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J. D. Patil Sangludkar Mahavidyalaya, Daryapur Dist. Amravati 

Department of NSS 

Activities of NSS in 2017-18 

१.१ स्वच्छतेतून स्वास्थ- व्याख्यान 

  
स्वच्छतेतून स्वास्थ यावर मार्गदर्गनपर व्याख्यान देताांना डॉ. प्रफुल्लता कोलखेडे, प्रा.डॉ.नरेंद्र माने   

 

 

राष्ट्र ीय सेवा योजनेचे सवग स्वयांसेवक, ववध्याथी तथा वर्क्षक स्वच्छतेची र्पथ घेताांना  

 

 

 



25 
 

१.२ महाववद्यालात स्वच्छता अवियान 
 

 

 

 

महाववद्यालयात स्वच्छता अवियान राबववताांना ववध्याथी 

 

१.३ स्वच्छ िारत अवियान व उद्धोर् मार्गदर्गन व्याख्यान 
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उधोगपती श्री अरवविंद पेठे स्वच्छ भारत अवभयान व उद्योग ववषयी मागगदर्गन करतािंना  

 

दै. वृत्तकेसरी वृत्तपत्रात प्रकावर्त झालेली बातमी  
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१.४ स्लम- झोपडपट्टी िार्ात दारोदार जावून स्वच्छते सांबांधी 

जनजारृ्ती  

  

स्वच्छतेबाबत जनजारृ्ती करताांना कायगक्रम अवधकारी व ववध्याथी   

 

  

 

१.५ र्वहद स्मारक ‘जयस्तांि’ व ‘र्ाांधी पुतळा’ स्वच्छता- क्राांती वदन    
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‘जयस्तांि’ व ‘र्ाांधी पुतळा’ स्वच्छता करताांना ववद्ध्याथी 

 

१.६ स्लम- झोपडपट्टी िार्ात स्वच्छता अवियान     

 

 

 

 

स्लम भागात स्वच्छता अवभयान राबववताना ववध्याथी व राष्ट्र ीय सेवा योजनेचे कायगक्रम अवधकारी  

 

 

१.७ सरकारी ग्रामीण उपवजल्हा रुग्णालयात स्वच्छता अवियान 
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रुग्णालय पररसर झाडतािंना तथा रुग्णािंर्ी सिंवाद साधून स्वच्छता ठेवण्याचे आवाहन करतािंना ववध्याथी   

 

१.८ स्वच्छता प्रचार फेरी 

 

स्वच्छता जनजागृतीसाठी स्वच्छता फेरी काढतािंना राष्ट्र ीय सेवा योजनेचे ववध्याथी  

१.९ मा.प्राचायागचे स्वच्छतेसांबांधी उदबोधन व सैवनकाांचे हसे्त 

वृक्षारोपण  
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महाराष्ट्र  र्ासनाच्या स्वच्छता पिंधरवाडा अवभयानाचा आढावा घेवून स्वच्छ भारत- स्वस्थ भारत अवभयान बाबत 

मागगदर्गन करतािंना मा. प्राचायग  

 

 

 

स्वच्छता पिंधरवाडा अिंतगगत वृक्षारोपण करतािंना वसयाचीन येथील सैवनक व ववध्याथी    

१.१० नदी स्वच्छ राहण्यासाठी व पयागवरण सांवधगनासाठी मातीचे 

र्णपती बनवून प्रदर्गनी व जनजारृ्ती -  
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स्वच्छ पयागवरनाकारीता मातीच्या र्णपती मुती व सोबत बनवणारे ववध्याथी 
 

 

 

१.१० नदी स्वच्छ राहण्यासाठी व पयागवरण सांवधगनासाठी मातीचे र्णपती 

बसवणे, स्वच्छता जारृ्तीचे कायगक्रम राबववणे कररता मांडळाच्या िेटी घेवून 

जनजारृ्ती-  

 

मांडळाच्या िेटी घेवून जनजारृ्ती करताांना ववध्याथी  

 

 

१.१२ र्हानूर नदी, दहीहाांडा पररसर स्वच्छता अवियान 
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वनमागल्य व मुर्त्ाग नदीत उघड्यावर वदसताांना   स्वच्छता अवियान राबववताांना ववध्याथी  

 

 

 

१.१३ पुणाग नदी, टाकळी पररसर स्वच्छता अवियान 
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राष्ट्र ीय सेवा योजना व रसायनर्ास्त्र ववभागाचे ववध्याथी, वर्क्षक  स्वच्छता अवभयान राबववतािंना   

 

२.१. महाववध्यालय पररसर स्वच्छता अवियान- 
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(यु.जी.सी. स्वच्छता पखवाडा अांतर्गत)  

 

 

 

 

 

महाववध्यालय पररसर स्वच्छता अवभयान राबववतािंना रासेयो, ववध्याथी व वर्क्षक 

 

 

२.२. वसवतरृ्ह स्वच्छता अवियान- 
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डॉ.बाबासाहेब आिंबेडकर र्ासकीय वसतीगृहात स्वच्छता अवभयान राबववतािंना रासेयो पथक 

 

 

 

२.३. स्वच्छ पयागवरणासाठी वृक्ष सांवधगन(ग्रीन कॅम्पस)- 
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महाववद्यालयात राबववण्यात आलेले स्वच्छता व वृक्ष सांवधगन अवियान 
४  

 

 

२.४. खानावळ(मेस) स्वच्छता अवियान- 

 

 

 

 

डॉ.बाबासाहेब आिंबेडकर र्ार्कीय वस्तीगृहात मेस स्वच्छता अवभयान राबववतािंना रासेयो पथक 

२.५. स्वच्छता वह सेवा- वनबांध स्पधाग- 
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वनबिंध वलवहत असतािंना ववध्याथी  
 

 

स्प 

२.६. स्वच्छ पयागवरण अांतर्गत नर्र पररषद मुख्यावधकारी याांचेर्ी िेट 

व चचाग 

 

 

 

२.७आठवडी बाजार स्वच्छता जनजारृ्ती 
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आठवडी बाजारात स्वच्छता ठेवण्याबाबत जनजारृ्ती करताांना रासेयो पथक  

 

 

२.८.स्लम वस्ती स्वच्छता व आरोग्यासांबांधी जनजारृ्ती- 
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स्वच्छता व आरोग्या सिंबिंधी जनजागृती करतािंना ववध्याथी 

 

 

२.९.पररसर स्वच्छता- आठवडी बाजार सफाई- 

 

  

आठवडी बाजारात स्वच्छता करताांना रासेयो पथक 

 

 

२.१०.र्ासकीय उपवजल्हा रुग्णालयाला िेट व स्वच्छता जनजारृ्ती-  
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डॉ 

d डॉक्टराांर्ी स्वच्छता व आरोग्य ववषयी चचाग करताांना रासेयो पथक 

 

 

 

२.११.र्ाडरे्बाबा वनराधार बालक आश्रमाला िेट व स्वच्छता 

जनजारृ्ती-  

 

  

 

 

३.पररसर स्वच्छता व स्वस्थ पयागवरण सांवधगनासाठी कां पोस्ट खताचा केक 

क ापनू वाढ दिवस  साजरा 
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श्री वर्वाजी वर्क्षण सांस्थेचे कायगकाररणी सदस्य प्राचायग केर्वराव र्ावांडे वाढवदवसा वनवमर्त् कां पोस्ट  

खताचा केक कापताांना सोबत इतर मान्यवर  

 

ववध्याथी पररसर स्वच्छता करताांना 

 

 ४. स्वच्छ व स्वस्थ िारत अवियाना अांतर्गत दत्तक ग्राम माहुली धाांडे 

येथे कचरा व्यवस्थापन कां पोस्ट डेपो वनवमगती  
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स्वच्छ िारत अवियान अांतर्गत तयार केलेला कां पोस्ट डेपो 

 

स्वच्छ िारत अवियान अांतर्गत कां पोस्ट डेपो वनवमगती कररता श्रमदान करताांना रासेयो पथक 

 

५. अस्वच्छ साांडपाण्याचा वनचरा करण्यासाठी दत्तक ग्राम माहुली 

धाांडे येथे श्रमदानातून बांधारा  
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स्वच्छ िारत अवियाना अांतर्गत वनमगल केले बांधारा  

  

 

बांधारा वनवमगतीसाठी श्रमदान करताांना रासेयो पथक  

 

 

६. स्वच्छ िारत अवियान- दत्तक ग्राम माहुली धाांडे येथे ग्राम सफाई, 

दवलत वस्ती सफाई, स्मर्ानिूमी सफाई, प्लास्टस्टक वनमुगलन    



44 
 

 

ग्रामसफाई 

 

 

ग्रामपांचायत पररसर स्वच्छता 

 

 

स्मर्ानिूमी स्वच्छता अवियान 

७. बेटी बचाव बेटी पढाव, स्वच्छता व आरोग्य, साक्षरता, हार्णदारी 

मुक्त र्ाव जारृ्ती पथनाटे्य- 
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ववववध जनजारृ्तीपर पथनाटे्य सादर करताांना रासेयो पथक 

 

८. र्ाडरे्बाबा पुण्यवतथी वनवमर्त् बसस्थानक स्वच्छता अवियान- 
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९. डॉ. पांजाबराव उपाख्य िाऊसाहेब देर्मुख सृ्मती रलीतून 

स्वच्छतेचा जार्र-   
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१०. स्वच्छ सवेक्षण २०१८ अांतर्गत कचरा व्यवस्थापन व स्वच्छता 

जनजारृ्ती कररता दयागपूरातील सवग प्रिार्ात पथनाट्यातून जार्र- 
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दयागपूरच्या सवग प्रिार्ात स्वच्छता जनजारृ्ती पथनाट्य सादर करताांना रासेयो पथक 

 

 

स्वच्छ सवेक्षण २०१८ अांतर्गत कचरा व्यवस्थापन व स्वच्छता जनजारृ्ती प्रिावीपणे केल्या बद्दल 

नर्राध्यक्ष सौ. नवलनीताई िारसाकळे, मुख्याधीकारी सौ. र्ीता वांजारी रासेयो पथकाचा सत्कार 

करताांना 

 

 

 

११. स्वच्छतेसोबतच स्वच्छ व स्वस्थ पयागवरणासाठी ‘पाणी वाचवा’ 

जनजारृ्ती िारुड- 
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जलजारृ्ती िारुड सादर करताांना रासेयो स्वयांसेवक  

 

 

 

 

१२. स्वच्छ िारत अवियान अांतर्गत यात्रा पररसर स्वच्छता- 
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रासेयो स्वयांसेवक यात्रा पररसराची सफाई करताांना          रूपनाथ महाराज सांस्थाांचे अध्यक्ष 
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१3. र्ाडरे्बाबा जयांती वनवमर्त् वदपोत्सव, स्वच्छता जनजारृ्ती 

पथनाट्य, रुग्नालयात स्वच्छता अवियान- 

 

र्ाडरे्बाबा जयांती पूवग सांधे्यला मांवदरात वदपोत्सव, स्वच्छता जनजारृ्ती पथनाट्य  

 

            र्ाडरे्बाबा जयांती वदनी ग्रामीण उपवजल्हा रुग्णालयात स्वच्छता अवियान 
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१४. महाववध्यालय पररसर स्वच्छता व कचऱ्याची प्रवतकात्मक होळी- 

 

होळी वनवमर्त् रासेयो तफे पररसर स्वच्छता 

  

प्रतीकात्मक होळी साजरी करताांना मान्यवर   

१५. जार्वतक वसुांधरा वदनावनवमर्त् प्लास्टीक वनमुगलन व पररसर 

स्वच्छता 
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१६. स्वच्छ व स्वस्थ पयागवरण ववकवसत करण्यासाठी श्रमदानातून 

तयार केले कॉलेज तळे (२०१७-१८)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• स्वस्थ िारत अवियान अांतर्गत राबववलेले उपक्रम 
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१. मानवसक व र्ारीररक स्वास्थासाठी आांतरराष्ट्र ीय योर् वदनी 

योर् वर्बीर 

 

 

 

२. स्वस्थ पयागवरण वनवमगती जनजारृ्तीसाठी वृक्षवदांडी 
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३. स्वस्थ पयागवरनातून स्वस्थ िारत वनवमगतीसाठी १००१ वृक्षाांची 

लार्वड 

  

 

  

४. सामावजक स्वास्थाची बािंवधलकी जोपासली सामावजक रक्षाबिंधनातून– 
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५. मोफत रक्त तपासणी तथा आरोग्य ववषयक मार्गदर्गन वर्बीर- 
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६. स्वस्थ िारतासाठी बाधक अांधश्रद्धा वनमुगलन कायगक्रम-

 

 

 

 

७. मानवसक व सामावजक स्वास्थावर व्याख्यान- रासेयो वदन 
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८. जार्वतक मानवसक आरोग्य वदन- 



61 
 

 
न्यायमूती घोडावडेकर मार्गदर्गन करताांना   

 

९. दत्तकग्राम माहुली धािंडे येथे रोगवनदान व नेत्र तपासणी वर्बीर 
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१०. दत्तकग्राम माहुली धािंडे येथे रक्त तपासणी वर्बीर- 



63 
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११. दत्तक ग्रामातील दहा आवथगक दुबगल व वनराधार कुटुिंबािंना सिंपूणग वषगभर 

मोफत आरोग्य तपासणीसाठी दत्तक घेतले 
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१२. स्वस्थ िारत अवियान अांतर्गत रक्तदान वर्बीर- 
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१३. िव्य मोफत नेत्र तपासणी तथा मोतीवबांदू र्स्त्रवक्रया वर्बीर- 

  

 

 

 

 

 



J. D. Patil Sangludkar Mahavidyalaya, Daryapur Dist. Amravati 

Department of NSS 

Competitive Guidance Workshop 

Date- 1/8/2017  

Considering the need of present competitive era, the students should get proper guidelines 

regarding the preparation of competitive examination along with their regular curriculum study. 

The students in the college are given environment for their all round development through NSS 

activities. With this intention Competitive Examination Guidance Workshop was organised by 

Department of NSS on 1st August 2017 for the college students. In this workshop, Deputy 

Manager of Lokmat Newspaper Sushant Dandge guided the students regarding the reading of 

newspaper from competitive exam point of view. Lokmat started series articles on the topics 

related to competitive examination which is highly useful for the students. He explained the 

various types of issues and subjects covered in this series of articles. While guiding the students 

he gave important tips to proceed further successfully on the path of achievement of career. He 

appealed the students to grab this opportunity and utilize every moment for career building. 

Vijay Khande also guided on this occasion. Principal Dr. R.M.Bhise appealed the student to 

avail the resources available in the college for the students and succeed in your career. 

Convenor of this workshop Dr. Narendra T. Mane conducted this event and also proposed vote 

of thanks.   

 
Sushant Dandge, Deputy Manager of Lokmat Series of Articles for Competitive Examination  

 
Convenor Dr.Narendra T. Mane delivering an introductory speech 

 



 

                                                                                                                   



List of NSS students selected for different Camps 

2017-18 

 9 students selected for Amravati District NSS Camp of Sant Gadge Baba 

Amravati University(4 to 11th Feb. 2018) 

1. Sumit Sudhakar Ambuskar    2. Amar Tayde   3. Ms. Nayan Panbude 

4.  Ms. Sonal Madanrao Sarode   5. Vrushabh Bijwe   6. Bhushan Gawande 

7.  Pawan Pathak   8. Rushikesh Wankhade   9. Alok Mahulkar 

 2 students selected for State Level Disaster Management Training Camp held 

at Dr. Babasaheb Ambedkar Marathawada Universtity, Aurangabad(25th May 

to 3rd June 2018)  

1. Sumit Sudhakar Ambuskar   

2. Ms. Sonal Madanrao Sarode 

 NSS PO Dr. Narendra T. Mane Was selected as 

 Selected as Contingent Team Manager for State Level Adventure Camp, 

Chikhaldara(5th to 9th March 2018) 
 

 Selected as Contingent Team leader for State Level Disaster Management 

Training Camp held at Dr. Babasaheb Ambedkar Marathawada Universtity, 

Aurangabad (25th May to 3rd June 2018) 

 

State Level Disaster Management Training Camp(Avhan Camp) (2 students) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Amravati District level NSS Camp at Shendgaon (9 students) 
 

  
 
 

  
 

  
 



  
 

 
 
 

          



सतं गाडगेबाबा अमरावती �वद्यापीठ, अमरावती सलंिग्नत व  

श्री �शवाजी �श�ण ससं्था, अमरावती द्वारा सचंा�लत 

जे. डी. पाट�ल सांगळूदकर महा�वध्यालय, दयार्पूर, िज. अमरावती 

राष्ट्र�य सेवा योजना �वभाग 

�नय�मत उपक्रमांचा अहवाल 
सत्र २०१७-१८   

सतं गाडगेबाबा अमरावती �वद्यापीठ, अमरावती सलंिग्नत व श्री �शवाजी �श�ण ससं्था, 

अमरावती द्वारा सचंा�लत जे. डी. पाट�ल सांगळूदकर महा�वध्यालय, दयार्पूर येथे राष्ट्र�य सेवा 

योजनेचे २०० �वध्याथ� व �वध्याथ�नीचे पथक कायर्रत होते. सत्र २०१७-१८ मध्ये रासेयो पथकाने 

�नय�मत कायर्क्रमांतगर्त खाल�ल �व�वध उपक्रम प्रभावीपणे राब�वले.  

�नय�मत कायर्क्रमांतगर्त राब�वलेले �व�वध तथा ठळक उपक्रम- 
१. श्रमदानातून साकारले जलसवंधर्न कॉलेज तळे     

२. महा�वध्यालयात १००१ व�ृांचे रोपण  

३. भव्य मोफत नेत्र तपासणी तथा मोती�बदं ूशस्त्र�क्रया �शबीर 

   ४. रक्तदान �शबीर  

   ५. मोफत रक्त तपासणी �शबीर  

   ६. �खरपानी येथे आ�दवासींसोबत सामािजक �दवाळी. कपड ेव गहृ्पोयोगी वस्तुंचे वाटप  

   ७. सामािजक र�ाबंधन     

   ८. नद� स्वच्छता अ�भयान,   

स�वस्तर अहवाल  

आतंरराष्ट्र�य योग �दन 
�द.२१/६/२०१७ रोजी आंतरराष्ट्र�य योग �दना�न�मत्य महा�वध्यालयात सकाळी ७.०० वाजता 

भव्य योग �शबीर घेण्यात आले. �नरोगी आयुष्य जगण्यासाठ� जीवनाचा एक भाग असलेल्या योग 

�श�बरात राष्ट्र�य सेवा योजने सोबत पतंजल� योग पीठ, दयार्पूर, गडु मॉ�न�ग क्लब, एनसीसी, 

भारतीय �व�ान प�रषद, महा�वध्यालयातील सवर् �श�क, �श�केतर कमर्चार� व �वध्याथ� यात 

सहभागी झाले होते. प्राचायर् डॉ. रामेश्वर �भसे व योग प्र�श��का �वश्वेश्वर� ठाकरे यांनी योग 

�श�बरात प्र�श�ण �दले. 

व�ृ�दडंी 
�द.२६/६/२०१७ रोजी व�ृारोपन करण्याक�रता प्रोत्सा�हत करण्यासाठ� वन�वभाग, राष्ट्र�य 

सेवा योजना, जे.डी.पाट�ल सांगळूद्कर महा�वध्यालय, पोल�स �वभाग तथा इतर ससं्थानी 



सयंुक्तपणे दयार्पूर शहरातून व�ृ�दडंी काढल�. �नसगर् सवंधर्नाच्या उदघोष करत सपूंणर् शहरात 

व�ृलागवडी क�रता लोकांना प्रोत्सा�हत करून जनजागतृी करण्यात आल�. 

व�ृारोपन 

�द.१/७/२०१७ महाराष्ट्र शाषणाच्या आवाहनाला अनुसरून व �नसगार्चा समतोल राखण्यासाठ� 

महा�वध्यालयात १००१ �व�वध व�ृांची लागवड करण्यात आल�. श्री �शवाजी �श�ण ससं्थेचे माजी 

अध्य� अड. अरुणभाऊ शेळके, �नर�, नागपूरचे वै�ा�नक प्रो. लाल�सगं, तहसीलदार अमोल कंुभार, 

लागवड अ�धकार� अनंत गावंड,े �दनकरराव गायगोले तथा इतर मान्यवरांच्या यांचे हस्ते व प्रमखु 

उपिस्थतीत व�ृारोपण करण्यात आले. २ हेक्टर मध्ये केलेल्या या लागवडीत बादाम, आवळा, 

�ससम, कडू बादाम, गलुमोहर, वड, �पपंळ, �नल�गर�, बांबू, �चचं तथा इतर जवै�व�वधता 

वाढवणार्या व�ृांचा समावेश आहे. या व�ृारोपण मो�हमेत झी �म�डया ग्रपुने सहभागी होवून 

महा�वध्यालयात या झी वन �न�मर्तीसाठ� सहकायर् केले.  

�द.१८/७/२०१७ रोजी शाषणाच्या पयार्वरण सवंधर्न क�रता असलेल� �नर�, नागपूर या 

ससं्थेतफ�  २०० बांबू महा�वध्यालयाला देवून प्रो. लाल�सगं यांच्या मागर्दशर्नात रासेयोच्या कायर्क्रम 

अ�धकार� व स्वयंसेवकांनी ह्या बांबू लागवडीत सक्र�य सहभाग घेवून लागवड केल�. 

नवीन मतदार न�दणी अ�भयान  
 �द.१ ते ३१/७/२०१७ दरम्यान �नवडणकू आयोगाकडून प्राप्त आवाहनानसुार व  मागर्दशर्नात 

नवीन मतदार न�दणीत सहभाग देवून नवीन मतदार होण्याक�रता जनजागतृी करण्यासोबतच 

अनेक नवीन मतदारांची रासेयो कडून न�दणी करण्यात आल�. महा�वध्यालय स्तरावर मोठ्या 

प्रमाणात �ह मोह�म राबवून वयाची अट पूणर् करणार्या �वध्याथ्या�ना मतदार करून घेण्यात आले.  

स्पधार् पर��ा मागर्दशर्न कायर्शाळा 
�द.१/८/२०१७ रोजी दै. लोकमत व रासेयो तफ�  स्पधार् पर��ा मागर्दशर्न कायर्शाळा घेण्यात 

आल�. लोकमतचे उपमहाव्यवस्थापक सशुांत दांडगे, �वजय खांड�, सदं�प मानकर व स्पधार्पर��ेचे 

जाणकार यांनी मागर्दशर्न केले. लोकमतने स्पधार् पर��ेसाठ� अ�तशय उपयुक्त ठरेल अशी लेख 

मा�लका सरुु केल� आहे. प्राचायर् डॉ. रामेश्वर �भसे यांनी �वध्याथ्या�ना लोकमतमधील लेख मा�लका 

या स्पधार् पर��ा सदराचे �नय�मत वाचन करण्याचे आवाहन केले. 

क्रांती �दन  

�द.९/८/२०१७ रोजी महा�वध्यालयात क्रांती�दनाचे औचीत्यावर श�हदांना आदरांजल� अपर्ण 

करण्यात आल�. रासेयो व राछासे तफ�  आयोिजत या कायर्क्रमाचे अध्य� प्राचायर् डॉ रामेश्वर �भसे 

तर प्रमखु अ�तथी म्हणनू डॉ. कुसमु�द्र सोनटक्के, डॉ. अ�वनाश जमुळे उपिस्थत होते. 
 
 



महाराष्ट्र शाषणाचा स्वच्छता पंधरवाडा १ ते १५ ऑगस्ट -  

�द.१ ते १५/८/२०१७ दरम्यान भारताचे पंतप्रधान मा. नर�द्र मोद� यांचे स्वच्छ भारत 
सकंल्पनेनुसार त्यांच्या आवाहनाला अनुसरून  जे. डी. पाट�ल सांगळूदकर महा�वद्यालयात कायर्रत 
असलेल्या राष्ट्र�य सेवा योजने अतंगर्त १ ते १५/८/२०१७ या दरम्यान स्वच्छता पंधरवाडा हे 
अ�भयान �ववध उपक्रम घेवून राब�वण्यात आले.  

• स्वच्छतेवर से�मनार व व्याख्यान- 

�द.१ ऑगस्ट रोजी स्वच्छतेवर से�मनार घेण्यात आला. �व�ान शाखा तथा प्राणीशास्त्र 
�वभाग प्रमखु डॉ. प्रफुल्लता कोलखेड े यांचे स्वच्छतेवर प्रमखु व्याख्यान यावेळी घेण्यात आले. 
त्यांनी शास्त्रशुद्ध पण सोप्या पद्धतीने स्वच्छतेच महत्व पटवून �दले. त्यानंतर रा.से.यो. च्या सवर् 
स्वयंसेवकांना व �श�कांना  स्वच्छतचेी शपथ देण्यात आल�. 

• महा�वद्यालयात स्वच्छता अ�भयान- 

 �द.२ ते ५ ऑगस्ट दरम्यान चार �दवस महा�वद्यालयात स्वच्छता अ�भयान राब�वण्यात 
आले. महा�वद्यालयाचा प�रसर, क्र�डांगण, वगर्खोल्या, प्रयोगशाळा, ग्रथंालय, सभागहृ, रस्ता, 
ब�गच्याची साफसफाई करण्यात आल�. प�रसरातील गवत व गाजरगवत �नमुर्लन करण्यात आले. 

• उद्धोग मागर्दशर्न कायर्क्रम- 

�द. ४/८/२०१७ रोजी रासेयो अतंगर्त उद्धोग मागर्दशर्न कायर्क्रम घेण्यात आला. यावेळी 
पंतप्रधान नर�द्र मोद�, पतंजल� आयुव�द, ह�रद्वार, तथा अनेक शास्त्र�ांच्या सकंल्पना उधोगात 
उतरवून साकार करणारे तसेच सपंणूर् देशात ‘माणसुक�ची �भतं’ या समाजोपयोगी उपक्रमाचे प्रणेत े
म्हणनू प�र�चत असलेले अकोला येथील प्र�सद्ध उधोजक अर�वदं पेठे यांनी �वध्याथार्मध्ये 
असलेल्या सपु्त गणु व कौशल्यांना साद घालत �व�वध छोटे छोटे उधोग कसे करता येऊ शकतात 
याबाबत स�वस्तर मागर्दशर्न केले. यावेळी प्राचायर् डॉ. रामेश्वर �भसे यांनीह� मागर्दशर्न केले. 

• स्लम-झोपडपट्ट� भागात स्वच्छते संबंधी जनजागतृी- 

�द. ६ ते ८ ऑगस्ट दरम्यान तीन �दवस स्लम-झोपडपट्ट� भागात दारोदार जावून स्वच्छते 
सबंंधी जनजागतृी करण्यात आल�. उघड्ड्यावर शौचास न जाता शासनाच्या योजनेचा लाभ घेऊन 
घर�च शौचालय बांधण्यासाठ� व आपला प�रसर स्वच्छ ठेवण्या सबंधी जनजागतृी करण्यात आल�. 
‘प�रसर स्वछ, उ�म आरोग्य’, ‘घरोघर� सडंास बांधा, गोदार�मकु्त गाव करा’.  अशा उदघोषनेणे 
जनजागतृीकड ेलोकांचे ल� वेधण्यात आले. 

• सामािजक र�ाबंधन - 
• �द.७ ऑगस्ट २०१७  रोजी “सामािजक र�ाबंधन” अ�भनव पद्ध�तने साजरा करण्यात 

आले. देशाच्या �समेवर सरु�ेसाठ� लढणार्या भरतीय स�ैनकांसाठ� महा�वद्यालयात 



सामािजक र�ाबंधन आयोिजत करण्यात आले होते. समाजात शांतता व सवु्यवस्था 

अबा�धत ठेवण्यासाठ� �नरंतर कायर्रत असणा-या पोल�स बांधवासाठ� दयार्पूर पोल�स स्टेशन 

येथे र�ाबंधन घेण्यात आले. बस स्थानक येथे जाऊन बसचे चालक व वाहक यांनाह� 

राख्या बांधनू त्यांच्या प्र�त कृत�ता व्यक्त करण्यात आल�. खेड्यापाड्यावरून �वद्याथ्या�ची 

व प्रवाशांची ने-आन करून प्रवाश्यांच्या सेवेत राहणारे ऑटो चालक यांचेसाठ� सदु्धा 

र�ाबंधन आयोिजत करण्यात आले होते. या उपक्रमाने सामािजक बां�धलक� जोपासण्याची 

ज्योत-भावना �वध्याथ्या�मध्ये तेवत राहावी व मानवता सदैव जोपासल� जावी हाच उद्देश. 

यावेळी स्वच्छते व आरोग्या�वषयी काळजी घेण्यासबंंधी जनजागतृी सुद्धा  करण्यात आल�. 

• स्लम-झोपडपट्ट� भागात स्वच्छता अ�भयान- 

९ ते १० ऑगस्ट  दरम्यान दोन �दवस रा.से.यो. अतंगर्त स्लम-झोपडपट्ट� भागात 
स्वच्छता अ�भयान राब�वण्यात आले. या अ�भयानात प�रसरातील लोकांचा उत्स्फूतर् प्रतीसाद होता. 
महा�वद्यालयातील युवक-युवती आपल्या प�रसरात येवनू स्वच्छता करतात या मध्ये आपणह� 
सहभागी झालो पा�हजे अशी भावना या प्रसगंी व्यक्त होताना �दसत होती. 

• सरकार� उपिजल्हा रुग्णालयात स्वच्छता अ�भयान- 

११ ते १३ ऑगस्ट दरम्यान सरकार� उपिजल्हा रुग्णालयात स्वच्छता अ�भयान राब�वण्यात 
आले. अ�तशय गद�चे व लोक वदर्ळीचे असलेले हे �ठकाण स्वच्छ करण्यात आले. गाव खेड्यावरून 
रुग्णालयात येणार्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना स्वच्छता ठेवण्यासाठ� जनजागतृी करण्यात आल�. 
याप्रसगंी रुग्णांची आस्थेनी �वचारपूस करण्यात आल� व रुग्णालय प�रसर स्वच्छत ेसबंंधी अवगत 
करण्यात आले. 

• स्वच्छता फेर�- 

१४ ऑगस्ट रोजी दयार्पूर शहरातून व झोपडपट्ट� भागातून स्वच्छता फेर� काढून स्वच्छता 
जनजागतृीच्या उद्घोषणा देत लोकजागर करण्यात आला. 

• सै�नकांचे हस्ते व�ृारोपण- 

१५ ऑगस्टला स्वतंत्रता �दवस उत्साहात साजरा करण्यात आला. �सयाचीन येथे कायर्रत व 
महा�वद्यालयाचे माजी �वध्याथ� असलेले भारतीय स�ैनकांचे हस्ते व�ृारोपण करण्यात आले. या 
मो�हमेत रा.से.यो.चे स्वयंसेवक सक्र�यपने सहभागी होते. ध्वजारोहन व व�ृारोपनानतंर प्राचायर् डौ. 
रामेश्वर �भसे यांनी रा.से.यो.च्या �वध्याथ्या�ना मागर्दशर्न करून स्वच्छता पंधरवाडा अ�भयानाचा 
आढावा घेतला व असेच उपक्रम राब�वण्याचे आवाहन केले.   

 

 



मातीचे गणपती बसवण्या क�रता जनजागतृी 

�द. १५ ते २४ ऑगस्ट २०१७ च्या दरम्यान शहरातील तथा खेड्यातील �व�वध मडंळाना भेट� देवून 

मातीचेच गणपती बसवण्यासाठ� जनजागतृी करण्यात आल�. पयार्वरण सवंधर्नांसाठ� मडंळानी 

सहकायर् करण्याबाबत त्यांना  आश्वस्त करण्यात आले. रसायनशास्त्र व रासेयो �वभाग यांनी हा 

उपक्रम सयंकु्तपणे राब�वला. महा�वध्यालयीन �वध्याथ� याबाबत पुढाकार घेवून जनजागतृी करतात 

या बाबत सवा�ना कौतुक वाटत होते. 

मातीचे गणपती प्रदशर्नी व जनजागतृी 

�द.२५/८/२०१७ रोजी गहृअथर्शास्त्र �वभाग व रासेयो तफ�  �वध्याथ्या�कडून मातीचे गणपती बनवून 

त्याची प्रदशर्नी महा�वध्यालयात लावण्यात आल�. महा�वध्यालयीन �श�क व कमर्चार� यांनी 

आपल्या घर� बसवण्यासाठ�  ह्या मुत्यार् �वकत घेवून पयार्वरण-पूरक उत्सव व रोजगार �न�मर्तीचा 

छोटेखानी प्रयत्न  करण्यात आला. या �न�मत्याने मातीचेच गणपती बसवन्याबाबत जनजागतृी 

करून पयार्वरणास हातभार लावण्याचा सदेंश देण्यात आला. 

मोफत रक्त तपासणी तथा आरोग्य �वषयक मागर्दशर्न �शबीर 

�द.१/९/२०१७ रोजी मोफत रक्त तपासणी �शबीर तथा आरोग्य �वषयक मागर्दशर्न �शबीर घेण्यात 

आले. सरकार� ग्रामीण उपिजल्हा रुग्णालय, दयार्पूर व िजल्हा सामान्य रुग्णालय, अमरावती यांचे 

सहकायार्ने महा�वध्यालयातील �वध्याथ्या�च्या तथा �श�क व कमर्चाया�च्या थायरॉइड, रक्तगट तथा 

इतर रक्त तपासण्या मोफत करण्यात आल्या. सरुुवातीला डॉ. �दनेश वानखड,े डॉ मयुर� राहाटे, डॉ 

सपना ठाकूर यांनी एचआयव्ह�, स्वाईन फ्ल्य,ू मले�रया तथा इतर आजारांबद्दल मागर्दशर्न केले. 

नंतर डॉ मयुर� राहाटे, डॉ सपना ठाकूर यांनी रक्त तपासन्या करत रक्तगट त्व�रत सवा�ना 

सां�गतले व थायरोइड व इतर तपासण्या �रपोटर् नतंर कळवण्यात आले.    

आतंरराष्ट्र�य सा�रता �दन व रासेयो उदबोधन कायर्क्रम 

�द.८/९/२०१७ रोजी आंतरराष्ट्र�य सा�रता �दनाचे औ�चत्यावर रासेयो उदबोधन कायर्क्रम प्राचायर् डॉ. 

रामेश्वर �भसे यांचे अध्य�तेखाल� घेण्यात आला. यावेळी सतं गाडगेबाबा अमरावती �वध्यापीठाचे 

अकोला िजल्हा रासेयो समन्वयक व महाराष्ट्र अधंश्रद्धा �नमुर्लन स�मतीचे सक्र�य कायर्कत� डॉ. 

सजंय �तडके हे प्रमखु वक्ते म्हणनू तर स्थानीय व्यवस्थापन स�मतीचे माजी सदस्य अण्णासाहेब 

रेचे, �ेत्रीय समन्वयक डॉ. कुसमु�द्र सोनटक्के हे प्रमखु अ�तथी म्हणनू उपिस्थत होते. डॉ. �तडके 

यांनी उपयकु्त मागर्दशर्न करत समाजात रूढलेल्या अधंश्रधा व त्यातून होणार� �पळवणकू व 

अत्याचाराबाबत अवगत करण्यासाठ� अनेक प्रयोग सादर करत प्रभावीपणे उदबोधन केले. युवकांनी 

कायम डोळस राहावे असे आवाहनह� त्यांनी केले.  



शहानुर नद� दह�हांडा स्वच्छता अ�भयान- 
�द.६/९/२०१७ गणपती उत्सवानंतर प�रसरातील मडंळांनी तथा घरगतुी गणपतीचे �वसजर्न 

�नमार्ल्यासह नद�त टाकून करण्यात आले होते. या नद�तील पाणी गावातील शेतकर्यांची गरेुढोरे 

�पतात त्यामळेु त्यांना बाधा पोहोचू शकते हा �वचार घेवनू व रासेयोच्या मलुभतू कतर्व्यानुसार 

रासेयो पथकाने पुढाकार घेवून शहानरू नद� पात्र स्वच्छता अ�भयान राब�वले. दह�हांडा प�रसरातील 

शहानुर नद�ची स्वच्छता करण्यात आल�. नद�तील �नमार्ल्य बाहेर काढून अधर्वट रा�हलेल्या 

गणपती मतु्या�चे पुन�वर्सजर्न रासेयो कायर्क्रम अ�धकार� डॉ. नर�द्र माने यांचे नेततृ्वात रासेयो 

प्र�त�नधी स�ुमत आंबूसकर व स्वयंसेवकांनी केले. 

पूणार् नद�, टाकळी स्वच्छता अ�भयान- �द.९ सप्ट�बर २०१७ 

�द. ९ सप्ट�बर २०१७ गणपती मडंळांना मातीचे गणपती बसवणे व �नमार्ल्य नद�त न टाकण्यासाठ� 

जनजागतृी करण्यात आल� होती. गणपती उत्सवानंतर प�रसरातील लोकांनी सवर् �नमार्ल्यासह 

टाकळी येथील पूणार् नद�त गणपती �वसजर्न केले. या नद�तील पाणी गावातील शेतकर्यांची गरेुढोरे 

�पतात त्यामळेु त्यांना बाधा पोहोचू शकते हा �वचार घेवनू व रासेयोच्या मलुभतू कतर्व्यानुसार 

स्वच्छता अ�भयांना अतंगर्त टाकळी प�रसरातील पूणार् नद� स्वच्छता अ�भयान राब�वण्यात आले. 

नद�तील �नमार्ल्य बाहेर काढून अधर्वट रा�हलेल्या गणपती मतु्या�चे पनु�वर्सजर्न रासेयो अ�धकार�, 

स्वयंसेवकांनी व रसायनशास्त्र �वभाग यांनी सयंकु्तपणे केले. 

यु.जी.सी. स्वच्छता पखवाडा- १ ते १५ सप्ट�बर - 
�द.१ ते १५ सप्ट�बर २०१७ - स्वच्छ भारत सकंल्पनेला अनुसरून मानव ससंाधन �वकास 

मतं्रालय व �वद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आवाहनानुसार जे. डी. पाट�ल सांगळूदकर 

महा�वद्यालयात कायर्रत असलेल्या राष्ट्र�य सेवा योजने अतंगर्त १ ते १५ सप्ट�बर २०१७  या 

दरम्यान �ववध उपक्रम घेवून स्वच्छता पखवाडा राब�वण्यात आला.  

• महा�वध्यालय प�रसर स्वच्छता अ�भयान 

�द.१/९/२०१७ रोजी महा�वध्यालय प�रसर स्वच्छता अ�भयान राब�वण्यात आले. प्राचायर् डॉ. 

रामेश्वर �भसे यांचे मागर्दशर्नात कायर्क्रम अ�धकार� तथा रासेयोच्या स्वयंसेवकासोबतच 

महा�वध्यालयातील सवर् �वध्याथ� या अ�भयानात सहभागी झाले होते.  
 

• वस�तगहृ स्वच्छता अ�भयान  

�द.२/९/२०१७ रोजी महा�वध्यालयाला लागनुच असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मलुांचे 

शाषक�य वसतीगहृाची रासेयो तफ�  स्वच्छता करून प�रसर स्वच्छ करण्यात आला.  

• ग्रीन कॅम्पस- व�ृ संवधर्न  



�द.३/९/२०१७ रोजी महा�वध्यालयाचा प�रसर �हरवागार असल्यामळेु रम्य आहे. �वध्याथ्यार्नी 

हा प�रसर ग्रीन ठेवण्यासाठ� व�ृारोपण करण्यात आलेल्या झाडांना पाणी देवून तथा त्याची 

मशागत करून ग्रीन कॅम्पसचे महत्व पटवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.  

• मेस स्वच्छता अ�भयान 

�द.४/९/२०१७ रोजी महा�वध्यालयात मेस(खानावळ) नाह�, परंतु नजीकच्या डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर मलुांचे शाषक�य वसतीगहृात जावून तेथील मलुांना सोबत घेवून रासेयो स्वयंसेवकांनी 

‘क्ल�न मेस ड’े अतंगर्त स्वच्छता करण्यात आल�. 

• स्वच्छता ह� सेवा- �नबधं स्पधार् 
�द.५/९/२०१७ रोजी स्वच्छता ह� सेवा या �वषयावर �नबंध स्पधार् घेण्यात आल�. रासेयो 

स्वयंसेवकासह महा�वध्यालायातील �वध्याथ� यात सहभागी झाले होते.  

• स्वच्छ पयार्वरण अतंगर्त नगर प�रषद अ�धकार� यांचेशी चचार् 
�द.६/९/२०१७ रोजी क्ल�न सराउन्डीग ड ेअतंगर्त नगर प�रषद कायर्कार� अ�धकार� डॉ. गीता 

वंजार� यांचेशी चचार् करून पथनाट्याद्वारा जनजागतृी करण्यात आल�. 

• आठवडी बाजारात स्वच्छता जनजागतृी 
�द.७/९/२०१७ रोजी आठवडी बाजारात जावून स्वच्छता ठेवन्यासबंंधी रासेयो पथकाने 

जनजागतृी केल�. �वक्र� नंतर आपला कचरा कचरा कंुडीतच टाकण्यासाठ� असे आवाहन करण्यात 

आले. 

• स्लम वस्ती स्वछता व आरोग्यासंबंधी जनजागतृी 
�द.८/९/२०१७ रोजी केअर फॉर सराउन्डीग अतंगर्त स्लम वस्तीमध्ये दारोदार तथा 

चौकाचौकात जावून स्वछते व आरोग्यासबंंधी जनजागतृी करण्यात आल�. तसेच सावर्ज�नक 

�ठकाणाची सदु्धा स्वच्छता करण्यात आल�.  

• प�रसर स्वच्छता- नाग�रकांशी व सफाई कमर्चारयाशंी चचार् 
�द.९/९/२०१७ रोजी केअर फॉर सराउन्डीग अतंगर्त जवळच्या बाजारात सवर् स्वयंसेवकांना 

नेवून तेथील प�रसर स्वच्छते सबंंधी नाग�रकांशी व सफाई कमर्चारयांशी चचार् करून स्वच्छता 

ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले.  

• शाषक�य उपिजल्हा रुग्णालयाला स्वच्छता अ�भयान- 
�द.१०/९/२०१७ रोजी केअर फॉर सराउन्डीग अतंगर्त येथील शाषक�य उपिजल्हा रुग्णालयाला 

भेट देवून तेथील स्वच्छता करण्यात आल�. या रुग्णालयाचे अधी�क डॉक्टर यांचेशी स्वयंसेवकांनी 

चचार् करून रुग्णालयातील कचरा व्यवस्थापनाची मा�हती घेतल�. 

• गाडगेबाबा �नराधार बालक आश्रम भेट, फळ वाटप व स्वच्छता जनजागतृी-  



�द.११/९/२०१७ रोजी केअर फॉर सराउन्डीग अतंगर्त येथील गाडगेबाबा �नराधार बालक 

आश्रमाला भेट देण्यात आल�. तेथील अनाथ मलुांना फळ वाटप करण्यात आले. रासेयो 

स्वयंसेवकांना अनाथ मुलांसोबत काह� �ण घालवून त्यांच्या�श �हतगजु करून स्व व प�रसर 

स्वच्छतेबाबत चचार् करून समाधान वाटले. 

• नगर प�रषदेच्या मुख्य कायर्कार� अ�धकार� यांचेशी चचार्- 
�द.१२/९/२०१७ रोजी केअर फॉर सराउन्डीग अतंगर्त येथील नगर प�रषदेच्या मखु्य कायर्कार� 

अ�धकार� डॉ. गीता वंजार� यांचेशी स्वछतेसबंंधी कायर्क्रम अ�धकार� व स्वयंसेवकांनी चचार् करून 

मा�हती घेतल�.  

�द.१४/९/२०१७ रोजी हेल्थ अडं हायजीन वर �वद्याथ्या�ची मनोगते घेण्यात आल�त. 

�द.१५/९/२०१७ रोजी या स्वच्छता पखवाडयाचा समारोप करून प्राचायर् डॉ. रामेश्वर �भसे 

यांनी �वध्याथ्या�चे कौतुक करत मागर्दशर्न केले. अशा उपक्रमांनी चांगला व सवेंदनशील माणसू 

घडण्यास मदत होत असल्याचे प्र�तपादनह� त्यांनी केले. 

• रासेयो �दन 

�द.२४/९/२०१७ रोजी रासेयो �दन कायर्क्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. श्री �शवाजी 

�श�ण ससं्थेचे कायर्का�रणी सदस्य प्राचायर् केशवराव गावंड ेकायर्क्रमाचे अध्य� तर प्रमखु अ�तथी 

म्हणनू प्राचायर् डॉ. �दल�प काळे, अमरावती, राजाभाऊ �पदडी, रासेयो �वभाग, सतं गाडगेबाबा 

अमरावती �वद्यापीठ, अमरावती व प्राचायर् डॉ रामेश्वर �भसे, �ेत्रीय समन्वयक डॉ. कुसमु�द्र 

सोनटक्के उपिस्थत होत.े या प्रसगंी प्राचायर् केशवराव गावंड,े प्राचायर् डॉ. �दल�प काळे व राजाभाऊ 

�पदडी यांनी रासेयो व व्यिक्तमत्व �वकास तसेच आपले सामािजक जीवन यावर स�वस्तर 

मागर्दशर्न केले. प्राचायर् डॉ. रामेश्वर �भसे यांनी सदु्धा समयोचीत �वचार व्यक्त केले. या�न�मत्य 

�वद्याथ्या�ची स्वच्छतेवर �नबंध �लखाण घेण्यात आले. 

• कंपोस्ट खताचा केक कापून वाढ�दवस साजरा  

�द.२८/९/२०१७ रोजी श्री �शवाजी �श�ण ससं्थेचे कायर्का�रणी सदस्य प्राचायर् केशवराव 

गावंड ेयाचा वाढ�दवस व�ृारोपण करून साजरा करण्यात आला. तसेच कंपोस्ट खताचा केक तयार 

करून तो वाढ�दवसा�न�मत्य कापण्यात आला व झाडांना देण्यात आला. अशा प्रकारे अ�भणव 

पद्धतीने वाढ�दवस साजरा करून रासेयोने व�ृ व ससं्कृती सवंधर्न केले. याप्रसगंी श्री �शवाजी 

�श�ण ससं्थेचे उपाध्य� डॉ. रामचंद्र शेळके, अड. गजाननराव पंुडकर, कायर्का�रणी सदस्य 

केशवराव मेतकर, स्थानीय व्यवस्थापन स�मतीचे सदस्य बापूसाहेब कोरपे, प्राचायर् डॉ. सभुाषराव 

भडांगे, प्राचायर् डॉ. रामेश्वर �भसे व आजीवन सदस्य, �श�क, कमर्चार�, �वध्याथ� उपिस्थत होत.े  

• जाग�तक मान�सक आरोग्य �दन- 



  �द.१०/१०/२०१७ रोजी जाग�तक मान�सक आरोग्य �दना�न�मत्य दयार्पूर न्यायालयातील 

न्यायमतू� घोडावडकेर, न्या. मसुळे, न्या. चरड े, न्या. बनसोड, वक�ल सघंाचे अध्य� अड. जगद�श 

�वल्हेकर, अड. �वद्यासागर वानखड,े अड. महाजन, अड. नळकांड,े डॉ. द�नदयाल ठाकरे उपिस्थत 

होते. या प्रसगंी न्या. घोडावडकेर व न्या. मसुळे यांनी मान�सक आरोग्य तथा त्या सबंंधीचे कायदे 

याचे �वस्ततृ �ववेचन केले. या कायर्क्रमाला महा�वध्यालयातील �श�क, �वध्याथ� व रासेयोचे 

कायर्क्रम अ�धकार� व स्वयंसेवक उपिस्थत होत.े 

• गाडगेबाबा पुण्य�तथी �न�मत्य बसस्थानक स्वच्छता अ�भयान-   

  �द.२१/१२/२०१७ रोजी गाडगेबाबांच्या पुण्य�तथी �न�मत्य बसस्थानकाची स्वच्छता करून 

गाडगेबाबांना श्रद्धांजल� अपर्ण करण्यात आल�. सरुुवातीला आगार व्यवस्थापक यांचे हस्ते 

गाडगेबाबांच्या प्र�तमेचे पूजन करून आदरांजल� अपर्ण करण्यात आल�. नंतर सपूंणर् बसस्थानक 

प�रसराची स्वच्छता करण्यात आल�. 

• स्व. मदनराव गावडं ेस्मतृी रक्तदान �शबीर- 
  �द.२४/१२/२०१७ रोजी स्व. मदनराव गावंड े स्मतृी �प्रत्यथर् महा�वध्यालयात रासेयो तफ�  

रक्तदान �शबीर आयोिजत करण्यात आले होते. सरुुवातीला प्राचायर् केशवराव गावंड ेयांनी आपले 

मनोगत व्यक्त करून रासेयोच्या उपक्रमांचे कौतुक केले. सनुील गावंड,े प्रभाकर कोरपे, प्रभाकर 

तराळ, राजाभाऊ वानखड,े अड. अ�भिजत देवके, तथा रासेयो कायर्क्रम अ�धकार� डॉ नर�द्र माने, 

स्वयंसेवक, �श�क व �वध्याथ� यांनी रक्तदान केले. एकूण ४० रक्तदात्यांनी रक्तदान केले. प्राचायर् 

डॉ. रामेश्वर �भसे व रासेयो �वभाग यांनी प�रश्रम घेवून रक्तदान �शबीर यशस्वी केले. 

• शहरातून रल�- 
  �द.२७/१२/२०१७ रोजी डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमखु यांचे जयंती उत्सवा 

�न�मत्य दयार्पूर शहरातनू रल� काढण्यात आल�. यामध्ये रासेयो �वभागाच्या कायर्क्रम अ�धकार� व 

स्वयंसेवकांनी उत्स्फूतर्पणे सहभाग घेतला. या प्रसगंी गाडगेबाबा, भाऊसाहेब देशमखु व राष्ट्रसतं 

तुकडोजी महाराज यांचे �वचार व कायार्चा उदघोष कर�त त्यांचे स्मरण करण्यात आले. 

• कचरा व्यस्थापन व स्वच्छता जनजागतृी पथनाट्य- 
  �द.१ ते १०/१/२०१८ दरम्यान दयार्पूर नगर प�रषदेच्या आवाहनानसुार स्वच्छ सव��ण 

२०१८ अतंगर्त रासेयोचे कचरा व्यस्थापन व स्वच्छता याबाबत जनजागतृी क�रता एक उ�म 

पथनाट्य तयार करण्यात आले. यामध्ये स्वयंसेवक व स्वयंसे�वकांना सहभागी होवून प्रभाग�नहाय 

सदर�करन करत प्रभावीपणे जनजागतृी केल�. या काम�गर�साठ� नगराध्य� सौ. न�लनीताई 

प्रकाशराव भारसाकळे व मखु्य कायर्कार� अ�धकार� डॉ. गीता वंजार� यांचे हस्ते तथा सवर् 

नगरसेवक यांचे उपिस्थतीत पथनाट्यातील स्वयसेंवक व कायर्क्रम अ�धकार� डॉ. नर�द्र माने यांचा 

शाषक�य कायर्क्रमात सत्कार करण्यात आला.  



• जलसंवधर्न जनजागतृीसाठ� भारुड-  

�द.१६/१/२०१८ रोजी महा�वध्यालयात झालेल्या वा�षर्कोत्सव कायर्क्रमात रासेयो स्वयसेंवकांनी 

जलसवंधर्न जनजागतृीसाठ� ‘पाणी हरवलयं’ हे भारुड सादर केले. अ�तशय सचूक व रंजक 

बोल�भाषेतून तयार केलेल्या या भारुडला द्�वतीय क्रमांक प्राप्त झाला  

• राष्ट्र�य मतदार �दना �न�मत्य वक्ततृ्व स्पधार्- 

�द.२५/१/२०१८ रोजी राष्ट्र�य मतदार �दना �न�मत्य वक्ततृ्व स्पधार् घेण्यात आल�. यामध्ये 

प्रथम �तन आलेल्या स्पधर्कांना प्रमानपत्र देवून सन्मा�नत करण्यात आले. मतदार �दना�न�मत्य 

आयोिजत या मतदार न�दणी जनजागतृी कायर्क्रमात प्राचायर् डॉ. रामेश्वर �भसे यांनी मतदार 

न�दणी हे सदु्धा राष्ट्रकायर् असनू ते करण्याचे आवाहन केले. प्रा. �वजय �नशाने, कायर्क्रम 

अ�धकार� डॉ. नर�द्र माने, प्रा. डॉ. नेत्रा तेल्हारकर, प्रा. स�मधा कडू, व �वध्याथ� उपिस्थत होते.  

• भव्य मोफत नेत्र तपासणी तथा मोती�बदं ूशस्त्र�क्रया �शबीर- 

�द.२७/१/२०१८ रोजी कापुसताळणी येथे भव्य मोफत नेत्र तपासणी तथा मोती�बदं ूशस्त्र�क्रया 

�शबीराचे राष्ट्र�य सेवा योजना, जे.डी. पाट�ल सांगळूदकर महा�वध्यालय, रोटर� क्लब बॉम्बे हं�गगं 

गाडर्न मुबंई, दम्मानी आय हॉिस्पटल अकोला, एकता हॉिस्पटल, दयार्पूर, स्व.दे.झा.वाकपांजर 

स्मतृी प्र�तष्ठान यांनी सयंुक्तपणे आयोजन केले होते. या �श�बरात मुबंई तथा अकोला येथील 

डॉक्टरांची चम ू यांनी जवळपास �तन हजार रुग्णांची नेत्र तपासणी केल�. ज्या रुग्णांना चष्मा 

लागतो त्यांना अगद� अत्यल्प दरात तो यावेळी देण्यात आला. तसेच ज्या रुग्णांना मोती�बदं ू

शस्त्र�क्रयेची गरज आहे अशा सातशे रुग्णांना शस्त्र�क्रयेसाठ� दम्मानी आय हॉिस्पटल अकोला येथे 

उपिस्थत राहण्यासाठ� वेगवेगळया तारखा देण्यात आल्या. त्या तारखांना त्यांच्या डोळ्यांच्या 

शस्त्र�क्रया मोफत करण्यात येत आहेत. अमरावती िजल्हा प�रषदेचे आरोग्य व �व� सभापती 

बळवंत वानखड,े एकता हॉिस्पटलचे सचंालक डॉ इकबाल पठाण, दम्मानी हॉिस्पटलचे व्यवस्थापक 

शुक्लाजी, रासेयो कायर्क्रम अ�धकार� डॉ. नर�द्र माने व स्वयंसेवक यांनी या �श�बराला यशस्वी 

करण्यासाठ� मेहनत घेतल�. 

• यात्रा प�रसर स्वच्छता अ�भयान 

�द.१६/२/२०१८ रोजी दयार्पूर जवळ असलेल्या दह�हांडा येथे रूपनाथ महाराज यात्रा महोत्सव  

भव्य प्रमाणात भरते. लाख�च्या सखं्येने येथे भा�वक येतात. परंतु यात्रा सपंल्यानंतर येथे कचर्याचा 

पसारा पडला असतो. �ह बाब ल�ात घेवून रासेयो पथकाने तेथे जावून यात्रा प�रसर स्वच्छता 

अ�भयान राब�वले. पाहतापाहता गावकर� सदु्धा त्यात सामील झाले व त्या प�रसराला पुणर् स्वच्छ 



करण्यात आले. गाडगेबाबांचा सदेंश प्रत्य� कृतीत उतरवून गावकया�ना जागरूक केल्याबद्दल 

रासेयोच्या या उपक्रमाचे रूपनाथ महाराज ससं्थानचे अध्य� गणेशराव पोटे व गावकर� यांनी 

कौतुक केले. 

• गाडगेबाबा जयंती- �दपोत्सव,स्वच्छतेबाबत पथनाट्य,रुग्णालयात स्वच्छता अ�भयान- 
�द.२३/२/२०१८ रोजी गाडगेबाबा जयंतीच्या पूवर् सधं्येला गाडगेबाबा म�ंदर प�रसरात �दवे 

लावून द�पोत्सव करण्यात आला. तसेच स्वच्छतेबाबत पथनाट्य सादर करून जनजागतृी केल�. 

जयंती �दनी शाशक�य ग्रामीण उपिजल्हा रुग्णालयात स्वच्छता अ�भयान राब�वण्यात आले. 

महा�वध्यालयात जयंती �दनाचा कायर्क्रम डॉ. द�नदयाल ठाकरे यांचे अध्य�तेखाल� तर डॉ. कुसमु�द्र 

सोनटक्के, डॉ पंकज कास्टे, कायर्क्रम अ�धकार� डॉ. नर�द्र माने, रासेयो स्वयंसेवक यांचे उपिस्थतीत 

घेण्यात आला. यावेळी डॉ. ठाकरे, डॉ. सोनटक्के व डॉ. नर�द्र माने यांनी गाडगेबाबा यांच्या 

जीवनकायार्वर प्रकाश टाकला. 

• कचरयाची प्रतीकात्मक होळी, महा�वध्यालय प�रसर स्वच्छ 

 �द.१/३/२०१८ रोजी रासेयोच्या पथकाने महा�वध्यालय प�रसर स्वच्छ करून कचरयाची 

प्रतीकात्मक होळी केल�. महा�वध्यालयात रुज ूझालेले प्राचायर् डॉ. सभुाषराव भडांगे, श्री �शवाजी 

�श�ण ससं्थेचे स�चव शेषरावजी खाड े तथा इतर मान्यवरांच्या व महा�वध्यालयीन �श�क, 

कमर्चार� व �वध्याथ� यांचे उपिस्थतीत कचर्याची प्रतीकात्मक होळी करून सवर् �वकार काढून 

सवा�नी �वकार मकु्त आयुष्य जगण्याचे आवाहन श्री शेषराव खाड ेयांनी केले.  

• �नवड  
• अमरावती िजल्हा �वशेष �श�बरासाठ� ९ रासेयो स्वयंसेवकांची �नवड.(श�डगाव- ४ ते ११ फेब्रु. 

२०१८)  

• आव्हान- २०१८- राज्यपाल पुरस्कृत राज्यस्तर�य आप�ी व्यवस्थापन प्र�श�ण �श�बरासाठ� 

२ रासेयो स्वयंसेवकांची �नवड. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा �वद्यापीठ, औरंगाबाद 

येथे आयोिजत(२५ मे ते ३ जनु २०१८)   

• प्रा.डॉ.नर�द्र माने, कायर्क्रम अ�धकार� –  
१. �वद्यापीठ चम ूव्यवस्थापक– राज्यस्तर�य साहस �शबीर, �चखलदरा(५ ते ९ माचर् २०१८) 

२.अमरावती िजल्हा ट�म ल�डर - राज्यपाल पुरस्कृत राज्यस्तर�य आप�ी व्यवस्थापन   

  प्र�श�ण �श�बर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा �वद्यापीठ, औरंगाबाद येथे 

आयोिजत(२५ मे ते ३ जनु २०१८)   
 

         



संत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठ, अमरावती संलवित व  

श्री विवाजी विक्षण संस्था, अमरावती द्वारा संचावलत 

जे. डी. पाटील सांगळूदकर महाववध्यालय, दयाापूर, वज. अमरावती 

राष्ट्र ीय सेवा योजना ववभाग 

वविेष श्रमसंस्कार विबीर अहवाल 
दत्तक ग्राम माहुली धाांडे पां.स. दर्ाापूर 

दद. १९ ते २६ नोव्हेंबर २०१७  

संत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठ, अमरावती संलवित व श्री विवाजी विक्षण संस्था, अमरावती द्वारा 

संचावलत जे. डी. पाटील सांगळूदकर महाववध्यालय, दयाापूर येथील राष्ट्र ीय सेवा योजना पथकाचे वविेष 

श्रमसंस्कार विबीर दयाापूर पंचायत सवमती अंतगात येत असलेल्या दत्तक ग्राम माहुली धांडे येथे वद. १९ ते २६ 

नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत आयोवजत करण्यात आले होते. या ८ वदवसीय विवबरा अंतगात खालील ववववध 

उपक्रम तथा प्रकल्प राबववण्यात आले.  

राबदिलेले दिदिध उपक्रम तथा प्रकल्प 
१)कचरा व्यवस्थापन जनजागृती व कंपोस्ट डेपोची वनवमाती, २)गावचे सांडपाणी नदीत वाहून जावू नये 

यासाठी गावकऱयांच्या मदतीने बंधारा वनवमाती ३) अवत आवथाक दुबाल व वनराधार कुटंुबाचे सवेक्षण व दत्तक घेणे 

४)ग्रामसफाई ५)दवलत व मागास वस्ती स्वच्छता ६)वृक्षारोपण व संवधान जनजागृती ७) स्वच्छ भारत अवभयान 

८)रोगवनदान, नेत्र व रक्त तपासणी विबीर ९)अवयव दान जागृती १०)हागणदारी मुक्त गाव करण्यासाठी 

जनजागृती ११)प्लास्टस्टक वनमुालन १२)नदीपात्र स्वछता जागृती १३)बेटी बचाव बेटी पढाव प्रोत्साहन १४)अंधश्रद्धा 

वनमुालन १५)पयाावरण जनजागृती १६)व्यस्टक्तमत्व ववकास १७)कृवषववषयक मागादिान १८)समाजप्रबोधन 

१९)रंजन व प्रबोधनासाठी कववसंमेलन २०)राष्ट्र संताचे ग्रामोन्नतीसाठी भजन व ग्रामगीतेवर वनरुपण २१)युवकांना 

मागादिान २२)कायदेववषयक मागादिान २३)सामावजक माध्यमांचा योग्य उपयोग 

वरील प्रकल्पाचे व उपक्रमाचे उविषे्ट् डोळ्यासमोर ठेवून हे वविेष श्रमसंस्कार विबीर घेण्यात आले. या 

विवबरामधे्य ५० मुले(स्वयंसेवक) व ५० मुली(स्वयंसेववका) सहभागी होवून हे विबीर वज.प. माध्यवमक िाळा, 

माहुली धांडे येथे वनवासी होते. दररोज सकाळी प्राथाना, योगासन, प्रभातफेरी, ग्रामसफाई, श्रमदान, दुपारी 

बौस्टद्धक सत्र तर सायंकाळी सांसृ्कवतक व प्रबोधनात्मक कायाक्रम अिा वतन टप्यामधे्य विवबराची ववभागणी 

करण्यात आली होती. उपरोक्त प्रकल्पातील कचरा व्यवस्थापन जनजागृती व कंपोस्ट डेपोची वनवमाती, 

गावाच्या सांडपाणी वनचऱयासाठी बंधारा वनवमाती, अवत आवथाक दुबाल व वनराधार कुटंुबाचे सवेक्षण करून दहा 

कुटंुब दत्तक घेतले व त्ांच्या वषाभर सवा आरोग्य तपासण्या मोफत, रोगवनदान व रक्त तपासणी विबीर, स्वच्छ 

भारत अवभयान, ग्रामसफाई, वृक्षारोपण व संवधान जनजागृती, अवयव दान जागृती, हागणदारी मुक्त गाव 

करण्यासाठी जनजागृती, बेटी बचाव बेटी पढाव प्रोत्साहन, अंधश्रद्धा वनमुालन, पयाावरण संवधान व प्लास्टस्टक 

वनमुालन जनजागृती, व्यस्टक्तमत्व ववकास, कृवषववषयक मागादिान, समाजप्रबोधन, राष्ट्र संताचे ग्रामोन्नतीसाठी 

भजन व ग्रामगीतेवर वनरुपण, युवकांना मागादिान, सवाांसाठी कायदेववषयक मागादिान या ववववध प्रकल्पावर 

वविेष भर देण्यात आला. 

वदनांक १९/११/२०१७ ला रासेयो स्वयंसेवकांचे आगमन झाल्यानंतर नोदंणी करून पररसर स्वच्छता 

करण्यात आली. स्वयंसेवकांची गटववभागणी करून ग्रामस्थांिी चचाा करण्यात आली. त्ांना विवबराची मावहती 

देवून प्रकल्पांववषयी चचाा करण्यात आली. प्रकल्पाची पाहणी करून विवबराचे वनयोजन करण्यात आले. 

स्वयंसेवकांनी ग्रामस्थांना सहभागी करत प्राथाना व सु्फतीगीते सादर केलीत. 

वदनांक २०/११/२०१७ रोजी सकाळी प्राथाना, योगासने व गावातून प्रभातफेरी काढत ग्रामसफाई 

सुद्धा करण्यात आली. त्ानंतर प्रकल्पावर श्रमदान करण्यात आले. दुपारी उद्घाटन कायाक्रमाचे आयोजन 

करण्यात आले. याप्रसंगी कायाक्रमाचे अध्यक्ष मा. बापूसाहेब कोरपे, आजीवन सदस्य, श्री विवाजी विक्षण 

संस्थेचे अमरावती तर उद्घाटक दयाापूर पोलीसचे से्टिनचे ठाणेदार मुकंुद ठाकरे व प्रमुख अवतथी प्राचाया डॉ. 



रामेश्वर वभसे, के्षत्रीय समन्वयक डॉ. के. जी. सोनटके्क, उपसरपंच अिोकराव गवई उपस्टस्थत होते. मा. 

बापूसाहेब कोरपे यांनी िेतीपूरक मागादिान करून युवकांनी विक्षनासोबात िेतीकडेही लक्ष द्यावे असे 

सांवगतले. ठाणेदार मुकंुद ठाकरे यांनी कायदेववषयक मागादिान करून सेवाधमााने युवकांना योग्य वदिेने  

जगण्याचा मागा सापडतो व व्यस्टक्तमत्व ववकवसतसुद्धा होत असल्याचे नमूद केले. डॉ. सोनटके्क यांनी 

ग्रामगीतेतून ग्रामोन्नतीचे ममा उलगडत युवकांनी त्ातून पे्ररणा घेण्याचे आवाहन केले. प्राचाया डॉ. रामेश्वर वभसे 

यांनीसुद्धा समयोवचत मागादिान केले. संध्याकाळी पुन्हा प्राथाना घेवून गटचचाा सुद्धा करण्यात आली. रात्री 

माहुली धांडे व कान्होली येथील मंडळाचे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज भजन व कु. सोनाली अरुण धुमाळे यांनी 

ग्रामगीतेवर उत्तमपणे वनरुपण सादर आले. यामधे्य स्वयंसेवकांनी सुद्धा सहभाग घेतला. या कायाक्रमाला 

ग्रामस्थ मोठ्या संखेने उपस्टस्थत होते.      

वदनांक २१/११/२०१७ रोजी सकाळी प्राथाना, योगासने व गावातून प्रभातफेरी काढण्यात आली. 

प्रभातफेरी दरम्यान वृक्षारोपण व वृक्षसंवधानाचा उदघोष करून स्वच्छता व कचरा व्यस्थापन, बेटी बचाव बेटी 

पढाव यावर स्वयंसेवकानी जनजागृतीपर पथनाट्य सादर केलीत. त्ानंतर प्रकल्पावर श्रमदान करण्यात आले. 

दुपारच्या सत्रात ग्रामस्थांसाठी आरोग्य मागादिान व आरोग्य तथा नेत्र तपासणी विबीर आयोजीत करण्यात 

आले. याप्रसंगी एकता हॉस्टिटलचे संचालक डॉ. इकबाल पठाण यांनी आरोग्यववषयक समस्या, घ्यावयाची 

काळजी व उपाय याबाबत सववस्तर मागादिान केले. याप्रसंगी स्त्री रोग तज्ञ डॉ. अस्टस्फया पठाण, नेत्रतज्ञ डॉ. 

लस्टिकान्त विंदे, सरपंच सतीि साखरे, उपसरपंच अिोकराव गवई उपस्टस्थत होते. डॉ. पठाण यांनी जनरल 

तपासणी, डॉ. अस्टस्फया पठाण यांनी स्त्रीरोग तपासणी व डॉ. विंदे यांनी नेत्र तपासणी केली. या विवबराला 

ग्रामस्थांनी प्रचंड प्रवतसाद देत याचा लाभ घेतला. संध्याकाळी पुन्हा प्राथाना व गटचचाा सुद्धा घेण्यात आली. रात्री 

सांसृ्कवतक कायाक्रमांतगात सुप्रवसध्द प्रबोधनकार व लोककलाकार राजेंद्र भुडेकार यांचा प्रबोधात्मक कायाक्रम 

संपन्न झाला. त्ांनी आपल्या खास िैलीत अंधश्रधा, जातीभेद, अवनस्ट रूढी परंपरा, स्त्रीभृण  हत्त्या व बेटी 

बचाव बेटी पढाव, गाव तंटे, व्यसनाधीनता, हागणदारी मुक्त गाव, पयाावरन, आवद ववषयावर अवतिय 

हृदयििी व प्रभावीपणे सावभनय प्रबोधन केले. यामधे्य स्वयंसेवकांनी सुद्धा सहभाग घेतला. या कायाक्रमाला 

ग्रामस्थ मोठ्या संखेने उपस्टस्थत होते.      

वदनांक २२/११/२०१७ रोजी सकाळी प्राथाना, योगासने व गावातून प्रभातफेरी काढण्यात आली. 

प्रभातफेरी दरम्यान वृक्षारोपण व वृक्षसंवधानाचा उदघोष करून स्वच्छता व कचरा व्यस्थापन, हागणदारी व 

तंटामुक्त गाव यावर स्वयंसेवकानी जनजागृतीपर पथनाट्य सादर केलीत. ठरलेल्या प्रकल्पावर श्रमदान 

करण्यात आले. त्ानंतर वविेष मागादिान कायाक्रमाअंतगात जेष्ठ िल्यतज्ञ(सजान) व श्री विवाजी विक्षण संस्थेचे 

उपाध्यक्ष डॉ. रामचंद्र िेळके यांनी सजारी तथा अनेक असलेले संभ्रम व ग्रामीण जीवन यावर अवतिय उपयुक्त 

मागादिान केले. दयाापूर पंचायत सवमती सभापती गजाननराव देवतळे यांनी पंचायत सवमती अंतगात 

िेतकऱयांसाठी असणाऱया योजना, िासकीय उपक्रमात िेतकऱयांचा सहभाग यावर मागादिान केले. प्राचाया 

केिवराव गावंडे, कायाकाररणी सदस्य श्री विवाजी विक्षण संस्था, अमरावती यांनी सुद्धा िेती व ग्रामीण युवक 

यांचा धागा धरून िेती पूरक जोडधंदा करण्यासंबंधी उदबोधन केले. तसेच राष्ट्र संवधाानासाठी लागणारा युवक 

हा राष्ट्र ीय सेवा योजनेत घडतो असे आवजूान सांवगतले. यावेळी प्राचाया डॉ. रामेश्वर वभसे, लोककलावंत राजेंद्र 

भूडेकार उपस्टस्थत होते.    

      दुपारी बौस्टद्धक सत्रात प्रा.डॉ. योगेि वडतकर, सरस्वती कला महाववध्यालय, दहीहांडा यांनी राष्ट्र ीय सेवा 

योजना एक चळवळ यावर संुदर मागादिान केले. कायाक्रमाध्यक्ष प्रा. डॉ अववनाि जुमळे व प्रमुख अवतथी प्रा. 

संजय आगलावे यांनी सुद्धा समयोवचत मनोगत व्यक्त केले. संध्याकाळी पुन्हा प्राथाना व गटचचाा घेण्यात आली. 

रात्री ववद्याराज कोरे, मोिी यांचा पंचरंगी प्रबोधनात्मक कायाक्रम संपन्न झाला. त्ांनी गाडगेबाबा व राष्ट्र संत 

तुकडोजी महाराज यांच्या कायााचा व प्रबोधनाचा धागा धरून समाजातील सवा अवनस्ट गोष्ट्ीचंा समाचार घेत 

प्रबोधन केले. स्वयंसेवकांनी सुद्धा त्ात सहभाग घेतला. या कायाक्रमाला ग्रामस्थ मोठ्या संखेने उपस्टस्थत होते.      

वदनांक २३/११/२०१७ रोजी सकाळी प्राथाना, योगासने व गावातून प्रभातफेरी काढण्यात आली. 

प्रभातफेरी दरम्यान वृक्षारोपण व वृक्षसंवधानाचा उदघोष करून स्वच्छता व कचरा व्यस्थापन, बेटी बचाव बेटी 



पढाव यावर स्वयंसेवकानी जनजागृतीपर पथनाट्य सादर केलीत. त्ानंतर प्रकल्पावर श्रमदान करण्यात आले. 

दुपारच्या सत्रात ग्रामस्थांसाठी रक्त तपासणी विबीर आयोजीत करण्यात आले. याप्रसंगी एकता पथोलोजी, 

दयाापूरचे संचालक डॉ. इकबाल पठाण यांचे मागादिानात त्ांच्या डॉक्टर चमूने ग्रामस्थांची व रासेयो 

स्वयंसेवकांची रक्त तपासणी केली. सरपंच सतीि साखरे, उपसरपंच अिोकराव गवई व पदावधकारी उपस्टस्थत 

होते. या विवबराला ग्रामस्थांनी प्रचंड प्रवतसाद देत याचा लाभ घेतला. संध्याकाळी पुन्हा प्राथाना व गटचचाा 

घेण्यात आली. रात्री सांसृ्कवतक कायाक्रमांतगात झी टीव्ही मराठी हास्यसम्राट फेम व सुप्रवसद्ध कवी वकिोर 

बळी यांचा भन्नाट ववनोदी कायाक्रम: हास्यबळी डॉट कॉम संपन्न झाला. त्ांनीसुद्धा रंजनातून प्रबोधन करत 

ग्रामस्थांना अक्षरिः  स्टखळवून ठेवले. यामधे्य स्वयंसेवकांनी सुद्धा सहभाग घेतला. या कायाक्रमाला मोठ्या संखेने 

ग्रामस्थ तथा प्राचाया डॉ रामेश्वर वभसे, प्रा. गजानन भारसाकळे, गणेि साखरे उपस्टस्थत होते.    

वदनांक २४/११/२०१७ रोजी सकाळी प्राथाना, नंतर प्रा. संजय पवार, क्रीडा विक्षक, यांनी ववध्यार्थ्ाांची 

योगासने घेवून मागादिान केले. गावातून प्रभातफेरी काढण्यात आली. प्रभातफेरी दरम्यान वृक्षारोपण व 

वृक्षसंवधानाचा उदघोष करून स्वच्छता व कचरा व्यस्थापन, हागणदारी व तंटामुक्त गाव यावर स्वयंसेवकानी 

जनजागृतीपर पथनाट्य सादर केलीत. ठरलेल्या प्रकल्पावर श्रमदान करण्यात आले. बौस्टद्धक सत्रात दुपारी 

युवकांचे राष्ट्र संत व गाडगेबाबा या ववषयावर गाडगेबाबा वमिन, मंुबईचे संचालक व जेष्ठ पत्रकार गजानन 

देिमुख यांनी दोन्ही संताचे ववचार व काया सववस्तर उलगडले. कायाक्रमाध्यक्ष डॉ विरीष कडू यांनी सुद्धा 

युवकांचे जीवन व समाजोपयोगी काया घडण्यासाठी अिा ववचारांची गरज असल्याचे प्रवतपादन केले. डॉ. व्ही. 

डी. येलकर यांनी सुद्धा प्रमुख अवतथी म्हणून मागादिान केले. याप्रसंगी प्राचाया डॉ. रामेश्वर वभसे, के्षत्रीय 

समन्वयक डॉ कुसुमेंद्र सोनटके्क, पत्रकार अमोल कंटाळे उपस्टस्थत होते. 

संध्याकाळी संत गाडगेबाबा अमरावती ववध्यापीठाच्या रासेयो ववभागाचे संचालक डॉ. राजेि वमरगे, 

प्रिासन अवधकारी राजाभाऊ वपदडी यांनी विवबराला सवदच्छा भेट झाली. राजाभाऊ वपदडी यांनी अनेक दोहे 

तथा भजनांचा संदभा घेत रासेयोचे महत्व सववस्तर सांवगतले. संचालक डॉ राजेि वमरगे यांनी आपल्या अवतिय 

ओघवत्ा िैलीत युवकांच्या सामावजक जडनघडणीत रासेयोचे योगदान ववषद केले. या कायाक्रमाचे अध्यक्ष 

प्राचाया केिवराव गावंडे होते.  

रात्री सांसृ्कवतक कायाक्रमाअंतगात प्रा. प्रभाकरराव कोलखेडे यांचे अध्यक्षतेत कवी संमेलन घेण्यात 

आले. या कवी संमेलनात प्रा. कृष्णराव गावंडे, ववजयराव ववल्हेकर, गणेिराव साखरे, राजेंद्र भटकर, अवनल 

डायलकर, हिाल साखरे, कु. प्राची मेंढे इत्ादीनंी बहारदार तथा सामावजक आियाच्या कववता सादर केल्यात. 

िेतकऱयांच्या व्यथा, ग्रामीण जीवन तथा समाजवास्तव असलेल्या व प्रबोधनात्मक  कववताही सदर केल्या. 

स्वयंसेवकांनी सुद्धा कववता सदर करून त्ात सहभाग घेतला. सूत्रसंचालन प्रा.डॉ. रणजीत गनोदे यांनी केले. 

या कवी संमेलनाला  ग्रामस्थांनी चांगला प्रवतसाद वदला. या प्रसंगी प्राचाया केिवराव गावंडे, कायाकाररणी सदस्य 

तथा अध्यक्ष, राष्ट्र ीय सेवा योजना सवमती, श्री विवाजी विक्षण संस्था, अमरावती, सरपंच सतीि साखरे तथा 

पदावधकारी व ग्रामस्थ उपस्टस्थत होते.  

ददनाांक २५/११/२०१७ रोजी सकाळी प्राथाना, योगासने व गावातून प्रभातफेरी काढण्यात आली. 

प्रभातफेरी दरम्यान वृक्षारोपण व वृक्षसंवधानाचा उदघोष करून स्वच्छता व कचरा व्यस्थापन, हागणदारी व 

तंटामुक्त गाव यावर स्वयंसेवकानी जनजागृतीपर पथनाट्य सादर केलीत. ठरलेल्या प्रकल्पावर श्रमदान 

करण्यात आले. त्ानंतर दुपारी बौस्टद्धक सत्रात पयाावरणाच्या दृष्ट्ीकोनातून स्वच्छ भारत या ववषयावर पयाावरण 

तज्ञ राजेंद्र गायगोले, मुख्याध्यापक, रत्नाबाई राठी िाळा, दयाापूर यांनी अवतिय उपयुक्त असे मागादिान केले. 

पयाावरणाचा असमतोल संतुवलत करायचा असेल तर सवाांचे प्रयत्न आवश्यक असल्याचे त्ांनी अधोरेस्टखत 

केले. वृक्षारोपण. संवधान व जनजागृती  तथा प्रते्काची त्ासाठीची तळमळ आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले. 

यावेळी प्रा. डॉ. अतुल बोडखे यांनी अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त केले. प्रा. वमवलंद वभलपवार, मुळे सर, श्रीयुत धांडे 

सर उपस्टस्थत होते. यावेळी रासेयोचे अमरावती वजल्हा समन्वयक डॉ राजेि चव्हाण यांची सवदच्छा भेट या 

विवबराला झाली. त्ांनी सुद्धा मागादिान करून विवबराच्या उत्तम वनयोजनाबाबत समाधान व्यक्त करून 

कौतुक केले. संध्याकाळी पुन्हा प्राथाना व गटचचाा घेण्यात आली. रात्री प्रा. राहुल सावरकर, प्रा. तुषार कडू, प्रा. 



पवन साखरे यांनी विवबराला भेट देवून विवबराथींिी संवाद साधला. सांसृ्कवतक कायाक्रमांतगात रात्री 

विवबराथींचा सांसृ्कवतक कायाक्रम घेण्यात आला. यावेळी त्ांनी कववता, गाणी, पथनाट्य, चारोळ्या तथा 

एकपात्री प्रयोग सदर केलेत. या कायाक्रमाला ग्रामस्थ मोठ्या संखेने उपस्टस्थत होते.      

 वदनांक २६/११/२०१७ रोजी सकाळी प्राथाना, योगासने व गावातून प्रभातफेरी काढण्यात आली. 

प्रभातफेरी दरम्यान जनजागृवतचा उदघोष करत स्वच्छता व कचरा व्यस्थापन, हागणदारी व तंटामुक्त गाव 

यावर स्वयंसेवकानी जनजागृतीपर पथनाट्य सादर केलीत. ठरलेल्या प्रकल्पावर श्रमदान करून प्रकल्प पूणा 

करण्यात आला. दुपारी समारोपीय कायाक्रम घेण्यात आला. या कायाक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रा. पंजाबराव 

म्हाला, आजीवन सभासद, श्री विवाजी विक्षण संस्था, अमरावती हे होते. तर प्रमुख अवतथी म्हणून उपववभागीय 

पोलीस अवधकारी सवचन वहरे, प्राचाया डॉ. अववनाि चौखंडे, मवहला महाववध्यालय, दयाापूर, पत्रकार गजानन 

देिमुख, डॉ. देवलाल आठवले,, सरपंच सतीि साखरे, उपसरपंच अिोकराव गवई, प्राचाया डॉ. रामेश्वर वभसे 

आदी मान्यवर प्रामुख्याने उपस्टस्थत होते.  

या प्रसंगी पोलीस अवधकारी सवचन वहरे यांनी युवक व कायदा आवण आजचे ववदारक वचत्र मांडून 

सवाांनी पालन करावे असे सांगून रासेयोच्या चळवळीिी कायम जुळून राहण्याचे आवाहन केले. प्राचाया डॉ. 

अववनाि चौखंडे यांनी सामावजक बांवधलकी विकववणारे व्यासपीठ म्हणजे रासेयो असून जीवनात त्ाचा 

उपयोग करा असे सांवगतले. सरपंच सतीि साखरे व उपसरपंच अिोकराव गवई यांनी आपल्या मनोगतातून 

विवबरातील सवा उपक्रमाचे व प्रकल्पाचे कौतुक केले. अध्यक्षीय भाषणात प्रा. पंजाबराव महाला यांनी श्रमाचे व 

जीवनमुल्याचे उत्तम संस्कार करणारे व्यासपीठ म्हणजे रासेयो असून आयुष्याच्या जडणघडवनत त्ाचा खुप 

फायदा होतो असे सांवगतले. प्राचाया डॉ. रामेश्वर वभसे यांनी आपले मनोगत व्यक्त करून सवाांचे स्वागत केले 

व रासेयो संबंधी आपले उत्तम अनुभव ववषद केले. कायाक्रम अवधकारी प्रा. डॉ. नरेंद्र माने यांनी विवबरातील 

संपूणा उपक्रमांचा व प्रकल्पाचा आढावा घेवून सवाांप्रती ऋण व्यक्त केले. 

विवबराच्या यिस्वीतेसाठी प्राचाया केिवराव गावंडे, कायाकाररणी सदस्य तथा अध्यक्ष, राष्ट्र ीय सेवा 

योजना सवमती, श्री विवाजी विक्षण संस्था, अमरावती, महाववध्यालायाचे प्राचाया डॉ. रामेश्वर वभसे यांचे अमुल्य 

मागादिान व सहकाया लाभले. कायाक्रम अवधकारी डॉ. नरेंद्र माने, डॉ.नेत्रा  तेल्हारकर, सहकायाक्रम अवधकारी 

प्रा. सवमधा कडू, प्रा.डॉ. राजेि उमाळे, सरपंच सतीि साखरे व ग्रामपंचायत पदावधकारी, रासेयो प्रवतवनधी 

सुवमत आंबूसकर, सवा रासेयो स्वयंसेवक तसेच ग्रामस्थांच्या सहकायाातून हे विबीर यिस्वीपणे संपन्न झाले.  

विवबराची फलशु्रती  

• कचरा व्यवस्थापनासाठी कंपोस्ट डेपो खोदून तयार करण्यात आला  

•  सांडपाणी नदीत वाहून जावू नये यासाठी ग्रामस्थांच्या मदतीने श्रमदानातून बंधारा तयार 

करण्यात आला.  

• गावातील दहा आवथाक दुबाल वनराधार कुटंुबांना संपूणा वषाभर मोफत आरोग्य तपासणीसाठी  

दत्तक घेतले.  

      

 

         

 

 

 

 

 

 

 


