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कननष्ठ अनियंता संघटना,महाराष्र राज्य. नर्रायु होवो.

मा.अध्यक्ष ईनि.नवनायकिी लहाडे कननष्ठ अनियंता संघटना
महाराष्र राज्य यार्ी पणेु येथील आढावा बैठक



लक्ष वेधणेत येते की
सवष निल्हा सनर्व, मंडळ सनर्व यांना नवनंती आहे की तयांनी 
तयांरे्कडे असलले े 2020 पवूीर्ी वार्षषक वगषणी र्ी सवष पावती 
पसु्तके(वापरलेल,ेन-वापरलेले)तवनरत कोषाध्यक्ष यांरे्कडे पाठवावीत.
संघटनेर्ा लेखा शासनास सादर करावयार्ा असल्याने, तवनरत 
कायषवाही करावी ही नवनंती.

………सरचिटचिस



संपादनकय
सवष अनियंता बंध-ूिनगनींना सपे्रम नमस्कार

COVID-19 ने मी सद्यस्स्थतीत आिारी आहे. COVID-19 र्ा वाढता
प्रिाव बघता सवानी कळिी घेणे व स्वच्छ राहणे आवश्यक आहे.

कननष्ठ अनियंता संघटना महाराष्र राज्य संघटनेरे् पदानधकारी
सिासदांच्या सहकायाने सनिय असनु िोमाने लढत देत आहे. यारे् पडसाद
व सकारातमक प्रनतनिया नवनवध निल्हास्तरावर गटागटाने पडसाद व
सकारातमक प्रनतनिया नदसनु येतात. संघटनेने प्रशासकीय लढती सरुू असनु
.... न्यायालयीन लढती तसेर् संघटनातमक संघषष हा आदशषवादावर आधानरत
करणेत येत आहे. पदोन्नतीसाठी न्यायालयारे् ननकाल व तया अनषंुगीक
यश लवकर पदरी पडणेसाठी संघटना प्रयतननशल आहे. सवष सिासदांनी
पदानधका-यांरे् उतसाह वाढवावा ही पनुश्र् नवनंती करणेत येत आहे

अनियांनिकी सेवा ननयमांच्या पनुरषर्ना बाबत संघटनेने नदलेल्या
ननवेदनावर र्रे्साठी संघटनेरे् वरीष्ठ पदानधकारी उपस्स्थत राहुन कायषरत
आहेत. तसेर् नेमलेल्या सनमतीव्दारे अन्याय होवु नये म्हणनु कननष्ठ
अनियंता/शाखा अनियंतयांना िनवष्यात पदोन्नतीच्या संधी ननमाण होणेसाठी
संघटना प्रयतननशल आहे.अनियंता संवगार्ी पदे कमी करणे व ननकष
िार्क करणे या बाबी अनियंतयांवर अन्यायकारक आहेत. याबाबत संघटनेने
बैठकीच्या सरुुवातीलार् तीव्रतेने नवरोध केलेलार् आहे यार्ा मी पनुषउच्र्ार
करीत आहे. ..

सवष अनियंता बंध-ुिनगनींना संघटनेच्या वतीने िागनतक िल
नदनाच्या हार्षदक शुिेच्छा.
िय संघटना

िगदीश वसंतराव महािन



अध्यक्षीय मनोगत

सभासद बंधू भगगनी, यांना या मनोगतामधून मी माझे गिचार व्यक्त करत अहे कोगिड 19 ऄथात  
करोना िैश्विक महामारी ची दुसरी लाट महाराष्ट्रात अली अहे. प्रत्येक ऄगभयतंा 
सभासदाने कायालयीन कामे करताना तसेच के्षत्रीय कायय करताना तोंडािर कापडी मास्क
लािणे, हाताची साबणाने िारंिार स्िच्छता करून घेणे तसेच अपला पगरसर सगॅनटायझर 
ने स्िच्छ करणे या गत्रसूत्री चा िापर करणे ऄत्यतं अिवयक अहे.घराबाहेर पडल्यािर 
गदी टाळािी, अिवयक तेिढाच प्रिास करािा ककिा खूप गरज पडल्यासच बाहेर पडाि े
स्ितःची काळजी घ्यािी तसेच अपल्या कुटंुबाची काळजी घ्यािी 45 ते 50 ि याच्यापुढे
ियाचे  covid-19 घेउन लस घेउन ककिा लसीकरण करून घेणे ही कतयव्य. स्ितः 
जबाबदारीने पार पाडािीत तसेच अपले सबंंगधत सिांना सदर कतयव्याची जाणीि द्यािी ही 
गिनंती

सध्धध्धया करोना लाटेमुळे सभासदांशी सपंकय  करणे प्रत्यक्षपणे ऄडचणीचा होत अहे परंतु 
ऄध्धयक्ष या नात्याने ि माझे पदागधकारी हे सिय सभासदांशी  इ-मेल, व्हाट्सऄप फोनिरून, 
मी सभासदांशी सपंकात अहे तसेच सघंटनेचे गहत ि सभासदांचे गहत यामध्धये लक्ष घालनु
काययरत अहे.

सघंटना म्हणजे सदस्यांनी एकगत्रत राहून सहकायाने एकमेकांचे हीत सांभाळणे अहे 
.या मगहन्यात अिजूयन सघंटनेच्या सगिय पदागधकाऱयांचा ईल्लखे करािासा िाटतो ते 
म्हणजे आगंज. गिठ्ठल िाघमारे,मंडळ सगचि, पुणे ि ईप-काययकारी ऄगभयतंा पुणे पाटबंधारे 
गिभाग यांचे िैगशष्ट्य म्हणजे सघंटनेच्या ऄध्धयक्षांना मदत करणे मंत्रालयीन कामकाज, 
ऄगधकारी महासघंाचे कायय ऄसो ि पुण्यात ि आतर गिकाणी बैिकांच्या अयोजन करणे या
सिय गिकाणी हा ऄगभयतंा सभासद ऄगे्रसर अहेत. यागशिाय नेहमी हसतमुख ि ईत्साही 
व्यश्क्तमत्ि िेिणे ऄशा व्यश्क्तमत्त्िामुळे सघंटनेचे कायय करण्यास ईत्साह िाटतो ऄशा 
काययकत्यांचा सघंटनेत ऄसणे भाग्यकारक अहे.

 अपल्या सघंटनेच्या मुखपत्राचे सपंादक आंजी. जगदीश महाजन यांनी सुद्धा 
करोनामुळे छपाइ ि गडगजटल ऄडचणी ऄसून सुद्धा स्ितः सिय ऄकंाचे गडगजटल प्रगसद्धी 
कायय चाल ू िेिल्यामुळे सघंटनेचे सपंकय  साधन सुरू अहे. म्हणून अपल्या सपंादकाचे मी 
कौतुक करत अहे.

 बक्षी सगमती ऄहिालाकडे ि मंत्रालय घडामोडी कडे सघंटनेचे सपूंणय लक्ष अहे 
सभासदांनी सघंटनेची अजीिन ि िार्षिक गनधी गजल्हा सगचि यांच्याकडे द्यािा ऄशी मी 
गिनंती करतो अगण अिाहन करतो

सघंटनेच्या सभासदांनी अजीि सभासदत्ि स्िीकाराि ेऄसे अव्हान यागनगमत्ताने मी 
करतो .जय सघंटना 

अपला गमत्र 
आगंज. गिनायक लहाडे

ऄध्धयक्ष 
महाराष्ट्र राज्य कगनष्ट्ि ऄगभयतंा संघटना



















मा. आंगज श्री टी एन मंुडे साहेब काययकारी संचालक महाराष्ट्र
कृष्ट्णा खोरे गिकास महामंडळ, पुणे यांनी अज शुििारी गद २६/०२/२०२१
रोजी सोलापूर गजल्यातील एकरूख मध्धयम प्रकल्प (गहप्परगा) येथे भेट
गदली. त्यािेळी प्रकल्प शाखागधकारी ि कगनष्ट्ि ऄगभयतंा संघटना
महाराष्ट्र राज्याचे राज्य ईपाध्धयक्ष आगंज गशरीि जाधि साहेब यांनी
कगनष्ट्ि ऄगभयतंा संघटनेचे शतक महोत्सिी ििागनगमत्त तयार केललेे
सोलापूर च्या िस्त्रोद्योगाचा िैगशष्ट्य ऄसणारे संघटनेच्या बोधगचन्हाचे
भरतकाम ऄसणारे टॉिेल्स स्मृगत गचन्ह मा. आगंज टी एन मंुडे साहेबांना
सपे्रम भेट गदले.

यािेळी गभमा कालिा मंडळ सोलापूर चे ऄगधक्षक ऄगभयतंा
आगंज जयतं कशदे साहेब, ईजनी कालिा गिभाग ि ८चे काययकारी
ऄगभयतंा आगंज रमेश िाडकर साहेब, ईप काययकारी ऄगभयतंा आगंज एफ
अर मुजािर साहेब,सहाय्यक काययकारी ऄगभयतंा श्रीमती िसंुधरा
दासरी मडॅम,कडा सोलापूर चे ईपऄगभयतंा आगंज सतीश भोसले,
सहायक ऄगभयतंा आगंज चेतन रािोड ि आतर मान्यिर ईपश्स्थत होते



सरनर्टणीसांरे् आवाहन ……

ऄभभयंता भमत्ांनो, 
संघटनेने कशा पध्दतीने मटॅमधील पराभवानंतरसधु्दा मा. ईच्च

न्यायालयात न्याय भमळवला याबाबत सवव सभासदांना माभहती नसेल, 
परंतू वाट सोपी नव्हती हे सवव सभासद जाणतात. हे सवव एकीचे बळ
अहे. एकट्यादकुट्याचे काम नाही.

   कायवकारी ऄभभयंता पदाची वेतनश्रेणी संघषाने भमळभवल्यानंतर 
अता शासन अपल्या बाजलूा ऄसताना सधु्दा 35 ते 37 वषांनंतर 
भमळणारी पदोन्नती रखडली अहे. परंतू याकरीता संघटनेला भकतपत 
दोषी धरावे याचा सवांनी भवचार करावा.  पदाभधकारी तळमळीने 
प्रयत्न करत अहे. कोरोनाचा धोका पत्करून, मंत्ालयात प्रवेश बंद 
ऄसताना सधु्दा वेगवेगळ्या क्लृप्तत्या वापरून प्रवेश करून प्रयत्न 
करत अहेत. त्यांचेवर सामाजीक माध्यमांमधनू शेलक्या भाषेत टीका 
करणे, वगवणी देउ नका ऄसे अवाहन करणे,  संघटना पदाभधकारी 
यात सामील अहेत ऄसा भबनबडुाचा अरोप करणे योग्य अहे का 
याचा भवचार सवांनीच करावा. कोटाच्या भनणवयाचा राग संघटनेवर 
काढणे योग्य नाही. 

“ न जाने कौनसी भशकायतोंका 
  हम भशकार हो गए.....
भजतना भदल साफ़ रखा
ईतने ‘गनुहगार’ हो गए ”

संघटनेने अता शंभरी पणुव केली ऄसलेने
संघटनेकरीता मुंबइ येथे सदभनका घेणेचा ठराव व्यवस्थापन
सभमतीच्या बैठकीमध्ये मंजरू झाला अहे. त्याप्रमाणे पढुील कायववाही 
सरुू अहे.

बादलों के दरभमयां कुछ ऐसी साजीश हुइ;
मेरा भमट्टी का घर था वहां ही बारीश हुइः
फलक को अदत थी जहां भबजलीयां भगरानेकी;
हमको भी भजद थी वहां अभशयाना बनानेकी ! 

येणा-या होळीच्या सऴाांना हार्दीक वुभेच् छा !
जय संघटना !

आंभज. ईन्मेश मडुभबद्रीकर
सरभचटणीस



























Every year, on 22 March World Water day is celebrated since 1993. It focuses on the significance of 
fresh water. On this day, awareness is raised about water shortage; nearing 7.8 billion people are living 
without proper access to safe drinking water
The first World Water Day, designated by the United Nations, was in 1993. 
•1994: Caring for our Water Resources is Everybody's Business
•1995: Women and Water
•1996: Water for Thirsty Cities
•1997: The World's Water: Is there enough?
•1998: Groundwater– The Invisible Resource. 
•1999: Everyone Lives Downstream
•2000: Water for the 21st century
•2001: Water for Health
•2002: Water for Development..
•2003: Water for Future. 
•2004: Water and Disasters. 
•2005: Water for Life Decade 2005–2015. 
•2006: Water and Culture
•2007: Coping With Water Scarcity. 

•2008: Sanitation. 2008 was also the International Year of Sanitation.
•2009: Trans Waters. Special focus placed on trans-boundary waters.[22]
•2010: Clean Water for a Healthy World. 
•2011: Water for cities: responding to the urban challenge. 
•2012: Water and Food Security
•2013: International Year of Cooperation.
• 2014; theme of Water and 
•2015 – Water and Sustainable Development
•2016 – Better Water, Better Jobs
•2017 – Why Waste Water?[ 
•2018 – Nature for Water 
•2019 – Leaving No One Behind
•2020 – Water and Climate Change
•2021 – Valuing Water

The theme for 2021 was "Valuing Water

https://en.wikipedia.org/wiki/Water_for_Life_Decade
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_for_Life_Decade
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_for_Life_Decade
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanitation


*िागनतक पाणी नदन 22 मार्ष* च्या नननमत्ताने 

               
ना असेल स्वगष,

      ना असे ननसगष, 
             िानशल कुठे?

ना नदसेल दिष,
     ना ननवन गिष,

             िानशल कुठे?
देतोय ननयंता,

      हिारो हातांनी,
              हताश िरी,

उन्मत्तपणे सषृ्टीर्ा,
      नवनाश करूनी,

              िानशल कुठे?
स्िोत नष्ट,

       नद्या भ्रष्ट,
              प्रदनूषत िलसंपत्ती,

पाणी हे 'निवन',
       ना 'िल' मरण,

               िानशल कुठे?
शेतीस पाणी,

       नपण्यास पाणी,
               िीवना हवे पाणी,

नसेल शुद्ध पाणी,
       उरेल नयनी पाणी,

                िानशल कुठे?
थेंबही वार्व रे,

        थोडंही निरव रे,
                  शुद्धता िप रे,

हवे िीवनदान,
        पाणी हवे रे,

                    िानशल कुठे?
.....रंिन कापडणीस 

                  .......22.03.2021
       *!!िलनदनाच्या शिेुच्छा!!*



संघटनेच्या घडामोडी
नद २३/०२/२०२१ रोिी सावषिननक बांधकाम

प्रादेनशक नविाग औरंगाबाद येथे मा. मखु्य अनियंता श्री नद. द.
उनकडे साहेब यांच्या दालनात कननष्ठ अनियंता संघटना महाराष्र
राज्य यांच्या प्रलंनबत मागण्याबाबत बैठक घेण्यात आली तयावेळी
अधीक्षक अनियंता सौ. ज्योती कुलकणी मडॅम, नवशेष अधीक्षक श्री
देशमखु साहेब, अ. रा. कायासन प्रमखु श्रीमती शेख मडॅम, सा. बां.
मंडळ कायालयातील कायालयीन अनधक्षक श्री संतोष ब्रम्हराक्षस
साहेब, गोपनीय शाखेरे् प्रथम नलनपक श्री बेहरे साहेब, अतांनिक
आस्थापना शाखेरे् वनरष्ठ नलनपक श्री नतखे साहेब हे उपस्स्थत होते.

संघटनेकडून राज्य उपाध्यक्ष श्री संिय िोसल,े अनतनरक्त
संघटन सनर्व श्री दत्तािय परुी, औरंगाबाद मंडळ सनर्व श्री रमेश
िाधव व औरंगाबाद निल्हा सनर्व श्री शेख वहीद हे उपस्स्थत होते.

संघटनेने उपस्स्थत केलेल्या सवष मागण्यांबाबत सनवस्तरपणे,
खेळीमेळीच्या वातावरणात र्र्ा करण्यात आली व याबाबत
संघटनेला नवश्वासात घेऊन सवष प्रश्नांर्ी सोडवणकू करण्यासाठी सवष
उपाययोिना करण्यार्ी हमी मा मखु्य अनियंता यांनी व्यक्त केली

नद २३/०२/२०२१ रोिी मा. सहाय्यक संर्ालक, लेखा व कोषागार
कायालयात वेतन पडताळणी नवषयी प्रलंनबत असलेल्या प्रश्नाबाबत कननष्ठ
अनियंता संघटना महाराष्र राज्य यांरे्कडून ननवेदन देण्यात आले व सनवस्तर
र्र्ा घडवनू आणली.

या र्रे्त मा. श्री ननबाळकर साहेब सहाय्यक संर्ालक, मा. श्री धोिे
साहेब सहाय्यक संर्ालक, श्री सयुषवंशी साहेब वेतन पडताळणी प्रमखु यांनी
सहिाग घेतला व संघटनेच्या सवष प्रश्नांर्ी सोडवणकू करण्यासाठी सवषतोपरी
सहकायष करून लवकर ननकाली काढण्यात येतील असे आश्वस्त केले. लेखा व
कोषागार कायालयात संत गाडगेबाबा यांच्या ियंतीनननमत्त अनिवादन
कायषिमात संघटनेने सहिाग नोंदवला.

याप्रसंगी संघटनेरे् उपाध्यक्ष श्री संिय िोसले, अनतनरक्त संघटन
सनर्व श्री दत्तािय परुी, औरंगाबाद मंडळ सनर्व श्री रमेश िाधव, औरंगाबाद
निल्हा सनर्व श्री शेख वहीद व नांदेड येथील कननष्ठ अनियंते उपस्स्थत होते.





हे मानसक ईंिी.िगदीश महािन यांनी कननष्ठ अनियंता संघटना (महाराष्र
राज्य) यांरे् वतीने कें द्रीय कायालय कननष्ठ अनियंता संघटना (महाराष्र ) 

नसर्न िवन परीसर त्र्यंबक रोड नानशक-2 येथे प्रनसध्द केले

दर्द.22-03-2021(जलदर्दन)


