
प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

आजच्या आधुनिक ्ुगयात तंत्रज्याि व 
आधुनिकीकरणयावर भर देणे गरजेचे 

आहे. महयापयारेषणसयारख्या पया्याभूत सुनवधया 
पुरनवणयाऱ्या कंपिीस आधुनिकीकरणयावर कयाम 
करण्यास खूप संधी आहे. सव्वतोपरी नवचयार केलया 
असतया असे ददसते की, महयापयारेषणच्या पया्याभूत 
सुनवधयांमध्े (उपकेंद्र, तयारमयाग्व) फयार मोठया टपपया 
गयाठण्यास कंपिीस ्श आले आहे. ्यापुढे त्यामध्े 
आधुनिकीकरण आणण्याचे आवहयाि कंपिीसमोर 
आहे. 

कंपिी फयार मोठ्या प्रमयाणयावर ईआरपीच्या तसेच 
सबसटेशि ऑटोमेशिच्या (सकयाडया अंमलबजयावणी) 
मयाध्मयातूि आधुनिकीकरणयावर प्र्ति करत आहे. 
तसेच ६६ के. वही. उपकेंद्र अद्य्यावत करूि 
वरच्या पयातळीवर िेण्याचे प्र्ति करत आहे. 
जीआ्एस सबसटेशिची निनम्वती, Assets 
Management, Remote Controlling, 
Drone Based Patrolling असे अिेक 
उपक्रम कंपिी प्रयाधयान्क्रमयावर नवचयारनवनिम् 
करूि अंमलबजयावणी करण्यास प्र्तिशील आहे. 
त्याचबरोबर जुिी झयालेली महयापयारेषण ्ंत्रणया त्यास 
अद्य्यावत करण्याचे सुधदया प्र्ति ्ुधदपयातळीवर 
सुरु आहेत. मलया आशया आहे की, पुढील कयाही 
वषया्वत आधुनिकीकरणयाचया फयार चयांगलया टपपया पयार 
पयाडण्यास आपण ्शसवी होऊ.

महयापयारेषण कंपिीच्या कयामनगरीचया आलेख 
दरवषषी चढतया असलेलया आपण पयाहतो. मयात्र, 
कंपिीत होणयाऱ्या दुर्वटिया व त्यामधील जीनवतहयािी 
झयालेली आहे ती कोणत्याही पदरससथितीत आपल्यालया 

 पराि जैन नानोटिया (भा.रि.से.)      
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टयाळणे गरजेचे आहे. नकंबहुिया दुर्वटियानवरनहत ् ंत्रणया 
सुसज्ज व देखभयाल ठेवणे ्याकदरतया आपण सवयाांिी 
जयाणीवपूव्वक प्र्ति केले पयानहजेत. आजनमतीस 
फयार चयांगली सुरक्षया ्ंत्रणया आपण महयापयारेषणमध्े 
रयाबनवत आहोत. परंतु, तरीही दुर्वटिया कया रडतयात, 
्याबयाबत सखोल अभ्यास करूि त्यातील त्रुटींवर 
आपल्या सवयाांिया उपया््ोजिया करणे आवश्क 
आहे. नकंबहुिया प्रत्ेक नवभयाग, मंडळ व पदरमंडल 
्यांिी सुरक्षया दृनटिकोियातूि सततचया आढयावया रेऊि 
आपली प्रणयाली दुर्वटिया प्रनतबंनधत करण्याचे ध्े् 
ठेवणे गरजेचे आहे. 

आज प्रशयासि कयालबधद पधदतीत पदरमंडळयाची 
आढयावया बैठक रेत आहे. त्या बैठकीतूि ्ंत्रणेलया 
चयालिया देण्यास मदत होत असलेली पयाहत आहे. 
प्रत्ेक आढयावया बैठकीतूि आपल्यालया कंपिीिे 
ददलेल्या जबयाबदयारीचे प्रकटीकरण प्रशयासियासमोर 
करयाव्याची एक चयांगली संधी त्या अिुषंगयािे 
क्षेत्री् कया्या्वल्यांिया प्रयाप्त झयालेली आहे. ्या आढयावया 
बैठकीतूि आपण कुठे मयागे आहोत? तसेच कोणत्या 
बयाबींवर आपण चयांगली कयामनगरी करत आहोत तसेच 
क्षेत्री् कया्या्वल्यांिया कोणत्या प्रकयारची प्रशयासियातफफे 
मदत नकंवया सयाधिसयामुग्ीची गरज आहे ते लक्षयात 
रेऊि त्यावर उपया््ोजिया करतया ्ेते. मयाझी 
अपेक्षया आहे की, अशया प्रकयारची पुिरयावलोकि व 
परीक्षण आढयावया बैठक प्रत्ेक वदरष्ठ कया्या्वल्यािे 
त्यांच्या अंतग्वत असलेल्या कनिष्ठ कया्या्वल्यांशी 
रेतल्यास फयार चयांगल्या प्रकयारचया फरक कंपिीची 
एकंदरीत कया््वक्षमतया वयाढनवण्यास होईल.

कंपिीिे नि्ोनजत केलेले प्रकलप वेळेत 
व नि्ोनजत खचया्वत पूण्व करणे सव्व प्रकलप 
अनभ्ंत्यांची जबयाबदयारी आहे. प्रकलप कया्या्वसनवत 
करण्यात आपल्यासयारख्या पया्याभूत सुनवधया देणयाऱ्या 
कंपिीस अिेक अडचणी ् ेणयार, हे सयाहनजकच आहे. 
मयात्र, त्या अडचणींवर मयात करण्याचेच कौशल् 
आपल्या अनभ्ंत्यांकडे असणे गरजेचे आहे. 
्याबयाबत वदरष्ठ अनधकयाऱ्यांिी ्ोग् ते मयाग्वदश्वि 
करूि आपलया अिुभव आपल्या चमूस सयांगणे 

गरजेचे आहे. प्रकलपयांमध्े आऊट ऑफ बॉकस 
नवचयार तसेच सज्विशीलतेचया (Creativity) 
वयापर करूि प्रकलपयातील अडचणींवर मयात 
करयावी लयागते. प्रत्ेक क्षेत्री् कया्या्वल्यांचे 
नवष्, अडचणी, आवहयािे वेगवेगळी असतयात. 
त्यांच्यावर मयात करण्यासयाठी उपया््ोजियासुधदया 
सथियानिक पयातळीवर शोधयावी लयागते. प्रकलपयांमध्े 
त्यामुळे आपल्यालया प्रत्ेक समस्या वेगवेगळ्या 
मयाध्मयातूि बरणे गरजेचे रयाहते.

संचलि व सुव्वसथिेमध्े नि्ोजियाचे 
अनतश् महत्वयाचे सथियाि आहे. कंपिीिे 
ठरवूि ददलेल्या नि्ोजियातमक कयामयाच्या 
अंमलबजयावणीमुळे संचलि व सुव्वसथिया उत्तम 
पधदतीिे रयाखण्यास मदत होते. कोणत्याही 
पधदतीचया व्त्् व अनि्नमततया आपल्यालया 
अिेक अडचणींिया आमंत्रण देऊ शकते. त्यासयाठी 
प्रत्ेक वदरष्ठ अनधकयाऱ्यािे नि्मबधद आढयावया 
रेऊि नि्ोजियातमक कयामे पयार पयाडतील, ्याची 
दक्षतया रेणे गरजेचे आहे. 

शुभेच्ांसह..!
- पराि जैन नानोटिया 
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शासन-प्रशासन

 टीम महापारेषण, अहमदनगर

``रयाज्यात एक शेतकरी, एक ट्यानसफॉम्वर ही ्ोजिया 
लवकरच सुरू करणयार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांिया 

शयाशवत वीज नमळेल.`` असे ऊजया्वमंत्री श्ी. चंद्रशेखर बयाविकुळे 
्यांिी सयांनगतले. 

देऊळवयाडी तया. कज्वत नज. अहमदिगर ्ेथिे महयापयारेषणच्या 
नि्ोनजत ४००/२२० के. वही. उपकेंद्रयाचे भूनमपूजि श्ी. 
चंद्रशेखर बयाविकुळे ्यांच्या हसते झयाले. त्यावेळी ते बोलत होते. 
कया््वक्रमयाच्या अध्क्षसथियािी अहमदिगर नजलह्याचे पयालकमंत्री 
तथिया रयाज्याचे पणि व वस्तोद्योगमंत्री श्ी. रयाम नशंदे उपससथित 
होते. 

्यावेळी खयासदयार डॉ. श्ी. सुज् नवखे-पयाटील, मयाजी 
मंत्री श्ी. बबिरयाव पयाचपुते, कज्वत िगरपदरषदेच्या िगरयाध्क्षया 
श्ीमती प्रनतभयातयाई भैलुमे, उपिगरयाध्क्ष श्ी. ियामदेव रयाऊत, 
कज्वत पंचया्त सनमतीच्या सभयापती श्ीमती सयाधिया कदम, कृषी 
उतपन्न बयाजयार सनमतीचे सभयापती श्ी. श्ीधर पवयार, महयापयारेषणचे 
संचयालक (प्रकलप) श्ी. रवींद्र चवहयाण, ियानशक पदरमंडळयाचे 
मुख् अनभ्ंतया श्ी. ज्ंत वीके, अउदया प्रकलप मंडळयाचे 
अधीक्षक अनभ्ंतया श्ी. प्रवीण भयालेरयाव, अउदया सथियापत् व 
बयांधकयाम मंडळ, ियानशक ्ेथिील अधीक्षक अनभ्ंतया श्ी. शरद 
लोखंडे, नजलहया पदरषद सदस्, पंचया्त सनमती सदस्, महसूल 
नवभयागयाचे अनधकयारी, महयापयारेषण, महयानवतरणचे अनधकयारी व 
कम्वचयारी तसेच देऊळवयाडी-नसद्धटेक पंचक्रोशीतील ग्यामसथि 
मोठ्या संख्ेिे उपससथित होते. 

    श्ी. चंद्रशेखर बयाविकुळे पुढे महणयाले की, ``उद्योजक, 
शेतकऱ्यांिया बळ देणयारया हया शयाशवत प्रकलप आहे. सव्व शेतकऱ्यांिया 
वीजपंप नमळेल. मुख्मंत्री श्ी. देवेंद्र फडणवीस व केंद्री् मंत्री 

श्ी. नितीि गडकरी ्यांच्या मयाग्वदश्वियाखयाली महयारयाटि् सुजलयाम-
सुफलयाम होत आहे. सुमयारे ३६८  कोटींचया हया प्रकलप सवयाांत 
मोठया आहे. कज्वत तयालुक्यात २१२ कोटींची कयामे केली आहेत. 
आगयामी तीि वषया्वत ८०४ कोटींची कयामे करणयार आहे. २०३५ 
प्ांत शयाशवत वीजपुरवठया होईल. शेतकऱ्यांिया १ रूप्या ६० 
पैशयांिी वीजपुरवठया देण्यात ्ेतो. सुमयारे ४२ लयाख शेतकऱ्यांिया 
वीजपुरवठया ददलया आहे. आगयामी कयाळयात शेतकऱ्यांिया मजबूत 
करणयार आहे. समूह पडीक जनमिीच्या मयाध्मयातूि शेतकऱ्यांिया 
सौरऊजया्व देणयार आहे.``

्या कया््वक्रमयाचे प्रयासतयानवक ियानशक पदरमंडळयाचे मुख् 
अनभ्ंतया श्ी. ज्ंत वीके ्यांिी केले. कया््वक्रमयाचे सूत्रसंचयालि 
श्ी. िीलेश ददवटे ्यांिी केले तर आभयार कया््वकयारी अनभ्ंतया 
(सथियापत्) श्ी. नविोद ढोरे ्यांिी मयािले.

राजयात एक शेतकरी, एक ि्ानसफॉर्मर योजना
 देऊळवयाडी (कज्वत) ्ेथिील उपकेंद्रयाचे भूनमपूजि    

देऊळवाडी (प्ज. अहरदनिर) : कज्वत तयालुक्यातील देऊळवयाडी ् ेथिे महयापयारेषणच्या नि्ोनजत ४००/२२० के. वही. उपकेंद्रयाच्या भूनमपूजिप्रसंगी बोलतयािया ऊजया्वमंत्री श्ी. चंद्रशेखर 
बयाविकुळे, शेजयारी डयावीकडूि िगरयाध्क्षया श्ीमती प्रनतभयातयाई भैलुमे, मयाजी मंत्री श्ी. बबिरयाव पयाचपुते, पणि व वस्तोद्योगमंत्री श्ी. रयाम नशंदे, खयासदयार डॉ. सुज् नवखे-पयाटील, कज्वत 
पंचया्त सनमतीच्या सभयापती श्ीमती सयाधिया कदम.

महापारेषण अपडेट  
्यावषषी १२ िवीि अ.उ.दया. उपकेंद्रे 

 ४००/२२० के. वही. कज्वत उपकेंद्रयाच्या 
उभयारणीमुळे ४०० के. वही. बयाभळेशवर 
उपकेंद्रयावरील बरयाचसया भयार कमी होईल. 

 िवीि ४००/२२० के. वही. कज्वत 
उपकेंद्रयातूि तीि नजलह्यातील पयाच उपकेंद्रयांिया 
२२०/१३२/३३ के. वही. दयाबयािे वीजपुरवठया 
करण्यात ्ेईल.

 अ)  अहमदिगर नजलह्यातील २२० 
के. वही. भोसे (बेलवंडी) व २२० के. वही. 
अहमदिगर

 ब) पुणे नजलह्यातील २२० के. वही. नभगवण व 
२२० के. वही. कुरकुंभ

 क) सोलयापूर नजलह्यातील २२० के. वही. 
जेऊर

 २२० के. वही. नवजेच्या वयानहन्यांची लयांबी कमी 
होईल. तसेच ्ोग्    

     दयाबयािे अखंनडत वीजपुरवठया करतया ्ेईल. 
 अहमदिगर नजलह्यातील कज्वत, श्ीगोंदया व 

जयामखेड ्या तयालुक्यामध्े भनवष्यात ्ेणयारी 
नवजेची मयागणी पूण्व करण्यास मदत होईल.

 अहमदिगर, सोलयापूर व पुणे नजलह्यातील 
सुमयारे ५ लयाख वीज ग्याहकयांिया ्याचया लयाभ 
होणयार आहे. 

 ्या उपकेंद्रयाच्या ्शसवी उभयारणीिंतर ्या 
पदरसरयातील २२० के. वही. भोसे (बेलवंडी), 
२२० के. वही. अहमदिगर तसेच जेऊर, 
कुरकुंभ, नभगवण ्ेथिील उपकेंद्रयांियासुद्धया ्ोग् 
दयाबयािे व अखंनडत वीजपुरवठया होण्याच्या 
दृटिीिे फया्दया होणयार आहे.

देऊळवाडी (प्ज. अहरदनिर) : कज्वत तयालुक्यातील 
देऊळवयाडी ्ेथिे महयापयारेषणच्या नि्ोनजत ४००/२२० के. 
वही. उपकेंद्रयाच्या कोिनशलया अियावरणप्रसंगी ऊजया्वमंत्री श्ी. 
चंद्रशेखर बयाविकुळे, शेजयारी िगरयाध्क्षया श्ीमती प्रनतभयातयाई 
भैलुमे, मयाजी मंत्री श्ी. बबिरयाव पयाचपुते, पणि व वस्तोद्योगमंत्री 
श्ी. रयाम नशंदे, खयासदयार डॉ. सुज् नवखे-पयाटील, पं. स. 
सभयापती श्ीमती सयाधिया कदम.



रुखयरंत्ी सौर कृरी पंप योजना दुसरा 
व प्तसरा िपपा राबप्वणयास रानयता

मंत्रिमंडळ त्नर्णय

 टीम महावितरण/टीम महापारेषण

मुख्मंत्री सौर कृषी पंप ्ोजिेच्या पनहल्या टपप्यास 
शेतकऱ्यांचया नमळणयारया चयांगलया प्रनतसयाद लक्षयात रेतया 

्या ् ोजिेचया दुसरया व नतसरया टपपया रयाज्यात रयाबनवण्यासयाठी 
रयाज्याच्या मंनत्रमंडळयािे मयान्तया ददली. ्या ्ोजिेच्या 
अंमलबजयावणीत ७५ हजयार कृषी पंप आसथियानपत करण्यात 
्ेणयार आहेत. त्यासयाठी लयागणयाऱ्या १५३१ कोटी रुप्यांच्या 
प्रकलप खचया्वलयाही मंनत्रमंडळयात मयान्तया देण्यात आली.

मुख्मंत्री सौर कृषी पंप टपपया २ व ३ ही पूण्वत: 
रयाज् शयासियाची ्ोजिया रयाहणयार असूि ही ्ोजिया प्रत्क्ष 
सुरु झयाल्यापयासूि १८ मनहन्यात रयाबनवण्यात ्ेणयार 
आहे. टपपया २ व ३ मध्े शेतकऱ्यांिया ३ अशवशक्ी, ५ 
अशवशक्ी व ७.५ अशवशक्ी डीसी सौर कृषी देण्याचया 
निण्व् झयालया आहे. ्या ्ोजिेमुळे रयाज्यातील शेतकऱ्यांिया 
ददवसया वीजपुरवठया करणे शक् होणयार आहे. तसेच 
कृषीपंप जोडणीसयाठी लयागणयाऱ्या खचया्वत व शयासियाद्यारे 
सबनसडीपोटी देण्यात ्ेणयाऱ्या अिुदयाियात बचत वहयावी ्या 
उद्ेशयािे ही ्ोजिया सुरु करण्यात आली होती.

रयाज्यातील शेतकऱ्यांिया कृषी वयापरयासयाठी पयारेषण 
नवरनहत १ लक्ष सौर कृषीपंप तीि टपप्यात उपलबध करुि 
देण्याचया प्रसतयावयालया १६ ऑकटोबर २०१८ च्या मंनत्रमंडळ 
बैठकीत मयान्तया देण्यात आली होती. ्या ्ोजिेच्या 

पनहल्या टपप्यात २५ हजयार िग सौर कृषी पंप आसथियानपत 
करण्याचे ठरले. त्यािुसयार कयारवयाई सुरु आहे. शयासि, 
शेतकरी व महयानवतरण ्यांिया होणयारया लयाभ लक्षयात रेतया 
दुसरया व नतसरया टपपया एकनत्रत रयाबनवण्यास महयानवतरणिे 
नविंती केली होती.

सौर कृषी पंपयांच्या ् ोजियांचया मयागील अिुभव व मयागणी 
तसेच भौगोनलक पदरससथिती व नकंमतीचया नवचयार करुि सि 
२०१९-२०२० कदरतया असणयाऱ्या ७५ हजयार सौर कृषी 
पंपयांपैकी ७० टक्े पंप हे ३ अशवशक्ी, २० टक्े पंप 
५ अशवशक्ी तर ७.५ अशवशक्ी (सव्व डीसी) ७५०० 
िग असे एकूण ७५ हजयार सौर कृषीपंप रयाहणयार आहेत. 
्या ्ोजिेअंतग्वत  सव्वसयाधयारण लयाभयाथियाांकदरतया सौर कृषी 
पंपयाच्या निनवदया नकंमतीच्या १० टक्े, अिुसूनचत जयाती-
जमयातीच्या लयाभयार्याांचया ५ टक्े नहससया रयाहील.

्या ्ोजिेसयाठी सव्वसयाधयारण अज्वदयारयांचया नहससया 
११८.३६ कोटी व अिुसूनचत जयातीच्या अज्वदयारयांसयाठी 
रयाज् शयासियाच्या नहससया १६८ कोटी तर अिुसूनचत 
जमयातीच्या अज्वदयारयांसयाठी रयाज् शयासियाचया एकूण नहससया 
१३३ कोटी एवढया रयाहील. ्या ्ोजिेचया लयाभ रेणयाऱ्या 
शेतकऱ्यांकडे पयारंपदरक पधदतीिे नवद्युत जोडणी झयालेली 
िसणे आवश्क आहे.

ज्या शेतकऱ्याकडे ५ एकरप्ांत शेतजमीि आहे, त्या 
शेतकऱ्यालया ३ अशवशक्ी, ५ एकरपेक्षया जयासत जमीि 
असणयाऱ्या शेतकऱ्यालया ५ अशवशक्ी तर ५ एकरपेक्षया 
जयासत शेतजमीि असणयाऱ्या शेतकऱ्यालया भौगोनलक 
पदरससथितीिुसयार पंपयासयाठी मयागणी नवचयारयात रेतया ७.५ 
अशवशक्ीचया पंप ददलया जयाईल.

रयाज्यातील पयारंपदरकदरत्या नवद्युतीकरण ि झयालेले 
शेतकरी, नवद्युतीकरणयासयाठी वि नवभयागयाचे िया हरकत 
प्रमयाणपत्र नमळत िसलेले शेतकरी, महयानवतरणकडे पैसे 
भरुि किेकशि प्रलंनबत असलेले शेतकरी, िजीकच्या 
कयाळयात नवद्युत जोडणी नमळणे शक् िसलेले शेतकरी, 
शयासियाच्या धडक नसंचि ्ोजिेअंतग्वत लयाभ रेतलेले 
शेतकरी ्यांिया ्या ्ेयाजिेअंतग्वत प्रयाधयान् देण्यात ्ेईल. 
शेततळे, नवहीर, बोअरवेल, बयारमयाही वयाहणयारी िदी-ियाले 
्यांच्या शेजयारील शेतजमीि धयारक शेतकरी ् या ् ोजिेसयाठी 
पयात्र रयाहतील.

 ७५ हजयार कृषी पंप आसथियानपत करणयार    

शेतकऱयांना टदवसा 
वीज प्रळिार : 
ऊजा्मरंत्ी
मुख्मंत्री श्ी. देवेंद्र फडणवीस 
्यांच्या िेतृतवयातील भयाजप 
सरकयारिे शेतकऱ्यांसयाठी रेतलेलया 
हया सकयारयातमक निण्व् आहे. ्या 
निण्व्यामुळे शेतकऱ्यांिया ददवसया शयाशवत 
वीजपुरवठया होईल. ्या शयासियाच्या 
कयाळयात शेतकऱ्यांिी ददवसया नवजेची 
मयागणी केली होती. त्या मयागणीची 
पूत्वतया ्या ्ोजिेद्यारे शयासि पूण्व करीत 
असल्याचे ददसत असल्याचे मत 
ऊजया्वमंत्री श्ी. चंद्रशेखर बयाविकुळे 
्यांिी व्क् केले आहे.



महापारेषण अपडेट  
्यावषषी ४,१६९ एम.वही.ए. ची वयाढ

शासन-प्रशासन

रहापारेरिचया संचालक 
(संचलन) पदी श्ी. संजय 

ताकसांडे

प्वजेप्शवाय देशाचा प्वकास नाही : ऊजा्मरंत्ी
 टीम महापारेषण, अमरािती

``वीज आहे, तर रयाटि् आहे. नवजेनशवया् देशयाचया 
नवकयास शक् ियाही. वीज िसेल तर नवकयास 

थियांबेल महणूि वीज देणे ही शयासियाची जबयाबदयारी आहे``, 
असे ऊजया्वमंत्री श्ी. चंद्रशेखर बयाविकुळे ्यांिी सयांनगतले. 

वेलकम पॉईंट, पॉवर हयाऊस पदरसरयात महयापयारेषणच्या 
िूति इमयारत `प्रकयाश सदरतया`चे उदरयाटि व सुनशनक्षत 
बेरोजगयार नवद्युत अनभ्ंत्याच्या १२ आठवड्याच्या प्रनशक्षण 
व मयाग्वदश्वि कया््वक्रमयाच्या उदरयाटिप्रसंगी श्ी. चंद्रशेखर 
बयाविकुळे बोलत होते. ्यावेळी कया््वक्रमयाच्या अध्क्षसथियािी 
कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे होते. ्याप्रसंगी खयासदयार श्ीमती 
िविीत रयाणया, उपमहयापौर श्ीमती संध्यातयाई दटकले, 
िगरसेनवकया श्ीमती सुरेखया लुंगयारे, महयानवतरण प्रयादेनशक 
संचयालक श्ी. ददलीप रुगल, महयापयारेषणचे मुख् अनभ्ंतया 
श्ी. भयाऊरयाव रयाऊत, श्ी. सतीश अणे, महयानवतरणच्या 
मुख् अनभ्ंतया श्ीमती सुनचत्रया गुजर, अधीक्षक अनभ्ंतया 
श्ी. ददलीप खयािंनदे उपससथित होते. 

महयापयारेषणिे मयागील पयाच वषया्वत वीज ्ंत्रणया 
सक्षमीकरणयात अिेक भरीव कयामे केली. ८५ नक. मी. 
लयांबीची मध्प्रदेशयातूि वीजवयानहिी टयाकूि धयारणीत 
१३२ के. वही. चे उपकेंद्र उभयारले. त्यामुळे अनतदुग्वम 

भयागयातही वीज पोहोचनवणे शक् झयाले. अमरयावती 
नवभयागयात महयानवतरणच्या मयाध्मयातूि मयागील पयाच वषया्वत 
७०० कोटी रुप्े खचु्वि ३४ उपकेंद्रे उभयारण्यात आली. 
्यामुळे नजलह्यातील ३० हजयारयांपेक्षया जयासत शेतकऱ्यांिया 
वीजजोडणी देण्यात आली. 

बेरोजगयार अनभ्ंत्यांिया कॉनट्रॅकटरचे लया्सनस 
देण्याची प्रनक्र्या आतया नजलहया पयातळीवरच पूण्व होणयार 
असल्यािे बेरोजगयार अनभ्ंत्यांिया ७५ लयाख रुप्यांप्ांतची 
कयामे नमळणयार आहेत, असे श्ी. चंद्रशेखर बयाविकुळे ्ंिी 
सयांनगतले.

अररावती : महयापयारेषणच्या `प्रकयाश सदरतया` ्या िूति इमयारतीचे उदरयाटि करतयािया ऊजया्वमंत्री श्ी. चंद्रशेखर बयाविकुळे. शेजयारी कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे, खयासदयार श्ीमती 
िविीत रयाणया, श्ीमती संध्यातयाई दटकले, श्ी. ददलीप रुगल, श्ी. भयाऊरयाव रयाऊत व अन् मयान्वर.

अररावती : महयापयारेषणच्या `प्रकयाश सदरतया` ्या िूति इमयारतीच्या उदरयाटिप्रसंगी बोलतयािया ऊजया्वमंत्री श्ी. 
चंद्रशेखर बयाविकुळे. शेजयारी कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे, खयासदयार श्ीमती िविीत रयाणया, श्ीमती संध्यातयाई दटकले, 
श्ीमती सुरेखया लुंगयारे ्यांच्यासह अन् मयान्वर.

ऊजा्म प्वभािाचे काय्म रिशंसनीय
महयानवतरणिे पया्याभूत सुनवधेत केलेल्या भरीव कयामयामुळे आनण ग्याहक सुनवधेतील बदलयामुळे 
महयानवतरण नवरोधयात होत असलेली आंदोलिे ही कमी झयाली आहेत, असे कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंड े
म्ङणयाले. ऊजया्व नवभयागयावदयारे बेरोजगयार अनभ्ंत्यांिया प्रनशक्षण देऊि त्यांिया कॉनट्रॅकटरचे लया्सनस 
देण्याचे कयाम हे प्रशंसिी् असल्याचे मत खयासदयार श्ीमती िविीत रयाणया ्यांिी व्क् केले. 

 महयापयारेषणच्या प्रकयाश सदरतया इमयारतीचे उदरयाटि    



वीज क्ेत्ातील प्नयर व 
प्वप्नयरनात होिार बदल

 वीज नि्यामक आ्ोगयािे रेतली कया््वशयाळया    

Workshop

रुंबई : महयानवतरणच्या Digital MSEDCL-Making electricity distribution smarter & consumer centred” ्या पुससतकेचे तसेच ग्याहकोप्ोगी ‘नसटीझि 
चयाट्वर’चे प्रकयाशि करतयािया केंद्री् वीज नि्यामक आ्ोगयाचे अध्क्ष श्ी. पी.के. पुजयारी, मुख् नि्यामक श्ी. सुशयांत चटजषी, रयाज् वीज नि्यामक आ्ोगयाचे अध्क्ष श्ी. आिंद 
कुलकणषी, सदस् श्ी. मुकेश खुल्लर, श्ी. आ्.एम. बोहरी, महयानवतरणचे अध्क्ष व व्वसथियापकी् संचयालक श्ी. संजीव कुमयार, महयापयारेषणचे अध्क्ष व व्वसथियापकी् संचयालक 
श्ी. परयाग जैि ियािोदट्या, पॉवर नससटीम कॉपपोरेशिचे अध्क्ष व व्वसथियापकी् संचयालक श्ी. केवहीएस बयाबया व इतर मयान्वर.

 टीम महावितरण, मुंबई

शयाशवत व गुणवत्तयापूण्व वीजपुरवठया करण्यासयाठी 
सध्याच्या वीज्ंत्रणया व त्याच्या 

व्वसथियापियामध्े होणयारे बदल पयाहतया नवजेच्या ‘नि्म 
व नवनि्मियात’ही अिुषंनगक बदल करणे गरजेचे 
आहे. त्या पयाशव्वभूमीवर केंद्री् व रयाज् वीज नि्यामक 
आ्ोगयाकडूि सं्ुक्दरत्या महयारयाटि्यातील सव्व वीज 
कंपन्यांसोबत कया््वशयाळया रेण्यात आली.  

देशयात महयारयाटि् रयाज् हे नवजक्षेत्रयात अग्णी 
असूि मयागील कयाही वषयाांत महयानवतरणिे ्यामध्े 
सकयारयातमक बदल करण्यासयाठी सनक्र् भूनमकया 
बजयावली आहे. ्या पयाशव्वभूमीवर िव्यािे होणयाऱ्या 
‘Real Time Market’ (RTM) आनण 

‘Security Constrained Economic 
Dispatch’ (SCED) ्या दोि नवनि्मयांबयाबत 
केंद्री् वीज नि्यामक आ्ोग व महयारयाटि् रयाज्य् नवद्युत 
नि्यामक आ्ोगयािे महयारयाटि्यातील वीज कंपन्यांची 
सं्ुक् कया््वशयाळया आ्ोनजत केली होती. दोनही 
नवनि्मियाबयाबत त्यांिी वीज कपन्यांच्या सूचिया 
जयाणूि रेतल्या.

महयानवतरणिे गेल्या तीि वषया्वत नवनवध 
ग्याहकोप्ोगी सेवया नडनजटल मयाध्मयातूि उपलबध 
करूि ददल्या आहेत. त्याबद्लची मयानहती दश्वनवणयाऱ्या 
Digital MSEDCL-Making electricity 
distribution smarter & consumer 
centred” ्या पुससतकेचे तसेच ग्याहक उप्ोगी 
‘नसटीझि चयाट्वर’चे प्रकयाशि मयान्वरयांच्या हसते 

करण्यात आले. 
्या कया््वशयाळेलया केंद्री् वीज नि्यामक आ्ोगयाचे 

अध्क्ष श्ी. पी.के. पुजयारी व मुख् नि्यामक श्ी. 
सुशयांत चटजषी, रयाज् वीज नि्यामक आ्ोगयाचे 
अध्क्ष श्ी. आिंद कुलकणषी, सदस् श्ी. मुकेश 
खुल्लर व श्ी. आ्.एम. बोहरी, महयानवतरणचे अध्क्ष 
व व्वसथियापकी् संचयालक श्ी. संजीव कुमयार, 
महयापयारेषणचे अध्क्ष व व्वसथियापकी् संचयालक श्ी. 
परयाग जैि ियािोदट्या, पॉवर नससटीम कॉपपोरेशिचे 
अध्क्ष व व्वसथियापकी् संचयालक श्ी. केवहीएस. 
बयाबया, महयानवतरणचे संचयालक (वयानणज्) श्ी. सतीश 
चवहयाण व संचयालक (नवत्त) श्ी. ज्कुमयार श्ीनिवयासि 
्यांचेसह महयानिनम्वती, बेसट, टयाटया पॉवर, अदयािी आदी 
वीज कंपन्यांचे प्रनतनिधी उपससथित होते.

महापारेषण अपडेट
्यावषषी १,०८६ स.नक.मी. अ.उ.दया. वयानहन्या
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भयांडवली खचया्वच्या कयामयांवर १११२ कोटी खच्व

वहीजन-२०३०

सत्ार ्ाया्णचा

रुंबई : वहीजि-२०३० ् या पुसतकयाचे प्रकयाशि करतयािया ऊजया्वमंत्री श्ी. चंद्रशेखर बयाविकुळे, शेजयारी प्रधयाि सनचव (ऊजया्व) श्ी. अरनवंद नसंह, होसलडंग कंपिीचे संचयालक श्ी. नवशवयास 
पयाठक, उपसनचव श्ी. प्रशयांत बडगेरी, मया.ऊजया्वमंत्यांचे खयासगी सनचव श्ी. मिोहर पोटे, ओएसडी श्ी. नमनलंद चोपडे व अन्.

रुंबई : ऊजया्व नवभयागयाचे प्रधयाि सनचव 
श्ी. अरनवंद नसंह ्यांची अनतदरक् मुख् 
सनचवपदी बढती नमळयाल्याबद्ल त्यांचया 
सतकयार करतयािया महयापयारेषणचे अध्क्ष 
व व्वसथियापकी् संचयालक श्ी. परयाग 
जैि ियािोदट्या. शेजयारी होसलडंग कंपिीचे 
संचयालक श्ी. नवशवयास पयाठक. डयावीकडूि 
संचयालक (प्रकलप) श्ी. रवींद्र चवहयाण, 
संचयालक (संचलि) श्ी. संज् तयाकसयांडे, 
कया््वकयारी संचयालक (पयारेषण) श्ी. श्ीकयांत 
रयाजूरकर.

औरंिाबाद येथे रप्हला तक्ार प्नवारि सप्रती रिप्शक्ि
 १५ प्रनशक्षणयार्याांचया उतसफूत्व सहभयाग  

 टीम महापारेषण, औरंगाबाद

औरंगयाबयाद पदरमंडळयाच्या वतीिे आ्ोनजलेल्या 
मनहलया तक्रयार निवयारण सनमती प्रनशक्षण नशनबरयाचे 

उदरयाटि मनहलया व बयालनवकयास नवभयागयाच्या नजलहयाप्रमुख 
श्ीमती फदरदया अत्तयार ्यांच्या हसते झयाले. ्यामध्े १५ 
प्रनशक्षणयार्याांिी आपलया सहभयाग िोंदनवलया. 

नशनबरयासयाठी प्रनशक्षक महणूि प्रया. डॉ. अपणया्व 
कोतयापल्ले व ऍड. िेहया कयांबळे ्यांिी कयाम पयानहले. 
कया््वक्रमयाच्या अध्क्षसथियािी सहयाय्क महयाव्वसथियापक 
(मया.सं.) (प्रभयारी) श्ी. चंद्रशेखर बोरयाडे उपससथित होते. 

प्रया. डॉ. अपणया्व कोतयापल्ले ्यांिी नवष्याची गरज व 
अपेक्षया ्याबयाबत चचया्व केली. नवशयाखया सनमती सथियापिेच्या 
इनतहयासयासोबतच नवधीनवष्क ज्याियाची गरज नवषद केली. 

सनमतीच्या सदस्यांिया त्यांच्या कया्या्वबद्ल अनधकयार व 
कत्वव्याबयाबत जयाणीव करूि ददली. दुपयारच्या सत्रयात 
ऍड. िेहया कयांबळे ्यांिी मूळ कया्दया सवयाांसमोर मयांडूि 
सनमती सदस्यांिया जयागरूक केले. कया््वक्रमयालया औरंगयाबयाद 
पदरमंडळयाचे मुख् अनभ्ंतया (प्रभयारी) श्ी. महेंद्र वयाळके 
्यांचे मयाग्वदश्वि लयाभले. प्रयासतयानवक श्ीमती मंजूषया दुसयािे 
्यांिी तर सूत्रसंचयालि श्ी. वयाणी ्यांिी केले.
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६७३ अनत उच्च दयाब उपकेंद्रे कया्या्वसनवत

 टीम महापारेषण/टीम महावितरण/            
  टीम महावनवममिती, मुंबई

रयाज्यातील महयानिनम्वती, महयापयारेषण व महयानवतरण ्या नतनही 
वीज कंपन्यांतील कम्वचयाऱ्यांिया ३२.५० टक्े वेतिवयाढ मंजूर 

करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याचया लयाभ रयाज्यातील सुमयारे एक लयाख 
वीज कम्वचयाऱ्यांिया होणयार आहे. ऊजया्वमंत्री श्ी. चंद्रशेखर बयाविकुळे 
्यांिी वीज कम्वचयाऱ्यांिया भररोस पगयारवयाढ देण्याचया महत्वपूण्व निण्व् 
रेतलया. नतनही कंपन्यांच्या कम्वचयारी संरटिेिे निण्व्याचे सवयागत करत 
ऊजया्वमंत्यांचे आभयार मयािले आहेत.

महयानवतरण, महयापयारेषण व महयानिनम्वती ्या नतनहीही कंपन्यांतील 
कम्वचयाऱ्यांिया पूवषीच्या मूळ वेतियाच्या ३२.५० टक्े तर नवनवध भत््यांमध्े 
१०० टक्े वयाढ करण्यात ्ेणयार आहे. ऊजया्वमंत्री श्ी. चंद्रशेखर 
बयाविकुळे ्यांिी ्या महत्वपूण्व नवष्यावर पुढयाकयार रेत कम्वचयाऱ्यांच्या 
नहतयाचया निण्व् रेतलया आहे. नतनही कंपन्यांच्या प्रशयासियासोबत व 
नवनवध कयामगयार संरटिेच्या प्रनतनिधीसोबत प्रकयाशगड ्ेथिे झयालेल्या 
बैठकीमध्े श्ी. बयाविकुळे ्यांिी ही वेतिवयाढ जयाहीर केली.

 ्या वेतिवयाढीच्या करयारयामध्े झयालेल्या चचचेत दद. ३१.०३.२०१८ 
च्या मूळवेतियामध्े (Pre-Revised) ३२.५० टक्े पगयारवयाढीसोबत 
महयारयाटि् शयासियाप्रमयाणे १२५ टक्े महयागयाई भत्तया मूळवेतियामध्े समयानवटि 
करण्यात ्ेईल. तयांनत्रक व अतयांनत्रक सहयाय्क प्रवगया्वच्या कम्वचयाऱ्यांच्या 
मयािधियातही वयाढ करण्यात आली असूि आतया त्यांिया पनहल्या वषषी १५ 
हजयार, दुसऱ्या वषषी १६ हजयार  तर नतसऱ्या वषषी १७ हजयार रुप्े एवढे 
मयािधि देण्यात ्ेणयार आहे.

कंत्रयाटी कम्वचयाऱ्यांिया नकमयाि वेतियानशवया् २० टक्े अनतदरक् 
वयाढ देण्यात ्ेणयार आहे. वग्व ४ च्या तयांनत्रक कम्वचयाऱ्यांच्या मूळ 
वेतियामध्े ५०० रुप्े वयाढ करण्यात आलेली आहे. कम्वचयारी अपरयात 
नवमया ्ोजिया व ग्ुप टम्व इनशुरनस नवम्याची रक्म १० लयाखयावरूि २० 
लयाखयाप्ांत करण्यात आली आहे.  

्या बैठकीस ऊजया्वमंत्री श्ी. चंद्रशेखर बयाविकुळे, महयानवतरणचे 
अध्क्ष व व्वसथियापकी् संचयालक श्ी. संजीव कुमयार, महयापयारेषणचे 
अध्क्ष व व्वसथियापकी् संचयालक श्ी. परयाग जैि ियािोदट्या, म.रया.
नव.मं. सूत्रधयारी कंपिीचे संचयालक श्ी. नवशवयास पयाठक, संचयालक 
(नवत्त) श्ी. ज्कुमयार श्ीनिवयासि, संचयालक (मयािव संसयाधि) 
नरिगेनड्र पी.के. गंजू (सेवयानिवृत्त), महयापयारेषणचे कया््वकयारी संचयालक 
(मया.सं.) (प्रभयारी) श्ी. सुगत गमरे, मुख् महयाव्वसथियापक (नवत्त व 
लेखया) श्ी. अनिल कयालेकर, मुख् औद्योनगक संबंध अनधकयारी श्ी. 
अिंत पयाटील ्यांच्यासह वदरष्ठ अनधकयारी व नवनवध कयामगयार संरटियांचे 
प्रनतनिधी उपससथित होते.

वीज कर्मचाऱयांचया 
रूळ वेतनात ३२.५० िक्के वाढ   

 कम्वचयारी संरटियांकडूि निण्व्याचे सवयागत   गुड नययूज
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४७३९८ स.नक.मी. अ.उ.दया. वयानहन्या

८

्ामगार जगत

उसरानाबाद : महयारयाटि् सटेट इलेसकट्नसटी वक्कस्व फेडरेशिच्या वतीिे आ्ोनजलेल्या वीज कयामगयार 
मेळयाव्याचे उदरयाटि करतयािया महयापयारेषणचे मुख् औद्योनगक संबंध अनधकयारी श्ी. अिंत पयाटील, शेजयारी 
सरनचटणीस कॉम्ेड कृषणया भो्र, सं्ुक् सनचव कॉ. भीमयाशंकर पोहेकर, कॉं. बी. एस. कयाळे व अन् 
मयान्वर.

उसरानाबाद येथे वक्कस्म फकेडरेशनचया रेळावयाचे उदिािन

वसईत वीजपुरवठा सुरळीतपिे

 टीम महापारेषण, उसमानाबाद

महयारयाटि् सटेट इलेसकट्नसटी वक्कस्व फेडरेशिच्या वतीिे उसमयाियाबयाद ्ेथिे 
आ्ोनजलेल्या वीज कयामगयार मेळयाव्याचे उदरयाटि महयापयारेषणचे मुख् 

औद्योनगक संबंध अनधकयारी श्ी. अिंत पयाटील ्यांच्या हसते करण्यात आले. 
्यावेळी इलेसकट्नसटी वक्कस्व फेडरेशिचे सरनचटणीस कॉम्ेड कृषणया भो्र, 

सं्ुक् सनचव कॉ. भीमयाशंकर पोहेकर, कॉं. बी. एस. कयाळे व अन् मयान्वर 
उपससथित होते. 

महयारयाटि् रयाज् नवद्युत मंडळ वक्कस्व फेडरेशि सेवकयांची सहकयारी पतसंसथिया 
म्या्वददत उसमयाियाबयादची २३ वी वयानष्वक सव्वसयाधयारण ् यावेळी संपन्न झयाली. मेळयाव्याचे 
प्रयासतयानवक कॉं. बी. एस. कयाळे ्यांिी केले. ्यावेळी सेवयानिवृत्त पतसंसथिया कम्वचयारी, 
पदयानधकयारी व गुणवत्तया प्रयाप्त नवद्ययाथिषी ्यांचया सतकयार करण्यात आलया.  ्यावेळी 
बोलतयािया श्ी. अिंत पयाटील महणयाले, ``इलेसकट्नसटी वक्कस्व फेडरेशि ही संरटिया 
कयामगयार नहतयासयाठी लढणयारी संरटिया आहे. ्या संरटिेचे िेतृतव हे अिुभवी व 
अभ्यासू आहे. संरटिेच्या लढयाईचया इनतहयास मोठया आहे. संरटिया कया्म कयामगयार 
नहतयासोबत वीज कंपन्या दटकनवण्यासयाठी सतत धडपड असते.`` कॉं. कृषणया 
भो्र महणयाले, ``वीज क्षेत्रयात अिेक बदल होत आहेत. वीज कंपन्यांिया सपधचेत 
दटकण्यासयाठी सतत कयामगयार व अनभ्ंते ्यांिी कठोर पदरश्म केले पयानहजे. `` 

   शेवटी कॉं. अशोक नशंदे ्यांिी आभयार मयािले. मेळयाव्यालया वीज कयामगयार व 
पदयानधकयारी मोठ्या संख्ेिे उपससथित होते.

 टीम महापारेषण, बोईसर

बोईसर नवभयागी् कया्या्वल्यांतग्वत कया््वरत असलेले १०० 
के. वही. उपकेंद्र, वसई ्ेथिे झयालेल्या अनतपयावसयामुळे 

संपूण्व केंद्र व कंट्ोल रूममध्े पयाणी नशरले असतयाियादेखील 
महयापयारेषणच्या अनधकयारी व कम्वचयाऱ्यांिी तयातडीिे उपया््ोजिया 
करूि नवद्युतपुरवठया सुरळीत केलया. 

्यावषषी सलग तीि वेळया वसई उपकेंद्र पयाण्याखयाली गेले 
होते. सुरनक्षततेचया उपया् महणूि उपकेंद्रयाचया वीजपुरवठया खंनडत 
करण्यात आलया. दरम्याि, उपकेंद्रयात पयावसयामुळे नशरलेले पयाणी 
कयाढूि टयाकण्यास व उपकेंद्रयाचया पुरवठया पूव्ववत करण्यासयाठी 
महयापयारेषण कंपिीचे अधीक्षक अनभ्ंतया श्ी. महेश भयागवत व 
बोईसर नवभयागयाचे कया््वकयारी अनभ्ंतया श्ी. रयाजेश दखणे ्यांच्या 
मयाग्वदश्वियाखयाली १०० के. वही. उपकेंद्र, वसई, २२० के. वही. 
उपकेंद्र, वसई व चयाचणी नवभयाग, कळवया ्ेथिील कम्वचयारी व 
अनधकयाऱ्यांिी नवशेष मेहित रेतली.

 वीज कयामगयार व पदयानधकयारी ्यांची मोठी उपससथिती   

 पयावसयातही महयापयारेषणच्या अनधकयाऱ्यांिी रेतली मेहित   सं्टावर मात



महापारेषण अपडेट   
१२८२६५ एम.वही.ए. सथियानपत क्षमतया

्ेलयाने होत आहे रे...

प्चंचवड १ : २२० के. वही. उपकेंद्र ्ेथिे १९६७ पयासूि जुिे असलेले ACDB परॅिल बदलूि त्या दठकयाणी िवीि परॅिल त्यार 
करूि ्याड्वमध्े बसनवले. ्याप्रसंगी अनधकयारी व कम्वचयारी वग्व.

प्चंचवड-१ : ्ेथिे ५० एम. वही. ए. चे रोनहत्र कया्या्वसनवत करण्यात आले. ्याप्रसंगी महयापयारेषण कंपिीचे 
अनधकयारी.

प्चंचवडरधील २२० कके. वही. उपकेंद्ात नवीन पॅनल

प्चंचवड-१ येथे ५० एर.वही.ए. चे रोप्हत् काया्मननवत

 टीम महापारेषण, पुणे

नचंचवड १ मधील २२० के. वही. उपकेंद्रयात 
१९६७ पयासूि जुिे असलेले ACDB परॅिल 

बदलूि त्या दठकयाणी िवीि परॅिल त्यार करूि 
्याड्वमध्े बसनवण्यात आले. 

कया््वकयारी अनभ्ंतया (प्रभयारी) श्ी. नितीि ढवळे, 
अनतदरक् कया््वकयारी अनभ्ंतया श्ीमती वषया्व बोरकर, 
अनतदरक् कया््वकयारी अनभ्ंतया श्ीमती मेरया कळसे 
्यांच्या मयाग्वदश्वियाखयाली हया परॅिल बसनवण्यात आलया. 
्यासयाठी सुमयारे दहया लयाख रूप्े खच्व प्रसतयानवत 
होतया. मयात्र, महयापयारेषणच्या अनधकयाऱ्यांिी अवघ्या 
९० हजयार रूप्यांत हया परॅिल बसनवलया आहे. त्यामुळे 
िऊ लयाखयांची बचत झयाली आहे. ्याबद्ल अनधकयारी 
व कम्वचयाऱ्यांचे कौतुक करण्यात ्ेत आहे. 

्या कयामयासयाठी श्ी. नविया्क सरोदे, श्ी. सनचि 
ढयाके, श्ी. पुंजयाजी पयाटील, उपकया््वकयारी अनभ्ंतया 
श्ीमती वषया्व बयांगर, प्रमुख कया््वदेशक श्ी. प्रवीण 
जयाधव, श्ी. दीपक चौधरी ्यांच्यासह कम्वचयाऱ्यांिी 
पदरश्म रेतले.

 टीम महापारेषण, पुणे

२२० के. वही. उपकेंद्र नचंचवड-१ ्ेथिे ५० एम.वही.ए.चे रोनहत्र 
कया्या्वसनवत करण्यात आले. महयापयारेषण कंपिीच्या वतीिे हया 

प्रथिमच प्र्ोग करण्यात आलया आहे. 
पुणे पदरमंडळयाचे मुख् अनभ्ंतया (प्रभयारी) श्ी. वंदिकुमयार मेंढे, 

चयाचणी मंडळयाचे अधीक्षक अनभ्ंतया श्ी. ज्ंत कुलकणषी, चयाचणी मंडळयाचे 
कया््वकयारी अनभ्ंतया श्ी. प्रमोद भोसले, अनतदरक् कया््वकयारी अनभ्ंतया 
श्ी. रवींद्र गुधयाटे, उपकया््वकयारी अनभ्ंतया श्ी. रयाजेंद्र टेकयाडे ्यांच्या 
चयाचणी अहवयालयािुसयार ५० एम.वही.ए. चे २२० के. वही./२२ के. वही. ्या 
रोनहत्रयासयाठी दरऍकटर (NGR) सट्कचरवर बसवूि रोनहत्र कया्या्वसनवत केले. 

्या कयामयासयाठी नपंपरी-नचंचवड ्ेथिील कया््वकयारी अनभ्ंतया (प्रभयारी) 
श्ी. नितीि ढवळे, २२० के. वही. उपकेंद्र नचंचवड-१ च्या अनतदरक् 
कया््वकयारी अनभ्ंतया श्ीमती मेरया कळसे, श्ी. नविया्क सरोदे, श्ी. सनचि 
ढयाके, श्ी. पुंजयाजी  पयाटील, उपकया््वकयारी अनभ्ंतया श्ीमती वषया्व बयांगर, 
प्रमुख कया््वदेशक श्ी. प्रवीण जयाधव ्यांिी पदरश्म रेतले.

 अनधकयारी व कम्वचयाऱ्यांचया पुढयाकयार   

 महयापयारेषण कंपिीचया प्रथिमच प्र्ोग   Power for All



महापारेषण अपडेट   
एनप्रल-२०१९ प्ांत ९९.५९ पयारेषण प्रणयाली उपलबधतया

बलसािर भारत होवो। प्वशवात शोभुनी राहो ।। रहापारेरिरधये 
७३ वा सवातंत्यटदन 
उतसाहात साजरा

रिकाशिंिा इरारत, रुंबई : महयापयारेषणचे मुख्याल् असलेल्या प्रकयाशगंगया ् ेथिे धवजयारोहणप्रसंगी 
मयािवंदिया देतयािया `महयापयारेषण`चे अध्क्ष व व्वसथियापकी् संचयालक श्ी. परयाग जैि ियािोदट्या.

रिकाशिंिा इरारत, रुंबई : धवजयारोहणप्रसंगी मयािवंदिया देतयािया वदरष्ठ 

अनधकयारी वग्व.

 टीम महापारेषण, सांविक कारामिलर, मुंबई

महयापयारेषणचे मुख्याल् असलेल्या प्रकयाशगंगया ्ेथिे ७३ वया 
सवयातंत्ददि उतसयाहयात सयाजरया करण्यात आलया. तसेच 

महयापयारेषणच्या सयात पदरमंडळ कया्या्वल्यांमध्ेही सवयातंत्ददियाच्या 
निनमत्तयािे नवनवध कया््वक्रम रेण्यात आले. 

    प्रकयाशगंगया ्ेथिील मुख्याल्यात महयापयारेषणचे अध्क्ष व 
व्वसथियापकी् संचयालक श्ी. परयाग जैि ियािोदट्या ्यांिी धवजयारोहण 
केले. ्यावेळी महयापयारेषणचे संचयालक (प्रकलप) सव्वश्ी रवींद्र चवहयाण, 
संचयालक (संचलि) संज् तयाकसयांडे, कया््वकयारी संचयालक (पयारेषण) 
श्ीकयांत रयाजूरकर, कया््वकयारी संचयालक (मया.सं.) (प्रभयारी) सुगत 
गमरे, मुख् महयाव्वसथियापक (नवत्त व लेखया) अनिल कयालेकर, 
मुख् महयाव्वसथियापक (सुरक्षया व अंमलबजयावणी) संज् कुमयार, 
महयाव्वसथियापक (मया.सं., मिुष्बळ नि्ोजि) सुधीर वयािखेडे, 
अधीक्षक अनभ्ंतया ियासीर कयादरी, मुख् औद्योनगक संबंध अनधकयारी 
अिंत पयाटील, उपमुख् औद्योनगक संबंध अनधकयारी भरत पयाटील, 
सहयाय्क महयाव्वसथियापक (मया.सं.) मंगेश नशंदे, दक्षतया अनधकयारी बी. 
एम. पयाटील, नशटियाचयार अनधकयारी सतीश जयाधव, वदरष्ठ व्वसथियापक (मया.
सं.) संदीप सुरवसे, श्यामसुंदर मनहंद्रकर ्यांच्यासह वदरष्ठ अनधकयारी व 
कम्वचयारी मोठ्या संख्ेिे उपससथित होते.



त्शक्षर-प्रत्शक्षर

महयापयारेषण कंपिीतील वदरष्ठ अनधकयाऱ्यांची नि्ुक्ी/निवृत्ती मयाहे ऑगसट-सपटेंबर २०१९
प्नयुक्ी     

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

१.  वंदिकुमयार दयादयारयाव मेंढे  मुख् अनभ्ंतया    अउदया प्रकलप नि संवसु पदरमंडळ, पुण े  ११.०९.२०१९ 

२. सय्द शयाह मोहममद अल हक ियासीर कयादरी मुख् अनभ्ंतया    अउदया प्रकलप नि संवसु पदरमंडळ, वयाशी ११.०९.२०१९

३. श्ीमती जुईली नमनलंद वयार  मुख् अनभ्ंतया   अउदया प्रकलप नि संवसु पदरमंडळ, ियागपूर  ११.०९.२०१९

प्नवृत्ी     

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

१.  नवकयास बळवंतरयाव बढे  मुख् अनभ्ंतया    अउदया प्रकलप नि संवसु पदरमंडळ, करयाड ३१.०८.२०१९ 

२.  शमयाकयांत पु. वयासेकर  अधीक्षक अनभ्ंतया   दूरसंचयार व चयाचणी मंडळ, औरंगयाबयाद ३१.०८.२०१९

३.  रोनहदयास फुलचंद पवयार  अधीक्षक अनभ्ंतया   सयांनरक कया्या्वल्    ३१.०८.२०१९

४.  सुभयाष म. देसयाई    अधीक्षक अनभ्ंतया   सयांनरक कया्या्वल्    ३१.०८.२०१९ 

 टीम महापारेषण, िाशी.

महयापयारेषण कंपिीतील कम्वचयाऱ्यंाच्या 
कया््वकुशलतेमध्े वयाढ करण्याच्या 

दृटिीिे ससथित प्रनशक्षण, संशोधि आनण 
नवकयास नवभयाग ्यांिी Central Board 
of Irrigation and Power (CBIP) 
संसथिेकडिू `Maintenance of Line : 
Testing, Predictive maintenance, 
Earthling, Safety, Rules, 
Regulations, IS` ्या नवष्यावर पडरे ्ेथेि 
चयार ददवसी् प्रनशक्षण नशनबर रेण्यात आले.  

कंपिीत कयाम करतयािया आंतरनवभयागी् 
कयामकयाजयाची मयानहती इतर नवभयागयांच्या 

अनधकयाऱ्यंािया वहयावी, ्या हेतूिे नवत्त व 
लेखया नवभयागयाची नवनवध कया च्े ्या नवष्यावर 
प्रनशक्षणयाच्या दोि तुकड्या करण्यात आल्या. 
प्रनशक्षणयाच्या उदरयाटियासयाठी महयापयारेषणच्या 
महयाव्वसथियापक (नवत्त व लेखया) श्ीमती अंजू 
गुप्तया आनण महयाव्वसथियापक (मया.सं. मिुष्बळ 
नि्ोजि) श्ी. सुधीर वयािखेडे उपससथित होते. 

नशनबरयात श्ी. एस. एस. टकलकर आनण 
श्ी. के. डी. कवै्या ्यांिी प्रनशक्षक महणूि कयाम 
पयानहले. नशनबर ्शसवी करण्यासयाठी केंद्रयाचे 
प्रमुख तथिया अधीक्षक अनभ्ंतया श्ी. संदीप 
कलंत्री, सहयाय्क महयाव्वसथियापक (मया.सं.) 
डॉ. शीतल गेडयाम ्यांच्यासह इतर कम्वचयाऱ्यंािी 
प्र्ति केले.

 टीम महापारेषण, नागपूर

सुनशनक्षत बेरोजगयार नवद्युत अनभ्ंत्यांिया रोजगयार नमळयावया, ्यासयाठी   
 महयापयारेषणच्या सीएसआर ्ोजिेंतग्वत १२ आठवड्यांचे नवद्युत सुरक्षया 

व नवद्युत संच मयांडणी प्रमयाणपत्र अभ्यासक्रमयाचे आ्ोजि करण्यात आले.
्या कया््वक्रमयाचे उदरयाटि ऊजया्वमंत्री श्ी. चंद्रशेखर बयाविकुळे ्यांच्या 

हसते करण्यात आले. ्याप्रसंगी कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे, खयासदयार श्ीमती 
िविीत रयाणया, महयापयारेषणच्या अमरयावती पदरमंडळयाचे मुख् अनभ्ंतया 
श्ी. भयाऊरयाव रयाऊत, ियागपूर पदरमंडळयाचे मुख् अनभ्ंतया (प्रभयारी) श्ी. 
सतीश अणे उपससथित होते. अभ्यासक्रमयािंतर बेरोजगयार अनभ्ंत्यांिया 
लगेच प््ववेक्षक आनण ठेकेदयारीचया परवयािया नमळणयार आहे. त्यांिया कोणत्याही 
अिुभवयानशवया् नवद्युत कयामयाचे कंत्रयाट रेतया ्ेणयार आहे. प्रनशक्षणयार्याांिया 
नवद्युत क्षेत्रयातील तयंानत्रक बयाबींची मयानहती, सुरक्षया व देखभयाल ्यांची मयानहती 
देण्यात आली.

पडिे : ्ेथिे आ्ोनजलेल्या चयार ददवसी् नशनबरयाप्रसंगी महयाव्वसथियापक (नवत्त व लेखया) श्ीमती 
अंजू गुप्तया, महयाव्वसथियापक (मया.सं.मिुष्बळ नि्ोजि) श्ी. सुधीर वयािखेडे, अधीक्षक अनभ्ंतया 
श्ी. संदीप कलंत्री, सहयाय्क महयाव्वसथियापक डॉ. शीतल गेडयाम व इतर अनधकयारी.

चंद्पूर : सुनशनक्षत बेरोजगयार नवद्युत अनभ्ंत्यांसयाठी आ्ोनजलेल्या अभ्यासक्रमयात 
मयाग्वदश्वि करतयािया मुख् अनभ्ंतया श्ी. भयाऊरयाव रयाऊत, मुख् अनभ्ंतया (प्रभयारी) 
श्ी. सतीश अणे, सहयाय्क महयाव्वसथियापक (मया.सं.) श्ी. महेश सयावंत व अन्

पडिे येथे चार टदवसीय रिप्शक्ि प्शप्बर
चंद्पुरात सुप्शप्क्त बेरोजिार 

अप्भयंतयांसाठी उपक्र
 कम्वचयाऱ्यांच्या कया््वकुशलतेमध्े वयाढ होणयार   

 नवद्युत सुरक्षया व संच मयांडणी प्रमयाणपत्र अभ्यासक्रम   



संपादक : डॉ. प्रप्लंद आवताडे, जनसंपक्क अप्धकारी (रहापारेरि)
E-mail : prohr@mahatransco.in 
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सयाव्वजनिक उपक्रमयांमध्े Noting and 
Drafting लया अिन्सयाधयारण महत्व 

आहे. सव्व निण्व् सरकयारी उपक्रमयांत नलखयाणयाच्या 
मयाध्मयातूि होत असतयात. त्यामुळे नलखयाणयालया 
अनतश् जबयाबदयारीिे हयातयाळया्चे असते. Noting 
महणजे अनधकयाऱ्यांिी कयागदपत्रयांवर केलेली दटपपणी/
शेरया व Drafting महणजे लेखियाचया कच्चया मसुदया. हया 
कच्चया मसुदया कोणत्याही सवरूपयात असू शकतो. उदया. 
कया्या्वल्ीि दटपपणी, पत्र, पदरपत्रक, प्रशयासकी् 
पदरपत्रक, सूचिया, संचयालक मंडळयाकदरतया प्रसतुत 
दटपपणी, ठरयाव इत्यादी. 

Noting करीत असतयािया सुवयाच्च, सपटि 
व सं्ुसक्क Noting असणे अनधकयाऱ्याची 
कया््वकुशलतया दश्वनवते. Noting चया दुसरया संदभ्व 
असयाही असतो की, Note करणे महणजे ददलेले 
निदचेश/आदेश/सूचिया लेखणीबंध करणे. ्यांचया 
अथि्व असया ियाही की, Noting हया नवष् Steno-
Typist चया नवष् आहे. नकंबहुिया ते जे करतयात त्यास 
Dictation असे महणतयात. ् या संदभया्वतील Noting 
महणजे आपण नलहूि ठेवलेले लेखि नकंवया नलहयाव्यास 
लयागणयारे लेखि. Noting सुधदया फयार सवच्छ, 
सुवयाच्च व सपटि असणे गरजेची असते. त्यामुळे ते 
वयाचणयाऱ्या वगया्वस सहज समजू शकते व त्यामुळे 
निण्व् प्रनक्र्ेस नवलंब होत ियाही. त्रुटी असलेल्या 
Noting मुळे बऱ्याच वेळया कया्या्वल्ीि कयागदपत्रे मयागे-
पुढे होतयात. त्यामुळे बऱ्याच वेळया कया्या्वल्ीि वेळ वया्या 
जयातो. त्यामुळे नकत्ेकदया चुकीचे निण्व्सुधदया कदयानचत 
होऊ शकतयात. मग, अशया वेळेलया आपल्यालया जोडपत्र/
शुधदीपत्रक जयारी करण्याची वेळ ्ेते. 

त्याकदरतया प्रत्ेकयािे Noting/Drafting हया नवष् 
समजूि रेतलया पयानहजे. अनतश् गुंतयागुंतीचया, जटील 
नवष्सुधदया सुटसुटीत मयांडतया ्ेतो. त्या नवष्याचे चयांगले 
ज्याि प्रयाप्त केले असेल तर तो नवष् कयागदयावर मयांडण्यास 
सोपया होतो. महणूि प्रथिम नवष्याचया चयांगलया अभ्यास 
होणे गरजेचया असतो. सरयावयािे नकंवया अिुभवयािे नवष् 
कसया मयांडयावया, ्याची निपुणतया आपल्यामध्े ्ेऊ शकते. 

त्याकदरतया प्रत्ेक कयागदयामध्े आपण कया् चुकया केल्या 
त्याबद्ल जयाणूि रेऊि त्याबयाबत अवलोकि करूि 
त्यामध्े सुधयारणया आपल्यालया करतया आली पयानहजे. 
गुणग्याहकतया जर आपल्यामध्े असेल तर ते सहज सोपे 
असते. ̀ निंदकयाचे रर असयावे शेजयारी` त्याप्रमयाणे आपल्या 
चुकया आपण शोधत रयानहल्या पयानहजेत. त्यामुळेच आपण 
कयालयांतरयािे आपल्या लेखियात निपुणतया आणू शकतो. 
जर आपण चुकयांपयासूि कयाही नशकलो ियाही नकंवया त्या 
टयाळल्या ियाही तर आपल्यालया लेखणयाची निपुणतया ्ेणयार 
ियाही. तसेच लेखणयाचे सौंद््व वयाढनवण्याकदरतया त्यालया 
जोड लयागते, ती भयाषेची व भयाषेलया शबद भयांडयारयाची. 
त्याकदरतया सतत वयाचि, फक् कया्या्वल्ीि तर 
अवयांतर वयाचिसुधदया आवश्क आहे. त्यातूि आपले 

शबदभयांडयार वयाढण्यास मदत होते. त्याबरोबरीलया जर 
सुंदर हसतयाक्षरयाची जोड असेल तर फयार चयांगलया अिुभव 
आपल्यालया नमळतो. ``A Good Handwriting is 
a sign of Good Education. `` 

प्रत्ेकयािे ्या संदभया्वत आपली नजज्यासया बयाळगूि हया 
नवष् नवकनसत केलया पयानहजे. सुसंवयाद महणजे फयार कमी 
शबदयांत मोठया संदेश देतया ्ेण्याची कलया हो्. मलया आशया 
आहे, आपण सव्व ्या नवष्याचे गयांभी््व लक्षयात रेऊि 
त्यामध्े निपुणतया आणण्यासयाठी जयाणीवपूव्वक प्र्ति 
करयाल. 
शुभेच्ांसह..!

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

Noting and Drafting


