वैद्यकीय प्रशासक कक्ष,
श्री साईबाबा हॉस्पिटल,स्शर्डी.
स्ि.२७/०७/२०१८.
सेवेसी सािर,
विषय – वि.३०/०८/२०१८ रोजी श्री साईबाबा हॉवपिटलमध्ये आयोजीत के लेले –हियरोग विबीर रिि करणेबाबत.
सिं र्भ - जा.क्र.एसएसएसटी/बाांधकाम/शताब्िी/१५६५/२०१७ स्ि.०३ जल
ु ै २०१८ रोजीचा कायाालयीन आिेश.
श्री साईबाबाांचे समाधीस सन २०१८ मध्ये १०० वर्ा िर्ु ा होत असल्याने श्री साईबाबा सांपथानमार्ा त श्री साईबाबा समाधी
शताब्िी वर्ा स्ि.०१ ऑक्टोबर २०१७ ते स्ि. १८ऑक्टोबर २०१८ या कालावधीत साजरे के ले जार्ार आहे. श्री साईबाबाांचा
महाशताब्िी सोहळा अस्वपमरर्ीय होईल या दृष्टीने तयारी करर्ेचे स्नयोजन चालु आहे. श्री साईबाबा महासमाधी शताब्िी
सोहळास्नस्मत्त आजतागायत स्शर्डी ग्रामपथ व साईभक्त याांचेकर्डुन प्राप्त झालेल्या सचु ना वजा प्रपताव, जागस्तक साई मस्ां िर स्वश्वपत
िररर्िेमध्ये झालेली चचाा तसेच वेळोवेळी मा.व्यवपथािन सस्मतीचे झालेल्या बैठका यातील मिु े स्वचारात घेऊन मा.व्यवपथािन
सस्मतीचे स्ि.९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत सस्वपतर प्रपताव सािर करण्यात आला होता. सिर सभेतील स्नर्ाय क्र. १७१ नसु ार शताब्िी
वर्ाात आयोस्जत करावयाच्या स्वस्वध धास्माक साांपकृ स्तक व सामास्जक कायाक्रमाचे प्रारुि वेळाित्रक तयार करण्यात येऊन ते
स्ि.२८/०४/२०१७ चे सभेत सािर करण्यात आले होते. सािर करण्यात आलेले वेळाित्रक िरुु पतीसह मा.व्यवपथािन सस्मतीचे
स्ि.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत र्े र सािर करण्यात आले. सिर प्रपतावावर सस्वपतर चचाा होऊन स्नर्ाय क्र.३५८ नसु ार समाधी
शताब्िी वर्ाामध्ये सािर करावयाच्या कायाक्रमाची रुिरे र्ा ठरस्वण्यात येऊन झालेल्या चचेप्रमार्े तात्काळ कायावाही करण्यास व
त्याकामी येर्ा-या सवा समावेशक खचाास मान्यता िेण्यात आलेली आहे.
सिर प्रारुि वेळाित्रकात धास्माक साांपकृ स्तक व सामास्जक कायाक्रमामध्ये खालील नमिु बाबींचा समावेश करण्यात आलेला
असनु त्याबाबत सांबांधीत स्वभागाांनी आिल्या स्वभागासांिभाात करावयाचे कायावाहीबाबतचे प्रपताव मा.व्यवपथािन सस्मतीचे सभेसमोर
तातर्डीने सािर करावेत. सिर आयोजीत वेळाित्रकात हियरोग स्निान स्शबीराचे स्िवस व स्िनाांक नमिु के लेले आहेत.
प्रारुि वेळािञकात स्ि.३०/०८/२०१८ रोजी हियरोग स्निान स्शबीर आयोस्जत करण्याबाबत सचु ना के लेल्या आहेत. िरांतु
स्ि. २९ ऑगपट २०१८ ते स्ि.५ सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत र्डॉ.के तन शक्ु ला, स्कर्डनी रोग तज्ञ याांचमे ार्ा त श्री साईनाथ
रुग्र्ालयामध्ये स्कर्डनी पटोनचे स्शबीर आयोस्जत के लेले आहे. तसेच -हियरोगाबाबत श्री साईबाबा हॉपिीटलमध्ये िररोज मोठया
प्रमार्ात रुग्र् रुग्र् सेवा घेतात म्हर्नु स्ि.३०/०८/२०१८ रोजी घेतले जार्ारे हियरोग स्निान स्शबीर रद्द करावे असे मत आहे.
तरी स्ि.३०/०८/२०१८ रोजी घेतले जार्ारे हियरोग स्निान स्शबीर रद्द करर्ेबाबत व सिरच्या हियरोग स्शबीराऐवजी
स्कर्डनी पटोनच्या स्शबीराचे आयोजनाबाबत श्री साईबाबा सपां थानच्या वेबसाईटवर प्रस्सिध करर्ेस मान्यता असावी.
(डॉ.वितम िडगािे,)
ि. िैद्यवकय ििासक,

(डॉ.विजय नरोडे)
ि. िैद्यवकय सच
ं ालक,
(श्री.अिोक औटी)
ििासवकय अविकारी,
(श्री. बाबासाहेब घोरिडे )
ि.उि कायभकारी अविकारी तथा
मुख्यलेखाविकारी,
(श्री िनंजय वनकम,)
उि वजल्हाविकारी,

श्रीमती.रुबल अग्रिाल (र्ा.ि.से )
मुख्य कायभकारी अविकारी,
श्री साईबाबा सपं थान विश्िपत व्यिपथा,विडी.

