
डॉ.मोहन बी. नारखेडे
सहाय्यक प्राध्यापक,

सामाजिक शास्त्रे विद्या शाखा
िाल्मी. औरंगाबाद
मो.न.७५८८९३०३९१

इमेल:mohanbn23@gmail.com
1



2

पाणी वापर ससं्थेच्या निधीची साधणे (५४)

1. पाणीपट्टी
2. पाणीपट्टीच्या मागील थकबाकीची वसूली
3. ककमाि पाणीपट्टी
4. सदस्यांकडूि घेतलेल्या ठेवी
5. ठेवींवरील व्याज
6. कजज
7. देणग्या
8. सदस्यांिी केलेले अंशदाि
9. सदस्यांकडूि वसुल केलेले दंडांत्मक व शशक्षाथज शुल्क
10. सेवाशुल्क
11. शसचंिाच्या पाण्याचा पुिवाजपर व भूजलाचा वापर
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पाणी िापर संस्त्था: वित्तीय बाबी

1. पाणी वापर संस्थेच्या निधीची साधणे ( क. क्र. ५४)
2. पाणी वापर संस्थेच्या निधीचा वापर (क. क्र. ५५)
3. अदंाजपत्रक (क. क्र. ५६ नि. ३६)
4. निधी जमा करणे व हाताळणे (क. क्र. ५७)
5. राखीव निधी (क. क्र. ५८ नि.३७)
6. लेखापरीक्षण (क. क्र. ५९ नि. ३८)
7. अशभलेख (क. क्र. ३५)
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पाणी िापर संस्त्थेच्या ननधीचा िापर (५५)

➢ पुढील ववत्तीय वर्ाजकरीता सभंाव्य खचाजचे अदंाजपत्रक तयार करणे व त्यास वावर्जक सवजसाधारण 
सभेत मान्यता घेणे.

➢ १००० रूपयापयतंचा खचज 
➢ १००० रूपयापेक्षा जास्त असलेला खचज 
➢ खरेदी ककंवा बांधकामे करणे
➢ पाणी वापर ससं्था आपल्या सचचवास चाल ूखचज भागववण्यासाठी १००० रूपयापेंक्षा जास्त िसेल 

इतकी रोख रक्कम स्वतःकड ेठेवण्याची मभुा देईल.
➢ ऋण व कजजः पावास ंआपल्या ससं्थेच्या मते्तशी प्रमाणहीि ठरेल असे कोणतेही ऋण निमाजण 

करणार िाही ककंवा कोणतेही कजज उभारणार िाही. तसेच नतच्याकड ेवापराकररता सोपववलेल्या 
शासककय मत्तांवर ऋण ककंवा कजज उभारणार िाही. 
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पा.िा.स-ं िावषिक वित्तीय अंदािपरक
जमा रकमेचा
तपशिल

चालू वर्षासाठी
अंदाशजत रकमा प्रत्यक्ष रकमा जादा जमा

अशिक जमा तटु/कमी जमा पढुील वर्षासाठी
अंदाशजत रकमा

िसुल केलेली
पाणी पट्टी
बँक व्याि
(ठेिीिरील)
सभासदांकडून
घेतलेल्या ठेिी
उचल

देणग्या

अनुदान

अंशदान

शास्त्ती

गंगािळी

सेिाशुल्क

अन्य िमा

एकुण उत्पन्न
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पा.वा.स-ं वावर्जक िफा तोटा लेखा
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राखीव निधी (कलम ५८)

पाणी वापर संस्थेकडूि गोळा केलेल्या पाणीपट्टीच्या

दहा टक्के इतकी रक्कम आणण पाणी वापर संस्थेला 

उपार्जजत होणा-या िफ्याच्या दहा टक्के इतकी रक्कम 

प्रत्येक वर्ी या प्रयोजिाथज उघडण्यात आलेल्या 

स्वतंत्र खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल  
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लेखापरीक्षण (कलम क्र.५९ नि . क्र.३८)

प्रत्येक ववत्तीय वर्ाजच्या अखेरीस आणण ववत्तीय वर्ाजच्या प्रारंभापासुि नति महहन्यांच्या 
आत पा.वा.सं. नतच्या लेखयांची लेखापरीक्षण करवूि घेईल.

लघु ववतानतका स्तरीय पावास                कोणताही लेखापरीक्षक 
लघु पाटबंधारे प्रकल्प स्तरीय पावास 

ववतररका, कालवा व प्रकल्प स्तरीय            अ.अ. यांिी नियुक्त केलेले सिदी 
पाणी वापर संस्था (मध्यम व मोठा             लेखापालांचे एक मंडळ 
प्रकल्प) 
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