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प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

अनेक चथांगल्यथा अनुभवथांनी अधोरेखित 
होऊन गेलेले एक वर्ष नुकतेच संपले 

आखि प्रगतीची नवी संधी व आवहथाने देिथारे एक नवे 
वर्ष सुरु झथाले. आपि सवथाांनी गेल्यथा वरषी आपली 
जबथाबदथारी पथार पथाडली आखि कंपनीलथा अखधक 
कथा्य्षक्षम बनखवण्यथास सथा् ददली तशीच ्यथा नव्यथा 
वरथा्षत खमळेल, ्यथाची मलथा पूि्ष िथात्ी आहे.

आपल्यथा सवथाांनथा नवीन वरथा्षच्यथा मन:पूव्षक 
शुभेच्था. आपिथा सवथाांनथा चथांगले आरोग्य, मनशथांती 
आखि आनंद लथाभो. उतसथाही, आनंदी आखि कथा्य्षमग्न 
रथाखहले की ्यथा गोष्ी आपोआप खमळतथात, असथा 
अनुभव आपल्यथालथा आलथाच असेल. जो वत्षमथानथात 
सव्ष कथाळजी घेतो, त्यथालथा भखवष्यथाची कथाळजी करथावी 
लथागत नथाही. ्यथाचथा अ््ष आपले वत्षमथानच भखवष्य 

घडवत असते. 
गेल्यथा वरथा्षतील कथा्यथा्षचथा आढथावथा घेतलथा असतथा 

असे ददसते की, गेल्यथा वरषी खवजेच्यथा मथागिीमध्ये 
नगण्य वथाढ झथाली आहे. त्यथामुळे महथापथारेरि कंपनीपुढे 
आपल्यथा पथारेरि प्रिथालीच्यथा वथाढीसंदभथा्षत तसे मोठे 
आवहथान नवहते. अशथा वेळी आपल्यथा प्रस्थाखपत 
पथारेरि प्रिथालीत सुधथारिथा करण्यथाची संधी खमळथाली. 
त्यथामुळे अनेक प्रलंखबत कथामे मथागषी लथागली. वीज 
्यंत्िथा आखि प्रिथालीचे सक्षमीकरि करिे ही कथाळथाची 
गरज होती. त्यथातील अनेक गोष्ी ्यथावरषी पूि्ष करतथा 
आल्यथा. ्यथामध्ये रथाज्य पथारेरि उपक्रम, अखभकलप, 
कंत्थाटे व अनुश्थावक, संचलन व सुव्यवस्था, चथाचिी, 
सव्यंचलन आखि संचथार खवभथाग, मथानव संसथाधन, 
खवत्त, रथाज्य भथार प्रेरि केंद्र, स्थापत्य, ईआरपी, 
सुरक्षथा, कंपनी सखचव, दक्षतथा, खवधी ्यथा खवभथागथांनी 
आपल्यथा कथा्य्षप्रिथालीमध्ये सुधथारिथा करून महत्वथाची 
भूखमकथा बजथावली. 

   ्यथामध्ये रथाज्य पथारेरि उपक्रम खवभथागथाने दुग्षम 
भथागथांसथाठी ्योजनथा केल्यथा. नंदुरबथार, धडगथाव, जवहथार, 
नथागभीड, देवरी, सथाकोली ्यथा दुग्षम आखि आददवथासी 
भथागथांमध्ये उपकेंद्रे करण्यथाचे पंचवथाखर्षक आरथािड्थात 
अंतभू्षत केले आहे व प्रकलप ्योजनथा खवभथागथाने त्यथांस 
बोडथा्षची मथान्यतथा घेतली. अखभकलप, कंत्थाटे आखि 
अनुश्थावक खवभथागथाने प्रलंखबत व अपूि्ष कथामे मथागषी 
लथावली. त्यथामध्ये उपकेंद्रे, संलग्न वथाखहन्यथा ही कथामे 
पूि्षतवथास नेली. अंजनगथाव, मथालेगथाव, कृषिूर, सेनगथाव 
्ये्ील प्रकलप मथागषी लथागले. ्यथासथाठी त्यथांनी संबंखधत 
खजलहथाखधकथारी व प्रशथासनथाशी सथातत्यथाने समनव्य 
सथाधलथा. संचलन व सुव्यवस्था खवभथागथाने Reactive 
Power Compensation व क्षमतथा वथाढ 
्योजनेची वेळेत कथा्य्षवथाही केली. सव्यंचलन आखि 
संचथार खवभथागथाने ऑटोमेशन सकीम, सकथाडथा खससटीम 
सरवह्षसमध्ये घेिे, कम्युखनकेशनची व्यवस्था करिे, 
मोठ्था धतषीवर NTAMC सेंटर करण्यथासथाठी 
भर ददलथा आहे. मथानव संसथाधन खवभथागथाने तथांखत्क 
खवभथागथाच्यथा कम्षचथारी मथानथांकनथाच्यथा आढथाव्यथाचे कथा्य्ष 
पूि्ष केले. खवत्त खवभथागथासथाठी कंपनीच्यथा उतपन्थात 
घट झथाल्यथामुळे हे वरां ्ोडंसं आवहथानथातमक 
आखि अडचिीचे होते. तरीही ्यथा खवभथागथाने त्यथावर 
मथात केली. रथाज्य भथार पथारेरि केंद्रथाने उपकेंद्रथांत 
उपकरिे बसखवली. उपकेंद्रथातून SLDC प्यांत डथाटथा 
कम्युखनकेशन लथाईन बसखवली. डथाटथा आल्यथानंतर 
SLDC च्यथा सकथाडथा प्रिथालीमध्ये ्यथा डथाटथांनथा अंतभु्षत 
करण्यथाचे कथाम गतीने केले. 

स्थापत्य खवभथागथाने STU प्लॅनप्रमथािे MBR 
मंजुरीनुसथार जखमनी अखधग्रहि करण्यथाचे कथाम वेळेवर 
करण्यथासथाठी आटोकथाट प्र्यतन केले. पुिे, कळवथा 
्ये्े नवीन प्रशथासकी्य इमथारत उभथारिीसथाठी मथान्यतथा 
घेतली आहे. तसेच बथाभळेशवर, जेजुरी, लोिथावळथा 
्ये्ील प्रखशक्षि केंद्रथाच्यथा इमथारतींचे कथाम लवकरच 
हथाती घेण्यथात ्येिथार आहे. ईआरपी, सुरक्षथा, कंपनी 
सखचव, दक्षतथा, खवधी खवभथागथांनीही मोलथाची कथामखगरी 
बजथावली. 

सथांखघक कथा्यथा्षल्य हे तर महथापथारेरिचे हृद्य 
(हथाट्ष) आहे. कथाम आखि कथामथांचे अनुकरि ्यथाबथाबत 
्यथा कथा्यथा्षल्यथाने उत्तम उदथाहरि घथालून ददले पथाखहजे. 
हे कथा्यथा्षल्य मथानकीकरि व सुसपष् मथाग्षदश्षक तसेच 
कथा्यथा्षसंदभथा्षतील नथामथांकने क्षेत्ी्य कथा्यथा्षल्यथाकदरतथा 

त्यथार करते. उतपथादकतथा व पदरिथाम, वेळेवर 
प्रसतथावथांची मंजुरी ्यथामध्ये प्रत्येकथांची भूखमकथा 
महत्वथाची आहे. ही भूखमकथा प्रत्येकथाने मथान्य 
केल्यथानेच आपि हथा टपपथा गथाठू शकलो. 

कोित्यथाही कथामथात तीन गोष्ींनथा अखतश्य 
महत्व असते, त्यथातील पखहली महिजे 
जीवनथामध्ये खनरंतर सुधथारिथा अत्यथावश्यक असते. 
दुसरे महिजे कथा्यम नवीन खशकिं आवश्यक 
असते. खतसरी तेवढीच महत्वथाची गोष् महिजे 
सकथारथातमकतथा. असथा एक ठसथा आपि सवथाांनी 
गेल्यथा वरषी उमटवण्यथाचथा प्र्यतन केलथा आहे. 
त्यथामुळे नव्यथा वरथा्षच्यथा आपल्यथाकडून असलेल्यथा 
अपेक्षथा आििी उंचथावल्यथा आहेत. त्यथा अपेक्षथा ही 
नवी आवहथाने आहेत, असे आपि महिू्यथात आखि 
त्यथा आवहथानथाचे सवथागत करू्यथा. हे कथाम ददलेल्यथा 
मुदतीत आखि वेळेवर वहथावे, ्यथासथाठी सव्ष खवभथाग 
समनव्य सथाधून कथाम करत आहेत. ्यथात आपि 
कोठे मथागे रथाहिथार नथाहीत, हे आवजू्षन पथाखहले 
पथाखहजे. मलथा िथात्ी आहे, की ्यथा आवहथानथावर 
आपि सहजपिे मथात करू. आपल्यथा मनथात 
असलेल्यथा इच्था पूि्ष होवोत आखि आपली सवपने 
सथाकथार होवोत, हीच सददच्था. 
शुभेच्ांसह..!

- राजीव कुमार ममत्तल
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 टीर रहापारेषि, रुंबई

वीज  हथातथाळिी करतथानथा गेल्यथा 
वरथा्षत १२६९ लोकथांची प्रथािहथानी 

झथाली. खवजेच्यथा वथाढत्यथा मथागिीसोबत ्यथा 
क्षेत्थात होिथारे अपघथात ही खचंतेची बथाब आहे. 
ग्रथामीि भथागथात अपघथातथाचे वथाढते प्रमथाि पथाहतथा 
्यंत्िेसोबतच जनतेनेदेिील खवद्ुत सुरक्षेसथाठी 
सहकथा्य्ष करथावे, असे आवथाहन ऊजथा्षमंत्ी श्ी. 
चंद्रशेिर बथावनकुळे ्यथांनी केले.

्यशवंतरथाव चवहथाि सभथागृहथात 
रथाज्यसतरी्य खवद्ुत सुरक्षथा सप्थाहथाचे उद्थाटन 
ऊजथा्षमंत्यथांच्यथा हसते झथाले. त्यथावेळी ते 
बोलत होते. ्यथावेळी ऊजथा्ष रथाज्यमंत्ी श्ी. 
मदन ्येरथावथार, ऊजथा्ष खवभथागथाचे प्रधथान सखचव 
श्ी. अरखवंद खसंह, महथापथारेरिचे अध्यक्ष व 
व्यवस्थापकी्य संचथालक श्ी. रथाजीवकुमथार 

राज्यसतरी्य मवद्ुत सुरक्ा सप्ाहाचे उद्ाटन
 खवद्ुत सुरक्षेसथाठी जनतेने सहकथा्य्ष करथावे, ऊजथा्षमंत्यथांचे आवथाहन   

्यशवंतराव चवहाण सभागृह, मुंबई : रथाज्यसतरी्य खवद्ुत सुरक्षथा सप्थाहथाच्यथा उद्थाटनप्रसंगी बोलतथानथा रथाज्यथाचे ऊजथा्षमंत्ी  श्ी. चंद्रशेिर बथावनकुळे. ्यथाप्रसंगी ऊजथा्ष रथाज्यमंत्ी  
श्ी. मदन ्येरथावथार,  प्रधथान सखचव श्ी. अरखवंद खसंह, श्ी. रथाजीवकुमथार खमत्तल, श्ी. खवशवथास पथाठक, श्ी. देवथाखशर बलॅनजषी, श्ी. अशोक सेठी, श्ी. सु.रथा.बथागडे.

खमत्तल, सूत्धथारी कंपनीचे संचथालक श्ी. 
खवशवथास पथाठक, दरलथा्यनस इनफ्थासट्रकचरचे 
श्ी. देवथाखशर बलॅनजषी, टथाटथा पॉवरचे कथा्य्षकथारी 
संचथालक श्ी. अशोक सेठी, बेसटचे अखधकथारी 
श्ी. ओहळ उपरस्त होते.

ऊजथा्षमंत्ी श्ी. चंद्रशेिर बथावनकुळे 
महिथाले, वीज उपकरिथाची हथातथाळिी 
करतथानथा अगदी ्ोट्था गोष्ीमुळे, 
दुल्षक्षथामुळे,खनषकथाळजीपिथामुळे अपघथात 
होतो. अपघथात टथाळण्यथासथाठी खवद्ुत खनरीक्षक 
कथा्यथा्षल्यथाने रथाज्यभर खवद्ुत अपघथातथाच्यथा 
धोकथादथा्यक दठकथािथाची तपथासिी करथावी. ्यथा 
सप्थाहथात महथाखवतरि, मुख्य  खनरीक्षक खवद्ुत 
व िथासगी वीज खवतरि कंपन्यथानी ही मोहीम 
रथाबवथावी. शून्य अपघथात हे आपले ध्ये्य ठेवून 
्यंत्िथांनी व जनतेनेही ्यथात सहभथाग घ्यथावथा, 
असे आग्रही आवथाहन त्यथांनी केले.

शथासनथातर्फे खवद्ुत खनरीक्षक कथा्यथा्षल्य 
सक्षम करण्यथात ्येत आहे. ्यथा कथा्यथा्षल्यथाच्यथा 
संकेतस्ळथाद्थारे खवद्ुत सुरक्षथाखवर्यक 
कथामकथाज अखधक लोकथाखभमुि होईल, अशी 
अपेक्षथा त्यथांनी व्यक्त केली.

ग्रथामीि भथागथातील बऱ्यथाच दठकथािी डी.पी. 
ची झथाकिे उघडे रथाहून अपघथात होतो. 
महथाखवतरिने ्यथासथाठी खवशेर मोखहम घेण्यथाचे 
खनददेशही त्यथांनी ददले. सुरक्षथा सप्थाहथाद्थारे 
जथािीव जथागृती होईलच, मथात्  ्यंत्िेसोबतच 
लोकसहभथाग असलथा तरच अपघथात खवरखहत 
खवद्ुत सुरक्षथा हे ध्ये्य सथाध्य होईल.

ऊजथा्ष हथा खवकथासथाचथा किथा असल्यथाचे 
सथांगून रथाज्यमंत्ी श्ी. मदन ्येरथावथार ्यथांनी 
खवद्ुत हथातथाळिी करतथानथा ग्रथाहकथांची व वीज 
क्षेत्थातील कम्षचथाऱ्यथांची जीखवतहथानी होऊ 
न्ये. सुरक्षथाखवर्यक बथाबींचथा मोठ्था प्रमथािथावर 

समथाज मथाध्यमथांद्थारे प्रचथार, प्रसथार वहथावथा अशी 
अपेक्षथा व्यक्त केली. वीज क्षेत्थाच्यथा वथाढत्यथा 
खवसतथारथामुळे वीज हथातथाळतथानथा होिथारे अपघथात 
टथाळण्यथासथाठी गेल्यथा दोन वरथाांपथासून हथा सप्थाह 
आ्योखजत करण्यथात ्येत असल्यथाचे प्रधथान 
सखचव श्ी. अरखवंद खसंह ्यथांनी सथांखगतले.

खवद्ुत खनरीक्षक कथा्यथा्षल्यथाच्यथा 
www.cei.maharashtra.gov.in 
संकेतस्ळथाचे उद्थाटन ्यथावेळी श्ी. चंद्रशेिर 
बथावनकुळे ्यथांच्यथा उपरस्तीत करण्यथात 
आले. तसेच अपघथात खवरखहत वीज खवतरि 
करिथाऱ्यथा अखधकथारी, कम्षचथाऱ्यथांचथा प्रशरसतपत् 
देऊन सनमथान करण्यथात आलथा.

  कथा्य्षक्रमथाचे प्रथासतथाखवक मुख्य खवद्ुत 
खनरीक्षक श्ी. सु. रथा. बथागडे, संचलन श्ी. 
आखशर खभडे तर आभथार खवद्ुत खनरीक्षक 
कथा्यथा्षल्यथाचे श्ी. सुनील बोरसे  ्यथांनी मथानले.

‘रहापारेषि’ची घोडदौड
्यथा नवीन उपकेंद्रथासह सध्यथाच्यथा उपकेंद्रथांमध्ये 
खमळून ३५८९६.५ एमवहीएप्यांत क्षमतेत वृद्ी



 

 टीर रहापारेषि, रुंबई

सौभथाग्य ्योजनेतून वीज कनेकशन नसलेल्यथा देशथातील ४ कोटी 
कुटुंबथांनथा मोर्त वीज कनेकशन देण्यथाची अ््षमंत्यथांची घोरिथा 

सवथागतथाह्ष असल्यथाची प्रखतखक्र्यथा ऊजथा्षमंत्ी श्ी. चंद्रशेिर बथावनकुळे 
्यथांनी ददली. १८ कोटी मखहलथांनथा उज् जवलथा ्योजनेच्यथा मथाध्यमथातून गलॅस 
कनेकशनचथा खनि्ष्य ग्रथामीि व गरीब मखहलथांनथा ददलथासथा देिथारथा आहे. मखहलथा 
बचत गटथांनथा ४२ हजथार कोटींवरून ५५ हजथार कोटी कज्ष देण्यथाचथा खनि्ष्य 
गरीब मखहलथांनथा सक्षम व सवत:च्यथा पथा्यथावर उभे करिथारथा आहे असेही ते  
पुढे महिथाले.

केंद्री्य अ््षमंत्ी अरूि जेटली ्यथांनी सथादर केलेलथा अ््षसंकलप शेती व 
ग्रथामीि भथारतथाच्यथा खवकथासथासह ग्रथामीि अ््षव्यवस्था मजबूत करिथारथा असून 
बेरोजगथार, ग्रथामीि भथागथातील मखहलथा,पथा्यथाभूत सुखवधथा, आरोग्य व खशक्षि 
सव्षच क्षेत्थाच्यथा खवकथासथालथा चथालनथा देिथारथा असल्यथाची व ्यथा अ््षसंकलपथाचे 
सवथागत करीत असल्यथाची प्रखतखक्र्यथा रथाज्यथाचे ऊजथा्षमंत्ी श्ी. चंद्रशेिर 
बथावनकुळे ्यथांनी व्यक्त केली आहे. 

सौभाग्य ्योजनेतून वीज कनेकशन देण्याची घोरणा सवागताह्ष
 ऊजथा्षमंत्ी श्ी. चंद्रशेिर बथावनकुळे ्यथांची प्रखतखक्र्यथा   

गौरव `महापारेषण`चा..!

‘रहापारेषि’ची घोडदौड
१३१७२ सखककिट खकलोमीटरच्यथा ईएचवही 

वीजवथाखहनीची खनखम्षती.

भंिारा मजल्ह्ाच्या पालकमंत्ीपदी 
श्ी. चंद्रशेखर बावनकुळे
 टीर रहापारेषि, रुंबई

रथाज्यथाचे ऊजथा्ष व उतपथादन शुलक मंत्ी तसेच 
नथागपूरचे पथालकमंत्ी श्ी. चंद्रशेिर बथावनकुळे 

्यथांची शथासनथाने भंडथारथा खजलह्थाचे पथालकमंत्ी महिून खन्युक्ती 
केली आहे. सथामथान्य प्रशथासन खवभथागथाने ्यथासंबंधी शथासकी्य 
पदरपत्क जथारी केले आहे.

्यथापूवषी श्ी. चंद्रशेिर बथावनकुळे ्यथांची भंडथारथा खजलह्थाचे 
सहपथालकमंत्ी महिून खन्युक्ती केली होती. त्यथानंतर आतथा 
पथालकमंत्ी महिून खन्युक्ती करण्यथात आली आहे. श्ी. 
बथावनकुळे ्यथांच्यथाकडे आतथा नथागपूर आखि भंडथारथा ्यथा दोन 
खजलह्थाचे पथालकमंत्ी महिून जबथाबदथारी देण्यथात आली आहे. 
्यथा खन्युक्तीमुळे त्यथांचे सव्षत् अखभनंदन होत आहे.

मशवाजी पाक्क, मुंबई :  प्रजथासत्तथाकददनी ऊजथा्ष खवभथागथाच्यथा (महथापथारेरि) सौर ऊजथा्ष ्यथा खचत्र्थास 
तृती्य क्रमथांकथाने सनमथाखनत करण्यथात आले. ्यथाप्रसंगी सथामथान्य प्रशथासन खवभथागथाचे प्रधथान सखचव व मुख्य 
रथाजखशष्थाचथार अखधकथारी श्ी. रथाजगोपथाल देवरथा ्यथांच्यथा हसते पुरसकथार सवीकथारतथानथा ऊजथा्ष खवभथागथाचे प्रधथान 
सखचव श्ी. अरखवंद खसंह, `महथापथारेरि`चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकी्य संचथालक श्ी. रथाजीव कुमथार खमत्तल, 
मुख्य महथाव्यवस्थापक (मथा.सं.) त्था कथा्य्षकथारी संचथालक (मथा.सं.) (प्रभथारी) श्ी. सुगत गमरे.

 टीर रहापारेषि, रुंबई
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाच्या (राजवशष्ाचार) ितीने 

गतिर्षीच्या प्रजासत्ाक दिनाच्या ६७ व्या िराधापन दिनावनवमत् मुंबईच्या 
िािरमरील वशिाजी पाक्क ्येथे आ्योवजत मुख्य शासकी्य समारंभात 
सहभागी झालेल्या ऊजाधा विभागाच्या (महापारेर्ण) सौर ऊजाधा ्या वचत्ररथास 
तृती्य क्रमांकाने सनमावनत करण्यात आले. 

्यािेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे प्ररान सवचि ि मुख्य राजवशष्ाचार 
अवरकारी श्ी. राजगोपाल िेिरा ्यांच्या हसते हा पुरसकार `महापारेर्ण`ला 
िेण्यात आला. ्यािेळी ऊजाधा विभागाचे प्ररान सवचि श्ी. अरविंि वसंह, 
`महापारेर्ण`चे अध्यक्ष ि व्यिसथापकी्य संचालक श्ी. राजीि कुमार वमत्ल, 
मुख्य महाव्यिसथापक (मा.सं.) तथा का्यधाकारी संचालक (मा.सं.) (प्रभारी) 
श्ी. सुगत गमरे ्यांनी हा पुरसकार सिीकारला. ्यंिाच्या २६ जानेिारी २०१८ 
रोजी प्रजासत्ाकदिनी वशिाजी पाक्क, मुंबई ्येथील समारंभात हा पुरसकार 
िेण्यात आला. गतिर्षीच्या वचत्ररथामध्ये कृर्ी विभागाच्या राष्ट्री्य फलोतपािन 
अवभ्यानाने प्रथम क्रमाकांचा, राज्य वनिडणूक आ्योगाने िुसरा तर ऊजाधा 
विभागाच्या `महापारेर्ण`ने तृती्य क्रमांक पटकाविला आहे. ्या पुरसकारामुळे 
`महापारेर्ण`चे सिधात्र अवभनंिन होत आहे.

महापारेरण कंपनीच्या 
मचत्रथाला तृती्य क्रमांक



`महापारेरण`च्या 
मुख्य महाव्यवसथापक 
(मववले)पदी सीए 
श्ी. अमनल कालेकर
 टीर रहापारेषि, रुंबई

महथारथाष््र रथाज्य खवद्ुत 
पथारेरि कंपनीच्यथा मुख्य 

महथाव्यवस्थापक (खववले)पदी सीए श्ी. 
अखनल नथागेंद्र कथालेकर ्यथांची खनवड 
झथाली. महथापथारेरि कंपनीत ते मुख्य 
महथाव्यवस्थापक (खववले) ्यथा पदथावर दद. 
१ र्ेब्ुवथारी २०१८ पथासून प्रखतखन्युक्तीवर 
रुजू झथाले आहेत. 

 सीए श्ी. कथालेकर ्यथापूवषी 
महथाखवतरि कंपनीमध्ये महथाव्यवस्थापक 
(खववले) महिून कथा्य्षरत होते. त्यथांनी 
`महथाखवतरि`मध्ये असतथानथा सथांखघक 
लेिथा व वीज िरेदी खवभथागथात महत्वपूि्ष 
जबथाबदथाऱ्यथा सथांभथाळल्यथा आहेत. 

श्ी. कथालेकर हे चथाट्षड्ष अकौटंट 
(CA), कॉसट अकौटंट (CMA) व 
कंपनी सेक्रेटरी (C.S.) ्यथा खवत्तक्षेत्थातील 
पदवीधथारक आहेत. एम.कॉम ्यथा पदव्युत्तर 
पदवी परीक्षेत खशवथाजी खवद्थापीठथातून 
पखहल्यथा क्रमथांकथाने ते उत्तीि्ष असून 
सुवि्षपदकप्रथाप् आहेत. दद इखनसटट्ूट 
ऑर् चथाट्षड्ष अकौटंटस ऑर् इंखड्यथा व 
दद इखनसटट्ूट ऑर् कंपनी सेक्रेटरीज 
ऑर् इंखड्यथा ्यथा भथारतथातील संस्ेचे   
Fellow सदस्य आहेत. 

 टीर रहापारेषि, रुंबई

महथारथाष््र रथाज्य खवद्ुत पथारेरि 
कंपनीच्यथा (महथापथारेरि) 

वथाखर्षक दैनंददनी व ददनदखश्षकेचे प्रकथाशन 
महथापथारेरिचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकी्य 
संचथालक श्ी. रथाजीव कुमथार खमत्तल 
्यथांच्यथा हसते झथाले. ्यथावेळी व्यथासपीठथावर 
महथापथारेरिचे संचथालक (खवत्त) श्ी. 
खवनथा्यक सथाठे, संचथालक (संचलन) श्ी. 
गिपत मुंडे, मुख्य महथाव्यवस्थापक (मथा.
सं.) त्था कथा्य्षकथारी संचथालक (मथा.सं.) 
(प्रभथारी) श्ी. सुगत गमरे उपरस्त होते. 

सुरवथातीलथा महथापथारेरिचे अध्यक्ष 
व व्यवस्थापकी्य संचथालक श्ी. 
रथाजीव कुमथार खमत्तल ्यथांनी नववरथा्षच्यथा 
शुभेच्था देऊन उपरस्त अखधकथारी व 
कम्षचथाऱ्यथांनथा संदेश ददलथा. गेल्यथा वरथा्षत 
रथाज्य पथारेरि उपक्रम, अखभकलप, कंत्थाटे 
आखि अनुश्थावक, संचलन व सुव्यवस्था, 
चथाचिी,सव्यंचलन आखि संचथार खवभथाग, 
मथानव संसथाधन, खवत्त, रथाज्य भथार प्रेरि 
केंद्र, स्थापत्य, ईआरपी, सुरक्षथा, कंपनी 
सखचव, दक्षतथा व खवधी ्यथा खवभथागथांनी 
आपल्यथा कथा्य्षप्रिथालीमध्ये सुधथारिथा 
करून महत्वथाची भूखमकथा बजथावली. 
अशथाच प्रकथारे ्यथावरषी देिील आपल्यथा 
खवभथागथाची जबथाबदथारी पथार पथाडल्यथास 

प्यथा्ष्यथाने कंपनीच्यथा प्रगतीचथा आलेि 
उंचथावत रथाहील. कोित्यथाही कथामथात तीन 
गोष्ींनथा अखतश्य महत्व आहे. त्यथातील 
पखहली महिजे जीवनथामध्ये खनरंतर सुधथारिथा 
अत्यथावश्यक आहे. ती सुधथारिथा आपि केली 
पथाखहजे. दुसरे महिजे कथा्यम नवीन खशकिं 
आवश्यक आहे. त्यथाचबरोबर सकथारथातमकतथा 
ठेवथा्यलथा हवी. 

्यथाप्रसंगी महथाव्यवस्थापक (मथा.
सं.-मनुष्यबळ खन्योजन) श्ी. सुधीर 
वथानिेडे, मुख्य महथाव्यवस्थापक (सुरक्षथा व 

अंमलबजथाविी) श्ी. संज्य कुमथार, कंपनी 
सखचव श्ीमती खवनीतथा श्ीवथािी, मुख्य 
महथाव्यवस्थापक (खववले, प्रभथारी) श्ीमती 
अंजू गुप्था, खवधी सल्थागथार श्ी. खशवथाजीरथाव 
पथाटील, मुख्य औद्ोखगक संबंध अखधकथारी 
श्ी. अनंत पथाटील, महथाव्यवस्थापक (मथा.
सं.-आस्थापनथा) श्ी. रथाजू गथा्यकवथाड, 
मुख्य अखभ्यंतथा श्ी. आर.एल.गथा्यकवथाड, 
श्ी. श्ीकथांत रथाजूरकर, श्ी. एन.एस.
तेलतुंबडे, श्ीमती चथारुतथा बेंद्रे ्यथांचेसह सव्ष 
अखधकथारी व कम्षचथारी उपरस्त होते. 

मथा. अध्यक्ष व व्यवस्थापकी्य संचथालक ्यथांचथा 
नववरथा्षखनखमत्त महथापथारेरि पदरवथारथास शुभसंदेश

प्रकाशगंगा इमारत, मुंबई : महथापथारेरिच्यथा वथाखर्षक दैनंददनी व ददनदखश्षकेचे प्रकथाशन करतथानथा महथापथारेरिचे अध्यक्ष व 
व्यवस्थापकी्य संचथालक श्ी. रथाजीव कुमथार खमत्तल, शेजथारी सव्षश्ी संचथालक (खवत्त) खवनथा्यक सथाठे, संचथालक (संचलन) गिपत 
मुंडे, मुख्य महथाव्यवस्थापक (मथा.सं.) त्था कथा्य्षकथारी संचथालक (मथा.सं.) (प्रभथारी) सुगत गमरे. 

निवड नववरा्षमभनंदन!



 

मवद्ुत सुरक्ा सप्ाहामनममत्त पंढरपुरात प्रबोधन
  खवद्ुत सुरक्षेबथाबत मथाखहतीपत्के खवतदरत  

पंढरपूर : खवद्युत सुरक्षथा सप्थाहथाखनखमत्त खवद्ुत खनरीक्षक कथा्यथा्षल्य सोलथापूर आखि महथापथारेरि कंपनीतर्फे 
खवद्युत सुरक्षथा संदभथा्षत प्रबोधन करण्यथात आले. ्यथाप्रसंगी सव्षश्ी बबन इंगळे, अखजत गथा्यकवथाड, खकशोर 
रथाऊत, संदीप मोखहतकर व अन्य कम्षचथारी.

 टीर रहापारेषि, पंढरपूर

खवद्युत सुरक्षथा सप्थाहथाखनखमत्त खवद्ुत खनरीक्षक कथा्यथा्षल्य सोलथापूर 
आखि महथापथारेरि कंपनीतर्फे ११० के.वही. उपकेंद्र पंढरपूर 

्ये्े खवद्युत सुरक्षथा संदभथा्षत प्रबोधन करण्यथात आले. ्यथावेळी सोलथापूर 
खवद्ुत खनरीक्षक कथा्यथा्षल्यथाचे सहथाय्यक अखभ्यंतथा श्ी. बबन इंगळे 
्यथांनी खवजक्षेत्थात कथाम करतथानथा घ्यथाव्यथाची कथाळजी ्यथाबद्दल उपरस्त 
कम्षचथाऱ्यथांनथा मथाग्षदश्षन केले. खवजेचे कथाम करतथानथा ्योग्य संवथाद सथाधिे, 
कथामथांबथाबत वदरषथांच्यथा तसेच सहकथारी कम्षचथाऱ्यथांच्यथा संपकथा्षत रथाहिे, 
आ्य.एस.आ्य. मथाककि उतपथादनथांचथा कथामथात वथापर करिे, कथाम करतथानथा 
पुरेशथा सुरक्षथा सथाधनथांचथा वथापर करिे, उपकेंद्रथांमध्ये सथामथानथाची ने-आि 
करतथानथा घ्यथाव्यथाची कथाळजी ्यथाबथाबतही मथाग्षदश्षन करण्यथात आले. 
्यथाप्रसंगी उपकथा्य्षकथारी अखभ्यंतथा सव्षश्ी अखजत गथा्यकवथाड, खकशोर 
रथाऊत, संदीप मोखहतकर, वदरष ्यंत्चथालक दत्तथात््य कदम, प्रधथान तंत् 
प्रकथाश घोडके, खवकथास सव्षगोड, सुनील गथाजरे ्यथांनी कथामकथाजथातील 
अनुभव सथांखगतले.

  ्यथावेळी कम्षचथाऱ्यथांनथा खवद्युत सुरक्षेबथाबत प्रखतज्था देण्यथात आली 
व खवद्युत सुरक्षेबथाबत मथाखहतीपत्के खवतदरत करण्यथात आली. कथा्य्षक्रम 
्यशसवी करण्यथासथाठी ११० के. वही. पंढरपूर उपकेंद्र, २२० के. वही. 
पंढरपूर उपकेंद्र आखि वथाखहनी उपखवभथाग, पंढरपूरच्यथा सव्ष कम्षचथाऱ्यथांनी 
पदरश्म घेतले. 

खवद्ुत अपघथातथाचे एकच कथारि, सुरक्षथा सथाधनथांचे व उपथा्यथांचे खवसमरि

 प्रजासत्ाक दिि नचरायू होवो...

 टीर रहापारेषि, रुंबई

महथापथारेरिचे मुख्यथाल्य असलेल्यथा प्रकथाशगंगथा 
्ये्े ६९ वथा प्रजथासत्तथाक ददन उतसथाहथात सथाजरथा 

करण्यथात आलथा. तसेच `महथापथारेरि`च्यथा सथात पदरमंडळ 
कथा्यथा्षल्यथांमध्येही प्रजथासत्तथाक ददनथाच्यथा खनखमत्तथाने खवखवध 
कथा्य्षक्रम घेण्यथात आले. 

प्रकथाशगंगथा ्ये्ील मुख्यथाल्यथात `महथापथारेरि`चे अध्यक्ष 
व व्यवस्थापकी्य संचथालक श्ी. रथाजीव कुमथार खमत्तल ्यथांनी 
धवजथारोहि केले. ्यथावेळी `महथापथारेरि`चे संचथालक (प्रकलप) 
सव्षश्ी रवींद्र चवहथाि, संचथालक (संचलन) गिपत मुंडे, 
संचथालक (खवत्त) खवनथा्यक सथाठे, मुख्य महथाव्यवस्थापक 
(मथा.सं.) त्था कथा्य्षकथारी संचथालक (मथा.सं.) (प्रभथारी) सुगत 
गमरे, मुख्य महथाव्यवस्थापक (सुरक्षथा व अंमलबजथाविी) 
संज्य कुमथार, मुख्य औद्ोखगक संबंध अखधकथारी श्ी. अनंत 
पथाटील महथाव्यवस्थापक (मथानव संसथाधन) सुधीर वथानिेडे, 
खशष्थाचथार अखधकथारी अखनल कुमथार ्यथांच्यथासह वदरष अखधकथारी 
व कम्षचथारी मोठ्था संख्येने उपरस्त होते.

`महथापथारेरि`मध्ये ६९ वथा 
प्रजथासत्तथाक ददन उतसथाहथात 

१ 

२ 

१. रिकाशिंिा इरारत, रुंबई 
: `महापारेर्ण`च्या मुख्याल्यात  
धिजारोहणप्रसंगी मानिंिना 
िेताना `महापारेर्ण`चे अध्यक्ष ि 
व्यिसथापकी्य संचालक   श्ी. 
राजीि कुमार वमत्ल. 

२. धिजारोहणप्रसंगी मानिंिना िेताना 
मुख्याल्यातील अवरकारी ि 
कमधाचारी िगधा.

५



 

‘रहापारेषि’ची घोडदौड
२२० खकलोवॉट क्षमतेच्यथा िथारघर-कळवथा-बोरीवली 

वीजवथाखहनीच्यथा क्षमतेत वथाढ.

 टीर रहापारेषि, रुंबई

झोपडपट्ीतील िहा बा्य िहाची खोली 
आवण घरातील पदरससथतीिर वजद्ीने 

मात करीत पिई ्येथील प्रथमेश वहरिे ्या २५ 
िर्ाांच्या तरुणाने थेट `इस्तो`मध्ये पाऊल ठेिले आहे. 
भारती्य अंतराळ संशोरन संसथेत शास्तज्ञ महणून 
अिकाश भरारी घेणारा प्रथमेश हा मुंबईतील पवहला 
मराठी ्युिक ठरला आहे. चंिीगड ्येथे `इस्तो`चा 
इलेकटट्रीकल इंवजवनअर महणून तो रुजू झाला आहे. 

  मुंबईतील पिई ्येथील झोपडपट्ीतील 
ही आहे िैदिप्यमान ्यशाची कहाणी. मुंबई 
महानगरपावलका शाळेत वशक्षक असलेले सोमा 
वहरिे ्यांचा प्रथमेश हा मोठा मुलगा, तर बारािी 
विज्ञान शाखेत वशकत असलेला वनवखल हा राकटा 
मुलगा. प्रथमेशला िहािीत ७७.५३ टक्के गुण 
वमळाल्याने िवडलांनी त्याची कलचाचणी करिून 
घेतली. त्यािेळी तजज्ञांनी त्याला कला शाखेकडे 
जाण्याचा सल्ा दिला. प्रथमेशने इंवजवनअर 
बनण्याचा दृढवनशच्य ककेला. विलेपालले ्येथील भागुबाई 
मफतलाल पॉवलटेसकनकमध्ये २००७ मध्ये त्याने 
इंवजवनअदरंगसाठी प्रिेश घेतला. 

  िहािीप्यांतचे वशक्षण मराठीतून झाल्यामुळे 
इंवजवनअदरंगचे इंग्रजी माध्यमातील वशक्षण त्याला जड 

जाऊ लागले. ्याबाबत प्रथमेश सांगतो, प्राध्यापकांनी 
इंग्रजी िाचनाची आिड लािून ही भीती घालिली. 
अवभ्यांवत्रकीत ८४ टक्के गुण वमळिून महाविद्ाल्यात 
इलेसकटट्रकल अवभ्यांवत्रकीतून िुसरा आलो. िरम्यान, 
एल ऍनड टी सिीच वगअर आवण टाटा पॉिरमध्ये 
िर्धाभर इंटनधाशीप करण्याची संरी वमळाली. त्यानंतर 
निी मुंबईच्या श्ीमती इंदिरा गांरी कॉलेज ऑफ 
इंवजवनअदरंगमरून २०१४ मध्ये पििी संपािन ककेली. 
पििीत मुंबई विद्ापीठातून २५ िे रॅंवकंग आले. 
हैिराबािच्या एसीई इंवजवनअदरंग ऍकॅडमी संसथेत 
अवभ्यांवत्रकीशी वनगवडत सपराधा परीक्षेची त्यारी 

करीत असतानाच  प्रथमेशने ऑकटोबर २०१५ मध्ये 
इस्तोमध्ये परीक्षा दिली होती. 

 प्रथमेशच्या ्या कामवगरीबाबत प्रथमेशच्या 
आई-िवडलांना मोठा अवभमान िाटतो आहे. मुलाने 
दििस-रात्र ककेलेल्या मेहनतीला खऱ्या अथाधाने 
फळ वमळाल्याची भािना त्यांनी व्यक्त ककेली आहे. 
प्रथमेशला आता सितःच्या कुटुंबाला एक चांगले 
घर आवण चांगले जीिनमान िेण्याची इच्ा आहे. 
पिई ्येथील झोपडपट्ीमरील एका तरुणाने फक्त 
वजद् आवण मेहनतीच्या वजिािर एिढे मोठे ्यश 
वमळविल्याने त्याचे सिधात्र कौतुक होत आहे. 

महापारेषण नवशेष...

  िहा बाय िहाचया खोलीत राहूि घेतले नशक्षण  

झोपडपट्ी ते इस्तो वहाया महापारेषण; 
मुंबईचया प्रथमेश नहरवेची गगिभरारी

अखेर कष्ाचे चीज झाले..!
िहािीप्यांत पिईतील वमवलंि विद्ाल्य ्या मराठी माध्यम शाळेतून वशक्षण 

घेऊनही प्रथमेशने एिढे मोठे ध्ये्य गाठले आहे. िेशभरातून तबबल सोळा हजार 
अजधा ्या जागेसाठी आलेले होते. त्यातून ५४ जणांची मुलाखतीसाठी वनिड करण्यात आली होती. 
मुलाखतीनंतर फक्त नऊ उमेििार वनिडले गेले ज्यातील एक प्रथमेश होता. गेली अनेक िर्ले त्याने 
घेतलेल्या प्रचंड मेहनतीचे चीज झाले आहे. 

`रहापारेषि`रधयेही सतकार
महापारेर्णमध्ये सहाय्यक अवभ्यंता असलेल्या प्रथमेश वहरिेची इस्तोमध्ये शास्तज्ञ महणून 

वनिड झाल्याबद्ल महापारेर्णच्या ितीने सतकार करण्यात आला. तसेच ्यािेळी त्याला पुढील 
िाटचालीसाठी शुभेच्ा िेण्यात आल्या.

आई-वखडलथांसोबत मध्यभथागी प्र्मेश खहरवे.

६



 

महथापथारेरि कंपनीतील वदरष अखधकथाऱ्यथांची खन्युक्ती/खनवृत्ती मथाहे खडसेंबर २०१७ ते जथानेवथारी २०१८
मनवृत्ती   

अ.क्र.  नाव (सव्षश्ी)   पद    पदसथापनेचे ठिकाण  ठदनांक 

१. डॉ. संज्य कुलकिषी  कथा्य्षकथारी संचथालक (प्रिथाली)  सथांखघक कथा्यथा्षल्य, मुंबई   ३१.०१.२०१८ 

२. संज्य तुळशीरथाम खशंदे  मुख्य अखभ्यंतथा (पथारेरि)  अउदथा, प्रकलप खन. संवसु  पदरमंडळ, वथाशी ३१.०१.२०१८ 

प्रकाशगंगा इमारत : क्रथांतीज्योती सथाखवत्ीबथाई र्ुले ्यथांच्यथा ज्यंतीखनखमत्त त्यथांच्यथा प्रखतमेलथा अखभवथादन करण्यथात 
आले. ्यथाप्रसंगी सथांखघक कथा्यथा्षल्यथातील अखधकथारी व कम्षचथारी मखहलथा.

 टीर रहापारेषि, रुंबई

महथारथाष््र रथाज्य खवद्ुत पथारेरि कंपनीत (महथापथारेरि) 
क्रथांतीज्योती सथाखवत्ीबथाई र्ुले ्यथांची १८७ वी ज्यंती 

उतसथाहथात सथाजरी करण्यथात आली. क्रथांतीज्योती सथाखवत्ीबथाई 
र्ुले ्यथांच्यथा प्रखतमेलथा सव्ष अखधकथारी व कम्षचथारी ्यथांच्यथा वतीने 
अखभवथादन करण्यथात आले.
  ्यथावेळी संचथालक (खवत्त) श्ी. खवनथा्यक सथाठे, संचथालक 
(प्रकलप) श्ी. रवींद्र चवहथाि, मुख्य महथाव्यवस्थापक 
(प्रभथारी) (खवत्त व लेिथा) श्ीमती अंजू गुप्था, मुख्य खवधी 
सल्थागथार श्ी. खशवथाजीरथाव पथाटील, महथाव्यवस्थापक (मथा.सं. 
मनुष्यबळ खन्योजन), श्ी. सुधीर वथानिेडे, महथाव्यवस्थापक 
(मथा.सं.आस्थापनथा) श्ी. रथाजू गथा्यकवथाड ्यथांचेसह खवखवध 
अखधकथारी व कम्षचथारी मोठ्था संख्येने उपरस्त होते.
  सुरवथातीलथा क्रथांतीज्योती सथाखवत्ीबथाई र्ुले ्यथांच्यथा प्रखतमेस 
संचथालक (खवत्त) श्ी. खवनथा्यक सथाठे, संचथालक (प्रकलप) 
श्ी. रवींद्र चवहथाि ्यथांनी पुषपहथार अप्षि करून अखभवथादन 
करण्यथात आले. महथाव्यवस्थापक (मथा.सं. आस्थापनथा) श्ी. 

रथाजू गथा्यकवथाड ्यथांनी सथाखवत्ीबथाई र्ुले ्यथांच्यथा कथा्यथा्षखवर्यी 
मथाखहती सथांखगतली. प्रथारंभी अखभ्यंतथा खनखशगंधथा बनकर ्यथांनी 
सथाखवत्ीबथाई र्ुले ्यथांचथा जीवनपदरच्य करून ददलथा. ्यथाप्रसंगी 
अखभ्यंतथा भथारती प्रजथापती ्यथांनी त्यथांचथा कथा्य्षपदरच्य करून 
ददलथा. रसमतथा वंजथारी ्यथांनी सथाखवत्ीबथाई र्ुलेंवर केलेल्यथा 
कखवतेचे वथाचन केले. कथा्य्षकथारी अखभ्यंतथा श्ीमती वरथा्ष खशंदे 

्यथांनी सथाखवत्ीबथाई र्ुले व ज्योखतबथा र्ुले ्यथांनी ज्यथा उदथात्त 
हेतूने सव्षसमथावेशक खशक्षिथातून समथाजसुधथारिेंचे कथा्य्ष सुरु 
केले, ते आज सथाध्य झथाले आहे कथा? ्यथाबथाबत ऊहथापोह 
करून उपरस्तथांनथा जथातभेद व खलंगभेदखवरखहत समथाज खनमथा्षि 
करण्यथाचथा संकलप करण्यथाचे आवथाहन केले. कथा्य्षक्रमथाचे 
सूत्संचथालन व आभथार श्ीमती भथारती कथांबळे ्यथांनी मथानले. 

`महापारेरण`मध्ये सामवत्ीबाई फुले ्यांची ज्यंती उतसाहात
  मखहलथांनी सथांखगतली सथाखवत्ीबथाईंच्यथा कथा्यथाांखवर्यी मथाखहती  

सामवत्ीच्या लेकी..!

नविम्र अनभवािि!

प्रकथाशगंगथा इमथारत मुंबई : `महथापथारेरि`च्यथा वतीने २५ जथानेवथारी २०१८ रोजी रथाष््री्य 
मतदथार ददवस सथाजरथा करण्यथात आलथा. ्यथाप्रसंगी कथा्यथा्षल्यथातील अखधकथारी व कम्षचथारी 
वग्ष.

कोईमतूर  : ऑल इंखड्यथा इलेरकट्रखसटी सपोट्षस कंट्रोल बोड्षने आ्योखजत 
केलेल्यथा ऑल इंखड्यथा बथासकेटबॉल सपधदेमध्ये महथापथारेरि कंपनीच्यथा संघथाने 
उपउपथांत्य र्ेरीप्यांत मजल मथारली.

छायानचतांतूि...
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`महापारेषण`चे प्रेझेंटेशि

हैदराबाद :  ्ये्े आ्योखजलेल्यथा वलड्ष खजओसपेखश्यल र्ोरममध्ये `महथापथारेरि`च्यथा वतीने भौगोखलक मथाखहती प्रिथालीचे सथादरीकरि करण्यथात आले. ्यथाप्रसंगी अन्य देशथांच्यथा 
प्रखतखनधीसोबत `महथापथारेरि`चे श्ी. खवशथाल वथाघचौरे.

 टीर रहापारेषि, रुंबई

हैदरथाबथाद  ्ये्े १८ व १९ खडसेंबर 
२०१७ रोजी आ्योखजत केलेल्यथा 

वलड्ष खजओसपेखश्यल र्ोरममध्ये 
`महथापथारेरि`च्यथा वतीने भौगोखलक मथाखहती 
प्रिथालीचे सथादरीकरि करण्यथात आले.

  ्यथा र्ोरममध्ये सुमथारे १५ देशथांच्यथा 
प्रखतखनधींचथा समथावेश होतथा. ्यथा प्रखतखषत 
चचथा्षसत्थामध्ये `महथापथारेरि`तर्फे अधीक्षक 
अखभ्यंतथा श्ी. महेश भथागवत ्यथांच्यथा 
मथाग्षदश्षनथािथाली भौगोखलक मथाखहती 
प्रिथालीचे सथादरीकरि ERP PM/
Web GIS Core Team Lead श्ी. 
खवशथाल वथाघचौरे, सौ. दरतथा आरस व श्ी. 

वल्ि्ष मजओसपेमश्यल फोरममध्ये `महापारेरण`चे सादरीकरण
रथाहुल भट्ट ्यथांनी केले.  India Smart 
Greed Forum चे अध्यक्ष श्ी. 
रेखजकुमथार खपल्ई ्यथांनी वै्यरक्तकदरत्यथा 
्यथा उपक्रमथासथाठी `महथापथारेरि`चे 
अखभनंदन केले आहे. 

  महथापथारेरिच्यथा टीमने ERP 
आखि GIS क्षेत्थामध्ये आतमसथात केलेलथा 
हथा खवखशष्ट्य प्रकथारचथा अनुभव आखि 
कौशल्यथांचथा उप्योग देशथातील अन्य 
ऊजथा्षक्षेत्थातील कंपन्यथांनथाही वहथावथा, 
्यथासथाठी महथापथारेरि ततपर असल्यथाचे 

`महथापथारेरि`चे अध्यक्ष व 
व्यवस्थापकी्य संचथालक श्ी. रथाजीव 
कुमथार खमत्तल ्यथांनी सथांखगतले. 

हैदराबाद : ्ये्े आ्योखजलेल्यथा वलड्ष खजओसपेखश्यल र्ोरममध्ये सहभथागी झथालेली 
`महथापथारेरि`ची टीम. डथावीकडून श्ी.महेश भथागवत,श्ी.रथाहुल भट्ट, सौ. दरतथा आरस,       
श्ी.खवशथाल वथाघचौरे.

 टीर रहापारेषि, रुंबई

आ्यआ्यएम खतरुखचरथापल्ी, 
तथाखमळनथाडू ्ये्े दद. २७ ते 

३० खडसेंबर २०१७ रोजी झथालेल्यथा ११ 
व्यथा ISDSI (Indian Subcontinent 
Decision Science Institute) 
आंतररथाष््री्य पदररदेमध्ये महथापथारेरि कंपनीने 
सखक्र्य सहभथाग नोंदखवलथा. 

  सथांखघक कथा्यथा्षल्य, मुंबई ्ये्े कथा्य्षरत 
असिथाऱ्यथा कथा्य्षकथारी अखभ्यंतथा श्ीमती वरथा्ष 
खशंदे ्यथांचथा शोधखनबंध ``Towards One 
Nation, One Grid, One Tariff - 
Power Supply Management in 
India`` ्यथा पदररदेमध्ये सथादर करण्यथासथाठी 

ताममळनािूतील आंतरराष्ट्ी्य पठररदेमध्ये `महापारेरण`चा सहभाग 

सवीकथारलथा गेलथा होतथा. पदररदेमध्ये सथादर 
झथालेल्यथा जगभरथातील पथाचशेपेक्षथा जथासत 
शोधखनबंधथामध्ये महथापथारेरि कंपनीच्यथा 
सहभथागथाची नोंद झथाली. खवखवध खवद्थापीठथांच्यथा 
संशोधन क्षेत्थातील ददगगजथांनी आपल्यथा 
कथा्य्षक्षेत्थामध्ये रुची दश्षखवली. पुढील 

अभ्यथासथासथाठी आपल्यथा कंपनीच्यथा संपकथा्षत 
रथाहण्यथाचे ठरखवले. ्यथामुळे खशक्षिसंस्था 
व खवखवध इंडसट्रीजमध्ये समनव्य रथाहून 
शैक्षखिक दजथा्ष सुधथारण्यथासथाठी मदत होईल.

   ्यथा शोधखनबंधथामध्ये श्ीमती वरथा्ष खशंदे 
्यथांनथा महथाखवतरिमधील अखभ्यंतथा श्ी. खनलेश 

रोहिकर ्यथांचे सहकथा्य्ष लथाभले. तसेच श्ी. 
खवज्य सोनथाविे, मथाजी तथांखत्क सदस्य, 
MERC ्यथांचे मोलथाचे मथाग्षदश्षन लथाभले. 
सथांखघक कथा्यथा्षल्यथातील मुख्य अखभ्यंतथा 
श्ी. श्ीकथांत रथाजूरकर ्यथांनी ्यथा प्रखक्र्येमध्ये 
श्ीमती वरथा्ष खशंदे ्यथांनथा पथादठंबथा ददलथा.

ताममळनािू : आ्यआ्यएम खतरुखचरथापल्ी, तथाखमळनथाडू ्ये्े आंतररथाष््री्य पदररदेमध्ये अध्यक्ष व खवखवध मथान्यवरथांसोबत महथापथारेरि 
कंपनीच्यथा कथा्य्षकथारी अखभ्यंतथा श्ीमती वरथा्ष खशंदे.
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‘रहापारेषि’ची घोडदौड
र्ेज-२ अंतग्षत ६१४ कोटींच्यथा िचथा्षच्यथा १३ वीज पथारेरि 

वथाखहन्यथा टथाकिे आखि एक उपकेंद्र स्थापन करण्यथासथाठी मंजुरी 
खमळवण्यथाची प्रखक्र्यथा सुरु.

विोदरा : ए.बी.बी.इंखड्यथा खलखमटेड ्यथांच्यथा प्रखशक्षि केंद्रथात सुरु असलेल्यथा १६ व्यथा तुकडीचथा समथारोप 
पथार पडलथा. ्यथाप्रसंगी प्रखशक्षिथा्षीसोबत महथाव्यवस्थापक (मथा.सं.,मनुष्यबळ खन्योजन) सव्षश्ी सुधीर 
वथानिेडे, शखशकथांत बथाकरे, हसमुि गुजर, खत्पथाठी. 

चंद्रपूर : ्ये्े खवद्ुत अखभ्यंत्यथांनथा मथाग्षदश्षन करतथानथा प्रखशक्षि केंद्र समनव्यक सव्षश्ी उमेश शेंडे, ्यथाप्रसंगी अखवनथाश वट्टी, 
अधीक्षक अखभ्यंतथा शखशकथांत बथाकरे, चथामट, संज्य अत्थाम, कैलथास प्रगत.  

 टीर रहापारेषि, रिप्शक्षि

वडोदरथा ्ये्ील ए.बी.बी.इंखड्यथा खलखमटेड ्यथांच्यथा प्रखशक्षि केंद्रथात 
सुरु असलेल्यथा १६ व्यथा तुकडीचथा समथारोप पथार पडलथा. 

्यथाप्रसंगी सथांखघक कथा्यथा्षल्यथाचे महथाव्यवस्थापक (मथा.सं.,मनुष्यबळ 
खन्योजन) श्ी. सुधीर वथानिेडे ्यथांनी प्रखशक्षि कथा्य्षक्रमथाचथा आढथावथा 
घेऊन प्रखशक्षिथा्षीनथा मथाग्षदश्षन केले. ्यथावेळी अधीक्षक अखभ्यंतथा 
(प्रखशक्षि) श्ी. शखशकथांत बथाकरे, ए.बी.बी.कंपनीचे श्ी. हसमुि गुजर व 
श्ी. खत्पथाठी उपरस्त होते. 

  महथापथारेरि कंपनीच्यथा प्रखशक्षि धोरिथानुसथार वेतनगट १ व २ 
मधील अखभ्यंत्यथांनथा चथार ददवसथांचे तथांखत्क प्रखशक्षि देण्यथात ्येते. सदर 
प्रखशक्षि उतपथादकथांच्यथा प्रखशक्षि संस्थांमध्ये आ्योखजत करण्यथात ्येते. 
जी.ई.इंखड्यथा खलखमटेड, चेन्ई, ए.बी.बी.इंखड्यथा खलखमटेड, वडोदरथा, 
खसमेनस खलखमटेड, ठथािे, इ.एस.सी.आ्य.हैदरथाबथाद व एन.पी.टी.आ्य. 
नथागपूर ्ये्े खनगथा व सुव्यवस्था, चथाचिी, प्रकलप, आर & सी, सकथाडथा 
प्रिथाली ्यथा खवर्यथांवर अखभ्यंत्यथांनथा चथार ददवसथांचे खनवथासी प्रखशक्षि 
देण्यथात ्येते. 

अमभ्यंत्यांसािी विोदरा ्येथे तांमत्क प्रमशक्ण

 टीर रहापारेषि, रिप्शक्षि

महथापथारेरिच्यथा सथांखघक सथामथाखजक जबथाबदथारी व प्रगत 
कुशल ्योजनेअंतग्षत बेरोजगथार खवद्ुत अखभ्यंत्यथांच्यथा 

अभ्यथासवगथा्षस प्रथादेखशक प्रखशक्षि केंद्र, चंद्रपूर ्ये्े सुरवथात 
झथाली. ्यथामध्ये तीस प्रखशक्षिथार्यथाांनी सहभथाग घेतलथा आहे. 

  ्यथावेळी प्रखशक्षि केंद्रप्रमुि सव्षश्ी संज्य अत्थाम, अधीक्षक 
अखभ्यंतथा शखशकथांत बथाकरे, अधीक्षक अखभ्यंतथा (प्रखशक्षि) 
कथा्य्षकथारी अखभ्यंते अखवनथाश वट्टी, कैलथास प्रगत, प्रखशक्षि 
केंद्र समनव्यक उमेश शेंडे तसेच खवद्ुत खनरीक्षिथाल्यथातर्फे श्ी. 
चथामट व सौ. अपिथा्ष खहंगे उपरस्त होते. हथा अभ्यथासवग्ष दद. 

२८ मथाच्ष २०१८ प्यांत चथालिथार आहेत. 
  महथारथाष््र शथासनथाने बेरोजगथार पदवी/पदवीधथारक 

खवद्ुत अखभ्यंत्यथांनथा सव्यंरोजगथार करिे सुकर वहथावे 
्यथासथाठी खवद्ुत प्य्षवेक्षक क्षमतथा प्रमथािपत् देण्यथासथाठी 
१२ आठवड्थाच्यथा खवद्ुत सुरक्षथा व खवद्ुत संचमथांडिी 
आरथािडथा प्रमथािपत् अभ्यथासक्रमथास मथान्यतथा ददली आहे. 
हथा अभ्यथासक्रम महथापथारेरि, महथाखवतरि, महथाखनखम्षती, 
बी.ई.एस.टी., टथाटथा पॉवर व दरलथा्यनस एनजषी खलखमटेड ्यथा 
कंपन्यथांच्यथा प्रखशक्षि केंद्रथामध्ये रथाबखवण्यथात ्येिथार आहे. 
्यथासथाठी अभ्यथासक्रम सखमती गदठत करण्यथात आली आहे.

चंद्रपुरथात बेरोजगथार खवद्ुत अखभ्यंत्यथांच्यथा अभ्यथासवगथा्षस प्रथारंभ प्रथादेखशक केंद्रथात तंत्ज् 
श्ेिी-४ प्रखशक्षिथास प्रथारंभ
महथापथारेरि कंपनीच्यथा सरळसेवथा भरती ्योजने 

अंतग्षत खनवड झथालेल्यथा तंत्ज् श्ेिी-४ 
प्रखशक्षिथा्षीचे पथा्यथाभूत प्रखशक्षि चंद्रपूर, बथाभळेशवर, वथाळुंज, 
पडघे, जेजुरी व तळंदगे ्ये्ील प्रथादेखशक प्रखशक्षि केंद्रथामध्ये 
सुरु झथाले. जेजुरी ्ये्ील समथारोप समथारंभथास कथा्य्षकथारी 
संचथालक (मथा.सं.) श्ी. सूरज वथाघमथारे हे उपरस्त होते. श्ी. 
वथाघमथारे ्यथांनी ्यथावेळी प्रखशक्षिथा्थींनथा मथाग्षदश्षन केले. ्यथाप्रसंगी 
अधीक्षक अखभ्यंतथा (प्रखशक्षि) सव्षश्ी शखशकथांत बथाकरे, 
जेजुरी प्रखशक्षि केंद्रथाचे सहप्रमुि व कथा्य्षकथारी अखभ्यंतथा 
संज्य परदेशी, प्रखशक्षि समनव्यक व अखतदरक्त कथा्य्षकथारी 
अखभ्यंतथा सुनीलदत्त कुलकिषी व इतर अखधकथारी व कम्षचथारी 
उपरस्त होते.  तसेच पडघे ्ये्ील प्रखशक्षि समथारोपथालथा 
महथाव्यवस्थापक (मथा.सं.,मनुष्यबळ खन्योजन) श्ी. सुधीर 
वथानिेडे उपरस्त होते. सहथाय्यक अखभ्यंतथा (पथारेरि) व 
तंत्ज् श्ेिी-४ ्यथांच्यथा पथा्यथाभूत प्रखशक्षिथाचथा समथारोप सोहळथा 
आ्योखजत करण्यथात आलथा होतथा. ्यथावेळी प्रखशक्षि केंद्रप्रमुि 
त्था अधीक्षक अखभ्यंतथा श्ी. संदीप कलंत्ी, प्रखशक्षि केंद्र 
समनव्यक त्था उपकथा्य्षकथारी अखभ्यंतथा श्ी. सुनील शेिवथा व 
इतर अखधकथारी व कम्षचथारी उपरस्त होते. 

नशक्षण-प्रनशक्षण

९



 

  आंतररथाष््री्य धथावपटू कखवतथा रथाऊत ्यथांच्यथा हसते पथादरतोखरक खवतरि   

नामशकमध्ये आंतर मंिळी्य क्रीिा सपधा्ष

नामशक : महथापथारेरि कंपनी पदरमंडळ नथाखशक अंतग्षत आंतर मंडळी्य क्रीडथा सपधदेच्यथा पथादरतोखरक खवतरि 
समथारंभथात आंतररथाष््री्य धथावपटू कखवतथा रथाऊत खहचे सवथागत करतथानथा मुख्य अखभ्यंतथा सव्षश्ी ज्यंत वीके. 
शेजथारी उमथाकथांत खनिथारे, िथानथापूरकर, रमेश अलगट व अन्य अखधकथारी.

 टीर रहापारेषि, नाप्शक

अऊदथा प्रकलप मंडळ नथाखशक ्यथांच्यथा वतीने महथापथारेरि 
कंपनी पदरमंडळ नथाखशक अंतग्षत आंतर मंडळी्य क्रीडथा 

सपधथा्ष एन.टी.पी.एस.मैदथान, एकलहरे, नथाखशक ्ये्े आ्योखजत करण्यथात 
आल्यथा होत्यथा. ्यथा सपधदेचे उदघथाटन महथाखनखम्षतीच्यथा नथाखशक औरषिक 
खवद्ुत केंद्रथाचे मुख्य अखभ्यंतथा श्ी. उमथाकथांत खनिथारे ्यथांच्यथा हसते झथाले. 
्यथावेळी मुख्य औद्ोखगक संबंध अखधकथारी श्ी. अनंत पथाटील प्रमुि 
पथाहुिे महिून उपरस्त होते. कथा्य्षक्रमथाच्यथा अध्यक्षस्थानी अऊदथा 
प्रकलप खन संवसु पदरमंडळथाचे मुख्य अखभ्यंतथा श्ी. ज्यंत वीके होते. 

्यथा क्रीडथा सपधदेचथा पथादरतोखरक खवतरि समथारंभ आंतररथाष््री्य 
धथावपटू कखवतथा रथाऊत ्यथांच्यथा हसते झथालथा. ्यथाप्रसंगी महथाखनखम्षती 
कंपनीचे उपमुख्य अखभ्यंतथा श्ी. िथानथापूरकर, प्रथाचथा्य्ष श्ी. रमेश 
अलगट उपरस्त होते. 

सपधदेच्यथा ्यशसवीतेसथाठी मुख्य अखभ्यंतथा सव्षश्ी ज्यंत वीके, 
अधीक्षक अखभ्यंतथा प्रवीि भथालेरथाव, शरद लोिंडे, नथासीर कथाद्री, 
खकशोर जथाधव, जगन्था् चुडे, खवज्य नलथावडे, प्रमोद गोडसे, सुनील 
खतरमथारे, श्ीकृषि नवलथािे, खवनोद ढोरे, नथामदेव धनवडे ्यथांच्यथासह 
अखधकथारी व कम्षचथाऱ्यथांनी प्र्यतन केले.

`सावरपािा एकसप्रेस`चं जंगी सवागत..!

‘रहापारेषि’ची घोडदौड
र्ेज-१ लथा मंजुरी. त्यथाअंतग्षत ३६७ कोटी िचु्षन २७ वीजपथारेरि 
वथाखहन्यथांची खनखम्षती करण्यथासथाठी खनखवदथा कथाढण्यथाची प्रखक्र्यथा सुरु.

राज्य नाट्य सपधधेत `महापारेरण`चे `सुईधागा` प्रथम
  सथांसकृखतक कथा्य्ष संचथालनथाल्यथाची घोरिथा  

 टीर रहापारेषि, रुंबई

महथारथाष््र रथाज्य हौशी मरथाठी नथाट् सपधदेत मुंबई 
केंद्रथातून महथारथाष््र रथाज्य खवद्ुत पथारेरि कंपनीच्यथा 

सुईधथागथा नथाटकथालथा प्र्म पथादरतोखरक जथाहीर झथाल्यथाची 
घोरिथा सथांसकृखतक कथा्य्ष संचथालनथाल्यथाने प्रखसद्ीपत्कथावदथारे 
केली आहे. 

 ्यथा सपधदेमध्ये २३ नथाट्प्र्योग सथादर करण्यथात आले. 
सथांसकृखतक कथा्य्ष संचथालनथाल्यथातर्फे आ्योखजत ्यथा सपधदेच्यथा 
प्रथा्खमक र्ेरीचे मुंबई केंद्रथावरील अन्य खनकथाल पुढीलप्रमथािे 
: ददगदश्षन-प्र्म पथादरतोखरक कुिथाल आळवे (नथाटक-
सुईधथागथा), नेपर्य-प्र्म पथादरतोखरक रॉखबन (नथाटक-
सुईधथागथा), उतकृष् अखभन्य रौप्यपदक-पल्वी देशपथांडे 
(नथाटक-सुईधथागथा), प्रकथाश ्योजनथा-रवदती्य पथादरतोखरक 
संज्य तोडिकर (नथाटक-सुईधथागथा). सपधदेसथाठी परीक्षक 
महिून प्रथा. रमेश कोटस्थाने, श्ी. सुरेश बथारसे, श्ी. प्रकथाश 
मोरे ्यथांनी कथाम पथाखहले.

घट्ट नात्यांची वीण..! 

कला/क्रीडा

१०



क्रीडा

‘रहापारेषि’ची घोडदौड
ईएचवही वथाखहनीअंतग्षत संपथाददत झथालेल्यथा जखमनीसथाठी 

रेखडरेकनरच्यथा दरथाहून १५ टक्े अखधक भरपथाई. 

 टीर रहापारेषि, वाशी/रुंबई

``प्र  त्येक िेळथांत हथार-जीत असते. 
त्यथामुळे खनरथाश न होतथा िेळथाडूंनी 

सथातत्य रथािून आपलथा खिलथाडूपिथा कथा्यम 
जपलथा पथाखहजे. िेळथांमुळे जीवनथात नवीन ऊजथा्ष 
खमळते``, असे प्रखतपथादन महथारथाष््र रथाज्य खवद्ुत 
पथारेरि कंपनीचे संचथालक (संचलन) श्ी. गिपत 
मुंडे ्यथांनी व्यक्त केले.

  महथारथाष््र रथाज्य खवद्ुत पथारेरि कंपनी 
म्यथा्षददत (महथापथारेरि) च्यथा वतीने उरिच्यथा 
जेएनपीटी मैदथानथावर आ्योखजलेल्यथा आंतर 
पदरमंडळ क्रीडथा सपधदेच्यथा पथादरतोखरक खवतरि 
समथारंभप्रसंगी प्रमुि पथाहुिे महिून श्ी. मुंडे 
बोलत होते. कथा्य्षक्रमथाच्यथा अध्यक्षस्थानी वथाशी 
पदरमंडळथाचे मुख्य अखभ्यंतथा श्ी. संज्य खशंदे 
उपरस्त होते. ्यथाप्रसंगी जेएनपीटीच्यथा प्रबंधक 
श्ीमती मखनरथा जथाधव, मुख्य औद्ोखगक संबंध 
अखधकथारी श्ी. अनंत पथाटील, मुख्य अखभ्यंतथा 
श्ी.ज्यंत वीके, श्ी. खवकथास बढे, श्ी.संदीप 
कलंत्ी, श्ीमती शीतल गेडथाम, श्ी. भूरि 
बल्थाळ, श्ीमती जुईली वथाघ, श्ी. भरत 
पथाटील, श्ी. सतीश गहेरवथार, श्ी. प्रवीि पथाटील 
उपरस्त होते. 

खेळांमुळे जीवनात नवीन ऊजा्ष : श्ी.गणपत मुंिे
 सव्षसथाधथारि खवजेतेपद नथागपूरकडे तर औरंगथाबथादलथा उपखवजेतेपद   

जेएनपीटी मैदान, उरण : महथापथारेरिच्यथा वतीने आंतर पदरमंडळ क्रीडथा सपधदेच्यथा पथादरतोखरक खवतरि समथारंभप्रसंगी महथापथारेरिचे संचथालक (संचलन) श्ी. गिपत मुंडे, शेजथारी 
श्ी. संज्य खशंदे, श्ीमती मखनरथा जथाधव, श्ी. अनंत पथाटील, श्ी.ज्यंत वीके, श्ी. खवकथास बढे, श्ी.संदीप कलंत्ी, श्ीमती शीतल गेडथाम, श्ी. भूरि बल्थाळ, श्ीमती जुईली वथाघ,               
श्ी. भरत पथाटील, श्ी. सतीश गहेरवथार आदी. 

सुरवथातीलथा मुख्य औद्योखगक संबंध 
अखधकथारी श्ी. अनंत पथाटील ्यथांनी अहवथाल 
वथाचन केले. खशसतबद् पधदतीने िेळथाडू 
िेळतथात. त्यथामुळे िेळथांचथा दजथा्ष ददवसेंददवस 
वथाढत आहे. सपधदेमध्ये मखहलथांचथा सहभथाग वथाढलथा 
आहे. सपधथा्ष दरवरषी होण्यथासथाठी प्र्यतन करिथार 
असल्यथाचे त्यथांनी सथांखगतले. 

  श्ी. मुंडे पुढे महिथाले, ``सपधथा्ष दरवरषी 
होण्यथासथाठी प्र्यतन करू. तसेच िेळथाचथा दैखनक 

भत्तथा देण्यथासथाठीही प्र्यतन करू. िेळथाडूंनी 
सथातत्य ठेवून महथापथारेरिचे नथाव उंचवथावे.``

  श्ी. संज्य खशंदे महिथाले, `` खक्रकेट आखि 
वहॉलीबॉलचथा सथामनथा अटीतटीचथा झथालथा. नथाट् 
आखि क्रीडथा सपधथा्ष मथाझ्यथा मथाग्षदश्षनथािथाली 
झथाल्यथा, ्यथाचथा मलथा अखभमथान आहे. िेळथाडूंनी 
सथामनथा खजंकून मलथा मोठी भेट ददली आहे. 
जीवनथात कथा्यम संघर्ष करत रथाहथा, ्यश तुमचेच 
आहे. पुढील वरषी मखहलथांचे कबड्ीचे सथामने 

वहथावेत.``
 ्यथावेळी सव्षसथाधथारि खवजेतेपद नथागपूर 

पदरमंडळथाने पटकथाखवले. औरंगथाबथाद पदरमंडळथाने 
सव्षसथाधथारि उपखवजेतेपद पटकथाखवले. ्यथामध्ये 
नथाखशक, नथागपूर, अमरथावती, वथाशी, सथांखघक 
कथा्यथा्षल्य, औरंगथाबथाद, करथाड पदरमंडळथांनी 
सहभथाग घेतलथा.  कथा्य्षक्रमथाचे सूत्संचथालन 
श्ीमती पूजथा सथावडदेकर-महथाजन व श्ी. खसधदथा््ष 
जथाधव ्यथांनी करून शेवटी आभथार मथानले.

जेएनपीटी मैदान, उरण : महथापथारेरिच्यथा वतीने आ्योखजलेल्यथा आंतर पदरमंडळ क्रीडथा सपधदेतील एक क्षि. 

वहहॉलीबहॉलचा थरार...
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कथा्यथा्षल्यीन नथातेसंबंधथांचथा 
सुवि्षमध्य 
आपले कथा्यथा्षल्यथातील सहकथाऱ्यथांशी संबंध 

कसे असले पथाखहजे, ्यथाखवर्यी अनेक 
जि संभ्रमथात असतथात. अनेकथांनथा असे वथाटते की, 
हे संबंध वखकिंग दरलेशनस महिूनच ठेवले पथाखहजेत, 
तर अनेकथांनथा असे वथाटते की आपली सव्ष सुि-
दु:िे जशी नथातेवथाईकथांवर अवलंबून असतथात, तसे 
हे जवळचे संबंध असले पथाखहजे. पि हे दोनही 
वथाटिे, ही दोन टोके आहेत. कथा्यथा्षल्यीन संबंध ्यथा 
दोनहीचथा सुवि्षमध्य आहे. ज्यथालथा हथा सुवि्षमध्य 
सथाधतथा आलथा, तो कथा्यथा्षल्यीन नथातेसंबंध चथांगले 
ठेवण्यथास ्यशसवी झथालथा, असे महितथा ्येईल. असे 
आदश्ष नथातेसंबंध ठेविे र्थार अवघड आहे, असे मथात् 
अखजबथात नथाही. आपिही तसे संबंध ठेवण्यथासथाठी 
कथा्य केले पथाखहजे, हे आपि पथाहूच. पि, त्यथाआधी 
आपि अशथा चथांगल्यथा संबंधथाची गरज समजून घेतली 
पथाखहजे. 

  सगळ्यथात महत्वथाचे महिजे कथा्यथा्षल्यथात आपली 
जी भूखमकथा असते, ती आपली कथा्यथा्षल्यथात तर 
ओळि असतेच पि ती अनेकदथा समथाजथातीलही 
ओळि असते, हे लक्षथात घेतले पथाखहजे. कथा्यथा्षल्यथात 
आपि एक समूहजीवन जगत असतो, त्यथामुळे त्यथा 
समूहजीवनथाचे आपल्यथा जीवनथात आखि व्यरक्तमतव 
खवकथासथात महत्वथाचे स्थान आहे, हेही लक्षथात घ्यथावे 
लथागते. अनेकदथा नोकरी लथागली महिून ज्यथा कथामथाची 
जबथाबदथारी आपि सवीकथारलेली असते, तीच आपली 
आ्युष्यथातील ओळि होते.  आपि आपल्यथा 
सहकथाऱ्यथांच्यथा मदतीने ती पूि्ष करत असतो. 
कोित्यथाही कथा्यथा्षल्यथात कथाम हे एकथा सथािळीतील 
कडीसथारिे असते. महिजे ्यथा कथामथातील प्रत्येक 
कडी जेवढी मजबूत, सक्षम तेवढे कथाम चथांगले 
होण्यथाची शक्यतथा अखधक. त्यथामुळे आपले 
दुसऱ्यथावरील अवलंखबतव आपल्यथालथा मथान्य केले 
पथाखहजे. आपल्यथालथा दुसऱ्यथा सहकथाऱ्यथाने मदत केली 
पथाखहजे, असे आपि महितो तेवहथा आपि वेळप्रसंगी 
त्यथालथाही मदत केली पथाखहजे, हे खवसरतथा कथामथा न्ये. 

  आपि आपल्यथा कथा्यथा्षल्यथात कोित्यथा पदथावर 
आहोत, हे कथा्यथा्षल्यीन कथामथाच्यथा दृष्ीने महत्वथाचे 
असते. पि एक मथािूस खकंवथा नथागदरक महिून 

आपले स्थान खनमथा्षि करिे, हेही तेवढेच महत्वथाचे 
आहे. आपल्यथा कथा्यथा्षल्यीन कथामथात आखि ्ेट 
मथानवी संबंध महिून आपि सहकथाऱ्यथांशी आपि 
कसे वथागतो, ्यथालथा महत्व आहे. कथारि कथा्यथा्षल्यीन 
कथाम करतथानथा आपले अनेकथांशी संबंध ्येतथात. 
त्यथावरून आपली कथा्यथा्षल्यथातील प्रखतमथा ठरत असते. 
ही प्रखतमथा किथाकिथाने त्यथार होत असते, हे लक्षथात 
ठेवले पथाखहजे. 

  कथा्यथा्षल्यीन कथाम जसे परसपरथावलंबी असते, 
तसेच आपल्यथा व्यरक्तमतवथालथा आकथार देिथारे असते. 
त्यथामुळेच आपल्यथालथा इतरथांशी कसे वथागथा्यचे, 
इतरथांकडून कथामे कशी करून घ्यथा्यची, इतरथांच्यथा 
मदतीलथा कधी जथा्यचे आखि इतरथांची मदत कशी 
घ्यथा्यची, हे आपले कथामच आपल्यथालथा खशकवत 
असते. व्यरक्तमतव खवकथासथाची ही संधीच असते. 

  कथा्यथा्षल्यथात आपि खकमथान आठ तथास कथाम 
करत असतो. तथासथांचथा खहशोब केलथा तर आपल्यथा 
नथातेवथाईकथापेक्षथा अखधक कथाळ आपि सहकथाऱ्यथांसोबत 
असतो. त्यथामुळे आपली सुि-दु:िे आखि आपले मूड 
हे त्यथावर अवलंबून असतथात. इतकथा अखधक कथाळ 
आपि ज्यथा मथािसथांत रथाहतो, त्यथालथा महत्व आहे. 
एवढेच नवहे तर अनेकदथा तर आपल्यथा कथाही सुि-
दु:िथात नथातेवथाईकथांपेक्षथा हे सहकथारीच असण्यथाचीही 
शक्यतथा अखधक असते. त्यथामुळे ते आपले सहकथारी 
आहेत, तसेच ते आपले खमत्ही आहेत, अशी भथावनथा 
आपल्यथा मनथात असली पथाखहजे. 

   अनेकथांनथा असे वथाटते की आपले खमत् हे 
कथा्यथा्षल्यथाबथाहेरचेच असले पथाखहजे. पि असथा कथाही 
खन्यम असण्यथाचे कथारि नथाही. उलट कथा्यथा्षल्यथातील 
सहकथारी आपल्यथालथा आखि आपि त्यथांनथा 

अखधक चथांगले ओळित असल्यथाने ते आपले अखधक 
चथांगले खमत् होऊ शकतथात. खशवथा्य अनेक गोष्ींत 
सथाम्य असल्यथाने परसपरथांत चथांगले जमू शकते. 
कथा्यथा्षल्यीन कथाम कोरडेपिथाने करिे, असथा चुकीचथा 
प्रघथात आपल्यथाकडे पडलथा आहे. वथासतखवक हे कथाम 
चथांगल्यथा वथातथावरिथात होऊ शकते. तसे ते झथाले 
तर आपले सहकथारी आपले खमत् होऊ शकतथात. 
एकथाच ्तथािथाली कथाम करिथारे सथारख्यथा सवभथावथाचे 
सहकथारी चथांगले खमत् होऊ शकतथात. 

  कथा्यथा्षल्यीन नथातेसंबंध चथांगले ठेवण्यथासथाठी 
अ्था्षतच कथाही पर्ये ही सथांभथाळली पथाखहजेत. 
आपली कथा्यथा्षल्यथातील पदखसद् भूखमकथा चथांगल्यथा 
प्रकथारे खनभथाविे. कथा्यथा्षल्यीन नथातेसंबंधथाचथा कथामथाच्यथा 
उतपथाददकतेवर सकथारथातमक पदरिथाम होऊ देिे, 
कोित्यथाही गटथातटथात सथामील न होिे, जथातीपं्थांचथा 
पदरिथाम ्यथा संबंधथांवर होऊ न देिे, ही त्यथातील 
कथाही पर्ये आहेत. कथा्यथा्षल्यीन नथातेसंबंधथानथा 
आपि अनेकदथा कमी महत्व देतो, पि ती आपल्यथा 
खवचथार करण्यथाच्यथा पद्तीतील त्ुटी आहे. कथारि 
आपल्यथालथा ओळि देिथारे कथाम आखि तो पदरसर 
आपल्यथा जीवनथात कुटुंबथाइतकथाच महत्वथाचथा असतो, 
हे आपि कधी मथान्य करत नथाही. पि आतथा ही 
त्ुटी दूर करण्यथाचथा संकलप आपि केलथा पथाखहजे. 
तसे केले तर आपले व्यरक्तमतव तर र्ुलेलच, पि 
आपि ज्यथा कथामथासथाठी एकत् आलो आहोत, त्यथा 
आपल्यथा देशथाच्यथा आखि समथाजथाच्यथा प्रती असलेल्यथा 
जबथाबदथारीलथा आपि िऱ्यथा अ्था्षने न्यथा्य देऊ शकू.  
शुभेच्ांसह..!
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