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कायियातील तरतुि

1/24/2022 2

मशसपंशवे्य कायिा
२००५ कलम २९

• ज्या पद्धतीने पावासं ची स्त््ापना लघु ववतररका स्त्तरीय संस्त््ेपासुन ते 
प्रकल्प स्त्तराच्या संस्त््े पयतं केल्या जाते त्यानुसार प्रत्येक पावासं
ला त्यांच्या उच्चस्त्तरीय पावासं सोबत करार करण्याचा अधधकार 
िेण्यात आलेला आहे.

• शसचंनासाठी केला जािारा पािीपुरवठा पावासं ला करारानुसारच 
करावयाचा आहे

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



कायियातील तरतुि

1/24/2022 3

1
• पावासं ना उच्चस्त्तरीय ससं्त््ा ककंवा कालवा अधधकाऱयांशीच करार करावयाचा आहे 

2
• करार करण्यास वैधाननकररत्या बाध्यता आहेत 

3

• करार नसेल तर वववाि सोडववण्यासाठी न्यायीक प्राधधकरिाची गरज भासल्यास त्याकड ेअजज िाखल 
करू शकिार नाही 

4

• करारान्वये िोन्ही पक्ष जबाबिारीने बांधील असतील व पाण्याचे ननयोजन करण्यासाठी स्त्वतंर 
असतील

5
• करारनाम्याची नोंि जलसपंिा ववभागाकड ेठेवण्यात येईल

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



करारनामा- कुिी कुिाबरोबर करावा…
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लघुववतररका स्त्तररय पावासं

ववतररका स्त्तररय पावासं

प्रकल्प स्त्तररय पावासं

जलसंपिा ववभाग

कालवा स्त्तररय पावासं

प्रकल्प स्त्तररय पावासं

ववतररका स्त्तररय पावासं

कालवा स्त्तररय पावासं

उच्चस्त्तररय पावासं नसल्यास लघुववतररका स्त्तररय पावासं
कायजकारी अशभयंता जसंवव सोबत करार करेल…

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



त्ररपक्षीय करार 

1/24/2022 5

मशसपंशेव्य 2005 

ननयम 2006 प्रकरि-
4 कलम क्रमांक 28 

नुसार पावासं चा
त्ररपक्षीय करार वैध 

आहे. 

1
• पावासं ना त्ररपक्षीय करार करता येईल

2

• करारासाठी पावासंना सवज सिस्त्यांच्या समंतीने पाण्याचा वाटा अन्य ससं्त््ा 
ककंवा प्रयोजनासाठी िेण्याचा ननिजय घेता येईल

3

• स्त्वतः पावास,ं कालवा अधधकारी आणि खाजगी ससं्त््ा ककंवा कंपनी यांच्यात 
वावषजक त्ररपक्षीय करार करता येईल

4

• प्रत्येक वषाजच्या शेवटी करारातील सवज पक्षकारांना परस्त्पर समंतीने नवीन 
करार करता येईल

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



त्ररपक्षीय करार 

1/24/2022 6

मशसपंशेव्य 2005 

ननयम 2006 प्रकरि-
4 कलम क्रमांक 28 

नुसार पावासं चा
त्ररपक्षीय करार वैध 

आहे. 

5

• पावासं चे पािी हक्क, कायजक्षेरातील जमीन, वपक, हवामान, सामाजजक-आध्जक 
पैलूचंा ववचार करून पक्षकार कराराचा मळू मसिुा, सधुाररत मसिुा ककंवा 
नवा मसिुा तयार करतील.

6

• अधधननयमांमधील तरतुिी व ननयमानुसार करार झाला आहे ककंवा कसे 
याची तपासिी कालवा अधधकारी करतील.

7

• कालवा प्रिाली व शासकीय मालमत्ता यांचे जतन व सरंक्षि करण्याची 
जबाबिारी कालवा अधधकाऱयांची राहील.

8

• खाजगी ससं्त््ेने ककंवा कंपनीने पावासं ला पुरवावयाच्या सेवांच्या अटी आणि 
शती ठरववण्याची जबाबिारी खाजगी ससं्त््ा व पावासं ची रादहल

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



त्ररपक्षीय करार 

1/24/2022 7

मशसपंशेव्य 2005 

ननयम 2006 प्रकरि-
4 कलम क्रमांक 28 

नुसार पावासं चा
त्ररपक्षीय करार वैध 

आहे. 

9

• नुकसान भरपाई ककंवा कराराशी सबंंधधत कोित्याही प्रकरिासाठी कालवा 
अधधकारी/समधुचत प्राधधकारी जबाबिार असिार नाही. 

10

• करार केवळ पावासं च्या कायजक्षेरातच वैध रादहल आणि ओशलताखालील 
शेतीशी सबंंधधत असेल.

11

• कराराच्या बाबतीत वववाि ककंवा सघंषज ननमाजि झाल्यास करारातील
तरतुिीनुसार शमटववण्यात येईल.

12

• कराराच्या मळू प्रनत प्रत्येक पक्षकार स्त्वतःकड ेठेवेल व पावासंच्या सिस्त्यानंी
लेखी मागिी केल्यास कालवा अधधकाऱयाने ननजचचत केलेले शुल्क अिा
केल्यावर उपलब्ध करून िेण्यात येईल.

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



त्ररपक्षीय करार करतांना पालन करावयाचे मुििे…
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1

• करार करिे, कराराचे नवीनीकरि करिे अ्वा फेरफार करायचे असल्यास पावासं ला सवजसाधारि 
सभेच्या सवज सिस्त्यांची समंती घ्यावी लागेल. 

2

• पावासं ना प्राप्त झालेल्या पाण्याच्या कोट्या सबंंधधत ननिजयांसाठी ससं्त््ेच्या सवजसाधारि सभेत 
समंती घेिे अननवायज आहे.

3

• करारा मधील ववववध बाबी सिस्त्यांपुढे मांडुन कुठल्या बाबींमध्ये पररवतजन करावयाचे आहे याचा 
स्त्पष्ट उल्लेख करावा लागेल

4

• कराराचा मसिुा सबंंधधत कालवा अधधकारी तयार करेलआणि त्यास त्ररपक्षीय करारातील सवज पक्षांची 
समंती असेल

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



मशसपंशवे्य 2005 नुसार करारनाम्यात समावेश करण्याचे मुििे…
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कराराची
उदिष्टे

पािी 
वापराचे
हक्क

घनमापन
पद्धतीने
पाण्याचे 
िर व 

पािीपट्टी
आकारिी

पािी 
वापर 

ससं्त््ेच्या
सिस्त्यांचे
हक्क

पािी 
वापर 
ससं्त््ेचे
हक्क

पािीपट्टी
ची 

वसलुी

मागील 
्कबाकी
वसलुी

कालवा 
व्यवस्त््े

चे 
परररक्षि 

व 
िरुुस्त्ती

शेतचाऱया
व शेत 
चर 

परररक्षि 
व 

िरुुस्त्ती

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



मशसपंशवे्य 2005 नुसार करारनाम्यात समावेश करण्याचे मुििे…
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समधुचत
प्राधधकर
िाने 
दिलेली
ववशेष 

प्रोत्साहने

वववाि व
ते 

सोडवविे

कराराची
मिुत

कराराची
समाप्ती
ककंवा 
पुनररक्ष
ि

सयंुक्त
तपासिी, 
पुनरुज्जी
वन व

हस्त्तांतरा
चे

वेळापरक

भरपाई िंड

तांत्ररक 
मागजिशज
न व 

प्रशशक्षि

करारा
मध्ये 
तरतुिी 
करावया
च्या सवज
ववदहत 
बाबी.

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



लघु ववतररका स्त्तरीय पािी वापर संस्त््ांचा करारनामा

मशसपंशेव्य २००५

लघु ववतररका स्त्तरीय 
पािीवापर ससं्त््ांनी 

करावयाचे 
करारनाम्याबाबत 

शासनाने जारी केलेले 
पररपरक क्र. सीडीए 
1009/143/ 2009/ 

लाक्षेवव(कामे) दिनांक 
6 फेब्रु.2010 

प
क्ष
का
र 

• अध्यक्ष लघुववतररका पािीवापर ससं्त््ा ज्यांच्या पावास ंची नोंििी 
मशसपंशेव्य अधधननयम 2005 व ननयम 2006 अतंगजत झालेली आहे

• उच्चसस्त्तररय पावासं स्त््ापन झाली असल्यास त्यांचे अध्यक्ष
• अन्य्ा जलसंपिा ववभागातील कायजकारी अशभयंता जे कालवा 
अधधकारी असतील. 

• पावासंच्या नोंििी क्रमांकाचा उल्लेख करून महाराष्र शासनाच्या 
वतीने वरील उल्लेणखत अधधननयमाच्या अतंगजत असलेल्या कलम 21 

व 29 अन्वये करारनामा करण्यात येईल.

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



लघु ववतररका स्त्तरीय पािी वापर संस्त््ांचा करारनामा

मशसपंशेव्य २००५

लघु ववतररका स्त्तरीय 
पािीवापर ससं्त््ांनी 

करावयाचे 
करारनाम्याबाबत 

शासनाने जारी केलेले 
पररपरक क्र. सीडीए 
1009/143/ 2009/ 

लाक्षेवव(कामे) दिनांक 
6 फेब्रु.2010 

उ
दि
ष्टे

• स्त््ावपत पावासं ला लागवडीलायक लाभक्षेर शसचंन व्यवस्त््ापनाकररता 
हस्त्तांतररत करिे

• कालवा प्रिालीचा मालकी अधधननयमाच्या कलम 69 अन्वये राज्य 
शासनाकड ेराहील 

• फक्त कालव्याच्या पािी ववतरि प्रिालीचे व्यवस्त््ापन हस्त्तांतररत 
केल्या जाईल 

• पावासं पाण्याचा समन्यायी वाटप करेल
• पािीवापराच्या कायजक्षमतेत सधुार करेल
• वपकांच्या उत्पािनात व उत्पािकतेत सधुार करेल

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



लघु ववतररका स्त्तरीय पािी वापर संस्त््ांचा करारनामा

मशसपंशेव्य २००५

लघु ववतररका स्त्तरीय 
पािीवापर ससं्त््ांनी 

करावयाचे 
करारनाम्याबाबत 

शासनाने जारी केलेले 
पररपरक क्र. सीडीए 
1009/143/ 2009/ 

लाक्षेवव(कामे) दिनांक 
6 फेब्रु.2010 

क
तज
व्य
व 
ज
बा
ब
िा
ऱया

• जलसंपिा ववभागाची जबाबिारी - िेय पािीवापर हक्कानुसार घनमापन 
पद्धतीने पावासं ला लघु ववतररका च्या मुखाशी वेळेवर पािीपुरवठा करिे

• पावासं ना िेखभाल व िरुुस्त्ती कररता गरजेप्रमािे ननधी उपलब्ध करून िेिे 
• पावासं ना प्रशशक्षि व तांत्ररक सहाय्य िेिे
• पावासं ची जबाबिाऱया जसे-
• संस्त््ेच्या सिस्त्यांना त्यांच्या दहचयाप्रमािे पािी वाटप करिे 
• संस्त््ेला हस्त्तांतररत करण्यात आलेल्या कालवा प्रिालीचे योग्य िेखभाल िरुुस्त्ती 
कररता ननधीचा वापर करिे 

• संस्त््ेच्या सिस्त्यांकडून पािीपट्टी वसूल करिे
• जल व्यवस्त््ापन व संस्त््ेच्या लेखा बाबतचे अशभलेख अद्ययावत ठेविे इत्यािी.

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



लघु ववतररका स्त्तरीय पािी वापर संस्त््ांचा करारनामा

मशसपंशेव्य २००५

लघु ववतररका स्त्तरीय 
पािीवापर ससं्त््ांनी 

करावयाचे 
करारनाम्याबाबत 

शासनाने जारी केलेले 
पररपरक क्र. सीडीए 
1009/143/ 2009/ 

लाक्षेवव(कामे) दिनांक 
6 फेब्रु.2010 

पा
िी 
वा
प
र 
ह
क्क

• मजननप्र ने ननजच चत केल्याप्रमािे सवजसाधारि वषाजत ससं्त््े चा मजंरू 
पािी वापर हक्क रब्बी हंगामात ककती सहस्त्र घट मीटर व उन्हाळी 
हंगामात ककती सहस्त्र घमीटर असेल याचा उल्लेख करावा.

• िरवषी 15 ऑक्टोबर रोजी जलाशयातील पािीसाठा लक्षात घेऊन 
रब्बी-15 ऑक् टोबर ते 28 फेबु्रवारी व उन्हाळी- 1 माचज ते 30 जनू 
हंगामाकररता स्त्वतंरररत्या पािी वापर हक्क व ववदहत पािी वापर 
हक्क ननजचचत केल्याबाबतच्या मादहतीची नोंि असावी.

• मजननप्रा अधधननयमाच्या कलम 11 र अन्वये िर तीन वषांनी मजंरु 
पािीवापर हक्काचे पुनववजलोकन करावे 

• खरीप हंगामात 01 जलु ैते 14 ऑक्टोबर पयतं पािी वापर हक्क 
ववदहत करण्यात येिार नाही

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



लघु ववतररका स्त्तरीय पािी वापर संस्त््ांचा करारनामा

मशसपंशेव्य २००५

लघु ववतररका स्त्तरीय 
पािीवापर ससं्त््ांनी 

करावयाचे 
करारनाम्याबाबत 

शासनाने जारी केलेले 
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• खररपातील पािीपुरवठा हा सरंक्षिात्मक शसचंनाकरता एक ते िोन 
पाळयांपुरता मयाजदित असेल

• पािीसाठ्याच्या अ्वा प्रकल्पाच्या सकंल्पनेतील ननयोजजत पािी 
वापराच्या 20 टक्के पयतं खररपातील पािीपुरवठा मयाजदित असेल 

• रब्बी हंगामात न वापरलेले पािी वापर हक्क पावासंला उन्हाळी 
हंगामात वापरता येतील

• बाष्पीभवन व वहन व्यय लक्षात घेऊन उन्हाळयातील पािीवापर 
हक्क नव्याने ननजचचत केल्या जातील व ससं्त््ेस कळवील्या जातील

• पािी वापर हक्काच्या मयाजिेत पावासं ला ववववध वपके घेण्याचे स्त्वतंर 
असेल 

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २
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• पािी वापर ससं्त््ेच्या मखुाशी िर हंगामात घनमापन पद्धतीने 
करावयाच्या पािीपुरवठ्याच्या पािीपट्टीचे िर मजननप्रा ने ननजचचत 
केल्या प्रमािे असतील 

• करारनामा ज्या दिवशी केल्या जाईल त्या दिवशी मजननप्राचा 
पािीपट्टी िरा सबंंधीचा जो आिेश अंमलात असेल त्याप्रमािे 
पािीपट्टीचे िर लाग ूहोतील 

• मजननप्रा चा उपरोक्त आिेश नसल्यास त्या दिवशी लाग ूअसलेल्या 
शासन ननिजयानुसार पािीपट्टीचे िर लाग ूहोतील 

• मजननप्रा च्या पािीपट्टी िरा सबंंधीच्या आिेशात काही सधुारिा 
झाल्यास करारनामाच्या िसुऱया व नतसऱया वषाजत पािीपट्टीचे 
सधुाररत िर लाग ूहोतील

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २
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• मशसपंशेव्य अधधननयम 2005 कलम 25 - 1 अन्वये पािी वापर
ससं्त््ेला शसचंनासाठी स्त्वतःच्या खचाजने पाण्याचा पुनवाजपर करण्याचे 
स्त्वातंत्र्य असेल 

• पाण्याचा पुनवाजपर करण्यासाठी ससं्त््ेला कोिताही जािा आकार 
जलसंपिा ववभागास द्यावा लागिार नाही

• अधधननयमातील कलम 25 - 2 अन्वये पािी वापर ससं्त््ेला
कालव्याच्या पाण्याबरोबरच ककंवा अन्य्ा त्यांच्या लाभक्षेरातील 
भजूलाचा ववदहत रीतीने वापर करण्याचे स्त्वातंत्र्य असेल 

• भजूलाचा वापर केल्याबिल ससं्त््ेला कोिताही जािा आकार 
जलसंपिा ववभागास द्यावा लागिार नाही

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २
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• कराराच्या दिनांकापासनू तीन मदहन्याच्या आत पावासं च्या
पिाधधकाऱयांसोबत ससं्त््ेच्या लाभक्षेरातील संपूिज कालव्याचे कलम 22 

- 1 अन्वये सयंुक्त तपासिी करिे व कलम 22- 2 अन्वये प्रा्म्य 
एक व िोन च्या कामांच्या यािया तयार करिे

• कालवा पुनजस्त््ापनेची कामे ननजचचत करिे 
• कलम 22-3 अन्वये सयंुक्त तपासिीच्या ननष्कषांची पावासं व 
कालवा अधधकारी यांनी स्त्वाक्षरी केलेल्या िोन प्रतींमध्ये नोंि ठेविे 
व एक प्रत संस्त््ेस िेिे 

• सयंुक्त तपासिीनंतर तयार केलेल्या कामाच्या यािया अनंतम 
असतील व त्यात पुढे बिल करता येिार नाही

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २
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• प्रा्म्य १ ची कामे कलम क्रमांक 22-5 अन्वये सयंुक्त तपासिीच्या 
तारखेपासनू १२ मदहन्याच्या आत पूिज करिे व कालव्याची चाचिी 
घेतल्यानंतर पावासं स हस्त्तांतररत करिे 

• हस्त्तांतरिा नंतर प्रा्ाम्य 2 ची कामे अठरा मदहन्याच्या आत ककंवा
अपवािात्मक पररजस्त््तीत कालवा अधधकाऱयाने वाढववलेल्या 
कालावधीत पूिज करिे 

• कलम 23 अन्वये पािीपुरवठाच्या जागी कालव्यावर योग्य प्रकारे 
काम करीत असलेले प्रवाहमापन साधने लाविे

• हंगामाच्या सरुुवातीस पावासं सोबत सयंुक्त बैठक घेवुन पाण्याच्या 
उपलब्धते सिंभाजतील मादहती ससं्त््ेस िेिे 

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २
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• आवतजन कायजक्रम व कालवा प्रचालन वेळापरक अनंतम करिे आणि 
व्यवस्त््ापनाशी सबंंधधत अन्य आवचयक मादहती ससं्त््ेस पुरविे 

• मजननप्रा ने ननयुक्त केलेल्या ववननयमकाचे नाव बैठकीत सांगिे
• पाण्याचे दहशोब ठेवण्यासाठीचे ववववध नमनेु ससं्त््ेस पुरविे आणि ते 
भरण्यासाठी संस्त््ेस मागजिशजन िेिे 

• पावासं अ्वा ववननयामकाने ननिशजनास आिलेल्या पािी 
पुरवठ्यातील रटुी पुरवठ्याच्या जागी िरुुस्त्त करिे

• पावासं च्या प्रत्येक सिस्त्यास पािीवापर हक्काप्रमािे ससं्त््ेने मजंरू 
केलेल्या पाण्याचा वाटा शमळतो आहे की नाही याचे सननयंरि करिे 
व त्याबाबत कालवा अधधकाऱयांमाफज त सनुनजचचत करिे 

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २
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• मजननप्रा च्या पािीपट्टी िरानुसार आकारिी करून पािीपट्टीचे िेयक
पावासं स िेिे व ते मिुतीत वसलू करिे 

• मजननप्राच्या पािीपट्टीचे िरांचे जे आिेश करार करण्याचा दिनांकास 
लाग ूअसतील त्यानुसार आणि त्यात वेळोवेळी केलेल्या सधुारिांमािे 
पावासं ला िेखभाल व िरुुस्त्ती ननधी उपलब्ध करून िेिे

• िेखभाल व िरुुस्त्ती ननधीचा पावासं करीत असलेल्या ववननयोगाचे 
सननयंरि मजननप्रा ने पािीपट्टी सिंभाजतील आिेशात ननजचचत 
केलेल्या कायजपद्धतीने करिे

• कालवा प्रिालीची िेखभाल ससं्त््ेमाफज त योग्य प्रकारे होत आहे याची 
सयंुक्त तपासिी द्वारे सनुनजचचत करिे 

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २
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• हंगामाच्या अखेरीस पािी वापर ससं्त््ेच्या लाभक्षेरातील शसचंनक्षेर, 
पीक रचना, भजूल व पाण्याचा पुनवाजपर, पुनजवापराद्वारे शसधंचत 
झालेले क्षेर इत्यािी मादहती सकंशलत करिे 

• प्रत्येक सहस्त्र घन मीटर पाण्याने ककती क्षेर शसधंचत झाले हे 
िशजविारा ससं्त््ेचा जललेखा अहवाल तयार करिे 

• जललेखा अहवालाच्या आधारे ससं्त््ेची प्रगती िशजविारा बेंचमाककंग
अहवाल िरवषी तयार करिे 

• कालवा प्रचालन व िेखभाल िरुुस्त्ती सिंभाजत पावासं स आवचयक 
तांत्ररक व व्यवस्त््ापकीय मागजिशजन तत्वे व सदंहता मराठीत प्रसतृ 
करिे

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २
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• मशसपंशेव्य अधधननयमाच्या कलम 52 प्रमािे पावासं कामे करेल व 
आपले अधधकार वापरेल 

• जलसपंिा ववभागाकडून िेय पािी हक्क प्राप्त झाल्यावर सचंालक 
मडंळाची बैठक बोलाविे

• पािी वाटपा सिंभाजत सिस्त्यांना मादहती िेिे 
• सिस्त्यांना शसचंनाचे पास िेण्याकरता त्यांच्याकडून पािी अजज 
मागवविे

• सिस्त्यांकडून प्राप्त पािी मागिी सकंशलत करिे  

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २
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• पािी पाळयांची सखं्या, कालावधी, तारखा, पािीवापर हक्कांच्या 
मयाजिेत प्रत्येक पािी पाळीत लागिाऱया पाण्याचे घनफळ इत्यािी 
बाबी ननजचचत करिे आणि सयंुक्त बैठकीपूवी जसंवव कळवविे 

• ज्यांना मजंरू पािी पास दिले आहेत अशा सिस्त्यांना त्यांच्या 
मागिीनुसार चारीच्या शेपटा कडून मखुाकड ेक्रमानेच पािी पुरविे 

• ससं्त््ेच्या सवजसाधारि सभेने ठरववलेल्या पद्धतीने सिस्त्यांकडून 
मागील ्कबाकी वसलू करिे 

• पावासं ला हस्त्तांतररत केलेल्या कालवा प्रिालीची िेखभाल िरुुस्त्ती 
करिे 

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



लघु ववतररका स्त्तरीय पािी वापर संस्त््ांचा करारनामा

मशसपंशेव्य २००५

लघु ववतररका स्त्तरीय 
पािीवापर ससं्त््ांनी 

करावयाचे 
करारनाम्याबाबत 

शासनाने जारी केलेले 
पररपरक क्र. सीडीए 
1009/143/ 2009/ 

लाक्षेवव(कामे) दिनांक 
6 फेब्रु.2010 

पाव
सं
कतज
व्य
व 
ज
बाब
िा
ऱया

• कालवा प्रिालीच्या सयुोग्य िेखभाली करता िेखभाल िरुुस्त्तीच्या 
ननधीचा ववननयोग करिे आणि ववदहत नमनु्यात ननधीचा 
ववननयोगाबाबतचे प्रमािपर जलसपंिा ववभागाकड ेपाठवविे 

• शेतचाऱया व शेतचर चांगल्या अवस्त््ेत राहण्यासाठी सिस्त्य त्यांची 
िेखभाल करतील याची ननजचचती करिे 

• सकू्ष्म शसचंनाचा सिस्त्यांनी अवलबं करून पाण्याची बचत करावी 
याकररता त्यांना प्रोत्साहन िेिे 

• पाण्याचे दहशोब ववदहत नमनु्यात ठेविे
• पािी पातळी नोंिीतील तफावत जलसपंिा ववभागाकडून त्वररत 
िरुुस्त्त करून घेिे 

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



लघु ववतररका स्त्तरीय पािी वापर संस्त््ांचा करारनामा

मशसपंशेव्य २००५

लघु ववतररका स्त्तरीय 
पािीवापर ससं्त््ांनी 

करावयाचे 
करारनाम्याबाबत 

शासनाने जारी केलेले 
पररपरक क्र. सीडीए 
1009/143/ 2009/ 

लाक्षेवव(कामे) दिनांक 
6 फेब्रु.2010 

पाव
सं
कतज
व्य
व 
ज
बाब
िा
ऱया

• पािीपट्टीच्या बीजकाप्रमािे ककंवा िेयकाप्रमािे ववदहत मिुतीच्या आत 
जलसंपिा ववभागाकड ेपािीपट्टी भरिे 

• लेखा पुस्त्तके आणि अन्य अशभलेख अद्ययावत ठेविे
• लेखापरीक्षकाकडून लेखा परीक्षि करून घेिे 
• िरवषी 30 सप्टेंबर पूवी उपववधी 2006 ननयम 38 नुसार लेखा 
जलसंपिा ववभागास सािर करिे आणि वावषजक अहवाल प्रकाशशत 
करिे

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



लघु ववतररका स्त्तरीय पािी वापर संस्त््ांचा करारनामा

मशसपंशेव्य २००५

लघु ववतररका स्त्तरीय 
पािीवापर ससं्त््ांनी 

करावयाचे 
करारनाम्याबाबत 

शासनाने जारी केलेले 
पररपरक क्र. सीडीए 
1009/143/ 2009/ 

लाक्षेवव(कामे) दिनांक 
6 फेब्रु.2010 

वाि
नन
राक
रि

• करारामध्ये समाववष्ट असलेल्या कोित्याही बाबतीत पावासं आणि 
कालवा अधधकारी यांच्यात कोिताही वाि उद्भवल्यास त्यावर सबंंधधत 
अधीक्षक अशभयंता मशसपंशेव्य अधधननयमाच्या कलम 22-7 अन्वये 
ननिजय िेतील व त्यांचा त्या प्रकरिातील ननिजय अंनतम असेल 

• पावासं च्या सिस्त्यांमध्ये ससं्त््ेची रचना, व्यवस्त््ापन, अधधकार आणि 
काये यांच्या सबंंधात कोिताही वाि ककंवा मतभेि उद्भवल्यास तो 
सबंंधधत पावासं च्या व्यवस्त््ापन सशमतीकडून सोडवला जाईल 

• पावासं चे सिस्त्य आणि व्यवस्त््ापन सशमती यांच्यामध्ये कोिताही 
वाि ककंवा मतभेि उद्भवल्यास उच्चस्त्तरीय ससं्त््ा गदठत होईपयतं 
कालवा अधधकारी यांच्याकडून वववाि सोडवला जाईल 

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



लघु ववतररका स्त्तरीय पािी वापर संस्त््ांचा करारनामा

मशसपंशेव्य २००५

लघु ववतररका स्त्तरीय 
पािीवापर ससं्त््ांनी 

करावयाचे 
करारनाम्याबाबत 

शासनाने जारी केलेले 
पररपरक क्र. सीडीए 
1009/143/ 2009/ 

लाक्षेवव(कामे) दिनांक 
6 फेब्रु.2010 

वाि
नन
राक
रि

• पािीवापर हक्काच्या मयाजिेत पावासं ने केलेल्या मागिीनुसार जसंवव
ने घनमापन पद्धतीने पािी पुरवठा करण्याचे पािी वापर हक्क िेिे
व कोिताही वाि कालवा अधधकारी ककंवा उच्चस्त्तरीय ससं्त््ा यांनी न 
सोडववल्यास ते प्रकरि मजननप्रा अधधननयमाच्या कलम 22 -1 अन्वये 
प्रा्शमक वववाि ननवारि अधधकाऱयांपुढे िेता येईल. 

• प्रा्शमक वववाि ननवारि अधधकारी वािावर सनुाविी करतेवेळी 
ववदहत करण्यात येईल अशी कायजपद्धती अनुसरतील

• प्रा्शमक वववाि ननवारि अधधकाऱयांच्या आिेशाने पावासं व्यध्त 
झाल्यास अशा आिेशाच्या दिनांकापासनू 60 दिवसांच्या आत पावासं
ला मजननप्रा अधधननयमाच्या कलम 22-2 , 22-3, 22-4 अन्वये
मजननप्राकड ेअपील िाखल करता येईल.

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



लघु ववतररका स्त्तरीय पािी वापर संस्त््ांचा करारनामा

मशसपंशेव्य २००५

लघु ववतररका स्त्तरीय 
पािीवापर ससं्त््ांनी 

करावयाचे 
करारनाम्याबाबत 

शासनाने जारी केलेले 
पररपरक क्र. सीडीए 
1009/143/ 2009/ 

लाक्षेवव(कामे) दिनांक 
6 फेब्रु.2010 

शा
स्त्ती
व 
नुक
सा
न 
भर
पाई

• पावासं ने पािीपट्टी न भरल्यास शास्त्तीच्या ववदहत तरतुिी अमंलात 
आिण्याचा अधधकार जसंवव स असेल 

• पािी वापर हक्का प्रमािे मागिी केलेल्या व ससं्त््ेने न वापरलेल्या 
पाण्यावर मजननप्रा ने ननजच चत केल्याप्रमािे ककमान आकार 
बसववण्याचा अधधकार जसंवव स असेल. परंतु िेय पािी वापर 
हक्कांप्रमािे पािी उपलब्ध करून दिले गेले नसल्यास तसा ककमान 
आकार लावता येिार नाही

• िेय पािी वापर हक्क प्रमािे जलसपंिा ववभाग पािी उपलब्ध करून 
िेऊ शकला नाही तर महाराष्र पाटबंधारे अधधननयम 1976 मधील 
कलम 78 अन्वये नुकसान भरपाईचा ननिजय घेण्यात येईल

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



लघु ववतररका स्त्तरीय पािी वापर संस्त््ांचा करारनामा

मशसपंशेव्य २००५

लघु ववतररका स्त्तरीय 
पािीवापर ससं्त््ांनी 

करावयाचे 
करारनाम्याबाबत 

शासनाने जारी केलेले 
पररपरक क्र. सीडीए 
1009/143/ 2009/ 

लाक्षेवव(कामे) दिनांक 
6 फेब्रु.2010 

शा
स्त्ती
व 
नुक
सा
न 
भर
पाई

• सिस्त्यांनी पाण्याची मागिी न केल्यास ककंवा पािी अजज मजंरू करून 
शसचंन पास दिल्यावरही सिस्त्यांनी पािी वापर न केल्यास आपल्या 
सिस्त्यांकडून ककमान आकार वसलू करण्याचा अधधकार ससं्त््ेस 
असेल 

• परंतु मजंरूी प्रमािे सिस्त्यास पािीपुरवठा झाला नसल्यास तसा 
ककमान आकार लावता येिार नाही

• पािी वापर ससं्त््ा स्त््ापन झाल्यानंतरचे पािीपट्टी ्कबाकी 
सिस्त्यांनी न दिल्यास त्यांचा पािीपुरवठा ्ांबवण्याचे अधधकार 
ससं्त््ेचे असेल

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



लघु ववतररका स्त्तरीय पािी वापर संस्त््ांचा करारनामा

मशसपंशेव्य २००५

लघु ववतररका स्त्तरीय 
पािीवापर ससं्त््ांनी 

करावयाचे 
करारनाम्याबाबत 

शासनाने जारी केलेले 
पररपरक क्र. सीडीए 
1009/143/ 2009/ 

लाक्षेवव(कामे) दिनांक 
6 फेब्रु.2010 

शा
स्त्ती
व 
नुक
सा
न 
भर
पाई

• सिस्त्यांनी पाण्याची मागिी न केल्यास ककंवा पािी अजज मजंरू करून 
शसचंन पास दिल्यावरही सिस्त्यांनी पािी वापर न केल्यास आपल्या 
सिस्त्यांकडून ककमान आकार वसलू करण्याचा अधधकार ससं्त््ेस 
असेल 

• परंतु मजंरूी प्रमािे सिस्त्यास पािीपुरवठा झाला नसल्यास तसा 
ककमान आकार लावता येिार नाही

• पािी वापर ससं्त््ा स्त््ापन झाल्यानंतरचे पािीपट्टी ्कबाकी 
सिस्त्यांनी न दिल्यास त्यांचा पािीपुरवठा ्ांबवण्याचे अधधकार 
ससं्त््ेचे असेल

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



लघु ववतररका स्त्तरीय पािी वापर संस्त््ांचा करारनामा

मशसपंशेव्य २००५

लघु ववतररका स्त्तरीय 
पािीवापर ससं्त््ांनी 

करावयाचे 
करारनाम्याबाबत 

शासनाने जारी केलेले 
पररपरक क्र. सीडीए 
1009/143/ 2009/ 

लाक्षेवव(कामे) दिनांक 
6 फेब्रु.2010 

इत
र

• पुनववजलोकन
• शासनाच्या पूवजपरवानगीने करारनाम्यातील िोन्ही पक्षकारांच्या 
सहमतीने करारनाम्यात बिल करता येतील

• सकंीिज
• या करारनाम्यात ज्या मदु्दयांचा व व्याख्यांचा समावेश केलेला नाही 
अ्वा या करारनाम्यातील कोित्याही कलमात काही रटुी 
असल्यास मजनीप्र अधधननयम 2005 व महाराष्र शसचंन पद्धतीचे 
शेतकऱयांकडून व्यवस्त््ापन अधधननयम 2005 मधील सबंंधधत 
तरतुिींचा आणि महाराष्र पाटबंधारे अधधननयम 1976 मधील लाग ू
असलेल्या तरतुिींचा सिंभज घेता येईल 

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



लघु ववतररका स्त्तरीय पािी वापर संस्त््ांचा करारनामा

मशसपंशेव्य २००५

लघु ववतररका स्त्तरीय 
पािीवापर ससं्त््ांनी 

करावयाचे 
करारनाम्याबाबत 

शासनाने जारी केलेले 
पररपरक क्र. सीडीए 
1009/143/ 2009/ 

लाक्षेवव(कामे) दिनांक 
6 फेब्रु.2010 

परर
शश
ष्टे

• महाराष्र शासनाच्या राजपरात प्रकाशशत केलेल्या अधधसूचना क्रमांक 1 2 व 3 च्या 
प्रनत 

• संस्त््ेच्या कायजक्षेराचा अद्ययावत नकाशाची प्रमाणित प्रत 
• लाभ क्षेराचा नकाशा 
• लघु ववतररका स्त्तरीय पािी वापर संस्त््ेच्या सिस्त्यांच्या अद्ययावत यािीची 
प्रमाणित प्रत 

• प्रवाह मापकाचा नकाशा
• लंबछेि व प्रवाहमापकाचे दठकाि िशजविारी साखळी आणि प्रवाह तक्ता 
• पािीवापर संस्त््ेस हस्त्तांतररत केलेल्या मत्तांची यािी 
• कंराट व्यवस्त््ापन सशमती संिभाजतील शासन ननिजयाची व कंराट व्यवस्त््ापन 
सशमती स्त््ापन करण्याकररता काढलेल्या आिेशाची प्रत

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



लघु ववतररका स्त्तरीय पािी वापर संस्त््ांचा करारनामा
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शासनाने जारी केलेले 
पररपरक क्र. सीडीए 
1009/143/ 2009/ 

लाक्षेवव(कामे) दिनांक 
6 फेब्रु.2010 

परर
शश
ष्टे

• पािी वापर ससं्त््ेने मागिी केल्यास िेता येतील अशी ववभाग 
कायाजलयात उपलब्ध असलेली पररशशष्टे

• प्रकल्पाचा िशजक नकाशा 
• लघु ववतररकेची महत्त्वाची वैशशष्ट्ये 
• लघु ववतरकेवरील सवज बांधकामांची नावे व साखळी क्रमांक 
• लघु ववतररका लबंछेि व काटछेि
• लघु ववतररका चे सकंल्पन िशजविारे वववरिपर 
• लघुवीतरीके कररता सपंादित केलेल्या जशमनीच्या सीमारेषा व तत्सम 
तपशील िशजविारा गाव नकाशा

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



लघु ववतररका स्त्तरीय पािी वापर संस्त््ांचा करारनामा

मशसपंशेव्य २००५
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पररपरक क्र. सीडीए 
1009/143/ 2009/ 

लाक्षेवव(कामे) दिनांक 
6 फेब्रु.2010 

सचू
ना

• करार नामाच्या शेवटी शलदहण्यात यावे की करारनाम्यातील सवज अटी 
व कागिपरे खाली सही करिाऱयांनी वाचलेली असनू पूिज अभ्यासांती 
करारनाम्यातील सवज अटी आम्ही मान्य करीत आहोत आणि सयंुक्त 
करारनाम्यावर सह्या करीत आहोत

• या करारनाम्यात पािीवापर ससं्त््ांतफे  लघुववतरीका स्त्तरीय पािी 
वपर ससं्त््ेचे अध्यक्षआणि जलसपंिा ववभागातफे कायजकारी अशभयंता 
यांनी स्त्वाक्षरी करावी 

• तसेच ससं्त््ेचे आणि ववभागाचा पूिज पत्ता िेण्यात यावा 
• सही खाली ससं्त््ेने आपला शशक्का व ववभागाने आपला शशक्का 
लावावा

पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २



1/24/2022 36पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २


