
  

प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

सर्वप्रथम आपल्या सरया्वचं मनःपूर्वक आभयार 
मयानतो की, आपल्या सरयाांच्या ् ोगदयानयामुळे 

कोरोनयाच्या कठीण पररस्थतीमध्ेही आपण 
आपली ् ंत्रणया कया््वरत ठेरली. ् या लॉकडयाऊनच्या 
कयाळयामध्े सरकयारकडून अनेक ननददेश आले 
र त्या ननददेशयांचे पयालन करून आपण कधी ५ 
टक्के, १० टक्के आनण ३० टक्के तर इतर 
क्ेत्रयातील पररमंडळयाच्या रठकयाणी १०० टक्के, 
मुंबई र पुण्यासयारख्या रेड झोनमध्े आतया १५ 
टक्के मनुष्बळ आपण प्रशयासकी् कया्या्वल्यात 
शयासनयाच्या ननददेशयानुसयार कया््वरत ठेरत आहोत. 

इतर सर्व अनधकयारी र कम्वचयारी Work From 
Home करीत आहे. मयात्र, अत्यारश्क सेरेतील 
आपले अनधकयारी र कम्वचयारी सुरूरयातीपयासून 
१०० टक्के निलडरर कया््वरत आहेत. ्यामध्े 
नरशेषतः अनभ्ंते, तंत्रज्ञ र ्ंत्रचयालक ्यांचया 
समयारेश आहे. 

मलया मयाझ्या सर्व अनधकयारी र कम्वचयाऱ्यांचया 
अनभमयान आहे की, ्या संकटसम्ी त्यांनी 
व्र्थयापनयाने रदलेल्या ननददेशयाचे र जबयाबदयारीचे 
चोख पयालन ककेले. मलया खयात्री आहे की, भनरष्यात 
सुधदया ते आपली अनररत सेरया कया्म ठेऊन 
आपले कत्वव् चयांगल्या प्रकयारे पयार पयाडतील.

आज ्या कठीण पररस्थतीत भयारतयातील 
अनधकयांश रयाज्े Work From Home करीत 
आहेत, त्यारेळेस नरजेची उपलबधतया अनतश् 
महत्रयाची बनते. कयारण, जर त्यामध्े खंड आलया 
तर लोकयांनया घरून कयाम करण्यास अडचणी 
्ेऊ शकल्या असत्या. तसेच अनेक उद्ोगधंदे 
कोलमडून पडले असते. 

व्र्थयापनयाने सुरनक्ततेबयाबत रदलेल्या 
ननददेशयाचे कयाटेकोरपणे पयालन करून पयारेषण ् ंत्रणया 

दिनेश वाघरारे (भा.रि.से.)      
 अध्क् र व्र्थयापकी् संचयालक

   वर्म : १४ अंक : ३  पाने : ८     एप्रिल-रे २०२०

२४ तयास उपलबध करून देण्यास आपण ्श्री 
ठरलो. तसेच ते कयाम करत असतयानया कोणतीही 
दुघ्वटनया नकंरया नरषयाणू संसग्व आपल्या ्ंत्रणेकररतया 
कया््वरत असलेल्या अनभ्ंतया र कम्वचयारी ्यांनया 
झयालया नयाही. त्याबयाबत मी सरयाांचे कौतुक करतो. 

 प्रशयासनयाने एनप्रल र मे मनहन्याचे रेतन 
सर्व अनधकयारी र कम्वचयाऱ्यांनया नरनयानरलंब रदले. 
तसेच ही ् ंत्रणया व्रस्थत कया््वरत ठेरण्याकररतया 
रदलेल्या ्ोगदयानयाबद्दल मी त्यांचे मनयापयासून 
कौतुक करतो. भनरष्यातही अशया प्रकयारची चयांगली 
कयामनगरी बजयारतील, अशी मी आशया बयाळगतो. 

्या कठीण पररस्थतीत आपण सरयाांनी 
्रतःची र कुटुंनब्यांच्या सुरनक्ततेची कयाळजी 
घेणे सुधदया नततककेच महत्रयाचे आहे. शयासनयाने 
रदलेल्या ननददेशयाचे सयार्वजननक जीरनयामध्े पयालन 
करणे गरजेचे आहे. अशया कठीण पररस्थतीत 
रदलेल्या नन्मयारलीच्या अधीन रयाहून आपण 
सयार्वजननक जीरनयात रयाररलो तर ्या नरषयाणूचया 
संसग्व टयाळण्यास मदत होईल. सयाहनजकच, 
अप्रत्क्पणे एकया जबयाबदयार नयागररकयाचे कत्वव् 
आपल्याकडून पयार पयाडण्यास मदत होईल. 

्या कोरोनया नरषयाणू संसगया्वच्या नररोधयात 
लढण्यासयाठी महयापयारेषणच्या अनधकयारी र 
कम्वचयाऱ्यांनी एकया रदरसयाचे रेतन सुमयारे सयाडेतीन 
कोटी रूप्े रदले. तसेच कंपनीने सुधदया पुढयाकयार 
घेऊन आपल्या सयांनघक सयामयानजक जबयाबदयारी 
ननधीतून (CSR) दोन कोटी रूप्े रयाज् 
आपतकयालीन व्र्थयापनयास रदले. कंपनीकडून 
शयासनयास एकूण सुमयारे सयाडेपयाच कोटी रूप्े 
COVID-19 मदत र पुनर्वसनयासयाठी देण्यात 
आले. त्यापैकी अनधकयारी र कम्वचयाऱ्यांचे ्ोगदयान 
मुख्मंत्री सहयाय्तया ननधीस र कंपनीचे ्ोगदयान 
रयाज् आपतकयालीन व्र्थयापनयास देण्यात 
आले. आपल्या सरयाांकडून नमळयालेल्या ्या 
हयातभयारयाकररतया मी आपलया आभयारी आहे. कोरोनया 
नरषयाणू नररोधयाच्या लढयाईसयाठी कंपनीने मदत र 
पुनर्वसनयासयाठी कयाम करणयाऱ्या कयाही ्र्ंसेरी 
सं्थयांनयाही (NGO) मदत रदली आहे. 

आपल्यालया आणखीन एकया आवहयानयालया 
सयामोरे जयारे लयागले, ते महणजे ननसग्व 

चक्ीरयादळ. आपल्या सुदैरयाने, ्या रयादळयात 
मुंबई नकंरया रयाज्यालया तडयाखया बसलया नयाही. 
मयात्र, ्या रयादळयाने रया्गड, श्ीरध्वन, रदरेआगर 
नकनयारपट्ी र उरण ्ेथील आपल्या ्ंत्रणेच्या 
जयाळ्यांरर मोठी हयानी पोहोचरली आहे. त्यामुळे 
तेथील ्ंत्रणया पूर्वरत करण्यारर आपलया 
सर्वप्रथम भर आहे. त्यासयाठी लयागणयारी सर्व 
प्रकयारची सयाधने व्र्थयापनयाने उपलबध 
करून रदलेली आहेत. मलया आशया आहे की, 
सयांगली, सयातयारया, कोलहयापूर ्या रठकयाणी 
झयालेल्या महयाप्रल्यामध्े जशी आपण ्ंत्रणया 
्ुधदपयातळीरर पूर्वरत करण्यात ्श्री झयालो. 
त्याप्रमयाणे, ्या रठकयाणी सुधदया आपण सरयाांच्या 
प्र्तनयाने ्श्री होऊ, ्याची मलया खयात्री आहे. 

्यापुढेही आपण शयासन र प्रशयासनयाच्या सर्व 
ननददेशयाचे तंतोतंत पयालन करून सुरनक्त रयाहया. 
मलया आशया आहे की, Reopening (1.0) 
र त्यापुढील व्र्थयापनयाच्या प्र्तनयामुळे 
आपल्यालया आपली संपूण्व ्ंत्रणया लरकरच 
पूर्वरत करतया ्ेईल. 

 
शुभेच्ांसह..!

- दिनेश वाघरारे
अध्क् र व्र्थयापकी् संचयालक

    E-Magazine visit us on :      

 पारेरि यंत्रिा सक्षर ठेवा
 संकटकाळातही टीर वक्क करा
 शासनाचया प्निदेशाचे पालन करा
 अप्धकारी, कर्मचाऱयांचे योििान 



 

प्रगतिपथावर असलेली कामे
जेजुरी-नहंजेरयाडी दुहेरी पररपथ रयानहनी

राजयात प्वनावयतयय वीजपुरवठा राप्हला सुरू
Teamwork

 टीम महापारेषण/टीम महातविरण/टीम महातितममििी

पंतप्रधयान श्ी. नरेंद्र मोदी ्यांनी ५ एनप्रल २०२० रोजी 
ककेलेल्या लयाईट बंद आरयाहनयाच्या रेळी रीजपुररठया 

सुरळीत रयाहण्यासयाठी रयात्री ८ रयाजून ३९ नमननटयांपयासून रयाज्याचे 
ऊजया्वमंत्री डॉ. ननतीन रयाऊत हे नयागपूर नन्ंत्रण कक्यातून संपूण्व 
रयाज्भरयातील रीज अनधकयाऱ्यांच्या संपकया्वत होते. ९ नमननटयांच्या 
्या अनतश् कठीण कयालयारधीत रयाज्भरयात नरनयाव्त्् 
रीजपुररठया सुरू होतया. ्या दरम्यान, कुठलयाही अनुनचत प्रकयार 
घडलया नयाही. ्या ्शयाचं श्े् ऊजया्वमंत्री डॉ. ननतीन रयाऊत ्यांनी 
नतनही रीज कंपन्यांचे अध्क् र व्र्थयापकी् संचयालक, 
अनधकयारी, अनभ्ंते, तंत्रज्ञ, कम्वचयारी आनण रयाज्यातील जनतया 
आनण मयाध्म प्रनतननधींनया रदले आहे. 

दर तीन नमननटयांनी ऊजया्वमंत्री डॉ. ननतीन रयाऊत ्रतः 

नरजेच्या आकडेरयारीची नोंद घेत होते. ५ एनप्रललया रयात्री ८ 
रयाजून ३९ नमननटयांनी रयाज्याची नरजेची मयागणी १३३७७ 
मेगयारॉट इतकी होती. नंतर हळूहळू नरजेची मयागणी कमी होत 
गेली. रयात्री ९ रयाजून १२ नमननटयालया १०७४१ इतकी मयागणी 
होती. ् या दरम्यान, नरिक्ेनसी ५०.२३ हट्वज इतकी महत्तम तर 
५०.०९ हट्वज इतकी न्ूनतम नोंद करण्यात आली.

्या कयालयारधीत नतनही रीज कंपन्यांचे सुमयारे ४९ हजयार 
कम्वचयारी कयाम करीत  होते. रीज उतपयादनयात को्नया जलनरद्ुत 
केंद्र, उरण रया्ू नरद्ुत केंद्र तसेच औसषणक नरद्ुत केंद्रयामध्े 
चंद्रपूर, कोरयाडी आनण पयारस नरद्ुत केंद्रयातून रीज उतपयादन 
सुरू होते. ९ नमननटयांच्या कयालयारधीत कयाही लोकयांनी ्रेच्ेने 
लयाईट बंद ककेली. नरशेष महणजे मेन स्रच बंद ककेले नयाही. 
्याबद्दल ऊजया्वमंत्री डॉ. ननतीन रयाऊत ्यांनी रयाज्यातील जनतेचे 
आभयार मयानले. 

 ऊजया्वमंत्री डॉ. ननतीन रयाऊत ्यांनी मयानले आभयार   

नयागपूर :  रयाज्यातील रीजपुररठया नरनयाव्त्् सुरू रयाहण्यासयाठी ऊजया्वमंत्री डॉ. ननतीन रयाऊत हे ्रतः नयागपूर नन्ंत्रण कक्यातून संपूण्व रयाज्भरयातील अनधकयाऱ्यांच्या संपकया्वत होते. 

राजय भार 
रिेरि केंद्ाचे प्नयोजन
दरम्यान, महयापयारेषणच्या रयाज् भयार प्रेषण 
केंद्रयातील नरजेचे नन्ोजन महयापयारेषणचे अध्क् 
र व्र्थयापकी् संचयालक श्ी. रदनेश रयाघमयारे 
्यांच्या नेतृतरयाखयाली र संचयालक (प्रकलप) श्ी. 
ररींद्र चवहयाण, संचयालक (संचलन) श्ी. संज् 
तयाकसयांडे, कया््वकयारी संचयालक (पयारेषण) श्ी. 
श्ीकयांत रयाजूरकर ्यांच्या मयाग्वदश्वनयाखयाली रयाज् 
भयार प्रेषण केंद्रयाचे मुख् अनभ्ंतया श्ी. अननल 
कोलप, अधीक्क अनभ्ंतया (संचलन) श्ी. पी्ूष 
शमया्व ्यांच्यासह टीमने ्श्रीपणे ककेले.



 

प्रगतिपथावर असलेली कामे
बयाळयापूर-पयारस रयानहनीरर नललो पधदतीने उभयारणी

 टीम महातविरण/टीम महापारेषण, मुंबई

रयाज्यात शेतकऱ्यांनया नसंचनयासयाठी लयागणयाऱ्या कृषी 
पंपयांसयाठीचे मयाच्व २०१८ पयासून प्रलंनबत असलेले 

नरीन रीजजोडणी धोरण लरकरयात लरकर अंनतम 
करण्याच्या सूचनया ऊजया्वमंत्री डॉ. ननतीन रयाऊत ्यांनी 
प्रशयासनयालया रदल्या. ्यासंदभया्वत सवहडीओ कॉनिरसनसंगवदयारे 
घेण्यात आलेल्या प्रदीघ्व बैठकीमध्े ्या नरष्यारर सनर्तर 
चचया्व झयाली.

रयाज्यात मयाच्व २०१८ प्ांत सुमयारे ५० हजयार 
कृषीपंपधयारकयांनी रीजजोडणीसयाठी महयानरतरणकडे पैसे 
भरलेले आहेत. तर सुमयारे दीड लयाख कृषीपंपधयारकयांनी 
नरीन रीजजोडणीसयाठी ररतसर अज्व भरलेले असून 
त्यारर धोरणयाअभयारी कोणतीही कया््वरयाही झयालेली नयाही. 

्याबयाबत रयाज्यातील 
शेतकऱ्यांकडून रयारंरयार 
नरचयारणया होत असून 
रयाज् नरधीमंडळयाच्या 
अथ्वसंकलपी् 
अनधरेशनयात चचया्व होऊन 
लरकरयात लरकर धोरण 
करण्याची मयागणी करण्यात 
आली होती. त्यानुषंगयाने 

डॉ. ननतीन रयाऊत ्यांनी ्या नरष्यारर धोरण प्र्तयानरत 
करण्याच्या सूचनया नरभयागयालया रदल्या होत्या.

प्र्तयानरत धोरणयामध्े १०० मीटरपेक्या कमी अंतर 
असलेल्यांनया लघुदयाब रयानहनीररून तर १०० ते ६०० मीटर 
अंतर असलेल्या कृषी पंपयानया उच्च दयाब प्रणयाली ररून रीज 

जोडणी प्र्तयानरत ककेली आहे. ्या नशरया् ६०० मीटरपेक्या 
अनधक अंतर असलेल्या कृषी पंपधयारकयांनया सौरऊजया्व 
सं्ंत्र पुररठया करण्याचे प्र्तयानरत ककेले  आहे. एकयाच रेळी 
पयारंपररक र सौरऊजया्व ् या अपयारंपररक स्तोतयावदयारे रीजजोडणी 
प्र्तयानरत आहे. तसेच अशी नरीन जोडणी करतयांनया  कृषी, 
पशुसंरध्वन, दुगध र मत्् व्रसया् नरभयाग तसेच अन् 
नरभयागयाशी समनर् करून हे धोरण सरांकष कसे होऊ 
शककेल ्याबयाबत संबंनधत नरभयागयाशी सल्या मसलत करून 
धोरण अंनतम करयारे र तसेच ्याबयाबत आरश्कतेनुसयार सर्व 
संबनधत नरभयागयांसह क्ेत्री् ्तरयारर संबंनधत नरभयागयांसमरेत 
समनर् सयाधून सरदेक्ण करण्याच्या सूचनया डॉ. ननतीन 
रयाऊत ्यांनी रदल्या. ्यारेळी ऊजया्व रयाज्मंत्री श्ी. प्रयाजक्त 
तनपुरे, ऊजया्व नरभयागयाचे प्रधयान सनचर श्ी. असीम गुप्या आनण 
महयानरतरणचे सर्व संचयालक सहभयागी झयाले होते.

 टीम महापारेषण/टीम महातविरण/     
टीम महातितममििी िागपूर

केंद्र शयासनयाच्या प्र्तयानरत नरद्ुत सुधयारणया नरधे्क 
२०२० प्रयारूपयारर रीज क्ेत्रयातील तजज्ञ व्क्तींचया 

अभ्यासगट लरकरच अहरयाल देणयार असल्याचे रयाज्याचे 
ऊजया्वमंत्री डॉ. ननतीन रयाऊत ्यांनी सयांनगतले. ्यासंबंधीचे 
ननददेश त्यांनी प्रधयान सनचर (ऊजया्व) ्यांनया रदले. 

प्र्तयानरत नरद्ुत सुधयारणया नरधे्क २०२० च्या 
अनुषंगयाने डॉ. रयाऊत ्यांनी सवहनडओ कॉनिरनसवदयारे 
प्रधयान सनचर (ऊजया्व) (प्रभयारी) श्ी. रदनेश रयाघमयारे, 
महयानननम्वतीच्या अध्क् र व्र्थयापकी् संचयालक 
श्ीमती शैलया ए., र नतनही कंपन्यांचे संचयालक ्यांच्याशी 
नरद्ुत भरन, नयागपूर ्ेथून संरयाद सयाधलया. 

महयानरतरणचे संचयालक (रयानणज्) श्ी. सतीश चवहयाण 
्यांनी ्या सुधयारणया नरधे्कयारर महयानरतरणच्या भूनमककेतून 
संगणकी् सयादरीकरण ककेले. तर श्ीमती शैलया ए. ्यांनी 
महयानननम्वती ननगनडत नरष्यांची उकल ककेली. ऊजया्वमंत्री 

महणून रीज सुधयारणया नरधे्कयाबयाबत अभ्यासपूण्व भूनमकया 
मयांडणयार असल्याचे डॉ. ननतीन रयाऊत महणयाले. त्यापूरवी 
रीज क्ेत्रयातील नरनरध कयामगयार संघटनयांची बयाजूदेखील 
समजून घेणयार असल्याचेही त्यांनी सयांनगतले. 

प्र्तयानरत नरद्ुत सुधयारणया नरधे्क २०२० च्या 
प्रयारूपयात त्रुटी असून त्यातील अनेक तरतुदी अ्पष्ट 

आहेत. ्या नरधे्कयामुळे रयाज्याच्या अखत्याररत 
असलेल्या रीज क्ेत्रयाचे महत्र टपप्याटपप्याने संपुष्टयात ्ेऊ 
शकते. नरधे्क सुधयारणेच्या नयारयाखयाली खयासगीकरणयाचया 
डयार तर रचलया जयात नयाही नया? अशी शंकया डॉ. रयाऊत 
्यांनी उपस्थत ककेली. त्यासयाठी प्र्तयानरत नरधे्कयाची 
कयारणमीमयांसया करण्यात ्ेणयार आहे. 

नवे वीजजोडिी धोरि लवकरच : ऊजा्मरंत्री

प्वद्ुत सुधारिा प्वधेयकावर अभयासिट लवकरच अहवाल िेिार  

New Policy

नवे ववधेयक

 दोन लयाख शेतकऱ्यांनया िया्दया होणयार    

 ऊजया्वमंत्री डॉ. ननतीन रयाऊत ्यांची मयानहती     

नािपूर :  प्र्तयानरत नरद्ुत सुधयारणया नरधे्क २०२० च्या अनुषंगयाने बोलतयानया रयाज्याचे ऊजया्वमंत्री डॉ. ननतीन 
रयाऊत. शेजयारी रररष्ठ अनधकयारी रग्व. 



  

अप्धकारी संघटनेतर्फे तीन लाखांची रित

एक हात मदतीचा

 मुख्मंत्री सहयाय्तया ननधीत ्ोगदयान     

 टीम महापारेषण, िागपूर

महयारयाष्टट्र रयाज् नरद्ुत मंडळ अनधकयारी संघटनेतिफे 
मुख्मंत्री कोनरड-१९ सहयाय्तया ननधीसयाठी दोन 

लयाख रूप्यांचया धनयादेश रयाज्याचे ऊजया्वमंत्री डॉ. ननतीन 
रयाऊत ्यांनया सोपनरण्यात आलया. 

नयागपूरचे नजलहयानधकयारी श्ी. ररींद्र ठयाकरे 
्यांच्यामयाि्फत ्या ननधीचया धनयादेश रयाज्याचे ऊजया्वमंत्री 
र नयागपूरचे पयालकमंत्री डॉ. ननतीन रयाऊत ्यांच्याकडे 
सुपूद्व करण्यात आलया. ्यारेळी पोलीस आ्ुक्त डॉ. 
भूषणकुमयार उपयाध्या् उपस्थत होते. धनयादेश 
ह्तयांतररत करतयानया अनधकयारी संघटनेचे केंद्री् 
कया्या्वध्क् श्ी. प्ररीण कयाटोले, पतसं्थेचे सनचर श्ी. 

नीलेश जुमळे, नयागपूर पररमंडळयाचे सनचर श्ी. अतुल 
रयाऊत आदी उपस्थत होते. 

ततपूरवी महयारयाष्टट्र रयाज् नरद्ुत मंडळ अनधकयारी 
संघटनेतिफे एक लयाख रूप्यांच्या ननधीचया धनयादेश 
मुख्मंत्री कोनरड-१९ सहयाय्तया ननधीसयाठी देण्यात 
आलया. अनधकयारी संघटनेकडून तीन लयाख रूप्यांच्या 
ननधीचया धनयादेश देण्यात आलया आहे. 

्या कयामी संघटनेचे अध्क् श्ी. सुनील पयाठक, 
सरनचटणीस श्ी. मनोज ठररे, सनचर श्ी. संज् 
खयाडे, संघटनेचे कया्या्वध्क् (महयापयारेषण) श्ी. मंगेश 
नशंदे, उपसरनचटणीस श्ी. सनतश जयाधर (महयापयारेषण) 
औरंगयाबयाद पररमंडळ अध्क् श्ी. प्रदीपनसंह बया्स 
्यांच्यासह अन् पदयानधकयाऱ्यांनी पुढयाकयार घेतलया.

रुखयरंत्री सहाययता प्नधीसाठी 
रहापारेरिकडून साडेपाच कोटी रूपये 

 कोरोनया संकट ननरयारणयासयाठी पुढयाकयार    सामाविक िबाबदारी

 टीम महापारेषण, मुंबई 

कोरोनया नरषयाणू प्रयादुभया्वरयाच्या पयाशर्वभूमीरर 
आनथ्वक मदतीसयाठी ककेलेल्या आरयाहनयालया 

रयाज्यातील ऊजया्व नरभयागयाच्या महयारयाष्टट्र रयाज् नरद्ुत 
पयारेषण कंपनीने चयांगलया प्रनतसयाद रदलया आहे. 
मुख्मंत्री सहयाय्तया ननधीसयाठी महयापयारेषणने सुमयारे 
सयाडेपयाच कोटी रूप्े जमया ककेले आहेत, अशी 
मयानहती महयापयारेषणचे अध्क् र व्र्थयापकी् 
संचयालक श्ी. रदनेश रयाघमयारे ्यांनी रदली.

कोरोनया संकट ननरयारणयासयाठी करण्यात 
्ेत असलेल्या उपया््ोजनयांसयाठी आनथ्वक 

अडचण ्ेऊ न्े, ्यासयाठी ही मदत देण्यात ्ेत असल्याचे 
महयापयारेषणने ्पष्ट ककेले आहे. ्यापूरवी मुख्मंत्री सहयाय्तया 
ननधीसयाठी सुमयारे १ कोटी ५५ लयाख ४३ हजयार ३६१ रुप्े 
देऊन महयापयारेषणने प्रनतसयाद रदलया होतया. आतया महयापयारेषणच्या 
अनधकयारी र कम्वचयाऱ्यांनी एकया रदरसयाचे रेतन सुमयारे १ 
कोटी ९३ लयाख ३५ हजयार ७६२ रूप्े मुख्मंत्री सहयाय्तया 
ननधीलया रदले आहेत. तसेच महयापयारेषणच्या सयांनघक सयामयानजक 

जबयाबदयारी (सीएसआर) िंडयातून तबबल दोन कोटी रूप्े 
रयाज् आपत्ती व्र्थयापन कक्यालया रदले आहेत. त्यामुळे 
कोरोनयाच्या लढयाईसयाठी महयापयारेषणने एकूण सुमयारे सयाडेपयाच 
कोटी रूप्े रदले आहेत. 

महयापयारेषणचे अध्क् र व्र्थयापकी् संचयालक श्ी. 
रदनेश रयाघमयारे महणयाले, ‘कोरोनया’ नरषयाणूमुळे ननमया्वण झयालेल्या 
भीषण पररस्थतीशी सयामनया करण्यासयाठी सरकयारकडून ्ोग् 
त्या उपया््ोजनया ककेल्या जयात आहेत. महयापयारेषणकडूनही 
्ोग् ती खबरदयारी घेतली जयात आहे. ऊजया्वमंत्री डॉ. ननतीन 
रयाऊत ्यांनीही महयापयारेषणच्या कयामयाचे जयाहीर कौतुक ककेले 
आहे. रीजपुररठया अखंनडत र चयांगल्या क्मतेने ठेरण्यासयाठी 
कम्वचयारी पररश्म घेत आहेत.``

नयागपूर : मुख्मंत्री कोनरड-१९ सहयाय्तया ननधीचया धनयादेश ऊजया्वमंत्री डॉ. ननतीन रयाऊत ् यांनया सोपनरतयानया अनधकयारी 
संघटनेचे पदयानधकयारी. शेजयारी नजलहयानधकयारी श्ी. ररींद्र ठयाकरे, पोलीस आ्ुक्त डॉ. भूषणकुमयार उपयाध्या्. 

मदतीचा हात 

नयागपूर : रयाज्याचे ऊजया्वमंत्री डॉ. ननतीन रयाऊत ्यांनी ३० रषयाांपूरवी 
्थयापन ककेलेल्या संकलप ्या सं्थेमयाि्फत रद. १५ एनप्रल २०२० 
पयासून गररबयांनया दररोज पंचरीस हजयार जेरणयाचे डबे त्यार ककेले 
जयात आहेत. तसेच ते गरजुप्ांत पोहोचनरण्यात ्ेत आहेत. ्या 
उपक्मयालया श्ी. जे. एस. पयाटील, अध्क् ILU ्यांनी भेट देऊन 
ऊजया्वमंत्री डॉ. ननतीन रयाऊत ्यांचे अनभनंदन करून चचया्व ककेली.



 

प्रगतिपथावर असलेली कामे
चयाळीसगयार-पयाचोरया रयानहनीरर नललो पधदतीने उभयारणी

`सटेट इनीप्शएदटव्हज इन पॉवर ट्ानसप्रशन` प्वरयावर वेप्बनार राप्लका

ऊजा्मरंत्री डॉ. प्नतीन राऊत यांनी केली सौरऊजा्म उतपािकांशी चचा्म 

 टीम महापारेषण, सांतिक कारामिलर

`्ट ेट इनीनशएरटव्हज इन पॉरर टट्रयानसनमशन` ्या 
नरष्यारर नुकतीच रेनबनयार मयानलकया घेण्यात आली. 

तसेच `महयाटट्रयानसको इनीनशएरटव्हज इन पॉरर टट्रयानसनमशन` ्या 
नरष्यारर सवहनडओ सत्र घेण्यात आले. 

सवहनडओ रेनबनयार सत्रयात २० नमननटयांचया रेळ 
सयादरीकरणयासयाठी देण्यात आलया होतया. ्यारेळी नरनरध प्रशनोत्तरे 
घेण्यात आली. ्यामध्े प्रयामुख्याने टट्रयानसनमशन नेटरक्फ नरकयास 
आनण गुंतरणुकीसयाठी आपल्या रयाज्याच्या ् ोजनया कया् आहेत?

सध्या कोणती मोठी आवहयाने आहेत? त्यारर मयात 

करण्यासयाठी आपल्या रयाज्यात कोणते उपक्म घेण्यात 
आले आहेत? पुररठयादयार, तंत्रज्ञयान पुररठया करणयारे आनण 
कंत्रयाटदयारयांकडून आपल्या कया् अपेक्या आहेत? आपल्या 
रयाज्याच्या ऑपरेशनस, पुररठया सयाखळी, आनथ्वक कयामनगरी 
आनण नेटरक्फ प्लॅनरर कोनरड-१९ चया  अलपकयालीन आनण 
दीघ्वकयालीन पररणयाम कया् झयालया आहे? ्यारर चचया्व करण्यात 
आली. 

महयापयारेषणसमोरील सध्याची आवहयाने कया् आहेत? ् यारर 
चचया्व करण्यात आली. महयानरतरणकडून प्रयाप् होणयारे एमटीसी 
शुलक पूण्वपणे प्रयाप् झयाले नयाहीत. त्यांची नबल संकलन केंद्रे 
बंद झयाल्यामुळे उद्ोग बंद पडले आहेत. त्यामुळे महयानरतरणलया 

महसूल कमी प्रमयाणयात नमळत आहे. कोनरड-१९ कयामयासंबंनधत 
पोनलस दल व््त असल्याने नरजक्ेत्रयांतील कयामयांसयाठी पोनलस 
संरक्ण नमळण्यास अडचण ्ेत आहे. रेळ, मनुष्बळ, सयामुग्ी 
व्र्थयापन कया्या्वसनरत करण्यासयाठी महयापयारेषण प्र्तनशील 
आहे. प्रकलपयांची कयामे मुदतीत होण्यासयाठी महयापयारेषणकडून 
पुढयाकयार घेतलया जयात आहे. ् या रेनबनयारमध्े संचयालक (प्रकलप) 
श्ी. ररींद्र चवहयाण, संचयालक (संचलन) श्ी. संज् तयाकसयांडे, 
कया््वकयारी संचयालक (पयारेषण) श्ी. श्ीकयांत रयाजूरकर, कया््वकयारी 
संचयालक श्ी. श्ीकयांत जलतयारे, कया््वकयारी संचयालक (मया.
सं.) (प्रभयारी) श्ी. सुगत गमरे, महयापयारेषणच्या सर्व मुख् 
अनभ्ंत्यांसह नरजक्ेत्रयातील तजज्ञ सहभयागी झयाले होते.

 टीम महापारेषण/         
टीम महातविरण, िागपूर

सौरऊजदेलया अनधक गनतमयानतेने 
चयालनया देण्यासयाठी तसेच 

्या क्ेत्रयातील नरनरध अडचणी रेळेत 
ननकयाली कयाढण्यासयाठी महयानरतरण, 
महयाऊजया्व आनण सौरऊजया्व उतपयादकयांची 
सं्ुक्त सनमती गरठत करण्यात ्यारी. 
तसेच नरदभया्वत ५०० मेगयारलॅट सौर 
उद्यान उभयारण्यासंबंधीचया प्र्तयार 
त्यार करण्यात ्यारया, अशया सूचनया 
रयाज्याचे ऊजया्वमंत्री डॉ. ननतीन रयाऊत 
्यांनी रीज अनधकयाऱ्यांनया रदल्या. 

नरद्ुत भरन, नयागपूर ्ेथून 
रेनबनयारवदयारे त्यांनी रयाज्यातील 
सौरऊजया्व उतपयादकयांशी संरयाद सयाधलया. 
महयारयाष्टट्रयात सौरऊजया्व धोरणयाच्या 
अंमलबजयारणीत मोलयाची भूनमकया 
बजयारल्याबद्दल सौरऊजया्व उतपयादकयांनी 

ऊजया्वमंत्री डॉ. ननतीन रयाऊत ्यांचया 
सतकयार ककेलया. 

रेनबनयारमध्े सौरऊजया्व 
उतपयादकयांनी आपल्या मयागण्या मयांडल्या. 
्यात घरगुती सोलर प्रकलपयारर केंद्र 
शयासनयाप्रमयाणे अनुदयान सुरू करण्यात 
्यारे, महयानरतरणप्रमयाणे महयाऊजदेलया 
सबनसडी रयाटपयाचे अनधकयार देण्यात 
्यारेत, 

महयाऊजया्वकडे असलेली वहेंडर 
नोंदणी ्यादी महयानरतरणने घ्यारी, 
नरीन अज्व सोपया असयारया आदींचया 
समयारेश आहे. सौरऊजदेच्या दृष्टीने 
आगयामी कयाळयात सकयारयातमक धोरण 
्रीकयारून पुढील पयाऊले उचलली 
जयातील, असया नरशरयास ऊजया्वमंत्री डॉ. 
ननतीन रयाऊत ्यांनी ्यारेळी रदलया. 

 रेनबनयारमध्े प्रधयान सनचर 
(ऊजया्व) (प्रभयारी) श्ी. रदनेश रयाघमयारे, 
महयाऊजया्वचे महयासंचयालक श्ी. सुभयाष 

 सौरऊजया्व उतपयादकयांची सनमती गरठत करण्याची सूचनया   

 सद्स्थतीतील आवहयाने आनण उपया् ्यारर चचया्व  

वेवबनार संवाद

वेवबनार चचाचा 

नयागपूर : सौरऊजया्व धोरणयाच्या अंमलबजयारणीत मोलयाची भूनमकया बजयारल्याबद्दल सौरऊजया्व 
उतपयादकयांनी ऊजया्वमंत्री डॉ. ननतीन रयाऊत ्यांचया सतकयार ककेलया. 

डुमरे, महयानननम्वतीच्या व्र्थयापकी् 
संचयालक श्ीमती शैलया ए., महयानरतरणचे 

संचयालक श्ी. सतीश चवहयाण ्यांच्यासह 
रररष्ठ अनधकयाऱ्यांनी सहभयाग घेतलया.



 

 टीम महापारेषण, वाशी

कोरोनया नरषयाणू प्रयादुभया्वरयाच्या पयाशर्वभूमीरर महयापयारेषणच्या 
ऐरोली संकुलयाच्या दोनही मुख् प्ररेशवदयारयारर हयात 

ननजांतुकीकरण संच बसनरण्यात आलया आहे. त्याकररतया एक 
संकलपनचत्र त्यार करून संकुलयामध्े उपलबध असलेल्या 
भंगयार सयामयानयातून ्याची नननम्वती ककेली आहे. दरम्यान, ्यामुळे 
संकुलयामध्े रयाहणयाऱ्या सुमयारे पयाचशे रनहरयासी, संकुलयामध्े 
दैनंरदन प्ररेश करणयारे सुमयारे दोनशे अनधकयारी र कम्वचयारी 
आनण शंभर अभ्यागतयांची सो् झयाली आहे. 

लॉकडयाऊनच्या कयाळयात कमीत-कमी रेळेत मे. धमया्व 
एंटरप्रया्झेसच्या सहकया्या्वने हयात ननजांतुकीकरण संच त्यार 
करून संकुलयाच्या दोनही मुख् प्ररेशवदयारयारर बसनरण्यात 
आले. सदर संच रयाशी पररमंडळयाचे मुख् अनभ्ंतया श्ी. नसीर 
कयादरी ्यांच्या ह्ते कया्या्वसनरत ककेले. 

कोनरड-१९ ्या नरषयाणूचया िैलयार सुरू झयाल्यानंतर केंद्र 

शयासन, महयारयाष्टट्र शयासन आनण महयापयारेषण प्रशयासनयाच्या रतीने 
नरनरध उपया््ोजनया सुरू करण्यात आल्या. महयापयारेषणचे 
अध्क् र व्र्थयापकी् संचयालक श्ी. रदनेश रयाघमयारे ्यांच्या 
आदेशयानुसयार कंपनीच्या प्रशयासनयाने सयांनघक र रै्सक्तक 
पयातळीरर घ्यार्याच्या खबरदयारीच्या संदभया्वत रेळोरेळी आदेश 
कयाढून जनजयागृती ककेली आहे. 

्याचयाच भयाग महणून रयाशी पररमंडळयाचे मुख् अनभ्ंतया 
श्ी. नसीर कयादरी ्यांनी ककेलेल्या आरयाहनयानुसयार ऐरोली 
संकुलयातील सर्व रनहरयासी रसयाहतीत नरनरध कया्या्वल्यांचे 
क्ेत्र आनण रयाज् भयार प्रेषण केंद्र पररसरयाचे नरी मुंबई 
महयानगरपयानलककेच्या सहकया्या्वने रयासया्ननक िरयारणी करून 
ननजांतुकीकरण करून घेतले. 

ऐरोली अनत उच्च दयाब ्थयापत् मंडळयाचे अधीक्क 
अनभ्ंतया श्ी. भूषण बल्याळ र ऐरोली नरभयागयाचे कया््वकयारी 
अनभ्ंतया (्थयापत्) श्ी. मोहन ननररे ्यांनी ्याबयाबत 
संकलपनया मयांडली. त्यांच्या ् या कया्या्वचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. 

ऐरोली संकुलात हात 
प्नजजंतुकीकरि संच

कोरोनाशी दोन हात 

 उपलबध भंगयार सयामयानयातून ककेली नननम्वती    

ऐरोली : कोरोनया नरषयाणू प्रयादुभया्वरयाच्या पयाशर्वभूमीरर महयापयारेषणच्या ऐरोली संकुलयाच्या दोनही मुख् प्ररेशवदयारयारर हयात 
ननजांतुकीकरण संच बसनरण्यात आलया आहे. तो संच कया्या्वसनरत करतयानया रयाशी पररमंडळयाचे मुख् अनभ्ंतया श्ी. नसीर 
कयादरी, शेजयारी अधीक्क अनभ्ंतया श्ी. भूषण बल्याळ र कया््वकयारी अनभ्ंतया (्थया.) श्ी. मोहन ननररे र अन् कम्वचयारी. 

रहाराष्् दिन व 
कारिार दिन
रहापारेरिरधये 

साधेपिाने साजरा
टीम महापारेषण, मुंबई

कोरोनया नरषयाणू प्रयादु्वभयारयाच्या पयाशर्वभूमीरर महयारयाष्टट्र 
रयाज् नरद्ुत पयारेषण कंपनीत ६० रया महयारयाष्टट्र 

रदन र कयामगयार रदन सयाधेपणयाने सयाजरया करण्यात आलया.  
सोशल नड्टसनसंग पयाळून कयाही रररष्ठ अनधकयारी र 
कम्वचयारी मोजक्याच संख्ेने उपस्थत होते.

महयापयारेषण कंपनीतील रररष्ठ अनधकयाऱ्यांची नन्ुक्ती-ननरृत्ती मयाहे एनप्रल-मे २०२०
प्नयुक्ी       

अ.क्र.  नाव    पि    पिस्ापनेचे दठकाि  दिनांक 

१.  श्ी. महेंद्रकुमयार चंद्रकयांत रयाळकके  मुख् अनभ्ंतया (पयारेषण)  अउदया प्रकलप नन संरसु पररमंडळ, औरंगयाबयाद ०८.०५.२०२०   



 

 टीम महापारेषण, मुंबई

कोरोनया नरषयाणू प्रयादुभया्वरयाच्या 
पयाशर्वभूमीरर महयारयाष्टट्र रयाज् नरद्ुत 

पयारेषण कंपनीत भयारतरतन डॉ. बयाबयासयाहेब 
आंबेडकर ्यांची १२९ री ज्ंती नडनजटल 
्ररूपयात उतसयाहयात सयाजरी करण्यात 
आली. अनधकयारी र कम्वचयाऱ्यांनी आपल्या 
मोबयाईलरर डॉ. बयाबयासयाहेब आंबेडकर ्यांची 
प्रनतमया डीपी (नडनजटल िोटो) महणून ठेरून 
अनोख्या पधदतीने अनभरयादन ककेले.

रठकरठकयाणी संनरधयानयाच्या प्रया्तयानरककेचे 
रयाचन करण्यात आले. कयाही अनधकयाऱ्यांनी 
भयारतरतन डॉ. बयाबयासयाहेब आंबेडकर ्यांच्या 
पु्तकयांचे रयाचन ककेले. तर कयाही कम्वचयाऱ्यांनी 
भीमगीते गयाऊन अनोख्या पधदतीने ज्ंती 
सयाजरी करून डॉ. बयाबयासयाहेब आंबेडकरयांनया 
अनभरयादन ककेले.   

 टीम महापारेषण, मुंबई

कोरोनया नरषयाणू प्रयादुभया्वरयाच्या 
पयाशर्वभूमीरर महयारयाष्टट्र 

रयाज् नरद्ुत पयारेषण कंपनीत 
महयातमया बसरेशरर ्यांची ज्ंती 
नडनजटल ्ररूपयात उतसयाहयात 
सयाजरी करण्यात आली. 
अनधकयारी र कम्वचयाऱ्यांनी 
आपल्या मोबयाईलरर महयातमया 
बसरेशरर ्यांची प्रनतमया डीपी 
(नडनजटल िोटो) महणून ठेरून 
अनोख्या पधदतीने अनभरयादन 
ककेले. 

भारतरतन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची 
जयंती प्डप्जटल सवरूपात उतसाहात साजरी 

रहातरा बसवेशवर यांची जयंती प्डप्जटल सवरूपात साजरी 

िय विमराय

िय बसवण्ा

 संनरधयानयाच्या प्रया्तयानरककेचे रयाचन करून भीमज्ंती सयाजरी   

प्रगतिपथावर असलेली कामे
बयाळयापूर-पयारस रयानहनीरर नललो पधदतीने उभयारणी



 

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, बांद्ा-कुला्म 
कॉम्प्ेकस, वांद्े (पूव्म), रुंबई-४०० ०५१ (खाजिी प्वतरिासाठी)

रया्तररयादी जगयात अनेकयांनया संघष्व करयारया 
लयागतो. हया संघष्व कधी-कधी परयाकोटीचयाही 

असू शकतो. जनमयापयासून ते मृत्ुप्ांत हया संघष्व 
करयारया लयागतो. जीरनयाच्या टपप्यारर ्या संघषया्वचे 
्ररूप कयाही प्रमयाणयात बदलू शकते.

दुनन्या में नकतनया गम है, मेरया गम नकतनया कम है! 
ही एकया गयाण्याची ओळ आपल्यालया प्रेरणयादया्ी ठरते. 
अनेकजण ्ोट्या संघषया्वलया सयामोरे जयातयात र त्यांच्या 
मनयात त्याबयाबत अनयाठया्ी भीती र तणयार ननमया्वण 
होतो. ्या भीती र तणयारयामुळे मयाननसक र पुढे जयाऊन 
शयारीररक ्रया्थ नबघडते. त्याचया एकंदरीत मयानरी 
जीरनयारर पररणयाम होत असतो. 

जीरनयात संघष्व हया आपल्यालया रेदनया देत असतो. 
मयात्र, त्यास सकयारयातमक नरचयार करून आपल्यामधील 
नक््याशक्ती अनधक प्रमयाणयात जयागृत करण्याची 
चयांगली संधी आहे, असे समजयारे. त्या रेदनेने ननमया्वण 
झयालेल्या संरेदनेच्या मयाध्मयातून ्ोग् धडया घेऊन 
आपलया उतकष्व सयाधतया आलया पयानहजे. शेरटी, त्यालयाच 
जीरन सयाथ्वकी लयागणे, असे महणतयात. 

शुन्यातून जग ननमया्वण करण्यातच खरया आनंद 
दडलया आहे. निननकस पक्यांप्रमयाणे रयाखेतून उठून 
पुनहया आपण उंच भरयारी घेतली पयानहजे. शेरटी तो 
आनंद घेण्यासयाठी ककेलेले अियाट पररश्म जीरन 
सयाथ्वकी झयाल्याची अनुभूती देते. जीरनयात अनेक रेळया 
संघष्व एरढया परयाकोटीचया असतो. त्यामुळे सयाहनजकच 
आपल्यालया प्रशन पडतो की, आतया आपण जगतो की 
मरतो. मयात्र, चयांगल्या प्र्तनयांनया नेहमी सहकया््व नमळत 
जयाते. तसेच आपण त्या संकटयातून सहीसलयामत बयाहेर 
पडतो. त्यासयाठी नजद्द, नचकयाटी, उमेद, सुनरचयारीपणया 
हे गुण आपल्या अंगी असणे आरश्क आहेत. 
अनतश् महत्रयाची बयाब महणजे आपली नक््याशक्ती 

उंच पयातळीरर घेऊन जयाते. सतत प्र्तनशील 
रयानहल्यामुळे संघषया्वतून पुढे जयाण्यास आपल्यालया 
नशकरण नमळते. 

अनेक मोठ्या व्क्ती संघषया्वतूनच तर घडलेल्या 
आहेत, ्याची उदयाहरणे आपण समयाजयात पयाहतो. 
संघषया्वतून तयारून-सुलयाखून ननघयाल्यानशरया् त्या घडत 
नयाहीत. त्यामुळेच तर त्यांच्या संघषया्वची रयाटचयाल 
आपल्यालया प्रेरणयादया्ी रयाटते. त्यासयाठी मयात्र, आपण 
सकयारयातमक दृनष्टकोन बयाळगया्लया हरया. 

दुनन्या में हम आ्े है, तो जीनया ही पडेगया! ही 
एकया गयाण्याची ओळ आपल्यालया संघष्व जीरनयाचया 
एक अनरभयाज् घटक आहे, असे सयांगते. जर तसे 
आहे तर मग त्यास आनंदयाने र प्रेमयाने सयामोरे जयाऊन 
नजद्दीने पुढे जया्चे आहे. मग, खचया्चे कशयालया? 
नैरयाश्याची नकंचीत सयारलीही आपल्या नक््याशक्तीरर 
पडतया कयामया न्े. नरशेष महणजे नीतीतत्रे, आदश्व 
मूल्यांची तडजोड न करतया संघषया्वलया सयामोरे जयातया 
आले पयानहजे. जर चुकीचे कयाहीतरी करून संघषया्वतून 
रयाट कयाढली तर त्यातली मजया ननघून जयाईल र सतत 
त्याबयाबत कटुतेचया अनुभर आपल्यालया ्ेत रयाहील. 

जीरन एक संघष्व आहे, हे आपण आधी मयान् ककेले 
पयानहजे. त्यातच खरी मजया आहे. कोण कसया त्यालया 
सयामोरे जयातो. कोणी त्यास लयागणयारे कठीण पररश्म 
करून नरज् नमळनरतो. कोणी चुकीच्या पधदतीने 
आदश्व मूल्यांशी तडजोड करून लरकरच आपलया 
मयाग्व सुकर करतो, तर कोणी त्यास शरण जयातो. तसेच 
खचून जयाऊन मग हयार पतकरतो. कोणतयाही शॉट्वकट 
न रयापरतया, कोणत्याही आदश्व मूल्यांनया पया्दळी न 
तुडरतया त्यारर मयात करतो, तो खरया नरज्ी असतो. 

मग मयात्र, त्यातील आनंद आपल्यालया गोडरया देतो, 
अथया्वतच मनयालया उभयारी देतो. जर आपण त्यामध्े 
्श्री झयालो नयाही तर आपण मयात्र मनयापयासून प्र्तन 
ककेले, ्याच्यासयारखया दुसरया आनंद नयाही. 

Success is a Journey to reach a 
destination, but this journey is equally 
important. जीरनयाच्या प्रत्ेक टपप्याचया आनंद 
घेतया आलया पयानहजे. मयाणसयाच्या जीरनयात सुख, दु:ख 
्ेत रयाहते. मयात्र, त्यामध्े आपण पया् रोरून कसे उभे 
रयाहतो, हे महत्रयाचे आहे. 

 संघषया्वची पररसीमया महणजे नैरयाश् र 
त्यामुळे ननमया्वण झयालेलया तणयार, रैिल्, न्ूनगंड. 
त्यामुळे अनेक जण व्सनयांच्या आहयारी जयातयात 
कशयासयाठी? तर दु:ख नरसरण्यासयाठी. परंतु, हया 
त्यांचया कमकुरतपणया असतो. जीरनयात नबघडणे 
खूप सोपे असते. घडण्यासयाठी मयात्र अियाट पररश्म, 
अपयार मेहनत र चयांगली नीती असणे आरश्क आहे. 
संघष्वरूपी रेदनेलया हसतमुखयाने सयामोरे जया र त्यातून 
ज्या संरेदनया आपल्यालया नमळतयात, त्या आपल्यालया 
जीरनयात कयाहीतरी नक्ीच नशकरून जयातयात. त्या 
अनुभरयाच्या जोरयारर आपण आपली भनरष्यातील 
प्रगती करू शकतो. मयाझ्या सर्व सहकयाऱ्यांनया आरयाहन 
करतो की, प्रनतकूल पररस्थतीतूनही मयाग्व ननघू शकतो, 
िक्त त्यासयाठी जीरनयात सकयारयातमक दृनष्टकोन 
(Positive Approach) अंगी बयाळगया्लया हरया, 
हे मयात्र ननसशचत. 
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