
जल व भमूि व्यवस्थापन संस्था (वाल्िी), 
औरंगाबाद येथील मिक्षकवगीय पदाचं े
सेवामनवृत्तीचे वय 62 वरुन 60 करण्याबाबत. 

 

      िहाराष्ट्र िासन 
िृद व जलसंधारण मवभाग 

िासन मनणणय क्रिाकं- वाल्िी-2018/प्र.क्र.33/जल-9 
हुतात्िा राजगुरु चौक, िादाि कािा िागण,  

िंत्रालय, िंुबई 400 032 
                                                            मदनाकं : 24 िे, २०१९  
 

 वाचा :-      1) िासन मनणणय, जलसंपदा मवभाग, क्र.इएसटी1007/(246/2007 ) /लाक्षमेव           
                       (आस्था), मद.29.5.2008                   
       2) िासन मनणणय, जलसंपदा मवभाग, क्र.सेमनव-े2011/(126/11/लाक्षमेव  
                       (आस्था), मद.05.09.2011 
        3) िासन मनणणय उच्च व तंत्र मिक्षण मवभाग, क्र.संकीणण 2015/प्र.क्र.481/ 

 15/मव.मि.1, मद.12.07.2016 
        4) जल व भिूी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद याचंे पत्र क्र.वाल्िी/प्रिासन/   
            आ-1/1460/2018  मद.27.009.2018व 22/5/2019 चे पत्र 

 

प्रस्तावना :- 

जल व भमूि व्यवस्थापन संस्था (वाल्िी) औरंगाबाद, ही जलसंपदा मवभागाकडे होती. तथामप, 
मदनाकं 31.05.2017 च्या िासन मनणणयान्वये सदर संस्थेच्या स्वायत्ततेला बाधा न आणता वाल्िी संस्था 
िृद व जलसंधारण मवभागाकडे वगण करुन सदर संस्था िृद व जलसंधारण मवभागाच्या प्रिासकीय 
मनयंत्रणाखाली आणण्यात आली आहे.  

 उच्च व तंत्र मिक्षण मवभाग, िासन मनणणय क्र.संकीणण 2015/प्र.क्र.481 /15/मव.मि.1, 
मद.12.07.2016 अन्वये  राज्यातील उच्च मिक्षण क्षते्रातील िासकीय संस्था/िहाराष्ट्र राज्य तंत्र मिक्षण 
िंडळािी संलग्ननत िासकीय तंत्र िहामवद्यालये/ पदमवका संस्था/ िहामवद्यालयातील अध्यापकाचं्या 
मनयत वयोिानानुसार सेवामनवृत्तीचे वय 58 वरुन 62 वर्षे  व अकृमर्ष मवद्यापीठे, तंत्रिास्त्र मवद्यापीठे व 
संलग्ननत अिासकीय अनुदामनत िहामवद्यालयातील मिक्षक/गं्रथपाल/उपग्रंथपाल/सहाय्यक गं्रथपाल/ 
संचालक, उपसंचालक व सहाय् यक संचालक, िारीमरक मिक्षण याचंे मनयत वयोिानानुसार 
सेवामनवृत्तीचे वय 60 वर्षावरुन 62 वर्षण करण्याबाबत घेण्यात आलेल्या पूवीच्या मनणणयाचा पुनर्ववचार 
करुन सेवामनवृत्तीचे वय 60 वर्षण करण्यात आले आहे. त्यापूवी जलसंपदा मवभाग, िासन मनणणय 
क्र.सेमनव-े2011/प्र.क्र.126/11/लाक्षेमव (आस्था), मद.05.09.2011 अन्वये वाल्िी संस्थेतील 
मिक्षकवगीय पदाचंे सेवामनवृत्तीचे वय 58 वर्षावरुन 62 वर्षण करण्यात आले होते. वाल्िी संस्थेतील 
प्राध्यापकाचं्या सेवामनवृत्तीच्या वयाचा पूवीचा मनणणय हा उच्च व तंत्र मिक्षण मवभागाने घेतलेल्या मनणणयावर 
आधारीत होता. त्यािुळे मिक्षकवगीय पदाचंे सेवामनवृत्तीचे वय 62 वरुन 60 वरे्ष करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
िासनाच्या  मवचाराधीन होता.   
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िासन मनणणय - 

         जल व भिूी व्यवस्थापन संस्था (वाल्िी),  औरंगाबाद  ही 100 % िासन अनुदामनत संस्था असून, 
या  संस्थेची  स्थापना सोसायटी कायदा, 1960 अंतगणत करण्यात आली  आहे. 
राज्य िंत्रीिंडळाच्या िान्यतेने घेण्यात आलेल्या  उच्च व तंत्र मिक्षण मवभाग, िासन मनणणय 
क्र.संकीणण 2015/प्र.क्र.481/15/मव.मि.1,  मद.12.07.2016 अन्वये राज्यातील उच्च मिक्षण क्षते्रातील 
िासकीय संस्था/िहाराष्ट्र राज्य तंत्र मिक्षण िंडळािी संलग्ननत िासकीय तंत्र िहामवद्यालये/ पदमवका 
संस्था/ िहामवद्यालयातील अध्यापकाचं्या मनयत वयोिानानुसार सेवामनवृत्तीचे वय 58 वरुन 62 वरे्ष  व 
अकृमर्ष मवद्यापीठे, तंत्रिास्त्र मवद्यापीठे व संलग्ननत अिासकीय अनुदामनत िहामवद्यालयातील मिक्षक/ 
गं्रथपाल/उपगं्रथपाल/ सहाय्यक गं्रथपाल/ संचालक, उपसंचालक व सहाय् यक सचंालक, िारीमरक 
मिक्षण याचंे मनयत वयोिानानुसार सेवामनवृत्तीचे वय 60 वर्षावरुन 62 वर्षण करण्याबाबत घेण्यात आलेल्या 
पूवीच्या मनणणयाचा पुनर्ववचार करुन सेवामनवृत्तीचे वय 60 वर्षण करण्यात आले आहे.  उच्च व तंत्र मिक्षण 
मवभागाच्या सदर िासन मनणणयाच्या धतीवर  जल व भमूि व्यवस्थापन संस्था  ( वाल्िी ), औरंगाबाद येथील 
मिक्षकवगीय पदासंाठी (प्रमतमनयुक्तीने आलेले प्राध्यापक वगळता) सेवामनवृत्तीचे वय 62 वर्षावरुन 60 
वर्षण  करण्यात येत आहे.         
     सदर िासन मनणणय िहाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वबेसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा साकेताकं क्र. 201905241831302826 असा आहे. हा आदेि मडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षामंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

            िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार व नावाने,    
 

          

                                                                                                                     ( अ.ंसा.चंदनमिव े) 
                                                                                                                   िासनाचे अवर समचव 
       प्रत, 
 1.िा.राज्यपाल याचंे समचव, 
            2.िा.िुख्यिंत्री यांचे प्रधान समचव, 
            3. िा.उपिुख्यिंत्री याचंे समचव, 
 4.िा.सवण िंत्री / राज्यिंत्री  
 5.िा.िुख्य समचव, िहाराष्ट्र राज्य 
            6. समचव (िृद व जलसंधारण) िृद व जलसधंारण मवभाग, िंत्रालय, िंुबई 
 7. आयुक्त, िृद व जलसंधारण आयुक्तालय, औरंगाबाद  
 8.िहासंचालक, िामहती व जनसंपकण  िहासंचालनालय, िंत्रालय, िंुबई  

http://www.maharashtra.gov.in/
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            9. िहासंचालक, जल व भमूि व्यवस्थापन संस्था (वाल्िी), औरंगाबाद, 
            10.िहालेखापाल (लेखा पमरक्षा) िहाराष्ट्र राज्य, िंुबई /नागपूर 
            11. िहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता), िहाराष्ट्र राज्य, िंुबई /नागपूर 
            12. सवण सह समचव / उप समचव, िृद व जलसंधारण मवभाग, िंत्रालय, िंुबई      
            13. मनवड नस्ती. 
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