
 

प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

`तौक्ते` चक्रीवादळानंतर तसतेच सततच्ा मुसळधार 
पावसामुळते ठाणते, रा्गड, पालघर, रतनागगरी, 

गसंधुदुग्ग व राज्ातील इतर गिल्ह्ात पूरस्थिती 
गनमा्गण झाली. त्ामुळते वीि्ंत्रणतेचते नुकसान झालते. 
दरम्ान, खंगडत झालतेला वीिपुरवठा महापारतेषणच्ा 
अगधकारी व कम्गचाऱ्ांनी ् ुधदपातळीवर सुरळीत केला. 
त्ाबद्दल अगि्ंतते, अगधकारी व कम्गचाऱ्ांचते मनापासून 
अगिनंदन! गवशतेष महणिते ्ाबद्दल मा. ऊिा्गमंत्री 
महोद्ांनीही कम्गचाऱ्ांचते कौतुक केलते आहते. तसतेच मा. 
मुख्मंत्री व मा. ऊिा्गमंत्री महोद्ांनीही पूरस्थितीची 
पाहणी करून आवश्क त्ा सूचना ददल््ा. त्ांच्ा 
सूचना व माग्गदश्गनामुळते आपण पूरस्थितीवर मात करू 

शकलो. दरम्ान, पूरस्थितीतही आपण गिवाची बािी 
लावत वीिपुरवठा सुरळीत ठतेवला.

चक्रीवादळानंतरही आपण आपलते कामाचते धै््ग 
का्म ठतेवून पूरस्थितीतही वीिपुरवठा अखंगडत 
ठतेवला, ्ातून आपल््ा कामाबद्दलची गनष्ा ददसून ्तेतते. 
कोणत्ाही प्रगतकूल पदरस्थितीशी आपण दोन हात करू 
शकतो, हा आतमगवशवास आपल््ात आहते, हते ्ातून 
्पष्ट होतते. हीच कामाची सकारातमक ऊिा्ग आपल््ात 
का्म राहो, हीच सददच्ा व्क् करतो.

वाशी पदरमंडळांतग्गत २०० के. वही. महाड 
उपकेंद्ात अगतवृष्टी व पूरस्थितीमुळते पडलतेल््ा अगत 
उच्च दाब वागहनीचते मनोरते महापारतेषणच्ा अगधकारी 
व कम्गचाऱ्ांनी तातडीनते पूव्गवत करून वीिपुरवठा 
सुरळीत केला. दरम्ान, मा. ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन 
राऊत, रा्गडच्ा मा. पालकमंत्री श्ीमती आददती 
तटकरते व रा्गड गिल्हागधकारी श्ीमती गनधी चौधरी 
्ांनी प्रत्क्ष कामाची पाहणी करून माग्गदश्गन केलते.

अगत उच्च दाब संचलन व सुव्व्थिा गविाग, 
महाड अंतग्गत २०० के. वही. कांदळगाव उपकेंद् 
व २०० के. वही. महाड उपकेंद् ्तेथिते अगतवृष्टी व 
पूरस्थितीमुळते २२ िुलै २०२१ रोिी अगत उच्चदाब 
वागहनीचा मनोरा क्. ९ व १० पडल््ामुळते महाड 
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पोलादपूर तालुक्ातील औद्ोगगक, घरगुती वीिपुरवठा 
खंगडत झाला होता. तसतेच पुराच्ा पाण्ामुळते २२० के. 
वही. महाड उपकेंद्ातील महत्वाची उपकरणते गनकामी 
झाली होती.

दरम्ान, वीिपुरवठा तातकाळ सुरू होण्ाच्ा 
दृष्टीनते महापारतेषणच्ा अगधकारी व कम्गचाऱ्ांनी ्ोग् 
ती पाहणी करून ्ोिनाबधद पधदतीनते मनोरते पूव्गवत 
केलते. उपकेंद्ातील गनकामी झालतेल््ा उपकरणाच्ा 
दुरू्तीची कामते ्ुधदपातळीवर केली.

नैसगग्गक आपत्ीमध्ते वीिपुरवठा खंगडत झाल््ास 
सव्गप्रथिम प्राधान्ानते प्ा्ग्ी व्व्थितेतून वीिपुरवठा 
सुरळीत करण्ाच्ा सोबत ् ंत्रणा दुरू्तीचते काम दतेखील 
्ुधदपातळीवर केलते. सध्ा कोरोनाच्ा आपतकालीन 
पदरस्थितीमुळते प्रामुख्ानते कोगवड रूगणाल्ते, ऑसकसिन 
गनगम्गती प्रकल्प व दरफरीगलंग उद्ोग, गवलगीकरण कक्ष, 
लसीकरण केंद्ते, पाणीपुरवठा, मोबाईल टॉवस्ग, रतेल्वते व 
अत्ावश्क सतेवांचा वीिपुरवठा अखंगडत राहण्ासाठी 
प्राधान् ददलते. 

ग्ाहकांना ्ोग् दाबाचा व अखंगडत वीिपुरवठा 
दतेण्ासाठी ्तेत्ा पाच वषा्गत राज्ात गवगवध दठकाणी 
उपकेंद्ते, अगत उच्चदाब वीिवागहन्ांचते िाळते व 
इतर गवगवध कामते करण्ाचते प्र्तागवत आहतेत. 
मतेळघाटसारख्ा दुग्गम िागातही ्ोग् दाबाचा 
वीिपुरवठा करण्ात ्ावा व ्ा िागातील एकही गाव 
अथिवा पाडा अंधारात राहू न्ते, ्ासाठी गवशतेष प्र्तन 
करण्ाची गरि आहते. ्ासाठी मा. ऊिा्गमंत्री महोद्ही 
गवशतेष आग्ही आहतेत.

मुख्मंत्री सहाय्ता गनधीसाठी महापारतेषणच्ा 
अगधकारी व कम्गचाऱ्ांच्ा एक ददवसाच्ा वतेतनातील 
१ कोटी ४२ लाख ४३ हिार ४११ रुप्ांचा मदतीचा 
धनादतेश मा. मुख्मंत्री श्ी. उधदव ठाकरते ्ांना मा. 
ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत ्ांच्ा ह्तते सुपुद्ग 
करण्ात आला.

कोगवड-१९ संदिा्गत राज् शासनाच्ा गवगवध 
उपा््ोिनांना आगथि्गक बळ महणून महापारतेषणच्ा 
अगधकारी व कम्गचाऱ्ांकडून मुख्मंत्री सहाय्ता 
गनधीला मदत करण्ात आली. महापारतेषणच्ा 
अगधकारी व कम्गचाऱ्ांनी सामागिक बांगधलकरी 
िोपासत मुख्मंत्री सहाय्ता गनधीला केलतेल््ा 
मदतीबद्दल मा. मुख्मंत्री श्ी. उधदव ठाकरते ्ांनी 
कौतुक करीत समाधान व्क् केलते.

महापारतेषण कंपनीच्ा सांगघक सामागिक 

िबाबदारी फंडातून (CSR) नागपूर गिल्ह्ांतग्गत 
कोगवड-१९ कदरता दोन कोटी रूप्ांचा मदतगनधी 
मा. ऊिा्गमंत्री तथिा नागपूरचते पालकमंत्री डॉ. गनतीन 
राऊत ्ांच्ा ह्तते गिल्हागधकारी श्ीमती आर. 
गवमला ्ांना दतेण्ात आला. तसतेच गवदि्ग सहाय्ता 
सगमतीस लसीकरणासाठी २०० वाहनते महापारतेषण 
कंपनीच्ा CSR गनधीतून प्रदान करण्ात आली. 
्ा वाहनांचा लोकाप्गण सोहळा नुकताच नागपूर ्तेथिते 
झाला. ् ा सोहळ्ास मा. मुख्मंत्री व मा. आरोग्मंत्री 
्ांनी कौतुक करून त्ास शुितेच्ा ददल््ा.

श्ी अगधकारी ब्रदस्ग एंटरप्रा्झतेस ् ांनी आ्ोगित 
केलतेल््ा साव्गिगनक क्षतेत्रातील उपक्मांतग्गत आठवा 
गवह्गननस नाऊ गडगिटल ट्ानसफॉममेशन ्ा गटात 
महापारतेषण कंपनीला ई-सतेवा पुस्तका गवकगसत 
केल््ाबद्दल पुर्कार दतेण्ात आला.

महापारतेषणच्ा ईआरपी आगण आ्.टी. 
गविागाच्ा सं्ुक् गवद्मानते ई-सतेवा पुस्तका 
गवकगसत करून महापारतेषणच्ा सव्ग कम्गचाऱ्ांना 
ई-सतेवा पुस्तकेची सुगवधा एमप्ॉई पोट्गलवदारते 
दतेण्ात आली आहते. ्ाबद्दल मी संपूण्ग टीमचते 
मनापासून अगिनंदन करतो. िगवष्ातही असतेच 
चांगलते काम कराल, असा गवशवास आहते.

शुभेच्ांसह..!
-  दिनेश वाघरारे
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महान्यूज

 टीम महापारेषण, मुंबई

मुं बई आगण मुंबई महानगर प्रदतेश क्षतेत्राची िगवष्ातील  

 गवितेची मागणी लक्षात घतेऊन वीिगनगम्गती तसतेच 
वीिवहन अथिा्गत पारतेषणचते प्रकल्प िलदगतीनते 

मागगी लावा, असते गनदमेश मुख्मंत्री श्ी. उधदव ठाकरते ् ांनी 
ददलते. मुख्मंत्री श्ी. ठाकरते ्ांच्ा अध्क्षततेखाली वषा्ग 
गनवास्थिानी झालतेल््ा बैठकरीत मुंबई आ्लँगडंगच्ा 
गवगवध प्रकल्पांना त्ांनी तत्वत: मान्ता दतेखील ददली.

्ा बैठकरीस ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत, 
पदरवहनमंत्री ॲड. अगनल परब, मुख् सगचव श्ी. 
सीताराम कुंटते, मुख्मंत्री ्ांचते अगतदरक् मुख् सगचव 
श्ी. आगशषकुमार गसंह, प्रधान सगचव श्ी. गवकास 
खारगते, ऊिा्ग गविागाचते प्रधान सगचव श्ी ददनतेश वाघमारते, 
महागनगम्गतीचते अध्क्ष व व्व्थिापकरी् संचालक श्ी. 
संि् खंदारते, महागवतरणचते अध्क्ष व व्व्थिापकरी् 
संचालक श्ी. गवि् गसंघल, ‘बते्ट’चते महाव्व्थिापक 
श्ी. लोकेश चंद्ा तसतेच टाटा पॉवर, अदानी इलतेसकट्गसटी 
आदी कंपन्ांचते प्रगतगनधी उपस्थित होतते.

२०२४-२५ प्यंत मुंबई आगण उपनगरांची गवितेची 
मागणी ५ हिार मतेगावॅटप्यंत िाण्ाचा अंदाि आहते. 
सध्ा मुंबईतल््ा मुंबईमध्ते होणाऱ्ा वीिगनगम्गतीची 
(एमबतेडतेड िनरतेशन) क्षमता १ हिार ८७७ मतेगावॅट 
इतकरी आहते. ही क्षमता अिून १ हिार मतेगावॅटनते वाढवणते 
आवश्क असून सध्ा मुंबईबाहतेरुन पारतेषण वागहन्ावदारते 
गवितेची मागणी िागवत असताना िगवष्ातील मागणी 
लक्षात घतेऊन त्ात अगतदरक् पारतेषण वागहन्ा टाकून 
वीि पुरवणते आवश्क आहते, अशी मागहती ऊिा्गमंत्री डॉ. 
गनतीन राऊत ्ांनी बैठकरीत ददली.

तातडीची गरि महणून प्र्तागवत ४०० के.वही. 
गवक्ोळी–खारघर सब्टतेशन २०२४ प्यंत पूण्ग करुन 
का्ा्गसनवत करणते, कळवा- पडघते सगककिट १ व २ ्ांचते 
एचटीएलएस कंडकटर बदलून सध्ाची १ हिार मतेगावॅट 
वीिवहनाची क्षमता २ हिार इतकरी करणते, महागनगम्गतीचा 
उरण ्तेथिील वा्ूआधादरत वीिगनगम्गती प्रकल्पाची संपूण्ग 
का््गक्षमता वापरात आणून ८०० मतेगावॅट वीिगनगम्गतीचते 
उदद्दष्ट साध् करणते, िुनते का््गकाळ संपलतेलते वीिगनगम्गती 
प्रकल्पांवदारते होणाऱ्ा वीिगनगम्गतीत वाढ करण्ाच्ा 

दृगष्टकोनातून आवश्क दुरू्ती करुन त्ांचते िीवनमान 
वाढवणते आदी गवष्ांवर ्ा बैठकरीत चचा्ग झाली. 

मुंबईतील इमारतींच्ा ्तावर (रुफटॉप) 
सौरपॅनतेलवदारते सुमारते १ हिार ४०० मतेगावॅट 
वीिगनगम्गतीची क्षमता असून ्ा बाबींचाही प्राधान्ानते 
गवचार करावा लागतेल. बॅटरी एनिगी ्टोअरतेि ्ा नवीन 
संकल्पनतेचाही मुंबईत अवलंब करण्ासंदिा्गत चचा्ग 
झाली. 

्ा प्रकल्पांना तातडीनते गती दतेण्ासाठी ऊिा्ग 
गविागाचते प्रधान सगचव श्ी. ददनतेश वाघमारते ्ांच्ा 
अध्क्षततेखाली टा्क फोस्ग नतेमावा, असते आदतेश 
दतेऊन मुख्मंत्री श्ी. उधदव ठाकरते महणालते, ्ा टा्क 
फोस्गनते प्रकल्पांना आवश्क वनगविागाच्ा, वन्िीव, 
प्ा्गवरणगवष्क, कांदळवन (मँग्ूवहि) आदीसंबंधीच्ा 
परवानग्ा िलदगतीनते गमळतील, ्ाकडते लक्ष द्ावते. 
तसतेच मुख्मंत्री का्ा्गल्ाकडते ्ाबाबत वतेळोवतेळी 
मागहती द्ावी, असतेही मुख्मंत्ांनी आदतेश ददलते. 

्ावतेळी प्रधान सगचव श्ी. ददनतेश वाघमारते ्ांनी 
सादरीकरण केलते.

वीजप्नप्र्मती तसेच वीजपुरवठ्ाचे रिकलप 
ितीने रािगी लावा : श्ी. उधिव ठाकरे

 मुंबई आ्लँगडंगच्ा गवगवध प्रकल्पांचा मुख्मंत्ांकडून आढावा    

रुंबई : ्तेथिील वषा्ग गनवास्थिानी आ्ोगिलतेल््ा बैठकरीत बोलताना मुख्मंत्री श्ी. उधदव ठाकरते. शतेिारी ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत, पदरवहनमंत्री ॲड. अगनल परब, मुख् सगचव श्ी. 
सीताराम कुंटते, मुख्मंत्री ्ांचते अगतदरक् मुख् सगचव श्ी. आगशषकुमार गसंह, प्रधान सगचव श्ी. गवकास खारगते, ऊिा्ग गविागाचते प्रधान सगचव श्ी ददनतेश वाघमारते, महागनगम्गतीचते अध्क्ष व 
व्व्थिापकरी् संचालक श्ी. संि् खंदारते, महागवतरणचते अध्क्ष व व्व्थिापकरी् संचालक श्ी. गवि् गसंघल.

  

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



 

सामाजजक बांजिलकी

प्वद्ुत वाप्हनयांची िेखभाल ि्ोन कॅरेरारुळे अप्धक रिभावी 
 ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत ्ांच्ा उपस्थितीमध्ते झालते प्रात्ागक्षक  

नािपूर : महापारतेषणनते आ्ोगिलतेल््ा ड्ोन कॅमतेराचते प्रात्ागक्षक ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत ्ांच्ा ह्तते करण्ात आलते. ्ाप्रसंगी मुख् अगि्ंता श्ी. महेंद् वाळके, महागनगम्गतीचते 
मुख् अगि्ंता श्ी. प्रकाश खंडारते, श्ी. रािू घुगते, श्ी. रािकुमार तासकर व अन् वदरष् अगधकारी.

 टीम महापारेषण, नागपूर

``गवद्ुत वागहन्ांची दतेखिाल व गनगराणी ड्ोन कॅमतेरामुळते 
अगधक प्रिावीपणते होईल``, असा गवशवास राज्ाचते 

ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत ्ांनी व्क् केला.
महाराष्ट् राज् गवद्ुत पारतेषण कंपनीनते आ्ोगित केलतेल््ा 

अगत उच्चदाब वागहन्ांच्ा सवमेक्षणासाठी वापरत असलतेल््ा 
ड्ोन कॅमतेराचते प्रात्ागक्षक कोराडी औसषणक वीि प्रकल्प 
अंतग्गत गवद्ुत गवहार वसाहत कोराडी ्तेथिील पटांगणावर 
आ्ोगित करण्ात आलते. ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत 

्ांच्ा उपस्थितीमध्ते ्ा ड्ोन कॅमतेराचते प्रात्ागक्षक झालते. ड्ोन 
कॅमतेराचा वापर अगतउच्च दाब वागहन्ांच्ा दतेखिालीकदरता 
गबघाड शोधण्ाचते साधन महणून कसा वापर करता ्तेतते. ्ाचते 
प्रात्ागक्षक दाखगवण्ात आलते. ्ामुळते होणारते फा्द्ाची तसतेच 
सुलिततेची मागहती दतेण्ात आली. 

्ावतेळी बोलताना ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत महणालते, 
पारंपादरक पधदतीपतेक्षा नव्ा तंत्रज्ानाचा वापर करून 
अगत उच्चदाब वागहन्ांची गनगराणी व दतेखिाल करण्ाची 
आवश्कता आहते. ्ा दृष्टीनते पारतेषण कंपनीनते उचललतेलते हते 
पाऊल गनसशचतच अगिनंदनी् आहते. अगत उच्चदाब वागहन्ांची 

िूगमका फार महत्वाची राहत असल््ानते ्ा वागहन्ांची 
दतेखिाल व गनगराणी आवश्क आहते. ्ामुळते गवद्ुत हानी सुद्ा 
कमी होण्ाची शक्ता असल््ाचते डॉ. राऊत ्ांनी सांगगतलते. 
्ा ड्ोन कॅमतेरामुळते होणा-्ा फा्द्ाची मागहती महापारतेषणच्ा 
नागपूर पदरमंडळाचते मुख् अगि्ंता श्ी. महेंद् वाळके ्ांनी 
्ावतेळी ददली. ्ा नव्ा ्ंत्रणतेमुळते अगत उच्चदाब वागहन्ांमधील 
दोष व गबघाड शोधून काढण्ात मदत होईल, असतेही वाळके 
्ांनी सांगगतलते. ्ा प्रात्ागक्षकाच्ावतेळी महागनगम्गतीचते मुख् 
अगि्ंता श्ी. प्रकाश खंडारते, श्ी. रािू घुगते, श्ी. रािकुमार 
तासकर इतर वदरष् अगधकारी उपस्थित होतते.

 टीम महापारेषण, सांघिक कारायालर

मुख्मंत्री सहाय्ता गनधीसाठी महापारतेषणच्ा अगधकारी 
व कम्गचाऱ्ांच्ा एक ददवसाच्ा वतेतनातील १ कोटी ४२ 

लाख ४३ हिार ४११ रुप्ांचा मदतीचा धनादतेश मुख्मंत्री 
श्ी. उधदव ठाकरते ्ांना ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत ्ांच्ा 
ह्तते सुपुद्ग करण्ात आला.

कोगवड-१९ संदिा्गत राज् शासनाच्ा गवगवध 
उपा््ोिनांना आगथि्गक बळ महणून महापारतेषणच्ा अगधकारी 
व कम्गचाऱ्ांकडून मुख्मंत्री सहाय्ता गनधीला मदत करण्ात 
आली. मुख्मंत्ांच्ा वषा्ग ्ा गनवास्थिानी आ्ोगित 
्ोटतेखानी का््गक्मात राज्ाचते ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत, 
राज्ाचते मुख् सगचव श्ी. सीताराम कुंटते, ऊिा्ग गविागाचते 
प्रधान सगचव श्ी. ददनतेश वाघमारते, महागवतरणचते अध्क्ष व 
व्व्थिापकरी् संचालक श्ी. गवि् गसंघल, महागनगम्गतीचते 
अध्क्ष व व्व्थिापकरी् संचालक श्ी. संि् खंदारते ्ांची 
प्रमुख उपस्थिती होती.

महापारतेषणच्ा अगधकारी व कम्गचाऱ्ांनी सामागिक 
बांगधलकरी िोपासत मुख्मंत्री सहाय्ता गनधीला केलतेल््ा 
मदतीबद्दल मुख्मंत्री श्ी. उधदव ठाकरते ्ांनी कौतुक करीत 
समाधान व्क् केलते. ्ापूवगी महागवतरण कंपनीच्ा वतीनते 
५ कोटी १७ लाख ३४ हिार ६३१ रूप्ते व महागनगम्गतीच्ा 
वतीनते १ कोटी २ लाख ७१ हिार १४३ रुप्ांचा मदतगनधी 
मुख्मंत्री श्ी. उधदव ठाकरते ्ांना ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत 
्ांच्ा ह्तते सुपुद्ग करण्ात आला होता.

कोरोना गवषाणूचते संकट संपगवण्ासाठी राज् शासनाकडून 
गवगवध उपा््ोिना सुरु आहतेत. मात्र, कोरोनामुळते उद्भवलतेल््ा 
आरोग् व आगथि्गक आपत्ीवर मात करण्ासाठी मुख्मंत्री 
सहाय्ता गनधीमध्ते दतेणगी िमा करण्ासंदिा्गत आवाहन 
करण्ात आलते आहते. त्ास प्रगतसाद दतेत महापारतेषणच्ा 
अगधकारी व कम्गचाऱ्ांनी मते मगहन्ातील एका ददवसाचते वतेतन 
१ कोटी ४२ लाख ४३ हिार ४११ रुप्ांचा मदतगनधी 
मुख्मंत्री सहाय्ता गनधीला िमा केला आहते.

रुखयरंत्ी सहाययता प्नधीला रहापारेरिकिून १ कोटी ४२ लाखांची रित
 ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत ्ांच्ा ह्तते मुख्मंत्ांना धनादतेश सुपुद्ग  

रुंबई : मुख्मंत्री सहाय्ता गनधीसाठी महापारतेषणकडून मदतगनधीचा धनादतेश मुख्मंत्री श्ी. उधदव ठाकरते ्ांना सुपुद्ग करताना 
ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत. शतेिारी राज्ाचते मुख् सगचव श्ी. सीताराम कुंटते, प्रधान सगचव (ऊिा्ग) श्ी. ददनतेश वाघमारते, महागवतरणचते 
अध्क्ष व व्व्थिापकरी् संचालक श्ी. गवि् गसंघल, महागनगम्गतीचते अध्क्ष व व्व्थिापकरी् संचालक श्ी. संि् खंदारते.



 

रहापारेरिचया संचालक 
(संचलन) पिी श्ी. संजय 

ताकसांिे

थेट-भेट

महाड : २०० के. व्ही. म्ाड उपकेंद्र येथे कामांचही पा्णही करताना ऊराजामंत्ही डॉ. ननतहीन 
राऊत, पालकमंत्ही श्हीमतही आदितही तटकरे, रायगड नरल्ानिकारही श्हीमतही ननिही चौिरही, 
म्ापारेषणचे संचालक (संचलन) श्ही. संरय ताकसांडे, वाशही पदरमंडळाचे मुखय अनियंता 
श्ही. नसहीर कािरही व अनय अनिकारही.  

रहापारेरिचया अप्धकारी व कर्मचाऱयांनी 
रहािरधील रनोरे केले तातिीने पूव्मवत 

 टीम महापारेषण, वाशी

वाशी पदरमंडळांतग्गत २०० के. वही. महाड 
उपकेंद् ्तेथिते अगतवृष्टी व पूरस्थितीमुळते 

पडलतेल््ा अगत उच्च दाबाच्ा वागहनीचते मनोरते 
महापारतेषणच्ा अगधकारी व कम्गचाऱ्ांनी 
तातडीनते पूव्गवत केलते. दरम्ान ऊिा्गमंत्री डॉ. 
गनतीन राऊत, पालकमंत्री श्ीमती आददती 
तटकरते व रा्गड गिल्हागधकारी श्ीमती 
गनधी चौधरी ्ांनी प्रत्क्ष कामाची पाहणी 
करून माग्गदश्गन केलते. पाहणी दौऱ्ावतेळी 
त्ांच्ासमवतेत महापारतेषणचते संचालक 
(संचलन) श्ी. संि् ताकसांडते, का््गकारी 
संचालक (पारतेषण) श्ी. श्ीकांत रािूरकर, 
वाशी पदरमंडळाचते मुख् अगि्ंता श्ी. नसीर 
कादरी, महागवतरण कंपनीचते मुख् अगि्ंता 
श्ी. सुरतेश गणतेशकर, अधीक्षक अगि्ंता श्ी. 
डी. आर. पाटील ्ांनी प्रत्क्ष कामामध्ते 
सहिाग घतेऊन माग्गदश्गन केलते.   

अगत उच्च दाब संचलन व सुव्व्थिा 
गविाग, महाड अंतग्गत २०० के. वही. 
कांदळगाव उपकेंद् व २०० के. वही. महाड 
उपकेंद् ्तेथिते अगतवृष्टी व पूरस्थितीमुळते २२ 
िुलै २०२१ रोिी अगत उच्च दाब वागहनीचा 
मनोरा क्मांक ९ व १० पडल््ामुळते महाड 

पोलादपूर तालुक्ातील औद्ोगगक घरगुती 
वीिपुरवठा खंगडत झाला होता. तसतेच पुराच्ा 
पाण्ामुळते २२० के. वही. महाड उपकेंद्ातील 
महत्वाची उपकरणते गनकामी झाली होती.

दरम्ान, वीिपुरवठा तातकाळ सुरू 
होण्ाच्ा दृष्टीनते महापारतेषणच्ा अगधकारी 
व कम्गचाऱ्ांनी ्ोग् ती पाहणी करून 
्ोिनाबधद पधदतीनते मनोरते पूव्गवत केली. 
उपकेंद्ातील गनकामी झालतेल््ा उपकरणाच्ा 
दुरू्तीची कामते ्ुधदपातळीवर केली. 
वीिपुरवठा सुरळीत केल््ाबद्दल महापारतेषणचते 
अध्क्ष व व्व्थिापकरी् संचालक श्ी. 
ददनतेश वाघमारते ् ांनी अगधकारी व कम्गचाऱ्ांचते 
अगिनंदन केलते आहते. 

्ाप्रसंगी अधीक्षक अगि्ंता (प्रिारी) 
सव्गश्ी मनोि िोशी, अधीक्षक अगि्ंता 
(चाचणी व संचरण) मोरतेशवर ढोरते, अधीक्षक 
अगि्ंता (प्रकल्प)  अगनल िारसाखळते, 
का््गकारी अगि्ंता संि् काटकर, अंकुश 
िगताप, गकशोर गरूड, गगरीश माळोदते, रवींद् 
नगरते, अगतदरक् का््गकारी अगि्ंता ्ुवराि 
बागडते, धीरि पाटील सगचन कदम, दर्ाि 
मुिावर, उपका््गकारी अगि्ंता ्वामी 
दासारी, कगपल गलगलीकर ्ांच्ासह इतर 
अगधकारी व कम्गचारी उपस्थित होतते.  

 टीम महापारेषण/टीम महाघवतरण/टीम महाघनघमयाती, मुंबई

राज्ातील वाढत्ा आगीच्ा घटना पाहता व 
पावसाळ्ातील खबरदारी महणून महागवतरण आगण 

महागनगम्गतीचते मुख्ाल् असलतेल््ा वांद्ते ्तेथिील प्रकाशगड 
व महापारतेषणचते मुख्ाल् प्रकाशगंगा ्ा इमारतींच्ा 
असनिसुरक्षतेबाबत ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत ् ांनी मंत्राल्ीन 
दालनात आढावा बैठक घतेतली. ्ा बैठकरीला ऊिा्ग गविागाचते 
प्रधान सगचव श्ी. ददनतेश वाघमारते व महागवतरणचते अगधकारी 
उपस्थित होतते.

्ा बैठकरीत डॉ.  गनतीन राऊत ् ांनी ् ा दोनही इमारतींचते 
असनिसुरक्षा व गवद्ुत सुरक्षा अंकेक्षण (फा्र ऑगडट) झालते 
असल््ास व  त्ा ऑगडटमध्ते त्रुटी असल््ास त्ाची पूत्गता 
झाली आहते का? ्ाबाबत गवचारणा केली. ्ा ऑगडटमधील 
त्रुटींची पूत्गता झाली नसल््ास तातडीनते पूण्ग करण्ाचते 
गनदमेशही त्ांनी महागवतरणला ददलते.

 ऊराजामंत्ही डॉ. ननतहीन राऊत यांनही केलही कामांचही पा्णही    

ऊजा्मरंतयांनी घेतला रहाप्वतरि, रहापारेरि रुखयालय इरारतींचया सुरक्ेचा आढावा
 अगधकाऱ्ांना केल््ा सुरक्षतेच्ा दृष्टीनते सूचना   Security Review

महागनगम्गती, महापारतेषण व महागवतरण ्ा ऊिा्ग 
गविागाअंतग्गत असलतेल््ा गतनही कंपन्ांनी सुरक्षतेच्ा 
दृष्टीनते अगधकाऱ्ांची नतेमणुका केल््ा आहतेत का? ्ाबाबत 
मागहती घतेऊन असनिसुरक्षतेबाबत कम्गचाऱ्ांमध्ते िागरुकता 
गनमा्गण करण्ासाठी का् व कधी प्र्तन केलते आहतेत, ्ाची 
गवचारणाही त्ांनी ्ावतेळी केली.

्ा इमारतींच्ा मोकळ्ा िागतेत काही अनावश्क 
सामान, सागहत् ठतेवलते तर नाही ना? ्ाची खात्री करा. 
तसतेच असनिसुरक्षतेबाबत कोणत्ा प्रकारची काळिी घ्ावी, 
्ाची गित्ीपत्रके ्ोग् दठकाणी लावलतेली आहतेत का? तसतेच 
नसल््ास तसते लावण्ात ्ावीत. असनिशामक दल, पोलीस 
दल, रुगणवागहका इत्ादींचते दूरधवनी क्मांक, मोबाईल 
क्मांक ्ोग् त्ा दठकाणी लावण्ात ्ाव्ात, अशा सूचनाही 
डॉ. राऊत ्ांनी ्ा बैठकरीत महागवतरणच्ा अगधकाऱ्ांना 
ददल््ा.



 

अप्धवेशन

सेशन-अप्धवेशन

नोकरीच्ा संिी

 अनुकंपा गन्ुकत्ांमध्ते गवलंब टाळण्ासाठी धोरण बनगवण्ाच्ा ऊिा्गमंत्ांच्ा सूचना   

 टीम महापारेषण, मुंबई

महागवतरण, महापारतेषण आगण 
महागनगम्गतीसह होसल्डंग कंपनी 

्ा चारही कंपन्ांसह महाऊिा्गनते 
िरतीप्रगक््तेचा कालबधद का््गक्म 
(टाईम बाऊंड कॅलेंडर) िाहीर करावा. 
उमतेदवारांना गतनहीही कंपन्ांच्ा िरती 
प्रगक््तेत सहिागी होता ्ावते हा गवचार 
परीक्षतेच्ा तारखा गनसशचत करताना 
करावा, असते गनदमेश ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन 
राऊत ्ांनी ददलते.

ऊिा्ग कंपन्ांमधील अनुकंपा 
तत्वावरील करा्च्ा नतेमणुका, नवीन 
पदांची िरती तसतेच पदोन्नती ्ा 
अनुषंगानते आढावा बैठक ऊिा्गमंत्री डॉ. 
राऊत ्ांच्ा अध्क्षततेखाली मंत्राल्ात 
झाली. ्ावतेळी महागवतरणचते संचालक 

(मानव संसाधन) श्ी. िालचंद् खंडाईत, 
महापारतेषणचते का््गकारी संचालक 
(प्रिारी) श्ी. सुगत गमरते, महागनगम्गतीचते 
का््गकारी संचालक श्ी. बी.वा्. मंथिा हते 
मंत्राल्ातून तर गतनहीही ऊिा्ग कंपन्ांचते 
अध्क्ष व व्व्थिापकरी् संचालक 
दूरदृश् प्रणालीवदारते उपस्थित होतते.

ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत महणालते, 
``न्ा्ाल्ीन प्रगक््तेत अडकलतेली 
िरती प्रगक््ा लवकरात-लवकर मागगी 
लावण्ासाठी न्ा्ाल्ाकडते आपली 
बािू सक्षमपणते मांडून पाठपुरावा करावा. 
िरती प्रगक््ा करताना शासनाच्ा 
गनदमेशानुसार ्ोग् पधदतीनते राबगवल््ास 
न्ा्ाल्ात ्ागचका दाखल होण्ाचते 
प्रमाण कमी होईल.

अनुकंपा तत्वावरील िरतीचा आढावा 
घतेताना डॉ. गनतीन राऊत महणालते करी, 

कंपनीमध्ते कत्गव् बिावलतेला कम्गचारी 
दुदमेवानते म्त झाल््ानंतर त्ाच्ा 
वारसाला लवकरात लवकर अनुकंपा 
तत्वावर गन्ुक्ी ददल््ास खऱ्ा अथिा्गनते 
ददलासा गमळतेल.  अनुकंपा गन्ुकत्ांबाबत 
संवतेदनशीलपणते आगण सहानुिूतीपूव्गक 
गवचार केला गतेला पागहिते. ्ा गन्ुकत्ा 
वषा्गनुवषमे रखडणते ही बाब त्ा कुटुंबावर 
अन्ा्कारक ठरतते. ्ासाठी लवकर 
गन्ुकत्ा दतेण्ाच्ा दृष्टीनते कंपन्ांनी 
राज््तरावर काही धोरण बनवता ्तेतते 
का, ्ाबाबत चचा्ग करुन मागहती सादर 
करावी, असतेही ऊिा्गमंत्री ् ावतेळी महणालते.

्ावतेळी महापारतेषणचते श्ी. सुगत गमरते 
महणालते, ``ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत 
्ांच्ा पुढाकारानते महापारतेषण कंपनीच्ा 
मनुष्बळाची पुनर्गचना (दर्ट्कचदरंग) 
चांगल््ा पधदतीनते करण्ात आल््ामुळते 

कंपनीतील अगधकारी- कम्गचाऱ्ांनी 
त्ाचते मोठ्ा प्रमाणात ्वागत करुन 
आनंद व्क् केला आहते``. ्ावर 
इतर दोनही कंपन्ांनीदतेखील आपल््ा 
मनुष्बळाचते दर्ट्कचदरंग करुन नवीन 
िरती तसतेच समकक्ष पदांचते एकत्रीकरण 
करुन कम्गचाऱ्ांना बदलीच्ा आगण 
पदोन्नतीच्ा समाधानकारक संधी 
उपलबध होण्ासाठी पुढाकार घतेण्ाचते 
गनदमेश ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत 
्ांनी ्ावतेळी ददलते. मुंबईतील इमारतींच्ा 
्तावर (रुफटॉप) सौरपॅनतेलवदारते सुमारते 
१ हिार ४०० मतेगावॅट वीिगनगम्गतीची 
क्षमता असून ्ा बाबींचाही प्राधान्ानते 
गवचार करावा लागतेल. बॅटरी एनिगी 
्टोअरतेि ्ा नवीन संकल्पनतेचाही मुंबईत 
अवलंब करण्ास ततवत: मान्ता ्ा 
बैठकरीत दतेण्ात आली.

ऊजा्म कंपनयांनी भरती रिप्रियेचा कालबधि 
काय्मरिर तयार करावा : िॉ. प्नतीन राऊत 

रुंबई : ऊिा्ग कंपन्ांमधील अनुकंपा तत्वावरील कराव्ाच्ा नतेमणुका, नवीन पदांची िरती तसतेच पदोन्नती ्ा अनुषंगानते आ्ोगिलतेल््ा आढावा बैठकरीत बोलताना ऊिा्गमंत्री 
डॉ. गनतीन राऊत. शतेिारी सव्गश्ी उत्म झाल्टते, िालचंद् खंडाईत, सुगत गमरते, बी.वा्. मंथिा.
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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.
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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...
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ग्ाहकांना ्ोग् दाबाचा व अखंगडत वीिपुरवठा 
दतेण्ासाठी ्तेत्ा पाच वषा्गत राज्ात गवगवध 

दठकाणी उपकेंद्ते, अगत उच्चदाब वीिवागहन्ांचते 
िाळते व इतर गवगवध कामते करण्ाचते गनदमेश राज्ाचते 
ऊिा्गमंत्री डॉ. गनतीन राऊत ्ांनी महापारतेषणला 
ददलते.

मंत्राल् ्तेथिते पंचवागष्गक ्ोिनतेअंतग्गत 
महापारतेषणनते सादर केलतेल््ा पंचवागष्गक ्ोिनतेचा 
आढावा घतेताना मतेळघाटसारख्ा दुग्गम िागातही 
्ोग् दाबाचा वीिपुरवठा करण्ात ्ावा व दुग्गम 
िागातील एकही गाव अथिवा पाडा अंधारात राहू 
न्ते ्ासाठी गवशतेष प्र्तन करण्ाचते गनदमेश त्ांनी 

महागवतरण व महापारतेषण प्रशासनाला ददलते.
सन २०१९-२० तते २०२४-२५ ्ा पाच वषा्गत 

राज्ात एकूण ८७ अगत उच्चदाब वीि उपकेंद्ते 
उिारण्ात ्तेणार असून ्ामुळते ३० हिार एमवहीए 
एवढी क्षमता वाढ होणार आहते. तर १० हिार ७०७ 
गक.मी. एवढ्ा लांबीच्ा अगत उच्चदाब वागहन्ांचते 
नवीन िाळते गनमा्गण होणार आहते. ्ासाठी  १० हिार 
८२३ कोटी रुप्ांचा खच्ग अपतेगक्षत आहते.

महापारतेषणचते संचालक (संचलन) (प्रिारी) 
व महागवतरणचते संचालक (संचलन) श्ी. संि् 
ताकसांडते ्ांनी ्ा पंचवागष्गक ्ोिनतेचते सादरीकरण 
केलते. प्रधान सगचव (ऊिा्ग) तथिा महापारतेषणचते 
अध्क्ष व व्व्थिापकरी् संचालक श्ी. ददनतेश 
वाघमारते ्ावतेळी उपस्थित होतते.

राजयात पारेरिचे जाळे सक्र करणयासाठी 
१० हजार ८२३ कोटींची पंचवाप्र्मक योजना 

 दुग्गम िागातील एकही गाव अंधारात राहू न्ते, ्ासाठी गवशतेष प्र्तन करा : ऊिा्गमंत्री   

सराांसाठी रीज 

एक हात मदतीचा

नािपूर :  महापारतेषण कंपनीच्ा सांगघक सामागिक िबाबदारी (CSR) फंडातून गिल्ह्ांतग्गत कोगवड-१९ कदरता दोन कोटी रूप्ांचा मदतगनधी ऊिा्गमंत्री तथिा पालकमंत्री  
डॉ. गनतीन राऊत ् ांच्ा ह्तते गिल्हागधकारी श्ीमती आर. गवमला ् ांना दतेण्ात आला. ् ाप्रसंगी अउदा प्रकल्प गन संवसु पदरमंडळ, नागपूरचते मुख् अगि्ंता श्ी. महेंद् वाळके, अधीक्षक 
अगि्ंता (्थिापत्) श्ी. अगवनाश कसबतेकर, सहाय्क महाव्व्थिापक (मा.सं.) श्ी. अि् रोही, का््गकारी अगि्ंता (्थिापत्) श्ी. प्रवीणकुमार दामके, अगतदरक् का््गकारी 
अगि्ंता श्ी. गवलास रंगारी. 
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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 
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नवी ददल्ी ्तेथिील ग्ीनटतेक फौंडतेशनच्ा वतीनते 
ददला िाणारा ्ंदाचा ग्ीनटतेक गलगडंग डा्रतेकटर 

पुर्कार-२०२१ हा महापारतेषणचते अध्क्ष व व्व्थिापकरी् 
संचालक श्ी. ददनतेश वाघमारते ्ांना िाहीर झाला आहते. 
त्ामुळते महापारतेषणच्ा गशरपतेचात आणखी एक मानाचा 
तुरा रोवला गतेला आहते. २७ ऑग्ट २०२१ रोिी िममू 
आगण काशमीरमधील सोनमग्गमध्ते होणाऱ्ा ग्ीनटतेक गलगडंग 
डा्रतेकटर पदरषदतेत हा पुर्कार ददला िाणार आहते. 

कंपन्ांनी केलतेल््ा नावीन्पूण्ग उपक्मांसाठी व 
उल्तेखनी् कामगगरीसाठी हा पुर्कार दरवषगी ददला 
िातो. सांगघक व्व्थिापन आगण कंपनीच्ा शाशवत व 
गनरंतर प्रगतीसाठी काम करणाऱ्ा नतेतृतवाचा ्ा पुर्कारानते 
गौरव केला िातो. ्ा पुर्कारामुळते कंपनीचते सव्ग्तरातून 

कौतुक होत आहते. श्ी. ददनतेश वाघमारते (आ्.ए.एस.) हते 
महाराष्ट् राज् गवद्ुत पारतेषण कंपनी म्ा्गददत (महापारतेषण) 
चते अध्क्ष आगण व्व्थिापकरी् संचालक महणून दद. २३ 
िानतेवारी २०२० रोिी रुिू झालते आहतेत. सध्ा तते ऊिा्ग 
गविागाचते प्रधान सगचव महणून का््गरत आहतेत. तते १९९४ 
च्ा बॅचचते वदरष् सनदी अगधकारी आहतेत. 

श्ी. वाघमारते ्ांना व्व्थिापन व प्रशासन क्षतेत्रातील 
२७ वषायंपतेक्षा अगधक अनुिव आहते. त्ांनी बी. ई. 
(इलतेकट्ॉगनकस) गवशवतेशवरय्ा राष्ट्ी् तंत्रज्ान सं्थितेतून 
(वहीएनआ्टी) केलते आहते. तते आ्.आ्.टी. खरगपूरचते 
एम.टतेक. (कॉम्प्ुटर सा्नस) इंगिगनअर आहतेत. 
इंगलंडच्ा ब्रॅडफोड्ग गवद्ापीठातून त्ांनी गवकास आगण 
प्रकल्प गन्ोिन ्ा गवष्ातून एम.ए्सी. केलते आहते. त्ांना 
संघबांधणी, प्रकल्प नतेतृतव, प्रशासन आगण व्व्थिापन 
्ांचा मोठा अनुिव आहते. 

रहापारेरिचे अधयक् व वयव्थिापकीय संचालक श्ी. दिनेश 
वाघरारे यांना ग्ीनटेक प्लप्िंि िायरेकटर पुर्कार जाहीर 

 २७ ऑग्टला सोनमग्गला पुर्काराचते गवतरण    

सनमान का्ायाचा

 टीम महापारेषण, मुंबई

श्ी अगधकारी ब्रदस्ग एंटरप्रा्झतेस ् ांनी आ्ोगित 
केलतेल््ा साव्गिगनक क्षतेत्रातील उपक्मांतग्गत 

आठवा गवह्गननस नाऊ गडगिटल ट्ानसफॉममेशन 
्ा गटात महापारतेषण कंपनीला ई-सतेवा पुस्तका 
गवकगसत केल््ाबद्दल पुर्कार दतेण्ात आला. 

 साव्गिगनक क्षतेत्रात उतककृष्ट आगण 
िरीव कामगगरी करणाऱ्ा सं्थिांना हा पुर्कार 
दरवषगी ददला िातो. महापारतेषणचते अध्क्ष व 
व्व्थिापकरी् संचालक श्ी. ददनतेश वाघमारते 
्ांच्ा वतीनते महापारतेषणचते मुख् अगि्ंता श्ी. 
शशांक ितेवळीकर ्ांनी दूरदृश् प्रणालीवदारते हा 
पुर्कार ्वीकारला. 

 महापारतेषणच्ा ईआरपी आगण आ्.टी. 
गविागाच्ा सं्ुक् गवद्मानते ई-सतेवा पुस्तका 
गवकगसत करून महापारतेषणच्ा सव्ग कम्गचाऱ्ांना 
ई-सतेवा पुस्तकेची सुगवधा एमप्ॉई पोट्गलवदारते 

दतेण्ात आली आहते.
ई-सतेवा पुस्तका गवकगसत केलतेल््ा 

प्रणालीबद्दल महापारतेषणचते अध्क्ष व व्व्थिापकरी् 
संचालक श्ी. ददनतेश वाघमारते ्ांनी समाधान व्क् 
करून टीममधील सव्ग सद््ांचते कौतुक केलते. 

ई-सतेवा पुस्तका प्रणाली गवकगसत 
करण्ासाठी संचालक (संचलन) श्ी. संि् 
ताकसांडते, का््गकारी संचालक (मा.सं.) 
(प्रिारी) श्ी. सुगत गमरते, महाव्व्थिापक (मा.
सं. मनुष्बळ गन्ोिन) श्ी. सुधीर वानखतेडते, 
महाव्व्थिापक (आ्थिापना) श्ी. रािू गा्कवाड 
्ांच्ा माग्गदश्गनाखाली उपमहाव्व्थिापक 
(मागहती तंत्रज्ान) (प्रिारी) श्ी. शैलेंद् दुगमे, वदरष् 
व्व्थिापक (मा.सं.) श्ी. अगनल कुमार, प्रणाली 
गवशलतेषक श्ी. गवि् गवटतेकर, अगतदरक् का््गकारी 
अगि्ता श्ी. मनोि िै््वाल, व्व्थिापक (मा.
सं.) श्ी. संतोष कडलग, प्रोग्ॅमर कु. िावना कोळी 
्ांनी ही ई-सतेवापुस्तका गवकगसत केली आहते. 

रहापारेरिचया ई-सेवा पुस्तका रििालीला 
प्िप्जटल ट्ानसफॉरमेशन पुर्कार रििान 

 ईआरपी आगण आ्.टी. गविागाची कामगगरी    जिजजटल सेरा
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सध्ाच्ा ्पधा्गतमक िगात ्वत:ला सवा्गथिा्गनते 
सक्षम करण्ाचते महतव गकती वाढलते आहते, 

हते वतेगळते सांगण्ाची गरि रागहलतेली नाही. त्ात 
िर महणिते तंत्रज्ानाचा वापर प्रचंड वाढला आहते. 
आपल््ा व्क्ीमतवाला आकार दतेण्ासाठी ्ा 
दोनही व्तुस्थितीचा सकारातमकततेनते ्वीकार करणते 
आवश्क आहते. आपल््ा आिूबािूला अनतेक बदल 
सातत्ानते होत आहतेत. त्ांचा वतेग पूवगीपतेक्षा वाढला 
आहते. एवढतेच नवहते तर त्ातील काही बदल आपण 
आतमसात केलते नाहीतर आपण आपली सतेवा पूण्ग 
क्षमततेनते बिावण्ात कमी पडू शकतो. ज्ामुळते 
वै्सक्क िीवनात तर आपलते नुकसान होततेच, 
पण आपण ज्ा कंपनीसाठी काम करत असतो, 
त्ा कामालाही आपण पूण्ग न्ा् दतेऊ शकत नाही. 
आपल््ातील कौशल्् गवकासाला फार महतव असून 
त्ाचा आपण गवचार केला पागहिते. 

१. नवे प्शकणयाची तयारी – 
आपल््ासमोर दररोि नवते गवष् ्तेत असतात. त्ात 
कालानुरूप काही बदल कराव्ाचते असतात. पण नवते 
गशकून घतेण्ाची त्ारी नसतेल तर आपण ती गोष्ट 
िुन्ाच पधदतीनते करत राहतो. ज्ात गवनाकारण 
वतेळ तर िातोच, पण ती गोष्ट आपल््ाला ्तेत नाही, 
्ाची सल मनात रहातते. कारण ती गोष्ट करण्ासाठी 
आपल््ाला नतेहमी दुसऱ्ावर अवलंबून रहावते लागतते. 

२. संवाि कौशलय – आपल््ा 
व्क्ीमतवामध्ते संवादाला खूप महतव आहते. 
आपल््ाशी इतरांचा होणारा संवाद आपण तपासला 
तर असते लक्षात ्तेतते करी, त्ात अनतेक सुधारणा 
करण्ाची गरि आहते, हते सहिच कळून ् तेतते. अलीकडते 
्ा संबंधी शास्त्रशुद् प्रगशक्षण ददलते िातते. त्ाचा लाि 
आपण घतेतला पागहिते. 

३. कापपोरेट वृत्ी – आपण ितेवहा एका 
कंपनीसाठी काम करत असतो, ततेवहा ततेथिते एक 
वककि कल्चर त्ार झालतेलते असतते, िते काम सुरळीत 
चालण्ासाठी आवश्क असतते. का्ा्गल्ात असताना 
हळू बोलणते, वै्सक्क गवष्ांवर चचा्ग न करणते, वतेळ 
घतेऊन सहकाऱ्ांना, अगधकाऱ्ांना ितेटणते, संपका्गत 

राहून वतेळच्ा वतेळी प्रगतसाद दतेणते, वतेळतेचते काटतेकोर 
गन्ोिन करणते अशा काही गोष्टी ्ा कल्चरमध्ते असू 
शकतात. 

४. तांप्त्क कौशलये आतरसात करिे 
– तंत्रज्ानाचते महतव सव्गच क्षतेत्रात वाढलते आहते. 
कंपन्ांमध्ते तर त्ाला अगतश् महतव आहते. कारण, 
त्ामुळते कामाचा वतेग वाढतो आगण कंपनी ्पधमेमध्ते 
पुढते रहातते. 

५. आपलया प्वरयात अपिेट रहािे 
–आधुगनक िगात सव्गच गोष्टी फार वतेगानते बदलत 
आहतेत. त्ामुळते आपली रोिगाराची गरि संपली 
करी, आपल््ाला त्ा बदलांची दखल घतेण्ाची गरि 
नाही, ्ा गैरसमिापासून दूर रागहलते पागहिते. आपण 
ज्ा क्षतेत्रात काम करत आहोत, त्ा क्षतेत्राची संबंगधत 
गन्तकागलके वाचली पागहितेत. पु्तकांचतेही वाचन 
केलते पागहिते. 

६. संवािासाठीची भारा – मराठी ही 
आपली मातृिाषा आहते आगण बहुतांश दठकाणी आपण 
ती वापरत आहोत. मात्र संगणकामुळते आगण राष्ट्ी् 
पातळीवरील व्वहारांमुळते इंग्िीचते का्ा्गल्ीन 

कामांतील महतव नाकारता ्तेणार नाही. त्ामुळते 
त्ा िाषतेचा वापर गबनचूक करण्ासाठी इंग्िी िाषा 
कौशल्् असणतेही महतवाचते आहते. गशवा्, आपल््ा 
वै्सक्क िीवनातही अगधकागधक िाषा आतमसात 
करणते, हते आपल््ा गहताचते आहते. 

आपला दतेश िगात सवा्गत अगधक तरुण असलतेला 
दतेश आहते. पण कौशल््ाचा गवचार करता आपण 
िगाच्ा मागते आहोत. कुशल मनुष्बळ ही आपल््ा 
दतेशाची गरि आहते. 

दतेशाच्ा आगण महाराष्ट्ाच्ा गवकासात ऊिमेचते 
महतव कोणीच नाकारू शकत नाही. उतपादनात 
ऊिमेचा मोठा वाटा आहते. त्ामुळते ्ा क्षतेत्रात काम 
करणारते मनुष्बळही ततेवढतेच सक्षम असलते पागहिते. 
शुभेच्ांसह..!

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

कौशलय प्वकास 
आप्ि आपि 


