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             महारा  रा याचे  मं ीमहोदय  
ना. ी.धनंजय मुंडे सामािजक याय व िवशेष 
सहा य  यां या सोलापूर िज ातील दौ-यात 
किन ठ अिभयंता संघटना महारा  रा य 
उपा य  इंिज िशरीष जाधव यांनी किन ठ 
अिभयंता संघटना महारा  रा या या 
(सन१९२०-सन२०२०)शतक महो सवी वष सन 
२०२१ िनिम  तयार केलेले मृती टॉवेल स ेम 
भेट िदले 

 

 

जुन २०२१ 25 

किन ठ अिभयंता संघटना महारा  रा या या (१९२०-२०२०) सन २०२१ शतक महो सवी वष िनिम  
सोलापूर िज हा शाखे या वतीने  तयार केलेले मृती टॉवेल जलसंपदा िवभाग महारा  रा याचे 
मं ीमहोदय इंिज ना. ी. जयंत पाटील साहेब यांना यां या  सोलापूर येथील गु वार िदनांक 

२४/०६/२०२१रोजी या दौ-यात  पु कराज िव ाम गृह दालनात इंिज िशरीष जाधव साहेब रा य उपा य  
किन ठ अिभयंता संघटना महारा  रा य यांनी भेट हणून िदले. यावेळी लाभ े  िवकास ािधकरण 
सोलापूर चे अिध क अिभयंता व शासक इंिज िधरज साळे साहेबांनी ना. ी जयंत पाटील साहेब 

यांचे वागत पु पगु छ देऊन केले. या संगी इंिज काश बाबा साहेब, इंिज सतीश भोसले, इंिज कैलास 
चौधरी व इतर मा यवर उप थत होते. 
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३९ वष या यश वी व कायकुशल शासकीय सेवेतून 
 सेवािनवृ  होत असताना  

संपूण महारा ातील अिभयंता वग साठी केले या काय ची 
खूणगाठ  

इंिज. िवनायकजी लहाडे , 
 अ य  ,  

महारा  रा य किन ठ अिभयंता संघटना 
बांधून घेतली आहे जे सव ना अिव मरणीय राहील.  

आपणास यापुढील काळात आरो य, सुख,समाधान, शांततापूण दीघ यु य 
लाभावे,अशी मनापासून शुभकामना देतो.  

संघटन, संघष, सहकाय याकरताच उमेदीचा काळ,खाजगी आयु यातील 
खूपच वेळ आपण िदला आहे . 

 आपल ेअमु य मागदशन लाभल ेआहे. यासाठी आ ही सव आपले 
ऋणी  आहोत. भिव यात आपल ेमोलाचे मागदशन िन चत िमळत 

राहील, यात शंकाच नाही  ……..ईजी ी आंधळे 

किन ठ अिभयंता संघटना महारा   रा य संघटनेचा  िवजय असो...  
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संपादिकय                                     

सव अिभयंता बंध-ूभिगन ना स ेम नम कार  

       किन ठ अिभयंता संघटना महारा  रा य संघटनेचे  
अ य  मािगल मिह यात जलसंपदा खा या या सेवेतुन 
उपिवभािगय अिधकारी या पदाव न िनवृ  झाले आहे आहेत. िनवृ ीनंतरचा यांचा 
उ साह व संघटने या कामाबाबत िवचार हा पृहिणय आहे. त णांना आदश ठरावा 
असा न कीच आहे.  

थोर िवधी  स माननीय दीप देशमुख यांचे दुखःद िनधन झाले असुन 
संघटनेसाठी केले या कामांसाठी ते सदैव येक शाखा अिभयंता यांचे मरणात 
राहतील . यां या आ याला शांती लाभो तसेच यांचे कुटंुबीयांस यांना हे दुःख 
पेल याची ई वर श ती देवो हीच संघटने माफत भावपूण ांजली!  

पदो नतीसाठी  यायालयाचे  िनकाल व या अनुषंगीक यश लवकर पदरी 
पडणेसाठी संघटना य निशल आहे. सव सभासदांनी पदािधका-यांचे उ साह 
वाढवावा ही पुन च िवनंती करणेत येत आहे  

       सेवािनवृ ी व सभासदांचे मृ युमुळे   एक मोठी  वेदनादायी पोकळी तयार 
होत आहे. पदभरती  होत नाही , पदो नती होत नाही  यामुळे सभासदांम ये एक 
कारची बेचैनी आहे. सेवािनवृ ी या िनिम ाने सव िनवृ  होणा या सभासदांना 

संघटने या वतीने भावी वाटचालीसाठी अनेक शुभे छा ……. 

        सव अिभयंता बंध-ुभिगन ना  संघटने या  वतीने  कोिवड या महामारीतुन 
बाहेर सुख प पड याने आनंदमय  हा दक शुभे छा. 

जय संघटना   

                                   जगदीश वसंतराव महाजन   
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अ य ीय मनोगत  
मा या सेवािनवृ ीिनिम  िद 31 मे 2019 ला 

शुभे छा  व शुभकामना य  करतांना करताना सव 
सभासदांच े पदािधका यांच,े िनवृ  अिभयंता यांच े आभार 
य  करतो आह.े 

 िम ांनो, आप या सिद छा मुळे िनवृ ी वेतनही 
(पे शन) मंजूर झाल े आह े पुढील ले स िमळण े सु  
आह.ेआपण लढा िद यामुळे पास 5400 ंड पे व न 6600 ेड प े माणे पे शन 
िमळाली. सातवा वेतन आयोगात यामुळे फायदा झाला. एक च ेबळ मह वाचे  

आता Lockdown  िशिथल होत आह.े Lockdown मुळे नाpone िशक येथील 
कायकारीणीची बैठक Postpone केली होती .ती आता ाधा यान े ाधा यान ेघेण ेव 
पुढील अिधवेशन ता काळ घेऊन नवीन कायकारीणी कड े  सू  देण े आह.े  
संघटनेची धुरा नवीन लोकांना देण े ह े मह वाचे आह.े यामुळे संघटनेस बळ ा  
होईल . तसेच मीही यामुळे कायका रणी या स यानुसार पुढील वाटचाल करणार 
आह ेव तस ेठरिवणार आह.ेतसेच माझी जबाबदारी कमी कर यास मी उ सुक आह े. 

अपंग आर ण करोना  लॉकडाऊन मुळे पदो नती ि येत अडथळा आलेला 
आह.े यामुळे इतर िवभागात पदो नती होत असून आप या संवगाला वंिचत राहाव े
लागल ेआह.े यामुळे नवीन यािचका उ च यायालयात दाखल केली आह.े 

महारा  शासनान े करोना आप ी काळात आिथक काटकसरी या 
नावाखाली सातवा वेतन आयोग फरक, महागाई भ ा ,नोकरभरती रोखली 
आह.ेशासनाकडील लंिबत माग या सोडवण े िवषय 72 संघटनांची बैठक 23 जून 
ला कायकारीणी राजपि त अिधकारी महासंघान े बोलली आह.े सव िवषयाक रता 
शासनाकड ेपाठपुरावा करावा लागेल. 
लॉकडाऊन मुळे वासावर बंधन े आली. यामुळे संघटना संपक दौरे करता आली 
नाहीत. संघटना बांधणीसाठी अडथळै होत आहेत. तरीही इतर मा यमे वाप न 
सभासद व पदािधकारी यां याशी मी संपकात आह े , याच माण े आव यक 
असले या कामांसाठी संघटनां या कामांसाठी या या कायालयाशी मी  संपकात 
राहन सव पदािधका यांसह लढा देत आह.े 

 ब ी सिमती खंड 2 म य ेहे काय दडलं आह ेत ेबाहेर काढावे लागेल ..... ेड प े
मयादा उठवली तर आप या संवगाचा आ ािसत योजनेत फायदा होईल. 
 जय संघटना  

      आपला सहकारी  
                                                                                  इंिज. िवनायक लहाड े
                                                                                          अ य   

महारा  रा य किन  अिभयंता संघटना 
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घटने या ता या घडामोडी-सरिचटणीस यांचा अहवाल  

िद. 20/06/2021 
 
िवषय . 1 - जलसंपदा, जलसंधारण, उजा व सावजनीक बांधकाम िवभागातील  किन   
                    अिभयंता पदावरील नवीन भरती. 
 2000 पे ा जा त अिभयं यांची तीन िवभागात िमळून िनयु  झाली आहे.  

सावजनीक बांधकाम िवभागात गे या काही वषात पुरेशा माणात भरती झाली आहे. 
जलसंपदा िवभागात मोठ्या माणात र  पदे आहेत. मा. मं ीमहोदय, जलसंपदा िवभाग, यांनी 
संघटनेसोबत या िद. 24.07.2020 रोजी या बैठक त किन  अिभयंता भरतीबाबत शासनास िनदश 
िदले आहेत. या माणे िबंदूनामावली बनिवणेचे काम सु  आहे. िवभागाने े ीय कायालयांकडून 
र  पदांची मािहती मागिवली आहे. आकृतीबंधाकरीता िनयु  उ च तरीय सिमतीने किन  

अिभयंता पदाची पदसं या िनि त केलेचे समजत.े िवभागाचा ताव सामा य शासन िवभागास 
सादर झाला आहे. यांची मा यता व पदे कोण या मागाने भरायची याबबत शासनाचे धोरण ठरलेनंतर 

ि या सु  होईल. 
िवषय . 2 - पदो नती - 
अ) जलसंपदा िवभाग ( थाप य) - सन 2019-20 या िनवडसुची माणे िवभागीय पदो नती 
सिमतीची मा यतेनंतर िवभागीय संवग वाटपाची ि या अंतीम ट यात असतानाच अचानक, 
अनपे ीतपणे मा. उ च यायालयात दाखल ‘अपंगांकरीता पदो नतीम ये आर णा या’ दा याम ये 
अंतरीम आदेश देऊन पदो नती ि या थगीत केली आहे. याबाबत सभासदां या भावना अ यंत ती  
असलेने पुढील िदशा संघटने या यव थापन सिमती या िद. 08/11/2020 या बैठक त ठरवणेत आली. 
या माणे संघटनेने पदो नतीवरील अंतरीम आदेश उठव यासाठी मा. उ च यायालयाने 

संघटनेचा Intervene हो याचा अज दाखल क न घेतला. शासनाने संघटने या 
पाठपुरा यानंतर, िवधी व याय िवभागा या मंजूरीनंतर शासनामाफत िवशेष खाजगी वक ल 
(Special Counsel) नेमला. 05/01/2021 रोजी मा. यायालयाने िदले या िनदशानंतर सामा य 

शासन िवभागाने affidavit मा. यायालयास सादर केल.े तथािप िद. 28/01/2021 या 
सुनावणीम ये सदर affidavit वर मा. यायालय समाधानी  न हते व यांनी पुढील माणे आदेश 
िदल.े “we now direct the Chief Secretary of the State Government to file a 
comprehensive Affidavit setting out the steps” 

िद. 25/02/2021 रोजी झाले या सुनावणीम ये मा. मु य सिचव यांचे शपथप  सादर झाले 
तरी मा. यायालय समाधानी नाही, यामुळे थिगती उठली नाही.  दर यान या काळात 
शासनाने िद यांगांकरीता पदे Identify  कर याचे काम सु  केल,े िविवध िवभागांनी शासन 
िनणय िनगमीत केल.े पुढील सुनावणी  िद. 03/05/2021 रोजी जाहीर झाली होती. परंतू रा य 
शासनाचे महािधव ा मा. कंुभकोणी यांनी मा. यायालयासमोर टे उठिव याबाबत िनवेदन 
केलेनंतर मा. यायालयाने आता सव प कारांसमोर िद. 26/04/2021 रोजी सुनावणी जाहीर 
झाली होती. काही अप रहाय कारणांमुळे सदर सुनावणी िद. 07.05.2021  रोजी झाली. रा य 
शासनाचे महािधव ा मा. कंुभकोणी यांनी 50 % िवभागांम ये पदे Identify (कोण या पदावर 
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कोण या कारचे िद यांग अिधकारी असावेत) झा याचे सांिगतलेनंतर मा. यायािधशांनी 
“पदो नतीस पा  असणा-या अिधका-यांचे पदो नती आदेश शासन िनगमीत क  शकत,े 
तथािप, यासोबतच िद यांग अिधका-यांचे सु दा पदो नती आदेश िनगमीत करावेत” असे 
आदेश िदले व यासोबतच जून 2021 पयत सेवािनवृ  होणा-यांचे पदो नती आदेश िनगमीत 
कर याची परवानगी िदली. पुढील सुनावणी 22/06/2021 रोजी िनि त केली.  

आता िवभागाची अडचण अशी िनमाण झाली क , जरी पदे Identify झाली असली तरी 
अजून शासनाने शासन िनणय िनगमीत केलेला नाही, िद यांगांची जे ता सुची नाही, ते 
झालेनंतर यांची मािहती मागिवणे व पदो नती करणे यात बराच कालावधी जाणार आह.े यांनी 
याबाबत िवधी व याय िवभाग तसेच सामा य शासन िवभागाचे मत मागिवल.े दो ही 
िवभागांनी काही उ र िदले नाही.  
िद यांग आर ण केस संदभात आपण  संघटनेच ेवक ल ॲड. यशोिदप देशमुख यांना संघटने या 
वतीन े intervene हो याक रता िवनंती केली होती,  यावेळी यांनी intervene होवून काही 
ऊपयोग होणार नाही, शासनानेच िवशेष वक ल नेमून भूिमका मांडायला पािहज े अस े सांगून 
केस ि वकारायला नकार िदला होता,  परंत ु आता प रि थती बदलली असून,  214 पदो नती 
यादी मधील 3 िद यांग अिभयंत ेयांचेवर होणारा अ याय तसेच सेवेन ेजे  अिभयं यांना डावलून 
किन  अिभयं यांना पदो नती िदली जात अस यान े यां यावर होणारा अ याय या दोन 
बाब वर न याने interim application केल ेजावू शकत ेका याबाबत ॲड. यशोिदप देशमुख सोबत 
चचा केलेनंतर यांनी केस लढव याची तयारी दशिवली. यानंतर संघटनेने वरेने यव थापन 
सिमतीचे मत मागिवल.े “सामा य शासन िवभागाची कोणतीही ठाम भूिमका िदसत नाही, 

यायालया या तारखावर तारखा पडत आहेत, लवकर टे उठ याची कोणितही िच हे नाहीत, या 
पा भुमीवर ॲड. यशोदीप देशमुख यांचेमाफत याने Inerim Application दाखल कर याची 
वरीत परवानगी िमळावी ही िवनंती” अशी िवनंती यव थापन सिमती ला केलेनंतर सिमतीने 

एकमताने मंजूरी िदली.  
 214 या यादीतील दोन िद यांग अिभयं यांना घेऊन पुढील तयारी सु  केली. वक लांचे 

हणणे होते क  नवीन यािचका दाखल केली तर थोडाफरक पडू शकतो. यामुळे आपण नवीन 
यािचका िद. 15/06/02021 रोजी दाखल केली.   तसेच शाखा अिभयं यां या बाबतीतच टे 
अस याचे मा. यायालया या िनदशनास आणून, रा या या सवच संवगा या पदो नतीवर टे 
देणेबाबत िवनंती केली जाईल.  

संघटनेने याबाबत सव च यायालयात जाणेबाबत अनेक वक लांशी चचा केली आहे, 
तथािप याबाबतीत अनुकुलता जाणवली नाही, उलटप ी आणखी िदरंगाई हो याची श यता 
काही वक लांनी बोलून दाखवली. 

संघटने या िवनंतीव न िवभागाने पुढील िनवडसुचीकरीता मािहती मागिवली असून 
जे तासुची मधील . 10300 पयत या अिभयं यांची मािहती पोहोचिवणे हे आप यासमोरील 
आता आ हान आहे. 9 ाद ेशीक कायालयांची मािहती तपासून झाली आह.े  
 आ) जलसंपदा िवभागातील यांि क  िवभागातील सन 2018-19 या िनवडसुचीमधील उप 
अिभयंता (यांि क ) पदावरील पदो नतीचे आदेश िनगमीत झाले आहेत. सन 2019-20 या 
िनवडसुचीला िवभागीय पदो नती सिमती या मा यतेनंतर िवभागीय संवग वाटपाचे िवक प 
मागिवणेत आले होते, तथािप या संवगातील एका अिभयं याने िद यांग आर ण केसम ये दावा दाखल 
केलेने सदर धारीकेला सु दा टे िमळाला होता. परंतू याने मा. यायालयाम ये वताचा दावा 
अबाधीत ठेऊन यािचका मागे घेतली असलेने सदर अिभयं यां या पदो नतीचे आदेश िनगमीत झाले 
आहेत.  
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इ) जलसंपदा िवभागातील िव ुत िवभागातील सन 2019-20 या िनवडसुचीमधील उप अिभयंता 
(िव ुत) पदावरील पदो नतीचे आदेश िनगमीत झाले आहेत. 2020-21 या िनवडसुचीकरीता 
िबंदूनामावलीला सा. . िवभागाची मंजूरी िमळाली आहे. या माणे 11 पदवीकाधारक व 2 
पदवीधारक यांचे िवभागीय संवग वाटपाचे िवक प मागिवलनेंतर ते िद. 12/05/2021 रोजी 
शासनास ा  झाल.े स या सदर धारीका मा. जलसंपदा मं ीमहोदयां या मा यतेकरीता सादर 
झाली आहे.  
ई) सा. बां. िवभाग ( थाप य) - सन 2018-19 या िनवडसुची माणे 22 अिभयं यांची  पदो नती झाली 
होती. तदनंतर अभावीत पदांकरीता िव  िवभागाकडे मंजूरीकरीता ताव सादर झाला होता. फ  
100 पदांनाच मा यता िमळा याने यामधून खु या वगातील 66 पदे शाखा अिभयंता व सहा यक 
अिभयंता ेणी 2 यांना िमळाली. या माणे आणखी 32 अिभयं यांचे पदो नतीचे आदेश िनगमीत झाल.े  
सन 2019-20 या िनवडसुची माणे मािहती मागिवली होती. व या माणे 141 अिभयं यांचे उपिवभागीय 
अिधकारी पदावरील पदो नतीचे आदेश िनगमीत झाल.े तथािप, ‘अपंगांकरीता पदो नतीम ये 
आर णा या’ यािचकेमुळे सिव तर पद थापना करता आली नाही. 
िवषय . 3 - शाखा अिभयं यांना सुधारीत सेवांतगत आ ासीत गती योजने अंतगत दुस-या 
लाभा या अंमलबजावणी बाबत -  
  िद. 13.06.2016 रोजी या िव  िवभागा या संदभहीन, संिद ध व पा या प रप काला 
िवरोध हणून संघटनेने दाखल केले या यािचका मा. मुंबई उ च यायालयात सादर झाली.  िद. 
24/01/2019 रोजी सिव तर अंतीम सुनावणी झाली व यानंतर िद. 06/02/2019 रोजी मा. यायािधशांनी 
िनकाल वाचन केले व संघटने या बाजूने िनकाल िदला.  आता पुव या व नविनयु  महारा ाचे 
शासनाचे सु ीम कोटातील वक ल यांनी िमळुन एकूण 3 वेळा, तसेच िवधी व याय 
िवभागानेसु दा एकूण 3 वेळा, सव च यायालयात न जाणेचेच मत िदले असलेन,े व जलसंपदा 
मं ीमहोदय यांनी िद. 24.07.2020 या बैठक म य े शासनाचे सु ीम कोटातील वक ल व िवधी व 

याय िवभागा या अिभ ाया माणे िनणय घेणेचे अिधकृत र या मा य केले असलेने, िचंता 
करणेचे काही कारण नाही. 
मा. मु यमं ी महोदयां या मा यतेनंतर सदर धारीकेस आता िवधी व याय िवभागाची मा यता 
िमळाली आह.े यामुळे सव च यायालयाची टांगती तलवार आता कायमची न  झाली आह.े  
याकरीता संघटनेचे उपा य  इंिज. तुळशीदास आंधळे व पुणे मंडळ सिचव इंिज. वाघमारे यांनी 
टेबल तू टेबल जावून जो पाठपुरावा केला याब ल यांचे िजतके आभार मानावेत िततके कमी 
आहेत.  
िवषय . 4 - लातूर भुकंप पुनवसन कामामधील अिभयं यां या माग या -  
याबाबत मा. मं ी, सावजनीक बांधकाम िवभाग यांचे सोबत 17/01/2017 व 19/06/2017 रोजी बैठक 
संप न झालेनंतर पु हा िद. 07/03/2019 या बैठक म ये मा. मं ीमहोदयांनी कॅबीनेट नोट तयार 
कर याचे िनदश िदले होते. मा. सिचव (ला ेिव) यांचेकडील बैठक त यावर सिव तर चचा झालेनंतर 
या गटामधील पदवीधर अिभयं यांचा सिव तर ताव करणेबाबत िनणय झाला. शासनाकडे 
पाठपुरावा सु  आहे. परंतू आजतागायत ठोस अशी कायवाही झालेली नाही. उपसिचव तरा या पुढे 
सदर ताव अ ाप गेला नाही. सेवासात याबाबतीत करण याय िव  असलेने िवभागाने 
कोणतीही कायवाही करणेस नकार िदला होता. मा. यायािधकरणाने शासनास यावर 3 मिह यात 
िनणय घेणेचे आदेश िदले होते. याबाबतीत सावजनीक बांधकाम िवभाग तर काहीच कर यास तयार 
नाही. सावजनीक बांधकाम मं ीमहोदय यांचे सोबत झाले या िद. 12/06/2019 या बैठक म ये 

शासनाने हा िवषय याय िव  असलेने कोणतीही कायवाही करणेस नकार िदला होता. संघटना 
आता नुतन मा. पुनवसन मं ी महोदयांकडे य न करणार आहे. मा. मं ीमहोदय जलसंपदा िवभाग, 
यां या संघटनेसोबत या   िद. 24.07.2020 रोजी या बैठक त सेवासात य व इतर माग या या 
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आथ क भार वाढ या या असलेने स  ि थतीत या िव  िवभागास पाठिवणे यो य होणार नाही 
असे शासनाकडून सांग यात आल.े 
िवषय .5- थाप य अिभयांि क  सहा यक पदावर कायरत पदवीका धारकां या  
               माग या - 

1. थाप य अिभयांि क  सहा यकमधून किन  अिभयंता पदी पदो नत झाले या अिभयं यांना 
सुधारीत सेवांतगत आ ासीत योजनेअंतगत दुसरा लाभ हणून िदलेली उपअिभयंता पदाची 
वेतन ेणी शासनाने िद. 13/06/2016 या प रप का वये काढून घेतली आहे. तसेच काही 
िठकाणी दुसरा लाभ हणून शाखा अिभयंता पदाची वेतन ेणी िदली आहे. जे थाप य 
अिभयांि क  सहा यक, य  पदो नती घेऊन शाखा अिभयंता झाले यांना दुसरा लाभ 
िदला गेला नाही. यांनी संघटनेने िदले या नमु या माणे अज केले यावर े ीय 
कायालयांनी जलसंपदा व सावजनीक  बांधकाम िवभागास अिभ ाय मागिवले होते. दो ही 
िवभागा या संबंधीत क ांनी याबाबत लवकरच प रप क िनगमीत करणेचे आ ासन िदले 
आहे. काही कायालयांनी याची अंमलबजावणी सु  केली आहे. परंतू यास आता वेतन 
पडताळणी पथके आ ेप घेत आहेत. िद. 07/11/2020 रोजी 2605/2017 चे संघटनेचे वक ल 
यांचेशी सिव तर चचा झाली. संघटनेने दाखल केले या अवमान यािचकेम येच हा 
िवषय मांडता येईल असे यांनी सुचिवले होते. या माणे संघटने या यव थापन 
सिमती या िद. 08/11/2020 या बैठक त सिव तर चचा होऊन संघटने या वक लां या 
स यानुसार पदो नत किन  अिभयं यांना सु दा किन  अिभयंता पदा या पिह या 
लाभानंतर दसुरा लाभ मा. उ च यायालयाकडून घेणेबाबत मंजूरी देणेत आली. तसेच 
शासनाकडे संघटनेने िद. 9/9/2020 रोजी िदले या िनवेदनावर िव  िवभागाने जलसंपदा 
िवभागास कायवाही करणेस सांगीतले आह.े 

इंिज. पुंडलीक िपपरे यांनी मा. मॅट नागपूर येथे दाखल केलेला मुळ अज . 
324/2020 म ये पिह या लाभानंतर 12 वषानी दुसरा लाभ देय आहे असे आदेशीत केले 
आहे. शासनाने यांना पिहला लाभ किन  अिभयंता पदाचा िदला होता व यानंतर 
किन  अिभयंता पदावरील पदो नतीनंतर ते शाखा अिभयंता पदी दज नत झालेनंतर 
पिह या  लाभानंतर दुसरा लाभ शाखा अिभयंता दज नतीमुळे नाकारला होता. परंतू मा. 

यायिधकरणाने संघटनेची यािचका . 2605/2017 मधील आदेशा माण,े शाखा 
अिभयंता दज नती ही लाभात िकंवा िनयु म ये गणता येत नसलेने इंिज. िपपरे 
यां या बाजूने िनकाल िदला व किन  अिभयंता पदा या वेतन ेणीतील पिह या 
लाभानंतर 12 वषानी उपअिभयंता पदा या वेतन ेणीचा दुसरा लाभ देणेचे आदेशीत केले 
आहे. 

2.     किन  अिभयंता संवगातील भरती बाबत शासनाने परवानगी िदलेनंतर सावजनीक 
बांधकाम व जलसंधारण िवभागाने सदर पदभरतीबाबत ि या सु  केली आहे. जलसंपदा 
िवभागाम ये सु दा लवकरच ही ि या सु  हो याची श यता आहे. स ा तीनही िवभागाम ये 
मोठ्या माणात किन  अिभयंता पदे र  आहेत. एकाच वेळी मोठ्या सं येने य  
काय े ावर नवीन अिभयंते भर याने, यांना य  कामाचा अनुभव नसलेने, एकंदरीत 
तीनही िवभागां या कामावर प रणाम हो याची श यता ल ात घेता, तसेच सरळसेवे ारा 
भरतीम ये येणारे यायालयीन अडथळे (जलसंपदा िवभागा या सन 2016 या भरतीला 

यायालयात आ हान िदलेने, 1 वष िवलंब झाला होता) ल ात घेता,  अहता, अनुभव ा  व 
किन  अिभयंता पदाची यावसाईक प र ा पास असणा-या थाप य अिभयांि क  सहा यक 
यांना सरळ किन  अिभयंता पदावर सामावून घेणेबाबत या मागणीचा िवशेष बाब हणून 
शासनाने तातडीने िवचार करावा अशी मागणी 62 या रा य तरीय अिधवेशनाम ये कषाने 



10 |अ भयंता वाता माहे जुन 2021  
 

मांडली गेली. याबाबत े ीय तराव न सु दा े ीय अिधका-यांनी अनुकूल ताव 
शासनास सादर केले आहेत. यामुळे र  होणा-या थाप य अिभयांि क  सहा यक पदावर 
पु हा भरती करता येणे श य आहे. जलसंपदा िवभागाचा ताव सामा य शासनास सादर 
झाला होता, यावर या िवभागाचे काही शेरे होते, याची पुतता करणेत आली. परंतू नंतर 
सामा य शासन िवभागाने सेवा वेश िनयम सुधारीत के यािशवाय अशा तावास मा यता 
दे यास नकार िदला. सेवा वेश िनयम सुधारीत क न पदो नतीम ये वतं  कोटा 
ठेवणेबाबतची धारीका तयार होऊन, सामा य शासन िवभागाकडे सादर झाली. यावर या 
िवभागाने पदो नतीकरीता सरसकट 40 % कोटा ठेव याचे सुचीत केले होते. यावर मा. 
मं ीमहोदय जलसंपदा िवभाग, यां या संघटनेसोबत या   िद. 24.07.2020 रोजी या बैठक त 
संघटनेने आ ेप घेत, 20 % कोटा हा पदवीकाधारकांकरीताच ठेवणेची मागणी केली. यास 
मा. मं ीमहोदयांनी मा यता िदली. हा मसुदा सामा य शासन िवभागा या मा यतेकरीता 
सादर झाला होता परंत ू सा. . िवभागान े असा वेगळा कोटा ठेव यास पुन  आ ेप 
घेतल ेआहेत. काही बदलांनंतर आता पु हा ही धारीका सा. . िवभागास सादर होईल. 

क) थाप य अिभयांि क  सहा यक मधून पदो नत किन  / शाखा अिभयं यांना कालब द 
पदो नती अंतगत िदलेला पिहला लाभ यां या थाप य अिभयांि क  सहा यक संवगात 
समावेशन झा या या िदनांकापासून धर यात आ यान,े सेवािनवृ ी या ट यावर पुनवतन 
िनि ती व वसलूीला सामोरे जावे लागत आहे. यांचेवरील हा अ याय जलसंपदा िवभागा या 
िदनांक 18/06/1998 रोजी या प ाचा तसेच िद. 13/01/1982 या शासन िनणयाचा शासनास 
िवसर पड याने होत आहे. संघटनेने प यवहार व पाठपुरावा सु  केला आहे. िद. 13/01/1982 

या शासन िनणया माणे संबंधीतांना शासन िनणया या िदनांकापासून िनयत अ थाई 
आ थापनेवर घेणेचा ताव िवभागाने तयार केला असून तो िव  िवभागाकडे सादर झाला 
होता. यावर काही शेरे असलेने तसेच सामा य शासन िवभागाची मा यता घेणेचे िव  
िवभागाने सुचिवलेमुळे सदर धारीका सामा य शासन िवभागास सादर झाली, शेरेपुतता 
क न पुन  धारीका िव  िवभागाकडे सादर झाली होती, िव  िवभागाकडील 
पाठपुरा यानंतर. िव  िवभागाने हा िवषय सेवािवषयक असलेने सामा य शासन 
िवभागाचीच मा यता यावी असे अिभ ाय पुन  िदल.े यावर जलसंपदा िवभागानेच 
कायवाही करणे अपे ीत होते. यावर कायवाही सु  असतानाच, याबाबतीत, थाप य 
अिभयांि क  संघटनेने िद. 19.05.2014 चे प  र  करणेबाबत मा. िवधानसभा सभापती 
यांचेमाफत य न चालिवलेने, िवभागाने 13.01.1982 या शासन िनणयाआधारे संबंधीतांना 
शासन िनणया या िदनांकापासून िनयत अ थाई आ थापनेवर घेणेचा ताव बाजूला ठेवला 
होता.  

  दर यान याबाबतीत काही अिभयं यांनी मा. महारा  शासक य यायािधकरणाकडे 
दाखल केले या मुळ अज . 238/2016 चा िनकाल लागला असून याम ये यांनी िद. 
19/05/2014 चे जलसंपदा िवभागाचे प  पुवल ी भावाने अंमलबजावणी क  शकत नाही 
असे हटले आहे. यासोबतच आणखी दोन अजावर सु दा मा. यायािधकरणाने तसाच 
िनकाल िदला. परंतू आता िवधी व याय िवभागाने मा. उ च यायालयात रट िपटीशन दाखल 
करणेचे मत य  केले आहे. िद. 19.05.2014 चे प  र  करणेबाबत या तावावर िव  
िवभागाने पु हा नाकारले आहे.  
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िवषय . 6  - उप अिभयंता ते कायकारी अिभयंता पदावरील पदो नतीकरीता  आव यक  
                      अहताकारी कालावधी कमी करण.े 
 याबाबतचा ताव शासनाने तयार केला असून, संघटने या सतत या पाठपुरा यानंतर 
यास मा. मं ी, जलसंपदा यांची मा यता िमळाली आहे. ही धारीका सावजनीक बांधकाम िवभागा या 

मा यतेनंतर सामा य शासन िवभागाकडे गेली. परंतू सदर धारीकेवर सामा य शासन िवभागाने 
उपअिभयंता पदाचे सेवा वेश िनयम नसून फ  19/12/1970 चा शासन िनणय असलेने थम 
सेवा वेश िनयम बनवा अशी भुमीका घेतली आहे. सेवा वेश िनयम बनिवणेचे काम सु  आहे. 
सावजनीक बांधकाम मं ीमहोदय यांचे सोबत झाले या िद. 12/06/2019 या बैठक म ये शासनाने 
सेवा वेश िनयम बनिवणेचे काम सु  असलेचे सांगीतले. दो ही िवभागा या सिम या थापन झा या 
आहेत. संघटनेने माग या सादर के या आहेत. सेवा वेश िनयम सुधार यात होत असलेला िवलंब 
ल ात घेता, संघटनेने िवशेष बाब हणून अहताकारी कालावधी िशथील क न पदो नती दे याची 
मागणी केली. मा. मं ीमहोदय जलसंपदा िवभाग, यां या संघटनेसोबत या   िद. 24.07.2020 रोजी या 
बैठक त आता याबाबतचा ताव सामा य शासन िवभागास सादर झालेचे शासनाकडून सांगणेत 
आले. मा. मं ी महोदयांनी 1 मिह यात यावर कायवाही करणेचे िनदश िदले होते. सामा य शासन 
िवभाग या धा रकेवर वारंवार अनेक शेरे उप थीत करीत आह.े पाठपुरावा सु  आह.े आता 
संघटनेने मािहती या अिधकारात सदर धा रक ची त मागिवली आह.े 
िवषय . 7- सेवेत राहन पदवी ा  केले या किन  अिभयं यांना सहा यक अिभयंता ेणी 2  
                      संवगात समावेशन करणे. 

सेवेत राहन पदवी ा  केले या किन  अिभयं यांना सहा यक अिभयंता ेणी 2 संवगात 
समावेशन करणेबाबत यापुव  अनेकवेळा संघटनेने शासनाशी प यवहार केला आहे व अनेक 
बैठकांम येही सदर मागणी केलेली आहे. आता मा. उ च यायालय, नागपूर खंडपीठ यांनी रट 
यािचका . 7361/2018 व रट यािचका . 7366/2018 म ये िदलेले िनदश  िवचारात घेऊन  ाम 
िवकास िवभागाने शासन िनणय . झेडएनजी- 2017/ . . 12/ आ था - 4 िद. 17/09/2018 िनगमीत 
केला आहे व या माणे सेवेत राहन पदवी ा  केले या किन  अिभयं यांना सहा यक अिभयंता ेणी 
2 संवगात समावेशन करणेबाबत जलसंपदा, सावजनीक बांधकाम िवभाग व जलसंधारण िवभागास 
िवनंती केली आहे. सिचव ला ेवी यांनी कोटाचा िनणय  तपासून अहवाल सादर करणेचे िनदश 
संबंधीत क ास िदले होता. िवभागाने अशा अिभयं यांची मािहती मागिवली परंतू या िवषयावर आता 
मा. उ च यायालय, नागपूर येथे यािचका दाखल झालेने शासनाकडून कायवाही थांबली आहे.  

 
िवषय .8-अितउ कृ  कामिगरी बजावणा-या शासक य कमचा-यांना आगाऊ  वेतनवाढी 
मंजूर करणेबाबत 
  अितउ कृ  कामिगरी बजावणा-या शासक य कमचा-यांना यां या गोपनीय अहवालावर 
आधारीत 1 िकंवा 2 आगाऊ वेतेनवाढी मंजूर करणेत येत हो या. 6 या वेतन आयोगा या रा यातील 
अंमलबजावणीकरीता नेमले या हक म सिमतीने ही योजना बंद क न, क  शासना या धत वर 
अितउ कृ  कामिगरी बजावणा-या शासक य अिधकारी / कमचा-यांना उ च दराने वािषक वेतनवाढ 
मंजूर करणेची िशफारस केली होती.  सदर िशफारशीवर शासनाने िनणय लंबीत ठेवला होता. सदर 
िशफारस सादर हो यापुव  शासना या सव िवभागांनी सन 2006,2007,2008 मधील 1 ऑ टोबर रोजी 
देय होणा-या आगाऊ वेतनवाढी मंजूर के या हो या. यानंतर सामा य शासन िवभागाने िद. 
03.07.2009 या शासन प रप का वये सदर वेतनवाढी िशवाय 6 या वेतन आयोगा माणे वेतन 
िनि त कर याचे आदेशीत केले होते. यामुळे सदर अिधकारी / कमचारी यांना िमळालेला आगाऊ 
वेतवाढीचा लाभ काढून घेणेत आला. यासंदभात संघटनेने दाखल केले या औरंगाबाद उ च 

यायालयातील दा याम ये शासनाने धोरण िनि त कर यास वेळ मागून घेतला व िद. 24/08/2017 
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या शासन िनणया वये शासनाने "सहा या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतन ेणी अनु ेय 
झा या या कालावधीत (िदनांक 1.10.2006 ते 1.10.2015) आगाऊ वतेनवाढीचा लाभ दे यात येऊ 
नय.े" असा धोरणा मक िनणय जाहीर केला.  हा िनणय अ यवहाय तसेच घटनाबा  होता. याबाबतीत 
काही कमचा-यांनी दाखल केले या मा. औरंगाबाद उ च यायालयातील दावा . 12699/20198 म ये 
िद. 03/04/2019 रोजी शासना या िवरोधात िनकाल िदला आहे. 
 सरकारी वक लांनी सदर िनणयांिवरोधात सव च यायालयात यािचका दाखल क  नये असे मत  
                 य  केले आह.े तरीसु दा शासनाने अ ाप कोणताही िनणय घेतलेला नाही.  
 
िवषय . 09  - अिभयांि क  सेवा िनयमां या पुनरचनेबाबत..  

अिभयांि क  सेवा िनयमां या पुनरचनेबाबत सावजनीक बांधकाम िवभागा या 
सिमती या अहवालावर चचा करणेकरीता मा. सिचव र ते यांनी िद. 11/12/2020 रोजी 
संघटनेस आमं ीत केले होते. सिमतीचा अहवालामधील अनेक बाबी संिद ध असुन 
पदो नतीमधील कंुठीतता कमी कर या या नावाखाली किन  अिभयंता संवगातील 
पदवीकाधारकांचा कोटा कमी कर याचा घाट घातला जात आहे. यापुव  सु दा असे अनेक 

संग आले होते. ‘रोगापे ा इलाज भयंकर’ अशा उपायांना या या वेळी संघटनेने यो य ती 
पाऊले उचलून िवरोध केला आहे. एखा ा संघटनेचे हीतसंबंध जोपास या या शासनामधील 
काही  अिधका-यां या वृ ीमुळे 50 वषापुव चे सेवा वेश िनयम शासनास बदलता आले 
नाहीत. सन 2013 म ये संघटनेने ती  आंदोलन क न असे य न हाणून पाडले होते. या 
मह वा या िवषयावर चचा करणेकरीता संघटनेने यव थापन सिमतीची आप कालीन बैठक 
मुंबई येथे संप न झाली. याम ये पदवीकाधारक अिभयं यांवर अ यायकारक असणा-या 

तावास कडाडून िवरोध करणेचे व संगी आंदोलन करणेचा िनणय झाला.  
त ंतर िद. 15/01/2021 रोजी मा. सिचव (र ते) व मा. सावजनीक बांधकाम मं ी 

महोदय यांचे ि वय सिचव मा. िनिशकांत देशपांडे यांचेसोबत दूर य णाली ारे 
संघटनेसोबत झाले या बैठक म ये संघटनेने आप या माग या सादर के या. यािवषयी मा. 
सिचव (र ते) यांनी य  भेटुन चचा करणे या सुचना िद या व संघटनेला िव ासात 
घेऊनच िनणय घेणेचे आ ासन िदल.े 

माननीय सिचव (र त)े यांचे सोबत चचची ितसरी फेरी िद. 18/01/2021 रोजी पार 
पडली. ही बैठक जवळपास  1.30 तास चालली.  संघटनेने आपली भूिमका भावीपणाने 
मांडली. संघटनेला डावलून कोणताही िनणय घेणार नाही याबाबत माननीय सिचव 
महोदय  यानी आ त केले आहे.  संघटना पदािधकारी पारदशक पणे संघटना हीत 
जोपासतील  याबाबत सवानी िव ास बाळगावा ही िवनंती! 

िद. 12/05/2021 रोजी मा. सिचव देबडवार साहेब यांची भेट घेतली असता यांनी 
सेवा वेश िनयम बदल याचा मसुदा तयार झालेचे व तो संघटनेस उपल ध क न िदला 
जाईल असे सांगीतल.े  

 
िवषय . 10  - किन  अिभयंता पदापासून 12 वषानी पिहला लाभ दे या या मागणीबाबत..  

ही मागणी खूप जुनी आहे. याम ये अनेक अडथळे होते, आहेत.  
1) िद. 11/02/2002 या शासन िनणया वये शाखा अिभयंता पदापासून 12 वषानी पिहला लाभ हे आपण 
यावेळी मा य केले होते, यास कधीही आ हानीत  केले गेले नाही.  

2) िद. 29/07/1993 या सामा य शासन िवभागा या शासन िनणया वये ‘ या पदांचे  वेतन िकंवा 
पदा या वेतन ेणीची कमाल मयादा . 2900 पे ा कमी नाही’ अशी पदे ‘ब’ वग म ये येतात. जरी ती 
पदे अराजपि त असली तरी यांचा समावेश ब वगात केला गेला. 
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3) िद. 14/12/1995 चा  हा शासन िनणय जो आप यासाठी ऐितहािसक असा होता व यासाठी आपण 
1988 ते 1995 इतका मोठा संघष केला होता. या शासन िनणया वये किन  अिभयंता पदास आपण 
1640-2900 अशी वेतन ेणी िमळवून घेतली होती व ितसु ा 01/01/1986 पासून. यामुळे किन  
अिभयंता हे पद ‘ब’ वग अराजपि त असे 01/01/1986 पासून आहे. यामुळे 01/10/1994 पासून फ  क 
व ड वगास लागू केलेली कालब  पदो नती योजना किन  अिभयंता पदास कशी लागू करावी 
हा  आहे. 
4) आता संघटनेने दाखल केले या 2605/2017 यािचकेमधील िनणयाचा आधार घेऊन शाखा अिभयंता 
ही फ  दजा सुधारणा असून यास पदो नती िकंवा आ ािसत गती योजनेक रता लाभ समजता 
येणार नाही असा िनणय झाला आहे. या अनुषंगाने किन  अिभयंता पदापासून 12 वषानी लाभ 
मागताना उपरो  तीन शासन िनणयाचा पण िवचार होईल ना?  

        5) िद. 14/11/2019 या प ाने जलसंपदा िवभागाने 1994 पूव  जे शाखा अिभयंता झाले यांना  किन  

अिभयंता पदापासून 12 वषानी लाभ देता येणार नाही असे नमूद केले आहे. याचाच अथ यानंतर या 

अिभयं यांना िमळेल असा घेता येईल. अथात िद. 11/02/2002 चा शासन िनणय हा फ  आ ािसत 

गती योजनेक रता लागू होता व सुधा रत आ ािसत गती योजनेक रता (िद. 01/10/2006 पासून 

लागू झालेली) तो शासन िनणय अिध मीत झाला आहे असे शासनाने संघटनेला व मा. यायालयास 

लेखी  व पात िदले आहे. याचा आप याला आता फायदा होईल. या माणे पा  अिभयं यांनी अज 

केले आहेत. यास सु दा संबंधीत े ीय कायालयांनी शासनाचे अिभ ाय मागिवले होते. काही े ीय 

कायालयांनी किन  अिभयंता पदापासून 12 वषानी पिहला लाभ सन 2015 पुव  व सन 2016 

नंतर 10 वषानी पिह या लाभाचे आदेश िनगमीत केले आहेत. सावजनीक बांधकाम िवभागाने 

किन  अिभयंता पदापासून 12 वषानी पिहला लाभ उपअिभयंता पदाचा हे त वतः मा य केले 

आहे. याबाबतचा ताव यांनी िव  िवभागास सादर केला होता. परंतू िव  िवभागाने यास 

नकार िदला आहे. यातच भरीस भर हणजे जलसंपदा िवभागाने 13.10.2020 रोजी प  िनगमीत 

क न आणखी सं म िनमाण केला आहे. 

  नवीन अिभयं यांना, िवशेषतः सन 2006 नंतर जे पिह या लाभास पा  आहेत यांना 

किन  अिभयंता पदापासून 12 वषानी पिहला लाभ उपअिभयंता पदाचा व सन 2016 नंतर जे 

पिह या लाभास पा  आहेत यांना किन  अिभयंता पदापासून 10 वषानी पिहला लाभ 

उपअिभयंता पदाचा, िमळवून देणे हे संघटनेचे कत य आहे.  

 
  िद. 07/11/2020 रोजी 2605/2017 चे संघटनेचे वक ल यांचेशी सिव तर चचा झाली. 

संघटनेने दाखल केले या अवमान यािचकेम येच हा िवषय मांडता येईल असे सुचिवले होत.े 

या माणे संघटने या यव थापन सिमती या िद. 08/11/2020 या बैठक त सिव तर चचा 

होऊन संघटने या वक लां या स यानुसार किन  अिभयंता पदापासून पिहला लाभ 

ठरवणेबाबत तसेच पदो नत किन  अिभयं यांना सु दा किन  अिभयंता पदा या पिह या 

लाभानंतर दुसरा लाभ मा. उ च यायालयाकडून घेणेबाबत मंजूरी देणेत आली. अवमान 

यािचकेम ये सुधारणा अज (Ammendment Application) संघटनेमाफत मा. यायालयास सादर 

झाला आहे. सुधारणा कर यास मा. यायालयाने मा यता िदली आह.े पिहली सुनावणी िद. 7 

एि ल 2021 रोजी झाली.  शासनान े वेळ मागीत यामुळे मा. यायालयाने 29 ए ील पयत 
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शासनास संघटने या यािचकेवर उ र देणेस सांगीतले होते, परंतू आजतागायत उ र ा  

झालेले नाही. तसेच िद. 03/05/2021 रोजीची सुनावणी झाली नाही. उ हाळी सु ीनंतर वेळ मागावी 

लागले. 

अिभयंता िम ांनो,  

    कोरोना माहामारीने उ  प धारण केले असताना आपले अिभयंते शासक य कामकाज 

तसेच समाजसेवा करतच आहेत. तशातच देय असणा-या परंतू शासनाने नाकारलेले लाभ 

िमळव याकरीता कोटकच-ेया चालूच आहेत. यामुळे सवच कामे संथगतीने होत आहेत. काही 

िठकाणी 15 % काही िठकाणी 25 ट के काही िठकाणी 50 ट के उपि थती असताना, 

वाहतुक वर िनबध असताना, मं ालय वेश बंद असताना सु दा संघटना पदािधकारी य न 

करतच आहेत. 

कोरोना महामारीशी लढताना जे संघटना सद य अिभयंते व यांचे कुटुंिबय, नातेवाईक िनधन 

पावले यांना भावपुण दांजली ! 

 आपली व आप या कुटंिबयांची काळजी यावी हीच न  िवनंती ! 

ता. क. - 

िद. 18/06/2021 रोजी  स माननीय दीप देशमुख सरांचे दु ःखद िनधन झाले अस याने,  यशोदीप 

सरांना सुनावणी attend करता आली नाही.  परंतु यांचेच सहकारी advocate अ य कापिडया 

सर सुनावणीला सामोरे गेल.े  कापिडया साहेबांनी या िचकाटीन,े  22 तारखे या आधी आपली 

सुनावणी ची तारीख िमळवली,  याव न यांचा उ साह िदसून येतो.  यांनी व यशोदीप सर व 

आपण िमळून नवीन petetion तयार केले अस याने ते आपली बाजू चांगली मांडतील अशी 

अपे ा होतीच, तशी यांनी िद. 19/06/2021 या सुनावणी म ये मांडली व िद. 22/06/2021 या 

सुनावणी म ये आपली यािचका Tag क न घेतली.  

जय संघटना ! 

         इंिज. उ मेश मुडिब ीकर 
             सरिचटणीस 
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खुपच दु ःखद बातमी 

थोर समाजसेवक, िवधी , स माननीय दीप देशमुख यांचे दुखःद िनधन. 

संघटनेसाठी केले या अलौिकक कामिगरीब ल आपण सवजण यां या ऋणात आहोत. 
संघटने या इितहासात यांचे नाव सुवणा रांनी िलिह यात येईल असे काम वक ल देशमुख 
साहेबांनी व यां या मुलांनी केले आह.े यां या आ याला शांती लाभो तसेच यशोदीप देशमुख 
व वैदेही देशमुख यांना हे दु ःख पेल याची ई र श  देवो हीच भावपूण ांजली!  

संघटनेने यांना व यशोदीप देशमुख यांना िद. 08/11/2021 या यव थापन सिमती या 
बैठक त आमं ीत क न दोघांचा मानप  देवुन यथोचीत स कार केला होता. यांचे 
यव थापन सिमतीला उ ेशून केलेले मागदशन आजही कानात घुमत आहे.  

या य या आपण ऋणात आहोत, mat म ये आपण हरलो असताना यानी मोठ्या 
संयमाने आप याला केस िजंकून िदली,  ऐितहािसक िनणय घेवून िदला,(32 पानांचा िनकाल 
सवानी कृपया वाचावा) सव सभासदांना िमळून,  कोट्यावधी पयांचा फायदा क न िदला, या 
य चे मोठेपणा पहा, क  ते हणतात क  मी तुम या ऋणातून मु  होवू  इि छत नाही, 

तुम या ऋणात मी सदैव राह इि छतो.  
देशमुख साहेब senior वक ल अस याने कोट सु ा पूण अ यास क न सुनावणी 

यायच.े  मी मा या डो यानी पािहलेय,  माननीय यायाधीश सु ा आदराने दीप देशमुख 
सरांचे arguments ऐकायचे.  आिण िनकाल देताना सु ा संपूण अ यास क न िदला,  िव  
िवभागाचे अिधकारी सु ा हणायचे क  माननीय यायाधीश गवई साहेबानी रा भर अ यास 
क न िनणय िदलेला िदसतोय. इतका दरारा देशमुख साहेबांचा होताच. ते सामािजक याय 
दे याक रता लढल,े  आप या कडून फ  घेताना ते कायम हणायचे क  ही मा यासाठी नाही,  
तर मी जी सवसामा य लोकांक रता मोफत लढाई लढतोय यासाठी आह,े  हे तुमचे सवसामा य 
लोकांक रता दान आहे. सरांचे िचरंजीव यशोदीप देशमुख यांनी शेवटपयत िनकाल लागेपयत 
आप याकडून फ  घेतली नाही.  दीप देशमुख सरांचे एक िचरंजीव IIT  Khargpur मधून 
BTech  होऊनसु ा आिण क या वैदेही देशमुख mbbs असून सु ा वक ली करत आहेत,  
विडलांचा वारसा चालवत आहेत,  यां या कायाला सलाम व शुभे छा.  

यां या सामाजीक कायाब ल मी बोल यापे ा वतमानप ातील का ण खूपच बोलके 
आहे. (या अंकात काशीत) 

यािनिम ाने कवी बा. भ. बोरकर यांची कवीता आठवली. 
देखणे ते चेहरे जे ांजळाचे आरसे, गोरटे वा सावळे या मोल नाही फारस!े 
तेच डोळे देखणे जे क िडते सा-या नभा. वोळती दु ःख जगा या सांिडती चं भा! 
देखणे ते ओठ जे क  ओिवती मु ाफळे, आिण यां या लाघवाने स य होते कोवळे! 
देखणे ते हात यांना िनिमतीचे डोहळे, मंगलाने गंधलेले सु ंदराचे सोहळे! 
देखणी ती पाऊले जी यासपंथे चालती, वाळवंटातूनी सु दा वि तप े रेिखती! 
देखणे ते कंध या ये सूळ नेता वे छया, लाभला आदेश ाणी िन ये पाळावया! 
देखणी ती जीवने जी तृ ीची तीथ दके, चांदणे यातून फाके शु  पा-यासारख!े 
देखणा देहा त तो जो सागरी सूया तसा, अ नीचा पे न जातो रा गभ  वारसा! 

जय संघटना! 

इंिज. उ मेश मुडिब ीकर 
सरिचटणीस 
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 ,                

                          कै.ॲड होकेट ीमान दीपजी देशमुख यांना भावपुण दांजली 
         व  

 िवन  अिभवादन 

या य ती या आपण ऋणात आहोत, MAT म ये आपण हरलो असताना यांनी मो ा 
संयमाने आप याला केस जकून िदली,  ऐितहािसक िनणय िमळवुन  िदला,(32 पानांचा िनकाल 
सव नी कृपया वाचावा) सव सभासदांना िमळून,  को ावधी पयांचा फायदा क न िदला, या 
य तीचे मोठेपणा पहा, की ते हणतात की मी तुम या ऋणातून मु त होव ू इ छत नाही, तुम या 
ऋणात मी सदैव राहू इ छतो. 

          ी. दीपजी देशमुख साहेब वरी ठ वकील अस याने कोट सु ा पूण अ यास क न 
सुनावणी यायचे.  आपण सव नी डो यानी पािहलेय,  मा. यायाधीश सु ा आदराने ी. दीप 
देशमुख सरांचे arguments ऐकायचे.  आिण िनकाल देताना सु ा संपूण अ यास क न िदला,  
िव  िवभागाचे अिधकारी सु ा हणायचे की मा. यायाधीश ी.गवई साहेबानी रा भर अ यास 
क न िनणय िदलेला िदसतोय. इतका दरारा ी.देशमुख साहेबांचा होताच. ते सामािजक याय 
दे याकिरता लढले, आप या संघटनेकडुन फी घेताना ते कायम हणायचे की ही मा यासाठी 
नाही, तर मी जी सवसामा य लोकांकिरता मोफत लढाई लढतोय यासाठी आहे, हे तुमचे 
सवसामा य लोकांकिरता दान आहे. ी.देशमुख सरांचे िचरंजीव ी.यशोिदपजी देशमुख यांनी 
शेवटपयत िनकाल लागेपयत आप याकडून फी घेतली नाही. कै. ी. दीपजी देशमुख सरांचे एक 
िचरंजीव IIT  Khargpur मधून BTech  होऊनसु ा आिण क या वैदेही देशमुख MBBS 
असून सु ा वकीली करत आहेत, विडलांचा वारसा चालवत आहेत, यां या काय ला सलाम व 
शुभे छा. 

किन ठ अिभयंता संघटना महारा  रा य  िवन  अिभवादन करत आहे ! 
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मरण कतृ वाच.े..... मरण यागाचे 

 
 

 

ी. दीपजी देशमुख साहेब, वरी ठ वकील यांना किन ठ 
अिभयंता संघटना महारा  रा य यांचे माफत गौरव करतांना 

मानप  दान करतांनाचे ण....... 
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                           मरण कतृ वाच.े..... मरण यागाचे 

  

 आदरणीय ी.लहाडेसाहेब स ेम व सादर नम कार...... 

यश वी व कायकुशल शासकीय सेवेतून सेवािनवृ  होत असताना संपूण 
महारा ातील अिभयंता  वग साठी केले या काय चे मरण  राहील.  

आपणास यापुढील काळात आरो य, सुख,समाधान, शांततापूण दीघ यु य 
लाभावे,अशी मनापासून शुभकामना देतो.  

संघटन,संघष,सहकाय याकरताच उमेदीचा काळ,  खाजगी आयु यातील खूपच वेळ 
आपण िदला आहे व किन ठ अिभयंता संघटनेचे अ य पदी तसेच राजपि त 
अिधकारी महासंघा या सरिचटणीसपदी आपल ेअमु य मागदशन लाभले आहे. 

यासाठी आ ही सव आपले ऋणी  आहोत.  

भिव यात आपले मोलाचे मागदशन िन चत िमळत राहो .संघटनेसाठी आपण 
केलेला याग व काय यासाठी शत णाम.  
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शतक महो सवी वष िनिम - मृती टॉवेल 
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शतक महो सवी वष िनिम  

 
सोलापूर येथील व ो ोग व हरहु नरी कलावंत कायम मा या आवडीचे व आनंदी अ यासाचे 
िवषय रािहले आहेत. शासकीय तं िनकेतन सोलापूर येथे थाप य अिभयांि की पदिवका 
अ यास म पूण करताना ४वष चे टे टाईल इंिजिनअ रग चे आम या शाळेतील व इतर काही जण 
सोबत होते. यान म ॅ युफॅ च रग व फॅि क म ॅ युफॅ च रग ा दोन िवषयांवर यांची कायम चच  सु  
असायची, थम सोलापूरी चादर व नंतर न ॅपिक स ची वैिश पूण कला मक िन मती ने येथील 
िनम यांनी जगाला भूरळ घातली. मला आठवतेय अिमताभ या लावािरस िसनेमा या सोलापुरातील 
क पना टॉकीज या दशन िदवशी अिमताभ या िच ाचे िवणलेले न ॅपिक स िथएटरम ये लावले 
होते. िपढी बदलली, आता मा या सोबतचे माझे वगिम  कारखानदारी करत न याने योग करत 
आहेत. मागणीनुसार बदलत सोलापूरी ँ ड बनवत आहेत. राहुल टे टाई स चे मालक अंबादास 
बासुतकर का मीर ते क याकुमारी पयत ३.५-४ हजार िडलरना सोलापूरी ॉड ट पाठवत आहेत. 
आम या महारा  रा यातील इंिजिनअर बंधूभिगन ची किन ठ अिभयंता संघटना महारा  रा य ही 
शतको र परंपरा असले या संघटने या मा यमातून सभासद सव शी सम वयाने िवकास योजना 
राबवत आहेत. याचाच भाग हणून सोलापूरी टॉवे स ए ॉयडरी क न घेतले आहेत. ए ॉयडरी 
कलाकार िस दे वर ए ॉयडसचे मालक िस दे वर क का यांनी संघटनेचे बोधिच ह व बोधवा य 
उ मिर या टॉवे स वर िवणून िदले. आज यांचा जा तीचा वेळ घेऊन संघटनेचे लढाऊ 
सरिचटणीस स म  इंिज उ मेष मुडिब ीकर सरां या फोटोचे लाईनवक सहज बनवून 
घेतले.सोलाप ूर या पूव भागातील कलाकारांना मानाचा मुजरा, पुव भागातील कलेचा रंग या 
पौ णमेला सव या आयु यात भरभराट आणो  
सतीश भोसले सोलापूर 
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किन ठ अिभयंता संघटना महारा   रा य संघटनेचा  िवजय असो  
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हे मािसक ईंजी.जगदीश महाजन यांनी किन ठ अिभयंता संघटना (महारा
रा य) यांचे वतीने क ीय काय लय किन ठ अिभयंता संघटना (महारा ) 

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

द.24-06-2021

 


