
 

प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

सद्यस्थितीत आपली पारेषणप्रणाली सतत कार्यरत ठेवणराचरा 
कामांपेक्ा रूपांतरण (Transformation) करणराचे काम 

मोठ्ा प्रमाणात करावे लागत आहे. आपणा सवाांना माहहत आहे 
की, देशात इतर कोणतराही राजरांपेक्ा आपलरा महाराष्ट्ात हवजेचरा 
पाराभूत सुहवधांचे जाळे अहधक वरापक असून महाराष्ट्ाचरा 
कानाकोपऱरात आपण पोहोचत आहोत. रा पाराभूत सुहवधांची 
वराप्ी हवचारात घेतलरास ही संपूण्य रंत्रणा रोगरररतरा कार्यरत 
ठेवणे, आपण हतची देखभाल करणे आहण तरासोबत हवहवध कामांचे 
प्रकलप उभारणे व चालहवणे ही कामे खूप आवहानातमक आहेत.

आता ऊजा्यक्ेत्र हा देशाचरा आहथि्यक, सामाहजक प्रगतीचा 
कणा आहे. खरे तर वीज प्रगतीचे वाहक आहे. सव्य हचत्र बदलून 
टाकणराचे सामरर्य आपण करीत असलेलरा वीजपुरवठ्ामधरे 
आहे. देशात तंत्रज्ानाने मोठी झेप घेतली आहे, आहण  तराचरा 

वापराचरा केंद्र्थिानी वीज आहे. आता तेल व वारू क्ेत्र तसेच 
माहहती तंत्रज्ान (आर.टी.)/आर.टी.ई.एस आदी क्ेत्रांत 
इतकी प्रचंड कांती झाली आहे की ती आता हवजेचरा आधारेच 
चालतात, हे आपण अनुभवतो आहोत. इतर क्ेत्रातसुधदा वीज ही 
अतरावशरक झाली आहे. थिोडकरात, वीज ही हवेप्रमाणे आवशरक 
बाब झाली आहे. आज सवाांचे जीवन हवजेवरच अवलंबून आहे. 
तरामुळे हवजेला रापूववी कधी नवहे इतके महत्व आजचरा आधुहनक 
रुगात हमळाले आहे. 

रासाठी वीज क्ेत्रात काम करणारे अहभरंते आहण वीजतंत्रज् 
रांचेवर राष्ट्ाचरा उभारणीत आहण आहथि्यक प्रगतीत मोठा वाटा 
उचलणराची जबाबदारी आहे. भारताचरा आहथि्यक सववेक्णातून असे 
्पष् झाले आहे की, देशातील हवजेची मागणी ही प्रचंड वाढणार 
आहे. तरामुळे ही मोठी मागणी पूण्य करणरासाठी आपलरा पाराभूत 
रचना सक्म ठेवणराची गरज आहे, महणून हवजक्ेत्राचरा हतनहीही 
कंपनीत महणजेच हनहम्यती, पारेषण आहण हवतरण रांचरा कामात 
वाढतरा वीजमागणीचा अंदाज घेणे, तरासाठी हनरोजन आहण 
आहथि्यक तरतूद (Budgeting) करणे रा बाबी महत्वाचरा 
आहेत. प्रथिम हनरोजन करून तरानुसार वीज देणराची कार्यवाही 
केली पाहहजे. हनरोजन आहण अंमलबजावणी रा दोन महत्वांचरा 
घटकांवर कुठलराही कंपनीचे रश अवलंबून असते. रासाठी 
आपलरा मतांचा भांडवली उपरोग केला पाहहजे. अकार्यक्मता 
असलरास हकंवा सधरा चालू असलेले कार्य पुरेसे आहे, असे 
मानले तर तरापुढे आपली कामहगरी आहण हवतीर फलप्राप्ी रा 
दोनहीमधरे घसरण होईल.

महणून आपलरा सव्य कार्यक्ेत्रात हनरोजन आहण 

दिनेश वाघरारे (भा.रि.से.)      
 अधरक् व वरव्थिापकीर संचालक
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अंमलबजावणी रांचे रोगर वरव्थिापन असले पाहहजे. सव्य 
कामात हनरोजनबधदता व कार्यवाही रोगर प्रकारे केलरास तराचरा 
एकहत्रत पररणामांमुळे कंपनीचरा संपूण्य कामहगरीत सकारातमकता 
रदसून रेईल. हनरोजन आहण कार्यवाही रानंतर इतर हवषरातही 
आवहाने आहेत. रंत्रणा अहधक ्वरंचहलत (Automation) 
करणे, नवीन कलपना हवकहसत करणे, अंदाज बांधणे व उभारणी 
करणे, सव्य साधने हमळहवणे, संपक्क वरव्थिापन प्रभावी करणे, 
हनरमने आहण वाहणसजरक क्ेत्र, कारद्याचे पालन, हवत व लेखा 
तसेच मानव संसाधन वरव्थिापन रा सव्य क्ेत्रात आवहाने आहेत. 
हवजेचरा हतनहीही क्ेत्रात आवहाने आहेतच, रा आवहानांचे ्वरूप, 
तरांची भूहमका ही गरज आहण महत्व रांचरानुसार बदलू शकते.

आपलरा हतनहीही कंपनरांमधरे (महाहनहम्यती, महापारेषण 
आहण महाहवतरण) कामांत सतत आवहाने हनमा्यण होत आहेत. 
तरासाठी हवशेष ज्ान व कौशलरे हवकहसत करणे आवशरक 
आहे. वीज अहभरंतराचरा कौशलरामधरे हवकासाला वाव आहे. 
परंतु, तरांचरात वैहशष्ट्यपूण्य ज्ान व कौशलराचा अभाव जाणवतो. 
आपणास वैहशष्रपूण्य ज्ानाचरा माहहतीसाठी सल्ागार सं्थिा/
बहुराष्ट्ीर कंपनरा रांचरावर अवलंबून राहावे लागते, ते आपलराला 
टाळता आले पाहहजे.

 फक्त सधराचरा काळासाठी काम करतो, तराऐवजी 
भहवषराचा हवचार करून आपण काम केले पाहहजे. पाराभूत 
क्ेत्रामधरे कार्यरत आहोत, महणून आपण भहवषरासाठी काम 
करणराची दृष्ी बाळगली पाहहजे. हकंबहूना, तशी सवर लावून 
घेतली पाहहजे. आपला दृष्ीकोन आहण संवेदनशीलता रात 
पररपूण्यता आणून तराचा वापर आपलरा कामात रदसला पाहहजे. 

अशा प्रकारे वीज अहभरंतरांची भूहमका आपलरा कंपनीचा 
वरवसार नीट समजावून घेणराचा असला पाहहजे. तरात 
कार्यपधदती आहण प्रहकरा रांना पहहले ्थिान आहे. तरानंतर 
जरा क्ेत्रात आपणास काम करणराची संधी रदली आहे, तरातील 
वैहशष्ट्यपूण्य ज्ान आपण हमळहवले पाहहजे. संचलन व सुवरव्थिा, 
प्रकलप, ्वरंचलन, अहभकलप हकंवा संकलप हचत्र तरार 
करणे, अंदाज तरार करणे, उभारणी, साधनांची खरेदी करणे, 
पुरवठ्ाची साखळी, संपक्क वरव्थिापन, हनरमने, वाहणजर 
आहण नरारालरीन कार्यपधदती, हवत व लेखा, मानव संसाधन 
हवकास व वरव्थिापन रा सव्य क्ेत्रात सतत काम करणे आहण 
वैहशष्ट्यपूण्य ज्ान हमळहवणे रा दोन वेगवेगळरा गोष्ी आहेत.

आज अहभरंतराला आपली भूहमका आहण कत्यवर रात 
नेमका कार फरक आहे, हे समजून घेणराची आवशरकता आहे. 
आतापरांत आपण आपलरा कत्यवरावर लक् केंहद्रत करीत आहोत. 
पण, आता जग झपाट्ाने बदलत आहे. हे लक्ात घेतलरास, 
आपली नेमकी भूहमका कार असली पाहहजे, राकडेही लक् रदले 
पाहहजे.

कत्यवर करणे आवशरक असते. तर भूहमका (Role) पार 
पाडताना कार केले पाहहजे, कार करणे अहधक रोगर होईल 
आहण कार करता रेईल, राचा हवचार केला जातो महणून 
भूहमकेनुसार वत्यन हे कधीच संपत नाही. तराचा शेवट नाही. 
तो एका पररपक्वतेकडे, पररपूण्यतेचरा रदशेने करावराचा सतत 
प्रवास आहे. तराला सुज्तेची आहण प्रहतभेची जोड द्यावी लागते, 

आहण ते अनुभवातून प्राप् होते. अनुभवातून आपले ज्ान 
उपरोगात आणणराची संधी हमळते. महापारेषण कंपनीचरा 
कम्यचारी रचनेचरा प्रमाणकांबाबत (Staffing Norms) मी 
आपणास सांगू इसचछितो की, तरात ऑपरेरटंग (प्रवत्यन) आहण 
देखभाल रा दोनही संवगा्यचा (केडर) सुरेख संगम करणरात 
आलेला आहे. तरात काम करणाऱरांना कामाचरा आहण 
नोकरीत कररअरमधरे प्रगती करणराची समान संधी देणरात 
आली आहे. अशा कम्यचारी प्रमाणकांचं प्रतरक् अंमलबजावणी 
करणराचे काम अंहतम टपपरावर आहे. कंपनीचे वरव्थिापन 
पुढे प्रगत मागा्यवर जाणराचरा दृष्ीने पावले उचललेली आहेत. 
मानव संसाधन प्रशासन हवभागास अंतग्यत कार्यपधदतीची 
एकासतमकीकरण करणरास सांहगतले आहे. उदाहरणाथि्य सेवा 
जरेष्ठता संबंहधत बाबींचे एकत्रीकरण केले जाईल. रासाठीची 
कार्यवाही प्रगहतपथिावर आहे.  हे काम आता पूण्य होत आहे, 
राचे मला समाधान आहे. राचे फळ अहभरंतरांनाच नाही तर 
आपलरा तांहत्रक कम्यचारी/रंत्रणाचालक (ऑपरेटर) रा सवाांना 
होणार आहे. रामुळे कामात नैपुणर रेईल व तराचा लाभ संपूण्य 
कंपनीला होईल. 

आपला मानव संसाधन हवभाग कम्यचारी रचनेची प्रमाणके 
(Staffing Norms) राची प्रभावी अंमलबजावणी वहावी, 
रासाठी इतर कारा्यलरीन बाबी पार पाडीत आहेत. आपलरा 
प्ररतनांची माहहती रदलरानंतर आहण राष्ट्उभारणीमधरे 
आपण सवाांनी ्थिान हमळहवलराबद्दल व तरात आपण करीत 
असलेलरा रोगदानाबद्दल मी सवाांचे अहभनंदन करतो. आपलरा 
प्रतरेकांकडून आपली भूहमका, जबाबदारी, तसेच कत्यवरे 
राहवषरी माझरा खूप अपेक्ा आहेत.

शरुभेच्ांसह..!
- दिनेश वाघरारे
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सेशन-अप्धवेशन

 टीम महावितरण/टीम महापारेषण, मुंबई

शेतकरी बांधवांना रदवसा आहण पुरेशी वीज देणे शासनाची 
प्राथिहमकता असून महाकृषी ऊजा्य अहभरानाची प्रभावी 

अंमलबजावणी करावी, असे हनदवेश मुखरमंत्री श्ी. उधदव ठाकरे 
रांनी रदले.

महाकृषी ऊजा्य अहभरानांतग्यत कृषी ऊजा्य पवा्यचा शुभारंभ 
मुखरमंत्री श्ी. उधदव ठाकरे रांचरा ह्ते हवधानभवनात 
करणरात  आला. रावेळी उपमुखरमंत्री श्ी. अहजत पवार, 
ऊजा्यमंत्री डॉ. हनतीन राऊत, ऊजा्य राजरमंत्री श्ी. प्राजक्त 
तनपुरे, ऊजा्य हवभागाचे प्रधान सहचव श्ी. रदनेश वाघमारे आदी 
उपस्थित होते.

सव्य देश, राजर टाळेबंदीत (लॉकडाऊन) होते तरी 
शेतकरी बांधव मात्र कत्यवरावर होते, असे सांगून मुखरमंत्री 
श्ी. उधदव ठाकरे महणाले, कोरोनाचरा पाशव्यभूमीवर बहुतांश 
कारा्यलरीन कामे घरुनच (वक्क फ्ॉम होम) केली जात 
होती. शेतकऱरांनी लॉकडाऊन केले असते तर कठीण 
पररस्थिती हनमा्यण झाली असती. इतरांसाठी मळे फुलवणाऱरा 
शेतकऱरांचरा आरुषरात काटे रेऊ नरेत, रासाठी तरांचरा 
आहण तरांचरा कुटुंहबरांचरामागे सरकार ठामपणे उभे राहील, 
अशी गवाहीदेखील मुखरमंत्री श्ी. ठाकरे रांनी रदली.

मुखरमंत्री श्ी. उधदव ठाकरे महणाले, ``जगाचे कामाचे 
तास सूर्यप्रकाशात असतात आहण शेतकऱरांचे मात्र रात्रीचे, 
कशासाठी? ऊन, वारा, पाऊस अशा सव्य संकटांचा मुकाबला 
करत तो जगासाठी सोनं हपकवत असतो. तराचरा आरुषरात 
सुखासमाधानाचे क्ण कसे रेतील, हे पाहणे सरकारचे काम 

आहे. ‘घोषणांचा पाऊस आहण अंमलबजावणीचा दुषकाळ’ असे 
आमही होऊ देणार नाही. शेतकऱरांचरा आशीवा्यदाची ताकद 
मोठी असते. ती जेवढी जा्त हमळेल, तेवढा काम करणराचा 
हुरुप वाढतो. तरा जोरावर आमही शेतकऱरांसाठी जे-जे करणे 
शकर आहे ते हनसशचतच करू.``शेतकऱरांचे प्रशन सोडहवणे 
रास आमचे प्राधानर असून नुकतेच नीती आरोगासोबत 
झालेलरा दृकश्ावर बैठकीत पीक हवमराचा प्रशन उपस्थित 
केला असलराचेही मुखरमंत्री श्ी. उधदव ठाकरे रांनी सांहगतले.

वीजप्बलांची थकबाकी भरुन योजनेचा लाभ 
घया : उपररुखयरंत्री श्ी. अप्जत पवार

उपमुखरमंत्री श्ी. अहजत पवार महणाले, वीजग्ाहकांमधरे 
आपलेपणाची भावना हनमा्यण करणरासाठी शासनाने अनेक 
महत्वपूण्य हनण्यर घेतले आहेत. वीजहबल थिकलेलरा सव्य 
शेतकऱरांनी थिहकत वीजहबलांवर सूट हमळवणरासाठी नवीन 
कृषी वीज जोडणी धोरणाअंतग्यत जाहीर केलेलरा रोजनेचा 
लाभ घेणराचे आवाहनही उपमुखरमंत्री श्ी. पवार रांनी रावेळी 
केले. तसेच शेतकरी, घरगुती वीज ग्ाहक आदी सवाांनाच 
वरवस्थित वीज हमळाली पाहहजे, रासाठी सवाांनी वीजहबले 
भरणे आवशरक आहे. वीजगळती होणार नाही राकडेही लक् 
देणे गरजेचे आहे, असेही श्ी. पवार महणाले.

उपमुखरमंत्री श्ी. अहजत पवार महणाले, आमही 
शेतकऱरांचे प्रहतहनधी असून शेतकऱरांचे प्रशन, कृहषपंपांचे 
महत्व आमहाला माहीत आहे. सवाांना वरवस्थित वीज हमळेल. 
वेळेत हवजेची जोडणी हमळेल, हे आमचे उरद्दष् आहे. ५ 
वषा्यत ५ लाख सौर कृहषपंप देणराचे शासनाचे उरद्दष् आहे. 
शेतकऱरांना रदवसा वीज देणराचरा अनुषंगाने सौर कृहषपंप 

रोजनेला प्रोतसाहन देणराचे शासनाचे धोरण आहे.
ऊजा्यमंत्री डॉ. हनतीन राऊत महणाले, नवीन कृहषपंप 

वीज जोडणी धोरणांतग्यत १९ फेब्ुवारीपरांत १० हजार 
शेतकऱरांना वीजजोडणी देणराचे उरद्दष्ापेक्ा अहधक काम 
करत सुमारे १८ हजार शेतकऱरांना वीज जोडणी देणरात 
आली आहे. तसेच १० हजाराहून अहधक सौर कृहषपंप 
देणरात आले आहेत. कृषी वाहहनरांचे सौर ऊजवीकरण 
अंतग्यत ८४ वाहहनरांना लघु सौरऊजा्य प्रकलपातून वीज 
पुरवली जात असून तरावदारे ३० हजारांहून अहधक 
शेतीपंपांना रदवसा वीजपुरवठा केला जात आहे. रा बैठकीत 
कृषी ऊजा्य पवा्यबाबतचे संगणकीर सादरीकरण महाहवतरणचे 
अधरक् तथिा वरव्थिापकीर संचालक श्ी. हवजर हसंघल 
रांनी केले. आतापरांत सुमारे ४ लाख शेतकऱरांनी कृषी वीज 
हबलांची एकूण ३६४ कोटी रुपरांची थिकबाकी भरली आहे. 
रा थिकबाकीचरा अनुषंगाने ६६८ कोटी रुपरांची थिकबाकी 
माफ झाली आहे, असे श्ी. हसंघल रांनी सांहगतले. हवजेची 
संपूण्य थिकबाकी भरुन थिकबाकीमुक्त झालेले इगतपुरीचे 
शेतकरी कचरु धोंडू बोराडे रांना सनमानपत्र, पालीचे शेतकरी 
रोशन रुईकर रांना सौर कृहषपंप ह्तांतरण पत्राचे हवतरण 
तर पालघरचे संजर पावडे रांना नवीन कृहषपंप वीजजोडणी 
प्रमाणपत्र रावेळी मुखरमंतरांचरा ह्ते देणरात आले. तसेच 
कृषी ऊजा्य पव्य पो्टर आहण माहहती पुस्तकेचे प्रकाशन 
मानरवरांचरा ह्ते करणरात आले.  राप्रसंगी महाऊजा्यचे 
महासंचालक श्ी. सुभाष डुंबरे, महाहवतरणचरा औरंगाबाद 
प्रादेहशक हवभागाचे सहवरव्थिापकीर संचालक डॉ. नरेश 
हगते आदी उपस्थित होते.

महान्यूज

 मुखरमंतरांचरा ह्ते महाकृषी ऊजा्य पवा्यचा शुभारंभ  

मुंबई : महाकृषी ऊजा्य अहभरानांतग्यत कृषी ऊजा्य पवा्यचा शुभारंभ मुखरमंत्री श्ी. उधदव ठाकरे रांचरा ह्ते हवधानभवनात करणरात  आला. राप्रसंगी उपमुखरमंत्री श्ी. अहजत 
पवार, ऊजा्यमंत्री डॉ. हनतीन राऊत, ऊजा्य राजरमंत्री श्ी. प्राजक्त तनपुरे, ऊजा्य हवभागाचे प्रधान सहचव श्ी. रदनेश वाघमारे, महाहवतरणचे अधरक् व वरव्थिापकीर संचालक 
श्ी. हवजर हसंघल आदी.   

शेतकऱयांना दिवसा वीज िेिे हीच आरची रिाथप्रकता : श्ी. उधिव ठाकरे
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 टीर रहापारेरि, ररुंबई

जागतिक मतिला दिनी मिातिकास आघाडी 
सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प २०२१ 

िा मतिलांबरोबरच शेिकरी ि समाजािील िुब्थल 
घटकांचा तिकास साधणारा असून ऊजा्थ तिभागाला 
चालना िेणारा असल्ाची प्रतितरि्ा राज्ाचे ऊजा्थमंत्ी 
डॉ. तनिीन राऊि ्ांनी दिली आिे.

राज्ाच्ा तितधमंडळाि सािर केलेल्ा 
अर्थसंकल्पाि २०२५ ्प्यंि २५ िजार मेगािॅट 
अ्पारं्पादरक ऊजा्थतनतम्थिीचे उददिष्ट ठरतिण्ाि 
आले आिे. त्ा्पैकी ९ िजार ३०५ मेगािॅट क्षमिेचे 
अ्पारं्पदरक ऊजा्थ प्रकल्प का्ा्थन्िि झाले असून 
२ िजार मेगािॅट क्षमिेचे प्रकल्प प्रगति्परािर 
आिेि. ्ामुळे रोजगार तनतम्थिीला ि उद्ोगांना मोठी 
चालना तमळणार आिे. कृति्पं्पाच्ा रकीि िीज 
तबलाि  घसघशीि सूट तमळणार असून सौरऊजजेच्ा 
माध्मािून शेिकऱ्ांना दििसा ८ िास िीज 
उ्पलबध िोणार आिे. त्ामुळे मी ्ा तिकासातभमुख 
अर्थसंकल्पाचे सिागि करिो, असे मनोगि डॉ. तनिीन 
राऊि ्ांनी व्क्त केले आिे.

मागील सरकारने कृति्पं्प िीज जोडण्ाचे धोरण 
न राबतिल्ामुळे लाखो शेिकऱ्ांचे िीज जोडणी अज्थ 
्पैसे भरूनिी प्रलंतबि िोिे, अशा शेिकरी अज्थिारांना  

सौर कृिी्पं्पाच्ा माध्मािून िीज जोडणी िेण्ाकदरिा 
कृिी्पं्प िीजजोडणी धोरण राबतिण्ाचा तनण्थ् 
शासनाने घेिला आिे. िी ्ोजना राबतिण्ाकदरिा 
मिातििरण कं्पनीला िरििषी १ िजार ५०० कोटी 
रु्प्े तनधी भागभांडिलाच्ा सिरु्पाि िेण्ाची िरिूि 
करण्ाि आली आिे.

रकीि िीजतबलाि शेिकऱ्ांना ३३ टक्े सूट 
िेण्ाि आली असून शेिकऱ्ांनी उि्थदरि रकबाकी्पैकी 
५० टक्े रक्मेचा भरणा माच्थ २०२२ ्प्यंि केल्ास 

त्ांना रातिलेल्ा ५० टक्े रक्मेची अतिदरक्त 
माफी िेण्ाि ्ेईल. मिातिकास आघाडी सरकारच्ा 
ििीने ४४ लाख ३७ िजार शेिकऱ्ांना मूळ रकबाकी 
रक्मेच्ा जिळ्पास ६६ टक्े, मिणजे ३० िजार 
४११ कोटी रू्प्े इिकी रक्म माफ केली जाणार 
आिे.

ग्ीन िाऊस गॅसेसचा ्पदरणाम कमी करण्ासाठी 
िसेच शिरािील प्रिूिणाला आळा घालण्ासाठी ई- 
विेईकलचे धोरण राबतिण्ाि ्ेि असून राज्ामध्े 
नाग्पूर-मुंबई समृधिी मिामाग्थ, मुंबई-्पुणे द्ुिगिी 
मिामाग्थ ि मुंबई-नातशक मिामागा्थिर मेगा इलेकट्ीक 
विेईकल चातजयंग सेंटर सरा्पन करण्ाि ्ेणार 
आिेि. सन २०२१-२०२२ ्ा ििा्थसाठी 
का््थरिम खचा्थकदरिा ऊजा्थ तिभागास िबबल ९ िजार 
४५३ कोटी रु्प्े तन्िव्् प्रसिातिि आिे.

जनिेला िजजेिार आरोग् ि शैक्षतणक सेिा 
तमळणार आिेि. शिरी भागासोबिच ग्ामीण 
भागाच्ा तिकासासाठी िा अर्थसंकल्प मित्िाचा 
आिे. राज्ािील शेिकऱ्ांना कज्थमुक्त करण्ासाठी 
१९८२९ िजार कोटींची भरीि िरिूि करण्ाि 
आली आिे. कोरोनाच्ा संकटाचा मुकाबला करीि िा 
अर्थसंकल्प राज्ाचा सि्थसमािेशक तिकास घडिून 
आणेल, असा आशािाि डॉ. तनिीन राऊि ्ांनी 
व्क्त केला आिे.

 ऊजा्थ तिभागाला चालना िेणारा अर्थसंकल्प : ऊजा्थमंत्ी     

शेतकरी, मवहला, युिािर्ग तथा दुब्गल घटकांचा 
विकास साधणारा अथ्गसंकलप : डॉ. वितीि राऊत 



 

 टीम महापारेषण, मुंबई

ऊजा्यमंत्री डॉ. हनतीन राऊत रांनी महाराष्ट् 
हवद्युत हनरामक आरोगाचे नवहनरुक्त 

अधरक् श्ी. संजर कुमार रांना पदाची तसेच गोपनीरतेची 
शपथि रदली.

रावेळी राजराचे मुखर सहचव श्ी. सीताराम कुंटे, 
ऊजा्य हवभागाचे प्रधान सहचव श्ी. रदनेश वाघमारे, 

महाहवतरणचे अधरक् तथिा वरव्थिापकीर संचालक श्ी. 
हवजर हसंघल, महाहनहम्यतीचे अधरक् तथिा वरव्थिापकीर 
संचालक श्ी. संजर खंदारे, महाऊजा्यचे अहतररक्त 
महासंचालक श्ी. सुरज वाघमारे आदी उपस्थित होते.

 टीम महापारेषण, मुंबई

महाराष्ट् राजर हवद्युत पारेषण कंपनीचे (महापारेषण) 
अधरक् व वरव्थिापकीर संचालक श्ी. रदनेश 

वाघमारे (भा.प्र.से.) रांची ऊजा्य हवभाग, महाराष्ट् 
शासन रेथिे प्रधान सहचव महणून २९ जानेवारी २०२१ 
रोजी हनरुक्ती झाली. दरमरान, महापारेषणचे अधरक् व 
वरव्थिापकीर संचालक महणूनही तरांचराकडे अहतररक्त 
पदभार राहणार आहे. 

श्ी. रदनेश वाघमारे हे महाराष्ट् राजर हवद्युत 
पारेषण कंपनी मरा्यरदत (महापारेषण) चे अधरक् आहण 
वरव्थिापकीर संचालक महणून रद. २३ जानेवारी २०२० 

रोजी रुजू झाले होते. ते १९९४ चरा आरएएस बॅचचे 
वररष्ठ सनदी अहधकारी आहेत. 

श्ी. रदनेश वाघमारे रांना वरव्थिापन व प्रशासन 
क्ेत्रातील २७ वषाांपेक्ा अहधक अनुभव आहे. तरांनी 
नागपूरमधील हवशवेशवरयरा राष्ट्ीर तंत्रज्ान सं्थिेतून 
(वहीएनआरटी) बी. ई. (इलेकटट्ॉहनकस) रा हवषरात 
पदवी संपादन केली आहे. ते आर.आर.टी. खरगपूरचे 
एम.टेक. (कॉमपरुटर सारनस) इंहजहनअर आहेत. 
इंगलंडचरा ब्ॅडफोड्य हवद्यापीठातून तरांनी हवकास आहण 
प्रकलप हनरोजन रा हवषरातून एम.ए्सी. केले आहे. 
तरांना संघबांधणी, प्रकलप नेतृतव, प्रशासन आहण 
वरव्थिापन रा क्ेत्रातील प्रदीघ्य अनुभव आहे. 

`एरईआरसी`चे अधयक्ष श्ी. संजय कुरार यांनी घेतली पिाची शपथ 

ऊजा्म प्वभािाचया रिधान सप्चवपिी 
श्ी. दिनेश वाघरारे यांची प्नयरुक्ी 

 ऊजा्यमंत्री डॉ. हनतीन राऊत रांनी रदली गोपनीरतेची शपथि    

 महापारेषणचे अधरक् व वरव्थिापकीर संचालक महणूनही कार्यभार सांभाळणार    

मी शपथ घेतो की...



 

Technology

 टीम महापारेषण, मुंबई

नवी रदल्ी रेथिे नुकतराच झालेलरा ७१ वरा ऑनलाईन 
हशखर संमेलनात ्कॉच पुर्काराची घोषणा 

करणरात आली. रामधरे `कापपोरेट एकसलनस` अंतग्यत 
`हडहजटल तंत्रज्ानाचा वापर` रासाठी महापारेषणला 
सुवण्य पाररतोहषकाची घोषणा झाली. महापारेषणचरा स्थित 
असलेलरा वाहहनरांचरा मनोऱरावर जुनी अथि्यवारर काढून 
ओपीजीडबलरू (ऑसपटकल ग्ाउंड वारर) प्र्थिाहपत केली 
आहे. दरमरान, रा पाररतोहषकाबद्दल ऊजा्यमंत्री डॉ. हनतीन 
राऊत व महापारेषणचे अधरक् व वरव्थिापकीर संचालक 
श्ी. रदनेश वाघमारे रांनी अहधकारी व कम्यचाऱरांचे कौतुक 
केले आहे. 

्कॉच ग्ुपचरा वतीने दरवषवी शासन, अथि्य, बॅंहकंग, 
तंत्रज्ान, सांहघक नागररकतव, आहथि्यक रा क्ेत्रातील 
वाढीसाठी हा पुर्कार रदला जातो. महापारेषणचरा वतीने 
नामांकन भरून सदर पुर्कार गुणांकन पद्धतीने हमळहवला 
आहे. 

ओपीजीडबलरू दुहेरी कार्य महणजेच अहथिांग व 
दूरसंचरणाचरा कामात रेते. महापारेषणने सद्यस्थितीत 
असलेलरा साधनांचा रोगर उपरोग करून उतपन्ाचा नवीन 

स्तोत साधर करणराचा उपकम रश्वीररतरा राबहवला आहे. 
ओपीजीडबलरूचे जाळे ३ हजार हक. मी. लांबीचे,  १८५ 
शहरे, ९९४ ग्ामपंचारती व महाराष्ट्ातील २५ हजल्हांना 
जोडणारी आहे. रा ओपीजीडबलरूमधरे ८ फारबरचा उपरोग 
महापारेषणला लागणाऱरा हवद्युत वाहहनी व उपकरणांचरा 
संरक्णाकररता होत आहे. उव्यररत ४० फारबर हे 
दूरसंचारणकररता भाडेतत्वावर महापारेषणचरा उतपन्ाकररता 
रदले जाते. 

रा अनुषंगाने महापारेषणचे अधरक् व वरव्थिापकीर 
संचालक श्ी. रदनेश वाघमारे रांनी सदर उपकमाचे वैहशष्ट्ये 
पाहून ्कॉच पाररतोहषकासाठी नामहनदवेशन करणराचे 

सुचहवले. 
सांहघक कारा्यलराचरा एसीआर हवभागाचरा दूरसंचारण 

चमूने रा पाररतोहषकासाठी नामहनदवेशन करून हवहवध टपपे 
रश्वीररतरा पार पाडले. महापारेषणचरा चमूने पररक्कांना 
उपकमाचे फारदे महणजेच सद्यस्थितीत असलेलरा 
साधनांचा रोगर उपरोग, उतपन्ाचे नवीन स्तोत, रोगरररतरा 
महापारेषणचरा उपकमाचे संरक्ण व दूरसंचारणास मदत 
आदी बाबीं पररक्कांना पटवून रदलरा. भूहमगत ऑसपटकल 
फारबर केबलपेक्ा मनोऱरावरील ओपीजीडबलरू ही जा्त 
सुरहक्त, हवशवसनीर व उपलबधता असलराने पररक्कांनी 
महापारेषणचे कौतुक केले.

 टीम महापारेषण, िावशक

महातमा गांधी जरंतीरदनी `्वचछिता के छिह 
साल-बेहमसाल` रा राष्ट्ीर उपकमांतग्यत रावषवी 

नाहशक महानगरपाहलकेचरा वतीने सुरू केलेलरा 
्वचछि सववेक्ण २०२१ ्पधा्य घेणरात आली. 
रामधरे नाहशक पररमंडळीर प्रशासकीर इमारतीस 
्वचछि आ्थिापना रा ् पधवेत प्रथिम कमांक हमळाला. 
तराबद्दल नाहशक महानगरपाहलकेचरा वतीने 
प्रश्तीपत्र देऊन महापारेषणला गौरहवणरात आले. 

नाहशक महानगरपाहलकेचरा अहधकाऱरांमाफ्कत अचानक देणरात आलेलरा 
प्रतरक् भेटींचरा आधारे हे सववेक्ण करणरात आले होते. नाहशक पररमंडळाचे 
मुखर अहभरंता श्ी. राजेंद्र गारकवाड रांचरा वतीने हे प्रश्तीपत्र सहायरक 
महावरव्थिापक (मा.सं.) श्ी. प्रमोद गोडसे रांनी ्वीकारले. 

प्रशासकीर इमारतीचरा ्वचछितेसंबंहधत बा्हस्तोत एजनसीचे रोगर हनरंत्रण 
अहत उच्च दाब ्थिापतर बांधकाम तथिा सुवरव्थिा मंडळ, नाहशकचे अधीक्क 
अहभरंता श्ी. संदीप हाके, अहत उच्च दाब ्थिापतर बांधकाम तथिा सुवरव्थिा 
हवभागाचे कार्यकारी अहभरंता श्ी. हवनोद ढोरे रांचेकडे असलराने तरांचे हवशेष 
कौतुक केले. तसेच सहायरक महावरव्थिापक (मा.सं.) श्ी. प्रमोद गोडसे रांनी 
्वचछितेबाबतची सतक्कता व सहभाग नोंदवून पररमंडळांतग्यत सव्य उपकेंद्रांपरांत 
नेणराचा मानस वरक्त केला आहे.

 प्िप्जटल तंत्रज्ानाचया वापरासाठी 
रहापारेरिला सरुवि्म पादरतोप्रक

सवच् आसथापना सपधधेत रिशासकीय इरारत रिथर 

 ऊजा्यमंत्री डॉ. हनतीन राऊत व वरव्थिापकीर संचालक श्ी. रदनेश वाघमारे रांनी केले कौतुक   

 नाहशक महानगरपाहलकेचरा ्वचछि सववेक्ण ्पधवेचा हनकाल जाहीर   एक कदम स्वच्छता की ओर...

सवच्तेचा वसा जपा
महापारेषणचे अधरक् व वरव्थिापकीर संचालक श्ी. रदनेश वाघमारे रांनी नाहशक पररमंडळाचे 
कौतुक केले आहे. प्रशासकीर पररमंडळीर इमारतीत कार्यरत अहधकाऱरांना राप्रसंगी शुभेचछिा रदलरा. 
तसेच ्वचछितेचा हा वसा कारम्वरूपी जपा, अशी सूचना तरांनी रावेळी अहधकाऱरांना केली.



 

महापारेषण कंपनीतील वररष्ठ अहधकाऱरांची हनवृती माहे फेब्ुवारी-माच्य २०२१
प्नवृत्ी     

अ.क्र.  नाव    पि    पिसथापनेचे दठकाि  दिनांक 

१. श्ी. वंदनकुमार दादाराव मेंढे  मुखर अहभरंता   अउदा प्रकलप हन संवसु पररमंडळ, पुण े २८.०२.२०२१ 

१२ ऑकटोबर २०२० रोजी मुंबईि झालेला तिद्ुि तबघाड 
मिा्पारेिणच्ा तजगरबाज अतधकाऱ्ांनी कसा िुरूसि केला, 
त्ामध्े आलेल्ा अडचणींिर कशी माि केली, सांतघक 
काम (Team Work) कसे केले. सांगिािेि, आमच्ा 
मिा्पारेिणचे का््थकारी अतभ्ंिा श्ी. रति्द् नगरे...िाचा 

त्ांच्ाच शबिांि...

दि. १२ ऑकटोबर २०२० रोजी सकाळी ९ िाजून ५८ 
तमतनटाला ४०० के. विी. कळिा-्पडघा (२) लाईन ट्ी्प 

झाली. कळिा लाईन १ आऊटेजमध्े िोिी. ४०० के. विी. 
खारघर उ्पकेंद्ाला स्पातकिंग िोऊन िळेगाि-खारघर लाईन 
िॅ्ड दट््प करण्ाि आली. ्पदरणामी, ४०० के. विी. कळिा 
ि खारघर उ्पकेंद्ाचे ्पूण्थ Source बंि ्पडले. सकाळी १० 
िाजून ४१ तमतनटांनी ४०० के. विी. कळिा-्पडघा १ लाईन 
चालू झाली. ्ा लाईनची क्षमिा िोिी ७२४ MW आतण तिजेची 
मागणी िोिी १२००-१३०० मेगािॅटची. मी सििः ४०० के. 
विी. कंट्ोल रूमचा िाबा घेिला. आमिी दििसभर ि रात्ी 
उशीरा्प्यंि तिजेची मागणी ि ्पुरिठा ्ांचे तन्ोजन करीि 
िोिो. कारण, टाटा ्पॉिरचे िोन ्ुतनटसुधिा बंि ्पडले िोिे. 
िेविा िाशी ्पदरमंडळाचे मुख् अतभ्ंिा श्ी. नसीर कािरी सर 
सििः िजर राहून तससटीमिर नजर ठेिून िोिे. श्ी. भारसाकळे 
सर (अधीक्षक अतभ्ंिा, प्रकल्प मंडळ, कळिा) सोबि मी 

ि इिर अतधकारी आमिी कळिा-िळेगािच्ा Location िर 
जािो मिणून कािरी सरांना रात्ी सांतगिले. कारण िी लाईन 
ब्ेकडाऊनमध्े िोिी. 

ठरल्ाप्रमाणे, आमिी १३ ऑकटोबर २०२० रोजी सकाळी 
गोंिेिाडी लोणािळा ्पि्थिरांगेकडे तनघालो. िु्पारी बारा िाजिा 
Loc No.३३ िर ्पोिोचलो ि िेरून खोल िरीि Bottom 
Conductor िुटून ्पडलेला दिसला. आमिी कॉ्ट्कटरसोबि 
चचा्थ करून कामाची रू्परेिा आखली. 

िुसऱ्ा दििशी १४ ऑकटोबर २०२० रोजी सकाळी Loc 
No.३४ कडे प्रसरान केले. मी ि तजिू साबळे िर सह्ाद्ीच्ा 
डोंगरािर जाण्ास तनघालो. जािाना ओढे, ्पा्िाट, त्ाला 
लागून कािी काटेरी झुड्पे, कुठे-कुठे िर एका फुटाची 
्पा्िाट ि िुसऱ्ा बाजूस खोलिरी िोिी. आ्ुष्ाि प्ररमच 
डोंगरािर एिढ्ा अिघड ्पदरनसरिीि उंच ्पि्थिािर चढि 
िोिो. एका क्षणी िर मला घामच फुटला ि ्पा्ाखालची जमीन 
सरकल्ाचा भास झाला. त्ाचक्षणी मी सििःला सािरलं ि 
कुठल्ािी ्पदरनसरिीि आ्पणास मनोरा रि. ३४ िर जा्चं 
आिे, ्ा ध्े्ाने माग्थरिमण केले. अखेर िु्पारी १२ िाजिा 
Loc िर ्पोिोचलो, त्ािेळी माझा आनंि गगनाि मािेनासा 
झाला. कारण, एक कठीण टप्पा मी ्पार केला िोिा. सुमारे 
िोनशे माणसं काम करीि िोिी. टॉिर रि. ३३ ि ३४ मध्े 
िर १०-१५ मीटरिर माणसे उभी िोिी. िी माणसे कंडकटर 
खराब िोऊ न्े, मिणून काळजी घेि िोिी. िु्पारी िोनच्ा 
सुमारास िोन्पैकी एक कंडकटर टॉिर रि. ३४ िर आला िोिा. 
िुसरा कंडकटर सा्ंकाळी सिाच्ा सुमारास टॉिर रि. ३४ िर 
आला िोिा. मात्, त्ाला आठी ्पडली िोिी. इिक्ाि, तिजेचा 
कडकडाट सुरू झाला ि ्पाऊस ्ेण्ास सुरूिाि झाली. एक 
िीज आमच्ा जिळच कडाडली, सगळे कामगार कंडकटर ि 
इिर कामे सोडून आमच्ा िंबूजिळ आली. 

्पाऊस सुरू असल्ाने रसिा तनसरडा झाला िोिा. 
अंधाराि ्पा्िाट ्पूण्थ्पणे दिसि नवििी. ्पु्िा सकाळी िीन 
िास ्पा्ी चालून डोंगरािर ्ा्चे िोिे. मिणून आमिी (मी, 

तजिू साबळे, प्रशांि मून) लोकेशनिर रांबण्ाचा तनण्थ् 
घेिला. खा्ला िोिी २-३ तबनसकटे, केकचा िुकडा ि ब्ेड. 
प्ॅनसटकिर साचलेले ्पािसाचे ्पाणी, त्ािर आमिी रात्ीचे 
जेिण केले. ्पािसामुळे खाली अंररलेले प्ॅनसटक ्पूण्थ्पणे ओले 
झाले िोिे. त्ामुळे त्ािर बसून उ्प्ोग नवििा. मिणून आमिी 
जनरेटर बॉकसिर बसून अक्षरशः रात् काढली. रात्भर तकडे, 
फुल्पाखरे घोंघािि िोिी. 

सकाळी नऊ िाजिा कामगार आले. कंडकटरचे िोन 
दठकाणी नवटसट काढले. साडेििा िाजिा मुख् अतभ्ंिा श्ी. 
नसीर कािरी सर लोकेशनिर आले. ्पतिला कंडकटर एक 
िाजिा िर गेला. िुसरा िु्पारी िोन िाजिा रिॉस आम्थजिळ 
्पोिोचला. तरिम्पींग करून रिॉस आम्थला लािण्ाि आला. 

फक्त स्पेसर ि जम्पर मारण्ाचे काम बाकी िोिे. 
आमिी ्परि खाली जाण्ा्पेक्षा लोकेशन ३३ िर (्पु्िा उंच 
्पिाडािर) जाण्ाचा तनण्थ् घेिला. िर जाण्ाचा रसिा खू्पच 
अिघड िोिा. ििा-्पंधरा तमतनटानंिर रांबा्चो, िगडािर 
बसा्चो असे करि-करि साडे्पाचला आमिी िरच्ा टेबल 
टॉ्पला ्पोिोचलो. िर चढि असिाना कािी दठकाणांहून खालचे 
तििंगम, तिलोभनी् दृश् दिसि िोिे. जणू कािी तनसगा्थने तिरिा 
शालू अंररलेला िोिा. तिरून चालि आमिी लोकेशन ३३ ला 
्पोिोचलो. तिरे संचालक (संचलन) श्ी. संज् िाकसांडेसािेब, 
मुख् अतभ्ंिा श्ी. िंिनकुमार मेंढेसािेब, अधीक्षक अतभ्ंिा 
श्ीमिी ज्ोिी तचमटे मॅडम, श्ी. मिेश भागिि सर, का््थकारी 
अतभ्ंिा श्ी. तकशोर गरूड सर ि इिर अतधकारी िजर िोिे. 
सविासिा िाजिा काम ्पूण्थ िोऊन ६ िाजून ५१ तमतनटाला 
लाईन चालू करून लोड घेिला. 

मी ४०० के. विी. कळिा-िळेगाि ्ेरे का््थरि 
असल्ामुळे Break Down Time कमी करण्ाि खारीचा 
िाटा उचलू शकलो. त्ाकदरिा सिायंचे शिशः आभार.

- श्ी. रप्वन्द्र निरे 
का््थकारी अतभ्ंिा, अति उच्च िाब तिभाग, कळिा

एक रात्र 
सह्ाद्रीचया 
कुशीत 

माझा अनुभव 



 

रयतेचा राजा

्त्रपती प्शवाजी रहाराज 
यांची जयंती उतसाहात साजरी 

 अहधकारी व कम्यचाऱरांची मोठी उपस्थिती   

 टीम महापारेषण, मुंबई

महाराष्ट् राजर हवद्युत पारेषण कंपनीत 
(महापारेषण) छित्रपती हशवाजी महाराज 

रांची ३९१ वी जरंती उतसाहात साजरी करणरात 
आली. छित्रपती हशवाजी महाराज रांचरा प्रहतमेला 
सव्य अहधकारी व कम्यचारी रांचरा वतीने अहभवादन 
करणरात आले.

रावेळी सुरूवातीला संचालक (हवत) श्ी. 
अशोक फळणीकर रांचरा ह्ते छित्रपती हशवाजी 
महाराज रांचरा प्रहतमेस पुषपहार अप्यण करून 

अहभवादन करणरात आले. राप्रसंगी श्ी. अहनल 
फळणीकर, श्ी. सुगत गमरे, श्ी. सुधीर वानखेडे, 
श्ी. सहतश जाधव रांनी `हशवरारांचे हवचार` 
राबाबत उपस्थितांना माग्यदश्यन केले. 

रावेळी कार्यकारी संचालक (मा.सं.) 
(प्रभारी) श्ी. सुगत गमरे, मुखर महावरव्थिापक 
(सुरक्ा व अंमलबजावणी) श्ी. संजर कुमार, 
महावरव्थिापक (मा.सं.)(मनुषरबळ हनरोजन) 
श्ी. सुधीर वानखेडे,  हशष्ाचार अहधकारी श्ी. 
सहतश जाधव रांचेसह हवहवध अहधकारी व 
कम्यचारी मोठ्ा संखरेने उपस्थित होते.

ररुंबई : रेथिील 
महापारेषणचरा 
सांहघक 
कारा्यलरात 
हशवजरंतीहनहमत 
छित्रपती हशवाजी 
महाराजांचरा 
प्रहतमेस 
दीपप्रजवलन करून 
अहभवादन करताना 
महापारेषणचे 
संचालक (हवत) 
श्ी. अशोक 
फळणीकर. 

 टीम महापारेषण, िाशी  

वाशी पररमंडळातील उदारदधा ग्हण केंद्र संवसु मंडळ, पडघे 
रेथिे व प्रतरेक कारा्यलरात कोरोनाचरा पाशव्यभूमीवर सामाहजक 

अंतर राखून व शासनाचे हनरम पाळून जागहतक महहला रदन उतसाहात 
साजरा करणरात आला. 

रावेळी प्रहसधद हनवेरदका श्ीमती दीपाली केळकर रांचा `स्तीधन` 
हा ओवरा, उखाणे, जातरावरील गाणे, कहवता असा हवहवधरंगी कार्यकम 
सादर करणरात आला. राप्रसंगी वाशी पररमंडळातील सहायरक 
महावरव्थिापक (मा.सं.) डॉ. हशतल गेडाम रांचे माग्यदश्यनपर 
भाषण झाले. तरांनी Women आहण Lady रातील फरक तसेच 
्वतःमधील नेतृतवगुण वाढहवणरावर भर देणराहवषरी सांहगतले. 

रा कार्यकमात महापारेषण कंपनीचे अधरक् आहण वरव्थिापकीर 
संचालक श्ी. रदनेश वाघमारे रांचा जागहतक महहला रदनाहनहमत 
महापारेषणचरा महहला अहधकारी व कम्यचाऱरांना रदलेला संदेश व वाशी 
पररमंडळाचे मुखर अहभरंता श्ी. नसीर कादरी रांनी रदलेलरा संदेशाचे 
वाचन करणरात आले. कार्यकम रश्वी करणरासाठी अधीक्क 
अहभरंता श्ी. संदीप कलंत्री व कार्यकारी अहभरंता श्ी. श्ीकांत पेटकर 
रांनी हवशेष प्ररतन केले.

पिघे : रेथिे जागहतक महहला रदनाहनहमत बोलताना प्रहसधद 
हनवेरदका श्ीमती दीपाली केळकर. शेजारी सहायरक महावरव्थिापक 
(मा.सं.) डॉ. हशतल गेडाम व अनर महहला अहधकारी, कम्यचारी वग्य. 

ममळयून साऱयाजणी

वाशी पदररंिळात 
जािप्तक रप्हला दिन 

उतसाहात साजरा 

  श्ीमती दीपाली केळकर 
रांचा ̀ स्तीधन` कार्यकम सादर   



  

संपािक : िॉ. प्रप्लंि आवतािे, जनसंपक्क अप्धकारी (रहापारेरि)
E-mail : prohr@mahatransco.in 
पत्रवयवहाराचा पत्ा : संपािक, रहापारेरि सराचार, रिकाशिंिा इरारत,
रहापारेरि कंपनी रया्मदित, प्ॉट नं.सी.-१९, ई-बलॉक, बांद्रा-कुला्म 
कॉम्प्ेकस, वांद्रे (पूव्म), ररुंबई-४०० ०५१ (खाजिी प्वतरिासाठी)

कोरोना महामारी मानवतेला मानवधम्य पाळणरास 
सांगत आहे. मला वाटतं, कुठेतरी आपण 

मागे पडलो होतो. मात्र, कोरोना आज आपलराला 
हशकवून गेलार की, आपण मोठेपणाचा उगीच गव्य 
करू नरे. आपला मोठेपणा हनसगा्यहनरमापुढे काहीच 
नाही. हनसगा्यकडे सवाांना समान करणराची ताकद 
आहे. आजघडीला धनसंपतीपेक्ाही आरोगरसंपती 
महत्वाची झालेली आहे. Health is Wealth हे 
खरं आहे. आज `दौलत स्ती और हजंदगी महंगी` 
होताना आपण पाहत आहोत. 

कोरोना महामारीने आपलराला खूप काही 
हशकवलं आहे. जवळपास एक वषा्यपासून आपण 
जीवनाचरा आनंदापासून वंहचत राहहलो आहोत. 
`हजवंत राहणं महणजेच जीवन` अशी जीवनाची नवी 
वराखरा झाली आहे. 

आपण कोरोनापूववीचरा जीवनाला आता शोधत 
आहोत. तरा ओसंडून वाहणाऱरा गदवीला...मुंबईतील 
लोकल टट्ेनमधील चेंगराचेंगरीला...फलाटाबाहेरचा तो 
`अनाऊसनसंग`चा आवाज...फेरीवालरांचा गोंगाट...
माणसांची दररोजची धावपळ...नको-नकोसं वाटणारं 
जीवन आता हवंहवंस वाटत आहे. आठवण रेते ती 
तरा गदवीची, चेंगराचेंगरीची...शहरं कधी थिांबणारी 
नवहती. आता ती रेंगाळलेली आहेत. शहरांना एक 
प्रकारची अ्व्थिता, मरगळ आली आहे. सगळेजण 
सामाहजक अंतराचरा (Social Distancing) 
हनरमाचे पालन करून राहत आहेत. 

तोंडाला मा्क लावून तोंडं लपहवणरास हनसग्य 
तर सांगत नाही ना? असा प्रशन अनाहुतपणे 
हवचारावा वाटतो. मुलांचं शैक्हणक वष्य बघता-बघता 
हनघून गेलं. शाळेची मजा ती वेगळीच महणा. हशक्ण, 
खेळ, सहल, गमती-जमतीपासून मुलं दूर झाली. 
छिोट्ाशा घरात शाळा `ऑनलाईन` भरते. माझा 
मुलगा जेवहा हशक्कांना आदराने Yes Sir…Yes 
Madam महणतो, तेवहा आनंदाने ऊर भरून रेतो. 
हशक्कांचे हशकहवणराचे कसब आहण हवद्यारराांना 

ज्ान कसे घेता रेईल, राची गोडी रातला आनंद 
वेगळाच आहे. पण, कोरोनाने हवद्यारराांना बंरद्त 
केले आहे. बाहेरचे मैदानी खेळही हवद्यारराांना 
खेळता रेत नाहीत, ही मनातली सल हवद्याथिवी 
पालकांना बोलून दाखहवतात. 

मला वाटतं, ब्स झालं हे सगळं. आता कुठेतरी 
हे थिांबारला हवं. लवकरच हनसग्यच रातून माणसाची 
सुटका करेल, ही आशा आहे. मानवाला जो धडा 
हशकवारचा होता, तो हनसगा्यने हशकहवला आहे. 
आता हनसगा्य, अंत नको पाहू. आमहाला आमचे 
पूववीचे जीवन (कोरोना महामारीचरा अगोदरचे) परत 
हमळू दे. ती तुडुंब गदवी...ती हमरवणूक...तो जोश...
जो उतसाह...ती मैहफल...ते मैदानी खेळ...ती हमत्रांची 
साथिसंगत पुनहा लाभू दे. मुलांना शाळेत जाऊ दे. 
तरांचे शैक्हणक वष्य वारा जाऊ देऊ नकोस. सवाांचे 
जीवन एकमेकांवर अवलंबून आहे. माणूस जर एकटा 

राहहला तर ही जीवनश्ृंखलाच तुटेल, मग अनेकजण 
भूकबळीने मरतील. 

मुळात मानव हा समाजशील प्राणी आहे. 
समाजाहशवार तो राहू शकत नाही. तरामुळे मरणाची 
भीती नाही पण, जगणराचा आनंद आहे आमहाला. 
जगणराचं महत्व एका कोरोना नावाचरा हवषाणूनं 
आपलराला एवढं समजावलं, हे आपण मानर 
केले पाहहजे. हनसगा्यचे रक्ण, तराचा समतोल, 
जीवसृष्ीतील प्रतरेकाचा आदर आमही चांगलरा प्रकारे 
नक्ी करू. रा वसुंधरेचं संवध्यन करू. जीवनात 
सवाांचं ्थिान रटकवून ठेऊ. जगू व इतरांनाही जगवू. 
आमहाला पुनहा एकदा कोरोनापूववीचरा जीवनाची 
प्रतीक्ा आहे. Let`s see. 

शरुभेच्ांसह..!
- सरुित िररे

काय्मकारी संचालक (रानव संसाधन) (रिभारी)

सवाांची सरुरक्षा हीच 
आपली सरुरक्षा


