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थोडसेे माय-बापासाठी पण' उपक्रमाांतर्गत करण्यात येत असलेल्या सर्वेक्षणाचा प्रार्ततक तपशील
(माहे: 30/11/2022 अखेि)

अ.

क्र.
जिल्हा

एकूण
ग्रामपांचायत
सांख्या

Offline सरे्वक्षणासाठी वर्वतरीत
करण्यात आलेले एकूण सरे्वक्षण

नमनुा सांख्या

पकैी एकूण प्राप्त
झालेले सर्वेक्षण
नमनुा सांख्या

आतापयतं Online माहहती
भरण्यात आलेल्या सरे्वक्षण

नमनुयाांची सांख्या

पकैी Online माहहती भरणे
शशल्लक असलेल्या सरे्वक्षण

नमनुयाांची सांख्या
Online भरलेल्या नमनुयाांपकैी अपणूग

(त्रटुी असलेल्या) नमनुयाांची सांख्या

1 अांबािोर्ाई 99 30130 30130 30228 0 0

2 आष्टी 125 18500 18500 19906 337 337

3 बीड 175 26902 21111 21122 401 401

4 धारूर 54 5148 5148 5252 96 96

5 रे्र्वराई 137 25473 25473 24817 365 365

6 केि 114 22000 22000 22746 286 286

7 पाटोदा 59 12361 11161 9317 285 285

8 परळी 90 18000 16632 16474 130 130

9 मािलर्ार्व 91 18768 18768 18698 77 77

10 शशरूर 52 9000 8200 8198 151 151

11 र्वडर्वणी 35 6700 6700 7578 122 122

एकूण 1031 192982 183823 184336 2250 2250



थोडसेे माय-बापासाठी पण' उपक्रमाांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या
"र्वधृ्द नार्रीक कक्ष" बाबतचा तपशील

(माहे: 30/11/2022 अखेर)

अ.

क्र.
जिल्हा एकूण ग्रामपांचायत सांख्या आतापयतं स्थापन करण्यात आलेल्या

"ज्येष्ठ नार्रीक कक्ष" ची सांख्या
"ज्येष्ठ नार्रीक कक्ष" स्थापना प्रर्तीपथार्वर असलेल्या

ग्रामपांचायतीांची सांख्या

1 अांबािोर्ाई 99 99 0

2 आष्टी 125 125 0

3 बीड 175 175 0

4 धारूर 54 54 0

5 रे्र्वराई 137 137 0

6 केि 114 114 0

7 पाटोदा 59 59 0

8 परळी 90 77 13

9 मािलर्ार्व 91 91 0

10 शशरूर 52 52 0

11 र्वडर्वणी 35 35 0

12 एकूण 1031 1018 13



"थोडसेे माय-बापासाठी पण" उपक्रमाांतर्गत िार्ततक ज्येष्ठ नार्रीक हदनातनमीत्त ज्येष्ठाांचा सत्कार र्व ज्येष्ठाांसाठी
आरोग्य तपासणी शशबीरे याबाबतचा तपशील. 

(माहे: 30/11/2022 अखेर)

अ.

क्र.
जिल्हा सहभार्ी

र्ाांर्वे सांख्या
1/10/2021 रोिी सत्कार
केलेल्या िेष्ठ नार्रीकाांची

एकूण सांख्या
ज्येष्ठाांसाठी आयोजित केलेली

आरोग्य शशबीरे सांख्या
आरोग्य शशबीराांमध्ये

तपासणी केलेल्या एकूण
ज्येष्ठ नार्रीकाांची सांख्या

पैकी आरोग्य पत्रत्रका
वर्वतरीत केलेल्या
ज्येष्ठ नार्रीकाांची

सांख्या

पैकी र्रिेच्या र्वस्तू
वर्वतरीत केलेल्या
ज्येष्ठ नार्रीकाांची

सांख्या

पैकी सांदभग सेर्वेसाठी पुढील
दर्वाखानयात पाठवर्वण्यात
आलेल्या ज्येष्ठ नार्रीकाांची

सांख्या

1 अांबािोर्ाई 105 4001 987 46512 23230 0 44034

2 आष्टी 177 1442 77 8401 8401 333 8025

3 बीड 249 2975 134 41450 6340 0 4260

4 धारूर 47 235 169 11707 484 1409 7219

5 रे्र्वराई 198 3215 251 19040 14330 102 2760

6 केि 135 1284 131 7634 7148 42 1672

7 पाटोदा 112 874 108 24602 57 57 4854

8 परळी 84 176 108 8976 751 176 3628

9 मािलर्ार्व 141 4526 243 3250 564 50 2580

10 शशरूर 93 579 93 23964 1250 0 13278

11 र्वडर्वणी 74 209 80 4018 1572 204 438

12 एकूण 1415 19516 2381 199554 64127 2373 92748



"थोडसेे माय-बापासाठी पण" उपक्रमाांतर्गत

अ. क्र. जिल्हा सर्वगक्षण नमुनयात मोतीत्रब ांदचुी नोंद केलेल्या
ज्येष्ठ नार्रीकाांची सांख्या

पैकी शस्त्रक्रक्रयेस पात्र झालेल्या र्व मोतीत्रब ांदु शस्त्रक्रक्रया
केलेल्या ज्येष्ठ नार्रीकाांची सांख्या

1 अांबािोर्ाई 3438 3178

2 आष्टी 408 326

3 बीड 3201 3000

4 धारूर 203 152

5 रे्र्वराई 601 527

6 केि 711 574

7 पाटोदा 95 18

8 परळी 387 277

9 मािलर्ार्व 105 22

10 शशरूर 107 72

11 र्वडर्वणी 98 56

12 एकूण 9354 8202



ज्येष्ठ नार्ररक याांची आरोग्य तपासणी शशत्रबर



ज्येष्ठ नार्ररकाांसाठी साहहत्य र्वाटप



“सार्वली” उपक्रमतील समावर्वष्ट असलेले वर्वशषे ज्येष्ठ नार्ररकाांची तालुकातनहाय यादी

अ.क्र तालुका सांख्या

1 अांबािोर्ाई 28

2 रे्र्वराई 184

3 केि 89

4 बीड 196

5 आष्टी 146

6 मािलर्ार्व 44

7 परळी 70

8 पाटोदा 116

9 शशरूर 108

10 र्वडर्वणी 16

11 धारूर 38

12 एकूण 1035



List of “Savali’’ Programe Senior citizen

“सार्वली” उपक्रमातील ज्येष्ठ नार्ररकाांची तालुकातनहाय यादी

“सावली” उपक्रमातील ज्येष्ठ नागरिक हे ननिाधाि
असनू

* साांभाळ किण्यासाठी मलुबाळ कोणीही नाही. 
* िमीन नाही, ममळकतीचे साधन नाही.

अशा 1035 ज्येष्ठ नागरिकाांची गट ववकास
अधधकािी याांनी ग्रामसेवक याांच्या माध्यमातून

ननवड किण्यात आली.

Click Here 
to view list

https://zpbeed.gov.in/node/1306
https://zpbeed.gov.in/node/1306
http://zpbeed.gov.in/node/1306
http://zpbeed.gov.in/node/1306


“सावली” उपक्रमातील ज्येष्ठ नागरिकाांची आिोग्य तपासणी

शिबीि शि. 01/09/2022 िोजी

सावली उपक्रमातील 1035  जेष्ठ नागरिकाांना प्राथशमकआिोग्य कें द्र येथे तपासणी किणेकिीता

ग्रामसेवक सांघटना याांनी स्वखचााने जेष्ठ नागरिकाांना काहीही इजा होणाि नाही अिा प्रकािे

वाहनात बसवून घेऊन आलेआशण तयाांना पित िेखील तयाांच्या घिी सोडण्यातआले.  



मा. सुनील कें दे्रकि
ववभागीयआयुक्तऔिांगाबाद याांच्या हस्ते
“सावली” उपक्रमाचे क्यूआि कोड असलेले
ओळखपत्र प्रानतननधधक स्वरूपात ववतिण

किण्यातआले.

प्रसांगी जिल्हाधधकािी बीड,

मखु्य काययकािी अधधकािी बीड व जिल्हा पोमलस
अधीक्षक बीड याांची उपजस्ितीत. 

ओळखपत्राचे ववतिण



सावली उपक्रमातीलओळखपत्राचे लाभ
* इांडडयन मेडीकल असोमसएशन बीड याांचे मार्य त मोर्त खासगी
रुग्णालयात उपचाि. 

* केममस्ट असोमसएशन बीड याांच्या मार्य त उपचािा दिम्यान
लागणािे औषधे मोर्त पुिवठा. 

* िोटिी क्लब, व्यापािी सांघटना, अधधकािी कमयचािी सांघटना याांचे
कडून िेष्ठ नागरिकाांना लागणाऱ्या आवश्यक वस्तू व कपडे याांची
व्यवस्िा केली िाणािआहे. 



“सावली” उपक्रमओळखपत्र ववतिण काययक्रम

सहभाग
• इांडडयन मेडडकल असोमसएशन बीड मार्य त
रुग्णाांना मोर्त उपचाि.

• केममस्ट असोमसएशन बीड मार्य त रुग्णाांना मोर्त
औषध पुिवठा. 



“सावली” उपक्रमओळखपत्र ववतिण काययक्रम

सहभाग
• व्यापािी असोमसएशन बीड मार्य त वस्त्र वाटप

• िोटिी क्लब बीड याांचे मार्य त अत्यावश्यक
साहहत्य पुिवठा.



“सावली” उपक्रमाचे ओळखपत्र ववतिण काययक्रम

“सावली” उपक्रम या काययक्रमासाठी अमतृ
मांगल कायायलय व सवय उपजस्ित नागरिकाांना
भोिन व्यवस्िा िैन सांघटना बीड याांनी

केली.  

“सावली” उपक्रमातील ज्येष्ठ नागरिकाांना आवश्यक
कपडे वाटप किणे, तसेच 1035 नागरिकाांना काययक्रम

स्िळी उपजस्ित िाहण्यासाठी घेऊन येणे व पित त्याांच्या
मूळ गावी पित सोडणे. ही िबाबदािी ग्रामसेवक सांघटना

याांनी पूणय केली.



“सावली” उपक्रमाचे ओळखपत्र ववतिण काययक्रम

“सावली” उपक्रम या काययक्रमासाठी
श्री. िािूशठे मनुोत याांच्या
पायल साडी सेंटि याांनी सवय
महहलाांना साडीचे वाटप

किण्यातआले. 



“सावली” उपक्रमाचे ओळखपत्र ववतिण काययक्रम



शविेष गिजु ज्येष्ठ नागरिकाांसाठी QR कोड असलेले ओळखपत्र शिले आहे

क्यूआि कोड स्कॅन केल्या नांति ज्येष्ठ नागरिकाांची मेशडकल शहस्टिी शिसणाि आहे



“सावली” उपक्रम



“सावली” उपक्रम



“सावली” उपक्रम



“सावली” उपक्रमाचे ओळखपत्र ववतिणकाययक्रम



िेष्ठ नागरिकाांचे CATARACT SURGERY (मोतीबब ांदू शस्त्रक्रक्रया) 

अ. क्र. रुग्णालयाचे नार्व शस्त्रक्रक्रया केलेली
रुग्ण सांख्या

1. जिल्हा रुग्णालय बीड 1197 

2. एस आि टी अांबािोगाई 1382 

3. उप जिल्हा रुग्णालय पिळी 159 

4. उप जिल्हा रुग्णालय गेविाई 203 

5. उप जिल्हा रुग्णालय केि 325 

6. इति सवय खािगी रुग्णालय 5545 

एकूण 8811 

1 एवप्रल ते 31 ऑक्टो 2022



दीपावली ननममत्त श्री. सांिय कें दे्र गट ववकास अधधकािी, ग्रामसेवक
सांघटना व उमेद अमभयान ता. पिळी याांचे मार्य त तालुक्यातील 150 

ननिाधाि ज्येष्ठ नागरिकाांना हदवाळी र्िाळ वाटप किण्यातआला.  



सावली उपक्रमाचे तालुका केज येथे लोकप्रशतशनधी याांच्या हस्ते साशहतय शवतिण कायाक्रम



धन्यवाद


