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Haffkine Institute 
History –  

 

• प्रशिक्षण, संिोधन आशण चाचणीसाठी हाफशिन संस्था भारतातील म ंबई (बॉमे्ब), येथे परेल येथे स्स्थत आहे.  

• 10 ऑगस्ट 1899 रोजी डॉ.वाल्डेमार मॉडेिई हाफशिन यांनी "पे्लग ररसचच लॅबोरेटरी" नावाचे 

बॅके्टररयोलॉजी संिोधन िें द्र म्हणून त्याची स्थापना िेली. 

• हे आता शवशवध मूलभूत आशण उपयोशजत जैव-वैद्यिीय शवज्ञान सेवा देते. 

• इस्िटू्यटने माचच 2014 मधे्य हाफिाइनचे संिोधन आशण सूक्ष्मजीविास्त्रातील घडामोडीचें प्रदिचन 

िरण्यासाठी आशण संस्थेच्या इशतहासाचा तक्ता देण्यासाठी एि संग्रहालय उघडले. 

• 2012 मधे्य संस्थेला ISO 9001:2008 प्रमाणपत्र प्राप्त झाले. 

• ही संस्था आता बायोमेशडिल सायन्सच्या के्षत्रात शिक्षण देणारी संस्था म्हणून िाम िरते आशण M.Sc 

(Microbiology, Applied Biology and Organic Chemistry), Ph.D साठी म ंबई शवद्यापीठािी संलग्न 

आहे. (मायक्रोबायोलॉजी) आशण M.D (P.S.M.) पदवी िायचक्रम आहे . 

• याव्यशतररक्त, संस्था फामाचस्य शटिल आशण इतर आरोग्य-संबंशधत उत्पादनांसाठी शविेष चाचणी असाइनमेंट 

आशण प्रिल्प हाती घेते.  

• संस्था पाऊल-आशण-तोडं रोग लस स धारणे, टायफॉइडचे पाळत ठेवणे आशण सूक्ष्मजीविास्त्रीय शवश्लेषण, 

बॅके्टररयामधे्य औषध प्रशतरोधितेचा प्रसार, एड्सच्या रुग्ांमधे्य होणाऱ्या संसगाचचा अभ्यास आशण 

सूक्ष्मजंतंूचा सामना िरण्यासाठी नवीन िेमोथेरेपू्यशटि एजंट्सच्या शविासामधे्य संिोधन िरते. झ नोशटि 

संक्रमण. 

• डॉ. वाल्डेमार मॉडेिाई हाफिाइन, एि रशियन िास्त्रज्ञ आशण महान ल ई पाश्चरचे शवद्याथी माचच 1893 

मधे्य भारतात आले होते आशण त्यांनी पॅररसमधे्य शविशसत िेलेल्या िॉलराच्या लसीद्वारे लोिसंखे्यला टोचून 

िलित्ता येथे िॉलराच्या शवरूद्ध लढा देत होते. 

•  या िामात इतिी आवड शनमाचण झाली िी 1896  मधे्य म ंबई आशण प णे येथे पे्लगची महामारी पसरली तेव्हा 

म ंबईच्या तत्कालीन राज्यपालांनी डॉ. डब््लयू एम हाफिाईन यांना म ंबईला बोलावले आशण त्यांना जेजे ग्र प 

ऑफ हॉस्िटल्सच्या िॅम्पसमधे्य िाही प्रयोगिाळेची जागा उपलब्ध िरून शदली. 

•  पे्लग लस वर िाम. डॉ. हाफिाइन यांनी आव्हान स्वीिारले आशण पे्लगची लस यिस्वीपणे शविशसत िेली 

आशण 10 जानेवारी 1897 रोजी त्यांनी त्यांच्या लसीच्या स रशक्षततेची चाचणी घेण्यासाठी स्वतः ला लस शदली. 

• 10 ऑगस्ट 1899 रोजी, सध्याची हवेली, जी एिेिाळी बॉमे्बच्या गव्हनचरचे शनवासस्थान होती, गव्हनचर लॉडच 

सँडहस्टच यांनी डॉ. डबू्ल एम हाफशिन यांच्यािडे औपचाररिपणे स पूदच  िेली. 

• ही सध्याची इमारत ज्यामधे्य डॉ. हाफिाईन यांनी िाम िेले होते त्याची एि मनोरंजि िथा आहे. परळी 

वैजनाथच्या ज न्या मंशदराच्या जागेवर बांधले गेले असावे, ज्याने लगतच्या गावाला परळ हे नाव शदले.  
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• या जागेवर जेस इट्सनी 1596-1693 च्या दरम्यान एि मठ आशण चॅपल बांधले. नेमिी तारीख माशहत नाही, 

परंत  हाफशिन संस्थेचे सध्याचे पररसर जेस इट्सचे रोशमि चॅपल म्हणून ओळखले जात होते आशण ते 1673 

मधे्य अस्ित्वात होते.  

• चॅपलचे स्वतः चे शविृत मैदान होते जे जवळजवळ सवचत्र पसरलेल्या मोठ्या झाडे असलेल्या उद्यानासारखे 

होते.  

• म ंबईतील इसे्टटमधून, जेस इट्सने आग्रा आशण जपानमधे्य शमिन राखले, जरी म ंबई शिशटिांच्या ताब्यात गेली 

होती, िारण 1665 च्या िरारान सार, पोत चगीजांना त्यांच्या धाशमचि व्यवस्थेत हिके्षप िरायचा नव्हता.  

• 1719 मधे्य, इंग्रजांनी मराठ्यांच्या आक्रमणानंतर सवच जेस इट मालमत्ता जप्त िेल्या, जेस इट्सने मराठ्यांना 

त्यांच्या वांदे्र येथील त्यांच्या एिा मालमते्तवरून शिशटिांवर बंद िा ठेवण्याची परवानगी शदली होती. त्यानंतर 

ही इमारत शनवासस्थान बनली. त्याला रशजस्टर ार ऑफ बॉमे्ब. नाव देण्यात आले .   

Sans Pareil –  

 

• सांस परील हे एिेिाळी म ंबईच्या गव्हनचरचे अशधिृत शनवासस्थान होते. ही हवेली, जी मूळत: जेस इट चॅपल होती, 

1673 मधे्य परेल बेटावर जेस इट मठाचा एि भाग म्हणून बांधली गेली. 

•  शवल्यम हॉनचबी (1771 -1784 ) हे हवेलीत शनवासस्थान घेणारे पशहले राज्यपाल होते. 

• 1883 मधे्य गव्हनचरचे शनवासस्थान मलबार शहलवरील त्याच्या सध्याच्या जागेवर हलशवण्यात आले आशण मालमत्ता 

बॉमे्ब पे्रशसडेन्सी रेिॉडचसचद्वारे वापरली गेली. 

•  1899 मधे्य "पे्लग ररसचच लॅबोरेटरी" ची स्थापना िरण्यासाठी हॅफशिनने इमारतीमधे्य प्रवेि िेला, ही प्रयोगिाळा 

बॉमे्बचे तत्कालीन गव्हनचर लॉडच सँडहस्टच यांच्या हिे औपचाररिपणे उघडण्यात आली. 

• 1906 मधे्य संस्थेचे नाव "बॉमे्ब बॅके्टररयोलॉजी लॅबोरेटरी" आशण िेवटी 1925 मधे्य "हॅफशिन इस्िटू्यट" असे 

ठेवण्यात आले. 

GOVERNING COUNCIL- 

• डॉ. एम. नीशलमा िेरिेट्टा -  प्रधान सशचव 

• श्री सौरभ शवजय -  सशचव 

• माधवी खोडे चवरे -   व्यवस्थापिीय संचालि हॅफशिन बायो-फामाच. 

• श्री.ए.बी. ध ळाज – आय क्त 

• शदलीप मै्हसेिर – संचालि वैद्यिीय शिक्षण 

• श्रीमती सीमा व्यास - संचालि (अशतररक्त प्रभार) हाफशिन इस्िटू्यट फॉर टर े शनंग, ररसचच 
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• शडंपल िसाना - संचालि िें द्रीय संिोधन संस्था, भारत सरिार, 

• श्री दीपि आर पेडणेिर - मंडळावरील िामगार प्रशतशनधी हाफिाइन बायो-फामाच िॉपोरेिन शलशमटेड, हाफिाइन 

इस्िटू्यट िॅम्पस, परळ.  
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