
 

 

 

 
संघटनेची  लढाइ जारी – 

 आंजी.ईन्मेश मडुबिद्रीकर सरबचटणीस, आंजी.बिजय अंिोळे संघटन 
सबचि, आंजी.सबतश पाटील, नांदेड मंडळ सबचि , आंजी.प्रबिण पारकर 
, आंजी.प्रबिण पाटील जळगाि हे जलसंपदा बिभाग मंत्रालय, मुंिइ येथे 

नबिन भरती तसेच पदोन्नती संदभात मंत्रालयीन भेटीदरम्यान  

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

चाररत्र्याच्या रनमाणारिण समाजजीिन व्यथथ असे.कतथव्याची जाणीि नसता प्रगतीलाही अथथ नसे  
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संपादरकय                                     
सिथ अरभयंता बंध-ूभरगनींना सपे्रम नमस्कार  

दद.08 जानेिारी 22 रोजी ऄमरावती येथे संपन्न झालेल्या 
संघटनेच्या 62 व्या व्यवस्थापन सदमतीच्या 7 व्या बैठकीमध्ये 
महत्वाचे दनणणय झाले. 

1. कोरोना महामारीमळेु शासनाने जाहीर केलेले दनबंध कमी झालेनंतर सोलापरू 
येथे संघटनेचे 63 वे ऄदधवेशन होइल.तोपयंत सध्याच्या व्यवस्थापन सदमतीस मदुतवाढ 
देणेत अली. 

2. ऄदियंदिकी सेवा प्रवेश दनयम सधुारणा प्रस्तावातील संिाव्य कदनष्ठ ऄदियंता 
पद रद्द करणे ककवा शाखा ऄदियंता हे पद पदोन्नतीचे करणे आ. पदवीकाधारक 
ऄदियंत्यांवर ऄन्यायकारक बदलांना संघटनेमार्ण त तीव्र दवरोध करणे, प्रसंगी अंदोलन 
करणे. 
 या दनणणयासह पदादधकारी संघटनेच्या कामात ऄगदी रजि झोकुन काम करत 
अहेत. पदोन्नती, सेवाप्रवेश हे दजदकरीचे दवषय मोठ्या जबाबदारीने हाताळत अहेत. सवण 
पदादधकारी यांचे कौतकु करावे थोडे अहे.  
  
 काही पदारधकारी संघटनेचा Protocol मध्ये ढिळाढिळ करणेच्या प्रयत्नात राहुन 
अरेरािीची ि आग्रही भार्ा िापरुन पदारधकाऱयांचा मनोभंग करणेच्या प्रयत्नात रदसनु 
आलेत. परंत ुही दमदार संघटना ही १०१ व्या या परीपणुथतेच्या ियातील असनु अनभुिी 
ि तळमळीने काम करणारी सकारात्मक कायथकारीणी असल्याने या आक्रास्ताळी ि बैचेन 
आत्मांचा प्रभाि शुन्य आहे. असो ….पारदशथक तथा तंत्रशुध्द ,सकारात्मक ि एकजटुीने 
काम करणारी संघटना म्हणनु या भतुलािर मान्यता प्राप्त आहे. (Web Portal 
www.mahaasse हे जगभर अभ्यासले जाते) 
 
       संघटनेत जास्तीत जास्त पात्र सभासद होणे ि  सभासदांचे आजीि सभासदत्ि  
िगथणी भरुन करुन घेणे आिश्यक आहे.यासाठी रजल्हास्तरीय कायथकत्यांनी  प्रयत्न करािे. 
 

सिथ सभासदांना पनु्हा रिनंती करतो त्यांनी आपआपले मारहती तसेच लेख तथा 
केलेल्या कायथिाहीचे मारहती आपल्या अंकात प्ररसध्द करणेसाठी मला पाठिािी.जय 
संघटना  
                                                         
 

जगदीश महाजन 
           संपादक  

अरभयंता िाता  
करनष्ठ अरभयंता संघटना महाराष्र राज्य  

http://www.mahaasse/


ससंुिाद बक बिसंिाद ..बनिड अपलीच..!          
अपण हककांिाित जागरूक ऄसलेच पाबहजे.नव्हे ती अपली अद्य 

जिािदारी अहे.पण ही जागरूकता अक्रस्ताळेपणामधे रुपांतरीत होत ऄसेल 
तर संयमाचे बे्रक जरूरी अहेत.ऄलीकडेच काही पदाबधकाऱयांकडून ऄशा 
ऄबििेकी िततणकुीिद्दल तक्रारी प्राप्त होत अहेत. ससंुस्कृत अबण सभ्य भाषेत 
ईत्तर देणारा पदाबधकारी म्हणजे अपला सालगडी अहे;हे माननू िेछूट अरोप 
करीत रहाणे; ही मदुतमकी नाही.जोडायला खपू तप:श्चया  लागते.तोडायला 
एखादाच क्षण परुतो.शंभर िषांपासनू जपलेली ही बशदोरी म्हणजे अपली 
संघटना अहे.ईतून मातून या दधुात बमठाचा खडा टाकून हे ऄमतृ नासिणेचे 
पाप कृपया कोणी करू नये. 
  लोकशाहीत एकाची ककमत काहीच नसते.संख्यािळ ि डोकीच मोजली जातात.गाि करेल ते राि 
करूच शकत नाही.ही िहुमताची ताकद लोकशाहीत मोजली जाते.हे संख्यािळ महत्प्प्रयासाने अपल्याच 
भािंडांनी तडजोड करून बटकिले अहे.समजतूदारपणा  ि सहनशीलितृ्ती अिजूतन दशतिली 
अहे.कमीपणा स्िीकारत समोरचाला मोठेपण बदले अहे.बखलाडू ितृ्ती जाणीिपिूतक जोपासली 
अहे.अमच्याच ऄनेक ससंुस्कृत िांधिांचा  त्प्याग ध्यानात घेउन पढेु जाणे अिश्यक अहे.'मी 'पेक्षा 
'अम्ही' महत्प्त्प्िपणूत अहे.ऄहंकाराला मरुड घालणे अिश्यक ऄसनू त्प्यािर जाणीिपिूतक लक्ष कें बद्रत 
करून िततनात योग्य िदल केले पाबहजेत. तकुा म्हणे, 'धाकुटे व्हािे,पाबहजे ते मागनू घ्यािे '' 
 
  काही पथ्य पाळणे अिश्यक अहे.नम्रता ससंुस्कृतपणाची प्रथम खणू होय.सितच िाितीत त्प्िबरत 
प्रबतबक्रया व्यकत करण्यात घाइ होते अहे का? याचे अत्प्मपरीक्षण गरजेचे अहे.संघटनेत ऄनेकजण 
स्ियंसेिक म्हणनू काम करीत अहेत . बिनामोिदला प्रिास करत अहेत ,त्रास घेताहेत..िेळ, श्रम, 
समर्पपत करताहेत याचे भान ठेिनू त्प्यांना जाि बिचारला पाबहजे.त्प्यांचे प्रबत कृतज्ञता व्यकत केली नाहीत 
तरी हरकत नाही;पण त्प्यांना एकेरी ईमतट भाषेत बशिीगाळ करून कोणते शौयत प्रदशतन केले जात अहे 
?ऄबभयंतासभासद, जाणत्प्या  पदाबधकाऱयांकडून ऄसेच िततन प्रदर्पशत होत ऄसेल तर मग अपण 
'संघटन' म्हणनू थांिलेले िरे होइल. शेिटी अत्प्मानंद,मन:शांती हरिनू काय बमळबिणार अहोत? 
  सोशल साइट नामक चािडीिर तर अपण खपू िेताल िकतव्य,बटकाबटप्पणी करून लक्ष िेधनू 
घेत अहोत.याबिषयी मी ऄमराितीत  राज्यय कायतकाबरणीत 8 जानेिारी रोजी बिस्ततृ बििेचन केले 
होते.संयबमत िततनासाठी सभासदांची पदाबधकाऱयांनी बमन्नतिारी करणे ;हा अमचे कामाचा भाग झाला 
अहे.प्रत्प्येकास जाि बिचारायचा ऄबधकार अहे,हे मान्य अहे.परंत ु ऄिेळी,ऄकस्मात, ऄसभ्य भाषेत 
प्रश्नांचा भबडमार करणेचा  अपणास जन्मबसद्ध हकक अहे,या भ्रमात ऄनेक महाभाग िािरत अहेत. 
काही बिद्वान अपण जिािदार ऄबभयंता ि शासकीय लोकसेिक अहोत;हेच बिसरून संभाषण करीत 
अहेत. प्रत्प्येक गोष्टीत मयादापालन महत्प्त्प्िपणूत अहे.ऄबत सितत्र िज्ययत केले पाबहजे. कदाबचत यापढुील 
काळात हे सित सतत समजािणेही शकय होइलच ,ऄसे नाही.सहजीिनात परखड अत्प्मपरीक्षणाची 
सिांनाच गरज ऄसते.कुटंुिात ,िैयकतीक जीिनात अपण स्िैर ि अततायीपणे िागतो का? अपल्याच 
कुटंुिातील कोणी आतरांसमोर गैरिततन  केले तर अपणास चालेल का?हा बिचार संघबटत जीिनात केला 
पाबहजे. तटेुपयंत ताण ूनये.कोण चकुतो याहून काय चकुते त्प्याचा बिचार करुन संघटन मजितू होइल;हे 
पाहणे अिश्यक अहे.िाकी 'सजु्ञांस ऄबधक सांगणे न लगे.'तूतास आतकेच!..  
                                                                     अपला 
                                                               बशरीष शंकरराि जाधि  
                                                                   ऄध्यक्ष , 
                                                         कबनष्ठ ऄबभयंता संघटना,महाराष्र राज्यय 



संघटनेच्या ताज्या घडामोडी-सरदचटणीस यांचा ऄहवाल  
दद. 15/02/2022 

 
 
दवषय क्र. 1 - जलसंपदा, जलसंधारण, ईजा व सावणजनीक बांधकाम दविागातील 
               कदनष्ठ ऄदियंता पदावरील नवीन िरती. 
 2000 पेक्षा जास्त ऄदियंत्यांची तीन दविागात दमळून दनयकु्ती झाली अहे.  
सार्वजनीक बाांधकाम वर्भागात गेल्या काही र्र्षात पु रेशा प्रमाणात भरती झाली होती. तथावप 
नांतरच्या काळात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या पदोन्नतीमळेु पनु्हा कवनष्ठ अवभयांता पदे वरक्त झाली 
आहेत. जलसांपदा वर्भागात मोठ्या प्रमाणात वरक्त पदे आहेत . मा. मांत्रीमहोदय,जलसांपदा वर्भाग, 
याांनी सांघटनेसोबतच्या बैठकीत कवनष्ठ अवभयांता 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 होते. मा. 
राज्यमांत्री महोदयाांच्या वनदेशानसुार महाराष्र लोकसेर्ा आयोगामार्व त सदर पदाांची भरती प्रविया 
राबवर्णेबाबत शासनाने आयोगाला वर्नांती केली होती. तथावप आयोगाने त्यार्र सेर्ा प्ररे्श 
वनयमात तरतदू आहे का इ. मावहती मागवर्ली असलेने मा. जलसंपदा मंिीमहोदयांनी महाराष्र 
शासनाने दनश्चीत केलेल्या टी सी एस कंपनीमार्ण त िरतीचा दनणणय घेतेला अहे. तसे 
दनवड सदमतीस कळदवले अहे. अता र्क्त पदरक्षा र्ी चा दवषय दवत्त दविागाकडे 
प्रलंबीत ऄसनू, त्यास मंजरूी दमळताच जादहरात प्रदसध्द होइल. 
दवषय क्र. 2 - पदोन्नती - 
ऄ) जलसंपदा दविाग (स्थापत्य) - सन 2019-20 च्या वनर्डसचुीप्रमाणे वर्भागीय पदोन्नती 
सवमतीची मान्य तेनांतर वर्भागीय सांर्गव र्ाटपाची प्रविया अांतीम टप्पप्पयात असतानाच अचानक , 
अनपेक्षीतपणे मा. उच्च न्यायालयात दाखल ‘अपांगाांकरीता पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाच्या’ दाव्यामध्ये 
अांतरीम आदेश देऊन पदोन्नती प्रविया स्थगीत केली होती. 
 तदनंतर 198 ऄदियंत्यांचे पदोन्नती अदेश दनगणमीत झाले . पढुील दनवडसचुीची 
दड. पी. सी. होउन त्यामध्ये एकूण 387 नावांना मान्यता ददली. शेवटचा ऄनकु्रमांक सन 
2019 च्या यादीमधील 10384 अहे. सदर धारीका सा. प्र. दविागास सादर झालेनंतर 
त्यांनी काही शेरे ईपस्थीत केले होते. शेरे पतुणता होउन अता पनुश्च धारीका सा. प्र. 
दविागास सादर झाली होती, परंतू काही अरभयंत्यांचे गोपनीय अहिाल उपलब्ध न झालेने 
पनु्हा सा. प्र. दविागा ने शेरे ईपस्थीत केले. शेरे पतुणतेनंतर सा. प्र. दविागास सादर 
झालेल्या धारीकेचा पाठपरुावा सरुू होता. परंतू काल पनु्हा एकदा सा. प्र. दविागाने 20 



ऄदियंत्यांच्या ईपलब्ध होत नसलेल्या गोपनीय ऄहवालाचा मदु्दा ईपस्थीत करून धारीका 
परत पाठदवली अहे.  
 20 ऄदियंत्यांचे सलग 5 वषाचे गोपनीय ऄहवाल ईपलब्ध होत नसलेने त्याच्या 
मागच्या वषाचे गोपनीय ऄहवालावर अधारीत मलु्यांकन करून पािता ठरदवली होती. 
तथादप सा. प्र. दविागाने ठोस संयकु्तीक कारण ऄसलेदशवाय पाि करता येत नाही ऄसा 
शेरा घेतला अहे. दविागाने गोपनीय ऄहवाल ईपलब्ध करून घेण्यासाठीची कायणवाही 
सरुू केली अहे.  

आ) जलसंपदा दविागातील यांदिकी दविागातील सन  2018-19च्या 
वनर्डसचुीमधील उपअवभयांता (याांवत्रकी) पदार्रील पदोन्नतीचे आदेश वनगवमीत झाले आहेत . सन 
2019-20 च्या वनर्डसचुीला वर्भागीय पदोन्नती सवमतीच्या मान्यतेनांतर 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 पदोन्नतीचे 
अदेश दनगणमीत झाले अहेत. नवीन दनवडसचुीबाबत दविागीय पदोन्नती सदमतीची 
मान्यता होउन धारीका सा. प्र. दविागास सादर झाली होती, तथादप या धारीकेला सधु्दा 
स्थापत्य पदोन्नती धारीकेप्रमाणेच शेरे ईपस्थीत केले अहेत. 

इ) जलसंपदा दविागातील दवद्यतु दविागातील सन  2019-20 च्या वनर्डसचुीमधील 
उपअवभयांता (वर्द्यतु) पदार्रील पदोन्नतीचे आदेश वनगवमीत झाले आहेत . 2020-21 च्या 
वनर्डसचुीकरीता बबदनूामार्लीला सा . प्र. वर्भागाची मांजरूी वमळाली आहे. त्याप्रमाणे 11 
पदवीकाधारक व 2 पदवीधारक यांचे दविागीय संवगण वाटपाचे दवकल्प मागदवलेनंतर ते 
दद. 12/05/2021रोजी शासनास प्राप्त झाले. सदर धारी केस मा . जलसंपदा मंिी 
महोदयांची मान्यता दमळालेल्या ददवशीच ददव्यांग अरक्षणाचा शासन दनणणय दनगणमीत 
झालेमळेु नव्याने धारीका सा. प्र. ला सादर झाली. 10 पदवीकाधारक ऄदियंत्यांचे 
पदोन्नती अदेश दनगणमीत झाले अहेत. त्यानंतर पनु्हा ददव्यांग ऄदियंत्यांचा समावेश 
करून सन 2020-21 ची परुवणी यादी तयार करून पढुील 10 ऄदियंत्यांची पदोन्नती 
झाली अहे. नवीन दनवडसचुीबाबत दविागीय पदोन्नती सदमतीची मान्यता होउन धारीका 
सा. प्र. दविागास सादर झाली अहे. 

 
इ) सा. बां. दविाग (स्थापत्य) - सन 2018-19 च्या वनर्डसचुीप्रमाणे 22 अवभयांत्याांची 
पदोन्नती झाली होती . तदनांतर अभार्ीत पदाांकरीता वर्त्त वर्भागाकडे मांजरूी करीता प्रस्तार् सादर 
झाला होता . र्क्त 100 पदाांनाच मान्यता वमळाल्याने त्यामधनू खलु्या प्रर्गातील 66 पदे शाखा 
अवभयांता र् सहाय्यक अवभयांता श्रेणी 2 याांना वमळाली . त्याप्रमाणे आणखी 32 अवभयांत्याांचे 
पदोन्नतीचे आदेश वनगवमीत झाले . सन 2019-20 च्या वनर्डसचुीप्रमाणे मावहती मागवर्ली होती  र् 
त्याप्रमाणे 141 अवभयांत्याांचे उपवर्भागीय अवधकारी पदार्रील पदोन्नतीचे आदेश वनगवमीत झाले . 
तथादप, ―ऄपंगांकरीता पदोन्नतीमध्ये अरक्षणाच्या ‖ यादचकेमळेु सदवस्तर पद स्थापना 



करता अली नाही . अता सामान्य प्रशासन दविागाच्या सचुनेप्रमाणे सन  2019-20 चे 
गोपनीय ऄहवाल मागदवले होते. त्यानंतर 256 दनयमीत व 60 सरळसेवा कोट्यातील 
तदथण ऄिावीत दमळून एकूण 316 ऄदियंते पदोन्नत झाले.  
 सन 2020-2021 च्या दनवडसचुीकरीता मादहती मागदवली अहे.  
 ऄदियंता दमिांनो,  
  गेल्या वषातील कोरोना महामारी, ऄपंग अरक्षण या गोष्टींमळेु 
दजवघेणी व संतापजनक प्रदतक्षा पदोन्नतीबाबत अपणास करावी लागली. 
ऄनेक ऄदियंत्यांना ½ददवसाकरीता पदोन्नती दमळाली. तथादप या वषात 
एकूण जलसंपदा, सा. बा.ं व जलसंधारण दविागातील दमळून एकूण 780 
शाखा ऄदियंता पदोन्नत झाले अहेत. तसेच दडपीसी झालेले येत्या काही 
मदहन्यात 400 पेक्षाजास्त ऄदियंते पदोन्नत होतील. एकूण सन 2021 -
2022 मध्ये पदोन्नत होणा-यांची संख्या जवळपास 1200 होइल. यामधील 
काहीजणांना 10 ते 12 वषाचा कालावधी दमळणार अहे. एकाच दड पी सी 
मध्ये पदोन्नतीस मान्यता दमळणेच्या संख्येचा हा संघटनेच्या आदतहासातील 
ईच्चांक अहे.  

संघटनेला 100 वषे पणुण झालेनंतर नव्याने कात टाकून ईत्साहात काम 
सरुु केलेल्या नवीन शताब्दीमधील ही संघटनेची ऐदतहासीक कामदगरी अहे.  

 
दवषय क्र. 3 - शाखा ऄदियंत्यांना सधुारीत सेवांतगणत अश्वासीत प्रगती योजने ऄंतगणत 
दसु-या लािाच्या 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 सवर्स्तर अांतीम सनुार्णी झाली र् त्यानांतर वद . 06/02/2019 
रोजी मा. न्यायावधशाांनी वनकाल र्ाचन केले र् सांघटनेच्या बाजनेू वनकाल वदला. अता पवुीच्या व 
नवदनयकु्त महाराष्राचे शासनाचे सपु्रीम कोटातील वकील यांनी दमळुन एकूण 3 वेळा, 
तसेच दवधी व न्याय दविागानेसधु्दा एकूण 3 वेळा,सवोच्च न्यायालयात न जाणेचेच मत 
ददले ऄसलेने, व जलसंपदा मंिीमहोदय यांनी दद. 24.07.2020 च्या बैठकीमध्ये 
शासनाचे सपु्रीम कोटातील वकील व दवधी व न्याय दविागाच्या ऄदिप्रायाप्रमाणे दनणणय 
घेणेचे ऄदधकृतदरत्या मान्य केल.े 
मा. मखु्यमंिी महोदयांच्या मान्यतेनंतर सदर धारीकेस अता दवधी व न्याय दविागाची 
मान्यता दमळाली अहे.त्यामळेु सवोच्च न्यायालयाची टांगती तलवार अता कायमची नष्ट 
झाली अहे.याबाबतचे पदरपिक दवत्त दविागाने दनगणमीत केले अहे. 
 
दवषय क्र. 4 - लातूर िकंुप पनुवणसन कामामधील ऄदियंत्यांच्या मागण्या -  



याबाबत मा. मांत्री, सार्वजनीक बाांधकाम वर्भाग याांचे सोबत 17/01/2017 र् 19/06/2017 रोजी 
बैठक सांपन्न झालेनांतर पनु्हा वद . 07/03/2019 च्या बैठकीमध्ये मा. मांत्रीमहोदयाांनी कॅबीनेट नोट 
तयार करण्याचे वनदेश वदले होते. मा. सवचर् (लाके्षवर्) याांचेकडील बैठकीत यार्र सवर्स्तर चचा 
झालेनांतर या गटामधील पदर्ीधर अवभयांत्याांचा सवर्स्तर प्रस्तार् करणेबाबत वनणवय झाला. 
प्रशासनाकडे पाठपरुार्ा सरुू आहे . परांत ूआजतागायत ठोस अशी कायवर्ाही झालेली नाही . 
उपसवचर् स्तराच्या पढेु सदर प्रस्तार् अद्याप गेला नाही . सेर्ासातत्याबाबतीत 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 मांत्रीमहोदय याांचे सोबत झालेल्या वद . 
12/06/2019 च्या बैठकीमध्ये प्रशासनाने हा वर्र्षय न्यायप्रवर्ष्ठ असलेने कोणतीही कायवर्ाही 
करणेस नकार वदला होता . सांघटना आता नतुन मा . पनुर्वसन मांत्री महोदयाांकडे प्रयत्न करणार 
आहे. मा. मंिी महोदय जलसंपदा दविाग , यांच्या संघटनेसोबतच्या दद . 24.07.2020  
रोजीच्या बैठकीत सेवासातत्य व आतर मागण्या या अथीक िार वाढण्याच्या ऄसलेने 
सद्यस्स्थतीत त्या दवत्त दविागास पाठदवणे योग्य होणार नाही ऄसे प्रशासनाकडून 
सांगण्यात अल.े 
 दवषय क्र. 5- स्थापत्य ऄदियांदिकी सहाय्यक पदावर कायणरत पदवीकाधारकांच्या  
               मागण्या - 

ऄ) स्थापत्य अवभयाांवत्रकी सहाय्यक मधनू कवनष्ठ अवभयांता पदी पदोन्नत झालेल्या 
अवभयांत्याांना सधुारीत सेर्ाांतगवत आचर्ासीत योजनेअांतगवत दसुरा लाभ म्हणनू वदलेली 
उपअवभयांता पदाची र्ेतनश्रेणी शासनाने वद . 13/06/2016 च्या पवरपत्रकान्र्ये काढून 
घेतली आहे. तसेच काही वठकाणी दसुरा लाभ म्हणनू शाखा अवभयांता पदाची र्ेतन श्रेणी 
वदली आहे . जे स्थापत्य अवभयाांवत्रकी सहाय्यक , प्रत्यक्ष पदोन्नती घेऊन शाखा अवभयांता 
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 ूत्यास आता रे्तन पडताळणी पथके आके्षप घेत आहेत . दद. 07/11/2020 रोजी 
2605/2017 चे संघटनेचे वकील यांचेशी सदवस्तर चचा झाली . संघटनेने दाखल 
केलेल्या ऄवमान यादचकेमध्येच हा दवषय मांडता येइल ऄसे त्यांनी सचुदवले होते . 
त्याप्रमाणे संघटनेच्या व्यवस्थापन सदमतीच्या दद . 08/11/2020 च्या बैठकीत 
सदवस्तर चचा होउन संघटनेच्या वकीलांच्या सल्ल्यानसुार पदोन्नत कदनष्ठ 
ऄदियंत्यांना सधु्दा कदनष्ठ ऄदियंता पदाच्या पदहल्या लािानंतर दसुरा लाि मा . 
ईच्च न्यायालयाकडून घेणेबाबत मंजरूी देणेत अली . तसेच शासनाकडे संघटनेने दद . 
9/9/2020 रोजी ददलेल्या दनवेदनावर दवत्त दविागाने जलसंपदा दविागास कायणवाही 
करणेस सांगीतले अहे. 



आंदज. पुंडलीक दपपरे यांनी मा. मटॅ नागपरू येथे दाखल केलेला मळु ऄजण क्र. 
324/2020 मध्ये पदहल्या लािानंतर 12 वषांनी दसुरा लाि देय अहे ऄसे 
अदेशीत केले अहे.शासनाने त्यांना पदहला लाि कदनष्ठ ऄदियंता पदाचा 
ददला होता व त्यानंतर कदनष्ठ ऄदियंता पदावरील पदोन्नतीनंतर ते शाखा 
ऄदियंता पदी दजोन्नत झालेनंतर पदहल्या  लािानंतर दसुरा लाि शाखा 
ऄदियंता दजोन्नतीमळेु नाकारला होता. परंतू मा. न्यायदधकरणाने संघटनेची 
यादचका क्र. 2605/2017 मधील अदेशाप्रमाणे, शाखा ऄदियंता दजोन्नती 
ही लािात ककवा दनयकु्तीमध्ये गणता येत नसलेने आंदज. दपपरे यांच्या बाजनेू 
दनकाल ददला व कदनष्ठ ऄदियंता पदाच्या वेतनश्रेणीतील पदहल्या लािानंतर 
12 वषांनी ईपऄदियंता पदाच्या वेतनश्रेणीचा दसुरा लाि देणेचे अदेशीत केले 
अहे. त्यावर अता शासन मा. ईच्च न्यायालयात जाणार अहे.  

ब) कवनष्ठ अवभयांता सांर्गातील भरतीबाबत शासनाने परर्ानगी वदलेनांतर सार्वजनीक 
बाांधकाम र् जलसांधारण वर्भागाने सदर पदभरतीबाबत प्रविया सरुू केली आहे. जलसांपदा 
वर्भागामध्ये सधु्दा लर्करच ही प्रविया सरुू होण्याची शक्यता आहे . सद्या तीनही 
वर्भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात कवनष्ठ अवभयांता पदे वरक्त 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 सरळसेरे्द्वारा भरतीमध्ये येणारे न्यायालयीन अडथळे  (जलसांपदा वर्भागाच्या सन 
2016 च्या भरतीला न्यायालयात आव्हान वदलेने , 1 र्र्षव वर्लांब झाला होता ) लक्षात घेता,  
अहवता, अनभुर् प्राप्पत र् कवनष्ठ अवभयांता पदाची व्यार्साईक पवरक्षा पास असणा -या 
स्थापत्य अवभयाांवत्रकी सहाय्यक याांना सरळ कवनष्ठ अवभयांता पदार्र सामार्नू 
घेणेबाबतच्या 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 त्या वर्भागाचे 
काही शेरे होते , त्याची पतुवता करणेत आली .  परांत ूनांतर सामान्य प्रशासन वर्भागाने सेर्ा 
प्ररे्श वनयम सधुारीत केल्यावशर्ाय अशा प्रस्तार्ास मान्यता देण्यास नकार वदला . सेर्ा 
प्ररे्श वनयम सधुारीत करून पदोन्नतीमध्ये स्र्तांत्र कोटा ठेर्णेबाबतची धारीका तयार 
होऊन, सामान्य प्रशासन वर्भागाकडे सादर झाली . त्यार्र त्यावर्भागाने पदोन्नतीकरीता 
सरसकट 40 % कोटा ठेर्ण्याचे सचुीत केले होते . त्यार्र मा . मांत्री महोदय जलसांपदा 
वर्भाग, याांच्या सांघटनेसोबतच्या वद . 24.07.2020 रोजीच्या बैठकीत सांघटनेने आके्षप 
घेत, 20 % कोटा हा पदर्ीकाधारकाांकरीताच ठेर्णेची मागणी केली . त्यास मा . 
मांत्रीमहोदयाांनी मान्यता वदली . हा मसदुा सामान्य प्रशासन दविागाच्या मान्यतेकरीता 
सादर झाला होता परंतू सा . प्र. दविागाने ऄसा वेगळा कोटा ठेवण्यास पनुश्च 
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 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 18/06/1998 रोजीच्या पत्राचा तसेच वद . 13/01/1982 च्या शासन 
वनणवयाचा शासनास वर्सर पडल्याने होत आहे. सांघटनेने पत्रव्यर्हार र् पाठपरुार्ा सरुू 
केला आहे. वद . 13/01/1982 च्या शासन वनणवयाप्रमाणे 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 सचुवर्लेमळेु सदर धारीका सामान्य प्रशासन 
वर्भागास सादर झाली , शेरे पतुवता करून पनुचच धारीका वर्त्त वर्भागाकडे सादर झाली 
होती, वर्त्त वर्भागाकडील पाठपरुाव्यानांतर . दवत्त दविागाने हा दवषय सेवा दवषयक 
ऄसलेने सामान्य प्रशासन दविागाचीच मान्यता घ्यावी ऄसे ऄदिप्राय पनुश्च ददले . 
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 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 परु्वलक्षीप्रभार्ाने अांमलबजार्णी करू शकत 
नाही असे म्हटले आहे . त्यासोबतच आणखी दोन अजांर्र सधु्दा मा . न्यायावधकरणाने 
तसाच वनकाल वदला . परांत ू शासनाने त्यार्र मा. उच्च न्यायालयात वरट वपटीशन दाखल 
केले होते. त्याचा वद. 09/09/2021 रोजी वनकाल लागला र् मा. उच्च न्यायालया ने 
शासनाची यावचका रे्टाळली 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. 

दवषय क्र. 6 - ईपऄदियंता ते कायणकारी ऄदियंता पदावरील पदोन्नतीकरीता 
अवश्यक ऄहणताकारी कालावधी कमी करणे. 



 याबाबतचा प्रस्तार् प्रशासनाने तयार केला असनू , सांघटनेच्या सततच्या पाठपरुाव्यानांतर 
त्यास मा . मांत्री, जलसांपदा याांची मान्यता वमळाली आहे .  ही धारीका सार्वजनीक बाांधकाम 
वर्भागाच्या मान्यतेनांतर सामान्य प्रशासन वर्भागाकडे गेली. परांत ूसदर धारीकेर्र सामान्य प्रशासन 
वर्भागाने उपअवभयांता पदाचे सेर्ाप्ररे्श वनयम नसनू र्क्त 19/12/1970 चा शासन वनणवय 
असलेने प्रथम सेर्ाप्ररे्श वनयम बनर्ा अशी भुमीका घेतली आहे . सेर्ाप्ररे्श वनयम बनवर्णेचे 
काम सरुू आहे . सार्वजनीक बाांधकाम मांत्री महोदय याांचे सोबत झालेल्या वद . 12/06/2019 च्या 
बैठकीमध्ये प्रशासनाने सेर्ाप्ररे्श वनयम बनवर्णेचे काम सरुू असलेचे 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 सांघटनेसोबतच्या वद . 24.07.2020 रोजीच्या बैठकीत आता याबाबतचा प्रस्तार् सामान्य 
प्रशासन वर्भागास सादर झालेचे प्रशासनाकडून साांगणेत आले. मा. मांत्री महोदयाांनी 1 मवहन्यात 
यार्र कायवर्ाही करणेचे वनदेश वदले होते. सामान्य प्रशासन दविाग या धादरकेवर वारंवार 
ऄनेक शेरे ईपस्थीत करीत अहे. पाठपरुावा सरुू अहे. संघटनेने मादहतीच्या ऄदधकारात 
सदर धादरकीची प्रत मागदवली. त्याप्रमाणे सामान्य प्रशासन दविागाने सेवाप्रवेश दनयमात 
सधुारणा करावयाची ऄसेल तर सदर प्रस्ताव सेवाप्रवेश दनयम प्रारूप मध्ये पाठवण्याचे 
सचुीत केले अहे. सदर प्रस्ताव ऄदियंदिकी सेवा पनुरणचना या धादरकेमध्ये अहे. 
 
दवषय क्र. 7- सेवेत राहून पदवी प्राप्त केलेल्या कदनष्ठ ऄदियंत्यांना सहाय्यक ऄदियंता 
श्रेणी 2 संवगात समावेशन करणे. 

सेरे्त राहून पदर्ी प्राप्पत केलेल्या कवनष्ठ अवभयांत्याांना सहाय्यक अवभयांता श्रेणी 2 सांर्गात 
समारे्शन करणेबाबत यापरु्ी अनेक र्ेळा सांघटनेने शासनाशी पत्रव्यर्हार केला आहे र् 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 कवनष्ठ 
अवभयांत्याांना सहाय्यक अवभयांता श्रेणी 2 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. ईच्च न्यायालय, नागपरू येथे यादचका दाखल 
झालेने शासनाकडून कायणवाही थांबली अहे. 
दवषय क्र. 8 -  ऄदतईत्कृष्ठ कामदगरी बजावणा-या शासकीय कमणचा-यांना अगाउ 
                वेतनवाढी मंजरू करणेबाबत 
 अवतउत्कृष्ठ कामवगरी बजार्णा -या शासकीय कमवचा -याांना त्याांच्या गोपनीय अहर्ालार्र 
आधारीत 1 बकर्ा 2 आगाऊ र्ेतेनर्ाढी मांजरू करणेत येत होत्या . 6 व्या रे्तन आयोगाच्या 



राज्यातील अांमलबजार्णीकरीता नेमलेल्या हकीम सवमतीने ही योजना बांद करून, कें द्र शासनाच्या 
धतीर्र अवतउत्कृष्ठ कामवगरी बजार्णा-या शासकीय अवधकारी / कमवचा-याांना उच्चदराने र्ार्षर्षक 
रे्तनर्ाढ मांजरू करणेची वशर्ारस केली होती .  सदर वशर्ारशीर्र शासनाने वनणवय प्रलांबीत ठेर्ला 
होता. सदर वशर्ारस सादर होण्यापरु्ी शासनाच्या सर्व वर्भागाांनी सन 2006,2007,2008 मधील 
1 ऑक्टोबर रोजी देय होणा -या आगाऊरे्तनर्ाढी मांजरू केल्या होत्या . त्यानांतर सामान्य प्रशासन 
वर्भागाने वद . 03.07.2009 च्या शासन पवरपत्रकान्र्ये सदर रे्तनर्ाढीवशर्ाय 6 व्या रे्तन 
आयोगाप्रमाणे र्ेतन वनश्चचत करण्याचे आदेशीत केले होते . त्यामळेु सदर अवधकारी  / कमवचारी 
याांना वमळालेला आगाऊ र्ेतर्ाढीचा लाभ काढून घेणेत आला . यासांदभात सांघटनेने दाखल 
केलेल्या औरांगाबाद उच्च न्यायालयातील दाव्यामध्ये शासनाने धोरण वनश्चचत करण्यास र्ेळ 
मागनू घेतला र् वद . 24/08/2017 च्या शासन वनणवयान्र्ये शासनाने "सहाव्या वेतन अयोगानसुार 
सधुारीत वेतनशे्रणी ऄनजेु्ञय झाल्याच्या कालावधीत  (ददनांक 1.10.2006 ते 1.10.2015) अगाउ 
वेतनवाढीचा लाि देण्यात येउ नये ." असा धोरणात्मक वनणवय जाहीर केला .  हा वनणवय अव्यर्हायव 
तसेच घटना  बाह्य होता . याबाबतीत काही कमवचा -याांनी दाखल केलेल्या मा . औरांगाबाद उच्च 
न्यायालयातील दार्ा ि . 12699/20198 मध्ये वद . 03/04/2019 रोजी शासनाच्या वर्रोधात 
वनकाल वदला आहे. 
 सरकारी वकीलांनी सदर दनणणयांदवरोधात सवोच्च न्यायालयात यादचका दाखल 
करू नये ऄसे मत व्यक्त केले अहे . तरी सधु्दा शासनाने ऄद्याप कोणताही दनणणय 
घेतलेला नाही.  
दवषय क्र. 09 - ऄदियांदिकी सेवादनयमांच्या पनुरणचनेबाबत.. 

अवभयाांवत्रकी सेर्ा वनयमाांच्या पनुरवचनेबाबत 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 ियंकर ’ अशा उपायाांना त्या त्या र्ेळी 
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 . या महत्र्ाच्या वर्र्षयार्र चचा करणेकरीता 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 सदचव (रस्ते) यांचे सोबत चचेची दतसरी रे्री दद. 18/01/2021 
रोजी पार पडली. ही बैठक जवळपास  1.30 तास चालली.  संघटनेने अपली 
िदूमका प्रिावीपणाने मांडली. संघटनेला डावलून कोणताही दनणणय घेणार नाही 
याबाबत माननीय सदचव महोदय यानी अश्वस्त केल ेअहे.  संघटना पदादधकारी 
पारदशणकपणे संघटना हीत जोपासतील याबाबत सवानी दवश्वास बाळगावा ही 
दवनंती! 

दद.12/05/2021रोजी मा. सदचव देबडवार साहेब यांची िेट घेतली ऄसता 
त्यांनी सेवाप्रवेश दनयम बदलण्याचा मसदुा तयार झालेचे व तो संघटनेस ईपलब्ध 
करून ददला जाइल ऄसे सांगीतले. नंतर या दवषयावर मा. सदचव रस्ते यांनी दद. 
20/09/2021 रोजी दरूदशृ्यप्रणाली माध्यमाद्वारे बैठक अयोजीत केली होती, 
त्यामध्ये संघटनेने सदवस्तर िमुीका मांडली अहे. सदर बैठकीचे कायणवतृ्त 
दविागाने प्रदसध्द केले अहे. 

 
दवषय क्र. 10 - कदनष्ठ ऄदियंता पदापासनू 12 वषांनी पदहला लाि 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 र्क्त क र् ड र्गास  
लाग ूकेलेली कालबद्ध पदोन्नती योजना कवनष्ठ अवभयांता पदास कशी लाग ूकरार्ी हा  
प्रचन आहे. 
 परांत ूआता नव्याने सांघटनेस प्राप्पत झालेल्या शासन वनणवयानसुार वर्त्त वर्भागाच्या  

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 .  त्याससधु्दा 
सांबांधीत के्षत्रीय कायालयाांनी शासनाचे अवभप्राय मागवर्ले होते . काही के्षिीय कायालयांनी 
कदनष्ठ ऄदियंता पदापासनू 12 वषांनी पदहला लाि सन 2015पवुी व सन 2016 नंतर 10 
वषांनी पदहल्या लािाचे अदेश दनगणमीत केले अहेत . सावणजनीक बांधकाम दविागाने कदनष्ठ 
ऄदियंता पदापासनू 12 वषांनी पदहला लाि ईपऄदियंता पदाचा हे तत्वतः मान्य केले अहे . 
याबाबतचा प्रस्ताव त्यांनी दवत्त दविागास सादर केला होता . परंतू दवत्त दविागाने त्यास नकार 
ददला अहे . त्यातच िरीस िर म्हणजे जलसंपदा दविागाने  13.10.2020 रोजी पि दनगणमीत 
करून अणखी संभ्रम दनमाण केला अहे. 

  नवीन ऄदियंत्यांना , दवशेषतः सन  2006 नंतर जे पदहल्या लािास पाि अहेत त्यांना 
कदनष्ठ ऄदियंता पदापासनू 12 वषांनी पदहला लाि ईप ऄदियंता पदाचा व सन 2016 नंतर जे 
पदहल्या लािास पाि अहेत त्यांना कदनष्ठ ऄदियंता पदापासनू  10 वषांनी पदहला लाि ईप 
ऄदियंता पदाचा, दमळवनू देणे हे संघटनेचे कतणव्य अहे.  

  दद. 07/11/2020 रोजी 2605/2017 चे संघटनेचे वकील यांचेशी सदवस्तर चचा झाली . 
संघटनेने दाखल केलेल्या ऄवमान यादचकेमध्येच हा दवषय मांडता येइल ऄसे सचुदवले होते . 
त्याप्रमाणे संघटनेच्या व्यवस्थापन सदमतीच्या दद . 08/11/2020 च्या बैठकीत सदवस्तर चचा 
होउन संघटनेच्या वकीलांच्या सल्ल्यानसुार कदनष्ठ ऄदियंता पदापासनू पदहला लाि 
ठरवणेबाबत तसेच पदोन्नत कदनष्ठ ऄदियंत्यांनासधु्दा कदनष्ठ ऄदियंता पदाच्या पदहल्या 
लािानंतर दसुरा लाि मा . ईच्च न्यायालयाकडून घेणेबाबत मंजरूी देणेत अली . ऄवमान 
यादचकेमध्ये सधुारणा ऄजण  (Ammendment Application) संघटनेमार्ण त मा . न्यायालयास 
सादर झाला अहे. सधुारणा करण्यास मा. न्यायालयाने मान्यता ददली अहे. पदहली सनुावणी दद. 
7 एदप्रल 2021 रोजी झाली.  शासनाने वेळ मागीतल्यामळेु मा. न्यायालयाने 29 एप्रील पयंत 
शासनास संघटनेच्या यादचकेवर ईत्तर देणेस सांगीतले होते, अता दवत्त दविागाने त्यांचे स्वतंि 
ईत्तर मा. न्यायालयास सादर केले ऄसनूते संघटनेच्या वकीलांना प्राप्त झाले अहे. जलसंपदा 
दविागाने दवत्त दविागाच्या मान्यतेने ईत्तर तयार केले तथादप ते ऄद्यापही मा. न्यायालयास सादर 
झाले नाही. तरीसधु्दा मा. न्यायालयाची वेळ मागनू घेण्या बाबत  वकीलां ना दवनंती केली  अहे. 
जय संघटना ! 

                     आंदज. ईन्मेश मडुदबद्रीकर 
           सरदचटणीस 

  



 

 
ईजि.ऩनुभिी ऩाटील ,जिल्हा षचिऴ कोल्हाऩयु  कननष्ठ अनबमंता भसायाष्ट्र याज्य 
षंघटनेच्या ईतय षदस्ांनी षंघटनेभापफ त कोवऴड १९ प्रवतफंधाषाठी भास्क ऴाटऩ करुन 
षाभाजिक िाणणऴ िोऩाषली.षंघटनेभापफ त त्ांि ेकौतकु 

  

 

ईजि.ऩनुभिी ऩाटील ,जिल्हा षचिऴ कोल्हाऩयु  कननष्ठ 
अनबमंता भसायाष्ट्र याि्म षंघटनेच्या ईतय षदस्ांनी 

षंघटनेभापफ त कोवऴड १९ प्रवतफंधाषाठी भास्क ऴाटऩ करुन 
षाभाजिक िाणणऴ िोऩाषली.षंघटनेभापफ त त्ांि ेकौतकु 



  

भुंफई ऴाताफ- 

१. िलषंऩदा वऴबागातील उऩवऴबागीम ऩदाऴयील ऩदोन्नती 
धायीका भाननीम अप्पय भखु्य षचिऴ मांि े कामाफलमात 
काल ऩाषून आस.े ऩयंत ू त्ा ददल्ली मेथे नभटींग कयीता 
गेले अषल्याने स्वाक्षयी सोऊ वकली नासी. 

२. षाऴफिननक फांधकाभ वऴबागातील उऩवऴबागीम 
अनधकायी ऩदाऴयील ऩदोन्नती तषेि कननष्ठ अनबमंता 
ऩदाऴयील ऩदोन्नतीिी भादसती अद्याऩ वाषनाष प्राप्त झाली 
नासी. 

३. िलषंऩदा वऴबागातील कननष्ठ अनबमंता बयतीफाफत 
वाषनाकडून ठयऴून ददलेल्या कंऩनीकडून ऩयीक्षा 
घेणेफाफत वाषनाने बयती षनभतीष भान्यता ददली आस.े 
ऩयीक्षा वुल्क ठयवऴणेफाफत वऴत्त वऴबागािे ननदेव 
भागवऴण्यात आले आसते ,  त े प्राप्त सोताि िादसयात 
प्रचषद्ध सोईल.  

िम षंघटना! 

 षंघटनेिी लढाई ……. 



 

 
 

 
 

 

 

  

 

मंत्रालय िाता….. 

      बद.१५/०२/२०२२ रोजी मंत्रालय मुंिइ 
येथे भेट बदली कबनष्ठ ऄबभयंता यांबत्रकी ते 
ईप ऄबभयंता यांबत्रकी पदोन्नतीची धाबरका 
श्रीमती कुलकणी मडॅम ईप सबचि सामान्य 
प्रशासन बिभाग यांची अज सही होउन 
ऄबतबरकत मखु्य सबचि सा प्र श्रीमती सैबनक 
मडॅम यांच्याकडे गेलेली अहे येत्प्या एक दोन 
बदिसात धारीका जलसंपदा बिभागात परत 
येउन पढूील कायतिाही सरुू होइल. 

   त्प्याचप्रमाणे कबनष्ठ ऄबभयंता यांबत्रकी 
यांची जेष्ठता सचूी िाित श्री गोकिद पिार 
साहेि, कक्षाबधकारी हे ईप-सबचि श्री.देिकाते 
साहेि यांचे सोित चचा करून बनणतय घेणार 
अहेत. 

यांबत्रकी सबचि श्री .िाय एन कनिळुकर  
 

सभासद िगतणी ,लढा देणगी ,कृतज्ञता देणगी आ.सित प्रकारच्या  बनधी 
ऄद्ययाितपणे स्ित:हुन बजल्हा सबचिाकडे जमा करािा ऄसे अिाहन 

करणेत येत अहे. 

व्यिस्थापन सबमती, 

कबनष्ठ ऄबभयंता संघटना,महाराष्र राज्यय 



"ईत्प्कृष्ट ऄबभयंता" परुस्कार शासनातरे्फ जाहीर…. 
सित परुस्कार प्राप्त ऄबभयंत्प्यांचे संघटनेतरे्फ ऄबभनंदन ि कौतकु 

 

 

  

 

 

 भसायाष्ट्र वाषनािा ‘उतृ्कष्ट अनबमंता’ऩयुस्काय प्राप्त उऩवऴबानगम अनबमंता ईती श्री.भसेंद्र 
िोवी ऴ कामफकायी अनबमंता श्री. भसेंद्र काळे (िलषंऩदा वऴबाग ) मांिा कननष्ठ अनबमंता 

षंघटनेभापफ त लातयु मेथे षत्काय कयण्यात आला .प्रषंगी ईिी.श्री.वऴिमकुभाय औंढे ऴ 
षंघटनेिे कामफकत े



॥कृताथत ऊणबनदेश॥   

बद. ११ सप्टेंिर २०१९ ची सायंकाळ. या बदिशी "ईत्प्कृष्ट ऄबभयंता" परुस्कार 
शासनातरे्फ जाहीर झाले अबण बद. ११ रे्फब्रिुारी २०२२ रोजी हे परुस्कार मा. ना. श्री 
जयंत पाटील, मंत्री, जलसंपदा यांचे हस्ते बितरीत करण्यात अले. हा परुस्कार मा. 
मंत्रीमहोदयांचे हस्ते स्स्िकारण्याचे िेळी अजपािेतोचा संपणूत जीिनप्रिास मन:पटलािर 
तरळून गेला. हा परुस्कारप्राप्तीचा क्षण माझ्या संपणूत शासकीय सेिेतील ऄत्प्यचु्च अनंदी 
क्षण होता. बद. ०६ माचत १९८० ते बद. २८ रे्फब्रिुारी २०१९ हा संपणूत जिळपास ४० 
िषांचा कालािधी ऄनेक ऄबधकार्यांचे ऄबधपत्प्याखाली ि ऄनेक सहकार्यांच्या सहिासात 
काम करताना ऄनेक अव्हानात्प्मक प्रसंग ऄनभुिािे लागले.  जायकिाडी प्रकल्प, 
नाथनगर दबक्षण या सदुरू के्षत्रात सेिेस सरुुिात केली अबण मांजरा प्रकल्प, धनेगांि या 
बठकाणी सेिासमाप्ती झाली. ह्या ४० िषांच्या कालािधीमध्ये मा. श्री गायकिाड, मा. श्री 
नांगरे, मा. श्री कंदरर्फळे, मा. श्री झपके, मा. श्री. कंदी, मा. श्री बनटूरकर, मा. श्री स्िामी, 
मा. श्रीमती सनंुदा जगताप यांचेसारख्या प्रकल्प बनर्पमतीकडे लक्ष देणार्या िबरष्ठ 
ऄबभयंता ि कै. िैजनाथ देशमखु, मा. श्री शरद पाटील, कै. पं. मा. बिरादार, मा. श्री व्ही. 
एम. पाटील, कै. डी. व्ही. हंद्राळे, मा. श्री ऄबनल नाडे, मा. श्री कुमार पाटील ि मा. श्री 
क्षीरसागर यांचेसारखे अव्हान पेलणार्या कायतकारी ऄबभयंता ऄबधकार्यांचे 
ऄबधपत्प्याखाली काम करण्याची मला संधी बमळाली.  ईपरोकत ऄबभयंता ऄबधकार्यांनी 
माझ्यासमोर ऄनेक ईबद्दष्टे ठेिली अबण माझ्या माबहतीनसुार मी ती पणूत करण्यामध्ये 
िहुतांश प्रमाणात यशस्िी ठरलो. बिशेषतः लातूर बजल्ह्यामध्ये सन १९९५ ते २००७ चा 
शाखा ऄबभयंता ि सन २०१७ ते २०१९ चा ईपबिभाबगय ऄबधकारी पदाचा कालाािधी 
जास्त अव्हानात्प्मक ठरला. या संपणूत काालािधीमध्ये ऄनेक ऄबभयंता ऄबधकार्यांचे ि 
कमतचारी सहकार्यांचे मागतदशतन ि सहकायत लाभले. एक समदृ्ध जीिन मी जगलो अहे 
ऄसे अज कसहािलोकन करताना मला िाटते अहे. यामध्ये महत्प्िाचा िाटा ईपरोकत 
ऄबधकारी ि कमतचार्यांसमिेतच माझे कै. अइिडील ि सासरे, माझ्या बत. सासिूाइ 
यांच्या िहुमलु्य मागतदशतनाचा अहे. सिात महत्प्िाचा िाटा माझी सबुिद्य पत्प्नी सौ. 
कबिताचा अहे. ईच्चबिद्याबिभबूषत ऄसनूही ती माझ्या कुटंुिासाठी स्ितःची महत्प्िांकाक्षा 
िाजलूा ठेिनू प्रत्प्येक क्षणी माझ्यािरोिर राबहली. माझ्यािरोिर रहाताना बतने प्रत्प्येक क्षणी 
मला साथ बदलेली अहे. अजच्या या अनंदाचे क्षणी मी या सिांचा ऊणी अहे. ऄसेच 
मागतदशतन मला प्राप्त होत रहािे ही इश्िरचरणी प्राथतना!  

अपला ऊणात राहू आस्च्छणारा. . . ऄबभ. महेंद्र जोशी 



कननष्ठ अनबमंता षंघटनेि े षबाषदांनी ऴगफणी  षलग 3 ऴश े बयणाया ठयला 
आस.ेलातयुच्या अनबमंत्ांि े षंघटनेच्याऴतीने कौतकु ऴ अनबनंदन तषेि ईंिी.श्री. 
वऴिमकुभाय औंढे  लातूय जिल्हा षचिऴ ऴ षसकायी अनबमंत ेमांनी  ऴगफणी िभा कयणेत 
प्रमत्न केले अषनु त्ांि ेअनबनंदन. 

 

 



भयाठी बाशा षंऴधफन् ऩंधयऴाडा दद.१४ िानेऴायी त े२८ िानेऴायी २०२२ मा काळात लातयुकय 
अनबमंता ऴ ईतय षऴफ षसकायी कभफिायी मांनी षािया केला प्रषंगी लातयु जिल्हा षचिऴ 

ईिी वऴिमकुभाय औंढे ऴ षसकायी अनबमंत ेसोत.े 

 

 

  

 

मराठी भाषा संिधतन पंधरिडा (14 जानेिारी ते 28 जानेिारी )जलसम्पदा, साितजनीक 
िांधकाम ि मदृ, जलसंधारण या बिभागातरे्फ ऄबभयंता संघटनेच्या ितीने साजरा लातूर येथे 
करण्यात अला ,यािेळी मा .Suprtending Engineer (PWD Latur )श्री सलीमजी 
शेखसाहेि ,हे ऄध्यक्ष स्थनी होते ते एक मराठी भाषेचे गाढे ऄभ्यासक अहेत त्प्यांचे 0 ते 100 
या पसु्तकाचे प्रकाशन यापिूी राजहंस प्रकाशन यांनी केले अहे , कायतकारी ऄबभयंता श्री 
ऄबनलजी कांिळे साहेि ,संघटनेचे बजल्हा ऄध्यक्ष श्री बिजय औंढे ,श्री काळे ,श्री कोहळे ,श्री 
हुलसरेु ,श्री मामंडगे ,श्री मंडलापरेु ,श्री रोहन जाधि ,श्री टेकाळे ि ऄबभयंता िंध ूभबगनी 
हजर होते ,यािेळी जेष्ठ किी ि िात्रबटकाकार श्री भारत सातपतेु ,जेष्ठ मराठी साबहस्त्प्यक श्री 
ईमाकांत जाधि ,श्रीमती बनलीमा देशमखु ,िबुद्धिळपटू श्री नोिेर शेख यांनी मराठीबिषयी 
बििीध कबिता ि िात्रबटका सादर केल्या ,यािेळी जलसम्पदा बिभागातरे्फ श्री बिजय औंढे 
,डॉ.पाटील मडॅम ,ि साितजबनक िांधकाम बिभागाच्या ितीने श्री ओमप्रकाश सारदाजी यांनी 
किीता ि मराठी भाषेिर भाष्य केले ,कायतक्रमाचे सतू्रसंचालन श्री रामभाउ घाडगे यांनी केले 
ि अभार श्री रोहनजी जाधि यांनी मांडले ,हा ईपक्रम महाराष्र शासनाच्या ितीने साजरा 
करािा ऄसे शासनाचे बनदेश होते ,हा ईपक्रम,या बिभागांनी प्रथम साजरा करून एक अदशत 
ि पटॅनत बनमाण केला . ………..  
लातयु जिल्हा षचिऴ ईिी वऴिमकुभाय औंढे ऴ षसकायी अनबमंते  

 



 

  

 

 

 

  

प्रचषध्दी ऩत्रक 

        रद.११-२-२०२२ रोजी “उत्कृष्ठ अरभयंता 
परुस्कार“ रितरण सोहळा झाल्यानंतर 
मा.मंत्रीमहोदय  जलसंपदा रिभाग नामदार श्री. 
जयंत पाटील साहेबांना संघटनेच्या ितीने ईंजी 
रिठ्ठल िाघमारे,मंडळ संरचि,पणेु ईंजी मनोहर 
खाडे रजल्हा सरचि, ईंरज श्री. रघनुाथराि जाधि 
यांनी भेंट घेिनु पदोन्नती बाबत  रिनंती केली ि 
संघटने च्या ईतर मागणयांबाबत मंत्रीहोदय 
स्तरािर बैठक घेणे रिर्यीही रिनंती केली 
आहे.याबाबत मा.मंत्रीमहोदयांनी खाजगी सरचि 
श्री. बाबासाहेब देशमखु यांना पाठपरुािा ि बैठक 
घेणेबाबत रनदेश रदले.पढुील पाठपरुािा संघटना 
स्तरािरुन होणे साठी रिनंती………. 

……जय संघटना 
 ईंजी रिठ्ठल िाघमारे, मंडळ संरचि, पणेु  

 



 

 

सेिारनितृ्त जलसम्पदा सचीि मा. श्री बी एस स्िामीसाहेब यांचा 
संघटनेच्या ितीने सत्कार करणयात आला प्रसंगी  

श्री रिजयकुमार औंढे,रजल्हा सरचि लातरु ि अरभयंते 

 



ऄबभयंता िाता ---Digital Copy Only 

संघटनेमार्फत त महत्प्िपणुत अिाहन ………. 
      सभासदांच्या  हककासाठी बनर्पमलेले मानितेचे मंदीर म्हणजे कबनष्ठ ऄबभयंता संघटना,महाराष्र राज्यय 
ही अहे. 
      कततव्य ,सहकायत हकक या महत्प्िपणुत मानबचन्हातनु संघटनेचे धोरण दृग्गोचर होते.अपली संघटना 
सभासदाबभमखु् ऄसनु संघटन म्हणजे एकयाची शकती ऄसनु यािर सित सभासदांचा दृढ बिश्िास अहे. 
सभासदांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी संघटना सदैि तत्प्पर ऄसल्याने संघटनेप्रती सभासदांची बनष्ठा ईत्तरोत्तर 
िधृ्दींगत होत अहे.    
      संघटनेचे सभासदांना िेळोिेळी अर्पथकदृष्या िलिान ि सालंकृत केले अहे.तसेच पदोन्नती बमळिनु 
देण्यात सातत्प्य हे संघटनेच्या ऄबिरत ि ऄथक प्रयत्प्नांचे र्फळ अहे. अश्िाबसत प्रगती योजनेच्या दसुऱया 
लाभाचा हकक सभासदांना बमळिनु देएयासाठी प्रकरण मा.ईच्च न्यायालयाकडे न्याप्रबिष्ठ झाले होते.तेथेही 
संघटनेने प्रचंड समयसचुकता ि न्याय मागाने यश बमळिनु सभासदांना भरघोस यश ि अर्पथक संपन्नता 
प्राप्त करुन देतांना कोणतीही कसर सोडलेली नाही.या सित यशस्िीतेसाठी संघटना िलाढ्य िलशाली करणे 
ऄबनिायत ठरते.कारण िदलत्प्या काळात समस्या िाढत्प्य राहणार अहे. 
      संघटनेला सित प्रकारच्या ि न्यायालयीन लढयांसाठी अर्पथक िोजा िाढल्याने सभासद िगतणी ,लढा 
देणगी ,कृतज्ञता देणगी ऄबभयंता िाता सभासद िगतणी आ.सित प्रकारच्या  बनधी ऄद्ययाितपणे स्ित:हुन 
बजल्हा सबचिाकडे जमा करािा ऄसे अिाहन करणेत येत अहे. 
                        व्यिस्थापन सबमती कबनष्ठ ऄबभयंता संघटना,महाराष्र राज्यय 

ऄबभयंता िाता - संपादक मंडळ 
इंबज.बशरीष शं. जाधि, ऄध्यक्ष  ,    इंबज.संजय भोसले ,ईपाध्यक्ष , 

      इंबज.संजय नंदनिार,ईपाध्यक्ष ,    इंबज.तळुशीराम अंधळे,ईपाध्यक्ष, 
इंबज.ईन्मेश मडुबिद्रीकर, सरबचटबणस  , 

  इबज.जगदीश महाजन , कायतकारी संपादक 
(या ऄंकातील मते ही केिळ त्प्या लेखकांची  ऄसनु त्प्यांच्याशी संपादक मंडळ सहमत ऄसेलच ऄसे नाही 

तसेच लेखातील बिषय ि त्प्यािाित ऄधीक माबहतीसाठी कृपया लेखकांशी परस्पर संपकत  करािा.) 
जगदीश िसंतराि महाजन (कायतकारी संपादक) 

सदबनका क्र. ८,सशुान्त ऄपाटतमेंट  
रामदास स्िामी नगर, टाकळी रोड, नाबशक ४२२००६ 

इमेल-jvmahajan13@gmail,com मोिा क्र.9422249895 
हे माबसक श्री.जगदीश महाजन कबनष्ठ ऄबभयंता संघटना,महाराष्र राज्यय यांच्या ितीने कें द्रीय 
कायालय, नाबशक. कबनष्ठ ऄबभयंता संघटना, (महाराष्र) कसचन भिन परीसर, त्र्यंिक मागत, 

नाबशक येथे बद. २१-२-२०२२ रोजी प्रबसध्द केले . 
 


