
शवाजी व यापीठाकडून पंचगंगा घाट प रसराची व छता; वीस टन कच याचा उठाव 
 

 

शवाजी व यापीठा या रा य सेवा योजने वारे को हापरू या पंचगंगा घाट प रसरात व छता मोह म राब व यात आल . 
यावेळी सहभागी वयंसेवकासंमवते कुलगु  डॉ. देवानंद शदें, -कुलगु  डॉ. डी.ट . शक, डॉ. डी.के. गायकवाड आद . 

 

 

पंचगगंा घाटा या व छता मो हमेत स य योगदान देताना कुलगु  डॉ. देवानंद शदें. 

 



 

पंचगगंा घाट व छता मो हमेत सहभागी झालेले -कुलगु  डॉ. डी.ट . शक. 

 

 

शवाजी व यापीठा या रा य सेवा योजने वारे राब व यात आले या पंचगंगा घाट प रसर व छता मो हमेत सहभागी 
वयसंेवक. 

 

 

शवाजी व यापीठा या रा य सेवा योजने वारे राब व यात आले या पंचगंगा घाट प रसर व छता मो हमेत सहभागी 
वयसंेवक. 



 

 

शवाजी व यापीठा या रा य सेवा योजने वारे राब व यात आले या पंचगंगा घाट प रसर व छता मो हमेत सहभागी 
वयसंेवक. 

 

 

शवाजी व यापीठा या रा य सेवा योजने वारे राब व यात आले या पंचगंगा घाट प रसर व छता मो हमेत मो या 
सं येने सहभागी झालेले वयंसेवक. 

 
को हापूर, द. ३० ऑग ट: शवाजी व यापीठा या रा य सेवा योजने या ७५० वयंसेवकानंी आज 
येथील पंचगंगा घाट प रसरात व छता मोह म राब वताना दवसभरात सुमारे २० टन कचरा साफ 
केला. महापुरा या पा याने काठावर आणून टाकले या कच याचा उठाव झा याने काह  तासांतच 
घाटाचा प रसर चकाचक झाला. 
शवाजी व यापीठाचे कुलगु  डॉ. देवानदं शदें, -कुलगु  डॉ. डी.ट . शक आ ण रा य सेवा 
योजनचेे सम वयक डॉ. डी.के. गायकवाड यां या मुख उपि थतीत आज सकाळी नऊ वाजता 
पंचगंगा घाट प रसरा या व छता मो हमेचे औपचा रक उ घाटन कर यात आले. 



कुलगु  डॉ. शदें, -कुलगु  डॉ. शक यांनी वतः हातात खोरे घेऊन एनएसएस वयंसेवकां या 
साथीने व छता मो हमेत स य सहभाग घेतला. या मो हमेम ये सातारा िज यातून आले या 
वयंसेवकांसह था नक अशा सुमारे ७५० वयंसेवकांनी ४० काय म अ धका यां या मागदशनाखाल  

या मो हमेत सहभाग घेतला. ला ट क सा ह य, झाडझुेडप,े काचे या बाट या, तस बर , तुट या-
फुट या मूत , नद ला अपण केलेले नारळ, गाळ- चखल आद  कार या मल याची व छता 
कर यात आल . पंचगंगा घाट प रसराबरोबरच राजाराम बधंारा, पंचगंगा मशानभूमी या प रसरातह  
व छता कर यात आल . या ठकाणाहूनह  अनु मे पाच आ ण दोन टन अशा एकूण सात टन 

कच याचा उठाव कर यात आला. शहरातून घाटाकडे येणा या गंगावेश ते शवाजी पलू र यासह 
पाणदं र ता, तोर कर चौक या ठकाणीह  व छता कर यात आल . या प रसरातूनह  सुमारे दोन 
टन ला ट क कच याचा उठाव कर यात आला. 
दर यान, गे या दोन दवसांत रंकाळा तलाव प रसरात राब व यात आले या व छता 
मो हमेअंतगतह  सुमारे वीस टन कचरा उचल यात आला आहे. या सव मो हमेदर यान को हापूर 
महानगरपा लकेसह िज हा शासनाकडूनह  मोठे सहकाय लाभ याचे डॉ. डी.के. गायकवाड यांनी 
सां गतले. 
 

पाच दवसांत शहर प रसरासह ११ गावांत मोह म 

शवाजी व यापीठा या रा य सेवा योजनमेाफत द. २६ ऑग टपासून को हापूर शहरासह शरोळ 
तालु यातील पूरबा धत ११ गावांत व छता मोह म राब व यात आल . याम ये नृ सहंवाडी, 
अजनुवाड, औरवाड, राजापूर, ख ापूर, आलास, कवठेगुलंद, कनवाड, घालवाड, गणेशवाडी, 
अ दलुलाट या गावाचंा समावेश रा हला. या मो हमेत को हापूर, सांगल , सातारा िज यातंील ८०० 
व याथ  आ ण ४०० व या थनी अशा सुमारे १२०० वयंसेवकांनी सहभाग घेतला. याच माणे 
सांगल  व सातारा िज यांतील व वध परू त ठकाणी सु धा नजीक या महा व यालयातील 
एनएसएस या वयसंेवकांनी व छता मोह म राब वल . व छतबेरोबरच सव ण आ ण 
समुपदेशनाचे कायह  या वयसंेवकांनी केले, अशी मा हती डॉ. डी.के. गायकवाड यांनी दल . 
 


