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    कननष्ठ अनभयंता संघटना महाराष्र राज्य 
संघटनेच्या जलसंपदा निभागाच्या प्रलंनबत ि 
निनिध मागणयांबाबत २४ जलैु २०२० रोजी ना. 
इंनज जयंत पाटील साहेब यांच्या सोबत झालेल्या 
बैठकीनंतर संघट नेसोबत लािणयात यािी अशी 
निनंती नद १७/७/२०२१ रोजी पषु्कराज दालन , 
शासकीय निश्रामगहृ , सोलापरू येथे इंनज नशरीष 
जाधि अध्यक्ष कननष्ठ अनभयंता संघटना 
महाराष्र राज्य यांनी भेट घेऊन केली . त्यािर 
मा. ना. इंनज  जयंत पाटील मंत्री महोदय यांनी 
मागील बैठकीत घेणयात आलेल्या ननणणयाबाबत 
प्रगती झाली ककिा कसे याबाबत आढािा 

घेणयासाठी लिकरच संघटनेसोबत बैठक घेणयाचे मान्य केले . यािेळी अनतनरक्त संघटन सनचि इंनज धमेंद्र 
नबराजदार,  सोलापरू नजल्हा सनचि इंनज राजेंद्र कशदे , सोलापरू नजल्हा सहसनचि बबलेश्िर कासे , सतीश 
साखळकर, नदलीप पिार , अनमत िाजपेयी , स्िप्नील जगताप , इम्ततयाज मनणयार , चेतन भांडेकर , संभाजीराि 
गरड, देिेंद्र धोंगडे , निश्िनाथ मैत्री , श्रीननिास कलबोळे ,साजीद शेख ,  अनभजीत गायकिाड ,संजय जाधि ,सयुणकांत 
येमलुकर, सतीश भोसले, उमेश हते्त इत्यादी सभासद ि सहकारी उपम्स्थत होते 

 

 

 
 
 
 
 
 

कननष्ठ अनभयंता संघटना महाराष्र  राज्य संघटनेचा  निजय असो..  

जलैु २०२१ 40 

 

संघटनेच्या ६२ व्या कें द्रीय 
व्यिस्थापन सनमती ची ६िी 

कायणकानरणी बैठक  
नद.११/०७/२०२१ रोजी मेटा नानशक 

परीसरातील सभागहृात संपन्न 
झाली.त्यात उपाध्यक्ष इंनज. श्री.नशरीष 
जाधि साहेब, सोलापरू यांची कननष्ठ 
अनभयंता संघटना महाराष्र राज्याच्या 
राज्य अध्यक्ष पदी  ननिड झाली. 
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संपादनकय                                     
सिण अनभयंता बंध-ूभनगनींना सपे्रम नमस्कार  
नानशक  येथे संघटना कायणकानरणीची ची बैठक नद.11 जलैु 
2021 ननयोनजत करणयात आली होती. सदर प्रसंगी संघटनेचे 
सिण पदानधकारी नानशक मध्ये उपलब्ध होणार असल्याचे 
औनचत्य साधनु संघटनेच्या नानशक नजल्हा सनचि ईंजी.श्री. 
गोिधणने  ि कननष्ठ अनभयंता संघटनेचे  कें द्रीय कायालय प्रमखु ईंजी.श्री. प्रनदपजी पाटील 
तसेच सिण सहकारी अनभयंता यांनी संघटनेचे  कें द्रीय कायालय नानशक याचे नतुनीकरण 
केल्यानंतर उदघाटन सोहळा आयोनजत केला त्यात कें द्रीय कायालयाचे उदघाटन ,केद्रीय 
कायालयात भारतरत्न श्री .निश्िेष्िरय्या यांचे नतुन प्रनतमा अनािरण ,संघटनेचे मानगल 
१०० िषातील अध्यक्ष ि सरनचटनणस यांची यादी (Incumbancy of President & 
Secretary) संघटनेच्या सन १९२० ते २०२० या शताब्दीिषाचा सांगता सोहळयासाठीचे 
माननचन्हाचे अनािरण असे अनेक स्ततु्य कायणक्रम मयानदत संख्येच्या उपम्स्थतीत करणयात 
आला .या प्रसंगी मा.अध्यक्ष ईंजी श्री.निनायकजी लहाडे ,ईंजी श्री.मडुनबद्रीकर ईंजी 
श्री.नशरीष जाधि तसेच संघटनेचे मखु्य सल्लागार ईंजी श्री. अनिनाशजी पाटील यांचेसह 
नानशक नजल्यातील तसेच धळेु अहमदनगर जळगाि सोलापरु औरंगाबाद पणेु  नजल्यातील 
आजी माजी कायणकते यांनी उपम्स्थती नदली.श्री. जोशी साहेब,श्री. शमा साहेब श्री. कंकरेज 
साहेब तसेच श्री. बधान श्री. बनसोडे यांचे उपम्स्थतीत उत्कृष्टनरत्या संपन्न झाला. 
महाराष्र राज्याच्या जलसंपदा ि सािणजननक बांधकाम निभाग,जलसंधारण, निभाग तसेच 
ऊजा निभागातील कायणरत अनभयंत्यांच्या सन १९२० साली स्थापन झालेल्या संघटनेच्या 
६२ व्या कें द्रीय व्यिस्थापन सनमती ची ६िी कायणकानरणी बैठक आज 
नदनांक ११/०७/२०२१ रोजी मेटा नानशक परीसरातील सभागहृात संपन्न झाली.त्यात 
आपले संघ्टनेचे उपाध्यक्ष इंनज. श्री.नशरीष जाधि साहेब, सोलापरू यांची कननष्ठ अनभयंता 
संघटना महाराष्र राज्याच्या राज्य अध्यक्ष पदी  ननिड झाली. संघटनेच्या इनतहासात नोंद 
व्हािी अशा पद्धतीने जनु्या ि निीन अध्यक्षांचे कायणभार हस्तांतरण अत्यंत खेळीमेळीच्या 
िातािरणात पार पडले, त्यानंतर सेिाननितृ्त झाल्यामळेु निीन ननिडी एकमताने झाल्या, 
औरंगाबाद मंडळ सनचि पदी इंनज. श्री.सनचन राठोड,  ि नानशक मंडळ सनचि पदी इंनज. 
श्री.प्रशांत गोिधणने यांची सिानमुते ननिड झाल्याबद्दल सिांचे मन:पिुणक अनभनंदन ि 
भािी िाट चालीस शुभेच्छा ...... 
सदरची कायणकारीणीची बैठक ऑनलाइन ि प्रत्यक्ष कायणकारीणी सदस्य उपम्स्थतीत 
घेणयात आली .Online उपम्स्थती ही मोठ्या संख्येने होती श्री. मडुनिद्रीकर ि श्री. गोिधणने 
यांनी New Technology िापरुन  संघटनेच्या कायणकारीणी बैठक यश्स्िी केली असेच मी 
तहणेन..त्याचे मी अनभनंदन करतो . 
 संघटनेचे 63 िे अनधिेशन नडसेंबर 21 च्या कालािधी आत मध्ये सोलापरू पणेु झोन) येथे 
घेणेसाठी कायणकारीणी बैठकीत मान्यता देणयात आली आहे. 
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 निीन अध्यक्षांचे ि इतर निननयकु्त पदानधकारी यांचे अनभनंदन ि शुभकामना मी देत 
आहे .तसेच सिण निननयकु्त नजल्हा सनचिांचे ि संघटनेचे निननयकु्त मंडळ सनचिांचे 
अनभनंदनही मी करतो. सेिाननितृ्तांना शुभेच्छा देत आहे. 
शताब्दी िषण साजरी करणाऱ्या संस्था बोटािर मोजणया ईतपतच आहे. त्यातील आपली 
एक अनभयंत्यांची पणुण परंपरा जपणारी तंत्रशुध्द संघटना आहे. आजची एकजटू अशीच 
कायम राहो.  
कननष्ठ अनभयंता संघटनेच्या इनतहासात माझा जीिन प्रिास नजल्हा सनचि अहमदनगर ते 
राज्य अध्यक्ष मला पढुील आयषु्यात कायम स्मरणात राहील.. प्रत्येक प्रसंगात एकी ि 
सांनघक मनोनमलनाचे उत्कृष्ट उदाहरण नदसनु आला. संघ्टनेच्या एैक्याचा निजय च्या  
असो 
        इंनज.प्रशांत गोिधणने नजल्हा सनचि नानशक यांनी अनतशय कमी िेळात  संघटनेच्या 
नतूनीकरण केलेले  कायालयाचे  उद्घाटन  ि उद्घाटन सोहळा तसेच गेल्या शंभर िषातील 
अध्यक्ष ि सरनचटणीस यांचे नामफलक ,संघटनेचा नाम फलक तसेच संघटनेचे 
शताब्दीपतुीसाठी फलक ि शताब्दीपतुीचा सोहळा  इ. तसेच कायणकारीणीची बैठक असे 
अनेक महत्िपणुण सोहळे यांचे तंत्रशुध्द ननयोजन केले . तसेच नानशक नजल्यातील आजी 
माजी कायणकत्यांचे सत्कार  सोहळा हे कमी िेळात प्रभािीपणे  साजरे केलेत .अत्यंत 
हषोल्लम्त्सत िातािरणात आनंदमय सोहळे पार पडले .मला  त्याचे  खपु कौतकु आहे 
 कें द्रीय कायालय प्रमखु इंनजननअर श्री प्रदीप पाटील यांनी करोना काळात नतुनीकरणाचे 
काम पणुण केले त्यांचे ही मी कौतकु ि अनभनंदन करतो. कायालयाचे नतुनीकरण ि कें द्रीय 
कायालयातील तरतदुी अतीशय उत्तम केल्या आहेत.  
 सप्टेंबर २०२१ ला मी सेिाननितृ्त होत असल्याने अनभयंता िाता या मानसकाचे काम 
करािे ककिा कसे याबाबत निचार निननमय होणे आिश्यक आहे.संघटनेच्या सचुनांनसुार 
मी ननणणय् घेईल . तसेच माझी हे संघटनेसाठीचे  काम  कराियाची ईच्छा मी मरेपयणनत 
आहे.याबाबत काही शंका नाही .तसेच सदरचे मानसक Digital असल्याने मी स्ित: 
िैयम्क्तक नरत्या करत असतो.   
नानशक नजल्यात संपन्न झालेल्या बैठकींचे ि सोहळयांचे अनेक प्रसंगांचे छायानचते्र  
उपलब्ध  झालेली आहेत. सदरचा अंक संग्रही ठेिणयासारखा आहे. असे मी सिण 
सभासदांना निनंती करतो.  
 
        सिण अनभयंता बंध-ुभनगनींना  संघटनेच्या  ितीने  कोनिड च्या महामारीतनु बाहेर 
सखुरुप पडल्याने आनंदमय  हार्ददक शुभेच्छा. 
जय संघटना   
                                               जगदीश िसंतराि महाजन  

मखु्य संपादक  
       अनभयंता िाता  
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     अध्यक्षिय मनोगत  
    अध्यक्षपद स्वीकारताांना….. 
 सववप्रथम सन्माननीय सभासद,तयाांच्याकडून ननवानित आदरणीय 
कायवकारीणी याांिे प्रनत कृतज्ञता व्यक्त करतो. आपण ठाम नवश्वास ठेवून 
माझी अध्यक्षपदी एकमताने ननवड केली ,तयासाठी  मी आपला सवांिा 
ऋणी आहे.  
     कायवकाळ नकती असेल  तयापेक्षा तो कसा असेल ,हे माझ्या दृष्टीने 
महततवपणूव आहे. अशा पदाांसाठी लाांबीपेक्षा उांिीिे परीमाण महतवािे 
ठरते. ही उांिी वाढनवण्यासाठी आपण हातात हात घालनू येतया काळात प्रयतन करूया. स्थापनेपासनू शांभर 
वषापयंत अखांड अनवरत कायवरत असे आपले सांघटन आहे. हा अमलू्य ठेवा आपल्यापयंत पोहिनवण्यात 
अनेकाांिे कठोर पनरश्रम , धडपड कारणीभतू आहे. यािी जाण आनण ते वाया जाणार नाही यािे भान ठेवून 
वाटिाल करू. 
          नवकासकमी  अनभयांता म्हणनू समाजजीवनात आपली प्रनतष्ठा प्रस्थानपत होण्यास या सांघटनेिे 
योगदान अनवस्मरणीय आहे. पदनवकाधारकाांना देशातील पदनवकाधारक याांिे तलुनेत सवोत्तम वेतन 
आपले सांघटनेमळेु नमळते आहे. आपल्या प्रपांिात आनांद ननमाण करणारी सांघटना वाढनवण्यासाठी 
प्रपांिातील वेळ द्यायिा आहे. सांघनटत अनभयांतयाांवर अन्याय  कोणतीि यांत्रणा नदघवकाळ करूि शकत 
नाही. आपल्या मागण्या न्याय्य असतात तयामळेु न्याय नमळवण्यािी  हहमत आनण धमक दाखवून देणे 
आवश्यक  असते. 
        धीर व सांयम ठेवून लोकशाही मागाने सांघषव करीत आपण इथपयंत आलो आहोत. नजद्द व निकाटी 
आम्हा अनभयांतयाच्या रक्तात नभनलेली असतेि. तयामळेु प्रतयेक लढाई हजकायिीि ; ही नवजयी 
सकारातमक माननसकता आमिा स्थायीभाव झाल्यावरि उनद्दष्टे साध्य होतीलि. महततवािी बाब लक्षात 
घेतली पानहजे ,सांघटनेिा सवात मोठा शत्र ूअसतो तो मतभेदातनू होणाऱ्या दफुळीिा !  
        मतभेद होतील पण मनभेद होण्यापयंत ताणले जाणार नाही यािी काळजी आपण सर्वजणि घेऊ. 
सांवाद हा वादाच्या अलीकडे थाांबला पानहजे म्हणजे ससुांवाद ठरतो. ससुांवादातनू मागव ननघतोि. आपल्याला 
मागव काढत सांघटना पढेु न्यायिे आहे , हे लक्षात ठेवून काम करूया. 
     आपण सववजण जाणकार व अनभुवी आहात तयामळेुि मला साांभाळून घ्याल यािी खात्री बाळगतो. 
सांघटनेच्या अनेक नवषयाांवर अभ्यास आनण गहृपाठ करणे गरजेिा आहे. प्रतयेक बाबींना नवनवध कां गोरे 
आहेत ; ते समजनू जाणनू घेण्यात मला आपली मदत , सहकायव अपेनक्षत आहे . 

एका मनोगतात सवव व्यक्त करण्यास मयादा आहे. तयामळेु माझ्या लेखणीस नवराम देत असताांना 
स्वगीय नदलीप कुमार याांिे तोंडी  मजदरू नसनेमातील गीताांच्या दोन ओळी सांगािा म्हणनु माांडतो  
“ हम मेहनतकश इस दनुनया से , जब अपना नहस्सा माांगेंगे  
एक बाग नही , एक खेत नही, हम सारी दनुनया माांगेंगे”  
जय सांघटना ........धन्यवाद  

नशनरष शांकरराव जाधव  
             अध्यक्ष , 
    कननष्ठ अनभयांता सांघटना, महाराष्र राज्य  

  



5 |अभियंता वाताा माहे जुल ै2021  

 

  
संघटनेच्या ताज्या घडामोडी-सरचिटणीस यांिा अहवाल  

चद. 16/07/2021 
चवषय क्र . 1 - जलसंपदा, जलसंधारण,उजा व साववजनीक 
बांधकाम चवभागातीलकचनष्ठ अचभयंता पदावरील नवीन 
भरती. 2000 पेक्षा जास्त अचभयंतयांिी तीन चवभागात चमळून 
चनयकु्ती झाली आहे.  
सार्वजनीक बाांधकाम वर्भागात गेल्या काही र्र्षात पु रेशा प्रमाणात भरती झाली आहे . 
जलसांपदा वर्भागात मोठ्या प्रमाणात वरक्तपदे आहेत . मा. मांत्रीमहोदय,जलसांपदावर्भाग, 
याांनी सांघटने सोबतच्या वद . 24.07.2020 रोजी च्या बैठकीत कवनष्ठ अवभयांता भरती 
बाबत प्रशासनास वनदेश वदले आहेत . त्याप्रमाणे बबद ूनामार्ली बनवर्णे चे काम 
सरुूआहे.वर्भागाने के्षत्रीय कायालयाांकडून वरक्त पदाांची मावहती मागवर्ली 
आहे.आकृतीबांधाकरीता वनयकु्त उच्चस्तरीय सवमतीने कवनष्ठ अवभयांता पदाची पदसांख्या 
वनश्चचत केलेचे समजते. वर्भागाचा प्रस्तार् सामान्य प्रशासन वर्भागास सादर झाला आहे . 
त्याांची मान्यतार्पदे कोणत्या मागाने भरायची याबबत शासनाचे धोरण ठरले नांतर प्रविया 
सरुू होईल.सध्याच्या कोरोना सांसगाच्या पाचर्वभुमीर्र शासनाने आरोग्य र् इतर महत्र्ाच्या 
वर्भागातील वरक्त पदे भरण्यास मांजरूी वदली आहे. 
चवषय क्र. 2 - पदोन्नती - 
अ) जलसंपदा चवभाग  (स्थापतय) - सन2019-20 च्या वनर्ड सचुी प्रमाणे वर्भागीय 
पदोन्नती सवमतीची मान्य ते नांतर वर्भागीय सांर्गव र्ाटपाची प्रविया अांतीम टप्पप्पयात 
असतानाच अचानक, अनपेक्षीत पणे मा. उच्च न्यायालयात दाखल ‘अपांगाां करीता पदोन्नती 
मध्ये आरक्षणाच्या ’ दाव्या मध्ये अांतरीम आदेश देऊन पदोन्नती  प्रविया  स्थगीत  केली 
होती. 
“ सामान्यप्रशासनवर्भागाचीकोणतीहीठामभवूमकावदसतनाही, न्यायालयाच्या तारखार्र 
तारखा पडत आहेत, लर्कर स्टे उठण्याची कोणवतही वचन्हे नाहीत, या पाचर्वभुमीर्र ॲड . 
यशोदीप देशमखु याांचेमार्व त नव्याने यावचका दाखल केली. तसेच शाखा अवभयांत्याांच्या 
बाबतीतच स्टे असल्याचे मा. न्यायालयाच्या वनदशवनास आणनू, राज्याच्या सर्वच सांर्गाच्या 
पदोन्नतीर्र स्टे देणेबाबत वर्नांती केली गेली. मा. न्यायालयाने शासनाला आणखी र्ेळ देत 
सनुार्णी सरुू ठेर्ली सर्व वर्भागाच्या पदोन्नत्या थाांबर्ण्याचे महावधर्क्ता याांचेकडून र्दर्नू 
घेतले र्  मरॅथॅॉन सनुार्ण्यानांतर अखेर शासन नमले र् वदव्याांग अवधका-याांच्या लढ्याला 
यश वमळाले. वद. 05/06/2021रोजी च्या शासन वनणवयाद्वारे वदव्याांग अवधका-याांना 
पदोन्नतीमध्ये 4टक्के आरक्षण लाग ूकेले. आता वर्भागाने वदव्याांग अवभयांत्याांची मावहती 
मागवर्ली असनू, वद. 31.07.2021परु्ी सर्ांचेच पदोन्नती आदेश काढण्याचे वनयोजन 
वर्भागाने केले आहे. 
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सांघटनेच्या वर्नांतीर्रून वर्भागाने पढुील वनर्डसचुी करीता मावहती मागवर्ली असनू 
जेष्ठतासचुी मधील ि. 10300पयंतच्या अवभयांत्याांची मावहती पोहोचवर्णे हे आपल्यामोरील 
आता आव्हान आहे. 11 प्रादेशीक कायालयाांची मावहती  तपासनू  झाली आहे . वद. 
31.08.2021 परु्ी या  यादीतील अवभयांत्याांचे पदोन्नती आदेश काढण्याचे वनयोजन 
वर्भागाने केले आहे. 

आ) जलसंपदा चवभागातील यांचिकी चवभागातील सन  2018-19 च्या 
वनर्डसचुी मधील उपअवभयांता  (याांवत्रकी) पदार्रील पदोन्नतीचे आदेश वनगवमीत झाले 
आहेत.सन 2019-20 च्या वनर्डसचुी ला वर्भागीय  पदोन्नती  सवमतीच्या  मान्यते नांतर  
वर्भागीय सांर्गव र्ाटपाचे वर्कल्प मागवर्णेत आले होते, तथावप या सांर्गातील एका 
अवभयांत्याने वदव्याांग आरक्षण केसमध्ये दार्ा दाखल केलेने सदर धारीकेला सधु्दा स्टे 
वमळाला होता. परांत ूत्याने मा. न्यायालयामध्ये स्र्ताचा दार्ा अबाधीत ठेऊन यावचका मागे 
घेतली असलेने सदर अवभयांत्याांच्या पदोन्नतीिे आदेश चनगवमीत झाले आहेत.  
इ) जलसंपदा चवभागातील चवद्यतु वर्भागातीलसन 2019-20च्या वनर्डसचुीमधील 
उपअवभयांता (वर्द्यतु) पदार्रीलपदोन्नतीचेआदेशवनगवमीतझालेआहेत. 2020-21 च्या 
वनर्डसचुी करीता बबदनूामार्लीला सा . प्र. वर्भागाची मांजरूी वमळाली आहे. त्याप्रमाणे 11 
पदर्ीकाधारक र् 2 पदर्ीधारक याांचे वर्भागीय सांर्गव र्ाटपाचे वर्कल्प मागवर्लेनांतर ते वद. 
12/05/2021रोजी शासनास प्राप्पत झाले. सदर धारी केस मा . जलसांपदा मांत्री महोदयाां ची 
मान्यता वमळालेल्या वदर्शीच वदव्याांग आरक्षणाचा शासन वनणवय वनगवमीत झालेमळेु आता 
नव्याने धारीका सा. प्र. ला सादर होईल र् त्यानांतर पदोन्नती होईल.  
ई) सा. बां. चवभाग (स्थापतय) - सन2018-19 च्या वनर्ड सचुी प्रमाणे 22 अवभयांत्याांची 
पदोन्नती झाली होती . तदनांतर अभार्ीत पदाांकरीता वर्त्तवर्भागाकडे मांजरूीकरीता प्रस्तार् 
सादर झाला होता . र्क्त 100 पदाांनाच मान्यता वमळाल्याने त्यामधनू खलु्या प्रर्गातील 66 
पदे  शाखा अवभयांता र् सहाय्यक अवभयांता श्रेणी 2 याांना वमळाली. त्या प्रमाणे आणखी 32 
अवभयांत्याांचे पदोन्नतीचे आदेश वनगवमीत झाले . सन 2019-20 च्या वनर्डसचुी प्रमाणे 
मावहती मागवर्ली होती . र् त्याप्रमाणे 141 अवभयांत्याांचे उपवर्भागीय अवधकारी पदार्रील 
पदोन्नतीचे आदेश वनगवमीत झाले . तथावप, ‘अपंगां करीता पदोन्नती मध्ये आरक्षणाच्या ’ 
याचिके मळेु सचवस्तर पद स्थापना करता आली नाही. 
चवषय क्र . 3 - शाखा अचभयंतयांना सधुारीत सेवांतगवत आश्वासीत प्रगती योजने 
अंतगवत दसु-या लाभाच्या अंमलबजावणी बाबत -  
  वद. 13.06.2016 रोजीच्या वर्त्त वर्भागाच्या सांदभवहीन , सांवदग्ध स्र्रूपाच्या 
पवरपत्रकाला वर्रोध म्हणनू सांघटनेने दाखल केलेल्या यावचका मा. मुांबई उच्च न्यायालयात 
सादर झाली.वद . 24/01/2019 रोजी सवर्स्तरअांतीम  सनुार्णी  झाली र् त्यानांतर वद . 
06/02/2019रोजी मा . न्यायावधशाांनी वनकाल र्ाचन केले र् सांघटनेच्या बाजनेू वनकाल 
वदला. आतापरु्ीच्या र् नर्वनयकु्त महाराष्राचे  शासनाचे सपु्रीम कोटातील र्कील 
याांनीवमळुन एकूण 3 रे्ळा, तसेच वर्धी र् न्याय वर्भागानेसधु्दा एकूण 3 रे्ळा,सर्ोच्च 
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न्यायालयात न जाणेचेच मत वदले असलेने, र् जलसांपदा मांत्रीमहोदय याांनी वद. 
24.07.2020 च्या बैठकीमध्ये शासनाचे सपु्रीम कोटातील र्कील र् वर्धी र् न्याय 
वर्भागाच्या अवभप्रायाप्रमाणे वनणवय घेणेचे अवधकृतवरत्या मान्य केले असलेने, बचता करणेचे 
काही कारण नाही. 
मा. मखु्यमांत्री महोदयाांच्या मान्यतेनांतर सदर धारीकेस आता वर्धी र् न्याय वर्भागाची 
मान्यता वमळाली आहे. त्यामळेु सर्ोच्च न्यायालयाची टाांगती तलर्ार आता कायमची नष्ट 
झाली आहे .याबाबत पवरपत्रक वनगवमीत करणेकरीता धारीका वर्त्त वर्भागास सादर झाली 
आहे. 
चवषय क्र. 4 – लातूर भकंुप पनुववसन कामा मधील अचभयंतयांच्या मागण्या -  
याबाबत मा . मांत्री, सार्वजनीक बाांधकाम वर्भाग याांचे सोबत 17/01/2017 र् 
19/06/2017 रोजी  
बैठक सांपन्न झाले नांतर पनु्हा वद . 07/03/2019  च्या बैठकी मध्ये मा. मांत्री महोदयाांनी 
कॅबीनेट नोट तयार करण्याचे वनदेश वदले होते. मा. सवचर् (लाके्षवर्) याांचे कडील बैठकीत 
यार्र सवर्स्तर चचा झाले नांतर या गटामधील पदर्ीधर अवभयांत्याांचा सवर्स्तर प्रस्तार् 
करणेबाबत वनणवय झाला. प्रशासनाकडे पाठपरुार्ा सरुूआहे . परांत ूआजतागायत ठोस अशी 
कायवर्ाही झालेली नाही . उपसवचर् स्तराच्या पढेु सदर प्रस्तार् अद्याप गेलानाही . सेर्ा 
सातत्या बाबतीत प्रकरण न्यायप्रवर्ष्ठ असलेने वर्भागाने कोणतीही कायवर्ाही करणेस नकार 
वदला होता. मा . न्यायावधकरणाने शासनास यार्र  3 मवहन्यात वनणवय घेणेचे आदेश वदले 
होते. याबाबतीत सार्वजनीक बाांधकाम वर्भाग तर काहीच करण्यास तयार नाही . सार्वजनीक 
बाांधकाम मांत्री महोदय याांचे सोबत झालेल्या वद . 12/06/2019 च्या बैठकी मध्ये प्रशासनाने 
हा वर्र्षय न्यायप्रवर्ष्ठ असलेने कोणतीही कायवर्ाही करणेस नकार वदला होता.सांघटना आता 
नतुन मा. पनुर्वसन मांत्री महोदयाांकडे प्रयत्न करणारआहे.मा. मांत्री महोदय जलसांपदा वर्भाग, 
याांच्या सांघटने सोबतच्या वद. 24.07.2020 रोजीच्या बैठकीत सेर्ा सातत्य र् इतर मागण्या 
या आथीक भार र्ाढण्याच्या असलेने सद्यश्स्थतीत त्या वर्त्त वर्भागास पाठवर्णे योग्य होणार  
नाही  असे  प्रशासना कडून साांगण्यातआले. 
  
चवषय क्र. 5- स्थापतय अचभयांचिकी सहाय्यक पदावर कायवरत पदवीका धारकांच्या  
               मागण्या - 

अ) स्थापत्य अवभयाांवत्रकी सहाय्यक मधनू कवनष्ठ अवभयांता पदी पदोन्नत झालेल्या 
अवभयांत्याांना सधुारीत सेर्ाांतगवत आचर्ासीत योजनेअांतगवत दसुरा लाभ म्हणनू 
वदलेली उपअवभयांता पदाची र्ेतन श्रेणी शासनाने वद . 13/06/2016 च्या  
पवरपत्रकान्र्ये काढून घेतली आहे . तसेच काही वठकाणी दसुरा लाभ म्हणनू 
शाखाअवभयांता पदाची र्ेतन श्रेणी वदली आहे . जेस्थापत्यअवभयाांवत्रकीसहाय्यक, 
प्रत्यक्ष पदोन्नती घेऊन शाखा अवभयांता झाले त्याांना दसुरा लाभ वदला गेला नाही . 
त्याांनी सांघटनेने वदलेल्या नमनु्याप्रमाणे अजव केले त्यार्र के्षत्रीय कायालयाांनी 
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जलसांपदा र् सार्वजनीक बाांधकाम वर्भागास अवभप्राय मागवर्ले होते . दोन्ही 
वर्भागाच्या सांबांधीत कक्षाांनी याबाबत लर्करच पवरपत्रक वनगवमीत करणेचे 
आचर्ासन वदले आहे .काही कायालयाांनी याची अांमलबजार्णी सरुू केली आहे . 
परांत ूत्यास आता रे्तन पडताळणी पथके आके्षप घेत  आहेत . वद. 07/11/2020 
रोजी 2605/2017 चे सांघटनेचे र्कील याांचेशी सवर्स्तर चचा झाली . सांघटनेने 
दाखल केलेल्या अर्मान यावचके मध्येच हा वर्र्षय माांडता येईल असे त्याांनी 
सचुवर्ले होते. त्या प्रमाणे सांघटनेच्या व्यर्स्थापन सवमतीच्या वद . 08/11/2020 च्या 
बैठकीत सवर्स्तर चचा होऊन सांघटनेच्या र्कीलाांच्या सल्ल्यानसुार पदोन्नत कवनष्ठ 
अवभयांत्याांना सधु्दा कवनष्ठ अवभयांतापदाच्या पवहल्या लाभा नांतर दसुरा लाभ मा . 
उच्च न्यायालया कडून घेणेबाबत मांजरूी  देणेत  आली . तसेच शासनाकडे सांघटनेने 
वद. 9/9/2020 रोजी वदलेल्या वनरे्दनार्र वर्त्त वर्भागाने जल सांपदा वर्भागास 
कायवर्ाही करणेस साांगीतलेआहे. 

इंचज. पुंडलीक चपपरे यांनी मा. मटॅ नागपरू येथे दाखल केलेला मळु अजव 
क्र. 324/2020 मध्ये पचहल्या लाभानंतर 12 वषांनी दसुरा लाभ देय 
आहे असे आदेशीत केले आहे.शासनाने तयांना पचहला लाभ कचनष्ठ 
अचभयंता पदािा चदला होता व तयानंतर कचनष्ठ अचभयंता पदावरील 
पदोन्नतीनंतर ते शाखा अचभयंता पदी दजोन्नत झालेनंतर पचहल्या  
लाभानंतर दसुरा लाभ शाखा अचभयंता दजोन्नतीमळेु नाकारला होता. 
परंतू मा. न्यायचधकरणाने संघटनेिी याचिका क्र. 2605/2017 मधील 
आदेशाप्रमाणे, शाखा अचभयंता दजोन्नती ही लाभात ककवा चनयकु्तीमध्ये 
गणता येत नसलेने इंचज. चपपरे यांच्या बाजनेू चनकाल चदला व कचनष्ठ 
अचभयंता पदाच्या वेतनश्रेणीतील पचहल्या लाभानंतर 12 वषांनी 
उपअचभयंता पदाच्या वेतनश्रेणीिा दसुरा लाभ देणेिे आदेशीत केले 
आहे.तयावर आता शासन मा. उच्ि न्यायालयात जाणार आहे.  

ब) कवनष्ठ अवभयांता सांर्गातील भरतीबाबत शासनाने परर्ानगी वदले नांतर सार्वजनीक 
बाांधकाम र् जल सांधारण वर्भागाने सदर पदभरती बाबत प्रविया सरुू केली आहे . 
जलसांपदा वर्भागामध्ये सधु्दा लर्करच ही प्रविया सरुू होण्याची शक्यताआहे . सद्या तीन ही 
वर्भागा मध्ये मोठ्या प्रमाणात कवनष्ठअवभयांता पदेवरक्त आहेत . एकाच रे्ळी मोठ्या सांख्येने 
प्रत्यक्ष कायवके्षत्रार्र नर्ीन अवभयांते भरल्याने , त्याांना प्रत्यक्ष कामाचा अनभुर् नसलेने , 
एकां दरीत तीनही वर्भागाांच्या कामार्र पवरणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेता , तसेच सरळ 
सेरे्द्वारा भरती मध्ये येणारे न्यायालयीनअडथळे  (जलसांपदा वर्भागा च्या सन2016च्या 
भरतीला न्यायालयात आव्हान वदलेने , 1र्र्षव वर्लांब झाला होता ) लक्षात घेता ,  अहवता, 
अनभुर् प्राप्पत र् कवनष्ठ अवभयांता पदाची व्यार्साईक पवरक्षा पास असणा -या स्थापत्य 
अवभयाांवत्रकी सहाय्यक याांना सरळ कवनष्ठअवभयांता पदार्र सामार्नू घेणेबाबतच्या 
मागणीचा वर्शेर्ष बाब म्हणनू शासनाने तातडीने वर्चार करार्ा अशी मागणी 62 व्या 
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राज्यस्तरीय अवधर्ेशनामध्ये प्रकर्षाने माांडली गेली. याबाबत के्षत्रीय स्तरार्रून सधु्दा 
के्षत्रीयअवधका-याांनी अनकूुल प्रस्तार् शासनास सादर केलेआहेत . यामळेु वरक्त होणा -या 
स्थापत्य अवभयाांवत्रकी सहाय्यक पदार्र पनु्हा भरती करता येणे शक्य आहे . जलसांपदा 
वर्भागाचा प्रस्तार् सामान्य प्रशासनास सादर झाला होता , त्यार्र त्यावर्भागाचे काही शेरे 
होते, त्याची पतुवता करणेत आली .परांत ूनांतर सामान्य प्रशासन वर्भागाने सेर्ा प्ररे्श वनयम 
सधुारीत केल्या वशर्ाय अशा प्रस्तार्ास मान्यता देण्यास नकार वदला . सेर्ा प्ररे्श वनयम 
सधुारीत करून पदोन्नती मध्ये स्र्तांत्र कोटा ठेर्णे बाबतची धारीका तयार होऊन , सामान्य 
प्रशासन वर्भागाकडे सादर झाली . त्यार्र त्यावर्भागाने पदोन्नती करीता सरसकट  40 % 
कोटा ठेर्ण्याचे सचुीत केले  होते . त्यार्र मा . मांत्री महोदय जलसांपदा वर्भाग , याांच्या 
सांघटनेसोबतच्या वद. 24.07.2020 रोजीच्या बैठकीत सांघटनेने आके्षपघेत, 20 % कोटा हा 
पदर्ीकाधारकाां करीताच ठेर्णेची मागणी   केली . त्यास मा.मांत्री महोदयाांनी मान्यता वदली . 
हा मसदुा सामान्य प्रशासन चवभागाच्या मान्यतेकरीता सादर झाला होतापरंतू सा . प्र. 
चवभागाने असा वेगळा कोटा ठेवण्यास पनुश्ि आके्षप घेतले आहेत .काही बदलाांनांतर 
आता पनु्हा ही धारीका सा. प्र. वर्भागास सादर होईल. 
क) स्थापत्य अवभयाांवत्रकी सहाय्यक मधनू पदोन्नत कवनष्ठ / शाखा अवभयांत्याांना कालबध्द 
पदोन्नती अांतगवत वदलेला पवहला लाभ त्याांच्या स्थापत्य अवभयाांवत्रकी सहाय्यक सांर्गात 
समारे्शन झाल्याच्या वदनाांकापासनू धरण्यात आल्याने, सेर्ावनर्तृ्तीच्या टप्पप्पयार्र पनुर्ेतन 
वनश्चचती र् र्सलूीला सामोरे जारे् लागत आहे. त्याांचेर्रील हा अन्याय जलसांपदा 
वर्भागाच्या वदनाांक 18/06/1998रोजीच्या पत्राचा तसेच वद . 13/01/1982च्या शासन 
वनणवयाचा शासनास वर्सर पडल्याने होत आहे. सांघटनेने पत्रव्यर्हार र् पाठपरुार्ा सरुू केला 
आहे. वद . 13/01/1982 च्या शासन वनणवया प्रमाणे सांबांधीताांना शासन वनणवयाच्या 
वदनाांकापासनू वनयत अस्थाई आस्थापनेर्र घेणेचा प्रस्तार् वर्भागाने तयार केला असनू तो 
वर्त्त वर्भागाकडे सादर झालाहोता . त्यार्र काही शेरे असलेने तसेच सामान्य प्रशासन 
वर्भागाची मान्यता घेणेचे वर्त्त वर्भागाने सचुवर्ले मळेु सदर धारीका सामान्य प्रशासन 
वर्भागास सादर झाली, शेरे पतुवता करून पनुचच धारीका वर्त्तवर्भागाकडे सादर झाली होती , 
वर्त्त वर्भागा कडील पाठपरुाव्यानांतर .चवत्तचवभागाने  हा चवषय सेवा चवषयक असलेने 
सामान्य प्रशासन चवभागािीि मान्यता घ्यावी असे अचभप्राय पनुश्ि चदले .त्यार्र 
जलसांपदा वर्भागानेच कायवर्ाही करणे अपेक्षीत होते. त्यार्र कायवर्ाही सरुू असतानाच, 
याबाबतीत, स्थापत्य अवभयाांवत्रकी सांघटनेने वद. 19.05.2014 चे पत्र रद्द करणेबाबत मा. 
वर्धानसभा सभापती याांचेमार्व त प्रयत्न चालवर्लेने, वर्भागाने 13.01.1982 च्या शासन 
वनणवयाआधारे सांबांधीताांना शासन वनणवयाच्या वदनाांकापासनू वनयत अस्थाई आस्थापनेर्र 
घेणेचा प्रस्तार्बाजलूाठेर्लाहोता. 
 दरम्यान याबाबतीत काही अवभयांत्याांनी मा . महाराष्र प्रशासकीय न्यायावधकरणा कडे 
दाखल केलेल्या मळुअजव ि . 238/2016 चा वनकाल लागला असनू त्यामध्ये त्याांनी वद . 
19/05/2014चे जलसांपदा वर्भागाचे पत्र परु्वलक्षी प्रभार्ाने अांमलबजार्णी करू शकत 
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नाही असे म्हटलेआहे .त्यासोबतचआणखी दोन अजांर्र सधु्दा मा . न्यायावधकरणाने  तसाच 
वनकाल वदला . परांतआूता वर्धी र् न्याय वर्भागाने मा. उच्च न्यायालयात वरट वपटीशन 
दाखल करणेचे मत व्यक्त केले आहे.वद. 19.05.2014 चे पत्र रद्द 
करणेबाबतच्याप्रस्तार्ार्रवर्त्तवर्भागाने पनु्हा नाकारले आहे. 
चवषय क्र . 6 – उप अचभयंता ते कायवकारी अचभयंता पदावरील पदोन्नती करीता 
आवश्यक अहवताकारी कालावधी  कमी करणे. 
 याबाबतचा प्रस्तार् प्रशासनाने तयार केला असनू , सांघटनेच्या सततच्या पाठपरुाव्या 
नांतर त्यास मा . मांत्री, जलसांपदायाांची मान्यता वमळाली आहे . ही धारीका सार्वजनीक 
बाांधकाम वर्भागाच्या मान्यतेनांतर सामान्य प्रशासन वर्भागा कडे गेली . परांत ूसदर धारीकेर्र 
सामान्य प्रशासन वर्भागाने उप अवभयांता पदाचे सेर्ाप्ररे्श वनयम नसनू र्क्त 19/12/1970 
चा शासन वनणवय असलेने प्रथम सेर्ाप्ररे्श वनयम बनर्ा अशी भुमीका घेतली आहे . 
सेर्ाप्ररे्शवनयमबनवर्णेचेकामसरुूआहे. सार्वजनीक बाांधकाम मांत्रीमहोदय याांचे सोबत 
झालेल्या वद. 12/06/2019 च्या बैठकी मध्ये प्रशासनाने सेर्ा प्ररे्श वनयम बनवर्णे चे काम 
सरुू असलेचे साांगीतले . दोन्हीवर्भागाच्या सवमत्या स्थापन झाल्याआहेत . सांघटनेने मागण्या 
सादर केल्या आहेत . सेर्ा प्ररे्श वनयम सधुारण्यात होत असलेला वर्लांब लक्षात घेता , 
सांघटनेने वर्शेर्ष बाब म्हणनू अहवताकारी कालार्धी वशथील करून पदोन्नती देण्याची मागणी 
केली. मा. मांत्रीमहोदयजलसांपदा वर्भाग , याांच्या सांघटने सोबतच्या वद . 24.07.2020 
रोजीच्या बैठकीत आता याबाबतचा प्रस्तार् सामान्य प्र्शासन वर्भागास सादर झालेचे 
प्रशासनाकडून साांगणेत आले. मा. मांत्री महोदयाांनी 1 मवहन्यात यार्र कायवर्ाही करणेचे 
वनदेश वदले होते. सामान्य प्रशासन चवभाग या धाचरकेवर वारंवार अनेक शेरे उपस्थीत 
करीत आहे. पाठपरुावा सरुू आहे. संघटनेने माचहतीच्या अचधकारात सदर धाचरकीिी 
प्रत मागचवली . तयाप्रमाणे सामान्य प्रशासन चवभागाने सेवाप्रवेश चनयमात सधुारणा 
करावयािी असेल तर सदर प्रस्ताव सेवाप्रवेश चनयम प्रारूप मध्ये पाठवण्यािे 
सिुीत केले आहे.  
चवषय क्र . 7- सेवेत राहून पदवी प्राप्त केलेल्या कचनष्ठ अचभयंतयांना सहाय्यक 
अचभयंताश्रेणी 2 संवगात समावेशन करणे. 

सेरे्त राहून पदर्ी प्राप्पत केलेल्या कवनष्ठ अवभयांत्याांना सहाय्यक अवभयांता श्रेणी 2 
सांर्गात समारे्शन करणेबाबत यापरु्ी अनेक रे्ळा सांघटनेने शासनाशी पत्र व्यर्हार 
केलाआहे र् अनेक बैठकाां मध्येही सदर मागणी केलेली आहे. आता मा. उच्च न्यायालय, 
नागपरू खांडपीठ याांनी वरट यावचका ि. 7361/2018 र् वरट यावचका ि. 7366/2018मध्ये 
वदलेले वनदेश  वर्चारात घेऊन  ग्राम वर्कास वर्भागाने शासन वनणवय ि. झेडएनजी- 
2017/प्र.ि. 12/ आस्था - 4 वद. 17/09/2018 वनगवमीत केला आहे र् त्याप्रमाणे सेरे्त  
राहून पदर्ी प्राप्पत केलेल्या कवनष्ठ अवभयांत्याांना सहाय्यकअवभयांताश्रेणी2 सांर्गात 
समारे्शन करणेबाबत जलसांपदा, सार्वजनीक बाांधकाम वर्भाग र् जलसांधारण वर्भागास 
वर्नांती केली आहे. सवचर् लाके्षर्ी याांनी कोटाचा वनणवय  तपासनू अहर्ाल सादर करणेचे 
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वनदेश सांबांधीत कक्षास वदले होता. वर्भागाने अशा अवभयांत्याांची मावहती मागवर्ली परांत ूया 
वर्र्षयार्र आता मा. उच्ि न्यायालय, नागपरू येथे याचिका दाखल झालेने 
शासनाकडून कायववाही थांबली आहे. 
चवषय क्र. 8 -  अचत उतकृष्ठ कामचगरी बजावणा-या शासकीय कमविा-यांना आगाऊ 
वेतन वाढी मंजरू करणेबाबत 
 अवत उत्कृष्ठ कामवगरी बजार्णा -या शासकीय कमवचा -याांना त्याांच्या गोपनीय 
अहर्ालार्र आधारीत 1 बकर्ा 2 आगाऊ र्ेतन र्ाढी मांजरू करणेत येत होत्या . 6 व्या रे्तन 
आयोगा च्याराज्यातील अांमलबजार्णी करीता नेमलेल्या हकीम सवमतीनेही योजना बांद 
करून, कें द्र शासनाच्या धतीर्रअवत उत्कृष्ठ कामवगरी बजार्णा -या शासकीय अवधकारी  / 
कमवचा-याांना उच्च दराने र्ार्षर्षक रे्तन र्ाढ मांजरू करणेची वशर्ारस केली होती .  सदर 
वशर्ारशी र्र शासनाने वनणवय प्रलांबीत ठेर्ला होता . सदर वशर्ारस सादर होण्या परु्ी 
शासनाच्या सर्व वर्भागाांनी सन 2006,2007,2008मधील 1 ऑक्टोबर रोजी देय होणा -या 
आगाऊ र्ेतनर्ाढी मांजरू केल्या होत्या . त्या नांतर सामान्य प्रशासन वर्भागाने वद . 
03.07.2009 च्या शासन पवरपत्रकान्र्ये सदर रे्तन र्ाढी वशर्ाय 6 व्या रे्तन 
आयोगाप्रमाणे र्ेतन वनश्चचत करण्याचे आदेशीत केले होते . त्यामळेु सदर अवधकारी  / 
कमवचारी याांना वमळालेला आगाऊ र्ेतर्ाढीचा लाभ काढून घेणेत आला . या सांदभात 
सांघटनेने दाखल केलेल्या औरांगाबाद उच्च न्यायालयातील दाव्यामध्ये शासनाने धोरण 
वनश्चचत करण्यास र्ेळ मागनू घेतला र् वद . 24/08/2017च्या शासन वनणवयान्र्ये 
शासनाने"सहाव्या वेतन आयोगा नसुार सधुारीत वेतन शे्रणी अनजेु्ञय झाल्याच्या कालावधीत  
(चदनांक 1.10.2006 ते 1.10.2015) आगाऊ वेतन वाढीिा लाभ देण्यात येऊ नये ."असा 
धोरणात्मक वनणवय जाहीर केला .  हा वनणवय अव्यर्हायव तसेच घटना बाह्य होता . याबाबतीत 
काही कमवचा -याांनी दाखल केलेल्या मा . औरांगाबाद  उच्च न्यायालयातील दार्ा ि . 
12699/20198मध्ये वद . 03/04/2019रोजी शासनाच्या वर्रोधात वनकाल 
वदलाआहे.सरकारी र्कीलाांनी सदर वनणवयाां वर्रोधात सर्ोच्च न्यायालयात यावचका दाखल 
करूनयेअसे मत व्यक्त केले आहे . तरी सधु्दा शासनाने अद्याप कोणताहीवनणवयघेतलेला 
नाही. 
चवषय क्र. 09 – अचभयांचिकी सेवा चनयमांच्या पनुरविने बाबत.. 

अवभयाांवत्रकीसेर्ावनयमाांच्यापनुरवचनेबाबत सार्वजनीक बाांधकाम वर्भागाच्या 
सवमतीच्या अहर्ालार्र चचा करणेकरीता मा. सवचर् रस्ते याांनी वद. 11/12/2020 
रोजी सांघटनेस आमांत्रीत केले होते. सवमतीचा अहर्ालामधील अनेक बाबी सांवदग्ध 
असनु पदोन्नतीमधील कुां ठीतता कमी करण्याच्या नार्ाखाली कवनष्ठ अवभयांता 
सांर्गातील पदर्ीकाधारकाांचा कोटा कमी करण्याचा घाट घातला जात आहे. यापरु्ी 
सधु्दा असे अनेक प्रसांग आले होते. ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ अशा उपायाांना त्या 
त्या रे्ळी सांघटनेने योग्य ती पाऊले उचलनू वर्रोध केला आहे. एखाद्या सांघटनेचे 
हीतसांबांध जोपासण्याच्या शासनामधील काही  अवधका-याांच्या प्रर्तृ्तीमळेु 50 



12 |अभियंता वाताा माहे जुल ै2021  

 

र्र्षांपरु्ीचे सेर्ा प्ररे्श वनयम शासनास बदलता आले नाहीत . सन 2013 मध्ये 
सांघटनेने तीव्र आांदोलन करून असे प्रयत्न हाणनू पाडले होते . या महत्र्ाच्या 
वर्र्षयार्र चचा करणे करीता सांघटनेने व्यर्स्थापन सवमतीची आपत्कालीन बैठक 
मुांबई येथे सांपन्न झाली. त्यामध्ये पदर्ीकाधारक अवभयांत्याांर्र अन्यायकारक 
असणा-या प्रस्तार्ास कडाडून वर्रोध करणेचे र् प्रसांगी आांदोलन करणेचा वनणवय 
झाला.  

तद्नांतर वद. 15/01/2021 रोजी मा. सवचर् (रस्ते) र् मा. सार्वजनीक 
बाांधकाम मांत्री महोदय याांचे श्स्र्य सवचर् मा. वनवशकाांत देशपाांडे याांचेसोबत 
दरूदचृयप्रणाली द्वारे सांघटनेसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये सांघटनेने आपल्या मागण्या 
सादर केल्या. यावर्र्षयी मा. सवचर् (रस्ते) याांनी प्रत्यक्ष भेटुन चचा करणेच्या सचुना 
वदल्या र् सांघटनेला वर्चर्ासात घेऊनच वनणवय घेणेचे आचर्ासन वदले. 

माननीय सवचर् (रस्ते) याांचे सोबतच चे ची वतसरी रे्री  वद. 18/01/2021 
रोजी पार पडली. ही बैठक जर्ळपास  1.30 तास चालली.  सांघटनेने आपली 
भवूमका प्रभार्ी पणाने माांडली. सांघटनेला डार्लनू कोणताही वनणवय घेणार नाही 
याबाबत माननीय सवचर् महोदययानी आचर्स्त केले आहे. सांघटना पदावधकारी 
पारदशवकपणे सांघटना हीत जोपासतील याबाबत सर्ानी वर्चर्ास  बाळगार्ा   ही  
वर्नांती! 

वद.12/05/2021रोजी मा. सवचर् देबडर्ार साहेब याांची भेट घेतली असता 
त्याांनी सेर्ाप्ररे्श वनयम बदलण्याचा मसदुा तयार झालेचे र् तो सांघटनेस उपलब्ध 
करून वदला जाईल असे साांगीतले.  

चवषय क्र.10-कचनष्ठ अचभयंता पदापासनू 12वषांनी पचहला लाभ देण्याच्या मागणी 
बाबत..  
ही मागणी खपू जनुी आहे. यामध्ये अनेक अडथळे होते, आहेत.  

1) वद. 11/02/2002 च्या शासन वनणवयान्र्ये शाखा अवभयांता पदापासनू 12 र्र्षांनी  
पवहला लाभ हे आपण त्यारे्ळी मान्य केले होते, त्यास कधीही आव्हानीत  केले गेले 
नाही.  

2) वद. 29/07/1993 च्या सामान्य प्रशासन वर्भागाच्या शासन वनणवयान्र्ये ‘ज्या पदाांचे  
रे्तन बकर्ा पदाच्या र्ेतनश्रेणीची कमाल मयादा रु. 2900 पेक्षा कमी नाही’ अशी पदे ‘ब’ 
र्गव मध्ये येतात. जरी ती पदे अराजपवत्रत असली तरी त्याांचा समार्ेश ब र्गात केला गेला. 
3) वद. 14/12/1995 चा  हा शासन वनणवय जो आपल्यासाठी ऐवतहावसक असा होता र् 
त्यासाठी आपण 1988 ते 1995 इतका मोठा सांघर्षव केला होता. या शासन वनणवयान्र्ये 
कवनष्ठ अवभयांता पदास आपण 1640-2900 अशी रे्तनश्रेणी वमळर्नू घेतली होती र् 
वतसदु्धा 01/01/1986 पासनू. त्यामळेु कवनष्ठ अवभयांता हे पद ‘ब’ र्गव अराजपवत्रत असे 
01/01/1986 पासनू आहे. त्यामळेु 01/10/1994 पासनू र्क्त क र् ड र्गास लाग ूकेलेली 
कालबद्ध पदोन्नती योजना कवनष्ठ अवभयांता पदास कशी लाग ूकरार्ी हा प्रचन आहे. 
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4) आता सांघटनेने दाखल केलेल्या 2605/2017 यावचकेमधील वनणवयाचा आधार घेऊन 
शाखा अवभयांता ही र्क्त दजा सधुारणा असनू त्यास पदोन्नती बकर्ा आचर्ावसत प्रगती 
योजनेकवरता लाभ समजता येणार नाही असा वनणवय झाला आहे. त्या अनरु्षांगाने कवनष्ठ 
अवभयांता पदापासनू 12 र्र्षांनी लाभ मागताना उपरोक्त तीन शासन वनणवयाचा पण वर्चार 
होईल ना?  
5) वद. 14/11/2019 च्या पत्राने जलसांपदा वर्भागाने 1994 परू्ी जे शाखा अवभयांता झाले 

त्याांना  कवनष्ठ अवभयांता पदापासनू 12 र्र्षांनी लाभ देता येणार नाही असे नमदू केले 
आहे. याचाच अथव त्यानांतरच्या अवभयांत्याांना वमळेल असा घेता येईल. अथात वद. 
11/02/2002 चा शासन वनणवय हा र्क्त आचर्ावसत प्रगती योजनेकवरता लाग ूहोता र् 
सधुावरत आचर्ावसत प्रगती योजनेकवरता (वद. 01/10/2006 पासनू लाग ूझालेली) तो 
शासन वनणवय अवधिमीत झाला आहे असे शासनाने सांघटनेला र् मा. न्यायालयास 
लेखी  स्र्रूपात वदले आहे. त्याचा आपल्याला आता र्ायदा होईल. त्याप्रमाणे पात्र 
अवभयांत्याांनी अजव केले आहेत . त्यास सधु्दा सांबांधीत के्षत्रीय कायालयाांनी शासनाचे 
अवभप्राय मागवर्ले होते.काही के्षत्रीय कायालयाांनी कवनष्ठ अवभयांता पदापासनू 12र्र्षांनी 
पवहला लाभ सन 2015 परु्ी र् सन 2016 नांतर 10 र्र्षांनी पवहल्या लाभाचे आदेश 
वनगवमीत केले आहेत . सार्वजनीक बाांधकाम वर्भागाने कवनष्ठ अवभयांता पदापासनू 12 
र्र्षांनी पवहला लाभ उपअवभयांता पदाचा हे तत्र्तः मान्य केलेआहे . याबाबतचा प्रस्तार् 
त्याांनी वर्त्त वर्भागास सादर केला होता .परांत ूवर्त्त वर्भागाने त्यास  नकार वदलाआहे . 
त्यातच भरीसभर म्हणजे जलसांपदा वर्भागाने  13.10.2020 रोजी पत्र वनगवमीत करून 
आणखी सांभ्रम वनमाण केलाआहे. 

  नर्ीन अवभयांत्याांना, वर्शेर्षतःसन 2006 नांतर जे पवहल्या लाभास पात्र आहेत त्याांना 
कवनष्ठ अवभयांतापदा पासनू  12 र्र्षांनी पवहला लाभ उपअवभयांता पदाचा र् सन  2016 
नांतर जे पवहल्या लाभास पात्र आहेत त्याांना कवनष्ठ अवभयांतापदापासनू  10 र्र्षांनी 
पवहला लाभ उपअवभयांता पदाचा, वमळर्नू देणे हे सांघटनेचे कतवव्य आहे.  

  वद. 07/11/2020 रोजी 2605/2017 चे सांघटनेचे र्कील याांचेशी सवर्स्तर चचा 
झाली. सांघटनेने दाखल केलेल्या अर्मान यावचके मध्येच हा वर्र्षय माांडता येईल असे 
सचुवर्ले होते . त्या प्रमाणे सांघटनेच्या व्यर्स्थापन सवमतीच्या वद . 08/11/2020 च्या 
बैठकीत सवर्स्तर चचा होऊन सांघटनेच्या र्कीलाांच्या सल्ल्यानसुार कवनष्ठ अवभयांता 
पदापासनू पवहला लाभ ठरर्णे.बाबत तसेच पदोन्नत कवनष्ठ अवभयांत्याांना सधु्दा कवनष्ठ 
अवभयांता पदाच्या पवहल्या लाभानांतर दसुरा लाभ मा . उच्च न्यायालया कडून घेणे बाबत 
मांजरूी देणेत आली . अर्मान यावचके मध्ये सधुारणा अजव  (Ammendment 
Application) सांघटने मार्व त मा . न्यायालयास सादर झाला आहे . सधुारणा करण्यास 
मा. न्यायालयाने मान्यता वदली आहे. पवहली सनुार्णी वद. 7 एवप्रल 2021 रोजी झाली.  
शासनाने र्ेळ मागीतल्यामळेु मा. न्यायालयाने 29 एप्रील पयंत शासनास सांघटनेच्या 
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यावचकेर्र उत्तर देणेस साांगीतले होते, आता जलसांपदा वर्भागाने वर्त्त वर्भागाच्या 
मान्यतेने उत्तर तयार केले असनू लर्करच ते मा. न्यायालयास सादर होईल. 

सवव सन्मानीय 62 चव व्यवस्थापन सचमती पदाचधकारी,  सदस्य, चमिानो,  

अचभयंतयांना पदोन्नतीवेळी चवभागीय संवगव वाटप करताना िक्राकार 
पध्दतीमधनू वगळणेबाबतिी आपली मागणी होती. शासनाने आता सववि 
अचधका-यांना िक्राकार पध्दतीमध्ये सवव चवभागामध्ये समान वाटप करणेिे धोरण 
आता जाहीर केले असलेने आपली मागणी पणुव झाली आहे.  

महाराष्र राज्याच्या जलसंपदा व साववजचनक बांधकाम चवभाग , जलसंधारण, 
चवभाग तसेि ऊजा चवभागातील कायवरत अचभयंतयांच्या सन 1920 साली स्थापन 
झालेल्या संघटनेच्या 62 व्या कें द्रीय व्यवस्थापन सचमतीिी 6 वी कायवकाचरणी 
बैठक मेटा नाचशक परीसरातील सभागहृात संपन्न झाली . तयातसंघटनेिे अध्यक्ष 
इंचज. चवनायक लहाडे हे सेवाचनवतृ्त झाले असलेने, इंचज. चशरीष जाधव, उपाध्यक्ष 
यांिी कचनष्ठ अचभयंता संघटना महाराष्र राज्य च्या अध्यक्ष पदी चनवड झाली .  
संघटनेच्या इचतहासात नोंद व्हावी अशा पद्धतीने जनु्या  व नवीन अध्यक्षांिे 
कायवभार हस्तांतरण अतयंत खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडले , तयानंतर 
सेवाचनवतृ्त झाल्यामळेु नवीन चनवडी एकमताने झाल्या , औरंगाबाद मंडळ सचिव 
पदी इंचज. सचिन राठोड,  व नाचशक मंडळ सचिव पदी इंचज. प्रशांत गोवधवने यांिी 
सवानमुते चनवड झाल्याबद्दल सवांिे  मन :पवुवक आभार व संघटनेच्या भावी 
कारचकदी कचरता हार्ददक शभेुच्छा! माझे स्वप्न साकारत आहे,  नवीन कायवकाचरणी 
नवीन ताज्या दमाच्या कायवकतयांनी भरत िालले आहे ,  आचण जनेु पदाचधकारी 
नवीन अचभयंतयांना मोठ्या उतसाहाने कायव भार सोपवण्यात पढुाकार घेत आहेत . 
संघटनेला िांगले भचवतव्य आहे 

जयसंघटना ! 
 
 

         इंचज. उन्मेश मडुचबद्रीकर 
         सरचिटणीस 
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सर्व सन्माननीय कायवकारणी सदस्य कक्षनष्ठ अक्षभयंता 

संघटना महाराष्ट्र  

क्षद.11 जलु ै 2021 रक्षर्र्ार नाक्षिक  यथे े संघटना 
कायवकाररणीची ची बठैक उत्कृष्टररत्या संपन्न झाली झाली. 
माझ्या अध्यिपदी  संघटनचेी होणारी िरे्टची बठैक 
खळेीमळेीच्या र्ातार्रणात पार पडली .आपल्या सर्ाांचा या 
याबद्दल मी अत्यंत आभारी आह े

 मोठ्या संख्यने ेऑनलाइन र् प्रत्यि कायवकारीणी सदस्य उपक्षस्थती आनंददायी 
होती. संघटनचे्या कायवकारणी मध्य ेनर्ीन अध्यि म्हणून इंक्षज. क्षिरीष जाधर् (क्षर्द्यमान 
उपाध्यि) यांची क्षबनक्षर्रोध क्षनर्ड करण्यात आली.त्याच ेमी अक्षभनंदन करतो . 

 संघटनचे े 63 र्े अक्षधर्िेन क्षडसेंबर 21 च्या कालार्धी आत मध्य े सोलापूर पणु े
झोन) यथे े घणेसेाठी कायवकारीणी बठैकीत मान्यता दणे्यात आली आह.े क्षर्िषे 
कायवकारीणी बठैकीची  इक्षतहासामध्य ेक्षनक्षित नोंद होईल. नर्ीन अध्यिांच ेअक्षभनंदन र् 
िभुकामना मी दते आह े .तसचे सर्व नर्क्षनयकु्त क्षजल्हा सक्षचर्ांच ेर् संघटनचे ेनर्क्षनयकु्त 
मंडळ सक्षचर्ांच े अक्षभनंदनही मी करतो. सरे्ाक्षनर्तृ्ांना िभुचे्छा दते संघटनचेी एकजूट 
अिीच कायम राहो.  
कक्षनष्ठ अक्षभयंता संघटनचे्या इक्षतहासात माझा जीर्न प्रर्ास क्षजल्हा सक्षचर् अहमदनगर त े
राज्य अध्यि मला पढुील आयषु्ट्यात कायम स्मरणात राहील. 
        इंक्षज.प्रिांत गोर्धवन ेक्षजल्हा सक्षचर् नाक्षिक यांनी अक्षतिय उत्कृष्टररत्या संघटनचे्या 
नूतनीकरण केलले े कायावलयाचे  उद्घाटन  र् उद्घाटन सोहळा तसचे गले्या िभंर र्षावतील 
अध्यि र् सरक्षचटणीस यांच े नामफलक ,संघटनचेा नाम फलक तसचे संघटनचे े
िताब्दीपतुीसाठी फलक र् िताब्दीपतुीचा सोहळा   इ. अनके महत्र्पणुव सोहळे तसचे 
नाक्षिक क्षजल्यातील आजी माजी कायवकत्याांचे सत्कार  सोहळा ह ेकमी र्ळेात प्रभार्ीपण े 
साजरे केलते .अत्यंत हषोल्लक्षत्सत र्ातार्रणात ह्द्द्य सोहळे पार पडल े.मला अतीर् आनंद 
झाललेा आह.े  

 कें द्रीय कायावलय प्रमुख इंक्षजक्षनअर श्री प्रदीप पाटील यांच े खूप खूप अक्षभनंदन 
करतो.कायावलयाचे नतुनीकरण र् कें द्रीय कायावलयातील तरतदुी अतीिय उत्म केल्या 
आहते.  

 मला 1995 सली अहमदनगर यथे े क्षजल्हा सक्षचर् म्हणून घतेलले्या पक्षहल्या 
बठैकीच्या स्मतृी मनात उजळून गले्या . 

माझ्या मनातील संघटनचेा ‘अध्यि’ ही पाटी बदलनू ‘माजी अध्यि’ ही पाटी लार्त 
आह.े मात्र महाराष्ट्र राज्य राजपक्षत्रत अक्षधकारी महासंघाच्या क्षर्द्यमान सरक्षचटणीस म्हणून 
मी आपल्या संपकावत असलेच .असो आपण सर्ाांनी क्षदलले्या प्रमेाचा मी ऋणी . तसचे 
नाक्षसककरांनी केलले्या आदराक्षतथ्याचा र् केलले्या हृदयस्पिी सत्काराच्या आठर्णी 
क्षर्षयी सदरै् कृतज्ञ असले.जय संघटना   

आपला सर्ाांचा सहकारी  
क्षर्नायक लहाड े
‘माजी अध्यि’ 
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कें द्रीय कायालय नानशक नतुनीकरण  
उदघाटन सोहळा उदघाटन सोहळा नद.११ जलैु २०२१ 

 
 

 
मा.ईंजी .श्री. अनिनाशजी पाटील   

मखु्य सल्लागार  कननष्ठ अनभयंता संघटना 
 महाराष्र राज्य यांचे मागणदशणनात  

कें द्रीय कायालय नानशक  नतुनीकरण बांधकाम करणे ईजी श्री. प्रनदपजी पाटील ,कें द्रीय कायालय प्रमखु 
क.अ.संघटना महाराष्र  ि ईजी .श्री.प्रशान्त गोिधणने नानशक नजल्हा सनचि यांनी बहुमोल कामनगरी केली 

आहे.  

  
ईजी .श्री.प्रशान्त गोिधणने नानशक नजल्हा सनचि यांची 

बहुमोल कामनगरी 
कें द्रीय कायालय नानशक  नतुनीकरण  बांधकाम करणे ईजी 

श्री. प्रनदपजी पाटील ,कें द्रीय कायालय प्रमखु  
क अ संघटना महाराष्र यांची  बहुमोल कामनगरी 
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1)कें द्रीय कायावलयाचे उदघाटन गटेर्र समई प्रजव्लन , 
२)केद्रीय कायावलयात भारतरत्न श्री.क्षर्श्वषे्ट्र्रय्या यांच े नतुन प्रक्षतमा 
अनार्रण , 
३) संघटनचे्या नक्षर्न नामफलकाच ेअनार्रण  
४)संघटनचे े माक्षगल १०० र्षावतील अध्यि र् सरक्षचटक्षणस यांची यादी 
(Incumbancy of President & Secretary)  
५)संघटनचे्या सन १९२० त े २०२० या िताब्दीर्षावचा सांगता सोहळया 
साठीच े मानक्षचन्हाच ेअनार्रण  
६) नाक्षिक क्षजल्यातील तसचे धळेु अहमदनगर जळगार् सोलापरु 
औरंगाबाद पणु े  क्षजल्यातील आजी माजी कायवकत ेयांचा मानक्षचन्ह दरुे्न 
सत्कार  

अनके स्ततु्य कायवक्रम मयावक्षदत संख्यचे्या उपक्षस्थतीत करण्यात आल े .या प्रसंगी 

मा.अध्यि ईजंी श्री.क्षर्नायकजी लहाड े ,ईजंी श्री.मुडक्षबद्रीकर ईजंी श्री.क्षिरीष जाधर् तसचे 

संघटनचे ेमुख्य सल्लागार ईजंी श्री. अक्षर्नािजी पाटील यांचसेह नाक्षिक क्षजल्यातील तसचे धळेु 

अहमदनगर जळगार् सोलापरु औरंगाबाद पणु े  क्षजल्यातील आजी माजी कायवकत े यांनी 

उपक्षस्थती क्षदली.श्री. जोिी साहबे, श्री. िमाव साहबे  श्री. कंकरेज साहबे  तसचे श्री. बधान            

श्री. बनसोड ेश्री. अमतृ जगताप , श्री.डार्रे ,श्री गोसार्ी  श्री. क्षकरण चौधरी श्री. कहान ेश्री. अचाट 

यांच ेउपक्षस्थतीत उत्कृष्टररत्या संपन्न झाला. 
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1)कें द्रीय कायावलयाचे उदघाटन गटेर्र समई प्रजव्लन , 

कें द्रीय कायालय नानशक याचे नतुनीकरण केल्यानंतर उदघाटन सोहळा 
आयोनजत केला या प्रसंगी मा.अध्यक्ष ईंजी श्री.निनायकजी लहाडे ,ईंजी 
श्री.मडुनबद्रीकर ईंजी श्री.नशरीष जाधि उपाध्यक्ष  तसेच संघटनेचे मखु्य सल्लागार 
ईंजी श्री. अनिनाशजी पाटील ईजी.श्री. गोिधणने नजल्हा सनचि ईजी.श्री. प्रदीप पाटील  
कें द्रीय कायालय प्रमखु   यांचेसह नानशक नजल्यातील तसेच धळेु अहमदनगर 
जळगाि सोलापरु औरंगाबाद पणेु  नजल्यातील आजी माजी कायणकते यांनी 
उपम्स्थती नदली.श्री. जोशी साहेब,श्री. शमा साहेब श्री. कंकरेज साहेब तसेच श्री. 
बधान श्री. बनसोडे यांचे उपम्स्थतीत उत्कृष्टनरत्या संपन्न झाला. 

   
२)केद्रीय कायावलयात भारतरत्न श्री.क्षर्श्वषे्ट्र्रय्या यांच े नतुन प्रक्षतमा 
अनार्रण  
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३) संघटनचे्या नक्षर्न नामफलकाच ेअनार्रण  
 

 

 
 
४)संघटनचे े माक्षगल १०० र्षावतील अध्यि र् सरक्षचटक्षणस यांची यादी (Incumbancy of 

President & Secretary ) च ेबोडवच ेअनार्रण  
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५)संघटनचे्या सन १९२० त े२०२०यािताब्दी र्षावचा सांगता सोहळया 

साठीच े मानक्षचन्हाच े अनार्रण

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

संघटनेच्या 
सन १९२० ते २०२० या 
शताब्दीिषाचा सांगता 

सोहळयासाठीचे माननचन्हाचे 

स्थापनेपासनू १०० 
िषापयंत अखंड अनिरत 
कायणरत असे आपले संघटन 
आहे.हा अमलू्य ठेिा 
आपल्या पयंत पोचनिणयात 
अनेकांचे कठोर पनरश्रम , 
धडपड कारणीभतू आहे. 
याची जाण आनण ते िाया 
जाणार नाही याचे भान 
ठेिनू िाटचाल करू.निनम्र 
अनभिादन    
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मा.ईंजी.श्री.अनिनाशजी पाटील   

मखु्य सल्लागार  

 कननष्ठ अनभयंता संघटना यांचे 

  मागणदशणनात संघटनेची यशस्िी 
िाटचाल.......आभार  

 

 

 

संघटनेच ेसू्फर्तीस्थान 
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संघटनेचे स्फूतीस्थान 

 

मा.ईंजी.श्री.निनायकजी लहाडे 
माजी अध्यक्ष क.अ. संघटना 

यांचे   मागणदशणनात  संघटनेची 
यशस्िी िाटचाल .......आभार  
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संघटनेचे स्फूतीस्थान 

मा.ईंजी.श्री.ल.गो.जोशीसाहेब 
माजी उपाध्यक्ष क.अ. संघटना 
यांचे   मागणदशणनात संघटनेची 
यशस्िी िाटचाल.......आभार  

 
.......आभार  
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संघटनेचे स्फूतीस्थान 

 

 

मा.ईंजी.श्री.उन्मेश मडुनबद्रीकर  
सरनचटनणस  क.अ. संघटना यांचे   
मागणदशणनात संघटनेची यशस्िी 

िाटचाल.......  
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संघटनेचे स्फूतीस्थान 

मा.ईंजी.श्री.परुीसाहेब  
माजी मंडळ सनचि औरंगाबाद 

क.अ. संघटना यांचे   
मागणदशणनात संघटनेची यशस्िी 

िाटचाल.......आभार  
 

.......आभार  
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गेल्या १०० िषात संघटनेसाठी अनेक 

अनभयंता यांनी त्याचे मोलाचे योगदान नदले 
आहे.त्याचा िेळ ,आर्दथक मदत तसेच 
शारीरीक मदत केली आहे. त्या सिानी 

संघटनेसाठी अतोनात मेहनत घेतली आहे. 
संघटन कौशल्य तसेच प्रसंगी त्याग करुन 
संघटना उभी ठेिली आहे तसेच जोमाने ि 

उत्साहाने कायणरत ठेिली आहे. 
संघटनेचे कायण करतांना प्रसंगी प्राण िेचले 

आहे. या सिण महान आत्तयांना निनम्र 
अनभिादन ि भािपणुण 
श्रध्दांजली संघटना 
अपणण करीत आहे.  
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सर्व सन्मानीय 62 िी  व्यर्स्थापन सममती पदामधकारी,  सदस्य, ममत्रानो,  
अमियंतयांना पदोन्नतीरे्ळी मर्िागीय संर्गव र्ाटप करताना चक्राकार पध्दतीमधनू 
र्गळणेबाबतची आपली मागणी होती. शासनाने आता सर्वच अमधका-यांना 
चक्राकार पध्दतीमध्ये सर्व मर्िागामध्ये समान र्ाटप करणेचे धोरण आता जाहीर 
केले असलेने आपली मागणी पणुव झाली आहे.  
महाराष्ट्र राज्याच्या जलसंपदा र् सार्वजमनक बांधकाम मर्िाग , जलसंधारण, 
मर्िाग तसेच ऊजा मर्िागातील कायवरत अमियंतयांच्या सन 1920 साली स्थापन 
झालेल्या संघटनेच्या 62 व्या कें द्रीय व्यर्स्थापन सममतीची 6र्ी कायवकामरणी बैठक 

मेटा नामशक परीसरातील सिागहृात संपन्न झाली . तयातसंघटनेचे अध्यक्ष इंमज. 

मर्नायक लहाडे हे सेर्ामनर्तृ्त झाले असलेने, इंमज. मशरीष जाधर्, उपाध्यक्ष यांची 

कमनष्ट्ठ अमियंता संघटना महाराष्ट्र राज्य च्या अध्यक्ष पदी मनर्ड झाली .  
संघटनेच्या इमतहासात नोंद व्हार्ी अशा पद्धतीने जनु्या  र् नर्ीन अध्यक्षांचे 

कायविार हस्तांतरण अतयंत खेळीमेळीच्या र्ातार्रणात पार पडले , तयानंतर 

सेर्ामनर्तृ्त झाल्यामळेु नर्ीन मनर्डी एकमताने झाल्या , औरंगाबाद मंडळ समचर् 

पदी इंमज. समचन राठोड,  र् नामशक मंडळ समचर् पदी इंमज . प्रशांत गोर्धवने 

यांची सर्ानमुते मनर्ड झाल्याबद्दल सर्ांचे  मन:परु्वक आिार र् संघटनेच्या िार्ी 

कारमकदी कमरता हार्ददक शिेुच्छा ! माझे स्र्प्न साकारत आहे ,  नर्ीन 

कायवकामरणी नर्ीन ताज्या दमाच्या कायवकतयांनी िरत चालले आहे,  आमण जनेु 
पदामधकारी नर्ीन अमियंतयांना मोठ्या उतसाहाने कायव िार सोपर्ण्यात पढुाकार 

घेत आहेत. संघटनेला चांगले िमर्तव्य आहे 
     जयसंघटना ! इंमज. उन्मेश मडुमबद्रीकर ,सरमचटणीस 
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 संघटनेच्या 62 व्या कें द्रीय व्यर्स्थापन सममतीची 6 र्ी कायवकामरणी बैठक मेटा 
नामशक परीसरातील सिागहृात संपन्न झाली त्याची काही क्षणनचत्र 
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अनभयंता िाता ---Digital Copy Only 

संघटनेमाफण त महत्िपणुण आिाहन ………. 
      सभासदांच्या  हक्कासाठी ननर्दमलेले मानितेचे मंदीर तहणजे कननष्ठ अनभयंता संघटना,महाराष्र 
राज्य ही आहे. 
      कतणव्य ,सहकायण हक्क या महत्िपणुण माननचन्हातनु संघटनेचे धोरण दृग्गोचर होते.आपली संघटना 
सभासदानभमखु् असनु संघटन तहणजे एक्याची शक्ती असनु यािर सिण सभासदांचा दृढ निश्िास आहे. 
सभासदांच्या न्याय्य मागणयांसाठी संघटना सदैि तत्पर असल्याने संघटनेप्रती सभासदांची ननष्ठा उत्तरोत्तर 
िधृ्दींगत होत आहे.    
      संघटनेचे सभासदांना िेळोिेळी आर्दथकदृष्या बलिान ि सालंकृत केले आहे.तसेच पदोन्नती 
नमळिनु देणयात सातत्य हे संघटनेच्या अनिरत ि अथक प्रयत्नांचे फळ आहे. आश्िानसत प्रगती योजनेच्या 
दसुऱ्या लाभाचा हक्क सभासदांना नमळिनु देएयासाठी प्रकरण मा.उच्च न्यायालयाकडे न्याप्रनिष्ठ झाले 
होते.तेथेही संघटनेने प्रचंड समयसचुकता ि न्याय मागाने यश नमळिनु सभासदांना भरघोस यश ि 
आर्दथक संपन्नता प्राप्त करुन देतांना कोणतीही कसर सोडलेली नाही.या सिण यशस्िीतेसाठी संघटना 
बलाढ्य बलशाली करणे अननिायण ठरते.कारण बदलत्या काळात समस्या िाढत्य राहणार आहे. 
      संघटनेला सिण प्रकारच्या ि न्यायालयीन लढयांसाठी आर्दथक बोजा िाढल्याने सभासद िगणणी ,लढा 
देणगी ,कृतज्ञता देणगी अनभयंता िाता सभासद िगणणी इ.सिण प्रकारच्या  ननधी अद्ययाितपणे स्ित:हुन 
नजल्हा सनचिाकडे जमा करािा असे आिाहन करणेत येत आहे. 
                        व्यिस्थापन सनमती कननष्ठ अनभयंता संघटना,महाराष्र राज्य 

अनभयंता िाता - संपादक मंडळ 
ईंनज.नशरीष शं. जाधि, अध्यक्ष  ,    ईंनज.संजय भोसले ,उपाध्यक्ष , 

      ईंनज.संजय नंदनिार,उपाध्यक्ष ,    ईंनज.तळुशीराम आंधळे,उपाध्यक्ष, 
ईंनज.उन्मेश मडुनबद्रीकर, सरनचटनणस  , 

  ईनज.जगदीश महाजन , कायणकारी संपादक 
(या अंकातील मते ही केिळ त्या लेखकांची  असनु त्यांच्याशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही 

तसेच लेखातील निषय ि त्याबाबत अधीक मानहतीसाठी कृपया लेखकांशी परस्पर संपकण  करािा.) 
जगदीश िसंतराि महाजन (कायणकारी संपादक) 

सदननका क्र. ८,सशुान्त अपाटणमेंट  
रामदास स्िामी नगर, टाकळी रोड, नानशक ४२२००६ 

ईमेल-jvmahajan13@gmail,com मोबा क्र.9422249895 
हे मानसक श्री.जगदीश महाजन कननष्ठ अनभयंता संघटना,महाराष्र राज्य यांच्या ितीने 
कें द्रीय कायालय, नानशक. कननष्ठ अनभयंता संघटना, (महाराष्र) कसचन भिन परीसर, 

त्र्यंबक मागण, नानशक येथे नद. १८.०७.२०२१ रोजी प्रनसध्द केले . 
 


