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 डॉ.अनतं सवयवाट , भयाठी वलबाग. व्माख्मान                                                          , 

“कायगीर वलजम ददलव“ २६/०७/२०१९ 

   

     

          इततशाव वलबागाद्लाये २४/०७/२०१९ रा कायगीर वलजम ददलव वाजया 
कयण्मात आरा. मा कामभक्रभारा अध्मष म्शणून डॉ.प्रळांत कोठे , इततशाव वलबाग 
प्रभखु शोत.े तय प्रभखु लक्त ेम्शणून डॉ.अनंत सवयवाट , भयाठी वलबाग. शोत.े मा 
प्रवंगी डॉ.अनंत सवयवाट म्शणारे की, कायगीर प्रदेळ शा अतत दगुभभ प्रदेळ आशे. आऩण 
आज मेथे फवनू त्माची कल्ऩना करू ळकत नाशी. अश्मा आऩल्मा बायताचा एक 
अवलबाज्म बाग अवरेल्मा प्रदेळालय ऩाककस्तान ने गैय भागाभन ेआक्रभण केरे त े
आक्रभण आऩल्मा ळयू वतैनकांनी ऩयतलनू राऊन त्मांच्मालय वलजम सभऱलरा. मा 
मदु्धाभध्मे अनेक वतैनकांना लीय भयण आरे. त्मांना आठलण कयण्माकरयता शा ददलव 
वाजया कयण्मात मेतो. कामभक्रभाच ेअध्मष डॉ.प्रळांत कोठे मांनी कायगीर ददलवाच े
भशत्ल वांगगतरे. मा प्रवंगी व्मावऩीठालय डॉ.वजंम कोल्शे , प्रा. गणेळ आंधऱे उऩस्स्थत 
शोत.े कामभक्रभाच ेआबाय प्रा. वगचन कोठेकय मांनी भानरे. 

 



अततगथ व्माख्मान – “सळलकारीन ऩाणी व्मलस्थाऩन”  डॉ. अभोर याजगुरू. 
वाभास्जक कामभकते, अकोट. दद. ३०/०७/२०१९   

 

  

अततगथ व्माख्मान – “सळलकारीन ऩाणी व्मलस्थाऩन”  डॉ. अभोर याजगुरू. 



वाभास्जक कामभकते, अकोट 

 

इततशाव वलबागाद्लाये ३०/०७/२०१९ रा सळल कारीन ऩाणी व्मलस्थाऩन मा वलऴमालय अततगथ व्माख्मान 
आमोस्जत कयण्मात आरा. मा कामभक्रभारा अध्मष म्शणून डॉ वजंम  लाघ वलसान वलबाग प्रभखु शोत.े तय 
प्रभखु लक्त ेम्शणून डॉ. अभोर याजगरुू. वाभास्जक कामभकत,े अकोट शोत.े मा प्रवगंी डॉ. अभोर याजगरुू 
म्शणारे की, ऩाणी आज लाचलने स्जतके गयजेच ेआशे तलेढेच त ेजसभनीत वाठलणे गयजेचे आशे. सळलाजी 
भशायाजांचे ककल्ल्मालय त्मांनी ऩाण्माचे व्मलस्थाऩन ज्मा प्रभाणे केर ेशोत ेत ेआज कयणे गयजेच ेआशे. त्मा 
वाठी ऩाणी जसभनीत भयुलणे गयजचेे आशे.  कामभक्रभाचे अध्मष डॉ वजंम  लाघ मांनी वांगगतरे की आज 
ऩाण्माचे व्मलस्थाऩन जय केरे नाशी तय ऩढुीर काऱात ऩाणी पक्त डोळ्मातच उयेर. मा प्रवगंी व्मावऩीठालय 
डॉ.प्रळांत कोठे , इततशाव वलबाग प्रभखु , प्रा. वगचन कोठेकय उऩस्स्थत शोत.े कामभक्रभाचे वचंारन ल आबाय 
फी.ए. बाग ची वलध्मागथभनी कु. प्रगती देळभखु  मांनी भानरे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



लीय गणेळ भडंऱ , अचरऩयू मेथे “ आयोग्म “  मा वलऴमालय व्माख्मान देताना प्रा. वगचन कोठेकय  

  

आरोग्य हह धनसंऩदा – प्रा. सचिन कोठेकर ०७/०९/२०१९ 

 

लीय गणेळ भडंऱ , अचरऩयू मेथे दद.०७/०९/२०१९  “ आयोग्म “मा वलऴमालय लकृत्ल स्ऩधाभ आमोस्जत कयण्मात 
आरी. मा कामभक्रभारा अध्मष म्शणून प्रा. प्रपुर टारे , इततशाव वलबाग प्रभखु , जगदंफ भशावलद्मारम , 
अचरऩयू शे शोत.े तय प्रभखु लक्त ेम्शणून प्रा. वगचन कोठेकय शे शोत ेमा लेऱी व्मावऩीठालय गालातीर प्रततष्टीत 
व्मक्ती श्री वयेुळ भाशोये , श्री फऱूबाऊ भाकोड े उऩस्स्थत शोत.े  

कामभक्रभाभध्मे प्रा. वगचन कोठेकय मांनी आयोग्म शीच धनवऩंदा आशे शे प्रततऩाददत केरे. तवेच आज भनषु्म 
वलवलध आजायांनी ग्रस्त आशे त्मारा वदु्धा अस्लच्छता जफाफदाय आशे. आज आऩण कुठेतयी स्लच्छता वाठी 
ऩयालरफंी झारो आशे. त्माभऱेु त ेऩयालरफंत्ल वोडून दश आऩरी जफाफदायी आशे दश जाणील तनभाभण शोणे 
आलश्मक आशे. अध्मषीम बाऴणाभध्मे प्रा. प्रपुर टारे मांनी म्शटरे की, आज भरुांना अनेक व्मवन रागरेरे 
आशे. त्मा भऱेु त्मांच्मा आयोग्म खयाफ शोत आशे, त्मारा वदु्धा आऩण जफाफदाय आशो. कायण भऱेु भो्मांच े
अनकुयण कयत.े  

 

 

 



वलदबभ लनलावी कल्माण आश्रभात व्माख्मानाच ेआमोजन. 

 
 

याणी दगुाभलती वलाांवाठी आदळभ - डॉ. प्रळांत कोठे Date 08/09/2019 

 

 उद्देळ:  वलदबभ लनलावी कल्माण आश्रभात अवणाऱ्मा वलद्मार्थमाांना गोंड याणी दगुाभलती ततच्मा कामाभची जाण व्शाली 
मा उद्देळाने व्माख्मान घेण्मात आल्मा. 

ददनांक आठ वप्टेंफय 2019 योजी वलदबभ लनलावी कल्माण आश्रभ, आकोट मेथे व्माख्मानाच ेआमोजन कयण्मात आरे शोत.े 
मा व्माख्मानारा प्रभुख लक्त ेम्शणून डॉ. प्रळांत कोठे शे राबरे शोत.े वलदबाभत भध्ममुगीन कारखंडात गोड याजांची वत्ता 
शोती. गडा भंडरा शे गोंड याजांचा प्रभुख याज्म शोत.े याजा दरऩतयामच्मा भतृ्मूनंतय भुरगा लीय नायामण अल्ऩलमीन 
अवल्माने याणी दगुाभलती याज्मकायबाय ऩाशत शोती. ततने भुरगा लीय नायामण लमात आल्मानंतयशी याज्माचा उत्कृष्ट 
याज्मकायबाय ऩादशरा. म्शणूनच गोंड याजांचा इततशाव याणी दगुाभलती ततरा भानाच ेस्थान आशे. मा अनुऴंगाने इततशावाची 
जाण आणण गोंड याजा वलऴमी भादशती देण्माच्मा अनुऴंगाने याणी दगुाभलती मा वलऴमालय वलदबभ लनलावी कल्माण आश्रभ 
अकोट मेथे व्माख्मानाच ेआमोजन कयण्मात आरे. शोत ेडॉक्टय प्रळांत कोठे मांनी लयीर वलऴमालय मादठकाणी सळषण घेत 
अवरेल्मा वलद्मागथभनींना याणी दगुाभलती च्मा कामाभची भादशती देऊन त्मांना भागभदळभन केरे. याणी दगुाभलती चा इततशाव मा 
वलद्मार्थमाांवभोय ठेलरा माले मा कामभक्रभाच ेआमोजन श्री बास्कय  मांनी केरे शोत.े मा कामभक्रभारा अकोट अंजनगाल 
ऩरयवयातीर वलदबभ लनलावी कल्माण आश्रभाच ेवंफंगधत अवरेल्मा वलद्मागथभनींनी शजय शोत्मा. मा व्माख्मानारा भुऱे 
आम्शारा याणी दगुाभलती चा इततशाव वभजरा अळा स्लरूऩाची प्रततकक्रमा त्मा आश्रभातीर वलद्मागथभनींनी व्मक्त केरी. 



वेसभनाय ०५/०९/२०१९ 

 

 

  

 



 

वलद्मार्थमाांनी मळस्ली जीलना वाठी कष्ट वशन कयण्माची तमायी ठेलरी ऩादशजे.- श्री प्रपुर गयुल 

इतिहास विभागाद्िारे "िूि आहे िुझ्या जीिनािा शिल्ऩकार" या विषयािर व्याख्यान संऩन्न. 

कामभक्रभ घेण्माभागे उद्देळ: वलद्मार्थमाांना मळ प्राप्त कयण्मावाठी त्मांना मोग्म भागभदळभन शोणे गयजेचे आशे. मा 
उद्देळाने मा कामभक्रभाचे आमोजन कयण्मात आरे शोत.े 

    ददनाकं 17 वप्टेंफय 2019 योजी श्री सळलाजी करा लाणणज्म ल वलसान भशावलद्मारम अकोट मेथीर 
इततशाव वलबागाद्लाये इततशावाच्मा वलद्मार्थमाांना भागभदळभन कयण्माच्मा अनऴुगंाने व्माख्मानाचे आमोजन 
कयण्मात आरे शोत ेमा कामभक्रभाचा वलऴम “तचू आशे तझु्मा जीलनाचा सळल्ऩकाय” शा शोता मा अध्मष म्शणनू 
डॉ. प्रळांत कोठे इततशाव वलबाग प्रभखु शोत.े कामभक्रभारा प्रभखु लक्त ेम्शणून श्री प्रपुर गयुल शे राबरे शोत े. 
प्रभखु उऩस्स्थती श्री प्रलीण ठाकूय डॉ. वलराव तामड ेतवेच प्रा. वगचन कोठेकय शे शोत.े मालेऱी वलद्मार्थमाांना 
भागभदळभन कयताना प्रपुर गयुल मांनी मळस्ली जीलनाचा भतं्र देत अवताना त्माने कोणकोणत्मा गोष्टी कयामरा 
ऩादशज,े कोणत्मा गोष्टींची काऱजी घेतरी ऩादशज,े शे वांगगतरे. प्राभाणणकऩणे काभ कयणे शे केलऱ स्लतःच्मा 
प्रगतीचा  वलऴम न याशता , तो वभाजाचा फनतो तवेच याष्र आणण वलश्लाचा बाग अवतो. वलद्मार्थमाांनी मळस्ली 
जीलना वाठी कष्ट वशन कयण्माची तमायी ठेलरी ऩादशजे. शे कयीत अवतानाच कोणतशी काभ कल्ऩकतनेे कयणे 
गयजेचे आशे . अळा स्लरूऩाचे अभलू्म भागभदळभन केरे. मा कामभक्रभाचे आबाय प्रदळभन प्राध्माऩक वगचन कोठेकय 
इततशाव वलबाग मांनी केरे. 



 

 

 

 

 

 

 

 



तनफधं स्ऩधाभ ; “सळलकारीन जरव्मलस्थाऩन” 

 

  

 

 



 

 


