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स नेह िनमं ण
माननीय महोदय/महोदया,

सािव ीबाई फुले पणेु िव ापीठ, रासेयो क , महारा  शासन व यवुक काय म व खेळ मं ालय, भारत
सरकार ां या सम वयाने; िशवाजी िव ापीठ, सोलापरू िव ापीठ व महारा  आरो यिव ान िव ापीठ ां या
सहयोगाने आिण थ ंि एटी ह पयावरणद ता कृतीमंच व िनमल वारी ां या सहकायाने व छ भारत अिभयान
व व छ भारत समर इटंनिशप काय म, रासेयो िव ाथ  रा ीय िदडंी व व छ वारी व थ वारी िनमल वारी
िनसग वारी ा उप मांचे िदनांक ४ जलुै ते ३० जलुै २०१८ ा कालावधीत आयोजन केल ेआहे.

सािव ीबाई फुले पणेु िव ापीठा या वारीचे हे १५ वे वष आह.े शतकानुशतके दरवष  आळंदीहन
पंढरपरूला िव लनामाचा गजर करत वारक यांनी, माळक यांनी केललेी पदया ा अथात पंढरीची वारी हणजे
सम  महारा ाचे आिण भारताचेही सामािजक-सां कृितक संिचत. महारा ा या कानाकोप यातनू आिण
आजूबाजू या रा यांतील सवदरू दशेातनू वारकरी ऊन, वारा, वादळ, पाऊस कशाचीही पवा न करता लाख या
सं यनेे पंढरपरू या िदशेने पायी चालत जातात. वारी हा जसा भि रसाचा सोहळा आह े तसा तो
लोकािभमखुतचेा, पारंप रक शहाणपणाचा व वै ािनक संक तनाचाही अितशय उ कट व िवचार वतक सोहळा
आह.े दरवष  लाख या सं येने वारकरी, भािवक व वगेवेग या तरांतनू लोक वारीत सहभागी होत असतात.

ह ली वारी या लोकि यतेमळेु आिण चंड लोकसहभागामळेु वारीमागावर दषूण व दगुधी,
लाि टक-थमाकोलचा अितवापर, अनारो याचा व पयावरणाचा  अशा वेगवेग या गंभीर सम यांना सामोरे

जावे लागत आह.े ाचा वारक यां या व वारी मागावरील गावक यां या आरो यावर दीघकालीन प रणाम होत
आह.े ा पा भमूीवर लाि टक व थमाकोलचा वापरच होऊ नये ाबाबत जागरण करणे, सुमारे १ कोटी
पानां या प ाव या वगेवेग या दा यांकडून उपल ध क न घेऊन िवतरीत करणे, या वापर यानंतर यांचे
संकलन क न कंपो ट खतासाठी खड्डे घेऊन कंपो ट खत तयार करणे, यांचे शेतक यांना मोफत वाटप करणे,
िनमला वारीसोबत राहन रा ी १० ते सकाळी ६ पयत साखळी प तीने उभे राहन वारक यांना मोबाईल
शौचालायांकडे वळवणे, उघड्यावर शौचाला बस ून दणेे असे व छ भारत महाअिभयान सािव ीबाई फुले पणुे
िव ापीठाने संकि पत केले आह.े समुारे १२,००० िव ाथ ा अिभयानात िदनांक ४ जलुै ते ३० जलुै २०१८

ा कालावधीत सहभागी होतील.
ा अिभयानाचा उ ाटनसोहळा िदनांक रिववार िदनांक ८ जलुै २०१८ रोजी सकाळी ८.०० वाजता संत

ाने र सभागहृ, मु य इमारत, सािव ीबाई फुले पणेु िव ापीठ यथेे आयोिजत केला आह.े ा समारंभास चारही
िव ापीठ प र े ातील शै िणक, सामािजक, सां कृितक व राजक य े ातील मा यवर उपि थत राहणार आहते.
रा ीय तरावरील व छ भारत िदडंी महािभयानास मखु अितथी हणनू आ ही आपणास अितशय
आ हपवूक िनमंि त करीत आहोत. आपण ािनिम ाने उ ाटन संगी उपि थत jkgwu 'kqHksPNk |kO;kr, ही
िवनंती.
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