
  

प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

कोणत्याही देशयाच्या सरयाांगीण वरकयासयासयाठी 
र चयांगल्या प्रगतीसयाठी ऊरयाजा हया अवतश् 

महत्रयाचया घटक असतो. देशयाची एकूण प्रगती ही 
ऊरयाजा क्ेत्यातील प्रगतीशी संलग्नित असते. महयारयाष्ट्र 
रयाज् ऊरयाजा क्ेत्यामध्े सयातत्याने प्रगतीच्या ददशेने 
अग्रभयागी रयावहले आहे. केंद्र सरकयारच्या “हर घर 
विरली” घोषणेलया पूरक असे प्र्तन करण्यात 
महयापयारेषण र इतर रीर क्ेत्यांशी वनगवित कंपन्या 
सतत प्र्तनशील आहेत.

भयारती् ऊरयाजा क्ेत् हे मोठ्या प्रमयाणयात िदलत 
आहे. ् या िदलयास पूरक असया शयासकी् खचजा देखील 
रयाज् शयासन र केंद्र शयासन वरवरध ्ोरनयांद्यारे 
रयाढरत आहे. वररेच्या रयाढत्या मयागणी सोितच 

वन्वमत र अखंवित रीर पुररणे हे आवहयान नेहमीच 
रयाढत रयाणयार आहे. केंद्र शयासनयाच्या महत्रयाकयांक्ी 
प्रत्ेक घरयामध्े रीर प्रकलपयाचे ध्े् गयाठणे हे रीर 
क्ेत्यातील प्रत्ेक भयागधयारकयाचे प्रथम ध्े् झयाले 
आहे. ्यामध्े पयारेषण प्रणयालीचया रयाटया हया महत्रयाचया 
र आवहयानयातमक आहे. 

केंद्र शयासनयाच्या ‘सौभयाग्’ ्ोरनेद्यारे ४ कोटी 
घरयांमध्े रीर पोहोचवरण्यासयाठी मोठ्या प्रमयाणयात 
गुंतरणुक केली आहे. ्यास पूरक आंतर-क्ेत्ी् 
पयारेषण प्रणयालीच्या सक्मीकरणयाकदरतया मोठे कयाम 
होणे क्रमप्रयाप्त झयाले आहे. तसेच आंतर–क्ेत्ी् रीर 
वनगजामी करण्याकदरतया प्रणयालीच्या ् ंत्णीकरणयाकदरतया 
मोठे कयाम होणे क्रमप्रयाप्त झयाले. तसेच आंतर-
क्ेत्ी् रीर वनगजामीकरणयाकदरतया प्रणयालीच्या क्मतया 
रयाढीचे प्रकलप देखील मयागगी लयारणे क्रमप्रयाप्त आहे. 
महयापयारेषण ्ंत्णेचे सक्मीकरण र आधुवनकीकरण 
करण्याकदरतया महयावरतरण र महयावनवमजाती, तसेच 
इतर रीर वनवमजाती संघटनयांशी समनर् सयाधून 
आरश्क उपया््ोरनया करणे गररेचे ठरते. 

 पराग जैन नानोटिया (भा.प्र.से.)      
 अध्क् र व्रसथयापकी् संचयालक
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त्याकदरतया आरश्क पुढयाकयार घेणे हे महयापयारेषण 
मधील प्रत्ेक वरभयागयाचे र कमजाचयाऱ्यांचे प्रथम 
कतजाव् असले पयावहरे. त्यामध्े कोणतीही उणीर 
आपण ठेरणयार नयाहीत, ्याचया मलया वरशरयास आहे.

कंपनीच्या कयामयाचया आढयारया घेतयानया मी पयाहतो 
की, िऱ्याच दठकयाणी कयामयाची गती रयाढवरण्याची 
आरश्कतया आहे. कयाही दठकयाणी ददलेल्या वनददेशयांचे 
पयालन  अवधकयारी करतयानया ददसत नयाहीत. कयाही 
दठकयाणी कयामे रेंगयाळलेली ददसून ् ेतयात. त्याियाितच्या 
अिचणी रदरषयांनया रेळेत वनदशजानयास न आणल्यामुळे 
रेवहया सयांवघक कया्याजाल्याकिून आढयारया घेण्यात 
्ेतो. त्यारेळी त्या अिचणी उपग्सथत केल्या 
रयातयात. त्यामुळे एकंदरीत आढयारया र वन्ंत्णयाियाित 
क्ेत्ी् पयातळीरर दक् रयाहया्लया हरे. मयाझी धयारणया 
आहे की, कोणत्याही अिचणींरर सयांवघक प्र्तनयांनी 
मयात करतया ्ेऊ शकते.

आपण री सेरया देतो वकंरया री कया्जाप्रणयाली 
रयापरतो, ती अनेकदया आपल्या रषयाजानुरषदे अंगरळणी 
पिलेली असते. पण त्या कया्जाप्रणयालीत सतत 
सुधयारणया करून ती सक्म करण्याची रियािदयारी 
प्रत्ेक अवभ्ंतया र अवधकयाऱ्यांची आहे. त्यादृष्ीने 
आपण वकती वरचयार करतो, ्याचया प्रत्ेकयाने आढयारया 
घ्यारया आवण कया्जाप्रणयालीत कोणत्या सुधयारणया 
करतया ्ेतील, ्यावरष्ी पुढयाकयार घ्यारया. अशया 
पुढयाकयारयाचे कंपनी सरयागत करेल, ही खयात्ी आपण 
सरयाांनी ियाळगयारी, अशी मयाझी वरनंती आहे. प्रत्ेक 
वन्ंत्ण अवधकयारी आपल्या सतरयारर आपल्या 
अवधपत्याखयालील अवधकयारी र कमजाचयाऱ्यांरर ्ोग् 
वन्ंत्ण ठेरतील, अशी मलया आशया आहे. कयामयाचया 
ततपर आढयारया र वन्ंत्ण ्शयाचे गमक असते. 

कंपनीचे ्श हे त्यामधील कमजाचयारी आपयापसयात 
कशया पधदतीने संरयाद सयाधतयात र एकवत्त कया्जा 
हयातयाळतयात ्यारर अरलंिून असते. सयांवघक कया्जा 
हे संघटनेच्या दैनंददन कयामकयारयाचया महत्रयाचया भयाग 
आहे. त्याचया फया्दया हया कयाम करण्यासयाठी आरश्क 
ती प्रेरणया वनमयाजाण करण्यात होतो. त्यामुळे कयामयाप्रती 
वनषया र आदर त्यार होऊन कया्जा उत्तमदरत्या पूणजा 
करतया ्ेते. सयांवघक कयामवगरीमुळे कठीण कयामही 
पूणजातरयास नेणे सहर शक् होते. अशयाच सयांवघक 
कया्याजाचया अंतभयाजार करण्यात आपण मयागे पितया कयामया 
न्े. नरनरीन गोष्ी वशकण्याची आस र त्यासयाठी 

प्रत्क्यात अंमलिरयारणी करण्याकदरतया केलेले 
प्र्तन हे नेहमीच कंपनीच्या ् शसरी रयाटचयालीकदरतया 
फया्द्याचे ठरते. मयानर संसयाधन वरभयाग कमजाचयाऱ्यांनया 
अशया नरनरीन गोष्ी वशकण्याची संधी उपलबध 
करुन देत असते. कमजाचयाऱ्यांनया देण्यात ्ेणयाऱ्या 
प्रवशक्णयाचया चयांगल्या पधदतीने फया्दया घेतलया 
पयावहरे र प्रत्ेकयाने कंपनीच्या रयाढीमध्े आपलया 
हयातभयार लयारलया पयावहरे.

नेतृतरगुणयांचया रयापर हया आपल्या सह कमजाचया-
्यांनया प्रेदरत करण्यासयाठी करुन त्यांनया सवक्र्तेने 
संघटन ियांधण्याकदरतया मयागजादशजान केले पयावहरे. सरजा 
वरभयागी् प्रमुख र प्रत्ेक छोट्या-छोट्या वरभयागयाचे 
प्रमुख आपल्या नेतृतरयाने एक चयांगलया मयागजा आपल्या 
सह कमजाचयाऱ्यांनया दयाखरतील, असया मलया वरशरयास 
आहे.

सु्ोग् व्रसथयापन, चयांगले नेतृतर, कयामयाची 
सु्ोग् वरभयागणी, वन्वमत देखरेख, कयामयाप्रती 
वनषया अशया सरजागुणयांचया एकवत्त अंतभयाजार करुन 
प्रत्ेक रण कंपनीच्या ्शसरी रयाटचयालीत आपले 
्ोगदयान देतील, ्याची मलया खयात्ी आहे.

शुभेच्ांसह..!

- पराग जैन नानोटिया 
अध्क् र व्रसथयापकी् संचयालक
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आढावा बैठक

 टीर रहापारेषि, रुंबई

`महयापयारेषण`ने वग्रि कनेग्कटवरटीच्या सरजा मंरुरी 
ऑनलयाईन पद्धतीने करयाव्यात, असे वनददेश 

रयाज्याचे ऊरयाजामंत्ी श्ी. चंद्रशेखर ियारनकुळे ्यांनी 
ददले. तसेच मोरमयाप पुग्सतकया र दे्के प्रवक्र्याही 
ऑनलयाईन रयािरयारी, असेही ऊरयाजामंत्यांनी सयांवगतले. 
महयारयाष्ट्र रयाज् वरद्ुत पयारेषण कंपनीच्या (महयापयारेषण) 
मुंिईत घेतलेल्या आढयारया िैठकीत ते िोलत होते.

्यारेळी प्रधयान सवचर (ऊरयाजा) श्ी. अरवरंद वसंह, 
महयावरतरणचे अध्क् र व्रसथयापकी् संचयालक श्ी. 
संरीर कुमयार, महयापयारेषणचे अध्क् र व्रसथयापकी् 
संचयालक श्ी. परयाग रैन नयानोदट्या, मरयावरमं सूत्धयारी 
कंपनीचे संचयालक श्ी. वरशरयास पयाठक, `मेिया` चे 
महयासंचयालक श्ी. के. िी. उमयाप, संचयालक (प्रकलप) 
सरजाश्ी ररींद्र चवहयाण, संचयालक (संचलन) गणपत मुंिे, 
संचयालक (वरत्त) वरनया्क सयाठे, कया्जाकयारी संचयालक 

(मयानर संसयाधन) (प्रभयारी) सुगत गमरे, मुख् 
अवभ्ंतया एस. एस. रेरळीकर, आर.एल. गया्करयाि, 
अवनल कोलप, श्ीकयांत रयारूरकर, श्ीरयाम भोपळे, एन. 
एस. तेलतुंििे, अद्ैत देर, मोतीवसंह चौहयान, मुख् 
महयाव्रसथयापक (सुरक्या र अंमलिरयारणी) संर् 
कुमयार आदी उपग्सथत होते.

सुरुरयातीलया रयाज्यातील सरजा प्रलंवित असलेल्या 
उपकेंद्रयांचया वरलहयावनहया् आढयारया घेऊन मयाचजा २०१९ 
प्ांत कयामे पूणजा करण्याियाितचे वनददेश ऊरयाजामंत्ी श्ी. 
चंद्रशेखर ियारनकुळे ्यांनी ददले. २०१९-२०२० मध्े 
`आरएफिी`च्या अंतगजात ्ेणयाऱ्या २२० के.वही. आवण 
त्यापेक्या रयासत क्मतेचे उपकेंद्रे र पयारेषण रयावहन्यांचया 
वरलहयावनहया् आढयारया घेतलया. पुणे, नयागपूर, नयावशक, 
औरंगयाियाद, अकोलया, नयांदेि, अमरयारती ्ेथील दरंग 
मेन वससटीम प्रकलपयांचया आढयारया घेतलया. ्यारेळी 
समृधदी महयामयागयाजाअंतगजात ्ेणयारी उपकेंद्रे र पयारेषण 
रयावहन्यांचे सयादरीकरण करण्यात आले. रयाढत्या 

अपयारंपदरक ऊरयाजा स्तोतयांची क्मतया लक्यात घेऊन ग्रीि 
सटेविवलटी दरपोटजाचे सयादरीकरण करण्यात आले. 

संचलन र सुव्रसथया वरभयागयाच्या मयागील दहया 
रषयाजात पदरमंिलवनहया् झयालेल्या खचयाजाचया आढयारया 
घेण्यात आलया. मोनोपोल पॉवलसी र अंिरग्रयाऊंि 
रीआ्एस प्रकलपयांची अंमलिरयारणी करण्याकदरतया 
्ोरनया, महयापयारेषण उपकेंद्रयातील ११ के.वही. २२ 
के. वही. र ३३ के. वही. प्ांतच्या रीर रयावहन्यांची 
दुष्मयानतया भयार प्रेषण केंद्र कळरया ्ेथे रोिण्यास 
होत असलेल्या कयामयांचया आढयारया घेण्यात आलया. 
्यारेळी ऊरयाजामंत्ी श्ी. चंद्रशेखर ियारनकुळे ्यांनी 
ग्वहिीओ कॉनफरग्नसंगवदयारे सरजा मुख् अवभ्ंतया र 
रदरष अवधकयाऱ्यांशी संरयाद सयाधलया. कॅवलफोवनजा्या, 
िरकले ्ेथे प्रवशक्णयासयाठी गेलेल्या मुख् अवभ्ंतया 
सरजाश्ी एस. एस. रेरळीकर, आर. एल. गया्करयाि, 
अवनल कोलप र अधीक्क अवभ्ंतया श्ी. महेंद्र रयाळके 
्यांनी आपले अनुभर वरषद केले.

डरिि कनेक्िडविीचया मंजुरी ऑनलाईन पद्धतीने करावयात
 ऊरयाजामंत्ी श्ी. चंद्रशेखर ियारनकुळे ्यांचे वनददेश    

मुंबई : महयारयाष्ट्र रयाज् वरद्ुत पयारेषण कंपनीच्या कयामयाच्या आढयारया िैठकीत िोलतयानया रयाज्याचे ऊरयाजामंत्ी श्ी. चंद्रशेखर ियारनकुळे, प्रधयान सवचर (ऊरयाजा) श्ी. अरवरंद वसंह, 
महयावरतरणचे अध्क् र व्रसथयापकी् संचयालक श्ी. संरीर कुमयार, महयापयारेषणचे अध्क् र व्रसथयापकी् संचयालक श्ी. परयाग रैन नयानोदट्या, मरयावरमं सूत्धयारी कंपनीचे 
संचयालक श्ी. वरशरयास पयाठक र महयापयारेषणचे रदरष अवधकयारी.

रहापारेषिची उद्दिष्े  
संचलन, सुव्रसथया र प्रकलप उभयारणीशी संिंवधत वरवरध कयामे 

करतयानया सुरवक्ततेची खयातररमया करणे.



 

मार्षअखेर संपूर्ष देश होरार 
भारडनयमनमुक्त : आर.के.डसंग

 क्ेत्ी् परीक्ण प्र्ोगशयाळेचे भूवमपूरन    

वीजकाांती

नाडशक  : केंद्री् वरद्ुत अनुसंधयान संसथयान नयावशक ् ुवनटचे भूवमपूरन केंद्री् ऊरयाजा रयाज्मंत्ी श्ी. आर. के. वसंग ् यांच्या हसते झयाले. ् याप्रसंगी रयाज्याचे ऊरयाजामंत्ी 
श्ी. चंद्रशेखर ियारनकुळे, खयासदयार श्ी. हेमंत गोिसे, आमदयार श्ीमती देर्यानी फरयांदे ्यांच्यासह अन् मयान्रर.

 टीर रहापारेषि/टीर रहाप्ितरि, नाप्िक

``गे
ल्या सयािेचयार रषयाांत देशयाच्या रीरवनवमजाती 
क्मतेत तबिल एक लयाख मेगयारॅटने रयाढ झयाली 
आहे. त्यामुळे सरजा रयाज्यांतील शहरयांमधील 

भयारवन्मन संपुष्यात आले आहे. आतया मयाचजा २०१९ प्ांत 
संपूणजा देश भयारवन्मन मुक्त होईल``, असे प्रवतपयादन 
केंद्री् ऊरयाजा रयाज्मंत्ी श्ी. आर. के. वसंग ्यांनी केले.

  नयावशकररळच्या वशलयापूर पदरसरयात केंद्री् वरद्ुत 
अनुसंधयान संसथेच्या क्ेत्ी् परीक्ण प्र्ोगशयाळेच्या 
भूवमपूरन समयारंभयात श्ी. आर. के. वसंग िोलत होते. 
्याप्रसंगी रयाज्याचे ऊरयाजामंत्ी श्ी. चंद्रशेखर ियारनकुळे, 
खयासदयार श्ी. हेमंत गोिसे, वरलहया पदरषद अध्क् श्ीमती 
शीतल सयांगळे, आमदयार श्ीमती देर्यानी फरयांदे, आमदयार 
श्ी. ् ोगेश घोलप, आमदयार श्ी. रयारयाभयाऊ रयारे, मयारी मंत्ी 
श्ी. ििनरयार घोलप, मयारी खयासदयार श्ी. समीर भुरिळ, 
मयारी आमदयार श्ी. र्रंत रयाधर, अनुसंधयान संसथेचे 
महयासंचयालक श्ी. वही. एस. नंदकुमयार, ऊरयाजा मंत्याल्याचे 
आवथजाक सल्यागयार श्ी. रयार पयाल ्यांची प्रमुख उपग्सथती 
होती. 

  श्ी. वसंग महणयाले, ``ऊरयाजा वरभयाग वनरंतर वररेचे 
सरपन सयाकयारत असून देशभरयातील सरजाच ग्रयाहकयांनया 

अखंवित रीरपुररठया करण्यात ्ेणयार आहे. ्यात खंि 
पयािणयाऱ्या रीर पुररठयादयारयांनया खंवित कयालयारधीसयाठी दंि 
आकयारून त्याचया लयाभ रीर ग्रयाहकयांनया देण्याचया धोरणयातमक 
वनणजा् मयाचजानंतर लयागू करण्यात ्ेईल. देशभरयातील १ लयाख 
८० हरयार वकलोमीटरची रयावहनी एकया ग्रीिलया ओिून ‘एक 
रयाष्ट्र, एक ग्रीि’ ही संकलपनयाही प्रत्क्यात आणली आहे. 
एक हरयार ददरसयांच्या आत देशयातील प्रत्ेक गयारयात रीर 
पोहोचवरण्यात आली. तर रीररोिणीपयासून रंवचत प्रत्ेक 

घरयात रीर पोहोचवरण्याचे उददिष्ही रयानेरयारीअखेर पूणजा 
होईल. सौभयाग् ्ोरनेतून रोिणी देण्यासयाठी रयाज्यालया 
दोन टपप्यात ८०० कोटी रुप्यांचया वनधी ददलया. महयारयाष्ट्रयाचे 
ऊरयाजामंत्ी श्ी. चंद्रशेखर ियारनकुळे ्यांच्या मयागणीनुसयार 
रयावहनी वरलगीकरणयासयाठी २ हरयार रुप्े महयारयाष्ट्रयालया 
देण्याचे आशरयासन श्ी. वसंग ्यांनी ददले. देशयात ऊरयाजा 
क्ेत्यात गेल्या सयािेचयार रषयाजात झयालेल्या कयामयांचे आंतररयाष्ट्री् 
सतरयारर कौतुक होत असल्याची मयावहतीही त्यांनी ददली.

 

गेल्या चयार वरयाांत पंतप्रधयान श्री. नरेंद्र मोदरी ्यांच्या नेतृतवयात देशयाने ववजेच्या क्ेत्यात उल्ेखनरी् 
प्रगतरी केलरी आहे. केंद्र व रयाज् सरकयारच्या ्ोजनयांमुळे महयारयाष्ट्र आज देशयात अववल आहे. समयार्ट 
मरीरर, मोबयाईल अँप, प्ररीपेड मरीरर तसेच तंत्ज्यानयाच्या वयापरयातून वरीज क्ेत्यालया आधुवनकीकरणयाकडे 
नेण्याचया प्र्तन झयालया आहे. अपयारंपररक उजजेलया प्रोतसयाहन देतयानया ्ेत्या पयाच वरया्टत रयाज्यातरील 
सव्टच शेतकऱ्यांनया सौरऊजजेतून रदवसया वरीज देण्यात ्ेणयार आहे. त्यासयाठरी मुख्मंत्री सौर कृररी 
वयावहनरी व मुख्मंत्री सौर कृवरपंप ्या ्ोजनया रयाबववण्यात ्ेत आहेत. रयाज्यातरील ग्यामरीण भयागयात 
असलेले ७०० विडरचे ववलगरीकरण केल्यानंतर ग्यामरीण कृररी वयावहनरीवर असलेल्या वरीज ग्याहकयांनया 
अखंवडत वरीज देतया ्ेणे शक् आहे. त्यासयाठरी २ हजयार कोररी रुप्यांचरी आवश्कतया आहे. केंद्र 
सरकयारकडून वनधरी उपलबध झयाल्यानंतर एकया वरया्टत वयावहनरी ववलगरीकरणयाचे कयाम पूण्ट करण्यात 
्ेणयार असल्याचे रयाज्याचे ऊजया्टमंत्री श्री. चंद्रशेखर बयावनकुळे ्यांनरी सयांवगतले.

पयाच रषयाांत सरजाच शेतकऱ्यांनया सौरऊरदेतून ददरसया रीर : ऊरयाजामंत्ी



 

रहापारेषिची उद्दिष्े
उपकेंद्रयाचया आरयाखिया, सुव्रसथया आवण सुरक्या, 

दुरुसती र संरधजान करणे

 टीर रहापारेषि, नाप्िक

महयारयाष्ट्र शयासनयाच्या उद्ोग र ऊरयाजा वरभयागयाच्या 
रतीने ११ ते १७ रयानेरयारी दरम्यान वरद्ुत सप्तयाह 

सयाररया करण्यात आलया. 
्यारेळी वरद्ुत सुरवक्ततया ्या वरष्यारर वरद्ुत 

वनरीक्क श्ी. हेमंत गयांगुिदे ्यांचे व्याख्यान घेण्यात 
आले.्याप्रसंगी पदरमंिळयाचे मुख् अवभ्ंतया सरजाश्ी 
र्ंत रीके अध्क्सथयानी होते. कया्जाक्रमयास अधीक्क 
अवभ्ंतया प्ररीण भयालेरयार, वकशोर रयाधर, शरद 
लोखंिे, ्ोगेश चवहयाण, दीपक पयाटील, प्रमोद गोिसे, 
अरुण रयांगिे, श्ीकृषण नरलयाखे, भूषण पयाटील, वरनोद 
ढोरे र अन् अवधकयारी उपग्सथत होते.

 टीर रहापारेषि, रुंबई

महयारयाष्ट्र रयाज् वरद्ुत पयारेषण 
कंपनीच्या महयारयाष्ट्रयातील 

वरवरध कया्याजाल्े, उपकेंद्रे र 
भयांियारे ्यामध्े रयाष्ट्री् मतदयार 
ददरस सयाररया करण्यात आलया. २५ 
रयानेरयारी २०१९ रोरी हया कया्जाक्रम 
घेण्यात आलया.  

्यावनवमत्तयाने सयांवघक 
कया्याजाल्यामध्े ्यारेळी 
लोकशयाहीरर वनषया ठेरण्याची शपथ 
घेण्यात आली. ्याप्रसंगी संचयालक 
(प्रकलप) श्ी. ररींद्र चवहयाण, मुख् 
अवभ्ंतया (कंत्याटे र अनुश्यारके) 
श्ी. आर.एल. गया्करयाि, मुख् 
महयाव्रसथयापक (वरत्त र लेखया) 
श्ी. अवनल कयालेकर, अध्क् र 
व्रसथयापकी् संचयालक ्यांचे 
तयांवत्क सल्यागयार सुनील सू्जारंशी, 
कया्जाकयारी अवभ्ंतया श्ी. महेंद्र 
रयाळके ्यांच्यासह वरवरध अवधकयारी 
र कमजाचयारी उपग्सथत होते.

नाडशकमधये डवद्ुत सप्ाह साजरा

`महापारेरर`मधये राष्ट्ीय मतदार टदवस साजरा
 लोकशयाहीरर वनषया ठेरण्याची घेतली शपथ   

 ऊरयाजा वरभयागयाचया पुढयाकयार   

नाडशक : वरद्ुत सुरवक्ततया सप्तयाहयात वरद्ुत सुरवक्ततया ्या वरष्यारर िोलतयानया वरद्ुत वनरीक्क श्ी. हेमंत गयांगुिदे, शेरयारी 
मुख् अवभ्ंतया सरजाश्ी र्ंत रीके, प्ररीण भयालेरयार, वकशोर रयाधर.

प्रकाशगंगा इमारत, मुंबई : महयारयाष्ट्र रयाज् वरद्ुत पयारेषण कंपनीमध्े (महयापयारेषण) रयाष्ट्री् मतदयार ददरस सयाररया करण्यात आलया. 
्याप्रसंगी लोकशयाहीरर वनषया ठेरण्याची शपथ घेतयानया अवधकयारी र कमजाचयारी.

ववद्युत सयुरवषितता

वंडरत ना राहो कोरी मतदार



 

रहापारेषिची उद्दिष्े
परसपरयांच्या वहतयांची रपणूक व्रसथयापनयात रुरवरणे

 टीर रहापारेषि, रुंबई

रयाज्यातील उद्ोग क्ेत्यालया चयालनया 
वमळयारी, ्यासयाठी महयारयाष्ट्र सटेट 

इनोवहेशन सोसया्टीच्या रतीने ‘महयारयाष्ट्र 
सटयाटजाअप सप्तयाह २०१९’ चे आ्ोरन 
करण्यात आले. सटयाटजाअप सप्तयाहयामुळे 
नरउद्मींनया त्यांच्या अवभनर प्रकलपयाचे 
सयादरीकरण करण्याची संधी वमळयाली 
आहे. ्यामुळे थेट शयासनयासोित कयाम 
करण्यासयाठी व्यासपीठ उपलबध होणयार 
आहे. 

  दरम्यान,  उद्ोगमंत्ी श्ी. सुभयाष 
देसयाई ्यांनी क्ीन एनरगी (सरचछ 
ऊरयाजा) ्या सयादरीकरणयाचे मूल्मयापन 
केले. ्यारेळी शेल कंपनीचे गुंतरणूक 
प्रमुख श्ी. वसद्धयाथजा मेहतया, नेरीचे िॉ. 
रयारेश विवनरयाले, ‘महयापयारेषण’चे अध्क् 
र व्रसथयापकी् संचयालक श्ी. परयाग 
रैन नयानोदट्या, एमपीसीचे संचयालक 
श्ी. एस. के. श्ीरयासतर, महयारयाष्ट्र सटेट 
इनोवहेशन सोसया्टीचे सहआय़ुक्त श्ी. 
वमथुन रॉन, श्ी. अवमत कोठयारदे आदी 
उपग्सथत होते.

ददनयांक २८ रयानेरयारीपयासून ्या 
उपक्रमयास सुरुरयात झयाली आहे. महयारयाष्ट्र 
सटेट इनोवहेटीवह सोसया्टीकिून 

नव उद्मींचया ‘महाराष्ट् सिाि्षअप वीक’ला उतस्फूत्ष प्रडतसाद
@Innovations

मुंबई : महयारयाष्ट्र सटेट इनोवहेशन सोसया्टीच्या रतीने ‘महयारयाष्ट्र सटयाटजाअप सप्तयाह २०१९’ चे आ्ोरन करण्यात आले. ्याप्रसंगी  उद्ोगमंत्ी 
श्ी. सुभयाष देसयाई, श्ी. वसद्धयाथजा मेहतया, िॉ. रयारेश विवनरयाले ्यांच्यासह अन् अवधकयारी.

्यासयाठी देशभरयातील नरउद्मींकिून अरजा 
मयागरण्यात आले होते. त्यालया दीि हरयार 
नर उद्मींनी प्रवतसयाद ददलया. वशक्ण 
आवण कौशल्,आरोग् सेरया, शेती, 
प्रदूषण वररवहत ऊरयाजा, रल र कचरया 
व्रसथयापन,  प्रशयासन,सरजासमयारेशक 
आवथजाक वरकयास आदी क्ेत्यातील 
सटयाटजाअपसनी सयादरीकरणयासयाठी अरजा 
केले आहेत. ्यापैकी शंभर उतकृष् नर 
उद्मींची सयादरीकरणयासयाठी वनरि करण्यात 
आली आहे. ्या प्रवक्र्ेकदरतया  महयारयाष्ट्र 
सटेट इनोवहेशन सोसया्टी ्यांची सोशल 

आलफया (social Alpha), इंटेलकॅप( 
Intellecap), ओम़वि्यार नेटरक्क 
(Omidyar Network), भयारत 
इनोवहेशन फंि (Bharat Innovation 
Fund), एक्ुमेन(Acumen), 
्ुनया्टेि इंवि्या( Unltd India) अशया 
नयारयारलेल्या संसथयांसोित भयागीदयारी केलेली 
आहे.

 उतकृष् ठरलेल्या १०० सटयाटजाअपसनया 
त्यांच्या अवभनर संकलपनया उद्ोग रगतयातील 
तजज्ञ,  गुंतरणूकदयार, शयासकी् अवधकयारी 
्यांच्यासमोर मयांिण्याची संधी देण्यात आली. 

उद्ोगमंत्ी श्ी. सुभयाष देसयाई ्यांच्या प्रमुख 
उपग्सथतीत क्ीन एनरगी (सरचछ ऊरयाजा) 
्या वरष्यारर नरउद्मींनी सयादरीकरण केले. 
हरेतील प्रदूषण रोखण्यासयाठी ददल्ीतील 
नर उद्मींनी वफलटरचया शोध लयारलया आहे. 
त्यामुळे हरेतील प्रदूषक कमी होण्यास 
मदत होणयार आहे. सौर ऊरयाजा पॅनलचया 
रयापर करून उद्ोग चयालरण्याियाित ्यारेळी 
सयादरीकरण करण्यात आले.  नर उद्मींनी 
सयादर केलेल्या प्रकलपयांपैकी २४ वररेत्यांनया 
प्रत्ेकी १५ लयाख रुप्यांप्ांतची शयासकी् 
कयामे देण्यात ्ेणयार आहेत.

सव्षसमावेशक अर्षसंकलप : ऊजा्षमंत्ी
 ऊरयाजामंत्ी श्ी. चंद्रशेखर ियारनकुळे ्यांची प्रवतवक्र्या  

 टीर रहापारेषि, रुंबई

केंद्री् अथजामंत्ी श्ी. पी्ूष गो्ल ्यांनी सयादर केलेले 
केंद्री् िरेट ऐवतहयावसक असून सरजासमयारेशक आहे. ्या 

अथजासंकलपयात शेतकरी हया केंद्रविंदू असून मवहलया, कयामगयार 
रगयाजासह कष्करी रनतेचया पूणजा वरचयार केलया गेलया आहे. त्यामुळे 
हया अथजासंकलप ्ेणयाऱ्या कयाळयात देशयाचं भवरतव् प्रकयाशमयान 
करणयार असल्याची प्रवतवक्र्या रयाज्याचे ऊरयाजामंत्ी श्ी. 
चंद्रशेखर ियारनकुळे ्यांनी व्क्त केली आहे. 

केंद्री् अथजासंकलपयात 
शेतकऱ्यांनया रषयाजालया ६ 
हरयार रूप्े रयावषजाेक मयानधन 
्ोरनया रयाहीर केली 
असून त्याचया फया्दया २ 
हेकटरप्ांत शेती असणयाऱ्या 
अलपभूधयारक शेतकऱ्यालया 
होणयार आहे. शेतकऱ्यांचं रीरनमयान उंचयारण्याचया प्र्तन 
्या अथजासंकलपयातून करण्यात आलया आहे. हया अथजासंकलप 

शेतकरीधयारगीणे असल्याचे मत श्ी. चंद्रशेखर ियारनकुळे ्यांनी 
व्क्त केले.   गभजारती मवहलयांकदरतया २६ आठरि्यांची भरपगयारी 
ररया देण्यात ्ेणयार आहे. त्यामुळे मवहलयांनया आपल्या पयाल्याचे 
चयांगल्या पधदतीने संगोपन करतया ्ेईल. ५ लयाखयांप्ांतचे 
उतपन्न करमुक्त करण्याची घोषणया केल्याने मध्मरगगी्यांनया 
मोठया ददलयासया वमळयालया आहे. शेतकऱ्यांसह प्रत्ेक रगयाजालया 
अथजासंकलपयात न्या् देण्याचया प्र्तन ्या िरेटमधून करण्यात 
आलया आहे. ्या अथजासंकलपनेचे आपण सरयागत करीत आहोत, 
असेही श्ी. चंद्रशेखर ियारनकुळे महणयाले.



 

 टीर रहापारेषि, कराड

महयारयाष्ट्र रयाज् वरद्ुत महयापयारेषण कंपनीच्या आंतरमंिळी् 
नयाट्यसपधदेच्या अंवतम फेरीत `सटेलमेट` हे नयाटक वररेते 

ठरले. औरंगयाियाद ्ेथे होणयाऱ्या अंवतम फेरीसयाठी ्या नयाटकयाची 
वनरि झयाली. ्या नयाटकयालया एकूण नऊ पयादरतोवषके वमळयाली. 

  प्रयाथवमक फेरीसयाठी लेखक श्ी. मकरंद कुलकणगी ्यांनी 
वलवहलेलं `सटेलमेट` हे नयाटक करयाि महयापयारेषणच्या टीमने 
सयादर केले. हे नयाटक अधीक्क अवभ्ंतया श्ीमती छया्या सयाळे 
्यांनी ददगदवशजात केले. नयाटकयात मुख् कलयाकयार रगन्नयाथ परयार, 
्ोवगनी कुलकणगी, पद्याकर रोशी, सुनील िंियागळे, पयाटकुळकर 
र सुनील इंगरले तर नेपत्, रंगभूषया, रेशभूषया महणून सौ. 
कुलकणगी, वप्र्ंकया कयामिीरे ्यांनी कयाम पयावहले.  पयाशरजासंगीत 
र्रंत सयािळे, प्रमोद टक्कलगी ्यांनी तर प्रकयाश्ोरनया सवचन 
सयाळरी ्यांनी सयादर केली.

 टीर रहापारेषि, नांदेड

औरंगयाियाद पदरमंिळयांतगजात 
अउदया संरसु मंिळ परळी 

(रै) ्यांच्या रतीने आंतरमंिळी् 
नयाट्यसपधदेत `अिगळ` ्या 
नयाटकयास प्रथम पयादरतोवषक 
वमळयाले.

 श्ी. वरतेंद्र रयाधर वलवखत 
र अधीक्क अवभ्ंतया वरर् 
कत्याळे वनवमजात श्ी. कया्जाकयारी 
अवभ्ंतया श्ी. एस. आर. रयामटेके 
ददगदवशजात `अिगळ` ्या नयाटकयाने 
वरवरध वरभयागयात एकूण १३ 
पयादरतोवषके पटकयावरली. औरंगयाियाद 
पदरमंिळयाचे मुख् अवभ्ंतया 
श्ी. अवरनयाश कोंियारयार र मुख् 
औद्ोवगक संिंध अवधकयारी 
श्ी. अनंत पयाटील ्यांच्या हसते 
पयादरतोवषके वरतदरत करण्यात 
आली.

आंतरमंिळीय नाट्यसपिधेत `सिेलमेि` प्ररम

आंतरमंिळीय नाट्यसपिधेत `अिगळ` नािक प्ररम
 वरवरध वरभयागयात १३ पयादरतोवषक े  

 नयाटकयालया वमळयाली तबिल नऊ पयादरतोवषक े  साांसककृवतक

कराि : महयापयारेषणच्या आंतरमंिळी् नयाट्यसपधदेच्या अंवतम फेरीत `सटेलमेट` ्या नयाटकयालया नऊ पयादरतोवषके 
वमळयाली. ्याप्रसंगी नयाटकयातील कलयाकयार.

रहापारेषिची उद्दिष्े
सयामयावरक रियािदयारीचे भयान ठेऊन कयाम करणे



 

साांसककृवतक

नाडशक : आंतरमंिळी् नयाट्यसपधदेत महयापयारेषणच्या `उत्तरदयाव्तर` नयाटकयाने प्रथम क्रमयांकयाचे पयादरतोवषक पटकयावरले. त्याप्रसंगी 
अवधकयारी र कलयारंत.

आंतरमंिळीय नाट्यसपिधेत `उत्तरदाडयतव` प्ररम
 टीर रहापारेषि, नाप्िक

महयापयारेषणच्या नयावशक पदरमंिळयांतगजात 
आंतरमंिळी् नयाट्यसपधयाजा घेण्यात 

आल्या. सुरुरयातीलया नयाट्यसपधदेचे उदघयाटन 
संचयालक (प्रकलप) श्ी. ररींद्र चवहयाण ्यांचे 
हसते झयाले. मुख् अवभ्ंतया (महयावरतरण) 
श्ी. ब्ीरपयालवसंग रयानरीर ् यांच्या उपग्सथतीत 
नयावशक पदरमंिळयाचे मुख् अवभ्ंतया श्ी. 
र्ंती रीके ्यांच्या अध्क्तेखयाली हया 
कया्जाक्रम झयालया. ्याप्रसंगी नयाट्यसपधदेचे 
कया्याजाध्क् अधीक्क अवभ्ंतया श्ी. प्ररीण 
भयालेरयार होते. 

  सपधदेत `वभरलेल्या गोष्ी`, `अियाण`, 
`एक होतया ियांिूकयाकया`, `उत्तरदयाव्तर` 
ही नयाटके सयादर करण्यात आली. िक्ीस 
वरतरण सोहळया वसनेतयारकया मधुरया देशपयांिे 
्यांच्या हसते झयालया. अउदया प्रकलप वन संरसु 
पदरमंिळ, नयावशक, अउदया प्रकलप मंिळ, 
नयावशक, चयाचणी तथया दूरसंचरण मंिळ, 
नयावशकतफफे सयादर झयालेल्या `उत्तरदयाव्तर` 
नयाटकयास प्रथम क्रमयांकयाचे पयादरतोवषक देण्यात 
आले.

नांदेिचया तांडत्क पटरसंवादाला उतस्फूत्ष प्रडतसाद
 अवधकयारी र कमजाचयाऱ्यांची मोठी उपग्सथती   

 टीर रहापारेषि, नांदेड

अउदया संरसु मंिळ, परळी (रै) 
अंतगजात ४०० के.वही. ग्रहण केंद्र 

कुंभयारगयार, नयांदेि ्ेथे टट्रयानसफॉमजार 
कवमशनींग-इरेकशन र िया्निोग्सटक 
मॉवनटदरंग ्या वरष्यारर एकददरसी् 
पदरसंरयादयाचे आ्ोरन करण्यात आले.

  हया पदरसंरयाद कया्जाकयारी 
अवभ्ंतया श्ी. एस.आर. रयामटेके ्यांचे 
अध्क्तेखयाली एसएसई वलवमटेि, 
हैदरयाियाद ्ेथील रदरष व्रसथयापक 
(वरपणन र सेरया) श्ी. वरशयाल िोगया 
्यांच्या मयागजादशजानयाखयाली घेण्यात आलया. 
पदरसंरयादयालया ४०० के.वही.ग्रहणकेंद्र 
वरभयाग, कुंभयारगयार, नयांदेि, अउदया 
संरसु वरभयाग नयांदेि, प्रकलप वरभयाग, 
नयांदेि, चयाचणी वरभयाग, नयांदेि ्ेथील 
सरजा अवधकयारी र तयांवत्क कमजाचयाऱ्यांनी 
उतसफूतजा प्रवतसयाद नोंदरलया.

कुंभारगाव, नांदेि :  ्ेथे आ्ोवरलेल्या 
एक ददरसी् पदरसंरयादयात िोलतयानया श्ी. वरशयाल 
िोगया. दुसऱ्या छया्यावचत्यात उपग्सथत अवधकयारी 
र कमजाचयारी.

 नयावशक पदरमंिळयाकिे ्रमयानपद   



 

८

कलाववशव

नांदेि  : ४०० के. वही. ग्रहण केंद्र वरभयागयाच्या रतीने नयांदेि ्ेथे टयाकयाऊ रसतुंरर वचत् कयाढण्याची सपधयाजा घेण्यात आली.

कुंभारगाव येरे डरत्कला सपिा्ष
 टीर रहापारेषि, नांदेड

औरंगयाियाद पदरमंिळयांतगजात ४०० के.वही.
ग्रहण केंद्र वरभयाग, नयांदेि ्ेथे टयाकयाऊ 

रसतुंरर वचत् कयाढण्याची सपधयाजा घेण्यात 
आली. ्यामध्े १९ वरद्यार्याांनी आपलया 
सहभयाग नोंदवरलया. 

वरद्यार्याांनी उपकेंद्रयातील टयाकयाऊ 
ऑईल िॅरलरर `झयािे लयारया, झयािे रगरया`, 
`िेटी पढयार, िेटी िचयार`, `पयाणी हे रीरन` 
असे सयामयावरक आश्यांचे संदेश देणयारी 
वचत्े रंगवरली. रंगवरलेल्या त्या िॅरेलमध्े 
झयािे लयारल्याने उपकेंद्रयाच्या सौंद्याजात भर 
पिली आहे. कया्जाक्रम ्शसरी करण्यासयाठी 
कया्जाकयारी अवभ्ंतया सरजाश्ी एस.आर.रयामटेके, 
अवतदरक्त कया्जाकयारी अवभ्ंतया ए. एन. 
रयाघमयारे, िी. िी. रयारूरकर, एस. िी. वतिके, 
एस.एस.गयाररकर, रे. एल. गोरे, आर.रे. 
तयालोि, मो.असलम, एस. वही. सोनकयांिळे, 
एम. टी. वचलके, के. िी. सोनखेिकर, री. 
वही. रयाहयाटे, एस. टी. सोळके, एफ. एस. 
वसदिीकी, एस. आर. गरळे, ्ू. आर. गुंिू, 
एस. के. देखमुखे ्यांनी पदरश्म घेतले.

पिघे येरे रार टदवसांरे प्रडशक्षर डशडबर
 टीर रहापारेषि, रिप्िक्षि

महयापयारेषणच्या सयांवघक कया्याजाल् प्रवशक्ण, संशोधन र वरकयास 
वरभयागयाच्या  रतीने Project, O &M Best Practices  ्या 

वरष्यारर चयार ददरसयांचे प्रवशक्ण पिघे ्ेथे घेण्यात आले. ्यामध्े ९० 
अवभ्ंत्यांनी सहभयाग घेतलया. ्यामध्े प्रकलप आवण ्ोरनया, दक्तया, 
सुरक्या, सॅप प्रणयाली, मयानर संसयाधनयातील प्रशन, दे्के ्याियाित चचयाजा 
करण्यात आली. 

तसेच महयापयारेषण कंपनीतून वनरृत्त होणयाऱ्या कमजाचयाऱ्यांच्या 
वनरृत्तीनंतरचे रीरन ्या धोरणयातून रयाशी पदरमंिळ कया्याजाल्याने 
वनरृत्तीनंतरचे वन्ोरन ्या वरष्यारर दोन ददरसयांचे प्रवशक्ण घेतले. 
्याप्रसंगी प्रवशक्ण केंद्रयाचे प्रमुख अधीक्क अवभ्ंतया श्ी. संदीप कलंत्ी, 
सहयाय्क महयाव्रसथयापक (मया.सं.) िॉ. शीतल गेियाम उपग्सथत होते.

 वरद्यार्याांनी ददलया सयामयावरक संदेश   

महयापयारेषण कंपनीतील रदरष अवधकयाऱ्यांची वन्ुक्ती/वनरृत्ती मयाहे विसेंिर २०१८ - रयानेरयारी २०१९
डनवृत्ती     

अ.क्र.  नाव    पद    पदसरापनेरे टिकार  टदनांक 

१. श्ी. वशरशंकर िसय्या सरयामी  अधीक्क अवभ्ंतया   अउदया, संरसु मंिळ, परळी  ३१.१२.२०१८ 

२. श्ी. रयारकुमयार संभयारी कयांिळे   अधीक्क अवभ्ंतया   सयांवघक कया्याजाल्    ३१.०१.२०१९

विषिण-प्रविषिण



 

प्रजासत्ाक दिन विरायू होवो

`महापारेरर`मधये ७० वा प्रजासत्ताक टदन उतसाहात
 टीर रहापारेषि, रुंबई

महयापयारेषणचे मुख्याल् असलेल्या 
प्रकयाशगंगया ्ेथे ७० रया प्ररयासत्तयाक 

ददन उतसयाहयात सयाररया करण्यात आलया. 
तसेच `महयापयारेषण`च्या सयात पदरमंिळ 
कया्याजाल्यांमध्ेही प्ररयासत्तयाक ददनयाच्या 
वनवमत्तयाने वरवरध कया्जाक्रम घेण्यात आले. 

प्रकयाशगंगया ्ेथील मुख्याल्यात 
`महयापयारेषण`चे अध्क् र व्रसथयापकी् 
संचयालक श्ी. परयाग रैन नयानोदट्या ्यांनी 
धररयारोहण केले. ्यारेळी `महयापयारेषण`चे 
संचयालक (प्रकलप) सरजाश्ी ररींद्र चवहयाण, 
संचयालक (संचलन) गणपत मुंिे, 
संचयालक (वरत्त) वरनया्क सयाठे, मुख् 
महयाव्रसथयापक (मया.सं.) तथया कया्जाकयारी 
संचयालक (मया.सं.) (प्रभयारी) सुगत गमरे, 
महयाव्रसथयापक (मयानर संसयाधन) सुधीर 
रयानखेिे, मुख् महयाव्रसथयापक (सुरक्या 
र अंमलिरयारणी) संर् कुमयार, वशष्याचयार 
अवधकयारी सतीश रयाधर ्यांच्यासह रदरष 
अवधकयारी र कमजाचयारी मोठ्या संख्ेने 
उपग्सथत होते.

रहापारेषिची उद्दिष्े
 रुपयांतरण रधजान क्मतेचे 

(Transformation Capacity) लक्् गयाठणे.

प्रकाशगंगा इमारत, मुंबई : 
`महयापयारेषण`चे मुख्याल् असलेल्या 
प्रकयाशगंगया ्ेथे धररयारोहणप्रसंगी 
मयानरंदनया देतयानया `महयापयारेषण`चे अध्क् 
र व्रसथयापकी् संचयालक श्ी. परयाग रैन 
नयानोदट्या.



रहापारेषिची उद्दिष्े
पयारेषण रयावहन्यांचे लक्् गयाठणे.

विषिण-प्रविषिण

रंद्रपूर : ्ेथे सुरवक्ततया प्रवशक्ण ्या वशविरयात मयावहती घेतयानया प्रवशक्णयाथगी.

रंद्रपूर येरे सुरडक्षतता प्रडशक्षर डशडबर

तळंदगे येरे डवडवि प्रडशक्षर डशडबर

 टीर रहापारेषि, रिप्िक्षि

नयागपूर पदरमंिळी् प्रवशक्ण 
केंद्र, चंद्रपूर ्ेथे सुरवक्ततया 

प्रवशक्ण, KYS प्रवशक्ण, MSBTE 
अध्यापक प्रवशक्ण, Project O& 
M Best Practices ्या वरष्यारर 
तीन ददरसी् प्रवशक्ण वशविर घेण्यात 
आले. ्यामध्े ४० रणयांनी आपलया 
सहभयाग नोंदवरलया. 

   ्याप्रसंगी एच.वही.
िी.सी. पदरमंिळ, चंद्रपूरचे अधीक्क 
अवभ्ंतया सरजाश्ी आत्याम, कया्जाकयारी 
अवभ्ंतया अवरनयाश रट्ी, सुनील 
सयारिे, उमेश शेंिे ्यांनी मयागजादशजान 
केले. प्रवशक्ण आपल्या दयारी ्या 
उपक्रमयात उपकेंद्रयालया रयाऊन तेथील 
कमजाचयाऱ्यालया त्यांच्या उपकेंद्रयाची 
मयावहती र घ्यार्याची कयाळरी ्यािदिल 
प्रवशक्ण देण्यात आले.

 टीर रहापारेषि, रिप्िक्षि

करयाि पदरमंिळयांतगजात सयारथी प्रवशक्ण 
केंद्र, तळंदगे ्ेथे वरवरध प्रवशक्ण 

वशविर घेण्यात आले. ्यामध्े कमजाचयारी रगजा ३ 
र ४ ्यांच्यासयाठी रतुजाणुक प्रवशक्ण र मवहलया 
कमजाचयाऱ्यांसयाठी मवहलया सिलीकरण शक्ती 
प्रवशक्ण घेण्यात आले. 

करयाि र अमरयारती पदरमंिळयांतगजात 
कया्जारत असलेल्या अवभ्ंत्यांकदरतया Best 
Project & (O &M) Practices  हे 
चयार ददरसयांचे प्रवशक्ण वशविर घेण्यात  
आले. प्रवशक्ण ्शसरी करण्यासयाठी मुख् 
अवभ्ंतया सरजाश्ी वरकयास िढे, अधीक्क 
अवभ्ंतया अवरनयाश कसिेकर, रघुनयाथ 
चवहयाण, रघुनयाथ चवहयाण, सहयाय्क 
महयाव्रसथयापक इमयाम वसद्धीकी, समनर्क 
वनतीन ियाके ्यांनी पदरश्म घेतले. 



  

अविवेिन

पदांरी कपात नाही, पगारवाढ देरार : ऊजा्षमंत्ी

कॉपपोरेि बदलारा सवीकार करा : गमरे

 टीर रहापारेषि, नािपूर

रीर कंपन्यांमध्े पुनरजाचनया करतयानया पदे कमी 
करण्यात ्ेणयार नयाहीत, गैरसमर असतील 

तर दूर केले रयातील. मयात्, कयाळयानुसयार िदल हया 
अपेवक्तच आहे. त्यामध्े कयाही सुधयारणया असल्यास 
संघटनेने व्रसथयापनयास कळरयारे. वतनही रीर कंपन्या 
आवथजाकदृष्टया सक्म झयाल्या पयावहरेत. रीरहयानी १५ 
टकक्यांपेक्या कमी आणणे गररेचे आहे. रीर अवधकयारी, 
कमजाचयाऱ्यांची पगयाररयाढ वरधयानसभया वनरिणुकीपूरगी केली 
रयाईल, अशी घोषणया ऊरयाजामंत्ी श्ी. चंद्रशेखऱ ियारनकुळे 
्यांनी केली. 

 महयारयाष्ट्र रयाज् रीर मंिळ अवधकयारी संघटनेच्या 
४२ व्या रयाज्सतरी् अवधरेशनयाचे उदघयाटन ऊरयाजामंत्ी 
श्ी. चंद्रशेखऱ ियारनकुळे ्यांच्या हसते झयाले. त्यारेळी ते 
िोलत होते. व्यासपीठयारर प्रयादेवशक संचयालक, महयावरतरण 
(प्रभयारी) नयागपूर श्ी. ददलीप घुगल, महयापयारेषणचे 
कया्जाकयारी संचयालक (प्रभयारी) श्ी. सुगत गमरे, मुख् 
अवभ्ंतया (नयागपूर पदरमंिळ) श्ी. सुरेश पयाटील, म.रया.
वर.मं. अवधकयारी संघटनेचे अध्क् श्ी. सतीश तळणीकर, 
सरवचटणीस श्ी. ददलीप वशंदे, संघटन सवचर श्ी. प्ररीण 

ियागुल उपग्सथत होते. 
महयापयारेषणचे कया्जाकयारी संचयालक (प्रभयारी) श्ी. सुगत 

गमरे महणयाले, ``आठ प्रगत रयाज्यांमध्े महयारयाष्ट्र रीर 
कंपन्या अग्रक्रमयारर असल्या तरी आगयामी आवहयाने फयार 
मोठी आहेत. त्याकदरतया आपल्या क्मतयांमध्े िदल र 
सुधयारणया करणे ही कयाळयाची गरर आहे.``

अवधरेशनयालया महयावरतरण, महयापयारेषण र महयावनवमजाती 
कंपनीतील वरत्त र लेखया, महसूल, मयानर संसयाधन, 
औद्ोवगक संिंध, मयावहती तंत्ज्ञयान, रनसंपक्क, सुरक्या र 
अंमलिरयारणी आवण वरधी वरभयागयाचे रयाज्भरयातील ४०० 
रीर अवधकयारी उपग्सथत होते. सूत्संचयालन श्ी. वरकयास 
आिे ्यांनी तर आभयार श्ी. रयारेश कुंभरे ्यांनी मयानले.

 टीर रहापारेषि, सोलापूर

देशयात १९९० पयासून रयागवतकीकरणयाचे 
रयारे सुरु झयाले. सुरुरयातीलया ्यास 

वररोध करण्यात आलया. मयात्, उतपयादन र 
सेरया क्ेत्यात कया्जारत असणयाऱ्या कंपन्यांची 
मक्तेदयारी ्यामुळे मोवित वनघयाली. वरद्ुत 
मंिळयाचेही कंपनीत रूपयांतर झयाले. रीर 
ही एक शक्ती असून देशयाची आवथजाक 
तयाकद रयाढवरते. अशया क्ेत्यात आपल्यालया 
कयाम करण्यास वमळते हे सौभयाग् आहे. 
कयाळयाप्रमयाणे कमजाचयाऱ्यांनीही आपले कयाम हे 
खयासगी कॉपपोरेट कंपन्यांप्रमयाणे करण्याचया 
प्र्तन करयारया. िदल सरीकयारण्याची त्यारी 
करयारी, असे मत महयापयारेषणचे कया्जाकयारी 
संचयालक (प्रभयारी) श्ी. सुगत गमरे ्यांनी 
व्क्त केले. 

रयाज् मयागयासरगगी् वरद्ुत कमजाचयारी 
संघटनेच्या रतीने हदरभयाई देरकरण 
प्रशयालेच्या मैदयानयारर आ्ोवरत करण्यात 
आलेल्या रयाज्व्यापी अवधरेशनयाचया 
समयारोपप्रसंगी श्ी. सुगत गमरे िोलत होते. 
्यारेळी `िहुरन समयारयाच्या सयामयावरक 
अवभसरणयाची आरश्कतया` ्या वरष्यारर 
पदरसंरयाद आ्ोवरत करण्यात आलया होतया.

्यारेळी श्ी. गमरे ्यांनी आपले मत 
मयांिले. अध्क्सथयानी संघटनेचे कया्याजाध्क् 
श्ी. प्रेमयानंद मौ्जा होते. ्यारेळी वरभयागी् 
भवरष् वनरयाजाह वनधीचे सहया्क आ्ुक्त श्ी. 
हेमंत वतरपुिे, महयापयारेषणचे महयाव्रसथयापक 
(मया.सं. आसथयापनया) श्ी. रयारू गया्करयाि, 
प्रया. अंरनयातयाई गया्करयाि, श्ी. वमवलंद 
िनसोिे उपग्सथत होते. प्रयासतयावरक श्ी. एस. 
के. हनरते, श्ी. एन. िी. रयारोंिे ्यांनी केले. 

रहापारेषिची उद्दिष्े
परसपरयांच्या वहतयांची रपणूक, वरशरयास, पयारदशजाकतया र मोकळ्या 

संरयादयाची संसकृती व्रसथयापनयात रुरवरणे

नागपूर  : महयारयाष्ट्र रयाज् वरद्ुत मंिळ अवधकयारी संघटनेच्या ४२ व्या रयाज्सतरी् अवधरेशनप्रसंगी ऊरयाजामंत्ी श्ी. चंद्रशेखर 
ियारनकुळे. शेरयारी महयापयारेषणचे कया्जाकयारी संचयालक (प्रभयारी) सरजाश्ी सुगत गमरे, ददलीप घुगल, सतीश तळणीकर, प्ररीण 
ियागुल, ददलीप वशंदे.

सोलापूर :  मयागयासरगगी् वरद्ुत कमजाचयारी संघटनेच्या ग्वदरयावषजाक अवधरेशनयाचे 
उदघयाटन करतयानया ज्ेष वरवधज्ञ इंददरया र्वसंग. ्याप्रसंगी सरजाश्ी संर् घोिके, 
ददनेशचंद्र सयािू, संर् तयाकसयांिे, रे.एस.पयाटील, प्रेमयानंद मौ्जा, एन. िी. रयारोंिे, 
संर् वशंदे, रयारू गया्करयाि र अन्.

 मरयावरमं अवधकयारी संघटनेचे रयारसतरी् अवधरेशन   

 रयाज् मयागयासरगगी् वरद्ुत कमजाचयारी अवधरेशन   



 

संपादक : िॉ. डमडलंद आवतािे, जनसंपक्क अडिकारी (महापारेरर)
E-mail : prohr@mahatransco.in 
पत्वयवहारारा पत्ता : संपादक, महापारेरर समारार, प्रकाशगंगा इमारत,
महापारेरर कंपनी मया्षटदत, प्ॉि नं.सी.-१९, ई-बलॉक, बांद्रा-कुला्ष 
कॉम्प्े्स, वांद्रे (पूव्ष), मुंबई-४०० ०५१ (खाजगी डवतररासािी)

कोणत्याही कंपनीत कयाम करतयानया कमजाचयाऱ्यांनी 
रेळेियाित सर्ंवशसत पयाळया्री हरी. कयामयाचे 

्ोग् व्रसथयापन केले तर कयाम करतयानया ्ेणयारया 
तयाण हलकया होऊ शकतो. त्यामुळे कया्याजाल्यात कयाम 
करतयानया रेळेच्या सदुप्ोगयािदिल आपण सतक्क रयाहया्लया 
पयावहरे. रेळेच्या व्रसथयापनयामुळे कयामयांचया प्रयाधयान्क्रम 
वनग्शचत करतया ्ेतो आवण त्यानुसयार आपली कयामे 
उरकतया ्ेतयात. अत्ंत घयाईगदगीच्या रेळेस अचयानक 
उद्भरलेली महत्रपूणजा कयामे रेळेत पूणजा करतया ्ेतयात 
आवण पदरग्सथतीरर तयािया वमळरणे शक् होते. कयाम 
रेळेरर केल्यामुळे उतपयादनक्मतया रयाढरतया ्ेते. त्यामुळे 
मनयाररच्या तयाणयाची पयातळी कमी करतया ्ेते. कया्याजाल्ीन 
कयामे आवण व्ग्क्तगत आ्ुष्यात पयार पयािया्च्या गोष्ी 
्यांचया समतोल सयाधतया ्ेणे शक् होते. एक वचनी महण 
आहे. ‘उद्या’ उमलणयारी सरजा फुलं ‘आरच्या’ वि्यांमधून 
रनम घेतयात. महणरे उद्याची आपली रंगीिेरंगी, सरपनं 
लरकरयात लरकर पूणजा होण्यासयाठी आरचया प्रत्ेक क्ण, 
फक्त आवण फक्त सरपनपूतगीच्या ददशेने रयापरलया रयाणं, 
आरश्क आहे.

कयाम करतयानया ध्े् ठररया, आपलया प्रत्ेक िहुमुल् 
क्ण, आपली ध्े्े प्रत्क्यात आणण्यासयाठीच खचजा 
करयारया. ध्े्यारर न पोहोचणे, ही शोकयांवतकया नयाही. 
पोहोचण्यासयाठी ध्े्च नसणे, ही खरी शोकयांवतकया आहे. 
तेवहया आपल्यासमोर नेहमीच एखयादं उददिष् अथरया ध्े् 
असयारं. त्यामुळे आपल्या कयामयालया, आवण ध्े् सयाध् 
करण्यासयाठी, आपण रो रेळ देतया, त्यालया एक ददशया प्रयाप्त 
होते. कयामयालया प्रयाधयान् देऊन ्ोरनया त्यार करण्यासयाठी 
खचजा केलेलया एक वमवनट ती ्ोरनया अमलयात आणतयानया 
दहया वमवनटे रयाचरते. कयाम उद्यारर ढकलणे, क्रेविट कयािजा 
रयापरण्यासयारखे आहे. विल वमळेप्ांत फयार मरया रयाटते. 
रेवहया ध्े् गयाठण्याचया प्र्तन तुमही करत असतया, 
त्यारेळी इटयावल्न अथजातजज्ञ परेटो ्यांचया ‘८०-२०’ हया 
वन्म रयापरया. परेटो ्यांनी असं महटलं् की, ८० टक्के 
पुरसकयार तुमहयालया २० टक्के प्र्तनयांतून वमळू शकतयात. हे 
अवतश् मौल्रयान २० टक्के प्र्तन कोणते, ते समरून 
घेतल्यानंतर तुमचे अग्रक्रम तुमही ठररू शकतया. अशया 
तऱहेने तुमहयालया प्रगतीच्या पया्रीरर पुढे रयाण्यास मदत 

करतील. अशया गोष्ींनया आधी रेळ देणं, हे महत्रपूणजा ठरतं.
कयाम करतयानया ्यादी िनरया्लया लयागया. सुरुरयात कशी 

झयाली ्यारर िऱ्याच घटनयांचया शेरट अरलंिून असतो. 
ददरसभरयात कोणकोणती कयामं करया्ची, ्याची आखणी 
मनयाशी करया्लया हरी. त्यामुळे कॅलेंिर वकंरया कयामयाच्या 
रेळयापत्कयाशी रुळरून घेतया ्ेतं वकंरया कयामयांची ्यादी 
करून आरश्कतेनुसयार त्यात िदलही करतया ्ेईल. ्या 
दोनही पद्धतींचया उप्ोग गरर भयासेल त्याप्रमयाणेही करतया 
्ेणं शक् आहे. त्यामुळे कयामयाचं प्रयाधयान् लक्यात घेऊन, 
एकयापयाठोपयाठ एक कयाम, फटयाफट, उरकणं शक् होतं.

शयारीदरक र मयानवसक दृष्ीनं प्रयाइम टयाइम लक्यात 
घेऊन एकयारेळी एकच कयाम आवण तेही एकयाग्रतेने करया. 
तुमही ददरसयातल्या ज्या रेळयात कयामयाच्या दृष्ीनं उतसयाही, 
वक्र्याशील असतया, त्या रेळेत कयाम पूणजा करणं उत्तम. हे 
रयाणून घेऊन त्यारेळी कयाम केलं तर ते अवधक दरदेदयार 
आवण लरकर पूणजा होतं. तुमच्यासयाठी महत्रयाची आवण 
प्रथम करया्लया हरीत अशी कयामं करण्यासयाठी रेळ देणं 
हया रेळेचं वन्ोरन करण्याचया सगळ्यात पदरणयामकयारक 
मयागजा आहे. कयामयात आनंद वनमयाजाण केलया की त्याचं ओझं 
रयाटत नयाही.

अशया रेळी त्या कयामयाचे छोटे-छोटे भयाग करयारेत आवण 
एक एक भयाग पूणजा करयारया. कयामयाचया सगळया भयार एकदम 
पेलण्यापेक्या एकया रेळी थोिं-थोिं कयाम पूणजा केलंत, तर 
तुमही अशया टपप्यारर पोहोचयाल, वरथे तुमहयालयाच ते कयाम 
लरकरयात लरकर पूणजा करण्याची आरि वनमयाजाण होईल.

हे कयाम करतयानया अनयारश्क गोष्ीकिे, दुलजाक् 

करण्याची कलया वशकून घेतली पयावहरे. रे झयालं त्याचया 
वरचयार करू नकया; रे होणयार आहे त्याचया वरचयार करया. 
अशी कयामं री आपल्या ध्े्यापयासून दूर-दूरप्ांत 
संिंवधत नयाहीत, अनयारश्क आहेत, त्यांच्यारर कळत-
नकळत रेळ रयातो्, त्यािदिल सतक्क वहया. त्यांच्यारर 
घयालरत असलेलया रेळ कमी-कमी करत आणया. क्ुल्क 
गोष्ीं आवण ज्या कयामयांचया तुमहयालया भयारी आ्ुष्यारर 
फयारसया पदरणयाम होणयार नयाही, अशया गोष्ींपयासून दूर 
रयाहया्लया वशकया. कयामयांच्या ्यादीत महत्रयाची कयामं कोणती 
आवण ियारूलया सयारतया ्ेण्यासयारखी कोणती, हे तुमही 
नक्कीच ठररू शकतया. ज्याददरशी आपली थोिीही प्रगती 
झयाली नयाही, तो ददरस फुकट गेलया, असं समरया.

सरतःलयाही रेळ ददलया पयावहरे. रोर कयाही रेळ 
सरतःसयाठी आररुजान रयाखुन ठेरया. ध्यान, व्या्याम, 
सर्ंसुचनया, रयाचन, छंद आपल्यालया आ्ुष्यारर प्रेम 
करया्लया वशकरतयात. त्यांनया थोिया रेळ द्या, ते तुमहयालया 
आनंद देतील. उदया. वनसगयाजारर, झयाियारर प्रेम करणयारया 
मयाणूस सदैर प्रसन्नच असतो, तर चयांगली कवरतया 
मयाणसयालया संरेदनयाक्म िनरते. रगण्यात मौर आहेच 
पण त्याहून अवधक मौर फुलण्यात आहे. आ्ुष्यात 
असं कयाहीतरी वमळरया, रे तुमच्यापयासून कुणीही चोरून 
घेऊ शकत नयाही. हसया, खेळया पण वशसत पयाळया. `सुट्ी’ 
ही नरं कयाहीतरी वशकण्याची संधी असते र आ्ुष् ही 
खरी दौलत.

- सुगत गमरे
काय्षकारी संरालक (मानव संसािन) (प्रभारी)
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