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महारा

कृ णा खोरे िवकास महामं डळ, पुणे-11

िनयामक मं डळाची 77 वी बै ठक िदनांक 31 जुलै 2013
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 77 वी बैठक िद. 31 जुलै 2013
रोजी सावजिनक बांधकाम िवभाग सिमती सभागृह म नं. 255 (मु य), मं ालय 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 (कृ खोपाम) व अ य

2.

मा. ी. व लभ बेनके

...

िवसस व उपा य

3.

इं. िश. मा. उपासे

...

कायकारी संचालक व सद य सिचव

िवशे ष िनमंि त
1.

मा. ी. आनंदराव पाटील
िनमंि त अिधकारी

1.

इं. च. आ. िबराजदार

...

मु य अिभयंता (िव ), पुणे

2. इं. अिवनाश सुव

...

मु य अिभयंता (जसं), पुणे

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.

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

सही/(मा. ना. ी. शिशकांत शदे )
मा.मं ी, जलसंपदा (कृ .खो.पा.म.)
व अ य , म.कृ .खो.िव.म. पुणे
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महारा

कृ णा खोरे िवकास महामं डळ, पुणे-11

िनयामक मं डळाची 77 वी बै ठक िदनांक 31 जुलै 2013
ठराव
ठराव

मांक 77/1
“िनयामक मं डळा या 75 या बै ठकीत 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 77/2
“ठराव कर यात ये तो की, िनयामक मं डळा या 76 या बै ठकीत पािरत कर यात आलेले
ठराव कायम कर यात ये त आहे त”

ठराव

मांक 77/3
“ठराव कर यात ये तो की,

महामं डळाकडील सचन क पांची कामे पूण कर यासाठी मुंबई महानगर दे श िवकास
ािधकरणाकडू न माहे स टबर 1998 म ये .200 कोटी इतकी र कम ा त झाली आहे . सदर
र कम परतफेडीसाठी शासनाने .457.73 कोटीचे कजरोखे काढ यास मा यता िदली होती.
मा सदर कजरो यास बाजारातून रोख व पात ितसाद न िमळा याने मुंबई महानगर दे श
िवकास
ािधकरणाचे कज परत करता आलेले नाही. तसेच िद.01.01.2005 पयतची
महामं डळाची सव कज याजासह परतफेडीची जबाबदारी शासनाने वकारली आहे . मुंबई
महानगर दे श िवकास ािधकरणाचे 180 कोटी िद.01.01.2005 पूव चे अस याने ते याजासह
परतफेडीची जबाबदारी शासनाने वकारावी अशी िशफारस कर यात ये त असून तसा
ताव
शासनास सादर कर यात यावा.”

ठराव

मांक 77/4

“ठराव कर यात ये तो की, महामं डळातंगत यायालयीन करणे हाताळ यासाठी िज हा
यायालय, औ ोिगक यायालय, महारा
शासकीय यायािधकरण ये थील महामंडळा या
पॅनेलवरील वकीलांना दे य िवधीशु क सन 2000 म ये िन चत केलेले होते. यानंतर मागील 13
वष तील भाववाढ िवचारात घे ता खाली दशिव या माणे सुधारीत िवधीशु क िद.01/08/2013
पासून पुढील कालावधीसाठी दे यास िनयामक मंडळाची मा यता दे यात ये त आहे .

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

सही/(मा. ना. ी. शिशकांत शदे )
मा.मं ी, जलसंपदा (कृ .खो.पा.म.)
व अ य , म.कृ .खो.िव.म. पुणे
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महारा
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िनयामक मं डळाची 77 वी बै ठक िदनांक 31 जुलै 2013
अ.
.
1.

2.

3.

यायालयीन करणांचा कार

िवधीशु क
( पये )

िज हा यायालयातील भूसंदभ करणे
(±ÉÉäEò यायालयातील करणांसह )

अ) एका करणासाठी

3500/-

(1500/- करण दाखल केलेनंतर
2000/- िनकाल लागलेनंतर)

ब) एका वेळी तीनपे ा जा त करणे एक

10500/-

(5000/- करण दाखल केलेनंतर
5500/- िनकाल लागलेनंतर)

10000/-

(5000/- करण दाखल केलेनंतर
(5000/- िनकाल लागलेनंतर)
(7500/- करण दाखल केलेनंतर
7500/- िनकाल लागलेनंतर)
(1500/- करण दाखल केलेनंतर
1500/- िनकाल लागलेनंतर)

चालणार असतील तर
िज हा यायालयातील इतर िदवाणी करणे
अ) पये 3 कोटीपयत
ब) पये 3 कोटीचे पुढील
कामगार यायालयातील करणे

अ) एका करणासाठी
ब) एका वेळी तीनपे ा जा त करणे एक

15000/3000/9000/-

(4500/- करण दाखल केलेनंतर
4500/- िनकाल लागलेनंतर)

5000/-

(2500/- करण दाखल केलेनंतर
2500/- िनकाल लागलेनंतर)

10500/-

(5000/- करण दाखल केलेनंतर
5500/- िनकाल लागलेनंतर )

3000/-

(1500/- करण दाखल केलेनंतर
1500/- िनकाल लागलेनंतर)
(4500/- करण दाखल केलेनंतर
4500/- िनकाल लागलेनंतर)

चालणार असतील तर
4.

औ ोिगक यायालयातील करणे

अ) एका करणासाठी
ब) एका वेळी तीनपे ा जा त करणे एक
चालणार असतील तर

5.

ाहक मंचातील करणे

अ) एका करणासाठी
ब) एका वेळी तीनपे ा जा त
एक चालणार असतील तर
6.

करणे

9000/-

महारा
शासकीय यायधीकरणातील
करणे (मॅट)

अ) एका करणासाठी
ब) एकि त करणे अस यास पुढील

7000/2000/-

ये क करणासाठी

(3500/- करण दाखल केलेनंतर
3500/- िनकाल लागलेनंतर)
(1000/- करण दाखल केलेनंतर
1000/- िनकाल लागलेनंतर)

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

सही/(मा. ना. ी. शिशकांत शदे )
मा.मं ी, जलसंपदा (कृ .खो.पा.म.)
व अ य , म.कृ .खो.िव.म. पुणे
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िनयामक मं डळाची 77 वी बै ठक िदनांक 31 जुलै 2013
अ.
.
7.

यायालयीन करणांचा कार

िवधीशु क
( पये )

दरखा त करणे / र कम वसुली /
Execution Petition /Recovery of

Decreetal Amount etc.

2500/-

(1000/- करण दाखल केलेनंतर
1500/- िनकाल लागलेनंतर)

ब) एका वेळी तीनपे ा जा त करणे एक

7500/-

(3500/- करण दाखल केलेनंतर
4000/- िनकाल लागलेनंतर)

अ) एका करणासाठी

चालणार असतील तर
8.

9.

कलम 80 सीपीसी कवा इतर करणी
नोटीसीना कायदे शीर उ र तयार क न दे णे
( ितनोटीस).
खाजगी वाटाघाटीनी जमीन खरे दी करणे,
यासाठीचे सच िरपोट व खरे दी खत तयार
करणे ( ित खरे दी खत )

1000/-

(कायवाही झालेनंतर)

1500/-

( कायवाही झालेनंतर )

एखादे भूसंदभ करण लोक यायालयात वग झा यास सदर करण या वकीलाकडे तो
भूसंदभ िज हा यायालयात चालू होता, याच वकीलाने लोक यायालयाम ये हाताळणे आव यक
आहे . याकिरता वेगळे िवधीशु क अदा केले जाणार नाही.
यायालयीन करणांचा िनकाल महामं डळा या हण यानुसार पूणपणे महामंडळा या
बाजूने लाग यास उपरो त नमूद िवधीशु कां या 50 ट के इतकी अितिर त र कम ो साहन
हणून संबंधीत वकीलास दे य राहील. याकिरता संबंधीत वकीलाने सव कागदप ासह
ताव
महामं डळा या कायदा क ाकडे सादर करणे आव यक रािहल.
उपरो त नमूद िवधीशु कािशवाय कोट फी, टॅ प फी इ यादी वतं पणे दे य राहील.
उपरो त िवधीशु का यितिर त अनुषंगीक खच महामं डळाचे पिरप क जा. .मकृ खे िवम/
आ-8/62- 2013/ 2520 िद.30/03/2013 अ वये दे य राहील.”

ठराव

मांक 77/5

“ठराव कर यांत ये तो की, महारा कृ णा खोरे िवकास महामंडळातील कायदे स लागार
यांना महामं डळाचे कायदे िवषयक कामकाजाबाबत महामं डळात ये -जा कर यास वासासाठी वाहन
दे याऐवजी ठोक र कम . 5000/- फ त दरमहा दे यास िनयामक मंडळाची मा यता दे यात
ये त आहे .”

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

सही/(मा. ना. ी. शिशकांत शदे )
मा.मं ी, जलसंपदा (कृ .खो.पा.म.)
व अ य , म.कृ .खो.िव.म. पुणे
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िनयामक मं डळाची 77 वी बै ठक िदनांक 31 जुलै 2013
ठराव

मांक 77/6
“ठराव कर यात ये तो की,

जनाई उपसा सचन योजनेअंतगत ट पा .3 साठी या पंप ग यं साम ीचा व अनुषंगीक
घटक भागांचा पुरवठा सन 2000-2001 म ये झालेला असून त कालीन िनयोजनानुसार
अपेि त िनधी उपल धता न झा याने तसेच मयुरे वर वन पिर े िद.19/08/1997 रोजी घोषीत
झा याने (सन 2001 म ये वन िवभागाने अभयार य काय ानुसार सव च यायालयाची
परवानगी िमळे पयत कामास मनाई केली.) अभयार य े ात क पाची कामे कर यासाठी
मा.सव च यायालयाची परवानगी िमळ यास िवलंब झा याने पंपगृहाची थाप य कामे पूण होऊ
न शक याने पुरवठा झाले या पंपांची उभारणी व काय वतीकरण आतापयत होऊ शकले नाही.
•

यामुळे सन 2000-2001 म ये पुरवठा झालेली पंप ग यं साम ी, िव त
ु सामु ी व
अनुषंगीक घटकां या लोखं डी भागांना हवामान, उ णता यांचेमळ
ु े गंज चढला आहे . तसेच
ु भागापैकी केबल, िरले, वाय ड ग, वान शग, वचेस
काही घटक उदा. रबर पाट, िव त
इ. घटकांचे िनध रीत आयुम न संपलेले आहे .

•

तसेच अधवट थतीतील उ दरण निलका पुन थ पीत करणे व ए सपा शन जॉईं स,
एअर हॉ ह यांचे स ह सग ही कामे करणे आव यक झाले आहे . या बाबी िवचारात
घे ता उ रण निलका यं साम ी, हॉ ह व िव त
ु उपकरणांची अ याव यक व अपिरहाय
असलेली दु ती कर यासाठी व सुटे भाग बदल यासाठी ये णा या .92.88 ल इत या
खच स िनयामक मं डळाची "खास बाब" हणून मा यता दे यात ये त आहे ."

ठराव

मांक 77/7
ठराव कर यात ये तो की,

िनरा डावा कालवा िकमी. 76 ते 79 हा 125 वष पूव चा जुना कालवा बारामती
नगरपिरषदे या शहर हि तून जातो.
काल या या व शहरा या सुरि तेते या दृ टीने सदर
काल याचे मजबुतीकरण व सुशोभीकरण नगरपिरषदे या खच ने कर यास परवानगी
िमळ याबाबतची मागणी मु यािधकारी, बारामती नगरपिरषद यांनी यांचे प
. 1345 िदनांक
18/7/2013 नुसार केलेली आहे . काल या या व शहरा या सुरि तते या दृ टीकोनातून कालवा
मजबुतीकरण व संपािदत े ातील उविरत भागात सुशोभीकरण कर यास िनयामक मंडळाची
खालील अटी व शत वर परवानगी दे यात ये त आहे .

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

सही/(मा. ना. ी. शिशकांत शदे )
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 77 वी बै ठक िदनांक 31 जुलै 2013
(1)

सदर काल या या मजबुतीकरणाकरीता ये णारा संपण
ू खच बारामती नगरपिरषद
यांनी ठे व अंशदान व पात जलसंपदा िवभागास आगाऊ वग करणे आव यक
राहील.

(2)

बारामती नगरपिरषदे ने सदर जागेचा वापर सुशोभीकरणा
कोण याही यावसाियक कामासाठी क

(3)

यितिर त इतर

नये .

सदर जागा महामं डळा या मालकीची अस याने भिव यात सदर जिमनीवर
बारामती नगरपिरषदे चा कोणताही ह क राहणार नाही.

(4) भिव यात नीरा डावा कालवा िक.मी.76/00 ते 79/00 या लांबीमधील जागेत
जलसंपदा िवभागास आव यकता भास यास सदर जागा ता पुरती कवा कायम
व पी घे याचा अिधकार जलसंपदा िवभागास राहील.
ु े मु य काल या या
(5) सुशोभीकरणा या कामांमळ
दु

वाहास

कवा दे खभाल

ती या कामात अडथळा ये णार नाही याची जबाबदारी नगरपिरषदे वर

राहील. सुशोभीकरणा या िनयोिजत आराखडयास मु य अिभयं ता (जसं), पुणे
यांची पुव मा यता घे णे आव यक राहील.
(6)

नीरा डा या काल या या िक.मी 76/00 ते 79/00 या लांबीतील सुशोभीकरण
व इतर कामांची दे खभाल दु

तीची जबाबदारी बारामती नगरपिरषदे ची राहील.

फ त काल या करीता या जलपेटीची दे खभाल दु

तीची जबाबदारी जलसंपदा

िवभागाची राहील.
(7) सदर जागेवर इतर कोणतेही अित मण रोखणेची जबाबदारी बारामती
नगरपिरषदे ची राहील.
(8)

ठराव

याबाबत या या अटी व शत सह िरतसर करारनामा नगरपिरषदे स कायकारी
अिभयं ता, पुणे पाटबं धारे िवभाग, पुणे यांचे समवेत काम सु करणेपव
ू करणे
बं धनकारक राहील.

मांक 77/8
“ठराव कर यात ये तो की,

500

सातारा ये थील िनयोिजत 100 िव ाथ मतेचे नवीन शासकीय वै िकय महािव ालय व
ण खाटांचे संल नीत
णालय तसेच 100 खाटां या मिहला
णालयासाठी

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

सही/(मा. ना. ी. शिशकांत शदे )
मा.मं ी, जलसंपदा (कृ .खो.पा.म.)
व अ य , म.कृ .खो.िव.म. पुणे
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िनयामक मं डळाची 77 वी बै ठक िदनांक 31 जुलै 2013
महामं डळा या कृ णानगर, सातारा ये थील वसाहतीमधील पूवकडील 50 एकर जागा दे यासाठी
मा. िज हािधकारी, सातारा यांनी यां या िदनांक 22/07/2013 या प ात सूिचत के यानुसार
िज हािधकारी, सातारा यांचेकडे ह तांतरीत कर यास खालील अटी व शत या अिधन राहू न
िनयामक मंडळाची मा यता दे यात ये त आहे .
अटी व शत
(1)

वै िकय महािव ालयासाठी
ावया या जागेतील महामं डळांतगत व शासकीय
काय लयीन, िनवासी व इतर इमारती कृ णानगर वसाहतीमधील िश लक राहाणा-या
जागेत पुन थािपत क न िमळा यात. यासाठी आरो य िवभागाने सावजिनक बांधकाम
िवभागामाफत नवीन इमारती बांधन
ू
ा यात कवा यासाठी आव यक िनधी महामंडळास
उपल ध क न ावा.

(2)

पुन थ िपत कर यासाठी या नवीन इमारतीचे आराखडे महामं डळाकडू न संमत क न
यावेत.

(3)

या 50 एकर जागेमधील स या या वापरात असले या इमारतीची पुन थ पना जशी जशी
होईल यानुसार सदरची जागा िर त क न ह तांतर कर यात ये ईल.

(4)

सदर जिमनीची शी गणकानुसारची कमत महामंडळास िमळावी.

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

सही/(मा. ना. ी. शिशकांत शदे )
मा.मं ी, जलसंपदा (कृ .खो.पा.म.)
व अ य , म.कृ .खो.िव.म. पुणे

