वाहिनी खंडित न करता
सुव्यवस्थेची कामे 
आर्थिक नुकसान नाही,
वीजपुरवठाही सुरळीतपणे  
वाहिनीची उपलब्धता व
विश्वासार्हता वाढीस
संभाव्य बिघाडांची दुरुस्तीही
शक्य
हॉटलाईन मेंटेनन्सची उपकरणे,
अवजारे आधुनिक

प्रकाशगंगा, मुंबई : `महापारेषण`च्या आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करताना ऊर्जामंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे, शेजारी `महापारेषण`चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री.
राजीव कुमार मित्तल, श्री. विश्वास पाठक, श्री. रवींद्र चव्हाण, श्री. गणपत मुंडे, श्री. विनायक साठे, श्री. सूरज वाघमारे.

महापारेषणचा पाच वर्षांचा आराखडा, १४ हजार २५३ किलोमीटरच्या वाहिन्यांचे जाळे

राज्यात ८६ अतिउच्च दाबाची उपकेंद्रे

टीम महापारेषण, मुंबई
हापारेषण येत्या पाच वर्षांत
राज्यात ८६ अतिउच्च दाबाची
उपकेंद्रे उभारणार असून, १४ हजार २५३
किलोमीटरच्या वाहिन्यांचे जाळे पसरवून
राज्यातील नागरिकांना पूर्ण दाबाने वीज
उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती
श्री. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी
दिली.
मुंबई येथील महापारेषणच्या मुख्यालय
असलेल्या प्रकाशगंगा कार्यालयात झालेल्या
आढावा बैठकीत श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे
बोलत होते. यावेळी महापारेषणचे अध्यक्ष
व व्यवस्थापकीय संचालक राजीव कुमार
मित्तल यांनी पुढील २०१८ ते २०२२ या पाच

म

वर्षांचा महापारेषणच्या कामाचा आराखडा
ऊर्जामंत्री श्री. बावनकुळे यांना सादर केला.
बैठकीला सूत्रधारी कंपनीचे संचालक श्री.
विश्वास पाठक, संचालक (प्रकल्प) श्री.
रवींद्र चव्हाण, संचालक (संचलन) श्री.
गणपत मुंडे, संचालक (वित्त) श्री. विनायक
साठे, कार्यकारी संचालक (मानव संसाधन)
श्री. सूरज वाघमारे, मुख्य महाव्यवस्थापक
(मानव संसाधन) श्री. सुगत गमरे यांच्यासह
वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
३० मार्च रोजी राज्याची उच्चतम
विजेची मागणी २३ हजार मेगावॅट होती,
तेव्हा महापारेषणने उत्तम काम केले होते.
कोणतीही यंत्रणा निकामी न होता व तांत्रिक
बिघाड न येता हे करण्यात आल्याचे श्री.

मित्तल यांनी सांगितले. आजही २५ हजार
मेगावॅटपर्यंत वीज पारेषित करण्याची क्षमता
कंपनीची आहे. महाराष्ट्रात महापारेषणची ४००
के.व्ही. व त्यावरील ३२ उपकेंद्रे आहेत. अन्य
राज्यांच्या तुलनेत ही संख्या जवळजवळ
दुप्पट आहे. २२० के.व्ही.ची २१९ उपकेंद्रे
आहेत. अमरावती विभागात ५, औरंगाबाद ५,
नागपूर ६, नाशिक ३, पुणे ४ आणि वाशी
येथे १ उपकेंद्राचे काम सुरु झाले आहे.
राज्यातील ७ विभागांतील लोकप्रतिनिधींनी
एकूण ७२ उपकेंद्राची मागणी केली आहे.
त्यानुसार आराखड्याची अंमलबजावणी
सुरु केली जाणार आहे. पाच वर्षाच्या
आराखड्यात दुसरी वाहिनी ओढणे, वीज तार
बदलणे, नवीन व्होल्टेज विद्युत स्तर निर्माण

‘महापारेषण’ची घोडदौड
आधीच्या पारेषण क्षमतेत वाढ करून
आता पारेषण क्षमता १५,९००.५ एमव्हीएपर्यंत.

करणे, क्षमता वाढवणे, नवीन पारेषण वाहिनी
जोड तयार करणे आदींचा समावेश आहे.
आराखड्यामुळे ३० हजार १९६ एमव्हीए
क्षमता वाढणार आहे. १४ हजार २५३
किलोमीटर वीज वाहिन्या नवीन टाकल्या
जातील. ३० हजार १९६, एमव्हीएची रोहित्र
(ट्रान्सफॉर्मर) क्षमता राहणार आहे. या
कामांसाठी पाच वर्षात १,३६५ कोटी रुपये
खर्च करावे लागणार आहेत. अतिउच्चदाब
उपकेंद्रात विदर्भातील अमरावती आणि
नागपूर विभागात २५ केंद्रे, उत्तर महाराष्ट्रात
१९ केंद्रे, मराठवाडा औरंगाबाद विभागात १४
उपकेंद्रे, उर्वरित महाराष्ट्र-वाशी, पुणे, कराड
येथे २८ उपकेंद्रे उभारली जाणार असून
यापैकी काहींचे काम सुरु झाले आहे.

महान्यूज

नागपूर : अउदा प्रकल्प नि संवसु परिमंडळ, नागपूर येथे आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करताना राज्याचे ऊर्जामंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे, शेजारी मुख्य अभियंता सर्वश्री विकास
बढे, सतीश अणे, संजय अत्राम, अविनाश निंबाळकर, अव्दैत देव, संदीप हाके.

नवीन उपकेंद्रे, वाहिन्यांचे काम तातडीने करण्याच्या दिल्या सूचना

ऊर्जामंत्र्यांनी घेतली नागपूरमध्ये आढावा बैठक
अ

टीम महापारेषण, नागपूर
उदा प्रकल्प नि संवसु
परिमंडळ, नागपूर येथे नागपूर
परिमंडळांतर्गत येणाऱ्या सर्व जिल्ह्यांच्या
अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक ऊर्जामंत्री श्री.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली
घेण्यात झाली.
बैठकीस नागपूर परिमंडळाचे मुख्य
अभियंता सर्वश्री विकास बढे, अधीक्षक
अभियंता सतीश अणे, संजय अत्राम, अविनाश
निंबाळकर, अव्दैत देव, संदीप हाके उपस्थित
होते. बैठकीमध्ये महापारेषण अंतर्गत सुरु
असलेल्या विविध विकासकामांबाबत आढावा
घेऊन सूचना देण्यात आल्या.
नवीन उपकेंद्रे व वाहिन्यांची कामे
दिलेल्या वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश
ऊर्जामंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी
दिले. क्षमतावर्धनाचे व इतर कामे दिलेल्या
निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील कॅपॅसिटर

बॅंक उभारणीच्या कामासंबंधी निविदा
नागपूर परिमंडळ कार्यालयाकडून मंजूरी
देऊन कॅपॅसिटर बॅंकेची कामे त्वरित सुरु
करण्यासंबंधी सूचना देण्यात आली. २२०
के.व्ही.नागभीड उपकेंद्र, कारंजा उपकेंद्र व
संलग्न वाहिनी उभारणीचे काम त्वरित सुरु
करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

नागपूर परिमंडळातील २०१९-२०२१
मध्ये प्रस्तावित असलेली नवीन उपकेंद्रे
व संलग्न वाहिनीचे काम राज्यस्तरीय
महापारेषणच्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये
२०१८-२०१९ मध्ये समाविष्ट करण्याचे
निर्देश ऊर्जामंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे
यांनी यावेळी दिले.

‘महापारेषण’ची घोडदौड
४७८६ सर्किट किलोमीटरच्या
ईएचव्ही लाईनचे काम पूर्ण.

नवीन उपकेंद्रे व वाहिन्यांची
कामे गतीने व वेळेत पूर्ण
करण्याचे निर्देश
सर्व चालू असलेली
क्षमतावर्धनाचे व इतर कामे
वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश
भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यातील
कॅपॅसिटर बॅंकेचे काम त्वरित
करण्याचे निर्देश
नवीन अतिथीगृह व
एम.एस.ई.बी.मानकापूर
वसाहत उभारणीच्या
कामासंबंधी प्रस्ताव
नागभीड उपकेंद्र व संलग्न
वाहिनी उभारणीचे काम सुरु
करण्याचे निर्देश
कारंजा उपकेंद्र व संलग्न
वाहिनी उभारणीचे काम सुरु
करण्याचे निर्देश
वनविभागातर्फे ना हरकत
प्रमाणपत्र घ्यावे

निवड

`महापारेषण`च्या
कार्यकारी संचालक
(प्रणाली) पदी
डॉ.संजय कुलकर्णी
टीम महापारेषण, मुंबई
हाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण
कंपनीच्या कार्यकारी संचालक
(प्रणाली) पदी डॉ. संजय कुलकर्णी यांनी
निवड झाली. दि.१६.११.२०१७ पासून
ते `महापारेषण`मध्ये कार्यकारी संचालक
(प्रणाली) म्हणून रुजू झाले आहेत.
डॉ. कुलकर्णी यांची तत्कालीन
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळामध्ये १९८२
मध्ये कनिष्ठ अभियंता म्हणून निवड
झाली होती. त्यानंतर त्यांनी कळवा
येथे उपकार्यकारी अभियंता, कार्यकारी
अभियंता, अधीक्षक अभियंता म्हणून
काम केले. सांघिक कार्यालय, मुंबई येथे
अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंता
म्हणूनही काम केले आहे. इलेक्ट्रिकल
इंजिनिअरिंगमधून त्यांनी पीएच.डी. पूर्ण
केली आहे.
पारेषण प्रणाली संचलन व नियंत्रण
आणि वीजदर विद्युत नियामक व
वाणिज्यविषयक बाबी, पारेषण प्रणाली
संचलन व नियंत्रण आणि पारेषण प्रणाली
नियोजन, अति उच्चदाब पारेषण प्रकल्प
उभारणी व प्रकल्प व्यवस्थापन, मानव
संसाधन, दक्षता, सुरक्षा व राज्य पारेषण
उपक्रम, विभागांत त्यांनी काम केले आहे.

म

कायदेशीर व्यवहार; दूर ठेवी भ्रष्टाचार

प्रकाशगंगा इमारत, मुंबई : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीमध्ये (महापारेषण) दक्षता जनजागृती सप्ताह साजरा करण्यात
आला. याप्रसंगी शपथ घेताना वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी वर्ग.

`महापारेषण`मध्ये दक्षता जनजागृती सप्ताह साजरा

टीम महापारेषण, मुंबई
हाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण
कंपनीच्या
महाराष्ट्रातील
विविध कार्यालये, उपकेंद्रे व भांडारे
यामध्ये दक्षता जनजागृती सप्ताह
साजरा करण्यात आला. केंद्रीय दक्षता
आयोग आणि राज्य शासनाच्या
निर्देशानुसार दि.३० ऑक्टोबर ते ४
नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत हा
सप्ताह आयोजित करण्यात आला होता.
यानिमित्ताने सांघिक कार्यालयामध्ये
भ्रष्टाचार निर्मुलनाची प्रतिज्ञा घेण्यात
आली. सुरवातीला कार्यकारी अभियंता
(दक्षता) श्रीमती वर्षा शिंदे यांनी
उपस्थितांना प्रतिज्ञा दिल्यानंतर
राज्यपाल यांचा या सप्ताहानिमित्त
दिलेला संदेश वाचून दाखविण्यात
आला. प्रकाशगंगा इमारतीमध्ये विविध
ठिकाणी भित्तीपत्रके, बॅनर्स, पोस्टर्स
आणि घोषवाक्ये लावण्यात आली होती.
याप्रसंगी संचालक (संचलन) श्री.
गणपत मुंडे, संचालक (वित्त) श्री.
विनायक साठे, कार्यकारी संचालक
(मानव संसाधन) श्री. सूरज वाघमारे,
मुख्य तपास अधिकारी श्री. श्रीकांत

म

प्रकाशगंगा इमारत, मुंबई : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीमध्ये (महापारेषण) दक्षता
जनजागृती सप्ताह साजरा करण्यात आला. याप्रसंगी श्रीमती वर्षा शिंदे, श्री. महेंद्र वाकळे,
श्री. भगवान पाटील.
राजूरकर, मुख्य महाव्यवस्थापक
(मानव संसाधन) श्री. सुगत गमरे,
मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री. संजयकुमार,
महाव्यवस्थापक (मानव संसाधन)
श्री. सुधीर वानखेडे, श्री. एस.पी.
सावळे यांच्यासह विविध विभागांतील

अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
या सप्ताहाचे नियोजन करण्यासाठी
मुख्य तपास अधिकारी श्री. श्रीकांत
राजूरकर
यांच्या
मार्गदर्शनाखाली
उपमुख्य तपास अधिकारी श्री. बी.एम.
पाटील यांचा सक्रिय सहभाग होता.

@

अंकाचा नवा
लूक मनापासून
आवडला

म

हापारेषण समाचारचा
ऑगस्ट-सप्टेंबर २०१७
चा अंक वाचला आणि खूपच
आवडला. त्यामध्ये मा.अध्यक्ष
व व्यवस्थापकीय संचालक यांचा
लेख तर सर्वांच्या माहितीमध्ये भर
घालणारा होता. तसेच मा. कार्यकारी
संचालक (मानव संसाधन) यांचा
लेख खूप चांगला वाटला. कारण,
तंत्रज्ञानाची जोड घेऊन पेपरलेस
काम झाल्यास कामाला गती प्राप्त
होईल, असे वाटते. नवा प्रयोग या
पानावरील लेख वाचून स्पर्धेच्या
युगात आपण कुठेही कमी नाहीत
असे वाटते. साद-प्रतिसाद हा
स्तंभ चांगला आहे. अधिकारी आणि
कर्मचाऱ्यांना संवाद साधण्यासाठी
खऱ्या अर्थानं नवं व्यासपीठ आहे.
प्रत्येक पानाच्या खालच्या बाजूस
महापारेषणची उद्दिष्टे लक्ष वेधून
घेतात. एकूणच, संपूर्ण अंकांची
रंगसंगती आकर्षक आहे. संपादकांना
व त्यांच्या टीमला मनापासून खूपखूप शुभेच्छा..!

- श्री. प्रवीण चौधरी
वरिष्ठ यंत्रचालक, २२० के.व्ही.
उपकेंद्र वाडा.

E-mail : prohr@mahatransco.in

`महापारेषण समाचार`मधील
कलात्मकता मनाला भावली

`म

हापारेषण समाचार` चा ऑगस्ट-सप्टेंबर २०१७ चा अंक वाचला.
नवीन कलात्मक पद्धतीने मांडलेला मजकूर आवडला. विशेषतः
कलर कॉम्बिनेशन प्रकर्षाने आवडले. एकूणच अंकाची मांडणी पाहून भारावलो.
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संवादासाठी साद-प्रतिसाद हे एक नवं माध्यम
म्हणून आपण उपलब्ध करून दिलं आहे, त्याबद्दल धन्यवाद...मा.अध्यक्ष व
व्यवस्थापकीय संचालक व कार्यकारी संचालक (मानव संसाधन) यांचे संदेश
आवडले. GIS System बाबतचा लेख व नस्ती व टिप्पणी कशी असावी,
याबाबतचा मार्गदर्शनपर लेख आवडला. खरं म्हणजे `महापारेषण समाचार`चा
नवा लूक खूपच आवडला. भविष्यातही असेच दर्जेदार अंक प्रसिद्ध करावेत,
अशी अपेक्षा करतो. पुढील कार्यास खूप शुभेच्छा..!

- श्री. संदीप धाबर्डे
वरिष्ठ व्यवस्थापक, मानव संसाधन, सांघिक कार्यालय, मुंबई

नवा प्रयोग मनापासून आवडला

`म

हापारेषण समाचार` चा ऑगस्ट-सप्टेंबर २०१७ चा अंक
वाचला. पान-१० वरील `प्रायोगिक तत्त्वावरील AMR प्रकल्पाची
अंमलबजावणी` ही बातमी आवडली. `महापारेषण`मध्ये विविध प्रयोग आणि
प्रगती पाहून बरे वाटले. विशेष म्हणजे भारतातील इतर राज्यात AMR प्रकल्प
सिंगल सिमवर आधारित असतानाही महाराष्ट्रात `महापारेषण`ने ड्युअल सिम
मॉडेमची यशस्वीरित्या चाचणी केली, ही खूप मोठी बातमी आहे. महापारेषण
कंपनीच्या शिरपेचात हा मानाचा तुरा आहे, हे मात्र निश्चित. अशा वेगळ्या आणि
प्रयोगशील बातम्यांना आपल्या अंकात ठळक स्थान दिल्याबद्दल आपले आभार.
पुढील अंकातही अशा प्रयोगशील बातम्यांना आपण ठळक प्रसिद्धी द्याल, अशी
अपेक्षा करतो. मनापासून खूप-खूप शुभेच्छा...

-श्री. विजय आवारे
कार्यकारी अभियंता, ऊर्जा लेखांकन, एसएलडीसी, कळवा

अंकातील फोटोंची निवड आवडली

`म

हापारेषण समाचार`मधील अंकाची मांडणी खूपच आवडली. विशेषतः
फोटोंची, रंगांची निवड, फॉन्ट व बातम्यांविषयीची स्पष्टता आवडली.
मा.अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, मा.कार्यकारी संचालक (मानव
संसाधन) यांचे संदेश आवडले. शासनाच्या पातळीवर झालेले निर्णय शासनप्रशासन यामध्ये वाचावयास मिळाले. GIS System ची नागपूरमध्ये झालेल्या
कार्यक्रमाची बातमी छान होती. यामुळे महापारेषण कंपनीने हे काम करून
देशातील अन्य पारेषण कंपन्यांसमोर नवीन आदर्श निर्माण केला आहे,

-सौ. वर्षा व्ही. असोलकर
प्रणाली विश्लेषक, माहिती तंत्रज्ञान, वाशी परिमंडळ, नवी मुंबई.

‘महापारेषण’ची घोडदौड
महापारेषण कंपनीव्दारे २३,०५५ मेगावॉट वीज पारेषित.

प्रिय अधिकारी
व कर्मचारी,
महापारेषणमध्ये होणाऱ्या
घटना, घडामोडी,
तुम्ही केलेल्या चांगल्या
कार्याची माहिती, लेख,
कविता ‘महापारेषण
समाचार’साठी कृपया
मोजक्या व समर्पक
शब्दांत छायाचित्रांसह
prohr@mahatransco.in

या ई-मेलवर पाठवा, ही
विनंती.
- संपादक मंडळ

सर्वांसाठी वीज

बोराळे, ता. जव्हार : येथील नियोजित १३२ के.व्ही.जव्हार उपकेंद्राच्या भूमिपूजनप्रसंगी आदिवासी विकासमंत्री तथा पालकमंत्री श्री. विष्णू सावरा, खासदार श्री. चिंतामण
वनगा, माजी जि.प.अध्यक्षा सौ. सुरेखा थेतले, सर्वश्री गणपत मुंडे, संजय शिंदे व अन्य मान्यंवर.

दुर्गम व आदिवासी भागातील वीजप्रणाली अधिक सक्षम होणार

१३२ के.व्ही.जव्हार उपकेंद्राचे भूमिपूजन
टीम महापारेषण, वाशी
राळे ता.जव्हार जि.पालघर येथील नियोजित १३२ के.व्ही.
जव्हार उपकेंद्राचे भूमिपूजन आदिवासी विकास मंत्री
तथा पालकमंत्री श्री. विष्णू सावरा यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमाच्या
अध्यक्षस्थानी खासदार श्री. चिंतामण वनगा व पालघरच्या
माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ. सुरेखा थेतले होत्या. यावेळी
`महापारेषण`चे संचालक (संचलन) श्री. गणपत मुंडे उपस्थित होते.
सुरवातीला वाशी परिमंडळाचे मुख्य अभियंता श्री. संजय
शिंदे यांनी नियोजित जव्हार उपकेंद्राच्या तांत्रिक बाबींची माहिती
सांगितली. यावेळी बोलताना आदिवासी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री
श्री. विष्णू सावरा म्हणाले, `` या उपकेंद्रामुळे जव्हारमधील दुर्गम
व आदिवासी भागातील वीजप्रणाली अधिक सक्षम होईल तसेच
औद्योगिक विकासाला चालना मिळून रोजगाराची संधी आदिवासी
बांधवांना उपलब्ध होईल.``
कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी श्री. भूषण बल्लाळ, श्री. सुनील
सूर्यवंशी, सौ. जुईली वाघ, श्री. मोरेश्वर जांगडे, श्री. सतीश गहेरवार,
श्री. सचिन खडगी, श्री. आप्पासाहेब रुपटक्के , श्री. रवींद्र नगरे, श्री.
महेंद्र साळुंके यांनी परिश्रम घेतले.

बो

बोराळे, ता. जव्हार : येथील नियोजित १३२ के.व्ही.जव्हार उपकेंद्राचे भूमिपूजन करताना आदिवासी विकास
मंत्री तथा पालकमंत्री श्री. विष्णू सावरा, शेजारी खासदार श्री. चिंतामण वनगा, माजी जि.प.अध्यक्षा सौ. सुरेखा
थेतले, सर्वश्री गणपत मुंडे, संजय शिंदे ,भूषण बल्लाळ, सुनील सूर्यवंशी, मोरेश्वर जांगडे, सतीश गहेरवार, सौ.
जुईली वाघ व अन्य मान्यंवर.

‘महापारेषण’ची घोडदौड

एचव्हीएसी प्रणालीच्या उपलब्धतेत ९९.६३ टक्क्यांची वाढ.
(एमईआरसीचे प्रमाणीकरण ९८ टक्के)

क्रीडा

महापारेषण कंपनीमध्ये
क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन
टीम महापारेषण, सांघिक कार्यालय
हापारेषण कंपनीमध्ये २०१७-२०१८ या वार्षिक क्रीडास्पर्धेमध्ये विविध खेळांचे आयोजन
करण्यात आले आहे. या स्पर्धा डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात होतील, अशी माहिती मुख्य
औद्योगिक संबंध अधिकारी श्री. अनंत पाटील यांनी दिली.
यामध्ये अमरावती, औरंगाबाद, कराड, पुणे, नागपूर, नाशिक, वाशी आणि मुंबईतील परिमंडळाचा
समावेश आहे. प्रविभागीय स्तर (आंतर-विभागीय), परिमंडळ स्तर (आंतर प्रविभागीय), राज्यस्तर
(आंतर-परिमंडळीय) स्पर्धा होणार आहे. यामध्ये कबड्डी, व्हॉलीबॉल, क्रिकेट, १०० मीटर धावणे,
२०० मीटर धावणे, ४०० मीटर धावणे, ८०० मीटर धावणे, १५०० मीटर धावणे, उंच उडी, लांब
उडी, गोळाफेक, थाळीफेक, भालाफेक या मैदानी खेळांचा समावेश आहे. तर आंतरग्रह क्रीडा स्पर्धेत
बॅडमिंटन (सिंगल, डबल), टेबल टेनिस (सिंगल, डबल), कुस्ती, ब्रीज, कॅरम, बुद्धिबळ या खेळांचा
समावेश आहे.

म

शार्दुल
रणदिवेला
ब्राँझ पदक

टीम महापारेषण,
सातारा : भारतीय
तिरंदाजी संघाने
वाशिममध्ये आयोजित
केलेल्या राज्यस्तरीय
तिरंदाजी स्पर्धेमध्ये नऊ
वर्षाखालील गटामध्ये
शार्दुल रणदिवे याने ब्राँझ
पदक मिळविले. विजयवाडा
येथे झालेल्या राष्ट्रीय
तिरंदाजी स्पर्धेमध्येही
त्याने सांघिक सुवर्ण
पदक मिळविले आहे. चि.
शार्दुल हा २२० के.व्ही.
सातारा एम.आय.डी.सी.
उपकेंद्रातील यंत्रचालक
श्री. संदीप विजय रणदिवे
यांचा सुपुत्र आहे. त्याचे
सर्वत्र अभिनंदन होत आहे.

`महापारेषण`मध्ये संविधान
दिवस साजरा

टीम महापारेषण, सांघिक कार्यालय
हाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीमध्ये (महापारेषण) भारतीय
संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामुहिक वाचन करून संविधान
दिवस साजरा करण्यात आला. सुरवातीला कार्यकारी अभियंता
श्री. महेंद्र वाकळे यांनी संविधानाचे वाचन केले. त्यानंतर अधिकारी
व कर्मचाऱ्यांनी संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामुहिक वाचन केले.
`महापारेषण`चे संचालक (वित्त) श्री. विनायक साठे यांनी मार्गदर्शन
करून सर्वांचे आभार मानले.

म

‘महापारेषण’ची घोडदौड
४४ नवी उपकेंद्रे स्थापन
पाच वर्षात होणार मोठा संरचनात्मक विकास

Coaching

शिस्त आणि
प्रोत्साहनाचे महत्त्व
भा

रतीय समाज हा वर्षानुवर्षे अनौपचारिक
आयुष्य जगणारा समाज राहिला
आहे. याचा अर्थ आपण सर्व जण एकेकाळी कृषी
संस्कृतीतून आलेलो आहोत. शेतीमध्ये एका
दाण्याचे शंभर दाणे करण्याची ताकद आहे आणि
अशी ताकद कोणातच नाही. पण, गेल्या शतकात
आपल्या देशातही झालेले औद्योगिकीकरण आणि
वाढत्या लोकसंख्येमुळे आपल्याला काही समाज
नियम निश्चित करावे लागले आहेत. जागतिकीकरण,
खासगीकरणामुळे त्याला प्रचंड वेग आला आहे.
उद्योगांतील स्पर्धा, भांडवल निर्मिती, निव्वळ नफा,
दरमाणशी उत्पादन, गुणवत्ता व्यवस्थापन, ग्राहक
सेवा अशा अनेक गोष्टीना मोठे महत्त्व प्राप्त झाले
आहे. हे सर्व आता अपरिहार्य झाले असून या
निकषांवर पुढे जाण्यासाठी कंपनी किंवा उद्योगांत
शिस्त असणे, अतिशय महत्त्वाचे आहे.
भारतीय समाज आणि शिस्त याविषयी नेहमीच
बोलले जाते. पण, त्याचा आता सकारात्मक विचार
करणे क्रमप्राप्त आहे. कारण, आपण सर्वजण आता
संघटित क्षेत्रात काम करणारे नागरिक असून
आपल्यावर समाजाने आणि देशाने विशेष जबाबदारी
टाकली आहे. ती अशी की, आपण संघटित नागरिक
या नात्याने या देशाचे इंजिन आहोत. इंजिन जिकडे
जाते, त्याच्यामागे डबे जातात. या न्यायाने आपण जो
मार्ग निवडू, तोच समाज निवडतो. शिस्तीचे असेच
आहे. आपण जर शिस्तीचे पालन केले तर त्याचा
ठसा आधी आपल्या स्वत:वर, मग व्यवस्थापनावर
म्हणजे त्या कंपनीवर आणि समाजावर दिसून येतो.
त्यामुळे आपली जबाबदारी अधिक आहे, हे आधी
समजून घेतले पाहिजे.
आपल्या देशाची लोकसंख्या जेव्हा कमी होती,

तेव्हा शिस्तीचे महत्त्व आपल्याला तेवढे जाणवत
नव्हते. कारण नैसर्गिक साधने मुबलक होती.
त्याचा उपभोग घेणारे कमी होते. तसेच सेवा क्षेत्राचा
विकास झाला नव्हता आणि तेवढेच महत्त्वाचे म्हणजे
आपल्याला आपले गाव सोडून कुठे जावे लागत
नव्हते. पण, जेव्हा आपल्यासारख्या सेवेचे महत्व
वाढत गेले आणि आपल्यावर अवलंबून असलेल्या
नागरिकांची संख्या वाढत गेली, तस-तसे उत्पादन,
नफा, भांडवल, मनुष्यबळाचा बारकाईने विचार होऊ
लागला. तो विचार करायचा म्हणजे आपल्याला एका
विशिष्ट पद्धतीने काम करावे लागणार आहे. तसे काम
म्हणजे आज आपण जे काम करत आहोत, त्यापेक्षा
आपण उद्या किती चांगले काम करू शकतो?
त्याचे मोजमाप करण्याचे आधुनिक मार्ग आणि
निकष जगाने शोधून काढले असून त्यानुसार काम
झाले पाहिजे, यासाठी व्यवस्थापन नेहमीच प्रयत्न
करत असते. पण, शिस्तीचे हे महत्त्व आपण त्याच
दृष्टिकोनातून समजून घेतो काय? याचा विचार
आपल्याला आता करावा लागणार आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिस्त ही बाहेरून
लादली जाण्यापेक्षा ती व्यक्तीच्या स्वेच्छेतून व
अंतर्मनातून निर्माण होणे हिताचे असते. कारण
शिस्त ही जेवढी आपल्या उद्योगाला उपयोगी ठरते,
तेवढीच ती आपल्या वैयक्तिक जीवनातही उपयोगी
ठरते, हे कायम लक्षात ठेवले पाहिजे. कार्यालयीन
शिस्तीचा बडगा म्हणून त्या शिस्तीकडे वेगळ्या
दृष्टीने पाहिले जात असले तरी त्याशिवाय कंपनी पुढे
जाऊ शकत नाही. एका संघटित कंपनीचे जबाबदार
घटक म्हणून आपल्यावर ही मोठी जबाबदारी आहे,
याची जाणीव आपण ठेवूयात आणि शिस्तीचे पाईक
होऊयात.
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Punishment

शिस्तीच्या जोडीने महत्त्वाचे ठरते ते म्हणजे
चांगले काम करणाऱ्याला शाबासकी, प्रोत्साहन
देण्याची गरज असते. आपल्याला नेमून दिलेले
काम आपण करतच असतो. त्याचा आपल्याला
मोबदला मिळतो, म्हणून आपण काम करतो, हे
काही खरे नाही. ते काम ही आपली ओळख असते.
त्या कामाला मान्यता म्हणजे त्या व्यक्तीला मान्यता
असते. त्यामुळे नेमून दिलेले काम आपण किती
चांगल्या पद्धतीने, सातत्याने करतो, याला फार
महत्त्व आहे. त्यासाठी अर्थातच प्रोत्साहनाची गरज
असते. काम झाले की त्या कर्मचाऱ्याशी वरिष्ठांनी
बोलणे, आठवड्याच्या, मासिक, वार्षिक बैठकीत
किंवा कार्यक्रमात त्या कर्मचाऱ्याला प्रोत्साहन देणे,
चांगले काम करणाऱ्यांचा उल्लेख करणे, त्यांच्या
कामाची नोंद घेणे अशा विविध मार्गांनी हे केले गेले
पाहिजे. आपण आपल्या कंपनीत हे जाणीवपूर्वक
करतो आहोत.
थोडक्यात, शिस्त आणि प्रोत्साहन या दोन्ही
गोष्टींची आपल्याला सारखीच गरज आहे. सामुहिक
काम सुरळीत चालण्यासाठी अंगी शिस्त बाणणे
आवश्यक आहे. तर ही शिस्त मोडली न जाता चांगले
काम सातत्याने होण्यासाठी वैयक्तिक प्रोत्साहनाची
गरज आहे. आपापल्या स्थानिक ठिकाणी या दोन्ही
गोष्टींची जाणीव आपण कशी ठेवतो, यावर आपल्या
कंपनीची आणि आपल्या सर्वांची वाटचाल अवलंबून
आहे. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टींचे महत्त्व आपण काम
करताना जपले पाहिजे.

- सूरज वाघमारे
कार्यकारी संचालक (मानव संसाधन)

