ओएनजीसी (ड्ब्लुओबी) कर्म चारी संघटना
े मेंट
ग्लोबल हॉस्पिटलचे एम्िॅनल
मर्त्रहो,
आपणास कळवण्यास आनंद होत आहे मक संपण
ू म भारतातील नार्ांमकत ड्ॉक्टसम तसेच वैद्यकीय सोयींनी
अत्यंत सुसज्ज असलेले परळ येथील ग्लोबल हॉस्पीटल कर्म चारी संघटनेच्या अथक प्रयत्नाने
ओएनजीसीच्या पॅनेलवर घेण्यात आलेले आहे.
सन २०१३ र्ध्ये सदर हॉस्पीटलच्या पररसरात राहाणारे कर्म चारी संघटनेची सेक्रेटरी श्री. प्रवीण शेटबये यांनी
ग्लोबल हॉस्पीटल ओएनजीसीच्या पॅनेलवर आणण्याकररता आवश्यक सवम कागदपत्राची पत
ू म ता स्वत:
ग्लोबल हॉस्पीटलर्ध्ये जाऊन केली आहे . तसेच या हॉस्पीटलच्या जवळपास लालबाग, परे ल, मशवड्ी,
करररोड्, लोअरपरे ल, वरळी या मवभागात राहाणारे ओएनजीसीचे कर्म चारी/ अमिकारी यांच्या सह्ांचे एक
मनवेदन पत्र तयार करून कर्म चारी संघटनेला सादर केले आहे . या सवम जर्ा झालेल्या कागदपत्रासोबत र्ा.
प्रदीप र्येकर यांनी मदनांक ०१/१०/२०१३ रोजी संदभम क्रर्ांक. ONGC/KS/125/2013 व मदनांक
१९/०२/२०१६ रोजी संदभम क्रर्ांक. ONGC / KS / 018/2016 अशी दोन समवस्तर पत्रे र्ा. श्री. गोपीनाथ साहेब
(HRO) व र्े मड्कल मवभाग प्रर्ुख, तसेच हे ड्कॉटम र दे हारादून येथे पाठमवली होती. या संदभाम त दे ह्ररादून येथे
श्री. प्रदीप र्येकर यांनी हेड् र्े मड्कल ड्ॉ. गोयल यांची प्रत्यक्ष भेट देऊन सातत्याने या मवषयाचा पाठपुरावा
केलेला आहे.
वरील घड्ार्ोड्ी आज सवाां सर्ोर असताना या मवषयात ज्यांचे काड्ीचेही योगदान नाही अशी र्ंड्ळी
नेहर्ीप्रर्ाणे आज याचे श्रेय स्वत:ला घेण्याच्या प्रयत्न करत आहे त. शेकड्ो कर्म चारयांनी तीन वषाम पवू
कर्म चारी संघटनेच्या मनवेदन पत्रावर सह्ा केलेल्या होत्या व हे सवम जण या हॉस्पीटल संदभाम त कर्म चारी
संघटनेच्या सातत्याने संपकाम त आहे त त्यांना आज वेगळं काही सांगण्याची गरज नाही आमण म्हणन
ू च
ज्यांना फुकट श्रेय घेण्यात एकतफ सर्ािान वाटत असेल त्यांनी त्याचा आनंद जरूर घ्यावा . ओएनजीसी
कर्म चारयांना एका अद्ययावत नार्ांमकत हॉमस्पटलची सेवा दे ण्यात कर्म चारी संघटना यशस्वी होत आहे या
गोष्टीचे सर्ािान आम्हाला व आर्च्या कर्म चारयांना मनश्चीतच मर्ळे ल याची आम्हाला खात्री आहे .
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(प्रकाश दळवी)
मदनांक २१/०३/२०१६

अध्यक्ष
www.ksmumbai.com

