
 

  वाहिनी खंहित न करता 
सुव्यवस्थेची कामथे 

  आह्थिक नुकसान नािी, 
वीजपुरवठािी सुरळीतपणथे  

  वाहिनीची उपलब्धता व 
हवशवासािथिता वाढीस

  संभाव्य हिघािांची दुरुसतीिी 
शक्य 

  िॉटलाईन मेंटथेननसची उपकरणथे, 
अवजारथे आ्धुहनक



  

  टीम महापारेषण, मुंबई

महापारेषण येतया पाच वषाांत 
राजयात ८६ अततउच्च दाबाची 

उपकेंद्े उभारणार असून, १४ हजार २५३ 
तकलोमीटरचया वातहनयाांचे जाळे पसरवून 
राजयातील नागररकाांना पूण्ण दाबाने वीज 
उपलब्ध करून देणयात येईल, अशी मातहती 
श्ी. ऊजा्णमांत्ी चांद्शेखर बावनकुळे याांनी 
रदली. 

मुांबई येथील महापारेषणचया मुखयालय 
असलेलया प्रकाशगांगा काया्णलयात झालेलया 
आढावा बैठकीत श्ी. चांद्शेखर बावनकुळे 
बोलत होते. यावेळी महापारेषणचे अधयक्ष 
व वयवसथापकीय सांचालक राजीव कुमार 
तमत्तल याांनी पुढील २०१८ ते २०२२ या पाच 

राज्ात ८६ अततउच्च दाबाची उपकेंद्रे
 महापारेषणचा पाच वषाांचा आराखडा, १४ हजार २५३ तकलोमीटरचया वातहनयाांचे जाळ े   

प्रकाशगंगा, मुंबई : `महापारेषण`चया आढावा बैठकीत माग्णदश्णन करताना ऊजा्णमांत्ी श्ी. चांद्शेखर बावनकुळे, शेजारी `महापारेषण`चे अधयक्ष व वयवसथापकीय सांचालक श्ी. 
राजीव कुमार तमत्तल, श्ी. तवशवास पाठक, श्ी. रवींद् चवहाण, श्ी. गणपत मुांडे, श्ी. तवनायक साठे, श्ी. सूरज वाघमारे.

वषाांचा महापारेषणचया कामाचा आराखडा 
ऊजा्णमांत्ी श्ी. बावनकुळे याांना सादर केला. 
बैठकीला सूत््धारी कंपनीचे सांचालक श्ी. 
तवशवास पाठक, सांचालक (प्रकलप) श्ी. 
रवींद् चवहाण, सांचालक (सांचलन) श्ी. 
गणपत मुांडे, सांचालक (तवत्त) श्ी. तवनायक 
साठे, काय्णकारी सांचालक (मानव सांसा्धन) 
श्ी. सूरज वाघमारे, मुखय महावयवसथापक 
(मानव सांसा्धन) श्ी. सुगत गमरे याांचयासह 
वररष्ठ अत्धकारी उपससथत होते. 

३० माच्ण रोजी राजयाची उच्चतम 
तवजेची मागणी २३ हजार मेगावॅट होती, 
तेवहा महापारेषणने उत्तम काम केले होते. 
कोणतीही यांत्णा तनकामी न होता व ताांतत्क 
तबघाड न येता हे करणयात आलयाचे श्ी. 

तमत्तल याांनी साांतगतले. आजही २५ हजार 
मेगावॅटपयांत वीज पारेतषत करणयाची क्षमता 
कंपनीची आहे. महाराष्ट्ात महापारेषणची ४०० 
के.वही. व तयावरील ३२ उपकेंद्े आहेत. अनय 
राजयाांचया तुलनेत ही सांखया जवळजवळ 
दुपपट आहे. २२० के.वही.ची २१९ उपकेंद्े 
आहेत. अमरावती तवभागात ५, औरांगाबाद ५, 
नागपूर ६, नातशक ३, पुणे ४ आतण वाशी 
येथे १ उपकेंद्ाचे काम सुरु झाले आहे. 
राजयातील ७ तवभागाांतील लोकप्रतततन्धींनी 
एकूण ७२ उपकेंद्ाची मागणी केली आहे. 
तयानुसार आराखड्ाची अांमलबजावणी 
सुरु केली जाणार आहे. पाच वषा्णचया 
आराखड्ात दुसरी वातहनी ओढणे, वीज तार 
बदलणे, नवीन वहोलटेज तवद्ुत सतर तनमा्णण 

करणे, क्षमता वाढवणे, नवीन पारेषण वातहनी 
जोड  तयार करणे आदींचा समावेश आहे. 
आराखड्ामुळे ३० हजार १९६ एमवहीए 
क्षमता वाढणार आहे. १४ हजार २५३ 
तकलोमीटर वीज वातहनया नवीन टाकलया 
जातील. ३० हजार १९६, एमवहीएची रोतहत् 
(टट्ानसफॉम्णर) क्षमता राहणार आहे. या 
कामाांसाठी पाच वषा्णत १,३६५ कोटी रुपये 
खच्ण करावे लागणार आहेत. अततउच्चदाब 
उपकेंद्ात तवदभा्णतील अमरावती आतण 
नागपूर तवभागात २५ केंद्े, उत्तर महाराष्ट्ात 
१९ केंद्े, मराठवाडा औरांगाबाद तवभागात १४ 
उपकेंद्े, उव्णररत महाराष्ट्-वाशी, पुणे, कराड 
येथे २८ उपकेंद्े उभारली जाणार असून 
यापैकी काहींचे काम सुरु झाले आहे. 

‘महापारेषण’ची घोडदौड
आ्धीचया पारेषण क्षमतेत वाढ करून 

आता पारेषण क्षमता १५,९००.५ एमवहीएपयांत.



 

नागपूर : अउदा प्रकलप तन सांवसु पररमांडळ, नागपूर येथे आढावा बैठकीत माग्णदश्णन करताना राजयाचे ऊजा्णमांत्ी श्ी. चांद्शेखर बावनकुळे, शेजारी मुखय अतभयांता सव्णश्ी तवकास 
बढे, सतीश अणे, सांजय अत्ाम, अतवनाश तनांबाळकर, अवदैत देव, सांदीप हाके.

  टीम महापारेषण, नागपूर

अउदा प्रकलप तन सांवसु 
पररमांडळ, नागपूर येथे नागपूर 

पररमांडळाांतग्णत येणाऱया सव्ण तजल्हाांचया 
अत्धकाऱयाांची आढावा बैठक ऊजा्णमांत्ी श्ी. 
चांद्शेखर बावनकुळे याांचया अधयक्षतेखाली 
घेणयात झाली. 

   बैठकीस नागपूर पररमांडळाचे मुखय 
अतभयांता सव्णश्ी तवकास बढे, अ्धीक्षक 
अतभयांता सतीश अणे, सांजय अत्ाम, अतवनाश 
तनांबाळकर, अवदैत देव, सांदीप हाके उपससथत 
होते. बैठकीमधये महापारेषण अांतग्णत सुरु 
असलेलया तवतव्ध तवकासकामाांबाबत आढावा 
घेऊन सूचना देणयात आलया. 

   नवीन उपकेंद्े व वातहनयाांची कामे 
रदलेलया वेळेत पूण्ण करणयाचे तनददेश 
ऊजा्णमांत्ी श्ी. चांद्शेखर बावनकुळे याांनी 
रदले. क्षमताव्ध्णनाचे व इतर कामे रदलेलया 
तन्धा्णररत वेळेत पूण्ण करणयाचे तनददेश रदले. 
भांडारा व गोंरदया तजल्हातील कॅपॅतसटर 

बॅंक उभारणीचया कामासांबां्धी तनतवदा 
नागपूर पररमांडळ काया्णलयाकडून मांजूरी 
देऊन कॅपॅतसटर बॅंकेची कामे तवररत सुरु 
करणयासांबां्धी सूचना देणयात आली. २२० 
के.वही.नागभीड उपकेंद्, कारांजा उपकेंद् व 
सांलग्न वातहनी उभारणीचे काम तवररत सुरु 
करणयाचे तनददेश देणयात आले.

नागपूर पररमांडळातील २०१९-२०२१ 
मधये प्रसतातवत असलेली नवीन उपकेंद्े 
व सांलग्न वातहनीचे काम राजयसतरीय 
महापारेषणचया पांचवातष्णक योजनेमधये 
२०१८-२०१९ मधये समातवष् करणयाचे 
तनददेश ऊजा्णमांत्ी श्ी. चांद्शेखर बावनकुळे 
याांनी यावेळी रदले. 

  ऊराजामंत्ांनी घरेतली नागपूरमध्रे आढावा बैठक
 नवीन उपकेंद्े, वातहनयाांचे काम तातडीने करणयाचया रदलया सूचना   

महान्यूज

‘महापारेषण’ची घोडदौड
४७८६ सतककिट तकलोमीटरचया 
ईएचवही लाईनचे काम पूण्ण.

 नवीन उपकेंद्े व वातहनयाांची 
कामे गतीने व वेळेत पूण्ण 
करणयाचे तनददेश

    सव्ण चालू असलेली 
क्षमताव्ध्णनाचे व इतर कामे 
वेळेत पूण्ण करणयाचे तनददेश

 भांडारा, गोंरदया तजल्हातील 
कॅपॅतसटर बॅंकेचे काम तवररत 
करणयाचे तनददेश

 नवीन अततथीगृह व 
एम.एस.ई.बी.मानकापूर 
वसाहत उभारणीचया 
कामासांबां्धी प्रसताव

 नागभीड उपकेंद् व सांलग्न 
वातहनी उभारणीचे काम सुरु 
करणयाचे तनददेश

 कारांजा उपकेंद् व सांलग्न 
वातहनी उभारणीचे काम सुरु 
करणयाचे तनददेश

 वनतवभागातफफे ना हरकत 
प्रमाणपत् घयावे



`महापाररेषण`च्ा 
का्जाकारी संचालक 
(प्रणाली) पदी 
डॉ.संर् कुलकणणी 
  टीम महापारेषण, मुंबई

महाराष्ट् राजय तवद्ुत पारेषण 
कंपनीचया काय्णकारी सांचालक 

(प्रणाली) पदी डॉ. सांजय कुलकणणी याांनी 
तनवड झाली. रद.१६.११.२०१७ पासून 
ते `महापारेषण`मधये काय्णकारी सांचालक 
(प्रणाली) महणून रुजू झाले आहेत.

   डॉ. कुलकणणी याांची ततकालीन 
महाराष्ट् राजय तवद्ुत मांडळामधये १९८२ 
मधये कतनष्ठ अतभयांता महणून तनवड 
झाली होती. तयानांतर तयाांनी कळवा 
येथे उपकाय्णकारी अतभयांता, काय्णकारी 
अतभयांता, अ्धीक्षक अतभयांता महणून 
काम केले. साांतघक काया्णलय, मुांबई येथे 
अ्धीक्षक अतभयांता व मुखय अतभयांता 
महणूनही काम केले आहे. इलेस्टटट्कल 
इांतजतनअररांगम्धून तयाांनी पीएच.डी. पूण्ण 
केली आहे.   

पारेषण प्रणाली सांचलन व तनयांत्ण 
आतण वीजदर तवद्ुत तनयामक व 
वातणजयतवषयक बाबी, पारेषण प्रणाली 
सांचलन व तनयांत्ण आतण पारेषण प्रणाली 
तनयोजन, अतत उच्चदाब पारेषण प्रकलप 
उभारणी व प्रकलप वयवसथापन, मानव 
सांसा्धन, दक्षता, सुरक्षा व राजय पारेषण 
उपक्रम, तवभागाांत तयाांनी काम केले आहे. 

  टीम महापारेषण, मुंबई

म हाराष्ट् राजय तवद्ुत पारेषण 
कंपनीचया महाराष्ट्ातील 

तवतव्ध काया्णलये, उपकेंद्े व भाांडारे 
यामधये दक्षता जनजागृती सप्ाह 
साजरा करणयात आला. केंद्ीय दक्षता 
आयोग आतण राजय शासनाचया 
तनददेशानुसार रद.३० ऑ्टटोबर ते ४ 
नोवहेंबर २०१७ या कालाव्धीत हा 
सप्ाह आयोतजत करणयात आला होता. 

यातनतमत्ताने साांतघक काया्णलयामधये 
भ्रष्ाचार तनमु्णलनाची प्रततज्ा घेणयात 
आली. सुरवातीला काय्णकारी अतभयांता 
(दक्षता) श्ीमती वषा्ण तशांदे याांनी 
उपससथताांना प्रततज्ा रदलयानांतर 
राजयपाल याांचा या सप्ाहातनतमत्त 
रदलेला सांदेश वाचून दाखतवणयात 
आला. प्रकाशगांगा इमारतीमधये तवतव्ध 
रठकाणी तभत्तीपत्के, बॅनस्ण, पोसटस्ण 
आतण घोषवा्टये लावणयात आली होती. 

याप्रसांगी सांचालक (सांचलन) श्ी. 
गणपत मुांडे, सांचालक (तवत्त) श्ी. 
तवनायक साठे, काय्णकारी सांचालक 
(मानव सांसा्धन) श्ी. सूरज वाघमारे, 
मुखय तपास अत्धकारी श्ी. श्ीकाांत 

राजूरकर, मुखय महावयवसथापक 
(मानव सांसा्धन) श्ी. सुगत गमरे, 
मुखय सुरक्षा अत्धकारी श्ी. सांजयकुमार, 
महावयवसथापक (मानव सांसा्धन) 
श्ी. सु्धीर वानखेडे, श्ी. एस.पी. 
सावळे याांचयासह तवतव्ध तवभागाांतील 

अत्धकारी व कम्णचारी उपससथत होते. 
या सप्ाहाचे तनयोजन करणयासाठी 
मुखय तपास अत्धकारी श्ी. श्ीकाांत 
राजूरकर याांचया माग्णदश्णनाखाली 
उपमुखय तपास अत्धकारी श्ी. बी.एम.
पाटील याांचा सतक्रय सहभाग होता. 

`महापारेषण`मधये दक्षता जनजागृती सप्ाह साजरा
प्रकाशगांगा इमारत, मुांबई : महाराष्ट् राजय तवद्ुत पारेषण कंपनीमधये (महापारेषण) दक्षता जनजागृती सप्ाह साजरा करणयात 
आला. याप्रसांगी शपथ घेताना वररष्ठ अत्धकारी व कम्णचारी वग्ण.

निवड का्दरेशीर व्वहार; दूर ठरेवी भ्रष्ाचार

प्रकाशगांगा इमारत, मुांबई : महाराष्ट् राजय तवद्ुत पारेषण कंपनीमधये (महापारेषण) दक्षता 
जनजागृती सप्ाह साजरा करणयात आला. याप्रसांगी श्ीमती वषा्ण तशांदे, श्ी. महेंद् वाकळे, 
श्ी. भगवान पाटील.  



 

`महापारेषण समाचार`मधील 
कलातमकता मनाला भावली

`महापारेषण समाचार` चा ऑगसट-सपटेंबर २०१७ चा अांक वाचला. 
नवीन कलातमक पद्धतीने माांडलेला मजकूर आवडला. तवशेषतः 

कलर कॉसमबनेशन प्रकषा्णने आवडले. एकूणच अांकाची माांडणी पाहून भारावलो. 
अत्धकारी व कम्णचाऱयाांचया सांवादासाठी साद-प्रततसाद हे एक नवां माधयम 
महणून आपण उपलब्ध करून रदलां आहे, तयाबद्दल ्धनयवाद...मा.अधयक्ष व 
वयवसथापकीय सांचालक व काय्णकारी सांचालक (मानव सांसा्धन) याांचे सांदेश 
आवडले. GIS System बाबतचा लेख व नसती व रटपपणी कशी असावी, 
याबाबतचा माग्णदश्णनपर लेख आवडला. खरां महणजे `महापारेषण समाचार`चा 
नवा लूक खूपच आवडला. भतवषयातही असेच दजदेदार अांक प्रतसद्ध करावेत, 
अशी अपेक्षा करतो. पुढील काया्णस खूप शुभेच्ा..!

- श्ी. संदीप धाबडडे
वररष्ठ वयवसथापक, मानव सांसा्धन, साांतघक काया्णलय, मुांबई

नवा प्रयोग मनापासून आवडला

`महापारेषण समाचार` चा ऑगसट-सपटेंबर २०१७ चा अांक 
वाचला. पान-१० वरील `प्रायोतगक तत्वावरील AMR प्रकलपाची 

अांमलबजावणी` ही बातमी आवडली. `महापारेषण`मधये तवतव्ध प्रयोग आतण 
प्रगती पाहून बरे वाटले. तवशेष महणजे भारतातील इतर राजयात AMR प्रकलप 
तसांगल तसमवर आ्धाररत असतानाही महाराष्ट्ात `महापारेषण`ने ड्ुअल तसम 
मॉडेमची यशसवीररतया चाचणी केली, ही खूप मोठी बातमी आहे. महापारेषण 
कंपनीचया तशरपेचात हा मानाचा तुरा आहे, हे मात् तनसशचत. अशा वेगळया आतण 
प्रयोगशील बातमयाांना आपलया अांकात ठळक सथान रदलयाबद्दल आपले आभार. 
पुढील अांकातही अशा प्रयोगशील बातमयाांना आपण ठळक प्रतसद्धी द्ाल, अशी 
अपेक्षा करतो. मनापासून खूप-खूप शुभेच्ा...

-श्ी. तवर् आवाररे
काय्णकारी अतभयांता, ऊजा्ण लेखाांकन, एसएलडीसी, कळवा

अंकातील फोटोंची ननवड आवडली
`महापारेषण समाचार`म्धील अांकाची माांडणी खूपच आवडली. तवशेषतः 

फोटोंची, रांगाांची तनवड, फॉनट व बातमयाांतवषयीची सपष्ता आवडली. 
मा.अधयक्ष व वयवसथापकीय सांचालक, मा.काय्णकारी सांचालक (मानव 
सांसा्धन) याांचे सांदेश आवडले. शासनाचया पातळीवर झालेले तनण्णय शासन-
प्रशासन यामधये वाचावयास तमळाले. GIS System ची नागपूरमधये झालेलया 
काय्णक्रमाची बातमी ्ान होती. यामुळे महापारेषण कंपनीने हे काम करून 
देशातील अनय पारेषण कंपनयाांसमोर नवीन आदश्ण तनमा्णण केला आहे, 

-सौ. वषाजा वही. असोलकर
प्रणाली तवशलेषक, मातहती तांत्ज्ान, वाशी पररमांडळ, नवी मुांबई.

‘महापारेषण’ची घोडदौड
महापारेषण कंपनीवदारे २३,०५५ मेगावॉट वीज पारेतषत.

नप्रय अनधकारी 
व कम्मचारी, 
महापारेषणमधये होणाऱया 
घटना, घडामोडी, 
तुमही केलेलया चांगलया 
काया्मची मानहती, लेख, 
कनवता ‘महापारेषण 
समाचार’साठी कृपया 
मोजकया व समप्मक 
शब्ांत छायानचतांसह 
prohr@mahatransco.in  
या ई-मेलवर पाठवा, ही 
नवनंती.
- संपादक मंडळ

E-mail : prohr@mahatransco.in

अंकाचा नवा 
लूक मनापासून 
आवडला

महापारेषण समाचारचा 
ऑगसट-सपटेंबर २०१७ 

चा अांक वाचला आतण खूपच 
आवडला. तयामधये मा.अधयक्ष 
व वयवसथापकीय सांचालक याांचा 
लेख तर सवाांचया मातहतीमधये भर 
घालणारा होता. तसेच मा. काय्णकारी 
सांचालक (मानव सांसा्धन) याांचा 
लेख खूप चाांगला वाटला. कारण, 
तांत्ज्ानाची जोड घेऊन पेपरलेस 
काम झालयास कामाला गती प्राप् 
होईल, असे वाटते. नवा प्रयोग या 
पानावरील लेख वाचून सप्धदेचया 
युगात आपण कुठेही कमी नाहीत 
असे वाटते. साद-प्रततसाद हा 
सतांभ चाांगला आहे. अत्धकारी आतण 
कम्णचाऱयाांना सांवाद सा्धणयासाठी 
खऱया अथा्णनां नवां वयासपीठ आहे. 
प्रतयेक पानाचया खालचया बाजूस 
महापारेषणची उरद्दषे् लक्ष वे्धून 
घेतात. एकूणच, सांपूण्ण अांकाांची 
रांगसांगती आकष्णक आहे. सांपादकाांना 
व तयाांचया टीमला मनापासून खूप-
खूप शुभेच्ा..!

- श्ी. प्रवीण चौधरी
वररष्ठ यंतचालक, २२० के.वही.

उपकेंद्र वाडा.

@



 

बोराळरे, ता. रवहार : येथील तनयोतजत १३२ के.वही.जवहार उपकेंद्ाचया भूतमपूजनप्रसांगी आरदवासी तवकासमांत्ी तथा पालकमांत्ी श्ी. तवषणू सावरा, खासदार श्ी. तचांतामण 
वनगा, माजी तज.प.अधयक्षा सौ. सुरेखा थेतले, सव्णश्ी गणपत मुांडे, सांजय तशांदे व अनय मानयांवर.

सवाांसाठी वीर

  टीम महापारेषण, वाशी

बोराळे ता.जवहार तज.पालघर येथील तनयोतजत १३२ के.वही.
जवहार उपकेंद्ाचे भूतमपूजन आरदवासी तवकास मांत्ी 

तथा पालकमांत्ी श्ी. तवषणू सावरा याांचया हसते झाले. काय्णक्रमाचया 
अधयक्षसथानी खासदार श्ी. तचांतामण वनगा व पालघरचया 
माजी तजलहा पररषद अधयक्षा सौ. सुरेखा थेतले होतया. यावेळी 
`महापारेषण`चे  सांचालक (सांचलन) श्ी. गणपत मुांडे उपससथत होते. 

   सुरवातीला वाशी पररमांडळाचे मुखय अतभयांता श्ी. सांजय 
तशांदे याांनी तनयोतजत जवहार उपकेंद्ाचया ताांतत्क बाबींची मातहती 
साांतगतली. यावेळी बोलताना आरदवासी तवकास मांत्ी तथा पालकमांत्ी 
श्ी. तवषणू सावरा महणाले, `` या उपकेंद्ामुळे जवहारम्धील दुग्णम 
व आरदवासी भागातील वीजप्रणाली अत्धक सक्षम होईल तसेच 
औद्ोतगक तवकासाला चालना तमळून रोजगाराची सां्धी आरदवासी 
बाां्धवाांना उपलब्ध होईल.``

  काय्णक्रम यशसवी करणयासाठी श्ी. भूषण बल्ाळ, श्ी. सुनील 
सूय्णवांशी, सौ. जुईली वाघ, श्ी. मोरेशवर जाांगडे, श्ी. सतीश गहेरवार, 
श्ी. सतचन खडगी, श्ी. आपपासाहेब रुपटक्े , श्ी. रवींद् नगरे, श्ी. 
महेंद् साळुांके याांनी पररश्म घेतले.

१३२ के.वही.रवहार उपकेंद्ाचरे भूतमपूरन
  दुग्णम व आरदवासी भागातील वीजप्रणाली अत्धक सक्षम होणार  

‘महापारेषण’ची घोडदौड
एचवहीएसी प्रणालीचया उपलब्धतेत ९९.६३ ट्ट्टयाांची वाढ. 

(एमईआरसीचे प्रमाणीकरण ९८ टक्े)

बोराळरे, ता. रवहार : येथील तनयोतजत १३२ के.वही.जवहार उपकेंद्ाचे भूतमपूजन करताना आरदवासी तवकास 
मांत्ी तथा पालकमांत्ी श्ी. तवषणू सावरा, शेजारी खासदार श्ी. तचांतामण वनगा, माजी तज.प.अधयक्षा सौ. सुरेखा 
थेतले, सव्णश्ी गणपत मुांडे, सांजय तशांदे ,भूषण बल्ाळ, सुनील सूय्णवांशी, मोरेशवर जाांगडे, सतीश गहेरवार, सौ. 
जुईली वाघ व अनय मानयांवर.



 



 



 



क्रीडा

‘महापारेषण’ची घोडदौड
४४ नवी उपकेंद्े सथापन

पाच वषा्णत होणार मोठा सांरचनातमक तवकास

महापारेषण कंपनीमधये 
क्रीडा सप्धाांचे आयोजन
    टीम महापारेषण, सांघघक कारायालर

महापारेषण कंपनीमधये २०१७-२०१८ या वातष्णक क्रीडासप्धदेमधये तवतव्ध खेळाांचे आयोजन 
करणयात आले आहे. या सप्धा्ण तडसेंबर-जानेवारी मतहनयात होतील, अशी मातहती मुखय 

औद्ोतगक सांबां्ध अत्धकारी श्ी. अनांत पाटील याांनी रदली. 
   यामधये अमरावती, औरांगाबाद, कराड, पुणे, नागपूर, नातशक, वाशी आतण मुांबईतील पररमांडळाचा 
समावेश आहे. प्रतवभागीय सतर (आांतर-तवभागीय), पररमांडळ सतर (आांतर प्रतवभागीय), राजयसतर 
(आांतर-पररमांडळीय) सप्धा्ण होणार आहे. यामधये कबड्ी, वहॉलीबॉल, तक्रकेट, १०० मीटर ्धावणे, 
२०० मीटर ्धावणे, ४०० मीटर ्धावणे, ८०० मीटर ्धावणे, १५०० मीटर ्धावणे, उांच उडी, लाांब 
उडी, गोळाफेक, थाळीफेक, भालाफेक या मैदानी खेळाांचा समावेश आहे. तर आांतरग्रह क्रीडा सप्धदेत 
बॅडतमांटन (तसांगल, डबल), टेबल टेतनस (तसांगल, डबल), कुसती, ब्ीज, कॅरम, बुतद्धबळ या खेळाांचा 
समावेश आहे.

शादु्णल 
रणरदवेला 
ब्ाॅंझ पदक
    टीम महापारेषण, 
सातारा : भारतीय 
ततरांदाजी सांघाने 
वातशममधये आयोतजत 
केलेलया राजयसतरीय 
ततरांदाजी सप्धदेमधये नऊ 
वषा्णखालील गटामधये 
शादु्णल रणरदवे याने ब्ाॅंझ 
पदक तमळतवले. तवजयवाडा 
येथे झालेलया राष्ट्ीय 
ततरांदाजी सप्धदेमधयेही 
तयाने साांतघक सुवण्ण 
पदक तमळतवले आहे. तच. 
शादु्णल हा २२० के.वही.
सातारा एम.आय.डी.सी. 
उपकेंद्ातील यांत्चालक 
श्ी. सांदीप तवजय रणरदवे 
याांचा सुपुत् आहे. तयाचे 
सव्णत् अतभनांदन होत आहे. 

`महापारेषण`मधये सांतव्धान 
रदवस साजरा
    टीम महापारेषण, सांघघक कारायालर

महाराष्ट् राजय तवद्ुत पारेषण कंपनीमधये (महापारेषण) भारतीय 
सांतव्धानाचया उद्देतशकेचे सामुतहक वाचन करून सांतव्धान 

रदवस साजरा करणयात आला. सुरवातीला काय्णकारी अतभयांता 
श्ी. महेंद् वाकळे याांनी सांतव्धानाचे वाचन केले. तयानांतर अत्धकारी 
व कम्णचाऱयाांनी सांतव्धानाचया उद्देतशकेचे सामुतहक वाचन केले. 
`महापारेषण`चे सांचालक (तवत्त) श्ी. तवनायक साठे याांनी माग्णदश्णन 
करून सवाांचे आभार मानले. 



 



 

तशसत आतण 
प्रोतसाहनाचे महत्व  
भारतीय समाज हा वषा्णनुवषदे अनौपचाररक 

आयुषय जगणारा समाज रातहला 
आहे. याचा अथ्ण आपण सव्ण जण एकेकाळी कृषी 
सांसकृतीतून आलेलो आहोत. शेतीमधये एका 
दाणयाचे शांभर दाणे करणयाची ताकद आहे आतण 
अशी ताकद कोणातच नाही. पण, गेलया शतकात 
आपलया देशातही झालेले औद्ोतगकीकरण आतण 
वाढतया लोकसांखयेमुळे आपलयाला काही समाज 
तनयम तनसशचत करावे लागले आहेत. जागततकीकरण, 
खासगीकरणामुळे तयाला प्रचांड वेग आला आहे. 
उद्ोगाांतील सप्धा्ण, भाांडवल तनतम्णती, तनववळ नफा, 
दरमाणशी उतपादन, गुणवत्ता वयवसथापन, ग्राहक 
सेवा अशा अनेक गोष्ीना मोठे महत्व प्राप् झाले 
आहे. हे सव्ण आता अपररहाय्ण झाले असून या 
तनकषाांवर पुढे जाणयासाठी कंपनी तकंवा उद्ोगाांत 
तशसत असणे, अततशय महत्वाचे आहे.  

भारतीय समाज आतण तशसत यातवषयी नेहमीच 
बोलले जाते. पण, तयाचा आता सकारातमक तवचार 
करणे क्रमप्राप् आहे. कारण, आपण सव्णजण आता 
सांघरटत क्षेत्ात काम करणारे नागररक असून 
आपलयावर समाजाने आतण देशाने तवशेष जबाबदारी 
टाकली आहे. ती अशी की, आपण सांघरटत नागररक 
या नातयाने या देशाचे इांतजन आहोत. इांतजन तजकडे 
जाते, तयाचयामागे डबे जातात. या नयायाने आपण जो 
माग्ण तनवडू, तोच समाज तनवडतो. तशसतीचे असेच 
आहे. आपण जर तशसतीचे पालन केले तर तयाचा 
ठसा आ्धी आपलया सवत:वर, मग वयवसथापनावर 
महणजे तया कंपनीवर आतण समाजावर रदसून येतो. 
तयामुळे आपली जबाबदारी अत्धक आहे, हे आ्धी 
समजून घेतले पातहजे. 

आपलया देशाची लोकसांखया जेवहा कमी होती, 

तेवहा तशसतीचे महत्व आपलयाला तेवढे जाणवत 
नवहते. कारण नैसतग्णक सा्धने मुबलक होती. 
तयाचा उपभोग घेणारे कमी होते. तसेच सेवा क्षेत्ाचा 
तवकास झाला नवहता आतण तेवढेच महत्वाचे महणजे 
आपलयाला आपले गाव सोडून कुठे जावे लागत 
नवहते. पण, जेवहा आपलयासारखया सेवेचे महतव 
वाढत गेले आतण आपलयावर अवलांबून असलेलया 
नागररकाांची सांखया वाढत गेली, तस-तसे उतपादन, 
नफा, भाांडवल, मनुषयबळाचा बारकाईने तवचार होऊ 
लागला. तो तवचार करायचा महणजे आपलयाला एका 
तवतशष् पद्धतीने काम करावे लागणार आहे. तसे काम 
महणजे आज आपण जे काम करत आहोत, तयापेक्षा 
आपण उद्ा तकती चाांगले काम करू शकतो? 
तयाचे मोजमाप करणयाचे आ्धुतनक माग्ण आतण 
तनकष जगाने शो्धून काढले असून तयानुसार काम 
झाले पातहजे, यासाठी वयवसथापन नेहमीच प्रयतन 
करत असते. पण, तशसतीचे हे महत्व आपण तयाच 
दृतष्कोनातून समजून घेतो काय? याचा तवचार 
आपलयाला आता करावा लागणार आहे.    

सवा्णत महत्वाचे महणजे तशसत ही बाहेरून 
लादली जाणयापेक्षा ती वयक्ीचया सवेच्ेतून व 
अांतम्णनातून तनमा्णण होणे तहताचे असते. कारण 
तशसत ही जेवढी आपलया उद्ोगाला उपयोगी ठरते, 
तेवढीच ती आपलया वैयसक्क जीवनातही उपयोगी 
ठरते, हे कायम लक्षात ठेवले पातहजे. काया्णलयीन 
तशसतीचा बडगा महणून तया तशसतीकडे वेगळया 
दृष्ीने पातहले जात असले तरी तयातशवाय कंपनी पुढे 
जाऊ शकत नाही. एका सांघरटत कंपनीचे जबाबदार 
घटक महणून आपलयावर ही मोठी जबाबदारी आहे, 
याची जाणीव आपण ठेवूयात आतण तशसतीचे पाईक 
होऊयात.   

तशसतीचया जोडीने महत्वाचे ठरते ते महणजे 
चाांगले काम करणाऱयाला शाबासकी, प्रोतसाहन 
देणयाची गरज असते. आपलयाला नेमून रदलेले 
काम आपण करतच असतो. तयाचा आपलयाला 
मोबदला तमळतो, महणून आपण काम करतो, हे 
काही खरे नाही. ते काम ही आपली ओळख असते. 
तया कामाला मानयता महणजे तया वयक्ीला मानयता 
असते. तयामुळे नेमून रदलेले काम आपण तकती 
चाांगलया पद्धतीने, साततयाने करतो, याला फार 
महत्व आहे. तयासाठी अथा्णतच प्रोतसाहनाची गरज 
असते. काम झाले की तया कम्णचाऱयाशी वररष्ठाांनी 
बोलणे, आठवड्ाचया, मातसक, वातष्णक बैठकीत 
तकंवा काय्णक्रमात तया कम्णचाऱयाला प्रोतसाहन देणे, 
चाांगले काम करणाऱयाांचा उल्ेख करणे, तयाांचया 
कामाची नोंद घेणे अशा तवतव्ध मागाांनी हे केले गेले 
पातहजे. आपण आपलया कंपनीत हे जाणीवपूव्णक 
करतो आहोत.   

थोड्टयात, तशसत आतण प्रोतसाहन या दोनही 
गोष्ींची आपलयाला सारखीच गरज आहे. सामुतहक 
काम सुरळीत चालणयासाठी अांगी तशसत बाणणे 
आवशयक आहे. तर ही तशसत मोडली न जाता चाांगले 
काम साततयाने होणयासाठी वैयसक्क प्रोतसाहनाची 
गरज आहे. आपापलया सथातनक रठकाणी या दोनही 
गोष्ींची जाणीव आपण कशी ठेवतो, यावर आपलया 
कंपनीची आतण आपलया सवाांची वाटचाल अवलांबून 
आहे. तयामुळे या दोनही गोष्ींचे महत्व आपण काम 
करताना जपले पातहजे.
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