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प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

आपण नवीन ववत्ी्य वरथाषात परथाषापण 
करून रोन मविने िोत आिेत. त्यथामुळे 

्यथा ववत्ी्य वरथाषात पुनिथा ्यथापूववी वमळववले तसेच 
चथांगले ्यश वमळवथावे, अशी सथािविकच अपेक्षथा 
आिे. 

सध्यथाचथा कथालथावधी खूप मित्वथाचथा 
आिे. कथारण, आपल्यथा मिथारथाष्ट्र रथाज्यथाच्यथा 
वववधमंडळथाचे अखेरचे पथावसथाळी अवधवेशन 
सध्यथा चथालू आिे. तसेच मिथारथाष्ट्र रथाज्यथात 
कथािी ठिकथाणी पथावसथाचे आगमनिी झथाले आिे. 
कोणत्यथािी शथासकी्य कंपनीच्यथा दृष्ीने चथालू 
कथाळ मित्वथाचथा असतो. ्यथा कथाळथामध्ये आपली 
सेवथा सतत उतककृष्, कथा्यषाक्षम रथािील ्यथाची 

रक्षतथा आपणथास घ्यथाव्यथाची आिे. त्यथामुळे 
मथाझी खथात्ी आिे की, ्यथा किीण पठरसस्तीच्यथा 
कथालखंडथात सवषा प्र्यतनथांची परथाकथाष्था करून 
आपण मिथापथारेरणची कथामवगरी उत्म रिथाषाची 
िेवथाल.

्यथा सथामथाविक, रथािकी्य पठरसस्तीसि 
भववष्यथातिी आपल्यथालथा आविथानथांचथा सथामनथा 
करथावथा लथागणथार आिे. ्येत्यथा आगथामी कथाळथातिी 
आपले मिथापथारेरणचे िथाळे, प्रणथाली, ्यंत्सथामुग्ी 
्यथांनथा कथा्यषाक्षम िेवण्यथाचे आविथान पेलथाव्यथाचे आिे. 
्यथा आविथानथांचथा सथामनथा करण्यथासथािी मिथापथारेरण 
कंपनीलथा नवनवे प्यथाषा्यी उपथा्य शोधून अंमलथात 
आणथावे लथागतील व सद्यसस्तीतिी रक्ष रथाहून 
कथाम करथावे लथागेल. मी असे पथाविले आिे की, 
बहुतथांश वेळथा वनषकथाळिीपणथामुळे आणीबथाणीची 
पठरसस्ती उरभवते, अशी पठरसस्ती भववष्यथात 
वनमथाषाण िोऊ न्ये मिणून आपण रक्ष रथाहून ्योग्य 
ती कथाळिी घेतली पथावििे. आपणथास ्यंत्णेच्यथा 
प्रत्येक बथाबींची सखोल मथाविती असली पथावििे. 
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त्यथामुळे भववष्यथात अचथानक वनमथाषाण िोणथाऱ्यथा 
पठरसस्तीवर आपणथास मथात करतथा ्येईल.  

मिथापथारेरण कंपनीचे मित्वथाचे तथांवत्क 
प्रकलप पूणषा करण्यथाच्यथा दृष्ीने त्यथांचथा पथािपुरथावथा 
करण्यथासथािी ररपत्क आधथाठरत सपधथाषातमक 
बोली पद्धत (TBCB) सुरू केली आिे. 
ववक्ोळी ्ये्े ४०० के. विी. क्षमतेचे वीि 
उपकेंद्र स्थापन करण्यथासथािी वरील पद्धतीवरथारे 
वनववरथांची कथा्यषावथािी सुरू केली आिे.

चंद्रपूर-पडघथा ररम्यथान +५०० के. विी. 
क्षमतेची सवरष्धथारथा तथारमथागषा (लथाईन) िथा वीस 
वरथाषाचथा झथाल्यथाने त्यथाच्यथाशी संलसनित पडघे-
चंद्रपूर ्ये्ील Terminal Stations मधील 
तंत्ज्थान बरलण्यथासथािी मिथापथारेरण कंपनी 
ववचथार करीत आिे. त्यथासथािी MACH-1 
तंत्पद्धतीऐविी MACH-3 िी अद्य्यथावत 
तंत्पद्धती अंमलथात आणण्यथाच्यथा दृष्ीने ववचथार 
करण्यथात ्येत आिे.

्यथावशवथा्य आपल्यथा रूरवर पसरलेल्यथा 
पथारेरणच्यथा तथारथांचे रक्षण करण्यथासथािी 
नव्यथा डट्रोनवर आधथाठरत तंत्ज्थान अंमलथात 
आणण्यथासथािी आपले प्र्यतन चथालू आिेत. 
्यथामुळे ्यथा लथाईनसवरील धोक्यथाच्यथा 
िथागथा (िॉटसपॉट) ओळखतथा ्येतील. बंर 
पडलेल्यथा ठिकथाणी (Breakdown) आवण 
वीितथारथांमध्ये वथाऱ्यथामुळे िोणथारे शॉटषा सवककिट 
(Flashovers) लवकर शोधून कथाढणे शक्य 
िोईल. उषणतेची दृष्ी (Thermal Vision) 
असलेले कॅमेरे वथापरणे, िथागथा शोधण्यथासथािी 
िीपीएस तंत्ज्थानथाचथा वथापर केल्यथामुळे ्यंत्णेची 
रेखभथाल व रुरूसती करण्यथाची क्षमतथा ्यथामध्ये 
सुधथारणथा िोईल.

पुढील १ एवप्रल २०२० पथासून 
मिथापथारेरणमध्ये डेविीएशनल सेटलमेंट 
मेकॅवनझम (DSM) कथा्यषापद्धती अंमलथात 
आणण्यथाचे ववचथारथाधीन आिे. मिथारथाष्ट्र रथाज्य भथार 
प्रेरण केंद्रथावर िी पद्धती अंमलथात आणण्यथाची 
िबथाबरथारी सोपववण्यथात आली आिे. त्यथासथािी 
्यथा केंद्रथाने प्रथारूप (नमुन्यथाची) आककृती रचनथा 
त्यथार करण्यथाचे कथाम सुरू केले आिे. वडसपपॅच 
कोडिी त्यथार िोतील. ्यथावशवथा्य नव्यथा DSM 

पद्धतीस सुसंगत असे ऊिथाषा अंकेक्षण करणे 
त्यथासथािी मथाविती तंत्ज्थानथाचे सॉफटवेअर त्यथार 
करणे आवण ऊिजेचे लेखे नोंरणी ्यथासथािी पद्धती 
ववकवसत करथाव्यथा लथागणथार आिेत.

आपल्यथा अंवतम टपप्यथावरील ग्थािकथांनथा 
ववशवथासथािषा, परवडेल अशी वीिसेवथा रेणे व ती 
अखंवडत िेवणे िे ध्ये्य आपण सतत मनथाशी 
बथाळगले पथावििे. आपले सवषा वन्योिन त्यथाच 
दृष्ीने केले िथात आिे, िे मलथा आनंरथाने व 
अवभमथानथाने सथांगथावेसे वथाटते.

वरील ध्ये्ये व उठदिष्े पूणषा करण्यथासथािी 
आपण सतत सिग रथाविले पथावििे. भववष्यथात 
्येणथाऱ्यथा आविथानथांचथा, संकटथांचथा, अपघथातथांचथा 
अंरथाि घेऊन त्यथा दृष्ीने कथामथांचे पूवषावन्योिन 
व आखणी केली पथावििे. 

मथाझथा असथा ववशवथास आिे की, आपण 
सवषा अवधकथारी व कमषाचथारी एकवत्तपणे व 
उतसथािथाने कथामे करून िी उठदिष्े गथािथाल. 
तसेच गतवरवीपेक्षथािी ्यथावरवी चथालू ववत्ी्य वरथाषात 
आपण सवषािण वमळून चथांगली कथामवगरी करून 
रथाखवथाल, अशी अपेक्षथा आिे.

शुभेच्ांसह..!

- पराग जैन नानोटिया 
अध्यक्ष व व्यवस्थापकी्य संचथालक

  नवीन तंत्रज्ञानञाचञा वञापर करञा
  अखंडित सेवञा देण्ञावर भर
  पूव्वडन्ोजन व आखणी करञा
  चञालू वरञा्वत चञांगली कञामडगरी करञा
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 टीर रहापारेषि, रुंबई

विदर्भ मराठिाड्ातील उद्योजकांना 
विद्युत शयुलकात माफीची सिलत 

२०१३ ते २०१९ पर्यंत देणर्ात आली 
हयोती. ही सिलत पयुढील पाच िर्भ 
महणजे २०२४ पर्यंत लागू करणर्ास 
राजर्ाचर्ा मंवरिमंडळाने मानर्ता ददली 
असलर्ाची मावहती ऊजा्भमंरिी श्ी. 
चंद्रशेखर बािनकुळे र्ांनी ददली.

ऊजा्भ विरागाने सादर केलेलर्ा 
र्ा प्रसतािाला मयुखर्मंरिी श्ी. देिेंद्र 
फडणिीस र्ांनी विदर्भ मराठिाड्ात 
निीन उद्योग र्ािेत आवण र्ा रागाचा 
औद्योवगक विकास हयोणर्ाचर्ा दृष्ीने 
ि रयोजगाराला चालना वमळणर्ासाठी 
सकारातमक रूवमका घेऊन र्ा 
प्रसतािाला मानर्ता ददली.

सामूवहक प्रयोतसाहन र्योजना 
२०१३ अनिर्े राजर्ातील उद्योगांना 
शयुलक माफी, मयुद्रांक 
शयुलक माफी ि 
वहहॅट परतािा असे 
एकवरित प्रयोतसाहन 
देणर्ात र्ेत हयोती. 
३१ माच्भ २०१९ 
पर्यंत र्ा र्योजनेचा 
लार उद्योगांना वमळत 
हयोता उद्योग धयोरण २०१९ नयुसार लघयु, 
लहान ि मधर्म उद्योग क, ड, डी 
प्लस नक्षल प्ररािी क्षेरिातील उद्योगांना 
विद्युत शयुलक माफ करणर्ात आले 
हयोते. पण २०१९ चर्ा निीन औद्योवगक 
धयोरणात जर्ा उद्योगांचा समािेश 
नवहता अशा उद्योगांसाठी १ एवप्रल 
२०१९ ते ३१ माच्भ २०२४ पर्यंतची 
पाच िरषे विद्युत शयुलक माफ करणर्ाचा 

वनण्भर् मंवरिमंडळाने घेतला.
औद्योवगक ग्ाहकांना ९.३० टक्े 

दराने शयुलक आकारणी करणर्ात र्ेते. 
विद्युत शयुलक माफ ही सिलत पयुढे चालू 
ठेिली तर शासनािर िावर्भक ६०० 
कयोटी रूपर्ांचा रार पडणार आहे. र्ा 
सिलतीमयुळे विदर्भ ि मराठिाड्ातील 

उद्योगांमधर्े ि उतपादनात 
िाढ झाली ि रयोजगार 
वनवम्भतीलाही चालना 
वमळाली. महाराष्ट्ात ऊजा्भ 
क्षेरिात २१७७७४.१ 
कयोटी रूपर्ांची गयुंतिणूक 
झाली असताना 
विदर्भ मराठिाड्ात 

१५७२०४.१ कयोटी गयुंतिणूक झाली 
आहे.

उद्योगांमधर्े ददिसेंददिस वनमा्भण 
हयोत असलेलर्ा सपधषेत विदर्भ-
मराठिाड्ातील उद्योग दटकून 
राहािेत, वकंबहुना र्ा क्षेरिात निीन 
उद्योगांची संखर्ा िाढािी ि रयोजगाराला 
चालना वमळािी महणून विद्युत शयुलक 
माफीचा वनण्भर् घेणर्ात आला आहे.

प्वदभ्ष-मराठवाड्ातील उद्ोगांना 
२०२४ पययंत प्वद्ुत शुलक माफ

 उद्योग, ववकथास, रोिगथारथालथा चथालनथा वमळणथार    

रहापारेषिची सद्यस्थिती  
६७३ अवत उच्च रथाब उपकेंद्रे कथा्यथाषासनवत



`ईआरपी` प्रणालीमुळे काया्षलयीन 
कामकाजात सुिारणा

Digital India

 टीर रहापारेषि, सांप्िक काया्मलय

म िथापथारेरण कंपनीमध्ये `ईआरपी` 
प्रणथाली सुरू झथाल्यथापथासून कथा्यथाषाल्यीन 

कथामकथािथात अनेक सुधथारणथा झथाल्यथा आिेत. 
मथानव संसथाधन आवण ववत् व लेखथा ववभथाग 
्यथांच्यथा समनव्यथाने ERP-SAP प्रणथालीवरथारे 
रोन मित्वथाच्यथा संकलपनथा एवप्रल २०१९ 
पथासून सुरू करण्यथात आल्यथा आिेत. मुख्यतवे 
मथानव संसथाधन व ववत् ्यथा ववभथागथात `ईआरपी` 
आधथाठरत प्रणथालीमुळे वेळ व पैसथा ्यथांची बचत 
िोऊन कथामकथािथामध्ये पथाररशषाकतथा आली 
आिे. 

  HR-FI Salary Auto Posting 
्यथा नवीन संकलपनेमुळे मथानव संसथाधन 
ववभथागथावरथारे SAP HR Payroll Module 
मध्ये त्यथार करण्यथात आलेल्यथा वेतनथाच्यथा 
नोंरी मथानवी िसतक्षेपथाववरवित SAP FICO 
Module मध्ये िोणथार आिेत. ्यथा लेखथा नोंरी 
(Salary Auto Posting) मिथापथारेरण 
कंपनीकठरतथा सथांवघक कथा्यथाषाल्य, मुंबई ्ये्ून 
सव्यंचवलत पद्धतीने केल्यथाने अचुकतथा ्येणथार 
आिे.

Centralised Salary 
Disbursement ्यथा नवीन पद्धतीचथा 
अवलंब केल्यथामुळे कंपनीतील सवषा अवधकथारी 
व कमषाचथाऱ्यथांचे वेतन एकथाच ठरवशी सथांवघक 
कथा्यथाषाल्यथातून अरथा केले िथाणथार आिे. ्यथा 
सुधथाठरत पद्धतीमुळे वेतनवनधी पथािववण्यथाकठरतथा 
व अरथा करण्यथाकठरतथा लथागणथारथा वेळेमध्येिी 
बचत झथाली आिे. तसेच कमषाचथाऱ्यथांच्यथा 
बॅंकेमध्ये वेतन अरथा करण्यथामध्ये सुलभतथा 
आली आिे. ्यथामुळे कंपनीस आव्षाक फथा्यरथािी 
िोण्यथास मरत झथाली आिे. 

संचथालक (ववत्) श्ी. ववनथा्यक सथािे, 
कथा्यषाकथारी संचथालक (मथा.सं.) (प्रभथारी) श्ी. 
सुगत गमरे, मुख्य मिथाव्यवस्थापक (वववले) 

श्ी. अवनल कथालेकर ्यथांच्यथा समनव्यथातून 
िथा मित्वपूणषा वनणषा्य घेण्यथात आलथा. ्यथासथािी 
मिथाव्यवस्थापक (मथा.सं. मनुष्यबळ वन्योिन) 
श्ी. सुधीर वथानखेडे, मिथाव्यवस्थापक (मथा.
सं.आस्थापनथा) श्ी. रथािू गथा्यकवथाड, सिथाय्यक 
मिथाव्यवस्थापक (वववले) श्ी. वमवलंर मोविरे, 
कथा्यषाकथारी अवभ्यंतथा (ईआरपी) (प्रभथारी) श्ी. 
ज्थानेशवर बोबडे ्यथांचे मथागषारशषान लथाभले.

तसेच ERP-HR Core Team 
मधून अवतठरक्त कथा्यषाकथारी अवभ्यंतथा श्ी. 
मनोि िै्यसवथाल, व्यवस्थापक (मथा.सं.) श्ी. 

संतोर कडलग, ERP-FI Core Team 
मधून सिथाय्यक मिथाव्यवस्थापक (वववले) 
श्ीमती लीनथा कसरेकर, व्यवस्थापक (वववले) 
श्ीमती मंिुरथा चौधरी, व्यवस्थापक (वववले) 
श्ीमती अनघथा धथाऊसकर, मथाविती तंत्ज्थान 
ववभथागथांतगषात कु. भथावनथा कोळी (प्रोग्पॅमर), वेतन 
व रे्यके ववभथागथातील उ.वल. (मथा.सं.) श्ीमती 
वैशथाली कथाळे व वनधी व्यवस्थापन ववभथागथातील 
सिथाय्यक मिथाव्यवस्थापक (वववले) श्ी. 
अशोक रेळेकर, वठरष् व्यवस्थापक (वववले) 
श्ी. अवभवित कथारंिकर ्यथांनी पठरश्म घेतले.

 मिथापथारेरणच्यथा वडविटलचे पुढचे पथाऊल; वेळ, पैशथांची बचत    



नाप्शक पटरमंडळात वाप्हनयांची व उपकेंदांची कामे गतीने
 टीर रहापारेषि, नाप्िक

अवत उच्च रथाब प्रकलप त्था संचलन व सुव्यवस्था 
नथावशक अंतगषात वथाविन्यथांची व ववववध उपकेंद्रथांची 

कथामे कथा्यथाषासनवत करण्यथात आली. 
्यथामध्ये १३२ के. विी. रुिेरीप् तथारथा ओढणे १३२ 

के. विी. नंरूरबथार रेलवे करषाण उपकेंद्र ३.५ वक.मी., १३२ 
के. विी. रुिेरीप् तथारथा ओढणे १३२ के. विी. नरडथानथा 
रेलवे करषाण उपकेंद्र २.३७ वक.मी., िीईसी अंतगषात 
१X१३२ के. विी. वथाविनी बे २२० के. विी. बथाभळेशवर 
उपकेंद्र व १x१३२ के विी. वथाविनी बे २२० के. विी. 
रथाहुरी, २२० के. विी. उपकेंद्र, मनमथाड ्ये्े २२०/१३२ 
के. विी. रोवित्-२, २x२२० के. विी. वथाविनी बे २२० के. 
विी. मथालेगथाव ्ये्े वथाविनी, वथाविनी बे व रोवित् कथा्यथाषासनवत 
करण्यथात आले. 

्यथासथािी मुख्य अवभ्यंतथा सवषाश्ी ि्यंत ववके, अधीक्षक 
अवभ्यंतथा प्रवीण भथालेरथाव, अधीक्षक अवभ्यंतथा शरर 
लोखंडे, अधीक्षक अवभ्यंतथा (प्रभथारी) रीपक पथाटील, 
कथा्यषाकथारी अवभ्यंतथा मोिन मिथािन, कथा्यषाकथारी अवभ्यंतथा 
(स्थापत्य) सुमंत मुंडे, कथा्यषाकथारी अवभ्यंतथा (प्रभथारी) श्ी. 
कुंरन पवथार, कथा्यषाकथारी अवभ्यंतथा (स्थापत्य) ववनोर ढोरे 
्यथांच्यथा उपसस्तीत कथा्यथाषासनवत करण्यथात आले. 

 अवधकथाऱ्यथांनी केली पथािणी   

बजेट

टेसट चाज्ण

नाप्शक : अवत उच्च रथाब प्रकलप त्था संचलन व सुव्यवस्था नथावशक अंतगषात ववववध वथाविन्यथांची व उपकेंद्रथांची कथामे 
कथा्यथाषासनवत करण्यथात आली. ्यथाप्रसंगी अवधकथारी व कमषाचथारी वगषा.

 टीर रहापारेषि, रुंबई 

रथाज्यथातील शेतकऱ्यथालथा समृधर करणे व ग्थामीण 
भथागथात पथा्यथाभूत सुववधथांच्यथा ववकथासथावर भर रेणथारथा, 

ओबीसी मुलथा-मुलींनथा सवलत तसेच पथाचवी ते रिथावीतील 
मथागथासवगवी्य मुलींनथा वशष्यवृत्ी ्योिनथा िथािीर करून 
शैक्षवणक ववकथास सथाधणथारथा व रुबषाल घटकथांनथा ठरलथासथा 
रेणथारथा िथा अ्षासंकलप अ्षामंत्ी सुधीर मुनगंटीवथार ्यथांनी 
सथारर केल्यथाची प्रवतवक््यथा ऊिथाषामंत्ी श्ी. चंद्रशेखर 
बथावनकुळे ्यथांनी व्यक्त केली.

वववधमंडळथात अ्षामंत्ी श्ी. सुधीर मुनगंटीवथार ्यथांनी 
सन २०१९-२०२० चथा अवतठरक्त अ्षासंकलप सथारर 
केलथा. ्यथा अ्षासंकलपथावर प्रवतवक््यथा व्यक्त करतथानथा 
ऊिथाषामंत्ी श्ी. चंद्रशेखर बथावनकुळे मिणथाले, ``ऊिथाषा 
ववभथाग अवधक मिबूत करून शेतकऱ्यथांनथा पूणषा रथाबथाने 
वीिपुरविथा करतथा ्यथावथा मिणून ववरभषा-मरथािवथाड्थातील 

प्रलंवबत ककृरी पंपथांनथा उच्चरथाब ववतरण प्रणथालीद्थारे कनेकशन 
रेण्यथासथािी लथागणथारथा १९५४ कोटी रूप्ये अ्षासंकलपथातून 
मिथाववतरणलथा उपलबध करून रेण्यथात ्येणथार आिे. तर 
उवषाठरत मिथारथाष्ट्रथात िी ्योिनथा रथाबवण्यथासथािी २५४२ 
कोटी वनधी खुल्यथा बथािथारथातून उभथारण्यथास शथासनथाने ्यथा 
अ्षासंकलपथातून मंिुरी ठरली आिे.``

भथारवन्यमन मुक्त असलेल्यथा मिथारथाष्ट्रथात वीिचे प्रमथाण 
मुबलक आिे. मथात् भववष्यथात वविेची वथाढती मथागणी 
लक्षथात घेऊन १३२० मेगथावपॅटच्यथा औसषणक वीि वनवमषाती 
प्रकलपथालथा लथागणथाऱ्यथा ८ ििथार ४०७ कोटींनथा अ्षामंत्यथांनी 
ततवत: मथान्यतथा ठरली. ्यथामुळे रथाज्यथात भववष्यथात वविेची 
टंचथाई िथाणवणथार नथािी.

वृधर, वनरथाधथार, ठरव्यथांग, ववधवथा ्यथा समथािथातील 
रुबषाल घटकथांनथा ्यथा अ्षासंकलपथातून मरतीचथा िथात अ्षामंत्ी 
मुनगंटीवथार ्यथांनी ठरलथा आिे. रुबषाल घटकथांचे िीवन सुसह्य 
विथावे मिणून संि्य गथांधी वनरथाधथार ्योिनथा व श्थावण 
बथाळ वनरथाधथार ्योिनथांमथाफकित वमळणथाऱ्यथा ६०० रूप्ये 
अ्षासथाह्यथांवरून १००० रूप्ये अ्षासथाह्य करण्यथात आले 
आिे. कोणतीिी करवथाढ न सुचवणथारथा व समथािथातील सवषा 
घटकथांनथा ठरलथासथा रेणथारथा िथा अ्षासंकलप असून आपण ्यथा 
अ्षासंकलपथाचे सवथागत करत असल्यथाचे श्ी. बथावनकुळे 
मिणथाले.

शेतकऱयांसह दुर्षल घिकांना
टदलासा देणारा अर्षसंकलप : ऊजा्षमंत्ी

 भववष्यथातिी वीिटंचथाई नथािी   



 

 टीर रहापारेषि, औरंिाबाद

मिथारथाष्ट्र ठरनथाचे औवचत्य सथाधून 
अवत उच्च रथाब प्रकलप व संवसु 

पठरमंडळथाच्यथा अवधकथारी व कमषाचथाऱ्यथांनी 
पथाणी फथाऊंडेशनच्यथा मिथाश्मरथानथात 

पाणी फाऊंडेशनचया महाश्रमदानात महापारेरणचा सहभाग

तुफाि आलंया..!

औरंगाराद : पथाणी फथाऊंडेशनच्यथा मिथाश्मरथानथात सिभथागी झथालेले मिथापथारेरणचे अवधकथारी व कमषाचथारी.

आपलथा सिभथाग नोंरववलथा. 
अवत उच्च रथाब स्थापत्य बथांधकथाम 

मंडळथाचे अधीक्षक अवभ्यंतथा श्ी. संरीप 
िथाके ्यथांनी ्यथा कथामथाकठरतथा पुढथाकथार घेऊन 
मिथाश्मरथानथाकठरतथा नथावनोंरणी केली. 
पथाणी फथाऊंडेशनकडून मिथाश्मरथानथाकठरतथा 

मिथापथारेरणच्यथा अवधकथारी व कमषाचथाऱ्यथांसथािी 
खंडी वपंपळगथाव ्यथा गथावथाचे क्षेत् रेण्यथात 
आले िोते. सकथाळी अकरथा वथािल्यथापथासून 
कथामथास सुरूवथात झथाली. सवथाांनी एकवत्त 
श्मरथान करून रुपथारप्यांत कथाम पूणषा केले. 

 मिथाश्मरथानथाकठरतथा अधीक्षक 

अवभ्यंतथा श्ी. संरीप िथाके, अधीक्षक 
अवभ्यंतथा श्ी. मिेद्र वथाळके, सिथाय्यक 
मिथाव्यवस्थापक (मथा.सं.) श्ी. चंद्रशेखर 
बोरथाडे, उपमुख्य रक्षतथा अवधकथारी श्ी. 
प्रशथांत गोरडे ्यथांच्यथासि अवधकथारी व 
कमषाचथाऱ्यथांनी मोिथा सिभथाग नोंरववलथा. 

औरंगाराद येरे खुलया वयायामशाळेचे उदघािन
 शथारीठरक व मथानवसक आरोग्य चथांगले रथािणथार  

 मिथारथाष्ट्रठरनी अवधकथारी व कमषाचथाऱ्यथांचथा पुढथाकथार  

 टीर रहापारेषि, औरंिाबाद

अवत उच्च रथाब प्रकलप वन संवसु पठरमंडल औरंगथाबथार ्ये्े खुल्यथा व्यथा्यथामशथाळेचे 
उरघथाटन मुख्य अवभ्यंतथा श्ी. अववनथाश कोंडथावथार ्यथांच्यथा िसते करण्यथात आले. 

उद्थाटनथालथा अउरथा प्रकलप मंडलथाचे अधीक्षक अवभ्यंतथा श्ी. अवनल भथारसथाकळे, 
अउरथा व संवसु मंडलथाचे अधीक्षक अवभ्यंतथा श्ी. मिेंद्र वथाळके, चथाचणी व रूरसंचथार 
मंडलथाचे अधीक्षक अवभ्यंतथा श्ी. शथामकथांत वसेकर, सिथाय्यक मिथाव्यवस्थापक (मथा. 
सं.) श्ी. चंद्रशेखर बोरथाडे, सिथाय्यक मिथाव्यवस्थापक (वववले) श्ी. प्रवीण ्यशवंते 
्यथांच्यथासि अवधकथारी व कमषाचथारी उपसस्त िोते. 

अवत उच्च रथाब स्थापत्य बथांधकथाम व सुव्यवस्था मंडळथाचे अधीक्षक अवभ्यंतथा श्ी. 
संरीप िथाके ्यथांच्यथा मथागषारशषानथाखथाली िे कथाम पूणषातवथास आले. 

उपकेंद्रथामध्ये कथाम करणथारे कमषाचथारी, १३२ के. विी. उपकेंद्र वसथाितीतील 
कमषाचथाऱ्यथांचे कुटुंबी्य, प्रशथासकी्य इमथारतीतील अवधकथारी व कमषाचथारी ्यथांनथा ्यथा खुल्यथा 
व्यथा्यथामशथाळेचथा फथा्यरथा िोत आिे. व्यथा्यथामशथाळेमुळे अवधकथारी व कमषाचथारी ्यथांचे 
शथारीठरक व मथानवसक आरोग्य चथांगले रथािण्यथास मरत िोत आिे.

रहापारेषिची सद्यस्थिती  
४७३९८ स.वक.मी. अ.उ.रथा. वथाविन्यथा

Health is Wealth



रहापारेषिची सद्यस्थिती  
१२८२६५ एम.विी.ए. स्थावपत क्षमतथा

मोहीम फत्े

वाशी येरे मोफत 
मप्हला आरोगय प्शप्रर
 टीर रहापारेषि, वािी

वथाशी पठरमंडळथामध्ये मविलथा कमषाचथारी व त्यथांच्यथा कुटुंवब्यथांकठरतथा क्थाऊडनथाईन रूगणथाल्य 
्यथांच्यथा वतीन े मोफत आरोग्य तपथासणी वशवबर घेण्यथात आले. ्यथामध्ये ४६ मविलथा 

कमषाचथाऱ्यथांनी वशवबरथाचथा लथाभ घेतलथा.   वशवबर ्यशसवी करण्यथासथािी मुख्य अवभ्यंतथा (प्रभथारी) 
श्ी. िगन्था् चुडे, उपकथा्यषाकथारी अवभ्यंतथा श्ी. अमरकथांत गथावडगोने, अवतठरक्त कथा्यषाकथारी 
अवभ्यंतथा श्ी. रथारथासथािेब रथाईगडे ्यथांनी पठरश्म घेतले. 

महापारेरणचया अप्िकाऱयांनी 
केले पांगरचुला प्शखर सर

 टीर रहापारेषि, पुिे

मिथापथारेरणच्यथा अवत उच्च रथाब प्रकलप वन 
संवसु पठरमंडल, पुणे ्ये्ील अवधकथाऱ्यथांनी 

विमथाल्यथातील उत्रथाखंड ्ये्ील पथांगरचुलथा 
वशखरथावर ्यशसवीठरत्यथा चढथाई करून मोिीम 
फत्े केली. 

्यथा वशखरथाची उंची १४,७०० फूट आिे. िी 
मोिीम फत्े करण्यथासथािी त्यथांनथा ५९ तथास ३५ 
वमवनटे इतकथा वेळ लथागलथा. ्यथा मोिीमेस त्यथांनथा 
टट्रेक र विमथाल्यथा ्यथा संस्ेने सिकथा्यषा केले.

पुणे कथा्यथाषाल्यथातील १३२ के. विी. 
कथाम्डी उपकेंद्रथाचे उपकथा्यषाकथारी अवभ्यंतथा 
श्ी. नथागेश िोंबरे, २२० के. विी. कोंढवथा 
उपकेंद्रथाच्यथा उपकथा्यषाकथारी अवभ्यंतथा कु. प्रीती 
बोरघरे, वथाविनी रेखभथाल उपववभथाग, बथारथामतीचे 
अवतठरक्त कथा्यषाकथारी अवभ्यंतथा श्ी. संतोर 
भोसले, २२० के. विी. वचंचवड उपकेंद्रथाचे 
अवतठरक्त कथा्यषाकथारी अवभ्यंतथा श्ी. नंरवकशोर 
ढथाकणे, करथाड पठरमंडळथाचे उपकथा्यषाकथारी 
अवभ्यंतथा श्ी. मनोि पवथार ्यथांनी ठर. ३ मे ते 
११ मे २०१९ रोिी िी मोविम ्यशसवी केली.  
मोिीमेत सिभथागी िोणथाऱ्यथा सवषा अवधकथाऱ्यथांचे 
अउरथा प्रकलप वन संवसु पठरमंडल, पुणेचे मुख्य 
अवभ्यंतथा (प्रभथारी) श्ी. वंरनकुमथार मेंढे ्यथांनी 
अवभनंरन केले.

हेल्थ-वेल्थ

 ५९ तथास ३५ वमवनटथांत मोिीम ्यशसवी  



एकीचे बळ

पालघर उपकेंदात कम्षचाऱयांनी केले रंगकाम

महापारेरणचया विा्षपनटदनी पडघे येरे रक्तदान प्शप्रर

 टीर रहापारेषि, वािी

बोईसर ववभथागी्य कथा्यथाषाल्यथांतगषात १३२/३३ 
के. विी. पथालघर उपकेंद्रथामध्ये कथा्यषारत 

असलेले सवषा तंत्ज् कमषाचथारी व बथाह्यस्तोत 
कमषाचथाऱ्यथांनी उपकेंद्रथाच्यथा ्यथाडथाषातील सवषा 
सीटी, पीटी, एम.के. बॉकस आरी उपकरणथांचे 
रंगकथाम केले. ्यथामुळे मिथापथारेरण कंपनीची तीन 
लथाखथांची बचत झथाली आिे. 

उपकथा्यषाकथारी अवभ्यंतथा श्ी. िरषाल सरोरे 
्यथांनी नेमून ठरल्यथाप्रमथाणे कमषाचथाऱ्यथांनी कमी 
वेळेत कथाम पूणषा केले. ्यथा कथामथासथािी पेंट, ब्रश 
सथावित्य खरेरीसथािी रिथा ििथार रूप्ये खचषा 
आलथा. 

्यथा कथामथासथािी श्ी. िथान मोिममर शेख, 
श्ी. ववनोर रथाऊत, श्ी. पी. िे. पथाटील, 
श्ीमती असशवनी रथाऊत, श्ी. कुलरीप घरत, 
श्ी. िमीर तथांबोळी, श्ी. अक्ष्य घरत, श्ी. 
अि्य पथाटील, श्ी. रथाहुल पवथार ्यथांचे सिकथा्यषा 
लथाभले. 

 टीर रहापारेषि, वािी

मिथापथारेरण कंपनीच्यथा पंधरथाव्यथा 
वधथाषापनठरनथावनवमत् उच्च रथाब ठरष् 

धथारथा ग्िण केंद्र, संचलन व सुव्यवस्था 
मंडल, पडघे ्ये्े रक्तरथान वशवबर घेण्यथात 
आले. ्यथामध्ये ३३ अवधकथारी व कमषाचथाऱ्यथांनी 
आपलथा सिभथाग नोंरववलथा. 

रक्तपेढी व रक्तघटक ववलगीकरण केंद्र, 
विलिथा रूगणथाल्य, िथाणे ्यथांच्यथावरथारे िे वशवबर 
आ्योवित करण्यथात आले िोते. विलिथा 
रूगणथाल्य िथाणे ्ये्ील डॉ. गौरी बथागूल व डॉ. 
पल्लवी कथाइतकर, मिथापथारेरणचे अधीक्षक 
अवभ्यंतथा श्ी. संरीप कलंत्ी ्यथांच्यथासि 
ववववध अवधकथारी व कमषाचथारी उपसस्त िोते.

 कंपनीची तीन लथाखथांची बचत   

 अवधकथारी व कमषाचथाऱ्यथांचथा उतसफूतषा सिभथाग  रक्तदाि हेच सव्णश्ेष्ठ दाि

पालघर : १३२/३३ के. विी. पथालघर उपकेंद्रथामध्ये कथा्यषारत असलेले सवषा तंत्ज् कमषाचथारी व बथाह्यस्तोत कमषाचथारी.

पडघे : मिथापथारेरण कंपनीच्यथा वधथाषापनठरनथावनवमत् रक्तरथान वशवबर घेण्यथात आले. ्यथाप्रसंगी प्रमथाणपत् रेतथानथा अधीक्षक अवभ्यंतथा श्ी. संरीप 
कलंत्ी. डथावीकडून श्ी. चैतन्य िथाधव, श्ी. सथागर कोिथावळे, डॉ. गौरी बथागूल, श्ीमती सुरेखथा वैरथागे, श्ी. ववि्य गथा्यकवथाड, कु. पल्लवी कथाइतकर, 
श्ी. उमेश वथाकचौरे, वनलेश भोईर, अतुल आळशी.

मिथापथारेरण कंपनीतील वठरष् अवधकथाऱ्यथांची वनवृत्ी मथािे एवप्रल-मे २०१९
प्नवृत्ी     

अ.क्र.  नाव    पद    पदसरापनेचे टठकाण  टदनांक 

१.  श्ी. श्ीकथांत सरथावशव कथाळे  अधीक्षक अवभ्यंतथा   रथाज्य भथार प्रेरण केंद्र, अंबथाझरी ३०.०४.२०१९



कत्वताPower for All

२२० के. वही. नेर उपकेंद काया्षननवत

२२० के. वही. उपकेंद वाडा काया्षननवत

 टीर रहापारेषि, अररावती

२२० के. विी. बडनेरथा-नेर 
वथाविनी व २०० के. विी. 

नेर उपकेंद्र कथा्यथाषासनवत करण्यथात आले. 
त्यथामुळे नेर तथालुक्यथातील शेतीपंपथांनथा ्योग्य 
रथाबथाने वीिपुरविथा िोणथार आिे. 

नेर तथालुक्यथामध्ये ३३ के. विी. 
उपकेंद्रथांनथा १३२ के. विी. रथारविथा उपकेंद्रथातून 
वीिपुरविथा िोत िोतथा. परंतु, ३३ के. विी. 
वथाविन्यथांची लथांबी िथासत असल्यथामुळे कमी 
रथाबथाचथा वीिपुरविथा िोत िोतथा. त्यथामुळे 
िे उपकेंद्र कथा्यथाषासनवत करणे गरिेचे िोते. 
मुख्य अवभ्यंतथा श्ी. भथाऊरथाव रथाऊत ्यथांच्यथा 
मथागषारशषानथाखथाली अधीक्षक अवभ्यंतथा श्ी. 
प्रफुल्ल औघड (प्रकलप), श्ी. गोववंर िथाधव 
(स्थापत्य), श्ी. रूपेश फरकथाडे (चथाचणी), 
कथा्यषाकथारी अवभ्यंतथा श्ी. सुनील शेरेकर 
(प्रकलप), श्ी. ठरगंबर वथाघ (स्थापत्य), श्ी. 
शंकर िथाधव (चथाचणी) ्यथांनी पठरश्म घेतले.

.

 टीर रहापारेषि, वाडा

२२० के. विी. उपकेंद्र वथाडथा, ववभथाग 
बोईसर, तथा. वथाडथा, विलिथा पथालघर 

्ये्े २२०/२२ के. विी. ५० एमविीए, टट्रथानसफथामषार 
नं.२ सुरळीतपणे कथा्यथाषासनवत करण्यथात आलथा. 
्यथामुळे वथाडथा तथालुक्यथातील सवषा गथावथांनथा ्योग्य रथाबथाने 
वीिपुरविथा िोणथार आिे. 

िथा ५० एमविीए, टट्रथानसफथामषार नं.२, कमी वेळेत 
रुरूसत करून कथा्यथाषासनवत करण्यथात आलथा. ्यथा 
कथामथासथािी अधीक्षक अवभ्यंतथा कळवथा सवषाश्ी मिेश 
भथागवत, कथा्यषाकथारी अवभ्यंतथा बोईसर ववभथाग रथािेश 
रखणे, वथाडथा उपकेंद्र उपकथा्यषाकथारी अवभ्यंतथा शैलेश 
स्यथाम, सुशथांत तथा्यडे, ्योगेश चौधरी, सिथाय्यक 
अवभ्यंतथा िरषार रळवी, अबरुल शेख व त्यथांचे 
सिकथारी चथाचणी ववभथाग, कळवथा ्यथांच्यथासि अनेक 
अवधकथारी व कमषाचथारी ्यथांनी पठरश्म घेतले.

 शेतीपंपथांनथा ्योग्य रथाबथाने वीिपुरविथा िोणथार   

 तथालुक्यथात ्योग्य रथाबथाने वीिपुरविथा िोणथार   सवाांसाठी वीज

रहापारेषिची सद्यस्थिती  
एवप्रल-२०१९ प्यांत ९९.५९ पथारेरण प्रणथाली उपलबधतथा

८



गजा्ण महाराष्ट्र माझा

महाराष्ट्र टदन व कामगार टदन 
महापारेरणमधये उतसाहात साजरा

 टीर रहापारेषि, रुंबई

ममिथारथाष्ट्र रथाज्य ववद्युत पथारेरण कंपनीत (मिथापथारेरण) ५९ वथा मिथारथाष्ट्र ठरन व कथामगथार ठरन उतसथािथात सथािरथा करण्यथात 
आलथा. प्रकथाशगंगथा ्ये्ील मुख्यथाल्यथात `मिथापथारेरण`चे संचथालक (ववत्) श्ी. ववनथा्यक सथािे ्यथांनी धविथारोिण केले.

      ्यथावेळी `मिथापथारेरण`चे कथा्यषाकथारी संचथालक (मथा.सं.) (प्रभथारी) सवषाश्ी सुगत गमरे, मुख्य मिथाव्यवस्थापक (सुरक्षथा व 
अंमलबिथावणी) श्ी. संि्य कुमथार, मिथाव्यवस्थापक (मथा.सं.मनुष्यबळ वन्योिन) सुधीर वथानखेडे, कथा्यषाकथारी अवभ्यंतथा 
(प्रभथारी) मिेंद्र वथाकळे, रक्षतथा अवधकथारी बी.एम.पथाटील, वशष्थाचथार अवधकथारी सवतश िथाधव ्यथांच्यथासि वठरष् अवधकथारी व 
कमषाचथारी मोठ्था संख्येने उपसस्त िोते.

रहापारेषिची सद्यस्थिती  
विंिवडी, किषात ्ये्े ४०० के.विी. उपकेंद्रे प्रसतथाववत

मुंरई : `मिथापथारेरण` चे मुख्यथाल्य असलेल्यथा `प्रकथाशगंगथा` ्ये्े धविथारोिणप्रसंगी `मिथापथारेरण`चे संचथालक (ववत्) श्ी. ववनथा्यक सथािे. शेिथारी `मिथापथारेरण`चे वठरष् अवधकथारी व कमषाचथारी वगषा.



रहापारेषिची सद्यस्थिती  
वशवथािीनगर (धुळे), नथावशक ्ये्े ४०० के.विी. उपकेंद्रे प्रसतथाववत

जय भीम

भारतरतन डॉ. रारासाहेर आंरेडकर यांची जयंती उतसाहात

महातमा रसवेशवर यांची जयंती उतसाहात साजरी

 टीर रहापारेषि, रुंबई

मिथारथाष्ट्र रथाज्य ववद्युत पथारेरण कंपनीत 
(मिथापथारेरण) भथारतरतन डॉ. 

बथाबथासथािेब आंबेडकर ्यथांची १२८ वी 
ि्यंती उतसथािथात सथािरी करण्यथात आली. 
डॉ. बथाबथासथािेब आंबेडकर ्यथांच्यथा प्रवतमेलथा 
सवषा अवधकथारी व कमषाचथारी ्यथांच्यथा वतीने 
अवभवथारन करण्यथात आले.

  सुरूवथातीलथा भथारतरतन डॉ. बथाबथासथािेब 
आंबेडकर ्यथांच्यथा प्रवतमेस मिथापथारेरणचे 
कथा्यषाकथारी संचथालक (मथा.सं.) (प्रभथारी) श्ी. 
सुगत गमरे ्यथांच्यथा िसते पुषपिथार अपषाण 
करून अवभवथारन करण्यथात आले. ्यथावेळी 
मिथाव्यवस्थापक (मनुष्यबळ वन्योिन) 
श्ी. सुधीर वथानखेडे, कथा्यषाकथारी अवभ्यंतथा 
(प्रभथारी) श्ी. मिेंद्र वथाकळे, वशष्थाचथार 
अवधकथारी श्ी. सवतश िथाधव ्यथांचेसि 
ववववध अवधकथारी व कमषाचथारी मोठ्था 
संख्येने उपसस्त िोते.

.

 टीर रहापारेषि, रुंबई

मिथारथाष्ट्र रथाज्य ववद्युत पथारेरण कंपनीत (मिथापथारेरण) मिथातमथा बसवेशवर ्यथांची 
ि्यंती उतसथािथात सथािरी करण्यथात आली. सुरूवथातीलथा मिथातमथा बसवेशवर 

्यथांच्यथा प्रवतमेलथा सवषा अवधकथारी व कमषाचथारी ्यथांच्यथा वतीने अवभवथारन करण्यथात 
आले.

  ्यथाप्रसंगी मिथातमथा बसवेशवर ्यथांच्यथा प्रवतमेस मिथापथारेरणचे मुख्य 
मिथाव्यवस्थापक (ववत् व लेखथा) श्ी. अवनल कथालेकर ्यथांच्यथा िसते पुषपिथार 
अपषाण करून अवभवथारन करण्यथात आले. ्यथावेळी मुख्य मिथाव्यवस्थापक (सुरक्षथा 
व अंमलबिथावणी) श्ी. संि्य कुमथार, मिथाव्यवस्थापक (मथा.सं.,आस्थापनथा) 
श्ी. रथािू गथा्यकवथाड, मुख्य अवभ्यंतथा (अवभकलप) श्ी. एस. एन. भोपळे, मुख्य 
औद्योवगक संबंध अवधकथारी श्ी. अनंत पथाटील, उपमुख्य रक्षतथा अवधकथारी श्ी. बी. 
एम. पथाटील, वठरष् व्यवस्थापक (वववले) (अं. ले.), वठरष् व्यवस्थापक (वववले) 
(आव्षाक मूल्यथांकन/प्रशथासन व्यविथार) श्ीमती आरती रथामटेके, श्ीमती भथारती 
कथांबळे ्यथांचेसि ववववध अवधकथारी व कमषाचथारी मोठ्था संख्येने उपसस्त िोते. 
कथा्यषाक्मथाचे सूत्संचथालन व आभथार कथा्यषाकथारी अवभ्यंतथा (प्रभथारी) श्ी. मिेंद्र वथाकळे 
्यथांनी मथानले. 

 अवधकथारी व कमषाचथाऱ्यथांची मोिी उपसस्ती   

 अवधकथारी व कमषाचथाऱ्यथांची मोिी उपसस्ती   जय बसवणरा



रहापारेषिची सद्यस्थिती  
आरे (मुंबई), पडघे-II ्ये्े ४०० के.विी. उपकेंद्रे प्रसतथाववत

 टीर रहापारेषि, रिप्िक्षि

मिथापथारेरण कंपनीतील वशसतभंग कथा्यषावथािी प्रणथाली 
सुटसुटीत करण्यथासथािी ERP, HR Core 

Team ने Disciplinary Action module in 
SAP  ्यथा ववर्यथावर एक ठरवसथाची कथा्यषाशथाळथा पडघे 
्ये्े घेण्यथात आली. सथातिी पठरमंडलथातील मथानव 
संसथाधन ववभथागथात कथाम करणथाऱ्यथा अवधकथाऱ्यथांनी ्यथा 
कथा्यषाशथाळेत आपलथा सिभथाग नोंरववलथा.

्यथाप्रसंगी उपसस्तथांनथा मिथाव्यवस्थापक (मथा.
सं.) श्ी. सुधीर वथानखेडे ्यथांनी उपक्मथामथागील उदिेश 
सथांवगतलथा. ्यथा कथा्यषाशथाळेसथािी प्रवशक्षण केंद्रप्रमुख व 
पडघथा कथा्यथाषाल्यथाचे अधीक्षक अवभ्यंतथा श्ी. संरीप 
कलंत्ी तसेच सिथाय्यक मिथाव्यवस्थापक (मथा.
सं.) कु. डॉ. शीतल गेडथाम ्यथांनी पठरश्म घेतले. ्यथा 
ररम्यथान, HR-FI Auto posting ्यथा ववर्यथावर 
चथार ठरवसथांच्यथा कथा्यषाशथाळेचे आ्योिन ERP-HR 
आवण ERP-FI Core Team ने ्यशसवीठरत्यथा 
पथार पथाडले. त्यथासथािी मुख्य मिथाव्यवस्थापक (मथा.
सं.) श्ी. सुगत गमरे, मुख्य मिथाव्यवस्थापक 
(वववले) श्ी. अवनल कथालेकर, मिथाव्यवस्थापक (मथा.
सं.आस्थापनथा) श्ी. रथािू गथा्यकवथाड ्यथांचे मथागषारशषान 
लथाभले. 

पडघे येरे एकटदवसीय काय्षशाळा
 मथा.सं.ववभथागथातील अवधकथाऱ्यथांनी घेतलथा सिभथाग    

तळंदगे येरे प्वप्वि प्रप्शक्षण काय्षक्रम
 टीर रहापारेषि, रिप्िक्षि

सथार्ी प्रवशक्षण केंद्र, तळरंगे करथाड पठरमंडल ्ये्े एवप्रल २०१९ ्यथा मविन्यथांत 
ववववध प्रवशक्षण कथा्यषाक्म घेण्यथात आलथा. 

प्रवशक्षणथामध्ये नवीन रूिू झथालेल्यथा अवतठरक्त कथा्यषाकथारी अवभ्यंतथा व सिथाय्यक 
अवभ्यंतथा (पथारेरण व स्थापत्य) ्यथांचेसथािी SAP-SRM चे Hands on Refresher 
प्रवशक्षण, मथा.सं. व ववत् व लेखथा ्यथा कमषाचथाऱ्यथांसथािी Service Regulation, 
Noting-Drafting, Labour Laws प्रवशक्षण, तसेच उपकेंद्रथातील कथा्यषारत वगषा-
३ व ४ कमषाचथाऱ्यथांसथािी उपकेंद्र, सुरक्षथा व सेवथा वन्यम ्यथाबथाबत प्रवशक्षण रेण्यथात आले. 

प्रवशक्षण ्यशसवी करण्यथासथािी मुख्य अवभ्यंतथा सवषाश्ी ववकथास बढे, अधीक्षक 
अवभ्यंतथा सुनील मथाने, रंगनथा् चविथाण, सिथाय्यक मिथाव्यवस्थापक (मथा.सं.) इमथाम 
वसद्धीकी ्यथांचे मथागषारशषान लथाभले. प्रवशक्षण केंद्र समनव्यक श्ी. वनतीन डथाके ्यथांनी 
पठरश्म घेतले. 

 अवधकथारी व कमषाचथाऱ्यथांची मोिी उपसस्ती   

त्िक्षर-प्रत्िक्षर

पडघे : मथानव संसथाधन ववभथागथात कथाम करणथाऱ्यथा अवधकथाऱ्यथांच्यथा कथा्यषाशथाळेप्रसंगी मिथाव्यवस्थापक (मथा.सं.) श्ी. सुधीर वथानखेडे, 
अधीक्षक अवभ्यंतथा श्ी. संरीप कलंत्ी ्यथांच्यथासि अवधकथारी व कमषाचथारी.

तळंदगे : सथार्ी प्रवशक्षण केंद्रथात ववववध प्रवशक्षण कथा्यषाशथाळेप्रसंगी अवधकथारीवगषा.



संपादक : डॉ. प्मप्लंद आवताडे, जनसंपक्क अप्िकारी (महापारेरण)
E-mail : prohr@mahatransco.in 
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महापारेरण कंपनी मया्षटदत, प्ॉि नं.सी.-१९, ई-बलॉक, रांदा-कुला्ष 
कॉम्प्ेकस, वांदे (पूव्ष), मुंरई-४०० ०५१ (खाजगी प्वतरणासाठी)

बरल एक कथाळथाची गरि िरते. बरलथालथा सथामोरे 
िथाणे िेच आपल्यथा िथाती असते. कथाळथानुरूप 

बरल घडणे प्रककृतीचथा वन्यम आिे. आधुवनक िीवनथात 
सवषा ठिकथाणी ्यथांवत्कीकरण िोतथानथा आपण पथाितो. 
आपली कथा्यषाकुशलतथा नेिमीच्यथा/सततच्यथा कथामथासथािी 
खचषा न िोतथा ती अवधक मित्वथाच्यथा कथामथामध्ये खचषा 
िोण्यथाकठरतथा ्यथांवत्कीकरण मित्वथाची गोष् आिे. 

िे ्यथांवत्कीकरण िोत असतथानथा आपल्यथालथा 
प्र्म िे ्यथांवत्कीकरण अंगीककृत करतथा आले पथावििे. 
त्यथानंतर आपल्यथालथा आपली बुद्धीमत्था व श्म अवधक 
मित्वथाच्यथा कथा्यथाषावर खचषा करणे अपेवक्षत असते.

बरल घडतथानथा आपल्यथामध्ये एक मथानवसकतथा 
रथािते. आपल्यथा िरलेल्यथा सव्यी मोडथाव्यथास वकंवथा 
बरलथाव्यथास त्यथार नसतो. आपल्यथा मनथामध्ये भ्रम 
रथाितो िथा बरल आपल्यथावर लथारलथा आिे. त्यथामधून 
नकथारथातमकतथा त्यथार िोते. त्यथामुळे बरलथालथा अंगीककृत 
न करतथा तो बरल आपण वनषक्ी्य कसथा करू 
त्यथाकठरतथा प्र्यतनथात असतो. 

आपण लक्षथात िेवले पथावििे की, `केल्यथाने िोत 
आिे रे...` त्यथाकठरतथा प्र्म आपली मथानवसकतथा 
बरलणे मित्वथाची बथाब िरते. त्यथामुळे ्यथा बरलथाची 
आवश्यकतथा व मित्व आपल्यथालथा कळते व आपण 
त्यथा बरलथास सथामथावून घेण्यथासथािी िथाणीवपूवषाक प्र्यतन 
करतो.

नवीन कौशल्य व ज्थान ववकवसत करण्यथाकठरतथा 
बरल एक उत्म मथाध्यम आिे. बरलथामुळे आपल्यथालथा 
नवीन कौशल्य ववकवसत करून नवनवीन संधी प्रथाप्त 
िोऊ शकतथात. आपल्यथा व्यसक्तमतव ववकथासथासथािी 
त्यथास चथालनथा वमळते. 

आि आपण नवीन कथा्य वशकलो, असथा ध्यथास 
आपल्यथा मनथात असलथा पथावििे. प्रत्येक ठरवस 
वकंबहुनथा प्रत्येक क्षण आपल्यथालथा ज्थानथाची नवीन 
पथातळी गथािण्यथासथािी आलथा पथावििे, तरच आपण 
प्रगतीच्यथा वथाटेवर चथालू शकू. प्रगती मिणिेच िीवन. 

िो ्थांबलथा तो संपलथा. एक ध्यथास आपली 

ज्थानथांची कक्षथा वथाढववण्यथाकठरतथा...धडपड ज्थान ग्िण 
करण्यथाकठरतथा... ्यथा वथा्युमंडळथात एवढे ज्थान आिे की, 
अखखं आ्युष्य ते ग्िण करण्यथाकठरतथा कमी पडेल. 

त्यथाकठरतथा ्थांबून व समथाधथानी िोऊन चथालणथार 
नथािी. सतत आपले वैचथाठरक मं्न िोणे गरिेचे 
आिे. सिषानशीलतेचथा भरपूर वथापर करून आपल्यथा 
कथा्यषाकुशलतेलथा एक नवीन आ्यथाम रेतथा आलथा पथावििे. 

सततचे पुनववषालोकन केले असतथा आपल्यथालथा 
कोणतथा सकथारथातमक बरल करथा्यलथा पथावििे, त्यथाबदिल 
मथाविती िोते. त्यथामुळे आपल्यथालथा नवनवीन कलपनथा 
सुचतथात. ्यथा कलपनथा आपण अनुभवी व ज्थानी 
व्यक्तींबरोबर चचथाषा करून व त्यथानुसथार ककृती करून 
वन्योिन पद्धतीने त्यथा कलपनथा खऱ्यथा अ्थाषाने रथाबववतथा 
आल्यथा पथावििेत. 

आपली ओळख ्यथा कलपनथा रथाबववल्यथाने रथािते. मी 

आि कथा्य केले पथावििे की, ज्यथामुळे मथाझ्यथा कंपनीलथा 
पुढे घेऊन िथाण्यथास मरत िोईल. अवतश्य भथाग्यवथान 
असल्यथामुळे आपल्यथालथा कंपनीमध्ये कथामवगरी 
करण्यथाची संधी वमळथाली व त्यथा संधीचे आपल्यथालथा 
सोने करतथा आले पथावििे. 

त्यथाकठरतथा आपल्यथा मनथातील भेरभथाव, िडतव, 
नकथारथातमकतथा रूर करून आपण ध्ये्यवथारी असले 

पथावििे. आपल्यथा परीने कंपनीबदिल ककृतज्तथा रूर 
करण्यथाचे एक उत्म मथाध्यम मिणिे बरलथास 
अनुरूपतथा रशषावून संपूणषा आतमी्यतेने त्यथास सथामथावून 
घेणे.

शुभेच्ांसह..!
- सुगत गमरे

काय्षकारी संचालक (मानव संसािन) (प्रभारी)

रदलते 
वयवसरापन


