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1) बळकट बाहू- तल्लख बदु्धी 

 

2) घाला गवसणी - गगनाला 

 

3) पंख फुटू द्या- मनाला 

 

4) नवे वारे - वाहू द्या. 

 

5) नवी पाने - फुल ूद्या. 

 

6) दही ददशा - उजळू द्या. 

 

7) झाडे लावा - झाडे जगवा. 

 

8) कचरा कंुडीचा वापर करू - सुंदर पररसर दनमााण करू. 

 



9) केरकचरा - खड्यात टाका. 

 

10) मलुा मलुींना - शाळेत पाठवा. 

 

11) साक्षर जनता - भषूण भारता. 

 

12) ज्ञानाचा ददवा - घरोघरी लावा. 

 

13) ददवा लागतो ज्ञानाचा - दवकास घडतो गावाचा. 

 

14) सांडपाणी जीरावयूा - परस बाग फुलव ूया. 

 

15) स्वच्छतेची वस्ती - रोगांना धास्ती. 

 

16) जेवणापवूी हात धवुा - जेवणानंतर दात धवुा. 

 

17) दशकलेली आई - घरपढेु नेई. 

 



18) दशकलेली सनू - भाग्याची सनू. 

 

19} लेक वाचवा - दशे वाचवा. 

 

20) चला लेकींचे - स्वागत करूया. 

 

21) लीला वाचवा - भदवष्य घडवा. 

 

22) मलुापेक्षा मलुगी बरी - प्रकाश दतेे दोन्ही घरी. 

 

23) स्त्री जन्माचे  - स्वागत करूया. 

 

24)बेटी तो बेटी ह ै- समदृ्धी दक पेटी ह.ै 

 

25) स्वच्छ गाव - सुंदर गाव. 

 

26) स्वच्छ शाळा - सुंदर शाळा. 

 



27) घरोघरी एकच नारा -  शौचालायचा वापरा करा. 

 

28) दहरवे दहरवे गार गार - झाडे लाव ूचार चार. 

 

29) स्वच्छता आली अंगणात, समाज का अंधारात. 

 

30) स्वच्छतेचे संदशे ध्यानी धरु, आरोग्य आपले ननरोगी बनव.ू 

 

31) पाण्याच ेभांडे नेहमी स्वच्छ धवुा, डासांची अंडी पळवनु लावा. 

 

32) नपण्यासाठी हवे शधु्द पाणी, नाहीतर होईल आरोग्याची हानी. 

 

33) नका बस ुउघड्यावर संडासाला ,संनध नमळेल रोगाराई पसरण्याला. 

 

34) सांडपाण्याची योग्य नवल्हवेाट, गावात येईल आरोग्याची पहाट. 

 

35) नपण्याच ेपाणी घ्या ओगराळ्याण े, दनूित करू नका तमुच्या हाताने. 

 



36) स्वच्छता व शदु्ध पाणी ह ेआह ेतंत्र , ग्रामीण आरोग्याचा हाच कानमंत्र. 

 

37) ज्याच ेघरी सदवै स्वच्छता, नांदले तेथे आरोग्य सबुता. 

 

38) रंग भगवा त्यागाचा, मागग नस्वकारू स्वच्छतेचा. 

 

39) पाणी शनुद्धकरण ननयनमत करू, सवाांच ेजीवन आरोग्य संपन्न करू. 

 

40) पाण्याच्या स्वच्छेते नवियी दक्षता घेव,ू सवग रोगराईना दरू पळव ू. 

 

41) स्वच्छत ेनवियीची प्रत्येक कृती, दईेल सामानजक आरोग्याला गती. 

 

42) " स्वच्छता" माणसाच ेआत्मदशगन घडनवत.े 

 

43) वैयनिक स्वच्छतेची महती, रोगापासनु नमळेल मनुि. 

 

45) हातात मोबाईल घरात फोन , उघड्यावर शौचाला बसलयं कोण. 

 



46) जेवणापवूी धवुा हात, जेवणानंतर धवुा दात. 

 

47) नख ेकापा बोटाची , नाही होणार व्यानध पोटाची. 

 

48) असेल दृष्टी , तर नदसेल स्वच्छ सनृष्ट. 

 

49) संडास बांधा घरोघरी ,  

      आरोग्य नांदले त्याच्या दारी. 

 

50) सांडपाण्याला आळा ,रोगाराई टाळा. 

 

51) स्वच्छ सुंदर पररसर , 

        जीवन ननरोगी ननरंतर. 

 

52) स्वच्छ शाळा करा हातांनी ,  

             सुंदर गाणी गाऊ मखुांनी. 

 

53) स्वच्छ सुंदर पररसरातनचु , 



    सुंदर ससंुस्कृत नागररक घडतात. 

 

54) गावकरी नमळुन एक काम करू, 

          शौचालयाचा वापर करू. 

 

55) शौचालय असेल जेथे ,  

          खरी प्रनतष्ठा येईल तेथे. 

 

56) संडास बांधण्या नाही म्हण ूनय,े 

      शौचाला लोटा घेऊन जाऊ नय.े 

 

57) स्वच्छ घर , सुंदर पररसर , 

         शोि खड्याचा करुया वापर. 

 

58) कचरा कंुनडचा वापर करू , 

         सुंदर पररसर ननमागण करू. 
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