
"तंबाखू मुक्तूची चळवळ हा फिट इंडडयाचाच एक भाग"- डॉ .डी.कार्तिकेयन 

 

लातूर- दद . 20 .09.2019 रोजी दयानंद कला महाफवद्यालयाच्या रा.स.ेयो.फवभागातिे "तंबाखूच्या व्यसनाधीनतेतून 
मुक्तता "या फवषयावर एक ददवसीय फवद्यापीठस्तरीय काययशाळा आयोजजत करण्यात आली .ही काययशाळा राष्ट्रीय 
सामाजजक संरक्षण संस्था ,नवी ददल्ली ,रा.स.ेयो ,फवभागीय कायायलय ,भारत सरकार  ,पुणे ,रा.स.ेयो.महाराष्ट्र 
शासन,मुंबई,तसेच रा.स.ेयो. ,स्वा.रा.ती.म.फव.नांदेड आणण रा.स.ेयो.दयानंद कला महाफवद्यालय ,लातूर यांच्या संयुक्त 
फवद्यमाने आयोजजत करण्यात आली   .या काययशाळेचे उद्घाटन मा.डी.कार्तिकेयन (संचालक ,रा.स.ेयो., फवभागीय 
कायायलय,भारत सरकार ,पुणे )यांच्या हस्ते करण्यात आले .या काययशाळेत डॉ.अतुल साळंुके ,राज्य संपकय  अडधकारी 
,रा.स.ेयो.महाराष्ट्र शासन ,मुंबई तसेच डॉ.शशवराज बोकडे ,संचालक, रा.स.ेयो ,स्वा. रा.ती.म.फव.नांदेड यांची प्रमुख 
उपस्स्थती होती . काययशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलताना डॉ.कार्तिकेयन यांनी राष्ट्रीय सेवा योजना ही एक मोठु राष्ट्रीय 
चळवळ असून शासन व राष्ट्रीय सेवा योजना यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात तंबाखू मुक्तूसाठु प्रयत्न केले जात आहेत 
असे मत व्यक्त केले . तंबाखू मुक्तू चळवळ फिट इंडडया चळवळीचा एक भाग असल्याचे नमूद केले .डॉ.अतुल साळंुके 
यांनी भारतामध्ये व्यसनाधीनतेचे प्रमाण खूप वाढले आहे .व्यसनाधीन तरुण फपढीला बाहेर काढणे अत्यंत आवश्यक 
असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले .तरुण वगय आरोग्यपूणय जीवन जगत असेल तरच भफवष्यात डॉ. अब्दुल कलाम यांचे 
भारताला महासत्ता बनण्याचे स्वप्न साकार होऊ शकेल असा आशावाद त्यांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केला.तंबाखूच्या 
व्यसनापासून मुक्तता या फवषयावर फवद्यापीठ स्तरीय काययशाळा घेणारे हे महाराष्ट्रातील पफहले महाफवद्यालय 
आहे.स्वा.रा.ती.म.फव.,रा.स.ेयो.चे संचालक डॉ.शशवराज बोकडे यांनी "आजच्या तरुण फपढीचे आदशय डचत्रपटाचे नायक 
असतात . डचत्रपटांमध्ये सहज धूम्रपान करताना व मद्यसेवन करताना दाखवली जातात .डचत्रपट बडघतल्यावर आजच्या 
फपढीतील तरुण त्यांच्याच प्रमाणे शसगारेट ओढून बघतात .परंतु तंबाखूजन्य पदाथायचे अत्यंत भयानक ुष्पररणाम सध्या 
समोर येत आहेत "हे सांगून डॉ.शशवराज बोकडे यांनी रा.स.ेयो. च्या फवद्यार्थयाांना समाजाचे ददशादशयक म्हणून संबोडधत 
केले. राष्ट्रीय सेवा योजना फवभागाच्या फवद्यार्थयायवरील जबाबदारी ही तरुणांना तंबाखूजन्य पदाथाांच्या फवळख्यातून 
सोडफवण्याची आहे असे त्यांनी सांफगतले .भफवष्यात चांगले जीवन जगण्याचा मागय म्हणजे आज व्यसनापासून दूर राहणे 



आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले  .कफनष्ठ महाफवद्यालयाचे उपप्राचायय प्रा .अफनल माळी यांनी आपल्या मनोगतातून 
व्यसनाडधनतेचे ुष्पररणाम सांगून फवद्यार्थयाांना तंबाखूजन्य पदाथय पासून आपले आरोग्य वाचण्याचा संदेश ददला .या 
काययशाळेत लातूर ,नांदेड,परभणी,हहिगोली या जजल्यातील फवफवध महाफवद्यालयाचे 325 फवद्याथी उपस्स्थत होते. 

     अध्यक्षस्थानावरुन समारोप करताना प्र.प्राचायय डॉ.शशवाजीराव गायकवाड यांनी फवद्यार्थयाांना आदशय जीवन 
जगण्याफवषयी मागयदशयन केले .व्यसनापासून दूर राफहल्याने आपली काययक्षमता वाढते .जीवनात एका तरी व्यक्तूला 
तंबाखूपासून दूर करणे हे आपले कतयव्य असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. सुरुवातीला प्रस्ताफवक मांडताना 
रा.स.ेयो.जजल्हा समन्वयक  डॉ.संतोष पाटील यांनी देशाचे भफवतव्य आजच्या तरुणाच्या हातात असल्याने तंबाखूजन्य 
पदाथायपासून दूर राहण्याफवषयी ची जाणीव आजच्या तरुण फपढीमध्ये फनमायण करण्यासाठु या काययशाळेचे आयोजन 
केल्याचे सांफगतले . प्रा .शरद पाढे यांनी स्वागत गीत सादर केले .डॉ .कुमार राऊतराव यांनी उपस्स्थत मान्यवरांचे आभार 
मानले तर प्रा .शैलजा दामले यांनी सूत्रसंचालन केले.काययशाळा यशस्वी होण्यासाठु फवष्णू चांुरे ,भारत पवार,मुंडे संदीप, 

परमेश्वर कापसे यांनी पररश्रम घेतले. 


