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किन ठ अिभयंता संघटना महारा  रा य संघटने या रा य कायकािरणीची बैठक सचन भवन,
औरंगाबाद येथील भारतर न सर िव वे वर या सभागृहात रिववार िद. 8-11-2020 रोजी संप न झाली
या बैठकीसाठी संघटनेचे अ य इंिज..िवनायकराव लहाडे, रा य सरिचटणीस इंिज उ मेष मुडिब ीकर,
माजी अ य  इंिज जयवंतराव गायकवाड,रा य उपा य  िशरीष जाधव,इंिज संजय भोसले, औरंगाबाद 
मंडळ सिचव इंिज.रमेश  जाधव व इतर पदािधकारी,िज हा सिचव व मा यवर िनमंि त उप थत होते
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संपादिकय
सव अिभयंता बंध-ूभिगन ना स ेम नम कार

सन 2020 मधील  िदपावली िद यां या रोषणाईने उजळून जावं अंगण,
सुगंधी हावा आसमंत भ न, अशीच िदवाळी सव कडे, सगळीकडे येवुन गेली आहे.
असा आनंदाचा मौसम येवुन गेला आहे .

त पुव िद . 08-11-2020 रोजी किन ठ अिभयंता संघटना महारा
रा य संघटने या रा य कायकािरणीची बैठक सचन भवन, औरंगाबाद येथील
भारतर न सर िव वे वर या सभागृहात सप न झाली.

या बैठकीसाठी संघटनेचे अ य इंिज.िवनायकराव लहाडे, रा य सरिचटणीस इंिज.उ मेष मुडिब ीकर,
माजी अ य इंिज जयवंतराव गायकवाड,रा य उपा य िशरीष जाधव,इंिज संजय भोसले, औरंगाबाद मंडळ सिचव
इंिज.रमेश जाधव व इतर पदािधकारी,िज हा सिचव व मा यवर िनमंि त उप थत होते.

सन १९२० साली थापन झाले या संघटने या सन २०२० या शता दी वष त घे यात आले या व
घे यात येणा या िविवध उप मांची मािहती संघटनेचे रा य उपा य इंिज िशरीष जाधव, सोलापूर यांनी या संगी
िदली.

शता दी वष २०२० उप म शुभारंभ सोलापूर येथे सचन भवन ांगणात ८माच २०२० रोजी जागितक मिहला
िदना या िनिम ाने रंग माझा वेगळा, "उ सव जलक यांचा २०२०" समारंभ संघटने या सभासद भिगनी इंिज सुि याताई
कांबळे, इंिज योिगताई वाघमारे, इंिज पालीताई सावंत यांनी २३०-२४० कुटंुब सद यां या उप थतीत ी श ती
जागराने केला.

यानंतर लगेचच किन ठ अिभयंता संघटना सभासद व कुटंुब सद यांसाठी "सृजनाला पंख नवे" रा य तरीय
का य लेखन पधचे आयोजन सोलापूर िज हा सिचव इंिज राज शदे व संयोजक इंिज हेमिकरण प की व इंिज सतीश
साखळकर यांनी केले आहे. कोरोनामुळे या का य पध मुदतवाढ व हॉ सअॅप व इमेल ारा आपाप या का यलेखन
ितभेचा आिव कार संबंिधतांनी संयोजकांना पोहोच करा यात असे आवाहन केले आहे. या पधचे िनकाल व

पािरतोिषक िवतरण समारंभाचे िठकाण व िदनांक या मिह या अखेर कळव यात येईल.
किन ठ अिभयंता संघटना महारा रा याचा शता दी वष साजरा करताना संघटने या लोगोचे टीशट िविवध

आकषक िडझाईन म ये सोलापूरला बनिव यात येत आहेत .यािनिम ाने सोलापूर िज ातील संघटनेचे सभासद इंिज
सतीश भोसले यांनी बनवून घेतले या नमूना टी शट चे िवमोचन संघटनेचे अ य इंिज िवनायकराव लहाडे,
सरिचटणीस इंिज उ मेष मुडिब ीकर,माजी अ य इंिज जयवंतराव गायकवाड,उपा य इंिज िशरीष जाधव,उपा य
इंिज संजय भोसले,औरंगाबाद मंडळ सिचव रमेश जाधव,सोलापूर िज हा सिचव इंिज राज शदे,सभासद इंिज िदलीप
पवार यां या शुभह ते औरंगाबाद येथील रा य कायकािरणी या बैठकी संगी कर यात आले. य पदािधकारी यांनी
सोलापूर िज हा सभासद बंधू भिगन यांचे िवशेष कौतुक केले भारतातील अिधकारी, कमचारी संघटनांमधील एक
लढाऊ संघटना शता दी वष साजरा करतेय. किन ठ अिभयंता संघटना महारा रा य या लढाऊ संघटने या शता दी
वष तील संघटनेचे सव आजी माजी पदािधकारी, सद य व संघटनेचे िहत जोपासणारे संबंिधत सव जणांना या ि यथ
िविवध पुर कार व मृती भेट देऊन स मािनत कर याचे िनयोजन आहे, यासाठी सोलापूर िज ातील सभासद
उ साहाने िविवध उप मांसाठी िनयोजन रा य उपा य इंिज िशरीष जाधव,अितिर त संघटन सिचव इंिज धम
िबराजदार रा य स लागार इंिज हाद कांबळे यांचे मागदशनाखाली सोलापूर िज हा सिचव इंिज राज शदे,िज हा
सहसिचव इंिज सूयकांत येमुलकर, िज हा सिचव इंिज बबले वर कासे व िज हा सहसिचव इंिज िवनोद सातुले हे
सहकारी बंधू भिगन या मदतीने करत आहेत.

किन ठ अिभयंता संघटना महारा रा याची शता दी वष व शतको र यश वी वाटचालीची परंपरा
सव सभासद बंधूभिगनी कायम ठेवतील असा रा य कायकािरणीला िव वास आहे. संघटने या वतीने िनयोिजत आगामी
उप म व समारंभात सव सभासद आनंदाने सहकुटंुब नेहमी माणे सहभागी होतील असा संयोजकांना िव वास आहे.
जय संघटना
covid-19 चताजनक बाब आहे . सव नी काळजी यावी सोशल िड टं सग पाळून मा क वाप न तसेच सेिनटायझर
वाप न हात चेहरा व आपले वतःचे शरीर व छ ठेवावे अशी मी सव सभासदांना पुन च िवनंती करतो किन ठ
अिभयंता संघटना महारा रा य सन 1920 साली थापन झालेली असून सन 2020 हे वष संघटनेचे शतक महो सवी
वष आहे या संघटने या शतक महो सवी वष िनिम ाने आपण सव सभासदांनी संघटनेस हातभार लावुन तसेच सि य
राहुन पदािधका-यांचे उ साह वाढवावा...

संघटनेने शासकीय लढती जोमाने सु असुन .... यायालयीन लढती तसेच संघटना मक संघष हा
आदशवादावर आधािरत करणेत येत आहे.  पदो नतीसाठी यायालयाचा डीसबर मिह यातील िनकाल व या
अनुषंगीक यश लवकरपदरी पडणेसाठी संघटना य निशल आहे. जय संघटना

जगदीश वसंतराव महाजन



अ य ीय मनोगत 

किन ठ अिभयंता संघटने या सभासदांना दीपावलीसह काश वष उ म 
आरो यदायी जावो ही शुभे छा 

कोरोना वै वक महाभारी साथी या पा  वभूमीवर किन ठ अिभयंता 
संघटनेची कायकािरणी बैठक िद. 8/11/2020 रोजी औरंगाबाद येथे संप न झाली. 

कठीण पिर थतीम ये बैठक घेत याब ल औरंगाबाद मंडळातील पदािधकारी 
यांचे िवशेष आभार य त करतो .इंजी. आर के जाधव ,मंडळ सिचव औरंगाबाद यांना 
पुढील मिह यात सेवािनवृ  होणार असतानाही िवशेष पिर म घेऊन बैठकीची चांगली 
तयारी केली याब ल यांचे आभार. अशा पदािधकारी यांची आव यकता संघटनेस आहे 

मा.उ च यायालय केस .2605/2017 यश वी िनकालाची अंमलबजावणी 
े ीय तरावर होत आहे. जु या सभासदांना 6600 ेड वेतन पे शन फरक िमळाला आहे 

काह नी 10,20,30 योजनेत 6600 ेड पे घेतला. मा  किन ठ अिभयंता पदापासून 
आ वािसत योजना कालावधी मोजावा. ही संघटनेची धारणा आहे.

िव  िवभागा या िवरोधामुळे जलसंपदा व सावजिनक बांधकाम िवभागाने 
अमा य केली व शाखा अिभयंता पदापासून मोज यास सांिगतले .औरंगाबाद कायकारणी 
म ये या िवरोधात यायालयात जा याचे मा य कर यात आले.

जलसंपदा िवभागात 214 अिभयंता यां या उपिवभागीय अिधकारी पदाचे 
पदो नती साठी ची ि या अंितम ट यात असताना आप या शाखा अिभयं या या उ च 
यायालयाचे यामुळे टे िमळाला आहे औरंगाबाद कायकािरणी बैठकीत यावर यायालयात 
ह त ेप यािचका दाखल कर याचा िनणय घे यात आलेला आहे.

राजपि त अिधकारी महासंघाने मा.मु य सिचव यांचे बरोबर िद.12
/11/2020 रोजी Covid पिर थती न व इतर माग या यािवषयी बैठक झाली. ब ी 
सिमती अहवाल सेवािनवृ ीचे वय वाढिवणे,आ वािसत योजना वाढिवणे,covid-19 
आजारपणाचा खच यािवषयी चच  झाली .

या वेळे या औरंगाबाद कायकारीणी बैठकीचे वैिश  हणजे आप या 
संघटनेतील िव ुत व यांि की ितिनधी व यांचे सव सहकारी संघटनेचे काय त चांग या 
कारे भाग घेऊन करत आहे, या सव ना मनःपूवक ध यवाद 

एकीचे बळ कायम ठेवूया  , जय संघटना 
आपला 

इंिज. िवनायक लहाडे
अ य  

किन ठ अिभयंता संघटना महारा  रा य



















इंिज.उ मेष मुडिब ीकर
रा य सरिचटणीस,
किन ठ अिभयंता संघटना
महारा रा य

जलसंपदा उपिवभागीय अिधकारी 
पदो नती या धारीकेला मा. उ च 
यायालयाने िदले या थिगतीमुळे 
उ प न झाले या पिर थतीवर िनणय.

शासनाकडून पदो नती ि या 
थिगत क  नये यासाठी अज दाखल 

केला जाईल. िदवाळी सु ी नंतर  कोट 
सु  होताच संघटनेमाफत intervene

कोट ची पुढील तारीख 15 िडसबर 
असली तरी याआधी कोट सु  होताच 
संघटनेला intervene होऊन आपली 
बाज ूमांडता येईल

सरिचटणीस, 
किन ठ अिभयंता संघटना 

महारा  रा य

सरिचटणीसांची जािहर
घोषणा …………



किन ठ अिभयंता संघटना महारा रा य यांचे वतीने
स कार , आभार व मानवंदना



किन ठ अिभयंता संघटना महारा रा य यांचे वतीने
स कार , आभार व मानवंदना



औरंगाबाद येथील कायकारीणी सभेचे ण िच े -08-11-2020 







ईंजी शेख वािहद अ दुल र जाक
औरंगाबाद िज हा सहसिचव



खुपच द:ुखद व ध कादायक बातमी
ी.बोजलवार साहेब यांचे िद.11-11-2020 

रोजी द:ुखद िनधन झाले आहे.

किन ठ अिभयंता संघटने माफत यांना
भावपुण दांजली

यांचे जा यामुळे संघटनेची मोठीहानी झालेली
आहे. यांनी औरंगाबाद िज हा सिचव व

अतीरी त संघटन सिचव हणुन उ लेखिनय काय
केलेले आहे.

आदश व पाचे य तीम व होते. 
यांचे आ यांस िचर शांती िमळो ही

भावपुण दांजली

ी.बोजलवार साहेब





 *शाखा अिभयंता मी अजून*




 ऑिफसला साहेब बोलले थांबून,
 थोडे ेमाने, किचत हसून,
 " *चूकच आहे मोशन लांबवून*,
 मलाही रािहलं वाईट वाटून* "..
 मलाही थोडं आलंच भ न..


 याच आवाजात मग गेले हणून,
 "रहातच आहात मिहनाभर थांबून,


 *फायनल* तेवढे ते ा बुवा क न,
 तेवढं ते * पोजल* टाका बनवून,
 *स ह* तो *अडचणीतला* या उरकून,
 या चार *खरे ाही* या आटपून,
 तेवढं *प ी वसुलीचं* टाका जमवून, "


 मग परत जा तच ेमाने बोलून,
 " *िमळेलच मोशन, नका घेऊ वाईट वाटून* "


 आज जे कुणी सहकारी गेले भेटून,
 का बोलले गालात या गालात
 हसून??? 


 *जे हा बघतो माग या क टांकडे वळून,
 फळ हेच ३७ वष नोकरी क न*


 *मी शाखा अिभयंता अजून*

 लेखक –रंजन ऊफ िव विजत कापडिणस,
 उप िवभािगय अधीकारी ,
 ल.पा.िवभाग नािशक








































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.20-11-2020


