
ओ.एन.जी.सी. (WOU) कर्मचारी संघटना 
एकरे्व र्ान्यताप्राप्त यनूनयन  

“ नाशिक येथील अपोलो व व्होकार्म हॉस्पपटल ओ.एन.जी.सी.पॅनलवर घेण्याबाबत ” 

 शर्त्रहो,  नाशिक व त्याच्या आसपासच्या स्जल्ह्यात ओ.एन.जी.सी.तील अधिकारी व कर्मचारी 
र्ोठ्या सनंेने रहात आहेत. त्यांना व त्यांच्या कुटंुबीयांना वदै्यकीय सेवेकररता कोणतहेी हॉस्पपटल 
ओ.एन.जी.सी.च्या  पॅनलवर  नसल्ह्यार्ळेु त्यांची गरैसोय होत आहे. सदर वदै्यकीय सवुविा कर्मच्यार यांना 
शर्ळावी यासाठी  नाशिक येथील कर्मचारी सघंटनेच ेपदाधिकारी श्री. पवप्नील बर्गजुर, श्री कल्ह्पेि पवार 
व इतर कर्मचारी नाशिक र्िील व्होकार्म व अपोलो हॉस्पपटल ओ.एन.जी.सी.च्या पॅनलवर आणण्याकररता 
प्रयत्निील असनू या स्जल्ह्यात राहण्यार या अधिकारी   कर्मचार यांच्या सहयाचं े ननवेदन तयार करून त े
ओ.एन.जी.सी. रे्डर्कल सेक्िनला देवनू त्याची एक प्रत यांनी  कर्मचारी सघंटनकेर् ेसादर केली. कर्मचारी 
सघंटनेने देनील त्वररत या ननवेदन पत्रावर कर्मचारी सघंटनेचे पत्र जोरू्न रे्डर्कल सेक्िनला सादर केल.े 
कर्मचारी सघंटना या ववषयाचा सातत्याने पाठपरुावा करीत असनू  या प्रक्रिययेला लवकर सुुववात व्हावी  
यासाठी कर्मचारी सघंटनेने ददनांक 20.09.2016 रोजी HRO श्री गोपीनाथ साहेब यांची भेट घेवनू या 
ववषयात तातर्ीने लक्षं घालण्याववषयी ववनतंी केलेली आहे. श्री गोपीनाथ साहेब यांनी  र्ेडर्कल इंचाजम 
श्रीर्ती. र्ीना बबपवाल यांना सदर शर्दटगं र्ध्ये बोलावनू लवकरच या सदंभामत  कारवाई करण्याचे आदेि 
ददलेले आहेत. 
 श्री गोपीनाथ साहेब यांनी ददलले्ह्या आदेिार्ळेु, तसेच हॉस्पपटल ओ.एन.जी.सी.च्या पॅनलवर 
घेण्याच्या प्रक्रिययेनसुार  ओ.एन.जी.सी.चे  र्ेडर्कल ऑक्रििसर तसेच FINANCE व HR यांची टीर् नाशिक 
येथील सदर हॉस्पपटल र्ध्ये जावनू हॉस्पपटल र्िील वदै्यकीय सोईबाबत पाहणी करून त्यांचा अहवाल 
ओ.एन.जी.सी. र्ेडर्कल सके्िनला सादर करतील. तो अहवाल सर्ािानकारक असल्ह्यास ओ.एन.जी.सी.   
र्ेडर्कल सेक्िन सदर  हॉस्पपटलच्या टीर्ला कायामलयात बोलावनू वदै्यकीय सेवेंच्या दराबाबत बोलणी 
करून वदै्यकीय सेवेचे दर ननस्ित करतील. हा सारा अहवाल अनंतर् र्जंुरीसाठी हेर् रे्डर्कल र्ॉ. गोयल, 
देहारादनू येथे जावनू वदै्यकीय सेवेंच्या दराबाबत सदर हॉस्पपटलिी अनंतर् बोलणी केल्ह्यानतंरच पॅनलवर  
घेण्याबाबत ऑर्मर ननघेल. 

 वरील एकंदरीत प्रक्रियया र्ोठी जरी असली तरी प्रत्यक्षं कारवाईस सुुववात होणे आवश्यक होत.े  
HRO बरोबर झालेल्ह्या र्ीदटगंर्ळेु कारवाईस गती अपेक्षक्षत आहे. सदर दोन्ही हॉस्पपटल पॅनलवर 
आणण्याकररता कर्मचारी सघंटना प्रयत्निील असनू त े लवकरच ओ.एन.जी.सी.च्या पॅनलवर येतील असे 
आम्ही आपणास आश्वाशसत करीत आहोत. 

िन्यवाद. 
ददनांक               आपला नम्र, 
21.09.2016                                  प्रदीप र्येकर 


