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पावासं च्या
स�मत्या व
बैठका

व्यवस्थापन
स�मती

सवर्साधारण
सभा

उपस�मत्या

१
• सवर्साधारण सभेने �नयोिजत केलेले काम सरुू करणे, सरुू असलेल� 
कामे पूणर् करणे व पूणर् झालेल्या कामांच्या न�द� करणे

२ • ससं्थेच्या आ�थर्क बाबींवर चचार् करून योग्य �नणर्य घेणे

३
• �सचंन प्रणाल�चे चालन व देखभाल दरुुस्ती बाबत येणार्या �व�वध 
अडचणींवर चचार् करून अडचणी दरू करणे

४
• पावसं च्या धोरणात्मक व इतर �करकोळ बाबींवर चचार् करणे व 
अतंगर्त समस्यांवर  समाधान शोधणे

५

• पावासं च्या �नयम व अट�ंचे उल्लघंन करणाऱे सदस्य व पाणीपट्टी 
थकबाक�दार सदस्य जर वारंवार उल्लघंन क�रत असतील तर
त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई �कंवा दंड करण्याचा �नणर्य घेणे

पावासं चे व्यवस्थापन भाग २



पाणी वापर संस्थेच्या स�मत्यांची कायर्�म व प्रभावी बैठक कशी घ्यावी?

10/18/2020 3पावासं चे व्यवस्थापन भाग २

• प्रत्येक बैठक�साठ� �नधार्�रत केलेल्या �वषयांची याद� तयार करणे �कंवा ठराव प्रस्ताव 
साठ� �वषय प�त्रका तयार करणे.

• संस्थेच्या स�मतीची बैठक स्थळ आ�ण वेळ सवा�ना उपयुक्त असावी अशी ठर�वणे 
• बैठक�ची सूचना सवर् सभासदांपय�त पोहचवणे व बैठक�ची तयार� पणूर् करणे 
• बैठक�साठ� अध्य�पद ठर�वणे 
• बैठक सुरू असताना सुस्पष्ट आवाजात अहवालांचे सादर�करण करणे 
• सदस्यांनी केलेल्या सवर् चचा�चा उहापोह करणे व त्या उपरांत घेतलेल्या �नणर्यांच्या न�द� 

ठेवणे 



पाणी वापर संस्थेच्या स�मत्यांची कायर्�म व प्रभावी बैठक कशी घ्यावी
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• �नणर्याच्या मंजरु�साठ� मतदान आवश्यक असेल तर �नणर्यांसाठ� मतदान करणे 
• बैठक�त सहभागी झालेल्या सवर् सदस्यांचे वतर्न योग्य राह�ल याची काळजी घेणे 
• प्रत्येक �वषयाचे क्रमवार सादर�करण करून बैठक�ची कारवाई सुर�चत ठेवणे 
• सवर् उपिस्थतांचा अ�धकतम सहभाग प्राप्त करण्यासाठ� प्रत्येकास बोलण्याची संधी 

देणे व आपले मत परखडपणे मांडण्यास आव्हान करणे 
• बैठक संपल्यावर सवर् सदस्यांचे आभार व्यक्त करणे व 
• बैठक�चे इ�तवतृ्त वाचून दाखवणे



बैठक�ची �वषय प�त्रका – अजेण्डा तयार करणे
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• �वषय प�त्रका तयार करण्यासाठ� पावासं अध्य� व स�चवांनी बैठक�पूवर् चचार् करावी 
• �वषय प�त्रकेत �लहण्याचा मसदुा तयार करण्यासाठ� आवश्यक सहायक कागदपत्रांची चाचपणी करावी व 

वस्तुिस्थतीनसुार मा�हतीचा समावेश करावा 
• पावासं च्या सवर् बाबींचा समावेश �वषय प�त्रकेमध्ये झाला असल्याचे स�ुनिश्चत करावे
• �वषय प�त्रका सादर करतांना आवश्यक �शष्टाचारांचे पालन करावे
• प्रत्येक बैठक�च्या सरुुवातीला �वषयप�त्रका सादर करून उपिस्थतांची त्या �वषयावर चचार् करण्याबाबत 

मजंरु� घ्यावी
• �वषय प�त्रका �निश्चत करण्यामागचा हेतू स्पष्ट करावा व बैठक�चे स्वरूप �निश्चत करावे
• चचार् केल्या जाणार्या �वषयाची थोडक्यात मा�हती दयावी
• बैठक क्रमबद्ध आ�ण उ�द्दष्टांच्या �दशेने होत आहे याची काळजी घेणे 



बैठक सरुु करणे व बैठक�ची सांगता करणे 
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• पाणी वापर संस्थेच्या बैठक�च्या अध्य�ाचं्याहस्ते सभेच्या उद्घाटनाची घोषणा करणे.
• सभेसाठ� उपिस्थत असलेल्या सदस्यांच्या याद�नुसार मा�हती स�चवानंी देणे 
• जे सदस्य बैठक�स उपिस्थत होऊ शकले नाह�त व ज्यांनी त्याची कारणे स�मतीला 

वेळेवर कळवल� आहेत त्याबद्दल मा�हती देणे 
• मागील बैठक�चा कायर्वतृ्तांत तसेच केलेल्या कारवाईचे �ववरण सादर करणे व अध्य�ांची 

मंजरु� घेऊन कायर्वाह� पणूर् करणे. 
• स�चवांतफ�  बैठक�साठ� �नधार्�रत केलेल्या �वषयसूची �कंवा �वषय प�त्रके प्रमाणे बठैक 

होईल याची घोषणा करणे



बैठक सरुु करणे व बैठक�ची सांगता करणे 

10/18/2020 7पावासं चे व्यवस्थापन भाग २

• चच�साठ� �वषयाला अनुसरून असलेल्या पत्रव्यवहाराची �कंवा मा�हतीचे सादर�करण करणे
• व्यवस्थापन स�मतीच्या वतीने अध्य�ांनी घेतलेल्या �नणर्याच्या बाबी स्पष्ट करणे
• वा�षर्क अहवालाच्या सादर�करणावर चचार् व मंजुर�
• वाष�क कायर्, वाष�क अदंाजपत्रक व वाष�क खचा�चे ताळेबंदावर चचार् आ�ण मंजरु� 
• पाणीपट्टी सादर�करणावर चचार् व मंजरु� 
• सदस्यांचे प्रश्न व त्यावर झालेल� साधक-बाधक चचार् व घेतलेले �नणर्य इत्याद�
• बैठक�ची सांगता अध्य�ांच्या अनुमतीने करणे



बैठक�साठ� स्थळ आ�ण वेळेचे �नधार्रण 
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• बैठक�त अपे��त सवर् सदस्यांना उपिस्थत राहण्यासाठ� स्थळ काळजीपूवर्क �नवडणे
• बैठक�त येणारे लोक इतर जागांवरून येत असल्यास त्या सवा�ना बठैक�च्या वेळेपय�त 

पोहोचणे शक्य होईल असे स्थळ �नवडणे 
• बैठक�च्या स्थळ सदस्यांना मा�हत असावे असे ठेवावे
• बैठक�च्या �ठकाणी बठैक�स बोला�वलेल्या सवर् लोकानंा बसता येईल याची खात्री करावी
• जागेची साफसफाई स्वच्छता राखावी आ�ण सदस्यांसाठ� आसन व्यवस्था ठेवावी
• बैठक�चे स्थळ ठरवतांना गावातील मध्यवत� �ठकाण �कंवा पावासं चे कायार्लय अथवा 

सावर्ज�नक शाळा, सावर्ज�नक इमारत, इत्याद�पैक�  स्थळ �नवडावे



बैठक�साठ� स्थळ आ�ण वेळेचे �नधार्रण 
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• खाजगी व्यक्तींच्या घर� बैठका घेण्याचे टाळावे कारण तथेे सदस्यांचा सहभाग �मळण्याची 
शक्यता नसते

• बैठक�च्या स्थळा सोबतच सवर् सदस्यांना जमेल अशी तार�ख व वेळेचेह� �नयोजन करावे
• साधारणतः सणावाराच्या �दवशी बठैक ठेवण्याचे टाळावे 
• शतेीचा हंगाम सुरू असल्यास अ�त कामांच्या �दवसात बैठक टाळावी 
• बैठक�च्या वेळेबाबत �नणर्य घेताना बघावे क� बैठक�त बोला�वलेल्या सदस्यांना बैठक�साठ� 

उपिस्थत होणे कोणत्या वेळेला सोयीचे राह�ल. त्याप्रमाणे सकाळची �कंवा संध्याकाळची 
वेळ ठेवावी.



बैठक�ची घोषणा
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• बैठक�ची घोषणा �कंवा आवश्यक सूचना सवर् प्रकारच्या सावर्ज�नक स्थळांवर देण्यात यावी.
• बैठक�ची तार�ख, वेळ, स्थळ बद्दलची मा�हती योग्य र�तीने सवर् सदस्यांना वेळेत कळवावी
• बैठक केव्हा आहे, कोठे आहे, बठैक�चे स्वरूप काय आहे, कोणत्या �वषयावंर चचार् होईल, 

कोणाला �नमं�त्रत कलेआहे, इत्याद� प्रश्नाचंी उत्तरे अध्य� व स�चव यांनी बठैक� पूवर् 
तयार करा�वत

• बैठक�ची सूचना एका आठवडापूव� सवर् सदस्यांपय�त पोहोचेल अशी व्यवस्था करावी 
• बैठक�च्या सुचनेसोबत बैठक�तील �वषयप�त्रका, मागील बठैक�चे इ�तवतृ्त आ�ण येणार्या 

बैठक�त चचार् करावयाच्या �वषयांची कागदपत्र ेजोडावीत



बैठक�ची पूवर्तयार� 
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• ज्या कायर्स्थळावर बठैक घेण्यात येणार आहे त्या कायर् स्थळाची साफसफाई स्वच्छता 
बैठक पूवर् पूणर् करावी

• बैठक स्थळी येणार्या सदस्यांसाठ� पुरेश्या आसनाचंी व्यवस्था करावी
• बैठक�मध्ये वाटप करण्यासाठ� आवश्यक पत्रव्यवहाराच्या प्रती व कागदपत्रांच्या प्रती तयार 

ठेवाव्यात 
• इतर आवश्यक न�दवहया ज्यांची गरज बठैक�त असू शकते त्या तयार ठेवाव्यात
• बैठक�त चचार् होत असलेल्या �वषयांच्या चच�ची न�दणी करण्याक�रता कोरे कागद ठेवावे



बैठक�ची पूवर्तयार� 
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• ज्या कायर्स्थळावर बठैक घेण्यात येणार आहे त्या कायर् स्थळाची साफसफाई स्वच्छता 
बैठक पूवर् पूणर् करावी

• बैठक स्थळी येणार्या सदस्यांसाठ� पुरेश्या आसनाचंी व्यवस्था करावी
• बैठक�मध्ये वाटप करण्यासाठ� आवश्यक पत्रव्यवहाराच्या प्रती व कागदपत्रांच्या प्रती तयार 

ठेवाव्यात 
• इतर आवश्यक न�दवहया ज्यांची गरज बठैक�त असू शकते त्या तयार ठेवाव्यात
• बैठक�त चचार् होत असलेल्या �वषयांच्या चच�ची न�दणी करण्याक�रता कोरे कागद ठेवावे



बैठक�चे संचालन
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• बैठक�चे संचालन क्रमबद्ध र�तीने व्हावे यासाठ� बैठक�ला एका अध्य�ाची गरज असते 
• अध्य�ाने हे बघणे आवश्यक आहे क� बैठक वेळेवर सुरू व्हावी व वेळेत संपावी 
• बैठक�त आलेल्या सवर् सदस्यांना बोलण्यासाठ� समान अवसर �मळावा 
• चचार् झालेल्या �वषयांचे इ�तवतृ्त तयार व्हावे 
• बैठक�त सुव्यवस्था राखावी
• बैठक ठर�वलेल्या महत्त्वाच्या �वषयावंर क� �द्रत ठेवावी 
• बैठक�त चच�साठ� पोषक वातावरण असावे 
• सदस्यांमध्ये मुक्तपणे चचार् व्हावी जेणेकरून सदस्यांचा सहभाग वाढ�स लागेल 
• चचार् केलेल्या �वषयावंर स्पष्ट व �निश्चत �नणर्यांची संमती व्हावी व त्याचें लेखन व्हावे 
• बैठक�त अनावश्यक चचार् टाळुन सदस्यांना कायर्�म ठेवणे 
• ज्या �वषयामंध्ये मतदानाची आवश्यकता आहे त्यांच्या �नणर्यासंाठ� पारदशर्क पद्धतीने 

मतदान संपा�दत करणे



बैठक�ची प्रभा�शलता वाढ�वण्यासाठ� काय करावे?
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• बैठक सुरु होण्याची वाट पाहत बसण्याची सभासदांना सवय लाग ूनये याक�रता बैठक 
�नधार्�रत वेळेत सुरू करावी व वेळेत संपवावी 

• बैठक सुरू झाल्याची घोषणा अध्य�ांनी स्पष्टपणे करावी
• अध्य�ांनी सवर् उपिस्थत सभासदांचे स्वागत करावे 
• आपले म्हणणे सवर् सभासदांना ऐकू येत आहे आहे व समजत आहे आहे याची खात्री 

करून घ्यावी 
• बैठक�साठ� आवश्यक गणपूत� झाल� आहे याची पाहणी करून तशी घोषणा करावी 

जेणेकरून �नणर्य घेण्याच्या पणूर् अ�धकारासह बैठक चालवल� जाऊ शकेल



बैठक�ची प्रभा�शलता वाढ�वण्यासाठ� काय करावे?
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• तसे जर होऊ शकले नाह� तर पाणी वापर संस्थेच्या �नयमानुसार व कायद्यातील 
तरतुद�नुसार बैठक पढेु ढकलण्याची तार�ख व वेळसह घोषणा करावी

• पाणी वापर संस्थेच्या अध्य�ांनी बठैक�चा अज�डा सादर करावा व त्याबाबत सदस्यांना 
चचार् करण्यासाठ� आमं�त्रत करावे 

• सादर केलेल्या अज�डा पे�ा अ�धक �वषय चच�साठ� सदस्यांनी सुचवले असल्यास त्यावर 
�वनयपूवर्क �वचार करावा व �नणर्य घ्यावा



�वषयांचे सादर�करण 
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• बैठक�साठ� �नधार्�रत केलेल्या �व�वध �वषयांचे सादर�करण �कंवा अहवालांचे सादर�करण 
कर�त असताना सभासदांद्वारे अनेक प्रश्न �वचारले जातात. त्यावेळेस सादरकत्यार्ने 
�वनम्र भाषेत सवर् सभासदांना �वनंती करावी क� सादर�करण पूणर् झाल्यानंतर सवर् 
सभासदांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यातील �कंवा चचार् आवश्यक असल्यास त्यावर चचार् 
करण्यात येईल



सभासदांचे वतर्न व त्यांचा सहभाग 
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• प्रत्येक बैठक�स यशस्वी करण्यासाठ� सभासदांनी �नयमांचे पालन करणे 
• बैठक सुरू झाल्यानतंर एका वेळेस एकाच व्यक्तीने आपले मत मांडणे
• पाणी वापर संस्थेच्या अध्य�ांनी ठर�वलेल्या व्यक्तीस बोलण्याचे अवसर देणे
• एखाद्या व्यक्तीला आपल� प्र�त�क्रया द्यायची असल्यास त्यांनी अध्य�ांना �दसेल अशा 

पद्धतीने आपला हात उंचावून बोलण्याची अनुमती पय�त वाट पाहणे 
• बैठक�तील सवर् चचार् आटोपशीर मा�हतीपूणर् व मुद्देसूद ठेवणे
• बैठक�त सदस्यांचे ल� �वच�लत करणार्या अनावश् यक बाबी, चचार् �कंवा बडबड टाळणे
• चचार् स�क्रय, मुक्त व वस्तु�नष्ठ आ�ण सवा�साठ� खुल� ठेवणे



सभासदांचे वतर्न व त्यांचा सहभाग 
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• बैठक�त कुठल्याह� चच�त वैयिक्तक पातळीवर�ल आरोप �कंवा उपिस्थतांच्या गटामंध्ये 
चाललेल्या चचा�ना अनुमती न देणे 

• मुख्य उ�द्दष्टांवर क� �द्रत चचार् होईल याकड ेअध्य�ांनी ल� द्यावे 
• पूव� घडून गेलेल्या घटनांबद्दल वारंवार चचार् होत असल्यास त्यातून काह�ह� �नष्पन्न होत 

नाह� आ�ण बैठक�चा वेळ नष्ट होतो. त्यामुळे अशा �वषयांची वारंवा�रता टाळावी 
• प्रश्न व उत्तर तसेच चच�ला प्रोत्साहन द्यावे 
• सादर�करणानंतर राखून ठेवलेल्या वेळे पुरता चचार् मयार्�दत ठेवावी
• सादर�करण आ�ण चच�त हस्त�ेप करण्याचा अ�धकार केवळ अध्य�ांना आहे



�नणर्यांच्या मंजुर�साठ� मतदान घेणे
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• बैठक�ंमध्ये �नवडलेल्या महत्त्वाच्या �वषयांवर सदस्यांचे �नणर्य दोन प्रकारे घेता येतात. 
• प�हला प्रकार सवर्संमतीचा असतो व दसुर्या प्रकारात मतदान करून �नणर्य घेतात 
• ज्या �वषयावंर �नणर्य घ्यायचा आहे ते �वषय स्पष्टपणे �नणर्यासाठ� खलेु करणे
• अध्य�ांनी सवर्संमतीने �नणर्य झाल� असल्याची खात्री करून घेणे 
• ज्या �वषयावंर सवर्संमती �मळालेल� नाह� त्या �वषयांबाबत अध्य�ांनी मतदान पद्धत 

अवलंबून �नणर्य घेणे 
• प्रत्येक घेतलेल्या �नणर्याचा कायर् वतृ्तांतात योग्य र�तीने व पणूर्पणे न�द� ठेवणे



व्यवस्थापन स�मतीची बैठक �कंवा सभा
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• पाणी वापर संस्थेच्या �नवडून आलेल्या संचालकांच्या व्यवस्थापन स�मती ची बठैक 
म�हन्यातून एक वेळा आयोिजत करण्यात येईल

• या सभेमध्ये पाणी वापर संस्थांच्या व्यवस्थापक�य बाबी, आ�थर्क बाबी, प्रशासक�य बाबी 
इत्याद�ंवर चचार् करून �नणर्य घेण्यात येतील

• स�मतीने केलेल� कामे व पाणी वापर संस्थेच्या प्रगती अहवालाबद्दल सभासदांना 
�नय�मतपणे मा�हती या बठैक�त देण्यात येईल

• व्यवस्थापन स�मतीची बैठक�ची सूचना स�मतीचे स�चव स�मतीच्या अध्य�ांच्या मान्यतेने 
स�मतीच्या सदस्यांना लेखी कळवतील



व्यवस्थापन स�मतीची बैठक �कंवा सभा
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• अध्य�ांच्या अनुपिस्थतीत व्यवस्थापन स�मतीचे बैठक त्या�दवशी उपिस्थत असलेल्या 
सभासदांपैक� एका सभासदास त्या बैठक�चा सभासद अध्य� म्हणून �नवडण्यात येईल व 
तो त्या बठैक�चे कामकाज पा�हल 

• व्यवस्थापन स�मतीची बैठक सुरू असताना झालेल� चचार् व घेतलेले �नणर्य याचे इ�तवतृ्त 
�व�न�दर्ष्ट न�दवह�मध्ये �लहून ठेवण्यात येईल

• स�मतीने घेतलेले सवर् �नणर्य पाणी वापर संस्थांची कायार्लय असल्यास त्याच्या सूचना 
फलकावर �कंवा गावातील सावर्ज�नक �ठकाणावर प्रद�शर्त करण्यात येतील 



व्यवस्थापन स�मतीची बैठक �कंवा सभा
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• पाणी वापर संस्थांच्या न�द� पुस्तके व �हशोबांचे लेखा पर��ण इत्याद� कायर्कारणी 
स�मतीने �नय�मतपणे करणे अपे��त आहे. 

• संस्थेचा वा�षर्क �हशोब, वा�षर्क कायर्योजनांचे �क्रयांन्वयन, वा�षर्क 
अदंाजपत्रकांचीअमंलबजावणी पाणी वापर संस्थेच्या सवर्साधारण सभेच्या वतीने 
कायर्कारणी स�मती करेल व त्याची पाहणी देखील करेल

• उपिस्थत असलेल्या सदस्यांच्या बहुमताने कायर्कारणी स�मतीने तयार केलेले अहवाल 
मंजरू करण्यात येतील व सवर्साधारण सभेमध्ये सादर करण्याक�रता ठेवण्यात येतील



सवर्साधारण सभा 
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• अध्य�ांना आवश्यक वाटल्यास चचार् होत असलेल्या �वषयांवर �नणर्य घेण्यासाठ� पाणी 
वापर संस्थेच्या मतदानाचा हक्क असलेल्या एकूण सदस्यांच्या दहा टक्के पे�ा कमी 
नसेल इतक्या सदस्याचं्या �कंवा उच्च स्तरावर�ल पाणी वापर संस्थेच्या मतदानाचा 
अ�धकार असलेल्या एकूण सदस्यांच्या पन्नास टक्के इतक्या सदस्यांच्या लेखी 
मागणीनुसार सवर्साधारण सभा आयोिजत करता येईल



सवर्साधारण सभा 
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• पावासं ची सवर्साधारण सभा प्रत्येक �सचंन हंगाम सुरू होण्यापूव� घेण्यात येईल
• पावासं चा अध्य� प्रत्येक सवर्साधारण सभेचा अध्य� असेल व कामकाजाचे �नयमन करेल 
• अध्य�ांच्या अनुपिस्थतीत सभेला उपिस्थत असलेल्या सदस्यांपैक� एका सदस्याची �नवड 

त्यासभेचे अध्य� म्हणून करण्यात येईल. तो सदस्य त्या सभेच्या कामकाजाचे 
�व�नमयन करेल 

• �नयम 23 अन्वये पावासं च्या व्यवस्थापन स�मतीचे �वसजर्न करण्याचा अ�धकार 
सोप�वण्यात आलेल्या समु�चत प्रा�धकरणाने �कंवा �नकटतम उच्चस्तर�य पाणी वापर 
संस्थेने यासंबंधात �दलेल्या आदेशावरून देखील सवर्साधारण सभा बोलता येईल.



सवर्साधारण सभा गणपूत�  
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• सवर्साधारण सभेच्या गणपूत� साठ� लघु �वत�रका स्तर�य पाणी वापर संस्थेच्या एकूण 
सभासदांच्या दहा टक्के आ�ण उच्च स्तरावर�ल पाणी वापर संस्थांच्या एकूण सदस्यांच्या 
पन्नास टक्के इतक्या सदस्यांची उपिस्थती आवश्यक असेल आ�ण उपिस्थत असलेल्या व 
मतदान करणार्या सदस्यांच्या बहुमताने सवर् ठराव मंजरू करण्यात येतील 

• सभेची गणपूत� न झाल्यास बैठक तहकूब करण्यात येईल आ�ण सभेच्या मूळ 
�दनांकापासून सात �दवसानतंर त्याच �ठकाणी त्याच वेळेला ती परत घेण्यात येईल. 

• अशाप्रकारे तहकूब करण्यात आलेल्या सवर्साधारण सभेसाठ� गणपुत�ची आवश्यकता 
राहणार नाह� आ�ण उपिस्थत असलेल्या व मतदान करणार्या सदस्यांच्या बहुमताने सवर् 
ठराव मंजरू करण्यात येतील 

• सवर्साधारण सभेत कायर्सूचीमध्ये समा�वष्ट करण्यात आलेल्या बाबींवर चचार् करण्यात 
येईल आ�ण अध्य�ाचं्या परवानगी�शवाय अन्य कोणत्याह� �वषयावर चचार् करता येणार 
नाह�



सवर्साधारण सभा बैठक�चे कायर्वतृ्त 
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• सवर्साधारण सभेच्या कामकाजाच्या कायर्वतृ्ताची न�द त्यासाठ� ठेवण्यात आलेल्या 
कायर्वतृ्त न�द वह�मध्ये ठेवण्यात येईल 

• अध्य� �कंवा यथािस्थती ज्या व्यक्तीने सभेचे अध्य�स्थान भूष�वले असेल अशी व्यक्ती 
ते कायर्वतृ्त अ�धप्रमा�णत करेल 

• कायर्वतृ्ताची एक प्रत पाणी वापर संस्थेच्या उच्चस्तर�य पदा�धकार्यांना �कंवा स�म 
प्रा�धकार� यांना पाठवण्यात येईल
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