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किन ठ अिभयंता संघटना,महारा रा य. िचरायु होवो.

िवन अिभवादन
किन ठ अिभयंता संघटना,

महारा रा य

1 मे 2021  
महारा
िदना या
हा दक
शुभे छा !



सव यव थापन सिमती पदािधकारी , सद य
यांना िवनंती करणेत येते

करोना या वाढ या ादुभ व मुळे तसेच काही पदािधकारी व
आयोजक मंडळातील पदािधकारी आजारी अस याने नािशक येथे

िनयोिजत िदनांक 2/04/2021 ची यव थापन सिमती बैठक
नाईलाजा तव र करावी लागतआहे.

अ य , सरिचटणीस,
किन ठ अिभयतंा सघंटना, महारा रा य.



संपादिकय
सव अिभयंता बंध-ूभिगन ना स ेम नम कार

COVID-19 ने मी स थतीत आजारी होतो. COVID-19 चा वाढता
भाव बघता सव नी काळजी घेणे व व छ राहणे आव यक आहे.

आप या संघटने या मुखप ाचे वाचन सव सभासदांनी करावे .तसेच
िज हािनहाय सव बात या ,घटना याम ये नमुद होणेसाठी सव िज हा सिचव
व मंडळ संघटकांनी मािहती पुरिवणे आव यक आहे.
मािगल अंकात मा.अ य ांनी “अिभयंता वात ” बाबत व मा याबाबत

कौतुक केले असुन याब ल मी आभार य त करतो. आपले मागदशनात  
िडिजटल छपाई असलेला अंक कायरत आहे.

िद. 25/02/2021रोजी झाले या सुनावणीम ये मा. मु य सिचव यांचे
शपथप सादर झाले तरी मा. यायालय समाधानी नाही, यामुळे थिगती
उठली नाही. दर यान या काळात शासनाने िद यांगांकरीता पदे शोधणेचे काम
सु केले, िविवध िवभागांनी शासन िनणय िनगमीत केले.पुढील सुनावणी
िद.03/05/2021 रोजी जाहीर झाली होती. परंतू रा य शासनामाफत िनवेदन
केले नंतर मा. यायालयाने आता सव प कारांसमोर िद. 26/04/2021 रोजी
सुनावणी जाहीर केली आहे.

सव अिभयंता बंध-ुभिगन ना संघटने या वतीने जागितक जल
िदना या हा दक शुभे छा.जय संघटना

जगदीश वसंतराव महाजन



अ य ीय मनोगत

सभासद बंधू भिगनी, यांना या मनोगतामधून संधटने या सव सभासदानंा कळवतो
की करोना सं मणातुन मी व माझे कुटंुब िवलगीकरणाचा कालावधी संपवुन बाहेर पडलो
.गेली वषभर काळजी घेवुन सु दा अखेर कोिवड 19 ने मला व मा या परीवारासं गाठलेच
आहे. असो

कोिवड 19 अथ त  करोना वै वक महामारी ची दुसरी लाट महारा ात 
आली आहे. येक अिभयतंा सभासदाने काय लयीन कामे करताना तसेच े ीय काय 
करताना त डावर कापडी मा क लावणे, हाताची साबणाने वारंवार व छता क न घेणे 
तसेच आपला पिरसर सॅिनटायझर ने व छ करणे या अशी काळजी घेणे अ यंत आव यक 
आहे.हे मी मािगल वेळेसही सव ना सुिचत केलेले आहे.

Covid-19 घेऊन लस घेऊन कवा लसीकरण क न घेणे ही कत य. वतः 
जबाबदारीने पार पाडावीत तसेच आपले संबंिधत सव ना सदर कत याची जाणीव ावी ही 
िवनंती.

आ वािसत गती योजनातंगत किन ठ अिभयंता पदापासुन िमळावी हणुन संघटनेने
मा.उ च यायालयात अवमान यािचका दाखल केली आहे.पदो नती संदभ त मा. उ च
यायालयात अपंग आर णासंदभ त पुढील सुनावणीत काय िनणय होतो ते पाहुया .
सन 2020-21 वष या िनवड सुचीनुसार पदौ नती ा त लोकांची मािहती वरीत

पाठवावी .
शेवटी करोना िवषयक सावधानतेची जािणव बाळगुन शासिकय कामे सव सद यांनी

करावीत व काही ल णे आढळ यास वरीत आरो य तपासणी क न यावी असे आवाहन
पुन च मी करीत आहे.
संघटने या सभासदानंी आजीव सभासद व वीकाराव े असे आ हान यािनिम ाने मी 

पुन च करतो .जय संघटना 

आपला िम  
इिंज. िवनायक लहाडे

अ य  
महारा  रा य किन ठ अिभयंता संघटना



















."लीडर ज माला येत नाहीत, ते घडवावे लागतात.".
."लीडर" म ये हे खालील गुण असणे आव यक आहेत..
१) दूर टी (Vision) 
२) येयिन चती (Goals) 
३) आ मिव वास..(Self Confidence) 
४) अनुशासन (Discipline)
५) िचकाटी (Persistance)
६) िनयोजन (Planning)
७) यो य िनणय..(Proper Judgement)
८) धैय (Patience)
९) जबाबदारी वीकारणे. .(Accept Responsibilities)
१०) बदलाचा वीकार. .(Accept changes)
११) मागदशक व िश क हा..(Be A Coach & Guide)
१२) आकषक य तम व. .(Pleasing Personality)
१३) शासिनक कौश य. .(Administrative skills)
१४) संभाषण कौश य. .(Communication skills)
१५) िनणय घे याची कला..(Decision making ability)
१६) जोखीम घे याची मता..(Risk Taking Ability)
१७) ि एिट हटी, संशोधन आिण ेरक.(Creativity and Innovation):
१८) सम या सोडिव याचे कौश य..(Problem solving skills)
१९) लविचक आिण अनुकूल मता..(Flexibility And Adaptability)
२०) वेळे या यव थापणाचे कौश य. .(Time Management Skills)
२१) लोकांना ो सािहत करा..( Motivate People)
२२) आपण वतः आधी काय वण होणे...(Lead By Example)
२३) टीम लेयस हा. .( Be Team Players)
२४) यागशील. .(Sacrificial) 
२५) अपयशाचा वीकार. .(Acceptance of failure) 
२६) सामूिहक हीत. .(Collective interest) 
२७) िनः वाथ (Selfless) 
२८) इतरांना स मान देणारा. .(Respectful of others) 
२९) लोकसं ह, समभाव, स काय





त डावर कापडी मा क लावणे, 
 हाताची साबणाने वारंवार व छता क न घेणे 
 आपला पिरसर सॅिनटाईझ करणे
 सोशल िड टं सग पाळणे . िवलगीकरण काटेकोरपणे पाळणे .
 Covid-19 चे लसीकरण क न घेणे
 ही कत य. वतः जबाबदारीने पार पाडावीत ही िवनंती.



सरिचटणीसांचे आवाहन ……

अिभयंता िम ांनो, 

य न यश वी होवोत
अथवा अयश वी होवोत,
काय ची शंसा होवो अथवा न होवो,
कत य हे केलेच पािहजे.
जे हा मनु याची यो यता व
हेतूचा ामाणीकपणा िस द होतो
ते हा याचे श ू देखील स मान क
लागतात“

येणा-या महारा िदना या सव ना
हाद क शुभे  छा !
जयसंघटना !

इिंज. उ मेश मुडिब ीकर
सरिचटणीस



""रा तेरा ते परपर कंकडकंकड हीही कंकडकंकड होहो
तोतो भीभी एकएक अ  छाअ  छा जुताजुता पहनकरपहनकर
उसउस परपर चलाचला जाजा सकतासकता हैहै....

लेकीनलेकीन यिदयिद एकएक अ  छेअ  छे जुतेजुते केके अदंरअदंर
एकएक भीभी कंकडकंकड होहो तोतो
एकएक अ  छेअ  छे सडकसडक परपर भीभी चलनाचलना
मु कीलमु कील हैहै ||
अथ तअथ त -- बाहरबाहर कीकी चुनौतीयचुनौतीय सेसे नहीनही,,
हमहम अपनीअपनी अदंरअदंर कीकी कमजोरीय सेकमजोरीय से
हारतेहारते हैहै ||““

सर मो गंुडम िव वे वर या



संघटनेमाफत भावपुण दांजली.

नागपुर येथे सा.बां.उपिवभाग, -3 चे उप-िवभागीय
अिधकारी ी ऊदय भोयरसाहेब यांचे शु वार

िद २६/३/2021ला कोरोनामुळे
द:ुखद िनधन झाले. 

ते एक मनिमळाऊ व संघटनेचे स ीय कायकत
होते या पुव ते चं पुर येथे कायरत होते व ये या

नो हबर मधे िनवृ होणार होते. 

ई वर मृता यास शांती दान करो

र व कडू माजी िज हा सिचव नागपुर, वध , चं पुर



सभासदां या ह कासाठी िन मत मानवतेचे
यासिपठ हणजे किन ठ अिभयतंा संघटना

महारा रा य ही आहे.
संघटनेने सभासदासाठी आजवर खुप केलेले

आहे. याची जािणव तसेच संघटनेबाबत ेम व
आदर सव सभासदांना आहे.

संघटनेबाबत बांिधलकी , कृत ता व िज हाळा
जपणारे व उ च कोटी या यागाची भुिमका
राखणारे सभासद असुन संघटनेस आ थक

मदत करणारे व अडचणीत भ कमपणे पाठीशी
उभे राहणारे सभासदही आहेत.आपले संघटनेचे
कृितिशल कायकत व मा.मंडळ सिचव ,नािशक
झोन ईिज.िवजयजी जाधव यांनी .71000/ -

संघटनेस िदले आहेत. यांचे संघटनेमाफत
अिभनंदन व कौतुक करणेत येत आहे.

















मिहला
िदना या
शुभे छा !



हे मािसक ईंजी.जगदीश महाजन यांनी किन ठ अिभयंता संघटना (महारा
रा य) यांचे वतीने क ीय काय लय किन ठ अिभयंता संघटना (महारा ) 

सचन भवन परीसर यंबक रोड नािशक-2 येथे िस द केले

द.21-04-2021


