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0 ते 250 हे. पर्यतंच्र्या स िंचन
क्षमतेच्र्या को.प.बिंधारे व लघु
पाटबिंधारे र्योजनािंचे स िंचन
व्र्यवस्थापन, देखभाल व
दरुुस्ती ाठी लाभधारकािंच्र्या
पाणी वापर  िंस्थािंना हस्तािंतरण
करणे बाबत मार्गदर्गक  ूचना



क्र. शासन ननणफय ववषय

१ ग्रामववका व जल िंधारण ववभार्, 

र्ा.नन.क्र.लपार्यो-1099/ प्र.क्र. 347/ 

जल1, ददनािंक 31/07/2000

० ते २५० हे. पर्यतंच्र्या स िंचन क्षमतचे्र्या को.प.बिंधारे व लघु पाटबिंधारे
र्योजनािंचे स िंचन व्र्यवस्थापन, देखभाल व दरुुस्ती ाठी
लाभधारकािंच्र्या  हकारी पाणी वापर  िंस्थािंना हस्तािंतरण करणे

२ ग्रामववका व जल िंधाण ववभार्
र्ा.नन.क्र.जजवार्यो 2016/ प्र.क्र.293/ 

जल1 ददनािंक 05/08/2017.

जजल्हा वावषगक र्योजना ( वग ाधारण) अिंतर्गत राबववण्र्यात रे्यणा-र्या
जजल्हास्तरीर्य र्योजनािंच्र्या मार्गदर्गक  ूचना, जजल्हास्तरीर्य ० त२े५०
हे. स िंचन क्षमतचे्र्या लघु स िंचन (जल िंधारण) र्योजना

३ मदृ व जल िंधारण ववभार् र्ा.नन.क्र. 

लपार्यो-2018/ प्र.क्र. 176/जल1 

ददनािंक 20/07/2018.

२५० हे. पर्यतंच्र्या स िंचन क्षमतचे्र्या को.प.बिंधारे व लघु पाटबिंधारे
र्योजनािंचे स िंचन व्र्यवस्थापन, देखभाल व दरुुस्ती ाठी
लाभधारकािंच्र्या  हकारी पाणी वापर  िंस्थािंना हस्तािंतरण करणे
कलम क्र. ३ व ५ मधे अिंर्त:  ुधारणा करणे बाबत

४ मदृ व जल िंधारण ववभार् र्ा.नन.क्र. 

लपार्यो-2018/ प्र.क्र. 177/जल1 

ददनािंक 20/07/2018.

जजल्हा वावषगक र्योजने अिंतर्गत ० ते २५० हे. स िंचन क्षमतचे्र्या लघु
पाटबिंधारे र्योजनािंच्र्या बािंधकाम व दरुूस्ती  िंदभागत मार्गदर्गक  ूचना

५ मदृ व जल िंधारण ववभार् र्ा.नन.क्र. 

कोपबिं-2018/ प्र.क्र. 183 /जल1 

ददनािंक 20/07/2018.

जजल्हा वावषगक र्योजना अिंतर्गत ० ते २५० हे. स िंचन क्षमतचे्र्या
कोल्हापुर पध्दतीच्र्या बिंधा-र्याचे बािंधकाम व दरुूस्ती  िंदभागत
मार्गदर्गक  ूचना

वाचा :  िंदभग पत्राचार

१. GR 31July 2000
2. GR 05.08.17.pdf
3. GR WUA Amendment 20.07.18.pdf
4. GR WUAs on New works.pdf
5. GR M and R KT weir SWCD 20.07.18.pdf


1
• शेतक-यांचा शसचंन व्यवस्ापनेत सक्रीय सहुभाग

2

• पाणी वापर संस्ा (पावासं) स्ापन करण्याची संकल्पना सन 2000 मधे
जाहुीर

3 • पावासं स्ापन करण्यासाठी मागफदशफक सूचना

4 • 0 ते 250 हेुक्टर क्षमतेच्या प्रकल्पांवर पावासं कशी स्ापन करावी
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मागफदशफक सूचना : प्रसतावना



1

• ० ते १०० हेुक्टर क्षमतेच्या शसचंन योजना जज.प.

• १०१ ते २५० हेुक्टर क्षमतेच्या शसचंन योजना ल.शसं ज.सं./ मृ व जसंवव

2

• ०६ मंडळात अनेक शसचंन योजना ल.शस.ं, ज.स.ं व जज.प. ने तयार केल्या
आहेुत त्यातील अनेक योजनांचे हुसतांतरण पावासं ना झालेले नाहुी

3
• मदृ व जल संधारण ववभागाच्या ननणफयानुसार पावासं स्ापन करून त्यांना
योजनांचे हुसतांतारण करावयाचे आहेु.

4
• या योजनांतगफत क्षेर कमी असल्याने एकच पावासं स्ापन करण्यावर
ववशेष भर देण्यात आला आहेु.
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पाणी वापर संस्ांची स्ापना



1
• समन्यायी पाणी वाटपास चालना देणे

2
• शसचंन व्यवस्ेची पुरेशी ननगा राखणे व देखभाल दरुूसतीचे कामे करणे

3
• अधधकाधधक कृवष उत्पादन घेण्यासाठी पाण्याचा कायफक्षमतेने, काटकसरीने
व समानतेने वापर करणे

4
• शसचंन व्यवस्ापन हुाती घेणे व सदसयांमधे आपलेपणची जाणीव ननमाफण
करुन त्यांचा सक्रक्रय सहुभाग घेणे.

5

• कायफक्षेरातील शसचंन व शेती संबंधात सदसयांच्या सामाईक दहुताचे रक्षण
करणे
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पाणी वापर संस्ांचे उददीष्टे
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पाणी वापर संस्ेच्या कायफक्षेराची ननजचचती - टप्पा 1

• जलशासरीय तत्वावर आधारीत आणण प्रशासननक सोय लक्षात घेवनु
प्रकल्पाच्या लाभक्षेराचा आराखडा तयार करणे

• कायफकारी अशभयंता क्रकंवा त्यांनी अधधकृत केलेले सक्षम प्राधधकारी
लाभके्षराची ननजचचती करतील व माहुीती लाभधारकांना देतील.

• “सहुभागी ग्रामीण सशमक्षा “(पी.आर.ए.)” पध्दतीने लाभाधारकांना
सहुभागी हुोण्याची वाजवी सधंी

• लाभाक्षेराच्या नकाशावर लाभाधारकांची सहुमती
• लाभके्षरास पावासं चे कायफक्षेर म्हुणनु घोवषत करता येईल
• घोवषत कायफक्षेरामध्ये प्रवादहु आणण उपसा शसचंन पध्दतीचा अतंभाफव
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पाणी वापर संस्ेच्या कायफक्षेरातील भूधारक व भोगवटाधारकांची
ननजचचती - टप्पा 2

• ससं्ेच्या कायफक्षेराचा अदययावत नकाचयाच्या प्रमाणणत प्रतीनुसार
भधूारकांची व भोगवटाधारकांची अद्ययावत यादी तयार करणे.

• पावासंच्या कायफक्षेराच्या प्रमाणणत नकाचयास व भधूारकांच्या यादीस
भरपुर प्रशसध्दी देणे.

• यादी प्रकाशशत झाल्याच्या ददनांका पासनु नतस ददवसाच्या आत व्यध्त
झालेल्या कोणत्याहुी व्यक्तीस अवपल करता येईल.

• कोणत्या कारणासतव अवपल दाखल करण्यात येत आहेु याचा सपष्ट
उल्लेख नसल्यास अवपल खारीज करण्याचे अधधकार अवपशलय अधधका-
यास असतील.
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पाणी वापर संस्ेच्या कायफक्षेरातील भूधारक व भोगवटाधारकांची
ननजचचती - टप्पा 2

• राज्यशासन अधधक्षक अशभयंत्याच्या दजाफपेक्षा कमी दजाफचा असेल अशा
अधधका-यास अवपल अधधकारी म्हुणनु ननयुक्त करणार नाहुी.

• कोणत्याहुी व्यक्तीस बाधा पोहुचववणा-या बाबीत सधुारणा करणारा
कोणताहुी आदेश त्या व्यक्तीस आपले म्हुणणे मांडण्याची वाजवी सधंी
ददल्याखेरीज काढता येणार नाहुी.

• अशा पध्दतीने तयार झालेली भधूारकांच्या यादीची प्रमाणणत प्रत व
कायफक्षेराच्या नकाशाची प्रमाणणत प्रत कायफकारी अशभयंता व पावासं
यांच्या कायाफलयात जतन करून ठेवण्यात येईल
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पाणी वापर संस्ेचे सदसय व सदसयता प्राप्त करणे- टप्पा 3

• पाणी वापर ससं्ेचे सदसयत्व प्राप्त करण्यास पार व्यजक्त
• पावासं च्या कायफक्षेरातील सवफ भधूारक / भोगवटादार ज्यांची नावे
यादीत आहेुत

• ज्यांच्यावर कुठल्याहुी प्रकारचे अवपल नसलेले क्रकंवा अवपलाचा
ननणफय त्यांच्या बाजनेु असलेले

• पावासं च्या उददीष्टपुतींच्या ननयमाचंे पालन करण्याचे शप्पर
ददलेले

• सदसयता शुल्क व भाग अशं ई ची ननधाफरीत रक्कम पावासं त
जमा केलेले
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पाणी पुरवठा - टप्पा 4

• पाणी वापर ससं्ेचे लाभक्षेर ननजचचत केल्यावर त्या
लाभके्षरातील भधूारकाला/भोगवटादाराला पाणी पुरवठा
पाणी वापर ससं्ेमार्फ त करुन घेणे बंधनकारक राहुील
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पाणी वापर संस्ेच्या स्ापनेसाठी अशासकीय ससं्ांना काम देणे
व त्यांच्या मानधनाचे टप्पे - टप्पा 5

• सहुभागी ग्रामीण सशमक्षण (पी.आर.ए.) व समदुायास गतीमान

करण्याच्या पध्दती (सी.एम.टी.) जाणणा-या योग्य व अनुभवी

अशासकीय ससं्ांची पावासं स्ापनेसाठी ननवड करणे.

• अशासकीय ससं्ाच्या जबाबदारीची ननजचचती करणे. 
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पाणी वापर संस्ेच्या स्ापनेसाठी अशासकीय ससं्ेची ननवड व
पाणी वापर संस्ेचे नाव - टप्पा 6

• लाभक्षेरातील सवफ लाभधारकांच्या आमसभेत पावासं स्ापन
करण्यासाठी ठराव सवाफनुमते -
– अशासकीय ससं्ेची ननयुक्ती सवाफनुमते ठरववण्यात येईल
– अशासकीय ससं्ेस पावासं नोंदणी बाबतची तयारी व नोंदणी
करण्याचे अधधकार सवाफनुमते प्रदान करण्यात येतील.

– ननयोजजत पाणी वापर ससं्ेसाठी नाव सवाफनुमते ठरववण्यात येईल.

– आमसभा सपं्पन्न झाल्याची व पावासं स्ापन करण्याच्या ननणफयाची
सचूना ग्रामसभेला ववधधवत देण्यात येईल.
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बँकेत खाते उघडणे - टप्पा 7

• पाणी वापर ससं्ेचे बँकेत खाते उघडण्यासाठी ववहुीत नमनु्यातील
अजफ

• लाभधारकांच्या बैठकीच्या इनतवतृाची प्रत जोडणे
• राष्रीयकृत बँकेत अ्वा ग्राशमण सहुकारी बँकेत खाते उघडणे
• अजाफसोबत प्रकल्पाची मादहुती देणे
• कायफकारी अशभयंता अ्वा त्यानंी अधधकृत केलेल्या सक्षम प्राधधका-
याचे ससं्ेच्या नावे बँकेत खाते उघडण्यासाठीचे प्रमाणपर देण्यात
यावे.
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पाणी वापर संस्ेची ववधधवत स्ापना, अध्यक्ष-सधचवांची ननवड, 

कायफकाळ व ननयमावली - टप्पा 8
• संस्ेचे अध्यक्ष आणण क्रकमान ४ सदसयांच्या कायफकारी सशमतीची लोकशाहुी पध्दतीने

ननवड
• कायफकारी सशमतीत सक्षम प्राधधकारी पदशसध्द सधचव
• सशमतीच्या सधचवाची ननवड कायफकारी सशमती करेल
• सधचवाची ननवड प्रक्रक्रया, पारता व मानधन ईत्यादी बाबत सशमती सवतंर राहुील
• शासनातरे् कुठल्याहुी प्रकारची ववविय सहुायता संस्ेस ददली जाणार नाहुी.
• सशमतीचा कायफकाळ 05 वषाांचा राहुील.

• संस्ेच्या ा़उपववधधनां/ननयमांना सवाफनुमते मान्यता देण्यात येईल.

• एखदया प्रकल्पावर पावासं ननमाफण हुोवु शकली नाहुी तर संदभफ क्रमाकं 1 मधील शासन
ननणफयातील बबनं्दु क्रमांक ५ नुसार कायफवाहुी
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पाणी वापर संस्ेची नोंदणी - टप्पा 9

• प्रसताववत पाणी वापर ससं्ेच्या नोंदणीसाठी ववदहुत नमनु्यात अजफ-
– तालुक्याचे सहुायक / उपननबंधक सहुकारी संस्ा – महुाराष्र सहुकार कायदा

1960 अंतगफत नोंदणीसाठी क्रकंवा
– कायफकारी अशभयंता, मदृ व जलसंधारण ववभाग- महुाराष्र शसचंन पध्दतीचे शेतक-

यांकडुन व्यवस्ापन कायदा 2005 अंतगफत नोदंणीसाठी

• नोंदणी कायाफलयाकडुन नोंदणी क्रमांकाचे प्रमाणपर
• लाभधारक सदसयांची यादी- नाव, गट/सवे नंबर, एकुण क्षेर हेु
कायाफलयाच्या दप्तर नोंदणी प्रमाणे असल्याचे प्रमाणपर उपववभागीय
अधधकारी, मदृ व जलसंधारण देतील
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पाणी वापर संस्ेची नोंदणी - टप्पा 9

• नोंदणी अजाफसोबत पाणी वापर ससं्ेच्या
• कायफक्षेराचा नकाशा
• संस्ेस पाणी पुरवठा करण्यासंबधीचा कायफकारी अशभयंता यांचा दाखला,
• तांबरक सक्षमतेचा कायफकारी अशभयंता यांचा दाखला
• आध्फक सक्षमतेचे संस्ेचे दटपण व संस्ेच्या उपववधीच्या चार प्रनत
• प्रवतफक वेगवेगळया कुटंुबातील असल्या बाबत दाखला
• नोंदणी ननयमांप्रमाणे चलन भरल्याची प्रत, बँकेत जमा झालेली रक्कम, जमा-खचफ
व बँकेत शशल्लक रक्कमेचा दाखला, इत्यादी जोडण्यात येईल
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करारनामा - टप्पा 10

• पावासं स्ापन झाल्याच्या तीन महुीन्यात पावासं व कायफकारी
अशभयंता यांच्यात सटँम्प पेपरवर पाच वषाफसाठीचा करारनामा
करण्यात येईल.

• उप अशभयंता, शाखा अशभयंता, पाणी वापर ससं्ेचे उपाध्यक्ष,

सचंालक ई करारनाम्यावर साक्षीदार म्हुणनु सहुया करतील.

• करारनाम्याची मळु प्रत कायफकारी अशभयंता यांच्या कायाफलयात व
प्रमाणणत प्रत ससं्ेच्या कायाफलयात ठेवण्यात येईल.

• पाच वषाफनंतर करारनाम्याचे नुतनीकरण करण्यात येईल.
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करारनामा - टप्पा 10

कराराची उददीष्टे
• संस्ेच्या सदसयांमध्ये समन्यायी पाणी वाटपास चालना देणे व ते सुननजचचत करणे,

• शसचंन व्यवस्ांची पुरेशी ननगा राखणे व देखभाल दरुूसती करणे
• अधधकाधीक कृषी उत्पादन करण्यासाठी पाण्याचे कायफक्षमेतने, काटकसरीने व

समानतेने पाणी वापर करण्या बाबत सुननजचचती करणे
• शस.ंव्य. बाबत आपलेपणाची जाणीव सदसयांच्या मनावर ठसवुन त्याचंी सक्रीय

भागीदारी घेणे
• सदसयांच्या सामाईक दहुताचे रक्षण करणे व त्याला चालना देणे.
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करारनामा - टप्पा 10

पाणी वापराचे हुक्क
• ददनांक 15 ऑक्टोंबर रोजी प्रकल्पामध्ये उपलब्ध पाणी साठयानुसार हंुगाम ननहुाय सवतंरररत्या

देय पाणी वापर हुक्क व ववहुीत पाणी वापर हुक्क सुननजचचत करणे व पावासं स कळववणे. 

घनमापन पध्दतीने पाण्याचे दर व पाणीपटृी आकारणी
• पाणी पटृीचे दर ननधाफरीत करण्याचे हुक्क पाणी वापर संस्ेस
• दर ननधाफरणसाठी दरवषी हुोणारी भाववाढ तसेच देखभाल दरुुसतीचा खचफ ववचारात घेतला जाईल
• घनमापन पध्दतीने पाणी पटृीचा दर मजननप्राच्या मागफदशफक सुचनांनुसार ठरवता येईल



08-Jan-19 WALMI AURANGABAD 26

करारनामा - टप्पा 10

पाणी वापर संस्ेच्या सदसयांचे हुक्क
• पाणी वापर संस्ेच्या सदसयांना त्यांच्या भुधारकतेनुसार समन्यायी तत्वावर पाणी प्राप्त

करण्याचे अधधकार राहुतील. 

• शसचंन वेळापरकानुसार संस्ेच्या सवफ लाभधारकांना पाण्याचे वाटप करणे तसेच पाणी पुरवठा
करणे हेु संस्ेची जबाबदारी राहुील. 

• संस्ेने पुरवठा केलेल्या पाण्याची पाणीपटृी संस्ेत जमा करण्याची जबाबदारी सदसयांची राहुील. 

पाणी वापर संस्ेचे हुक्क
• पाणी पटृीचे दर ननधाफरीत करणे व पाणी पटृी वसुल करणे
• वादननवारण करणे व मतभेद दरु करणे
• वेळेवर पाणी पटृी जमा न करण-यांवर व शसचंन व्यवस्ापनेच्या कामात अड्ळा आणणा-यांवर

दंडात्मक कारवाई करणे इत्यादी
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करारनामा - टप्पा 10

पाणी पटृी वसुली व शासनास जमा करणे
• लाभधारकांच्या शभजलेल्या क्षेराची मोजणी करुन त्यावर ठरलेल्या दराने पाणी पटृी वसुल करणे, 

सदसयांना पावत्या देणे व शासनास ननधाफरीत वेळेत पाणी पटृी जमा करणे
• संदभफ क्रमांक १ मधील ३.४ नुसार पावासं स शासनाने वेळोवेळी ननधाफरीत केल्याप्रमाणे सवाशमत्व

शलु्क व स्ाननक शलु्क दरवषी शासनास जमा करणे. 

पाणी पटृी मागील ्कबाकी
• पाणी पटृी व इतर ्कबाकी वसुलीचे संपुणफ अधधकार पाणी वापर संस्ेस राहुतील.

प्रकल्पाचे व त्यावरील कालवा व्यवस्ेचे परररक्षण व दरुुसती
• मदृ व जलसंधारण ववभागातरे् संदभफ पर 1 मधील बबदंु क्रमांक 3.9 व 3.10 नुसार कायफवाहुी

सुननजचचत करण्यात येईल.
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करारनामा - टप्पा 10
शतेचा-या व शतेचर यांचे परररक्षण व दरुुसती

• शतेचा-या व शतेचर यांचे परररक्षण व दरुुसतीचे अधधकार पाणी वापर संस्ेस राहुतील. 

• सदसयांनी आपापल्या शतेचा-या व शतेचर अदययावत ठेवण्या बाबत जनजागतृी पावासं करेल.

वववाद सोडववणे
• पाणी वापर संस्ेच्या सदसयांमध्ये नतची रचना, व्यवस्ापन, अधधकार आणण कायफ यांच्या

संबधीत कोणताहुी वववाद क्रकंवा मतभेद उदभवल्यास, तो पाणी वापर संस्ेच्या व्यवस्ापन
सशमतीकडुन सोडववला जाईल.

• पाणी वापर संस्ा सतरावर या बाबत घेतलेले ननणफय संबधंीत पक्षास मान्य नसल्यास त्या बाबत
कायफकारी अशभयंता यांच्याकडे सात ददवसाच्या आत अवपल दाखल करता येईल व त्यावर
कायफकारी अशभयंता यांनी ददलेला ननणफय अनंतम मानण्यात येईल.
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करारनामा - टप्पा 10

कराराची मुदत
• कराराची मुदत करारावर सवाक्षरी झाल्यापासुन पाच वषफ रादहुल.

कराराची समाप्ती क्रकंवा पुनरीक्षण
• कराराची मुदत पुणफ झाल्यावर करार आपोआप संपुष्टात येईल व पावासं नववन करार करावा

लागेल. 

• वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सुचनांचा अतंभाफव नववन करारात करण्यात येईल
तांबरक मागफदशफन व प्रशशक्षण

• पाणी वापर संस्ेस तांबरक मागफदशफन देण्याचे काम संबधधत कायफकारी अशभयंता अ्वा सक्षम
प्राधधका-यांमार्फ त करण्यात येईल. 

• पाणी वापर संस्ेचे पायाभुत, उजळणी व व्यावसाईक प्रशशक्षण करण्याची जबाबदारी कायफकारी
अशभयंता यांची राहुील
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करारनामा - टप्पा 10

संयुक्त तपासणी, पुनरुज्जीवन, उवफररत काम पुणफ करण्याचे आणण हुसतांतरण करण्याचे वेळापरक
• संयुक्त तपासणी झाल्याच्या एक मदहुन्याच्या आत तपासणी अहुवाल कायफकारी अशभयंता

अ्वा सक्षम प्राधधका-यामार्फ त तयार करण्यात येईल.

• तपासणी अहुवालात ददलेल्या कामांची प्रा्म्य यादी तयार करण्यात येईल.

• यादी नुसार अधधकतम बारा मदहुन्याच्या आत कामे पुणफ करुन हुसतांतरण वेळापरकानुसार
प्रकल्पाचे हुसतांतरण शसचंन व्यवस्ापनेसाठी ववधधवत पाणी वापर संस्ेस करण्यात येईल.

इतर बाबी
• संदभफ क्रमांक 1 मधील शासन आदेशात नमुद बबनं्दु क्रमांक ३.१, ३.२, ३,३, ३.५, ३.६,३.७, ३.८ व

३.११ नुसार या करारात समाववष्ट राहुतील.
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संयुक्त तपासणी - टप्पा 11

• मदृ व जलसंधारण ववभागाचे अधधकारी व पाणी वापर संस्ेचे पदाधधकारी य्ा अध्यक्ष
संचालक, सदसय इत्यादी पाणी वापर संस्ेच्या लाभक्षेरात सवेक्षण करतील, वहुन
व्यवस्ा, दरुुसती इत्यादी बाबत तपासणी करतील व नोंदी घेतील.

• ननवडलेल्या कामांचे अंदाजपरक मदृ व जलसंधारण ववभागामार्फ त तयार करण्यात
येईल व खचाफचे अंदाजपरकानुसार संस्ेमार्फ त कामे करुन घेण्यात येतील.

• जर संस्ा कामे करण्यास तयार नसेल तर सदरील कामे ववभाग आपल्या सतरावर
ववदहुत पध्दतीनुसार करेल.
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दरुुसती व चाचणी - टप्पा 12

• संयुक्त तपासणी नुसार प्रकल्प व त्यावरील बांधकामे करणे, चारी तासणे, शेतचा-या
तासणे, चारी दरुुसतीच्या कामानंा प्राधान्य देणे, वेळेवर ननधी उपलब्ध करुन देणे,

मुदतीच्या आत दरुुसती कामे पुणफ करणे व चाचणी पुणफ करणे इत्यादी कामे करण्यात
येईल.

• संदभफ क्र.1 नुसार जुन्या प्रकल्पांमध्ये दरुुसत्यांचे कामे ववभागामार्फ त एकदा करुन
देण्यात येईल तत्पचचात पाणी वापर संस्ेस देखाभाल दरुुसतीची कामे करावी
लागतील.
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हुसतांतरण - टप्पा 13

• पावासं शसचंन व्यवस्ापन हुसतांतरीत करण्यासाठी कायफकारी अशभयंता अ्वा सक्षम
प्राधधका-याने खालील बाबींचा समावेश करून हुसतांतरण दटपणी तयार करावी. 

• प्रकल्पाचे नाव व स्ान

• एकुण शभजणारे के्षर- सी.सी.ए. हेुक्टर मध्ये
• संकजल्पत वपकवार के्षर- हेुक्टर मध्ये
• व्यवस्ापना करीता असलेले कमफचारी वगफ
• प्रकल्पाचे कायफक्षेर
• लाभाधारकांची यादी- लाभधारंकाचे नाव, गट नंबर व शभजणारे के्षर
• प्रकल्पाच्या लाभक्षेराचा अदययावत नकाशा ज्यात कालवा, शेतचारी, शेतचर क्रकंवा इतर बांधकामे

केली असल्यास त्याचा तपशशल असावा
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हुसतांतरण - टप्पा 13

• कायफकारी अशभयंत्यांची सहुी असलेला मुळ सचंाच्या नतन प्रती तयार करुन एक संच पाणी
वापर संस्ेस, दसुरा संच उपववभागास व नतसरा संच शाखेत ठेवण्यात येईल.

• “हुसतांतरीत केले” व “ताब्यात शमळाले” असे अनुक्रमे शासन व पाणी वापर संस्ेतरे्
शलहुुन सहुया करतील व साक्षीदारांच्या सहुया घेण्यात येतील.

• अशा प्रकारे तयार केलेल्या हुसतांतरण दटपणीचे देवाणघेवाण एका साध्या समारंभात
लोकसहुभागीतेने करण्यात येईल.
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पाणी वापर संस्ेचे प्रशशक्षण - टप्पा 14

पाणी वापर संस्ेची आवचयकता प्रनतपाददत करण्यासाठी कायफकारी अशभयंता क्रकंवा त्यांनी
अधधकृत केलेल्या सक्षम अधधका-या मार्फ त खालीप्रमाणे ववववध टप्यांवर प्रशशक्षण देण्यात
येईल

पाणी वापर संस्ेसाठी वातावरण ननमीती
• लाभक्षेरातील सवफ लाभधारंकाच्यासाठी पाणी वापर संस्े बाबत जन जागतृी करण्यासाठी

प्रशशक्षण देण्यात येईल. या प्रशशक्षणा दरम्यान लाभधारकांना पाणी वापर संस्ेची संकल्पना,
उद्देश, र्ायदे व कायफ इत्यादी बाबत मादहुती देवुन जनजागतृी करण्यात येईल.

पाणी वापर संस्ेची नोंदणी
• पाणी वापर संस्ा नोंदणी करण्यासाठी लागणा-या कागदपरांची व्यवस्ा व जळुवणी बाबत

प्रशशक्षण देण्यात येईल.
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पाणी वापर संस्ेचे प्रशशक्षण - टप्पा 14

पाणी वापर संस्ेची नोंदणी झाल्यावर
• पाणी वापर संस्ेच्या सदसयांना शसचंन व्यवस्ापन, शसचंीत वपके, शसचंनाच्या पध्दती,

काटकसरीने पाण्याचा वापर, कमी पाण्यात अधधक उत्पादनाचे तंर इत्यादी बाबींवर प्रशशक्षण
देण्यात येईल.

पाणी वापर संस्ेस हुसतांतरणाच्या वेळी
• चवथ्या टप्प्यात पाणी वापर ससं्ेच्या पदाधधका-यांना प्रकल्पाचे व्यवस्ापन, देखभाल

दरुुसतीचे कामे, पाणी पटृी दर ननधाफरीत करणे, पाणी पटृी वसलु करणे, सदसयांमध्ये समन्यायी
पाणी वाटप करणे, संस्ेचे दैनंददनी कामकाज करणे, संस्ेचे दसतऐवज संधारीत करणे, बँकेची
कामे करणे, सामाजजक पररक्षण (ऑडीट) करणे, इत्यादी बांबीवर प्रशशक्षण देण्यात येईल.



पाणी वापर  िंस्थािंची
नोंदणी ाठी कार्यदा

• महुाराष्र शसचंन पध्दतीचे शेतक-

यांकडून व्यवस्ापन कायदा-२००५
मध्ये पावासं नोंदणी करावयाची
असल्यास पवासं स्ापन करण्याची
पध्दत
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१

• महुाराष्र शसचंन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्ापन कायदा-२००५
१९ मे २००५ साली अमलात आणला आहेु.

२

• या अधधननयमाची व्याप्ती संपुणफ राज्य आहेु
• राज्य शासन, अधधसचूनेव्दारे ननयत करेल अशा ददनांकास यास
अंमलात आणता येईल

• वेगवेगळया क्षेरांकररता आणण वेगवेगळया तरतुदीकंररता वेगवेगळे
ददनांक ननयत करता येतील

• प्रत्रे्यक पावा िं वेर्ळे नाव, अखिंड परिंपरा व  ामान्र्य मुद्रा अ लेला
एक ननर्म ननकार्य अ ेल
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पाणी वापर संस्ांची स्ापना कायदा लागु करणे



अधधसूचना १
जारी करणे

• कायफवाहुी कायफकारी अशभयंता क्रकंवा सक्षम प्राधधकारी
यांनी करावी

काय करावे

• प्रकल्पाचे लाभक्षेर म.शस.ंप.श.ेव्य. कायदा 2005 च्या कलम क्र. 5
अनुसार जाहुीर करावे.

• नमूद करावे की यापुढे व्यक्तीगत पाणीपुरवठा केला जाणार नाहुी.
• पाणी वापर ससं्े मार्फ तच घनमापन पध्दतीने पाणीपुरवठा केला
जाईल (कलम-7). यासाठी खलीलप्रमाणे नमुना वापरावा.
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पाणी वापर संस्ांची स्ापना - टप्पा १

अ.क्र. प्रकल्पाचे
नाव

क्षेर
धारणा

कायद्याची लागू
असलेली कलमे

लागू केल्याचा
ददनांक

शेरा



अधधसूचना २
जारी करणे

• कालवा अधधका-यांची ननयुक्ती करणे

काय करावे

• पाणी वापर संस्े संबंधी कतफव्य व जबाबदा-या पार पाडण्यासाठी
कालवा अधधका-यांची ननयुक्ती व अधधकार प्रदान करावेत

• पदशसध्द संचालक, वाद वववाद ननराकरण अधधकारी, ननवडणूक
अधधकारी, सहुाय्यक ननवडणूक अधधकारी, कंराट व्यवस्ापन कशमटी
अधधकारी, लेखापाल, लेखा पररक्षक व इतर शसचंन व्यवस्ापनाशी
संबंधधत कालवा अधधकारी यांची ननयुक्ती करावी
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पाणी वापर संस्ांची स्ापना - टप्पा २

अ.
क्र.

प्रकल्प
आणण
के्षर

2005 च्या कायद्याच्या उद्ददष्ट पूतफतेसाठी मशसकंा 1976 च्या
कलम 8 व 9 अन्वये तसेच 2005 च्या कलम 38, 53 व ननयम 29
अन्वये अधधका-यांची पाणी व्यवस्ापनाच्या कामात पा.वा.सं.
वर ननयंरणासाठी ननयुक्ती व अधधकार प्रदान करण्यात आले आहेुत.
तसेच वाद वववाद ननराकरणासाठी कलम 63,64 व ननयम 39, 40
खाली डी.आर.ओ. ची ननयुक्ती करुन अधधकार प्रदान करण्यात येत
आहेुत.

वाद वववाद
ननराकरणासाठी व
अवपलासाठी डडआरओ
ची ननयुक्ती कलम 63, 
64 व ननयम 39, 40 
खाली करण्यात येत
आहेु. 



अधधसचूना
३ जारी करणे

• पावासं अंतगफत क्षेर ननजचचती व लाभाथ्याांची यादी सक्षम
प्राधधकारी तयार करतील

काय करावे

• अद्ययावत लाभके्षत्र नकाशा व सभासदाांची यादी खाली ददल्या प्रमाणे,
जसे जसे के्षत्र दवकसीत केले जाईल त्याप्रमाणे जादिर करावी व
त्यानसुार पावा सांस्था गदित करुन कलम 8,43 व दनयम क्र. 5
अन्वये पावा सांस्थाांची नोंदणी करावी.

• शासन राजपत्रात सांस्थेचे नाव, के्षत्र, नोंदणी क्रमाांक व ददनाांक
प्रगटनात घोदित करावे.
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पाणी वापर संस्ांची स्ापना - टप्पा ३

उदाहुरणा्फ 
प्रकल्पाचे नाव

जज. , ता. , र्ाव-
लाभधारक र्तेक-र्यािंची र्यादी

र्ट क्र. जमीन मालकाचे नाव क्षेत्र  ी. ी.ए. हे.आर
1 2 3



लाभक्षेराची
ननजचचती: 

• पावासं अतंगफत कायफक्षेराची ननजचचती कायफकारी अशभयंता 
क्रकंवा सक्षम प्राधधकारी यांनी करावी

काय करावे

• कलम ६ नुसार जलशासरीय तत्वावरील ननयमांना अनुसरून, 
राजपरातील अधधसूचनेनुसार व प्रशासननक सोयीच्या दृष्टीने शसचंन
योग्य लाभक्षेराखालील जशमनीमध्ये लाभक्षेराची ननजचचती करावी. 

• असे क्षेर या अधधननयमाच्या प्रयोजनासाठी पावासं चे कायफक्षेर म्हुणून 
घोवषत करावे
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पाणी वापर संस्ांची स्ापना - टप्पा ४



स्ापना व
नोंदणी 

• पावासं ची स्ापना व नोंदणी कायफकारी अशभयंता क्रकंवा
सक्षम प्राधधकारी यांनी करावी

काय करावे

• कलम ८ नुसार पावासं चे लाभक्षेरातील जमीन धारक पावासं ची स्ापना
करतील

• सवफ जमीन धारक व भोगवटादार पावासं चे सदसय असल्याचे
मानण्यात येईल
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पाणी वापर संस्ांची स्ापना - टप्पा ५



पावसं 

ननवडणूक 

• पावासं च्या ननवडणकुा कायफकारी अशभयंता क्रकंवा सक्षम
प्राधधकारी यांनी घ्याव्या 

काय करावे

• कलम ९, ननयम ७ (१ ते ९) व ८ यानुसार ननवडणकुा
घेऊन पाणी वापर ससं्ांच्या सचंालकांची व अध्यक्षांची 
ननवड करावी

• व्यवस्ापन सशमती व अन्य उप सशमत्यांचे गठन 
करावे
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पाणी वापर संस्ांची स्ापना - टप्पा ६



पावसं 

करारनामा

• पावासं चे अध्यक्ष व कायफकारी अशभयंता यांच्यात 
करारनामा करण्यात येईल.  

काय करावे

• कलम २१, २९ व ननयम १२ नुसार करारनामा करण्यात 
येईल. सदंभफ: शासन ननणफय दद. ०६.०२.२०१०

• कलम २२ नुसार लाभक्षेराची सयंुक्त तपासणी, दरुुसत्या 
पुनवफसन करून त्याचे व्यवस्ापन पावसकंडे हुसतांतररत 
करावे
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पाणी वापर संस्ांची स्ापना - टप्पा ७ 



वववादांचे
ननराकरण   

• सक्षम प्रधधकारी व व्यवस्ापन सशमती मार्फ त करण्यात 
येईल. 

काय करावे

• कलम ६३ व ननयम ३९ नुसार पावाससं्ेच्या  सबंंधधत 
कोणताहुी वाद वववाद क्रकवा मतभेद उद्भवल्यास तो 
व्यवस्ापन सशमती कडून सोडववला जाईल.

• कलम ६४ नुसार व्यध्त व्यक्तीस प्राधधकरणाकड े
अपील करता येईल व त्यांचा ननणफय अनंतम असेल 
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पाणी वापर संस्ांची स्ापना - टप्पा ८ 



योजनांची पावासं मार्फ त
देखभाल दरुूसती



क्र. शासन ननणफय ववषय

१ ग्रामववका व जल िंधारण ववभार्, 

र्ा.नन.क्र.लपार्यो-1099/ प्र.क्र. 347/ 

जल1, ददनािंक 31/07/2000

० ते २५० हे. पर्यतंच्र्या स िंचन क्षमतचे्र्या को.प.बिंधारे व लघु पाटबिंधारे
र्योजनािंचे स िंचन व्र्यवस्थापन, देखभाल व दरुुस्ती ाठी
लाभधारकािंच्र्या  हकारी पाणी वापर  िंस्थािंना हस्तािंतरण करणे

२ ग्रामववका व जल िंधाण ववभार्
र्ा.नन.क्र.जजवार्यो 2016/ प्र.क्र.293/ 

जल1 ददनािंक 05/08/2017.

जजल्हा वावषगक र्योजना ( वग ाधारण) अिंतर्गत राबववण्र्यात रे्यणा-र्या
जजल्हास्तरीर्य र्योजनािंच्र्या मार्गदर्गक  ूचना, जजल्हास्तरीर्य ० त२े५०
हे. स िंचन क्षमतचे्र्या लघु स िंचन (जल िंधारण) र्योजना

३ मदृ व जल िंधारण ववभार् र्ा.नन.क्र. 

लपार्यो-2018/ प्र.क्र. 176/जल1 

ददनािंक 20/07/2018.

२५० हे. पर्यतंच्र्या स िंचन क्षमतचे्र्या को.प.बिंधारे व लघु पाटबिंधारे
र्योजनािंचे स िंचन व्र्यवस्थापन, देखभाल व दरुुस्ती ाठी
लाभधारकािंच्र्या  हकारी पाणी वापर  िंस्थािंना हस्तािंतरण करणे
कलम क्र. ३ व ५ मधे अिंर्त:  ुधारणा करणे बाबत

४ मदृ व जल िंधारण ववभार् र्ा.नन.क्र. 

लपार्यो-2018/ प्र.क्र. 177/जल1 

ददनािंक 20/07/2018.

जजल्हा वावषगक र्योजने अिंतर्गत ० ते २५० हे. स िंचन क्षमतचे्र्या लघु
पाटबिंधारे र्योजनािंच्र्या बािंधकाम व दरुूस्ती  िंदभागत मार्गदर्गक  ूचना

५ मदृ व जल िंधारण ववभार् र्ा.नन.क्र. 

कोपबिं-2018/ प्र.क्र. 183 /जल1 

ददनािंक 20/07/2018.

जजल्हा वावषगक र्योजना अिंतर्गत ० ते २५० हे. स िंचन क्षमतचे्र्या
कोल्हापुर पध्दतीच्र्या बिंधा-र्याचे बािंधकाम व दरुूस्ती  िंदभागत
मार्गदर्गक  ूचना

वाचा :  िंदभग पत्राचार

१. GR 31July 2000
2. GR 05.08.17.pdf
3. GR WUA Amendment 20.07.18.pdf
4. GR WUAs on New works.pdf
5. GR M and R KT weir SWCD 20.07.18.pdf


योजनांची पावासं मार्फ त देखभाल दरुूसती
• ग्रामववका व जल िंधारण ववभार्, र्ा.नन.क्र.लपार्यो-1099/ प्र.क्र. 347/

जल1, ददनािंक 31/07/2000 सदंभफ १ अन्वये –

• कलम ३, ३.१ ते ३.११ – अध्र्यक्ष पावा िं व का.अ. स्थाननक स्तर र्यािंच्र्यात
एक करार करण्र्यात रे्यईल. र्योजनािंची मालकी र्ा नाची राहील. स िंचन
व्र्यवस्थापन व पाणी पटटी व लुी पावा िं ची राहील.

• पावा िं ने पाणी पटटीतुन देखभाल दरुूस्तीची करावर्याची कामे
– धरण व सर्षगकामे, कालवे, ववमोचक, ववतररका व ववतरण व्र्यवस्था
– र्ीषगननर्यिंत्रकाची वाषीक देखभाल
– को.प. बिंधा-र्याच्र्या फळर्या/दरवाजे बदलणे, ते काढणे व घालणे

• धरण व सर्षगकामात दोष अ ल्र्या व त्र्यािंच्र्या मोठर्या दरुूस्त्र्या,
अनतवषृ्टीमळेु नुक ान, अपुणग कामे पुणग करण्र्याची जबाबदारी र्ा नाची
राहील

• कलम ५.६ : पुणग झालेल्र्या को.प.बिंधा-र्याची ववर्ेष दरुूस्ती र्ा न
एकदाच करून देईल तत्पश्चात देखभाल दरुूस्ती पावा िं करावी लारे्ल

१. GR 31July 2000


योजनांची पावासं मार्फ त देखभाल दरुूसती
• ग्रामववका व जल िंधाण ववभार् र्ा.नन.क्र.जजवार्यो 2016/ प्र.क्र.293/

जल1 ददनािंक 05/08/2017. सदंभफ ३ अन्वये –

• कलम अ – र्योजना पुणग झाल्र्यानिंतरचे व्र्यवस्थापन
• स िंचन प्रकल्पािंच्र्या व्र्यवस्थापनात लाभार्थर्याचंा  हभार् ही  िंकल्पना
र्ा नाने धोरण म्हणनु मान्र्य केली आहे.

• ० ते २५० हेक्टर च्र्या र्योजना स िंचन व्र्यवस्थापन व देखभाल दरुूस्ती ाठी
पावा िं ना हस्तािंतरीत करण्र्याची तरतुद  न २००० मधे करण्र्यात आली
आहे.

• प्रकल्प पुणग झाल्र्यावर पावा िं माफग त स िंचन व्र्यवस्थापन व देखभाल
दरुूस्ती करण्र्या ाठी हस्तािंतरण करण्र्या  हमती अ ल्र्याबाबत
 िंबिंधधत ग्राम  भेच्र्या ठरावाची प्रत प्रर्ा कीर्य मान्र्यते ोबत जोडण्र्याचे
ननदेर् आहेत.

• प्रर्ा कीर्य मान्र्यता समळालेल्र्या नववन र्योजनािंची ववत्तीर्य तरतुद
करण्र्या ाठी पावा िं ची स्थापनेची तरतुद स्पष्ट करण्र्यात आली आहे.
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योजनांची पावासं मार्फ त देखभाल दरुूसती
• मदृ व जल िंधारण ववभार् र्ा.नन.क्र. लपार्यो-2018/ प्र.क्र. 177/जल1 ददनािंक 20/07/2018. संदभफ ४ अन्वये

क्र शासन ननणफय संदभ भफ ४ मोठया
दरुूसती

ननयशमत
देखभाल व
दरुूसत्या

१ भाग B १ - पाझार तलाव, गांव तलाव, माती नाला बांध शासन पावासं
मार्फ त

२ भाग B २ शसमेंट नाला बांध / साठवण बंधारे स्ापत्य दरुूसती शासन पावासं
मार्फ त

३ भाग B ३ - लशसवंव, जज.प. व जसं याच्याकडे असलेल्या शसचंन
तलाव, साठवण तलाव, माजी माल गुजारी तलाव यांची दरुूसती

शासन पावासं
मार्फ त

४ भाग B ४- १० वषाांपेक्षा अधधक कालावधी झालेले शसचंन तलाव, 

साठवण तलाव, माजी माल गुजारी तलाव, गांव तलाव, पाझर
तलाव, माती नाला बांध, शसमेंट नाला बांध, साठवण बंधारे, 
वळवणीचे बंधारे, उपसा शसचंन प्रकल्पांची दरुूसती.

शासन पावासं
मार्फ त

मोठया दरुूसत्या: धरण व शशषफकामे, कालवे, ववमोचक, ववतररका व ववतरण व्यवस्ा व शीषफ ननयंरकाची वाषीक
देखभाल
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योजनांची पावासं मार्फ त देखभाल दरुूसती
• मदृ व जल िंधारण ववभार् र्ा.नन.क्र. लपार्यो-2018/ प्र.क्र. 177/जल1 ददनािंक 20/07/2018. संदभफ ४ अन्वये

क्र शासन ननणफय संदभ भफ ४ अनुजे्ञय
कमाल खचफ रू
प्रनत पावासं

खचाफचे प्रयोजन कोणी खचफ
करावा

१ भाग C २ - पावसं स्ापन
करणे व ननयशमत देखभाल
करणे: १०० हेु. पेक्षा कमी शसचंन
क्षमता असलेल्या प्रकल्पांवर

२५०००/- ग्रामसभा घेणे, बैठका, 
नोंदणी, प्रशशक्षणे, क्षमता
बांधणी, यशसवी पावासं भेटी, 
हुसतांतरण व पावसं क्रकमान
०३ वषफ कायाफन्वयन करणे

शासन

२ भाग C २ - पावसं स्ापन
करणे व ननयशमत देखभाल
करणे: १०० हेु. पेक्षा जासत
शसचंन क्षमता असलेल्या
प्रकल्पांवर

५००००/- ग्रामसभा घेणे, बैठका, 
नोंदणी, प्रशशक्षणे, क्षमता
बांधणी, यशसवी पावासं भेटी, 
हुसतांतरण व पावसं क्रकमान
०३ वषफ कायाफन्वयन करणे

शासन
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योजनांची पावासं मार्फ त देखभाल दरुूसती
• मदृ व जल िंधारण ववभार् र्ा.नन.क्र. लपार्यो-2018/ प्र.क्र. 177/जल1 ददनािंक 20/07/2018. संदभफ ४ अन्वये

• भाग C ३ - पावसं स्ापन करणे व ननयशमत देखभाल करणे:

• प्रत्र्यक्ष स िंचन होणा-र्या प्रकल्पािंच्र्या देखभालीकरीता पावा िं
हस्तािंतरण केल्र्यावर पुढील ०३ वषांपर्यतं ५० टक्के ननधी उपलब्ध
करून देण्र्यात र्यावा उवगरीत लोक हभार्ातुन उभारावा

• कालावधी पुणफ झाल्यावर पावस/ं ग्रा.पं सवननधीतुन कामे कराववत
• भाग C ४ - पावसं स्ापन करणे व ननयशमत देखभाल करणे:

• ननर्यमीत देखभालीचे काम अधगकुर्ल स्वरूपाचे अ ल्र्यामळेु ती
पावा िं/ ग्रा.पिं ने कराववत

• प्रचलीत दर  चूीनु ार क.अ. / उ.अ. र्यािंनी अिंदाजपत्रका तािं.मा. व
प्र.मा.  क्षम प्राधधका-र्याकडुन घेवुन कामाचे आदेर् पावा िं/ग्रा.पिं. ला
दर्यावे

• काम पुणग झाल्र्यावर मोजमाप पुस्तीकेत नोंद घेवुन अनुजे्ञर्य रक्कम
पावा िं/ग्रा.पिं. अदा करावी
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योजनांची पावासं मार्फ त देखभाल दरुूसती
• मदृ व जल िंधारण ववभार् र्ा.नन.क्र. कोपबिं-2018/ प्र.क्र. 183 /जल1 ददनािंक 20/07/2018. संदभफ ५ अन्वये

क्र शासन ननणफय संदभ भफ ४ मोठया
स्ापत्य
दरुूसती

ननयशमत
देखभाल व
दरुूसत्या

१ भाग B १ ते ४ - को.प. बंधा-याची / गेटेड बंधा-याची दरुूसती
स्ापत्य दरुूसत्या स्ाननक पररजस्तीनुसार

शासन पावासं
मार्फ त

२ भाग B ६- १० वषाांपेक्षा अधधक कालावधी झालेले क्रकंवा नैसगीक
आपिीमुळे क्षती झालेले को.प. बंधारे दरुूसतीसाठी पार

शासन पावासं
मार्फ त

मोठया दरुूसत्या: धरण व शशषफकामे, कालवे, ववमोचक, ववतररका व ववतरण व्यवस्ा व शीषफ ननयंरकाची वाषीक
देखभाल
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योजनांची पावासं मार्फ त देखभाल दरुूसती
• मदृ व जल िंधारण ववभार् र्ा.नन.क्र. कोपबिं-2018/ प्र.क्र. 183 /जल1 ददनािंक 20/07/2018. संदभफ ५ अन्वये

क्र शासन ननणफय संदभ भफ ४ अनुजे्ञय
कमाल खचफ रू
प्रनत पावासं

खचाफचे प्रयोजन कोणी खचफ
करावा

१ भाग C २ - पावसं स्ापन
करणे व ननयशमत देखभाल
करणे: ५० हेु. पेक्षा कमी शसचंन
क्षमता असलेल्या को.प. बंधा-
यावर / गेटेड बंधा-यावर

२५०००/- ग्रामसभा घेणे, बैठका, 
नोंदणी, प्रशशक्षणे, क्षमता
बांधणी, यशसवी पावासं भेटी, 
हुसतांतरण व पावसं क्रकमान
०३ वषफ कायाफन्वयन करणे

शासन

२ भाग C २ - पावसं स्ापन
करणे व ननयशमत देखभाल
करणे: ५० हेु. पेक्षा जासत शसचंन
क्षमता असलेल्या को.प. बंधा-
यावर / गेटेड बंधा-यावर

५००००/- ग्रामसभा घेणे, बैठका, 
नोंदणी, प्रशशक्षणे, क्षमता
बांधणी, यशसवी पावासं भेटी, 
हुसतांतरण व पावसं क्रकमान
०३ वषफ कायाफन्वयन करणे

शासन
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योजनांची पावासं मार्फ त देखभाल दरुूसती
• मदृ व जल िंधारण ववभार् र्ा.नन.क्र. कोपबिं-2018/ प्र.क्र. 183 /जल1 ददनािंक 20/07/2018. संदभफ ५ अन्वये

• भाग C ३ - पावसं स्ापन करणे व ननयशमत देखभाल करणे:

• प्रत्र्यक्ष स िंचन होणा-र्या को.प./रे्टेड बिंधा-र्यािंच्र्या देखभालीकरीता पावा िं हस्तािंतरण
केल्र्यावर पुढील ०३ वषांपर्यतं ९० टक्के ननधी उपलब्ध करून देण्र्यात र्यावा उवगरीत
लोक हभार्ातुन उभारावा

• त्र्यानिंतरची दोन वषे ६० टक्के ननधी उपलब्ध करून देण्र्यात र्यावा उवगरीत
लोक हभार्ातुन उभारावा

• कालावधी पुणफ झाल्यावर पावसं/ ग्रा.पं सवननधीतुन कामे कराववत
• भाग C ४ - पावसं स्ापन करणे व ननयशमत देखभाल करणे:

• ननर्यमीत देखभालीचे काम अधगकुर्ल स्वरूपाचे अ ल्र्यामुळे ती पावा िं/ ग्रा.पिं ने
कराववत

• प्रचलीत दर  ूचीनु ार क.अ. / उ.अ. र्यािंनी अिंदाजपत्रका तािं.मा. व प्र.मा.  क्षम
प्राधधका-र्याकडुन घेवुन कामाचे आदेर् पावा िं/ग्रा.पिं. ला दर्यावे

• काम पुणग झाल्र्यावर मोजमाप पुस्तीकेत नोंद घेवुन अनुज्ञेर्य रक्कम पावा िं/ग्रा.पिं.
अदा करावी
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अप्रत्र्यक्ष स िंवन व्र्यवस्थापनेकररता पावा िं स्थापना, 
कार्यगपध्दती, अधधकार व  ननर्यिंत्रण बाबत र्ा नाने र्ठीत

केलेल्र्या  समतीच्र्या सर्फारर्ी
• वाचा मदृ व जल िंधारण ववभार्, मिंत्रालर्य मुिंबई
र्यािंचे र्ा.नन.क्र. पावा िं/ प्र.क्र. १९३/जल1 ददनािंक
११/०७/२०१७

•  समतीच्र्या स फारर्ी
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THANKS !



शसचंनाची
मुख्य साधने

मोठे
प्रकल्प

मध्यम
प्रकल्प

लघु
प्रकल्प

उपसा
शसचंन
योजना



मशसकंा १९७६
काहुी तरतुदी

जल
सशमत्यांची
स्ापना

घन मापन
पध्दतीने
पाणी वाटप

करारा
नुसार
शसचंन

जल
शसशमत्यांना
हुसतांतरण



शासनाचे धोरण

शसचंन क्षेर
वाढववणे

प्रवाहुी
शसचंनाने
पाणी
पुरवठा

व्यवस्ापने
त शेतक-

यांचा
सहुभाग

पावासं
हुसतांतरण



महत्वाचे ननणगर्य व अपर्यर्ाची कारणे
• पाटबिंधारे ववभार्ाने ददनािंक २३.०७.२००१ रोजी  वग पाटबिंधारे प्रकल्पािंवर
 हकारी पाणी वापर  िंस्था स्थापन करणे अननवार्यग करण्र्याचा ननणगर्य
घेतला

• पावा िं स्थापन झाल्र्यावर लाभधारकािंना वैर्यजक्तक पाणी पुरवठा न
करण्र्याचा व पावा िं पाणी पुरवठा करण्र्याचा ननणगर्य घेतला

•  वग लाभधारकािंनी पावा िं चे  दस्र्यत्व घ्र्यावे व पावा िं कडुन पाणी
घ्र्यावे जे  दस्र्यत्व घेणर नाहीत त्र्यािंना पाणी पुरवठा करण्र्यात रे्यणार
नाही हा ननणगर्य घेतला

• ननसमगत स िंचन प्रणाली पावा िं ना हस्तािंतरण करण्र्याचा ननणगर्य
• ववतरण प्रणाली  जुस्थतीत आणण्र्या ाठी आवश्र्यक दरुूस्तीचे कामे
पावा िं माफग त करण्र्याचे धोरण जस्वकारण्र्यात आले

• मस िंका १९७६ च्र्या ननर्यमािंत दरुूस्ती न झाल्र्याने व्र्यवस्थपन अनुदान
ववतरणात  ातत्र्य राखता आले नाही

• हस्तािंतरणा ाठी दरुूस्तीचे कामे पणुग होवु न र्कल्र्याने पावा िं
कार्यगप्रवण होवु र्कल्र्या नाही


