
म ुंबई ऊर्जा मजर्जाच्यज रोर्र्जरजभिम ख प्रभिक्षण कजर्ाक्रमजम ळे र् वकजुंनज िजश्वत 

उपर्ीभवकेच्यज सुंधी उपलब्ध करून देण्यजत आल्र्ज आहेत 

• पहिल्या बॅचच्या हिद्यार्थ्ाांनी इलेक्ट्रि हियन म्हणून आपल्या कारहकर्दीची सुरुिात केली  

• मुुंबई ऊर्ाा मार्ााने प्रहिक्षण कायाक्रमाची रु्दसरी बॅच सुरू केली आि े

 

म ुंबई, 21 ऑक्टोबर 2022 : मुुंबईतील एक प्रमुख आर्ामी िीर् पारेषण पायाभूत सुहिधा प्रकल्प असलेल्या 

मुुंबई ऊर्ाा मार्ा हलहमटेडने (एम.य.ूएम.एल ने) मुुंबईतील तरुणाुंना पुढील बॅचेसिर प्रहिक्षण रे्दण्यासाठी 

रोर्र्ाराहभमुख प्रहिक्षण कायाक्रम सुरू केला आिे. पहिल्या बॅचला घिघिीत यि हमळाले ज्यात बऱ्याच 

हिद्यार्थ्ाांना प्रहिक्षण हमळाले आहण यामुळे इलेक्ट्रि हियन म्हणून ताुंहिक नोकरीला त्ाुंनी सुरूिात केली. 

पहिल्या बॅचकडून र्ती आहण हिक्षण सुरू ठेित, रु्दसरी बॅच सुरू करण्यात आली आिे ज्याने र्ास्तीत र्ास्त 

लोकाुंना या कायाक्रमात सामील िोण्यासाठी आकहषात केले आिे आहण याचे प्रयोर्न पूणातः  एम.यू.एम.एल 

द्वारे केले र्ात आिे. या प्रहिक्षण कायाक्रमामुळे तरुण स्त्री-पुरुषाुंना र्दीघाकालीन रोर्र्ाराच्या सुंधी आहण 

अहधक चाुंर्ला पर्ार हमळण्यात मर्दत करण्यासाठी उद्योर्-सुंबुंहधत कौिल्याचे प्रहिक्षण घेता येते. 

या काययक्रमाचे उद्घाटन श्री गणपत गायकवाड, आमदार, कल्याण पूवय, महाराष्ट्र  याांच्या हस्ते म ांबई ऊर्ाय मागय, 

एडइांडडया आडण डनहाररका फाउांडेशनच्या मान्यवराांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. इलेक्टटर ीडशयन प्रडशक्षण 

काययक्रम यशस्वीपणे पूणय करणाऱ्या पडहल्या बॅचमधील डवद्यार्थ्ाांचा सत्कारही या काययक्रमात झाला आडण 

त्यापैकी बहुताांश डवद्यार्थ्ाांना थिान डमळाले. 

प्रहिक्षणासाठी हनिड झालेल्या डवघे्नश र्ाधव या हिद्यार्थ्ााने साुंहर्तले की, 'माझ्यासारख्या तरुणाुंसाठी िी 

मोठी सुंधी आिे. मला कौतुक आिे की आयोर्काुंनी कररअरिर कें हित असा प्रहिक्षण कायाक्रम सुरू केला 

आि,े ज्यामुळे आमची कौिल्ये सुधारतील आहण आमच्यासाठी निीन सुंधी उपलब्ध िोतील.' 

मिेश प्रकाश अहिर या अर्ून एका हिद्यार्थ्ााने इलेक्ट्रि हशयन प्रहशक्षण कायाक्रम पूणा िोताच इलेक्ट्रि हशयन 

म्हणून काम सुरू केल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. तो म्हणतो, 'कायाक्रमार्दरम्यान हशकलेल्या निीन कौशल्य 

सुंचाची अुंमलबर्ािणी करण्यासाठी मी उतु्सक आिे.' 

हनतीन मेंर्ाळ याुंनी रोर्र्ाराहभमुख प्रहशक्षण कायाक्रम घेतल्यानुंतर रोर्र्ारक्षम िोण्याचा प्रिासिी साुंहर्तला. 

ते म्हणतात, 'प्रहशक्षण कायाक्रमामुळे आमच्यासारख्या तरुणाुंसाठी नव्या शक्यता आहण सुंधी उपलब्ध झाल्या 

आिेत.' 

या उपक्रमाहिषयी बोलताना म ुंबई ऊर्जा मजर्जाचे प्रकल्प सुंचजलक भननजद भपतळे याुंनी हिद्यार्थ्ाांचे अहभनुंर्दन 

केले आहण म्हणाले की, 'केिळ त्ाुंचाच नव्हे तर त्ाुंच्या कुटुुंबाचािी सिासमािेशक हिकास िोईल, यासाठी 

शाश्वत उपर्ीहिकेच्या सुंधी हनमााण करण्यासाठी इचु्छक युिकाुंना प्रहशक्षण रे्दण्यासाठी मुुंबई ऊर्ाा मार्ा 

कटीबद्ध आि.े' 

यासारखा प्रहशक्षण कायाक्रम सरकारच्या 'कौशल भारत-कुशल भारत' या ध्येयाशी सुसुंर्त आिे आहण 

हिद्यार्थ्ाांच्या र्ीिनािर अर्ापूणा पररणाम घडिून आणण्याचा आहण त्ाुंच्या कररअरमध्ये त्ाुंना िाढण्यास मर्दत 

करण्याचा उदे्दश ठेिून आिे. 



म ुंबई ऊर्जा मजर्ा प्रकल्पजभवषर्ी : 

ऊर्ाा मुंिालयाच्या सुंकल्पनेतून साकारलेल्या मुुंबई ऊर्ाा मार्ा या आुंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली प्रकल्पाची 

कल्पना हिकसनशील मुुंबई मिानर्र प्ररे्दशासाठी हिश्वासािा, हकफायतशीर आहण िररत ऊर्ाा उपलब्ध करून 

रे्दण्यासाठी करण्यात आली आिे. कायााक्ट्ित झाल्यानुंतर, मुुंबई ऊर्ाा मार्ााकडे या भार्ात आुंतर-राज्य पारेषण 

प्रणालीद्वारे (आय.एस.टी.एस.) ~2000 मेर्ािॅटपेक्षा र्ास्त अहतररक्त िीर् िाहून नेण्याची क्षमता असेल. या 

प्रकल्पामुळे हिर्ेच्या िाढत्ा मार्णीकडे लक्ष रे्दण्यासाठी आहण ऊर्ाा सुंबुंहधत र्रर्ेच्या दृष्टीने ती 

भहिष्यासाठी तयार करण्याकररता सध्याच्या पारेषण प्रणालीला बळकटी हमळेल. 

 

 


