
जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्िी),औरंगाबाद 
या संस्थेतील संशोधन अमधकारी पदांच्या सेवाप्रवेश 
मनयिास िान्यता देण्याबाबत.. 

िहाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा मवभाग 

शासन मनर्णय क्रिांकः वाल्िी-२०१३/(१३/२०१३)/लाके्षमव(आस्था) 
िंत्रालय, ि ंबई-४०००३२ 
तारीख: 16 जून,२०१४ 

वाचा  
1) शासन पत्र क्रिांक-डब्लल्यूएिआय-1002/ (४४/२००२)/ लाके्षमव (आस्था),  

मदनांक 29.11.2002 
2) शासन मनर्णय, क्रिांक-वाल्िी-2००४/(१७/२००४)/लाके्षमव(आस्था), मदनांक 17.03.2006 
3) शासन श मददपत्रक क्रिांक-वाल्िी-२00४/ (१७/२००४)/ लाके्षमव(आस्था),  

मदनांक 29.01.2007 
4) शासन मनर्णय, क्रिांक-वाल्िी-1008/(165/2008)/लाके्षमव(आस्था), मदनांक 13.2.2009 
5) जल व भूिी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद यांचे पत्र क्रिांक- वाल्िी/प्रशासन/आ-

१/५७/२०१३, मदनांक 16.1.2013 
प्रस्तावना  

जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्िी)  ही िहाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा मवभागाने प रस्कृत 
केलेली स्वायत्त संस्था असून, सोसायटी रमजस्रेशन ॲक्ट, 1860 व बॉम्बे पब्ब्ललक रस्ट ॲक्ट,१९५० 
अन्वये नोंदर्ीकृत संस्था आहे. िहाराष्ट्र शासनाने जलसंपदा मवभागातील जल व्यवस्थापन व लाभके्षत्र 
मवकासांशी संबंमधत अमधकारी तसेच लाभधारक शेतकरी या सवांना जल व भूमि व्यवस्थापनेचे अद्ययावत 
प्रमशक्षर् देण्याकमरता मदनांक 1 ऑक्टोबर,1980 रोजी औरंगाबाद येथे जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था 
(वाल्िी) स्थापन करण्यात आली. या संस्थेिदये प्रमशक्षर् देण्यासाठी मशक्षकवगीय व सहाय्यभूत पदे 
कायणरत आहेत. 

 वाल्िी मनयािक िंडळाच्या बैठकीत झालेल्या मनर्णयान सार सहाय्यक संशोधन अमधकारी 
(फळबाग) या पदाच्या सेवाप्रवेश मनयिास मदनांक 29.11.2002 अन्वये िान्यता देण्यात आली होती. 
जलसंपदा मवभागाच्या अमधपत्याखालील वाल्िी संस्थेतील आस्थापनेचा मदनांक 17.3.2006 च्या शासन 
आदेशान्वये आकृमतबंध मनमचचत करण्यात आला आहे. सदर आकृमतबंधातील सहाय्यक संशोधन 
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अमधकारी (फळबाग) या पदाची मदनांक 29.1.2007 च्या श मददपत्रकान्वये मनर्मिती करण्यात आली.  
संस्थेतील मशक्षकवगीय पदे व या पदांस सहाय्यभूत पदांची सरळसेवा भरती, पदोन्नती, प्रमतमनय क्तीचे 
मनयि मदनांक 13.2.2009 अन्वये िंजूर करण्यात आले आहेत. वाल्िी संस्थेच्या 12 व्या आस्थापना 
समितीच्या बैठकीत सहाय्यक संशोधन अमधकारी (फळबाग) या पदाचे मनयि रद्द   करुन फक्त सहाय्यक 
संशोधन अमधकारी या पदाच्या मनयिास िान्यता देण्याबाबत  संस्थेने संदभाधीन क्र. 2  च्या पत्रान्वये 
शासनास सादर केलेला प्रस्ताव शासनाच्या मवचाराधीन होता. त्यान षंगाने शासनाने प ढीलप्रिारे् मनर्णय 
घेतला आहे.  
शासन मनर्णय 

जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्िी), औरंगाबाद या संस्थेतील सहाय्यक संशोधन अमधकारी 
पदांच्या सोबत जोडलेल्या पमरमशष्ट्ट-अ िधील वाल्िी संस्थेच्या 12 व्या आस्थापना समितीच्या बैठकीत 
िान्य केलेल्या सेवाप्रवेश मनयिांना याव्दारे शासन िान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर मनयि 
अब्स्तत्वात आल्यानंतर सहाय्यक संशोधन अमधकारी (फळबाग) या पदांना शासन पत्र मदनांक 
29.11.2002 न सार लागू केलेले सेवाप्रवेश मनयि आपोआप संप ष्ट्टात येतील. त्यान सार शासन 
श मददपत्रक मदनांक 29.1.2007 हे रद्द करण्यात येत असून, शासन मनर्णय मदनांक 17.3.2006 च्या 
सहपत्रात प ढीलप्रिारे् बदल करण्यात येत आहेत. 

शासन मनर्णय क्रिांक-वाल्िी-2004/(17/04)/लाके्षमव(आस्था), मदनांक 17.3.2006 च्या 
सहपत्रात   प ढीलप्रिारे् नि द केले आहे. 

अ.क्र. पदांचे नांव वेतनश्रेर्ी िूळ 
िंजूर 
पदे 

रद्द 
करण्यात 
आलेली 
अमतमरक्त 
पदे 

नव 
मनर्मिती
ची पदे 

स धामरत 
आकृतीबंधा
न सार िंजूर 
झालेली पदे 

1 िहासंचालक 18400-500-22400 1 0 0 1 
5 संशोधन अमधकारी 10650-325-15850 1 1 0 0 
6 उप संचालक 10650-325-15850 1 1 0 0 
7 सहाय्यक प्रादयापक+ 

सहाय्यक संशोधन 
अमधकारी (फळबाग) 

8000-275-13500 18 0 10+1 29 

8 सहाय्यक संशोधन 
अमधकारी 

8000-275-13500 3 3 0 0 

17 17(अ) कमनष्ट्ठ वैज्ञामनक 
सहाय्यक 

5000-150-8000 5 2 0 3 
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त्याऐवजी प ढीलप्रिारे् वाचावे.  
अ.क्र. पदांचे नांव वेतनश्रेर्ी िूळ 

िंजूर 
पदे 

रद्द 
करण्यात 
आलेली 
अमतमरक्त 
पदे 

नव 
मनर्मिती
ची पदे 

स धामरत 
आकृतीबंधा
न सार िंजूर 
झालेली पदे 

1 िहासंचालक 18400-500-22400 1 0 0 1 
5 संशोधन अमधकारी 10650-325-15850 1 1 0 0 
6 उप संचालक 10650-325-15850 1 1 0 0 
7 सहाय्यक प्रादयापक 

 
8000-275-13500 18 0 10 28 

8 सहाय्यक संशोधन 
अमधकारी 

8000-275-13500 3 3 1 1 

17 17(अ) कमनष्ट्ठ वैज्ञामनक 
सहाय्यक 

5000-150-8000 5 2 0 3 

 
सदर शासन मनर्णय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्लध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201406161237022727 असा आहे. हा आदेश मडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांमकत करुन काढण्यात येत आहे.  

िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशान सार व नावाने.  

 (र. रा. श क्ला) 
 शासनाचे उप समचव 

प्रत, 
1. िा.िंत्री, जलसंपदा  (कृ.खो.पा.ि.वगळून) यांचे स्वीय सहायक, 
2. िा.िंत्री, जलसंपदा (कृ.खो.पा.ि.) यांचे स्वीय सहायक, 
3. िा.राज्यिंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, 
4. प्रधान समचव (लाके्षमव), जलसंपदा मवभाग, िंत्रालय यांचे स्वीय सहायक, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. प्रधान समचव (जसं), जलसंपदा  मवभाग, िंत्रालय यांचे स्वीय सहायक, 
6. प्रधान समचव (मवधी व न्याय मवभाग), िंत्रालय यांचे स्वीय सहायक, 
7. िहासंचालक, जल व भूिी व्यवस्थापन संस्था (वाल्िी), औरंगाबाद, 
8. िहासंचालक, संकल्पन, प्रमशक्षर्, जलमवज्ञान, संशोधन व स रमक्षतता, 
9. िहाराष्ट्र अमभयांमत्रकी संशोधन संस्था, नामशक, 
10. ि ख्य अमभयंता (पा.) व सह समचव, जलसंपदा मवभाग, िंत्रालय, ि ंबई, 
11. सवण ि ख्य अमभयंता, जलसंपदा मवभाग, 
12. अधीक्षक अमभयंता व सहसंचालक जल व भूिी व्यवस्थापन संस्था   (वाल्िी), औरंगाबाद,  
13. सवण अधीक्षक अमभयंता, जलसंपदा मवभाग, 
14. मनवड नस्ती/लाके्षमव(आस्था). 
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