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 J. D. Patil Sangludkar Mahavidyalaya, Daryapur Dist. Amravati 
Department of NSS 

Activities of NSS in 2018-19 
१.१ स्वच्छतेतून स्वास्थ- व्याख्यान 

 
            स्वच्छतेतून स्वास्थ यावर मागर्दशर्नपर व्याख्यान देतांना प्रा.रवी गावंड,े  

 
रासेयो कायर्क्रम अ�धकार� डॉ.नर�द्र माने व प्रा.राहुल गवई स्वच्छतेबाबत मागर्दशर्न करतांना 

 
      राष्ट्र�य सेवा योजनेचे सवर् स्वयंसेवक, �वध्याथ� तथा �श�क स्वच्छतेची शपथ घेतांना  
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१.२ स्वच्छतेतून स्वस्थ भारत बाबत �वध्याथ्या�चे से�मनार  

 

 

 
      रासेयो स्वयंसेवक स्वच्छतेतून स्वस्थ भारत बाबत से�मनारमध्ये �वचार मांडतांना  
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१.३ महा�वद्यालात स्वच्छता अ�भयान 

 

 

 

महा�वद्यालयात स्वच्छता अ�भयान राब�वतांना रासेयो स्वयसेंवक  
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१.४ स्लम- झोपडपट्ट� भागात दारोदार जावून स्वच्छते संबंधी 
जनजागतृी  

 
 

 

     स्वच्छतेबाबत जनजागतृी करतांना कायर्क्रम अ�धकार� डॉ.नर�द्र माने व रासेयो स्वयंसेवक   

  



37 
 

१.५ श�हद स्मारक ‘जयस्तंभ’ व ‘गांधी पुतळा’ स्वच्छता- क्रांती �दन    

  

‘जयस्तंभ’ व ‘गांधी पुतळा’ स्वच्छता करतांना रासेयो स्वयंसेवक  

१.६ स्लम- झोपडपट्ट� भागात स्वच्छता अ�भयान     

 

 

 

स्लम भागात सावर्ज�नक �ठकाण व प�रसरात स्वच्छता अ�भयान राब�वताना �वध्याथ� व राष्ट्र�य सेवा 
योजनेचे कायर्क्रम अ�धकार�  
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१.७ सरकार� ग्रामीण उपिजल्हा रुग्णालयात स्वच्छता व जनजागतृी अ�भयान 

 

 
रुग्णालय प�रसर झाडतांना तथा रुग्णांशी सवंाद साधून स्वच्छता ठेवण्याचे आवाहन करतांना �वध्याथ�  

  

१.८ स्वच्छता प्रचार फेर� 

 
स्वच्छता जनजागतृीसाठ� स्वच्छता फेर� काढतांना राष्ट्र�य सेवा योजनेचे �वध्याथ�  
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१.९ मा.प्राचायार्चे स्वच्छतेसंबधंी उदबोधन व माजी �वध्याथ�, 
सै�नकांचे हस्ते व�ृारोपण  

  

महाराष्ट्र शासनाच्या स्वच्छता पंधरवाडा अ�भयानाचा आढावा घेवून स्वच्छ भारत- स्वस्थ भारत 
अ�भयान बाबत मागर्दशर्न करतांना मा. प्राचायर्   

 

 

स्वच्छता पंधरवाडा अतंगर्त व�ृारोपण करतांना माजी �वध्याथ�, स�ैनक व �वध्याथ�   
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२. नद� स्वच्छ राहण्यासाठ� व पयार्वरण संवधर्नासाठ� मातीचे 
गणपती बसवणे, स्वच्छता जागतृीचे कायर्क्रम राब�वणे याक�रता 
गणेश मंडळांना मातीचे गणपती बनवून भेट देवून जनजागतृी – 

  

 

 

मंडळांना मातीचे गणपती बनवून भेट देतांना व जनजागतृी करतांना रासेयो �वध्याथ� 
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३. पुणार् नद�, टाकळी प�रसर स्वच्छता अ�भयान 

 

राष्ट्र�य सेवा योजना स्वयंसेवक गणपतीचे पुन�वर्सजर्न व स्वच्छता अ�भयान राब�वतांना 
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४.१. महा�वध्यालय प�रसर स्वच्छता अ�भयान- 

(यु.जी.सी. स्वच्छता पखवाडा अंतगर्त)  

 

  

 

महा�वध्यालय प�रसर स्वच्छता अ�भयान राब�वतांना रासेयो �वध्याथ� व �श�क 
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४.२. वस�तगहृ स्वच्छता अ�भयान- 

 

 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शासक�य वसतीगहृात स्वच्छता अ�भयान राब�वतांना रासेयो पथक 
 

४.३. स्वच्छ पयार्वरणासाठ� व�ृ संवधर्न(ग्रीन कॅम्पस)-

  
महा�वद्यालयात राब�वण्यात आलेले स्वच्छता व व�ृ सवंधर्न अ�भयान 

४  
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४.४. खानावळ(मेस) स्वच्छता अ�भयान-

 

 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शाशक�य वस्तीगहृात मेस स्वच्छता अ�भयान राब�वतांना रासेयो पथक 
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स४.५ आठवडी बाजार स्वच्छता जनजागतृी

 

 

 
आठवडी बाजारात स्वच्छता ठेवण्याबाबत जनजागतृी करतांना रासेयो पथक 
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४.६ स्वच्छ पयार्वरण अतंगर्त नगर प�रषद मुख्या�धकार� यांचेशी भेट 
व चचार् 

 

 

स्वच्छ पयार्वरण व स्वच्छ सव��ण २०१९ बाबत नगर प�रषद मखु्या�धकार� गीता वंजार� यांचेशी 
रासेयो स्वयसेंवकांची भेट व चचार्   
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४.७.स्लम वस्ती स्वच्छता व आरोग्यासंबंधी जनजागतृी- 

 

 

 
 

स्वच्छता व आरोग्या सबंधंी जनजागतृी करतांना �वध्याथ� 
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४.८. अंध �वद्यालय स्वच्छता जनजागतृी व फळवाटप- 
 

 

 

 

रासेयो स्वयसेंवक अधं मलुामलु�ंसी सवंाद साधतांना व फळ वाटप करतांना  
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५. अस्वच्छ सांडपाण्याचा �नचरा करण्यासाठ� द�क ग्राम कोळंबी 
येथे श्रमदानातून बंधारा  

 
स्वच्छ भारत अ�भयाना अतंगर्त �नमार्ण केलेला बंधारा  

 
बंधारा �न�मर्तीसाठ� श्रमदान करतांना रासेयो पथक  
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६. स्वच्छ भारत अ�भयान- द�क ग्राम कोळंबी येथे ग्राम सफाई, 
द�लत वस्ती सफाई, बुद्ध �वहार प�रसर स्वच्छता,प्लािस्टक 

�नमुर्लन   

 
 

कोळंबी येथील बुद्ध�वहार प�रसरात स्वच्छता अ�भयान 

 
कोळंबी येथे नाल� सफाई करतांना रासेयो स्वयंसेवक 
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ग्रामसफाई करतांना रासेयो स्वयंसेवक  

 
द�कग्राम कोळंबी येथे स्वच्छता अ�भयान 

 

७. बेट� बचाव बेट� पढाव, स्वच्छता व आरोग्य, सा�रता, हागणदार� 
मुक्त गाव जागतृी पथनाट्ये-
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�व�वध जनजागतृीपर पथनाट्ये सादर करतांना रासेयो पथक 

 
८. स्वच्छ सव��ण २०१९ अंतगर्त कचरा व्यवस्थापन जनजागतृी व 

पथनाट्य सादर�करण 
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दयार्पूरच्या सवर् प्रभागात स्वच्छता जनजागतृी पथनाट्य सादर करतांना रासेयो पथक 

 

९. गाडगेबाबा पुण्य�तथी �न�मत्य बसस्थानक स्वच्छता अ�भयान-
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१०. डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख स्मतृी रल�तून 
स्वच्छतेचा जागर-  

 

 
स्वच्छता रॅल�त रासेयो स्वयंसेवक, महा�वद्यालयातील �वध्याथ� तथा �श�क व कमर्चार� सहभागी  
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११. स्वच्छतेसोबतच स्वच्छ व स्वस्थ पयार्वरणासाठ� ‘पाणी वाचवा’ 
जनजागतृी भारुड- 

 

 

जलजागतृी भारुड सादर करतांना रासेयो स्वयंसेवक व त्यांचा शासक�य कायर्क्रमात गौरव करतांना 
अ�धकार�   



57 
 

१२. स्वच्छ भारत अ�भयान अंतगर्त उमर� मं�दर यात्रा प�रसर 
स्वच्छता- 

 

रासेयो स्वयसेंवक यात्रा प�रसराची सफाई करतांना  
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१3. कंुभारगाव यात्रा प�रसर स्वच्छता अ�भयान  

  

रासेयो स्वयसेंवक व शाळकर� मलेु स्वच्छता करतांना  

१४. अंबा फेिस्टवल अमरावती व रासेयो अंतगर्त स्वच्छतेसह स्वच्छ 
भारत-स्वस्थ भारत अ�भयानाला अनुसरून अनेक �वषयावर 

आयोिजत झाल� वक्ततृ्व स्पधार्  
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१५.श्री �शवाजी �श�ण संस्थेचे स�चव यांचे स्वच्छते बाबत मागर्दशर्न  

  

 
१६. स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अ�भयान- प्लािस्टक बंद� 

जनजागतृी का�रता सूचना-बॅनरचे �वमोचन  
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१७. रासेयोने राब�वले दयार्पूर येथील �हदं ूस्मशानभुमीत स्वच्छता 
अ�भयान 
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१८. द�क ग्राम कोळंबी येथील स्मशानभुमीत रासेयोचे स्वच्छता 
अ�भयान 

 
कचरा, काट्यांनी वेढलेल� स्मशानभमूी स्वच्छ करतांना कोळंबी ग्रामस्थ व रासेयो स्वयंसेवक  

 
स्वच्छता अ�भयान राब�वल्या नंतर स्वच्छ झालेल� कोळंबी येथील स्मशानभमूी 
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१९. स्वच्छ व स्वस्थ पयार्वरणासाठ� द�क ग्राम कोळंबी येथे 
रासेयोने राब�वले व�ृसंवधर्न अ�भयान-
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• स्वस्थ भारत अ�भयान अंतगर्त राब�वलेले उपक्रम 

१. मान�सक व शार��रक स्वास्थासाठ� आंतरराष्ट्र�य योग �दनी 
योग �शबीर 
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२. स्वस्थ पयार्वरण �न�मर्ती जनजागतृीसाठ� व�ृ�दडंी 

 
 

३. स्वस्थ पयार्वरणातून स्वस्थ भारत �न�मर्तीसाठ� २०० रोपांची व�ृ  
लागवड 

 
आय.ए.एस. हेमतं भोरखड ेव�ृारोपण करतांना 

 
व�ृारोपण करतांना माजी �वध्याथ� 
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व�ृारोप्नात सहभागी रासेयो स्वयंसेवक तथा �वध्याथ�, �श�क   
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४. सामािजक स्वास्थाची बां�धलक� जोपासल� सामािजक 
र�ाबंधनातून– 

    
  पोल�स बांधवांसाठ� र�ाबंधन  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

बस चालक-वाहकांसाठ� र�ाबंधन 

 
ऑटो चालकांसाठ� र�ाबंधन  
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५. राठ� ट्रस्ट तफ�  गरजंूना कपड ेवाटपात सहभाग 
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६. युवकांमध्ये मूल्य रुजवून सामािजक स्वास्थ जपण्यासाठ� �श�क 
�दन साजरा 

प्राचायर् डॉ. सभुाष भडांगे �वध्याथ्या�ना मलू्य �शकवण देतांना, उपिस्थत �वध्याथ� व �श�क   

 
�वध्याथ� �श�कांचा सन्मान करतांना  

 

 
रासेयो स्वयसेंवक व इतर �वध्याथ� �श�कांप्रती कृत�ता व्यक्त करतांना 
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७. स्वस्थ भारतासाठ� बाधक अधंश्रद्धा �नमुर्लन कायर्क्रम- 
आंतरराष्ट्र�य सा�रता �दन 

 

मागर्दशर्न करतांना डॉ.ए.एम.जुमळे, डॉ.संजय आगलावे.  
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\८.सामािजक सुर�ा व स्वस्थ भारतासाठ� बाल व म�हला ल��गक अत्याचार 
प्र�तबंध कायदा जनजागतृी कायर्शाळा   

 
अॅड.सतंोष कोल्हे मागर्दशर्न करतांना  
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९. मान�सक व सामािजक स्वास्थावर व्याख्यान- रासेयो �दन 

  
मागर्दशर्न करतांना डॉ.अनंत �सरसाट  
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१०. जाग�तक मान�सक आरोग्य �दन- 

  
मागर्दशर्न करतांना मान्यवर 

 

११.स्वस्थ लोकशाह� स्वस्थ भारत- क�रता मतदार न�दणी व मतदार 
जनजागतृी तथा मतदानाचे आवाहन रॅल�, 
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मतदान करण्याचे आवाहन व जनजागतृी रॅल� 

 

१२. स्वस्थ आरोग्यासाठ� रासेयोची �शवर झोपडपट्ट� भागात 
व्यसनमुक्ती व आहार�वषयक जनजागतृी – 
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आहारत� डॉ. ज्योस्त्ना पुसते मागर्दशर्न करतांना 
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१३.वाचनातून घडतो स्वस्थ युवा– वाचन पे्ररणा �दन साजरा  
माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे.अब्दलु कलाम यांची जयंती  

 

वाचन करतांना �वध्याथ�  
 

१४.एकता दौड मधून �दला सामािजक स्वास्थ्याचा व एकतेचा संदेश 

सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयतंी �दनी शहरातून �नघाल� एकता दौड
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१५.सामािजक स्वास्थ्याची बां�धलक� जोपासत �नराधार मुलांना 
नवीन ड्रसेेस व फराळ देवून साजर� केल� सामािजक �दवाळी- 

 

 
�नराधार मलुांना फराळाच वाटप करतांना रासेयो स्वयंसेवक  
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१६.स्वस्थ भारतासाठ� समथर् युवा क�रता मोफत स्पधार् पर��ा 
मागर्दशर्न कायर्शाळा – 

 
महाराष्ट्रातून एम.पी.एस.सी.मध्ये प्रथम आलेल्या मखु्यमतं्र्याच्या कायार्लयातील  

क� अ�धकार� श्री �करण पाट�ल कायर्शाळेत मागर्दशर्न करतांना  

 
सरकार अकादमी ना�शकचे सचंालक प्रा. रवींद्र सरकार कायर्शाळेत मागर्दशर्न करतांना  

 
तहसीलदार अमोल कंुभार कायर्शाळेत मागर्दशर्न करतांना  
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१७. स्वस्थ भारतासाठ� समथर् युवा याक�रता आय.ए.एस. अ�धकार� 

यांचे मोफत स्पधार् पर��ा मागर्दशर्न कायर्क्रम  

 
आय.ए.एस. अ�धकार� हेमतं भोरखड ेव डॉ.नरेशचंद्र काठोड ेमागर्दशर्न करतांना
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१८. रासेयोची पथनाट्यातून रस्ते अपघाता बाबत जनजागतृी 
स्वस्थ समाजासाठ� पोल�स �वभागाचा रस्ता सुर�ा सप्ताह 
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१९. स्वस्थ भारत स्वस्थ युवा क�रता स्वामी �ववेकानंदांचे 
�वचार पेरण्यासाठ� युवक �दन– 

 
 

२०. स्वस्थ भारत समथर् युवा- महा�वद्यालयातील २०१८-१९ चे 

उत्कृष्ठ �वध्याथ� म्हणून रासेयो स्वयंसेवकांचीच �नवड-  
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२१. स्वस्थ भारत अ�भयान अंतगर्त गाड्गेबाबांच्या ऋणमोचन येथील 
अन्नदान, वस्त्रदान व व्यवस्थापनात रासेयोचा सक्र�य 

 

 

 
गाडगेबाबांच्या ऋणमोचन येथील अन्नदान, वस्त्रदान व व्यवस्थापनात रासेयोचा सक्र�य  

सहभाग देतांना रासेयो स्वयंसेवक  
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२२.स्वस्थ भारत अ�भयान अंतगर्त सै�नक माता-पत्नींचा साडी-चोळी 
देवून सन्मान- 

 
भारतीय स�ैनक राज ूसोळंके व सौ.अपणार् धोत्रे �वचार मांडतांना  

 
 



85 
 

२३.स्वस्थ भारत अ�भयान अंतगर्त �नराधार मुलांना पुरणपोळीचे 
जेवण व रंगोत्सवासह सामािजक होळी  
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२४. स्वस्थ भारतासाठ� �वध्याथ्या�मध्ये जलजागतृी करण्याक�रता 
जाग�तक जल�दन साजरा– 
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२५. आरोग्य �शबीर- मोफत कॅन्सर तपासणी �शबीर 

 
तपासणीसाठ� आलेल्या रुग्णांची न�दणी करतांना रासेयो स्वयंसेवक 

 
पेशंटला मदत करतांना व व्यवस्था सांभाळतांना रासेयो स्वयंसेवक  

  
                                               डॉक्टर रुग्णांची तपासणी करतांना  
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२६. आरोग्य �शबीर- मोफत दंत व मुखरोग तपासणी �शबीर
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२७.आरोग्य �शबीर- राष्ट्र�य असंसगर्जन्यरोग प्र�तबंध तपासणी 
�शबीर- 

 
डॉक्टर तपासणी करतांना  

 
जनजागतृीचे शपथ घेतांना �वध्याथ�  
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२८.आरोग्य �शबीर- मोफत हृदयरोग तपासणी �शबीर- 

 

  

 
तपासणी करतांना हृदयरोग त� डॉक्टसर्   
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२९.स्वस्थ भारत अ�भयान अंतगर्त रासेयोचे रक्तदान �शबीर- 
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३०. आरोग्य �शबीर- मोफत कान तपासणी व कणर्यंत्र वाटप 
�शबीराचे यशस्वी आयोजन- 

 
डॉक्टसर् रुग्णांच्या कानाची ऑडीओमे�ट्रक तपासणी करतांना  

 
तपासणीसाठ� आलेल्या रुग्णांची गद�

 



95 
 

३१.आरोग्य �शबीर- स्वस्थ भारत अ�भयान अंतगर्त द�कग्राम 
कोळंबी येथे मोफत हृदयरोग तपासणी �शबीर- 

 

 
 

 
 

द�कग्राम कोळंबी येथे गावकया�ची हृदयरोग तपासणी करतांना डॉ.कमलेश पाट�ल  
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३२. आरोग्य �शबीर- स्वस्थ भारत अ�भयान अंतगर्त द�कग्राम 
कोळंबी येथे मोफत अस्थीरोग तपासणी �शबीर-

 

 
द�कग्राम कोळंबी येथे गावकर्यांची अस्थीरोग तपासणी करतांना डॉ.अ�शलेश चौधर�   
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३३. आरोग्य �शबीर- स्वस्थ भारत अ�भयान अंतगर्त द�कग्राम 
कोळंबी येथे मोफत स्त्रीरोग तपासणी �शबीर-

 

 
द�कग्राम कोळंबी येथे म�हलांची तपासणी करतांना डॉ.सौ.अस्फ�या पठाण   
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३४.आरोग्य �शबीर- स्वस्थ भारत अ�भयान अंतगर्त द�कग्राम       

  कोळंबी येथे मोफत बालरोग व जनरल तपासणी �शबीर- 

 
 

 
 

     
द�कग्राम कोळंबी येथे बालकांची, मोठ्यांची सामान्य तपासणी करतांना 

 बालरोग त� तथा जनरल �फिज�शअन डॉ.इकबाल पठाण    
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३५. आरोग्य �शबीर– स्वस्थ भारत अ�भयान अतगर्त द�क ग्राम 
कोळंबी येथे मोफत दंत व मुखरोग तपासणी �शबीर-

 
 

 
 

 
द�क ग्राम कोळंबी येथे मोफत दंत व मखुरोग तपासणी �श�बरात डॉ.�म�लदं ब�ड ेव डॉ.आकाश ठोकळ 

तपासणी करतांना  
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३६. स्वस्थ भारत अ�भयान अंतगर्त– िजल्हा शल्य �च�कत्सक डॉ. 
श्यामसुंदर�नकम यांचे आरोग्य मागर्दशर्न- 

गभर्वती मातांना शासनाच्या योजनेची मा�हती  
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जमलेल्या गावातील म�हला व पुरुष  
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३७. स्वस्थ भारत अ�भयान अंतगर्त– द�क ग्राम कोळंबी 
येथील १० आ�थर्क दबुर्ल व �नराधार कुटंुबांना संपूणर् वषर्भर 

मोफत आरोग्य तपासणीसाठ� घेतले द�क 

 
 १० आ�थर्क दबुर्ल व �नराधार कुटंुबांना सपंूणर् वषर्भर मोफत आरोग्य तपासणीसाठ�  
           द�क घेण्याची घोषणा व मागर्दशर्न करतांना डॉ.इकबाल पठाण 
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३८. स्वस्थ समाजासाठ� अ�नष्ठ प्रथां�वरुद्ध राज�द्र भूडकेार यांचे 
सामािजक प्रबोधन  

 

 



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 
वनयवमत उपक्रमांचा अहवाल 

सत्र २०१८-१९   
संत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठ, अमरावती संलवित व श्री विवाजी विक्षण संस्था, अमरावती 

द्वारा संचावलत जे. डी. पाटील सांगळूदकर महाववध्यालय, दयाापूर येथे राष्ट्र ीय सेवा योजनेचे २०० 

ववध्याथी व ववध्याथीनीचे पथक कायारत होते. सत्र २०१८-१९ मधे्य रासेयो पथकाने ननयनमत 

काययक्रमाांतर्यत खालील ववववध उपक्रम प्रभावीपणे राबववले.  

ननयनमत काययक्रमाांतर्यत राबनिलेले निनिध तथा ठळक उपक्रम- 
१. महानिध्यालयात २०० िृक्ाांचे रोपण.  
३. मोफत दांत ि मुखरोर् तपासणी निबीर. 

   ४. रक्तदान निबीर.  
   ५. मोफत हृदयरोर् तपासणी निबीर.  
   ६. मोफत कॅन्सर तपासणी निबीर.  
   ७. मोफत कान तपासणी ि कणययांत्र िाटप निबीर.    
   ८. ननराधार मुलाांसोबत सामानिक नदिाळी. निीन कपडे िाटप.  
   ९. सामानिक रक्ाबांधन.  

  १०. ननराधार मुलाांसोबत सामानिक होळी ि रांर्ोत्सि.    
  ११. पूणाय नदी स्वच्छता अनियान. 
  १२. बस स्थानक सफाई अनियान 
  १३. मतदार नोांदणी ि मतदार िनिारृ्ती अनियान  
  १४. िव्य िकृ्तत्व स्पधाय 
  १५. स्पधाय परीक्ा मार्यदियन काययिाळा 
  १६ . मनहला ि बाल लैं नर्क अत्याचार सांबांधी कायदेनिषयक मार्यदियन  
  १७. स्मिानिूमी स्वच्छता अनियान 
  १८. िलिारृ्ती िारुड  
  १९. आठिडी बािार स्वच्छता ि कचरा व्यिस्थापन िनिारृ्ती अनियान  
  २०. स्लम िार्ात स्वच्छता िनिारृ्ती     

सनिस्तर अहिाल-  

 िारतीय सांनिधान उदे्दनिका िाचन – 
 नद.१३/६/२०१८ रोिी श्री नििािी निक्ण सांस्थेच्या सूचनेनुसार महानिध्यालयात 

प्रिेनित होणाऱ्या निध्यार्थ्ाांसमोर सामुनहकपणे िारतीय सांनिधान उदे्दनिकेचे िाचन करण्यात 

आले. यािेळी निध्यार्थ्ाांना आपले मुलिूत कतयवे्य ि अनधकाराबाबत अिर्त करण्यात 

आले.  
 
 
 

 आांतरराष्ट्र ीय योर् नदन 
नद.२१/६/२०१८ रोिी आांतरराष्ट्र ीय योर् नदनानननमत्य महानिध्यालयात सकाळी ७.०० 

िािता िव्य योर् निबीर घेण्यात आले. ननरोर्ी आयुष्य िर्ण्यासाठी िीिनाचा एक िार् 

असलेल्या योर् निनबरात राष्ट्र ीय सेिा योिने सोबत पतांिली योर् पीठ, दयायपूर, रु्ड 

मॉननांर् क्लब, एनसीसी, महानिध्यालयातील सिय निक्क, निक्केतर कमयचारी ि निध्याथी 

यात सहिार्ी झाले होते. प्राचायय डॉ. सुिाष िडाांरे्, रासेयो काययक्रम अनधकारी डॉ.नरेंद्र 



माने याांनी आयोिन करून योर् प्रनिनक्क प्रा. सांिय पिार ि पतांिलीचे श्री रामेकर याांनी 

योर् निनबरात प्रनिक्ण नदले. यािेळी डॉ.साबळे, रमेि राऊत यािेळी उपस्स्थत होते. 

 प्लास्िक बांदी िनिारृ्ती –  
 िासनच्या ननदेिानुसार महानिद्यालय पररसरात तथा साियिननक िीिनामधे्य 

प्लास्िकच्या निनिध उत्पादनािर ि िापरण्यािर घालण्यात आलेल्या बांदीचे सूचनाफलक नद. 

२८/६/१८ रोिी महानिद्यालयात दियनी िार्ात लािून त्याचे निमोचन प्राचायय डॉ. रािपूत 

याांचे हसे्त ि प्राचायय डॉ. सुिाष िडाांरे् याांचे उपस्स्थतीत करण्यात आले. यािेळी 

निध्यार्थ्ाांमधे्य िनिारृ्ती सुद्धा करण्यात आली. 

 िृक्ारोपन - 
 महाराष्ट्र िासनाच्या १३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या आवाहनाला अनुसरून स्थावनक जे. डी. 

पाटील सांगळूदकर महाववध्याल्यात १ते ३१ जुलै २०१८ दरम्यान राष्ट्र ीय सेवा योजने अंतगात दोनिे 

वृक्षांची लागवड करण्यात आली. श्री विवाजी विक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष व पालक संचालक डॉ. 

रामचंद्र िेळके व कायाकाररणी सदस्य प्राचाया केिवराव गावंडे यांचे मागादिानात वृक्षारोपण 

करण्यात आले. महाववध्यालयाचे प्राचाया डॉ. सुभाष भडांगे यांचे हसे्त वृक्ष लागवडीचा िुभारंभ 

करण्यात आला. राष्ट्र ीय सेवा योजना, एन.सी.सी.व महाववद्यालयातील ववध्याथी तथा प्राध्यापकांनी 

या वृक्षारोपण मोवहमेत सहभाग घेवून २०० वृक्षांची लागवड केली. नुकतेच भारतीय प्रिाषण 

सेवेत(IAS) वनवड झालेले हेमंत भोरखडे यांचे हसे्त सुद्धा वृक्षारोपण करण्यात आले.  

 स्पधाा परीक्षा मागादिान कायािाळा - 
नद.२२/७/२०१८ रोिी र्ाडरे्बाबा मांडळ ि रासेयो, िे.डी.पाटील साांर्ळूदकर 

महानिध्यालयाच्या सांयुक्त निध्यमाने स्पधाय परीक्ा मार्यदियन काययिाळा घेण्यात आली. 

यािेळी नुकतेच आय.ए.एस. होऊन िारतीय प्रिासन सेिेत रुिू झालेले हेमांत िोरखडे, 

अमरािती ि डॉ. पांिाबराि देिमुख आय.ए.एस. अकादमी, अमरािती चे सांचालक डॉ. 

नरेिचांद्र काठोडे याांनी प्रिासकीय सेिेत िािू इस्च्छणाऱ्या निध्यार्थ्ाांना स्पधाय परीके्साठी 

अनतिय उपयुक्त ठरेल मार्यदियन केले. यािेळी प्रा. र्िानन िारसाकळे, प्राचायय डॉ. 

सुिाष िडाांरे्, सहदेिराि िोरखडे, सौ. रेखा िओखायडे, सौ.रेिती िोरखडे ि प्रिाांत 

देिमुख उपस्स्थत होते. रासेयो काययक्रम अनधकारी डॉ. नरेंद्र माने याांनी सिाांचे आिार 

मानले.   

महाराष्ट्र िाषणाचा स्वच्छता पांधरिाडा १ ते १५ ऑर्ि -  
नद.१ते१५/८/२०१७ दरम्यान भारताचे पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांचे स्वच्छ भारत 

संकल्पनेनुसार व महाराष्ट्र िासनच्या आवाहनाला अनुसरून जे. डी. पाटील सांगळूदकर 

महाववद्यालयात कायारत असलेल्या राष्ट्र ीय सेवा योजने अंतगात १ ते १५/८/२०१८ या दरम्यान 

स्वच्छता पंधरवाडा हे अवभयान ववववध उपक्रम घेवून राबववण्यात आले.  

 स्वच्छतेवर सेवमनार व व्याख्यान- 
वद.१ ऑगस्ट रोजी स्वच्छतेवर सेवमनार घेण्यात आला. इवतहास ववभाग प्रमुख प्रा. रवव 

गावंडे व प्रा. राहुल गजवभये यांचे स्वच्छतेवर प्रमुख व्याख्यान यावेळी घेण्यात आले. त्ांनी 

िास्त्रिुद्ध पण सोप्या पद्धतीने स्वच्छतेच महत्व पटवून वदले. त्ानंतर रा.से.यो. च्या सवा 

स्वयंसेवकांना व विक्षकांना  स्वच्छतेची िपथ देण्यात आली. 

 महाववद्यालयात स्वच्छता अवभयान- 

 वद.२ ते ५ ऑगस्ट दरम्यान चार वदवस महाववद्यालयात स्वच्छता अवभयान राबववण्यात 

आले. महाववद्यालयाचा पररसर, क्रीडांगण, वगाखोल्या, प्रयोगिाळा, गं्रथालय, सभागृह, रस्ता, 

बवगच्याची साफसफाई करण्यात आली. पररसरातील गवत व गाजरगवत वनमुालन करण्यात आले. 

 स्लम-झोपडपट्टी भागात स्वच्छता अवभयान व कचरा व्यवस्थापन जनजागृती- 
वद. ६ ते १० ऑगस्ट २०१८ दरम्यान तीन वदवस स्लम-झोपडपट्टी भागात दारोदार जावून 

स्वच्छते संबंधी जनजागृती करण्यात आली. उघड्ड्यावर िौचास न जाता िासनाच्या योजनेचा लाभ 

घेऊन घरीच िौचालय बांधण्यासाठी व आपला पररसर स्वच्छ ठेवण्या संबधी व उघड्यावर कचरा 

न टाकता ओला व सुखा कचरा वेगळा करून काचारागावदतच टाकावा यासाठी जनजागृती 



करण्यात आली. ‘पररसर स्वछ, उत्तम आरोग्य’, ‘घरोघरी संडास बांधा, गोदारीमुक्त गाव 

करा’.  अिा उदघोषनेणे जनजागृतीकडे लोकांचे लक्ष वेधण्यात आले. दोन वदवस रा.से.यो. 

अंतगात स्लम-झोपडपट्टी भागात स्वच्छता अवभयान राबववण्यात आले. या अवभयानात पररसरातील 

लोकांचा उत्स्फूता प्रतीसाद होता. महाववद्यालयातील युवक-युवती आपल्या पररसरात येवून स्वच्छता 

करतात या मधे्य आपणही सहभागी झालो पावहजे अिी भावना या प्रसंगी व्यक्त होताना वदसत 

होती. 

 सरकारी उपवजल्हा रुग्णालयात स्वच्छता अवभयान- 

 वद.११ ऑगस्ट दरम्यान सरकारी उपवजल्हा रुग्णालयात स्वच्छता अवभयान राबववण्यात 

आले. अवतिय गदीचे व लोक वदाळीचे असलेले हे वठकाण स्वच्छ करण्यात आले. गाव 

खेड्यावरून रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना स्वच्छता ठेवण्यासाठी जनजागृती करण्यात 

आली. याप्रसंगी रुग्णांची आस्थेनी ववचारपूस करण्यात आली व रुग्णालय पररसर स्वच्छते संबंधी 

अवगत करण्यात आले. 

 स्वच्छता फेरी- 

१४ ऑगस्ट रोजी दयाापूर िहरातून व झोपडपट्टी भागातून स्वच्छता फेरी काढून स्वच्छता 

जनजागृतीच्या उद्घोषणा देत लोकजागर करण्यात आला. 

 सैवनकांचे हसे्त वृक्षारोपण- 

वद.१५ ऑगस्ट २०१८ रोजी स्वतंत्रता वदवस उत्साहात साजरा करण्यात आला. 

महाववद्यालयाचे माजी ववध्याथी असलेले भारतीय सैवनकांचे हसे्त वृक्षारोपण करण्यात आले. या 

मोवहमेत रा.से.यो.चे स्वयंसेवक सक्रीयपने सहभागी होते. ध्वजारोहन व वृक्षारोपनानंतर प्राचाया 

डॉ.सुभाष भडांगे यांनी रा.से.यो.च्या ववध्यार्थ्ाांना मागादिान करून स्वच्छता पंधरवाडा अवभयानाचा 

आढावा घेतला व असेच उपक्रम राबववण्याचे आवाहन केले. 

 क्राांती नदन- वद.९/८/२०१८ रोजी महाववध्यालयात प्राचाया डॉ.सुभाष भडांगे यांचे 

मागादिानात रासेयो व एनसीसी तफे क्रांतीवदनाचे औचीत्ावर िवहदांना आदरांजली अपाण 

करण्याकररता क्रांवतवदन कायाक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.  

  सामावजक रक्षाबंधन - 

वद.२७ ऑगस्ट २०१८  रोजी “सामावजक रक्षाबंधन” अवभनव पद्धवतने साजरा करण्यात 

आले. देिाच्या वसमेवर सुरके्षसाठी लढणाऱ्या भरतीय सैवनकांसाठी महाववद्यालयात सामावजक 

रक्षाबंधन आयोवजत करण्यात आले होते. समाजात िांतता व सुव्यवस्था अबावधत ठेवण्यासाठी 

वनरंतर कायारत असणा-या पोलीस बांधवासाठी दयाापूर पोलीस से्टिन येथे रक्षाबंधन घेण्यात आले. 

बस स्थानक येथे जाऊन बसचे चालक व वाहक यांनाही राख्या बांधून त्ांच्या प्रवत कृतज्ञता व्यक्त 

करण्यात आली. खेड्यापाड्यावरून ववद्यार्थ्ाांची व प्रवािांची ने-आन करून प्रवाशयांच्या सेवेत 

राहणारे ऑटो चालक यांचेसाठी सुद्धा रक्षाबंधन आयोवजत करण्यात आले होते. या उपक्रमाने 

सामावजक बांवधलकी जोपासण्याची ज्योत-भावना ववध्यार्थ्ाांमधे्य तेवत राहावी व मानवता सदैव 

जोपासली जावी हाच उदे्दि. यावेळी स्वच्छते व आरोग्याववषयी काळजी घेण्यासंबंधी जनजागृती 

सुद्धा  करण्यात आली. 

 राठी टरि कपडे िाटपात सहिार् – 

 रतनलाल मथुरादास राठी टरस्ट तफे दरवषी गरजू मुलामुलीनंा कपड्याचे वाटप केले जाते. 

यावषी वद.२९/८/१८ ला राष्ट्र ीय सेवा योजनेने सहभाग घेवून यावेळी ववतरनात मदत केली. 

रासेयो कायाक्रम अवधकारी डॉ. नरेंद्र माने, पत्रकार ििांक देिपांडे, मयूर खेतान व गजानन 

देिमुख यांचे हसे्त कपडे वाटप करण्यात आले. 

 कॅन्सर तपासणी विबीर – 

 वद.२/९/२०१८ रोजी दयाापूर पररसरातील गरजू रुग्णांसाठी एकता मल्टीसे्पिावलटी 

हॉस्पस्पटल,दयाापूर, अमेररकन ओकंोलॉजी, नागपूर व राष्ट्र ीय सेवा योजना यांच्या संयुक्त ववध्यामाने 

मोफत कन्सर तपासणी विवबराचे आयोजन करण्यात आले होते. या विवबरात नागपूर येथील डॉ. 

धनंजय बोकारे, डॉ. राजेि वसंघवी, डॉ. रमाकांत तायडे, डॉ. मनोज व्यवहारे यांनी ३५० 



रुग्णांची तपासणी केली. डॉ. इकबाल पठाण, डॉ अस्पिया पठाण व रासेयो कायाक्रम अवधकारी 

डॉ. नरेंद्र माने व रासेयो स्वयंसेवक यांनी विवबराच्या यिस्वीते कररता व्यवस्थापन केले.  

 विक्षक वदन -   

 वद.५/९/२०१८ रोजी महाववध्यालयात रासेयो तफे विक्षक वदन कायाक्रमाचे आयोजन प्राचाया 

डॉ. सुभाष भडांगे यांचे मागादिानात करण्यात आले. होते. यावेळी ववध्यार्थ्ााकडून विक्षकांचा 

सत्कार करण्यात आला. ववद्यार्थ्ाांनी सुद्धा मनोगते व्यक्त करून कृतज्ञता व्यक्त केली.  

 आंतरराष्ट्र ीय साक्षरता वदन ि रासेयो उदबोधन काययक्रम – 

 वद.८/९/२०१८ रोजी राष्ट्र ीय सेवा योजना ववभागा अंतगात महाववद्यालयात प्राचाया डॉ. 

सुभाषराव भडांगे यांच्या मागादिानात आतरराष्ट्र ीय साक्षरता वदन कायाक्रमाचे आयोजन करण्यात 

आले होते. या प्रसंगो डॉ. अववनाि जुमळे यांनी रासेयो हा महाववद्यालयीन स्तरावर सामावजक 

उपक्रमाचा कणा असून समाजातील अनेक गोष्ट्ीप्रवत जागरूक राहून काम अरीत असते असे 

सांवगतले. सामावजक साक्षरता जनजागृती कायाक्रमात अनेक अवनष्ट् प्रथा, अंधश्रद्धा, अस्वच्छता, 

साक्षरता यासाठी पावयक होवून काम करण्याचा वसा घेतलेला युवक म्हणून स्वयंसेवकांकडे पवहले 

जाते असेही ते डॉ. अववनाि जुमळे म्हणाले बोलत होते. या प्रसंगी प्रमुख अवतथी म्हणून प्रा. 

संजय आगलावे, रासेयो कायाक्रम अवधकारी डॉ. नरेंद्र माने, डॉ नेत्रा तेल्हारकर उपस्पस्थत होते.  
 
 

 मातीचे र्णपती बसिण्या कररता िनिारृ्ती - 
 नद. १२ सप्टेंबर २०१८ च्या दरम्यान िहरातील तथा खेड्यातील निनिध मांडळाना िेटी 

देिून मातीचेच र्णपती बसिण्यासाठी िनिारृ्ती करण्यात आली. पयायिरण सांिधयनाांसाठी 

मांडळानी सहकायय करण्याबाबत त्याांना  आश्िस्त करण्यात आले. काही मांडळाला 

प्रानतनननधक स्वरुपात मातीच्या मुत्याय बनिून िेट देण्यात आल्या.  

 मातीचे र्णपती प्रदियनी ि िनिारृ्ती 

 रृ्हअथयिास्त्र नििार् ि रासेयो तफे निध्यार्थ्ाांकडून मातीचे र्णपती बनिून त्याची 

प्रदियनी महानिध्यालयात लािण्यात आली. महानिध्यालयीन निक्क ि कमयचारी याांनी 

आपल्या घरी बसिण्यासाठी  ह्या मुत्याय निकत घेिून पयायिरण-पूरक उत्सि ि रोिर्ार 

नननमयतीचा छोटेखानी प्रयत्न  करण्यात आला. या नननमत्याने मातीचेच र्णपती बसिन्याबाबत 

िनिारृ्ती करून पयायिरणास हातिार लािण्याचा सांदेि देण्यात आला. 

 बाल व मवहला लैं वगक अत्ाचार संबंधी कायदेववषयक मागादिान - 
 वद.२१/९/२०१८ रोजी महाववद्यालयीन तरुणाईला कायद्याचं मुलभूत ज्ञान असावं या कररता 

प्राचाया डॉ. सुभाष भडांगे यांचे मागादिानात राष्ट्र ीय सेवा योजनेचे कायाक्रम अवधकारी डॉ. नरेंद्र 

माने यांनी महाववद्यालयात राष्ट्र ीय सेवा योजना व मवहला सेल अंतगात बाल व मवहला लैं वगक 

अत्ाचार संबंधी कायदेववषयक मागादिान कायाक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी 

प्रवसद्ध वववधज्ञ एड. संतोष कोल्हे मागादिान करतांना म्हणाले की, समाज व्यवस्था चांगली 

राहावी, अन्याय अत्ाचाराला प्रवतबंध बसावा व सामावजक घडी सुरवक्षत राहावी या कररता 

भारतीय संववधानाला अनुसरून भारतीय दंड संवहते अंतगात अनेक कायदे तयार करण्यात आले. 

बाल व मवहला लैं वगक अत्ाचार रोखण्यासाठी सुद्धा असलेले अनेक कायदे कठोर करण्यात 

आले. परंतु प्रते्क गोष्ट्ीला कायदाच सुरवक्षत ठेवू िकतो असे नाही तर त्ा कररता माणसाची 

मनोवृत्तीच चांगली असणे महत्वाचे आहे असेही ते म्हणाले. याप्रसंगी कायाक्रमाध्यक्ष म्हणून 

डॉ.अववनाि जुमळे, तर प्रमुख अवतथी म्हणून एड.आम्रपाली चौरपगार, डॉ. प्रफुल्लता 

कोलखेडे उपस्पस्थत होते. 

 रासेयो नदन - 
 नद.२४/९/२०१८ रोिी रासेयो नदन काययक्रमाचे आयोिन करण्यात आले होते. राष्ट्र ीय 

सेवा योजना हे युवकांचे व्यासपीठ आहे. या चळवळीला समाजावभमुख करून सामावजक तथा 

युवकांच्या सवाांगीण कलागंुनाना खुलवण्यासाठी व मूल्य रुजवण्यासाठी अनेक उपक्रम त्ा 

माध्यमातून राबववले जातात. अभ्यासासोबत सामावजक बांवधलकी ठेवून व्यस्पक्तमत्व ववकवसत 



करणारे  व एक चांगला माणूस घडण्याचे संस्कार करून स्वस्थ भारतासाठी स्वस्थ युवक देणारे 

व्यासपीठ म्हणजे राष्ट्र ीय सेवा योजना आहे असे प्रवतपादन येथील विवाजी महाववद्यालय अकोट 

डॉ. अनंत  वसरसाट यांनी केले. ते जे.डी. पाटील सांगळूदकर महाववद्यालयात राष्ट्र ीय सेवा 

योजना ववभागांतगात आयोवजत रासेयो वदन कायाक्रमात प्रमुख अवतथी म्हणून बोलत होते. या 

प्रसंगी कायाक्रमाध्यक्ष म्हणून प्राचाया डॉ. सुभाष भडांगे, गाडगेबाबा वमिनचे संचालक व पत्रकार 

गजानन देिमुख रासेयो कायाक्रम अवधकारी डॉ. नरेंद्र माने, डॉ. तेल्हारकर व्यासवपठावर 

उपस्पस्थत होते.  

 पूणाय नदी, टाकळी स्वच्छता अनियान-  
 नद. २७ सप्टेंबर २०१८ र्णपती मांडळाांना मातीचे र्णपती बसिणे ि ननमायल्य नदीत 

न टाकण्यासाठी िनिारृ्ती करण्यात आली होती. र्णपती उत्सिानांतर पररसरातील 

लोकाांनी सिय ननमायल्यासह टाकळी येथील पूणाय नदीत र्णपती निसियन केले. या नदीतील 

पाणी र्ािातील िेतकऱ्याांची रु्रेढोरे नपतात त्यामुळे त्याांना बाधा पोहोचू िकते हा निचार 

घेिून ि रासेयोच्या मुलिूत कतयव्यानुसार स्वच्छता अनियाांना अांतर्यत टाकळी पररसरातील 

पूणाय नदी स्वच्छता अनियान राबनिण्यात आले. नदीतील ननमायल्य बाहेर काढून अधयिट 

रानहलेल्या र्णपती मुत्याांचे पुननियसियन रासेयो अनधकारी डॉ. नरेंद्र माने ि ि प्रा. राहुल 

सािरकर तथा रासेयो स्वयांसेिक ि रसायनिास्त्र नििार् याांनी सांयुक्तपणे केले. 

 आठिडी बािारात स्वच्छता िनिारृ्ती 
नद.२८/९/२०१८ रोिी आठिडी बािारात िािून स्वच्छता ठेिण्यासांबांधी रासेयो 

पथकाने िनिारृ्ती केली. निक्री नांतर आपला कचरा कचरा कुां डीतच टाकण्यासाठी असे 

आिाहन करण्यात आले. 

 िासकीय उपनिल्हा रुग्णालयात स्वच्छता िनिारृ्ती - 
नद.२९/९/२०१८ रोिी केअर फॉर सराउन्डीर् अांतर्यत येथील िाषकीय उपनिल्हा 

रुग्णालयाला िेट देिून तेथील स्वच्छता करण्यात आली. या रुग्णालयाचे अधीक्क डॉक्टर 

याांचेिी स्वयांसेिकाांनी चचाय करून रुग्णालयातील कचरा व्यिस्थापनाची मानहती घेतली. 

 र्ाांधी ियांती – 
 नद.२/१०/२०१८ रोई महात्मा र्ाांधीची ियांती सािरी करण्यात आली. यािेळी प्राचायय 

डॉ.सुिाष िडाांरे्, डॉ दीनदयाल ठाकरे याांनी मार्यदियन करताांना महात्मा र्ाांधी याांचे 

िीिनािर प्रकाि टाकला. मराठी ि रासेय नििार् अांतर्यत या काययक्रमाचे आयोिन 

करण्यात आले होते. 

 निीन मतदार नो ांदणी अनियान  

 नद.३/१०/२०१८ दरम्यान ननिडणूक आयोर्ाकडून प्राप्त आिाहनानुसार ि  

मार्यदियनात निीन मतदार नोांदणीत सहिार् देिून निीन मतदार होण्याकररता िनिारृ्ती 

करण्यासोबतच अनेक निीन मतदाराांची रासेयो कडून नोांदणी करण्यात आली. महानिध्यालय 

स्तरािर मोठ्या प्रमाणात नह मोहीम राबिून ियाची अट पूणय करणाऱ्या निध्यार्थ्ाांना मतदार 

करून घेण्यात आले.  

 स्वच्छता मार्यदियन –  
नद.३/१०/१८ रोिी श्री नििािी निक्ण सांस्थेचे सनचि िेषराि खाडे याांनी रासेयोच्या 

निध्यार्थ्ाांना स्वच्छतेसांबांधी मार्यदियन केले. िैकानतक स्वच्छतेसोबतच सामानिक स्वच्छते 

कररता आपण सदैि काययरत राहािे असा सांदेि त्याांनी नदला.  
 

 रासेयोने राबनिले दयायपूर येथील नहांदू स्मिानिुमीत स्वच्छता अनियान 

नद.३ ऑक्टोबर २०१८  

 जे. डी. पाटील सांगळूदकर महाववद्यालयाच्या राष्ट्र ीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकांनी बाभळी 

येथील वहंदू स्मिानभुमीत नुकतेच उत्स्फुतापणे स्वच्छता अवभयान राबववले. दयाापुरची बाभळी 

येथील स्मिानभुमी वहंदूचे मुख्य मोक्षधाम म्हणून ओळखले जाते. इहलोकीच्या प्रवासाला गेलेल्या 



माणसाला िेवटचा वनरोप या मोक्षधामात वदला जातो. एरवी दुला वक्षत असलेली वह स्मिानभुमी 

झाडपाला, कचऱ्याने अस्वच्छ असते. वह बाब लक्षात घेवून राष्ट्र ीय सेवा योजनेचे कायाक्रम 

अवधकारी प्रा. डॉ. नरेंद्र माने, प्रा.डॉ. नेत्रा तेल्हारकर यांनी स्वच्छ भारत अवभयान अंतगात 

राष्ट्र ीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकांना सोबत घेवून येथे स्वच्छता अवभयान राबववले. स्वयंसेवकांनी या 

स्मिानभुमी पररसराची स्वच्छता केली.  

 

 झोपडपट्टी िार्ात आहार ि व्यसनमुक्ती िनिारृ्ती – 
 नद.५/१०/२०१८ रोिी योग्य तथा  वेळेवर आहार घेवून व व्यसनांपासून दूर राहून चांगलं 

आयुष्य जगता येते. तोकड्या कमाईत व्यसनावर होणारा खचा कुटंुबाच्या प्रगतीसाठी मारक ठरून 

मुलांवर सुद्धा त्ाचे वाईट पररणाम करणारा ठरतो. तसेच आपल्या भागाची स्वच्छता करण्यासाठी 

स्वतः पुढाकार घेण्याकररता जनजागृती करण्यासाठी येथील जे. डी. पाटील सांगळूदकर 

महाववद्यालयाच्या राष्ट्र ीय सेवा योजना ववभाग व गृहअथािास्त्र ववभागाच्या वतीने विवर जवळ 

असलेल्या झोपडपट्टी भागात आहार, व्यसनमुक्ती तथा स्वच्छते बाबत जनजागृती अवभयान राबवून 

स्वच्छता व स्वास्थ्य याबाबत हृदयस्पिी संवाद साधण्यात आला. या प्रसंगी रासेयो कायाक्रम 

अवधकारी डॉ.नरेंद्र माने, गृहअथािास्त्राच्या प्रा. डॉ. ज्योस्ना पुसाटे व प्रा. सौ. माधुरी वबजवे 

यांनी आरोग्य व आहार याबाबत सववस्तर मागादिान केले. प्रा.डॉ. संगीता भुयार, प्रा.डॉ. नेत्रा 

तेल्हारकर व प्रा. रंजना कदम यांनी सुद्धा कौटंुवबक व से्नहपूणा संवाद करून तेथील मवहला व 

मुलीचं्या समस्या जाणून मागादिान केले. 
 िार्नतक माननसक आरोग्य नदन- 

  नद.१०/१०/२०१८ रोिी िार्नतक माननसक आरोग्य नदनानननमत्य निध्यार्थ्ाांचे 

मनोबल उांचािण्यासाठी ि समािातील निकलाांर्ाांन्ना सहहृद्यतेची िार्णूक नमळण्यासाठी प्रयत्न 

करण्यास प्रिृत्त होण्याच्या दृष्ट्ीने मार्यदियन काययक्रमाचे आयोिन करण्यात आले होते. 

प्रा.डॉ.अनिनाि िुमळे ि प्रा.डॉ. ज्योस्त्ना पुसाटे याांनी निध्यार्थ्ाांना औनचत्यपूणय मार्यदियन 

केले. यािेळी महानिद्यालयातील प्राध्यापक ि निध्याथी उपस्स्थत होते. 

 अंबा फेस्पस्टवलच्या वकृ्तत्व स्पधेत रासेयोचा सहभाग -  
 वद.१२/१०/२०१८ रोजी महाववद्यालयीन स्तरावर अंकुरत असलेल्या युवा वक्त्ांसाठी अंबा 

फेस्पस्टवल अंतगात राष्ट्र ीय सेवा योजनेचा सहभाग देवून वकृ्तत्व स्पधेचे आयोजन करण्यात आले 

होते. पन्नास वक्त्ांनी ववववध ववषयावरून आपल्या वकृ्तत्वाची चुणूक दाखवत ववषयाची अभ्यासपूणा 

व उत्तम मांडणी करत सवाांची मने वजंकली. स्वच्छता अवभयान, आरोग्य, सामावजक स्वास्थ तथा 

जवळपास सवाच के्षत्रािी संबंवधत ववषय घेवून प्रते्काला वेगळा ववषय देण्यात आला होता. या 

स्पधेमधे्य प्रथम क्रमांकाची मानकरी ठरली पंजाबराव देिमुख ववधी महाववद्यालय, अमरावतीची 

ववध्याथीनी कु. आकांक्षा अववनाि असणारे, तर वद्वतीय क्रमांक पुष्पक लोहीतकर, िासकीय 

ववज्ञान संस्था, नागपूर व तृतीय क्रमांक भाग्यश्री कांबळे, ववध्याभारती महाववद्यालय, अमरावती 

यांनी पटकावला. सवा ववजेत्ांना रोख रक्कम व सृ्मतीवचन्ह देवून गौरववण्यात आले. या स्पधेचे 

संयोजक प्रा.िीतल तायडे, रामकृष्ण महाववद्यालय दारापूर, सहसंयोजक म्हणून राष्ट्र ीय सेवा 

योजना, जे. डी. पाटील सांगळूदकर महाववद्यालय दयाापूर व राजषी िाहू महाराज ववज्ञान 
महाववद्यालय, चांदूररेल्वे हे होते.  

 अंध वदनावनवमत् अंध मुलांिी संवाद व फळवाटप – 
 जागवतक अंध वदनावनवमत् महाववध्यालयीन मुलांच्या सामावजक जाणीव ववस्तारल्या जाव्या 

यासाठी अंध मुलांसोबत संवाद व फळवाटप कायाक्रम दयाापूर यथील स्व.वबजवे अंध ववध्यालयात 

जाऊन घेण्यात आला. 

 मोफत दांत ि मुखरोर् तपासणी निबीर – 
 नद.१७/१०/२०१८ रोिी महानिध्यालयीन निध्यार्थ्ाांसाठी मोफत दांत ि मुखरोर् 

तपासणी निबीराचे आयोिन करण्यात आले होते. यािेळी डॉ. िनसम घाननिला याांनी 

आरोग्य निषयक मार्यदियन करताांना दाताची ननर्ा किी राखािी, हाताची स्वच्छता किी 



ठेिािी याबाबत मानहती साांनर्तली. यािेळी त्याांनी महानिद्यालयातील निद्यार्थ्ाांची, 

निक्काांच्या ि कमयचाऱ्याांची मोफत दांत ि मुखरोर् तपासणी करून ज्याांना दाताांच्या समस्या 

ननघाल्यात त्याांचे पुढील उपचार सुद्धा त्याांनी करण्याचे आश्िासन नदले.  

 राष्ट्र ीय असांसर्यिन्य रोर् ननयांत्रण काययक्रम -    
 नद.२६/१०/२०१८ रोिी ग्रामीण रुग्णालय दयायपूर राष्ट्र ीय असांसर्यिन्य रोर् ननयांत्रण 

काययक्रम अांतर्यत प्राथनमक तपासणी निनबराचे आयोिन सूक्ष्मिीििास्त्र ि रासेयो अांतर्यत 

करण्यात आले होते. 
 
 

 एकता दौड – 
 सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती व माजी पंतप्रधान इंवदरा गांधी यांच्या पुण्यवतथी 

वनवमत् वद.३१/१०/२०१८ रोजी दयाापूर िहरातून अनेक सामावजक संस्थांच्या सहभागातून एकतेचा 

संदेि देणाऱ्या एकता दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. यामधे्य राष्ट्र ीय सेवा योजनेचे 

स्वयंसेवकांनी सहभागी होऊन सवक्रयपणे सामावजक एकतेचा संदेि पोहोचवण्यासाठी मदत केली.  

 वनराधार मुलांना कपडे वाटून सामावजक वदवाळी साजरी – 

 वद.६/११/२०१८ रोजी गाडगेबाबा वनराधार बालक आश्रमात जाऊन वनराधार मुलांसोबत 

सामावजक वदवाळी साजरी करण्यात आली. त्ा वनराधार मुलांना नवीन कपड्यांसोबतच त्ांना 

वदवाळीवनवमत् गोड पदाथााचेसुद्धा वाटप करण्यात आले. वनराधार असल्यामुळे एरवी संनाच्या 

आनंदाला मुक्णाऱ्या वनराधार मुलांचा सहवास रासेयो स्वयंसेवकाला वमळावा व त्ांच्या सामावजक 

संवेदना सचेत राहाव्या व सामावजक स्वास्थ वटकावं याकररता यावषी अिा प्रकारे सामावजक 

वदवाळी साजरी करण्यात आली. महाववध्यालयाचे प्राचाया व प्राध्यापक , कमाचारी तथा राष्ट्र ीय 

सेवा योजनेचे ववध्याथी यात सहभागी झाले होते.  

 मोफत स्पधाा परीक्षा मागादिान कायािाळा – 

 वद.२३ ते २५ नोव्हेंबर २०१८ असे तीन वदवस एकता मल्टीसे्पिावलटी हॉस्पस्पटल, दयाापूर  

व सरकार अकादमी, नाविक व राष्ट्र ीय सेवा योजना यांच्या संयुक्त ववद्यमाने तफे मोफत स्पधाा 

परीक्षा मागादिान कायािाळेचे यिस्वी आयोजन करण्यात आले होते. ज्याचे अभ्यासाप्रती पूणा 

समपाण व काटेकोर वनयोजन असेल त्ाचा स्पधाा परीक्षामधे्य वनभाव लागतोच. म्हणून समपाण व 

वनयोजन हे अतं्त महत्वाचे असून त्ामधे्य तडजोड करू नये असे प्रवतपादन महाराष्ट्र लोकसेवा 

आयोगाच्या परीके्षत महाराष्ट्र ातून प्रथम आलेल्या तथा महाराष्ट्र ाच्या मुख्यमंत्र्याच्या कायाालयातील कक्ष 

अवधकारी असलेले वकरण पाटील यांनी केले. या कायािाळेच्या पवहल्या वदवसीय सत्रात त्ांनी 

अनेक ववषयाचे मागादिान केले. एकता मल्टीसे्पिावलटी हॉस्पस्पटलचे संचालक डॉ. इक्बाल 

पठाण, सरकार अकादमी नाविकचे संचालक प्रा. रवीदं्र सरकार, तहसीलदार अमोल कंुभारे, 

प्रा. गजानन भारसाकळे, ठाणेदार मुकंुद ठाकरे, आगार व्यवस्थापक इंगोले यांनी सुद्धा मागादिान 

केले. या कायािाळेत प्रा. रवीदं्र सरकार यांनी दुसऱ्या व वतसऱ्या वदविी स्पधाा परीके्षचे मागादिान 

करून ववध्यार्थ्ाांच्या िंकांचे वनरसन केले तथा स्पधाा परीके्षचे बारकावे ववषद केले. यावेळी 

ववध्यार्थ्ाांना स्पधाा परीके्षची उपयुक्त पुस्तके अध्याा वकमतीत उपलब्ध करून देण्यात आली. या 

कायािाळेकररता डॉ.इकबाल पठाण व डॉ. नरेंद्र माने यांनी मेहनत घेतली. 

 मोफत हृदयरोग तपासणी विबीर – 
 वद.२५/११/२०१८ रोजी दयाापूर येथील एकता मल्टीसे्पिालीटी हॉस्पस्पटल व नवसांग होम, 

क्रीसेंट हॉस्पस्पटल व हाटा सेंटर, नागपूर व राष्ट्र ीय सेवा योजना, जे. डी. पाटील सांगळूदकर 

महाववद्यालय दयाापूर यांचे संयुक्त ववध्यमाने मोफत हृदय रोग तपासणी विबीराचे आयोजन 

करण्यात आले होते. या विवबराला दयाापूर पररसरातील रुग्णांचा उत्स्फूता प्रवतसाद होता. २०० 

रुग्णांची हृदयरोग तपासणी सोबतच ईसीजी तथा रक्तांच्या तपासण्यासुद्धा मोफत करण्यात आल्या. 

नागपूर येथील क्रीसेंट हॉस्पस्पटल व हाटा सेंटरचे संचालक व प्रख्यात हृदयरोग तज्ञ डॉ. अझीज 

खान व डॉ. कािीफ सय्यद तथा डॉ. दीपक यादव, डॉ. हरीस, डॉ. इरफान, डॉ. इमरान 

पठाण, डॉ. आवतक, डॉ. युनुस, डॉ. अन्सार अली यांनी रुग्णांची तपासणी करून त्ांना 



पुढील मागादिान केले. सुरुवातीला या विवबराचे औपचाररक उद्घाटन जी.प. चे आरोग्य तथा 

ववत्त सभापती बळवंतराव वानखडे यांचे हसे्त करण्यात आले. या विवबराच्या आयोजनासाठी 

डॉ.इक्बाल पठाण व रासेयो कायाक्रम अवधकारी डॉ.नरेंद्र माने यांनी मेहनत घेतली. 

 र्ाडरे्बाबा पुण्यनतथी नननमत्य बसस्थानक स्वच्छता अनियान-   
  नद.२१/१२/२०१८ रोिी र्ाडरे्बाबाांच्या पुण्यनतथी नननमत्य बसस्थानकाची स्वच्छता 

करून र्ाडरे्बाबाांना श्रद्धाांिली अपयण करण्यात आली. सुरुिातीला आर्ार व्यिस्थापक याांचे 

हसे्त र्ाडरे्बाबाांच्या प्रनतमेचे पूिन करून आदराांिली अपयण करण्यात आली. नांतर सांपूणय 

बसस्थानक पररसराची स्वच्छता करण्यात आली. 

 रक्तदान निबीर – 
 नद.२४/१२/२०१८ रोिी स्व.मदनराि र्ािांडे सृ्मती रक्तदान निनबराचे आयोिन राष्ट्र ीय 

सेिा योिनेतफे महानिध्यालयात करण्यात आले होते. या निनबरात सुनील र्ािांडे, प्रिाकर 

कोरपे, प्रिाकर तराळ, अड. अनिनित देिके याांचे सह र्ािातील नार्ररक तथा निद्याथी 

अिा २२ रक्तदात्याांनी रक्तदान केले. डॉ.पांिाबराि देिमुख सृ्मती िैद्यकीय रक्तपेढीच्या 

डॉक्टराांच्या चमूने रक्त सांकनलत कण्यास सहकायय केले. श्री नििािी निक्ण सांस्थेचे अध्यक् 

मा.हषयिधयन देिमुख, काययकाररणी सदस्य प्राचायय केििराि र्ािांडे, मा.हेमांतराि काळमेघ, 

डॉ.पद्माकर सोमिांिी, डॉ.नदनकरराि र्ायर्ोले, ियप्रकाि िुतडा याांनी िेट देिून या 

उपक्रमाचे कौतुक केले. प्राचायय. डॉ.सुिाष िडाांरे् ि रासेयो काययक्रम अनधकारी डॉ.नरेंद्र 

माने याांनी या निनबरासाठी मेहनत घेतली. 

 स्वच्छता जनजागृती फेरी –  
 वद.२७/१२/२०१८ रोजी स्व.डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देिमुख यांच्या 

जयंतु्त्सवावनवमत् िहरातून स्वच्छता फेरी काढून रासेयो स्वयंसेवकांनी स्वच्छतेसोबतच सामावजक 

ऐक्याचा उदघोष करून सामावजक एकता अखंड ठेवून सामावजक स्वास्थ्य अबावधत ठेवण्याच 

संदेि ववववध पथनाटे्य, राष्ट्र पुरुषांचे संदेि सदर करून वदला. 

 रस्ता सुरक्षा सप्ताह वनवमत् पथनाट्य सादरीकरण – 

 पोलीस ववभागाकडून राबववण्यात आलेल्या रस्ता सुरक्षा सप्ताह वनवमत् वद.८/१/२०१९ 

रोजी रस्त्यावरून वाहन चालववतांना खबरदारी घेणे व संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी जनजागृती 

करण्याकररता रासेयोच्या स्वयंसेवकांनी िहरातील ववववध गदीच्या चौकात पोलीस बांधवांच्या 

सहकायााने पथनाट्य सादर करून जनजागृती करण्याचे काम केले.   

 युवक वदन – 
 वद.१२/१/२०१९ रोजी स्वामी वववेकानंद यांच्या जयंती वनवमत् युवक वदन महाववध्यालयात 

साजरा करण्यात आला. प्राचाया डॉ.सुभाष भडांगे, डॉ वमवलंद वभलपवार, रासेयो कायाक्रम 

अवधकारी डॉ.नरेंद्र माने तथा ववद्यार्थ्ाांनी युवकांना संदेि देणारे मनोगत याप्रसंगी मांडले.  

 सामावजक ऐक्याचे संदेि देणारे संगीतमय पथनाट्य – 

 युवकांवर नैवतक संस्कार व्हावा तथा सामावजक व धावमाक ऐक्य वटकवण्याचा संदेि 

देणासाठी वारकरी संप्रदायाचा आधार घेवून संुदर संगीतमय पथनाट्य महाववद्यालयातील 

ववध्यार्थ्ाांसमोर वावषाकोत्सवात वद.१५/१/२०१९ रोजी सादर करण्यात आले. एरवी वचत्रपटाच्या 

गाण्यावर वथरकणारी तरुणाईने या सादरीकरनाला प्रचंड प्रवतसाद वदला.  
 
 
 

 उमरी मंवदर यात्रा पररसर स्वच्छता अवभयान –  

संत ववयोगी महाराज जन्मोत्सावावनवमत् दयाापूर तालुक्यातील उमरी मंवदर येथे १८ व १९ 

जानेवारी असे दोन वदवस भव्य यात्रा भरते. याते्रचे स्वरूप दरवषी भव्य वदव्य असल्यामुळे 

हजारोचं्या संखे्यने लोक येतात. याते्रकरंूसाठी संस्थान तफे महाप्रसादाचे सुद्धा आयोजन करण्यात 

येते. यात्रा संपल्यानंतर हा पररसर कचऱ्याने व्यापून जातो. अस्वच्छ झालेल्या पररसराची जे. 

डी. पाटील सांगळूदकर महाववध्यालयाचे रासेयो कायाक्रम अवधकारी डॉ. नरेंद्र माने यांचे 



मागादिानात राष्ट्र ीय सेवा योजनेच्या पथकाने वद.२०/१/२०१९ रोजी या संपूणा पररसरात स्वच्छता 

अवभयान राबवून प्रत्क्ष कृतीतून गाडगेबाबांचा संदेि साकारण्याचा प्रयन या उपक्रमातून केला.  

 कंुभारगाव यात्रा पररसर स्वच्छता अवभयान –  

तालुक्यातील कंुभारगाव येथे दरवषी स्थावनक संस्थांनच्या वतीने याते्रचे आयोजन करण्यात 

येते. यात्रा संपल्यानंतर ह्या पररसरात झालेल्या कचऱ्याची दखल घेवून जे. डी. पाटील 

सांगळूदकर महाववध्यालयाचे रासेयो कायाक्रम अवधकारी डॉ. नरेंद्र माने यांचे मागादिानात राष्ट्र ीय 

सेवा योजनेच्या स्थावनक तथा पररसरातील जवळच्या स्वयंसेवकांनी गावातील िाळेच्या ववध्यार्थ्ाांना 

सोबत घेवून  वद.२५/१/२०१९ रोजी या संपूणा पररसरात स्वच्छता अवभयान राबवून प्रत्क्ष कृतीतून 

गाडगेबाबांचा संदेि साकारण्याचा प्रयन या उपक्रमातून केला.  

 राष्ट्र ीय मतदार नदना नननमत्य सेनमनार - 
नद.२५/१/२०१९ रोिी राष्ट्र ीय मतदार नदना नननमत्य निध्यार्थ्ाांचे मनोर्त घेिून 

िनिारृ्ती करण्यात आली. राष्ट्र ीय मतदार नदनानननमत्य आयोनित या मतदार नोांदणी 

िनिारृ्ती काययक्रमात प्राचायय डॉ. सुिाष िडाांरे् याांनी मतदार नोांदणी हे सुद्धा राष्ट्रकायय 

असून ते करण्याचे आिाहन केले. काययक्रम अनधकारी डॉ. नरेंद्र माने, प्रा. डॉ. नेत्रा 

तेल्हारकर, डॉ.सांर्ीता िुयार तथा प्राध्यापक ि निध्याथी उपस्स्थत होते. यािेळी िोनटांर् 

मिीन व्हीव्हीपॅडची मानहती सुद्धा देण्यात आली. यािेळी नायब तहसीलदार र्ाडेकर ि 

रािरु्रू याांनी मार्यदियन केले. 

 रासेयोच्या जलजागृती भारुडाचा िासकीय कायाक्रमात गौरव   
 ‘जल है तो कल है’ वह जान सवाांना असतांना सुद्धा पाण्याचा अपव्यय होतांना वदसतो. 

पाण्याच्या दुवभाक्षामुळे वजवशु्रष्ठीच अस्पस्तत्वच धोक्यात येवू पाहते आहे. याकररता वेळेत जागृत होणे 

अवतिय आवशयक आहे. िासन स्तरावर वेळोवेळी जनजागृतीही करण्यात येते. हाच जलजागृतीचा 
ववषय घेवून स्वस्थ भारत अवभयानाला अनुसरून व राष्ट्र ीय सेवा योजनेची सामावजक बांवधलकी 

जोपासत जे. डी. पाटील सांगळूदकर महाववद्यालयाचे प्राचाया डॉ. सुभाष भडांगे व राष्ट्र ीय सेवा 

योजनेचे कायाक्रम अवधकारी डॉ. नरेंद्र माने यांचे मागादिानात स्वयंसेवकांनी ‘पाणी हरिलां कोणी 

ते चोरलां’ हा जलजागृतीचा संदेि देण्यासाठी भारुड तयार केले. मनोरंजनातून जलजागृती 

करण्याकररता व पाण्याच्या वनमााण होणाऱ्या गंभीर प्रशनाकडे लक्ष वेधण्यासाठी नुकतेच 

वद.२६/१/२०१९ ला प्रजासत्ताक वदनाच्या िासकीय कायाक्रमात हे भारुड सावभनय सादर करत 

पाण्याच्या संवधानाचा संदेि सवाांपयांत पोहचवण्याच्या प्रभावी प्रयन करण्यात आला. ववववध िाळा 

महाववद्यालयाचे ववध्याथी, पालक, गावातील नागररक, सवा ववभागाचे अवधकारी, कमाचारी तथा 

ववववध ववभागाचे पदावधकारी यांचे उपस्पस्थतीत अवतिय प्रभावीपणे सादर झालेल्या या भारुडाचे 

प्रचंड कौतुक करण्यात आले. तहसीलदार अमोल कंुभार, नगर पररषद मुख्यावधकारी तथा 

ठाणेदार मुकंुद ठाकरे तथा इतर अवधकारी यांनी उत्स्फुतापणे रासेयोच्या सवा सहभागी स्वयंसेवकांचा 

गौरव केला. 
 
 

 मतदान िनिारृ्ती - 
नद.२८/१/२०१९ रोिी मतदार िनिारृ्ती कररता एकता हॉस्स्पटल, दयायपूर येथे 

आरोग्य निनबराच्या नननमत्याने खेड्यापाड्यातून आलेल्या रुग्णाांसमोर मतदानाचे महत्व 

साांर्णारा सांदेि रासेयो स्वयांसेिकाांनी देिून मतदान िनिारृ्ती केली. यािेळी तहसीलदार 

तथा त्याांची चमू याांनी मतदान मिीनचे प्रात्यनक्क लोकाांना दाखनिले. यािेळी डॉ.पठाण, 

पत्रकार र्िानन देिमुख, डॉ. काययक्रम अनधकारी डॉ. नरेंद्र माने र्ािातील नार्ररक तथा 

निध्याथी उपस्स्थत होते.  

 मोफत कान तपासणी ि कणययांत्र िाटप निबीर – 
 िरीराचा अतं्त महत्वाचा अवयव असलेल्या कानांची वनगा न घेतल्यामुळे वकंवा 

वयोमानानुसार आलेली कणाबवधरता याकररता दयाापूर येथील एकता मल्टीसे्पिावलटी हॉस्पस्पटल व 

नवसांग होम, वसटी हॉस्पस्पटल, अकोला व राष्ट्र ीय सेवा योजना, जे. डी. पाटील सांगळूदकर 



महाववद्यालय यांच्या संयुक्त ववध्यमाने मोफत कान तपासणी, मागादिान व कणाबवधरांना कणायंत्र 

वाटप करण्याकररता वद.२८/१/२०१९ रोजी भव्य विवबराचे यिस्वी आयोजन करण्यात आले होते. 

दयाापूर पररसरातील आवथाक दुबाल असलेल्या ज्या रुग्णांना पूणाता: वकंवा अंितः कणाबवधरता आहे 

अिा पंच्यांिी रुग्णांची ऑडीओमेवटरक तपासणी यावेळी डॉ. योगेि गावंडे, डॉ. ववनोद रामटेके 

व डॉ.संतोष पाटील यांनी केली. त्ा रुग्णांना महाराष्ट्र िासनाच्या महात्मा ज्योवतबा फुले 

जनआरोग्य योजने अंतगात मोफत कणायंत्र वाटप करण्यात आले. डॉ.इक्बाल पठाण, रासेयो 

कायाक्रम अवधकारी डॉ.नरेंद्र माने यांनी वविेष परीषम घेवून या विवबराचे आयोजन केले होते. 

 ऋणमोचन येथे वस्त्रदान व अन्नदान कायाक्रमात सहभाग – 
 गाडगेबाबांची कमाभूमी म्हणून ओळखल्याजानारे ऋणमोचन येथे दरवषी वस्त्रदान व अन्नदान 

भव्य प्रमाण करण्यात येते. लाखोचं्या संखे्यने गरीब, वदन, दवलत, ववकलांग लोक यावेळी 

उपस्पस्थत असतात. यावषी वद.३/२/२०१९ रोजी त्ांना अन्नदान व वस्त्रदान करण्याकररता प्राचाया 

डॉ.सुभाष भडांगे व रासेयो कायाक्रम अवधकारी डॉ.नरेंद्र माने व रासेयो स्वयंसेवकांनी सक्रीय 

सहभाग घेवून गाडगेबाबांच्या सेवाकायाात सहभाग घेतला.   

 जागवतक मवहला वदनावनवमत् सैवनकाच्या पररवाराचा गौरव – 

 वद.८/३/२०१९ रोजी जागवतक मवहला वदन कायाक्रमाचे आयोजन राष्ट्र ीय सेवा योजना व 

मवहला सल्लागार सवमतीच्या संयुक्त ववध्यमाने करण्यात आले होते. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून 

सौ.अपणााताई धोते्र, अकोला व सौ.उज्वलाताई भडांगे, प्राचाया डॉ.सुभाष भडांगे, भारतीय 

सैवनक तथा त्ांच्या पररवारातील मवहला सदस्य उपस्पस्थत होत्ा. यावेळी देिासाठी वसमेवर 

लढणाऱ्या सैवनकांच्या माता व पनीचंा साडी चोळी देवून सन्मान करण्यात आला. काही सैवनक 

मातांनी यावेळी गौरवगीत सुद्धा सदर करून आपल्या भवन व्यक्त केल्यात. यावेळी डॉ.मृणाल 

कडू, डॉ.प्रफुल्लता कोलखेडे, डॉ.नेत्र तेल्हारकर, रासेयो कायाक्रम अवधकारी डॉ.नरेंद्र माने 

तथा इतर प्राध्यापक, कमाचारी, ववध्यथी व सैवनक पररवारातील सदस्य मोठ्या संखे्यने उपस्पस्थत 

होते.   

 वनराधार मुलांना पुरणपोळीचे जेवण देवून साजरी केली सामावजक होळी - 
 सवासाधारणपणे प्रते्क सण हा प्रते्काच्या आयुष्यात आनंद आणणारा क्षण असतो. 

त्ावदविी गोडधोड, नवीन कपडे खरेदी करणे अिा स्वरुपात तो मनवल्या जातो. परंतु 

आईवडील नसलेले वनराधार मुलं या आनंदापासून वंवचत राहतात. हीच संवेदना घेवून रासेयो तफे 

सामावजक होळी यावषी गाडगेबाबा वनराधार बालक आश्रमातील मुलांना पुरणपोळीचे जेवून देवून 

त्ांचे सोबत रंगोत्सव खेळून अवभनव पद्धतीने साजरी करण्यात आली. प्राचाया डॉ.सुभाष भडांगे, 

रासेयो कायाक्रम अवधकारी डॉ.नरेंद्र माने यांनी पुढाकार घेवून व महाववद्यालयातील विक्षक व 

कमाचारी यांनी सहकाया करून रासेयो ववध्यार्थ्ाांना या  अनाथ मुलांच जीवन कळाव व त्ांच्या 

मधे्य सामावजक स्वास्थाच्या संवेदना सचेत राहाव्या याकररता अनाथ मुलांसोबत साजरी केलेली 

सामावजक होळी त्ांना आनंद देवून गेली.  

 जागवतक जलवदनावनवमत् जलजागृती उदबोधन –  

 वद.२२/३/२०१९ रोजी जागवतक जल वदनावनवमत् महाववद्यालयात जलजागृती कायाक्रमाचे 

आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी प्रा.डॉ.ए.के.बोडखे यांनी पाणी संधारनासंबंधी मावहती 

सांगतांना प्रते्काने पाण्याचा वापर काळजीपूवाक केला पावहजे असा संदेि वदला. याप्रसंगी अध्यक्ष 

म्हणून प्रा.डॉ.ए.एम.जुमळे यांनी सुद्धा समपाक मागादिान करत जीवाप्रमाणे पाण्याला जपा 

नाहीतर आपली जीवाशु्रष्ठी पाण्याअभावी धोक्यात येवू िकते असे सांवगतले. 

प्रा.डॉ.ए.पी.चांदुरकर, डॉ.मंगला पांडेय,  रासेयो कायाक्रम अवधकारी प्रा.डॉ.नरेंद्र माने, 

प्रा.आगलावे, प्रा.डॉ.वभलपावर व ववध्याथी उपस्पस्थत होते 
  

वविेष नैपुण्य - 

 ववद्यापीठ स्तरीय व अमरावती वजल्हा स्तरीय पुरस्कार - 

 राष्ट्र ीय सेवा योजनेचा ववद्यापीठ स्तरीय व अमरावती वजल्हा स्तरीय उतृ्कष्ठ 

महाववद्यालय म्हणून ‘स्वच्छ िारत - स्वस्थ िारत अनियान पुरस्कार’ या दोन 



पुरस्काराकररता महानिध्यालयाची ननिड होवून संत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठाचे कुलगुरू 

डॉ. मुरलीधर चांदेकर यांनी प्रदान करून वद.१४/९/१८ रोजी सन्मावनत केले.  
 

 प्रा.डॉ.नरेंद्र माने याांची राष्ट्र ीय साहस विबीरा करीता ननिड- पोगंडॅम, 

वहमाचल प्रदेि येथे झालेल्या १० वदवसीय राष्ट्र ीय साहस विबीराकररता डॉ. नरेंद्र 

माने,कायाक्रम अवधकारी यांची संत गाडगेबाबा अमरावती ववध्यापीठाचे वटम वलडर म्हणून 

वनवड (वद.२८/१०/१८ ते ६/११/१८)   
 

 निध्यार्थ्ाांची ननिड – 
१. राष्ट्र ीय एकात्मता निबीर(एन.आय.सी.कॅम्प), तेलां र्ना कररता २ रासेयो 

स्वयांसेिकाची ननिड.(१५ ते २१ नडसेंबर २०१८)  

१.अक्य निलास खांडारे(बी.ए.३)   २.कु.राणी अिोक र्ोरले(बी.ए.३)    
      २. राष्ट्र ीय एकात्मता निबीर(एन.आय.सी.कॅम्प),िोपाल कररता २ रासेयो 

स्वयांसेिकाची  

        ननिड.(१० ते १६ माचय २०१९)  
         १.महेि नकसान बुांदे(बी.कॉम.२)  २.कु.हषयली धनराि फुकट((बी.ए.१)  

   ३. राज्यस्तरीय साहस निबीर, नचखलदरा कररता ४ रासेयी 

स्वयांसेिकाांची ननिड. 

        (नद.२९/१ ते २/२/२०१९) 

         १. अक्य निलास खांडारे(बी.ए.३)   २. महेि नकसान बुांदे(बी.कॉम.२)  

        ३.  अक्य बांडूपांत धाांडे(बी.ए.२)    ४. कु.राणी 

अिोक र्ोरले(बी.ए.३)       

      ४. पे्ररणा-राज्यस्तरीय नेतृत्व निकास प्रनिक्ण निबीर, सांर्ाबाअनि, 

अमरािती कररता  

५ रासेयो स्वयांसेिकाांची ननिड- (नद.२३ ते २७ फेबु्रिारी २०१९)  

          १.प्रज्वल रामेश्िर काकड(बी.कॉम.२)   २. महेि नकसान 

बुांदे(बी.कॉम.२)         ३. पांकि नीरि मांदिारे(बी.ए.१)       ३. 

अनिनित दादाराि इांर्ळे(बी.ए.१)         

          ५. कु. कािल नदर्ांबर काळे(बी.ए.१)  

      ५. नििार्ीय युिा प्रनिक्ण निबीर, अमरािती कररता २ रासेयो 

स्वयांसेिकाांची ननिड-   

          (नद. २३/७ ते १/८/२०१८)   

         १.आनांद रािेि ठाकरे(बी.कॉम.३)     २. कु.राणी अिोक 

र्ोरले(बी.ए.३)  

       ६. निध्यानपठस्तरीय मनहला सक्मीकरण काययिाळा, सांर्ाबाअनि, 

अमरािती कररता  

४ रासेयो स्वयांसेिक मुली ांची ननिड- (नद.२५ ते २७ माचय २०१९) 

१. कु. दीनपका नकिोर कािरे(बी.ए.१)  २. कु. कािल नदर्ांबर 

काळे(बी.ए.१) 

         ३.कु.अमृता अरुण स्वर्ीि(बी.ए.२)     ४. कु. मुक्ता र्िानन 

लोांधे(बी.ए.२)   

       ७. अमरािती निल्हा नििेष निबीर, िेंडर्ाि कररता ६ रासेयो 

स्वयांसेिकाांची ननिड- 

          (नद.१७ ते २४ नडसेंबर २०१८) 

          १.कु.नननकता निििांकर नडके((बी.ए.२)  २. कु.अमृता अरुण 

स्वर्ीि(बी.ए.२) 



          ३. महेि नकसान बुांदे(बी.कॉम.२)        ४. अक्य बांडूपांत 

धाांडे(बी.ए.२)     

          ५. कु.नननकता रािेंद्र घुरडे(बी.ए.२)       ६. निक्की सांिय 

लव्हाळे((बी.ए.२)  

       ८.  श्री नििािी निक्ण सांस्था, अमरािती ि युिक नबरादरी याांच्या सांयुक्त   

                      निध्यमाने महानिध्यालयात राबनिलेल्या युिा िूषण स्पधेत रासेयोचा २   

                      स्वयांसेिकाांची ननिड-  

१. सुनमत सुधाकर आांबूसकर      २. कु राणी अिोक र्ोरले  

       ९. महानिद्यालयातील सिय निध्यार्थ्ाांमधून उतृ्कष्ठ निद्याथी म्हणून ननिडल्या   

                       रे्ले रासेयोच्या २ स्वयांसेिक- 

१. सुनमत सुधाकर आांबूसकर   २. कु राणी अिोक र्ोरले  

 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 कोळंबी(रामगाव) पं.स. दर्ाापूर 

दद. ११ ते १८ वडसेंबर २०१८ 

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 कोळंबी(रामगाव) येथे वद. ११ ते १८ वडसेंबर २०१८ या कालावधीत आयोवजत करण्यात आले 

होते. या ८ वदवसीय विवबरा अंतगात खालील ववववध उपक्रम तथा प्रकल्प राबववण्यात आले.  

राबदवलेले दवदवध उपक्रम तथा प्रकल्प 
१)नदीत जाणारे गावचे सांडपाणी अडवून वृक्षसंवधानासाठी गावकऱयांच्या मदतीने बंधारा वनवमाती  

२)१० अवत आवथाक दुबाल कुटंुबांना वषाभर मोफत आरोग्य तपासणी कररता घेतले दत्तक.  

३)हृदयरोग तपासणी विबीर,  

४)अस्स्थरोग तपासणी विबीर,  

५)स्त्रीरोग तपासणी विबीर,  

६)सामान्य व बालरोग तपासणी विबीर   

७)दंत व मुख रोग तपासणी विबीर 

८) स्मिानभूमी स्वच्छता अवभयान  

९)ग्रामसफाई    १०)वृक्षारोपण व वृक्षसंवधान   ११)कचरा व्यवस्थापन जनजागृती  

१२)दवलत व मागास वस्ती स्वच्छता   १३)वृक्षारोपण व संवधान जनजागृती 

१४)हागणदारी मुक्त गाव करण्यासाठी जनजागृती   १५)स्वच्छ भारत अवभयान जनजागृती  

१६)अवयव दान जागृती  १७)प्लास्िक वनमुालन   १८)नदीपात्र स्वछता जागृती  

१९)बेटी बचाव बेटी पढाव प्रोत्साहन  २०)अंधश्रद्धा वनमुालन व समाजप्रबोधन कायाक्रम   

२१)पयाावरण जनजागृती   २२)व्यस्क्तमत्व ववकास   २३)कृवषववषयक मागादिान    

२५)रंजन व प्रबोधनासाठी कववसंमेलन  २६)युवकांना मागादिान 

२७)राष्ट्र संताचे ग्रामोन्नतीसाठी भजन व ग्रामगीतेवर वनरुपण तथा व्याख्यान  

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, कोळंबी येथे वनवासी होते. दररोज सकाळी प्राथाना, योगासन, 

प्रभातफेरी, ग्रामसफाई, श्रमदान, दुपारी बौस्द्धक सत्र तर सायंकाळी सांसृ्कवतक व प्रबोधनात्मक 

कायाक्रम अिा वतन टप्यामधे्य विवबराची ववभागणी करण्यात आली होती. उपरोक्त ववववध 

प्रकल्पावर वविेष भर देण्यात आला. 

वदनांक ११/१२/२०१८(मंगळवार) 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 १२/१२/२०१८(बुधवार) रोजी सकाळी प्राथाना, योगासने व गावातून प्रभातफेरी 

काढत ग्रामसफाई सुद्धा करण्यात आली. त्ानंतर बंधारा प्रकल्पावर श्रमदान सुरु करण्यात आले. 

दुपारी उद्घाटन कायाक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. याप्रसंगी कायाक्रमाचे अध्यक्ष मा. प्राचाया 

केिवराव गावंडे, कायाकाररणी सदस्य, श्री विवाजी विक्षण संस्थेचे अमरावती तर उद्घाटक 

पंचायत सवमती सभापती मा.गजाननराव देवतळे व प्रमुख अवतथी प्राचाया डॉ. सुभाष जी. भडांगे, 

सरपंच अरववंद घाटे, पोलीस पाटील सौ. मोवनका पाटील, उपसरपंच सौ. बवबता तायडे, प्रा. 

अरववंद मंगळे, प्रा.डॉ.वदनदयाल ठाकरे, पत्रकार गजानन देिमुख उपस्स्थत होते. आपल्या 

उदघाटनपर भाषणात दयाापूर पंचायत सवमती सभापती गजाननराव देवतळे यांनी पंचायत सवमती 

अंतगात िेतकऱयांसाठी असणाऱया योजना, िासकीय उपक्रमात िेतकऱयांचा सहभाग यावर मागादिान 

केले. तसेच िेतीपूरक मागादिान करून युवकांनी विक्षनासोबात िेतीकडेही लक्ष द्यावे असे 

सांवगतले. आपल्या अध्यक्षीय मागादिानात मा.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. तसेच सेवाधमााने युवकांना योग्य वदिेने जगण्याचा मागा 

सापडतो व व्यस्क्तमत्व ववकवसतसुद्धा होत असल्याचे नमूद केले. प्राचाया डॉ. सुभाष जी. भडांगे 

यांनी सुद्धा समयोवचत मागादिान केले. संध्याकाळी पुन्हा प्राथाना घेवून गटचचाा सुद्धा करण्यात 

आली. रात्री माहुली धांडे व कान्होली येथील राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज भजन मंडळाचा खंजेरी 

भजनाचा कायाक्रम घेण्यात आला. यामधे्य स्वयंसेवकांनी सुद्धा सहभाग घेतला. या कायाक्रमाला 

ग्रामस्थ मोठ्या संखेने उपस्स्थत होते.      

वदनांक १३/१२/२०१८(गुरुवार) 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 बंधारा प्रकल्पावर श्रमदान करण्यात आले. बौस्द्धक सत्रात दुपारी राष्ट्र ीय सेवा योजना व 

युवकांची जडणघडण या ववषयावर प्रा.वववेक वहवरे, विवाजी महाववद्यालय, अकोला यांनी राष्ट्र ीय 

सेवा योजनेचे महत्व ववषद करतांना आपले आयुष्य चांगले घडवण्यासाठी मूल्य संस्काराची गरज 

असते तसेच सामावजक बांवधलकी जोपासणे सुद्धा महत्वाचे असते. याचं प्रविक्षण आपल्याला रासेयो 

व्यासपीठाच्या माध्यमातून वदल्या जाते असे सांवगतले. आपल्या अध्यक्षीय भाषणात प्रा. गजानन 

भारसाकळे म्हणाले युवकांनी आपले जीवन बनवून समाजाच्या उपयोगी पडावे अिी समाजाची 

अपेक्षा असते. समाजोपयोगी काया घडण्यासाठी संत व राष्ट्र पुरुषांच्या ववचारांची गरज असते. त्ाचे 

पालन आपल्याला करायला विकववते ते रासेयोचे संस्कारपीठ असे आवजूान सांवगतले. याप्रसंगी 

प्रा.अरववंद मंगळे व प्रा.संजय आगलावे यांनी सुद्धा प्रमुख अवतथी म्हणून मागादिान केले.  
संध्याकाळी पुन्हा प्राथाना व गटचचाा सुद्धा घेण्यात आली. रात्री सुप्रवसध्द प्रबोधनकार व 

लोककलाकार राजेंद्र भुडेकार यांचा प्रबोधात्मक कायाक्रम संपन्न झाला. त्ांनी आपल्या खास िैलीत 

अंधश्रधा, जातीभेद, अवनष्ठ रूढी परंपरा, स्त्रीभृण हत्त्या व बेटी बचाव बेटी पढाव, गाव तंटे, 

व्यसनाधीनता, हागणदारी मुक्त गाव, पयाावरन संवधान आवद ववषयावर अवतिय हृदयस्पिी व 

प्रभावीपणे सावभनय प्रबोधन केले. गावातील व्यसनाधीनतेचा खरपूस समाचार घेत त्ावेळी अनेक 

लोकांनी तंबाखूचे व्यसन सोडल्याची िपथ घेतली. या कायाक्रमाला ग्रामस्थ मोठ्या संखेने उपस्स्थत 

होते.      

वदनांक १४/१२/२०१८(िुक्रवार) 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. 

बुद्धववहार पररसराची स्वच्छता करण्यात आले. ग्रामसफाई सुद्धा घेण्यात आली. नंतर ठरलेल्या 

बंधारा प्रकल्पावर श्रमदान करण्यात आले.  
      दुपारी बौस्द्धक सत्रात प्रा.पे्रमकुमार बोके, पथ्रोट यांनी महापुरुषांचे योगदान युवा वपढीला 

रचनात्मक कायाासाठी मागादिाक या ववषयावर संुदर मागादिान केले. महापुरुषांच्या ववचाराचे व 

कायााचे स्मरण करत आपल्या व्यस्क्तमत्वाला आकार वदला पावहजे असे आवाहन यावेळी त्ांनी 



केले. कायाक्रमाध्यक्ष प्रा. डॉ. गजानन हेरोळे व प्रमुख अवतथी प्रा. डॉ.ववनोद कोकणे यांनी सुद्धा 

समयोवचत मनोगत व्यक्त केले. याप्रसंगी सरपंच अरववंद घाटे यांनीही मागादिान केले.  
संध्याकाळी पुन्हा प्राथाना व गटचचाा घेण्यात आली. त्ानंतर अमरावती वजल्हा िल्य 

वचवकत्सक डॉ. श्यामसंुदर वनकम व रासेयो, संत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठाचे वररष्ठ 

सहाय्यक राजेि वपदडी यांनी विवबराला भेट वदली. डॉ. नीकम यांनी गभावती मवहलांसाठी तथा 

िासनाच्या ववववध आरोग्य योजना याबाबत सववस्तर मावहती देऊन त्ाचा उपयोग घेण्याचे आवाहन 

केले. राजाभाऊ वपदडी यांनी अनेक दोहे तथा भजनांचा संदभा घेत रासेयोचे महत्व सववस्तर सांगत 

राष्ट्र संतांचे भजनातून युवकांना प्रबोधन केले.  
 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 

अवनष्ठ गोष्ट्ीचंा समाचार घेत प्रबोधन केले. स्वयंसेवकांनी सुद्धा त्ात सहभाग घेतला. या 

कायाक्रमाला ग्रामस्थ मोठ्या संखेने उपस्स्थत होते.      

वदनांक १५/१२/२०१८(िवनवार) रोजी सकाळी प्राथाना, योगासने व गावातून प्रभातफेरी 

काढण्यात आली. प्रभातफेरी दरम्यान वृक्षारोपण व वृक्षसंवधानाचा उदघोष करून स्वच्छता व कचरा 

व्यवस्थापन, बेटी बचाव बेटी पढाव, मतदार जनजागृती  यावर स्वयंसेवकानी जनजागृतीपर 

पथनाट्य सादर केलीत. त्ानंतर बंधारा प्रकल्पावर श्रमदान करण्यात आले. तसेच गावातील 

इक्लास वर लावलेल्या झाडांना पाणी देवून वृक्ष संवधान करण्यात आले.  
दुपारच्या सत्रात ग्रामस्थांसाठी भव्य आरोग्य तपासणी दिबीर आयोजीत करण्यात आले. 

यामधे्य एकता हॉस्स्पटलचे संचालक डॉ. इकबाल पठाण यांनी ग्रामस्थांची सामान्य व लहान मुलांची 

तपासणी केली. स्त्रीरोग तज्ञ डॉ. अस्स्फया पठाण यांनी गावातील मवहलांची आरोग्य तपासणी 

करून पुढील उपचारासंबंधी मागादिान केले. अमरावती येथून आलेले हृदयरोग तज्ञ डॉ.कमलेि 

पाटील यांनी हृदयरोग व इतर तपासण्या करून ज्या ग्रामस्थांना पुढील उपचाराची गरज आहे 

अिांना पुढील उपचार मोफत करून देण्याचे आश्वासन वदले. अमरावती येथील प्रवसद्ध अस्स्थरोग 

तज्ञ डॉ. अविलेि चौधरी यांनी गावातील लोकांना हाडांसंबंधी तपासणी करून अनेक लोकांना 

वविेषतः हाड मोडलेल्या  तथा म्हातायाा लोकांना पुढील उपचाराची मावहती वदली. सुरुवातीला डॉ. 

पठाण यांनी उपस्स्थतांना आरोग्याबाबत जागरूक राहण्यासंबंधी मागादिान केले.  
राष्ट्र ीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून गावातील १० आवथाक दुबाल कुटंुबांना वषाभर मोफत 

आरोग्य तपासणी कररता दत्तक घेतले. त्ा कुटंुबांची तपासणी आवश्यकवेळी एकता हॉस्स्पटलमधे्य 

केल्या जाईल. कायाक्रमाध्यक्ष म्हणून प्रा.डॉ.संगीता भुयार यांनी सुद्धा मागादिान केले. सरपंच 

अरववंद घाटे व पदावधकारी उपस्स्थत होते. या विवबराला ग्रामस्थांनी प्रचंड प्रवतसाद देत याचा लाभ 

घेतला.  
संध्याकाळी पुन्हा प्राथाना व गटचचाा घेण्यात आली. रात्री सांसृ्कवतक कायाक्रमांतगात गावकरी 

व विवबराथी यांचा सांसृ्कवतक कायाक्रम घेण्यात आला. यावेळी महाववध्यालयाचे माजी ववध्याथी 

गजानन घटाळे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्स्थत होते. त्ांनीसुद्धा यावेळी मागादिान केले. या 

कायाक्रमाला मोठ्या संखेने ग्रामस्थ उपस्स्थत होते.    

वदनांक १६/१२/२०१८(रवववार) रोजी सकाळी प्राथाना, नंतर ववध्यार्थ्ाांची योगासने 

घेण्यात आलीत. त्ानंतर 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. ग्रामसफाई सुद्धा करण्यात आली. ठरलेल्या 

प्रकल्पावर श्रमदान करण्यात आले. त्ानंतर स्मिानभूमी स्वच्छता वभयान राबववण्यात आले. 

गावकऱयांच्या सोबत विवबराथीनी संपूणा स्मिानभूमी स्वच्छ केली.  
दुपारच्या सत्रात ग्रामस्थांसाठी दंत व मुख रोग तपासणी व मागादिान विबीर आयोजीत 

करण्यात आले. यावेळी अध्यक्ष म्हणून प्रा.डॉ.प्रफुल्लता कोलखेडे उपस्स्थत होत्ा. याप्रसंगी दंत 

व मुखरोग तज्ञ डॉ. वमवलंद बोडें व डॉ. आकाि ठोकळ यांनी दातांची किी काळजी घ्यावी व 

दातांकडे दुला क्ष केल्यास कुठले गंभीर आजार होऊ िकतात याबाबत सववस्तर मागादिान केले. 

तसेच तंबाखू, गुटखा व वबडी पासून दूर राहण्याचा सल्लाही त्ांनी वदला. त्ानंतर त्ांनी 

ग्रामस्थांची दंत व मुखरोग तपासणी करून अनेक रुग्ांना तातडीने उपचाराची गरज असल्याचे 



वनदिानात आणून वदले. या विवबराला ग्रामस्थांनी प्रचंड प्रवतसाद देत याचा लाभ घेतला. सरपंच 

अरववंद घाटे व ग्रामस्थ यावेळी उपस्स्थत होते.  
संध्याकाळी मागील वषीचे दत्तक गावचे सरपंच सतीि साखरे, पंचायत सवमती सदस्य सौ. 

रेखाताई सतीि साखरे, सामावजक कायाकते गणेि साखरे यांनी विवबराला सवदच्छा भेट वदली व 

विवबराथींिी संवाद साधला.  
रात्री सांसृ्कवतक कायाक्रमाअंतगात ववजयराव ववल्हेकर यांचे अध्यक्षतेत कवी संमेलन घेण्यात 

आले. या कवी संमेलनात ववजयराव ववल्हेकर, गणेिराव साखरे, विवाजी देिमुख, वदनकर 

ठाकरे, राजेंद्र भटकर, आकाि डायलकर, मोहम्मद नूर, सुनील ठाकूर, हिाल साखरे, 

प्रा.तृिाल कडू, डॉ. संघवमत्रा खंडारे इत्ादीनंी बहारदार तथा सामावजक आियाच्या कववता सादर 

केल्यात. िेतकऱयांच्या व्यथा, ग्रामीण जीवन तथा समाजवास्तव असलेल्या व प्रबोधनात्मक  

कववताही सदर केल्या. स्वयंसेवकांनी सुद्धा कववता सादर करून त्ात सहभाग घेतला. 

सूत्रसंचालन प्रा.डॉ. रणजीत गनोदे यांनी केले. या कवी संमेलनाला ग्रामस्थांनी उत्तम प्रवतसाद 

वदला.  

ददनांक १७/१२/२०१८(सोमवार) 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. ग्रामसफाई सुद्धा घेण्यात आली. ठरलेल्या बंधारा प्रकल्पावर श्रमदान 

करण्यात आले.   
दुपारी बौस्द्धक सत्रात पयाावरणाच्या दृष्ट्ीकोनातून स्वच्छ भारत ग्राम संपन्न करण्याचे िास्त्र 

म्हणजे ग्रामगीता या ववषयावर ग्रामगीता प्रवचनकार कु.श्रद्धाश्री पाटील, कान्होली यांनी अवतिय 

सुदंर, उदबोधक व समपाक मागादिान केले. ग्रामगीता व गाव यावर भाष्य करत त्ांनी राष्ट्र संतांची 

गाव संकल्पना मांडली. पयाावरणाचा समतोल राखण्यासाठीसुद्धा गावाची भूवमका मोठी असल्याचेही 

त्ा म्हणाल्या. कायाक्रमाध्यक्ष म्हणून अण्णासाहेब रेचे यांनी सुद्धा समयोवचत मागादिान करत 

ग्रामगीतेचा ग्रामववकासात उपयोग करण्याचे आवाहन केले. याप्रसंगी प्रमुख अवतथी म्हणून प्रा. रवी 

गावंडे यांनीही मागादिान केले.  
त्ानंतर अमरावती वजल्हा पररषदेचे आरोग्य व ववत्त सभापती मा. बळवंतराव वानखडे यांनी 

विवबराला सवदच्छा भेट वदली. त्ांनी सुद्धा मागादिान करून विवबराच्या उत्तम वनयोजनाबाबत 

समाधान व्यक्त करून कौतुक केले. आरोग्याबाबत िासणाच्या असलेल्या सुववधांचा लाभ घेण्याचे 

आवाहनही त्ांनी केले. 
 संध्याकाळी पुन्हा प्राथाना व गटचचाा घेण्यात आली. रात्री विवबराथींचा सांसृ्कवतक कायाक्रम 

घेण्यात आला. यावेळी त्ांनी कववता, गाणी, पथनाट्य, चारोळ्या तथा एकपात्री प्रयोग सादर 

केलेत. या कायाक्रमालासुद्धा ग्रामस्थ मोठ्या संखेने उपस्स्थत होते.      

 वदनांक १८/१२/२०१८(मंगळवार) रोजी सकाळी प्राथाना, योगासने व गावातून 

प्रभातफेरी काढण्यात आली. प्रभातफेरी दरम्यान जनजागृवतचा उदघोष करत स्वच्छता व कचरा 

व्यस्थापन, हागणदारी व तंटामुक्त गाव, पयाावरण संवधान, वृक्ष संवधान यावर स्वयंसेवकानी 

जनजागृतीपर पथनाट्य सादर केलीत. ठरलेल्या बंधारा प्रकल्पावर श्रमदान करून प्रकल्प पूणा 

करण्यात आला.  दुपारी दयाापूर मतदार संघाचे आमदार मा.रमेि बंुवदले यांनी विवबराला भेट 

वदली. त्ांचे सोबत ववजयराव मेंढे, श्रीमान होले, रामेश्वर कावरे उपस्स्थत होते. यावेळी आमदार 

बंुवदले यांनी रासेयो विवबराच्या उपक्रमांचे व वनयोजनाचे कौतुक करून गावासाठी १० लक्ष रुपयाचे 

समाजभवन बांधून देण्याची घोषणा केली वह गावकऱयांसाठी अवतिय आनंदाची गोष्ठ व विवबराची 

उपलब्धी ठरली.    
 समारोपीय कायाक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रा. पंजाबराव म्हाला, आजीवन सभासद, श्री विवाजी 

विक्षण संस्था, अमरावती हे होते. तर प्रमुख अवतथी म्हणून श्रीमती कोकीळाबाई गावंडे मवहला 

महाववध्यालयाचे प्राचाया डॉ. अववनाि चौखंडे, वजल्हा पररषद सदस्य मा. सुनील वडके, प्राचाया 

डॉ. सुभाष भडांगे, श्रीकृष्ण तायडे महाराज, सरपंच अरववंद घाटे, उपसरपंच सौ. बवबता 

तायडे, तंटामुक्ती अध्यक्ष सतीि तायडे, पोलीस पाटील सौ.मोवनका पाटील तथा ग्रामपंचायत 



पदावधकारी, कायाक्रम अवधकारी डॉ. नरेंद्र माने, ववध्याथी प्रवतवनधी पंकज वाघ आदी प्रामुख्याने 

उपस्स्थत होते.  
या प्रसंगी प्राचाया डॉ. अववनाि चौखंडे यांनी सामावजक बांवधलकी विकववणारे व्यासपीठ 

म्हणजे रासेयो असून जीवनात त्ाचा उपयोग करा असे सांवगतले. युवकांनी रासेयोच्या चळवळीिी 

कायम जुळून राहण्याचे आवाहनवह त्ांनी केले. सुनील वडके यांनी ग्रामीण जीवनात समरस व्हा व 

रासेयोच्या माध्यमातून त्ावर काम करा असे आवाहन केले. सरपंच अरववंद घाटे यांनी आपल्या 

मनोगतातून विवबरातील सवा उपक्रमाचे व प्रकल्पाचे कौतुक केले. अध्यक्षीय भाषणात प्रा. 

पंजाबराव म्हाला यांनी श्रमाचे व जीवनमुल्याचे उत्तम संस्कार करणारे व्यासपीठ म्हणजे रासेयो 

असून आयुष्याच्या जडणघडवनत त्ाचा खुप फायदा होतो असे सांवगतले. प्राचाया डॉ. सुभाष भडांगे 

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. काही विवबराथींनी सुद्धा मनोगत व्यक्त करून 

विवबराचा सकारात्मक पररणाम झाल्याचे आवजूान सांवगतले. सवाांचे आभार ववध्याथी प्रावतवनधी 

पंकज वाघ याने मानले. 
विवबराच्या यिस्वीतेसाठी प्राचाया केिवराव गावंडे, कायाकाररणी सदस्य तथा अध्यक्ष, राष्ट्र ीय 

सेवा योजना सवमती, श्री विवाजी विक्षण संस्था, अमरावती, महाववध्यालायाचे प्राचाया डॉ. सुभाष 

भडांगे यांचे अमुल्य मागादिान व सहकाया लाभले. कायाक्रम अवधकारी डॉ. नरेंद्र माने, डॉ.नेत्रा  

तेल्हारकर, सरपंच अरववंद घाटे व ग्रामपंचायत पदावधकारी, रासेयो प्रवतवनधी पंकज वाघ, सवा 

रासेयो स्वयंसेवक, महाववद्यालयातील प्राध्यापक व कमाचारी तसेच ग्रामस्थांच्या सहकायाातून हे विबीर 

यिस्वीपणे संपन्न झाले.  

विवबराची फलशु्रती  
 सांडपाणी नदीत वाहून जावू नये व त्ाचा उपयोग वृक्षसंवधानासाठी व्हावा यासाठी 

ग्रामस्थांच्या मदतीने श्रमदानातून बंधारा तयार करण्यात आला.  
 गावातील दहा आवथाक दुबाल वनराधार कुटंुबांना संपूणा वषाभर मोफत आरोग्य 

तपासणीसाठी  दत्तक घेतले.  
 विवबराच्या व्यासपीठावरून गावासाठी आमदारांनी १० लक्ष रुपयाचे समाजभवन बांधून 

देण्याची घोषणा केली. 
 भव्य आरोग्य विवबरामुळे हृदय व अस्स्थरोग संबंधी अनेक ग्रामस्थांना पुढील 

उपचाराची मदत. 

 वविेषतः आरोग्याबाबत मवहलांमधे्य जागृती झाल्याचा फायदा.   

 अनेक लोकांनी ताबंखूचे व्यसन सोडले. 
      

 

        

 

 

 
 


