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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 78 वी बैठक िद. 27 ऑग ट  
2013 रोजी िवधानभवनातील सिमती सभागहृ 711, सातवा मजला,िवधानभवन, 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. मा. ीमती मािलनी शंकर  ... धान सिचव (ज य व लािव) व सद य 

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

 िवशेष िनमंि त   

1. मा. ी. आनंदराव पाटील ... मा. उपा य  

 िनयामक मंडळा या सद यांचे ितिनधी 

1. ीमती अे.अे. साळवी ... धान सिचव (िनयोजन) व सद य यांचे ितिनधी 

  िनमंि त अिधकारी 

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

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

3. ी. अिजत मोरे ... मु य लेखा व िव  अिधकारी (महामंडळ)  

4. इं. राजन शहा ... अधी क अिभयंता (महामंडळ) 

 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 78/1  
 “िनयामक मंडळा या 76 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 78/2 
 “ठराव कर यात येतो की, िनयामक मंडळा या 77 या बैठकीत पािरत कर यात आलेले 
ठराव  कायम कर यात येत आहेत” 
 
ठराव मांक 78/3 

“ठराव कर यात येतो की, महारा  जल े  सधुार क पांतगत पिरिश ट-3 म ये नमदू 
िविवध 101 पाणी वापर सं थांना काय लयीन इमारतीसाठी पाटबंधारे खा याकडील उपल ध 
0.02 हे टर जागा/इमारती शासन िनणय िद. 27-05-2008 मधील तरतूदी नसुार 50 वष साठी 
ितवष . 10/- या नाममा  दराने भाडेप याने देणेसाठी िनयामक मंडळाची मा यता दे यात येत 
आहे.” 

 
ठराव मांक 78/4 
 याबाबत बैठकीत ठराव कर यात आला नाही. मा  याबाबत सिव तर चच  झाली व 
खालील माणे सचूना दे यात आ या. 
1. अशा कारे िनणय घेत यास महामंडळास िकती व कोठे कर भरावा लागेल याची मािहती 

संकलीत करावी. 
2. इतर सचन िवकास महामंडळाम ये काय प त आहे याची मािहती यावी. 
3. मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद, सातारा यांनी याबाबत प  िदले आहे.  या 

अनषंुगाने खलुासा कर यात यावा. 
 वरील मािहतीसह ततु ठराव पु हा िनयामक मंडळासमोर सादर करावा. 
 
ठराव मांक 78/5 
 “ठराव कर यात येतो की, मे. सतीश नागरे अडँ असो. सनदी लेखापाल, मुंबई यांचा 
अनभुव व कामातील िनपणुता ल ात घेता यांची महामंडळाचे आ थक वष सन 2013-14 व 
सन 2014-15 चे लेखे संकलन व एक ीकरण कर यासाठी अनु मे .6 ल  व .6.60 ल  
अधीक सेवाकर या दराने नेमणकू कर यासाठी िनयामक मंडळाची मा यता दे यात येत आहे” 
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ठराव मांक 78/6 

 “ठराव कर यात येतो की, जलसंपदा खा या या अख यारीतील जिमनीवर जािहरातीसाठी 
िनयामक मंडळाने ठराव .42/6 अ वये मंजरू केलेले भाडेप याचे दर र  क न या ऐवजी 
नोटीस बोड लाव यासाठी शासनाचे चिलत दर वापर याबाबत िनयामक मंडळाची मा यता 
दे यात येत आहे” 
 
ठराव मांक 78/7 
 “ठराव कर यात येतो की, शासनाने पणेु महानगरपािलकेला भामा आसखेड धरणातून 
एकूण 75.67 दलघमी पाणी िदनांक 7/12/2011 व िदनांक 16/2/2013 या िनणयानसुार 
मंजरू केलेले आहे. या अनषंुगाने भामा आसखेड धरणा जवळील मौजे वाकी तफ वाडा येथील 
गट नं.31 मधील 0.28 हे. व गट नं.33 मधील 0.02 हे. अशी एकूण 0.30 हे टर जमीन पणेु 
महानगरपािलकेस पाणी परुवठा योजने या कामासाठी  शासनाचे चिलत दराने खालील अट चे 
अिधन राहून भाडेप याने दे यास िनयामक मंडळाची मा यता दे यात येत आहे. 
 
अट-1 : सदर जागा महामंडळा या मालकीची अस याने, यावर इतर कोणतेही 

अित मण रोख याची जबाबदारी पणेु महानगरपािलकेची राहील. 
अट-2 : सदर जागेवर पणेु महानगरपािलकेचा मालकी  ह क राहणार नाही 
अट-3 : तािवत जकॅवेल, पंपहाऊस व पोहोच पलुाचे बांधकाम करताना काम करणारे 

यावरील ठेकेदार, मजरू यांची तसेच भिव यात वेळोवेळी िनयु त केले या 
कमचा-यांची ओळखप ासहीत मािहती जलसंपदा खा यास देणे बंधनकारक 
राहील. 

अट-4 : सदर जागेकिरता शासनाचे चिलत िनयमा माणे पणेु महानगरपािलकेने 
महामंडळास भाडे देणे बंधनकारक राहील. 

अट-5 : महापािलकेने सदर जागेचा वापर कोण याही यावसाियक कारणासाठी क  
नये.” 
 

ठराव मांक 78/8 
 “ठराव कर यात येतो की, ॲड ी. ा.द. शदे, हे महारा  कृ णा खोरे िवकास 
महामंडळाचे ‘कायदे स लागार’ आहेत. यां या या िनयु तीस हयापवू  मंजरू केलेले मानधन, 
वास,भ ा दै नक भ ा व इतर अटी व शत नसुार िद. 01.09.13 ते 31.8.14 या 
कालावधीसाठी मदुतवाढ दे यास िनयामक मंडळाची मा यता दे यात येत आहे.” 
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ठराव मांक 78/9 
 “ठराव कर यात येतो की, महारा  कृ णा खोरे िवकास महामंडळ काय लयासाठी 18 
संगणक व 3 टस तसेच िवशेष चौकशी सिमती काय लयासाठी 2 संगणक टससह असे 
एकूण 20 संगणक व 5 टस खरेदी करणेसाठी िनयामक मंडळाची मा यता दे यात येत आहे.” 
 

 मा. अ य  यांचे परवानगीने आय या वेळेचे िवषय : 
 
ठराव मांक 78/10 
 “ठराव कर यात येतो की, भीमा िसना बोग ा या कामाची िनिवदा .ब-1/171 सन  
1997-98 या बाबत  ठेकेदार ी. बी. टी. पाटील  क शन  व व नाली क शन संयु त 
अिभयान माफत उ च यायालय, मुंबई येथे दाखल केले या पये 2500 कोटी या माग यांसाठी 
लवाद नेम याबाबत केललेा अज 117/2013 याम ये महामंडळाची बाज ू भावीपणे मांड यासाठी 
ॲङ ी. रिव  कदम यांची पेशल काऊ सीलर हणनू येक सनुावणी या हजर िदनांकास 
पये 2.00 लाख व येक बैठकीस पये 50,000/- या िवधीशु  कासह नेमणकू कर यास 
िनयामक मंडळाची मा यता दे यात येत आहे.” 

 
 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. 

 
 


