मा. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचा संदेश
-: २०१८ नवी संधी-नवी आव्हाने :प्रिय कर्मचारी बंधू आणि भगिनींनो,
अनेक चांिल्या अनुभवांनी अधोरे णित

होऊन िेलेले एक वर्म नक
ु तेच संपले आणि

िितीची नवी संधी व आव्हाने दे िारे एक नवे
वर्म सुरु झाले. आपि सवाांनी िेल्या वर्ी

आपल्या जबाबदारी पार पाडली आणि कंपनीला
अगधक कायमक्षर् बनप्रवण्यास साथ ददली तशीच
या नव्या वर्ामत मर्ळे ल, याची र्ला पूिम िात्री

र्हापारे र्ि कंपनीपुढे आपल्या पारे र्ि ििालीच्या

कंत्राटे आणि अनुश्रावक प्रवभािाने िलंबबत व

आपल्या िस्थाप्रपत पारे र्ि ििालीत सुधारिा

संलग्न वादहन्या ही कार्े पूिमत्वास नेली.

वाढीसंदभामत तसे र्ोठे आव्हान नव्हते. अशा वेळी
करण्याची संधी मर्ळाली. त्यार्ुळे अनेक िलंबबत
कार्े र्ािी लािली. वीज यंत्रिा आणि ििालीचे

सक्षर्ीकरि करिे ही काळाची िरज होती. त्यातील

अपि
ू म कार्े र्ािी लावली. त्यार्ध्ये उपकेंद्रे ,

अंजनिाव, र्ालेिाव, कृष्िूर, सेनिाव येथील

िकल्प र्ािी लािले. यासाठी त्यांनी संबंगधत
जजल्हागधकारी व िशासनाशी सातत्याने

अनेक िोष्टी यावर्ी पूिम करता आल्या. यार्ध्ये

सर्न्वय साधला. संचलन व सुव्यवस्था

अनुश्रावक, संचलन व सुव्यवस्था, चाचिी,

व क्षर्ता वाढ योजनेची वेळेत कायमवाही केली.

आरोग्य, र्नशांती आणि आनंद लाभो. उत्साही,

प्रवत्त, राज्य भार िेर्ि केंद्र, स्थापत्य, ईआरपी,

स्कीर्, स्काडा मसस्टीर् सजव्हमसर्ध्ये घेिे,

आपोआप मर्ळतात, असा अनुभव आपल्याला

आपल्या कायमििालीर्ध्ये सुधारिा करून र्हत्त्वाची

धतीवर NTAMC सेंटर करण्यासाठी भर ददला

आहे .

आपल्या सवाांना नवीन वर्ामच्या

र्न:पव
म शभ
ू क
ु ेच्छा. आपिा सवाांना चांिले

आनंदी आणि कायमर्ग्न रादहले की या िोष्टी

आलाच असेल. जो वतमर्ानात सवम काळजी घेतो,
त्याला भप्रवष्याची काळजी करावी लाित नाही.
याचा अथम आपले वतमर्ानच भप्रवष्य घडवत
असते.

िेल्या वर्ामचा कायामचा आढावा घे तला

असता असे ददसते की, िेल्या वर्ी प्रवजेच्या

र्ाििीर्ध्ये निण्य वाढ झाली आहे . त्यार्ुळे

राज्य पारे र्ि उपक्रर्, अमभकल्प, कंत्राटे व

स्वयंचलन आणि संचार प्रवभाि, र्ानव संसाधन,
सुरक्षा, कंपनी सगचव, दक्षता, प्रवधी या प्रवभािांनी
भमू र्का बजावली.

यार्ध्ये राज्य पारे र्ि उपक्रर् प्रवभािाने

दि
म भािांसाठी योजना केल्या. नंदरु बार, धडिाव,
ु र्
जव्हार, नािभीड, दे वरी, साकोली या दि
म आणि
ु र्
आददवासी भािांर्ध्ये उपकेंद्रे करण्याचे पंचवाप्रर्क
म

आरािड्यात अंतभत
ूम केले आहे व िकल्प योजना

प्रवभािाने त्यांस बोडामची र्ान्यता घेतली. अमभकल्प,

प्रवभािाने Reactive Power Compensation
स्वयंचलन आणि संचार प्रवभािाने ऑटोर्ेशन

कम्युननकेशनची व्यवस्था करिे, र्ोठ्या
आहे . र्ानव संसाधन प्रवभािाने तांबत्रक

प्रवभािाच्या कर्मचारी र्ानांकनाच्या आढाव्याचे
कायम पूिम केले. प्रवत्त प्रवभािासाठी कंपनीच्या
उत्पन्नात घट झाल्यार्ळ
ु े हे वर्ां थोडंसं

आव्हानात्र्क आणि अडचिीचे होते. तरीही या
प्रवभािाने त्यावर र्ात केली. राज्य भार

पारे र्ि केंद्राने उपकेंद्रांत उपकरिे

बसप्रवली.उपकेंद्रातून SLDC पयांत डाटा

शकलो.

SLDC च्या स्काडा ििालीर्ध्ये या डाटांना

र्हत्त्व असते, त्यातील पदहली म्हिजे जीवनार्ध्ये

कम्युननकेशन लाईन बसप्रवली. डाटा आल्यानंतर
अंतभत
ुम करण्याचे कार् ितीने केले.

स्थापत्य प्रवभािाने STU प्लॅ निर्ािे

MBR र्ंजुरीनुसार जमर्नी अगधग्रहि करण्याचे

कार् वेळेवर करण्यासाठी आटोकाट ियत्न केले.
पुिे, कळवा येथे नवीन िशासकीय इर्ारत
उभारिीसाठी र्ान्यता घेतली आहे . तसेच

बाभळे श्वर, जेजुरी, लोिावळा येथील िमशक्षि

केंद्राच्या इर्ारतींचे कार् लवकरच हाती घेण्यात
येिार आहे . ईआरपी, सुरक्षा, कंपनी सगचव,

दक्षता, प्रवधी प्रवभािांनीही र्ोलाची कार्गिरी
बजावली.

सांनघक कायामलय हे तर र्हापारे र्िचे

हृदय (हाटम ) आहे . कार् आणि कार्ांचे अनुकरि
याबाबत या कायामलयाने उत्तर् उदाहरि घालन
ू

ददले पादहजे. हे कायामलय र्ानकीकरि व सुस्पष्ट
र्ािमदशमक तसेच कायामसंदभामतील नार्ांकने क्षेत्रीय
कायामलयाकररता तयार करते. उत्पादकता व
पररिार्, वेळेवर िस्तावांची र्ंजुरी यार्ध्ये

ित्येकांची भूमर्का र्हत्त्वाची आहे . ही भूमर्का

ित्येकाने र्ान्य केल्यानेच आपि हा टप्पा िाठू

स्वाित करूया. हे कार् ददलेल्या र्द
ु तीत

कोित्याही कार्ात तीन िोष्टींना अनतशय आणि वेळेवर व्हावे, यासाठी सवम प्रवभाि
सर्न्वय साधून कार् करत आहे त. यात

ननरं तर सध
ु ारिा अत्यावश्यक असते. र्ला वाटते

आपि कोठे र्ािे राहिार नाहीत, हे आवजूमन

राहू. दस
ु रे म्हिजे कायर् नवीन मशकिं आवश्यक
असते. यापासन
ू तर जिात कोिाचीच सट
ु का नाही.

आव्हानावर आपि सहजपिे र्ात करू.

सर्ाजात राहत आहोत. कंपनीच्या जीवनात त्याला

सददच्छा.

आपि ती सुधारिा केली आहे आणि यापुढेही करत

पादहले पादहजे. र्ला िात्री आहे , की या

आपल्या र्नात असलेल्या इच्छा पूिम होवोत

आपि आता र्ादहतीचे र्हाजाल आणि ज्ञानी

आणि आपली स्वप्ने साकार होवोत, हीच

जेवढे र्हत्त्व आहे , तेवढे च ते ित्येकाच्या जीवनात

शुभेच्छांसह..!

आहे . िरे म्हिजे कंपनी जशी या बदलाला

अंिीकृत करते, तसे ियत्न ित्येकाने केले पादहजेत. -राजीव कुमार ममत्तल
नतसरी तेवढीच र्हत्त्वाची िोष्ट म्हिजे

सकारात्र्कता. आपल्या जीवनात सकारात्र्कतेला

अनन्यसाधारि असे र्हत्त्व आहे . आपि चांिल्या

कार्ाचा ठसा ठे विार आहोत, असे ित्येकाला वाटले
की सार्ुदहक कार्ात त्याचे िनतबबंब उर्टायला वेळ
लाित नाही.

असा एक ठसा आपि सवाांनी िेल्या वर्ी

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक
संक्षिप्त मद्
ु दे

-सवव ववभागांचा घेतला आढावा
-प्रलंबित कामे मागी, नवीन आव्हाने
स्वीकारा

उर्टवण्याचा ियत्न केला आहे . त्यार्ळ
ु े नव्या

-कायावलयीन सुधारणा आवश्यक

उं चावल्या आहे त. त्या अपेक्षा ही नवी आव्हाने

-सकारात्मकता असायला हवी

वर्ामच्या आपल्याकडून असलेल्या अपेक्षा आििी
आहे त, असे आपि म्हिूयात आणि त्या आव्हानाचे

-कायम नवीन मिकत राहा

