
 

प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

नवीन ववत्ीय वर्षात आपण पर्षापण केलेले 
आहे. आपलय् सव्ांचय् प्रयतन्ांमुळे 

गेलय् ववत्ीय वर्षात च्ांगली क्मवगरी करणय्त 
आपलय्ल् यश वमळ्ले आहे. आत् २०२२-
२०२३ य् वर्षात सुधर् आपण सवषाजण वमळून 
भरीव क्मवगरी करून प्रगतीच् एक नव् टपप् 
ग्ठू, अस् मल् दृढववशव्स आहे. 

   ववद्ुत क्ेत््त वतम्ही (एवप्रल, मे, जून) 
अवतशय महत्व्चे आहे. य् वतम्हीमधये सव्षात 
ज्सत ववजेची म्गणी असते. तय्कररत् प्रेरण 
प्रण्ली सक्मपणे ह्त्ळणे गरजेची असते. मल् 

अवभम्न आहे की, वीजवहन्च् ववक्रम आपण 
नोंरवत च्ललेलो आहोत. परांतु, हे करीत 
असत्न् आपली यांत्णेची सुससथिती व रेखभ्ल 
करणय्मधये कोणतीही उणीव आपण सोडत् क्म् 
नये. प्रेरण प्रण्लीची सुवयवसथि् व रेखभ्ल 
सांपूणषा वयवसथिेच् अतयांत महत्व्च् भ्ग ठरतो. 

मॉनसूनपूवषा क्मे आपण वेळेवर व 
वनयोजनबधरररतय् पूणषा केली प्वहजेत. आपलय् 
सवषा क्यषाक्ेत््त वनयोजन आवण अांमलबज्वणी 
य्ांचे योगय वयवसथि्पन असले प्वहजे. सवषा क्म्त 
वनयोजनबधरत् व क्यषाव्ही योगय प्रक्रे केलय्स 
तय्चय् एकवत्त पररण्म्ांमुळे कंपनीचय् सांपूणषा 
क्मवगरीत सक्र्तमकत् ररसून येईल. 

वनयोजन आवण क्यषाव्ही य्नांतर इतर 
ववरय्तही आवह्ने आहेत. यांत्ण् अविक 
सवयांचवलत (Automation) करणे, नवीन 
कलपन् ववकवसत करणे, अांर्ज ब्ांिणे व उभ्रणी 
करणे, सवषा स्िने वमळववणे, सांपक्क वयवसथि्पन 
प्रभ्वी करणे, वनयमने आवण व्वणस्यक क्ेत्, 

 दिनेश वाघरारे (भा.रि.से.)      
 अधयक् व वयवसथि्पकीय सांच्लक

  वर्म : १७ अंक : २  पाने : ८     फेब्रुवारी-राच्म २०२२

क्यद््चे प्लन, ववत् व लेख् तसेच म्नव 
सांस्िन वयवसथि्पन य् सवषा क्ेत््त आवह्ने 
आहेत. ववजेचय् वतनहीही क्ेत््त आवह्ने आहेतच, 
य् आवह्न्ांचे सवरूप, तय्ांची भूवमक् ही गरज 
आवण महत्व य्ांचय्नुस्र बरलू शकते.

आपलय् वतनहीही कंपनय्ांमधये (मह्वनवमषाती, 
मह्प्रेरण आवण मह्ववतरण) क्म्ांत सतत 
आवह्ने वनम्षाण होत आहेत. तय्स्ठी ववशेर ज््न 
व कौशलये ववकवसत करणे आवशयक आहे. वीज 
अवभयांतय्चय् कौशलय्मधये ववक्स्ल् व्व आहे. 
परांतु, तय्ांचय्त वैवशष्ट्यपूणषा ज््न व कौशलय्च् 
अभ्व ज्णवतो. आपण्स वैवशष्टयपूणषा ज््न्चय् 
म्वहतीस्ठी सल््ग्र सांसथि्, बहुर्ष्टट्ीय कंपनय् 
य्ांचय्वर अवलांबून र्ह्वे ल्गते, ते आपलय्ल् 
ट्ळत् आले प्वहजे.

आपण फक्त सधय्चय् क्ळ्स्ठी क्म 
करतो, तय्ऐवजी भववषय्च् ववच्र करून 
आपण क्म केले प्वहजे. प्य्भूत क्ेत््मधये 
क्यषारत आहोत, महणून आपण भववषय्स्ठी क्म 
करणय्ची दृष्टी ब्ळगली प्वहजे. वकंबहून्, तशी 
सवय ल्वून घेतली प्वहजे. आपल् दृवष्टकोन 
आवण सांवेरनशीलत् य्त पररपूणषात् आणून तय्च् 
व्पर आपलय् क्म्त ररसल् प्वहजे. 

  क्ळ्ची गरज ओळखत् आज आपलय्ल् 
सम्ि्नी होऊन च्लण्र न्ही. अनेक क्ेत््मधये 
सुि्रण् करून वयवसथिेल् ततपर व भक्कम 
बनववणय्त सव्ांनी ह्तभ्र ल्वणे गरजेचे आहे.

प्रकलप्ांचय् क्म्मधये बऱय्च अडचणी 
असत्त. सवषा प्रकलप तय् वेळेत, खच्षात व 
गुणवत्ेचय् कसोटीमधये खरे उतरून पूणषा होणे 
कंपनीचय् दृष्टीने फ्र महत्व्चे असते. सततच् 
प्ठपुर्व्, आढ्व् व वनयांत्ण्ने प्रकलप्चय् 
क्म्स गती येते. प्रकलप्मधये अनेक वेळ् 
कलपकत् व सचोटी क्म्स येते. अनेक जटील 
ववरय कलपकतेचय् जोर्वर आपण नवीन आय्म 
रेऊ शकतो. तय्तून आपले ववरय म्गगी ल्वू 
शकतो. 

सवषा वजल्ह्ांत मह्प्रेरण यांत्णेचे स्ततय्ने 

सक्मीकरण व आिुवनकीकरण करणय्त येत 
आहे. तसेच य् यांत्णेचय् रेखभ्ल व रुरुसतीची 
क्मे वनयवमतपणे नवे तांत्ज््न व्परून करणय्त 
येत आहेत. मह्र्ष्टट् र््य वकती मोठे आहे, 
य्ची आपलय् सव्ांन् कलपन् आहे. र््य्चय् 
वीजपुरवठ््वर लक् ठेवणे आवण तो सुरळीत 
र्हील, य्स्ठी पर्क्ष्् केली ज्त आहे; 
पण तय्त नवे तांत्ज््न व्परून सुि्रण् करणे 
गरजेचे होते. ती प्रवक्रय् आत् वेगव्न झ्ली 
प्वहजे.

कंपनी यांर्ही प्रवशक्ण्चय् मुबलक सांिी 
उपलबि करून रेण्र आहे. मल् आश् आहे 
की, आपण सवषा गुण्तमक ववक्स करणय्स्ठी 
प्रवशक्ण्च् च्ांगल् उपयोग कर्व्. प्रवशक्ण्मुळे 
आपलय्ल् नवीन ररश् वमळते. तसेच ज््न्त 
भर पडते. तय्मुळे आपण अविक क्यषाकुशल 
होऊन आपले मनोबल उांच्वतो. मल् आश् 
आहे की, आपण सवषा २०२२-२०२३ य् वर्षात 
कंपनील् यश्चय् पुढचय् प्यरीवर घेऊन 
ज्णय्कररत् मल् सहक्यषा कर्ल.
शरुभेच्ांसह..!

-  दिनेश वाघरारे
अधयक् व वयवसथि्पकीय सांच्लक
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``ववद्ुतक्ेत् महत्व्चे असून ववजेची म्गणी 
ररवसेंररवस व्ढत आहे. तय्चे योगय ववतरण 

करणय्स्ठी प्रेरण यांत्ण्ही सक्म आहे. मह्प्रेरणचय् 
वनयोवजत इम्रतीमधये व्शी पररमांडळ्तील सवषा ववभ्गीय 
क्य्षालये एक्च छत्ख्ली येण्र असलय्मुळे मह्प्रेरणचे 
वयवसथि्पन व समनवय च्ांगल् होईल. तय्चबरोबर 
पय्षावरण समतोल र्खणय्स्ठी य् इम्रतीचय् छत्वर 
रेन वॉटर ह्ववेससटांग व सौरऊजवेची यांत्ण् उभ्र्वी,`` असे 
प्रवतप्रन ऊज्षामांत्ी डॉ. वनतीन र्ऊत य्ांनी केले.

ऐरोली सांकुल्तील मह्प्रेरणचय् वनयोवजत 
प्रश्सकीय इम्रतीचे भूवमपूजन ऊज्षामांत्ी श्ी. वनतीन 
र्ऊत य्ांचय् हसते झ्ले. तय्वेळी ऊज्षामांत्ी डॉ. र्ऊत 
बोलत होते. य्प्रसांगी वय्सपीठ्वर मह्र्ष्टट् र््य ववद्ुत 
सूत्ि्री कंपनीचे मुखय सल््ग्र श्ी. उत्मर्व झ्लटे, 
सांच्लक (सांचलन) श्ी. अवनल कोलप, सांच्लक (प्रकलप) 
श्ी. नसीर क्ररी, व्शी पररमांडळ्चे मुखय अवभयांत् श्ी. 
महेंद्र व्ळके, मुखय अवभयांत् (सथि्पतय) श्ी. भूरण 
बल््ळ, अिीक्क अवभयांत् श्ी. पीयूर शम्षा, श्ी. मोहन 
ननवरे उपससथित होते.

प्र्सत्ववक करत्न् सांच्लक (सांचलन) श्ी. अवनल 
कोलप महण्ले, ̀ `र््य भ्र प्रेरण केंद्र व्शी पररमांडळ्तील 
२२ ववभ्गीय क्य्षालये एक्च रठक्णी होण्र आहेत. सवषा 
ववभ्गीय क्य्षालये सवषासुववि्युक्त व पय्षावरणपूरक होण्र 

आहेत. रूफटॉप, रेन वॉटर ह्ववेससटांग व नैसवगषाक प्रक्श 
वमळणय्स्ठीची वयवसथि् य्मधये असण्र आहे.``

ऊज्षामांत्ी डॉ. वनतीन र्ऊत महण्ले, ``ततक्लीन 
मह्र्ष्टट् र््य ववद्ुत मांडळ्चय् ववभ्जन्नांतर व्शी 
पररमांडळ्चे क्य्षालय अपुऱय् ज्गेत क्य्षासनवत झ्ले होते. 
इतर क्य्षालयेही ऐरोली सांकुल्त आहेत. मह्प्रेरणची 
उरदिष्ट्ये ग्ठणय्स्ठी एक्च छत्ख्ली सवषा क्य्षालये 
होण्र आहेत, ही आनांर्ची ब्ब आहे. तय्मुळे प्रश्सकीय 
वयवसथि्पन्च् खचषा कमी होईल. तसेच अविक्री व 
कमषाच्री य्ांची क्यषाक्मत् व्ढेल. सांरक्क वभांत व सुरक्ेचय् 
दृष्टीने त्तक्ळ क्यषाव्ही कर्वी. असनिसुरक्् व असनिशमन 
यांत्ण् अद्य्वत करणय्स्ठी प्रयतन केले प्वहजेत. 
अविक्री व कमषाच्ऱय्ांस्ठी नवीन सुसज्ज वस्हत, क्लब 
ह्ऊस, फुटबॉल, टेवनस, बॅडवमांटनस्ठी क्रीड्ांगण, योग् 

कक्, व्चनकक्, आिुवनक ग्ांथि्लय, आरोगय्चय् दृष्टीने 
प्र्थिवमक आरोगय केंद्र, जैवववववितेचय् दृष्टीने उद््ने, 
शेततळे, जॉवगांग टट्ॅक कर्वेत.`` 

य्प्रसांगी अविक्री व कमषाच्री य्ांचय् प्र्वतवनिीक 
अडचणी ऊज्षामांत्ी डॉ. वनतीन र्ऊत य्ांनी ऐकून घेतलय्. 
तसेच तय् त्तक्ळ सोडववणय्चे आशव्सनही तय्ांनी य्वेळी 
ररले.  प्र्रांभी ऊज्षामांत्ी डॉ. वनतीन र्ऊत य्ांच् सतक्र 
मह्प्रेरणचे सांच्लक (सांचलन) श्ी. अवनल कोलप य्ांनी 
केल्. मह्र्ष्टट् र््य ववद्ुत सूत्ि्री कंपनीचे सल््ग्र 
श्ी. उत्मर्व झ्लटे य्ांच् सतक्र सांच्लक (प्रकलप) श्ी. 
नसीर क्ररी य्ांनी केल्. 

क्यषाक्रम्चे सूत्सांच्लन श्ीमती ववभ्वरी ब्ववसकर 
य्ांनी केले. मुखय अवभयांत् (सथि्पतय) श्ी. भूरण बल््ळ 
य्ांनी आभ्र म्नले. 

रहापारेरिची नवीन रिशासकीय इरारत 
पया्मवरिाचा सरतोल राखिारी असावी : ऊजा्मरंत्री

  सवषा ववभ्गीय क्य्षालये एक्च छत्ख्ली येण्र 

ऐरोली : सांकुल्तील मह्प्रेरणचय् वनयोवजत प्रश्सकीय इम्रतीचे भूवमपूजन ऊज्षामांत्ी डॉ. वनतीन र्ऊत य्ांचय् हसते झ्ले. य्प्रसांगी म.र्.वव. सूत्ि्री कंपनीचे मुखय सल््ग्र 
श्ी. उत्मर्व झ्लटे, सांच्लक (सांचलन) श्ी. अवनल कोलप, सांच्लक (प्रकलप) श्ी. नसीर क्ररी, व्शी पररमांडळ्चे मुखय अवभयांत् श्ी. महेंद्र व्ळके, मुखय अवभयांत् (सथि्पतय) 
श्ी. भूरण बल््ळ.

ऐरोली : भूवमपूजन सम्रांभ्ल् उपससथित असलेले अविक्री व कमषाच्री वगषा. 
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``र््य ववविमांडळ्त स्रर झ्लेल् 
अथिषासांकलप ह् मह्र्ष्टट््ल् 

नवीन ऊज्षा रेण्र् आहे``, अश् शबर्त 
र््य्चे ऊज्षामांत्ी डॉ. वनतीन र्ऊत य्ांनी 
अथिषासांकलप्चे सव्गत केले आहे.

सन २०२२-२३ चय् अथिषासांकलप्मुळे 
अथिषावयवसथिेल् गती वमळण्र आहे. उद्ोग, 
वय्प्र व शेतील् च्लन् वमळून य्तून 
रोजग्र वनवमषाती होण्र आहे, अशी 
प्रवतवक्रय् डॉ. वनतीन र्ऊत य्ांनी ररलेली 
आहे. र््य्तील रवलत, म्ग्सवगगीय, 
मवहल् व रुबषाल घटक्ांन् ववक्स्ची ख्त्ी 
व नय्य्ची हमी रेण्र् ह् अथिषासांकलप 
असलय्ची प्रवतवक्रय् तय्ांनी वयक्त केली 
आहे. 

१ एवप्रल २०१८ प्सून प्रलांवबत 
असलेलय् २ ल्ख ४० हज्र कृवरपांप्पैकी 

मह्ववक्स आघ्डी सरक्रचय् 
क्ळ्त आजपयांत १ ल्ख कृवरपांप्न् 
नवीन  जोडणय् रेणय्त आलय् आहेत. 
२०२२-२३ य् क्ल्विीत आणखी ६० 
हज्र कृवरपांप्ांचे वीज जोडणीचे उरदिष्ट 
स्धय करणय्च् सांकलपही आमही य् 
अथिषासांकलप्त वयक्त केल् आहे, असेही 
डॉ. र्ऊत य्ांनी महटले आहे.

र््य्त एकूण ५७७ मेग्वॅटचे नवीन 
सौरऊज्षा प्रकलप कौडग्व (वज.ल्तूर), 
स्क्री (वज.िुळे), व्शीम, कचर्ळ् (वज. 
चांद्रपूर) व यवतम्ळ येथिे उभ्रणय्त 
येण्र आहेत. र््य्त २५०० मेग्वॅट 
क्मतेचे सौर प्क्क ववकवसत करणय्ची 
तरतूर य् अथिषासांकलप्त केली असलय्ची 
म्वहती डॉ. र्ऊत य्ांनी ररली. अनुसूवचत 
ज्ती व जम्तीचय् वयक्ततींचय् घर्स्ठी 
सवसत्त वीज जोडणी रेणय्स्ठी डॉ. 
ब्ब्स्हेब आांबेडकर जीवन प्रक्श 

योजनेच् क्ल्विी ६ वडसेंबर २०२२ 
पयांत व्ढववणय्त येत असलय्चे तय्ांनी 
स्ांवगतले.

नवीन आवथिषाक वर्षास्ठी ऊज्षा 
ववभ्ग्ल् ९ हज्र ९२६ कोटी रुपये 

वनयतवयय प्रसत्ववत असून य्मुळे ऊज्षा 
ववभ्ग्ल् फ्यर् होण्र असलय्चे तय्ांनी 
महटले आहे. मुांबईत प्रेरण प्रण्लीचय् 
क्मतेत व्ढ करणय्स्ठी ५ प्रकलप 
र्बववणय्त येण्र असून य्स्ठी ११५३० 
कोटतींची तरतूर करणय्त आली आहे. 
ऊज्षा ववभ्ग्ल् र््य्ल् थिकब्कीमुक्त 
करणय्स्ठी आवण ऊज्षा क्ेत््चय् 
ववक्स्स्ठी अविक आवथिषाक मरतीची 
अपेक्् आहे. ववववि म्ग्ांनी ही अपेक्् 
येतय् आवथिषाक वर्षात पूणषा होईल, अस् 
ववशव्स व्टत असलय्चेही ऊज्षामांत्ी डॉ. 
र्ऊत य्ांनी महटले आहे. न्गपूर येथिे डॉ 
ब्ब्स्हेब आांबेडकर वैद्कीय वशक्ण व 
सांशोिन सांसथि् सथि्पन करणय्ची तरतूर 
केलय्ने ववरभ्षात परवयुत्र वशक्ण्ची 
सांिी वमळण्र असलय्ने य् अथिषासांकलप्चे 
मन्प्सून सव्गत करत असलय्चेही 
तय्ांनी महटले आहे. 

राजयाला नवीन ऊजा्म िेिारा
अ््मसंकलप : डॉ. प्नतीन राऊत

  ऊज्षामांतय्ांनी केले अथिषासांकलप्चे सव्गत अप्धवेशनBudget
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मह्र्ष्टट् र््य वीज ववतरण कंपनीचय् 
मवहल् सांच्लकपरी (सवतांत्) 

मह्प्रेरणचय् पुणे पररमांडळ्तील 
अिीक्क अवभयांत् (सांवसु) श्ीमती ्योती 
वनतीन वचमटे य्ांची वनयुक्ती झ्ली आहे. 

श्ीमती ्योती वचमटे य् श्सकीय 
अवभय्ांवत्की मह्ववद््लय, पुणे (COEP) 
येथिील ववद्ुत सांचरण व रूरसांच्र 
अवभय्ांवत्की (BE-E&TC)  परवीिर 
आहेत. १९९८ मधये ततक्लीन मह्र्ष्टट् 
र््य ववदु्त मांडळ (MSEB) मधये तय् 

कवनष् अवभयांत् य् पर्वर रूजू झ्लय् 
होतय्. तरनांतर, मह्प्रेरण कंपनीत 
तय ा्ंनी सरळसेव् व बढतीवर्रे ववववि 
पर्ांवर क्म प्वहले. २०१७ प्सून तय् 
अिीक्क अवभयांत् य् पर्वर क्यषारत 
आहेत. 

श्ीमती वचमटे य्ांन् मह्प्रेरणचय् 
सांचलन व सुवयवसथि् (Operations 
& Maintenance) च्चणी ववभ्ग 
(Testing)/रूरसांच्रण ववभ्ग 
(PLCC), उर्ररि् (HVDC-Lines) 
व प्रेरण प्रकलप योजन् (Trans 
Project Scheme) अश् ववववि 

क्ेत्ीय क्य्षालयीन सतर्वरील व स्ांवघक 
क्य्षालय्तील क्मक्ज्च् प्ररीघषा अनुभव 
आहे. 

तय्ांचय् य् वनयुक्तीबदिल मह्प्रेरणचे 
अधयक् व वयवसथि्पकीय सांच्लक श्ी. 
ररनेश व्घम्रे, सांच्लक (सांचलन) 
श्ी. अवनल कोलप, सांच्लक (प्रकलप) 
श्ी. नसीर क्ररी, सांच्लक (ववत्) श्ी. 
अशोक फळणीकर, सांच्लक (म्.सां.) श्ी. 
सुगत गमरे, क्यषाक्री सांच्लक (प्रेरण) 
श्ी. आर. एन. मसके, पुणे पररमांडळ्च े
मुखय अवभयांत् श्ी. जयांत ववके य्ांनी 
अवभनांरन केले आहे.

रहाप्वतरिचया रप्हला संचालकपिी (सवतंत्र) जयोती प्चरटे यांची प्नयरुक्ी

आमही आत् 
ल्इवह आहोत! MahaTranscoOfficial             @Mahatranscoltd            @maha_transco



  

रहापारेरिचया संचालक 
(संचलन) पिी श्ी. संजय 

ताकसांडे

MahaTranscoOfficial             @Mahatranscoltd            @maha_transco

आमही आत् 
ल्इवह आहोत! MahaTranscoOfficial             @Mahatranscoltd            @maha_transco

अप्धवेशनसेशन-अवििेशन
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``ख्सगीकरण्ल् म्झ् व मह्ववक्स 
आघ्डीच् ववरोि असून य्सांरभ्षात मी 

सांघटन्ांचय् प्रवतवनितींशी चच्षा करून भूवमक् सपष्ट 
केली आहे. ऊज्षा ववभ्ग्तील सवषा कमषाच्ऱय्ांचय् 
वहत्ल् ब्ि् येण्र न्ही, य्ची प्लक य् न्तय्ने पूणषा 
क्ळजी घेण्र असून ऊज्षा ववभ्ग्तील कमषाच्ऱय्ांन् 
व्ऱय्वर सोडण्र न्ही``, अशी गव्ही र््य्चे 
ऊज्षामांत्ी डॉ. वनतीन र्ऊत य्ांनी ररली.

ववद्ुत क्ेत् त्ांवत्क क्मग्र युवनयनचय् वशडगी येथिे 
आयोवजलेलय् २० वय् वरैव्वरषाक मह्अविवेशन्ल् 
उरघ्टक महणून ऊज्षामांत्ी डॉ. वनतीन र्ऊत य्ांनी 
सांबोवित केले. य्प्रसांगी तय्ांचय् हसते सांघटनेचय्वतीने 
प्रक्वशत होण्ऱय् समरवणकेचे प्रक्शन करणय्त आले.

केंद्र सरक्रने ऊज्षा क्ेत््चय् ख्सगीकरण्स्ठी 
गेलय् रोन-तीन वर्ांप्सून स्ततय्ने प्रयतन च्लववले 
आहेत. वीज क्यद््त रुरुसती करून ख्सगीकरण्च् 
रब्व व्ढववल् आहे. म्त्, मह्र्ष्टट् सरक्र य् 
रब्व्ख्ली बळी पडण्र न्ही आवण ऊज्षा क्ेत््चे 
ख्सगीकरण होण्र न्ही, अशी ठ्म भूवमक् तय्ांनी 

म्ांडली. केंद्र्चय् ख्सगीकरण्चय् िोरण्ल् मी 
वेळोवेळी पत् वलहून आवण बैठक्ांमधये ववरोि केल् 
आहे, असे सपष्ट प्रवतप्रन तय्ांनी केले.

“वीज कमषाच्री व कंत््टी कमषाच्री य्ांचे प्रलांवबत 
प्रशन व समसय्  सोडववणय्स्ठी सक्र्तमक वनणषाय 
घेण्र असून, मी सुद्् गरीब व कष्टकरी कुटुांब्तील 
आहे. तय्मुळे कुण्वरही अनय्य होऊ रेण्र न्ही,” 
अशी हमी ऊज्षामांत्ी य्ांनी ररली.

य्वेळी वय्सपीठ्वर मर्ववम सूत्ि्री कंपनीचे 
सल््ग्र श्ी. उत्म झ्लटे, ववद्ुत क्ेत् त्ांवत्क 
क्मग्र युवनयनचे केंद्रीय अधयक् श्ी. रवी ब्रई, 
सरवचटणीस श्ी. आर. टी.रेवक्ांत, मह्ववतरणचय् 
म्नव सांस्िन ववभ्ग्चे सांच्लक डॉ. नरेश 
वगते, मह्वनवमषातीचे सांच्लक श्ी. म्नवेंद्र र्मटेके, 
मह्प्रेरणचे सांच्लक (म्.सां.) श्ी. सुगत गमरे, 
मह्ववतरणचे मुखय अवभयांत् श्ी. रीपक कुमठेकर, 
मह्प्रेरणचे मुखय अवभयांत् श्ी. र्जेंद्र ग्यकव्ड, 
मुखय औद्ोवगक सांबि अविक्री श्ी. भरत प्टील, 
अविक्क अवभयांत् श्ी. सुवनल क्कडे व श्ी. श्ीकृषण 
नवल्खे, मुखय मह्वयवसथि्पक (म्.सां.) श्ी. सुिीर 
व्नखेडे य्ांचय्सह अनेक म्नयवर उपससथित होते.

ऊजा्म प्वभािातील कारिारांना वाऱयावर 
सोडिार नाही : डॉ. प्नतीन राऊत 

  ववद्ुत क्ेत् त्ांवत्क क्मग्र युवनयनचय् अविवेशन्त ऊज्षामांतय्ांची गव्ही 
प्शडडी : ववद्ुत क्ेत् त्ांवत्क क्मग्र युवनयनचय् २० वय् द्ैव्वरषाक मह्अविवेशन्त उरघ्टक महणून बोलत्न् र््य्चे ऊज्षामांत्ी डॉ. वनतीन र्ऊत. समोर उपससथित अविक्री व कमषाच्री. 

क्मग्र्ांबदिल गौरवोद््र
कोरोन्, चक्रीव्रळ, पूरपररससथिती व् कुठलय्ही आपतक्लीन 
ससथितीत जीव्वर उर्र होऊन वीजपुरवठ् सुरळीत ठेवणय्चे क्यषा 
क्मग्र्ांनी केलय्चे तय्ांनी स्ांवगतले. रुगषाम भ्ग तसेच र्यगड 
वकललय्वर सुधर् वीजयांत्ण् उभी केलय्बदिल तय्ांनी क्मग्र्ांचे 
कौतुक केले. मुांबईत ऑकटोबर २०२० मधये वीजपुरवठ् बांर झ्ल् 
तेवह् ४५० प्रवत वकमी वेग्ने व्हण्ऱय् व्ऱय्ची पव्षा न करत् 
आपलय् क्मग्र्ांनी क्ही त्स्त वीजपुरवठ् सुरळीत केल्, 
य्बदिल म्झ् तुमह् सव्ांन् सल्म आहे, असे गौरवोद््र तय्ांनी 
क्ढले. त्ांवत्क क्मग्र हे ऊज्षा ववभ्ग्चे क्न आवण डोळे आहेत 
असेही ते महण्ले.

ऊज्षामांतय्ांचे डोळे प्ण्वले
यावेळी बोलताना िदरबीचे चटके काय असतात याची रला 
कलपना आहे, असे सांिताना तयांनी बालपिीचया खडतर 
आठविी सांप्ितलया. "प्िरिी कारिार असलेलया वप्डलांचया 
पायाला पकडून जेवहा री सायकल घेऊन राप्ितली तेवहा 
ते रला ३०० रीटर तसेच फरफटत परुढे घेऊन िेले. बेटा, 
राझयाकडे तरुला सायकल घेऊन िेणयासाठी पैसे नाहीत," हे 
सांिताना डॉ. राऊत यांचया डोळयात पािी तरळले.



 

सेशन-अप्धवेशन

MahaTranscoOfficial             @Mahatranscoltd            @maha_transco

आमचय्शी 
कनेकटेड रह् MahaTranscoOfficial             @Mahatranscoltd            @maha_transco
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कोकण रेलवेल् जलर गतीने ववद्ुत 
पुरवठ् करणय्स्ठी आवण कोकण 

रेलवेचे वडझेल इांवजन क्ढून ववद्ुत इांवजनने 
कोकण रेलवे सुरळीत व अखांवडतपणे योगय 
र्ब्ने क्य्षासनवत र्हणय्स्ठी १०० के. 
वही. म्णग्व TSS क्य्षासनवत करणय्त 
आले. 

म्णग्व TSS (Kokan Railway 
Part) य् उपकेंद्र्ल् क्य्षासनवत करणय्त 
आले. य् उपकेंद्र्चे उरघ्टन व्शी 
पररमांडळ्चे मुखय अवभयांत् श्ी. महेंद्र 
व्ळके य्ांचय् हसते करणय्त आले. 
य्प्रसांगी अिीक्क अवभयांत् श्ी. रवतींद्र 
नगरे, अिीक्क अवभयांत् (प्र.) श्ी. 
मोरेशवर ढोरे, अिीक्क अवभयांत् श्ी. 
पीयूर शम्षा, श्ी. जिव्र, श्ी. भूरण 
बल््ळ, श्ी. वनतीन रुबेव्र, श्ी. वगरीर 
म्लोरे, श्ी. मोहन नन्वरे, श्ी. युवर्ज 
ब्गडे य्ांचय्सह अनेक अविक्री व 
कमषाच्री उपससथित होते. 

१०० के. वही. राििाव TSS उपकेंद्र तातकाळ काया्मन्वत 
  कोकण रेलवेल् सुरळीत व योगय र्ब्ने वीजपुरवठ् होण्र अप्धवेशनसिाांसाठी िीज
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उरयपूरमधये झ्लेलय् २१ वय् 
र्ष्टट्ीय पॅर् ससववमांग चॅसमपयनवशप 

सपिवेत न्ग्जुषानर्व अकुल् य्ांनी 
घवघवीत यश सांप्रन केले. 

य् सपिवेत रेश्तील २३ र््य्तून 
सुम्रे ५०० पेक्् ज्सत सपिषाक सहभ्गी 
झ्ले होते. य्मधये औरांग्ब्र येथूिन 
प्रवतवनिीतव करणय्स्ठी ववत् व लेख् 
मांडळ्चे वयवसथि्पक श्ी. न्ग्जुषानर्व 
अकुल् व औरांग्ब्र वजलह्विक्री 
क्य्षालय्त अववल क्रकूनपरी 
क्यषारत असण्रे श्ी. रेववर्स वझटे 
य् रोन सपिषाक ा्ंची वनवड झ्ली होती. 

श्ी. न्ग्जुषानर्व अकुल् य्ांनी ८७ 
टक्के श्रीररक अपांगतव्नुस्र S6 य् 
श्ेणीनुस्र तर श्ी. रेववर्स वझटे य्ांनी 
६१ टक्के श्रीररक अपांगतव्नुस्र 
S8 य् शे्णीनुस्र सपिवेमधये सहभ्ग 
नोंरववल्. 

शांभर मीटरचय् रोनही सपिवेत श्ी. 
न्ग्जुषानर्व अकुल् य ा्ंनी एक रौपयपरक 
व क्ांसयपरक वमळववले. तर श्ी. रेववर्स 
वझटे य्ांनी ५० बे्सट सटट्ोक शैलीमधये एक 
क्ांसयपरक वमळवून यश सांप्रन केले. 

य् यश्बदिल औरांग्ब्र पररमांडळ्च े
मुखय अवभयांत् (प्र.) श्ी. वमवलांर 
बनसोडे, अिीक्क अवभयांत् श्ी. रांगन्थि 
चवह्ण य्ांनी अवभनांरन केले. 

राष्ट्ीय पॅरा नसवप्रंि चॅन्पयनप्शप सपधधेत नािाजरु्मनराव अकुला यांचे यश 

राििाव : १०० के. वही. म्णग्व TSS व्शी पररमांडळ्चे मुखय अवभयांत् श्ी. महेंद्र व्ळके य्ांचय् हसते क्य्षासनवत करणय्त आले. 
य्प्रसांगी सवषाश्ी रवतींद्र नगरे, मोरेशवर ढोरे, पीयूर शम्षा, भूरण बल््ळ, वनतीन रुबेव्र, वगरीर म्लोरे, मोहन नन्वरे, युवर्ज ब्गडे. 



  

रयतेचा राजा

एकीचे बळ 
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बोईसर ववभ्गीय क्य्षालय् अांतगषात २२० के. 
वही. उपकेंद्र, बोईसर-२ हे क्यषारत आहे. 

२२० के. वही. बोईसर-२ उपकेंद्र्त २२० के. वही. 
बसचे आऊटेज घेऊन २२० के. वही. PGCIL 
Line No.03 चय् Bay चे Strengntring चे 
क्म मह्प्रेरणचय् अविक्ऱय्ांनी व कमषाच्ऱय्ांनी 
सलग रोन र्त् ज्गून पूणषा करून घेतले.

२२० के. वही. PGCIL Line No.03 च् 
R ph Wavetrep पडून On CT Damage 
झ्ली होती. र्त्भर CT बरलून सक्ळी लोड 
व्ढणय्पूवगी Line Service ल् घेतली. तय्आिी 
फेल झ्लेल् 200 MVA ICT कमी वेळेत च्जषा 
केल्. 

उपकेंद्र्वरील रोनही क्म्चय् वेळेस व्शी 
पररमांडळ्चे मुखय अवभयांत् श्ी. महेंद्र व्ळके व 
कळव् मांडळ क्य्षालय्चे अिीक्क अवभयांत् श्ी. 

पीयूर शम्षा य्ांनी प्रतयक् उपकेंद्र्त हजर र्हून Bay 
चे Strengntring चय् क्म्स्ठी म्गषारशषान केले. 
य्प्रसांगी बोईसर ववभ्ग्चे क्यषाक्री अवभयांत् 
श्ी. र्जेश रखणे, बोईसर-२ उपकेंद्र्चे प्रमुख 
श्ी. सोनू घुटके व तय्ांचय् सहक्ऱय्ांनी वनयोवजत 
वेळेचय् आिी पूणषा करणय्स्ठी २२० के. वही. 
उपकेंद्र, बोईसर-२ येथिील कमषाच्ऱय्ांनी ववशेर 
मेहनत घेतली. 

२२० के. वही. बोईसर-२ उपकेंद्रातील 
कर्मचाऱयांची उल्ेखनीय कारप्िरी 

्त्रपती प्शवाजी रहाराज 
यांची जयंती उतसाहात साजरी 
Follow us on : 

मह्र्ष्टट् र््य ववद्ुत प्रेरण कंपनीत (मह्प्रेरण) 
छत्पती वशव्जी मह्र्ज य्ांची ३९२ वी जयांती 

उतस्ह्त स्जरी करणय्त आली. छत्पती वशव्जी 
मह्र्ज य्ांचय् प्रवतमेल् सवषा अविक्री व कमषाच्री य्ांचय् 
वतीने अवभव्रन करणय्त आले.

य्वेळी सुरूव्तील् सांच्लक (ववत्) श्ी. अशोक 
फळणीकर य्ांचय् हसते छत्पती वशव्जी मह्र्ज य्ांचय् 
प्रवतमेस पुषपह्र अपषाण करून अवभव्रन करणय्त आले. 
य्प्रसांगी मुखय मह्वयवसथि्पक (म्.सां.) श्ी. सुिीर 
व्नखेडे, मुखय अवभयांत् (सथि्पतय) श्ी. भूरण बल््ळ, 
उपमह्वयवसथि्पक (म्.सां.) श्ी. मांगेश वशांरे, मुखय 
औद्ोवगक सांबांि अविक्री श्ी. भरत प्टील, सांच्लक 
(म्.सां.) य्ांचे ववशेर क्यषा अविक्री श्ी. महेश आांबेकर 
य्ांचय्सह अनेक अविक्री व कमषाच्री मोठ्् सांखयेने 
उपससथित होते. 
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  अविक्री व कमषाच्ऱय्ांची मोठी उपससथिती 

ररुंबई : येथिील मह्प्रेरणचय् स्ांवघक क्य्षालय्त वशवजयांतीवनवमत् छत्पती वशव्जी मह्र्ज्ांचय् प्रवतमेस रीपप्र्वलन 
करून अवभव्रन करत्न् मह्प्रेरणचे सांच्लक (ववत्) श्ी. अशोक फळणीकर. शेज्री मुखय मह्वयवसथि्पक (म्.सां.) 
श्ी. सुिीर व्नखेडे, मुखय अवभयांत् (सथि्पतय) श्ी. भूरण बल््ळ.

  वनयोवजत वेळेअगोररच क्म केले पूणषा 



 

सेशन-अप्धवेशन
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धरििाव (रलकापूर) : २२० के. वही. िरणग्व येथिील उपकेंद्र्च् र््य्चे ऊज्षामांत्ी डॉ. वनतीन र्ऊत य्ांचय् हसते आभ्सी पधरतीने लोक्पषाण सोहळ् प्र पडल्. क्यषाक्रम्चय् 
अधयक्सथि्नी अन्न व औरि प्रश्सनमांत्ी डॉ. र्जेंद्र वशांगणे होते. य्प्रसांगी अमर्वती पररमांडळ्चे मुखय अवभयांत् श्ी. भ्ऊर्व र्ऊत, अिीक्क अवभयांत् श्ी. सुनील शेरेकर, श्ी. गोववांर 
ज्िव, श्ी. प्रमोर पख्ले, श्ी. सुिीर ढवळे. 

औरंिाबाि : अवत उच्च र्ब प्रकलप वन सांवसु पररमांडळ्चय् वतीने वशवजयांती स्जरी 
करणय्त आली. य्प्रसांगी सांच्लक (सांचलन) श्ी. अवनल कोलप, सांच्लक (प्रकलप) श्ी. 
नसीर क्ररी, क्यषाक्री सांच्लक (सांचलन) श्ी. रोवहर्स मसके, मुखय अवभयांत् (प्र.) श्ी. 
वमवलांर बनसोडे व अनय अविक्री. श्ी. प्रमोर पख्ले, श्ी. सुिीर ढवळे. 

औरंिाबाि : ज्गवतक मवहल् ररन्वनवमत् आरोगय्ववरयक जनज्गृती करणय्त आली. 
य्प्रसांगी मुखय अवभयांत् (प्र.) श्ी. वमवलांर बनसोडे, डॉ. ववरेंची वैद्, डॉ. वर्षा वैद्, डॉ. प्रवर् 
जोशी, सौ. मांजूर् रुस्ने, श्ीमती सीम् ग्डेकर, श्ीमती सवपन् प्टील. 

नािपूर : अऊर् सथि्पतय ब्ांिक्म वन. सु. प्रववभ्ग, न्गपूर येथिे मवहल् ररन स्जर् 
करणय्त आल्. य्प्रसांगी अविक्री व मवहल् वगषा.

अररावती : अउर् प्रकलप वन सांवसु पररमांडळ, अमर्वती येथिे ज्गवतक मवहल् ररन 
स्जर् करणय्त आल्. य्प्रसांगी अविक्री व मवहल् वगषा.

छायावचताांतून...



 

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

जो वयक्ती सवतःवर प्रेम करतो तो अथि्षात 
रुसऱय्ांवरही प्रेम कर्यल् वशकतो. प्रेम 

ही जग्तील सव्षात मोठी शक्ती आहे. तर 
सव्थिषा ही जग्तील सव्षात मोठी कमजोरी आहे. 
आपलय्मिील ज्गृत शक्ती व्ढव्यची असेल 
तर सवतःवर प्रेम कर्. सवतःचे सवतःच च्हते 
वह्. मग, पह् आयुषय वकती सुांरर होत ज्ते. 
आयुषय्च् आनांरमहोतसव कर्यल् हव्. आपण 
्य् रचनेममधये, आक्र्मधये, ससथितीमधये 
आहोत. तय्च् आनांर्ने सवीक्र करून 
सवतःववरयी अवभम्न ब्ळग्यल् वशक्.

उतपत्ी, ससथिती आवण लय य् वतनहीही 
अवसथिेत सवतःबदिल आरर, प्रेम आवण वनष्् 
जोप्सली प्वहजे. मग, स्हवजकच आपण 
सवतःची च्ांगली क्ळजी घय्यल् ल्गतो. आपल् 
आतमववशव्स अविक बळ्वतो. आपलय् मन्वर 
सांतुलन र्खत् येते. एकूणच, सवतःवर आपण 
ज्णीवपूवषाक मेहनत घेतो. सवतव ववसरून ज्त 
न्ही. आपलय् अांतरांग्त आनांर व्सतवय करीत 
असतो. ̀ जे जगी, ते रेही` आपलय् रेह्मधये सांपूणषा 
ब्ह््ड्ची वकमय् आहे. तय् रेह्तील असलेलय् 
मन्त सांपूणषा श्ांतत्, वनर्गसत्, श्ांती, समृधरी, 
सुख आवण शक्ती रडलेली असते. तय्स्ठी य् 
रेह्ची व मन्ची खूप च्ांगली मश्गत कर्यल् 
हवी. अनेक्तून एक्त आवण एक्तून अगरी सुक्म 
सतर्वर ज्त् आले प्वहजे.

आपण नेहमी ब््ह व्त्वरण्त रमतो. पण, 
यशसवी म्णूस क्यम अांतरांग्त डोक्वून प्हत 
असतो. अांतरांग्त एकरूप झ्लय्ने आपली 
अवलोकन शक्ती व्ढते. आपण अगरी सहज 
होऊन ज्तो. आपलय् र्ग-लोभ्ांवर त्ब् 
वमळववत् येतो. खऱय् अथि्षाने आपण एक आनांरमय 
जीवन जगू शकतो.

सोहांच् रुसर् अथिषा महणजे सवतःप्सून बरल. 
रुसऱय्वर अवलांबून न र्हत्, रुसऱय्ल् उपरेश 

न करत् वकंव् कुण्कडूनही कोणतीही अपेक्् न 
ठेवत् सवतःमधये बरल घडवून आणणे. सवतः 
बरलणे. बोलणे कमी व कृती ज्सत ठेवणे, असे 
आपले आचरण असले प्वहजे. कतुषातव्च् पुज्री 
होणे, च्ांगले-व्ईट, प्प-पुणय य्ांची जब्बर्री 
सवतःवर घेणे. सवतःप्सून सुरूव्त करणे. 
वनरपेक्त्, स्िेपण्, वनर्गसत्, वशसत, वचक्टी, 
उमेर, वजदि करटबधरत्, वनमषाळपण्, नम्रत् हे 
सरगुण सोहांचय् अांगीक्रणय्ने प्र्प्त होते.

रुसऱय्मधये जो बरल आपलय्ल् अपेवक्त 
असतो तो आपण सवतः सवीक्र करून अांगीकृत 
कर्यल् प्वहजे. इथिे रोन प्यऱय् आहेत. पवहली 
प्यरी महणजे सवीक्र व रुसरी महणजे अांगीक्रणे. 
बरल सवीक्रून नांतर अांगी ब्णवत् आल् प्वहजे.

सुक्म्त वकती शक्ती आहे, ते आपलय्ल् 
अणुबॉमबमुळे म्वहती झ्ली आहे. वकंबहुन् तय्पेक्् 
वकतीतरी अविक शक्ती म्नवी शरीर्त व मन्त 
आहे. ती फक्त आपलय्ल् ज्गृत करत् आली 
प्वहजे. तसे आपण केले तर वसधरत् प्र्प्त होते.

सवतःवर प्रेम करणे ही तुमचय् यश्ची 
गुरुवकल्ी आहे. सेलफ लवह, सेलफ मोरटवहेशन 
आपलय्ल् य् ि्वतय् युग्त तग िरून रह्यल् 
वशकववते. ही आपली आांतररक शक्ती असते. ती 
आपलय्ल् किीच वनर्श करीत न्ही.

`सेलफ लवह` ह् आपलय् यश्चय् चढतय् 
आलेख्च् मांत् ठरतो. तुमचय् क्म्त यश 
वमळववणय्स्ठी सव-प्रेम ह् बुसटर डोस ठरतो. 
सवतःवरचय् प्रेम्मुळे तुमही सवतःल् समजून 
घेऊ शक्ल. य्मुळे तुमही समोरचय् वयक्तील्ही 
उत्मररतय् कनेकट वह्ल. आपलय् आजूब्जूांचय् 
लोक्ांन् समजून घेणे, हे महत्व्चे आहे.

रुसऱय्ांस्रखे जगणे वकंव् सवतःचे आयुषय 
रुसऱय्ांचय् तत्व्ने जगणे महणजे सवतःचय् 
वयसक्तमत्व्च् अपम्न आहे. सगळे युवनक 
असत्त आवण प्रतयेक्चे हे वेगळेपणच तय् 
वयक्तील् ओळख रेते. तुमही सवतःची ओळख 
पुसू नक्, ववसरू नक्. सवतःवर भरभरून प्रेम 
करण्री म्णसां खूप आनांरी असत्त. अश् 
लोक्ांचय् सहव्स्त तुमह्ल् खूप टवटवीत 
झ्लय्स्रखे व्टेल. खूप क्ही वशक्यल्ही 
वमळेल.

महणूनच य् जनम्वर आवण य् जगणय्वर 
शतर् प्रेम करत्न् य् रेह्वर...महणजेच सवतःवर 
सुधर् प्रेम कर्यल् वशक् आवण प्रेम्ची शक्ती 
अजम्वून पह्!
शरुभेच्ांसह..!

- सरुित िररे
संचालक (रानव संसाधन)

सोहं

MahaTranscoOfficial             @Mahatranscoltd            @maha_transco


