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पाणी िापर संस्त्था: संकल्पना

प्र.पा.वा.स.ं

का.पा.वा.स.ं

वव.पा.वा.सं.

ल.पा.वा.स.ं
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सववसाधारण सभा

➢ संरचना:
पा वा सं. ची सववसाधारण सभा पा वा
सं आराखडा क्षेत्रातील जमिनदार व
भोगवटादार यांची मिळून बनलेली
असते.
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सववसाधारण सभा (बैठका):

सववसाधारण सभेची बठैक ककिान प्रत्येक मसचंन हंगाि सरुू होण्यापवुी होणे 
आवश्यक आहे१

आवश्यकता पडल्यास अशी बठैक अधधक सातत्याने घेता येव ूशकते२ 
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सववसाधारण सभेच्या बैठका बोलावणे 

पाणी वापर संस्थेच्या अध्यक्षांिार्ावत१

पाणी वापर संस्थाच्या १०% पेक्षा जास्त सदस्यांनी तशी िागणी केली असता २ 

कालवा अधधका-यांच्या ननदेशानसुार ३ 

वरच्या पातळीवरील पाणी वापर संस्थेने ननदेशानसुार ४  



6

• बैठककचे अध्यक्षपद:

➢ पाणी वापर संस्थेचे अध्यक्ष

➢ अध्यक्ष गैरहजेरीत- व्यवस्थापन समितीचा कोणताही सभासद

▪ गणपुतीीः
➢ लघु ववतररका स्तरीय पाणी वापर - सदस्यांच्या 10%

➢ इतर पा.वा.सं. - सदस्यांच्या 50%

➢ गणपुती होत नसेल तर- 7 ददवसानंतर गणपुतीची आवश्यकता ऩाही.

सववसाधारण सभा
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सभेचे ववषय व इनतवतृ्तीः

➢सववसाधारण सभेिध्ये ववषय पत्रत्रकेिध्ये निदू केलेले ववषय र्क्त चधचवले जातील 
आणी अध्यक्षांच्या परवानगी मशवाय इतर ववषयांची चचाव करता येणार नाही

▪ इनतवतृ्त:

➢नोंदवहीत लेखी स्वरूपात
➢बठैकीच्या अध्यक्षांची सही आवश्यक
➢ इनतवतृ्ताची प्रत – वरच्या पा.वा.सं तसेच सक्षि प्राधधकत्यावस पाठववण्यात यावी
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सववसाधारण सभेचे इनतवतृ्त नोंद वही

सववसाधारण सभेचे इनतवतृ्त नोंद वही

(डावेपान) (उजवे पान )

अ.क्र.  सदस्यांचे नांव सही पाणी पट्टी आकारणे : रब्बी हंगामासाठी गहू या                   
वपकासाठी सभासदांना रुपये 
३००/- प्रती हेक्टर असा 
पाणीपट्टी दर आकारािा यास 
मान्यता देण्यात येते्त.

सूचक श्री ----------- ----------

अनुिोदन श्री----------------------
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वावषवक सववसाधारण सभा

➢ वषावतून एकदा १ एवप्रल ते १५ ऑगस्ट या दरम्यान आयोजीत करण्यात यावी.
➢ या वावषवक सववसाधारण सभेिध्ये खालील बाबी िांडून िान्यता घ्यावी. 

▪ नर्ा-तोटा पत्रक, 
▪ जिा-खचव तक्ता, 
▪ िागील वषीच्या वावषवक सववसाधारण सभेच्या इनतवतृ्तास िंजुरी, लेखापरीक्षण 

अहवाल, 
▪ पढुील वषावच्या जिा-खचावच ेअंदाजपत्रक इत्यादी



10

पाणी वापर संस्था व्यवस्थापन समिती सभा

➢ संरचना:
पा वा सं. ची व्यवस्थापन समिती पा
वा सं अध्यक्ष व सववसाधारण सभेतुन
ननवडून आलेले सदस्य यांची मिळून
बनलेली असेल.( ननयि 5)
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व्यवस्थापन समिती सभा

➢ बठैकाीः
▪ व्यवस्थापन समितीची बठैक ककिान िदहन्यातुन एकदा होणे आवश्यक आहे.
▪ आवश्यकता पडल्यास व्यवस्थापन समितीची बठैका अधधक सातत्याने घेता येवू

शकतात .
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व्यवस्थापन समिती सभा

ननवडणूक झाल्यास 30 ददवसाच्या आत पदहली सभा झालीच पादहजे.
1. पदहला ठराव : संस्थेचे दृढीकरण
2. अध्यक्षांची ननवड- (9 ककंवा 12 संचालकािधनु )
3. एस सी ककंवा एस.टी चा उिेदवार ननवडून आला नसल्यास

नािननदेशनाने नांवे िागवावीत
4. एखादी िदहला ननवडून आली नसल्यास नािननदेशनाने 7 ददवसाचे

आत नांवे िागवावीत.
5. नािननदेशनाने 7 ददवसाच्या आत नांवे ननवडावीत.
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व्यवस्थापन समिती सभा

2 री बठैक
8 ददवसाने घ्यावी लागेल.  
(नािननदेशनाच्या तीन ददवसाचे आत )

3 री बठैक
हस्तांतरणपवूव काळात कंत्राट व्यवस्थापन

समितीवर सदस्य नािननदेशीत करण्यासाठी
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व्यवस्थापन समिती सभा

➢ व्यवस्थापन समितीची बैठक बोलावणे:

1. अध्यक्षांिार्व त
2. 50% पेक्षा जास्त सदस्यांनी तशी िागणी केली असता.
3. कालवा अधधका-यांच्या ननदेशानूसार.

➢ बैठकीची सुचना
▪ प्रत्यक्ष बैठक ददनाच्या नतन ददवस आगोदर देणे आवश्यक.

▪ तीन ददवस कसे िोजावेत (उदा.3,4,5 ( तीन ददवस िोकळे) सभा 6 तारखेस ठेवावी.
▪ िागणी अथवा ननदेश मिळल्याच्या ददवसापासुन 7 ददवसांतच्या आत बठैक बोलावणे आवश्यक (ननयि

28(3))
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व्यवस्थापन समिती सभा

➢ गणपतुीीः
• सदस्यांच्या 50%

• गणपतुी होत नसेल तर- दसु-या ददवशी गणपतुीची आवश्यकता ऩाही.

➢ इनतवतृ्तीः
• नोंदवहीत लेखी स्वरूपात

• बठैकीच्या अध्यक्षांची सही आवश्यक
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व्यवस्थापन समितीची इनतवतृ्त नोंद वही

व्यवस्थापन समितीची इनतवतृ्त नोंद वही

डावेपान उजवे पान
अ.क्र.  सदस्यांचे नांव सही प्रस्ताव वववरण

पाणी अजव िंजूरी 72 सभासदस्यांचे
104  हेक्टर क्षेत्र रब्बी
हंगािात िागणी
अजव केलेले आहेत.

त्यास िंजूरी
देण्यात येतआहे.

सूचक श्री ----------- ----------

अनुिोदन श्री----------------------
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वावषवक आधथवक अहवाल




