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भारतीय महाववद्यालय मोर्शी वि. अमरावती. 

कोरोिा अहवाल 

1) भारतीय महाविद्यािय मोर्शी येथीि रासेयो स्ियंसेिकांनी प्रत्यक्ष मित 

कायात म्हणजेच धान्य  िाटप कायात समुारे ११ विद्यार्थ्यानी तसेच  मास्क 

िाटप समुारे ९ विद्यार्थ्यानी आवण गरजनुा जेिणाचे डबे समुारे ८ विद्यार्थ्यानी 

पोहचिनु सक्रीय सहभाग नोंिवििा तसेच कोरोना काळात रासेयो 

स्ियंसेिकांनी ि इतर महाविद्याियीन विद्यार्थ्यांनी कोरोना आपत्ती ग्रस्तांच्या 

सेिा कायात  सहभाग नोंिििा. ि त्यांची एकूण संख्या ही ५१ इतकी होती  

2) भारतीय महाविद्यािय मोर्शी येथीि रासेयो च्या समुारे ०९  स्ियंसेिकांनी  

मास्क तयार केिे. या स्ियंसेिकांनी एकूण १६० मास्क तयार करुण वितरण 

केिे.  

3) कोरोना काळात समुारे २८ कुटंुवबयांना िरीि मित  कायय करण्यात आिे.  

4) भारतीय महाविद्यािय मोर्शी येथीि रासेयो स्ियंसेिकांनी जंतनूार्शक 

फिारणी केिी. ि यामध्ये  समुारे १६ स्ियंसेिक सहभागी होते. 

5) भारतीय महाविद्यािय मोर्शी येथीि समुारे ८४ रासेयो स्ियंसेिकांनी आरोग्य 

सेत ूअपँ डाऊनिोड केिा  

6) भारतीय महाविद्यािय मोर्शी येथीि समुारे ३५ स्ियंसेिकांनी सोर्शि 

मीवडयाचे माध्यमातनू जनजागतृी केिी तसेच  पवरसर ि गािात स्िच्छता 

समुारे ८९  स्ियंसेिकांनी केिी.  

7) भारतीय महाविद्यािय मोर्शी येथीि समुारे ०९ स्ियंसेिक रोज मोर्शी येथीि  

िंच बॉक्स नािाने कायय करत असिेल्या टीम सोबत रोज 1500 डबे तयार 

करण्यास आवण िाटप करण्यात मित करत होते. 



8) भारतीय महाविद्यािय मोर्शी येथीि राष्ट्रीय सेिा योजनेचे काययक्रम 

अवधकारी डॉ. सािन िेर्शमखु तसेच डॉ. वर्शरीष टोपरे, डॉ. संिीप राऊत 

आवण महाविद्याियाचे माजी प्राचायय डॉ. जी. एस. मेश्राम सर यांनी  प्रत्येकी 

NSS च्या माध्यामातनू मोर्शी िंच बॉक्स टीम िा प्रत्येकी  ५००१ /- असे 

वमळूण समुारे २०,०००/- रुपये िान केिे. 

9) भारतीय महाविद्यािय मोर्शी येथीि माजी NSS स्ियंसेिक अक्षय िुंगे 

आवण ईतर 12 स्ियंसेिक ि काययक्रम अवधकारी यांच्या मागयिर्शयनाखािी 5 

अपंग कुते्र, 1 माकड, 1 रोही आवण 1 घबुड यांचा सांभाळ करत असनू, रोज 

वकमान 6 ते 7 साप (िोकांच्या घरात वनघािेिे) पकडून त्यांना त्यांच्या 

नैसर्गगक आिासात सोडिे होते. 
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