
  

प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

आपल्या सरयाांनया नरीन ररयाषाच्या मन:पूरषाक 
शुभेच्या. आपणया सरयाांनया चयांगले आरोग्, 

मनशयांती आणण आनंद लयाभो. उतसयाही, आनंदी आणण 
कया्षामग्न रयाणहले की ् या गोष्ी आपोआप णमळतयात, असया 
अनुभर आपल्यालया आलयाच असेल. जो रतषामयानयात सरषा 
कयाळजी घेतो, त्यालया भणरष्याची कयाळजी करयारी लयागत 
नयाही. ्याचया अरषा आपले रतषामयानच भणरष् घडरत 
असते. 

  चयालू णरत्ी् ररयाषाच्या शेरटच्या णतमयाहीत 
आपण आतया आहोत. ्या ररयाषाच्या कयामणगरीचे ध्े् 
गयाठण्याकररतया आणखी दोन मणहने आपल्या हयातयात 
आहेत. मलया आशया आहे की, सरषा मुख् अणभ्ंतया 
र णरभयागप्रमुख आपल्या णरभयागयाकररतया रदलेल्या 

कयामणगरीचे लक्् गयाठण्याकररतया णरि्याशील असतील 
र सुणनश्चत करतील की ते ठरलेल्या कयालयारधीत 
पूणषातरयालया नेतील.

  हे दोन मणहने णरत्ी् ररषा २०१९-२०२० 
च्या णन्ोजनयाकररतयाही अत्ंत महत्रपूणषा ठरतयात. 
णन्ोजनयाची संपूणषा प्रणरि्या ्या दोन मणहन्यात पयार 
पयाडणे महत्रयाची असते. जेणेकरून, लयागलीच एणप्रल 
मणहन्यापयासून णन्ोजनयानुसयार कृती करणे शक् 
होते. अन्रया नरररयाषात णन्ोजन करून त्याची कृती 
णरलंबयाने सुरु होते र त्याचया दुषपररणयाम कृतीरर होऊ 
शकतो. 

  गेल्या ररयाषातील कया्याषाचया आढयारया घेतलया असतया 
असे रदसते की, गेल्या ररषी णरजेच्या मयागणीमध्े 
मोठी रयाढ झयाली आहे. त्यामुळे महयापयारेरण कंपनीपुढे 
आपल्या पयारेरण प्रणयालीच्या रयाढीसंदभयाषात मोठे आवहयान 
आहे. अशया रेळी आपल्या प्रसरयाणपत पयारेरण प्रणयालीत 
सुधयारणया करण्याची गरज आहे. त्यासयाठी अनेक 
प्रलंणबत कयामे मयागषी लयारणे गरजेचे आहे. रीज्ंत्रणया 
आणण प्रणयालीचे सक्षमीकरण करणे ही कयाळयाची गरज 
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आहे. त्यासयाठी रयाज् पयारेरण उपरिम, अणभकलप, 
कंत्रयाटे र अनुश्यारक, संचलन र सुव्रसरया, चयाचणी, 
सर्ंचलन आणण संचयार णरभयाग, मयानर संसयाधन, णरत्, 
रयाज् भयार प्रेरण केंद्र, सरयापत्, ईआरपी, सुरक्षया, 
कंपनी सणचर, दक्षतया, णरधी ्या णरभयागयांनी आपल्या 
कया्षाप्रणयालीमध्े आणखी सुधयारणया करणे गरजेचे 
असून सयातत्याने कया्षाक्षमतया रयाढणरण्याच्या अनुरंगयाने 
प्र्तन करणे गरजेचे आहे.

  प्रकलप लयांबणीरर गेल्यास त्याचया दूरगयामी 
पररणयाम संघटनेच्या कया्षाकुशलतेरर पडत असतो. 
रेळ र पैसे अणधकचे लयारयारे लयागतयातच, पण त्यामुळे 
प्रणयालीचया पूणषातम रयापर होण्यास बयाधया णनमयाषाण 
होते. संचलन र सुव्रसरेमध्ेही रेळयापत्रकयानुसयार 
सुव्रसरेची कयामे पयार पयाडणे महत्रयाचे असते. नयाहीतर 
प्रणयालीची संरेदनशीलतया रयाढू शकते. पयारेरण प्रणयाली 
मजबूत, भक्कम र अणररत ठेरणे आपल्या सरयाांची 
जबयाबदयारी आहे र त्यामध्े कोणतीही उणीर आपण 
ठेरणयार नयाहीत, ्याचया मलया णर्रयास आहे. 

  कंपनीच्या सरयाांगीण णरकयासयासयाठी नरनरीन 
उपरिमयांनया व्रसरयापन नेहमीच प्रोतसयाहन देत 
असते. त्याच अनुरंगयाने महयापयारेरणने ऊजयाषा क्षेत्रयातील 
नरनरीन संधी शोधण्याकररतया व्रसया् सुधयारणया 
कक्ष (BDC) सुरु केलया आहे. ्यावदयारे महयापयारेरणलया 
तसेच आपल्या कमषाचयाऱ्यांनया त्यांच्या ज्यान आणण 
कुशलतेचे देश र आंतररयाष्ट्ी् पयातळीरर ्ोगदयान 
देण्याची संधी प्रयाप्त होणयार आहे. ्या संदभयाषात अणभ्ंतया 
रगयाषासयाठी अंतगषात अणधसूचनया जयाहीर करण्यात आली 
आहे. रद. ३१.०१.२०१९ प्ांत इच्छुक अणभ्ंत्यांनी 
आपलया सहभयाग cgmhr@mahatransco.
in रर नोंदरयारया, अशी णरनंती करण्यात आली आहे. 
ही अणधसूचनया कंपनीच्या संकेतसरळयारर प्रणसधद 
करण्यात आली आहे. 

 सु्ोग् व्रसरयापनयाकररतया कोणतेही कयाम हे रेळ 
र कयामयाचे णरभयाजन ्या दोन घटकयांत मोजणे गरजेचे 
ठरते. त्याकररतया सयातत्याने दूरणचत्ररयाणी परररदेवदयारे 
(Video Conferencing) आढयारया घेतलया जयात 
आहे. कयामयाचे सु्ोग् व्रसरयापन पररमंडळ, मंडळ 
तसेच उपमंडळ अशया णरणरध पयातळीरर सुक्मपणे 
होणे गरजेचे आहे. त्याकररतया आपल्या कमषाचयाऱ्यांच्या 
अनुभर र अंमलबजयारणी क्षमतेचया चयांगलया उप्ोग 

करून घेणे गरजेचे ठरते.   सयांणघक कया्याषाल् हे 
महयापयारेरणचया अणरभयाज् आणण अणतमहत्रयाचया भयाग 
आहे. कयाम आणण कयामयांचे अनुकरण ्याबयाबत ्या 
कया्याषाल्याने उत्म उदयाहरण घयालून रदले पयाणहजे. हे 
कया्याषाल् मयानकीकरण र सुसपष् मयागषादशषाक तसेच 
कया्याषासंदभयाषातील नयामयांकने क्षेत्री् कया्याषाल्याकररतया 
त्यार करते. उतपयादकतया र पररणयाम, रेळेरर प्रसतयारयांची 
मंजुरी ्यामध्े प्रत्ेकयांची भूणमकया महत्रयाची आहे. ही 
भूणमकया प्रत्ेकयाने ततपरतेने पयार पयाडून संघटनेच्या 
कुशलतया आणण सक्षमीकरणयाकररतया आपले ्ोगदयान 
देणे गरजेचे ठरते. 

  संघटनयातमक ् शयाकररतया अत्ंत महत्रयाच्या गोष्ी 
महणजे सकयारयातमकतया, नरनरीन गोष्ी णशकण्याची 
आस र णनरंतर सुधयारणेसयाठी प्र्तन. ्या णतनही गोष्ी 
आपल्या कंपनीच्या ्शसरी रयाटचयालीसयाठी गरजेच्या 
असून त्यांचया अंतभयाषार करण्याचया प्र्तन आपले 
कमषाचयारी बंधू आणण भणगनी करतील, असया मलया 
णर्रयास आहे. मलया खयात्री आहे की, प्रत्ेक कमषाचयारी 
आपल्या कयामयाप्रती णनतयांत ततपरतया आणण णनष्या रयाखून 
कंपनीलया ्शयाच्या णशखरयारर घेऊन  जयाण्यात मोलयाचे 
्ोगदयान देतील. पुनहया एकदया सरयाांनया नरररयाषाच्या खूप 
शुभेच्या आणण आपली सरपने सयाकयार होरोत, हीच 
सरदच्या.
शुभेच्ांस्ह..!

- पराग जैन नानोटिया 
अध्क्ष र व्रसरयापकी् संचयालक
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  िीज्ंत्रणेच्या सक्षमीकरणयािर भर
 पयारेषण प्रणयालीत सुधयारणेची गरज
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नांदी विकासाची

 टीर रहापारेषि/टीर रहाप्ितरि, रुंबई

ऊजयाषा णरभयागयाने लोकणहतयाच्या र लोकयाणभमुख अशया 
महत्रकयांक्षी तीन ्ोजनया सुरू केल्या आहेत; 

्याचया लयाभ रयाज्यातील शेतकऱ्यांनया र जनतेलया मोठ्या 
प्रमयाणयात होईल, असया णर्रयास मुख्मंत्री देरेंद्र फडणरीस 
्यांनी ्ेरे व्क्त केलया.

  ऊजयाषा णरभयागयामयाफ्फत रयाबणरण्यात ्ेणयाऱ्या मुख्मंत्री 
सौर कृरी रयाणहनी ्ोजनेअंतगषात उभयारण्यात आलेले 
सौर ऊजयाषा प्रकलप, णरद्ुत रयाहन चयाणजांग सटेशनस र 
शेतकऱ्यांच्या कृरीपंपयालया नरीन रीज जोडणी देण्याकररतया 
उच्चदयाब णरतरण प्रणयाली (एचवहीडीएस) ् या तीन अणभनर 
्ोजनयांचया शुभयारंभ मुख्मंत्यांच्या हसते मंत्रयाल्यात 
करण्यात आलया. त्यारेळी ते बोलत होते.

  ्या कया्षारिमयास महसूलमंत्री श्ी. चंद्रकयात 
पयाटील, ऊजयाषामंत्री श्ी. चंद्रशेखर बयारनकुळे, अन्न र 
नयागरी पुररठयामंत्री श्ी. णगरीर बयापट, गृहणनमयाषाणमंत्री 
श्ी. प्रकयाश मेहतया, आरदरयासी णरकयासमंत्री श्ी. णरषणू 
सयाररया, जलसंपदयामंत्री श्ी. णगरीर महयाजन, प्षाटनमंत्री 
श्ी. ज्कुमयार रयारल, रयाज्मंत्री सरषाश्ी प्ररीण पोटे-
पयाटील, दीपक केसरकर, णरज् णशरतयारे, मुख् सणचर 
रदनेशकुमयार जैन, मुख्मंत्यांचे अपपर मुख् सणचर 
प्ररीण परदेशी र इतर मयान्रर उपशसरत होते.

  ऊजयाषा णरभयागयाचे गेल्या चयार ररयाषात चयांगले कया्षा सुरु 
असून शेतकऱ्यांच्या णहतयासयाठी, सरषासयामयान्यांनया उप्ुक्त 
असे णनणषा् णरभयागयामयाफ्फत घेतले जयात आहेत. ्या तीनही 
्ोजनया ्या महत्रपूणषा असून प्याषाररणपूरक आहेत. ्या 
सरषा ्ोजनयांमुळे ्ेत्या कयाही रदरसयात शेतकरी बयांधरयांनया 
रदरसया रीज देणे शक् होईल असया णर्रयास मुख्मंत्यांनी 
व्क्त केलया. 

  णरद्ुत रयाहन चयाणजांग सटेशनमुळे प्याषाररणयाचया 
ऱहयास णनश्चतच रयाचेल, तसेच इंधनयाचया भयार देखील 
कमी होईल. मोटररयाहन णनणमषाती करणयाऱ्या कंपन्या 
इलेरटट्कल रयाहन त्यार करीत आहेत. त्यामुळे णरद्ुत 
रयाहन चयाणजांग सटेशनलया चयांगली मयागणी आहे. रयाज्यातील 
णरद्ुत अणभ्ंतया, पदणरकयाधयारक तसेच आ्टीआ्च्या 

्ुरकयांनया ही णरद्ुत सटेशन देण्याबयाबतचया णनणषा् देखील 
महत्रयाचया आहे. रोजगयारयाची मोठी संधी ्यातून णमळणयार 
आहे. देशयातील कोणत्याही रयाज्यापेक्षया अणधक णरद्ुत 
णनमयाषाण करण्याची क्षमतया असलेले आपले रयाज् आहे, 
असे सयांगून त्यांनी ऊजयाषामंत्री श्ी. चंद्रशेखर बयारनकुळे र 
त्यांच्या टीमचे अणभनंदन केले.

  ऊजयाषा णरभयागयाचे प्रधयान सणचर श्ी. अरणरंद णसंह र 
महयाणरतरणचे अध्क्ष तरया व्रसरयापकी् संचयालक श्ी. 
संजीर कुमयार ्यांनी सरषा उपशसरत मयान्ररयांचे सरयागत 
केले. आपल्या प्रयासतयाणरकयातून श्ी. संजीर कुमयार ्यांनी 
्या तीनही अणभनर ्ोजनयांची सणरसतर मयाणहती रदली. 
तद् नंतर मुख्मंत्री श्ी. देरेंद्र फडणरीस ्यांच्या हसते ्या 
्ोजनयांचया ररमोटद्यारे शुभयारंभ करण्यात आलया.

राजयातील शेतकऱयांना मोठा लाभ : मुखयमंत्ी
 ऊजयाषा णरभयागयाच्या तीन ्ोजनयांचया शुभयारंभ    

मंत्ालय : ऊजयाषा णरभयागयाच्या तीन महत्रकयांक्षी ्ोजनेचया शुभयारंभ करतयानया मुख्मंत्री श्ी. देरेंद्र फडणरीस, महसूलमंत्री श्ी. चंद्रकयात पयाटील, ऊजयाषामंत्री श्ी. चंद्रशेखर 
बयारनकुळे, अन्न र नयागरी पुररठयामंत्री श्ी. णगरीर बयापट, गृहणनमयाषाणमंत्री श्ी. प्रकयाश मेहतया, सहकयारमंत्री श्ी. सुभयार देशमुख, आरदरयासी णरकयासमंत्री श्ी. णरषणू सयाररया, 
जलसंपदयामंत्री  श्ी. णगरीर महयाजन, प्षाटनमंत्री श्ी. ज्कुमयार रयारल, रयाज्मंत्री सरषाश्ी प्ररीण पोटे-पयाटील, दीपक केसरकर, णरज् णशरतयारे.

  
प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदरी व मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवरीस ्यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेल्या 
अभिनव अशा ्योजनेचे उद् घाटन सं्पन्न होताना आनंद व अभिमान वाटत आहे. महाराष्ट्ातरील 
शेतकऱ्यांचे जरीवन ्पररवत्तन झाले ्पाभहजे हा ध्यास घेऊन ऊजा्त भविाग आ्पल्या ्योजना राबभवत 
आहे. नरीतरी आ्योगाने कौतुक केलेलरी मुख्यमंत्री सौर कृषरी वाभहनरी हरी ्योजना असून अशा प्रकारचरी 
हरी देशातरील ्पभहलरी ्योजना आहे. राज्यातरील जो शेतकररी बांधव हरी ्योजना मागेल त्याला रदलरी 
जाईल, असे ऊजा्तमंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे ्यांनरी ्या वेळरी सांभगतले.

मयागेल त्यालया मुख्मंत्री सौर कृरी रयाणहनी : ऊजयाषामंत्री



 

 िीम म्हापारेरण/िीम म्हाधवतरण, मुंबई

ऑ कटोबर भहटच्या तडाख्यामुळे 
राज्यात भवजेच्या मागणरीने भवक्रमरी 

उचांक गाठला आहे. २२ ऑकटोबर २०१८ 
रोजरी तबबल २४,९६२ मेगावॉट हरी सवा्तभधक 
भवजेचरी मागणरी नोंदभवण्यात आलरी. ्यामध्ये 
मुंबई वगळता उव्तररत राज्यात महणजे 
महाभवतरणच्या का्य्तक्ेत्ात २१,५८० मेगावॉट 
तर मुंबईमध्ये ३३८२ मेगावॉट भवजेचरी मागणरी 
होतरी.

सध्या ऑकटोबर भहटच्या झळांनरी 
भवजेच्या मागणरीत सातत्याने वाढ होत आहे. 
उनहाळ्यातरील मागणरी्पेक्ाहरी ऑकटोबर 
मभहन्यात भवजेचरी अभधक मागणरी नोंदभवण्यात 
्येत आहे. राज्यात १६ ऑकटोबर २०१८ 
रोजरी २४,९२२ मेगावॉट तर महाभवतरणकडे 
२१,५४२ मेगावॉट, १७ ऑकटोबरला २४,६८७ 
मेगावॉट तर महाभवतरणकडे २१,२२३ 
मेगावॉट भवजेचरी मागणरी होतरी. त्यानंतर २२ 
ऑकटोबरला हरी मागणरी २४,९६२ मेगावॉटवर 
गेलरी. आजवरचरी हरी उचांकी मागणरी आहे. 
्याच रदवशरी मुंबई वगळता उव्तररत महाराष्ट्ात 
२१,५८० मेगावॉट भवजेचरी मागणरी होतरी. 

एकदम भवजेचरी मागणरी वाढल्यामुळे ्योग्य 
भन्योजनाद्ारे महाभवतरणकडून २०,६३० 
मेगावॉट भवजेचा ्पुरवठा करण्यात आला. 
राज्यात ज्या वाभहन्यांवर सवा्तभधक वरीजहानरी 
आहे, वरीजदे्यकांचरी वसुलरी अत्यंक कमरी आहे 
अशा जरी-१ ते जरी-३ गटातरील वाभहन्यांवर 
९५० मेगावॉट भवजेचे िारभन्यमन करण्यात 
आले.

राज्यात भवतरण व ्पारेषण ्यंत्णेचे गेल्या 
तरीन वषाां्पासून भवभवध ्योजनांच्या माध्यमातून 
सक्मरीकरण व आधुभनकीकरण करण्यात 
्येत आहे. कोणत्याहरी तांभत्क भबघाडाभशवा्य 
`महाभवतरण`ने २०,६३० मेगावॉट भवजेचा 
्पुरवठा केला तर `महा्पारेषण`ने २४,०१२ 
मेगावॉट वरीज ्पारेभषत केलरी.

राजयात २४,९६२ मेगावॉि 
धवजेचया मागणीचा धवक्रम

 रयाज्यात पयारेरण र णरतरण ्ंत्रणेचे आधुणनकीकरण    

महापारेषण 1



 

रहापारेषिची उद्दिष्े
पयारेरण जयाळ्यांचया णरकयास करणे

 टीर रहापारेषि, रुंबई

महयारयाष्ट् रयाज् णरद्ुत पयारेरण कंपनीच्या महयारयाष्ट्यातील णरणरध कया्याषाल्े, उपकेंद्रे र भयांडयारे 
्यामध्े दक्षतया जनजयागृती सप्तयाह सयाजरया करण्यात आलया. केंद्री् दक्षतया आ्ोग आणण रयाज् 

शयासनयाच्या णनददेशयानुसयार रद. २९ ऑकटोबर ते ३ नोवहेंबर २०१८ ्या कयालयारधीत हया सप्तयाह आ्ोणजत 
करण्यात आलया होतया. 

  ्याणनणमत्याने सयांणघक कया्याषाल्यामध्े भ्रष्याचयार णनमुषालनयाची प्रणतज्या घेण्यात आली. सुरूरयातीलया 
कया्षाकयारी अणभ्ंतया (दक्षतया) श्ीमती ररयाषा णशंदे ्यांनी उपशसरतयांनया प्रणतज्या 
रदल्यानंतर मया. रयाज्पयाल र मया. मुख्मंत्री ्यांचया ्या सप्तयाहयाणनणमत् रदलेलया 
संदेश रयाचून दयाखणरण्यात आलया. प्रकयाशगंगया इमयारतीमध्े णरणरध रठकयाणी 
णभत्ीपत्रके, बॅनसषा, पोसटसषा आणण घोररयाक्े लयारण्यात आली होती. 

  ् याप्रसंगी संचयालक (प्रकलप) श्ी. ररींद्र चवहयाण, संचयालक (संचलन) 
श्ी. गणपत मुंडे, संचयालक (णरत्) श्ी. णरनया्क सयाठे, कया्षाकयारी संचयालक 
(मयानर संसयाधन) (प्रभयारी) श्ी. सुगत गमरे, मुख् तपयास अणधकयारी 
श्ी. श्ीकयांत रयाजूरकर, मुख् अणभ्ंतया (अणभकलप) श्ी. श्ीरयाम भोपळे, मुख् अणभ्ंतया (प्रकलप 
्ोजनया) (प्रभयारी) श्ीमती ज्ोती णचमटे, मुख् सुरक्षया अणधकयारी श्ी. संज्कुमयार, महयाव्रसरयापक 
(मया.सं.मनुष्बळ णन्ोजन) श्ी. सुधीर रयानखेडे, महयाव्रसरयापक (मया.सं, आसरयापनया) श्ी. रयाजू 
गया्करयाड ्यांच्यासह णरणरध णरभयागयांतील अणधकयारी र कमषाचयारी उपशसरत होते. ्या सप्तयाहयाचे णन्ोजन 
करण्यासयाठी मुख् तपयास अणधकयारी श्ी. श्ीकयांत रयाजूरकर ्यांच्या मयागषादशषानयाखयाली उपमुख् तपयास 
अणधकयारी श्ी. बी.एम.पयाटील ्यांचया सणरि् सहभयाग होतया.

`म्हापारेरण`मधये दक्षता 
जनजागृती सप्ा्ह साजरा

 भ्रष्याचयार णनमुषालनयाची घेतली प्रणतज्या    

वनिड भ्रष्ाचार वमटिा; निा भारत बनिा

मराधवमं सूत्िारी 
कंपनीचया संचालकपदी 
श्ीमती नीता केळकर

 टीर रहापारेषि, रुंबई

महयारयाष्ट् रयाज् णरद्ुत मंडळयाच्या सूत्रधयार कंपनीत 
सरतंत्र संचयालक महणून श्ीमती नीतया केळकर 

्यांची नेमणूक करण्यात आली. संचयालक मंडळयाच्या बैठकीत 
ही णन्ुक्ती करण्यात आली. ्या बैठकीच्या अध्क्षसरयानी 
ऊजयाषामंत्री श्ी. चंद्रशेखर बयारनकुळे होते.

  श्ीमती केळकर मूळच्या सयांगलीच्या रणहरयासी असून 
णसवहील इंणजणन्र आहेत. तसेच मणहलयांसयाठी णरणरध 
सयामयाणजक उपरिमयातसुधदया त्यांचया पुढयाकयार  असतो. श्ीमती 
केळकर ्यांच्या सरतंत्र संचयालक महणून केलेल्या णन्ुक्तीने 
मरयाणरमं सूत्रधयारी कंपनीत असलेली सरतंत्र संचयालकयाची 
ररक्त जयागया पूणषा झयाली आहे. 

  संचयालकयांच्या बैठकीलया ऊजयाषा रयाज्मंत्री श्ी. मदन 
्ेरयारर, ऊजयाषा णरभयागयाचे प्रधयान सणचर श्ी. अरणरंद णसंह, 
`महयाणरतरण`चे अध्क्ष र व्रसरयापकी् संचयालक श्ी. 
संजीर कुमयार, `महयापयारेरण`चे अध्क्ष र व्रसरयापकी् 
संचयालक श्ी. परयाग जैन नयानोरट्या, `महयाणरतरण`चे 
संचयालक (णरत्) श्ी. सुनील णपंपळखुटे, होशलडंग कंपनीचे 
सरतंत्र संचयालक श्ी. णर्रयास पयाठक, श्ी. प्रकयाश पयागे र   
श्ी. रयाजेंद्र गो्ंकया उपशसरत होते.

प्रकाशगंगा इमारत, मुंबई : महयारयाष्ट् रयाज् णरद्ुत पयारेरण कंपनीमध्े (महयापयारेरण) दक्षतया 
जनजयागृती सप्तयाह सयाजरया करण्यात आलया. ्याप्रसंगी शपर घेतयानया श्ी. ररींद्र चवहयाण, श्ी. गणपत 
मुंडे, श्ी. णरनया्क सयाठे, श्ी. सुगत गमरे, श्ी. श्ीकयांत रयाजूरकर, श्ीमती ज्ोती णचमटे, श्ी. 
संज्कुमयार, श्ी. सुधीर रयानखेडे, श्ी. रयाजू गया्करयाड ्यांच्यासह णरणरध अणधकयारी र कमषाचयारी.



 

रहापारेषिची उद्दिष्े
सरवोतकृष् प्रणयालीचया अभ्यास र णन्ोजनणरर्क 

क्षमतयांचया णरकयास घडरून आणणे

 टीर रहापारेषि, रुंबई

नरी रदल्ी ्ेरे झयालेल्या ५४ 
व्या सककॉच पुरसकयारयामध्े क्षमतया 

बयांधणी आणण प्रणशक्षण कया्षारिम ्या 
गटयात उतकृष् कया्याषाबद्दल महयापयारेरणलया 
पुरसकयार देण्यात आलया. महयापयारेरणच्या 
रतीने कया्षाकयारी संचयालक (प्रभयारी) 
श्ी. सुगत गमरे ्यांनी हया पुरसकयार 
सरीकयारलया. 

 सककॉच ग्ुपच्या रतीने दरररषी 
शयासन, अरषा, बॅंणकंग, तंत्रज्यान, 
सयांणघक नयागररकतर, आणरषाक ्या 
क्षेत्रयातील रयाढीसयाठी हया पुरसकयार 
रदलया जयातो. महयापयारेरणच्या मयानर 
संसयाधन णरभयागयाने नकॉणमनेशन भरून 
सदर पुरसकयार गुणयांकन पद्धतीने 
णमळणरलया आहे. ्याप्रसंगी सककॉच 
ग्ुपच्या तजज्यांसमोर महयापयारेरणचे 
कया्षाकयारी संचयालक (प्रभयारी) श्ी. 
सुगत गमरे ्यांनी महयापयारेरणच्या उतकृष् 
मूल्यांकनयाचे सयादरीकरण केले. ्यारेळी 
महयाव्रसरयापक (मनुष्बळ णन्ोजन) 
श्ी. सुधीर रयानखेडे, अधीक्षक 
अणभ्ंतया (प्रणशक्षण) (प्रभयारी) श्ी. 
्ोगेश पयाचपयांडे उपशसरत होते. 

उतककृष्ट क्षमताबांिणीबद्दल म्हापारेरणला पुरसकार
 ५४ रया सककॉच पुरसकयार   

महान्यूज

नवी टदल्ी : ५४ व्या सककॉच पुरसकयारयामध्े पुरसकयार सरीकयारतयानया महयापयारेरणचे कया्षाकयारी संचयालक (प्रभयारी) श्ी. सुगत गमरे, शेजयारी 
महयाव्रसरयापक (मनुष्बळ णन्ोजन) श्ी. सुधीर रयानखेडे, अधीक्षक अणभ्ंतया (प्रणशक्षण) (प्रभयारी) श्ी. ्ोगेश पयाचपयांडे.

 टीर रहापारेषि, सांप्िक काया्मलय

महयापयारेरणच्या रतीने अणधकयारी र कमषाचयाऱ्यांसयाठी 
नरकलपनयांनया रयार देण्यासयाठी Innovations 

@MSETCL हया उपरिम सुरु करण्यात आलया आहे.  
कमषाचयारी संघयाच्या नयारीन्पूणषा कलपनयांनया रयार 

णमळयारया तसेच कंपनीमध्े सयातत्पूणषा सुधयारणया घडरून 
आणण्यासयाठी अध्क्ष र व्रसरयापकी् संचयालक 

्यांच्या मयागषादशषानयाखयाली हया उपरिम रयाबणरण्यात ्ेत 
आहे. ्यासयाठी महयापयारेरणमध्े नयारीण्तया उपरिम 
हे पररपत्रक मया.सं.५२ रद.१.९.२०१८ अनर्े जयारी 
करण्यात आले आहे. 

सदर उपरिमयाकररतया आपल्या सूचनया र प्रसतयार 
innovations@mahatransco.in ्या 
ई-मेलरर पयाठरयाव्यात, असे आरयाहन करण्यात आले 
आहे. 

म्हापारेरण कंपनीतर्फे Innovations @MSETCL



 

 टीर रहापारेषि, रुंबई

महयारयाष्ट् रयाज् णरद्ूत पयारेरण कंपनीच्या (महयापयारेरण) 
कयामकयाजयाचया आढयारया घेणयारे `प्रकयाशपरषा` हे पुसतक 

`महयापयारेरण`चे अध्क्ष र व्रसरयापकी् संचयालक श्ी. परयाग 
जैन नयानोरट्या ्यांनी ऊजयाषामंत्री श्ी. चंद्रशेखर बयारनकुळे ्यांनया 
भेट रदले. 

  ्या पुसतकयामध्े मया. मंणत्रमहोद्, ऊजयाषा णरभयाग ्यांच्या 
चयार ररयाषातील कयारणकदषीतील (नोवहेंबर २०१४ ते ऑगसट २०१८ 
प्ांत) धोरण, णनणषा् र केलेले णरकयासयाचे, लोकणहतयाचे कया्षा 
तसेच महत्रयाच्या कयामयांची/उपरिमयांची मयाणहती देण्यात आली 
आहे.  

 ् या रेळी ̀ महयाणरतरण`चे अध्क्ष र व्रसरयापकी् संचयालक 
श्ी. संजीरकुमयार, म.रया.णर.मं. सूत्रधयारी कंपनीचे सरतंत्र संचयालक 
श्ी. णर्रयास पयाठक, `महयापयारेरण`चे संचयालक (प्रकलप) श्ी. 
ररींद्र चवहयाण, `महयापयारेरण`चे कया्षाकयारी संचयालक (मया.सं.) 
(प्रभयारी) श्ी. सुगत गमरे, मुख् औद्ोणगक संबंध अणधकयारी 
श्ी. अनंत पयाटील, जनसंपक्फ अणधकयारी डकॉ. णमणलंद आरतयाडे 
्यांच्यासह अन् अणधकयारी उपशसरत होते.

 टीर रहापारेषि, सांप्िक काया्मलय

महयारयाष्ट् रयाज् णरद्ुत पयारेरण कंपनीमध्े (महयापयारेरण) 
भयारती् संणरधयानयाच्या उद्देणशकेचे सयामूणहक रयाचन करून 

संणरधयान रदरस सयाजरया करण्यात आलया.
सुररयातीलया महयापयारेरणचे अध्क्ष र व्रसरयापकी् 

संचयालक श्ी. परयाग जैन नयानोरट्या ्यांच्या उपशसरतीत 
अणधकयारी र कमषाचयाऱ्यांनी संणरधयानयाच्या उद्देणशकेचे सयामूणहक 
रयाचन केले. ्यारेळी संचयालक (संचलन) सरषाश्ी गणपत 
मुंडे, संचयालक (णरत्) णरनया्क सयाठे, कया्षाकयारी संचयालक 
(मया.सं.) (प्रभयारी) सुगत गमरे, महयाव्रसरयापक (मया.
सं.मनुष्बळ णन्ोजन) सुधीर रयानखेडे, महयाव्रसरयापक 
(मया.सं.आसरयापनया) रयाजू गया्करयाड, मुख् अणभ्ंतया शशयांक 
जेरळीकर, श्ीरयाम भोपळे, मुख् णरधी सल्यागयार णशरयाजीरयार 
पयाटील, मुख् औद्ोणगक संबंध अणधकयारी अनंत पयाटील 
्यांच्यासह णरणरध अणधकयारी र कमषाचयारी मोठ्या संख्ेने 
उपशसरत होते. 

`म्हापारेरण`चे प्रकाशपव्ष पुसतक ऊजा्षमंतयांना भेि

`म्हापारेरण`मधये संधविान टदवस साजरा
 संणरधयानयाच्या उद्देणशकेचे सयामूणहक रयाचन   

 कंपनीच्या कयामयाचया आढयारया   
लेखाजोखा

मुंबई : `महयापयारेरण`च्या कयामकयाजयाचया आढयारया घेणयारे `प्रकयाशपरषा` पुसतक ऊजयाषामंत्री श्ी. चंद्रशेखर बयारनकुळे ्यांनया 
देतयानया `महयापयारेरण`चे अध्क्ष र व्रसरयापकी् संचयालक श्ी. परयाग जैन नयानोरट्या, शेजयारी `महयाणरतरण`चे अध्क्ष 
र व्रसरयापकी् संचयालक श्ी. संजीरकुमयार, म. रया. णर. मं. सूत्रधयारी कंपनीचे सरतंत्र संचयालक श्ी. णर्रयास पयाठक, 
कया्षाकयारी संचयालक (मया.सं.) (प्रभयारी) श्ी. सुगत गमरे, जनसंपक्फ अणधकयारी डकॉ. णमणलंद आरतयाडे र अन् अणधकयारी.

मुंबई : महयापयारेरणमध्े भयारती् संणरधयानयाच्या उद्देणशकेचे सयामूणहक रयाचन करतयानया रररष् अणधकयारी.

रहापारेषिची उद्दिष्े
कयामयाची नीणतमूल्े, गुणरत्ेबयाबत जयागरुकतया 

कमषाचयाऱ्यांच्या मनयारर णबंबणरणे

लोकशा्हीचा जागर, संधविानाचा आदर



 

ज् भीम

प्रकाशगंगा इमारत, मुंबई : भयारतरतन डकॉ.बयाबयासयाहेब आंबेडकर ्यांच्या महयापररणनरयाषाणरदनयाणनणमत् 
`महयापयारेरण`मध्े सरषा अणधकयारी र कमषाचयारी ्यांच्या रतीने अणभरयादन करण्यात आले.

भारतरतन डॉ.बाबासा्हेब आंबेडकर यांना धवनम्र अधभवादन
 टीर रहापारेषि, रुंबई

महयारयाष्ट् रयाज् णरद्ुत पयारेरण कंपनीत (महयापयारेरण) भयारतरतन 
डकॉ.बयाबयासयाहेब आंबेडकर ्यांच्या महयापररणनरयाषाणरदनयाणनणमत् सरषा 

अणधकयारी र कमषाचयारी ्यांच्या रतीने अणभरयादन करण्यात आले. 
 सुररयातीलया डकॉ. बयाबयासयाहेब आंबेडकर ् यांच्या प्रणतमेस महयापयारेरणचे 

अध्क्ष र व्रसरयापकी् संचयालक श्ी. परयाग जैन नयानोरट्या ्यांनी 
पुषपहयार अपषाण करून अणभरयादन केले. ``डकॉ.आंबेडकर ्यांनी मयांडलेले 
णरचयार सरयाांनी आचरणयात आणले तर खऱ्या अरयाषाने त्यांनया आदरयांजली 
ठरेल.``, असे णरचयार मयान्ररयांनी व्क्त केले. 

  ्याप्रसंगी संचयालक (प्रकलप) सरषाश्ी ररींद्र चवहयाण, संचयालक 
(संचलन) गणपत मुंडे, कया्षाकयारी संचयालक (मया.सं.) (प्रभयारी) 
सुगत गमरे, कंपनी सणचर णरनीतया श्ीरयाणी, मुख् अणभ्ंतया श्ीकयांत 
रयाजूरकर, आर.एल.गया्करयाड, शशयांक जेरळीकर, मोतीणसंह चौहयान, 
मुख् महयाव्रसरयापक (णररले) अणनल कयालेकर, महयाव्रसरयापक 
(मया.सं.मनुष्बळ णन्ोजन) सुधीर रयानखेडे, महयाव्रसरयापक 
(णररले) सुनीलदत् शमयाषा, मुख् औद्ोणगक संबंध अणधकयारी अनंत 
पयाटील, अधीक्षक अणभ्ंतया दीपक रोकडे, अध्क्ष र व्रसरयापकी् 
संचयालक ्यांचे तयांणत्रक सल्यागयार सुनील सू्षारंशी, अधीक्षक अणभ्ंतया 
जुईली रयाघ, मुख् णरधी सल्यागयार णशरयाजीरयार पयाटील, शेखर सयारळे 
्यांचेसह अन् अणधकयारी र कमषाचयारी मोठ्या संख्ेने उपशसरत होते. 
कया्षारिमयाचे सूत्रसंचयालन र आभयार कया्षाकयारी अणभ्ंतया श्ी. महेंद्र 
रयाकळे ्यांनी मयानले.

 टीर रहापारेषि, रुंबई

भयारतरतन डकॉ.बयाबयासयाहेब आंबेडकर ्यांच्या 
महयापररणनरयाषाणरदनयाणनणमत् महयारयाष्ट् रयाज् 

मयागयासरगषी् णरद्ुत कमषाचयारी संघटनया आणण महयारयाष्ट् 
रयाज् रररष् अणभ्ंतया र अणधकयारी संघटनया ्यांच्या रतीने 
अणभरयादन करण्यात आले. चैत्भूमीरर जमलेल्या लयाखो 
अनु्या्यांनया मोफत पयाणी, नया्तया र मयासक रयाटप करण्यात 
आले. 

 सुररयातीलया डकॉ. बयाबयासयाहेब आंबेडकर ्यांच्या प्रणतमेस 
महयापयारेरणचे महयाव्रसरयापक (मया.सं. आसरयापनया) श्ी. 
रयाजू गया्करयाड ्यांनी पुषपहयार अपषाण करून अणभरयादन 
केले. महयारयाष्ट् रयाज् मयागयासरगषी् णरद्ुत कमषाचयारी संघटनेचे 
अध्क्ष श्ी. संज् घोडके र महयारयाष्ट् रयाज् रररष् अणभ्ंतया 
र अणधकयारी संघटनेचे श्ी. गौतम कयांबळे उपशसरत होते. 

 महयारयाष्ट् रयाज् मयागयासरगषी् णरद्ुत कमषाचयारी संघटनेचे 
महयापयारेरण सयांणघक कया्याषाल् अध्क्ष श्ी. ज्ंत कयांबळे, 
सणचर श्ीमती रंजनया खैरे, उपयाध्क्ष श्ी. ररीणकरण 
जयांब्ुणकर ् यांच्या नेतृतरयाखयाली संघटनेच्या अन् सदस्यांनी 
मोफत पयाणी र मयासक रयाटप उपरिमयालया सहकया्षा केले.

 

डॉ. आंबेडकर यांचया म्हापटरधनवा्षणटदनी चैतयभूमीवर मोर्त पाणीवािप
 अनु्या्यांनया मयासक रयाटप   

चैतयभूमी, मुंबई : भयारतरतन डकॉ.बयाबयासयाहेब आंबेडकर ्यांच्या महयापररणनरयाषाणरदनयाणनणमत् चैत्भूमीरर जमलेल्या 
अनु्या्यांनया मोफत पयाणी, नया्तया रयाटप करतयानया `महयापयारेरण`चे कया्षाकयारी संचयालक (मया.सं.) (प्रभयारी) श्ी. सुगत गमरे, 
श्ी. रयाजू गया्करयाड, श्ी. सुधीर रयानखेडे र अन् अणधकयारी.

 महयामयानरयाचे णरचयार आचरणयात आणया   



 

रहापारेषिची उद्दिष्े
मयाणहती र ज्यान व्रसरयापन पद्धती र 

संचलन कौशल् णरकणसत करणे

८

अधिवेशनकांतीज्ोतीला सलाम

 टीर रहापारेषि, रुंबई

महयारयाष्ट् रयाज् णरद्ुत पयारेरण कंपनीत 
(महयापयारेरण) रियांतीज्ोती सयाणरत्रीबयाई फुले 

्यांची ज्ंती उतसयाहयात सयाजरी करण्यात आली. 
रियांतीज्ोती सयाणरत्रीबयाई फुले ्यांच्या प्रणतमेलया सरषा 
अणधकयारी र कमषाचयारी ्यांच्या रतीने अणभरयादन 
करण्यात आले.

  ्यारेळी संचयालक (प्रकलप) श्ी. ररींद्र 
चवहयाण, संचयालक (संचलन) श्ी. गणपत मुंडे, 
कया्षाकयारी संचयालक (मया.सं.) (प्रभयारी) श्ी. सुगत 
गमरे, मुख् महयाव्रसरयापक (णरत् र लेखया) श्ी. 

अणनल कयालेकर, मुख् महयाव्रसरयापक (सुरक्षया र 
अंमलबजयारणी) श्ी. संज् कुमयार, महयाव्रसरयापक 
(मया.सं. मनुष्बळ णन्ोजन) श्ी. सुधीर रयानखेडे, 
महयाव्रसरयापक (मया.सं.आसरयापनया) श्ी. रयाजू 
गया्करयाड, मुख् अणभ्ंतया श्ी. श्ीरयाम भोपळे, 
अध्क्ष र व्रसरयापकी् संचयालक ्यांचे तयांणत्रक 
सल्यागयार श्ी. सुनील सू्षारंशी, मुख् णरधी सल्यागयार 
श्ी. णशरयाजीरयार पयाटील ्यांचेसह णरणरध अणधकयारी र 
मणहलया कमषाचयारी मोठ्या संख्ेने उपशसरत होते.

  सुररयातीलया रियांतीज्ोती सयाणरत्रीबयाई फुले 
्यांच्या प्रणतमेस संचयालक (प्रकलप) श्ी. ररींद्र चवहयाण 
र संचयालक (संचलन) श्ी. गणपत मुंडे ्यांनी पुषपहयार 

अपषाण करून अणभरयादन केले. श्ी. ररींद्र चवहयाण 
र श्ी. सुगत गमरे, श्ीमती बीनया खोत, णनणशगंधया 
बनकर, मणनरया सुपे, मंजुरया चौधरी ्यांनी सयाणरत्रीबयाई 
फुले ्यांच्या कया्याषाणरर्ी मयाणहती सयांणगतली. 

  सयांणघक कया्याषाल्यातील मणहलया कमषाचयारी श्ीमती 
भयारती कयांबळे, मंजूरया चौधरी, दशषानया बंधरकर, 
रैशयाली णशरसयाट, प्रेमया कुरकुटे, सुरमया चोपडे, सीमया 
तयांबे, णप्र्या कुंभयार ्यांनी ज्यानयाची ज्ोती सयाणरत्रीबयाई 
हे परनयाट्य सयादर केले. परनयाट्ययाचे लेखन श्ीमती 
भयारती कयांबळे र श्ी. महेंद्र रयाकळे ्यांनी केले. 
कया्षारिमयाचे सूत्रसंचयालन र आभयार भयारती कयांबळे 
्यांनी मयानले. 

म्हापारेरणमधये 
साधवत्ीबाई र्ुले 
यांची जयंती 

उतसा्हात साजरी

 परनयाट्ययाचे सयादरीकरण   

प्रकाशगंगा इमारत, 
मुंबई : रियांतीज्ोती 
सयाणरत्रीबयाई फुले 
्यांच्या ज्ंतीणनणमत् 
परनयाट्य सयादर करतयानया 
महयापयारेरणमधील अणधकयारी 
र कमषाचयारी मणहलया.



 

सामावजक उपकम

औरंगाबाद :  `महयापयारेरण`च्या औरंगयाबयाद पररमंडळयातफफे कक्फरोग जयागरुकतया करण्यासयाठी आ्ोणजलेल्या कया्षारिमयात बोलतयानया 
डकॉ. चंद्रशेखर तयामहयाणे. शेजयारी मुख् अणभ्ंतया श्ी. अणरनयाश कोंडयारयार र सहयाय्क महयाव्रसरयापक (मया.सं.) श्ी. चंद्रशेखर बोरयाडे. 

परभणी : अउदया संरसु णरभयाग ्ेरील उच्चसतर णलपीक श्ी. ज्रयाम सोपयान गीते 
्यांनी महयापयारेरण कमषाचयाऱ्यांतफफे सयारषाजणनक पयाणपोई १३२ के.वही.परभणी उपकेंद्रयाच्या 
प्ररेशवदयारयासमोर सुरु केली. ्याप्रसंगी कया्षाकयारी अणभ्ंतया श्ी. डी. एस. शेंदुंररयादकर, 
उपव्रसरयापक (णररले) श्ी. मनोहर कयांबळे, उपकया्षाकयारी अणभ्ंतया श्ी. जी.आर.टयाक.

पंढरपूर : महयारयाष्ट् रयाज् णरद्ुत पयारेरण कंपनीमध्े दक्षतया जनजयागृती सप्तयाह सयाजरया 
करण्यात आलया. ्याप्रसंगी पंढरपूर कया्याषाल्यातील अणधकयारी र कमषाचयारी.

औरंगाबाद पटरमंडळातर्फे कक्करोग जागरुकतेसाठी काय्षक्रम
 टीर रहापारेषि, औरंिाबाद

महयारयाष्ट् रयाज् णरद्ुत पयारेरण 
कंपनीच्या औरंगयाबयाद पररमंडळयाच्या 

रतीने कक्फरोग जयागरुकतया करण्यासयाठी 
एकया संरयादयाचे आ्ोजन करण्यात आले. 

 ्यारेळी कक्फरोगतजज् डकॉ. चंद्रशेखर 
तयामहयाणे ्यांनी कक्फरोग आजयार, उपचयार 
तसेच त्याबयाबत घ्यार्याची कयाळजी 
्याबयाबत सणरसतर मयागषादशषान केले. मुख् 
अणभ्ंतया श्ी. अणरनयाश कोंडयारयार र 
सहयाय्क महयाव्रसरयापक (मया.सं.) श्ी. 
चंद्रशेखर बोरयाडे ्यांनी ्या कया्षारिमयाचे 
आ्ोजन केले होते. कया्षारिम ्शसरी 
करण्यासयाठी औरंगयाबयाद पररमंडळयाच्या 
मणहलया अणधकयारी र कमषाचयाऱ्यांनी पररश्म 
घेतले.

रहापारेषिची उद्दिष्े
णरणरध प्रकयारची कयामे करणयाऱ्या गट र समूह 

्यांच्यात बंध त्यार करणे

 डकॉ. चंद्रशेखर तयामहयाणे ्यांचे मयागषादशषान   



रहापारेषिची उद्दिष्े
संचलन र सेरया ्याबयाबत सरषा रैधयाणनक णन्ंणत्रत 

संकेत, मयानके, णनददेश र ध्े्े ्यांची पूतषातया

विक्षण-प्रविक्षण

वाळूज : णज. औरंगयाबयाद ्ेरील प्रयादेणशक प्रणशक्षण केंद्रयात सहभयागी झयालेले प्रणशक्षणयारषी.

चंद्रपूर : महयापयारेरणच्या तृती् आणण चतुरषाश्ेणी कमषाचयाऱ्यांसयाठी आ्ोणजलेल्या प्रणशक्षण णशणबरयात उपशसरत 
असलेले अणधकयारी र कमषाचयारी.

अधभयंतयांसाठी प्रादेधशक प्रधशक्षण केंद्रात धशधबर

चंद्रपूरमधये कम्षचाऱयांसाठी धवधवि प्रधशक्षण

 टीर रहापारेषि, रिप्िक्षि

महयापयारेरणच्या अणभ्ंत्यांनया रयाज्सतरयारर णरणरध प्रयादेणशक 
प्रणशक्षण केंद्रयात त्यांच्या दैनंरदन कयामयात सुसुत्रतया होण्याच्या 

दृष्ीने प्रणशक्षण णशणबरयाचे आ्ोजन करण्यात आले आहे. 
  ्यामध्े तयांणत्रक मुद्दे, आणरषाक बयाबी, कमषाचयाऱ्यांच्या दे्के 

र इतर बयाबी, सुरक्षया र दक्षतया, कया्याषाल्ीन पत्रव्रहयार र अन् 
मुद्यांचया ्या णशणबरयात समयारेश करण्यात आलया आहे. पडघे, 
बयाभळे्रर, जेजुरी, तळंदगे आणण रयाळछुज ् या उपकेंद्रयारर प्रणशक्षण 
घेण्यात आले. प्रणशक्षण ्शसरी करण्यासयाठी प्रणशक्षण केंद्रप्रमुख 
तरया अधीक्षक अणभ्ंतया सरषाश्ी संदीप कलंत्री, दीपक पयाटील 
(प्रभयारी), ज्ंत कुलकणषी, सुनील मयाने, ््यामकयांत रसेकर, 
अणतररक्त कया्षाकयारी अणभ्ंतया सरषाश्ी णनतीन झोपे, सुनीलदत् 
कुलकणषी, सुनील शेणरया, णकशोर कयाटोरे ्यांनी पररश्म घेतले. 

   दैनंरदन कयामयाच्या पद्धतीनुसयार प्रकलप, संचलन र 
सुव्रसरयामधील best Practices ्या णरर्यांरर चयार 
रदरसयांच्या ्या प्रणशक्षणयामध्े प्रकलप, संचलन र सुव्रसरया, 
कया्याषाल्ीन व्रसरयापन र मयानर संसयाधनयाच्या प्र्नयांणरर्ी 
महत्रयाचे मुद्दे र त्यारर मयागषादशषान तजज् प्रणशक्षणयावदयारे देण्यात 
्ेणयार आहे.

 टीर रहापारेषि, रिप्िक्षि

चंद्रपूर ्ेरील प्रणशक्षण केंद्रयात तृती् आणण चतुरषाश्ेणी 
कमषाचयाऱ्यांच्या व्शक्तमतर णरकयासयासयाठी शक्ती, परररतषान, 

सरवोत्म असे णरणरध प्रणशक्षण कया्षारिम रयाबणरण्यात आले. 
त्याचप्रमयाणे SAP, णरत्, रोणहत्र ्या णरणरध णरर्यांरर कया्षाशयाळया 
घेण्यात आल्या. 

  तसेच पंधरया रदरसी् औद्ोणगक प्रणशक्षण रेगरेगळ्या 
अणभ्यांणत्रकी महयाणरद्याल्याच्या णरद्यार्याांसयाठी आ्ोणजत 
करण्यात आले. ्या प्रणशक्षण उपरिमयात प्रणशक्षणयार्याांनया णरद्ुत 
प्रणयालीणरर्ी मयाणहती देण्यात आली. ्या प्रणशक्षणयाच्या उदघयाटन 
समयारंभयालया एच.वही.डी.सी. पररमंडल, चंद्रपूरचे अधीक्षक 
अणभ्ंतया श्ी. संज् आत्रयाम, कया्षाकयारी अणभ्ंतया श्ी. अणरनयाश 
रट्ी, श्ी. सुनील सयारडे, अणतररक्त कया्षाकयारी अणभ्ंतया तरया 
प्रणशक्षण समनर्क श्ी. उमेश शेंडे ्यांनी प्रणशक्षणयार्याांनया 
त्यांच्या जबयाबदयाऱ्या आणण पुढील आवहयाने ्याबद्दल मयागषादशषान 
केले. प्रणशक्षणयाच्या समयारोपप्रसंगी अधीक्षक अणभ्ंतया श्ी. संज् 
आत्रयाम, श्ी. पोतदयार, श्ी. णपल्ेरयान उपशसरत होते.



 

 

रहापारेषिची उद्दिष्े
उपकेंद्रयाचया आरयाखडया, सुव्रसरया आणण

सुरक्षया, दुरुसती र संरधषान करणे

विक्षण-प्रविक्षण

पडघे : महयापयारेरणच्या प्रणशक्षण धोरणयांतगषात `सरवोत्म` ्या दोन रदरसी् प्रणशक्षण कया्षाशयाळेप्रसंगी अणधकयारी र कमषाचयारी.

पडघे येथे दोन टदवसीय प्रधशक्षण काय्षशाळा
 टीर रहापारेषि, रिप्िक्षि

महयापयारेरण कंपनीच्या प्रणशक्षण 
धोरणयांतगषात `सरवोत्म` ही दोन 

रदरसयांची प्रणशक्षण कया्षाशयाळया प्रयादेणशक 
प्रणशक्षण केंद्र, पडघया ् ेरे घेण्यात आली. 

  प्रणशक्षण ्शसरी करण्यासयाठी केंद्रयाचे 
प्रमुख र अधीक्षक अणभ्ंतया उ.दया.
रद.धया.ग्.कें. संरसु मंडल, पडघया 
श्ी. संदीप कलंत्री तसेच सहयाय्क 
महयाव्रसरयापक (मया.सं.) रयाशी 
पररमंडल डकॉ. शीतल गेडयाम ्यांनी 
पररश्म घेतले. कया्षाशयाळेच्या दुसऱ्या 
तुकडीच्या उदघयाटन समयारंभयात 
महयाव्रसरयापक (मया.सं.) श्ी. सुधीर 
रयानखेडे हे उपशसरत होते. 

 ्या कया्षाशयाळेमुळे कमषाचयाऱ्यांच्या 
दैनंरदन कयाम करण्याच् क्षमतेमध्े 

रयाढ होईल आणण असे प्रणशक्षण 
ठरयाणरक कयालयांतरयाने णन्णमतररत्या 
आ्ोणजत करण्यात ्यारे, असे मनोगत 
कया्षाशयाळेच्या सयांगतया समयारंभयात 
प्रणशक्षणयार्याांनी व्क्त केले.

महयापयारेरण कंपनी इतर रयाज्यांत तसेच परदेशयात पयारेरण 
प्रकलप उभयारणीची कयामे हयाती घेणयार आहे. त्यासयाठी 

पयारेरण अणभ्ंत्यांस अशया प्रकलपयात मोलयाचे ्ोगदयान 
देण्याची संधी प्रयाप्त होणयार आहे. त्यासयाठी अणधसूचनया 
कंपनीच्या संकेतसरळयारर प्रणसद्ध करण्यात आलेली आहे. 
त्याकररतया अजषा करण्याची अंणतम तयारीख ३१.०१.२०१९ 
आहे. तरी इच्ूक अणभ्ंत्यांनी संकेतसरळयारर रदलेली 
अणधसूचनया कृप्या पयाहयारी र त्यासयाठी इच्छुक असल्यास 
आपलया अजषा रद. ३१.०१.२०१९ प्ांत cgmhr@
mahatransco.in ्या ई-मेलरर पयाठरयारया, ही णरनंती.

                                                                                -Team MSETCL



 

संपादक : डॉ. धमधलंद आवताडे, जनसंपक्क अधिकारी (म्हापारेरण)
E-mail : prohr@mahatransco.in 
पत्वयव्हाराचा पत्ा : संपादक, म्हापारेरण समाचार, प्रकाशगंगा इमारत,
म्हापारेरण कंपनी मया्षटदत, प्ॉि नं.सी.-१९, ई-बलॉक, बांद्रा-कुला्ष 
कॉम्प्ेकस, वांद्रे (पूव्ष), मुंबई-४०० ०५१ (खाजगी धवतरणासाठी)

एखयादी संसरया णकंरया कंपनीच्या कयामकयाजयाचया 
णरचयार केलया जयातो तेवहया व्रसरयापन आणण 

कमषाचयारी अशी चुकीची फोड करण्याची पद्धत 
रूढ झयाली आहे. मुळयात व्रसरयापन आणण 
कमषाचयारी हे रेगळे घटक नयाहीत, ते एकच आहेत, 
हे आधी लक्षयात घेतले पयाणहजे. व्रसरयापनयात 
केरळ अणधकयारी, केरळ कमषाचयारी, इमयारत, 
कया्याषाल् णकंरया कया्षापद्धती अशया णरणशष्च गोष्ी 
्ेतयात, हे आधी मनयातून कयाढून टयाकले पयाणहजे. 
व्रसरयापनयात कंपनीशी संबंणधत हे सरषाच 
घटक ्ेतयात. ्या सरषा घटकयांत उत्म समनर् 
रयाहयारया आणण कंपनीची उरद्दष्े सयाध् वहयारीत, 
्याचे णन्ोजन करणयारी व्रसरया महणजे 
व्रसरयापन असे महणतया ्ेईल. हे व्रसरयापन 
केरळ कंपनीलयाच लयागते, असे नसून मयानरी 
जीरनयाच्या सरषाच क्षेत्रयात व्रसरयापनयालया 
अणतश् महत्र आहे. एरढेच नवहे तर मयानरी 
जीरनयातील इतर क्षेत्र जशी हजयारो ररयाषापयासून 
णरकणसत झयाली आहेत, तसेच व्रसरयापन 
शयास्त्रही णरकणसत झयाले आहे. 
  आधुणनक कयाळयात व्रसरयापनयालया अणधक 
महत्र आले आहे, हे मयात्र खरे आहे. पण त्याची 
तशीच कयाही कयारणे आहेत. आजच्या मयानरी 
समयाजयाच्या व्रहयारयांकडे पयाणहल्यास आपल्या 
असे लक्षयात ्ेईल की लोकसंख्या जसजशी 
रयाढते आहे, तसतसया समयाज अणधकयाणधक 
संघरटत होत चयाललया आहे. त्याचे कयारण जगयात 
नैसणगषाक संसयाधने तुलनेने कमी आहेत आणण 
त्यांचया रयापर करणयारी लोकसंख्या अणधक आहे. 
त्यामुळे ही संसयाधने चयांगल्या पद्धतीने रयापरली 
पयाणहजेत. त्यांची नयासयाडी होतया कयामया न्े. त्यांचे 
णरतरण चयांगले झयाले पयाणहजे. ज्यालया आपण 
शया्रत णरकयास महणतो, तो शया्रत णरकयास 
सयाध् करण्यासयाठी व्रसरयापन ही कयाळयाची 
गरज आहे. 

  कोणतीही कंपनी चयांगली तेवहयाच चयालते जेवहया 
णतचे व्रसरयापन चयांगले असते. आधुणनक जगयात 
व्रसरयापन अणतश् प्रगत झयाले आहे, त्याचे 
कयारण कंपनी देत असलेली सेरया, त्यासंबंधीचे 
अरषाशयास्त्र, कंपनीलया भेडसयारणयारी सपधयाषा, 
कंपनीलया अंणतमत: गयाठयारी लयागणयारी उरद्दष्े 
आणण कंपनी चयालणरतयानया लयागणयारया फया्दया ्या 
सरषा बयाबींनया अणतश् महत्र आले आहे. ्यासयाठी 
कंपनीचे उरद्दष्, उपलबध मनुष्बळ, आणरषाक 
तरतूद, ्ंत्रसयामुग्ी णकंरया तंत्रज्यान ्या सरषा 
घटकयांचया मेळ घयालणे आर््क असते. हया मेळ 
घयालया्चया महणजे कंपनीचे व्रसरयापन चयांगले 
करणे हो्. त्यामुळे व्रसरयापन महणजे ्या सरषा 
गोष्ी, हे नेहमी लक्षयात ठेरले पयाणहजे. कंपनीतील 
प्रत्ेकजण ्या व्रसरयापनयाचया भयाग असतो, 
नवहे तो जर तसया नसेल तर त्या कंपनीचे उरद्दष् 
खऱ्या अरयाषाने सयाध् होऊ शकत नयाही. 
  आधुणनक कयाळयात सयाधन सयामग्ीचया ्ोग् 
रयापर, रसतुणनष् णनणषा् प्रणरि्या, सयाधन 
सयामग्ीचे उतपयारदत रसतूमध्े रुपयांतर करणे, 
णरकयास प्रणरि्या गणतमयान करणे, आणरषाक 
संकटयांनया तोंड देणे, सयाधन-सयामग्ीचया दुरुप्ोग 

टयाळणे, कंपनीचे अरषाव्रहयार सयांभयाळून नफ्यात 
रयाढ करत रयाहणे, कंपनीत कयाम करणयाऱ्या 
मनुष्बळयातील संबंध चयांगले ठेरणे, नव्या 
व्रसया् संधी शोधणे ्यालया अणतश् महतर 
आले आहे. त्याचे कयारण रयाढत्या गरजया आणण 
तेरढीच रयाढती सपधयाषा हो्. ग्याहकयांच्या गरजया 
पूणषा करण्यासयाठी कंपनी असते आणण त्यात 
सतत सुधयारणया आणण सयातत् ठेरयारे लयागते. 
एकप्रकयारे हे मोठेच आवहयान असते. आदशषा 
व्रसरयापन ्या सरषा आवहयानयांचया सयामनया करतच 
पुढे जयात असते. 
  कोणत्याही कंपनीच्या प्रणतमेलया आधुणनक 
कयाळयात अणतश् महतर प्रयाप्त झयाले आहे. ्याचे 
भयान व्रसरयापन महणून आपल्या सरयाषानया ठेरयारे 
लयागणयार आहे. त्यामुळे व्रसरयापन महणजे तो 
आपलया णरर् नयाही, असया समज करून न घेतया 
आपण त्याचया अपररहया्षा असया भयाग आहोत 
आणण असे मयानणयाऱ्या टीमरक्फने आदशषा अशया 
व्रसरयापनयाकडे आपल्यालया जया्चे आहे.
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