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अनभयंता डायरी 2022 प्रकाशन ,मा.श्री नचस्तीसाहेब  अधीक्षक अनभयंता व श्री.सलीमजी शेखसाहेब अधीक्षक 
अनभयंता व IMA अध्यक्ष डॉ.सरेुखा काळे व श्री नवजय औंढे लातरु नजल्हा सनचव व  मान्यवरांच्या उपस्स्थतीत 
प्रकाशन सोहळा करण्यात आलेला आहे.  तसेच जी.प.लातूर Add.C.E.O. श्री प्रभ ूजाधव यांच्या हस्ते ,जी.प. 

अनभयंतयांना ,अनभयंता डायरी 2022 देण्यात आली 

 
 



 

मा .आमदार श्री वळक्रमजी कालेसाहेब याना अभियंता डायरी 2022 देण्यात आऱीमा .श्री म्हेत्रसेाहेब (S E 

CADA LATUR ) याना संघटनेची डायरी 2022 देण्यात आऱी

 

मा .श्री म्हेते्रसाहेब (S E CADA LATUR ) याना संघटनेची 
डायरी 2022 देण्यात आली 

 

मा .आमदार श्री नवक्रमजी काळेसाहेब 
याना अनभयंता डायरी 2022 देण्यात 

आली 

 

मा.आमदार श्री संभाजी पाटील 
ननलंगेकरसाहेब यांना अनभयंता 

संघटनेची डायरी 2022 देण्यात आली 



 

  

 
ज्ययोत लावलीस साऊ, वणवा मी पेटवीन 
त ुजे नशल्प कोरलेस ते मी बोलके करीन.. 
स्त्री नशक्षणाचा आनण सामानजक क्रांतीचा एल्गार पेरणाऱ्या माझ्या माईस... देशातल्या वंनचताच्या आईस... कुठे न् कुठे तझु्या 
जीवनाची आनण जगण्याशी मी माझी नाळ शोधते ग...... तझु्यामळेु आहे हे स्वानभमानाच जगणं आनण तझु्यामळेुच होईल 
उजळमाथा मरणं ....... तू शेण माती दगड धोंड्या चा मारा झेललास आनण आम्हा समस्त स्स्त्रयांच्या वाट्याला फुलं आली........ 
तझु्या आभाळाएवढ्या उपकारा मळेु माझ्या हातात लेखणी आली माय.......... 
३ जानेवारी क्रांतीज्ययोती, नवदे्यची आराध्यदेवता पजू्यय सानवत्रीमाई फुले यांना जयंतीनननमत्त कोटी कोटी अनभवादन. बानलका 
नदनाच्या सवव बंध ूआनण भनगनींना हार्ददक हार्ददक शुभेच्छा. 
प्रकल्प नवद्यालय भातसानगर, ता.शहापरू, नजल्हा.ठाणे येथे सानवत्रीबाई फुले यांची जयंती रणरानगणी मंच व कननष्ठ अनभयंता 
संघटना, महाराष्र राज्यय माफव त मोठ्या उतसाही वातावरणात साजरी करण्यात आली. बानलका नदनाची इयत्ता पनहली ते 
आठवीच्या नवद्यार्थ्यांना शपथ देण्यात आली. नवद्यार्थ्यांनी सानवत्रीबाई फुले यांचा जीवनपट आपल्या भाषणातून व्यक्त केला. 
सौ.राजश्री पजुारी, सौ.सनुचता पवार, श्रीमती अचवना सोनावणे, श्रीमती कानमनी खाडे, श्रीमती सनरता पाटील, श्रीमती वतसला 
पाटील मोठ्या संख्येने उपस्स्थत होते. 
साऊ पेटती मशाल,साऊ शोनषतांची ढाल... साऊ,मकु्तीचं पाऊल!! त ुनशकण्याच्या प्रवाहात आणल म्हणनु आज प्रतयेक के्षत्रात 
प्रगती करतोय! वाघीणीसारखं लढायला नशकवल!!जगायला नदशा नदलीस! तझु्या संघषाला सलाम!!! त ुआदशव माझी..... या 
जगात असेपयंत तझेु नवचार चोनहकडे पसरवेन! सा-या भनगननना जागवण्याचा आनवरत प्रयतन चाल ुठेवीन..... 
गंगाजऱ पाटीऱ, रणरागगणी मंच,कनिष्ठ अभियंता संघटिा महीऱा सगचव, 



संपादनकय                                     
सवव अनभयंता बंध-ूभनगनींना सपे्रम नमस्कार  

महाराष्र राज्ययातील सवव अनभयंता यांना नववषाच्या हार्ददक शुभेच्छा . 
शताब्दी वषव 2021 हे वषव संघटनेसाठी संघषव व कसोटीचे रानहले.सववच 
पदानधकारी यांनी खपू खपू परीश्रम घेतले आहेत तसेच अनेक प्रकारचे 
यश पदरी पाडुन घेतले आहे. तयांचे अनभनंदन!  
   सवव अनभयंता यांनी या वषात एकजटुीने दशवन घडनवले. अनभयंता 
एकजटुीचा व तयांच्या व संघषाचा नेहमी नवजय असो .सववच तीनही खातयात  अनेक अनभयंते 
एकाच वेळी उपअनभयंता पदी पदोन्नत झाले . 
          मानगल वषात ननयत वयोमानानसुार सेवाननवतृ्त झालेल्या न अनभयंता बंध ू भनगनींना 
सेवाननवतृ्तीच्या व आरोग्यदायी जीवनासाठी पनुश्च शुभेच्छा . 
२०२१ हे वषव संघटनेसाठी संघषव व कसोटीचे रानहले...कारण पदोन्नतीच्या प्रनक्रयेमध्ये न्यायालयात 
प्रकरण असतांना संघटनेच्या पदानधकाऱ्यांचे व सभासदांची दीघवकालीन प्रनतक्षा झाली. यातून 
सा.बां.नवभागातील एकनत्रत पदोन्नती नमळाल्या पण जलसंपदा नवभागाच्या पदोन्नती आदेश 
प्रलंनबत आहेत  याची रुखरुख आजही कायम आहे. पण लवकरच आदेश नमळतील अशी अपेक्षा 
आहे...  

६२ व्या राज्यय कायवकानरणीने यशस्वी कायवकाळ पणूव केला आहे तयाबद्दल सववच 
पदानधकारी यांचे खपू खपू अनभनंदन.नवननयकु्त अध्यक्ष श्री नशरीष जाधव साहेब यांच्या 
मागवदशवनाखाली संघटना उत्तम कामनगरी करत आहे, नवनवध नवषयांवर संघटना कामकाज करताना 
प्रशासकीय व न्यायालयीन अडचणी येत आहेत. पण संघटना यातून यशस्वीपणे मागव 
काढण्यासाठी अनवरतपणे मेहनत घेत नववषात संकल्प करेल .सवव आदरणीय व सन्माननीय 
पदानधकारी यांना नववषव २०२२ सखुी, समाधानी व आरोग्यदायी जावो हीच सनदच्छा... कननष्ठ 
अनभयंता भरतीबाबत मा.जलसंपदा राज्ययमंत्री महोदय यांचे ननदेशा नसुार,महाराष्र लोकसेवा 
आयोगाकडे मागणी सादर झाली असनु आयोगाने पनरक्षा घेण्यास तयारी दशवनवली असनू, 
लवकरच परीके्षची जानहरात प्रनसद्ध होईल अशी मानहती सनचव महोदयांनी नदली.तसेच नरक्त पदे 
लवकरात लवकर भरणेबाबत संघटनेची लढाई यशस्वी करण्याचा संकल्प या नव वषात करु या .  
सवव संघटनेच्या पदानधकाऱ्यांनी जनुी पेन्शन योजना लाग ूकरणेबाबत संघटनेची भनूमका स्पष्ट 
केलेलीच आहे. याबाबत संघटनेचा लढा सरुू आहेच.  
सन २०२१ हे शतक महोतसवी वषात आपण संघटनेच्या माध्यमातनु  प्रचंड यश नमळनवले आहे.  
        संघटनेत जास्तीत जास्त पात्र सभासद होणे व  सभासदांचे आजीव सभासदतव  वगवणी 
भरुन करुन घेणे आवश्यक आहे.यासाठी नजल्हास्तरीय कायवकतयांनी प्रयत्न करावे.   
 सवव सभासदांना पनु्हा नवनंती करतो तयांनी आपआपले मानहती तसेच लेख तथा केलेल्या 
कायववाहीचे मानहती आपल्या अंकात प्रनसध्द करणेसाठी मला पाठवावी. 
                                                      
            जगदीश महाजन 
           संपादक  

अनभयंता वाता  
कननष्ठ अनभयंता संघटना महाराष्र राज्यय.  



 अमरावतीची सनुनयोनजत बेठक- 

 

            कननष्ठ अनभयांतद सांघटनेच्यद 62व्यद कदययकदनरणीची 7 
वी बैठक नदनदांक 8 जदनेवदरी 2022 रोजी अमरदवतीत सांपन्न 
झदली. रदज्य कदययकदनरणीच्यद व्यवस्थदपन सनमतीची बैठक 
ऑफलदइन घेतद येईल यदची शदश्वती अथवद खदत्री नसतदनद 
;तसेच धदडस करीत नवदभातील सांघटनेच्यद नशलेददरदांनी 
ननयोजनदचे आव्हदन मोठ्यद हहमतीने स्वीकदरले.सदधदरण एखददे  मोठे लग्न कोरोनद ननबंधदचे 
पदलन करीत पदर पदडण्यदस जेवढी यांत्रणद व तदकद लदगते ;तेवढ्यदच  हकबहुनद अनधक 
शक्तीची यदसदठी आवश्यकतद लदगते.सवय तयदरी करदवीच लदगणदर होती;परांत ुसांचदरबांदी 
सदरखे ननबंध लदगणदर अशी चचा होती.अशद अननश्श्चततेच्यद पदश्वयभमूीवर देखील मोठ्यद 
नवश्वदसदने श्री.घनश्यदमजी  पवदर,श्री.भोगे,श्री.खरदबे,श्री.सरोदे,श्री.नदांदगदवकर, श्री.रदजपतू, 
श्री.नांदनवदर,श्री.जदजलूवदर व सवय नवदभातील सांघटनेचे ज्ञदत-अज्ञदत नहतहचतकदांकडून उत्तम 
आयोजन करण्यदत आले.तयदांचे मनदपदसनू अनभनांदन व कौतकु केले पदनहजे. 
ननवदस,भोजन,आदरदनतथ्य,ध्वनीव्यवस्थद,समन्वय, बैठकव्यवस्थद सदरे अगदीच नीटनेटके व 
ददद देण्यदसदरखे होते.ऑनलदईन सहभदग अनधक प्रमदणदत अपेनित होतद.कदही तदांनत्रक 
सधुदरणदांवर ऑनलदईन सहभदग यद नवषयदत येतयद कदळदत अनधक भर देऊन लि कें नित 
करदवे लदगेल.नवशेष करून ध्वनी व सांवदद सलग  व्यतयय नवरनहत होणेसदठी तांत्रज्ञदांची मदत 
हकवद प्रोफेशनल आऊटसोर्ससग कदही नदवस आवश्यक आहे,असे वदटते.सदरे ननयोजन 
करून कददनचत ते वदयद जदऊ शकते;यद सांनदग्ध मदननसकतेत ठदम रहदणे हे यद कदययक्रमदचे 
वेगळेच वैनशष्य होते. 
        सवयच नवषयदांवर तयदांचे गदांभीयय लिदत घेऊन चचा झदली. सवयच पददनधकदऱयदांकडून 
सांतनुलत मदांडणी झदल्यदमळेुच बैठक खेळीमेळीचे वदतदवरणदत सांपन्न झदली.कोरोनदननबंध 
सांपणूय नशनथल होतदच सांघटनेच्यद 63 व्यद रदज्य व्यवस्थदपन सनमतीचे ननवडीसदठी अनधवेशन 
आयोनजत करण्यदत येणदर आहे.तयदसदठी अनकूुल वदतदवरण लवकरच रदज्यभर ननमाण 
होईल अशी आशद बदळगनू भनवष्यदत वदटचदल करू यद,हीच नवीन वषासदठी शभुकदमनद!.. 
                 
 

 आपला 
                                                          रििीर् िंकििाि जाधि  
                                                                   अध्यक्र् , 
                                                    करिष्ठ अरियंर्ा संघटिा 
                                                          र्महािाष्र िाज्य 
 



 
संघटनेच्या ताज्या घडामोडी-सरचिटणीस यांिा ऄहवाल  

चद. 22/01/2022 
 
 
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 पु रेशा 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 कवनष्ठ अवभयांता भरतीबाबत 
प्रशासनास वनदेश वदले होते.आकृती बांधाकरीता 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 
बैठकीमध्येभरतीबाबतवनदेश 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 काही 
मावहतीमागवर्ली असलेने पनुचच आयोगाला वर्नांती करणेबाबतची धारीका आता मा. 
जलसांपदा मांत्रीमहोदयाांकडे सादर झाली आहे.  
 
चवषय क्र. 2 - पदोन्नती - 
ऄ) जलसंपदा चवभाग  (स्थापतय) - सन2019-20च्या वनर्डसचुी प्रमाणे वर्भागीय 
पदोन्नती सवमतीची मान्य तेनांतर वर्भागीय सांर्गव र्ाटपाची प्रविया अांतीम टप्पप्पयात 
असतानाच अचानक, अनपेक्षीतपणे मा. उच्च न्यायालयात दाखल  ‘अपांगाांकरीता पदोन्नती 
मध्ये आरक्षणाच्या’ दाव्यामध्येअांतरीमआदेश 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. सदर धारीका सा. 
प्र. चवभागास सादर झालेनंतर तयांनी काही शेरे ईपस्थीत केले होते. शेरे पतुवता होउन 
अता पनुश्ि धारीका सा. प्र. चवभागास सादर झाली अहे. 



आ) जलसंपदा चवभागातील यांचिकी चवभागातील सन  2018-19च्या 
वनर्डसचुी मधील उपअवभयांता  (याांवत्रकी) पदार्रील पदोन्नतीचे आदेश वनगवमीत झाले 
आहेत.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 
चनवडसिुीबाबत चवभागीय पदोन्नती सचमतीिी मान्यता झाली अहे. 

इ) जलसंपदा चवभागातील चवद्यतु चवभागातील सन  2019-20 च्या वनर्डसचुी 
मधील 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 
पढुील 10 ऄचभयंतयांिी पदोन्नती झाली अहे.नवीन चनवडसिुीबाबत चवभागीय 
पदोन्नती सचमतीिी मान्यता झाली अहे.  
 
इ) सा. बां. चवभाग (स्थापतय) - सन2018-19 च्या वनर्डसचुी प्रमाणे 22अवभयांत्याांची 
पदोन्नती झाली होती .तदनांतर अभार्ीत पदाांकरीता वर्त्तवर्भागाकडे मांजरूीकरीता प्रस्तार् 
सादर झाला होता . र्क्त 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 वनर्डसचुी प्रमाणे 
मावहती मागवर्ली होती . र् त्याप्रमाणे 141 अवभयांत्याांचे उपवर्भागीय अवधकारी पदार्रील 
पदोन्नतीचे आदेश वनगवमीत झाले .तथाचप, ―ऄपंगां करीता पदोन्नती मध्ये अरक्षणाच्या ‖ 
याचिके मळेु सचवस्तर पद स्थापना 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 सवर्स्तर अांतीम सनुार्णी झाली र् त्यानांतर वद . 
06/02/2019 रोजी मा . न्यायावधशाांनी वनकाल र्ाचन केले र् सांघटनेच्या बाजनेू वनकाल 
वदला.अतापवुीच्यावनवचनयकु्तमहाराष्रािे 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 -  
याबाबत मा . मांत्री, सार्वजनीक बाांधकाम वर्भाग याांचे सोबत 17/01/2017 र् 
19/06/2017 रोजी बैठक सांपन्न झाले नांतर पनु्हा वद . 07/03/2019च्या बैठकीमध्ये मा. 
मांत्री महोदयाांनी कॅबीनेट नोट तयार करण्याचे वनदेश वदले होते. मा. सवचर् (लाके्षवर्) याांचे 



कडील बैठकीत यार्र सवर्स्तर चचा झालेनांतर या गटामधील पदर्ीधर अवभयांत्याांचा 
सवर्स्तर प्रस्तार् करणेबाबत वनणवय झाला. प्रशासनाकडे पाठपरुार्ा सरुूआहे . परांत ू
आजतागायत ठोस अशी कायवर्ाही झालेली नाही . उपसवचर् स्तराच्या पढेु सदर प्रस्तार् 
अद्याप गेला नाही . सेर्ासातत्या बाबतीत 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 मांत्रीमहोदययाांचे सोबत झालेल्या वद . 12/06/2019 च्याबैठकी 
मध्ये प्रशासनाने हा वर्र्षय न्यायप्रवर्ष्ठ असलेने कोणतीही कायवर्ाही करणेस नकार वदला 
होता. सांघटनाआता नतुन मा . पनुर्वसन मांत्रीमहोदयाांकडे प्रयत्न करणार आहे .मा. मंिी 
महोदय जलसंपदा चवभाग , यांच्या संघटने सोबतच्या चद . 24.07.2020 रोजीच्या 
बैठकीत सेवा साततय व आतर मागण्या या अथीक भार वाढण्याच्या ऄसलेने 
सद्यस्स्थतीत तया चवत्त चवभागास पाठचवणे योग्य होणार नाही ऄसे प्रशासनाकडून 
सांगण्यात अल.े 
  
चवषय क्र. 5- स्थापतय ऄचभयांचिकी सहाय्यक पदावर कायवरत पदवीका धारकांच्या  
               मागण्या - 

ऄ) स्थापत्य अवभयाांवत्रकी सहाय्यक मधनू कवनष्ठअवभयांता पदीपदोन्नत झालेल्या 
अवभयांत्याांनासधुारीत सेर्ाांतगवत आचर्ासीत योजनेअांतगवत दसुरा लाभ म्हणनू 
वदलेली उप अवभयांता पदाची र्ेतन श्रेणी शासनाने वद . 13/06/2016च्या 
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 
पडताळणीपथकेआके्षप  घेतआहेत . चद. 07/11/2020 रोजी 2605/2017 िे 
संघटनेिे वकील यांिेशी सचवस्तर ििा झाली . संघटनेने दाखल केलेल्या 
ऄवमान याचिकेमध्येि 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. ईच्ि न्यायालयाकडून घेणेबाबत मंजरूी देणेत अली . तसेि शासनाकडे 



संघटनेने चद. 9/9/2020 रोजी चदलेल्या चनवेदना वर चवत्त चवभागाने जलसंपदा 
चवभागास कायववाही करणेस सांगीतले अहे. 

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 वदलेनांतर सार्वजनीक 
बाांधकाम र् जलसांधारण वर्भागाने सदर पद भरतीबाबत प्रविया सरुू केली आहे . 
जलसांपदा वर्भागा मध्ये सधु्दा लर्करच ही प्रविया सरुू होण्याची शक्यताआहे. सद्या 
तीनही वर्भागा मध्ये मोठ्या प्रमाणात कवनष्ठ अवभयांता पदे वरक्त आहेत . एकाच 
रे्ळी मोठ्या सांख्येने प्रत्यक्ष  कायवके्षत्रा र्र नर्ीनअवभयांते भरल्याने , त्याांना प्रत्यक्ष 
कामाचा अनभुर् नसलेने , एकां दरीत तीनही वर्भागाांच्या कामार्र पवरणाम होण्याची 
शक्यता लक्षात घेता , तसेच सरळ सेरे्द्वारा भरती मध्ये 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 पवरक्षापास असणा -या स्थापत्य अवभयाांवत्रकी सहाय्यक याांना सरळ 
कवनष्ठ अवभयांता 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 त्या वर्भागाचे काही 
शेरे होते , त्याची पतुवता करणेत आली . परांत ूनांतर सामान्य प्रशासन वर्भागाने सेर्ा 
प्ररे्श वनयम सधुारीत केल्या वशर्ाय अशा प्रस्तार्ास मान्यता देण्यास नकार वदला . 
सेर्ा प्ररे्श वनयम सधुारीत करून पदोन्नती मध्ये स्र्तांत्र कोटा ठेर्णे बाबतची 
धारीका तयार होऊन , सामान्य प्रशासन वर्भागाकडे साद रझाली . त्या र्र त्या 



वर्भागाने पदोन्नती करीता सरसकट 40 % कोटा ठेर्ण्याचे सचुीत केले होते. त्यार्र 
मा. मांत्री महोदय 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 मान्यतेकरीता 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, सेर्ा 
वनर्तृ्तीच्या 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 च्या शासन 
वनणवया प्रमाणे सांबांधीताांना शासन वनणवयाच्या वदनाांकापासनू वनयत अस्थाई 
आस्थापनेर्र घेणेचा प्रस्तार् वर्भागाने तयार केला असनू तो वर्त्त वर्भागाकडे सादर 
झालाहोता. त्यार्र काही शेरे असलेने तसेच सामान्य प्रशासन वर्भागाची मान्यता 
घेणेचे वर्त्त वर्भागाने सचुवर्ले मळेु सदर धारीका सामान्य प्रशासन वर्भागास सादर 
झाली,शेरेपतुवता करून पनुचच धारीका वर्त्त वर्भागाकडे सादर झाली होती , वर्त्त 
वर्भागाकडील पाठपरुाव्या नांतर .चवत्त चवभागाने हा चवषय सेवाचवषयक ऄसलेने 
सामान्य प्रशासन चवभागािीि मान्यता घ्यावी ऄसे ऄचभप्राय पनुश्ि 
चदल.े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 प्रस्तार्बाजलूाठेर्लाहोता. 
 दरम्यान या बाबतीत काही अवभयांत्याांनी मा . महाराष्र प्रशासकीय 
न्यायावधकरणाकडे दाखल केलेल्या मळु अजव ि . 238/2016चा वनकाल 
लागलाअसनू त्यामध्ये त्याांनी वद . 19/05/2014 चे जलसांपदा वर्भागाचे पत्र परु्व 
लक्षी प्रभार्ाने अांमलबजार्णी करू शकत नाही असे म्हटले 
आहे.त्यासोबतचआणखी 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. 
 

चवषय क्र. 6 – ईप ऄचभयंता ते कायवकारी ऄचभयंता पदावरील पदोन्नती करीता 
अवश्यक ऄहवताकारी कालावधी कमी करणे. 
 याबाबतचा प्रस्तार् प्रशासनाने तयार केला असनू , सांघटनेच्या सततच्या पाठपरुाव्या 
नांतर त्यास मा . मांत्री, जलसांपदा याांची मान्यता वमळाली आहे . ही धारीका सार्वजनीक 
बाांधकाम वर्भागाच्या मान्यतेनांतर सामान्य प्रशासन वर्भागाकडेगेली . 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 . सेर्ा 
प्ररे्श वनयम बनवर्णेचे काम सरुू आहे . सार्वजनीक बाांधकाम मांत्रीमहोदय 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 .सेर्ा प्ररे्श वनयम सधुारण्यात होत  असलेला वर्लांब लक्षात घेता , 
सांघटनेने वर्शेर्ष बाब म्हणनू अहवताकारी कालार्धी वशथील करून पदोन्नती देण्याची मागणी 
केली.मा. मांत्री महोदय जलसांपदा वर्भाग , याांच्या सांघटने सोबतच्या वद . 24.07.2020 
रोजीच्याबैठकीत 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 शेरे ईपस्थीत 
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. सदर प्रस्ताव ऄचभयंचिकी सेवा पनुरविना या धाचरकेमध्ये 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 पत्र व्यर्हार 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 श्रेणी2 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 -  ऄचत ईतकृष्ठ कामचगरी बजावणा-या शासकीय कमविा-यांना अगाउ 
वेतनवाढी मंजरू करणे बाबत 
 अवत उत्कृष्ठ कामवगरी बजार्णा -या शासकीय कमवचा -याांना त्याांच्या गोपनीय 
अहर्ाला र्र आधारीत 1 बकर्ा 2 आगाऊ र्ेतेन र्ाढी मांजरू करणेत येत होत्या . 6व्या रे्तन 
आयोगाच्या राज्यातील अांमलबजार्णी करीता नेमलेल्या हकीम सवमतीनेही योजना बांद 
करून, कें द्र शासनाच्या धतीर्रअवत उत्कृष्ठ कामवगरी बजार्णा -या शासकीयअवधकारी  / 
कमवचा-याांना उच्च दराने र्ार्षर्षक रे्तन र्ाढ मांजरू करणेची वशर्ारस केली होती .  सदर 
वशर्ारशी र्र शासनाने वनणवय प्रलांबीत ठेर्ला होता . सदर वशर्ारस सादर होण्यापरु्ी 
शासनाच्या सर्व वर्भागाांनी सन 2006,2007,2008 मधील 1 ऑक्टोबर रोजी देय होणा -या 
आगाऊ र्ेतनर्ाढी मांजरू केल्या होत्या . त्यानांतर सामान्य प्रशासन वर्भागाने वद . 
03.07.2009 च्या शासन पवरपत्रकान्र्ये सदर रे्तन र्ाढी वशर्ाय 6व्या रे्तनआयोगा 
प्रमाणे र्ेतन वनश्चचत करण्याचे आदेशीत केले होते . त्यामळेु सदर अवधकारी  / कमवचारी 
याांना वमळालेला आगाऊ र्ेतर्ाढीचा लाभ काढून घेणेत आला. या सांदभात सांघटनेने दाखल 
केलेल्या औरांगाबाद उच्च न्यायालयातील दाव्यामध्ये शासनाने धोरण वनश्चचत करण्यास 
रे्ळ मागनू घेतला र्  वद . 24/08/2017 च्या शासन वनणवयान्र्ये शासनाने "सहावया वेतन 
अयोगानसुार सधुारीत वेतन शे्रणी ऄनजेु्ञय झाल्याच्या कालावधीत  (चदनांक 1.10.2006 ते 
1.10.2015) अगाउ वेतनवाढीिा लाभ 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 ि . 12699/20198मध्ये वद . 
03/04/2019रोजी 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.. अवभयाांवत्रकी सेर्ा 
वनयमाांच्या पनुरवचने बाबत 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 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 
मध्येसांघटनेनेतीव्रआांदोलनकरूनअसेप्रयत्नहाणनूपाडलेहोते.यामहत्र्ाच्यावर्र्षयार्रचचाकर
णेकरीतासांघटनेनेव्यर्स्थापनसवमतीचीआपत्कालीनबैठकमुांबई 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 तास िालली.  संघटनेने 
अपली भचूमका प्रभावी पणाने मांडली. संघटने ला डावलून कोणताही 
चनणवय घेणार नाही याबाबत मा.सचिवमहोदययानी अश्वस्त केल े अहे.  
संघटना पदाचधकारी पारदशवक पणे संघटना हीत जोपासतील याबाबत 
सवानी चवश्वास बाळगावा हीचवनंती! 

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 र्क्त 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 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 . त्यास सधु्दा सांबांधीत के्षत्रीय कायालयाांनी शासनाचे 
अवभप्राय मागवर्ले होते. काही के्षिीय कायालयांनी कचनष्ठ ऄचभयंता पदापासनू 
12वषांनी पचहला लाभ सन 2015 पवुीवसन 2016 नंतर 10 वषांनी पचहल्या 
लाभािे अदेश चनगवमीत केले अहेत . साववजनीक बांधकाम चवभागाने कचनष्ठ 
ऄचभयंता पदापासनू 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 चदलाअहे . तयाति भरीस भर म्हणजे जलसंपदा चवभागाने  
13.10.2020 रोजी पि चनगवमीत करून अणखी संभ्रम चनमाण केला अहे. 

  नवीन ऄचभयंतयांना , चवशेषतःसन 2006 नंतरजे पचहल्या लाभास पाि अहेत 
तयांना कचनष्ठ ऄचभयंतापदा पासनू 12 वषांनी पचहला लाभ ईप ऄचभयंता पदािा व  



सन 2016 नंतर जे पचहल्या लाभास पाि अहेत तयांना कचनष्ठ ऄचभयंता पदापासनू 
10 वषांनी पचहला लाभ ईपऄचभयंता पदािा, चमळवनू देणे हे संघटनेिे कतववयअहे.  

  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 सल्ल्या 
नसुार कचनष्ठ ऄचभयंता पदापासनू पचहला लाभ ठरवणे बाबत तसेि पदोन्नत 
कचनष्ठ ऄचभयंतयांना सधु्दा कचनष्ठ ऄचभयंतापदाच्या पचहल्या लाभा नंतर दसुरा 
लाभ मा . ईच्ि न्यायालया कडून घेणे बाबत मंजरूी देणेतअली . ऄवमान याचिके 
मध्ये सधुारणा ऄजव  (Ammendment Application) संघटने माफव 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.  

चद. 08/01/2022 रोजी ऄमरावती येथे संपन्न झालेल्या 
संघटनेच्या62वया वयवस्थापन सचमतीच्या 7 वया बैठकीमध्ये खालील 
महतवाच्या चवषयावर एकमताने चनणवय झाले. 

1. कोरोना महामारीमळेु शासनाने जाहीर केलेले चनबंध कमी झालेनंतर 
(3000 संख्येआतक्या ईपस्स्थती ऄसलेल्या जाहीर कायवक्रमास परवानगी 
चदलेनंतर) सोलापरू येथे संघटनेिे 63 वे ऄचधवेशन होइल. तोपयंत 
सध्याच्या वयवस्थापन सचमतीस मदुतवाढ देणेत अली. 

2. ऄचभयंचिकी सेवा प्रवेश चनयम सधुारणा प्रस्तावातील संभावय 
कचनष्ठ ऄचभयंता पद रद्द करणे ककवा शाखा ऄचभयंता हे पद पदोन्नतीिे 
करणे आ. पदवीकाधारक ऄचभयंतयांवर ऄन्यायकारक बदलांना संघटनेमाफव त 
तीव्र चवरोध करणे, प्रसंगी अंदोलन करणे. 

   भारतीय प्रजासत्ताक चदनाच्या सवांना हादीकशुभेच्छा! 
  जयसंघटना ! 
         आंचज. ईन्मेश मडुचबद्रीकर 
         सरचिटणीस 
  



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 
अनभयंतयांना पोस्टींग नाही अन मजीतील लोकांना मदुतवाढ… कंत्राटी 

ननयकु्तया… काय चाल ूआहे हे. पदोन्नती, गोपनीय अहवाल,  माननव नदनांक हा 
अनधकार असतांना येग्य वेळी या बाबी का होत नाही. नवभागीय संवगव वाटप 
करतानाचे ननकष काटेकोरपणे पाळले जात नाही.  वषे, दोन वषे अनतरीक्त पदभार, 
पोस्टींग अभावी हनॅगग,  ननयोजन नावाचा बट्याबोळ… काय चाल ूआहे... आता 
म्हणे पदोन्नती करीताचे जे ननकष आहे ते पणूव करणारे कोणीच नाही म्हणनू हा 
गोंधळ… पदोन्नतीसाठी असलेला सेवा कालावधी नशनथल  करण्यासाठी योग्य वेळी 
कारवाई का करीत नाही. अनधकारी अन कमवचा-यांना तयांचे हक्क वेळीच नदल्या 
गेले तर नवकास कामांना गती नमळेल ही जानणव का होत नाही… आज ना उद्या 
करावे लागणार हे मानहत असनू टाळाटाळ का होते… वेळो वेळी का केल्या जात 
नाही. फाईलीचा प्रवास संथगतीने का होतोय… हक्क द्यावा लागणार आहे मग 
तयासाठी वेळीच द्या. अनभयंता श्री संजय  भोगे नागपरु  



 
 

 

 

 

कननष्ठ अनभयंता संघटना, महाराष्र राज्यय च्या 
वतीने मा. मखु्यमंत्री महाराष्र राज्यय यांना 
मा.तहसीलदार  शहापरू श्रीमती नीनलमा 
सयुववंशी ममॅ यांचेमाफव त जनुी पेन्शन 
मागणीसाठी लोकशाही मागाने पेन्शन माचव 
काढणाऱ्या जनुी पेन्शन संघषव समन्वय 
सनमतीच्या आंदोलकांना अटक करून दाखल 
केलेले गनु्हे मागे घेऊन ततकाळ सवव 
कमवचाऱ्यांना जनुी पेन्शन लाग ू करण्यासाठी 
ननवेदन देण्यात आले आहे. सदर ननवेदन देते 
वेळी मा. तहसीलदार यांनी जनुी पेन्शन 
योजना लाग ू करणे संदभात आंदोलना 
बरोबरच न्यायालयीन मागव (निट नपनटशन) 
दाखल करणेबाबत सचूना केल्या. नदनांक २१ 
नडसेंबर २०२१ पासनू पडघा कल्याण येथनू 
जनुी पेन्शन संघषव समन्वय सनमतीच्या वतीने 
लोकशाही सनदशीर मागाने पेन्शन माचव 
काढण्यात आला होता. या आंदोलकांची बाज ू
ऐकून न घेता सरकारने नदनांक २४ नडसेंबर 
रोजी ज़कात नाका येथे पेन्शन माचव 
रोखण्याचा प्रयतन केला आनण ठाणे येथील 
नवघर पोलीस स्टेशनमध्ये १२ आंदोलन 
करतयांवर गनु्हा दाखल करण्यात आले. ही 
लोकशाहीला काळीमा फासणारी गोष्ट आहे. 
तरी आम्ही कननष्ठ अनभयंता संघटना व 
शहापरू तालकुा महसलू कमवचारी संघटना 
माध्यमातून मा. मखु्यमंत्री साहेबांना नवनंती 
करण्यात आली नक आंदोलकांवर दाखल 
केलेले गनु्हे तातकाळ मागे घेऊन सवांना जनुी 
पेन्शन लाग ूकरण्यात यावी. 
सदर ननवेदन देते वेळी शहापरू महसलू 
कमवचारी संघटनेचे नवजय शादुवल, संतोष 
पाटील, राज ूमरुुडकर, नवना वायल, कल्याणी 
संघपाल, प्राजक्ता नवशे, नवशाल राऊत व इतर 
पदानधकारी उपस्स्थत होते. 
 
श्रीमती गंगाजल पाटील 
महीला सनचव राज्ययस्तरीय 
कननष्ठ अनभयंता संघटना महाराष्र राज्यय  

जनुी पेन्शन 



 



 

 

 
 

सोलापरू नजल्यात खाजगी दौ-या नननमत्ताने आलेले इंनज 
मनीष राजभोज साहेब कायवकारी अनभयंता जलनवज्ञान प्रकल्प 
नवभाग,पणेु येथनु जलसंपदा नवभाग,यवतमाळ येथे अनधक्षक 
अनभयंता, यवतमाळ यांच्या पदोन्नती बद्दल कननष्ठ अनभयंता 
संघटना, महाराष्र राज्यय यांच्या वतीने इंनज नशरीष जाधव 
महाराष्र राज्यय अध्यक्ष कननष्ठ अनभयंता संघटना यांच्या शुभ हस्ते 
व इंनज धमेंद्र नबराजदार अनतनरक्त संघटन सनचव (राज्यय) , 
कननष्ठ अनभयंता संघटना, महाराष्र राज्यय यांच्या प्रमखु 
उपस्स्थतीत मानाचा फेटा बांधनू यथोनचत सतकार करण्यात 
आला. यावेळी कननष्ठ अनभयंता संघटना महाराष्र राज्यय च्या 
शतक महोतसवी वषानननमत्त तयार केलेला स्मतृी टॉवेल 
आदरणीय इंनज नप्रय राजभोज साहेब यांना सपे्रम भेट म्हणनू 
देण्यात आले. याप्रसंगी कननष्ठ अनभयंता संघटनेचे सदस्य इंनज 
सनचन हेडगीरे,इंनज सतीश भोसले, नगरीश जवळकर हे उपस्स्थत 
होते 

  

  



 



 



 



 



 



 

 



अनदथदांची आई.... हसधतूदई  
हसधतुदई सपकदळ तथद मदई यदांचे आज दुुःखद ननधन झदले.. तयदांनद भदवपणूय श्रद्दांजली …….  

तयदांचे इहलोकीचे अवतदरकदयय आज भौनतक दृष्टीने जरी आज सांपले असले तरी तयदांच्यद अलौनकक 
कदयाच्यद रुपदने तयद आपल्यदत असणदर आहेत. हजदरो अनदथदांनद मदयेची पदखर घदलनु लहदनचे मोठे करुन 
सनुशनित करुन तयदांचे सांसदर फुलवून, तयदांच्यद जगण्यदलद अथय प्रदप्त करुन नदलद. तयदांनद 2021 मध्ये पद्मश्री 
देऊन, शदसनदने तयदांचद सन्मदन केलद होतद. 
 

आपल्यद कदयाचद ठसद जनमदनसदत उमटवणद-यद व्यक्तीमध्ये हसधतुदई सपकदळ यदांचे नदव 
अग्रक्रमदने आनण आदरदने घेतले जदते. पे्रमदलद पोरक्यद झदलेल्यद असांख्य ननरदधदरदांनद आपल्यद मदयेच्यद 
स्पशाने पे्रमदने आपलसां करणद-यद हसधतुदई सपकदळ यद मदतेची कहदणी कुणदलदही थक्क करणदरी आहे. 
 

हसधतुदईनदां लोक पे्रमदने मदई म्हणतदत. मदई मळुच्यद नवदभातल्यद, वधा नजल्यदतील नवरगदव ही 
तयदांची जन्मभमूी. तयदांचे वडील अनभमदन सदठे गरेु वदळण्यदचां कदम करदयचे. नवरगदव हे अनतशय 
मदगदसलेले, शहरी सनुवधदचद स्पर्श नसलेले. कुणदलदही नशिणदचद गांध नदही, अशद पनरश्स्थतीत अनभमदन 
सदठे हपपरी गदवदत आले. हचधी म्हणजेच हसधतुदई ही तयदांची सवात मोठी मलुगी. हसधतुदईांनद एक भदऊ 
आनण एक बनहण आहे. मलुीनां नशकदवे अशी तयदांच्यद वनडलदांची खपू इच्छद होती पण आईचद मदत्र सक्त 
नवरोध होतद म्हणनु मदईांनद गरेु रदखदयलद पदठवत असे. इकडे मदई शदळेत जदऊन बसत. मदई मळुच्यद 
बनुद्मदन पण जेमतेम मरदठीच नशकतद आले. अल्पवयदत लग्न झदले. हचधद सदठे ची हचधदबदई श्रीहरी 
सपकदळ झदली. लग्नदच्यद वेळी मदईचे वय होते अकरद वषय आनण नव-यदचे वय तीस वषय. घरी प्रचांड 
सदसरुवदस आनण ढोर मेहनत करदवी लदगत असे. अठरदव्यद वषापयंत मदईची तीन बदळांतपण झदली. तयद 
चौथ्यद वेळी गभयवती असतदनद तयदांनी तयदांच्यद जीवनदतील पनहलद सांघषय केलद. तेव्हद गरु वळणे हद तयदांचद 
व्यवसदय होतद. गरेु ही शेकड्यदने असदयची तयदांचे शेण कदढतद कदढतद कां बर मोडदयचे. श्स्त्रयद शेण कदढून 
अधयमेल्यद होऊन जदत. पण तयद बद्दल तयदांनद कोणतीही मजरुी नमळदयची नदही, म्हणनू मदईांनी बांड पकुदरले. 
मदई हद लढद हजकल्यद पण यद लढ्यदची नकमत तयदांनद चकुवदवी लदगली. बदईच्यद यद धैयामळेू गदवदतील 
जमीनददर दमडदजी असतकर दखुदवलद गेलद. कदरण जांगल खदतयदतनू येणदरी नमळकत बांद झदली आनण 
गदवक-यदांनद मदईचे नवीन नेततृव नमळदले. यदचद कदटद कदढण्यदसदठी, मदईच्यद पोटदतील मलू आपलां 
असल्यदच खोटद प्रचदर दमडदजीने सरुु केलद. यदमळेु श्रीहरी सपकदळ यदांच्यद मनदत मदईच्यद चदनरत्र्यदबद्दल 
सांशय ननमाण झदलद. तयदांनी मदईनद बेदम मदरहदण केली आनण घरदबदहेर कदढले व तयदांनद गोठ्यदत आणनू 
टदकले. तयद अवस्थेत तयदांची कन्यद जन्मदलद आली. पतीने हकल्यदनांतर गदवक-यदांनीही तयदांनद हदकलनू 
नदले. मदरदने अधयमेल्यद झदलेल्यद मदई मदहेरी आल्यद पण सख्यद आईनेही पदठ नफरवली. पोट भरण्यसदठी 
नभक मदगण्यदची वेळ मदईवर आली. परभणी-नदांदेड-मनमदड स्टेशनवर तयद भीक मदगत असत व 
स्टेशनवरच झोपत असत. स्टेशनवरच्यद उघड्यदवर रदहणे शक्य नसल्यदने मदईांनी स्मशदन गदठले. तयद 
स्मशदनदत रदहू लदगल्यद. पण पोटदतल्यद भुकेचद कदय? एक मतृ देह आलद. अांतयसांस्कदर झदले. अांतयनवधी 
करून लोक ननघदले. एखददद पैसद हदतदवर पडेल म्हणनू मदई तयदांच्यद मदगे चदल ूलदगल्यद एकदलद तयदांची दयद 
आली. तयदने तयदांनद थोडे पीठ आनण पैसे नदले. मदईांनी मडक्यदत पीठ कदलवले, नचतेवरच्यद ननखद-यदवर 
भदजले आनण कडक भदकरी केली व तशीच खदल्ली. 
 

एकदद पणु्यदत रस्तयदवर मदईनद एक मलुगद रडत बसलेलद नदसलद, तयदलद तयदचे नदव दीपक 
गदयकवदड एवढेच सदांगतद येत होते. मदई मलुदलद घेऊन पोलीस स्टेशनलद गेल्यद व तयदांनी तक्रदर नोंदवून 



घेतली नदही आनण हुसकून लदवले. मदईांनी मदत्र मलुदलद सदांभदळण्यदचे ठरवले, पढेु मनहन्यदभरदत अशीच 
भीक मदगणदरी २-३ मलेु तयदांनद भेटली. तयदनदांही आपल्यद पदरदखदली घेतले. ननरदश्रीतदांचे जगणे नकती 
भयांकर असते ते तयदांनी अनभुवले होते. ते यद मलुदांच्यद वदयदलद येऊ नये ही तयदांची इच्छद होती. 
 

ननरदश्रीतदांच्यद कल्यदणसदठी मदईांनी तयदांच्यद मलुीलद ममतदलद दगडूशेट हलवदई मांनदर सनमती सदस्य 
तदतयदसदहेब गोडसे यदांच्यदकडे मलुीलद सदांभदळण्यदस नदले आनण ममतद पणु्यदच्यद सेवदसदन मध्ये ददखल 
झदली. मदई ममतदलद सहज सदांभदळू शकत होतयद. पण एखदद्यद नदवशी मलुदांनद उपदशी रदहण्यदची वेळ आली 
असती तर मदईांनी कदय केल असते ? ज्यद मलुदांनद मदई सदांभदळणदर होते ती मलुां पदणी नपऊन झोपली असती 
, पण ममतदलद पदहून मदईची मदयद जदगतृ झदली असती आनण नतलद गपुचपू दोन घदस खदऊ घदतले असते. 
पण मदईांनद हद अन्यदय करदयचद नव्हतद म्हणनू मदईांनी मलुीलद दगडूशेट गणपतीच्यद पदयदशी घदतले. 
महदरदष्र-मध्य प्रदेशदच्यद सीमेवर मेळघदट व्यदघ्र प्रकल्पसदठी स्थदन ननश्श्चती होत होती. यद प्रकल्पदसदठी 
जांगलदतील ८४ गदवदतील आनदवदसी ननवानसत होणदर होते. तयदांच्यद पनुवयसनसदठी शदसनदकडे कोणतीही 
योजनद नव्हती. मदईांनी यद आनदवदशी लोकदांची बदज ूशदसनदसमोर मदांडून तयदांनद न्यदय नमळवून नदलद. मदई 
अजनू एक लढदई हजकल्यद. अशद अनेक लढदयद मदई रोज लढत असदयच्यद. ज्यद नवऱयदने तयदांच्यदवर 
सांशय घेऊन मदरहदण करुन घरदतनु हदकलनू नदले होते, तयदचदही मदईने इतरदांबरोबर सदांभदळ केलद, मदत्र 
नवरद म्हणनू नव्हे तर मलुगद समजनू !!  
 

आज महदरदष्रदत मदईांचे चदर अनदथदश्रम आहेत. कदही वषांपवूी मदईांनी नचखलद-यदत वसतीगहृ सरुु 
केले. आज ब-यदच मलुी यद नठकदणी रदहून नशिण घेत आहे. दोन नदवसदच्यद मलुदपदसनू  वधृ्ददपयंत 
सगळीच तयदांची मलेु आहे. लेकीच्यद मलुींचे आडनदव सदठे (मदईांचे मदहेरचे आडनदव ) तर मलुदांचे नदव 
सपकदळ (मदईांचे सदसरचे आडनदव ) असते. बरीचशी मलेु नशकून स्वतुःच्यद पदयदवर उभी आहेत. मदझी 
मलेु डॉक्टर, वकील, नशिक आहेत. हे सदांगतदनद तयदांचद चेहरद फुलनू येतो. ममतदने ही एम.एस.डबल.ू केले 
आहे. ती आतद मदईचे कदम पदहते. मदईनद आजवर १७२ पेिद जदस्त परुस्कदर नमळदले आहे. 
 

मदईनी अनेक अनदथ मलुदांनद वदढवले, नशिण नदले, जगण्यदची पे्ररणद नदली आनण सवात महततवदचे 
म्हणजे समदजदत मदनदचे स्थदन नमळवून नदले आहे... मदईांच्यद पनवत्र स्मतृींनद नवनम्र अनभवददन……. 

 
अनभयांतद प्रदीप पदटील ,कें िीय कदयालय प्रमखु ,कननष्ठ अनभयांतद सांघटनद महदरदष्र रदज्य  

  



 



मुंबई वाता - 
मेल वर पाठवलेली सवव ननवेदने आज प्रतयक्ष भेटुन देणेत आली.  
१. मा. जलसंपदा मंत्री महोदय यांचे स्स्वय सहाय्यक यांची भेट घेऊन 
अनभयांनत्रकी सेवा ननयम पनुरवचनेबाबत तसेच इतर सववच नवषयाबाबत बैठक 
आयोनजत करणेबाबत नवनंती केली व दोन्ही पत्रांवर बैठक आयोनजत 
करणेबाबत endorsment घेतली. 
२. सनचव लाके्षनव यांची भेट घेऊन सववच प्रलंनबत नवषयावर चचा केली. 
३.सनचव रस्ते व सनचव बांधकामे यांची भेट घेऊन कायवकारी अनभयंता 
पदावरील नडप्लोमा कोट्यातील पदे अभावीत स्वरूपात इतर संवगास न 
देण्याची व नदल्यास ननमाण होण्या-या असंतोषाची कल्पना नदली. तसेच 
2021-22 ची मानहती मागनवण्याची (sdo पदावरील पदोन्नती) नवनंती केली. 
४. जलसंपदा sdo पदोन्नतीच्या सामान्य प्रशासन नवभागास सादर झालेल्या 
धानरकेवर काही नकरकोळ स्वरूपाचे शेरे असनू ती धानरका उद्या 
शेरेपतुवतेकरीता नवभागास परत येईल. 
५. स्थापतय अनभयांनत्रकी सहाय्यक मधनू पदोन्नत कननष्ठ अनभयंतयांना 
शासन ननणवय १३.०१.१९८२ प्रमाणे ननयत अस्थाई आस्थापनेवर पवुवलक्षी 
प्रभावाने घेणेबाबत माननीय सनचव तसेच सवव संबंनधतांनी सहमती दशवनवली 
असनू लवकरच सकारातमक नटप्पणी सादर होईल. 
६. अनभयांनत्रकी सेवा ननयम पनुरवचनेबाबत प्रस्ताव साववजननक बांधकाम मंत्री 
महोदय यांचेकडे सादर झाला असनू,  जलसंपदा नवभागाचा प्रस्ताव संबंनधत 
उपसनचव रजेवरून हजर झालेनंतर मा. मंत्री महोदयांकडे सादर होईल.  
७. जलसंपदा, कननष्ठ अनभयंता भरती महाराष्र लोकसेवा आयोगा ऐवजी, 
महाराष्र शासनाने सववच नवभागातील भरतीकरीता नदनांक १५.१२.२०२१ 
रोजी घेतलेल्या ननणवयानसुार TCS/IBPS या कंपन्यांकडून करणेबाबत च्या 
संघटनेच्या नवनंतीवर प्रशासनाने सहमती दशवनवली असनू तसा प्रस्ताव 
लवकरच मान्य होऊन जानहरात प्रनसद्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. 

आजच्या सवव पाठपरुाव्यामध्ये इंनजनीअर उन्मेष मडुनबद्रीकर 
सरनचटणीस, इंनजनीअर प्रशांत गोवधवने, नानशक मंडळ सनचव तसेच 
इंनजनीअर नटळे, रायगड नजल्हा सनचव हे सहभागी होते. 
जय संघटना 
 



 



  

 

 

 

!! एकच नमशन, जनुी पेन्शन !!राज्ययातील सवव कमवचारी संघटना  सहनवचार बैठकीत गाजला जनुी पेन्शनचा नारा... 
कननष्ठ अनभयंता संघटना महाराष्र राज्यय आयोनजत राज्ययातील सवव कमवचारी संघटना सहनवचार बैठक सभागहृ "एकच 

नमशन, जनुी पेन्शन" च्या नार्याने दणाणनू गेला. यावेळी नवनवध संवगातील संघटनांचे नजल्हा पदानधकारी उपस्स्थत होते. 
यावेळी कननष्ठ अनभयंता संघटना पणूव ताकदीसह सहभागी असनू जनुी पेन्शन नमळवचू हा ननधार व्यक्त करण्यात आला.   
यावेळी व्यासपीठावर जनुी पेन्शन संघटन नामदेव मेटांगे (राज्यय उपाध्यक्ष) नमनलद सोळंके (अमरावती नवभागीय अध्यक्ष) 

कननष्ठ अनभयंता संघटना इंनज. नशरीष जाधव(अध्यक्ष) इंनज. उन्मेष मडुनबनद्रकर (सरनचटणीस) उपस्स्थत होते. 
इंनज. गंगाजल पाटील महीला सनचव 



मकर सांक्रदांत - 2022  नतळगळु देणे पेिद आजच्यद पनरश्स्थतीत मदसक देउन सवतुः ची 
कदळजी घेणे खपू गरजेचे आहे. कोल्हदपरू नजल्यदतील एकटी यद सदमदनजक सांस्थद येथील 
गरज ू वयोवदृ् ,अपांग ,एकटी असणदऱयद तसेच PWD , Irrigation, Mechanical 
Electrical Department Sangali Patsanstha PWD Patsanstha आफीस मध्ये आपली 
कननष्ठ अनभयांतद सांघटनद व वैयश्क्तक मदस्क  व नतळगळु देणेत आले. 
अनभयांतद पनुम पदटील मडॅम  

 

  

 

 

   



 
 

 

  

हभतीमधल्यद सगळ्यद नवटद जेंव्हद एकमेंकदत एकरूप होतदत, तेंव्हदच ती 
भींत भक्कम आनण मजबतू बनते. एखदद्यद नवटेलद जरी गवय झदलद की 

मदझ्यदमळेु भींत उभी आहे, ते चकुीचां आहे. प्रतयेक वीट महतवदची असते. 
तसांच तमु्ही जेंव्हद एखदद्यद प्रवदहदत, समहूदत कदम करतद, तेंव्हद सदु्द 

प्रतयेकदने समपयण केलां तरच ते कदम यशस्वी होतां. मदझ्यदमळुां हे चदललय 
असां वदटत असेल तर तो तमुचद गैरसमज आहे. सांघटनेपेिद व्यक्ती कधीच 

मोठद नसतो. हकमत एकीलद असते एकदलद नदही. 

यदांनत्रकी सनचव श्री .वदय एन हनबळुकर  



 
 

 
 



 

 



अनभयंता वाता ---Digital Copy Only 

संघटनेमाफव त महतवपणुव आवाहन ………. 
      सभासदांच्या  हक्कासाठी ननर्दमलेले मानवतेचे मंदीर म्हणजे कननष्ठ अनभयंता 
संघटना,महाराष्र राज्यय ही आहे. 
      कतवव्य ,सहकायव हक्क या महतवपणुव माननचन्हातनु संघटनेचे धोरण दृग्गोचर होते.आपली 
संघटना सभासदानभमखु् असनु संघटन म्हणजे एक्याची शक्ती असनु यावर सवव सभासदांचा 
दृढ नवश्वास आहे. सभासदांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी संघटना सदैव ततपर असल्याने संघटनेप्रती 
सभासदांची ननष्ठा उत्तरोत्तर वधृ्दींगत होत आहे.    
      संघटनेचे सभासदांना वेळोवेळी आर्दथकदृष्ट्या बलवान व सालंकृत केले आहे.तसेच 
पदोन्नती नमळवनु देण्यात साततय हे संघटनेच्या अनवरत व अथक प्रयतनांचे फळ आहे. 
आश्वानसत प्रगती योजनेच्या दसुऱ्या लाभाचा हक्क सभासदांना नमळवनु देएयासाठी प्रकरण 
मा.उच्च न्यायालयाकडे न्याप्रनवष्ठ झाले होते.तेथेही संघटनेने प्रचंड समयसचुकता व न्याय 
मागाने यश नमळवनु सभासदांना भरघोस यश व आर्दथक संपन्नता प्राप्त करुन देतांना 
कोणतीही कसर सोडलेली नाही.या सवव यशस्वीतेसाठी संघटना बलाढ्य बलशाली करणे 
अननवायव ठरते.कारण बदलतया काळात समस्या वाढतय राहणार आहे. 
      संघटनेला सवव प्रकारच्या व न्यायालयीन लढयांसाठी आर्दथक बोजा वाढल्याने सभासद 
वगवणी ,लढा देणगी ,कृतज्ञता देणगी अनभयंता वाता सभासद वगवणी इ.सवव प्रकारच्या  ननधी 
अद्ययावतपणे स्वत:हुन नजल्हा सनचवाकडे जमा करावा असे आवाहन करणेत येत आहे. 
                        व्यवस्थापन सनमती कननष्ठ अनभयंता संघटना,महाराष्र राज्यय 

अनभयंता वाता - संपादक मंडळ 
ईंनज.नशरीष शं. जाधव, अध्यक्ष  ,    ईंनज.संजय भोसले ,उपाध्यक्ष , 

      ईंनज.संजय नंदनवार,उपाध्यक्ष ,    ईंनज.तळुशीराम आंधळे,उपाध्यक्ष, 
ईंनज.उन्मेश मडुनबद्रीकर, सरनचटनणस  , 

  ईनज.जगदीश महाजन , कायवकारी संपादक 
(या अंकातील मते ही केवळ तया लेखकांची  असनु तयांच्याशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही तसेच 

लेखातील नवषय व तयाबाबत अधीक मानहतीसाठी कृपया लेखकांशी परस्पर संपकव  करावा.) 
जगदीश वसंतराव महाजन (कायवकारी संपादक) 

सदननका क्र. ८,सशुान्त अपाटवमेंट  
रामदास स्वामी नगर, टाकळी रोड, नानशक ४२२००६ 

ईमेल-jvmahajan13@gmail,com मोबा क्र.9422249895 
हे मानसक श्री.जगदीश महाजन कननष्ठ अनभयंता संघटना,महाराष्र राज्यय यांच्या वतीने कें द्रीय 
कायालय, नानशक. कननष्ठ अनभयंता संघटना, (महाराष्र) नसचन भवन परीसर, त्र्यंबक मागव, 

नानशक येथे नद. २८-०१-२०२२ रोजी प्रनसध्द केले . 
 


