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प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

नेमेची येतो हा पावसाळा, असे महटले 
जाते. पण तो आपलयासाठी दरवर्षी 

नवनवी आवहाने घेऊन येतो. तयामुळे प्रतयेक 
पावसाळयात जययत तयारी करूनच ही 
आवहाने पेलली जाऊ शकतात. पावसाळयात 
वीजपुरवठ्ाचे संचलन करताना अनेक प्रशन 
उभे राहतात. तयामुळे अधिक दक्षतेने यंत्रणा 
सुसज्ज ठेवणे, हाच सववोत्तम मार्ग असून तोच 
आपण दरवर्षी अनुसरत आहोत. अरा्गत, 
धनसरा्गचा  पाऊस दरवर्षी सारखा नसतो. तयाची 
तीव्रता सारखी नसते. तयामुळे धकतीही तयारी 
केली तरी पावसाळयात प्रकलपाची कामे िीमया 

रतीने होतात, असा आतापययंतचा अनुभव आहे. 
अरा्गत, हा वेळ पावसाळयाशी संबंि नसलेली 
इतर प्रलंधबत कामे मारषी लावणयासाठी वापरणे 
आवशयक आहे. आधण तयासाठीचे वयवसरापन 
पावसाळयापूवषीच केले रेले पाधहजे. 

पावसाळयात जसा पाऊस पडतो, तशी 
वादळी हवाही असते, तयामुळे टॉवर  पडणे, 
वायर तुटणे असे प्रकार होतात. तयासाठी 
टॉवरटॉप पेट्ोधलंर, राऊंड पेट्ोधलंर, ट्ी कटटंर 
व ततसम बाबी आणखी सक्षम करणयाची ररज 
आहे. आणखी एक प्रशन महणजे जुनी झाडे 
उनमळून टॉवरवर पडतात धकंवा तयाचया फांद्ा 
तारांवर पडून अपघात होतात. तयातून किी-
किी तर जीधवतहानी व धवत्तहानी होते, अशी 
िोकयाची झाडे आिीच ओळखून तयांची छाटणी 
केली पाधहजे. प्रधतबंधित क्षेत्रात यासंबंिी जासत 
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काळजी घेणे ररजेचे आहे.
  या काळात लाईटधनंरपासून संरक्षणासाठी 

धवशेर् काळजी घेणे आवशयक आहे. 
सबसटेशनमिील लाईटधनंर अरेसटर सुससरतीत 
असणे, सबसटेशनमिील अर्ग-वायर वयवससरत 
असणे तसेच पारेर्ण वाधहनयांवरील अर्ग-वायर 
सुससरतीत असणे इतयादी महत्वाचया बाबींची 
पूत्गता करणे आवशयक असते. उपकेंद्ातील 
सवीचयाड्गमिील माश्गधलंर बॉकस/जंकशन बॉकस, 
सधककिट ब्ेकर मेकॅधनझम बॉकस ट्ॉनसफॉम्गवरील 
बुकोलस टरले, पी.आर.वही.उपकरण यांना 
प्लॅससटकचे आवरण आवशयक आहे.

उपकेंद्ाचे बांिकाम करताना कंट्ोल रुम 
(धनयंत्रण खोली), ड्ेनेज धससटीम याचा धवचार 
वहावा. जेणेकरून पावसाळयात तुंबलेलया 
पाणयाचा धनचरा होईल. यावर्षी मुंबईत झालेलया 
मुसळिार पावसामुळे वसई उपनरराचया १०० 
के.वही.वसई उपकेंद्ात पाणी साचले. सवीचयाड्ग 
व कंट्ोल रुममधये पाणी साचले. पया्गयाने धवद्ुत 
पुरवठा बंद करावा लारला. वसईचा हा अनुभव 
आपलयाला पुढील दक्षतेसाठी िडा झाला आहे. 
अधतवृष्ीत कोठे पाणी साचू शकते, यावर लक्ष 
ठेवून उपकेंद्ांत धकंवा तयाचयाजवळ पाणी 
साचणार नाही, याची दक्षता पावसाळा संपताच 
करावी लारणार आहे. तरीही काही टठकाणी 
पाणी साचणार हे रृहीत िरून तेरे आपतकालीन 
वयवसरापन करून पंधपंरची वयवसरा तयार 
ठेवली पाधहजे.        

पावसाळयातील कामे अधिक जोखमीची 
असतात, तयामुळे या काळात सेफटी बेलट, 
सेफटी शूज, हलॅनडगलोज, हेलमेट वापरणयात 
हयरय होणार नाही, याची काळजी घेतली 
पाधहजे. ही खबरदारी न घेतलयाने काम करताना 
दुघ्गटना घडणयाची शकयता नाकारता येत नाही. 
अशा वेळी कम्गचाऱयांचा अधतआतमधवशवास व 
धनषकाळजीपणा कामाचा नाही, हे कायम लक्षात 
ठेवले पाधहजे. आपले `लक्य` शूनय अपघाताचे 
असून तयासाठी सुरक्षा सप्ाह काय्गक्रमातून 
जनजारृती केली रेली आहे. तयाचा धवसर पडता 
कामा नये. 

आपले काम हे टीमवककि तर आहेच, पण 
महाधनधम्गती व महाधवतरण कंपनयांशीही सतत 
समनवय ठेवून करणयाचे आहे. तसेच आपलया 
कामाचा दजा्ग दरवर्षी वाढतो आहे, हे तपासून 
पाहणयाची ही एक संिीही आहे. तया संिीचा वापर 
आपण अधिक चांरला करून कंपनीचा रौरव 
वाढधवला पाधहजे.

कम्गचारी व संघ यांचया नावीनयपूण्ग 
कलपनांना वाव धमळणयासाठी तसेच कंपनीचया 
कामकाजामधये, पारेर्ण सेवेमधये उतककृष्ता 
आणणयासाठी Innovations at MSETCL 
ही योजना सुरु करणयात आली आहे. याबाबतचया 
अंमलबजावणीकटरता काय्गकारी सधमती सरापन 
करणयात आली आहे. यामधये कम्गचारी व 
संघांनी सहभारी वहावे, असे मी सवायंना आवाहन 
करतो. तसेच कोणतयाही अधिकारी/कम्गचारी 
यांना कंपनीचया अंतर्गत सुिारणाकटरता काही 
सूचना द्ावयाचया असतील तर तयांनी आपलया 
वटरष्ठ अधिकाऱयांना लेखी सवरुपात देणयाचे मी 
आवाहन करतो.

शुभेच्ांसह..!
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 टीर रहापारेषि, नािपूर

राजयात धवजेची जेवढी मारणी आहे, तेवढी वीज 
उपलबि आहे. धवजेचा कोणताही तुटवडा राजयात 

नाही. उलटपक्षी कमी मारणी असलयामुळे अनेक 
वीजधनधम्गती केंद् बंद ठेवावे लारत असलयाची माधहती 
ऊजा्गमंत्री श्ी. चंद्शेखर बावनकुळे यांनी धविानसभेत 
टदली.

आ. अधजत पवार यांनी धवचारलेलया प्रशनाचया 
उत्तरात ते बोलत होते. यावर्षी राजयाचया महाधवतरण, 
महापारेर्ण कंपनीने २३७०० मेरावॉट इतकी सववोच्च 
धवजेची मारणी पूण्ग करून कोणताही अपघात न होता 
वीजपुरवठा केला आहे. अमरावती धजलह्ात कमी दाबाचया 
वीजपुरवठ्ाची तक्रार आहे. कमी दाबाचा वीजपुरवठा 
काही भारात केला जातो, असे सांरून ऊजा्गमंत्री महणाले, 
अमरावती धजलह्ात ४२४ कोटींची धवजेची कामे झाली 
असून २२५ कोटी रुपये पुनहा देणयात येत आहे. राजयात 
दीनदयाल आधण आयपीडीएस या योजनेअंतर्गत ५००० 
कोटींची कामे सुरु आहेत.

राजयातील शेतकऱयांसाठी अडीच ते साडेतीन हजार 
मेरावॉट वीज दररोज लारते. ही वीज टदवसा व रात्री 
पुरवावी लारते. काही भार टदवसा व काही भार रात्रीला 

द्ावा लारते. सवायंना टदवसाच वीज देणयाचा धवचार केला 
तर यंत्रणेवर अधिक भार येईल व यंत्रणा चालणार नाही, 
असेही ते महणाले.

 टीर रहापारेषि, नािपूर

राजयातील धवद्मान भाजपा-धशवसेनेचया शासनाने 
आतापययंत धवदभ्ग मराठवाड्ासह ५ लाख 

ककृर्ीपंपांना धवजेचे कनेकशन टदले आहे. सुमारे २.३५ लाख 
शेतकऱयांनी पैसे भरूनही तयांना धवजेचे कनेकशन धमळाले 
नाही तयांना एचवहीडीएस योजनेअंतर्गत येतया धडसेंबर 
२०१९ पययंत कनेकशन टदले जातील, अशी माधहती 
ऊजा्गमंत्री श्ी. चंद्शेखर बावनकुळे यांनी धविानपटरर्देत 
प्रशनोत्तरांचया तासात टदली.

  आ. प्रकाश रजधभये यांनी ककृर्ीपंप वीज 
कनेकशन व या कामासाठी धनधवदा भरणयास कंत्राटदार 
तयार नसलयाबाबतचा प्रशन उपससरत केला होता.  या 
संदभा्गत बोलताना ऊजा्गमंत्री श्ी. चंद्शेखर बावनकुळे 
महणाले,``कंत्राटदारांचा प्रशन सीएसआर दराचा आहे. 
संपूण्ग राजयात कंत्राटदारांसाठी एकच सीएसआर दर आहे. 
राजयात धवदभ्ग वरळता अनय टठकाणी सव्ग कंत्राटदार 
एकाच सीएसआर दरावर कामे करीत आहेत. पण 
धवदभा्गतील कंत्राटदारांनी मात्र ३० टक्े अधिक दराची 
मारणी केली आहे. सीएसआरपेक्षा ३० टक्े अधिक दर 

देता येणार नाही. बाजारात सधया या कामाचे काय दर 
आहेत, याचा अंदाज घेतला जात आहे. ८ टक्े दरवाढ 
देणयास आपण मंजुरी टदली होती. पण कंत्राटदारांनी 
धनधवदा भरलया नाहीत. आतापययंत कंत्राटदारांसोबत ४ 
बैठकी झालया आहेत. एक शेवटची बैठक घेणयात येत 
आहे. तया बैठकीनंतर आपण यावर धनण्गय घेऊ. राजयात 
अनेक टठकाणी एचवहीडीएस योजनेचे काम सुरु झाले. 
पण, धवदभा्गत मात्र अजून काम सुरु झाले नाही, याकडेही 
ऊजा्गमंत्री श्ी. चंद्शेखर बावनकुळे यांनी सभारृहाचे लक्ष 
वेिले.

मागणीएवढी वीज उपलबि, तुिवडा नाही : ऊजा्षमंत्ी

आतापययंत ५ लाख कृरीपंपांना टिले कनेकशन

 धविानसभा प्रशनोत्तरे    

 प्रलंधबत ककृर्ीपंपांना धडसेंबर २०१९ पययंत वीज कनेकशन    

सेशन-अधिवेशन

धविानपरिषद प्रशननोत्तिे



 

 टीर रहापारेषि, रुंबई

ऊ      र्जा बचत व क्रजाक्षमत् क्षषेत््त नवी न्म 
मुद्् उमटवत मह्र्ष्ट्र दषेश्त अग्षेसर र्जर 

ठरलषे आहषे.
दषेश्त ऊर्जा बचतीचर् ददशषेनं महत्व्चं प्ऊल 

उचलत नीती आरोग्नषे प्रथमत:च र्जर्ंच् ऊर्जा 
क्रजाक्षमत् सज्जत् ननददेश्ंक तर्र केल् आहषे. 
केंद्ीर ऊर्जा मंत््लर्अंतगजात क्रजारत ऊर्जा दक्षत् 
बरुरोचर् सहक्र्जानषे दषेश्तील सवजाच र्जर्ंकडून 
म्नहती संकनलत करणर्त आली. र् म्नहतीचर् 
आध्र्वर ऊर्जा बचतीचर् क्षषेत््तील अग्षेसर 
र्जर्ंची ननवड करणर्त आली असून, र्त 
मह्र्ष्ट्र्च् सम्वषेश आहषे. मह्र्ष्ट्र्सह अग्षेसर 
र्जर्ंमधरषे आंध्र प्रदषेश, केरळ,पंर्ब आनि 
र्रसथ्न र् र्जर्ंच्ही सम्वषेश आहषे.  

ऊर्जा बचत रोरन्ंची अंमलबर्विी, 
आनथजाक क्रजाप्रि्ली, संसथ्तमक क्षमत्,ऊर्जा 
बचत व क्रजाक्षमत् र् नवषर्ंवर नवनवध र्जर्ंच् 
नवशलषेषि्तमक अभर्स करणर्त आल् व ननध्जादरत 

गुि्ंकन्चर् आध्रषे ननददेश्ंक तर्र करणर्त 
आल्.र् ननददेश्ंक्त ब्ंधक्म, उद्ोग, कृषी, 
मह्नगरप्नलक् आनि व्हतूक क्षषेत््ंमधरषे नवनवध 
६३ ननकष व ४ नवशलषेषि्तमक ननददेश्ंक्नुस्र 

परीक्षि करणर्त आलषे. तर्नुस्र दषेश्तील सवजा 
र्जर्ंन् च्र श्षेिींमधरषे नवभ्गणर्त आलषे. अग्षेसर 
र्जर, स्धरक र्जर, सपधजाक आनि आक्ंनक्षत 
अश् च्र श्षेिींमधरषे ही नवभ्गिी करणर्त आली 
असून मह्र्ष्ट्र अग्षेसर र्जर्ंचर् श्षेिीत आहषे.

ब्ंधक्म क्षषेत््तील ऊर्जा बचतीब्बतचर् 
नवनवध ननकष्ंवर करणर्त आलषेलर् गुि्ंकन्त 
मह्र्ष्ट्र्ल् ३० पैकी  १४ गुि नमळ्लषे आहषेत. 
औद्ोनगक क्षषेत््तील ऊर्जा बचतीचर् ननकष्ंवरील 
गुि्ंकि्त  २५ पैकी १७.५,  मह्नगरप्नलक् 
क्षषेत््तील ऊर्जा बचतीमधरषे  १० पैकी ८ , व्हतूक 
क्षषेत््तील ऊर्जा बचतीमधरषे १५ पैकी १३ आनि कृषी 
क्षषेत््तील ऊर्जा बचतीत १५ पैकी ९ गुि मह्र्ष्ट्र्नषे 
नमळनवलषे आहषेत. तसषेच, नवशलषेषि्तमक ननददेश्ंक्त 
मह्र्ष्ट्र्नषे ५ पैकी ४ गुि नमळनवलषे आहषेत.

नीती आरोग्नषे प्रथमत:च र्जर्ंच्  ऊर्जा 
क्रजाक्षमत् सज्जत् ननददेश्ंक तर्र केल् असून 
दषेश्तील नवनवध र्जर्ंमधरषे ऊर्जा बचत व ऊरदेच् 
प्रभ्वी व्पर करणर्चर् ददशषेनषे आखणर्त रषेि्ऱर् 
ननरोरन्स्ठी र्च् फ्रद् होि्र आहषे.

ऊजा्ष काय्षक्षमता सज्जता 
धनिदेशांकात महाराष्ट्र अग्ेसर

 ऊजा्ग बचत व ऊजजेचा प्रभावी वापर    

महािाष्ट्र १



 

कामगाि जगत

रहापारेषिची सद्यस्थिती
माच्ग २०१८ अखेरपययंत १२ नवीन अधत उच्च दाब उपकेंद्े 

 टीर रहापारेषि, बीड

धवद्ुत क्षेत्र तांधत्रक कामरार युधनयनकडून धतनही 
वीजकंपनीतील धवभार ते प्रादेधशक सतरावरील 

पदाधिकाऱयांसाठी कत्गवय, जबाबदारी व नेतृतव रुणधवकास 
या धवर्यावर पदाधिकारी काय्गशाळा घेणयात आली.

  सुरवातीला काय्गशाळेचे उदघाटन महापारेर्णचे मुखय 
महावयवसरापक (मा.सं.) तरा काय्गकारी संचालक (मा.सं.) 
(प्रभारी) श्ी. सुरत रमरे यांचया हसते झाले. काय्गशाळेचया 
अधयक्षसरानी संघटनेचे अधयक्ष श्ी. आर.जे.देवळे होते. 
यावेळी महापारेर्णचे मुखय औदयोधरक संबंि अधिकारी श्ी. 
अनंत पाटील, महाधवतरणचे उपमहावयवसरापक श्ी. रोधहत 
ठाकूर उपससरत होते.

  काय्गशाळेला मार्गदश्गन करताना श्ी. सुरत रमरे 
महणाले, ``संघटना आधण वयवसरापन एकमेकांचे शत्रू 
नसून संघटना वयवसरापनाचा आरसा महणून काम करत 

असते. ऊजा्ग क्षेत्रातील वाढती सपिा्ग पाहता संघटना आधण 
वयवसरापन यांनी एकमेकांना समजून घेऊन काम केले तर 
हे क्षेत्र नक्ीच पुढे जाईल. ``

  यावेळी महापारेर्णचे श्ी. अनंत पाटील यांनीही 
मार्गदश्गन केले. महाधवतरणचे उपमहावयवसरापक श्ी. रोधहत 
ठाकूर यांनी एमप्ॉई पोट्गल ऍपबाबत माधहती टदली. नेतृतवरुण 

धवकास संबंिाने यशदाचे प्रधशक्षक डॉ. रारीब अहमद यांनी 
मार्गदश्गन केले. संघटनेचे सरधचटणीस श्ी. आर.टी.देवकांत 
यांनी काय्गशाळेमारची भूधमका सांधरतली. याप्रसंरी सव्गश्ी 
रवी बारई, बी.आर.पवार, रजानन सुपे, प्रवीण पाटील, 
टदलीप कोरडे, संतोर् घाडरे यांचयासह अनेक पदाधिकारी 
उपससरत होते. सूत्रसंचालन श्ी. उदय मदुरे यांनी केले.

कत्षवय, जबाबिारी आधण 
नेतृतव धवकास धवरयावर माग्षिश्षन

 बीडमधये तांधत्रक कामरार युधनयनची पदाधिकारी काय्गशाळा    

बीड : धवद्ुत क्षेत्र तांधत्रक कामरार युधनयनकडून पदाधिकाऱयांसाठी घेणयात आलेलया काय्गशाळेत मार्गदश्गन करताना महापारेर्णचे मुखय महावयवसरापक (मा.सं.) तरा 
काय्गकारी संचालक (मा.सं.) (प्रभारी) सव्गश्ी सुरत रमरे, शेजारी संघटनेचे अधयक्ष आर.जे.देवळे, सरधचटणीस रवींद् देवकांत, महापारेर्णचे मुखय औदयोधरक संबंि अधिकारी 
अनंत पाटील यांचयासह अनय पदाधिकारी. 



 

रहापारेषिची सद्यस्थिती
५३६० एम.वही.ए.सराधपत क्षमतेत वाढ

 टीर रहापारेषि, नांदेड

महाराष्् राजय वीज तांधत्रक कामरार संघटनेचया 
वतीने आयोधजत करणयात आलेलया महापारेर्ण 

तांधत्रक कामरार मेळावयाचे उदघाटन महापारेर्ण 
कंपनीचे मुखय महावयवसरापक (मा.सं.) तरा काय्गकारी 
संचालक (मा.सं.) (प्रभारी) श्ी. सुरत रमरे यांचया 
हसते झाले. या मेळावयाचया अधयक्षसरानी संघटनेचे 
केंद्ीय काया्गधयक्ष श्ी. भाऊसाहेब भाकरे होते. 

श्ी. सुरत रमरे महणाले की, देशाला आज धवजेची 

ररज मोठ्ा प्रमाणात आहे व तयावरच देशाची प्ररती 
अवलंबून आहे. यात महापारेर्ण कंपनीची कामधररी 
महत्वाची आहे. यामुळे महापारेर्णचया नफयात वाढ 
होत चालली आहे. यावर्षी हा नफा ५५० कोटींवर रेला 
आहे. 

यावेळी महापारेर्णचे मुखय औद्ोधरक संबंि 
अधिकारी सव्गश्ी अनंत पाटील, मुखय अधभयंता 
अधवनाश कोंडावार, अिीक्षक अधभयंता धशवशंकर 
सवामी, एम. सी. वाळके, अधनल भारसाखळे, काय्गकारी 
अधभयंता मािव सोनकांबळे, धमधलंद बनसोडे, संजीव 

रामटेके, संघटनेचे केंद्ीय कोर्ाधयक्ष ताराचंद कोलहे, 
उपसरधचटणीस आर. पी. रोरात, उपकाय्गकारी 
अधभयंता प्रशांत महसके, जी. सी. रळंरे, हणमंत 
अडबलवार आदींची प्रमुख उपससरती होती. 

मेळावयाचे सवारताधयक्ष इंधज. रोधहदास आलहाट 
यांनी उपससरतांचे सवारत केले आधण संघटनेची होत 
असलेली प्ररती सांधरतली. संघटनेचे सरधचटणीस 
सययद जधहरोद्ीन यांनी प्रासताधवक केले. सुत्रसंचालन 
शयाम कोरडे यांनी केले तर जरन रोणारकर यांनी 
आभार मानले.

महापारेरणचया आकृतीबंिाचे काम अंधतम िपपयात
 वीज तांधत्रक कामरार संघटनेचा मेळावा    

नांिेड : महाराष्् राजय वीज तांधत्रक कामरार संघटनेचया वतीने आयोधजलेलया महापारेर्ण तांधत्रक कामरार मेळावयाचे उदघाटन करताना महापारेर्ण कंपनीचे मुखय 
महावयवसरापक (मा.सं.) तरा काय्गकारी संचालक (मा.सं.)(प्रभारी) सव्गश्ी सुरत रमरे, शेजारी अधवनाश कोंडावार, अनंत पाटील, भाऊसाहेब भाकरे, सययद जधहरोद्ीन 
व अनय पदाधिकारी.

कामगाि मेळावा



 

 टीर रहापारेषि, नंदुरबार

२२० के.वही.उपकेंद् शहादा धजलहा नंदुरबार येरे 
नवीन १३२/३३ के.वही.५० MVA ट्ानसफॉम्गर नं.३ 

सुरळीतपणे काया्गसनवत करणयात आला. यामुळे शहादा 
तालुकयातील रावांना योगय दाबाने वीजपुरवठा होणार 
आहे. 

शहादा उपकेंद् येरे यापूवषी ३३ के.वही.चे फक्त दोन 
ट्ानसफॉम्गर होते. परंतु, वाढतया वीजमारणीचा धवचार 
करून हा नवीन ट्ानसफॉम्गर बसधवणयात आला.  टेसटींर 
टीम, एजनसी व उपकेंद्ातील कम्गचाऱयांनी पटरश्म घेऊन 
तातकाळ ट्ानसफॉम्गर काया्गसनवत केला.  

 या कामासाठी अिीक्षक अधभयंता, भुसावळचे सव्गश्ी 
चुडे, काय्गकारी अधभयंता िुळेचे अष्ीकर, काय्गकारी 
अधभयंता भामरे, धररासे, शरद माळी, श्ीकांत पाटील, 
पी.आर.राठोड, एस.वही.कोळी, जे.एन.ठाकूर यांचयासह 
अनेक अधिकारी व कम्गचाऱयांनी पटरश्म घेतले.

 टीर रहापारेषि, कराड

कराड पटरमंडलात महापारेर्ण कंपनीचा १३ वा विा्गपनटदन 
उतसाहात साजरा करणयात आला. याप्रसंरी महापारेर्णचया 

कामकाजाधवर्यी व सुरक्षेधवर्यी परनाट्ाचया माधयमातून 
जनजारृती करणयात आली. सुरवातीला पटरमंडल काया्गलयात 
अिीक्षक अधभयंता सौ. छाया साळे यांचया हसते केक कापून 
विा्गपनटदन साजरा करणयात आला. यावेळी पटरमंडलातील 
धजलहाधनहाय सराधपत क्षमतेसह उपकेंद्े व धवद्ुत वाधहनयांची माधहती 
व धवद्ुत सुरक्षाधवर्यी माधहतीचे सादरीकरण करणयात आले. 

काय्गकारी अधभयंता श्ी. श्ीकांत पेटकर धलधखत परनाटय 
एकूण  अकरा टठकाणी सादर करणयात आले. याप्रसंरी मुखय 
अधभयंता श्ी. एस.जे.पाटील यांचया मार्गदश्गनाखाली परनाट्ातून 
महापारेर्णधवर्यी व सुरक्षेधवर्यी जनजारृती करणयात आली. 
अिीक्षक अधभयंता श्ी. आर.पी.चवहाण, सौ. छाया साळे, सौ. 
कुंभार, श्ी. डडमल, श्ी. कसबेकर यांचे काय्गक्रमाला सहकाय्ग 
लाभले.

शहािा येथे १३२/३३ के.वही. िट्रान्स्फॉम्षर काया्षननवत

महापारेरणचा १३ वा विा्षपनटिन थािात साजरा

 पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा होणार   

 परनाट्ाचया माधयमातून जनजारृती   

सवाांसाठी वीज

शहािा धज. नंिुरबार : २२० के.वही.उपकेंद्ात नवीन १३२/३३ के.वही.५० MVA ट्ानसफॉम्गर नं.३ काया्गसनवत 
करणयात आला. याप्रसंरी महापारेर्णचे अधिकारी व कम्गचारी वर्ग.

रहापारेषिची सद्यस्थिती
१६०० सधककिट धक.मी. अधत उच्च दाब उभारणीचे काम पूण्ग



 

हौशी मिाठी िाज्य नाट्यसपिाधा

मुंबई : महाराष्् राजय सांसककृधतक काय्ग संचालनालय आयोधजत ५७ वया हौशी मराठी राजय नाट्सपिजेत महापारेर्णचया सुईिारा 
नाटकाने प्ररम क्रमांक धमळधवला. तयाप्रसंरी पाटरतोधर्क सवीकारताना महापारेर्णचे अधिकारी व कलावंत.

महापारेरणचया सुईिागा नािकाचा गौरव
 धवभारीय पाटरतोधर्क धवतरण समारंभ राटात   

धहप धहप हुिरे..! टीर रहापारेषि, सांप्िक काया्मलय

महाराष्् राजय सांसककृधतक काय्ग 
संचालनालय आयोधजत ५७ वया हौशी 

मराठी राजय नाट्सपिजेचया प्रारधमक 
फेरीतील धचत्र-नाट्सृष्ीतील मानयवरांचया 
हसते धवभारीय पाटरतोधर्क धवतरण समारंभ 
पार पडला.

प्रारधमक फेरीत महाराष्् राजय धवद्ुत 
पारेर्ण कंपनीचया सुईिारा या नाटकाने 
प्ररम क्रमांक धमळधवला. उतककृष् अधभनय 
रौपयपदकासाठी महापारेर्णचया पल्लवी 
देशपांडे यांची धनवड करणयात आली. श्ी. 
कुणाल आळवे (टदगदश्गन, प्ररम पाटरतोधर्क), 
रॉधबन लोपीस (नेपथय, प्ररम पाटरतोधर्क), 
संजय तोडणकर (प्रकाशयोजना, सवदतीय 
पाटरतोधर्क) यांची धनवड करणयात आली.  

याप्रसंरी महापारेर्णचे मुखय औद्ोधरक 
संबंि अधिकारी श्ी. अनंत पाटील, उपमुखय 
औद्ोधरक संबंि अधिकारी श्ी. भरत पाटील 
उपससरत होते.

महाधनधम्षतीचया ्सवतंत् संचालकपिी 
(मधहला) श्ीमती जुईली वाघ 

टीर रहापारेषि, सांप्िक काया्मलय

महाराष्् राजय वीजधनधम्गती कंपनीचया सवतंत्र मधहला संचालकपदी 
महापारेर्णचया अिीक्षक अधभयंता (संवसु) श्ीमती जुईली 

धमधलंद वाघ यांची धनयुक्ती करणयात आली आहे. ही धनयुक्ती तीन 
वर्ा्गसाठी आहे.
   महाधवतरण कंपनीचया मंडळामधये सवतंत्र संचालक (मधहला) 
महणून २०१४-२०१५ पासून श्ीमती जुईली वाघ काय्गरत आहेत. 
महापारेर्णमधये प्रकलप, संवसु, सांधघक काया्गलय तरा धवभारीय 
काया्गलयात तांधत्रक, धवत्त तसेच मानव संसािन अशा धवधवि 
धवभारांतील तयांना १२ वर्ायंचा अनुभव आहे. 

उच्च धशक्षणासाठी श्ीधनिी 
अडके अमेटरकेला रवाना 
टीर रहापारेषि, सांप्िक काया्मलय

महाराष्् राजय धवदयुत पारेर्ण 
कंपनीचया सांधघक काया्गलयातील 

श्ी.श्ीिर अडके यांचा मुलरा श्ीधनिी 
अडके उच्च धशक्षणासाठी अमेटरकेला 
रवाना झाला आहे. अमेटरकेतील जॉधजया 
धवद्ापीठात Artificial Intelligence 
या धवर्यातील मासटर ऑफ सायनस ही 
पदवी घेणयासाठी जॉधज्गया या धवद्ापीठात धशक्षणासाठी रवाना 
झाला आहे. . श्ीमती जुईली वाघ

श्ीधनिी अडके

महापारेर्ण कंपनीतील वटरष्ठ अधिकाऱयांची धनयुक्ती/धनवृत्ती जून-जुलै २०१८
धनवृत्ी      

 अ.क्र.    नाव    पि    पि्सथापनेचे टिकाण  टिनांक 

१     श्ी. शधशकांत बाकरे   अिीक्षक अधभयंता (पारेर्ण)  सांधघक काया्गलय  ३०.०६.२०१८ 



 

 टीर रहापारेषि, कराड

महापारेर्णचया २२० के.वही.उपकेंद् कम्गचारी वसाहत ओरलेवाडी (कराड) येरे वृक्षारोपण 
करणयात आले. याप्रसंरी धजलहा पटरर्द सदसय श्ी. सारर धशवदास व पंचायत सधमती 

सदसय श्ी. चंद्कांत मदने यांचया हसते वृक्षारोपण करणयात आले. यावेळी काय्गकारी अधभयंता 
(सरापतय) श्ी. अतुल मणूरकर, श्ी. धवजयानंद सोरटे, श्ी. अधभमनयू राख, श्ी. घम, श्ी. 
मुल्ला, श्ी. कोळेकर, श्ी. जािव, श्ी. शशांक नांररे-पाटील उपससरत होते.

 टीर रहापारेषि, नािपूर

अधत उच्च दाब प्रकलप धन संवसु पटरमंडल, नारपूर येरे मुखय अधभयंता श्ी. 
धवकास बढे यांचया हसते वृक्षारोपण करणयात आले.  याप्रसंरी पटरमंडळ 

कारा्गलयातील श्ी. सतीश अणे, श्ी. अधवनाश धनंबाळकर, श्ी. पी.जी. दामके, श्ी. 
महेश सावंत, श्ी. पीयूर् धचक्षे, सौ. प्रणोती बुंदाले, श्ी.एस.एम.दुरजे, श्ी. एस.एस.
सेवलकर, एस.एस.कारेकर, श्ी. राहुल बारापात्रे, श्ी. आर.एस. कुंभरे,, श्ी. ए.एन.
मारबते यांचयासह अधिकारी व कम्गचारी मोठ्ा संखयेने उपससरत होते. 

झाडे लावा, झाडे वाचवा

ओगलेवाडी उपकेंद्ात वृक्षारोपण

नागपूर पटरमंडलात वृक्षारोपणओगलेवाडी : महापारेर्णचया २२० के.वही.उपकेंद् कम्गचारी वसाहत ओरलेवाडी (कराड) 
येरे वृक्षारोपण करणयात आले. याप्रसंरी श्ी. सारर धशवदास व श्ी. चंद्कांत मदने यांचयासह 
अधिकारी व कम्गचारी.

नागपूर : अधत उच्च दाब प्रकलप धन संवसु पटरमंडल, नारपूर येरे मुखय 
अधभयंता श्ी. धवकास बढे यांचया हसते वृक्षारोपण करणयात आले. याप्रसंरी 
अधिकारी व कम्गचारी.

रहापारेषिची सद्यस्थिती
४६२१८ सधककिट धक.मी.अधत उच्च दाब वाधहनया काया्गसनवत

धिरो पेंडनसी वक्क करणयाचे टिले धनिदेश
 नारपूर, औरंराबाद पटरमंडलात मा.सं.धवभाराची आढावा बैठक   

 टीर रहापारेषि, नािपूर/औरंिाबाद

नारपूर व औरंराबाद पटरमंडलात मुखय 
महावयवसरापक (मा.सं.) तरा काय्गकारी 

संचालक (मा.सं.) (प्रभारी) श्ी. सुरत रमरे यांचया 
अधयक्षतेखाली मानव संसािन धवभाराचा आढावा घेणयात 
आला. 

  यावेळी महावयवसरापक (मा.सं., मनुषयबळ 
धनयोजन) श्ी. सुिीर वानखेडे, महावयवसरापक (मा.
सं.आसरापना) श्ी. राजू रायकवाड उपससरत होते. 

सुरवातीला नारपूर काया्गलय येरे पटरमंडलात येणाऱया 
सव्ग प्रधवभार, धवभारीय सतरावरील मा.सं.धवभाराचया 
काया्गचा आढावा घेणयात आला. धवधवि प्रशनांचा आढावा 
घेऊन ते तयावर चचा्ग करून ते प्रशन धनकालात कसे 
काढता येतील, याबाबत मार्गदश्गन करणयात आले. मुखय 
महावयवसरापक (मा.सं.) तरा काय्गकारी संचालक (मा.
सं.) (प्रभारी) श्ी. सुरत रमरे यांनी मा.सं.धवभारातील 
अधिकाऱयांकडून कामाबद्लचया अपेक्षा वयक्त केलया. 
मानव संसािन धवभाराची वाटचाल धझरो पेंडनसीकडे 
(शूनय प्रलंधबत प्रकरणे) नेणयाबाबत मार्गदश्गन केले.

  तसेच आढावा बैठकीनंतर मुखय महावयवसरापक (मा.
सं.) तरा काय्गकारी संचालक (मा.सं.) (प्रभारी) श्ी. 
सुरत रमरे यांचया हसते वृक्षारोपण करणयात आले. 

  औरंराबाद पटरमंडलातही मा.सं.धवभाराची आढावा 
बैठक मुखय महावयवसरापक (मा.सं.) तरा काय्गकारी 
संचालक (मा.सं.) (प्रभारी) श्ी. सुरत रमरे यांचया 
अधयक्षतेखाली घेणयात आली. यावेळी महावयवसरापक 
(मा.सं., मनुषयबळ धनयोजन) श्ी. सुिीर वानखेडे, 
महावयवसरापक (मा.सं.आसरापना) श्ी. राजू रायकवाड 
उपससरत होते.

८



 

अकोलयात धवद्ारयायंकटरता प्रधशक्षण धशधबर
अकोला : अमरावती पटरमंडलातर्गत धशधबरात सहभारी झालेले प्रधशक्षणारषी.

 टीर रहापारेषि, अररावती/अकोला

अमरावती पटरमंडलातर्गत ज्ानप्रकाश प्रधशक्षण 
केंद् अकोला येरे जून व जुलै मधहनयामधये 

धवधवि प्रधशक्षण घेणयात आले. तयामधये धवद्ुत 
अधभयांधत्रकी महाधवद्ालयाचया धवद्ाथयायंकटरता १५ 
टदवसीय उनहाळी प्रधशक्षण धशधबर घेणयात आले. 

जुलै मधहनयामधये ‘प्रधशक्षण आपलया दारी’ 
अंतर्गत २२० के. वही. उपकेंद् धचखली, बाळापूर, 
बडनेरा, १३२ के. वही. उपकेंद् रुंज, अकोला, चांदूर 

बाजार येरील कम्गचाऱयांकटरता प्रतयेक उपकेंद्ामधये 
एकटदवसीय know your sub-station प्रधशक्षण 
घेणयात आले. तसेच Sub-Station Diagnostic 
Testing, QM Source Inspection, सेवा 
धवधनयम, या धवर्यानवर एकटदवसीय काय्गशाळा 
घेणयात आली. Knowledge Sharing 
Scheme अंतर्गत ABB SCADA या धवर्यावर 
चाचणी, दूरसंचार, संवसु धवभारात काय्गरत असलेलया 
अधभयंतयांकटरता प्रातयधक्षकासह काय्गशाळा घेणयात 

आली.
प्रधशक्षण यशसवी करणयासाठी श्ी. रूपेश 

फरकाडे, अधिक्षक अधभयंता, चाचणी व दूरसंचार 
मंडळ अकोला तरा प्रधशक्षण केंद्ाचे प्रमुख, श्ी. 
पुरूर्ोत्तम लाजूरकर, काय्गकारी अधभयंता ४०० के. 
वही. ग्रहण केंद् धवभार, अकोला, श्ी. धनतीन कांबळे 
सहाययक महावयवसरापक (मा. सं.), प्रधशक्षण 
केंद्ाचया समनवधयका सौ. चारुलता काळे यांनी 
पटरश्म घेतले.

धशक्षण-प्रधशक्षण

 टीर रहापारेषि, रिप्िक्षि

ज्ानदीप नारपूर पटरमंडलीय, महापारेर्ण 
प्रधशक्षण केंद्, एच.वही.डी.सी.चंद्पूर 

येरे धवधवि प्रधशक्षण उपक्रम राबधवणयात आले. 
तयामधये १५ टदवसीय औद्ोधरक प्रधशक्षण 
धवधवि अधभयांधत्रकी महाधवद्ालयाचया १०० 
धवद्ाथयायंना देणयात आले.

या प्रधशक्षणाचया उदघाटन समारंभाला 
सव्गश्ी आत्राम, अिीक्षक अधभयंता, एच.वही.
डी.सी. पटरमंडल, चंद्पूर, अधवनाश वट्ी, सुनील 
सारडे, उमेश शेंडे, यांनी धवद्ाथयायंना तयांचया 
जबाबदाऱया आधण पुढील आवहाने याबद्ल 
मार्गदश्गन केले. या  उपक्रमात धवद्ाथयायंना पॉवर 
धसससटमचया धवधवि पैलूंवर प्रधशक्षण देणयात 
आले.

चंद्पुरात धवधवि प्रधशक्षण उपक्रम

चंद्पूर : येरे धवधवि प्रधशक्षण उपक्रमांतर्गत माधहती घेताना प्रधशक्षणारषी.



रहापारेषिची सद्यस्थिती
१० नवीन अधत उच्च दाब उपकेंद्े उभारणे प्रसताधवत

धवद्युत सयुिधक्षतता

बाभळेशवर (धज.नाधशक) : येरे आयोधजलेलया मोफत नेत्रतपासणी धशधबरात तपासणी करताना अधिकारी व कम्गचारी.

मुंबई : महाराष्ट्र धवद्ुत धनयामक आयोगाचया सधचवपिी श्ी. अधभधजत िेशपांडे यांची 
धनवड िालयाबद्दल तयांचा सतकार करताना महापारेरणचे मुखय महावयव्सथापक (धवत् व 
लेखा) श्ी. अधनल कालेकर.

बाभळेशवर येथे मो्त नेत्तपासणी धशधबर
 टीर रहापारेषि, रिप्िक्षि

अउदा प्रकलप धन संवसु पटरमंडळ नाधशक अंतर्गत 
प्रादेधशक प्रधशक्षण केंद् बाभळेशवर येरे प्रधशक्षण 

धशधबर घेणयात आले. धवद्ुत सुरधक्षतता या धवर्यावर 
आयोधजत प्रधशक्षणादरमयान सव्ग प्रधशक्षणारषी तसेच 
४०० के. वही. ग्रहण केंद् धवभार, बाभळेशवर येरील 
अधिकारी व कम्गचारी यांचे डोळयांचे आरोगय चांरले 
राहावे यासाठी धबला्ग सुपर सपेशाधलटी आय हॉससपटल, 
नाधशक यांचया सहकाया्गने मोफत नेत्रतपासणी धशबीर 
घेणयात आले. धशधबरात एकूण ८७ जणांची नेत्रतपासणी 
करणयात आली. 

धशधबर यशसवी करणयासाठी सव्गश्ी जयंत वीके, 
मुखय अधभयंता, नाधशक, धकशोर जािव अिीक्षक 
अधभयंता संवसु मंडळ नाधशक, नाधसर कादरी, अिीक्षक 
अधभयंता, चाचणी व दूरसंचार मंडळ नधशक, प्रमोद 
रोडसे, सहा. महावयवसरापक (मासं)  नाधशक व एस. 
एल. लहरे काय्गकारी अधभयंता, ४०० के.वही. ग्र.कें. 
बाभळेशवर यांनी पटरश्म घेतले. 

मुंबई : मुंबई धवद्ापीिाचया पत्काटरता व जनसंज्ापन 
धवभागात धवद्ारयायंना माग्षिश्षन करताना महापारेरणचे 
मुखय महावयव्सथापक (मा.सं.) तथा काय्षकारी संचालक 
(मा.सं.) (प्रभारी) श्ी. सुगत गमरे.



 

रहापारेषिची सद्यस्थिती
प्रसताधवत कामांसाठी १२०० कोटी रुपये खच्ग अपेधक्षत

धशक्षण-प्रधशक्षण

तळंिगे (कोलहापूर) : येरे तांधत्रक कम्गचारी श्ेणी-६ साठी घेणयात आलेलया पायाभूत प्रधशक्षण धशधबराप्रसंरी वटरष्ठ 
अधिकारी व कम्गचारी.

तळंिगेत तांधत्क कम्षचारी श्ेणी-६ सािी प्रधशक्षण
 टीर रहापारेषि, रिप्िक्षि

महापारेर्णचया प्रादेधशक प्रधशक्षण केंद् तळंदरेत 
तांधत्रक कम्गचारी श्ेणी-६ साठी पायाभूत प्रधशक्षण 

वर्ग घेणयात आला. यामधये ४४ कम्गचाऱयांनी आपला 
सहभार नोंदधवला. यावेळी सांधघक काया्गलयाचे 
अिीक्षक अधभयंता (प्रधशक्षण) सव्गश्ी शधशकांत बाकरे, 
अिीक्षक अधभयंता, अउदा संवसु मंडल, कोलहापूर 
अरधवंद दडमल, अिीक्षक अधभयंता (सरापतय) अउदा 
सरापतय मंडल, कोलहापूर अधवनाश कसबेकर, सुनील 
माने, सुनील चौरुले उपससरत होते.

याप्रसंरी अिीक्षक अधभयंता (प्रधशक्षण) 
श्ी. शधशकांत बाकरे यांनी प्रधशक्षणारथींना ऊजा्ग 
क्षेत्रातील आिुधनक तंत्रज्ानाबाबत मार्गदश्गन केले. 
प्रधशक्षणादरमयान दररोज सकाळी योराभयास वर्ग 
घेणयात आला. कम्गचारी सेवाधवधनयम, संवाद कौशलय, 
सांधघक भावना, सुरक्षेचे उपाय व सुरक्षा सािने, 
दैनंटदन कामकाजात पार पाडावयाची कत्गवये, वाधहनी 
मनोरा तसेच यंत्रसामुग्रीवर देखभालीसाठी चढणेबाबत 
व इतर तांधत्रक बाबींचे सखोल प्रधशक्षण देणयात आले.

प्रधशक्षण वर्ग यशसवी करणयासाठी प्रधशक्षण केंद् 
समनवयक सव्गश्ी धनतीन डाके, सुनील माने, अधवनाश 
कसबेकर यांनी धवशेर् पटरश्म घेतले.

पडघे येथे प्रेरण पातळी प्रधशक्षण धशधबर
 टीर रहापारेषि, रिप्िक्षि

महापारेर्ण कंपनीत अनुकंपा तत्वावर 
धनमनसतर धलपीक (मा.सं.) व तांधत्रक 

कम्गचारी श्ेणी-६ कम्गचाऱयांसाठी प्रेरण पातळी 
प्रधशक्षण धवभारीय प्रधशक्षण केंद्, पडघे येरे 
घेणयात आले.  

यावेळी देखभाल व चाचणी अधभयंतयांसाठी 
एक टदवसाचे User group training 
for Scope make circuit breaker 
analyzer with 6-channel DCRM 
kit प्रधशक्षण घेणयात आले. ERP PM 
Module मधये काय्गरत अधभयंतयांसाठी 
तीन टदवसांचे Workshop for review 
of SOPs & Coding Codes धशधबर 
घेणयात आले.

पडघे : येरे आयोधजलेलया प्रधशक्षण धशधबरात सहभारी झालेले अधिकारी व कम्गचारी.



 

नवीन बिलांना 
्सवीकारा!
आपण सव्ग जण एका नावाजलेलया 

कंपनीत काम करत आहोत आधण ही 
कंपनी कोठून कोठे आली, धतचया कामकाजाचया 
पधदतीत धकती बदल झाले आधण साततयाने 
होत आहेत, हे आपण पाहतोच आहोत. जे या 
बदलासोबत राधहले, ते पुढे रेले आधण जयांनी 
अपटरहाय्ग अशा बदलांकडे दुल्गक्ष केले, तयांना 
मया्गदा आलया.

  बदल हा प्रतयेकाचया 
जीवनातील अधवभाजय 
भार आहे. काळानुरुप, 
पटरससरतीनुरुप बदल 
होतच राहणार व तयास 
सवीकारून आपला उतकर््ग 
सािता आला पाधहजे. मानव 
संसािनाचया तत्वानुसार 
आपलया काय्गकुशलतेमधये 
आवशयक बदल होणे ररजेचे 
आहेत. हा बदल प्रतयेक 
वयक्तीने सवतःहून केला 
पाधहजे.  मनाची तयारी 
झाली तर बदल करणयास 
सकारातमक वातावरण धनमा्गण 
होते. होणाऱया धकंवा भधवषयात 
येऊ घातलेलया बदलांबाबत 
भीती धनमा्गण होणे नैसधर्गक 
आहे. मात्र, तयाचा सवायंधरण 
अभयास करता आला पाधहजे. कारण, कोणताही 
बदल हा काळानुरुप व पटरससरतीनुरुप होत 
असतो. तयामुळे तयाचे अवलोकन करून तया 
बदलाकटरता तयार राहता आले पाधहजे. नाहीतर 
आपण काळाचया ओघात मारे पडणयाची शकयता 
नाकारता येत नाही. 

  आपलया देशात अनेक बदल होत आहेत 
आधण या बदलांनी आता तर अधिकच वेर 

पकडला आहे. तयामुळे जे देशपातळीवर होणारे 
बदल आहेत, तयाधवर्यी मनात नकारातमक धवचार 
न आणता ते आतमसात करणयाचे प्रयतन आपण 
केले पाधहजेत. तयाचे उदा. महणजे देशात होत 
असलेली धडजीटल क्रांती. आपलया आजूबाजूचा 
समाज आधण धवशेर्त: आपली मुले धडधजटल 
क्रांती आनंदाने सवीकारताना टदसते आहे. 
कारण तयामुळे आपली कामे सुलभ, अचूक, 
वेरवान आधण पारदशषी होणार आहेत. आपण या 
बदलाधवर्यी मनात काही शंका ठेवलया तर जर 
काही आपलयासाठी रांबणार नाही. धडधजटल 
बदलाचे पटरणाम आपण आपलया काया्गलयीन 
कामांवर पहात आहोतच. दररोज द्ावी लारणारी 
हजेरी, आधर्गक वयवहार, दोन काया्गलयांत होणारा 

पत्रवयवहार, रेलवे, धवमानाची काढली जाणारी 
धतधकटे ही तयाची अरदी प्रारधमक उदाहरणे. पण 
हा बदल आता रांबणार नाही. तयामुळे काळाची ही 
पाऊले ओळखून तयात भार घेतला पाधहजे. कारण 
तेच आपलया सवायंचया धहताचे आहे. 

  आणखी एक मोठा बदल आपलया क्षेत्रात 
आधण सव्गत्र पाहायला धमळतो आहे, तो महणजे 
तंत्रज्ानाचा वाढता वापर. पूवषी अनेक कामांत रेट 

काम करणारी माणसेच सहभारी होती, पण आता 
तयांचयासोबत तंत्रज्ानाचा वाटा वाढला आहे. नवहे, 
तंत्रज्ानाचया मदतीधशवाय आपण ती कामे कशी 
करत होतो, असा आता प्रशन पडू लारला आहे.

  आपण मारे राधहलो, अशी सेवेत असताना 
अनेकांना खंत असते. अशा सहकाऱयांनी आपण 
बदलानुसार सवत:त बदल करून घेतले ना, 
याची खात्री करून घयावी आधण यापुढील संिी 
धमळधवणयासाठी यापुढील बदलांचे सवारत करावे. 
हे महत्वाचे यासाठी आहे की बदलांचा वेर आता 
अधिकच वाढला असून तो समजून घेतलयास तो 
सवीकारणयाचा त्रास होत नाही. पण जे तो बदल 
सवीकारतानाच पळवाटा शोित असतात, तयांना 
तो बदल धशक्षेसारखा वाटतो. आपलयाला पुढील 

काळातील बदलांकडे वरदान आधण अपटरहाय्ग 
महणून पाहायचे आहे की धशक्षा महणून पाहायचे 
आहे, हे जयाचे तयाने ठरवायचे आहे. कारण बदल 
कोणासाठीच रांबत नाहीत.

शुभेचछांसह..!

- सुगत गमरे
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