


पाण्याची हक्कदारी

पाण्याची हक्क्दारी : पाण्याची ‘हक्कदारी’ याचा अर्थ प्राधिकरणाने धकिं वा एखाद्या

अधिकारणाने पाणी वापराचे धदलेले प्राधिकर पत्र. एकूण मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा

हक्क म्हणजे प्रकल्पाचे सवथसािारण वर्ाथतील सिंकल्पीत पाणी वापर आधण त्यातनू

प्रत्येक प्रवर्ाथचे वापराकररता केलेले वाटप जसे धक, धसिंचन, घरघतुी पाणीवापर , 

औिोधर्क पाणी वापर हे मोठ्या प्रमाणातील पाणी वापर हक्क राहतील. 



•उदाहरणार्थ जर एखादया प्रकल्पाचा सिंकधल्पत पाणी वापर १०० एकक असेल तर

त्याचा धसिंचन, घरघतुी आधण औद्योधर्क पाणी वापर हा अनकु्रमे ७५, १५ आधण

१० एकक राहील.

•म्हणजे १०० एकक हा “एकूण मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा हक्क’’ व ७५,१५

आधण १० एकके हे ३ धवधवि वापराच्या प्रवर्ाथसाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा

हक्क असतील



• धसिंचनाच्या मोठ्या प्रमाणातील पाणी वापर हक्क १५, ५० आधण १० एकक यािंचे

वाटप अनकु्रमे खरीप, रब्बी व उन्हाळी हिंर्ामासाठी असेल. तर १५, ५० आधण १०

हा कोटा आह.े

• म्हणजेच धसिंचन हक्कदारी िारकास प्रत्येकी धतन्ही हिंर्ामाकररता घनमापनपद्धतीने

मोजनू धदलेले पाणी.

•सदर हमी धदलेल्या पाण्यामिनू प्रत्येक वापर सिंस्रे्स परुधवलेले पाणी पररमाण

म्हणजे ‘अनगु्नन्येय पाणी हक्कदारी’.



अनुग्न्येय पाणी वापर 
हक्क 

उदाहरण

हंगामननहाय पाणी वापर 

प्रत्येक प्रवगाासाठी मोठ्या
प्रमाणातील हक्क 

एकूण मोठ्या प्रमाणातील हक्क  प्रकल्पात असणारे 
पाणी – १००० ललटर

लसचंन पाणी वापर –
७५० ललटर 

खरीप – १५० 
ललटर 

पावासं  अ – १०
पावासं  ब – ३० 

.............

रब्बी - ५०० 
ललटर 

उ्हाळी – १०० 
ललटर 

पपण्याचा पाणी
वापर- १५० ललटर   

औधोगगक पाणी 
वापर – १०० ललटर 

पावास ं अ – ९०
पावास ं ब – १५०

.............



पाण्याची हक्कदारी ठरधवणे

• पाण्याची हक्कदारी ठरधवताना पाणी वापराच्या प्रत्येक प्रवर्ाथतील सवथ लाििारकास समन्यायी तत्वावर

हक्कदारी धमळेल असे मार्थदर्थक तत्व राहील

•प्रकल्प अधिकारी हिंर्ाम सरुु होण्यापवूी सवथ वापरकत्याथची बैठक बोलावतील आधण त्यािंना अनगु्ननेय

पाण्याची हक्कादारी व धनयोधजत आवतथनाबाबत कल्पना दतेील . एकदा हक्कदारी ठरल्यानिंतर पाणी वापर
सिंस्रे्च्या बैठकीतील चचेनसुार प्रत्येक सिंस्र्ा त्यािंना प्रत्येक आवतथनात धकती पाणी लार्ेल हे प्रकल्प

अधिकाऱयािंच्या धनदर्थनास आणनू दतेील

•रब्बी हिंर्ामाच्या सरुुवातीला (१५ ऑक्ट ) उपलब्ि साठा माधहत असतो आधण या प्रत्यक्ष पाणी

साठ्यावर आिाररत पाणी साठ्यावर आिाररत पाणी वापराच्या प्रत्येक प्रवर्ाथसाठी रब्बी व उन्हाळी

हक्कदारी एकक काढण्यात येईल



टिंचाईच्या काळात

•राज्य सरकारने टिंचाईचा काळ र्ोधर्त केल्यानिंतर, धवधवि वापरासाठी राज्य जलनीती मध्ये जो

अग्रक्रम धदला आह.े त्यानसुार घरघतुी धपण्याचे पाणी आधण औद्योधर्क पाणी परुवठ्याची हक्कदारी

पणूथपणे िार्वल्याची खात्री प्राधिकरण व अधिकरण करून घेईल आधण तदनिंतर लािक्षेत्रातील

प्रत्येक ििूारकाची कमीत कमी १ एकर जमीन धसिंचनाखाली येईल अर्ा तहनेे धसिंचनाची हक्कदारी

परत काढण्यात येईल

• तीव्र पाणी टिंचाईच्या काळात प्राधिकरण उभ्या धपकािंच्या सिंरक्षणाकररता तसेच रे्तकऱयािंचा

आधर्थक क्लेर् टाळण्यासाठी, औद्योधर्क व घरघतुी पाणी परुवठ्यामध्ये वाजवी कपात करून धपके

धजविंत राहतील इतपत पाणी धसिंचनासाठी दणे्याचा धनणथय घेईल
































































































