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प्रस्तावाना 



पाण्याच्या काययक्षम वापरा संबंधी उपाय योजना 

• १५ आक्टोंबर रोजीचा एकूण धरण साठा त्या नुसार पाणी हक्कदारी प्रमाणे 
उपलब्ध होणारा पाणी कोटा व त्याचे वार्षयक ननयोजन. 

•  ३१ आक्टोंबर पयतं धरण स्थळी जलपूजन व र्वशेष सवय साधारण सभेचे 
आयोजन. 

• कालव्या देखभाल दरुुस्तीचे ननयोजन. 
• सवय संस्थाना आपली लघुर्वतररका साफसफाई करण्याचे ननयोजन. 
• मुख्य कालव्यावरील बांधकामातील गळती थांबर्वण्यास तात्पुरत ेककवां कायम 

स्वरुपाचे ननयोजन. 
• उपसा पाणीवापर संस्थांचे पाणी ननयोजन.  
• सवयच पाणीवापर संस्थाना आवतयन ननहाय पाणी कोटा वाटप व संभाव्य तारीख. 
• आवतयन कालावधीत पदाधधकाऱयांची कालवा ननगराणी(पेट्रोललगं). 
• आवतयन कालावधीत कमयचायांना मोबाइल व मोटारसाइकल भत्ता. 
• भरणा लवकर व्हावा यासाठी प्रत्यक संस्थलेा त्यांच्या चारी क्षमत ेप्रमाणे प्रवाह 

सातत्य ठेवले जात े(गेज सातत्य). 
• आवतयन संपल्या नंतर पाणीवापर संस्थेकडून पीकननहाय भरणा ररपोटय घेतला 

जातो. 
• अधधकारी , पदाधधकारी व कमयचारी यांच्या मध्ये चागंल्या प्रकारे समन्व राखला 

जातो. 
  

 
 

 



आकारणी व वसुली 

• शासन फक्त कालव्या मुखाशी वापरलेल्या पाण्यावर घनमापन 
पद्धतीने पाणीपट्टी आकारणी करते. 

• प्रकल्प स्थरीय पाणीवापर संस्था चारी मुखाशी पाणीवापर 
संस्थेस घनमापन पद्धतीने आकारणी करते. 

• उपसा पाणी वापर संस्थाना प्रती एकरी प्रमाणे आकारणी 
करते.तसेच मीटर धारक संस्थाना घनमापन पद्धतीने 
आकारणी करते. 

• प्रवाही पाणी वापर संस्थांकडून १५% व्यवस्थापन खचय घेतला 
जातो. 

• पाणी वापर संस्थेने भरलेल्या पाणीपट्टीच्या 5०% पाणीपट्टी 
परतावा शासनाकडून प्राप्त झाल्या नंतर ददला जातो. 

• प्रकल्प स्थरीय पाणीवापर संस्थस एकूण पाणीपट्टी च्या २८ 
% पाणीपट्टी परतावा अस्थापना खचायसाठी वापरला जातो. 
 

  
 



अतंगयत वादावर मात करण्याची काययपद्धती 

• संबंधधत पाणीवापर संस्थेस / उपसा संस्थेस /लाभाथी 
शतेकऱयांस समज देऊन कायद्याची जाणीव करून देण्यात येते. 

• संबंधधतास दंड करण्यात येऊन लशक्षा पण करण्यात येते. 
• सामाजजक दबाव आणून वाद ननवारण करणात येते. 
• या नंतरही ऐकले नाही तर म.लस.ंप.श.े २००५ अधधनायामानुसार 
पदाधधकारी व अधधकारी यांच्या माफय त कायदेशीर काययवाही 
केली जाते. 

• शक्यतो समजोत्याच्या भूलमकेतून वाद लमटवले जातात, 
कायदेशीर काययवाही ची गरज भासत नाही.  
 
 
 



धन्यवाद....................... 


