
जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्िी), 
औरंगाबाद या संस्थेतील मिक्षकवगीय 
पदांच्या सेवाप्रवेि मनयिास िान्यता 
देणेबाबत. 

िहाराष्ट्र िासन 
जलसंपदा मवभाग 

िासन मनणणय क्रिांकः सेप्रमन-2013/(147/13)/लाके्षमव(आस्था) 
िंत्रालय, ि ंबई-40032. 
तारीख:   4 िार्ण, 2014 

वार्ा  
1) िासन मनणणय क्रिांकः वाल्िी-1008/(165/2008)/लाके्षमव(आस्था), मदनांक 13.2.2009 
2) जल व भूिी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद यांरे् पत्र क्रिांक-वाल्िी/आस्था-1/5061, 

मदनांक 2.12.2013. 
प्रस्तावना  

जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्िी)  ही िहाराष्ट्र िासनाच्या जलसंपदा मवभागाने प रस्कृत 
केलेली स्वायत्त संस्था असून, सोसायटी रमजस्रेिन ॲक्ट, 1860 व बॉम्बे पब्ललक रस्ट ॲक्ट, 1950 
अन्वये नोंदणीकृत संस्था आहे. िहाराष्ट्र िासनाने जलसंपदा मवभागातील जल व्यवस्थापन व लाभके्षत्र 
मवकासांिी संबंमित अमिकारी तसेर् लाभिारक िेतकरी या सवांना जल व भूमि व्यवस्थापनेरे् अद्यावत 
प्रमिक्षण देण्याकमरता 1 ऑक्टोबर, 1980 रोजी औरंगाबाद येथे जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्िी) 
स्थापन करण्यात आली. या संस्थेिध्ये प्रमिक्षण देण्यासाठी मिक्षकवगीय व सहाय्यभूत पदे कायणरत 
असून त्या पदांच्या सेवा प्रवेि मनयिांस वाल्िी संस्थेच्या 57 व्या मनयािक िंडळाच्या बैठकीत तत्वता 
िान्यता देण्यात आली होती. त्यान सार संस्थेतील मिक्षकवगीय व सहाय्यभूत पदांरे् सेवाप्रवेि मनयिांना 
िान्यता संदभामिन िासन मनणणयान्वये देण्यात आली होती. आता वाल्िी संस्थेने 64 व्या मनयािक 
िंडळाच्या बैठकीत पामरत झालेल्या ठरावान सार मिक्षकवगीय पदाच्या (प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक 
व सहाय्यक प्राध्यापक) सेवाप्रवेि मनयिास िान्यता देण्यार्ा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यान सार 
संस्थेच्या मनयािक िंडळाने मिफारस केलेला संस्थेतील सदरहू मिक्षकवगीय पदांरे् सेवाप्रवेि 
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मनयिांना िान्यता देण्याबाबत संस्थेने संदभािीन पत्रान्वये िासनास सादर केलेला प्रस्ताव िासनाच्या 
मवर्ारािीन होता. त्यान षंगाने िासनाने प ढीलप्रिाणे मनणणय ेेतला आहे. 
िासन मनणणय 

जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद येथील मिक्षकवगीय पदांच्या सोबत जोडलेल्या 
पमरमिष्ट्ट 'अ' ििील अन क्रिे प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहाय्यक प्राध्यापक या मिक्षकवगीय 
पदांच्या वाल्िी संस्थेच्या मनयािक िंडळाने त्यांच्या  64 व्या बैठकीत िान्य केलेल्या सेवाप्रवेि मनयिांना 
िासन याद्वारे िान्यता प्रदान  करत आहे.  

सदरहू मनयि अब्स्तत्वात आल्यानंतर प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहाय्यक प्राध्यापक या 
मिक्षकवगीय पदांना िासन मनणणय मद. 13.2.2009 च्या पमरमिष्ट्ट 'अ' न सार लागू असलेले सेवा प्रवेि 
मनयि आपोआप संप ष्ट्टात येतील. 

सदर िासन मनणणय िहाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपललि करण्यात आला असून त्यार्ा संकेताक 201403041105348827 असा आहे. हा आदेि 
मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांमकत करुन काढण्यात येत आहे.  

िहाराष्ट्रारे् राज्यपाल यांच्या आदेिान सार व नावाने.  

(र. रा. ि क्ला) 
िासनारे् उप समर्व 

प्रत, 
1. िा. िंत्री, जलसंपदा (कृ.खो.पा.ि. वगळून) यांरे् स्वीय सहायक, 
2. िा. िंत्री, जलसंपदा (कृ.खो.पा.ि.) यांरे् स्वीय सहायक, 
3. िा. राज्यिंत्री, जलसंपदा यांरे् स्वीय सहायक, 
4. प्रिान समर्व (लाके्षमव), जलसंपदा मवभाग, िंत्रालय यांरे् स्वीय सहायक, 
5. प्रिान समर्व (जसं), जलसंपदा  मवभाग, िंत्रालय यांरे् स्वीय सहायक, 
6. प्रिान समर्व (मविी व न्याय मवभाग), िंत्रालय यांरे् स्वीय सहायक, 

http://www.maharashtra.gov.in/


िासन मनणणय क्रिांकः सेप्रमन-2013/(147/13)/लाके्षमव(आस्था) 

 

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3  

7. िहासंर्ालक, जल व भूिी व्यवस्थापन संस्था (वाल्िी), औरंगाबाद, 
8. िहासंर्ालक, संकल्पन, प्रमिक्षण, जलमवज्ञान, संिोिन व स रमक्षतता, 
9. िहाराष्ट्र अमभयांमत्रकी संिोिन संस्था, नामिक, 
10. ि ख्य अमभयंता (पा.) व सह समर्व, जलसंपदा  मवभाग, िंत्रालय, ि ंबई, 
11. सवण ि ख्य अमभयंता, जलसंपदा मवभाग, 
12. अिीक्षक अमभयंता व सह संर्ालक, जल व भूिी व्यवस्थापन संस्था (वाल्िी), 

औरंगाबाद,  
13. सवण अिीक्षक अमभयंता, जलसंपदा मवभाग,  
14. मनवड नस्ती /लाके्षमव(आस्थापना). 
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