
 

प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

`तौक्ते` चक्रीवादळानते व मुसळधार पावसामुळते ठाणते, 
रायगड, पालघर, रतनागगरी, गसंधुदुग्ग व राजयातील 

इतर गिल्ह्ातील वीियंत्रणतेचते नुकसान झालते. दरमयान, खंगडत 
झालतेला वीिपुरवठा महापारतेषणचया अगधकारी व कम्गचाऱयांनी 
युधदपातळीवर सुरळीत केला. तयाबददल अगियंतते, अगधकारी 
व कम्गचाऱयांचते मनापासून अगिनंदन! गवशतेष महणिते याबद्दल 
मा. ऊिा्गमंत्री महोदयांनीही कम्गचाऱयांचते कौतुक केलते आहते. 
तसतेच महाराष्ट्र सरकारनते चक्रीवादळानंतर जया पधदतीनते 
वतेगानते वीिपुरवठा सुरळीत केला, तयाचते कौतुक केंद्ीय ऊिा्ग 
सगचवांनीही केलते आहते. 

चक्रीवादळाची शकयता लक्ात घतेऊन मा. ऊिा्गमंत्री 
महोदयांनी कृती आराखडा तयार करून गवगवध ठठकाणी 
गनयंत्रण कक् स्ापन करणयाचते गनददेश ठदलते होतते. तसतेच 
अगधकागधक मनुषयबळ या कामी लावणयाचते व लागणारी 
पुरतेशी सामुग्ी उपलबध करून दतेणयाचया सूचना ठदल्या होतया. 
तयानुसार आपण योगय अंमलबिावणी केली. मुखय अगियंतते व 
अगधकारी यांचयाशी साततयानते संपक्क साधून योगय तया सूचना 
दतेऊन कामाबाबत वारंवार पाठपुरावा केला. 

नैसगग्गक आपत्ीमधयते वीिपुरवठा खंगडत झाल्यास 
सव्गप्र्म प्राधानयानते पया्गयी वयवस्तेतून वीिपुरवठा सुरळीत 
करणयाचया सोबत यंत्रणा दुरूसतीचते काम दतेखील युधदपातळीवर 
केलते. सधया कोरोनाचया आपतकालीन पठरसस्तीमुळते प्रामुखयानते 
कोगवड रूगणालयते, ऑसकसिन गनगम्गती प्रकल्प व ठरफरीगलंग 
उदयोग, गवलगीकरण कक्, लसीकरण केंद्ते, पाणीपुरवठा, 
मोबाईल टॉवस्ग, रतेल्वते व अतयावशयक सतेवांचा वीिपुरवठा 
अखंगडत राहणयासाठी प्राधानय ठदलते.  

चक्रीवादळात हवतेचया तीव्र िोरामुळते २२० के. वही. बॉमबते 
डाईंग-सहारा वागहनीचया मनोऱयाचया वरचया टोकाला असलतेली 
अ््ग वायर वागहनीवर पडली. सदरील दोन मनोऱयादरमयान 
मोठी नदी होती. या पठरसस्तीतही मुसळधार पाऊस असताना 
आपल्या अगधकाऱयांनी रात्रीच दुरूसती करून वागहनी पूव्गवत 
केली. मुंबई पठरसराला वीिपुरवठा करणारी ४०० के. वही. 
कळवा-तळतेगाव ही वागहनी बंद पडली होती. उपकेंद्ातील 
सुरक्ा प्रणालीनुसार सदरील गबघाड हा कळवा उपकेंद्ापासून 

दिनेश वाघरारे (भा.रि.से.)      
 अधयक् व वयवस्ापकरीय संचालक
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३८ गकलोमीटर अंतरावर मा्तेरान यते्ील डोंगरादरमयान 
होता. अगधकारी व कम्गचाऱयांनी रात्री युधदपातळीवर कामाचते 
गनयोिन करून सकाळी वीिवागहनी सुरू केली. ४०० के. 
वही. कळवा-पडघते या वागहनीची अ््गवायर गवद्ुत तारावर 
पडून गवद्ुत वागहनी बंद पडली. गबघाडाचते ठठकाण तळोिा 
रतेल्वतेक्ॉगसंगिवळ होतते. तसतेच चक्रीवादळामुळते झाडते पडल्यानते 
रसतते बंद होतते. अगधकाऱयांनी रतेल्वते गविागाशी ततकाळ संपक्क 
साधून िरपावसात अ््ग वायरचा अड्ळा दूर केला. तयामुळते 
४०० के. वही. कळवा-पडघते ही वागहनी पूव्गवत केली. 

२२० के. वही. टतेमघर या उपकेंद्ात अगतवृष्ी व वादळामुळते 
रात्री दोन वािता गवद्ुत उपकरणते नादुरूसत झाली. अगधकारी 
व कम्गचाऱयांनी तवठरत काय्गवाही करून रात्री साडतेतीन वािता 
टतेमघर वागहनी व उपकेंद्ाचा गवद्ुत पुरवठा पूव्गवत केला. पडघते, 
कळवा, कलरकेम, बोईसर, आपटा, उरण, कुडूस, डोंगबवली, 
वसई, टट्रॉमबते, बोठरवली, नागोठाणते व इतर उपकेंद्ातील संबंगधत 
अगियंतते, अगधकारी व कम्गचाऱयांनी प्रयतनांची पराकाष्ा करीत 
कठीण पठरसस्तीतही ऑसकसिन कारखानते, कोगवड केंद्ते यांना 
गवद्ुत पुरवठा अखंगडत ठतेवला. 

१०० के. वही. तळोिा यते्ून दोन वागहनया गलंडते 
ऑसकसिन कारखानयास वीिपुरवठा करतात. या दोनही 
वागहनया एकाचवतेळी बंद पडून ऑसकसिन कारखानयाचा 
वीिपुरवठा खंगडत झाला होता. दरमयान, संबंगधत कम्गचाऱयांनी 
युधदपातळीवर अवघया ४५ गमगनटांत गवद्ुत पुरवठा पूव्गवत 
केला. चक्रीवादळाचया संकटाला सामोरते िाणयासाठी 
महापारतेषणनते योगय प्रकारचते गनयोिन व दक्ता घतेतली होती. 
तसतेच गतनही वीि कंपनयातील अगधकारी व कम्गचाऱयांमधील 
समनवय व संपका्गमुळते वीिपुरवठा सुरळीत राखता आला, हते 
मला आविु्गन सांगावतेसते वाटतते. 

गतेल्यावषषी गनसग्ग चक्रीवादळ आलते, यावषषी तोक्ते 
चक्रीवादळ आलते. िागगतक वातावरण बदल आगण इतर 
िौगोगलक कारणामुळते दरवषषी असते चक्रीवादळ यतेणयाची 
शकयता गृहीत धरावी लागणार आहते. चक्रीवादळाचा इशारा 
यतेईल आगण मग आपण गनयोिन करू, यापतेक्ा आता दरवषषी 
मानसूनचया तोंडावर चक्रीवादळ यतेणार हते गृहीत धरून गनयोिन 
केलते पागहिते. वादळामुळते आपलते कमीत-कमी नुकसान होईल 
आगण वीिपुरवठा ततकाळ पूव्गवत करता यतेईल यासाठी 
कायमसवरूपी गनयोिन व आदश्ग काय्गप्रणाली (एसओपी) 
तयार केली पागहिते. तसते गनददेशही मा. ऊिा्गमंत्री महोदयांनी 
ठदलते आहतेत. ग्ाहकांना योगय दाबाचा व अखंगडत वीिपुरवठा 
दतेणयासाठी यतेतया पाच वषा्गत राजयात गवगवध ठठकाणी उपकेंद्ते, 
अगत उच्चदाब वीिवागहनयांचते िाळते व इतर गवगवध कामते 
करणयाचते प्रसतागवत आहतेत. मतेळघाटसारखया दुग्गम िागातही 

योगय दाबाचा वीिपुरवठा करणयात यावा व दुग्गम िागातील 
एकही गाव अ्वा पाडा अंधारात राहू नयते, यासाठी गवशतेष 
प्रयतन करणयाची गरि आहते. 

सन २०१९-२०२० तते २०२४-२०२५ या पाच वषा्गत 
राजयात एकूण ८७ अगत उच्चदाब वीि उपकेंद्ते उिारणयात 
यतेणार आहतेत. यामुळते ३० हिार एमवहीए एवढी क्मता वाढ 
होणार आहते. तर १० हिार ७०७ गक.मी. एवढ्ा लांबीचया 
अगत उच्चदाब वागहनयांचते नवीन िाळते गनमा्गण होणार आहते. 
यासाठी १० हिार ८२३ कोटी रुपयांचा खच्ग अपतेगक्त आहते.

गवशतेष महणिते सामागिक बांधीलकरीचया नातयानते 
महापारतेषणचया अगधकारी व कम्गचाऱयांनी गोळा केलतेला एक 
ठदवसाचा पगार सुमारते १ कोटी ४२ लाख रूपयांचा धनादतेश 
लवकरच आपण मा. मुखयमंत्री सहाययता गनधीला दतेणार 
आहोत. सांगघक सामागिक िबाबदारी (CSR) फंडातून 
आणखी काही मदत दतेता यतेईल का? याचाही गवचार 
प्राधानयानते सुरू आहते. ऊन, वारा, पाऊस कशाचीही तमा 
न बाळगणारते...सवत:चा िीव धोकयात घालून तारतेवरची 
िीवघतेणी कसरत करणारते...अंधाराशी युधद करून घराघरात 
प्रकाश पोहोचवणारते मोडून पडलतेल्या यंत्रणतेला पुनहा उिारी 
दतेणाऱया महापारतेषणचया गिगरबाि कम्गचाऱयांचया कामगगरीचते 
कौतुक नक्रीच आहते. िगवषयातही असतेच चांगलते काम 
कराल, असा मला गवशवास आहते.

शुभेच्ांसह..!
- दिनेश वाघरारे
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सेशन-अप्धवेशन
 टीम महापारेषण/टीम महावितरण/              

  टीम महाविवममिती, मुंबई

िागगतक वातावरणात होणारते बदल लक्ात घतेता दरवषषी 
मानसूनचया पूवषी चक्रीवादळ यतेणयाची शकयता गृहीत 

धरून या वादळानते कमीत-कमी नुकसान वहावते आगण वादळ 
यतेऊन गतेल्यानंतर वीिपुरवठा पुनहा सुरळीत करणयासाठी 
कायमसवरूपी गनयोिन आगण काय्गप्रणाली तयार करणयाचते 
गनददेश ऊिा्गमंत्री डॉ.गनतीन राऊत यांनी ठदलते आहतेत.

‘तोक्ते’ चक्रीवादळ यतेऊन गतेल्यावर वीियंत्रणांचया 
झालतेल्या नुकसानीचा आगण मानसूनपूव्ग तयारीचा आढावा 
दूरदृशय प्रणालीवदारते (वहीसी) बैठक घतेऊन ऊिा्गमंत्री यांनी 
घतेतला. तयावतेळी तते बोलत होतते. या बैठकरीला ऊिा्ग गविागाचते 
प्रधान सगचव श्ी. ठदनतेश वाघमारते, महागवतरणचते अधयक् व 
वयवस्ापकरीय संचालक श्ी. गविय गसंघल, महागनगम्गतीचते 
अधयक् व वयवस्ापकरीय संचालक श्ी. संिय खंदारते, 
मरागवमं सूत्रधारी कंपनीचते सल्ागार श्ी. उत्म झाल्टते, 
महागवतरणचते संचालक (संचलन) श्ी. संिय ताकसांडते 
हते मंत्रालयातून तर महागवतरणचते सव्ग प्रादतेगशक संचालक 
व मुखय अगियंता, महापारतेषणचते सव्ग मुखय अगियंता हते 
वहीसीवदारते उपसस्त होतते.

“गतेल्यावषषी गनसग्ग चक्रीवादळ आलते, यावषषी तोक्ते 
चक्रीवादळ आलते. िागगतक वातावरण बदल आगण इतर 
िौगोगलक कारणामुळते दरवषषी असते चक्रीवादळ यतेणयाची 
शकयता गृहीत धरावी लागणार आहते. चक्रीवादळाचा इशारा 
यतेईल आगण मग आपण गनयोिन करू यापतेक्ा आता दरवषषी 
मानसूनचया तोंडावर चक्रीवादळ यतेणार हते गृहीत धरून 
गनयोिन करा. वादळामुळते आपलते कमीत-कमी नुकसान 
होईल आगण वीिपुरवठा तातकाळ पूव्गवत करता यतेईल 
यासाठी कायमसवरूपी गनयोिन व आदश्ग काय्गप्रणाली 
(एसओपी) तयार करा,” असते गनददेश तयांनी बैठकरीत ठदलते.

दरवषषी पाऊस आल्यावर अनतेक ठठकाणी वीि िातते. 
हते टाळणयासाठी पावसाळी पूव्गतयारीचा िाग महणून पाऊस 
झाल्यावरही वीिपुरवठा कायम रहावा यासाठी आपतकालीन 
योिना तयार करा, अशा सूचना तयांनी केल्या. तसतेच एखाद्ा 
ठठकाणी वीि गतेल्यास गत्ते वीिपुरवठा करणयाचते अनय 
पया्गय काय असतील, याचाही आराखडा तयार करा, असते 

ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत महणालते.
पालघरमधील वीिपुरवठा सुरळीत करणयाचया 

आघाडीवर नतेमकरी काय प्रगती आहते, याबद्दल तयांनी बैठकरीत 
गवशतेष चचा्ग केली. अगधकाऱयांकडून तते्ील कामाचया 
सद्सस्तीची मागहती घतेऊन तयांनी पालघरचते पालकमंत्री श्ी. 
दादािी िुसते यांना दूरधवनीवर संपक्क साधून तते वीिपुरवठा 
सुरळीत करणयाचया कामाबाबत समाधानी आहतेत का? याची 
चौकशी केली. श्ी. िुसते यांनी ठदलतेल्या सूचनांवर काय्गवाही 
करणयाचते आदतेशही तयांनी ठदलते. पालघरमधयते महागवतरणकडते 
झाडते कापणयाची यंत्रते नसल्याचया तक्ारीवरून तयांनी 
अगधकाऱयांना िाबही गवचारला.

“तोक्ते वादळ व यापूवषी आलतेल्या गनसग्ग चक्रीवादळात 
महागवतरण व महापारतेषणचया सव्ग अगधकारी, कम्गचारी 
यांनी चांगलते काम केलते आहते. तयाबद्दल मी सवाांचते अगिनंदन 
करतो,” अशा शबदांत तयांनी सवाांचते कौतुक केलते.

“खंगडत झालतेला वीिपुरवठा आपण लवकरात लवकर 
पूव्गवत करतो हते िरी आकडतेवारीवरून खरते असलते तरी 
बऱयाच ठठकाणी फरील्डवर वतेगळी पठरसस्ती असतते. याबाबत 
आमदार, खासदार व इतर मागहती अगधकार काय्गकतदे व 

पत्रकार आपल्या फरील्डवरील अगधकाऱयांना फोन व दूरधवनी 
करीत असतात, परंतू काही अगधकारी फोनही उचलत नाहीत 
व दादही दतेत नाहीत, अशा तक्ारी मला प्राप्त झाल्या आहतेत. 
अशा काही  तक्ारी अधयक् व वयवस्ापकरीय संचालक यांना 
दतेत असून तयावर चौकशी करून १५ ठदवसांत अहवाल सादर 
करावा”, असते गनददेशही तयांनी यावतेळी ठदलते.

शासन-प्रशासन  तोक्ते चक्रीवादळानते झालतेल्या नुकसानीचा ऊिा्गमंतयांनी घतेतला आढावा   

चक्रीवािळांचा रुकाबला करणयासाठी 
कायरसवरूपी प्नयोजन करा : डॉ. प्नतीन राऊत 

चक्रीवादळ रोधक यंत्रणा 
उिारणयासाठी अभयास

राजयात चक्रीवादळ यतेऊन वीिपुरवठा खंगडत 
होऊ नयते महणून चक्रीवादळरोधक वीि पायािूत 
सुगवधा कशा उिारता यतेतील, याचा अभयास सधया 
सुरू आहते. या गवषयावर केंद् सरकारसोबत गनयगमत 
चचा्ग सुरू असल्याचते ऊिा्ग सगचव श्ी. ठदनतेश वाघमारते 
यांनी या बैठकरीत सांगगतलते.

केंद् सरकारनते केलते कौतुक
महाराष्ट्र सरकारनते चक्रीवादळानंतर जया पधदतीनते 

वतेगानते वीिपुरवठा सुरळीत केला, तयाचते कौतुक 
केंद्ीय ऊिा्ग सगचवांनी केलते आहते, अशी मागहती 
महागवतरणचते अधयक् व वयवस्ापकरीय संचालक श्ी. 
गविय गसंघल यांनी या बैठकरीत ठदली. महागवतरणचते 
संचालक (संचलन) श्ी. संिय ताकसांडते यांनी यावतेळी 
एक सादरीकरण करून महागवतरणनते यासाठी काय 
केलते याची मागहती ठदली. “या चक्रीवादळाचा मुकाबला 
करणयासाठी महागवतरण, महापारतेषण यांचयासह 
मुंबईतील बतेसट, अदानी, टाटा यांचयासारखया संस्ांचते 
प्रगतगनधी यांचा समावतेश असलतेला एक कोअर गट 
स्ापन करणयात आला. यागशवाय २४ तास सगक्य 
असलतेलते एक गनयंत्रण कक् महागवतरणचया मुखयालयात 
स्ापन करणयात आलते. ऑसकसिन प्रकल्प, रुगणालयते 
यांचा वीिपुरवठा खंगडत होऊ नयते याला सववोच्च 
प्राधानय दतेणयात आलते,” असते श्ी. ताकसांडते यांनी 
सांगगतलते.

  

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



  

Team Work 

 टीर रहापारेरि, रुंबई

`तौक्ते` चक्रीवादळानते व मुसळधार पावसामुळते 
ठाणते, रायगड, पालघर, रतनागगरी, गसंधुदुग्ग, 

कोल्हापूर व राजयातील इतर गिल्ह्ातील वीियंत्रणतेचते 
नुकसान झालते. दरमयान, खंगडत झालतेला वीिपुरवठा 
महापारतेषणचया अगधकारी व कम्गचाऱयांनी युधदपातळीवर 
सुरळीत केला. याबद्दल ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत 
यांनी महापारतेषणचया अगधकारी व कम्गचाऱयांचते कौतुक 
केलते आहते.

चक्रीवादळाची शकयता लक्ात घतेऊन ऊिा्गमंत्री डॉ. 
गनतीन राऊत यांनी कृती आराखडा तयार करून गवगवध 
ठठकाणी गनयंत्रण कक् स्ापन करणयाचते गनददेश ठदलते 
होतते. तसतेच अगधकागधक मनुषयबळ या कामी लावणयाचते 
व लागणारी पुरतेशी सामुग्ी उपलबध करून दतेणयाचया 
सूचना ठदल्या. तयानुसार ऊिा्ग गविागाचते प्रधान सगचव 
त्ा महापारतेषणचते अधयक् व वयवस्ापकरीय संचालक 
श्ी. ठदनतेश वाघमारते यांचया माग्गदश्गनाखाली संचालक 
(संचलन) श्ी. संिय ताकसांडते, काय्गकारी संचालक 
(पारतेषण) श्ी. श्ीकांत रािूरकर यांनी संबंगधत मुखय 
अगियंतते व अगधकारी यांचयाशी संपक्क साधून योगय तया 
सूचना दतेऊन कामाबाबत वारंवार पाठपुरावा केला. 

नैसगग्गक आपत्ीमधयते वीिपुरवठा खंगडत झाल्यास 
सव्गप्र्म प्राधानयानते पया्गयी वयवस्तेतून वीिपुरवठा 
सुरळीत करणयाचते सोबत यंत्रणा दुरूसतीचते काम दतेखील 
युधदपातळीवर करणयाचते आदतेश ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन 
राऊत यांनी ठदलते होतते. सधया कोरोनाचया आपतकालीन 
पठरसस्तीमुळते प्रामुखयानते कोगवड रूगणालयते, ऑसकसिन 

गनगम्गती प्रकल्प व ठरफरीगलंग उदयोग, गवलगीकरण कक्, 
लसीकरण केंद्ते, पाणीपुरवठा, मोबाईल टॉवस्ग, रतेल्वते व 
अतयावशयक सतेवांचा वीिपुरवठा अखंगडत राहणयासाठी 
ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत यांनी गनददेश ठदलते होतते. 

हवतेचया तीव्र िोरामुळते २२० के. वही. बॉमबते 
डाईंग-सहारा वागहनीचया मनोऱयाचया वरचया टोकाला 
असलतेली अ््ग वायर वागहनीवर पडली. सदरील दोन 
मनोऱयादरमयान मोठी नदी होती. या पठरसस्तीतही 
मुसळधार पाऊस असताना महापारतेषणचया अगधकारी 
व कम्गचाऱयांनी रात्रीच दुरूसती करून वागहनी पूव्गवत 
केली. 

मुंबई पठरसराला वीिपुरवठा करणारी ४०० के. 
वही. कळवा-तळतेगाव ही वागहनी बंद पडली होती. 
उपकेंद्ातील सुरक्ा प्रणालीनुसार सदरील गबघाड 
हा कळवा उपकेंद्ापासून ३८ गकलोमीटर अंतरावर 
मा्तेरान यते्ील डोंगरादरमयान होता. महापारतेषणचया 
अगधकारी व कम्गचाऱयांनी रात्री युधदपातळीवर कामाचते 
गनयोिन करून सकाळी वीिवागहनी सुरू केली. 

४०० के. वही. कळवा-पडघते या वागहनीची 
अ््गवायर गवद्ुत तारावर पडून गवद्ुत वागहनी बंद 

पडली. गबघाडाचते ठठकाण तळोिा रतेल्वतेक्ॉगसंगिवळ 
होतते. तसतेच चक्रीवादळामुळते झाडते पडल्यानते रसतते बंद 
होतते. दरमयान, महापारतेषणचया अगधकाऱयांनी रतेल्वते 
गविागाशी तातकाळ संपक्क साधून िरपावसात अ््ग 
वायरचा अड्ळा दूर केला. तयामुळते ४०० के. वही. 
कळवा-पडघते ही वागहनी पूव्गवत करणयात आली. 

२२० के. वही. टतेमघर या उपकेंद्ात अगतवृष्ी व 
वादळामुळते रात्री दोन वािता गवद्ुत उपकरणते नादुरूसत 
झाली. अगधकारी व कम्गचाऱयांनी तवठरत काय्गवाही 
करून रात्री साडतेतीन वािता टतेमघर वागहनी व 
उपकेंद्ाचा गवद्ुत पुरवठा पूव्गवत केला. पडघते, कळवा, 
कलरकेम, बोईसर, आपटा, उरण, कुडूस, डोंगबवली, 
वसई, टट्रॉमबते, बोठरवली, नागोठाणते व इतर उपकेंद्ातील 
संबंगधत अगियंतते, अगधकारी व कम्गचाऱयांनी प्रयतनांची 
पराकाष्ा करीत कठीण पठरसस्तीतही ऑसकसिन 
कारखानते, कोगवड केंद्ते यांना गवद्ुत पुरवठा अखंगडत 
ठतेवला. १०० के. वही. तळोिा यते्ून दोन वागहनया 
गलंडते ऑसकसिन कारखानयास वीिपुरवठा करतात. 
या दोनही वागहनया एकाचवतेळी बंद पडून ऑसकसिन 
कारखानयाचा वीिपुरवठा खंगडत झाला होता. दरमयान, 
संबंगधत कम्गचाऱयांनी युधदपातळीवर अवघया ४५ 
गमगनटांत गवद्ुत पुरवठा पूव्गवत केला. चक्रीवादळाचया 
संकटाला सामोरते िाणयासाठी महापारतेषणनते योगय 
प्रकारचते गनयोिन व दक्ता घतेतली होती. तसतेच गतनही 
वीि कंपनयातील अगधकारी व कम्गचाऱयांमधील 
समनवय व संपका्गमुळते वीिपुरवठा सुरळीत राखता 
आला, याबद्दल ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत यांनी 
अगिनंदन केलते आहते.

  अधिकारी व कर्मचाऱ्ाांचे ऊरा्मरांत्ी डॉ. धितीि राऊत ्ाांिी केले कौतुक    

चक्रीिादळात महापारेषणची विगरबाि कामवगरी 



 

दु  सऱ्या  विश्व  ्ुधदयाच्यािेळी  संरक्षणविष्क  सयामुग्री  त्यार  करणयाऱ्या  विविध  कयारखयान्यांनया  

  ि उद्योगयांनया िरीजपुरिठया करण्याचरी गरज वनममाण झयालरी. त्यासयाठी तत्यालरीन भयारत सरकयारने 

सन १९४१ मध्े विदु्त आ्योगयाचरी (इलेक्ट्रिकल कवमशन) स्यापनया केलरी. १९४२ ते १९४६ ्या कयाळयात 

बयाबयासयाहेब व्याईसरॉ्च्या मंत्रिमंडळयात मंरिरी हयोते आणण िरीज, जलसंपदया ि कयामगयार विभयागयांचे खयाते 

सयांभयाळत हयोते. जुलै १९४२ मध्े डॉ. बयाबयासयाहेब आंबेडकर  हे जेव्या कयामगयारमंरिरी झयाले तेव्या  विद्ुत 

वनवममितरी  हया  विभयाग कयामगयार खयात्यांतगमितच  महत्तयाचया  विभयाग म्हणून कया्मिरत  हयोतया. त्यािेळेस  िरीज 

वितरण आणण  िरीजविष्क  कयामकयाजयाचे  प्रशयासन  ्यांच्याबयाबत  धयोरण  असयो  की  मयाहहतरी,  कयाहरीच 

अस्तित्यात नव्ते. भयारतयाचरी ्ुद्योत्तर पुनउमिभयारणरी करण्यासयाठी एक ्योजनया त्यार करण्यात आलरी. 

त्याअंतगमित  देशयात  िरीजवनवममितरी  आणण  ऊजमा  क्षेरियाच्या  विकयासयासयाठी  धयोरण  आखणरी  ि  वन्योजन 

करण्याचरी सुरूियात करण्यात आलरी. पुनउमिभयारणरी सवमतरीच्या अंतगमित विविध सवमत्या कया्मिरत हयोत्या. 

एक हयोतरी शयासकी् अधधकयाऱ्यांचरी सवमतरी ि  वतचे अध्क्ष हयोते कयामगयार  विभयागयाचे सचचि. तयांत्रिक 

विष्यांशरी  संबंधधत  तज्जयांचरी  एक  सवमतरी  हयोतरी.  अरमितज्जयांचरी  एक  सल्यागयार  सवमतरी  हयोतरी.  सिमात 

महत्तयाचरी सवमतरी हयोतरी धयोरण सवमतरी आणण कयामगयारमंरिरी ्या नयात्याने  डॉ. बयाबयासयाहेब आंबेडकर ्या 

सवमतरीचे अध्क्ष हयोते.

ऊजमा  क्षेरियासमयोरील  प्रमुख  प्रश्यांचया  अभ्यास  करणे  आणण  त्या  सयोडिण्यासयाठी  उपया््योजनयांचरी 

शशफयारस करणे,  हे ्या धयोरण सवमतरीचे कयाम हयोते. सप्टेंबर १९४३ मध्े ्या धयोरण सवमतरीचरी स्यापनया 

करण्यात आलरी.  विजक्षेरियाचे  प्रशयासन,  िरीज  वनवममितरी  ि  वितरण  करण्यात  ्ेणयाऱ्या  प्रमुख  अडचणरी 

हया तेव्या प्रमुख  चचतंेचया  विष् हयोतया. ्या अडचणरी लक्षयात घेऊन ऊजमा क्षेरियाच्या  विकयासयासयाठी भयारत 

सरकयारलया  मयागमिदशमिन  ठरतरील,  अशया  तत्तयांचरी  शशफयारस  करणे,  हरी  जबयाबदयारी  धयोरण  सवमतरीिर 

सयोपविण्यात आलरी हयोतरी. २५ ऑट्योबर १९४३ रयोजरी ्या सवमतरीचरी पहहलरी तर २ फेब्ुियारी, १९४५ रयोजरी 

दसुरी बैठक झयालरी. ्या दयोन बैठकींमध्े पूणमििेळ िरीज वनवममितरीच्या समस्यांचया सखयोल अभ्यास करण्यात 

आलया. ऊजमा क्षेरियाच्या विकयासयाचे धयोरण हे देशभरयातरील सिमि प्रमुख घटक िया समस्या ्यांचया विचयार करून 

त्यार केले जयािे, ्यासयाठी देशयातरील सिमि रयाज्े ि प्रयांतयांचरी ्या विष्यािर मते मयागिण्यात आलरी. ्या सिमि 

अभ्यासयातून डॉ. आंबेडकरयांच्या नेतृत्याखयालरील सवमतरीने जे निे धयोरण आखले ते आजहरी ऊजमा क्षेरियाच्या 

विकयासयासयाठी केले जयात असलेल्या सिमि प्र्त्यांचया पया्या आहे. त्यािरून डॉ. आंबेडकरयांनरी ऊजमा क्षेरियाच्या 

विकयासयासयाठी केलेले कयाम त्कतरी श्ेष्ठ दजमाचे आणण दरूदृष्रीचे आहे, हे लक्षयात ्ेते.

ऊर्जा क्षेत्ाच्ा विकासासमोरील आव्ानषे

“स्वति आणण पुरेशया  विजेचरी उपलब्धतया केिळ एकया कटें द्रीकृत व्यिस्ेवदयारे हयोऊ शकते. स्वति 

िरीज  उपलब्ध झयाल्याशशिया् औद्योगगक  प्रगतरी  घडणयार  नयाहरी आणण त्याशशिया् कयोट्यिधरी  भयारतरी् 

दयाररद्रयाच्या  दृष्चक्यातून  बयाहेर  पडू  शकणयार  नयाहरी,”  हरी  बयाबयासयाहेबयांचरी  भूवमकया  हयोतरी.  बयाबयासयाहेब 

विजेकडे केिळ एक तयांत्रिक बयाब म्हणून न पयाहतया दयाररद्र मुक्ीचया आणण प्रगतरीचया मयागमि म्हणून बघत 

भारतीय 
ऊर्जा क्षेत्ाच्ा 
विकासाचषे 
शशल्पकार

िारतरतन         
डॉ. बाबासाहतेब 

आंबतेडकर यांना िारतीय 
राजयघटनतेचते गशल्पकार 

महणून सारते िग 
ओळखतते. मात्र, फार 

कमी लोकांना हते मागहत 
आहते करी दतेशात ऊिा्ग 

क्तेत्राचा आि िो गवकास 
झालतेला आहते, तयाचा 
पाया डॉ. बाबासाहतेब 

आंबतेडकरांनी रचला आहते. 
िारताचते पगहलते ऊिा्गमंत्री 
महणून बाबासाहतेबांचया या 

काया्गची ओळख करून 
दतेत आहतेत,

राजयाचते ऊिा्गमंत्री 
डॉ. प्नतीन 

राऊत



 

हयोते, हे त्यांच्या द्ष्पेणयाचे िेगळेपण.

विजेिर  मयालकी  सरकयारचरी  असयािरी  की  खयासगरी?  खयासगरी  मयालकी 

असेल तर जनतेचे  हहत जपण्यासयाठी कयाहरी अटरी  घयालण्याचरी गरज आहे 

कया?  ऊजमा  क्षेरियाच्या  विकयासयाचरी  जबयाबदयारी  हरी  कटें द्  सरकयारचरी  असयािरी 

की  रयाज् सरकयारचरी?  जर कटें द्  सरकयारचरी  जबयाबदयारी  असेल  तर स्वति 

आणण  मुबलक  िरीजपुरिठया  करण्यासयाठी  आणण  संसयाधनयांचया  अपव्य् 

टयाळण्यासयाठी  प्रशयासनयाचरी  सिमात  प्रभयािरी  पधदत  कयोणतरी  असेल?  जर 

जबयाबदयारी रयाज् सरकयारयांचरी असेल तर रयाज्यांचे प्रशयासन हे आंतर-प्रयांतरी् 

मंडळयाच्या  अधरीनस् असयािे  की  नयाहरी?  ्या  प्रश्यांचे  चचतंन करून  प्रभयािरी 

उपया् डॉ. आंबेडकरयांनरी सुचविले.

स्वयातंत्र्यपूिमि  कयाळयात  विजक्षेरियात  खयासगरी  क्षेरियाचरी  मके्दयारी  हयोतरी. 

आणण िरीज क्षेरि हे विकटें हद्त हयोते. डॉ. आंबेडकर सवमतरीने कटें द्रीकृत व्यिस्या 

उभयारण्यालया प्रयाधयान् देण्याचरी आणण िरीजवनवममितरी क्षेरियात सरकयारी क्षेरियाचरी 

मके्दयारी असयािरी, अशरी भूवमकया घेतलरी.

अ) प्रयादेशशक िया रयाज् पयातळीिर विद्ुत क्षेरियाचया विकयास करणे आणण 

जयातिरीत जयाति आधरमिक  विकयासयासयाठी ऊजजेच्या  ियापरयालया  प्रयोत्याहन  देणे 

आणण  अशया  विकयासयाचरी  वनरयोगरी  ियाढ  रयोखणयाऱ्या  सध्याच्या  व्यिस्ेतरील 

घटकयांचे वनमूमिलन करणे,

ब) देशयातरील अनेक महत्तयाच्या िरीज विकयास उपक्मयांसयाठी लयागणयाऱ्या 

अवतररक्  अिजड  ऊजमा  उपकरणयांसयाठी  उत्यादन  क्षमतया  वनममाण  हयोईल 

्याचरी कयाळजरी घेणे.

देशयात  विजेचरी  गरज  पूणमि  करण्यासयाठी  संपूणमि  भयारतयासयाठी  कटें द्री् 

तयांत्रिक ऊजमा मंडळयाचरी स्यापनया करण्याचया वनणमि् डॉ. आंबेडकरयांनरी घेतलया. 

त्याचरी उत्दिष् ेखयालरीलप्रमयाणे हयोतरी.

अ)  संबंधधत  प्रयांतरी्  आणण  रयाज्  सरकयारयांशरी  सल्यामसलत  करून 

देशभरयात विद्ुत ऊजमा विकयासयासयाठी ्योजनया सुरू करणे, समन्व् सयाधणे 

आणण नव्यया ्योजनया सुचविणे.

ब)  िरीजपुरिठया  आणण  संबंधधत  अडचणरीिर  मयात  करण्यासयाठी 

मयानकीकरण, चयाचणरी आणण संशयोधन  ्यासयाठी अत्याधुवनक ्ंरिसयामुग्रीने 

सुसज्ज संस्या स्यापन करणे.

क) िेगियान  विकयास आणण  विजेच्या ियापरयास भयारतरी्यांनया प्रयोत्याहहत 

करण्यासयाठी त्यांनया ऊजजेबयाबत शशशक्षत करणे.

्या धयोरणयामुळे  विजेचया औद्योगगक ियापर करण्यालया  प्रयाधयान्  देण्याचे 

कटें द् सरकयारने ठरिले. त्यानुसयार विजेचया ियापर ियाढविण्यासयाठी खतवनवममितरी 

प्रकल्यांचरी सुरूियात करण्यात आलरी. विजक्षेरियाचया मयोठ्या प्रमयाणयात विकयास 

करण्यासयाठी भयारतरी् अधभ्ंत्यांनया  विदेशयात पयाठिून प्रशशशक्षत करण्याचया 

वनणमि्हरी घेण्यात आलया आणण भयारतरी् अधभ्ंत्यांनया ्ुरयोप, अमेररकया, कॅनडया 

इत्यादरी देशयात पयाठिण्यातहरी आले. ्यासयाठी नयोव्टेंबर १९४४ मध्े “कटें द्री् 

तयांत्रिक  ऊजमा  मंडळ”  स्यापन  करण्यात  आले  ज्याचे  नयाि  कयालयांतरयाने 

कटें द्री् विदु्त प्रयाधधकरण (सरीईए) असे करण्यात आले. विदु्त आणण ग्रीड 

प्रणयालरीच्या क्षेरिरी्  विकयासयाचरी आिश्यकतया असल्याचरी  भूवमकयाहरी त्यांनरी 

मयांडलरी.  भविष्यात अशया आंतर-प्रयादेशशक ग्रीडलया  एकमेकयांशरी जयोडून  एक 

रयाष्रि री् ग्रीड त्यार केले जयाऊ शकते. असे झयाल्यास अवतररक् िरीज उपलब्ध 

असलेल्या  विभयागयांकडून  विजेचरी  टंचयाई  असलेल्या  विभयागयांकडे  िरीज 

सहजपणे पयोहयोचू शकेल, अशरी त्यांच्या द्ष्पेणयाचरी ओळख देणयारी शशफयारस 

त्यांनरी केलरी हयोतरी.

डॉ.  आंबेडकर  सवमतरीने  केलेल्या  शशफयारशींच्या  आधयारयािर  विद्ुत 

पुरिठया कया्दया १९४८ सयालरी करण्यात आलया. देशयात ऊजजेच्या विकयासयाचया, 

वन्ंरिणयाचया  पया्या  ्याच  कया्द्याच्या  मयाध्मयातून  घयालण्यात  घयालया.  आज 

भयारतयात  संपूणमि  विदु्तरीकरण  झयालेलया  देश  हया  गौरि  प्रयाप्त  करण्यास 

पयोहयोचलया, त्यालया कयारण म्हणजे डॉ. आंबेडकरयांनरी आखलेले धयोरण.

३१  त्डसटेंबर  २०१३  रयोजरी  डॉ.  बयाबयासयाहेब  आंबेडकर  ्यांचे  हे  स्वप्न 

प्रत्क्षयात आले. ‘एक रयाष्रि , एक ग्रीड आणण एक ियारंियाररतया’ (One Nation, 

One Grid, One Frequency) ्या त्यांच्या संकल्नेनुसयार रयाष्रि री् ग्रीडचरी 

स्यापनया करण्यात आलरी. त्यामुळे आज देशभरयात कुठेहरी विजेचरी कमतरतया 

असेल तर लगेच दसुऱ्या भयागयातरील अवतररक् िरीज त्यांनया उपलब्ध हयोते.

बयाबयासयाहेबयांनरी  हया  देश  केिळ  रयाज्घटनेच्या  मयाध्मयातूनच  एकरि 

बयांधलया असे नवे् तर विजेच्या तयारयांच्या रूपयानेहरी त्यांनरी भयारतयालया एकसंघ 

करून प्रगतरीचरी ऊजमा  देशयात  वनममाण  केलरी. त्यामुळेच बयाबयासयाहेब  केिळ 

रयाज्घटनेचेच नवे् तर देशयाच्या ऊजमा विकयासयाचेहरी शशल्कयार हयोते, हे स्पष् 

हयोते.  डॉ.  बयाबयासयाहेब आंबेडकर ्यांनरी  घयालून  हदलेल्या  पया्ियाटेिर चयालत 

महयारयाष्रि यातरील सिमि िरीज ग्याहकयांनया िेगिेगळ्या उपया््योजनया करून स्वति 

िरीज पुरिण्यासयाठी सिमितयोपरी मरी प्रयामयाणणकपणे प्र्त् करीत आहे. हे एक 

कठीण कया्मि आहे, ्याचरी मलया कल्नया आहे. परंतु मलया खयारिरी आहे की, एक 

पधदतशरीर, व्ययािसयाग्क  दृत्ष्कयोन अिलंबून,  संसयाधनयांचया  सिवोत्तम  ियापर 

करून, कयाटेकयोर उपया््योजनया आखून, अत्याधुवनक सयाधनयांचया ियापर करून, 

कयारभयारयात  पयारदशमिकतया  आणून  आणण  सिमि  भयागधयारकयांनया  त्यात  सयामरील 

करून आत्मविश्वयासयाने मरी मयाझ्या प्र्त्यात नक्ी ्शस्वरी हयोईल.

सव्ग अभयासातून डॉ. आंबतेडकरांचया 
नतेतृतवाखालील सगमतीनते िते नवते धोरण 
आखलते तते आिही ऊिा्ग क्तेत्राचया 
गवकासासाठी केलते िात असलतेल्या सव्ग 
प्रयतनांचा पाया आहते. तयावरून डॉ. 
आंबतेडकरांनी ऊिा्ग क्तेत्राचया गवकासासाठी 
केलतेलते काम गकती श्तेष् दिा्गचते आगण 
दूरदृष्ीचते आहते, हते लक्ात यतेतते.



 

 टीम महापारेषण, िाशी

महापारतेषण कंपनीनते प्रसतागवत केलतेल्या ४०० के. 
वही. िी.आय.एस. उपकेंद् वतेळगाव, बोईसरचया 

उिारणीकठरता संपाठदत करावयाचया िगमनीसंदिा्गत प्रधान 
सगचव (ऊिा्ग) त्ा महापारतेषणचते अधयक् व वयवस्ापकरीय 
संचालक श्ी. ठदनतेश वाघमारते यांनी पालघर तालुकयातील 
लालोंडते, कुकडते पठरसरातील प्रसतागवत िगमनींची पाहणी 
केली. 

दरमयान, ४०० के. वही. िी.आय.एस. उपकेंद्ाकठरता 
यतेणाऱया ४०० के. वही.चया गवद्ुत वागहनया आगण सदर 

उपकेंद्ातून िाणाऱया प्रसतागवत २२० के. वही. गवद्ुत 
वागहनया यांची सगवसतर मागहती करून घतेतली. तसतेच िमीन 
संपादनाचया बाबतीत योगय माग्गदश्गन केलते. 

तदनंतर प्रधान सगचव (ऊिा्ग) त्ा महापारतेषणचते 
अधयक् व वयवस्ापकरीय संचालक श्ी. ठदनतेश वाघमारते 
यांनी २२० के. वही. बोईसर उपकेंद्ाला ितेट दतेऊन पाहणी 
केली. अगधकारी व कम्गचाऱयांना योगय तया सूचना दतेऊन 
माग्गदश्गन केलते. तसतेच तौक्ते चक्रीवादळाचया वतेळी बोईसर 
उपकेंद्ामधयते गबघाड झालतेल्या २०० एमवहीए आय.सी.टी. 
ची पाहणी करून अंतग्गत परीक्ण कसते केलते िातते, याची 
मागहती घतेतली. 

 बोईसर गविागांतग्गत तसतेच कळवा मंडळ यते्ील 
अगधकारी व कम्गचाऱयांनी कोगवड-१९ चया काळात तसतेच 
तौक्ते चक्रीवादळादरमयान केलतेल्या कामांचते कौतुक केलते. 
यावतेळी संचालक (प्रकल्प) सव्गश्ी रवींद् चवहाण, काय्गकारी 
संचालक (पारतेषण) श्ीकांत रािूरकर, वाशी पठरमंडळाचते 
मुखय अगियंता नसीर कादरी, मुखय अगियंता (स्ापतय) 
मोतीगसंह चौहान, मा. अधयक् व वयवस्ापकरीय संचालक 
यांचते गवशतेष काय्गकारी अगधकारी त्ा अधीक्क अगियंता 
सुनील सूय्गवंशी, अधीक्क अगियंता महतेश िागवत, अगनल 
िारसाकळते, िूषण बल्ाळ, मोरतेशवर ढोरते यांचयासह इतर 
काय्गकारी अगियंतते, अगधकारी व कम्गचारी उपसस्त होतते. 

 टीम महापारेषण, मुंबई

महाराष्ट्र राजय गवद्ुत पारतेषण 
कंपनीत ६१ वा महाराष्ट्र ठदन 

व कामगार ठदन उतसाहात सािरा 
करणयात आला. सुरुवातीला 
महापारतेषणचते संचालक (गवत्) 
श्ी. अशोक फळणीकर यांचया 
हसतते धविारोहण करणयात 
आलते. कोरोना महामारीचया 
पाशव्गिूमीवर सोशल गडसटसनसंग 
पाळून महापारतेषणचते इतर वठरष् 
अगधकारी व कम्गचारी उपसस्त 
होतते. 

ऊजा्म प्वभािाचे रिधान सप्चव श्ी. दिनेश वाघरारे यांनी दिली रिकलपाला भेट 

रहाराष्ट्र दिन व कारिार दिन रहापारेरिरधये उतसाहात साजरा

 प्रसतागवत वतेळगाव व बोईसरचया प्रकल्पाची केली पाहणी     

पालघर : महापारतेषण कंपनीनते प्रसतागवत केलतेल्या ४०० के. वही. िी.आय.एस. उपकेंद् वतेळगाव, बोईसरचया उिारणीकठरता 
संपाठदत करावयाचया िगमनीसंदिा्गत प्रधान सगचव (ऊिा्ग) त्ा महापारतेषणचते अधयक् व वयवस्ापकरीय संचालक श्ी. 
ठदनतेश वाघमारते यांनी लालोंडते, कुकडते पठरसरातील प्रसतागवत िगमनींची पाहणी केली. सोबत महापारतेषणचते वठरष् अगधकारी. 

कुडूस : यते्ील ४०० के. वही. कुडूस उपकेंद्ाची पाहणी करताना 
प्रधान सगचव (ऊिा्ग) त्ा महापारतेषणचते अधयक् व वयवस्ापकरीय 
संचालक श्ी. ठदनतेश वाघमारते. सोबत महापारतेषणचते वठरष् अगधकारी.  

थषेट-भषेट

गर्जा महाराष्ट्र  माझा...

महापारतेषण कंपनीतील वठरष् अगधकाऱयांची गनवृत्ी माहते एगप्रल-मते २०२१
प्नवृत्ी     

अ.क्.  नाव    पि    पिस्ापनेचे दठकाि  दिनांक 

१. श्ी. ठदपक कृषणराव रोकडते  अधीक्क अगियंता    सांगघक काया्गलय, मुंबई  ३१.०५.२०२१ 

२. श्ीमती छाया प्रिाकर साळते  अधीक्क अगियंता   अउदा संवसु मंडल, कराड  ३१.०५.२०२१ 



 

िंदन ज्ानसूयजाला

भारतरतन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
यांची जयंती उतसाहात साजरी

 अगधकारी व कम्गचाऱयांची मोठी उपसस्ती   

 टीम महापारेषण, मुंबई

महाराष्ट्र राजय गवद्ुत पारतेषण कंपनीत 
िारतरतन डॉ. बाबासाहतेब आंबतेडकर यांची 

१३० वी ियंती उतसाहात सािरी करणयात आली. 
सुरूवातीला महापारतेषणचते संचालक (गवत्) 

श्ी. अशोक फळणीकर यांनी िारतरतन डॉ. 
बाबासाहतेब आंबतेडकर यांचया प्रगतमतेला अगिवादन 
केलते. याप्रसंगी काय्गकारी संचालक (मा.सं.) 
(प्रिारी) श्ी. सुगत गमरते, मुखय महावयवस्ापक 
(सुरक्ा व अंमलबिावणी) श्ी. संिय कुमार, 
मुखय महावयवस्ापक (गवत् व लतेखा) श्ी. अगनल 
कालतेकर, गशष्ाचार अगधकारी श्ी. सगतश िाधव 

उपसस्त होतते. याप्रसंगी मानयवरांनी िारतरतन 
डॉ. बाबासाहतेब आंबतेडकर यांचते मौगलक गवचार 
सांगगतलते. 

अगधकारी व कम्गचाऱयांनी आपल्या मोबाईलवर 
डॉ. बाबासाहतेब आंबतेडकर यांची प्रगतमा डीपी 
(गडगिटल फोटो) महणून ठतेवून अनोखया पधदतीनते 
अगिवादन केलते.

ठठकठठकाणी संगवधानाचया प्रासतागवकेचते वाचन 
करणयात आलते. काही अगधकाऱयांनी िारतरतन डॉ. 
बाबासाहतेब आंबतेडकर यांचया पुसतकांचते वाचन केलते. 
तर काही कम्गचाऱयांनी िीमगीतते गाऊन अनोखया 
पधदतीनते ियंती सािरी करून िारतरतन डॉ. 
बाबासाहतेब आंबतेडकर यांना अगिवादन केलते. 

रुंबई :  
िारतरतन  
डॉ. बाबासाहतेब 
आंबतेडकर यांचया 
ियंतीगनगमत् 
दीपप्रज्वलन 
करून अगिवादन 
करताना 
महापारतेषणचते 
संचालक (गवत्) 
श्ी. अशोक 
फळणीकर

रुंबई :  महातमा बसवतेशवर यांचया ियंतीगनगमत् तयांचया प्रगतमतेला 
अगिवादन करताना महापारतेषणचते काय्गकारी संचालक (मा.सं.) 
(प्रिारी) श्ी. सुगत गमरते. 

 टीम महापारेषण, मुंबई

महाराष्ट्र राजय गवद्ुत पारतेषण कंपनीत महातमा बसवतेशवर यांची 
ियंती उतसाहात सािरी करणयात आली. 
सुरूवातीला महापारतेषणचते काय्गकारी संचालक (मा.सं.) 

(प्रिारी) त्ा मुखय महावयवस्ापक (मा.सं.) श्ी. सुगत गमरते 
यांनी महातमा बसवतेशवर यांचया प्रगतमतेला अगिवादन केलते. यावतेळी 
मुखय महावयवस्ापक (सुरक्ा व अंमलबिावणी) श्ी. संिय कुमार, 
महावयवस्ापक (मा.सं.मनुषयबळ गनयोिन) श्ी. सुधीर वानखतेडते 
उपसस्त होतते. 

अनय अगधकारी व कम्गचाऱयांनी आपल्या मोबाईलवर महातमा 
बसवतेशवर यांची प्रगतमा डीपी (गडगिटल फोटो) महणून ठतेवून अनोखया 
पधदतीनते अगिवादन केलते. कोरोना गवषाणू प्रादुिा्गवाचया पाशव्गिूमीवर 
केंद् व राजय शासनानते ठदलतेल्या सूचनांचते काटतेकोर पालन करून 
सामागिक अंतर (Social Distancing) राखून ियंती उतसाहात 
सािरी करणयात आली. 

र्य बसि

रहातरा बसवेशवर यांची 
जयंती उतसाहात साजरी 

 अगधकारी व कम्गचाऱयांची मोठी उपसस्ती    

 

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

कोरोना महामारीचया काळातही महापारतेषणचया 
अगधकारी व कम्गचाऱयांनी सामागिक बांगधलकरी 

िपली आहते. अगधकारी व कम्गचाऱयांनी एक ठदवसाचा 
पगार सुमारते १ कोटी ४२ लाख रूपयते िमा केलते 
आहतेत. लवकरच तते वयवस्ापनातफफे मा. अधयक् व 
वयवस्ापकरीय संचालक यांचया हसतते मा. मुखयमंत्री 
सहाययता गनधीला तया रकमतेचा धनादतेश ठदला 
िाणार आहते. यापूवषीही कोल्हापूर, सांगली यते्ील 
महापूराचयावतेळीही अगधकारी व कम्गचाऱयांनी मदतीचा 
हात ठदला होता. 

कोगवड-१९ महामारीचया गवरोधात लढणयासाठी 
महापारतेषणनतेही पुढाकार घतेतला आहते. सव्ग 
पठरमंडळगनहाय कोगवड सहाययता कक् स्ापन केला 
असून तयामधयते दररोिची मागहती अपडतेट केली 
िातते. अगधकारी व कम्गचाऱयांना कोरोनाचा संसग्ग 
झाल्यास काय खबरदारी घयायला हवी, यासाठी 
माग्गदश्गक सूचना िारी करणयात आल्या आहतेत. 
गविागीय संपक्क अगधकाऱयांचते क्मांकही दतेणयात 
आलते आहतेत. ती अपडतेट मागहती वतेळोवतेळी आपल्या 
www.mahatransco.in या संकेतस्ळावरही व 
MSETCL COVID War Room या वहॉटसअप 
ग्ुपवरही प्रगसधद केली िातते. 

सव्ग पठरमंडळातील कोगवड सहाययता कक्ाशी 
दूरदृशय प्रणालीवदारते (वहीगडओ कॉनफरसनसंग) 
साततयानते प्रशासन संपक्क साधून कोगवड-१९ 
महामारीबाबत कम्गचारी व कामगारांचया मदतीसाठी 
काय करता यतेईल, याचा साततयानते आढावा घतेत आहते. 
यामधयते कम्गचाऱयांमधयते झालतेल्या संसगा्गची अद्यावत 
आकडतेवारी, तयांची दतेखिाल (Hospital/
Home) संदिा्गत मागहती, या वहॉटसअप ग्ुपमधयते 
सव्ग महाराष्ट्रातील मुखय अगियंतते व मुखय काया्गलयीन 
गविागप्रमुख सहिागी आहतेत. या वहॉटसअप ग्ुपचते 
गनयंत्रण सवतः मा. अधयक् व वयवस्ापकरीय संचालक 
व इतर वठरष् वयवस्ापन करतते. गवलगीकरण कक्, 
लसीकरण, सानुग्ह सहाययबाबत मागहती व माग्गदश्गन 

करणयात यतेतते. यामधयते कम्गचाऱयाचा दुददैवानते मृतयू 
झाल्यास तयाचया वारसांना रूपयते तीस लाखांचते 
सानुग्ह सहायय दतेणयाची िी तरतूद महापारतेषणनते केली 
आहते. ती पूण्ग करणयाबाबत पाठपुरावा करणयात यतेतो. 

कम्गचाऱयांचया कल्याणासाठी मतेगडक्तेम 
इनशुरनसची मुदत कंपनीनते एक वषा्गनते वाढवून घतेतली 
आहते. तया अनवयते अगधकारी व कम्गचाऱयांना व तयांचया 
कुटुंगबयांना वागष्गक पाच लाखांपयांत रूगणालयात 
मोफत उपचार घतेता यतेणार आहतेत. आपल्या अगधकारी 
व कम्गचारी बांधवांना लसीकरण प्राधानयानते गमळावते, 
याकठरता मा. अधयक् व वयवस्ापकरीय संचालक यांनी 
सव्ग गिल्हागधकाऱयांना पत्रावदारते आवाहन केलते आहते. 
तयानुसार संपूण्ग महाराष्ट्रात आपल्या अगधकारी व 
कम्गचाऱयांना लसीकरण गशगबर घतेणयाकठरता प्रशासनानते 
सव्ग पठरमंडळातील मुखय अगियंतयांना गनददेश ठदलते 
आहतेत.  महापारतेषणचया अगधकारी व कम्गचाऱयांचते 
आतापयांत ४९ टक्े लसीकरण केलते आहते. लवकरच 

तते १०० टक्े करणयाचा कंपनीचा मानस आहते. तसतेच 
पुढते िाऊन अगधकारी व कम्गचाऱयांचया कुटुंगबयांनाही 
लसीकरण करणयाचा कंपनीचा मानस आहते. या कठीण 
काळात आपल्या अगधकारी/कम्गचारी यांचते शारीठरक, 
मानगसक आरोगय चांगलते ठतेवणयाकठरता तयांना 
आरोगय/मानगसक काय्गक्माचते आिासी (Virtual) 
पधदतीनते आयोिन करणयास सुगचत केलते आहते. 

केंद् सरकार व महाराष्ट्र शासनाचते वतेळोवतेळी 
िारी केलतेलते गनयम व माग्गदश्गक सूचनांचते काटतेकोर 
पालन करून, सामागिक अंतर राखून (Social 
Distancing) आपली कामते पूण्ग करावयाची आहतेत. 
तसतेच अनलॉकचया माधयमातून प्राप्त झालतेल्या ब्तेक द 
चतेनचया महाराष्ट्र शासनाचया व कंपनीचया गनददेशांचते 
तंतोतंत पालन करावयाचते आहते.

 शुभेच्ांसह..!
- सुित िररे

काय्मकारी संचालक (रानव संसाधन) (रिभारी)

हर होंिे 
कारयाब...


