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

”किन ठ /शाखा अिभयंता यांना कायकारी अिभयंता पदा पुढील 
वेतनावर ितसरी आ ािसत वेतन ेणी देणे “हेच उि ट

नवीन अिभयान 
माझे काय लय माझी जबाबदारी 



ल वेधणेत येते की
सव िज हा सिचव, मंडळ सिचव यांना िवनंती आहे की यांनी 
यांचेकडे असलेले 2020 पूव ची वा षक वगणी ची सव पावती 
पु तके(वापरलेले,न-वापरलेले) विरत कोषा य  यांचेकडे पाठवावीत.
संघटनेचा लेखा शासनास सादर करावयाचा अस याने, विरत 
कायवाही करावी ही िवनंती.

………सरिचटिणस

राजे छ पती िशवरायांना ि वार मानाचा मुजरा



संपादिकय
सव अिभयंता बंध-ूभिगन ना स ेम नम कार

COVID-19 जोमाने कायरत आहे. काळजी घेणे व व छ राहणे आव यक आहे.

किन ठ अिभयंता संघटना महारा रा य संघटनेचे पदािधकारी सभासदां या सहकाय ने
सि य असुन जोमाने लढत देत आहे. याचे पडसाद व सकारा मक िति या Whatsapp
and emails वर िदसुन येतात.यासाठी िविवध िज हा तरावर गटागटाने पडसाद व सकारा मक
िति या िदसुन येतात. संघटनेने शासकीय लढती सु असुन .... यायालयीन लढती तसेच

संघटना मक संघष हा आदशवादावर आधािरत करणेत येत आहे. पदो नतीसाठी यायालयाचे
िनकाल व या अनुषंगीक यश लवकर पदरी पडणेसाठी संघटना य निशल आहे. सव
सभासदांनी पदािधका-यांचे उ साह वाढवावा ही पुन च िवनंती करणेत येत आहे तसेच
संपक साठी तसेच येक Whatsapp ुप म ये कृपया 9422249895 हा माझा मोबाईल
नंबरचा समावेश करावा.जेणेक न आप या मािसकासाठी मी िति यांचे तसेच घटनांचे
संकलन मी क शकेल ..ध यवाद

अिभयांि की सेवा िनयमां या पुनरचना बाबत संघटनेने िदले या िनवेदनावर
चचसाठी संघटनेचे वरी ठ पदािधकारी उप थत राहुन कायरत आहेत. तसेच नेमले या
सिमती दारे अ याय होवु नये हणुन किन ठ अिभयंता/शाखा अिभयं यांना भिव यात
पदो नती या संधी िनम ण होणेसाठी संघटना य निशल आहे.अिभयंता संवग ची पदे कमी
करणे व िनकष जाचक करणे या बाबी अिभयं यांवर अ यायकारक आहेत. याबाबत संघटनेने
बैठकी या सु वातीलाच ती तेने िवरोध केलेलाच आहे याचा मी पुनउ चार करीत आहे. ..

Covid -19  या संकटाचा मुकाबला कर यासाठी मा. मु यमं ी यांनी माझे कुटंुब 
माझे जबाबदारी  तरी हे अिभयान सु  केले िद. 7 फे ुवारी 2021रोजी याच धत वर अिधकारी 
महासंघा या 70 संघटनां या 35 या वध पनिदनी नवीन अिभयान वीकारले आहे .माझे 
काय लय माझी जबाबदारी हे घोिषत झाल ेआहे. ते आप याला यश वी करायचे आहे .आपण 
जनतेचे सेवक असून आप या काय लयात आपणास नेमून िदलेली जबाबदारी ही आपण 
यश वीिर या पार पाडायची आहे असे दमदार आवाहन मा.अ य ईजी. ी.िवनायकजी लहाडे
यांनी केले आहे यांस आपण सकारा मक तीसाद देवुन पुण व सा य क या

संघटनेने शासकीय लढती जोमाने सु असुन … पदो नतीसाठी यायालयाचा
जानेवारी मिह यातील िनकाल व या अनुषंगीक यश लवकरपदरी पडणेसाठी संघटना
य निशल आहे. सव अिभयंता बंध-ुभिगन ना संघटने या वतीने हा दक शुभे छा.

जय संघटना

जगदीश वसंतराव महाजन



अ य ीय मनोगत 

”किन ठ /शाखा अिभयंता यांना कायकारी अिभयंता पदा पुढील वेतनावर ितसरी 
आ ािसत वेतन ेणी देणे “हेच उि ट
नवीन अिभयान 
माझे काय लय माझी जबाबदारी 

सभासद बंधू भिगनी, यांना या मनोगतामधून आनंद य त करतो की ब ी सिमतीचा 
वेतन ुटी अहवाल या आठव ात शासनास सादर झाला आहे.

आ ािसत गती योजनेम ये शाखा अिभयंता यांना अधी क अिभयंता कवा त सम 
पदाची वेतन िमळावे हे व न , ेड पे 5400 या ेड पे मुळे ितसरी आ ािसत थांबली होती .मा
ब ी सिमतीने ेड ते मय दा उठवली तर हे व न पूण होईल. राजपि त अिधकारी महासंघ 
आतून सन 2000 सालापासून केले या य नांना यश ा त होईल .सरिचटणीस हणून 
महासंघाचे काय के याचा आनंद होत आहे.

मला आजही आठवते चौ या वेतन आयोगात कंुठीतता  आले या शाखा अिभयंता 
यांना याच राजपि त अिधकारी महासंघ या माफत 1 ऑग ट 2001 पासून पिहली आ ािसत 
वेतन ेणी ा त झाली .ते हापासून राजपि त अिधकारी महासंघाचा रा य पदावर कायरत आहे 
.पुढे दुसरी आ ािसत (कायकारी अिभयंता) आपण सहा या वेतन आयोगात िमळवली.मला आनंद 
वाटतो की 10 ,20, 30 योजना सरकारकडे मांड याच े मी “को हापूर अिधवेशनात ”िडसबर 
2018 म ये सांिगतल े आिण ती आपण महासंघामाफत िमळवल े .मा  5400 ेड पे मय देमुळे 
ितसरी आ ािसत गती आ म योजना अडकली. महासंघा या सरिचटणीस हणून आदरणीय 

ी ग.िद. कुलथे यांचे मागदशनाने आपण बाजू मांडली आहे. बघू यात ! ब ी सिमती खंड-2 दोन 
म ये काय हणतात?
Covid -19  या संकटाचा मुकाबला कर यासाठी मा. मु यमं ी यांनी माझे कुटंुब माझे जबाबदारी  
तरी हे अिभयान सु  केल े िद. 7 फे ुवारी २०२१ रोजी याच धत वर अिधकारी महासंघा या 70 
संघटनां या 35 या वध पनिदनी नवीन अिभयान वीकारल े आहे .माझे काय लय माझी 
जबाबदारी हे घोिषत झाल े आहे. ते आप याला यश वी करायचे आहे .आपण जनतेच े सेवक 
असून आप या काय लयात आपणास नेमून िदलेली जबाबदारी ही आपण यश वीिर या पार 
पाडायची आहे.

 िम ांनो अजून एका गो टीकडे ल  वेध यात येत आहे मा.उ च यायालय केस 
.2605बाबत मा.सव च यायालयात सरकारने अपील क  नये असे य न 2वष संघटना 

करत आहे. मा  िव  िवभाग अजूनही िव न आणत आहे. संघटनेचा मं ालयात िविवध िवषयावर 
सात यपूण पाठपुरावा चाल ू आहे. संघटने या सभासदांनी आजीव सभासद व वीकाराव ेअसे 
आ हान यािनिम ाने मी करतो .जय संघटना 

आपला िम  
इंिज. िवनायक लहाडे

अ य  
महारा  रा य किन ठ अिभयंता संघटना

















“Don’t take rest after your first victory because 
if you fail in second, more lips are waiting to 
say that your first victory was just luck.” Dr. APJ 
Abdul Kalam .



मा. इंिज संजयजी बेलसरे साहेब ,मु य अिभयंता 
उ र महारा देश ,नािशक यां या शुभह ते 
महारा  रा या या किन ठ अिभयंता संघटना 
महारा  रा या या शतक महो सवी (वष१९२०-
२०२१ ) वष २०२१ िनिम  सोलापूर िज हा 
शाखेने न याने बनवले या मृती टॉवेल 
चे अनावरण यां या शुभ ह ते व मा. इंिज जयंत 
शदे साहेब अिध क अिभयंता भीमा कालवा 

मंडळ, सोलापूर व मा. इंिज िशरीष जाधव साहेब 
रा य उपा य  किन ठ अिभयंता संघटना 
महारा  रा य, सोलापूर यां या मुख 
उप थतीत सचन भवन, सोलापूर येथे सोमवार 
िदनांक ८/२/२०२१ रोजी कर यात आल.े 
महारा ातील न दणीकृत व शासन मा य 
असलेली लढाऊ व अ यासु संघटना, किन ठ 
अिभयंता महारा  रा य ही भारतातील मोज या 
संघटना पैकी शतको र परंपरा अस याची व 
संघटने या िविवध कार या उप मांची मािहती 
इंिज िशरीष जाधव रा य उपा य  यांनी 
मा यवरांना िदली. िदघ परंपरा असले या 
किन ठ अिभयंता संघटनेचा गौरव करतानाच 
संघटने या ांबाबत ही मा. इंिज संजय बेलसरे 
मािहती घेतली. या छोटेखानी समारंभात इंिज 
सतीश साखळकर,इंिज सतीश भोसल,े इंिज 
िव नाथ व च,ेइंिज िदलीप पवार व इतर 
सभासद व कमचारी बंधुभिगनी उप थत होते.



ि य ,कायकारणी सद य ,

स य थीती मधे 2605 ही उ च यायालयाचे केस मधे संघटनेने
शासनाशी पाठपुरावा क न , केस सव च यायालयात जाऊ िदली
नाही
1) सुरवातीस उ च यायालय सरकारी वकील यांनी सव च यायालय
मधे जाऊ नये असा अिभ ाय िदला
2) िविध याय िवभाग यांनी असाच अहवाल िदला
4) उ च यायालय िनकाल अंमलबजावणी संघटनेने करवून घेतली व
सभासद यांना लाभ िमळाला
3) तरी िव िवभाग ह ापुढे , सव हतबल होऊन केस सव च
नायालयात गेली त कालीन सव च यायालय सरकारी वकील यांनी
अपील कर यास मनाई केली
4) सरकार बदलले , मा जल पदा िवभाग मं ी महोदय बैठकी नंतर
नवीन सरकारी वकील िद ली यांनी अपील क नये असा परत
अिभ ाय िदला
5) िविध व याय िवभाग यांनी असाच अिभ ाय परत िदला
6) अंितम िनणय घे यास फाइल , जलस पदा िवभाग ने , िव िवभाग
कडे पाठवली , िव िवभाग मधील मध या फळीतील अिधकारी यानी , 
अपील न कर यास िशफारस केली ,
7) मा िव िवभाग अ पर मु य सिचव यांनी मा िद ली येथील
सरकारी वकील यांचे वर शेरे उप थत केले , पुढे DCM ; CM 
वा री होऊन , फाइल जलस पदा कडे आली

8) कोणताही प ट िनणय नस याने जलस पदा ने फाइल , िविध याय
िवभाग कडे , िनणय साठी सादर केली
9) िविध याय िवभाग ने अपील कर यास िवरोध क न , अंितम
िनणय िव िवभाग ने यावे असे सूचव याने फाइल परत िव िवभाग
कडे गेली
िव िवभाग चा सव च यायालय मधे जा या चा ह ल ात घेता , 
सव च यायालय मधे जा याची टा गती तलवार कायम आहे
हे सव कायकािरणीस मािहती साठी

अ य , 
किन ठ अिभयंता संघटना

अ य ांचे आवाहन ……



िम ो……………

लगातार हो रही असफलताओंसे
िनराश नह होना चाहीये....
कभी कभी गु  छे की आिखरी चाबी
ताला खोल देती है ! 
........सदा सकारा मक रह ! 

मेहनत इतनी खामोशी से करो
की सफलता शोर मचा दे.

सरिचटणीस, 
किन ठ अिभयंता संघटना 

महारा  रा य

सरिचटणीसांचे आवाहन ……



अिभयंता------
व नाळू इनो हेटर. संशोधक. न सोडवणारा. शोधक. 

िनम णकत . सव अशा अटी आहेत जे अिभयंता या वैिश ांचे 
यो य वणन करतात. 

अिभयंता हणून आपण कदािचत आयपॅडची पुढची िपढी 
िवकिसत क  शकता कवा वै कीय उपकरण जे एखा ा 
आजारा या उपचारात डॉ टरांना मदत करेल कवा मानसांना 
मंगळावर नेईल अशा अवकाशयानात कवा अिशि त देशात 
शु  पाणी आणू शकेल अशी यं णा नवीन उज  ोत जो 
शा वत आहे आिण व छ ऊज  दान करतो, 

कवा एखादे िड हाइस यात िवषारी घटक आिण रसायने 
आढळतील कवा भूकंप सुरि त आहे अशी नवीन इमारत. 

गिणत आिण िव ानातील मूलभूत पाया वाप न अिभयंते 
आपले तांि क ान नवीन ि या, उ पादने आिण िस टम 
काय वत करतात जेणेक न आपले दैनंिदन जीवन श य झाले 
आहे. 

अिभयंते हे तं ाना या मु य टोकाला आहेत जे नािव य, 
सजनशीलता आिण बदला ारे आपली सुर ा, आरो य, सुर ा, 
आराम आिण मनोरंजन दान करतात. अिभयंता असणे 
आ हाना मक आिण फाय ाचे आहे. अिभयंता अस याने 
सम यांचे िनराकरण करीत आहे याचे उ र कोणासही ठाऊक 
नाही. इंिजिनअर होणे हणजे अशा यवसायाचा एक भाग आहे 
जे मानवतेसाठी जीवन अिधक चांगले करते.

अिभयंता अस याने समाजासमोर असले या आ हानांची 
उ रे शोधत आहोत. 

जय अिभयंता





--- भावपुण दांजली ---

*रा य सरकारी कमचारी संघटने या नभातील तारा िनखळला.

मा. र. ग. क णक 
रा य सरकारी कमचा यांचे दय थान असलेले

माननीय ी. र ग क णक
यांना

किन ठ अिभयंता संघटने माफत
भावपुण दांजली

व
िवन अिभवादन.

यां या आ यास स ती लाभो,
अशी ाथना .













िवन आवाहन ---
सावजिनक बांधकाम िवभागातील SDO पदी पदो नती

या िवचार े ातील क.अ/ शाखा अिभयंता यांची यादी,
संबंिधतांनी यो य माग ने आपली मिहती लवकरात लवकर 
शासनास सादर होईल हे पहावे,































किन ठ अिभयंता संघटनेचे औरंगाबाद मंडळ सिचव इंिज. रमेश जाधव साहेब उपिवभागीय 
अिधकारी, जलसंधारण उपिवभाग भोकरदन व औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबादचे 
शाखा अिभयंता इंिज शेख मुनीर साहेब हे नुकतेच शासकीय सेवेतून सेवािनवृ  झाले 
यािनिम  िज हा सिचव इंिज. शेख वहीद यां या "ज ले रहेमत" िनवास थानी काल 
िदनांक २३/०१/२०२१ रोजी इंिज. शेख वहीद व िम मंडळ यांचेतफ सेवापुत  काय म 
आयोिजत कर यात आला. स कारमुत चे गौरव व स मान मा.नगरसेवक ी नासेर िस ीकी 
यां या ह ते कर यात आले या संगी उप थत इंिज संजय भोसले उपा य  , इंिज शेख 
वहीद िज हा सिचव औरंगाबाद व िम  पिरवार मो ा सं येने उप थत होते.



 
िद.०१/०२/२०२१ रोजी सावजिनक बांधकाम मंडळ 

औरंगाबाद येथील अधी क अिभयंता पदाचा 
अितिर त कायभार ीमती योती चा द  

कुलकण  मॅडम, अधी क अिभयंता द ता व गुण 
िनयं ण मंडळ औरंगाबाद यांनी घेतला, यांचा 

किन ठ अिभयंता संघटने या वतीने स कार 
कर यात आला यावेळी उपा य  ी संजय भोसले 

उपा य , औरंगाबाद मंडळ सिचव ी रमेश जाधव व 
थाप य अिभयांि की सहा यक संघटनेचे अ य  ी 

सहाने हे उप थत होते...



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.20-02-2021


