
संपक - डॉ.राजेश पुराणिक, प्राध्यापक व प्रमुख, सामाजजक शास्त्रे ववद्या शाखा
मो.न.९४२४४३९२२७ व ९८६०२८९३७५

इमेल: sosciwalmi@gmail.com व rajeshpuranik@gmail.com

1

तीन दिवसीय ई प्रशशक्षि
पािी वापर संस्त््ांचे व्यवस्त््ापन

पािी वापर संस्त््ेचे पािी व्यवस्त््ापन ववषयक वववाि सोडविे, सलोखा जोपासिे

जलसंपिा ववभाग व मिृ व जलसंधारि ववभाग

जल व भूशम व्यवस्त््ापन संस्त््ा, वाल्मी. औरंगाबाि

mailto:sosciwalmi@gmail.com


पािी वापर संस्त््ेचे पािी व्यवस्त््ापन ववषयक वववाि सोडविे, सलोखा जोपासिे

1/24/2022 2पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २

म्हिजे काय ?

ही कुिाची ससं्त््ा आहे ?

कोिासाठी ससं्त््ा (बनली) ?
कोिी बनवलीआहे ?

कशासाठी बनवलीआहे ?

केव्हा बनवलीआहे ?

कुठे बनवलीआहे ?

ककती वषाांसाठी बनवलीआहे ?

कोित्या एक्ट मध्ये बनवलीआहे ?

पािी कुठून शमळतआहे ?

पािी ससं्त््ेपययत कसे पोहचतआहे ?

पािी कोित्या कारिास्त्तव ससं्त््ेस
िेण्यात येतआहे ?

व्यवस्त््ापन म्हिजे काय ?

पाण्याचे व्यवस्त््ापन म्हिजे काय ?

पाण्याचे व्यवस्त््ापन करण्यास
कोित्या बाबी आवश्यकआहे ?

ककती पाण्याचे व्यवस्त््ापन करावयाचे
आहे ? मादहती

• ककती लोकांसाठी पाण्याचे
व्यवस्त््ापन करावयाचे आहे ?

• ककती वेळात पाण्याचे व्यवस्त््ापन
करावयाचे आहे ?

• ककती मोठया क्षेराकरीता पाण्याचे
व्यवस्त््ापन करावयाचे आहे ?

• कोित्या वपकांसाठी पाण्याचे
व्यवस्त््ापन करावयाचे आहे ?

• कश्या प्रकारे पाण्याचे व्यवस्त््ापन
करावयाचे आहे ?



पािी वापर संस्त््ेचे वववाि
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• वववाि म्हिजे काय ?

• हा का व केव्हा उिभवतो ?

• हा कसा उिभवतो ?

• कुिा मळेु उिभवतो ?

• कुठे उिभवतो ?

• त्याचे प्रकार कोिकोिते आहेत ?

• याचे पररिाम काय होतात ?

• यावर काय उपाय करता येतात ?

गरज िबाव शैली

शसध्िांत धारिा नीती

वववािांचे कारि



वववािांचे मॅपींग
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मुददा कायआहे ते स्पष्ट करणे

कोण कोण शामीलआहे ते शोधणे व स्पष्ट करणे

प्रत्येक पक्षाची बाजु माांडणे – त्याांच्या गरजा व मुददे ववचारात घेणे

अभ्यास करणे



वववािांना वाढवविारे शब्ि
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वववािांना कमी करिारे शब्ि

ऋणात्मक

असे करू नका

मी तुम्हाला बजावले होते

जे वाटेल ते करा मला ववचारू नका

मी यात नाही
जाउ दया आपल्याला काय करायचे

आहे

काय योग्यआहे ते करा

धनात्मक

बघा जमेल असे वाटते

याचा एक पयााय असा आहे

आम्ही तुम्हाला याच्यात मदत करू
शकतो

मला ववस्ताराने साांगु दया

आमच्या असे लक्षातआलेआहे की

मला असे सचूवावेसे वाटते की



वववाि व्यवस्त््ापनेचे टप्पे
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अननभीज्ञता

समजणे

उमजणेउजागर
होणे

पश्चात

शांत रहा
िसु-

याला
बोलु िया

इतरांच्या
बोलण्या
चे महत्व
समजा

शब्िांमधे
शक्ती
आहे
याची
जािीव
ठेवा

जर
पररस्त््ी
ती
हाताबाहे
र जात
असेल
तर ्ांबा

जर तुम्ही
चुकत
असाल
तर
मान्य
करा

आपल्या
िरूद््टी
चा वापर
करा



वववािांचे मुख्य चार प्रकार
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• अवस्त््ा 1- स्त्व वववाि

• अवस्त््ा 2- व्यक्ती - व्यक्ती वववाि

• अवस्त््ा 3 - व्यक्ती -समुह वववाि

• अवस्त््ा 4 - समुह- समुह वववाि



स्त्ववववाि
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1 स्त्ववववाि वववाि अवस्त््ा - 1
1.म्हिजे काय? जेव्हा आपि स्त्वत: दिढमडु/जव्िमन अवस्त््ेत असतो आणि मनात एक प्रकारचे व्िन्ि

सरुु असत त्याला स्त्ववववाि असे म्हितात. 
मन आणि बुध्िीतील सघंषय

2. केव्हा उिभवतो? ज्या वेळेस आपल्या समोर असे ननियय घेण्याची वेळ असते ज्यामळेु आपल्या
स्त्वककयांचे/ आप्तांचे नुकसान होिार असते ककंवा ककंवा लाभ कमी होिार असतील.

3. कसा उिभवतो? पररजस्त््तींवर ववचार आणि चचतंनातून हा उद्रभवतो
4. कुिामळेु उिभवतो? स्त्वत:च्या अननियय क्षमतेमळेु उिभवतो
5. कुठे उिभवतो ? मनात/अतंमयनात, डोक्यात
6 पररिाम टेन्शन वाढत (ताि), िबावामळेु आरोग्य खराब होण्याचा धोका असतो, वेळीच उपाय

न केल्यास जीवास (स्त्वत:ला) अपाय होण्याचे धोके असतात.
7. उपाय स्त्व वववािाचे ननराकरि करिे समवयस्त्क, समज्ञानी, ववचारवंत, ज्ञानीयांचे मागयिशयन

घेिे



व्यक्ती - व्यक्ती वववाि

1/24/2022 9पावासं चे व्यवस्त््ापन भाग २

व्यक्ती - व्यक्ती वववाि वववाि अवस्त््ा-2

म्हिजे काय ? जेव्हां िोन व्यक्ती वैचारीक मतभेि अवस्त््ेत असतात तेव्हां त्याला व्यक्ती-व्यक्ती वववाि असे
म्हितात.

केव्हा उिभवतो? जेव्हां एकमेकांचे दहत संबंध बांधीत होतात
कसा उिभवतो ? एकाच दठकािी एकाच वेळेस एकाच गो्टी/वस्त्तुसाठी िोघांची मागिी असते ककंवा आवश्यकता असते

कुिामुळे उिभवतो? वेळेच्या अभावी, अननश्चीततेमुळे, अहंकारामुळे, इच्छेमुळे, लोभामुळे, अशभलाषेमुळे वस्त्तुत: एकमेकांच्या
लाभहानीच्या भावनेमुळे, व्यक्ती-व्यक्ती वववाि उिभवतो.

कुठे/ कोिात उिभवतो? िोन व्यक्ती मध्ये
पररिाम भयावह असतात, ववतु्टी येते, बोलचाल बंि होते, व्िेष वाढतो, राग वाढतो, तिाव वाढतो, प्रसंगी

मारामारी, शशवीगाळ होऊन अपराधीक गुन्हे घडतात, पोलीस केस होते, न्यायपालीका इत्यािी मध्ये वेळ
आणि पैसा जातो, घराची/ स्त्वत:ची कुटंूबातील सिस्त्यांची शांतीभंग होते

उपाय संवाि वाढवावा, प्रनतवाि नाही, प्रनत्ठीत व्यक्तींच्या सल्यास मानावे



व्यक्ती- समहु वववाि
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व्यक्ती- समुह वववाि वववाि अवस्त््ा-3
म्हिजे काय ? जेव्हां एक व्यक्तीची एका पेक्षा अचधक व्यक्तींच्या सोबत वैचारीक शभन्नता होते त्याला व्यक्ती समुह वववाि

असे म्हितात.
केव्हा उिभवतो? जेव्हां व्यक्ती सामुदहकररत्या होिा-या कायायस ववरोध करतो आणि समुहाच्या ननिययाशी संमत नसतो

कसा उिभवतो ? जेव्हां व्यक्तीस आभास होतो ककंवा खारी पटते की, काही सामुदहक ननिययामुळे त्याचे नुकसान होिार आहे
त्या वेळेस तो अशा ननिययांच्या ववरोधात जातो आणि व्यक्ती समुह वववाि ननमायि होतो.

कुिा मुळे उिभवतो? 1. पररस्त््ीतीमुळे
2. नुकसान होईल या भावनेमुळे

कुठे उिभवतो ? व्यक्ती आणि समुह ज्या दठकािी असतात त्या दठकािी ही अवस्त््ा दिसते
पररिाम व्यजक्तआणि समूहा मधे ववतु्टता येते. व्यजक्त समूहापासुन वेगळा होतो.दहतसंबंध खराब होतात.

उपाय व्यक्ती आणि समुह चचकाटीने वववाि ननराकरि करण्यास तयार असले पादहजे मध्यस्त्् व्यक्ती ककंवा समुहास
ठेवून चचाय करुन वववाि संपववता येतो.



समहु -समहु वववाि
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समहु -समहु वववाि वववाि अवस्त््ा 4
म्हिजे काय ? जेव्हां िोन समहु एकमेकांच्या ववरोधात असतात त्यास समहु-समहु वववाि म्हितात
केव्हा उिभवतो? जेव्हां समहुांची ववचारधारा शभन्न असते त्यांची मलु्ये, उििेश्य आणि कायय पध्ितींचा

एकमेकांशी मेळ नसतो
कसा उिभवतो? आपसी ताळमेळ न झाल्यामळेु
कुिा मळेु उिभवतो? सामदुहक ननिययामळेू
कुठे उिभवतो ? जे्े जे्े िोन ववरोधक समहु असतील
पररिाम ववकास अवरुध्ि होतो, सामदुहक व्िेष वाढतो, कटूता वाढते, सदह्ितुा कमी होते, क्वचचत

व्िन्ि (सामदूहक) अत्याचार आणि अपराधीक घटना होऊन घातक पररिाम होतात. 
प्रािहानी, मालमत्तेचे नुकसान इत्यािी घटना पि घडू शकतात.   

उपाय हे वववाि लोकतांत्ररक पध्ितीने सपंवता येतात, रयस्त्् व्यक्ती आणि समहुांची मित
उपयोगी राहू शकत,े परंतु सवायत सशक्त मागय हा चचेचा असनू जव्िपक्षीय चचाय घडून
वववािास कायमचे ववराम िेण्यात येऊ शकत.े



पािी वापर संस्त््ेचे वववाि व त्याचे ननिान
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सभंाववत वववाि सभंाववत ननिान
1. पािी वापर ससं्त््ा ससं्त््ावपत करिे हा
ननियय घेिे

सवय समंती आणि एक्ट प्रमािे

2. पािी वापर ससं्त््ा स्त््ापिे चुनाव, घटनेप्रमािे आम-सहमतीने
3. पािी वापर ससं्त््ा नामननिेशन आम सहमतीने ककंवा कालवा आधाररत असिे जेिे करुन

नांवाबरोबर ससं्त््ेच्या काययक्षेराबाबत मादहती होऊ शकते
4. काययक्षेर लाभके्षराचा आराखडा अचधननयमाप्रमािे प्रकरि -2 त्रबिंू 5
5.सिस्त्यत्व घटनेप्रमािे
9. सवय सिस्त्य मडंळ पािी वापर ससं्त््ा क्षेरातील सवय भधुारक व भोगवटाधारक सिस्त्य

राहतील व ते सवय पािी वापर ससं्त््ेचे सवय सिस्त्य मडंळ गठीत
करतील.   अचधननयमाप्रमािे (कलम-8(2))



पािी वापर संस्त््ेचे वववाि व त्याचे ननिान
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सभंाववत वववाि सभंाववत ननिान
10. पािी वापर ससं्त््ांची
व्यवस्त््ापन सशमती व सचंालक
अध्यक्षांची ननवडिकू

• सचंालकांची ननवडिकू, अध्यक्षांची ननवड
• ववववध सिस्त्यांची व्यवस्त््ापन सशमती,
• व्यवस्त््ापनासाठी एक सचचव वेतनधारी ठेवता येईल.   
• सशमतीत HMT आणि मदहलांचे प्रनतननधीत्व राहील.   
• अध्यक्षांची ननवड (प्र्म बैठकीत) करण्यात येईल
• एखािा सिस्त्य एकापेक्षा जास्त्त पािी वापर ससं्त््ा काययक्षेरात असल्यास तो
फक्त एकाच पािी वापर ससं्त््ांच्या व्यवस्त््ापन सशमतीत राहू शकेल. 
• व्यवस्त््ापन सशमतीच्या सचंालकांचा कालावधी 06 वषायचा राहील. 

14. पािी मोजिी यंर बसविे कालवा अचधकारी पािी वापर ससं्त््ेला जे्ुन पािी दिल्या जात आहे त्या
दठकािी पाण्याची योग्य मोजिी करिारे साधन िेतील ककंवा पािी मोजिे
यंर बसवून िेतील. 
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सभंाववत वववाि सभंाववत ननिान
15 वपक घेिे कलम 24 अन्वये पीक घेण्याचे स्त्वातंरय राहील.  

पाण्याच्या प्रमािातच पीक घ्यायची आहेत.

16 शसचंन पाण्याचे पुनयवापर
भजुलाचा वापर

पावासं त्यांना अनुजे्ञय असलेल्या पाण्याचा स्त्वत:च्या खचायने पुनयवापर करु
शकतील
या करीता प्राचधकरिास पािी शुल्क िेिे आवश्यक नाही.   
असेच भजुलाचा पि उपयोग करण्याचे स्त्वातंरय पावासं राहील.

17. पावसं पािी पुरवठा
पध्ित आणि पाण्याचा िर

पािी पुरवठा - टेल टु हेड, घनमापन पध्ितीने
पािी पटटी - पुरवठयाच्या जागी मोजलेल्या घनमापावर आकारण्यात येईल
कमी पाण्याचा उपयोग केल्यास -ककमान आकार भरावा लागेल
पाण्याचा िर - वेळो वेळी ठरववण्यात येईल. 
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सभंाववत वववाि सभंाववत ननिान
18. सिस्त्यांकडून पािी पद्टी
िर वसलुी

• सवय सिस्त्य मडंळ मान्य करेल
• पा वा सं वसलुी करेल
• ककमान िर शसचंन न केलेल्या जशमनीवर आकारल्या जाईल
• हक्काचे मजंरू पािी उपलब्ध नसेल तर ककमान िर नाही
• पुन:वापर आणि भजुलाच्या वापरावर पािी पटटी बसवण्याचा अधीकार

पावसं ला राहील.
• ्कबाकी वसलुीचा अचधकार राहील

19. हक्काच्या पाण्याचा
पुरवठा

प्रमािानुसार पावसं ला हक्काचे पािी िेण्यास प्राचधकरि जबाबिार राहील. 
सिस्त्यांना समन्यायी पािी ववतरि करण्यास पावसं जबाबिार राहील.

20 करार पावासं अध्यक्ष व उच्च स्त्तरीय पावंस ककंवा कालवा अचधकारी मध्ये होईल
कलम 29 (1) व (2)
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सभंाववत वववाि सभंाववत ननिान
21 पिाचधका-यांचे अचधकार पावसं आपले उििी्ट साध्य करण्यास पिाचधका-यांना अचधकार िेऊ शकेल

22 अनतक्रमि कालव्यावरील अनतक्रमि हटववण्यास पावसं अचधकृत आहेत.

23 राजीनामे ररक्त पिे भरिे कलम 32 व 33

24 अशभलेख सिस्त्यांची यािी, अचधननयमाची सशंोधीत प्रत, कमाण्ड मॅप, मत्ता व िानयत्व, 
बैठक रजजस्त्टर, ननवडिकू रजजस्त्टर, जमा खचायचे रजजस्त्टर, खरेिी-ववक्रीचे
रजीस्त्टर, मोजमाप पुस्त्तीका, पाण्याची पातळी िाखविारी पसु्त्तीका, कामाचे
आिेश, लेखा पररक्षा अहवाल, चौकशी अहवाल पाण्याचा दहशेब ईत्यािी पावासं
ठेवेल.
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सभंाववत वववाि सभंाववत ननिान
25 अचधकार व कतयव्ये पावसं अचधकार आणि कतयव्य - कलम 52, 

कालवा अचधकारी यांचे अचधकार व कतयव्ये कलम 53
26 ननधीचे साधने कलम 54 अनुसार पािीपटटी, व्याज, ठेव, कजय, िेिग्या, अंशिान, अनुिान, 

िंडाची रक्कम, सेवेसाठी शुल्क.
27 खाते अनुसचूचत बॅक, ककंवा नागरी सहकारी बॅकेत, वाणिज्य बॅक ककंवा पोस्त्ट

ऑकफस
28 लेखा पररक्षि वावषयक
29 अपराध शशक्षा प्रकरि 06 कलम 60 अनुसार कालव्यास नुकसान, पाण्याच्या प्रवाहास

हस्त्तक्षेप, पाण्याचे प्रिषुि (कालवा), उपकरिास फेरफार, शसचंनात अड्ळा, 
पाण्याचा अपव्यय, अनाचधकृत पािी वापर, कालवा पररक्षिाकडे िलुयक्ष, पािी
पटटी वेळवर न भरिे, ननयमांचे उल्लघंन
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सभंाववत वववाि सभंाववत ननिान
30 अपराध आपसात शमटविे कलम 61 (1) (2)  आपस मेळाची रक्कम भरिे
31 वववाि शमटविे  पावसं ची रचना, व्यवस्त््ापन, अचधकार आणि कायायसबंंधीत वववाि-

व्यवस्त््ापन सशमती सोडवील
 सिस्त्य - पावसं व्यवस्त््ापन सशमती ककंवा पावस-ं उच्च्स्त्तरीय पावसं मधील
वववाि त्याच्या उच्चस्त्तररय पावसं माफय त सोडवण्यात येईल.

 प्रकल्पस्त्तरीय ककंवा िोन ककंवा अचधक प्रकल्पामध्ये वववाि-मतभेि कालवा
अचधकारी सोडवतील.

 पावस-ं सक्षम कालवा अचधकारी यांच्या मध्ये वववाि- प्राचधकरिाकडे िेण्यात
येतील

वववाि ननकालात काढण्याचा
अवधी

45 दिवसांच्या आत पािी हक्क व ववतरि वववाि शमटवण्यासाठी MWRRA 
2005 कलम 22 च्या तरतुिी लाग.ू   
नुकसान भरपाई शसचंन कायिा 1976 च्या कलम 75 अन्वये

अपील उच्चस्त्तरीय ससं्त््ेच्या व्यवस्त््ापनेकडे करता येईल.
ननियय 30 दिवसात घेण्यात येतील व ते बंधनकारक राहतील.
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1) कायिया मधील मिुिे : पा.वा.ससं्त््ेची रचना, अचधकार, व्यवस्त््ापन आणि कतयव्ये या बाबत ससं्त््ेच्या
सिस्त्यांमधील मतभेि/वाि हे त्या ससं्त््ेची व्यवस्त््ापन सशमती माफय त सोडववल्या जातील. (कलम-63 मदु्दा-1,

ननयम-06: मदु्दा-1)

2) एखाद्या पा.वा.ससं्त््ेच्या सिस्त्यां मध्ये आणि त्या ससं्त््ेच्या व्यवस्त््ापन सशमतीमध्ये ककंवा िोन अ्वा त्या
पेक्षा जास्त्त पा. वा. ससं्त््ा मधील मतभेि / वाि हे लगतच्या वरच्या स्त्तरावरील पा.वा.ससं्त््ेच्या व्यवस्त््ापन
सशमती माफय त सोडववले जािार. (कलम-63, मदु्दा-2)

3) वािवववाि हे जर पा.वा.ससं्त््ा व सबंधंीत शसचंन अचधकारी यांच्यात असेल तर त्यांचे ननराकरि शासनाने
ननधायरीत केलेल्या प्राचधकरिातफे करण्यात येईल. (कलम-63, मदु्दा-3)
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1) मतभेि/ वाि यांची सनुाविी व ननराकरि हे 45 दिवसात करिे क्रमप्राप्त आहे. (कलम-63, मदु्दा-4 व ननयम
06:39)

2) पािी हक्क / अचधकारी व पािी वाटप या बाबतचे मतभेि/ वािवववाि हे महारा्र जलसपंत्ती ननयमन
प्राचधकरि अचधननयम - 2005 (कलम-21) नुसार सोडववण्यात येतील.

3) मागील मदु्दा-5 मधील मतभेि / वािवववाि सबंंधीचे नुकसान भरपाई बाबतचे ननियय म. शस.ं कायिा-1976

(कलम-75) नुसार घेण्यात येतील. (कलम-63, मदु्दा-4)
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अपीलां बाबत ननियय (कलम-64, ननयम-06: ननयम-40)  

1) कोित्याही स्त्तरावरील पा.वा.संस्त््ेच्या व्यवस्त््ापन सशमतीने दिलेला ननियय ककंवा संमत

केलेला आिेश यामुळे व्यच्त झालेल्या कोित्याही व्यक्तीस लगतच्या उच्चस्त्तरीय संस्त््ेच्या

व्यवस्त््ापन सशमती कडे त्या बाबत अपील करता येईल.

2) प्रकल्पस्त्तरीय संस्त््ेच्या व्यवस्त््ापन सशमतीने दिलेल्या ननिययामुळे/ आिेशामुळे व्यच्त

व्यक्तीस ववदहत केलेल्या प्राचधकरिाकडे अवपल करता येईल व त्याचा ननियय अखेरचा असेल.
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3) कोितेही अपील व्यच्त पक्षकारास ननियय आिेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांका पासनू 30 दिवसाच्या आत
करता येईल. परंतु त्या प्राचधकरिास ववलबंास पुरेशी कारिे िेऊन 30 दिवसा नंतर िाखल झालेल्या अवपलास
सटु िेता येईल.

4) कोितेही अपील िाखल केलेल्या दिनांकापासनू 30 दिवसाचं्या आत ननकालात काढले जाईल. जेव्हा हे शक्य
नसेल त्या वेळी सबंंधीत अपील प्राचधकरि ववलबंाची कारिे लेखी नमिू करील.

5) एखाद्या पािी वापर ससं्त््ेच्या आिेशा ववरुध्ि त्या पा.वा.ससं्त््ेच्या वरील स्त्तरावरील ससं्त््ेकडे अपील
करता येईल. तशी वरच्या स्त्तरावरील ससं्त््ा जअस्त्तत्वात नसल्यास कोित्या अचधका-याकडे अपील
करावयाचे हे प्रत्येक पातळीवरील पा.वा.ससं्त््ाकरीता नमिू केले आहे. (ननयम-40)
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• चचाय
• सलोखा
• मध्यस्त््ी
• समन्वय
• सहकायय
• ननियय
• काऊंसेलीगं
• सक्षमीकरि
• एक्सपोजर

• ननयम
• कायिा/कानुन
• सवयसमंत्ती
• सामाजजक ननियय

• साम
• िाम
• िंड
• भेि
• मोह
• माया
• भय
• िाट-िपट

• चरि-1 : प्रिालीच्या भार वाहकांची/स्त्टेक होल्डरची
ओळख

• चरि -2 : स्त्टेक होल्डरचे वगीकरि
• चरि-3 : वगीकृत स्त्टेक होल्डरच्या समस्त्या
• चरि -4 : समस्त्यांचे वगीकरिआणि प्रा्शमकीकरि
• चरि -5 : समुिायाच्या प्रमुख समस्त्यांची यािी
• चरि -6 : समस्त्या वकृ्ष तयार करिे
• चरि -7 : समाधान वकृ्ष तयार करिे
• चरि -8 :अशा बाबी ककंवा समाधान जे सामुदहकररत्या

करण्याजोगे आहे त्यावर त्वरीत काययवाही करिे
• चरि -9 : कायद्याच्या अधीन राहून पािी वापर संस्त््ा / 

तत्सम संस्त््ेतफे ननयोजन करुन समस्त्यांचे समाधान
करिे.

• चरि -10 :ननराकृत समस्त्यांबद्यल संस्त््ेत मादहती िेिे
• चरि -11 : सामाजजक संपररक्षा आयोजजत करुन अंगीकृत

समाधानास सामाजजक मान्यता शमळवून िेिे.
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• सलोखा वाढेल अशा गनतववववचधचंे आयोजन उिा.सामाजजक कायय, सांस्त्कृतीक काययक्रम, 

उत्सव,सि-वार ई.

• ऐकमेकांच्या (पररवारातील) सुख ि:ुखाच्या वेळेस हजर राहिे, ववशषे करुन ि:ुखाच्या वेळस
भेिभाव ववसरुन सांत्वना िेिे- उिा- घरेलू सिवार लग्नकायय, पुजा-पाठ, जन्म-मतृ्यु इत्यािी.

• संकटकाळी एकर राहून संकटांना सामोरे जाण्याच्या भावनेने स्त्वत: पुढाकार घेऊनआपली
सहमती िेिे

• सामाजजक अडी अडचिींना समजनू आडमुठे पिाच्या स्त्वभावासआवरते घेिे
• प्रसंगी छोटया मोठया तडजोडीस सहमती िेिे. 
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• सवय संमतीने घेतलेल्या ननिययांचे स्त्वागत करिे आणिआपल्या तफे त्याचे पालन ननजश्चत करिे
• मध्यस्त््ी ककंवा समजतू काढिा-या व्यक्तीचे अनुभव ऐकून त्यावर धनात्मक ववचार करिे .

• वतृ्ती धनात्मक ठेविे व ववषयाची संपूिय मादहती प्राप्त करुन घेिे (सक्षमीकरि )

• राग-द्वेष मनात न ठेविे
• बाहेरील व्यक्ती ककवा ववचांराच्या बहकाव्यात न येिे
• छळकपटाच्या भावनेस त्यागिे.

• अचधननयम, ननयम यांचा भंग आपिाकडून होिार नाही याची काळजी घेिे
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• शतेक-यांच्या वेळोवेळी व गरजेनुसार बैठकांचे आयोजन

• शतेक-यांच्या अडचिी/ तक्रारी प्रत्यक्षात समजनू घेिे

• शतेक-यांच्या तक्रारी संबंधीत पावासं कडून समजनू घेिे

• शतेक-यांच्या तक्रारी जसंवव संबंधीत अचधकारी व कमयचारी यांच्याकडून प्राप्त करुन घेिे

• संबंधीत पावासं च्या लाभक्षेरात वेळोवेळी प्रक्षेर भेटी व िौरे यांच्या मधून वारंवार शतेक-
यांच्या तक्रारी / अडचिींची मादहती घेिे.

• शतेक-यांच्या घरी जाऊन मैरीपूिय वातावरिात भेटी-गाठी घेिे.
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• शतेक-यांचे अनुभव मन:पुवयक ऐकिे, चधराने व संयमाने व्यवहार करुन शतेक-यांशी

ववचारांची िेवाि-घेवाि करिे.

• शतेक-यांच्या भेटीच्या वेळी अत्यंत नम्रतेने व आिरपूियररतीने चचाय करिे. कोित्याही

पररजस्त््तीत मनोबल समतोल / ननयंरि ठेविे आवश्यक.

• शतेक-यांबरोबर ववचार ववमषय करतांना तो मन:पूवयक करिे गरजेचे.

• शतेक-यांचे सामाजजक ररतीररवाज व परंपरा यांचा आिर करिे.
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• शतेक-यांकडे िोषपूिय अ्वा दटकात्मक दृ्टीकोिातून न पाहिे.

• ववचार ववनीमय करतांना चचाय संक्षक्षप्त व्हावी. शतेक-यांचे आभार मानावे.

• ववचार ववननमयासाठी योग्य स्त््ळांची ननवड करावी.

• ववचार ववननमय/चचाय करतांना शतेक-यांबरोबर जशमनीवर बसावे.

• वािवववाि ननराकरि करण्यासाठी मध्यस्त््ांचा कौशल्यपूिय वापर करावा.

• काही प्रश्न तडजोडीने सुटु शकतात म्हिून मध्यस्त््ांचा वापर जरुर करावा.
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