
१)शाळेचे नाव /पत्ता :- *श्रीमती प्रयाग कराड िवश्वशांती इंिग्लश मेिडयम हायसू्कल बाशीर्. िज.सोलापूर.*

मुख्याध्यापक यांचे नावः- Mrs.Rekha Patil िदनांक/वेळ:-05/02/2022*

आपले आरोग्य आपल्या हाती* िवभाग:- *Shalakyatantra *

उपिस्थत मान्यवर:- *Dr.Vaishali Andure(HOD)* िवद्यािथर् /लाभाथीर् संख्या:- 107


२) शाळेचे नाव /पत्ता :- MIT Jr college,Barshi*

मुख्याध्यापक यांचे नावः-Mrs.Rekha Patil  *िदनांक/वेळ:-10/02/2022*

*Lecture on Awareness about Hygiene *िवभाग:- *Shalakyatantra *

उपिस्थत मान्यवर:- *Dr.Vaishali Andure(HOD)*िवद्यािथर् /लाभाथीर् सखं्या:- 158




३) शाळेचे नावः-  *िजल्हा पिरषद प्राथिमक कें द्रशाळा उळे, 
दिक्षण सोलापूर,

मुख्याध्यापक यांचे नावः- Mr. Limbraj Shivaji Jadhav

*िदनांक/वेळ:- 12/02/2022 at 3.00pm to 4.00pm*

*Lecture on Awareness of Ayurveda* 

िवभाग:- *Rachanasharir*

उपिस्थत मान्यवर:- *Dr Harsha Gambhire (HOD - 
Rachanasharir)* िवद्यािथर् /लाभाथीर् संख्या:- 47

आयोजक:- Dr Harsha Gambhire (HOD - 
Rachanasharir)*





४) ग्रामपंचयात गौडगाव* यांचे संयुक्त िवद्यमान,े शिनवार िद.१२/०२/२०२२ रोजी* सवर् रोग िनदान 
िशबीर* आयोिजत करण्यात आल े. या िशिबरात मध्य े*100 रुग्णांची* मोफत आरोग्य तपासणी 
करण्यात आली. तसेच औषधें ही मोफ़त देण्यात आली. िकशोरवयीन मुलींना  *'वयात येताना  
उद्भवणार्या समस्या तसेच स्वच्छतेिवषयी* डॉ. संगीता देशमुख  मॅडम  यांनी मागर्दशर्न केले. या िशिबरात साई चॅिरटेबल ट्रस्ट 
च्या *अध्यक्षा डॉ. सौ. मीरा सूयर्वंशी मॅडम* तसेच साई आयुवेर्द कॉलेज चे *प्राचायर् डॉ. सायबु गायकवाड सर* यांच ेमोलाचे 
सहकायर् िमळाले.. या िशिबरात साई आयुवेर्िदक कॉलेज व हॉिस्पटल येथील तज्ञ डॉक्टसर्, डॉ. संगीता देशमुख .. स्त्री रोग 
तज्ञ**डॉ. अंजु गायकवाड.. बालरोग तज्ञ* डॉ. नूरजहा ँमुजावर ..स्वस्थरोगतज्ञ* डॉ. िरयाज तांबोळी ..बालरोग तज्ञ**डॉ.प्रशांत 
गवळी ..आयुवेर्द तज्ञ*तसेच  साई हॉिस्पटल च्या आंतरवािसय िवद्याथ्यार्ंची टीम िसस्टर नयना ,िसस्टर  शेख ,श्री.प्रशांत खोबर े
यांचे ही मोलाचे सहकायर् िमळाले.




५)*िदनांक:-  १५/०२/२०२२ लाभाथीर्ः- १५६ 

*िवद्यामंिदर कन्या प्रशालावैराग* येथे आरोग्य िशिबर व  मागर्दशर्न* उपक्रम राबवण्यात आला.

डॉ.संगीता देशमुख,डॉ.मुजावर मैडम,डॉ.सुलभा कलमे,डॉ.अंजु चव्हाण,डॉ.अिश्वनी गायकवाड 
यांच्या प्रमुख उपिस्थितत संपन्न झाला.


६)शरदचंद्र पवार प्रशाला,सोलपुर

 आरोग्यिवषयक व्याख्यान

िदनांकः-२२-०२-२०२२ 

या व्याख्यानास  साई आयुवेर्द वैराग येिथल डॉ. सौ 
संगीता देशमुख, डॉ. मानसी कुलकणीर्, डॉ. पल्लवी 
कानेटकर, डॉ. नूर मुजावर उपिस्थत होते कायर्क्रमाचे 
प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ. संगीता देशमुख व इतर सवर् 
डॉक्टरानी िवद्याथ्यार्ंना आरोग्य िवशेष मोलाचे 
मागर्दशर्न केले. या कायर्क्रम प्रसंगी प्रशालेचे विरष्ठ 
िशक्षक श्री राजाराम िशतोळे सर, सहिशक्षक 
अिवनाश आलदर सर, िशिक्षका सुिचता सपाटे 
मॅडम, प्रेम लता देशमुख मॅडम, अचर्ना िशंदे मॅडम, 
शुभांगी भड मॅडम यांनी कायर्क्रमाच ेनेटके िनयोजन 
करून यशस्वीिरत्या पार पाडले.




७)िदनांक- २२/०२/२०२२

NSS Sai Ayurved च्या स्वयंसेवक यांचे कडून,

साईं आयवुेर्द महािवद्यालय ने आगामी २५ वषर् च्या 
(आझादी का अमृत महोस्तव) या संकल्पने अंतगर्त 
चलु असलले्या 

“सौर ऊजार् पासुन वीज िनिमर् ती व वापर” 

या प्रकल्पाची पायाभरणी केली असून त्याची 
मिहती प्राथिमक संपूणर् महािवद्यालयींन 
िवद्याथ्यार्ंना ,कमर्चारी,प्राध्यापक वगर् याना देण्यात

आली.





८) िदनांक- २३/०२/२०२२

• NSS Unit 1 Activity  •स्वच्छ अमृत 
महोत्सव .•  Unit leading  members

अिभषेक जाधव ,सुिमत पोते ,  प्रितक 
राठोड ,मोिहत देवकते

इंिदरा पॉिलटेिक्नक कॉलेज  सासुर े,वैराग . 
येथे डॉ.  स्वच्छता अिभयान राबिवण्यात 
आले. (एकुण सहभागी- ५३)




९) िदनांक- २४/०२/२०२२

•NSS Unit 1 Activity  •स्वच्छ अमृत 
महोत्सव .•  Unit leading  members

•श्वतेा पािटल,काजल पवार ,पल्लवी 
नलावडे,पूजा पदमपल्ले

•साई मंिदर पिरसर,साई आयुवेर्द,

येथे स्वच्छता अिभयान राबिवण्यात आले. 
(एकुण सहभागी- ३८)




१०) िदनांक- २५/०२/२०२२

•NSS Unit 1 Activity  •स्वच्छ अमृत 
महोत्सव .•  Unit leading members

•आम्रपाली राउत, कल्याणी राउत,श्वेता 
सरडे,अिपर् ता वडेर,

•साई हबर्ल गाडर्न,साई आयुवेर्द,

येथे स्वच्छता अिभयान राबिवण्यात आले. 
(एकुण सहभागी- ४७)


११) िदनांक- २६/०२/२०२२

•NSS Unit 1 Activity  •स्वच्छ अमृत महोत्सव .•  
Unit leading members

•सीमा खेडकर,रीता पावरा,प्रतीक्षा बेलूर,ेमयूरी 
गोवे,प्राजक्ता मोिहते

•साई इंडस्ट्रीयल टे्रिनंग इिन्स्टटूट,वैराग

•येथे स्वच्छता अिभयान राबिवण्यात आल.े

• (एकुण सहभागी- ४७)


@ministryofayush 
#azadikaamrutmahotsav  
#75yearsofindependence  
#saiayurvedcollege  
#samc 
#saihopital 

डॉ.प्रीतम इंगळे 
मुख्य समन्वयक  

डॉ.संगीता देशमुख 
हॉिस्पटल समन्वयक 
डॉ.मानसी कुलकणीर् 
महािवद्यालयीन समन्वयक


