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लोकािभमुख प्रशासक   

 

िज हा पिरषद ही िज ातील ग्रामीण िवकासाची गंगोत्री असते. ग्रामीण 
भागातील लोकांचे जीवनमान सुधार यासाठी रोजगाराची संधी उपल ध क न 
दे यासाठी िविवध योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. क पक व 
सवर्समावेशक वृ ीचा प्रशासक असेल तर सवर् योजना गितमान होतात आिण 
िवकासाचे मागर् खुले होत जातात असे िवकासा मक व गितशील प्रशासन नांदेड 
िज हा पिरषदे या मुख्य कायर्कारी अिधकारी वषार् ठाकूर-घुगे यांनी िदले आहे. 
                                      --------------------------- 

यां या क पक व लोकािभमखु प्रशासनात नांदडे िज ाची वतंत्र ओळख 
महारा ट्रात िनमार्ण झाली आह.े नांदडे िज हा पिरषदे या मखु्य कायर्कारी अिधकारी 
पदाची सतेू्र िदनांक  28 स टबर 2020 रोजी घेत यानंतर यांनी यां या बहुआयामी 
यिक्तम वाने आपला वतंत्र ठसा प्रशासनात उमटवला आह.े व छ माझे कायार्लय, 
िसक्स बंडल िस टम, तालकुा पालक अिधकारी, मिहलां या आरोग्यासाठी िविवध 
उपक्रम, िज हा पिरषदे या शाळांमधील िवद्या यासाठी ऑनलाईन ऑफलाइन िशक्षण,  
पालकांशी ससुंवाद, शाळां या समदृ्धीसाठी माजी िवद्या याचे मेळावे, गाव तेथे खोडा, 
सुंदर माझे कायार्लय, सुंदर माझे गाव, लोकसहभागातनू वकृ्ष लागवड, दगुर्म भागांना भेटी, 
कोरोना काळातील यव थापन, पंचतारांिकत, माटर् अंगणवाडी, मलुींची स मान योजना, 
अमतृ आहार, लाभा याना घरपोच आहार, मलुींची गळती रोख यासाठी नावी यपणूर् 
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कायर्क्रम, मिहला कमर्चार्यांसाठी तक्रार पेटी, िफरते पशवैुद्यकीय पथक, मागेल याला 
काम, सवासाठी घरे, गाव ितथे मशानभमूी, वकृ्ष लागवड मोहीम, जनावरांचे लसीकरण, 
भारतीय वातं या या सवुणर् महो सवी वषार्िनिम  मिुक्तसंग्रामातील वीरांचा सिचत्र पिरचय 
दणेारी प्रदशर्नी, लोकप्रितिनधींशी सम वय, पंचायत राज सिमती या दौर्याचे नेटके 
िनयोजन, लोकािभमखु कायर्शैली यामळेु वषार् ठाकूर घगेु यांनी िज ात िज हा पिरषदे या 
माफर् त िवकासाची चके्र गितमान केली आहते. 

कोरोना काळाला त ड दणेे ही अ यंत जोखमीची जबाबदारी प्रशासक या ना याने 
यां यावर आली. माझे कुटंुब माझी जबाबदारी ही मह वाकांक्षी मोहीम याम ये प्रभावीपणे 
राबवली. आरोग्य िवभागा या यंत्रणेमाफर् त िज ातील नागिरकां या सवेर्क्षणासाठी 
पढुाकार घेतला. नांदडे िज ाम ये या मोिहमेचे काम गतीने झाले आह.े 

ग्रामीण भागातील नागिरकांम ये आरोग्यािवषयी जाग कता िनमार्ण करणे, यासाठी 
लोकजागतृीची यापक मोहीम आिण याबरोबरच सांसिगर्क आजाराबाबतचे सवेर्क्षण 
करत आरोग्य सेवा परुिव या. आरोग्यािवषयी पिरचािरका आशा, आरोग्य कमर्चारी यांना 
गावोगावी जाऊन काम कर याची उमीर् िदली. िज हािधकारी, िज हा श य िचिक सक 
यां यासमवेत वारंवार तसेच िज हा पिरषदे या सवर् यंत्रणा लोकप्रितिनधी आिण 
ग्रामपातळीवरील कमर्चार्यां या मा यमातनू कोरोनासाठीची यापक लढाई उभी केली. 

ग्रामीण भागातील नागिरकांम  ये आरोग्या िवषयी सजगता िनमार्ण कर  यासाठी यांनी 
लोकजागतृीची यापक मोहीम हाती घेतली. मा  कचा वापर, हात व छ धणुे व दोन 
यक्तींमधील सरुिक्षत अंतर या ित्रसतू्रीचे िज ात पालन कर यात आले. पिरचािरका, 
आशा वकर् र, आरोग्य कमर्चारी यांनी कोरोना व आरोग्यािवषयी गावोगावी जाऊन प्रबोधन 
केले. वषार् ठाकूर-घगेु यांनी यासाठी सात याने  यांना प्रो साहन िदले. 

कोरोना व आरोग्यािवषयी पिरचािरका, आशा, आरोग्य कमर्चारी गावोगावी जावनू 
प्रबोधनाचे कायर् करत आहते. प्र येक गावाम  ये गावकर्यां  या मदतीने संसगर् झाले  या 
 यक् तींनी तातडीने िवलगीकरण क न औषधी िकट दे  यात आली. पिह  या आिण दसुर्या 
ट   यात गावे कोरोनामकु् त ठेव  यासाठी 
लोकसहभागातनू मोठ्या प्रमाणात 
लसीकरण कर  यावर भर दे  यात आला. 
स  या िज  हयात एकही गाव कोरोनासाठी 
हॉट  पॉट नाही. यासाठी िज  हयात एलईडी 
 हनॅ  दारे जनजागतृी केली जात आह.े 
कोवीड लसीकरणाचे िनयोजनब द काम 
िज  हयात वेगाने सु  केले आह.े  
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भोसी पटॅनर् 

भोकर तालकु् यातील भोसी येथे 14 
माचर् 2021 रोजी कोरोना  या दसुर्या 
लाटेत एक ग् ण आढळला आिण लगेच 
 यास घरीच िवलगीकरण कर  यात आले. 
यानंतर 15 िदवसात 990 जाणां  या 
कोरोना चाचणीत 119 पॉिझिट  ह ग् ण 
आढळले होते. या कोरोना बाधीत ग् णांना 
 यां  याच शेतात िवलगीकरणात ठेवनू 
औषधोपचाराने कोरोनाला आटकाव केला. 
या गावाने केले  या िवशेष उपक्रमाची न द 
रा  ट्रीय  तरावर घे  यात आली. हा पॅटनर् 
संपणूर् िज  हयात राबिव  यात आला. या 
उपक्रमाचे रा  याचे मखु् यमं यांनी कौतकु 
केले आह.े आता ितसर्या ट   यातील 
कोरोनाची लाट थोपिवण ् यासाठी िज  हा 
प्रशासन स  ज आह.े कोवीड 
लसीकरणासाठी िज  हयात मोठया 
प्रमाणात जनजागतृी केली जात आह.े 
नायगाव तालकु् यातील शेळगाव गौरी येथे 
िज  हािधकारी डॉ.िवपीन इटनकर व मखु् य 
कायर्कारी अिधकारी वषार् ठाकूर-घगेु यांनी 
लसीकरणासाठी लोकांम  ये जनजागतृी 

के  यामळेु शेळगाव गौरी येथील संपणूर् 
गावात दोन िदवसात शंभर टक् के पिह  या 
डोसचे लसीकरण कर  यात आले. 
रा  यातील सवर् गावे कोरोनामकु् त रहावीत 
यासाठी रा  य शासना  या वतीने कोरोना 
मकु् त गाव परु  कार योजना राबव  याचा 
िनणर्य घेतला. रा  य शासना  या या 
कोरोनामकु् त गाव योजनेत िज  हयातील 
अनेक गावे सहभागी झाली असनू हा 
परु  कार िमळिव  यासाठी गावांम  ये 
चढाओढ लागली आह.े 
 

मिहला कमर्चारी तपासणी 
आरोग् य िवभागतंगर्त मिहला 

कमर्चार्यासाठी तपासणी िशबीर घे  यात 
आले. िज प नांदडे मखु्यालयातील सवर् 
मिहलांची CBC, HB, LFT, KFT, 
Cholesterol, THYROID इ तपासणी 
कर यात आली.  याम ये 10 मिहलांचे 
कोले टेरॉल वाढलेले आढळून आले. 
 यांना व थायरॉईडने ग्र त असले या 
मािहलांना उपचारासाठी रेफर कर यात 
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आले. िकनवट तालकु् यातील गोकंुदा येथेही 
भ य आरोग् य िशबीर घे  यात आले. तसेच 
ग्रामीण भागातील माणसांचे आरोग्य सु ढ 
राहावे यासाठी प्राथिमक आरोग्य कद्रांचे 
बळकटीकरण कर यात आले आह.े 
प्राथिमक आरोग्य कद्र सबुक, सुंदर 
कर यात आले आहते. आरोग्य 
िबघड यानंतर शहराकडे करावयाची 
पायपीट यामळेु थांबली आह.े गभर्धारणा 
झाले या मातांचे समपुदशेन, प्राथिमक 
आरोग्य कद्रातच बाळंतपण आिण 
बाळंतपणानंतर या सवर् वैद्यकीय सिुवधा 
परुिव यात येत आहते. कोिवड या संदभार्ने 
आव यक ती सवर् खबरदारी आिण उपचार 
दखेील प्राथिमक आरोग्य कद्राम ये सु  
कर यात आले आहते. 
 
मिहला व बालिवकास 
िज हा पिरषदे या मिहला व बाल 

िवकास िवभागांतगर्त ग्रामीण भागातील 
कूपोषण मकु्तीसाठी मोठ्या प्रमाणाम ये 
काम कर यात येत आह.े तनदा माता, 
गरोदर माता, िकशोरवयीन मलुींना 

आरोग्यिवषयक मागर्दशर्न क न यांना 
औषध उपचार करणे, संदभर् सेवा दणेे ही 
मह वाची कामे केली जात आहते. नांदडे 
िज ात 3776  अंगणवाड्या असनू या 
अंगणवाड्यांम ये सामदुाियक आधािरत 
कायर्क्रम, रॅपीट िरपोटर्, तरंग कुपोिषत 
महारा ट्राचा, बेटी का नाम घर की पहचान 
कायर्कम, बाल िववाहास प्रितबंध 
घाल  यासाठी उपाययोजना असे कायर्क्रम 
राबव यात आले आहते. िवशेष मलुीं  या 
स  मानासाठी घराला मलुीचे नाव दवेनू 
मलुीची वेगळी वतंत्र ओळख िनमार्ण 
कर  यासाठी पढुाकार घे  यात आला. 
िज  हयाचे पालमंत्री ना. अशोकराव 
च  हाण यां  या उपि थतीत या मोिहमेचा 
शभुारंभ कर  यात आला. यात घरावरील 
नावा या पाटीवर कुटंुबप्रमखु 
पालकांसोबत घरातील मलुी या िकंवा 
सनेु या नावाचा समावेश कर यात येऊन 
घरावर मलुींचा पाट्या लाव यात आले या 
आहते. याबरोबरच बालिववाहांना आळा 
घाल यासाठी मिहला व बाल िवकास 
िवभागांतगर्त िज ाम ये मोठ्या 
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प्रमाणाम ये जनजागतृी कर यात येत आह.े 
माह े स टबर 2020 ते माचर् 2021 या 
कालावधीम ये लोकां या सहभागाने 
िज ातील 34 बाल िववाह रोख यात 
िज हा प्रशासनाला यश आले आह.े 
ग्रामीण भागातील अंगणवाड्या 
पंचतारांिकत आिण माटर् कर यासाठी 
िज हा पिरषदनेे मह वाचा उपक्रम हाती 
घेतलेला आह.े िज  हयातील 2003 
अंगणवाड्या आज पंचतारांिकत आिण 
माटर् कर यासाठी पढुाकार घेतलेला आह.े 
ई-आकार पवूर् प्राथिमक िशक्षणाचा पाया 
उपक्रमातंगर्त िज ातील अंगणवाडी 
कद्रा या सवर् लाभा याना प्रभावीपणे तसेच 
जलद गतीने दजेर्दार आिण गणुव ापणूर् 
सिुवधा परुव यासाठी अंगणवाडी कद्राची 
रचना करणे, अंगणवाडी कद्राचे 
सशुोिभकरण करणे यासह िज ातील सवर् 
अंगणवाडी कद्र पंचतारांिकत कर याचे 
िनयोजन कर  यात आलेले आहते. 
 

अमृत आहार 
मिहला व बाल क याण िवभातंगर्त 

पेसा अंतगर्त िकनवट व माहूर तालकु् यातील 

गावांम  ये अमतृ आहार योजना 
राबिव  यात येते. िकनवट या आिदवासी 
तालकु्यात 115 गांवातील 250 
अंगणवाडी कद्रात तर माहूर तालकू्यात 49 
गांवातील 69 अंगणवाडी कद्रातनू ही 
योजना राबिव या जाते.  

कोिवड काळात रा यातील सवर् 
अंगणवाडी कद्र बंद असनू या काळात सवर् 
पात्र लाभा याना घरपोच आहार 
(कडधा य) परुवठा कर यांत येत आह.े 
यात गरोदर मिहला व तनदा माता 48 
हजार 92,   6 मिहने ते 3 वषेर् वयोगटातील 
1 लाख 28 हजार 813, 3 ते 6 वषेर् 
वयोगटातील 1 लाख 52 हजार 62 बालके 
तसेच 358 िकशोरवयीन मलुी यांचा 
समावेश आह.े सामािजक अंतर राखनू 
तसेच सरुिक्षततेबाबत पणूर् काळजी घेवनू 
सवर् अंगणवाडी कद्रातनू दररोज िकमान 
पाच बालकांची वजने व उंची यां या 
पालकांसमक्ष घे यांत येत आहते. तसेच 
प्र येक अंगणवाडी सेिवका यांचेमाफर् त 
िकमान पाच गहृभेटी दवेनू आहार, आरोग्य 
तसेच कूपोषणाचे दू पिरणाम यासह कोिवड 
पासनू बचाव कसा करावा याबाबत 
समजावनू सांग यांत येत आह.े 

स टबर मिहना रा ट्रीय पोषण मिहना 
हणनू साजरा कर यात येतो. यािनिम  
सीईओ वषार् ठाकूर-घगेु यांनी आरोग्य 
िवभाग, मिहला व बाल क याण 
िवभाग, िज ातील शाळा, अंगणवाडी, 
मिहला व गावकर्यांशी सम वय ठेवनू 
िज ात हा पोषण मिहना साजरा केला. 
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मिहला सबलीकरण... 

मिहलां या सवागीण िवकासासाठी 
िज हा पिरषदे या मा यमातनू यांनी 
िविवध  वयंरोजगाराचे उपक्रम हाती घेतले. 
बचत गटा  या मा  यमातनू मिहलांची 
उ  नती साधणे हा िज  हा पिरषदचेा अजडा 
आह.े महारा  ट्र रा  य ग्रामीण जीवनो  नती 
अिभयानांतगर्त िज  हयातील मिहला बचत 
गटांना लघउुद्योगासाठी मागर्दशर्न केले 
आह.े मिहला बचत गटाने उ  पादीत 
केले  या व  तूंची िवक्री आता ऑनलाईन 
प्रणाली  या मा  यमातनू कर  यात येणार 
आह.े नांदडे सारख्या िज ात नववी-
दहावी नंतर मलुींचे शाळा सोड याचे 

प्रमाण अिधक आह.े ही गळती 
रोख यासाठी उपाय योजले जात आहते. 
यासाठी शाळांम ये मलुींसाठी व छतागहृ े
याम ये पा याची सिुवधा उपल ध क न 
िदली आह.े या बरोबरच मलुींना कौश य 
िवकासाचे प्रिशक्षणही दे यात येत आह.े 
ग्रामीण भागात मिहलांकडून वैयिक्तक 
आरोग्याकडे फारसे लक्ष िदले जात नाही. 
तनाचा ककर् रोग ही ग्रामीण मिहलांची 
प्रमखु सम या आह.े या आजारा या 
संदभार्त जनजागतृी आव यक आह.े 
यामळेु मिहलांची आरोग्य तपासणी 
कर यासाठी िफरती ग्णवािहका सु  
कर  यात आली आह.े 
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मिहला संवाद 

मिहला अिधकारी व कमर्चारी यां  या 
अडचणी सोडिव  यासाठी  यांनी मिहला 
अिधकारी व कमर्चारी यां  याशी संवाद 
साधनू  यां  या अडचणी सोडिव  यासाठी 
सामा  य प्रशासन िवभागात तक्रार पेटी 
ठेवली आह.े िदनांक 3 जानेवारी रोजी 
क्रांतीज ् योती सािव त्रीबाई फुले यां  या 
जयंती िनिम  त िज  हयातील सवर् िशिक्षका 
व िवद्या  यीर्नंी तर 8 माचर् रोजी जागितक 
मिहला िदनािनिम  त मिहला अिधकारी व 
कमर्चारी यां  या सोबत झमु ॲप  दारे संवाद 

केला. कद्र व रा  य शासना  या वतीने 
ग्रामीण भागात िज  हयातील मिहलांसाठी 
राबिव  यात येणार्या योजना प्रभावीपणे 
राबिव यासाठी सेवा उपक्रम सु  केला. 
यांतगर्त िज  हा पिरषदे  या खाते प्रमखुांची 
तालकुा सम  वय अिधकारी  हणनू नेमणकू 
कर  यात आली. दर गु वारी ह ेअिधकारी 
तालकुा  तरावर िविवध योजनांचा आढावा 
घेवनू ग्रामीण भागात के्षत्रीय भेटी करत 
आहते. यामळेु ग्रामीण भागातील 
िवकासाला गती िमळाली आह.े  

 

थािनक कतर्बगार मिहलांना प्रिसद्धी 
एकदा दौर्यावर असताना टरबजुाची शेती करणार्या दोन मलुींची मखु् य कायर्कारी 

अिधकारी वषार् ठाकूर-घगेु यांनी भेट घेतली. या मलुींची गो  खपूच पे्ररणादायी होती. 
ग्रामीण भागात असे क पक उपक्रम राबवणार्या, वेगळी वाट चोखाळणार्या यश वी 
मिहला आिण मलुीं या कामांना अिधक प्रिसद्धी दे याचा उपक्रम िज हािधकारी 
कायार्लया या संयकु्त सहकायार्ने हाती घेतला आह.े या मा यमातनू ग्रामीण भागातील 
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होतक  मिहला आिण मलुींना पे्ररणा तसेच प्रो साहन दे याचा यांचा मानस आह.े अशा 
अनेक शासकीय योजनांना अिभनव उपक्रमाची जोड िदली गे याने नांदडे िज हा 
पिरषदे या वतीने योजना अंमलबजावणी यश वी होत आह.े यापेक्षा लाभा याना प्र यक्ष 
िमळणार्या लाभा या आनंदापेक्षा ही यां यात नवा आशेचा िकरण िनमार्ण होताना 
िदसतो आह.े 

 

क तुरबा गांधी बािलका िवद्यालय 
प्राथिमक 

िशक्षणापासनू 
पणूर्पण े वंिचत 
रािहले या तसेच 
शाळा अधर्वट 
सोडून रािहले या 
मलुींसाठी िकमान 
आठवी पयतचे िशक्षण पणूर् करता यावे यासाठी क तरुबा गांधी बािलका िवद्यालय सु  
कर यात आली आहते. नांदडे िज ात धमार्बाद, िबलोली, उमरी व मदुखेड या चार 
तालकु्यात ही िवद्यालये आहते. िनयिमत आिण प्राथिमक िशक्षणाबरोबरच मलुींना 
आवडीप्रमाणे यवसाियक प्रिशक्षणावर भर िदला जातो. िशलाई काम, मेहदंी काम, 
ह तकला, फाईल मेिकंग, बांब ूकाम आदींचे प्रिशक्षण दे यावर यांनी भर िदला. 
  

गुणवंताना प्रो साहन  
आंतररा ट्रीय हापिकडो बॉिक्संग 
पधेर्साठी िबलोली येथील क तरुबा गांधी 
बािलका िवद्यालयाची िवद्यािथर्नी संजीवनी 
इिबतवारची िनवड झा याब ल िज हा 
पिरषदे या अ यक्षा मंगाराणी 
आंबलुगेकर व मखु्य कायर्कारी 
अिधकारी वषार् ठाकूर- घगेु यांनी 
ितचे अिभनंदन क न ितची 
आिथर्क ि थती लक्षात घेता िज हा 
पिरषद सेस िनधीतनू 50 हजार 

पयांची मदत  सपुदूर् केली. संजीवनी ही 
गोवा येथे संप न झाले या रा ट्रीय 
हापिकडो बॉिक्संग पधेर्त रा ट्रीय तरावर 
मानांिकत ठरली असनू ितची आता 
आंतररा ट्रीय पधेर्साठी िनवड झाली आह.े
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िद  यांगासाठी भरीव कायर् 
िज  हा पिरषदे या समाजक  याण 

िवभागांतगर्त िद यांगांसाठी संयकु्त उपक्रम 
हाती घे यात आले आहते. यां यासाठी 
असले या योजनांची जनजागतृी, 
सािह यांचे वाटप, प्र येक पंचायत 
सिमतीम  ये िद यांग सेल, िद यांगासाठी 
ॲप असे उपक्रम हाती घे यात आले 
आहते.  

अिल  को व िज  हा प्रशासना  या वतीने 
िज  हयातील िद  यांगाना पालकमंत्री 
महोदयां  या ह  ते मोफत कृित्रम अवयव व 
सहा यभतू साधने वाटप कर  यात आली. 
तर चाल ूवषार्त ऐडीआयपी योजने अंतगर्त 
नांदडे िज  हयातील 20 हजार 540 तर 
वयो ी योजनेअंतगर्त 3 हजार 434 असे 
एकूण 13 हजार 974 लाभा  याचे 
िशिबरातनू तपासणी व मोजमाप घे  यात 
आले.  

िज  हयात िविवध िशिबरे घे  यात येत 
असनू िद  यांगांना कृित्रम अंग, वण यंत्र व 
बॅटरी, एमआर कीट, ब्रेल कीट,  माटर् केन, 
 माटर् फोन, डेझी  हील, 
के्रचेस, चाल  यासाठी 
काठी,  हील चेअर, सीपी 
चेअर, पारंपािरक तीन 
चाकी सायकल तसेच जे  ठ 
नागरीकांसाठी कृित्रम 
दातांची कवळी, वण यंत्र, 
काठया, च  मे इ  यादी 
सहा यभतू साधने वाटप 
कर  यात येत आहते.  

िद  यांग  यक् तींसाठी िविवध शासकीय 
योजनांचा लाभ िमळवनू दऊेन यांचे 
जीवनमान उंचाव यासाठी िज हा पिरषद 
नांदडे माफर् त नािव यपणूर् उपक्रमांतगर्त 
िद यांग िमत्र ॲप बनव यात आले आह.े 
या ॲप  दारे िद यांग यक्ती आपली 
वतःची न दणीही क  शकतो. 
शासना या िविवध योजनांची मािहती िमळू 
शकतो. शासनाकडून लागणार्या 
मदतीसाठी िवनंती क  शकतो. तसेच 
शासनाकडे पाठिव यात आलेले िनदेर्श 
अथवा संदशे या ॲपद्वारे प्रा  क  शकतो. 

अनसुिूचत जाती व नवबौ  द घटकां  या 
व  तीचा िवकास करणे या योजने अंतगर्त 
2020-21  या तरतदुीतनू 6171.94 लक्ष 
पयातनू िज  हयातील 1 हजार 873 

दिलत व   यामधनू सी.सी. र  ता, नाली 
बांधकाम, पाणी परुवठा, िवद्यतुीकरण, 
मलिन  सारण, समाज मंदीर बांधकाम व 
दु  तीची कामे कर  यात आली आहते.
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योजनांची या ी वाढवली 

कद्र व रा य शासना या वतीने ग्रामीण 
भागात राबिव यात येणार्या योजना 
प्रभावीपणे राबव या जा यात यासाठी 
यापक मोहीम हाती घेतली. या अंतगर्त 
िज हा पिरषदे या खाते प्रमखुांची तालकुा 
सम वय अिधकारी हणनू नेमणकू कर यात 
आली आह.े दर गु वारी या 
अिधकार्यांकडून तालकुा तरावर िविवध 
योजनांचा आढावा घेऊन के्षत्रीय भेटी 
िद या जातात. प्र यक्ष िफ डवर जाऊन 
िविवध िवभागां या कामांचा आढावा 
घेतला जातो व लोकां या प्र ांचे िनराकरण 
केले जाते. योजनां या प्रभावी 
अंमलबजावणीबरोबरच प्रशासकीय 
गितमानता अंमलात आणली जात आह.े 
 

पशुसंवधर्न 
िवकासा या योजना लाभा यापयत 

पोहोचव यावर िज हा 
पिरषदनेे भर िदला आह.े 
पशपुालन हा 
शेतीबरोबरच केला 
जाणारा प्रमखु यवसाय 
आह.े यामळेु 
गावागावात असणार्या 

पश ू दवाखा यांचे ट्रक्चरल ऑिडट 
कर यात येत आह.े जनावरांना 
लसीकरणासाठी पॅथॉलॉजी लॅब उभार यात 
येत आह.े िफर या पशवैुद्यकीय अॅ यलु स 
उपल ध कर यात आ या असनू याचे 
पालकमं यां या ह ते लोकापर्ण कर यात 
आले. 

िज  हयात ल  पी ि कन आजाराने 
थैमान घातले होते. या अनषुगंाने 
पशपुालकांम ये जनजागतृी क न 
जनावरां या गोठ्यांचे शेतकरी व 
ग्रामपंचायती या मदतीने कीटकनाशक 
औषध फवारणी क न िनजतकुीकरण 
कर यात आले. दर यान 1 लाख 20 हजार 
गोटपाँक्स लस मात्रा खरेदी क न पशूंचे 
लसीकरणही केले गेले. या उपकं्रमात लातरू 
िवभागात नांदडे िज  हा पिह  या  थानावर 
आह.े रा ट्रीय ला या खरुकूत रोग िनयंत्रण 
कायर्क्रमांतगर्त लसीकरण पणूर् झाले आह.े 
िज ातील गाई व हशी वगार्तील 
जनावरांना इनाफ अंतगर्त िब ले मार यात 
आले आहते. नांदडे या पशपुालन 
यवसायाला पाठबळ दे यासाठी एक 
अिभनव क्ल टर योजना िज हा पिरषदते 
आकार घेत आह.े 
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गाव तेथे खोडा 
मानव िवकास योजनेअंतगर्त उपल ध 

तरतदू पये 81.90 लक्ष मधनू 9 तालकु्यात 
540 गावांना खोडयांचा परुवठा कर याची 
िनयोजन कर यात आले. िज हा 
पिरषदे या वतः या उ पादनातनू गाव तेथे 
जनावरांसाठी खोडा या योजनेअंतगर्त 
उवर्िरत सात तालकु्यातील 80 गावांना 
मंजरू तरतदूीतनू 12 लक्ष मधनू खोडा 
परुव यात आला. असे एकूण 626 
खोडयाचा परुवठा कर यात आला. 

कृषी 
ग्रामीण भागातील शेतकर्यां या 

उ नतीसाठी िज हा पिरषदे या कृषी 
िवभागातफेर्   कद्र आिण रा य शासना या 
िविवध योजना राबिव  या जात आहते. डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर कृषी वावलंबन 
योजनेअंतगर्त िज  हयात 1 हजार 348 
अनसुिुचत जातीं  या शेतकर्यां  या न  या 
िविहरींची कामे पणूर् कर यात आली 
आहते. िबरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना 
के्षत्राबाहरेील या योजनेम ये 231 िविहरी 
कामे पणूर् झालेली आहते. तसेच िबरसा 
मुंडा कृषी क्रांती योजना के्षत्र अंतगर्त 64 
िविहरीचे काम पणूर् झालेले झाले आहते. 

नवीन रा ट्रीय बायोगॅस आिण सिद्रय खत 
कायर्क्रमांतगर्त शेतकर्यांना बायोगॅसची 
िनिमर्ती क न आिण शेताम ये सिद्रय खत 
िनिमर्ती कर यासाठी गाव तरावर मागर्दशर्न 
क न शेताम ये सिद्रय खत िनिमर्ती 
कर यात येत आह.े  

िज हा पिरषद अंतगर्त िविवध 
योजनांद्वारे िज ातील 919 शेतकर्यांना 
वैयिक्तक लाभा या िविवध अवजारांचा 
लाभ दे यात आला. याम ये प्रामखु्याने 
कडबा कटर, िवद्यतु पंप, ताडपत्री, पलटी 
नांगर, पावर िटलर, सोलार इ यादीचा यात 
समावेश आह.े तसेच नांदडे िज ातील 
108 आ मह याग्र त कुटंुबीयां या 
वारसदारांना प्र येकी 10 हजार पये 
सानगु्रह अनदुान वाटप कर यात आलेले 
आह.े ग्रामीण भागातील प्रयोगशील 
शेतकर्यांच ् या नांदडे आकाशवाणी 
कद्राव न मलुाखती घे  यात आ  या. सन 
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2020-21  या खरीप हगंामाम ये 
सोयाबीन िबयाणे उगवणीत अडचण येऊ 
नये हणनू सोयाबीन िबयाणे उगवण क्षमता 
तपासणी कर याचे प्रा यिक्षक गाव  तरावर 
क न दाखव यात आले आह.े 
 

मागेल याला काम 
ग्रामीण भागातील नागिरकांना मागेल 

याला काम महा  मा गांधी रा  ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजने (नरेगा) मधनू उपल ध 
क न दे यात येते. या योजनेअंतगर्त मिहला 
पु षांना समान मजरुी िदली जाते. प्रित िदन 
248 पये मजरुी दर आह.े केले या 
कामाचे पैसे आठ िदवसा या आत बँक 
खा यात जमा कर यात येतात. या योजनेत 
267 प्रकारची कामे घेता येतात. यात 
प्रामखु्याने िसंचनिवहीर, शेततळे, शे यांचा 
गोठा, जनावरांचा गोठा, कुकूटपालन सेड, 
शौचालय, शोषखड्डे, शेत बांध बंिद ती, 
िवहीर पनुभर्रण 
आदींचा समावेश आह.े 
वैयिक्तक लाभा या 
कामासाठी अनसुिूचत 
जाती, अनसुिूचत 
जमाती, भटक्या 
जमाती, 
दािरद््रयरेषखेालील इतर कुटंुबे, ी करता 
असलेली कुटंुबे, शारीिरक ्या िवकलांग  
कतार् कुटंुब, जमीन सधुारणाचे लाभाथीर्, 
इिंदरा आवास योजनेखाली लाभाथीर् 
आदींना प्राधा य दे यात येते. वैयिक्तक 
व पाची कामे योजनेअंतगर्त प्रामखु्याने 

मजरुांना काम उपल ध क न दतेांना 
गावांम ये उपल ध असले या नैसिगर्क 
संसाधनाचे बळकटीकरण कर यासाठी 
आव यक अशा सवर् कामे हाती घे यात 
येतात. याबरोबरच ग्रामीण भागातील 
पांदण र ते, शेत र ते, अंगणवाडी 
बांधकाम, क्रीडांगणे ही कामे सदु्धा घे यात 
येता.  या योजने अंतगर्त वैयिक्तक िसंचन 
िविहरी दखेील िदले या आहते. या 
योजनांची प्रभावी अंमलबजावनी 
कर यासाठी सीईओ वषार् ठाकूर-घगेु बैठका 
घेऊन अिभयान गतीमान केले.  
 
सावर्जिनक पाणीपुरवठा िविहरी 
नरेगा अंतगर्त नांदडे िज ात 16 

तालकु्यात 600 पेक्षा जा त गावात 639 
सावर्जिनक पाणीपरुवठा िविहरी मंजरू 
कर यात आ या आहते. स या प्रथम 
ट यात 308 कामे पणूर् झालेली असनू 

134 िविहरींना 
मबुलक प्रमाणात 
पाणी उपल ध झाले 
आह.े तसेच उवर्िरत 
कामे सु  आहते. 
या कामांम ये 
लोकांना रोजगार 

उपल ध तर झालाच याबरोबरच िज ात 
टंचाईचा सामना कर यासाठी पयार्यी उद्भव 
िनमार्ण झाले आहते. या कामामळेु टंचाई 
गावात िप या या पा याचा प्र  
कायम व पी मागीर् लागला आह.े 
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सवासाठी घरे 
सवासाठी घरे या 

योजनेअंतगर्त ग्रामीण 
भागातील बेघर कुटंुबांना 
प्रधानमंत्री आवास योजना, 
रमाई, शबरी, पारधी व 
आिदम कोलाम आवास 
योजनेद्वारे लाभा  याना 
िनवारा उपल ध क न दे यात येत आह.े 
नांदडे िज हा पिरषदे या िज हा ग्रामीण 
िवकास यंत्रणेअंतगर्त प्रधानमंत्री आवास 
योजना ग्रामीण आिण इतर रा य परु कृत 
आवास योजने म ये 2020-21 म ये 
िज ात एकूण 5 हजार 525 घरकुलांचे 
बांधकाम पणूर् कर यात आलेले आह.े 

पंिडत दीनदयाळ उपा याय जागा खरेदी 
अथर्सहा य योजना अंतगर्त या 
लाभा याना घरकुल बांधकामासाठी 
वतःची जागा नाही अशा 45 लाभा याना 
आिथर्क सहा य पये 50 हजार पये पयत 
दऊेन जागा उपल ध क न दे यात 
आलेली आह.े  महा आवास 
अिभयानांतगर्त सव कृ  घरकुल बांधकाम 
केले या ग्रामपंचायत व उ कृ  
घरकुलासाठी प्रथम, ि दतीय व ततृीय 
परु कार प्रदान कर यात येणार आहते. 

िदनांक 15 जनू 2021 रोजी नांदडे 
िज ाम ये महा आवास ग्रामीण अंतगर्त 
घरकुल पणूर् केले या लाभा याचा ई-
गहृप्रवेश कायर्क्रम आयोिजत कर यात 
आला होता. िज ाचे पालकमंत्री तथा 
रा  याचे सावर्जिनक बांधकाम मंत्री ना. 

अशोकराव च हाण तसेच िज हा 
पिरषदे या अ यक्षा मंगाराणी अंबलुगेकर 
यां या उपि थतीत दगेलरू तालकु्यात या 
खानापरू येथील लाभा याना घरां या 
चा या दऊेन गहृ प्रवेश कर यात आला. 
तसेच िज हा तरावर िज हािधकारी डॉ. 
िवपीन इटणकर व मखु्य कायर्कारी 
अिधकारी वषार् ठाकूर-घगेु, अितिरक्त मखु्य 
कायर्कारी अिधकारी डॉ.शरद कुलकणीर् 
यां या उपि थतीत िज हा तरावर ई- गहृ 
प्रवेशाचा कायर्क्रम घे यात आला. 

कायर्क्रमांम ये घरकुल पणूर् वाचे 
प्रमाणपत्र नमनुा नंबर 8 अ, संयकु्त 
मालकीचा आिण लाभा याना घरकुला  या 
चा  या दऊेन कायर्क्रम घे यात आला. 
तालकुा तरावर 76 आिण ग्रामपंचायत 
तरावर 5 हजार 42 लाभा याना 
कायर्क्रमांम ये घरकुल पणूर् वाचे प्रमाणपत्र 
नमनुा नंबर ८ संयकु्त मालकीचा आिण 
लाभा यार्ला चावी दऊेन कायर्क्रम घे यात 
आला. िज  हयात एकूण नांदडे िज ात 5 
हजार 126 घरकुल धारकांना गहृप्रवेश 
कायर्क्रम घेवनू लाभा  याना हक् काचे घर 
दे  यात आले. 
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अनुकंपा भरती व कमर्चार्यांना 
पदो न या 

नांदडे िज हा पिरषद अंतगर्त अनकंुपा 
भरती कर  यात आली. यात 63 
अनकंुपाधारकांची भरती कर यात आली 
आह.े याबरोबरच िज हा पिरषद अंतगर्त 
िविवध िवभागातील अिधकारी 
कमर्चार्यांना पदो नती दे  यासाठी खाते 
प्रमखुां  या बैठका घेवनू िनयोजन यांनी 
केले,   यानंतर यां या पढुाकराने सवर् 
िवभागातील 327 अिधकारी व कमर्चारी 
यांना पदो  न  या दे  यात आ  या आहते.  
 

हर घर नल से जल 
कद्र शासना या जल जीवन िमशन 

अंतगर्त हर घर नल से जल या उपक्रमात 
िज ात भरीव कामिगरी केली जात आह.े 
प्र येक घरात नळ जोडणीचे प्रमाण 78 
टक्के पयत ने यात आले आह.े ये या 
2024 पयत ग्रामीण भागातील सवर् 
कुटंुबातील घरात नळजोडणी क न शदु्ध 
पाणीपरुवठा कर याचे उि  िनि त केले 
आह.े यासाठी यांनी ग्रामीण 
भागात जावनू कामांची प्र यक्ष 
पाहणी केली. मिहलांशी संवाद 
साधला. वैयिक्तक नल जोडणी 
बरोबरच आता शाळा, 
अंगणवाडी, प्राथिमक आरोग्य कद्र 
व उपकद्रांना शु द पाणी परुवठा 
कर यासाठी नळजोडणी िदली 
जात आह.े  

 व  छ भारत िमशन ग्रामीण अंतगर्त 
गावांचा कायापालट 

ग्रामीण भागातील नागिरकांचे 
आरोग् यमान उंचािव  यासाठी 
लोकसहभागावर आधारीत शासना  या 
धोरणानसुार  व  छ भारत िमशन ग्रामीण 
अंतगर्त वैयिक्तक शौचालय बांधकामानंतर 
पात्र लाभा  याना बारा हजार पयांचा लाभ 
दे  यात आला. 18 एिप्रल 2018 रोजी 
पायाभतू सवेर्क्षणानसुार ग्रामीण नांदडे 
हागणदारीमकु् त घोषीत कर  यात आला. 

 यानंतर पायाभतू 
सवेर्क्षणात सटुले  या 
लाभा  याना शौचालयाचा 
लाभ दे  यात आला. 
आता  व  छ भारत 
िमशन  या दसुर्या ट   यात 
शौचालयाचा वापर यावर 

भर दे  यात येत आह.े ग्रामीण भागातील
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घनकचरा व सांडपाणी एकत्र गोळा क न 
 यांचे िनि त केले  या िठकाणी याचे  
िवकद्रीत आिण कद्रीत (सोयीनसुार) 
प्रिक्रया करणे, वहन करणे, पनुर्चिक्रकरण, 
शु  दीकरण व दो  ही कचर्यांचे शा  त्रोक् त 
प  दतीने  यव  थापन करणे, यासाठी मखु्य 
कायर्कारी अिधकारी वषार् ठाकूर-घगेु यांनी 

वेळोवेळी बैठका घेऊन कामे गतीमान 
कर यावर भर िदला. 

सन 2020-21 या वषार्त घनकचरा व 
सांडपाणी  यव  थापनासाठी िज  हयातील 
50 गावे, तर सन 2021-22 म  ये 262 
गावांचा समावेश कर  यात आला आह.े 
असे एकुण 312 गावांचा समावेश आह.े  

 
सुंदर माझे कायार्लय व सुंदर माझे गाव उपक्रम 

औरंगाबाद िवभागाचे िवभागीय आयकु् त सनुील 
कद्रकेर यां  या संक  पनेतनू सुंदर माझे कायार्लय 
हा उपक्रम औरंगाबाद िवभागात राबिवला जात 
आह.े या  नािव  य पणूर् उपक्रमात नांदडे िज  हयाचे 
काम उ  लेखनीय आह.े या उपक्रमातनू िज  हा 
पिरषद े अंतगर्त िज  हयातील सवर् कायार्लयाची 
रंगरंगोटी करणे, आंतरबा   व  छता करणे, सहा 
ब  ता प दतीचा अवलंब क न कायार्लयातील 
द  ताऐवज ठेवनू कायार्लयाचा चेहरा मोहरा 
बदल  याचा हते ूसफल झाला आह.े तसेच सुंदर 

माझे गाव या उपक्रमातनू ग्रामीण भागातील गावे  व  छ क न सुंदर करण ् यावर भर िदला 
आह.े िदनांक 22 जानेवारी ते 20 माचर् 2021 या कालावधीत नांदडे िज ातील 1309 
ग्रामपंचायतीने माझा गाव सुंदर गाव अिभयानात सहभाग न दवला. अिभयान काळात 
ग्रामपंचायतीमाफर् त कर यात आले या 
िविवध उपक्रमाची तपासणी िज हा 
पातळीवर प्रथम, िद्वतीय आिण ततृीय 
क्रमांकाचे ग्रामपंचायतीची िनवड केली 
आह.े यात प्रथम भोकर तालकु्यातील 
नारवाट, िद्वतीय हदगाव तालकु्यातील 
सा ी तर ततृीय क्रमांक नांदडे 
तालकु्यातील पासदगाव, काकांडी या 
गावांची िनवड कर यात आली आहे
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गाव तेथे समशान (भूमी दफन दहन व दफनभूमी) 

िज हािधकारी डॉ. िवपीन इटनकर व 
मखु्य कायर्कारी अिधकारी वषार् ठाकूर घगेु 
यां या संयकु्त वाक्षरीने पत्र काढले होते. 
या ग्रामपंचायतीम ये (दहन व दफनभमूी) 
उपल ध नाही अशा िठकाणी गायरान 
जमीन िकंवा खाजगी जमीन उपल ध 
क न दे याचे उ शेाने गाव ितथे मशान 
भमूी (दहन व दफनभमूी) संक पना राबवणे 
पिरपत्रक िनगर्िमत कर यात आले. सदर 

उपक्रमांतगर्त िज ातील 19 
ग्रामपंचायतीम ये मोहीम 
व पात काम क न गायरान 
जागा उपल ध क न दे यात 
आली. तशी मंजरुी जागेची सनद 
मा. पालकमंत्री अशोकराव 
च  हाण यां  या ह  ते िज  हा 
पिरषद प्रांगणात झाले  या 

कायर्क्रमात संबंधीत ग्रामपंचायतीस दे यात 
आली. 120 ग्रामपंचायतीमधील 
मशानभमूीसाठी प्र ताव मंजरुीसाठी 
अंितम ट यात आहते. तसेच ही संक पना 
िज हा वािषर्क योजना (सवर्साधारण) मधनू 
जनसिुवधा योजना अतंगर्त मशानभमूी 
दफनभमूीचा भौितक िवकास कर यात 
येतो. 

 
वकृ्ष लागवड मोहीम 

जागितक पयार्वरण िदनापासनू नांदडे िज  हयात मोठया प्रमाणात प्राणवाय ू दणेार्या
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पारंपािरक वकृ्षांची लागवड कर  यासाठी जनजागतृी क न सीईओनी वकृ्ष लागवडीचा 
कृती कायर्क्रम हाती घेतला. यातनू ग्रामीण भागातील गावात, शेतात, शेता  या बांधावर, 
शाळा, महािवद्यालय, सावर्जिनक िठकाणे, कायार्लय आिण पिरसरात वकृ्षांची लागवड 
केली जात आह.े घन वन वकृ्ष लागवडीसाठी प्राथिमक आरोग् य कद्र, शाळा व इतर 
कायार्लया  या पिरसरात िमयावाकी उपक्रम हाती घे  यात आला आह.े कुटंुबातील प्र  येक 
 यक् ती 3 वकृ्ष याप्रमाणे िज  हा पिरषद ेअंतगर्त ग्रामीण भागात समुारे 72 लाख 66 हजार 

126 वकृ्ष लागवडीचे उिद  ट आह.े या मोिहमे अंतगर्त नायगाव तालकु् यातील घुंगराळा 
येथील ीके्षत्र खडंोबा मंदीर पिरसरातील टेकडीवर िदनांक 19 जनू रोजी प्राणवाय ूदणेार्या 
240 वकृ्षांची एकाचवेळी लावगवड कर  यात आली. यावेळी ड्रोन  या सहा याने वकृ्ष 
लागवडीचे िचित्रकरण कर  यात आले. वषार्त आनंदवन घनवन योजना अथार्त िमयावाकी 
प  दती  दारे िज  हयातील प्राथिमक आरोग् य कद्र, उपकद्र, शासिकय कायार्लय, शाळा 
आदी िठकाणी समुारे 2 लाख 8 हजार 10 वकृ्ष लावली आहते. िमयावाकी प  दतीने वकृ्ष 
लागवड के  यामळेु झाडांची वाढ झपाटयाने होत आह.े 
  

िज  हा पिरषद अंतगर्त अिभनव मािहती पुि तका 
िज हा पिरषदे या मा यमातनू 

जनक याणा या असंख्य योजना 
राबिव यात येतात. मात्र यांची मािहती 
सवर्सामा य लोकांपयत पोहोचत नाही. या 
योजनांचा लाभ घे यासाठीचे िनकष व 
कोण या कागदपत्रांची पतूर्ता करणे 
आव यक आह.े तसेच याची मािहतीही 

नसते. यामळेु या िविवध योजना व या 
अनषुगंाने मािहती दणेारी समग्र मािहती 
पिु तका मा. वषार् ठाकूर-घगेु यां या 
संक पनेतनू तयार कर यात येत आह.े ही 
पिु तका गावा-गावातील लाभा याना 
उपयकु्त ठरेल. 

- िमिलंद यवहारे  
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मागर्दशर्क आिधकारी  

मुख् य कायर्कारी अिधकारी वषार् ठाकूर-
घगेु यांची झोकून दऊेन काम कर याची 
खास वृ ी. या सतत िज हाभरात िफ न 
कामाचा आढावा घेतात. लोकांशी 
बोलतात, लाभा याची चचार् करतात यांचे 
प्र  पनुर्पणे ऐकून घेतात. लोक प्रितिनधींशी 
संवाद साधतात. अिधकारी आिण 
कमर्चार्यांची बोलनू यां या अडचणी 
समजनू घेतात आिण मागर्दशर्न करतात. 
िकनवट हा नांदडे िज ाचा अगदी 
टोकाचा भाग या भागाला भेट दणेार्या वषार् 

ठाकूर-घगेु या पिह या मखु्य कायर्कारी 
अिधकारी ठर या आहते. 

अ यंत दगुर्म आिण खडतर अशा 
भागात र ता आिण इतर पायाभतू सिुवधा 
दे याचा िनधार्र यांनी केला आह.े प्रबोधन, 
प्रो साहन, शाबासकी आिण चकुीला 
िशक्षा असा फंडा यांनी आप या सहकारी 
कमर्चार् यां या बाबतीत अनसुरला आह.े 
यामळेु सहकारी अिधकारी आिण 
कमर्चार्यांचा िव ास िजंक यात या 
यश वी झा या आह.े 
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िमशन आपुलकी 
समाजाचं ऋण कोण या ना कोण या पात फेड याची प्र येकाची इ छा असते. 

समाजात एखाद्या सावर्जिनक यव थेत काहीतरी कमतरता जाणवली ती ता काळ 
मदतीची आपलुकीची भावना 
प्र येका या मनात िनमार्ण होते .ही 
इ छा असनूही मदत कर याचे 
मागर् िमळत नाहीत, तशा संधी येत 
नाहीत यामळेु दणेार्याचे हात 
असनूही मदतीपासनू वंिचत 
राह याची वेळ येते .ही बाब 
लक्षात घेऊन समाजातील दानशरू 
आिण मदत दऊे शकणार्या 
नागिरकां या सहभागाचा इिंडया 
@75 िमशन आपलुकी हा 
कायर्क्रम िज हािधकारी डॉ. 
िबिपन व िज हा पिरषदे या मखु्य 
कायर्कारी अिधकारी वषार् ठाकूर –
घगेु यां या संक पनेतनू तयार 
कर यात आला आह.े 

 
हैदराबाद मुक्ती लढा :  यिक्तिचत्र प्रदशर्न 

भारतीय वातं या या अमतृ महो सवी 
वषार्िनिम  हदैराबाद मकु्ती लढ्यात 
हौता य  प करणार् या, 
सहभाग असणार्या वीरांची 
मािहती असलेले यिक्तिचत्र 
प्रदशर्न नांदडे िज हा पिरषदनेे 
तयार केले आह.े या 
प्रदशर्नाचे उद्घाटन नांदडे 
िज ाचे पालकमंत्री तथा 

रा याचे सावर्जिनक बांधकाम मंत्री 
अशोकराव च हाण यां या ह ते झाले.  
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िज हा पिरषदे या या नािव यपणूर् 
उपक्रमाब ल कायर्क्रमा या संक पक 
िज हा पिरषदे या मखु्य कायर्कारी 

अिधकारी वषार् ठाकूर -घगेु यांचे 
पालकमं यांनी यांचे अिभनंदन केले. 

औरंगाबाद येथील डॉ. मंगला बोरकर 
यांनी रेखाटलेली िचते्र आिण थोडक्यात 

मजकूर यात मांड यात आला आह.े नांदडे 
येथे मराठवाडा मकु्ती िदनी िदनांक 17 
स टबर 2021 रोजी िवसावा उद्यान येथे 

आयोिजत कर यात आले या शासकीय 
वजारोहण कायर्क्रमात या प्रदशर्नीची 
मांडणी कर यात आली. िज ात 75 
िठकाणी प्रदशर्न भरिव यात येणार आह.े 

सरपंच व छता संवाद 
भारता या 75 

या वातं यिदना या 
अमतृ महो सव 
वषार्िनिम  दशेभरात 
व छतेचे िविवध 
उपक्रम राबवले जात 
आहते. िज ात 
व छतेची यापकता 
वाढावी यासाठी िज हा पिरषदे या मखु्य कायर्कारी अिधकारी वषार् ठाकूर-घगेु यांनी 25 
स टबर 2021 रोजी िज ातील सवर् सरपंचांची झमू मीिटंगद्वारे सरपंच व छता संवाद 
कायर्क्रमाचे आयोजन केले होते. अ यंत उ कृ  िनयोजन क न एकाच वेळेत व छतेचा 
संदशे लोकांपयत पोहोचवणे ही क पकता यांनी साधली.  
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व छता ही सेवा  

िज ाचे पालकमंत्री ना. अशोकराव च हाण यां या ह ते व छता ही सेवा तसेच 
व छ सवेर्क्षण 2021 या उपक्रमा या मािहती या घडीपत्रकाचे िवमोचन क न 
व छता रथाचा शभुारंभ केला. व छता रथा दारे िज ातील सवर् गावातनू 
व छतेची जनजागतृी केली. 

 व  छता रथा  दारे ग्रामीण भागातनू जनजागतृी केली. हा सिचत्र रथ असनू यावर 
 व  छतेचे िविवध संदशे दे  यात आले. रथ िज हाभरात िफरिव यात आला, या 
रथाव न  वनीके्षपना  दारे  व  छता िवषयक गाणे, हात धु  या  या प  दती,  व  छते 
बाबत मा  यवरां  या संदशेासह नागिरकांना घडीपत्रीका, हडॅबील, ब्राऊचर वाटप केले. 
 व  छ सवेर्क्षण ग्रामीण 2021,  व  छता ही सेवा, घोषवाक् य  पधार्,  थािय  व व 
सजुलाम अिभयानसह सांडपाणी व घनकचरा यव थापन, नादु त शौचालयाची 
दु ती, गाव तरावर वैयिक्तक व सावर्जिनक शोषखड्डे तयार करणे,  लाि टक कचरा 
संकलन, ओला व सकुा कचरा 
िवलगीकरण, सावर्जिनक शौचालय, 
शा त व छता, ग्रामसफाई, शालेय 
िवद्या यासाठी प्रभात फेरी आदी 
उपक्रम व छता रथा  दारे िज  हयात 
मखु्य कायर्कारी आिधकारी वषार् 
ठाकूर-घगेुयां या मागर्दशर्नाखाली 
राबिवले.  

- डॉ. नंदलाल लोकडे  
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       मुलाखत       :           प्रसासनातील जनसंवादक  
 

नांदेड िज हा पिरषदे या सीईओ वषार् ठाकूर- घुगे यांना नांदेड िज हा पिरषदेत 
जू होऊन िद.२८ स टबर २०२१ रोजी १ वषर् पूणर् होत आहे. यािनिम ाने यांची 

प्रशासकीय कारकीदर् व जीवनप्रवासािवषयी घेतले या मुलाखतीचा अंश... 
----------------------------- 

 जी यक्ती लौिककप्रा  होते या यक्ती या जीवन प्रवासािवषयी जाणून 
घे याची उ कंठा प्र येकालाच असते. आपण उ चपद थ सनदी अिधकारी 
आहात, एक हुशार िवद्याथीर् ते अिधकारी या प्रवासािवषयी आपण काय 
सांगाल. 
- आमचं कुटंुब तसं म यमवगीर्य. वडील उपमखु्य कायर्कारी अिधकारी हणनू 
कायर्रत होते. आई आरोग्य िवभागात कायर्रत होती. एक चांगलं किरअर करावं असं 
मा या आई-विडलांना वाटत होतं परंत ु दहावीनंतर मी कला शाखा घे याचा मानस 
बोलनू दाखवला. दहावीला 80%  गणु असनूही कला शाखा घेत याब ल अनेक आ  
जवळ या लोकांनी  आ यर् यक्त केले. परंत ुमला माझं एक उि  पणूर् करायचं होतं 
हणनू मी प्रवाहािव द्ध जा याचं धाडस केलं. मळुातच आमचं घर तसं समंजस. घरात 
ी- पु ष असा कुठलाही भेदभाव नाही. आईचा मा यावर िवशेष प्रभाव रािहला. माझं 

िशक्षण भोसला िमिलटरी कॉलेजम ये झालेलं अस यामळेु एक वयंिश त आिण एक 
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सजग जाणीव  पवूीर्पासनूच िनमार्ण झाली. यानंतर पदवीला िडफे स टडी घेतलं होतं. 
जे ट्स डॉिमनेटेडट सेक्टरम ये काम करायचं असं ठरलं. ितथे मी िडफे सम ये लाटून 
लीडर होते. मलुगी हणनू चालणार नाही असा अनेकांचा होरा होता परंत ु
आप यालाही ह ेआ हान समथर्पणे पेलायचं  आह,े ही जाणीव मनात ठेवनू यात मी 
िशरले. 

सरुवातीला 
इगं्रजीचा 
यनूगंड 
वाटायचा. परंत ु
या गो ी 
अवघड 
वाटतात या 
करत गेलं की, 
यावर प्रभु व 
िमळतं आिण 
यनूगंड दरू 
होतो. हणनू 
मी या ीने प्रय न केले. वाचन वाढवलं आिण यक्ती हणनू पढेु जा यासाठी या 
काही गो ी लागतात या सग यावर मी लक्ष किद्रत केले. आई-विडलांनी िदलेले 
वातं य आिण याचा आ ही क न घेतलेला उपयोग यातनू ह ेसगळं घडत गेलं. मी 
आिण माझा पणूर् पिरवार चांग या हुदद््यावर काम करतो. बिहण एमडी मेिडिसन आह,े 
एक बहीण  प्रोफेसर आह.े आ ही सगळेच इिंडपडंट कामाला लागलो. 

 
 किरअर हणून आपण कुठ या गो ीचा िवचार केला? कोणती नोकरी, कोणतं 

सेक्टर आपण ठरवलं होतं आिण याची आपण कशा पद्धतीने तयारी केली. 
- किरअर करायचं असं िवशेष असं काही ठरवलेलं न हतं. परंत ुआप याला वेग या 
के्षत्रात काम करायचं आह.े असे डोक्यात होते आिण यातनूच या गो ी आकारास येत 
गे या. पधार् परीके्षला जायचं आह.े तयारी करायची आह े असं काही न हतं. मी 
अिजबात बकुीश  न हते. खळेणं, वाचन करणे, नृ य, गझल, गाणी ऐकणे, िनसगार्त 
रमणे असे अनेक छंद जोपासले. अ यास करणं हाही माझा छंद होता. नृ य, संगीत, 
गायन, वाचन या सवर् बाबींम ये रमतगमत मी मा या भिव या या िदशेने िवचार 
करायला लागले. ते हा औरंगाबादला अशी फारशी काही सोय न हती. िडफे स 
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टडीम ये पढेु मला जायचं होतं. परंत ुितथे तशी यव था न हती हणनू मी लॉ केलं. 
पधार् परीके्षची तयारी सु  केली. दर यान माझी आिण माझे पती गणेश घगेु यांची या 
पधार् परीके्ष या दर यान ओळख झाली आिण नंतर आ ही लग्नही केले. यांनी 
िदलेली साथ  मला नेहमीच 
सात याने मा या कामाला 
बळ दते आलेली आह.े 

माझी पिहली पोि टंग 
1995 साली 
उपिज हािधकारी हणनू 
झाली. अडचणी हा 
थायीभाव असतो. हणनू 
याचा मी कधी बाऊ केला 
नाही. संकटं िकती आले 
तरी याला त ड दते पढेु 
जायचं असतं. यातनू मी 
जात रािहले. 100% जीव 
ओतनू काम करायचा माझा 
वभाव आह.े यामळेु मी माझे जे काम करायचे आह े या याम ये  Full efforts नी 
केलेलं आह.े कुठ या पधाना मी जायचे तर मला बक्षीस िमळणार आहते हणनू 
बक्षीस आण यासाठी मी बॅग सोबत घेऊन जायचे. हणजे या पद्धतीचा माझा 
अटीट्यडु होता आिण मला वाटते की, असा अॅटीट्यडु समथर् वाटचालीसाठी  योग्य 
ठरतो. 

 
 अिधकारी हणून आपण काम सु  झा यानंतर आपला पिहला अनुभव िकंवा 

पिहली  नोकरी कशी रािहली यािवषयी... 
- मला पिहली पो टींग िस लोडला िमळाली. मिहला ऑिफसर हणनू काय करणार 
असं  लोकांना वाटत होतं. काळ बराच जनुा आह.े साधारण 1995 -96 ची गो  आह.े 
यावेळेस पाणीटंचाईची भीषण अव था होती. टॅकंरने पाणीपरुवठा करावा लागायचा 
आिण ही सगळी जबाबदारी मा यावर आली होती. अिधकारी यांनी संबंिधत यंत्रणे या 
पढेु जाऊन टँकर ड्राय हरशी मी संवाद केला. यांची रात्री िमटींग घेतली आिण मग 
यांना जे काम करायचं आह े या पणूर् पद्धती समजनू सांिगत या, आिण यां याशी 
केले या संवादातनू एक िस लोड पॅटनर् हणनू नवा पॅटनर् पढेु आला.  
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ही. राधा मॅडम िज हािधकारी हो या. यां या काळात जलसंधारण, िवहीर 
पनुभर्रणाची कामे खपू मोठ्या प्रमाणावर आ ही केली. एका प्रसंगी दगडफेक झाली, या 
पिरि थतीशी मी फाइट केली. माझे पती गणशे यांनी मला खपू मन वी साथ िदली 
आह.े कुठलाही प्रॉ लेम िनमार्ण झाला तर तो मा या नेहमी सोबत असतो . यामळेु 
मला काम करताना खपू सपोटर् िमळत गेला. काही अपमानाचे प्रसंगही येतात. तसेही 
प्रसंग मा या आयु यात आले परंत ुआपलं काम हीच आपली पावती असते हणनू 
आपण कामावर लक्ष किद्रत करायचे.  
 

 घर आिण नोकरी या दोन पातळीवर काम करत असताना अनेकदा ी हणून 
काही अडचणी येतात. काही नवे प्रॉ लेम तयार होतात. आप याला काही असे 
अनुभव आले आहेत का. 
- ी हट यानंतर प्र येकीला या चौकटीतनू जावं लागतं. तसं माझंही होतं. कुटंुब 
मोठं आह.े घरात समंजस माणसं असली की सग या गो ी यवि थत होतात. तसं ी 
हणनू काही गो ी आप याला समजनू घ्या या लागतात. घरात जशा खो या असतात 
तशी घरात अशी ना यांची चौकट असते. बायको हणनू, सनू हणनू, अिधकारी हणनू 
अशा अनेक भिूमकांम ये जगताना आपण या या भिूमकांना या या चौकटीत याय 
दे याचा प्रय न करावा. 
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 एक धाडसी अिधकारी, लोकािभमुख प्रशासक अशी आपली ओळख आहे. 
सद्यि थतीचा काळा कोरोना काळ  हणून ओळखला जातो. या काळात 
आपण िवभागीय आयुक्त कायार्लयाम ये उपायुक्त या पदावर आिण सबंध 
मराठवाड्याचा प्रभार आप या िवभागाकडे होता ते हा या पूणर् काळात आपण 
कशा पद्धतीने िनयोजन केले, यािवषयी सांगा... 
- कोरोनाचा काळ हा भयंकर आह.े कोणतेही संकट आले तर याला कशा पद्धतीने 
त ड द्यावयाचे. आप ी यव थापन मलूभतू प्र येका या अंगी असतं. आपण या 
पद्धतीने काम केलं की ते सग या गो ी सकुर होतात. िवभागीय आयकु्त 
कायार्लयाम ये असताना मराठवाड्यातील सवर् मखु्यकायर्कारी अिधकारी, 
िज हािधकारी, िसि हल सजर्न या सग यां या सम वयातनू कोरोना िनयंत्रण कशा 
पद्धतीने करता येईल याचं िनयोजन केलं. या अव थेम ये अगदी िशपायापासनू मोठ्या 
अिधकार्यापयत सवाना मोिटवेट करणं गरजेचं होतं. या ीनं प्रय न केले. 
गावागावात जाऊन अनेक मिहलांना व पु षांना वंिचत घटकातील  लोकांना, मजरुांना 
भेटले. यांची मनोगतं ऐकली की, नेमकं यांची याबाबतची मत काय आहते. कशा 
पद्धतीने ते कोरोना बाबतीम ये िवचार करतात.  या गो ी अ यासनू मी आमचा अजडा 
तयार केला. कोरोना हणजे अगदी पृ य-अ पृ य अशा पद्धतीचे भाव या काळात 
अनेक कुटंुबात िनमार्ण झाले. कोरोना झाले या कुटंुबा या बाबतीत अितशय साप न 
पद्धतीची वागणकू सु वाती या काळात िदली जायची. या गो ीचा आ ही आम या 
कामकाजाम ये िवचार केला. पिरचािरकांशी संवाद केला. अशा ग्णांना दरू लोटू नका. 
यांना समजनू सांगा. समजावा.  

 
 याच िनवार्णी या काळात आप याला नांदेड िज हा पिरषदेचे मुख्य कायर्कारी 

अिधकारी हणून पद थापना िमळाली. नांदेड िज हा हा िव ताराने मोठा 
िज हा आहे. अनेक पात यावर येथे काम करणे गरजेचे आहे.  या ीने 
आपले िनयोजन आिण आपण करत असले या कामािवषयी सांगा. 
- िवभागीय आयकु्त कायार्लयात काम करताना मराठवाड्यात सग या िज ांचा, 
तालकु्यांचा अ यास बर्याच प्रमाणात झाला. ग्रामीण भागात दौरे केलेले अस यामळेु 
बर्याच गो ींची समज ितथेच आली. यामळेु इथे काम करताना फारसे अवघड जात 
नाही. नांदडे िज हा पिरषदचेे के्षत्र मोठे  आह.े या िवभागां या िवभाग प्रमखुांना 
िव ासात घेतलं. कुठली कामं प्राधा याने करावयाची आहते या कामांचं टाईम टेबल 
तयार केलं.  
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'माझे कुटंुब, माझी जबाबदारी', या कायर्क्रमांतगर्त ग्रामीण भागात ग्रामीण भागाची 
मानिसकता ओळखनू आरोग्यिवषयक कामाची सु वात केली. प्राथिमक आरोग्य 
कद्रावरील सग या टाफला कामाला लावले. कोिवड या आजाराबरोबर दसुरेही 
अनेक आजार आहते. या याम ये हायरल ताप आह.े मिहलां या प्रसतूी आहते.  
इतर साथीचे आजार आहते.  हणनू या बाबतीत अिधक सतकर्  राहून ह ेआजार कशा 
पद्धतीने नीट होतील या पद्धतीचं लॅिनंग आ ही केलं. वदृ्ध हा दलुर्िक्षत घटक आह े

यामळेु यां या 
आरोग्यािवषयी 
तालकुािनहाय 

समपुदशेन, िशिबरे 
लावली. मानिसक 
समपुदशेन केलं. 
वदृ्धांना बोलायला 
वेळ दणेे गरजेच े
आह े या पद्धतीने 
तसा अवकाश 
िदला.  

िज हा पिरषद 
मोठी आह.े माहूर व 
िकनवट ह े दोन 

तालकेु आिदवासीबहुल आहते. यामळेु िज ाचे एक वेगळे यिक्तम व आह.े प्र येक 
तालकु्याचे प्र  वेगळे आहते. मखुडे, लोहा, कंधार हा पठारी प्रदशे आह.े यामळेु 
तेथील थलांतरा या सम या आहते. अशा अनेक सम या व येथे काम करणे गरजेचे 
आह.े तालकु्याची भौगोिलक पिरि थती िभ न िभ न अस यामळेु िभ न िभ न प्र  
आहते. 

ग्रामीण माणसांना जग याला  आधार दणेारी शेती आह े आिण शेती िशवाय 
पशवैुद्यक ह े नेहमी दलुर्िक्षत रािहलेला भाग आह े .गाव ितथे पशवैुद्यकीय दवाखाना, 
आजारी पश ूअसतील तर यांना योग्य वेळेत उपचार िमळणे उ हा याम ये पशूंचे हाल 
होतात. यायला पाणी िमळत नाही. याची यव था 'माझा गाव सुंदर गाव' म ये 
कर यात आली आह.े आजारी पशूंना दवाखा यात उपचारासाठी ने यासाठी िफरते 
पशिुचिक सा वाहन उपल ध झाले आहते .पालकमंत्री अशोकराव च हाण यांनी या 
वाहनांचे लोकापर्ण केले आह.े 
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 ग्रामीण भागातील मिहलांचा आरोग्य हा एक प्र  आहे नेहमीच मिहलां या 
आरोग्याकडे कुटंुबातून िकंवा वतः या आरोग्याकडे दुलर्क्ष करतात यातून 
यांना अनेक आजारांना पुढे जावं लागतं. अशा मिहलांसाठी आप या 
तराव न काही प्रय न कर यात येत आहेत. 

- मिहलांचे प्र  मी अिधकारी हणनू काम करताना नेहमीच पाहत आलेली आह.े 
शहरी भागातील असतील, ग्रामीण भागातील मिहला असतील काही प्र  ह ेसामा यत: 
सारखचे असतात. उदाहरणाथर् मिहलांचे आरोग्य. याकडे नेहमीच वतः ित याकडून 
आिण कुटंुबाकडून दलुर्क्ष होतं. ती सतत काम करीत राहते आिण हणनू आरोग्या या 
अडचणी असतील या लक्षात येत नाहीत. आरोग्या या सम या आहते या वेळीच 
लक्षात आणनू यावर उपचार घेतले तर मिहला आरोग्य ्या संप न होतील आिण 
नंतर मग या काम करायला आिण समाजाम ये वावरायला उद्यांकाने पढेु येतील. 
आ ही यासाठी िनयोजन केलेलं आह.े  

प्राथिमक आरोग्य कद्रांचे ट्रक्चर आता पणूर् बदलत आहोत. मॅमोग्राफीची सोय 
करीत आहोत. मिहलांसाठी दहा ॲ बलु स आमदारां या मदतीने िज ात आ या 
आहते. पु हा आणखी प नास ॲ बलु स आ ही आण याचा प्रय न करणार आहोत. 
'बेटी बचाव बेटी पढाव' ही उद्घोषणा खपू मोठ्या प्रमाणावर गावागावात पोहोचलेली 
आह.े मलुी या नावाची पाटी दारा या प्रवेशद्वाराजवळ आ ही लाव याचे आवाहन 
केले आिण या ीने सग यांनी कामही केले आह.े मलुींना स मान दणेे, मिहलांना 
स मान दणेे हा या मागचा उ शे आह.े  

िमशन आपलुकीअंतगर्त इ छुक दा यांकडून मदत िमळिवत आहोत. वातं याचा 
सवुणर्महो सव  अनेक कायर्क्रमांनी साजरा करीत आहोत. 



 

                                                                            33 

प्र येक िवभागाचा 
प्र येक चेहरामोहरा पणूर्पणे 
बदलला आह.े सुंदर माझे 
कायार्लय आिण सुंदर माझे 
गाव, सुंदर शाळा याअंतगर्त 
अ यंत दखेणं काम या 
िज ाम ये पणूर् वास 
येताना िदसत आह.े सवर् 
िवभागप्रमखु, अिधकारी 
आिण ग्रामपातळीवरील 
अिधकार्यां या, 
कमर्चार्यां या मदतीतनू, 
सहभागातनू गावं सुंदर होत 
आहते. व छ होत आहते 
आिण नीटनेटकेपणाची सवय लागत आह.े अनेक वषार्पासनू बांधनू ठेवलेले अिभलेखे 
याचं वगीर्करण क न िसक्स बंडलम ये परावितर्त क न बांधनू ठेव यात येत आहते. 
सगळे बदल या कायर्क्रमातनू मोठ्या गतीने कर यात येत आहते. 

बालिववाह रोखणे हा एक मह वाचा कायर्क्रम िज हािधकारी डॉ. िवपीन आिण 
माझा रािहलेला आह.े नववी दहावी या मलुींना यावसाियक प्रिशक्षण दे यासाठीच े
प्रय न आहते. आिथर्क वावलंबन हा मह वाचा घटक आह.े यासाठी िशक्षण दते 
आहोत. ग्रामीण भागातील या मिहला आहते आिण वतः या िहमतीने उभे राहत 
आहते. यांनाही यां या आिथर्क थैयार्साठी मदत कर यासाठी िज हा पिरषदचेे 
िनयोजन केले. 
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 वषर्पूतीर् या औिच याने काही संदेश... 
- मला 

ह े जमणार नाही 
असा िवचार 
क  नका. एखाद ं
आ हान पढेु 
आ यानंतर 
याला सामोरे 
जा याची ताकद 
िनमार्ण करा. 
आपोआप सगळे 
मागर् प्रश त होतील. एखादी गो  करायची ठरवली आिण याला पिर माची जोड 
िदली की यश नक्की आह.े कुटंुबात, कायार्लयात आपण या यव थापनाम ये काम 
करता, या यव थापनात संवादी भिूमका ठेवा. नांदडे िज हा आकाराने मोठा आह.े 
यात दोन तालकेु आिदवासीबहुल आहते. यामळेु कामाची या ी खपू मोठी होती 

.म येच कोरोनासारखी ि थती आ यामळेु आणखी आ हानं वाढली होती. या सवर् 
आ हानांना त ड दते िज हा पिरषद अिधक िवकासो मखु कशी करता येईल यावर  भर 
िदला. पालक मंत्री अशोकराव च हाण यांचे मागर्दशर्न वेळोवेळी िमळाले आह.े िज हा 
पिरषदे या अ यक्षा मंगाराणी अंबलुगेकर , उपा यक्षा, सवर् सभापती व सवर् सद यांचा 
सहयोग िमळाला आह.े लोकप्रितिनधी, अिधकारी आिण सामा य माणसू या ितहरेी 
सम वयातनू काम करावं लागतं. िनणर्य लवकर घ्यावे लागतात. सम या शीघ्र 
सोडवा या लागतात. तशी गती िज हा पिरषदमे ये ठेवली आह.े काम कर याची वृ ी 
असेल तर आपण कुठ याही पदाला याय दऊे शकतो असं मला वाटतं.कामात पणूर्पणे 
समरस होऊन वेळेचं अचकू लॅिनंग क न  याय दे याचा परेुपरू प्रय न नांदडे िज हा 
पिरषदमे ये केला आह.े भिव यातही लोकािभमखु, िवकासा मक आिण संवादी 
प्रशासनावर भर राहील.  

- डॉ. िवलास ढवळे  
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मा यम ि के्षप... 
               कृताथर् कारकीदीर्ची वषर्पूतीर् 

प्रसंग आह ेकोिवड काळातला. हणजे लॉकडाऊनचा. आपण सगळेच जाणतोत की 
कोरोना या महामारीत  अनेकांची रोजीरोटी लॉक झाली. उपासमार झाली पण उपासमारी 
पेक्षाही एका भीषण सम येने माणसांना ग्रासले. या काळात खासगी शाळांनी शाळा बंद 
असनूही फीस या पैशांचा तगादा पालकांमागे लावला. या तगाद्यास कंटाळून एका मिहलेने 
ित या मलुां या शाळेकडे या या टीसीचा (शाळा सोड याचे प्रमाणपत्र याचा) आग्रह 
धरला पण या शाळे या मजुोर यव थापनाने जोपयत फी दते नाही तोपयत   टीसी दणेार 
नाही अशी आडमठुी भिूमका घेतली .िवप नाव था आले या या मिहलेने शेवटचा उपाय 
हणनू आपली कैिफयत नांदडे िज हा पिरषदे या मखु्य कायर्कारी अिधकारी वषार् ठाकूर 
यां या कानावर घातली. वषार् ठाकूर यांनी प्रसंगाचे गांभीयर् आिण या मिहला पालकांची 
अगितकता ओळखनू या प्र ात जातीने लक्ष घालनू या मलुाची टीसी दे यास भाग पाडले. 
एवढेच न ह ेतर िज ातील या अशा पालकांची खाजगी शाळांमधनू अडवणकू होत 
असेल या सवाना टीसी दणेे शाळांना भाग पडले आिण अशा अगितक पालकां या 
मलुांना या या िठकाण या िज हा पिरषद आिण इतर शाळांम ये दाखल क न घे याचे 
आदशेही काढले. सामा य माणसा या सम यांवर गंभीर िवचार क न या सम येची 
सहानभुतूीपवूर्क सोडवणकू करणार्या वषार् ठाकूर घगेु यां या नांदडे िज हा पिरषद मखु्य 
कायर्कारी अिधकारी पदा या कारकीदीर्स 28 स टबर 2021रोजी एक वषर् पणूर् होत आह.े 
यां या कारकीदीर् या वषर्पतूीर्बाबत बोलताना या हणा या की,ही वषर्पतूीर् मा या कृताथर् 
कारकीदीर्ची पतूीर् आह.े 

वषार् ठाकूर यां या कारकीदीर्चा मागोवा घेताना एक बाब प्रकषार्ने लक्षात आली ती 
हणजे प्र येक गो  िनयोजनपवूर्क कर याबाबतचा यांचा कटाक्ष. कोणताही उपक्रम 
राबव याचा असेल िकंवा कोणतीही योजना अमलात आणायची असेल तर याचे सखोल 
आिण संपणूर् िनयोजन करणे हा यांचा थायीभाव आह.े पवूर्िनयोजन हा प्र येक कृतीचा 
आ मा आह े .यावर वषार् ठाकूर मॅडमची िनतांत द्धा आह.े संवेदना सहानभुतूी आिण 
क पकता या ित्रसतू्रीचा वापर यां या प्र येक कृतीत असतो. माझी मलुगी माझा अिभमान, 
हा उपक्रम यांनी अ यंत क पकतेने अमलात आणला. 

 कतर्बगार लोकािभमखु प्रशासक हणनू आपली प्रितमा बनवणार्या वषार् मॅडमला 
यां या कारकीदीर् या वषर्पतूीर् िनिम ाने हािदर्क शभुे छा. 

- अिनकेत कुलकणीर्. ये  पत्रकार 
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