
प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

मॉन्सूनची ्ुरूवात पाहणे खसूपच 
आलहाददायक आहे. हे उत्ाहवर्धक 

वातावरण नक्कीच आपलयाला मोठी ऊरा्ध आणण 
उत्ाहाने काय्ध करणया् प्ोत्ाणहत करते. 

कृषी अर्धवयवसरेचा णवका् हा णवद्ुत 
क्ेत्ाचया कामणिरीशी णनिणित आहे. तयाचया 
वाढी् पाठठंबा देणया्ाठी आपले ्ववोत्तम 
योिदान देणे आपले मुखय कत्धवय आहे. 
या्ंदरा्धतील ्ुरारणां्ाठी अरसून ्ाततयाने 
प्यतन करणे आवशयक आहे. मला खात्ी आहे 
ककी, आपण ते ्ाधय करणया्ाठी कोणतीही 
क्र ्ोिणार नाही. 

नावीनयपसूण्ध कलपना आणण तयाची 
अंमलबरावणी करणया्ाठी वयवसरापन नेहमीच 
प्ोत्ाहन देते. णवणवर माधयमातसून नावीनयपसूण्ध 
कलपना आणण अंमलबरावणी केलयाने कंपनीची 
प्णतमा उंचावते. अशाच एका अणरनव उपक्रमामुळे 
महापारेषणला `कापवोरेट एक्लन्` अंति्धत 
`णिणरटल तंत्ज्ानाचा वापर` या णवषयावर मानाचा 
सकॉच पुरसकार णमळाला आहे. महापारेषणला 
णमळालेला हा ्लि दु्रा सकॉच पुरसकार आहे, 
तंत्ज्ान आणण कामणिरी ्ुरारणेचया क्ेत्ातील 
नवीन कलपना आणण ्सूचना आपण मांिलया तर 
तयाचे सवाित वयवसरापन नक्कीच करेल. 

 पराि जैन नानोटिया (भा.रि.से.)      
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फोरम ऑफ रेगयुलेटरचया SAMAST  
माि्धदणश्धकेनु्ार महापारेषण ऑटोमॅठटक मीटर 
ठरिींिची (AMR) प्कलपाची अंमलबरावणी 
करीत आहे. या प्कलपांति्धत ६,६०० इंटरफे् 
एनरजी मीटर (IEM) काया्धननवत करणे आणण 
राजय रार प्ेषण केंद्र, ऐरोली येरे ्व्ध मीटरची 
माणहती िोळा करणयाकठरता मीटर िाटा 
ऍनविणरझम ण्सटीम (MDAS)  उरारणी व 
काया्धननवत करणे प्सताणवत आहे. या प्कलपाची 
अंमलबरावणी णनयोणरत वेळेत व योगयठरतीने 
होणया्ाठी उपकेंद्र प्मुखांना ्ंपसूण्ध प्कलपाची 
तांणत्क माणहती देणयाकठरता काय्धशाळांचे 
आयोरन केलेले आहे. 

कामणिरी ्ुरारणयाचया प्णक्रयेत प्णशक्ण 
हा एक चांिला उपक्रम आहे. या्ाठी प्णशक्ण 
काय्धक्रमांमधये उपनसरती अ्णे महत्वाचे आहे. 
मॉन्सून कालावरीचा उपयोि प्णशक्णाचया 
उद्ेशाने करणे आवशयक आहे. प्णशक्ण णवरािाने 
अिोदरच प्णशक्ण आदेश रारी केले आहेत, 
रेणेकरून णवणवर णवरािातील प्मुख अणरकारी 
तयानु्ार कामावर आवशयक मनुषयबळ काय्धरत 
ठेवणया्ाठी णनयोरन करू शकतात. 

्ंचलन आणण पारेषण पद्धतीची देखराल 
करणे मॉन्सून कालावरीत महत्वपसूण्ध आहे. २२ 
मे २०१९ रोरी कळवा-पिघे आणण तळेिाव-
खारघर मािा्धचे एकाचवेळी ठटरिणपंि कंिकटर 
सनॅणपंि आणण इन्ुलेटर खराब झाले होते. पॉवर 
इनसटरुमेंट् वारंवार खराब झालयामुळे शहरी 
आणण औद्ोणिक क्ेत्ात रारणनयमन होऊ शकते. 
रे अर्धवयवसरेचया वाढी्ाठी हानीकारक आहे, 
महणसून पसूवा्धनुरव लक्ात घेऊन देखराल आणण 
योगय अंमलबरावणी्ाठी पठरश्रमपसूव्धक णनयोरन 
करणे आवशयक आहे. ्मानता येणया्ाठी 
महापारेषणने मानक अननिशमन रोरण तयार केले 
आहे. फायर पॉणल्ीची योगय अंमलबरावणी 
केलया् नुक्ान कमी होणया्  मदत होईल. 

प्तयेक कम्धचाऱयाने योगय णनयोरन, ्मनवय 
व टीमवक्क ठेवसून प्कलप पसूण्ध होणयाचया दृष्ीने 
प्यतन केले पाणहरेत. मािील अनुरवातसून 
प्कलपाचया अंमलबरावणीत आलेलया अिचणी 
व अिरळे दूर करून नवीन प्कलप पसूण्ध 
करणयाचा ्चोटीने प्यतन केला पाणहरे. प्तयेक 
कम्धचाऱयाने कंपनीचया `लकयां`्ह (Targets) 
आवशयक काय्ध केले पाणहरे. 

चांिला ्ंघप्मुख नेहमीच एक धयेय घेऊन 
्ंघाचे नेतृतव करतो. मी आशा करतो ककी, 
कंपनीचा प्तयेक अणरकारी तयांचया टीमचे नेतृतव 
करताना णननशचतपणे िुणवत्ता वाढणवणयाचा 
प्यतन करेल. अशकय वाटणारं काम करणयाचं 
्ामरय्ध टीमवक्कमधये अ्ते. चांद्रयान-२ चे 
नुकतेच यशसवी लॉणचंि हे ्ुद्धा टीमवक्क आणण 
नेतृतव यांचे उत्तम उदाहरण आहे. मला खात्ी 
आहे ककी, प्तयेक कम्धचारी रणवषयात यशाचया 
मािा्धकिे राणया्ाठी चांिले िुण आतम्ात 
करणयाचा नक्कीच प्यतन करेल.

शुभेच्ांसह..!
- पराि जैन नानोटिया 
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देशातील शेतकरी, मधयमवि्ध, 
िरीब, नोकरदार, वयापारी आदींना 

आणर्धक, शैक्णणक व ्ामाणरक 
प्ितीकिे नेणारे हे अंदारपत्क अ्सून 
अर्धमंत्ी श्रीमती णनम्धला ्ीतारामन 
यांनी अतयंत दूरदृष्ी ठेवसून ते ्ादर 
केले आहे, अशी प्णतणक्रया राजयाचे 
ऊरा्धमंत्ी श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे 
यांनी वयक्त केली.

ग्ामीण रारतातील तीन कोटी 
िावे णिणरटल ्ाक्र करून ्व्ध 
रिाशी ग्ामीण रािा् रोिणयाचा 
प्यतन पंतप्रान श्री. नरेंद्र मोदी 
यांचया नेतृतवाखाली अर्धमंत्ी श्रीमती 
णनम्धला ्ीतारामन यांनी केला आहे. 
पाच लाखांपययंतचे उतपन्न करमुक्त 
करून अर्धमंतयांनी मधयमविजीयांना, 
नोकरदारांना ठदला्ा ठदला आहे. येतया 
२०२३ पययंत शेतकऱयांचे उतपन्न दुपपट 
करणया्ाठी योरना आणणयाचा प्यतन 
त्ेच रोिरंदा महणसून िेअरीचया 

उतपन्नात वाढ करणयाची योरनाही 
शेतकऱयांना आणर्धक णवका्ाकिे घेऊन 
राणारी आहे. नवीन शैक्णणक रोरणात 
उच्च णशक्णा्ाठी ४०० कोटींची तरतसूद 
आतापययंत प्रमच करणयात आली.

शेतीचया णवका्ा्ाठी खारिी 
िुंतवणसूक वाढवसून शा्नही िुंतवणसूक 

करणार त्ेच शसूनय खचा्धतील शेतीला 
प्ोत्ाहन हा णनण्धय सवािताह्ध आहे. 
`नारी तसू नारायणी` हा नवा नारा 
मणहलांचा णवका् ्ारणारा आहे.

्न २०२२ पययंत देशातील 
प्तयेक कुटुंबाला वीर कनेकशन 
देऊन िठरबांचया घरातील अंरार 
नाही्ा होणार आहे. २०२१ पययंत 
१.९५ कोटी घरे बांरायचे लकय 
िठरबांचया णनवाऱयाचा प्शन ्ोिणवणारा 
णनण्धय आहे. त्ेच `हर घर रल` या 
योरनेतसून ्मारातील ्व्धच विा्धतील 
लोकांना नळावदारे सवच्छ पाणी णपणया् 
उपलबर होणार आहे.

्ौरऊरा्ध णनणम्धतीत १० टक्े 
वाढ हा ्ौर ऊरजेला प्ोत्ाहन देणारा 
णनण्धय आहे. येतया पाच वषा्धत ८० 
हरार कोटींची ्ववा लाख णक.मी. चे 
रसते बांरसून दळणवळण ्ुरारणार व 
देशाचया प्ितीचे रसते अणरक मरबसूत 
होणार अ्लयाचे ऊरा्धमंत्ी श्री. 
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ्ांिसून या 
अर्ध्ंकलपाचे सवाित केले आहे.

अप्धवेशन

सेशन-अप्धवेशन

अर्थसंकल्प

सराजा्ील सव्म विा्मला सपश्म करिारे अंदाजपत्रक
 ऊरा्धमंत्ी श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांची प्णतणक्रया    

महापारेषण अपडेट  
६७४ अणत उच्च दाब उपकेंद्रे काया्धननवत

वधा्म प्जलह्ाचया 
पालकरंत्रीपदी      
श्ी. चंद्रशेखर बावनकुळे
राजयाचे ऊरा्धमंत्ी श्री. चंद्रशेखर 
बावनकुळे यांची शा्नाने 
नािपसूर्ह वरा्ध णरलह्ाचे 
पालकमंत्ी महणसून णनयुक्ती केली 
आहे. शा्नाचया ्ामानय प्शा्न 
णवरािाने णवणवर णरलह्ाचया 
पालकमंतयांची यादी राहीर 
केली. तया यादीत पालकमंत्ी श्री. 
चंद्रशेखर बावनकुळे यांचयाकिे 
वरा्ध णरलह्ाचे पालकमंत्ी महणसून 
रबाबदारी ्ोपणवणयात आली 
आहे. श्री. बावनकुळे यांनी यापसूवजी 
रंिारा णरलह्ाचे पालकमंत्ी 
महणसून ्क्मपणे व यशसवीठरतया 
रबाबदारी पार पािली आहे.



राजया् रिथरच रोठ्ा रिरािा् 
कृरीपंपाना कनेकशन

रेट विविमंडळातून...
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प्वदभ्म-रराठवाड्ा्ील कृरीपंपाचा 
बॅकलॉि पूि्म करिे, घारापुरी येथे ७० 

वरा्म् रिथरच वीज पोहोचविे व िडप्चरोली 
प्जलह्ा्ील ्ुरीरकसा या शेविचया िावा् 
७० वरा्म् वीज पोहोचवलयाबदिल राजयाचे 
रुखयरंत्री श्ी. देवेंद्र फडिवीस यांनी ऊजा्मरंत्री 
श्ी. चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे प्वधानसभे् 
कौ्ुक करून अप्भनंदन केले. अंप््र आठवडा 
रिस्ावावर उत्तर दे्ाना रुखयरंत्री श्ी. देवेंद्र 
फडिवीस बोल् हो्े.

ऊजा्मरंत्री श्ी. चंद्रशेखर बावनकुळे 
यांचया ने्ृतवा् प्वदभ्म-रराठवाड्ा्ील पाच 

लाखांपेक्ा अप्धक कृरीपंपांना कनेकशन देऊन 
बॅकलॉि दूर केला. राजया् रिथरच एवढ्ा 

रोठ्ा रिरािा् कृरीपंपाना कनेकशन प्रळाले.
रुंबईजवळील घारापुरी या बेिावर 

सवा्ंत्याचया ७० वरा्म् रिथरच वीज 
पोहोचवणयाचे कार झाले, असा उल्ेख 
रुखयरंत्री श्ी. देवेंद्र फडिवीस यांनी केला. 
सरुद्रा् पाणयाचया खालून आठ प्क.री. पययं् 
केबल िाकून घारापुरी येथे वीज पोहोचवली 
िेली. ्सेच िडप्चरोली प्जलह्ा्ील अप््दुि्मर 
भािा् असलेलया ्ुरीरकसा या शेविचया 
िावा् वीज पोहोचवली, असा उल्ेखही 
रुखयरंत्यांनी सभािृहा् केला. रंत्यांचया 
काया्मचा उल्ेख होिारे ऊजा्मरंत्री श्ी. 
चंद्रशेखर बावनकुळे हे एकरेव रंत्री ठरले 
आहे्.

 मुखयमंतयांनी केले णवरान्रेत ऊरा्धमंतयांचया कामाचे कौतुक   

महापारेषण अपडेट  
१,२८,१६५ एम.वही.ए. सराणपत क्मता



वयवसथापकीय संचालकांनी टदली वाशी 
पटररंडळा्ील प्वप्वध टठकािी भेि

 खारघर येरील उपकरणांची काय्धपद्धती व वापराची घेतली माणहती   

रेट-भेट

खारघर : महापारेषणचे अधयक् व वयवसरापककीय ्ंचालक श्री. पराि रैन नानोठटया यांनी ४०० के. वही. ग्हण केंद्र ्ंव्ु णवराि, खारघरला रेट ठदली. याप््ंिी ्ंचालक 
(प्कलप) श्री. रवींद्र चवहाण, मुखय अणरयंता (प्रारी) श्री. रिन्नार चुिे व अनय अणरकारी.
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महापारेषणचे अधयक् व वयवसरापककीय ्ंचालक 
श्री. पराि रैन नानोठटया (रा.प्.्े.) यांनी 

वाशी पठरमंिळातील णवणवर ठठकाणी रेट ठदली. या 
रेटीदरमयान ४०० के. वही. ग्हण केंद्र ्ंव्ु णवराि, 
खारघर येरे णवद्ुत वाणहनया व उपकेंद्रातील णवणवर 
चाचणी उपकरणांची काय्धपद्धती व वापर यांची माणहती 
घेतली. 

रोणहत्, ्ीटीपीटी, बुणशंि आदी णवद्ुत 
उपकरणांमरील इन्ुलेटरची िुणवत्ता मोरणारे टॅन 
िेलटा टेनसटंि णकट, रोणहत्ांमरील ऑईलची िुणवत्ता व 
क्मता मोरणारे बीिीवही, रोणहत्ातील कोअर नाईणिंि 
आदींची यांणत्क िुणवत्ता मोरणारे ए्ए्आरए णकट, 
णवद्ुत वाणहनया इन्ुलेटर नसटरिंग्ची िुणवत्ता मापणारे 
पीआयिी टेनसटंि णकट आदी चाचणी उपकरणांबाबतची 
पाहणी करणयात आली. यावेळी वाशी पठरमंिळातील 
अणरयंतयांनीही माणहती ्ादर केली. 

याप््ंिी ्ंचालक (्ंचलन) श्री. रवींद्र चवहाण, 
वाशी पठरमंिळाचे मुखय अणरयंता (प्रारी) श्री. 
रिन्नार चुिे उपनसरत होते

वाशी : महापारेषणचे अधयक् व वयवसरापककीय ्ंचालक श्री. पराि रैन नानोठटया यांनी वाशी पठरमंिळातील णवणवर 
ठठकाणी रेट ठदली. तयांचया्मवेत ्ंचालक (प्कलप) श्री. रवींद्र चवहाण, मुखय अणरयंता (सरापतय) श्री. मोतीण्ंह 
चौहान, मुखय अणरयंता (प्रारी) श्री. रिन्नार चुिे, अरीक्क अणरयंता श्री. रसूषण बल्ाळ व अनय अणरकारी.



रेट-भेट

िाचाल तर िाचाल!

महापारेषण अपडेट  
४७,४९६ ्.णक.मी. अ.उ.दा. वाणहनया

ऐरोली् ग्ंथालयाचे थािा् उदघािन

नालासोपारा उपकेंद्रा्ील 
प्वद्ु्पुरवठा सुरळी्

घारिाव : अहमदनिर णरलह्ातील ् ंिमनेर तालुकयामधये प्लंणबत १३२/३३ 
के. वही. उपकेंद्र, घारिाव व १३२ के. वही. आळेफाटा-घारिाव या वाणहनया 
काया्धननवत करणयात आलया. याप््ंिी अणरकारी व कम्धचारी वि्ध.

ऐरोली : अणत उच्च दाब सरापतय बांरकाम णन ्ुवयवसरा मंिळ, ऐरोलीचया वतीने ्ुरू करणयात आलेलया ग्ंरालयाचे 
उदघाटन करताना अरीक्क अणरयंता (सरापतय) ्व्धश्री रसूषण बल्ाळ. शेरारी मोहन ननावरे, प्काश णलमकर, ्ंदीप 
वेंिुलजेकर, सवपनील ्ाळुंखे, णवला् बैरािी यांचया्ह अनय अणरकारी व कम्धचारी.

 टीम महापारेषण, मुंबई

नाला्ोपारा येरील उपकेंद्रामधये 
१०० एम. वही. ए. चे रोणहत् क्र.१ 

मधये णबघाि झालयाने वीरपुरवठा खंणित 
झाला होता. दरमयान, वीरपुरवठा ्ुरळीत 
करणया्ाठी महापारेषणचे ्ंचालक 
(्ंचलन) श्री. ्ंरय ताक्ांिे यांनी 
उपकेंद्राला रेट ठदली. 

महापारेषणचया नाला्ोपारा 
उपकेंद्रामधये ठद. ३० रसून २०१९ रोरी 
पहाटे २ वारसून ५० णमणनटाला १०० एम. 

वही. ए. चया रोणहत् क्रमांक एकमधये २२ के. 
वही. णफिर नं. ५ मधये णबघाि झाला होता. 
तयामुळे १०० एम. वही. ए. चा वीरपुरवठा 
खंणित झाला. दरमयान, णवद्ुतपुरवठा 
ततकाळ ्ुरू करणया्ाठी ्ंचालक 
(्ंचलन) श्री. ् ंरय ताक्ांिे यांनी तवठरत 
वाशी पठरमंिळाचे मुखय अणरयंता (प्रारी) 
श्री. रिन्नार चुिे यांना ्सूचना ठदलया. 
्ंबंणरत यंत्णेने युद्धपातळीवर नादुरूसत 
झालेला रोणहत् बदलणयाची काय्धवाही केली. 
श्री. ताक्ांिे यांनी वेळोवेळी पठरनसरतीचा 
आढावा घेऊन उपकेंद्राची पाहणी केली.

 अणरकारी व कम्धचाऱयांचा पुढाकार   

 ्ंचालक (्ंचलन) श्री. ्ंरय ताक्ांिे यांनी केली उपकेंद्राची पाहणी   

 टीम महापारेषण, ऐरोली

अणत उच्च दाब सरापतय बांरकाम णन ्ुवयवसरा 
मंिळ, ऐरोलीचया वतीने ्ुरू करणयात आलेलया 

ग्ंरालयाचे उदघाटन अरीक्क अणरयंता (सरापतय) श्री. 
रसूषण बल्ाळ यांचया हसते करणयात आले. 

अणरकारी व कम्धचारी यांचयात वाचन्ंसकृती वाढावी, 
या हेतसूने ् ुरू करणयात आलेलया या ग्ंरालयात अणरकारी व 
कम्धचाऱयांनी पुसतके व ग्ंर रेट सवरूपात ठदले आहेत. काही 
अणरकाऱयांनी तयांचया वाढठदव्ाणनणमत्त पुसतके ग्ंरालयाला 
रेट ठदली आहेत. 

या काय्धक्रमाला अणत उच्च दाब सरापतय बांरकाम णन 
्ुवयवसरा मंिळ, ऐरोलीचे काय्धकारी अणरयंता (सरापतय) 
श्री. मोहन ननावरे, पनवेलचे काय्धकारी अणरयंता (सरापतय) 
श्री. प्काश णलमकर, काय्धकारी अणरयंता (प्रारी) श्री. 
्ंदीप वेंिुलजेकर, वयवसरापक (मा.्ं.) श्री. सवपनील 
्ाळुंखे, वयवसरापक (णववले) श्री. णवला् बैरािी यांचया्ह 
अणरकारी व कम्धचारी उपनसरत होते.



महान्ूज

प्डप्जिल ्ंत्रज्ानाचया वापरासाठी 
रहापारेरिला सुवि्म पाटर्ोप्रक

  ्लि दु्रा सकॉच पुरसकार; ठदल्ीत राटात णवतरण   

नवी टदल्ी : ५८ वया सकॉच पुरसकारामधये महापारेषणतफफे पुरसकार सवीकारताना महापारेषणचे अरीक्क अणरयंता श्री. ना्ीर कादरी. िावीकिून उपकाय्धकारी अणरयंता 
श्री. अरय नारखेिे, सकॉच िेवहलपमेंट फौंिेशनचे श्री. णनम्धल बन्ल, फौंिेशनचे ्ंचालक (्ाव्धरणनक रोरण) श्री. रोहन कौच्चर, ्हाययक अणरयंता कु. प्गया णमश्रा, सकॉच 
ग्ुपचे वयवसरापककीय ्ंचालक िॉ. िुश्धरंि रांरल, श्री. कादरी, सकॉच ग्ुपचे अधयक् श्री. ्मीर कोच्चर, श्री. वही. एन. आलोक,  काय्धकारी अणरयंता श्री. अणनल मणहंद्रकर, 
्हाययक अणरयंता श्रीमती नसमता णशंदे. 

 टीम महापारेषण, मुंबई

नवी ठदल्ी येरे झालेलया ५८ वया सकॉच 
पुरसकारामधये `कापवोरेट एक्लन्` अंति्धत 

`णिणरटल तंत्ज्ानाचा वापर` या्ाठी महापारेषणला 
्ुवण्ध पाठरतोणषक देणयात आले. महापारेषणचया 
वतीने अरीक्क अणरयंता श्री. ना्ीर कादरी यांनी 
हा पुरसकार सवीकारला. महापारेषणला णमळालेला 
हा ्लि दु्रा सकॉच पुरसकार आहे. 

 सकॉच ग्ुपचया वतीने दरवषजी शा्न, अर्ध, 

बॅंणकंि, तंत्ज्ान, ्ांणघक नािठरकतव, आणर्धक या 
क्ेत्ातील वाढी्ाठी हा पुरसकार ठदला रातो. यावषजी 
`मोदी नॉणमक् २.०-मॅक्रोइकॉनॉणमक अरेंिा` अशी 
मसूळ रीम होती. महापारेषण वतीने नामांकन ररून 
्दर पुरसकार िुणांकन पद्धतीने णमळणवला आहे. 
याप््ंिी सकॉच ग्ुपचया तजज्ां्मोर महापारेषणचे 
अरीक्क अणरयंता श्री. ना्ीर कादरी यांनी 
रळिावचया २२० के. वही. केकतणनंबोरा उपकेंद्राचे 
्ादरीकरण केले. यावेळी काय्धकारी अणरयंता 
(सवयंचलन, चाचणी व नव्ंकलपना) श्री. अणनल 

मणहंद्रकर, नाणशकचे उपकाय्धकारी अणरयंता 
(प्कलप) श्री. अरय नारखेिे, नाणशकचया 
्हाययक अणरयंता (चाचणी) श्रीमती नसमता 
णशंदे, ्ांणघक काया्धलयाचया ्हाययक अणरयंता 
(प्कलप) कु. प्गया णमश्रा उपनसरत होते. २२० 
के. वही. केकतणनंबोरा णिणरटल उपकेंद्र काया्धननवत 
करणया्ाठी नाणशक पठरमंिळातील ्व्ध अणरयंता, 
अणरकारी व कम्धचाऱयांनी प्यतन केले. मुखय 
अणरयंता श्री. रयंत वीके यांनी ्वायंचे अणरनंदन 
केले.

महापारेषण अपडेट  
७६५ के. वही. एकतुनी (णर. औरंिाबाद) उपकेंद्र



सिाांसाठी िीज

वाई येथील उपकेंद्रारधये रोप्हत्र काया्मननव्

`कप्व्ा...संदभ्म असलेलया` या कावयसंग्हाचे रिकाशन

वाई : १३२/३३ के. वही. वाई उपकेंद्रातील २५ एम.वही.ए. रोणहत् काया्धननवत करणयात आले. तयाप््ंिी उपनसरत अणरकारी व कम्धचारी. 

रुंबई : महापारेषणचे काय्धकारी अणरयंता श्री. श्रीकांत पेटकर यांचया `कणवता...्ंदर्ध अ्लेलया` या कावय्ंग्हाचे 
प्काशन करताना िावीकिून श्रीमती योणिता मोरे, श्री. ्ुदेश णहंिला्पसूरकर, श्री. पेटकर, श्री. ्तीश राव्ार, 
श्री. अणनरूद्ध िद्रे.

 महाबळेशवर, पाचिणी पठर्रात योगय दाबाने वीरपुरवठा होणार   

 तरल अनुरसूती देणाऱया आशय्ंपन्न कणवता   

 टीम महापारेषण, कराड

्ातारा णरलह्ामधये वाई येरे १३२ 
के. वही. उपकेंद्रामधये १३२/३३ 

के. वही. २५ एम. वही. ए. (अणतठरक्त) 
रोणहत् काया्धननवत करणयात आले. तयामुळे 

महाबळेशवर, पाचिणी पठर्रातील िावांना 
योगय दाबाने वीरपुरवठा होणार आहे. 

वाई उपकेंद्रात १३२/३३ के. वही. चे 
एकच रोणहत् उपलबर अ्लयाने वीरपुरवठा 
अणवरत ठेवणया्ाठी अणतठरक्त रोणहत्ाची 
आवशयकता होती. वाई येरील उपकेंद्रामधये 

अणतठरक्त रोणहत् ब्णवलयाने रणवषयात 
पय्धटन सरळा्ाठी प्ण्द्ध अ्लेलया 
महाबळेशवर, पाचिणी या पठर्रात योगय 
दाबाने वीरपुरवठा होणार आहे. 

याप््ंिी मुखय अणरयंता श्री. णवका् 
बढे, अरीक्क अणरयंता श्रीमती ्छाया 

्ाळे, अरीक्क अणरयंता श्री. रंिनार 
चवहाण, काय्धकारी अणरयंता श्री. णवरयानंद 
्ोरटे, काय्धकारी अणरयंता श्री. अशोक 
ढापरे, उपकेंद्र प्मुख श्री. नाि्ेन रोििे 
यांचया्ह अणरकारी व कम्धचारी मोठ्ा 
्ंखयेने उपनसरत होते.

 टीम महापारेषण, मुंबई

येरील ्ांणघक काया्धलयात काय्धरत अ्णारे काय्धकारी 
अणरयंता श्री. श्रीकांत पेटकर यांचया `कणवता...्ंदर्ध 

अ्लेलया` या कावय्ंग्हाचे प्काशन नुकतेच राटात झाले. 
या कावय्ंग्हात आठवणी, मणहला, प्वा् आणण महामानव 

यावर आराठरत कणवता आहेत. आशय्ंपन्न कावयाचा आणवषकार 
अ्णाऱया या कणवता तरल अनुरसूती देणाऱया आहेत.

यापसूवजी श्री. पेटकर यांची `कलयाण`, `चांिुलपणा 
अवतीरवती`, `कणवता मनातलया`, `इंद्ररनुषय`,  ही पुसतके 
प्काणशत झाली आहेत. वाशी णवरािात काय्धरत अ्ताना तयांचया 
उपकेंद्राला ्तत तीन वेळा उतकृष् उपकेंद्राचा पुरसकार णमळाला 
आहे. त्ेच महाऊरा्ध णवरािांति्धत वीरबचती्ाठी केलेलया 
णवशेष कामा्ाठीही तयांचा ऊरा्धमंतयांचया हसते ्नमान करणयात 
आला होता.

काव्ाचा आविषकार



 

महापारेषण अपडेट  
५०० के. वही. नवदष्रारा एच.वही.िी.्ी. उपकेंद्र

८

भाि-राग-ताल

प्िनीज बुक ऑफ रेकॉड्मरधये 
नोंदप्वला प्पयूरा जोशीने सहभाि

प्पयूरा रिशां् जोशी

 टीम महापारेषण, मुंबई

णचदंबरम (तणमळनािू) येरील 
नटरार मंठदरात तबबल दहा हरार 

ररतनाट्यम कलाकारांनी नटेश कौतवम 
्ादर केले. हा काय्धक्रम णिनीर बुक ऑफ 
रेकॉि्धमधये नोंदणवला िेला. यामधये णपयसूषा 
प्शांत रोशी णहनेही ्हराि नोंदणवला. 

या काय्धक्रमात नृतयकला णनकेतन, 
मुंबई येरील ७७ णवद्ारजीनीनी ररतनाट्यम 

्ादर केले. तयांना श्रीमती अच्धना पालेकर 
व श्रीमती मयुरी खरात यांचे माि्धदश्धन 
लारले.

णपयसूषा रोशी ही आठ वषा्धपा्सून 
ररतनाट्यमचे णशक्ण घेत अ्सून णतने 
जयुणनअर णवशारद ही पदवी ्ंपादन 
केली आहे. महापारेषणचया ्ांणघक 
काया्धलयातील उपवयवसरापक (णववले) 
श्री. प्शांत महेंद्र रोशी यांचया तया कनया 
आहेत.

 टीम महापारेषण, नाशशक

महाराष्रि राजय माधयणमक व उच्च माधयणमक णशक्ण मंिळ, पुणे यांनी 
घेतलेलया बारावीचया शालांत परीके्त ठरतेश उदय येवले याने ८७.६९ 

टक्े िुण ्ंपादन केले. 
रेईई ऍिवहान्-२०१९ या आय.आय.टी. ्ाठीचया प्वेश परीक्ेत ठरतेशने 

अणखल रारतीय सतरावर १,६२४ वा रॅंक णमळणवला आहे. आय.आय.टी.मुंबई 
येरे बी.टेक (केणमकल्) इंणरणनअठरंि्ाठी तयाला प्वेश णमळाला आहे.  अणत 
उच्च दाब प्कलप पठरमंिळ, नाणशक येरील अणतठरक्त काय्धकारी अणरयंता श्री. 
उदय रालचंद्र येवले यांचा ठरतेश हा ्ुपुत् आहे. तयाचया या यशाबद्ल तयाचे 
्व्धत् अणरनंदन होत आहे.

 टीम महापारेषण, नागपूर

्ी.बी.ए्.ई. बोिा्धचया दहावीचया परीक्ेत कु. िािजी लोहरे 
णहने ९६.६० टक्े िुण णमळवसून यश ्ंपादन केले आहे. 

महापारेषणचया  नािपसूर पठरमंिळातील चंद्रपसूर येरे अणतठरक्त 
काय्धकारी अणरयंता (प्कलप) पदावर काय्धरत अ्लेले श्री. 
लीलारर लोहरे व महाणवतरण कंपनीचया िोंठदया पठरमंिळात 
प्णाली णवशलेषक पदावर काय्धरत अ्लेलया ्ौ. ्णमरा लोहरे 
यांची ती मुलिी आहे. णतचया या यशाबद्ल णतचे ्व्धत् कौतुक 
होत आहे. 

 तणमळनािूमधये दहा हरार ररतनाट्यम 
कलाकारांनी केले नटेश कौतवम       

बारावीचया परीक्ेत
ठरतेश येवलेचे यश

दहावीचया परीक्ेत 
िािजी लोहरे णहचे यश

अवभनंदन
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नािपूर व चंद्रपूररधये अप्भयंतयांसाठी काय्मशाळा
 ्ीटी, पीटी, देखराल णवषयावर प्णशक्ण   

 टीम महापारेषण, नागपूर

ज्ा नदीप प्ादेणशक प्णशक्ण केंद्र, चंद्रपसूर 
व नािपसूर पठरमंिळाचया वतीने 

्ंचलन व ्ुवयवसरा णवरािामधये काय्धरत 
उपकेंद्र अणरयंतयां्ाठी ्ीटी, पीटी देखराल 
या णवषयावर नािपसूर व चंद्रपसूर येरे काय्धशाळा 
घेणयात आली. 

काय्धशाळेचया उदघाटन ्मारंराला 
अरीक्क अणरयंता श्री. ्तीश अणे, ्हाययक 
महावयवसरापक (मा.्ं.) श्री. महेश ्ावंत, 
अरीक्क अणरयंता (प्रारी) श्री. रयंत कोकाटे, 
माि्धदश्धक श्री. अरयकुमार मुरुमदार उपनसरत 
होते.

प्णशक्णाचया ्मारोपप््ंिी मुखय 
अणरयंता श्री. ्ुरेशकुमार पाटील, ्हाययक 
महावयवसरापक (मा.्ं.) श्री. महेश ्ावंत, 
अरीक्क अणरयंता (प्रारी) श्री. रयंत कोकाटे 
यांनी उपनसरतांना माि्धदश्धन केले. प्णशक्णारयायंनी 
प्णशक्णाबद्ल ्मारान वयक्त केले.

नािपूर : ज्ानदीप प्ादेणशक प्णशक्ण केंद्र, चंद्रपसूर व नािपसूर पठरमंिळाचया वतीने ्ंचलन व ्ुवयवसरा णवरािामधये काय्धरत 
उपकेंद्र अणरयंतया्ाठी आयोणरलेलया प्णशक्ण काय्धशाळेत उपनसरत प्णशक्णारजी.

 टीम महापारेषण, अकोला

अमरावती पठरमंिळांति्धत ज्ानप्काश 
प्णशक्ण केंद्र अकोला येरे मणहला 
्क्मीकरणावर आराठरत ऊरा्ध प्णशक्ण 
घेणयात आले. त्ेच Safety Training 
व Refresher Training प्णशक्णही 
घेणयात आले. 

ऊरा्ध प्णशक्णादरमयान अमरावती 

पठरमंिळाचे मुखय अणरयंता श्री बी. टी. 
राऊत यांनी प्णशक्ण केंद्रा् रेट देऊन 
प्णशक्णारथींशी ्ंवाद ्ारला. याप््ंिी 
अरीक्क अणरयंता ्ंव्ु मंिळ अकोला 
येरील श्री. ्ुरीर ढवळे, चाचणी व 
दूर्ंचार मंिळ अकोला येरील अरीक्क 
अणरयंता तरा प्णशक्ण केंद्रप्मुख श्री. 
प्वीण देशमुख, ४०० के. वही. ग्हण 
केंद्र णवराि अकोला येरील काय्धकारी 

अणरयंता तरा प्णशक्ण केंद्राचे उपप्मुख 
श्री. िरानन कोलहे, ्ंव्ु णवराि अकोला 
येरील काय्धकारी अणरयंता श्री. अंबादा् 
रारव, प्कलप णवराि अकोला येरील 
काय्धकारी अणरयंता श्री. िणेश देशमुख 
उपनसरत होते.

 प्णशक्ण णशणबरा्ाठी श्रीमती 
रागयश्री घो्ाळकर, ्ोनाली णरटे, 
चाचणी व दूर्ंचार मंिळ अकोलयाचे 

अरीक्क अणरयंता तरा केंद्रप्मुख श्री. 
प्वीण देशमुख, ४०० के. वही. ग्हण केंद्र 
णवराि अकोलयाचे काय्धकारी अणरयंता 
तरा प्णशक्ण केंद्र उपप्मुख श्री. िरानन 
कोलहे, ्हाययक महावयवसरापक (मा.
्ं.) श्री. णनतीन कांबळे यांनी माि्धदश्धन 
केले. प्णशक्ण केंद्राचया ्मननवका श्रीमती 
चारुलता काळे यांनी णशणबराचे वयवसरापन 
केले.

रप्हला सक्रीकरिावर आधाटर् अकोलया् ऊजा्म रिप्शक्ि
 मणहला अणरकाऱयांची मोठी उपनसरती   

अकोला : अमरावती पठरमंिळांति्धत ज्ानप्काश प्णशक्ण केंद्र अकोला येरे मणहला ्क्मीकरणावर आराठरत ऊरा्ध प्णशक्ण घेणयात आले. याप््ंिी प्णशक्णारयायं्ोबत अणरकारी. 
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महापारेषण कंपनीतील वठरष्ठ अणरकाऱयांची णनयुक्ती/णनवृत्ती माहे रसून-रुलै २०१९
प्नयुक्ी     

अ.क्र.  नाव    पद    पदसथापनेचे टठकाि  टदनांक 

१.  श्री. श्रीकांत ्दाणशव रारसूरकर काय्धकारी ्ंचालक (पारेषण)  ्ांणघक काया्धलय   १९.०७.२०१९ 

प्नवृत्ती     

अ.क्र.  नाव (सव्मश्ी)   पद    पदसथापनेचे टठकाि  टदनांक 

१.  ्ुरेशकुमार रयकृषण पाटील  मुखय अणरयंता    अउदा प्कलप णन ्ंव्ु पठरमंिळ, नािपसूर ३०.०६.२०१९ 

२.  अणवनाश मरुकर कोंिावार   मुखय अणरयंता   औरंिाबाद     ३०.०६.२०१९

३.  रूपेश नारायणराव फरकािे   अरीक्क अणरयंता   दूर्ंचार व चाचणी मंिळ, अकोला  ३०.०६.२०१९

४.  नरेशकुमार ्हदेवराव तेलतुंबिे  मुखय अणरयंता   ्ांणघक काया्धलय    ३१.०७.२०१९

५. व्ंत ठदनकरराव पांिे   अरीक्क अणरयंता   राजय रार प्ेषण केंद्र, ऐरोली   ३१.०७.२०१९

 टीम महापारेषण, वाशी.

महापारेषण कंपनीचया 
प्णशक्ण रोरणांति्धत मणहला 

्क्मीकरणाचया दृष्ीने ऊरा्ध हा 

प्णशक्ण काय्धक्रम प्ादेणशक प्णशक्ण 
केंद्र, पिघा येरे घेणयात आला.  

प्णशक्ण यशसवी करणया्ाठी 
केंद्राचे प्मुख तरा उच्चदाब ठदष्रारा 
ग्हण केंद्र ्ंचलन व ्ुवयवसरा 

मंिळ, पिघेचे अरीक्क अणरयंता 
श्री. ्ंदीप कलंत्ी, ्हाययक 
महावयवसरापक (मा.्ं.) िॉ. शीतल 
िेिाम आणण प्णशक्ण केंद्र पिघा मंिळ 
काया्धलयातील कम्धचाऱयांनी पठरश्रम 

घेतले. 
प्णशक्णामुळे मणहला कम्धचाऱयांचे 

मनोबल वाढणया् त्ेच वयनक्तमत्व 
णवका् होणया् मोलाची मदत होईल, 
अ्ा अणरप्ाय प्णशक्णारयायंनी ठदला.

पडघे येथे रप्हलांसाठी ऊजा्म रिप्शक्ि
 मणहला ्क्मीकरणावर रर   

पडघे : येरे मणहलां्ाठी आयोणरलेलया ऊरा्ध प्णशक्ण काय्धक्रमाचया ्मारोपप््ंिी अरीक्क अणरयंता श्री. ्ंदीप कलंत्ी, ्हाययक महावयवसरापक (मा.्ं.) िॉ. शीतल 
िेिाम. शेरारी अनय कम्धचारी वि्ध.

महापारेषण अपडेट  
यावषजी पारेषण हानी ३.११ टक्े



अधयक् व वयवसथापकीय संचालकांनी केली अंजूर उपकेंद्राची पाहिी

रहापारेरिचया कारकाजासंदभा्म् कराडरधये आढावा बैठक

 णरलहाणरकारी श्री. रारेश नावजेकर यांनी केले माि्धदश्धन   

 तांणत्क, णववले व मा.्ं.णवरािाबाबत ्णवसतर चचा्ध   

 टीम महापारेषण, ठाणे

अंरसूर (ता. णरवंिी) येरील महापारेषण कंपनीचया Electrode 
Substation  ची महापारेषणचे अधयक् व वयवसरापककीय ्ंचालक 

श्री. पराि रैन नानोठटया व ठाणयाचे णरलहाणरकारी श्री. रारेश नावजेकर यांनी 
पाहणी करून माि्धदश्धन केले. 

महापारेषण कंपनीचे अंरसूर येरील Electrode Substation इतरत् 
सरलांतठरत करून नॅशनल हाईसपीि रेल कापवोरेशन णलणमटेिचे लोकोयाि्ध 
्ामावसून घेणयाबाबतची वयवहाय्धता तपा्णयाचया हेतसूने ही पाहणी करणयात 
आली. 

यावेळी ्ंचालक (प्कलप) ्व्धश्री रवींद्र चवहाण, मुखय अणरयंता 
(सरापतय) मोतीण्ंह चौहान, वाशी पठरमंिळाचे मुखय अणरयंता (प्रारी) 
रे. िी. चुिे, अधयक् व वयवसरापककीय ्ंचालक यांचे तांणत्क ्ल्ािार 
तरा अरीक्क अणरयंता ्ुनील ्सूय्धवंशी, पिघे मंिळाचे अरीक्क अणरयंता 
्ंदीप कलंत्ी, अरीक्क अणरयंता (सरापतय) (ऐरोली) रसूषण बल्ाळ, 
पनवेलचे काय्धकारी अणरयंता (सरापतय) प्काश णलमकर, अणतठरक्त 
काय्धकारी अणरयंता (सरापतय) चैतनय रारव उपनसरत होते.

 टीम महापारेषण, कराड

अणत उच्च दाब प्कलप णन ्ंचलन 
व ्ुवयवसरा पठरमंिळ कराि 

येरे महापारेषणचया कामकारा्ंदरा्धत 
णवत्त व लेखा, तांणत्क व मानव ्ं्ारन 
णवरािाबाबत आढावा बैठक घेणयात आली. 
महापारेषणचे अधयक् व वयवसरापककीय 
्ंचालक श्री. पराि रैन नानोठटया यांचया 
अधयक्तेखाली ही बैठक झाली. 

अउदा प्कलप णन ्ंव्ु पठरमंिळ 
कराि काया्धलयाचे काय्धक्ेत् ्ातारा, 
कोलहापसूर, ्ांिली, रतनाणिरी व ण्ंरुदुि्ध 
या पाच णरलह्ामधये आहे. यामधये चालसू 
अ्लेलया प्कलपांचया कामकाराबाबत 
्णवसतर आढावा घेणयात आला. 
बैठककीमधये मा. ्ं. णवरािाचया अनुषंिाने 
ठरक्तपदाचा आढावा घेताना पठरमंिळातील 
्हाययक महावयवसरापक (मा.्ं.) यांना 
िुररात व तेलंिणा या राजयातील णवद्ुत 

क्ेत्ातील आकृतीबंर व कामाचे सवरूप 
याबाबतची माणहती अवित करणयाणवषयी 
्सूणचत करणयात आले. 

महाणनणम्धतीकिून महापारेषणकिे 
रनरेठटंि सवीचयाि्ध हसतांतरण ्ंदरा्धत 
महाणनणम्धती पोफळी येरे आढावा बैठक 
घेणयात आली. बैठककीला ्ंचालक 
(प्कलप) श्री. रवींद्र चवहाण, ्ंचालक 
(्ंचलन) श्री. ्ंरय ताक्ांिे, कराि 
पठरमंिळाचे मुखय अणरयंता श्री. णवका् 

बढे, अधयक् व वयवसरापककीय ्ंचालक 
यांचे तांणत्क ्ल्ािार तरा अरीक्क 
अणरयंता श्री. ्ुनील ्सूय्धवंशी, अरीक्क 
अणरयंता श्री. अरणवंद ििमल, अरीक्क 
अणरयंता श्रीमती ्छाया ्ाळे, अरीक्क 
अणरयंता श्रीमती णशलपा कुंरार, अरीक्क 
अणरयंता (सरापतय) (प्रारी) श्री. ्ुनील 
माने, अरीक्क अणरयंता (प्रारी) श्री. 
अशोक ढापरे यांचया्ह अनय अणरकारी 
उपनसरत होते.

्पाहणी दौरा

Review Meeting

प्भवंडी (प्ज.ठािे) : येरील अंरसूर िावातील महापारेषण कंपनीचया Electrode Substation ची 
पाहणी करताना महापारेषणचे अधयक् व वयवसरापककीय ् ंचालक श्री. पराि रैन नानोठटया, णरलहाणरकारी 
श्री. रारेश नावजेकर, ्ंचालक (प्कलप) श्री. रवींद्र चवहाण व अनय अणरकारी वि्ध.

कराड : अणत उच्च दाब प्कलप णन ्ंचलन व ्ुवयवसरा पठरमंिळ कराि येरे कामकारा्ंदरा्धत 
महापारेषणचे अधयक् व वयवसरापककीय ्ंचालक श्री. पराि रैन नानोठटया यांचया अधयक्तेखाली 
बैठक झाली. याप््ंिी वठरष्ठ अणरकारी वि्ध.

कराड : अणत उच्च दाब प्कलप णन ्ंचलन व ्ुवयवसरा पठरमंिळ 
कराि येरे कामकारा्ंदरा्धत महापारेषणचे अधयक् व वयवसरापककीय 
्ंचालक श्री. पराि रैन नानोठटया यांनी पाहणी केली. याप््ंिी ्ंचालक 
(प्कलप) श्री. रवींद्र चवहाण व अनय अणरकारी वि्ध.
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मानव हा ्ामाणरक प्ाणी आहे, अ्े महटले राते. 
्माराणशवाय तो राहू शकत नाही. ्मारात 

रीवन रिताना आपले एकमेकांशी नेहमी देणे-घेणे ्ुरू 
अ्ते; णकंबहूना ती प्णक्रया णनरंतर चालसू राहणारीच 
आहे. करी आपलया िररेकठरता तर करी रणवषयातील 
तरतुदीकठरता ही प्णक्रया प्दीघ्ध काळ चालसू राहते. तयात 
चुककीचे णकंवा वाविे अ्े काही नाही, णकंबहूना हेच खरे 
्तय आहे.        
    ् मारात अ्ेही काही लोक आहेत ककी, ते घेणयापेक्ा 
देणयामधये आनंद बाळितात. अ्ेही नाही ककी, आपण 
काही देत नाही; आपणही देतो, पण आपलया देणयाला 
मया्धदा अ्तात. रे लोक अमया्धद देतात णकंवा 
घेणयापेक्ा तयांना देणयामधये रासत आनंद णमळतो, अ्े 
लोक महान अ्तात. 

घेणयामधये रो आनंद आहे तयाचया अनेकपट 
आनंद देणयामधये आहे. ``रे- रे आपणा्ी ठावे, ते-ते 
इतरां्ी ्ांिावे। शहाणे करुन ्ोिावे, ्कळरन।`` 
अशी णवचार्रणी अ्णारे अनेकरण आपलयाला 
्मारात बघायला णमळतात. फक्त ज्ान, माि्धदश्धन 
एवढेच देता येते अ्े नाही; तर देणयाकठरता अनेक िोष्ी 
आहेत. रौणतक सवरूपात णकंवा अरौणतक सवरूपात. 
अिदी ्छोट्या िोष्ींपा्सून ते महा्ािराएवढे देता येणे 
शकय आहे. तया्ाठी मात्, आपले मन णवशाल अ्ले 
पाणहरे. देणे महणरेच ्मान अरा्धने मदत करणे होऊ 
शकते. आपण रेवहा एखाद्ाला देतो तेवहा तयाला ते 
देणे मदत सवरूपात उपयोिी पिावे, या्ाठी आपण देत 
अ्तो. काहीही अपेक्ा न बाळिता देत राहणे हा ्ुद्धा 
तयाचया पुढचा टपपा आहे. मात्, हे करीत अ्ताना 
तया घेणाऱया वयक्तीमधये तेवढेच दातृतव अ्णे िररेचे 
अ्ते. नाही तर ते देणे ्तकामजी न लािता ते णनरूपयोिी 
ठरेल. एखाद्ाला पसूण्ध अंत:करणाने आपण ठदले तर तया 
देणयाला अर्ध अ्तो. मि तयातसून णमळणारा आनंद काही 
औरच अ्तो. 

रुकेलयाला अन्न देताना, तहानलेलयांना पाणी 
देताना, एखाद्ाला णनवाऱया्ाठी घर देताना, णनव्धस्ांना 
कपिे देताना, बेरोरिारांना रोरिार देताना, िोरिठरबांना 
्ंरक्ण देताना, रनावरांचे, व्ुंररेचे रक्ण करताना, 
वृद्ध माता-णपतयांचे पालनपोषण करताना, मुलांना 

घिणवतांना, तरूणांना ठदशा देताना, देशाकठरता 
श्रमदान, बणलदान देताना...अशा अनेक क्ेत्ामधये आपण 
देणयाकठरता हातरार लावसू शकतो. ्रतेशेवटी आपण 
्मारा्ाठी काय देऊ शकतो, याचा णवचार आपण 
केला पाणहरे. 

देणयाची प्णक्रया णनरंतर आहे, महणसूनच मानवी 

रीवन ठटकून आहे. आता तयाचे रूपांतर आरुणनक 
युिात होत आहे. ्मारामधये प्तयेक सतरामधये प्िती 
होत आहे. तयाचं काही्ं श्रेय ``Art of Giving`` या 
तत्वज्ानावर णवशवा् ठेवणयाचया लोकांना राते. 

इतर प्ाणयांपेक्ा मानव वेिळा आहे, तयाची सवतंत् 
णवचार करणयाची क्मता आहे. तयामुळे रंिलरार 
आटोकयात राहून आर रिात ्दरावना रािृत आहे. 
प्तयेक रण आपलया परीने या देणयाचया प्णक्रयेमधये 
्हरािी होऊ शकतो. तया्ाठी दातृतव आपलया 
अंिी अ्णे िररेचे आहे. णनसवार्ध रावनेने एखाद्ाला 

देणयात रो आनंद आहे, तो अवण्धनीय आहे. कुणाचे 
ओझे हलके करणयामधये एक वेिळाच आनंद आहे. 
कोणाचे अश्रु पु्णयामधये तोच आनंद दिला आहे. रर 
आपण ्व्धरण ``Art of Giving`` या तत्वज्ानांवर 
णवशवा् ठेऊन आपण एखाद्ाला मदत केली तर हे रि 
एक आनंदानं बहरलेलं नंदनवन होऊ शकतं. आर 

कोलहापसूर, ्ांिली, ्ातारा णरलह्ांकठरता आपण काही 
तरी देणे लाितो. ्वायंनी यामधये हातरार लावला तर 
शा्न व इतर ्ंसरांवरचा रार कमी करणया् आपण 
मदत करू शकतो. रर परमेशवराने आपलयाला एवढे 
काही ठदले व आपण रर आपलयाकिील रोिेफार ठदले 
तर बराच ्कारातमक बदल होऊ शकतो, यात शंका 
नाही.
शुभेच्ांसह..!

- सुि् िररे
काय्मकारी संचालक (रानव संसाधन) (रिभारी)

घेणयापेक्ा देणयाचा आनंद अवि्मनीय


