
महाराष्ट्र स िंचन पध्दतीचे शतेक-यािंकडून
व्यवस्थापन अधिननयम, 2005

मिील ननवडक तरतूदी



ठळक वैसशष्ट््ये

• पावा िंच्या अडचणी ननवारण करण्याचा प्रयत्न
• कालवा प्रणाली  ुस्स्थतीत हस्तािंतरीत
• पावा िंमध्ये कािंही ठराववक लाभिारकािंची मक्तदेारी होउ नये हा
प्रयत्न

• शवेटच्या भागातील लाभाथींना न्याय समळण्या ाठी त्यािंना
प्रनतननिीत्व

• महहलािंना प्रनतननिीत्व
• पाणीवापराचे ननयोजन व व्यवस्थापन लाभिारकािंचेच
• क्रमाक्रमाने  िंपूणण प्रकल्प लाभिारकािंना हस्तािंतरीत करणे हा
उद्देश



अधिननयमाची उद्दीष्ट्टे

• राष्ट्रीय जल िोरण (2002) मध्ये स िंचन व्यवस्थापनात
शतेक-यािंना अधिकाधिक  हभागी करून घेण्या ाठी
प्रयत्न करावेत अशी सशफार केली आहे

• महाराष्ट्र जल व स िंचन आयोगाने सशफार केल्यानु ार
स िंचन व्यवस्थापनामध्ये शतेक-यािंना अधिकाधिक
 हभागी करून घेणे

• ननसमणत स िंचन क्षमता व नतचा वापर यातील तफावत कमी
करणे



पाणीवापर  िंस्थेचे उद्देश
•  दस्यािंमध्ये  मन्यायी पाणी वाटपा चालना देणे व ते  नुनस्चचत करणे
• स िंचन व्यवस्थािंची पुरेशी ननगा राखणे आणण अधिकाधिक कृषी उत्पादन
करण्या ाठी पाण्याचे कायणक्षमतेने, काटक रीने व  मानतेने ववतरण व
वापर करण्याबाबत  नुनस्चचती करणे

• पयाणवरणाचे  िंरक्षण करणे
• पाररस्स्थतीकीय (Ecological)  मतोल राखणे
• स िंचन व्यवस्थेबाबत आपलेपणाची जाणीव  दस्यािंच्या मनावर ठ वून
त्यािंना त्यामध्ये  क्रक्रय  हभागी करून घेणे

• कायणक्षेत्रातील स िंचन व शेती  िंबिंिात  दस्यािंच्या  ामार्णक हहताचे रक्षण
करणे व त्याला चालना देणे



पावा िं  िंबिंिी कलमे
• जलशास्त्रीय तत्वावर आणण प्रशा ननक  ोय लक्षात घेउन
पावा िंचे लाभक्षेत्र ननस्चचत करण्यात येते (कलम 6)

• प्रवाही स िंचन व उप ा स िंचन या दोन्ही पध्दतीिंचा अिंतभाणव.

• कायणक्षेत्रातील  वण लाभिारकािंना  िंस्थेमाफण त पाणी पुरवठा करणे
बिंिनकारक (कलम 7 )

• पावा िंच्या कायणक्षेत्राची ननस्चचती, स्थापना व नोंदणी (कलम 8)

• पावा िंच्या लाभक्षेत्रातील  वण भूिारक व भोगवटादार हे या
 िंस्थेचे  भा द व त्यािंना मतदानाचा अधिकार.



व्यवस्थापन  समती

• अध्यक्ष व  िंचालक या ह व्यवस्थापन  समती व एक  धचव.

•  समतीमध्ये शवेटच्या, मिल्या व  ुरूवातीच्या भागातील
लाभाथी व महहलािंना लाभाथींमिून थेट ननवडणूकीने
प्रनतननिीत्व

• अध्यक्ष शवेटच्या, मिल्या व  ुरूवातीच्या भागातील
 िंचालकािंमिून क्रमवारीने ननवडणे

• अध्यक्षािंचा कायणकाळ 2 वषाांचा तर  िंचालकािंचा 6 वषाांचा
•  समतीच्या 6 वषाांच्या कायणकाळात क्रकमान एका टमण ाठी
महहला अध्यक्ष



व्यवस्थापन  समती
• 500 हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र अ लेल्या पावा िंच्या
 समतीमध्ये  ुरूवातीच्या, मध्य व शवेटच्या भागातील प्रत्येकी
3  दस्य

• प्रत्येक भागातील क्रकमान 1 महहला  दस्य
• 500 हेक्टरपेक्षा जास्त लाभक्षेत्र अ लेल्या पावा िंच्या
 समतीमध्ये  ुरूवातीच्या, मध्य व शवेटच्या भागातील प्रत्येकी
4  दस्य

• प्रत्येक भागातील क्रकमान 1 महहला  दस्य
• शाखा असभयिंता हा कायणकारी  समतीचा पदस घ्द  िंचालक



स्थापना

• पावा िं स्थापन झाल्यापा ून शक्यतो तीन महहन्याच्या आत
पावा िं आणण का. अ. यािंच्यामध्ये एक करार करण्यात येईल
(कलम 21)

• करारानिंतर 3 महहन्याच्या आत  िंयुक्त तपा णी (कलम 22)

– प्राथम्य-1 व 2 ची कामे ठरववणे
– प्राथम्य-1 ची कामे 12 महहन्यात पूणण करून प्रणाली हस्तािंतररत करणे
– प्राथम्य-2 ची कामे जास्तीत जास्त 18 महहन्यात पूणण करण्यात यावी



• अनुज्ञेय पाण्याच्या प्रमाणात पीक स्वातिंत्र्य (कलम 24)

• स िंचनाच्या पाण्याचा पूनवाणपर व भूजलाचा वापर करण्याचे
स्वातिंत्र्य (कलम 25)

• पावा िंचे पदाधिकारी व त्यािंचे  हाय्यक यािंना कालवा अधिका-
याचे काही अधिकार (कलम 30)

• अनतक्रमण दरू करण्याचे अधिकार (कलम 31)

अधिकार



पावा िंचे अधिकार व कतणव्ये (कलम 52)
• पाणीहक्क, आवतणनािंची  िंख्या व कालाविी र्. माहहती
 भा दािंना कळववणे

•  भा दािंचे पाणी अजण मिंजरू करणे
• स िंचन हिंगाम  ुरू होण्यापूवी  दस्यािंची बैठक घेउन हिंगामातील
कायणक्रमािंबाबत माहहती देणे

• कालवा अधिका-याकडून हक्काच्या पाण्याचे प्रमाण प्राप्त करून
घेणे व ते  दस्यािंना वाटप करणे

• आवतणनननहाय, हिंगामननहाय पाण्याचा हहशोब ठेवणे
• पाणीप्टीची आकारणी व व ूली
• हस्तािंतररत मायनरची वावषणक देखभाल व दरुूस्ती करणे
• ववहहत केलेले  वण असभलेखे ठेवणे
•  दस्यािंमिील वववाद समटववणे



ववतररका स्तरीय  िंस्था

• कायणकारी असभयिंता दजाणच्या कालवा अधिका-या 
जलशास्त्रीय तत्वावर व प्रशा कीय  ोईच्या दृष्ट्टीने
स िंचनयोग्य लाभक्षेत्राखालील जसमनीिंमध्ये, ववतररकास्तरीय
 िंस्थेचे लाभक्षेत्र ननस्चचत करून घोवषत करता येईल (कलम
10)

• कलम 11 अन्वये या  िंस्थेची नोंदणी करण्यात येईल
• या  िंस्थेच्या लाभक्षेत्रातील  वण लघुववतररका स्तरीय
पावा िंच्या व्यवस्थापन  समतीचे  िंचालक ववतररकास्तरीय
 िंस्थेचे  वण दस्य मिंडळ गठीत करतील व त्यािंना
ववतररकास्तरीय  िंस्थेची व्यवस्थापन  समती ननवडण्याचा
अधिकार अ ेल.



व्यवस्थापन  समती

• लाभक्षेत्रातील  वण लघुववतररकास्तरीय पावा िंच्या
 समतीचे  दस्य मतदान करून ववतररकास्तरीय
पाणीवापर  िंस्थेच्या  समतीचे  दस्य ननवडतील

• या  समतीमध्ये 12  दस्य रहातील, पैकी 4 महहला  दस्य
•  समतीचा कायणकाळ 6 वषाांचा तर अध्यक्षािंचा 2 वषाांचा
• अध्यक्ष शवेटच्या, मध्य व  ुरूवातीच्या भागातील अशा
क्रमाने

•  समतीच्या 6 वषाांच्या कायणकाळात क्रकमान एका टमण ाठी
महहला अध्यक्ष



कालवास्तरीय  िंस्था

• कायणकारी असभयिंता दजाणच्या कालवा अधिका-या जलशास्त्रीय
तत्वावर व प्रशा कीय  ोईच्या दृष्ट्टीने स िंचनयोग्य
लाभक्षेत्राखालील जसमनीिंमध्ये, कालवास्तरीय  िंस्थेचे लाभक्षेत्र
ननस्चचत करून घोवषत करता येईल (कलम 13)

• कलम 14 अन्वये या  िंस्थेची नोंदणी करण्यात येईल
• या  िंस्थेच्या लाभक्षेत्रातील  वण ववतररकास्तरीय  िंस्थािंच्या
व्यवस्थापन  समतीचे  िंचालक कालवास्तरीय  िंस्थेचे
 वण दस्य मिंडळ गठीत करतील व त्यािंना कालवास्तरीय
 िंस्थेची व्यवस्थापन  समती ननवडण्याचा अधिकार अ ेल.



व्यवस्थापन  समती

• लाभक्षेत्रातील  वण ववतररकास्तरीय पावा िंच्या  समतीचे
 दस्य मतदान करून कालवास्तरीय पाणीवापर  िंस्थेच्या
व्यवस्थापन  समतीचे  दस्य ननवडतील

• या  समतीमध्ये 12  दस्य, पैकी 4 महहला  दस्य
•  समतीचा कायणकाळ 6 वषाांचा तर अध्यक्षािंचा 2 वषाांचा
• अध्यक्ष शवेटच्या, मध्य व  ुरूवातीच्या भागातील अशा
क्रमाने

•  समतीच्या 6 वषाांच्या कायणकाळात क्रकमान एका टमण ाठी
महहला अध्यक्ष



प्रकल्पस्तरीय  िंस्था

• अअ दजाणच्या कालवा अधिका-या जलशास्त्रीय तत्वावर व
प्रशा कीय  ोईच्या दृष्ट्टीने स िंचनयोग्य लाभक्षेत्राखालील
जसमनीिंमध्ये, कालवास्तरीय  िंस्थेचे लाभक्षेत्र ननस्चचत करून
घोवषत करता येईल (कलम 16)

• कलम 17 अन्वये या  िंस्थेची नोंदणी करण्यात येईल
• या  िंस्थेच्या लाभक्षेत्रातील  वण कालवास्तरीय  िंस्था आणण
उप ा स िंचन पाणीवापर  िंस्था प्रकल्पस्तरीय  िंस्थेचे
 वण दस्य मिंडळ गठीत करतील व त्यािंना प्रकल्पस्तरीय
 िंस्थेची व्यवस्थापन  समती ननवडण्याचा अधिकार अ ेल.



उप ा स िंचन पाणीवापर  िंस्था

• प्रत्येक उप ा स िंचन योजने ाठी पावा िं स्थापन करण्यात
येईल (कलम 39)

• राज्य शा नाच्या अधि ूचनेच्या हदनािंकाच्या 1 वषण आिीच्या
हदनािंका पूवीच्या  वण उप ा स िंचन परवानग्या रद्द होतील.



करारनामा
उद्दीष्ट्टे

•  िंस्थेला व्यवस्थापना ाठी कायणक्षेत्र हस्तािंतररत करणे
•  मन्यायी पाणीवाटप, कायणक्षम वापर व पीक उत्पादनात
वाढ

• कायणक्षेत्रावर शा नाची मालकी राहहल



करारनाम्यािंतगणत खालील बाबीिंचा  मावेश
• जल िंपदा ववभागाची कतणव्ये व जबाबदा-या

– को्यानु ार वेळेत पाणी पूरववणे
–  िंस्थेला देखभाल व दरुूस्तीची रक्कम उपलब्ि करून देणे
– प्रसशक्षण व तािंत्रत्रक  हाय्य देणे

• पावा िंची कतणव्ये व जबाबदा-या
i.  वण  भा दािंना त्यािंच्या पाणीहक्कािंचे ववतरण करणे
ii. कालवा ववतरण प्रणालीची देखभाल व दरुूस्ती करणे
iii. पाणीप्टीची व ूली करणे
iv.  िंस्थेची माहहती व हहशोब ठेवणे



पाणीहक्क
• रबी व उन्हाळी हिंगामा ाठी पाणीहक्क मिंजरू करण्यात येतो
• देय पाणीहक्क- लागवडीयोग्य लाभक्षेत्राच्या प्रत्येक
हेक्टर ाठी वाटपयोग्य पाण्याचा वव गण

• खरीप हिंगामा ाठी कोणताही पाणीहक्क नाही.
जलाशयातील उपलब्ितेनु ार  िंरक्षक्षत पाणीपाळी

• रबी हिंगामामध्ये वाचलेले पाणी बाष्ट्पीभवन व वहनव्यय
वजा जाता उन्हाळी हिंगामामध्ये वापरण्या परवानगी

• पीक स्वातिंत्र्य



भूजलाचा  िंयुक्त वापर
• पाण्याच्या पुनवाणपराचा अधिकार (freedom of

recycling of water, at its own cost without any extra
cost)(कलम 25(1))

• कायणक्षेत्रातील भूजलाचा वापर करण्याचा अधिकार
(freedom of using ground water in their command
area without any extra cost) (कलम 25(1))
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जल िंपदा ववभागाची कतणव्ये

I. करारानिंतर तीन महहन्यात पावा िं  ोबत  िंयुक्त पाहणी करून
प्राथम्य-1 व प्राथम्य-2 ची कामे ठरववणे

II.  िंयुक्त पाहणीच्या नोंदी ठेवणे
III. प्राथम्य-1 ची कामे  िंयुक्त पाहणीनिंतर 12 महहन्यात पूणण

करणे
IV. हस्तािंतरणानिंतर 18 महहन्यात प्राथम्य-2 ची कामे पूणण करणे
V. पाणीमोजणीची  ािने पूरववणे
VI. हिंगाम  ुरू होण्यापूवी पावा िं  ोबत बैठक घेणे
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VIII.मजननप्राने नेमलेल्या ननयामकाचे नाव  िंस्थेला कळववणे
IX. जललेखा प्रपत्रे पूरववणे व जललेख्याबाबत मागणदशणन करणे
X. पाणी पूरवठ्यातील त्रटूी दरू करणे
XI. प्रत्येक  दस्याला त्याच्या पाणीहक्कानु ार पाणी

समळण्याबाबत  िंननयिंत्रण करून खात्री करणे
XII. पाणीप्टीची आकारणी व व ूली करणे
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XIII. पावा िंला पाणीप्टीचा परतावा समळवून देणे
XIV. देखभाल व दरुूस्तीच्या कामािंचे  िंननयिंत्रण करणे
XV. स िंधचत के्षत्र, वपकरचना, ववहहरीिंवरील के्षत्र, पाण्याचा

पूनवाणपर र् माहहती घेउन जललेखा अहवाल तयार करणे
XVI. पावा िंला तािंत्रत्रक व व्यवस्थापकीय मदत करणे
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पावा िंची कतणव्ये
I. व्यवस्थापकीय  समतीची बैठक घेणे
II. ववभागा पाणीमागणी  ादर करणे
III.  दस्यािंना पाणी पूरवठा करणे
IV.  दस्यािंना पाणीप्टीची आकारणी करणे
V. पाणीप्टी व थकबाकीची व ूली करणे
VI. कालवा प्रणाली  ुस्स्थतीत ठेवणे
VII.  दस्य शतेचा-या व्यवस्स्थत ठेवतील हे पहाणे
VIII. जल िंविणना प्रोत् ाहन देणे
IX. जललेखे ठेवणे
X. पाणीप्टीचा शा नाकडे भरणा करणे
XI. लेखे अद्ययावत ठेवणे वऑडडट करून घेणे6/12/2021 24



वववादािंचा ननपटारा
1. पावा िंची घटना, व्यवस्थापन व कतणव्ये याबाबतचे वाद

व्यवस्थापकीय  समतीने  ोडवावेत
2. व्यवस्थापकीय  समती व  दस्य यािंचेतील वादाचा ननपटारा

कालवा अधिका-याने करावा
3. पावा िं व कालवा अधिकारी यािंचेतील वववादाचा ननपटारा

अअ यािंनी करावा
4. पाण्याच्या मोजणीबाबतच्या वादाचा ननपटारा कालवा

अधिका-याकडून न झाल्या तो प्राथसमक वववाद ननवारण
अधिका-याने (PDRO) ोडवावा

5. प्राथसमक वववाद ननवारण अधिकारी या कायद्याच्या
ननयमािंमध्ये हदलेल्या पध्दतीचा अवलिंब करतील

6. प्राथसमक वववाद ननवारण अधिका-याने हदलेल्या ननवाड्याने
 मािान न झाल्या पावा िं मजननप्रा (MWRRA) कडे दाद
मागू शकेल
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दिंड व नुक ान भरपाई

1. पाणीप्टीच्या थकबाकीवर दिंड आकारण्याचा जल िंपदा
ववभागा अधिकार

2. पाण्याची मागणी केली परिंतू पाणी वापरले नाही अशा स्स्थतीत
जल िंपदा ववभाग क्रकरकोळ दराने आकारणी करू शकेल

3. पाणी पूरवठा करू न शकल्या मपाअ 1976च्या कलम 78
नु ार नुक ान भरपाई

4. पाण्याची मागणी केली नाही व पाणी वापरले देखील नाही अशा
पररस्स्थतीत पावा िं  दस्यािंना क्रकमान दराने आकारणी करू
शकेल
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िन्यवाद


