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पाणी वापर संस्था स्थापना त ेदैनंददन कामकाज  



सादरीकरणातील महत्िाचे घटक  
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 महाराष्ट्र ससचंन पद्धतीचे शतेकऱ्ांकडून व््वस्थापन का्दा २००५ अंतर्गत पाणी वापर 
संस्था स्थापनेतील टप्पे  

      - पाणी वापर ससं्था स्थापने सबंंधधत महत्वाचे शासन ननणग्   
       - अधधनन्मान्व्े राजपत्राद्वारे प्रकल्प क्षेत्र अधधसधूचत करणे  
                - पाणी वापर ससं्थांची ससचंन्ोग्् क्षेत्रननश्चचती करून लाभक्षेत्र घोषित करणे. 
               -  पाणी वापर ससं्थांची नोंदणी करणे. 
               -  पाणी वापर ससं्थांच््ा ननवडणकुा घेणे. 
               -   पाणी वापर ससं्थांसोबत करारनामा करणे. 
               -  पाणी वापर ससं्थांना ससचंन व््वस्थापनेसाठी लाभक्षेत्र हस्तांतरण करणे. 
 पावासं संबंधधत दैनंददन कामकाज 
       - पाणी मोजणी का्गपद्धती 
       - समन््ा्ी पाणी वाटप, पाणी पट्टी आकारणी, वसलुी व असभलेखे  



पाणी िापर संस्त्था स्त्थापने संबंधित महत्िाचे शासन ननणणय  
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सहकारी पाणीिापर ससं्त्थांची नोंदणी िलसपंदा विभागाकड ेिगण करणे बाबत दद. १८/१२/२००६  

                 सहकारी पाणीिापर ससं्त्थाचंी नोंदणी िलसंपदा विभागाकड ेिगण करणे बाबत दद. ०६/०४/२०१६   २ 

१ 



अधिननयमान्िये रािपराद्िारे प्रकल्प क्षेर अधिसूधचत करणे    
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महाराष्ट्र ससचंन अधधनन्म १९७६   

    महाराष्ट्र ससचंन पद्धतीचे शतेकऱ्ांकडून व््वस्थापन का्दा २००५  २ 

१ 
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      महाराष्ट्र ससचंन पध्दतीचे शेतकऱ्ांकडुन व््वस्थापन अधधनन्म – 2005 

( संदभग : कलम क्र. 1 चे उपकलम क्र. 3 ) 
अधधसुचना क्रमांक : 1 

( संदभग : नन्म क्र. 1 चा उपनन्म क्र. 2 ) 

अ. क्र. पाटबंिारे प्रकल्प लागू 
कराियाची 
कलमें 

ज्या 
तारखेपासून 

लागू होईल ती 
तारीख 

शरेा 
पूणण अशंत: 

1 2 3 4 5 6 

1 कडिा प्रकल्प –  
कडिा उििा कालिा 
 कक.मी. 0 ते 88 

(1)मायनर क्र. 1 ते  43  

(2)वितररका क्र.2 ि 3 

(मायनरसह) 

 

 ---- 

  कलम 22 

िगळुन सिण 
01.04.2015 

 

    महाराष्ट्र राज््ाचे राज््पाल ्ांचे आदेशानुसार व नांवाने  

                           
                                                                का्गकारी असभ्तंा 
                                                         कडवा कालवा षवभार्,  
                                                                                                                                नासशक 
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महाराष्ट्र ससचंन पध्दतीचे शेतकऱ्ांकडुन व््वस्थापन अधधनन्म – २००५  
अधधसुचना क्रमांक : २ ( संदभग : नन्म क्र. १ (२) ) 

 

अ.क्र प्रकल्प व 
के्षत्र 

कालवा अधधकारी म.सस.ंप.शे.व्् अधधनन्म, 2005 अंतर्गत अधधकार देण््ात 
आलेल््ा का्द््ातील कलमे 

1 2 3 4 

1 कडवा 
प्रकल्प के्षर 

- 

सी.सी. ए. 
14670 

हेक्टर 

1)कायणकारी अभभयंता, 
 कडिा कालिा विभाग, 

नाभशक 

कलम-6(1), 9(2), 9(4),9(6), 9(9), 10(1), 12(2), 12(6), 12(9), 

13(1), 13(3), 15(4), 15(6), 15(9), 18(2), 18(4),18(6) , 19(2), 

22, 23(1), 26(1), 41, 42(1), 68(1) 44, 45, 47(2), 48, 
म.भस.ं प. शे. व्य. ननयम – 3 

कलम  18(9): लघु वितररकास्त्तररय पाणी िापर संस्त्था  
कलम 19(2): लघु वितररकास्त्तरीय पाणी िापर संस्त्था ि मोठया ि 

मध्यम प्रकल्पािरील वितररकास्त्तरीय पाणी िापर संस्त्था  
कलम 21(1): संपूणण प्रकल्पाचे कायणक्षेर कायणकारी अभभयंता यांचे 

अधिकार क्षेरात असलेल्या प्रकल्पाबाबत  

2)अधिक्षक अभभयंता ि 

प्रशासक, लाभक्षेर विकास 

प्राधिकरण, अहमदनगर 

कलम 6(5), 42(2), 

कलम:-  16(1), मध्यम ि मोठे प्रकल्प 

कलम :- 18(9): िररष्ठ स्त्तरीय सिण पाणी िापर संस्त्था 
कलम:- 19(2): मध्यम प्रकल्पािरील प्रकल्पस्त्तरीय, मध्यम ि 

मोठया प्रकल्पािरील कालिा स्त्तरीय पाणी िापर संस्त्था 
कलम:- 21(1): ज्या प्रकल्पाचे कायणक्षेर दोन ककंिा अधिक 

विभागाच ेअखत्याररत आहे अशा प्रकल्पाबाबत.  

3) मुख्य अभभयंता, उत्तर 

महाराष्र प्रदेश, नाभशक 

कलम:- 16(3): मध्यम ि मोठे प्रकल्प 

कलम:- 19(2): मोठया प्रकल्पािरील प्रकल्प स्त्तरीय पाणी िापर 

संस्त्था.  



पाणी िापर संस्त्थांचे स्त्तर ि त्यांचे लाभक्षेराची ननजचचती करणे   
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प्रकल्प 
स्तर  

कालवा 
स्तर  

षवतररका 
स्तर  

लघु 
षवतररका 
स्तर   

अधीक्षक असभ्ंत््ांच््ा दज््ागपेक्षा कमी दजाग नसलेला कालवा अधधकारी (क.१६)  
  

का्गकारी असभ्ंत््ांच््ा दज््ागपेक्षा कमी दजाग नसलेला कालवा अधधकारी (क.१३)  
  

का्गकारी असभ्ंत््ांच््ा दज््ागपेक्षा कमी दजाग नसलेला कालवा अधधकारी (क.१०)  

का्गकारी असभ्ंत््ांच््ा दज््ागपेक्षा कमी दजाग नसलेला कालवा अधधकारी (क.६ )  



अधधसुचना क्र. 3 (क्षेत्र आराखडा, पावासंस्थेची स्थापना व नोंदणी) 
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पुणेर्ाव डावा कालवा 
मा्नर क्र. 9  

श्ज. नासशक, ता.चांदवड , र्ाव-वडनेर भैरव 
लाभधारक शतेक-्ांची ्ादी 

गट क्र. िमीन मालकाचे नाि क्षेर सी.सी.ए. 
1 2 3 हे.आर 

536 िगददश अनंत गांगुड े 0.21 

  वििय अनंत गांगुड े   

  पुरुषोत्तम अनंत गांगुड े   

  रािेंद्र अनंत गांगुड े   

  पिणताबाई भगािी गांगुड े   

  हरीभाऊ नानािी गांगुड े   

  बाळू परशराम गांगुड े   

  सरुबाई परशराम गांगुड े   

  छाया परशराम गांगुड े   

  मीराबाई ककसन गांगुड े   

  संिय ककसन गांगुड े   

  रविदं्र ककसन गांगुड े   

  रेखा ककसन गांगडु े   

  मयुर रािाराम गांगुड े   

  सागर रािाराम गांगुड े   

  सोनाली रािाराम गागुड े   

  भागाबाई रािाराम गांगुड े   



अधधसुचना क्र. 3 ्ादी क्र. 2   
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पुणेर्ांव प्रकल्प 
पुणेर्ांव डावा कालवा 

मायनर क्र. 9 
श्जल्हा-नासशक, तालकुा-चांदवड, र्ांव- वडनेर भरैव  

अनुसचूी 
अ.क्र. र्ट नं. क्षेत्र (हेक्टर) सी.सी.ए. 

1 536 0.21 

2 537 1.65 

3 538 0.83 

4 539 0.70 



लघु वितानतका स्त्तरािरील पािास कायणक्षेर ननजचचत करणे (क. ६)   
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1 
का्गचालन आणण व््वस्थापन करण््ाकररता 
आवच्क तपशील दशगषवणारे नकाश े   

2 भूधारक व भोर्वटादारांच््ा अद््ावत ्ादी  

3 मोठ््ा प्रमाणात प्रससद्धी देण््ात ्ेते   

4 अजग केल््ास फी भरून प्रत प्राप्त करता ्ेते   

5 व््धथत झालेल््ा व््क्तीस तीस ददवसात  
अपील करता ्ेईल  



पाणी िापर संस्त्थेची नाि ननजचचतीकरण ि नोंदणी  
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• सिण लाभिारकांची बैठक बोलािािी  
• ससं्त्थेच्या नामकरणाबाबत प्रस्त्ताि मांडािा  
• सिण समंतीनसुार तीन नाि ननिडण्यात यािी  
• ज्या नािािर सिाणनुमते ठराि पास होईल 
  ते नाि पाणी िापर ससं्त्थेसाठी ननजचचत  
  करण्यात यािे   





ननवडणकू (जोडपत्र क्र. २ (नन्म क्र. ७(१), ७(८) व ७(९) आणण नन्म क्र. ८(१) नसुार 
घेण््ात ्ाव््ा) 
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  ननवडणकूांचे वेळापत्रक  

कोणत््ाही स्तरावरील पा.वा.संस्थेचा 
ननवडणूकीचा एकूण कालावधी 75 ददवसांचा असेल   

१  

ननवडणूका वेळापत्रक भार्-अ व भार्-ब मध््े 
षवभार्ले आहे  २  
 
भार्-अ साठी 50 ददवस (मतदार ्ाद््ा बनषवणे)  

  

३ 

४  भार्-ब साठी 25 ददवस (प्रत््क्ष ननवडणूक घेणे) 

1 ्ेथे सलहा  

्ेथे सलहा  2 

्ेथे सलहा  3 

्ेथे सलहा  4 

5 ्ेथे सलहा  
      ननवडणूक लांबणीच््ा काळात तात्पुरती व््वस्थापन          
  ससमती  र्ठीत करता ्ेत.े 

  ननवडणकूा लांबणीवर टाकणे   

१  

 
एक विग पूणग होण््ा अर्ोदर कालवा अधधका-्ांनी 
ननवडणूका घेणे क्रमप्राप्त आहे 

 

२  

३ 

४  भार्-ब साठी 25 ददवस (प्रत््क्ष ननवडणूक घेणे) 

संबंधीत कालवा अधधकारी – संस्थेच््ा ननवडणूका 
सं्ुक्तीक कारणामळेु एक विाग प्गत लांबवू शकतात.     
( नैसैधर्गक आपत्ती,वादळ, भकंूप,दषु्ट्काळ, ई.) 



संचालकाचंी ननिड, क्षेर ि संख्या    
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लघु वितररका  
 

    मुखाकडचा  

  मधला   

 शपेटा कडचा  

षवतररका  

2+1=3  

2+1=3 

2+1=3 

सस ं.्ो.ला  > 500 हे  

3 +1 = 4 

3 +1 = 4 

3 +1 = 4 

ससचंन ्ोग्् लाभक्षेत्र ≤ 500 हे. 



 
ननवडणूक (जोडपत्र क्र. २ (नन्म क्र. ७(१), ७(८) व ७(९) आणण नन्म क्र. 
८(१) नुसार घेण््ात ्ाव््ा)  
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सचंालक    संचालक / अध््क्ष पदासाठीची अनहगता (कलम क्र. ३३) 

          ज््ा सदस््ाने व्ाची १८ विग पूणग केले आहे ते मतदान करतील तसेच ज््ा सदस््ाने       
  व्ाची १८ विग पूणग केलेली नसतील त््ाचे पालक अज्ञान सदस््ाच््ा वतीने, एका        
  व््क्तीला केवळ एक मत देता ्ेईल (नन्म क्र ७(२)  

  सवग सचंालक बबनषवरोध ननवडून आले असतील तर ननवडणकू प्रक्रीस ्ेणाऱ्ा सभंाव््    
      अदमासे खचाग इतकी रक्कम सबंंधीत पावाससं्थेस शासनाकडून अनुदान म्हणनू प्रदान  
  करण््ात ्ेईल (नन्म ७ (१०)  

   मतदान 

    बबनषवरोध   



पाणी िापर संस्त्थेतील व्यिस्त्थापकीय सभमतीचे घटक  
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1 • अध््क्ष (नन. ८)  

2 • सचंालक (ननवडून आलेले) (नन.७)  

3 • सधचव (नन. ९)  
 

4 • पदससद्ध सचंालक (सबंंधधत शाखा असभ्ंता ककंवा कननष्ट्ट 
असभ्ंता ) (नन. ६ क)  

5 • सचंालक (स्वीकृत जर अनुसधूचत जातीचा ककंवा अनुसधूचत 
जमतीचा सदस्् जर ननवडून आलेला नसेल तर (नन. ७(३) 
नुसार दोन सचंालकांची ननवड    



करारनामा (क.२१, २९ नन.१२)  
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प्रकल्प 
स्तर  

कालवा 
स्तर  

षवतररका 
स्तर  

लघु 
षवतररका 
स्तर   



लाभक्षेराची सयंुक्त तपासणी, दरुुस्त्ती, पुनिणसन करणे तसेच त्याचे व्यिस्त्थापन लघ ु
वितररका पाणी िापर ससं्त्थेकड ेहस्त्तांतररत करणे (कलम २२ नन. १३) 
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प्राथम्् एक सचूी : 
पावाससं्थेच््ा का्गक्षेत्रातील पाण््ाचा ननदेसशत 
षवसर्गमजंरू करणे, पाण््ावर नन्ंत्रण व त््ाचे 
मोजमाप, प्रवाही ससचंन  
 
प्राथम्् दोन सचूी :  
पाणी वापर ससं्थेचे का्ग का्गक्षमतेने पार 
पाडण््ासाठी 
आवच्क असतील ती का्ग 
 
काम पूणग करण््ाचा कालावधी: 
 
प्राथम्् एक सचूी मधील कामे : १२ मदहने  
 
प्राथम्् दोन सचूी मधील कामे : १८ मदहने  



पाणी पट्टी आकारणी ि िसुली  
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पाणी 
पट्टी 
वसलुी  

थकबाकी वसूल करण््ाचा अधधकार (क. २७(४) नन. १७) 

 

 

शासनाने वेळो वेळी पाणी पट्टीदर बाबतचे शासन ननणग्   

लाभक्षेत्रात पाण््ाचे दर ठरषवण््ाचे अधधकार (क. २७(१))  

लाभक्षेत्रात भजूलाच््ा वापरासाठी पाणीपट्टी आकारण््ाचा अधधकार   

पाणी 
पट्टी 

आकारणी   

 

पाणी शुल्काची वसुली (क. ७१,मससकंा १९७६ क. ८८,८९ ) 
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पाणी िापर संस्त्थाना देण्यात येणा-या देखभाल दरुुस्त्तीचे अनुदानाबाबत शासन 
ननणणय दद. २२ िनू २००७   

|ÉEò±{É {ÉÉhÉÒ É́É{É®ú ºÉÆºlÉäSÉÉ É́É]õÉ 
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{ÉÉ.́ ÉÉ.ºÉÆºlÉÉ 

ẾÉiÉÊ®úEòÉºiÉ®úÒªÉ 
{ÉÉ.́ ÉÉ.ºÉÆºlÉÉ 

EòÉ±É́ÉÉºiÉ®úÒªÉ 
{ÉÉ.́ ÉÉ.ºÉÆºlÉÉ 

|ÉEò±{ÉºiÉ®úÒªÉ 
{ÉÉ.́ ÉÉ.ºÉÆºlÉÉ 

BEÚòhÉ 

±ÉPÉÖ 
|ÉEò±{É 

75 % ÊxÉ®ÆúEò ÊxÉ®ÆúEò ÊxÉ®ÆúEò 75%   

¨ÉvªÉ̈É 
|ÉEò±{É 

50 % 15 % 10 % * 3 % 78%   

¨ÉÉä̀äö 
|ÉEò±{É 

50 % 20 % 20 % * 3% 93% 

 



पाण्याचे मोिमाप यंर  
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प्रिाही भसचंन  
 

कलम क्र. २३ नुसारपाणी मोिणी यंर ेसंबंधित कालिा अधिका-याने  
            पुरविणे ि योग्य प्रकारे काम करीत असल्याबाबतची 
            खारी करून घेणे  

उपसा भसचंन  

कलम क्र. ४७  नुसारपाणी मोिणी यंर े (Water Meters) संबंधित पाणी     
   िापर संस्त्था स्त्ितााः खरेदी करतील ि  कालिा अधिकारी                
   ते योग्य प्रकारे काम करीत असल्याबाबतची 
            खारी करून घेणे  



समन्यायी पाणी िाटप  
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1 ्ेथे सलहा  

्ेथे सलहा  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 ्ेथे सलहा  



 
अभभलेख (कलम ३५) प्रत्येक पा.िा. ससं्त्था आपल्या कायाणलयात पुढील लेखापुस्त्तके ि 
अभभलेखे ठेविल ि ते सिण सदस्त्यांच्या माहीतीसाठी खुले ठेिण्यात येतील. 
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1. 

3. 

4.   

अ.क्र. तपशील मादहती  
१  सभासद नोंदिही  उपलब्ि आहे अद्ययाित 

आहे 

परीक्षणासाठी 
उपलब्ि आहे 

रटुी रदहत आहे 

२ मत्ता ि दायीत्िे यांच ेवििरण पर                        उपलब्ि आहे अद्ययाित 

आहे 

परीक्षणासाठी 
उपलब्ि आहे 

रटुी रदहत आहे 

३ सिणसािारण सभेच्या कायाणितृाचंी नोंदिही  उपलब्ि आहे अद्ययाित 

आहे 

परीक्षणासाठी 
उपलब्ि आहे 

रटुी रदहत आहे 

४  व्यिस्त्थापन सभांच्या कायाणितृांची नोंदिही  उपलब्ि आहे अद्ययाित 

आहे 

परीक्षणासाठी 
उपलब्ि आहे 

रटुी रदहत आहे 

५  ननिडणूक कायणपद्िती नोंदिही  उपलब्ि आहे अद्ययाित 

आहे 

परीक्षणासाठी 
उपलब्ि आहे 

रटुी रदहत आहे 

६  रोकड िही, िमा ि खचण दशणविणारी लेख पुस्त्तके  उपलब्ि आहे अद्ययाित 

आहे 

परीक्षणासाठी 
उपलब्ि आहे 

रटुी रदहत आहे 

७  खरेदी विक्री चे लेखा  पुस्त्तके  उपलब्ि आहे अद्ययाित 

आहे 

परीक्षणासाठी 
उपलब्ि आहे 

रटुी रदहत आहे 

८  पाण्याचा दहशोब , िावषणक अहिाल  उपलब्ि आहे अद्ययाित 

आहे 

परीक्षणासाठी 
उपलब्ि आहे 

रटुी रदहत आहे 

९  गेि रजिस्त्टर , शासनाने प्रमाणणत केलेला 
विसगण तक्ता  

उपलब्ि आहे अद्ययाित 

आहे 

परीक्षणासाठी 
उपलब्ि आहे 

रटुी रदहत आहे 



 
अभभलेख (कलम ३५) प्रत्येक पा.िा. ससं्त्था आपल्या कायाणलयात पुढील लेखापुस्त्तके ि 
अभभलेखे ठेविल ि ते सिण सदस्त्यांच्या माहीतीसाठी खुले ठेिण्यात येतील. 
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1. 

3. 

4.   

अ.क्र. तपशील मादहती  
१०  विहीर आणण कूप नभलका यांची नोंदिही  उपलब्ि आहे अद्ययाित 

आहे 

परीक्षणासाठी 
उपलब्ि आहे 

रटुी रदहत आहे 

११  पाणी पट्टी पािती ि नोंदिही  उपलब्ि आहे अद्ययाित 

आहे 

परीक्षणासाठी 
उपलब्ि आहे 

रटुी रदहत आहे 

१२  सिणसािरण पािती पुस्त्तक  उपलब्ि आहे अद्ययाित 

आहे 

परीक्षणासाठी 
उपलब्ि आहे 

रटुी रदहत आहे 

१३  तक्रार नोंदिही  उपलब्ि आहे अद्ययाित 

आहे 

परीक्षणासाठी 
उपलब्ि आहे 

रटुी रदहत आहे 

१४  पािास ंसंदभीय शासकीय ननणणयाच्या प्रती 
अद्ययाित  

उपलब्ि आहे अद्ययाित 

आहे 

परीक्षणासाठी 
उपलब्ि आहे 

रटुी रदहत आहे 

१५  कायाणक्षेराचे नकाश े उपलब्ि आहे अद्ययाित 

आहे 

परीक्षणासाठी 
उपलब्ि आहे 

रटुी रदहत आहे 

१६  लेख परीक्षण आणण चौकशी अहिाल  उपलब्ि आहे अद्ययाित 

आहे 

परीक्षणासाठी 
उपलब्ि आहे 

रटुी रदहत आहे 

१७  पाटबंिारे नोंदिही  उपलब्ि आहे अद्ययाित 

आहे 

परीक्षणासाठी 
उपलब्ि आहे 

रटुी रदहत आहे 

१८  भसधंचत क्षेराची नोंदिही उपलब्ि आहे अद्ययाित 

आहे 

परीक्षणासाठी 
उपलब्ि आहे 

रटुी रदहत आहे 



भसचंन पाळी/ रोटेशन सुरु होण्या पूिीचे पािासंस्त्थेच ेकामकाि  
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2 
3 
4 

5 

1 

6 

्ेथे सलहा  

्ेथे सलहा  

्ेथे सलहा  

्ेथे सलहा  

्ेथे सलहा  

्ेथे सलहा  

 १)  लघु विताररकेची शेपट्टा पासनू ते मखुापयतं पाहणी (िावषणक परररक्षण ि दरुुस्त्ती ) 

 २) उच्चस्त्तरीय ससं्त्थेकडून ककंिा कालिा अधिकाऱ्याकडून पुढील मादहती मागविणे 

     अ) ससं्त्थेचे आणण सदस्त्यांचे अनुजे्ञय हक्काचे पाण्याचे प्रमाण 

         ब) ननजचचत केलेल्या आितणनांची सखं्या  

     क) ननजचचत केलेले भसचंन मध्यांतर   

  ३) सदस्त्यांचे पाणी मागणीपरक गोळा करणे, तपासणे आणण अशंताः ककंिा पूणणताः    
 मिंरू करणे ककंिा फेटाळणे.   

  ४) पाण्याचे अिण मिंरू झाले आहे त्यानंा भसचंन परिाना देणे. 
  ५) कालिा कायणचालन िेळापरक मागिणे   
   

walk through.xlsx
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६) सिणसािारण सभा बोलिणे ि िरील मादहती सदस्त्यानंा देणे  
७) कालिा कायणचालन िेळापरक ि पाणी िाटप कायणक्रम तयार करणे   
८) पाणीपट्टी िोरण ठरिणे 
९) प्रारंभभक भसचंन कायणक्रम(पी.आय.पी.) तयार करणे 
१०)  सदस्त्यांकडून मागील थकबाकी िसलू करणे 
११) सकू्ष्म भसचंन पद्ितीचा प्रचार करणे  
१२) सदस्त्याच्या सचूना, अडचणी ि तक्रारी यािर कायणिाही  
१३) शेती अििारे, बब बबयाने ि  खते कमी दरात उपलब्ि करणे  
१४) पाण्याच्या उपलब्िते नुसार एका हंगामात भसधंचत कराियाच्या वपकांच्या ि क्षेराचं्याबाबतीत     

 मागणदशणन करणे  
१५) कमी पाण्यात िास्त्त उत्पन्न देणाऱ्या वपकाचंा प्रचार करणे 

भसचंन पाळी/ रोटेशन सुरु होण्या पूिीचे पािासंस्त्थेचे कामकाि  



भसचंन पाळी/ रोटेशन सुरु असतांना पािासंस्त्थेचे कामकाि  
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   १) लघु वितररकेच्या मखुाशी घनमापन पद्ितीने पाणी मोिनू घेणे   
   २) चारीच्या शेपटाकडून मखुाकड ेकाटेकोरपणे पाणी पुरिणे    

 ३) पाणी मोिनू समन्यायाने घनमापन पद्ितीने पाणी पुरिठा करणे     
 ४) पाणी िाया िाणार नाही यािर लक्ष देणे    
 ५) पाण्याचा दहशोब विदहत नमनु्यात ठेिणे     
 ६) पाण्याच्या पुनिाणपरास प्रोत्साहन देणे 
 ७) पाणी िाटपातील िादवििाद सोडिणे   
 ८) विमोचक, लघु वितररका ि शेतचा-यांची ननगा राखणे    



भसचंन पाळी/ रोटेशन बंद झाल्यािर पािासंस्त्थेचे कामकाि  
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१) वपकांचे क्षरे मोिून वपकिार क्षरेाची नोंद ठेिणे 
२) देय पाणीपट्टीची आकारणी ि िसुली करणे  
३) पाणीपट्टीच्या  देयका प्रमाणे विहीत मुदतीच्या आत ि.सं.वि.कड ेपाणी पट्टी भरणे.  
४) लेखा-पुस्त्तके आणण अन्य अभभलेख अद्ययाित ठेिणे 

५) लेखा परीक्षकाकडून लेखा परीक्षण करुन घेणे 
६) दरिषी 30 सप्टेंबर पूिी लेखा अहिाल िल सपंदा विभागास सादर करणे 
७) दरिषी िावषणक अहिाल प्रकाभशत करणे 
८) पािासं सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करणे 
९) लाभिारकांचे आधथणक राहणीमान उंचिण्यासाठी प्रयतं करणे  
१०) विविि विषयांिर प्रभशक्षण िगण आयोजित करणे  




