
भव्य रक्तदान आणि मोफत आरोग्य तपासिी णिणिराचे राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाद्वारे 
आयोजन (णदनाांक 19 णिसेंिर 2019 ) 

 श्री शिवाजी कला वाशिज्य व शवज्ञान महाशवद्यालय राजरुा येथील राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाद्वारे लोकनेते स्मशृतिषे 

प्रभाकरराव मामलुकर याांच्या जयांतीशनशमत्त श्री शिवाजी महाशवद्यालयात भव्य रक्तदान आशि मोफत आरोग्य तपासिी शिशिराचे आयोजन आज 

शदनाांक 19 शिसेंिर 2019 ला सकाळी 8.00 ते दपुारी 2.00 या वेळेत केलेले होते. या रक्तदान शिशिरात एकूि 58 रक्तदात्यानी रक्तदान करून एक 

मानवीय कायय पार पािले, सोितच रक्तदाि, िायशिटीस, रक्तगट, एि्स, शहमोग्लोशिन, शसकलसेल अश्या शवशवध तपासण्यासदु्धा केल्या 

गेल्या.शवद्यार्थयाांनी आपल्या आरोग्यािाित सावध असले पाशहजे आशि एि्स सारख्या भयानक रोगाची चाचिी वेळोवेळी करून स्वतःचा आरोग्य 

जपलां पाशहजे यासाठी रासेयो पथकाने रक्तदान शिशिरासोितच आरोग्य तपासिी शिशिराचे सदु्धा आयोजन केलेले होते.या शिशिरात सांग्रशहत 

झालेले रक्त चांद्रपरू येथील शजल्हा सामान्य रुग्िालयातील रक्तपेढीला दणे्यात आले त्यातून अनके गरजूांना रक्ताचा परुवठा करता येईल. या रक्तदान 

शिशिरात रक्तदान करिाऱ्या रक्तदात्याला एच िी एफ सी िँक राजरुा द्वारा सन्मानशचन्ह म्हिनू कप दऊेन गौरव केला.दरवषी 19 शिसेंिर ला मा. 

प्रभाकरराव मामलुकर याांच्या जन्मशदनाचे औशचत्य साधनू श्री शिवाजी महाशवद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना पथक रक्तदान शिशिराचे आयोजन 

करीत असते. यावषी मात्र या शिशिरास भरभरून प्रशतसाद शमळाला.महाशवद्यालयाच्या शवद्यार्थयाांव्यशतररक्त अन्य लोकाांनी सदु्धा या शिशिरात रक्तदान 

केले,रक्ताच्या कमतरतेमळेु अनके गरजूां पिेांट ला वेळेवर रक्त शमळत नाही आशि त्यामळेु अनेकाांना रक्त न शमळाल्यामळेु आपला जीव गमवावा 

लागतो, एकाही पिेांटचा रक्ताच्या कमतरतेमळेु जीव जाता कामा नय ेही िाि लक्षात घऊेन  यवुकाांमध्ये जागरूकता शनमायि व्हावी व जास्तीत 

जास्त यवुकाांनी रक्तदान करण्याचे ठरशवले,तसेच यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजना पथक रक्तदानासाठी यवुकाांमध्ये जनजागतृी मागील अनके वषाांपासनू 

करत आह.ेरक्तदान शिशिराची सरुुवात लोकनेते स्मशृतिेष प्रभाकरराव मामलुकर याांच्या प्रशतमेला माल्यापयि करून श्रद्धाांजली वाहून करण्यात 

आली.यावेळी आदिय शिक्षि प्रसारक मांिळ राजरुा चे पदाशधकारी, मा अँि. मरुलीधरराव धोटे उपाध्यक्ष, मा. अशवनाि जाधव सशचव, मा. अँि 

सांजय धोटे, माजी आमदार तथा सांचालक, अँि. अरुि धोटे, मा. दौलतराव भोंगळे सांचालक, मा. साशजद शियािानी सांचालक,  मा. श्रीमती 

मेघाताई नलग े शज. प. सदस्य, महाशवद्यालयाचे प्राचायय िॉ. एस. एम. वारकि, सवय प्राध्यापक वृांद, शिक्षकेत्तर कमयचारी वृांद उपशस्थत होते, या 

रक्तदान शिशिराच्या यिस्वीतेसाठी राष्ट्रीय सेवा योजना काययक्रम अशधकारी प्रा. गरुुदास िलकी, िॉ. साररका सािळे  तसेच सवय राष्ट्रीय सेवा 

योजना पथकाच्या स्वयांसेवकाांनी मेहनत घतेली. 
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