
जल व भमूि व्यवस्थापन संस्था (वाल्िी) ,  
कांचनवाडी, औरंगाबाद 

(िहाराष्ट्र शासन, जलसंपदा मवभाग परुस्कृत स्वायत्त संस्था) 
 

समवस्तर जामहरात 

 

 जल  व भमूि व्यवस्थापन संस्था (वाल्िी), कांचनवाडी, पैठण रोड, औरंगाबाद (दरूध्वनी क्र. 0240-2379159-61) ही प्रमिक्षण संस्था 

असनू 1980 साली स्थापन झाली आहे. संस्थेचा पमरसर 1980 ते 1989 दरम्यान मवकसीत केलेला आहे. सदर पमरसरात िखु्य प्रिासकीय 

इिारत, सिाज कें द्र, िॉपींग सेंटर, िाळा, बकँ, दवाखाना, पोस्ट इिारत, मवश्रािगहृ, वसतीगहेृ, मनवासी इिारती, इ. चा सिावेि आहे. या पमरसरात 

िेतकरी प्रमिक्षणाथीसाठी तीन िजली िेतकरी वसतीगहृ बांधण्याचे मनयोजीत आहे. त्यासाठी सिाज कें द्राच्या उत्तर व दमक्षणेस 120.00 िीटर X 

60.00 िीटर ची िोकळी जागा उपलब्ध आहे. नव्याने बांधावयाच्या दोन िेतकरी वसतीगहृासाठी वास्त ू व अंतगगत सजावटीसाठी नािवंत 

वास्तिूास्रज्ञ यांची नेिणकू करण्याचे प्रस्तामवत आहे. वाल्िी संस्थेत बांधावयाच्या दोन िेतकरी वसतीगहृािध्ये खालीलप्रिाणे समुवधा असाव्यात. 

(1) शेतकरी वसतीगहृ न.1 (100 व्यक्तीसाठी), (सिाजकें द्राच्या दमिणेस) 
 तळ िजला 
 (i)    प्रतीक्षालय-1 
 (ii)   व्यवस्थापक कायालय-1 
 (iii)  भांडार खोली-1 
 (iv)  िमहला प्रसाधनगहृ-1 
 (v)   परुुष प्रसाधनगहृ -1 
 (vi)  सवगसाधारण कक्ष 20 खाटांचा (वाहन चालक व इतर व्यक्तींसाठी)  
  

पमहला व दसुरा िजला  
1) सवग समुवधायकु्त एक व्यक्तीसाठी असे 40 कक्ष (जोडुन प्रसाधनगहृ व बाल्कनीसह)  
2) सवग समुवधायकु्त दोन व्यक्तीसाठी असे 30 कक्ष (जोडुन प्रसाधनगहृ व बाल्कनीसह)  
3) प्रत्येक िजल्यावर स्टोअर रुि 
4) सवग रुिस् वातानकुुलीत  
5) सवग रुिसाठी एकमरत सोलर वॉटर  महटर 
6) वातानकुुलीत बैठक कक्ष (50 व्यक्तीसाठी) 
7) भोजन कक्ष (50 व्यक्तीसाठी) 
8) व्यायाििाळा 

 

(2)  शेतकरी वसतीगहृ नं. 2 (100 व्यक्तीसाठी), (सिाजकें द्राच्या उत्तरेस) 
 तळ िजला 
 (i)    प्रतीक्षालय-1 
 (ii)   व्यवस्थापक कायालय-1 
 (iii)  भांडार खोली-1 
 (iv)  िमहला प्रसाधनगहृ-1 
 (v)   परुुष प्रसाधनगहृ -1 
 (vi)  सवगसाधारण कक्ष 20 खाटांचा (वाहन चालक व इतर व्यक्तींसाठी)  
  

पमहला व दसुरा िजला  
1) सवग समुवधायकु्त दोन व्यक्तीसाठी असे 50 कक्ष (जोडुन प्रसाधनगहृ )  
2) प्रत्येक िजल्यावर स्टोअर रुि 
3) सवग रुिसाठी एकमरत सोलर वॉटर  महटर 
4) सभागहृ (100 व्यक्तीसाठी) 
5) इनडोअर  खेळासाठी दालन 



 
यासाठी नेिावयाच्या वास्तिुास्रज्ञास कौंमसल ऑफ आकीटेक्ट मदल्ली यांच्या मनयिानसुार व्यवसायीक िलु्क अदायगी करण्यात 

येईल. त्यासाठी मनवडलेल्या वास्तिुास्रज्ञािी करार करण्यात येईल.  िहासंचालक, वाल्िी यांनी सदर कािासंबधी नोंदणीकृत व इच्छूक 
वास्तिुास्रज्ञाची कल्पना स्पधा (Idea Competition) आयोमजत केलेली आहे. यािध्ये यापवुी केलेल्या कािाबद्यलची  िामहती, अनभुव तसेच 
मनयोजीत िेतकरी वसतीगहृ इिारतीचे नकािे व संकल्पन यांचा प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. प्रस्तामवत जागेचा नकािा कायालयीन वेळेत 
प्रिासकीय अमधकारी, वाल्िी यांचेकडून उपलब्ध होईल. तसेच जागेची पाहणी करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. तरी कौंमसल ऑफ आकीटेक्ट 
मदल्ली येथे नोंदणीकृत व इच्छूक वास्तिूास्रज्ञ यांनी मद. 11/07/2014 रोजी 14.00 वाजेपयंत आपले प्रस्ताव प्रिासकीय अमधकारी, वाल्िी 
यांचेकडे सादर करावेत.  

िहासंचालक, वाल्िी हे  तांमरक समितीिाफग त सदर प्रस्तावांची छाननी करुन एका वास्तिुास्रज्ञाची मनवड करतील. कोणताही अथवा 
सवग प्रस्ताव कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा अमधकार हा िहासंचालक, वाल्िी यांनी राखनू ठेवला आहे. 
 
 
             प्रशासकीय अमिकारी 
                 वाल्िी, औरंगाबाद 


