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• Name of the Department National Service Scheme Unit  

• Name of the event organized “Step towards Safeguarding: Menstrual 

Hygiene Management” 

• Date of the event 28th May 2021 

• Name of the coordinator of the event Dr. Dinesh Prakash Patil 

• Target group of participants Girls Students 

• Inaugurator of the Programme • Sarojinitai Sanjayrao Garud 

• Name of the Chief Guest • Dr.Geeta Patil 

• Name of the speaker/resource person • Dr. Meena R. Damodare 

• President of The Programme • Ujjawalatai Satishji Kashid 

• Objective of the event • To make conscious to the girl student 

about health and hygiene issues 

regarding menstrual issues. 

• To prevent and aware the participants 

through lecture about menstrual cycle.  

• To ensure increase education and 

participation of the girl students. 

• Outcome of the event • Participants gain awareness about the 

health and hygiene issues regarding 

menstrual issues. 

• This activity successfully improves 

the cognizance about health and 



hygiene of menstrual issues through 

lectures. 

• Participants: • 245 

 

                                    

 

Certificate has been distributed to the Participants 

              

                              

Youtube Livestreaming Link of the event 

https://youtu.be/1uRd1K0OTYE 

https://youtu.be/1uRd1K0OTYE


• Brochure of the Programme        

 

 

 

 



 

 

                   

 

 



Report of the Event 

शेंदरू्णी राष्ट्रीय सेवा योजना एककाच्या तरुर्णीींच्या आरोग्य ववषयक वेबिनारचे यशस्वीआयोजन 

अप्पासाहेि र.भा.गरुड कला वाणर्णज्य व ववज्ञान महाववद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना 
एककाच्या वतीने दद.28/05/2021,शुक्रवार रोजी जागततक माससकपाळी आरोग्य ददनाचे औचचत्य 
साधून "एक पाऊल सुरक्षिततेकडे:माससक पाळीववषयी आरोग्यादायी व्यवस्थापन" या ववषयी मदहला 
व मुलीींसाठी एक ददवसीय वेबिनार चे आयोजन करण्यात आले होते.या वेबिनारसाठी प्रमुख वक्तत्या 
म्हरू्णन स्री-रोगतज्ञ डॉ.मीना दामोदरे,उप-जजल्हा रुग्र्णालय येवला जज. नासशक ह्या उपजस्थत 
होत्या.या काययक्रमाच्या अध्यि पदी जज.प.सदस्या सौ.सरोजजनी सींजयराव गरुड, तर प्रमुख 
उदघाटकपदी सींस्थेच्या सींचासलका सौ.उज्ज्वला सततशजी काशीद ह्या होत्या.तसेच प्रमुख अततथी 
म्हरू्णन िोदवड महाववद्यालयाच्या वनस्पततशास्र ववभाग प्रमुख प्रा.डॉ.गीता पाटील ह्या होत्या. ह्या 
काययक्रमाचे प्रास्ताववक ज्युतनयर ववींग रासेयो एककाच्या मदहला काययक्रम अचधकारी प्रा.वषाय तनकम 
याींनी केले.त्याींनी प्रस्तववकात ह्या काययक्रमाच्या आयोजना मागील भूसमका माींडली. 

उदघाटकीय मनोगतात सौ.उज्वला काशीद याींनी अश्या स्वरूपाचे उपक्रम हे काळाची गरज 
असल्याचे प्रततपादन केले.तसेच या काययक्रमाच्या आयोजना िद्दल रासेयो एककाचे कौतुक केले.या 
नींतर प्रमुख अततथी प्रा.डॉ.गीता पाटील याींनी मुलीींना माससक पाळीच्या काळात येर्णाऱ्या वेगवेगळ्या 
मानससक व शारीररक समस्याींवर चचाय करून मागयदशयन केले.यानींतर प्रमखु मागयदशयक डॉ.वीर्णा 
दामोदरे याींनी आपल्या मागयदशयनातून माससक पाळीशी तनगडडत ववववध सामाजजक,शारीररक व 
मानससक पैलूींवर प्रकाश टाकला.त्याींनी आपल्या मागयदशयनातून माससक पाळीच्या काळात मुलीींना 
उद्भवर्णाऱ्या समस्याींवर सखोल मागयदशयन केले. तसेच आपल्या व्याख्यानातून तरुर्णीींना प्रश्नोत्तराच्या 
सरातून शींकाींचे समाधान केले. 

यानींतर अध्यिीय मनोगतात सौ.सरोजीनी गरुड याींनी उपजस्थताींना मागयदशयन करत तरुर्णीींना 
आरोग्यासाठी आवश्यक असर्णाऱ्या मादहतीचे प्रततपादन केले.  

या एकददवसीय वेबिनारच्या यशस्वीतेसाठी राष्ट्रीय सेवा योजना काययक्रम अचधकारी 
प्रा.डॉ.ददनेश प्रकाश पाटील,प्रा.तनरुपमा वानखेडे, प्रा.छाया पाटील,प्रा.रीना गरुड रासेयो स्वयींसेवीका 
अजश्वनी घोलप,गौरी सशवपूजे याींनी पररश्रम घेतले. 



या काययक्रम प्रसींगी इतर महाववद्यालयातील 245 प्राध्यापक, स्वयींसेवक उपजस्थत होते. 

या काययक्रमाचे सूरसींचालन मदहला रासेयो काययक्रम अचधकारी प्रा.डॉ.सुजाता सी.पाटील याींनी 
केले व आभार प्रा.वषाय पाटील याींनी केले. 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Photos of the Event 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

                                                             


