
  

प्रिय कर्मचारी बंधू आप्ि भप्िनींनो,

आजच्या ्या कठीण परिस्थितीमध्ये मयाझये 
अधिकयािी व कम्मचयािी आपलये कत्मव् 

बजयावून धवजयेची उपलबितया सुधनस्चत ठयेवण्याची 
मोलयाची कयामधििी पयाि पयाडत आहयेत. हये कित 
असतयानया ्या क्येत्यातील मयाझ्या अनयेक अधिकयािी व 
कम्मचयािी बयांिवयांनया कोिोनया धवषयाणूची लयािण झयाली. 
त्यातून तये सहीसलयामत बिये होऊन पुनहया कत्मव्यावि 
रूजू झयालये. त्यामुळयेच मी मयाझ्या अधिकयािी व 
कम्मचयािी बयांिवयांनया डॉक्टि, परिचयारिकया, पोलीस 
्यांच्याबिोबिच कोिोनया ्ोध्या महणून संबोधितो. 
्या कोिोनया धवषयाणूच्या संसिया्ममुळये कयाहींनया आपलये 
प्याणही िमवयावये लयािलये, ्याची मलया खंत आहये. 

सयाव्मजधनक सयेवयांमध्ये आपण ्येत असल्यामुळये 
सव्मसयामयान् जनतयेस आपली अधवित सयेवया सुरू 
ठयेवणये, हये आपलये आद्यकत्मव् आहये. ्या कत्मव्याचये 
आपण सव्मजण पयालन कित आहयात, ्याचया मलया 
सयाथि्म अधिमयान आहये. 

अधिकयािी व कम्मचयािी ्यांच्या सयामयाधजक 
सुिधक्ततया व जबयाब्यािी महणून आपण धतनहीही 
कंपनीत (महयाधनधम्मती, महयापयाियेषण व महयाधवतिण) 
जि ्ु्दैवयानये अधिकयािी/कम्मचयािी ्यांचया कोिोनया 
धवषयाणूच्या संसिया्ममुळये मृत्ू झयाल्यास त्यांच्या 
कु्टुंबयास ३० लयाख रूप्ये सयानुग्रह अनु्यान ्येणयाि 
आहोत. ही म्त त्या कु्टुंबयास कंपनीतर्फे एक 
आियाि महणून ् येण्यात ् येणयाि आहये. कंत्या्टी कयामियाि 
व सुिक्या िक्कयांनयासुध्या ही म्त धमळणयाि आहये. 

तसयेच कंपनीच्या वतीनये कोिोनया धवषयाणूच्या 
धविोियात लढण्यासयाठी ियाज् सिकयािलया ्ोन को्टी 
रूप्यांची म्त सयांधिक सयामयाधजक जबयाब्यािी 
धनिीतून (CSR) र्ली आहये. त्याचबिोबि 
आपल्या कंपनीत अधिकयािी व कम्मचयािी ्यांनी एक 
र्वसयाचये वयेतन जमया करून सुमयािये सयाडयेतीन को्टी 
रूप्ये मुख्मंत्ी सहयाय्तया धनिीलया र्लये आहयेत. 
अशया प्कयािये, अधिकयािी व कम्मचयािी ्यांनी धमळून 
एकूण सुमयािये सयाडयेपयाच को्टी रूप्ये आपण कोिोनया 

दिनेश वाघरारे (भा.रि.से.)      
 अध्क् व व्व्थियापकी् संचयालक
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धवषयाणूच्या धविोियात लढयाईसयाठी र्लये आहयेत. 
मलया अधिमयान आहये की, ्या कयालयाविीमध्ये 

आपल्या कंपनीलया Drone based 
Surveillance करितया केंद्ी् ऊजया्ममंत्ी 
कया्या्मल्याकडून व केंद्ी् नयाििी हवयाई संचयालनयाल् 
्यांची मयान्तया प्याप्त झयाली. त्यामुळये ड्ोनव्यािये धवद्युत 
वयाधहन्यांची ्ुरू्ती व ्येखियाल होणयाि आहये. 
धवशयेषतः ् ुि्मम व पहयाडी ियाियात ् याचया जया्त उप्ोि 
होणयाि आहये. ् याबद्दल केंद् शयासनयाकडून महयापयाियेषण 
कंपनीचये अधिनं्न किण्यात आलये आहये. ्याकरितया 
मी आपल्या सवयाांचये कौतुक कितो. मलया आशया आहये 
की, ्यापुढयेही िधवष्यात मयाझये अधिकयािी व कम्मचयािी 
आपल्या कया््मक्येत्यामध्ये अधिक ििीव व चयांिली 
कयामधििी कितील. 

महयाियाष््यात धवशयेषतः मुंबई, ठयाणये, िया्िड व 
कोकणयात धनसि्म चक्ीवया्ळयानये िडक र्ली होती. 
त्यामुळये मोठ्या प्मयाणयात पयाियेषण व धवतिण ् ंत्णयेवि 
्याचया परिणयाम झयालया होतया. त्यामुळये आपल्या 
्ंत्णयेलया मोठी हयानी पोहोचली होती. ्िम्यान, 
ियाज्यातील धवधवि ियाियातून आपलये अधि्ंतये, 
अधिकयािी व कम्मचयाऱ्यांनी ्येऊन आपली पयाियेषण 
्ंत्णया पूव्मवत केली. आपल्या सवयाांचये त्याबद्दल 
मनःपूव्मक आियाि. आपलये अधिकयािी, कम्मचयािी 
धजद्दीनये व ्येशसयेवया ्या ियावनयेतून कयाम कितयात, हये 
्यातून जयाणवलये. 

असयाच एक अनुिव आपल्या अधि्ंतया/
अधिकयािी/कम्मचयािी ्यांच्या शौ्या्मचया पयाहण्यास 
धमळयालया. र्. ५ एधप्ल २०२० िोजी ियात्ी ९ वयाजतया 
९ धमधन्टयांकरितया र्वये (लयाई्टस) बं् किण्यात 
आलये. त्यामुळये ग्रीडमध्ये होणयािये Frequency 
Variation आपल्या पध्तशीि धन्ोजनयामुळये 
सयांियाळण्यात आलये. ्या Frequency 
Variation मुळये आपल्या प्णयालीवि High 
व Low Voltage चया पडलयेलया तयाण आपण 
चयांिल्या प्कयािये हयातयाळू शकलो. 

मयाच्मच्या अखयेिीस सुरू झयालयेलये लॉकडयाऊन 
व त्यानुसयाि आलयेलये धनबांि आज थिोड्यार्याि 
प्मयाणयात धशथिील किण्यात आलये आहयेत. मयात्, 
अजूनही िोकया ्टळलयेलया नयाही. लोकजीवन पूव्मवत 
होण्याकरितया अजूनही सं्म, धश्तीची ििज आहये. 
सिकयाि व कंपनीनये र्लयेल्या धन्देशयांचये कया्या्मल्यात 
व वै्सतिक जीवनयात कया्टयेकोिपणये पयालन किणये 

आव््क आहये. त्यामुळयेच कोिोनया धवषयाणूवि मयात 
किण्यासयाठी आपलया हयातियाि लयािू शकतो. ्या 
लॉकडयाऊन परिस्थितीमध्ये आपल्या महसूल 
प्याप्तीवि धवपरित परिणयाम झयालयेलया आहये. त्याकरितया 
आपण सवयाांनी कंपनीचया खच्म जयाणीवपूव्मक कमी 
केलया पयाधहजये. जयेणयेकरून आपल्या कंपनीची 
आधथि्मक स्थिती मजबूत ियाहण्यास म्त होईल. 

आपल्या कया््मक्येत्यामध्ये ्वच्छतया, 
सॅधन्टया्झयेशन तसयेच मया्क, सोशल धड््टसनसंि 
्यांचये कया्टयेकोिपणये पयालन किणये ििजयेचये आहये. 
त्याकरितया ्ोग् तये धन्ोजन धन्ंत्ण अधिकयािी 
्यांनी केलये पयाधहजये. कोिोनयाग्र्त कम्मचयाऱ्यांची 
सो्, उपचयाि व त्यांच्या कु्टुंधब्यांची कयाळजी 
आपल्यालया घ्या्ची आहये. त्यांनया मयानधसक 
आियाि ्येऊन त्यांचया ियाि व िीती कमी किया्ची 
आहये. मलया खयात्ी आहये की, आपण सव्म मयाच्म, 
एधप्ल, मये, जून, जुलै व त्यानंतिही पुढये एक 
्ोध्या बनून आपलये कत्मव् बजयावत ियाहयाल व 
ियाज्यात अखंधडत वीजप्वयाह ठयेवण्यास मोलयाचये 
्ोि्यान ्येऊ शकयाल.

सवयाांनया ्वयातंत््र्नयाच्या हयार््मक शुियेच्छया!

शुभेच्ांसह..!
- दिनेश वाघरारे
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प्रगतिपथावर असलेली कामे
जयेजुिी-धहंजयेवयाडी ्ुहयेिी परिपथि वयाधहनी

राजयाचया ऊजा्म प्वभािाने केली 
केंद्ाकडे १० हजार को्टींची राििी

 टीम महातविरण/टीम महापारेषण/टीम महातितममििी

लॉकडयाऊनच्या कयाळयात महयाधवतिणनये ग्रयाहकयांनया 
उत्तम सयेवया र्ली. तथियाधप ्या कयाळयातील वीजधबल 

ििणया प्मयाण अत्ंत कमी झयाल्यानये महयाधवतिण आधथि्मक 
संक्टयात सयापडलये आहये. ्याही परिस्थितीत वीज ग्रयाहकयांनया 
सववोत्तम सयेवया ्येणये आव््क असून महयाधवतिणलया 
त्यासयाठी आधथि्मक म्तीची अधतश् ििज आहये. ही ििज 
लक्यात ियेऊन ियाज्याच्या ऊजया्म धवियाियानये केंद् सिकयािकडये 
१० हजयाि को्टी रूप्ये धनिीच्या अनु्यानयाची मयािणी केली 
आहये. ऊजया्म धवियाियातील अधिकया-्यांशी सलि ्ोन र्वस 
चचया्म करून ियाज्याचये ऊजया्ममंत्ी डॉ. धनतीन ियाऊत ्यांनी 
एकया पत्याव्यािये केंद्ी् ऊजया्ममंत्ी श्ी. आि. के. धसंि ्यांनया 
धनिीची मयािणी केली आहये.  

लॉकडयाऊनच्या कयाळयातील वीजधबलयांमध्ये 
सवलत ्येण्यात ्यावी, अशी मयािणी धवधवि संि्टनया व 
वीजग्रयाहकयांकडून किण्यात ्येत आहये. लॉकडयाऊनच्या 
कयाळयात सव्मच उद्योि व व्यावसयाध्क आ्थियापनया बं् 
होती. वीजग्रयाहकही आधथि्मकदृष्टया सक्म नयाहीत. अशयाही 

परिस्थितीत महयाधवतिण ग्रयाहकयांनया चयांिली सयेवया पुिधवण्याचया 
पुियेपूि प््तन किीत आहये, असये सयांिून ऊजया्ममंत्ी डॉ. 
धनतीन ियाऊत महणयालये  की, ``महयाधवतिणच्या एकूण 
महसूलयापैकी सुमयािये ६० ्टक्े महसूल औद्योधिक आधण 
व्यावसयाध्क ग्रयाहकयांकडून प्याप्त होतो. त्यामुळयेच िििुती 
आधण कृषी ग्रयाहकयांनया क्ॉस सबधसडीच्या मयाध्मयातून 
वयाजवी ्ियानये वीजपुिवठया किण्यात ्येतो. कोधवड -१९ 
चया प्या्ुिया्मव िोखण्यासयाठी २२ मयाच्म िोजी लॉकडयाऊन 
जयाहीि किण्यात आलया. त्यामुळये एधप्ल, मये व जून ्या 
कयालयाविीमध्ये महयाधवतिणच्या महसुलयावि मोठया परिणयाम 
झयालया.

अत्याव््क बयाबी जसये की, वीज खिये्ी, कम्मचयाऱ्यांचये 
पियाि, धवधवि कि, कजया्मचये हप्तये इत्या्ींचया खच्म किणये 
महयाधवतिणलया ्येणये क्मप्याप्त आहये. परिणयामी महयाधवतिण 
हये अिूतपूव्म आधथि्मक संक्टयात सयापडलये आहये. ्ैनंर्न 
कयामयाकरितया महसूलयांची उणीव धनमया्मण झयाली आहये. 
त्याकरितया चयालू ियांडवल रू. तीन हजयाि ५०० को्टींचया 
ओवहि ड्ॉप ियेण्यात आलया आहये. 

धवधवि पया्यािूत प्कलपयाकरितया ३८ हजयाि २८२ 

को्टींचये कज्म असून त्यापो्टी प्धतमयाह ९०० को्टींचया हप्तया 
व त्याविील व्याज ्येणये क्मप्याप्त आहये.``

ऊजया्ममंत्ी डॉ. धनतीन ियाऊत ्यांनी पुढये असयेही 
सयांधितलये की, एधप्ल-२०२० पयासून वीजधनधम्मती कंपन्यांचये 
्येणये प्लंधबत असून त्याचया आधथि्मक डोंिि धनमया्मण झयालया 
आहये. महयाधवतिणवि ्या अिूतपूव्म संक्टयाचये ्ूिियामी 
आधथि्मक परिणयाम झयालये आहयेत.

महयाधवतिणलया ्यातून उियािी ियेण्यासयाठी बियाच 
कयालयाविी लयािणयाि आहये. तसयेच धनिी उपलबितयेबयाबत बँक 
तसयेच धवत्ती् सं्थियांकडून महयाधवतिणलया सकयाियातमक 
प्धतसया् धमळयालया नयाही.  केंद् सिकयािनये उपलबि केलयेलये 
९० हजयाि को्टी रूप्यांच्या पॅकेजचया लयाि ्येखील 
महयाधवतिणलया धमळयालया नयाही. 

्या सव्म बयाबींचया परिणयाम महयाधवतिणच्या ग्रयाहकयांवि 
होत आहये. कोिोनयामुळये उद्भवलयेल्या परिस्थितीमुळये 
महयाधवतिणची झयालयेली िंिीि आधथि्मक परिस्थिती धवचयाियात 
ियेऊन केंद् सिकयािनये १० हजयाि को्टी रूप्यांची आधथि्मक 
म्त अनु्यान ्वरूपयात द्ययावी, अशी मयािणी ऊजया्ममंत्ी डॉ. 
धनतीन ियाऊत ्यांनी केली आहये.

 ऊजया्ममंत्ी डॉ. धनतीन ियाऊत ्यांनी पत्याव्यािये केली मयािणी    
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ियाज्यात अपयािंपरिक ऊजया्म प्कलपयाची प्यामुख्यानये 
सौिऊजया्म धनधम्मती प्कलपयाची प्ियावीपणये 

अंमलबजयावणी किण्यासयाठी ऊजया्म धवियाियाच्या प्ियान 
सधचवयांच्या अध्क्तयेखयाली उच्च्तिी् सधमतीचये िठन 
किण्यात आलये आहये. ्यासं्िया्मत ऊजया्म धवियाियानये शयासन 
परिपत्क जयािी केलये आहये. ्यासं्िया्मत ियाज्याचये ऊजया्ममंत्ी डॉ. 
धनतीन ियाऊत ्यांनी धन्देश र्लये होतये.

ही सधमती अपयािंपरिक ऊजया्म धनधम्मतीस प्याियान् ्येऊन 
ियाज्याचये सव्मसमयावयेशक ऊजया्म िोिण त्याि करून शयासनयास 
धशर्यािस किणयाि आहये. सौिऊजया्म प्कलपयासयाठी जधमनी 
उपलबि करून ्येण्यासयाठी लँड बँक त्याि किण्यात ्येणयाि 
आहये. तसयेच कनया्म्टक, आंध्रप््येश व ियाज्थियान ्या शयेजयािील 
ियाज्यातील सौिऊजया्म प्कलपयांचया अभ्यास करून शयासनयास 
धशर्यािशी सया्ि किणयाि आहये.

सौिऊजया्म प्कलपयासयाठी लँड बँक त्याि किण्यासयाठी 
लवकिच एकया कंपनीची ् थियापनया किण्यात ् येणयाि आहये. ् याची 

संिचनया व कया््मप्णयाली ्या 
बयाबतीत धनण्म् ियेण्यात 
्येणयाि आहये. प्कलप उिये 
किण्यासयाठी व त्यासयाठी 
असलयेल्या आव््क 
बयाबींची पूत्मतया किण्यासयाठी 
एक धखडकी ्ोजनया 
ियाबधवण्यात ्येणयाि आहये.

ऊजया्ममंत्ी डॉ. धनतीन ियाऊत ्यांनी सौिऊजया्म िोिण 
धनस्चत किण्यासयाठी ऊजया्म धवियाियालया उच्च्तिी् सधमतीचये 
िठन किण्याचये धन्देश धवियाियाच्या बैठकीत र्लये होतये.

महयाधवतिण, महयापयाियेषण व महयाधनधम्मतीचये अध्क् तथिया 
व्व्थियापकी् संचयालक तसयेच महयाऊजया्मचये  महयासंचयालक 
हये ्या सधमतीचये स््् ियाहणयाि असून ऊजया्म धवियाियाचये 
उपसधचव धकंवया सहसधचव हये स््् सधचव महणून कयाम 
पयाहणयाि आहयेत.
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महयाधनधम्मती, महयापयाियेषण, महयाधवतिण व एमएसईबी 
सूत्ियािी कंपन्यांव्यािये २० हजयाि को्टी रूप्यांप्ांत 

कज्म उियािणीसयाठी शयासन हमी ्येण्याचया धनण्म् ियाज् 
मंधत्मंडळयानये ियेतलया. 

ियाष््ी् औसषणक वीज महयामंडळ (एन्टीपीसी), ऊजया्म 
पॉवि र्या्नयानस कयापवोियेशन (पीएर्सी) धकंवया ियाष््ी्ीकृत 
बँकया आधण धवत्ती् सं्थिया ्यांच्याकडून ही कजदे ियेण्यात 
्येणयाि आहयेत. कोिोनयामुळये धनमया्मण झयालयेली परिस्थिती आधण 
्टयाळयेबं्ीमुळये ियाज्यातील सव्म उद्योि आधण वयाधणसज्क 
उपक्म बियाच कयाळ बं् होतये. अजूनही कयाही प्मयाणयात 
धनबांि लयािू आहयेत. सव्मसयामयान् नयािरिक ििी असल्यामुळये 
िििुती वीज ग्रयाहकयांकडून धवजयेचया जया्त वयापि होऊन 
औद्योधिक ग्रयाहकयांची धवजयेची मयािणी कमी झयाली आहये.

महयाियाष््यातील धवजयेची िोजची सियासिी मयािणी २३ 
हजयाि मयेियावॅ्टवरून १६ हजयाि मयेियावॅ्ट इतकी कमी झयाली 
आहये. अनु्याधनत क्येत्यातील कृषी व िििुती ग्रयाहकयांची 
मयािणी वयाढल्यामुळये महयाधवतिण कंपनीसमोि िोकड 
सुलितयेचया प््न धनमया्मण झयालया आहये. आतया औद्योधिक 

प्धक््या सुरू होऊन सुस्थितीत ्येण्यासयाठी धकमयान 
वष्मिियाचया कयालयाविी लयाियेल, अशी अपयेक्या आहये. 

ियाष््ी्ीकृत बँकया व इति धवत्ती् सं्थियांकडून मध्म 
मु्तीचये कज्म ियेतल्यास शयासन हमीची ििज ियासणयाि 

आहये. त्यामुळये ती धमळण्याबयाबत ऊजया्म धवियाियाकडून सया्ि 
किण्यात आलयेल्या प््तयावयालया मंधत्मंडळयानये मंजुिी र्ली. 
्या हमीसयाठी शयासनयाकडून आकयािण्यात ्येणयािये हमी शुलक 
मयार् किण्याचयाही धनण्म् ियेण्यात आलया.

नवे वीजजोडिी धोरि लवकरच : ऊजा्मरंत्ी

वीज कंपनयांना २० हजार को्टींची कज्महरी

New Policy

शासन आपल्ा पाठीशी 

 नवीन सौिऊजया्म िोिणयासयाठी उच्च्तिी् सधमतीचये िठन    

 ियाज् मंधत्मंडळयाचया धनण्म्      
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महयापयाियेषणच्या अधत उच्च ्याब वयाधहन्यांची धनिया 
ियाखण्याचये कयाम जसये ग्रयाऊंड पये्ट्ोधलंि, ्टॉवि ्टॉप 

पये्ट्ोधलंि, सवहदे आ्ी कयामये ड्ोनव्यािये केंद्ी् नयाििी धवमयान 
वयाहतूक धवियाियामयार््फत पिवयानिी ियेऊन किण्याचया उपक्म 
महयापयाियेषणव्यािये ियेण्यात आलया. ्यामुळये महयापयाियेषणचया 
वयेळ, पैसया व मनुष्बळयाची बचत झयाली आहये. वीज क्येत्यात 
ड्ोनव्यािये कयाम किणयािी महयापयाियेषण मयात् ्येशयातील एकमयेव 
कंपनी ठिली आहये. ्यासं्िया्मत केंद् शयासनयानये नुकतीच 
पत्कयाि परिष् ियेऊन महयापयाियेषणच्या उपक्मयाची ्खल 
ियेतली आहये. तसयेच महयापयाियेषणच्या कयामयाचया िौिवही केलया 
आहये. ् िम्यान, ियाज्याचये ऊजया्ममंत्ी डॉ. धनतीन ियाऊत ् यांनी 
केंद्याकडये केलयेल्या सततच्या पयाठपुियाव्यामुळये महयापयाियेषणलया 
हया उपक्म ियाबधवतया आलया. 

महयापयाियेषण ही ्येशयातील सवया्मत मोठी पयाियेषण कंपनी 
आहये. ियाज्यात ६८१ ईएचवही क्मतयेची उपकेंद्ये आहयेत. 

४८ हजयाि ३२१ सधक्फ्ट धकलोमी्टिच्या पयाियेषण वयाधहन्या 
आहयेत. १,२८,९९० एमवहीए क्मतयेची परिवत्मन क्मतया 
आहये. २५ हजयाि एमडबल्ू ऊजया्म हयातयाळणीची क्मतया 
असलयेली पयाियेषण ्ंत्णया आहये. धवशयेषतः ्ुि्मम ियाियातून 
जयाणयाऱ्या पयाियेषण वयाधहन्यांची कयामये कितयानया ड्ोनचया 

उप्ोि चयांिल्या रितीनये होत आहये. 
महयापयाियेषणच्या पयाियेषण वयाधहन्यांची ्येखियाल 

्ुरू्तीचये कयाम ड्ोनव्यािये किण्यात ्येत असल्यामुळये ही 
कयामये चयांिल्या पध्तीनये व जल् ितीनये होण्यास म्त 
होत आहये. ड्ोनवि सवहधडओ कॅमयेिया व थिमवोसवहजन कॅमयेिया 
लयावलया असल्यामुळये पयाियेषण वयाधहन्यांवि धनमया्मण होणयािये 
धवधवि ्ोष तवरित धन्श्मनयास आणून त्यांची तयातकयाळ 
्ुरू्ती किणये शक् होत आहये.

धवशयेषतः नवीन प्कलपयात सवहदेक्ण किण्यासयाठीही 
्या ड्ोन कॅमयेियाचया उप्ोि होणयाि आहये. ्टॉविच्या अि्ी 
जवळ जयाऊन ड्ोनव्यािये तपयासणी होत आहये. त्यामुळये हये 
डया्ग्ोस््टक ्टूल ठिलये आहये. तसयेच कया्या्मल्यात बसून 
ड्ोनची हयालचयाल पयाहणयेही शक् झयालये आहये. धन्मयानुसयाि 
ड्ोन उडधवण्याची उंची ५० मी्टिप्ांत आहये. 

ऊजया्ममंत्ी डॉ. धनतीन ियाऊत ्यांनी महयापयाियेषणचये 
अध्क् व व्व्थियापकी् संचयालक श्ी. र्नयेश वयािमयािये 
्यांच्यासह महयापयाियेषणच्या सव्म चमूचये कौतुक केलये आहये.

पारेरि वाप्हनयांची पाहिी 
व िेखभालीची कारे आ्ा ड्ोनविारे  

नवे तंत्रज्ान  ऊजया्ममंत्ी डॉ. धनतीन ियाऊत ्यांच्या पयाठपुियाव्यालया ्श     



 

११० के. वही. रुडप्शंिी-बाप्ट कॅमप वाप्हनी काया्मननव् 

२२० के. वही. बोरीवली-बोईसर प्ललो वाप्हनी काया्मननव्
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लॉकडयाऊनच्या कयाळयातही महयापयाियेषणच्या 
कोलहयापूि धवियाियातील ११० के. वही. 

मुडधशंिी-बयाप्ट कॅमप वयाधहनीचये कयाम तयातडीनये 
पूण्म करून अधत उच्च ्याब वयाधहनी कया्या्मसनवत 
किण्यात आली. ्यामुळये कोलहयापूि शहि व 
धशिोली औद्योधिक वसयाहतीतील ग्रयाहकयांनया अखंड 
वीजपुिवठया होणयाि आहये. 

११० के. वही. मुडधशंिी-बयाप्ट कॅमप वयाधहनीचया 
मयाि्म ्या्ट लोकव्तीतून तसयेच शहियालितच्या 
ऊस शयेतीतून जयातो. त्यामुळये वयाधहनीचये कयाम 
कितयानया शयेतकऱ्यांचये नुकसयान होऊ न्ये, ्यासयाठी 
्ोग् ती खबि्यािी ियेण्यात आली. वयाधहनीच्या 
मयािया्ममध्ये सयात रठकयाणी अधत उच्च ्याब वयाधहन्यांचये 
क्ॉधसंि आहये. त्याधशवया् ियाज् महयामयाि्म, ियाष््ी् 
महयामयाि्म व ियेलवये ्यांच्या क्ॉधसंिचयाही समयावयेश 
आहये. ्या रठकयाणी धवधशष् धडझयाईनचये महणजयेच 

Narrow Base, 25 Mrt extension असये 
मनोिये वयापिण्यात आलये. 

्या प्कलपयासयाठी कियाड परिमंडळयाच्या मुख् 
अधि्ंतया (प्ियािी) सौ. धशलपया कुंियाि, अिीक्क 
अधि्ंतया संचलन व सुव्व्थिया श्ी. अिधवं् 
्डमल ्यांनी मयाि्म्श्मन केलये. अधत उच्च ्याब 
प्कलप धवियाि, कोलहयापूिचये कया््मकयािी अधि्ंतया 
(प्ियािी) श्ी. र्लीप महयाजन ्यांच्या समनव् 
व धन्ोजनयामुळये प्कलपयाचये कयाम धन्ोधजत वयेळयेत 
पूण्म झयालये. ्या कयामयासयाठी प्कलप उपधवियाियाचये 
उपकया््मकयािी अधि्ंतया श्ी. िवींद् पयाविया, 
सहयाय्क अधि्ंतया श्ी. प्वीण हयेलदेकि, श्ी. 
धवनया्क पया्टील, श्ी. िवींद् पया्टील ्यांनी धवशयेष 
परिश्म ियेतलये. ्या प्कलपयासयाठी मध् ियेलवये व 
ियाष््ी् महयामयाि्म प्शयासन ्यांनी सहकया््म केलये. 
तसयेच ११ के. वही./३३ के. वही. वयाधहन्यांविील 
आऊ्टयेजसयाठी महयाधवतिण, कोलहयापूि ्यांनीही 
मोलयाचये सहकया््म केलये. 
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महयापयाियेषणच्या मुंबई बळक्टीकिण 
प्कलपयांति्मत २०१५ मध्ये 

उियािण्यात आलयेल्या २२० के. 
वही. बोिीवली-बोईसि-२ वयाधहनीलया 
बोईसिस्थित ४००/२२० के. वही. 
पॉविग्रीड ्या उपकेंद्यात धललो करून २२० 
के. वही. बोिीवली-पॉविग्रीड-बोईसि धललो 
वयाधहनीचये कयाम पूण्म केलये. तसयेच ही वयाधहनी 
कया्या्मसनवत किण्यात आली. ् या वयाधहनीव्यािये 
मुंबई व उपनिियातील उत्ति व पस्चम 
धवियाियामिील सततची धवजयेची वयाढती 
मयािणी पूण्म करून धवजयेचया तु्टवडया िरून 
कयाढण्यासयाठी म्त होणयाि आहये. 

्या कयामी ्थियाधनक पयातळीवि धवधवि 
अडचणी होत्या. पिंतु, त्यावि मयात करून 
हये कयाम ्ुध्पयातळीवि पूण्म किण्यात आलये. 
धवशयेष महणजये लॉकडयाऊनच्या कयाळयात 
धजलहयाधिकयािी, पयालिि ्यांच्याकडून 
धवशयेष पिवयानिी धमळयाली. त्यानुसयाि केंद् 

व ियाज् सिकयािकडून धमळयालयेल्या सूचनया 
व ्क्तयेचये पयालन करून धललो वयाधहनीचये 
कयाम पूण्म केलये. ्िम्यान, २२० के. वही. 
बोिीवली-पॉविग्रीड वयाधहनीचये कयाम पूण्म 
करून वयाधहनी कया्या्मसनवत झयाल्यामुळये 
केंद्ी् धवद्युत प्णयालीमिून महयापयाियेषणच्या 
२२० के. वही. बोिीवली उपकेंद्यास २५० 
तये ३०० मयेियावॅ्ट अधतरिति धवद्युत पुिवठया 

 मुंबई व उपनिियातील धवद्युत पुिवठ्यात सुियािणया होणयाि    

 कोलहयापूि शहि व धशिोली औद्योधिक वसयाहतीत अखंड वीजपुिवठया   

Power For All

सवाांसाठी वीज 

बोिीवली:  २२० के. वही. बोिीवली-बोईसि धललो वयाधहनीचये कयाम पूण्म करून कया्या्मसनवत किण्यात आलये. ्याप्संिी वयाशी परिमंडळयाचये मुख् अधि्ंतया 
श्ी. नसीि कया्िी ्यांच्यासमवयेत अिीक्क अधि्ंतया सव्मश्ी. जिन्याथि चुडये, महयेश ियािवत, मोिये्वि ढोिये, अिधवं् िित, धवज् आवयािये, अधनल 
सुियाळकि व अन् अधिकयािी व कम्मचयािी. 

धमळणयाि आहये. त्यामुळये पयालिि धजलह्यात 
अखंड वीजपुिवठया ियाहण्यास म्त होणयाि 
आहये. तसयेच ४०० के. वही. कळवया आधण ४०० 
के. वही. खयाििि ्येथिील िोधहत्यांविील धवजयेचया 
ियाि कमी होण्यास म्त होणयाि आहये. 

हये कयाम पूण्म किण्यासयाठी अधत उच्च 
्याब वयाशी परिमंडळयाचये मुख् अधि्ंतया श्ी. 
नसीि कया्िी, कळवया प्कलप मंडळयाचये 

अिीक्क अधि्ंतया श्ी. जिन्याथि चुडये ्यांचये 
धवशयेष मयाि्म्श्मन लयािलये. तसयेच कयाम पूण्म 
किण्यासयाठी अधत उच्च ्याब प्कलप धवियाि 
कल्याणचये कया््मकयािी अधि्ंतया श्ी. धवज् 
आवयािये, प्कलप वयाधहनी उपधवियाियातील 
अधतरिति कया््मकयािी अधि्ंतया श्ी. अधनल 
सुियाळकि, सहयाय्क अधि्ंतया श्ी. अंशू 
चौििी व त्यांच्या ्टीमनये धवशयेष परिश्म ियेतलये. 

कोलहयापूि : ११० के. वही. मुडधशंिी-बयाप्ट कॅमप वयाधहनी कया्या्मसनवत किण्यात आली. 
्याप्संिी कियाड परिमंडळयाच्या मुख् अधि्ंतया (प्ियािी) सौ. धशलपया कुंियाि, अिीक्क 
अधि्ंतया सव्मश्ी. अिधवं् ्डमल, र्लीप महयाजन, िवींद् पयाविया, प्वीण हयेलदेकि, 
धवनया्क पया्टील, िवींद् पया्टील.
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केंद्याचये प््तयाधवत वीज सुियािणया धविये्क ि्टनयाधविोिी 
असून धनण्म् ियेतयानया व्यापक धवचयािधवधनम् किण्यात 

्यावया, सव्म ियाज्यांनया धव्वयासयात घ्यावये, कोिोनयाच्या 
पया्व्मिूमीवि महयाधवतिणलया अनु्यान ्वरूपयात अथि्मसहयाय् 
कियावये, अशी आग्रही िूधमकया ियाज्याचये ऊजया्ममंत्ी डॉ. धनतीन 
ियाऊत ्यांनी केंद्ी् ऊजया्ममंत््यांच्या एक र्वसी् परिष्येत 
ियेतली.

प््तयाधवत वीज सुियािणया धविये्क २०२० ्यावि केंद् 
सिकयािच्या ऊजया्म मंत्याल्याच्या वतीनये ्येशयातील धवधवि 
ियाज्यांचये मुख्मंत्ी-ऊजया्ममंत्ी ्यांची सवहधडओ कॉनर्िनस 
आ्ोधजत किण्यात आली. केंद्ी् ऊजया्ममंत्ी (्वतंत् 
प्ियाि) श्ी. आि. के. धसंह ्यांच्या प्मुख उपस्थितीत ही 
बैठक झयाली. ्या वयेळी प््तयाधवत वीज सुियािणया धविये्कयालया 
धविोि कितयानया हये धविये्क धवजयेबयाबतच्या ियाज्याच्या 
अधिकयाियावि अधतक्मण किणयािये असून त्यामुळये ि्टनयेतील 
संिियाज्याच्या व्व्थियेलया सुरंि लयावण्याचया प््तन होत 
आहये. त्यामुळये केंद् सिकयािनये ्या संबंियातील सव्म ि्टकयांशी 
धवचयािधवधनम् करूनच धनण्म् घ्यावया तसयेच धवधवि 
ियाज्याच्या प््तयावयावि सव्मसमयावयेशक आियाखडया त्याि 
कियावया, अशी मयािणी डॉ. धनतीन ियाऊत ्यांनी केली.

कोिोनया कयाळयात सयाव्मजधनक उपक्मयांचये खयाजिीकिण 
किण्याचया सपया्टया केंद् सिकयािनये लयावलया असून ्या 
धविये्कयाच्या मयाध्मयातून ऊजया्म क्येत्याचये खयाजिीकिण करून 
खयाजिी वीज उद्योियांनया मयािील ्याियानये प्वयेश ्येऊ न्ये, अशी 
िूधमकया डॉ. धनतीन ियाऊत ्यांनी मयांडली. लॉकडयाऊनमुळये 
महयाधवतिणची आधथि्मक स्थिती धबक्ट झयाली आहये. त्यातून 
सयाविण्यासयाठी महयाधवतिणलया १० हजयाि को्टींचये तयातकयाळ 
अथि्मसयाह् कियावये, कमी व्याज्ियात कज्म उपलबि करून 
द्ययावये तसयेच केंद्याच्या कुसुम ्ोजनयेअंति्मत १ लक् सौि 
कृषीपंप ्येण्यासयाठी केंद्याकडये डॉ. धनतीन ियाऊत ्यांनी 
अनु्यानयाची मयािणी केली व त्यास मयान्तया ्येखील ्येण्यात 
आली. 

महयाियाष््यात शंिि ्टक्े सौिऊजया्म किण्याचये उरद्दष् 
धन्ोधजत किण्यात आलये आहये. कुसुम ्ोजनयेची 
अंमलबजयावणी महयाियाष््यात ्श्वीरित्या केल्याबद्दल 
स्ि परिष्येत कौतुक किण्यात आलये व इति ियाज्यांनी 
महयाियाष््याकडून प्येिणया घ्यावी, असये श्ी. आि. के. धसंह 
महणयालये. 

फ्ू िॅस धडसलर्िया्झयेशन प्णयाली सं्िया्मत ् ुसिी बयाजू 
्येखील समजून ियेणये ििजयेचये आहये, कयािण ्या प्णयालीमुळये 
धजपसम मोठ्या प्मयाणयात धनमया्मण होऊन त्याची धवलहयेवया्ट 
लयावणये अविड तथिया खधच्मक आहये. जि नजीकच्या परिसियात 
धसमें्ट उद्योि असयेल तिच त्याची धवलहयेवया्ट लयावणये सो्ीचये 

होणयाि असल्याचये डॉ. धनतीन ियाऊत ्यांनी सयांधितलये.
महयाधनधम्मतीकडून वीज उतपया्नयासयाठी वयेकोलीच्या 

खयाणीतून कोळसया खिये्ी किण्यात ्येतो. धनिया्मरित ्जया्मपयेक्या 
खयालच्या ्जया्मचया कोळसया धमळत असल्यानये त्याचया 
वीज उतपया्नयावि धवपरित परिणयाम होतो. वयेकोलीतर्फे 
महयाधनधम्मतीलया समधप्मत कोळसया खयाणी धनस्चत करून 
र्ल्या आहयेत. त्याकरितया मयाईन ्पयेधसधर्क चयाज्म अधिकचया 
लयावण्यात ्येतो व त्याचया आधथि्मक ियाि महयाधनधम्मतीलया तसयेच 
वीजग्रयाहकयांनया बसत असल्याचये डॉ. धनतीन ियाऊत ्यांनी 
केंद्ी् ऊजया्ममंत्ी श्ी. आि. के. धसंह ्यांच्या धन्श्मनयास 
आणून र्लये. ्या प््नयावि केंद्ी् ऊजया्ममंत््यांनी तयातडीनये 
बैठक आ्ोधजत किण्याची मयािणी डॉ. ियाऊत ् यांनया केली व 
त्यास मयान्तया ्येखील ्येण्यात आली.

कोधवड-१९ कयाळयात अखंधडत वीज उतपया्न तथिया 
पुिवठया किण्यात अहोियात् परिश्म आधण जोखमीचये कयाम 
किणयािया वीज अधिकयािी-कम्मचयािी हया ्येखील कोिोनया 
वीज्ोध्या आहये. त्यामुळये त्याचये कौतुक होणये ििजयेचये 
असल्याची िूधमकया डॉ. धनतीन ियाऊत ्यांनी मयांडली ्यावि 
श्ी. आि. के. धसंह ्यांनी सहमती ्श्मवून वीज अधिकयािी-
कम्मचयािी ्यांचये कौतुक झयालये पयाधहजये, असये सयांधितलये.

्या परिष्येत वीज धवतिण व्व्थियेत सुियािणया, सोलि 
रर् ्टॉप ्ोजनया, हरित ऊजया्म खिये्ीचये बंिन अशया जवलंत 
मुद्ययांवि तपशीलवयाि चचया्म झयाली.

सव्म राजयांना प्वशवासा् घेऊनच 
प्वधेयका् सुधारिा करावी: ऊजा्मरंत्ी

प्रसताववत वीज ववधे्क  ऊजया्मधवष्क ियाष््ी् परिष्     



  

 टीम महापारेषण, िागपूर

कया्टोल ्येथिील महयापयाियेषणच्या १३२ के. वही. वीज 
उपकेंद्यालया ियाज्याचये ऊजया्ममंत्ी डॉ. धनतीन ियाऊत 

्यांनी िये्ट ्येऊन मयाधहती ियेतली. 
संपूण्म कया्टोल व निखयेड तयालुक्यातील महयाधवतिणच्या 

३३ के. वही. वीज उपकेंद्यांनया ्येथिून वीजपुिवठया होतो. ्या 

उपकेंद्यालया कळमये्विहून वीजपुिवठया होतो. कोणतयाही 
तयांधत्क धबियाड झयाल्यास संपूण्म कया्टोल व निखयेड तयालुकया 
अंियाियात जयातो. अशया अडचणीच्या वयेळी प्या्म्ी मयािया्मनये 
वीजपुिवठया किण्यासं्िया्मत आव््क प््तयाव सया्ि 
किण्याचये आ्येश ऊजया्ममंत्ी डॉ. धनतीन ियाऊत ्यांनी र्लये. 

्िम्यान, ऊजया्ममंत्ी डॉ. धनतीन ियाऊत ्यांनी 
महयापयाियेषणच्या अधिकयाऱ्यांकडून कयामयांची मयाधहती ियेतली. 

वीजग्रयाहकयांच्या तक्यािीचये धनियाकिण किण्याचये आ्येश 
उपस्थित अधिकयाऱ्यांनया र्लये. ्या केंद्यालया मूतती ्येथिील 
३३ के. वही. उपकेंद् व हये्टीकुंडी ्येथिील १३२ के. वही. 
उपकेंद्यातून वीजपुिवठया किण्यासयाठीचया प््तयाव मंजुिीसयाठी 
पयाठधवण्याचयेही आ्येश त्यांनी र्लये. तसयेच ऊजया्ममंत्ी डॉ. 
ियाऊत ्यांनी कया्टोल-निखयेड मयािया्मविील ४४ मयेियावॅ्ट 
सौिऊजया्म प्कलपयाची पयाहणी केली. 

 टीम महापारेषण/टीम महातविरण िागपूर

नयािपूि धजलह्यातील कोियाडी ्येथिये ऊजया्म शैक्धणक पयाक्फ, 
िव् हनुमयान मूतती ्मयािक, सयेलर्ी पॉइं्ट, तलयाव 

सौं््तीकिण किण्याचये प््तयाधवत आहये. सोबतच र्ु्टयाळया 
तलयाव ्येथिये बुसध्््ट थिीम पयाक्फ, ्शवंत ््टयेधड्म परिसियात 
जयािधतक ्जया्मचये अत्यािुधनक नवीन  ््टयेधड्म, वयाहन 
धविधहत धबझनयेस सें्टि उियारून ्येश-धव्येशयातील प््म्टक 
आधण  नयािरिकयांच्या  आकष्मणयाचया केंद्धबं्ू बनधवण्याचया 
मयानस असल्याचये नयािपूि धजलह्याचये पयालकमंत्ी तथिया 
ियाज्याचये ऊजया्ममंत्ी डॉ. धनतीन ियाऊत ्यांनी सयांधितलये. 
महयाधवतिणच्या ऊजया्म अधतथिीिृह नयािपूि ्येथिये सवहडीओ 
कॉनर्िनस आ्ोधजत बैठकीत तये बोलत होतये.

अथि्मसंकलपयात उपमुख्मंत्ी तथिया धवत्तमंत्ी श्ी. अधजत 
पवयाि ्यांनी कोियाडी ्येथिये ऊजया्म पयाक्फ प्कलपयाची िोषणया केली 
होती. त्यानुसयाि जमीन, पयाणी आधण मुलिूत सो्ीसुधविया 
उपलबि असल्यानये नयािपूि जवळच्या कोियाडी ्येथिये ऊजदेचये 
धवधवि स्तोत आधण त्याचया मयानवी जीवनयालया होणयािया उप्ोि 
लक्यात ियेऊन शयालये्-महयाधवद्ययाल्ीन धवद्ययार्याांनया ्यातून 
हसत-खयेळत धशक्ण धमळयावये, त्यांनया ऊजदेचये स्तोत प्त्क् 
प्कलप्थिळी हयातयाळतया ्यावयेत, सोबतच मनोिंजन वहयावये 
आधण प््म्टनयाच्या मयाध्मयातून िोजियाियाच्या संिी धनमया्मण 
किणये ्या उद्दयेशयानये हया ऊजया्म पयाक्फ उियािण्यात ्येणयाि आहये.

ऊजया्म पयाक्फव्यािये हरित ऊजया्म, ऊजदेच्या  धवधवि 
स्तोतयांनया आिुधनकतयेची जोड ्येण्यात ्येणयाि आहये. ऊजया्म 
वन्पतींचये उद्ययान, सौि धवद्युत व्व्थिया, ऊजदेच्या 
धवधवि स्तोतयांचये जसये औसषणक, जल, वया्ू, पवन, सौि, 
बया्ोमयास लयाइवह मॉडयेलस, सौि चयाधजांि ््टयेशनस, परिसि 
सौं््तीकिण करून हया अधिनव प्कलप  प््तयाधवत आहये. 

एकूणच प््म्टकयांच्या दृष्ीनये िव् हनुमयान मूतती उियारून ्या 
मयाध्मयातून प््म्टनयाचये हब बनधवण्याचये प््तयाधवत आहये. 

र्ु्टयाळया तलयाव ्येथिये जयािधतक ्जया्मचये बुसध्््ट थिीम 
पयाक्फ आधण ्शवंत ््टयेधड्म ्येथिये नवीन ््टयेधड्म आधण 
धबझनयेस सें्टि उियािण्याचये प््तयाधवत आहये. ्या  सव्म 
प्कलपयांचया आियाखडया  प्याथिधमक अव्थियेत असून धनिीची 
तितू् करून स्ि प्कलप सयाकयािण्याचया मयानस डॉ. धनतीन 
ियाऊत ्यांनी व्ति केलया.

्या प््तयाधवत प्कलपयांचये संिणकी् सया्िीकिण 
नयािपूियातील प्धसध् वया्तूिचनयाकयाि श्ी. अशोक मोखया 
्यांनी केलये. सया्िीकिणयानंति मयाजी मंत्ी श्ी. चंद्शयेखि 

बयावनकुळये, मयाजी ियाज्मंत्ी श्ी. ियाजेंद् मुळक, धवियािी् 
आ्ुति श्ी. संजीव कुमयाि, धजलहयाधिकयािी श्ी. िवींद्  
ठयाकिये, मनपया आ्ुति श्ी. तुकयाियाम मुंढये, िमण धवज्यान 
केंद्याचये संचयालक श्ी. धवज् शंकि शमया्म ्यांची मतये जयाणून 
ियेण्यात आली ति सवहडीओ कॉनर्िसनसंिव्यािये प्ियान सधचव 
(ऊजया्म) श्ी. र्नयेश वयािमयािये, महयाधनधम्मतीचये अध्क् तथिया 
व्व्थियापकी् संचयालक शैलया ए., महयाऊजया्म संचयालक श्ी. 
सुियाष डुमिये, नयेहरू धवज्यान केंद्याचये श्ी. सू््मकयांत कुळकणती, 
श्ी. अशोक जोि्ये एर््ट्म प्येनये्टोरि्म, श्ी. िवी बनकि 
्यांनी आपली मतये मयांडली आधण प्कलप धवष्क धविया्क 
सूचनया ्येखील र्ल्या. 

रहापारेरिचया का्टोल उपकेंद्ाला ऊजा्मरंतयांची भे्ट

कोराडी् ऊजा्म शैक्षप्िक पाक्क साकारिार : ऊजा्मरंत्ी

थेट-भेट

शासन-प्रशासन 

 ४४ मयेियावॅ्ट सौिऊजया्म प्कलपयाची केली पयाहणी   

 बुसध्््ट थिीम पयाक्फ, धबझनयेस सें्टि आधण न्ू ््टयेधड्म प््तयाधवत    

प्रगतिपथावर असलेली कामे
जयेजुिी-धहंजयेवयाडी ्ुहयेिी परिपथि वयाधहनी

नयािपूि : महयाधवतिणच्या ऊजया्म अधतथिीिृह ्येथिये सवहडीओ कॉनर्िसनसंिव्यािये आ्ोधजलयेल्या बैठकीत बोलतयानया ियाज्याचये 
ऊजया्ममंत्ी डॉ. धनतीन ियाऊत, शयेजयािी मयाजी मंत्ी श्ी. चंद्शयेखि बयावनकुळये,  मयाजी ियाज्मंत्ी श्ी. ियाजेंद् मुळक, 
धवियािी् आ्ुति श्ी. संजीव कुमयाि, धजलहयाधिकयािी श्ी. िवींद्  ठयाकिये, मनपया आ्ुति श्ी. तुकयाियाम मुंढये, िमण 
धवज्यान केंद्याचये संचयालक श्ी. धवज् शंकि शमया्म.
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िुणग्रयाहकतया हया अधतश् महत्वयाचया िुण 
आपल्यामध्ये असयेल ति जीवनयात त्याचया 
र्याि चयांिलया र्या््या आपल्यालया होत असतो. 

िुणग्रयाहकतया महणजये समोिच्या मयाणसयाचये चयांिलये 
िुण ओळखया्चये व तये आपल्यामध्ये उतिवण्याचया 
प््तन किया्चया. त्याकरितया मयाणसयातील िुणयांवि 
लक् केंद्ीत किया्चये. तो मयाणूस कोण आहये? त्यावि 
हये ठित नयाही. सव्मसयामयान् व्तिीपयासूनसुध्या 
आपण अनयेक चयांिलये िुण आतमसयात करू शकतो. 
तोच व्तिी जीवनयाचया खिया आनं् ियेऊ शकतो. जो 
अनयेक िुणसंपया्न कितो. िुणयांनया म्या्म्या ियालण्याची 
आव््कतया नयाही. चयांिलये धलखयाण, वयाचन, वया्न, 
िया्न, नृत्, ह्तधलखीत, पठण, कीत्मन अशया 
अनयेक कलया आपण आतमसयात करू शकतो. कयाही 
धवद्यान ति असये असतयात ज्यांचये अनयेक ियाषयेवि 
प्िुतव असतये. ियािती् ियाषयांबिोबिच आंतिियाष््ी् 
ियाषयासुध्या त्यांनया अवित असतयात. जोपयासणयािया 
प्त्येक िुण आपल्यालया जीवनयात कुठयेतिी उप्ोिी 
पडत असतोच. 

ग्रयाहकतया महणजये कया् ति आपल्यामध्ये चयांिलये 
िुण अंिीकयािणये. धवद्ययाधविूधषत असून ज्यान अंिीकृत 
करू शकलो नयाही ति व ्ैनंर्न जीवनयात आचिण 
किण्यास आपण असमथि्म ठिलो ति त्या ज्यानयाच्या 
उप्ोियापयासून आपण वंधचत ियाहतो. 

ग्रयाहकतया जोपयासण्यासयाठी सुक्म धनिीक्ण व 
सियाव अधतश् महत्तवयाचया ठितो. अनयेक चयांिलये िुण 
आपण सुक्म धनिीक्णयानये अंिीकयारू शकतो. सियाव 
त्या िुणयांस पूण्मतवयास नयेण्यास म्त कितो. अनयेक 
वयेळया आतमसयात केलयेलया िुण सियावयाच्या अियावयामुळये 
आपल्यातून धनिून ियेलयेलया असतो. त्यासयाठी 
धन्धमतपणये सियाव आव््क आहये. 

जीवन धवशयाल आहये. प्त्येक र्वस आपल्यालया 
नवीन चयेतनया, ऊजया्म व वयेिळया कयाहीतिी अनुिव 
्येत असतो. आपलया प्वयास िूतकयाळयालया कयापत 
वत्ममयानयात व त्यातून िधवष्कयाळयात होत असतो. 

त्यामुळये वत्ममयानयात जितयानया आपलया प्त्येक 
र्वस र्ल्या्ी व प्ितीच्या पुढच्या ्टपप्यावि 
नयेतया आलया पयाधहजये. जीवन सुं्ि आहये. त्याकरितया 
सतत जीवनयाचया आ्वया् ियेण्याकरितया जि आपण 
अनयेक चयांिलये िुण आतमसयात केलये ति त्यापयासून 
आपल्यालया धवलक्ण आनं् प्याप्त होईल. ्वतःची 
्पिया्म आपल्यालया ्वतःबिोबिच किया्ची 
आहये. `कल औि आज` ्यामध्ये आपल्यालया 
र्िक नक्ीच िडवया्चया आहये. अनयेक चयांिल्या 
िोष्ी धशकया्च्या आहयेत. ही धशकण्याची धक््या 
अधवितपणये व धनिंति सुरू ठयेवया्ची आहये. ियाितितन 
डॉ. बयाबयासयाहयेब आंबयेडकि ्यांनीही मह्टलये आहये 
की, `मयाणूस हया आजनम धवद्ययाथिती आहये`. त्यामुळये 

मयाणसयानये जीवनयात नयेहमीच नवीन चयांिल्या िोष्ी 
धशकल्या पयाधहजयेत, तिच खऱ्या अथिया्मनये जीवनयाचये 
सयाथि्मक झयाल्याचये समयाियान लयाियेल. 

अनयेकयांचये चयांिलये अनुकिण करून आपण 
्वतःलया िडवू शकतो. धनिीक्ण व िणन 
त्याकरितया मोलयाची सयाथि ्येतये. जो सव्मिुणसंपन् तो 
जया्त समयाियानी. त्यासयाठी आपण सव्मजण धनिया्मि 
करू्यात की, आजपयेक्या आपलया उद्ययाचया र्वस 
नक्ीच चयांिलया व वयेिळया बनवयेन.
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- सुि् िररे
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