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राजीव कुमार ममत्तल (भा.प्र.से.) 
 अध्यक्ष व व्यवस्थापकी्य संचथालक

 वर्ष : ११ अंक : ५  पाने : १२    ऑगस्ट-सप्टेंबर २०१७   

प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

महथापथारेषण ही ४४,००० पेक्षथा जथास्त 
सरककिट रक.मी. ट्थानसरमशन वथारहन्यथा, 
६५० पेक्षथा अरिक EHV उपकेंद्े आरण 

१,१९,०००  पेक्षथा जथास्त एमवहीए ट्थानसफॉममेशन 
क्षम्तथा असलेली भथार्तथा्तील सवथावा्त मोठी पथारेषण 
कंपनी आहे. ्तसेच कंपनीकडे १५०४ Ckt KM 
लथांबीची ३५८२ एमवहीएची ५०० के.वही. ववदिष्ट-िथारथा 
एचवहीडीसी लथाईन चंद्पूर ्ते पडघेसुद्था कथा्यवार्त 
आहे. `महथापथारेषण`चे हे रवद्ु्त जथाळे संपूणवा महथारथाष्ट् 
रथाज्यथामध्ये पसरलेले असून वै्यवतिक कथा्यथावारशवथा्य, 
्ततपर संवथादि व हथा्तथाशी असलेली मथारह्ती हथाच 
`महथापथारेषण`च्यथा उतककृष्ट कथामरिरीचथा मूलमंत्र आहे. 
`महथापथारेषण`च्यथा मथालकीची इ्तकी प्रचंड मथालमत्था 

व र्तच्यथा पथा्यथाभू्त सुरविथांची दिेखभथाल ्तसेच नवीन 
प्रकलपथांची व्यवहथा्यवा्तथा ठररवण्यथासथाठी भौिोरलक-
स्थारनक प्लॅटफॉमवावर (GIS) मथालमत्था असण्यथाची 
िरज भथासू लथािली. ज्यथामुळे मथालमत्था ठठकथाणथाची 
भौिोरलक पठरवस््ती व रनणवा्य प्रररि्ये्त सहकथा्यवा 
रमळण्यथास मदि्त होईल.

`महथापथारेषण`सथाठी भौिोरलक मथारह्ती प्रणथाली 
(GIS) प्लॅटफॉमवाची अंमलबजथावणी करण्यथासथाठी 
रवरवि सरकथारी व खथाजिी संस्थांशी संपककि सथािण्यथा्त 
आलथा. ्त्थारप, ्यथा कथा्यवाक्षम्तेच्यथा अंमलबजथावणीसथाठी 

अरिकची आर्वाक ्तर्तूदि लथाि्त असल्यथाचे रनदिशवानथास 
आले. पुढे, GIS ची प्रर्तमथा रवरशष्ट कथालथाविीनं्तर 
अद््यथाव्त करथा्यची असेल ्तर अर्तठरति रकंम्तीची 
आवश्यक्तथा भथासू लथािली. अशथा वथाढीव खचथावामुळे हथा 
GIS प्रकलप ्तथातपुर्तथा घेण्यथा्त आलेलथा नवह्तथा. 

दिरम्यथान, सपटेंबर २०१६ मध्ये असे लक्षथा्त 
आले की, इस्ोने (ISRO) भूवन-प्लॅटफॉमवा 
नथावथाचथा सव्तःचथा भौिोरलक प्लॅटफॉमवा सुरु केलेलथा 
आहे जो सरकथारी ्यंत्रणथांनथा मोफ्त सेवथा दिेईल. 
`महथापथारेषण`नी आरआरएससी-सेंट्ल, नथािपूरशी 
(इस्ोचे ठरमोट सेवनसंि सेंटर) संपककि सथािून 
`महथापथारेषण`च्यथा भौिोरलक मथारह्ती प्रणथालीच्यथा 
प्रकलपथाच्यथा अंमलबजथावणीसथाठी चौकशी केली. 
प्रकलपथावर ्तपशीलवथार चचथावा केल्यथानं्तर, महथापथारेषण 
आरण आरआरएससी ्यथांच्यथा्त जथानेवथारी २०१७ मध्ये 
एक सथामंजस्य करथार करण्यथा्त आलथा व प्रकलपथाची 
अंमलबजथावणी सुरु झथाली. 

महथापथारेषण अं्तिवा्त इएचवही उपकेंद्थाचे मलॅरपंि 
पूणवा झथाले आहे. एचवहीडीसी व ४०० के.वही.इएचवही 
वथारहन्यथांच्यथा  जथाळेचे मलॅरपंि पूणवा झथाले आहे. २२० 
के.वही. इएचवही वथारहन्यथांचे  मलॅरपंि पूणवा झथाले आहे. 
कथाही भरवष्यकथालीन ्योजनथाही प्रिर्तप्थावर आहे्त. 
्यथामध्ये १३२/११०/१०० के.वही. इएचवही वथारहन्यथांचे 
मलॅरपंि रडसेंबरप्ययं्त होईल. भौिोरलकठरत्यथा मलॅप केलेली 
पथा्यथाभू्त सुरविथा, ERP SAP ्यंत्रणेशी संलग्न करून 
आरण भौिोरलक व्यथासपीठथावर उपलबि करून रनणवा्य 
सम्वान प्रणथाली रवकरस्त केली जथाणथार आहे. 

हथा प्रकलप सववा महथापथारेषण कमवाचथाऱ्यथांसथाठी 
आरण उच्चस्तरी्य व्यवस्थापनथा्त त्यथांच्यथा रन्यरम्त 
कथामथा्त आरण रनणवा्य घेण्यथाच्यथा प्रररि्ये्त मदि्त 
करेल. प्रकलपथाची सुरवथा्त २०१६ मध्ये झथाली. कमी 
रकंम्ती्त RRSC सेंट्ल, नथािपूर व NRSC हैद्थाबथादि 
(इस्ोचथा भथार्ती्य भौिोरलक प्लॅटफॉमवा) ्यथांच्यथा भूवन 
व्यथासपीठथाचथा पुरेपूर उप्योि करून ्यथा प्रकलपथाची 
अंमलबजथावणी करण्यथा्त आली आहे. ̀ महथापथारेषण`च्यथा 
मथारह्ती व ्तंत्रज्थान आरण ईआरपी पीएम Team ने 
सवबळथावर हथा प्रकलप रवकरस्त केलेलथा आहे. ्यथा 
प्रकलपथामध्ये उपकेंद् व वथारहन्यथांची (सुमथारे ४०,००० 
मनोरे) मथारह्ती व त्यथांचे मलॅरपंि `महथापथारेषण`च्यथा ११ 
सदिस्यी्य अरभ्यंत्यथांनी चथार मरहन्यथांच्यथा कथालथाविी्त 

प्रत्येक कथा्यवाक्षेत्रथा्त जथाऊन िोळथा केलेली आहे. 
्तसेच त्यथा मथारह्तीचे मलॅरपंिसुद्था केले आहे. ही 
प्रणथाली सववा महथापथारेषण उपकेंद्े आरण ५०० 
के.वही. एचवहीडीसी, ४०० के.वही. आरण २२० 
के.वही. वथारहन्यथाचे (मनोऱ्यथांसह) मलॅरपंि पूणवा करून 
कमवाचथारी व व्यवस्थापनथालथा वथापरण्यथासथाठी ्त्यथार 
झथालेली आहे. भौिोरलक संदिभथावासह महथापथारेषण 
उपकेंद्थाची मथारह्ती पथाहण्यथाची सुरविथा कोणत्यथाही 
आवश्यक रनकषथानुसथार पथाहण्यथास आरण मुरद््त 
करण्यथासथाठी दिेण्यथा्त आली आहे. रवरशष्ट उपकेंद् 
आरण त्यथांच्यथाशी संबंरि्त सववा मथारह्ती पथाहणे, 
उपकेंद्थाची एकेरी रेखथारचत्र दिथाखरवणे (Single 
line Diagram), उपकेंद्थाचथा दिूरधवनी संपककि 
रिमथांक पथाहणे, भौिोरलक आरण छथापण्यथा्योग्य 
सवरुपथा्त उपकेंद्थाची रजलहथा पथा्तळीवर, 
रवभथािथानुसथार, पठरमंडळ/मंडळस्तरथावर मथारह्ती 
उपलबि करणे, रनरमवा्तीशी संबंरि्त/संलग्न 
असलेल्यथा उपकेंद्थाचथा ्तपशील, रवद्ु्त दिथाबथाप्रमथाणे 
उपकेंद्थाची मथारह्ती पथाह्तथा ्येणथार आहे. 
आपणास व आपल्ा कु्टुंमब्ास 
दीपावलीच्ा हारद्षक शुभेच्ा..!
Happy & Safe Diwali!

- राजीव कुमार ममत्तल
       अध्यक्ष व व्यवस्थापकी्य संचथालक

  महापारेषण आणण आरआरएससीमध्े 
जानेवारी २०१७ मध्े सामंजस् करार

  महापारेषणअंतर्गत इएचवही उपकेंद्ाचे 
मॅणपंर पूण्ग

  एचवहीडीसी व ४०० के.वही. इएचवही 
वाणहन्ांच्ा  जाळेचे मॅणपंर पूण्ग

  २२० के.वही. इएचवही वाणहन्ांचे मॅणपंर 
पूण्ग

  १३२/११०/१०० केवही इएचवही 
वाणहन्ांच्ा मॅणपंरचे काम 
प्ररतीपथावर

    E-Magazine visit us on :      



 

 टीर रहापारेषि, रुंबई

दिुषकथाळग्रस्त भथािथा्त ककृषीपंप वीज 
जोडणीसथाठी ्तसेच पथा्यथाभू्त 
सुरविथा रनमथावाण करण्यथासथाठी 

आवश्यक ्तो रनिी उपलबि करून दिेण्यथाचे 
रनदिमेश मुख्यमंत्री दिेवेंद् फडणवीस ्यथांनी 
ठदिले. ्यथासथाठी ११०५ कोटींचथा प्रस्तथाव 
रवचथारथािीन हो्तथा. ्यथावेळी ऊजथावामंत्री श्ी. 
चंद्शेखर बथावनकुळे, ऊजथावा रवभथािथाचे प्रिथान 
सरचव श्ी. अररवंदि रसंह, `महथारव्तरण`चे 
व्यवस्थापकी्य संचथालक श्ी. संजीव 
कुमथार, केंद् शथासनथाच्यथा ग्रथामीण रवद्ु्तीकरण 
रवभथािथाचे संचथालक डॉ. पी. वही. रमेश, 
`महथारनरमवा्ती`चे व्यवस्थापकी्य संचथालक श्ी. 
रबपीन श्ीमथाळी, `महथापथारेषण`चे अध्यक्ष व 
व्यवस्थापकी्य संचथालक श्ी. रथाजीव कुमथार 
रमत्ल उपवस््त हो्ते.

शे्तकऱ्यथांनथा रसंचन सुरविथा उपलबि 
होण्यथासथाठी ककृषीपंप वीज जोडणी आवश्यक 

कृरीपंप वीज जोडणीसाठी मनधी देणार : मुख्मंत्ी 
 मुख्यमंत्यथांनी घे्तलथा ऊजथावा रवभथािथाचथा आढथावथा   

मंत्ाल्, मुंबई : मुख्यमंत्री श्ी. दिेवेंद् फडणवीस ्यथांनी ऊजथावा रवभथािथा्तील रवरवि ्योजनथांचथा आढथावथा घे्तलथा. ्यथाप्रसंिी ऊजथावामंत्री श्ी. चंद्शेखर बथावनकुळे, मुख्यमंत्यथांचे प्रिथान 
सरचव श्ी. प्रवीण परदिेशी, ऊजथावा रवभथािथाचे प्रिथान सरचव श्ी. अररवंदि रसंह, ̀ महथारव्तरण`चे व्यवस्थापकी्य संचथालक श्ी. संजीव कुमथार, केंद् शथासनथाच्यथा ग्रथामीण रवद्ु्तीकरण रवभथािथाचे 
संचथालक डॉ. पी. वही. रमेश, `महथारनरमवा्ती`चे व्यवस्थापकी्य संचथालक श्ी. रबपीन श्ीमथाळी, `महथापथारेषण`चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकी्य संचथालक श्ी. रथाजीव कुमथार रमत्ल.

मुंबई : केंद् शथासनथाच्यथा ग्रथामीण रवद्ु्तीकरण रवभथािथाचे संचथालक डॉ. पी. वही. रमेश व `महथारनरमवा्ती`चे व्यवस्थापकी्य संचथालक श्ी. रबपीन श्ीमथाळी 
्यथांच्यथा्त  मुख्यमंत्री श्ी. दिेवेंद् फडणवीस ्यथांच्यथा उपवस््ती्त सथामंजस्य करथार झथालथा. ्यथाप्रसंिी ऊजथावामंत्री श्ी. चंद्शेखर बथावनकुळे, श्ी.प्रवीण परदिेशी.

आहे. ्यथासथाठी महथारव्तरण  कंपनीने पथा्यथाभू्त 
सुरविथा वथाढरवण्यथावर भर द्थावथा. दिहथा लथाख 
हेकटर जमीन रसंचनथाखथाली आणण्यथासथाठी 
दिोन लथाख आठ  हजथार ककृषीपंप पैसे भरून 

प्रलंरब्त आहे्त. ्यथा प्रलंरब्त ककृषी पंपथांच्यथा 
ऊजजीकरणथासथाठी `महथारव्तरण`ने रनिी 
उभथारण्यथाची सूचनथा मुख्यमंत्री श्ी.फडणवीस 
्यथांनी ्यथावेळी केली.

केंद् पुरसककृ्त एकथावतमक ऊजथावा रवकथास 
्योजने्तील रस्तथा पुनस्थावापनथाचे दिर हे 
महथानिरपथारलकथारनहथा्य वेिवेिळे आहे्त. हे 
दिर एकसमथान करण्यथाची सूचनथा त्यथांनी केली.

रहापारेषिची उद्दिष्े
पथारेषण प्रणथाली सुररक्ष्त आरण वस्र रथाखणे.



 

नागपूर : महथापथारेषण आरण इस्तो ्यथांच्यथा व्तीने भौिोरलक मथारह्ती प्रणथालीचे उदिघथाटन कर्तथानथा रथाज्यथाचे ऊजथावामंत्री श्ी. चंद्शेखर बथावनकुळे, शेजथारी नथािपूर महथापथारलकेच्यथा महथापौर 
सौ. नंदिथा्तथाई रजचकथार, निरसेरवकथा सौ. वषथावा्तथाई ठथाकरे, निरसेवक श्ी. अमर बथािडे, महथापथारेषण कंपनीचे संचथालक (संचलन) श्ी. िणप्त मुंडे.

 टीर रहापारेषि, नािपूर

महथापथारेषण कंपनीने आिुरनकीकरणथाची 
कथास िरथावी आरण २०३० प्ययं्त २५ हजथार 
के.वही.क्षम्तेची वीज वथाहून नेणथारी सक्षम 

्यंत्रणथा उभी करून दिेशथासमोर आदिशवा रनमथावाण करथावथा, असे 
आवथाहन रथाज्यथाचे ऊजथावामंत्री श्ी. चंद्शेखर बथावनकुळे ्यथांनी 
केले. 

   महथापथारेषण आरण इस्तो ्यथांच्यथा व्तीने नथािपूर 
्ये्े भौिोरलक मथारह्ती प्रणथालीचे उदिघथाटन अमरथाव्ती 
मथािथावावरील इस्तोच्यथा कथा्यथावाल्यथा्त झथाले. त्यथावेळी ्ते 
बोल्त हो्ते. ऊजथावामंत्री बथावनकुळे महणथाले, ``महथापथारेषण 

कंपनीच्यथा अरिकथारी आरण कमवाचथारी ्यथांनी मेहन्त घेऊन 
पथारेषण उपकेंद्, मनोरे ्यथांची मथारह्ती एकथा वलिकवर 
उपलबि करून ठदिली आहे. ्यथामुळे भरवष्यथा्त नवीन वथारहनी 
अ्वथा उपकेंद् उभथार्तेवेळी सध्यथाची मथारह्ती उप्युति 
ठरणथार आहे. महथापथारेषण कंपनीने हे कथाम करून दिेशथा्तील 
अन्य पथारेषण कंपन्यथांसमोर नवीन आदिशवा रनमथावाण केलथा 
आहे. ्यथावेळी ऊजथावामंत्री बथावनकुळे ्यथांच्यथा हस्ते महथापथारेषण 
आरण इस्तोच्यथा अरिकथाऱ्यथांचथा सतकथार करण्यथा्त आलथा.      
्यथा भौिोरलक मथारह्ती प्रणथालीरवष्यी मथारह्ती दिे्तथानथा मुख्य 
अरभ्यं्तथा, (वथाशी-ईआरपी) श्ी. संज्य रशंदिे, महणथाले, 
ही प्रणथाली `महथापथारेषण`च्यथा दिैनंठदिन व्यवहथारथा्त कंपनीची  

कथा्यवाक्षम्तथा वथाढरवण्यथास मदि्तीची ठरेल.``  ्यथा कथा्यवारिमथासथाठी 
प्रमुख अर्त्ी महणून नथािपूर महथानिरपथारलकेच्यथा महथापौर 
सौ. नंदिथा्तथाई रजचकथार, नथािपूर प्रभथाि रि. १३ च्यथा 
निरसेरवकथा सौ. वषथावा्तथाई ठथाकरे, सौ. पठररण्तथा फुके, सौ. 
ऋर्तकथा मसरथाम, निरसेवक श्ी. अमर बथािडे उपवस््त 
हो्ते. ्तसेच महथापथारेषण कंपनीचे संचथालक (संचलन) 
श्ी. िणप्त मुंडे, कथा्यवाकथारी संचथालक (मथा.सं.) श्ी. सूरज 
वथाघमथारे, नथािपूर महथापथारेषण पठरमंडळथाचे मुख्य अरभ्यं्तथा 
श्ी.रवकथास बढे, अमरथाव्ती महथापथारेषण पठरमंडळथाचे मुख्य 
अरभ्यं्तथा श्ी. भथाऊरथाव रथाऊ्त उपवस््त हो्ते. अिीक्षक 
अरभ्यं्तथा श्ी. महेश भथािव्त ्यथांनी आभथार मथानले. 

`महापारेरण`ने आधुमनकीकरणाची 
कास धरावी : चंद्रशेखर बावनकुळे

 भौिोरलक मथारह्ती प्रणथालीचे उदिघथाटन   

महान्यूज



 

`महापारेरण`च्ा 
महाव्वस्ापक 
(मा.सं.)पदी श्ी. 
राजू गा्कवाड 
 टीर रहापारेषि, रुंबई

महथारथाष्ट् रथाज्य रवद्ु्त 
पथारेषण कंपनीच्यथा 
महथाव्यवस्थापक (मथा.सं.)

पदिी श्ी. रथाजू िथा्यकवथाड ्यथांची रनवड 
झथाली. ठदि.२६.०९.२०१७ पथासून ्ते 
`महथापथारेषण`मध्ये महथाव्यवस्थापक (मथा.
सं.) महणून रुजू झथाले आहे्त.             

श्ी. िथा्यकवथाड ्यथांची ्ततकथालीन 
महथारथाष्ट् रथाज्य रवद्ु्त मंडळथामध्ये १९८९ 
मध्ये अनुकंपथा ्तत्वथावर विवा-४ ्यथा 
श्ेणी्तील पदिथावर रन्युतिी झथाली हो्ती. 
त्यथांनी सेवथाकथाळथामध्ये पदिव्युत्र ्तसेच 
कथारमवाक व्यवस्थापन पदिवी पूणवा केल्यथानं्तर 
्ेट परीक्षेच्यथा मथाध्यमथा्तून व्यवस्थापक 
(मथा.सं.) महणून पुणे, वठरष्ठ व्यवस्थापक 
(मथा.सं.) महणून अमरथाव्ती,सहथाय्यक 
महथाव्यवस्थापक महणन ईआरपीमध्येही 
कथाम केले.  त्यथानं्तर त्यथांची पदिोन्न्तीवदिथारे 
उपमहथाव्यवस्थापक (मथा.सं.) महणून 
नेमणूक झथाली हो्ती. आ्तथा पदिोन्न्तीवदिथारे 
महथाव्यवस्थापक (मथा.सं.) महणून रन्युतिी 
झथाली आहे. त्यथांच्यथा ्यथा रनवडीबद्दल त्यथांचे 
सववात्र अरभनंदिन हो्त आहे.

 टीर रहापारेषि, औरंिाबाद

महथारथाष्ट् रथाज्य वीज ्तथांरत्रक 
कथामिथार संघटनेच्यथा 
व्तीने औरंिथाबथादिमध्ये 

महसूल प्रबोरिनी सभथािृहथा्त वीज 
पथारेषण कंपनी्तील ्तथांरत्रक कथामिथारथांची 
कथा्यवाशथाळथा घेण्यथा्त आली. ्तसेच 
कथामिथारथांच्यथा सेवथारनवृत्ीरनरमत् 
सतकथार सोहळ्यथाचे आ्योजन करण्यथा्त 
आले हो्ते. सुरवथा्तीलथा ्यथा कथा्यवाशथाळेचे 

उदिघथाटन औरंिथाबथादि रजलहथा पठरषदिेच्यथा 
अध्यक्षथा अलॅड. दिेव्यथानी डोणिथावकर ्यथांच्यथा 
हस्ते झथाले. अध्यक्षस्थानी संघटनेचे 
अध्यक्ष श्ी. बथाबथाजी वथाकडे हो्ते. ्तर 
प्रमुख पथाहुणे महणून `महथापथारेषण`चे मुख्य 
महथाव्यवस्थापक (मथा.सं.) श्ी. सुि्त िमरे 
उपवस््त हो्ते. 

 ्यथाप्रसंिी प्रभथारी मुख्य अरभ्यं्तथा 
सववाश्ी एम.सी.वथाळके, कथा्यवाकथारी 
अरभ्यं्तथा बी.एम.कथांबळे, प्रेमरसंि रथाजपू्त, 

संघटनेचे सररचटणीस सय्यदि जरहरोद्दीन, 
उपसररचटणीस आर.पी.्ोरथा्त, कोषथाध्यक्ष 
्तथारथाचंदि कोलहे, मुख्यथाल्य प्रर्तरनिी 
भथाऊसथाहेब बथाकरे, एस.आ्य.सय्यदि, 
पुंडरलक कथाजे, आपपथारथाव घुिे, हठरदिथास 
्तथाठे, शेख सलीम, रपशोर डहथाके, 
रपशोर जथािव उपवस््त हो्ते. कथा्यवारिमथाचे 
सूत्रसंचथालन श्ी. एस.बी.कोळनूरकर ्यथांनी 
केले ्तर आभथार आर.पी.्ोरथा्त ्यथांनी 
मथानले.

औरंिथाबथादिमध्ये ्तथांरत्रक कथामिथारथांची कथा्यवाशथाळथा

औरंिाबाद : महथारथाष्ट् रथाज्य वीज ्तथांरत्रक कथामिथार संघटनेच्यथा व्तीने वीज पथारेषण कंपनी्तील ्तथांरत्रक कथामिथार कथा्यवाशथाळेच्यथा  
उदिघथाटनप्रसंिी `महथापथारेषण`चे मुख्य महथाव्यवस्थापक (मथा.सं.), श्ी. सुि्त िमरे, शेजथारी रज.प. अध्यक्षथा अलॅड..दिेव्यथानी डोणिथावकर, 
संघटनेचे अध्यक्ष सववाश्ी बथाबथाजी वथाकडे, एम.सी.वथाळके, बी.एम.कथांबळे, प्रेमरसंि रथाजपू्त, सय्यदि जरहरोद्दीन, आर.पी.्ोरथा्त, ्तथारथाचंदि 
कोलहे, भथाऊसथाहेब भथाकरे, एस.आ्य.सय्यदि.

रहापारेषिची उद्दिष्े
वीज िळ्ती कमी करणे.

वैषणवी देशमुख महचे सु्श
 टीर रहापारेषि, औरंिाबाद

महथारथाष्ट् रथाज्य मथाध्यरमक व उच्च मथाध्यरमक रशक्षण मंडळ, पुणेच्यथा व्तीने घेण्यथा्त आलेल्यथा इ्यत्था 
बथारथावीच्यथा परीक्षे्त वैषणवी संज्य दिेशमुख रहने ८९.२३ टक्े िुण रमळरवले. शथासकी्य वैद्की्य 
महथारवद्थाल्य, कोलहथापूरमध्ये र्तलथा प्रवेश रमळथालथा आहे. अऊदिथा प्रकलप रवभथाि औरंिथाबथादि अं्तिवा्त 
उपरवभथाि औरंिथाबथादिमध्ये अर्तठरति कथा्यवाकथारी अरभ्यं्तथा महणून कथा्यवार्त असलेले श्ी. संज्य फरकररथाव 
दिेशमुख ्यथांची कु. वैषणवी ही कन्यथा आहे. 
. 

निवड



 

 

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 दिेो 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 सिु्रण् 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

  दुसऱ्या तिमयाहीि कम्मचयारी 

व अतिकयारी चयांगली कयामतगर
ी 

करिील, असया तवशवयास

  लक्् (Targets) पूर्म 

करण्यासयाठी टीमवक्कची गरज
 

  पयावसयाळ्याि संचयालन करि
यानया 

दक्षिया घ्यावी

  जीतवि व तवत्ी् हयानी होिया
 

कयामया न्े

  क्यातलटी आतर क्वॉटटंटी 

दोनहींचे महत्व ओळखया
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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 दिेो 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 सिु्रण् 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

  दुसऱ्या तिमयाहीि कम्मचयारी 

व अतिकयारी चयांगली कयामतगर
ी 

करिील, असया तवशवयास

  लक्् (Targets) पूर्म 

करण्यासयाठी टीमवक्कची गरज
 

  पयावसयाळ्याि संचयालन करि
यानया 

दक्षिया घ्यावी

  जीतवि व तवत्ी् हयानी होिया
 

कयामया न्े

  क्यातलटी आतर क्वॉटटंटी 

दोनहींचे महत्व ओळखया
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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 दिेो 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 सिु्रण् 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

  दुसऱ्या तिमयाहीि कम्मचयारी 

व अतिकयारी चयांगली कयामतगर
ी 

करिील, असया तवशवयास

  लक्् (Targets) पूर्म 

करण्यासयाठी टीमवक्कची गरज
 

  पयावसयाळ्याि संचयालन करि
यानया 

दक्षिया घ्यावी

  जीतवि व तवत्ी् हयानी होिया
 

कयामया न्े

  क्यातलटी आतर क्वॉटटंटी 

दोनहींचे महत्व ओळखया
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राजीव कुमार ममत्तल 
 अध्क् व व्वस््पकी् संच्लक

CIN No.U40109MH2005SGC153646

नवा `लूक`, नवा `टच` आवडला 

`महथापथारेषण समथाचथार` चथा जून-जुलै २०१७ चथा अंक वथाचलथा. 
नवीन चथांिले असे दृष्टीस पडले. फोटोंची, लेखथांची रनवड, 
्ेट-भेट, रशक्षण-प्ररशक्षण, सथादि-प्रर्तसथादि, शथाबथासकी अशी 

हटके पंचलथाईन खूपच आवडली. एकूणच अंकथाची मथांडणी पथाहून भथारथावलो. 
सथादि-प्रर्तसथादि हे सदिर छथान वथाटले. अरिकथारी व कमवाचथाऱ्यथांच्यथा संवथादिथासथाठी 
सथादि-प्रर्तसथादि हे एक नवं मथाध्यम  महणून आपण उपलबि करून ठदिलं आहे, 
त्यथाबद्दल िन्यवथादि...मथा.अध्यक्ष व व्यवस्थापकी्य संचथालक व मथा. कथा्यवाकथारी 
संचथालक (मथानव संसथािन) ्यथांचे संदिेश आवडले. अंकथामध्ये नवीन बदिल हो्तो्य, 
हे जथाणवले. एकंदिरी्तच, `महथापथारेषण समथाचथार`चथा नवथा `लूक`, नवथा `टच` जथाम 
आवडलथा, भरवष्यथा्तही चथांिल्यथा उपरिमथांनथा आपल्यथा अंकथा्त प्ररसद्ी रमळेल, 
अशी आशथा कर्तो. पुढेही असेच दिजमेदिथार अंक प्ररसद् करथावे्त, अशी अपेक्षथा 
कर्तो. आपल्यथा उपरिमथास खूप सथाऱ्यथा शुभेचछथा..!

-श्ी. श्ीकांत पे्टकर
कथा्यवाकथारी अरभ्यं्तथा, रथा.पथा.उ., सथांरघक कथा्यथावाल्य, मुंबई

संवादासाठी हक्ाचं व्ासपीठ
कमवाचथारी व अरिकथाऱ्यथांसथाठी `महथापथारेषण समथाचथार` हे एक संवथादिथाचे प्रभथावी 

मथाध्यम आहे. मथा.अध्यक्ष व व्यवस्थापकी्य संचथालक, मथा.कथा्यवाकथारी संचथालक 
(मथा.सं.) ्यथांचे मौरलक संदिेश `महथापथारेषण समथाचथार`मिून वथाचथा्यलथा रमळ्तथा्त. 
कमवाचथारी व अरिकथाऱ्यथांनथा संवथादिथासथाठी हे एक नवं हक्थाचं व्यथासपीठ आहे. संवथादि 
हथा दिोनही बथाजूंनी (Two way Communication) होण्यथासथाठी सथादि-
प्रर्तसथादि हथा नवथा स्तंभ सुरु केलथा आहे. अरिकथारी व कमवाचथाऱ्यथांनी ्यथा मथाध्यमथां्तून 
सुसंवथादि सथािथा्यलथा रमळ्तो्य. बैठकथांचे इर्तवृत्, प्ररशक्षण रशरबरे, रवरवि उपरिम, 
सकथारथातमक पद््तीने केलेल्यथा कथामथांची दिखल आपण ̀ महथापथारेषण समथाचथार`मध्ये 
घे्त आहथा्त, ही कंपनीच्यथा दृष्टीने खूप सकथारथातमक बथाब आहे, असे वथाट्ते.

- श्ी. महेश आंबेकर
व्यवस्थापक (मथानव संसथािन, ्तथांरत्रक आस्थापनथा)सथांरघक कथा्यथावाल्य, मुंबई

अंकाची आकर्षक मांडणी आवडली
जून-जुलै २०१७ च्यथा `महथापथारेषण समथाचथार`मिील अंकथाची मथांडणी खूपच 

आवडली. मथा.अध्यक्ष व व्यवस्थापकी्य संचथालक, मथा.कथा्यवाकथारी संचथालक 
(मथानव संसथािन) ्यथांचे संदिेश आवडले. वठरष्ठथांनथा अरिकथारी व कमवाचथाऱ्यथांकडून 
कथामथांरवष्यी कथा्य अपेक्षथा आहे्त, कंपनीचे पुढील ध्ये्य कथा्य आहे? हे अंकथां्तून 
समज्ते. त्यथामुळे `महथापथारेषण समथाचथार` हथा कंपनीचथा आरसथा महणून प्रर्तरबंबी्त 
हो्तो. अरिकथाऱ्यथांच्यथा रन्युतिी-रनवृत्ीच्यथा बथा्तम्यथा वथाचथा्यलथा रमळ्तथा्त. कंपनीचे 
उपरिम, घटनथा, घडथामोडी समज्तथा्त. 

- श्ी. संज् वाघमारे
उपकथा्यवाकथारी अरभ्यं्तथा, बथाळे मंडल कथा्यथावाल्य, सोलथापूर

रहापारेषिची उद्दिष् े : संचलन, सुव्यवस्था 
व प्रकलप उभथारणीशी संबंरि्त रवरवि कथामे कर्तथानथा 

सुररक्ष्त्तेची खथा्तरजमथा करणे.

प्रि् अप्िकारी 
व कम्षचारी, 
महापारेरणमध्े होणाऱ्ा 
घटना, घडामोडी, 
तुमही केलेल्ा चांगल्ा 
का्ा्षची माप्हती, लेख, 
कप्वता ‘महापारेरण 
समाचार’साठी कृप्ा 
मोजक्ा व समप्षक 
शबदांत छा्ाप्चतांसह 
prohr@mahatransco.in  
्ा ई-मेलवर पाठवा, ही 
प्वनंती.
- संपादक रंडळ

E-mail : prohr@mahatransco.in

अंकाची रंगसंगती 
आवडली

न-जुलै २०१७ चा 
अंक पाप्हल्ावर 
पप्हल्ांदा मला अंकाची 
रंगसंगती खूपच 

भावली. प्ा्षवरणाचा प्हरवा रंग मला 
तसा पूववीपासूनच खूप आवडतो. 
मा.अध्क्ष व व्वस्ापकी् 
संचालक ्ांनी त्ांच्ा लेखात 
अप्िकारी व कम्षचाऱ्ांच्ा 
कामप्गरीबाबत व्क्त केलेला प्वशवास 
आमहाला पुढील कामासाठी नक्ीच 
रिोतसाप्हत करतो. मा.का््षकारी 
संचालक (मानव संसािन) ्ांचाही 
का्ा्षल्ीन प्शसतीबाबतचा लेख 
आवडला. प्वशेर महणजे शासनाच्ा 
ऊजा्षप्वर्क बातम्ाही प्वसततृत 
पधदतीने वाचा्ला प्मळाल्ा. 
अप्िकारी व कम्षचाऱ्ांच्ा पाल्ाचे 
कौतुक अंकांतून होते, हे पाहून 
हुरुप आला. नाटकाच्ा बातम्ांचे 
कवहरेज चांगले होते. मा.अध्क्ष 
व व्वस्ापकी् संचालक ्ांनी 
अप्िकारी व कम्षचाऱ्ांना दररोजचे 
काम सांभाळून सांसकृप्तक 
का््षक्रमासाठी ददलेली परवानगी 
आमच्ासारख्ा कम्षचाऱ्ांना 
महत्वाची होती. मा.अध्क्ष व 
व्वस्ापकी् संचालक ्ांनी 
आमचे केलेले कौतुक पाहून आमही 
भारावून गेलो. त्ा का््षक्रमाची 
बातमी आप्ण फोटो `महापारेरण 
समाचार`मध्े वाचून आनंद वाटला. 
संपूण्ष टीमचे मनापासून अप्भनंदन...

- श्ी. संदीप नाथ
तंतज्ञ श्ेणी-४, सप्क्र् वाप्हनी तळ, 

खारघर, नवी मुंबई.

जू



 

सुरवाणी, मज. नंदुरबार : रन्योरज्त १३२ के.वही. िडिथाव उपकेंद्थाचे भूरमपूजन कर्तथानथा ऊजथावामंत्री श्ी. चंद्शेखर बथावनकुळे. शेजथारी प्यवाटनमंत्री श्ी. ज्यकुमथार रथावल, डॉ. रहनथा 
िथारव्त, श्ी. चंद्कथां्त रघुवंशी, डॉ.रवज्यकुमथार िथारव्त, श्ी. के.सी.पथाडवी, श्ी. ओमप्रकथाश बकोठर्यथा, डॉ.मवलिनथा् कलशेट्ी, श्ी. रवींद् चवहथाण, श्ी. ज्यं्त वीके व इ्तर मथान्यवर.

Power For All

 टीर रहापारेषि, नाप्िक/नंदुरबार

``सवथायंसथाठी वीज ्यथा संकलपनेखथाली 
२०२२ प्ययं्त प्रत्येक घरथांप्ययं्त 
वीज पोहोचरवण्यथाचे केंद् व रथाज्य 

शथासनथाचे िोरण आहे. दिुिवाम, आठदिवथासी भथािथा्तील घरथा-
घरथाप्ययं्त वीज पोहोचरवण्यथाचे कथाम पुढील दिोन वषथायं्त पूणवा 
केले जथाईल. नंदिुरबथार रजलह्था्तील घरोघरी पुढील दिोन 
वषथावा्त वीजपुरवठथा होईल,`` असे प्रर्तपथादिन श्ी. चंद्शेखर 
बथावनकुळे (मंत्री, ऊजथावा, नवीन व नवीकरणी्य ऊजथावा) 
्यथांनी केले. 

   सुरवथाणी, ्तथा.अकथाणी, रज. नंदिुरबथार ्ये्ील 
रन्योरज्त १३२ के.वही. िडिथाव उपकेंद्थाचे भूरमपूजन 
ऊजथावामंत्री श्ी. चंद्शेखर बथावनकुळे ्यथांच्यथा हस्ते झथाले. 
त्यथावेळी ्ते बोल्त हो्ते. कथा्यवारिमथाच्यथा अध्यक्षस्थानी 
नंदिुरबथार रजलह्थाचे पथालकमंत्री ्त्था रथाज्यथाचे रोजिथार 
हमी ्योजनथा व प्यवाटनमंत्री श्ी. ज्यकुमथार रथावल 
उपवस््त हो्ते. कथा्यवारिमथास खथासदिथार डॉ. रहनथा िथारव्त, 
आमदिथार श्ी. चंद्कथां्त रघुवंशी, आमदिथार डॉ.रवज्यकुमथार 

िथारव्त, आमदिथार श्ी. के.सी.पथाडवी, `महथारव्तरण`च्यथा 
औरंिथाबथादि प्रथादिेरशक रवभथािथाचे सहव्यवस्थापकी्य 
संचथालक श्ी. ओमप्रकथाश बकोठर्यथा,नंदिुरबथारचे 
रजलहथारिकथारी डॉ.मवलिनथा् कलशेट्ी, `महथापथारेषण`चे 
संचथालक (प्रकलप) श्ी. रवींद् चवहथाण ्यथांच्यथासह 
रवरवि लोकप्रर्तरनिी, अरिकथारी व कमवाचथारी उपवस््त 
हो्ते. सुरवथा्तीलथा प्रथास्तथारवक नथारशक पठरमंडळथाचे मुख्य 
अरभ्यं्तथा श्ी. ज्यं्त वीके ्यथांनी केले. 

   ऊजथावामंत्री श्ी. बथावनकुळे पुढे महणथाले की, ̀ `िडिथाव 
्तथालुक्यथा्तील भौिोरलक वस््ती लक्षथा्त घे्तथा वषथावा्तील 
३६५ ठदिवसथांपैकी ३२७ ठदिवस सौरऊजथावा उपलबि होऊ 
शक्ते. त्यथामुळे सौरऊजमेवर चथालणथारे सौरपंप व उपकरणे 
नथािठरकथांनथा, शे्तकऱ्यथांनथा आठदिवथासी ्योजनें्तिवा्त उपलबि 
होऊ शक्तथा्त. नंदिुरबथार रजलह्था्तील घरोघरी पुढील दिोन 
वषथायं्त वीजपुरवठथा होईल.``  

   रजलहथारिकथारी, नंदिुरबथार ्यथांनथा महथापथारेषण 
व महथारव्तरण कंपनीच्यथा अरिकथाऱ्यथांसोब्त बैठक 
घेऊन वीजपुरवठथा दिेण्यथाबथाब्त आवश्यक ्ती कथा्यवावथाही 

करण्यथाच्यथा सूचनथा केल्यथा. ्यथापूवजी ्यथा उपकेंद्थाच्यथा जथािेची 
पथाहणी महथापथारेषण कंपनीचे अध्यक्ष ्त्था व्यवस्थापकी्य 
संचथालक श्ी. रथाजीव कुमथार रमत्ल ्यथांनी त्यथांच्यथा ३० 
जून २०१७ रोजी झथालेल्यथा नंदिुरबथार रजलह्थाच्यथा 
दिौऱ्यथादिरम्यथान केली हो्ती. 

   कथा्यवारिम ्यशसवी करण्यथासथाठी नथारशक 
पठरमंडळथां्तिवा्त कथा्यवार्त अिीक्षक अरभ्यं्तथा सववाश्ी शरदि 
लोखंडे, अऊदिथा स्थापत्य व बथांिकथाम मंडळ नथारशकचे 
प्रवीण भथालेरथाव, अऊदिथा प्रकलप मंडळ, नथारशकचे नथारसर 
कथाद्ी, चथाचणी ्त्था दिूरसंचथार मंडळ, नथारशकचे जिन्नथा् 
चुडे, अऊदिथा संवसु मंडळ, भुसथावळ ्तसेच सहथाय्यक 
महथाव्यवस्थापक (मथा.सं.) प्रमोदि िोडसे, कथा्यवाकथारी 
अरभ्यं्तथा सुमं्त मुंडे, अऊदिथा स्थापत्य प्रकलप ्त्था 
सुव्यवस्था रवभथाि, जळिथावचे रवनोदि ढोरे, अऊदिथा 
स्थापत्य व बथांिकथाम रवभथाि, नथारशकचे मोहन महथाजन, 
अऊदिथा प्रकलप जळिथावचे भूषण पथाटील, अऊदिथा प्रकलप 
्त्था संवसु पठरमंडळ नथारशकचे मुख्य सहथाय्यक सुरक्षथा व 
दिक्ष्तथा अरिकथारी ्तथानथाजी वथाघमथारे ्यथांनी पठरश्म घे्तले.

दुग्षम, आरदवासी भागातही 
दोन वराांत वीजपुरवठा : बावनकुळे 

  िडिथावच्यथा १३२ के.वही. रवद्ु्त उपकेंद्थाचे भूरमपूजन   

रहापारेषिची उद्दिष् े : रुपथां्तरण विवान क्षम्तेचे 
(Transformation Capacity) लक््य िथाठणे.



 

तळंदगे, मज.कोलहापूर : केंद्ी्य रवद्ु्त प्रथारिकरणथाच्यथा व्तीने प्रथादिेरशक प्ररशक्षण केंद्थाची पथाहणी करण्यथा्त आली. ्यथावेळी रशष्टमंडळथासमवे्त सववाश्ी आर.पी.पथांडे, अनुप दिथास, 
सुरेशकुमथार पथाटील, सुिीर वथानखेडे, शरशकथां्त बथाकरे, अरवनथाश कसबेकर, इमथाम रसरद्की, सुनील मथाने व इ्तर अरिकथारी.

तळंदगे, मज.कोलहापूर 
: केंद्ी्य रवद्ु्त 
प्रथारिकरणथाच्यथा व्तीने 
प्रथादिेरशक प्ररशक्षण केंद्थाची 
पथाहणी कर्तथानथा सववाश्ी 
आर.पी.पथांडे, अनुप दिथास. 
शेजथारी `महथापथारेषण`चे 
सुरेशकुमथार पथाटील, सुिीर 
वथानखेडे, शरशकथां्त बथाकरे, 
अरवनथाश कसबेकर, इमथाम 
रसरद्की, सुनील मथाने व 
अन्य अरिकथारी.

 टीर रहापारेषि, रिप्िक्षि

कें
द्ी्य रवद्ु्त प्रथारिकरणथाच्यथा व्तीने 
(CEA) कोलहथापूर रजलह्था्तील ्तळंदििे 
्ये्ील प्रथादिेरशक प्ररशक्षण केंद्थाची पथाहणी 

करण्यथा्त आली. केंद्ी्य रवद्ु्त प्रथारिकरणथाच्यथा व्तीने 
संचथालक श्ी. आर.पी.पथांडे व सहथाय्यक संचथालक, 
(मथानव संसथािन) श्ी. अनुप दिथास ्यथांनी भेट दिेऊन 
पथाहणी केली. ्यथावेळी त्यथांनी प्ररशक्षण केंद्थाच्यथा िेल्यथा 
्तीन वषथावाच्यथा कथामरिरीचथा आढथावथा घेऊन प्ररशक्षण 
केंद्थाच्यथा कथामरिरीबथाब्त समथािथान व्यति केले. 

   ्यथावेळी महथापथारेषण कंपनी्तफफे करथाड पठरमंडळथाचे 
मुख्य अरभ्यं्तथा सववाश्ी सुरेशकुमथार पथाटील, सथांरघक 
कथा्यथावाल्यथाचे महथाव्यवस्थापक (मथानव संसथािन) सुिीर 
वथानखेडे, अिीक्षक अरभ्यं्तथा (प्ररशक्षण) शरशकथां्त 
बथाकरे, अिीक्षक अरभ्यं्तथा (स्थापत्य) अरवनथाश 
कसबेकर, सहथाय्यक महथाव्यवस्थापक (मथा.सं.) इमथाम 
रसरद्की, कथा्यवाकथारी अरभ्यं्तथा (स्थापत्य) सुनील मथाने 
उपवस््त हो्ते. 

   केंद् सरकथारच्यथा रवद्ु्त मंत्रथाल्यथां्तिवा्त कथा्यवार्त 
असलेल्यथा केंद्ी्य रवद्ु्त प्रथारिकरणथा्तफफे (CEA) 
प्ररशक्षण केंद्थांसथाठी मथान्य्तथा घेणे आवश्यक अस्ते. 
्यथासथाठी प्रथारिकरणथाने रन्युति केलेले अरिकथारी 
प्ररशक्षण केंद्थास भेट दिे्तथा्त व रनरीक्षण करून आपलथा 

अहवथाल सथादिर कर्तथा्त. ्यथानुसथार २०१७-२०२१ ्यथा 
कथालथाविीसथाठी `महथापथारेषण`च्यथा चंद्पूर, अकोलथा, 
पडघे, बथाभळेशवर, वथाळूज व जेजुरी ्ये्ील प्रथादिेरशक 
प्ररशक्षण केंद्थांची रनरीक्षणे करून मथान्य्तथा दिेण्यथा्त 
आली.

्तळंदििेमिील प्रथादिेरशक प्ररशक्षण केंद्थाची पथाहणी

रहापारेषिची उद्दिष् े : 
पथारेषण वथारहन्यथांचे लक््य िथाठणे.



 

प्रकाशगड, मुंबई : महथारनरमवा्ती, महथारव्तरण व महथापथारेषण ्यथांच्यथा व्तीने आ्योरज्त मथानव संसथािन अरिकथाऱ्यथांच्यथा एक ठदिवसी्य कथा्यवाशथाळे्त बोल्तथानथा म.रथा.रव.मं. सूत्रिथारी 
कंपनीचे संचथालक श्ी. रवशवथास पथाठक, शेजथारी सववाश्ी सूरज वथाघमथारे, सरचन ढोले, रवनोदि बोंदिरे, िणप्त मुंडे, ठदिनेश सथाबू . 

प्रकाशगड मुख्ाल्, मुंबई : मथानव संसथािन अरिकथाऱ्यथांच्यथा एक ठदिवसी्य 
कथा्यवाशथाळे्त महथारनरमवा्ती कंपनीचे सथादिरीकरण कर्तथानथा महथाव्यवस्थापक (मथानव 
संसथािन) सववाश्ी श्ी. मथारु्ती भंडथारवथाड. शेजथारी सूरज वथाघमथारे, सरचन ढोले, रवनोदि 
बोंदिरे, रवशवथास पथाठक, िणप्त मुंडे, ठदिनेश सथाबू. 

 टीर रहापारेषि, रिप्िक्षि

महथारनरमवा्ती,महथारव्तरण व 
महथापथारेषण ्यथांच्यथा व्तीने 
आ्योरज्त मथानव संसथािन 

अरिकथाऱ्यथांची एक ठदिवसी्य कथा्यवाशथाळथा 
नुक्तीच घेण्यथा्त आली. कथा्यवाशथाळेच्यथा 
अध्यक्षस्थानी श्ी.रवशवथास पथाठक, 
संचथालक-म.रथा.रव.मं. सूत्रिथारी कंपनी, 
्तर प्रमुख अर्त्ी महणून श्ी.ठदिनेश 
सथाबू, संचथालक(प्रकलप) महथारव्तरण, 
श्ी.िणप्त मुंडे, संचथालक(संचलन) 
महथापथारेषण, श्ी. रवनोदि बोंदिरे, कथा्यवाकथारी 
संचथालक(मथासं) महथारनरमवा्ती, श्ी. 
सरचन ढोले, कथा्यवाकथारी संचथालक(मथासं) 

महथारव्तरण, श्ी. सूरज वथाघमथारे, 
कथा्यवाकथारी संचथालक(मथासं) महथापथारेषण 
उपवस््त हो्ते. 

    ्तसेच ्तीनही कंपन्यथांचे 
मुख्य महथाव्यवस्थापक(मथासं), 
महथाव्यवस्थापक(मथासं), उप 
महथाव्यवस्थापक(मथासं), सहथाय्यक 
महथाव्यवस्थापक(मथासं) उपवस््त हो्ते. 
्यथावेळी र्तनही कंपन्यथांच्यथा व्तीने सव्तंत्र 
सथादिरीकरण करण्यथा्त आले. वीज क्षेत्रथाची 
सद्वस््ती, आवहथाने, सपिथावा व आिथामी 
वथाटचथाल ्यथाबथाब्त मथानव संसथािन 
िोरणरवष्यक अनेक बथाबींवर ्यथावेळी 
रवचथारमं्न झथाले.

 टीर रहापारेषि, रिप्िक्षि

महथापथारेषण कंपनीच्यथा 
सरळसेवथा भर्ती ्योजनेवदिथारे 
रनवड झथालेल्यथा सहथाय्यक 

अरभ्यं्तथा ्यथांचे पथा्यथाभू्त प्ररशक्षण घेण्यथा्त 
आले. सदिरचे प्ररशक्षण महथापथारेषण 
कंपनीच्यथा सथा्तही प्रथादिेरशक प्ररशक्षण 
केंद्थामध्ये एकथाचवेळी घेण्यथा्त आले. 

   प्रथादिेरशक प्ररशक्षण केंद्, ्तळंदििे 
(कोलहथापूर) ्ये्े आ्योरज्त कऱण्यथा्त 
आलेल्यथा सदिर प्ररशक्षणथाच्यथा सथांि्तथा 

समथारंभथास कथा्यवाकथारी संचथालक (मथानव 
संसथािन) श्ी. सूरज वथाघमथारे उपवस््त 
हो्ते. श्ी. वथाघमथारे ्यथांनी प्ररशक्षण 

कथालथाविी्त घेण्यथा्त आलेल्यथा रवरवि 
रवष्यथांचथा व उपरिमथांचथा आढथावथा घे्तलथा. 
त्यथांनी प्ररशक्षणथार्यथायंशी वथा्तथावालथाप केलथा. 

्यथावेळी करथाड पठरमंडळथाचे मुख्य अरभ्यं्तथा 
श्ी. सुरेशकुमथार पथाटील, अिीक्षक अरभ्यं्ते 
श्ी. रंिनथा् चवहथाण व श्ी. अररवंदि दिडमल 
उपवस््त हो्ते. 

   चंद्पूर, अकोलथा, बथाभळेशवर, 
वथाळुंज, पडघे व जेजुरी ्ये्ील प्रथादिेरशक 
प्ररशक्षण केंद्थामध्ये आ्योरज्त करण्यथा्त 
आलेल्यथा सथांि्तथा समथारंभथास प्ररशक्षण 
केंद्प्रमुख, सहप्रमुख व समनव्यक व 
सहथाय्यक महथाव्यवस्थापक (मथा.सं.) 
उपवस््त हो्ते.

मथानव संसथािन अरिकथाऱ्यथांची एक ठदिवसी्य कथा्यवाशथाळथा 

्तळंदिि्ेत सहथाय्यक अरभ्यं्तथा ्यथांचे प्ररशक्षण संपन्न

तळंदगे (कोलहापूर) : प्ररशक्षणथार्यथायंसोब्त कथा्यवाकथारी संचथालक (मथा.सं.) सववाश्ी 
सूरज वथाघमथारे, सुरेशकुमथार पथाटील, रंिनथा् चवहथाण, अररवंदि दिडमल व अन्य.



 

रहापारेषिची उद्दिष् े : परसपरथांच्यथा रह्तथांची 
जपणूक, रवशवथास, पथारदिशवाक्तथा व मोकळ्यथा संवथादिथाची 

संसककृ्ती व्यवस्थापनथा्त रुजरवणे

Father of  Knowledge

 टीर रहापारेषि/टीर रहाप्ितरि, रुंबई

महथारव्तरण व महथारनरमवा्ती कंपनीचे मुख्यथाल्य असलेल्यथा प्रकथाशिड इमथार्ती्त 
भथार्तरतन डॉ. बथाबथासथाहेब आंबेडकर ्यथांच्यथा ्तैलरचत्रथाचे अनथावरण महथारथाष्ट् 
शथासनथाच्यथा ऊजथावा रवभथािथाचे प्रिथान सरचव ्त्था महथारथाष्ट् रथाज्य रवद्ु्त मंडळ 

सूत्रिथारी कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकी्य संचथालक श्ी. अररवंदि रसंह ्यथांच्यथा हस्ते करण्यथा्त 
आले. 

     श्तकोत्र रौप्य महोतसवी वषथावाच्यथा रनरमत्थाने प्रकथाशिड इमथार्ती्त ्तळमजल्यथावरील 
दिशवानी भथािथा्त भथार्तरतन डॉ. बथाबथासथाहेब आंबेडकर ्यथांच्यथा ्तैलरचत्रथाचे अनथावरण श्ी. अररवंदि 
रसंह ्यथांच्यथा हस्ते करण्यथा्त आले.  

्यथाप्रसंिी ‘महथारव्तरण’चे  अध्यक्ष व व्यवस्थापकी्य संचथालक श्ी. संजीव कुमथार, 
‘महथारनरमवा्ती’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकी्य संचथालक श्ी. रबपीन श्ीमथाळी, ‘महथापथारेषण’चे 
अध्यक्ष व व्यवस्थापकी्य संचथालक श्ी. रथाजीव कुमथार रमत्ल ्तसेच ‘महथारव्तरण’च्यथा 
औरंिथाबथादि रवभथािी्य कथा्यथावाल्यथाचे सहव्यवस्थापकी्य संचथालक श्ी. ओमप्रकथाश बकोठर्यथा व 
महथारव्तरण आरण महथारनरमवा्तीचे अरिकथारी आरण कमवाचथारी मोठ्था संख्येने उपवस््त हो्ते.

डॉ. बथाबथासथाहेब आंबेडकर 
्यथांच्यथा ्तैलरचत्रथाचे अनथावरण

प्रकाशगड, मुंबई : भथार्तरतन डॉ. बथाबथासथाहेब आंबेडकर ्यथांच्यथा ्तैलरचत्रथाचे अनथावरण कर्तथानथा श्ी. अररवंदि रसंह. सोब्त र्तनही कंपन्यथांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकी्य संचथालक 
सववाश्ी संजीव कुमथार, रबपीन श्ीमथाळी, रथाजीव कुमथार रमत्ल ्तसेच ‘महथारव्तरण’च्यथा औरंिथाबथादि रवभथािी्य कथा्यथावाल्यथाचे सहव्यवस्थापकी्य संचथालक श्ी. ओमप्रकथाश बकोठर्यथा.  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे
मला प्मळाली रिेरणा
मला माझे प्मत अभ् राजाध्क्ष महणाले, ``अरे पराग, 

एम.एस.ई.बी.मध्े डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर ्ांचे तैलप्चत करा्चे 
आहे. तू करशील का? खरं महणजे 
मला खूपच आनंद झाला. एवढ्ा 
मोठ्ा महामानवाचे प्चत रेखाटण्ाचे 
काम मला प्मळणे महणजे माझे प्कती 
मोठे भाग्..! त्ामुळे डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकरांचे पोट्ेट करण्ाचा आनंद काही औरच होता. डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर बॅदरसटर झाले, त्ावेळच्ा त्ाच ड्ेसमिील 
प्चत हुबेहुब साकारा्चे होते. मी खूप आनंददत झालो. पण, प्चत 
रेखाटताना अचानक मला सलीप प्डसकचा ऍटॅक आला. मात, त्ा 
पदरसस्तीतही मी माझे काम ्ांबप्वले नाही. अवघ्ा वीस ददवसांत 
हे प्चत रेखाटले. हे काम पूण्ष करण्ाची ताकद मला खुद्द डॉ. 
बाबासाहेबांनीच ददली, असं मला मनोमन वाटतं.`` श्ी. कववे ्ांनी 
मुंबईतील जे.जे.इप््ससटट्ूटमिून प्चतकलेचे प्शक्षण घेतले आहे. 
त्ांच्ा पतनी ज्ोप्तकाही त्ांना ्ा कामात मदत करतात. 

श्ी. पराग कववे



 

महथापथारेषण कंपनी्तील वठरष्ठ अरिकथाऱ्यथांची रन्युतिी/रनवृत्ी मथाहे ऑिसट-सपटेंबर २०१७

प्रा्ोमगक तत्वावरील AMR प्रकलपाची अंमलबजावणी

 टीर रहापारेषि, कळिा

भा  रतातील इतर राज्ात 
AMR रिकलप प्संगल 
प्समवर आिादरत असतानाही 

महाराष््ात `महापारेरण`ने ड्ुअल प्सम 
मॉडेमची ्शसवीदरत्ा चाचणी केली. ही 
चाचणी ्शसवी झाल्ानंतर तबबल २५ 
मीटरवर रिा्ोप्गक तत्वावर AMR रिकलपाची 
अंबलबजावणी ्शसवीरीत्ा करण्ात आली. 
रिा्ोप्गक ततवावर राबवण्ात आलेल्ा AMR 
रिकलपाच्ा ्शानंतर ्ापुढील टपप्ात २७९ 
मीटरवर हा रिकलप राबप्वण्ात ्ेत आहे. 
प्वशेर महणजे अशा रिकारच्ा ड्ुअल प्समवर 
आिादरत रिकलप राबप्वणारी महापारेरण कंपनी 

ही भारतातील पप्हली कंपनी ठरली आहे.
इतर राज्ांमध्े अससततवात असलेल्ा 

ऑटोमेटेड मीटर दरडींग (AMR ) रिकलपाचा 
आढावा घेऊन महाराष््ातही असा रिकलप 
का्ा्षस्सवत कराव्ाची सूचना अध्क्ष व 
व्वस्ापकी् संचालक श्ी. राजीव कुमार 
प्मत्तल ्ांनी अिीक्षक अप्भ्ंता, (ऊजा्ष 
लेखांकन) ्ांना व त्ांच्ा टीमला ददली. 
त्ानुसार श्ी. ई. टी. ढेंगळे, अिीक्षक अप्भ्ंता 
(ऊजा्ष लेखांकन) व एम. आर देवळे, का््षकारी 
अप्भ्ंता (दूरसंचार) ्ांनी इतर राज्ातील 
अससततवात असलेल्ा रिकलपांचा अभ्ास 
केला.

 ड्ुअल प्सम मॉडेममध्े बुप्धिमान 

संभारण (Intelligent Communication 
)करण्ाची क्षमता असल्ाने दो्सही प्सग्नलची 
उच्च पातळी असणारे नेटवक्क सव्ंचप्लतदरत्ा 
ससवच होऊन अप्वरत डेटा (Uninterrupted 
data ) ्ेण्ास मदत होते.

        सदर कामामध्े डॉ.एस.
एस.कुलकणवी, मुख् अप्भ्ंता ( महाराष्् 
राज् भार रिेरण केंद्र,ऐरोली) ्ांचे सहका््ष 
लाभले. रिा्ोप्गक तत्वावरील AMR रिकलप 
्शसवीदरत्ा राबप्वणाऱ्ा ऊजा्ष लेखांकन 
टीम मध्े श्ी. वही. बी. आवारे (का््षकारी 
अप्भ्ंता), सौ.आर. बी. मालगोंडे (अप्तदरक्त 
का््षकारी अप्भ्ंता), श्ी. अप्मत वाळा 
(सहाय्क अप्भ्ंता) हे सहभागी होते.

ड्ुअल रसमवर आिथाठर्त प्रकलप; महथापथारेषण कंपनीच्यथा रशरपेचथा्त मथानथाचथा ्तुरथा 

मन्ुक्ी     

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

१. नरेशकुमथार सहदिेवरथाव ्तेल्तुंबडे मुख्य अरभ्यं्तथा, (पथारेषण)  सथांरघक कथा्यथावाल्य, मुंबई  १६.०८.२०१७ 

२. रथाजीव मुकुंदि दिेव     अिीक्षक अरभ्यं्तथा, (पथारेषण) अउदिथा, संवसु मंडळ, अकोलथा   २४.०८.२०१७ 

िवा प्र्ोग



 

 टीर रहापारेषि, रुंबई

महथापथारेषणचे मुख्यथाल्य असलेल्यथा 
प्रकथाशिंिथा इमथार्तीमध्ये ७० वथा 
सवथा्तंत्यठदिन उतसथाहथा्त सथाजरथा 

करण्यथा्त आलथा. ्तसेच `महथापथारेषण`च्यथा सथा्त 
पठरमंडळ कथा्यथावाल्यथांमध्येही सवथा्तंत्यठदिनथाच्यथा 
रनरमत्थाने रवरवि कथा्यवारिम घेण्यथा्त आले. 

प्रकथाशिंिथा ्ये्ील मुख्यथाल्यथा्त 
`महथापथारेषण`चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकी्य 
संचथालक श्ी. रथाजीव कुमथार रमत्ल ्यथांनी 
धवजथारोहण केले. ्यथावेळी `महथापथारेषण`चे 
संचथालक (प्रकलप) सववाश्ी  रवींद् चवहथाण, 
संचथालक (संचलन) िणप्त मुंडे, संचथालक 
(रवत्) रवनथा्यक सथाठे, मुख्य महथाव्यवस्थापक 
(मथानव संसथािन) सुि्त िमरे, महथाव्यवस्थापक 
(मथानव संसथािन) सुिीर वथानखेडे, मुख्य सुरक्षथा 
अरिकथारी संज्य कुमथार, रशष्टथाचथार अरिकथारी 
अरनल कुमथार ्यथांच्यथासह वठरष्ठ अरिकथारी व 
कमवाचथारी मोठ्था संख्येने उपवस््त हो्ते. 

`महथापथारेषण`मध्ये ७० वथा 
सवथा्तंत्यठदिन उतसथाहथा्त सथाजरथा

१. रिकाििंिा इरारत, रुंबई : `महापारेरण`च्ा 
मुख्ाल्ात  धवजारोहणरिसंगी मानवंदना देताना 
`महापारेरण`चे अध्क्ष व व्वस्ापकी् संचालक श्ी. 
राजीव कुमार प्मत्तल. 

२. धवजारोहणरिसंगी मानवंदना देताना मुख्ाल्ातील 
अप्िकारी व कम्षचारी वग्ष.
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झेंडा ऊंचा रहें हमारा...



 

 नस्ती व अरभलेख विजीकरण व त्यथांचे 
रन्योजन हथा ्यथा कथामथाचथा एक महत्वथाचथा भथाि 
आहे. कथारण त्यथावर कथािदिपत्रथांचथा पुढील 
प्रवथास अवलंबून आहे.

 वठरष्ठ कथाही मथारह्ती मथाि्त अस्तथा्त आरण 
त्यथांनथा कमी वेळथां्त कथाही महत्वथाचे रनणवा्य 
घ्यथा्यचे अस्तथा्त, त्यथामुळे त्यथांनथा नेमकी 
कथा्य मथारह्ती हवी, ्यथाबथाब्त नेमकेपणथाने 
आवश्यक ्तीच मथारह्ती ठदिली पथारहजे. त्यथा्त 
अवथाजवी मथारह्ती रकंवथा रवष्यथां्तर अस्तथा 
कथामथा न्ये.

. ठटपपणीवर वठरष्ठथांनथा कथाही नोंदिी करथा्यच्यथा 
अस्तथा्त, अनेकथांची सही त्यथावर होणे 
अपेरक्ष्त अस्ते. त्यथामुळे ठटपपणी ्त्यथार 
कर्तथानथा समथास रक्ती सोडलथा पथारहजे, 
ठटपपणीच्यथा सुरवथा्तीलथा आरण शेवटी रक्ती 
जथािथा सोडली पथारहजे, ्यथाचे प्रमथाणीकरण 
एकदिथाच करून घे्तले की ्ते ठररवण्यथा्त 
प्रत्येकवेळी वेळ जथा्त नथाही आरण आपल्यथा 
कथामथालथा वेि ्ये्तो. 

 नस्ती टलॅिच्यथा सहथाय्यथाने व्यववस््त बथांिून 
सथादिर करथावी. महणजे त्यथा्तील कथािदिपत्रे 
सुररक्ष्त रथाह्तील. 

 प्रकरण नोंदिवही कशथा पद््तीने ्त्यथार करून 
अद््यथाव्त करथावी, ्यथाचेही प्रमथाणीकरण 
करून ठेवथावे, महणजे आपल्यथा वठरष्ठथांनथा 
कमी वेळे्त एखथाद्था प्रकरणथाची ्तथाजी वस््ती 
पटकन रमळू शकेल. 

 अनेकदिथा कथा्यथावाल्यथा्तील सटेशनरी, 
सथािनसथामुग्री खरेदिीबथाब्त कथाही कथाळ जथाऊ 
शक्तो आरण त्यथामुळे कथामथाचथा खोळंबथा हो्तो. 
त्यथामुळे त्यथावर लक्ष ठेवून त्यथारवष्यीची 
ठटपपणी सुटसुटी्त व व्यववस््त रलरहली ्तर 
त्यथाचे रन्योजन चथांिले होऊ शक्ते. 

  कथा्यथावाल्यथाशी होणथारथा पत्रव्यवहथार आरण 
त्यथावर आपण कर्त असलेले मथारकिंि आरण 
रव्तरण ्यथालथाही महत्व आहे. त्यथा कथामथाची 
सुरवथा्त ्ते्ून हो्ते, त्यथामुळे सुरवथा्तीलथाच 
सववा रवचथार करून ठेवण्यथाची चथांिली सव्य 
लथािू शक्ते. 

  अंदिथाजपत्रकी्य ्तर्तूदि, अस्थाई पदिे व 
भरवष्यथा्तील प्रकलप चथालू ठेवण्यथाबथाब्तचे 
प्रस्तथाव हथा कथा्यथावाल्यीन कथामथाचथा महत्वथाचथा 
भथाि आहे. ्यथाबथाब्तच्यथा ्तथारखथावथार नोंदिी 
आपल्यथाकडे असल्यथा पथारहजे्त. 

  िोपनी्य अहवथाल ज्तन करणे, त्यथासंबंिी 

पत्रव्यवहथार करणे आरण ्ते  अद््यथाव्त ठेवणे, 
ही आपल्यथावर मोठी जबथाबदिथारी अस्ते. 
अशथा अहवथालथांची संवेदिनशील्तथा लक्षथा्त घे्तथा 
त्यथांनथा सुररक्ष्त जथािथा दिेणे आवश्यक अस्ते. 
त्यथा अहवथालथाची वथाच्य्तथा कोठे न करणे, 
हथाही आपल्यथा कथामथाचथा आरण रवशवथासथाहवा्तेचथा 
भथाि अस्तो. ्ती आपण जपलीच पथारहजे. 

 शथासकी्य पत्र नोंदिवही, रविथानसभथा-
रविथानपठरषदि नोंदिवही, दिूरधवनी नोंदिवही 
आरण त्यथाच्यथाशी संबंरि्त पत्रव्यवहथार 
करण्यथाची वेळ वषथावा्तून कमी वेळथा ्ये्त असेल 
्तर त्यथाचे विजीकरण चथांिले करून ठेवले ्तर 
्ती कथािदिपत्रे वेळच्यथावेळी सथापड्तथा्त. ही 
कथािदिपत्रे कंपनीच्यथा िोरणथातमक दृष्टीने 
महत्वथाची असल्यथाने त्यथांचीही रवशेष कथाळजी 
घेणे अपेरक्ष्त आहे. 

   मथारह्तीचथा अरिकथार हथा कथा्यथावाल्यीन कथाम 
पथारदिशवाक होण्यथासथाठीचथा एक पुढथाकथार 
आहे. त्यथामुळे मथारह्तीच्यथा अरिकथारथा 
संबंरि्त प्रशथासन रवभथाि शथाखेची मथारह्ती 
सहथा्यक शथासकी्य मथारह्ती अरिकथारी ्यथांनथा 
आवश्यक्तेनुसथार उपलबि करून दिेणे 
आवश्यक आहे. 

  वे्तनवथाढ, बड्तफफी, रथाजीनथामथा, हजेरीपत्रक, 
कथा्यवाभथार हस्तथां्तरण प्रमथाणपत्रे, रजथा 
रहशोब, चौकशी अहवथाल, सेवथापुस्तक 
(सेवथारनवृत्ीनं्तर) नथा हरक्त प्रमथाणपत्र, 
टेबल ्तपथासणी, रकरकोळ रजथा अजवा, 
पिथारपत्र प्रमथाणपत्र, अंदिथाजपत्रकथाच्यथा अटी व 
नोंदिवह्यथा, कथा्यथावाल्यीन संकीणवा पत्रव्यवहथार 
्यथा सववा प्रशथासकी्य बथाबी आहे्त. त्यथा्तील 
अनेक िोष्टी ्यथा दिररोज लथाि्तथा्त. त्यथामुळे त्यथा 
लवकर वथापर्तथा ्ये्तील अशथा ठेवणे, त्यथावर 
ठळक त्यथा-त्यथा बथाबींचथा उलिेख करणे आरण 
त्यथा्तील अरन्यरम्त्तथा वठरष्ठथांच्यथा लक्षथा्त 
आणून दिेणे आवश्यक अस्ते. अनेकदिथा 
दिररोजचेच आहे महणून अशथा नोंदिीनथा कमी 
महत्व ठदिले जथा्ते, पण त्यथा रशस्तीवरच 
कथा्यथावाल्यीन रशस्त बस्त अस्ते, हे लक्षथा्त 
घेऊन त्यथा्त रन्यरम्त्तथा आणली पथारहजे. 
अशथा नोंदिी्त फथार वेळ जथाणथार नथाही, ्यथाचीही 
कथाळजी घे्तली िेली पथारहजे. 

 शुभेच्ांसह..!

 - सूरज वाघमारे
   का््षकारी संचालक (मानव संसाधन)

नस्ती व ठटपपणी 
कशी असथावी 
को

ण्तेही कथा्यथावाल्य रक्ती चथांिल्यथा पद््तीने 
चथाल्ते आहे, हे त्यथा कथा्यथावाल्यथा्तील सववा 
विथावा्तील कमवाचथारी आरण अरिकथाऱ्यथांच्यथा 

कथा्यवाक्षम्तेवर अवलंबून अस्ते आरण सवथायंचीच कथामे ्तेवढीच 
महत्वथाची अस्तथा्त. अ्थावा्त कथा्यथावाल्यथा्तील कथािदिपत्रे रक्ती 
जलदि, चथांिल्यथा पद््तीने आरण सुररक्ष्तपणे रफर्तथा्त, 
्यथावर ही कथा्यवाक्षम्तथा मोजली जथा्ते, कथारण त्यथावर ग्रथाहकथांचे, 
कथा्यथावाल्यथा्तील कमवाचथाऱ्यथांचे आरण कंपनीचे कथाम रक्ती चथांिल्यथा 
पद््तीने हो्ते, हे ठर्त अस्ते. अिदिी अलीकडच्यथा कथाळथा्त 

रझरो पेंडनसी आरण कथािदिपत्रे कशी रफर्तथा्त, ्यथाची नोंदि 
ठेवण्यथाची पद््त आली आहे. त्यथामुळे फथाईल रकंवथा कथािदिपत्रे 
नेमकी कोठे आरण रक्ती कथाळ ्थांबली आहे्त, ्यथाचीही नोंदि 
हो्त अस्ते. हे सववा आवश्यक आहे, कथारण, आपल्यथा सवथायंनथाच 
कथा्यवाक्षम्तथा वथाढवथा्यची आहे. ्ती आजच्यथा कथाळथाची िरज आहे 
आरण त्यथावरच आपल्यथा कंपनीची प्रर्तमथा आरण आपले कथामथाचे 
समथािथान अवलंबून आहे. सुरवथा्तीलथा महटले ्तसे नस्ती आरण 
ठटपपणीलथा कथा्यथावाल्यीन कथामथां्त रवशेष महत्व आहे. त्यथामुळे 
नस्ती आरण ठटपपणी कशी असथावी, हे आपण ्यथावेळी मुद्देसूदि 
पथाहू.

संपादक : डॉ. मममलंद आवताडे, जनसंपक्क अमधकारी (महापारेरण)
E-mail : prohr@mahatransco.in 
पत्व्वहाराचा पत्ता : संपादक, महापारेरण समाचार, प्रकाशगंगा इमारत,
महापारेरण कंपनी म्ा्षरदत, प्ॉ्ट नं.सी.-१९, ई-बलॉक, बांद्रा-कुला्ष 
कॉम्प्ेकस, वांद्रे (पूव्ष), मुंबई-४०० ०५१ (खाजगी मवतरणासाठी)


