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यशवंतराव चव्हाण महारष्ट्र मुक्त
ववद्यापीठ

यशवंत ित्तक ग्राम प्रकल्ांतगगत
घनशेत येथे राबववलेल्या कामाचे

सािरीकरण...



यशवंत ित्तक ग्राम योजनेंतगगत
घनशेत येथे राबववलेल्या
जलसंधारण कामाचे

सािरीकरण



मा. कुलसवचव डॉ.विनेश
भोडें व कृषी ववज्ञान

कें द्राचे

प्रमुख . मा. रावसाहेब
पाटील , सरपंच घनशेत
व ग्रामस्थासमवेत यशवंत

ित्तक गावाची पाहणी

करताना...



यशवंत ित्तक गाव

वनवडीचे वनकष समजावून

सागतांना श्री. कैलास मोरे
कुलसवचव डॉ. विनेश भोडें, 
मा. रावसाहेब पाटील सर.



. 

यशवंत ित्तक

ग्रामयोजेनांतगगत

घनशेत येथील

कोल्हापूर बंधाऱ्याचे

गाळ काढण्याच्या

कामाचे उि्घाटन...



Get a modern PowerPoint  Presentation that is 

beautifully designed. 

Contents Title

Get a modern PowerPoint  Presentation that is 

beautifully designed. 

Contents Title

घनशेत येथील कोल्हापूर

बंधाऱ्याच्या गाळ

काढण्याच्या कामाबाबत

मजुरांना मागगिशगन

करताना सहयोगी

सल्लागार श्री. कैलास मोरे. 



घनशेत येथील कोल्हापूर

बंधाऱ्याच्या गाळ काढण्याच्या

कामाबाबत मजुरांना व

ग्रामस्थांना मागगिशगन करताना

सहयोगी सल्लागार श्री. कैलास
मोरे.
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Your Text  Here

I hope and I believe that this Template will 

your Time, Money and Reputation. Get a 

modern PowerPoint  Presentation that is 

beautifully designed.        
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घनशेत येथील

कोल्हापूर बंधाऱ्यात

गाळ काढण्याचे

काम झाल्यानंतर

तयार झालेला पाणी

साठा



घनशेत येथील जलपूजन

करतांना व बंधाऱ्याचे

उि्घाटन करतांना मा. 
कुलगुरू. प्रा. ई. 
वायुनंिन सर, 
कुलसवचव मा. डॉ. 
विनेश भोडें, डॉ. प्रकाश
अतकरे , श्री. रावसाहेब
पाटील व घनशेतचे

सरपंच व ग्रामस्थ

We Create

Professional Presentation

.

.



घनशेत यथील वसमेंट

बंधाऱ्यामधील गाळ

काढल्यानंतर साठलेला

पाणी साठा



घनशेत येथे केलेल्या
ग्रामववकास कामाचे
सािरीकरण



घनशेत येथे

यशवंत

ग्रामयोजनेसंिभागत

ग्रामसभा
.      



घनशेत येथील ग्राम सभेत

गावववकास आराखडा संिभागत

मागगिशगन करतांना सहयोगी

सल्लागार श्री. कैलास मोरे समवेत

तहवसलिार पेठ श्री. हरीश भामरे,
कृषी अवधकारी वशलानाथ पवार ,
गटववकास अवधकारी, श्री. सोनकुसरे
साहेब, वनपररके्षत्र अवधकारी श्री.
िीपक खैरनार, उपअवभयंता श्री.
गवळी साहेब, ग्रामसेवक श्री. भिाणे
व सवग शासकीय यंत्रणांचे अवधकारी

कमगचारी सरपंच व ग्रामस्थ



घनशेत येथील गावववकास
आराखडा संिभागत वशवार फेरी
करून मागगिशगन करतांना

सहयोगी सल्लागार श्री. कैलास
मोरे समवेत तहवसलिार पेठ श्री. 
हरीश भामरे, कृषी अवधकारी
वशलानाथ पवार , गटववकास

अवधकारी, श्री. सोनकुसरे साहेब, 
वनपररके्षत्र अवधकारी श्री. िीपक
खैरनार, उपअवभयंता श्री. गवळी
साहेब, शाखा अवभयंता श्री. 
मल्हारी वशंिे, ग्रामसेवक श्री. 
भिाणे व सवग शासकीय यंत्रणांचे
अवधकारी कमगचारी सरपंच व

ग्रामस्थ.  



घनशेत येथील

ग्रामस्थाना

ववद्यापीठाच्या

कृषी फॉमगला भेट

िेतांना



घनशेत येथील ग्रामास्थासाठी ववववध शासकीय

योजनासंिभागत कृषी ववज्ञान कें द्र येथे कायगशाळा



घनशेत येथील

शेतकऱ्यांसा

ठी सेंवद्रय

शेतीवर

कायगशाळा



घनशेत येथील मवहलांसाठी

मवहला आवथगक साक्षरता

कायगशाळा मागगिशगन

करताना ववद्यापीठाच्या

व्यवस्थापन मंडळाचे श्री. 
अवनल कुलकणी साहेब , 
श्रीमती. लवतका अजबानी.



घनशेत येथील शेतकऱ्यांना १२५० केशर आंबे रोपांचे वाटप

करतांना मा.श्री. हेमराज राजपूत, श्रीमती. अचगना िेशमुख, 
सरपंच श्री, ववनायक महाले व श्री. कैलास मोरे व शेतकऱ्याच्या

शेतावर आंबा लागवड करताना...



घनशेत येथे सामावजक

वनीकरण ववभागाच्या

वतीने ५००० रोपांचे

वाटप व वृक्ष लागवड

करतांना श्री. कैलास मोरे
समवेत वनपररके्षत्र

अवधकारी विपक

खैरनार , श्री. हेमराज
राजपूत ,मुख्याध्यापक

श्री. महाले सर, सरपंच
ववनायक महाले आवण

माजी सरपंच श्री. जाधव , 
उपसरपंच सौ. गाववत
ववद्याथी, ग्रामस्थ व

वनववभागाचे अवधकारी

कमगचारी



घनशेत येथील

ग्रामस्थाना शेती पूरक

उद्योग यासाठी

गीरीराजा कोबंडी पक्षांचे

वाटप करतांना कृषी

ववज्ञान कें द्राचे डॉ. 
वनतीन ठोके, डॉ. शाम
कडूस, सरपंच ववनायक
महाले, सहयोगी

सल्लागार श्री. कैलास
मोरे व ग्रामस्थ



घनशेत येथील ग्रामस्थाना

शेती पूरक उद्योग यासाठी

शेळीपालन उपक्रमांतगगत

उस्मानाबािी शेळीचे वाटप

करतांना कृषी ववज्ञान कें द्राचे

डॉ. शाम कडूस , सरपंच
श्री.ववनायक महाले, माजी
सरपंच श्री. कैलास चौधरी व

ग्रामस्थ



यशवंत ित्तक ग्रामयोजनेअंतगगत

घनशेत येथील मवहलांना धान्य

साठववण्यासाठी बॅगचे वाटप

करतांना श्रीमती.अचगना िेशमुख, 
सरपंच श्री, ववनायक महाले, 
सहयोगी सल्लागार श्री.कैलास
मोरे, उपसरपंच श्रीमती. मीराबाई
गाववत व घनशेत येथील मवहला.



घनशेत येथील

मवहलांना ब्राऊन

राईस(लाल भात) 
वाटप करतांना

श्रीमती. अचगना
िेशमुख, डॉ प्रकाश
किम, श्री. कैलास
मोरे व सरपंच श्री. 
ववनायक महाले व

शेतकरी मवहला



घनशेत येथे िुलाजी नाना

पाटील कृषी

महाववद्यालयाच्या राष्ट्र ीय

सेवा योजना वशवबराच्या

उि्घाटन प्रसंगी मागगिशगन

करतांना श्री. कैलास मोरे
मराठा ववद्या प्रसारक वशक्षण

संस्थेचे संचालक नाना

महाले, सरपंच घनशेत व
ग्रामस्थ व राष्ट्र ीय सेवा

योजनेचे ववद्याथी व वशक्षक



घनशेत बचत गटातील

मवहलांना हातसरीचे तांिूळ

तयार करण्यासंिभागत

मागगिशगन करतांना श्री.
कैलास मोरे, सरपंच श्री.
ववनायक महाले व बचत

गटाच्या मवहला



घनशेत येथील ववद्यार्थ्ाांना स्वच्छतेचे महत्व

वस्वच्छता ववषयी जाणीव व जागृतीबाबत

मागगिशगन करतांना श्री. कैलास मोरे, 
श्रीमती. अचगना िेशमुख, श्री.महाले सर, श्री. 

हीरकुड सर, श्री. पाटील सर



घनशेत येथे यशवंतराव

चव्हाण सावगजवनक

वाचनालयाचे उि्घाटन

करतांना मा. कुलगुरू
ई. वायुनंिन सर, श्री. 
रावसाहेब पाटील,  श्री
कैलास मोरे ,सरपंच
श्री, ववनायक महाले व

ग्रामस्थ



यशवंतराव

चव्हाण

वाचनालयाची

पाहणी

करतांना मा. 
कुलगुरू.ई. 
वायुनंिन सर

व ग्रामस्थ



घनशेत येथील

ग्रामस्थांना

प्रजासत्ताक

विनावनवमत्त

मागगिशगन

करतांना मा. 
कुलगुरू सर. 



घनशेत येथे विशेष ग्राम

पंचायत अभ्यासकें द्राचे

उद्घाटन करतांना मा. 

कुलगुरू ई. िायुनंदन

सर, कुलसवचि डॉ. 

वदनेश भ डें, प्रा. प्रकाश

अतकरे, श्री. रािसाहेब

पाटील , श्री. कैलास म रे

ि सरपंच श्री विनायक

महाले ि ग्रामस्थ. 



कोल्हापूर बंधारा गेटचे

उि्घाटन व ववशेष

ग्रामपंचायत

अभ्यासकें द्राचे

उि्घाटन कायगक्रमात

मागगिशगन करतांना मा. 
कुलगुरू ई. वायुनंिन
सर, समवेत कुलसवचव
विनेश भोडें, प्रा. प्रकाश
अतकरे व मान्यवर



घनशेत गावाचे कोरडवाहू शेती

अवभयानात वनवड

करण्यासंिभागतच्या बैठकीस

मागगिशगन करतांना मंडळ

कृषी अवधकारी श्री. महाजन
साहेब, कृषी सहाय्यक श्री. 
खांडवी साहेब, डॉ. शाम
कडूस, श्रीमती. अचगना
िेशमुख, सहयोगी सल्लागार

श्री. कैलास मोरे व सरपंच
श्री.ववनायक महाले व ग्रामस्थ.   



घनशेत येथे

जलयुक्त वशवार

अवभयानांतगगत

जमीन

सपाटीकरण

कामाची मावहती

िेतांना सहयोगी

सल्लागार श्री. 

कैलास मोरे व

शेतकरी.  



घनशेत येथे येथे

‘क’ वगग िेवस्थान
कायगक्रमांतगगत

पयगटन वनधीतून

सामवजक

सभागृहाची पाया

भरणी.     



घनशेत येथे येथे ‘क’ वगग
िेवस्थान कायगक्रमांतगगत

पयगटन वनधीतून उभारलेला

सभागृहाची पाहणी करतांना

कुलगुरू ई. वायुनंिन, 
कुलसवचव डॉ. विनेश भोडें, 
प्रा. प्रकाश अतकरे, श्री. 

रावसाहेब पाटील, श्री. कैलास
मोरे, सरपंच व माजी सरपंच



घनशेत येथील
युवकांना स्माटग
व्हव्हलेज संिभागत
मागगिशगन

करतांना सहयोगी
सल्लागार श्री. 
कैलास मोरे.



. 

घनशेत येथे कोरडवाहू शेती अवभयानातगगत

सुरु होणारे प्रास्ताववक कामे

१)आठ शेतकऱ्यांना आंबा लागवड िहा
शेतकऱ्यांना म्हशीचे वाटप

२)तीन शेतकऱ्यांना तीस शेळ्याचे वाटप

३)शंभर शेतकऱ्यांना कोबंडी वाटप
४)आविवासी ववकास ववभागाकडून सोळा
शेतकऱ्यांना पाईप व डीझेल इंवजन

वरील प्रस्ताव सबंवधत ववभागाकडे सािर

केलेला आहे



घनशेत येथील

शाळेतील

सांसृ्कवतक

कायगक्रम

बघताना मा. 
कुलगुरू

कुलसवचव व

अतकरे सर



यशवंत ित्तक
ग्राम रोजगार
योजनेंतगगत
जातेगाव येथे
शेतकरी

मेळाव्यात ववववध
शासकीय
योजनांची
कायगशाळा



जलशव्हक्त
अवभयान जाणीव
जागृती कायगक्रम



यशवंत ित्तक ग्राम
योजनेंतगगत बहािूरी
येथे पानिन रस्ता
कामाचे उि्घाटन

.



यशवंत ित्तक ग्राम
रोजगार

योजनेंतगगत घनशेत
व जातेगाव येथील
शेतकऱ्याना सेंवद्रय
शेतीचे महत्व
सांगताना...



यशवंत ित्तक ग्राम
योजनेंतगगत बहािूर
वाडी येथे शोषखडे्ड
कामाचे उि्घाटन



खासिार डॉ. 
भारतीताई पवार
यांना घनशेत
येथील िेवीची

पायरी धरणाबाबत
वनवेिन िेताना

सरपंच व ग्रामस्थ... 


