
 

प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

आपण आर्थिक वर्थिच्् दुसऱ्् 
रिम्हीि प्रवेश करि असून 
्् रिम्हीि म्झे कमथिच्री व 

अरिक्री च्ंगली क्मरगरी करिील अस् मल् रवशव्स 
आहे. आपल्् क्म्चे `लक््` पूणथि करणे, ही आपली 
जब्बद्री आहे, असे प्रत्ेक्ल् व्टणे गरजेचे आहे. 
आपण भ्ग्व्न आहोि, की आपण अश् क्ेत््ि आहोि, 
ज््ची गरज सिि व्ढिच ज्ण्र आहे. रवजेची ही 
व्ढिी म्गणी महणजे आपल््ल् दररोज च्ंगले क्म 
करण््ची संिी आहे. त््स्ठी मह्प्रेरण कंपनीची 
्ंत्ण् आपण रकिी सुसज्ज ठेविो आरण रवजेच् अरवरि 
पुरवठ् ््वर आपण प्रगिी रकिी लवकर ग्ठू शकिो, 
हे अवलंबून आहे. ््स्ठी मह्रनरमथििी व मह्रविरण 

कंपन््ंशीही सिि समनव् ठेवण््ची गरज आहे. 
सध्् प्वस्ळ् सुरू आहे. प्वस्ळ््ि संच्लन 

करि्न् अनेक प्रशन उदभवि्ि. त््स्ठी अरिक 
दक्िेने ्ंत्ण् सुसज्ज ठेवली प्रहजे. ्् क्ळ्ि क्ही 
समस्् उदभवण्र न्ही, ््ची क्ळजी प्रत्ेक ्ुरनटने 
घेिली प्रहजे. प्वस्ळ््ि प्रकलप्ची क्मे मंद्वि 
असली िरी इिर प्ठपुर्व््ची क्मे मोठ्् जोम्ने 
व गिीने आपण करू शकिो. िी आि् केली गेली िर 
वरथिभर आपण अरिक च्ंगली सेव् देऊ शकिो. त््मुळे 

प्ठपुर्व््च्् क्म्ल् िेवढेच महतव आहे, हे लक््ि 
ठेव्. 

आपण जी सेव् देिो रकंव् जी क््थिप्रण्ली व्परिो, 
िी अनेकद् आपल्् वर्थिनुवरषे अंगवळणी पडलेली 
असिे. पण त्् क््थिप्रण्लीि सिि सुि्रण् करून 
िी सक्म करण््ची जब्बद्री प्रत्ेक अरभ्ंि् 
व अरिक्ऱ््ंची आहे. त््दृष्ीने आपण रकिी 
रवच्र करिो, ््च् प्रत्ेक्ने आढ्व् घ््व् आरण 
क््थिप्रण्लीि कोणत्् सुि्रण् करि् ्ेिील, ््रवर्ी 
पुढ्क्र घ््व्. अश् पुढ्क्र्चे संस्् सव्गि करेल, 
ही ख्त्ी आपण सव्ांनी ब्ळग्वी,अशी म्झी रवनंिी 
आहे. देश्च्् आरण र्ज््च्् प्रगिीि मोल्च् व्ट् 
उचलण्ऱ्् ्् संस्ेि क्म करि्न् आणखी क्ही 
मूलभूि गोष्ी लक््ि घ्््ल् हव््ि. त््िील परहली 
महणजे आपली दररोजची क्मे रन्रमि आरण वेळेि 
होि्ि क्? िे करि्न् जीरवि व रवत्ी् होण्र न्ही, 
््स्ठी आपण रवशेर आरण सिि प्र्तन करि आहोि 
न्? आपण आपल्् कंपनीच्् एक् मोठ्् व्वस्ेच् 
महतव्च् भ्ग आहोि, त््मुळे म्झे क्म महतव्चे 
न्ही, अशी भ्वन् कोण्च््च मन्ि असि् क्म् न्े. 
आपण करि असलेल्् क्म्मुळेच क्म्ंची एक दीघथि 
स्खळी पूणथि होि असिे, हे आपण क््म लक््ि ठेवले 
प्रहजे. 

   गेल्् १४ जून २०१७ रोजी म्. ऊज्थिमंत्ी 
््ंनी आढ्व् घेऊन आपल््ल् म्गथिदशथिन केले. त््ंनी 
ददलेल्् आदेश्नुस्र क्मे केली असि् भरवष््िील 
आवह्न्स िोंड देणे सुलभ होईल. म्. मंरत्महोद््ंनी 
मह्प्रेरणच्् जुन्् व रबकट समस्् सोडरवण््रवर्ी 
हसिक्ेप करून त्् म्गगी ल्वल््. अनेक रखडलेले 
प्रकलप त््मुळे उभे र्हण््स मदि झ्ली. त््ंनी 
ददलेल्् प्ठबळ व म्गथिदशथिन्मुळे आपले ्ोगद्न 
अरिक ददले प्रहजे. त््मुळे आि् आपली जब्बद्री 
आणखी व्ढली आहे. 

   ् ् रिम्हीिील आणखी एक महतव्ची गोष् महणजे 
प्ररशक्ण िोरण-२०१७ क्््थिननवि होि आहे. त््नुस्र 
प्रत्ेक्ने प्ररशक्ण घेऊन क््थिरनपुणि् आणली प्रहजे. 
आपल््ल् नवे क्ही रशकण््ची ही एक संिी आहे 
आरण अशी संिी पुनःपुनह् रमळि न्ही, हे लक््ि 
घेिले प्रहजे.    Sub-Station Automation/

सक्ड्, ERP अंिगथिि अनेक प्रकलप मूळ रूप्मध्े 
्ेि आहेि, ्् आपल्् दृष्ीने महत्व्च्् घड्मोडी 
आहेि. हे सवथि नवे िंत् आतमस्ि करून लवकर्ि-
लवकर क्््थिननवि केले असि् त््च् फ्र च्ंगल् 
दूरग्मी पदरण्म प्रण्लीवर होऊ शकिो. आि् रिम्हीि 
क्म्चे रन्ोजन करणे, त््ि सुि्रण् करणे, आरण 
झ्लेल्् क्म्चे मूल्म्पन करणे, अशी सव् आपण 
आपल््ल् ल्वून घेिली प्रहजे. आिुरनक जग्ि 
Quality आरण Quantity अश् दोनही गोष्टींचे महतव 
व्ढले आहे. त््मुळे आपले क््थि Qualitatively 
and Quantitatively च्ंगले असणे गरजेचे आहे. 
खरे महणजे त््रशव्् आि् प््थि्च र्रहलेल् न्ही. 
आिुरनक जग्िील ह् बदल आपण रजिक् लवकर 
आरण रजिक् च्ंगल् समजून घेऊ, रििक् आपल्् 
क्म्िील आपल् सहभ्ग व्ढेल, अस् उसफफूिथि सहभ्ग 
्् रिम्हीिही आपण द््ल, ््ची मल् ख्त्ी आहे. 

शुभेच््ंसह..!

- राजीव कुमार ममत्तल
       अध्क् व व्वस््पकी् संच्लक
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शासन-प्रशासन

 टीर रहापारेषि, रुंबई

र्ज््िील एक हज्र 
उपस् जलरसंचन 
्ोजन् सोलर प्क्कच्् 

म्ध्म्िून सौर ऊजषेवर आणण््स्ठी 
ल्गण्रे सहक््थि केंद्र श्सन देण्र 
असल््चे केंद्री् ऊज्थिमंत्ी पी्ूर गो्ल 
््ंनी एक् आढ्व् बैठकीि स्ंरगिले. 
्् संदभ्थििील प्रकलप अहव्ल ि्तक्ळ 
स्दर करण््चे रनदषेश मुख्मंत्ी देवेंद्र 
फडणवीस ््ंनी ददले. िसेच ऊज्थि क्ेत््ि 
सहक््थि व्ढरवण््स्ठी मह्रविरण आरण 
ईईएसएल ््ंच््ि महत्वपूणथि स्मंजस् 
कर्रही ््वेळी झ्ल्. ््प्रसंगी र्ज््चे 
मुख्मंत्ी देवेंद्र फडणवीस, ऊज्थिमंत्ी 
चंद्रशेखर ब्वनकुळे उपनस्ि होिे.

   मुख्मंत्ी देवेंद्र फडणवीस ््ंच्् 

वर्थि रनव्सस््न्वर मह्र्ष्ट््िील ऊज्थि 
क्ेत््शी संबंरिि रवरवि उपक्रम्ंच् मुख्मंत्ी 
देवेंद्र फडणवीस आरण केंद्री् मंत्ी पी्ूर 
गो्ल ््ंनी आढ्व् घेिल्. ऊज्थिमंत्ी 
चंद्रशेखर ब्वनकुळे ््वेळी उपनस्ि होिे. 

   र्ज््िील उपस् जलरसंचन 
्ोजन्ंन् चोवीस ि्स वीजपुरवठ् 
करण््ची म्गणी आहे. िसेच सवलिीच्् 
दर्ि वीजपुरवठ् वह्व्, अशीही अपेक्् 
असि्न् ज्सिीि ज्सि उपस् रसंचन 
्ोजन् सौरऊजषेवर आणल्् ज्व््ि. 
सौरऊजषेवर ्् ्ोजन् आणल्् िर 
रकम्न १२ ि्स सौरऊजषेवर ्् ्ोजन् 
उपलबि होण्र आहे. त््मुळे वीजरबल्िही 
उपस् रसंचन ्ोजन्ंन् ददल्स् रमळेल, 
््कडे ऊज्थिमंत्ी चंद्रशेखर ब्वनकुळे ््ंनी 
मुख्मंत्ी व केंद्री् मंत््ंचे लक् वेिले होिे. 

   िसेच र्ज््ची ऊज्थिक्ेत््ि अरिक 
प्रगिी आरण सहक््थि रमळ्वे महणून 
ईईएसएल ्् केंद्र श्सन्च्् अखत््दरि 
असलेल्् संस्ेशी मह्रविरणच् स्मंजस् 
कर्र करण््ि आल्. ्् कर्र्अंिगथिि 

  प्रकलप अहवयाल ियातकयाळ 
सयादर करया : मुख्मंत्ी

  मुख्मंत्ी-केंद्ी् 
ऊजया्ममंत्यांची आढयावया बैठक

  सौर कृषी वयातहनी ्ोजनेलया 
गिी द्या : मुख्मंत्ी 

  महयातविरर-ईईएसएलमध्े 
सयामंजस् करयार

उपस् रसंचन ्ोजन् सोलरवर 
आणण्र : पी्ूर गो्ल

मुंबई : ऊज्थि क्ेत््ि सहक््थि व्ढरवण््स्ठी मह्रविरण आरण ईईएसएल ््ंच््ि महत्वपूणथि स्मंजस् कर्र झ्ल्. ््प्रसंगी 
केंद्री् ऊज्थिमंत्ी श्ी. पी्ूर गो्ल, र्ज््चे मुख्मंत्ी श्ी. देवेंद्र फडणवीस, ऊज्थिमंत्ी श्ी. चंद्रशेखर ब्वनकुळे, मह्रविरणचे 
व्वस््पकी् संच्लक श्ी. संजीव कुम्र. 

ईईएसएलिफफे एनजगी इरफरशएनसी पंप 
पुररवण््ि ्ेण्र आहेि. सुरुव्िील् ह् 
प्रकलप प्र््ोरगक सिर्वर र्बरवण््ि 
्ेण्र आहे. ्् स्मंजस् कर्र्वर 
मुख्मंत्ी देवेंद्र फडणवीस, ऊज्थिमंत्ी 
चंद्रशेखर ब्वनकुळे, मह्रविरणचे 
व्वस््पकी् संच्लक संजीव कुम्र, 
ईईएसएलिफफे सौरव कुम्र ््ंनी सव्क्री 
केली. केंद्र्कडे प्रलंरबि असलेल्् 
ऊज्थि रवभ्ग्च्् अडचणी व समस्् 
सोडरवण््ि ्ेिील, असेही केंद्री् मंत्ी 
पी्ूर गो्ल ््ंनी ््वेळी स्ंरगिले. 
िसेच ईईएसएलच्् सहक्््थिने 
र्ज््िील सबसटेशनच्् ज्गेवर सौर 
प्रकलप उभ्रून त््ि रनम्थिण होण्री 
वीज कृरी पंप्ंन् देण््ि ्ेण्र आहे.

र्ज््ि ग््मीण भ्ग्ि ग्वठ्ण व 
कृरी व्रहनीचे रवलगीकरण झ्ले आहे, 
अश् दठक्णी सौर ऊजषेद््र् रवद्ुिीकरण 
करण््स्ठी मुख्मंत्ी सौर कृरी व्रहनी 
्ोजन् महत्वपूणथि ठरण्र आहे. ्् 
्ोजनेच्् क्म्ल् गिी द््वी, असे 
रनदषेश मुख्मंत्ी देवेंद्र फडणवीस ््ंनी 
््वेळी ददले.

   र्ज््िील नंदुरब्र, मेळघ्ट, 
गडरचरोली ््स्रख्् आददव्सी भ्ग्ि 
सव्िंत््च्् ७० वर्थिनंिरही अजून 
वीज पोहोचली न्ही. सव्ांस्ठी वीज 
्् िोरण्नुस्र आददव्सी कुटुंब्ंन्ही 
वीज कनेकशन रमळ्वे अस् ऊज्थिमंत्ी 
ब्वनकुळे ््ंच् प्र्तन आहे. सुम्रे १० 
ल्ख कुटुंब्ंन् वीज देण््स्ठी ल्गण्रे 
सहक््थि केंद्र श्सन्िफफे देण््ि ्ेईल, 
असेही केंद्री् मंत्ी पी्ूर गो्ल ््ंनी 
स्ंरगिले. ्् बैठकील् रवत् रवभ्ग्चे 
अवर सरचव सवथिश्ी डी. के. जैन, उद्ोग 
रवभ्ग्चे अपपर मुख् सरचव सुनील 
पोरव्ल, प्रि्न सरचव (ऊज्थि) अररवंद 
रसंह, मह्रनरमथििीचे व्वस््पकी् 
संच्लक रबरपन श्ीम्ळी, मह्प्रेरणचे 
व्वस््पकी् संच्लक र्जीव कुम्र 
रमत्ल, मह्रविरणचे व्वस््पकी् 
संच्लक संजीव कुम्र उपनस्ि होिे.

रहापारेषिचा संकलप
रन्ोजन प्रकलप अंमलबज्वणी, संचलन क्मि् आरण क्मरगरी ््ब्बिीि एक 
आदशथि र्ज् प्रेरण उपक्रम आरण परव्न्ि्रक प्रेरण कंपनी महणून सविःल् 

प्रस््रपि करणे आरण असे करि्न् खचथि आरण गुणवत्् ््ब्बिीि ज्गरुकि्, म्नव 
संस्िनरवर्क प्रगिी आरण स्ंरघक स्म्रजक जब्बद्री ््वर भर देणे.

२



 

 टीर रहापारेषि, रुंबई

एमएसईबी होनलडंग कंपनीचे  
संच्लक श्ी.रवशव्स प्ठक ््ंनी 
स्म्रजक, र्जकी्,आर्थिक 

अश् रवरवि क्ेत््िील घड्मोडटींवर 

रलरहलेल्् `रवशव्समि मन्ल् रभडण्रे 
मि` ्् पुसिक्च्् दोन खंड्ंचे प्रक्शन 
मुख्मंत्ी म्. न्. श्ी. देवेंद्र फडणवीस 
््ंच्् हसिे झ्ले.
मुंबईिील मंत््ल््समोरील ्शवंिर्व 

चवह्ण प्ररिष््नच्् सभ्गृह्ि २८ जुलै 
२०१७ रोजी स््ंक्ळी स्डेच्रच्् 
सुम्र्स ह् ददम्खद्र प्रक्शन सोहळ् 
प्र पडल्. ््वेळी ऊज्थिमंत्ी म्.न्.श्ी.
चंद्रशेखर ब्वनकुळे, ऊज्थि र्ज्मंत्ी 

म्.न्.श्ी. मदन ्ेर्व्र, भ्.ज.प्.
चे रवदेश रवभ्ग प्रभ्री म्.डॉ. रवज् 
चौ््ईव्ले, अमे् इनसप््दरंग बुकस 
पुणेचे प्रक्शक श्ी. उलह्स ल्टकर 
उपनस्ि होिे.

मुख्यमंत्यांच्या हस्ते प्रकाशन, ऊराजामंत्री ्यांच्यासह  मान्यवरांचरी उपससथि्री

‘रवशव्समि मन्ल् रभडण्रे मि’ पुसिक्चे प्रक्शन

महापारतेषणच्या आढावा बैठकी् ववववध ववष्यांवर चचाजा

मुंबई : एमएसईबी होनलडंग कंपनीचे संच्लक श्ी.रवशव्स प्ठक ् ्ंच्् रवशव्समि मन्ल् रभडण्रे मि पुसिक्च्् दोन खंड्ंचे प्रक्शन करि्न् मुख्मंत्ी श्ी. देवेंद्र फडणवीस, 
््प्रसंगी ऊज्थिमंत्ी श्ी.चंद्रशेखर ब्वनकुळे, ऊज्थि र्ज्मंत्ी श्ी. मदन ्ेर्व्र, डॉ. श्ी. रवज् चौ््ईव्ले, श्ी. उलह्स ल्टकर, लेखक श्ी. रवशव्स प्ठक.

मुंबई : पुसिक प्रक्शन सोहळ््ि मुख्मंत्ी श्ी. देवेंद्र फडणवीस व ऊज्थिमंत्ी श्ी. 
चंद्रशेखर ब्वनकुळे ््ंची एक प्रसन्न भ्वमुद्र्.

मुंबई : एमएसईबी होनलडंग कंपनीचे संच्लक श्ी.रवशव्स प्ठक ््ंच्् `रवशव्समि 
मन्ल् रभडण्रे मि` पुसिक्च्् दोन खंड्ंच्् प्रक्शन सोहळ््ि बोलि्न् 
मुख्मंत्ी श्ी. देवेंद्र फडणवीस, ््प्रसंगी ऊज्थिमंत्ी श्ी.चंद्रशेखर ब्वनकुळे, ऊज्थि 
र्ज्मंत्ी श्ी. मदन ् ेर्व्र, डॉ. श्ी. रवज् चौ््ईव्ले, श्ी. उलह्स ल्टकर, लेखक 
श्ी. रवशव्स प्ठक

३

प्रकाशगंगा, मुंबई : मह्प्रेरणच्् क्म्ंरवर्ी आढ्व् बैठक म्.ऊज्थिमंत्ी श्ी. 
चंद्रशेखर ब्वळकुळे ््ंच्् अध्क्िेख्ली घेण््ि आली. ््वेळी मह्प्रेरणचे अध्क् व 
व्वस््पकी् संच्लक श्ी. र्जीव कुम्र रमत्ल, एमएसईबी होनलडंग कंपनीचे संच्लक 
श्ी. रवशव्स प्ठक, क््थिक्री संच्लक (म्.सं.) श्ी. सूरज व्घम्रे, संच्लक श्ी. गणपि 
मुंडे, संच्लक (प्रकलप), श्ी. रवटींद्र चवह्ण, संच्लक (रवत्), श्ी. रवन््क स्ठे इिर 
अरिक्री व कमथिच्री.

प्रकाशगंगा, मुंबई :  प्रकलप, संच्लन व सुव्वस््, रवत् व लेख्,  म्.सं., मुख् 
औद्ोरगक संबंि रवभ्ग,  दक्ि् रवभ्ग ््ंनी ि््र केलेल्् पुनसिकेचे प्रक्शन ऊज्थिमंत्ी 
श्ी. चंद्रशेखर ब्वनकुळे ््ंच्् हसिे करण््ि आले. ््प्रसंगी मह्प्रेरणचे अध्क् व 
व्वस््पकी् संच्लक श्ी. र्जीव कुम्र रमत्ल, एमएसईबी होनलडंग कंपनीचे संच्लक 
श्ी. रवशव्स प्ठक, क््थिक्री संच्लक (म्.सं.) श्ी. सूरज व्घम्रे, संच्लक संच्लक 
(प्रकलप), श्ी. रवटींद्र चवह्ण, संच्लक (रवत्), श्ी. रवन््क स्ठे.



 

रहापारेषिची उद्दिष्े : पुरेशा आणि परवडिाऱ्ा अशा 
आंतरराज्यी् पारेषि प्रिालयीसाठयी पारेषि जाळ्ांचा णवकास करिे 

गुंतविुकीसंबंधयीच्ा ्ोजना बनणविे आणि सववोतककृष्ट प्रिालयीचा अभ्ास 
व णन्ोजनणवष्क क्षमतांचा णवकास घडवून आििे.

 टीर रहापारेषि, औरंिाबाद

मह्प्रेरणच्् औरंग्ब्द 
पदरमंडळ्अंिगथिि ल्िूर 
रजलह््िील जळकोट 

्े्ील २२०/१३२ के.वही. उपकेंद्र्चे 
भूरमपूजन म्.न्.श्ी. चंद्रशेखर ब्वनकुळे 
(मंत्ी, ऊज्थि, नवीन व नरवकरणी् ऊज्थि, 
मह्र्ष्ट् र्ज्) ््ंच्् हसिे करण््ि 
आले. क््थिक्रम्च्् अध्क्स््नी म्.न्.
श्ी. संभ्जी ददलीपर्व प्टील-रनलंगेकर, 
(मंत्ी, कौशल् रवक्स, क्मग्र, भूकंप 
पुनवथिसन, ि्् प्लकमंत्ी रज.ल्िूर) व 
प्रमुख अरि्ी श्ी. सुि्कर भ्लेर्व, 

आमद्र, उदगीर, श्ी. रमरलंद ल्िुरे, रज.प. 
अध्क्, ल्िूर, म्जी आमद्र श्ी. गोरवंद 
केंद्रे आदी म्न्वर उपनस्ि होिे.

्् रन्ोरजि उपकेंद्र्मुळे ल्िूर 
रजलह््िील १३२ के.वही. द्ब्च्् च्कफूर, 
उदगीर व अहमदपूर ्् उपकेंद्र्ंन् आरण 
्् उपकेंद्र्वद्रे वीज पुरवठ् होण्र् ् ् 
पदरसर्िील ग्व्ंन् ्ोग् द्ब्ने वीज 
प्रेररि होण्र आहे. ्् रन्ोरजि 
उपकेंद्र्ल् ४०० के.वही. कुंभ्रग्व (न्ंदेड) 
्े्ून नवददल व्रहनीवद्रे जोडले ज्ण्र 
असल््ने ४०० के.वही. द्ब्च् दुसर् स्तोि 
ल्िूर रजलह््ल् उपलबि होण्र आहे.

््प्रसंगी मह्प्रेरणचे संच्लक सवथिश्ी 
गणपि मुंडे, र्जेंद्र ग््कव्ड, अिीक्क 
अरभ्ंिे श््मक्ंि वसेकर, अरनल 
भ्रस्कळे, गोरवंद ज्िव, क््थिक्री 
अरभ्ंिे अशोक गडदे, संज् रकंकर, श्ी. 
ज्िवर, श्ी. कत््ळे िसेच मह्रविरणचे 
सहव्वस््पकी् संच्लक श्ी. बकुदर््, 
ल्िूर पदरमंडळ्चे मुख् अरभ्ंि् श्ी. 
बुरूड, अिीक्क अरभ्ंि् ि्लेव्ड 
क््थिक्री अरभ्ंि् श्ी. अशोक ज्िव, 
मह्प्रेरण/मह्रविरणचे इिर अरिक्री/
कमथिच्री आरण जळकोट ि्लुक््िील 
न्गदरक मोठ्् संख्ेने उपनस्ि होिे.    

जळकोटच्् २२०/१३२ के.वही. 
उपकेंद्र्चे ््ट्ि भूरमपूजन

जळकोट मज. लातूर : औरंग्ब्द पदरमंडळ्अंिगथिि जळकोट ्े्ील २२०/१३२ के.वही. उपकेंद्र्च्् भूरमपूजनप्रसंगी 
म्.न्.श्ी. चंद्रशेखर ब्वनकुळे (मंत्ी, ऊज्थि, नवीन व नरवकरणी् ऊज्थि), म्.न्.श्ी. संभ्जी ददलीपर्व प्टील-रनलंगेकर, 
(मंत्ी, कौशल् रवक्स, क्मग्र, भूकंप पुनवथिसन, ि्् प्लकमंत्ी रज.ल्िूर), आमद्र श्ी. सुि्कर भ्लेर्व, श्ी. रमरलंद 
ल्िुरे, रज.प. अध्क्, ल्िूर, म्जी आमद्र श्ी. गोरवंद केंद्रे, श्ी. गणपि मुंडे ््ंच््सह म्न्वर व अरिक्री वगथि. 

महापारेरणच्ा 
संचालकपदी 
श्ी. गणपत मुंडे 
्ांची मन्ुक्ी
 टीर रहापारेषि, रुंबई

मह्र्ष्ट् र्ज् रवद्ुि प्रेरण 
कंपनीच्् संच्लकपदी श्ी. गणपि मुंडे 
््ंची रनवड झ्ली. दद.२०.०७.२०१७ 
प्सून िे मह्प्रेरणमध्े संच्लक 
महणून रुजू झ्ले आहेि. 

श्ी. मुंडे हे ितक्लीन मह्र्ष्ट् र्ज् 
रवद्ुि मंडळ्मध्े १६.०९.१९८२ मध्े 
करनष् अरभ्ंि् महणून रुजू झ्ले होिे. 
करनष् अरभ्ंि् िे मुख् अरभ्ंि् 
अश् रवरवि पद्ंवर त््ंनी क्म प्रहले 
आहे. पसिीस वरषे ब्ंिक्म, उपकेंद्र 
देखभ्ल व दुरुसिी, च्चणी, ५०० 
केवही एचवहीडीसी ्् रवभ्ग्ि क्म 
केले आहे. 

श्ी. मुंडे हे वहॉलीबॉल, कबड्ी, 
कुसिी व बॅडरमंटन खेळ्डू महणूनही 
पदररचि आहेि. ितक्लीन मंडळ्चे 
व मह्प्रेरण कंपनीचे र्ष्ट्ी् सिर्वर 
त््ंनी प्ररिरनिीतव केले आहे. त््ंच्् 
्् रनवडीबद्दल त््ंचे सवथित् अरभनंदन 
होि आहे.  

४



 

रहापारेषिची उद्दिष्े: संबंणधत संदेशवहनाचयी साधने असलेलयी उच्च 
दजाजाचयी राज् भार प्रेषि केंद्र, अत्ाधुणनक आर.टयी.्ू. व सकाडा पद्धतयी, 
माणहतयी व ज्ान व्वस्ापन पद्धतयी व संचलन कौशल् णवकणसत करिे.

साद-प्रव्सादअविनंदन 

गौरव राठोड 
्ाचे शालांत 
परीक्ेत सु्श

न २०१७ च्् म्ध्रमक 
श्ल्ंि परीक्ेि इंग्जी 
म्ध्म्िून ९७.२० टक्े गुण 

रमळवून गौरव ब्बुल्ल र्ठोड ््ने ्श 
संप्दन केले आहे. गौरव ह् अउद् सं.व.सु.
मंडळ, मह्र्ष्ट् र्ज् रवद्ुि प्रेरण कंपनी 
म््थिददि औरंग्ब्द ्े्े क््थिरि असलेले 
श्ी. ब्बुल्ल न्नहुरसंग र्ठोड, उच्चसिर 
रलरपक (म्.सं.) ््ंच् सुपुत् आहे. ्् 
य़श्बद्दल त््चे सवथित् अरभनंदन होि आहे. 

ररतेश ्ेवले   
्ाचे सु्श

सी.बी.एस.ई.नवी ददल्ी 
मंडळ्च्् विीने म्चथि 
२०१७ मध्े घेण््ि 

आलेल्् दह्वीच्् परीक्ेि दरिेश उद् 
्ेवले ््ने ९६.६० टक्े गुण रमळरवले 
आहेि. रच. दरिेश ह् श्ी. उद् भ्लचंद्र 
्ेवले, अरिदरक्त क््थिक्री अरभ्ंि्, 
अउद् प्रकलप रन संवसु पदरमंडळ न्रशक 
््ंच् सुपुत् आहे. त््चे सवथित् अरभनंदन 
होि आहे. 

कंपनयीच्ा वाटचालयीचयी 
अपडेट माणहतयी 

मी `मह्प्रेरण सम्च्र`च् रन्रमि व्चक आहे. मह्प्रेरण 
सम्च्रमुळे कंपनीिील रवक्स आर्खड्, आिुरनक ्ुग्िील 

बदल, वीजक्ेत््च्् रवक्स्कदरि् महत्व्च्् भूरमकेरवर्ी म्रहिी 
अवगि होिे. आपल्् कंपनीची आग्मी उदद्दष्े ््रवर्ीची म्रहिी रमळिे. 
मह्र्ष्ट््िील रवरवि उपकेंद्र्िील उपक्रम्ंरवर्ी म्रहिी रमळिे. आपल्् 
कंपनीने दूरसंच्र श्खेच्् व स््पत् श्खेच्् अरभ्ंत््ंन् प्््भूि 
प्ररशक्ण (Induction), िज्ज्ंचे म्गथिदशथिन, चच्थिसत्े, प्र्त्रक्के सुरु केली 
आहेि. ही ब्ब खूप गौरव्ची आहे. मह्प्रेरण सम्च्रमुळे कंपनीिील वदरष् 
अरिक्ऱ््ंची रन्ुक्ती/रनवृत्ी ््रवर्ीची म्रहिी रमळिे. मी म्.अध्क् 
व व्वस््पकी् संच्लक, म्. क््थिक्री संच्लक (म्सं) ््ंचे संदेश 
व्च््ल् उतसुक असिो. कंपनीची अपडेट म्रहिी देण्र् मह्प्रेरण 
सम्च्र मल् हव्हव्स् व्टिो.

- श्ी. शामसुंदर ममहंद्रकर
उपव्वस््पक (म्सं), स्ंरघक क्््थिल्, मुंबई

माझ्ा हक्ाचा पेपर
कंपनीची म्रहिी देण्र् मह्प्रेरण सम्च्र ह् म्झ् हक््च् पेपर 

आहे. मी अनेक विथिम्नपत्ेही व्चिो. परंिु, मह्प्रेरण सम्च्र ह् कंपनीची 
रवसिृि म्रहिी देण्र् म्झ् पेपर व्टिो. म्.अध्क् व व्वस््पकी् 
संच्लक ््ंचे संदेश मल् व्च््ल् रमळि्ि. म्.क््थिक्री संच्लक (म्सं) 
््ंचेही संदेश व्च््ल् रमळि्ि. त््ंन् कमथिच्री व अरिक्ऱ््ंकडून 
क्म्ंरवर्ी अपेक्् समजिे. त््ंची कंपनीरवर्ची भूरमक् समजिे. त््ंनी 
ददलेले लक्् (Targets) आमही पूणथि करण््च् प्र्तन करिो. 

- श्ी. अनंत पवार, 
उच्चसिर रलपीक (म्सं), ४०० केवही ग्हण केंद्र रवभ्ग, रगरवली.

पररवाराच्ा का्ाजाचा उणचत गौरव 
मह्प्रेरण ह् एक पदरव्र आहे. त््मुळे पदरव्र्िील लोक्ंचे  

‘मह्प्रेरण सम्च्र’  मध्े कौिुक होिे. नवीन घटन्, घड्मोडी, रवच्र 
व्च््ल् रमळि्ि. कमथिच्री-अरिक्री ््ंच्् प्ल््ंचे कौिुक होिे, हे 
मन्ल् भ्वण्रं आहे. मह्प्रेरण सम्च्रच् अंक किी एकद् आमच््कडे 
्ेिो, अशी आमही व्टच प्हि असिो. ही आिुरि् आमह्ल् ‘मह्प्रेरण 
सम्च्र’ने ल्वली आहे. खरोखरच, संग्ही ठेवण््स्रखे अंक आहेि. पुनह् 
एकद् िन्व्द..!

- श्ी. पुषपराज पांगे, 
उपव्वस््पक (म्सं), रतन्रगरी रवभ्गी् क्््थिल्

रप्र् अरिक्री 
व कमथिच्री, 
मह्प्रेरणमध्े होण्ऱ्् 
घटन्, घड्मोडी, 
िुमही केलेल्् च्ंगल्् 
क्््थिची म्रहिी, लेख, 
करवि् मह्प्रेरण 
सम्च्रस्ठी कृप्् 
मोजक्् व समपथिक 
शबद्ंि ््््रचत््ंसह 
prohr@mahatransco.in  
्् ई-मेलवर प्ठव्, ही 
रवनंिी.
- संपादक मंडळ

jepeerJe kegÀceej efceÊeue 

DeO³e#e Je J³eJemLeeHekeÀer³e meb®eeuekeÀ

efÒe³e DeefOekeÀejer/keÀce&®eejer yebOeg DeeefCe Yeefieveerbvees,  

ceneHeejs<eCe kebÀHeveer osMeeleerue Heejs<eCe 

ÒeJeiee&leerue cenlJee®eer Je DeûeieC³e kebÀHeveer Deens. 

DeeHeCee meJee¥®³ee ®eebieu³ee keÀeceefiejercegUs ne 

ueewefkeÀkeÀ kebÀHeveer ÒeeHle keÀ© MekeÀues. DeveskeÀebveer ¿ee 

kebÀHeveer®ee Hee³ee YekeÌkeÀce keÀjC³eemeeþer HeefjÞece 

Iesleues. l³eeHewkeÀer SkeÀ ceePes menkeÀejer Þeer. Dees. kesÀ. 

ScHeeue efo. 25.05.2017 jespeer meb®eeuekeÀ 

(meb) Heoe®ee keÀe³e&Yeej meceeHleerveblej mesJ
esletve cegkeÌle 

Peeues. l³eebveer kesÀuesu³ee keÀe³ee&yeÎue ceneHeejs<eCe 

HeefjJeej l³eeb®es DeeYeejer Deenesle Je l³eeb®³ee Heg{erue 

Jeeì®eeueerkeÀefjlee MegYes®íe osles.

veJeerve DeeOegefvekeÀ ³egieele DeeHeu³eeuee melele 

yeoueeme meeceesjs peeJes ueeieCeej Deens. l³eekeÀefjlee 

DeeHeCe me#ece DemeCes iejpes®es Deens. efJepe#es$e 

DeLe&J³eJemLes®ee cenlJee®ee IeìkeÀ Deens. l³eecegUs 

efJepe#es$ee®ee efJekeÀeme ne mebHetCe& je<ì^e®³ee 

efJekeÀemeekeÀefjlee cenlJee®eer YegefcekeÀe yepeeJele 

Demelees. 

Deepe DeeHeCe efve³eespeveevegmeej HeÀej ceesþîee 

ÒeceeCeeJej Heejs<eCe ³eb$eCes®es peeUs HemejJeC³eele 

³eMemJeer Peeuees. GHekeWÀês, Jeeefnveer, SLDC, STU, 

Au tomat ion ,  ERP/ IT,  Inven to ry  

Management, Finanancial Management, 

People Management,  ÒeefMe#eCe Deeoer 

efJeefJeOe efJe<e³eebJej DeeHeCe efJekeÀeme keÀjC³eele 

³eMemJeer þjuees. cee$e, Depegvener ³eb$eCee me#ece, 

lelHej Je Fool Proof keÀjC³ee®eer HeÀej ceesþer 

keÀeceefiejer yeekeÀer Deens. 

³eb$eCee GYeer keÀjCes SkeÀ Yeeie Deens Je ³eb$eCes®eer 

®eebieu³ee ÒekeÀejs osKeYeeue Je leer keÀe³e&jle þsJeCes 

ogmejer yeeye Deens. l³eekeÀefjlee System & 

Processes J³eJeefmLele ieþCe keÀ©ve l³eeJej 

DebceueyepeeJeCeer nesCes DeHesef#ele Deens. les keÀjerle 

Demeleevee efpeefJele-YeeweflekeÀ vegkeÀmeeve nesCeej veener. 

les HeenCesmegOoe eflelekeÀs®e cenlJee®es Deens. 

Deepener DeeHeu³eekeÀ[s ogIe&ìvee nesleevee ceer 

Heenlees Je J³eefLele neslees.  ogIe&ìvee nesCes ³eb$eCeeceO³es  

$egìer DemeeJ³eele ¿ee®es ÐeeslekeÀ Deens. l³eekeÀefjlee 

melele keÀe³e&ÒeCeeueeryeeyele DeY³eeme keÀ©ve l³eeleerue 

GefCeJee MeesOegve keÀe{gve leer Fool Proof keÀjCes ne®e 

l³eeJej Ghee³e Deens. keÀesCeleener efve<keÀeUpeerHeCee 

¿eeyeeyele ÒeMeemeve menve keÀjCeej veener Je 

keÀle&J³ee®eer Ghes#ee keÀjC³eeJej keÀ[keÀ keÀejJeeF& 

keÀjC³eele ³esF&ue. ceePes efveos&Me Deensle keÀer,  

DeeHeu³ee keÀe³e&#es$eele  ogIe&ìvee nesCeej veener ¿ee®eer 

m e g e f v e e f M® e l e  k e ÀjC³ e e® e e r  p e y e e y eo ej e r  

efJeYeeieÒecegKeeb®eer jenerue Je l³eeJejerue DeefOekeÀejer 

l³ee®es efve³eb$eCe keÀjleerue. 

Automation Jej DeeHeCe veeceJeble mebmLes®³ee 

ÒeefleefveOeeRyejesyej keÀe³e&MeeUe IesTve TneHeesn 

kesÀuesuee Deens. ³ee ®e®exletve Deelee Ghe¬eÀce le³eej 

keÀªve l³ee®eer GÊece keÀe³e&Jeener keÀjC³eeyeeyele 

HeeJeues G®eueC³eele Deeuesueer Deensle. l³ee®ee HeÀej 

ceesþe HeÀe³eoe YeefJe<³eele DeeHeu³ee Heejs<eCe ÒeCeeueer 

me#ece keÀjC³eemleJe nesF&ue, ³ee®eer ceuee Kee$eer 

Deens. 
DeMee®e ÒekeÀejs ÒekeÀuHe J³eJemLeeHeveeJej 

me#eceerkeÀjCeekeÀefjlee keÀece meg© kesÀues Deens. 

Vendor Supply Chain me#ece keÀjC³eekeÀefjlee 

ceeieerue Je<eea kesÀuesu³ee Vendor Meet Heemetve 

efceUeuesu³ee meg®eveeb®es efJeMues<eCe keÀªve l³eeJej 

ke=Àleer DeejeKe[e le³eej nesle Deens. 

ERP/IT Jej DeefOekeÀ Yeej osTve DeveskeÀ 

veJeerve Ghe¬eÀceeb®es Dee³eespeve keÀjC³eele ³esle Deens. 

HeÀkeÌle leebef$ekeÀ efJe<e³eebJej Yej v
e oslee ERP   Üejs 

ÒeMeemeefvekeÀ ÒekeÀuHe pemes keÀer OLRT/OLPMS  

keÀe³ee&eqvJele keÀjC³eele ³esle Deensle Je l³ee®es keÀece 

Deelee Debeflece ìHH³eele Deeuesues Deens. 

vesnceerÒeceeCes 2017-2018 

keÀefjlee ÒeefMe#eCee®es efve³eespeve keÀjC³eele 

Deeues Deens Je l³eevegmeej Budget 

Allocation keÀªve ÒeefMe#eCee®es keÀe³e&¬eÀce 

jeyeefJeC³eele ³esCeej Deensle. 

DeMee ÒekeÀejs DeveskeÀ #es$eele DeeHeCe 

megOeejCee keÀjC³ee®es Òe³elve keÀ
jle Deenesle 

DeeHeu³ee meJee¥®³ee ³eesieoeveeves Je 

menkeÀe³ee&ves ceuee DeeMee Deens, keÀer Je<e& 

2017-2018 ceO³es megOoe YejerJe 

keÀeceefiejer keÀjC³eeme DeeHeCe ³eMemJeer þ©.

melele®es efve³eespeve Je Dee{eJee 

DeeHeu³eeuee DeeHeueer efoMee Je oMee ³eesi³e 

jeKeC³eeme ceole keÀjsue. l³eecegUs DeeHeCe 

meJe e ¥ v e e r  2016-2017 ®³ee 

Targets ®ee Dee{eJee IesTve 2017-

2018 keÀefjlee  Targets  DeeHeu³ee 

JeefjÿekeÀ[gve þjJetve IesCes iejpes®es Deens. 

meJee¥vee Heg{erue Jeeì®eeueerkeÀefjlee 

MegYes®íe. 

Je<e&-11 DebkeÀ-3, He=ÿs -8
SefÒeue - ces 2017ceneHeejs<eCe mecee®eej

jepeerJe kegÀceej efceÊeue 

DeO³e#e Je J³eJemLeeHekeÀer³e meb®eeuekeÀ

जू

५



 

रहापारेषिची उद्दिष्े: ्ोजना आखताना, पारेषि जाळ्ाचा णवसतार 
करताना संचलन व सेवा ्ा संदभाजातयील सवजा वैधाणनक णन्ंणरित संकेत, 

मानके, णनददेश व ध्े्े ्ांचयी पूतजाता करिे.

झाडते लावा, झाडते रगवा..!

चला, झाडते वाचवु्या..!

 टीर रहापारेषि, नािपूर

अरि उच्च द्ब प्रकलप रन संवसु पदरमंडळ, न्गपूर ्े्े १ जुलै रोजी मुख् अरभ्ंि् श्ी. रमरलंद बह्दुरे ््ंच्् हसिे वृक््रोपण करण््ि आले. ््वेळी वृक््रोपण 
करून प््थिवरण संविथिन्रवर्ी ज्गरुकि् करण््ि आली. ््प्रसंगी श्ी. महेश स्वंि, सह्य्क मह्व्वस््पक (म्सं.) श्ी. पी्ूर रचक्े, सह्य्क 
मह्व्वस््पक (रववले), सौ. प्रणोिी बुंद्ले, क््थिक्री अरभ्ंि् (प्रश्सन) िसेच अरिक्री व कमथिच्री उपनस्ि होिे.

न्गपूर क्््थिल् आव्र्ि वृक््रोपण

वाशी पररमंडळात 
वनमहोतसव उतसाहात
 टीर रहापारेषि, वाशी

व्शी पदरमंडळ्ि १ जुलै िे ७ जुलै ्् 
क्ल्विीमध्े वनमहोतसव्रनरमत् 
वृक््रोपण्च् क््थिक्रम मुख् अरभ्ंि् 

श्ी. संज् रशंदे ््ंच्् हसिे झ्ल्. स््पत् मंडळ, 
ऐरोली, प्रकलप मंडळ, कळव्, अउद् संवसु मंडळ, 
पनवेल, उद्ददि् ग्.कें.संवसु मंडळ, पडघे ््ंनी रमळून 
१४९२ झ्डे ल्वली. वृक््रोपण करण््सोबिच त््ंचे 
संगोपन करणेदेखील गरजेचे असल््चे मुख् अरभ्ंि् 
श्ी. संज् रशंदे ््ंनी ््वेळी स्ंरगिले. ््प्रसंगी श्ी. 
भूरण बल््ळ, अिीक्क अरभ्ंि् (स््), अिीक्क 
अरभ्ंिे सौ. जुईली व्घ, श्ी. सिीश गहेरव्र, श्ी. 
संदीप कलंत्ी, श्ी. सुनील सू्थिवंशी, श्ी. मोरेशवर 
ज्ंगडे, सह्य्क मह्व्वस््पक (म्.सं.) शीिल 
गेड्म उपनस्ि होिे.

वाशी : पदरमंडळ्ि वनमहोतसव्रनरमत् वृक््रोपण करि्न् मुख् अरभ्ंि् श्ी. संज् रशंदे, ््प्रसंगी श्ी. भूरण 
बल््ळ, सौ. जुईली व्घ, श्ी. सिीश गहेरव्र, श्ी. संदीप कलंत्ी, श्ी. सुनील सू्थिवंशी, श्ी. मोरेशवर ज्ंगडे, शीिल 
गेड्म ््ंच््सह अन् अरिक्री व कमथिच्री वगथि.
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रहापारेषिची उद्दिष्े : उपकेंद्राचा आराखडा, सुव्वस्ा आणि 
सुरक्षा, संदेशवहन माणहतयीप्रिालयीतयील णबघाड ओळखून दुरुसतयी व 

संवधजान करिे, आ्ुमजा्ादा वाढणविे, उभारियी आदयी बाबींशयी संबंणधत 
सववोतककृष्ट तंरिज्ानाचयी माणहतयी णमळवत राहिे.

थितेट-ितेट

 टीर रहापारेषि, नाप्शक

न्रशक पदरमंडळ्ंिगथिि रजलह् 
नंदुरब्र ्े्े अऊद् संवसु मंडळ 
भुस्वळ ्् मंडळ क्््थिल््च् 

मह्प्रेरणचे अध्क् व व्वस््पकी् संच्लक 
र्जीव कुम्र रमत्ल ््ंनी आढ्व् घेिल्. सदर 
बैठकीस पदरमंडळ्चे मुख् अरभ्ंि् सवथिश्ी ज्ंि 
वीके, जगन्न्् चुडे, अिीक्क अरभ्ंि्, अऊद् 
संवसु मंडळ भुस्वळ, सिीश ग््कव्ड, अिीक्क 
अरभ्ंि्, अऊद् स््पत् मंडळ भुस्वळ व संबंरिि 
अरिक्री उपनस्ि होिे. सदर बैठकीदरम््न अध्क् 

व व्वस््पकी् संच्लक ््ंनी नंदुरब्र रजलह््ि 
प्रेरणचे रवद्ुि व्रहन््ंचे ज्ळे अरिक मजबूि 
करण््च्् सचून् ददल््. िसेच त््ंनी रन्ोरजि 
१३२ केवही उपकेंद्र, िडग्वच्् ज्गेची प्हणी केली. 
१३२ केवही उपकेंद्र, नंदूरब्र ्े्ेही भेट देऊन 
उपकेंद्र्च्् आव्र्ि वृक््रोपण केले. 

  प्ररशक्ण केंद्र, ब्भळेशवर ्े्े अऊद् 
संवसु मंडळ, न्रशक ््ंची न्रशक व अहमदनगर 
रजलह््ब्बि आढ्व् बैठक घेण््ि आली. ्् बैठकीस 
श्ी. रकशोर ज्िव, अिीक्क अरभ्ंि्, अऊद् संवसु 
मंडळ, न्रशक ््ंनी म्रहिी ददली. रजलह् न्रशक व 

अहमदनगर अंिगथिि ्ेण्ऱ्् उपकेंद्र व व्रहन््ंरवर्क 
अध्क् व व्वस््पकी् संच्लक श्ी. र्जीव कुम्र 
रमत्ल ््ंनी म्रहिी ज्णून घेऊन उप्््ोजन् 
सुचरवल््. ््वेळी म्नव संस्िन व लेख् रवभ्ग्शी 
रनगरडि मुद््ंवर चच्थि करण््ि आली. 

  ४०० केवही उपकेंद्र ब्भळेशवर ्े्े अध्क् 
व व्वस््पकी् संच्लक श्ी. र्जीव कुम्र रमत्ल 
््ंनी भेट ददली. ््वेळी त््ंच्् हसिे वृक््रोपण 
करण््ि आले. िसेच नवीन उभ्रणी केलेल्् ४०० 
केवही आ्सीटी-४ ची प्हणी केली. ््वेळी सवथि 
अरिक्री व कमथिच्री उपनस्ि होिे. 

न्रशक पदरमंडळ्स 
अध्क् व व्वस््पकी् 
संच्लक ््ंची भेट
ब्भळेशवर ्े्े केले वृक््रोपण

४०० केवही उपकेंद्र ब्भळेशवर ्े्े वृक््रोपण करि्न् 
अध्क् व व्वस््पकी् संच्लक श्ी. र्जीव कुम्र रमत्ल, 
मुख् अरभ्ंि्, श्ी. ज्ंि वीके, श्ी. नवल्खे व अन् 
अरिक्री व कमथिच्री.

नंदुरबार : मह्प्रेरणचे अध्क् व व्वस््पकी् संच्लक श्ी. र्जीव कुम्र रमत्ल ््ंचे नंदुरब्र ्े्े 
सव्गि करि्न् श्ी. ज्ंि वीके, श्ी. सिीश ग््कव्ड, श्ी. अष्ेकर व  अरिक्री वगथि. 
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रहापारेषिची उद्दिष्े : संपूिजा संस्ात कामाचयी नयीतयी मूल्े, 
गुिवत्ेबाबत जागरूकता आणि उतककृष्ट कामणगरयी ्ा बाबयी कमजाचाऱ्ांच्ा 

मनावर णबंबणविे.

वशक्षण-प्रवशक्षण

मुंबई : म्नव संस्िनरवर्क प्ररशक्ण्च्् उदघ्टनप्रसंगी श्ी. सूरज व्घम्रे, क््थिक्री संच्लक (म्नव संस्िन), ््वेळी सवथिश्ी शरशक्ंि ब्करे, सुगि गमरे, सुिीर व्नखेडे.

इंडकशन प्रवशक्षण

जेजुरी, पुणे : मह्प्रेरण कंपनीवद्रे सरळसेव् भरिी ् ोजनेमिून रनवड झ्लेल्् सह्य्क अरभ्ंि्  प्ररशक्ण्ि 
सवथिश्ी शश्ंक जेवळीकर, ज्ंि कुलकणगी, प्रश्ंि चौिरी, श्ी. संज् परदेशी.

स्ंरघक क्््थिल््ि म्नव संस्िनरवर्क प्ररशक्ण
 टीर रहापारेषि, रिप्शक्षि

स्ंरघक क्््थिल्, प्रक्शगंग्, मुंबई ्े्े सह् ददवस्ंचे म्नव संस्िनरवर्क प्ररशक्ण दद.१ िे ७ जुलै २०१७ ्् क्ल्विीि घेण््ि आले. सदर प्ररशक्ण्च् 
अभ््सक्रम दटपपणी व पत्व्वह्र्ची क््थिपद्धि, सेव्रवरन्म्िील ठळक िरिुदी, रशसिभंग क््थिव्हीची पद्धि, भरिी रवरनम््िील ठळक िरिुदी, कंपनीचे रन्म, 
रवरन्म, पदरपत्के ् ्ब्बिची ओळख, वेिन व दे्के रवर्क क््थिपद्धि ् ् रवर््वर आि्दरि होि्. ् ् प्ररशक्ण्चे उदघ्टन श्ी. सूरज व्घम्रे, क््थिक्री संच्लक 

(म्नव संस्िन) ््ंच्् हसिे झ्ले. ््वेळी सवथिश्ी सुगि गमरे, मुख् मह्व्वस््पक (म्नव संस्िन), सुिीर व्नखेडे, मह्व्वस््पक (म्नव संस्िन), र्जू ग््कव्ड 
(उपमह्व्वस््पक, म्.सं.) व शरशक्ंि ब्करे, अिीक्क अरभ्ंि् (प्ररशक्ण) उपनस्ि होिे. ्् क््थिश्ळेि िज्ज व््ख््त््ंची चच्थिसत्े झ्ली. म्नव संस्िन व रवत् व लेख् 
रवभ्ग्िील २५ प्ररशक्ण््गीनी ्् क््थिश्ळेि भ्ग घेिल्. ्् क््थिश्ळेचे सं्ोजन श्ी. र्जू ग््कव्ड, उपमह्व्वस््पक (म्.सं.) ््ंनी केले. 

सह्य्क अरभ्ंि् 
प्ररशक्ण्स प्र्रंभ
 टीर रहापारेषि, रिप्शक्षि

मह्प्रेरण कंपनीवद्रे सरळसेव् भरिी 
्ोजनेमिून रनवड झ्लेल्् सह्य्क 
अरभ्ंि् (प्रेरण) ््ंचे इंडकशन 

प्िळीवरील प्ररशक्ण दद.३ जुलैप्सून कंपनीच्् प्र्देरशक 
प्ररशक्ण केंद्र्ि सुरू झ्ले. एकफूण स्ि प्ररशक्ण केंद्र्ि १३६ 
सह््क अरभ्ंत््ंन् प्ररशक्ण्स्ठी रन्ुक्त करण््ि आले. 

  ्् प्ररशक्ण क््थिक्रम्चे उदघ्टन कंपनीच्् वदरष् 
अरिक्ऱ््ंच्् हसिे झ्ले. चंद्रपूर ्े्े न्गपूर पदरमंडळ्चे 
मुख् अरभ्ंि् श्ी. रमरलंद बह्दुरे उपनस्ि होिे. जेजुरी 
प्ररशक्ण केंद्र्ि श्ी. शश्ंक जेवळीकर, मुख् अरभ्ंि् 
(पॅक) उपनस्ि होिे. ब्भळेशवर प्ररशक्ण केंद्र्ि स्ंरघक 
क्््थिल््चे श्ी. सुिीर व्नखेडे, मह्व्वस््पक (म्.सं.) 
उपनस्ि होिे. ्् मुलभूि प्ररशक्ण्ि िज्ज व््ख््त््ंचे 
ि्स, प्र्त्रक्क वगथि, शैक्रणक सहली, ्ोग्भ््स ््ंच् 
सम्वेश होिो.
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रहापारेषिची उद्दिष्े: आपला व्वसा् व संस्ा ्ाबद्दल 
सवाणभमानाचयी भावना णनमाजाि करिे आणि णवणवध प्रकारचयी कामे 

करिाऱ्ा गट व समूह ्ांच्ात मजबूत बंध त्ार करिे.

वशक्षण-प्रवशक्षण

प्रकाशगंगा, मुंबई : मे. कलकी कम्ुरनकेशन टेकनॉलॉजीज (कलकीटेक), बेंगळूरू ््ंच्् विीने मह्प्रेरण कंपनीच्् वदरष् अरिक्री व अरभ्ंत््ंस्ठी क््थिश्ळेि 
बोलि्न् सवथिश्ी र्जीव कुम्र रमत्ल, रवटींद्र चवह्ण, शश्ंक जेवळीकर, श््मक्ंि वसेकर, पी्ूर शम्थि. 

इंडकशन प्रवशक्षण (दूरसंचार)

बीएसएनएल, मचंचवड : सरळसेव् भरिीवद्र् रनवड झ्लेल्् सह्य्क अरभ्ंि् (दूरसंच्र) ् ्ंच्् 
इंडकशन प्िळीवरच्् प्ररशक्ण्िील रशरबर््गी.

सक्ड् सबसटेशन ऑटोमेशन रवर््वर क््थिश्ळ्
 टीर रहापारेषि, रिप्शक्षि

मे. कलकी कम्ुरनकेशन टेकनॉलॉजीज (कलकीटेक), बेंगळूरू ््ंच््विीने स्ंरघक क्््थिल्, प्रक्शगंग्, मुंबई ्े्े मह्प्रेरण कंपनीच्् वदरष् अरिक्री व अरभ्ंत््ंस्ठी 
सक्ड् सबसटेशन ऑटोमेशन रवर््वर एकददवसी् क््थिश्ळ् घेण््ि आली. ्् क््थिश्ळेमध्े ऑटोमेदटक मीटर रीरडंग, रडसटथिबनस डेट् कलेकशन, दरमोट मॉरनटदरंग ऑफ 
सबसटेशन ्् रवर््वर चच्थिसत्े झ्ली.  ्् क््थिश्ळेि सवथिश्ी र्जीव कुम्र रमत्ल, अध्क् व व्वस््पकी् संच्लक, रवटींद्र चवह्ण, संच्लक (प्रकलप), शश्ंक जेवळीकर, मुख् 
अरभ्ंि् (PAC), अिीक्क अरभ्ंिे व क््थिक्री अरभ्ंत््ंनी सहभ्ग घेिल्. कलकीटेक कंपनीिफफे सवथिश्ी जॉजथि पुनुस (C.O.O.), एन.आर.रवजू (AVP-Solutions), अंकफूर 
श्ीव्सिव (व्वस््पक), मेससथि आर.एम.असोरसएटसिफफे श्ी. मुकुल ब्रह्े व रक्रिज जोशी ्् क््थिश्ळेि उपनस्ि होिे.

सह्य्क अरभ्ंि् 
््ंचे प्ररशक्ण संपन्न
 टीर रहापारेषि, रिप्शक्षि

सरळसेव् भरिीवद्र् रनवड झ्लेल्् २४ सह्य्क 
अरभ्ंि् (दूरसंच्र) ््ंचे इंडकशन प्िळीवरचे 
प्ररशक्ण दद. २० जुलै २०१७ रोजी घेण््ि आले. 

सुरुव्िील् दद. २४ एरप्रल िे ३० मे दरम््न ्् क्ल्विीि ्् 
अरभ्ंत््ंनी वळूज प्ररशक्ण केंद्र्ि प्ररशक्ण घेिले. त््नंिर पुढील 
एक मरहन््ि त््ंनी च्चणी व दूरसंच्र मंडळ्ंिगथिि क्ेत्ी् संलग्नि् 
क््थिक्रम्ि भ्ग घेिल्. पुणे ्े्ील क्ेत्ी् दूरसंच्र प्ररशक्ण केंद्र्ि 
IP Addressing and Cyber security ्् रवर््वर प्ररशक्ण 
झ्ले. रसमेनस रल. ््ंच्् ठ्णे ्े्ील प्ररशक्ण केंद्र्ि RTU DC 
SCADA and SAS ्् रवर््वर दोन ददवस्ंचे प्ररशक्ण घेण््ि 
आले. एबीबी इंरड्् रलरमटेड ््ंच्् अंिेरी प्ररशक्ण केंद्र्ि PLCC 
and Optical Fiber Communication ्् रवर््वर च्र 
ददवस्ंचे प्ररशक्ण घेण््ि आले. ््वेळी सवथिश्ी रवटींद्र चवह्ण, संच्लक 
(प्रकलप), शश्ंक जेवळीकर, मुख् अरभ्ंि् (पॅक), शरशक्ंि ब्करे, 
अिीक्क अरभ्ंि् (प्ररशक्ण), पी्ूर शम्थि, अिीक्क अरभ्ंि् (पॅक), 
रमरलंद देवळे, क््थिक्री अरभ्ंि् (पॅक) उपनस्ि होिे.
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मन्ुक्ी     

अ.क्र.  नाव (सव्षश्ी)   पद    पदस्ापनेचे रठकाण  रदनांक 

१. मोिीरसंह रहर्रसंह चौह्न  मुख् अरभ्ंि् (स््पत्)  स्ंरघक क्््थिल्, मुंबई  ०१.०७.२०१७ 

२. अरवन्श मिुकर कोंड्व्र    मुख् अरभ्ंि् (प्रेरण)   अउद् प्र.रन.संवसु. पदरमंडळ, औरंग्ब्द  ३१.०७.२०१७ 

३. शरद जन्िथिन लोखंडे  अिीक्क अरभ्ंि् (स््पत्) अउद्, स््.ब्ं.रन.सु.मंडळ, न्रशक १२.०७.२०१७

४. रवल्स कृषण् ख्चणे  अिीक्क अरभ्ंि् (प्रेरण)  स्ंरघक क्््थिल्, मुंबई  २९.०६.२०१७ 

५. श्ीमिी ज्ोिी रनिीन रचमट े अिीक्क अरभ्ंि् (प्रेरण)  स्ंरघक क्््थिल्, मुंबई  २९.०६.२०१७ 

६. अररवंद ब्बूर्व दडमल  अिीक्क अरभ्ंि् (प्रेरण)  अउद्, संवसु मंडळ, कोलह्पूर २९.०६.२०१७ 

७. प्रवीण प्रलह्द भ्लेर्व  अिीक्क अरभ्ंि् (प्रेरण)  स्ंरघक क्््थिल्,  मुंबई  २९.०६.२०१७ 

८. रोरहद्स फुलचंद पव्र  अिीक्क अरभ्ंि् (प्रेरण)  स्ंरघक क्््थिल्,  मुंबई  २९.०६.२०१७

मनवृत्ती     

अ.क्र.  नाव (सव्षश्ी)   पद    पदस्ापनेचे रठकाण  रदनांक 

१. उम्क्ंि मह्देवर्व क्वळे  मुख् अरभ्ंि् (स््पत्)  स्ंरघक क्््थिल्,  मुंबई  ३०.०६.२०१७ 

२. रमरलंद न्मदेव बह्दुरे   मुख् अरभ्ंि् (प्रेरण)  अउद् प्र.रन.संवसु पदरमंडळ, न्गपूर    ३१.०७.२०१७ 

३. मनोहर र्मजी भगि   अिीक्क अरभ्ंि् (स््पत्) अउद्, स््.ब्ं.रन.सु.मंडळ, न्गपूर ३०.०६.२०१७

 

मह्प्रेरण कंपनीिील वदरष् अरिक्ऱ््ंची रन्ुक्ती/रनवृत्ी म्हे जून/जुलै-२०१७

१०

देवनार : पॉवरग्ीडच्् विीने ट्ट् स्म्रजक रव्ज्न संस्ेमध्े आ्ोरजलेल्् िीन 
ददवसी् म्नव संस्िन प्ररशक्ण रशरबर्मध्े प्रमुख प्हुणे महणून म्गथिदशथिन करि्न् 
`मह्प्रेरण`चे मुख् मह्व्वस््पक (म्.सं.) श्ी. सुगि गमरे व समोर पॉवरग्ीडचे प्ररिरनिी.

प्ररशक्ण रशरबर्मध्े प्रमुख प्हुणे महणून रनमंरत्ि केलेले `मह्प्रेरण`चे मुख् 
मह्व्वस््पक (म्.सं.) श्ी. सुगि गमरे ््ंच् सतक्र करि्न् पॉवरग्ीडचे प्ररिरनिी.

`मह्प्रेरण`चे मुख् मह्व्वस््पक (म्.सं.) श्ी. सुगि गमरे ् ्ंच््समवेि पॉवरग्ीडचे 
प्ररशक्ण््गी प्ररिरनिी.

पॉवरग्ीडच्् प्ररिरनिटींन् 
श्ी. सुगि गमरे ््ंचे म्गथिदशथिन
 टीर रहापारेषि, रुंबई

पॉवरग्ीडच्् विीने देवन्र ्े्ील ट्ट् स्म्रजक रव्ज्न संस्ेमध्े आ्ोरजि केलेल्् 
िीन ददवसी्  म्नव संस्िन प्ररशक्ण रशरबर्मध्े `मह्प्रेरण`चे मुख् मह्व्वस््पक 
(म्.सं.) श्ी. सुगि गमरे ््ंनी प्रमुख प्हुणे महणून पॉवरग्ीडच्् उपनस्ि प्ररशक्ण््गी 
प्ररिरनिटींन् म्गथिदशथिन केले. सुरव्िील् श्ी. गमरे ््ंचे सव्गि पॉवरग्ीडच्् प्ररिरनिटींनी 
केले. त््नंिर श्ी. गमरे ््ंनी ्ेट प्ररशक्ण्र््ांशी संव्द स्िल्. प्ररशक्ण्र््ांनी म्नव 
संस्िन्रवर्ी रवच्रलेल्् प्रशन्ंन् श्ी.गमरे ््ंनी समपथिक शबद्ि उत्रे ददली. त््मुळे 
प्ररशक्ण्र््ांच्् प्रशन्ंचे रनरसन झ्ले. क््थिक्रम्च्् शेवटी पॉवरग्ीडच्् प्ररशक्ण्र््ांनी 
श्ी.गमरे ््ंचे आभ्र म्नले.



  

सुईधागा...घट्ट वरीण नात्यांचरी!

माटुंगा : मह्र्ष्ट् र्ज् रवद्ुि प्रेरण कंपनीच्् व्शी पदरमंडळ्ने स्दर केलेल्् `सुईि्ग्` ्् न्टक्िील 
कल्क्र्ंचे कौिुक करि्न् मह्प्रेरणचे अध्क् व व्वस््पकी् संच्लक सवथिश्ी र्जीव कुम्र रमत्ल, संच्लक 
(प्रकलप), रवटींद्र चवह्ण, संच्लक गणपि मुंडे, क््थिक्री संच्लक (म्.सं.) सूरज व्घम्रे,  मुख् मह्व्वस््पक 
(म्.सं.), सुगि गमरे, मह्व्वस््पक (म्.सं.) सुिीर व्नखेडे, अन् अरिक्री व कमथिच्री कल्क्र. 

माटुंगा : मह्र्ष्ट् र्ज् रवद्ुि प्रेरण कंपनीच्् व्शी पदरमंडळ्ने स्दर केलेल्् सुईि्ग् न्टक्िील 
कल्क्र ड्वीकडून पल्वी देशप्ंडे, रूप्ली मोरहिे, संदीप न््, श््म स्वंि.

शाबासकी कौ्ुकाचरी..!
महापारतेषण कंपनरीच्या कमजाचाऱ्यांनरी आपलते वन्यवम् काम सांिाळून `सुईधागा` नाटकाच्या 
माध्यमा्ून कलाकार ्या नात्यानते सादर केलतेलरी कला खरोखरच कौ्ुकासपद आहते. ववशतेष 
महणरते, नाटकाचते कथिानकहरी अव्श्य सुंदर हो्ते. माणसांच्या आ्युष्यामध्यते कुटुंबव्यवसथिा 
सुरू झाल्यानं्र एखाद्ा वळणावर्री अहंकारामुळते घते्लतेला वनणजा्य वक्री टोकाला राऊ 
शक्ो, ्याचते उत्तम उदाहरण ्या नाटकाच्या माध्यमा्ून दाखवून ददलते आहते. मरी कमजाचाररी 
कलाकारांचते मनापासून अविनंदन कर्ो, आवण त्यांना खूप शुितेच्ा दते्ो...धन्यवाद..!

- श्री. राररीव कुमार वमत्तल, अध्यक्ष व व्यवसथिापकी्य संचालक

््वेळी अनुरप्रि् जोशी 
रहने गणेशवंदन् स्दर 
केली.

ओंकार सवरूपा...
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आपण करि असलेल्् सेवेि महणजे नोकरीि क्््थिल्ीन रशसिील् 
अरिश् महत्व आहे. आपण सवथि जण मुळ्ि ग््मीण संसकृिीिून 

आल््मुळे भ्रिी् सम्ज ह् आि्प्ांि औपच्दरक जग्िच जगि आल् आहे. त्् 
संसकृिीि वेळेल् आरण रशसिील् महत्व होिेच, पण त््ि एक महत्व मोकळेपण्ही 
होि्. त््मुळे त्् गोष्ी ज्चक व्टि नवहत््. पण, आि् म्त् आपल््िील अनेक 
जण मोठमोठ्् क्््थिल््ि नोकरी करि आहेि. िे्ील रशसि आपल््ल् ज्चक 
व्टिे. त््चे हे एक क्रण असे आहे की, िी आपल््वर ल्दली गेली आहे, असे 
आपल््ल् व्टिे. आरण जे ल्दलेले असिे, िे म्णस्ल् किीच नको असिे. पण 
क्््थिल््ि िर रशसिीरशव्् प््थि् न्ही. मग जुळ््चे कसे? त््स्ठी एक म्गथि 
आहे, िो महणजे आपण आि् 
सेव् क्ेत््ि क्म करू ल्गलो 
आहोि, हे म्न् करणे आरण 
दुसरी गोष् महणजे रशसि 
ही जशी क्््थिल्ीन गरज 
आहे, िशीच िी सवि:च्् 
आ्ुष््च्् व्टच्लीिील 
गरज आहे, हे म्न् करणे. 
िी कोणीिरी ल्दण््ची नवहे, 
िर सवि:हून सवीक्रण््ची 
गरज आहे, हे एकद् पटले की 
रशसिीच् त््स नवहे, िर रशसिीचे सम्ि्न आपल््ल् रमळू ल्गिे, एवढेच नवहे 
िर आपल्् जीवनप्रव्स सुखक्रक होण््मध्े रिच् आपल््ल् खूप फ््द् 
होिो. 

वै्नक्तक आरण स्वथिजरनक आ्ुष््ि रशसिील् इिके महत्व आहे की, 
रशसिीरशव्् व्क्ती आरण संस्् पुढे ज्ऊच शकि न्हीि. संस््ंची उभ्रणी 
रशसिीरशव्् होऊ शकि न्ही. ग््हक्ंच्् मन्ि त्् संस्ेरवर्ीची च्ंगली रकंव् 
व्ईट प्ररिम् ि््र होण््ि सव्थिि महत्व्च् मुद्द् ठरिो, िो रशसिीच्च. एख्दी 
व्क्ती रकंव् संस्् अच्नक रशसिीचे प्लन करण्री झ्ली, असे किी होि 
न्ही. िो हळूहळू होण्र् संसक्र आहे. घर्िील आरण संस्ेिील वदरष् िो संसक्र 
व्क्तीवर आरण संस्ेवर करि असिे. अश् व्क्ती आरण संस्् ््िूनच देश्चे 
च्दरत् घडि असिे. ्् च्दरत््ि रशसिील् अरिश्  महत्व आहे, क्रण त््वर 
देश्चीच उभ्रणी होि असिे. त््मुळे क्््थिल्ीन रशसिीकडे संकुरचि अ््थिने 
न प्हि् व््पक अ््थिने प्रहले प्रहजे आरण त््ची सुरुव्ि सवि:प्सून केली 
प्रहजे.  

िशी सुरुव्ि करण््स्ठी आपण आि् क्््थिल्ीन रशसि महणजे नेमके क््, हे 
क्ही मुद््ंनी समजून घेऊ. 
१. क्््थिल््ि वेळेि ्ेण््च् आरण क्््थिल्ीन क्मे म्गगी ल्गण््च् ्ेट 

संबंि आहे. त््मुळे आपण क्््थिल््ि वेळेि पोहोचलो प्रहजे. 
२. आपल् घर्िील डट्ेस िसेच व्गणे आरण क्््थिल््िील डट्ेस िसेच 

व्गणे, ््ि फरक असिो. त््मुळे क्््थिल््ने त््रवर्ी ठररवलेल्् 
संकेि्ंच् आदर र्खल् प्रहजे. क्रण त््िून स्ंरघकपण्ची भ्वन् 
व्ढीस ल्गि असिे. 

३. क्््थिल््ि आपण एक सेवक न्व्च्् भूरमकेि प्रवेश करिो. त््मुळे 
आपल् फोन, आपल् संगणक आरण आपल्् फ्ईल ्् क्््थिल्ीन 
सो्ीस्ठीच व्परल्् गेल्् प्रहजेि. 

४. आपण क्््थिल््ि शेज्री-शेज्री बसलेलो असिो. आपण मोब्ईलवर 
रकंव् आलेल्् न्गदरक्ंशी जोरजोर्ि बोल््ल् ल्गलो िर शेज्ऱ््ल् 
त््स होिो, त््मुळे हळुव्र बोलणे, ह् रशसिीच्च भ्ग आहे. 

५. आपल््ल् अनेकद् उच्चपदस््ंकडे ज्वे ल्गिे. अश् वेळी त््ंची वेळ 
घेणे, केरबनमध्े कोणी बसले असल््स पुनह् रवच्रून प्रवेश करणे, ही 
रशसि अंगी ब्णली प्रहजे. 

६. आपल्् ह्िून होण्री संस्ेची आरण ग््हक्ंची क्मे ही आपल्् 
संस्ेची प्ररिम् उंच्वण््ि महत्व्ची भूरमक् बज्वि असि्ि. त््मुळे 
िी वेळच्् वेळी होणे आरण च्ंगली होणे, ही आपली जब्बद्री आहे. 

७. क्््थिल््ि सवच्ि् र्खणे, ही फ्र महत्व्ची गोष् आहे. आपण जे्े 
रकम्न ८ िे १० ि्स बसिो, िो पदरसर आपण सवच् ठेवण्र न्ही िर 
कोण? 

८. ग््हक खूप आरण क्म्वर म्णसे कमी, अशी वेळ अनेकद् ्ेिे. अश् 
वेळी ग््हक ज्् क्रम्ने आले आहेि, त्् क्रम्ने त््ंची क्मे होणे, 
आवश्क असिे, िी रशसि आपणच ल्वू शकिो.

९. आपण ज्गेवर नसि्न् आपण नेमके कोठे गेलो आहोि, रकंव् रकिी 
वेळेि ज्गेवर ्ेण्र आहोि, हे आपल्् सहक्ऱ््ल् स्ंगणे आवश्क 
आहे. 

१०. क्गद, वीज, प्णी अश् गोष्टींवर आपल्् संस्ेच् खूप खचथि होि 
असिो, रशव्् िी र्ष्ट्ी् संपत्ी आहे. रिच् ्ोग् आरण नेमक् व्पर 
होईल, ््वर आपण लक् ठेवले प्रहजे.  

 वरील ब्बी फक्त उद्हरण्कदरि् असून अश् प्रत्ेक लह्न-मोठ्् 
ब्बटीं की, ज््मिून आपल््ल् आपल्् कंपनीचे रहि जोप्सि् ्ेईल.

 शुभेच््ंसह..!

                        - सूरज वाघमारे
                     का््षकारी संचालक (मासं)
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