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जा.क्र.वाल्मी/प्रननसंक/ननवडपत्र/2017-18/कोसस क्र-23/850/2017
नदनांक : 17/05/2017
ईमेलव्दारे
प्रनि,
सवव िुख्य अमभयं ता व सवव अधीक्षक अमभयं ता
कोकण मवभाग, जलसंपदा मवभाग.
विषय: “IWM of Paddy & Paddy based cropping system.” या नवषयावरील
प्रनिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थींची शिवड करुि त्ाांिा प्रशिक्षणा
भााीी भण््ाााा कववीणे ााा
संदर्भ : ांस्र्थेचे पत्र जा.क्र.वाल्मी/प्रव्यक/प्रनिक्षणकायसक्रम(2017-18)/331/2017 नद.22/02 /2017
संस्थेच्या संदनभिंय पत्रानुसार, नवषयांनकि प्रनिक्षण वर्स क्र. 23 हा कोकण नवभार्ासाठी ननयोनजि करण्याि
आलेला असून सदरील प्रनिक्षण वर्स नदनांक 05/06/2017 िे 09/06/2017 पयसन्ि (5 नदवस) वाल्मी, पनरसर,
कांचनवाडी, औरं र्ाबाद येथे आयोनजि करण्याि येणार असुन प्रनिक्षण वर्स नदनांक 05/06/2017 रोजी सकाळी
9.00 वाजिा सुरु होणार आहे . प्रनिक्षण वर्ाचे उद्यीष्ट यिस्वी होण्यासाठी या प्रनिक्षण वर्ासाठी आपले अंिर्सि
असलेल्या प्रत्येक मंडळ कायालयािील (AEE/AE-I/ /SDE / SDO/ AE-II/ Sec.Engr/JE) ्ा प्रत्ेक
ांवीा ील 2 अशिकारी ्ाप्रमाणे एकुण 14 अशिकारी ्ाांची आपले स् रावरुि शिवड कर््ा ्ेउि त्ाांिा
दरील प्रशिक्षणा
भााीी भण््ाााा कवशव््ा ्ावे
ेच प्रशिक्षणार्थीची e-Times मार्फ िोंदणी
कर््ा ्े अ ल््ािे प्रशिक्षणार्थींिी ्े ाांिा त्ाांचे आिारकाडफ व र्णटण आ्डीची प्र
णा आणावी अिा
च
ु िा आपल््ा स् रावरूि दे ््ा ्ाव््ा व िसे या कायालयास अवर्ि करावे, ही नवनंिी.
्ा प्रनिक्षण वीाचे
मन्व्क म्भणुि प्रा. जी. आर. टे कावे , भा्क प्राध््ापक, कृ षी शवद्या िाखा,
वाल्मी औरां ीाााद ्ाांची िेमणुक कर््ा आलेली अ ि
ु ांपका ाठी त्ाांचा दुरध्विी क्रमाांक 0240-2379159
(Extn.No.252) व भ्रमणध्वणी क्र 8975273114 आभे .
प्रनिक्षण कालावधीि वाल्मी संस्थेिील वसिीर्ृहाि प्रनिक्षणाथींची ननवास व भोजनाची व्यवस्था नवना
िुल्क केली आहे . प्रनिक्षण कालावधीि 1/4 (एक चिुथांि ) साधारण दै ननक भत्ता अनुज्ञेय राहील.

अधीक्षक अमभयं ता व सहसंचालक
वाल्मी, औरं र्ाबाद
प्रि : प्राध्यापक व प्रमुख, कृ षी नवद्या िाखा वाल्मी यांना मानहिीस्िव व कायसवाहीस्िव.
प्रि : प्राध्यापक व प्रमुख, नवज्ञान नवद्या िाखा, यांना मानहिीस्िव व वाल्मी वेबसाईट मध्ये आवश्यक
कायसवाहीस्िव.
प्रि :सहाय्यक अनभयंिा श्रेणी-1 मालमत्ता व्यवस्थापन उपनवभार्, वाल्मी यांना मानहिीस्िव व कायसवाहीस्िव
प्रि : शिवडपत्र िाशरका
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