
पाणीवापर संस्था – महाराष्ट्र ससचंन 
अधिननयम 1976 

 
 
 

  व्याख्याते : 
श्री व्यवहारे  

(मो क्र ७७७४०५६६१९ ) 
 
 



पाणी ससमती 
• महाराष्ट्र पाटबंिारे अधिननयम, 1976च्या कलम 60 अन्वये 

मायनरच्या लाभक्षेत्रातील 51 टक्के जसमनीचे मालक/कब्जेदार 
ककंवा 51 टक्के लाभिारक एकत्र येऊन पाणी ससमती स्थापन 
करू शकतात. 

• मायनरचे पाणी ससचंनासाठी मोजनू घेणे व सवव इच्छूक 
लाभिारकांसाठी अधिननयमातील अट ंचे पालन करून पाणी 
व्यवस्थापन करणे यासाठी पाणी ससमती स्थापन 
करण्याबाबतचा लेखी प्रस्ताव कालवा अधिका-यास सादर करावा 
लागतो. 

• असा प्रस्ताव मायनरच्या सवव लाभिारकांना बंिनकारक 
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कायवपध्दती 

• पाणी ससमतीला वेळोवेळी बैठक घेण्याचा व कायवपध्दत 
ठरववण्याचा अधिकार 

• पाणी ससमतीमध्ये 5 व्यक्ती. त्यापैकी एक शाखा अधिकार / 
प्रनतननिी  

• उववररत 4 व्यक्ती सदस्यांपैकी 
• शाखा अधिकार /प्रनतननिी ससमतीला वेळोवेळी पाणी वाटपाचे 

ननयोजन व संचालन याबाबत तांत्रत्रक मागवदशवन करेल 

• पाणी ससमतीला शासनाने ठरववलेल्या दराने (घनफळात्मक) 
पाणीपट्ट ची आकारणी 

• पाणी ससमती मात्र सभासदांना/त्रबगर सभासदांना क्षेत्रावर 
आिाररत पाणीपट्ट  आकारेल 
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पाणी ससमतीची कामे 

• मोजणीच्या सािनाच्या ठठकाणी पाण्याचे पररमाण मोजणे 

• उपलब्ि पाण्याचे सदस्यांमध्ये योग्य संववभाजन व वाटप करणे 

• पाण्याच्या वाटपासंदभावतील तक्रार ंचे ननवारण करणे 

• पाण्याच्या अनधिकृत वापरास/ अपव्ययास प्रनतबंि करणे 

• कालवा अधिका-यास त्याची कतवव्ये पार पाडण्यास व पाण्याच्या 
अनधिकृत वापराच्या तपासात मदत करणे 

• केवळ मंजूर वपके व क्षेत्र े ससचंनाखाल  आणल  जात असल्याचे 
सुननश्चचत करणे 
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पाणी ससमतीच्या ननणवयावर ल अवपल 

• पाणी ससमतीच्या ननणवयाच्या ववरोिात कायवकार  असभयंता 
यांचेकड ेअवपल करता येईल. 

• कायवकार  असभयंता यांचा ननणवय अनंतम व ननणावयक असेल. 

• या ननणवयाववरूध्द कोणत्याह  न्यायालयात दाद मागता येणार 

नाह . 
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सहकार कायदयांतगवत पा वा स ं

• महाराष्ट्र पाटबंिारे अधिननयम 1976 अतंगवत कलम 60 च्या 
अनुषंगाने पावासंची स्थापना 

• नोंदणी महाराष्ट्र सहकार अधिननयम 1960 अतंगवत 

• पावास ंव कालवा अधिकार  यांच्या दरम्यान करारनामा 
• मायनर पावासंला हस्तांतररत करण्यात येते 
• त्रबगर सदस्यांनाह  पाणी पूरववणे बंिनकारक 

• त्रबगर सदस्यांना जादा पाणीपट्ट  आकारणे शक्य 
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• त्रबगर सदस्यांना सदस्य करून सदस्यसंख्या 
वाढववता येत े

• 100 टक्के लाभिारक सदस्य होणे हे उदद ष्ट्ट 

• लाभक्षेत्रातील भूजलावर पावासंचा अधिकार 

• उपलब्ि पाण्याच्या कोट्यात पीक स्वातंत्र्य  
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पावासंचे अधिकार 

• पावासंच्या पदाधिका-यांना त्यांच्या कायवक्षेत्रातील ससचंन 
व्यवस्थापनासाठी कालवा अधिका-याचे अधिकार 

– सदस्य/त्रबगर सदस्य यांचे पाणी अजव श्स्वकारणे 

– पाणी अजव तपासणे व मजंूर/नामजंरू करणे 

– लाभिारकांच्या क्षेत्रावर प्रवेश करणे 

– अनधिकृत पाणीवापरास/अपव्ययास प्रनतबंि करणे 

– ससधंचत क्षेत्राची वपकननहाय मोजणी करणे 

– पाणीपट्ट ची आकारणी व वसलू  
– थकबाकीची वसलू  
– सभासदांना त्याचं्या हक्कदार नुसार उपसा पाणी परवाने देण्याचे, 

पाणी उपचयावर ननयंत्रणाचे अधिकार 
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पावासंची कतवव्ये 

• हंगामाच्या सुरूवातीस सभासदांची सववसािारण सभा घेउन 
उपलब्ि होणा-या पाण्याच्या अनुषंगाने वपकांचे ननयोजन करणे 

• कालवा सल्लागार ससमतीच्या बैठकीस उपश्स्थत रहाणे 

• कालवा अधिका-यांकडून हंगामननहाय पाण्याचा कोटा ठरवून 
घेणे 

• पाणीपाळीमध्ये उपलब्ि होणा-या पाण्याच्या नोंद  ठेवणे 

• पावासंच्या कमवचा-यांच्या मदतीने सदस्य/त्रबगर सदस्यांमध्ये 
पाण्याच ेववतरण करणे 

• पाणी ववतरण टेल टू हेड पध्दतीने करणे 

• समन्यायी पध्दतीने सुरूवातीच्या, मध्य व शवेटच्या भागातील 
जसमनींना पाणी समळण्यासाठी प्रयत्न करणे 

• पाणीपट्ट  वसूल करून शासनास देय रकमेचा वेळीच भरणा 
करणे 
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पावासंची कतवव्ये 

• शासनाकडून पाणीपट्ट चा परतावा समळण्यासाठी पाठपुरावा 
करणे 

• मायनरची देखभाल व दरुूस्ती वेळेत पूणव करणे 

• सवव नोंदवह्या व ठहशोब अदययावत ठेवणे  

• पावासंच्या लेख्यांचे वावषवक ऑडीट करून घेणे 

• वावषवक जललेखा पररक्षण व श्स्थरधचन्हांकनासाठी माठहती सादर 

करणे 
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• तांत्रत्रक पररक्षण करून घेणे 

• सहकार अधिननयमातील व पाटबंिारे अधिननयमातील सवव 
कलमांचे काटेकोरपणे पालन करणे 

• सदस्य/पदाधिकार  यांचेसाठी शासनामाफव त आयोश्जत 

प्रसशक्षण वगावत सहभाग नोंदववणे 
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पावासंची कतवव्ये 

• हंगामातील उपलब्ि पाणीवापराची कायवक्षमता व हेक्टर  
उत्पादनांची माठहती ववभागास सादर करणे 

• पाणीवापराची कायवक्षमता वाढववण्यासाठी सुक्ष्म ससचंन 
पध्दतींचा अवलंब करणे 

• संस्था अधथवकदृष्ट्ट्या सक्षम होण्यासाठी उपक्रम राबववणे 

• कालवा प्रणाल च्या शासकीय जसमनीवर अनतक्रमण होणार नाह  
याबाबत दक्ष रहाणे 

• शासनातफे ठदल्या जाणा-या पुरस्कारांसाठी संस्थेची माठहती 
सादर करणे 
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Question 
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पावासं स्थापनेतील अडचणी 

• संस्थेच्या सहकार ववभागाकड े नोंदणीमध्ये येणा-या 
अडचणी 

• सहकार व जलसंपदा अशा दोन ववभागांशी संबंि 

• कामकाजांबाबत दोन ववभागांच्या श-ेयांची पूतवता करावी 
लागते 

• त्रबगर सदस्यांना येणा-या अडचणी 
• शेवटच्या भागातील लाभिारकांना पाणी समळण्यात 

अडचणी 
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• कालव्याच्या शेवटच्या भागातील लाभिारकांना पाणी 
समळण्यात येणा-या अडचणींमुळे त्या भागातच संस्था 
स्थापन करण्याकड ेकल 

• कालव्याच्या सशषव व मध्य भागात संस्था स्थापनेबाबत 
उदाससनता 

• पावासंचे मूल्यमापन व सक्षमीकरण करण्यासाठी वाल्मी व 
पाटबंिारे संशोिन व ववकास प्रािीकरण यांचे कडून कायवक्रम 
राबववले जातात. 
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कोल्हापूर पध्दतीच ेबंिारे, साठवण तलाव व 
बॅरेज यावर ल पावास ं(शासन पररपत्रक 5-4-2016) 

• कोल्हापूर पध्दतीचे बंिारे, साठवण तलाव व बॅरेज या 
प्रकल्पांचे व्यवस्थापन करणे सोईच े व्हावे यासाठी प्रत्येक 
प्रकल्पासाठी एक पाणीवापर संस्था स्थापन करावी. 

• मंजरू प्रकल्प अहवालामध्ये तपशीलवार लाभक्षेत्र नमूद 
असल्यास त्यानूसार गावननहाय, गटननहाय लाभक्षेत्राचा 
तपशील तयार करावा.  

• प्रकल्प अहवालात तपशीलवार लाभक्षेत्र नसल्यास प्रकल्पाच्या 
ननयोश्जत ससचंन क्षेत्रापैकी ५०% लाभ िरणाच्या वर ल 
बाजसू व ५०% लाभ िरणाच्या खाल ल बाजसू अशाप्रकारे 
लाभक्षेत्र ननश्चचत करावे  

• यापूवी उपसा ससचंनास ठदलेल्या सवव परवाना क्षेत्राचा अंतभावव 
लाभक्षेत्रात करावा. 6/11/2020 16 



• पाणीवापर ससं्थांना घनमापन पध्दतीने पाणीपट्ट  आकारणी खाल ल 
मागवदशवक सचुने नुसार करावी. 

• सवव पंपासाठी पाणी मीटर (Water Meter) अननवायव  करावे. 
• प्रकल्पाचे ननयोश्जत ससचंन क्षेत्राचे रुपांतर ववकससत क्षेत्रामध्ये होईपयतं 

प्रत्यक्ष पपंादवारे वापरलेल्या पाण्याच्या प्रमाणात ससं्थेस आकारणी 
करावी. 

• ज्या पंपास मीटर नसेल तेथे खाल लपैकी जास्तीत जास्त आकारणी 
करावी. 
– पंपाची सकंश्ल्पत ववसगव क्षमता व पंप चाललेला कालाविी (Log Book) यानुसार 

पररमाण ठरवून आकारणी करावी. 
ककंवा 

– प्रत्यक्ष ससधंचत वपकांचे क्षते्र व त्यासाठी प्रवाह  ससचंन पध्दतीने आवचयक पाणी 
पररमाणानुसार (Theoretical Water Requirement) आकारणी करावी. 

• सवव पंपाचंा एकूण पाणीवापर हा त्या वषी प्रकल्पात उपलब्ि झालेल्या 
पाणीसाठयापेक्षा (बाष्ट्पीभवन वगळून) १० टक्के पेक्षा कमी अस ूनये. 
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• प्रकल्पाचे संकश्ल्पत ससचंन के्षत्र १०० टक्के ववकससत 
झाल्यावर ककंवा पाणीवापर संस्थेची संमती असल्यास 
खर पातील संकश्ल्पत वापर व 15 ऑक्टोबर रोजीचा 
पाणीसाठा यातून ननयोश्जत बाष्ट्पीभवन वगळून, प्रकल्प 
अहवालातील ननयोश्जत हंगामननहाय पाणीवापराच्या प्रमाणात 
एकाच वेळी आकारणी करावी व त्यानंतर हंगामननहाय  
पाणीवापराचे स्वातंत्र्य संस्थेस दयावे. 

• उपलब्ि पाण्याच े ववतरण सवव सभासदांना समन्यायी 
पध्दतीने करण्याची जबाबदार  संस्थेवर राह ल. त्यासाठी 
सभासदांना त्यांच्या हक्कदार नुसार उपसा पाणी परवाने 
देण्याचे, पाणी उपचयावर ननयंत्रणाच े अधिकार संस्थेस 
राहतील. 

• कोल्हापूर पध्दतीच्या बंिाऱ्याचे दरवाजे टाकणे व काढणे 
याची जबाबदार  पाणीवापर संस्थांची राह ल. 
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• संस्थेस बंिारा हस्तांतर त झाल्यानंतर पठहल  5 वष े
कोल्हापूर पध्दतीच्या बंिा-याचे दरवाजे टाकणे व काढणे 
यासाठीचा खचव  व पाणीवापर संस्थेस शासनाकडून 
पाणीपट्ट मिून समळणारा परतावा यामध्ये तफावत 
असल्यास अशा तफावतीची रक्क्म (Viability Gap) प्रथम 
वषावसाठी तफावतीच्या 100 टक्के व दरवषी 20 टक्के 
कमी याप्रमाणे 5 वष े अनुदान ठदले जाईल त्यापुढे           
बंिा-यासाठी दरवाजे नववन घेणे, दरवाजे काढणे व 
टाकणे याचंा खचव पाणीवापर संस्थेला करावा लागेल. 

• साठवण तलाव आणण बंिा-याच्या बांिकामाची ननयसमत 
दरुूस्तीची कामे करण्याची जबाबदार  संस्थेची राह ल.  
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िन्यवाद 

6/11/2020 20 


