
 

प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

आपल्या सरयाांनया नरररयाषाच्या शुभेच्या! गतररषी 
आपण सरयाांनी कोरोनयासयारख्या महयामयारीचया 

सयामनया करत आपली पयारेरण ्ंत्रणया अवररत सुरू ठेरण्यास 
मोलयाचया हयातभयार लयारलया. हे गतररषा आपल्यालया अनेक धडे 
वशकरून गेले. आपल्या सरयाांच्या विद्द र वचकयाटीमुळे आपण 
्या कठीण पररस्थितीत सुध्या चयांगली कयामवगरी केली. 
त्याबद्दल व्र्थियापनयातर्फे मी आपल्या सरयाांचे कौतुक 
करतो. वडविटल मयाध्मयाचया खूप चयांगलया उप्ोग गतररयाषात 
आपल्यालया समिलया. आपल्या बैठकया, सभया, चचयाषासत्रे, 
मयावहतीचे आ्यान-प्र्यान ्यासयाठी अनेक ऑनलयाईन मयाध्मे 
िी आपण र्यार कमी प्रमयाणयात रयापरत होतो, ती आपण 

्या लॉकडयाऊनच्या कयाळयात अवतश् व्यापक ्ररूपयात 
उप्ोगयात आणली. 

आपली कंपनी अत्यारश्क सेरेत (Emergency 
Services) असल्यामुळे संपूणषा लॉकडयाऊनच्या कयाळयात 
अवभ्ंते, अवधकयारी र कमषाचयाऱ्यांनी पूणषा क्षमतेने आपले 
कतषाव् बियारले. महयामयारीमुळे आपले कयाही अवधकयारी र 
कमषाचयारी आियारग्र्त झयाले. कयाहींनया प्रयाणही गमरयारया लयागलया. 
तरीही अशया कठीण पररस्थितीत कोणीही बयाऊ न करतया 
आपले कतषाव् बियारत रयावहले. त्याबद्दल व्र्थियापनयालया 
त्याचया सयाथिषा अवभमयान आहे. 

नरररयाषात र्यार मोठ्या प्रमयाणयात महयामयारीबद्दल असणयारी 
भीती आतया हळूहळू कमी होत आहे. त्याचबरोबर शयासनयाने 
घयातलेली वनबांधे वशथिील करण्यात ्ेत आहेत. त्यामुळे 
िनिीरन हळूहळू पूरषाप्यारर ्ेण्यास अनुकुल पररस्थिती 
वनमयाषाण झयाली आहे. त्यामुळे वरिेच्या मयागणीतही रयाढ झयाली 
आहे. नरररयाषात हीच वरिेची मयागणी कोरोनया पूरषानों्ीच्या 
पुढे ियाण्याची शक्तया नयाकयारतया ्ेत नयाही. ्या नरररयाषात 
आपल्यालया पयारेरण प्रणयालीच्या सक्षमीकरणयासयाठी तसेच 
त्याच्या रयाढीसयाठी केलेल्या सरषा वन्ोिनयाचे कया्षा अवतश् 
चोखपणे पयार पयाडणे गरिेचे आहे. प्रकलप,  संचलन र 
सुव्र्थिया हे पयारेरण ् ंत्रणेचे ् ोन महत्रयाचे घटक आहेत. ् या 
्ोनही वरभयागयाची कया्षाक्षेत्रे वरशयाल आहेत. प्रकलप वन्ोवित 

दिनेश वाघरारे (भा.रि.से.)      
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रेळेत पूणषा झयाल्यास त्याचया आमुलयाग्र र्या््या कंपनीस होत 
असतो. त्याचप्रमयाणे संचलन र सुव्र्थिया ्यामध्े ठररून 
र्लेले कया्षावन्ोिन त्या रेळेनुसयार कयाटकोर पध्तीने पयार 
पयाडले असतया, आपली पयारेरण ्ंत्रणया अखंवडत ठेरण्यास 
मोलयाची म्त वमळते. 

्या कयालयारधीत व्र्थियापनयाकडून सयांवघक 
कया्याषाल्यातील अनेक वरभयागयांबरोबर आढयारया बैठकया 
घेण्यात आल्या. तसेच प्रत्ेक वरभयागयास त्यांच्याअंतगषात 
सुधयारणेकररतया सूचनया करण्यात आल्या. त्याचबरोबर क्षेत्री् 
कया्याषाल्यांची सुध्या आढयारया बैठक घेण्यात आली. त्यामध्े 
सुरूरयातीलया नयावशक पररमंडळ र पुणे पररमंडळयाची आढयारया 
बैठक घेण्यात आली. बैठकीअंती अनेक बयाबींरर पुढची 
र्शया ठरवरण्यात आली. तसेच अंतगषात सुधयारणेकररतया ्ोग् 
त्या सूचनया ्ेण्यात आल्या. नयावशक पररमंडळयाने नरीनच 
उभयारणी केलेल्या प्रकयाशवकरण ्या पयारेरण वरश्यामगृहयाचे 
उ्घयाटन करण्यात आले. त्यांनी वनमयाषाण केलेल्या ्या 
रया्तुमुळे अनेकयांनया त्याचया लयाभ घेतया ्ेईल. ्या कया्याषात 
सहभयागी झयालेल्या सरषा अवधकयारी र कमषाचयाऱ्यांचे मी 
व्र्थियापनयातर्फे कौतुक करतो. तसेच पुणे पररमंडळयातील 
४०० के. वही. चयाकण उपकेंद्यात सोलर वरद्ुतीकरणयाचया 
अवभनर प्र्ोग करण्यात आलया आहे. ्यामुळे अपयारंपयाररक 
ऊियाषा (सोलर) आपल्यालया उपलबध करून ४०० के. वही. 
चयाकण उपकेंद्याकररतया लयागणयाऱ्या पयारंपयाररक ऊिजेची र्यार 
मोठ्या प्रमयाणयारर बचत होणयार आहे. हया प्र्ोग पथि्शषी 
असून भवरष्यात अनेक उपकेंद्यात रयाबवरण्याचया वरचयार आहे. 
अशया प्र्ोगयामुळे ्या उपकेंद्याकररतया अंतगषात वरिेची गरि 
र्यार मोठ्या प्रमयाणयारर कमी होण्यास म्त होते. हया प्रकलप 
वन्ोवित र कया्याषासनरत करणयाऱ्या सरषा अवभ्ंते र कमषाचयारी 
्यांचे मी मनयापयासून अवभनं्न करतो.  

व्र्थियापनयाची अपेक्षया असते की, असे अनेक 
Value Engineering, Value Addition चे प्रकलप 
कंपनीत आपल्या अवभ्ंते र कमषाचयारी रगयाषातून वनमयाषाण झयाले 
पयावहिेत. त्याकररतया अवभ्यांवत्रकी वरर्यामध्े विज्यासया 
र सचोटी ठेरणे गरिेचे आहे. अवतश् चयांगल्या प्रकयारचे 
सया्रीकरण र त्याच्या आधयारयारर संशोधन आवण वरकयास 
करण्याचया प्र्तन प्रत्ेक अवभ्ंते र कमषाचयाऱ्यांनी केलया 
पयावहिे. आपलया भर Engineering Excellence रर 
्ेण्याचया प्र्तन केलया तर नक्ीच आपण सया्रीकरण, 
संशोधन आवण वरकयास करू, असया मलया वरशरयास आहे. 
प्रत्ेक अवभ्ंते, कमषाचयारी ्यांचया असया वनधयाषार असलया 
पयावहिे की, Engineering Marvels (Case 
Study) वकती िया्त आपण करू र त्याचया र्या््या संपूणषा 

अवभ्यांवत्रकी क्षेत्रयालया अवररत वमळत रयाहील. प्रत्ेक 
लहयान-मोठ्या Value Engineering, Value 
Addition Projects मुळे कंपनीत र्यार मोठ्या 
प्रमयाणयारर अंतगषात सुधयारणया होऊ शकतयात. त्याचया 
आमुलयाग्र र्या््या कंपनीलया पुढील अनेक ररजे वमळू शकतो. 
वरिक्षेत्र खूप मोठे वरशर आहे. आि व्र्थियापनयाची इच्या 
आहे की, महयापयारेरण कंपनीचे नयार संपूणषा वरिक्षेत्रयामध्े 
मयाझे अवभ्ंते र कमषाचयारी करतील. 

पुनहया एक्या आपणया सरयाांनया नरीन ररयाषाच्या खूप-
खूप शुभेच्या! ्याररषी सुध्या आपण सरषािण ्क्ष रयाहून 
आपल्या पयारेरण प्रणयालीची सरषातोपरी वनगया रयाखयाल, ्याची 
मलया खयात्री आहे. कोरोनया महयामयारीची वभती िरी कमी 
झयाली असली तरी, संकट अिून पूणषातः टळले नयाही. 
िोप्ांत ्या महयामयारीचे संपूणषा वनमूषालन होत नयाही, तोप्ांत 
शयासनयाने र्लेल्या सरषा वन्मयारलीचे तंतोतंत पयालन 
करणे, ही आपली र आपल्या कुटुंबयाची िबयाब्यारी आहे. 
`मयाझे कुटुंब, मयाझी िबयाब्यारी` ्या महयारयाष्ट्र शयासनयाच्या 
मोवहमेची आपण नेहमी आठरण ठेरली पयावहिे. 

तसेच २०२०-२०२१ च्या शेरटच्या वतमयाहीमध्े 
सरषा तयाक्ीवनशी ररषा २०२०-२०२१ कररतया कंपनीने 
ठररून र्लेली लक््े (Targets) पूणषा करण्यासयाठी 
सरषा वरभयागप्रमुखयांनी ियाणीरपूरषाक प्र्तन केले पयावहिेत. 
त्यांच्या ्या प्र्तनयालया ्श वमळेल, अशी मलया खयात्री आहे. 

शुभेच्ांसह..!
- दिनेश वाघरारे
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सेशन-अप्धवेशन

 टीम महापारेषण, पुणे

अवत उच्च ्याब प्रकलप वन संचलन र सुव्र्थिया 
पुणे पररमंडळयाचया आढयारया महयापयारेरणचे अध्क्ष 

र व्र्थियापकी् संचयालक श्ी. र्नेश रयाघमयारे ्यांच्या 
अध्क्षतेखयाली घेण्यात आलया. ्यारेळी महयापयारेरणचे संचयालक 
(प्रकलप) श्ी. ररींद् चवहयाण, संचयालक (संचलन) श्ी. संि् 
तयाकसयांडे, कया्षाकयारी संचयालक (मया.सं.) (प्रभयारी) श्ी. सुगत 
गमरे उपस्थित होते. 

बैठकीच्या सुरूरयातीलया पुणे पररमंडळयाचे मुख् अवभ्ंतया 
श्ी. रं्नकुमयार मेंढे ्यांनी उपस्थित मयान्ररयांचे ्रयागत केले. 
त्नंतर पुणे पररमंडळयातील आतयाप्ांत झयालेल्या र भवरष्यात 
होणयाऱ्या वरवरध प्रकलपयांची आवण पररमंडळयामधील वरवरध 
घटनयांचया आढयारया घेणयारी वचत्रवर्त सया्र केली. 

अउ्या प्रकलप मंडळ, पुणे ्यांच्या रतीने सद्स्थितीत 
चयालू असणयाऱ्या प्रकलपयांवरर्ी ्ेणयाऱ्या अडचणीबयाबत 
र संभयाव् प्रकलप पूणषा करण्याचे लक्् (Target) बद्दल 
अधीक्षक अवभ्ंतया श्ीमती चयारूतया बेंद्े ्यांनी सया्रीकरण 
केले. ्यामध्े प्रयामुख्याने १३२ के. वही. रया्तया पेठ, 
उपकेंद् ते २२० के. वही. मगरपट्या उपकेंद् ्रम्यान टयाकत 
असलेल्या भूवमगत केबल, ४०० के. वही. लोणीकं् 
उपकेंद्-२ ्ेथिील १३२ के. वही. लेवहल, ४०० के. वही. 
तळेगयार (Power Grid) ते ४०० के. वही. तळेगयार 
(PG) ते ४०० के. वही. लोणीकं् उपकेंद् ्या ्रम्यान 
रयावहन्यांची उंची रयाढवरणे, १३२ के. वही. कुडुषारयाडी उपकेंद् 

रयावहनी कया्याषासनरत करणे आवण पुणे मेटट्रोकररतया गणेशवखंड-
वचंचरड र रहयाटणी-ररसगयार रयावहनीची उंची रयाढवरणे आ्ी 
कयामयांची मयावहती ्ेण्यात आली. ्या सरषा प्रकलपयांच्या चयालू 
असणयाऱ्या कयामयाच्या प्रगतीबयाबत अध्क्ष र व्र्थियापकी् 
संचयालक श्ी. र्नेश रयाघमयारे ्यांनी समयाधयान व्क्त केले. 
तसेच उरषाररत कयामेही लरकर पूणषा करण्याचे वन्जेश र्ले.  
्रम्यान, महयापयारेरणचे संचयालक (संचलन) श्ी. संि् 
तयाकसयांडे, संचयालक (प्रकलप) श्ी. ररींद् चवहयाण ्यांनी पुणे 
मेटट्रो प्रकलप िल्गतीने पूणषातरयास ियाण्यासयाठी महयापयारेरण 
कंपनीतर्फे लयागणयारे सरषातोपरी सहकया्षा करण्याचे वन्जेश र्ले. 
त्याचप्रमयाणे ४०० के. वही. चे वग्रड (Stringing) मिबूत 
करण्यासयाठी र पुणे, वपंपरी वचंचरड र लगतच्या पररसरयास 
लयागणयारया रीिपुररठया अखंवडतपणे चयालू ठेरण्यासयाठी र चयालू 
असणयारे प्रकलप िल्गतीने पूणषा करण्यासयाठी संचयालकयांनी 
सूचनया र्ल्या. पुणे पररमंडळयात मेटट्रोसं्भयाषात चयालू असणयाऱ्या 
सरषा कयामयांच्या ्ेखरेखीरर ्रतः लक्ष घयालून आवण संबंवधत 
सरषा अवधकयाऱ्यांसमरेत बैठकया घेऊन कयामयाचे वन्ोिन करत 
असल्याचे मुख् अवभ्ंतया श्ी. रं्नकुमयार मेंढे ् यांनी सयांवगतले.  
त्यानंतर अधीक्षक अवभ्ंतया श्ीमती ज्ोती वचमटे अउ्या 
संरसु मंडळ, पुणे/अउ्या संरसु मंडळ, सोलयापूर अधीक्षक 
अवभ्ंतया (प्रभयारी) श्ी. रयाम शेळके चयाचणी र संचयारण मंडळ, 
पुणेचे अधीक्षक अवभ्ंतया श्ी. ि्ंत कुलकणषी ्यांच्या रतीने 
चयालू असणयाऱ्या सरषा घडयामोडीचे सया्रीकरण करण्यात 
आले. ्या सया्रीकरण ्रम्यान, थिेऊर उपकेंद् के लोणीकं् 
उपकेंद्, थिेऊर उपकेंद् ते १३२ के. वही. खरयाडी उपकेंद् 

आवण २२० के. वही. थिेऊर उपकेंद् ते १३२ के. वही. चयाक 
उपकेंद् ्रम्यान चयालू असणयाऱ्या Existing Conductor 
Replacement by HTLS Conductor च्या 
कयामयाबयाबत सवर्तर मयावहती ्ेण्यात आली. ्याबयाबत 
बोलतयानया अध्क्ष र व्र्थियापकी् संचयालक श्ी. र्नेश 
रयाघमयारे महणयाले की, ``कोणत्याही प्रकयारचया प्रकलप 
रयाबवरतयानया त्याबयाबतचे र्या््े लोकयांमध्े पोहोचवरण्यासयाठी 
सोशल मीवड्या, रृत्तपत्रे आ्ींचया रयापर प्रभयारीपणे केलया 
पयावहिे. िेणेकरून ROW Problem सुध्या कमी होतील. 
तसेच सध्या चयालू असणयाऱ्या रयावहन्यांमुळे सयामयान् िनतेलया 
र िनयाररयांनया त्रयास्या्क होऊ शकणयाऱ्या घटनयांबयाबत 
संबंवधत पररसरयात आरश्क ती ियागृती वनमयाषाण होऊन 
वन्ोवित कयाम रेळेत पूणषा होण्यास म्त होईल.``

अधीक्षक अवभ्ंतया, चयाचणी र संचयारण मंडळ, पुणे 
श्ी. ि्ंत कुलकणषी ्यांनी पुणे पररमंडळयात चयालू असणयाऱ्या 
LTS Scheme, Substation Protection Audit 
आ्ीबयाबत सवर्तर मयावहती र्ली. तसेच अधीक्षक 
अवभ्ंतया, अउ्या संरसु मंडळ, पुणे र सोलयापूर ्यांनी 
Critical Substation, Unutilized/unloaded 
substation, R&M Budget, Lines आ्ीबयाबत 
सवर्तर सया्रीकरण केले.  अउ्या प्रकलप 
वन संरसु पररमंडळ, पुणे ्ेथिील उपलबध मनुष्बळयाचया 
कया्षाक्षमपणे रयापर करून घेण्याबयाबतच्या सूचनया कया्षाकयारी 
संचयालक (मया. सं.) (प्रभयारी) श्ी. सुगत गमरे ्यांनी ्यारेळी 
र्ल्या. 

आढावा बैठक

 अध्क्ष र व्र्थियापकी् संचयालकयांनी घेतली पुणे पररमंडळयाची आढयारया बैठक  

 पुणे : महयापयारेरणचे अध्क्ष र व्र्थियापकी् संचयालक श्ी. र्नेश रयाघमयारे ्यांचे ्रयागत करतयानया पुणे पररमंडळयाचे मुख् अवभ्ंतया श्ी. रं्नकुमयार मेंढे. शेियारी महयापयारेरणचे 
संचयालक (संचलन) श्ी. संि् तयाकसयांडे.  

रिकलपांची कारे वेळेत पूि्म करणयाचे दिले प्निदेश  



  

शाश्वत ऊर्जा, निरंतर ऊर्जा

पुणे :  चयाकण ४०० के. वही. उपकेंद्यात ्मयाटषा सोलर पॉरर वनवमषाती पथि्शषी प्रकलपयाची पयाहणी करतयानया महयापयारेरणचे अध्क्ष र व्र्थियापकी् संचयालक श्ी. र्नेश रयाघमयारे. 
शेियारी संचयालक (संचलन) श्ी. संि् तयाकसयांडे, कया्षाकयारी संचयालक (मया.सं.) (प्रभयारी) श्ी. सुगत गमरे, मुख् अवभ्ंतया श्ी. रं्नकुमयार मेंढे, अधीक्षक अवभ्ंतया श्ीमती 
ज्ोती वचमटे, श्ीमती चयारूतया बेंद्े, श्ी. ि्ंत कुलकणषी, श्ी. अवनल पयाटील.  

 टीर रहापारेरि, पुिे

चाकण ४०० के. व्ही. उपकेंद्ातहील स्ार्ट सोलर पॉवर 
निन््टतही पथदर्शी प्रकलप ््ापारेषणचे अध्यक्ष व 

व्यवसथापकी्य संचालक श्ही. ददिेर् वाघ्ारे ्यांच्या ्सते 
का्या्टन्वत करण्यात आला. 

्यावेळही संचालक (संचलि) श्ही. संज्य ताकसांडे, 
का्य्टकारही संचालक (्ा.सं.) (प्रभारही) श्ही. सुगत ग्रे, 
पुणे पदर्ंडळाचे ्ुख्य अनभ्यंता श्ही. वंदिकु्ार ्ेंढे, 
अधहीक्षक अनभ्यंता श्ही्तही ज्योतही नच्रे, श्ही्तही चारूता 
बेंद्े, श्ही. ज्यंत कुलकणशी, स्ाय्यक ््ाव्यवसथापक (्ा.
सं.) श्ही. प्रर्ांत चौधरही, का्य्टकारही अनभ्यंता ४०० के. व्ही. 
चाकण श्ही. अनिल पारहील ्यांच्यास् अनधकारही व क््टचारही 
उपनसथत ्ोते. 

सदर प्रकलप ्ा िेर न्रदरंग व ्ा्यब्हीर नससरही् 
पारेषणरन्त का्या्टन्वत करण्यात आला आ्े. ्ा 
र्ा्सन्र्ि इिदररही्धहील पन्ला पथदर्शी प्रकलप आ्े. 
्ा पूण्टतः प्या्टवरणपूरक प्रकलप आ्े. काब्टि नवसज्टि 
वषा्टकाठही ९७ ्जार नकलो वा्यू क्ही ्ोतो. ्या प्रकलपा्ुळे 
१२ ते १५ लाखांचही वषा्टकाठही बचत करता ्येईल.

सदर प्रकलप ्ा भनवष्यात जे दोि सोस्ट सबसरेर्ि 
कोडिुसार गरजेचे असतात. ते सोलर पॉवरच्या ्ाध्य्ातूि 
उपलबध झाल्यास वषा्ट्ध्ये ्ोठ्ा प्र्ाणात बचत ्ोऊ 
र्कते. दररोजच्या वापरातहील वहीजबचत ्ोऊ र्कते. 

तसेच अपारंपदरक ऊजा्टस्तोत ्ही का्य्सवरूपही उपलबध 
असल्यािे प्रदूषणनवरन्त वहीजनिन््टतहीचा उद्ेर््ही साध्य 
्ोऊ र्कतो.

चाकण ४०० के. व्ही. उपकेंद्ा्ध्ये गेलही पाच 
वषषे अभ्यास केला असता सव्टसाधारण प्रत्येक ददवर्ही 
वहीजवापर सरासरही १३०० ्युनिर (केडबल्यूएच) ्ोत ्ोता. 
्यासाठही प्रत्येक ्न्््याला सु्ारे पाच लाखांचा खच्ट ्येत 
्ोता. चाकण ्येथे अभ्यास करूि जु््या पधदतहीचा 
लाईर ्या एलईडही लाईर नवथ दर्यल राई् कंर्ोलर 
प्रणालही्ध्ये बसनवलही. तसेच वातािुकूनलत ्यंत्रणा्ध्ये 
््त्वाचा घरक कॉम्प्रेसर्ध्ये बदल ताप्ाि ्े २३ 
नडग्ही सेनलस्यसला ठेवले.  ्ा उपक्र् राबनवल्यािंतर 
वहीजबचत ३०० ्युनिर प्रनत ददवस झालही. वहीजवापर ्ा 
१३०० ्युनिर प्रनत ददवस वरूि साधारणतः १००० ते 
११०० ्युनिर प्रनत ददवस झाला. ् े करत असतािा सोलर 
पॉवर प्रकलपावर अ्वाल बिनवला. त्याचही प्रर्ासकी्य 

्ा््यता घेऊि ््ानवतरण व ्ेडाकडूि निनजनबलहीरही 
दरपोर्ट व प्रकलप ्ा््यता घेऊि त्यांिही सुचनवलेले बदल 
आपल्याकडे आवश्यकता लक्षात घेऊि केले. दरम््याि, 
्या प्रकलपासाठही लागणारही उपकरणे ्ागनवण्यात आलही. 

सदर प्रकलप अ्वालािुसार परतावा कालावधही ्ा 
सव्टसाधारण चार ते पाच वषषे गृन्त धरण्यात आला ्ोता. 
परंतु, गुणवत्ापूण्ट सोलर पॅिल इिव्र्टर ज््टिही, सवहीडि 
्येथूि आ्यात केलेले वापरले. तसेच सौरऊजा्ट पॅिल ्े 
ए++ क्ानलरही व उप्योगात ्येणाऱ्या केबल व सवहीचेस 
चांगल्या उतपादकांकडूि निवडल्या. त्या्ुळे सव्टसाधारण 
४५० ते ५०० ्युनिर प्रनत ददवस वहीजनिन््टतही ्ोत आ्े. 
्या प्रकलपातूि ्ोणारही वहीजनिन््टतही साधारण ३ वषषे ६ 
्न्िे ् ा कालावधही परतावा न्ळण्यास नि्ा्टण ् ोत आ्े.

्या प्रकलपात िेर न्रदरंग प्लस ्ा्यब्हीर नससरही् 
असल्यािे सकाडा दरबुर नपदर्यड जो साधारण ३० 
न्निरे ्ोता, तो आता पूण्टपणे बंद झाला आ्े. निरंतर 
२४x७ ऊजा्टस्तोत उपलबध झाल्या्ुळे निडर डाऊि 
राई््ही क्ही झाला आ्े.  भनवष्यात ्ा प्रकलप अ््य 
उपकेंद्ात्ही राबनवण्याचा नवचार असल्याचे ््ापारेषणचे 
अध्यक्ष व व्यवसथापकी्य संचालक श्ही. ददिेर् वाघ्ारे 
्यांिही ्यावेळही सांनगतले. तसेच ४०० के. व्ही. चाकण 
्येथहील का्य्टकारही अनभ्यंता श्ही. अनिल पारहील व 
उपका्य्टकारही अनभ्यंता श्ही. श्हीकांत पुजारही, श्ही. भागवत 
बोरूळे ्यांचे अनभिंदि केले. 

 प्रदूषणनवरन्त प्या्टवरणपूरक वहीजनिन््टतही ्ोणार    

चाकणमध्े समाट्ट सोलर पॉवर निनम्टती पथदर्शी प्रकलप
रिकलपाची वैप्शष्टे
 पया्मवरिपूरक रिकलप
 ट्ानसप्रशन इनदटटीरधील पप्हला रिकलप
 वरा्मला १२ ते १५ लाखांची बचत
 वीजबचतही होिार
 िुिवत्ापूि्म उपकरिे
 अखंि प्वजेचा पुरवठा होिार



 

 टीम महापारेषण, िानर्क

्ेथिील महयापयारेरणच्या प्रकयाशवकरण ्या वरश्यामगृह 
इमयारतीचे उ्घयाटन महयापयारेरणचे अध्क्ष र 

व्र्थियापकी् संचयालक श्ी. र्नेश रयाघमयारे ्यांच्या 
ह्ते झयाले. ्याप्रसंगी संचयालक (संचलन) श्ी. संि् 
तयाकसयांडे, संचयालक (प्रकलप) श्ी. ररींद् चवहयाण ्यांची 
प्रमुख उपस्थिती होती. 

कोवरड-१९ सुरक्षेच्या सरषा वन्मयारलीचे पयालन 

करून मुख् प्ररेशव्यारयारर महयापयारेरणचे अध्क्ष र 
व्र्थियापकी् संचयालक श्ी. र्नेश रयाघमयारे ्यांनी वर्त 
कयापून उ्घयाटन केले. ्याप्रसंगी नयावशक पररमंडळयाचे 
मुख् अवभ्ंतया श्ी. रयािेंद् गया्करयाड, अधीक्षक 
अवभ्ंतया श्ी. प्ररीण भयालेरयार, श्ी. सं्ीप हयाके, श्ी. 
मयावणक गुट्े, श्ी. वरलयास खयाचणे उपस्थित होते. 

उ्घयाटनयानंतर महयापयारेरणचे अध्क्ष र 
व्र्थियापकी् संचयालक श्ी. र्नेश रयाघमयारे, संचयालक 
(प्रकलप) श्ी. ररींद् चवहयाण र संचयालक (संचलन) 

श्ी. संि् तयाकसयांडे ्यांनी वरश्यामगृहयाची पयाहणी करून 
समयाधयान व्क्त केले. 

हया कया्षाक्रम ् श्री करण्यासयाठी अधीक्षक अवभ्ंतया 
(्थियापत्) श्ी. सं्ीप हयाके, कया्षाकयारी अवभ्ंतया श्ी. 
वरनो् ढोरे, अवतररक्त कया्षाकयारी अवभ्ंतया श्ी. समीर 
सयाळरे ्यांनी वरशेर पररश्म घेतले. त्नंतर महयापयारेरणचे 
अध्क्ष र व्र्थियापकी् संचयालक श्ी. र्नेश रयाघमयारे 
्यांनी प्रशयासकी् इमयारतीतील कॉनर्रनस हॉलमध्े 
नयावशक पररमंडळयाची आढयारया बैठक घेतली. 

 टीम महापारेषण, िागपूर

अवत उच्च ्याब प्रकलप वन संरसु 
पररमंडळ, नयागपूर ्ेथिे महयारयाष्ट्र 

शयासनयाच्या प्याषाररण आवण रयातयाररणी् 
ब्ल वरभयागयाच्या मोवहमेंतगषात `मयाझी 
रसुंधरया अवभ्यान` र्. १ ते १५ ियानेरयारी 
्या कयालयारधीत घेण्यात आले. ्यारेळी 
सरषा अवधकयारी र कमषाचयाऱ्यांनी हररतशपथि 
घेतली. 

सुरूरयातीलया कया्षाक्रमयाची प्र्तयारनया 
सहयाय्क महयाव्र्थियापक (मया.सं.) श्ी. 
अभ् रोही ्यांनी केली. प्र्तयारनेत त्यांनी 
पृथरी, रया्ू, िल, अग्ी आवण आकयाश 
्या वनसगयाषाशी संबंवधत पंचततरयासोबत 
िीरनपध्ती अंगीकयारल्यावशरया् आपण 
वनसगयाषासोबत िगू शकणयार नयाही. तसेच 
िैरवरवरधतेचेही अस्ततर रयाहणयार नयाही, 
्याचे महत्र लॉकडयाऊनच्या कयाळयात 
रयातयाररणयात झयालेल्या ब्लयाचे उ्याहरण 

्ेऊन ्पष् केले. तसेच प्रत्ेकयांनी 
हररतशपथि घेऊन त्याची अंमलबियारणी 
करण्याचे आरयाहन केले.  ्रम्यान, ्यारेळी 
नयागपूर पररमंडळयाचे मुख् अवभ्ंतया श्ी. 
महेंद् रयाळके ्यांनी हररतशपथि घेण्याचे 
महत्र पटरून र्ले. प्याषाररणयावरर्ी 
ियागरूकतया प्रत्ेकयांनी ्याखरयारी. तसेच 
पुषपगुच् भेट महणून ्ेण्यापेक्षया तुळशीचे 
रोप द्यारे वकंरया रृक्षयारोपण करून वनसगयाषाचया 
समतोल रयाखण्यास म्त होईल, असे 
उपक्रम करण्याचे आरयाहन केले.  ्या 
कया्षाक्रमयास सहयाय्क महयाव्र्थियापक 

रिकाशप्करि प्वश्ारिृहाचे थाटात उिघाटन 

नािपुरात रहापारेरिचया अप्धकाऱयांनी घेतली हदरतशपथ 

 महयापयारेरणच्या रररष्ठ अवधकयाऱ्यांची उपस्थिती    

 प्याषाररण आवण रयातयाररणी् ब्ल वरभयागयाचया पुढयाकयार     

नाप्शक : ्ेथिील महयापयारेरणच्या प्रकयाशवकरण ्या वरश्यामगृह इमयारतीचे उ्घयाटन महयापयारेरणचे अध्क्ष र व्र्थियापकी् संचयालक श्ी. र्नेश रयाघमयारे ्यांच्या ह्ते झयाले. ्याप्रसंगी सरषाश्ी 
संचयालक (संचलन) संि् तयाकसयांडे, संचयालक (प्रकलप) ररींद् चवहयाण, मुख् अवभ्ंतया रयािेंद् गया्करयाड, प्ररीण भयालेरयार, सं्ीप हयाके, मयावणक गुट्े, वरलयास खयाचणे.  

प्रकाशककरण

माझी वसुंधरा # ईप्लेर्

नािपूर : अउ्या प्रकलप वन संरसु पररमंडळयात महयारयाष्ट्र शयासनयाच्या प्याषाररण आवण रयातयाररणी् 
ब्ल वरभयागयाच्या मोवहमेंतगषात मयाझी रसुंधरया अवभ्यानयात अवधकयारी र कमषाचयाऱ्यांनी हररतशपथि घेतली. 
्याप्रसंगी मुख् अवभ्ंतया श्ी. महेंद् रयाळके, श्ी. अभ् रोही, श्ी. पी्ूर वचक्षे, श्ीमती प्रणोती बुं्याले, 
श्ी. पी. बी. परचयाके र अन्.

(वररले) श्ी. पी्ूर वचक्षे, कया्षाकयारी अवभ्ंतया 
(प्रशयासन) श्ीमती प्रणोती बुं्याले, सहयाय्क 
मुख् ्क्षतया र सुरक्षया अवधकयारी श्ी. पी. बी. 
परचयाके आवण इतर अवधकयारी र कमषाचयारी 

उपस्थित होते.  शयासनयाच्या ्या मोवहमेस नयागपूर 
पररमंडळयांतगषात ्ेणयारे सरषा प्रवरभयाग र वरभयागी् 
कया्याषाल्यांनी त्यांच्या कया्याषाल्यात शपथि घेऊन 
स्र अवभ्यानयास चयांगलया प्रवतसया् र्लया.



 

रुंबई : महयापयारेरणचे अध्क्ष र व्र्थियापकी् संचयालक श्ी. र्नेश रयाघमयारे ्यांच्या 
एचएसबीसी इमयारतीमधील नूतनीकरण केलेल्या ्यालनयावनवमत्त प्रधयान सवचर (ऊियाषा) श्ी. 
असीमकुमयार गुप्या ्यांनी त्यांनया शुभेच्या र्ल्या. 

रुंबई :  महयापयारेरणचे अध्क्ष र व्र्थियापकी् संचयालक श्ी. र्नेश रयाघमयारे ्यांच्या 
एचएसबीसी इमयारतीमधील नूतनीकरण केलेल्या ्यालनयावनवमत्त महयापयारेरणचे संचयालक 
(प्रकलप) श्ी. ररींद् चवहयाण, संचयालक (संचलन) श्ी. संि् तयाकसयांडे, संचयालक (वरत्त) 
श्ी. अशोक र्ळणीकर, कया्षाकयारी संचयालक (मया.सं.) (प्रभयारी) श्ी. सुगत गमरे, कया्षाकयारी 
संचयालक (SLDC) श्ी. श्ीकयांत िलतयारे, कंपनी सवचर वरनीतया श्ीरयाणी ्यांनी त्यांनया 
शुभेच्या र्ल्या. 

कराि (सातारा) :   ्ेथिे रयािमयातया विियाऊ ्यांची ि्ंती उतसयाहयात सयािरी करण्यात 
आली. ्याप्रसंगी मुख् अवभ्ंतया श्ी. अवनल कोलप, अधीक्षक अवभ्ंतया श्ीमती वशलपया 
कुंभयार, श्ीमती ्या्या सयाळे, श्ी. सुनील मयाने, श्ी. अशोक सयागरे, श्ी. वच्यापपया कोळी, श्ी. 
अतुल मणूरकर र अन् कमषाचयारी. 

कराि (सातारा) : अउ्या प्रकलप वन संरसु पररमंडळ ्ेथिे ७२ रया प्रियासत्तयाक र्न उतसयाहयात 
सयािरया करण्यात आलया. ्याप्रसंगी भयारतयाचे संवरधयान प्र्तयारनया प्रवतमेचे अनयाररण मुख् अवभ्ंतया श्ी. 
अवनल कोलप ्यांनी केले. ्यारेळी अधीक्षक अवभ्ंतया श्ीमती वशलपया कुंभयार, श्ीमती ्या्या सयाळे, श्ी. 
वकशोर पयाटील, श्ीमती सुवनतया कुलकणषी, श्ी. पद्याकर िोशी आ्ी. 

नािपूर :  ्ेथिे प्रियासत्तयाकर्नी महयापयारेरण क्रीडया र सयां्ककृवतक मंडळयाची ्थियापनया करण्यात 
आली. ्याप्रसंगी मुख् अवभ्ंतया सरषाश्ी महेंद् रयाळके, अधीक्षक अवभ्ंतया सतीश अणे, अवरनयाश 
कसबेकर, अवरनयाश वनंबयाळकर, संि् आत्रयाम, पी्ूर वचक्षे, अभ् रोही, ि्रंत कोकयाटे, मुकेश 
तट्े, वरशयाल मेश्याम, ररींद् रयामटेके, रयािेंद् पयालथिे, प्ररीण वपल्ेरयान, प्रयांि् पयाटील, रयाहुल बयारयापयात्रे, 
सयागर सोनुले, संि् भड. 

पुिे : महयापयारेरणचे अध्क्ष र व्र्थियापकी् संचयालक श्ी. र्नेश रयाघमयारे ्यांचे 
्रयागत करतयानया पुणे पररमंडळयाचे मुख् अवभ्ंतया श्ी. रं्नकुमयार मेंढे 

सुस्ागतमWelcome

हृद्य स्ागत स्राज्यर्ििी

र्य संनवधाि, र्य भारत िोंदणीकृत स्पोर्टस क्लबची स्ापिा



 

रिकाशिंिा इरारत, रुंबई : महयापयारेरणचे मुख्याल् असलेल्या प्रकयाशगंगया ्ेथिे धरियारोहणप्रसंगी मयानरं्नया ्ेतयानया महयापयारेरणचे अध्क्ष र व्र्थियापकी् संचयालक श्ी. र्नेश रयाघमयारे. 

 टीम महापारेषण, मुंबई

महयापयारेरणचे मुख्याल् असलेल्या प्रकयाशगंगया ्ेथिे ७२ रया 
प्रियासत्तयाक र्न उतसयाहयात सयािरया करण्यात आलया. तसेच 

महयापयारेरणच्या सयात पररमंडळ कया्याषाल्यांमध्ेही प्रियासत्तयाक 
र्नयाच्या वनवमत्तयाने वरवरध कया्षाक्रम घेण्यात आले. 

प्रकयाशगंगया ्ेथिील मुख्याल्यात महयापयारेरणचे अध्क्ष र 
व्र्थियापकी् संचयालक श्ी. र्नेश रयाघमयारे ्यांनी धरियारोहण 
केले. ्यारेळी महयापयारेरणचे संचयालक (प्रकलप) सरषाश्ी ररींद् 
चवहयाण, संचयालक (वरत्त) अशोक र्ळणीकर, कया्षाकयारी 
संचयालक (मया.सं.) (प्रभयारी) सुगत गमरे, कया्षाकयारी संचयालक 
(पयारेरण) श्ीकयांत रयािूरकर, मुख् महयाव्र्थियापक (सुरक्षया र 
अंमलबियारणी) संि् कुमयार, मुख् महयाव्र्थियापक (वरत्त र 
लेखया) अवनल कयालेकर, महयाव्र्थियापक (मया. सं. मनुष्बळ 
वन्ोिन) सुधीर रयानखेडे, मुख् अवभ्ंतया शशयांक िेरळीकर, 
कंपनी सवचर कु. वरनीतया श्ीरयाणी, वशष्याचयार अवधकयारी सतीश 
ियाधर ्यांच्यासह रररष्ठ अवधकयारी र कमषाचयारी मोठ्या संख्ेने 
उपस्थित होते. 

प्रर्ासत्ाक ददि चचरायू हपोवपो...

महयापयारेरण कंपनीतील रररष्ठ अवधकयाऱ्यांची वन्ुक्ती मयाहे वडसेंबर २०२०-ियानेरयारी २०२१
प्नयुक्ी     

अ.क्र.  नाव    पि    पिसथापनेचे दठकाि  दिनांक 

१. श्ी. प्रकयाश श्ीरयाम कुरसंगे  अधीक्षक अवभ्ंतया   अउ्या संरसु मंडळ, सोलयापूर  ३१.१२.२०२० 

रहापारेरिरधये 
७२ वा रिजासत्ाक 

दिन उतसाहात 



 

रिकाशिंिा इरारत, रुंबई : भयारतरतन डॉ. बयाबयासयाहेब आंबेडकर ्यांच्या महयापररवनरयाषाणर्नयावनवमत्त 
महयापयारेरणमध्े सरषा अवधकयारी र कमषाचयारी ्यांच्या रतीने अवभरया्न करण्यात आले.  

प्रज्ासूयजाला नविम्र अभभवादि!

भारतरतन िॉ. बाबासाहेब आंबेिकर 
यांचया रहापदरप्नवा्मिदिनी अप्भवािन

 अवधकयारी र कमषाचयाऱ्यांची मोठी उपस्थिती   

 टीम महापारेषण, मुंबई

महयारयाष्ट्र रयाज् वरद्ुत पयारेरण कंपनीत 
(महयापयारेरण) भयारतरतन डॉ. बयाबयासयाहेब 

आंबेडकर ्यांच्या महयापररवनरयाषाणर्नयावनवमत्त सरषा 
अवधकयारी र कमषाचयारी ्यांच्या रतीने अवभरया्न 
करण्यात आले. 

सुरूरयातीलया भयारतरतन डॉ. बयाबयासयाहेब 
आंबेडकर ्यांच्या प्रवतमेस महयापयारेरणचे संचयालक 
(वरत्त) श्ी. अशोक र्ळणीकर ्यांनी पुषपहयार अपषाण 
करून अवभरया्न केले. ``भयारतरतन डॉ. बयाबयासयाहेब 

आंबेडकर ्यांनी मयांडलेले वरचयार सरयाांनी आचरणयात 
आणले तर खऱ्या अथियाषाने त्यांनया आ्रयांिली 
ठरेल.``, असे वरचयार मयान्ररयांनी व्क्त केले. 
्यारेळी श्ी. अशोक र्ळणीकर र श्ी. सुगत गमरे 
्यांनीही आपले मनोगत व्क्त करून भयारतरतन डॉ. 
बयाबयासयाहेब आंबेडकर ्यांनया आ्रयांिली रयावहली. 

्याप्रसंगी कया्षाकयारी संचयालक (मया.सं.) (प्रभयारी) 
श्ी. सुगत गमरे, महयाव्र्थियापक (मया.सं. मनुष्बळ 
वन्ोिन), श्ी. सुधीर रयानखेडे, वशष्याचयार अवधकयारी 
श्ी. सतीश ियाधर ्यांचेसह अन् अवधकयारी र 
कमषाचयारी मोठ्या संख्ेने उपस्थित होते. 

रुंबई : 
भयारतरतन       
डॉ. बयाबयासयाहेब 
आंबेडकर 
्यांच्या प्रवतमेस 
अवभरया्न 
करतयानया 
महयापयारेरणचे 
संचयालक (वरत्त) 
श्ी. अशोक 
र्ळणीकर.

रुंबई : क्रयांतीज्ोती सयावरत्रीबयाई र्ुले ्यांच्या ि्ंतीवनवमत्त 
आ्ोविलेल्या कया्षाक्रमप्रसंगी कया्षाकयारी संचयालक (मया.सं.) (प्रभयारी) 
श्ी. सुगत गमरे. शेियारी मवहलया अवधकयारी र कमषाचयारी रगषा. 

 टीम महापारेषण, मुंबई

महयारयाष्ट्र रयाज् वरद्ुत पयारेरण कंपनीत (महयापयारेरण) क्रयांतीज्ोती 
सयावरत्रीबयाई र्ुले ्यांची १९० री ि्ंती उतसयाहयात सयािरी 

करण्यात आली. ्याप्रसंगी सरषा अवधकयारी र कमषाचयारी ्यांच्या रतीने 
सयावरत्रीबयाई र्ुले ्यांच्या प्रवतमेलया अवभरया्न करण्यात आले.

 सुरूरयातीलया क्रयांतीज्ोती सयावरत्रीबयाई र्ुले ्यांच्या प्रवतमेस 
महयापयारेरणचे कया्षाकयारी संचयालक (मया. सं.) (प्रभयारी) श्ी. सुगत 
गमरे ्यांनी पुषपहयार अपषाण करून अवभरया्न केले. ्यारेळी अवतररक्त 
कया्षाकयारी अवभ्ंतया श्ीमती संगीतया पयारशे, अवतररक्त कया्षाकयारी 
अवभ्ंतया श्ीमती रंिनया खैरे, उपकया्षाकयारी अवभ्ंतया श्ीमती वनवशगंधया 
बनकर, उपव्र्थियापक (वररले) श्ीमती प्रेमया कुरकुटे, उपव्र्थियापक 
(मया.सं.) श्ीमती भयारती कयांबळे ्यांचेसह वरवरध अवधकयारी र कमषाचयारी 
मोठ्या संख्ेने उपस्थित होते. ्याप्रसंगी कया्षाकयारी संचयालक (मया.सं.) 
(प्रभयारी) श्ी. सुगत गमरे ्यांनी क्रयांतीज्ोती सयावरत्रीबयाई र्ुले ्यांच्या 
िीरनकया्याषारर मयावहती सयांवगतली. श्ीमती वनवशगंधया बनकर र श्ीमती 
भयारती कयांबळे ्यांनी क्रयांतीज्ोती सयावरत्रीबयाई र्ुले ्यांच्या कया्याषावरर्ी 
मयावहती र्ली.  कया्षाक्रमयाचे सूत्रसंचयालन र आभयार श्ीमती भयारती 
कयांबळे ्यांनी केले.

रुंबई : क्रयांतीज्ोती सयावरत्रीबयाई र्ुले ्यांच्या ि्ंतीवनवमत्त त्यांच्या 
प्रवतमेस अवभरया्न करतयानया महयापयारेरणचे कया्षाकयारी संचयालक    
(मया.सं.) (प्रभयारी) श्ी. सुगत गमरे. 

वंदि ज्ािज्यपोतीला...

क्रांतीजयोती साप्वत्ीबाई 
फुले यांची जयंती साजरी

 मवहलया अवधकयारी र कमषाचयाऱ्यांची मोठी उपस्थिती    
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मयानर संसयाधन वरभयागयाने अनेक Automation 
चे प्रकलप हयाती घेतले आहेत. खरं तर ्या 

आधुवनक िीरनयात Automation मुळे मयानर संसयाधन 
वरभयागयाच्या कया्षाप्रणयालीमध्े मोठया ब्ल होऊन वरभयागयाची 
उतपया्कतया रयाढीस ्ेऊ शकते. 

्ैनंर्न कया्षाप्रणयालीचया पध्तशीर अभ्यास करून 
िर त्यारर संगणकीककृत प्रणयाली वनमयाषाण केली तर रेळेची 
बचत होऊन वरभयागयालया मयानर संसयाधन वरकयासयाच्या 
(Human Resources Development) 
कयामयारर अवधक लक्ष ्ेण्यास र्यार मोठी म्त होईल. 

त्याच अनुरंगयाने मयानर संसयाधन वरभयाग आतया 
आधुवनकीकरणयारर लक्ष केंवद्त करत आहे. अनेक 
आधुवनकीकरणयाचे अवभनर प्रकलप वनरडण्यात आले 
आहेत, त्यांची रेळयापत्रकयानुसयार कया्षारयाही ठरवरण्यात 
आली आहे. त्यासयाठी प्रशयासनयालया व्र्थियापनयाकडून खूप 
चयांगले प्रोतसयाहन आवण सहकया्षा वमळत आहे. 

आधुवनकीकरणयाच्या ्या प्रकलपयामध्े E-Service 
Book, ्ंडयातमक कया्षारयाही वरभयागयाची NOC 
संगणकी् प्रणयालीतून कोणत्याही कया्याषाल्यातून प्रयाप् होणे, 
Online Performance Appraisal System, 
Improvement in online Request Transfer 
System, Online Disbursement Of Higher 
Grade Benefits, संगणकी् प्रणयालीव्यारे प्रयाप् होणयारे 
A to L Report Format, Online Leave 
Management, HR Services on Mobile 
Through MSETCL HR App आ्ी करणे सोपे 
र सुलभ झयाले आहे.  

प्रशयासनही हळूहळू सरषा आधुवनकीकरणयाचे प्रकलप 
कया्याषासनरत करणयार आहे.  त्यातील E-Service 
Book ्या प्रकलपयाचे मया. अध्क्ष र व्र्थियापकी् 
संचयालक श्ी. र्नेश रयाघमयारे र मया. संचयालक (संचलन) 
श्ी. संि् तयाकसयांडे ्यांच्या उपस्थितीत ्या आधुवनक 
प्रणयालीचे उ्घयाटन झयाले. तसेच संपूणषा Hard Copy 
Service Book चया Data ्या आधुवनक संगणकी् 
प्रणयालीमध्े एकया मवहन्याच्या कयालयारधीत पूणषा करण्यास 
प्रशयासन ्श्री झयाले. संपूणषा महयारयाष्ट्रयातील सुमयारे ्हया 
हियार कया्षारत अवधकयारी र कमषाचयाऱ्यांचया हया वर्तृत 
Data, E-Service Book च्या मयाध्मयातून संकवलत 
केल्याबद्दल प्रशयासनयातर्फे सरषा संबंवधत अवधकयारी र 

कमषाचयाऱ्यांचे मी मनयापयासून कौतुक करतो. 
्या अवभनर प्रकलपयामुळे हया अवतमहत्रयाचया 

Employee Record आपल्यालया अवररत ठेरतया 
्ेणयार आहे. त्याचे Real Time Update रयाखण्याची 
तरतू् प्रणयालीमध्े करण्यात आली आहे. हया Data 
मयानर संसयाधनयाच्या इतर कया्षाप्रणयालीशी सु्ोग् 
पध्तीने Interface करून त्याचया र्यार चयांगलया उप्ोग 
प्रशयासनयालया करतया ्ेईल. तसेच Hard Copy गहयाळ 
होणे, खरयाब होणे ्यारर एक चयांगलया प्याषा् प्रशयासनयास 
उपलबध झयालया आहे. 

प्रशयासन ्या अवभनर प्रकलपयाची अनेक्तरयारर 
मयावहती करून ्ेत आहे. िेणेकरून इतर सरकयारी 
उपक्रमसुध्या प्रेररत होऊन हया प्रकलप हयाती घेतील. 

्ंडयातमक कया्षारयाही वरभयागयाच्या NOC सयाठी बऱ्याच 
रेळया मुंबईच्या सयांवघक कया्याषाल्यालया हेलपयाटे मयारयारे लयागत 
होते. अनेक कयारणयांसयाठी ही NOC महत्रयाची असते. 
आतया मयात्र, निीकच्या कयाळयामध्े ही NOC सहिपणे 
वमळणयार आहे. वनरृत्तीच्या रेळी ्े्के अ्या करण्यासयाठी, 
प्ोन्नतीरेळी वकंरया HGB ्ेण्यासयाठी तसेच इतर 
अन् कयारणया्तर आतया ्या प्रकलपयाअंतगषात सरषा Data 
संकवलत करून तो अद््यारत ठेरण्यात ्ेणयार आहे. 
संपूणषा महयारयाष्ट्रयातील कोणत्याही कया्याषाल्यात ERP/
SAP प्रणयालीतून ही NOC वमळणयार आहे. ही सुवरधया 

नरवरत्ती् ररयाषापयासून महणिेच १ एवप्रल २०२१ पयासून 
प्रशयासन ्ेणयार आहे. ्या प्रकलपयामधील कया्षारत सरषा 
अवधकयारी र कमषाचयाऱ्यांचे मी मनयापयासून अवभनं्न करतो. 

अशया पध्तीने Online Performance 
Appraisal System ची उपलबधतया १ एवप्रल 
२०२१ पयासून करण्यात ्ेणयार आहे. ्यासं्भयाषात मया. 
अध्क्ष र व्र्थियापकी् संचयालक श्ी. र्नेश रयाघमयारे 
्यांनी मौवलक मयागषा्शषान करून हया प्रकलप कया्याषासनरत 
करण्यासयाठी प्रशयासनयास मंिुरी र्ली आहे. 

Online Request Transfer ्या प्रणयालीमध्े 
सुध्या अनेक कमषाचयारी गट र ्ुवन्न प्रवतवनधींकडून 
कयाही सूचनया आल्या आहेत. त्या सूचनयांचया अभ्यास करून 
प्रशयासनयाने प्रणयालीमध्े कयाही सुसंगत ब्ल करण्याचे 
प्र्तयावरत केले आहेत. हे प्र्तयावरत ब्ल मया. अध्क्ष 
र व्र्थियापकी् संचयालक ्यांच्या अरलोकनयाथिषा ठेऊन 
त्यांनी र्लेल्या वन्जेशयानुसयार र मंिुरीनुसयार प्रशयासन हया 
प्रकलप कया्याषासनरत करेल. 

असे अनेक अवभनर प्रकलप कया्याषासनरत करून 
मयानर संसयाधन वरभयाग मयानर संसयाधन वरकयासयाच्या 
कयामयारर अवधक लक्ष केंवद्त करणयार आहे. 

शुभेच्ांसह..!
- सुित िररे

काय्मकारी संचालक (रानव संसाधन) (रिभारी)

रानव संसाधन प्वभािाला आधुप्नकीकरिाची आस


