
जल व भमूी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) औरंगाबाद या 
संस्थेतील शिक्षकवगीय/शिक्षकेतर कममचा-यांना 
(सातावा वतेन आयोगाच्या शिफारिी) लागू 
करण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र िासन 
मृद व जलसंधारण शवभाग 

िासन शनणमय क्र. सावआे-2019/प्र.क्र.17/जल-9 
मंत्रालय, म ंबई- 400 032. 
शदनांक : 19 सप्टेंबर, 2019. 

 

वाचा:    1) राज्य वतेन स धारण सशमती 2017 अहवाल खंड-अध्यक्ष के.पी.बक्षी, 
  2) िासन शनणमय क्रमाकं : वपेरू-2018/प्र.क्र.44/सेवा, शद. 01.01.2019. 

3) महाराष्ट्र  िासन राजपत्र असाधारण भाग क्र.4, अशधसचूना शवत्त शवभाग,क्र. वपे र      
     2019/प्र.क्र.1/सेवा-9, शद. 30.01.2019. 

  4) िासन पशरपत्रक्र, शवत्त शवभाग क्र. वपे र 2019/प्र.क्र.8/सेवा-9, शद. 20.2.2019. 
  5) िासन पशरपत्रक, शवत्त शवभाग क्र. वपे र 2019/प्र.क्र.15/सेवा-9, शद. 14.5.2019 

 6) िासन शनणमय, जलसंपदा शवभाग क्र. वाल्मी 1009/(106/09) /लाक्षेशव (आस्था ), 
                शद.18.12.2009 

  7) िासन शनणमय , जलसंपदा शवभाग क्र. वाल्मी-1009/(176/09)/लाक्षेशव (आस्था), 
    शद. 30.07.2010 . 

  8) जल व भमूी व्यवस्थापन ससं्था, औरंगाबाद यांच ेपत्र क्र वाल्मी/प्रिासन/आ1/395/  
                              2019, शद. 27.03.2019. 

9) िासन पशरपत्रक, शवत्त शवभाग क्र.वपेरू  2019/प्र.क्र.8/सेवा-9 शदनांक 30.05.2019 
प्रस्तावना:- 
 जल व भमूी व्यवस्थापन ससं्था (वाल्मी) औरंगाबाद ही 100 % िासन अन दाशनत स्वायत्त संस्था 
असून,या संस्थेची स्थापना सोसायटी कायदा, 1960 अंतगमत करण्यात आली आहे. 
 जल व भशूम व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद ही जलसंपदा शवभागाच्या प्रिासकीय 
शनयंत्रणाखाली होती. तथाशप, शदनाकं 31.05.2017  च्या िासन शनणमयान्वये सदर संस्थेच्या स्वायत्ततेला 
बाधा न आणता वाल्मी संस्था मृद व जलसधंारण शवभागाकडे वगम करुन सदर संस्था मृद व जल सधंारण 
शवभागाच्या प्रिासकीय शनयंत्रणाखाली आणण्यात आली आहे. 
 जल व भमूी व्यवस्थापन ससं्था (वाल्मी ), औरंगाबाद  या संस्थेतील शिक्षकवगीय व  शिक्षकेतर 
कममचा-यांना 6 व्या वतेन आयोगाच्या आन षंगाने स धाशरत वतेन संरचना (थकबाकी वगळून) शदनाकं 
01.04.2009 व शदनांक 01.04.2010 पासून लागू केल्या आहेत. 
 राज्य वतेन स धारणा सशमती 2017, अहवाल खंड-1 मधील शिफारिींमध्ये वाल्मी ससं्थेतील सवम 
(शिक्षकवगीय/शिक्षकेतर) पदे येतात. 
 त्यान सार जल व भमूी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद या ससं्थेतील शिक्षकवगीय व 
शिक्षकेतर कममचा-यांना 7 व्या वतेन आयोगाच्या  अन षंगाने स धाशरत वतेन सरंचना लागू करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव िासनाच्या शवचाराधीन  होता. 
 

िासन शनणमय :- 
 जल व भमूी व्यवस्थापन ससं्था (वाल्मी) संस्थेतील शिक्षकवगीय  शिक्षकेतर कममचा-यांना संदभम 
क्र.3,4,5 व 9 मधील तरत दीन सार  7 व्या वतेन आयोगान सार शदनाकं 01.01.2016 पासून स धाशरत वतेन 
संरचना लागू करण्यास तसचे स धाशरत वतेन सरंचनेन सार वतेनाचे  प्रत्यक्ष लाभ शद.01.01.2019 पासून 
अदा करण्यास या िासन शनणमयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.  
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 स धाशरत वतेन संरचनेतील वतेन शनशिती िासन अशधसचूना, शवत्त शवभाग क्र. वपे र 2019/प्र.क्र.1/ 
सेवा-9, शद.30 जानेवारी 2019, िासन पशरपत्रक्र, शवत्त शवभाग क्र.वपे र 2019/प्र.क्र.8/सेवा-9, शद. 20 
फेब्र वारी 2019 , आशण िासन पशरपत्रक, शवत्त शवभाग क्र. वपे र 2019/प्र.क्र.15/सवेा-9, शद.14 मे,2019 
मधील तरत दीन सार करण्यात यावी. 
 तसेच शवद्यापीठ अन दान आयोगाने (UGC)  शवशहत केलेल्या स धाशरत केलेल्या वतेन संरचना 
अन ज्ञेय असलेल्या िासकीय पदधारकाचंी स धाशरत वतेनसरंचनेतील वतेनशनशिती िासन शनणमय उच्च व 
तंत्र शिक्षण शवभाग क्र. Misc-2018/C.R.56/18/UNI-1, शद. 08 माचम, 2019 मधील तरत दीन सार 
करण्यात यावी. 
 सातव्या वतेन आयोगान सार स धाशरत वतेन संरचना लागू करावयाच्या संवगांचा सवगमशनहाय 
तपशिल सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे   आहे. 
 जल  व भमूी व्यवस्थापन ससं्था (वाल्मी ) संस्थेतील शिक्षक/शिक्षकेतर कममचारी यानंा ई.पी.एफ 
(कममचारी भशवष्ट्य शनधी) योजना लागू आहे. ई.पी.एफ (कममचारी भशवष्ट्य शनधी) योजना ही पशरभाशषत अंिदायी 
शनवृशत्तवतेन (DCPS) योजनेिी समान  असल्याने, सातव्या वतेन आयोगान सार स धाशरत वतेन सरंचना लागू 
केल्यानंतर शद. 1.1.2016 ते 31.12.2018 या कालावधीकशरता थकबाकीपोटी अन ज्ञेय होणारी थकबाकी 
ही शवत्त शवभाग, िासन पशरपत्रक क्र.वपेरू  2019/प्र.क्र.8/ सेवा-9 शदनांक 30.05.2019  मशधल वतेन 
थकबाकी प्रदान  करावयाची पध्दतीमधील  तरत दीन सार अदा करण्यात यावी. तसेच शद. 01.01.2019 ते 
सदर िासन शनणमय शनगमशमत शदनांकापयंतची वतेन थकबाकी ही रोखीने अदा करण्यात यावी.  
 स धाशरत वतेनसंरचनेत वतेनशनशिती करण्यासाठी आवश्यक तो शवकल्प सदर आदेि शनगमशमत 
झाल्याच्या शदनाकंापासून दोन मशहन्यांच्या आत देण्यात यावा.  एकदा शदलेला शवकल्प हा अंशतम राहील. 
 या आदेिान्वये लागू करण्यात आलेल्या स धाशरत संरचनेम ळे होणारा अशतशरक्त खचम, ससं्थेतील 
शिक्षकवगीय/शिक्षकेतर याचंे वतेन व भत्त े ज्या लेखाशिषाखाली खची घालण्यात येतो त्याच 
लेखाशिषाखाली खची घालण्यात यावा व तो संस्थेला मंजूर झालेल्या अन दानातनू भागशवण्यात यावा. 
 हा िासन शनणमय , शवत्त शवभागाच्या अनौपचाशरक  संदभम क्र 344/2019/सेवा-9 शद.  18.9.2019             
अन्वये शदलेल्या साकेतांक क्र. 201909191842150226 असा आहे. हा आदेि शडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिान सार व नांवाने, 
 
 

                 ( शन. अ.पांढरकामे ) 
          उप सशचव, महाराष्ट्र िासन 
        प्रत, 

1. मा. राज्यपाल यांच ेप्रधान सशचव, 
2. मा. म ख्यमंत्री यांच ेप्रधान सशचव, 
3. मा. मंत्री (मदृ व जलसंधारण ) 
4. मा. सशचव (मदृ व जलसंधारण) मदृ व जलसंधारण शवभाग, मंत्रालय, म ंबई, 
5. आय क्त, मदृ व जलसंधारण, मृद व जलसधंारण आय क्तालय, औरंगाबाद, 
6.  महासंचालक, जल व भशूम व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी ), औरंगाबाद 
7. महालखेापाल (लखेा पशरक्षा) महाराष्ट्र राज्य, म ंबई/ नागपूर 
8. महालखेापाल (लखेा व अन ज्ञयेता), महाराष्ट्र राज्य, म ंबई/नागपूर, 
9. शवत्त शवभाग, सेवा-9, मंत्रालय, म ंबई. 
10. सवम सहसशचव/उपसशचव, मदृ व जलसधंारण शवभाग, 
11. शनवड नस्ती.  
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िासन शनणमय क्र.सावआे-2019/प्र.क्र.17/जल-9, शद. 19.9.2019, सोबतच ेप्रपत्र “अ” 

जल व भशूम व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद 
अ. 
क्र. 

पदनाम शवद्यमान वतेन सरंचना / 
Existing Pay Structure 

स धारीत वतेन मॅशरक्स 
मधील वतेनस्तर / Pay Level in 

Revised Pay Matrix 
 

वतेन बडँ / 
Pay Band 

गे्रड वतेन / 
Grade 

Pay 
१ २ ३ ४ ५ 
१ प्राध्यापक  37400-67000  10000 (14) - 144200-218200 

Academic Level (UGC Scale) 
२ सहयोगी प्राध्यापक  37400-67000  9000 (13 A)- 131400-217100 

Academic Level  (UGC Scale) 

३ सहाय्यक प्राध्यापक  15600-39100  6000 (10) - 57700-182400 
Academic Level  (UGC Scale) 

४ सहाय्यक अशभयंता 
श्रेणी -२  

9300-34800  4400 (S-15)  41800-132300 

५ अशधक्षक  9300-34800  4300 (S-14)  38600-122800 

६ वशरष्ट्ठ वजै्ञाशनक 
सहाय्यक 

9300-34800  4300 (S-14)  38600-122800 

७ उच्च श्रणेी लघ लेखक 9300-34800  4400 (S-15)  41800-132300 

८ शनम्न श्रणेी 
लघ लेखक 

9300-34800  4300 (S-14)  38600-122800 

९ कशनष्ट्ठ वजै्ञाशनक 
सहाय्यक 

9300-34800  4200 (S-13)  35400-112400 

१० तांत्रीक सहाय्यक 5200-20200  2000 (S-7)  21700-69100 

११ प्रयोगिाळा /क्षेत्र 
सहाय्यक 

5200-20200  2000 (S-7)  21700-69100 

१२ गं्रथपाल 5200-20200  2800 (S-10)  29200-92300 
१३ वशरष्ट्ठ शलपीक 5200-20200  2400 (S-8)  25500-81100 
१४ सहाय्यक आरेखक 5200-20200  2400 (S-8)  25500-81100 
१५ सहाय्यक गं्रथपाल 5200-20200  2000 (S-7)  21700-69100 

१६ अन रेखक 5200-20200  2000 (S-7)  21700-69100 
१७ कशनष्ट्ठ 

शलशपक/टंकलेखक 
5200-20200  1900 (S-6)  19900-63200 

१८ वाहन चालक 5200-20200  1900 (S-6)  19900-63200 

१९ दूरध्वनी चालक 5200-20200  2000 (S-7)  21700-69100 
२० स तार 5200-20200  1900 (S-6)  19900-63200 
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२१ शवजतंत्री 5200-20200  2000 (S-7)  21700-69100 
२२ नळ कारागीर 5200-20200  1900 (S-6)  19900-63200 
२३ माळी 5200-20200  1800 (S-5)  18000-56900 
२४ गवडंी 5200-20200  1900 (S-6)  19900-63200 
२५ स्वच्छक )स्वीपर(  4440-7440  1300 (S-1)  15000-47600 
२६ स्वयंपाकी 4440-7440  1600 (S-3)  16600-52400 

२७ वाढपी 4440-7440 1400 (S-2)  15300-48700 
२८ नाईक 4440-7440  1600 (S-3)  16600-52400 
२९ शिपाई  4440-7440  1300 (S-1)  15000-47600 
३० पशरचर 4440-7440  1300 (S-1)  15000-47600 
३१ मदतनीस 4440-7440  1300 (S-1)  15000-47600 
३२ शमस्त्री 5200-20200  1900 (S-6)  19900-63200 

३३ कायालयीन यंत्र 
चालक 

4440-7440  1600 (S-3)  16600-52400 

३४ सहाय्यक (तांशत्रक 
सहाय्यक दजाचे) 

5200-20200  2000 (S-7)  21700-69100 

३५ म कादम 4440-7440  1600 (S-3)  16600-52400 
३६ क िल मजूर 5200-20200  1900 (S-6)  19900-63200 
३७ अक िल हलके मजूर 4440-7440  1300 (S-1)  15000-47600 
३८ स रक्षा शिपाई 5200-20200  1800 (S-5)  18000-56900 
३९ खानसामा 5200-20200  1800 (S-5)  18000-56900 

४० चौकीदार 4440-7440  1300 (S-1)  15000-47600 

      
 
 
              (शन. अ. पाढंरकामे) 
         उप सशचव, महाराष्ट्र िासन 
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