
 

प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

कोरोना विषाणूमुळे संपूण्ण जग लॉकडाऊन 
झाले आहे. त्ामुळे आज बहुतांश 

जगाचा कारभार ठपप होऊन बसला आहे. 
भारतातही तीच पररस्थिती का्म आहे. ्ा 
प्रकारचे साथिीचे रोग जगात ् ापूिवीही आले होते. 
परंतु, ज्ा प्रमाणात कोरोना विषाणूचा संसग्ण 
धोकादा्क होत आहे, त्ा प्रमाणात ्ापूिवी 
कधीही मनुष्ाला ्ा प्रकारच्ा आवहानांना 
सामोरे जािे लागले नवहते. जागवतक आरोग् 
संघटनेने पुढाकार घेऊन ् ाबाबत संपूण्ण जगास 

दक्षतेचे आवण ्ोग् ती खबरदारी घेण्ाबाबतचे 
्पष्ट वनददेश रदले आहेत. 

 भारतासारख्ा लोकसंख्ेने मोठ्ा 
असलेल्ा ्ा देशाला कोरोना विषाणूंमुळे  
विविध सम््ांना तोंड द्ािे लागत आहे. ् ेथिील 
आरोग्ासंबंधी असलेल्ा मुलभूत सुविधेिर 
आणखी भर द्ािा लागणार आहे. शहरांमध्े 
असलेली लोकसंख्ेची घनता, वनरक्षरता 
आवण दाररद्र्ता ्ासारख्ा अनेक बाबींमुळे 
्ा विषाणूविरोधात लढण्ासाठी देशांसमोर फार 
मोठे आवहान उभे रावहले आहे. 

्ा कोरोना विषाणूचा फैलाि रोखण्ासाठी 
लॉकडाऊनचा उपा् नक्कीच ्श्िी ठरत 
आहे. परंतु, हे करीत असताना सि्णसामान् 
नागररकांना मुलभूत सुविधा देण्ासाठी शासन 
ि प्रशासनाला शथिवीचे प्र्तन करािे लागत 
आहेत. त्ामुळे एक प्रकारे जैविक ्ुधदच सुरू 
झाले आहे. त्ाचा मुकाबला करण्ासाठी सि्ण 
नागररक, शासन ि प्रशासन प्र्तनशील आहे. 
त्ासाठी शासन ि प्रशासनाने रदलेल्ा सूचनांचे 
काटेकोर पालन सि्ण नागररक करीत आहोत. 

दिनेश वाघरारे (भा.रि.से.)      
 अध्क्ष ि व्ि्थिापककी् संचालक
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नागररकांना जीिन जगण्ासाठी आज 
िीज ि पाण्ाची अत्ंत आिश्कता आहे. 
त्ामधील विजक्षेत्ात आपण का््णरत आहोत, 
्ाचा मला अवभमान आहे. ही कोरोनाची लढाई 
सुरू झाल्ापासून ते आजप्यंत आपण आपली 
्ंत्णा अखंवडत ि अविरतणपणे सुरूच ठेिली 
आहे. 

अन् राज्ातील लोक महाराष्टट्ात आपल्ा 
चररताथिा्णसाठी मोठ्ा प्रमाणात िा्तव्ास 
आहेत. तसेच अनेक राज्ांसोबत महाराष्टट्ाचा 
असलेला संपक्क ि व्िहारामुळे महाराष्टट् 
राज्ामध्े ्ा विषाणूच्ा बावधतांची संख्ा 
जा्त आहे. त्ामुळे आरोग््ंत्णेिर फार मोठा 
ताण आहे. साहवजकच, आरोग् ्ंत्णेसमोर 
ते एक मोठे आवहान आहे. महापारेषणमधील 
माझ्ा अवधकारी ि कम्णचाऱ्ांनी मोठी जोखीम 
घेऊन संपूण्ण ्ंत्णा लोकांकररता अखंवडत 
ि अविरतपणे ठेिली आहे. त्ाबाबत शासन, 
प्रशासनातील सि्ण अवधकारी ि कम्णचाऱ्ांचा 
मला साथि्ण अवभमान िाटतो. 

मला आठिते, ५ एवप्रलला नागररकांनी रात्ी 
९ िाजून ९ वमवनटाला संपूण्ण देशामध्े रदिे बंद 
केले. तसेच दीपप्रजिलन करून ्ा लढाईमध्े 
आपण सि्ण एकजुटीने लढा देत आहोत, असे 
दाखिून रदले. मात्, हे करत असताना संपूण्ण 
ग्ीडला अखंवडत ठेिण्ाची जबाबदारी माझ्ा 
अवधकारी ि कम्णचाऱ्ांनी घेतली. विशेष महणजे, 
त्ांनी डोळ्ात तेल घालून काटेकोर वन्ोजन 
करून ती पाळली. त्ामुळे ्ंत्णा सुस्थितीत, 
अखंवडत ठेिण्ास आपण ्श्िी ठरलो. 

फक्त ्ा प्रकारेच नाही तर अनेक प्रकारे 
आपण कामाच्ा माध्मातून शासनाला मदत 
करीत आहोत. सामावजक जबाबदारी महणून 
अवधकारी ि कम्णचाऱ्ांनी एक रदिसाचा 
पगार, धान्सामुग्ी ि आवथि्णक वनधी देऊन 
आपण कोरोनाच्ा विरोधात लढण्ासाठी 
शासनासोबत ि ् ि्ंसेिी सं्थिेला मदत करीत 
आहोत. कोरोनाच्ा विरोधात लढण्ासाठी 
सि्ण जनता घरी सुरवक्षत असताना माझे 
अवधकारी ि कम्णचारी घराबाहेर पडून त्ांचे 

कत्णव् पार पाडत आहेत. आज अखंवडत 
िीजपुरिठ्ामुळेच देशातील जनता सुसह्य 
जीिन जगत आहे. तसेच विजेमुळेच बहुतांश 
कामे Work From Home करणे शक् 
झाली आहेत.

आज मी शासन ि प्रशासनाच्ा संपूण्ण 
्ंत्णेला धन्िाद देऊ इसचछितो ककी, ते 
आपल्ा सिायंची काळजी घेत आहे. मला 
आशा आहे ककी, हा लॉकडाऊन लिकरच 
संपुष्टात ्ेऊन आपण आपले पूि्णित मानिी 
जीिन सुरू ठेिण्ास ्श्िी ठरू. 

आपल्ा सिायंच्ा प्र्तनाने आपण ्ा 
कोरोना विषाणूिर मात करण्ासाठी औषध 
वकंिा लस उपलबध करण्ासाठी आपले 
िैद्ककी् क्षेत् ्श्िी ठरेल, अशी मी आशा 
बाळगतो. ्ा लढाईमध्े आपण ज्ा पधदतीने 
कत्णव् बजाित आहात, ् ाची नोंद पुढील वपढी 
घेईल. भविष्ातही अशीच चांगली कामवगरी 
आपण कराल, असा विशिास िाटतो. सिायंचे 
पुनहा एकदा मन:पूि्णक अवभनंदन ि आभार. 

शरुभेच्ांसह..!
- दिनेश वाघरारे
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प्रगतिपथावर असलेली कामे
जेजुरी-वहंजेिाडी दुहेरी पररपथि िावहनी

अखंप्ित वीजपरुरवठ्ाररुळेच जनतेला घरात 
थांबविे झाले शकय : िॉ. प्नतीन राऊत 

कौतुकाची थाप 

 टीम महापारेषण/महातविरण/महातितममििी, मुंबई

कोरोना विषाणूचा प्रादु्णभाि रोखण्ासाठी प्र्तन करणारे 
डॉकटस्ण, नसदेस,पोलीस कम्णचारी ि प्रशासनाचे 

नागररकांकडून कौतुक होत असताना, िीज पुरिठा करणारे 
िीज क्षेत्ातील अवभ्ंते, तांवत्क-अतांवत्क कम्णचारी ि 
अवधकारी ्ांचेही ्ोगदान प्रत्ेकाने लक्षात घेतले पावहजे, 
असे मत ऊजा्णमंत्ी डॉ. वनतीन राऊत ्ांनी व्क्त केले.

िीज कंपन्ांनी अखंवडत िीजपुरिठा केल्ामुळेच 
जनतेला घरात थिांबविणे सरकारला शक् झाल्ाचेही त्ांनी 
महटले आहे. ्ा कामवगरीबद्दल ऊजा्णमंत्ांनी महावितरण, 
महापारेषण ि महावनवम्णती ्ा कंपन्ांत काम करणाऱ्ा 
अवधकारी ि कम्णचाऱ्ांचे तोंडभरुन कौतुक करत िीज 
कम्णचारी प्रत्ेक आवहान पेलण्ासाठी सक्षम असल्ाचे 
महटले आहे.

विजक्षेत्ात िीजपुरिठा सुरळीत ठेिणारे कम्णचारी हे 
रोजच जोखीम पतकरून िीजपुरिठा सुरळीत ठेितात. 

बऱ्ाच िेळी िीज अपघाताला त्ांना सामोरे जािे लागते. 
अपघातामुळे जीि जाणे ि अपंगति ्ेण्ाचा घटना घडत 
असतात. आपल्ा घरातील िीज गेली ककी, आपण अ्ि्थि 
होतो. परंतु िीजपुरिठा सुरळीत ठेिण्ासाठी अहोरात्, ऊन-
पाऊस ि थिंडीत विद्ुत खांबािर चढून काम करणे सोपे नाही. 

कोरोनाच्ा प्रादुभा्णिापासून बचाि करण्ासाठी आपण सगळे 
आज घरात बसले आहोत. परंतु ्ाचिेळी घराबाहेर ्ेऊन 
िीजपुरिठा सुरळीत ठेिण्ाचे काम वकती जोखमीचे आहे, 
्ाची जाणीि त्ांना असल्ाचे डॉ. राऊत ्ांनी महटले आहे.

कामासाठी का्ा्णल्ात जाता ्ेत नसल्ाने िक्क फ्ॉम 
होमसाठी िीजपुरिठा सुरळीत ठेिणे गरजेचे आहे. तो सुरळीत 
ठेिण्ासाठी महापारेषण ि महावितरण विशेष खबरदारी घेत 
आहेत. 

गरजेनुसार विजेचे उतपादन करण्ासाठी महावनवम्णतीच्ा 
िेगिेगळ्ा िीज वनवम्णती केंद्रात अवधकारी, अवभ्ंते ि कामगार 
्ांनी ्ोग् प्रकारचे वन्ोजन केले असून त्ानुसार विजेचे 
उतपादन करण्ात ्ेत आहे. विजकेंद्रातून वनमा्णण झालेल्ा 
विजेचे पारेषण करून महावितरणच्ा िीज उपकेंद्राप्यंत 
पोहोचविण्ाचे काम महापारेषणवदारे उत्तमरीत्ा पार पाडत 
असल्ाने  आज आपण घरबसल्ा कामे करू शकतो, अशी 
भािना डॉ. राऊत ्ांनी व्क्त केली. 

 ऊजा्णमंत्ांनी केले िीज अवधकारी-कम्णचाऱ्ांचे कौतुक   



 

कोराडीि साकारणार अतििव ऊरामि पाक्क
 टीम महापारेषण/टीम महातितममििी, िागपूर 

कोराडी येथील महालक्मी जगदंबा मंददर विदराभातील जागृत 
असे मंददर असून दरिर्षी लाखो राविक देिीचया दरभानाला 

येतात. राविक तसेच पयभाटकांना िीज उतपादन कसे होते? तयाची 
नेमकी प्रवरिया करी आहे? तयामधील तंत्रज्ानासोबतच विजेची 
बचत ि महत्ि याबाबत सिभासामानयांना मावहती वहािी यासाठी 
ऊजाभामंत्री डॉ. वनतीन राऊत यांचया संकलपनेतून हा अवरनि 
ऊजाभा पाक्क साकारणार आहे.

महावनवमभातीचया िीज केंदांतून कोळरापासून औष्णक िीज 
उतपादन, पाणयापासून जल विद्युत उतपादन, सूयभा प्रकाराद्ारे सौर 
ऊजाभा उतपादन आवण गॅसचया सहाययाने िायू विद्युत उतपादन कसे 
होते तसेच पिन ऊजाभा आवण ऊजजेचे विविध स्तोत कोणते आहेत 
तयाचे आधयुवनक मॉडेल आिशयक मावहतीसह या दठकाणी ठेिणयात 
येणार असलयाने हा ऊजाभा पाक्क आगामी काळात नागपयुरात येणाऱया 
देर-विदेरातील पयभाटकांसाठी आकर्भाणाचे केंद ठरणार आहे.

ऊजाभा पाक्कमधये िीज केंदातून तयार झालेलया विजेचा प्रिास 
महापारेर्ण कंपनीचया उंच मनोऱयाद्ारे कसा होतो ि तयानंतर 
महावितरणचया सब सटेरनचया माधयमातून िीजग्ाहकांना 

घरापययंत िीज करी पोहोचते, याचे आधयुवनक मॉडेल या दठकाणी 
प्रदवरभात करणयात येणार असलयाने पारेर्ण आवण वितरण 
वयिसथेची तांवत्रक बाजू सोपया रबदात ि सहज समजणयास 
हातरार लागेल आवण पयाभायाने नागदरक ि विद्ारयायंमधये 
जाणीिजागृती होणार आहे. 

ऊजाभा पाक्कमधये  कोराडी औष्णक विद्युत केंदाचे सयुपर 
वरिटीकल तंत्रज्ानािर आधादरत ३x६६० मेगॅिाट क्षमतेचे हुबेहूब 

मॉडेल प्रदवरभात करणयात येणार असलयाने कोराडी येथे नेमकी 
करी िीज वनमाभाण होते हे सिभासामानयांना पाहायला वमळणार आहे. 
िीज केंद हे संिेदनरील सथळ असलयाने सामानय नागदरकाला 
िीज केंदात सयुरक्षातमकदृष्टा प्रिेर वमळत नाही. तयामयुळे ऊजाभा 
पाक्कचया माधयमातून ही सयुविधा नागदरकांना उपलबध होईल, 
असे या प्रकलपाचे वरलपकार ऊजाभामंत्री डॉ. वनतीन राऊत यांनी 
सांवगतले. 

महालक्मी जगदंबा मंददर पदरसरात मयुलांचया खेळणयासाठी 
वनयोवजत असलेलया जागेत हा ऊजाभा पाक्क साकारणयात 
येणार आहे. नयुकतेच महाविकास आघाडी सरकारचया पवहलया 
अथभासंकलपात याची घोर्णा राजयाचे वित्त ि वनयोजन मंत्री 
नामदार श्ी. अवजत पिार यांनी केली. या महत्िाकांक्षी 
प्रकलपाला अंवतम रूप देणयासाठी ऊजाभामंत्री डॉ. वनतीन राऊत 
यांचया मागभादरभानाखाली प्रधान सवचि (ऊजाभा) श्ी. असीम गयुप्ा, 
महावनवमभातीचे अधयक्ष तथा वयिसथापकीय संचालक श्ीमती 
रैला ए., संचालक (खवनकमभा) श्ी. पयुरुर्ोत्तम जाधि, संचालक 
(संचलन) श्ी. चंदकांत थोटिे, मयुखय अवरयंता (सथापतय) 
कोराडी श्ी.  अनंत देितारे तसेच िासतूविरारद श्ी. अरोक मोखा 
हे प्रयतनरील आहेत. 

 ऊजाभामंत्री डॉ. वनतीन राऊत यांची संकलपना   

प्रगतिपथावर असलेली कामे
बाळापूर-पारस िावहनीिर वललो पधदतीने उभारणी

अभिनव कलपना



 

शेतकऱयांना दिलासा िेिारा अथ्मसंकलप : ऊजा्मरंत्ी
बजेट  सौरकृषीपंपावदारे शेतकऱ्ांना रदिसा िीजपुरिठा होणार    

प्रगतिपथावर असलेली कामे
बाभळेशिर-कोपरगाि िावहनीिर वललो पधदतीने उभारणी

 टीम महापारेषण, मुंबई

२०२०-२०२१ चा अथि्णसंकलप हा महाविकास 
आघाडी सरकारने शेतकऱ्ांचा विचार करून 

त्ांना केंद्र्थिानी ठेिून त्ार केला आहे. केंद्र सरकारने 
शेतकऱ्ांना मदत केली नाही, मात् महाविकास आघाडी 
सरकारने शेतकऱ्ांच्ा वहताच्ा घोषणा ्ा अथि्णसंकलपात 
केल्ा आहेत. 

सौर कृवषपंप ्ोजनेवदारे कृवषपंपांना रदिसा 
िीजपुरिठा उपलबध करून देण्ासाठी दहा हजार 
कोटी रुप्ांची तरतूद करण्ात आली आहे. त्ामुळे 
शेतकऱ्ांना मोठ्ा प्रमाणात रदलासा वमळाला आहे, अशी 
प्रवतवरि्ा ऊजा्णमंत्ी डॉ. वनतीन राऊत ्ांनी व्क्त केली. 
गेल्ा दोन िषायंपासून उि्णररत महाराष्टट्ात शेतीपंपासाठी 

निीन िीजजोडणी देणे बंद 
आहे. शेतकऱ्ांना रदलासा 
देण्ासाठी शेतीपंपासाठी 
 उि्णररत महाराष्टट्ात 
लघुदाब िीज िावहन्ांिरून 
निीन िीज जोडण्ा 
देण्ाची घोषणा ्ंदाच्ा 
अथि्णसंकलपात करण्ात 
आली आहे. आवश्ाई 

विकास बँकेच्ा सहका्ा्णतून ही ्ोजना संपूण्ण राज्ात 
लागू करण्ात ्ेणार आहे.

सौर कृवषपंप ्ोजना पुढील पाच िषायंसाठी करण्ात 
आली असून ्ा ्ोजनावदारे प्रवतिषयं एक लाख पाच हजार 
सौर कृवषपंप देण्ात ्ेणार आहे. ्ंदाच्ा अथि्णसंकलपात 

्ा ्ोजनेसाठी ६७० कोटी रुप्ांची तरतूद करण्ात 
आली आहे.  कृषीपंपाना रदिसा कमीत-कमी चार तास 
िीज देण्ाची घोषणा ऊजा्णमंत्ी डॉ. वनतीन राऊत ्ांनी 
केली आहे. सौरऊजदेचा िापर करून शेतकऱ्ांना रदिसा 
िीजपुरिठा करणे शक् आहे. तसेच उद्ोगांिर असलेला 
रिॉस सबवसडीचा बोजाही ्ामुळे कमी होण्ास मदत 
होईल. 

सध्ा सरासरी िीजपुरिठा दर साडेसहा रुप्े असून 
कृवषपंपाना एक रुप्ा ८८ पैसे ्ा सिलतीच्ा दराने 
िीजपुरिठा करण्ात ्ेतो. मात्, ्ासाठी उद्ोगांिर रिॉस 
सबवसडी लािून तूट भरून काढली जाते. रदिसा मुबलक 
प्रमाणात िष्णभर ्िचछि सू््णप्रकाश उपलबध असल्ामुळे 
सौर िीजवनवम्णती करून कृवषपंपाची विजेची गरज भागविता 
्ेते.



 

प्रगतिपथावर असलेली कामे
चाळीसगाि-पाचोरा िावहनीिर वललो पधदतीने उभारणी

ररुखयरंत्ी सहाययता प्नधीसाठी 
रहापारेरिकिून िीि कोटी रूपये जरा

सवतंत् रजिूर यरुप्नयनचया वतीने १० लाखांची आप्थ्मक रित 
 टीम महापारेषण, िागपूर

कोरोना संकटामुळे राज्ातील असंघरटत कामगार ि 
रोजंदारी कामगार ्ांना शासनातफफे तातकाळ मदत 

प्राप्त करून देण्ासाठी ्ितंत् मजदूर ्ुवन्न, महाराष्टट् 
राज् मागासिगवी् विद्ुत कम्णचारी संघटन, मराविमं 
मागासिगवी् िररष्ठ अवभ्ंता ि अवधकारी संघटना, 
मागासिगवी् विद्ुत कम्णचारी कल्ाण वनधी मंडळ ् ांचेतफफे 
१० लाखांचा धनादेश ऊजा्णमंत्ी डॉ. वनतीन राऊत 
्ांच्ाकडे वजलहावधकारी का्ा्णल्, नागपूर ्ेथिे सुपूद्ण 
करण्ात आला. 

्ािेळी नागपूर वजलह्याचे वजलहावधकारी श्ी. रिींद्र 
ठाकरे, ्ितंत् मजदूर ्ुवन्नचे राष्टट्ी् अध्क्ष श्ी. जे. 
एस. पाटील, श्ी. एन. बी. जारोंडे, श्ी. धमदेश फुसाटे, 
श्ी. िा्. डी. मेश्ाम आदी उपस्थित होते. ऊजा्णमंत्ी 
डॉ. वनतीन राऊत ्ांनी ्ािेळी ्ितंत् मजदूर ्ुवन्नचे 
अवभनंदन केले.

 कोरोना संकट वनिारणासाठी पुढाकार    

 कोरोना संकट वनिारणासाठी ्ुवन्नचा पुढाकार  

सामाभजक जबाबदारी

लढाई कोरोनाशी

नागपूर : कोरोना संकट वनिारणासाठी ्ितंत् मजदूर ्ुवन्न, महाराष्टट् राज् मागासिगवी् विद्ुत कम्णचारी संघटन, 
मराविमं मागासिगवी् िररष्ठ अवभ्ंता ि अवधकारी संघटना, मागासिगवी् विद्ुत कम्णचारी कल्ाण वनधी मंडळ 
्ांचेतफफे १० लाखांचा धनादेश ऊजा्णमंत्ी डॉ. वनतीन राऊत ्ांच्ाकडे सुपूद्ण करताना ्ुवन्नचे अध्क्ष श्ी. जे. एस. 
पाटील, श्ी. एन. बी. जारोंडे, श्ी. धमदेश फुसाटे, श्ी. िा्. डी. मेश्ाम आदी.

 टीम महापारेषण, मुंबई 

कोरोनाच्ा पाशि्णभूमीिर आवथि्णक मदतीसाठी 
केलेल्ा आिाहनाला राज्ातील ऊजा्ण 

विभागाच्ा महाराष्टट् राज् विद्ुत पारेषण कंपनीने 
मुख्मंत्ी सहाय्ता वनधीसाठी एका रदिसाचे 
िेतन सुमारे १ कोटी ५५ लाख ४३ हजार 
३६१ रुप्े देऊन प्रवतसाद रदल्ाची मावहती 
महापारेषणचे अध्क्ष ि व्ि्थिापककी् संचालक 
श्ी. रदनेश िाघमारे ्ांनी रदली.

्ा संदभा्णतील पत् महापारेषणकडून मुख् सवचि, महाराष्टट् 
शासन ्ांच्ाकडे सुपूद्ण करण्ात आले. कोरोनाच्ा 
पाशि्णभूमीिर करण्ात ्ेत असलेल्ा उपा््ोजनांसाठी 
आवथि्णक अडचण ्ेऊ न्े, ्ासाठी ही मदत देण्ात ्ेत 
असल्ाचे महापारेषणने ्पष्ट केले आहे.

महापारेषणचे अध्क्ष ि व्ि्थिापककी् संचालक श्ी. 
रदनेश िाघमारे महणाले, ‘कोरोना’ विषाणूमुळे वनमा्णण झालेल्ा 
भीषण पररस्थितीशी सामना करण्ासाठी सरकारकडून ्ोग् 
त्ा उपा््ोजना केल्ा जात आहेत. महापारेषणकडूनही ् ोग् 
ती खबरदारी घेतली जात आहे. ऊजा्णमंत्ी डॉ. वनतीन राऊत 
्ांनीही महापारेषणच्ा कामाचे जाहीर कौतुक केले आहे. 

िीजपुरिठा अखंवडत ि चांगल्ा क्षमतेने ठेिण्ासाठी 
कम्णचारी पररश्म घेत आहेत. अवतउतकृष्ट काम करणाऱ्ा 
कम्णचाऱ्ांना ्ोग् बक्षीस देऊन गौरविण्ात ्ेणार 
आहे, असेही श्ी. रदनेश िाघमारे ्ांनी सांवगतले.



 

 टीम महापारेषण, पुणे 

महापारेषण कंपनीचे अवत उच्च दाब वन संचलन ि 
सुव्ि्थिा पररमंडळ, पुणे अंतग्णत गणेशवखंड ्ेथिे 

अद््ाित ि निीन विश्ामगृहाचे उदघाटन महापारेषणचे 
संचालक (संचलन) श्ी. संज् ताकसांडे ्ांनी केले. 

्ाप्रसंगी सांवघक का्ा्णल्ातील मुख् अवभ्ंता (कंत्ाटे 
ि देखरेख) श्ी. आर. एल. गा्किाड, पुणे पररमंडळाचे 
मुख् अवभ्ंता श्ी. िंदनकुमार मेंढे, महावितरणचे पुणे 
पररमंडळाचे मुख् अवभ्ंता श्ी. सवचन तालेिार, अधीक्षक 
अवभ्ंता (संिसु) श्ी. संजीि भोळे, अउदा संिसु 
मंडळाच्ा अधीक्षक अवभ्ंता श्ीमती ज्ोती वचमटे, अउदा 
प्रकलप मंडळ, पुणेच्ा अधीक्षक अवभ्ंता श्ीमती चारूता 
बेंद्रे, चाचणी ि दूरसंचारण मंडळाचे अधीक्षक अवभ्ंता श्ी. 
ज्ंत कुलकणवी, अउदा ्थिापत् बांधकाम वन सुव्ि्थिा 

मंडळ, पुणेचे अधीक्षक अवभ्ंता (्थिापत्) श्ी. सतीश 
गा्किाड, सहाय्क महाव्ि्थिापक (वििले) श्ी. वमवलंद 

घोलप ्ांच्ासह महापारेषण ि महावितरणमधील अवधकारी 
ि कम्णचारी मोठ्ा संख्ेने उपस्थित होते. 

 टीम महापारेषण, िातिक

नावशक पररमंडळात मराठी भाषा गौरि रदन उतसाहात साजरा करण्ात आला. 
्ािेळी मराठी भाषा रदनावनवमत्त विविध का््णरिम घेण्ात आले. का््णरिमाच्ा 

अध्क्ष्थिानी नावशक पररमंडळाचे मुख् अवभ्ंता श्ी. ज्ंत िीके उपस्थित होते. 
सुरूिातीला थिोर मराठी सावहसत्क वि. िा. वशरिाडकर ्ांचा का््ण पररच् करून 
देण्ात आला. मातृभाषेची महती, मातृभाषेचे व्सक्तगत ि समाजजीिनातील ्थिान 
्ाबाबत अवधकाऱ्ांनी आपले मनोगत व्क्त केले. महणी, िाक्प्रचार, प्राचीन शबद 
्ाबाबत रंजक खेळ घेऊन त्ांना उजाळा देण्ात आला. पररमंडळांतग्णत अवधकाऱ्ांनी 
थिोर सावहसत्कांच्ा तसेच ्िरवचत कविता सादर केल्ा. तसेच वि. िा. वशरिाडकर 
वलवखत `कौत्े्` ्ा नाटकातील एका प्र्ोगाचे िाचन करण्ात आले.

परुणयातील ििेशप्खंि येथील प्वश्ारिृहाचे थाटात उिघाटन

नाप्शक पदररंिळात रराठी भारा िौरव दिन उतसाहात साजरा

Rest House

गौरव मायबोलीचा

 अवधकारी ि कम्णचाऱ्ांची मोठी उपस्थिती    

 मराठी भाषा रदनी विविध का््णरिम     

 परुिे : अउदा प्रकलप वन संिसु पररमंडळ, पुणे अंतग्णत गणेशवखंड ्ेथिील अद््ाित ि निीन विश्ामगृहाचे उदघाटन 
महापारेषणचे संचालक (संचलन) श्ी. संज् ताकसांडे ् ांनी केले. ् ाप्रसंगी सि्णश्ी. आर. एल. गा्किाड, िंदनकुमार 
मेंढे, सवचन तालेिार, संजीि भोळे, ज्ंत कुलकणवी, सतीश गा्किाड, वमवलंद घोलप ि अन् अवधकारी िग्ण.

नाप्शक : नावशक पररमंडळात मराठी भाषा गौरि रदन उतसाहात साजरा करण्ात 
आला. ्ाप्रसंगी पाणपोईचे उदघाटन करताना नावशक पररमंडळाचे मुख् अवभ्ंता 
श्ी. ज्ंत िीके. शेजारी अवधकारी ि कम्णचारी िग्ण. 

महापारेषण कंपनीतील िररष्ठ अवधकाऱ्ांची वन्ुक्ती-वनिृत्ती माहे फेब्ुिारी-माच्ण २०२०
प्नयरुक्ी       

अ.क्र.  नाव (सव्मश्ी)   पि    पिसथापनेचे दठकाि  दिनांक 

१.  मंगेश मधुकर वशंदे   उपमहाव्ि्थिापक (मा.सं.)  सांवघक का्ा्णल्   २०.०३.२०२०   

प्नवृत्ी
१. अद्ैत व्ंकटेश देि   मुख् अवभ्ंता, पारेषण  सांवघक का्ा्णल्   २८.०२.२०२० 

२. प्रभाकर सुखदेि साळे  अधीक्षक अवभ्ंता, पारेषण  सांवघक का्ा्णल्   २८.०२.२०२० 

३. शरद जनाद्णन लोखंडे  अधीक्षक अवभ्ंता, ्थिापत्  अउदा ्थिापत् बांधकाम वन सुव्ि्थिा मंडल, नावशक ३१.०३.२०२० 



 

 टीम महापारेषण, मुंबई

महाराष्टट् राज् विद्ुत पारेषण 
कंपनीत (महापारेषण) छित्पती 

वशिाजी महाराज ्ांची ३९० िी ज्ंती 
उतसाहात साजरी करण्ात आली. 
छित्पती वशिाजी महाराज ्ांच्ा 
प्रवतमेला सि्ण अवधकारी ि कम्णचारी 
्ांच्ा ितीने अवभिादन करण्ात आले.

्ािेळी सुरूिातीला संचालक 
(वित्त) (प्रभारी) श्ी. अवनल कालेकर, 
का््णकारी संचालक (मा.सं.) (प्रभारी) 
श्ी. सुगत गमरे ्ांच्ा ह्ते छित्पती 
वशिाजी महाराज ् ांच्ा प्रवतमेस पुषपहार 
अप्णण करून अवभिादन करण्ात आले. 
्ािेळी मुख् महाव्ि्थिापक (सुरक्षा 
ि अंमलबजािणी) श्ी. संज् कुमार, 
महाव्ि्थिापक (मा.सं.मनुष्बळ 

वन्ोजन) श्ी. सुधीर िानखेडे, मुख् 
अवभ्ंता (्थिापत्) श्ी. मोतीवसंह 
चौहान, मुख् औद्ोवगक संबंध 
अवधकारी श्ी. अनंत पाटील, उपमुख् 

 टीम महापारेषण, मुंबई

महापारेषणच्ा सांवघक का्ा्णल्ातील 
उपव्ि्थिापक (मा.सं.) श्ीमती 

भारती लोकरे-कांबळे ् ांच्ा ̀ कोठडीतील 
चांदणी` ्ा कथिासंग्हाचे प्रकाशन शाले् 
वशक्षणमंत्ी श्ीमती िषा्णताई गा्किाड 
्ांच्ा ह्ते करण्ात आले. 

्ािेळी का््णरिमाच्ा अध्क्ष्थिानी 
प्रा. जी. के. ऐनापुरे उपस्थित होते. 
प्रमुख िकत्ा सोमय्ा महाविद्ाल्ाच्ा 
प्राचा्ा्ण डॉ. श्ीमती िीणा सानेकर 
उपस्थित होत्ा. तर प्रमुख पाहुणे महणून 
महाराष्टट् राज् विद्ुत पारेषण कंपनीचे 
अध्क्ष ि व्ि्थिापककी् संचालक श्ी. 
रदनेश िाघमारे, माजी खासदार श्ी. 
एकनाथिराि गा्किाड, महाराष्टट् राज् 
अनुसूवचत जाती-जमाती आ्ोगाचे माजी 
सद्् सवचि श्ी. वकशोर मेढे, प्रा. डॉ. 
मोहन लोंढे, श्ी. अरूण शेिते उपस्थित 
होते. 

्ािेळी बोलताना श्ीमती िषा्णताई 
गा्किाड महणाल्ा, ``ग्ामीण भागातील 

निोरदत लेखकांनी वलवहते रावहले पावहजे. 
त्ांच्ा सावहत् प्रकाशनासाठी ्ोग् 
ती मदत करण्ात ्ेईल. मवहलांच्ा 
अवभव्क्ती ्िातंत्ासाठी सावहत्ाची 
गरज आहे.``

्ा का््णरिमाला महापारेषणचे 
महाव्ि्थिापक (मा.सं.आ्थिापना) 

श्ी. राजू गा्किाड,  मुख् अवभ्ंता 
श्ी. श्ीराम भोपळे, मुख् औद्ोवगक 
संबंध अवधकारी श्ी. अनंत पाटील, माजी 
मुख् अवभ्ंता श्ी. नागन्ाथि सोनकिडे 
उपस्थित होते. 

का््णरिमाचे सूत्संचालन ि आभार 
श्ी. महेंद्र िाकळ े ्ांनी केले.

 टीम महापारेषण, िातिक

छित्पती वशिाजी महाराज ् ांची ज्ंती 
नावशक पररमंडळात उतसाहात 

साजरी करण्ात आली. सुरूिातीला 
मुख् प्रशासककी् इमारतीमध्े छित्पती 
वशिाजी महाराज ्ांच्ा प्रवतमेस पुषपहार 
अप्णण करून अवभिादन करण्ात आले. 
्ािेळी प्राचा््ण श्ी. विलास देशमुख 
्ांचे `छित्पती वशिाजी महाराज ्ांचे 
आचार, विचार आवण आपण` ्ा 
विष्ािर व्ाख्ान झाले. का््णरिमाच्ा 
अध्क्ष्थिानी नावशक पररमंडळाचे मुख् 
अवभ्ंता श्ी. ज्ंत िीके उपस्थित 
होते. व्ाख्ानानंतर ्नेहभोजनाने 
का््णरिमाची सांगता झाली.  

्त्पती प्शवाजी रहाराज यांची जयंती उतसाहात साजरी

`कोठिीतील चांििी` 
कथासंग्रहाचे थाटात रिकाशन

जय भशवराय  अवधकारी ि कम्णचाऱ्ांची मोठी उपस्थिती    

 जागवतक मवहला रदनावनवमत्त का््णरिम      

औद्ोवगक संबंध अवधकारी श्ी. भरत पाटील 
्ांचेसह विविध अवधकारी ि कम्णचारी मोठ्ा 
संख्ेने उपस्थित होते. ्ाप्रसंगी श्ी. सुगत 
गमरे, श्ी. अवनल कालेकर, श्ी. संज् 

कुमार, श्ी. अनंत पाटील ्ांनी `वशिरा्ांचे 
विचार` ्ाबाबत उपस्थितांना माग्णदश्णन केले. 
का््णरिमाचे सूत्संचालन श्ी. महेंद्र िाकळे ् ांनी 
केले.

ररुंबई : जागवतक मवहला रदनावनवमत्त श्ीमती भारती लोकरे-कांबळे ्ांच्ा `कोठडीतील 
चांदणी` ्ा कथिासंग्हाचे प्रकाशन करताना शाले् वशक्षणमंत्ी श्ीमती िषा्णताई गा्किाड. 
शेजारी प्रा. जी. के. ऐनापुरे, डॉ. िीणा सानेकर, महापारेषणचे अध्क्ष ि व्ि्थिापककी् 
संचालक श्ी. रदनेश िाघमारे, श्ी. वकशोर मेढे, प्रा. डॉ. मोहन लोंढे, श्ी. अरूण शेिते, श्ी. 
राजू गा्किाड, श्ी. अनंत पाटील, श्ी. श्ीराम भोपळे  ि अन् मान्िर.

पुसतक प्रकाशन

रिकाशिंिा इरारत : सांवघक का्ा्णल्ात वशिज्ंतीवनवमत्त छित्पती वशिाजी महाराजांच्ा प्रवतमेस अवधकारी ि कम्णचाऱ्ांनी अवभिादन 
केले. ्ाप्रसंगी डािीकडून सि्णश्ी. बी. एम. पाटील, भरत पाटील, महेंद्र िाकळे, अनंत पाटील, संज् कुमार, सुगत गमरे, अवनल कालेकर, सुधीर 
िानखेडे, मोतीवसंह चौहान. 

नावशक 
पररमंडळात 
वशिज्ंती साजरी



 

संपािक : िॉ. प्रप्लंि आवतािे, जनसंपक्क अप्धकारी (रहापारेरि)
E-mail : prohr@mahatransco.in 
पत्वयवहाराचा पत्ा : संपािक, रहापारेरि सराचार, रिकाशिंिा इरारत,
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कॉम्प्ेकस, वांद्े (पूव्म), ररुंबई-४०० ०५१ (खाजिी प्वतरिासाठी)

मनुष् एक समाजशील प्राणी आहे. त्ाचे अस्तति 
पर्परांिर अिलंबून आहे. मानिाच्ा उतरिांतीचा 

अभ्ास केला असता असे रदसून ्ेते ककी, मानि हा 
सहजीिन पधदतीिर अिलंबून असा्चा. कोणत्ाही 
क्षेत्ात मानि का््णरत असला तरी तो सहजीिनापासून 
अवलप्त राहू शकत नाही. 

सहजीिन असल्ामुळेच मानिाचे जीिन सुखकर 
झाले आहे. महत्िाचे महणजे आपण जीिनात सि्णच 
गोष्टी करू शकत नाही, हे मान् केले पावहजे. त्ाकररता 
आपल्ाला एकमेकांची मदत घ्ािी लागते. वकंबहुना, 
त्ा मदतीवशिा् मनुष् जीिन सुखकर होणे अशक् 
आहे, महणून माणूस हा पर्परांिर अिलंबून आहे. 
`एकमेकां सहाय् करू, अिघे धरू सुपंथि` महणून तर 
महटले आहे. एकमेकांच्ा मदतीमुळेच काम सुकर होते, 
हे सत् आहे.  

्ामुळे जीिनप्रवरि्ेची ती एक साखळीच आहे. 
त्ाला आपण अथि्णव्ि्थिाही महणू शकतो. ्ा 
अथि्णव्ि्थिेिर इतर सि्ण व्ि्थिा संलसनित प्ा्ण्ाने 
अिलंबून असतात. उदा. समाजव्ि्थिा, राजककी् 
व्ि्थिा, कौटुंवबक व्ि्थिा. 

मात्, काही अवतश् गंभीर पररस्थितीत ही 
अथि्णव्ि्थिा कोलमडू शकते. उदा. आणीबाणी, 
नैसवग्णक आपत्ती, जागवतक ्ुधद. त्ामुळे मानिाला 
अत्ंत गंभीर पररणामाला सामोरे जाऊ लागू शकते. 
जर का ही व्ि्थिा कोलमडली तर त्ास पूि्णित 
सुव्ि्थिेत आणण्ासाठी खूप मोठी मेहनत घ्ािी 
लागते. 

असाच काहीसा अनुभि आपल्ाला ्ा कोरोना 
विषाणूमुळे अनुभिास वमळत आहे. आज कोरोना 
विषाणूच्ा विरोधात लढण्ासाठी ि उपा््ोजनेसाठी 
अनेक देशांनी लॉकडाऊन केले आहे. फक्त महत्िाच्ा 
ि अत्ािश्क सेिा सुरू ठेिून इतर सि्ण सेिा पूण्णपणे 
बंद आहेत. त्ामुळे नागररकांना मोठा त्ास सहन करािा 

लागत आहे. त्ांच्ा ्िातंत्ािर एक प्रकारची गदा 
आली आहे. तसेच दैनंरदन अनेक अडचणींना त्ांना 
सामोरे जािे लागत आहे. 

हे का होत आहे? कारण सहजीिनाची शृंखला 
तुटली आहे. कोरोना विषाणूला रोखण्ासाठी 
प्रवतबंधातमक खबरदारी महणून नागररक घराबाहेर 
पडू शकत नाहीत. त्ामुळे जगण्ासाठी लागणाऱ्ा 
अत्ािश्क गोष्टीच फक्त नागररक घेऊ शकत आहे. 
प्ा्ण्ाने, जीिनाचा आनंद त्ामुळे कमी होत आहे. 
्ाचा दूरगामी पररणाम एकंदरीत अथि्णव्ि्थिेिर होत 
असताना आपण पाहतो आहे. ्ामुळे बऱ्ाच उद्ोग, 
व्िसा्ांना फटका बसला आहे, हे नाकारून चालणार 
नाही. 

महणूनच शासन ि प्रशासन वमळून ही लॉकडाऊन 
व्ि्थिा काढून मनुष्जीिन पूि्णपदािर आणण्ासाठी 
प्रय़तनशील आहे. मात्, ्ा गोष्टीचा सखोल विचार केला 
असता आपल्ाला कळते ककी, भारतासारख्ा देशािर 
कोरोना विषाणूने वनमा्णण केलेल्ा आवहानास सामोरे 
जाण्ास लॉकडाऊन हा अवतश् महत्िाचा वनण्ण् 

आपल्ा शासनाने घेतला आहे. नागररकांचे आरोग् ि 
त्ांच्ा संरक्षणासाठी फार धाडसी वनण्ण् सरकारने 
घेतला आहे. त्ाचे सकारातमक पररणामही आपण 
पाहत आहोत. त्ामुळे ्ा कोरोना विषाणूचा फैलाि 
होण्ापासून अटकाि झाला आहे, हे मान् करािेच 
लागेल. 

संपूण्ण पररस्थितीचे अवतश् चांगल्ा प्रकारे 
वन्ोजन ि वन्ंत्ण शासन ि प्रशासन पातळीिर होत 
आहे. त्ाला सि्णसामान् जनताही चांगला प्रवतसाद देत 
आहे. मात्, दुसरीकडे सहजीिनाच्ा प्रवरि्ेस त्ामुळे 
खीळ पडली आहे. परंतु, ही पररस्थिती आटोक्ात 
आल्ािर पुनहा एकदा वकंबहुना अवधक जोमाने 
सहजीिन पधदतीचा आनंद आपल्ाला घेता ्ेईल. 
तसेच अप्रत्क्षररत्ा आपली अथि्णव्ि्थिा पूि्णस्थितीत 
्ेण्ास मदत होईल, ्ात शंका नाही. 

शरुभेच्ांसह..!
- सरुित िररे

काय्मकारी संचालक (रानव संसाधन) (रिभारी)

सहजीवन


