
वष 44-िडसबर 2020 पृ ठ-29  

मा.इंजी. ी. िशरीषजी जाधव , 
उपा य , किन ठ अिभयंता

संघटना महारा रा य , 

मा.इंजी. ी.उ मेशजी मुडिब ीकर
सरिचटिणस,

किन ठ अिभयंता संघटना
महारा रा य , 

संघटनेचे लढव ये नेते ---
संघटने या वतीने वाढिदवसा या हा दक शुभे छा ..-

संघटने या वतीने शुभे छा --सव सभासदांना नव वष
2021 आनंदाचे व भरभराटीचे आयो यदायी जावो.



नाताळ व नव वष 2021 
साठी

सव अिभयंता बंध-ुभिगन ना
संघटने या

वतीने
हा दक शुभे छा ..



संपादिकय
सव अिभयंता बंध-ूभिगन ना स ेम नम कार

सन 2020 हे आता संपत आले आहे. मागील मिह यांचा
िवचार करता धा ती COVID-19 व सुर ा उपाययोजनाम येच सव श ती खच करावी
लागलेली आहे. एखा ा काळरा ीसारखे  िभतीदायक असे पव सु आहे. covid-19
चताजनक बाब आहे.सव नी काळजी घेतली तसेच सोशल िड टं सग चे िनयम पाळले तर
आपले दैनंिदन िजवन जगणे सुस होईल. ये िदन भी िनकल जायगे. मा क वाप न तसेच
सेिनटायझर वाप न हात चेहरा व आपले वतःचे शरीर व छ ठेवावे अशी मी सव
सभासदांना पुन च िवनंती करतो .

किन ठ अिभयंता संघटना महारा रा य सन 1920 साली थापन झालेली
असून सन 2020 हे वष संघटनेचे शतक महो सवी वष आहे या संघटने या शतक महो सवी
वष िनिम ाने आपण सव सभासदांनी संघटनेस हातभार लावुन तसेच सि य राहुन पदािधका-
यांचे उ साह वाढवावा...

संघटनेने शासकीय लढती सु असुन .... यायालयीन लढती तसेच
संघटना मक संघष हा आदशवादावर आधािरत करणेत येत आहे.  पदो नतीसाठी
यायालयाचा 15 डीसबर चा िनकाल व या अनुषंगीक यश लवकरपदरी पडणेसाठी संघटना
य निशल आहे.15 िडसबर या सुनावणी दर यान पुढील सुनावणीचा िद. 05 जानेवारी 2020

चा िदनांक कळिव यात आलेला आहे.
अिभयांि की सेवा िनयमां या पुनरचना बाबत संघटनेने िदले या िनवेदनावर

चचसाठी मा. सिचव सावजिनक बांधकाम यांनी बैठक घेतली असुन संघटनेचे वरी ठ
पदािधकारी उप थत होते याबाबतीत नेमले या सिमतीने किन ठ अिभयंता/शाखा अिभयं यांना
भिव यात पदो नती या संधी जा त िमळतील असे गाजर दाखवून,किन ठ अिभयंता संवग ची
पदे कमी क न मोठा ग धळ िनम ण केला आहे, सिमतीचे अनेक ताव किन ठ अिभयंता
संवग तील अिभयं यांवर अ यायकारक आहेत. याबाबत संघटनेने बैठकी या सु वातीलाच
ती तेने िवरोध केला.

संघटनेला िव वासात घेऊनच नवीन सेवा वेश िनयम बनवले जावेत यासाठी
सं टना आ ही आहे. यासाठी संघटनेची कायकारीणीची बैठक िद. 17-12-2020 रोजी मु ंबई
येथे घे यात आलेली आहे.

किन ठ अिभयंता संघटना महारा रा याची शता दी वष व शतको र यश वी
वाटचालीची परंपरा सव सभासद बंधूभिगनी कायम ठेवतील असा रा य कायकािरणीला
िव वास आहे. संघटने या वतीने िनयोिजत आगामी उप म व समारंभात सव सभासद
आनंदाने सहकुटंुब नेहमी माणे सहभागी होतील असा संयोजकांना िव वास आहे. जय
संघटना

संघटनेने शासकीय लढती जोमाने सु असुन .... यायालयीन लढती तसेच
संघटना मक संघष हा आदशवादावर आधािरत करणेत येत आहे.  पदो नतीसाठी
यायालयाचा डीसबर मिह यातील िनकाल व या अनुषंगीक यश लवकरपदरी पडणेसाठी
संघटना य निशल आहे. नाताळ व नव वष 2021 साठी सव अिभयंता बंध-ुभिगन ना
संघटने या वतीने हा दक शुभे छा
जय संघटना

जगदीश वसंतराव महाजन



अ य ीय मनोगत 

ि य सभासदांनो  हा अंक  कािशत होत असतात चालू वष संपत आलेल ेअसेल व नवीन 
वष 2021 सु  होईल .आपणा सव ना नवीन वष 2021 या हा दक शुभे छा
 हे वष आपणास आरो यदायी व आनंददायी जावो हीच सिद छा 

सन 2020 म ये आपण जलसंपदा िवभागात 215 व सावजिनक बांधकाम िवभाग 
अ य  42 सभासदांना उपिवभागीय अिधकारी या पदासाठी पदो ती ि येत घेतलेल े आहे. 
पदो ती अंितम ट यात असुन सावजिनक बांधकाम िवभागात पदो तीचे आदेशही िनघालेल ेआहेत 
मा  जलसंपदा िवभागात शेवट या णी आप या सभासदाने अपंग कोटा आर ण मु ाव न मा. 
उ च यायालय येथून थिगती आण याने पदो ती आदेश िनघाल ेनाहीत.याबाबत  संघटनेने अज 
क न वतं  वकील नेमलेला आहे, तसेच पाठपुरावा जोरात चाल ूआहे.

 िव ुत व यांि की अिभयं यां या ही पदो ती ि या गतीपथावर आहे . यांच े
पदो ती आदेश िनघाल े यांचे यासाठी अिभनंदन व यांच े आदेश िनघाल े नाहीत यां यासाठी 
संघटना पाठपुरावा करेल. या पा भूमीवर संघटने या औरंगाबाद पदािधकारी यांनी संघटनेची 
कायकािरणी बैठक मागील मिह यात घेतली . यांचे अिभनंदन  व कौतुक 

संघटने या औरंगाबाद कायकािरणी बैठकीम ये सव िवषयांवर सिव तर चच  झाली 
व यासंबंधी आ ािस त गती योजने या अंमलबजावणी  किन ठ अिभयंता पदापासून हावी. 
यासाठी मा.उ च यायालयात अवमान यािचका ारे दाद माग याची ि या राबिवणे बाबत 
संघटनेचे धोरण ठरल ेआहे 

सोलापूर िज ातील अिभयं यांनी किन ठ अिभयंता संघटनेला शंभर वष पूण होत 
अस या बाबत िविवध कारे काय म क न उ सव साजरा करत आहेत. उदाहरणाथ संघटने या 
नावाने टी-शट तयार करणे, टॉवेल तयार करणे व यावर संघटनेसाठी छापील सा िह य तयार 
क न संघटने या हेतुंचा सार कर याचे अिभनव काम करणे सु  आहे. कवी व  का य संमेलन 
इ यादी काय म राबिवणे या सव काय मांसाठी मी सव चे अिभनंदन करीत आहे.

 अिभयं यांचे सेवा वेश िनयम िद.19 12 1970 तयार झाले . यानंतर सन 1997 म ये 
शाखा अिभयंता, सहा यक अिभयं याचे िनयमात सुधारणा केली तेवढीच .मा  पदो ती /भरती 
याम ये सुसू ता  आणणे .सेवा वेश िनयम सुधारणे आव यक आहे.

 यासाठी मा. सिचव सावजिनक बांधकाम यांनी िद. 11-12-2020  ला सव संघटना 
बोलावून मािहती घेतली .याम ये शासन किन ठ  अिभयंता पदाबाबत अ याय करणार अस याच े
िनदशनास आ यावर संघटनेने िवरोध केला आहे .

 िम हो , भिव यकाळातील  आ हाने खडतर आहेत याची जाणीव ठेवुन आपणांस 
एकजुट ठेवणे आव यक आहे. 

जय संघटना 
आपला

िवनायक म लहाडे 
अ य  

किन ठ अिभयंता संघटना महारा  रा य



















सव सभासद अिभयं यांनी संघटनेवर
िव वास ठेवावा व गरज पड यास संघष
कर याची तयारी ठेवावी . सन 2013 म ये
आपण अशाच अ यायाला सामोरे गेलो होतो.

स याचे अ य व सरिचटणीस यांची
भूिमका यावेळी मह वाची होती.

सरिचटणीस, 
किन ठ अिभयंता संघटना 

महारा  रा य

सरिचटणीसांचे आवाहन ……





किन ठ अिभयंता संघटना िचराय ू होवो, भारत देशातील शतकापूव थापन 
झाले या अ ग य असले या आप या किन ठ अिभयंता संघटना महारा  रा या या शतक 
महो सवी वष या िनिम ाने खुप खुप शुभे छा...... वातं य पूव काळात हणजे सन १९२० 
साली न दणी झाले या व थापनेपासून सभासदांना याय दे यासाठी अिवरतपणे काय करणारी 
एकमेव लढाऊ संघटना हणजे किन ठ अिभयंता संघटना महारा  रा य. शतक महो सवी 
वष चे औिच य साधुन सोलापूर िज हा शाखेने सोलापूर येथील जागितक कीत चे दज  
असलेल े३०"× ६०" साईजचे टॉवेल संघटनेचे नांव टाकून बनवून घेतले आहेत. या टॉवेल चे 
अनावरण नामदार ी द ा य भरणे पालकमं ी सोलापूर िज हा तथा रा य मं ी सावजिनक 
बांधकाम (सावजिनक उप म वगळून) , मृद व जलसंधारण, वने, पशुसंवधन,
दु ध यवसाय िवकास,व म य यवसाय, सामा य शासन, महारा  शासन, मु ंबई यां या 
शुभह ते व इंिज िशरीष जाधव उपा य  किन ठ अिभयंता संघटना महारा  रा य, इंिज धम  
िबराजदार अितिर त संघटन सिचव (रा य) यां या मुख उप थतीत कर यात आल.े या 
समारंभासाठी इंिज राज  शदे, िज हा सिचव, सोलापूर, इंिज सुयकांत येमुलकर िज हा 
सहसिचव, इंिज बबले वर कासे िज हा सहसिचव, इंिज िवनोद सातुल े िज हा सहसिचव, इंिज 
सतीश साखळकर,इंिज िदलीप पवार, इंिज सतीश भोसल,े इंिज राजशेखर जेऊरकर, धनंजय 
कुलकण , िगरीश जवळकर, चं कांत संगा इ यादी सभासद उप थत होते. हा समारंभ सोलापूर 
पु कराज, शासकीय िव ामगृह, सोलापूर येथे शु वारी दुपारी ३:०० वाजता संप न झाला. या 
संगी नामदार ी द ा य भरणे पालकमं ी सोलापूर यांनी संघटने या कामासाठी व िदघ 

यश वी परंपरेचा गौरव क न शुभे छा िद या





किन ठ अिभयंता संघटने माफत यांना
भावपुण दांजली

यांचे जा यामुळे संघटनेची मोठीहानी झालेली
आदश व पाचे य तीम व होते. 

यांचे आ यांस िचरशांती िमळो ही
भावपुण दांजली

कै. इंजी. राजकुमार ीरसागर

एक हसतमुख, मनिमळाऊ, उ साही ,कतबगार शाखा अिभयंता 
अकाली हरपला आहे. खूप वष एकि त वावरलेला,सोबत करत 

असलेला आनंदी , उप मशील िम  नजरेआड होत आहे,       
हे अ व थ करणारे आहे.कै.राजकुमार ीरसागर यांचे पिव  

मृतीस भावपूण आदरांजली











संघटनेतफ जािहर िनषेध



संघटनेतफ जािहर िनषेध













Dear sir,
I have enrolled 3 JE members for life time membership &
abhiyanta varta. Herewith attached reg.form, bank remittance
receipts and 3 receipts of Rs.6500/- Pl. do needful.
Regards
Suresh Pardeshi, Sanghtan Sachiv Sector-2, Mumbai
sureshbpardeshi@rediffmail.com









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

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

द.17-12-2020


