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महारा

कृ णा खोरे िवकास महामं डळ, पुणे-11

िनयामक मं डळाची 75 वी बै ठक िदनांक 29 मे 2013
ठराव
मा. ना. रामराजे नाईक- नबाळकर, मं ी, जलसंपदा (कृ णा खोरे पाटबंधारे महामंडळ) व अ य ,
महारा कृ णा खोरे िवकास महामंडळ यां या अ य तेखाली िनयामक मंडळाची 75 वी बैठक िद. 29 मे
2013 रोजी मं ी, जलसंपदा (कृ खोपाम) 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

…

2.

इं. ए. बा. पाटील

...

3.

इं. िश. मा. उपासे

…

मं ी, जलसंपदा (कृ खोपाम) व अ य
धान सिचव (जसं) व सद य
कायकारी संचालक व सद य सिचव

िनयामक मंडळा या सद यांचे ितिनधी
1.

ी. िक.व.वाहु ल

...

धान सिचव (िनयोजन) व सद य यांचे ितिनधी

2.

ी. मु.ध. अंबादे

...

धान सिचव (िव
ितिनधी

िवभाग) व सद य यांचे

िनमंि त अिधकारी
1.

इं. चं . आ. िबराजदार

2. इं. अिवनाश सुव

...

मु य अिभयंता (िव ), पुणे

...

मु य अिभयंता (जसं), पुणे

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 75/1
“िनयामक मंडळा या 73 या बै ठकीत पारीत केले या ठरावांवर कर यात आले या
कायवाहीचा अहवाल िनयामक मं डळा या अवलोकनाथ सादर केला अस याने या िवषयाबाबत
कोणताही ठराव पारीत कर यात आला नाही”

ठराव

मांक 75/2
“ठराव कर यात ये तो की, िनयामक मं डळा या 74 या बै ठकीत पािरत कर यात आलेले
ठराव कायम कर यात ये त आहे त.”
ठराव

. 75/3

“सन 2012-13 मधील सचन मता िन मती उि टे , पाणीसाठा िन मती उि टे व य
सा य तसेच सन 2013-14 मधील सचन मता उि टे व पाणीसाठा िन मती उि टे यावर
िनयामक मंडळा या बै ठकीत चच कर यात आली. चचम ये खालील माणे अिभ ाय व सूचना
कर यात आ या.
1.
जलसंपदा िवभागास
ये क ितमाहीकिरता अनु मे 25%, 15%, 30%, 30%
या माणात िनधी िवतरीत होतो. शे वटी या ितमाहीत एकतर िनधी कपात होते कवा शे वट या
िदवशी िनधी िवतरीत केला जातो. यामुळे या या वष त िनधी खच होत नाही. तसेच पुढील
वष सु दा पी.एल.ए. अक ट मुळे सदरचा िनधी खच होऊ शकत नाही. यामुळे िनधी िवतरण
ये क ितमाहीकिरता अनु मे 50%,10%,25%,15% या माणात होणे आव यक आहे .
तसेच िनधी िवतरण ितमाही या पिह या मिह यात 15 तारखे पयत ा त होणे आव यक आहे .
सचन मता िन मतीसाठीची िवतरण यव थेची कामे लहान कं ाटदांमाफत केली जातात. यांची
आ थक मता कमी अस याने वेळेवर िनधी िमळाला नाही तर कामे बं द रहातात. परं त ु वेळेवर
िनधी ा त झाला नाही तरीसु ा मु य काल याची कामे मो ा कं ाटदांमाफत होत अस याने ती
चालू रहातात. यामुळे िनधी खच होतो पण िनयोजनानुसार सचन मता िन मत होत नाही.
यामुळे सचन मता उि टे सा य हो यासाठी वेळेवर िनधी उपल ध होणे अ यं त आव यक आहे .
यासाठीचा ताव शासनास सादर करावा.
2.
सन 2012-13 म ये टभू, कृ णा कोयना उपसा सचन योजना, धोम बलकवडी, तारळी,
उरमोडी या क पांना वषअखे र शे वट या िदवशी िनधी उपल ध कर यात आला. यामुळे तो
खच होऊ शकला नाही. यामुळे िनयोजनानुसार कामे पूण कर यात अडचणी िनम ण होऊन
सचन मता िन मतीवर पिरणाम झाला.
यामुळे सन 2013-14 म ये एआयबीपी अंतगत
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मंजरू क पांना रा य शासनाने क शासनाकडू न अनुदान उपल ध होणार आहे असे गृहीत ध न
अथसंक पय तरतूदी वरील मु ा 1 नुसार उपल ध क न ावा. यासाठीचा
ताव शासनास
सादर करावा.
3.
सन 2013-14 या काय मात टं चाई दे शातील कामांना ाधा याने तरतूदी के या
असून, या ारे 70645 हे टर अितिर त सचन मता िन मती व 15.33 द.ल.घ.मी.
पाणीसाठा िन मती कर याचे िनयोजन आहे . तसेच दु काळी दे शातील 585 जा त गांवाना
िप यासाठी घरगुती वापरासाठी व जनावरांना चारा िन मती या कामांना ाधा य िदलेले आहे .
यासाठी मु य काल याची जा तीत जा त लांबीची कामे सलगतेने पूण कर याचे िनयोजन आहे .
याचा पिरणाम ऐ.आय.बी.पी. क पा या MoU मधील सचन े िन मती या उि ठावर होईल.
याबाबत शासनास अवगत कर यात यावे.
4.
या क पांवर सु मा पे ा जादा खच झालेला आहे व यांना सन 2013-14 म ये
आ थक तरतूद केलेली आहे या क पां या सु मा
तावास मा यता होईपयत उपल ध
तरतुदी या मय दे त सु मा पे ा जादा खच कर यास शासनाची परवानगी िमळणे आव यक आहे .
यासाठीचा ताव शासनास सादर करावा.
5.
सन 2013-14 म ये महामं डळास मा. रा यपालां या सुचनानुसार ा त िनधी ाधा याने
टं चाई भागातील क पावर खच कर याचे िनयोजन आहे . यामुळे इतर भागातील क पांवर
पुरेसा िनधी उपल ध होऊ शकलेला नाही.
याम ये ामु याने को हापूर, पुणे व सातारा
िज ातील ड गरी व जा त पावसा या दे शातील क पांचा समावेश आहे . पुरेसा िनधी उपल ध
नस याने या भागातील लोक व लोक ितनीध ची ित नाराजी िनम ण झालेली आहे . यामुळे
क पांना अितिर त तरतूद उपल ध होणे आव यक आहे . यासाठीचा
ताव शासनास सादर
करावा.”
ठराव

मांक 75/4
“ठराव कर यात ये तो की, मेरी टाईम एनज हे ली एअर स वसेस ा.िल., मुंबई या सं थे स
धोम धरणापासून मुंबई (जुहू एअरपोट) ते धोम धरण अशी जलिवमान वाहतूक कर यासाठी धोम
जलाशयाचा वापर धावप ी हणून वापर यासाठी खालील अट या अधीन राहू न ना-हरकत
माणप र दे यास िनयामक मं डळाची त व:त मा यता दे यात ये त आहे .

अटी
•

शासन िनणय नगरिवकास िवभाग मुंबई यांचे िद. 16.11.1995 या नोटीिफकेशन नुसार
धरण सुरि ततेसाठी धरणाचे भतीपासून कमीत कमी 500 मीटर अंतराबाहे र िवमान
उतरिवणे व उ ाण करणे बं धनकारक राहील.
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•

िवमान वाहतूकीमुळे धरणास कोण याही
घे याची सव जबाबदारी सं थे ची राहील.

कारचा धोका पोहचणार नाही याची काळजी

•

धोम जलाशय हा पिरसर सहया ी पवत रांगांनी यापलेला ड गराळ दे श आहे . धरणा या
पाणलोट े ात फाम हाऊसेस / नागरी व ती आहे , याचा िवचार क न यांना कुठ याही
कारे धोका होणार नाही याची काळजी घे याची जबाबदारी सं थेवर राहील.

•

धरणातून सचनासाठी पाणी सोडले जाते. यामुळे धरणाचे पाणी पातळीत सतत बदल
होत असतो, यामुळे िवमान उतरिवणे (Landing )व उ ाणाचे (Take off) वेळी
जलधाव प ी (Water strip For runway ) वषभर उपल ध राहील याची जलसंपदा
िवभाग हमी दे णार नाही.

•

तािवत िवमान वाहतुकी दर यान िवमानाचे इंधन / ऑईल यामुळे जल दुषण होवून
जलाशयातील जैव संप ीला धोका संभावणार नाही याबाबतची खबरदारी घे याची संपण
ू
जबाबदारी सं थेची राहील.

•

धोम जलाशयात परवानगी दे यात आले या खाजगी बोट धारकांना सुरि तते या
दृ टीकोनातून िवमान उतरिव या या व उ ाणा या आधी पूव सूचना दे णे सं थे वर
बं धनकारक राहील.

•

तािवत िवमान वाहतूक करताना
जबाबदारी सं थेवर राहील.

•

पावसा यात कवा पुरपिर थती या काळात जलाशयावर िवमान उतरिवणे व उ ाण करणे
धो याचे ठ शकते व याची जबाबदारी सं थे वर राहील.

•

जलाशयाचा वापर िवमान उतरिवणे व उ ाण कर यासाठी महामं डळास / जलसंपदा
िवभागास सं थे ने मोबदला ावा लागेल.
याबाबत यवहाय
ताव सं थेने सादर
करावा.
य करारनामा कर यापूव सदर तावास मा यता घे णे व यानुसार मोबदला
/ वािम व शु क महामंडळास दे णे सं थेवर बं धनकारक राहील.

•

जलाशया या पिरसरात पयटन िवकासासाठी चालना दे या या उ े शाने सदरची ना हरकत
दे यात ये त आहे . भिव यात जलाशया या पिरसरात पयटणासाठी िनवास थाने, उ ाने इ.
पायाभूत सुिवधा दे यासाठी
य थ सं थे स सामाऊन घे याचे ठर यास महामं डळ,
िवमानसेवा दे णारी तुत सं था व पायाभूत सुिवधा दे णारी ितसरी सं था याम ये ि पि य
करार करावयाचा झा यास यात सहभागी होणे सदर सं थे स बं धनकारक राहील.

•

जलाशया या पृ ठभागावर जलिवमान उतरिवणे / उ ाण करणे या संदभ त जलसंपदा
िवभागाचे कवा शासना या इतर कुठ याही खा याचे शासन िनणय, पिरप क, कवा

वाशी व िवमानसेवा कमचारी यां या सुर े ची

“¨ÉÉxªÉ”
सही/(इंिज. िश. मा. उपासे)
कायकारी संचालक
म.कृ .खो.िव.म, पुणे

(मा. ना.

सही/ी. रामराजे नाईक- नबाळकर)

मा.मं ी, जलसंपदा (कृ .खो.पा.म.)
व अ य , म.कृ .खो.िव.म. पुणे

5
महारा

कृ णा खोरे िवकास महामं डळ, पुणे-11

िनयामक मं डळाची 75 वी बै ठक िदनांक 29 मे 2013
मागदशक त वे वेळोवेळी व भिव यात शासनाकडू न पािरत होणारे पिरप के शासन
िनणय, मागदशक त वे यांचे पालन करणे सं थे स बं धनकारक राहील.
•

िवमान चालिव यासाठी, उतरिव यासाठी आव यक असले या इतर िविहत शासन
यं णांची मा यता व पय वरण मा यता घे याची सव जबाबदारी संबंिधत सं थेची राहील.

•

िवमान वाहतूकी या अनुषंगाने जलाशयाबाहे र पोहोच र ते व इतर सुिवधा िनम ण
कर याची जबाबदारी सं थेची राहील यासाठी िकमान आव यक जागेसाठी वतं मागणी
करणे व याबाबतचे महामं डळा या चलीत िनयमानुसार भाडे अदा करणे सं थेस
बं धनकारक राहील.

•

धोम जलाशयात भिव यात इतर िवमान कंपनीने उतर यासाठी / उ ाणासाठी मागणी
के यास ती दे याचा अिधकार महामंडळाचा राहील.

•

सं थे ने करारनामा करणेपव
ू
. 25 ल
व पात भरणे बं धनकारक राहील.

•

करारनामा कर यापूव कंपनीचा इतर िठकाणी चालू असलेला जलिवमान वाहतूक
क पास महामं डळातील अिधका यांनी य भे ट दे वन
ू संभा य क पाबाबत मािहती
यावी व यानुसार आव यक तरतूदी करारना यात (MoU) म ये करा यात.”

ठराव

अनामत र कम रोख अथवा बँक गॅरंटी या

मांक 75/5

“उ च यायालयात चालू असलेली खाजगी सं था / िनमशासकीय सं था यांना जमीन
भाडे प ाने दे याब लची यािचका लंिबत अस याने सदरची मागणी स या लंबीत ठे व याचे
चचअंती ठरले. यामुळे याबाबत कोणताही ठराव कर यात आला नाही.”

ठराव

.75/6

“िनयामक मं डळा या बै ठकीत सदर िवषय अवलोकनाथ सादर केला अस याने या
िवषयाबाबत कोणताही ठराव पािरत कर यात आला नाही.”

“¨ÉÉxªÉ”
सही/(इंिज. िश. मा. उपासे)
कायकारी संचालक
म.कृ .खो.िव.म, पुणे

(मा. ना.

सही/ी. रामराजे नाईक- नबाळकर)

मा.मं ी, जलसंपदा (कृ .खो.पा.म.)
व अ य , म.कृ .खो.िव.म. पुणे

6
महारा

कृ णा खोरे िवकास महामं डळ, पुणे-11

िनयामक मं डळाची 75 वी बै ठक िदनांक 29 मे 2013
मा. अ य
ठराव

यांचे परवानगीने आय या वेळेचे िवषय

.75/7

“ठराव कर यात ये तो की, टभू उपसा सचन क पावरील ट पा 1अ, 1ब, 3अ, 3ब, 4 व
5 साठी या पंप ग यं सामु ीचा व अनुषंगीक घटक भागांचा पुरवठा अंदाजे 12 वष पूव झालेला
असून त कालीन िनयोजनानुसार अपेि त िनधी उपल धता न झा याने पंपगृहाची थाप य कामे
पूण न झा याने पं पांची उभारणी व काय वतीकरण होवू शकले नाही. यामुळे पुरवठा झालेली
पंप ग यं सामु ी व िव त
ु सामु ी व अनुषंगीक घटक भाग िवनावापर पडू न रािहले आहे त. ही
ु े या लोखं डी
सव सामु ी ब याच वष पासून िवनावापर रािह याने हवामान, उ णता यांचेमळ
भागांना गंज चढला आहे . तसेच काही घटक उदा.रबर पाट, ओ-र ज, बे अ रग बुश इ. तसेच
िव त
ु भागापैकी Cable, Relays, Winding-warnishing, वीचे स इ. घटकांचे िनध रीत
आयुम न संपलेले आहे . यामुळे या कालावधीम ये यं सामु ी या काही सु ा भागांचे नैस गक
आयु य संप याने नुकसान झाले आहे . स या या दु काळी पिर थतीम ये आटपाडी, सांगोला,
खानापूर या दु काळी भागास पाणी पुरवठा कर यासाठी टभू योजनेची ट पा 1अ, 1ब, 3अ, 3ब,
4 व 5 चे पंप काय वत करणे अ याव यक आहे . दु ती या कामाम ये पंप ओ हरहॉल करणे,
नटबो ट व टे नर जाळी बदलणे, खराब झालेले रबर पाट बदलणे, पाईप व पंप पट ग करणे,
िव त
ु मोटर ओ हरहॉल करणे, कपॅिसटर व सॉ ट टाटर पॅनेल, बॅटरी चाजर पॅनेल, िरमोट
कं ोल पॅनेल, दु ती करणे इ. कामाचा समावेश आहे . यासाठी पुव पुरवठा झाले या यं सामु ी
व िव त
ु उपकरणांची अ याव यक व अपिरहाय असलेली दु ती कर यासाठी व सुटे भाग
बदल यासाठी ये णा या खच स िनयामक मंडळाची खास बाब हणून मा यता दे यात ये त 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 मानून बैठक संप न झा याचे
जाहीर केले.

“¨ÉÉxªÉ”
सही/(इंिज. िश. मा. उपासे)
कायकारी संचालक
म.कृ .खो.िव.म, पुणे

(मा. ना.

सही/ी. रामराजे नाईक- नबाळकर)

मा.मं ी, जलसंपदा (कृ .खो.पा.म.)
व अ य , म.कृ .खो.िव.म. पुणे

