
महा न मती ेसनोट १६ नो हबर 

महा न मतीला अ धक जोमाने पढेु ने याक रता येका या योगदानाची गरज.... चं कांत थोटवे  

परळी : नसै गक आपदेवर मात कर त परळी या वीज क ाची नरंतर वाटचाल सु  आहे. मराठवा या या 

वकासात परळी औि णक वीज क ाची मह वाची भू मका असल  तर  आगामी काळात, वीज े ातील पधा 

ल ात घेता येकाने यावसा यकता अगंी जोपासणे आव यक आहे. आजपावतेो महा न मतीने, मनु यबळाला 

भरभ न दल ेआहे, आता महा न मतीला अ धक जोमाने पढेु ने याकर ता येकाने आपले योगदान दे याची 

गरज अस याचे तपादन चं कांत थोटवे यांनी य त केले. परळी वीज क  श तीकंुज प रसरातील खुले रंगमचं 

येथे ४६ या वधापन दन समारोपीय समारंभात त ेबोलत होत.े    

  काय मा या अ य थानी परळी वीज क ाचे मु य अ भयतंा व ठल खटारे,समारोपीय काय माचे 

मु य अ तथी महा न मतीचे सचंालक(सचंलन) चं कांत थोटवे, वशषे अ तथी उप वभागीय अ धकार  गणेश 

महा डक, मु य अ भयतंा( क प) परळी ववके रोकड,े उप मु य अ भयतं े ानोबा मुडं,े राजेश 

राजगडकर,राजेशकुमार ओसवाल, उ गल ेव  वधापन दन स चव अशोक मुडं,े सहस चव डी.एस.फड, एस.एस.घगुे, 

बाळासाहेब गज ामु याने मचंावर उपि थत होत.े  

ा ता वकातून व ठल खटारे यांनी परळी वीज क ा या चार दशकां या वाटचाल वर काश टाकला व 

वपर त पर ि थतीतह  येथील मनु यबळाने केले या सहकायाचे कौतकु केल.ेमागील दहा दवसात 

केट,कब डी, हॉल बॉल, अॅथलेट स, बॅड मटंन, टेबल टे नस, 

कॅरम,बु धबळ,कु ती, ीज,मॅरेथॉन,र सीखचे,म हलांसाठ  रांगोळी,ह तकला, व छता अ भयान, वृ ारोपण, नबधं 

व का य दशनी, वनोद  व हाडी माय बोल , बोधनपर या यान, आनदं मेळावा, ऑक ा,सां कृ तक काय म 

व पा रतो षक वतरण अस ेभरग च काय म घे यात आल ेव यास परळी वीज क ातील अ धकार , अ भयतं,े 

तं  तसेच श तीकंुज वसाहतीतील कुटंु बयाचंा भरघोस तसाद लाभ याचे वधापन दन स चव अशोक मुडं े

यांनी सां गतले.  

  मु य अ भयतंा ववके रोकड े हणाले क, वधापन दन हा कौटंु बक सोहळा, वषभरात केले या 

कामांचे सहंावलोकन व आगामी सकं प ठेव याचा दवस. उप वभागीय अ धकार  गणेश महा डक यांनी 

सां गतले मागील ४६ वष परळी वीज क  व वध अडचणी जसे, कोळसा, पाणी यांचा सामना कर त यश वी 

वाटचाल कर त आहे याच े ेय नि चतच क पक नेतृ वाला जाते. महा डक यांनी महा न मती या सामािजक 

बां धलक पर उप माचें कौतुक केले व आगामी काळात परळी वीज क  हे, रा या या वकासात मोठा हातभार 

लावेल अशी अपे ा य त केल . काय माच ेसू सचंालन व आभार मह  शदें यांनी मानले. यानतंर वजे या 

पधकांना मा यवरां या ह त ेपा रतो षके वतर त कर यात आल .  

  ारंभी मा यवरां या शभुे छा सदेंशांचे वाचन कर यात आले. काय माला अधी क अ भयतं े ह .के. 

वडमारे, आर.बी. गर , वलास मोटघरे, डी.जी.इंगळे,सी.आर.होळंबे, द पक ख लारे, एस.बी.जायभाये, वै यक य 

अधी क डॉ. योती रांदड, सहा.महा यव थापक(मास)ं अर वदं वानखेड,े उप मु य औ यो गक सबंधं अ धकार  

भालचं  गायकवाड,जी.सी.मगरे व र ठ यव थापक( व  व लेखा), सधुाकर वासदेुव क याण अ धकार  , जनसपंक 

अ धकार  यशवतं मो हत,े वधापन दन आयोजन स मतीचे सव मखु व सव सद य यांचे मोलाचे सहकाय 

लाभल.े परळी वीज क ाच ेअ धकार , वभाग मखु, अ भयतं,े तं , कमचार , सव सघंटना त नधी, कं ाट  

कामगार, कं ाटदार, श तीकंुज वसाहतीतील नाग रक, खेळाडू  मो या सं येने उपि थत होत.े  


