
 

प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

आधुनिक जगात वीज आनि नतच्ा पुरवठ्ातील 
सातत्ाला नकती महत्व आहे, हे आता कोिालाच 

सांगण्ाची गरज िाही. वीजपुरवठा थोड्ा वेळाकररता 
जरी खंनित झाला तरी आपली सव्व कामे थांबतात आनि 
आपल्ाला वीजपुरवठा चालू होण्ाची वाट पाहत थांबावे 
लागते. भनवष्ात नवजेची ही गरज वाढतच जािार आहे.  
  आपला वीजवापर अजूिही नवकनसत देशांपेक्ा खूपच 
कमी आहे. तो त्ांच्ाइतकाच झाला पानहजे, असे िाही; 
पि जे नवजेपासूि वंनचत आहेत, ज्ांिा नवजेचा वापर 
करूि उतपादि–निनम्वती करा्ची आहे, आपले आ्ुष् 
सुकर करूि घ्ा्चे आहे आनि जगाशी जोिूि राहा्चे 
आहे, त्ांिा पुरेशी आनि अखंनित वीज नमळाली 
पानहजे, ्ासाठी गेली काही वर्षे अनतश् मूलभूत काम 
सध्ा आपल्ा राज्ात सुरू आहे. त्ाचे काही चांगले 
पररिाम गेले दोि-तीि वर्षे रदसू लागले असूि, ्ापुढे 

त्ात आिखी सुधारिा होिार आहे. 
   वीजनिनम्वतीत झालेली वाढ, नवतरि जाळ्ातील 
सुधारिा, ऊजा्व बचत आनि संवध्विाच्ा नवनवध 
उपा्ांमुळे महापारेर्ि आनि महानवतरि कंपिीला मोठेच 
्श नमळाले आहे. २६ मे २०१८ रोजी तर देशभरात 
एकूि १७०,१२१ मेगावॅट वीज मागिीची िोंद झाली. 
त्ात महाराष्ट्ाचा नवक्रमी २३,७४६ मेगावॅट इतका वाटा 
होता. ही मागिी महाराष्ट्ाच्ा इनतहासात सवा्वनधक होती. 
दोनही कंपन्ांिी उत्तम समनव् ठेवूि आनि नि्ोजि 
करूि ती पूि्व करण्ात ्श नमळनवले आहे, ही साथ्व 
अनभमाि बाळगावा अशी आिंदाची गोष् आहे. नवशेर्त: 
सव्व छोट्ा गावांिा वीजपुरवठा करण्ाचे सवपि देशािे 
साकार केले असतािाच नवजेच्ा नवक्रमी मागिीला 
महाराष्ट् अनतश् उत्तम त्ारीिे आनि समथ्वपिे सामोरा 
गेला आहे. गेले काही वर्षे वीजनिनम्वती आनि त्ाचे 
नवतरि ्ासाठी जे नवशेर् प्र्ति करण्ात आले, त्ाचे 
हे ्श आहे. 
 सव्व नजल्हांत महानवतरि व महापारेर्ि ्ंत्रिेचे 

 पराग जैन नानोटिया (भा.प्र.से.)      
 अध्क् व व्वसथापकी् संचालक
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सातत्ािे सक्मीकरि व आधुनिकीकरि करण्ात ्ेत 
आहे. तसेच ्ा ्ंत्रिेच्ा देखभाल व दुरुसतीची कामे 
नि्नमतपिे तसेच िवे तंत्रज्ाि वापरूि करण्ात ्ेत 
आहेत. महाराष्ट् राज् नकती मोठे आहे, ्ाची आपल्ा 
सवाांिा कलपिा आहे. राज्ाच्ा वीजपुरवठ्ावर लक् 
ठेविे आनि तो सुरळीत राहील, ्ासाठी पराकाष्ा केली 
जाते आहे; पि त्ात िवे तंत्रज्ाि वापरूि सुधारिा 
करिे गरजेचे होते. ती प्रनक्र्ा आता वेगवाि झाली आहे. 
 महापारेर्ि कंपिीमध्े पारदश्वकता व गनतमािता 
वाढवूि उतपादकतेत वाढ करण्ाच्ा उद्ेशािे पररवत्वि 
प्रकलप सुरू करण्ात आला. ् ा अंतग्वत ईआरपी अथा्वत 
Enterprise Resource Planning पद्धतीिुसार 
SAP तंत्रज्ाि वापरूि आ्बीएम ्ा आंतरराष्ट्ी् 
कंपिीच्ा मदतीिे महापारेर्ि कंपिीिे उच्चसतरी् 
व्वसथापि मंिळ, नवनवध नवभागांचे कम्वचारी व 
अनधकारी, नि्ामक प्रानधकरिे, संबंनधत नवत्ती् संसथा 
आनि पुरवठादार ्ांच्ा उप्ोगासाठी एक अद्य्ावत 
संगिक प्रिाली नवकनसत करण्ात आली आहे. सदर 
प्रिाली सि २०१२ पासूि का्ा्वननवत करण्ात आलेली 
असूि www.mahatransco.in ्ा संकेतसथळावर 
उपलबध आहे. 
   जळगाव नजल्हात महापारेर्ि कंपिीच्ा पंचवानर््वक 
्ोजिेअंतग्वत िानशक पररमंिळामार्फत उभारण्ात 
्ेिाऱ्ा २२० के.वही. उपकेंद्र केकतनिंभोरा, ता. 
जामिेर, २२० के.वही. उपकेंद्र नवरोदा ता. ्ावल, १३२ 
के.वही. उपकेंद्र कककी ता. मुक्ाईिगर व १३२ के.वही. 
उपकेंद्र कोथळी ता. भिगावचे भूनमपूजि करण्ात 
आले. आता एका शेतकऱ्ाला एक टट्ानसरॉम्वर रदला 
जाईल. त्ासाठी शाशवत वीज देण्ासाठीच्ा प्र्तिांचा 
हा एक भाग आहे.  
  सांनिक आनि सामानजक उत्तरदान्तव धोरिांतग्वत 
नवनवध प्रकलप राबनवले आहेत. ् ामध्े प्रामुख्ािे िागपूर 
्ेथील कोरािीदेवी मंरदर ते सुरादेवी रेलवेसथािकांप्ांत 
साधारितः पाच नकलोमीटर लांबीच्ा रसत्ावर ८० 
एल.ई.िी. पथरदव्ांची उभारिी केली आहे. कोरािीतील 
प्रकलपग्रसत भागातील २७ गावांमध्े ४६ रठकािी 
एल.ई.िी. हा्मासट रदव्ांची उभारिी केली आहे. 
कोरािी औनषिक नवद्युत केंद्राच्ा पररसरातील गावांमध्े 
जलशुधदीकरि सं्ंत्रिाची (Water ATM) उभारिी 
केली आहे. न्ू इंन्लश सकूल, हंगे ता. पारिेर, नज. 
अहमदिगर ्ेथे १२ संगिक संच, एक लेझर नप्रंटर 

आनि एक प्रोजेकटर सक्रीि देऊि संगिक कक्ाची 
उभारिी केली आहे.
   चालू वर्ा्वत २०१८-२०१९ मध्े एकूि १२ 
िवीि अनत उच्च दाब उपकेंद्रे उभारिे प्रसतानवत 
आहेत. ्ा उपकेंद्रांत व अनसततवात असलेल्ा 
उपकेंद्रांत क्मतावाढीवदारे नमळूि एकूि ५००० 
एम.वही.ए.ची भर सथानपत क्मतेत करिे व एकूि 
१२५० सनक्फट नकलोमीटर अनत उच्च दाब वानहन्ा 
उभारिे प्रसतानवत आहे. ्ा सव्व कामांवर नमळूि 
एकूि ११५३ कोटी रुप्े खच्व अपेनक्त आहे. 
्ापैकी ऑगसट २०१८ अखेरप्ांत दोि िवीि अनत 
उच्च दाब उपकेंद्रे, ७२५ एम.वही.ए. सथानपत क्मतेत 
वाढ व ३५१.४६ सनक्फट नकलोमीटर अनत उच्च दाब 
वानहन्ा उभारिे ही उरद्ष्े साध् करण्ात आली 
आहेत.
  महाराष्ट्ात होत असलेले औद्योनगकीकरि, देशातील 
सवा्वनधक शहरीकरि आनि शेतीच्ा नसंचिासाठी 
नवजेचा होत असलेला वापर ्ामुळे राज् नवजेच्ा 
वापरात आिािीवर आहे. महाराष्ट्ािे देशात अिेक 
आिाड्ांवर बाजी मारली असूि, नवजेच्ा उतपादि 
आनि पुरवठ्ातही मागे िाही, हे महाराष्ट्ािे दाखवूि 
रदले आहे.
शुभेच्ांसह..!

- पराग जैन नानोटिया       
अध्क् व व्वसथापकी् संचालक
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ऐतिहातिक तिजेची मागणी 
पारेतिि करण्ाि महापारेिण 

कंपनीला मोठे ्श तमळाले आहे.



 

 टीर रहापारेषि, नािपूर

भनवष्ात राज्ाचा व प्रामुख्ािे 
मुंबईचा होिारा नवकास लक्ात 

िेऊि महापारेर्ििे नकमाि २०३० 
प्ांतचे पुढील नि्ोजि करावे व 
त्ाबाबतचा आराखिा लवकरात-
लवकर सादर करावा, असे निदषेश 
ऊजा्वमंत्री श्ी. चंद्रशेखर बाविकुळे 
्ांिी रदले. महापारेर्िच्ा राज् भार 
प्रेर्ि केंद्र, कळवा ्ेथे आ्ोनजलेल्ा 
आढावा बैठकीत ऊजा्वमंत्री श्ी. 
चंद्रशेखर बाविकुळे बोलत होते.

सुरुवातीला ऊजा्वमंत्री श्ी. 
चंद्रशेखर बाविकुळे ्ांिी राज् भार 
प्रेर्ि केंद्राच्ा सवह्वर रूम व कंटट्ोल 
रूमची पाहिी केली. ्ावेळी ऊजा्वमंत्री 
श्ी. चंद्रशेखर बाविकुळे ्ांिी संबंनधत 
अनधकाऱ्ांिा ्ो्् त्ा सूचिा 
केल्ा. त्ािंतर मुख् अनभ्ंता श्ी. 
अनिल कोलप ्ांिी महापारेर्िच्ा 
कामकाजाचे सादरीकरि केले. पारेर्ि 

केलेली वीज, आकनसमक िटिा, 
अंदाजपत्रक, वीजनिनम्वतीचा आढावा, 
नि्ोनजत प्रकलप, महापारेर्िची 
आंतरवानहिी, मुंबई आ्लॅनिंग ् ोजिेचे 
भारनि्मि ्ाबाबत सादरीकरि केले. 

  ऊजा्वमंत्री श्ी. चंद्रशेखर 

बाविकुळे महिाले, ``राज्ास अखंि 
वीजपुरवठा करण्ाच्ा दृष्ीिे वाढती 
नवजेची मागिी लक्ात िेता महापारेर्ि 
अंतग्वत ्ेिाऱ्ा राज् भार प्रेर्ि 
केंद्रांचे बळकटीकरि करण्ात ्ेईल, 
्ाकररता आवश्क निधीची कमतरता 

पिू देिार िाही; पि, महापारेर्ििे 
जगातील सववोतककृष् तंत्रज्ाि वापरूि 
राज्ाची नवजेची गरज पूि्व करावी.`` 
सा्बर हलल्ाबाबत ्ो्् ती 
खबरदारी घ्ावी; तसेच राज् भार 
प्रेर्ि केंद्रांतील त्रुटी दूर करण्ाबाबत 
तातिीिे उपा््ोजिा कराव्ात, असे 
निदषेश रदले. 

 ्ाप्रसंगी महापारेर्िचे संचालक 
(प्रकलप) श्ी. रवींद्र चवहाि, संचालक 
(संचलि) श्ी. गिपत मुंिे, संचालक 
(प्रिाली) िॉ. संज् कुलकिणी, 
संचालक (मनहला) श्ीमती पुषपा 
चवहाि, ऊजा्व नवभागाचे उपसनचव श्ी. 
भीमाशंकर मंता, मुख् अनभ्ंता श्ी. 
श्ीराम भोपळे, श्ी. श्ीकांत राजूरकर, 
श्ी. आर. एल. गा्कवाि, श्ी. शशांक 
जेवळीकर, श्ीमती ज्ोती नचमटे, श्ी. 
मोतीनसंह चौहाि, श्ी. सतीश गहेरवार 
्ांच्ासह नवनवध अनधकारी उपनसथत 
होते.

`महापारेरण`ने २०३० पययंतचे
 ननयोजन करावे : ऊजा्षमंत्री

कळवा : महापारेर्िच्ा राज् भार प्रेर्ि केंद्र, कळवा ्ेथे आ्ोनजलेल्ा आढावा बैठकीत बोलतािा ऊजा्वमंत्री श्ी. चंद्रशेखर बाविकुळे, समोर उपनसथत अनधकारी.

सांप्िक साराप्िक उत्तरदाप्यत्व 
कोरािीदेवी मंरदर ते सुरादेवी रेलवेसथािकाप्ांत 

८० एल.ई.िी. पथरदवे.

आढावा बैठक

सेशन-अनिवेशन

 सवह्वर रूम व कंटट्ोल रूमची पाहिी    

कळवा : महापारेर्िच्ा राज् भार प्रेर्ि केंद्र, कळवा ्ेथील सवह्वर रूमची पाहिी 
करतािा ऊजा्वमंत्री श्ी. चंद्रशेखर बाविकुळे व महापारेर्िचे अनधकारी.



 

 टीर रहापारेषि, सांप्िक काया्मलय, रुंबई

महाराष्ट् राज् नवद्ुत पारेर्ि कंपिी आनि 
आरईसीटीपीसीएल ्ांच्ामध्े झालेल्ा सामंजस् 

करारातील पुढील टपप्ातील नवर््ांवर मुंबईमध्े झालेल्ा 
बैठकीत सनवसतर चचा्व करण्ात आली. 

्ा बैठकीमध्े सकाळच्ा सत्रात पुढील धोरिांबाबत 
सखोल चचा्व झाली. सा्ंकाळच्ा सत्रात महापारेर्ि आनि 
आरईसीटीपीसीएल कंपिीची सद्यनसथती, प्रावीण्ता व 
भनवष्ातील वाटचालीबाबत वानिज् दूतावास ्ांच्ासमोर 
सादरीकरि करण्ात आले. 

बैठकीला आरईसी कंपिीचे अध्क् व व्वसथापकी् 
संचालक िॉ. पी. वही. रमेश, वररष् का््वकारी संचालक िॉ. 
शकील अहमद, का््वकारी संचालक देबजािी चक्रवतणी, 
अनतररक् मुख् का््वकारी अनधकारी भूपेंदर गुप्ा, अनतररक् 
महाव्वसथापक संज् कुलश्ेष्, श्ी. रोनहत नसंह उपनसथत 
होते. तर महाराष्ट् शासिाकिूि प्रधाि सनचव (ऊजा्व) श्ी. 
अरनवंद नसंह, `महापारेर्ि`चे अध्क् व व्वसथापकी् 
संचालक श्ी. पराग जैि िािोरट्ा, संचालक (प्रकलप) श्ी. 

रवींद्र चवहाि, संचालक (संचलि) श्ी. गिपत मुंिे, संचालक 
(नवत्त) श्ी. नविा्क साठे, महाव्वसथापक (नवत्त व लेखा) 
श्ी. सुिीलदत्त शमा्व, का््वकारी अनभ्ंता तथा अधीक्क 
अनभ्ंता (प्रनशक्ि) (प्रभारी) श्ी. ्ोगेश पाचपांिे, सहाय्क 
अनभ्ंता अनजत कोळेकर, श्धदा विणीकर उपनसथत होते.   
सूत्रसंचालि `महापारेर्ि`च्ा कंपिी सनचव नव  निता श्ीवािी  

्ांिी केले. नशष्ाचार अनधकारी श्ी. सतीश जाधव व त्ांच्ा 
टीमिे पाहुण्ांची व्वसथा चोख ठेवली.

ऊजा्षमंतयांचरी भेि
महाराष्ट्ाचे ऊजा्वमंत्री श्ी. चंद्रशेखर बाविकुळे व होनलिंग 

कंपिीचे संचालक श्ी. नवशवास पाठक सा्ंकाळच्ा सत्रात 
बैठकीला उपनसथत होते. 

महापारेरण आनण आरईसरीिरीपरीसरीएलमधये 
नवनवि नवरयांवर मंथन

 धोरिातमक चचषेवर भर    

सांप्िक साराप्िक उत्तरदाप्यत्व 
कोरािीतील प्रकलपग्रसत २७ गावांमध्े 

४६ रठकािी एल.ई.िी. पथरदवे.

बैठक

मुंबई : महापारेर्ि कंपिी आनि आरईसीटीपीसीएल ्ांच्ात झालेल्ा बैठकीप्रसंगी िॉ. पी. वही. रमेश, िॉ. शकील अहमद, देबजािी चक्रवतणी, भूपेंदर गुप्ा, प्रधाि सनचव (ऊजा्व) श्ी. अरनवंद 
नसंह, `महापारेर्ि`चे अध्क् व व्वसथापकी् संचालक श्ी. पराग जैि िािोरट्ा, श्ी. रवींद्र चवहाि, श्ी. गिपत मुंिे, श्ी. नविा्क साठे, नवनिता श्ीवािी.

मुंबई : महापारेर्ि कंपिी आनि आरईसीटीपीसीएल ्ांच्ात झालेल्ा बैठकीप्रसंगी िावीकिूि प्रधाि सनचव (ऊजा्व) 
श्ी. अरनवंद नसंह, होनलिंग कंपिीचे संचालक श्ी. नवशवास पाठक, िॉ. पी. वही. रमेश, ऊजा्वमंत्री श्ी. चंद्रशेखर 
बाविकुळे, `महापारेर्ि`चे अध्क् व व्वसथापकी् संचालक श्ी. पराग जैि िािोरट्ा, देबजािी चक्रवतणी.



 

 टीर रहापारेषि, रुंबई

राज्ातील वीज ग्राहकांिा अखंनित, खात्रीशीर व 
नकरा्ती वीज उपलबध करूि देण्ाच्ा उद्ेशािे 

आधुनिक तंत्रज्ािाची कास धरूि महत्वाकांक्ी पा्ाभूत 
सुनवधा प्रकलप उभारण्ासाठी महापारेर्ि कंपिीिे ग्रामीि 
नवद्युतीकरि महामंिळ ्ांच्ाशी परसपर सामंजस् करार 

केला आहे.
परसपर पूरक समनव् साधिे, देश तसेच नवदेशामधील 

वीज क्ेत्रातील (पारंपररक तसेच अपारंपररक) प्रकलप 
नवकास, नवत्ती् पुरवठा व प्रकलप व्वसथापि तथा 
अंमलबजाविी ्ाची सं्ुक् पाहिी करिे, वीज क्ेत्रातील 
िवीि व्ावसान्क संधीसाठी व्वसा्ाशी निगनित इतर 
पैलू तसेच इतर परसपर सहमतीच्ा उपक्रमांमध्े एकमेकांिा 

सहका््व करण्ाबाबत दोनही पक्ांमध्े करार करण्ात आला. 
  वीज क्ेत्रातील प्रकलप शोध व नवकास, प्रकलप 

व्वसथापि व अंमलबजाविी, पा्ाभूत सुनवधांसाठी 
नवत्तपुरवठा, सामाईक रा्द्याच्ा क्ेत्रांत तसेच वीज 
क्ेत्रातील देश व परदेशातील िवीि व्ावसान्क संधीबाबत 
परसपर सह्ोग     करण्ाबाबत देश व परदेशात परसपर 
सहका््व करण्ात ्ेईल.

 टीर रहापारेषि, रुंबई

केंद्री् प्ा्ववरि मंत्राल्ाकिूि जलपररसंसथेच्ा 
संवध्वि आनि व्वसथापिासाठी राबनवण्ात 

्ेिाऱ्ा राष्ट्ी् ्ोजिेंतग्वत (National Plan for 
Conservation of Aquatic Eco-systems- 
NPCA) िागपूरजवळील महानिनम्वतीच्ा (महाजेिको) 
कोरािी तलावाचे संवध्वि करण्ास प्रशासकी् मान्ता 
देण्ाचा निि्व् मंनत्रमंिळ बैठकीत िेण्ात आला. शहरी 
व निमशहरी भागातील तलावांच्ा संवध्विासह प्रदूनर्त 

तलावांचे व्वसथापि करिे हा ्ा ्ोजिेचा मूळ उद्ेश 
आहे.  

तलावांचे शाशवत व्वसथापि व संवध्वि करण्ास 
राज् शासिास प्रोतसानहत व मदत करण्ाच्ा उद्ेशािे 
केंद्री् प्ा्ववरि मंत्राल्ाकिूि ही ्ोजिा राबनवण्ात ्ेत 
आहे. ् ा ् ोजिेच्ा खचा्वत केंद्री् प्ा्ववरि, विे व जलवा्ू 
पररवत्वि मंत्राल् आनि महानिनम्वतीचा वाटा ६०:४० असा 
राहिार आहे. ्ा ्ोजिेत तलावांचे प्रदूर्ि रोखण्ासाठी 
नवनवध उपा््ोजिा, सांिपािी व्वसथापि,  तलावांचे 
्ो्् व्वसथापि, तलावांच्ा पररसरात वृक्ारोपि, 

बांध मजबुतीकरि, तलावाच्ा प्रथमदश्विी भागासह 
साव्वजनिक जागांचा नवकास, जलजागृतीसाठी उपक्रमांचे 
आ्ोजि आदींचा समावेश आहे. 

्ा ्ोजिेंतग्वत एकूि २६ कोटी २१ लाखांचा भार 
केंद्र सरकार उचलिार आहे. त्ापैकी ८ कोटी ७४ लाख 
३९ हजार ६०० रुप्ांचा पनहला हप्ा राज्ास नवतररत 
केला आहे. तसेच महानिनम्वती कंपिीच्ा १७ कोटी ४८ 
लाख रुप्ांच्ा नहशश्ातील  तीि कोटी ४९ लाख ७५ 
हजार ८४० रुप्ांचा पनहला हप्ा नवतररत करण्ासही 
मान्ता देण्ात आली.

ग्ामरीण नवद्ुतरीकरण महामंडळाशरी `महापारेरण`चा सामंजसय करार

`महानननम्षतरी`चया कोराडरी तलाव संवि्षनास मानयता 

 पा्ाभूत सुनवधा उभारिार    

एकमेकां साह्य करू..!

मुंबई : महापारेर्ि कंपिीिे ग्रामीि नवद्युतीकरि महामंिळाशी  सामंजस् करार केला. त्ाप्रसंगी `महापारेर्ि`चे अध्क् व व्वसथापकी् संचालक श्ी. पराग जैि िािोरट्ा,     
िॉ. शकील अहमद, संचालक (प्रकलप) श्ी. रवींद्र चवहाि, श्ी. भूपेंदर गुप्ा.

सांप्िक साराप्िक उत्तरदाप्यत्व 
कोरािी पररसरातील गावांमध्े जलशुद्धीकरि सं्ंत्राची उभारिी.



 

घोषणा

महाराष्ट्र वरीज ननयामक आयोगाचे सुिाटरत दर जाहरीर
 १ सपटेंबरपासूि िवीि दर लागू     

मुंबई : पत्रकार पररर्देत बोलतािा वीज नि्ामक आ्ोगाचे अध्क् श्ी. आिंद कुलकिणी. शेजारी आ्ोगाचे सदस् श्ी. आ्. एम. बोहरी, श्ी. मुकेश खुल्लर.

`महापारेरण`चे अनभनंदन!
महाराष्ट् वीज नि्ामक आ्ोगािे मुंबईतील 

प्रेस क्लबमध्े आ्ोनजलेल्ा पत्रकार पररर्देत 
आ्ोगाचे सदस् श्ी. मुकेश खुल्लर ्ांिी पारेर्ि 
हािी कमी केल्ाबद्ल `महापारेर्ि`चे अध्क् व 
व्वसथापकी् संचालक श्ी. पराग जैि िािोरट्ा 
्ांचे नवशेर् अनभिंदि केले. 

 टीर रहापारेषि, रुंबई

महाराष्ट् वीज नि्ामक आ्ोगािे २०१८-२०२० ्ा 
कालावधीतील राज्ातील िरगुती, ककृर्ी व औद्योनगक 

नवजेचे िवीि दर जाहीर केले आहेत. हे दर १ सपटेंबर 
२०१८ पासूि लागू झाल्ाची मानहती वीज नि्ामक 
आ्ोगाचे अध्क् श्ी. आिंद कुलकिणी ्ांिी पत्रकार 
पररर्देत रदली.

वीज नि्ामक आ्ोगाच्ा का्ा्वल्ात आ्ोनजलेल्ा 
पत्रकार पररर्देस आ्ोगाचे सदस् श्ी. आ्. एम. बोहरी, 
श्ी. मुकेश खुल्लर, सदस् सनचव श्ी. अनभनजत देशपांिे 
आदी उपनसथत होते.

सि २०१८-२०१९ साठी दनक्ि मुंबईतील बेसटच्ा 
नवजेचे दर ६ ते ८ टकक्ांिी कमी करण्ात आले आहेत.
तर उत्तर मुंबईतील अदािी इलेनकटट्नसटी व टाटा पॉवरच्ा 
नवजेच्ा दरात शून् ते १ टकक्ांप्ांत वाढ करण्ात आली 
आहे.

महाराष्ट् राज् नवद्युत नवतरि कंपिीच्ा ककृर्ी क्ेत्राचे 
वीजदर ३ रुप्े ३५ पैशांवरूि ३ रुप्े ५५ पैसे प्रनत ्ुनिट 
असे करण्ात आले आहेत. तर िरगुती वीज ग्राहकांचे शून् 
ते १०० ्ुनिटसाठी ५ रु. ०७ पैशावरूि ५ रु. ३१ पैसे तर 
१०१ ते ३०० ्ुनिटसाठी ८.७४ रु. वरूि ८.९५ रुप्े प्रनत 
्ुनिट असा िवीि दर जाहीर करण्ात आला आहे.

उच्च दाब वरीज नवतरणातरील मोठे औद्ोनगक 
ग्ाहकांसाठरीचे दर खालरीलप्रमाणे
कंपनया    जुने दर नवरीन दर
 (प्रनत युननि) (प्रनत युननि)

टाटा पॉवर रु. ९.१२ पैसे रु. ९.३८ पैसे
अदािी इलेनकटट्नसटी रु. १०.०७ पैसे  रु. ९ ३७ पैसे
बेसट रु. ८.६५ पैसे रु. ८.०६ पैसे
महानवतरि रु. ८.०४ पैसे रु. ८.२० पैसे
  
उच्च दाब नवतरण (वानणज्यक वापर)
कंपनया    जुने दर नवरीन दर
 (प्रनत युननि) (प्रनत युननि)

टाटा पॉवर रु. ९.७१ पै. रु. ९.९० पै.
अदािी रु.१०.७६ पै. रु. १०.०५ पै.
बेसट रु. ९.१७ पै. रु. ८.५६ पै.
महानवतरि रु. १३.४७ पै. रु. १३.८० पै.

लघुदाब नवतरण (्ोिे उद्ोगांसाठरी)
कंपनया    जुने दर नवरीन दर
 (प्रनत युननि) (प्रनत युननि)

टाटा पॉवर रु. ८.३४ पै. रु. ८.१९ पै.
अदािी रु. ९.३७ पै. रु. ९.३७ पै.
बेसट रु. ८.४३ पै. रु. ७.५२ पै.
महानवतरि रु. ७.८३ पै. रु. ८.२५ पै.

गनतशरील पद्धतरीने प्रकरणांचरी सुनावणरी
महाराष्ट् वीज नि्ामक आ्ोगाच्ा िवीि सदस्ांिी 

पदभार सवीकारल्ािंतर आ्ोगासमोर ्ेिाऱ्ा प्रकरिांवरील 
सुिावण्ा वेगािे करण्ावर भर रदला आहे. १ एनप्रल २०१६ 
ते ३१ माच्व २०१७ ्ा कालावधीत १६० प्रकरिांवर 
आ्ोगािे निि्व् रदला असूि, प्रनत मनहन्ाला १३ प्रकरिे 
निकाली काढली आहेत, तर १ एनप्रल २०१७ ते ३१ माच्व 
२०१८ ्ा कालावधीत प्रनत मनहन्ाला १७ ्ाप्रमािे २०४ 
प्रकरिे निकाली काढली आहेत, तर १ एनप्रल २०१८ ते १२ 
सपटेंबर २०१८ ्ा कालावधीत प्रनत मनहन्ाला ३३ ्ाप्रमािे 
१६५ प्रकरिे निकाली काढली आहेत. पुढील काळात प्रत्ेक 
मनहन्ाला ४० पेक्ा अनधक प्रकरिे निकाली काढण्ावर भर 
देण्ात ्ेिार असल्ाचेही श्ी. कुलकिणी, श्ी. बोहरी व श्ी. 
खुल्लर ्ांिी ्ा वेळी सांनगतले.  

इलेज्टिट्रक वाहन वापरासाठरी प्रोतसाहन
इलेनकटट्क वाहिांिा प्रोतसाहि देण्ासाठी वीज 

वापरामध्े अिुदानित दर ठेवण्ात आले आहेत. इलेनकटट्क 
वाहिांच्ा चानजांग सटेशिसाठी प्रनत ्ुनिट सहा रुप्े दर 
ठरनवण्ात आला असूि, नसथर आकार (निमांि चाजषेस) 
७० रुप्े प्रनत केवहीए/मनहिा असा ठरनवण्ात आल्ाचेही 
श्ी आिंद कुलकिणी ्ांिी ्ा वेळी सांनगतले.

वरीज दरवाढ अतयलप : ऊजा्षमंत्री
महाराष्ट् वीज नि्ामक आ्ोगािे वीज दरवाढीला 

मान्ता रदली असली तरी 
महानवतरििे केलेली सुमारे 
३४ हजार ६४६ कोटी रुप्ांची 
मागिी अमान् केली आहे. 
२०१८-२०१९ आनि २०१९-
२०२० ्ा कालावधीसाठी २० 

हजार ६५१ कोटी रुप्ांच्ा दरवाढीची मागिी मान् 
केली आहे. त्ामुळे २०१८-२०१९ चा नवचार केल्ास ही 
दरवाढ ३ ते ५ टक्े, तर २०१९-२०२० मध्े ही दरवाढ 
४ ते ६ टक्े असिार आहे. राष्ट्ी् महागाई निदषेशांकाचा 
नवचार केल्ास ही दरवाढ अत्लप असूि ती समथ्विी् 
असल्ाची मानहती राज्ाचे ऊजा्वमंत्री श्ी. चंद्रशेखऱ 
बाविकुळे ्ांिी पत्रकार पररर्देत रदली. 



 

सांप्िक साराप्िक उत्तरदाप्यत्व 
खसाळा, ता. कामटी ्ा गावात भूनमगत 

गटाराचे बांधकाम पूि्वतवाकिे.

 टीर रहापारेषि, रुंबई

राज्ात रदवसेंरदवस वाढत असलेली नवजेची मागिी 
लक्ात िेता वीजनिनम्वतीचे प्ा्व्ी, शाशवत स्ोत 

निमा्वि करिे व िैसनग्वक स्ोतांपासूि वीजनिनम्वती करिे 
आवश्क झाले आहे. पारंपररक वीज वापरात बचत 
करिे, हे लक्ात िेऊिच राज्ात अटल सौर ककृर्ी 
पंप ्ोजिेअंतग्वत ७ हजार  सौर ककृर्ी पंप वाटपास 
मंनत्रमंिळािे आज मान्ता रदली.  ही ्ोजिा २३९.९२५ 
कोटी रुप्ांची आहे, अशी मानहती  ऊजा्वमंत्री श्ी. 
चंद्रशेखर बाविकुळे ्ांिी पत्रकार पररर्देत रदली.

्ानशवा् राज् शासिाद्ारे राज्ात १ लक् सौर 
ककृर्ी पंप आसथानपत करण्ाकररता िवीि ्ोजिा त्ार 
करण्ास मंनत्रमंिळािे मान्ता रदली आहे. अिुसूनचत 
जाती/जमाती लाभाथथींकररता नवशेर् ्ोजिा तसेच 

आरदवासी उपा््ोजिेअंतग्वत निधीमधूि वापर करूि 
सौर ककृर्ी पंप ्ोजिा त्ार करण्ास मंजुरी देण्ात 
आली.  हे ७ हजार सौर ककृर्ी पंप आसथानपत झाले तर 
१४ हजार हेकटर जमीि नसंचिाखाली ्ेऊ शकेल.

सौर ककृर्ी पंप ् ा ् ोजिेमुळे शेतकऱ्ांिा रदवसा नसंचि 
करिे शक् होईल. ही संपूि्व ्ोजिा महाऊजा्वकिूि 
राबनवण्ात ्ेईल. लाभाथणीला आपला अज्व महाऊजा्व 

का्ा्वल्ात जमा करा्चा आहे.
्ा ्ोजिेअंतग्वत देण्ात ्ेिाऱ्ा सौर ककृर्ी 

पंपांपैकी २५ टक्े महिजे १ हजार ७५० पंप हे ३ 
अशवशक्ीचे तर ७५ टक्े महिजे  ५२ हजार ५०५ पंप 
हे अशवशक्ीचे असतील. ३ व ५ अशवशक्ी पंपांच्ा 
एकूि उरद्ष्ांपैकी २२.५ टक्े पंप अिुसूनचत जाती 
व अिुसूनचत जमातीसाठी राखीव राहिार आहेत. ३ 
एचपीच्ा पंपाची केंद्र शासिािे निनशचत केलेली नकंमत १ 
लाख ४० हजार तर ५ एचपीच्ा पंपाची नकंमत ३ लाख 
२५ हजार आहे. ्ा ्ोजिेत ५ टक्े नहससा लाभाथणीला 
भरावा लागिार आहे. ९५ टक्े निधी केंद्र आनि राज् 
शासिाचा राहील. ककृर्ी पंपाचा हमी कालावधी ५ वर्ाांचा 
व सोलर मोड्ुलसची हमी १० वर्ाांची असेल. ककृर्ी पंप 
पुरवठाधारकावर ५ वर्ा्वसाठी सवांकर् देखभाल व दुरूसती 
करार करण्ाची जबाबदारी टाकण्ात आली आहे.

रा्यात सात हजार अिल सौर कृररी 
पंपांसाठरी शासनाचरी मानयता

 ऊजा्वमंत्री श्ी. चंद्रशेखर बाविकुळे ्ांची मानहती    
मुंबई : पत्रकार पररर्देत मानहती देतािा ऊजा्वमंत्री श्ी. चंद्रशेखर बाविकुळे. शेजारी प्रधाि सनचव (ऊजा्व) श्ी. अरनवंद नसंह.

मंत्रिमंडळ त्िण्णय

• लाभाथथींिा ३ व ५ एचपीचे पंप नमळिार
•  २२.५ टक्े अिु. जाती/जमातीसाठी 

राखीव
•  केवळ ५ टक्े नहससा लाभाथणीला द्यावा 

लागिार
• १ लाख सौर ककृर्ी पंपासाठी िवीि ्ोजिा 

साकारिार



 

कामगार जगत

सांप्िक साराप्िक उत्तरदाप्यत्व 
औरंगाबादच्ा एकतुिी गावापासूि 

उपकेंद्राप्ांतच्ा रसत्ांचे बांधकाम.

महापारेरण कंपनरीतरील कामगारांचा रा्यसतररीय मेळावा
 महाराष्ट् सटेट इलेनकटट्नसटी वक्फस्व रेिरेशि    

नानशक : महाराष्ट् सटेट इलेनकटट्नसटी वक्फस्व रेिरेशि संिटिेच्ा वतीिे आ्ोनजलेल्ा राज्सतरी् मेळाव्ाचे उदिाटि करतािा `महापारेर्ि` चे संचालक (संचलि) श्ी. गिपत 
मुंिे, शेजारी संचालक (प्रकलप) श्ी. रवींद्र चवहाि, मुख् महाव्वसथापक तथा का््वकारी संचालक (मा.सं.) (प्रभारी) श्ी. सुगत गमरे, संिटिेचे अध्क् कॉ. मोहि शमा्व, सरनचटिीस 
कॉ. ककृषिा भो्र, (मुंबई) सौ. ज्ोती िटराजि. 

 टीर रहापारेषि, नाप्िक

महाराष्ट् सटेट इलेनकटट्नसटी वक्फस्व रेिरेशि संिटिेच्ा 
वतीिे महापारेर्ि कंपिीतील कामगार, अनभ्ंते व 

अनधकारी ्ांचा राज्सतरी् मेळावा िानशकमध्े िेण्ात 
आला. संिटिेचे अध्क् कॉ. मोहि शमा्व (िागपूर) ्ांच्ा 
अध्क्तेखाली तर सरनचटिीस कॉ. ककृषिा भो्र (मुंबई) 
्ांच्ा प्रमुख उपनसथतीत हा मेळावा झाला. 

संमेलिाचे उदिाटक महिूि महापारेर्ि कंपिीचे संचालक 
(प्रकलप) श्ी. रवींद्र चवहाि व संचालक (संचलि) श्ी. गिपत 
मुंिे उपनसथत होते. संमेलिास महापारेर्ि कंपिीचे मुख् 
महाव्वसथापक (मा.सं.) तथा का््वकारी संचालक (मा.सं.) 
(प्रभारी) श्ी. सुगत गमरे, मुख् औद्योनगक संबंध अनधकारी श्ी. 
अिंत पाटील, आ्टक िेते श्ी. वही.िी. धिवटे, संिटिेच्ा 
उपाध्क्ा सौ. जोती िटराजि, उपसरनचटिीस कॉ. अरुि 
मसके, कॉ. एस. आर. खतीब, सं्ुक् सनचव कॉ. भीमाशकंर 
पोहेकर, कॉ. जी. एस. वाि व रेिरेशि कंत्राटी आऊट-
सोनसांग कामगार अध्क् कॉ. िंदनकशोर भि उपनसथत होते. 
सुरुवातीला िानशक झोिचे झोिल सनचव कॉ. रोनहदास पवार 
्ांिी प्रlसतानवक केले. संिटिेचे सरनचटिीस कॉ. ककृषिा भो्र 
्ांिी संिटिेचा ५८ वर्ाांचा इनतहास सांगूि वीज उद्योगाचा ६० 

वर्ाांचा प्रगतीचा व बदलाचा इनतहास सांनगतला.  श्ी. अिंत 
पाटील ्ांिी कामगार संिटिा व व्वसथापि ्ांच्ा संबंधावर 
प्रकाश टाकला व रेिरेशि संिटिा ही वीज उद्योगाचा नवचार 
करिारी संिटिा आहे, असे सांनगतले.

श्ी. सुगत गमरे महिाले, ``प्रशासिािे पारेर्ि कंपिीचा 
आककृतीबंध त्ार केला आहे. त्ास महापारेर्ि कंपिी बोिा्वची 
मान्ता नमळालेली आहे. लवकरच तो प्रशि मागणी लागिार 
आहे.``  श्ी. रवींद्र चवहाि महिाले, ``महाराष्ट्ात आठ पारेर्ि 
कंपन्ा त्ार झाल्ा आहेत, त्ांच्ाशी महापारेर्ि कंपिीला 
सपधा्व करावी लागिार आहे. संिटिेची भूनमका चांगली आहे. 

वीज कामगार ्ांच्ा नहताचा नवचार करतािा प्रथम उद्योगाचा 
नवचार करता महिूि व्वसथापिसुधदा आपल्ा संिटिेचा 
शबद प्रमाि माित असते.``

अध्क्ी् भार्ि करतािा संिटिेचे अध्क् कॉ. मोहि 
शमा्व महिाले, `` वीजउद्योग नजवंत ठेवण्ासाठी वीज कामगार 
्ांिी मैदािात लढले पानहजे. पगार, बोिस, भत्ते ्ाकररता 
आपि लढत असतो हे प्रशि िेहमीचेच आहेत. मात्र, उद्योग 
वाचनवण्ासाठी लढा रदला पानहजे.`` मेळाव्ास राज्ातील 
कामगार, अनभ्ंते व अनधकारी मोठ्ा संख्ेिे उपनसथत होते. 
मेळाव्ाचे आभार कॉ. िंदनकशोर भि ्ांिी मािले. 

नानशक : मेळाव्ाला उपनसथत कंपिीतील कामगार, अनभ्ंते व अनधकारी.



 

सांप्िक साराप्िक उत्तरदाप्यत्व 
न्यू इंग्लिश स्कूलि, हंगे, जि. अहमदनगर 

्ेथे १२ संगण् संच.

८

सामात्जक उपक्रम

मंत्ालय : `महापारेर्ि`च्ा सांनिक सामानजक जबाबदारी रंिातूि कॅिनकिस-नकिसकॅि ्ा संसथेस धिादेश प्रदाि करतािा 
प्रधाि सनचव (ऊजा्व) श्ी. अरनवंद नसंह व ̀ महापारेर्ि`चे अध्क् व व्वसथापकी् संचालक श्ी. पराग जैि िािोरट्ा, संचालक 
(प्रकलप) श्ी. रवींद्र चवहाि, कंपिी सनचव श्ीमती नवनिता श्ीवािी, मुख् औद्योनगक संबंध अनधकारी श्ी. अिंत पाटील.

कॅननकडस-नकडसकॅन संसथेस िनादेश प्रदान

महातमा गांिरी जयंतरीटदनरी लांबोिरीत सवच्ता अनभयान 

 सांनिक सामानजक जबाबदारी    

 सवचछ भारत, सवसथ भारत    

 टीर रहापारेषि, सांप्िक काया्मलय

महापारेर्ि कंपिीच्ा सांनिक सामानजक 
जबाबदारी रंिातूि कक्फरोगग्रसत 

लहाि मुलांसाठी काम करिाऱ्ा 
कॅिनकिस-नकिसकॅि ्ा संसथेस मुलांच्ा 
और्धोपचारासाठी मदत महिूि १९ लाख २६ 
हजार ९२७ रुप्ांचा धिादेश प्रधाि सनचव 
(ऊजा्व) श्ी. अरनवंद नसंह व `महापारेर्ि`चे 
अध्क् व व्वसथापकी् संचालक श्ी. पराग 
जैि िािोरट्ा ्ांच्ा हसते प्रदाि करण्ात 
आला. 

कॅिनकिस-नकिसकॅि ्ा संसथेचे 
उपाध्क् श्ी. मुकुल मरवा ्ांिा हा धिादेश 
प्रदाि करण्ात आला. ्ाप्रसंगी `महापारेर्ि`चे 
संचालक (प्रकलप) श्ी. रवींद्र चवहाि, 
कंपिी सनचव श्ीमती नवनिता श्ीवािी, मुख् 
औद्योनगक संबंध अनधकारी श्ी. अिंत पाटील 
उपनसथत होते.

 टीर रहापारेषि, सोलापूर

अनत उच्च दाब मंिळ, सोलापूर का्ा्वल्ाच्ा वतीिे 
महातमा गांधी ज्ंतीनिनमत्त लांबोटी ्ेथे सवचछता 

अनभ्ाि राबनवण्ात आले. ्ा अनभ्ािात २२० के.वही. 
्ािा्वतील सुमारे पाच एकरांमधील गवत व कचरा काढण्ात 
आला. 

अउदा संवसु मंिळ, सोलापूरचे अधीक्क अनभ्ंता श्ी. 
अरुि वािमारे ्ांिी ्ा सवचछता अनभ्ािाचे आ्ोजि 
केले होते. का््वकारी अनभ्ंता श्ी. एच. ्ू. जाधवर, चाचिी 
नवभागातील का््वकारी अनभ्ंता श्ी. आर. टी. शेळके व 
मंिळ का्ा्वल्ातील व्वसथापक श्ी. रामचंद्र काििे, श्ी. 
ईशवर नगिवीर ्ांिी पररश्म िेतले. ्ा सवचछता अनभ्ािात 
अनभ्ंते, अनधकारी, तांनत्रक कम्वचारी, मािव संसाधि, नवत्त 
व लेखा नवभागातील कम्वचारी व मनहला ्ांच्ासह सुमारे १३० 
अनधकारी व कम्वचाऱ्ांिी आपला सहभाग िोंदनवला. 

लांबोिरी (सोलापूर) :  महातमा गांधी ज्ंतीनिनमत्त अउदा मंिळ, सोलापूर का्ा्वल्ाच्ा वतीिे लांबोटी 
्ेथे सवचछता अनभ्ाि राबनवण्ात आले.



 

नवजयरी नवशव नतरंगा पयारा... 

सांप्िक साराप्िक उत्तरदाप्यत्व 
उप्पलिवाडी ना्ा ते उ्प्ेंद्ा्प्यंत 
रस्त्ाच्ा डांबरी्रणाचे ्ाम.

`महापारेरण`मधये 
७२ वा सवातंतयटदन 
उतसाहात साजरा

प्रकाशगंगा इमारत, मुंबई : ̀ महापारेर्ि`चे मुख्ाल् असलेल्ा प्रकाशगंगा ् ेथे धवजारोहिप्रसंगी 
मािवंदिा देतािा `महापारेर्ि`चे अध्क् व व्वसथापकी् संचालक श्ी. पराग जैि िािोरट्ा.

 टीर रहापारेषि, सांप्िक काया्मलय, रुंबई

महापारेर्िचे मुख्ाल् असलेल्ा प्रकाशगंगा ्ेथे देशाचा ७२ 
वा सवातंत््रदि उतसाहात साजरा करण्ात आला. तसेच 

`महापारेर्ि`च्ा सात पररमंिळ का्ा्वल्ांमध्ेही सवातंत््रदिाच्ा 
निनमत्तािे नवनवध का््वक्रम िेण्ात आले. 

प्रकाशगंगा ्ेथील मुख्ाल्ात `महापारेर्ि`चे अध्क् व 
व्वसथापकी् संचालक श्ी. पराग जैि िािोरट्ा ्ांिी धवजारोहि 
केले. ्ा वेळी `महापारेर्ि`चे संचालक (प्रकलप) सव्वश्ी रवींद्र चवहाि, 
संचालक (संचलि) गिपत मुंिे, संचालक (नवत्त) नविा्क साठे, 
महाव्वसथापक (मा.सं.) तथा का््वकारी संचालक (मा.सं.) सुगत 
गमरे, मुख् अनभ्ंता (संवसु) श्ी. श्ीकांत राजूरकर, महाव्वसथापक 
(मा.सं., मिुष्बळ नि्ोजि) सुधीर वािखेिे, मुख् सुरक्ा अनधकारी 
संज् कुमार, नशष्ाचार अनधकारी सतीश जाधव, वररष् व्वसथापक 
(मा.सं.) संदीप धाबिषे ्ांच्ासह वररष् अनधकारी व कम्वचारी मोठ्ा 
संख्ेिे उपनसथत होते.

१

३

२



 

 टीर रहापारेषि, नंदुरबार

२२० के.वही.उपकेंद्र शहादा नजलहा िंदुरबार ्ेथे िवीि २२०/१३२ 
के.वही.१०० एम.वही.ए. टट्ानसरॉम्वर िं.२ सुरळीतपिे का्ा्वननवत 

करण्ात आला. ्ामुळे शहादा तालुक्ातील गावांिा ्ो्् दाबािे वीजपुरवठा होिार 
आहे. 

  शहादा उपकेंद्र ्ेथे ्ापूवणी १०० एम.वही.ए. चा रक् एकच आ्सीटी व 
१३२ के.वही. दोंिाइची लाईि ्ावर उपकेंद्राचा भार असल्ािे वारंवार अनतररक् 
भारनि्मिाचा प्रशि होता. त्ामुळे मुख् अनभ्ंता श्ी. ज्ंत नवके, अधीक्क 
अनभ्ंता श्ी. जगन्ाथ चुिे, का््वकारी अनभ्ंता, धुळेचे श्ी. धिंज् आष्ीकर ्ांिी 
सतत पाठपुरावा व माग्वदश्वि केले. ३३ के.वही.चे रक् दोि टट्ानसरॉम्वर होते. परंतु, 
वाढत्ा वीज मागिीचा नवचार करूि हा िवीि टट्ानसरॉम्वर बसनवण्ात आला. टेनसटंग 
टीम, एजनसी व उपकेंद्रातील कम्वचाऱ्ांिी पररश्म िेऊि तातकाळ टट्ानसरॉम्वर 
का्ा्वननवत केला.  

  ्ा कामासाठी भुसावळचे सव्वश्ी जगन्ाथ चुिे, का््वकारी अनभ्ंता धुळेचे 
आष्ीकर, अधीक्क अनभ्ंता (सथापत्) लोखंिे, मुंिे, खोंिे, भूर्ि पाटील, िविाथ 
ठुबे, आंबािकर, शरद माळी, सनचि पाटील, बानवसकर, मसकावद, पाटीदार, दीपक 
पाटील, सागर गुप्ा, प्रकाश राठोि, नितीि गावीत ्ांच्ासह अिेक अनधकारी व 
कम्वचाऱ्ांिी पररश्म िेतले.

सवाांसाठी वीज

 टीर रहापारेषि, 
रिप्िक्षि

महापारेर्ि कंपिीच्ा 
प्रनशक्ि धोरिांतग्वत 

मनहला सक्मीकरिाच्ा दृष्ीिे 
`शक्ी` हे तीि रदवसांचे 
प्रनशक्ि नशनबर पििे ्ेथे 
िेण्ात आले.
 प्रनशक्ि ्शसवी करण्ासाठी 
प्रनशक्ि केंद्राचे प्रमुख अधीक्क 
अनभ्ंता श्ी. संदीप कलंत्री, 
सहाय्क महाव्वसथापक 
िॉ. शीतल गेिाम, प्रनशक्ि 
समनव्क श्ी. सुिील 
शेिावा ्ांिी पररश्म िेतले. 
`महापारेर्ि`चे महाव्वसथापक 
(मा.सं.मिुष्बळ नि्ोजि) 
श्ी. सुधीर वािखेिे हे सांगता 
समारंभाला उपनसथत होते. 

शहादा येथे २२०/१३२ के.वहरी. िट्रानसफॉम्षर काया्षजनवत

पडघे येथे तरीन टदवसांचे प्रनशक्षण नशनबर

 पुरेशा दाबािे वीजपुरवठा होिार    

 मनहला सक्मीकरिासाठी `महापारेर्ि`चा पुढाकार    



सांप्िक साराप्िक उत्तरदाप्यत्व 
 रेलवे मेनस जवद्ालि् अिनी, नाग्पयूर 

्ेथे संगण् ्क्ाची उभारणी.

त्िक्षण-प्रत्िक्षण

भाईंदर : `महापारेर्ि`चे वररष् अनधकारी व अनभ्ंते.

अकोला : प्रनशक्िात मानहती िेतािा कम्वचारी.

`महापारेरण`चया अनभयंतयांचे भाईंदर येथे संमेलन

अकोला येथे कम्षचाऱयांसाठरी नवनवि प्रनशक्षण

 टीर रहापारेषि, रिप्िक्षि

`महापारेर्ि`च्ा संचलि व सुव्वसथा नवभागातील 
अनभ्ंत्ांचे रामभाऊ महाळगी प्रबोनधिी, भाईंदर ्ेथे 

संमेलि िेण्ात आले. 
महापारेर्ि कंपिीच्ा मुख् का्ा्वल् व क्ेत्री् 

का्ा्वल्े ् ांच्ातील समनव्ात वाढ करिे हा ् ा संमेलिाचा 
मुख् उद्ेश होता. ्ा का््वक्रमास मुख् का्ा्वल् व िागपूर 
तथा अमरावती पररमंिळातील सहाय्क अनभ्ंता ते 
का््वकारी अनभ्ंता ्ा दजा्वचे अनधकारी उपनसथत होते. 
मुख् महाव्वसथापक (मा.सं.) तथा का््वकारी संचालक 
(मा.सं.) (प्रभारी) श्ी. सुगत गमरे ्ांिी ्ा का््वक्रमाचा 
उद्ेश सांनगतला. 

   महाव्वसथापक (मा.सं.मिुष्बळ नि्ोजि) श्ी. 
सुधीर वािखेिे ्ांिी उपनसथतांिा का््वक्रमाचे आ्ोजि 
करण्ामागचा उद्ेश सांनगतला. प्रनशक्ि का््वक्रमाचे प्रमुख 
संचालक (संचलि) ् ांिी उपनसथतांिा माग्वदश्वि केले. मुख् 
अनभ्ंता श्ी. एस.एस.राजूरकर, श्ी. एस.एस.जेवळीकर, 
श्ी. एस. एि. भोपळे, अधीक्क अनभ्ंता श्ी. एस. एस. 
काळे, श्ी. िासीर एस. कादरी, श्ी. वही. िी. पांिे, श्ी. एम. 
एल. गुट्े ्ांिी उपनसथतांशी आपले अिुभवकथि केले. 

 टीर रहापारेषि, रिप्िक्षि

अमरावती पररमंिळाअंतग्वत ज्ािप्रकाश प्रनशक्ि 
केंद्र, अकोला ्ेथे नवनवध प्रनशक्ि िेण्ात 

आले. 
्ामध्े ‘प्रनशक्ि आपल्ा दारी’ अंतग्वत २२० 

के.वही. उपकेंद्र पारस, मालेगाव, नवहीगाव, १३२ 
के.वही. मेहकर, दुसरनबि, अमरावती, आिणी ्ेथील 
कम्वचाऱ्ांसाठी प्रत्ेक उपकेंद्रामध्े एकरदवसी् 
Know your sub station अंतग्वत प्रनशक्ि 
देण्ात आले. 

  प्रनशक्ि ् शसवी करण्ासाठी अनधक्क अनभ्ंता 
चाचिी व दूरसंचार मंिळ अकोला तथा प्रनशक्ि 
केंद्राचे प्रमुख श्ी. रूपेश ररकािे, का््वकारी अनभ्ंता 
श्ी. पुरुर्ोत्तम लाजूरकर, सहाय्क महाव्वसथापक 
(मा.सं.) श्ी. नितीि कांबळे ्ांचे माग्वदश्वि लाभले. 
प्रनशक्ि केंद्राच्ा समनवन्का सौ. चारुलता काळे 
्ांिी प्रनशक्िाचे व्वसथापि केले.



 

Multiplying 
Leadership
िेतृतवगुि हा अनतश् दुनम्वळ गुि आहे. 

कंपिी, संिटिा आनि समाजामध्े त्ाला 
अनतश् महत्व आहे. कारि िेतृतवावरच ती 

संिटिा, कंपिी नकंवा समाजाची प्रनतमा त्ार 
होत असते. त्ाला िेतृतवाचा पगिा असेही महिता 
्ेईल. आसथापिातील निि्व् हे सामूनहक असले 
पानहजेत; पि त्ांचा कल हा िेतृतवच ठरवत 
असतो. त्ामुळे िेतृतव नकती दूरदशणी आहे, नकती 
धोरिी आहे, ्ावर त्ा कंपिीचे ्श अवलंबूि 
असते. 

्ाचा अथ्व असा िाही की, िेतृतव महिजे एक 
व्क्ी. िेतृतव ्ाचा अथ्व िेतृतवाची शृंखला त्ार 
करिे. ती आसथापिात जािीवपूव्वक निमा्वि करावी 
लागते. एवढ्ा मोठ्ा आसथापिातील दैिंरदि 
सव्व निि्व् कोिी एक व्क्ी नकंवा वररष् िेऊ 
शकत िसतात. ते व्वहा््वही िसते. त्ांच्ाखाली 
िेतृतवाची एक साखळी त्ार झाली असेल तर 
त्ा आसथापिाचे दैिंरदि कामकाज नविाअिथळा 
चालू राहते. जेथे िेहमीची रदशा बदलण्ाचा नवर्् 
असतो, तेथे ्ा िेतृतवाच्ा साखळीची जबाबदारी 
वाढते. कारि ते निि्व् अनधक महत्वाचे असतात, 
ज्ामुळे आसथापिाचा पुढील प्रवास निनशचत 
होिार असतो. 

िेतृतवगुि ही आपल्ा आ्ुष्ातही अनतश् 
महत्वाची बाब आहे. जीविात ्शसवी होण्ासाठी 
िेतृतवगुि असिे अत्ंत आवश्क असते. िेतृतवाची 
खरी कसोटी असते, ती महिजे अिीअिचिीच्ा 
वेळी निि्व् नकती वेगािे आनि नकती नवचार करूि 
िेतला गेला आहे. आपल्ासारखे अिेक अनधकारी 
व कम्वचारी जेथे काम करतात, तेथे अशा वेगािे 
आनि नवचारपूव्वक निि्व् िेिाऱ्ा कम्वचाऱ्ांची 
तुकिीच असावी लागते. त्ासाठी जे चांगले काम 
करतात, िविवी जबाबदारी िेतात, त्ांिा हेरूि 
त्ांच्ा गुिवत्तेला प्रोतसाहि देिे, त्ांिा अनधक 
वेळ देिे आनि त्ांिा तेवढे अनधकारही देिे, हे 
महत्वाचे असते. 

टीमवक्फनवर््ी आपि अिेकदा जािूि िेतले 
आहे आनि त्ाचे महत्व आपि जािूि िेतले 
आहे, ते तर िेहमीच आवश्क असते, आनि 
त्ानशवा् कंपिी वाटचाल करू शकत िाही; पि 
्ा वाटचालीची रदशा हे िेतृतवच ठरवत असते. 
त्ामुळे िेतृतवाकिे जसे निि्व् िेण्ाची क्मता 
लागते, तसेच अिुभवाची नशदोरीही लागते. ती 
ज्ाच्ाकिे असते, तो त्ा संसथेची वाटचाल 
अनधक चांगली कशी होऊ शकेल, ्ासंबंधीचे 
निि्व् िेऊ शकतो. त्ामुळे िेतृतवाच्ा रळीत 
जे-जे समानवष् आहेत, ते सव्व आपल्ा संसथेच्ा 
कामानवर््ी अिुभवी असले पानहजेत, हे ओिािे 
आलेच. पदावर काम करिाऱ्ा व्क्ीमध्े 
प्रशासकी् कारिािे िेहमी बदल होत असतात; 
पि कंपिीचे काम हे दीि्वकालीि असते. अशावेळी 
अिुभवी िेतृतवाची कसोटी लागते. 

िेतृतवाची आिखी एक जबाबदारी महिजे 
कंपिीचे ध्े् निनशचत करिे आनि त्ा 
रदशेिे कंपिीतील सव्व क्मता कामाला लाविे. 
ही ध्े्निनशचती आपल्ा सहकाऱ्ांप्ांत 
पोचनवण्ात िेतृतव जेवढे ्शसवी होते, तेवढे ते 
ध्े् पुढे िेऊि जाण्ास संसथेला मदत होते. 
हे ध्े् जेवहा एका िेतृतवापुरते म्ा्वरदत राहत 
िाही, ते िेतृतवाच्ा गुिाकारात होते, तेवहा संसथा 

वेगािे त्ा ध्े्ाच्ा रदशेिे माग्वक्रमि करू लागते. 
िेतृतवाच्ा गुिाकाराला ्ामुळे महत्व आहे. 

ध्े् निनशचत करिे, संसथेत नशसतीकिे लक् 
ठेविे, सांनिक भाविा वाढीस लाविे आनि ् ासाठी 
िेतृतवाचा गुिाकार करिे, ही जशी िेतृतवाची 
जबाबदारी आहे, तशीच आिखी एक महत्वाची 
जबाबदारी आहे. ती महिजे चांगल्ा केलेल्ा 
कामासाठी शाबासकीची थाप देिे. असे केल्ािे 
संसथेच्ा टीममध्े काम करण्ाची, निि्व् िेण्ाची 
प्रेरिा का्म राहते. काही कामांची नवशेर्तः िव्ा 
तंत्रज्ािाचा सवीकार करतािा ते तंत्रज्ाि नशकूि 
िेण्ासाठी पुढाकाराची आनि धािसाची गरज 
असते. असा पुढाकार आनि धािस तेवहाच निमा्वि 
होते, जेवहा िेतृतव विीलकीच्ा भूनमकेत मागे 
उभे राहते. अशी भूनमका वठनविाऱ्ा िेतृतवाचा 
गुिाकार जेवढा मोठा आनि मजबूत, तेवढा त्ा 
कंपिीच्ा िव्ा गोष्ी सवीकारण्ाचा वेग चांगला. 
चला, अशा िेतृतवाची एक टीम उभी करूि आपि 
आपल्ा कंपिीला िव्ा ध्े्प्राप्ीसाठी सज्ज 
करू्ात.
शुभेच्ांसह..!

- सुगत गमरे
काय्षकाररी संचालक (मानव संसािन) (प्रभाररी)

संपादक : डॉ. नमनलंद आवताडे, जनसंपक्क अनिकाररी (महापारेरण)
E-mail : prohr@mahatransco.in 
पत्वयवहाराचा पत्ा : संपादक, महापारेरण समाचार, प्रकाशगंगा इमारत,
महापारेरण कंपनरी मया्षटदत, प्ॉि नं.सरी.-१९, ई-बलॉक, बांद्ा-कुला्ष 
कॉम्प्े्टस, वांद्े (पूव्ष), मुंबई-४०० ०५१ (खाजगरी नवतरणासाठरी)


