
 

प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

आपण आर्थिक वर्थिच्् दुसऱ्् रिम्हीि 
प्रवेश करि असून ्् रिम्हीि 

म्झे कमथिच्री व अरिक्री च्ंगली क्मरगरी 
करिील, अस् मल् रवशव्स आहे. आपल्् 
क्म्चे `लक््` (Targets) पूणथि करणे, 
ही आपली जब्बद्री आहे, असे प्रत्ेक्ल् 
व्टणे गरजेचे आहे. आपण भ्ग्व्न आहोि 
की, आपण अश् क्ेत््ि आहोि ज््ची 
गरज सिि व्ढिच ज्ण्र आहे. रवजेची 
ही व्ढिी म्गणी महणजे आपल््ल् दररोज 
च्ंगले क्म करण््ची संिी आहे. मह्प्रेरण 

कंपनीची ्ंत्ण् आपण रकिी सुसज्ज ठेविो 
आरण रवजेच् अरवरि पुरवठ् कस् करिो, 
््वर आपली प्रगिी अवलंबून आहे. ््स्ठी 
मह्रनरमथििी व मह्रविरण कंपन््ंशीही सिि 
समनव् ठेवण््ची गरज आहे. 

सध्् प्वस्ळ् सुरु आहे. प्वस्ळ््ि 
संचलन करि्न् अनेक प्रशन ि््र होि्ि. 
त््स्ठी अरिक दक्िेने ्ंत्ण् सुसज्ज ठेवली 
प्रहजे. ्् क्ळ्ि क्ही समस्् उदभवण्र 
न्हीि, ््ची क्ळजी प्रत्ेक ्ुरनटने घेिली 
प्रहजे. प्वस्ळ््ि प्रकलप्ची क्मे मंद्वि 
असली िरी इिर प्ठपुर्व््ची (Follow-
up) क्मे मोठ्् जोम्ने व गिीने आपण 
करू शकिो. िी आि् केली गेली िर वरथिभर 
आपण अरिक च्ंगली सेव् देऊ शकिो. 
त््मुळे प्ठपुर्व््च्् क्म्ल्ही िेवढेच 
महत्व आहे, हे लक््ि ठेवले प्रहजे. 

   आपण जी सेव् देिो रकंव् जी 

 दिनेश वाघरारे (भा.रि.से.)      
 अध्क् व व्वस््पकी् संच्लक

  वर्म : १७ अंक : ४  पाने : ८     जून-जुलै २०२२ 

क््थिप्रण्ली व्परिो, िी अनेकद् आपल्् 
वर्थिनुवरषे अंगवळणी पडलेली असिे. पण, 
त्् क््थिप्रण्लीि सिि सुि्रण् करून िी 
सक्म करण््ची जब्बद्री प्रत्ेक अरभ्ंि् 
व अरिक्ऱ््ंची आहे. त््दृष्ीने आपण 
रकिी रवच्र करिो, ््च् प्रत्ेक्ने आढ्व् 
घ््व् आरण क््थिप्रण्लीि कोणत्् सुि्रण् 
करि् ्ेिील, ््रवर्ी पुढ्क्र घ््व्. अश् 
पुढ्क्र्चे कंपनी नक्ीच सव्गि करेल, ही 
ख्त्ी आपण सव्ांनी ब्ळग्वी. 

   देश्च्् आरण र्ज््च्् प्रगिीि 
मोल्च् व्ट् उचलण्ऱ्् ्् कंपनीि क्म 
करि्न् आणखी क्ही मुलभूि गोष्ी लक््ि 
घ्््ल् हव््ि. त््िील परहली महणजे 
आपली दररोजची क्मे रन्रमि आरण वेळेि 
होि्ि क्? िे करि्न् जीरवि व रवत्ी् 
ह्नी होि् क्म् न्े. ््स्ठी आपण रवशेर 
आरण सिि प्र्तनशील आहोि न्? आपण 
आपल्् कंपनीच्् एक् मोठ्् व्वस्ेच् 
महत्व्च् भ्ग आहोि. आपण करि असलेल्् 
क्म्ंमुळेच क्म्ंची एक दीघथि स्खळी पूणथि 
होि असिे, हे आपण क््म लक््ि ठेवले 
प्रहजे. 

आि् रिम्हीि क्म्चे रन्ोजन करणे. 
त््ि सुि्रण् करणे आरण झ्लेल्् क्म्चे 
मूल्म्पन करणे, अशी सव् आपण 
आपल््ल् ल्वून घेिली प्रहजे. आिुरनक 
जग्ि Quality आरण Quantity अश् 
दोनही गोष्टींचे महत्व व्ढले आहे. त््मुळे आपले 
क््थि गुण्तमक आरण संख््तमकदृष्ट् च्ंगले 
असणे गरजेचे आहे. खरं महणजे त््रशव्् 
आि् प््थि्च र्रहलेल् न्ही. आिुरनक 
जग्िील ह् सक्र्तमक बदल आपण रजिक् 
लवकर आरण रजिक् च्ंगल् समजून घेऊ 
रििक् आपल्् क्म्िील आपल् सहभ्ग 
व्ढेल. अस् उतस्फूिथि सहभ्ग ्् रिम्हीिही 
आपण द््ल, ््ची मल् ख्त्ी आहे. 

प्रत्ेक कमथिच्ऱ््ने ्ोग् रन्ोजन, 
समनव् व टीमवक्क ठेवून प्रकलप पूणथि 
होण््च्् दृष्ीने प्र्तन केले प्रहजेि. म्गील 
अनुभव्िून प्रकलप्च्् अंमलबज्वणीि 
आलेल्् अडचणी व अड्ळे दूर करून 
नवीन प्रकलप पूणथि करण््च् सचोटीने प्र्तन 
केल् प्रहजे. प्रत्ेक कमथिच्ऱ््ने कंपनीच्् 
`लक्््ं`सह (Targets) आवश्क क््थि 
केले प्रहजे. 

 च्ंगल् संघप्रमुख नेहमीच एक ध्े् 
घेऊन संघ्चे नेिृतव करिो. मी आश् करिो 
की, कंपनीच् प्रत्ेक अरिक्री त््ंच्् 
टीमचे नेिृतव करि्न् रनशशचिपणे गुणवत्् 
व्ढरवण््च् प्र्तन करेल. अशक् व्टण्रं 
क्म करण््चं स्मर्थि टीमवक्कमध्े असिे. 
मल् ख्त्ी आहे की, प्रत्ेक कमथिच्री 
भरवष््ि ्श्च्् म्ग्थिकडे ज्ण््स्ठी 
च्ंगले गुण आतमस्ि करण््च् नक्ीच 
प्र्तन करेल.
शुभेच्ांसह..!

-  दिनेश वाघरारे
अध्क् व व्वस््पकी् संच्लक

    E-Magazine visit us on :      

 टीरवक्कने कारांरधये सुधारिा करा
 `लक्य` (Targets) पूि्म करा 
 पावसाळयात संचलन करताना िक्षता घया
 जीप्वत व प्वत्ीय हानी होता कारा नये
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अप्धवेशन
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``सध््च्् सपिषेि टटक््चे 
असेल िर अरिक्री 
व कमथिच्ऱ््ंनी नवे 

िंत्ज््न आतमस्ि केले प्रहजे. नव्् 
िंत्ज््न्च् व्पर करूनच आपल् 
सपिषेमध्े टटक्व ल्गू शकिो``, 
असे प्ररिप्दन ऊज्थि रवभ्ग्चे प्रि्न 
सरचव ि्् मह्प्रेरणचे अध्क् व 
व्वस््पकी् संच्लक श्ी. टदनेश 
व्घम्रे ््ंनी व्क्त केले. 

मह्र्ष्ट्र र्ज् रवद्ुि प्रेरण 
कंपनीच्् १७ व्् वि्थिपनटदन्च्् 
रनरमत््ने आ्ोरजलेल्् र्ज्सिरी् 
प्टरिोररक रविरण सम्रंभ्ि 
श्ी. व्घम्रे बोलि होिे. ््वेळी 
व््सपीठ्वर मह्प्रेरणचे संच्लक 
(संचलन) श्ी. अरनल कोलप, संच्लक 
(प्रकलप) श्ी. नसीर क्दरी, संच्लक 
(रवत्) श्ी. अशोक ्ळणीकर, 
संच्लक (म्नव संस्िन) श्ी. सुगि 
गमरे उपशस्ि होिे. सुरूव्िील् 
प्र्सि्रवक्ि मह्प्रेरणचे संच्लक 

(म्नव संस्िन) श्ी. सुगि गमरे 
महण्ले, ``कंपनीची संसककृिी व 
कमथिच्ऱ््ंमध्े एकसंघ व्ि्वरण 
रनम्थिण करण््स्ठी सवथि कमथिच्ऱ््ंनी 
एकत् ्ेणे, सक्र्तमक रवच्र्ंची 
देव्णघेव्ण करणे, मैत्ीपूणथि व्ि्वरण 
रनम्थिण करून कंपनीच् रवक्स स्ि्व्, 
्् हेिूने मह्प्रेरणि्फे कंपनीच् १७ 
व् वि्थिपनटदन व प्टरिोररक रविरण 
सम्रंभ आ्ोरजि करण््ि आल् 
आहे. अरिक्री व कमथिच्ऱ््ंच्् 
कल्गुण्ंन् व्व रमळ्व्, ह् त््म्गच् 

हेिू आहे``
श्ी. टदनेश व्घम्रे महण्ले, 

``आपली कंपनी जोप्ांि क्ि ट्कि 
न्ही, िोप्ांि ्् ख्सगी कंपन््ंसमोर 
आपल् टटक्व ल्गण्र न्ही. 
मह्प्रेरणने डट्रोनच्् स्ह्य््ने  क्म 
करण््स सुरुव्ि केली आहे. सपिषेि 
टटकफून र्हण््स्ठी नव्् संकलपनेच् 
अवलंब केल् प्रहजे. नव्् िंत्ज््न्ची 
क्स िरली प्रहजे.`` ऊन-प्वस्ची 
िम् न ब्ळगि् रवशेर क्मरगरी 
केलेल्् अरिक्री व कमथिच्ऱ््ंन्

सपधधेत दटकून राहणयासाठी नवया तंत्रज्ानाचा 
  मह्प्रेरणच् १७ व् वि्थिपनटदन

रुंबई : मह्प्रेरणच्् १७ व्् वि्थिपनटदन्रनरमत् आ्ोरजलेल्् र्ज्सिरी् प्टरिोररक रविरण सम्रंभ्चे उदघ्टन करि्न् प्रि्न सरचव (ऊज्थि) ि्् मह्प्रेरणचे अध्क् 
व व्वस््पकी् संच्लक श्ी. टदनेश व्घम्रे. ््प्रसंगी ड्वीकडून संच्लक (म्नव संस्िन) श्ी. सुगि गमरे. संच्लक (प्रकलप) श्ी. नसीर क्दरी, संच्लक (रवत्) श्ी. अशोक 
्ळणीकर, मह्व्वस््पक (म्.सं.मनुष्बळ रन्ोजन) श्ी. र्जू ग््कव्ड. 
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वापर करा : दिनेश वाघरारे 

उतस्ह्ि स्जर् 

मह्प्रेरणचे अध्क् व व्वस््पकी् 
संच्लक श्ी. टदनेश व्घम्रे ््ंच्् 
हसिे प्टरिोररक देऊन गौररवण््ि 
आले. मह्प्रेरणच्् अरिक्री व 
कमथिच्ऱ््ंनीही रवरवि मनोरंजन्तमक 
क््थिक्रम स्दर केले. 

 क््थिक्रम ्शसवी करण््स्ठी 
मह्प्रेरणचे मुख् मह्व्वस््पक 
(म्.सं.) श्ी. सुिीर व्नखेडे, 
मह्व्वस््पक (म्नव संस्िन, 
मनुष्बळ रन्ोजन) श्ी. र्जू 
ग््कव्ड, मुख् औद्ोरगक संबंि 

अरिक्री श्ी. भरि प्टील, 
र्जरशष््च्र अरिक्री श्ी. सरिश 
ज्िव, अिीक्क अरभ्ंि् (प्र.) श्ी. 
्ोगेश प्चप्ंडे, जनसंपक्क अरिक्री 
डॉ. रमरलंद आवि्डे, संच्लक (म्नव 
संस्िन) ््ंचे रवशेर क््थि अरिक्री 
श्ी. महेश आंबेकर ््ंच््सह रवरवि 
अरिक्री व कमथिच्ऱ््ंनी रवशेर पटरश्म 
घेिले. ्् सोहळ््ल् र्ज््िील रवरवि 
पटरमंडळ्िील अरिक्री, कमथिच्री व 
त््ंचे कुटुंरब् मोठ्् संख्ेने उपशस्ि 
होिे.



रहापारेरिचया संचालक 
(संचलन) पिी श्ी. संजय 

ताकसांडे
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``जगभर्ि वीजक्ेत््ि आमुल्ग्र 
बदल घडि आहे. ्् बदल्ंन् 

स्मोरे ज्ि श्सकी् वीज कंपन््ंन् 
सपिषेि टटकफून र्ह््चे असल््स 
अत््िुरनक िंत्ज््न आतमस्ि कर्वे 
ल्गेल. मह्प्रेरणमध्े आि् डट्रोनच्् 
सह्य््ने वीज व्रहन््ंची िप्सणी केली 
ज्िे. मह्रविरणदेखील सम्टथि मीटर आरण 
आिुरनक जीआ्एस म्ध्म्िून बदल 
घडवून आणि आहे िर मह्रनरमथििीचे 
सवथि संच मेटरट ऑडथिर रडसपपॅचमध्े आले 
असून ्् संच्ंनी रवक्रमी वीजरनरमथििी केली 
आहे. अश् अनेक बदल्ंमुळे मह्र्ष्ट्र्िील 
वीजक्ेत््ल् नवी उभ्री रमळण्र आहे``, 
असे प्ररिप्दन र्ज््चे प्रि्न सरचव 
(ऊज्थि) ि्् मह्प्रेरणचे अध्क् व 
व्वस््पकी् संच्लक श्ी. टदनेश 
व्घम्रे ््ंनी केले. 

भ्रि सरक्रच्् नवीन व 
नवीकरणी् ऊज्थि रवभ्ग्ंिगथिि ‘उज्वल 
भ्रि, उज्वल भरवष्’ पॉवर@2047 
्् अरभनव संकलपनेअंिगथिि मह्रविरणचे 
मुख््ल् असलेल्् प्रक्शगड ्े्े ्् 
ऊज्थि महोतसव्चे आ्ोजन करण््ि 
आले. ्् क््थिक्रम्च्् अध्क्स््नी 
मह्रविरणचे अध्क् व व्वस््पकी् 
संच्लक श्ी. रवज् रसंघल होिे. ्् 

ऊज्थि महोतसव्च्् क््थिक्रम्ि रवरवि 
्ोजनेिील ल्भ्र््ांच् सतक्र करण््ि 
आल्. र्ज््िील रिनहीही कंपन्् 
एकमेक्ंशी रनगडीि असून ्् कंपन््ंनी 
एकरत्ि क्म करण््ची गरज असल््चे 
श्ी. टदनेश व्घम्रे ््ंनी स्ंरगिले.

म्गील वरथिभर्ि मह्रविरणने 
वीजह्नीचे प्रम्ण २१ टकक््ंवरून 
१५ टक्े आणले असून ्ोटो मीटर 
टरडटींगमिील चुक् ट्ळण््स्ठी स्ित््ने 
केलेल्् प्ठपुर्व््मुळे मरहन््ल् सुम्रे 
२०० िे २५० कोटटींनी वीज रबलटींग व्ढले 
आहे. मह्रविरणच्् कमथिच्-््ंमध्े 
अरिश् च्ंगले क्म करण््ची क्मि् 
असून िी ओळखून त्् पधदिीने क्म 

करण््चे आव्हन मह्रविरणचे अध्क् व 
व्वस््पकी् संच्लक श्ी. रवज् रसंघल 
््ंनी केले. ््वेळी मह्रविरणने केंद्र व 
मह्र्ष्ट्र श्सन्च्् र्बरवलेल्् रवरवि 
्ोजन्ंच्् ल्भ्र््ांनी आपले मनोगि 
व्क्त केले.

््प्रसंगी मह्रविरणमिील मृि 
व वैद्की्दृष््् अप्त् कमथिच्ऱ््ंच्् 
अवलंरबि्ंन् त््ंच्् अनुकंप् ितव्वरील 
रन्ुक्तीच् प्रसि्व संबंरिि क्््थिल््ंकडे 
स्दर केल््नंिर त््ल् ्् प्रसि्व्ची 
सद्शस्िी कळ्वी. िसेच प्रसि्व मंजूर 
होण््मध्े प्रदशथिकि् र्ह्वी ्् उद्ेश्ने 
म्रहिी िंत्ज््न व म्नव संस्िन रवभ्ग्ने 
ि््र केलेल्् अनुकंप् रन्ुक्ती पोटथिलच् 

शुभ्रंभ श्ी. टदनेश व्घम्रे आरण श्ी. 
रवज् रसंघल ््ंच्् हसिे करण््ि 
आल्. ्् पोटथिलमुळे मह्रविरणच्् 
मुख््ल््ि एक् शलिकवर प्रलंरबि 
प्रकरण्ंची अद्््वि म्रहिी उपलबि 
होण्र आहे िसेच अवलंरबि्ंन् देखील 
त््ंच्् प्रकरण्ची अद्््वि शस्िी बघणे 
शक् होईल.

््प्रसंगी मह्रविरणचे संच्लक 
(व्रणज्) डॉ. मुरहरी केळे, मह्रनरमथििीचे 
संच्लक (संच्लन) श्ी. चंद्रक्ंि ्ोटवे, 
मह्प्रेरणचे संच्लक (संचलन) श्ी. 
अरनल कोलप ््ंनी देखील उपशस्ि्ंन् 
म्गथिदशथिन केले. ््प्रसंगी मह्प्रेरणचे 
संच्लक (प्रकलप) श्ी. नसीर क्दरी, 
संच्लक (म्नव संस्िन) श्ी. सुगि 
गमरे ््ंच््सह अन् रिनही कंपन््ंचे 
संच्लक उपशस्ि होिे. ््वेळी केंद्र 
सरक्रच्् ऊज्थिरवर्क रवरवि ्ोजन् 
व मह्रविरणने र्बरवलेल्् ्ोजन्ंवरील 
म्रहिीपट आरण प्न्ट्े स्दर करण््ि 
आली. क््थिक्रम्ल् रिनहीही वीज कंपन््ंचे 
संच्लक, वटरष्ठ अरभ्ंिे, अरिक्री व 
कमथिच्री मोठ्् संख्ेने उपशस्ि होिे. 
क््थिक्रम्चे प्र्सि्रवक संच्लक (म्नव 
संस्िन) डॉ. नरेश रगिे ््ंनी िर आभ्र 
प्रदशथिन क््थिक्री संच्लक (रविरण) श्ी. 
अररवंद भ्दीकर ््ंनी केले.

तंत्रज्ानाचया सहाययाने सपधधेत दटकून 
राहिे शकय : श्ी. दिनेश वाघरारे

  ‘उज्वल भ्रि, उज्वल भरवष्’ पॉवर@2047 क््थिक्रम उतस्ह्ि 

अप्धवेशनऊर्जा महोत्सव

रुंबई : ‘उज्वल भ्रि, उज्वल भरवष्’ पॉवर@2047 ्् क््थिक्रम्च् दीपप्रजवलन्ने शुभ्रंभ करि्न् प्रि्न सरचव (ऊज्थि) संच्लक श्ी. टदनेश व्घम्रे, सोबि 
मह्रविरणचे अध्क् व व्वस््पकी् संच्लक श्ी. रवज् रसंघल.

रुंबई : क््थिक्रम्ल् उपशस्ि असलेले अरिक्री-कमथिच्री वगथि. 
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औरंग्ब्द पटरमंडळ्ंिगथिि अरिक्री 
व कमथिच्ऱ््ंची रवशेर बैठक 

हॉटेल द. ्नथि, औरंग्ब्द ्े्े संपन्न 
झ्ली. क््थिक्रम्च्् अध्क्स््नी 
मुख् अरभ्ंि् (प्रभ्री) श्ी. रमरलंद 
बनसोडे होिे. प्रमुख म्गथिदशथिक महणून 
मह्प्रेरणचे संच्लक (म्नव संस्िन) 
श्ी. सुगि गमरे उपशस्ि होिे. ््प्रसंगी 
मुख् मह्व्वस््पक (म्.सं.) श्ी. सुिीर 

व्नखेडे, अिीक्क अरभ्ंि् (प्ररशक्ण) 
(प्रभ्री) श्ी. ्ोगेश प्चप्ंडे उपशस्ि 
होिे. 

््वेळी औरंग्ब्द पटरमंडळ्ंिगथिि 
क््थिरि असण्रे अिीक्क अरभ्ंि् 
श्ी. रंगन्् चवह्ण, अिीक्क अरभ्ंि् 
श्ी. संज् परदेशी, अिीक्क अरभ्ंि् 
(स््पत्) श्ी. संजीव क्ंबळे, अिीक्क 
अरभ्ंि् (प्र.) श्ी. रंगन्् शेळके, 
सह्य्क मह्व्वस््पक (म्.सं.) 
श्ी. बलर्ज प्टरपेल्ी, सह्य्क 

मह्व्वस््पक (रवत् व लेख्) श्ी. प्रवीण 
्शवंिे, श्ी. रववेक क्नडे, श्ीमिी अंजन् 
ठक्र, श्ीमिी मरनर् भंग्ळे ््ंच््सह 
६० अरिक्री उपशस्ि होिे. 

सुरूव्िील् मुख् अरभ्ंि् (प्रभ्री) 
श्ी. रमरलंद बनसोडे ््ंनी इरिह्सक्लीन 
ट्ऊन हॉल बैठकीच्् संकलपनेचे 
रववेचन केले. क््थिक्रम्चे प्रमुख म्गथिदशथिक 
संच्लक (म्.सं.) श्ी. सुगि गमरे ््ंनी 
मोल्चे म्गथिदशथिन करून उपशस्ि्ंच्् 
शंक्ंचे रनरसन केले. उपकेंद्रे व व्रहन््ंची 

देखभ्ल व दुरूसिी उपलबि स्िनस्मुग्री 
व मनुष्बळ्च् सु्ोग् व्पर करून 
मह्प्रेरणने टदलेल्् उटद्ष््ंची पूिथिि् 
करण््चे आव्हन केले. अरभ्ंत््ंच्् 
भरिी, पदोन्निी, उच्चवेिन श्ेणी ल्भ 
इत््दीच्् अडचणी सोडरवण््च्् दृष्ीने 
प्र्तनशील र्हण््चे आशव्सन टदले.

क््थिक्रम्चे सूत्संच्लन वटरष्ठ 
व्वस््पक (म्.सं.) सौ. मंजुर् दुस्ने 
््ंनी केले. क््थिक्री अरभ्ंि् श्ी. रववेक 
क्नडे ््ंनी आभ्र म्नले. 

औरंिाबाि पदररंडळांति्मत अप्धकारी
व कर्मचाऱयांची प्वशेर बैठक 

  संच्लक (म्.सं.) श्ी. सुगि गमरे ््ंनी केले म्गथिदशथिन 

अप्धवेशनववशेष बैठक

औरंिाबाि : पटरमंडळ्ंिगथिि अरिक्री व कमथिच्ऱ््ंची रवशेर बैठक हॉटेल द. ्नथि, औरंग्ब्द ्े्े संपन्न झ्ली. ््प्रसंगी मह्प्रेरणचे संच्लक (म्नव संस्िन) श्ी. सुगि 
गमरे, मुख् मह्व्वस््पक (म्.सं.) श्ी. सुिीर व्नखेडे, अिीक्क अरभ्ंि् (प्ररशक्ण) (प्रभ्री) श्ी. ्ोगेश प्चप्ंडे, मुख् अरभ्ंि् (प्रभ्री) श्ी. रमरलंद बनसोडे ््ंच््सह 
वटरष्ठ अरिक्री वगथि. 

मह्प्रेरण कंपनीिील वटरष्ठ अरिक्ऱ््ंची रन्ुक्ती म्हे जून-जुलै २०२२
प्नयुक्ी     

अ.क्र.  नाव    पि    पिस्ापनेचे दठकाि  दिनांक 

१. श्ीमिी. रशलप् कुंभ्र   मुख् अरभ्ंि् (प्रेरण)  अउद् प्रकलप रन संवसु   पटरमंडळ, कर्ड   ०२.०६.२०२२

२ श्ी. सुनील सू्थिवंशी    मुख् अरभ्ंि् (प्रेरण)  कंत््टे आरण अनुश््वके रवभ्ग, स्ंरघक क्््थिल्, मुंबई  ०२.०६.२०२२

३ श्ी. सिीश आणे     मुख् अरभ्ंि् (प्रेरण)  अउद् प्रकलप रन संवसु   पटरमंडळ, न्गपूर ०२.०६.२०२२

४ श्ी. रंगन्् शेळके    अिीक्क अरभ्ंि् (प्रेरण)  सुरक््, सव्ंचलन रन दूरसंच्रण मंडळ, औरंग्ब्द   २७.०६.२०२२

५ श्ीमिी. वर्थि म्नकर   अिीक्क अरभ्ंि् (प्रेरण)  कंत््टे आरण अनुश््वके रवभ्ग, स्ंरघक क्््थिल्, मुंबई  २७.७.२०२२
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कर्ड पटरमंडळ्ि मह्प्रेरणच् 
१७ व् वि्थिपनटदन व 

प्टरिोररक रविरण सोहळ् उतस्ह्ि 
स्जर् करण््ि आल्. क््थिक्रम्च्् 
अध्क्स््नी मुख् अरभ्ंि् सौ. 

रशलप् कुंभ्र होत््. प्रमुख प्हुणे 
महणून मह्प्रेरणचे संच्लक 
(संचलन) श्ी. अरनल कोलप, मुख् 
औद्ोरगक संबंि अरिक्री श्ी. भरि 
प्टील उपशस्ि होिे. 

वि्थिपनटदन्च्् रनरमत््ने क्ेत्ी् 
सिर्वरील रवजेत्् उपकेंद्र व व्रहनी 

उपरवभ्ग्िील क््थिरि कमथिच्ऱ््ंच् 
प्टरिोररक देऊन सतक्र करण््ि 
आल्. ््मध्े क््थिरि कमथिच्ऱ््ंनी 
ग््न, नृत्, व्दन अश् रवरवि 
कल् स्दर करून क््थिक्रम्ल् रंगि 
आणली. 

क््थिक्रम्चे सूत्संच्लन क््थिक्री 

अरभ्ंि् (प्रश्सन) श्ी. पद््कर 
जोशी, अरिटरक्त क््थिक्री अरभ्ंि् 
सौ. म्िुरी शेठ, उपक््थिक्री 
अरभ्ंि् श्ी. प्रवीण पुज्री ््ंनी 
केले. प्र्सि्रवक व आभ्र सह्य्क 
मह्व्वस््पक (म्.सं.) (प्रभ्री) 
श्ी. र्जू कोळी ््ंनी केले. 

कराड : पटरमंडळ्ि मह्प्रेरणच्् प्टरिोररक रविरण सोहळ््प्रसंगी संच्लक (संचलन) श्ी. अरनल कोलप, मुख् अरभ्ंि् सौ. रशलप् कुंभ्र, मुख् औद्ोरगक संबंि अरिक्री श्ी. 
भरि प्टील ््ंच््सह प्टरिोररक रवजेिे अरिक्री-कमथिच्री.  

अररावतीरधये कंपनीचा वधा्मपनदिन व पादरतोप्रक प्वतरि सोहळा उतसाहात
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अमर्विी पटरमंडळ्ि मह्प्रेरण 
कंपनीच् १७ व् वि्थिपनटदन व 

प्टरिोररक रविरण सोहळ् उतस्ह्ि 
स्जर् झ्ल्. ््वेळी रवरवि स्ंसककृरिक 
क््थिक्रम्चे आ्ोजन करण््ि आले होिे. 

 सन २०२१-२०२२ 
्् वर्थिस्ठी अमर्विी पटरमंडळ्स 
र्ज्सिर्वर प्र्म क्रम्ंक्चे प्टरिोररक 
२२० के. वही. उपकेंद्र, रचखली, १३२ 
के. वही. उपकेंद्र, म्लेग्व िसेच शवदिी् 
क्रम्ंक्चे प्टरिोररक ल्ईन प्रकलप 
उपरवभ्ग, ्विम्ळ, ४०० के. वही. 
उपकेंद्र, अकोल् ््ंनी प्र्प्त केले. 

 पटरमंडळ सिर्वर प्र्म 
क्रम्ंक्चे प्टरिोररक व्रहनी प्रकलप 
उपरवभ्ग, ्विम्ळ, उपकेंद्र प्रकलप 

उपरवभ्ग, अकोल्, अउद् व्रहनी 
देखभ्ल उपरवभ्ग, पुसद, अउद् 
व्रहनी देखभ्ल उपरवभ्ग अकोल् िसेच 
शवदिी् क्रम्ंक्चे प्टरिोररक २२० के. 
वही. उपकेंद्र, अंजनग्व, १३२ के. वही. 
उपकेंद्र, रिवस्, अउद् व्रहनी देखभ्ल 
उपरवभ्ग, अमर्विी, उपकेंद्र प्रकलप 
उपरवभ्ग, ख्मग्व ््ंनी प्र्प्त केले.

 ्् क््थिक्रम्स मुख् 
अरभ्ंि् सवथिश्ी ज्ंि रवके, अिीक्क 
अरभ्ंि्  सुनील शेरेकर, गोरवंद 
ज्िव, प्रमोद पख्ले, सुिीर ढवळे, 
मुकेश िट्े, सह्य्क मह्व्वस््पक 
(म्.सं.) चंद्रशेखर बोर्डे, सह्य्क 
मह्व्वस््पक (रववले) सरचन स्वरकर 
््ंच््सह क््थिक्री अरभ्ंिे, अरिक्री 
व कमथिच्री वगथि मोठ्् संख्ेने उपशस्ि 
होि्.

अररावती : मह्प्रेरण कंपनीच्् वि्थिपनटदन्रनरमत् स्ंसककृरिक क््थिक्रम स्दर करि्न् 
कल्क्र.

वर्जापनददन सोहळा
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सवथिप्र्म, मी प्रकलप, सं.व.सु. 
रवत् आरण म्नव संस्िन 

रवभ्ग्िील सवथि संबंरिि अरभ्ंिे, 
अरिक्री व कमथिच्ऱ््ंचे अरभनंदन 
करिो, ज््ंनी ४०० के. वही. 
कजथिि उपकेंद्र्सरहि एकफूण १२ 
अ.उ.द्. उपकेंद्र्ंची क्मे पूणथि करून 
्शसवीटरत्् क्््थिशनवि करण््स्ठी 
स्ंरघकटरत्् क्म केले. पटरण्मसिव 
आर्थिक वरथि सन २०२१-२२ मध्े 
१६२७ एम.वही.ए. क्मि्व्ढ 
करण््ि आपल््ल् ्श आले 
आहे. िसेच १८ आ्.सी.टी. व ११ 
रोरहत््ंवद्रे अशसितव्ि असलेल्् 
उपकेंद्र्ंमध्े क्मि्व्ढीच्् 
म्ध्म्िून १३११ एम.वही.ए.ची व्ढ 
करू शकलो. त््चबरोबर ्् क्ळ्ि 
४०० के. वही. च्् ५ उपकेंद्र्मध्े 
६२५ एम.वही.ए.आर टरऍकटरची 
सुधद् उभ्रणी करण््ि ्श प्र्प्त 
झ्ले आहे. सव्ांि महत्व्चे महणजे 
मह्प्रेरण कंपनीने एकफूण ५४६.६३ 
सरक्कट रक.मी. अ.उ.द्. व्रहन््ंची 
उभ्रणी व ९८.१७ सरक्कट रक. मी. 
ची दुसरे पटरप् ओढण््ची (2nd 
Ckt Stringing) क्मे सुधद् 
्शसवीटरत्् पूणथि केली आहेि.

 आपल््ल् म्रहिच 
आहे की, प्रकलप केवळ क्््थिशनवि 
करणे ्क्त हेच आपले लक्् 
नसून म्. वीज रन््मक आ्ोग्ची 
मंजुरी प्र्प्त करण््स्ठी क्््थिशनवि 
केलेल्् म्लमत्ेचे भ्ंडवलीकरण 
होणे हे देखील रििकेच गरजेचे 
असिे. आपण सन २०२१-२२ ्् 
आर्थिक वर्थिि एकफूण रू. १२६३ 
कोटटींचे भ्ंडवलीकरण स्ध् 
करू शकलो. पटरमंडळरनह्् 
भ्ंडवलीकरण अमर्विी-३८ कोटी, 

औरंग्ब्द-१४८ कोटी, कर्ड-९० 
कोटी, न्गपूर-११७ कोटी, न्रशक-
५०० कोटी, पुणे-२६७ कोटी व 
व्शी-१०३ कोटी ््प्रम्णे आहे. 

 महत्व्चे महणजे, 
भ्ंडवलीकरण्च्् प्र्तन्ंन् 
संबंरिि प्रकलप आरण सं व सु 
रवभ्ग/मंडळ सिर्वर समनव् 
असणे आवश्क आहे. ्् ब्बिीि 
१२६३ कोटटींच् टपप् ग्ठण््स्ठी 
कंपनीिील सवथि अरिक्री व कमथिच्री 
रवशेर कौिुक्स प्त् आहेि. िसेच 
सवथि उटद्ष् ग्ठण््कटरि् मोल्चे 
म्गथिदशथिन करण््स्ठी मी आपल्् 
सव्ांच्् विीने म्. श्ी. टदनेश 
व्घम्रे, अध्क् व व्वस््पकी् 
संच्लक, मह्प्रेरण ््ंचे आभ्र 
व्क्त करिो. 

 आर्थिक वरथि सन २०२०-
२१ मध्ेही रवरवि आवह्ने होिी व 
आपल्् सवथि क्ेत्ी् क्््थिल््ंनी 
त््वर म्ि करण््स्ठी आरण 
रनि्थिटरि लक्् स्ध् करण््स्ठी 
सवथििोपरी प्र्तन केले. उद्. सन 
२०१६ प्सून रखडलेले १३२ के. 
वही. िडग्व उपकेंद्र व स्िपुड् 
डोंगर र्ंग्मिून व्रहनी स्रहत्/
उपकरणे डोक््वरून व्हून नेऊन 
उभ्रण््ि आलेली १३२ के.वही. 
िळोद्-िडग्व संलग्न व्रहनी 
व २२० के. वही. उरण-ख्रघर 
व्रहनीचे ख्डीमिील प्््भरणीचे 
क्म इत््दी आवह्ने ्शसवीटरत्् 
प्र करण््ि आली. 

सव्ांन् ज््ि आहे की, आपल्् 

कंपनी अंिगथिि अनेक जुने प्रकलप 
सुरू आहेि. ज््ंच्् पूणथितव्कडे 
रवशेर लक् देणे गरजेचे आहे. उद्. 
ग्रीन एनजजी कॉटरडॉर ्ेज-१ 
अंिगथिि सुरू असलेली क्मे नवीन व 
नवीकरणी् मंत््ल्, मे. KfW ् ्ंच्् 
क्लम््थिदेचे प्लन करण््स्ठी व 
संपूणथि रनिीच् व्पर होण््स्ठी सदर 
क्म रडसेंबर-२०२२ प्ांि पूणथि करणे 
आवश्क आहेि.

 वरहव्ट रसि् समस्् 
(RoW) सोडरवण््स्ठी व 
वनरवभ्ग्च्् मंजुरीस्ठी महसूल 
रवभ्ग्ि क्म्च् द्ंडग् अनुभव 
असलेल्् समनव् अरिक्ऱ््ची 
(Nodel Officer) रन्ुक्ती 
करण््ि आली आहे. ््मुळे 
वनरवभ्ग्च्् न्-हरकि 
प्रम्णपत््स्ठीचे वेळख्ऊ प्रसि्व 
जलद म्गजी ल्वण््च्् टदशेने 
्लद््ी पटरण्म टदसू ल्गले आहेि. 
मुंबई, पुणे व न्रशक पटरमंडळ 
अंिगथिि ्ेण्ऱ्् प्््भूि सुरवि् 
सक्म करण््स्ठी िे्ील महत्व्ची 
क्मे ि्िडीने पूणथि करणे सुधद् 
अत्ंि गरजेचे आहे.

 प्रकलप्ंच्् सुरळीि 
अंमलबज्वणीस्ठी क्ही म्गथिदशथिक 
ित्वे/पटरपत्के ज्री करण््ि आली 
आहेि. महत्व्चे १) आवश्क 
असेल िे्े मनोऱ््च्् व्पर्स्ठी 
मनोऱ््च्् प्रक्र्च् उल्ेख 
करून मह्प्रेरण/कंत््टद्र ््ंच्् 
भ्ंड्र रवभ्ग्ि मनोऱ््चे स्रहत् 
्ोग्टरत्् रचून ठेवणे २) नवीन 

आग्मी उपकेंद्र्ि ऑशकझलरी वीज 
पुरवठ््ची (Auxiliary Supply) 
वेळेवर िरिूद करणे ३) वरहव्ट 
समस्् सोडरवण््स्ठी शेिकरी/
जमीनम्लक्ंन् नुकस्नभरप्ईची 
रक्म वेळेवर अद् करण््स्ठी 
व त््च्् सुलभ रनर्करण्स्ठी 
सवथिस्ि्रण आदेश-१ (G.O.-I) 
रवत् व लेख् (Works) च्् कलम 
४६ मध्े सुि्रण् करून प्रेरण 
व्रहनी उभ्रि्न् नुकस्नभरप्ई 
देण््च्् क्ेत्ी् क्््थिल््ंच्् 
अरिक्र्ि व्ढ करणे इत््दी.

 क्ही प्रलंरबि प्रकलप 
प्रदीघथि क्ल्विी उलटूनही अद््प 
सुरू आहेि व रवरवि क्रण्ंमुळे 
रखडलेले आहेि. ् ्िून क्ळजीपूवथिक 
रन्ोजन्चे महत्व लक््ि ्ेिे. 
त््स्ठी आपण कटटबधद असणे 
गरजेचे आहे.

िसेच ्् वर्थिस्ठीची २००० 
एम. वही. ए. स््रपि क्मि्व्ढ, 
८०० सरक्कट रक.मी. अ. उ. द्. 
व्रहनी उभ्रणी व १००० एम. वही. 
ए. टरऍशकटवह पॉवर क्मि् उभ्रणी 
ही उटदद्ष्े पूणथि करण््स्ठी आपण 
सवथिजण कठोर मेहनि करून १०० 
टक्े ्ोगद्न द््ल, ््बद्ल मल् 
ख्त्ी आहे. सरिेशेवटी सव्ांनी 
लक््ि ठेवणे गरजेचे आहे की, `सुरक्् 
ही आपली सववोच्च प्र््रमकि् आहे`. 
अपघ्ि ट्ळण््स्ठी आरण म्नवी 
जीवन व्चरवण््स्ठी कंत््टद्र 
व मह्प्रेरणच्् सवथि अरिक्री व 
कमथिच्ऱ््ंनी ्ोग् सुरक्् उपकरण्ंच् 
व्पर सुरनशशचि करणे आवश्क 
आहे.

 - नसीर कािरी
संचालक (रिकलप), रहापारेरि 

रिकलप दृप्टिकोन

अप्धवेशनFrom the Desk of Director (Projects) 
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मह्प्रेरण प्र्देरशक प्ररशक्ण केंद्र पडघे ्् प्ररशक्ण 
केंद्र्ल् केंद्री् रवद्ुि प्र्रिकरण रवद्ुि मंत््ल्, 

भ्रि सरक्रवद्रे १ मे २०२१ िे ३० एरप्रल २०२५ ्् 
च्र वर्थिस्ठी प्रेरण क्ेत््ि वीज ्ोजन्प्रण्लीच््/
संच्लन देखभ्लीचे प्ररशक्ण देण््स्ठी श्ेणी दोन (ग्रेड-
बी) प्ररशक्ण संस्् महणून म्न्ि् प्रद्न करण््ि आली 
आहे, ही खूप अरभनंदनी् ब्ब आहे. 

्् प्ररशक्ण केंद्र्ने न्् केंद्र महणून सविःल् रवकरसि 
करण््स्ठी २०१७-२०२२ ्् क्ल्विीि मह्र्ष्ट्र्िील 
रवरवि अरभ््ंरत्की रवद््ल््िील एकफूण ११,६०८ 
रवद््र््ांन् HVDC Sub-Station आरण क््थिप्रण्ली ् ् 
रवर््वर रवशेर प्ररशक्ण देऊन मह्प्रेरण कंपनीने अंद्जे 
१२,४६,७९८ रूप्े इिके उतपन्न रमळरवले. 

२०२०-२१ मध्े कोरवड-१९ च्् संकट क्ळ्ि 
गुगल मीट, झूम िसेच म््क्रोसॉफट टीमस ्् शवहरडओ 
कॉन्रशनसंगच्् ऍपच्् म्ध्म्िून ऑनल्ईन प्ररशक्ण्चे 
क््थिरि अरभ्ंि् व िंत्ज््स्ठी आ्ोजन केले. २०१६-
२०२१ ्् क्ल्विीि नो ्ुवर सबसटेशन ्् प्ररशक्ण्च्् 
म्ध्म्िून प्ररशक्ण आपल्् द्री ्् उपक्रम्चे ्शसवी 
आ्ोजन केले. २०१६ िे २०२१ ्् क्ल्विीि म्नव 
संस्िन, रवत् व लेख् स््पत् िसेच ि्ंरत्क कमथिच्री 
श्ेणी एक िे च्र ्् सव्ांकटरि् प्ररशक्ण घेिले. िसेच म्नव 
संस्िन व रवत् व लेख्मध्े क्म करण्ऱ्् कमथिच्ऱ््ंकटरि् 
ि्ंरत्क प्ररशक्ण आ्ोरजि करि प्ररशक्ण्मध्े रवरवि 
आणण््च् प्र्तन केल्, हे खूप उल्ेखनी् आहे. 

प्रेरणप्िळी प्ररशक्ण, उजळणी, वग्थिसोबिच 
िेजशसवनी, शक्ती, सववोत्म, पटरविथिन ्् व्शक्तमतव 
रवकरसि करण्ऱ्् प्ररशक्ण क््थिक्रम्चेही आ्ोजन केले. 
प्ररशक्ण्िील ही रवरविि् ्् केंद्र्ची गुणसंख्् वृधदीकटरि् 
उप्ुक्त ठरली. 

मरहल् वग्थिस्ठी रवशेर असे ऊज्थि, Women 
health and Welfare Holistic way of Living 
््स्रख्् रवर््चे महत्वपूणथि प्ररशक्ण देण््ि आले. 
मह्प्रेरण कंपनीिून सेव्रनवृत् होण्ऱ्् कमथिच्ऱ््ंस्ठी 
सेव्रनवृत्ीनंिरचे रन्ोजन ्् रवर््वर महत्वपूणथि असे 
प्ररशक्ण देण््ि आले. व्रहनी उपरवभ्ग्ि क््थिरि 
असण्ऱ्् कमथिच्ऱ््ंन् Patrolling करि्न् उप्ोगी ठरेल 
असे Drone Camera Operation ् ्चेसुधद् प्ररशक्ण 
देण््ि आले. म्नव संस्िन रवभ्ग्िील कमथिच्ऱ््ंस्ठी 
ख्स रशसिभंग क््थिव्ही प्ररशक्ण देण््ि आले. 

ऑनल्ईन प्ररशक्ण्ि शवहरडओ रेकॉरडांग आरण 
प्ररशक्ण्चे ल्ईवह शसटट्ररमंग करण््ि आले. ््च् ्््द् 

मह्प्रेरण कंपनीिील इिर पटरमंडळ्िील कमथिच्ऱ््ंन्ही 
झ्ल्. प्ररशक्ण्चे सटडी मटेटर्ल पीडीए् सवरूप्ि 
उपलबि करून िसेच ई-मेलवद्रे प्ररशक्ण््जीन् शेअर 
करण््ि आले. 

प्र्देरशक प्ररशक्ण केंद्र, चंद्रपूर ्े्े सीइए टरकशग्नशन 
टरन्ूअलस्ठी झ्लेल्् सीइए नवी टदल्ीच्् टीमच्् 
इनसपेकशनमध्े आरटीसी चंद्रपूरल् ए ग्रेड म्न्ंकन रमळ्ले 
आहे. हे न्म्ंकन हे २०२१ िे २०२६ ् ् क्ल्विीस्ठी प्र्प्त 
झ्ले आहे. मह्प्रेरणचे अध्क् व व्वस््पकी् संच्लक 
श्ी. टदनेश व्घम्रे सर ््ंच्् कुशल नेिृतव्ख्ली हे ्श 
मह्प्रेरणने रमळरवले आहे. 

२०१६-२०२१ ्् क्ल्विीि ्् प्ररशक्ण केंद्र्ने 
रवरवि न्वीन्पूणथि उपक्रम जसे KYS हे १२ आठवड््चे 
सुरशरक्ि बेरोजग्र अरभ्ंत््ंचे प्रम्णपत् प्ररशक्ण, 
अरभ््ंरत्की रवद्््जी आरण व््ख््ंि्स्ठी प्ररशक्ण, 
ब्हेरील कंपनीच्् कमथिच्ऱ््ंचे प्ररशक्ण, रवरवि कंपन््िील 
ईएचवही ग्र्हक्ंस्ठी िसेच WCL कमथिच्ऱ््ंचे प्ररशक्ण 
््मुळे प्ररशक्ण केंद्र्च्् ग्रेडमध्े सुि्रण् झ्ली. 

प्र्देरशक प्ररशक्ण केंद्र्च्् प्चशे पुसिक्ंच्् 
ग्रं््ल््चे रडरजट््झेशन त््चबरोबर ई-पुसिके, शवहरडओ 
व पुसिक्ंच् १०० टक्े व्पर केल् आहे. प्ररशक्ण्चे 
सटडी मटेटर्ल गुगल डट्र्इवह, वहॉटसअप िसेच ई-मेलवद्रे 
प्ररशक्ण््थींन् शेअर करण््ि आले. ्् आिुरनक 
म्ध्म्ंच् प्ररशक्ण्स्ठी केलेल् व्पर ्् प्ररशक्ण केंद्र्च् 
ग्रेड उंच्वण््स्ठी उप्ुक्त ठरल्. 

व्ढलेली प्र्त्रक्क व्वस््, प्ररशक्ण हॉलमिील 
सुरवि्, प्ररशक्ण्र््ांन् देण््ि ्ेण्ऱ्् सुरवि् आरण इिर 
सुरवि् त््चप्रम्णे मॉडेलची व्ढलेली संख््, उपकेंद्र्ि 
प्र्त्रक्क्ंस्ठी असलेली सुरवि्, प्ररशक्ण केंद्र्ि देण््ि 
्ेण्री प्र्त्रक्के, ग्रं््ल््ि व्ढलेली पुसिक्ंची संख्् 
आरण व्पर, व्ढलेले मपॅनडेज व वसरिगृह्च् व्पर आरण 
सुरवि् िसेच आंिर आरण ब्ह्य क्रीड् सुरवि्, व्ढलेली 
प्ररशक्क्ंची संख्् आरण गुणवत््, बजेटच् १०० टक्े 
व्पर आरण प्ररशक्ण्मिील रवरविि् व आिुरनक म्ध्म्ंच् 
व्पर ््मुळे सव्ांचे लक् वेिले. त््मुळे प्ररशक्ण केंद्र्ची ग्रेड 
उंच्वण््स्ठी उप्ुक्त ठरले. 

 प्र्देरशक प्ररशक्ण केंद्र, जेजुरी ्् प्ररशक्ण केंद्र्ल्ही 
केंद्री् रवद्ुि मंत््ल् भ्रि सरक्रवद्रे जुलै २०२१ िे 
जून २०२५ ्् च्र वर्थिस्ठी प्रेरण क्ेत््ि वीज्ोजन्/

प्रण्लीच्् संचलन आरण देखभ्लीचे प्ररशक्ण देण््स्ठी 
श्ेणी दोन (ग्रेड-बी) प्ररशक्ण संस्् महणून म्न्ि् प्रद्न 
करण््ि आली आहे. त््ंचेही मी मन्प्सून अरभनंदन 
करिो. 

२०१६-२०२१ ्् क्ल्विीि प्ररशक्ण केंद्र्चे 
प्ररशक्ण कक्, उप्ह्रगृह िसेच वसरिगृह इम्रि क्रम्ंक 
एकमध्े स््पत् रवभ्ग्ने सुि्रण् क्मे करि फ््वर 
बेड, बगीच् ि््र करि रंगरंगोटी करि प्ररशक्ण केंद्र्चे 
ब्ह्यसवरूप बदलले. अनेक गुणवत््पूणथि प्र्त्रक्क्वर भर 
देण्ऱ्् प्ररशक्ण्चे ््च क्ल्विीि रन्ोजनबधद आ्ोजन 
केले. ््मुळे प्ररशक्ण केंद्र्चे अंिरंग बदलले. 

्् प्ररशक्ण केंद्र्ने प्रॉर्ट सेंटर महणून सविःल् 
रवकरसि करण््स्ठी रवरवि कंपन््िील ईएचवही 
ग्र्हक्ंस्ठी िसेच कोजनरेशन, सोलर जनरेशन रवंड 
जनरेशनमध्े क्म करण्ऱ्् अरभ्ंि्, कमथिच्ऱ््ंस्ठी 
`अंडरसटपॅरडंग ईएचवही रग्रड आरण प्रोटेकशन कॉरडनेशन` 
्् रवर््वर प्ररशक्ण्चे आ्ोजन केले. २०१६-२०१७ 
मध्े प्च बपॅचमध्े झ्लेल्् ्् प्ररशक्ण क््थिक्रम्ि रवरवि 
कंपनीिील ८५ अरभ्ंत््ंनी प्ररशक्ण घेिले. पुणे पटरमंडळ्ि 
व्रहनी देखभ्ल उपरवभ्ग्ि क्म करण्ऱ्् ५३ िंत्ज््ंस्ठी 
२०१८ मध्े प्ररशक्ण केंद्र्िील १३२ के. वही. डमी टॉवरवर 
च्र िुकड््ंमध्े च्र टदवस्चे प्र्त्रक्क्सह प्ररशक्ण्चे 
आ्ोजन केले.

प्र्देरशक प्ररशक्ण केंद्र्च्् च्रशे पुसिक्ंच्् 
ग्रं््ल््चे रडरजट््झेशन, पुसिक्ंच्् सोबिच शवहरडओ 
ल््ब्ररीने इनसपेकशनकटरि् आलेल्् केंद्री् रवद्ुि 
प्र्रिकरण अरिक्ऱ््ंचे लक् वेिले. रवरवि टट्रेरनंग टीरचंग 
टुलस (Kahoot, Prezi, Mentimeter, Mindmap) 
च् व्पर करि ज््न्ल् आिुरनक िंत्ज््न्ची जोड टदली. 
टट्रेरनंगरब्रज ्ुट्ुब चपॅनल, आरटीसी जेजुरी ्ेसबुक पेज 
्् आिुरनक म्ध्म्ंच् व्पर ्् प्ररशक्ण केंद्र्च् ग्रेड 
उंच्वण््स्ठी उप्ुक्त ठरल्. 

पुनशः एकद् मी प्र्देरशक प्ररशक्ण केंद्र, पडघे, चंद्रपूर 
व जेजुरी ््ंचे व त््ंच्् टीमचे मन्प्सून अरभनंदन करिो. 
भरवष््िही आपण च्ंगली क्मरगरी कर्ल, ््ची मल् 
ख्त्ी आहे. 

शुभेच्ांसह..!
- सुित िररे

संचालक (रानव संसाधन)

रिािेप्शक रिप्शक्षि 
केंद्ांची भरारी
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