
  

प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

कोरोना विषाणू संसरागाच्ा विरोधात 
संपूणगा जर लढा देत असताना महाराष्ट्र 

राज्ाचा िीजपुरिठा अखंड ि अविरत चालू 
ठेिण्ाकररता महापारेषण कंपनीला रदलेली 
जबाबदारी आपण सिगा अवतश् काटेकोर 
पधदतीने पार पाडण्ात ्शसिी ठरलो. 
वनसरगा चक्रीिादळामुळे झालेले नुकसान 
भरून काढण्ासाठी ि पारेषण प्रणाली 
पूिगाित करण्ासाठी आपले अवभ्ंते ि 
कमगाचारी ्ांची कामवररी िाखाणण्ासारखी 

होती. सिगा आवहानांिर मात करत आज 
्ा महामारीमुळे देशातील बहुतांश कारभार 
घरातून काम करणाऱ्ा (Work from 
Home) पधदतीिर विसंबून असताना 
विजेची अखंड उपलबधता ही अवतश् 
महत्िाची बाब आपण सांभाळत आहोत.

 विजेच्ा उपलबधतेमधील जी 
साखळी आहे, त्ामध्े उपकेंद्र िावहनीिर 
काम करणारा ्ंत्रचालक ि तंत्रज्ापासून ते 
त्ािर काम ि देखरेख करणारे अवभ्ंते 
ि अवधकारी समाविष् असतात. ्ामध्े 
प्रत्ेकाची भूवमका ि जबाबदारी महत्िाची 
ठरते. कुठेही आपण आपल्ा जबाबदारीत 
कमी पडलो तर त्ाचा दूररामी पररणाम 
पारेषण प्रणालीिर पडू शकतो. ्ासाठी 
प्रत्ेकाने ठरिून ि नेमून रदलेली कामे 
वनत्नेमाने पार पाडणे आिश्क असते. 
त्ाचबरोबर केलेल्ा कामाच्ा नोंदी आपल्ा 
का्गापुससतकेत सुधदा करणे ररजेचे असते. 

दिनेश वाघरारे (भा.रि.से.)      
 अध्क्ष ि व्िस्ापकरी् संचालक
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अनेक लहान-सहान रोष्टींचे िेळापत्रक 
पाळणे ररजेचे असते. ्ा िेळापत्रकामुळे 
्ंत्रणा सक्षम ि सुसज्ज ठेिण्ास मदत होते. 
अशा प्रकारच्ा का्गापधदतीमुळे अचानक 
उदभिणाऱ्ा संकटास तोंड देता ्ेते. तसेच 
आपले का्गाक्षेत्र सिच्छ ि सुंदर राहण्ास 
मदत होते. त्ामुळे का्गाक्षमता ि उतपादकता 
िाढण्ास मदत होते. 

पाशचात् देशातील उपकेंद्र ि िावहनी 
पाहण्ासारखी असतात. त्ामध्े TQM/
ISO/5`S`/Kaizen ्ा प्रकारच्ा 
का्गापधदतीचा अिलंब केल्ामुळे त्ांची 
का्गाक्षमता उच्चप्रतीची राहते. आपण 
आपले उपकेंद्र ि िावहनी ्ाची का्गाक्षमता 
िाढविण्ाकररता विशेष प्र्तन केले पावहजेत. 

आपले का्गाक्षेत्र आदशगा का्गाक्षेत्र ठरलं 
पावहजे. त्ाकररता दैनंरदन बाबटींची विशेष 
काळजी घेणे ररजेचे आहे. आपण काही िेळा 
दैनंरदनीमध्े हलरजजीपणा करतो. त्ामध्े 
का्ागाल्ीन वशसत वबघडते. वबघडलेल्ा ि 
चुकरीच्ा का्गापधदतीमुळे फक्त का्गाक्षमता 
कमी होत नाही तर त्ामुळे अपघातही घडू 
शकतात. का्गाक्षमता कमी होण्ाचे पररणाम 
महणजे उपकेंद्रामध्े वबघाड होणे, िावहनी 
बंद पडणे. त्ामुळे पारेषण प्रणालीमध्े 
वबघाड होतो. हे वबघाड जेवहा होतात ि त्ाचे 
जेवहा Root Cause Analysis होते. 
तेवहा बहुतांश िेळेस आपण ठरिून रदलेल्ा 
कामामध्े केलेली रदरंराई ि कुचराईपणा 
वनदशगानास ्ेतो. ्ासाठी आपली दैनंरदनी 
वन्वमतपणे केली पावहजे. 

माझ्ा प्रत्ेक अवधकारी ि कमगाचाऱ्ांचा 
वनधागार पावहजे करी, माझ्ा का्गाक्षेत्रात 
उच्चप्रतीची उतपादकता ि दजागा रावहला 
पावहजे. त्ास कोणताही डार लारता कामा 
न्े. आपल्ा का्गाक्षेत्रामध्े आकससमक 
संकट, अपघात होता कामा न्े, ्ासाठी 

सिाांनी दक्षता घेणे आिश्क आहे. 
त्ासाठी आपण आदशगा पधदतीचे काम 
केले पावहजे. 

हे लक्षात ठेिणे ररजेचे आहे करी, 
Sum Total of Individual 
Performance is Organization 
Performance कररता प्रत्ेक अवधकारी 
ि कमगाचारी कंपनीकररता मौल्िान ठरतो 
ि त्ाच्ाकडून बजािण्ात ्ेणाऱ्ा 
कामवररीिरून कंपनीच्ा कामवररीचे 
मूल्मापन होत असते. 

 महापारेषण देशातील एक अग्ेसर 
पारेषण कंपनी आहे. त्ाचा लौवकक सतत 
का्म राहािा, ्ासाठी आपण सिगा आदशगा 
भूवमका बजाित राहाल, ्ाची मला खात्री 
आहे. कोरोना महामारीच्ा काळात अखंड 
िीज राज्ाला उपलबध करण्ात आपण 
पुढेही ्शसिी ठरू, ्ाचा मला विशिास 
आहे. 

शुभेच्ांसह..!

- दिनेश वाघरारे
अध्क्ष ि व्िस्ापकरी् संचालक
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 अखंड वीजपुरवठा ठेवा
 वीजरििाली सुरप्षित ठेवा
 िैनंदिन काराचया नोंिी ठेवा
 उच्चरितीची उतपािकता ठेवा



 

प्रगतिपथावर असलेली कामे
जेजुरी-वहंजेिाडी दुहेरी पररप् िावहनी

उतसप्ज्मत राखेचा वापर प्सरें्ट, रसते 
प्नप्र्मतीसाठी करिार : ऊजा्मरंत्ी

शासन-प्रशासन

 टीम महापारेषण/टीम महातितममििी, मुंबई

औस्णक िीजप्रकलपातून होणारे प्रदूषण कमी करून 
उतसवजगात होणाऱ्ा राखेचा िापर रसते बांधण्ासाठी ि 

वसमेंट कारखान्ात करण्ासाठी राज् शासनाचे धोरण त्ार 
करण्ासाठी प्रसताि पाठविण्ाचे वनददेश राज्ाचे ऊजागामंत्री 
डॉ. वनतीन राऊत ्ांनी मुंबई ्े्े ऊजागा विभाराला रदले.

पॅररस करारानुसार औद्ोवरक कारणांमुळे होणारे 
प्ागािरणातील बदल टाळण्ासाठी महावनवमगातीच्ा औस्णक 
िीजवनवमगाती केंद्रावदारे होणारे प्रदूषण टाळणे आिश्क 
आहे. त्ासाठी उपा््ोजना करण्ात ्ाव्ात, महणून 
प्ागािरणमंत्री श्ी. आरदत् ठाकरे ्ांनी ऊजागामंत्री डॉ. वनतीन 
राऊत ्ांच्ासमिेत बैठक घेतली. ्ा बैठकरीला अनुसरून 
ऊजागामंत्री डॉ. वनतीन राऊत ्ांनी औस्णक िीजवनवमगाती 

केंद्रातून होणारे प्रदूषण टाळण्ासाठी ्ोग् त्ा उपा््ोजना 
करण्ाचे आशिासन प्ागािरणमंत्री श्ी. आरदत् ठाकरे ्ांना 
्ािेळी रदले.

उतसवजगात राखेचा िापर रसते वनमागाण करण्ासाठी ि 
वसमेंट वनवमगातीमध्े करण्ासाठी राज् रसते विकास महामंडळ 
ि वसमेंट उद्ोर ्ांच्ासोबत लिकरच बैठक घेण्ात ्ेणार 
आहे. ऊजागा मंत्राल्ासोबत प्ागािरण मंत्राल्सुधदा ्ात 
सहभारी होणार असल्ाचे श्ी. आरदत् ठाकरे ्ांनी ्ािेळी 
सांवरतले.

सध्ा राज्ातील औस्णक िीजप्रकलपात िीज 
वनवमगातीसाठी िापरण्ात ्ेणाऱ्ा कोळशाचा दजागा चांरला 
नसल्ाने ्ातून मोठ्ा प्रमाणािर राख वनवमगाती होते. त्ाची 
विलहेिाट लािण्ासाठी जर त्ाचा िापर वसमेंट कारखान्ात 
ि रसते बांधण्ासाठी केला तर प्ागािरणाचे संिधगान करता 

्ेईल. मात्र, कोराडी ि खापरखेडा ्े्ील उतसवजगात राखेचा 
िाहतूक खचगा अंदाजे १३५ कोटी रुप्े असून सदर खचगा रसते 
विकास महामंडळाने उचलािा, अशी अपेक्षा डॉ. वनतीन राऊत 
्ांनी ्ािेळी व्क्त केली. तसेच वसमेंट उद्ोरांना ्ाचा िापर 
करण्ास प्रोतसावहत करणार असल्ाचे त्ांनी सांवरतले.

औस्णक िीजवनवमगाती केंद्रामुळे होणाऱ्ा प्रदूषणाची 
तपासणी करण्ात ्ेणार आहे. राज्ातील िेसटनगा कोलड 
वफल्डस वलवमटेडच्ा (डबलूसीएल) खाणीतील उच्च दजागाच्ा 
कोळशाची विक्री इतर राज्ांना करण्ात ्ेते. मात्र, कमी 
दजागाचा कोळसा महावनवमगातीच्ा केंद्रांना देण्ात ् ेत असल्ाने 
्ातून राख जासत वनमागाण होत आहे. लिकरच सिगा औस्णक 
िीजवनवमगाती केंद्राची तपासणी करण्ात ्ेणार असून त्ातून 
वनमागाण होणाऱ्ा प्रदूषणाची मावहती घेतली जाईल, अशी 
मावहती डॉ. वनतीन राऊत ्ांनी रदली.

 औस्णक िीजप्रकलपातून होणारे प्रदूषण कमी होणार    

मुंबई : महावनवमगातीच्ा औस्णक िीजवनवमगाती केंद्रावदारे होणारे प्रदूषण टाळण्ासाठी प्ागािरणमंत्री श्ी. आरदत् ठाकरे ्ांनी ऊजागामंत्री डॉ. वनतीन राऊत ्ांच्ासमिेत बैठक घेतली. 
त्ाप्रसंरी िररष्ठ अवधकारी. 



 

प्रगतिपथावर असलेली कामे
बाळापूर-पारस िावहनीिर वललो पधदतीने उभारणी

 टीम महापारेषण/टीम महातविरण, मुंबई

वहंरोली वजलह्ातील महावितरणच्ा विविध ्ोजनेतील 
सुरू असलेल्ा विद्ुत विकास कामांचा आढािा घेत 

शेतकऱ्ांना अखंवडत िीजपुरिठा देण्ासाठी रोवहत्रांची 
तिररत पूतगाता करा, असे वनददेश ऊजागामंत्री डॉ. वनतीन राऊत 
्ांनी रदले.

वहंरोली वजलह्ाच्ा पालकमंत्री श्ीमती िषागा रा्किाड 
ि ऊजागामंत्री डॉ. वनतीन राऊत ्ांच्ा मारगादशगानाखाली 
महावितरण ि महापारेषणमधील िररष्ठ अवधकाऱ्ांची 
महावितरणच्ा फोटगा ्े्ील का्ागाल्ात बैठक पार पडली. 
्ा बैठकरीत ऊजागामंत्ांनी दीनद्ाळ उपाध्ा् ग्ाम 
ज्ोती ्ोजना, एकासतमक ऊजागा विकास ्ोजना ि उच्च 
दाब वितरण प्रणाली ्ोजनेअंतरगात वहंरोली वजलह्ात सुरू 
असलेल्ा कामांचा आढािा घेतला. िसमत तालुक्ातील 
आरळ ि वहंरोली तालुक्ातील कानरखेडा ् े्ील उपकेंद्राचे 

काम लिकरात लिकर पूणगा करण्ाच्ा सूचनाही केल्ा.
शेतकऱ्ांना दजदेदार ि अखंवडत िीज प्राप्त वहािी, ्ा 

दृष्ीने उच्च दाब वितरण प्रणाली ्ोजनेअंतरगात प्रसतावित 
करण्ात आलेले दापी, देऊळराि रामा तसेच बाराशीि 
उपकेंद्र उभारण्ाची प्रवक््ा लिकरात लिकर सुरू करािी 
तसेच ्ाबाबतचे वन्ोजन महावितरण ि महापारेषणमधील 
अवधकाऱ्ांनी एकवत्रतररत्ा करून अंमलबजािणी 
करण्ाचे वनददेशही ऊजागामंत्ांनी रदले. पैनरंरा बॅरेजेसच्ा 
विद्ुतीकरणाचा प्रसताि जलसंपदा विभाराच्ा सहाय्ाने 
त्ार करून सादर करण्ाच्ा सूचनाही ्ाप्रसंरी ऊजागामंत्री 
डॉ. वनतीन राऊत ्ांनी रदल्ा.

वहंरोली वजलह्ातील उपलबध जलसाठा पुरेसा 
असल्ाने कृषीपंपाची विजेची िाढती मारणी लक्षात घेऊन 
नादुरुसत रोवहत्र दुरूसत करून शेतकऱ्ांना तिररत उपलबध 
करून द्ािेत. त्ाचबरोबर िसमतचे आमदार श्ी. राजूभै्ा 
निघरे ्ांनी मारणी केल्ानुसार शेतकऱ्ांच्ा सो्ीसाठी 

िसमत ्े्े रोवहत्र दुरुसतीसाठी निीन वफलटर ्ुवनट 
प्रसतावित करण्ाचे वनददेश ऊजागामंत्री डॉ. वनतीन राऊत 
्ांनी रदले.

दीनद्ाळ ् ोजनेअंतरगात बसविण्ात आलेल्ा रोवहत्रांचे 
नादुरुसतीचे प्रमाण खूप असून ्ा रोवहत्रांच्ा रुणित्ेची ि 
संपूणगा ् ोजनेची चौकशी करणार असल्ाची मावहती राज्ाचे 
ऊजागामंत्री डॉ. वनतीन राऊत ्ांनी रदली. 

्ािेळी महावितरणचे संचालक (संचलन) श्ी. रदनेश 
साबू, महापारेषणचे संचालक (संचलन) श्ी. संज् 
ताकसांडे ि इतर अवधकारी ्ा बैठकरीला उपसस्त होते.

्ा बैठकरीस खासदार श्ी. राजीि साति, आमदार 
श्ी. राजूभैय्ा निघरे, औरंराबाद प्रादेवशक का्ागाल्ाचे 
सहव्िस्ापकरी् संचालक डॉ. एन. बी. रीते, नांदेड 
पररमंडळाचे मुख् अवभ्ंता श्ी. दत्ात्र् पडळकर तसेच 
वहंरोली मंडळाचे अधीक्षक अवभ्ंता श्ी. सुधाकर जाधि हे 
सवहवडओ कॉनफरनसवदारे उपसस्त होते.

प्हंिोली प्जल्ह्ातील कृरीपंपांना 
अखंप्डत वीजपुरवठा करा : ऊजा्मरंत्ी

Work Review  विद्ुत विकास कामाबाबत घेतला आढािा     

मुंबई : वहंरोली वजलह्ाच्ा पालकमंत्री श्ीमती िषागा रा्किाड ि ऊजागामंत्री डॉ. वनतीन राऊत ्ांच्ा मारगादशगानाखाली महावितरण ि महापारेषणमधील िररष्ठ अवधकाऱ्ांची महावितरणच्ा फोटगा 
्े्ील का्ागाल्ात बैठक पार पडली. 



  

प्रगतिपथावर असलेली कामे
बाभळेशिर-कोपरराि िावहनीिर वललो पधदतीने उभारणी

 टीम महापारेषण/टीम महातविरण, मुंबई

भोर विधानसभा मतदारसंघातील (वज. पुणे) 
विजेचे विविध प्रशन प्राधान्ाने सोडविण्ात 

्ेतील. तसेच दुरगाम, अवतदुरगाम भारांसह इतर 
रठकाणच्ा िीज वितरण ्ंत्रणेचे जाळे आणखीन 
विसताररत ि सक्षम केले जाईल, अशी गिाही राज्ाचे 
ऊजागामंत्री डॉ. वनतीन राऊत ्ांनी रदली.

मुंबई ्े्ील महावितरणच्ा मुख्ाल्ात भोर 
विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रशन, निीन 
उपकेंद्र ि िीज ्ंत्रणेचे सक्षमीकरण आदी मुद्ांिर 
बैठक आ्ोवजत करण्ात आली होती. ्ािेळी भोरचे 
आमदार श्ी. संग्ाम ्ोपटे, महावितरणचे संचालक 
श्ी. रदनेश साबू, महापारेषणचे संचालक (संचलन), 
श्ी. संज् ताकसांडे ्ांची प्रमुख उपसस्ती होती.  

भोर तालुक्ामध्े िीजिावहन्ांची लांबी जासत 
असल्ाने कमी दाबाच्ा िीजपुरिठ्ाची समस्ा 
वनमागाण झाली आहे. ती दूर करण्ासाठी निीन िीज 
उपकेंद्र उभारणे, जीणगा झालेले िीजखांब बदलणे 
आिश्क आहे. ्ावशिा् अवतभाररत रोवहत्रांची क्षमता 
िाढ करण्ासोबतच मुख्मंत्री सौर कृषीिावहनीला 
्ोजनेला रती देणे आदी मुद्द्ांिर सविसतर चचागा 
करण्ात आली. ्ासंदभागात तसेच विजेचे विविध प्रशन 

मारजी लािण्ासाठी प्राधान्ाने उपा््ोजना कराव्ात 
असे आदेश ऊजागामंत्री डॉ. राऊत ्ांनी ्ािेळी रदले. 
तसेच प्रलंवबत कृषीपंपांच्ा निीन िीजजोडण्ा 
देण्ाच्ाही सूचना करण्ात आल्ा. 

सध्ा महावितरणचा भोर उपविभार हा बारामती 
पररमंडलाच्ा का्गाक्षेत्रात आहे. मात्र, िीजग्ाहकांच्ा 
दृष्ीने रैरसो्ीचे असल्ाने भोर उपविभार हा पुणे 
पररमंडलामध्े समाविष् करािा, अशी मारणी आमदार 
श्ी. संग्ाम ्ोपटे ्ांनी केली. ्ाबाबत अभ्ास 
करून अहिाल सादर करण्ाचे आदेश ऊजागामंत्री डॉ. 
वनतीन राऊत ्ांनी पुणे प्रादेवशक संचालकांना रदले.  

्ा बैठकरीला सवहडीओ कॉनफसनसंरवदारे प्रादेवशक 
संचालक, पुणे (प्रभारी) श्ी. अंकुश नाळे, मुख् 
अवभ्ंता श्ी. सुनील पािडे (बारामती), श्ी. सवचन 
तालेिार (पुणे) आदटींसह िररष्ठ अवधकारी उपसस्त 
होते.

 टीम महापारेषण, मुंबई

महाराष्ट्र राज् विद्ुत पारेषण कंपनीच्ा 
संचालकपदी (वित्) श्ी. अशोक आ. 

फळणीकर हे २१.०८.२०२० रोजी रूजू 
झाले. ते महाराष्ट्र वित् ि लेखा सेिा, संचालक 
संिरागातील अवधकारी आहेत. 

महापारेषणमध्े रूजू होण्ापूिजी श्ी. 

फळणीकर हे महाराष्ट्र राज् मारगा पररिहन 
महामंडळ, मुंबई ्े्े वित्ी् सल्ारार ि 
मुख् लेखा अवधकारी महणून का्गारत होते. 
तसेच त्ांनी ् ापूिजी मा. मुंबई उच्च न्ा्ाल्, 
मा. मुख्मंत्री का्ागाल्, महाराष्ट्र राज्, मुंबई 
विद्ापीठ आदी का्ागाल्ात सेिा केली आहे. 

श्ी. फळणीकर ् ांना वित् ि लेखाविष्क 
कामाचा महत्िाच्ा पदांिर २५ िषाांपेक्षा 

जासत कालािधीचा अनुभि आहे. त्ांनी 
मुंबई विद्ापीठ ्े्ून एम.कॉम. पदिी धारण 
केलेली आहे. त्ांनी वित्ी् सल्ारार आवण 
वित्ी् अवधकारी महणून विविध शासकरी् ि 
वनमशासकरी् संस्ांमध्े काम केले आहे. 
त्ांच्ा अनुभिाचा महापारेषणला चांरला 
फा्दा होणार आहे. महापारेषणच्ा ितीने 
त्ांच्ा पुढील िाटचालीकररता शुभेच्छा.

भोररधील वीजप्वतरि 
यंत्िा आिखी सषिर करिार

रहापारेरिचया संचालकपिी (प्वत्त) श्ी. अशोक फळिीकर रूजू

कामाचा आढावा  ऊजागामंत्री डॉ. वनतीन राऊत ्ांची गिाही    



 

प्रगतिपथावर असलेली कामे
चाळीसराि-पाचोरा िावहनीिर वललो पधदतीने उभारणी

तांप्त्क कारिार संघ्टनेचया वधा्मपनदिनी ६,६३० जिांचे रक्तिान 
 टीम महापारेषण, मुंबई

विद्ुत क्षेत्र तांवत्रक कामरार संघटनेच्ा ४३ 
व्ा िधागापनरदनावनवमत् राज्ात वतनही िीज 

कंपनीतील सभासदांकडून ६ हजार ६३० एिढे विक्मी 
रक्तदान झाल्ाची मावहती संघटनेचे सरवचटणीस श्ी. 
आर. टी. देिकांत ्ांनी पत्रकावदारे रदली. 

कोविड-१९ चे संकट असताना शासनाने रदलेल्ा 
वन्मांचे पालन करून हा रक्तदान वशवबराचा सामावजक 
उपक्म तांवत्रक कामरार संघटनेकडून राबविण्ात 
आला. ्ा वशवबरात सि्ंप्रेरणेने सोशल वडसटसनसंर 
राखत राज्ात ६ हजार ६३० जणांनी रक्तदान केले. 

कोरोना विरोधात लढाईसाठी कामरार संघटनेकडून 
२५०० पदावधकाऱ्ांनी एक रदिसाचे िेतन ि १५ लाख 
१३ हजारांची रक्कम मुख्मंत्री सहाय्ता वनधीला 
रदली. 

दरम्ान, रक्तदात्ांना टी-शटगा, टीवफन, 
सॅवनटा्झर, मासक, पाण्ाची बाटली, प्रमाणपत्र 
ि वशलड भेटिसतू देऊन रौरविण्ात आले. सिगा 
रक्तदात्ांचे ि पदावधकाऱ्ांचे संघटनेचे अध्क्ष सिगाश्ी 
रिी बारई, उपाध्क्ष रजानन सुपे,  प्रिीण पाटील, 
उपसरवचटणीस वनतीन पिार, उत्म रोकडे, बाळासाहेब 
रा्किाड, राज्सवचि हररराम वरते, कोषाध्क्ष संतोष 
घाडरे, राम चवहाण ्ांनी अवभनंदन केले.

 ऊजागामंत्ांनी घेतला कामाचा आढािा    

 सामाजिक कारायात रुजिरिचा पुढाकार   

पाठपुरावा

वीजचोरीला आळा घालणयासाठी रिभावी 
उपाययोजना राबप्विार : डॉ. प्नतीन राऊत

 टीम महापारेषण/टीम महातविरण, मुंबई

िीज ही अत्ािश्क सेिा आहे. राज्ाच्ा औद्ोवरक 
ि कृषी क्षेत्राचा विकास करण्ासाठी राज्ात 

निीन ऊजागा धोरणाची अंमलबजािणी करण्ासाठी ऊजागा 
विभाराच्ा प्रधान सवचिांच्ा अध्क्षतेखाली स्ापन 
झालेल्ा उच्चसतरी् सवमतीच्ा कामकाजाचा आढािा 
राज्ाचे ऊजागामंत्री डॉ. वनतीन राऊत ्ांनी घेतला.

मुंबईच्ा फोटगामधील िीज कंपनीच्ा का्ागाल्ात 
झालेल्ा बैठकरीत िीजरळती ्ांबिून ि खचगा कमी करून, 
शासनािर आव्गाक भार न लादता १०० ्ुवनटप्ांत 
ग्ाहकांना मोफत िीज देण्ाबाबत, िीजिहन ि वनवमगाती 
्ाचा खचगा कसा कमी करता ्ेईल, ्ािर सविसतर चचागा 
झाली. तसेच िीजरळती ि िीजचोरी कमी करण्ासाठी 
का् उपा््ोजना करता ्ेईल ि ्ाचा लाभ ग्ाहकांना 
देण्ाबाबत सविसतर चचागा करण्ात आली. 

राज्ात अपारंपररक ऊजागा प्रकलपाची प्रामुख्ाने 

सौरऊजागा वनवमगाती प्रकलपाची प्रभािीपणे अंमलबजािणी 
करणे, महापारेषण कंपनीचा पारेषण खचगा कमी करणे, 
आधुवनक तंत्रज्ानाचा िापर करून दैनंरदन खचगा कमी करणे 
्ा विष्ािर विसततृत चचागा करण्ात आली. 

िीजचोरी रोखण्ासाठी संबंवधत ग्ाहकाला 

पकडल्ािर त्ािर कडक का्देशीर कारिाई करण्ासाठी 
रतृहमंत्राल्ासोबत चचागा करून कमी िेळेत रुनहा दाखल 
करण्ासाठी का्दा त्ार करण्ाबाबत चचागा करण्ात 
्ेईल, असे डॉ. वनतीन राऊत ्ांनी ्ािेळी महटले. 

तसेच कनागाटक, आंध्रप्रदेश ि राजस्ान ्ा शेजारील 
राज्ातील सौरऊजागा प्रकलपांचा अभ्ास करून त्ाचा 
अहिाल ऊजागा विभाराच्ा प्रधान सवचिांना सादर करण्ात 
्ािा, अशी सूचना डॉ. वनतीन राऊत ्ांनी ्ािेळी 
केली. सवमतीचे अध्क्ष ऊजागा विभाराचे प्रधान सवचि 
श्ी. असीमकुमार रुप्ता हे असून त्ांच्ा अध्क्षतेखाली 
महावितरण, महापारेषण ि महावनवमगातीचे अध्क्ष त्ा 
व्िस्ापकरी् संचालक तसेच महाऊजागाचे  महासंचालक 
हे ्ा सवमतीचे सदस् असून ऊजागा विभाराचे उपसवचि, 
महापारेषणचे सेिावनितृत् संचालक श्ी. उत्म झालटे, 
सेिावनितृत् अवत. व्िस्ापक (भेल) श्ी. रमाकांत मेश्ाम, 
सेिावनितृत् का्गाकारी संचालक (तांवत्रक) महावितरण श्ी. 
अवनल खापडदे हे वनमंवत्रत सदस् आहेत.



 

 टीम महापारेषण, िागपूर

अवत उच्च दाब प्रकलप वन संिसु पररमंडळ, 
नारपूर ्े्े ७४ िा भारती् सिातंत्रदन 

उतसाहात साजरा करण्ात आला. ्ािेळी 
महापारेषणचे अध्क्ष ि व्िस्ापकरी् संचालक 
श्ी. रदनेश िाघमारे ्ांच्ा हसते धिजारोहण 
करण्ात आले. 

केंद्र ि राज् शासनाच्ा अटी ि वन्मांचे 
पालन करून तसेच सोशल वडसटसनसंर राखत 
सिातंत्रदन साजरा करण्ात आला. ्ाप्रसंरी 
महापारेषणचे अध्क्ष ि व्िस्ापकरी् संचालक 
श्ी. रदनेश िाघमारे ्ांच्ा हसते पररमंडळ 
का्ागाल्ाच्ा आिारामध्े ितृक्षारोपण करण्ात 
आले. 

्ािेळी मुख् अवभ्ंता (प्रभारी) त्ा अधीक्षक 
अवभ्ंता श्ी. सतीश अणे, अधीक्षक अवभ्ंता श्ी. 
अविनाश वनंबाळकर, श्ी. संज् आत्राम, सहाय्क 
महाव्िस्ापक (मानि संसाधन) श्ी. महेश 
सािंत, सहाय्क महाव्िस्ापक (वििले) श्ी. 
पी्ूष वचक्षे, का्गाकारी अवभ्ंता (प्रशासन) सौ. 
प्रणोती बुंदाले, सहाय्क मुख् दक्षता ि सुरक्षा 
अवधकारी श्ी. पंजाब परचाके ्ांच्ासह िररष्ठ 
अवधकारी ि कमगाचारी उपसस्त होते. 

नािपूर पदररंडळात ७४ वा 
सवातंत्यदिन साजरा

ववजयी ववशव विरंगा पयारा...

 का्ागाल्ाच्ा आिारात केले ितृक्षारोपण     

नारपूर : ् े्े अवत उच्च दाब प्रकलप वन संिसु पररमंडळाच्ा आिारात ितृक्षारोपण करताना 
महापारेषणचे अध्क्ष ि व्िस्ापकरी् संचालक श्ी. रदनेश िाघमारे. ्ाप्रसंरी िररष्ठ 
अवधकारी ि कमगाचारी िरगा. 

मुंबई : महापारेषणचे मुख्ाल् असलेल्ा प्रकाशरंरा इमारतीत धिजारोहणप्रसंरी महापारेषणचे 
संचालक (संचलन) श्ी. संज् ताकसांडे. धिजारोहणप्रसंरी उपसस्त िररष्ठ अवधकारी िरगा.

नारपूर : ्े्ील अवत उच्च दाब प्रकलप वन संिसु पररमंडळात 
सिातंत्रदनावनवमत् महापारेषणचे अध्क्ष ि व्िस्ापकरी् संचालक 
श्ी. रदनेश िाघमारे ्ांच्ा हसते धिजारोहण करण्ात आले. ्ाप्रसंरी 
मानिंदना देताना िररष्ठ अवधकारी ि कमगाचारी िरगा.  

रहापारेरिरधये 
७४ वा सवातंत्यदिन 
साधेपिाने साजरा

टीम महापारेषण, सांतिक कारामिलर, मुंबई

कोरोना विषाणू प्रादूभागािाच्ा पाशिगाभूमीिर 
महापारेषणचे मुख्ाल् असलेल्ा प्रकाशरंरा 

्े्े ७४ िा सिातंत्रदन सोशल वडसटसनसंरचे पालन 
करत साधेपणाने उतसाहात साजरा करण्ात आला.     
प्रकाशरंरा ्े्ील मुख्ाल्ात महापारेषणचे संचालक 
(संचलन) श्ी. संज् ताकसांडे ्ांनी धिजारोहण केले. 
्ािेळी महापारेषणचे का्गाकारी संचालक (पारेषण) 
श्ी. श्ीकांत राजूरकर, का्गाकारी संचालक (मा.सं.) 
(प्रभारी) श्ी. सुरत रमरे, मुख् महाव्िस्ापक 
(सुरक्षा ि अंमलबजािणी) श्ी. संज् कुमार, मुख् 
अवभ्ंता श्ी. शशांक जेिळीकर, मुख् औद्ोवरक 
संबंध अवधकारी श्ी. अनंत पाटील ्ांच्ासह िररष्ठ 
अवधकारी ि कमगाचारी उपसस्त होते. 



 

प्रगतिपथावर असलेली कामे
्ितमाळ-पांढरकिडा िावहनीिर वललो पधदतीने उभारणी

मुंबई : राज्ाचे ऊजागा राज्मंत्री श्ी. प्राजक्त तनपुरे ्ांचा सतकार करताना महापारेषणचे संचालक (संचलन) श्ी. संज् 
ताकसांडे. शेजारी का्गाकारी संचालक (मा.सं.) (प्रभारी) श्ी. सुरत रमरे. 

काळ िेळ विपरीत जरी
कोरोनाची धुसफुस दारी,
रड्ा डरा्चं ना् 
कधी हारा्चं ना्,
भर मनी तुडुंब ललकारी 
माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी...

वचल्े-वपल्े घरी
घरी िडीलधारी, 
कामासाठी तू जरी दारी
काम असू दे, मन ठाम असू दे,
आदेश पाळ तू सरकारी 
कारण,
माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी...

चेह-्ािर मासक असलाच पावहजे 
चारचौघात मासक लािलाच पावहजे, 
साबणाने हात धुतलेच पावहजेत 
सिच्छतेशी नातं ठेिलंच पावहजे,
आिर आता, सािर आता
भर रणी तुडुंब ललकारी 
कारण, 
माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी...

- रहेंद्र वाकळे

 टीम महापारेषण, औरंगाबाद

्े ्ील महापारेषणचे सेिावनितृत् का्गाकारी अवभ्ंता 
श्ी. ज्ंत पतकरी ्ांचा मुलरा श्ी. मंदार पतकरी ्ाने 

भारती् लोकसेिा आ्ोराच्ा परीक्षेत देशात २२ िा 
क्मांक पटकाविला. महाराष्ट्रात तो दुसऱ्ा क्मांकाने 
उत्ीणगा झाला आहे. त्ाच्ा ्ा ्शाबद्दल सिगात्र त्ाचे 
कौतुक होत आहे. 

श्ी. मंदार पतकरी ्ाने बीड ्े्ील संसकार 
विद्ाल्ात शालांत परीक्षेत ९५ टक्के रुण वमळविले 
होते. शासकरी् तंत्रवनकेतन, पुणे ्े्ून ९२ टक्के रुण 
घेऊन पदविका प्राप्त केली होती. त्ानंतर वही.आ्.टी. 
पुणे ्े्ून बी.टेक (मेकॅवनकल) ची पदिी घेतली होती. 
अवभ्ांवत्रकरीचे वशक्षण घेत असतानाच तो सपधागा परीक्षेची 
त्ारी करत होता. पवहल्ाच प्र्तनात त्ाने हे ्श 
वमळविल्ाने सिाांनी त्ाचे अवभनंदन केले आहे. 

भारतीय लोकसेवा आयोिाचया परीषिेत 
श्ी. रंिार पतककी िेशात बावीसावा

सुयश 



 

संपािक : डॉ. प्रप्लंि आवताडे, जनसंपक्क अप्धकारी (रहापारेरि)
E-mail : prohr@mahatransco.in 
पत्वयवहाराचा पत्ता : संपािक, रहापारेरि सराचार, रिकाशिंिा इरारत,
रहापारेरि कंपनी रया्मदित, प्ॉ्ट नं.सी.-१९, ई-बलॉक, बांद्रा-कुला्म 
कॉम्प्ेकस, वांद्रे (पूव्म), रुंबई-४०० ०५१ (खाजिी प्वतरिासाठी)

बरेच पालकिरगा तक्ार करत असतात करी, त्ांचा 
पाल् अभ्ास करत नाही. त्ामुळे तो परीक्षेमध्े 

कमी रुण वमळवितो. त्ासाठी प्र्म जाणून घेणे 
महत्तिाचे आहे करी, अभ्ास महणजे का्? अभ्ास 
महणजे आतमसात करण्ाची प्रवक््ा. ्ा प्रवक््ेमध्े 
चार महत्िाचे घटक असतात. १) िाचन २) आकलन 
३) मनन ४) वचंतन हे चार घटक साध् केल्ानंतर 
आतमसात होण्ाची प्रवक््ा पूणगा होते ि त्ाला अभ्ास 
महणतात. 

अभ्ास कशाचाही करािा लारतो. विद्ाव्गादशेत 
असताना आपण विविध विष्ांचा अभ्ास करत 
असू. नोकरीमध्े असताना आपण आपल्ा कामाचा 
अभ्ास करतो. एखादा ्छंद जर आपणास असेल 
तर आपल्ाला त्ाचाही अभ्ास करािा लारतो. 
आतमसात करण्ाच्ा कोणत्ाही बाबीसाठी अभ्ास 
हा अवनिा्गा ठरतो. वजतका चांरला अभ्ास वततकाच 
आतमसात करण्ाची प्रवक््ा दजदेदार. महणून 
अभ्ासाच्ा ्ा चार प्रवक््ा समजून घेणे महत्िाचे 
ठरते. प्र्म घटक महणजे िाचन. शुधदलेखनाप्रमाणे 
िाचनसुधदा शुधद करता आले पावहजे. िाचनामध्े 
एकाग्ता आली पावहजे. ध्ानसाधना व्िसस्त असेल 
तर िाचन लिकर ि रुणातमक होते. िाचनाअंती वकंिा 
समांतररत आकलन ्ा सवदती् घटकाची त्ारीसुधदा 
होते. त्ामध्े आपली सितःची रटपण (Notes) 
काढणे, कठीण शबद वकंिा रचना समजून घेणे, शंका 
उपसस्त करणे ि त्ाचे वनरसन करणे ्ांचा समािेश 
असतो. 

्ा दोन पा्ऱ्ा पार पाडल्ानंतर अभ्ासाचा 
अधागा भार संपून जातो. नंतरचा अधागा भार वतसरी ि 
चौ्ी पा्री पूणगा केल्ािर संपतो. मनन करणे महणजे 
आठिणीत ठेिणे वकंिा पाठ करणे नवहे! नाहीतर ती 
फक्त घोकंपट्ी ठरेल. िाचन ि आकलनाच्ा अंती 
पाठ करणे महणजे मनन. त्ामुळे मनन करण्ाची 

प्रवक््ा सोपी होते. एकदा पाठ केल्ानंतर महणजे 
मनात ठेिल्ानंतर त्ािर सतत वचंतन करत राहणे. 
उदाहरणच द्ा्चे झाले तर शाले् जीिनात ज्ा 
पधदतीने आपण पाढे पाठ करत असू त्ास वचंतन 
महणतात. हे अभ्ासाचे चारही घटक प्रामावणकपणे 
मन लािून पार पाडले असता कोणतेही कठीण विष् 
आपल्ाला आतमसात करा्ला अडचण राहणार 
नाही. त्ा विष्ािर आपल्ाला प्रभूति वमळविता 
्ेईल. िाचन, आकलन, मनन, वचंतन ही प्रवक््ा पार 
पाडल्ानंतर आपल्ामध्े एक सहजता ्ेते. त्ामुळे 
आपला आतमविशिास िाढीस लारतो. 

जीिनात कोणतीही रोष् करताना अभ्ासाविना 
करू नका. सितःचा अभ्ास असेल तर आपणाकडून 
कोणतीही चूक होणार नाही. वचंतन तर ्ातली अशी 
बाब आहे करी, करी कधीही, कुठेही करू शकतो. ते 
करणे महणजे ध्ानधारणा (Meditation) करणे 
हो्. ररकाम्ा िेळी वचंतन करून आपण िेळेचा 
सदुप्ोर करू शकतो. 

िाचन, आकलन, मनन ि वचंतन ्ाची सि् 
लारली पावहजे. ्ामध्े कोणतीही पा्री सोडून 
चालणार नाही. अवतश् नेटकेपणाने आपला अभ्ास 
त्ातून होईल. कोणत्ाही प्रशनाला/शंकेला त्ामुळे 
आपल्ाला उत्र देता ्ेईल. साहवजकच, त्ाचा एक 
िेरळा आनंद ि आतमविशिास आपल्ा चेहऱ्ािर 
रदसेल. त्ामुळे आपले व्सक्तमत्ि सुधारण्ास 
मदत होईल. बहुतांश िेळा आपली रुणित्ा आपल्ा 
अभ्ासाच्ा रुणित्ेनुसार ठरत असते. जीिनात 
्शसिी होणे सुधदा अभ्ासािरच अिंलंबून असते. 
्शसिी व्क्ती नेहमीच खूप अभ्ासू असते. 

अभ्ासाला म्ागादा नाहीत. (Sky is the only 
Limit) अम्ागाद आहे. वजतका अभ्ास जासत वततका 
त्ाचा आनंद जासत अ्ागात वनपुणताही जासत ्ेते. 

शुभेच्ांसह..!

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

अभयास 
(Study)


