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वावलत्रीफाई पुरे ऩुणे वलद्माऩीठाने ननदेशळत केल्माप्रभाणे, आफावाशेफ गयलाये 

भशावलद्मारमाच्मा  “याष्ट्रीम वेला मोजना” वलबागाने आमोजजत केरेल्मा मा वलळऴे श्रभवंस्काय 

शळबफयात, एकूण १०५ स्लमंवेलक वशबागी झारे शोते. मा श्रभवंस्काय शळबफयात याष्ट्रीम वेला मोजनेचे 

कामयक्रभ अधधकायी डॉ प्रपुल्र ळडे,े डॉ अवलनाळ ळरेाय आणण  डॉ नशेा देळऩांड े उऩजस्थत शोते. 

श्रभवंस्काय शळफीय मोग्म ऩाय ऩडाले तवेच इतय ननमोजनावाठी भशावलदमारमाभापय त दययोज प्रत्मेकी 

दोन भहशरा आणण ऩुरुऴ प्राध्माऩकांची ननमुक्ती कयण्मात आरी शोती. वंऩूणय शळफीय कारालधीत 

दययोज वलशळष्ट्ठ अभ्मावषेत्रातीर काशी तस भान्मलयांची व्माख्माने स्लमंवेलक आणण स्थाननक 

ग्राभस्थावंाठी आमोजजत कयण्मात आरी शोती. मा श्रभवंस्काय शळफीय कारालधीत आवदे गालात 

ऩुढीर प्रभाणे काशी ठऱक भशत्लाची काभे झारी. 

 ग्राम स्ळच्छता- वंऩूणय गालाची स्लच्छता मा कारालधीत कयण्मात आरी. गालात अवरेल्मा 

वलय भंहदयांची स्लच्छता मा अशबमानात कयण्मात आरी. मातून एकबत्रत केरेरा वलय कचया 

मानंतय स्लच्छता कभयचाऱमांकडून लाशून नेण्मात आरा. 

 शाांडपाण्याचा ननचरा- आवदे गालात अवरेल्मा वांडऩाणी लाशून नेणाऱमा रशान नाल्माची 

आणण गटायांची स्लच्छता मा लेऱी कयण्मात आरी. वांडऩाणी वलना अडथऱा लाशून जाईर 

अळा प्रकाये यस्त्मांच्मा कडरेा अवरेल्मा मा नाल्मांची आणण गटायांची स्लच्छता कयण्मात 

आरी.  



 प्ऱास्स्िक मुक्त गाळ- ग्राभस्लच्छता कयत अवताना प्राजस्टक कचया एकत्र कयण्मालय वलळऴे 

बय देण्मात आरा शोता. वांडऩाणी लाशून नेणाऱमा रशान नाल्माची आणण गटायांची स्लच्छता 

कयताना प्राजस्टकचा लाऩय शोत अवल्माचे प्रकऴायने जाणलरे. प्राजस्टकच्मा लाऩयाच े

वलघातक ऩरयणाभ ग्राभस्थांना वभजालून वांगण्मात आरे. ग्राभस्थांनी मालेऱी बवलष्ट्मात 

प्राजस्टकचा लाऩय कभी कयण्माच ेआश्लावन हदरे  

 ळसृारोपण- शळफीय कारालधीत लषृायोऩण कयण्मावाठी भंहदय ऩरयवय तवेच ऩडजशभनीभध्मे 

खड्ड ेघेण्मात आरे. मा लेऱी स्लमंवेलकानी ४० ऩेषाशी जास्त खड्ड ेघेतरे. ग्राभस्थांनी मा लेऱी 

स्थाननक लषृांच ेऩमायलयणातीर भशत्ल स्लमंवेलकांना ऩटलून हदरे.   

 पाण्याच े वळश्ऱेवण- आवदे गालात भुख्मता फंहदस्त नऱ मोजने भापय त वऩण्मावाठी 

ऩाणीऩुयलठा केरा जातो. मा शळलाम गालाच्मा जलऱूनच लाशणायी भुऱा नदी, वलहशयी आणण 

कूऩनशरकांद्लाये जरशवचंनावाठी ऩाणी उऩरब्ध शोते. मा वलय ऩाण्माच े नभुन े घेऊन 

भशावलद्मारमातीर वूक्ष्भ जीलळास्त्र वलबागाने त्माच े प्रमोगळाऱेत वलश्रेऴण केरे. त्माचा 

अशलार गालातीर वयऩंच श्री नयेळ बयभ मांना हदरा.  

 स्जल्षा पररवद ऴालेश भेि- याष्ट्रीम वेला मोजनेच्मा वशबागी स्लमंवेलकानी मा काऱात 

जजल्शा ऩरयऴदेच्मा ळाऱेत बेट हदरी आणण इमत्ता १ री ते ४ थी च्मा वलद्मार्थमाांळी वलांद 

वाधरा. मा ळाऱेतीर शळक्षषकांनी मालेऱी ळाऱेतीर नावलन्मऩूणय कौळल्म-आधारयत 

अभ्मावऩद्धती वलऴमी भाहशती हदरी. स्लमंवेलकानी वलद्मार्थमाांना शळषणाच े,आयोग्माच ेआणण 

भैदानी खेऱांच ेभशत्ल ऩटलून हदरे. 

  



  

 

 शाांस्कृनतक काययक्रम- शळफीय कारालधीत ग्राभस्थांवाठी दययोज वंध्माकाऱी वाभजजक 

उदफोधन प्रेरयत कामयक्रभांच ेआमोजन स्लमंवेलका कडून केरे जात अवे. मात स्त्री आयोग्म, 

शळषण ,योजगाय, ऩमायलयण वंलधयन, अधंश्रद्धा ननभुयरन अळा वलवलध वलऴमांलय बय देण्मात 

आरा शोता. मा वलय वलऴमांच ेभशत्त्ल स्लमंवेलकानी नाटक, एकऩात्री प्रमोग आणण कवलता 

लाचनाद्लाये ग्राभस्था वभोय भांडरे. गालातीर भहशरांवाठी शऱदी कंुकलाचा कामयक्रभ 

आमोजजत कयण्मात आरा शोता. मा लेऱी खेड्मातीर भहशरांनी पेया धयने, गाणी , पुगड्मा 

तवेच उखाणे घेत उत्स्पूतय वशबाग घेतरा.  

शे वलळऴे श्रभवंस्काय शळफीय मोग्म, व्मलजस्थत ऩाय ऩाडण्मावाठी आफावाशेफ गयलाये 

भशावलद्मारमाच ेप्राचामय डॉ ऩी फी फुचड,े उऩप्राचामय डॉ प्रभोद वोनालणे, डॉ वुननता बागलत, डॉ 

अकुंय ऩटलधयन, भशावलद्मारमातीर वलय प्राध्माऩक, प्रळावकीम कभयचायी, वावलत्रीफाई पुरे ऩुणे 

वलद्माऩीठातीर याष्ट्रीम वेला मोजनच े वभन्लमक डॉ प्रबाकय देवाई, आफावाशेफ गयलाये 

भशावलद्मारमाच्मा याष्ट्रीम वेला मोजनचे वलय वशबागी स्लमंवेलक, गालाच ेवयऩंच श्री नयेळ बयभ, 

वंजम बयभ वलय ग्राभस्थ मांच ेफशुभोर वशकामय राबरे.  

 

डॉ अवळनाऴ ऴऱेार  

कामयक्रभ अधधकायी  

याष्ट्रीम वेला मोजना  


