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 मा.नामदार श्री.जयंतराव पाटील, मा.मंत्री ,जलसंपदा, महाराष्र राज्यय यांचे सोलापरू 
नद.१७/०७/२०२१ रोजी दौ-याचे वेळी तयांना, मा.नामदार श्री.िरणे, राज्ययमंत्री   तथा 
मा.पालकमंत्री सोलापरू व मा.आमदार श्री.संजयजी शशदे या मान्यवरांच्या उपस्थथतीत 
िारतरतन सर नवश्वेश्वरैय्या अनियंता सहकारी पतसंथथा मयानदत सोलापरू संथथेचा 
रु.५०,०००/- ननधीचा धनादेश सिासदांचे वतीने संथथा अध्यक्ष अनि.प्रल्हाद कांबळे 
यांनी मा.मखु्यमंत्री  सहायता ननधीसाठी सपुदूद केला. 

अशाच प्रकारची मदत मागील वषी कोव्हीड लॉकडाऊन वेळी रु.५०,०००/-चे अन्नधान्य 
नजल्हा प्रशासनाकडे जमा केले होते. 

 

मा.ना.श्री बच्चजूी कडू राज्ययमंत्री 
महोदय यांची नागपरू येथे नद.१२ 
ऑगथट रोजी िेट.....कननष्ठ 
अनियंता यांची िती,पदोन्नती व 
ईतरही नवषयावर सकारातमक 
चचा झाली व  लवकरच प्रश्न 
सोडवण्यात येईल असे मा.मंत्री 
महोदयां कडून आश्वासन 
नमळाले.. 

 
नचपळूण येथील परूग्रथतांना मदत ,जलसम्पदा लातूर अंतगदत तेरणा नविाग व लातूर 
लघ ुपाटबंधारे नविाग कमदचारी वनृ्दातरे्फ रु .1,03,500/ मा .उपनजल्हानधकारी श्री 
देसाई  यांच्याकडे देण्यात आली ,यावेळी श्री जेवळीकर श्री काळे , श्री सावंत  , काळे 
,श्री नहरास ,श्री बेदरे,श्री कुलकणी ,संघटनेचे सचीव श्री नवजय औंढे ,श्री नमरकले हजर 
होते 

 



 

 

                     साहेबांना नवनम्र  अनिवादन --------िावपणुद श्रध्दांजली  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      कै.इंनज श्री. कोल्हे साहेब 

  

 

कै.इंनज श्री. कोल्हे साहेब यांना िावपणुद 
श्रद्ांजली ,  

साहेबांच्या आतम्यास  नचरशांती नमळो  
व  

तयांचे सवद पनरवारास हे दुुःख सहन करण्याची 
शक्ती देवो  

        ही कननष्ठ अनियंता संघटनेमार्फद त  
                  ईश्वर चरणी प्राथदना 
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कननष्ठ अनियंता संघटना महाराष्र  राज्यय संघटनेचा  
नवजय असो..  

संपादनकय                                     
सर्व अभियंता बंध-ूिभगनींना सपे्रम नमस्कार  

नाभिक  येथे संघटना कायवकाभरणीची ची बैठक भद.11 जलैु 2021 संपन्न झाली इंभज. श्री.भिरीष जाधर् साहेब, 

सोलापरू यांची कभनष्ठ अभियंता संघटना महाराष्र राज्याच्या राज्य अध्यक्ष पदी  भनर्ड झाली. संघटनेच्या सर्व 

सिासदांनी सर्ांनी अभिनंदन  केले असनु र् िार्ी र्ाट चालीस ििेुच्छा भदल्या आहेत. तसेच मा.अध्यक्षांचे काम 

सरुू झाले असनु संघटनेची लढाई पनु्हा नभर्न दमाने सरुू झाली आहे.  ...... 

 

        कननष्ठ अनभयंता (शाखा अनभयंता) (स्थापत्य) या संवगातनू उपनवभागीय अनधकारी (स्थापत्य)या पदावर 

पदोन्नती देणेसाठी सन 2020-21 ची ननवडसचुी तयार करून पदोन्नतीची प्रनिया प्रगतीत आहे. सामान्य प्रशासन 

नवभागाचे सचुनांनसुार नदवयांग आरक्षणासह पदोन्नतीची सवव नरक्त पदे 100% भरणेबाबत ननदेश नदले आहेत. 

कननष्ठ अनभयंता (शाखा अनभयंता) या संवगातनू उपनवभागीय अनधकारी (स्थापत्य) या पदावरील पदोन्नतीनेची पदे 

मोठ्या प्रमाणात नरक्त आहे.सन 2020-21 च्या ननवड सचूीतील नरक्त जागांचे प्रमाणात उववरीत  जवळपास 250 

अनभयंत्यांची पदोन्न्ती ची प्रनिया नशघ्रगतीने  पणुव करून पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होणेसाठी पदाभधकारी जोमाने 

लढत आहेत.  

   कभनष्ठ अभियंता संघटनेर्र कायम श्रद्धा आभण भर्श्र्ास ठेर्णाऱ्या सेर्ाभनर्तृ्त अभियंतयांकडून ििेुच्छांचा ओघ 

सरुू आहे. काही नमनुा प्रभतभिया देण्याचा प्रयतन आहे.जर्ळजर्ळ प्रतयेकाच्या मनात संघटना र् पदाभधकारी यांचे 

बाबत आिारासह कृतजे्ञतेचे िार्ना र् भर्चार आहेत. श्री. कंकरेज साहेब , मा.कायवकारी संपादक, अभियंता र्ाता 

यांनी सदरच्या अनेक प्रभतभकया पाठभर्ल्या आहेत  तयाचे धन्यर्ाद. संघटना अध्यक्ष यांचे पदोन्नतीबाबतचे मनोगत 

सवांनी वाचावे. अमतृमहोत्सवी स्वातंत्र्य नदनाच्या सवांना हादीक शभेुच्छा! 

        सर्व अभियंता बंधु-िभगनींना  संघटनेच्या  र्तीने  कोभर्ड च्या महामारीतनु बाहेर सखुरुप पडल्याने आनंदमय  

हार्ददक ििेुच्छा. 

जय संघटना   
                                                                        जगदीि र्संतरार् महाजन  

मखु्य संपादक  
         अभियंता र्ाता  
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 सभासदांकडुन संयम अपेरित...!                                      

उप रिभागीय अरधकारी पदी पदोन्नतीिर रिराजमान 
होणार हे स्िप्न अनेक शाखा अरभयंता उराशी घेऊन आस लािनू 
सेिारत असतात. काही पदोन्नत होतात, काही शाखा अरभयंता 
म्हणनू 38-39 िरे् सेिेनंतर रनितृ्त होतात. “ परदुुःख शीतल” 
या न्यायाने काही चपला नसल्याबद्दल शोक करताना; आपल्याच 
काही बांधिांना चपला घालण्यासाठी पायच नाहीत ,याची 
जाणीि नसते. सिथच स्िप्न साकारत नाहीत ,हे कळण्या इतपत 
प्रगल्भ पदरिकाधारक अरभयंता नक्कीच असतो. िेत्रीय कामे पार पाडताना पररस्स्थतीिर मात 
करीत अनेक तडजोडी आम्हाला कराव्या लागतात. धीर , हहमत धरून चालत राहणे ; हे आमच्या 
रोमारोमात रभनलंय. असे असताना आम्ही पदोन्नतीबाबत थोडे जास्त भािकु होत आहोत. एखाद्या 
रदिशी पदोन्नतीबाबत बे्रहकग न्यजू रमळाली नाही की “संघटनेचे पदारधकारी रम.इंरडया प्रमाणे 
गायब झालेत काय ?हकिा “पदारधकाऱयांच्या समािेशाइतकीच यादी घेऊन डीपीसी कशी झाली” 
असे रिकृत प्रश्न ग्रपुिर बेदरकारपणे टाकून आपल्याच दजारहन स्िैर  प्रितृ्तीचे दशथन घडरितात . 
या सिथ शेरेबाजीतनु आपल्याच एकीला तडे जातात ,याचे भान ठेित नाहीत.याच एकीतनु आपल्या 
संघटनेने 6600/- गे्रड पे न्यायालयीन लढाई हजकून रमळिल्याचा सोरयस्करपणे रिसर पडतो आहे. 
सिोच्च न्यायालयात धािाधाि होऊ नये , यासाठी धडपड करणारी आपली संघटना अकस्मात 
रतरस्करणीय कशी होते? पदोन्नती बाबत थेट राज्याचे प्रमखु मा. मखु्यमंत्र्यांना पत्र व्यिहार 
करण्यात मागे न पडणारी संघटना अचानक परकी ि रनस्ष्िय िाटायला कशी लागते ? आमच्याच 
रदव्यांग बांधिांना सोबत घेऊन पदोन्नत होण्यासाठी आम्ही दहा मरहने प्रतीिा करून परित्र कतथव्य 
पार पाडले आहे .यात समाधान मानायचे की नाही ? हे मनापासनू ठरि ूया. 
        “देर है ,अंधेर नही है ” हा रिश्िास ठेिनू रनधाराने िाटचाल करणारेच यशस्िी होऊ शकतात. 

      संघटनेचे पदारधकारी देखील आपल्याच सारखी माणसे आहेत तयांना देखील भाि-भािना 
आहेत. आपल्या टोचनू बोलण्यातून ते नाउमेद होऊ शकतात. उद्या कदारचत लष्कराच्या भाकरी 
घरच्याच पीठाने भाजनू देणेची मानरसकताच नष्ट होईल. पढेु होऊन धडपड करण्याच्या उतसाहािर 
पाणी टाकून आपल्या सहकारी रमत्रांना परके करू नये असे िाटतेय. 

      आपल्या सोयीसाठी तयांना पदारधकारी म्हणनू आपणच रनिडले आहे. पदोन्नतीबाबत रिलंब 
होण्यासाठी केिळ तयांच्या माथ्यािर खापर फोडून मोकळे होऊ शकत नाही.अशा बेरफकीर ितथनाने 
100 िर्ाचे संघटन मोडकळीस आण ूनये, हीच रिनंती  

आपला 
रशरीर् शंकरराि जाधि  

अध्यि , 
करनष्ठ अरभयंता संघटना 

महाराष्र राज््  



 

संघटनेच्या ताज्या घडामोडी- सरचिटणीस यांिा ऄहवाल  
चद. 15/08/2021 

 
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.  
साववजनीक बांधकाम नवभागात गेल्या काही वषात पु रेशा प्रमाणात भरती झाली आहे .  जल संपदा 
नवभागात मोठ्या प्रमाणात नरक्तपदे आहेत . मा. मंत्रीमहोदय,जलसंपदा नवभाग, यांनी संघटने सोबत 
च्या नद . 24.07.2020 रोजीच्या बैठकीत कननष्ठ अनभयंता भरतीबाबत प्रशासनास ननदेश नदले 
आहेत.त्याप्रमाणे बबदनूामावली बननवणेचे काम सरुू आहे .नवभागाने के्षत्रीय कायालयांकडून नरक्त 
पदांची मानहती मागनवली आहे.आकृतीबंधाकरीता ननयकु्त उच्चस्तरीय सनमतीने कननष्ठ अनभयंता 
पदाची पदसंख्या ननश्चचत केलेचे समजते. नवभागाचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन नवभागास सादर 
झाला आहे . त्यांची मान्यतावपदे कोणत्या मागाने भरायची याबबत शासनाचे धोरण ठरले नंतर 
प्रनिया सरुू होईल .सध्याच्या कोरोना संसगाच्या पाचववभुमीवर शासनाने आरोग्य व इतर महत्वाच्या 
नवभागातील नरक्त पदे भरण्यास मंजरूी नदली आहे. 
चवषय क्र. 2 - पदोन्नती - 

अ) जलसंपदा चवभाग (स्थापतय) - सन2019-20च्या ननवड सचुी प्रमाणे नवभागीय पदोन्नती 
सनमतीची मान्य तेनंतर नवभागीय संवगव वाटपाची प्रनिया अंतीम टप्पप्पयात असतानाच 
अचानक, अनपेक्षीतपणे मा . उच्च न्यायालयात दाखल  ‘अपंगां करीता पदोन्नती मध्ये 
आरक्षणाच्या’ दावया मध्ये अंतरीम आदेश  देऊन पदोन्नती  प्रनिया स्थगीत  केली होती. 

“सामान्य प्रशासन चवभागािी कोणतीही ठाम भचूमका चदसत नाही , न्यायालयाच्या तारखावर तारखा पडत 
अहेत, लवकर स्टे ईठण्यािी कोणचतही चिन्हे नाहीत, या पार्शववभमुीवर ॲड . यशोदीप देशमखु यांिेमार्व त 
नव्याने याचिका दाखल केली. तसेि शाखा ऄचभयंतयांच्या बाबतीति स्टे ऄसल्यािे मा. न्यायालयाच्या 
चनदशवनास अणनू, राज्याच्या सववि संवगाच्या पदोन्नतीवर स्टे देणेबाबत चवनंती केली गेली. मा. 
न्यायालयाने शासनाला अणखी वेळ देत सनुावणी सरुू ठेवली सवव चवभागाच्या पदोन्नतया थांबवण्यािे 
महाचधवक्ता यांिेकडून वदवनू घेतले व  मरॅथॅॉन सनुावण्यानंतर ऄखेर शासन नमले व चदव्यांग ऄचधका-
यांच्या लढ्याला यश चमळाले. चद. 05/06/2021रोजी च्या शासन चनणवयाद्वारे चदव्यांग ऄचधका-यांना 
पदोन्नतीमध्ये 4टक्के अरक्षण लाग ूकेले.तयावर चवभागाने चदव्यांग ऄचभयंतयांिी माचहती मागवनू र्क्त 
तयांिीि चडपीसी चमटींग  घेउन सामान्य प्रशासन चवभागाच्या मान्यते  करीता पाठवली.परंतू जनुी 
चनवडसिुी सन 2019-20िी ऄसलेने अता सन 2019-20िे गोपनीय ऄहवाल मागवनूनवीन चडपीसी 
घेउन पदोन्नती करण्याच्या सिुना केल्या.  
 

तयाप्रमाणे 218ऄचभयंतयांिे सन 2019-20 िे गोपनीय ऄहवाल मागचवले, तयावर संघटना 
पदाचधकारी यांनी के्षत्रीय स्तरावरून पाठपरुावा करून तातडीने सवव गोपनीय ऄहवाल पोहोिवले. तयामळेु 
चद. 13.08.2021रोजी 218 पदांिी चडचपसी चमटींगसंपन्न झाली. येतया 10 चदवसात पदोन्नती अदेश 
चनगवमीत होतील ऄशी ऄपेक्षा अहे.  
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संघटनेच्या चवनंतीवरून चवभागाने पढुील चनवडसिुीकरीता माचहती यापवुीि मागचवली ऄसनू, 
जेष्ठतासिुी मधील क्र. 10300 पयंत च्या ऄचभयंतयांिी पचरपणुव माचहती पोहोिचवणे हे अपल्यासमोरील 
अता अव्हान अहे.समुारे 140 ऄचभयंतयांिी कोणतीि माचहती अली नाही. काही ऄचभयंतयांिी माचहती 
ऄपरूी अहे, तयामळेु चद. 31.08.2021 पवुी चडपीसी चमटींग घेणेिे चनयोजन चवभागाने केले अहे. 

आ) जलसंपदा चवभागातील यांचत्रकी चवभागातीलसन  2018-19च्या ननवडसचुीमधील 
उप अनभयंता  (यांनत्रकी) पदावरील पदोन्नतीचे आदेश ननगवमीत झाले आहेत . सन 2019-20 च्या 
ननवड सचुी ला नवभागीय पदोन्नती सनमतीच्या मान्यते नंतर नवभागीय संवगव वाटपाचे नवकल्प 
मागनवणेत आले होते, तथानप या संवगातील एका अनभयंत्याने नदवयांग आरक्षण केसमध्ये दावा 
दाखल केलेने सदर धारीकेला सधु्दा स्टे नमळाला होता. परंत ूत्याने मा. न्यायालयामध्ये स्वताचा दावा 
अबाधीत ठेऊन यानचका मागे घेतली असलेने सदर अनभयंत्यांच्या पदोन्नतीिे अदेश चनगवमीत 
झाले अहेत.  
इ) जलसंपदा चवभागातील चवद्यतु चवभागातीलसन 2019-20च्या ननवडसचुीमधील उपअनभयंता 
(नवद्यतु) पदावरीलपदोन्नतीचेआदेशननगवमीतझालेआहेत. 2020-21 च्या ननवडसचुीकरीता 
बबदनूामावलीलासा. प्र. नवभागाचीमंजरूीनमळाली 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 मंत्री महोदयां िी 
मान्यता चमळालेल्या चदवशीि चदव्यांग अरक्षणािा शासन चनणवय चनगवमीत झालेमळेु नव्याने 
धारीका सा. प्र. ला सादर झाली. 10 पदवीकाधारक ऄचभयंतयांिे पदोन्नती अदेश 
चनगवमीत झाले अहेत. 
इ) सा. बां. चवभाग (स्थापतय) - सन2018-19 च्या ननवडसचुी प्रमाणे 22अनभयंत्यांची पदोन्नती  
झाली होती. तदनंतर अभावीत पदांकरीता नवत्त नवभागाकडे मंजरूीकरीता प्रस्ताव सादर झाला होता . 
फक्त 100 पदांनाच मान्यता नमळाल्याने त्यामधनू खलु्या प्रवगातील 66 पदे शाखा अनभयंता  व  
सहाय्यक अनभयंता श्रेणी-2 यांना नमळाली. त्याप्रमाणे आणखी 32 अनभयंत्यांचे पदोन्नतीचे आदेश 
ननगवमीत झाले .सन 2019-20 च्या ननवड सचुी प्रमाणे मानहती मागनवली होती .व त्याप्रमाणे 141 
अनभयंत्यांचे उपनवभागीय अनधकारी पदा वरील पदोन्नतीचे आदेश ननगवमीत झाले . तथाचप, 
―ऄपंगांकरीता पदोन्नती मध्ये अरक्षणाच्या ‖ याचिके मळेु सचवस्तर पद स्थापना करता 
अली नाही. अता सामान्य प्रशासन चवभागाच्या सिुनेप्रमाणे सन  2019-20 िे गोपनीय 
ऄहवाल मागचवले अहेत.नवीन चडपीसी चमटींग पढुील अठवड्यात होइल. 
चवषय क्र . 3 - शाखा ऄचभयंतयांना सधुारीत सेवांतगवत अर्शवासीत प्रगती योजने ऄंतगवत 
दसु-या लाभाच्या ऄंमलबजावणी बाबत -  
  नद. 13.06.2016 रोजीच्या नवत्त नवभागाच्या संदभवहीन , संनदग्ध स्वरूपाच्या 
पनरपत्रकाला नवरोध म्हणनू संघटनेने दाखल केलेल्या यानचका मा. मुंबई उच्च न्यायालयात सादर 
झाली.नद. 24/01/2019रोजी सनवस्तर अंतीम सनुावणी झाली व त्यानंतरनद. 06/02/2019रोजी 
मा. न्यायानधशांनी ननकाल वाचन केले व संघटनेच्या बाजनेू ननकाल नदला. 
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अता पवुीच्या व नवचनयकु्त महाराष्रािे 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 मंत्रीमहोदय यांनी चद. 24.07.2020 च्या 
बैठकीमध्ये शासनािे सपु्रीम कोटातील वकील व चवधी व न्याय चवभागाच्या 
ऄचभप्रायाप्रमाणे चनणवय घेणेिे ऄचधकृतचरतया मान्य केले ऄसलेने, चिता करणेिे काही 
कारण नाही.मा. मखु्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेनंतर सदर धारीकेस अता चवधी व न्याय 
चवभागािी मान्यता चमळाली अहे. तयामळेु सवोच्ि न्यायालयािी टांगती तलवार अता 
कायमिी नष्ट झाली अहे.याबाबतिे पचरपत्रक चवत्त चवभागाने चनगवमीत केले अहे. 
चवषय क्र. 4 – लातूर भकंुप पनुववसन कामामधील ऄचभयंतयांच्या मागण्या -  
याबाबत मा. मंत्री, साववजनीक बांधकाम नवभाग यांचे सोबत 17/01/2017 व 19/06/2017 रोजी 
बैठक संपन्न झाले नंतर पनु्हा नद . 07/03/2019च्या बैठकी मध्ये मा. मंत्रीमहोदयांनी कॅबीनेट नोट 
तयार करण्याचे ननदेश नदले होते. मा. सनचव (लाके्षनव) यांचे कडील बैठकीत यावर सनवस्तर चचा 
झाले नंतर या गटामधील पदवीधर अनभयंत्यांचा सनवस्तर प्रस्ताव करणे बाबत ननणवय झाला. 
प्रशासनाकडे पाठपरुावा सरुूआहे . परंत ूआजतागायत ठोस अशी कायववाही झालेली नाही . उप 
सनचव स्तराच्या पढेु  सदर प्रस्ताव अद्याप गेलानाही . सेवा सातत्या बाबतीत प्रकरण न्यायप्रनवष्ठ 
असलेने नवभागाने कोणतीही कायववाही करणेस नकार नदला होता. मा . न्यायानधकरणाने शासनास 
यावर 3 मनहन्यात ननणवय घेणेचे आदेश नदले होते . याबाबतीत साववजनीक बांधकाम नवभाग तर 
काहीच करण्यास तयार नाही . साववजनीक बांधकाम मंत्रीमहोदययांचे सोबत झालेल्या नद . 
12/06/2019 च्या बैठकी मध्ये प्रशासनाने हा नवषय न्यायप्रनवष्ठ असलेने कोणतीही कायववाही 
करणेस नकार  नदला होता.संघटना आता नतुन मा. पनुववसन मंत्री महोदयांकडे प्रयत्न करणार आहे. 
मा. मंत्रीमहोदय 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 सांगण्यातअल.े 
  
चवषय क्र. 5- स्थापतय ऄचभयांचत्रकी सहाय्यक पदावर कायवरत पदवीका धारकांच्या  
               मागण्या - 

ऄ) स्थापत्य अनभयांनत्रकी सहाय्यक मधनू कननष्ठ अनभयंतापदी पदोन्नत झालेल्या अनभयंत्यांना 
सधुारीत सेवांतगवत आचवासीत योजनेअंतगवत दसुरा लाभ म्हणनू नदलेली उपअनभयंता 
पदाची वेतन श्रेणी शासनाने नद. 13/06/2016च्या पनरपत्रकान्वये काढून घेतली आहे. तसेच 
काही नठकाणी दसुरा लाभ म्हणनू शाखा अनभयंता पदाची वेतन श्रेणी नदली आहे . जे 
स्थापत्यअनभयांनत्रकी सहाय्यक , प्रत्यक्ष पदोन्नती घेऊन शाखा अनभयंता झालेत्यांना दसुरा 
लाभ नदला गेला नाही . त्यांनी संघटनेने नदलेल्या नमनु्याप्रमाणे अजव केले त्यावर के्षत्रीय 
कायालयांनी जलसंपदा व साववजनीक बांधकाम नवभागास अनभप्राय मागनवले होते . दोन्ही 
नवभागाच्या संबंधीत कक्षांनी याबाबत लवकरच पनरपत्रक ननगवमीत करणेचे आचवासन नदले 
आहे. काही कायालयांनी  याची अंमलबजावणी सरुू केली आहे .परंत ूत्यास आता 
वेतनपडताळणी पथके आके्षप घेत आहेत . चद. 07/11/2020 रोजी 2605/2017 िे 
संघटनेिे वकील  यांिेशी सचवस्तर ििा झाली . संघटनेने दाखल केलेल्या ऄवमान 
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याचिके मध्येि हा चवषय मांडता येइल ऄसे तयांनी सिुचवले होते. तयाप्रमाणे संघटनेच्या 
व्यवस्थापन सचमतीच्या चद . 08/11/2020 च्या बैठकीत सचवस्तर ििा होउन 
संघटनेच्या वकीलांच्या सल्ल्या नसुार पदोन्नत कचनष्ठ ऄचभयंतयांना सधु्दा कचनष्ठ 
ऄचभयंता पदाच्या पचहल्या लाभा नंतर दसुरा लाभ मा . ईच्ि न्यायालयाकडून 
घेणेबाबत मंजरूी देणेत अली . तसेि शासनाकडे संघटनेने चद . 9/9/2020 रोजी 
चदलेल्या चनवेदनावर 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 चकवा 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) कननष्ठ अनभयंता संवगातील भरतीबाबत शासनाने परवानगी  नदलेनंतर साववजनीक 
बांधकाम व जलसंधारण नवभागाने सदर पद भरतीबाबत प्रनिया सरुू केली आहे . जलसंपदा 
नवभागा मध्ये सधु्दा लवकरच ही प्रनिया सरुू होण्याची शक्यताआहे . सद्या तीनही नवभागा 
मध्ये मोठ्या प्रमाणात कननष्ठ अनभयंता पदे नरक्त आहेत . एकाच वेळी मोठ्या संख्येने प्रत्यक्ष 
कायव के्षत्रावर नवीन अनभयंते भरल्याने , त्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनभुव नसलेने , एकंदरीत 
तीनही नवभागांच्या कामावर पनरणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेता , तसेच सरळ सेवेद्वारा 
भरतीमध्ये येणारे न्यायालयीन अडथळे  (जल संपदा नवभागाच्या सन2016 च्या भरतीला 
न्यायालयात आवहान नदलेने, 1 वषव नवलंब झाला होता ) लक्षात घेता,  अहवता, अनभुव प्राप्पत 
व कननष्ठ अनभयंता पदाची वयावसाईक पनरक्षा पास असणा -या स्थापत्य अनभयांनत्रकी 
सहाय्यक यांना सरळ कननष्ठ अनभयंता पदावर सामावनू घेणेबाबतच्या मागणीचा नवशेष 
बाब म्हणनू शासनाने तातडीने नवचार करावा अशी मागणी 62 वया राज्यस्तरीय 
अनधवेशनामध्ये प्रकषाने मांडली गेली. याबाबत के्षत्रीयस्तरा वरून सधु्दा के्षत्रीय अनधका -
यांनी अनकूुल प्रस्ताव शासनास सादर केले आहेत . यामळेु नरक्त होणा -या स्थापत्य 
अनभयांनत्रकी सहाय्यक पदावर पनु्हा भरती करता येणे शक्य आहे . जल संपदा नवभागाचा 
प्रस्ताव सामान्य प्रशासनास सादर झाला होता , त्यावर त्या नवभागाचे काही शेरे होते , त्याची 
पतुवता करणेत आली . परंत ूनंतर सामान्य प्रशासन नवभागाने सेवा प्रवेश ननयम सधुारीत 
केल्यानशवाय अशा प्रस्तावास मान्यता देण्यास नकार नदला . सेवा प्रवेश ननयम सधुारीत 
करून पदोन्नतीमध्ये स्वतंत्र कोटा ठेवणे बाबतची धारीका तयार होऊन , सामान्य प्रशासन 
नवभागाकडे सादर झाली . त्यावर त्या नवभागाने पदोन्नती करीता सरसकट  40 % कोटा 
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ठेवण्याचे सचुीत केले होते . त्यावर मा . मंत्री महोदय जलसंपदा नवभाग , यांच्या संघटने 
सोबतच्या नद . 24.07.2020 रोजीच्या बैठकीत संघटनेने आके्षप घेत , 20 % कोटा हा 
पदवीका धारकांकरीताच ठेवणेची मागणी केली. त्यास मा.मंत्रीमहोद यांनी मान्यता नदली. हा 
मसदुा सामान्य प्रशासन चवभागाच्या मान्यतेकरीता सादर झाला होता परंतू सा . प्र. 
चवभागाने ऄसा वेगळा कोटा ठेवण्यास पनुर्शि अके्षप घेतले  अहेत .काही बदलांनंतर 
आता पनु्हा ही धारीका सा. प्र. नवभागास सादर होईल. 
क) स्थापत्य अनभयांनत्रकी सहाय्यक मधनू पदोन्नत कननष्ठ / शाखा अनभयंत्यांना कालबध्द 

पदोन्नती अंतगवत नदलेला पनहला लाभ त्यांच्या स्थापत्य अनभयांनत्रकी सहाय्यक संवगात 
समावेशन झाल्याच्या नदनांकापासनू धरण्यात आल्याने, सेवाननवतृ्तीच्या टप्पप्पयावर 
पनुवेतन ननश्चचती व वसलूीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यांचेवरील हा अन्याय 
जलसंपदा नवभागाच्या नदनांक 18/06/1998 रोजीच्या पत्राचा तसेच नद . 13/01/1982 
च्याशासन ननणवयाचा शासनास नवसर पडल्याने होत आहे. संघटनेने पत्रवयवहार व 
पाठपरुावा सरुू केला आहे.  
 

ख) नद. 13/01/1982 च्या शासन ननणवया प्रमाणे संबंधीतांना शासन ननणवयाच्या 
नदनांकापासनू ननयत अस्थाई आस्थापनेवर घेणेचा प्रस्ताव नवभागाने तयार केला असनू 
तो नवत्त नवभागाकडे सादर झालाहोता . त्यावर काही शेरे असलेने तसेच सामान्य 
प्रशासन नवभागाची मान्यता घेणेचे नवत्त नवभागाने सचुनवलेमळेु सदर धारीका सामान्य 
प्रशासन नवभागास सादर झाली, शेरे पतुवता करून पनुचच धारीका नवत्तनवभागाकडे सादर 
झाली होती , नवत्तनवभागाकडील पाठपरुावयानंतर . चवत्त चवभागाने हा चवषयसेवा 
चवषयक ऄसलेने सामान्य प्रशासन चवभागािीि मान्यता घ्यावी ऄसे ऄचभप्राय 
पनुर्शि चदले .त्यावर जलसंपदा नवभागानेच कायववाही करणे अपेक्षीत होते. त्यावर 
कायववाही सरुू असतानाच, याबाबतीत, स्थापत्य अनभयांनत्रकी संघटनेने नद. 
19.05.2014 चे पत्र रद्द करणेबाबत मा. नवधानसभा सभापती यांचेमाफव त प्रयत्न 
चालनवलेने, नवभागाने 13.01.1982 च्या शासन ननणवयाआधारे संबंधीतांना शासन 
ननणवयाच्या नदनांकापासनू ननयत अस्थाई आस्थापनेवर घेणेचा प्रस्ताव बाजलूा ठेवला 
होता. 
 

 दरम्यान याबाबतीत काही अनभयंत्यांनी मा . महाराष्र प्रशासकीय न्यायानधकरणा कडे 
दाखल केलेल्या मळु अजव ि . 238/2016 चाननकाल लागला असनू त्यामध्ये त्यांनी नद . 
19/05/2014 चे जलसंपदा नवभागाचे पत्र पवुवलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करू शकत 
नाही असे म्हटले आहे. त्यासोबतच आणखी दोन अजांवर सधु्दा मा. न्यायानधकरणाने तसाच 
ननकाल नदला . परंतआूता नवधी व न्याय नवभागाने मा. उच्च न्यायालयात नरट नपटीशन 
दाखल करणेचे मत वयक्त केले आहे.नद. 19.05.2014 चे पत्र रद्द करणेबाबत च्या प्रस्तावा 
वर नवत्त नवभागाने पनु्हा नाकारले आहे. 
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चवषय क्र. 6 – ईप ऄचभयंताते कायवकारी ऄचभयंता पदावरील पदोन्नती करीता अवर्शयक  
        ऄहवताकारी कालावधी कमी करणे. 
 याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला असनू , संघटनेच्या सततच्या पाठपरुावया नंतर 
त्यास मा . मंत्री, जलसंपदा यांची मान्यता नमळाली आहे . ही धारीका साववजनीक बांधकाम 
नवभागाच्या मान्यतेनंतर सामान्य प्रशासन नवभागाकडे गेली . परंत ूसदर धारीकेवर सामान्य प्रशासन 
नवभागाने उपअनभयंता पदाचे सेवाप्रवेश ननयम नसनू फक्त 19/12/1970 चा शासन ननणवय 
असलेने प्रथम सेवाप्रवेश ननयम बनवा अशी भुमीका घेतली आहे. सेवाप्रवेश ननयम बननवणेचे काम 
सरुू आहे . साववजनीक बांधकाम मंत्रीमहोदय यांचे सोबत झालेल्या नद . 12/06/2019 च्या बैठकी 
मध्ये प्रशासनाने सेवा प्रवेश ननयम बननवणेचे काम सरुू असलेचे सांगीतले . दोन्ही नवभागाच्या 
सनमत्या स्थापन झाल्या आहेत. संघटनेने मागण्या सादर केल्या आहेत. सेवाप्रवेश ननयम सधुारण्यात 
होत असलेला नवलंब लक्षात घेता , संघटनेने नवशेष बाब म्हणनू अहवताकारी कालावधी नशथील 
करून पदोन्नती देण्याची मागणी केली .मा. मंत्रीमहोदय जलसंपदा नवभाग, यांच्या संघटने सोबतच्या 
नद. 24.07.2020 रोजीच्याबैठकीत आता याबाबतचा प्रस्ताव सामान्य प्र्शासन नवभागास सादर 
झालेचे प्रशासनाकडून सांगणेत आले. मा. मंत्री महोदयांनी 1 मनहन्यात यावर कायववाही करणेचे 
ननदेश नदले होते. सामान्य प्रशासन चवभाग या धाचरकेवर वारंवार ऄनेक शेरेईपस्थीत 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.  
 
चवषय क्र. 7- सेवेत राहून पदवी प्राप्त केलेल्या कचनष्ठ ऄचभयंतयांना सहाय्यक ऄचभयंता 
श्रेणी2 संवगात समावेशन करणे. 

सेवेत राहून पदवी प्राप्पत केलेल्या कननष्ठ अनभयंत्यांना सहाय्यक अनभयंता श्रेणी2 संवगात 
समावेशन करणेबाबत यापवुी अनेक वेळा संघटनेने शासनाशी पत्र वयवहार केला आहे व अनेक 
बैठकां  मध्येही सदर मागणी केलेली आहे. आता मा. उच्च न्यायालय, नागपरू खंडपीठ यांनी नरट 
यानचका ि. 7361/2018 व नरट यानचका ि. 7366/2018मध्ये नदलेले ननदेश  नवचारात घेऊन  
ग्राम नवकास नवभागाने शासन ननणवय ि. झेडएनजी- 2017/प्र.ि. 12/ आस्था - 4 नद. 
17/09/2018 ननगवमीत केला आहे व त्याप्रमाणे सेवेत राहून पदवी प्राप्पत केलेल्या कननष्ठ 
अनभयंत्यांना सहाय्यक अनभयंताश्रेणी2 संवगात समावेशन करणेबाबत जलसंपदा, साववजनीक 
बांधकाम नवभाग व जलसंधारण नवभागास नवनंती केली आहे. सनचव लाके्षवी यांनी कोटाचा ननणवय  
तपासनू अहवाल सादर करणेचे ननदेश संबंधीत कक्षास नदले होता. नवभागाने अशा अनभयंत्यांची 
मानहती मागनवली परंत ूया नवषयावर अता मा. ईच्ि न्यायालय, नागपरू येथे याचिका दाखल 
झालेने शासनाकडून कायववाही थांबली अहे. 
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चवषय क्र. 8 -  ऄचत ईतकृष्ठ कामचगरी बजावणा-या शासकीय कमविा-यांना अगाउ 
वेतन वाढी मंजरू करणेबाबत 
 अनत उत्कृष्ठ कामनगरी बजावणा -या शासकीय कमवचा -यांना त्यांच्या गोपनीय  
अहवालावरआधारीत1बकवा2आगाऊ वेतन वाढी मंजरू करणेत येत होत्या . 6वया वेतनआयोगाच्या 
राज्यातील अंमलबजावणी करीता नेमलेल्या हकीम सनमतीने ही योजना बंद करून , कें द्र शासनाच्या 
धतीवर अनत उत्कृष्ठ कामनगरी बजावणा-या शासकीय अनधकारी / कमवचा-यांना उच्च दराने वार्षषक 
वेतन वाढ मंजरू करणेची नशफारस केली होती.  सदर नशफारशी वर शासनाने ननणवय प्रलंबीत ठेवला 
होता. सदर नशफारस सादर होण्यापवुी शासनाच्या सवव नवभागांनी सन 2006, 2007, 2008 मधील 
1 ऑक्टोबर रोजी देय होणा -या आगाऊ वेतन वाढी मंजरू केल्या होत्या . त्यानंतर सामान्य प्रशासन 
नवभागाने नद . 03.07.2009 च्या शासन पनरपत्रकान्वये सदर वेतन वाढी नशवाय 6वया वेतन 
आयोगा प्रमाणे वेतन ननश्चचत करण्याचे आदेशीत केले होते . त्यामळेु सदर अनधकारी  / कमवचारी 
यांना नमळालेला आगाऊ वेतनवाढी चा लाभ काढून घेणेत आला . यासंदभात संघटनेने दाखल 
केलेल्या औरंगाबाद उच्च न्यायालयातील दावया मध्ये शासनाने धोरण ननश्चचत करण्यास वेळ 
मागनू घेतला व नद . 24/08/2017 च्या शासन ननणवयान्वये शासनाने " सहाव्यावेतन अयोगानसुार 
सधुारीत वेतन शे्रणी ऄनजेु्ञय झाल्याच्या कालावधीत  (चदनांक 1.10.2006 ते 1.10.2015) अगाउ वेतन 
वाढीिा लाभ देण्यात येउ नये ."असा धोरणात्मक ननणवय जाहीर केला .  हा ननणवय अवयवहायव तसेच 
घटनाबाह्य होता . याबाबतीत काही कमवचा -यांनी दाखल केलेल्यामा . औरंगाबाद उच्च 
न्यायालयातील दावा ि . 12699/20198मध्येनद. 03/04/2019रोजीशासनाच्या नवरोधात ननकाल 
नदलाआहे. 
 सरकारी वकीलांनी सदर चनणवयां चवरोधात सवोच्ि न्यायालयात याचिका दाखल 
करू नये ऄसे मत व्यक्त केले अहे. तरी सधु्दा शासनाने ऄद्याप कोणताही चनणवय घेतलेला 
नाही.  
चवषय क्र. 09 – ऄचभयांचत्रकी सेवा चनयमांच्या पनुरविने बाबत.. 

अनभयांनत्रकी सेवाननयमांच्या पनुरवचनेबाबत साववजनीक बांधकाम नवभागाच्या 
सनमतीच्या अहवालावर चचा करणेकरीता मा. सनचव रस्ते यांनी नद. 11/12/2020 रोजी 
संघटनेस आमंत्रीत केले होते. सनमतीचा अहवालामधील अनेक बाबी संनदग्ध असनु 
पदोन्नतीमधील कंुठीतता कमी करण्याच्या नावाखाली कननष्ठ अनभयंता संवगातील 
पदवीकाधारकांचा कोटा कमी करण्याचा घाट घातला जात आहे. यापवुी सधु्दा असे अनेक 
प्रसंग आले होते. ‘रोगापेक्षा आलाज भयंकर’ अशा उपायांना त्या त्या वेळी संघटनेने योग्य 
ती पाऊले उचलनू नवरोध केला आहे. एखाद्या संघटनेचे हीतसंबंध जोपासण्याच्या 
शासनामधील काही  अनधका-यांच्या प्रवतृ्तीमळेु 50 वषांपवुीचे सेवा प्रवेश ननयम शासनास 
बदलता आले नाहीत . सन 2013 मध्ये संघटनेने तीव्रआंदोलन करून असे प्रयत्न हाणनू 
पाडले होते . या महत्वाच्या नवषयावर चचाकरणे करीता संघटनेने वयवस्थापन सनमतीची 
आपत्कालीन बैठक मुंबई येथे संपन्न झाली. त्यामध्ये पदवीकाधारक अनभयंत्यांवर 
अन्यायकारक असणा-या प्रस्तावास कडाडून नवरोध करणेचे व प्रसंगी आंदोलन करणेचा 
ननणवय झाला.  
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तद्नंतर नद. 15/01/2021 रोजी मा. सनचव (रस्ते) व मा. साववजनीक बांधकाम मंत्री 
महोदय यांचे श्स्वय सनचव मा. नननशकांत देशपांडे यांचेसोबत दरूदचृयप्रणाली द्वारे 
संघटनेसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये संघटनेने आपल्या मागण्या सादर केल्या. यानवषयी मा. 
सनचव (रस्ते) यांनी प्रत्यक्ष भेटुन चचा करणेच्या सचुना नदल्या व संघटनेला नवचवासात 
घेऊनच ननणवय घेणेचे आचवासन नदले. 

मा.सचिव(रस्ते)यांिे सोबत ििेिी चतसरी रे्री चद. 18/01/2021 रोजी पार 
पडली. ही बैठक जवळपास  1.30 तास िालली.  संघटनेने अपली भचूमका 
प्रभावीपणाने मांडली. संघटनेला डावलून कोणताही चनणवय घेणार नाही याबाबत 
मासचिव महोदययानी अर्शवस्त केले अहे.  संघटना पदाचधकारी पारदशवकपणे 
संघटना हीत  जोपासतील याबाबत सवानी चवर्शवास बाळगावा ही चवनंती! 

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.  

चवषय क्र.10-कचनष्ठऄचभयंता पदापासनू 12वषांनी पचहला लाभ देण्याच्या मागणी बाबत..  
ही मागणी खपू जनुी आहे. यामध्ये अनेक अडथळे होते, आहेत. 

1) नद. 11/02/2002 च्या शासन ननणवयान्वये शाखा अनभयंता पदापासनू 12 वषांनी पनहला लाभ हे 
आपण त्यावेळी मान्य केले होते, त्यास कधीही आवहानीत  केले गेले नाही.  
2) नद. 29/07/1993 च्या सामान्य प्रशासन नवभागाच्या शासन ननणवयान्वये ‘ज्या पदांचे वेतन बकवा 
पदाच्या वेतनश्रेणीची कमाल मयादा रु. 2900 पेक्षा कमी नाही’ अशी पदे ‘ब’ वगव मध्ये येतात. जरी 
ती पदे अराजपनत्रत असली तरी त्यांचा समावेश ब वगात केला गेला. 
3) नद. 14/12/1995 चा  हा शासन ननणवय जो आपल्यासाठी ऐनतहानसक असा होता व त्यासाठी 
आपण 1988 ते 1995 इतका मोठा संघषव केला होता. या शासन ननणवयान्वये कननष्ठ अनभयंता 
पदास आपण 1640-2900 अशी वेतनश्रेणी नमळवनू घेतली होती व नतसदु्धा 01/01/1986 पासनू. 
त्यामळेु कननष्ठ अनभयंता हे पद ‘ब’ वगव अराजपनत्रत असे 01/01/1986 पासनू आहे. त्यामळेु 
01/10/1994 पासनू फक्त क व ड वगास लाग ूकेलेली कालबद्ध पदोन्नती योजना कननष्ठ 
अनभयंता पदास कशी लाग ूकरावी हा प्रचन आहे. 
4) आता संघटनेने दाखल केलेल्या 2605/2017 यानचकेमधील ननणवयाचा आधार घेऊन शाखा 
अनभयंता ही फक्त दजा सधुारणा असनू त्यास पदोन्नती बकवा आचवानसत प्रगती योजनेकनरता लाभ 
समजता येणार नाही असा ननणवय झाला आहे. त्या अनषंुगाने कननष्ठ अनभयंता पदापासनू 12 वषांनी 
लाभ मागताना उपरोक्त तीन शासन ननणवयाचा पण नवचार होईल ना?  
 
5) नद. 14/11/2019 च्या पत्राने जलसंपदा नवभागाने 1994 पवूी जे शाखा अनभयंता झाले त्यांना  

कननष्ठ अनभयंता पदापासनू 12 वषांनी लाभ देता येणार नाही असे नमदू केले आहे. याचाच 
अथव त्यानंतरच्या अनभयंत्यांना नमळेल असा घेता येईल. अथात नद. 11/02/2002 चा शासन 
ननणवय हा फक्त आचवानसत प्रगती योजनेकनरता लाग ूहोता व सधुानरत आचवानसत प्रगती 
योजनेकनरता (नद. 01/10/2006 पासनू लाग ूझालेली) तो शासन ननणवय अनधिमीत झाला आहे 
असे शासनाने संघटनेला व मा. न्यायालयास लेखी  स्वरूपात नदले आहे. त्याचा आपल्याला  
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     आता फायदा होईल.त्याप्रमाणे पात्र अनभयंत्यांनी अजव केले आहेत . त्यास सधु्दा संबंधीत के्षत्रीय 

कायालयांनी शासनाचे अनभप्राय मागनवले होते .काही के्षत्रीय कायालयांनी कचनष्ठ ऄचभयंता 
पदापासनू 12 वषांनी पचहला लाभ सन 2015 पवुी व सन2016 नंतर 10 वषांनी पचहल्या 
लाभािे अदेश चनगवमीत केले अहेत . साववजनीक बांधकाम चवभागाने कचनष्ठ ऄचभयंता 
पदापासनू 12 वषांनी पचहला लाभ ईपऄचभयंता पदािा हे ततवतः मान्य केले अहे . 
याबाबतिा प्रस्ताव तयांनी चवत्तचवभागास सादर केला होता . परंतू चवत्तचवभागाने तयास 
नकार चदला अहे. तयाति भरीसभर म्हणजे जलसंपदा चवभागाने  13.10.2020 रोजी पत्र 
चनगवमीत करून अणखी संभ्रम चनमाण  केला अहे. 

  नवीन ऄचभयंतयांना, चवशेषतः सन 2006 नंतर जे पचहल्या लाभास पात्र अहेत तयांना 
कचनष्ठ ऄचभयंता पदा पासनू  12 वषांनी पचहला लाभ ईपऄचभयंता पदािा व सन  2016 
नंतर जे पचहल्या लाभास पात्र अहेत तयांना कचनष्ठ ऄचभयंता पदापासनू  10 वषांनी 
पचहला लाभ ईपऄचभयंता पदािा, चमळवनू देणे हे संघटनेिे कतवव्यअहे.  

  चद. 07/11/2020 रोजी 2605/2017 िे संघटनेिे वकील यांिेशी सचवस्तर ििा 
झाली.संघटनेने दाखल केलेल्या ऄवमान याचिकेमध्येि हा चवषय मांडता येइल ऄसे 
सिुचवले होते . तया प्रमाणे संघटने च्या व्यवस्थापन सचमतीच्या चद . 08/11/2020 च्या 
बैठकीत सचवस्तर ििा होउन संघटनेच्या वकीलांच्या सल्ल्यानसुार कचनष्ठ ऄचभयंता पदा 
पासनू पचहला लाभ ठरवणे बाबत तसेि पदोन्नत कचनष्ठ ऄचभयंतयांना सधु्दा कचनष्ठ 
ऄचभयंता पदाच्या पचहल्या लाभानंतर दसुरा लाभ मा . ईच्ि न्यायालया कडून घेणे बाबत 
मंजरूी देणेत अली . ऄवमान याचिके मध्ये सधुारणाऄजव  (Ammendment 
Application) संघटनेमार्व 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 जलसंपदा चवभागाने चवत्त चवभागाच्या 
मान्यतेने ईत्तर तयार केले ऄसनू लवकरि ते मा. न्यायालयास सादर होइल. जोपयंत ईत्तर 
येत नाही तोपयंत मा. न्यायालयािी वेळ मागनू घेण्यात काही ऄथव नाही. ईत्तर अलेनंतर 
तयािा ऄभ्यास करून सनुावणीि घेणेिे वकीलांिे चनयोजन अहे.  

सवव सन्मानीय  62 िी व्यवस्थापन सचमती पदाचधकारी,  
 सदस्य,  चमत्रांनो,  
संघटनेच्या सवुणवमहोतसवी वषामध्ये एका ऐचतहासीक, न्याय लढ्यािी सांगता संघटनेच्या 
यशामध्ये झाली.चद. 19/07/2021 रोजी चवत्त चवभागाने अपल्या अर्शवासीत प्रगती योजने  
संदभातील यािीका क्र. 2605/2017 मधील ईच्ि न्यायालयाच्या चनकालािी ऄंमबजावणी 
मा.सवोच्ि न्यायालयाच्या ऄधीन राहून करणेिे पचरपत्रक रद्द करून र्क्त ईच्ि न्यायालयाच्या 
चनकालािी ऄंमबजावणी करणेिे चनगवमीत केल.े 
पदोन्नतीबाबत... 

चजतक्या ऄचभयंतयांिी माचहती शासनास प्राप्त होते , तयांिीि DPC घेतली जाते .  
सवांिी माचहती येइ पयंत वाट बघणे म्हणजे सीचनयर लोकांवर ऄन्याय केल्या सारखे होते .  
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शासनाने चवचहत मदुत घालून सदु्धा ,  जबाबदारी चनस्र्शित केली जाइल ऄर्शया प्रकारािी पते्र 
काढून सदु्धा,  माचहती पोहित नसेल तर शासन सदु्धा काही करू शकत नाही. 

मंत्रालय मधनू होणा -या पदोन्नती मध्ये अपली संख्या जास्तअहे . तयामळेु दुस-यांच्या 
पदोन्नती सोबत तलुना करता येणार नाही.  

इसेवा पसु्तक पचरपणूव नाही ,  पदोन्नती कचरता लागणारी सवव माचहती तयात नसते . 
अपलेि काही लोक माचहती लवकर जाव ूनये यासाठी प्रयतनशील ऄसतात. 

यावर एकिईपायअहे , के्षत्रीय कायालयावर संघटनेिा दबाव वाढवनू पचरपणूव माचहती 
लवकर पोहिवणे. जसे 2019 20 िे गोपनीयऄहवाल पोहोिवल,े सांचघक प्रयतनाने. 

संघटना ऄध्यक्ष यांिे पदोन्नतीबाबतिे मनोगत सवांनी वािावे. 
ऄमतृमहोतसवी स्वातंत्र्य चदनाच्या सवांना हादीक शभेुच्छा! 

 
जयसंघटना ! 
 
 

         आंचज. ईन्मेश मडुचबद्रीकर 
         सरचिटणीस 
 

 
 

             जोपयंत 2019-20 च्या यादीतील ऄभभयंते पदोन्नत होत 
नाही.तोपयंत हा माझा पण अहे, लवकरात लवकर सवव पात्र ऄभभयंतयांची 
पदोन्नती व्हावी. जेंव्हा सवव पात्र ऄभभयंते स्थापतय,  भवद्यतु, यांभत्रकी पदोन्नत 
होतील तेंव्हा मी सवांकडून ऄभभनंदन मागनू घेइन. तोपयंत मला सखु 
लाभणार नाही. अभण मी स्वस्थ बसणार नाही , माझे प्रयतन सरुूच अहेत , 
राहतील. 
                                                   इंजि.उन्मेश मडुजबद्रीकर 

        सरजिटणीस 
          कजनष्ठ अजभयंता संघटना, 

           महाराष्र राज्य 
 
 



सत्याचा विजय !  
वित्त विभागाचे  वदनाांक १३ /०६/२०१६ चे अन्यायकारक 
पवरपत्रक 
कायम स्िरूपी रद्द! 
सिोच्च न्यायालयात जाणेचा वनणणय रद्द ! 
घटनाक्रम 

जद. ०१/०४/२०१० महाराष्र शासन अजधकारी व कममिारी यांना दोन पदोन्नतीच्या वेतनश्रेणी िी दसुरी 
आश्वाजसत योिना लागू . शाखा अजभयंतयांना पजहला लाभ सन २००१ मध्ये जमळाला 
असलेने सन २०१३ मध्ये कायमकारी अजभयंता पदािी वेतनश्रेणी जमळवण्यासाठी संघटना 
प्रयतनशील. 

एजप्रल २०१५ नागपरू प्रदेश व सावमिजनक बांधकाम जवभाग मखु्य अजभयंता जवद्यतु  वगळता िवळपास 
सवम पात्र अजभयंतयांना रू. ६६००/- गे्रड पे लाग!ू 

मे २०१५ ते नोव्हेंबर 
२०१५ 

नागपरू प्रदेशामधील मखु्य अजभयंता कायालयाकडून शाखा अजभयंता दिोन्नती हा पजहला 
लाभ समिावा का याबाबत शासनास जविारणा .िलसंपदा जवभागाकडून िसेच्या तसे पत्र 
जवत्त जवभागास सादर . जवत्तजवभागाने शाखाअजभयंता दिोन्नती पजहला लाभ समिावा असा 
अजभप्राय जदला. 

नोव्हेंबर २०१५ मा. मंत्रीमहोदय िलसंपदा यांनी संघटनेच्या जवनंती वरून वसलुी िे पजरपत्रक जनगमजमत 
करण्यास मज्िाव केला. 

मािम २०१६ जिल्हा पजरषद शाखा अजभयंतयांिी वसलूी करणेिे पजरपत्रक जनगमजमत . लगेि   .मंत्री महोदय 
ग्रामजवकास जवभाग यांिेकडून स्थजगती 

१३/०६/२०१६ जवत्तजवभागािे अन्यायकारक पजरपत्रक जनगमजमत 
२१/०६/२०१६ मा.मंत्रीमहोदय जवत्त यांिे सोबत बैठक 
१९/०७/२०१६ अजधकारी महासंघ सोबतच्या बैठकीमध्ये मा.मखु्य सजिव यांनी जदलेल्या जनदेशानसुार 

मा अप्पर मखु्य सजिव यांिेकडे बैठक 
०२/०८/२०१६ शासन स्तरावरील प्रयतनांना यश न आल्यामळेु संघटनेिा मटॅ मध्ये अिम दाखल 
०१/१२/२०१६ मटॅिी वसलूीला स्थजगती 
१७/०१/२०१७ मटॅ मध्येअंजतम सनुावणी 
०२/०२/२०१७  मटॅ ने संघटनेिा दावा आश्ियमकारक जरतया फेटाळला 
१५/०२/२०१७  िलसंपदा जवभागािे वसलुीिे पजरपत्रक जनगमजमत 
०८/०३/२०१७ संघटनेला मा उच्िन्यायालयात अपील दाखल करून स्थजगती जमळवण्यात  यश. 
२४/०१/२०१९ अतयंत कौशल्याने सवम सनुावण्या हाताळून , केस अॅडमीशन स्टेि ला असताना अंजतम 

सनुावणी घेण्यात संघटनेला यश 
०६/०२/२०१९ संघटनेच्या मागणीच्या बािनेू व मटॅ जनकालावर ताशेरे ओढत मा. उच्ि न्यायालयािा 

एजतहासीक ३५ पानी न्याय जनकाल. अंमलबिावणी करीता ३ मजहन्यांिी  मदुत 
२०/०५/२०१९ संघटना वकीलांिी शासनास अवमान याजिका दाखल का करु नये याबाबत नोटीस 

मे२०१९ते०४/०८/२०१९ सरकारी जवशेष वकील , जवधी व न्याय जवभाग यांिा सवोच्ि न्यायालयात िाण्या सारखी 
केस नसल्यािाअजभप्राय. सवोच्ि न्यायालयात िाण्यािा जवत्त जवभागािा जनणमय कायम . मा. 
मखु्यमंत्री यांिेकडून मा.  .सवोच्ि न्यायालयाच्या अंतीम जनणमयाच्या अधीन राहून जद . 
१३/०६/२०१६ िे पजरपत्रक रद्द करणेच्या प्रस्तावास मंिरूी.  
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०५/०८/२०१९ संघटनेकडून अवमान याजिका दाखल. 
१३/०८/२०१९ अवमान याजिकेिी प्रथम सनुावणी ! आठ जदवसांत पजरपत्रक जनगमजमत करणेिे सरकारी 

वजकलांिे  प्रजतपादन! 
२१/०८/२०१९ १३/०६/२०१६चे पवरपत्रक रद्द करणेचे वित्त विभागाचे पवरपत्रक वनगणवमत ! 
०१/१०/२०१९  २१/०८/२०१९ च्या पजरपत्रकाला काही कायालयां मधनू तसेि कोषागार कायालय , वेतन 

पडताळणी पथकाकडून घेतलेल्या शंकेला (रू . ६६००/- पनु्हाद्या, असे स्पष्ट उल्लेख नाही 
असे आक्षेप होते) संिालक, लेखा व कोषागारे यांनी जद. ०१/१०/२०१९  च्या पत्रान्वये उत्तर 
जदले आहे व वेतन पडताळणी करण्यास सांजगतले. 

२४/०७/२०२०  िलसंपदा मंत्रीमहोदय यांनी जद. 24.07.2020 च्या बैठकीमध्ये  शासनािे सपु्रीम कोटातील 
वकील व जवधी व न्याय जवभागाच्या अजभप्राया प्रमाणे जनणमय घेणेिे अजधकृतजरतया मान्य 
केले. 

19/07/2021 जवत्त जवभागाने मा . सवोच्ि न्यायालयाच्या अधीन राहून उच्ि न्यायालयाच्या जनकालािी 
अंमबिावणी करणेिे पजरपत्रक रद्द करून फक्त उच्ि न्यायालयाच्या जनकालािी 
अंमबिावणी करणेिे जनगममीत केले.  

 
 
.  

सिांचे हार्ददक अवभनांदन ! 
अखेर सत्याचा विजय झाला. या विजयामध्ये प्रयत्नरत असलेले तत्कालीन 

अध्यक्ष इांवज. गायकिाड, तत्कालीन उपाध्यक्ष ि सद्याचे मखु्य सल्लागार इांवज.अविनाश 
पाटील, सल्लागार इांवज.शांकर राऊळ,वनकालाच्या काळातील अध्यक्ष इांवज. लहाडे  ि 
विद्यमान अध्यक्ष इांवज. वशरीष जाधि, तसेच मा.सिोच्च न्यायालयात न जाणेकरीता 
टेबल-टू-टेबल जािनू धारीकेचा पाठपरुािा केलेले उपाध्यक्ष इांवज.आांधळे,पणेु मांडळ 
सवचि इांवज. िाघमारे, ६१ व्या, ६२ व्या व्यिस्थापन सवमतीमधील सिण आजी माजी 
पदावधकारी, शासन प्रशासनामधील सिण अवधकारी,आपले िकील, शासनाचे िकील, 
ज्ञात अज्ञात व्यकतींचे अनेक अनेक आभार! 

दरम्यानच्या  काळात अनेक आरोप होऊनसधु्दा, अनेक शांका वनमाण 
होऊनसधु्दा, काही लोकाांनी केलेले टीकात्मक घाि सहन करूनसधु्दा सांघटना 
पदावधकारी याांनी वचकाटीने वजद्दीने प्रयत्न केले, विशेषतः तमाम सामान्य सभासदाांनी 
सांघटनेिरील विश्िास सोडला नाही.त्या सिांचे मनःपिुणक आभार ! अशीच साथ राहूदे. 
सांघटनेिरील पे्रम, विश्िास, सहकायण असेच राहील ि उत्तरोत्तर सांघटनेच्या सभासदाांच्या 
प्रगतीमध्ये ,अडीअडचणी मध्ये सांघटनेला यश येईल, मग पदावधकारी कोणी असो.  

जयसांघटना ! 
         आंचज. ईन्मेश मडुचबद्रीकर 
         सरचिटणीस 
                                                           कवनष्ठ अवभयांता सांघटना, महाराष्र राज्य 



 

 

  

संघटनातमक कौशल्य, मेहनत व अभ्यासपणूद सादरीकरणाची  दृश्य र्फलननष्पत्ती 
    भद.१९जलैु २०२१चे भवत्त भवभागाचे शधु्दीपत्रक म्हणजे संघटनातमक कौशल्य, मेहनत व ऄभ्यासपणूव 
सादरीकरणाची  दृश्य फलभनष्पत्ती  
             भवत्त भवभागाने , भद 16 जनू 2016 रोजी  ,अपल्याला / शाखा ऄभभयंतयाना  भद 1 ऑगस्ट 
2013 पासनू भदलेला  सधुाभरत अ.प्र.योजनेचा  दसुरा लाभ, म्हणजे गे्रड वेतन रु  6600    रद्द केले  , 
तयावेळी  या भवरोधात संघटनेने   मटॅ मध्ये केस दाखल  केली परंतु   संघटना  केस हरली , 
           तदनंतर संघटनेने ईच्च  न्यायालयात संपणूव तयारी भनशी ऄपील केले, ईच्च न्यायालयात 
संघटनेने   अपले वकीलांमाफव त , खपू ऄभ्यास करून ,  माभहतीच्या ऄभधकारात सवव ईभचत संदभव 
जमा करून , सपु्रीम कोटाने यापवूी भदलेल्या भनकालांचा ऄभ्यास करून ,ऄभ्यासपणूव व मदेु्दसदू 
सादरीकरण केले , पभरणामी यात मोठे यश भमळाले, भवशेष म्हणजे,  मा ईच्च न्यायालयाने ,संघटनेने  
भवनंती केल्याप्रमाणे ,केस ऍडभमट करून न  घेताच ,  6 फेब्रवुारी 2019 रोजी  अपल्या   बाजनेू 
स्वयंस्पस्ट व भवस्ततृ भनकाल  भदला व  संघटना केस जजकली ,  
              भवशेष म्हणजे मटॅ ने   अपल्या भवरोधात भनकाल भदलेला ऄसतांना देखील हे भवशेष होय  
समजा कदाभचत तयावेळी ईच्च न्यायालयात केस ऍडभमट झाली ऄसती तर हाच भनकाल 
भमळण्याकभरता कमीत कमी 2 वषव लागली ऄसती व भकतयेक सभासद लाभा ऄभावी भनवतृ्त झाले 
ऄसते, व प्रचंड ऄसंतोष पसरला ऄसता, तयावेळी संघटनेकडून  , साधी केस सदु्धा  ऍडभमट होत नाही , 
ऄसा ऄपप्रचार देखील संघटनेला  सहन करावा लागला होता ,संघटनेने खपू मेहनत व  अपले सवव 
कौशल्य तयावेळी पणास लावले होते म्हणनूच  हे शक्य झाले ,  
            हे या भनभमत्ताने सभासदांच्या  लक्षात अणनू देण्यात येत अहे, या मा.ईच्च न्यायालयाच्या 
अदेशानसुार , भद 21 ऑगस्ट 2019 रोजी भवत्त भवभागाने अपला रद्द केलेला दसुरा लाभ पनुःश्च देय 
केला, परंत ुमा. सपु्रीम कोटात दाखल करावयाच्या भवशेष ऄनमुती याभचकेच्या ऄधीन राहून देय केला, 
ऄशा प्रकारे एक टांगती तलवार अपल्या डोक्यावर होती,   
           भवशेष ऄनमुती याभचका दाखल करण्यापवूी हायकोटाचे  व सपु्रीम कोटाचे  मा सरकारी वकील 
तसेच  खदु्द भवधी व न्याय भवभाग यांनी,  भनकाल हा स्वयंस्पस्ट ऄसल्याने सपु्रीम कोटात ऄपील करू 
नये , ऄसे ऄभभप्राय भदले होते,  
           तदनंतर मा. मखु्य सभचव स्तरावर ईलट सलुट पत्रव्यवहार झाल्याने, पनुःश्च सपु्रीम कोटाचे 
सरकारी वभकलांचा सल्ला घेण्यात अला , मात्र तयावेळी सपु्रीम कोटात याभचका दाखल 
करण्याबाबतीत ऄभभप्राय अला, संघटनेने या बाबतीत पनुःश्च सवव स्तरावर  ऄभ्यासपणूव पाठपरुावा 
केला व दाद माभगतली , शासनाने पनुःश्च सवव संबंभधतांचे ऄभभप्राय मागभवले व तया ऄभभप्रायांवर  
भवचारपवूवक  प्रभकया शासन स्तरावर सरुू होती, या मधल्या कालावधीत सवव शाखा ऄभभयंतयांच्या 
"सर्ववस बकु व मंजरू पेन्शन व वेतन अदेशा मध्ये,सपु्रीम कोटात दाखल करावयाच्या ऄनमुती 
याभचकेच्या भनणवयाच्या ऄधीन राहून " ऄशी एक ऄट टाकून पेन्शन तसेच वेतन मंजरू करण्यात येत 
होते ,  
          तयामळेु हा मोठा यक्ष प्रश्न संघटनेपढेु होता ,ऄखेर अज भद १९जलैु रोजी शासनाने शदु्धी पत्रक 
भनगवभमत करून, वरील ऄट वगळून  मा ईच्च न्यायालयाच्या अदेशाचे भतन्ही भवभागांनी पालन करावे 
ऄसे अदेश भदले अहेत, शासनाने  याद्वारे अपल्याला ईभचत न्याय भदला अहे,तयामळेु शासनाचे  
मा. मंत्री महोदयांचे व सवव मा.सभचव महोदयांचे  संघटनेतफे मनःपवूवक अभार, जय संघटना !!  
व सवव सभासदांचे हार्वदक ऄभभनंदन , 
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          अतयंत िेदनादायी बातमी…..., कै.कोल्हे साहेब,रिनम्र श्रद्ांजली! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अतयंत िेदनादायी बातमी…..., 
कै.आदररणय .इंरज. कोल्हेसाहेब हे संघटनेचे महामेरु होते, शेिटच्या िणापयंत पदरिकाधारक 

अरभयंतयांच्या रिकासासाठी कायथरत ......आ.इंरज. कोल्हेसाहेबांनी जगाचा रनरोप घेतला आहे. आज जो संघटनेचा 
मजबतु पाया आपण अनभुित आहोत, तो केिळ कोल्हेसाहेब यांच्या सारख्या रनस्िाथथ सेिाभािी कमथयोगयांमळेुच, 
ईश्िरी आदेशानसुार आ.इंरज. कोल्हेसाहेबांनी जगाचा रनरोप घेतला कै.आ.इंरज. कोल्हेसाहेबांच्या परित्र आतम्यास 
रचरशांती प्रदान करािी ही ईश्िराकडे प्राथथना, तसेच इंरज. कोल्हेसाहेबांच्या कंुटुरबयांना या द:ुखातनु सािरण्याचे 
बळ प्रदान करािे ही ईश्िरचरणी प्राथथना 

कै.इंरज कोल्हे साहेब यांना भािपणुथ श्रद्ांजली , साहेब जिळ जिळ 16 िर्थ करनष्ठ अरभयंता संघटने  
अध्यिपदी तसेच सररचटणीसपदी या महतिपणूथ पदािर कायथरत होते,तसेच सामानजक कायदकते....... तयािेळी 
तयांनी जलसंपदा ि  सािथजरनक बांधकाम रिभागातील करनष्ठ अरभयंतयांच्या  महतिपणूथ प्रश्नाबाबतीत न्याय 
रमळिनू रदला आहे ,  
         अतयंत रनष्ठेने, तळमळीने संघटनेचे काम करणारे हे पढुारी होते. महाराष्रव्यापी भरपरू प्रिास, सामान्य 
सभासदांमध्ये ऊजा भरणे, सदस्य संख्या कमी असनूदेखील संघटनेचा राज्यव्यापी प्रभाि आपल्या अभ्यासपणूथ 
मांडणीने सहकाऱयांना हाताशी घेिनु रनमाण केला होता.राजदरबारी उत्तम संपकथ  ठेिणे, लोकप्ररतरनधींशी समन्िय 
ठेिणे, सभासदांशी रजिंत संपकथ  ठेिणे ही आपल्या संघटनेची िैरशष्ये असनु रनयमबध्द ि रशस्तबध्द रनतीस 
धरुन संघटनेचे कायथ केले .साहेबांच्या नेततृवाने ननमाण केलेली  वाट आज नदशादशदक ठरुन संघटना जोमाने व 
यशथवी कायदरत आहे. आपल्या कायथशैलीने सभासदांमध्ये रिश्िास रनमाण केला, तया रिश्िासाच्या आधारािर हे 
सिथ सहज शक्य होत असे! 
         राजपरत्रत दजा रमळरिण्यासाठी झालेल्या आंदोलनात सहभाग, तयानंतरच्या मोचात, नारशक येथे  ि 
मुंबईत आझाद मैदानात धरणे कायथिम अशा सिथ आंदोलनांमध्ये सहभागी... 

आदरणीय कोल्हे साहेब हे अतयंत अभ्यासपर्ूण ि आिमक मांडणीसाठी प्ररसद् होते. तयांची भार्णे ही 
स्फूतीदायक असत. तसेच पणूथिेळ सररचटणीस म्हणनू महाराष्राचा झंझािाती दौरा ते करीत असत.  

मागील नपढीतल्या व या नपढीतल्या संघटनेच्या नेततृवाने आम्हा कननष्ठ अनियंतयांचे दजोन्नती, वेतनवनृद् 
व अन्य अनधकार या सवांसाठी जे प्रयतन केलेले आहेत,  

या महान तयागी नेततृवांस शत प्रणाम ....िावपणुद आदरांजली ....िावपणुद श्रध्दांजली  अपदण करीत आहोत 
. 
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करनष्ठ अरभयंता संघटनेिर कायम श्रद्ा आरण रिश्िास ठेिणाऱया सेिारनितृ्त 
अरभयंतयांकडून शुभेच््ांचा ओघ सरुू आहे. काही नमनुा प्ररतरिया सादर केले आहेत. 
जिळजिळ प्रतयेकाच्या मनात हाच रिचार आहे. हृदय पिुथक सिांचे आभार........श्री. 
कंकरेज ,कायथकारी संपादक अरभयंता िाता यांनी सदरच्या अनेक प्ररतरकया पाठरिल्या 
आहेत. तयाचे धन्यिाद  
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मदृ ि जलसंधारण रिभागातील पदोन्नती झालेल्या उपरिभागीय अधीकारी ि 
उपरिभागीय अरभयंता ( श्री काझी ,श्री नाबदे,श्री मगर ,श्री नाईक ,सौ.स्िामी मडॅम 
)यांचा संघटनेच्या ितीने सतकार करण्यात आला ,यािेळी कायथकारी अरभयंता श्री 

अरनलजी कंबळेसाहेब ,श्री जाधिसाहेब ,श्री कोहाळेसाहेब ,सौ.कुलकणी मडॅम ,जाधि 
मडॅम उपस्स्थत होते . लातूर रजल्हा सचीि ,श्री रिजय औंढे यांनी हा कायथिम घेतला. 

 

 

  

 

करनष्ठ अरभयंता संघटना महाराष्र राज्याच्या शतक महोतसिी  िर्ारनरमत्त  संघटनेचे बोधरचन्ह एम्ब्रायडरी  
केलेले स्मतृी टॉिेल आज महाराष्र राज्याचे जलसंपदाचे  सन्मा.इंरज रिलास राजपतू, मखु्य अरभयंता 
जलसंपदा रिभाग (रिशेर् प्रकल्प) पणेु यांच्या सोलापरू येथील दौ-यात इंरज रशरीर् जाधि राज्य अध्यि, 
करनष्ठ अरभयंता संघटना महाराष्र राज्य यांच्या शुभहस्ते सपे्रम भेट म्हणनू  देण्यात आले. यािेळी 
सन्माननीय इंरज धीरज साळे अरधिक अरभयंता ि प्रशासक, लाभिेत्र रिकास प्रारधकरण सोलापरू ि 
सन्माननीय इंरज जयंत हशदे अरधिक अरभयंता भीमा कालिा मंडळ सोलापरू  हे प्रमखु मान्यिर उपस्स्थत 
होते. यािेळी इंरज.रािसाहेब मोरे कायथकारी अरभयंता लघपुाटबंधारे रिभाग सोलापरू, इंरज ज्योरतरलंग पाटकर 
सहाय्यक अरभयंता (शे्रणी १), इंरज गोपाळ नाडगौडा हे मान्यिर उपस्स्थत होते. हा समारंभ सोलापरू येथे' 
पषु्कराज"शासकीय रिश्रामगहृ येथे संपन्न झाला. 
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जा. क्र./सचि-62/ 312                            चद. 16/08/2021 
प्रचत, 
 मा. ना. जयंत पाटील साहेब, 
 मंत्री, जलसंपदा व लाभके्षत्र चवकास, 
 महाराष्र राज्य,  मुंबइ 32. 
 
चवषय:-संघटनेच्या मागण्यांबाबत अढावा बैठक अयोजीत करणेबाबत.. 
 
संदभव :- 1.मा. मंत्री महोदय यांिेसोबत संपन्न बैठक चद. 24.07.2020 आचतवतृ्त चद. 25/08/2020 
 2. संघटनेिे पत्र क्र. 293 चद. 17/05/2021 
मा.महोदय, 
 संघटनेच्या अनेक नदवसांपासनू प्रलंबीत असलेल्या मागण्यांबाबत उपरोक्त संदभांकीत बैठकीमध्ये 
आपण व नवभागाच्या अनधका-यांनी मान्य केल्या होत्या. त्यामधील काही मागण्यांबाबत अंमलबजावणी झाली 
आहे व काही मान्य केलेल्या मागण्या प्रलंबीत आहेत. तरी याबाबत आढावा बैठक आयोजीत करणेबाबत 
नवनंती आहे. 
1. मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांचेकडील यानचका ि . 2605/2017मधील न्याय ननकालाच्या 

अंमलबजावणीबाबत.(याबाबत सवोच्च न्यायालयात न जाणेचा ननणवय पनरपत्रकाद्वारे ननगवमीत केलेमळेु 
आपले आभार. परंत ूइतर प्रलंबीत  बाबतीत  . नवत्त नवभागाच्या नकारात्मक भुमीकेमळेु  संघटनेने अवमान 
यानचका दाखल केली आहे.) 

2.  शाखास्तर अनभयंत्यांच्या पदोन्नतीतील कंुठीतता दरू करणेकरीता काही पदांचे उन्नयन (upgrade)      
    करणेबाबत.(आता नवभागाचा आकृतीबंध अंतीम झाला असेल तर याबाबत ठोस ननणवय घेणे) 
3. उपनवभागीय अनधकारी ते कायवकारी अनभयंता पदावरील पदोन्नती करीता आवचयक अहवता 

कालावधी10वषे वरून 4वषे करणेबाबत .(सामान्य प्रशासन नवभागाने उपस्थीत केलेले शेरे पतुवता करणे. 
यांनत्रकी  व नवद्यतु नवभागाचे सेवाप्रवेश ननयम अस्तीत्वात असलेने त्यांचे स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करणे) 

4. अनभयंत्यांची पदोन्नती मधील कंुनठतता घालवण्या कनरता अनभयांनत्रकी सेवा 
    ननयमांची पनुरवचना करून स्थापत्य अनभयांनत्रकी सहाय्यक, शाखा अनभयंता, उपनवभागीय अनधकारी   
    यांना सरळ सेवा भरती मधील कोटा कमी करून पदोन्नती कनरता असलेला कोटा वाढवून देणे.  
    (याबाबत सनमती नेमली असनू  लवकर ननणवय घेणे) 
5. सेवेत राहून पदवी प्राप्पत केलेल्या कननष्ठ अनभयंत्यांना 3/8 सेवेचा लाभ देऊन सहाय्यक अनभयंता श्रेणी 2 

संवगात समावेशनदेणे .( याबाबत न्यायालयीन प्रकरणाचा ननकाल लागला असेल तर पढुील कायववाही 
करणे) 

6. लातरू भुकंप पनुववसन कामामध्ये कंत्राटी पध्दतीने काम केलेल्या व नंतर शासन सेवेत सामावून 
घेतलेल्या अनभयंत्यांना पवुीची कंत्राटी पध्दतीने केलेली सेवा नवशेषबाब म्हणनू जोडून देणे तसेच  या 
अनभयंत्यांमधील पदवीधर अनभयंत्यांना शाखा अनभयंता दजा2 वषाच्या सेवेनंतर देणे.(याबाबत मा. मंत्री 
महोदय, पनुववसन यांचेशी  बैठक आयोजीत करणे) 

7.शाखा अनभयंता दजोन्नतीनंतर वेतनवाढीचा नदनांक पवुीचाच ठेवणे  – एनप्रल मनहन्यात सेवा प्रनवष्ठ 
अनभयंत्यांवर होत असलेल्या अन्याया बाबत.  

8. शाखा अनभयंत्यांना पदोन्नती नंतरच्या पदस्थापनेमध्ये चिाकार पद्धती मधनू वगळणे.(सदर बाबतीत 
शासनाचा ननणवय झालेला असलेने आपले आभार.) 
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9.कननष्ठ अनभयंता (स्थापत्य) पदे शैक्षणीक अहवता प्राप्पत ―स्थापत्य अनभयांनत्रकी सहाय्यक‖ मधनू नवशेष 
धोरणात्मक बाब म्हणनू भरणे. 

10. कननष्ठ अनभयंता, स्थापत्य अनभयांनत्रकी  सहाय्यक व इतर क व ड वगातील मोठ्या प्रमाणात नरक्त 
असलेली पदे त्वरीत भरणे. 

11. कायववययी आस्थापनेवरील तांत्रीक सहाय्यकांना ननयत आस्थापनेवर ननयकु्ती देणेबाबत (याबाबत 
संघटनेने वारंवार पत्रवयवहार व पाठपरुावा केला आहे. नवत्त नवभागाने व सामान्य प्रशासन नवभागानेही यावरील 
कायववाही जलसंपदा नवभागाने करावयाची असलेचे अनभप्राय नदले आहेत) 
 उपरोक्त नवषय हे गेली नकत्येक वषे प्रलंबीत आहेत. तसेच याबाबतीत शासनाचे धोरण पवुीपासनू 
सकारात्मक आहे. परंत ू याबाबत प्रत्यक्षात आजतागायत कायववाही झालेली नाही. म्हणनू वरील 
नवषयांबाबत लवकरात लवकरआढावा बैठक आयोजीत करणे बाबत नम्र नवनंती आहे.  
  
   धन्यवाद ! 

अपले चवनीत 
 

  
आंचज. चशरीष जाधव आंचज. ईन्मेश मडुचबद्रीकर 

ऄध्यक्ष सरचिटणीस 
 
प्रत -  मा. सचिव (लाके्षचव) जलसंपदा चवभाग, मंत्रालय, मुंबइ-32यांना माचहती करीता व कायववाही  
      करीता सचवनय सादर 
 
 
  ताजा खबर------ ्ापता ्ापता  
रद.१६.०८.२०२१रोजी सकाळी मा.मंत्री महोदय जलसंपदा यांची इस्लामपरू येथे भेट 
घेऊन तयाना पदोन्नती ि संघटनेच्या इतर मागण्याबाबत बैठक आयोरजत 
करणेबाबतचे  रनिेदन देणेत आले आहे.तसेच 2605 या केस मधे सिोच्च 
न्यायालय मधे न जाणे बाबतची भरूमका घेऊन तयानसूार प्रस्ताि देिनू तो मंजरू 
झाले बाबत तयाना रमठाई देणेत आली. याप्रसंगी संघटनेचे सररचटणीस, संघटन 
सरचि तसेच सातारचे इंजी.अरिनाश जाधि, इंजी. मंगेश गोसािी, इंजी.अरजत माने, 
इंजी.यिुराज हशदे, इंजी.तानाजी मदने ,माजी कायथकारणी सदस्य इंजी.अशोक 
बारिडे तसेच सांगलीचे इंजी.संजय गडदे, कोल्हापरूचे इंजी. प्ररिण पारकर आदी 
सदस्य उपस्स्थत होते.  
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जा. क्र./सचि-62/ 311                           चद. 16/08/2021 
 
प्रचत, 
 मा. ना. जयंत पाटील साहेब, 
 मंत्री, जलसंपदा व लाभके्षत्र चवकास, 
 महाराष्र राज्य,  मुंबइ 32. 
 
नवषय - कननष्ठ अनभयंता (शाखा अनभयंता ) (स्थापत्य) या संवगातनू उपनवभागीय अनधकारी 

(स्थापत्य)या पदावर पदोन्नती देणेबाबत सन2020-21 ची ननवडसचूी 
संदभव- 1.जलसंपदा नवभागाचे पत्र ि.एस.एल.एस.-2021/प्र.ि.35/21/आ (वगव-2) नद.25/02/2021 

2.सामान्य प्रशासन नवभाग यांचे पत्र ि.नदवयांग2015/प्र.ि.171/16-अ नद.23/03/2021 
मा.महोदय, 
 जलसंपदा नवभागाच्या संदर्षभय पत्र ि.1 नसुार कननष्ठ अनभयंता (शाखा अनभयंता ) (स्थापत्य) या 
संवगातनू उपनवभागीय अनधकारी (स्थापत्य)या पदावर पदोन्नती देणेसाठी सन 2020-21 ची ननवडसचुी तयार 
करून पदोन्नतीची प्रनिया प्रगतीत आहे. सामान्य प्रशासन नवभागाचे संदर्षभय पत्र ि.2 नसुार नदवयांग 
आरक्षणासह पदोन्नतीची सवव नरक्त पदे 100%  भरणेबाबत ननदेश नदले आहेत. कननष्ठ अनभयंता (शाखा 
अनभयंता) या संवगातनू उपनवभागीय अनधकारी (स्थापत्य) या पदावरील पदोन्नतीनेची पदे मोठ्याप्रमाणातनरक्त 
असल्याने 30 ते 35 वषे एकाच पदावर रहावे लागत आहे. 
               जलसंपदा नवभागाच्या नद . 02/08/2021 च्यापत्रानसुार सन 2019-20 च्या ननवडसचुीतील अनभयंते 
हे सन 2020-21 च्या ननवड सचुीत घेवूनत्यांचेसन 2019-20चेगोपनीयअहवालमागनवलेआहेत.तरी 
संघटनेमाफव त आपणास नवनंती करणेत येते की , सन 2020-21 च्या ननवड सचूीतील नरक्त जागांचे प्रमाणात 
ईववरीत जवळपास 250 ऄचभयंतयांिी पदोन्न्ती ची प्रनिया  नशघ्रगतीने पणुव करूनआमचे वरील अन्याय दरू 
करून आम्हास पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करून  द्यावी ही नम्र नवनंती.धन्यवाद ! 

अपले चवनीत 
 
 

 
आंचज. चशरीष जाधव 

 
आंचज. ईन्मेश मडुचबद्रीकर 

ऄध्यक्ष सरचिटणीस 
 

प्रत -  मा. सचिव (लाके्षचव) जलसंपदा चवभाग, मंत्रालय, मुंबइ-32यांना माचहती करीता व कायववाही  
      करीता सचवनय सादर 

  



शीघ्र कृती करण्याची मागणी........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  

  

  

भदनांक १३/८/२०२१ रोजी नांदेड मंडळातील उस्मानाबाद भजल्यातील सार्वजभनक बांधकाम मंडळ 
उस्मानाबाद येथे सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्री खेत साहेबांचे दालनात कभनष्ठ अभियंता 
संघटनेच्या र्तीने बैठक घेऊन सा बां भर्िागातील अभियंतयांचे पदोन्नतीच्या र् सेर्ा भर्षयक 
प्रश्नांची सोडर्णकू करण्यासाठी िीघ्र कृती करण्याची मागणी करण्यात आली र् या प्रभियेत भदरंगाई 
करणार्या कमवचाऱ्यांर्र कडक कारर्ाई करार्ी यासाठी योग्य ती पार्ले उचलण्याची भर्नंती 
करण्यात आली.  

उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ कायालयात कायालयीन अभधक्षक यांची िेट घेऊन पदोन्नती तसेच 
आश्र्ाभसत प्रगती योजनेबाबत िीघ्र गतीने कायवर्ाही करण्यात यार्ी अिी मागणी करण्यात आली. 
या मंडळातील पदोन्नतीच्या प्रभियेत असणार्या अभियंतयांचे सन २०२० चे गोपनीय अहर्ाल 
यापरू्ीच िासनास सादर केल्याचे स्पष्ट केले र् सन २०२१ च्या अहर्ालाची पनुर्दर्लोकन प्रभिया 
सरुू असल्याचे कळभर्ले आहे. याबाबत स्थाभनक पातळीर्र पाठपरुार्ा करार्ा असे सचुभर्ले आहे. 
याबाबत हे कायालय सकारातमक कायवर्ाही करण्याचे आश्र्ासन भदले.   

याप्रसंगी संघटनेचे उपाध्यक्ष श्री संजय िोसले, अभतभरक्त संघटन सभचर् श्री दत्तात्रय परुी, उस्मानाबाद 
भजल्हा सभचर् श्री दत्तात्रय डोलारे हे उपस्स्थत होते. 
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    भद.11ऑगस्ट 2021 रोजी मखु्य ऄभभयंता,गोभसखदुव प्रकल्प, जलसंपदा भवभाग,नागपरू डॉ. प्रकाश पवार, 
यांची भेट घेवून प्रलंभबत ऄसलेल्या सन 2019-20 गोपनीय ऄहवाल तवभरत पाठभवणेसाठी भवनंती केली 
,संबंधीतांचे  मंत्रालय येथे CR पाठवले अहेत, तसेच मखु्य ऄभभयंता , जलसंपदा भवभाग नागपरू यांची भेट 
घेउन अवश्यक कायववाही तवभरत करणेबाबत सांभगतले अहे, व गोभसखदुव प्रकल्पाचे ऄधीक्षक ऄभभयंता 
श्री. देसाइ यांची भेट घेउन शा.ऄभभ.ऄभनल दांडेकर यांचे प्रलंभबत वैद्यकीय देयक तवभरत मंजरू करणेसाठी 
भवनंती केली अहे.इजी. राजेश जाजलुवार, भजल्हा सभचव नागपरू, इजी.संजय भोगे, मंडळ सभचव नागपरू 
यांनी याबाबत कायववाही केली अहे.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

  

मा उपाध्यक्ष ईंजी.श्री नंदनवार साहेब व श्री माथनीकर साहेब , ईंजी.श्री. शनबळुकरजी साहेब 
संघटनेसाठी साततयाने दमदार कामनगरी.... यांनी संघटनेसाठी केलेल्या कामासाठी व आतयंनतक 
तळमळीने प्रतयेक प्रसंगात सहिाग,ननयनमत उपस्थथती व तयांचे तयाग  मौल्यवान आहे.प्रणाम 
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मनहला बातमी  

मनहलांच्या बदली नवषयी काही मनहलांनी शंका व अडचणी उपस्थथत केल्या होतया 
तयासंदिात मा.सनचव (रथते), सावदजननक बांधकाम नविाग, मुंबई व मा.सनचव(लाके्षनव) 
जलसंपदा नविाग,मुंबई यांचे बरोबर मंत्रालयात तयांच्या दालनात मनहलांच्या बदल्या बाबत व 
मनहलांच्या इतर काही अडचणी बाबत सकारातमक चचा पार पडली. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
महाराष्रातील प्रिावी राज्ययकते  
मा.मखु्यमंत्री उद्वजी ठाकरे साहेब यांना अनियंता तसेच इतर नविागाच्या मनहलांच्या बाबतपण शासकीय 

बदली व इतर अडचणी कळनवण्याची इच्छा होती. ती आज तयांना पत्राद्वारे कस्ल्वण्या चा एक छोटासा प्रयतन 

माझ्याकडून करण्यात आला. मखु्यमंत्री साहेब यांच्या कामाच्या व्यथततेमळेु आज तयांची िेटण्याची वेळ नमळू 

शकली नाही. तरी आपले महाराष्राचे लाडके मखु्यमंत्री यांचेकडून सकारातमक नवचार होईल अशी आशा तूतदता 

आहे.  

मा.उल्हास.प्र.देबडवार सनचव रथते सां.बा.नविाग महोदय यांनी अडचणीत असलेल्या मनहला बाबत काही 

ठोस िनूमका घेण्याचे व सां.बा.नविाग मनहलांच्या बदली बाबत जो तो परी सहकायद तयांच्याकडून होईल ती मदत 

करू असे आश्वासन नदले. तसेच मनहलांच्या इतर अडचणी बाबत उतथरू्फरत सहकायाचा दृष्टीकोन  जाणवला. व 

कायालयीन कामकाज करताना येणाऱ्या अडचणीबाबत इतर महतवाचे मदेु्द श्रीमती सोनी मडॅम यांचे सोबत चचा 

करून तसा प्रथताव सां. बा.नविागाला सादर करावा असे सकारातमक आश्वासन मा.देबडवार साहेब यांनी नदले. 

जलसंपदा सनचव व सां. बा.सनचव यांचेकडून याबाबत लवकरात लवकर पाठपरुावा होईल हे आश्वासन नमळाले. 

असे प्रनतपादन ईंजी .गंगाजलजी पाटील मनहला सनचव राज्ययथतरीय ,कननष्ठ अनियंता संघटना महाराष्र 

राज्य् यांनी केलेले आहे. 
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सिासदांशी संपकद  खपू गरजेचा आहे,  तयांच्या िावनावर संघटनेला 
काम करायचे आहे. 

  

  नद.५/८/२०२१ रोजी नागपरू येथे संघटनेचची बैठक घेण्यात आली  व 
पदोन्नती बाबतीत सिासदांच्या नतव्र िावना लक्षात घेऊन नविागवार 
त्रटु्ांचा तवनरत आढावा घेऊन त्रटु्ांची पतूदता करण्यात येणार असल्याचे 
आश्वासन संघटनेचे उपाध्यक्ष श्री नंदनवार साहेब यांनी नदले.बैठकीला 
नागपरू मंडळ सनचव ईंजी.श्री िोगे साहेब नागपरू नजल्हा सनचव ईंजी.श्री 
जाजलूवार साहेब व ईंजी.श्री शनबळूकर यांनत्रकी सनचव यांनी संबोधीत केले. 
बैठकीला मोठ्या संख्येने सिासद उपस्थथत होते  
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जलसंपदा नविागाच्या उपनविागीय अनधकारी (थथापतय) पदासाठी सन 

२०२०-२१ च्या ननवडसचूी करीता कननष्ठ अनियंता (शाखा अनियंता) 
यांच्या त्रटुी ननराकरण करण्यासाठी मा. मखु्य अनियंता श्री आव्हाड साहेब 
जलसंपदा नविाग यांना ननवेदन देण्यात आले तयाप्रसंगी संघटनेचे 
औरंगाबाद उपाध्यक्ष ईंजी.श्री संजय िोसले, औरंगाबाद नजल्हा सनचव 
ईंजी.श्री शेख वहीद तसेच जालना नजल्हा सनचव ईंजी.श्री नवराज बोधणे 
उपस्थथत होते. यासोबतच मा कायदकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे महामंडळ, मा मखु्य अनियंता, लािके्षत्र नवकास जलसंपदा 
नविाग (कडा), व सवद अधीक्षक अनियंता, मंडळ कायालय तसेच कडा 
मंडळ कायालय औरंगाबाद यांनादेखील ननवेदन देण्यात आले. 

 
जय संघटना ............. 
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 कभनष्ठ ऄभभयंता संघटना महाराष्र राज्य ऄध्यक्ष पदी आंभज. भशरीष जाधव यांची 
भनवड झाल्याबद्दल संभाजी अरमारच्या वतीने सतकार करण्यात अला. 
कभनष्ठ ऄभभयंता संघटना महाराष्र राज्याच्या ६३व्या सोलापरू येथे भनयोभजत 
ऄभधवेशनाच्या तयारीच्या मागवदशवनासाठी सोलापरू येथे अलेले कभनष्ठ 
ऄभभयंता संघटना महाराष्र राज्याचे सरभचटणीस आंभज ईन्मेष मडुभबद्रीकर, 
कोल्हापरू,, आंभज शंकरराव राउळ राज्य सल्लागार (कोल्हापरू),  व आंभज भवजय 
अंबोळे राज्य संघटन सभचव (कोल्हापरू) यांचा सतकार संभाजी अरमार चे 
संस्थापक ऄध्यक्ष श्रीकांत (बाप)ूडांगे यांच्या शभुहस्ते संभाजी अरमार च्या 
कायालयात करण्यात अला .यावेळी संभाजी अरमार चे कायाध्यक्ष भशवाजी 
(तातया)वाघमोडे,आंभज धमेंद्र भबराजदार राज्य ऄभतभरक्त संघटन सभचव, 
ऄभभयंता पतसंस्थेचे संचालक सतीशभाउ भोसले,ऄनंतराव नीळ ,भवध्याथी 
प्रमखु सोमनाथ मस्के, भगरीश जवळकर,प्रभवण मोरे,नवनाथ मस्के, प्रदीप मोरे, 
ऄक्षय ऄच्यगुटला, सागर दासी अदी ईपस्स्थत होते. 
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"21 जनू 2021 आंतरराष्रीय योग नदनी" संपन्न झालेल्या "On line International Yoga Competition" 
थपधेतील अंतीम सामन्यात  "प्राणायाम" प्रकारात नद्वतीय क्रमांकाचे प्रमाणपत्र व पानरतोनषक म्हणनू रु.1500/-

रोख थवरुपात प्राप्त. 

अनिनंदन व कौतकु ईजी श्री. नवजयजी जाधव  
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 शासन दरबारी संघटनेची मागणी  
 
आपण याबाबत संघटनेकडून शासनाकडे रिरोध व्यक्त करणार आहोत. 
1)सदर पदांसाठी पात्र शाखा अरभयंता रिभागात मोठ्या संख्येत पदोन्नतीचे 
प्ररतिेत आहेत.  
 
2) या जागा रिकल्प मागरिण्यात ररक्त म्हणनू गहृीत धरुन रिकल्प 
मागरिले आहेत.  
 
3)पदोन्नतीिर देण्यात अडचणी असतील तर अरतररक्त कायथभार शाखा 
अरभयंतयांकडे सोपरिण्यात यािा.पदोन्नतीनंतर तोच रनयरमत करािा. 
 
4)सेिारनितृ्तीनंतर जबाबदारी देण्यापेिा सेिारनितृ्तीपिूी जबाबदारी 
सोपरिण्यात यािी. 
 
5)सदर कंत्राटी पद्तीिर िेतन आरण पेन्शन यातील तफाित देण्यात  
    शासनािर पडणारा आर्थथक भार िाचरिता येईल. 
 
6)साठ ते पासष्ट ियोगटातील अरभयंतयांिर िेत्रीय कामकाज, पयथिेिण, 
गणुरनयंत्रण सोपरिण्यातून तयांचे ताणतणाि िाढरिण्यापेिा तलुनेत 
उपलब्ध तरूण अरभयंतयांिर जबाबदारी सोपरिण्यात यािी,ही रिनंती. 
              

रशरीर् शंकरराि जाधि  
अध्यि , 

करनष्ठ अरभयंता संघटना 
                                                              महाराष्र राज््  
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