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• पाणी वापर संस्थांच्या मत्ता व दा�यत्वांचे व्यवस्थापन 
• कालव्यांची देखभाल व दरुुस्ती
• घनमापन तत्वावर व पद्धतीने जलसंपदा �वभागाकडून पाणी मोजनू घेणे व घेतलेल्या 

पाण्याचे आपल्या सदस्यांमध्ये समन्यायी वाटप करणे 
• वाटप केलेल्या पाण्याची पाणीपट्टी �नधार्�रत करून ती �व�हत पद्धतीने सदस्यांकडून वसूल 

करणे 
• वसूल केलेल� पाणीपट्टी जलसंपदा �वभागाने घन मापन पद्धतीने �दलेल्या पाण्याच्या 

देयकां �वरुद्ध शासनास जमा करणे
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• वषर्भर करण्यात येणार्या �व�वध कायर्क्रमांचे दस्तावेजीकरण करणे
• सदस्यांना आवश्यकतेनुसार �सचंन व्यवस्थापन, �सचंन पद्धती, पाणी आ�ण �पकांचा 

संबंध, कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठ� पाण्याचा सुयोग्य वापर, सू�म �सचंन पद्धती 
इत्याद�ंवर प्र�श�ण देणे 

• पाणी वापर संस्थांच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन करणे
• 2005 च्या कायद्यानुसार पाणी वापर संस्थांसाठ� �नधार्�रत केलेल्या उ�द्दष्टांना प्राप्त 

करण्यास �व�वध कायर् करणे
• स�मतीच्या बैठका घेणे
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• बैठकांचे कायर् वतृ्तांत व घेतलेल्या �नणर्याचंी अमंलबजावणी करणे
• �सचंन �सचंन व्यवस्थेची पुरेशी �नगा राखणे
• �सचंन व्यवस्थेबाबत आपलेपणाची जाणीव सदस्यांच्या मनावर �बबंवणे व त्यांचा सक्र�य 

सहभाग घेणे
• पाण्याच्या इष्टतम वापरासाठ� �ठबक व तुषार �सचंन पद्धती सुरु करणे
• सदस्यांच्या सामाईक �हताचे कायर्क्रम संस्थेतफ�  राब�वणे
• पावासं चे अ�धकार, कतर्व्ये व जबाबदा-या सदस्यांना समजावुन सांगणे 
• सदस्यांचे अ�धकार व कतर्व्ये समजावुन सांगणे 



पाणीवापर संस्थांच्या �नणर्यांची अंमलबजावणी

10/18/2020 5पावासं चे व्यवस्थापन भाग २

• पाणी वापर संस्थेच्या कामकाजासाठ� �नणर्य घेण्याची प्र�क्रया अत्यंत सुर�चत आहे
• सवर् �नणर्य पाणी वापर संस्थांच्या सदस्यांच्या �हतसंर�णांसाठ� घेण्यात येतात
• पाणी वापर संस्थांच्या स�मत्यांमध्ये चचार् होऊन संस्थेच्या उ�द्दष्टपूत�साठ� करावयाच्या 

कामांबद्दल सवर्संमतीने �कंवा मतदान करून �नणर्य घेतल्या जातात
• पावासं च्या आम सभेच्या सवर् �नणर्यांची अमंलबजावणी कायर्कारणी स�मती करते
• आम सभेतील �नणर्य सामाईक �हताचे असल्याने कायर्का�रणी स�मती त्या �नणर्याची 

अमंलबजावणी पावासं च्या उपलब्ध मत्ता व दा�यत्वांच्या अधीन तसेच संस्थेवर लाग ु
असलेल्या कायद्याच्या आ�ण �नयमांच्या अधीन राहून करतात
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• अमंलबजावणी झालेल्या �नणर्यापासून �मळणा-या फ�लतांचे �वश्लेषण आमसभेत केल्या 
जाते

• संस्थेला होणारा फायदा �कंवा तोटा याची कारणमीमांसा सदस्यांसमोर मांडल्या जात.े 
• पावासं च्या अध्य�ांना संस्थेच्या �हतास्तव �नणर्य घेण्यासाठ� अ�धकृत करण्याचे प्रावधान 

स�मतीच्या �नयमावल�मध्ये ठेवण्यात आलेले आहे 
• अध्य�ांच्या अनुमतीने एक हजार रुपयापय�त चे काम रोखीने करण्याची तरतूद आहे 
• परंतु त्यापे�ा जास्त रकमेच्या कामासंाठ� चेकने भुगतान करणे आवश्यक आहे
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• लघु�वतर�केच्या पाण्याचे सुचारू संचालन लाभ�ेत्रात व्हावे यासाठ� आवश्यक असलेल� 
�सचंन प्रणाल� अद्ययावत िस्थतीत ठेवण्याक�रता कायर्कारणी स�मतीचे सदस्य व 
पदा�धकार� वा�षर्क �नयोजन करून कामाचे �नधार्रण करतात 

• वषर्भरात कोणकोणती कामे कोण कोणत्या म�हन्यात करावयाची आहेत व त्याची �व�हत 
पद्धत काय असावी याक�रता पाणीवापर संस्थांचे मनो�नत जलसंपदा �वभागाचे स�म 
प्रा�धकार� पावासंला आपला तां�त्रक सल्ला वा�षर्क �नयोजनासाठ� देतात. 
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• पावासं ना म�सपंशवे्य �नयम 2006 अतंगर्त असलेल्या प्रकरण-4 मधील कलम 27 अन्वये 
वा�षर्क �सचंन िस्थतीदशर्क अहवाल जसं�व सादर करावयाचा असतो.

• वा�षर्क �सचंन िस्थतीदशर्क अहवाल प्र�सद्ध करणे शक्य व्हावे यासाठ� कालवा अ�धकार� 
संबं�धत पाणी वापर संस्थेकडून संबं�धत मा�हती गोळा करून ती संक�लत करून 
�वभागाद्वारे �व�न�दर्ष्ट केलेल्या �कंवा संब�ंधत अ�धकार्याने मागवलेल्या नमुन्यात व 
वेळेत सादर करण्याची प्र�क्रया आहे. 

• पाणीवापर संस्थांचा �सचंन िस्थतीदशर्क अहवाल सादर करण्यास या �नयमावल�मध्ये 
जोडपत्र ४ मध्ये मा�हती देण्यात आल� आहे.
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• पावासंच्या प्रशासक�य काया�चे स�नयंत्रण करण्याची गरज त्यावेळेस असते ज्यावेळेस 
पाणीवापर संस्थांचे कामे चालू अवस्थेत असतात. 

• कामे करण्याच्या पद्धती �नर-�नराळया असतात तर काह�चं्या पध्दती �नधार्�रत असतात.
• प्रत्य� कामे होत असताना अपे��त प�रणाम �मळवण्याच्या दृष्ट�ने कामाच्या पद्धती 

राब�वल्या जात आहेत �कंवा कसे यासंदभार्त सतत �नर��ण करून मा�हती गोळा केल्या 
जाते यालाच स�नयंत्रण �कंवा मॉ�नट�रगं असे म्हणतात. 

• कामे करण्याच्या पद्धतींमध्ये काह� फेरफार करायचा असल्यास �कंवा दोष आढळून 
आल्यास ताबडतोब �नणर्य घेऊन समस्यांचे �नराकरण केल्या जाते
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• स�नयंत्रण त्यावेळेस करावयाचे असते ज्यावेळेस संस्थेचे कायर् प्रग�तपथावर असते
• स�नयंत्रण करण्याचा उद्देश - काय चालू आहे? याबाबत मा�हती संक�लत कर�त राहणे

तसेच संस्थेच्या उ�द्दष्टांची पूतर्ता करण्यासाठ� कायर्प्रणाल�मध्ये वेळोवेळी सुधारणा करणे
• स�नयंत्रणच्या वेळी सुधारणांचा अदंाज घेउन प्र�क्रया अबा�धत ठेवता येते
• म�सपंशवे्य कायदा 2005 नुसार स्था�पत झालेल्या पावासं च्या संदभार्त दोन प्रकारे मा�हती 

संक�लत केल्या जाते - िस्थर मा�हती व बदलणार� मा�हती



स�नयंत्रण करणा-या एजन्सी व त्यांचे कायर् 

10/18/2020 11पावासं चे व्यवस्थापन भाग २

• पाणीवापर संस्थांना आपल्या कायार्चे सं�नयंत्रण स्वत:च करायचे आहे. 
• न�द� घेण्याचे काम संस्थेच्या कमर्चार्यानंी करावे त्यावर स�चव, संचालक मंडळ, 

व्यवस्थापन स�मती व अध्य� यांची देखरेख असावी. 
• सं�नयंत्रणातून प्राप्त झालेल्या मा�हतीचे �वश्लेषण व मूल्यांकन संचालक मंडळाने व 

अध्य�ांनी करावे.  
• संस्थेच्या कायर्प्रणाल�मध्ये काय सुधार करावयाची आहे याबाबत �नणर्य घ्यावे
• संस्थेच्या वा�षर्क अहवालात अशाप्रकारे सं�नयंत्रण कर�त असताना संस्थेसमोर आलेल्या 

�वषयांच्या संदभार्त मूल्यांकन �नष्कषा�चा मुद्देसूद उल्लेख करावा
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• संस्था कशी चालते यावर संपूणर् �सचंन व्यवस्था व त्याचे प�रणाम अवलंबून असतात. 
• पाणी वापर संस्थेचे अध्य� आ�ण कायर्कार� अ�भयंता यांच्यात करारनामा झालेला 

असल्याने स�नयतं्रणाची जबाबदार� काह� प्रमाणात कायर्कार� अ�भयंतावर देखील असत.े 
• कायर्कार� अ�भयंता प्रत्येक संस्थेसाठ� वेळ देउ शकतील याची शाश्वती नसल्यामुळे त्यांनी 

स�नयंत्रणाची जबाबदार� पार पाडण्यासाठ� एखाद� व�क� ग ट�म �कंवा �नर��ण दल 
�नधार्�रत करावे

• �सचंन करारनाम्याची अमंलबजावणी �नयमावल�नुसार �कंवा उप�वधी नुसार केल्या जात 
आहे �कंवा कसे हे बघण्यासाठ� सदर�ल व�क� ग ट�म पाहणी करेल. 
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• व�क� ग ट�मला अपे��त पद्धतींपे�ा काह� वेगळेपण �दसले तर ते व्यवस्थापन स�मतीच्या 
�नदशर्नास आणून देईल

• व्यवस्थापन स�मतीने त्याची वेळीच दखल घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्यासाठ� त्व�रत 
पावले उचलावी

• व्यवस्थापन स�मतीला ता�ंत्रक मागर्दशर्न �कंवा व्यवस्थापक�य मागर्दशर्न हवे असेल तर 
त्याक�रता प्र�श�णातुन सनीयंत्रणाच्या बाबी व्यविस्थत समजावून घेणे आवश्यक असते.

• पाणी वापर संस्थांच्या प्रशासक�य व इतर काया�चे स�नयंत्रण करत असताना गोळा 
झालेल्या मा�हतीचे �वश्लेषण करण्यासाठ� काह� पैरामीटसर् �कंवा �नकष ठरवावे लागतात. 
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• �नकष मोजमाप करण्यायोग्य असावेत व �नकषांचे आकडयांमध्ये रूपांतर करून �नष्कषर् 
काढता येईल याबाबत काळजी घेण्यात यावी. 

• ज्या बाबी आकड्यांमध्ये व्यक्त करता येणार नाह�त त्यांना वणर्नात्मक पद्धतीने �लहून 
त्याचे दस्तावेजीकरण करावे.  

• मा�हती जर� नेहमीचीच असल� व गोळा करणार� यतं्रणाह� नेहमीचीच असल� तर� प्रत्येक 
वेळेस मा�हतीचे संकलन योग्य नमुन्यात व वेळेत होणे महत्वाचे असते. 

• मा�हती संकलन झाल्यावर मूल्यांकन अहवाल ताबडतोब तयार करून व्यवस्थापक�य 
स�मतीच्या समोर ठेवला जातो व प्र�क्रयेतआवश्यक सुधारणा करता येतात



संस्थेचा वा�षर्क अहवाल 
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• संस्थेचा वा�षर्क अहवालातआ�थर्क व �वत्तीय बाबींच्या आढाव्याबरोबर संस्थेच्या 
सवर्प्रकारच्या काया�च्या स�नयंत्रणावर आधा�रत �व�वध बाबींचा उल्लेख असतो. 

• संस्था आपल्या �व�वध उ�द्दष्टांच्या बाबतीत कशा प्रकारे काम कर�त आहे याचा आढावा 
त्यात घेतलेला असतो. 

• अहवाल तयार करण्यासाठ� पाणी वापर संस्थांजवळ असलेल्या संगणकांचा वापर 
कायर्�मतेने करणे अपे��त आहे. 

• संगणकावर मराठ� अहवाल लेखन करणे व आवश्यक नमुन्यांमध्ये एक�त्रत केलेल� 
मा�हतीचे तुलनात्मक �कंवा �वश्लेषणात्मक लेखन करणे महत्त्वाची पाऊल आहे.



त्रयस्थ व्यक्तीकडून सं�नयंत्रण 
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• सं�नयंत्रण त्रयस्थ व्यक्तीकडून �कंवा त�ाकंडूनपण केल्या जाते ज्याने संस्थेचे कायर् तटस्थ 
व्यक्तीला कसे आढळून आले याची कल्पना व्यवस्थापन स�मतीला होत.े 

• कृती-संशोधन कायर्क्रम घेऊन मा�हती गोळा करता येते
• थेट मा�हती गोळा करण्यासाठ� �ेत्रीय सव��ण पद्धती वापरता येते 
• मा�हती गोळा करण्याचे �वषय – �सचंन व्यवस्थापन, �सचंन प्रणाल�, शतेकर्यांचे अ�भमत, 

�ववादांचे �नराकरण, यंत्रणा व कायर्पद्धत, संस्था नसलेल्या �ेत्रावर प�रणाम ई.

• �वशषे मूल्यांकन सामान्यतः पाच वषार्च्या अतंराने केल्यास संस्थेचा प्रगती स्पष्ट होत ेव 
अ�ंतम ल�य प्राप्त करण्यासाठ� हळूहळू उत्कृष्ट कायर् पद्धती संस्थेत रुजू होतात.



पाणी वापर संस्थेच्या कायार्लयाच ेव्यवस्थापन
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• पाणी वापर संस्थांच्या �व�वध कामाचंी अमंलबजावणी करण्याक�रता एक मध्यवत� 
जागेची गरज असते ती म्हणजे कायार्लय

• मध्यवत� जागा नसल्यास ग्रामपंचायतीच्या कायार्लयाचा वापर करण्यासाठ� योग्य ती 
कायर्वाह� करून त्यांच्या भवनात पावासं चे कायार्लय स्थापन करावे. 

• �सचंन प्रणाल� व्यवस्थापन, देखभाल दरुुस्ती, व्यवसा�यक लेखे, व्यवस्थापन स�मतीच्या 
सभा, पाण्याचे अजर् स्वीकारणे, मंजरू करणे, पाणीपट्टी आकारणी, वसुल�, तक्रार �नवारण, 
त�ांचे मागर्दशर्न, इत्याद� �व�वध बाबी पाणी वापर संस्थेच्या कायार्लयामधून घडणार 
असतात. 



पाणी वापर संस्थेच्या कायार्लयाचे व्यवस्थापन
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• पाणी वापर संस्थांची कायर्�मता राखनू ठेवण्यासाठ� कायार्लयाची जागा �निश्चत करणे 
आवश्यक आहे. 

• कायार्लयात अनेक प्रकारची कामे करणारे लोक राहतील. 
• रोज भेट� देणारे, अडचणी सांगणारे, सभासद, पाणी घेणारे शतेकर� इत्याद�ंचा पावासं च्या 

कायार्लयाशी दैनं�दन संबंध येणार आहे. 
• त्यामुळे कायार्लयांमध्ये पुरेशी जागा असावी. 
• कायार्लयाची स्वच्छता राखनू कायार्लय उठण्या बसण्या योग्य असावे याची काळजी घेणे 

आवश्यक आहे.



कायार्लय कसे असावे?
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• कायार्लयाची जागा मोठ� असावी. ज्यामध्ये एक मोठा हॉल, क�, लोकांना थांबण्याक�रता 
वे�टगं रूम �कंवा वराडंा असावा. वरांडयाचा वापर बैठका व सभांच्यावेळी सभासदांना 
बसण्याकरता करता येतो.

• कायार्लयाची �नय�मत साफसफाई स्वच्छता करून येथील वातावरण प्रसन्न ठेवणे गरजेचे 
आहे जेणेकरून कायार्लयात येणार्या लोकांना धनात्मक ऊज�चे जाणीव होईल.

• कायार्लयातील नीटनेटकेपणा व आवश्यक तेवढ्या व्यक्तींचीच उपिस्थत असल्यास पावासं 
ची कायर्�मता वाढते तसेच सवर् व्यवहारामंध्ये पारदशर्कता ठेवल� तर सभासदांचा 
संस्थेवर�ल �वश्वास वाढतो व संस्था �नवांतपणे काम करू शकत.े



कायार्लयाचे �नयम 
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• पाण्याचे वाटप व प्रत्य� पुरवठा समन्यायी पद्धतीने करण्यासाठ�चे �नयम कायार्लयात
ठर�वता येतात

• लोकसहभाग असल्यास संस्थेच्या कामात अकारण ढवळाढवळ करणे, अना�धकृत�रत्या 
पाणी घेणे, संस्थेच्या �क्रयाकलापांवर �टपणी करणे इत्याद� गोष्ट� थांब�वता येतात

• पावासं च्या पदा�धकार्यांनी सदस्यांच्या तक्रार� �नय�मतपणे ऐकून घेणे व त्याचे �नवारण 
करणे, पत्रववहार �नय�मत ठेवणे, कालवा �कंवा �सचंन प्रणाल�ला �ती पोहोचवणार्या 
व्यक्ती �वरुद्ध कारवाई करण्यासाठ� आवश्यक �नणर्य घेणे इत्याद� कामे �नय�मतपणे 
कायार्लयातुन करावी लागतात.

• कायार्लयाच्या वेळेबाबतचे �नयम सवर्साधारण सभेत ठरवावे. संस्थेने पूणर्वेळ काम करणारा 
स�चव �नयुक्त केला असल्यास संस्थेचे कायार्लय सकाळी १० ते संध्याकाळी ०५ 
वाजेपय�त �कंवा सकाळ व संध्याकाळ ची वेळ ठरवून त्यानुसार चालू ठेवावे.

• कायार्लयाच्या वेळा नोट�स बोडर्वर ठळकपणे �लहाव्यात.



कायार्लयाचे �नयम 
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• संस्थेचे पदा�धकार� कायार्लयामध्ये पूणर्वेळ बसू शकणार नाह�त ह� वस्तुिस्थती आहे 
त्यामुळे संस्थेचे अध्य� व पदा�धकार्यांना त्यांच्या सोयीच्या वेळा ठरवनू त्याप्रमाणे 
कायार्लयांमध्ये बसण्याची व्यवस्था असावी व त्याची सूचना नोट�स बोडर्वर उपलब्ध 
असावी.

• पाणी वाटपामध्ये झालेले तंटे सोडवायचे असतील, पाण्याचा अपव्यय थांबवायचा असेल, 
कालवा �कंवा चार�मध्ये तुट-फुट झाल� असेल व त्या संबंधात पावासं च्या सदस्यांना 
पदा�धकार् यांशी भेटावयाचे असेल तर त्यासाठ� पदा�धकार्यांचे �ववरण संस्थेच्या नोट�स 
बोडर्वर उपलब्ध असावे.

• संस्थेचा पत्रव्यवहार करावयाचा असल्यास पत्रांचे लेखन स�चव �कंवा मानद स�चव यांनी 
करावे. पदा�धकार्यांनी ते तपासून त्यावर स्वा�र� करावी. तातडीच्या कामामध्ये अध्य� 
�कंवा इतर पदा�धकार� उपलब्ध नसल्यास संचालकांनी प्रकरणाचा तपास करून आवश्यक 
दस्तऐवजावर स्वा�र� करण्याचे �नयम संस्थेने तयार करावे.



कायार्लयाचे �नयम 
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• �व�वध प्रकारची पत्र े�लह�त असताना �कंवा �व�वध �वषयांसंबं�धत मा�हतीचा पत्राचार 
कर�त असताना स�चव आ�ण अध्य� यांनी केलेल्या पत्राचाराची मा�हती सवर्साधारण 
सभेच्या सदस्यांना देणे आवश्यक आहे.

• संस्थेच्या कोणत्या प्रकरणांमध्ये सवर्साधारण सभेची पूवर्समती आवश्यक आहे त्या बाबींचे 
�नयमन करण्यात करण्यात यावे. जसे संस्थेचे धोरण�वषयक बाबी, �व�वध �वभागाच्या 
व�रष्ठ अ�धकार्यांना जाणार� पत्र,े �व�वध प्रकारचे करार, आ�थर्क व्यवहार, कजर् काढणे, 
ठेवी घेणे, कजर् देणे, इत्याद� बाबींवर व्यवस्थापन स�मतीची मंजरु� घ्यावी

• सवर्साधारणपणे तक्रार� ऐकण्या क�रता �व�शष्ट वेळ अध्य�ांच्या व पदा�धकार्यांच्या 
सोयीने ठरवून त्याबाबत सूचनाफलकावर ठळक अ�रात मा�हती प्रद�शर्त करावी 
जेणेकरून शतेकर्यांना पदाधीका-यांशी संपकर्  करणे सोयीचे राह�ल.

• सभासदांना संस्थेच्या कामा�वषयी �कंवा आ�थर्क व्यवहारा�वषयी �कंवा �नयमां�वषयी चचार् 
करावयाची असल्यास त्या क�रता वेळ राखनू ठेवण्यात यावा.



कायार्लयाचे �नयम 
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• सभासदांना संस्थेचा पत्रव्यवहार �कंवा आ�थर्क व्यवहाराबाबत असलेले दस्तावेज बघावयाचे 
असल्यास त्याक�रता आठवड्यातून एक �कंवा दोन �दवसांची वेळ �निश्चत करण्यात यावी

• संस्थेच्या �व�वध कामांक�रता कायार्लयीन धा�रका तयार करण्यात याव्या. ज्यात 
पाणीवाटपाचे धोरण, देखभाल-दरुुस्ती �वषयक पत्रव्यवहार, �टप्पण्या, इतर संस्थांशी 
पत्रव्यवहार, वा�षर्क सवर्साधारण सभा, �वशषे सभा, सभासंबंधी सूचना, सभांची �वषय 
सूची, कायर्वतृ्त, ठराव, वा�षर्क व हंगामी �सचंन आराखडा, हंगामाप्रमाणे कालव्यांचे व 
पाणी उपसा करण्याचे पाळीपत्रक, लेखा जोखा, �टपण्या, पत्रव्यवहार, पाण्यासंबंधी तक्रार� 
व त्याचे �नवारण, जलसंपदा �वभागा सोबत पत्रव्यवहार, संस्थेच्या लाभ�ेत्रात घेण्यात 
येणार� �पके, कृषीयतं्रसामुग्री, मा�हतीपत्रके, लेख इत्याद� बाबत धा�रका संस्थेच्या 
कायार्लयात ठेवण्यात याव्यात.



संस्थेच ेकमर्चार� 
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• संस्थेचे कमर्चार� �कंवा सेवक यांच्यामाफर् त संस्थेचे दैनं�दन व्यवस्थापन, पत्रव्यवहार, 
�सचंन आराखडा तयार करणे, अमंलबजावणी करणे, देखभाल दरुुस्ती करणे, याक�रता 
कमर्चार� व सेवकवृंद �नयुक्त करावे

• सुरुवातीच्या काह� वषा�मध्ये संस्थेजवळ �नधीची कमतरता असते त्यावेळेस मानद 
पदा�धकार्यांकडून कामे करून घ्यावी ज्याने खचर् कमी होतो व जसाजसा संस्थेचा व्याप 
वाढेल वआ�थर्क िस्थती सुधारेल तसे तसे संस्था कमर्चार� व सेवकवृंद �नयुक्त करू शकेल

• संस्थेने जर सुरुवातीच्या वषा�मध्ये भाडंवल� खचा� क�रता कजर् घेतलेले असेल तर काह� 
वषा�मध्ये त्याचे हप्ते कमी होतील व संस्थेला पगार� नोकर वगर् ठेवणे शक्य होईल.



संस्थेचे कमर्चार� 
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• संस्थेच्या सेवकांमध्ये सुरुवातीपासून स�चव ठेवल्यास संस्थेचे काम व्यविस्थत�रत्या होते
• �सचंन हंगामामध्ये पाटकर� �नयुक्त करून �सचंनाचे प्रचालन करणे, कालव्यात प्रवाहाच्या 

न�द� घेणे, पाण्याचा �हशबे ठेवणे, पाणीपाळी प�रपत्रकानुसार शतेकर� पाणी घेत असल्याची
मा�हती ठेवणे, देखभाल दरुुस्तीच्या कामावंर देखरेख करणे, कामाचे मोजमाप करणे, 
देयके तयार करणे, इत्याद� कामे पाटक-यांच्या माध्यमातून करता येऊ शकतात.

• सुरुवातीस पाटक-यांना कामापुरता �कंवा प्रत्य� कालव्यांमधून पाणी सोडण्याच्या 
�दवसांपुरता रोजदंार�वर नेमता येते. पुढे आवश्यकतेनुसार त्यांना �सचंन हंगामामध्ये �कंवा 
वषर्भर ठेवावे लागेते
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• �ड्रप व तषुार पद्धतीने �सचंन सुरु झाल्यास पाण्याच्या �वतरणामध्ये अचूकता व 
�नय�मतता येण्यासाठ� पाटकर� नेमावे लागतात.

• �शपाई �कंवा सेवकवृदं यांच्या सेवा संस्थेचे सूचनापत्र ेवाटणे, दवंडी देणे, कायार्लयाची 
साफसफाई करणे, इत्याद� गोष्ट�ंसाठ� आवश्यक असतात. याक�रता सेवकवृंद अधर्वेळ 
आ�ण नंतर संस्थेचा व्याप वाढल्यावर पूणर् वेळ ठेवावे लागतात.

• सेवकवृंदांना, पाटक-यांना �कंवा स�चवांना आदेश देण्याचे काम कोणी करावे याबाबत 
�नयमन करणे आवश्यक असते.
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• पाणी वापर संस्थेच्या कायार्लयात �व�वध कामे करण्याक�रता फ�नर्चर �कंवा तत्सम 
वस्तूंची आवश्यकता असते.

• टेबल, खचु्यार्, कपाटे, सूचनाफलक, �तजोर�, घड्याळे, सतरंज्या, दरूध्वनी, संगणक 
इत्याद� सामुग्री आवश्यकतेनुसार घेण्यात यावी.

• संगणक प्रणाल� घेताना संस्थेच्या कामकाजाचे �वश्लेषण करता येऊ शकेल अशा प्रकारच्या 
संगणकांना प्राथ�मकता देण्यात यावी. 

• संगणकामुळे संस्थेच्या �व�वध कामांचे व्यवस्थापन बरेच सोयीचे होणार असल्याने 
संगणक संस्थेच्या कायार्लयात असणे संस्थेची कायर्�मता वाढ�वण्यासाठ� उपयुक्त आहे.
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• संगणकासोबत एक �प्रटंर तसेच मराठ�तून पत्रव्यवहार करण्याक�रता आवश्यक सॉफ्टवेअर 
घेणे उपयुक्त असते.

• स�चवाची �नयुक्ती क�रत असतांना त्याला संगणकावर काम करण्याचा अनुभव असण्याची 
पूवर्अट ठेवण्यात आल्यास संगणकाचा योग्य वापर करता येतो.

• संगणकाचा वापर हवामान �वषयक मा�हती ठेवण्याकरता, पाण्याचा येवा, धरणाच्या 
सांडव्यावरून वाहून जाणारे पाणी, बाष्पीभवन, कालव्यांमधून सोडलेले पाणी, शतेक-यांना 
�दलेले पाणी, आवश्यकतेप्रमाणे रोजचे, साप्ता�हक,  हंगामी, �कंवा वाष�क मा�हतीचे 
संकलन, �वश्लेषण इत्याद�साठ� करता येतो. 
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• वा�षर्क जमाखचर्, कायर्�मता अहवाल वगरेै स्वतंत्रपणे तयार करता येतो. �व�वध �पके, 
त्यांना लागणारे पाणी, पाण्याच्या पाळ्या, उत्पादकता, याचा �वचार करून उपलब्ध 
पाण्याचे कशा पद्धतीने वाटप करावयाचे आहे, कोणती �पके घ्यावयाचे आहे असे अनेक 
पयार्य तपासून पाणीवाटपाचा आराखडा अचूक व कायर्�म पद्धतीने तयार करता येणे 
संगणकाच्या माध्यमातून शक्य आहे.

• कालव्याची पाणीपाळी पत्रके तयार करणे, पाणीपट्टीची आकारणी करणे, वसुल� व 
थकबाक�चा �हशबे ठेवणे प्रत्येक शतेक-याच्या बाबतीत अचूक व अद्ययावत मा�हती 
ठेवणे संगणकामुळे शक्य होते.
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• शतेामधील �पकांचे �सचंन करण्याकरता सारा यंत्रासारखी अवजारे �कंवा उपकरणे संस्थेने 
�वकत घेऊन शतेकर्यांना अल्पदराने भाडतेत्वावर वापरावयास �दल� तर दहेुर� फायदा 
होतो.

• सुधा�रत �सचंन पद्धती वापरल्यामुळे पाण्याची बचत होते व कमी पाण्यात शतेकर्यांना 
अ�धक �ेत्र �भजवता येते.

• संस्थेला अशाप्रकारच्या सेवा पुरवल्याने अ�त�रक्त �मळकत होत.े
• संस्था �व�वध प्रकारचे अवजारे �कंवा संयंत्र ेघेऊन आपल्या सदस्यांना देऊ शकत.े 
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• श�गा फोडण्याचे यंत्र, फवारणी पपं, पेरणी यंत्र,े पाट तयार करणार� यंत्र,े जमीन सपाट 
करण्याच्या पाट्या, मळणी यतं्र, पावड,े कुदळी/�टकाव, घमेल� इत्याद�.

• कालव्यातील �वसगर् मोजण्यासाठ� फल्युम – एसडब्ल्युएफ �कंवा सीट�एफ �कंवा पाशर्ल 
फल्युम जर� कालव्यावर �न�मर्त असले तर� संस्थेजवळ एक पोट�बल फल्युम असावे.

• ज्या औजारांना देखरेख दरुूस्ती मोठया प्रमाणात लागते �कंवा ते चाल�वण्याक�रता कुशल 
मनुष्यबळाची आवश्यकता असते त्यांना संस्थेच्या सवर्सभासदांच्या मान्यतेनेच घ्यावे.

• संस्थेची औजारे भाडतेत्वावर देण्यासाठ�चे �नयम, भाडयाची रक्कम, तुटफुट जबाबदार� 
इत्याद�ंचे �नयम सवर्साधारण सभेत ठरवावे.
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• पाणी वापर संस्थेचे स�चव संस्थेचा व्यवस्थापक असतो व व्यवस्थापन स�मतीच्या 
देखरेखीखाल� आपल� कतर्व्य पार पाडीत असतो.

• संस्थेच्या सवर्साधारण सभा, �व�वध बैठका, अध्य�ांच्या �नद�शान्वये बोलावणे, त्यांची 
सूचना जार� करणे, ठराव प्रस्ताव व अज�डा तयार करणे, बैठकानंा उपिस्थत राहणे, 
बैठकांमध्ये झालेल्या �नणर्यांची अमंलबजावणी करणे, बैठकांचे कायर्वतृ्त जार� करणे, 
बैठक पार पडण्यासाठ� सवर् व्यवस्था करणे, बैठकांच्या कामकाजाची न�द 
कायर्वतृ्तपसु्तकात करणे
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• स�मतीच्या �नद�शानुसार खचर् करणे, भरणा होत असलेल� रक्कम जमा करणे, पावत्या 
देणे, स�मतीच्या सवर् न�दवह्या अद्ययावत ठेवणे, जमा झालेल्या पैशाचं्या पावत्या व 
खचार्च्या पावत्या जार� करणे

• स�मतीचे काम करण्यासाठ� लागणार� सवर् कागदपत्र े�लहून ठेवणे, वा�षर्क �हशोबाची 
प�त्रके ठर�वलेल्या मुदतीत तयार करून स�मतीपुढे ठेवणे, लेखापर��काकड ेपाठवण्याची 
व्यवस्था करणे, संस्थेचा पत्रव्यवहार करणे, सदस्यांना लागणार� मा�हती पुरवणे

• लेखापर��ा अहवाल आल्यावर ताबडतोब व्यवस्थापन स�मतीची बैठक बोलावून त्यावर 
�वचारा क�रता लेखापर��ण अहवाल सादर करणे
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• लेखापर��ण अहवालातील दोष व चुका दरुुस्त करण्याबाबत आवश्यक तजवीज करणे, 
दोष दरुुस्ती ठरलेल्या मुदतीत करणे, न�दवह्या अद्ययावत करणे, संस्थेच्या कमर्चार्यांना 
व सेवकांना काम करण्यासाठ� �दशा �नद�श देणे, त्याचंे मागर्दशर्न करणे, त्यांच्यावर 
देखरेख ठेवणे, त्यांचे �नयंत्रण करणे, संस्थेने शअेसर् जार� केल� असल्यास त्याचे दस्तावेज 
व महत्त्वाची कागदपत्रावंर स�मतीच्या �नधार्�रत सदस्य �कंवा व्यवस्थापकांच्या मंजरु्या व 
सह्या घेणे, संस्थेजवळ असलेल� यंत्रसामग्री इमारत फ�नर्चर इत्याद� सवर् मालमत्ता 
सुर��त ठेवणे, संस्थेचे अदंाजपत्रक तयार करणे, संस्थेने वेळोवेळी सोपवलेल� सवर् कामे 
पार पाडणे
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• पाटकर� संस्थेचे अध्य�, व्यवस्थापक व स�चव यांच्या देखरेखीखाल� काम करतील 
• शतेकर्यांची मागणी पत्र घेणे व त्यानुसार संमत केलेल्या पाण्याशी ताडून पाहणे, 

पडताळणी करणे आ�ण सवर् शतेकर्यांची मागणी एकत्र करणे, शतेकर्यांचे पाणी पत्रक 
करण्यास स�मतीला मदत करणे,पाणीपाळी पत्रकास प्र�सद्धी देणे, दैनं�दन पाणीपुरवठाच्या 
�वसगर् मापनाचे न�दणी घेणे, �वमोचकांचे स�नयंत्रण करणे,पाणीपुरवठा संबंधीच्या �व�वध 
न�द� करणे, एकूण उपलब्ध झालेले पाणी व वाटप झालेले पा�ण याचा �हशोब ठेवणे, 

• पाणीपट्टीची �बले तयार करून त्यास व्यवस्थापन स�मतीची मान्यता घेणे, पाणीपट्टीची 
�बले शतेकर्यांपय�त पोहच�वणे, �सचंन पाळीमध्ये रोजच्या पाणी पुरवठ्याची मा�हती 
ठेवणे, त्यात आढळणार्या दोषाचंा व गनु्ह्याचंा अहवाल व्यवस्थापन स�मतीच्या 
सदस्यांना देणे, त्यावर कायर्वाह�चे आदेश घेऊन कारवाई करणे, पूवर्�नधार्�रत 
कायर्क्रमानुसार पीक कापणी प्रयोग घेणे, �व�वध �पकांची उत्पादकता व उत्पादनाची 
मा�हती जमा करणे व कालव्यांचे देखभाल दरुुस्तीच्या कामावर देखरेख करणे.
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