
वैद्यकीय प्रशासक कक्ष, 

श्री साईबाबा हॉस्पिटल,स्शर्डी. 

स्ि.२७/०७/२०१८. 

 

सेवेसी सािर,  

     विषय – वि.३०/०८/२०१८ रोजी श्री साईबाबा हॉवपिटलमध् ये आयोजीत केलेले  –हियरोग विबीर रिि करणेबाबत. 

     सिंर्भ -  जा.क्र.एसएसएसटी/बाांधकाम/शताब् िी/१५६५/२०१७ स्ि.०३ जलैु २०१८ रोजीचा कायाालयीन आिशे. 

 

          श्री साईबाबाांच े समाधीस सन २०१८ मध् ये १०० वर्ा िरु्ा होत असल् याने श्री साईबाबा सांप थानमार्ा त श्री साईबाबा समाधी 

शताब् िी वर्ा स्ि.०१ ऑक् टोबर २०१७ ते स्ि. १८ऑक् टोबर २०१८ या कालावधीत साजरे केले जार्ार आह.े श्री साईबाबाांचा 

महाशताब् िी सोहळा अस्वप मरर्ीय होईल या दृष् टीन े तयारी करर्चेे स्नयोजन चालु  आह.े श्री साईबाबा महासमाधी शताब् िी 

सोहळास्नस्मत् त आजतागायत स्शर्डी ग्रामप थ व साईभक् त याांचेकरु्डन प्राप् त झालेल् या सचुना वजा प्रप ताव, जागस्तक साई मांस्िर स्वश् वप त  

िररर्िमेध् ये झालेली चचाा तसेच वेळोवेळी मा.व् यवप थािन सस्मतीचे झालेल् या बैठका यातील मिु े स्वचारात घऊेन मा.व् यवप थािन 

सस्मतीचे स्ि.९/०३/२०१७ रोजीच ेसभेत सस्वप तर प्रप ताव सािर करण् यात आला होता. सिर सभतेील स्नर्ाय क्र. १७१ नसुार शताब् िी 

वर्ाात आयोस्जत करावयाच् या स्वस्वध धास्माक साांप कृस्तक व सामास्जक कायाक्रमाच े प्रारुि वेळाित्रक तयार करण् यात येऊन ते 

स्ि.२८/०४/२०१७ चे सभेत सािर करण् यात आले होते. सािर करण् यात आलेले वेळाित्रक िरुुप तीसह मा.व् यवप थािन सस्मतीचे 

स्ि.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत रे्र सािर करण् यात आले. सिर प्रप तावावर सस्वप तर चचाा होऊन स्नर्ाय क्र.३५८ नसुार समाधी 

शताब् िी वर्ाामध् य े सािर करावयाच् या कायाक्रमाची रुिरेर्ा ठरस्वण् यात येऊन झालेल् या चचेप्रमार् े तात् काळ कायावाही करण् यास व 

त् याकामी     येर्ा-या सवा समावेशक खचाास मान् यता िणे् यात आलेली आह.े  

 सिर प्रारुि वेळाित्रकात धास्माक साांप कृस्तक व सामास्जक कायाक्रमामध् ये खालील नमिु बाबींचा समावेश करण् यात आलेला 

असनु त् याबाबत सांबांधीत स्वभागाांनी आिल् या स्वभागासांिभाात करावयाच ेकायावाहीबाबतच ेप्रप ताव मा.व् यवप थािन सस्मतीच ेसभेसमोर 

तातर्डीने सािर करावेत. सिर  आयोजीत  वेळाित्रकात   हियरोग स्निान स्शबीराचे स्िवस व स्िनाांक नमिु केलेले आहते. 

 प्रारुि वेळािञकात  स्ि.३०/०८/२०१८ रोजी हियरोग स्निान स्शबीर आयोस्जत करण् याबाबत सचुना केलेल् या आहते. िरांत ु                 

स्ि. २९ ऑगप ट २०१८ ते स्ि.५ सप् टेंबर २०१८ या कालावधीत र्डॉ.केतन शकु् ला,  स्कर्डनी रोग तज्ञ याांचमेार्ा त श्री साईनाथ 

रुग् र्ालयामध् य े स्कर्डनी प टोनचे  स्शबीर आयोस्जत केलेले आह.े तसेच -हियरोगाबाबत श्री साईबाबा हॉप िीटलमध् य े  िररोज मोठया 

प्रमार्ात रुग् र् रुग् र् सेवा घतेात म् हर्नु स्ि.३०/०८/२०१८ रोजी घतेले जार्ारे हियरोग स्निान स्शबीर रद्द करावे असे मत आह.े  

 तरी स्ि.३०/०८/२०१८ रोजी घतेले जार्ारे हियरोग स्निान स्शबीर रद्द करर्बेाबत  व सिरच् या हियरोग स्शबीराऐवजी 

स्कर्डनी प टोनच् या स्शबीराचे  आयोजनाबाबत श्री साईबाबा  सांप थानच् या वेबसाईटवर प्रस्सिध  करर्से  मान् यता असावी.  

         

 

(डॉ.वितम िडगािे,)  

ि. िैद्यवकय ििासक,  

 

                           

          (डॉ.विजय नरोडे) 

        ि. िैद्यवकय सचंालक,  

 

                               (श्री.अिोक औटी) 

                             ििासवकय  अविकारी,  

 

                                                              (श्री. बाबासाहेब घोरिडे )  

                                                           ि.उि कायभकारी अविकारी तथा  

     मुख् यलेखाविकारी,  

 

                                                                                                  (श्री िनंजय वनकम,)  

                                                                                                  उि  वजल् हाविकारी,  

 

 

 

                                                                                                                    श्रीमती.रुबल अग्रिाल (र्ा.ि.से ) 

                                                                                                                        मुख् य कायभकारी अविकारी, 

                                                                                               श्री साईबाबा सपं थान विश् िप त व् यिप था,विडी. 



 

 

 


	श्रीमती.रुबल अग्रवाल (भा.प्र.से)
	मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
	श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था,शिर्डी.

