
           
 
 
 
 
 
 
  जा.क्र. वाल्मी/प्रव्यक/निवडप्रत्र/2019-20 /कोर्स क्र.65 /117/2019       नििाांक :   04 /11/2019           

       ईमेल व्दारे : 
       प्रति, 
        . आ                     नवभाग, महाराष्ट् ा नार्ि 
            
            प्रािेननक जलर्ांधारण अधीकारी                नवभाग, महाराष्ट् ा नार्ि 
 
            
       तिषय :  “Orientation course on Soil Water Conservation Techniques.” या नवषयावरील प्रननक्षणार् र्हभागी होणे  
                           बाबत. 
         संदर्भ   : 1) जा.क्र.वाल्मी/प्रव्यक/प्रननक्षणकायसक्रम(2019-20)/176/2019 नििाांक  08/02 /2019 

                           2)र्ामान्य प्रनार्ि नवभागाचे नार्ि निणसय क्र. टीआरएि-09/प्र.क्र.39/09/12-अ मांत्रालय, म ांबई  नििाांक 23 र्प्टेंबर 2011                         
                      3)र्ामान्य प्रनार्ि  नवभागाचे नार्ि निणसय क्र. टीआरएि-2011/प्र.क्र.283/11/12-अ मांत्रालय,  म ांबई नििाांक 30 जािेवारी 2012. 
                           4)जलर्ांपिा नवभाग, मांत्रालय, म ांबई याांचे पत्र क्र. र्ांकीणस-2011/(298/11)/आ(प्रनन) नििाांक :30 ऑक्टोबर, 2012.  

 

नवषयाांककत प्रननक्षण वगस नििाांक 13/11/2019 ते 16/11/2019 पयसन्त (4 निवर्) वाल्मी,  काांचिवाडी , औरांगाबाि येथे 
नििाांक 13/11/2019 रोजी र्काळी 9.00 वाजता र् रु होत आहे. र्िर प्रननक्षण वगाकनरता वाल्मी र्ांथेथेतफे आ  आपल्या 
कायालयातील ताांनत्रक अनधका-याांची र्ोबत जोडलेल्या यािी प्रमाणे निवड करण्यात आली आहे. प्रननक्षणाथींची निवड यािी 
वाल्मीचे र्ांकेतथेथळ www.walmi.org वर उपलब्ध आहे. तरी र्िर प्रननक्षण वगार् निवड झालेल्या प्रननक्षणाथींिा हजर 
राहण्याबाबत कायसम क्त करावे.प्रननक्षण कालावधीत वाल्मी र्ांथेथेतील वर्तीगहृात प्रननक्षणाथींची निवार् व भोजिाची व्यवथेथा 
नविा न ल्क  केली  आहे.  प्रननक्षण कालावधीत 1/4 (एक चत थांन) र्ाधारण िैनिक भत्ता नियमाि र्ार अि जे्ञय राहील. 

प्रननक्षणार् निवड झालेल्या प्रननक्षणाथींिा प्रननक्षणार् हजर राहणे अनिवायस आहे. अन्यथा राज्य प्रननक्षण धोरण व 
र्ांिर्भभय नार्ि निणसय क्र. 2,3 व 4 अन्वये अि पस्थेथत अर्लेले प्रननक्षणाथीवर रु. 2000/- प्रनतनिि प्रमाणे िांड करूि  
ननथेतभांगाची कायसवाही करण्यात येईल.  कृपया वरील र्चूिा र्ांबांनधताांच्या नििनसिार् आणाव्यात, प्रननक्षणार् निवड झालेल्या 
प्रननक्षणाथींची बिली इतरत्र झाली अर्ल्यार् तयाांिा आपल्याथेतरावर वेळेत अवगत करण्यात यावे. तरे्च निवड झालेल्या 
प्रननक्षणाथी याांचे  प्रननक्षण रद्द करावयाचे अरे्ल तर र्ांिभीय पत्र क्र.2  अि र्ार र्क्षम प्राधीका-याकडूि मान्यता घेवूि या र्ांथेथेर् 
अवगत करण्यात यावे,                         -                                                    
                                                                                      ही नविांती. 
                 

          सोबि : प्रननक्षणाथींची निवड यािी.  
     अधीक्षक अनभयांता व र्हर्ांचालक  

                        
 

 

      
         प्रि :                                                   याांिा मानहतीथेतव            
             प्रि : प्राध्यापक व प्रम ख, एकात्मिक पाणलोट  के्षत्र  विकास ि व्यिस्थापन नवद्या नाखा, याांिा मानहतीथेतव. व आवश्यक कायसवाहीथेतव.  
           प्रि :स      अनभयांता, श्रेणी -I मालमत्ता व्यवथेथापि/वर्तीगहृ नवभाग वाल्मी, औरांगाबाि याांिा मानहतीथेतव व  आवश्यक कार्यवाहीथेतव. 
           प्रि : िामनििआनि धारीका/ िांडातमक कायसवाही धारीका -2019-20 

 Pl. Note that as per G&D Deptt.GOM GR dated 11/2/2011 hard copy will not be sent  
 

  

  जल व भमूि व्यवस्थापन संस्था (वाल्िी) 
      पत्र         पेटी            क्र.4 काांचनवाडी,             पैठण रोड        औरांगाबाद-431005   (महाराष्ट्र ) 
         (िहाराष्ट्र  शासन,  द व जलसं     मवभाग परुस्कृत स्वायत्त संस्था) 

दरूध्िनी क्र. 0240-2379159-60  
 Ex-215,216 

Website : www.walmi.org 
E-mail   : walmitmc@walmi.org 
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Sr.No. Participant Name Designation Mobile No Department 

1 Jayesh Janardan Yadav CEA 9145863006 WCD 

2 Digvijay Bharat Kumbhar CEA 9158681212 WCD 

3 Sanjay bandopant Yadav CEA 9404120185 WCD 

4 Amit Mohan Awasare CEA 9421228377 WCD 

5 Sachin Shivaji Lad CEA 9665466521 WCD 

6 Ajit Shankar Patil DK 9158405244 WCD 

7 Narayan Dattatray Chougale Measurer 9421054448 WCD 

8 Sunil Shankar Patil 

 

7276663332 WCD 

9 Maruti Kondiba Chavhan 

 

8446805407 WCD 

10 Poonam Mahadev Paradkar CEA 8454931266 WCD 

11 Shobha Dhanaraj Kamble CEA 8652586329 WCD 

12 Aaishwarya AAshish Adate CEA 9320940936 WCD 

13 Harshala Pradip Aambekar CEA 9920717267 WCD 

  14 Sachin Dnyaneshwarrao Gulhane CEA 9823646016 WCD 

15 Swati  Muralidhar Ghule CEA 8237725706 WCD 

16 sujata sanjay mahajan CEA 8308407722 WCD 

17 Manisha Hindurao Ingavale CEA 9604113755 WCD 

18 Prajkta mmahesh bhosale CEA 8329630266 WCD 

19 Vijay Kisan Shinde Canal inspector 9921162027 WCD 

20 Chandrakant P koli C.E.A 9850498507 WCD 

21 Rajesh S Ghatage CEA 9604165745 WCD 

22 Nanaso B Ainapure C.E.A. 9850697538 WCD 

23 Prakash M Kumbhar C.E.A. 8888257676 WCD 

24 Vijay S Kamble C.E.A. 9890191721 WCD 

25 Ajay Arun Lakhapati CEA 9689871701 WCD 
 

                     प्रतिक्षणार्थीची तनिड यादी                             (प्रतिक्षण िर्भ क्रमांक- 65)  
नवषय : “  Orientation course on Soil Water Conservation Techniques .” या नवषयावरील  प्रननक्षणार्  र्हभागी होणे  बाबत. 
कालावघी : नििाांक  13/11/2019 ते 16/11/2019 पयसन्त (4 निवर्)        नाखा :   एकात्मिक पाणलोट  के्षत्र  विकास ि व्यिस्थापन         
                                                                                                                                   नवद्या नाखा           


