
           
 
 
 
 
 
 
  जा.क्र. वाल्मी/प्रव्यक/निवडप्रत्र/2019-20 /कोर्स क्र.85 / 1687 /2019       नििाांक :   30 /12/2019           

       ईमेल व्दारे : 
       प्रति, 
                         , /                 
         ( जल       नवभाग, महाराष्ट्   नार्ि ) 
       तिषय :  “Application of Advance M S Excel in IWM.” 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 13/01/2020 ते 18/01/2020 पयसन्त (6 निवर्) वाल्मी,  काांचिवाडी , औरांगाबाि येथे 
नििाांक 13/01/2020 रोजी र्काळी 9.00 वाजता र् रु होत आहे. र्िर प्रननक्षण वगाकनरता वाल्मी र्ांस्थेतरे्फ आपल्या 
कायालयातील ताांनत्रक अनिका-याांची र्ोबत जोडलेल्या यािी प्रमाणे निवड करण्यात आली आहे. प्रननक्षणाथींची निवड यािी 
वाल्मीचे र्ांकेतस्थळ www.walmi.org वर उपलब्ि आहे. तरी र्िर प्रननक्षण वगार् निवड झालेल्या प्रननक्षणाथींिा हजर 
राहण्याबाबत कायसम क्त करावे.प्रननक्षण कालाविीत वाल्मी र्ांस्थेतील वर्तीगहृात प्रननक्षणाथींची निवार् व भोजिाची व्यवस्था 
नविा न ल्क  केली  आहे.  प्रननक्षण कालाविीत 1/4 (एक चत थांन) र्ािारण िैनिक भत्ता नियमाि र्ार अि जे्ञय राहील. 

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

          सोबि : प्रननक्षणाथींची निवड यािी.  
     (नव बा िाथ ) 
                                                                                                 अिीक्षक अनभयांता व र्हर्ांचालक 

            वाल्मी, औरांगाबाि 
       
         प्रि :                                                   याांिा मानहतीस्तव            
          प्रि : म ख्य अनभयांता, जलर्ांपिा                       याांिा मानहतीस्तव              
              प्रि : अनिक्षक अनभयांता  जलर्ांपिा                       याांिा मानहतीस्तव अगे्रनषत  
              प्रि : प्राध्यापक व प्रम ख,        नवद्या नाखा, याांिा मानहतीस्तव. व आवश्यक कायसवाहीस्तव.  

           प्रि :स      अनभयांता, श्रेणी -I मालमत्ता व्यवस्थापि/वर्तीगहृ नवभाग वाल्मी, औरांगाबाि याांिा मानहतीस्तव व  आवश्यक कार्यवाहीस्तव. 
           प्रि : िामनििेनि िारीका/ िांडातमक कायसवाही िारीका -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 Pooja Vaijnath Dahiphale Jr Engr 7057652024 WRD 

2 Parimal Yamaji Sonawane Asst Engr-II 9527952971 WRD 

3 Sachin Gopal Rathod Jr Engr 7875654713 WRD 

4 Ramesh Krishnarao Jadhav Sect Engr 9422201512 WCD 

5 Madhuri Ashok Junare Jr Engr 9423752842 WRD 

6 Gauri Daulat Masal Jr Engr 7397893115 WRD 

7 Dipika Balkrushna Gawali Jr Engr 8379936066 WRD 

8 Tejaswinee Bhimrao Gangode Jr Engr 8698955038 WRD 

9 Preeti Vinayak Patil Jr Engr 9049655996 WRD 

10 Rahul Vikas Parekh Asst Engr-II 9011721605 WRD 

11 Mohini Subhash Bobade Jr Engr 8208618342 WCD 

12 Jagjit Laxman Pakhare Jr Engr 9011420906 WRD 

13 Vaishali Bhavsar Ex Engr 

 

CAWIMS 

  14 Rekha S Pujari Asst Engr-I 

 

CAWIMS 

15 Rituraj S Puri Asst Engr-II 

 

CAWIMS 

16 Rushali Dadarao Virulkar Asst Engr-II 

 

CAWIMS 

17 Rashmi Arjun Wadekar Jr Engr 

 

CAWIMS 

18 Rohini Sanjay Pawar Jr Engr 7057995049 WRD 

19 Balu Vithal Sonawane SDE 9673650059 SWC, Nagpur 

20 Navanath Radhakisan Wakhare WCO 9604152003 SWC, Nagpur 
 

 

                     प्रतिक्षणार्थीची तनिड यादी                             (प्रतिक्षण िर्भ क्रमांक-85)  
नवषय : “  Application of Advance  M S Excel in IWM .” या नवषयावरील  प्रननक्षणार्  र्हभागी होणे  बाबत. 
कालावघी : नििाांक  13/01/2020 ते 18/01/2020 पयसन्त (6निवर्)                                नाखा :          नवद्या नाखा 


