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ठराव 

 मा. ना. रामराजे नाईक- नबाळकर, मं ी, जलसंपदा (कृ णा खोरे पाटबंधारे महामडंळ) व अ य , 

महारा  कृ णा खोरे िवकास महामंडळ यां या अ य तेखाली िनयामक मंडळाची 73 वी बैठक िद. 26 

माच 2013 रोजी मं ी, जलसंपदा (कृखोपाम) यांचे मं ालयीन दालन (दालन मांक 241 िव तार), मुंबई 

येथे संप न झाली.  

 सदर बैठकीस खालील माणे स माननीय सद य व िनमंि त अिधकारी उप थत होते. 

स माननीय सद य 

1. मा. ना. रामराजे नाईक नबाळकर … मं ी, जलसंपदा (कृखोपाम) व अ य  

2. इं. ए. बा. पाटील … धान सिचव (जसं), जलसंपदा िवभाग 

3. ीमती मािलनी शंकर … धान सिचव (ला ेिव), जलसंपदा िवभाग 

   

िनमंि त अिधकारी 

1. इं. अिवनाश सवु ... मु य अिभयंता (जसं), पणेु 

2. इं. राजन शहा … मु य लेखा व िव  अिधकारी (महामंडळ) अ.का. 

  

बैठकी या सु वातीस कायकारी  संचालक व सद य सिचवांनी मा. अ य , स माननीय सद य व 

उप थतांचे  वागत केले. त नंतर  बैठकीत िवषयवार चच  होऊन खालील माणे ठराव पािरत कर यांत 

आले. 
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ठराव 

 
ठराव मांक 73/1  
 
 “िनयामक मंडळा या 71 या बैठकीत पारीत केले या ठरावांवर कर यात आले या 

कायवाहीचा अहवाल िनयामक मंडळा या अवलोकनाथ सादर केला अस याने या 
िवषयाबाबत कोणताही ठराव पारीत कर यात आला नाही.” 

 
 
ठराव मांक 73/2 
 
 “ठराव कर यात येतो की, िनयामक मंडळा या 72 या बैठकीत पािरत कर यात 

आलेले ठराव  कायम कर यात येत आहेत.” 
 
 

ठराव मांक 73/3  

 
 “ठराव कर यात येतो की, कायकारी सिमतीची बैठक येक मिह याम ये िकमान एकदा 

घे याबाबत िनयामक मंडळाची मा यता दे यात येत आहे.  याबाबतचा ताव शासनास 
मा यते तव सादर कर यात यावा.”  

 
 

ठराव मांक 73/4 
  
 “ठराव कर यात येतो की, े ि य अिधका-यांनी गतीपथावरील क पांना भेटी देऊन 

काम पणू कर या या द टीने व गणुव ा वाढिव या या द टीने यांची तपासणी ृ ृ
कर याकरीता खालील माणे दरमहा भेट या सं येस िनयामक मंडळाची मा यता दे यात 
येत आहे.  याबाबतचा ताव शासनास मा यते तव सादर कर यात यावा.   
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कामांची तपासणी क न िनिर ण िटपणी िनगिमत कर याबाबत 
भेट या िदवसांची सं या 

अ.
. 

पदनाम 

दरमहा काय थळावरील कामां या 
सरासरी भेटी 

वा षक भेटी 

1 शाखा अिभयंता 15 180 
2 उप अिभयंता 16 192 
3 कायकारी अिभयंता 08 96 
4 अधी क अिभयंता 06 72 
5 मु य अिभयंता 04 48 
6 कायकारी संचालक 02 24 

 (जर एकाच िदवशी एकापे ा जा त क पां या कामांना भेटी िद या असतील तर अशा येक 
क पाकिरता ती भेट वतं  आहे असे समज यात यावे.  पय याने एकाच क पावरील िविवध कामांना 
एकाच िदवशी भेटी िद या असतील तर ती एक भेट समज यात यावी)” 

ठराव मांक 73/5  
  
 “ठराव कर यात येतो की, 
  (1) ॲङ िवजय पाटील यांना िदनांक 31/3/2015 पयत उ च यायालय, मुंबई येथील 

महामंडळांतगत यायालयीन करणे हाताळ याबाबत महामंडळाचे वकील हणनू मदुतवाढ 
दे यास िनयामक मंडळाची मा यता दे यात येत आहे. 

 (2) ॲङ डी. डी. शदे हे महामंडळाचे कायदा स लागार अस याने यांनी उ च 
यायालय, मुंबई येथील महामंडळांतगत यायालयीन करणे आव यकतेनसुार 
हाताळ यास िनयामक मंडळाची मा यता दे यात येत आहे.” 

 
ठराव मांक 73/6 
 
 “ठराव कर यांत येतो की, िनयामक मंडळा या 70 या बैठकीतील मंजरू ठराव . 70/9 

म ये नमदू िस. स. नं. 590 ऐवजी िस. स. नं. 592 असा बदल करणेबाबत िनयामक 
मंडळाची मा यता दे यात येत आहे.” 

ठराव मांक 73/7 

  “ठराव कर यात येतो की, िनयामक मंडळाचा मंजरू ठराव मांक 71/10 खालील माणे 
सधुािरत कर यास िनयामक मंडळाची मा यता दे यात येत आहे. 
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 खडकवासला क पाची पणेु महानगरपािलका ह ीतील मठुा उजवा काल या या 
काठावरील मौजे वडगांव ब.ु येथील जनुा मठुा उजवा कालवा व नवीन मठुा उजवा कालवा 
यामधील एकूण 27600 चौ. मी़. जमीन वृ ारोपणासाठी, उ ान िवकिसत कर यासाठी 
व उ ानात जॉिगग ॅक नागरीकांचे सोयीसाठी उभार यास महामंडळाचा मालकी ह क 
कायम ठेवनू पणेु महानगरपािलकेस खालील अट या अधीन राहून िनयामक मंडळाची 
मा यता दे यात येत आहे.  

अट-1 : पणेु महानगरपािलकेने सदर जागेचा वापर कोण याही यावसाियक 
कारणासाठी क  नये. 

अट-2 : सदर जागा महामंडळा या मालकीची अस याने, यावर इतर कोणतेही 
अित मण रोख याची जबाबदारी पणेु महानगरपािलकेची राहील. 

अट-3 : भिव यात सदर जागेवर पणेु महानगरपािलकेचा कोणताही ह क राहणार 
नाही. 

अट-4 : पणेु महानगरपािलकेने यांचेकडे असणारी सव कारची थकबाकी 
महामंडळास थम जमा करणे आव यक राहील. 

अट-5 : तूत जागेम ये वृ ारोपण, उ ान व जॉग ग कॅ करणेबाबत 
महानगरपािलकेने महामंडळाबरोबर संयु त अिभयानाचा (Joint Venture) 
करारनामा करावा.” 

  
                                           


