
 

प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

चालू वित्तीय िराषात २०२०-२०२१ मधतील 
जिळपास सहा मवहने संपले आहेत. या 

अरयाषा िराषात आपण सिाांनती कोरोना महामारतीिर लढा 
देत एक चांगलती कामवगरती बजािलती आहे. 

या महामारतीचया काळात आपण अनेक गोष्ती 
नवयाने विकलो. विवजटल तंत्रज्ानाचा खूप चांगला 
पयाषाय यामुळे आपलयासमोर आला. आपलया 
अनेक बैठका, सकारातमक चचाषा या ववहितीओ 
कॉन्फरवनसंगवदारे झालया. तयाचे अनेक ्फायदे 
आपण पाहत आहोत. 

या सहा मवहनयांत आपण अनेक आवहानांना 
सामोरे गेलो. पािसाचे लांबणे ि वनसगषा चक्रीिादळ 
यामुळे अनेक आवहाने समोर आलती. परंतु, तती 
काळजतीपूिषाक हाताळणयात आपण यिसिती ठरलो, 
याचा मला सारषा अविमान आहे. 

सिषा अवधकारती ि कमषाचारती यांनती आपले कतषावय 
बजाित चांगलती कामवगरती पार पािलती. या दरमयान, 
अनेक वििागांचा सखोल आढािा घेतला. तयामरये 
मला आिजूषान  सांगािेसे िाटते करी, अजूनहती अनेक 
बाबींिर आपण सुधारणा करू िकतो. मती या संदिाषात 
नेहमती आपलयापेक्ा प्रगत असलेलया कंपनतीिती 
सकारातमक तुलना करतो. जयामरये पॉिरग्तीि, 
टाटा, अदानती अिा कंपनया ि तयांचे वयिसरापन 
यांचयािती मती जेवहा तुलना करतो, तेवहा मला हा 
्फरक प्रकराषाने जाणितो. 

या कंपनयांचे सादरतीकरण पाहणयाचे ि तयांचे 
अिलोकन करणयाचया अनेक संधती मला वमळालया. 
तयामरये तयांचती सचोटती, वक्एटटवहतीटती, मेरॉिॉलॉजती, 
सुटसुटतीतपणा पाहून मती खूप प्रिावित झालो. मला 
अिा प्रकारचया कामाचती अपेक्ा आपणा सिाांकिून 
आहे. 

दिनेश वाघरारे (भा.रि.से.)      
 अरयक् ि वयिसरापकरीय संचालक

 वर्म : १४ अंक : ६  पाने : ८     ऑक्ोबर-नोव्हेंबर २०२०

कोणतयाहती वकचकट ि गुंतागुंततीचया विरयाचती 
मांिणती परदतितीरपणे केलयास तो समजणयास 
सोपा होतो. आपलया सादरतीकरणािरून आपलया 
कंपनतीचती प्रवतमा तयार होणयास मदत होते. तयामुळे 
ते अवतिय सिच्छ, सुरेख, परदतितीर, वक्एटटवहपणे 
करणे महत्िाचे आहे. कोणताहती विरय आपलयाला 
परदतितीरपणे मांिता आला पावहजे. िारा तयासाठती 
उच्च दजाषाचती िापरणे गरजेचती असते. तसेच तया 
विरयाचती मांिणती ि सादरतीकरणहती वततकेच महत्िाचे 
असते. मती प्रतयेक वििागप्रमुखांना आिाहन करतो 
करी, तयांनती याबाबत आपलया सिषा सहकारती ि 
कमषाचाऱयांना अिगत करून तयामरये गुणातमक 
सुधारणा करावयात. 

आपण सिषाजण आपलया कामामरये कुिल 
ि तजज् आहात. आपलया अवियांवत्रकरी ज्ानाला 
ि अनुििाला तोि नाहती. परंतु, प्रिासकरीय गुणांत 
आपण आणखतीन िरतीि सुधारणा करू िकतो. 
कंपनतीमरये जेवहा आपण िटरष्ठ पदािर कायषारत 
असतो, तेवहा आपलयाला प्रिासकरीय गुणांिर जासत 
िर द्ािा लागतो. हे आपलया सिाांना ज्ात आहे. 

आपण जे काहती करणार ि िागणार तयािर 
आपलया कंपनतीचे `कलचर` ि तयानुसारच कंपनतीचती 
प्रवतमा घित असते. तयामुळे आपण सिाांनती 
तयाकटरता जागरूक रावहले पावहजे. तयासाठती एक 
चांगले `कलचर` घिविणयास आपण एक मोठती ि 
महत्िाचती िूवमका बजािलती पावहजे. 

चालू वित्तीय िराषात अराषात पुढतील सहा 
मवहनयांतसुरदा आपण िरतीि कामवगरती कराल, याचती 
मला खात्रती आहे. सिषा वििागांना वयिसरापनाने जती 
ठरिून टदलेलती कामाचती `लक्ये` (Targets) आहेत. 
तती पूणषा करणयाकटरता वयिसरापनाकिून कोणततीहती 
संसाधने लागलयास तती तयांना प्राप्त करून देणयाबाबत 
वयिसरापन कटटबरद आहे. 

या दरमयान, वयिसरापनाने अपघात या विरयािर 
सखोल मंरन केले. आपण कंपनतीमरये िूनय अपघात 
(Zero Accident) होणयाचे `लक्य` (Target) 
वयिसरापनाने टदलेले आहेत. तयाकटरता विविध 
कायषाप्रणालती सुवचत करून टदलती आहे. तयामरये 
Safety Norms, Awareness, Accident 
Analysis, Reward & Punishment अिा 

अनेक बाबती अंतिूषात करणयात आलया आहेत. 
आपलया सिाांना सुरदा वयिसरापनाचे आिाहन 
आहे करी, िूनय अपघाताचे लक्य (Target) पूणषा 
करणयाकटरता आपण सिाांनती सहकायषा करािे. 

हळूहळू जनजतीिन पूिषापदािर येत आहे. तयामुळे 
वयिसरापनात्फफे प्रविक्ण कायषाक्म राबविणयाचे 
प्रयतन होणार आहेत. या दरमयान, आपण 
ऑनलाईन प्रविक्ण घेत होतो. आता वयिसरापन 
प्रविक्णाचे पूिवीचे दालन सुरू करणयाचया प्रयतनात 
आहे. तयाचा आपलया सिाांना आपलयामरये 
गुणातमक िाढ करणयास मदत होईल, याचा मला 
विशिास आहे. 

Review ि monitoring हे वयिसरापनाचे 
उतककृष् मारयम आहे. तयाचा सिषा कक्प्रमुख ि 
वििागप्रमुखांनती उपयोग करािा. Periodic 
Review ि Monitoring मुळे आपलती लक्ये 
(Targets)/Action/Gap िर वनयंत्रण 
ठेिणयास मदत होते. महापारेरण कंपनती २०२०-
२०२१ वित्तीय िराषाचे संपूणषा लक्ये (Targets) 
पूणषा करणयात यिसिती ठरेल, याबाबत मला खात्रती 
आहे.

शुभेच्ांस्ह..!
- दिनेश वाघरारे

अरयक् ि वयिसरापकरीय संचालक

    E-Magazine visit us on :      

 कंपनीची `लक्ये` (Targets) पूि्म करा
 प्िप्ि्ल तंत्रज्ानाचा चांिला फायिा
 कोरोना काळात्ही चांिली कारप्िरी
 िुिातरक सुधारिांवर भर द्ावा



  

राज्य भार प्रेषण केंद्ाची (SLDC) का्यये
विजेचे वनयोजन आवण िहन करणे

सेशन-अप्धवेशन

 टीम महापाररेषण, मुंबई

मुं बईचती पुढतील काळाततील विजेचती गरज 
िागविणयासाठती विक्ोळती येरे प्रसतावित    
४००     के.वहती. जती.आय.एस. उपकेंद्र 

प्रकलपाचा आढािा घेऊन हे काम तातितीने सुरू करुन 
२०२३ पयांत पूणषा करािे, असे वनददेि मुखयमंत्रती श्ती. 
उरदि ठाकरे यांनती टदले. 

विक्ोळती प्रकलपाचया अनुरंगाने मुखयमंतयांचया 
अरयक्तेखालती बैठक पार पिलती. यािेळती खासदार 
श्ती. विनायक राऊत, मुखय सवचि श्ती. संजय कुमार, 
मुखयमंतयांचे प्रधान सल्ागार श्ती. अजोय मेहता, 

अवतटरक्त मुखय सवचि श्ती. आविर वसंह, प्रधान 
सवचि श्ती. विकास खारगे, ऊजाषा वििागाचे प्रधान 
सवचि श्ती. असतीमकुमार गुप्ता, महापारेरण कंपनतीचे 
अरयक् ि वयिसरापकरीय संचालक श्ती. टदनेि िाघमारे 
यािेळती उपवसरत होते.

मुंबईसाठती महत्िपूणषा ठरु िकेल, असा हा विक्ोळती 
प्रकलप प्रकलप आहे. या प्रकलपांतगषात मुंबईसाठती 
१००० मेगािॅट ितीजपुरिठ्ासाठती अवतटरक्त वयिसरा 
२०२३ पयांत वनमाषाण करणे अपेवक्त आहे. तयासाठती 
खारघर उपकेंद्र येरून ४०० के. वहती. ितीजिावहनती 
उिारणे प्रसतावित आहे. तसेच तळेगाि-कळिा ४०० 
के. वहती. ितीजिावहनतीिरुन विक्ोळतीपयांत ४०० के. वहती. 

ितीजिावहनती तसेच पिघा, निती मुंबई या ग्तीि उपकेंद्रािती 
जोिणती करणे आदती बाबती समाविष् आहेत. तयामुळे 
मुंबईसाठती १००० मेगािॅट विजेसाठतीचती अवतटरक्त 
वयिसरा वनमाषाण करणे प्रसतावित आहे, अिती मावहतती 
प्रधान सवचि श्ती. असतीमकुमार गुप्ता यांनती यािेळती टदलती.

ठरलयाप्रमाणे टाटा पॉिर कंपनतीने आठिड्ापयांत 
विक्ोळती प्रकलप उिारणतीसाठती जागा अदानती 
ट्ानसवमिन वलवमटेिला हसतांतरतीत करणयाचे 
कंपनतीचया अवधकाऱयांनती मानय केले. जागेचया 
ताबयानंतर प्रकलपाचे काम कोणतयाहती वसरततीत २०२३ 
पयांत पूणषा झाले पावहजे, असे सपष् वनददेि मुखयमंतयांनती 
यािेळती टदले.

शासन-प्रशासन

 मुंबईला अखंवित ितीजपुरिठा करणयाचती गरज   

मुंबई : विक्ोळती प्रकलपाचया अनुरंगाने मुखयमंत्रती श्ती. उरदि ठाकरे यांचया अरयक्तेखालती बैठक घेणयात आलती. याप्रसंगती खासदार श्ती. विनायक राऊत, मुखय सवचि श्ती. संजय 
कुमार, मुखयमंतयांचे प्रधान सल्ागार श्ती. अजोय मेहता, अवतटरक्त मुखय सवचि श्ती. आविर वसंह, प्रधान सवचि श्ती. विकास खारगे, ऊजाषा वििागाचे प्रधान सवचि श्ती. असतीमकुमार 
गुप्ता, महापारेरण कंपनतीचे अरयक् ि वयिसरापकरीय संचालक श्ती. टदनेि िाघमारे. 

प्वक्ोळी ४०० के.व्ही. उपकेंद्र 
रिकलप वेळेत पूि्म करा : रुखयरंत्री 



 

राज्य भार प्रेषण केंद्ाची (SLDC) का्यये
संपूणषा ग्तीिचती वनगराणती करणे

बैठक

मुंबई : महापारेरण, महावितरण आवण महावनवमषातती या वतनहतीहती ितीज कंपनयांचया आवरषाक वसरततीचा आढािा घेताना राजयाचे ऊजाषामंत्रती िॉ. वनततीन राऊत. याप्रसंगती ऊजाषा राजयमंत्रती 
श्ती. प्राजक्त तनपुरे, प्रधान सवचि श्ती. असतीम गुप्ता, महापारेरणचे अरयक् आवण वयिसरापकरीय संचालक श्ती. टदनेि िाघमारे, महावनवमषाततीचे अरयक् आवण वयिसरापकरीय संचालक 
श्ती. संजय खंदारे. 

 टीम महापाररेषण/टीम महावितरण/
  टीम महाविवममिती, मुंबई

राजयाततील वतनहतीहती ितीज कंपनयांचती आवरषाक वसरतती 
वचंताजनक असलयाचती गंितीर दखल घेत कंपनयांनती 

आपला तोटा कमती करणयासाठती तातितीने पािले उचलाितीत. 
तसेच उतपन्ाचे निे स्ोत िोधािेत, सितःकिे असलेलती सिषा 
संपत्ती आवण तयाचे मूलय िाढिािे, बाह्ययंत्रणांकिून घेतलेले 
कजषा कमती करून िविषयाततील कजाषासाठती पत िाढिािती, असा 
ककृतती आराखिा (ॲकिन प्ॅन) राबविणयाचे आदेि ऊजाषामंत्रती 
िॉ. वनततीन राऊत यांनती वतनहतीहती ितीज कंपनयाना टदले.

राजय सरकारचया महापारेरण, महावितरण आवण 
महावनवमषातती या वतनहतीहती ितीज कंपनयांचया आवरषाक वसरततीचा 
तयांनती आढािा घेतला. राजयाचया ितीज कंपनयांचे आवरषाक 
आरोगय तपासून पाहणयासाठती ऊजाषामंत्रती िॉ. वनततीन राऊत 
यांनती हती महत्िपूणषा बैठक घेतलती. यािेळती ऊजाषा राजयमंत्रती 

श्ती. प्राजक्त तनपुरे, प्रधान सवचि (ऊजाषा) श्ती. असतीम गुप्ता, 
महापारेरणचे अरयक् आवण वयिसरापकरीय संचालक श्ती. 
टदनेि िाघमारे, महावनवमषाततीचे अरयक् आवण वयिसरापकरीय 
संचालक श्ती. संजय खंदारे तसेच वतनहतीहती कंपनयाचे वित् 

संचालक उपवसरत होते.
वतनहतीहती ितीज कंपनयांचा मालकरी हक्क असलेलया 

जवमनींचती नोंद करणे, या जवमनती नािािर करणे, 
तसेच वतनहती ितीज कंपनयांनती उतपन्ाचे निे स्ोत िोधणे 
आवरषाकदृष्टा सक्म होणयासाठती गरजेचे असलयािर िॉ. 
वनततीन राऊत यांनती यािेळती िर टदला.

लॉकिाऊन काळाततील ितीज वबलात सिलत देतानाच 
राजयाततील नगरपावलका, महानगरपावलका आवण िासकरीय 
कायाषालये यांचयाकितील प्रलंवबत रकबाकरी िसुल करणयाला 
प्राधानय द्ा. सिषा आमदार आवण पालकमंत्रती यांना पत्रे 
पाठिून ितीज वबल रकबाकरी िसुलती प्रकरणती सूचना 
मागिावयात. ितीज वबल कमती यािे महणून अनेक टठकाणती 
सरावनक पातळतीिर संगनमत करून महावितरणचा महसूल 

बुििणयात येत असलयाचया तक्ारती समोर येतात. हती लूट 
रांबायला हिती, असे सपष् आदेि िॉ. वनततीन राऊत यांनती 
टदले.

 ककृतती आराखिा राबविणयाचे वतनहती कंपनयांना आदेि   

वीि कंपनयांनी उतपन्ाचे नवे स्तोत 
शोधावेत : िॉ. प्नतीन राऊत 

कि्म फेररचना करिार
महावितरण, महापारेरण आवण महावनवमषातती या 
कंपनयांचया आवरषाक वसरततीबद्दल या वतनहतीहती 
कंपनयांचया िततीने सादरतीकरण करणयात आले. 
प्रतयेक कंपनयांनती बाह्य स्ोतांकिून घेतलेले कजषा 
(Outstanding Loans) आधती चुकते करािे 
महणजे ततीनहती कंपनयांचती आवरषाक वसरतती ि पत 
सुधारेल आवण वित्संसराकिून  अवधक कजषा वमळेल, 
अिा सूचनाहती िॉ. वनततीन राऊत यांनती टदलया. तसेच 
जासत वयाजदर द्ािे लागत असणाऱया कजाषाऐिजती 
कमती वयाजदराचया कजाषाना प्राधानय द्ािे आवण 
कजाषाचती ्फेररचना करून घयािती, अिती सूचनाहती 
तयांनती केलती.
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महापारेरण कंपनतीने उतपन्ाचे अविनि 
स्ोत िोधणयासह यंत्रणेततील सुधारणेसाठती 

आधुवनकरीकरण आवण नितीन तंत्रज्ानाचा अिलंब करािा. 
ितीजिावहनयांिरुन (ट्ानसवमिन लाईन) ऑव्टकल 
्फायबर केबल टाकून तयाद्ारे अंतगषात संदेििहन 
वयिसरा प्रिािती करणयासह उतपन्िाढतीसाठती तयाचा 
वयािसावयक िापर करणयाचे वबझनेस मॉिेल तयार 
करािे, असे वनददेि ऊजाषामंत्रती िॉ. वनततीन राऊत यांनती 
टदले. तयामुळे ट्ानसवमिनमरये आमूलाग् सुधारणा होऊन 
राजयाततील ितीज वितरणाचया समसया दूर होणयास मदत 
होईल. तसेच दळणिळण (कमयुवनकेिन) क्ेत्रासाठती हती 
वयिसरा मोठती ्फायदेितीर ठरुन ग्ाहकांना जलद इंटरनेट 
सेिेचा ्फायदा वमळू िकेल, असेहती िॉ. वनततीन राऊत 
यांनती सांवगतले.

महापारेरणचया पारेरण िुलकाचया (ट्ानसवमिन 
चाजदेस) अनुरंगाने िॉ. वनततीन राऊत यांचया 
अरयक्तेखालती एमएसईबती होलिींग कंपनती सिागृहात 
बैठक झालती. तयािेळती महापारेरणचे अरयक् ि 
वयिसरापकरीय संचालक श्ती. टदनेि िाघमारे, 

महावनवमषाततीचे अरयक् तरा वयिसरापकरीय संचालक 
श्ती. संजय खंदारे, महापारेरणचे संचालक (प्रकलप) 
श्ती. रिींद्र चवहाण, संचालक (वित्) श्ती. रिींद्र सािंत, 
महावितरणचे संचालक श्ती. सततीि चवहाण यांचयासह 
महापारेरण आवण महावितरणचे अवधकारती यािेळती 
उपवसरत होते.

राजयात महापारेरणचे ४५ हजार वक. मती. लांबतीचे 
िावहनयांचे जाळे असून या िावहनयांिरुन विजेचया 
तारेखालती ऑव्टकल ्फायबर केबल टाकून सिषा 
सबसटेिन जोिता येततील. तयाचा ्फायदा पारेरणचया 
संदेििहन यंत्रणेत गवतमानता आवण आधुवनकता येऊन 
देखिाल दुरुसतती तसेच कोठे वबघाि असलयास तातकाळ 
तयािर काम करणे सोपे होईल. मुंबईत १२ ऑकटोबर 
रोजती झालेलया ितीजपुरिठा खंवित प्रकरणामुळे याचती 
गरज अवधक असून तयािर तातकाळ काम सुरू करािे, 
अिा सूचना िॉ. वनततीन राऊत यांनती टदलया.

िॉ. वनततीन राऊत महणाले, ऑव्टकल ्फायबरवदारे 
आंतरजाल सेिा पुरिठादार, ब्ॉिबॅनि कंपनयांना जलद 
इंटरनेट पुरविणे िकय होणार असून महापारेरणचे 
राजयिर असलेले जाळे यासाठती ्फायदेितीर ठरणार आहे. 
यामधतील वयािसावयक उतपन्ाचती संधती िोधणयाचया दृष्तीने 

एक उतककृष् ‘वबझनेस मॉिेल’ तयार करा. तयासाठती या 
क्ेत्राततील तजज् सल्ागारांचती सेिा घयािती, असे वनददेिहती 
िॉ. राऊत यांनती टदले. ट्ानसवमिनचे राजयात ८६ 
हजार मनोरे (टॉिसषा) असून तयािर मोबाईल सेिेसाठती 
अँटेना उिारणे िकय आहे. तसा प्रयोगहती दोन टठकाणती 
करणयात आलयाचती मावहतती यािेळती देणयात आलती. 
तयािर मंत्रती िॉ. वनततीन राऊत यांनती वबझनेस मॉिेलमरये 
तयाचा समािेि करािा, अिा सूचना टदलया. बैठकरीमरये 
महापारेरणचया िविषयाततील योजना, ट्ानसवमिन 
चाजदेस, प्राधानयक्माने हातती घयायचया उपाययोजना 
आदती अनुरंगाने चचाषा करणयात आलती.

महापारेरणसह ितीजिहनाचे (पारेरण) अवधकार 
असलेलया (लायसेनसती) अनय ७ खासगती कंपनया असून 
ितीज वितरणासाठती महावितरण आवण अनय ९ खासगती 
ितीज वितरण कंपनया लायसनसधारक आहेत. ितीजिहन 
क्ेत्रात महापारेरणचा िाटा जिळपास ६८ टक्के आहे, 
अिती मावहतती यािेळती देणयात आलती.

यािेळती महापारेरणचे अरयक् ि वयिसरापकरीय 
संचालक श्ती. टदनेि िाघमारे यांनती महापारेरणचया 
कामकाजाबाबत मावहतती टदलती. महापारेरणचे मुखय 
अवियंता श्ती. ििांक जेिळतीकर यांनती सादरतीकरण केले.

वीिवयवस्ेतील िुरुसतीची संपक्क 
यंत्रिा ्होिार िप्तरान : ऊिा्मरंत्री

 महापारेरणचया मनोऱयांिरुन ऑव्टकल ्फायबर   

रुंबई : महापारेरणचया पारेरण िुलकाचया (ट्ानसवमिन चाजदेस) अनुरंगाने राजयाचे ऊजाषामंत्रती िॉ. वनततीन राऊत यांचया अरयक्तेखालती एमएसईबती होलिींग कंपनती सिागृहात बैठक झालती. 
तयाप्रसंगती महापारेरणचे अरयक् ि वयिसरापकरीय संचालक श्ती. टदनेि िाघमारे, महावनवमषाततीचे अरयक् तरा वयिसरापकरीय संचालक श्ती. संजय खंदारे, महापारेरणचे संचालक (प्रकलप) 
श्ती. रिींद्र चवहाण, संचालक (वित्) श्ती. रिींद्र सािंत, महावितरणचे संचालक श्ती. सततीि चवहाण, महापारेरणचे मुखय अवियंता श्ती. ििांक जेिळतीकर. 

राज्य भार प्रेषण केंद्ाची (SLDC) का्यये
इष्तम वनवमषाततीचा आराखिा करणे

New Technology
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``िविषयात २०३० पयांत विजेचती मागणती ि पुरिठा 
लक्ात घेता तया दृष्तीने ितीज पारेरण ि वितरणाचे 

वनयोजन करािे लागेल. वनवमषातती, िार, वरिक्ेनसती, देखिाल 
हे घटक महत्िाचे आहेत. तया अनुरंगाने ितीजपुरिठा 
सुरळतीत राहणयासाठती आयलँविंग प्रणालतीमरये बदल ि 
सुधारणा करणयाचती गरज आहे,`` असे मत ऊजाषामंत्रती िॉ. 
वनततीन राऊत यांनती मांिले. 

ऐरोलतीततील राजय िार प्रेरण केंद्रात आयोवजलेलया 
बैठकरीत ऊजाषामंत्रती िॉ. वनततीन राऊत बोलत होते. 
यािेळती ऊजाषा वििागाचे प्रधान सवचि श्ती. असतीमकुमार 
गुप्ता, महापारेरणचे अरयक् ि वयिसरापकरीय संचालक 
श्ती. टदनेि िाघमारे, संचालक (संचलन) श्ती. संजय 
ताकसांिे, सूत्रधारती कंपनतीचे सल्ागार श्ती. उत्म झालटे, 
कायषाकारती संचालक (पारेरण) श्ती. श्तीकांत राजूरकर, श्ती. 
श्तीकांत जलतारे, मुखय अवियंता श्ती. ििांक जेिळतीकर, 
श्तीमतती जुईलती िाघ, िािती पटरमंिळाचे मुखय अवियंता 
श्ती. नसतीर कादरती यांचयासह टाटा आवण अदानती कंपनतीचे 
िटरष्ठ अवधकारती उपवसरत होते. 

ऊजाषामंत्रती िॉ. राऊत महणाले, ``१९८१ मरये 
आयलॅविंग प्रणालती अवसततिात आलती. टद. १२ ऑकटोबर 
रोजती टाटा कंपनतीचे आयलॅविंग ्फेल कसे काय झाले? 
मुंबईत ितीजपुरिठा सुरळतीत होत नसेल तर मग आयलॅविंग 
प्रणालतीचा उपयोग काय? तयाचा आढािा घेऊन िेळोिेळती 
योगय ते बदल करणयात आले होते काय? ितीजपुरिठा 
खंवित का झाला? काय समसया होतती? हे अगोदर 
समजून घेतले पावहजे. आयलॅविंग प्रणालतीमरये बदल 

ि सुधारणा करणयाचती गरज आहे. आज मुंबईमरये 
साधारणतः ३८०० मेगािॉट विजेचती गरज आहे. िविषयात 
२०३० मरये साधारणतः ५००० मेगािॉट विजेचती मागणती 
राहतील. या सिषा बाबींचा सिांकर विचार करून योगय तया 
सुधारणा ि बदल तसेच आधुवनकरीकरण तातितीने करणे 
गरजेचे आहे.`` 

िॉ. राऊत महणाले, ̀ `जगाततील मोठ्ा िहरात कोणतया 
प्रकारचया अतयाधुवनक वयिसरा चोितीस तास ितीजपुरिठा 
सुरळतीत ठेिणयाकटरता तसेच अिा आपतकालतीन िेळती ग्तीि 
सुरवक्त ठेिणयाकटरता अवसततिात आहेत, याचा अभयास 
करून तयाप्रमाणे आपलयाकितील वयिसरांचती उिारणती 
करणयात यािती. यासाठती अभयासगटाचे वनयोजन करणयात 
यािे. यासाठती टाटा ि अदानती कंपनतीनेसुरदा पुढाकार 
घयायला हिा. िविषयात मुंबईत विजेचती मागणती िाढणार 
आहे. तयासाठती मुंबई आयलॅविंग प्रणालतीचे विसतारतीकरण 
करता येईल काय? याबाबत चाचपणती करणयात यािती. 
िविषयात मुंबईचया लोकसंखयेएिढती निती मुंबई, ठाणयाचती 

लोकसंखया होईल. तयासाठती विजेचे काय वनयोजन करता 
येईल, याबाबतहती विचार करािा. ितीजपुरिठा सुरळतीत 
राहणयासाठती महाराष््ाततील इतर प्रमुख िहरांमरये योगय 
तया आधुवनक तंत्रज्ान ि यंत्रणेचा िापर करता येईल 
का, हे हती तपासािे. टाटा कंपनतीचती आयलॅविंग प्रणालतीने 
योगयटरतया काम केले असते तर टद. १२ ऑकटोबर रोजती 
मुंबईततील ितीजपुरिठा सुरळतीत रावहला असता. िविषयात 
मुंबईला अखंवित ितीजपुरिठा देणयासाठती टाटाने खबरदारती 
घयायला हिती.``

याप्रसंगती टाटा पॉिर कंपनतीने सादरतीकरण केले. 
तयािर प्रधान सवचि (ऊजाषा) श्ती. असतीमकुमार गुप्ता, 
महापारेरणचे अरयक् ि वयिसरापकरीय संचालक श्ती. 
टदनेि िाघमारे ि पवशचम क्ेत्रतीय विद्ुत सवमततीचे सदसय 
सवचि श्ती. एस. सतयनारायण यांनती तांवत्रक बाबींचा सखोल 
ऊहापोह केला. प्रारंिती मुखय अवियंता श्तीमतती जुईलती िाघ 
यांनती प्रासताविक केले. संचालक (संचलन) श्ती. संजय 
ताकसांिे यांनती आिार मानले. 

आयलॅंप्िंि रििालीरधये बिल व 
सुधारिा करणयाची िरि : ऊिा्मरंत्री

 राजय िार प्रेरण केंद्रात ितीजकंपनयासोबत बैठक     

ऐरोली : येरतील महापारेरणचया आढािा बैठकरीत बोलताना राजयाचे ऊजाषामंत्रती िॉ. वनततीन राऊत. िेजारती महापारेरणचे अरयक् ि वयिसरापकरीय संचालक श्ती. टदनेि िाघमारे, संचालक 
(संचलन) श्ती. संजय ताकसांिे, म.रा.वि.म. सूत्रधारती कंपनतीचे तांवत्रक सल्ागार श्ती. उत्म झालटे ि अनय िटरष्ठ अवधकारती. 

आढावा बैठक

ऐरोली : येरतील महापारेरणचया राजय िार प्रेरण केंद्रात िेट देऊन पाहणती करताना राजयाचे ऊजाषामंत्रती िॉ. वनततीन राऊत. 
िेजारती महापारेरणचे अरयक् ि वयिसरापकरीय संचालक श्ती. टदनेि िाघमारे, संचालक (संचलन) श्ती. संजय ताकसांिे, म.रा.
वि.म. सूत्रधारती कंपनतीचे तांवत्रक सल्ागार श्ती. उत्म झालटे ि अनय िटरष्ठ अवधकारती. 



 

राज्य भार प्रेषण केंद्ाची (SLDC) का्यये
पारेरण प्रणालतीचे वनरतीक्ण ि वनयंत्रण करणे

 टीम महापाररेषण, सांविक का्यामिल्य

महाराष्् राजय विद्ुत पारेरण कंपनतीमरये (महापारेरण) 
िारततीय संविधानाचया उद्देविकेचे सामूवहक िाचन 

करून संविधान टदिस साजरा करणयात आला.
सुरूिाततीला महापारेरणचे अरयक् ि वयिसरापकरीय 

संचालक श्ती. टदनेि िाघमारे यांचया उपवसरततीत अवधकारती 
ि कमषाचाऱयांनती संविधानाचया उद्देविकेचे सामूवहक िाचन 
केले. यािेळती संचालक (प्रकलप) सिषाश्ती रिींद्र चवहाण, 
कायषाकारती संचालक (मा.सं.) (प्रिारती) सुगत गमरे, कायषाकारती 
संचालक (पारेरण) श्तीकांत राजूरकर, महावयिसरापक (मा.
सं.मनुषयबळ वनयोजन) सुधतीर िानखेिे, महावयिसरापक 

(मा.सं.आसरापना) राजू गायकिाि,  महावयिसरापक 
(वििले) सुनतीलदत् िमाषा, मुखय अवियंता ििांक जेिळतीकर, 
मुखय अवियंता (सरापतय) ििांक जेिळतीकर, कंपनती सवचि 
विनतीता श्तीिाणती, मुखय विधती सल्ागार वििाजतीराि पाटतील 
यांचयासह विविध अवधकारती ि कमषाचारती मोठ्ा संखयेने 
उपवसरत होते. 

 टीम महापाररेषण, सांविक का्यामिल्य

महाराष्् िासनाचया वनददेिानुसार महापारेरण कंपनतीचया 
ई-सेिा पुवसतका प्रणालतीचे उदघाटन महापारेरणचे 

अरयक् ि वयिसरापकरीय संचालक श्ती. टदनेि िाघमारे 
यांचया हसते राटात झाले. टदिाळतीचया वनवमत्ाने 
महापारेरणचया सिषा कमषाचाऱयांना ई-सेिा पुवसतकेचा ऍकसेस 
एमप्ॉई पोटषालवदारे देणयात येत आहे. महापारेरणचया 
ईआरपती आवण आय.टती. वििागाचया संयुक्त विद्माने हती 
ई-सेिा पुवसतका विकवसत करणयात आलती आहे. 

यािेळती महापारेरणचे अरयक् ि वयिसरापकरीय 
संचालक श्ती. टदनेि िाघमारे महणाले, ``महाराष्् िासनाचया 
वनददेिानुसार महापारेरणने ई-सेिा पुवसतका आधुवनक 
प्रणालतीवदारे विकवसत केलती आहे. प्रतयेक अवधकारती ि 
कमषाचाऱयाला आपलती ई-सेिा पुवसतका कंपनतीचया एमप्ॉई 
पोटषालिर पाहता येईल.`` यािेळती तयांनती विकवसत केलेलया 
प्रणालतीबद्दल समाधान वयक्त करून टतीममधतील सिषा 

सदसयांचे कौतुक केले. यािेळती संचालक (संचलन) श्ती. 
संजय ताकसांिे, कायषाकारती संचालक (मा.सं.) (प्रिारती) श्ती. 
सुगत गमरे, महावयिसरापक (मा.सं. मनुषयबळ वनयोजन) 
श्ती. सुधतीर िानखेिे, महावयिसरापक (आसरापना) श्ती. 
राजू गायकिाि, उपमहावयिसरापक (मावहतती तंत्रज्ान) 
(प्रिारती) श्ती. िैलेंद्र दुगदे, िटरष्ठ वयिसरापक (मा.सं.) 
श्ती. अवनल कुमार, प्रणालती विशलेरक श्ती. विजय विटेकर, 
अवतटरक्त कायषाकारती अवियता श्ती. मनोज जैयसिाल, 
वयिसरापक (मा.सं.) श्ती. संतोर किलग, प्रोग्ॅमर कु. 
िािना कोळती आदती उपवसरत होते. 

र्हापारेरिरधये संप्वधान दिवस सािरा 
 संविधानाचया उद्देविकेचे सामूवहक िाचन  

र्हापारेरिचया ई-सेवा पुससतका 
रििालीचे ्ा्ात उिघा्न 

 ई-सेिा पुवसतकेचा ऍकसेस एमप्ॉई पोटषालवदार े  

रुंबई : महापारेरण कंपनतीचया ई-सेिा पुवसतका प्रणालतीचे 
उदघाटन करताना महापारेरणचे अरयक् ि वयिसरापकरीय 
संचालक श्ती. टदनेि िाघमारे. िेजारती श्ती. संजय ताकसांिे, 
श्ती. सुगत गमरे, श्ती. सुधतीर िानखेिे, श्ती. राजू गायकिाि, 
श्ती. िैलेंद्र दुगदे, श्ती. विजय विटेकर, श्ती. मनोज जैयसिाल, श्ती. 
संतोर किलग, कु. िािना कोळती.

नािपूर : अवत उच्च दाब वन संिसु पटरमंिळ, नागपूर येरे संविधान टदनावनवमत् िारततीय संविधानाचया प्रासताविकेचे 
सामूवहक िाचन करून राष््तीय एकातमतेचती िपर देणयात आलती. याप्रसंगती मुखय अवियंता श्ती. महेंद्र िाळके, सहाययक 
महावयिसरापक (मा. सं.) श्ती. अिय रोहती ि अनय अवधकारती िगषा.

रुंबई : महापारेरणचया सांवघक कायाषालयामरये िारततीय 
संविधानाचया उद्देविकेचे सामूवहक िाचन करून संविधान 
टदिस साजरा करणयात आला. याप्रसंगती महापारेरणचे अरयक् 
ि वयिसरापकरीय संचालक श्ती. टदनेि िाघमारे ि अनय 
अवधकारती, कमषाचारती िगषा.

संववधान आहे महान, सववांना हक्क समान 

डिजिटल सेवा

वैप्शष्टे
  ईआरपती-एसएपती प्रणालतीवदारे टरयल टाईम सियं 

अद्याित ई-सेिा पुवसतका
  १०० टक्के नॉन-एविटेबल 
  समाटषा्फॉमषा सिरूपात उपलबध 
  सिषा कमषाचाऱयांना ई-सेिा पुवसतकेचा ऍकसेस



     

छायाचित्रांतून....

खारघर :  येरतील ४०० के. वहती. ग्हण केंद्राला राजयाचे ऊजाषामंत्रती िॉ. वनततीन राऊत यांनती िेट देऊन कामाचा आढािा घेतला. याप्रसंगती महाराष्् राजय विद्ुत सूत्रधारती कंपनतीचे 
तांवत्रक सल्ागार श्ती. उत्म झालटे, मुखय अवियंता श्ती. नसतीर कादरती ि अनय अवधकारती िगषा. 

नािपूर : महाराष्् सटेट इलेवकट्वसटती िक्कसषा ्फेिरेिनकिून मुखयमंत्रती सहाययता वनधतीला 
२८ लाख ५८ हजार रूपयांचा धनादेि राजयाचे ऊजाषामंत्रती िॉ. वनततीन राऊत, पिुसंिधषान 
ि दुगधविकासमंत्रती श्ती. सुनतील केदार यांचया उपवसरततीत वििागतीय आयुक्त िॉ. संजतीिकुमार 
यांना देताना ्फेिरेिनचे अरयक् श्ती. मोहन िमाषा, सरवचटणतीस श्ती. ककृषणा िोयर, संयुक्त 
सवचि श्ती. अबदुल साटदक, श्ती. वकिोर वहिरकर आदती.  

नािपूर : अउदा प्रकलप वन. संिसु पटरमंिळात दक्ता जनजागृतती सप्ताहावनवमत् सिषा अवधकारती ि कमषाचाऱयांना भ्रष्ाचार वनमुषालनाचती िपर देणयात आलती. याप्रसंगती मुखय अवियंता 
सिषाश्ती महेंद्र िाळके, अधतीक्क अवियंता  सततीि अणे, संजय आत्राम, सहाययक महावयिसरापक (मा.सं.) अिय रोहती, सहाययक महावयिसरापक (वििले) पतीयूर वचक्े, सहाययक 
मुखय दक्ता ि सुरक्ा अवधकारती पती. बती. परचाके, उपवयिसरापक (मा.सं.) आर. एस. कुंिरे. 

पिघे :  येरे महातमा गांधती जयंततीटदनती सिच्छता, सुरक्ा आवण जागृतती सप्ताहावनवमत् 
कमषाचाऱयांना सुरक्ेचया सावहतयाचे िाटप करणयात आले. प्रसंगती कमषाचाऱयांनती कायाषालय 
पटरसराचती सिच्छता केलती. 

सुरक्ेच्ा साहहत्ािे वाटपमदतीिा हात

थेट-भेट

भ्रष्ािार वमटवा-नवा भारत बनवा



  

संपािक : िॉ. प्रप्लंि आवतािे, िनसंपक्क अप्धकारी (र्हापारेरि)
E-mail : prohr@mahatransco.in 
पत्रवयव्हाराचा पत्ा : संपािक, र्हापारेरि सराचार, रिकाशिंिा इरारत,
र्हापारेरि कंपनी रया्मदित, प्ॉ् नं.सी.-१९, ई-बलॉक, बांद्रा-कुला्म 
कॉम्प्ेकस, वांद्रे (पूव्म), रुंबई-४०० ०५१ (खाििी प्वतरिासाठी)

कोरोना महामारतीमुळे माचषा २०२० 
पासून राजयांमरये ि संपूणषा देिामरये 

लॉकिाऊन करणयात आला. या महामारतीचया 
प्रारंितीचया काळात लोकांमरये अतयंत 
ितीततीचे ि तणािाचे िातािरण होते. आपलती 
कंपनती अतयािशयक सेिेमरये असलयामुळे 
लॉकिाऊन सुरू झालयापासून आपले सिषा 
अवियंते/टेवकनवियन/ऑपरेटसषा/कमषाचारती या 
तणािाचया िातािरणातसुरदा आपले कतषावय 
बजावित होते. वकंबहुना, अनेक युवनटस 
आपलया सतरािर लोकांना सांगताना टदसले 
करी, ``आमहती कतषावय बजािणयाकटरता कामािर 
आहोत. तुमहती आपले कतषावय बजािा आवण घरती 
बसा.`` (Stay Home, Stay Safe) 

आमचया या योरद्ांनती संपूणषा पारेरण यंत्रणा 
अविरत ि सक्म ठेिलती. या दरमयान, सिाषात 
जासत ताण हा विद्ुतक्ेत्रािर होता. कारण, 
विद्ुत हे एक क्ेत्र लोकांना वयग् ठेिणयास 
आघाितीिर होते. प्रिासनाने सुरूिाततीपासून 
कोरोना महामारती संदिाषात मागषादिषाक सूचना ि 
वनयोजन केले होते. 

दरमयान, एक कलयाणकारती योजना महणून 
कंपनतीने सानुग्ह अनुदान योजना अंमलात 
आणलती. या योजनेअंतगषात सिषा अवधकारती, 
कमषाचारती तसेच कंत्राटती कमषाचारती यांना रूपये 
३० लाख सानुग्ह अनुदान जयांचा दुददैिती 
मृतयू कोरोना संसगाषामुळे झाला, तयांना प्रदान 
करणयात आले. तसेच इतर मदतकायदेसुरदा 

प्रिासनात्फफे करणयात आलती. कोरोना संसगषा 
झालेलयांना मदत, िैद्करीय सेिा, रुगणिावहका, 
िािवनक आधार, विलगतीकरण कक्, 
अतयािशयक मदत तसेच रूगणालयामरये बेि 
वमळविणयाकटरता मदत अिती अनेक मदतकायदे 
सुरू केलती. 

महापारेरण कंपनतीत्फफे लोकांमरये 
जनजागृतती वहािती, याकटरता एक वचत्र्फरीत 
तयार करून तती समाजमारयमे (Social 
Media) ि इलेकट्ॉवनक मतीवियािर प्रदविषात 
केलती. हती वचत्रव्फत पूणषापणे अंतगषात अवधकारती ि 
कमषाचारती यांनती वमळून तयार केलती होतती. 

औपचाटरक परदततीने कोविि केंद्र 
उिारणयात आले. संपूणषा राजयिरात तयाचा 
अनेकांना लाि वमळाला. सांवघक कायाषालय, 
मुंबई येरतील अवधकारती ि कमषाचाऱयांचती 
सािषाजवनक िाहतुकरीिरचया पटरणामाचती दखल 
घेत वयिसरापनाने संपूणषा अवधकारती ि कमषाचारती 
िगाषास कोविि ऍनटतीजन टेसटहती कंपनती खचाषातून 
करून घेतलती. या टेसटसोबत आरोगयविरयक 
अनेक चाचणयाहती करून घेतलया. तयाचा 

आमुलाग् ्फायदा सांवघक कायाषालय, मुंबई 
येरतील अवधकारती ि कमषाचारती िगाषास झाला. 
देिाततील अग्गणय अपोलो वलिनतीकमा्फ्कत या 
चाचणया घेणयात आलया. 

माचषा २०२० पासून सुरू झालेलया लढ्ास 
आपण सिाांनती चांगले सहकायषा केले. तयाकटरता 
आपलया सिाांचे मन:पूिषाक आिार.आपलया 
सिाांचया चांगलया कामवगरतीमुळे ि सहकायाषामुळे 
आपलया कंपनतीमरये कोविि-१९ चा संसगषा 
अवतिय अलप प्रमाणात रावहला. आता मात्र, 
या महामारतीबाबत लोकांमरये ितीतती ि तणाि 
मोठ्ा प्रमाणात कमती झाला आहे. पण, 
यापुढेहती वनषकाळजती बाळगून चालणार नाहती. 
कारण, धोका अजूनहती पूणषापणे टळला नाहती. 
तयामुळे आपण सिाांनती आपला लढा असाच 
पुढे चालू ठेिािा. या संदिाषात आपणास काहती 
सुचिायचे असेल तर, ककृपया प्रिासनास 
तयाबाबत कळिािे. 

शुभेच्ांस्ह..!
- सुित िररे

काय्मकारी संचालक (रानव संसाधन) (रिभारी)

कोरोना र्हारारीवरचा 
आरचा लढा


