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संत गाडग ेबाबा अमरावती िव ापीठ राबिवणार हेानबुंध अिभयान 

िव ाथ  िवकास िवभाग व व रा ीय सवेा योजना िवभाग याचंा सयंु  उप म 

अमरावती -  

EòÉäÎ´½þb÷ 19 SªÉÉ ादभुावामुळे दशेभर कोरोनाचे ण मो ा सं येत आढळून येत आहते या णांवर यो य उपचार होत 
असून, उपचारानंतर यांना यांचे घरी 14 दवस िवलगीकरण म ये राहाव े लागत आह.े  या काळात  तो ण, तसेच  यां या 
कुटंुबातील  सद यांना सु ा खबरदारी यावी  लागत आह.े या णांची तसेच यां या कुटंुबाची या काळाम ये मानिसक काळजी 
घेणे गरजेच ेअसून काही णांकड ेदनैं दन गरजे या व त ूआिण सािह य पोचवायला ही कुणी धजावत  नाही. अशा णांना सेवा 
दणेे गरजेचे झाल े आह.े या ¨É½þkÉ¨É उ ेशाने अमरावती िज ातील कोरोना णांना िव ापीठा ारे मानिसक समपुदशेनाचे काय 
मागील जलुै मिह यापासून ÊxÉ®ÆúiÉ® ú सु  आह.े या उप माचे यश वी आयोजन व उपयोिगता तसेच गरज ल ात घतेा संत गाडगे बाबा 
अमरावती िव ापीठाचे कुलगु  डॉ. मुरलीधर चांदकेर यांनी िव ापीठाशी संलि त असले या अमरावती, अकोला, यवतमाळ, 

बुलढाणा  व वाशीम िज ातील णांना मानिसक समपुदशेन तसेच इतर सेवा दे याक रता सतं गाडग ेबाबा हेानबुधं अिभयान 

राबव याचे ठरिवल ेआह.े  EÖò±ÉMÉÖ°ü b÷Éì. ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®ú SÉÉÆnäùEò®ú ªÉÉÆSÉä ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉÉJÉÉ±ÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ ö̀ÉSÉÉ Ê´ÉtÉlÉÔ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ´É ®úÉºÉäªÉÉä Ê´É¦ÉÉMÉ 
±É´ÉEò®úSÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ ®úÉ¤ÉÊ´ÉhÉÉ®ú +É½äþ. 

संत गाडगे बाबा ेहानबुंध अिभयान ारा कोरोना  त णांना समुपदशेन कर यात येईल. याक रता संत गाडगे बाबा 
अमरावती िव ापीठाशी संलि त असले या िविवध महािव ालयातील िश कांक रता एक आठवडा कालावधीची मानिसक 
समुपदशेन कायशाळा आयोिजत कर यात आली होती.  या कायशाळेम ये िव ाथ  तसेच णांच े समुपदशेन कसे कराव े याबाबत 
शा ो  मािहती दे यात आली होती. याम ये 242  िश कांनी ªÉ¶Éº´ÉÒÊ®úiªÉÉ कायशाळा पणू केली आह.े तसेच िव ापीठाशी संलि त 
असले या िवभाग व ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉiÉÒ±É सेवािनवृ  ाचाय, ा यापक यांना पु हा िवशषे िश ण दऊेन णांच ेमानिसक समपुदशेन 
काय कर यात येईल. 

समुपदशेकांनी णांचे समपुदशेन के यानंतर कवा करत असताना, उपचारानंतर यांना घरी 14 दवस   

िवलगीकरणाम ये राहाव े लागत अस यामुळे, या काळात या णांना, तसेच  यां या कुटंुबातील  सद यांना सु ा खबरदारी 
यावी  लागत.े या णांची तसेच यां या कुटंुबाची या काळाम ये मानिसक काळजी घणेे गरजचेे आह.े सोबतच काही णांकड े

दनैं दन गरजे या व त ू आिण आिण सािह य पोचवायला ही कुणी धजावत नाही. अशा णांना व यां या कुटंुबांना सेवा दणेे ह ेसु ा 
गरजेचे अस यामळेु िव ापीठाशी संलि त असले या अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा  व वाशीम िज ातील णांना 
मानिसक समपुदशेन  सोबतच इतर सेवा दे याक रता रासेयो या वयंसेवक ारा यां यापयत मदत पोहोचवली जाईल.  

सदर अिभयान संत गाडग ेबाबा अमरावती िव ापीठाच े कुलगु  डॉ. मुरलीधर चांदकेर  यांच े मखु मागदशनात संप  
होईल. तसेच या अिभयानाम ये  संबंिधत िज ाच े िज हािधकारी, शासक य णालयाचे िज हा श य िच क सक, 

महानगरपािलका, नगरप रषद इ यादी शासक य यं णेची ची मदत घेतली जाईल.  तसेच डॉ. दनशेकुमार  सातंग,े संचालक, 

िव ाथ  िवकास - 9370653198,  डॉ. राजेश  बुरंगे, संचालक, रा ीय सेवा योजना - 9421740956, समुपदशेनाची जबाबदारी आजपयत 
यो यरी या पार पाडणारे अमरावती िज हा सम वयक, डॉ. पवन दशेमखु- 9420186398 ह े अिभयानाचे मु य सम वयक असून 
िव ाथ  िवकास मंडळाचे िज हा सम वयक अमरावती-डॉ. रेखा म गीरवार 9822576066, अकोला-डॉ. अनुप शमा 9552855261, 

बुलढाणा-डॉ. फु ल गवई 9423761972, वािशम-डॉ. ठकसेन राजगरेु 9421794489, यवतमाळ-डॉ. साद  खानझोड े 9422778689, 

रा ीय सेवा योजनेच े िज हा सम वयक अमरावती शहर -डॉ. मंदा  नांदरूकर 9850684603, ामीण- डॉ. िनलशे कडू 9421821679 , 
अकोला-डॉ. संजय ितडके 9403043459 , वािशम-डॉ. योगेश  पोहोकार 9823253336, े ीय सम वयक-डॉ. वाघ 9922865818, 

बुलढाणा-डॉ. दपक नाग रक , े ीय सम वयक- ाने र कांद े 8605356851, यवतमाळ-डॉ. दीपक  कुटे 9420551084 ह े यां या 
िज ा या िनयोजनाची जबाबदारी  सांभाळणार आहते. रासेयो  चे े ीय सम वयक,  महािव ालयाचे काय म अिधकारी,  
तसेच महािव ालयातील वयंसेवक यां यामाफत सेवाकाय पूण वास जाईल. 
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|ÉÊiÉ,                                     VÉxÉºÉÆ{ÉEÇò Ê´É¦ÉÉMÉ 
 ¨ÉÉ. ºÉÆ{ÉÉnùEò/ÊVÉ±½þÉ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ                                           Ênù. 22/09/2020. 
 nèù...............................   +¨É®úÉ´ÉiÉÒ.          
¨ÉÉ. ¨É½þÉänùªÉ,  
 +É{ÉhÉÉÆºÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä EòÒ, ºÉÉä¤ÉiÉSªÉÉ ´ÉÞkÉÉºÉ +É{É±ªÉÉ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉiÉÚxÉ EÞò{ÉªÉÉ |ÉÊºÉrùÒ tÉ´ÉÒ, ½þÒ Ê´ÉxÉÆiÉÒ.  
                                      
                                                                                                +É{É±ÉÉ, 

 
                       |É. VÉxÉºÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEòÉ®úÒ 


