
महाराष्ट्र शासन 
क्र.: वाल्मी-२०१७/प्र.क्र.७८/जल-11 

ग्राम ववकास व जलसंधारण ववभाग, 
मंत्रालय, म ंबई ४०००३२. 
विनाकं :  १४  सप्टेंबर, २०१७. 

वाचा: 
1) शासन वनणणय क्र. आस्थाप २०१६/प्र.क्र. ८८ (भाग-९)/जल-२, वि. ३१ मे, २०१७. 
2) ववत्त ववभागाचे शासन पवरपत्रक क्र.अथणसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अथण -३, वि. ३० ज न, २०१७.  

ज्ञापन :-  
संिर्भभय विनाकं 31/05/2017 च्या शासन आिेशानं सार जल व भमूी व्यवस्थापन संस्था 

(वाल्मी), औरंगाबाि वह संस्था “मृि व जलसंधारण” या नववनर्भमत प्रशासवकय ववभागाच्या 
वनयंत्रणाखाली आणण्यात आली आहे. त्यान षंगाने संस्थे संिभातील शासन स्तरावरील सवण बाबीचे 
हस्तातंरण जलसंपिा ववभागाकडून प्रस्त त ववभागाकडे करण्यात आले आहे.  

२. उपरोक्त कायणवाहीस अन सरुन संस्थेच्या आस्थापनेवरील अवधकारी व कमणचारी याचं्या 
वतेनावरील खचण भागववण्यासाठी ज लै, २०१७ च्या पावसाळी अवधवशेनामध्ये रुपये १५.34 कोटी 
वनधी पूरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध झाला आहे. त्यामधून माहे, ज लै ते वडसेंबर, २०१७ या 6 
मवहनयाचंा वतेनावरील खचण भागववण्यासाठी रुपये ९.00 कोटी (रुपये नऊ कोटी फक्त) एवढी 
अवधक्षक अवभयंता, लघ ससचन, (जलसंधारण), मंडळ औरंगाबाि याचंेकडे स प िण करण्यात येत आहे. 

3. अवधक्षक अवभयंता, लघ ससचन (जलसंधारण), मंडळ औरंगाबाि यांनी उपरोक्त वनधी 
आहवरत करुन धनािेशाद्वारे महासंचालक (वाल्मी) औरंगाबाि याचंेकडे तातडीने वगण करावा. 

4. प्रस्त त खचण खालील लेखावशषाखाली खची टाकण्यात यावा आवण सन २०१७-१८ या 
आर्भथक वषाच्या मंजूर तरतूिीमधून भागववण्यात यावा.  

"मागणी क्रमाकं एल-३,  
२७०२, लहान पाटबंधारे,  
८०, सवणसाधारण,  
००१, संचालन व प्रशासन,  
(०२) वाल्मीला सहायक अन िान,  
(०२)(०१) महासंचालक, वाल्मी, औरंगाबाि (२७०२ ९१४८) (अवनवायण)(ित्तमत), 

 ०१, वतेन  खचण  
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५. प्रस्त त वनधीचा वववनयोग करताना संिर्भभय विनांक 30/06/17 च्या पवरपत्रकामधील 
मागणिशणक सूचनाचंे काटेकोर अन पालन करण्यात याव.े 

6. याद्वारे ववतवरत वनधीचा ताळमेळ व समनवय ठेवण्याची जबाबिारी महासंचालक (वाल्मी) 
औरंगाबाि याचंी राहील.  

7. प्रस्त त ज्ञापन ववत्त ववभाग अनौपचावरक संिभण क्रमाकं २४९/अथण-१७,विनाकं १1 सप्टेंबर, 
२०१७ अनवये प्राप्त सहमतीन सार वनगणवमत करण्यात येत आहेत.  

8. प्रस्त त ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचंा संकेताकं 201709141532586526 असा आहे. हा आिेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साकं्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशान सार व नावानें, 

 (रा. हे. बागडे) 
 कायासन  अवधकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. म ख्य अवभयंता, लघ  ससचन (जलसंधारण), महाराष्ट्र राज्य, प णे. 
2. जल व भमूी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाि. 
3. अवधक्षक अवभयंता, लघ  ससचन (जलसंधारण) मंडळ, औरंगाबाि. 
4. कायणकारी अवभयंता, लघ  ससचन (जलसंधारण) ववभाग, औरंगाबाि. 
5. महालेखापाल (लेखा अन ज्ञयेता)/(लेखा परीक्षा) महारार १, म ंबई 
6. वजल्हा कोषागार अवधकारी, औरंगाबाि. 
7. म ख्य लेखा पवरक्षक, स्थावनक वनधी लेखा, म ंबई. 
8. उपम ख्य लेखा पवरक्षक, स्थावनक वनधी लेखा, म ंबई. 
9. कायासन (व्यय-15 व अथण-17), ववत्त ववभाग, मंत्रालय, म ंबई. 
10. कायासन (जल-2), ग्राम ववकास व जलसंधारण ववभाग, मंत्रालय, म ंबई. 
11. वनवड नस्ती (जल-११). 
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