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ASSOCIATION OF THE SUBORDINATE SERVICE OF ENGINEERS (M.S)  
           “कननष्ठ ऄनियंता संघटना महाराष्र राज्य्” (शासन मान्यता प्राप्त) 
मखुपत्र............. 

सर्व संघटनेच्या पदानधकाऱयांनी जनुी पेन्शन योजना लाग ूकरणेबाबत अंदोलन र् लढा यासाठी पायी मार्व … सर्व 
संघटनांच्या पदानधकाऱयांर्ी जनुी पेन्शन योजना लाग ूकरणेसाठी बैठक लार्णेबाबत नर्नंती . कननष्ठ ऄनियंता संघटना 
महाराष्र राज्यय यांच्या मनहला प्रनतननधी श्रीमती गंगाजल पाटील र् यांनत्रकी सनर्र् श्री योगेश ननबळूकर यांनी ईपस्थथत 

राहून  संघटनेर्ी िनूमका थपष्ट केली.यासाठी श्रीमती गंगाजल पाटील यांना ऄटक केली होती र् तयांना जामीनही 
झालेली अहे. अंदोलकांना प्रणाम  

  

  

  



 

कननष्ठ ऄनियंता संघटना महाराष्र  राज्यय संघटनेर्ा  
नर्जय ऄसो..  

संपादनकय                                     
सर्व ऄनियंता बंध-ूिनगनींना सपे्रम नमथकार  

महाराष्र राज्ययातील सर्व ऄनियंता यांना नर्र्र्षाच्या हार्ददक शुिेच्छा . 

कननष्ठ ऄनियंता िरतीबाबत मा.जलसंपदा राज्ययमंत्री महोदय यांरे् ननदेशा नसुार,  
महाराष्र लोकसेर्ा अयोगाकडे मागणी पत्र सादर झाले अहे. अयोगाने पनरक्षा घेण्यास 
तयारी दशवनर्ली ऄसनू, लर्करर् परीके्षर्ी जानहरात प्रनसद्ध होइल ऄशी मानहती सनर्र् 
महोदयांनी नदली.तसेर् नरक्त पदे लर्करात लर्कर िरणेबाबत संघटनेर्ी लढाइ सरुू 
अहे.ही अनंदार्ी बातमी अहे.  

शाखा ऄनियंता ते ईपनर्िागीय ऄनधकारी या पदोन्नतीबाबत मंत्रालय थतरार्र 
पाठपरुार्ा केला ऄसता पदोन्नतीर्ी डीपीसी बैठक सरुु झाली अहे. अपल्या पदोन्नत होत 
ऄसलेल्या ऄनियंतयांर्ी डीपीसी पणूव होर्नु डीपीसी ऄहर्ाल सामान्य प्रशासन नर्िागाकडे 
पाठनर्ण्यारे् प्रगतीत अहे.    

सर्व संघटनेच्या पदानधकाऱयांनी जनुी पेन्शन योजना लाग ू करणेबाबत संघटनेर्ी 
िनूमका थपष्ट केलेलीर् अहे. याबाबत संघटनेर्ा लढा सरुू अहेर्. तसेर् कननष्ठ 
ऄनियंता संघटना महाराष्र राज्यय मनहला प्रनतननधी श्रीमती गंगाजल पाटील यांरे् मनःपरू्वक 
ऄनिनंदन र् संघटनेतरे्फ अिार. सतत तीन नदर्स पायी र्ालनू अपल्या संघटनेरे् जनुी 
पेन्शन योजनेच्या समथवनाथव प्रनतनननधतर् केलेले अहे .तयांना ऄटक सदु्धा झालेली होती र् 
जामीनही नमळाला तयांनी दाखनर्लेली नहतम तसेर् संघटनेप्रती पे्रम र् सहकाऱयासाठीर्ी 
तळमळ ही र्ाखाणण्यासारखी अहे. तयांना प्रणाम  

सन २०२१ हे शतक महोतसर्ी र्र्षात संघटनेच्या प्ररं्ड प्रयतन करणेच्या क्षमतेमळेु 
सर्वर् अघाड्ांर्र मसंुडी मारत यश् प्राप्त केले अहे. सर्व पदानधकारी यांनी कामार्ा 
सपाटा सरुू ठेर्ला अहे. शतक महोतसर्ी र्र्षात नर्नर्ध अनंदारे् र् काही तणार्ारे् 
प्रसंगांरे् पदानधकाऱयांनी नललया अव्हान पेलत मागवक्रमण केले अहे.  



ऄनियतयांरे् रे्तन ,ऄनियंतयांरे् पदोन्नती ,ऄनियंतयांर्र अलेले संकट तसेर् 
ऄपमानजनक मारहाणीरे् प्रसंग याबाबत पदानधकारी सदैर् जागरुक राहुन या सर्व बाबींरे् 
ननराकरण नललया करुन घेतले अहे. सर्व पदानधकाऱयांरे् शव्दात कौतकु र् ऄनिनंदन 
करणे  हे थोडेर् अहे. सर्व सिासदांनी  याबाबत सरतया काळात पदानधकाऱयारे् कौतकु 
करारे् ऄसे मी नर्नंती करतो. 

एक संदेश पे्रमार्ा, अदरार्ा ऄसे ऄनियांन सर्व सिासदांनी राबर्ारे्. ऄशीही 
नर्नंती करतो .मा.ऄध्यक्ष ,मा.ईपाध्यक्ष तसेर् मा. सरनर्टनणस र् मंडळ सनर्र् तसेर् 
नजल्हा सनर्र् र् नर्रे्षशतर्ाने संघटनेच्या मा.मखु्य सल्लागार यांना तया तया नर्िागातनु एक 
संदेश अदरार्ा पाठर्ार्ा ऄसे मी नर्नंती सर्व संघटना सिासदांना करतो.  

        संघटनेत जाथतीत जाथत पात्र सिासद होणे र्  सिासदांरे् अजीर् सिासदतर्  
र्गवणी िरुन करुन घेणे अर्श्यक अहे. संघटनेकडुन केलेल्या प्रयतनामळेु होणारे लाि 
ऄनेक पटीत अहेत. संघटनेरे् पारदशी ऄथवननती र् न्याय्य हालर्ाली यासाठी सर्व प्रकारर्ी 
ईजा ही सिासदांकडुन नमळते. यासाठी  मा.ऄध्यक्ष र् मा. सरनर्टनणस र् पदानधकारी हे 
र्ारंर्ार अव्हान करतातर् .सदथयांकडून संघटनेस ऄखंड ननरंतर ईजा नमळत 
ऄसते.र्ार्दर्षक र्गवणीदार यांनी ईतथरू्फतवपणे र्गवणी देणे हे महततर्पणूव अहे.अपले योगदान 
अपल्यार् संघटनेत जमा करण्यात यारे् ऄशी मी नर्नंती सर्व सिासदांना करतो अहे. 

 कोनर्ड ऄसनुही शताब्दी र्र्षव अंनंदारे् र् प्रगतीकारक राहीले ऄसेर् मी 
म्हणेन.यात काही सिासद पदोन्नत झालेत तर काही ननर्तृ्त झाले अहेत .सर्ारे् ऄनिनंदन 
मी करतो तसेर् अपले ऄनेक सदथय यांना देर्ाज्ञा झाली अहे तयांरे्ही पणु्यथमरण करून 
मी श्रघदांजली ऄर्पण करतो. 

सर्व सिासदांना पनु्हा नर्नंती करतो तयांनी अपअपले मानहती तसेर् लेख तथा 
केलेल्या कायवर्ाहीरे् मानहती अपल्या ऄंकात प्रनसध्द करणेसाठी मला पाठर्ार्ी. 

नर् र्र्षाच्या शुिेच्छा ……… 

                                                         जगदीश महाजन 
           संपादक  

ऄनियंता र्ाता  
कननष्ठ ऄनियंता संघटना महाराष्र राज्यय.  



 सिासद र्गवणी हीर् संघटनेप्रती कृतज्ञता! 

       सर्ांरे् सरतया र्र्षांतील  संघटनशक्तीरे् माध्यमातून 
नर्क्रमी पदोन्नतीनप्रतयथव ऄनिनंदन ..! 

        सार्वजननक बांधकाम नर्िाग , जलसंपदा, जलसंधारण 
नर्िागात गेली ऄनेक र्र्षव पदोन्नतीऄिार्ी नाईमेद झालेल्या 
सिासद बंधिुनगनींना यार्र्षी पदोन्नती प्राप्त झाली .हे साध्य 
करण्यात संघटनेर्ा नसहार्ा र्ाटा अहे .   न्यायालयात, मंत्रालयात , के्षत्रीय कायालयात 
सततर्ा पाठपरुार्ा करण्यात संघटना अघाडीर्र राहते अहे . 6600 गे्रडपे सारखी 
महततर्पणूव प्राप्ती ही संघटनेच्या लढाउ धोरणार्ी देणगीर्   अहे.ऄशा ऄनेक 
र्फलननष्पत्तींर्ी अठर्ण र् जाणीर् ठेर्णे हा कृतज्ञपणा ऄसतो . कृतज्ञता हे सर्ात 
महततर्पणूव मानर्ीमलू्य मानले जाते .ससंुथकृतपणारे् ते अद्यलक्षण होय . ही  कृतज्ञता व्यक्त 
करण्यात अपला सिासद कधीर् कमी पडणार नाही , हा ठाम नर्श्र्ास मला ऄध्यक्ष या 
नातयाने र्ाटतो. 

         अजीर् सिासद र्गवणी िरणाऱया सदथयांकडून संघटनेस ऄखंड ननरंतर ईजा 
नमळत ऄसते .र्ार्दर्षक र्गवणीदार यांनी ईतथरू्फतवपणे र्गवणी देणे हे महततर्पणूव अहे .अपले 
योगदान अपल्यार् संघटनेत जमा करण्यास अपल्याकडे कोणी पदानधकाऱयाने पाठपरुार्ा 
करार्ा ही ऄपेक्षार् गैर अहे .मी माझे पनर्त्र कतवव्य बजार्ण्यात कमी पडत अहे ,यार्ी 
खंत र्ाटेल तोर् संघटने साठी सनुदन!  

      अपण ज्यया ततपरतेने अयकर ,नर्द्यतु ,र्फोन नबल जमा करतो ;तीर् ततपरता संघटनेत 
र्गवणी जमा करताना दाखर्ू न देउ या .हक्कांबाबत अपण जेर्ढी जागरूकता दाखर्नू देत 
ऄसतो;तेर्ढीर् जागरूकता कतवव्यासाठी दाखर्नू नदली पाहीजे . र्गवणी रे्ळेर्र िरून हे 
कतवव्य र्ोख पार पाडले   पाहीजे. अमरे् देण्यारे् र् घेण्यारे् माप एकर् ऄसले पानहजे . या 
नर्क्रमी पदोन्नतीप्राप्तीच्या र्र्षांत सिासद र्गवणी  जमनर्ण्यार्ा नर्क्रम नोंदर्नू संघटनेरे् 
अिार प्रदशवन करण्यार्ा संकल्प करार्ा ,ऄशीर् सिासदांना मी अग्रहार्ी मागणी करीत 
अहे. अपण मनार्र घेतले की ऄशक्य काहीर् नाही , या नर्श्र्ासाने लेखणीस नर्राम 
देतो.जय संघटना 

                                                                                    
              आपला 

                                                          रििीर् िंकििाि जाधि  
                                                                   अध्यक्ष , 
                                                    करिष्ठ अरियंर्ा संघटिा 
                                                          र्महािाष्र िाज्य 
 



संघटनेच्या ताज्या घडामोडी-सरचिटणीस यांिा ऄहवाल  
चद. 25/12/2021 

 
 
चवषय क्र . 1 - जलसंपदा, जलसंधारण, ईजा व साववजनीक बांधकाम चवभागातील 
कचनष्ठ ऄचभयंता पदावरील नवीन भरती. 
 2000 पेक्षा जास्त ऄचभयंतयांिी तीन चवभागात चमळून चनयकु्ती झाली अहे.  
सार्वजनीक बाांधकाम वर्भागात गेल्या काही र्र्षात पुरेशा प्रमाणात भरती झाली होती. तथावप 
नांतरच्या काळात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या पदोन्नतीमळेु पनु्हा कवनष्ठ अवभयांता पदे वरक्त 
झाली आहेत. जलसांपदा वर्भागात मोठ्या प्रमाणात वरक्तपदे आहेत . मा. मांत्री 
महोदय,जलसांपदा वर्भाग , याांनी सांघटने सोबतच्या बैठकीत कवनष्ठअवभयांता भरतीबाबत 
प्रशासनास वनदेश वदले होते. आकृतीबांधा करीता वनयकु्त उच्चस्तरीय सवमतीने कवनष्ठ 
अवभयांता पदाची पदसांख्या वनश्चचत केलेचे समजते. कोरोना सांसगाच्या पाचर्वभुमीर्र 
शासनाने आरोग्य र् इतर महत्र्ाच्या वर्भागातील वरक्त पदे भरण्यास मांजरूी वदली आहे.मा. 
जलसांपदा राज्यमांत्री महोदयाांनी वद. 27.09.2021 रोजी आयोजीत सांघटनेसोबतच्या 
बैठकीमध्ये भरतीबाबत वनदेश प्रशासनास वदले होते. त्यानांतर शासनाने भरती सवमतीची 
पनुरवचना केली. मा. राज्यमांत्री महोदयाांनी सवमती सोबत बैठक घेऊन 31/12/2021 परु्ी 
भरतीबाबतची जावहरात प्रवसध्द करणेचे वनदेश सवमतीला वदले आहेत. 
 
चवषय क्र. 2 - पदोन्नती - 
ऄ) जलसंपदा चवभाग  (स्थापतय) सन2019-20 च्या वनर्डसचुी प्रमाणे वर्भागीय 
पदोन्नती सवमतीची मान्य तेनांतर वर्भागीय सांर्गव र्ाटपाची प्रविया अांतीम टप्पप्पयात 
असतानाच अचानक, अनपेक्षीतपणे मा. उच्च न्यायालयात दाखल  ‘अपांगाांकरीता पदोन्नती 
मध्येआरक्षणाच्या’ दाव्यामध्येअांतरीम आदेश देऊन पदोन्नती प्रविया स्थगीत केली होती. 
 तदनंतर 198 ऄचभयंतयांिे पदोन्नती अदेश चनगवमीत झाले . पढुील 
चनवडसिुीिी चड. पी. सी. होउन तयामध्ये एकूण 387 नावांना मान्यता चदली. 
शेवटिा ऄनकु्रमांक सन 2019 च्या यादीमधील 10384 अहे. 

आ) जलसंपदा चवभागातील यांचिकी चवभागातीलसन  2018-19च्या 
वनर्डसचुीमधील उपअवभयांता  (याांवत्रकी) पदार्रील पदोन्नतीचेआदेश वनगवमीत 
झालेआहेत.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 अदेश चनगवमीत झाले अहेत. नवीन 
चनवडसिुीिे काम प्रगतीपथावर अहे. 
इ) जलसंपदा चवभागातील चवद्यतु चवभागातीलसन  2019-20च्या वनर्डसचुीमधील 
उपअवभयांता (वर्द्यतु) पदार्रीलपदोन्नतीचेआदेशवनगवमीतझालेआहेत. 2020-21 च्या 
वनर्डसचुीकरीता बबदनूामार्लीलासा . प्र. वर्भागाचीमांजरूीवमळाली आहे. तयाप्रमाणे 11 
पदवीकाधारक व 2 पदवीधारक यांिे चवभागीय संवगव वाटपािे चवकल्प 
मागचवलेनंतर ते चद. 12/05/2021रोजी शासनास प्राप्त झाले. सदर धारी केस मा . 
जलसंपदा मंिी महोदयां िी मान्यता चमळालेल्या चदवशीि चदवयांग अरक्षणािा 
शासन चनणवय चनगवमीत झालेमळेु नवयाने धारीका सा. प्र. ला सादर झाली. 10 
पदवीकाधारक ऄचभयंतयांिे पदोन्नती अदेश चनगवमीत झाले अहेत. तयानंतर पनु्हा 
चदवयांग ऄचभयंतयांिा समावेश करून सन 2020-21िी परुवणी यादी तयार करून 
तयांिी सधु्दा पदोन्नती झाली अहे. 

नवीन चनवडसिुीिे काम प्रगतीपथावर अहे. 
इ) सा. बां. चवभाग (स्थापतय) - सन2018-19च्या वनर्डसचुी प्रमाणे 22अवभयांत्याांची 
पदोन्नती झाली होती . तदनांतर अभार्ीत पदाांकरीता वर्त्तवर्भागाकडे मांजरूीकरीता प्रस्तार् 
सादर झाला होता . फक्त 100 पदाांनाच मान्यता वमळाल्याने त्यामधनू खलु्या प्रर्गातील 66 
पदे शाखा अवभयांता र् सहाय्यकअवभयांता श्रेणी 2 याांना वमळाली . त्याप्रमाणे आणखी 
32अवभयांत्याांचे पदोन्नतीचे आदेश वनगवमीत झाले . सन 2019-20 च्या वनर्डसचुीप्रमाणे 
मावहती मागवर्ली होती . र् त्याप्रमाणे 141 अवभयांत्याांचे उपवर्भागीय अवधकारीपदार्रील 
पदोन्नतीचे आदेश वनगवमीत झाले . तथाचप, ―ऄपंगांकरीता पदोन्नतीमध्ये अरक्षणाच्या ‖ 
याचिकेमळेु सचवस्तर पदस्थापना करता अली नाही .अता सामान्य प्रशासन 
चवभागाच्या सिुनेप्रमाणे सन  2019-20 िे गोपनीय ऄहवाल मागचवले होते. 
तयानंतर 256 चनयमीत व 60 सरळसेवा कोट्यातील तदथव ऄभावीत चमळून एकूण 
316 ऄचभयंते पदोन्नत झाले.  
 ऄचभयंता चमिांनो,  
  गेल्या वषातील कोरोना महामारी, ऄपंग अरक्षण या 
गोष्टींमळेु चजवघेणी व संतापजनक प्रचतक्षा पदोन्नतीबाबत अपणास 
करावी लागली. ऄनेक ऄचभयंतयांना ½चदवसाकरीता पदोन्नती चमळाली. 
तथाचप या वषात एकूण जलसंपदा, सा. बा.ं व जलसंधारण चवभागातील 
चमळून एकूण 780 शाखा ऄचभयंता पदोन्नत झाले अहेत. तसेि चडपीसी 
झालेले येतया काही मचहन्यात 400 पेक्षाजास्त ऄचभयंते पदोन्नत होतील. 
एकूण सन 2021 -2022 मध्ये पदोन्नत होणा-यांिी संख्या जवळपास 
1200 होइल. यामधील काहीजणांना 10 ते 12 वषािा कालावधी 



चमळणार अहे. एकाि चड पी सी मध्ये पदोन्नतीस मान्यता चमळणेच्या 
संख्येिा हा संघटनेच्या आचतहासातील ईच्िांक अहे.  

संघटनेला 100 वषे पणुव झालेनंतर नवयाने कात टाकून ईतसाहात 
काम सरुु केलेल्या नवीन शताब्दीमधील ही संघटनेिी ऐचतहासीक 
कामचगरी अहे.  

 
चवषय क्र . 3 - शाखा ऄचभयंतयांना सधुारीत सेवांतगवत अश्वासीत प्रगती योजने 
ऄंतगवत दसु-या लाभाच्या ऄंमलबजावणी 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 सांघटनेच्याबाजनेू वनकाल 
वदला.अता पवुीच्या व नवचनयकु्त महाराष्रािे शासनािे सपु्रीम कोटातील वकील 
यांनीचमळुन एकूण 3 वेळा, तसेि चवधी व न्याय चवभागानेसधु्दा एकूण 3 
वेळा,सवोच्ि न्यायालयात न जाणेिेि मत चदले ऄसलेने, व जलसंपदा मंिीमहोदय 
यांनी चद. 24.07.2020 च्या बैठकीमध्ये शासनािे सपु्रीम कोटातील वकील व 
चवधी व न्याय चवभागाच्या ऄचभप्रायाप्रमाणे चनणवय घेणेिे ऄचधकृतचरतया मान्य केल.े 
मा. मखु्यमंिी महोदयांच्या मान्यतेनंतर सदर धारीकेस अता चवधी व न्याय 
चवभागािी मान्यता चमळाली अहे. तयामळेु सवोच्ि न्यायालयािी टांगती तलवार 
अता कायमिी नष्ट झाली अहे .याबाबतिे पचरपिक चवत्त चवभागाने चनगवमीत केले 
अहे. 
 
चवषय क्र. 4 – लातूर भकंुप पनुववसन कामामधील ऄचभयंतयांच्या मागण्या -  
याबाबतमा. मांत्री, सार्वजनीक बाांधकाम वर्भाग याांचे सोबत 17/01/2017 र् 19/06/2017 
रोजी बैठक सांपन्न झाले नांतर पनु्हावद . 07/03/2019च्या बैठकीमध्ये मा. मांत्रीमहोदयाांनी 
कॅबीनेट नोट तयार करण्याचे वनदेश वदले होते. मा. सवचर् (लाके्षवर्) याांचेकडील बैठकीत 
यार्र सवर्स्तर चचा झाले नांतर या गटामधील पदर्ीधर अवभयांत्याांचा सवर्स्तर प्रस्तार् 
करणे बाबत वनणवय झाला. प्रशासनाकडे पाठपरुार्ा सरुू आहे . परांत ूआजतागायत ठोस 
अशी कायवर्ाही झालेली नाही . उपसवचर्स्तराच्यापढेु सदर प्रस्तार्अद्याप गेला नाही . सेर्ा 
सातत्याबाबतीत प्रकरण न्यायप्रवर्ष्ठ असलेने वर्भागाने कोणतीही कायवर्ाही करणेस नकार 
वदला होता. मा . न्यायावधकरणाने शासनास यार्र 3मवहन्यात वनणवय घेणेचे आदेश वदले 
होते.याबाबतीत सार्वजनीक बाांधकाम वर्भाग तर काहीच करण्यास तयार नाही . सार्वजनीक 
बाांधकाम मांत्रीमहोदय याांचे सोबत झालेल्या वद. 12/06/2019 च्या बैठकीमध्ये प्रशासनाने हा 



वर्र्षय न्यायप्रवर्ष्ठ असलेने कोणतीही कायवर्ाही करणेस नकार वदला होता .सांघटनाआता 
नतुन मा . पनुर्वसन मांत्रीमहोदयाांकडे प्रयत्न करणार आहे .मा. मंिीमहोदय जलसंपदा 
चवभाग, यांच्या संघटने सोबतच्या चद . 24.07.2020 रोजीच्या बैठकीत सेवासाततय 
व आतर मागण्या या अथीक भार वाढण्याच्या ऄसलेने सद्यस्स्थतीत तया 
चवत्तचवभागास पाठचवणे योग्य होणार नाही ऄसे प्रशासनाकडून सांगण्यातअल.े 
  
चवषय क्र. 5- स्थापतय ऄचभयांचिकी सहाय्यक पदावर कायवरत पदवीका धारकांच्या  
               मागण्या - 

ऄ) स्थापत्य अवभयाांवत्रकी सहाय्यकमधनू कवनष्ठअवभयांता पदीपदोन्नत 
झालेल्याअवभयांत्याांनासधुारीत सेर्ाांतगवत आचर्ासीत योजनेअांतगवत दसुरा लाभ 
म्हणनू वदलेली उपअवभयांता पदाची र्ेतनश्रेणी शासनाने वद . 13/06/2016 च्या 
पवरपत्रकान्र्ये काढून घेतली आहे . तसेच काही वठकाणी दसुरालाभ 
म्हणनूशाखाअवभयांतापदाची रे्तनश्रेणी वदली आहे . जे स्थापत्यअवभयाांवत्रकी 
सहाय्यक, प्रत्यक्ष पदोन्नती घेऊन शाखाअवभयांता झाले त्याांना दसुरा लाभ वदला गेला 
नाही. त्याांनी सांघटनेने वदलेल्या नमनु्याप्रमाणे अजव केले त्यार्र के्षत्रीय कायालयाांनी 
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 ूत्यासआता रे्तनपडताळणी पथकेआके्षप घेत आहेत . चद. 07/11/2020 
रोजी 2605/2017 िे संघटनेिे वकील यांिेशी सचवस्तर ििा झाली . 
संघटनेने दाखल केलेल्या ऄवमान याचिके मध्येि हा चवषय मांडता येइल ऄसे 
तयांनी सिुचवले होते . तयाप्रमाणे संघटनेच्या वयवस्थापन सचमतीच्या चद . 
08/11/2020 च्या बैठकीत सचवस्तर ििा होउन संघटनेच्या वकीलांच्या 
सल्ल्यानसुार पदोन्नत कचनष्ठ ऄचभयंतयांना सधु्दा कचनष्ठ ऄचभयंता पदाच्या 
पचहल्या लाभानंतर दसुरा लाभ मा. ईच्िन्यायालयाकडून घेणेबाबत मंजरूी देणेत 
अली. तसेि शासनाकडे संघटनेने चद . 9/9/2020 रोजी चदलेल्या चनवेदनावर 
चवत्तचवभागाने जलसंपदा चवभागास कायववाही करणेस सांगीतलेअहे. 
आंचज. पुंडलीक चपपरे यांनी मा. मटॅ नागपरू येथे दाखल केलेला मळु ऄजव क्र. 
324/2020 मध्ये पचहल्या लाभानंतर 12 वषांनी दसुरा लाभ देय अहे ऄसे 
अदेशीत केले अहे.शासनाने तयांना पचहला लाभ कचनष्ठ ऄचभयंता पदािा 
चदला होता व तयानंतर कचनष्ठ ऄचभयंता पदावरील पदोन्नतीनंतर ते शाखा 
ऄचभयंता पदी दजोन्नत झालेनंतर पचहल्या  लाभानंतर दसुरा लाभ शाखा 
ऄचभयंता दजोन्नतीमळेु नाकारला होता. परंतू मा. न्यायचधकरणाने संघटनेिी 
याचिका क्र. 2605/2017 मधील अदेशाप्रमाणे, शाखा ऄचभयंता दजोन्नती ही 



लाभात ककवा चनयकु्तीमध्ये गणता येत नसलेने आंचज. चपपरे यांच्या बाजनेू 
चनकाल चदला व कचनष्ठ ऄचभयंता पदाच्या वेतनश्रेणीतील पचहल्या लाभानंतर 
12 वषांनी ईपऄचभयंता पदाच्या वेतनश्रेणीिा दसुरा लाभ देणेिे अदेशीत केले 
अहे.तयावर अता शासन मा. ईच्ि न्यायालयात जाणार अहे.  

ब) कवनष्ठ अवभयांता सांर्गातील भरतीबाबत शासनाने परर्ानगी वदले नांतर सार्वजनीक 
बाांधकाम र् जलसांधारण वर्भागाने सदर पद भरती बाबत प्रविया सरुू केली आहे . 
जलसांपदा वर्भागा मध्ये सधु्दा लर्करच ही प्रविया सरुू होण्याची शक्यताआहे. सद्या 
तीन ही वर्भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात कवनष्ठ अवभयांता पदेवरक्तआहेत . एकाच रे्ळी 
मोठ्या सांख्येने प्रत्यक्ष कायवके्षत्रार्र नर्ीनअवभयांते भरल्याने , त्याांना प्रत्यक्ष कामाचा 
अनभुर् नसलेने , एकां दरीत तीनही वर्भागाांच्या कामार्र पवरणाम होण्याची शक्यता 
लक्षात घेता, तसेच सरळ सेरे्द्वारा भरतीमध्ये येणारे न्यायालयीनअडथळे  (जलसांपदा 
वर्भागाच्या सन2016 च्या भरतीला न्यायालयात आव्हान वदलेने, 1 र्र्षव वर्लांब झाला 
होता) लक्षातघेता,  अहवता, अनभुर् प्राप्पत र् कवनष्ठअवभयांता पदाची व्यार्साईक 
पवरक्षा पास असणा-या स्थापत्य अवभयाांवत्रकी सहाय्यक याांना सरळ कवनष्ठअवभयांता 
पदार्र सामार्नू घेणेबाबत च्या मागणीचा वर्शेर्ष बाब म्हणनू शासनाने तातडीने 
वर्चार करार्ा अशी मागणी 62 व्या राज्यस्तरीय अवधर्ेशनामध्ये प्रकर्षाने माांडली 
गेली. याबाबत के्षत्रीय स्तरार्रून सधु्दा के्षत्रीय अवधका -याांनी अनकूुल प्रस्तार् 
शासनास सादर केले आहेत . 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 सेर्ाप्ररे्श वनयम सधुारीत 
केल्यावशर्ाय अशा प्रस्तार्ास मान्यता देण्यास नकार वदला . सेर्ाप्ररे्श वनयम 
सधुारीत करून पदोन्नती मध्ये स्र्तांत्र कोटा ठेर्णेबाबतची धारीका तयार होऊन , 
सामान्य प्रशासन वर्भागाकडे सादर झाली . त्यार्र त्यावर्भागाने पदोन्नती करीता 
सरसकट 40 % कोटा ठेर्ण्याचे सचुीत केले होते. त्यार्र मा. मांत्रीमहोदय जलसांपदा 
वर्भाग, याांच्या सांघटने सोबतच्या वद . 24.07.2020 रोजीच्या बैठकीत सांघटनेने 
आके्षप घेत, 20 % कोटा हा पदर्ीका धारकाांकरीताच ठेर्णेची मागणी केली . त्यास 
मा.मांत्रीमहोदयाांनी मान्यता वदली. हा मसदुा सामान्य प्रशासन चवभागाच्या मान्यते 
करीता सादर झाला होता परंतू सा . प्र. चवभागाने ऄसा वेगळा कोटा ठेवण्यास 
पनुश्ि अके्षप घेतले अहेत .काही बदलाांनांतर पनु्हा ही धारीका सा. प्र. वर्भागास 
सादर झाली र् त्याांच्या मांजरूीनांतर सदर धारीका वर्धी र् न्याय वर्भागाकडे सादर 
झाली, तथावप त्याांनी सदर पद हे लोकसेर्ा आयोगाच्या कायवकके्षत येते का? याबाबत 
वर्भागाकडे वर्चारणा केली होती. त्यार्र वर्भागाकडून उत्तर सादर झाले आहे. 



क) स्थापत्य अवभयाांवत्रकी सहाय्यक मधनू पदोन्नत कवनष्ठ / शाखा अवभयांत्याांना 
कालबध्द पदोन्नती अांतगवत वदलेला पवहला लाभ त्याांच्या स्थापत्यअवभयाांवत्रकी 
सहाय्यक सांर्गात समारे्शन झाल्याच्या वदनाांका पासनू धरण्यात आल्याने, 
सेर्ावनर्तृ्तीच्या टप्पप्पयार्र पनुर्ेतन वनश्चचती र् र्सलूीला सामोरे जारे् लागत आहे. 
त्याांचेर्रील हा अन्याय जलसांपदा वर्भागाच्या वदनाांक 18/06/1998 रोजीच्या पत्राचा 
तसेच वद . 13/01/1982च्याशासनवनणवयाचा शासनास वर्सर पडल्याने होत आहे. 
सांघटनेने पत्रव्यर्हार र् पाठपरुार्ा सरुू केला आहे. वद . 13/01/1982 
च्याशासनवनणवयाप्रमाणे सांबांधीताांना शासन वनणवयाच्या वदनाांकापासनू वनयत अस्थाई 
आस्थापनेर्र घेणेचा प्रस्तार् वर्भागाने तयार केला असनू तो वर्त्त वर्भागाकडे सादर 
झाला होता . 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 सेवाचवषयक ऄसलेने 
सामान्य प्रशासन चवभागािीि मान्यता घ्यावी ऄसे ऄचभप्राय 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 याांचेमाफव त प्रयत्न चालवर्लेने, वर्भागाने 
13.01.1982 च्या शासन वनणवयाआधारे सांबांधीताांना शासन वनणवयाच्या वदनाांकापासनू 
वनयत अस्थाई आस्थापनेर्र घेणेचा प्रस्तार् बाजलूा ठेर्ला होता. 
 दरम्यान याबाबतीत काही अवभयांत्याांनी मा . महाराष्र प्रशासकीय 
न्यायावधकरणाकडे दाखल केलेल्या मळु अजव ि . 238/2016 चा वनकाल लागला 
असनू त्यामध्ये त्याांनी वद . 19/05/2014 चे जलसांपदा वर्भागाचे पत्र 
परु्वलक्षीप्रभार्ानेअांमलबजार्णीकरूशकतनाहीअसेम्हटलेआहे.त्यासोबतचआणखी
दोनअजांर्रसधु्दामा. न्यायावधकरणानेतसाचवनकालवदला. परांतशूासनाने त्यार्र मा. 
उच्च न्यायालयात वरट वपटीशन दाखल केले होते. त्याचा वद. 09/09/2021 रोजी 
वनकाल लागला र् मा. उच्च न्यायालया ने शासनाची यावचका फेटाळली आहे. 
तथावप, त्याला सर्ोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यास सांबांधीत कायालयास शासनाने 
वनदेश वदले आहेत. 
 अनेक प्रयत्नाांनांतर आता शासनाने 13.01.1982 च्या शासन वनणवयाआधारे 
सांबांधीताांना शासन वनणवयाच्या वदनाांकापासनू वनयत अस्थाई आस्थापनेर्र घेणेचा 
प्रस्तार्ार्र सकारात्मक वर्चार सरुू केला आहे. 
 
 
 



चवषय क्र. 6 – ईपऄचभयंता ते कायवकारी ऄचभयंता पदावरील पदोन्नती करीता 
अवश्यक ऄहवताकारी 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 मान्यते नांतर सामान्य प्रशासन वर्भागाकडे गेली . परांत ूसदर धारीकेर्र 
सामान्य प्रशासन  वर्भागाने उपअवभयांता पदाचे सेर्ाप्ररे्श वनयम नसनू फक्त 19/12/1970 
चा शासन वनणवय असलेने प्रथम सेर्ाप्ररे्श वनयम बनर्ा अशी भुमीका घेतली आहे . सेर्ा 
प्ररे्श वनयम बनवर्णेचे काम सरुूआहे . सार्वजनीक बाांधकाम मांत्रीमहोदय याांचे सोबत 
झालेल्या वद . 12/06/2019 च्या बैठकीमध्ये प्रशासनाने सेर्ाप्ररे्श वनयम बनवर्णेचे काम 
सरुूअसलेचे साांगीतले. दोन्ही वर्भागाच्या सवमत्या स्थापन झाल्या आहेत . सांघटनेने मागण्या 
सादर केल्या आहेत . सेर्ाप्ररे्श वनयम सधुारण्यात होत असलेला वर्लांब लक्षात घेता , 
सांघटनेने वर्शेर्ष बाब म्हणनू अहवताकारी कालार्धी वशथील करून पदोन्नती देण्याची मागणी 
केली. मा. मांत्रीमहोदय जलसांपदा 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 ऄनेक शेरेईपस्थीत 
करीत अहे. पाठपरुावा सरुू अहे. संघटनेने माचहतीच्या ऄचधकारात सदर धाचरकीिी 
प्रत मागचवली . तयाप्रमाणे सामान्य प्रशासन चवभागाने सेवाप्रवेश चनयमात सधुारणा 
करावयािी ऄसेल तर सदर प्रस्ताव सेवाप्रवेश चनयम प्रारूप मध्ये पाठवण्यािे 
सिुीत केले अहे.  
 
चवषय क्र . 7- सेवेत राहून पदवी प्राप्त केलेल्या कचनष्ठ ऄचभयंतयांना सहाय्यक 
ऄचभयंता श्रेणी2 संवगात समावेशन करणे. 

सेरे्त राहून पदर्ी प्राप्पत केलेल्या कवनष्ठ अवभयांत्याांना सहाय्यक अवभयांता श्रेणी2 
सांर्गात समारे्शन करणेबाबत यापरु्ी अनेक र्ेळा सांघटनेने शासनाशी पत्रव्यर्हार केला 
आहेर् अनेक बैठकाांमध्येही 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 कवनष्ठअवभयांत्याांना सहाय्यक  अवभयांताश्रेणी2 सांर्गात समारे्शन 
करणेबाबत जलसांपदा, सार्वजनीक बाांधकाम वर्भाग र् जलसांधारण वर्भागास वर्नांती केली 
आहे. सवचर् लाके्षर्ी याांनी कोटाचा वनणवय  तपासनू अहर्ाल सादर करणेचे वनदेश सांबांधीत 
कक्षास वदले होता. वर्भागाने अशा अवभयांत्याांची मावहती मागवर्ली परांत ूया वर्र्षयार्र अता 



मा. ईच्ि न्यायालय, नागपरू येथे याचिका दाखल झालेने शासनाकडून कायववाही 
थांबली अहे. 
चवषय क्र. 8 -ऄचतईतकृष्ठ कामचगरी बजावणा-या शासकीय कमविा-यांना अगाउ 
वेतन वाढी मंजरू करणेबाबत 
 अवत उत्कृष्ठ कामवगरी बजार्णा -या शासकीय कमवचा -याांना त्याांच्या 
गोपनीयअहर्ालार्रआधारीत 1 बकर्ा 2आगाऊ र्ेतेनर्ाढी मांजरूकरणेत येत होत्या . 
6व्यारे्तन आयोगाच्या राज्यातील अांमलबजार्णी करीता नेमलेल्या हकीम सवमतीने ही 
योजना बांद करून , कें द्र शासनाच्या धतीर्रअवतउत्कृष्ठ कामवगरी बजार्णा -या शासकीय 
अवधकारी / कमवचा-याांना उच्च दराने र्ार्षर्षक रे्तनर्ाढ मांजरू करणेची वशफारस केली होती .  
सदर वशफारशीर्र शासनाने वनणवय प्रलांबीत ठेर्ला होता . सदर वशफारस सादर होण्या परु्ी 
शासनाच्या सर्व वर्भागाांनी सन 2006,2007,2008मधील1 ऑक्टोबर रोजी देय होणा -
याआगाऊ र्ेतनर्ाढी मांजरू केल्या होत्या . त्यानांतर सामान्य प्रशासन वर्भागाने वद . 
03.07.2009 च्या शासन पवरपत्रकान्र्ये सदर रे्तन र्ाढी वशर्ाय 6व्या रे्तनआयोगाप्रमाणे 
रे्तन वनश्चचत करण्याचे आदेशीत केले होते . त्यामळेु सदरअवधकारी  / कमवचारी याांना 
वमळालेला आगाऊ र्ेतर्ाढी चा लाभ काढून घेणेत आला . यासांदभात सांघटनेने दाखल 
केलेल्या औरांगाबाद उच्च न्यायालयातील दाव्यामध्ये शासनाने धोरण वनश्चचत करण्यास 
रे्ळमागनू घेतला र् वद . 24/08/2017 च्या शासन वनणवयान्र्ये शासनाने " सहावया वेतन 
अयोगानसुार सधुारीत वेतनशे्रणी ऄनजेु्ञय झाल्याच्या कालावधीत  (चदनांक 1.10.2006 ते 
1.10.2015) अगाउ वेतनवाढीिा लाभ देण्यात येउनये ."असा धोरणात्मक वनणवयजाहीरकेला.  
हा वनणवयअव्यर्हायव तसेच घटना बाह्य होता . याबाबतीत काहीकमवचा-याांनी दाखल केलेल्या 
मा. औरांगाबाद उच्च न्यायालयातील दार्ा ि. 12699/20198मध्ये वद. 03/04/2019 रोजी 
शासनाच्या वर्रोधात वनकाल वदलाआहे. 
 सरकारी वकीलांनी सदर चनणवयां चवरोधात सवोच्ि न्यायालयात याचिका 
दाखल करू नये ऄसे मत वयक्त केले अहे . तरी सधु्दा शासनाने ऄद्याप कोणताही 
चनणवय घेतलेला नाही.  
चवषय क्र. 09 – ऄचभयांचिकी सेवा चनयमांच्या पनुरविनेबाबत.. 

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 आलाज भयंकर’ अशा उपायाांना त्या 
त्या रे्ळी सांघटनेने योग्य ती पाऊले उचलनू वर्रोध केला आहे. एखाद्या सांघटनेचे 
हीतसांबांध जोपासण्याच्या शासनामधील काही  अवधका-याांच्या प्रर्तृ्तीमळेु 50 



र्र्षांपरु्ीचे सेर्ा प्ररे्श वनयम शासनास बदलता आले नाहीत . सन 2013 मध्ये 
सांघटनेने तीव्र आांदोलन करून असे प्रयत्न हाणनू पाडले होते .यामहत्र्ाच्या 
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. 

मा.सचिव(रस्ते) यांिे सोबत ििेिी चतसरी फेरी चद. 18/01/2021 
रोजी पार पडली. ही बैठक जवळपास  1.30 तासिालली.  संघटनेने 
अपली भचूमका प्रभावीपणाने मांडली. संघटनेला डावलून कोणताही चनणवय 
घेणार नाही या बाबत मा.सचिव महोदय यानी अश्वस्त केल ेअहे.  संघटना 
पदाचधकारी पारदशवकपणे संघटना हीत जोपासतील याबाबत सवानी 
चवश्वास बाळगावा ही चवनंती! 

चद.12/05/2021रोजी मा. सचिव देबडवार साहेब यांिी भेट घेतली 
ऄसता तयांनी सेवाप्रवेश चनयम बदलण्यािा मसदुा तयार झालेिे व तो 
संघटनेस ईपलब्ध करून चदला जाइल ऄसे सांगीतले. नंतर या चवषयावर मा. 
सचिव रस्ते यांनी चद. 20/09/2021 रोजी दरूदशृ्यप्रणाली माध्यमाद्वारे बैठक 
अयोजीत केली होती, तयामध्ये संघटनेने सचवस्तर भमुीका मांडली अहे. 
सदर बैठकीिे कायववतृ्त चवभागाने प्रचसध्द केले अहे. 

 
चवषय क्र. 10 - कचनष्ठ ऄचभयंता पदापासनू 12 वषांनी पचहला लाभ देण्याच्या  

मागणीबाबत..  
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 फक्त क र् ड र्गास  
लाग ूकेलेली कालबद्ध पदोन्नती योजना कवनष्ठ अवभयांता पदास कशी लाग ूकरार्ी हा  
प्रचन आहे. 

4) आता सांघटनेने दाखल केलेल्या 2605/2017 यावचकेमधील वनणवयाचा आधार घेऊन 
शाखा अवभयांता ही फक्त 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 फक्त 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 फायदा 
होईल.त्याप्रमाणेपात्रअवभयांत्याांनीअजवकेलेआहेत. त्यास सधु्दा सांबांधीत के्षत्रीय 
कायालयाांनी शासनाचे अवभप्राय मागवर्ले होते. काही के्षिीय कायालयांनी कचनष्ठ 
ऄचभयंतापदापासनू 12वषांनी पचहला लाभ सन 2015पवुी व सन 2016 नंतर 10 
वषांनी पचहल्या लाभािे अदेश चनगवमीत केले अहेत . साववजनीक बांधकाम 
चवभागाने कचनष्ठ ऄचभयंतापदापासनू 12 वषांनी पचहला लाभ ईप ऄचभयंता पदािा 
हे ततवतः मान्य केले अहे . याबाबतिा प्रस्ताव तयांनी चवत्त चवभागास सादर केला 
होता. परंतू चवत्त चवभागाने तयास नकार चदला अहे . तयाति भरीसभर म्हणजे 
जलसंपदा चवभागाने  13.10.2020 रोजी पि चनगवमीत करून अणखी संभ्रम 
चनमाण केला अहे. 

  नवीनऄचभयंतयांना, चवशेषतःसन 2006 नंतर जे पचहल्या लाभास पाि अहेत 
तयांना कचनष्ठ ऄचभयंता पदापासनू 12 वषांनी पचहला लाभ ईपऄचभयंता पदािा व 
सन 2016 नंतर जे पचहल्या लाभास पाि अहेत तयांना कचनष्ठ ऄचभयंता पदा 
पासनू 10 वषांनी पचहला लाभ ईप ऄचभयंता पदािा , चमळवनू देणे हे संघटनेिे 
कतववय अहे.  



  चद. 07/11/2020 रोजी 2605/2017 िे संघटनेिे वकील यांिेशी सचवस्तर 
ििा झाली . संघटनेने दाखल केलेल्या ऄवमान याचिके मध्येि हा चवषय मांडता 
येइल ऄसे सिुचवले होते . तयाप्रमाणे संघटनेच्या वयवस्थापन सचमतीच्या चद . 
08/11/2020 च्या बैठकीत सचवस्तर ििा होउन संघटनेच्या वकीलांच्या 
सल्ल्यानसुार कचनष्ठ ऄचभयंता पदापासनू पचहला लाभ ठरवणे बाबत तसेि 
पदोन्नत कचनष्ठ ऄचभयंतयांना सधु्दा कचनष्ठ ऄचभयंता पदाच्या पचहल्या लाभानंतर 
दसुरा लाभ मा . ईच्िन्यायालयाकडून घेणेबाबत मंजरूी  देणेत अली . ऄवमान 
याचिकेमध्ये सधुारणा ऄजव  (Ammendment Application) संघटनेमाफव त मा. 
न्यायालयास सादर झाला अहे. सधुारणा करण्यास मा. न्यायालयाने मान्यता चदली 
अहे. पचहली सनुावणी चद. 7 एचप्रल 2021 रोजी झाली.  शासनाने वेळ 
मागीतल्यामळेु मा. न्यायालयाने 29 एप्रील पयंत शासनास संघटनेच्या याचिकेवर 
ईत्तर देणेस सांगीतले होते, अता चवत्त चवभागाने तयांिे स्वतंि ईत्तर मा. 
न्यायालयास सादर केले ऄसनूते संघटनेच्या वकीलांना प्राप्त झाले अहे. जलसंपदा 
चवभागाने चवत्त चवभागाच्या मान्यतेने ईत्तर तयार केले तथाचप ते ऄद्यापही मा. 
न्यायालयास सादर झाले नाही. जोपयंत ईत्तर येत नाही तोपयंत मा. न्यायालयािी 
वेळ मागनू घेण्यात काही ऄथव नाही. ईत्तर अलेनंतर तयािा ऄभ्यास करून 
सनुावणीि घेणेिे वकीलांिे चनयोजन अहे.  

  चप्रय सभासद चमिांनो, अज अपण अम्हाला संघटनेिी जबाबदारी 
सोपवनू 3 वषव पणूव झाली. सभासदांच्या चवश्वासास अपण पाि 
ठरलो की नाही हे काळि ठरवेल, परंतू झालेल्या िकुा दरुुस्त करून 
नवीन वषात पनु्हा नवया जोमाने तन मन धनाने संघटनेकरीता काम 
करण्यािा अम्ही सववजण संकल्प करत अहोत. 62 वया 
कायवकाचरणीच्या चतस-या वाढचदवसाचनचमत्त सवांना हार्ददक शुभेच्छा!  

सरतया वषाने ऄनेक प्रकारिी नैसगीक अपत्ती तसेि चजवघेणी 
महामारी यामळेु संपणुव मानवजातीिी पचरक्षा पाचहली. यामध्ये अपले 
ऄचभयंते सधु्दा भरडले गेले. येणारे 2022 हे वषव सवांना अरोग्यदायी 
व सखुसमधृ्दीिे जावो.  

जयसंघटना ! 
 

         आंचज. ईन्मेश मडुचबद्रीकर 
         सरचिटणीस 
  



 

 

काययकाररणीची बैठक सचुना  
 

नद.8/01/2021 रोजी ऄमरार्ती येथे संघटनेच्या 
कें द्रीय कायवकानरणीर्ी बैठक घेणेरे् ननयोनजत अहे. 
बैठकीच्या नर्र्षय सरू्ी बाबत मा.ऄध्यक्ष यांरे् 
मान्यतेनंतर सनर्थतर ऄनधसरू्ना ननगवनमत करणेत 
येइल, सर्व सिासदांनी तसेर् पदानधकाऱयांनी यांर्ी 
नोंद घेर्नु ईपस्थथत राहारे् र् तसे प्रर्ासारे् ननयोजन 
करारे् ही नम्र नर्नंती. 

 
 

      इंजि.उन्मेश मडुजिद्रीकर 
        सरजिटणीस 
 
. जर"मधासारखा""गोड"पनरणाम पानहजे ऄसेल तर"मधमाशी" 
सारखे"एकत्र रहाणे" अर्श्यक अहे,मग ती दोथती ऄसो पनरर्ार 
ऄसो ऄथर्ा संघटन..!!श्री नर्ठ्ठल र्ाघमारे पणेु मंडळ सनर्र्  



मा.सनर्र् (लाके्षनर्) यांर्ा कननष्ठ ऄनियंता संघटनेच्या मागण्यांबाबत 
सकारातमक प्रनतसाद 

 
 

 
कोल्हापरुात मा.सनर्र् (लािके्षत्र नर्कास )जलसंपदा नर्िाग र् महाराष्र कृष्णा खोरे 
नर्कास महामंडळारे् कायवकारी संर्ालक मा. आंनज. नर्लास रजपतू साहेब यांरे्सोबत 

कननष्ठ ऄनियंता संघटनेने  कननष्ठ ऄनियंतयांच्या प्रलंनबत नर्र्षयांर्र र्र्ा 
केली.याबाबत मा.सनर्र् (लाके्षनर्)यांनी सकारातमक प्रनतसाद नदला.याप्रसंगी 

संघटनेच्या र्तीने पषु्पगचु्छ र् संघटनेच्या शंिर र्र्षवपतूी टॉरे्ल देउन तयांर्ा सतकार 
करणेत अला. या रे्ळी संघटनेरे् सरनर्टणीस आंनज. ईन्मेर्ष मडुनबद्रीकर,संघटन 

सल्लागार आंनज.शंकर राउळ,संघटन सनर्र् आंनज. नर्जय अंबोळे,मंडळ सनर्र् आंनज. 
ऄिय हेलेकर,नजल्हा सहसनर्र् आंनज.सनर्न माने,संघटनेरे् सदथय आंनज. प्रर्ीण 

पारकर,आंनज. पी र्ाय पाटील,आंनज. रार्साहेब सगरे ईपस्थथत होते. 



 

सार्वजननक बांधकाम नर्िागाच्या नांदेड येथील नर्ननर्दमत मखु्य 
ऄनियंता, प्रादेनशक नर्िाग नांदेड या कायालयारे् 

मा.नामदार.श्री. ऄशोक र्व्हाण, मा.मंत्री सार्वजननक बांधकाम 
(सार्वजननक ईपक्रम र्गळून) महाराष्र राज्य् यांरे् हथते लोकापवण 

करण्यात अले. 

 

 



 

शासनाच्या जनुी पेन्शन नर्रोधी िनुमका तसेर् दडपशाही 
नर्रोधात अज काळी नर्फत लार्नू काम करत अहे. 

संघर्षव ऄजनू संपलेला नाही..कारण अम्ही ऄजनू थकलेलो 
नाही...! 

माझ्या बांधर्ांनो जनुी पेन्शन नमळनर्ण्यासाठी प्रतयेकाने खारीर्ा 
र्ाटा ईर्लला पानहजे,ऄन पेन्शनच्या लढाइत सामील झाले 

पानहजे. 
येणारा काळ हा.... ऄतयंत रे्दनादायी ऄसनू अपल्याला अतार् 
ऄनधक सजग र् अक्रमक िनूमका स्थर्कारणे अर्श्यक अहे. 
जोपयंत सर्वर् DCPS/NPS धारक कमवर्ारी अक्रमक िनूमका 

घेणार नाही तोपयंत हा लढा यशथर्ी होणार नाही. 
 

गंगाजल पाटील 
महीला सनर्र् 

कननष्ठ ऄनियंता संघटना, महाराष्र राज्यय 
 

 



अर्ाहन, 

ताबडतोब या आथे,,एकत्र येउन लढा,अपल्या कमवर्ारी बांधर् र् 
िनगनींना ऄटक झाली अहे,अणी तेही अपल्या कनरता, 

pension मान्य झाली तर र्फायदा घयाल,अता थोडे कष्टही 
घेउया , ऄजनूही कुणी साशंक ऄसाल तर र्कुताय...! 

अतारे् अंदोलन पेन्शन मार्व  यापेक्षा रे्गळे ननणायक अंदोलन 
ऄजनू काही ऄस ूशकत नाही. आथे राज्ययापासनू तालकु्या पयंत 

 

सर्ांनी अपलं सर्वथर् पणाला लार्लं अहे. ही संधी अनण 
हा क्षण पनु्हा पनु्हा येणार नाही. 'अर या पार' लढाइरे् 

साक्षीदारही व्हा अनण िागीदार ही! 

      

 



  
मंत्रालय र्ाता 
ऄनिनंदन ! ऄनिनंदन !! ऄनिनंदन !!!  
जलसंपदा नर्िागातील पदोन्नती   
         रद. २२/१२/२०२१ रोजी जलसंपदा रिभागाच्या करनष्ठ अरभयंता 
/शाखा अरभयंता ते उपरिभागीय अरधकारी या बहुप्रतीरित  
पदोन्नतीबाबत मंत्रालय स्तरािर पाठपरुािा केला असता पदोन्नतीची 
डीपीसी बैठक आज रोजी सरुु झाली आहे. आपल्या पदोन्नत होत 
असलेल्या अरभयंतयांची संख्या जास्त असल्यामळेु उद्या प्रथम सत्रापयंत 
डीपीसी पणूय होणार आहे.   लिकरच सदर डीपीसी अहिाल सामान्य 
प्रशासन रिभागाकडे पाठरिण्यात येणार आहे.   
       निीन यादीतील ३२२१ क्रमांक हा जनु्या यादीतील १०३८४ 
बरोबरचा असनू या पदोन्नतीच्या यादीतील डीपीडीसी साठी शेिटचा 
क्रमांक आहे. 
या गोष्टी साध्य करण्यासाठी मंत्रालयीन अरधकाऱयांचे रिशेष पररश्रम 
कामी येत आहेत.   
      मंत्रालय मुंबई येथे पाठपरुािा करण्यासाठी करनष्ठ अरभयंता 
संघटनेचे पदारधकारी इंरज. रिजय अंबोळे - संघटन सरचि, इंरज. प्रशांत 
गोिधयने - नारशक मंडळ सरचि, इंरज. योगेश ननबळुकर - यांरत्रकी 
सरचि हे प्रतयि उपस्स्थत होते. प्रतयि मंत्रालयात पाठपरुािा करण्यात 
येऊन सिांच्याच मारहतीसाठी. 
 

जय संघटना 
इंरज. प्रशांत गोिधयने 
मंडळ सरचि, नारशक 

करनष्ठ अरभयंता संघटना, महाराष्र राज्य 



                              भािपणुय श्रध्दांजली  

 

 
 
 
 
 
 

नस.एस.थर्ामी(, से.नन.)ईपऄनियंता  यांरे् दीघव अजाराने, कानर्ळ  अजाराने 
लातूर येथे द:ुखद ननधन झाले.कै.नस.एस.थर्ामी  यांनी जायकर्ाडी 
धरण,मांजराधरण अनण  माजलगार् धरण येथे धरणारे् मानतकाम 

,यंत्रसामनुग्रनी करून तया कामात थर्तःर्ा ठसा ईमटर्ला होता. हे काम 
खातयामार्फव त करून दाखनर्ले. माजलगार् धरणार्र तर  एक कनठण प्रसंग 

ऄसा अला होता नक,यंत्रसामनुग्रनी धरणारे्  (GORGE 
FILLING),कंदरिरणी करण्यारे् एक दोन नदर्स अधी  C.O.T 

रूधीर्रर्ी पाहणी करताना सब्बले खोदले ऄसता तया नठकाणी िसुिशूीत 
थतर अढळून अला .या िागात कनठण थतर लागेपयंत खोदकाम करणे ऄतयंत 

अर्श्यक होते, हे खोदकाम पणूव झाल्यानंतरर् रोनधर्र(C.O.T) िरायर्ा 
होता. ततकालीन ऄधीक्षक ऄनियंता कै पी.एल.गान,ूयांनत्रक क.ऄ. 

जोशी,.का.ऄ.कै जे.अर लाग ूयांच्या समरे्त तातनडर्ी बैठक होउन तयात    
मातीधरणारे् काम नतन पानळत ( अठ अठ अठ तास) करण्यारे् ठरले. 
अनण  पाउस पडायाच्या अधी हे काम पणूव केले, यात कै नस.एस.थर्ामी 
यांर्ा काम करण्यार्ा उतसाह खपूर्  कौतकुाथपद होता. क.ऄ.संघटनाने 

अपल्या मागणीसाठी "रक्ताच्या "सनहरे् ननरे्दन शासनाला सादर करायरे् 
ठरल्यानंतर केसापरूी(ता.माजलगार् नज बीड) कॅम्प येथे रक्ताच्या सह्या घेण्यारे् 

ठरल्यानंतर तयार्र पनहली सही कै.नस.एस .थर्ामी  यांनी केली  होती. 
शासनकय कामात अनण   घटनेच्या कामात सतत सहकारी  करणारे माझे 

सहकारी यांरे् द:ुखद ननधन झाले.  
तयांना िार्पणूव श्रद्धांजली.  र्ाय.जे.जोशी. लातूर. 

 



यशस्िी लढा……… 

 

 
  

शासकीय कमवर्ाऱयाच्या अंदोलनाच्या आनतहास जेव्हा नोंदर्ला 
जाइल, तेव्हा कालर् नदर्स सरु्णव ऄक्षरात नलहला जाइल, गेली 
एक मनहना पायाला निगरी बांधनू राज्ययिर जनजागतृी करत 
नर्फरणारी राज्यय टीम, तयानंतर नततक्यार् ताकदीने  पेन्शन मार्व 
र्ी दणक्यात सरुू झाली,ऄन बघता बघता मुंबइच्या तोंडार्र 
िर रथतयात हजारोच्या संख्येने ईपस्थथत राहून � एकर् नमशन 
जनुी पेन्शन र्ा जयघोर्ष करत मुंबापरुीला साद घालत होती, 
पर्ा जेव्हा पेन्शन मार्व खारगार् पासनू ननघाल्यानंतर अम्ही 
काही  मंडळी  रथतयात कुठे अंदोलकांना नर्श्रांती साठी जागा 
िेटते का या शोधात होतो,तेर्ढ्यात जकात नाका येथे मोकळं 
मैदान नदसलं,ठरल्याप्रमाणे अपल्या टीम ने सर्व mat पसरर्नू 
अंदोलकांर्ी नर्श्रांतीर्ी तयारी केली, ऄधा तास नर्श्रांती 
घेउन ननघणार तोर् पोलीस प्रशासन ने अपला नहसका 
दाखर्त कोणालाही मुंबइच्या रथतयार्र र्ाल ूदेणार नाही,ऄथात 
144 कलम रे् कारण पढेु केले, अपली सर्व टीम अपल्या 
ननणवयार्र ठाम होती,तयार्ार् पनरणाम कालर्ी गदी आतर 
नदर्सापेक्षा जाथत नदसनू अली, एकालाही बाहेर जाउ देणार 
नाही ह्या िनूमकेर्र पोलीस प्रशासन ठाम ऄसताना अपलं 
नेततृर् मागे हटेल ते कसले, सोबत होती ती ददी पेन्शन 
र्फायटसवर्ी!  ऄटक सत्र सरुू झाले,गाड्ा च्या गाड्ा िरल्या 
गेल्या, ऄगोदर सांनगतलं की तमु्हाला अम्ही अझाद मैदानात 
घेउन जातो,ऄन पाहतो तर काय गाड्ा सरळ नर्घर पोलीस 
थटेशन कडे  र्ळल्या.. ऄगोदर पोनलसांना र्ाटलं की हे गनु्हे 
नोंद झाले तर हे माघार घेतील, पण अपलं नेततृर् कोणतयाही 
पनरस्थथतीत माघार घेणार नव्हतं, तयांनी ठरल्याप्रमाणे गनु्हे नोंद 
झाले,अंदोलकांना गोंधळात टाकण्यार्ा डार् होता,मीनडयात ही 
बातमी र्ाऱयासारखी पसरली, सर्व न्यजू र्नेॅल नन दखल 
घेतली,यार्ा पनरणाम नर्धानिर्न मध्ये सदु्धा नदसनू 
अला,नशक्षक अमदार,नर्रोधी पक्ष नेते यांनी हा नर्र्षय लार्नू 
धरला,  संबंनधत मंत्री महोदय यांनी सदु्धा हा नर्र्षय   
प्रामखु्याने सोडर्ण्याबाबत ऄनिर्र्न नदलं, अपलं नेततृर् 
मजबतू अहे, एकंदरीत कालर्ा नदर्स र्फक्त नन र्फक्त अपल्या 
संघटन च्या लढ्यार्ा होता, अपला लढा अपण नदलेली रे्ळ, 
अपलं नेततृर् र्ाया जाउ देणार नाही, या अंदोलनातून 
काहीतरी हाती लागल्यानशर्ाय शांत बसनार नाही,तोपयंत 
अपण अपल्या नेततृर्ार्र जसा नर्श्र्ास ठेर्लात तसार् पढेु 
ठेर्ा.. म.रा.जनुी पेन्शन संघर्षव समन्र्य  सनमती 

जनुी पेन्शन योजनेची लढाई आपण 
नक्की नजकू. या लढाईची तीव्रता आणखी 
िाढली पारहजे, तयाला माझा पानठबा 
राहील, तयात मी कोठेही कमी पडणार 
नाही, सिय घटकांना जनुी पेन्शन रमळािी, 
यािर मी ठाम आहे. या प्रश्न कोणतयाही 
पररस्स्थतीत सटुला पारहजे, अशी ग्िाही 
नागपरू रिभागाचे पदिीधर आमदार मा. 
अरभरजत िंजारी साहेबांनी आंदोलन 
स्थळी भेट देताना रदली. १ नोव्हेंबर २००५ 
पिूीची जनुी पेन्शन योजना लाग ूकरािी, 
या मागणीसाठी सरुू असलेल्या आंदोलनाला 
आमदार साहेबांनी काल देऊन पानठबा रदला. 
जलसंपदा रिभाग, महाराष्र शासन महीला 
प्ररतरनधी म्हणनू आरण मरहलांचा सहभाग 
पाहून रिशेष कौतकु आमदार अरभरजत 
िंजारी साहेब यांनी केले. 



 



 



 

 

 

नद. 23 नडसेंबर 2021 रोजी माननीय  श्री बच्र्िूाउ कडू 
राज्ययमंत्री जलसंपदा र् लाके्षनर् यांरे्शी नर्िागातील 

कननष्ठ ऄनियंता यांनत्रकी यांर्ी सध्यार्ी कायवरत पदे र् 
नरक्त पदे यार्र र्र्ा झाली र् नरक्त पदे लर्करात लर्कर 

िरण्यात यार्ी या नर्र्षयी नर्नंती करण्यात अली 
साहेबांनी संबंनधतांना तर्नरत बैठक लार्ण्या संबंधी सरू्ना 

नदल्या साहेबांरे् मनःपरू्वक ऄनिनंदन र् अिार 

जय संघटना 



  
  
  
  



 



नर्र्र्षाच्या शुिेच्छा 



 

नद.28-12-2021 रोजी  


