
मेट्स इिन्स्टट्यूटऑफ फामर्सी भुजबळ नॉलेज �सट� – राष्ट्र�य सेवा योजना  
 
 
 
 
 
भुजबळ नॉलेज �सट� मधील औषध�नमार्णशास्त्र महा�वद्यालयाच्या राष्ट्र�य सेवा योजना स्वयंसेवकांच े�वशेष �हवाळी 
श्राम-्संस्कार �शबीर �वचूंर गवळी येथे �दनाकं ०९ जानेवार� २०१७ त े�दनांक १५ जानेवार� २०१७ या कालावधीत पार 
पडले. स्वच्छता, आरोग्य व पयार्वरण संवधर्न यात्रीसुत्रीच ेउ�दष्ठ घेउन �श�बरादरम्यान स्वयंसेवकांनी गावामध्ये 
�व�वध ना�वन्यपूणर् उपक्रम रराब�वले व गावकया�ची, �वशेषतः गावातील दलुर्��त अश्या आ�दवासी बांधवांची मने 
िजंकल�. 
�श�बराच्या सुरुवातीला स्वयंसेवकांनी गावातील मान्यवरांशी ओळख करून घेण्यासाठ� ग्राम फेर�च ेआयोजन केले 
आ�ण त्यानंतर महा�वद्यालयाच ेप्राचायर् डॉ. संजय �ीरसागर यांच्या उपिस्थतीत गावच ेमाजी सरपंच श्री. अशोकराव 
�रकामे यांच्याहस्त े�श�बराच ेउद्घाटन झाले. �श�बराच्या दसुर्या �दवशी �वद्याथ्या�नी प्राथ�मक शाळा व धा�मर्क 
स्थळांची स्वच्छता केल�, महा�वद्यालयाच ेप्राचायर् डॉ. संजय �ीरसागर यांनी सामािजक बां�धलक� या �वषयावर 
व्याख्यान �दले. �श�बराच्या �तसर्या �दवशी गावातील म�हला व मुल�ंची रक्तगट व �हमोग्लो�बन तपासणी करण्यात 
आल�, याच वेळी आदशर् म�हला �वकास मागर्दशर्न 
संस्थेच्या सौ. शोभा पवार यांच े“स्त्री पुरुष समानता” 
या�वषयावर व्याख्यान आयोिजत करण्यात आले होत.े 
गुरुवार �द. १२ जानेवार� रोजी गावातील आ�दवासी 
वस्तीमध्ये डॉ. चतेन ठ�बरे (बालरोग त�) व डॉ. 
श्रद्धा ठ�बरे (दंतरोग त�) यांनी गावातील लहान 
मुलांची तपासणी करून पालकांना मागर्दशर्न केले. 
शुक्रवार �दनांक १३ जानेवार� २०१७ रोजी गावातील 
पाळीव प्राण्यांची आरोग्य तपासणी ना�शक िजल्ह्याच े
पशू-संवधर्न उप-आयुक्त डॉ. संजय �वसावे यांच्या 
उपिस्थतीमध्ये करण्यात आल� व तपासणी मध्ये 
आढळलेल्या आजार� प्राण्यांच ेउपचार करण्यात आले. 
या आगळ्या उपक्रमामुळे एरवी दलुर्��त अश्या 
आ�दवासी वस्तीला �वशेष लाभ  झाला.याच �दवशी 
आणखी एका उपक्रमामध्ये गावकर्यांची रक्तदाब व  
लट्ठपण तपासणी करण्या आल�. 
श�नवार �दनांक १४ जानेवार� २०१७ रोजी आणखी 
एका व्याख्याना अंतगर्त प्रा. वैभव बुचके यानंी 
गावकर्यांना जेने�रक औषधांबद्दल मा�हती �दल� तसेच 
गावकर्याचंी रक्त-शकर् रा तपासणी करण्यात 
आल�आ�ण गावामध्ये ५० रोपांच ेव�ृारोपण करण्यात 
आले.  
र�ववार �दनांक १५ जानेवार� २०१७ रोजी रक्तदान 
�श�बराअंतगर्त सवर् स्वयंसेवकांनी रक्तदान करून �श�बराची सागंता केल�. समारोप समारंभामध्ये महा�वद्यालयाच्या 
प्राचाया�चा व राष्ट्र�य सेवा योजनेच्या कायर्क्रम अ�धकार्यांचा गावकर्यांच्यावतीने �वशेष सन्मान करण्यात आला व 

�श�बरातील ना�वन्यपूणर् उपक्रम 

• रक्तगट व �हमोग्लो�बन तपासणी 
• वजन/उंची (लट्ठपण) तपासणी 
• रक्तदाब तपासणी 
• रक्त-शकर् रा तपासणी 
• प्राण्यांची आरोग्य तपासणी 
• रक्तदान �शबीर  

�श�बरातील श्रमदान  

• रस्त,े शाळा, धा�मर्क स्थळे व 
स्मशानभूमीत स्वच्छता मोह�म 

• रस्त ेबांधणी  

• व�ृारोपण  

• पयार्वरण जण जागतृी  

गावकर्यांसह पाळीव प्राण्यांची देखील आरोग्य तपासणी: मेट औषध�नमार्णशास्त्र महा�वद्यालयाचा अ�भनव उपक्रम 
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�व�वध उपक्रमांच ेगावकया�कडून कौतुक करण्यात आले. �श�बराच्या यशस्वीतसेाठ� सौ. शेफाल� भुजबळ आ�ण 
महा�वद्यालयाच ेप्राचायर् डॉ. संजय �ीरसागर यांनी मागर्दशर्न केले. राष्ट्र�य सेवा योजनेच ेकायर्क्रम अ�धकार� व सवर् 
�श�क तसेच �श�केत्तर कमर्चार्यांनी �वशेष मेहनत घेतल�.  
 
�ण�चत्रे  

 
                                             उद्घाटन समारंभास उपिस्थत मान्यवर  

 
स्वच्छता मोह�म : प्राथ�मक शाळा, स्मशानभूमी , आरोग्य क� द्र ई. 

  
बालरोग तपासणी; आदशर् म�हला �वकास मागर्दशर्न संस्थे तफ�  आयोिजत व्याख्यान; रक्तगट व �हमोग्लो�बन तपासणी 
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गावातील पाळीव प्राण्यांची तपासणी करतांना पशुसंवधर्न उप-आयुक्त डॉ. संजय �वसावे  
  

 
लट्ठपण व  रक्तदाब तपासणी  

 
रक्त-शकर् रा तपासणी करतांना डॉ. पवन उदावंत  

 
जेने�रक औषधांबद्दल मा�हती देतांना प्रा. वैभव बुचके   
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रस्त ेबांधणी व व�ृारोपण 

 
स्वामी �ववेकानंद जयंती�न�मत्त आयोिजत रक्तदान 
�श�बराच ेउद्घाटन करतांना प्राचायर् डॉ. संजय 
�ीरसागर 

 
रक्तदान �शबीर 

  

 
रक्तदान �श�बरात सहभागी झालेले स्वयंसेवक  

 
राष्ट्र�य सेवा योजना एकक प्रचाया�सामावेत 
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