
     
        महारा  कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु-11 

          िनयामक मंडळाची 76 वी बैठक िदनांक 27 जनू 2013 

      “¨ÉÉxªÉ” 
       सही/-                                                                                 सही/- 
(इंिज. िश. मा. उपासे)                                                                             (मा. ना. ी. शिशकांत शदे) 
 कायकारी संचालक                                                                                      मा.मं ी, जलसंपदा (कृ.खो.पा.म.) 
  म.कृ.खो.िव.म, पणेु                                                                   व अ य , म.कृ.खो.िव.म. 
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ठराव 

 मा. ना. शिशकांत शदे, मं ी, जलसंपदा (कृ णा खोरे पाटबंधारे महामंडळ) व अ य , महारा  
कृ णा खोरे िवकास महामंडळ यां या अ य तेखाली िनयामक मंडळाची 76 वी बैठक िद. 27 जनू 2013 
रोजी मं ी, जलसंपदा (कृखोपाम) यांचे िवधान भवनातील दालन मांक 117, 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. शिशकांत शदे … मं ी, जलसंपदा (कृखोपाम) व अ य  
2. इं. ए. बा. पाटील ... धान सिचव (जसं) व सद य 

3. ीमती मालीनी शंकर ... धान सिचव (ला ेिव) व सद य 

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

 िवशेष िनमंि त   

1. मा. ी. आनंदराव पाटील   

 िनयामक मंडळा या सद यांचे ितिनधी 

1. ी. श. मा. भुते ... धान सिचव (िनयोजन) व सद य यांचे ितिनधी 

2. ी. न. िव. पाटील ... धान सिचव (िव  िवभाग) व सद य यांचे ितिनधी 

3. ी. स.ु ना. गांगलुी ... धान सिचव (िव  िवभाग) व सद य यांचे ितिनधी 

   ि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 76/1  
 
 “िनयामक मंडळा या 74 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 76/2 
 
 “ठराव कर यात येतो की, िनयामक मंडळा या 75 या बैठकीत पािरत कर यात आलेले 

ठराव  कायम कर यात येत आहेत” 
 
ठराव मांक 76/3 
 
 “ठराव कर यात येतो की, िनयामक मंडळा या 76 या बैठकीत सन 2013-14 मधील 

क पिनहाय सचन मता िन मती, पाणीसाठा िन मती उ ी टे व मे अखेर सा य याचा 
आढावा घे यासाठी िवषय िनयामक मंडळास सादर केला अस याने यावर चच  झाली.  
तथािप 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. 

 
 
 


