
 

प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

आजच्या आधुनिक ्ुगयात तंत्रज्याि 
व आधुनिकीकरणयावर सयातत्यािे 

भर देणे आवश्क आहे. महयापयारेषणसयारख्या 
पया्याभूत सुनवधया पुरनवणयाऱ्या कंपिीस 
आधुनिकीकरणयावर कयाम करण्यास खूप संधी 
आहे. सववंकष नवचयार केलया असतया असे ददसते 
की, महयापयारेषणच्या पया्याभूत सुनवधयांमध्े 
(उपकेंद्र, तयारमयाग्ग) फयार मोठया टपपया गयाठण्यास 
कंपिीस ्श आले आहे. िजीकच्या कयाळयात 
त्यामध्े आधुनिकीकरण आणण्याचे आवहयाि 
आपल्या कंपिीसमोर आहे. 

कंपिी फयार मोठ्या प्रमयाणयावर 
ईआरपीच्या तसेच सबसटेशि ऑटोमेशि 
(सकयाडया अंमलबजयावणी) च्या मयाध्मयातूि 
आधुनिकीकरणयावर प्र्ति करत आहे. तसेच ६६ 
के. वही. उपकेंद्र अद्य्यावत करूि एकया वेगळ्या 
उंचीवर िेण्याचे प्र्ति करत आहे. जीआ्एस 
सबसटेशिची निनम्गती, Assets Manage-
ment, Remote Controlling, Drone 
Based Patrolling असे अिेक उपक्रम 
कंपिीिे प्रयाधयान्क्रमयावर नवचयारनवनिम् करूि 
अंमलबजयावणी केले आहेत. त्याचबरोबर जुिी 
झयालेली महयापयारेषण ्ंत्रणया त्यास अद्य्यावत 
करण्याचेसुधदया प्र्ति ्ुधदपयातळीवर सुरु 
आहेत. मलया आशया आहे की, पुढील कयाही 
वषया्गत आधुनिकीकरणयाचया फयार चयांगलया टपपया पयार 
पयाडण्यास आपण ्शसवी होऊ.

महयापयारेषण कंपिीच्या कयामनगरीचया आलेख 
दरवषषी चढतया असलेलया आपण पयाहतो. 
मयात्र, कंपिीत होणयाऱ्या दुर्गटिया व त्यामधील 
जीनवतहयािी कोणत्याही पदरससथितीत आपल्यालया 

टयाळणे गरजेचे आहे. नकंबहुिया, दुर्गटियानवरनहत 
्ंत्रणया सुसज्ज व देखभयाल ठेवणे, ्याकदरतया 
आपण सवयावंिी जयाणीवपूव्गक प्र्ति केले 
पयानहजेत. आजनमतीस फयार चयांगली सुरक्या ् ंत्रणया 
आपण महयापयारेषणमध्े रयाबनवत आहोत. परंतु, 
तरीही दुर्गटिया कया रडतयात? ्याबयाबत सखोल 
अभ्यास करूि त्यातील त्रुटींवर आपल्या सवयावंिया 
उपया््ोजिया करणे आवश्क आहे. नकंबहुिया 
प्रत्ेक नवभयाग, मंडळ व पदरमंडल ्यांिी सुरक्या 
दृनटिकोियातूि सततचया आढयावया रेऊि कंपिीची 
प्रणयाली दुर्गटिया प्रनतबंनधत करण्याचे ध्े् ठेवणे 
गरजेचे आहे. 

प्रशयासि आज कयालबधद पधदतीिे 
पदरमंडळयाची आढयावया बैठक रेत आहे. त्या 
बैठकीतूि ्ंत्रणेलया चयालिया नमळत आहे. प्रत्ेक 
आढयावया बैठकीतूि आपल्यालया कंपिीिे ददलेल्या 
जबयाबदयारीचे प्रकटीकरण प्रशयासियासमोर 
करयाव्याची एक चयांगली संधी त्या अिुषंगयािे 
क्ेत्री् कया्या्गल्यांिया प्रयाप्त झयाली आहे. ्या 
आढयावया बैठकीतूि आपण कुठे मयागे आहोत? 
तसेच कोणत्या बयाबींवर आपण चयांगली कयामनगरी 
करत आहोत. तसेच क्ेत्री् कया्या्गल्यांिया 
कोणत्या प्रकयारची प्रशयासियातफफे मदत नकंवया 
सयाधिसयामुग्ीची गरज आहे, हे लक्यात रेऊि 
त्यावर उपया््ोजिया करतया ्ेते. मयाझी अशी 
अपेक्या आहे की, अशया प्रकयारची पुिरयावलोकि व 
परीक्ण आढयावया बैठक प्रत्ेक वदरष्ठ कया्या्गल्यािे 
त्यांच्या अंतग्गत असलेल्या कनिष्ठ कया्या्गल्यांशी 
रेतल्यास फयार चयांगल्या प्रकयारचया फरक अथिया्गत 
कंपिीची एकंदरीत कया््गक्मतया वयाढनवण्यास 
मदत होईल.

कंपिीिे नि्ोनजत केलेले प्रकलप वेळेत 
व नि्ोनजत खचया्गत पूण्ग करणे सव्ग प्रकलप 
अनभ्ंत्यांची जबयाबदयारी आहे. प्रकलप 
कया्या्गसनवत करण्यास आपल्यासयारख्या  
पया्याभूत सुनवधया देणयाऱ्या कंपिीस अिेक 
अडचणी ्ेणयार, हे सयाहनजकच आहे. मयात्र, त्या 
अडचणींवर मयात करण्याचेच कौशल् आपल्या 
अनभ्ंत्यांकडे असणे गरजेचे आहे. ्याबयाबत 
वदरष्ठ अनधकयाऱ्यांिी ्ोग् ते मयाग्गदश्गि करूि 

आपलया अिुभव आपल्या चमूस देणे गरजेचे 
आहे. प्रकलपयांमध्े आऊट ऑफ बॉकस नवचयार 
तसेच सज्गिशीलतेचया (Creativity) वयापर 
करूि प्रकलपयातील अडचणींवर मयात करयावी 
लयागते. प्रत्ेक क्ेत्री् कया्या्गल्यांचे नवष्, 
अडचणी, आवहयािे वेगवेगळी असतयात. त्यावर 
मयात करण्यासयाठी उपया््ोजियासुधदया सथियानिक 
पयातळीवर शोधयाव्या लयागतयात. प्रकलपयांमधील 
प्रत्ेक अडचणी वेगवेगळ्या मयाध्मयांतूि पयाहणे 
गरजेचे असते. 

संचलि व सुव्वसथिेमध्े नि्ोजियाचे 
अनतश् महत्वयाचे सथियाि आहे. कंपिीिे 
ठरवूि ददलेल्या नि्ोजियातमक कयामयाच्या 
अंमलबजयावणीमुळे संचलि व सुव्वसथिया उत्तम 
पधदतीिे रयाखण्यास मदत होते. कोणत्याही 
पधदतीचया व्त्् व अनि्नमततया आपल्यालया 
अिेक अडचणींिया आमंत्रण देऊ शकते. 
त्यासयाठी प्रत्ेक वदरष्ठ अनधकयाऱ्यािे नि्मबधद 
आढयावया रेऊि नि्ोजियातमक कयामे ्ोग् 
पधदतीिे व वेळेवर कशी पयार पडतील, ्याची 
दक्तया रेणे गरजेचे आहे. 

शुभेच्ांसह..!
- दिनेश वाघरारे

अधयक्ष व वयवस्ापकीय संचालक

आधुप्नकीकरिावर भर द्ावा
कारांचा आढावा घया
वेळेत रिकलप पूि्म करा
सांप्घक भावना कायर ठेवा
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रिकाशिड : आढयावया बैठकीस मयाग्गदश्गि करतयािया रयाज्याचे उपमुख्मंत्री तथिया ऊजया्गमंत्री िया. श्ी. देवेंद्र फडणवीस. ्याप्रसंगी प्रधयाि सनचव (ऊजया्ग) तथिया महयापयारेषणचे अध्क् 
व व्वसथियापकी् संचयालक श्ी. ददिेश वयारमयारे, महयानवतरणचे अध्क् व व्वसथियापकी् संचयालक श्ी. नवज् नसंरल, महयानिनम्गतीचे अध्क् व व्वसथियापकी् संचयालक श्ी. 
संज् खंदयारे व इतर अनधकयारी. 

 प्रकयाशगडमध्े रेतली वीज कंपन्यांची आढयावया बैठक

शहरी भािात सरार्म रीरर बसवावेत : 
उपरुखयरंत्ी श्ी. िेवेंद्र फडिवीस

महयानवतरणिे आवश्कतेिुसयार सुरूवयातीलया शहरी 
भयागयातील ग्याहकयांकडे समयाट्ग मीटर बसवयावेत आनण 

्या कयामयात ्शसवी झयाल्यािंतरच ग्यामीण भयागयातही 
समयाट्ग मीटर बसनवण्यात ्यावेत. ्यानशवया् समयाट्ग मीटर 
हे चयांगल्या कंपिीचे आनण उच्च दजया्गचे असयावेत, अशया 
सूचिया रयाज्याचे उपमुख्मंत्री तथिया ऊजया्गमंत्री िया. श्ी. 
देवेंद्र फडणवीस ्यांिी महयानवतरण व महयानिनम्गतीचे 
मुख्याल् असलेल्या मुंबई ्ेथिील प्रकयाशगड ्ेथिे 
झयालेल्या बैठकीत केल्या. 

रयाज्याचे प्रधयाि सनचव (ऊजया्ग) व  महयापयारेषणचे 
अध्क् व व्वसथियापकी् संचयालक श्ी. ददिेश वयारमयारे, 
महयानवतरणचे अध्क् व व्वसथियापकी् संचयालक श्ी. 
नवज् नसंरल व महयानिनम्गतीचे अध्क् व व्वसथियापकी् 
संचयालक श्ी. संज् खंदयारे ्यांिी संगणकी् 
सयादरीकरणयावदयारे अिुक्रमे महयापयारेषण, महयानवतरण व 
महयानिनम्गती कंपन्यांची मयानहती सयादर केली. ्या बैठकीस 
महयानवतरण, महयापयारेषण, महयानिनम्गती आनण महयाऊजया्ग 
्या कंपन्यांचे संचयालक व म.रया.नव.मं.सूत्रधयारी कंपिीचे 

संचयालक श्ी. नवशवयास पयाठक उपससथित होते.
उपमुख्मंत्री तथिया ऊजया्गमंत्री िया. श्ी. देवेंद्र 

फडणवीस ्यांिी महयानवतरण सोबतच महयानिनम्गती, 
महयापयारेषण आनण महयाऊजया्ग ्या चयारही वीज कंपन्यांच्या 
कयामयाचया आढयावया रेतलया. ् यावेळी बोलतयािया ऊजया्गमंत्री श्ी. 
फडणवीस महणयाले की, महयानवतरणिे इतर कंपन्यांची 
थिकीत देणी देण्यासयाठी केंद्र शयासियालया पत्र पयाठवूि 
त्याचया पयाठपुरयावया करयावया. ्यानशवया् फोटो मीटर दरनडंगचे 
फोटो मयािवी हसतक्ेप टयाळूि थिेट सवह्गर प्रणयालीमध्े 
्ेण्यासयाठी प्र्ति करयावेत. सौर ऊजया्ग क्ेत्रयात गुंतवणूक 
करण्यास उतसुक असलेल्या गुंतवणूकदयारयांसोबत 
प्रयाधयान्यािे चचया्ग करयाव्यात. तसेच श्ी. देवेंद्र फडणवीस 
्यांिी केंद्र सरकयारिे देशभरयातील वीज नवतरण कंपन्यांचे 
क्रमवयारी जयाहीर केली आहे, त्यात आपण कमी पडलो 
आहोत. ्या क्रमवयारीत सुधयारणेसयाठी प्र्ति करण्याचे 
आवयाहि त्यांिी ्यावेळी उपससथित सव्ग अनधकया-्यांिया 
केले. 

महयानिनम्गतीचया आढयावया रेतयािया जुिे सबनक्रदटकल 
संच टपप्याटपप्यािे बंद करूि नतथिे िव्या अत्याधुनिक 
व प्या्गवरणपूरक सुपर नक्रदटकल संचयाची उभयारणी 

गरजेिुसयार व गनतमयाितेिे करण्याच्या सूचिया श्ी. 
देवेंद्र फडणवीस ्यांिी केल्या. चंद्रपूर ्ेथिील इरयाई 
जलयाश्यात प्रसतयानवत तरंगत्या सौर ऊजया्ग प्रकलपयाच्या 
धतषीवर मरयाठवयाड्यातील जया्कवयाडी धरणयातही तसया 
सौरऊजया्ग प्रकलप उभयारण्याची चयाचपणी करण्यात 
्यावी. खयात्रीशीर वीजनिनम्गतीसयाठी व नवशेषतः सववोच्च 
मयागणीच्या कयाळयात नवजेची पूत्गतया करण्यासयाठी पंप 
सटोअरेज जलप्रकलपयाची आवश्कतया लक्यात रेऊि 
त्यावर कया््गवयाही करण्याच्या सूचियाही त्यांिी केल्या. 
वीज केंद्रयांच्या कयामनगरीत आणखी सुधयारणया करूि 
वीजकेंद्रयातील प्या्गवरण व सुरनक्ततया ्याबयाबत दक् 
रयाहूि प्या्गवरणयालया कोणतीही हयािी पोहोचणयार ियाही, 
्याची कयाळजी रेण्याचे आवयाहि देखील त्यांिी ्यावेळी 
केले. सव्ग नवभयागयातील प्रलंनबत सौरप्रकलपयांिया गती देणे, 
कोळसया पुरवठया दजजेदयार होईल, ्यासयाठी सयातत्यािे 
पयाठपुरयावया करणे आनण कयालपरतवे जुिे बंद केलेल्या 
वीजसंचयांच्या जयागेचया नवधया्क उप्ोग करूि त्या्ोगे 
मयालमत्तया चलिीकरणयाच्या प्रनक्र्ेतूि महयानिनम्गतीलया 
वयाढीव उतपन्याचया स्ोत शोधण्यासयाठी प्र्ति करण्यावर 
देखील त्यांिी ्यावेळी नवशेष भर ददलया.
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Health is Wealth

रहाराष्ट्र राजय वीज सूत्धारी कंपनीचया सवतंत् संचालकपिी श्ी. प्वशवास पाठक

ऊजया्ग खयात्यामधील प्रदीर्ग अिुभव 
असलेल्या श्ी. नवशवयास पयाठक 

्यांची महयारयाटिट्र रयाज् वीज सूत्रधयारी 
कंपिी अंतग्गत असलेल्या महयानवतरण, 
महयापयारेषण व महयानिनम्गती ्या कंपन्यांवर 
सवतंत्र संचयालक महणूि िेमणूक झयाली 
आहे. 

मुंबई ्ेथिील महयारयाटिट्र रयाज् 
वीज मंडळ सूत्रधयारी कंपिीच्या 
मुख्याल्यात श्ी. पयाठक ्यांिी पदभयार 
सवीकयारलया. त्यांिी ्यापूवषी  २०१५ ते 
२०२० ्या कया््गकयाळयात ्याच पदयाचया 
पदभयार सयांभयाळलया होतया. ्या कयाळयात 

त्यांिी  वीजनिनम्गतीची सथियानपत 
क्मतयावयाढ, भयारनि्मि मुक्त महयारयाटिट्र 
्यात उल्ेखिी् कयामनगरी बजयावली 
आहे.  त्यांिी ऊजया्ग नवभयागयालया एकया 
नवनशटि उंचीवर िेण्याचे महत्वपूण्ग कया््ग 
केले आहे. २०१४-२०१९ ्या ्ुती 

सरकयारच्या कयाळयात मया. मुख्मंत्री 
देवेंद्र फडणवीस ्यांच्या िेतृतवयात ऊजया्ग 
नवभयागयासयाठी त्यांचे मोलयाचे ्ोगदयाि 
रयानहले आहे. तसेच त्या कया््गकयाळयात 
त्यांिी संपूण्ग महयारयाटिट्र नपंजूि कयाढत 
प्रत्ेक नजलहयासथियािी ऊजया्ग नवभयागयाच्या 
नवनवध ्ोजिया लोकयांप्वंत पोहोचयाव्या 
महणूि पत्रपदरषदया रेऊि पत्रकयारयांशी 
संवयाद सयाधलया होतया. ्यामुळे महयारयाटिट्रयातील 
जवळपयास सव्गच पत्रकयारयांशी त्यांचया दयांडगया 
जिसंपक्क आहे. नवनवध वत्गमयािपत्रयांमध्े 
आतयाप्वंत त्यांचे चयारशेहूि अनधक लेख 
प्रनसधद झयाले आहेत. श्ी. पयाठक हे 
वयानणज् शयाखेतील पदव्ुत्तर पदवीधर 
आहेत आनण इननसटट्ूट ऑफ कंपिी 

सेक्रेटरीज ऑफ इंनड्याचे फेलो सदस् 
तसेच कया्द्ययातील पदवीधर आहेत. 
त्यांिया कया्दया, व्वसथियापि, नवत्त, 
कॉपवोरेट कया्दया आनण उद्योग क्ेत्रयातील 
२५ वषयावंपेक्या जयासत अिुभव आहे. त्यांिी 
कॉपवोरेट कया्द्ययात मुंबई उच्च न्या्याल्यात 
वकील महणूिही सरयाव केलया आहे. 
श्ी. पयाठक हे सवतंत्र संचयालक महणूि 
नवनवध सूचीबधद आनण असूचीबधद 
कंपन्यांच्या संचयालक मंडळयावर कया््गरत 
आहेत. महयारयाटिट्रयासयाठी सवहजि डॉक्ुमेंट 
कनमटीच्या अध्क्पदयाची धुरया देखील 
त्यांिी ्शसवीदरत्या सयांभयाळली आहे. 
त्यांच्या निवडीबद्दल त्यांिया खूप-खूप 
शुभेच्या!

महयापयारेषणच्या सयांनरक कया्या्गल्यातील प्रकयाशगंगया 
इमयारतीत सुरू करण्यात आलेल्या खुल्या 

व्या्यामशयाळेचे उदरयाटि प्रधयाि सनचव (ऊजया्ग) तथिया 
महयापयारेषणचे अध्क् व व्वसथियापकी् संचयालक श्ी. 
ददिेश वयारमयारे ्यांच्या हसते झयाले.

्या वेळी संचयालक (संचलि) श्ी. अनिल कोलप, 
संचयालक (प्रकलप) श्ी. िसीर कयादरी, संचयालक 
(नवत्त) श्ी. अशोक फळणीकर, संचयालक (मया.सं.) 
श्ी. सुगत गमरे, कया््गकयारी संचयालक (संचलि) श्ी. 
रोनहदयास मसके, मुख् महयाव्वसथियापक (मया.सं.) श्ी. 
सुधीर वयािखेडे, मुख् अनभ्ंतया तथिया मया. अध्क् व 
व्वसथियापकी् संचयालक ्यांचे नवशेष कया््ग अनधकयारी 
श्ी. सुिील सू््गवंशी, भूषण बल्याळ, महयाव्वसथियापक 
(मया.सं.आसथियापिया) श्ी. मंगेश नशंदे, मुख् औद्योनगक 
संबंध अनधकयारी श्ी. भरत पयाटील, अधीक्क अनभ्ंतया 
(सथियापत्) श्ी. सनचि खडगी, उपमहयाव्वसथियापक (मया.
सं.आसथियापिया) श्ी नितीि कयांबळे, नशटियाचयार अनधकयारी 
श्ी. सनतश जयाधव ्यांचेसह नवनवध अनधकयारी व कम्गचयारी 
उपससथित होते. 

रुंबई :  महयापयारेषणच्या प्रकयाशगंगया ्ेथिील सयांनरक कया्या्गल्यात खुल्या व्या्यामशयाळेचे उदरयाटि करतयािया प्रधयाि 
सनचव (ऊजया्ग) तथिया महयापयारेषणचे अध्क् व व्वसथियापकी् संचयालक श्ी. ददिेश वयारमयारे. ्याप्रसंगी डयावीकडूि 
सव्गश्ी भरत पयाटील, सनतश जयाधव, सुिील सू््गवंशी, सुगत गमरे, अनिल कोलप, िसीर कयादरी, अशोक फळणीकर, 
भूषण बल्याळ, रोनहदयास मसके, सुधीर वयािखेडे, मंगेश नशंदे, सनचि खडगी. 

रहापारेषिरधये खुलया वयायारशाळेचे ्ारात उिघारन
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नाप्शक :  ्ेथिे पदरमंडळसतरी् बक्ीस नवतरण सोहळ्याप्रसंगी व्यासपीठयावर महयापयारेषणचे कया््गकयारी संचयालक (संचलि) सव्गश्ी रोनहदयास मसके, पुणे पदरमंडळयाचे मुख् 
अनभ्ंतया रयाजेंद्र गया्कवयाड, ियानशक पदरमंडळयाचे मुख् अनभ्ंतया (प्रभयारी) अनिल भयारसयाकळे, अधीक्क अनभ्ंतया मयानणक गुट्े, प्रवीण भयालेरयाव, नवलयास खयाचणे, संदीप हयाके 
आदी. 

 अनधकयारी व कम्गचयाऱ्यांची केली आरोग् तपयासणी 

नाप्शक पदररंडळसतरीय बक्षीस 
प्वतरि सोहळा उतसाहात

ियानशक पदरमंडळसतरी् बक्ीस नवतरण 
सोहळया उतसयाहयात पयार पडलया. 

कया््गक्रमयाच्या अध्क्सथियािी महयापयारेषणचे कया््गकयारी 
संचयालक (संचलि) श्ी. रोनहदयास मसके उपससथित 
होते. 

्या सोहळ्यास पुणे पदरमंडळयाचे मुख् अनभ्ंतया 
श्ी. रयाजेंद्र गया्कवयाड, ियानशक पदरमंडळयाचे मुख् 
अनभ्ंतया (प्रभयारी) श्ी. अनिल भयारसयाकळे, अधीक्क 
अनभ्ंतया श्ी. मयानणक गुट्े, श्ी. प्रवीण भयालेरयाव, 
श्ी. नवलयास खयाचणे, श्ी. संदीप हयाके, सहयाय्क 
महयाव्वसथियापक (नववले) श्ी. नवज् िलयावडे, 
सहयाय्क महयाव्वसथियापक (मया.सं.) श्ी. प्रमोद गोडसे 
आदी मयान्वर उपससथित होते. 

सुरूवयातीलया अधीक्क अनभ्ंतया श्ी. प्रवीण 
भयालेरयाव ्यांिी कया््गक्रमयाची प्रसतयाविया मयांडली. तसेच 
कया््गकयारी अनभ्ंतया श्ी. अिंत पयाठक व श्ी. प्रमोद 
बोंडे ्यांिी Field level reward  चे प्रयानतनिधीक 
सवरूपयात मिोगत व्क्त केले. Reward व Rec-

ognition ्या दोनही गोटिी वेगवेगळ्या असूि त्यांचे 
महत्व नवषद केले. तसेच प्रकलप सुरू असतयािया 
्ेणयाऱ्या आवहयाियांवर कशया प्रकयारे मयात केली, ्याबयाबतचे 
अिुभव कथिि केले. तसेच महयापयारेषण कंपिीसमोरची 
आवहयािे आहेत, ती पेलण्यासयाठी Technical ad-
vancement, infrastructure develop-
ment ्यांच्याबरोबरच Self-Introspection ची 
गरज आहे, असे सयांनगतले.   

बक्ीस नवतरण सोहळ्यात Project व O &M 
्यातील नवनहत Category मध्े प्रथिम व सवदती् अशया 
सवरूपयात बक्ीसे मयान्वरयांच्या हसते प्रदयाि करण्यात 
आली. सनमयािनचनह व प्रमयाणपत्र असे ्या बक्ीसयाचे 
सवरूप होते. प्रत्ेक नवजेत्या संरयािे केलेली उल्ेखिी् 
कयामनगरी Video Clips व ्या्यानचत्रयाच्या सवरूपयात 
दयाखनवण्यात आली. ्या प्रेरणयादया्ी Video Clips व 
्या्यानचत्रयाच्या मयाध्मयातूि उपससथित सवयावंियाच आपल्या 
कंपिीनवष्ी असणयाऱ्या जबयाबदयारीची िव्यािे जयाणीव 
झयाली.

्या Field level rewards व्नतदरक्त देखील 
कंपिीच्या ज्या अनधकयारी व कम्गचयाऱ्यांिी नवनवध क्ेत्रयात 

उल्ेखिी् कयामनगरी करूि आपल्या कतु्गतवयाचया 
ठसया उमटनवलया आहे. आपले कया्या्गल्ीि कयामकयाज 
सयांभयाळूि सयानहत्, कलया, क्रीडया, सयामयानजक क्ेत्र, 
संशोधि, प्रबंध अशया नवनवध क्ेत्रयात नवशेष प्रयानवण् 
नमळनवलेले आहे, अशया अनधकयारी व कम्गचयाऱ्यांचयाही 
गौरव करण्यात आलया. 

्या बक्ीस नवतरण सोहळ्याचे औनचत् सयाधूि 
अउदया प्रकलप नि संवसु पदरमंडळ ियानशकच्या वतीिे 
सव्ग अनधकयारी व कम्गचयाऱ्यांसयाठी शहया हॉससपटलतफफे 
मोफत आरोग् तपयासणी नशनबर रेण्यात आले. 
्यामध्े हयाडयाच्या दठसुळपणयाची तपयासणी, मयाि, पयाठ, 
कंबरदुखी, गुडरेदुखी, मधुमेह, रक्तदयाबयाची तपयासणी 
करण्यात आली. ियानशक पदरमंडळयाहूि नविंती बदलीवर 
पुणे पदरमंडळयात रूजू झयालेले मुख् अनभ्ंतया श्ी. 
रयाजेंद्र गया्कवयाड ्यांचया निरोपसमयारंभही ्यावेळी 
करण्यात आलया. श्ी. गया्कवयाड ्यांच्या कया््गकयाळयात 
त्यांिी अनतश् कया््गक्मतेिे कयाम करूि तयांनत्रक, नवत्त 
व लेखया तसेच मयािव संसयाधि नवभयागयात नवधया्क बदल 
रडनवले, ्याचया आढयावया रेण्यात आलया. श्ी. रयाजेंद्र 
गया्कवयाड ्यांिीही ्यावेळी आपले मिोगत व्क्त केले.

गुणगौरव 
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वाशी :  महयापयारेषण कंपिीच्या वधया्गपिददियाचे औनचत् सयाधूि वयाशी पदरमंडळयांतग्गत आ्ोनजलेल्या पदरमंडळ पयातळीवरील पयादरतोनषक नवतरण सोहळ्याच्या उदरयाटिप्रसंगी 
महयापयारेषणचे संचयालक (मया.सं.) श्ी. सुगत गमरे, मुख् महयाव्वसथियापक (मया.सं.) श्ी. सुधीर वयािखेडे, वयाशी पदरमंडळयाचे मुख् अनभ्ंतया श्ी. महेंद्र वयाळके, मुख् अनभ्ंतया 
(सथियापत्) श्ी. भूषण बल्याळ, मुख् औद्योनगक संबंध अनधकयारी श्ी. भरत पयाटील. 

 गुणवंत अनधकयारी-कम्गचयाऱ्यांचया केलया गौरव 

वाशी पदररंडळात रहापारेषि 
कंपनीचा वधा्मपनदिन उतसाहात 

महयापयारेषण कंपिीच्या वधया्गपिददियाचे औनचत् 
सयाधूि वयाशी पदरमंडळयांतग्गत पदरमंडळ पयातळीवरील 

पयादरतोनषक नवतरण सोहळया उतसयाहयात पयार पडलया. 
्यावेळी मिोरंजियातमक कया््गक्रम रेण्यात आले. 

्याप्रसंगी महयापयारेषणचे संचयालक (मयािव संसयाधि) 
श्ी. सुगत गमरे, मुख् महयाव्वसथियापक (मया.सं.) श्ी. 
सुधीर वयािखेडे, मुख् अनभ्ंतया (सथियापत्) श्ी. भूषण 
बल्याळ, मुख् औद्योनगक संबंध अनधकयारी श्ी. भरत 
पयाटील आदी मयान्वर उपससथित होते. कया््गक्रमयाच्या 
अध्क्सथियािी वयाशी पदरमंडळयाचे मुख् अनभ्ंतया श्ी. 
महेंद्र वयाळके होते. पदरमंडळसतरयावरील पयादरतोनषक 
नवजेत्यांिया मयान्वरयांच्या हसते पयादरतोनषके देण्यात 
आली. 

्यामध्े १०० के. वही. पयातयाळगंगया उपकेंद्रयालया 
प्रथिम क्रमयांक, १३२ के. वही. डहयाणू उपकेंद्रयालया सवदती् 
क्रमयांक नमळयालया. २२० के. वही. उपकेंद्रयामध्े महयापे 
उपकेंद्रयालया प्रथिम तर २२० के. वही. कयांबया उपकेंद्रयालया 
सवदती्, अउदया वयानहिी देखभयाल उपनवभयाग, पिवेल 
प्रथिम तर अउदया वयानहिी देखभयाल उपनवभयाग, कळवया 
्यांिया सवदती् क्रमयांक नमळयालया. अउदया उपकेंद्र प्रकलप 
उपनवभयाग, खयारररलया प्रथिम क्रमयांक तर अउदया 
उपकेंद्र प्रकलप उपनवभयाग, कल्याणिे सवदती् क्रमयांक 

पटकयानवलया. उतककृटि कयामनगरीसयाठी नवशेष पुरसकयार 
महणूि उदयाददधया ग्हण केंद्र संवसु मंडल पडरे, अउदया 
सथियापत् बयांधकयाम नि सुव्वसथिया मंडल, ऐरोली, संरक्ण 
सव्ंचलि संचयारण मंडल, वयाशी, प्रमुख भयांडयार, पिवेल 
्यांिया प्रदयाि करण्यात आलया. 

कया््गक्रमयाचे ्जमयािपद अउदया संवसु मंडल, 
पिवेल ्यांच्याकडे सोपनवण्यात आले होते. कया््गक्रमयाचे 
प्रयासतयानवक सहयाय्क महयाव्वसथियापक (मया.सं.) डॉ. 
नशतल गेडयाम ्यांिी केले. 

कया््गक्रम ्शसवीपणे पयार पयाडण्यासयाठी अउदया 

संवसु मंडल, पिवेलचे व्वसथियापक (मया.सं.) श्ी. 
नशवयाजी पयाटील, अउदया सथियापत् बयांधकयाम नि 
सुव्वसथिया मंडल, ऐरोलीचे व्वसथियापक (मया.सं) श्ी. 
सुभयाष सोिवणे, वयाशी पदरमंडळयाचे  निमिसतर नलपीक 
(मया.सं.) श्ी. ककृणयाल मयाियाजी ्यांिी पदरश्म रेतले.

कया््गक्रमयाचे सूत्रसंचयालि उपकया््गकयारी अनभ्ंतया 
(पयारेषण) श्ी. दरतेश चौधरी व उच्चसतर नलपीक (मया.
सं.) श्ी. उमर तयांबोळी ्यांिी केले. कया््गक्रमयाचे आभयार 
अधीक्क अनभ्ंतया (सथियापत्) (प्रभयारी) श्ी. मोहि 
ििवरे ्यांिी मयािले.
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रिकलप प्नयोजन करताना िूरदृष्ी रहत्वाची
बंधू आप्ि भप्िनींनो, 

प्रथिमतः आजप्वंत सि २०२२-२३ ्या वषया्गत महयापयारेषण 
कंपिीिे ५० हजयार सनक्कट नक.मी. वयानहिी उभयारणीचया टपपया 

पयार केलया, त्याबद्दल सवयावंचे हयादद्गक अनभिंदि! ्यापैकी ७३ सनक्कट 
नक.मी. अनत उच्च दयाब भूनमगत वयानहन्यांसुधदया पूण्ग केल्या आहेत. 
अशया वेळी `महयापयारेषण समयाचयार`मधूि मयाझ्या सहकयाऱ्यांशी संवयाद 
सयाधणे, ही मयाझ्यासयाठी खरं तर एक आिंदयाची बयाब आहे. 

नवशेष महणजे मी संचयालक (प्रकलप) ्या पदयाचया कया््गभयार 
रेतल्यापयासूि महणजेच ऑकटोबर २०२१ ते सपटेंबर २०२२ ्या 
एक वषया्गच्या कयालयावधीतील प्रगती समयाधयािकयारक आहे. ् या कयाळयात 
प्रकलप नवभयागयािे केलेल्या प्रगतीचया सयारयांश खयालील तक्तयात ददलया 
आहे. 

ज्यांिी हे सयाकयारण्यास सहकया््ग केले, अशया सव्ग संबंनधत 
मुख् अनभ्ंतया आनण त्यांचे सव्ग अनभ्ंते/अनधकयारी/कम्गचयारी 
्यांचे मी अनभिंदि करतो. ्या कयालयावधीत पूण्ग झयालेल्या सव्ग 
्ोजियांचे भयांडवलीकरण करूि संबंनधत उपकेंद्र व वयानहिीवर 
प्रत्क् वीजभयार रेण्यात आलया आहे. ्यामुळे प्रकलप पूण्ग होण्यास 
झयालेल्या नवलंबयामुळे होणयारया खच्ग (Cost Overrun) कमीत-
कमी रयाखण्यास मदत झयाली आहे. महत्वयाचे महणजे अलीकडच्या 
कयाळयात ४०० के. वही. कज्गत आनण २२० के. वही. अमरयापूर 
उपकेंद्रे कया्या्गसनवत करूि त्यावर वीजभयार रेण्यात आपण ्शसवी 
झयालो आहोत. आपले क्ेत्री् अनभ्ंते व कम्गचयारी ्यांिी संबंनधत 
महूसूल/पोलीस आनण इतर शयासकी् नवभयागयांच्या मदतीिे 
ROW समस्यांचे निरयाकरण करण्यास केलेल्या पयाठपुरयाव्यामुळे 
व ददवस-रयात्र एक करूि केलेल्या मेहितीमुळे हे लक्् सयाध् 
करणे शक् झयाले. 

 सपटेंबर-२०२२ ्या मनहन्यात आपण प्रत्ेक 
पदरमंडळयाचया मंडळनिहया् `मध्-वयानष्गक आढयावया (Mid-Year 
Review) रेतलया आनण नवनवध ्ोजियांचे महत्व, त्यामधील 
अडथिळे आनण प्रसतयानवत उपक्रमयांबयाबत चचजेच्या मयाध्मयातूि 
महयापयारेषणचे उदद्दटि निसशचत केले. ऑकटोबरपयासूि सुरू होणयारया 
प्रत्क् कयामकयाजयाचया हंगयाम लक्यात रेतया हया मध्-वयानष्गक आढयावया 
्ोग् वेळी रेण्यात आलया आहे. संबंनधत अनधकयाऱ्यांचे वयानष्गक 
मूल्मयापि अहवयाल (KRA/KPA) सदर निसशचत केलेल्या 
लक््यावर आधयादरत असतील. 

 कयाही वषया्गपूवषी टयाटया इननसटट्ूट ऑफ सोशल 
सया्नस ्ेथिे आपल्या मयािव संसयाधि नवभयागयािे आ्ोनजत 
केलेल्या प्रनशक्णयात मी भयाग रेतलया होतया. ्या दरम्याि, जनमिीलया 
तसेच एकमेकयांिया सपश्ग ि करतया ्यासयारखे कयाही निकष देऊि 
इमयारतीच्या एकया भयागयातूि दुसऱ्या भयागयात जयाण्याचे भौनतक लक्् 
पूण्ग करण्यासयाठी कयाही कयाड्गबोड्ग/डट्रॉइंग पेपर/शीटस देण्यात 
आले होते. सव्ग सहभयागी प्रनशक्णयाथिथींिया दोि तुकड्यांमध्े 
नवभयागण्यात आले. एकया तुकडीिे ददलेले कया््ग लवकर पूण्ग केले 
महणूि त्या तुकडीलया ्शसवी रोनषत केले. प्रनशक्कयांिी केलेल्या 

नवशलेषणयािुसयार ज्या तुकडीिे नि्ोजियावर भर ददलया त्यांिया नवज्ी 
पतयाकया नमळयाली. ्याचप्रमयाणे आपल्या दैिंददि कयामकयाजयातही 
आपल्यालया ्ोग् नि्ोजि करयावे लयागेल. `Plan your work 
and work your Plan` ्या आश्याची एक प्रनसधद इंग्जी 
महण आहे. त्यामुळे आपणही ् ोग् आनण वेळेवर दूरदृटिीिे नि्ोजि 
करण्यावर भर ददलया पयानहजे. 

उपकेंद्रयाचे नि्ोजि करतयािया जनमिीची निवड ही महत्वयाची 
बयाब असते. वीजभयार पदरसर/केंद्र जवळ असणे, उपकेंद्रयाचे सथिळ 
पोहोचण्याच्या (संचलि व सुव्वसथिेच्या दृटिीिे) सो्ीची असणे, 
जमीि समतल असणे (जनमिीचया नवकयास खच्ग टयाळण्यासयाठी), स्तोत 
उपकेंद्रयापयासूि प्रसतयानवत उपकेंद्र आनण आऊटगोइंग वयानहन्यांचे अंतर 
कमी असणे (ददवसेंददवस गंभीर होत असलेली ROW समस्या 
नवचयारयात रेऊि) ्यामुळे खच्ग कमी होण्यास व प्रकलप वेळेत पूण्ग 
करण्यास मदत होते. ्ोजिेचे Cost Benefit Analysis  
करण्यावर मया. अध्क् व व्वसथियापकी् संचयालक ्यांचया िेहमीच 
आग्ह असतो. Cost Benefit Analysis केवळ जनमिीच्या 
निवडीस लयागू िसूि ती ्ोजिया त्यार करण्यापयासूि पुढील प्रत्ेक 
टपप्यास व कोणत्याही प्रकयारच्या ्ोजिेस उप्ुक्त असते. 

मयाझ्या मते, एखयादी व्क्ती दूरदशषी असेल तर अशया 
व्क्तीस ्ोजिया त्यार करूि नतची ्शसवीदरत्या अंमलबजयावणी 
करणे शक् होते. महयानवतरणचया आऊटगोइंग वहोलटतया सतर 
३३/२२ kV असलया तरी, ् ोग् त्या प्या्ग्यांसह तयांनत्रक सुसयाध्तया 
प्रसथियानपत झयाल्यावर रयाज् पयारेषण उपक्रमयाचया वीजभयार-प्रवयाह 
अभ्यास (Load Flow Study) आपल्या स्तोत उपकेंद्रयाचया 
२२० kV नकंवया १३२ kV वहोलटतया सतर ठरनवण्यात निणया्ग्क 
भूनमकया बजयावतयात. नवशेषतः मुंबई, पुणे व ियानशक दरंग मेिमधील 
िवीि वयानहन्या उभयारतयािया भनवष्यातील वीजपुरवठ्याचया नवचयार 
करतया ्ोग् क्मतेचया कॉदरडॉर असणे आवश्क आहे. 

िवीि महयापयारेषणचे उपकेंद्र, O.R.C/अ.उ.दया. ग्याहक व 
निनम्गती प्रकलप ्यांच्या रेनड्ल किेसकटसवहटीवर भर देण्यात ्ेतो. 
जर एखयाद्यया प्रकलपयात LILO प्रसतयानवत असल्यास, आऊटेज 
निकषयास सववोच्च प्रयाधयान् देणे आवश्क असयावे. त्याचप्रमयाणे 
वयानहिींिया उपकेंद्रयास सुरूवयातीच्या तीि नक.मी.सयाठी मलटी 
सनक्कट वयानहिी उभयारणेबयाबत मयाग्गदश्गक सूचिया ्यापूवषीच देण्यात 
आल्या आहेत. जेणेकरूि भनवष्यात त्यावर वयानहन्या उभयारणे 
सोपे होईल. नकमयाि RoW अडथिळ्यांसह वयानहिीची उभयारणी 
सुनिसशचत करण्यासयाठी वयानहिी प्रोफयाइलसह (Line Pro-
files) वयानहन्यांचे तपशीलवयार सवजेक्ण करणे गरजेचे आहे. कयाही 
नवभयागी् कया्या्गल्यांबयाबत असे निदश्गियास आले आहे की, जरी 
वयानहिीचे अंदयाजपत्रक सयादर केले असले/्ोजिया मंजूर झयाली 
असली तरी विनवभयागयाच्या मंजुरीसयाठीचया प्रसतयाव त्यार िसतो. 
हे सव्गज्यात आहे की, प्या्गवरण मंजुरीसयाठी सवया्गनधक वेळ लयागतो. 
महणूि विप्रसतयाव वेळेवर सयादर करण्यासयाठी ्ोग् कयाळजी रेणे 

आवश्क आहे.
अ. उ.दया. व उच्चदयाब वयानहिी क्रॉनसंग व दोि क्रॉनसंगमध्े 

्ोग् अंतर रयाखण्यासयाठी आवश्क ती कयाळजी रेतल्यास व ् ोग् 
उंचीच्या अनतदरक्त मिोरया नवसतयारयाचया (Tower Extension) 
वयापर केल्यास आऊटेज कयालयावधी व पदरणयामी वेळ व खचया्गत बचत 
केली जयाऊ शकते. अ. उ. दया. वयानहिी क्रॉनसंगच्या महत्वयािुसयार 
ऑिलयाईि ससटट्रंनगगमधील िवीि तंत्रज्याियाचया वयापर करयाव्यास 
हवया.  क्ेत्री् अनधकयाऱ्यांकडूि नमळयालेल्या मयानहतीिुसयार, मयागील 
कयाळयातील मिोरया कोसळण्याच्या रटिया, बॅक सटेची आवश्कतया 
व त्यात समयानवटि असलेलया RoW, B नकंवया Q  प्रकयारच्या 
टॉवरचया कमीत-कमी वयापर केल्यास आपली कया््गक्मतया आणखी 
वयाढेल. तसेच िदी/खयाडी/रेलवे/महयामयाग्ग/मेटट्रो क्रॉनसंगलयाही 
अशयाच प्रकयारे महत्व देणे आवश्क आहे. विनवभयाग देखील 
झयाडयांच्या फयांद्यया, वृक् तोडणे टयाळण्यास सयांगत आहे. ्यासयाठी दोि 
मिोऱ्यांमधील अंतर लयांब (Long Span) असलेल्या दठकयाणी 
उंच मिोऱ्यांचया वयापर करण्याबयाबत नवचयार करतया ्ेईल.

आपले अनधकयारी, कम्गचयाऱ्यांशी संवयाद सयाधत असतयािया ते 
त्यांच्यासमोर ्ेणयारी आवहयािे व त्या आवहयाियांवर त्यांिी कोणत्या 
प्रकयारे मयात केली ्याबयाबत मिोगत व्क्त करतयात. मयात्र, असे 
सयांगयावेसे वयाटते की, आपले नकत्ेक अनधकयारी, कम्गचयारी चयांगली 
कयामनगरी करतयात. परंतु, सयादरीकरण/लेखि नकंवया अन् मयागया्गिे 
आपली कयामनगरी मयांडण्यास कमी पडतयात. ्यानिनमत्तयािे मी आपणया 
सवयावंिया आवयाहि करतो की, ज्या अनधकयाऱ्यांिी/कम्गचयाऱ्यांिी 
प्रकलप उभयारणीदरम्याि कोणत्याही प्रकयारच्या अडथिळ्यांचया 
सयामिया करूि त्या अडथिळ्यांवर ्शसवीदरत्या मयात केली आहे 
त्यांिी लेखियाच्या व ्या्यानचत्र/दृकश्याव्याच्या मयाध्मयातूि आपले 
मिोगत मयांडयावे. निवडक मिोगते आपल्या संकेतसथिळयावर 
(Website) प्रनसधद केले जयातील. ्यासयाठी मी POSOCO 
्यांच्या संकेतसथिळयाचे उदयाहरण देऊ इसच्तो. जेथिे त्यांिी दद. ९ 
एनप्रल २०२० रोजी झयालेलया वीजभयार/निनम्गती बॅलनस, रटिया-पूव्ग 
आनण रटिेिंतरचे नवशलेषण ्ोग् पधदतीिे प्रनसधद केले आहे.  
सरतेशेवटी मी सव्ग प्रकलप मंडळयांच्या अधीक्क अनभ्ंतया व 
नवभयागी् कया््गकयारी अनभ्ंत्यांिया आवयाहि करतो की, कया्या्गल्ीि 
व प्रत्क् कयामयाच्या दठकयाणी (Work Site) वेळेच्या पयालियाबयाबत 
सवतःच्या आदशया्गवदयारे आपल्या अखत्यारीतील अनधकयारी/
कम्गचयाऱ्यांसमोर उदयाहरण ठेवयावे. जेणेकरूि त्यांिया प्रेरणया नमळेल 
व ्ेणयारया प्रत्क् कयामकयाजयाचया कयाळ (Working Season) 
्ोग्प्रकयारे वयापरूि सि २०२२-२३ सयाठी निसशचत केलेले 
उदद्दटि सयाध् करणे शक् होईल. जयातया-जयातया सव्ग अनधकयारी 
व कम्गचयाऱ्यांिया ्ेणयाऱ्या ददवयाळी सणयाच्या मंगलम् व प्रकयाशम् 
शुभेच्या!

 - नसीर कािरी
संचयालक (प्रकलप), महयापयारेषण

From the Desk of Director (Projects) 

अ.क्र. तपशील एकूण

१. अ.उ.दया. उपकेंद्रे (संख्या) १३
  (महयापयारेषण-६, ओ.आर.सी.-७)
  (४०० के.वही.कज्गत, लोणीकंद-II सतर निमया्गण,  
  १३२ के. वही. कोथिळी, कककी, धडगयाव व अमरयापूर)
२. परयावत्गि क्मतया १५५२
३. अ.उ.दया. वयानहन्या 
 (सनक्कट नक.मी.) ५२५
४. दरऍसकटवह क्मतया 
 (एम.वही.ए.आर.) २५०
  ४०० के.वही.कज्गत व कोरयाडी-II
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भारत माता कती जय...

रुंबई : महयापयारेषणचे मुख्याल् असलेल्या प्रकयाशगंगया इमयारतीत धवजयारोहणप्रसंगी मयािवंदिया देतयािया महयापयारेषणचे 
संचयालक (संचलि) श्ी. अनिल कोलप. शेजयारी धवजयारोहणप्रसंगी उपससथित वदरष्ठ अनधकयारी वग्ग. 

महापारेरणमध्े 
७६ वा स्ातंत्र्यदिन 
उत्ाहात साजरा

महयापयारेषणचे मुख्याल् 
असलेल्या प्रकयाशगंगया ्ेथिे 

भयारतयाचया ७६ वया सवयातंत््ददि उतसयाहयात 
सयाजरया करण्यात आलया.  सुरूवयातीलया 
महयापयारेषणचे संचयालक (संचलि) श्ी. 
अनिल कोलप ्यांिी धवजयारोहण केले. 

्यावेळी महयापयारेषणचे संचयालक 
(प्रकलप) श्ी. िसीर कयादरी, संचयालक 
(नवत्त) श्ी. अशोक फळणीकर, 
संचयालक (मयािव संसयाधि) श्ी. सुगत 
गमरे, मुख् महयाव्वसथियापक (मया.सं.) 
श्ी. सुधीर वयािखेडे, मुख् अनभ्ंतया श्ी. 
सुिील सू््गवंशी, श्ी. संदीप कलंत्री, श्ी. 
भूषण बल्याळ, महयाव्वसथियापक (मया.
सं.आसथियापिया) श्ी. मंगेश नशंदे, मुख् 
औद्योनगक संबंध अनधकयारी श्ी. भरत 
पयाटील, नशटियाचयार अनधकयारी श्ी. सनतश 
जयाधव ्यांचेसह नवनवध अनधकयारी व 
कम्गचयारी मोठ्या संख्ेिे उपससथित होते.
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संपािक : डॉ. प्रप्लंि आवताडे, जनसंपक्क अप्धकारी (रहापारेषि)
E-mail : prohr@mahatransco.in 
पत्वयवहाराचा पत्ा : संपािक, रहापारेषि सराचार, रिकाशिंिा इरारत,
रहापारेषि कंपनी रया्मदित, प्ॉर नं.सी.-१९, ई-बलॉक, बांद्रा-कुला्म 
कॉम्प्ेकस, वांद्रे (पूव्म), रुंबई-४०० ०५१ (खाजिी प्वतरिासाठी)

मयािवयालया नमळयालेली उत्तम देणगी महणजे संगीत. मयािवी 
संसककृतीच्या नवकयासयाबरोबरच संगीतयाचया नवकयास 

झयालेलया आहे. संगीत ही निसगया्गतील सुंदर रचिया आहे. 
आज संगीत हे जीवियाचे एक अनवभयाज् अंग आहे. रोजच्या 
रयाईगदषीच्या आनण कयामयाच्या धकयाधकीच्या, नचंतेच्या 
वणव्यात आनण िीरस आ्ुष्यात चैतन् आणण्याचे कयाम 
करते ते केवळ संगीतच! संगीतयामुळे आपले जीवि सुसह्य 
झयाले आहे. सयानहत्, संगीत आनण कलया ्यांचया गंध िसलेली 
व्क्ती ही नशंगे व शेपटी िसलेल्या पशूसमयाि आहे. दैिंददि 
जीवियात संगीतयाचे सथियाि खूप महत्वयाचे आहे. 

उपयासिेसयाठी नवनवध प्रयाथि्गिया आहेत. दैिंददि जीवि 
जगत असतयािया ्या प्रयाथि्गिया जर संगीतयाच्या मदतीिे गया्ल्या 
तर निसशचतच त्यातूि ्ोग् पदरणयाम सयाधलया जयातो. 
देवळयातील भजि, कीत्गि असेल अथिवया मनशदीमधील 
अजयाि असेल; गुरुवदयारयातील गुरुबयाणी असेल नकंवया 
चच्गमध्े गया्ल्या जयाणयाऱ्या प्रयाथि्गिया असतील, ् या उपयासिेलया 
सप्तसुरयांचया सयाज चढवलेलया असतो. त्यामुळेच आपल्यालया 
त्या अलौनकक शक्तीची अिुभूती ्ेते.

संगीत हे एक प्रकयारची ध्यािधयारणयाच आहे. तणयाव 
रयालवण्याची चयांगली पधदत आहे. ्यामुळे मूडही चयांगलया 
रयाहतो. तजज्यांच्या मते, ध्यािधयारणया केल्यािे वया्फळ नचंतया 
आनण िकयारयातमक नवचयारयांपयासूि मुक्ती नमळते. तसेच ्यामुळे 
एकयाग्तयाही वयाढते आनण तणयाव रयालवण्यासयाठी आवश्क 
असलेली मि:शयांतीही नमळते.

अन्, वस्त व निवयारया ्या मयािवयाच्या मूलभूत गरजया 
असल्यातरी त्यालया मिोरंजियाचीसुधदया तेवढीच गरज असते. 
जेवहया मयाणसयालया कंटयाळया ्ेतो, थिकवया ्ेतो. अशया वेळी 
त्यांचया थिकवया ियाहीसया होऊि चैतन् निमया्गण होते. अशया 
वेळी संगीतयामुळे त्याचे चयांगले मिोरंजि होते व तो पुढील 
कयामे व्वससथित करू शकतो. अशया प्रकयारे मिोरंजियासयाठीही 
संगीत उप्ुक्त ठरते.

कटि करतयािया संगीत ऐकले तर कटियाची जयाणीव होत 
ियाही. एखयादे कंटयाळवयाणे कयाम जर संगीत ऐकत केले तर ते 
कयाम लवकर होते. पूवषी सस्त्या जयात्यावर दळण दळया्च्या 
तेवहया श्मयाची जयाणीव ि होण्यासयाठी त्या ओव्या गया्च्या. 
शेतकरी, कयामगयार नवनवध कयामे करतयािया वेगवेगळी गयाणी 
महणतयात. अशया प्रकयारे श्मपदरहयारयासयाठी संगीत हे उत्तम 
मयाध्म आहे.

्या धयावपळीच्या ्ुगयात हरवलेली मि:शयांती पुनहया 
नमळवण्यासयाठी संगीतयासयारखे दुसरे मयाध्म ियाही. आपल्या 
शरीर व मियावर रोज असंख् आरयात होत असतयात. ते 
सोसण्याचे सयामर््ग संगीतयामुळे प्रयाप्त होते. संगीतयामुळे आपण 
तहयािभूक नवसरतो. व्थिया वेदियांचया आपल्यालया नवसर 
पडतो. संगीतयाच्या धविीलहरींमुळे ध्यािधयारणया सहज 
होते. नवचनलत होणयाऱ्या मियालया शयांत करण्यासयाठी संगीतच 
उप्ुक्त ठरते.

मयाणूस प्रत्ेक गोटि आिंदयासयाठी करत असलया 
तरी संगीतयातूि नमळणयारया आिंद हया अलौनकक असतो. 
संगीतयामुळे आिंदयाचे चयार क्ण आपल्या वयाट्यालया ्ेतयात. 
कयाही कयाळयापुरते कया होईिया आपण दु:ख नवसरतो. संगीतयाच्या 
सयानन्ध्यात आल्यािंतर सथिळ कयाळयाचया नवसर पडतो. 
महणूिच संगीतयातूि नमळणयारया आिंद हया सुखदु:खयांच्या 
पलीकडचया असतो.

संगीत हया सयाधिेचया नवष् आहे. संगीतयाची सयाधिया 
केल्यामुळे एकयाग्तया वयाढते. ्यातील सवर लयावणे, सवरयांचया 
नवसतयार करणे, ल्-तयालयांचे प्रकयार हयातयाळणे ्यासयाठी 
एकयाग्तेची आवश्कतया असते. त्याचबरोबर संगीत हे सयात 
सुरयांवर आधयारलेले आहे. संगीतयाच्या अभ्यासयािे पयाठयांतर 
क्मतया, ग्हण क्मतया व समरणशक्ती नवकनसत होते. तसेच 
वयाद्ययातील कयाही बोलही सयारखेच असतयात. त्यांिया नवनवध 
तयालयात व वयादि प्रकयारयात वयाजवत असतयािया एकयाग्तया व 
समरणशक्ती वयाढते. 

भयारतयाच्या सवयातंत््लढ्याच्या कयाळयात अिेक 
रयाटिट्रभक्तीपर गीतयांचया उप्ोग झयालया. अिेक व्क्ती जेवहया 
समूहयािे रयाटिट्रभक्तीची गीते गयातयात, तेवहया सव्ग हेवेदयावे 
नवसरूि त्या एकत्र ्ेतयात. त्यांच्यात सयामूनहक भयाविया 

जयागृत होऊि रयाटिट्री् एकयातमतया वयाढीस लयागते.
शयाळेच्या सुरुवयातीलया मुले प्रयाथि्गिया महणतयात. 

कया््गक्रमयाच्या सुरुवयातीलया सवयागतगीत गया्ले जयाते. ियाटकयाची 
सुरुवयात ियांदीिे होते. डोंबयारी, मदयारी व गयारुडी आपलया खेळ 
सुरू करण्यापूवषी नवनवध वयाद्ये वयाजवतयात. कुसती खेळणयाऱ्या 
पनहलवयाियालया सफूतषी ्ेण्यासयाठी हलगी वयाजवतयात. त्यामुळे 
वयातयावरण निनम्गती होते. उतपयादकयांिया आपले उतपयादि 
लोकयांप्वंत पोहोचवण्यासयाठी आकष्गक जयानहरयाती करयाव्या 
लयागतयात. ही जयानहरयात संगीतम् असेल तरच त्याचया प्रभयाव 
ग्याहकयांवर होतो. अशया प्रकयारे संबंनधत उतपयादियांची नवक्री 
वयाढवण्यासयाठी संगीतम् जयानहरयाती उप्ुक्त ठरतयात.

निसग्ग हया मयािवयाचया पनहलया गुरु! चरयाचरयामध्े संगीत 
सयामयावलेले आहे. 

मयािवयािे आपल्या भयाविया व्क्त करण्यासयाठी 
निसगया्गतल्या वेगवेगळ्या ियादयांचे अिुकरण केले. सकयाळच्या 
प्रहरी सुटलेल्या गयार वयाऱ्याचे गुंजि, झऱ्याचया खळखळयाट, 
पक््यांचया नकलनबलयाट, नवजयांचया कडकडयाट, ढगयांचया 
गडगडयाट, हृद्याची सपंदिे, ियाडीचे ठोके ्यातूि संगीतयाची 
अिुभूती ्ेते. कदयानचत ्यातूिच पुढे गया्ि, वयादि व 
िृत्याची सुरुवयात झयाली असयावी. थिोडक्यात संगीत हयाच 
मयािवी जीवियाचया आधयार आहे. संगीत हे सयागरयाप्रमयाणे अथियांग 
आहे. संगीत सयाधिेसयाठी आ्ुष् अपुरे पडेल. महणूि ्या 
संगीतयाचया आिंद रेऊि आपले जीवि सुसह्य व आिंदी 
करू्या.

शुभेच्ांसह..!
- सुित िररे

संचालक (रानव संसाधन)

संिीत एक 
धयानधारिा!
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