गणेशोत्सव काळातील निर्ााल्य संकलि : कोनवड-१९ या र्हाभयंकर पररनथिती बोदवड
र्हनवद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजिा नवभागाचा सार्ानजक उपक्रर्
गणेशोत्सवात दुवाा , फुले, नाग्वेलीचे पाने , केळीचे पाने व झाडे याांना अन्यासाधारण महत्व असते. याांच्या मुळे ननमाा ण होणारे पत्री व फुलाांचे
ननमाा ल्या ओलसर असल्याने पावसाळ्याच्या नदवसात लवकर सडू न त्यात बारीक नकडे –नचलटे याांचा प्रादुर्ाा व होतो. काही जण घरात साठवून
ठे वलेले पण सडलेले – कुजलेले ननमाा ल्य घराबाहे र नकवा उनकरड् यावर फेकतातव र्टकी जनावरे इतरत्र पसरनवतात आनण त्यामु ळे रोगराई
पसरण्याची शक्यता असते. तर काही जण हे सडलेले - कुजलेले ननमाा ल्य मोठ् या प्रमाणात गणपती बरोबर पाण्यातच नवसनजा त करतात. त्यामु ळे
पाणी नकती प्रदूनित होत असेल याचा नवचार न केलेला बारा. हे च पाणी शेवटी समुद्रात नमसळते व दुनित होते. पयाा वरणाची ही दुनित होणारी,
नबघडत जाणारी साखळी शेवटी आपल्यालाच घातक आहे . तसेच ननमाा ल्याचे पनवत्र राखले गेले पानहजेत. हाच उदेश्य डोळ्यासमोर ठे ऊन बोदवड
येथील कला, वानणज्य व नवज्ञान महानवद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजने चे काया क्रम अनधकारी डॉ. अननल बारी याांनी ननमाा ल्य सांकलन करण्यचा
सामानजक उपक्रम हाती घेण्यासाठी स्वयांसेवकाांना सोशल नमनडया द्वारे आवाहन केले. त्याांच्या आवाहानाला महनवद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा
योजना नवर्ागातील काया क्रम अनधकारी व सवा स्वयांसेवकाांनी उस्पुथापणे सहर्ाग घेऊन प्रनतसाद नदला.
महनवद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना नवर्ागातील काया क्रम अनधकारी व सवा स्वयांसेवकाांनी ननधाा र करून गणेश उत्सव काळात २२ ऑगस्ट
ते ०१ सेप्टेंबर २०२०पयं त दहा नदवसात आप-आपल्या गावातील सावा जननक गणेश उत्सव मांडळ व घरोघरी जाऊन तसेच नवसजा न स्थळावरील
ननमाा ल्य सांकलीत केले. महानवद्यालयाचे प्राचाया तथा राष्ट्रीय सेवा योजनेचे अध्यक्ष प्राध्यापक अरनवांद चौधरी, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे काया क्रम
अनधकारी डॉ. अननल बारी व सवा स्वयांसेवक याांच्या समवेत सांकलीत केलेले हे ननमाा ल्य महानवद्यालय पररसरात त्याचे नवघटन केले व ननमाा ल्याचे
पानवत्र्य राखण्याचा प्रयत्न केला. या उपक्रमाचे आयोजन करत असताांना कोरोणा नविाणू (कोनवड-१९) सांसगा पार्श्ा र्म
ू ी नवचारात घेता साथरोग
प्रनतबांधक ननयमाांचे व वेळेवेळी शासन, नवद्यापीठ व स्थाननक प्रशासन याांचे ननदेश पाळू न उपक्रम राबनवण्यात आल्याचे प्राचाया प्राध्यापक अरनवांद
चौधरी याांनी साांनगतले.
या उपक्रमाचे आयोजने महानवद्यालयाचे प्राचाया तथा राष्ट्रीय सेवा योजनेचे अध्यक्ष प्राध्यापक अरनवांद चौधरी याांच्या मागा दशा नाखाली करण्यात
आले होते. या उपक्रमाच्या यशस्वीते साठी महानवद्यालयाचे उप-प्राचाया प्रा. डी. एस. पाटील, राष्ट्रीय सेवा योजने चे काया क्रम अनधकारी डॉ. अननल
बारी, सहाय्यक काया क्रम अनधकारी डॉ. माधव वराडे , मनहला काया क्रम अनधकारी डॉ. रत्ना जावारास, डॉ. ईर्श्र म्हसलेकर, डॉ. वांदना बडगुजर
याांनी पररश्रम घेतले. राष्ट्रीय सेवा योजनेचे स्वयसेवक गायत्री मराठे , नप्रयाांका मावरे , अजमल पवार , अनवनाश पाांडव, गौरव अटक, आनदत्य माळी
व इतर सांवसेवक याांनी उपक्रम पूणात्वास नेण्यासाठी सहकाया केले. सदर उपक्रमाचे कौतुक सांस्थेचे अध्यक्ष श्री. नमठू लालाजी आग्रवाल, उपअध्यक्ष श्री. अजयाजी जैन, सनचव श्री. नवकासजी कोटेचा व सवा सांस्था चालकाांनी केले. असे प्रनसद्धी प्रमुख श्री. नजतेंद्र शमाा याांनी कळनवले आहे .

तरुणाांमधील उत्साह व चैतन्य नवधायक मागाा ने वापरले जावे म्हणून सावा जननक गणेशोत्सववासारख्या उत्सवाची गरज आहे च. पण या सगळ्या
गोष्टीमुळे पयाा वरणाची अपररनमत हानी होत आहे ; ही बाब दुलाक्ष करण्यासारखी नननित नाही. हे प्रदूिण कोणकोणत्या मागां नी होते व ते कसे
टाळता येईल, त्यानवियी जनजागृती करण्याचा एक प्रयोग - प्राचाया प्राध्यापक अरनवांद चौधरी

कोनवड-१९ या महार्यांकर पररनस्थती सुद्धा महानवद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना नवर्ागातील सवा स्वयांसेवकाांनी ननमाा ल्य सांकलन करून
त्याचे नवघटन केले व पयाा वरणाची ही दुनित होणारी, नबघडत जाणारी साखळी तोडण्याचा हा छोटासा प्रयत्न केला. तसेच ननमाा ल्याचे पानवत्र्य
राखून सामानजक बाांनधलकी सुद्धा जपली. - डॉ. अननल बारी, रा. से. यो. काया क्रम अनधकारी

