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कायवृ ांत व 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 74 वी बैठक िद. 26 
एि ल 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, िवशेष िनमंि त, सद यांचे ितिनधी व िनमंि त 
उप थत होते. 

स माननीय सद य 

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

2. मा. ी. व लभ बेनके … िव.स.स. व उपा य  (मकृखोिवम) 

3. इं. िश. मा. उपासे … कायकारी संचालक व सद य सिचव 

  िवशेष िनमंि त        

1. मा. ी. आनंदराव पाटील … मा. उपा य  

  िनमंि त अिधकारी 

1. इं. चं. आ. िबराजदार ... मु य अिभयंता (िव ), पणेु 

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

3. 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 , मा. उपा 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 74/1  
 
 “िनयामक मंडळा या 72 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 74/2 
 “ठराव कर यात येतो की, िनयामक मंडळा या 73 या बैठकीत पािरत कर यात आलेले 
ठराव  कायम कर यात येत आहेत” 
 
ठराव मांक 74/3  

 “ठराव कर यात येतो की, कामा या अंदाजप काम ये व िनिवदे या पिरिश ट “ब” म ये 
भाववाढ रकमेची वतं  बाब हणनू अंतभतू करणे, तसेच क पां या सधुािरत शासकीय 
मा यता अहवालात काम पणू कर याचा कालावधी िवचारात घेऊन भाववाढीचा अंतभ व 
कर यास िनयामक मंडळाची मा यता दे यात येत आहे.  

(1)  भाववाढीची तरतूद करतांना ती कामा या कालावधीनसुार खालील माणे करावी. 
कामाचा कालावधी  अंदाजप कीय रकमेवर अंदाजीत भाववाढीची  ट केवारी 

1 वष पयत 10%( दरवष  10% गिृहत ध न ) 
1 ते 2 वष 15% ( दरवष  50% काम होईल असे गहृीत ध न,           

पिह या वष या 50% कामावर 10% +                      
दसु-या वष या 50%  कामावर 20%  ) 

2 ते 3 वष 20% (दरवष  33% काम होईल असे गहृीत ध न, पिह या 
वष या 33% कामावर 10% + दसु-या वष या 33% 
कामावर 20% + ितस-या वष या 33% कामावर 30% ) 

िटप : िनिवदा कालावधी 3 वष पे ा जा त अस यास वरील सु ा माणे भाववाढीची 
ट केवारी पिरगणीत करावी. 
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(2) िनिवदे या शे ूल “ब” म ये मंजरू अंदाजप कातील तरतूदीनसुार भाववाढीची वतं  
बाब अंतभतू करावी.  मा  याकरीता कं ाटदाराने िनिवदा भरतांना नमदू केलेली कमी 
अथवा जादा ट केवारी लाग ूराहणार नाही.  

(3) िनिवदे या शे ूल “ब” म ये अंतभतू केलेली भाववाढ र कम भाववाढी या िवशेष 
शत मधील सु ानसुार अदा केली जाईल.  सदरची र कम रा ीय महागाई िनदशांकानसुार 
कमी अथवा जा त अस ू शकेल.  यानसुार िनिवदे या िविन द े म ये 
(Specifications) तरतूद कर याची जबाबदारी स म अिधका-यांची राहील. 

ठराव मांक 74/4 

 

 “ठराव कर यांत येतो की, िज हािधकारी, सोलापरू यांचे प  . काय -3/3-क/ 
कािव./249, िद. 3/4/2013 अ वये मोड नब, ता. माढा, िज. सोलापरू येथील पाटबंधारे 
वसाहतीमधील 7200 चौ. फु. जागा भिव यात लागणार नस याने सदर या जागेचे शासकीय 
दराने होणारी कमत महामंडळास िमळ या या अटीवर िज हािधकारी, सोलापरू यांचेकडे 
कायम व पी वग करणेबाबत िनयामक मंडळाची मा यता दे यांत येत आहे.” 

 

ठराव मांक 74/5  

 “ठराव कर यात येतो की, िज हािधकारी, सोलापरू यांचे प  . काय -3/3-क/कािव/ 
276/2013 िदनांक 9/4/2013 अ वये मौजे िह परगा (एक ख) येथील मौजे िह परगा (एक ख) 
म यम क पासाठी संपािदत कर यात आलेली गट नं. 70 मधील 78 आर जिमन भिव यात 
लागणार नस याने सदर या जमीनीची शासकीय दराने होणारी कमत महामंडळास िमळ या या 
अटीवर िज हािधकारी, सोलापरू यांचेकडे कायम व पी वग कर यास िनयामक मंडळाची मा यता 
दे यांत येत आहे.” 
ठराव मांक 74/6 
 
 “भामा आसखेड क पा या  िनयोिजत लाभ े ाम ये वेगाने होणारे नागरीकरण व 
यामळेु वाढले या िबगर सचन पाणी वापरा या माग या िवचारात घेऊन पणेु म.न.पा. व 
औ ोिगक वसाहत ना आरि त केलेले िबगर सचनाचे पाणी, तसेच नागरीकरणामळेु 
लाभ े ातून जमीनी वगळ या या व कालवा र  करणे या शेतकरी व लोक ितिनध या माग या 
िवचारात घेऊन  तसेच क पबािधतांचे पनुवसन थम ाधा याने पणु करणे याचा िवचार क न 
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खालील माणे ताव महसलू िवभागामाफत शासनाचे मदत व पनुवसन िवभागास सादर 
कर याबाबत िनयामक मंडळाची मा यता दे यात आली. 

1)  भामा आसखेड क पांतगत उज या काल या या एकुण 105 िक.मी. पैकी द ड 
तालु यातील िक.मी.93 ते 105 मधील एकुण 9 गावांपैकी 8 गावांनी  “कालवा नको”असे 
ामसभेचे ठराव िदले आहेत. यामळेु द ड तालु यातील संपणू 7435 हे. े  वगळणे. 

2)  भामा आसखेड उजवा कालवा िक.मी. 61 ते 93 हवेली तालु यातील 16 गावापैकी 15 
गावांनी ‘कालवा नको’ असे ामसभेचे ठराव िदले आहेत.  यामळेु हवेली तालु यातील संपणू 
6587 हे. े  वगळणे. 

3)  कु ळी उप शाखा काल यावरील गावांनी कालवा नको असे ामसभेचे ठराव िदलेल े
आहेत. यामळेु या भागातील 2650.27 हे. े  वगळणे. 

4)   खेड तालु यातील मेदनकरवाडी या ामसभेने कालवा नको असा ठराव िदलेला आहे, 
यामळेु या भागातील 136.68 हे. े  वगळणे. 

5)   खेड तालु यातील डा या काल यावरील मा.आमदार ी.िदलीप मोिहते पाटील यांनी डावा 
कालवा नको अशी मागणी केली आहे. यामळेु या भागातील 1255.00 हे. े  ामसभेचे ठराव 
ा त क न घेऊन वगळणे. 

6)  हवेली तालु यातील लोणीकंद व द ड तालु यातील राहू या गावातील लाभ े  
वगळ याबाबत ामसभेचे ठराव ा त झालेले नाहीत. लोणीकंद व राहू ही दोन गावे िक.मी. 61 
ते 105 मधील अस याने या गावातील काल या ारे सचन करणे आ थक व तांि कदृ टया 
िकफायतशीर नस याने या दोन गावांचेही लाभ े  वगळणे. 

7) पणेु शहर व चाकण औ ोिगक वसाहत व लगतची 19 गावे यांना एकूण 80.696 
दलघमी. पा याची मागणी शासनाने / मु य अिभयंता यांनी मंजरू केलेली अस यामळेु सचन 
े ात 10176 हे. कपात होत आहे. यामळेु या े ास सचनासाठी भिव यात पाणी देता येणे 

श य होणार नाही. यामळेु हे े  क पा या लाभ े ातनू वगळणे म ा त झाले आहे. 
पिरणामी या े ाम ये क प तांचे िनयोिजत पनुवसन करता येणार नाही. क पा या िनयोिजत 
लाभ े ाचे पाणी पणेु महानगरपािलका व औ ोिगकरणासाठी वळिवले अस याने भामा आसखेड 
धरणा या पनुवसनाचा न जलसंपदा िवभागास / महामंडळास सोडिवणे श य होणार नाही. 
यामळेु पनुवसनाचा न एकतर  पणेु महानगर पािलका व आ ौिगक िवकास महामंडळाने 
सोडवावा कवा भामा आसखेड धरणा या पनुवसनाबाबत शासन तराव न िवशेष पकेॅज दे यात 
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यावे.  भामा आसखेड धरणा या पनुवसनाचा न गुंतागुंतीचा होणेची श यता आहे.  याबाबत 
महसलू व पनुवसन िवभागाने भामा आसखेड धरणाचे लाभ े  वगळ याबरोबरच पनुवसनाचा 
न सोडिव याबाबत सवमा य पय यासह ताव शासनास सादर करावा.  

8) भामा आसखेड क पा या लाभ े ातून गावे वगळ याबाबत ामसभेचे ठराव 
ामपंचायतीने सादर के यामळेु लाभ े ातून वगळ यात यावया या े ाचा भामा आसखेड 
क पा या पा यावर कोण याही कारचा ह क राहणार नाही. 

9)  ठरावा नसुार भामा आसखेड क पाचे क पीय सचन े  4246.05 हे. इतके िसमीत 
होईल व यासाठी फ त उजवा कालवा िक.मी.1 ते 61 िनयोिजत राहील.” 

ठराव मांक 74/7 

 “िनयामक मंडळा या बैठकीत सदर िवषय अवलोकनाथ सादर केला अस याने या 
िवषयाबाबत कोणताही ठराव पािरत कर यात आला नाही.” 
 

 त नंतर मा. अ य  यांचे परवानगीने कायकारी संचालक व सद य सिचव यांनी मा. 
अ य ,मा. उपा य , स माननीय सद य व उप थतांचे आभार माननू बैठक संप न झा याचे 

जाहीर केले. 
 

 


