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" िहारक्तदान मिबिर "
ओ.एन.जी.सी.स्थानीय लोकाधिकार समिती व ओ.एन.जी.सी. (डब्ल्यु.ओ.य.ु ) किमचारी संघटना, उरण

यांच्या संयुक्त ववद्यिाने व ओ.एन.जी.सी. उरण, पलांट पुरस्कृत दिनांक १७/०१/२०२० रोजी संपन्न झाले्या

रक्तिान मिबिरािध्ये एकूण ६७८ रक्तिातयांनी नोंिणी केली तयापैकी ६१० युननट रक्तिान झाले.सिर कायमक्रिात
ओएनजीसी व्यवस्थापना तर्फे िाननीय श्री.नरें द्र अमसजा साहे ि (पलांट िॅनेजर,ओ.एन.जी.सी. उरण) िाननीय

श्री.राजवंि मसंग साहे ि (ग्रुप जनरल िॅनेजर),जॉजम वव्यि केरकेटा साहे ि (जनरल िॅनेजर- एच ्.आर), श्री.जहीर

अहिि साहे ि (इनचाजम- आय.आर.) तसेच या कायमक्रिात श्री.आनंि घरत (सरपंच- म्हातवली),सौ. सुमित्रा जािव

(उपसरपंच-म्हातवली),श्री.प्रकाि कांिळे (अध्यक्ष -िौद्ि पंचायत, उरण), सौ.रुधचता िलिारी (पत्रकार व अध्यक्ष ननर्भीड पत्रकार संघटना), श्री.घनश्याि कडू (पत्रकार- िै ननक वत्त
ृ वािळवारा), या कायमक्रिास वविेष उपस्स्थती म्हणून
मिस इंडडया २०१७ - दिवपका पाटील उपस्स्थत होतया.

सिर कायमक्रि स्थानीय लोकाधिकार समिती व ओ.एन.जी.सी. (डब्ल्यु.ओ.य.ु ) किमचारी संघटनेचे िाननीय

श्री.प्रदिप ियेकर साहे ि (सरधचटणीस),श्री.पराग किि साहे ि (उपाध्यक्ष),श्री.संिीप गावडे (कायामध्यक्ष -

ओ.एन.जी.सी.स्थानीय लोकाधिकार समिती), श्री.अरुण केणी,श्री.पुंडमलक केळुसकर,श्री.हे िंत पडते,श्री.रिेि नाईक

(सधचव- उरण पलांट),श्री.उज्जेि तप
ु े (सधचव- उरण पलांट),श्री.िनोहर थळी,श्री.राजेंद्र िाळी,श्री.गौति किि,श्री.रववंद्र
म्हात्रे इतयािींच्या अथक पररश्रिाने रक्तिान मिबिराचा कायमक्रि संपन्न झाला.

तसेच हे िहारक्तिान मिबिर यिस्वी करण्यासाठी एस.पी.घरत, ककिोर ठाकूर,प्रिोि पानसरे , िाणणक

गायकवाड, ववकास िाळी,आमिष औसेकर,सौरर्भ कुलथे,सय
ु ि पवार, , अमर्भजीत र्फडतरे ,ववकास

कडवे,िी.एस ्.कामिि,स्वपनील असोलकर,सिािान पवार,हषमल सोनावणे,ववजय वाघ,मिमलंि डांगोरे ,ववपल
ु

सावंत,दिलीप सावंत, वंि
ृ ा परु व, अली अर्फसर खान,िनोज कोरी,ननतेि चेऊलकर,प्रकाि पाठारे , िहे ि म्हात्रे,
ननमिगंिा पाटील,अपणाम कोलते, िरि म्हस्कर,सुरज म्हस्कर,रवी राजवाडकर,रजनीि वासननक,अिोल

पादटल,आमिष दटळे कर,ननलेि ढोरे ,सागर राणे, िाश्वत चौिरी, प्रिांत अदहर, िननष रांगणे, संिीप िुळे, आनति

रािटे के, राज खाडे,मिरीष श्रेष्टी,कंु िन पाटील,सुनील वनगे,रववंद्र म्हाञे,सुिांत गायकवाड, ननमिगंिा पादटल,तेजश्री
ठाणगे,राकेि नांिगावकर,राजेंद्र िवणे,िमिकांत धचलिुले,लक्ष्िण कोळे कर,सधचन इंगोले,दहतेि कलारकर,सुरज
सोयि,सधचन सरोिे ,प्रनतक र्भागवत,जगिें द्र नाईक,यव
ु राज चौिरी,अरववंि अगािे,प्रवेि तिाणे, ववकास

खराटे ,अदिनाथ धगलांडे,ििलू तांिोळी,िुर्भि िेश्राि,रं जन िाळी,सधचन म्हाञे,संतोष म्हाञे,अमित नाईक, सुिीर
नाईक,प्रिांत पाटील इतयािी कायमकतयाांचे िोलाचे सहकायम लार्भले.

या सािास्जक उपक्रिात अपोलो हॉस्स्पटल (नवी िुंिई), एि.जी.एि. हॉस्स्पटल (कािोठे ),नायर हॉस्स्पटल

(िुंिई),दहंिज
ु ा हॉस्स्पटल (िुंिई),जसलोक हॉस्स्पटल(िुंिई) या रक्तपेढयांचे सहकायम लार्भले.
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