



१) िदनांक :- 17/09/2021

आज़ादी का अमृत महोत्सव (२०२१-२२)

या अंतगर्त,

आज *साई आयुवेर्द हॉिस्पटल* वैराग येथ े*कोिवड-19 लसीकरण कँपच*े आयोजन करण्यात आले होते. 

प्राचायर्. डॉ. साहबेराव गायकवाड़

उपअधीक्षक डॉ. सिंगता देशमुख,

रा.से.यो. यिुनट-1 चे सहाय्यक कायर्क्रम अिधकारी डॉ. श्रेयश िशंदे  व वैद्यिकय अिधकारी डॉ.िरयाज़ तांबोळी  यांच्या 
मागर्दशर्नाखाली  हॉिस्पटल स्टाफ़, आरोग्य केन्द्रचे कमर्चारी यांच्या बरोबरीने रा.से.यो. युिनट-1 च्या स्वयंसेवकांनी कँपमध्ये 
कायर् केले.







२) *साई आयुवेर्द कॉलेज हॉिस्पटल आिण िरसचर् सेंटर,*

*िदनांक 22 सप्टेंबर रोजी* *सकाळी 11 वाजता*

डॉ.मीरा सूयर्वंशी,अध्यक्षा डॉ.साहबेराव गायकवाड,प्राचायर् 
डॉ.संगीता देशमुख

डॉ.मानसी कुलकणीर्डॉ.पल्लवी कािनटकर यांच्या प्रमुख 
उपिस्थतीत,

उपिस्थत िवद्याथीर् व स्टाफ-60 या उपक्रमात,*गिभर् णी 
माता आहार*

*स्तनदा माता आहार**बालक आहार**वृद्ध व्यक्तींचा 
आहार*

मधे िविवध पौिष्टक खाद्य पदाथर् बनवले गेले सादर क़ेले 
गेले.

त्यांच्या पौिष्टकतेची मािहती देण्यात आली.

तसेच,पौिष्टक पाककलाना पिरतोिषक़े ज़ािहर करण्यात 
आली.

प्रथम क्रमांक-ईश्वर यादव अष्टगुणयुक्त युष

िद्वतीय क्रमांक-वंदना भोसलेकडधान्यांची उसळ तीळ व 
शेंगदाण्याचा लाडू

तृतीय क्रमांक-पल्लवी िशंगणेसेंिद्रय गुळाचा िशरा मेथीचे 
लाडू

उत्तेजनाथर्-1-चव्हाण िसस्टर जोड गव्हाच्या रव्याचे लाडू

उत्तेजनाथर्-2-स्मृती साबळे मुगडाळ िखचडी

उत्स्फूतर् सहभाग,

डॉ.संगीता देशमुख बीट आिण िमश्र डाळीचा पराठा

डॉ.मानसी कुलकणीर् नािरकेल खांडवी अथार्त खोबर्याची 
वडी
















३)*कळी उमलताना..िकशोरवयीन मुली आिण 
पालकांसाठी*

 आपल्या *साई आयुवेर्द हॉिस्पटल,* 

येथून *िवद्या मंिदर कन्याप्रशाला मधील िकशोरवयीन 
मुलींसाठी आयोिजत केले.

*िदनांक :-23 सप्टेंबर 2021 रोजी*

*सकाळी 11 वाजता*

डॉ.मीरा सूयर्वंशी,अध्यक्ष

डॉ.साहबेराव गायकवाड,प्राचायर्

यांच्या उपिस्थतीत,

Zoom cloud meeting  द्वार ेघेण्यात आले ..

या कायर्क्रमाचे सूत्रसंचालन,

डॉ  वैशाली मोिहर े MD यांनी केले 

प्रास्तिवक ..

डॉ मानसी कुलकणीर् MD यांनी केले 

तसेच आभार प्रदशर्न 

डॉ वैशाली मोिहर े यांनी केले .

व्याख्याता:- *डॉ.संगीता देशमुख (MD)*

 या कायर्क्रमासाठी  शाळेतील सवर् िशक्षक आिण 
मुलींनी सहभाग नोंदवला.


४))पोषण माह सप्टेंबर २०२१ अंतगर्त,

िदनांकः- २५/०९/२०२१

गभर्वती मिहला, माता, िकशोरवयीन मुली याना प्राणायाम/योग /ध्यान ई. चे मागर्दशर्न 




५)* *शारदीय रक्तमोक्षण िशबीर* 

 आपल्या *साई आयुवेर्द हॉिस्पटल,* 

येथे आयोिजत केले.

*िदनांक :-27 सप्टेंबर 2021 रोजी*

*सकाळी 11 वाजता*

डॉ.मीरा सूयर्वंशी,अध्यक्षा

डॉ.साहबेराव गायकवाड,प्राचायर्

यांच्या उपिस्थतीत,

शल्यतंत्र िवभागात घेण्यात आल े.

या कायर्क्रमा स्नेहपान व स्नेहनस्वेदन केलेल्या 
िविवध व्याधीच्या रुग्णांचे रक्तमोक्षण 
करण्यात आले .

उपिस्थत तज्ञ :- 

डॉ.संगीता देशमुख(MD)

डॉ पल्लवी कािनटकर (MS)

डॉ. मानसी कुलकणीर् (MD) 

डॉ.प्रीतम इंगळे 





६) *िदनांक 30 सप्टेंबर,2021*

 *सकाळी 11 वाजता,*

*आहार-स्वास्थ्य हतेू व व्याधी हतेू*

या िवषयावर व्याख्यान संपन्न झाले.

व्याख्याते-

*डॉ.संपदा सहस्त्रबुदे्ध*

(रोगिनदान िवभाग)




प्रमुख उपिस्थती

*डॉ. मीरा सूयर्वंशी*

*अध्यक्षा, साई चेिरटबल ट्रस्ट.*

*डॉ.साहबेराव गायकवाड*

*प्राचायर्,साई आयुवेर्द कॉलेज.*

तसेच महािवद्यालयाितल 
प्राध्यापक,िवद्याथीर् उपिस्थत होते.


सप्टेंबर २०२१ अहवालः- 
@ministryofayush 
#azadikaamrutmahotsav  
#75yearsofindependence  
#saiayurvedcollege  
#samc 
#saihopital 

डॉ.प्रीतम इंगळे 
मुख्य समन्वयक  

डॉ.संगीता देशमुख 
हॉिस्पटल समन्वयक 

डॉ.मानसी कुलकणीर् 
महािवद्यालयीन समन्वयक 




