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संघटने या वतीने शुभे छा–सव सभासदांना गणतं िदना या शुभे छा

भारतीय
गणतं
िचरायु
होवो



निवन वष 2021 व मकर सं ातीसह गणतं िदना या
सव अिभयंता बंध-ुभिगन ना संघटने या वतीने

हा दक शुभे छा ..

ल वेधणेत येते की
सव िज हा सिचव, मंडळ सिचव यांना िवनंती आहे की यांनी 
यांचेकडे असलेले 2020 पूव ची वा षक वगणी ची सव पावती 
पु तके (वापरलेले, न-वापरलेले) विरत कोषा य  यांचेकडे 
पाठवावीत. संघटनेचा लेखा शासनास सादर करावयाचा 
अस याने, विरत कायवाही करावी ही िवनंती.

………सरिचटिणस



संपादिकय
सव अिभयंता बंध-ूभिगन ना स ेम नम कार

सन 2020 हे आता संपुन सन 2021 सु झाले आहे.
COVID-19 व Bird Flue एकाच वेळस कायरत आहे. काळजी घेणे व व छ राहणे
आव यक आहे.

किन ठ अिभयंता संघटना महारा रा य संघटनेचे सभासदांनी एकी व िदलेरीने
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 रोजी
झाले या सुनावणीनुसार 15 िदवसांनी हणजे िद.19-01-2021 रोजी सुनावणी घेणार आहे.

अिभयांि की सेवा िनयमां या पुनरचना बाबत संघटनेने िदले या िनवेदनावर
चचसाठी संघटनेचे वरी ठ पदािधकारी उप थत राहुन कायरत आहेत. तसेच नेमले या
सिमती दारे अ याय होवु नये हणुन किन ठ अिभयंता/शाखा अिभयं यांना भिव यात
पदो नती या संधी िनम ण होणेसाठी संघटना य निशल आहे.अिभयंता संवग ची पदे कमी
करणे व िनकष जाचक करणे या बाबी अिभयं यांवर अ यायकारक आहेत. याबाबत संघटनेने
बैठकी या सु वातीलाच ती तेने िवरोध केलेलाच आहे..

संघटनेला िव वासात घेऊनच नवीन सेवा वेश िनयम बनवले जावेत यासाठी
सं टना आ ही आहे. यासाठी संघटनेची कायकारीणीची बैठक िद. 15-01-2021रोजी मु ंबई
येथे घे यात आलेली आहे. यानुसारची कायवाही शासनाकडुन अपेि त 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. नववष 2021 साठी सव अिभयंता बंध-ुभिगन ना संघटने या वतीने

हा दक शुभे छा
जय संघटना

जगदीश वसंतराव महाजन



अ य ीय मनोगत 
संघटने या सव सभासदांना मकर सं ांतीिनिम  शुभे छा,

” ितळगुळ या गोड गोड बोला ”
Covid-19 संबंधीचे सव िनयम पाळून संघटनेचा मं ालयात पाठपुरावा चालू 

आहे जलसंपदा िवभागातील सभासदां या पदो ती ि या आप याच सभासदाने 
अपंग आर ण मु ावर थिगती आणली आहे. संपूण सेवाकाळात एक मोशन 
िमळणार आहे यासही हण लागले आहे.मा  संघटनेने ह त ेप यािचके ारे 
संघटनेचा वकील लावून तसेच सामा य शासन िवभागाचे धोरणा मक शपथ प  
(एिफडेिवट) लवकर दाखल होऊन पदो ती ि या वरील टे उठिवणे करता य न 
गतीने चालू आहेत. याचा उपयोग सावजिनक बांधकाम िवभागांम येही होणार आहे.

 सोलापूर येथील सि य सभासद इंिज.सतीश भोसले यांनी संघटने या शता दी 
वष िनिम  पाठवले या टॉवेल चे वाटप पु यात कर यात आले.

 जलसंपदा व सावजिनक बांधकाम िवभागात पदांची पुनरचना,नवीन सेवा वेश 
िनयम इ यादी बाब ची ि या चालू आहे यात सावजिनक बांधकाम िवभागात 
भूतपूव सिचव इंिज. सी.पी. जोशी यांनी किन ठ अिभयंता िवरोधात सेवा वेश 
िनयमात तरतुदी सुचिव या आहेत. स य सिचव इंिज.देबडवार सरांनी या आठव ात 
हीिडओ कॉ फर स ारे संघटनेचे मत जाणून घेतले आहे.

संघटनेचा ती  िवरोध ल ात घेता यांनी पु हा सम  चचस बोलावले आहे 
किन ठ अिभयंता संघटना सभासदांसाठी त पर आहे.

 संघटनेचे क ीय काय लयाचे नािशक येथे नूतनीकरणाचे काम क ीय काय लय 
मुख इंिज.पी एस पाटील यांनी पूण वास नेले आहे.

 राजपि त अिधकारी महासंघाचे मा यमातून महागाई भ ा थकबाकीचा शासन 
िनणय िनघाला आहे .

परभणी िज ातील पूण  येथे ामपंचायत िनवडणूक कत यावर असता इंिज.
पांडुरंग मोरे यांचा मृ यू झाला.घातपाताचा संशय वाढ याने संघटनेचे उपा य  इंिज. 
सतीश भोसले व अितिर त संघटन सिचव इंिज.द ा य पुरी यांनी परभणी येथे सम  
जाऊन मा.िज हािधकारी यांना िनवेदन िदले आहे. इंिज.पांडुरंग मोरे यांना भावपूण 

ांजली देतो
संघटने या सभासदांनी आजीव सभासद व वीकारावे असे आ हान 

यािनिम ाने मी करतो 
आपला 

इंिज. िवनायक लहाडे,
अ य





















महो सवी वष िनिम ाने संघटने या 
नावाचे टॉवेल , सभासदांना 
वाट यात आले.इंिज िवनायक 
लहाडे ,अ य  व इंिज िव ल 
वाघमारे, मंडळ सिचव पुणे , यांचे 
ह ते नव िनयु त मिहला िज हा सह 
सिचव इंिज पु पां कुचगावे यांचा
स कार कर यात आला
काय म तयारी िज हा सिचव पुणे , 
इंिज मनोहर खाडे यांनी केली



िम ांनो, एकच सांगायचे आहे,
हुशार व चाणा माणसं आप या

श ूपासूनसु दा काहीतरी िशकत असतात, याउलट,
मुख माणसं आयु यभर आप या िम ांनाच आपले
पधक अथवा श ू मानत असतात.

ामाणीक व िनरपे , पण कायम या ना
या कारणाव न टीका सहन करत राहणा-या

संघटना पदािधका-यांना, सभासदांना मला एवढच
सांगायचं आहे, आपण धुपासारखं बनायला हवं,
िव तवावर कुणी का टाकेना, िव तव अंगाला
लागला की, सुगंध दे याचं, वातावरणात उदा ता
िनम ण कर याचं काम आपलं. कोणीतरी हटलच
आहे,

‘Never stop doing your best, just
because someone doesn’t give you credit!’

सरिचटणीस, 
किन ठ अिभयंता संघटना 

महारा  रा य

सरिचटणीसांचे आवाहन ……





मं ालय ु  :- िद 17-12-20

1) सेवा वेश िनयम तयार करणे.

किन ठ अिभयंता संघटना कायकािरणी बैठक िद 17 रोजी सद यांचे 
य  व ऑनलाईन उप थती ारे स प  झाली . यामधे सावजिनक 

बांधकाम सिचव यांनी िद 11 िडसे बर रोजी बैठकीत सेवा वेश िनयम 
बदला िवषयी जी त डी मािहती िदली , ती कायकािरणीत दे यात आली.
यामधे पदिवका धारक तसेच किन ठ अिभयंता पदावर अ याय होत 

असलेने कायकारणीत िनषेध कर यात आला.संघटनेने उप अिभयंता 
सरलसेवा भरती बंद क न , तसेच पदो ित संधी उपल ध होतील असा 
सुधारीत ताव शासनाला सादर करावा असे ठरले .या सव िवषयी 
संघटनेचे ल  असून , सभासदांना आंदोलन व संघष साठी तयार असणे 
बाबत आवाहन कर यात आले

2) उप िवभागीय अिधकारी ( जलस पदा ) पदावर पदो ित ि या मा 
उ च यायालय थिगती बाबत , िद 15-12 रोजी झाले या सुनावणी 
बाबत मािहती कायकारणीत िदली .िद 17 रोजी मं ालय मधे जलस पदा 
िवभाग आिधकारी यांचे बरोबर चच  कर या आली.तसेच रा यप ीत 
अिधकारी महासंघ मा यमातून , मं ालय मधे सामा य शासन िवभाग 
मधे अिधकारी यांची भेट घे यात आली .मा उ च यायालय मधे GAD
ने, अपंग आर ण धोरण िवषयी , ित ाप  दाखल करणे िवषयी िवनंती 
कर यात आली .

अ य
किन ठ अिभयंता संघटना , महा रा य



--- दांजली ---
इंिज. पांडुरंग सखाराम मोरे,

 किन ठ अिभयंता ,
सावजिनक बांधकाम उपिवभाग पूण  ,

यांना
किन ठ अिभयंता संघटने माफत

भावपुण दांजली
व

िवन अिभवादन

--- भावपुण दांजली ---



कै.इंिज. पांडुरंग सखाराम मोरे किन ठ अिभयंता 
सावजिनक बांधकाम उपिवभाग पूण  यां या थािनक 
ामपंचायत िनवडणूक कामे िनवडणूक िनणय अिधकारी 
हणून  काम करत असताना यांचा संशया पदिर या मृ य ू
झाला.

संघटना पदािधकारी उपा य  ,अितिर त संघटन 
सिचव ,िज हा सिचव सहसिचव यांनी तातडीने धाव घेऊन 
संबंिधत अिभयं यां या कुटंुिबयांचे सां वन केले व संबंिधत 
िज हािधकारी व पोलीस अधी क यांचे य  भेट घेऊन 
या गूढ मृ य ू करणाची सखोल चौकशी कर याची िवनंती 
केली आहे. 

सदर अिभयं यांचे कुटंुबीय मानिसक तणावा
खाली आहे, यांना आधार देणे ,दोष ना िश ा होईपयत 
पाठपुरावा करणे हे आपले व संघटनेचे कत य आहे. या 
करणाची सखोल चौकशी होऊन संबंिधतां या कुटंुबीयांना 
याय िमळेपयत संघटना व थ बसणार नाही……..

संघटना या दुदवी दुख:द घटनेस जबाबदार
असणा यांचा िनषेध करते आहे. तसेच यांचा परीवारांस
सां वन अपण करीत आहे.

इंिज.द ा य पुरी
अितरी त संघटन सिचव

औरंगाबाद













परभणी िज ातील पूण  येथे ामपंचायत िनवडणूक कत यावर असता इंिज.
पांडुरंग मोरे यांचा मृ य ूझाला.घातपाताचा संशय वाट याने संघटनेचे उपा य  
इंिज. सतीश भोसले व अितिर त संघटन सिचव इंिज.द ा य पुरी यांनी 
परभणी येथे सम  जाऊन मा.िज हािधकारी यांना िनवेदन िदले आहे.









मा.मु यमं ी महारा रा य यांचे काय लयांस सादर केले या संघटने या
प ांची पोहोच खालील माणे ा त झाली आहे.









---पु य मरण ---

परमिम  इंिज. नंदिकशोर मोराणकर यांना
किन ठ अिभयंता संघटने माफत

भावपुण िवन अिभवादन
व
दांजली

संघटनेचे सरिचटिणस ी. उ मेशजी मुडिब ीकर यांना आलेली ित आठवण …
अ यंत ध कादायक असा िदवस ! यािदवशी सकाळी आपले परमिम  इंिज.नंदिकशोर 
मोराणकर उपाधय ्, पंचवटी ए ेस ने हायकोट म ये पोहोचणार असा आ हाला मेसेज . यांची 
वाट पहात, लहाडे साहेब, ए आर पाटील साहेब, भोसले साहेब, राऊळ साहेब, वाघमारे साहेब 
सव असताना कोट सु  झालेने फोन बंद क न आत गेलो, बाहेर पड यावर मोराणकर यांचा 
पाटील साहेब यां या WhatsApp वर १२.०३ वाजता मेसेज “मला अ व थ वाटत असलेने 
ठा याला बिहणीकडे जात आहे' यांचे CST मंुबई ते ठाणे वासात unconscious होणे व 
रे वे पोिलस यांनी यांना राजवाडी हॉ पटलम ये अ ॅडिमट केले नंतर डॉ टरांनी सव संप याचे 
घोषीत करणे, सवच shocking. कदािचत सकाळी आमची भेट झाली असती तर ठाणे ला जाऊ 
िदले नसते आ ही, काळ आला की कोणाचे काही चालत नाही . सव त मोठे नुकसान झाले ते 
मोराणकर कुटंुिबयांचे . पण आजही तो संग आठवला की आपली काही चुक झाली नाही ना 
असे सारखे वाटत राहते . असा संग पु हा कोणावरही येवू नये हीच अपे ा



ि य िम  कै नंदिकशोर मोराणकर    ,
उपा य  संघटना , 
यास भावपूण ांजली, 
2 वष पूव  याच िदवशी तू अचानक िनघून गेला , सव ना तुझी नेहमीच आठवण होत 
असते, तुझे आप याच िम ांकिरता केलेले काय व योगदान कोणीही िवसरणार  नाही, 
तुला सदैव शांती लाभो ही ईश ाथना

ी.अिवनाश पाटील , मुख स लागार ,
किन ठ अिभयंता संघटना महारा रा य

 ि य  िम कै.नंदिकशोर मोराणकर,उपा य  किन ठ अिभयंता संघटना
आज आपण जाऊन दोन वष झाले आहेत. सचन भवन पिरसरात 
तुम यासारखा हरहु नरी, धडाडीचा, अ यासू ,संघटने ित आिण सभासदांनी 
ती कळकळ असणारा, कामसू अिभयं याला आ ही  मुकलो आहोत. आपली 

या पिरसरात तसेच संपूण महारा ात संघटनेला उणीव भासते आहे 
परमे वराने आप यावर अचानक जो ह ला केला आिण आप याला 
आम यापासून , संघटनेपासून आिण संपूण महारा ातून िहरावून नेले ही 
अ यंत दुःखद घटना व कधीही न भ न िनघणारी पोकळी िनम ण झाली 
आहे .परंतु स थतीत स य वीकारणे हाच आम यासमोर पय य आहे 
ई वर आप या आ यास िचरशांती देवो हीच या ि तीय पु य मरण यां या 
िनिम ाने मी ाथना करतो

राज बधान
उप िवभािगय अधीकारी
पालखेड पाटबंधारे िवभाग ,नािशक

उप िवभािगय अधीकारी पदा या पदो नती व िद यांग
आर णा संबंधी िद. 27-01-2021 ला पुढील सुनावणी
होणर आहे. 



सुिशि त कां सुसं कृत?
बंद पडलेली कार र यावर लावून, मी बस मधे चढलो तर खरं. पण आतली गद  

बघून जीव घाबरला. बसायला जागा न हती. तेव ात एक सीट िरकामी झाली .पुढचा एक 
जण सहज तेथे बसू शकत होता ....
पण याने ती सीट मला िदली.

पूढ या stop. वर पु हा तेच घडले. पु हा आपली सीट याने दुस याला िदली. 
आम या पूण बस वासात हा कार चारदा घडला.बर हा माणूस अगदी सामा य िदसत होता,
हणजे कुठे तरी मजुरी क न घरी परत जात असावा ,आता शेवट या stop. वर आ ही सवच 

उतरलो. मला राहवेना
त हा उ सुकता हणून मी या याशी बोललो. िवचारले की येक वेळी तु ही तुमची 
सीट दुस याला का देत होता ?? त हा याने िदलेले उ र ऐकून मी थ क झालो! •••••
*मी िशकलेला नाही हो. अिशि त आहे मी .एके िठकाणी कमी पैशावर काम करतो . आिण ,पण 
मा या जवळ कोणाला ायला काहीच नाही. ान नाही , पैसा नाही.*
*त हा मी हे अस रोजच करतो. हेच मी सहज  क  शकतो.*
िदवसभर काम के यानंतर   अजून थो ा वेळ उभं राहणं मला जमत.
मी तु हाला माझी जागा िदली. तु ही मला ध यवाद हणाला ना यात मला खूप समाधान िमळाले. 

मी कोणा या तरी कामी आलो याचे .•••कोणाला काही तरी िद याच. असं मी रोज करतो
*••.माझा िनयमच झाला आहे•••* आिण रोज मी आनंदाने घरी जातो.•••उ र ऐकून मी थ कच 
झालो. याचे िवचार. व समज बघून याला
अिशि त हणायचे का?
काय समजायचे ?
कोणाकिरता काही तरी करायची याची इ छा ,
••••ती पण वतः ची पिर थती अशी असताना . *•••मी कशा रीतीने मदत क  शकतो??*
यावर शोधलेला उपाय बघून देव सु दा आप या या िनम ती वर खुष असेल ...मा या सव म 

कलाकृती पैकी ही एक कलाकृती . असं िदमाखात सांगत असेल .••••••
याने मला खूप गो टी िशकव या वतः ला हुषार िशि त समजणारा मी या या समोर खाली 

मान घालून वतःचे पिर ण क  लागलो.
*िकती सहजपणे याने या या समाधानाची या या सांिगतली.* देव याला न कीच पावला 
असणार..
मदत ही खूप महाग गो ट आहे कारण मनाने ीमंत असणारे खूप कमी लोक असतात .•••••

ँडेड कपडे ,हातात पस , महाग मोबाईल , डो यांवर गॉगल, चार इं लश चे श द येणे 
हणजेच सुिशि त का ? हीच माणसाची खरी ओळख का ?
मोठं घर ,मोठी कार , दागदािगने हणजे िमळालेले समाधान का ??
कोण तु हाला क हा काय िशकवून जाईल ??? .
या माणसा या संगतीने माझे िवचार व छ झाले...

आपण मनाला िवचा या आपण समाजाला काय परत देतो?
हणतात ना...

*" कम से पहचान होती है इंसान  की ।*
*वरना महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते ह दुकान  म "।*



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
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