
संघटनेच्या ताज्या घडामोडी-सरचिटणीस यांिा अहवाल  
दि. 15/12/2020 

 
चवषय क्र. 1 - जलसंपदा, जलसंधारण, उजा व साववजनीक बांधकाम चवभागातील कचनष्ठ 
              अचभयंता पदावरील नवीन भरती. 
 2000 पेक्षा जास्त अचभयंतयांिी चतन चवभागात चमळून चनयकु्ती झाली आहे.  
सार्वजनीक  बाांध ाम वर्भागात गेल्या  ाहक र्र्षात परेुर्षा प्रमाणात भरतक झालक आहे. जनलसांपदा 
वर्भागात मोठ्या प्रमाणात वरक्त पदे आहेत. मा. मांत्रकमहोदय, जनलसांपदा वर्भाग, याांीक 
सांघटीेसोबतच्या वद. 24.07.2020 रोजनकच्या बैठकीत  वीष्ठ अवभयांता भरतकबाबत प्रशासीास 
वीदेश वदले आहेत. त्याप्रमाणे बबदीूामार्लक बीवर्णेचे  ाम सरुू आहे. 
चवषय क्र. 2 - पदोन्नती - 
अ) जलसंपदा चवभाग (स्थापतय) - सन 2019-20 च्या वीर्डसचुक प्रमाणे मागवर्लेलक सर्व 
मावहतक प्राप्त झालेीांतर विभागीय पदोन्नती सवितीची िान्यता घेऊी पदोन्ीतकचक धावर ा सामान्य 
प्रशासी वर्भागास सादर झालक होतक, परांत ू64 अवभयांत्याांचक  ोणतकच मावहतक ीसल्याीे सामान्य 
प्रशासी वर्भागाीे शेरे उपस्थित  ेले होते.  सर्व मखु्य अवभयांत्याांीक  या अवभयांत्याांचक मावहतक वीरां  
 ळवर्लक असलेीे, जनलसांपदा वर्भागाीे तशक शेरेपतुवता  रूी, वर्भागाचे उपसवचर् र् अर्र 
सवचर् पगार साहेब याांीक  थर्तः सांबांधकत सामान्य प्रशासी वर्भागाच्या  उपसवचर् याांचेशक  चचा 
 रूी या धावर ेला मांजनरूक देणेबाबत वर्ीांतक  ेलक. त्यामळेु सदर धावर ेला मांजनरूक  वमळूी वर् ल्प 
मागवर्णेत आले. वर्भागकय सांर्गव र्ाटपाचक प्रविया अांतकम टप्प्यात असताीाच अचाी , 
अीपेक्षकतपणे मा. उच्च न्यायालयात दाखल ‘अपांगाां रकता पदोन्ीतकमध्ये आरक्षणाच्या’ दाव्यामध्ये 
अांतरकम आदेश देऊी पदोन्ीतक प्रविया थिगकत  ेलक आहे. याबाबत सभासदाांच्या भार्ीा अत्यांत 
तकव्र असलेीे पढुकल वदशा सांघटीेच्या व्यर्थिापी सवमतकच्या वद. 08/11/2020 च्या बैठ कत 
ठरर्णेत आलक. त्याप्रमाण ेसंघटनेने पिोन्नतीवरील अंतरीम आिेश उठवण्यासाठी मा. उच्च 
न्यायालयाने संघटनेचा Intervene होण्याचा अर्ज िाखल करून घेतला आहे. महत्वाचे 
म्हणरे् शासनाने संघटनेच्या पाठपरुाव्यानंतर, दवधी व न्याय दवभागाच्या मंर्रूीनंतर 
शासनामार्ज त दवशेष खार्गी वकील (Special Counsel) नेमला आहे. आर् दि. 
15/12/2020 रोर्ी आपल्या शासानाच्या स्टे उठवण्याच्या मागणीवर सनुावणी होणार 
आहे. पिोन्नतीवरील स्टे उठदवणेचे सवजतोपरी प्रयत्न संघटना व र्लसंपिा दवभाग करत 
आहे.   
 आ) जलसंपदा चवभागातील यांचिकी चवभागातील सी 2018-19 च्या वनिडसचुीिधील उप 
अवभयंता (यांविकी) पदािरील पदोन्नतीचे आदेश वीगवमकत झाले आहेत. सी 2019-20 च्या 
वीर्डसचुकमधकल वर्चारके्षत्रातकल अवभयांत्याांचक  मावहतक  वर्भागा प्राप्त झालक आहे. वर्भागकय 
पदोन्ीतक सवमतकच्या मान्यतेचक प्रविया अांतकम टप्प्यात आहे. 
इ) जलसंपदा चवभागातील चवद्यतु चवभागातील सी 2019-20 च्या वनिडसचुीिधील उप 
अवभयंता (विद्यतु) पदािरील पदोन्नतीचे आदेश वीगवमकत झाले आहेत. आता 2020-21 च्या 
वनिडसचुीकरीता बबदनूािािलीला सा. प्र. वर्भागाचक मांजनरूक वमळालक आहे. त्याप्रिाणे अंदाजे 13 
पदिीकाधारक ि 2 पदिीधारक पदोन्नत होऊ शकतील. पदोन्नतीची िावहती आज बकिा उद्या 
शासनास सादर होईल. 



ई) सा. बां. चवभाग (स्थापतय) - सन 2018-19 च्या वनिडसचुीप्रिाणे 22 अवभयंत्यांची  
पदोन्नती झाली होतक. तदीांतर अभािीत पदांकरीता वित्त विभागाकडे िंजरूीकरीता प्रस्ताि सादर 
झाला होता. फक्त 100 पदांनाच िान्यता विळाल्याने त्यािधनू खलु्या प्रिगातील 66 पदे शाखा 
अवभयंता ि सहाय्यक अवभयंता श्रेणी 2 यांना विळालक. त्याप्रमाणे आणखी 32 अवभयंत्यांचे 
पदोन्नतीचे आदेश वीगवमकत झाले.  सन 2019-20 च्या वनिडसचुीप्रमाणे मावहतक मागवर्लक होतक. 
वद. 13.10.2020 रोजनक सरवचटणकस र् उपाध्यक्ष इांवजन. सांजनय भोसले याांीक  सवचर् (रथते) मा. इांवजन. 
उल्हास देबडर्ार साहेब र् सांबांधकत  क्ष अवध ारक याांचक भेट घेऊी प्रविया जनलद  रणेबाबत 
वर्ीांतक  ेलक होतक. त्याप्रमाणे 141 अवभयांत्याांचे उपवर्भागकय अवध ारक पदार्रकल पदोन्ीतकचे 
आदेश वीगवमकत झाले आहेत. सदवस्तर पिस्थापना अंतीम टप्पप्पयात आहे. 
चवषय क्र. 3 - शाखा अचभयंतयांना सधुारीत सेवांतगवत आश्वासीत प्रगती योजने अंतगवत 
दसु-या लाभाच्या अंमलबजावणी बाबत -  
  वद. 13.06.2016 रोजीच्या वित्त विभागाच्या संदभभहीन, संवदग्ध स्िरूपाच्या 
पवरपिकाला विरोध म्हणनू संघटनेने दाखल केलेल्या यावचका िा. िुंबई उच्च न्यायालयात सादर 
झाली.  वद. 24/01/2019 रोजी सविस्तर अंतीि सनुािणी झाली ि त्यानंतर वद. 06/02/2019 
रोजी िा. न्यायावधशांनी वनकाल िाचन केले ि संघटनेच्या बाजनेू वनकाल वदला.  आता पवुीच्या व 
नवदनयकु्त महाराष्रािे शासनािे सपु्रीम कोटातील वकील यांनी दमळुन एकूण 3 वेळा, 
तसेि चवधी व न्याय चवभागानेसधु्दा एकूण 3 वेळा, सवोच्ि न्यायालयात न जाणेिेि मत 
चदले असलेने, व जलसंपदा मंिीमहोदय यांनी चद. 24.07.2020 च्या बैठकीमध्ये  
शासनािे सपु्रीम कोटातील वकील व चवधी व न्याय चवभागाच्या अचभप्रायाप्रमाणे चनणवय 
घेणेिे अचधकृतचरतया मान्य केल ेअसलेने, चिता करणेिे काही कारण नाही. 
चवषय क्र. 4 - लातूर भकंुप पनुववसन कामामधील अचभयंतयांच्या मागण्या -  
याबाबत िा. िंिी, सािभजनीक बांधकाि विभाग यांचे सोबत 17/01/2017 ि 19/06/2017 रोजी 
बैठक संपन्न झालेनंतर पनु्हा वद. 07/03/2019 च्या बैठकीिध्ये िा. ििंीिहोदयांनी कॅबीनेट नोट 
तयार करण्याचे वनदेश वदले होते. िा. सवचि (लाके्षवि) यांचेकडील बैठकीत यािर सविस्तर चचा 
झालेनंतर या गटािधील पदिीधर अवभयंत्यांचा सविस्तर प्रस्ताि करणेबाबत वनणभय झाला. 
प्रशासनाकडे पाठपरुािा सरुू आहे. परंत ू आजतागायत ठोस अशी कायभिाही झालेली नाही. 
उपसवचि स्तराच्या पढेु सदर प्रस्ताि अद्याप गेला नाही. सेिासातत्याबाबतीत प्रकरण न्यायप्रविष्ठ 
असलेने विभागाने कोणतीही कायभिाही करणेस नकार वदला होता. िा. न्यायावधकरणाने शासनास 
यािर 3 िवहन्यात वनणभय घेणेचे आदेश वदले होते. याबाबतीत सािभजनीक बांधकाि विभाग तर 
काहीच करण्यास तयार नाही. सािभजनीक बांधकाि िंिीिहोदय यांचे सोबत झालेल्या वद. 
12/06/2019 च्या बैठकीिध्ये प्रशासनाने हा विषय न्याय प्रविष्ठ असलेने कोणतीही कायभिाही 
करणेस नकार वदला होता. संघटना आता नतुन िा. पनुिभसन िंिी िहोदयांकडे प्रयत्न करणार आहे. 
मा. मंत्रीमहोिय र्लसंपिा दवभाग, यांच्या संघटनेसोबतच्या   दि. 24.07.2020 रोर्ीच्या 
बैठकीत सेवासातत्य व इतर मागण्या या आथीक भार वाढण्याच्या असलेने सद्य स्स्थतीत 
त्या दवत्त दवभागास पाठदवणे योग्य होणार नाही असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आल.े 
चवषय क्र. 5- स्थापतय अचभयांचिकी सहाय्यक पदावर कायवरत पदवीका धारकांच्या  
               मागण्या - 

अ) स्थापत्य अवभयांविकी सहाय्यकिधनू कवनष्ठ अवभयंता पदी पदोन्नत झालेल्या अवभयंत्यांना 
सधुारीत सेिांतगभत आश्िासीत योजनेअंतगभत दसुरा लाभ म्हणनू वदलेली उपअवभयंता पदाची 



िेतनश्रेणी शासनाने वद. 13/06/2016 च्या पवरपिकान्िये काढून घेतली आहे. तसेच काही 
वठकाणी दसुरा लाभ म्हणनू शाखा अवभयंता पदाची िेतनश्रेणी वदली आहे. जे स्थापत्य 
अवभयांविकी सहाय्यक, प्रत्यक्ष पदोन्नती घेऊन शाखा अवभयंता झाले त्यांना दसुरा लाभ वदला 
गेला नाही. त्यांनी संघटनेने वदलेल्या निनु्याप्रिाणे अजभ केले त्यािर के्षिीय कायालयांनी 
जलसंपदा ि सािभजनीक  बांधकाि विभागास अवभप्राय िागविले होते. दोन्ही विभागाच्या 
संबंधीत कक्षांनी याबाबत लिकरच पवरपिक वनगभिीत करणेचे आश्िासन वदले आहे. काही 
कायालयांनी याची अंिलबजािणी सरुू केली आहे. परांत ूत्यास आता रे्ती पडताळणक पि े 
आके्षप घेत आहेत. दि. 07/11/2020 रोर्ी 2605/2017 चे संघटनेचे वकील यांचेशी 
सदवस्तर चचा झाली. संघटनेने िाखल केलेल्या अवमान यादचकेमध्येच हा दवषय मांडता 
येईल असे त्यांनी सचुदवल े होते. त्याप्रमाणे संघटनेच्या व्यवस्थापन सदमतीच्या दि. 
08/11/2020 च्या बैठकीत सदवस्तर चचा होऊन संघटनेच्या वकीलांच्या सल्ल्यानसुार 
पिोन्नत कदनष्ठ अदभयंत्यांना सधु्िा कदनष्ठ अदभयंता पिाच्या पदहल्या लाभानंतर िसुरा 
लाभ मा. उच्च न्यायालयाकडून घेणेबाबत मंर्रूी िेणेत आली. तसेच शासनाकडे संघटनेने 
दि. 9/9/2020 रोर्ी दिलेल्या दनवेिनावर दवत्त दवभागाने र्लसंपिा दवभागास कायजवाही 
करणेस सांगीतल ेआहे. 
ब) कवनष्ठ अवभयंता संिगातील भरती बाबत शासनाने परिानगी वदलेनंतर सािभजनीक 

बांधकाि ि जलसंधारण विभागाने सदर पदभरतीबाबत प्रविया सरुू केली आहे. जलसंपदा 
विभागािध्ये सधु्दा लिकरच ही प्रविया सरुू होण्याची शक्यता आहे. सद्या तीनही 
विभागािध्ये िोठ्या प्रिाणात कवनष्ठ अवभयंता पदे वरक्त आहेत. एकाच िेळी िोठ्या संख्येने 
प्रत्यक्ष कायभके्षिािर निीन अवभयंते भरल्याने, त्यांना प्रत्यक्ष कािाचा अनभुि नसलेने, 
एकंदरीत तीनही विभागांच्या कािािर पवरणाि होण्याची शक्यता लक्षात घेता, तसेच 
सरळसेिेद्वारा भरतीिध्ये येणारे न्यायालयीन अडथळे (जलसंपदा विभागाच्या सन 2016 
च्या भरतीला न्यायालयात आव्हान वदलेने, 1 िषभ विलंब झाला होता) लक्षात घेता,  अहभता, 
अनभुिप्राप्त ि कवनष्ठ अवभयंता पदाची व्यािसाईक पवरक्षा पास असणा-या स्थापत्य 
अवभयांविकी सहाय्यक यांना सरळ कवनष्ठ अवभयंता पदािर सािािनू घेणेबाबतच्या 
िागणीचा विशेष बाब म्हणनू शासनाने तातडीने विचार करािा अशी िागणी 62 व्या 
राज्यस्तरीय अवधिेशनािध्ये प्रकषाने िांडली गेली. याबाबत के्षिीय स्तरािरून सधु्दा के्षिीय 
अवधका-यांनी अनकूुल प्रस्ताि शासनास सादर केले आहेत. यािळेु वरक्त होणा-या स्थापत्य 
अवभयांविकी सहाय्यक पदािर पनु्हा भरती करता येणे शक्य आहे. जलसंपदा विभागाचा 
प्रस्ताि सािान्य प्रशासनास सादर झाला होता, त्यािर त्या विभागाचे काही शेरे होते, त्याची 
पतुभता करणेत आली. परंत ू नंतर सािान्य प्रशासन विभागाने सेिाप्रिेश वनयि सधुारीत 
केल्यावशिाय अशा प्रस्तािास िान्यता देण्यास नकार वदला. सेिाप्रिेश वनयि सधुारीत 
करून पदोन्नतीिध्ये स्ितंि कोटा ठेिणेबाबतची धारीका तयार होऊन, सािान्य प्रशासन 
विभागाकडे सादर झाली. त्यार्र त्या वर्भागाीे पदोन्ीतक रकता सरस ट 40 %  ोटा 
ठेर्ण्याचे सचुकत  ेले होते. त्यार्र मा. मांत्रकमहोदय जनलसांपदा वर्भाग, याांच्या 
सांघटीेसोबतच्या   वद. 24.07.2020 रोजनकच्या बैठकीत सांघटीेीे आके्षप घेत, 20 %  ोटा 
हा पदर्क ाधार ाां रकताच ठेर्णेचक मागणक  ेलक. त्यास मा. मांत्रकमहोदयाांीक मान्यता वदलक. 
हा मसिुा सामान्य प्रशासन दवभागाच्या मान्यतेकरीता सािर झाला होता परंत ूसा. 
प्र. दवभागाने असा वेगळा कोटा ठेवण्यास पनुश्च आके्षप घेतल ेआहेत. क) स्थापत्य 



अवभयांविकी सहाय्यक िधनू पदोन्नत कवनष्ठ / शाखा अवभयंत्यांना कालबध्द पदोन्नती 
अंतगभत वदलेला पवहला लाभ त्यांच्या स्थापत्य अवभयांविकी सहाय्यक संिगात सिािेशन 
झाल्याच्या वदनांकापासनू धरण्यात आल्याने, सेिावनितृ्तीच्या टप्प्यािर पनुिेतन वनश्श्चती ि 
िसलूीला सािोरे जािे लागत आहे. त्यांचेिरील हा अन्याय जलसंपदा विभागाच्या वदनांक 
18/06/1998 रोजीच्या पिाचा तसेच वद. 13/01/1982 च्या शासन वनणभयाचा शासनास 
विसर पडल्याने होत आहे. संघटनेने पिव्यिहार ि पाठपरुािा सरुू केला आहे. वद. 
13/01/1982 च्या शासन वनणभयाप्रिाणे संबंधीतांना शासन वनणभयाच्या वदनांकापासनू वनयत 
अस्थाई आस्थापनेिर घेणेचा प्रस्ताि विभागाने तयार केला असनू तो वित्त विभागाकडे 
सादर झाला होता. त्यािर काही शेरे असलेने तसेच सािान्य प्रशासन विभागाची िान्यता 
घेणेचे वित्त विभागाने सचुविलेिळेु सदर धारीका सािान्य प्रशासन विभागास सादर झाली, 
शेरेपतुभता करून पनुश्च धारीका वित्त विभागाकडे सादर झाली होती, वित्त विभागाकडील 
पाठपरुाव्यानंतर. चवत्त चवभागाने हा चवषय सेवाचवषयक असलेने सामान्य प्रशासन 
चवभागािीि मान्यता घ्यावी असे अचभप्राय पनुश्ि चदल े आहेत. त्यािर जलसंपदा 
विभागानेच कायभिाही करणे अपेक्षीत होते. त्यािर कायभिाही सरुू असतानाच, याबाबतीत, 
स्थापत्य अवभयांविकी संघटनेने वद. 19.05.2014 चे पि रद्द करणेबाबत िा. विधानसभा 
सभापती यांचेिाफभ त प्रयत्न चालविलेने, विभागाने 13.01.1982 च्या शासन वनणभयाआधारे 
संबंधीतांना शासन वनणभयाच्या वदनांकापासनू वनयत अस्थाई आस्थापनेिर घेणेचा प्रस्ताि 
ततुास बाजनलूा ठेर्ला आहे. वद. 19.05.2014 चे पि रद्द करणेबाबतच्या प्रथतार्ार्र वर्त्त 
वर्भागाचा वीणवय आलेीांतर पढुकल  ायवर्ाहक होईल. 
  दरम्यान याबाबतीत काही अवभयंत्यांनी िा. िहाराष्र प्रशासकीय न्यायावधकरणाकडे 
दाखल केलेल्या िळु अजभ ि. 238/2016 चा वनकाल लागला असनू त्यािध्ये त्यांनी वद. 
19/05/2014 चे जलसंपदा विभागाचे पि पिुभलक्षी प्रभािाने अंिलबजािणी करू शकत 
नाही असे म्हटले आहे. त्यासोबतच आणखी दोन अजांिर सधु्दा िा. न्यायावधकरणाने तसाच 
वनकाल वदला. परंत ू आता विधी ि न्याय विभागाने िा. उच्च न्यायालयात वरट वपटीशन 
दाखल करणेचे ित व्यक्त केले आहे. 

चवषय क्र. 6  - उप अचभयंता ते कायवकारी अचभयंता पदावरील पदोन्नतीकरीता                    
                आवश्यक अहवताकारी कालावधी कमी करणे. 
 याबाबतचा प्रस्ताि प्रशासनाने तयार केला असनू, संघटनेच्या सततच्या पाठपरुाव्यानंतर 
त्यास िा. िंिी, जलसंपदा यांची िान्यता विळाली आहे. ही धारीका सािभजनीक बांधकाि 
विभागाच्या िान्यतेनंतर सािान्य प्रशासन विभागाकडे गेली. परंत ूसदर धारीकेिर सािान्य प्रशासन 
विभागाने उपअवभयंता पदाचे सेिाप्रिेश वनयि नसनू फक्त 19/12/1970 चा शासन वनणभय 
असलेने प्रथि सेिाप्रिेश वनयि बनिा अशी भुिीका घेतली आहे. सेिाप्रिेश वनयि बनविणेचे काि 
सरुू आहे. सािभजनीक बांधकाि िंिीिहोदय यांचे सोबत झालेल्या वद. 12/06/2019 च्या 
बैठकीिध्ये प्रशासनाने सेिाप्रिेश वनयि बनविणेचे काि सरुू असलेचे सांगीतले. दोन्ही विभागाच्या 
सवित्या स्थापन झाल्या आहेत. संघटनेने िागण्या सादर केल्या आहेत. सेिाप्रिेश वनयि सधुारण्यात 
होत असलेला विलंब लक्षात घेता, संघटनेने विशेष बाब म्हणनू अहभताकारी कालािधी वशथील 
करून पदोन्नती देण्याची िागणी केली. मा. मांत्रकमहोदय जनलसांपदा वर्भाग, याांच्या सांघटीेसोबतच्या   
वद. 24.07.2020 रोजनकच्या बैठकीत आता याबाबतचा प्रस्ताि सािान्य प्र्शासन विभागास सादर 



झालेचे प्रशासनाकडून सांगणेत आले. िा. िंिी िहोदयांनी 1 िवहन्यात यािर कायभिाही करणेचे 
वनदेश वदले होते. सामान्य प्रशासन चवभागाने या धाचरकेवर काही शेरे उपस्थीत केलनेे 
शेरेपतुवता करून पनु्हा  सामान्य प्रशासन चवभागास धारीका सादर झाली आहे. पाठपरुावा 
सरुू आहे. 
चवषय क्र. 7- सेवेत राहून पदवी प्राप्त केलले्या कचनष्ठ अचभयंतयांना सहाय्यक अचभयंता   
               श्रेणी 2 संवगात समावेशन करणे. 

सेिेत राहून पदिी प्राप्त केलेल्या कवनष्ठ अवभयंत्यांना सहाय्यक अवभयंता श्रेणी 2 संिगात 
सिािेशन करणेबाबत यापिुी अनेकिेळा संघटनेने शासनाशी पिव्यिहार केला आहे ि अनेक 
बैठकांिध्येही सदर िागणी केलेली आहे. आता िा. उच्च न्यायालय, नागपरू खंडपीठ यांनी वरट 
यावचका ि. 7361/2018 ि वरट यावचका ि. 7366/2018 िध्ये वदलेले वनदेश  विचारात घेऊन  
ग्राि विकास विभागाने शासन वनणभय ि. झेडएनजी- 2017/प्र.ि. 12/ आस्था - 4 वद. 
17/09/2018 वनगभिीत केला आहे ि त्याप्रिाणे सेिेत राहून पदिी प्राप्त केलेल्या कवनष्ठ 
अवभयंत्यांना सहाय्यक अवभयंता श्रेणी 2 संिगात सिािेशन करणेबाबत जलसंपदा, सािभजनीक 
बांधकाि विभाग ि जलसंधारण विभागास विनंती केली आहे. सवचि लाके्षिी यांनी कोटाचा वनणभय  
तपासनू अहिाल सादर करणेचे वनदेश संबंधीत कक्षास वदले होता. विभागाने अशा अवभयंत्यांची 
िावहती िागविली परंत ूया विषयािर आता मा. उच्ि न्यायालय, नागपरू येथे याचिका दाखल 
झालेने शासनाकडून कायववाही थांबली आहे.  
चवषय क्र. 8 -  अचतउतकृष्ठ कामचगरी बजावणा-या शासकीय कमविा-यांना आगाऊ                    
                  वेतनवाढी मंजरू करणेबाबत 
  अवतउत्कृष्ठ कािवगरी बजािणा-या शासकीय किभचा-यांना त्यांच्या गोपनीय अहिालािर 
आधारीत 1 बकिा 2 आगाऊ िेतेनिाढी िंजरू करणेत येत होत्या. 6 व्या िेतन आयोगाच्या 
राज्यातील अंिलबजािणीकरीता नेिलेल्या हकीि सवितीने ही योजना बंद करून, कें द्र शासनाच्या 
धतीिर अवतउत्कृष्ठ कािवगरी बजािणा-या शासकीय अवधकारी / किभचा-यांना उच्च दराने िार्षषक 
िेतनिाढ िंजरू करणेची वशफारस केली होती.  सदर वशफारशीिर शासनाने वनणभय प्रलंबीत ठेिला 
होता. सदर वशफारस सादर होण्यापिुी शासनाच्या सिभ विभागांनी सन 2006,2007,2008 िधील 
1 ऑक्टोबर रोजी देय होणा-या आगाऊ िेतनिाढी िंजरू केल्या होत्या. त्यानंतर सािान्य प्रशासन 
विभागाने वद. 03.07.2009 च्या शासन पवरपिकान्िये सदर िेतनिाढी वशिाय 6 व्या िेतन 
आयोगाप्रिाणे िेतन वनश्श्चत करण्याचे आदेशीत केले होते. त्यािळेु सदर अवधकारी / किभचारी 
यांना विळालेला आगाऊ िेतिाढीचा लाभ काढून घेणेत आला. यासंदभात संघटनेने दाखल 
केलेल्या औरंगाबाद उच्च न्यायालयातील दाव्यािध्ये शासनाने धोरण वनश्श्चत करण्यास िेळ िागनू 
घेतला ि वद. 24/08/2017 च्या शासन वनणभयान्िये शासनाने "सहाव्या वेतन आयोगानसुार सधुारीत 
वेतनशे्रणी अनजेु्ञय झाल्याच्या कालावधीत (चदनांक 1.10.2006 ते 1.10.2015) आगाऊ वेतनवाढीिा 
लाभ देण्यात येऊ नये." असा धोरणात्िक वनणभय जाहीर केला.  हा वनणभय अव्यिहायभ तसेच 
घटनाबाह्य होता. याबाबतीत काही किभचा-यांनी दाखल केलेल्या िा. औरंगाबाद उच्च 
न्यायालयातील दािा ि. 12699/20198 िध्ये वद. 03/04/2019 रोजी शासनाच्या विरोधात 
वनकाल वदला आहे. 
 सरकारी वकीलांनी सदर चनणवयांचवरोधात सवोच्ि न्यायालयात याचिका दाखल करू 
नये असे मत व्यक्त केले आहे. तरीसधु्दा शासनाने अद्याप कोणताही चनणवय घेतलेला नाही.
  



चवषय क्र. 09  - अदभयांदत्रकी सेवा दनयमांच्या पनुरजचनेबाबत..  
अवभयाांवत्र क सेर्ा वीयमाांच्या पीुरवचीेबाबत सािभजनीक बांधकाि विभागाच्या 

सवितीच्या अहिालािर चचा करणेकरीता िा. सवचि रस्ते यांनी वद. 11/12/2020 रोजी 
संघटनेस आििंीत केले होते. सवितीचा अहिालािधील अनेक बाबी संवदग्ध असनु 
पदोन्नतीिधील कंुठीतता किी करण्याच्या नािाखाली कवनष्ठ अवभयंता संिगातील 
पदिीकाधारकांचा कोटा किी करण्याचा घाट घातला जात आहे. यापिुी सधु्दा असे अनेक 
प्रसंग आले होते. ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ अशा उपायांना त्या त्या िेळी संघटनेने योग्य 
ती पाऊले उचलनू विरोध केला आहे. एखाद्या संघटनेचे हीतसंबंध जोपासण्याच्या 
शासनािधील काही  अवधका-यांच्या प्रितृ्तीिळेु 50 िषांपिुीचे सेिा प्रिेश वनयि शासनास 
बदलता आले ीाहकत. सी 2013 मध्ये सांघटीेीे तकव्र आांदोली  रूी असे प्रयत्ी हाणीू 
पाडले होते. 

या महत्वाच्या दवषयावर चचा करणेकरीता संघटनेने व्यवस्थापन सदमतीची 
आपत्कालीन बैठक आयोर्ीत केली आहे. 

चवषय क्र. 10  - कचनष्ठ अचभयंता पदापासनू 12 वषांनी पचहला लाभ देण्याच्या  
मागणीबाबत..  
ही िागणी खपू जनुी आहे. यािध्ये अनेक अडथळे होते, आहेत.  

1) वद. 11/02/2002 च्या शासन वनणभयान्िये शाखा अवभयंता पदापासनू 12 िषांनी  
पवहला लाभ हे आपण त्यािेळी िान्य केले होते, त्यास कधीही आव्हानीत  केले गेले नाही.  

2) वद. 29/07/1993 च्या सािान्य प्रशासन विभागाच्या शासन वनणभयान्िये ‘ज्या पदांचे  
िेतन बकिा पदाच्या िेतनश्रेणीची किाल ियादा रु. 2900 पेक्षा किी नाही’ अशी पदे ‘ब’ 
िगभ िध्ये येतात. जरी ती पदे अराजपवित असली तरी त्यांचा सिािेश ब िगात केला गेला. 

3) वद. 14/12/1995 चा  हा शासन वनणभय जो आपल्यासाठी ऐवतहावसक असा होता ि  
त्यासाठी आपण 1988 ते 1995 इतका िोठा संघषभ केला होता. या शासन वनणभयान्िये  
कवनष्ठ अवभयंता पदास आपण 1640-2900 अशी िेतनश्रेणी विळिनू घेतली होती  
ि वतसदु्धा 01/01/1986 पासनू. त्यािळेु कवनष्ठ अवभयंता हे पद ‘ब’ िगभ अराजपवित  
असे 01/01/1986 पासनू आहे. त्यािळेु 01/10/1994 पासनू फक्त क ि ड िगास  
लाग ूकेलेली कालबद्ध पदोन्नती योजना कवनष्ठ अवभयंता पदास कशी लाग ूकरािी हा  
प्रश्न आहे. 

4) आता संघटनेने दाखल केलेल्या 2605/2017 यावचकेिधील वनणभयाचा आधार घेऊन शाखा 
अवभयंता ही फक्त दजा सधुारणा असनू त्यास पदोन्नती बकिा आश्िावसत प्रगती योजनेकवरता लाभ 
सिजता येणार नाही असा वनणभय झाला आहे. त्या अनषंुगाने कवनष्ठ अवभयंता पदापासनू 12 िषांनी 
लाभ िागताना उपरोक्त तीन शासन वनणभयाचा पण विचार होईल ना?  
5) वद. 14/11/2019 च्या पिाने जलसंपदा विभागाने 1994 पिूी जे शाखा अवभयंता झाले त्यांना  

कवनष्ठ अवभयंता पदापासनू 12 िषांनी लाभ देता येणार नाही असे निदू केले आहे. याचाच 
अथभ त्यानंतरच्या अवभयंत्यांना विळेल असा घेता येईल. अथात वद. 11/02/2002 चा शासन 
वनणभय हा फक्त आश्िावसत प्रगती योजनेकवरता लाग ू होता ि सधुावरत आश्िावसत प्रगती 
योजनेकवरता (वद. 01/10/2006 पासनू लाग ूझालेली) तो शासन वनणभय अवधििीत झाला आहे 
असे शासनाने संघटनेला ि िा. न्यायालयास लेखी  स्िरूपात वदले आहे. त्याचा आपल्याला 



आता फायदा होईल. त्याप्रिाणे पाि अवभयंत्यांनी अजभ केले आहेत. त्यास सधु्दा संबंधीत के्षिीय 
कायालयांनी शासनाचे अवभप्राय िागविले होते. काही के्षिीय कायालयांनी कचनष्ठ अचभयंता 
पदापासनू 12 वषांनी पचहला लाभ सन 2015 पवुी व सन 2016 नंतर 10 वषांनी 
पचहल्या लाभािे आदेश चनगवमीत केल े आहेत. साववजनीक बांधकाम चवभागाने कचनष्ठ 
अचभयंता पदापासनू 12 वषांनी पचहला लाभ उपअचभयंता पदािा हे ततवतः मान्य केल े
आहे. याबाबतिा प्रस्ताव तयांनी चवत्त चवभागास सादर केला होता. परंतू दवत्त दवभागाने 
त्यास नकार दिला आहे. त्यातच भरीस भर म्हणरे् र्लसंपिा दवभागाने 13.10.2020 
रोर्ी पत्र दनगजमीत करून आणखी संभ्रम दनमाण केला आहे. 

  नवीन अदभयंत्यांना, दवशेषतः सन 2006 नंतर रे् पदहल्या लाभास पात्र आहेत त्यांना 
कदनष्ठ अदभयंता पिापासनू 12 वषांनी पदहला लाभ उपअदभयंता पिाचा व सन 2016 
नंतर रे् पदहल्या लाभास पात्र आहेत त्यांना कदनष्ठ अदभयंता पिापासनू 10 वषांनी 
पदहला लाभ उपअदभयंता पिाचा, दमळवनू िेणे हे संघटनेचे कतजव्य आहे.  

  दि. 07/11/2020 रोर्ी 2605/2017 चे संघटनेचे वकील यांचेशी सदवस्तर चचा 
झाली. संघटनेने िाखल केलेल्या अवमान यादचकेमध्येच हा दवषय मांडता येईल असे 
सचुदवल े होते. त्याप्रमाणे संघटनेच्या व्यवस्थापन सदमतीच्या दि. 08/11/2020 च्या 
बैठकीत सदवस्तर चचा होऊन संघटनेच्या वकीलांच्या सल्ल्यानसुार कदनष्ठ अदभयंता 
पिापासनू पदहला लाभ ठरवणेबाबत तसेच पिोन्नत कदनष्ठ अदभयंत्यांना सधु्िा कदनष्ठ 
अदभयंता पिाच्या पदहल्या लाभानंतर िसुरा लाभ मा. उच्च न्यायालयाकडून घेणेबाबत 
मंर्रूी िेणेत आली. दिवाळी सटु्टीनंतर आता अवमान यादचकेमध्ये सधुारणा अर्ज 
(Ammendment Application) संघटनेमार्ज त मा. न्यायालयास सािर झाला आहे.  

 
अदभयंता दमत्रांनो,  
    संघटनेने कशा पध्ितीने मटॅमधील पराभवानंतरसधु्िा मा. उच्च न्यायालयात न्याय 

दमळवला याबाबत सवज सभासिांना मादहती नसेल, परंतू वाट सोपी नव्हती हे सवज सभासि 
र्ाणतात. हे सवज एकीचे बळ आहे. एकट्यािकुट्याचे काम नाही. संघटनेची आथीक 
पदरस्स्थती चांगली असणे सधु्िा गररे्चे आहे. ती आर्पयंत होती व पढेुही राहील. र्नु्या 
अदभयंत्यांनी संघेटनेच्या दहताकरीता सढळ हाताने मित केली आहे. त्यामळेुच सवज लढाया 
आपण जर्कल्या. इतर काही संघटनांप्रमाणे आपण काही दवषय आला तरच, दनधी गोळा 
करत दर्रत नाही, दवना पावती एक रूपया घेत नाही. एखािे काम करावे लागणार आहे 
म्हणनू दनधी गोळा करत नाही. आश्वासीत प्रगती योर्नेंतगजत र्ी न्यायालयीन, प्रशासकीय 
लढाई आपण जर्कली, त्याचा लाभ नवीन अदभयंत्यांना र्ास्त होणार आहे. त्यांनी आता 
पढुाकार घेऊन संघटनेला आथीक मित करणे आवश्यक आहे. माझा सवजसामान्य 
अदभयंता सजु्ञ आहे, संयमी आहे याची मला खात्री आहे. संघटनेचे 100 वे वषज सरुू 
असताना, संघटनेवरील दवश्वास, संयम हा गररे्चा आहे. वरीष्ठ, अनभुवी सभासिांनी हा 
दवश्वास नवीन अदभयंत्यांच्या मनात रूर्दवणे आवश्यक आहे. लाभ दमळाला तरच दनधी, 
हा व्यापार आहे. आर्पयंत संघटनेच्या सभासिांनी लाभ दमळेल तेव्हा दमळेल, पण 
आपल्या न्याय हक्कांसाठी संघटनेचे हात बळकट करणे याच एका उिात्त हेतूने संघटनेला 
आथीक मित केली. हा वसा नवीन सभासिांनी घेणे गररे्चे आहे. त्याकरीता आपण 
सवांनी प्रयत्न करणे गररे्चे आहे. कदनष्ठ अदभयंता पिापासनू 12 वषांनी पदहला लाभ 
याकरीता न्यायालयीन लढाई मोठी आहे. त्याकरीता दनधी गोळा करणे आवश्यक आहे.   



 संघटना आता शंभरी पणुज करत असलेने संघटनेकरीता मुंबई येथे सिदनका 
घेणेचा ठराव व्यवस्थापन सदमतीच्या बैठकीमध्ये मंर्रू झाला आहे. 

दियेवीण वाचाळता व्यथज आहे | दवचारे तझुा तदुच शोधदुन पाहे || 
उद्यमेन दह दसध्िंस्न्त कायादण न मनोरथैः | 
न दह सपु्पतस्य जसहस्य प्रदवशदत मखेु मगृाः 
अथात.. कोणतेही काम कठोर मेहनतीने पणुज होते, र्क्त दवचार करून नाही.   
          झोपलेल्या जसहाच्या तोंडात स्वतः हरीण येणार नाही. 
महात्मा गौतम बधु्ि म्हणतात.. 
संकटात असताना आधार शोध ूनका, दवघ्न जकवा संकट म्हणरे् आयषु्य र्गण्यासाठी     
एक अवसर समर्ा. प्रवासात र्र एखािा िगड वाटे आला तर दतथं थांब ूनका. 
त्या िगडावर उभे रहा आदण स्वतःची उंची वाढवा. 
आगीतनू र्ायलाच हवं, त्यादशवाय कचरा र्ळुन र्ात नाही. 

र्ागतीक कोरोना महामारीने त्रस्त सन 2020 ला रामराम! 
नवीन वषज 2021 संघटनेचे 101 वे वषाच्या सवज अदभयंत्यांना मनःपवुजक शभेुछा 

जय संघटना ! 
         इंचज. उन्मेश मडुचबद्रीकर 
             सरचिटणीस 
 
 
 


