
वर्ष 45-मे 2021 पृष्ठ-42

कनिष्ठ अनियंता संघटिा,महाराष्ट्र राज्य. निरायु होवो.

शासिाव्दारे लसीकरणांिे

प्रनियेत त्वरीत लस घेवुि

सहकायष करा व सुरनित

व्हा. ईतरांिाही प्रोत्साानहत
करा.



"There is a whole new kind of life ahead, full of experiences just 

waiting to happen. Some call it 'retirement.' I call it bliss.”

"Retirement is not the end of the road. It is the beginning of the open 

highway." 

"Half our life is spent trying to find something to do with the time we 

have rushed through life trying to save.”

"Often when you think you're at the end of something, you're at the 

beginning of something else.”

.“
Retirement: World's longest coffee break

Being WRD Govt servant ,in his working tenure he has served

as leader of Subordinate Service Engineers along with his

departmental working honestly .And we the subordinate

Engineers salutes for his contribution.

Almost all necessary basic demands and needs of cadre

fulfilled by his greater efforts of workmanship and

leadership…Thanks

And Association still seeking more, being capable and

dedicated …President MAHAASSE ,

Maharashtra Association of the
Subordinate Service Engineers, Great
MAHAASSE gives greater wishes and lots
of best complements for his retirement
(May 2021end) as Sub Divisional Officer in
Water Resources Dept.Maharashtra,he has
served more than 39 years in WRD .All
happiness may be blessed with longetivity
..we pray



संपादनकय

सवष अनियंता बंधू-िनििीिंा सपे्रम िमस्कार

करोिािा कहर सुरूि आहे तसेि करोिा झालेल्या व होवु िये म्हणुि

दिता घेण्याबाबत महाराष्ट्र शासिािे लोकांिे निनवतािे रिण व्हावे म्हणुि

Lockdown केला आहे. दुखद बाब अशी की आपले अिेक सहकारी

सिासद हे करोिािे आिारी आहेत तर काही सहकारी यांिी आपला

कायमिा निरोप घेवुि निवाला िटका लावलेला आहे. करोिामुळे निधि

झालेल्या सवष सहकारी बंधुिा अतीशय दुखद अंतकरणािे श्रध्दादांिली वाहत

आहे. . वैनिक महामारी COVID-19 िा वाढता प्रिाव बघता सवाषिी

काळिी घेणे व स्वच्छ राहणे आवश्यक आहे.तसेि लसीकरण करणे

अत्यावश्यक व अनिवायष आहे.

Lockdown तसेि िाड्या बंद असतांिाही संघटिा पदानधकारी

सिासदांच्या सहकायाषिे सनिय असुि िोमािे लढत देत आहे

आपल्याला न्यायालयीि केस मधे्य नमळालेल्या यश हेि यांिे पावती व

िमक आहे. पदोन्नतीसाठी न्यायालयािे निकाल व त्या अिुरं्िीक यश

लवकर पदरी पडणेसाठी संघटिा प्रयत्ननशल आहे. सवष सिासदांिी
पदानधका-यांिे उत्सााह वाढवावा ही पुिश्च नविंती करणेत येत आहे

अनियांनिकी सेवा नियमांच्या पुिरषििा बाबत संघटिेिे नदलेल्या

निवेदिावर ििेसाठी संघटिेिे वरीष्ठ पदानधकारी उपस्थित राहुि कायषरत

आहेत. तसेि िेमलेल्या सनमतीव्दारे अन्याय होवु िये म्हणुि कनिष्ठ

अनियंता/शाखा अनियंत्यांिा िनवष्यात पदोन्नतीच्या संधी निमाषण

होणेसाठी संघटिा प्रयत्ननशल आहे.अनियंता संविाषिी पदे कमी करणे व
निकर् िािक करणे या बाबी अनियंत्यांवर अन्यायकारक आहेत. याबाबत
संघटिेिे बैठकीच्या सुरुवातीलाि तीव्रतेिे नवरोध केलेलाि आहे यािा मी

पुिषउच्चार करीतआहे. ..

सवष अनियंता बंधु-िनििीिंा संघटिेच्या वतीिे मे मनहन्यातील सण

व पनवि प्रसंिासाठी हानदषक शुिेच्छा.
िय संघटिा

ििदीश वसंतराव महािि



अध्यिीय मिोित

कनिष्ठ अनियंता संघटिेच्या सवष सिासदांिा अिय तृतीया निनमत्त अिय

शुिकामिा व शुिेच्छा तसेि सवाांिा रमिाि ईदच्या शुिेच्छा

नद.7मे च्या मा.उच्च न्यायालयािे पदोन्नतीत अपंि आरिण केस

(13058/18) मधे्य मे व िुि 021 अखेर निवृत्त होणाऱ्यांिा पदोन्नती द्यावी व

ज्या नविािात अपंि आरिण पदे आयडेंनटनिकेशि झाले आहे तेिे सवाांिा

पदोन्नती द्यावी असे म्हटले आहे.

संघटिेिे मंिालयात संपकष केलेला आहे सध्या कोवीड पािषिूमी वर पंधरा

टके्क उपस्थितीत काम िालू असूि संि ितीिे काम िालू आहे. मािष 2020

पासूि सुरू असलेले करोिा साि अिुिही िालू आहे त्यामुळे संघटिा

कायाषतील शताब्दी वर्ष आयोिि व सिासदांपयांत पोहोिण्यासाठी संपकष

अनियाि आपणास घेता आलेले िाही .

मािील मनहन्यात िानशक येिे कायषकाररणी बैठक ही करोिा संसिष

तीव्रतेच्या पािषिूमीवर पुढे ढकलावी लािली. असो.आपल्या हाती िैसनिषक

आपत्ती मुळे काहीि पयाषय िाही .पुढील मनहन्यात आपण राज्य कायषकाररणी

बैठक घेऊि प्रिम अनधवेशि थिळ व आयोििािा निणषय घेऊ. कारण

नडसेंबर 2021 मधे्य या कायषकाररणीिा तीि वर्ाषिा कायषकाळ पूणष होत आहे

िव्या दमािी कायषकारीणी निवड करायिी आहे.

नद.31-5-2021रोिी नियत वयोमािािुसार िलसंपदा खात्याच्या शासकीय

कामकािातूि निवृत्त होत आहे 38 वरे् िलसंपदा नविाि, दीड वर्ष अहमदििर

ििरपानलका व अधष वर्ष साखर कारखािा अशी िवळपास 40वरे् सेवा मी

केली आहे. प्रते्यक प्रकारिे कायषप्रकारात मी कामकाि केले आहे. माझे मि

समाधािी आहे.

7व्या वेति आयोिाप्रमाणे 6600 गे्रड पे प्रमाणे माझी पेन्शि केस मंिूर झाली

आहे.यािे सुद्धा समाधाि आहे .पुढील अनधवेशि लवकरात लवकर घेणे बाबत

आपण सवष प्रयत्नशील राहू……..िय संघटिा

आपला नमि

इंनि. नविायक लहाडे
अध्यि

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ अनियंता संघटिा



















मा.अध्यि ईनंि.नविायकिी लहाडे
कनिष्ठ अनियंता संघटिा महाराष्ट्र

राज्य

यांिा वाढनदवसाच्या अिेक शुिेच्छा



इंनि. नविायक लहाडे
अध्यि कनिष्ठ अनियंता संघटिा व

राज्य सरनिटणीस

महाराष्ट्र राज्य रािपनित अनधकारी महासंघ

कृतज्ञ
31 मे 2021 रोिी उपनविािीय अनधकारी या पदावर िलसंपदा नविािातूि

मी सेवानिवृत्त होत आहे. िलसंपदा खात्यामधे्य 38 वर्ष ,अहमदििर ििरपानलकेमधे्य
दीड वर्ष ,िोदावरी शुिर नमल कोपरिाव येिे पाि मनहिे असेि 40 वरे् िोकरी केली
आहे.वडील सेवानिवृत्त होणार असल्यािे व कुटंुबात मोठा असल्यािे बनहणी व िावांिी
िबाबदारी असल्यािे थिापत्य पदनवका अनियांनिकीमधे्य नडस्ीशंि असूिही, पदवी
अभ्यासिम ि घेता िोकरी करण्यािा निणषय घेतला .स्वतः सहीत लहाि िाऊ बहीण

यांिे नववाह ,स्वतःिे घर अशा िबाबदाऱ्या पार करीत अहमदििर निल्ह्यात िलसंपदा
नविािात वेिवेिळ्या कायष प्रकारात काम करण्यािे िाग्य मला लािले.

रोििार हमी योििेमधे्य तलावांिे सवेिण, बांधकामे, मिुरांमािष त प्रत्यि रोििार

हमी योििेिे कामे, अशाप्रकारे 25 तलाव पूणष केलेले आहेत. निनटशकालीि प्रवरा उिवा
कालव्यािे िूतिीकरण व बांधकाम ,यांिे नसंिि व्यवथिापिेिे कामासनहत नियोिि
करणे. नसंिि प्रकल्पािे नसंिि व्यवथिापि करणे. वररष्ठ कायाषलयात कायाषलयीि

कामकाि करणे.खडकवासला कालव्यावरील अनतिमणे काढणे िे काम इत्यादी अिेक
प्रकारिी कामे संपूणष सेवाकाळात पार पाडली आहे.यािे ही समाधाि मला आहे.

साधारण िलसंपदा नविािात 10 वरे् सेवा झाले असतािा, अनियंत्यांवर सेवा
काळात होणाऱ्या अडिणी व अन्याय नवर्यी संघटिा कायष सुरू केले कै. इंनि.आ.रा.
कुलकणी यांिे पे्ररणेिे कनिष्ठ अनियंता संघटिेिे अहमदििर निल्हा प्रमुख म्हणूि

नियुक्ती झाली. अनियंत्यािे वेति िुटी दूर करण्यासाठी 92 ते 95 मधे्य झालेल्या

अनियंत्यांच्या महासंघािे पदानधकारी म्हणूि कायषरत रानहलो. याि दरम्याि

अनियंत्यांच्या आंदोलिात मािषदशषिासाठी अहमदििर येिे रािपनित अनधकारी

महासंघािे संथिापक माििीय श्री. ि.दी. कुलिे आले होते त्यांिे पे्ररणेमुळे व

मािषदशषिामुळे महाराष्ट्र ातल्या सवष अनधकाऱ्यांिे एकनित व्यासपीठ असे रािपनित

अनधकारी महासंघ िी ओळख झाली. अहमदििर निल्ह्यात अनधकारी महासंघ कायष
सुरू केले

सि 2000 साली अहमदििर येिील शासकीय अनियंत्यांिी सहकारी

पतसंथिेच्या कारिारात प्रिंड अनियनमतता आल्यामुळे निवडणुकीत िाि घेतला व

मोठ्या मतानधक्यािे निवडूि आलो. सवाांच्या सहकायाषिे पतसंथिेिा कारिार सुरळीत
करण्यात यशआले.

अिेक कनिष्ठ अनियंते पदोन्नती संधी प्राप्त होत िसल्यािे वेतिशे्रणी च्या अंनतम

टप्प्यात कंुनठत झाले होते .विष-3 व विष-4 कमषिाऱ्यांिा बारा वर्ाांिी कालबद्ध पदोन्नती

नमळत होती, माि अनधकाऱ्यांिा िाही. यामुळे रािपनित अनधकारी महासंघ यामािष त



ऑिस्ट 2001 मधे्य अनधकाऱ्यांिा वररष्ठ पदािी वेति शे्रणी प्राप्त झाली व मोठे यश

प्राप्त झाले या प्रमाणे सिीय सहिािी होण्यािे िाग्य मला लािलेले आहे. पुढे
पतसंथिेिी िबाबदारी सोडूि, कनिष्ठ अनियंता संघटिा असो व महाराष्ट्र राज्य

रािपनित अनधकारी महासंघािे उपाध्यि म्हणुि सनिय झालो.

सि 2005 मधे्य पुण्यात बदली झाल्यामुळे संघटिे िे कायष पुण्यातूि िालू रानहले

सि 2000 ते 2004 मधे्य अहमदििर येिील िलसंपदा येिील 25 अनियंत्यांिी
शासिािे अिषसहाय्यािे पुण्यात निवास इमारत उिारली ,त्यामुळे पुण्यात वास्व्य

सोपे झाले.

पाटबंधारे कमषिारी यांिे वेतिािा नवर्य सि 2001 ते 2005 मधे्य िंिीर झाला

होता. त्यावेळी नशपाई ते मुख्य अनियंता अशी कमषिारी नशखर सनमतीद्वारे संघर्ष

केला. यामधे्य सनिय योिदािािे िाग्य मला लािले.

कनिष्ठ अनियंता संघटिा व अनधकारी महासंघात सवोच्च पदे मला नमळाली.
महाराष्ट्र शासिाकडे पािवा वेति आयोि ते सातवा वेति आयोिािे पुढे प्रश्न

मांडण्यािी संधी कनिष्ठ अनियंता संघटिा व महाराष्ट्र राज्य रािपनित

महासंघामािष त मला नमळाली. आिासीत योििेिा कायषकारी अनियंता पदांच्या
वेतिशे्रणी लाि शासिािे काढूि घेतला माि सन्घटिेिा अध्यि झाल्यावर , सहकारी
यांिे मदतीिे सिासदांिा पुन्हा नमळवूि नदला. त्यामुळे सिासदांिा लाखो रुपये िा

िायदा झाला.

सि 1992 ते सि 2021या 30 वर्ाषत कमषिारी /अनधकारी /अनियंता संघटिांिे
असंख्य पदानधकारी व सिासद यांिे सहकायष लािले. प्रते्यकािा िामोले्लख टाळूि

मी सवाांिे आिार माितो आहे..माझ्यावर असेि अखंड पे्रम व सहकायष

सेवानिवृत्तीिंतर ही राहो..

माझ्या मुलािा व मुलीिा नववाह संपन्न झाला असूि त्याही िबाबदारीतूि मी

मुक्त झालो आहे.

या सवष प्रवासात माझ्या सहिाररणी म्हणिे माझ्या पत्नीिे सौ स्वाती लहाडे

नहिे मिापासूि साि नदली नतच्यानवर्यी कृतज्ञता व्यक्त करतो.तसेि नवशेर् आदर
व्यक्तकरतो.

आपला कृपानिलार्ी

इंनि. नविायक मधुकर लहाडे



लातुर निल्हा वाताष

कनिष्ठ अनियंता संघटिा

महाराष्ट्र राज्य

संघटिेच्या शताब्दीपुती वर्ाषसाठी

लातुर निल्ह्यात संघटिेच्या लातुर

निल्हा सनिव व पदानधकारी यांिे
मािष त करण्यात आलेले नवनवध

उपिम व कायषिम-

ईनंि.नविय मारुतीराव औढें , 
निल्हा सनिव , कनिष्ठ अनियंता संघटिा, लातूर

संघटिेच्या

कामािी

तळमळ व त्या

माध्यमातुि

समाि उपयोिी

सु्त्यत्य

काम……..

संघटिेव्दा

रे कौतुक

व

अनििंदि



• अनि.श्री.नविय औधेंिी,निल्हा सनिव आपले कौतुक करावे तेवढे िोडेि,

िलसंपदा अनियंतािी माि सन्माि उंिावेल असे कायष आपण स्वत: पुढाकार घेऊि
केलेत मनहला नदिा निनमत्त केलेले हे कायष कायम मिावर कोरले िेले आहे,नदि-
दुबळ्या व होतकरू नवद्यािी व पालका साठी आपण िी संवेदिा व सनदच्छा कायाषतूि

दाखवली व आपला हृदयातील सं्पदििा एक कप्पा हळुवार िार्णांत व्यक्त केला तो

खरि सवाषिाि स्पशूषि िेला,आपल्या िनहवरलेल्या डोळ्यात यािी प्रनिती आली...

अनि.नितीि पाटील





िािनतक मनहला नदिानिनमत्त

( िलसंपदा, िलसंधारण व सावषिनिक बांधकाम नविाि)

िािनतक मनहला

नदिानिनमत्त (िलसंपदा, 
िलसंधारण व सावषिनिक

बांधकाम नविाि) नवशेर्
उले्लखिीय काम केलेल्या

मनहला अनियंता खंदाडे

मॅडम,कुलकणी
मॅडम,कटके मॅडम यांिा
नवनवध मान्यवरांच्या हसे्

लातूर निल्हा क,अनियंता
संघटिेतिे सन्मानित

करण्यात आले .



लातूर निल्हा कनिष्ठ अनियंता संघटिेिे सनिव नविय औढें,लातूर उच्चतम कृर्ी

उत्पन्न बािार सनमतीिे उपसिापती श्री मिोि पाटील, प्रा,नकणीकर,उपकायषकारी
अनियंता अनिल कांबळे,मनहला प्रनतनिधी कु,पूिापाटील श्रद्धा नमटकरी कोहाळे,
वाडीकरसाहेब, हुलसुरे,िोशी,देशपांडे, ,( िलसंपदा, िलसंधारण, सावषिनिक
बांधकाम नविाि) अनियंता व मान्यवर उपस्थित होते .



रक्तदाि नशनबर आयोिि करुि

सामानिक िानणव निमाषण करणे



अनियंता नदि –
लातुर

िारतरत्न सर नविेिरय्या यांच्या ियंती निनमत्तािे अनियंता नदि सािरा

करणेत आला प्रसंिी मा.कायषकारी अनियंता श्रीमती ठोबंरे मॅडम ,
श्री िेवळीकरसाहेब ,श्री िोशीसाहेब व मान्यवरांच्या उपस्थितीत पूिि

करण्यातआले

KBC या महािायक अनमताि बच्चि कायषिमात ,लातूरिी नवद्यािीिी इंनि.कु .अस्िता
िोरेिी रु(12.50)लि बनिस नमळवले ,यावेळी क.अनियंता संघटिे तिे सत्कार

S.E.मा.निस्ीसाहेब यांच्या हसे् करण्यात आला. याप्रसंिी कायषकारी अिीयंता (श्री
िेवळीकरसाहेब, श्री खोडेसाहेब, श्री नितिवरेसाहेब) ,संघटिेिे निल्हा सनिव नविय औढें

,सहसनिव प्रदीप काळे, महेश नमरकले, यशवंत पवार .डेयुटी इंनि.(श्री वाडीकर ,श्री कोिें ,श्री
कदम,श्री कुलकणी )व इतर मान्यवर उपस्थित होते



अभियंता डायरी (2021) प्रकाशन .

मा.अभमत देशमुखसाहेब ,(वेद्यकीय भशक्षण

मंत्री)यांच्या हसे्त करण्यात आले यावेळी महापौर श्री

भवक्ांत गोजामगंुडे ,इंभज.भवजय औढें,श्री थोरातसाहेब

(काययकारी अभियंता) ,डेपु्यटी इंभजनीअर (श्री

वाडीकर,श्री कोगें .श्री जाधव),इंभज. (मंडळापुरे ,नाना

देशपांडे, 

नाईक,पटेल,हुलसुरे,मोरे,गायकवाड,कु.पूजा

पाटील,कु.श्रद्धा भमटकरी ) व मान्यवर उपस्थथत होते .

अनियंता डायरी (2021) प्रकाशि



अनियंता डायरी (2021) प्रकाशि –

निल्हा सनिव, श्री नवियऔढंें ,लातूर







निल्हा सनिव, श्री नविय औढंें ,लातूर

यांिी कनिष्ठ अनियंता संघटिेच्या वतीिे

खालील नवनवध उपिम राबवुि संघटिेिे

िाव मोठे केले तसेि येणाऱ्या सवष

कायषकत्याषसाठी एक आदशष उिा केला

आहे.

िय संघटिा

1.) मनहला नदिा सािरा करणे

2.) नदि-दुबळ्या व होतकरू नवद्यािी व

पालका साठी संवेदिा

3.) अनियंता नदि सािरा करणे

4.) रक्तदाि नशनबरआयोििकरुि

सामानिकिानणव निमाषण करणे

5.) अनियंता डायरी (2021) प्रकाशि

6.)  कोनवड योध्दादा



२२ मािष १९९३ पासूि आपण िल नदि सािरा करीत आलो

आहोत.िेल्या २८ वर्ाषच्या कालखंडात समािामधे्य सवष स्रावर

पाण्यानवर्यी खूप िांिले प्रबोधि झालेले आहे.पाणी ही निसिाषिे मािवास
नदलेली संपती आहे.या संपत्तीिा वापर आपण काटकसरीिे करावयास
हवा,हे समािाला आता खूप बयाषपैकी पटलेले आहे.उपलब्ध पाण्यापैकी

िवळपास ७५%पाणी वाआत्मनििषर पाणी वापर संथिा(श्री .पर शेती
िेिातील नसंििाकररता होत असल्यािे साहनिकि शेतीसाठी वापरण्यात

येणारे पाणी काटकसरीिे कसे वापरता येईल?यादृष्ट्ीिे महाराष्ट्र शासिािे
नसंिि व्यवथिापिात केलेले धोरणात्मक बदल स्वािताहष िरी असले तरी

त्यािी अंमलबिावणी व्यवस्थितररत्या ि झाल्यािे िल िेिात कोडंी

निमाषण होऊ पहात आहे.नसंिि व्यवथिापिेत पाण्यािा कायषिमररत्या
काटकसरीिे वापर होणे साठी कें द्र सरकारिे सि १९८७िे िल

धोरणािुसार महाराष्ट्र ातही पाणी वापर संथिा कायाषस्ित केल्या.पुढे सि
२००३ला प्रिमि महाराष्ट्र िल नितीिा स्स्वकार शासिािे

केला.िलनितीतही पाणी वापर संथिांिे महत्व अधोरेस्खत करुि त्या

थिापि करणे व त्यांिे माध्यमातूि नसंिि व्यवथिापि करणेसंबंधी

शासिािे महत्त्वपूणष निणषय घेतले.
आत्मनििषर पावासं म्हणिे िेमके काय?हे सांिण्यािा हा एक
प्रयत्न.याबाबत अिेकांच्या मिात अिेक प्रश्न असतील,त्यात दुमतही असू
शकते.वैिारीक पातळीवर िाऊि आत्मनििषरतेिी व्याख्या समिावूि

घेणे महत्वािे आहे.
१)पाणी वापर संथिा सिम व्हायच्या असतील तर आधी त्या

आत्मनििषर व्हायला पानहिे,असे कांहीिा वाटते.यावर खोलात िावूि
नविार केला तर असे निदशषिास येईल नक,पावासंिी आत्मनििषर होण्यािा
टप्पा हा पावासं या सिम झाल्यािंतरिा आहे.प्रिम पावासं सिम होणे व
त्यािंतर त्या आत्मनििषर होणे असा हा प्रवास आहे.आधी आत्मनििषर व
िंतर सिम असा उलटा प्रवास कदानप शक्य िाही.
२)पाणी वापर संथिांिा पाणी कोठे वेळेत पोहोिले पानहिेच्या संदिाषत

पाणी कोठे या संजे्ञ ऐविी पाणी हक्क ही संज्ञा सि२००५कायद्यािुसार

सवषि प्रिनलत होणे महत्वािे आहे.नसंिि व्यवथिापिेत सवष वेळापिक
पाळणे हे िरी महत्वािे असले तरी त्या मधे्य िेहमीि कांही िा कांही

समस्या या उद्भवू शकत असल्यािे व्यवथिापि कत्याषकडूि मि ती

पावासं असेल नकंवा नतिी उच्च स्रीय संथिा असेल नकंवा शासि

व्यवथिा असेल त्यांिे नियोििािुसार देय पाणी हक्क नमळाले िसेल,हे
मान्य करुिही आहे त्या प्राप्त पररस्थितीत िो पाणी हक्क नमळाला असतो

त्यांिे नवतरण समन्याय्य पध्दादतीिे करणे,ही त्या त्या स्रावरील पावासंिी
अिवा यंिणेिी िबाबदारी असते,हे नवसरुि िालणार िाही.असे प्रसंि
हाताळणेसाठी संथिा सिम होणे महत्वािे असते.

३) पाणी पट्टी परतावे नकंवा बनिसे देऊि पावासं सिम
होत िाही.पावासंिी संकल्पिेिी सुरुवातीस सि१९८९

झाली,त्यावेळेस पावासंिाव्यवथिापनकयअिुदाि व
देखिाल दुरुस्ी अिुदाि देण्यािी तरतूद होती.त्यािुसार
िुन्या थिापिझालेल्या पावासं वरील अिुदािे

शासिाकडूि प्राप्त होत होती. सदर अिुदाि देण्यामािे
पावासंिी घडी ठीक ठाकव्हावी,असा शासिािा हेतू
होता.कालांतरािे व्यवथिापकीयअिुदाि देणे बंद झाले
परंतू देखिाल दुरुस्ी अिुदाि िे पूवी पावासंिा रु२०/हे
या दरािे नदले िात होते ते बंद करुि ते पाणीपट्टी

परताव्याच्या स्वरुपात शासि निणषय नदः२२िूि २००७

िुसार सुरु केले.

शासिािे पावासंिा म.िुले पाणी वापर संथिा अनियाि व त्या
अंतिषत पुण्यश्लोकअनहल्यादेवी होळकर पाणी वापरव्यवथिापि

स्पधाष शासि निणषय नदः २१ आॕिस्ट २००९िुसार सुरु केली ती

पावासंिा प्रोत्साानहतकरण्यासाठी व पाणी वापर संथिांिी त्यांिे

कायाषलयीि दप्तर कायद्यातीलतरतूदीिुसार ठेवण्यािी संवय

असावी व पुढे िाऊि या संथिांिी स्वबळावरस्वतःिे पायावर

उिे (सेल्फससे्टिेबल)राहूिआपली वाटिाल करावी व त्यांिा
आदशष इतर पावासंिीघ्यावा,अशी शासिािी िूनमका होती.पाणी
पट्टी परतावे नकंवा पुरस्कारािे पावासं सिम होत िाही,असे
म्हणणे वरवर बरोबर वाटत असले तरी सुरुवातीला पावासंिा

प्रोत्सााहि देणे हे िार महत्वािे असते.त्यामुळे पाणीपट्टी परतावे व
पुरस्कार पावासंच्या लोककल्याणािष देणे शासिािे कृतीिा एक

िािआहे.परतावे व पुरस्कार हे शासिाच्या पावासंसाठी कुबड्या

म्हणणे योग्य होणार िाही.तर शासिािे पावासंसाठी सुरुवातीला
बोट धरुि िालण्या ऐविी नदलेला पांिुळिाडा आहे.त्या बळावर
तुम्हीस्वतःच्या पायावर उिे राहूि िालू लािलेआहेत.त्यािा लाि
बऱ्याि पावासंिी घेऊि असे नविार प्रदनशषत करणे योग्य

िाहीअसे वाटते.
४)पाणी पट्टीिी वसुली िांिली होणे ही ती पावासंस्वतः सुदृढ
असल्यािे लिणआहे.त्याठी देय पाणी हक्क पावासं नमळणे हा

त्यांिा िरी हक्कअसला तरी कधी कधी आपतकालीि

परीस्थितीत प्रते्यकस्रावरील पावासंिी नतच्या सिासदांिा

समन्यायी पध्दादतीिे पाण्यािे नवतरणकरणे हा त्यांिे एक

कतषव्यािा िािआहे,हे नवसरता कामा िये.पावासंिी आत्मनििषर
व्हावे म्हणिे पाणी पट्टीिी वसुली िांिली करणे हा अिष िसा

अनिपे्रतआहे तसाि तो पाणीपट्टीच्या दरातसारासार नविारािे

कालािुरुप वाढ करुि आपली पावासं पाणीपट्टी वसुलीतूि

आनिषकदृष्ट्या सिम करणे असाही अनिपे्रतआहे.शासिािे
देखील पावासंिे पाणी पट्टीिे परतावे,हे कायषकारी अनियंता यांिे
स्रावरुि संबानधत पावासंसआठ नदवसािे आत परत करणे

आताआवश्यकआहे.
५)शेती माल उत्पादकासाठी बािार पेठ उपलब्ध
करण्यासंदिाषत देस्खलत्या कोणीतरी उपलब्धकरुि देईल व

त्यावरआपण नवसंबूि राहता कामा िये.आपली बािार पेठ
आपणि उपलब्धकरावयािीआहे.हे सवष काम हे आपलेिम्हणिे
पावासंिे आहे व ते आपणांस करावयािेआहे,या िाविेतूि
आपणास पावासंिे काम करुि त्यास्वबळावरआत्मनििषर

करावयाच्याआहे.नदः२२ मािष २०२१ रोिी िािनतकिलनदिािे
औनित्यसांधूि महाराष्ट्र शासिािे िल संपदा नविािािे पाणी

वापर संथिाबाबत टाटा इन्शुयुट आॕि सोशल सायने्सस या

संथिेिे महाराष्ट्र ातील पाणी वापर संथिांिा एक अभ्यासअहवाल

िुकताि प्रकानशत केला आहे.त्यातील नशिारशीिी
अंमलबिावणी करणे तसेि बापू उपाधे्य व िरत कावळे यांिे

पाणी वापर संथिाबाबतिे नविारािे पाणी वापर संथिािे

बळकटीकरणकरणे,हे िल संपदा नविािािेकतषव्यआहे.आि
कै.िरत कावळे यांिे िवथ्या िृती नदिी महाराष्ट्र ातील पाणी
वापर संथिा अनधक बलशाली होतील,अशी या निनमत्तािेआशा
करु या.

आत्मनििषर पाणी वापर संथिा

(इंिी. श्री.लक्ष्मीकांत
वाघावकर)



करोनाचा कहर सुरूच आहे तसेच करोना झालेल्या व होवु नये म्हणुन दक्षता घेण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने

लोकांचे भजभवताचे रक्षण व्हावे म्हणुन Lockdown केला आहे. दुखद बाब अशी की आपले अनेक सहकारी

सिासद हे करोनाने आजारी आहेत तर काही सहकारी यांनी आपला कायमचा भनरोप घेवुन भजवाला चटका

लावलेला आहे. करोनामुळे भनधन झालेल्या सवय सहकारी बंधुना अतीशय दुखद अंतकरणाने

िावपुणय श्रधदांजली वाहत आहोत आहे

संघटिेमािष त िावपुणष श्रध्दादांिली

संघटिेमािष त िावपुणष श्रध्दादांिली

अनियंत्यांिे कोरोिामुळे देहावसि:

१)इंनि िरेंद्र दयात (उप अनियंता, कोकण)
२)इंनि अरूण कांबळे (से.नि.उ.अ.,ठाणे)
३)इंनि रनवंद्र मांडवे(उप अनियंता, मु्ं.नव.प्रा.)
४)इंनि मनिर् तांबे(शा.अ.वैिववाडी)
५)इंनि नकशोर िाधव(शा.अ.पिवेल)

6)इंनि.अिंत हांडे, पुणे पाटबंधारे नविाि, पुणे

संघटिेमािष

त

िावपुणष

श्रध्दादांिली

इंजी श्रीकान्त

मोभहते

इंिी दत्ता काळे

इंजी नकशोर जाध्व

























*ििायिं कुणासाठी...?*
माणूस जन्माला येतो, लहानाचा मोठा होतो. पुढे सुख दुुःखाची अनेक वादळे झेलत आयुष्य जगतो. पण..

आयुष्य का जगतो?, कशासाठी जगतो? आभण कुणासाठी जगतो? याची मात्र काहीच कल्पना नसते.

पोटाची खळगी िरण्यासाठी आयुष्यिर काबाडकष्ट् करतो. पैसा भमळवण्यासाठी कुठेतरी नोकरी करतो,

लहान-सहान कामे करतो, अंगमेहनभतचीही कामे करतो. पूवी ६०/७० वर्ाांचे आयुष्य जगायचा, आता

७०/८० वरे् जगतो आभण मरून जातो. मेल्यानंतर कुटंुबीय, नातेवाईक चार भदवस रडतात आभण भवसरून

जातात. मेल्यानंतर पृथ्वीतलावरचं आपलं अस्स्तत्व मात्र कायमचंच संपुष्ट्ात येतं...आपण भकतीही चांगले

असलो तरी मेल्यानंतर आपली आठवण ही फक्त १५/२० भदवसांपुरतीच असते... कारण आपण जगलेलो

असतो ते केवळ आपल्या कुटंुबापुरतंच. मी, माझं कुटंुब एवढंच जग असतं आपलं..

तर...जगावं तर ते समाजासाठी... तुम्ही जगाच्या कोणत्या समस्या सोडवता? तुम्ही काय

उिारता? तुम्ही कुणाच्या तरी कामी येता का? यालाच तुमच कररयर म्हणतात. तर तुम्ही स्वतुःच्या

पलीकडे जाऊन जेव्हा भवचार करता त्याला भशक्षण असं म्हणतात... कररयर म्हणजे केवळ नोकरी

भमळवणं भकंवा व्यवसायात प्रगती करणं एवढाच संकुभचत भवचार नसावा... समाजाचा भवचार करून जगणं

म्हणजेच आयुष्य होय...

खूप पैसा, गाडी, बंगला, दागदाभगने आहेत म्हणून एखादा माणूस श्रीमंत असतो असं मुळीच नाही.

चांगल्या स्विावाचा, चांगल्या भवचारांचा माणूस हाच खरा सवायत श्रीमंत असतो. पैसा, गाडी, बंगला ही तर

केवळ क्षभणक व िौभतक सुखाची साधने आहेत... यातील एकही वसू्त तुम्ही मेल्यानंतर तुमच्या सोबत

घेऊन जाऊ शकत नाहीत. सोबत नेता ते तुमचं कमय, तुमच्याप्रभत असलेली समाजाची आपुलकी, आभण

वर्ायनुवरे् काढली जाणारी तुमची आठवण भहच आयुष्यिराची कमाई असते..

आजवर पैशाने खूप श्रीमंत असणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीची आपण आठवण काढतो असं मला तरी

वाटत नाही... पण समाजासाठी झटणारे साधुसंत आभण अनेक थोर समाजसेवक आजही आपल्या

स्मरणात आहेत. कारण ते जगले होते समाजासाठी. त्यांनी समाजाला काहीतरी भदलं म्हणूनच आजवर

त्यांच्या आठवणी भजवंत आहेत. उदाहरण घ्यायचच झाल तर आताच दोन भदवसांपूवी आपण ज्ांची

पुण्यभतथी साजरी केले ते संत गाडगेबाबा... काय होतं त्यांच्याकडे... *फक्त हातात एक खराटा, डोक्यावर

फुटलेल्या मडक्याच खापर आभण अंगावर फाटका सदरा...पैश्याचा तर भवर्यच नव्हता...चलनाचं एक

नाणंसुद्धा स्खशात नसायचं*. गाव झाडत भफरायचं आभण एखाद्याने भदलेला िाकर तुकडा खाऊन आयुष्य

जगायचं.

पण त्यांनी जगाला अनमोल भशकवण भदली ती स्वच्छतेची आभण अंधश्रद्धा भनमूयलनाची. याच

भवचारांमुळे आज ते अजरामर झाले.*

आपणही समाजात असं काही करतो का? समाजाला काही देतो का? िले नसेल आपली महती

साधुसंतांएवढी भक लोक आपल्याला वर्ायनुवरे् लक्षात ठेवतील. पण भनदान एक भपढी तरी लक्षात ठेवेल

एवढं कतुयत्ववान व्हावं प्रते्यकाने

एकमेकांचा राग, दे्वर् करत आयुष्य घालवण्यापेक्षा चांगलं रहायला भशका.ज्ा कुटंुबासाठी आज

जगतोय आपण, ज्ा मुलांना लहानाचं मोठं करतोय...तीच मुलं तुम्हाला म्हातारपणात सांिाळतीलच याची

कुठलीही शाश्वती नाही... म्हातारे झाल्यावर आई-बाप काम काहीच काम करत नाहीत म्हणून त्यांना

एखाद्या वृद्धाश्रमात नेवून ठेवलं जातं...

बालपणासारखंच तुमचं म्हातारपणही जाईल असंही नाही. बालपणी लाड होतात तर म्हातारपणी

हाल-अपेष्ट्ाही सहन कराव्या लागतात. ज्ा मुलांसाठी जगलो तीच मुले एका क्षणात परके करून

जातील... या सगळ्यानंतर जीवनाच्या शेवटच्या क्षणी प्रश्न पडतो भक आपण आयुष्यिर जगलो ते

कुणासाठी?....

समाजासाठी जगा...

दान-धमय करा, िुकेल्या माणसांना अन्न द्या. आनंदात जगून घ्या... भफरावंस वाटलं तर िरपूर भफरून घ्या.

म्हातारपणी भफरावंस वाटल तरी तुमच शरीर मात्र साथ देणार नाही. येताना एकटे असलो तरी जाताना

मात्र सवाांचे होऊन जाण्यातच खरी मजा आहे...



हे मानसक ईिंी.ििदीश महािि यांिी कनिष्ठ अनियंता संघटिा (महाराष्ट्र
राज्य) यांिे वतीिे कें द्रीय कायाषलय कनिष्ठ अनियंता संघटिा (महाराष्ट्र ) 
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