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Activities of NSS in 2019-20 
स्वच्छ भारत अ�भयान अतंगर्त राब�वलेले उपक्रम 

 १.१ स्वच्छततेून स्वास्थ- व्याख्यान  

 
         स्वच्छतेतून स्वास्थ यावर मागर्दशर्नपर व्याख्यान देतांना प्रा.डॉ.सौ.ज्योत्स्ना पुसाटे 

 
रासेयो कायर्क्रम अ�धकार� डॉ.नर�द्र माने स्वच्छतेबाबत मागर्दशर्न करतांना 

 
राष्ट्र�य सेवा योजनेचे सवर् स्वयंसेवक, �वध्याथ� तथा �श�क स्वच्छतेची शपथ घेतांना 

              
                                                      



 
 

१.२ स्वच्छतेतून स्वस्थ भारत बाबत �वध्याथ्या�चे से�मनार  

 

 

 
रासेयो स्वयसेंवक स्वच्छतेतून स्वस्थ भारत बाबत से�मनारमध्ये �वचार मांडतांना  

                               



 
 

१.३ महा�वद्यालात स्वच्छता अ�भयान 

 

 

 
महा�वद्यालयात स्वच्छता अ�भयान राब�वतांना रासेयो स्वयसेंवक  

                                                   



 
 

१.४ स्लम- झोपडपट्ट� भागात दारोदार जावून स्वच्छते संबंधी 
जनजागतृी  

 
 

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

  

                                          



 
 

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

 
 गांधी पुतळा प�रसर स्वच्छता तथा शह�द �दन कायर्क्रम  

 

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�  
   

  
 



 
 

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�  

 

                          



 
 

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�   

                                              



 
 

२. नद� स्वच्छ राहण्यासाठ� व पयार्वरण सवंधर्नासाठ� मातीचे गणपती 
बसवणे, स्वच्छता जागतृीचे कायर्क्रम राब�वणे याक�रता गणेश मंडळांना 

मातीच ेगणपती बनवून भेट देवून जनजागतृी – 

  

 

  

मडंळांना मातीचे गणपती बनवून भेट देतांना व जनजागतृी करतांना रासेयो �वध्याथ� 

                                                  



 
 

३. स्वच्छता पखवाडा- मानव संसाधन �वकास मंत्रालय व यु.जी.सी. अतंगर्त- 

३.१. महा�वध्यालय प�रसर स्वच्छता अ�भयान- 

 
 

 
 

 
महा�वध्यालय प�रसर स्वच्छता अ�भयान राब�वतांना रासेयो �वध्याथ� व �श�क 

                                      



 
 

३.२. वस�तगहृ स्वच्छता अ�भयान- 

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

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

 

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

                                    



 
 

३.४. खानावळ(मेस) स्वच्छता अ�भयान- 

 
 

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

स३.५ आठवडी बाजार स्वच्छता जनजागतृी 

 
 

 

                                                        



 
 

 
आठवडी बाजारात स्वच्छता ठेवण्याबाबत जनजागतृी करतांना रासेयो पथक 

 

३.६ स्वच्छ पयार्वरण अतंगर्त नगर प�रषद मुख्या�धकार� यांचेशी  

भेट व चचार् 

 
स्वच्छ पयार्वरण व स्वच्छ सव��ण २०२० बाबत नगर प�रषद मखु्या�धकार� गीता वंजार� 

 यांचेशी रासेयो स्वयंसेवकांची भेट व चचार्  

                                                        



 
 

३.७.स्लम वस्ती स्वच्छता व आरोग्यासंबंधी जनजागतृी- 

 
 

 
 

 
स्वच्छता व आरोग्या सबंधंी जनजागतृी करतांना �वध्याथ�  

                              
 



 
 

३.८. अंध �वद्यालय स्वच्छता जनजागतृी व फळवाटप- 

 

 
अधं मलुामुल�ंसी सवंाद साधतांना व फळ वाटप करतांना �वध्याथ� 

                                                        



 
 

४. पुणार् नद�, टाकळी प�रसर स्वच्छता अ�भयान 

 
 

 
उघड्यावर नद��कनार� पडलेल्या गणेश मुत्या�चे पुन�वर्सजर्न व स्वच्छता अ�भयान राबवतांना रासेयो पथक 

                                          



 
 

 
राष्ट्र�य सेवा योजना स्वयंसेवक गणपतीचे पुन�वर्सजर्न व स्वच्छता अ�भयान राब�वतांना 

  
उघड्यावर पडलेल्यागणेश मतु्यार् 

   
स्वच्छ झालेला नद� �कनारा 

                                          



 
 

५. रासेयोने राब�वले दयार्पूर येथील �हदं ूस्मशानभुमीत स्वच्छता 
अ�भयान 

 
 

 
 

 

स्मशानभमूी स्वच्छता अ�भयान                            

                                         



 
 

 

 
दयार्पूर येथील �हदं ूस्मशानभमूी स्वच्छता अ�भयान राब�वताना रासेयो स्वयंसेवक 

                                            



 
 

६. द�क ग्राम कोळंबी येथील स्मशानभुमीत रासेयोचे स्वच्छता अ�भयान 

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

 
स्वच्छता अ�भयान राब�वल्या नंतर स्वच्छ झालेल� कोळंबी येथील स्मशानभमूी  

 

७. अस्वच्छ सांडपाण्याचा �नचरा करण्यासाठ� द�क ग्राम कोळंबी येथे 

मागील वष� बांधलेल्या बंधार्याची श्रमदानातून जाडीकरण व पुनबा�धणी-  

  

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     

    

 

बंधारा मजबुतीकरणक�रता श्रमदान करतांना रासेयो पथक  

८. द�कग्राम कोळंबी स्वच्छ भारत अ�भयान अंतगर्त येथे   
          श्रमदानातून शौच खड्ड े�न�मर्ती 

 

 
शौच खड्ड्यांवर श्रमदान करतांना कायर्क्रम अ�धकार� व स्वयंसेवक  

                                               



 
 

९. 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  

 
ग्रामपंचायत प�रसर स्वच्छता करतांना रासेयो स्वयंसेवक 

                                             



 
 

 
ग्रामसफाई करतांना रासेयो स्वयंसेवक  

 
द�कग्राम कोळंबी येथे स्वच्छता अ�भयान 

 
 

                                                  



 
 

१०. बेट� बचाव बेट� पढाव, स्वच्छता व आरोग्य, सा�रता, 
हागणदार� मुक्त गाव जागतृी पथनाट्ये- 

 
 

  
 

 
�व�वध जनजागतृीपर पथनाट्ये सादर करतांना रासेयो पथक 

                                              



 
 

११. स्वच्छ सव��ण २०२० अंतगर्त कचरा व्यवस्थापन 

 जनजागतृी व पथनाट्य सादर�करण 

 
 

 
 

 
दयार्पूरच्या सवर् प्रभागात स्वच्छता जनजागतृी पथनाट्य सादर करतांना रासेयो पथक 

                                           



 
 

१२. डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख स्मतृी रल�तनू  

स्वच्छतेचा जागर-  

  
 

 

  
स्वच्छता रॅल�त रासेयो स्वयंसेवक, महा�वद्यालयातील �वध्याथ� तथा �श�क व कमर्चार� सहभागी 

 

१३. गाडगेबाबा पुण्य�तथी �न�मत्य बसस्थानक स्वच्छता अ�भयान- 

 

                             



 
 

 

 

 

                                 



 
 

१४.स्वच्छ व स्वस्थ पयार्वरणासाठ� द�क ग्राम कोळंबी येथे  

रासेयोने राब�वले व�ृसंवधर्न अ�भयान- 

 
 

 
व�ृसवंधर्न अ�भयानात सहभागी स्वयंसेवक  

 

१५. महा�वध्यालय प�रसर स्वच्छता व कचर्याची प्र�तकात्मक होळी- 

 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                     



 
 

 
 

 
 
                                                 

                                                
 
 
 
 



 
 

• स्वस्थ भारत अ�भयान अंतगर्त राब�वलेले उपक्रम 

१. मान�सक व शार��रक स्वास्थासाठ� आंतरराष्ट्र�य योग �दनी 
योग �शबीर 

 
 

 

 

                              



 
 

२.स्वस्थ आरोग्यासाठ� व्यसनमुक्ती मागर्दशर्न व शपथ 

 

 

                              



 
 

३. स्वस्थ पयार्वरणातून स्वस्थ भारत �न�मर्तीसाठ� १४० रोपांची  
व�ृ लागवड 

 

 
दयार्पूरचे आमदार मा.रमेश बुं�दले व मा.केशवराव मेतकर व�ृारोपण करतांना �वध्याथ�

 
व�ृारोप्नात सहभागी रासेयो स्वयंसेवक तथा �वध्याथ�, �श�क   

                                              



 
 

४.सामािजक स्वास्थाची बां�धलक� जोपासल� सामािजक र�ाबंधनातनू– 

 
         पोल�स बांधवांसाठ� र�ाबंधन                ऑटो चालकांसाठ� र�ाबंधन  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

बस चालक-वाहकांसाठ� र�ाबंधन 
 

 

                                  



 
 

५. स्वस्थ भारताचे दतू युवक- युवा मा�हती दतू कायर्शाळा- 

 
कायर्शाळेत प्र�श�ण देतांना अनुलोम ससं्थेचे प्र�श�क सकेंत पांडये 

 
रासेयो स्वयसेंवक व कायर्क्रम अ�धकार� यांनी या प्र�श�णाचा उपयोग समाजासाठ� केल्याचे 

प्राप्त झालेले प्रमाणपत्र 

 

                            



 
 

६.युवकांमध्ये मूल्य रुजवून सामािजक स्वास्थ जपण्यासाठ�  

�श�क �दन साजरा 

 
�श�क �दनी उपिस्थत �वध्याथ� व �श�क 

 

७.स्वस्थ भारतासाठ� कुष्ठरोग, �यरोग व कॅन्सर रोगमुक्त समाज  

सव्ह� व जनजागतृी-  

 

                              
 



 
 

 
जनजागतृी करतांना आशावकर् र यांचे सोबत रासेयो स्वयंसेवक   

   
 
 

८. सामािजक स�मता व समथर् युवासाठ� स्वयंरोजगार व पोषण 
आहार मा�हती कायर्शाळा- 

\ पोषण आहार व 
पोषण आहार व स्वयंरोजगार कायर्शाळेत मागर्दशर्न करतांना डॉ.ज्योत्स्ना पुसाटे,प्रती�ा होले, कादंबर� सोळंके 

                                                               



 
 

 
                     मनोगत मांडतांना रासेयो स्वयंसे�वका गीता बुध,    

९. मान�सक व सामािजक स्वास्थावर व्याख्यान- रासेयो �दन 

       
   मलू्य संस्कार करतांना प्राचायर् केशवराव गावंड,े          पे्ररक �वचार मांडतांना रासेयो संचालक डॉ.राजेश बुरंगे  

  
   

                                         
 
 
 
 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

१०. स्वस्थ युवक घडवण्यासाठ� रेड �रबन क्लब व एड्स  

जनजागतृी कायर्शाळा- 
 

 
 
 

 
डॉ.�नलेश वानखड ेएड्स, ससंगर्जन्य आजार व स्वस्थ युवक सबंंधी मागर्दशर्न करतांना   

 

 
                        



 
 

११. स्वस्थ युवकांसाठ� राष्ट्रपुरुषांच्या �वचारांची पेरणी- महात्मा 
गांधी व लालबहाद्दरू शास्त्री जयंती- 

 
गांधीवाद� �वचारवंत �वजय �वल्हेकर राष्ट्रपुरुषांचे पे्ररणादायी �वचार मांडतांना 

 
रासेयो कायर्क्रम अ�धकार� डॉ.नर�द्र माने राष्ट्रपुरुषांच्या �वचारांची गरज मांडताना  

 

१२.स्वस्थ लोकशाह� स्वस्थ भारत- क�रता मतदार न�दणी व मतदार 
जनजागतृी- 

 
मतदान जनजागतृी अ�भयान आयोजन प्रसगंी बोलतांना रासेयो कायर्क्रमा�धकार� डॉ.माने                              

                                                 



 
 

 
मतदान जनजागतृी कायर्क्रमात मागर्दशर्न करतांना डॉ.पानतावणे, डॉ.गनोदे

 
�वध्याथ्या�ना प्र�श�ण व मा�हती देतांना �नवडणकू �वभागाचे अ�धकार� व कमर्चार�  

 

१३.वाचनातून घडतो स्वस्थ युवा– वाचन पे्ररणा �दन साजरा  
माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे.अब्दलु कलाम यांची जयंती  

 
वाचन करतांना �वध्याथ�  

 

                                           



 
 

१४.सामािजक स्वास्थ्याची बां�धलक� जोपासत �नराधार व पारधी 
बेड्यावर�ल मुलांना फराळ देवून साजर� केल� सामािजक �दवाळी- 

 

 

 
                                

       



 
 

१५.स्वस्थ भारताचे स्वस्थ सं�वधान- सं�वधान समरसता अ�भयान- 

 
  सं�वधान �दनी शपथ घेतांना �श�क, �वध्याथ�   युवकांना सं�वधान व जीवनमूल्ये सांगतानंा �वजय �वल्हेकर  
 

१६.स्वस्थ भारत अ�भयान- भव्य आप�ी व्यवस्थापन प्र�श�ण 
कायर्शाळा 

 
 

 
                                                                                       



 
 

 
आप�ीचे प्रात्य��क व प्र�श�ण देतांना दलाचे अ�धकार� व जवान  

 
                     



 
 

 
 

१७. स्वस्थ समाजासाठ� पोल�स �वभागाचा रस्ता सुर�ा सप्ताह 

रासेयोची रस्ते अपघाता बाबत जनजागतृी 

 
 

 
                              



 
 

१८.सामािजक ऐक्याचे संदेश देणारे संगीतमय पथनाट्य – 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
सामिजक 

सामािजक ऐक्याचा सदेंश पथनाट्यातनू देतांना रासेयो स्वयंसेवक  
 

१९. स्वस्थ भारतासाठ� समथर् युवा क�रता मोफत स्पधार् पर��ा 
मागर्दशर्न कायर्शाळा – 

 
 

 
मागर्दशर्न करतांना स्पधार् पर��ा मागर्दशर्क भाग्यश्री वथारे  

                                                          



 
 

२०. स्वस्थ भारत अ�भयान अतंगर्त जाग�तक म�हला �दनी झोपडपट्ट� 
भागात साडी देवनू म�हलाचंा सन्मान व आहार तथा  

व्यसनमुक्तीबाबत जनजागतृी 

 

 

 

                                 



 
 

२१. स्वस्थ समाजासाठ� उन्नत भारत अ�भयान व युवकांची 
भू�मकेवर सामािजक प्रबोधन-  

 (रासेयो संचालक डॉ.राजेश बुरंगे, प्रा.गजानन भारसाकळे मागर्दशर्न करतांना)  

 

                                                    



 
 

२२. समथर् युवा स्वस्थ समाज- युवकांचे व्यिक्तमत्व �वकास व 
संवाद कौशल्य मागर्दशर्न-  

 
डॉ.अ�वनाश जुमळे मागर्दशर्न करतांना 

 

२३. स्वस्थ भारत उन्नत भारत- द�कग्राम कोळंबी येथे उन्नत 
भारत ग्राम सव��ण 

 

 

 
                     



 
 

२४. स्वस्थ युवा घडवण्यासाठ� गाडगेबाबांचे तथा संताचे 
�वचारकायार्वर समाजप्रबोधन- 

 
डॉ.सदं�प राऊत व डॉ.ह�रदास आखरे प्रबोधनात्मक मागर्दशर्न करतांना 

 
 

२५. स्वस्थ ग्राम - संपन्न ग्राम- ग्राम समदृ्धीचा मूलमंत्र देणार्या 
ग्रामगीतेवर समाजप्रबोधन- 

 

ग्रामगीताचायर् रमेशराव रेचे व अण्णासाहेब रेचे ग्रामगीतेवरप्रबोधन करतांना 
 
 

                              
 



 
 

२६. स्वस्थ भारत अ�भयान अंतगर्त बहारदार कवी संमेलनातून 
जनजागतृी- 

 

 
 

२७. व्यसनमुक्त समाज- स्वस्थ भारत- व्यसनमुक्तीवर पंचरंगी 
समाजप्रबोधन- 

   
महाराष्ट्र शासन व्यसनमुक्ती पुरस्कार प्राप्त सुप्र�सद्ध प्रबोधनकार राज�द्र भटकर प्रबोधन करतांना 

                                                  



 
 

२८. स्वस्थ समाजासाठ� अ�नष्ठ प्रथां�वरुद्ध सुप्र�सद्ध 
प्रबोधनकार व लोककलावंत राज�द्र भुडकेार राज�द्र भूडकेार 

           यांचे सामािजक प्रबोधन  
(अ�नष्ठ प्रथा, अधंश्रद्धा, व्यसनाधीनता, पयार्वरण, गावतंटे, स्वच्छता, स्त्रीभ्रणू ह�या यावर सा�भनय 

जनजागतृी)  

 

 

                                                 



 
 

२९. आरोग्य �शबीर – हृदयरोग तपासणी 

 
तपासणी करतांना डॉ.देवळे, डॉ.पठाण, डॉ.सौ.अिस्फया पठाण  

  
तपासणीसाठ� आलेले रुग्ण  

 

 
हृदयरोग तपासणी �शबीर उद्घाटन कायर्क्रम  

                                       



 
 

 
 

३०. स्वस्थ भारत अ�भयान अंतगर्त- रासेयोचे रक्तदान  
                �शबीर 

 

 
रक्तदान करतांना रक्तदाते सनुील गावंड ेतथा इतर 

                          



 
 

 
 

                                 
                   

 



 
 

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

 
 

        
 

      
स्त्रीरोगत� डॉ. असफ�या पठाण तपासणी करतांना  

                          



 
 

३२. आरोग्य �शबीर- स्वस्थ भारत अ�भयान अतंगर्त द�कग्राम कोळंबी 
येथे मोफत हृदयरोग, सामान्य तपासणी व बालरोग तपासणी �शबीर- 

 
 

 
डॉ. पठाण आरोग्य तपासणी करतांना  

 

 

                        



 
 

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

 
 

 
रक्त तपासणी करतांना डॉ. वा�सम �मझार् 

 

                               



 
 

  ३४. आरोग्य �शबीर– स्वस्थ भारत अ�भयान अतगर्त द�क ग्राम  

कोळंबी येथे मोफत दंत व मुखरोग तपासणी �शबीर- 

 
 

 
दंत व मखुरोग त� डॉ. वा�सम घा�नवाला व डॉ. रेवती तपासणी करतांना   

 

 

                              



 
 

३५. आरोग्य �शबीर– स्वस्थ भारत अ�भयान अतगर्त द�क ग्राम 

 कोळंबी येथे मोफत नेत्र तपासणी �शबीर- 

 
नेत्र तपासणी करतांना डॉ. ल�मीकांत �शदें 

 

 

                           



 
 

३६. द�क ग्राम कोळंबी येथील १५ आ�थर्क दबुर्ल व �नराधार कुटंुबांना 
संपूणर् वषर्भर मोफत आरोग्य तपासणीसाठ� घेतले द�क 

 
 

 
आ�थर्क दबुर्ल कुटंुबांना मोफत आरोग्य तपासणीचे काडर् �वतरण करतांना डॉ.श्री व सौ. पठाण,  

कायर्क्रम अ�धकार� डॉ. नर�द्र माने    

                          



 
 

 
व�ृपत्रात प्रका�शत झालेल� बातमी  

                                         
 



 
 

३७. स्वस्थ भारत अ�भयान- कोरोना �वषाणू प्रादभुार्व काळात मदत 
तथा जनजागतृीत रासेयोचा सहभाग- 

  
आरोग्य दतू म्हणनू मदत करतांना रासेयो स्वयसेंवक 

 

 
 

  

 

आपापल्या गावात जनजागतृी करतांना रासेयो स्वयंसेवक- काह� �नवडक फोटो  

                                   
 
 



 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

आपापल्या गावात जनजागतृी करतांना रासेयो स्वयंसेवक- काह� �नवडक फोटो  

 

  
 

   

वीट भट्ट� तथा झोपडपट्ट�तील गर�ब गरजूंना आवश्यक खाध्य सा�हत्य वाटतांना रासेयो स्वयंसेवक 

                                             
 



 
 

  

वीट भट्ट� तथा झोपडपट्ट�तील गर�ब गरजूंना आवश्यक खाध्य सा�हत्य वाटतांना रासेयो स्वयंसेवक 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गावात सॅनीटायझर व मास्क �वतर�त करतांना रासेयो स्वयंसेवक - काह� �नवडक फोटो  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

   
  
 
 
 

आरोग्य दतू म्हणून गावातील लोकांची आरोग्याबाबत सव्ह� करतांना रासेयो स्वयंसेवक   
 

 
 

 
कोरोना प्रादभुार्व समयी केलेल्या कायार्च्या प्रका�शत बातम्या 



संत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठ, अमरावती संलग्नित व  

श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती द्वारा संचाशलत 

जे. डी. पाटील सांगळूदकर महाववध्यालय, दयाापूर, ग्ज. अमरावती 
राष्ट्रीय सेवा योजिा ववभाग 

नियशमत उपक्रमांचा अहवाल 

सत्र २०१९-२०   

संत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठ, अमरावती संलग्नित व श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, 
अमरावती द्वारा संचाशलत जे. डी. पाटील सांगळूदकर महाववध्यालय, दयाापूर येथे राष्ट्रीय सेवा 
योजिेचे २०० ववध्याथी व ववध्याथीिीचे पथक कायारत होते. सत्र २०-२०१९ मध्ये रासेयो पथकाने 
ननयममत काययक्रमाांतर्यत खालील ववववध उपक्रम प्रभावीपणे राबववले.  

ननयममत काययक्रमाांतर्यत राबविलेले विविध तथा ठळक उपक्रम- 
१. महाविध्यालयात १४० िकृ्ाांचे रोपण.  

   २. मोफत हृदयरोर्, छातीरोर् तपासणी मिबीर.  

   ३. रक्तदान मिबीर.  

   ४. सामाजिक रक्ाबांधन.    

   ५. पूणाय नदी स्िच्छता अमियान. 
   ६. बस स्थानक सफाई अमियान 

   ७. मतदार नोंदणी ि मतदार िनिार्तृी अमियान  

   ८. स्पधाय परीक्ा मार्यदियन काययिाळा 
   ९. स्मिानिूमी स्िच्छता अमियान 

  १०. आठिडी बािार स्िच्छता ि कचरा व्यिस्थापन िनिार्तृी अमियान  

  ११. स्लम िार्ात स्िच्छता िनिार्तृी  

  १२. िार्नतक महहला हदनी झोपडपट्टीतील महहलाांना साडीिाटप ि पोषण आहार िनिार्तृी  

  १३. एक हदिसीय आपत्ती व्यिस्थापन काययिाळा 
  १४. अनाथ- पारधी बेड्यािरील लोकाांप्रनत सदिािनेतून हदिाळी फराळ िाटप  

  १५. पोलीस रस्ता सुरक्ा सप्ताह 

  १६. मातीचे र्णपती बनिून मांडळाला िेट ि पयायिरण िनिार्तृी  

  १७. युिा माहहती दतू काययिाळा  

  १८. योर् प्रमिक्ण मिबीर  

  १९. रेड ररबन क्लब- एड्स िनिार्तृी काययिाळा  

  २०. स्िच्छता पांधरिाडा अांतर्यत उपक्रम  

सविस्तर अहिाल-  

 आांतरराष्ट्रीय योर् हदन 

हद.२१/६/२०१९ रोिी आांतरराष्ट्रीय योर् हदनाननममत्य महाविध्यालयात सकाळी ७.०० 
िािता िव्य योर् मिबीर घेण्यात आले. ननरोर्ी आयुष्ट्य िर्ण्यासाठी िीिनाचा एक िार् 
असलेल्या योर् मिबबरात राष्ट्रीय सेिा योिने सोबत पतांिली योर् पीठ, दयायपूर, र्ुड मॉननिंर् 
क्लब, एनसीसी, महाविध्यालयातील सिय मिक्क, मिक्केतर कमयचारी ि विध्याथी यात सहिार्ी 



झाले होते. प्राचायय डॉ. सुिाष िडाांरे्, रासेयो काययक्रम अधधकारी डॉ.नरेंद्र माने याांनी आयोिन 
करून योर् प्रमिक्षक्क प्रा. सांिय पिार याांनी योर् मिबबरात प्रमिक्ण हदले. 

 

 व्यसनमुक्ती मार्यदियन ि िपथ  

 हद.१११/७/२०१९ रोिी स्िस्थ िारत अमियानाला अनुसरून सेिा योिना वििार्ाचे ितीने 
महाराष्ट्र िासनाचे आिाहनानुसार व्यसनमुक्ती मार्यदियन ि िपथ काययक्रमाचे आयोिन 
करण्यात आले होते. यािेळी मार्यदियन करताांना प्राचायय डॉ. दीनदयाल ठाकरे याांनी प्रत्येकाने 
व्यसनापासून पराितृ्त होिून आयुष्ट्याचा आनांद घेतला पाहहिे. त्यामुळे आयुष्ट्य चाांर्ले िर्ायचे 
असेल ि आपले ईजप्सत ध्येय र्ाठायचे असेल तर व्यसनाचा मोठा अडथळा दरू करािा लारे्ल 
असे प्रनतपादन केले. या प्रसांर्ी प्रा. वििय ननिाने, प्रा.सांिय पिार याांनी सुद्धा मनोर्त व्यक्त 
करून विध्यर्थयािंना आिाहन केले. राष्ट्रीय सेिा योिनेचे काययक्रम अधधकारी डॉ. नरेंद्र माने तथा 
महाविद्यालयातील प्राध्यापक ि विध्याथी याांनी तांबाखू तथा तांबाखूिन्य पदाथायचे सेिन न 
करण्याची िपथ घेतली. 
 

 िकृ्ारोपन - 
 महाराष्ट्र िासिाच्या १३ कोटी वकृ्ष लागवडीच्या आवाहिाला अिुसरूि स्थानिक जे. डी. 
पाटील सांगळूदकर महाववध्याल्यात १ते ३१ जुल ै २०१९ दरम्याि राष्ट्रीय सेवा योजिे अंतगात 
१४० वकृ्षांची लागवड करण्यात आली. श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे कायाकाररणी सदस्य प्राचाया 
केिवराव गावंडे यांचे हस्ते वकृ्ष लागवडीचा िुभारंभ करण्यात आला. त्यािंतर कायाकाररणी 
सदस्य केिवराव मेतकर, आमदार रमेिराव बुंददले, महाववध्यालयाचे प्रभारी प्राचाया डॉ.दीिदयाल 
ठाकरे यांचे हस्ते सुद्धा वकृ्षारोपण करण्यात आले. राष्ट्रीय सेवा योजिा, एि.सी.सी.व 
महाववद्यालयातील ववध्याथी, प्राध्यापक तथा माजी ववध्याथी यांिी या वकृ्षारोपण मोदहमेत 
सहभाग घेवूि १४० वकृ्षांची लागवड केली.  
 

 अण्णाभाऊ साठे जयंती 
 दद.१८/७/१९ रोजी लोकिाहीर आिाभाऊ साठे यांची सामुदहक जयंती साजरी करण्यात 
आली. प्रभारी प्राचाया डॉ.दीिदयाल ठाकरे, प्राध्यापक व ववध्याथी यांिी यावेळी त्यांच्या जीविावर 
प्रकाि टाकला. 
 

महाराष्ट्र िाषणाचा स्िच्छता पांधरिाडा १ ते १५ ऑर्स्ट -  

हद.१ते१५/८/२०१९ दरम्यान भारताचे पंतप्रधाि मा. िरेंद्र मोदी यांचे स्वच्छ भारत 
संकल्पिेिुसार व महाराष्ट्र िासिच्या आवाहिाला अिुसरूि जे. डी. पाटील सांगळूदकर 
महाववद्यालयात कायारत असलेल्या राष्ट्रीय सेवा योजिे अंतगात १ ते १५/८/२०१९ या दरम्याि 
स्वच्छता पंधरवाडा हे अशभयाि ववववध उपक्रम घेविू राबववण्यात आले.  

 

 स्वच्छतेवर सेशमिार व व्याख्याि- 
दद.१ ऑगस्ट रोजी स्वच्छतेवर सेशमिार घेण्यात आला. गहृअथािास्र ववभाग प्रमुख प्रा.डॉ. 

ज्योस्त्िा पुसाटे यांचे स्वच्छतेवर प्रमुख व्याख्याि यावेळी घेण्यात आले. त्यांिी िास्रिदु्ध पण 
सोप्या पद्धतीिे स्वच्छतेच व पोषण आहाराचे महत्व पटवूि ददले. त्यािंतर रा.से.यो. च्या सवा 
स्वयंसेवकांिा व शिक्षकांिा  स्वच्छतेची िपथ देण्यात आली. 



 महाववद्यालयात स्वच्छता अशभयाि- 
 दद.२ ते ५ ऑगस्ट २०१९ दरम्याि चार ददवस महाववद्यालयात स्वच्छता अशभयाि 

राबववण्यात आले. महाववद्यालयाचा पररसर, क्रीडांगण, वगाखोल्या, रस्ता, बगगच्याची साफसफाई 
करण्यात आली. पररसरातील गवत व गाजरगवत निमुालि करण्यात आले. 

 

 स्लम-झोपडपट्टी भागात तथा महाववद्यालयात स्वच्छता अशभयाि, कचरा 
व्यवस्थापि, प्लाजस्टक बांदी िनिार्तृी व जलजागतृी- 
दद. ६ ते १४ ऑगस्ट २०१९ दरम्याि तीि ददवस स्लम-झोपडपट्टी भागात दारोदार जावूि 

स्वच्छते संबंधी जिजागतृी करण्यात आली. उघड्डड्डयावर िौचास ि जाता िासिाच्या योजिेचा 
लाभ घेऊि घरीच िौचालय बांधण्यासाठी व आपला पररसर स्वच्छ ठेवण्या संबधी व उघड्डयावर 
कचरा ि टाकता ओला व सुखा कचरा वेगळा करूि काचारागाददतच टाकावा यासाठी जिजागतृी 
करण्यात आली. ‘पररसर स्वछ, उत्तम आरोनय’, ‘घरोघरी संडास बांधा, पाण्याचा वापर जपूि करा 
अिा उदघोषिेणे जिजागतृीकडे लोकांचे लक्ष वेधण्यात आले. दोि ददवस रा.से.यो. अंतगात स्लम-
झोपडपट्टी भागात स्वच्छता अशभयाि राबववण्यात आले. या अशभयािात पररसरातील लोकांचा 
उत्स्फूता प्रतीसाद होता. महाववद्यालयातील युवक-युवती आपल्या पररसरात येवूि स्वच्छता 
करतात या मध्ये आपणही सहभागी झालो पादहजे अिी भाविा या प्रसंगी व्यक्त होतािा ददसत 
होती. 
 तसेच िासनाच्या ननदेिानुसार महाविद्यालय पररसरात तथा साियिननक िीिनामध्ये 
प्लाजस्टकच्या विविध उत्पादनािर ि िापरण्यािर घालण्यात आलेल्या बांदीबाबत िनिार्तृी 
करण्यात आली. 

 क्राांती हदन- 

 दद.९/८/२०१९ रोजी महाववध्यालयात रासेयो व एिसीसी तफे क्रांतीददिाचे औचीत्यावर 
िदहदांिा आदरांजली अपाण करण्याकररता क्रांनतददि कायाक्रमाचे आयोजि करण्यात आले होते. 
याप्रसांर्ी लेफ्टनांट डॉ.सांतोष उके याांनी मार्यदियन केले. याप्रसांर्ी प्रा.डॉ. प्रफुल्लता कोलखेडे, 
डॉ.विद्या र्ायकिाड, डॉ. नरेंद्र माने उपजस्थत होते. 

 माजी ववध्याथी यांचे हस्ते वकृ्षारोपण व प्राचायाांचे उदबोधि- 
दद.१५ ऑगस्ट २०१९ रोजी स्वतंरता ददवस उत्साहात साजरा करण्यात आला. 

महाववद्यालयाचे माजी ववध्याथी यांचे हस्ते वकृ्षारोपण करण्यात आले. या मोदहमेत रा.से.यो.चे 
स्वयंसेवक सक्रीयपिे सहभागी होते. ध्वजारोहि व वकृ्षारोपिािंतर प्रभारी प्राचाया डॉ. दीिदयाल 
ठाकरे यांिी रा.से.यो.च्या ववध्यार्थयाांिा मागादिाि करूि स्वच्छता पंधरवाडा अशभयािाचा आढावा 
घेतला व असेच उपक्रम राबववण्याचे आवाहि केले. 

 सामाग्जक रक्षाबंधि - 
दद.१५ ऑगस्ट २०१९  रोजी “सामाग्जक रक्षाबंधि” अशभिव पद्धनतिे साजरा करण्यात 

आले. देिाच्या शसमेवर सुरक्षेसाठी लढणाऱ्या भरतीय सैनिकांसाठी महाववद्यालयात सामाग्जक 
रक्षाबंधि आयोग्जत करण्यात आले होते. समाजात िांतता व सुव्यवस्था अबागधत ठेवण्यासाठी 
निरंतर कायारत असणा-या पोलीस बांधवासाठी दयाापूर पोलीस स्टेिि येथे रक्षाबंधि घेण्यात 
आले. बस स्थािक येथे जाऊि बसचे चालक व वाहक यांिाही राख्या बांधूि त्यांच्या प्रनत 



कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली. खेड्डयापाड्डयावरूि ववद्यार्थयाांची व प्रवािांची िे-आि करूि 
प्रवाशयांच्या सेवेत राहणारे ऑटो चालक यांचेसाठी सुद्धा रक्षाबंधि आयोग्जत करण्यात आले 
होते. या उपक्रमािे सामाग्जक बांगधलकी जोपासण्याची ज्योत-भाविा ववध्यार्थयाांमध्ये तेवत राहावी 
व मािवता सदैव जोपासली जावी हाच उद्देि. यावेळी स्वच्छते व आरोनयाववषयी काळजी 
घेण्यासंबंधी जिजागतृी सुद्धा  करण्यात आली. 

 युवा मादहती दतू कायािाळा  

 दद.२०/८/२०१९ युिा माहहती दतू काययिाळा रासेयो तफे महाविद्यालयात आयोजित 
करण्यात आली होती. समािातील सिय घटकाांसाठी िासनाच्या विविध योिना असतात. िेती, 
उद्योर्, स्ियांरोिर्ार, युिक ि कल्याण, आरोग्य, महहला, बेटी, लघुउध्योर्, मिक्ण, मिष्ट्यितृ्ती 
सांबांधी मदतीचा हात देणाऱ्या महाराष्ट्र िासनाच्या अिा असांख्य योिना आहेत. या काययिाळेत 
अनुलोम सांस्थेचे सांकेत पाांडेय याांनी विध्यार्थयािंना युिा माहहती दतू अॅप बाबत, त्यािर माहहती 
िरणे, िासनाच्या विविध योिना तथा त्यासांबांधीची मदत किी होऊ िकते, लोकाांिी सांिाद कसा 
साधािा तथा इतर अनेक बाबीविषयी विध्यार्थयािंना सविस्तर प्रमिक्ण हदल्या रे्ले. यिुा माहहती 
दतू म्हणून काम करणाऱ्या विध्यार्थयािंना मुख्यमांत्री याांचे सहीचे प्रमाणपत्र सुद्धा बहाल करण्यात 
येते. अनेक विद्यार्थयािंनी याांमध्ये काम करून तसे प्रमाणपत्र सुद्धा प्राप्त झाले आहे. या 
काययिाळेचे प्रास्ताविक ि युिा माहहती दतू सांकल्पनेबाबत सविस्तर माहहती काययक्रम अधधकारी 
डॉ. नरेंद्र त्र्यांबकराि माने याांनी माांडली या काययिाळेला महाविद्यालयातील प्राध्यापक ि रासेयो 
स्ियांसेिक मोठ्या सांखेने उपजस्थत होते.   

 दत्तकग्राम कोळांबी येथे स्िच्छता अमियान- 
 दद.२२/८/२०१९ रोजी रासेयो स्वयंसेवकांिी दत्तकग्राम कोळंबी येथे स्वच्छता अशभयाि 
राबवूि स्वच्छ भारत अशभयाि गावात सदा कायााग्ववत ठेवूि गाव िेहमी स्वच्छ ठेवण्याचा संदेि 
यातूि देण्यात आला.   

 मातीचे र्णपती बसिण्या कररता िनिार्तृी - 
 हद.१ सप्टेंबर २०१९ च्या दरम्यान िहरातील तथा खेड्यातील विविध मांडळाना िेटी देिून 
मातीचेच र्णपती बसिण्यासाठी िनिार्तृी करण्यात आली. पयायिरण सांिधयनाांसाठी मांडळानी 
सहकायय करण्याबाबत त्याांना आश्िस्त करण्यात आले. काही मांडळाला प्रानतननधधक स्िरुपात 
मातीच्या मुत्याय बनिून िेट देण्यात आल्या.  

 शिक्षक ददि -   

 दद.५/९/२०१९ रोजी महाववध्यालयातील इतर ववभाग व रासेयो तफे शिक्षक ददि 
कायाक्रमाचे आयोजि प्रभारी प्राचाया डॉ. दीिदयाल ठाकरे यांचे मागादिािात करण्यात आले. होते. 
यावेळी ववध्यार्थयााकडूि शिक्षकांचा सत्कार करण्यात आला. ववद्यार्थयाांिी सुद्धा मिोगते व्यक्त 
करूि कृतज्ञता व्यक्त केली.  

 आठिडी बािारात स्िच्छता िनिार्तृी 
 हद.१२/९/२०१९ रोिी आठिडी बािारात िािून स्िच्छता ठेिण्यासांबांधी रासेयो पथकाने 
िनिार्तृी केली. विक्री नांतर आपला कचरा कचरा कुां डीतच टाकण्यासाठी असे आिाहन करण्यात 
आले. 
 



 कुष्ट्ठरोग, क्षयरोग व कॅवसर जिजागतृी- 
 दद.१८/९/२०१९ रोजी स्वस्थ भारत अशभयाि अंतगात रासेयो स्वयंसेवकांिी कुष्ट्ठरोग, 
क्षयरोग व कॅवसर जिजागतृी अशभयािात सहभाग घेतला. कुष्ट्ठरोग तथा क्षयरोग या आजाराचे 
निमुालि झाले असले तरी सुद्धा जर कुणाला त्यासंबंधी कुठलीही लक्षणे ददसली तर त्याबाबत 
जिजागतृी करणे तथा तंबाखू, गुटख्याच्या सेविािे कॅवसर सारखा आजार होण्याचा धोका 
बळावतो ह्या ववषयी जी.प.आरोनय ववभागाच्या आिा स्वयंसेववका यांचे माध्यमातूि सामाग्जक 
जिजागतृी मोहीम राबववण्यात आली. या जिजागतृी मोदहमेत आिा स्वयंसेववका संगीता धांदे 
यांचे सोबत जे. डी. पाटील सांगळूद्कर महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजिेचे कायाक्रम 
अगधकारी डॉ. िरेंद्र मािे यांचे मागादिािात रासेयो स्वयसेंवक यि देवािंद धांदे यांचेसह 
स्वयंसेवकांिी सहभाग घेवूि कुष्ट्ठरोग, क्षयरोग, व कॅवसर गाठी या संदभाात घरोघरी जाऊि 
जिजागतृी केली. 
 पूणाय नदी, टाकळी स्िच्छता अमियान-  

 हद. २२ सप्टेंबर २०१९ र्णपती मांडळाांना मातीचे र्णपती बसिणे ि ननमायल्य नदीत न 
टाकण्यासाठी िनिार्तृी करण्यात आली होती. र्णपती उत्सिानांतर पररसरातील लोकाांनी सिय 
ननमायल्यासह टाकळी येथील पूणाा िदीत र्णपती विसियन केले. या नदीतील पाणी र्ािातील 
िेतकऱ्याांची र्ुरेढोरे वपतात त्यामुळे त्याांना बाधा पोहोचू िकते हा विचार घेिून ि रासेयोच्या 
मुलिूत कतयव्यानुसार स्िच्छता अमियाांना अांतर्यत टाकळी पररसरातील पूणाय नदी स्िच्छता 
अमियान राबविण्यात आले. नदीतील ननमायल्य बाहेर काढून अधयिट राहहलेल्या र्णपती मुत्यािंचे 
पुनवियसियन रासेयो अधधकारी डॉ. नरेंद्र माने तथा रासेयो स्ियांसेिक याांनी केले. 
 रासेयो हदन - 
 हद.२४/९/२०१९ राष्ट्रीय सेवा योजिातफे रासेयो ददि साजरा करण्यात आला. रासेयो हे 
युवकांचे व्यासपीठ. या चळवळीला समाजाशभमुख करूि सामाग्जक तथा युवकांच्या सवाांगीण 
कलागुंिािा खलुवण्यासाठी व मूल्य रुजवण्यासाठी अिेक उपक्रम त्या माध्यमातूि राबववले 
जातात. अभ्यासासोबत सामाग्जक बांगधलकी ठेवूि व्यग्क्तमत्व ववकशसत करणारे  व एक चांगला 
माणूस घडण्याचे संस्कार करूि स्वस्थ भारतासाठी स्वस्थ युवक देणारे व्यासपीठ आहे. असे 
मागादिाि यावेळी श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे कायाकाररणी सदस्य तथा रासेयो सशमती अध्यक्ष 
प्राचाया केिवराव गावंडे यांिी केले. या प्रसंगी प्रमुख मागादिाक म्हणूि संत गाडगेबाबा अमरावती 
ववध्यावपठाच्या राष्ट्रीय सेवा योजिेचे संचालक डॉ. राजेि बुरंगे तथा प्राचाया डॉ. दीिदयाल ठाकरे 
यांिीही मागादिाि केले. कायाक्रमाचे आयोजक तथा कायाक्रम अगधकारी डॉ. िरेंद्र मािे यांिी 
आपल्या प्रास्ताववकातूि रासेयोच्या उपक्रमांचा आढावा घेवूि दह चळवळ समाजाशभमुख करूिच 
उपक्रम घेत असल्याचे सांगगतले. याप्रसंगी प्रथमेि बुंदेले याचा गणतंर ददि पथसंचालि 
ववद्यापीठ स्तरावर निवड झाल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला. 

 पोषण आहार व स्वयंरोजगारसंबंधी मागादिाि कायािाळा- 
 दद.२१/९/२०१९ रोजी गहृअथािास्र ववभाग व रासेयो तफे हस्तकला स्वयंरोजगार संबंधी 
कायािाळेचे आयोजि करण्यात आले होते. यावेळी कु प्रतीक्षा होले व कु कादंबरी सोळंके यांिी 
हस्तकलेतूि तयार केलेल्या वस्तंूचे प्रदिाि करूि ववध्यार्थयाािा त्या तयार करण्यासंबंधी सववस्तर 



मागादिाि केले. गहृ अथािास्र ववभाग प्रमुख डॉ.ज्योस्त्िा पुसाटे यांिी पोषण आहार संबंधी 
अनतिय उपयुक्त मागादिाि केले. प्रभारी प्राचाया डॉ.दीिदयाल ठाकरे यांिी सुद्धा यावेळी 
मागादिाि केले. संचालि रासेयो स्वयंसेववका कु.गीता बुध दहिे केले.  

 रेड ररबि क्लब व एड्डस जिजागतृी कायािाळा- 
 हद.१/१०/२०१९ रोिी रेड ररबि क्लब व एड्डस जिजागतृी कायािाळेचे आयोजि 
महाववद्यालयात रासेयोतफे करण्यात आले होते. या प्रसांर्ी िीिन िलैी ननसर्य ननयमाच्या विरुद्ध 
रे्ली तर त्याचे दषु्ट्पररणाम ननजश्चतच माणसाला िोर्ािे लार्ते. तसेच तारुण्य िरकटलां तर 
सांपूणय आयुष्ट्य िरकटत. आपल्याला ननसर्ायकडून ममळालेलां तारुण्य िर आपण योग्य हदिेने नेलां 
तर उत्तम िविष्ट्य घडिू िकतो. परांतु आि तरुण विविध व्यसनाांनी िरकटत चालला आहे. 
व्यसनाधीनता तथा बेफाम िीिन िलैी ठेिून अनेक सांसर्यिन्य आिार आयुष्ट्यात घेिून येतात, 
त्यात एच.आय.व्ही सारखा न बरा होणारा आिार सुद्धा आहे. म्हणून युिकाांनी िेळीच सािध 
होिून उत्तम िीिन घडिण्यासाठी आपल्या तारुण्याला योग्य हदिा ध्यािी असे मार्यदियन डॉ. 
ननलेि िानखडे याांनी केले. ते िे.डी. पाटील साांर्ळूद्कर महाविद्यालयात राष्ट्रीय सेिा योिने 
अांतर्यत आयोजित रेड ररबन क्लब चे उदघाटन ि एच.आय.व्ही तथा इतर सांसर्यिन्य आिार 
बाबत मार्यदियन करत बोलत होते. त्याांनी अनेक सांसर्यिन्य आिार कसे होतात, एच.आय.व्ही. 
बाबत अनेक र्ैरसमि याबाबत सविस्तर मार्यदियन केले.   

 र्ाांधी ियांती- 
 हद.२/१०/२०१९ रोिी महात्मा र्ाांधी ि लालबहाद्दरू िास्त्री ियांती सािरी करण्यात आली. 
यािेळी र्ाांधी अभ्यासक विियराि विल्हेकर याांनी महात्मा र्ाांधी ि लालबहाद्दरू िास्त्री याांचे 
िीिनािर प्रकाि टाकला. प्रिारी प्राचायय डॉ दीनदयाल ठाकरे याांनीसुद्धा यािेळी मार्यदियन 
करताांना मराठी ि रासेय वििार् अांतर्यत या काययक्रमाचे आयोिन करण्यात आले होते. 
 

 हृदयरोर् तथा छातीरोर् तपासणी मिबीर- 
 दद.५/१०/२०१९ रोजी राष्ट्रीय सेवा योजिा, जे. डी. पाटील सांगळूदकर महाववद्यालय व 
दयाापूर येथील एकता मल्टीस्पेिालीटी हॉग्स्पटल यांचे संयुक्त ववध्यमािे मोफत छाती रोग, हृदय 
रोग, दमा व अॅलजी तपासणी शिबीराचे आयोजि येथील िामांककत एकता मल्टीस्पेिालीटी 
हॉग्स्पटल येथे करण्यात आले होते. या शिबबराला दयाापूर पररसरातील रुनणांचा उत्स्फूता प्रनतसाद 
होता. जवळपास २०० रुनणांची छाती रोग, दमा, अॅलजी व हृदयरोग संबंधी तपासणी करण्यात 
आली. वविेषता फुफ्फुसाची स्पायरोमेरी व ब्रीथोशमटर मिीिद्वारे तपासणीला खचा येतो ती  
सुद्धा मोफत करण्यात आली. अकोला येथील प्रशसद्ध छाती रोग, हृदय रोग, दमा व अॅलजी 
तज्ञ डॉ. राम एम. देवळे यांिी रुनणांची तपासणी करूि सोबतच औषधोपचार सुचवूि घ्यावयाची 
काळजी व रुनणांिा असलेल्या समस्यांबद्दल मागादिाि सुद्धा केले. याशिबबरासाठी डॉ.इक्बाल 
पठाण व रासेयो कायाक्रम अगधकारी डॉ.िरेंद्र मािे यांिी मेहित घेतली.  

 निीन मतदार नोंदणी अमियान  
 हद.९/१०/२०१९ दरम्यान ननिडणूक आयोर्ाकडून प्राप्त आिाहनानुसार ि मार्यदियनात 

निीन मतदार नोंदणीत सहिार् देिून निीन मतदार होण्याकररता िनिार्तृी करण्यासोबतच 
अनेक निीन मतदाराांची रासेयो कडून नोंदणी करण्याकररता आिाहन करण्यात आले. 



महाविध्यालय स्तरािर मोठ्या प्रमाणात हह मोहीम राबिून ियाची अट पूणय करणाऱ्या 
विध्यार्थयािंना मतदार नोंदणी करण्याकररता आिाहन करण्यात आले.  

 हहांद ूस्मिानिुमीत स्िच्छता अमियान- 
 हद.१७/१०/२०१९ जे. डी. पाटील सांगळूदकर महाववद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजिेच्या 
स्वयंसेवकांिी बाभळी येथील दहदं ूस्मिािभमुीत िुकतेच उत्स्फुतापणे स्वच्छता अशभयाि राबववले. 
दयाापुरची बाभळी येथील स्मिािभमुी दहदंचेू मुख्य मोक्षधाम म्हणूि ओळखले जाते. इहलोकीच्या 
प्रवासाला गेलेल्या माणसाला िेवटचा निरोप या मोक्षधामात ददला जातो. एरवी दलुाक्षक्षत असलेली 
दह स्मिािभुमी झाडपाला, कचऱ्यािे अस्वच्छ असते. दह बाब लक्षात घेवूि राष्ट्रीय सेवा योजिेचे 
कायाक्रम अगधकारी प्रा. डॉ. िरेंद्र मािे यांिी स्वच्छ भारत अशभयाि अंतगात राष्ट्रीय सेवा 
योजिेच्या स्वयंसेवकांिा सोबत घेवूि येथे स्वच्छता अशभयाि राबववले. स्वयसेंवकांिी या 
स्मिािभुमी पररसराची स्वच्छता केली.  

 अिाथ, अपंग तथा पारधी बेड्डयावर फराळ वाटप-  

 हद.५/११/२०१९ रोिी अनाथ, अपांर् तथा पारधी बेड्यािरील समाि बाांधिाांप्रनत सामाजिक 
सद्िाि ि सांिेदन िपण्यासाठी अनेक सामाजिक सांस्था तथा रासेयो तफे फराळ िाटप 
काययक्रमाचे आयोिन करण्यात आले होते.  

 महात्मा ज्योनतबा फुले पुण्यनतथी- 
 दद.२८/११/२०१९ रोजी राज्यिास्र ववभाग व रासेयो तफे महात्मा ज्योनतबा फुले यांची 
पुण्यनतथी महाववद्यालयात साजरी करण्यात आली. यावेळी प्रा.डॉ.प्रकाि पाितावणे व प्रभारी 
प्राचाया डॉ. दीिदयाल ठाकरे यांिी महात्मा फुले यांच्या जीविावर प्रकाि टाकला.  

 संववधाि ददवस व समरसता अशभयाि- 
 दद.२६/११/२०१९ रोजी िेहरू युवा कें द्र व रासेयो तफे संववधाि ददवस साजरा करण्यात 
आला. यावेळी िेहरू युवा कें द्राचे जामनिक व सामाग्जक कायाकते ववजय ववल्हेकर यांिी यावेळी 
संववधाि समरसता संबंधी मागादिाि केले. हे संववधाि समरसता अशभयाि दद.२६/११/२०१९ ते 
१४एवप्रल पयांत सुरु राहणार असल्याचे यावेळी ववध्यार्थयाांिा सांगण्यात आले. 
 आपत्ती व्यवस्थापि कायािाळा-  

 दद.२०/१२/२०१९ रोजी राष्ट्रीय सेिा योिना, सांत र्ाडरे्बाबा अमरािती विद्यापीठ, महसूल 
ि िनवििार्(मदत ि पुनियसन)), राज्य आपत्ती व्यिस्थापन वििार् अमरािती जिल्हाधधकारी 
कायायलय ि राष्ट्रीय सेिा योिना, साांर्ळूद्कर महाविद्यालय दयायपूर याांचे सांयुक्त विद्यमाने 
राज्य आपत्ती व्यिस्थापन ि प्रथमोपचार काययिाळेचे यिस्िी आयोिन िे. डी. पाटील 
साांर्ळूद्कर महाविद्यालयात करण्यात आले. या प्रमिक्ण काययिाळेमध्ये राज्य आपत्ती 
व्यिस्थापन दल, नार्पूरचे प्रमुख सुरेि कराळे, या दलाचे िैद्यकीय अधधकारी डॉ. आनांद झाडे ि 
अमरािती जिल्याचे आपत्ती व्यिस्थान अधधकारी सुरेंद्र रामेकर प्रमुख मार्यदियक म्हणून तर 
अध्यक्स्थानी श्री मििािी मिक्ण सांस्थेचे सांचालक ि रासेयो सममतीचे अध्यक् प्राचायय केििराि 
र्ािांडे उपजस्थत होते. प्रमुख अनतथी म्हणून प्रिारी प्राचायय प्रा. वििय ननिाने होते. 
 या काययिाळेमध्ये राज्य आपत्ती व्यिस्थापन दलाच्या ििानाांनी विविध धचत्तथरारक 
प्रात्यक्षक्के विध्यार्थयािंसमोर सादर करून त्याांना अनेक बचािात्मक तथा सुरक्ात्मक उपायाांची 



अनुिूती करिून हदली. पूर पररजस्थतीत बचािासाठी लार्णारे साहहत्य तथा घरच्या घरी टाकािू 
िस्तूपासून तयार करु िकणारे बचािाचे उपयुक्त साहहत्य, अपघातप्रसांर्ी घ्याियाची दक्ता ि 
करािायाचे उपाय, िैद्यकीय घटनाांमध्ये हृदयविकाराचा झटका येणे, अपघातात हाड रक्क्चर होिून 
रुग्णालयात नेईपयिंत घ्याियाची खबरदारी, विविध िखमाांिर बँडेि करणे, मसलेंडर रॅ्समुळे 
येणाऱ्या आपत्त्तीिर उपाय, तलािात बोहटांर् करताांना बसण्याच्या पद्धती, लाईफ िॅकेटची महत्ि, 
लहान मोठ्याांना सीपीआर देण्याची पद्धत ्या अिा अनेक प्रात्यक्ीकाांमधून विध्यार्थयािंच्या 
ज्ञानात िर घालणारे ि त्याांना सुरक्षक्त राहून धाडसी बनिण्यासाठी अनतिय उपयुक्त ठरणारां 
प्रमिक्ण त्याांना देण्यात आलां. काययिाळेचे समन्ियक डॉ. नरेंद्र माने याांनी या काययिाळेचे 
आयोिन केले होते. 
 रक्तदान मिबीर – 
 हद.२४/१२/२०१९ रोिी स्ि.मदनराि र्ािांडे स्मतृी रक्तदान मिबबराचे आयोिन राष्ट्रीय सेिा 
योिनेतफे महाविध्यालयात करण्यात आले होते. या मिबबरात सुनील र्ािांडे, प्रिाकर कोरपे, 
प्रिाकर तराळ, अड. अमिजित देिके याांचे सह र्ािातील नार्ररक तथा विद्याथी अिा १७ 
रक्तदात्याांनी रक्तदान केले. डॉ.पांिाबराि देिमुख स्मतृी िैद्यकीय रक्तपेढीच्या डॉक्टराांच्या चमूने 
रक्त सांकमलत कण्यास सहकायय केले. या रक्तदाि शिबबराचे उद्घाटि श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, 
अमरावती चे उपाध्यक्ष डॉ.रामचंद्र िेळके यांचे हस्ते झाले. यावेळी श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, 
अमरावती कायाकाररणी सदस्य हेमंतराव काळमेघ, प्राचाया केिवराव गावंडे, आजीवि सदस्य 
अण्णासाहेब रेचे, प्रा.पंजाबराव म्हाला, जयप्रकािजी भुतडा तथा सुिीलभाऊ गावंडे प्रा. ददवाकर 
देिमुख, राजूभाऊ बुंदेले प्रमुख अनतथी म्हणूि उपग्स्थत होते. प्रिारी प्राचायय. डॉ.दीनदयाल ठाकरे 
ि रासेयो काययक्रम अधधकारी डॉ.नरेंद्र माने याांनी या मिबबरासाठी मेहनत घेतली. 
 

 स्वच्छता जिजागतृी फेरी –  

 दद.२७/१२/२०१९रोजी स्व.डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देिमुख यांच्या 
जयंत्युत्सवानिशमत्य िहरातूि स्वच्छता फेरी काढूि रासेयो स्वयंसेवकांिी स्वच्छतेसोबतच 
सामाग्जक ऐक्याचा उदघोष करूि सामाग्जक एकता अखंड ठेवूि सामाग्जक स्वास्र्थय अबागधत 
ठेवण्याच संदेि ववववध पथिाट्ये, राष्ट्रपुरुषांचे संदेि सदर करूि ददला. 
 

 रस्ता सुरक्षा सप्ताह निशमत्य जिजागतृी कायाक्रम– 
 दद.१/१/२०२० रोजी पोलीस ववभागाकडूि राबववण्यात आलेल्या रस्ता सुरक्षा सप्ताह 
निशमत्य रस्त्यावरूि वाहि चालववतांिा खबरदारी घेणे व संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी 
जिजागतृी करण्याकररता रासेयोतफे पोलीस ववभागाच्या वतीिे मागादिाि व जिजागतृी 
कायाक्रमाचे आयोजि महाववद्यालयात करण्यात आले होते.   
 

 सामाग्जक ऐक्याचे संदेि देणारे संगीतमय पथिाट्य – 
 युवकांवर िैनतक संस्कार व्हावा तथा सामाग्जक व धाशमाक ऐक्य दटकवण्याचा संदेि 
देणासाठी सुंदर संगीतमय पथिाट्य महाववद्यालयातील ववध्यार्थयाांसमोर वावषाकोत्सवात 
दद.१५/१/२०१९ रोजी सादर करण्यात आले. एरवी गचरपटाच्या गाण्यावर गथरकणारी तरुणाईिे या 
सादरीकरिाला प्रचंड प्रनतसाद ददला.  

 



 राष्ट्रीय मतदार ददवस निशमत्य जिजागतृी कायाक्रम- 
 दद.२५/१/२०२० रोजी राष्ट्रीय मतदार ददिानिशमत्य मतदार जिजागतृी करण्याकररता 
कायाक्रमाचे आयोजि राष्ट्रीय सेवा योजिे अंतगात करण्यात आले होते. यावेळी राज्यिास्राचे 
डॉ.प्रकाि पाितावणे, प्रा.डॉ.रणजीत गिोदे यांिी मतदाि तथा मतदार महत्व व जबाबदारी संबंधी 
मागादिाि केले. रासेयो कायाक्रम अगधकारी डॉ. िरेंद्र मािे यांिी आयोजि भशूमका मांडली. 
 

   स्पधाा परीक्षा मागादिाि कायािाळा – 
 दद.२८/१/२०२० रोजी स्पधाा परीक्षा कें द्र, रासेयो व गाडगेबाबा मंडळ यांचे संयुक्त 
ववध्यमािे  स्पधाा परीक्षा मागादिाि कायािाळेचे आयोजि करण्यात आले होते. यावेळी स्पधाा 
परीक्षामध्ये अभ्यासाप्रती समपाण व नियोजि हे अत्यंत महत्वाचे असूि त्यामध्ये तडजोड करू 
िये असे मागादिाि स्पधाा परीक्षा मागादिाक भानयश्री वथारे यांिी केले. त्यांिी ववध्यार्थयाांच्या 
िकंांचे निरसि केले तथा स्पधाा परीक्षेचे बारकावे ववषद केले. या कायािाळेला प्रभारी प्राचाया 
डॉ.दीिदयाल ठाकरे, प्रा.गजािि भारसाकळे, डॉ.ववजय येलकर, महाववध्यालातील प्राध्यापक व 
ववध्याथी आवजूाि उपग्स्थती होते. 
 

 र्ाडरे्बाबा पुण्यनतथी ननममत्य बसस्थानक स्िच्छता अमियान-   

  हद.२४/२/२०२० रोिी र्ाडरे्बाबाांच्या पुण्यनतथी ननममत्य बसस्थानकाची स्िच्छता करून 
र्ाडरे्बाबाांना श्रद्धाांिली अपयण करण्यात आली. सुरुिातीला आर्ार व्यिस्थापक याांचे हस्ते 
र्ाडरे्बाबाांच्या प्रनतमेचे पूिन करून आदराांिली अपयण करण्यात आली. नांतर सांपूणय बसस्थानक 
पररसराची स्िच्छता करण्यात आली. 
 सावित्रीबाई फुले ियांती- 
 दद.३/१/२०२० रोजी राज्यिास्र व मराठी ववभाग तथा रासेयो तफे साववरीबाई फुले यांची 
जयंती महाववद्यालयात साजरी करण्यात आली. यावेळी प्रा.डॉ.प्रकाि पाितावणे, प्रा.डॉ.शमशलदं 
शभलपवार व प्रभारी प्राचाया डॉ. दीिदयाल ठाकरे यांिी साववरीबाई फुले यांच्या जीविावर प्रकाि 
टाकला. 
 जागनतक मदहला ददिी झोपडपट्टी भागात साडी वाटप व आहार तथा 

व्यसिमुक्तीबाबत जिजागतृी  

 दद.८/३/२०२० रोजी िासिाच्या स्वच्छता व आरोनय जिजागतृीच्या धोरणाला अिुसरूि 
येथील जे. डी. पाटील सांगळूद्कर महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजिेअंतगात व मदहला 
सल्लागार कें द्र तथा गहृअथािास्र ववभाग यांच्या सहकायाािे जागनतक मदहला ददिानिशमत्य शिवर 
झोपडपट्टी भागातील गरीब मदहलांिा साड्डया वाटप करूि त्यांचा सवमाि करण्यात आला. डॉ. 
प्रफुल्लता कोलखेडे यांिी आरोनयववषयक तर गहृअथािास्राच्या प्रा.डॉ. ज्योस्त्िा पुसाटे व प्रा. 
रंजिा कदम यांिी पोषण आहार बाबत उपग्स्थत मदहलांिा सववस्तर मागादिाि केले. 
 राष्ट्रीय सेवा योजिेचे कायाक्रम अगधकारी डॉ. िरेंद्र मािे यांिी साठीचे रोग, जंतुसंसगा 
टाळण्यासाठी आपला पररसर स्वच्छ ठेवणे, दारू, तंबाखू तथा इतर व्यसिापासूि दरू राहाणे, 
स्वच्छतेतूि आरोनयासाठी चांगले वातावरण निमााण करूि मुलांिा चांगले वातावरण देण्याचे 
आवाहि केले. प्रा.डॉ.वषृाली देिमुख, डॉ.मणृाल कडू, डॉ.िेरा तेल्हारकर, डॉ. प्रनतभा पववरकर, 
प्रा.वैिाली चौरपागर, डॉ.मंगला पांडेय, डॉ.प्रीती ददवाि, प्रा.राखी भागवत, प्रा.सौ.माधुरी बबजवे 



यांिी सुद्धा कौटंुबबक व स्िेहपूणा संवाद करूि तेथील मदहला व मुलींच्या समस्या जाणूि 
मागादिाि केले. 
 याप्रसंगी महाववद्यालयातील रासेयो स्वयंसेवक मुली व मुले, झोपडपट्टीतील मदहला 
लहाि मुल व पुरुष उपग्स्थत होते. 
 

 स्वच्छता अशभयाि राबवूि साजरी केली कचऱ्याची होळी- 
 दद.९/३/२०२० रोजी स्वच्छ भारत अशभयािाला अिुसरूि जे. डी. पाटील सांगळूद्कर 
महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजिेच्या स्वयंसेवकांिी महाववद्यालयात स्वच्छता अशभयाि 
राबवूि कचऱ्याची होळी करूि होळीचा सि साजरा केला. समाजाचा कें द्रबबदं ूअसलेला युवक सदा 
पयाावरणपे्रमी राहावा, सामाग्जक संवेदिा सचेत राहाव्या तसेच पारंपाररक होळीला जिजागतृीची व 
स्वच्छता अशभयािाची जोड ददल्यािे या युवकांमध्ये अिेक ववकृतीला दरू ठेवण्याचा मािस तयार 
होतो. याच उद्देिािे हे स्वच्छता अशभयाि राबवूि पयाावरणपूरक होळी साजरी करण्यासाठी 
रासेयोचे कायाक्रम अगधकारी डॉ. िरेंद्र मािे यांिी पुढाकार घेतला. प्रभारी प्राचाया डॉ. दीिदयाल 
ठाकरे, डॉ. व्ही.आर.देिमुख तथा रासेयो स्वयंसेवक यांिी सहभाग घेवूि या पयाावरणपुरक होळीच 
आिंद घेतला.  

 कोरोिा ववषाणू संसगा जिजागतृीत रासेयोचा सहभाग-(दद.२२/३/२०२०) 
 कोरोिा ववषाणूचा प्रादभुााव देिभर झालेला असतांिा रासेयो स्वयसेंवक आपापले गावाला 
त्याची लागण होण्यापासूि वाचवण्यासाठी गावोगाव जिजागतृी मोहीम राबववत आहेत. दहगंणी 
शमझाापूर ग्रामपंचायतिे या आजाराची जिजागतृी तथा कोणाला लक्षणे असल्याचा िोध 
घेण्यासाठी एक चमू तयार केली. या चमूमध्ये ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेववका तथा मदतिीस, 
ग्जल्हा पररषदेच्या आिा स्वयंसेववका, पोलीस पाटील, रोजगार हमी योजिेचे प्रनतनिधी, बचतगट 
सदस्य, आिा स्वयसेंववका पयावेक्षक यांचा समावेि करण्यात आला. या चमुसोबत जे. डी. पाटील 
सांगळूद्कर महाववद्यालयाचा रासेयो स्वयसेंवक यि देवािंद धांदे यांिी सुद्धा सहभाग घेतला. 
या चमूिे बाहेर गाव, बाहेर जील्ह्यातूि तथा इतर राज्यातूि गावात आलेल्या लोकांचा िोध 
घेवूि त्यांिा मागादिाि करणे व त्यांच्या हातावर शिक्का मारण्याचे काम केले. तसेच त्यांिी 
चवदाददवस घराबाहेर ि निघणे अिा सूचिा देविू जिजागतृी करण्यात रासेयो स्वयंसेवक यि 
धांदे यांिी या चमुसोबत दहरीरीिे सहभाग घेवूि रासेयोचे सामाग्जक भाि जपले. 
 

वविषे िैपुण्य - 
 अमरावती ग्जल्हा स्तरीय ‘स्िच्छ िारत - स्िस्थ िारत अमियान पुरस्कार - 

 राष्ट्रीय सेवा योजिा सर २०१८-१९चा अमरावती ग्जल्हा स्तरीय उत्कृष्ट्ठ महाववद्यालय 
म्हणूि ‘स्वच्छ भारत - स्वस्थ भारत अशभयाि पुरस्कार’ कररता महाविध्यालयाची ननिड 
होवूि संत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर यांिी प्रदाि 
करूि दद.५/८/२०१९ रोजी पुरस्कार ववतरण व सरारंभ सभेमध्ये सवमानित केले.  

 

 प्रा.डॉ.नरेंद्र माने(काययक्रम अधधकारी)-  

 संत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठ येथे दद.४/७/२०१९ रोजी रासेयो व विववभाग यांची   



     ३३ कोटी वकृ्षलागवड सभेचे संचालि 

 संत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठ येथे दद.५/८/२०१९ रोजी रासेयो पुरस्कार ववतरण  

     सोहळा व सरारंभ सभेचे संचालि  

 दद. ९/९/२०१९ रोजी श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेकडूि शिक्षक ददिी उत्कृष्ट्ठ रासेयो  

     कायााकररता गौरव.  

 रासेयो प्रशिक्षण कें द्र, अहमदिगर येथे दद.२४ ते ३० सप्टेंबर २०१९ ला प्रशिक्षण पूणा  

     केले. 
 दद.१० ऑक्टोबर २०१९ रोजी पद्मभूषण डॉ.ववजय भटकर यांचे हस्ते राष्ट्रसेवा प्रनतभा  

     गौरव पुरस्कार प्रदाि. 
 दद. ८ ि ९ माचय २०२० रोिी आयोजित सांर्ाबाअवि, अमरािती विध्यावपठस्तरीय महहला  

   सक्मीकरण काययिाळेत सक्रीय सहिार्. 
 दद.२०/१२/२०१९ रोजी समववयक म्हणूि राज्य आपत्ती व्यवस्थापि कायािाळेचे  

     महाववद्यालयात यिस्वी आयोजि  
 

 विध्यार्थयािंची ननिड – 
१. वििार्ीय युिा प्रमिक्ण मिबीर, अमरािती कररता २ रासेयो स्ियांसेिकाांची 

ननिड-(हद. ३०/७ ते ८/८/२०१९)   

         १.सांदेि अिधूत खाांडेकर(बी.ए.२)     २. कु. दीवपका ककिोर कािरे(बी.ए.२)   

      २. र्णतांत्रहदन पथसांचालन पिूय ननिड चाचणी विध्यावपठस्तरािर १ रासेयो  

         स्ियांसेिकाची ननिड (हद.३० ते ३१ ऑर्स्ट २०१९)  

१. प्रथमेि बुांदेले(बी.ए.१) 
 

       ३. विध्यावपठस्तरीय महहला सक्मीकरण द्विहदव्सीयकाययिाळा, सांर्ाबाअवि,  

         अमरािती कररता ९ रासेयो स्ियांसेिक मुलीांची ननिड-(हद.८ ते ९ माचय २०२०) 
१. कु.र्ीता बुध(बी.ए.२) २. कु.ऋतुिा विनोद आांबूसकर(बी.कॉम.१)  

३. कु.प्रणणता कुऱ्हाडे(बी.ए.२) ४. कु.अननता मेश्राम(बी.ए.२) ५.कु सोननया    

  िामटकर(बी.ए.१) ६. कु.छकुली अरबट(बी.ए.१) ७. कु.साक्ी काळे(बीए.एससी १) 
८. कु.प्रर्ती सुधाकर साबळे(बी.कॉम.१) ९ कु.हदव्या रािू खाांडेकर(बी.कॉम.१)   
 

         ४. अमरािती जिल्हा वििेष मिबीर, बोरी, कररता ६ रासेयो स्ियांसेिकाांची  

                      ननिड-(हद.२१ ते २८ डडसेंबर २०२०(ग्राम लिाद) धारणी 
          १.श्याम थप्पण(बी.ए.१)  २.अांकुि काांबे(बी.एससी.१) ३.प्रसन्निीत िामननक(बी.ए.१)   

         ४.कु.अचल काळे(बी.कॉम.१) ५. कु.कािल काळे(बी.ए.२) ६.कु.दीवपका कािरे(बी.ए.२)            

        
        

        



संत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठ, अमरावती संलग्नित व  

श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती द्वारा संचाशलत 

जे. डी. पाटील सांगळूदकर महाववध्यालय, दयाापूर, ग्ज. अमरावती 
राष्ट्रीय सेवा योजिा ववभाग 

वविषे श्रमसंस्कार शिबीर अहवाल 

दत्तक ग्राम कोळंबी(रामगाव) पं.स. दर्ाापूर 

दद. ९ ते १६ डडसेंबर २०१९ 

संत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठ, अमरावती संलग्नित व श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, 
अमरावती द्वारा संचाशलत जे. डी. पाटील सांगळूदकर महाववध्यालय, दयाापूर येथील राष्ट्रीय सेवा 
योजिा पथकाचे वविेष श्रमससं्कार शिबीर दयाापूर पंचायत सशमती अंतगात येत असलेल्या दत्तक 
ग्राम कोळंबी(रामगाव) येथे दद. ९ ते १६ डडसेंबर २०१९ या कालावधीत आयोग्जत करण्यात आले 
होते. या ८ ददवसीय शिबबरा अंतगात खालील ववववध उपक्रम तथा प्रकल्प राबववण्यात आले.  

राबववलेले ववववध उपक्रम तथा प्रकल्प 

१)िौच खड्डे निशमाती  

२)बंधारा पुिबाांधणी  

२)१५ अनत आर्थाक दबुाल कुटंुबांिा वषाभर मोफत आरोनय तपासणी कररता घेतले दत्तक.  

३)हृदयरोग तपासणी शिबीर,  

४)स्रीरोग तपासणी शिबीर,  

५)सामान्य व बालरोग तपासणी शिबीर   

६)दंत व मुख रोग तपासणी शिबीर 

७)रक्त तपासणी शिबीर   

८)स्मिािभूमी स्वच्छता अशभयाि  

९)ग्रामसफाई    १०)वकृ्षारोपण व वकृ्षसंवधाि तथा जिजागतृी   ११)कचरा व्यवस्थापि जिजागतृी  

१२)दशलत व मागास वस्ती स्वच्छता  १३)हागणदारी मुक्त गाव करण्यासाठी जिजागतृी    

१४)स्वच्छ भारत अशभयाि जिजागतृी १५)अवयव दाि जागतृी  १६)प्लाग्स्टक निमुालि   

१७)बेटी बचाव बेटी पढाव प्रोत्साहि  १८)अंधश्रद्धा निमुालि व समाजप्रबोधि कायाक्रम   

१९)पयाावरण जिजागतृी   २०)व्यग्क्तमत्व ववकास   २१)कृवषववषयक मागादिाि    

२२)रंजि व प्रबोधिासाठी कववसंमेलि  २३)युवकांिा मागादिाि 

२४)राष्ट्रसंताचे ग्रामगीतेवर निरुपण तथा व्याख्याि  

वरील प्रकल्पाचे व उपक्रमाचे उद्ददष्ट्टे डोळ्यासमोर ठेवूि हे वविेष श्रमसंस्कार शिबीर 
घेण्यात आले. या शिबबरामध्ये ५० मुले(स्वयंसेवक) व ५० मुली(स्वयंसेववका) सहभागी होवूि हे 
शिबीर ग्ज.प. माध्यशमक िाळा, कोळंबी येथे निवासी होते. दररोज सकाळी प्राथािा, योगासि, 
प्रभातफेरी, ग्रामसफाई, श्रमदाि, दपुारी बौद्र्धक सर तर सायंकाळी सांस्कृनतक व प्रबोधिात्मक 
कायाक्रम अिा नति टप्यामध्ये शिबबराची ववभागणी करण्यात आली होती. उपरोक्त ववववध 
प्रकल्पावर वविेष भर देण्यात आला. 



ददिांक ९/१२/२०१९(सोमवार) ला रासेयो स्वयंसेवकांचे आगमि झाल्यािंतर िोंदणी करूि 
पररसर स्वच्छता करण्यात आली. स्वयंसेवकांची गटववभागणी करूि ग्रामस्थांिी चचाा करण्यात 
आली. त्यांिा शिबबराची मादहती देवूि प्रकल्पांववषयी चचाा करण्यात आली. प्रकल्पाची पाहणी करूि 
शिबबराचे नियोजि करण्यात आले. स्वयंसेवकांिी ग्रामस्थांिा सहभागी करत प्राथािा व स्फुततीगगीते 
सादर केलीत. 

ददिांक १०/१२/२०१९(मंगळवार) रोजी सकाळी प्राथािा, योगासिे व गावातूि प्रभातफेरी 
काढत ग्रामसफाई सुद्धा करण्यात आली. त्यािंतर बंधारा व िौच खड्डे प्रकल्पावर श्रमदाि सुरु 
करण्यात आले. दपुारी उद्घाटि कायाक्रमाचे आयोजि करण्यात आले. याप्रसंगी कायाक्रमाचे अध्यक्ष 
मा. प्राचाया केिवराव गावंडे, कायाकाररणी सदस्य तथा अध्यक्ष, राष्ट्रीय सेवा योजिा सशमती, श्री 
शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अमरावती तर उद्घाटक दयाापूर मतदार संघाचे आमदार मा. बळवंतराव 
वािखडे, दयाापूर पंचायत सशमती सभापती मा.गजाििराव देवतळे व प्रमुख अनतथी प्रभारी प्राचाया 
डॉ. दीिदयाल ठाकरे, सरपंच अरववदं घाटे, पोलीस पाटील सौ. मोनिका पाटील, उपसरपंच सौ. 
बबबता तायडे, प्रा. अरववदं मंगळे, परकार गजािि देिमुख उपग्स्थत होते. आपल्या उदघाटिपर 
भाषणात आमदार मा. बळवंतराव वािखडे यांिी गाडगेबाबांच्या िावे सुरु असलेले ग्रामस्वच्छता 
अशभयाि दह उत्तम देि असूि आपल ं गाव कायम स्वच्छ ठेवण्यासाठी हेवेदावे ववसरूि गावाचा 
ववकास करण्यासाठी निरंतर पुढाकार व सहभाग अत्यंत गरजेचा आहे. त्यामुळे ग्राम स्वच्छता 
अशभयािाला यिस्वी करण्यासाठी सामाग्जक मािशसकता बदलिे गरजेचे असल्याचे प्रनतपादि त्यािंी 
केले. दयाापूर पंचायत सशमती सभापती गजाििराव देवतळे यांिी पंचायत सशमती अंतगात 
िेतकऱयांसाठी असणाऱया योजिा, िासकीय उपक्रमात िेतकऱयांचा सहभाग यावर मागादिाि केले. 
आपल्या अध्यक्षीय मागादिािात मा.प्राचाया केिवराव गावंडे यांिी सुद्धा िेती व ग्रामीण युवक यांचा 
धागा धरूि िेती पूरक जोडधंदा करण्यासंबंधी उदबोधि केले. तसेच राष्ट्रसंवधाािासाठी लागणारा 
युवक हा राष्ट्रीय सेवा योजिेत घडतो असे आवजूाि सांर्गतले. याप्रसगंी सरपंच अरववदं घाटे, 
परकार गजािि देिमुख, प्रभारी प्राचाया डॉ. दीिदयाल ठाकरे यांिी सुद्धा समयोर्चत मागादिाि 
केले.  

संध्याकाळी उन्ित भारत अशभयाि अंतगात ग्राम सवेक्षण राबववण्यात आले. त्यािंतर प्राथािा 
घेवूि गटचचाा सदु्धा करण्यात आली. रारी माहुली धांडे व कान्होली येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी 
महाराज भजि मंडळाचा खंजेरी भजिाचा कायाक्रम घेण्यात आला. यामध्ये स्वयंसेवकांिी सुद्धा 
सहभाग घेतला. या कायाक्रमाला ग्रामस्थ मोठ्या सखेंिे उपग्स्थत होते.      

ददिांक ११/१२/२०१९(बुधवार) रोजी सकाळी प्राथािा, योगासिे व गावातूि प्रभातफेरी 
काढण्यात आली. प्रभातफेरी दरम्याि वकृ्षारोपण व वकृ्षसंवधािाचा उदघोष करूि स्वच्छता व कचरा 
व्यस्थापि, बेटी बचाव बेटी पढाव यावर स्वयसेंवकािी जिजागतृीपर पथिाट्य सादर केलीत. 
त्यािंतर िौच खड्डे प्रकल्पावर श्रमदाि करण्यात आले. बौद्र्धक सरात दपुारी रासेयोतूि 
‘ग्रामववकास व उन्ित भारत अशभयाि’ या ववषयावर संत गाडगेबाबा अमरावती ववध्यावपठाचे 
राष्ट्रीय सेवा योजिेचे संचालक डॉ.राजेि बुरंगे या बोलतांिा युवक हा राष्ट्राचा कणा आहे. युवा 
वपढीमध्ये मूल्य व सेवासंस्कार रुजववल्या गेले तर िक्कीच कुटंुब, समाज व राष्ट्रासाठी दहताचे 
ठरणार आहे. त्याकरीताच राष्ट्रीय सेवा योजिेचा युवकांिी फायदा घ्यावा असे आवाहि केले. 



आपल्या अध्यक्षीय भाषणात प्रा. गजािि भारसाकळे म्हणाले युवकांिी आपले जीवि बिवूि 
समाजाच्या उपयोगी पडावे अिी समाजाची अपेक्षा असते. समाजोपयोगी काया घडण्यासाठी संत व 
राष्ट्रपुरुषांच्या ववचारांची गरज असते. त्याचे पालि आपल्याला करायला शिकववते ते रासेयोचे 
संस्कारपीठ असे आवजूाि सांर्गतले. याप्रसंगी प्रा.डॉ.अवविाि जूमळे यांिी व्यग्क्तमत्व ववकासाचा 
अववभाज्य भाग कौिल्य ववकास आहे. आपले कौिल्य ववकासावर भर देवूि जीवि घडवावे असे 
सांर्गतले. याप्रसगंी प्रा.डॉ.संतोष यावले यांिी सुद्धा प्रमुख अनतथी म्हणूि मागादिाि केले. 

स्वस्थ समाजासाठी समथा युवा तयार करणे, त्याच्या अंगी असलेल्या गुणांची त्यांिा 
अिुभूती करूि देणे व त्यांचा व्यग्क्तमत्वाल खलुवूि त्यांचे संवाद कौिल्ये ववकशसत करणे या 
उद्देिाला अिुसरूि युवकांचा व्यग्क्तमत्व ववकास व संवाद कौिल्य मागादिाि व्याख्यािाचे 
आयोजि दत्तकग्राम कोळंबी येथे आयोग्जत शिबबरात करण्यात आले होते. याप्रसंगी प्रमुख वक्ते 
डॉ.अवविाि जुमळे, अध्यक्ष, वाणणज्य अभ्यास मंडळ, संत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठ 
अमरावती यांिी व्यग्क्तमत्वाचे अिेक पैलूवर ववध्यार्थयाांिा मागादिाि करूि अनतिय सहज सोप्या 
भाषेत आपल्या व्यग्क्तमत्वातील गुण दोष ओळखूि त्यावर काम करणे व आपले संवाद कौिल्य 
अनतिय प्रभावी बिववण्यासाठी काम करण्यासंबंधी मागादिाि केले.  

 संध्याकाळी उन्ित भारत अशभयाि अंतगात ग्राम सवेक्षण राबववण्यात आले. त्यािंतर प्राथािा 
व गटचचाा सुद्धा घेण्यात आली. रारी सुप्रशसध्द अंध लोक कलावंत व गायक ररजवाि पटेल यांचा 
देिभक्ती, लोककला व समाजजागृती कायाक्रम घेण्यात आला. या कायाक्रमाला ग्रामस्थ मोठ्या 
संखेिे उपग्स्थत होते.       

ददिांक १२/१२/२०१९(गुरुवार) रोजी सकाळी प्राथािा, योगासिे व गावातूि प्रभातफेरी 
काढण्यात आली. प्रभातफेरी दरम्याि वकृ्षारोपण व वकृ्षसंवधािाचा उदघोष करूि स्वच्छता व कचरा 
व्यस्थापि, हागणदारी व तंटामुक्त गाव यावर स्वयंसेवकािी जिजागतृीपर पथिाट्य सादर केलीत. 
बुद्धववहार पररसर स्वच्छता करण्यात आली. ग्रामसफाई सुद्धा घेण्यात आली. िंतर ठरलेल्या िौच 
खड्डे प्रकल्पावर श्रमदाि करण्यात आले.  

      दपुारी बौद्र्धक सरात प्रा.डॉ.संदीप राऊत, भारतीय महाववद्यालय, मोितीग यांिी ‘गाडगेबाबांची 
समाजप्रबोधि चळवळ’  या ववषयावर गाडगेबाबांचे ववचारकाया घेवूि युवकांिा खूप पे्रररत करणारे 
ववचार मांडले. महापुरुषांच्या ववचाराचे व कायााचे स्मरण करत आपल्या व्यग्क्तमत्वाला आकार ददला 
पादहजे असे आवाहि यावेळी त्यांिी केले. कायाक्रमाध्यक्ष प्रा. डॉ. हररदास आखरे, दयाापूर यांिी संत 
प्रबोधि युवकांिा उत्तम ददिादिाक आहे त्याच पाऊल वाटेिे युवकांिी जावे असे आवाहि केले  

 संध्याकाळी उन्ित भारत अशभयाि अंतगात ग्राम सवेक्षण राबववण्यात आले. रारी महाराष्ट्र 
िासि व्यसिमुक्ती पुरस्कार प्राप्त सुप्रशसद्ध प्रबोधिकार राजेंद्र भटकर यांचा पंचरंगी प्रबोधिात्मक 
कायाक्रम संपन्ि झाला. त्यांिी गाडगेबाबा व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या कायााचा व 
प्रबोधिाचा धागा धरूि समाजातील सवा अनिष्ट्ठ गोष्ट्टी, व्यसिाधीिता व गाव तंटे या बाबत 
अनतिय मिोरंजिातूि समाजप्रबोधि केले. या कायाक्रमाला ग्रामस्थ मोठ्या सखेंिे उपग्स्थत होते.      

ददिांक १३/१२/२०१९(िुक्रवार) रोजी सकाळी प्राथािा, योगासिे व गावातूि प्रभातफेरी 
काढण्यात आली. प्रभातफेरी दरम्याि वकृ्षारोपण व वकृ्षसंवधािाचा उदघोष करूि स्वच्छता व कचरा 
व्यवस्थापि, बेटी बचाव बेटी पढाव, मतदार जिजागतृी  यावर स्वयंसेवकािी जिजागतृीपर 



पथिाट्य सादर केलीत. त्यािंतर िौच खड्डे प्रकल्पावर श्रमदाि करण्यात आले. तसेच गावातील 
इक्लास जशमिीवर लावलेल्या झाडांिा पाणी देवूि वकृ्ष संवधाि करण्यात आले.  

दपुारच्या सरात ग्रामस्थांसाठी भव्य आरोग्र् तपासणी शिबीर आयोजीत करण्यात आले. 
यामध्ये एकता हॉग्स्पटलचे संचालक डॉ. इकबाल पठाण यांिी ग्रामस्थांची हृदयरोग, सामान्य व 
लहाि मुलांची तपासणी केली. स्रीरोग तज्ञ डॉ. अग्स्फया पठाण यांिी गावातील मदहलांची आरोनय 
तपासणी करूि पुढील उपचारासंबंधी मागादिाि केले. सुरुवातीला डॉ. पठाण यांिी उपग्स्थतांिा 
आरोनयाबाबत जागरूक राहण्यासंबंधी मागादिाि केले.  

यावेळी मोफत रक्त तपासणी शिबबरसुद्धा आयोग्जत करण्यात आले होते. डॉ. वाशसम शमझाा 
यांिी ग्रामस्थ व शिबबराथींची रक्त तपासणी केली. 

राष्ट्रीय सेवा योजिेच्या माध्यमातूि गावातील १५ आर्थाक दबुाल कुटंुबांिा वषाभर मोफत 
आरोनय तपासणी कररता दत्तक घेतले. त्या कुटंुबांची तपासणी आवश्यकवेळी एकता हॉग्स्पटलमध्ये 
केल्या जाईल. सरपंच अरववदं घाटे व पदार्धकारी उपग्स्थत होते. या शिबबराला ग्रामस्थांिी प्रचंड 
प्रनतसाद देत याचा लाभ घेतला.  

संध्याकाळी उन्ित भारत अशभयाि अंतगात ग्राम सवेक्षण राबववण्यात आले. त्यािंतर प्राथािा 
व गटचचाा घेण्यात आली. रारी सुप्रशसध्द प्रबोधिकार व लोककलाकार राजेंद्र भुडेकार यांचा 
प्रबोधात्मक कायाक्रम संपन्ि झाला. त्यांिी आपल्या खास िलैीत अंधश्रधा, जातीभेद, अनिष्ट्ठ रूढी 
परंपरा, स्रीभणृ हत्त्या व बेटी बचाव बेटी पढाव, गाव तंटे, व्यसिाधीिता, हागणदारी मुक्त गाव, 
पयाावरि संवधाि आदद ववषयावर अनतिय हृदयस्पितीग व प्रभावीपणे साशभिय प्रबोधि केले. 
गावातील व्यसिाधीितेचा खरपूस समाचार घेत त्यावेळी अिेक लोकांिी तंबाखूचे व्यसि सोडल्याची 
िपथ घेतली. या कायाक्रमाला ग्रामस्थ मोठ्या संखेिे उपग्स्थत होते.         

ददिांक १४/१२/२०१९(िनिवार) रोजी सकाळी प्राथािा, िंतर ववध्यार्थयाांची योगासिे 
घेण्यात आलीत. त्यािंतर गावातूि प्रभातफेरी काढण्यात आली. प्रभातफेरी दरम्याि वकृ्षारोपण व 
वकृ्षसंवधािाचा उदघोष करूि स्वच्छता व कचरा व्यस्थापि, हागणदारी व तंटामुक्त गाव यावर 
स्वयंसेवकािी जिजागतृीपर पथिाट्य सादर केलीत. ग्रामसफाई सुद्धा करण्यात आली. ठरलेल्या 
प्रकल्पावर श्रमदाि करण्यात आले. त्यािंतर स्मिािभूमी स्वच्छता शभयाि राबववण्यात आले. 
गावकऱयांच्या सोबत शिबबराथतीगिी संपूणा स्मिािभमूी स्वच्छ केली.  

दपुारच्या सरात ग्रामस्थांसाठी दंत व मुख रोग तपासणी तथा िेर तपासणी व मागादिाि 
शिबीर आयोजीत करण्यात आले. यावेळी दंत व मुखरोग तज्ञ डॉ. सौ. रेवती शिदें व डॉ वाशसम 
घानिवाला यांिी  सववस्तर मागादिाि करतांिा तंबाखू, गुटखा व बबडी पासूि दरू राहण्याचा सल्लाही 
त्यांिी ददला. त्यािंतर त्यांिी ग्रामस्थांची दंत व मुखरोग तपासणी करूि अिेक रुनणांिा तातडीिे 
उपचाराची गरज असल्याचे निदिािात आणूि ददले.  

िेर तज्ञ डॉ.लग्ममकांत शिदें यांिी ग्रामस्थांची व शिबबराथतीगची िेर तपासणी केली. यावेळी 
अिेक ग्रामस्थांिा मोतीबबदंसुारख्या समस्या असल्याच्या जाणवल्या. डॉ.शिदें यांिी अत्यल्प दारात 
गरजंूिा चष्ट्मेसुद्धा देण्याचे आश्वाशसत केले. या शिबबराला ग्रामस्थांिी प्रचंड प्रनतसाद देत याचा 
लाभ घेतला. सरपंच अरववदं घाटे व ग्रामस्थ यावेळी उपग्स्थत होते.  



संध्याकाळी उन्ित भारत अशभयाि अंतगात ग्राम सवेक्षण राबववण्यात आले. रारी 
समाजप्रबोधिात्मक कवी संमेलिाचे आयोजि करण्यात आले. या कवी संमेलिात ववजयराव 
ववल्हेकर, गणेिराव साखरे, शिवाजी देिमुख, ददिकर ठाकरे, राजेंद्र भटकर, आकाि डायलकर, 
मोहम्मद िूर, सुिील ठाकूर, हिाल साखरे, प्रा.तिृाल कडू, डॉ. ददलीप साखरे, गणेि साखरे, 
इत्यादींिी बहारदार तथा सामाग्जक आियाच्या कववता सादर केल्यात. िेतकऱयांच्या व्यथा, ग्रामीण 
जीवि तथा समाजवास्तव असलेल्या व प्रबोधिात्मक  कववताही सादर केल्या. स्वयंसेवकांिी सुद्धा 
कववता सादर करूि त्यात सहभाग घेतला. सूरसचंालि प्रा.डॉ. रणजीत गणोदे यांिी केले. या कवी 
संमेलिाला ग्रामस्थांिी उत्तम प्रनतसाद ददला.  

ददनांक १५/१२/२०१९(रवववार) रोजी सकाळी प्राथािा, योगासिे व गावातूि प्रभातफेरी 
काढण्यात आली. प्रभातफेरी दरम्याि वकृ्षारोपण व वकृ्षसंवधािाचा उदघोष करूि स्वच्छता व कचरा 
व्यस्थापि, हागणदारी व तंटामुक्त गाव यावर स्वयंसेवकािी जिजागतृीपर पथिाट्य सादर केलीत. 
ग्रामसफाई सुद्धा घेण्यात आली. ठरलेल्या िौच खड्डे प्रकल्पावर श्रमदाि करण्यात आले.   

दपुारी बौद्र्धक सरात ग्रामोन्ितीचे िास्र ग्रामगीता या ववषयावर ग्रामगीता प्रवचिकार 
मिोहरराव रेचे, अंजिगाव सुजतीग यांिी अनतिय सुदंर, उदबोधक व समपाक मागादिाि केले. 
ग्रामगीता व गाव यावर भाष्ट्य करत त्यांिी राष्ट्रसंतांची गाव संकल्पिा मांडली. पयाावरणाचा 
समतोल राखण्यासाठीसदु्धा गावाची भूशमका मोठी असल्याचेही ते म्हणाले. कायाक्रमाध्यक्ष 
अण्णासाहेब रेचे यांिी सुद्धा समयोर्चत मागादिाि करत ग्रामगीतेचा ग्रामववकासात उपयोग 
करण्याचे आवाहि केले. याप्रसंगी प्रमुख अनतथी म्हणूि क्षेरीय समन्वयक डॉ.गजािि हेरोळे व 
प्रा.िंद ूगोपकर यांिीही मागादिाि केले.  

संध्याकाळी उन्ित भारत अशभयाि अंतगात ग्राम सवेक्षण राबववण्यात आले. त्यािंतर प्राथािा 
व गटचचाा घेण्यात आली. रारी शिबबराथींचा सांस्कृनतक कायाक्रम घेण्यात आला. यावेळी त्यांिी 
कववता, गाणी, पथिाट्य, चारोळ्या तथा एकपारी प्रयोग सादर केलेत. या कायाक्रमालासुद्धा ग्रामस्थ 
मोठ्या संखेिे उपग्स्थत होते.    

 ददिांक १६/१२/२०१९(सोमवार) रोजी सकाळी प्राथािा, योगासिे व गावातूि प्रभातफेरी 
काढण्यात आली. प्रभातफेरी दरम्याि जिजागनृतचा उदघोष करत स्वच्छता व कचरा व्यस्थापि, 
हागणदारी व तंटामुक्त गाव, पयाावरण संवधाि, वकृ्ष सवंधाि यावर स्वयसेंवकािी जिजागतृीपर 
पथिाट्य सादर केलीत. ठरलेल्या िौच खड्डे प्रकल्पावर श्रमदाि करूि प्रकल्प पूणा करण्यात आला.    

 समारोपीय कायाक्रमाच्या अध्यक्षस्थािी श्री शिवाजी शिक्षण ससं्था, अमरावतीचे आजीवि 
सदस्य मा. बापूसाहेब कोरपे, तर प्रमुख अनतथी म्हणूि प्रा. पंजाबराव म्हाला, जयप्रकाि भुतडा, 
श्रीकृष्ट्ण तायडे महाराज, सरपंच अरववदं घाटे, उपसरपंच सौ. बबबता तायडे, तंटामुक्ती अध्यक्ष 
सतीि तायडे, पोलीस पाटील सौ.मोनिका पाटील, मुख्याध्यापक ववजय पवार तथा ग्रामपंचायत 
पदार्धकारी, कायाक्रम अर्धकारी डॉ. िरेंद्र मािे, ववध्याथतीग प्रनतनिधी महेि बुंदे आदी प्रामुख्यािे 
उपग्स्थत होते.  

या प्रसंगी सरपंच अरववदं घाटे यांिी आपल्या मिोगतातूि शिबबरातील सवा उपक्रमाचे व 
प्रकल्पाचे कौतुक केले. प्रा. पंजाबराव म्हाला यांिी सामाग्जक बांर्धलकी शिकववणारे व्यासपीठ 
म्हणजे रासेयो असूि जीविात त्याचा उपयोग करा असे सांर्गतले. युवकांिी रासेयोच्या चळवळीिी 



कायम जुळूि राहण्याचे आवाहिदह त्यांिी केले. अध्यक्षीय भाषणात मा. बापूसाहेब कोरपे यांिी 
श्रमाचे व जीविमुल्याचे उत्तम संस्कार करणारे व्यासपीठ म्हणजे रासेयो असूि आयुष्ट्याच्या 
जडणघडनित त्याचा खुप फायदा होतो असे सारं्गतले. ग्रामीण जीविात समरस व्हा व रासेयोच्या 
माध्यमातूि त्यावर काम करा असे आवाहि केले. कायाक्रम अर्धकारी प्रा. डॉ. िरेंद्र मािे यांिी 
शिबबरातील संपूणा उपक्रमांचा व प्रकल्पाचा आढावा घेवूि सवाांप्रती ऋण व्यक्त केले. काही 
शिबबराथींिी सुद्धा मिोगत व्यक्त करूि शिबबराचा सकारात्मक पररणाम झाल्याचे आवजूाि 
सांर्गतले. सवाांचे आभार ववध्याथतीग प्रानतनिधी महेि बुंदे यािे मािले. 

शिबबराच्या यिस्वीतेसाठी प्राचाया केिवराव गावंडे, कायाकाररणी सदस्य तथा अध्यक्ष, राष्ट्रीय 
सेवा योजिा सशमती, श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती, महाववध्यालायाचे प्रभारी प्राचाया डॉ. 
दीिदयाल ठाकरे यांचे अमुल्य मागादिाि व सहकाया लाभले. या शिबबराकररता कायाक्रम अर्धकारी 
डॉ. िरेंद्र मािे यांिी वविेष मेहित घेवूि या शिबबराचे उत्तम नियोजि केले. त्यांिा डॉ.वषृाली 
देिमुख, प्रा.वैिाली चौरपागर, डॉ. पंकज काष्ट्टे यांिी सहकाया केले. सरपंच अरववदं घाटे व 
ग्रामपंचायत पदार्धकारी, रासेयो प्रनतनिधी महेि बुंदे, सवा रासेयो स्वयसेंवक, महाववद्यालयातील 
प्राध्यापक व कमाचारी तसेच ग्रामस्थांच्या सहकायाातूि हे शिबीर यिस्वीपणे संपन्ि झाले.  

 

शिबबराची फलशु्रती  

 सांडपाणी िदीत वाहूि जावू िये व त्याचा उपयोग वकृ्षसंवधािासाठी व्हावा यासाठी 
ग्रामस्थांच्या मदतीिे श्रमदािातूि बंधारा पुिबाांधणी. 

 गावातील िागररकांसाठी श्रमदािातूि िौच खड्डे निशमाती   

 गावातील पंधरा आर्थाक दबुाल निराधार कुटंुबांिा संपूणा वषाभर मोफत आरोनय 
तपासणीसाठी  दत्तक घेतले.  

 भव्य आरोनय शिबीरामुळे ग्रामस्थांिा आरोनया संबंधी पुढील उपचाराची मदत..   

 अिेक लोकांिी ताबंखूचे व्यसि सोडले. 
      

        

 

 

 

 


