
 

प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

गेल्या दोन-तीन वरयाषात ववशेर करून कोववड 
महयामयारी सुरू झयाल्यापयासूनचया कयाळ आपल्या 

सगळ्याांसयाठीच खूप आवहयानयातमक होतया. कोववडच्या 
सोबतच कोकण आवण पश्चम महयारयाष्ट्यातील अवतवृष्ी, 
तौक्े आवण वनसगषा ही चक्रीवयादळे अशया एकयामयागोमयाग 
एक आलेल्या नैसवगषाक आपत्तींचयाही सयामनया करयावया 
लयागलया. ्या आवहयानयाांच्या कयाळयात महयापयारेरणच्या 
कमषाचयाऱ्याांनी जनतेची वनःसवयारषा सेवया केली. तसेच 
वीजपुरवठ्याची उपलब्धतया आवण सयातत् टिकवून 
ठेवण्यात ते ्शसवी ठरले. कया्याषाल्ीन आवण 
वै्शक्क सतरयावर अनेक अडचणी असतयानयाही 

कोववडच्या कयाळयातही आपण आपले कतषाव् बजयावत 
रयावहलो. ्यामध्े आपण एकमेकयाांशी असलेलया सांपक्क 
आवण िीमवक्कमुळे हे कयाम उतककृष्पणे केले. 

गेल्या वरषीच्या अवतवृष्ीचया अनुभव पयाहतया 
अव्धकयारी व कमषाचयाऱ्याांनी आतया मॉनसनपूवषा कयामे हयाती 
घेतली पयावहजेत. पयावसयाळ्यात वीजपुरवठया सुरळीत व 
अखांवडत रयाहयावया, ्यासयाठी अगोदरपयासूनच दुरूसती 
व देखभयालीची कयामे प्या्धयान्याने केली पयावहजेत. 
जेणेकरून पयावसयाळ्यात सांपूणषा महयारयाष्ट्यात वीजपुरवठया 
अखांवडतपणे देतया ्ेईल. आ्धुवनक तांत्रज्यानयाचया वयापर 
करून अव्धकयारी व कमषाचयाऱ्याांनी आपली कया्षाक्षमतया 
वयाढववली पयावहजे. वटरष्ठ अव्धकयाऱ्याांशी समनव् 
सया्धून कयामयाचे ्ोग् ते अचूक वन्ोजन केले पयावहजे. 
जेणेकरून ठरवून टदलेल्या वेळेत आपले प्कलप व 
कयामे मयागषी लयागतील, ्याबयाबत दक्षतया घ्यावी. 

ऊजयाषाक्षेत्र खुले झयाल्यामुळे आवण खयासगी क्षेत्रयातील 
कंपन्या, बहुरयाष्ट्ी् सांसरयाांच्या आक्मक पववत््यामुळे 
आपले अशसतत्व शया्वत व वनरांतर रयाखण्यासयाठीची 
आवहयाने पुढील कयाळयातही आपल्यासमोर उभी 
ठयाकणयार आहेत. उपलब्ध सांसया्धनयाांचया न्याय् वयापर 
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करणे, कया्याषाच्या अांमलबजयावणीतील व्यावसयाव्क 
कुशलतया, प्कलपयाांचे सांचलन व देखभयाल, उच्चदयाब, 
अवत उच्चदयाबयाच्या तयारयाांचे जयाळे सांपूणषा क्षमतेने वयापरणे, 
सांपत्ीची उपलब्धतया आवण शया्वततया टिकवून 
ठेवणे, सवक्् आवण प्वतबां्धयातमक चयाचण्या आवण 
देखभयालीची मयानके इत्यादीसयाठी आपल्या कयामयाच्या 
पटरप्ेक््यात वन्ोजनबधद बदल करण्यासयाठी आपण 
त्यार रयावहले पयावहजे. ववशेरतः आ्धुवनकरीकरणयाची 
कयास ्धरून तांत्रज्यानयातील बदल आपण समजयावून 
घेतले पयावहजेत. दुगषाम भयागयात महयापयारेरणने डट्ोनच्या 
मयाध्मयातून सकयारयातमक बदल नोंदवून एक चयाांगले 
पयाऊल उचलले आहे. 

प्कलप ठरवून टदलेल्या वेळेत करणे, हे एक 
आपल्यासमोरील आवहयान आहे. मयात्र, आपल्या 
अव्धकयारी व कमषाचयाऱ्याांच्या िीमवक्कमुळे ते प्कलप 
वेळेत पूणषा होतील, ्याची मलया खयात्री आहे. बहुतयाांश 
पयारेरण प्कलपयाांनी त्याांचया सेवयाकयाळ पूणषा केलया आहे 
वकंवया लवकरच पूणषा करणयार आहेत. त्यामुळे अशया 
प्कलपयाांचे मयानकयाांनुसयार सांचलन आवण देखभयाल करणे 
हे एक मोठे आवहयान आहे. अवभ्ांते आवण कमषाचयाऱ्याांचे 
मनयापयासून समपषाण आवण सवक्् सहभयागयातून हे 
सया्धणे आपल्यालया शक् झयाले आहे. 

चक्रीवयादळे, अवतवृष्ी आवण त्यामुळे आलेलया पूर 
अशया प्कयारच्या घिनयाांमध्े भूतकयाळयात मोठी वयाढ झयाली 
होती. वववव्ध आांतररयाष्ट्ी् सांशो्धनयाांनुसयार जयागवतक 
तयापमयानवयाढीमुळे ववशेर करून अरबी समुद्यात पूवषी जे 
क्धीच आढळले नयाही ते महणजे वयादळयाांच्या प्मयाणयात 
मोठी वयाढ झयाली आहे. त्यासोबतच हवयामयानववर्क 
अन् बदलही वेगयाने घडत आहेत. आग, चक्रीवयादळे 
आवण नैसवगषाक आपत्ी ्यामुळे ववत्हयानी, देखभयाल-
दुरुसतीच्या खचयाषात वयाढ, वीजपुरवठया बांद पडण्याची 
शक्तया अशया घिनया ्यामुळे सांभवतयात.

ववजेच्या सांदभयाषातील पया्याभूत सुवव्धयाांच्या 
अनुरांगयाने असलेलया ्धोकया ियाळण्यासयाठी रयाष्ट्ी् आपत्ी 
व्वसरयापन प्याव्धकरण आवण ऊजयाषा मांत्रयाल्याने जयारी 
केलेल्या आपत्ी व्वसरयापन आरयाखड्याचे तांतोतांत 
पयालन करणे आव््क आहे.

चक्रीवयादळे, पूर आदतींमुळे असलेलया सांभयाव् 
्धोकया ियाळण्यासयाठी सध्या अशसततवयात असलेल्या 

पया्याभूत सुवव्धयाांमध्े आव््क बदल, सु्धयारणया 
करणे आव््क आहे. उदया. आगीच्या ्धोक्यापयासून 
वयाचण्यासयाठी आव््क उपकरणे, सया्धने पुरववणे 
्यासयारख्या बयाबतींची सध्याच्या ्धोरणयाांच्या सुसांगत 
पधदतीने ववचयार करून पूतषातया करणे आव््क आहे. 

अवत उच्चदयाबयाच्या उपकेंद्याचे ्ोग् सांचलन 
आवण देखभयालीसयाठी मनुष्बळयाच्या पुरेपूर 
वयापरयासह सकयाडया हे सवयाांत महत्वयाचे सया्धन आहे. 
वरिडचे व्वसरयापन प्भयावीपणे करण्यासयाठी अवत 
उच्चदयाबयाच्या उपकेंद्याचया डेिया रयाज् भयार प्ेरण 
केंद्यावरही टदसणे आव््क आहे. 

प्कलपयाांचे प्भयावी वन्ोजन व कया्याषानव्न 
करण्यासयाठी महयापयारेरणने ववत्, वव्धी आवण मुख् 
प्कलप व्वसरयापन क्षेत्रयातील व्यावसयाव्कयाांचया 
समयावेश असलेली प्कलप व्वसरयापन सल्या सेवया 
सांसरेची मदत घ्यावी.

भववष्यातही महयापयारेरणचया लौवकक वयाढवया्चया 
आहे. त्यासयाठी सवषा कमषाचयाऱ्याांनी एकटदलयाने, 
समवपषात भयावनेने कयाम करया्चे आहे. सयाांवघक 
प््तनयाांमुळेच ऊजयाषा क्षेत्रयात आपण सतत आघयाडीवर 
रयाहू, ्याबयाबत मयाझ्या मनयात शांकया नयाही.
शुभेच्ांसह..!

-  दिनेश वाघरारे
अध्क्ष व व्वसरयापकरी् सांचयालक
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महयापयारेरण कंपनीच्या वतीने 
महयापुरुरयाांनया अवभवयादन करण्यासयाठी 

आवण त्याांच्या कया्याषालया वांदन करण्यासयाठी 
सां्ुक् सयाांगीवतक ज्ांती सयाजरी करण्यात 
आली.

छत्रपती वशवयाजी महयारयाज, महयातमया 
ज्ोवतबया फुले, रयाजरषी शयाहू महयारयाज 
व भयारतरतन डॉ. बयाबयासयाहेब आांबेडकर 
्या महयापुरुरयाांच्या सां्ुक् ज्ांती 
सोहळ्यावनवमत् महयापुरुरयाांचे जीवनमूल्, 
जीवनगयारया सांगीतम् सवरूपयात सयादर 
करण्यात आली.

्या कया्षाक्मयात श्ी. रयाजेश वशकके आवण 
मांडळी ्याांनी क्याांवतकयारी ऑककेसिट्या प्सतुत 
“बो्धीसत्व गयारया” हया एक प्बो्धनयाचया 
सांगीतम् कया्षाक्म सयादर केलया. रांगतदयार 
गयाण्याांनी महयापुरुरयाांचे ववचयार सवयाांसमोर 
मयाांडले. त्याचप्मयाणे ्या कया्षाक्मयात स्ती 
सक्षमीकरण, बदललेले रयाजकयारण, स्ती-
पुरुर समयानतया, समतया, लोकशयाही ्या 
मूल्याांचया ववचयार सवयाांसमोर मयाांडण्यात 

आलया.
“मी आांबेडकर”्या नयावयाने असलेलया 

ववचयारलेख महयापयारेरणचे जनसांपक्क 
अव्धकयारी डॉ. वमवलांद आवतयाडे ्याांनी 
सवयाांसमक्ष सयादर केलया. ्या कया्षाक्मयाचे 
मुख् मयागषादशषाक प््धयान सवचव (ऊजयाषा) तरया 
महयापयारेरणचे अध्क्ष व व्वसरयापकरी् 
सांचयालक श्ी. टदनेश वयाघमयारे होते. सांचयालक 
(सांचलन) श्ी. अवनल कोलप,  सांचयालक 
(प्कलप) श्ी. नसीर कयादरी,  सांचयालक 
(ववत्) श्ी. अशोक फळणीकर, सांचयालक 

(मया.सां.) श्ी. सुगत गमरे, कया्षाकयारी 
सांचयालक (सांचलन) श्ी. रोवहदयास मसके, 
मुख् महयाव्वसरयापक (मया.सां.) श्ी. 
सु्धीर वयानखेडे, महयाव्वसरयापक (मया.सां. 
मनुष्बळ वन्ोजन) श्ी. रयाजू गया्कवयाड, 
मुख् अवभ्ांतया श्ी. शशयाांक जेवळीकर, 
मुख् अवभ्ांतया श्ी. सांदीप कलांत्री, 
महयाव्वसरयापक (मया.सां. आसरयापनया) 
श्ी. मांगेश वशांदे, मुख् औद्ोवगक सांबां्ध 
अव्धकयारी श्ी. भरत पयािील ्याांची 
उपशसरती होती.

रहापारेरितर्फे रहापुरुरांना सांिीप्तक रानवंिना
  महयापुरूरयाांचया सां्ुक् ज्ांती सोहळया उतसयाहयात 

रुंबई : महयापयारेरणच्या वतीने महयापुरुरयाांनया अवभवयादन करण्यासयाठी आ्ोवजलेल्या सयाांगीवतक ज्ांती सोहळ्यात बोलतयानया महयापयारेरणचे सांचयालक (मया.सां.) श्ी. सुगत गमरे. शेजयारी सांचयालक 
(सांचलन) श्ी. अवनल कोलप,  सांचयालक (प्कलप) श्ी. नसीर कयादरी, कया्षाकयारी सांचयालक (सांचलन) श्ी. रोवहदयास मसके, मुख् महयाव्वसरयापक (मया.सां.) श्ी. सु्धीर वयानखेडे, महयाव्वसरयापक 
(मया.सां. मनुष्बळ वन्ोजन) श्ी. रयाजू गया्कवयाड, मुख् अवभ्ांतया श्ी. शशयाांक जेवळीकर, मुख् अवभ्ांतया श्ी. सांदीप कलांत्री व अन्. दुसऱ्या छया्यावचत्रयात उपशसरत अव्धकयारी वगषा.
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रुंबई : श्ी. रयाजेश वशकके आवण मांडळी ्याांनी क्याांवतकयारी ऑककेसिट्या प्सतुत “बो्धीसत्व गयारया” हया एक प्बो्धनयाचया सांगीतम् कया्षाक्म सयादर केलया. 

रुंबई : “मी आांबेडकर” ववचयारलेख सयादर 
करतयानया महयापयारेरणचे जनसांपक्क अव्धकयारी 
डॉ. वमवलांद आवतयाडे 
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सकॉच स्े् ऑर् िवहन्मनस 
दरपो््म २०२१ रधये 

रहाराष्ट्ाने ऊरा्म श्ेिीरधये राष्ट्ीय 
सतरावर अववल स्ान प्कावले 
आहे. ‘इंप्िया िवहन्मनस र्ोरर’चा 
एक भाि महिून १८ रून २०२२ 
रोरी नवी दिल्ी ये्े होिाऱया 
सरारंभात रहाराष्ट्ाला ‘स्ार 
ऑर् िवहन्मनस-सकॉच अॅवॉि्म इन 
पॉवर अँि एनरजी’ रििान करणयात 
येिार आहे. याबददल ऊरा्मरंत्ी 
िॉ. प्नतीन राऊत, रिधान सप्चव 
(ऊरा्म) श्ी. दिनेश वाघरारे यांनी 
ऊरा्म प्वभािांति्मत सव्म अप्धकारी 
व कर्मचाऱयांना श्ेय िेत तयांचे 
अप्भनंिन केले आहे. 

 सकॉच ग्ुपचया वतीने 
िरवरजी शासन, अ््म, बँप्कंि, 
तंत्ज्ान या क्ेत्ात उल्ेखनीय 
कार करिाऱयांसाठी हा पुरसकार 
दिला रातो. १८ रून २०२२ 
रोरी प्सलवहर ओक हॉल, इंप्िया 

हॅप्ब्ॅ् सें्र, लोधी रोि, नवी 
दिल्ी ये्े हा पुरसकार दिला 
रािार आहे. 

 रहापारेरिने िट्ोनचा 
वापर हा प्वशेरतः िुि्मर भािातील 
अप्त उच्च िाब वाप्हनयांचे वेळेवर 
सवहहेक्ि व िेखरेख करणयासाठी 
केला आहे. रुंबई उपनिर व शहरी 
भािातील रहत्वाचया पारेरि 
वाप्हनयांचया रुनया तारा बिलून 

नवीन HTLS कंिक्रचा उपयोि 
करून वाप्हनयांचया क्रतेत वाढ 
करणयात आली आहे. रोनोपोल 
रनोऱयांचा वापर सुरू केला आहे. 
तयारुळे वप्हवा् राि्म (Right of 
Way) सरसया करी करणयासाठी 
व रखिलेले रिकलप पूि्म 
करणयासाठी नवीन पया्मय उपलबध 
झाला आहे. 

 HVDC योरना अंति्मत 

एकूि १२९५४६ कृरीपंप 
ऊरा्मननवत केले. रुखयरंत्ी सौर 
कृरीपंप योरनेंति्मत एकूि ९९७४४ 
कृरीपंप बसप्वणयात आले. २४ 
एप्रिल २०२१ पासून सुरू झालेलया 
िॉ. बाबासाहेब आंबेिकर रीवन 
रिकाश योरनेंति्मत अनुसूप्चत 
राती, रराती व भ्कया प्वरुक्त 
घ्कांसाठी सुरारे १२१०२ घरिुती 
वीररोििी िेणयात आली. 

 कोरोना काळात ऊरा्मरंत्ी 
िॉ. प्नतीन राऊत व रिधान सप्चव 
(ऊरा्म) श्ी. दिनेश वाघरारे 
यांनी साततयाने ऊरा्म कंपनयातील 
अप्धकारी व कर्मचाऱयांना 
राि्मिश्मक सूचना केलयारुळे 
रहाराष्ट्ातील रनतेला अखंप्ित व 
प्वक्ररी वीरपुरवठा झाला. सुयोगय 
प्नयोरन केलयारुळे तौक्ते, प्नसि्म 
चक्ररीवािळ, पूरपदरनस्तीतही 
प्वद्ुतपुरवठा सुरळीत ठेवला. 
या पुरसकारारुळे अप्धकारी व 
कर्मचाऱयांत आनंिाचे वातावरि 
आहे. 

  नवी टदल्ीत १८ जूनलया होणयाऱ्या समयारांभयात पुरसकयार प्दयान होणयारअप्धवेशन

महयापयारेरण कंपनीतील वटरष्ठ अव्धकयाऱ्याांची वन्ुक्ी-वनवृत्ी मयाहे एवप्ल-मे २०२२
प्नयुक्ती     

अ.क्र.  नाव (सव्मश्ी)   पि    पिस्ापनेचे दठकाि  दिनांक 

१.  रोवहदयास वनवृत्ीरयाव मसके   कया्षाकयारी सांचयालक (सांचलन) सयाांवघक कया्याषाल्, मुांबई    ३१.०५.२०२२

२. सु्धीर गणेश वयानखेडे  मुख् महयाव्वसरयापक (मया.सां.) सयाांवघक कया्याषाल्, मुांबई  २३.०५.२०२२

३. मांगेश म्धुकर वशांदे   महयाव्वसरयापक (मया.सां.आसरयापनया) सयाांवघक कया्याषाल्, मुांबई  २३.०५.२०२२

४. अभ् वकशोर रोही   उपमहयाव्वसरयापक (मया.सां.आसरयापनया) सयाांवघक कया्याषाल्, मुांबई  १३.०६.२०२२

प्नवृत्ी     

अ.क्र.  नाव (सव्मश्ी)   पि    पिस्ापनेचे दठकाि  दिनांक 

१. भयाऊरयाव तुळशीरयाम रयाऊत  मुख् अवभ्ांतया (पयारेरण)  अांबयाझरी भयार प्ेरण केंद्, अांबयाझरी  ३१.०५.२०२२

२. रोवहदयास वनवृत्ीरयाव मसके   मुख् अवभ्ांतया (पयारेरण)  सयाांवघक कया्याषाल्, मुांबई    ३१.०५.२०२२

Achievement 

ऊरा्म श्ेिीरधये रहाराष्ट्ाला ‘स्ार ऑर् 
िवहन्मनस-सकॉच अवॉि्म` राहीर
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िॉ. बाबासाहेब आंबेिकर यांना 
भारतीय राजयघ्नेचे प्शलपकार महिून 

सारे रि ओळखते. रात् र्ार करी 
लोकांना हे राप्हत आहे करी, िेशात ऊरा्म 
क्ेत्ाचा आर रो प्वकास झालेला आहे, 

तयाचा पाया िॉ. आंबेिकरांनी रचला 
आहे. भारताचे पप्हले ऊरा्मरंत्ी महिून 

बाबासाहेबांचया या काया्मची ओळख 
करून िेत आहेत, राजयाचे ऊरा्मरंत्ी िॉ. 
प्नतीन राऊत. बाबासाहेबांचया १३१ वया 

रयंतीप्नप्रत् प्वशेर लेख.

भारतीय ऊराजा क्षेत्ाचषे शिल्पकार 
िसुऱया प्वशव युधिाचयावेळी संरक्िप्वरयक सारुग्ी तयार 

करिाऱया प्वप्वध कारखानयांना व उद्ोिांना वीरपुरवठा 
करणयाची िरर प्नरा्मि झाली. तयासाठी ततकालीन भारत सरकारने 
सन १९४१ रधये प्वद्ुत आयोिाची (इलेनक्ट्कल कप्रशन) स्ापना 
केली. १९४२ ते १९४६ या काळात बाबासाहेब वहाईसरॉयचया 
रंप्त्रंिळात रंत्ी होते आप्ि वीर, रलसंपिा व कारिार प्वभािांचे 
खाते सांभाळत होते. रुलै १९४२ रधये िॉ. बाबासाहेब आंबेिकर हे 
रेवहा कारिाररंत्ी झाले तेवहा प्वद्ुत प्नप्र्मती हा प्वभाि कारिार 
खातयांति्मतच रहत्वाचा प्वभाि महिून काय्मरत होता. तयावेळेस 
वीरप्वतरि आप्ि वीरप्वरयक कारकाराचे रिशासन यांचयाबाबत 
धोरि असो करी राप्हती काहीच अनसततवात नवहती.

भारताची युधिोत्र पुन्मउभारिी करणयासाठी एक पुन्मउभारिी 
योरना तयार करणयात आली. तयाअंति्मत िेशात वीरप्नप्र्मती आप्ि 
ऊरा्मक्ेत्ाचया प्वकासासाठी धोरि आखिी व प्नयोरन करणयाची 
सुरूवात करणयात आली. पुन्मउभारिी सप्रतीचया अंति्मत प्वप्वध 
सप्रतया काय्मरत होतया. एक होती शासकरीय अप्धकाऱयांची सप्रती 
व प्तचे अधयक् होते कारिार प्वभािाचे सप्चव. तांप्त्क प्वरयांशी 
संबंप्धत तजज्ांची एक सप्रती होती. अ््मतजज्ांची एक सल्ािार 
सप्रती होती. सवा्मत रहतवाची सप्रती होती धोरि सप्रती आप्ि 
कारिाररंत्ी या नातयाने िॉ. आंबेिकर या सप्रतीचे अधयक् होते.

ऊरा्मक्ेत्ासरोरील रिरुख रिशनांचा अभयास करिे आप्ि तया 
सोिप्वणयासाठी उपाययोरनांची प्शर्ारस करिे हे या धोरि 
सप्रतीचे कार होते. सप्ेंबर १९४३ रधये या धोरि सप्रतीची 
स्ापना करणयात आली. वीरक्ेत्ाचे रिशासन, वीरप्नप्र्मती व 
प्वतरि करणयात येिा-या रिरुख अिचिी हा तेवहा रिरुख प्चंतेचा 
प्वरय होता. या अिचिी हेरून ऊरा्मक्ेत्ाचया प्वकासासाठी भारत 

सरकारला राि्मिश्मन ठरतील अशा तत्वांची प्शर्ारस करिे, ही 
रबाबिारी धोरि सप्रतीवर सोपप्वणयात आली होती.  

२५ ऑक्ोबर १९४३ रोरी या सप्रतीची पप्हली तर २ 
र्ेब्ुवारी, १९४५ रोरी िुसरी बैठक झाली. या िोन बैठकींरधये 
पूि्मवेळ वीरप्नप्र्मतीचया सरसयांचा सखोल अभयास करणयात आला. 
ऊरा्मक्ेत्ाचया प्वकासाचे धोरि हे िेशभरातील सव्म रिरुख घ्क वा 
सरसया यांचा प्वचार करून तयार केले रावे, यासाठी िेशातील 
सव्म राजये व रिांतांची या प्वरयावर रते रािप्वणयात आली. या सव्म 
अभयासातून िॉ. आंबेिकरांचया नेतृतवाखालील सप्रतीने रे नवे 
धोरि आखले ते आरही ऊरा्म क्ेत्ाचया प्वकासासाठी केले रात 
असलेलया सव्म रियतनांचा पाया आहे. तयावरून िॉ. आंबेिकरांनी 
ऊरा्म क्ेत्ाचया प्वकासासाठी केलेले कार प्कती श्ेष्ठ िरा्मचे आप्ि 
िूरदृष्ीचे आहे, हे लक्ात येते.

ऊरा्मक्ेत्ाचया प्वकासासरोरील आवहाने
“सवसत आप्ि पुरेशा प्वरेची उपलबधता केवळ एका केंद्ीकृत 

वयवस्ेविारे होऊ शकते. सवसत वीर उपलबध झालयाप्शवाय 
औद्ोप्िक रििती घििार नाही आप्ि तयाप्शवाय कोट्यवधी 
भारतीय िादरद्राचया दृष्चक्रातून बाहेर पिू शकिार नाही,” ही 
बाबासाहेबांची भूप्रका होती. बाबासाहेब प्वरेकिे केवळ एक तांप्त्क 
बाब महिून न पाहता िादरद्ररुक्तीचा आप्ि रिितीचा राि्म महिून 
बघत होते, हे तयांचया द्ष्ेपिाचे वेिळेपि.

प्वरेवर रालकरी सरकारची असावी करी खासिी?
खासिी रालकरी असेल तर रनतेचे प्हत रपणयासाठी काही अ्ी 

घालणयाची िरर आहे का? ऊरा्मक्ेत्ाचया प्वकासाची रबाबिारी ही 

रयंती प्वशेर 
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केंद् सरकारची असावी करी राजय सरकारांची? 
रर केंद् सरकारची रबाबिारी असेल तर, 
सवसत आप्ि रुबलक वीरपुरवठा करणयासाठी 
आप्ि संसाधनांचा अपवयय ्ाळणयासाठी 
रिशासनाची सवा्मत रिभावी पधित कोिती 
असेल?  रर रबाबिारी राजय सरकारांची 
असेल तर  राजयांचे रिशासन हे आंतर-रिांतीय 
रंिळाचया अधीनस् असावे करी नाही? या 
रिशनांचे प्चंतन करून रिभावी उपाय िॉ. 
आंबेिकरांनी सुचप्वले.

सवातंत्यपूव्म काळात प्वरक्ेत्ात खासिी 
क्ेत्ाची रक्तेिारी होती. आप्ि प्वरक्ेत् 
हे प्वकेंप्द्त होते. िॉ. आंबेिकर सप्रतीने केंद्ीकृत वयवस्ा 
उभारणयाला रिाधानय िेणयाची आप्ि वीरप्नप्र्मती क्ेत्ात सरकारी 
क्ेत्ाची रक्तेिारी असावी, अशी भूप्रका घेतली.

अ) रिािेप्शक वा राजय पातळीवर प्वद्ुत क्ेत्ाचा प्वकास 
करिे आप्ि रासतीत-रासत आप्््मक प्वकासासाठी ऊरहेचया 
वापराला रिोतसाहन िेिे आप्ि अशा प्वकासाची प्नरोिी वाढ 

रोखिा-या सधयाचया वयवस्ेतील घ्कांचे प्नरू्मलन करिे,
ब) िेशातील अनेक रहत्वाचया वीर प्वकास उपक्ररांसाठी 

लाििा-या अप्तदरक्त अवरि ऊरा्म उपकरिांसाठी उतपािन 
क्रता प्नरा्मि होईल याची काळरी घेिे, या प्शर्ारशी यात 
रसुद्ात करणयात आलया.

िेशाची प्वरेची िरर पूि्म करणयासाठी संपूि्म भारतासाठी 
केंद्ीय तांप्त्क ऊरा्म रंिळाची स्ापना करणयाचा प्नि्मय िॉ. 
आंबेिकरांनी घेतला. तयाची उददिष्े खालीलरिरािे होती-

  अ) संबंप्धत रिांतीय आप्ि राजय सरकारांशी सल्ारसलत 
करून िेशभरात प्वद्ुत ऊरा्म प्वकासासाठी योरना सुरू करिे, 
सरनवय साधिे आप्ि नवया योरना सुचप्विे

ब) वीरपुरवठा आप्ि संबंप्धत अिचिींवर रात करणयासाठी 
रानकरीकरि, चाचिी आप्ि संशोधन यासाठी अतयाधुप्नक 
यंत्सारुग्ीने सुसज्ज संस्ा स्ापन करिे

क) वेिवान प्वकास आप्ि प्वरेचया वापरास भारतीयांना 
रिोतसाप्हत करणयासाठी तयांना ऊरहेबाबत प्शप्क्त करिे

या धोरिारुळे प्वरेचा औद्ोप्िक वापर करणयाला रिाधानय 
िेणयाचे केंद् सरकारने ठरवले. तयानुसार प्वरेचा वापर 
वाढप्वणयासाठी खतप्नप्र्मती रिकलपांची सुरूवात करणयात आली. 
प्वरक्ेत्ाचा रोठ्ा रिरािात प्वकास करणयासाठी भारतीय 
अप्भयंतयांना प्विेशात पाठवून रिप्शप्क्त करणयाचा प्नि्मयही 
घेणयात आला आप्ि भारतीय अप्भयंतयांना युरोप, अरेदरका, 
कॅनिा इतयािी िेशात पाठवणयातही आले. यासाठी नोवहेंबर 
१९४४ रधये  “केंद्ीय तांप्त्क ऊरा्म रंिळ” स्ापन करणयात 
आले जयाचे नाव कालांतराने केंद्ीय प्वद्ुत रिाप्धकरि (सीईए) 

असे करणयात आले. प्वद्ुत आप्ि 
प्ग्ि रििालीचया क्ेत्ीय प्वकासाची 
आवशयकता असलयाची भूप्रकाही 
तयांनी रांिली. भप्वषयात 
अशा आंतर-रिािेप्शक प्ग्िला 
एकरेकांशी रोिून एक राष्ट्ीय प्ग्ि 
तयार केले राऊ शकते, असे 
झालयास अप्तदरक्त वीर उपलबध 
असलेलया प्वभािांकिून प्वरेची 
्ंचाई असलेलया प्वभािांकिे वीर 
सहरपिे पोहोचू शकेल, अशी 
तयांचया द्ष्ेपिाची ओळख िेिारी 

प्शर्ारस तयांनी केली होती.
  िॉ. आंबेिकर सप्रतीने केलेलया प्शर्ारशींचया 

आधारावर प्वद्ुतपुरवठा कायिा १९४८ साली करणयात आला. 
िेशात ऊरहेचया प्वकासाचा, प्नयंत्िाचा पाया याच कायद्ाचया 
राधयरातून घालणयात घाला. आर भारत संपूि्म प्वद्ुतीकरि 
झालेला िेश हा िौरव रिाप्त करणयाला पोहोचला तयाला कारि 

महिरे िॉ. आंबेिकरांनी आखलेले धोरि. ३१ प्िसेंबर २०१३ 
रोरी िॉ. बाबासाहेब आंबेिकर यांचे हे सवपन रितयक्ात आले. 
‘एक राष्ट्, एक प्ग्ि आप्ि एक वारंवादरता’ (One Nation, One 
Grid, One Frequency) या तयांचया संकलपनेनुसार राष्ट्ीय 
प्ग्िची स्ापना करणयात आली.  तयारुळे आर िेशभरात कुठेही 
प्वरेची करतरता असेल तर लिेच िुस-या भािातील अप्तदरक्त 
वीर तयांना उपलबध होते.

बाबासाहेबांनी हा िेश केवळ राजयघ्नेचया राधयरातूनच 
एकत् बांधला असे नवहे तर प्वरेचया तारांचया रूपानेही तयांनी 
भारताला एकसंघ करून रिितीची ऊरा्म िेशात प्नरा्मि केली. 
तयारुळेच बाबासाहेब केवळ राजयघ्नेचेच नवहे तर िेशाचया ऊरा्म 
प्वकासाचेही प्शलपकार होते, हे सपष् होते.

िॉ. बाबासाहेब आंबेिकर यांनी घालून दिलेलया पायवा्ेवर 
चालत रहाराष्ट्ातील सव्म वीरग्ाहकांना वेिवेिळया उपाययोरना 
करून सवसत वीर पुरवणयासाठी सव्मतोपरी रबाबिारी 
रिाराप्िकपिे री करीत आहे. हे एक कठीि काय्म आहे, याची 
रला कलपना आहे. परंतु रला खात्ी आहे करी, एक पधितशीर, 
वयावसाप्यक दृप्ष्कोन अवलंबुन, संसाधनांचा सववोत्र वापर करून, 
का्ेकोर उपाययोरना आखून, अतयाधुप्नक साधनांचा वापर 
करून, कारभारात पारिश्मकता आिून आप्ि सव्म भािधारकांना 
तयात सारील करून आतरप्वशवासाने री राझया रियतनात यशसवी 
होईल!

- िॉ. प्नतीन राऊत
(लेखक राजयाचे ऊरा्मरंत्ी आहेत.)

 

  डॉ. बाबासाहषेब आंबषेडकर
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अभिवादन ज्ानसूर्याला भारतरतन िॉ. बाबासाहेब आंबेिकर 
यांची रयंती उतसाहात साररी 

Follow us on : 

महयारयाष्ट् रयाज् ववद्ुत पयारेरण कंपनीत भयारतरतन डॉ. बयाबयासयाहेब 
आांबेडकर ्याांची १३१ वी ज्ांती उतसयाहयात सयाजरी करण्यात आली. 
सुरूवयातीलया महयापयारेरणचे सांचयालक (ववत्) श्ी. अशोक फळणीकर 

्याांनी भयारतरतन डॉ. बयाबयासयाहेब आांबेडकर ् याांच्या प्वतमेलया अवभवयादन केले. 
्याप्सांगी सांचयालक (सांचलन) श्ी. अवनल कोलप, सांचयालक (प्कलप) श्ी. 
नसीर कयादरी, सांचयालक (मयानव सांसया्धन) श्ी. सुगत गमरे, कया्षाकयारी 
सांचयालक (सांचयालक) श्ी. रोवहदयास मसके, मुख् महयाव्वसरयापक (मया.
सां.) श्ी. सु्धीर वयानखेडे, मुख् अवभ्ांतया श्ी. सुनील सू्षावांशी, मुख् 
औद्ोवगक सांबां्ध अव्धकयारी श्ी. भरत पयािील, वशष्याचयार अव्धकयारी श्ी. 
सवतश जया्धव, व्वसरयापक श्ी. महेश आांबेकर उपशसरत होते. ्याप्सांगी 
मयान्वरयाांनी भयारतरतन डॉ. बयाबयासयाहेब आांबेडकर ्याांचे मौवलक ववचयार 
सयाांवगतले. 

महयारयाष्ट्यातील महयापयारेरणच्या कया्याषाल्यात टठकटठकयाणी सांवव्धयानयाच्या 
प्यासतयाववकेचे वयाचन करण्यात आले. कयाही अव्धकयाऱ्याांनी भयारतरतन डॉ. 
बयाबयासयाहेब आांबेडकर ्याांच्या पुसतकयाांचे वयाचन केले. तर कयाही कमषाचयाऱ्याांनी 
भीमगीते गयाऊन अनोख्या पधदतीने ज्ांती सयाजरी करून भयारतरतन डॉ. 
बयाबयासयाहेब आांबेडकर ्याांनया अवभवयादन केले. 

कया्षाक्मयाचे सूत्रसांचयालन व आभयार श्ी. सुशील घयाडगे ्याांनी मयानले. 

रुंबई : महयापयारेरण कंपनीत भयारतरतन डॉ. बयाबयासयाहेब आांबेडकर ्याांच्या ज्ांतीवनवमत् अवभवयादन 
करतयानया सांचयालक (ववत्) श्ी. अशोक फळणीकर, सांचयालक (सांचलन) श्ी. अवनल कोलप, सांचयालक 
(प्कलप) श्ी. नसीर कयादरी, सांचयालक (मया.सां.) श्ी. सुगत गमरे, कया्षाकयारी सांचयालक (सांचयालक) 
श्ी. रोवहदयास मसके, मुख् महयाव्वसरयापक (मया.सां.) श्ी. सु्धीर वयानखेडे, मुख् अवभ्ांतया श्ी. 
सुनील सू्षावांशी, मुख् औद्ोवगक सांबां्ध अव्धकयारी श्ी. भरत पयािील, वशष्याचयार अव्धकयारी श्ी. सवतश 
जया्धव. 

जर् बसवण्ा

रहातरा बसवेशवर 
यांची रयंती 

उतसाहात साररी 
Follow us on : 

महयारयाष्ट् रयाज् ववद्ुत पयारेरण कंपनीत महयातमया बसवे्वर 
्याांची ज्ांती उतसयाहयात सयाजरी करण्यात आली.  
सुरूवयातीलया महयापयारेरणचे मुख् महयाव्वसरयापक 

(मया.सां.) श्ी. सु्धीर वयानखेडे ्याांनी महयातमया बसवे्वर 
्याांच्या प्वतमेलया अवभवयादन केले. ्यावेळी मुख् अवभ्ांतया 
श्ी. सांदीप कलांत्री, रयाजवशष्याचयार अव्धकयारी श्ी. सवतश 
जया्धव उपशसरत होते. कया्षाक्मयाचे सूत्रसांचयालन व आभयार 
व्वसरयापक (मया.सां.) श्ी. महेश आांबेकर ्याांनी मयानले. 

रुंबई : महयापयारेरणमध्े महयातमया बसवे्वर ्याांची ज्ांती उतसयाहयात सयाजरी करण्यात आली. ्याप्सांगी महयापयारेरणचे मुख् 
महयाव्वसरयापक (मया.सां.) श्ी. सु्धीर वयानखेडे, मुख् अवभ्ांतया श्ी. सांदीप कलांत्री, रयाजवशष्याचयार अव्धकयारी सवतश जया्धव, 
व्वसरयापक (मया.सां.) श्ी. महेश आांबेकर व अन्. 



 

सेशन-अप्धवेशन
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रहाराष्ट् दिन व 
कारिार दिन
रहापारेरिरधये 
उतसाहात साररा

Follow us on : 

महयारयाष्ट् रयाज् ववद्ुत पयारेरण कंपनीत ६२ वया महयारयाष्ट् 
टदन व कयामगयार टदन उतसयाहयात सयाजरया करण्यात आलया.  

सुरुवयातीलया महयापयारेरणचे अध्क्ष व व्वसरयापकरी् सांचयालक 
श्ी. टदनेश वयाघमयारे ्याांच्या हसते धवजयारोहण करण्यात आले. 
्यावेळी सांचयालक (सांचलन) श्ी. अवनल कोलप, सांचयालक 
(ववत्) श्ी. अशोक फळणीकर, सांचयालक (मया.सां.) श्ी. सुगत 
गमरे, कया्षाकयारी सांचयालक (सांचलन) श्ी. रोवहदयास मसके, मुख् 
महयाव्वसरयापक (मया.सां.) श्ी. सु्धीर वयानखेडे, मुख् अवभ्ांतया 
श्ी. शशयाांक जेवळीकर, मुख् अवभ्ांतया (सरयापत्) श्ी. भूरण 
बल्याळ, मुख् अवभ्ांतया श्ी. सुनील सू्षावांशी, रयाजवशष्याचयार 
अव्धकयारी श्ी. सवतश जया्धव व अन् अव्धकयारी उपशसरत होते. 

गजया महाराष्ट्र  माझा...

रुंबई : ्ेरील सयाांवघक कया्याषाल्यात ६२ वया महयारयाष्ट् टदन व कयामगयार टदन उतसयाहयात सयाजरया करण्यात आलया. ्याप्सांगी 
धवजयारोहण करतयानया महयापयारेरणचे अध्क्ष व व्वसरयापकरी् सांचयालक श्ी. टदनेश वयाघमयारे.

रुंबई : महयापयारेरणच्या लया्ब्ररीचे उदघयािन करतयानया प््धयान 
सवचव (ऊजयाषा) तरया महयापयारेरणचे अध्क्ष व व्वसरयापकरी् 
सांचयालक श्ी. टदनेश वयाघमयारे. ्याप्सांगी सवषाश्ी अवनल कोलप, 
अशोक फळणीकर, सुगत गमरे, रोवहदयास मसके, सु्धीर वयानखेडे, 
भूरण बल्याळ. 



 

संपािक : िॉ. प्रप्लंि आवतािे, रनसंपक्क अप्धकारी (रहापारेरि)
E-mail : prohr@mahatransco.in 
पत्वयवहाराचा पत्ा : संपािक, रहापारेरि सराचार, रिकाशिंिा इरारत,
रहापारेरि कंपनी रया्मदित, प्ॉ् नं.सी.-१९, ई-बलॉक, बांद्ा-कुला्म 
कॉमप्ेकस, वांद्े (पूव्म), रुंबई-४०० ०५१ (खारिी प्वतरिासाठी)

ही     अवसरया आहे, ती कुणयालयाच चुकली 
नयाही. जगयाच्या वनवमषातीपयासून ते अांतयाप्ांत ही 

अवसरया रयाहणयार आहे. जगज्ेते ्ेऊन गेले. त्याांनया 
पण ही अवसरया चुकली नयाही. कोणतीच गोष् ्या 
पृथवीतलयावर सरया्ी नयाही. त्यामुळे जे आहे, त्यात 
आपण समया्धयानी रयावहले पयावहजे, ही अध्याशतमक 
ववचयार्धयारया प्बळ ठरते. ्यासयाठी आपण प्याप्त 
शसरतीचया आनांद घेऊन शवदगुवणत केलया पयावहजे. 
शसरती चयाांगली आहे महणून त्याचया गवषा न करतया 
त्यासयाठी आपण  ककृतज्तया व्क् करून ती शसरती 
अव्धक चयाांगली करण्याचया प््तन केलया पयावहजे. 
कयारण, असलेली चयाांगली शसरती कया्मसवरूपी 
रयाहणयार नयाही. त्यालया उतपत्ी-शसरती-ल् 
ही सांकलपनया लयागू आहे. हीच बयाब शसरती 
आवहयानयातमक असेल तर त्यालयाही लयागू आहे. 
त्यामुळे त्या आवहयानयातमक शसरतीचया सकयारयातमक 
पधदतीने मुकयाबलया करून ती शसरतीसुधदया कया्म 
नयाही. त्यालया सुधदया उतपत्ी-शसरती-ल् ्या 
सांकलपनेचया वसधदयाांत लयागू आहे. ्याचे भयान ठेवून 
त्या आवहयानयातमक शसरतीचया सयामनया केलया पयावहजे.

उतपत्ी-शसरती-ल् ही सांकलपनयाच सृष्ीचया 
खरया आतमया आहे. कोणतीही गोष् कया्मसवरूपी 
नसल्यामुळे कयाळयालया उगम व अांत नसतो. आपण 
जनमयालया ्ेतो, त्यालयासुधदया ही सांकलपनया लयागू 
होते. त्यामुळे ज्यावेळेस आपण ्या शसरतीमध्े 
्ेतो व जोप्षात आपण ्या शसरतीमध्े रयाहतो. 
त्या कयालयाव्धीबद्दल मनयात  ककृतज्तया व्क् करून 
त्या कयालखांडयाचया आपणयालया `महोतसव` करतया 
आलया पयावहजे. हया खरया सुांदर सुवणषाकयाळ असतो. 
आनांद घ्या, आनांद द्या...मदत करया, जीवन घडवया 
तसेच इतरयाांनयाही घडववण्यात आपले ्ोगदयान 
द्या. बहुतयाांश लोकयानया असे वयािते करी, सवषा बयाबी 

्या कया्मसवरूपी, वचरसरया्ी व आपल्याच 
मयालकरीच्या आहेत. त्यामुळे ते अवयाजवी मोहयाच्या 
बां्धनयात अडकून रयाहतयात. मोहमया्या आवण प्ेम ्या 
दोन वेगवेगळ्या गोष्ी आहेत. 

मोहबां्धनयात अडकववते ते प्ेम. ्या ववर्यावर 
ववसतृतपणे आपण नांतर बोलू सवतांत्रपणे. कयारण, 
हया ववर् समजून सयाांगण्याच्या प््तनयात आजचया 
जो महत्वयाचया ववर् आहे उतपत्ी-शसरती-ल् तो 
मयागे पडेल. फक् एक सयाांगतो, प्ेम ही जगयातील 
सवयाषात मोठी शक्ी व सवयारषा (मोह) ही सवयाषात 
मोठी कमजोरी आहे. महणून अनेक अध्याशतमक 
गुरू आपल्यालया आहे त्या शसरतीमध्े रयाहण्यास 
सयाांगतयात. `जीवनयात ही घडी अशीच रयाहू दे...!` 
्या गयाण्याच्या ओळीसुधदया आपल्यालया हेच सयाांगत 
आहेत. सुख-दु:ख, वेदनया-सांवेदनया, ऊन-
सयावली, टदवस-रयात्र, जनम-मृत्ू सरया्ी नयाही. 
्यासयाठी त्या-त्या वेळेस त्या-त्या शसरतीचया आनांद 
घेतया आलया पयावहजे. तो क्षण जगया, जगवया. त्या 
शसरतीचां समरण आपल्यालया ल्याच्या कयाळयात 
आनांद देण्यासयाठी उप्ोगी ठरत असते. अशया 
अनेक आठवणतींच्या शसरती वनमयाषाण करण्याचया 
प््तन करया. `सतोत्रयात इांवद्् अवघी, गुणगुणती 
दु:ख कुणयाचे, हे सरतया सांपत नयाही...चयाांदणे तुझ्या 

समरणयाचे...` ही कवी रिेस ्याांच्या कयाव्पांक्ी 
जणू ्याच गोष्ीचया पुष्ी देत असयावीत. अनेकयाांच्या 
समरणयात जो रयाहतो, तो परमश्ेष्ठच ठरतो. 
अनेकयाांच्या मनयात जो चैतन् वनमयाषाण करतो, तोच 
खरया वसधदपुरूर ठरतो. कैवल्, चैतन् वनमयाषाण 
करण्याची क्षमतया ही दैवी भेि ठरते. सांत तुकयारयाम 
महयारयाजयाांनी महिल्याप्मयाणे `जे कया रांजले गयाांजले, 
त्यासी महणे जो आपुले, तोवच सया्धू ओळखयावया. देव 
तेरेवच जयाणयावया`, असे अनेक देवपुरूर, ्ुगपुरूर, 
वव्धयातया आपल्यालया लयाभले. छत्रपती वशवयाजी 
महयारयाज, रयाजरषी छत्रपती शयाहू महयारयाज, महयातमया 
फुले, भयारतरतन डॉ. बयाबयासयाहेब आांबेडकर ्याांनी 
आपल्या जीवनयात कया्षावसधदतेमुळे अनेकयाांच्या 
शसरतीमध्े, जीवनयामध्े सकयारयातमक व आमुलयारि 
बदल केलया आहे. आपण त्याांचे अनुकरण नयाही 
करू शकत. परांतु, त्याांचे आचयार व ववचयार अांगी 
बयाळगण्यासयाठी आपण जयाणीवपूवषाक प््तन जरूर 
केलया पयावहजे. आपल्या कया्याषामुळे कुणयाची शसरती 
बदलेल व आपण त्याांच्या समरणयात कया्म रयाहू, 
त्यासयाठी आपण प््तन केले पयावहजेत.  
शुभेच्ांसह..!
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