
वंत गाडगेफाफा अभयालती वलद्माऩीठ, अभयालती वंरग्ननत ल  

श्री शळलाजी शळषण वंस्था, अभयालती द्लाया वंचाशरत 

जे. डी. ऩाटीर वांगऱूदकय भशावलध्मारम, दमााऩयू, ग्ज. अभयालती 
याष्ट्रीम वेला मोजना वलबाग 

ननमशभत उऩक्रभांचा अशलार 

वत्र २०१८-१९   

वंत गाडगेफाफा अभयालती वलद्माऩीठ, अभयालती वंरग्ननत ल श्री शळलाजी शळषण वंस्था, अभयालती 
द्लाया वंचाशरत जे. डी. ऩाटीर वांगऱूदकय भशावलध्मारम, दमााऩूय मेथे याष्ट्रीम वेला मोजनेच े२०० 
वलध्माथी ल वलध्माथीनीच े ऩथक कामायत शोते. वत्र २०१८-१९ भध्मे यावेमो ऩथकाने ननममभत 
कामयक्रभाांतगयत खारीर वलवलध उऩक्रभ प्रबालीऩणे याफवलरे.  

ननममभत कामयक्रभाांतगयत याफवलरेरे वलवलध तथा ठऱक उऩक्रभ- 
१. भशावलध्मारमात २०० लषृाांच ेयोऩण.  

३. भोपत दांत ल भुखयोग तऩावणी मळफीय. 
   ४. यक्तदान मळफीय.  

   ५. भोपत रृदमयोग तऩावणी मळफीय.  

   ६. भोपत कॅन्वय तऩावणी मळफीय.  

   ७. भोपत कान तऩावणी ल कणयमांत्र लाटऩ मळफीय.    

   ८. ननयाधाय भुराांवोफत वाभाजजक ददलाऱी. नलीन कऩड ेलाटऩ.  

   ९. वाभाजजक यषाफांधन.  
  १०. ननयाधाय भुराांवोफत वाभाजजक शोऱी ल यांगोत्वल.    

  ११. ऩूणाय नदी स्लच्छता अमबमान. 
  १२. फव स्थानक वपाई अमबमान 

  १३. भतदाय नोंदणी ल भतदाय जनजागतृी अमबमान  

  १४. बव्म लक्ततृ्ल स्ऩधाय 
  १५. स्ऩधाय ऩयीषा भागयदळयन कामयळाऱा 
  १६ . भदशरा ल फार रैंगगक अत्माचाय वांफांधी कामदेवलऴमक भागयदळयन  

  १७. स्भळानबूभी स्लच्छता अमबमान 

  १८. जरजागतृी बारुड  

  १९. आठलडी फाजाय स्लच्छता ल कचया व्मलस्थाऩन जनजागतृी अमबमान  

  २०. स्रभ बागात स्लच्छता जनजागतृी     

ववलस्तय अशलार-  

 बायतीम वांवलधान उद्दमेळका लाचन – 
 दद.१३/६/२०१८ योजी श्री मळलाजी मळषण वांस्थेच्मा वूचनेनुवाय भशावलध्मारमात प्रलेमळत 
शोणाऱ्मा वलध्मार्थमाांवभोय वाभुदशकऩणे बायतीम वांवलधान उदे्दमळकेच ेलाचन कयण्मात आरे. मालऱेी 
वलध्मार्थमाांना आऩरे भुरबूत कतयव्मे ल अगधकायाफाफत अलगत कयण्मात आरे.  

 
 
 



 आांतययाष्ट्रीम मोग ददन 

दद.२१/६/२०१८ योजी आांतययाष्ट्रीम मोग ददनाननमभत्म भशावलध्मारमात वकाऱी ७.०० लाजता 
बव्म मोग मळफीय घेण्मात आरे. ननयोगी आमुष्ट्म जगण्मावाठी जीलनाचा एक बाग अवरेल्मा मोग 
मळबफयात याष्ट्रीम वेला मोजने वोफत ऩतांजरी मोग ऩीठ, दमायऩूय, गुड भॉननांग क्रफ, एनवीवी, 
भशावलध्मारमातीर वलय मळषक, मळषकेतय कभयचायी ल वलध्माथी मात वशबागी झारे शोते. प्राचामय 
डॉ. वुबाऴ बडाांगे, यावेमो कामयक्रभ अगधकायी डॉ.नयेंद्र भाने माांनी आमोजन करून मोग प्रमळक्षषक प्रा. 
वांजम ऩलाय ल ऩतांजरीच ेश्री याभेकय माांनी मोग मळबफयात प्रमळषण ददरे. मालेऱी डॉ.वाफऱे, यभळे 
याऊत मालेऱी उऩजस्थत शोते. 

 प्राजस्टक फांदी जनजागतृी –  

 ळावनच्मा ननदेळानुवाय भशावलद्मारम ऩरयवयात तथा वालयजननक जीलनाभध्मे प्राजस्टकच्मा 
वलवलध उत्ऩादनालय ल लाऩयण्मालय घारण्मात आरेल्मा फांदीच े वूचनापरक दद. २८/६/१८ योजी 
भशावलद्मारमात दळयनी बागात रालून त्माच ेवलभोचन प्राचामय डॉ. याजऩूत माांच ेशस्ते ल प्राचामय डॉ. 
वुबाऴ बडाांगे माांच े उऩजस्थतीत कयण्मात आरे. मालेऱी वलध्मार्थमाांभध्मे जनजागतृी वुद्धा कयण्मात 
आरी. 

 लषृायोऩन - 
 भशायाष्ट्र ळावनाच्मा १३ कोटी लषृ रागलडीच्मा आलाशनारा अनुवरून स्थाननक जे. डी. 
ऩाटीर वांगऱूदकय भशावलध्माल्मात १त े३१ जुरै २०१८ दयम्मान याष्ट्रीम वेला मोजने अतंगात दोनळ े
लषृांची रागलड कयण्मात आरी. श्री शळलाजी शळषण वंस्थेच े उऩाध्मष ल ऩारक वंचारक डॉ. 
याभचदं्र ळऱेके ल कामाकारयणी वदस्म प्राचामा केळलयाल गालंड ेमांच ेभागादळानात लषृायोऩण कयण्मात 
आरे. भशावलध्मारमाच ेप्राचामा डॉ. वुबाऴ बडांगे मांच ेशस्ते लषृ रागलडीचा ळुबायंब कयण्मात आरा. 
याष्ट्रीम वेला मोजना, एन.वी.वी.ल भशावलद्मारमातीर वलध्माथी तथा प्राध्माऩकांनी मा लषृायोऩण 
भोहशभेत वशबाग घेलून २०० लषृांची रागलड केरी. नुकतेच बायतीम प्रळाऴण वेलेत(IAS) ननलड 
झारेरे शेभंत बोयखड ेमांच ेशस्ते वुद्धा लषृायोऩण कयण्मात आरे.  

 स्ऩधाा ऩयीषा भागादळान कामाळाऱा - 
दद.२२/७/२०१८ योजी गाडगेफाफा भांडऱ ल यावेमो, जे.डी.ऩाटीर वाांगऱूदकय भशावलध्मारमाच्मा 

वांमुक्त वलध्मभाने स्ऩधाय ऩयीषा भागयदळयन कामयळाऱा घेण्मात आरी. मालेऱी नुकतेच आम.ए.एव. 
शोऊन बायतीम प्रळावन वेलेत रुजू झारेरे शेभांत बोयखड,े अभयालती ल डॉ. ऩांजाफयाल देळभुख 
आम.ए.एव. अकादभी, अभयालती च े वांचारक डॉ. नयेळचांद्र काठोड े माांनी प्रळावकीम वेलेत जालू 
इजच्छणाऱ्मा वलध्मार्थमाांना स्ऩधाय ऩयीषेवाठी अनतळम उऩमुक्त ठयेर भागयदळयन केरे. मालेऱी प्रा. 
गजानन बायवाकऱे, प्राचामय डॉ. वुबाऴ बडाांगे, वशदेलयाल बोयखड,े वौ. येखा बओखायड,े वौ.येलती 
बोयखड ेल प्रळाांत देळभुख उऩजस्थत शोते. यावेमो कामयक्रभ अगधकायी डॉ. नयेंद्र भाने माांनी वलाांच े
आबाय भानरे.   

भशायाष्ट्र ळाऴणाचा स्लच्छता ऩांधयलाडा १ ते १५ ऑगस्ट -  

दद.१ते१५/८/२०१७ दयम्मान बायताच े ऩंतप्रधान भा. नयेंद्र भोदी मांच े स्लच्छ बायत 
वंकल्ऩनेनुवाय ल भशायाष्ट्र ळावनच्मा आलाशनारा अनुवरून जे. डी. ऩाटीर वांगऱूदकय 
भशावलद्मारमात कामायत अवरेल्मा याष्ट्रीम वेला मोजने अतंगात १ ते १५/८/२०१८ मा दयम्मान 
स्लच्छता ऩंधयलाडा शे अशबमान वलवलध उऩक्रभ घेलून याफवलण्मात आरे.  



 स्लच्छतेलय वेशभनाय ल व्माख्मान- 
हद.१ ऑगस्ट योजी स्लच्छतेलय वेशभनाय घेण्मात आरा. इनतशाव वलबाग प्रभुख प्रा. यवल 

गालंड े ल प्रा. याशुर गजशबमे मांच े स्लच्छतेलय प्रभुख व्माख्मान मालेऱी घेण्मात आरे. तमांनी 
ळास्रळुद्ध ऩण वोप्मा ऩद्धतीने स्लच्छतेच भशतल ऩटलून हदरे. तमानंतय या.वे.मो. च्मा वला 
स्लमंवेलकांना ल शळषकांना  स्लच्छतेची ळऩथ देण्मात आरी. 

 भशावलद्मारमात स्लच्छता अशबमान- 
 हद.२ ते ५ ऑगस्ट दयम्मान चाय हदलव भशावलद्मारमात स्लच्छता अशबमान याफवलण्मात 

आरे. भशावलद्मारमाचा ऩरयवय, क्रीडांगण, लगाखोल्मा, प्रमोगळाऱा, ग्रंथारम, वबागशृ, यस्ता, 
फगगच्माची वापवपाई कयण्मात आरी. ऩरयवयातीर गलत ल गाजयगलत ननभुारन कयण्मात आरे. 

 स्रभ-झोऩडऩट्टी बागात स्लच्छता अशबमान ल कचया व्मलस्थाऩन जनजागतृी- 
हद. ६ ते १० ऑगस्ट २०१८ दयम्मान तीन हदलव स्रभ-झोऩडऩट्टी बागात दायोदाय जालून 

स्लच्छते वंफंधी जनजागतृी कयण्मात आरी. उघड्डड्डमालय ळौचाव न जाता ळावनाच्मा मोजनेचा राब 
घेऊन घयीच ळौचारम फांधण्मावाठी ल आऩरा ऩरयवय स्लच्छ ठेलण्मा वंफधी ल उघड्डमालय कचया न 
टाकता ओरा ल वुखा कचया लेगऱा करून काचायागाहदतच टाकाला मावाठी जनजागतृी कयण्मात 
आरी. ‘ऩरयवय स्लछ, उततभ आयोनम’, ‘घयोघयी वंडाव फांधा, गोदायीभुक्त गाल कया’.  अळा 
उदघोऴनेणे जनजागतृीकड े रोकांच े रष लेधण्मात आरे. दोन हदलव या.वे.मो. अतंगात स्रभ-
झोऩडऩट्टी बागात स्लच्छता अशबमान याफवलण्मात आरे. मा अशबमानात ऩरयवयातीर रोकांचा 
उतस्पूता प्रतीवाद शोता. भशावलद्मारमातीर मुलक-मुलती आऩल्मा ऩरयवयात मेलून स्लच्छता कयतात 
मा भध्मे आऩणशी वशबागी झारो ऩाहशजे अळी बालना मा प्रवंगी व्मक्त शोताना हदवत शोती. 

 वयकायी उऩग्जल्शा रुनणारमात स्लच्छता अशबमान- 
 हद.११ ऑगस्ट दयम्मान वयकायी उऩग्जल्शा रुनणारमात स्लच्छता अशबमान याफवलण्मात 
आरे. अनतळम गदीच ेल रोक लदाऱीच ेअवरेरे शे हठकाण स्लच्छ कयण्मात आरे. गाल खेड्डमालरून 
रुनणारमात मेणाऱ्मा रुनणांच्मा नातेलाईकांना स्लच्छता ठेलण्मावाठी जनजागतृी कयण्मात आरी. 
माप्रवंगी रुनणांची आस्थेनी वलचायऩूव कयण्मात आरी ल रुनणारम ऩरयवय स्लच्छते वंफंधी अलगत 
कयण्मात आरे. 

 स्लच्छता पेयी- 
१४ ऑगस्ट योजी दमााऩूय ळशयातून ल झोऩडऩट्टी बागातून स्लच्छता पेयी काढून स्लच्छता 

जनजागतृीच्मा उद्घोऴणा देत रोकजागय कयण्मात आरा. 
 वनैनकांच ेशस्ते लषृायोऩण- 

हद.१५ ऑगस्ट २०१८ योजी स्लतंरता हदलव उतवाशात वाजया कयण्मात आरा. 
भशावलद्मारमाच े भाजी वलध्माथी अवरेरे बायतीम वैननकांच े शस्ते लषृायोऩण कयण्मात आरे. मा 
भोहशभेत या.वे.मो.च े स्लमंवेलक वक्रीमऩने वशबागी शोते. ध्लजायोशन ल लषृायोऩनानंतय प्राचामा 
डॉ.वुबाऴ बडांगे मानंी या.वे.मो.च्मा वलध्मार्थमाांना भागादळान करून स्लच्छता ऩंधयलाडा अशबमानाचा 
आढाला घेतरा ल अवेच उऩक्रभ याफवलण्माच ेआलाशन केरे. 

 क्राांती ददन- हद.९/८/२०१८ योजी भशावलध्मारमात प्राचामा डॉ.वुबाऴ बडांगे मांच ेभागादळानात 
यावेमो ल एनवीवी तपे क्रांतीहदनाच ेऔचीतमालय ळहशदांना आदयांजरी अऩाण कयण्माकरयता 
क्रांनतहदन कामाक्रभाच ेआमोजन कयण्मात आरे शोते.  



  वाभाग्जक यषाफंधन - 
हद.२७ ऑगस्ट २०१८  योजी “वाभाग्जक यषाफंधन” अशबनल ऩद्धनतने वाजया कयण्मात 

आरे. देळाच्मा शवभेलय वुयषेवाठी रढणाऱ्मा बयतीम वैननकांवाठी भशावलद्मारमात वाभाग्जक 
यषाफंधन आमोग्जत कयण्मात आरे शोते. वभाजात ळांतता ल वुव्मलस्था अफागधत ठेलण्मावाठी 
ननयंतय कामायत अवणा-मा ऩोरीव फांधलावाठी दमााऩूय ऩोरीव स्टेळन मेथे यषाफंधन घेण्मात आरे. 
फव स्थानक मेथे जाऊन फवच ेचारक ल लाशक मांनाशी याख्मा फांधनू तमांच्मा प्रनत कृतसता व्मक्त 
कयण्मात आरी. खेड्डमाऩाड्डमालरून वलद्मार्थमाांची ल प्रलाळांची ने-आन करून प्रलाशमांच्मा वेलेत 
याशणाये ऑटो चारक मांचवेाठी वुद्धा यषाफंधन आमोग्जत कयण्मात आरे शोत.े मा उऩक्रभान े
वाभाग्जक फांगधरकी जोऩावण्माची ज्मोत-बालना वलध्मार्थमाांभध्मे तेलत याशाली ल भानलता वदैल 
जोऩावरी जाली शाच उदे्दळ. मालेऱी स्लच्छत ेल आयोनमावलऴमी काऱजी घेण्मावंफंधी जनजागतृी वदु्धा  
कयण्मात आरी. 

 याठी रस्ट कऩड ेलाटऩात वशबाग – 
 यतनरार भथयुादाव याठी रस्ट तपे दयलऴी गयजू भुराभुरींना कऩड्डमाच ेलाटऩ केरे जाते. 
मालऴी हद.२९/८/१८ रा याष्ट्रीम वेला मोजनेने वशबाग घेलून मालेऱी वलतयनात भदत केरी. यावेमो 
कामाक्रभ अगधकायी डॉ. नयेंद्र भाने, ऩरकाय ळळांक देळऩांड,े भमूय खेतान ल गजानन देळभुख मांच े
शस्ते कऩड ेलाटऩ कयण्मात आरे. 

 कॎ न्वय तऩावणी शळफीय – 
 हद.२/९/२०१८ योजी दमााऩूय ऩरयवयातीर गयजू रुनणांवाठी एकता भल्टीस्ऩेळाशरटी 
शॉग्स्ऩटर,दमााऩूय, अभेरयकन ओंकोरॉजी, नागऩूय ल याष्ट्रीम वेला मोजना मांच्मा वंमुक्त वलध्माभान े
भोपत कन्वय तऩावणी शळबफयाच ेआमोजन कयण्मात आरे शोते. मा शळबफयात नागऩूय मेथीर डॉ. 
धनंजम फोकाये, डॉ. याजेळ शवघंली, डॉ. यभाकांत तामड,े डॉ. भनोज व्मलशाये मांनी ३५० रुनणांची 
तऩावणी केरी. डॉ. इकफार ऩठाण, डॉ अग्स्पमा ऩठाण ल यावेमो कामाक्रभ अगधकायी डॉ. नयेंद्र भाने 
ल यावेमो स्लमंवेलक मांनी शळबफयाच्मा मळस्लीते करयता व्मलस्थाऩन केरे.  

 शळषक हदन -   

 हद.५/९/२०१८ योजी भशावलध्मारमात यावेमो तपे शळषक हदन कामाक्रभाच ेआमोजन प्राचामा 
डॉ. वुबाऴ बडांगे मांच ेभागादळानात कयण्मात आरे. शोते. मालेऱी वलध्मार्थमााकडून शळषकांचा वतकाय 
कयण्मात आरा. वलद्मार्थमाांनी वुद्धा भनोगते व्मक्त करून कृतसता व्मक्त केरी.  

 आंतययाष्ट्रीम वाषयता हदन ल यावेमो उदफोधन कामयक्रभ – 
 हद.८/९/२०१८ योजी याष्ट्रीम वेला मोजना वलबागा अतंगात भशावलद्मारमात प्राचामा डॉ. 
वुबाऴयाल बडांगे मांच्मा भागादळानात आतययाष्ट्रीम वाषयता हदन कामाक्रभाच े आमोजन कयण्मात 
आरे शोते. मा प्रवंगो डॉ. अवलनाळ जुभऱे मांनी यावेमो शा भशावलद्मारमीन स्तयालय वाभाग्जक 
उऩक्रभाचा कणा अवून वभाजातीर अनेक गोष्ट्टीप्रनत जागरूक याशून काभ अयीत अवत े अव े
वांगगतरे. वाभाग्जक वाषयता जनजागतृी कामाक्रभात अनेक अननष्ट्ट प्रथा, अधंश्रद्धा, अस्लच्छता, 
वाषयता मावाठी ऩानमक शोलून काभ कयण्माचा लवा घेतरेरा मुलक म्शणून स्लमंवेलकांकड ेऩहशरे 
जाते अवशेी ते डॉ. अवलनाळ जुभऱे म्शणारे फोरत शोते. मा प्रवगंी प्रभुख अनतथी म्शणून प्रा. वंजम 
आगराले, यावेमो कामाक्रभ अगधकायी डॉ. नयेंद्र भाने, डॉ नेरा तेल्शायकय उऩग्स्थत शोते.  

 
 



 भातीच ेगणऩती फवलण्मा करयता जनजागतृी - 
 दद. १२ वप्टेंफय २०१८ च्मा दयम्मान ळशयातीर तथा खेड्मातीर वलवलध भांडऱाना बेटी देलून 
भातीचचे गणऩती फवलण्मावाठी जनजागतृी कयण्मात आरी. ऩमायलयण वांलधयनाांवाठी भांडऱानी 
वशकामय कयण्माफाफत त्माांना  आश्लस्त कयण्मात आरे. काशी भांडऱारा प्रानतननगधक स्लरुऩात 
भातीच्मा भुत्माय फनलून बेट देण्मात आल्मा.  

 भातीच ेगणऩती प्रदळयनी ल जनजागतृी 
 गशृअथयळास्त्र वलबाग ल यावेमो तपे वलध्मार्थमाांकडून भातीच ेगणऩती फनलून त्माची प्रदळयनी 
भशावलध्मारमात रालण्मात आरी. भशावलध्मारमीन मळषक ल कभयचायी माांनी आऩल्मा घयी 
फवलण्मावाठी  ह्मा भुत्माय वलकत घेलून ऩमायलयण-ऩूयक उत्वल ल योजगाय ननमभयतीचा छोटेखानी 
प्रमत्न  कयण्मात आरा. मा ननमभत्माने भातीचचे गणऩती फवलन्माफाफत जनजागतृी करून 
ऩमायलयणाव शातबाय रालण्माचा वांदेळ देण्मात आरा. 

 फार ल भहशरा रैंगगक अतमाचाय वंफंधी कामदेवलऴमक भागादळान - 
 हद.२१/९/२०१८ योजी भशावलद्मारमीन तरुणाईरा कामद्माच ंभुरबूत सान अवालं मा करयता 
प्राचामा डॉ. वुबाऴ बडांगे मांच ेभागादळानात याष्ट्रीम वेला मोजनेच ेकामाक्रभ अगधकायी डॉ. नयेंद्र भाने 
मांनी भशावलद्मारमात याष्ट्रीम वेला मोजना ल भहशरा वेर अतंगात फार ल भहशरा रैंगगक अतमाचाय 
वफंंधी कामदेवलऴमक भागादळान कामाक्रभाच ेआमोजन कयण्मात आरे शोते. मा लेऱी प्रशवद्ध वलगधस 
एड. वंतोऴ कोल्शे भागादळान कयतांना म्शणारे की, वभाज व्मलस्था चांगरी याशाली, अन्माम 
अतमाचायारा प्रनतफंध फवाला ल वाभाग्जक घडी वुयक्षषत याशाली मा करयता बायतीम वंवलधानारा 
अनुवरून बायतीम दंड वंहशते अतंगात अनेक कामदे तमाय कयण्मात आरे. फार ल भहशरा रैंगगक 
अतमाचाय योखण्मावाठी वुद्धा अवरेरे अनेक कामदे कठोय कयण्मात आरे. ऩयंतु प्रतमेक गोष्ट्टीरा 
कामदाच वुयक्षषत ठेलू ळकतो अवे नाशी तय तमा करयता भाणवाची भनोलतृतीच चांगरी अवणे 
भशतलाच ेआशे अवेशी त े म्शणारे. माप्रवंगी कामाक्रभाध्मष म्शणून डॉ.अवलनाळ जुभऱे, तय प्रभुख 
अनतथी म्शणून एड.आम्रऩारी चौयऩगाय, डॉ. प्रपुल्रता कोरखेड ेउऩग्स्थत शोते. 

 यावेमो ददन - 
 दद.२४/९/२०१८ योजी यावेमो ददन कामयक्रभाच ेआमोजन कयण्मात आरे शोते. याष्ट्रीम वेला 
मोजना शे मुलकांच ेव्मावऩीठ आशे. मा चऱलऱीरा वभाजाशबभुख करून वाभाग्जक तथा मुलकांच्मा 
वलाांगीण करागुंनाना खरुलण्मावाठी ल भूल्म रुजलण्मावाठी अनेक उऩक्रभ तमा भाध्मभातून याफवलरे 
जातात. अभ्मावावोफत वाभाग्जक फांगधरकी ठेलून व्मग्क्तभतल वलकशवत कयणाये  ल एक चांगरा 
भाणूव घडण्माच ेवंस्काय करून स्लस्थ बायतावाठी स्लस्थ मुलक देणाये व्मावऩीठ म्शणजे याष्ट्रीम 
वेला मोजना आशे अव ेप्रनतऩादन मेथीर शळलाजी भशावलद्मारम अकोट डॉ. अनंत  शवयवाट मांनी 
केरे. ते जे.डी. ऩाटीर वांगऱूदकय भशावलद्मारमात याष्ट्रीम वेला मोजना वलबागांतगात आमोग्जत 
यावेमो हदन कामाक्रभात प्रभुख अनतथी म्शणून फोरत शोते. मा प्रवंगी कामाक्रभाध्मष म्शणून प्राचामा 
डॉ. वुबाऴ बडांगे, गाडगेफाफा शभळनच े वंचारक ल ऩरकाय गजानन देळभुख यावेमो कामाक्रभ 
अगधकायी डॉ. नयेंद्र भाने, डॉ. तेल्शायकय व्माववऩठालय उऩग्स्थत शोते.  

 ऩणूाय नदी, टाकऱी स्लच्छता अमबमान-  

 दद. २७ वप्टेंफय २०१८ गणऩती भांडऱाांना भातीच े गणऩती फवलणे ल ननभायल्म नदीत न 
टाकण्मावाठी जनजागतृी कयण्मात आरी शोती. गणऩती उत्वलानांतय ऩरयवयातीर रोकाांनी वलय 



ननभायल्मावश टाकऱी मेथीर ऩूणाय नदीत गणऩती वलवजयन केरे. मा नदीतीर ऩाणी गालातीर 
ळतेकऱ्माांची गुयेढोये वऩतात त्माभुऱे त्माांना फाधा ऩोशोच ूळकते शा वलचाय घेलून ल यावेमोच्मा भुरबतू 
कतयव्मानुवाय स्लच्छता अमबमाांना अांतगयत टाकऱी ऩरयवयातीर ऩूणाय नदी स्लच्छता अमबमान 
याफवलण्मात आरे. नदीतीर ननभायल्म फाशेय काढून अधयलट यादशरेल्मा गणऩती भुत्माांच ेऩुनवलयवजयन 
यावेमो अगधकायी डॉ. नयेंद्र भाने ल ल प्रा. याशुर वालयकय तथा यावेमो स्लमांवेलक ल यवामनळास्त्र 
वलबाग माांनी वांमुक्तऩणे केरे. 

 आठलडी फाजायात स्लच्छता जनजागतृी 
दद.२८/९/२०१८ योजी आठलडी फाजायात जालून स्लच्छता ठेलण्मावांफांधी यावेमो ऩथकाने 

जनजागतृी केरी. वलक्री नांतय आऩरा कचया कचया कुां डीतच टाकण्मावाठी अवे आलाशन कयण्मात 
आरे. 

 ळावकीम उऩजजल्शा रुग्णारमात स्लच्छता जनजागतृी - 
दद.२९/९/२०१८ योजी केअय पॉय वयाउन्डीग अांतगयत मेथीर ळाऴकीम उऩजजल्शा रुग्णारमारा 

बेट देलून तेथीर स्लच्छता कयण्मात आरी. मा रुग्णारमाच ेअधीषक डॉक्टय माांचळेी स्लमांवेलकाांनी 
चचाय करून रुग्णारमातीर कचया व्मलस्थाऩनाची भादशती घेतरी. 

 गाांधी जमांती – 
 दद.२/१०/२०१८ योई भशात्भा गाांधीची जमांती वाजयी कयण्मात आरी. मालेऱी प्राचामय डॉ.वुबाऴ 
बडाांगे, डॉ दीनदमार ठाकये माांनी भागयदळयन कयताांना भशात्भा गाांधी माांच ेजीलनालय प्रकाळ टाकरा. 
भयाठी ल यावेम वलबाग अांतगयत मा कामयक्रभाच ेआमोजन कयण्मात आरे शोते. 

 नलीन भतदाय नोंदणी अमबमान  
 दद.३/१०/२०१८ दयम्मान ननलडणूक आमोगाकडून प्राप्त आलाशनानुवाय ल  भागयदळयनात 

नलीन भतदाय नोंदणीत वशबाग देलून नलीन भतदाय शोण्माकरयता जनजागतृी कयण्मावोफतच अनके 
नलीन भतदायाांची यावेमो कडून नोंदणी कयण्मात आरी. भशावलध्मारम स्तयालय भोठ्मा प्रभाणात दश 
भोशीभ याफलून लमाची अट ऩूणय कयणाऱ्मा वलध्मार्थमाांना भतदाय करून घेण्मात आरे.  

 स्लच्छता भागयदळयन –  

दद.३/१०/१८ योजी श्री मळलाजी मळषण वांस्थेच ेवगचल ळऴेयाल खाड ेमाांनी यावेमोच्मा वलध्मार्थमाांना 
स्लच्छतेवांफांधी भागयदळयन केरे. लैकानतक स्लच्छतेवोफतच वाभाजजक स्लच्छते करयता आऩण वदैल 
कामययत याशाले अवा वांदेळ त्माांनी ददरा.  

 

 यावेमोने याफवलरे दमायऩयू मेथीर दशांद ूस्भळानबभुीत स्लच्छता अमबमान 

दद.३ ऑक्टोफय २०१८  

 जे. डी. ऩाटीर वांगऱूदकय भशावलद्मारमाच्मा याष्ट्रीम वेला मोजनेच्मा स्लमंवेलकांनी फाबऱी 
मेथीर हशदं ू स्भळानबुभीत नुकतेच उतस्पुताऩणे स्लच्छता अशबमान याफवलरे. दमााऩुयची फाबऱी 
मेथीर स्भळानबुभी हशदंचू ेभुख्म भोषधाभ म्शणून ओऱखरे जाते. इशरोकीच्मा प्रलावारा गेरेल्मा 
भाणवारा ळलेटचा ननयोऩ मा भोषधाभात हदरा जातो. एयली दरुाक्षषत अवरेरी हश स्भळानबुभी 
झाडऩारा, कचऱ्माने अस्लच्छ अवते. हश फाफ रषात घेलून याष्ट्रीम वेला मोजनेच ेकामाक्रभ अगधकायी 
प्रा. डॉ. नयेंद्र भान,े प्रा.डॉ. नेरा तेल्शायकय मानंी स्लच्छ बायत अशबमान अतंगात याष्ट्रीम वेला 



मोजनेच्मा स्लमंवेलकांना वोफत घेलून मेथे स्लच्छता अशबमान याफवलरे. स्लमंवेलकांनी मा 
स्भळानबुभी ऩरयवयाची स्लच्छता केरी.  

 

 झोऩडऩट्टी बागात आशाय ल व्मवनभकु्ती जनजागतृी – 
 दद.५/१०/२०१८ योजी मोनम तथा  लेऱेलय आशाय घेलून ल व्मवनांऩावून दयू याशून चांगरं 
आमुष्ट्म जगता मेते. तोकड्डमा कभाईत व्मवनालय शोणाया खचा कुटंुफाच्मा प्रगतीवाठी भायक ठरून 
भुरांलय वुद्धा तमाच ेलाईट ऩरयणाभ कयणाया ठयतो. तवेच आऩल्मा बागाची स्लच्छता कयण्मावाठी 
स्लत् ऩढुाकाय घेण्माकरयता जनजागतृी कयण्मावाठी मेथीर जे. डी. ऩाटीर वांगऱूदकय 
भशावलद्मारमाच्मा याष्ट्रीम वेला मोजना वलबाग ल गशृअथाळास्र वलबागाच्मा लतीने शळलय जलऱ 
अवरेल्मा झोऩडऩट्टी बागात आशाय, व्मवनभकु्ती तथा स्लच्छते फाफत जनजागतृी अशबमान याफलून 
स्लच्छता ल स्लास्र्थम माफाफत रृदमस्ऩळी वंलाद वाधण्मात आरा. मा प्रवंगी यावेमो कामाक्रभ 
अगधकायी डॉ.नयेंद्र भाने, गशृअथाळास्राच्मा प्रा. डॉ. ज्मोस्तना ऩुवाटे ल प्रा. वौ. भाधयुी बफजले मांनी 
आयोनम ल आशाय माफाफत ववलस्तय भागादळान केरे. प्रा.डॉ. वंगीता बुमाय, प्रा.डॉ. नेरा तेल्शायकय ल 
प्रा. यंजना कदभ मांनी वुद्धा कौटंुबफक ल स्नेशऩूणा वंलाद करून तेथीर भहशरा ल भुरींच्मा वभस्मा 
जाणून भागादळान केरे. 

 जागनतक भानमवक आयोग्म ददन- 
  दद.१०/१०/२०१८ योजी जागनतक भानमवक आयोग्म ददनाननमभत्म वलध्मार्थमाांच े भनोफर 

उांचालण्मावाठी ल वभाजातीर वलकराांगाांन्ना वशरृद्मतेची लागणूक मभऱण्मावाठी प्रमत्न कयण्माव 
प्रलतृ्त शोण्माच्मा दृष्ट्टीने भागयदळयन कामयक्रभाचे आमोजन कयण्मात आरे शोते. प्रा.डॉ.अवलनाळ जुभऱे 
ल प्रा.डॉ. ज्मोस्त्ना ऩुवाटे माांनी वलध्मार्थमाांना औगचत्मऩूणय भागयदळयन केरे. मालेऱी 
भशावलद्मारमातीर प्राध्माऩक ल वलध्माथी उऩजस्थत शोते. 

 अंफा पेग्स्टलरच्मा लक्ततृल स्ऩधेत यावेमोचा वशबाग -  

 हद.१२/१०/२०१८ योजी भशावलद्मारमीन स्तयालय अकुंयत अवरेल्मा मुला लक्तमांवाठी अफंा 
पेग्स्टलर अतंगात याष्ट्रीम वेला मोजनेचा वशबाग देलून लक्ततृल स्ऩधेच ेआमोजन कयण्मात आरे 
शोते. ऩन्नाव लक्तमांनी वलवलध वलऴमालरून आऩल्मा लक्ततृलाची चुणूक दाखलत वलऴमाची 
अभ्मावऩूणा ल उततभ भांडणी कयत वलाांची भने ग्जंकरी. स्लच्छता अशबमान, आयोनम, वाभाग्जक 
स्लास्थ तथा जलऱऩाव वलाच षेराळी वंफंगधत वलऴम घेलून प्रतमेकारा लगेऱा वलऴम देण्मात आरा 
शोता. मा स्ऩधेभध्मे प्रथभ क्रभांकाची भानकयी ठयरी ऩंजाफयाल देळभुख वलधी भशावलद्मारम, 
अभयालतीची वलध्माथीनी कु. आकांषा अवलनाळ अवणाये, तय द्वलतीम क्रभांक ऩुष्ट्ऩक रोशीतकय, 
ळावकीम वलसान वंस्था, नागऩूय ल ततृीम क्रभांक बानमश्री कांफऱे, वलध्माबायती भशावलद्मारम, 
अभयालती मांनी ऩटकालरा. वला वलजेतमांना योख यक्कभ ल स्भतृीगचन्श देलून गौयवलण्मात आरे. मा 
स्ऩधेच ेवंमोजक प्रा.ळीतर तामड,े याभकृष्ट्ण भशावलद्मारम दायाऩूय, वशवंमोजक म्शणून याष्ट्रीम वेला 
मोजना, जे. डी. ऩाटीर वांगऱूदकय भशावलद्मारम दमााऩूय ल याजऴी ळाशू भशायाज वलसान 
भशावलद्मारम, चांदयूयेल्ले शे शोते.  

 अंध हदनाननशभतम अंध भरुांळी वंलाद ल पऱलाटऩ – 



 जागनतक अधं हदनाननशभतम भशावलध्मारमीन भुरांच्मा वाभाग्जक जाणील वलस्तायल्मा जाव्मा 
मावाठी अधं भुरांवोफत वंलाद ल पऱलाटऩ कामाक्रभ दमााऩूय मथीर स्ल.बफजले अधं वलध्मारमात 
जाऊन घेण्मात आरा. 

 भोपत दांत ल भखुयोग तऩावणी मळफीय – 
 दद.१७/१०/२०१८ योजी भशावलध्मारमीन वलध्मार्थमाांवाठी भोपत दांत ल भुखयोग तऩावणी 
मळफीयाच े आमोजन कयण्मात आरे शोत.े मालेऱी डॉ. लमवभ घाननलरा माांनी आयोग्म वलऴमक 
भागयदळयन कयताांना दाताची ननगा कळी याखाली, शाताची स्लच्छता कळी ठेलाली माफाफत भादशती 
वाांगगतरी. मालेऱी त्माांनी भशावलद्मारमातीर वलद्मार्थमाांची, मळषकाांच्मा ल कभयचाऱ्माांची भोपत दांत 
ल भुखयोग तऩावणी करून ज्माांना दाताांच्मा वभस्मा ननघाल्मात त्माांचे ऩुढीर उऩचाय वुद्धा त्माांनी 
कयण्माच ेआश्लावन ददरे.  

 याष्ट्रीम अवांवगयजन्म योग ननमांत्रण कामयक्रभ -    

 दद.२६/१०/२०१८ योजी ग्राभीण रुग्णारम दमायऩूय याष्ट्रीम अवांवगयजन्म योग ननमांत्रण कामयक्रभ 
अांतगयत प्राथमभक तऩावणी मळबफयाच ेआमोजन वूक्ष्भजीलळास्त्र ल यावेमो अांतगयत कयण्मात आरे 
शोते. 
 
 

 एकता दौड – 
 वयदाय लल्रबबाई ऩटेर मांची जमंती ल भाजी ऩंतप्रधान इंहदया गांधी मांच्मा ऩुण्मनतथी 
ननशभतम हद.३१/१०/२०१८ योजी दमााऩूय ळशयातून अनेक वाभाग्जक वंस्थांच्मा वशबागातून एकतचेा 
वंदेळ देणाऱ्मा एकता दौडच े आमोजन कयण्मात आरे शोत.े माभध्मे याष्ट्रीम वेला मोजनेच े
स्लमंवेलकांनी वशबागी शोऊन वक्रक्रमऩणे वाभाग्जक एकतेचा वंदेळ ऩोशोचलण्मावाठी भदत केरी.  

 ननयाधाय भरुानंा कऩड ेलाटून वाभाग्जक हदलाऱी वाजयी – 
 हद.६/११/२०१८ योजी गाडगेफाफा ननयाधाय फारक आश्रभात जाऊन ननयाधाय भुरांवोफत 
वाभाग्जक हदलाऱी वाजयी कयण्मात आरी. तमा ननयाधाय भुरांना नलीन कऩड्डमांवोफतच तमांना 
हदलाऱीननशभतम गोड ऩदाथााचवेुद्धा लाटऩ कयण्मात आरे. ननयाधाय अवल्माभुऱे एयली वंनाच्मा 
आनंदारा भुक्णाऱ्मा ननयाधाय भुरांचा वशलाव यावेमो स्लमंवेलकारा शभऱाला ल तमांच्मा वाभाग्जक 
वंलेदना वचते याशाव्मा ल वाभाग्जक स्लास्थ हटकालं माकरयता मालऴी अळा प्रकाये वाभाग्जक हदलाऱी 
वाजयी कयण्मात आरी. भशावलध्मारमाच ेप्राचामा ल प्राध्माऩक , कभाचायी तथा याष्ट्रीम वेला मोजनेच े
वलध्माथी मात वशबागी झारे शोते.  

 भोपत स्ऩधाा ऩयीषा भागादळान कामाळाऱा – 
 हद.२३ ते २५ नोव्शेंफय २०१८ अवे तीन हदलव एकता भल्टीस्ऩेळाशरटी शॉग्स्ऩटर, दमााऩूय  ल 
वयकाय अकादभी, नाशळक ल याष्ट्रीम वेला मोजना मांच्मा वंमुक्त वलद्मभाने तपे भोपत स्ऩधाा 
ऩयीषा भागादळान कामाळाऱेच े मळस्ली आमोजन कयण्मात आरे शोते. ज्माच े अभ्मावाप्रती ऩूणा 
वभऩाण ल काटेकोय ननमोजन अवेर तमाचा स्ऩधाा ऩयीषाभध्मे ननबाल रागतोच. म्शणून वभऩाण ल 
ननमोजन शे अतमंत भशतलाच ेअवून तमाभध्मे तडजोड करू नमे अवे प्रनतऩादन भशायाष्ट्र रोकवेला 
आमोगाच्मा ऩयीषते भशायाष्ट्रातून प्रथभ आरेल्मा तथा भशायाष्ट्राच्मा भुख्मभंत्र्माच्मा कामाारमातीर 
कष अगधकायी अवरेरे क्रकयण ऩाटीर मांनी केरे. मा कामाळाऱेच्मा ऩहशल्मा हदलवीम वरात तमांनी 
अनेक वलऴमाच े भागादळान केरे. एकता भल्टीस्ऩेळाशरटी शॉग्स्ऩटरच े वंचारक डॉ. इक्फार ऩठाण, 



वयकाय अकादभी नाशळकच े वंचारक प्रा. यलींद्र वयकाय, तशवीरदाय अभोर कंुबाये, प्रा. गजानन 
बायवाकऱे, ठाणेदाय भुकंुद ठाकये, आगाय व्मलस्थाऩक इंगोरे मांनी वुद्धा भागादळान केरे. मा 
कामाळाऱेत प्रा. यलींद्र वयकाय मांनी दवुऱ्मा ल नतवऱ्मा हदलळी स्ऩधाा ऩयीषेच े भागादळान करून 
वलध्मार्थमाांच्मा ळंकांच े ननयवन केरे तथा स्ऩधाा ऩयीषेच ेफायकाले वलऴद केरे. मालेऱी वलध्मार्थमाांना 
स्ऩधाा ऩयीषेची उऩमुक्त ऩुस्तके अध्माा क्रकभतीत उऩरब्ध करून देण्मात आरी. मा कामाळाऱेकरयता 
डॉ.इकफार ऩठाण ल डॉ. नयेंद्र भाने मांनी भेशनत घेतरी. 

 भोपत रृदमयोग तऩावणी शळफीय – 
 हद.२५/११/२०१८ योजी दमााऩूय मेथीर एकता भल्टीस्ऩेळारीटी शॉग्स्ऩटर ल नशवांग शोभ, क्रीवेंट 
शॉग्स्ऩटर ल शाटा वेंटय, नागऩूय ल याष्ट्रीम वेला मोजना, जे. डी. ऩाटीर वांगऱूदकय भशावलद्मारम 
दमााऩूय मांच ेवंमुक्त वलध्मभाने भोपत रृदम योग तऩावणी शळफीयाच ेआमोजन कयण्मात आरे शोते. 
मा शळबफयारा दमााऩूय ऩरयवयातीर रुनणांचा उतस्पूता प्रनतवाद शोता. २०० रुनणांची रृदमयोग तऩावणी 
वोफतच ईवीजी तथा यक्तांच्मा तऩावण्मावुद्धा भोपत कयण्मात आल्मा. नागऩूय मेथीर क्रीवेंट 
शॉग्स्ऩटर ल शाटा वेंटयच ेवंचारक ल प्रख्मात रृदमयोग तस डॉ. अझीज खान ल डॉ. काळीप वय्मद 
तथा डॉ. दीऩक मादल, डॉ. शयीव, डॉ. इयपान, डॉ. इभयान ऩठाण, डॉ. आनतक, डॉ. मुनुव, डॉ. 
अन्वाय अरी मांनी रुनणांची तऩावणी करून तमांना ऩुढीर भागादळान केरे. वुरुलातीरा मा शळबफयाच े
औऩचारयक उद्घाटन जी.ऩ. च ेआयोनम तथा वलतत वबाऩती फऱलंतयाल लानखड ेमांच ेशस्ते कयण्मात 
आरे. मा शळबफयाच्मा आमोजनावाठी डॉ.इक्फार ऩठाण ल यावेमो कामाक्रभ अगधकायी डॉ.नयेंद्र भान े
मांनी भेशनत घेतरी. 

 गाडगेफाफा ऩणु्मनतथी ननमभत्म फवस्थानक स्लच्छता अमबमान-   

  दद.२१/१२/२०१८ योजी गाडगेफाफाांच्मा ऩुण्मनतथी ननमभत्म फवस्थानकाची स्लच्छता करून 
गाडगेफाफाांना श्रद्धाांजरी अऩयण कयण्मात आरी. वुरुलातीरा आगाय व्मलस्थाऩक माांच े शस्त े
गाडगेफाफाांच्मा प्रनतभेच े ऩूजन करून आदयाांजरी अऩयण कयण्मात आरी. नांतय वांऩूणय फवस्थानक 
ऩरयवयाची स्लच्छता कयण्मात आरी. 

 यक्तदान मळफीय – 
 दद.२४/१२/२०१८ योजी स्ल.भदनयाल गालांड े स्भतृी यक्तदान मळबफयाच ेआमोजन याष्ट्रीम वेला 
मोजनेतपे भशावलध्मारमात कयण्मात आरे शोते. मा मळबफयात वुनीर गालांड,े प्रबाकय कोयऩे, प्रबाकय 
तयाऱ, अड. अमबजजत देलके माांचे वश गालातीर नागरयक तथा वलद्माथी अळा २२ यक्तदात्माांनी 
यक्तदान केरे. डॉ.ऩांजाफयाल देळभुख स्भतृी लैद्मकीम यक्तऩेढीच्मा डॉक्टयाांच्मा चभूने यक्त वांकमरत 
कण्माव वशकामय केरे. श्री मळलाजी मळषण वांस्थेचे अध्मष भा.शऴयलधयन देळभुख, कामयकारयणी वदस्म 
प्राचामय केळलयाल गालांड,े भा.शेभांतयाल काऱभेघ, डॉ.ऩद्माकय वोभलांळी, डॉ.ददनकययाल गामगोरे, 
जमप्रकाळ बुतडा माांनी बेट देलून मा उऩक्रभाचे कौतुक केरे. प्राचामय. डॉ.वुबाऴ बडाांगे ल यावेमो 
कामयक्रभ अगधकायी डॉ.नयेंद्र भाने माांनी मा मळबफयावाठी भेशनत घेतरी. 

 स्लच्छता जनजागतृी पेयी –  

 हद.२७/१२/२०१८ योजी स्ल.डॉ. ऩंजाफयाल उऩाख्म बाऊवाशेफ देळभुख मांच्मा 
जमंतमुतवलाननशभतम ळशयातून स्लच्छता पेयी काढून यावेमो स्लमंवेलकांनी स्लच्छतेवोफतच वाभाग्जक 
ऐक्माचा उदघोऴ करून वाभाग्जक एकता अखडं ठेलून वाभाग्जक स्लास्र्थम अफागधत ठेलण्माच वंदेळ 
वलवलध ऩथनाट्मे, याष्ट्रऩरुुऴांच ेवंदेळ वदय करून हदरा. 

 यस्ता वयुषा वप्ताश ननशभतम ऩथनाट्म वादयीकयण – 



 ऩोरीव वलबागाकडून याफवलण्मात आरेल्मा यस्ता वुयषा वप्ताश ननशभतम हद.८/१/२०१९ योजी 
यस्तमालरून लाशन चारवलतांना खफयदायी घेणे ल वंबाव्म अऩघात टाऱण्मावाठी जनजागतृी 
कयण्माकरयता यावेमोच्मा स्लमंवेलकांनी ळशयातीर वलवलध गदीच्मा चौकात ऩोरीव फांधलांच्मा 
वशकामााने ऩथनाट्म वादय करून जनजागतृी कयण्माच ेकाभ केरे.   

 मलुक हदन – 
 हद.१२/१/२०१९ योजी स्लाभी वललेकानंद मांच्मा जमंती ननशभतम मुलक हदन भशावलध्मारमात 
वाजया कयण्मात आरा. प्राचामा डॉ.वुबाऴ बडांगे, डॉ शभशरदं शबरऩलाय, यावेमो कामाक्रभ अगधकायी 
डॉ.नयेंद्र भाने तथा वलद्मार्थमाांनी मुलकांना वंदेळ देणाये भनोगत माप्रवंगी भांडरे.  

 वाभाग्जक ऐक्माच ेवंदेळ देणाये वंगीतभम ऩथनाट्म – 
 मुलकांलय नैनतक वंस्काय व्शाला तथा वाभाग्जक ल धाशभाक ऐक्म हटकलण्माचा वंदेळ 
देणावाठी लायकयी वंप्रदामाचा आधाय घेलून वुंदय वंगीतभम ऩथनाट्म भशावलद्मारमातीर 
वलध्मार्थमाांवभोय लावऴाकोतवलात हद.१५/१/२०१९ योजी वादय कयण्मात आरे. एयली गचरऩटाच्मा 
गाण्मालय गथयकणायी तरुणाईने मा वादयीकयनारा प्रचडं प्रनतवाद हदरा.  

 
 
 

 उभयी भंहदय मारा ऩरयवय स्लच्छता अशबमान –  

वंत वलमोगी भशायाज जन्भोतवालाननशभतम दमााऩूय तारुक्मातीर उभयी भंहदय मेथे १८ ल १९ 
जानेलायी अव े दोन हदलव बव्म मारा बयते. मारचे े स्लरूऩ दयलऴी बव्म हदव्म अवल्माभुऱे 
शजायोंच्मा वंख्मेने रोक मेतात. मारकेरंूवाठी वंस्थान तपे भशाप्रवादाचे वुद्धा आमोजन कयण्मात 
मेते. मारा वंऩल्मानंतय शा ऩरयवय कचऱ्माने व्माऩून जातो. अस्लच्छ झारेल्मा ऩरयवयाची जे. डी. 
ऩाटीर वांगऱूदकय भशावलध्मारमाच े यावेमो कामाक्रभ अगधकायी डॉ. नयेंद्र भाने मांच े भागादळानात 
याष्ट्रीम वेला मोजनेच्मा ऩथकाने हद.२०/१/२०१९ योजी मा वंऩूणा ऩरयवयात स्लच्छता अशबमान याफलून 
प्रतमष कृतीतून गाडगेफाफांचा वंदेळ वाकायण्माचा प्रमतन मा उऩक्रभातून केरा.  

 कंुबायगाल मारा ऩरयवय स्लच्छता अशबमान –  

तारुक्मातीर कंुबायगाल मेथे दयलऴी स्थाननक वंस्थांनच्मा लतीने मारचे ेआमोजन कयण्मात 
मेते. मारा वंऩल्मानंतय ह्मा ऩरयवयात झारेल्मा कचऱ्माची दखर घेलून जे. डी. ऩाटीर वांगऱूदकय 
भशावलध्मारमाच ेयावेमो कामाक्रभ अगधकायी डॉ. नयेंद्र भाने मांचे भागादळानात याष्ट्रीम वेला मोजनेच्मा 
स्थाननक तथा ऩरयवयातीर जलऱच्मा स्लमंवेलकांनी गालातीर ळाऱेच्मा वलध्मार्थमाांना वोफत घेलून  
हद.२५/१/२०१९ योजी मा वंऩूणा ऩरयवयात स्लच्छता अशबमान याफलून प्रतमष कृतीतून गाडगेफाफांचा 
वंदेळ वाकायण्माचा प्रमतन मा उऩक्रभातून केरा.  

 याष्ट्रीम भतदाय ददना ननमभत्म वेमभनाय - 
दद.२५/१/२०१९ योजी याष्ट्रीम भतदाय ददना ननमभत्म वलध्मार्थमाांच ेभनोगत घेलून जनजागतृी 

कयण्मात आरी. याष्ट्रीम भतदाय ददनाननमभत्म आमोजजत मा भतदाय नोंदणी जनजागतृी कामयक्रभात 
प्राचामय डॉ. वुबाऴ बडाांगे माांनी भतदाय नोंदणी शे वुद्धा याष्ट्रकामय अवून ते कयण्माच ेआलाशन केरे. 
कामयक्रभ अगधकायी डॉ. नयेंद्र भाने, प्रा. डॉ. नेत्रा तेल्शायकय, डॉ.वांगीता बुमाय तथा प्राध्माऩक ल 
वलध्माथी उऩजस्थत शोते. मालेऱी लोदटांग भळीन व्शीव्शीऩॅडची भादशती वुद्धा देण्मात आरी. मालेऱी 
नामफ तशवीरदाय गाडकेय ल याजगुरू माांनी भागयदळयन केरे. 



 यावेमोच्मा जरजागतृी बारुडाचा ळावकीम कामाक्रभात गौयल   

 ‘जर शै तो कर शै’ हश जान वलाांना अवतांना वुद्धा ऩाण्माचा अऩव्मम शोतांना हदवतो. 
ऩाण्माच्मा दशुबाषाभुऱे ग्जलश्रषु्ट्ठीच अग्स्ततलच धोक्मात मेलू ऩाशते आशे. माकरयता लेऱेत जागतृ शोणे 
अनतळम आलशमक आशे. ळावन स्तयालय लेऱोलऱेी जनजागतृीशी कयण्मात मेत.े शाच जरजागतृीचा 
वलऴम घेलून स्लस्थ बायत अशबमानारा अनुवरून ल याष्ट्रीम वेला मोजनेची वाभाग्जक फांगधरकी 
जोऩावत जे. डी. ऩाटीर वांगऱूदकय भशावलद्मारमाच े प्राचामा डॉ. वुबाऴ बडांगे ल याष्ट्रीम वेला 
मोजनेच ेकामाक्रभ अगधकायी डॉ. नयेंद्र भाने मांच ेभागादळानात स्लमंवेलकांनी ‘ऩाणी शयलरां कोणी त े
चोयरां’ शा जरजागतृीचा वंदेळ देण्मावाठी बारुड तमाय केरे. भनोयंजनातून जरजागतृी कयण्माकरयता 
ल ऩाण्माच्मा ननभााण शोणाऱ्मा गंबीय प्रशनाकड े रष लेधण्मावाठी नकुतेच हद.२६/१/२०१९ रा 
प्रजावतताक हदनाच्मा ळावकीम कामाक्रभात शे बारुड वाशबनम वादय कयत ऩाण्माच्मा वंलधानाचा 
वंदेळ वलाांऩमांत ऩोशचलण्माच्मा प्रबाली प्रमतन कयण्मात आरा. वलवलध ळाऱा भशावलद्मारमाचे 
वलध्माथी, ऩारक, गालातीर नागरयक, वला वलबागाच े अगधकायी, कभाचायी तथा वलवलध वलबागाच े
ऩदागधकायी मांच ेउऩग्स्थतीत अनतळम प्रबालीऩणे वादय झारेल्मा मा बारुडाच ेप्रचडं कौतुक कयण्मात 
आरे. तशवीरदाय अभोर कंुबाय, नगय ऩरयऴद भखु्मागधकायी तथा ठाणेदाय भुकंुद ठाकये तथा इतय 
अगधकायी मांनी उतस्पुताऩणे यावेमोच्मा वला वशबागी स्लमंवेलकांचा गौयल केरा. 
 
 

 भतदान जनजागतृी - 
दद.२८/१/२०१९ योजी भतदाय जनजागतृी करयता एकता शॉजस्ऩटर, दमायऩूय मेथे आयोग्म 

मळबफयाच्मा ननमभत्माने खेड्माऩाड्मातून आरेल्मा रुग्णाांवभोय भतदानाचे भशत्ल वाांगणाया वांदेळ 
यावेमो स्लमांवेलकाांनी देलून भतदान जनजागतृी केरी. मालेऱी तशवीरदाय तथा त्माांची चभू माांनी 
भतदान भळीनच े प्रात्मक्षषक रोकाांना दाखवलरे. मालेऱी डॉ.ऩठाण, ऩत्रकाय गजानन देळभुख, डॉ. 
कामयक्रभ अगधकायी डॉ. नयेंद्र भाने गालातीर नागरयक तथा वलध्माथी उऩजस्थत शोते.  

 भोपत कान तऩावणी ल कणयमांत्र लाटऩ मळफीय – 
 ळयीयाचा अतमंत भशतलाचा अलमल अवरेल्मा कानांची ननगा न घेतल्माभुऱे क्रकंला 
लमोभानानुवाय आरेरी कणाफगधयता माकरयता दमााऩूय मेथीर एकता भल्टीस्ऩेळाशरटी शॉग्स्ऩटर ल 
नशवांग शोभ, शवटी शॉग्स्ऩटर, अकोरा ल याष्ट्रीम वेला मोजना, जे. डी. ऩाटीर वांगऱूदकय 
भशावलद्मारम मांच्मा वंमुक्त वलध्मभाने भोपत कान तऩावणी, भागादळान ल कणाफगधयांना कणामंर 
लाटऩ कयण्माकरयता हद.२८/१/२०१९ योजी बव्म शळबफयाच े मळस्ली आमोजन कयण्मात आरे शोते. 
दमााऩूय ऩरयवयातीर आगथाक दफुार अवरेल्मा ज्मा रुनणांना ऩूणाता: क्रकंला अळंत् कणाफगधयता आशे 
अळा ऩंच्मांळी रुनणांची ऑडीओभेहरक तऩावणी मालेऱी डॉ. मोगेळ गालंड,े डॉ. वलनोद याभटेके ल 
डॉ.वंतोऴ ऩाटीर मांनी केरी. तमा रुनणांना भशायाष्ट्र ळावनाच्मा भशातभा ज्मोनतफा पुरे जनआयोनम 
मोजने अतंगात भोपत कणामंर लाटऩ कयण्मात आरे. डॉ.इक्फार ऩठाण, यावेमो कामाक्रभ अगधकायी 
डॉ.नयेंद्र भाने मांनी वलळऴे ऩयीऴभ घेलून मा शळबफयाच ेआमोजन केरे शोते. 

 ऋणभोचन मेथे लस्रदान ल अन्नदान कामाक्रभात वशबाग – 
 गाडगेफाफांची कभाबूभी म्शणून ओऱखल्माजानाये ऋणभोचन मेथे दयलऴी लस्रदान ल 
अन्नदान बव्म प्रभाण कयण्मात मेते. राखोंच्मा वंख्मेने गयीफ, हदन, दशरत, वलकरांग रोक मालेऱी 
उऩग्स्थत अवतात. मालऴी हद.३/२/२०१९ योजी तमांना अन्नदान ल लस्रदान कयण्माकरयता प्राचामा 



डॉ.वुबाऴ बडांगे ल यावेमो कामाक्रभ अगधकायी डॉ.नयेंद्र भाने ल यावेमो स्लमंवेलकांनी वक्रीम वशबाग 
घेलून गाडगेफाफांच्मा वेलाकामाात वशबाग घेतरा.   

 जागनतक भहशरा हदनाननशभतम वनैनकाच्मा ऩरयलायाचा गौयल – 
 हद.८/३/२०१९ योजी जागनतक भहशरा हदन कामाक्रभाच े आमोजन याष्ट्रीम वेला मोजना ल 
भहशरा वल्रागाय वशभतीच्मा वंमुक्त वलध्मभाने कयण्मात आरे शोते. मालेऱी प्रभुख ऩाशुणे म्शणून 
वौ.अऩणााताई धोर,े अकोरा ल वौ.उज्लराताई बडांगे, प्राचामा डॉ.वुबाऴ बडांगे, बायतीम वैननक तथा 
तमांच्मा ऩरयलायातीर भहशरा वदस्म उऩग्स्थत शोतमा. मालेऱी देळावाठी शवभेलय रढणाऱ्मा 
वैननकांच्मा भाता ल ऩतनींचा वाडी चोऱी देलून वन्भान कयण्मात आरा. काशी वैननक भातांनी 
मालेऱी गौयलगीत वुद्धा वदय करून आऩल्मा बलन व्मक्त केल्मात. मालेऱी डॉ.भणृार कडू, 
डॉ.प्रपुल्रता कोरखेड,े डॉ.नेर तेल्शायकय, यावमेो कामाक्रभ अगधकायी डॉ.नयेंद्र भाने तथा इतय 
प्राध्माऩक, कभाचायी, वलध्मथी ल वैननक ऩरयलायातीर वदस्म भोठ्मा वंख्मेने उऩग्स्थत शोते.   

 ननयाधाय भरुांना ऩयुणऩोऱीच ेजेलण देलनू वाजयी केरी वाभाग्जक शोऱी - 
 वलावाधायणऩणे प्रतमेक वण शा प्रतमेकाच्मा आमुष्ट्मात आनंद आणणाया षण अवतो. 
तमाहदलळी गोडधोड, नलीन कऩड ेखयेदी कयणे अळा स्लरुऩात तो भनलल्मा जातो. ऩयंतु आईलडीर 
नवरेरे ननयाधाय भुरं मा आनंदाऩावून लंगचत याशतात. शीच वंलेदना घेलून यावेमो तपे वाभाग्जक 
शोऱी मालऴी गाडगेफाफा ननयाधाय फारक आश्रभातीर भुरांना ऩुयणऩोऱीच ेजेलून देलून तमांच ेवोफत 
यंगोतवल खेऱून अशबनल ऩद्धतीने वाजयी कयण्मात आरी. प्राचामा डॉ.वुबाऴ बडांगे, यावेमो कामाक्रभ 
अगधकायी डॉ.नयेंद्र भाने मांनी ऩुढाकाय घेलून ल भशावलद्मारमातीर शळषक ल कभाचायी मांनी वशकामा 
करून यावेमो वलध्मार्थमाांना मा  अनाथ भुरांच जीलन कऱाल ल तमांच्मा भध्मे वाभाग्जक 
स्लास्थाच्मा वंलेदना वचेत याशाव्मा माकरयता अनाथ भुरांवोफत वाजयी केरेरी वाभाग्जक शोऱी 
तमांना आनंद देलून गेरी.  

 जागनतक जरहदनाननशभतम जरजागतृी उदफोधन –  

 हद.२२/३/२०१९ योजी जागनतक जर हदनाननशभतम भशावलद्मारमात जरजागतृी कामाक्रभाच े
आमोजन कयण्मात आरे शोते. माप्रवंगी प्रा.डॉ.ए.के.फोडखे मांनी ऩाणी वंधायनावंफंधी भाहशती 
वांगतांना प्रतमेकाने ऩाण्माचा लाऩय काऱजीऩूलाक केरा ऩाहशजे अवा वंदेळ हदरा. माप्रवंगी अध्मष 
म्शणून प्रा.डॉ.ए.एभ.जुभऱे मांनी वुद्धा वभऩाक भागादळान कयत जीलाप्रभाणे ऩाण्मारा जऩा नाशीतय 
आऩरी जीलाश्रषु्ट्ठी ऩाण्माअबाली धोक्मात मेलू ळकते अवे वांगगतरे. प्रा.डॉ.ए.ऩी.चांदयुकय, डॉ.भंगरा 
ऩांडमे,  यावेमो कामाक्रभ अगधकायी प्रा.डॉ.नयेंद्र भाने, प्रा.आगराले, प्रा.डॉ.शबरऩालय ल वलध्माथी 
उऩग्स्थत शोते 
  

वलळऴे नऩैणु्म - 
 वलद्माऩीठ स्तयीम ल अभयालती ग्जल्शा स्तयीम ऩयुस्काय - 

 याष्ट्रीम वेला मोजनेचा वलद्माऩीठ स्तयीम ल अभयालती ग्जल्शा स्तयीम उतकृष्ट्ठ 
भशावलद्मारम म्शणून ‘स्लच्छ बायत - स्लस्थ बायत अमबमान ऩयुस्काय’ मा दोन 
ऩुयस्कायाकरयता भशावलध्मारमाची ननलड शोलून वंत गाडगेफाफा अभयालती वलद्माऩीठाच ेकुरगुरू डॉ. 
भुयरीधय चांदेकय मांनी प्रदान करून हद.१४/९/१८ योजी वन्भाननत केरे.  

 



 प्रा.डॉ.नयेंद्र भाने माांची याष्ट्रीम वाशव शळफीया कयीता ननलड- ऩोंगडॎभ, हशभाचर 
प्रदेळ मेथे झारेल्मा १० हदलवीम याष्ट्रीम वाशव शळफीयाकरयता डॉ. नयेंद्र भाने,कामाक्रभ 
अगधकायी मांची वंत गाडगेफाफा अभयालती वलध्माऩीठाच े हटभ शरडय म्शणून ननलड 
(हद.२८/१०/१८ ते ६/११/१८)   

 

 वलध्मार्थमाांची ननलड – 
१  याष्ट्रीम एकात्भता मळफीय(एन.आम.वी.कॅम्ऩ), तेरांगना करयता २ यावेमो 

स्लमांवेलकाची ननलड.(१५ ते २१ डडवेंफय २०१८)  

१.अषम वलराव खांडाये(फी.ए.३)   २.कु.याणी अळोक गोयरे(फी.ए.३)    

      २. याष्ट्रीम एकात्भता मळफीय(एन.आम.वी.कॅम्ऩ),बोऩार करयता २ यावेमो स्लमांवेलकाची  

        ननलड.(१० ते १६ भाचय २०१९)  

         १.भशेळ ककवान फुांदे(फी.कॉभ.२)  २.कु.शऴयरी धनयाज पुकट((फी.ए.१)    
 ३. याज्मस्तयीम वाशव मळफीय, गचखरदया करयता ४ यावेमी स्लमांवेलकाांची ननलड. 
        (दद.२९/१ ते २/२/२०१९) 
         १. अषम वलराव खांडाये(फी.ए.३)   २. भशेळ ककवान फुांदे(फी.कॉभ.२)     
     ३.  अषम फांडूऩांत धाांड(ेफी.ए.२)    ४. कु.याणी अळोक गोयरे(फी.ए.३)       

      ४. पे्रयणा-याज्मस्तयीम नेततृ्ल वलकाव प्रमळषण मळफीय, वांगाफाअवल, अभयालती करयता  

५ यावेमो स्लमांवेलकाांची ननलड- (दद.२३ ते २७ पेब्रुलायी २०१९)  

          १.प्रज्लर याभेश्लय काकड(फी.कॉभ.२)   २. भशेळ ककवान फुांदे(फी.कॉभ.२)    
     ३. ऩांकज नीयज भांदलाये(फी.ए.१)       ३. अमबजजत दादायाल इांगऱे(फी.ए.१)         

          ५. कु. काजर ददगांफय काऱे(फी.ए.१)  

      ५. वलबागीम मुला प्रमळषण मळफीय, अभयालती करयता २ यावेमो स्लमांवेलकाांची ननलड-   

          (दद. २३/७ ते १/८/२०१८)   

         १.आनांद याजेळ ठाकये(फी.कॉभ.३)     २. कु.याणी अळोक गोयरे(फी.ए.३)  

       ६. वलध्मावऩठस्तयीम भदशरा वषभीकयण कामयळाऱा, वांगाफाअवल, अभयालती करयता  

४ यावेमो स्लमांवेलक भुरीांची ननलड- (दद.२५ ते २७ भाचय २०१९) 
१  कु. दीवऩका ककळोय कालये(फी.ए.१)  २. कु. काजर ददगांफय काऱे(फी.ए.१) 

         ३.कु.अभतृा अरुण स्लगील(फी.ए.२)     ४. कु. भुक्ता गजानन रोंधे(फी.ए.२)   

       ७. अभयालती जजल्शा वलळेऴ मळफीय, ळेंडगाल करयता ६ यावेमो स्लमांवेलकाांची ननलड- 
          (दद.१७ ते २४ डडवेंफय २०१८) 
          १.कु.ननककता मळलळांकय डडके((फी.ए.२)  २. कु.अभतृा अरुण स्लगील(फी.ए.२) 
          ३. भशेळ ककवान फुांदे(फी.कॉभ.२)        ४. अषम फांडूऩांत धाांड(ेफी.ए.२)     

          ५. कु.ननककता याजेंद्र घुयड(ेफी.ए.२)       ६. वलक्की वांजम रव्शाऱे((फी.ए.२)  

       ८.  श्री मळलाजी मळषण वांस्था, अभयालती ल मुलक बफयादयी माांच्मा वांमुक्त   

                      वलध्मभाने भशावलध्मारमात याफवलरेल्मा मुला बूऴण स्ऩधेत यावेमोचा २   

                      स्लमांवेलकाांची ननलड-  

१  वुमभत वुधाकय आांफूवकय      २. कु याणी अळोक गोयरे  



       ९. भशावलद्मारमातीर वलय वलध्मार्थमाांभधून उत्कृष्ट्ठ वलद्माथी म्शणून ननलडल्मा   

                       गेरे यावेमोच्मा २ स्लमांवेलक- 
१  वुमभत वुधाकय आांफूवकय   २. कु याणी अळोक गोयरे  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


