भारती िव ापीठ कॉलेज ऑफ फामसी,
ी, कोहापूर येथे फामािसट रिजेशन
िशबीराला उ#फु त %ितसाद

भारती िव ापीठ कॉलेज ऑफ फामसी, कोहापूर येथे पार पडलेया महारा राय औषध

"वसाय प#रषदे%या (एमएसपीसी) फामािस'ट रिज')ेशन िशिबरास उ-फु त /ितसाद िमळाला. या
िशबीरास कोहापूर व इतर िजहातून ३०० 1न अिधक िव ाथ3 व फामािस'ट बांधवांनी सहभाग
न4दवला. िशबीराचे उदघाटन महािव ालाचे /ाचाय डॉ. एच. एन. मोरे , िशिबराचे मु7य सम8वयक
/ा. 9ी. एफ. ए. तांबोळी व एमएसपीसी चे पदािधकारी यां%या शुभ ह'ते ध8वंतरी पूजन क=न झाले.

महािव ालयाचे /ाचाय डॉ. एच. एन. मोरे यांनी सव उपि'थतांना फामािस'ट रिज')ेशनचे मह-व
पटवून ?दले. फामसी ऍAट १९४८ नुसार फामािस'ट Bहणून काम करणेसाठी सदरचे पंजीकरण गरजेचे
असून वेळोवेळी -याचे नुतनीकरण करणेही िततके च मह-वाचे आहे असे /ितपादन -यांनी के ले. महारा
राय औषध "वसाय प#रषद, मुंबई वेळोवेळी रायात िविवध #ठकाणी फामािस'ट रिज')ेशन कॅ Bपचे
आयोजन क=न मुंबई पासून दूर Eामीण भागात राहणारे िव ाथ3 , िव ाFथनी, फामािस'ट
बांधवां%या अिधकृ त पंजीकरण व त-सम कामास मदत करतात हे खरोखरच कौतुका'पद आहे. भारती
िव ापीठ कॉलेज ऑफ फामसीने अशा िशिबराचे आयोजन क=न कोहापूर व आसपास%या Eामीण
भागातील िव ाथ3 व िव ाFथKनंचा मुंबई कायालयात जावयाचा Mास कमी क=न फामािस'टना
अिधकृ त पंजीकरण क=न घेPयास /ो'तािहत के ले आहे असे -यांनी नमूद के ले.
या िशिबरासाठी महारा राय औषध "वसाय प#रषद, मुंबई चे 9ी. सिचन QाBहणकर, 9ी.
लRमण गावडे, 9ी. सुनील रे डकर, 9ी. आिशष लाड आदी पदािधकारी उपि'थत होते. या िशबीरात
फामसी कौि8सल ऑफ इं िडया कडू न मा8यता/ाT सं'थांमधून उUीण झालेले फामसी पदिवका (डी.
फामसी), फामसी पदवी (बी. फामसी) व फामसी पदवीUर (एम. फामसी) िव ाWयाXचे पंजीकरण,
दुYयम पंजीकरण दाखला, नावांत बदल, नवीन फामािस'ट /ोफे शनल /ोफाईल (पीपीपी), अित#र[
शै]िणक अहता न4द आदी कामे करPयात आली.
काय^मचे सूMसंचालन कु . सदफ मुUवली व कु . मृणाली म_ुरकर यांनी के ले तर आभार /दशन
िशबीराचे मु7य सम8वयक /ा. 9ी. एफ. ए. तांबोळी यांनी के ले. िशिबरा%या यश'वी
िनयोजनासाठी सव िश]क व िश]के Uर कमचायाXनी प#र9म घेतले.

