन करीत असताना शेतकऱयांनी कोिती काळजी घ्याव्यी व काय करावे व काय करू नये याची
मागफिशशफका प्रत्येक सिस्त्याला पावासं ने िेिे अशभपे्रत आहे.

• पाण्याचे समानतेने ववतरि करिेसाठीची कायफपद्धती रोटेशनल वॉटर सप्लाय क्रकंवा पािी पाळी ननधाफरि
पररपरक तयार करीत असताना पाळिे आवश्यक आहे.

• पािी वापर ससं्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीने जर वरील प्रमािे कायफपद्धती ठेवली नाही तर सिरील
उदिष्ट्ट पूती होऊ शकिार नाही व व्यवस्त्थापन सशमतीला कायफक्षेरामध्ये कृषी उत्पािन वाढववण्याचे
लक्ष्य प्राप्त करता येिार नाही.

• सिरील उदिष्ट्टांमध्ये कायफवाही करण्याची जबाबिारी अनेक स्त्तरांवर असल्यामळेु उदिष्ट्ट प्राप्त न
झाल्यास कुठल्याही यंरिेस िोषी ठरवविे कठीि आहे.
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• पावासं कायफक्षेरातील पयाफवरिाचे सरंक्षि करण्याची जबाबिारी व्यवस्त्थापन सशमतीस पार पाडावयाची
आहे.

• पररजस्त्थनतकीय समतोल राखण्यासाठी गावातील जवैववववधता सरुक्षक्षत राखण्याचे महत्कायफ अपेक्षक्षत
आहे.

• कालव्याद्वारे प्राप्त झालेल्या पाण्याने स्त्थाननक जीवजतंू व प्रजातींना आपल्या जीवसषृ्ट्टीसाठी पाण्याची
सहज उपलब्धता सनुनजश्चत होईल.

• परंतु पावासं ला आपल्या सिस्त्यांच्या शसचंन व्यवहारा प्रनत सजग राहावे लागेल.
• शसचंनाच्या सहज उपलब्धतेमळेु अगधकागधक क्षेर कृषी उत्पािनाकडे वळवण्याच्या हव्यासापोटी शेतकरी

गावातील गायरान क्रकंवा माळरानाची जमीन िेखील लागवडीखाली आिण्याच्या प्रयत्नात राहतील



पािी वापर संस्त्थेचे उदिष्ट्ट –कलम ४
पयाफवरिाचे रक्षि करिे व पररजस्त्थतीकीय समतोल राखिे.

6/9/2021 48शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

• असे जर घडले तर गावातील जवैववववधतेची सपंन्हनता नष्ट्ट होण्याची शक्यता वाढेल व जीवसषृ्ट्टीस

धोका उत्पन्हन होऊन पयाफवरिाचे अतोनात नुकसान घडून येईल.

• या कारिास्त्तव व्यवस्त्थापन सशमतीने आपल्या ववववध बैठकांमध्ये पयाफवरि व पररजस्त्थतीकीय समतोल

राखिे बाबत सिस्त्यांना सतत मागफिशफन करीत रादहले पादहजे.

• यासाठी एक उपसशमती गठीत करून स्त्थाननक प्रजातींच्या बीज भडंारिाच्या लोकवतृ्तीस जपावे लागेल.

अशाप्रकारे सिरील उदिष्ट्टांची पूती व्यवस्त्थापन सशमतीला करावी लागेल.



शसचंन पद्धतीचे शतेकऱयांकडून व्यवस्त्थापन या योजने खालील 
कायफक्षेर ननजश्चत करिे –कलम ५
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• या अगधननयमांच्या प्रयोजनाथफ समगुचत प्रागधकरिास राजपरातील अगधसचूनेद्वारे जलशास्त्रीय तत्त्वावर
आणि प्रशासननक सोय लक्षात घेऊन या अगधननयमान्हवये पािी वापर ससं्त्था स्त्थावपत करण्याच्या
प्रयोजनाथफ शसचंन पद्धतीचे शेतकऱयांकडून व्यवस्त्थापन व्हावयाच्या क्षेरांमधील शसचंन प्रकल्पाच्या
लाभके्षराचा आराखडा ननजश्चत करता येईल आणि वेळोवेळी अशा प्रकारच्या अगधसचूनेद्वारे-

पािी वापर ससं्त्था एकत्ररत क्रकंवा ववभाजजत करून, कोित्याही पािी वापर संस्त्थेचे क्षरे वाढवून, कोित्याही पािी वापर
संस्त्थेचे क्षेर कमी करून, त्यांच्या सीमांमध्ये बिल करता येईल

परंतु, त्यामुळे पररिाम होण्याची शक्यता असलेल्या पािी वापर ससं्त्थेला आणि भूधारकानंा क्रकंवा भोगवटािारानंा ववदहत
करण्यात आल्याप्रमािे वाजवी संधी दिल्याखेरीज पािीवापर संस्त्थांचे ववभाजन करिारे, त्यामध्ये वाढ करिारी क्रकंवा
त्यामध्ये कोित्याही प्रकारे बिल करिारी अशी कोितीही अगधसूचना काढता येिार नाही.

परंतु, आिखी असे की, कोितीही पािीवापर संस्त्था आणि भूधारक क्रकंवा भोगवटािार हे पूवीच्या पािीवापर ससं्त्थेचे ना
थकबाकी प्रमािपर नो डयूज सदटफक्रर्केट सािर केल्याखेररज इतर कोित्याही पािीवापर संस्त्थेचे सिस्त्यत्व शमळववण्यास पार
असिार नाही.
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लघुववतररका स्त्तरावरील पािी वापर संस्त्थेच्या लाभक्षेराची 
ननजश्चती करिे कलम ६ 
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1. कायफकारी अशभयंता या पिाच्या िजाफपेक्षा कमी िजाफ नसलेल्या व यासिंभाफत यथायोग्यररत्या अगधकार
प्रिान करण्यात आलेल्या कालवा अगधकाऱयास, राजपरातील अगधसचूनेद्वारे आणि जलशास्त्रीय
तत्त्वावरील ननयमांना अनुसरून आणि प्रशासननक सोयीच्या दृष्ट्टीने, शसचंनयोग्य लाभक्षेराखाली
जशमनीमध्ये, लघु ववतररका स्त्तरावरील पािी वापर ससं्त्थेच्या लाभक्षेराची ननजश्चती स्त्वतंरपिे करता
येईल आणि असे क्षेर हे, या अगधननयमाच्या प्रयोजनांसाठी लघु ववतररका स्त्तरावरील पािी वापर
ससं्त्थेची कायफक्षेर म्हिनू घोवषत करता येईल.
अशाप्रकारे घोवषत केलेल्या कायफक्षेरामध्ये प्रवाही शसचंन आणि उपसा शसचंन या िोन्हही शसचंन पद्धतीचा
अंतभाफव असू शकेल.



लघुववतररका स्त्तरावरील पािी वापर संस्त्थेच्या लाभक्षेराची 
ननजश्चती करिे कलम ६ वववेचना
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कायफक्षेराची ननजश्चती करण्याचा अगधकार - लघवुवतररका स्त्तरावरील पावासं च्या लाभक्षेराची ननजश्चती जर
का.अ. पेक्षा कमी िजाफच्या अगधका-याने केली असेल तर ते कायियान्हवये ग्राहय मानले जािार नाही.
जलशास्त्रीय तत्त्वावरील ननयमांना अनुसरून – जलशास्त्राचा एक शाश्वत ननयम आहे तो म्हिजे पािी
नेहमी वरच्या पातळीकडुन खालच्या पातळीकडे वाहते. लघुववतररका कालव्यातुन वाहिा-या पाण्याच्या
पातळीपेक्षा खालच्या पातळीवर असलेल्या शेतांमध्ये या कालव्याच्या पाण्याने क्षेर शभजवता येते.
सवफ शेतांची पातळी मादहत करण्याचे सवेक्षि करून त्यांना अधोरेणखत करण्याचे काम अगधकृत अगधका-याने
केल्यावर त्या शेतांचे मोजमाप होवुन त्याचं्या भधूारकांची यािी तयार करण्याचे काम केल्या जाते. तसेच
ज्या क्षेरामध्ये पािी जलशास्त्रीय ननयमांनुसार जािार असते त्या क्षेराचे रेखांकन करून त्याचे मानगचर
तयार करण्यात येते ज्याला लाभक्षेराचा नकाशा क्रकंवा लघुकालवा स्त्तररय पावासं कायफक्षेर असे म्हितात.



लघुववतररका स्त्तरावरील पािी वापर संस्त्थेच्या लाभक्षेराची 
ननजश्चती करिे कलम ६ वववेचना
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प्रशासननक सोयीच्या दृष्ट्टीने – याचा अन्हवेयाथफ असा आहे की पावासंच्या व्यवस्त्थापकांना कायफक्षेराचे व्यवस्त्थापन

सोयीचे जावे तसेच पावासं च्या सक्षम प्राधीका-याला पावासं च्या सिस्त्यांशी सपंकफ करिे सोयीचे जावे. अनेकिा अशी

पररजस्त्थती उिभवते की ज्या लघुववतररकेवर पावासं स्त्थापन करावयाची आहे त्याचे क्षेर मोठे असेल तर क्रकंवा

एकापेक्षा जास्त्त गावांमध्ये पसरलेले असेल तर, प्रशासननक सोयीच्या दृजष्ट्टने एका गांवासाठी एक ससं्त्था या

धोरिावर अमंल करून लघुववतररकेवर त्याप्रमािे लाभक्षेराचे ववभाजन करून पावासं स्त्थापन केल्या जावु शकतात.



लघुववतररका स्त्तरावरील पािी वापर संस्त्थेच्या लाभक्षेराची 
ननजश्चती करिे कलम ६
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2. पोट कलम १ खालील अधीसूचनेमध्ये पुढील गोष्ट्टींचा समावेश असेल, -
क. पािी वापर संस्त्थेचे कायफचालन आणि व्यवस्त्थापन करण्याकररता आवश्यक असलेला
ववदहत तपशील िशफविाऱया, त्या संस्त्थेच्या कायफक्षेराच्या अिययावत नकाशाची प्रमाणित
प्रत;
ख. लघुववतररकास्त्तरीय पािी वापर संस्त्थेच्या कायफक्षेरातील भूधारकांच्या व भोगवटािारांच्या
अद्ययावत यािीची ववदहत तपशशलासह प्रमाणित प्रत;
वरील मादहती पुरववण्याची जबाबिारी कालवा अगधकारी क्रकंवा सक्षम प्रागधका-याची असते. त्याने आवश्यक िस्त्तावेज
पावासं ला न पुरववल्यास ससं्त्था त्यांच्या उच्च अगधका-यांना पर व्यवहार करून सिररल मादहती प्राप्त करू शकेल.



लघुववतररका स्त्तरावरील पािी वापर संस्त्थेच्या लाभक्षेराची 
ननजश्चती करिे कलम ६
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3. पोटकलम 1 खालील अधीसचूनेला ववहीत केल्याप्रमािे भरपूर प्रशसद्धी िेण्यात येईल आणि कालवा
अगधकाऱयास योग्य वाटेल अशा अन्हय रीतीने लघुववतररका स्त्तरावरील पािी वापर ससं्त्थेच्या कायफक्षेरात
क्रकंवा कायफक्षेराच्या जवळपासच्या भागात ती प्रशसद्ध करण्यात येईल

वववेचन
लघुववतररका पावासचंे लाभक्षेर ननजश्चत करीतांना जलशास्त्रीय तत्वावर आणि प्रशासकीय सोयीच्या दृष्ट्टीने ज्या
लाभके्षराचे सीमांकन कायफकारी अशभयतंा सवेक्षि करून प्रस्त्ताववत करतील त्या लाभके्षराचा नकाशा आणि त्यातील
भधूारक व भोगवटािारांच्या यािीस भरपूर प्रशसद्धी द्यायची आहे. यासाठी भधूारक क्रकंवा भोगवटािार जेथे ननवासरत
आहेत त्याच्या जवळपासच्या भागात ती मादहती प्रशसद्ध करायची आहे. लाभक्षेराच्या गावांमध्ये सावफजननक दठकािी
जसे ग्रामपंचायत, शशक्षि ससं्त्था, शासकीय इमारत इत्यािीचं्या सचूना र्लकावर क्रकंवा िवडंी िेऊन प्रशसद्धी िेण्यात
यावी. याचबरोबर स्त्थाननक वतफमानपरात अशा अगधसचूनेचे जाहीर प्रकटीकरि करावे. सक्षम प्रागधकारीच्या
कायाफलयाबाहेर िेखील सिरील मादहती प्रिशशफत करण्यात यावी. जेिेकरून लोकांना सिरील कायफवाही बाबत आपले
म्हििे मांडण्याची वाजवी सधंी शमळेल. अशा प्रकरिांवर योग्य ननिफय घेतल्यानंतरच पािीवापर ससं्त्थेचे कायफक्षेर
ननधाफररत करावयाचे आहे.



लघुववतररका स्त्तरावरील पािी वापर संस्त्थेच्या लाभक्षेराची 
ननजश्चती करिे कलम ६
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4. पोट कलम १ खालील अगधसचूनेची प्रत शमळववण् यासाठी इच्छुक असलेल्या कोित्याही व्यक्तीस
त्यासिंभाफत अजफ केल्यावर आणि ववदहत करण्यात येईल अशी र्ी भरल्यावर, ती प्रत शमळववता येईल.
वववेचन
समगुचत प्रागधकरिाने लघुववतररका स्त्तरीय पािी वापर ससं्त्थेचे कायफक्षेर ननजश्चत करण्याबाबत केलेल्या
कायफवाहीचे िस्त्तावेज क्रकंवा जारी केलेल्या अगधसचूनेची प्रत ननधाफररत केलेली शुल्काची रक्कम जमा करून प्राप्त
करता येते.

• पोटकलम १ खालील अगधसचूनेमळेु व्यगथत झालेल्या कोित्याही व्यक्तीस अगधसचूना राजपरात प्रशसद्ध
झाल्याच्या दिनांकापासनू 30 दिवसाच्या आत, राज्य शासन अगधसगूचत करेल अशा कालवा
अगधकाऱ याकडे अपील करता येईल:



लघुववतररका स्त्तरावरील पािी वापर संस्त्थेच्या लाभक्षेराची 
ननजश्चती करिे कलम ६
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5. पोटकलम १ खालील अगधसचूनेमळेु व्यगथत झालेल्या कोित्याही व्यक्तीस अगधसचूना राजपरात प्रशसद्ध
झाल्याच्या दिनांकापासनू 30 दिवसाच्या आत, राज्य शासन अगधसगूचत करेल अशा कालवा
अगधकाऱ याकडे अपील करता येईल: परंतु, राज्य शासन, अधीक्षक अशभयंता च्या िजाफपेक्षा कमी िजाफचा
असेल अशा कालव्यावर कालवा अगधकाऱयास अपीलीय अगधकारी म्हिनू अगधसगूचत करिार नाही.
वववेचन
कायफकारी अशभयंत्यानी लघुववतररका स्त्तरीय पावासं चे लाभक्षेर ननजश्चत करण्यासाठी केलेल्या कायफवाहीमळेु
व्यथीत होिा-या व्यक्तींना अगधसचूना राजपरात प्रशसद्ध झाल्याच्या दिनांकापासनू 30 दिवसाच्या आत अपील
सािर करता येईल. अपील राज्य शासनाने ननजश्चत केलेल्या अधीक्षक अशभयंता क्रकंवा त्याच्या िजाफपेक्षा वरचा
िजाफ असलेल्या कालवा अगधकाऱयाकडे सािर करूनआपले म्हििे मांडता येईल.



लघुववतररका स्त्तरावरील पािी वापर संस्त्थेच्या लाभक्षेराची 
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6. अपीलीय अगधकाऱयास त्या अपीलामध्ये त्यास योग्य वाटेल असा आिेश िेता येईल आणि अगधसचूनेत
रे्रबिल करिारा आिेश काढण्यात आल्यास अशी अगधसचूना, त्या आिेशामध्ये ववननदिफष्ट्ट करण्यात
येईल अशा मयाफिेपयांत व अशा तारखेपासनू रे्रबिल केल्याप्रमािे लागू असेल: परंत,ु कोित्याही
व्यक्तीस बाधा पोहोचवविाऱया अशा कोित्याही अगधसचूनेत क्रकंवा नतच्या भागात बिल करिारा क्रकंवा
तीत सधुारिा करिारा कोिताही आिेश, त्या व्यक्तीस आपले म्हििे माडंण्याची वाजवी सधंी
दिल्याखेरीज काढण्यात येिार नाही.
अपीलीय अगधकाऱयाकडे लघु ववतररका पावासं चे लाभक्षेर ननजश्चती संिभाफत प्राप्त झालेल्या सवफ अजाांवर सुनवाई घेण्यात येईल.
अवपलीय अगधकाऱयास योग्य वाटल्यास अगधसूचनेत रे्रबिल करिारा आिेश तो जारी करू शकेल. परंतु तशी आवश्यकता नसल्यास
प्राप्त झालेल्या अजाांवर ननिफय िेऊन आगधसुचना यथावत िेखील ठेवू शकेल. हे करीत असतांना सिरील कायफवाहीमुळे बागधत होिाऱया
व्यक्तींस त्याचे म्हििे मांडायची वाजवी संधी िेवून अपीलीय अगधकारी त्याचे म्हििे समजून घेईल व त्याची शहाननशा केल्यानतंर
आणि खारी पटल्यावर की सिरील व्यक्ती खरेच बागधत होत आहे क्रकंवा कसे, नुसार अगधसूचनेत क्रकंवा नतच्या भागात बिल करिारा
क्रकंवा त्या अगधसूचनेत सुधारिा करिारा कोिताही आिेश जारी करेल.



पािीवापर संस्त्थेमार्फ त पािीपुरवठा कलम ७
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कलम ६ अन्हवये राजपरातील अगधसचूनेद्वारे पािी वापर ससं्त्थेचे लाभक्षेर ननजश्चत केल्यावर समगुचत
प्रागधकरि, व्यजक्तगत जमीनधारकाला क्रकंवा भोगवटािाराला पाण्याचा पुरवठा करिार नाही आणि शसचंन
पद्धतीचे शतेकऱयांकडून व्यवस्त्थापन या खाली येिाऱया जशमनीचं्या सवफ धारकांवर व भोगवटािारावंर
पािीवापर ससं्त्थेमार्फ त पािीपुरवठा करून घेिे बंधनकारक असेल.
वववेचन
या दठकािी शासनाने जारी केलेल्या जलनीती चे महत्त्वपूिफ धोरि स्त्पष्ट्ट केलेले आहे. त्याप्रमािे व्यजक्तगत
भधूारकाला क्रकंवा भोगवटािाराला पाण्याचा पुरवठा केला जािार नाही असे स्त्पष्ट्ट केले आहे. त्यामळेु यापुढे पािी वापर
ससं्त्थेला पाण्याचा पुरवठा जलसपंिा ववभाग करेल व पािी वापर ससं्त्था कडून सवफ भधूारक क्रकंवा भोगवटािार
शसचंनासाठी पाण्याचे मागिीपर सािर करून पािी प्राप्त करतील व तसे करिे त्यांना बंधनकारक असेल.



लघु ववतररका स्त्तरावर पािी वापर संस्त्था घदटत करिे कलम ८
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1. कलम ६ अन्हवये लघुववतररका स्त्तरावरील पािीवापर संस्त्थेचे कायफक्षेर ननजश्चत करण्यात
येईल त्या बाबतीत, अशा प्रकारे ननजश्चत केलेल्या जशमनीचे धारक व भोगवटािार हे,
पािी वापर संस्त्थेची स्त्थापना करतील. अशा पािीवापर संस्त्थेची ववदहत पद्धतीनुसार
नोंििी करण्यात येईल:
परंत,ु अशी कोितीही पािीवापर संस्त्था घदटत करण्यात आली नसेल तर, समुगचत
प्रागधकरिास अशी संस्त्था घदटत व कायाफजन्हवत करण्यात येईपयांत, अशा पािीवापर
संस्त्थेची काये ववदहत रीतीने, सरकारी अशभकरिे, सहकारी संस्त्थांकडे क्रकंवा इतर
पािीवापर संस्त्थांकडे सोपववता येतील.
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• पावासं स्त्थावपत करण्यासबंंधात कायफवाहीस अनावश्यक ववलबं होत असल्यास समचुीत प्रागधकरिास
िेण्यात आलेल्या अगधकारानुसार शेतकऱयांची पावासं स्त्थावपत होईपयांत सिरील कालव्याच्या
लाभक्षेरातील शसचंनाची व्यवस्त्था व पावासं चे कायफ सरकारी अशभकरिे क्रकंवा सहकारी ससं्त्थांकडे
सोपववण्याचे अगधकार दिलेले आहे.

• परंतु प्रत्यक्षात असे दिसनू येते की जलसंपिा ववभागाचे सक्षम प्रागधकारी क्रकंवा कालवा अगधकारी या
अगधकारांचा उपयोग करीत नाही.

• मशसपंशवे्य कायिा 2005 खाली अगधसगूचत-नोटीर्ाईड झालेल्या लाभक्षेरासाठी पावासं नसल्यास ते स्त्वतः
शसचंन व्यवस्त्थापनाचे कायफ करीत राहतात.

• परंतु व्हायला हे पादहजे की त्यांनी अगधसगूचत-नोटीर्ाईड केलेल्या लाभक्षरेामध्ये शसचंन व्यवस्त्थापनाचे
काम करण्यास उत्सकु असलेल्या तत्सम ससं्त्था क्रकंवा पंचायती राज व्यवस्त्थेतंगफत असलेल्या ससं्त्था
क्रकंवा सहकारी कायद्यांतगफत कायफरत स्त्थाननक ससं्त्थांना आमतं्ररत करून शसचंनाच्या पाण्याचे
व्यवस्त्थापन करण्याची जबाबिारी सोपववण्याबाबत कारवाई करता येऊ शकते.

• परंतु जलसंपिा ववभागाचे अगधकारी या अगधकारांचा वापर करण्यास र्ार उत्सकु असल्याचे दिसनु येत
नाही.
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2. लघुववतररका स्त्तरावरील पावासं च्या ननजश्चत केलेल्या क्षेरातील सवफ भधूारक व भोगवटािार हे,
लघुववतररका स्त्तरावरील पावासं चे सिस्त्य असल्याचे मानण्यात येईल आणि ते पावासं चे सवफसिस्त्य
मडंळ घदटत करतील व त्यांना ववदहत केल्याप्रमािे मतिानाचा अगधकार असेल.

वववेचन
• पावासं अगधसगूचत लाभ क्षेरामध्ये असलेल्या सवफ शेतकऱयाचंी नोंििी पावासं चे सिस्त्य म्हिनू करण्याचे

प्रावधान कायद्यामध्ये आहे.
• शेतकऱयांच्या सात-बारा उताऱयावर ज्या ज्या सिस्त्यांची नावे ननिशफनास येतात ते सवफ पावासं चे मतिान

हक्क असलेले सिस्त्य बनण्यास पार असतात.
• प्रत्यक्षात शतेकऱयांच्या सात-बारा उताऱयावर एकापेक्षा जास्त्त भधूारकांची नावे नोंिववलेली असतात.

त्यामळेु कायद्यान्हवये ती सवफ व्यक्ती पावासं चे सिस्त्य बनण्यास पार असतात.
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• सिस्त्यता प्राप्त करण्यासाठी कायद्यामध्ये जी व्यवस्त्था ननशमफती केलेली आहे त्याचे अत्यंत वेगळे

स्त्वरूप प्रत्यक्षात बघायला शमळत.े काही काही दठकािी तर अधाफ क्रकंवा एक एकराच्या भखूडंावरील सात-

बाराच्या उताऱयावर कधी कधी पंचवीस-तीस क्रकंवा त्याहीपेक्षा जास्त्त व्यक्तीचं्या नावाची नोंििी झालेली

असत.े त्यामळेु पािीवापर ससं्त्थांचे कायफक्षेर जरी पाचशे हेक्टर क्रकंवा तत्सम असले तरी पािी वापर

ससं्त्थांच्या सिस्त्यांची सखं्या प्रचंड मोठी असू शकत.े

• कायद्याच्या अशा बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने अभ्यासगटाची नेमिकू करून कायद्याच्या

सिरील कलमांना पुनफभावषत करिे बाबत कारवाई करावी.
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1. प्रत्येक लघुववतररका स्त्तरावरील पावासं कररता, अध्यक्ष व सचंालक यांसह ववदहत केले असतील तेवढे
सिस्त्य असलेली एक व्यवस्त्थापन सशमती असेल. अशा ससं्त्थेकररता ववहीत केल्याप्रमािे अहफता धारि
केलेला एक सगचव असेल व त्यांचे वेतन ववहीत केल्याप्रमािे सबंंगधत पावासं ननजश्चत करेल.

2. या सिंभाफत यथोगचतररत्या अगधकार प्रिान केलेला कालवा अगधकारी, लघु ववतररका स्त्तरावरील पािी
वापर ससं्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीच्या सचंालकांची ववदहत करण्यात येईल अशा कालावधीमध्ये व अशा
रीतीने, पािी वापर ससं्त्थेच्या सिस्त्यांमधून थेट ननवडिकू घेऊन ननवड करण्याची व्यवस्त्था करेल.

3. व्यवस्त्थापन सशमतीवर पावासं च्या कायफक्षेराच्या सरुुवातीच्या, मधल्या व शवेटच्या भागातील भधूारकांना
क्रकंवा भोगवटािारांना आणि मदहला सिस्त्यांना, ववदहत करण्यात येईल अशा रीतीने पुरेसे प्रनतननगधत्व
िेण्यात येईल.
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4. असा कालवा अगधकारी, ववदहत करण्यात येईल अशा रीतीने, लघु ववतररका स्त्तरावरील पािीवापर ससं्त्थेचे

अध्यक्ष ननवडून िेण्याची व्यवस्त्था करेल. अध्यक्षाची ननवड होईपयांत, व्यवस्त्थापन सशमतीचे सचंालक

अशा कालवा अगधकाऱयाने बोलाववलेल्या व त्याचं्या अध्यक्षतेखाली होिाऱया व्यवस्त्थापन सशमतीच्या

पदहल्या बैठकीत अध्यक्षाची ननवड करतील.

5. अध्यक्षाचा पिावधी व ते पि पािी वापर ससं्त्थेच्या कायफक्षेराच्या सरुुवातीच्या, मधल्या व शेवटच्या

भागाचे प्रनतननगधत्व करिाऱया व्यवस्त्थापन सशमतीच्या सचंालक मधनू व मदहला सचंालकांमधून

आळीपाळीने भरिे, या बाबी, ववदहत करण्यात येतील त्या प्रमािे असतील:
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परंत,ु एखािा भधूारक क्रकंवा भोगवटािार एकाहून अगधक पािी वापर ससं्त्थाचं्या कायफक्षेरातील जमीन
धारि करत असेल क्रकंवा नतचा उपभोग घेत असेल त्याबाबतीत, अशा व्यक्तीने ववदहत रीतीने ज्या
पािी वापर ससं्त्थेचा स्त्वीकार केला असेल केवळ त्याच ससं्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीच्या सचंालक
पिासाठीच्या ननवडिकुीमध्ये भाग घेण्यासाठी पार असेल.

6. कालवा अगधकाऱयास, कारिे लेखी नमिू करून त्या कारिावरून ननवडिकुा, एका वषाफपयांत पुढे ढकलता
येईल.

7. व्यवस्त्थापन सशमतीच्या सचंालकांना कलम १९ अन्हवये अगोिरच पिावरून माघारी बोलावण्यात आले
नसेल तर, ते उक्त व्यवस्त्थापन सशमतीच्या स्त्थापनेच्या दिनांकापासनू सहा वषाफच्या कालावधीसाठी
पिावर राहतील.
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8. या अगधननयमात तरतूि केल्याप्रमािे व ववदहत केल्याप्रमािे व्यवस्त्थापन सशमती, पािी वापर ससं्त्थेच्या

अगधकारांचा वापर करील, नतचे कतफव्यांचे पालन करेल व नतची काये पार पाडील.

9. पोट कलम २ मध्ये काहीही अतंभूफत करण्यात आले असले तरीही, यासिंभाफत यथोगचतरीत्या अगधकार

प्रिान करण्यात आलेल्या कालवा अगधकाऱयास, व्यवस्त्थापन सशमतीची ननवडिकु होऊन व्यवस्त्थापन

सशमती गठीत करण्यात येईपयांत, ववदहत पद्धतीने तिथफ व्यवस्त्थापन सशमती ननयुक्त करता येईल.



कलम १० ते १८
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प्रकल्प स्त्तररय पावासं कलम १६ ते १८

कालवा स्त्तररय पावासं कलम १३ ते १५

ववतररका स्त्तररय पावासं कलम १० ते१२
लाभक्षेराची ननजश्चती करिे

पािीवापर ससं्त्थेमार्फ त 
पािीपुरवठा

वापर ससं्त्था घदटत करिे

व्यवस्त्थापन सशमती सचंालकांची 
व अध्यक्षांची ननवडिकू
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व्याख्या
कलम १९ ते २०

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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1. कोित्याही स्त्तरावरील पावासं च्या व्यवस्त्थापन सशमतीच्या सचंालकाला पिावरून माघारी बोलावण्याचा प्रस्त्ताव
पावासं च्या, मत िेण्याचा हक्क असलेल्या एकूि सिस्त्य सखं्येच्या ननम्म्यापेक्षा कमी नसतील इतक्या
सिस्त्यांनी सही केलेल्या, ववदहत करण्यात येईल अशा नमनु्हयातील लेखी नोदटशी द्वारे िेण्यात येईल.

2. परंत,ु असा प्रस्त्ताव या सचंालकांववरुद्ध मांडावयाचा आहे, त्याने पिग्रहि केल्यापासनू िोन वषाफच्या िोन वषाफच्या
आतमांडता येिार नाही.

3. पोटकलम 1 मध्ये ननिेशलेला प्रस्त्ताव, त्या प्रयोजनासाठी ववशेष करून आमतं्ररत केलेल्या सवफ सिस्त्य मडंळाच्या
बैठकीमध्ये उपजस्त्थत असलेल्यांपैकी आणि मतिान करिाऱया सिस्त्यांपैकी िोन ततृीयांश सिस्त्यांच्या पादठंब्याने
समंत करण्यात आला असेल तर, कालवा अगधकारी, ज्या पिागधकारी-याववरुद्ध प्रस्त्ताव मांडण्यात आला असेल
त्याला, आिेशाद्वारे, पिावरून काढून टाकेलआणि पररिामस्त्वरूप ररक्त पि, हे ववदहत पद्धतीने भरण्यात येईल.
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पािी वापर ससं्त्थेच्या उपसशमत्या गदठत करिे पािी वापर ससं्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीच्या अगधननयमाखाली
अशा पािीवापर ससं्त्थेमध्ये ववदहत असलेली सवफ क्रकंवा कोितीही कायफ पार पाडण्यासाठी उपसशमत्या घदटत करता
येतील.
वववेचन
• उप सशमत्यांचे गठन करण्यासाठी पािी वापर संस्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमती मार्फ त संस्त्थेमध्ये ववदहत असलेली सवफ क्रकंवा

कोितेही काम करण्यासाठी उपसशमत्या गदठत करता येतील
• ननयम 11 अनुसार पािी वापर संस्त्थांची व्यवस्त्थापन सशमती ववववध उपसशमत्या गठीत करू शकेल
• कृषी उप सशमती, जल व्यवस्त्थापन उप सशमती, पशुसंवधफन आणि िगु्धव्यवसाय ववकासाशी संबंगधत उप सशमती इत्यािी
• प्रत्येक उपसशमती मध्ये क्रकमान तीन सिस्त्यांचा समावेश असेल
• उपसशमतीचे सिस्त्य संचालकांमधून क्रकंवा सवफ सिस्त्य मंडळाच्या सिस्त्यांमधून आणि आवश्यक असेल तर बाहेरील

व्यवसायीकांचे नामननिेशन करून केल्या जाईल
• नामननिेशन पािी वापर संस्त्थेची व्यवस्त्थापन सशमती करेल
• प्रत्येक उपसशमतीच्या एक अध्यक्ष असेल व त्याचे नामननिेशन उपसशमतीच्या सिस्त्यांमधून केले जाईल
• उपसशमतीचे मुख्य काम सल्लागार स्त्वरूपाचे असेल आणि त्यांचा सल्ला शशर्ारशींच्या स्त्वरूपात ते िेतील
• व्यवस्त्थापन सशमतीला अशा उपसशमतीच्या शशर्ारशींवर अंनतम ननिफय घेण्याचा अगधकार असेल
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• सबंंगधत पािी वापर ससं्त्था घदटत झाल्यापासनू शक्यतो तीन मदहन्हयाच्या आत पािीवापर ससं्त्था आणि
पािीवापर ससं्त्थांचे उच्चस्त्तरीय ससं्त्था क्रकंवा यथाजस्त्थती अधीक्षक अशभयंता, कायफकारी अशभयंता हा िजाफ
असलेला कालवा अगधकारी याचं्यामध्ये एक करार करण्यात येईल. या करारात कलम 29 मध्ये नमिू केलेल्या
मजकुराचा समावेश असेल.

• हा करार ववदहत करण्यात येईल, अशा कालावधीसाठी ववगधग्रा्य असेल.

वववेचन
ज्या पद्धतीने पािी वापर ससं्त्थाचंी स्त्थापना लघु ववतररका स्त्तरीय ससं्त्थेपासनु ते प्रकल्प स्त्तराच्या ससं्त्थे
पयांत केल्या जाते त्यानुसार प्रत्येक पािी वापर ससं्त्थेला त्याचं्या वरील क्रकंवा उच्चस्त्तरीय पािी वापर
ससं्त्थेसोबत करार करण्याचा अगधकार िेण्यात आलेला आहे.
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वववेचन
• शसचंन पद्धतींचे शेतकऱयांकडून व्यवस्त्थापन योजनेखालील क्षरेातील कोित्याही स्त्तरावरील पािी वापर

ससं्त्थेला शसचंनासाठी केला जािारा पािीपुरवठा पािीवापर ससं्त्थेचे अध्यक्ष आणि उच्चस्त्तरीय ससं्त्थेचे
अध्यक्ष क्रकंवा यथाजस्त्थती याबाबतीत यथोगचतररत्या अगधकार प्रिान केलेला कालवा अगधकारी यानंी
स्त्वाक्षरीत करावयाच्या करारानुसारच करावयाचा आहे. यावरून स्त्पष्ट्ट आहे की –

• पावासं ना पाण्यासाठी आपल्या उच्चस्त्तरीय ससं्त्था क्रकंवा कालवा अगधकाऱयांशी करार करावयाचा आहे
• करार करण्याकररता पािीवापर ससं्त्था व उच्चस्त्तरीय ससं्त्था क्रकंवा कालवा अगधकारी पावासं ला िेय

पाण्याच्या कोट्यानुसार पािी प्रिाय करण्यासाठी करार करण्यास वैधाननकररत्या बाध्य आहेत
• करार जर अजस्त्तत्वात आला नसेल तर पािी वापर ससं्त्था पाण्याच्या कोट्या सबंंगधत ननमाफि झालेले

वववाि क्रकंवा प्रश्न सोडववण्यासाठी न्हयायीक प्रागधकरिाची गरज भासल्यास त्याकडे अजफ िाखल करू
शकिार नाही

• करारान्हवये करार करिारे िोन्हही पक्ष आपापल्या जबाबिारीने बांधील असतात व त्यानुसार पाण्याचे
ननयोजन करण्यासाठी स्त्वतंर असतात

• प्रत्येक करारनाम्याची जलसंपिा ववभागाकडे ववदहत केल्यानुसार नोंि ठेवण्यात येईल.
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1. लघु ववतररका स्त्तरावर पािी वापर ससं्त्था यथोगचत ररत्या घदटत झाल्यानंतर तसेच पािी वापर ससं्त्था आणि,
यथाजस्त्थती, कालवा अगधकारी यांच्यामध्ये करार करण्यात आल्यानंतर, तो करार करण्यात आल्याच्या
दिनांकापासनू तीन मदहन्हयाच्या आत उक्त करारान्हवये, कालवा व्यवस्त्थेची सयंुक्त तपासिी करण्यात येईल.
कायफकारी अशभयंता क्रकंवा त्यांचा प्रनतननधी आणि पािी वापर ससं्त्थेचे पिागधकारी शमळून पािी वापर ससं्त्थेच्या
लाभक्षेरातील सपंूिफ कालवा व्यवस्त्थेची सयंुक्त तपासिी करतीलआणि कालवा व्यवस्त्थेशी सबंंगधत कामाचे िोन
स्त्वतंर सचू्यांमध्ये म्हिजेच प्राथाम्य-एकआणि प्राथाम्य- िोन, यामध्ये वगीकरि करण्यात येईल

2. प्राथाम्य एक सचूीमध्ये, पािी वापर ससं्त्थेच्या कायफक्षेरातील पाण्याचा ननिेशशत ववसगफ मजंरू करिे, पाण्यावर
ननयंरि व त्याचे मोजमाप, प्रवाही पद्धतीने शसचंन यासाठी सवफथा आवश्यक असतील अशा अननवायफ स्त्वरूपाच्या
कामाच अतंभाफव असेल. प्राथाम्य िोन सचूीमध्ये, प्राथाम्य एक मध्ये नमिू केलेल्या कामांव्यनतररक्त इतर कामे,
जी पािीवापर ससं्त्थेचे कायफ कायफक्षमतेने पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतील परंतु जी प्राथाम्य एक ची कामे पूिफ
झाल्यानंतर हाती घेता येऊ शकतील अशा कामांचा अतंभाफव असेल

3. सयंुक्त तपासिीच्या ननष्ट्कषाांची लघुववतररका स्त्तरावरील पािी वापर ससं्त्था व कालवा अगधकारी यांनी स्त्वाक्षरी
केलेल्या िोन प्रतींमध्ये नोंि ठेवण्यात येईल व प्रत्येकाकडे त्याची एक प्रत ठेवण्यात येईल.



लाभ के्षराची संयुक्त तपासिी, िरुुस्त्त्या, पुनवफसन करिे तसेच आणि त्यांचे 
व्यवस्त्थापन लघु ववतररका पािीवापर संस्त्थेकड ेहस्त्तांतररत करिे कलम 22

6/9/2021 94शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

4. सयंुक्त तपासिीच्या एका मदहन्हयाच्या आत अशा सयंुक्त तपासिीच्या ननष्ट्कषाांच्या आधारे कालवा व्यवस्त्थेचे
पुनरुज्जीवन करण्याकररता म्हिनू आणि समगुचत प्रागधकरिाचे प्रचशलत ननिेश व आिेश यांना अनसुरून जी
कामे पार पाडावयाची आहेत अशा कामांच्या बाबींची यािी कालवा अगधकारी व पािी वापर ससं्त्था यांच्या
सहमतीने तयार करण्यात येईल

5. पोट कलम ४ खालील कामांच्या बाबींची अशी सूची तयार झाल्यावर, या संबंधात यथोगचतररत्या अगधकार प्रिान करण्यात आलेला
कायफकारी अशभयंत्यांच्या िजाफपेक्षा कमी िजाफचा नसिारा कालवा अगधकारी, पािीवापर संस्त्थेस, कालवा व्यवस्त्थेमधील संपूिफ
लाभक्षेरामध्ये संकजल्पत आणि ववननदिफष्ट्ट कालावधीमध्ये पािी पोहोचवले जात आहे याची ननजश्चती करण्यासाठी कोितीही िरुुस्त्ती व
नूतनीकरि आवश्यक असल्यास, ते पूिफ करण्याचे वेळापरक कळवील. प्राथाम्य एक ची कामे वेळापरकाप्रमािे पूिफ करण्याचा
कालावधी संबंगधत पािी वापर संस्त्थेच्या संमतीखेरीज, संयुक्त तपासिीच्या दिनाकंापासनू बारा मदहन्हयांपेक्षा अगधक वाढवता येिार
नाही. प्राथाम्य एक मधील कामे पूिफ झाल्यानंतर, व्यवस्त्थेची चाचिी घेण्यात येईल आणि ती पािीवापर संस्त्थेकडे सोपववण्यात येईल.
अशा चाचिीच्या एक मदहन्हयाच्या आत पािी वापर संस्त्थेने ती व्यवस्त्था ताब्यात घेण्यास कसूर केल्यास, ती पािीवापर संस्त्थेकडे
सोपवली असल्याचे मानण्यात येईल. िरुुस्त्त्या व नूतनीकरिाच्या कामांमध्ये पािी वापर संस्त्थाचंा सहभाग ववदहत केल्याप्रमािे असेल.
अशा प्रकारे व्यवस्त्था सुपूिफ करण्यात आल्यानतंर प्राथाम्य 2 ची कामे जास्त्तीत जास्त्त 18 मदहन्हयाच्या आत पूिफ करण्यात येईल.
अपवािात्मक पररजस्त्थतीत हा कालावधी वाढववण्याचा अगधकार कालवा अगधकाऱयाकडे असेल
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6. अशा कामांच्या बाबीच्या सचूीला सयंुक्त तपासिीच्या ननष्ट्कषाांच्या प्रती, िरुुस्त्त्या व नूतनीकरिाची कामे पूिफ
करण्याचे समंत वेळापरक आणि िोन्हही पक्षांच्या समंतीने ठरवलेल्या अशा िरुुस्त्तीच्या कामांची यािी हे सवफ
जोडण्यात येईल

7. पोटकलम 1 ला अनुसरून केलेल्या करारामध्ये समाववष्ट्ट असलेल्या कोित्याही बाबतीत पािी वापर ससं्त्था
आणि कालवा अगधकारी याचं्यात कोिताही वाि उद्भवल्यास त्यावर सबंंगधत अधीक्षक अशभयतंा ननिफय घेईल व
त्याचा त्या प्रकरिातील ननिफय अनंतम असेल
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1. या अगधननयमाखाली आराखडा ननजश्चत करण्यात आलेल्या प्रत्येक कायफक्षेराच्या क्रकंवा या अगधननयमाखाली
प्रवाही शसचंनकररता यथोगचतररत्या पािी वापर ससं्त्था घदटत करण्यात आली असेल, अशा क्षेराच्या बाबतीत
पािी वापर ससं्त्थेला पािीपुरवठाच्या जागी कालव्यावर योग्य मोजिी करिारे साधन क्रकंवा साधने पुरवविे आणि
ते योग्य प्रकारे काम करीत असल्याबाबत वेळोवेळी खारी करून घेिे हे सबंंगधत कालवा अगधकाऱयाचे कतफव्य
असेल.

2. कालव्याच्या प्रवाहाची अचूक मोजिी, त्याची नोंि घ्यावयाचा नमनुा आणि त्याचे ननयतकाशलक मलू्यमापन
तसेच मोजिी यंर नािरुुस्त्त असेल अशा कालावधीसाठी पाण्याचे पररमाि मोजनू घेण्याकररता ननजश्चत पद्धती ही
ववदहत केल्याप्रमािे असेल.



वपके घेण्याचे स्त्वातंत्र्य कलम 24

6/9/2021 97शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

करारामध्ये नमूि केलेल्या कोित्याही ननबांधाच्या अधीन राहून, पािी वापर संस्त्थेला अनुज्ञेय

हक्काच्या पाण्याच्या प्रमािात क्रकंवा यथाजस्त्थती िेय पाण्याच्या प्रमािात वेगवेगळे वपके घेण्याचे

स्त्वातंत्र्य असेल.



शसचंनाच्या पाण्याचा पुनवाफपर करण्याचे आणि भूजलाचा वापर करण्याचे स्त्वातंत्र्य 
कलम 25

6/9/2021 98शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

1. शसचंन पद्धतीचे शतेकऱयांकडून व्यवस्त्थापन याखालील क्षेरातील पाण्याची पािी वापर संस्त्थेला
शसचंनासाठी स्त्वतःच्या खचाफने पाण्याचा पुनवाफपर करण्याचे स्त्वातंत्र्य असेल.
परंतु, अशा प्रकारे पाण्याचा पुनवाफपर करण्यासाठी समुगचत प्रागधकरिाला कोिताही जािा
आकार द्यावा लागिार नाही.

2. पािीवापर संस्त्थांना कालव्याच्या पाण्याबरोबरच क्रकंवा अन्हयथा त्यांच्या लाभक्षेरातील भूजलाचा
ववदहत रीतीने वापर करण्याचे स्त्वातंत्र्य असेल.
परंतु, भूजलाचा वापर केल्याबिल समुगचत प्रागधकरिाला कोिताही जािा आकार द्यावा
लागिार नाही.

3. प्रकल्पांमधील आणि निीच्या पारातील पाण्याचा समन्हयायी पुरवठा करण्याची सुननजश्चती
करण्याचा आणि पयाफवरिाचे रक्षि करण्याच्या दृष्ट्टीने समुगचत प्रागधकरिास महाराष्ट्र
पाटबंधारे अगधननयम 1976 यांच्या कलम 19, 20 व 21 मधील तरतुिींचा उपयोग करून घेऊन
ववननदिफष्ट्ट सीमांच्या आत जलननस्त्सारिाला अवरोध करण्यास मनाई करता येईल.



6/9/2021 99

व्याख्या
कलम २६ ते २९

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे



पािी वापर संस्त्थेला पािी पुरवठा करण्याची पद्धत व पाण्याचे िर कलम 26

6/9/2021 100शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

1. कालवा अगधकाऱयाकडून क्रकंवा यथाजस्त्थती पािीवापर संस्त्थांच्या उच्चस्त्तरीय संस्त्थेकडून
पािीवापर संस्त्थांना त्यांच्या हक्काच्या पाण्याच्या प्रमािानुसार कालवा व्यवस्त्थेकडून सोडलेल्या
पाण्याचा वेगवेगळ्या स्त्तरावर शवेट ते सुरुवात व एकत्ररत घनमापन तत्त्वावर पुरवठा करण्यात
येईल

2. पािी वापर संस्त्थेला करण्यात येिाऱया पािीपुरवठयावरील पािीपट्टी पुरवठ्याच्या जागी
मोजलेल्या पाण्याच्या वापरावरआकारण्यात येईल

3. जर पािी वापर संस्त्थेने एखाद्या हंगामात शसचंनासाठी अनुज्ञेय हक्काच्या पाण्याच्या
प्रमािानुसार पाण्याची मागिी क्रकंवा वापर केला नाही तर समुगचत प्रागधकरिाला पािीवापर
संस्त्थेवर ववदहत केल्यानुसार क्रकमानआकार बसवण्याचा अगधकार असेल

4. पोट कलम २ खाली पािी पुरववण्याकररता आणि पोट कलम ३ खाली क्रकमान पािीपट्टी या कररतां
चे िर ववदहत करण्यात येतील असे असतील.



सिस्त्यांना केलेल्या पािीपुरवठ्यावर िर आकारण्याचा पािी वापर संस्त्थांचा 
अगधकार कलम 27

6/9/2021 101शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

1. पािी वापर संस्त्थेला आपल्या सिस्त्यांकडून, पािी वापर संस्त्थेचे सवफ सिस्त्य मंडळ मांन्हय करील
असा पाण्याचा िर आकारण्याचा अगधकार असेल व तो त्यांची जबाबिारी असेल.

2. पािी वापर संस्त्थेला, आपल्या सिस्त्यांकडून ज्या जशमनीवरील शसचंनाकररता पाण्याची मागिी
क्रकंवा वापर करण्यात आला नसेल अशा जमीनीच्या बाबतीत क्रकमान पािीपट्टी बसवण्याचा
अगधकार असेल. परंतु, जर हक्काच्या मंजरू प्रमािानुसार पािी उपलब्ध नसेल तर अशी
पािीपट्टी बसवण्यात येिार नाही.

3. पािी वापर संस्त्थेला आपल्या सिस्त्यांवर पुनवाफपर केलेल्या पाण्याचा क्रकंवा भूजलाच्या
वापरासाठी पािीपट्टी बसववण्याचा अगधकार असेल.

4. पािी वापर संस्त्थेला आपल्या सिस्त्यांकडून मागील थकबाकी वसूल करण्याचा हक्क असेल.



हक्काच्या पाण्याच्या प्रमािानुसार पािीपुरवठा कलम 28

6/9/2021 102शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

1. पािीवापर संस्त्थांना िेय हक्काच्या पाण्याच्या प्रमािानुसार घनमापन पद्धतीने ववदहत रीतीने

पािी पुरवठा करिे, ही समुगचत प्रागधकरिाची जबाबिारी असेल

2. आपल्या कायफक्षेरात प्रत्येक सिस्त्याला अनुज्ञेय हक्काच्या पाण्याच्या प्रमािानुसार समन्हयायी

पद्धतीने पािी पुरवठा करिे ही संस्त्थेची जबाबिारी असेल.



कराराचा मसुिा कलम 29

6/9/2021 103शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

1. शसचंन पद्धतीने शतेकऱयांकडून व्यवस्त्थापन योजनेखालील क्षेरातील कोित्याही स्त्तरावरील

पािी वापर संस्त्थेला शसचंनासाठी केला जािारा पािीपुरवठा हा पािीवापर संस्त्थेचे अध्यक्षआणि

उच्चस्त्तरीय संस्त्थेचे अध्यक्ष क्रकंवा यथाजस्त्थती याबाबतीत यथोगचत ररत्या अगधकार प्रिान

केलेला कालवा अगधकारी यांनी स्त्वाक्षरी करावयाच्या करारानुसार होईल या करारनाम्याची

जलसंपिा ववभागाकडे ववदहत केल्यानुसार नोंि ठेवण्यात येईल



कराराचा मसुिा कलम 29

6/9/2021 104शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

2. या करारात इतर गोष्ट्टींबरोबरच पुढील बाबीकंररता
तरतुिींचा अतंभाफव असेल –

कराराची उदिष्ट्टे

1. पािी वापराचे हक्क
2. घनमापन पद्धतीने पाण्याचे िर व पािीपट्टी आकारिी
3. पािी वापराचे हक्क
4. पािी वापर ससं्त्थेच्या सिस्त्याच्या हक्क
5. पािी वापर ससं्त्थेचे हक्क
6. पािीपट्टी वसलुी
7. मागील थकबाकी
8. व्यवस्त्थेचे परररक्षि व िरुुस्त्ती
9. शेतचाऱया व शेतचर यांचे परररक्षि व िरुुस्त्ती

10. समगुचत प्रागधकरिाने वेळोवेळी दिलेले ववशेष
प्रोत्साहने, कोितीही असल्यास

11. वववाि सोडवविे
12. कराराची मिुत
13. कराराची समाप्ती क्रकंवा पुनररक्षि
14. सयंुक्त तपासिी, पुनरुज्जीवन, उवफररत काम पूिफ

करण्याचे आणि हस्त्तांतर करण्याची वेळापरक
15. भरपाई,
16. िंड,
17. तांत्ररक मागफिशफन व प्रशशक्षि
18. या अगधननयमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी

अगधननयमान्हवये करारामध्ये तरतूि करावयाच्या
ववहीत केल्याप्रमािे अशा इतर सवफ बाबी.



6/9/2021 105

व्याख्या
कलम ३० ते ३१

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे



पािीवापर संस्त्थांचे पिागधकारी व त्यांचे अगधकार कलम 30

6/9/2021 106शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

पािी वापर संस्त्थेची कायफ पार पाडण्यासाठी आणि या अगधननयमांची उदिष्ट्टे साध्य करण्यासाठी,

पािीवापर संस्त्थेचे पिागधकारी आणि अशा पिागधकाऱयांच्या सवफसाधारि क्रकंवा ववशषे ननिेशांखाली

काम करिा-या कोित्याही व्यक्तीला ववदहत करण्यात येतीलल असे अगधकार असतील.



अनतिमि िरू करण्याचा अगधकार कलम 31 

6/9/2021 107शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

पािी वापर संस्त्थेला, त्याच्या कायफक्षेरातील चालू अवस्त्थेत त्याला लागनू असलेल्या मालमत्तेवरील

अनतिमिे, ववदहत करण्यात येईल अशा कायफपद्धतीनुसार, िरू करता येतील.



6/9/2021 108

व्याख्या
कलम ३२ ते ३४

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे



राजीनामा कलम 32 

6/9/2021 109शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

1. पािी वापर संस्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीच्या कोित्याही स्त्तरावरील संचालकास संबंगधत
व्यवस्त्थापन सशमतीच्या अध्यक्षांकडे नोंििीकृत डाकने पर पाठवून क्रकंवा प्रत्यक्ष िेऊन,
आपल्या पिाचा राजीनामा िेता येईल.

2. पािी वापर संस्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीच्या कोित्याही स्त्तरावरील अध्यक्ष क्रकंवा त्याच्या
लगत वरील संबंगधत उच्चस्त्तरीय संस्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीचे अध्यक्षांकडे पर पाठवून
क्रकंवा ते प्रत्यक्ष िेऊनआपल्या पिाचा राजीनामा िेऊ शकेल.

3. परंतु, प्रकल्पस्त्तरीय संस्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीचे अध्यक्ष संबंगधत कालावा अगधकाऱयाकडे
नोंििीकृत डाकने पर पाठवून क्रकंवा ते प्रत्यक्ष िेऊन त्याच्या पिाचा राजीनामा िेईल
स्त्पष्ट्टीकरि - कोित्याही स्त्तरावरील उच्चस्त्तरीय संस्त्थेची व्यवस्त्थापन सशमती अजस्त्तत्वात
नसेल अशा प्रकरिात, व्यवस्त्थापन सशमतीचे अध्यक्ष आपला राजीनामा नतच्यावरील
उच्चस्त्तरीय संस्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीच्या अध्यक्षांकडे क्रकंवा यथाजस्त्थती संबंगधत
अगधकाऱयांकडे नोंििीकृत डाकने पाठवील क्रकंवा प्रत्यक्ष िेईल.



राजीनामा कलम 32 

6/9/2021 110शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

3. एक व िोन खाली प्राप्त झालेली राजीनामापर जस्त्वकारण्यासाठी क्रकंवा नाकारण्यासाठी संबंगधत
पािी वापर संस्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीकडे त्वररत पाठवण्यात येईल आणि अशा
राजीनाम्याची एक प्रत संबंगधत कालवा अगधकाऱयाकडे सुद्धा पाठववण्यात येईल

4. असा प्रत्येक राजीनामा संबंगधत व्यवस्त्थापन सशमतीने तो स्त्वीकारण्याच्या दिनांकापासून क्रकंवा
संबंगधत व्यवस्त्थापन सशमतीला प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीन दिवसाचा कालावधी
समाप्त झाल्यावर, यापैकी जे आधी घडले तेव्हापासून पररिामकारक होईल.



अनहफता कलम 33

6/9/2021 111शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

1. भारत सरकार क्रकंवा कोित्याही राज्य शासन क्रकंवा त्याचे स्त्थाननक प्रागधकरि क्रकंवा शासनाच्या
ननधीतून सहाय्य शमळवविाऱया कोित्याही संस्त्थेचा कोिताही कमफचारी ननवडिुकी कररता क्रकंवा
पािी वापर संस्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीचे अध्यक्ष क्रकंवा संचालक असल्यास क्रकंवा असा
अध्यक्ष क्रकंवा संचालक पिावर राहण्याकररता अनहफ ठरेल

2. नैनतकता अध:पाताचा अतंभाफव असिाऱया कोित्याही अपराधाकररता र्ौजिारी न्हयायालयाने
शब्ि शसद्धापराध ठरवलेली कोितीही व्यक्ती ननवडिुकीसाठी क्रकंवा पािी वापर संस्त्थेच्या
व्यवस्त्थापन सशमतीचा अध्यक्ष क्रकंवा संचालक असल्यास क्रकंवा असा अध्यक्ष क्रकंवा संचालक
म्हिून पिावर राहण्यासाठी अपार ठरेल.



अनहफता कलम 33

6/9/2021 112शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे

3. व्यवस्त्थापन सशमतीचे अध्यक्ष क्रकंवा सचंालक या पिाकररता ननवडिकुीसाठीच्या नामननिेशनाच्या छाननीकररता
ननजश्चत केलेल्या दिनांकास क्रकंवा नामजंरू िशफनाच्या दिनांकास एखािी व्यक्ती जर-

• ववकल मनाची असेलआणि सक्षम न्हयायालयाने तसे घोवषत केले असेल
• अमकु्त नािार असेल
• एक तर शासनाला क्रकंवा पािी वापर ससं्त्थेला िेिे असलेली जमीन महसलू क्रकंवा पािी कर क्रकंवा पािीपट्टी

भरण्यास नतने कसरू केला असेल
• नगरपररषि, महानगरपाशलका पंचायत सशमती क्रकंवा जजल्हा पररषि क्रकंवा कोितेही राज्य शासन क्रकंवा कें द्र

सरकार क्रकंवा पािीवापर ससं्त्था यांच्याबरोबर करण्यात आलेल्या ववद्यमान सवंविेमध्ये क्रकंवा त्यांच्यासाठी
करण्यात येत असलेल्या कोित्याही कामांमध्ये नतचा दहतसबंंध असेल

तर, ती, पािी वापर ससं्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीचे अध्यक्ष क्रकंवा सचंालक म्हिनू ननवडून येण्यास अपार ठरेल
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परंतु,
1. सचंालक म्हिनू नव्हे पि केवळ भागधारक म्हिनू कंपनीमध्ये, क्रकंवा
2. स्त्थावर मालमत्ता भाडपेट्टय्ाने िेण्यामध्ये नतची वविी खरेिी करण्यामध्ये क्रकंवा नतच्यासाठी करण्यात आलेल्या

कोित्याही करारामध्ये, क्रकंवा
3. कजाफउ रकमेच्या कोित्याही करारामध्ये क्रकंवा केवळ रकमेच्या प्रिानाकररता द्यावयाच्या कोित्याही

प्रनतभतूीमध्ये, क्रकंवा
4. पािी वापर ससं्त्थेच्या कायाफची जादहरात िेण्यात आली असेल अशा कोित्याही वतृ्तपरांमध्ये दहस्त्सा क्रकंवा

दहतसबंधं आहे, ऐवढ्याच केवळ कारिास्त्तव एखाद्या व्यक्तीचा अशा सवंविेमध्ये क्रकंवा क्रकंवा कामामध्ये
कोिताही दहतसबंंध असल्याचे मानण्यात येिार नाही.

स्त्पष्ट्टीकरि-
या खंडाचे आयोजनाकररता, एखािी सवंविा सपंूिफपिे कायाफजन्हवत झाली असेल तेव्हा, नगरपररषि क्रकंवा
महानगरपाशलका, पंचायत सशमती क्रकंवा जजल्हा पररषि क्रकंवा पािीवापर ससं्त्था क्रकंवा राज्य शासन क्रकंवा कें द्र सरकार
यांनी सवंविात्मक आबंधनाचा त्याचा भाग कायाफजन्हवत केलेला नाही एवढ्याच केवळ कारिावरून ती ववद्यमान
सवंविा असल्याचे मानण्यात येिार नाही
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4. व्यवस्त्थापन सशमतीचे अध्यक्ष क्रकंवा सचंालक जर वाजवी कारिाशशवाय व पूवफसचूनेशशवाय व्यवस्त्थापन
सशमतीच्या लागोपाठच्या तीन बैठकींना अनुपजस्त्थत रादहला तर तो पािी वापर ससं्त्थेच्या व्यवस्त्थापन
सशमतीच्या अध्यक्षपिाच्या क्रकंवा सचंालकाच्या ननवडिकुीकररता क्रकंवा त्या पिावर कायम राहण्याकररता अपार
ठरेल.

5. ननवडिकू लढववण्याच्या वेळेस िोनपेक्षा अगधक अपत्ये असतील अशा व्यक्तीला व्यवस्त्थापन सशमतीचा अध्यक्ष
क्रकंवा सचंालक म्हिनू ननवडिकू लढववण्यासाठी अनहफ ठरववण्यात येईल:
परंतु, हा अगधननयम अंमलात येण्याच्या दिनाकंाला िोन पेक्षा अगधक अपत्ये असलेली व्यक्ती अशा दिनाकंाला त्याला असलेल्या
अपत्यांची संख्या वाढलेली नसेल तर या पोट कलमाखाली अनहफ ठरिार नाही.
परंतु, आिखी असे की अशा दिनाकंापासनू 1 वषाफच्या कालावधीत एका प्रसूतीत एका अपत्याचा क्रकंवा एकापेक्षा अगधक अपत्याचें झालेले
जन्हम या कलमाखालील अनहफतेच्या प्रयोजनाकररता ववचारात घेतले जािार नाही

स्त्पष्ट्टीकरि-
1. या पोट कलमांच्या प्रयोजनाकररता,-
2. याआधी हा अगधननयम अमलात येण्याच्या दिनाकंास क्रकंवा त्यानतंर एखाद्या िांपत्याला केवळ एकच अपत्य असेल तर नतंरच्या

प्रसुतीमध्ये एकाच वेळी क्रकतीही अपत्य जन्हमालाआली तरी ते एकच अपत्य असल्याचे मानण्यात येईल
3. “अपत्य” यात ित्तकअपत्याचा क्रकंवा पत्यांचा समावेश असिार नाही
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6. एखािी व्यक्ती सबंंगधत पािी वापर ससं्त्थेच्या कायफक्षेरातील जमीन मालक क्रकंवा भोगवटािार असण्याचे बंि

झाल्यास, ती व्यक्ती पािी वापर ससं्त्थेचा सिस्त्य म्हिनू राहण्यास क्रकंवा पािी वापर ससं्त्थेच्या व्यवस्त्थापन

सशमतीचे अध्यक्ष क्रकंवा सचंालकाचे पि धारि करण्यास अनहफ ठरेल.
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1. कलम 19 खाली सिस्त्याला माघारी बोलवविे क्रकंवा कलम 33 खालील अनास्त्थेमळेु क्रकंवा मतृ्यूमळेु क्रकंवा

राजीनाम्यामळेु क्रकंवा अन्हय कोित्याही कारिामळेु ररक्त झालेली पिे नामननिेशन द्वारे ववदहत करण्यात येईल

अशा ररतीने भरण्यात येतील

2. पोटकलम 1 अन्हवये नामननिेशशत केलेल्या पािी वापर ससं्त्थेच्या सचंालकांच्या क्रकंवा अध्यक्षांच्या पिाची मिुत

व्यवस्त्थापन सशमतीच्या मिुती बरोबरच समाप्त होईल
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व्याख्या
कलम ३५ ते ३८

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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1. प्रतये्क पािी वापर ससं्त्था आपल्या कायाफलयात पुढील पुस्त्तके व अशभलेख ठेवील
• सिस्त्यांची नावे, पािी वापर ससं्त्थेच्या कायफक्षेरात त्यांनी धारि केलेली जमीन आणि सवफसाधारि वषाांमधील

त्यांच्या पािीवापराच्या हक्काचे प्रमाि यांचा अतंभाफव असलेल्या पािी वापर ससं्त्थेच्या सिस्त्यांची नोंििी पुस्त्तक
• यथोगचत अद्ययावत रे्रबिल केलेली या अगधननयमाची एक प्रत
• शासनाच्या जलसपंिा ववभागाशी ववचारववननमय करून तयार करण्यात आलेल्या कालवा व्यवस्त्थेच्या

सरंरचनेच्या नकाशासह पािी वापर ससं्त्थेच्या कायफक्षेराचा नकाशा
• मत्ता व िानयत्व यांचे वववरि
• सवफ सिस्त्य बैठकीच्या कामकाजाच्या नोंििी पुस्त्तक
• व्यवस्त्थापन सशमती सचंालकांच्या ननवडिकुीच्याआणि माघारी बोलववण्याचा कामकाजाचे नोंििी पुस्त्तक
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• जमा व खचफ िाखविारा लेखा पुस्त्तक
• पािीवापर ससं्त्थेकडून करण्यातआलेल्या मालांच्या सवफ खरेिीची व वविीची लेखा पुस्त्तके
• माजमाप ठेविारी पुस्त्तके, पाण्याची पातळी िशफविारी पुस्त्तके, कामाचे आिेशआणि यासारखे नोंििी पुस्त्तके
• लेखापरीक्षि लेखापरीक्षा अहवालआणि चौकशी अहवाल यांच्याप्रती
• पाण्याचा दहशोबआणि
• ववदहत करण्यात येतील असे इतर सवफ लेखे, अशभलेख व िस्त्तऐवज
2. पािीवापर ससं्त्थेकडून ठेवण्यात येिारी लेखा पुस्त्तके व इतर अशभलेख याबाबतीत तयार करण्यात येिाऱया

ननयमांच्या अधीन राहून अशा ससं्त्थेच्या सवफ सिस्त्यांच्या मादहतीसाठी खुले ठेवण्यात येतील.
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1. राज्य शासन, आयोजजत करावयाच्या बैठकीचे सखं्या, बैठकीची कायफपद्धती आणि गिपुती इत्यािी सबंंधी

मागफिशफक तत्वे घालनू िेिारा नमनुा ववननयम, पािी वापर ससं्त्था आणि नतची व्यवस्त्थापन सशमती यांच्या

मागफिशफनासाठी आणि त्यांनी त्याचा अगंीकार करावा यासाठी प्रकाशशत करेल

2. पािी वापर ससं्त्था, ववननयमात रे्रबिल करिे आवश्यक असल्यास, नमनुा ववननयमाचे स्त्वरूप आणि प्रयोजन

पूिफपिे ननष्ट्र्ळ न करिारे रे्रबिल, असे रे्रबिलआवश्यक करिारी कारिे नमिू करून या नमनुा व ननयमाचंा

अंगीकार करील.
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1. पािी वापर ससं्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीने अगधकाराचा कोिताही गैरवापर केला असेल व आपली कामे पार
पाडण्यात कसरू केली असेल क्रकंवा या अगधननयमाच्या क्रकंवा त्याखाली केलेल्या ननयमाचं्या तरतुिींचे उल्लघंन
केले असेल अशा बाबतीत काही कसरूिार सशमतीस कारिे िाखवण्याची पुरेशी सधंी दिल्यानंतर सबंंगधत अगधका-
याला व्यवस्त्थापन सशमतीचे ववसजफन करता येईल क्रकंवा आवश्यक वाटतील असे ननिेश िेता येतील.
परंत,ु असे ववसजफन झाल्यावर व्यवस्त्थापन सशमती ववसजफनाच्या दिनांकापासनू तीन मदहन्हयाच्या आत पुनगफदठत
करण्यात येईल

2. राज्य शासनाला अशी व्यवस्त्थापन सशमती गदठत होईपयांत अशा व्यवस्त्थापन सशमतीचे अगधकार
बजाववण्यासाठी व कायफ पार पाडण्यासाठी राजपरातील अगधसचूनेद्वारे ववहीत केल्याप्रमािे पिननिेशशत करता
येईल

3. पोटकलम 1 अन्हवये असे पुनघफटन झाल्यानंतरही पािी वापर ससं्त्था कायफ करीत नसेल तर समगुचत प्रागधकरि
अशा ससं्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीला आपले म्हििे मांडण्याची वाजवी सधंी दिल्यानंतर ववहीत केल्याप्रमािे
आवश्यकअशी कारवाई करील.
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1. समगुचत प्रागधकरिाला या अगधननयमाच्या प्रयोजनांसाठी कोित्याही पािीवापर ससं्त्थेसाठी सक्षम प्रागधकारी

म्हिनू त्याला योग्य वाटतील इतक्या सखं्येने राज्य शासनाच्या जलसपंिा ववभागातील अगधकारी राजपरातील

अगधसचूनेद्वारे ननयुक्त क्रकंवा पिननिेशशत करता येतील

2. पोटकलम १ अन्हवये पिननिेशशत केलेला असा सक्षम प्रागधकारी तांत्ररक सल्ला िेईल आणि तांत्ररक मानकानुसार

काम चाललेआहे याची ननजश्चती करेल
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व्याख्या
कलम ५२

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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1. कोित्याही स्त्तरावरील पािीवापर ससं्त्था पुढील कामे पार पाडले

क. उच्चस्त्तरीय ससं्त्थेकडून क्रकंवा यथाजस्त्थती सबंंगधत कालवा अगधकाऱयाकडून पुढील मादहती मागविे व नतचे

अशभलेख ठेविेआणि नतच्या सिस्त्यांकडे पोहोचविे

1. एक अशा ससं्त्थेचे आणि नतच्या सिस्त्यांचे अनुजे्ञय हक्काच्या पाण्याचे प्रमाि

2. ननजश्चत केल्यावर त्यांची सखं्या

3. ननजश्चत केलेले शसचंन मध्यंतर
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ख. ववदहत ननकषांवर आधारलेले सिस्त्याचें पाण्यासाठी केलेले अजफ क्रकंवा पाण्यासाठी केलेली मागिी परे गोळा करिे,

तपासिे आणि अशंतः क्रकंवा पूिफतः एकतर मजंरू करिे क्रकंवा रे्टाळिे. तसेच मागील थकबाकी दिल्याशशवाय पािी
न िेिे
ग. उच्चस्त्तरीय ससं्त्थेकडून क्रकंवा सबंंगधत कालवा अगधकाऱयाकडून कालवा कायफचालन वेळापरका सबंंधीची मादहती
मागविे, प्रत्येक आवतफनाने पािीपुरवठा करण्यापूवी सिस्त्य पािीवापर ससं्त्थांकररता तपशीलवार पािी वाटप
कायफिम क्रकंवा बाराबंिी कायफिम करिे आणि प्रत्येक सिस्त्याला आपल्या हक्कानुसार घनमापनानसुार पािीपुरवठा
करण्याची ननजश्चती करिे.

परंतु, केवळ एकच पािीवापर ससं्त्था असलेल्या लघु शसचंन प्रकल्पाच्या बाबतीत पािी वापर ससं्त्था स्त्वतः
प्रकल्पाकररता कालवा कायफचालन वेळापरक तयार करते
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घ. प्रत्येक शसचंन अनुिान सरुू होण्यापूवी सिस्त्यानंा पुढील बाबतीत मागफिशफन व मित करण्यासाठी व्यवस्त्थापन

सशमतीची बैठक बोलाविे

1. कालवा कायफचालन वेळापरक व पािी वाटप कायफिम

2. जाहीर नोटीस काढिे

3. हंगाम सरुू होण्यापूवी कालवा व्यवस्त्थेचे परीक्षि करिे

4. उच्चस्त्तरीय ससं्त्था व समगुचत प्रागधकरि यांनी घेतलेल्या अद्ययावत ननिफय यासबंंधीची मादहती
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• उच्चस्त्तरीय ससं्त्थेकडून क्रकंवा कालवा अगधकाऱयाकडून हक्काच्या पाण्याचे प्रमाि प्राप्त करिे आणि शेवटी ते
सरुुवात या तत्त्वाच्या काटेकोरपिे अवलबं करून सिस्त्यांना पाण्याच्या हक्कानुसार पािीपुरवठा करिे

• आवतफन ननहाय क्रकंवा हंगामननहाय ववदहत नमनु्हयात पाण्याचे दहशेब ठेविे
• सिस्त्यांना करावयाच्या पाण्याच्या वाटपाचे ववननयमन व सननयंरि करिे
• सिस्त्यांकडून िेय असलेल्या पािीपट्टीची आकारिी करिे आणि ववदहत नमनु्हयात िेयके पाठविे आणि कालवा

अगधकारय्ाकडून प्राप्त झालेली पािी पुरवठ्याचे िेयक ववदहत कालावधीत कालवा अगधकाऱयाकडे अिा करिे
• ननम्नस्त्तरावरील पािीवापर ससं्त्थेकडून कायफचालन व परीक्षिाकररता ववदहत सेवा आकार गोळा करिे आणि

आपला दहस्त्सा यथाजस्त्थती उच्चस्त्तरीय ससं्त्थेकडे क्रकंवा सबंंगधत अगधकाऱयांकडे भरिे
• त्यांच्या अगधकारीते खाली येिाऱया कालवा व्यवस्त्थेचे वावषफक परररक्षि व िरुुस्त्ती करिे
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• सिस्त्यांनी आपली कालवा व्यवस्त्था चांगल्या जस्त्थतीत ठेवली आहे तसेच समंत केलेली परीरक्षिाची रक्कम
त्यांना वेळेत शमळते हे सनुनजश्चत करिे

• ववदहत केल्याप्रमािे अशभलेख ठेविे
• सिस्त्यांमधील वववाि असल्यास शमटवविे
• या अगधननयमाच्या प्रकरि-5 मध्ये उल्लेख केलेली साधन सपंत्ती उभारिे व नतचा वापर करिे
• शेतीशी सबंंगधत सवफ सलंग्न कामे हाती घेिे
• जल लेखापरीक्षि व तपासलेले दहशेब यांसह वावषफक अहवाल तयार करिे व ते सवफ सिस्त्य मडंळाला सािर करिे
• शासनास शसचंन जस्त्थतीिशफक अहवाल प्रनतवषी प्रशसद्ध करण्यासाठी लागिारी आवश्यक मादहती ववदहत

केल्याप्रमािे कालवा अगधकाऱयांना वेळेत पुरविे
• पािीवापर ससं्त्थेची उदिष्ट्टे पूिफ करण्यासाठी आवश्यकअसते तशी कोितीही अन्हय कामे हाती घेिे
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2. पोटकलम 1 च्या तरतुिींच्या सवफसाधारितेस बाधा न आिता लघुववतररका स्त्तरावरील पािी वापर ससं्त्था
आपल्या कायफक्षेरात पुढील कामे पार पडले

• पाण्याची उपलब्धता आणि हक्काच्या पाण्याचे प्रमाि यासंबंधीच्या उपलब्ध मादहतीबिल चचाफ करण्यासाठी प्रत्येक शसचंन हंगामापूवी
सिस्त्यांची बैठक बोलवविेआणि उपलब्ध पाण्याचे कायफक्षमतेने व्यवस्त्थापन करण्यासाठी त्यांच्या सूचना असल्यास त्या मागविे.

• सिस्त्याकंडून चालू पािीपट्टी आणि आधीची थकबाकी असल्यास वसूल करिे व मागील थकबाकी दिल्याशशवाय त्यात क्रकंवा तीस
पािीवापर संस्त्थेचा सिस्त्य करू नये

• ज्यांचे पाण्यासाठीचे अजफ मंजूर झाले आहेत अशा सिस्त्यांना शसचंन परवाना िेिे
• उपलघुववतररका, ववमोचक यांच्याकररता आणि सिस्त्यांमधून त्यांच्या कायफक्षेरात कालवा कायफचालन वेळापरक अंतगफत पािी वाटप

कायफिम क्रकंवा बाराबंिी कायफिम तयार करिे
• करारनाम्याची अंमलबजाविी करिे
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3. पोट कलम 1 च्या तरतुिींच्या सवफसाधारितेस बाधा न आिता पोटकलम १ च्या खंड “ज” अन्हवये आकारलेल्या

पािीपट्टीच्या िेयकांची प्रत सबंंगधत कालवा अगधकाऱयाकडे पाठवविे हे िेखील पािीवापर ससं्त्थेचे कायफ असेल

4. पोटकलम १ च्या तरतुिींच्या सवफसाधारितेस बाधा न आिता, त्रबगर शसचंन वापरासाठी अशा पािी वापर

ससं्त्थांना कालवा अगधकाऱयांकडे भरिा करावयाच्या पािीपट्टी आकारिीमध्ये कालवा अगधकाऱयाला सहाय्य

करिे हे िेखील प्रकल्पस्त्तरीय ससं्त्थेचे काम असेल
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5. प्रकल्पस्त्तरीय ससं्त्था पोटकलम १ खालील कामांशशवाय पुढील कामे पार पडले-

• प्रत्येक शसचंन हंगाम सरुू होण्यापूवी प्रकल्पाकररता पािी अिंाजपरक क्रकंवा प्रारंशभक शसचंन कायफिम तयार
करिे आणि सबंंगधत अगधकाऱयांशी ववचारववननमय करून अनुज्ञेय हक्काच्या पाण्याचे प्रमाि, आवतफनांची
सखं्या, शसचंन मध्यंतर ननधाफररत करिे

• जलाशय वरील उपसा शसचंन पािी वापर ससं्त्थांसाठी आणि त्रबगर शसचंन वापरासाठी अशा वापर ससं्त्थानंी कालवा
अगधकाऱयाकडे भरिा करावयाच्या पािीपट्टीच्या आकारएाीमध्ये सबंंगधत अगधकारय्ाला सहाय्य करिे

• जलाशयाचे क्षेरर्ळ व पािी धारि क्षमता यांचा तक्ता क्रकंवा आलेख आणि कालवा ववतररकांच्या उत्सगाांचा
तक्ता प्राप्त करून त्याचा वापर करिे
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6. पोटकलम १ च्या तरतुिींच्या सवफसाधारितेस बाधा नआिता उपसा शसचंन पािी वापर ससं्त्था पुढील प्रमािे कामे
पार पाडले

• अनुजे्ञय हक्काच्या पाण्याचे प्रमाि आवतफनांची सखं्या आणि शसचंन मध्यंतर या गोष्ट्टी ववचारात घेऊन एका
हंगामात शसगंचत करावयाच्या वपकांच्या व क्षेराच्या बाबतीत सिस्त्यांना मागफिशफन करिे

• सबंंगधत अगधकारय्ाकडून पािी मोजनू घेिे व त्याचा सिस्त्यांना पुरवठा करिे
7. पािी वापर ससं्त्थेला त्याचं्या हक्काचा पािी कोटा घेण्याकररता लाभक्षेरातील सिस्त्यांच्या सामानयक दहताकररता

सवफ सबंंगधत सिस्त्याचं्या सहमतीने खाजगी ससं्त्था क्रकंवा कंपनीला अधीक कृषी उत्पन्हन घेण्याकररता ववहीत
केल्याप्रमािे प्रनतवषी पािीवापर ससं्त्थांचे अगधकारी व सबंंगधत खाजगी ससं्त्था कंपनी त्ररपक्षीय करार करता येईल
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व्याख्या
कलम ५३

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे
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1. समगुचत प्रागधकरिाची कायफ व कालवा अगधकाऱयांचे अगधकार व कतफव्य पुढीलप्रमािे असतील
• सवफ स्त्तरावरील पािीवापर ससं्त्थाचं्या कायफक्षेराचा आराखडा ननजश्चत करिे आणि त्याबिल पािीवापर ससं्त्थांना

मादहती पुरविे
• ववदहत केल्यानुसार सवफ स्त्तरावरील पािी वापर ससं्त्थांसाठी अनुजे्ञय हक्काच्या पाण्याचे प्रमाि ननजश्चत करिे व

त्यास अगधसगूचत करिे
• तुटीच्या वषाफत अनुजे्ञय हक्काच्या पाण्याचे प्रमाि काढण्याची पद्धत ननजश्चत करिे
• सवफ स्त्तरावरील पािीवापर ससं्त्थांना प्रत्येक वषाफला मान्हय केलेल्या मध्यंतरानुसार ठोक प्रमािावर अनुजे्ञय

हक्काच्या पाण्याच्या प्रमािानुसार पािीपुरवठा केला जातो याची ननजश्चती करिे
• पािीवापर ससं्त्थेकडे हस्त्तांतरि न केलेल्या कालवा व्यवस्त्थेचे पुनरुज्जीवन करिे आधुननकीकरि करिे

परररक्षि व कायफचालन करिे
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• सयंुक्त तपासिी करिे आणि पािी वापर ससं्त्थाशंी ववचारववननमय करून ववहीत केल्याप्रमािे िरुुस्त्ती व
नूतनीकरि या कामांची सनूनजश्चती करिे

• पािी वापर ससं्त्थांशी करार करिे
• एखािी कालवा व्यवस्त्था पािी वापर ससं्त्थेला हस्त्तांतररत करण्यापूवी शेतकऱयांच्या शसचंन व्यवस्त्थापन पद्धती

अन्हवयेआराखडा ननजश्चत केलेल्या क्षेरात नतचे पुनरूज्जीवन करिे
• पावासं ला आपली क्षमता ववकशसत करण्यासाठी आवश्यक ते तांत्ररक व व्यवस्त्थापकीय सहाय्य पुरवविे
• पािी वापर ससं्त्थांना पाण्याची उपलब्धता, कालवा कायफचालन वेळापरक या सबंंधीची सवफ मादहती तसेच शसचंन

पद्धतीचे शेतकऱयांकडून व्यवस्त्थापन या खालील क्षेरातील पािीपुरवठ्याचे कायफचालन आणि व्यवस्त्थापन
यांच्याशी सबंंगधत अन्हय कोितीही मादहती पुरविे
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• पािी वापर ससं्त्थेला पुरववण्यात आलेल्या पाण्याची िेयक ववदहत केलेल्या पद्धतीप्रमािे आकारिी करून िेिे व
त्याची वसलु करिे

• कलम 53 च्या तरतुिींच्या सवफसाधारितेस बाधा न आिता सरुुवातीला लघवुवतररकास्त्तरीय पािी वापर ससं्त्थेचे
प्राथशमक शाखा पािीवापर ससं्त्था सक्षमपिे कायफरत झाल्याची समगुचत प्रागधकरिाची ववदहत केल्यानुसार खारी
झाल्यानंतरच यथाजस्त्थती उच्चस्त्तरीय पािीवापर ससं्त्था गठीत करिेबाबत सबंंगधत अगधकारी कलम 10, 13 व
16 नुसार कारवाई करेल

• पािी वापर ससं्त्थांची उदिष्ट्ट पूिफ करण्यासाठी ववदहत करता येतील अशी अन्हय कोितेही कामे पार पाडिे.
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व्याख्या
कलम ५४ ते ५९

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे



पािी वापर संस्त्थेच्या ननधीची साधने कलम 54
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1. पािी वापर ससं्त्थेचा ननधी पुढील मागाफने उभारण्यात येईल-

2. पािीपट्टी ठेवींवरील व्याज
3. सिस्त्यांकडून घेतलेली ठेव
4. कजे
5. िेिग्या
6. सिस्त्यांनी केलेले अशंिान
7. अनुिान
8. सिस्त्यांकडून घेतलेली िंडाची रक्कम व शशक्षाथफ शुल्क
9. दिलेल्या सेवेसाठी शुल्क



पािी वापर संस्त्थेच्या ननधीचा वापर कलम 55
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पािी वापर संस्त्थेचा ननधी, पािी वापर संस्त्थेचे उदिष्ट्ट पूिफ करण्यासाठी वापरण्यात

येईल



अिंाजपरक कलम 56
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प्रत्येक ववजत्तय वषाांमध्ये, पािी वापर संस्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमती, सशमतीच्या

अंिाजजत जमा रकमा आणि खचफ िशफवविारे,पुढील ववत्तीय वषाफसंबंधीचे अंिाजपरक

तयार करील आणि ववदहत करण्यात येईल अशा रीतीने त्याच्या मान्हयतेकररता पािी

वापर संस्त्थेच्या सवफ सिस्त्य मंडळासमोर ठेवेल.



ननधी जमा करिे व ननधीचा कारभार कलम 57
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पाणीवापर  िंस्था आपला ननिी अनु ूधचत बँकेत ककिं वा  हकारी बँक ककिं वा नागरी बँक

ककिं वा वाणणज्य्क बॅंक ककिं वा टपाल खाते बचत बँकेत ठेवील



राखीव ननधी कलम 58
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पािी वापर संस्त्था असा "राखीव ननधी" ठेवील आणि ववदहत करण्यात येईल अशा

ररतीने त्याचा वापर करील



लेखापरीक्षि कलम 59
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प्रतये्क पािी वापर संस्त्था ववदहत करण्यात येईल अशा ररतीने िरवषी लेखापरीक्षि

करून घेईल
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व्याख्या
कलम ६० ते ६३

शसचंनाच्या पाण्याचे कायिे



अपराध आणि शशक्षा कलम 60
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१. जी कुिीही व्यक्ती, वैध कारि, मजंरुी क्रकंवा प्रागधकार याशशवाय पािी वापर ससं्त्थेच्या कायफक्षेरात पोटकलम 2

मध्ये नमिू केलेली कृत्ये करील, नतने या अगधननयमाखालील अपराध केले असल्याचे मानण्यात येईल आणि
अपराधशसध्िीनंतर अशी व्यक्ती सहा मदहन्हयापयांत असेल ऐवढ्या कारावासास आणि वावषफक पािीपट्टीच्या िहा
पटीपयांत द्रव्य िंडास क्रकंवा या िोन्हही शशक्षांस पार असेल.

२. पोटकलम 1 मध्ये ननिेशशत केलेल्या कृती पुढीलप्रमािे असतील
क. कालवा व्यवस्त्थेचे नुकसान करिे क्रकंवा त्यात रे्रबिल करिे क्रकंवा त्यात अडथळाआििे
ख. कालवा व्यवस्त्थेच्या प्रवाहात क्रकंवा पाण्याच्या पातळीत हस्त्तक्षेप करील
ग. दिलेल्या प्रयोजनांसाठी त्याची उपयकु्तता ज्याने कमी होईल अशा रीतीने क्रकंवा ज्यामळेु एखाद्या प्रयोजना कररता
त्याची योग्यता होईल अशा रीतीने कालव्यातील पािी प्रिवूषत क्रकंवा कलवुषत करेल



अपराध आणि शशक्षा कलम 60
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ग. दिलेल्या प्रयोजनांसाठी त्याची उपयकु्तता ज्याने कमी होईल अशा रीतीने क्रकंवा ज्यामळेु एखाद्या प्रयोजना कररता
त्याची योग्यता होईल अशा रीतीने कालव्यातील पािी प्रिवूषत क्रकंवा कलवुषत करेल
घ. कालवा व्यवस्त्थेच्या कायफचालन परीरक्षिासाठी ठेवलेले कोितेही उपकरि क्रकंवा कोित्याही उपकरिाचा भाग
नष्ट्ट करेल त्यात गैररे्र करील क्रकंवा तो काढून टाकेल
ङ शसचंनाच्या वेळापरकाच्या अमंलबजाविीमध्ये अडथळा अणिल
च. पाण्याचा अनागधकृतपिे वापर वा अपव्यय करील
छ. पाण्याचा अनगधकृतपिे उपसा करीत
ज. कालवा व्यवस्त्थेच्या स्त्थैयाफला धोका ननमाफि करेल
झ. जलननस्त्सारि व्यवस्त्थेच्या प्रवाहात अडथळा अणिल



अपराध आणि शशक्षा कलम 60
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र. कालवा व्यवस्त्थेच्या परररक्षिाकडे िलुफक्ष करेल

ट. कालवा व्यवस्त्थेचा वापर करण्यास प्रागधकृत केलेल्या कोित्याही व्यक्तीस त्याचा कायिेशीर वापर करण्यास

प्रनतबंध करील

ठ. पािीपट्टी वेळेवर भरिार नाही

ङ या अगधननयमाच्याआणि त्याखाली तयार करण्यातआलेल्या ननयमांच्या कोित्याही तरतुिींचे उल्लघंन करील



अपराध आपसात शमटविे कलम 61
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१. समगुचत प्रागधकरिाला एक तर या अगधननयमाखालील क्रकंवा त्याखाली केलेल्या ननयमांना खालील शशक्षापार
असलेल्या कोित्याही अपराधासाठी कायफवाही सरुू करण्यापूवी अशा अपराधाचा आरोप असलेल्या कोित्याही
व्यक्तीकडून एक हजार रुपयांपेक्षा अगधक नसेल इतकी रक्कम आपसमेळाची रक्कम म्हिनू समगुचत प्रागधकरि
ननधाफररत करील अशा वेळेत स्त्वीकारता येईल
२. अशा व्यक्तीकडून आपिमेळाची रक्कम म्हिनू, अशा रकमेचा भरिा केला गेल्यावर, अशी व्यक्ती कोठडीत
असेल तर नतला मकु्त केले जाईलआणि या अगधननयमाखालील अपराधाच्या सबंंधात अशा व्यक्तीववरुद्ध, कोित्याही
र्ौजिारी न्हयायालयात कोितीही कारवाई सरुू करण्यात आली असल्यास, तडजोडीची रक्कम आरोपमकु्त रक्कम
म्हिनू मांनण्यात येईलआणि अशा व्यक्ती ववरुद्ध अशा अपराधाच्या बाबतीत आिखी कोितीही र्ौजिारी कायफवाही
केली जािार नाही.



इतर कायद्याखाली शशक्षा करण्यास अटकाव नाही कलम 62
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• या अगधननयमातील कोित्याही गोष्ट्टीमळेु, या अगधननयमान्हवये क्रकंवा त्याखाली शशक्षापार असलेल्या कोित्याही

कृती क्रकंवा अकृतीसाठी, त्याकाळी अमलात असलेल्या इतर कोित्याही कायद्यान्हवये, कोित्याही व्यक्तीवर

खटला चालवला जाण्यास क्रकंवा नतला शशक्षा होण्यास प्रनतबंध होिार नाही

• परंतु, कोित्याही व्यक्तीस एकाच अपराधासाठी एकापेक्षा अगधक वेळा शशक्षा िेता येिार नाही



वववाि शमटविे कलम 63
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१. पािी वापर ससं्त्थेच्या सिस्त्यांमध्ये नतची रचना, व्यवस्त्थापन, अगधकार आणि काये यांच्याशी सबंंगधत कोिताही
वाि क्रकंवा मतभेि उद्भवल्यास तो सबंंगधत पािी वापर ससं्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीकडून सोडववला जाईल
२. पािीवापर ससं्त्थेचा सिस्त्यआणि नतची व्यवस्त्थापन सशमती याचं्या मध्ये एक क्रकंवा िोन क्रकंवा अगधक पािी वापर
ससं्त्थामध्ये कोिताही वाि क्रकंवा मतभेि झाल्यास तो लगत नंतरच्या उच्चस्त्तरीय ससं्त्थचे्या व्यवस्त्थापन
सशमतीकडून सोडववला जाईल
परंतु, प्रकल्पस्त्तरीय ससं्त्थेचा सिस्त्य आणि नतची व्यवस्त्थापन सशमती यांच्यामध्ये, क्रकंवा िोन क्रकंवा अगधक
प्रकल्पस्त्तरीय ससं्त्थांमध्ये कोिताही वाि क्रकंवा मतभेि उद्भवल्यास, असा वववाि, ववदहत केलेल्या अशा कालवा
अगधकाऱयाकडून सोडववला जाईल, ज्याचा ननिफय सवफ सबंंगधतांवर बंधनकारक असेल
३. पािी वापर ससं्त्था आणि सक्षम कालवा अगधकारी याचं्यामध्ये वववाि असेल तर, असा वववाि, सोडववण्यासाठी
ननदहत केलेल्या अशा प्रागधकरिाकडे ननिेशशत करण्यात येईल



वववाि शमटविे कलम 63
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स्त्पष्ट्टीकरि
कोित्याही पातळीवरील उच्चस्त्तरीय ससं्त्थेची व्यवस्त्थापन सशमती अजस्त्तत्वात नसेल अशा प्रकरिात लगतच्या
उच्चस्त्तरीय ससं्त्थेची व्यवस्त्थापन सशमती क्रकंवा यथाजस्त्थती सबंंगधत कालवा अगधकारी यांच्याकडून वववाि सोडववला
जाईल
४. या कलमाखाली कोिताही वववाि क्रकंवा मतभेि तो ननिेशशत केल्याच्या दिनांकापासनू 45 दिवसांच्या आत
ननकालात काढला जाईल. पािी वापराचे हक्क िेण्याचे व ववतरि सिंभाफतील वववाि शमटवण्यासाठी महाराष्ट्र
जलसंपत्ती ननयमन प्रागधकरि अगधननयम 2005 च्या कलम 21 च्या तरतुिी लागू होतील व महाराष्ट्र पाटबंधारे
अगधननयम 1976 मधील कलम 75 नुसार नुकसानभरपाई बाबत ननिफय करण्यात येतील.



अपील कलम 64
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१. कोित्याही स्त्तरावरील पािी वापर ससं्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीने दिलेला ननिफय क्रकंवा समंत केलेला आिेश
यामळेु वंगचत झालेल्या कोित्याही व्यक्तीस लगतच्या उच्चस्त्तरीय ससं्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीकडे त्याबाबत
अपील करता येईल
२. प्रकल्पस्त्तरीय ससं्त्थेच्या व्यवस्त्थापन सशमतीने दिलेला ननिफय क्रकंवा समंत केलेला आिेश व त्यामळेु व्यगथत
झालेल्या कोित्याही व्यक्तीस ववदहत करण्यात येईल अशा प्रागधकरिाकडे त्याबाबत अपील करता येईल आणि
त्यांचा ननिफय अनंतम असेल
३. या कलमाखाली कोितेही अपील व्यगथत पक्षकारास ननिफय प्राप्त झाल्याच्या दिनाकंापासनू क्रकंवा आिेश प्राप्त
झाल्याच्या दिनांकापासनू 30 दिवसाच्याआतकरता येईल.



अपील कलम 64
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परंतु, समगुचत प्रागधकरिास पुरेशी कारिे लेखी नमिू करून 30 दिवसानंतर िाखल केलेल्या अवपलास झालेल्या
ववलबंास सटू िेता येईल
४. या कलमाखाली िाखल करण्यात आलेले प्रत्येक अपील हे िाखल केल्याच्या दिनांकापासनू 30 दिवसाच्या आत
ननकालात काढले जाईल
परंतु, ववननदिफष्ट्ट कालावधीत ननकालात काढण्यात येिार नाही अशा पररजस्त्थतीत, अपील प्रागधकरि, 30 दिवसापेक्षा
अगधकझालेल्या ववलबंाची कारिे लेखी नमिू करील
स्त्पष्ट्टीकरि
लगतची उच्चस्त्तरीय ससं्त्था अजस्त्तत्वात नसेल अशा कोित्याही पातळीवरील अपील हे लगतनंतरच्या उच्चस्त्तरीय
ससं्त्थेकडे क्रकंवा यथाजस्त्थती सबंंगधत कालवा अगधकाऱयाकडे करता येईल.
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