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2.  Shri. Joshi Shrikant, Secretary 	 �ी. जोशी �ीकांत, काय�वाह 

8. Shri. Pandit Uday, Member �ी. पंडीत उदय , सद�

    Till 14.05.2021                                           िद. १४ .०५.२०२१ पय��  

11. Shri. Vaidya Ramchandra	 �ी. वै� रामचं�

8.  Dr. Pandit Uday                                           डॉ. पंिडत उदय 

     From  15.05.2021                                           िद. १५.०५.२०२१ पासून 

4.  Shri. Abhyankar Dilip, Member �ी. अ�ंकर िद�ीप, सद�

4.  Smt. Barve Usha 	 �ीमती बव� उषा 

7.  Shri. Kadhe Janardan	 �ी. कढे जनाद�न

Names of Managing Commi�ee Members	 काय�का�रणी सद�ांची नावे

5.  Smt. Dhakras Sandhya, Member	 �ीमती धा�स सं�ा, सद�

1.  Smt. Gadre Anjali, Chairperson 	 �ीमती ग�े अंजली, काया���ा

6.  Smt. Joshi Shobha, Member	 �ीमती जोशी शोभा, सद�

9. Dr. S. Raman Srinivasa	 डॉ. एस. रामन �ीिनवासा

10. Shri. Saraf Nagnath	 �ी. सराफ नागनाथ

5.  Shri. Desai Shrikrishna	 �ी. देसाई �ीकृ�

3.  Smt. Raykar Sanjeevani, Treasurer	 �ीमती रायकर संजीवनी, कोषा��ा

    Till 05.02.2022 िद. ०५.०२.२०२२ पय��

7. Shri. Kulkarni Girish �ी. कु�कण� िगरी�, सद�

    From 03-07-2021 िद. ०३.०७.२०२१ पासून  

6.  Adv. Gaonkar Prasad	 अॅड. गांवकर �साद 

9.  Shri. Sathe Vidyadhar, Member �ी. साठे िव�ाधर, सद�

Ground Floor, Samarth Apartments, D.S. Babrekar Marg,

Gokhale Road North, Dadar (West), Mumbai 400 028.

AUDITORS

10. Shri. Vaidya Vishwas, Member �ी. वै� िव�वास, सद�

M/s. CVK & Associates (Chartered Accountant)

3.  Smt. Raykar Sanjeevani, Treasurer	 �ीमती रायकर संजीवनी, कोषा��ा

     Till 05.02.2022 िद. ०५.०२.२०२२ पय�� 

2.  Shri. Joshi Shrikant, Secretary 	 �ी. जोशी �ीकांत, काय�वाह 

Names of Trustees	 िव��ांची नावे	 	 	

1.  Dr. Ainapure Vilas, President	 डॉ. ऐनापुरे िवलास, अ��	
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��ट��ेपात वा�स�य

सं�थेच ेनाव : 	 वा�स�य ��ट, मंबईु

Name	of	Institution	:		VATSALYA	TRUST,	MUMBAI

VATSALYA	AT	A	GLANCE

Registration	No.	under	Maharashtra	Public	Trust	Act

सावज� �नक �व�व�त सं�थेचा न�दणी�मांक

E.	9180	/	BOM	8.2.83

�वदेशातन देण�या घे�याबाबत क� � सरकार�या गहमं�ालयाकडन �मळाले�या �माणप�ाचा न�दणी	�.ू ूृ

Registration	No.	under	Section	12	(A)	of	income	Tax	Act

URN	-	AAATV0345HF20215			Valid	till	31.03.2026

आयकर खा�या�या कलम ८० (जी) खाल� न�दणी�मांक

आयकर खा�या�या कलम १२ (अ) खाल� न�दणी�मांक

AAATV0345H

FCRA	No.	:	083780862

Addresses, Telephone Nos. and Email ids of our Projects 

URN	-	AAATV0345HE20217		Valid	till	31.03.2026

PAN	NO.

Near Kanjurmarg Police Station, Kanjurmarg (East), Mumbai 400 042.
Tel.: 2578 4810/8422883150/8422883149  |  Email id : admin@vatsalyatrustmumbai.org

Plot No. 11, Sector No.2, Near Oriental College, Sanpada, Navi Mumbai 400 705.
Tel.: 2775 7390 / 2775 3689 / 8422883148/ 8422883141/ 8591046910 (WhatsApp) 
Email: sanpada@vatsalyatrustmumbai.org

ALIBAG

SANPADA

KANJURMARG

Registration	under	Foreign	Exchange	Regulation	Act,	1976

Registration	No.	under	Section	80	(G)	of	income	Tax	Act

RC and Computer Centre : Sai Somnath Bungalow, Near Hotel Spice land, 
Burumkhan, Varsoli,Tal. Alibag, Dist. Raigad

Bhagini Mandal – Brahmanwadi, Moreshwar Patankar Marg, Kurla (W), Mumbai 400 070.

Orphanage : House No. 1510-B-2, Behind Mayur Bakery, Alibag, Dist. Raigad 402 201.
Tel.: 02141- 220216       Email: alibag@vatsalyatrustmumbai.org

KURLA

BADLAPUR

Mauje Bhoj, Survey No.12/1, 12/2, 13/1, Badlapur, Dist. Thane 

Vatsalya Trust, Mumbai
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 IFSC Code – SBIN0006249

 Current Account No. – 35562836398  

2. STATE BANK OF INDIA – New Delhi (Only for Foreign Donations)

Names of Banks and Account Nos. for ONLINE DONATION
Beneficiary Name : VATSALYA TRUST MUMBAI

 Branch Code – 06249

 Branch Code – 00691

 IFSC Code – SBIN0000691

 Swift Code – SBININBB 104

1. STATE BANK OF INDIA – Kanjur Marg (Only for Indian Donation)

 Account No. – 40137265409

VATSALYA	TRUST,	MUMBAI

न�	िवनंती

Our foreign donors may kindly note the Foreign Account Number of the Trust is as per the 
FCRA Act.

3. INDIAN OVERSEAS BANK – Sanpada Project 

या	अहवा�ा�ारे	आपणा	सव�	देणगीदार	/	िहतिचंतक	यांस	कळकळीची	िवनंती	आहे	की	आपण	आप�ी	देणगी	��तो	

धनादे�ा�ारे	अथवा	ONLINE	सेवे�ारे	�ावी.	तसेच	देणगीदारांनी	देणगी	देताना	आप�ा	इमे�	आय. डी.आिण	मोबाई�	

�मांक	���	िकंवा	सं�थे�ा	इमे�वर	ज�र	कळवावा.	�ामुळे	सं�थेचा	वािष�क	अहवा�	इमे��ारे	पाठवणे	आ�ा�ा	

सोपे	जाई�.	सं�थेचा	इमे� आय. डी.	admin@vatsalyatrustmumbai.org तसेच	सं�थेची	�तं�	वेबसाईटदेखी�	

आहे vatsalyatrustmumbai.org

'वा��्य'	�ा	नावाचे	ओळखप�	व	पावतीपु�क	नस�े�्या	कोण�ाही	��ीकडे	देणगीची	र�म	िकंवा	कोण�ाही	

�कारची	देणगी	देऊ	नयेत.	सं�थे�ा	काय�क�ा�कडे	ओळखप�	व	पावतीपु�क	िद�े�ेच	असते.	कृपया	देणगी	देताना	या	

सव�	बाबीचंी	खातरजमा	क�न	�ावी.	

देणगीचा	धनादे�	'वा��्य	ट� �,	मंुबई'/	'Vatsalya Trust, Mumbai'	या	नावाने	काढावा.	

 Savings Account No. – 20109646941

ऑन	�ाईन	पेम�ट	साठी	Website Payment Gateway (SBI Collect)	चा	वापर	करावा.	

 IFSC Code – MAHB0000229

4. BANK OF MAHARASHTRA –  Alibag Project 

 (Only for Indian Donation)

 Savings Account No. – 150201000001551

  (Only for Indian Donation)

 IFSC Code – IOBA0001502

Master, VISA, RuPay, Credit / Debit Cards	/	Scan	Pay	अ�ा	िविवध	काड�चा	वापर	क�नही	आपण	देण�ा	देऊ	

�कता.		
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्�ि��ेपात वा��य ट� � मंुबई

Sr.No. District Name of Organization

1  Palghar-Jawhar Shabari Seva Samiti

2 Nandurbar Shabari Seva Samiti, Taloda

3  Palghar-Talasari Sneha Samaj Utthan Sanstha

4  Palghar-Mokhad Parivartan Mahila Sanstha

5 Beed Shramik Manch Gramin Vikas Kendra

6 Karad Annapurna Sanstha, Karad

7  Islampur Prerna Rural Development Foundation

8 Solapur Sarathi Youth Foundation

9 Latur Sevalay  (JCB Training)

DRIVE WITH PRIDE CENTERS

Sr. No. District Name of Organisations

1 Mumbai-Kanjurmarg Vatsalya Trust Mumbai

2 Sanpada Vatsalya Trust Sanpada Seva Prakalp

3 Latur Janakalyan Niwas Vidyalaya

4 Rajapur Amal Vidyavardhini Skill Development

5 Dapoli Lokmanya Public Charitable Trust

6 Walvanda Jawhar

PAP Centers
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क� �े काजरमाग�ं ु सानपाडा अिलबाग कला�ु

अभ�कालयात वा�त�यास असलेली

मलाचीु ं स�यां
२६ - ५ -

द�क गेलेली मलाचीु ं स�यां २२ - ७ -

पनव�सनु क� �

��ण सहा�यक �िश�ण क� � ६५ ४०

सगणकं �िश�ण क� �

�ाई�ह िवथ �ाईड १०० - - -

बािलका�म ६३ - - -

व�ा�मृ ५ - - -

ई - िव�ा क� � यादी�माणे - - -

                

३५०

 

हन�

 

अिधक

 

लाभाथ�

 

२८२

 

िद�यागानां ं

              

                  

पनव�सनु

 

सािह�य

 

िदले.

१३४

 

मलीु

 

इतर

 

िज��ातील

 

लाभाथ�

सव�

 

िज��ामधनं ू

 

एकणू

 

७४९

 

लाभाथ�



Sr.No. District Name of Organization

1 Kanjurmarg Vatsalya Trust Mumbai

2 Sanpada Vatsalya Trust Seva Prakalp

3 Kurla Vatsalya Trust Mumbai

4 Alibag Vatsalya Trust Mumbai

5 Rajapur-Kondye Amal Vidyavardhini Skil l  Development Center,Kondye.

6 Pali Ballal vinayak madhyamik prashala pali

7 bhayandar keshavsrushti krushi tantra vidyalay

8 Ulhasnagar Global Rights Foundation 

9 Ratnagiri N.P.Abhayankar observation of Ratnagiri  and Dr.N.D. Panwalkar Balgruh 

10
Rahata, Dist- 

Ahmednagar
Shri Naresh Raut Foundation

11 Latur-Harangul(BK) Jankalyan Niwas Vidyalaya

12 Dapoli-Ratnagiri Lokmanya Public Charitable Trust, Chikhalgaon 

13 Pandharpur-Kauthali  Rajnandini Madhyamik Vidyaly

14 Latur -Hasegaon Aamhi sevek  sanstha

15 Ratnagiri-Devrukh   Matumandir Devarukh Sanchalit Gokul mulinche Balgruh

16 Ratnagiri-Hatkhamba  Maher Mulinche Balgruh

17 Ratnagiri- Oni  Vatsalya Mandir Balgruh

18 Ratnagiri-Lanja  Tendulkar Mahila Ashram Balgruh

19 Ratnagiri-Kudvali  Sandipani Balgruh

20 Aurangabad Savitribai Mahila Sanstha and Skil l ing Centre

21 Aurangabad chouka Savitribai Mahila Sanstha and Skil l ing Centre

22 Bhandup Durva Purva Foundation, Mumbai

23 Anjurle M.K. High School  Anjarle

24 Boriwali BIMA NAGAR  EDUCATION  SOCIETY

25 Rajapur Rajapur Vidyalay

26 Latur Janaadhar 

27 Sangali Institute of Rural Credit and Entrepreneurship Development, Sangli

28 Doda Marg  Goa Navnirman Sanstha 

29 Fonda Goa Keshav Sevak Sadhana 

30 Becholine Goa Keshav Sevak Sadhana 

31 Rajapur-Mithgavan Anjeneshwar Gramstha

32 Andheri Shri Rajasthani Seva Sangh 

33 Pandharpur - Hole Matoshri Rukmini Gangaram Holkar Vidyalaya Hole

34 Gujarat-Badoda E Plus Foundation 

E-Vidya Centres
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२८.०२.२०२२  : �ीमती �ेहा जो�ी आिण �ीमती �ीती बुवा, िज�्हा मिह�ा बा� िवकास अिधकारी, च�बूर

वािष�क मेळावा 

िव�व� मंडळ  व काय�का�रणी मंडळ

३१.१२.२०२१  : �ी. नागरगोजे, िज�्हा मिह�ा बा� िवकास अिधकारी, च�बूर

िज�्हा मिह�ा बा� िवकास अिधकारी, च�बूर येथी� संर�ण अिधकारी यांनी वेळोवेळी सं�थे�ा भेट देऊन सं�थेचे 

द�ऐवज तपासून �ावे मो�ा�ा सूचना िद�्या आहेत. वा��्य ट� �मधी� मु�ांसाठी बनव�े जाणारे जेवण व 

सं�थेती� ��ता याची सव� अिधका-यांनी कौतुक के�े आहे.

TUV Austria यांचे ISO ९००१:२०१५ �माणप� सं�थे�ा कांजुरमाग� व सानपाडा येथी� पुनव�सन क� � व 

��सहा��क �ि��ण क� �, संगणक �ि��ण क� � तसेच कांजुरमाग� येथी� अभ�का�य आिण द�क िवधान क� �, 

'ड� ाइव िवथ �ाइड' आिण सानपाडा येथी� बाि�का�म, वृ�ा�म या उप�मांना �ा� झा�े. अहवा�सा�ात िद. 

२३.११.२०२१ रोजी �ी. िव�ाधर अप�ंकर यांनी सं�थे�ा �क�्पांना भेट देऊन �ेखाप�र�ण के�े. 

अहवा� सा�ात खा�ी� अिधका-यांनी सं�थे�ा भेट देऊन तपासणी के�ी.

सं�थेती� मु�ांनी सादर के�े�्या �ागतगीताने काय��माची सु�वात झा�ी. काय��माचे सू�संचा�न सौ. मृणाि�नी 

'वा��्य' चे सव� काय�कत�, देणगीदार व िहतिचंतक यांचे मन:पूव�क आभार !!

सं�थेचे �ेखाप�र�क

िद. १ एि�� २०२१ ते िद. ३१ माच� २०२२ चा वािष�क अहवा� सादर करत आहोत.

महारा� �ासना�ा सव� अिधका-यांनी वेळोवेळी िद�े�्या उ�म सहकाया�ब�� व माग�द��नाब�� सं�थे�ा वतीने �

मी आभार मानतो. 

िद. २६ माच� २०२२ रोजी दादर�ा बी. एन. वै� सभागृहाम�े वा��्य ट� �चा वािष�क मेळावा साजरा झा�ा. या 

काय��माचे अ��पद सु�िस� मराठी अिभने�ी सौ. िच�यी सुमीत व �मुख पा�णे �णून अिभनेता �ी. अिभिजत 

केळकर उप��थत होते. मा�वर पा�णे व सं�थेचे अ�� डॉ. िव�ास ऐनापुरे, काय�वाह �ी. �ीकांत जो�ी व िव�व� 

�ी. नागनाथ सराफ यांनी दीप���न के�े. 

वािष�क तपासणी 

अहवा� सा�ात िद. १५.०४.२०२१ रोजीपासून डॉ. उदय पंडीत यांची िव�व�पदी नेमणूक झा�ी. पूव� ते 

काय�का�रणी सद� �णून काय�रत होते. 

०८.०२.२०२२  : �ी. जाधव व सहकारी, बा� िवकास अिधकारी, मानखुद�  

सं�थे�ा सं�थािपका व अहवा�सा�ात काय�रत कोषा��ा कै. �ीमती संजीवनीताई रायकर यांचे िद. ०५.०२.२०२२ 

रोजी वृ�ापकाळाने दु:खद िनधन झा�े.

२०२१ - २२ या आिथ�क वषा�त सं�थे�ा �ेखाप�र�णाचे काम  दादर येथी� M/s.CVK & Associates या 

आ�थापनेकडे िद�े आहे. 

ISO �माणप�
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मु�ांनी िविवध सां�ृितक काय��म सादर के�े. या काय��मांत मु�ांसोबत काय��मा�ा अ��ा सु�िस� मराठी 

अिभने�ी सौ. िच�यी सुमीत यांनीही मनमुराद आनंद घेत�ा. मा�वरांचा स�ार कर�ात आ�ा. पा��ांनी 

उप��थतांसमोर आप�े मनोगत �� के�े. सं�थेत �ा कम�चा-यांना २५ वष� पूण� झा�ीत �ांचा मा�वरां�ा ह�े 

भेटव�ू देऊन स�ार कर�ात आ�ा. तसेच मागी� वष�भरात �ांनी उ�म काम के�े अ�ा कम�चा-यांचाही 

स�ार कर�ात आ�ा. 

सं�थे�ा िनयिमत देणगीदार �ीमती वषा� भगत यांनी आप�्या सहका-यांसोबत 'करॉके' गायनाचा बहारदार 

काय��म सादर क�न उप��थतांची मने िजंक�ी. 

कु�कण� व सौ. नीता भागवत यांनी के�े.

��ासन

'वा��्य ट� �' चे ११ िव�व� आहेत. �ापैकी ३ कायम��पी व ८ बद��ा ��पात आहेत. बद��ा ��पाती� 

िव�व�ांची मुदत ६ वष� आहे. मा� दर ३ वषा�नी ४ िव�व� �ांचा ६ वषा�चा काय�का� पूण� झा�ा आहे ते िनवृ� 

होतात. िव�व�ांची बैठक दर ३ मिह�ांनी तर काय�का�रणी मंडळाची बैठक दर मिह�ा�ा घेत�ी जाते. �ाखेरीज 

िव�व� वेळोवेळी सभा घेवून मह�ा�ा िवषयांवर चचा� करतात व िनण�य घेतात. िव�व�ां�ा बैठकीत मह�ा�ा 

गो�ीचंं िनवेदन के�ं जातं व आव�यक ते धोरणा�क िनण�य घेत�े जातात. सभे�ा इितवृ�ांची नोदं ठेव�ी जाते. 

सं�थे�ा �ेयधोरणांनुसार सं�थे�ा कामाची िद�ा सं�थे�ा िव�व�ांकडून ठरव�ी जाते. सं�थे�ा काय�का�रणी 

मंडळाती� सद� सं�थे�ा दैनंिदन कामकाजाचं आयोजन करतात व �ावर देखरेख करतात.

कम�चारी       मिह�ा  पु�ष  एकूण

दरमहा �. १०,००१/- ते �. २५,०००/- पय�त     ६५   ६   ७१

दरमहा �. ३०,००१/- पे�ा जा�       १  -   १

दरमहा �. १०,०००/- पय�त      ९०  १०  १००

दरमहा �. २५,००१/- ते �. ३०,०००/- पय�त     १०   ३   १३

आ�थापनावरी� खच�   

'वा��्य' चे िव�व� व काय�का�रणी सद� कुठ�्याही �कारचे मानधन घेत नाहीत. आजपय�त कोण�ाही 

िव�व�ांचा अथवा सद�ाचा परदे� दौ-याचा खच� सं�थेने के�े�ा नाही.

एकूण        १६६  १९  १८५
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Image 1 – अभ�का�य कांजुरमाग�

सं�थेत कांजूर येथे स�ा २२ अभ�के आिण २  िव�ेष मु�े अ�ी एकूण २४ मु�े वा��ास आहेत. �ाखेरीज ७ मु�े 

इतर सं�थांम�े ि��ण व िव�ेष देखभा�ीसाठी दाख� कर�ात आ�ी आहेत. 

अभ�का�य व द�क िवधान 

पूण� वष�भर कोिवड – १९ �ा महामारीने िनमा�ण झा�े�्या आ�ानांना सामोरे जात पुनव�सन क� �ाती� �ावसाियक 

कम�चा�यानी सेवाभावी वृ�ीने अथक प�र�म क�न पुनव�सन क� �ाचे काम चा�ू ठेव�े व वाढिव�े आिण �ातूर, 

र�ािगरी इ�ािद िठकाणी तसेच रायगड िज�्�ात िव�ेष गरजा असणा�या मु�ां�ा साठी थेरपी व उपचार तसेच 

पुनव�सन सािह�ाचे वाटप कर�ात आ�े. 

सं�थे�ा सु�वाती�ा काळापासून गे�्या ३७ वषा�त िदनांक ३१.०३.२०२२ पय�त कांजूर येथून एकूण १२३२ मु�ांना 

सं�थेने द�क पा�क िमळवून िद�े आहेत. तसेच अि�बाग येथून एकूण ९३ मु�ांना द�क दे�ात आ�े. वरी� 

�माणे सं�थेने एकूण १३२५ मु�ांना द�क िद�े आहे. सव� द�क मु�ांची �गती समाधानकारक आहे हे सांगाय�ा 

म�ा िव�ेष अिभमान वाटतो. 

पुनव�सन क� � 

पुनव�सन क� �ात िव�ेष गरज असे�े�्या मु�ांना, �ां�ा िनयिमत वाढीत कमतरता िदसून येते अ�ांना आिण �ां�ा 

पा�काना क� �ाती� पुनव�सन �ावसाियकांकडून माग�द��न व सहा� कर�ात येते. वा��्य�ा  पुनव�सन क� �ात 

िव�ेष ि��ण, ओ�ूपे�न थेरपी, िफिजओथेरपी, �ीच थेरपी, समुपदे�न, सामूिहक थेरपी आिण �वसाय 

माग�द��न िद�े जाते. 

वा��्यम�े अगदी एक िदवसापासुनची ता�ी बाळे 

दाख� के�ी जातात. वा��्यमधी�  सेवाभावाने काम 

करणा�या सेिवका, प�रचा�रका आिण पय�वेि�का अथक 

�य�ाने �ा मु�ांचे पा�नपोषण करतात.  सेिवका 

आई�ा मायेने �ांचे संगोपन करतात. कम�चा�यां�ा �ा 

मानवतापूण� काया�चा 'वा��्य' ऋणी आहे. 

कांजूरमाग�

'वा��्य ट� �' म�े २०२१- २०२२ या वषा�त कांजूर येथी� अभ�का�यात २६ मु�ं दाख� झा�ी टर अि�बाग येथी� 

अभ�का�यात ५ मु�ं दाख� झा�ी. अहवा�सा�ात सं�थेने कांजूर येथून २२ मु�ांना तर अि�बाग येथून ७ मु�ांना 

द�क �ि�ये�ा सव� कायदे�ीर बाबी पूण� क�न नवीन कुटंुबं िमळवून िद�ी आहेत. यापैकी २ मु�ांचे परदे�ी 

कुटंुबात पुनव�सन क�न िद�े आहे. 
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कांजूर येथी� पुनव�सन क� �ात आजपय�त २५०० �न अिधक मु�ांवर उपचार कर�ात आ�े. स�ा दर आठव�ा�ा 

सुमारे १२५ मु�ांवर येथे उपचार कर�ात येतात. 

ओरथोिसस िशिबर : �ावष� महारा�ात एकूण १० िशिबरे  घे�ात आली. संवेदना, लातूर, AWMH, आिव�ार �

�ेशल �ूल, र�ािगरी �ासार�ा सं�थांबरोबर सहकाराने जा�ीत जा� लाभाथ�पय�� पोहोच�ाचा �य� 

४. �वसाय आिण पूव� �वसाय माग�दश�न - िव�ेष गरजा असणा-या मु�ांना �वसाय माग�द��ना �ारे उ��ाचे 

साधन िनमा�ण क�न �त:�ा पायावर उभे राह�ास िद�ा दाखिव�ाचे �य� कर�ात येतात. २१.१०.२०२१ 

�ा कु�ा� येथी� क� �ाचे उद्घाटन कर�ात आ�े. 

पुनव�सन क� �ा�ा कामाम�े मु�त: तीन िवभागांचा समावे� होतो. 

२. ख़ुशी -  बालक आिण पालक माग�दश�न क� �  – हे क� � मुलां�ा वागणूक, भावना�क, शै�िणक अशा िविवध 

सम�ा यांवर उपचार करतं. यासाठी क� � मानसोपचार, कौटंुिबक उपचार, मुलांवर उपचार, पालकांचा 

कौश� िवकास आिण िश�कांची संवेदनशीलता आदी काय��म करतं.

३. िदशा – याम�े पुनव�सनासाठी लागणारी सािह� आिण मदत िवशेष गरजा असणा-या मुलांना व इतर 

सामािजक सं�थां�ा मा�मातून वा��तफ�  पुरवली जातात. यावष� २५० �न अिधक मुलांना पुनव�सन सािह� 

व साधनांचे (उदा. �वणयं�े, ऑथ�िसस इ.) वाटप कर�ात आ�े. िविवध �यंसेवी सं�था, पुनव�सन 

�ावसाियक यां�ा मा�मातून िविवध िठकाण�ा जा�ीत जा� गरजू मु�ांना �ाभ दे�ाचा �य� के�ा 

जातो.  

िवशेष गरजा असणा-या मुलां�ा िवकासासाठी असलेले सव� काय��म पुनव�सन क� �ामाफ� त सम� ��ीकोनातून 

राबवले जातात.

स�ा वा��्य�ा कांजूर, अि�बाग, सानपाडा येथी� क� �ांम�े सेरे�� पा�सी, ओटीझम, गतीमंदता, ADHD, 

एंजे� मॅन िसनड� ॉम, डाऊनस्  िसनड� ॉम, मतीमंदता, हेमी�ेिगया,  ��ोब� डे�े�पम�ट� डी�े अ�ा सम�ांचा 

सामना करणा�या सुमारे २०० मु�ांना उपचार व माग�द��न दे�ात येते. 

१. आकार – �ा क� �ात िफिजओ थेरपी, �ीच आिण ऑ�ूपेशनल थेरपी यांसार�ा उपचार प�तीचंा वापर 

केला जातो. यामुळे मु�ां�ा मानिसक दुब�लता, भाषा आिण उ�ार यांसार�ा सम�ांवर इलाज होऊ शकतो. 

वा��्य कांजूर येथे ११.१२.२०२१ रोजी 'िव�ेष गरजा असणा�या ��ीचंा आंतररा�ीय िदवस' साजरा कर�ात �

आ�ा. 'िव�ेष गरजा असणा�या ��ी�ंा सम�ा, आ�ाने, आिण �ावर मात कर�ास �ागणारे सहा� तसेच 

�ांचे मू�भूत अिधकार यांचा �चार व �सार �ा िदवसा�ा िनिम�ाने के�ा गे�ा. िव�ेष गरजा असणा-या मु�ांचा व 

�ां�ा पा�कांचा  दुद�� आ�ावाद, िचकाटी व िज� सवा�ना �ेरणादायी आहेत. NSDL ई गवन�� इ��ा�� कचर  

ि�िमटेड (�ोिटन ई गवन�� टेकनो�ोजीज् ि�िमटेड) चे उपा�� �ी. अजय मंूजे व �ांचे सहकारी यांनी काय��मा�ा 

उप��थत रा�न मु�ांचे आिण पा�कांचे कौतुक के�े. एकूण ६५ मु�ांनी आिण पा�कांनी काय��मात भाग घेत�ा. 

मु�ांनी नृ� व फॅ��ड� ेस �ध�त भाग घेत�ा. िव�ेष मु�ांनाही यो� वाढीसाठी संिध िमळ�ाची गरज अस�्याचेच 

�ा काय��माने  दाखवून िद�े. 
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कर�ात आला. आिथ�क ���ा दुब�ल घटकातील मुलांना वा�� आिण �ायोजक यां�ा सहा�ाने कर�ात 

आले�ा सदर िशिबरांचा खूपच फायदा झाला व ओरथोिसस आिण �वणयं�ांचे मुलांना मोफत वाटप कर�ात आले. 

(१) अिलबाग िद . ०३.०६.२०२१ – ओरथोिससचे ६ मु�ांना आिण �वणयं�ांचे १० मुलांना मोफत वाटप कर�ात 

आले. 

(३) रोहा १९.१०.२०२१ – िद�ा ि�िबर- िव�ेष गरज असणा�या मु�ांसाठी आयोिजत कर�ात आ�े�्या �ा 

ि�िबराचा �ाभ २५ मु�ांनी घेत�ा. ओटी� डॉ. अंिकत, डॉ. नवाज, �ीच थेरेिप� डॉ. ऋिषके�, मानसोपचार 

त� आिदती, ऑरथोिसस त� �ी. .. .. .. राजे, बा�रोग त� डॉ. अंिकता आिण �ांचे सहकारी यांनी सदरचे 

ि�िबर य��ी के�े. कायने�थॉटेिपंग ( �ायूचा कडकपणा कमी कर�ासाठी),   ऑरथोिसस (���� ), 

�वणयं�ांचे वाटप आिण समुपदे�न के�े. 

(६) अि�बाग – २७.०२.२०२२ – सदर ि�िबरात ८ ऑरथोिसस, १२ �वणयं�ांचे यांचे वाटप कर�ात आ�े.

(५) कांजूर – २५.०२.२०२२ – या ि�िबरात त�ांकडून ७४ िव�ेष गरज असणा�या मु�ांसाठी �ि�दोष, दंतिचिक�ा 

व आहार िवषयक स�्�ा दे�ात आ�ा. 

(४) िद�ा पाठपुरावा ि�िबरे २४.१२.२०२१ रोजी रोहा येथे आिण २५.१२.२०२१ रोजी अि�बाग येथे घे�ात आ�ी 

�ात ३० मु�े आिण �ां�ा पा�कांनी सहभाग घेत�ा. �ा ि�िबरात डॉ. स�मा, डॉ. सारा, िस�र �ीमती 

महाडीक आिण �ीमती सानप, फाम�िस� �ी. �थमे� यांनीही योगदान िद�े.  सदर ि�िबरात ६ ऑरथोिसस, 

१० �वणयं�ांचे यांचे वाटप कर�ात आ�े.

(७)  कांजूर – २२.०३.२०२२ – सदर ि�िबरात १९ ऑरथोिसस, १३  �वणयं�ांचे यांचे वाटप कर�ात आ�े.

(८) �ातूर – २५.०३.२०२२ - सदर ि�िबरात ३६ ऑरथोिसस, ६ �वणयं�ांचे यांचे वाटप कर�ात आ�े.

वष�भराती� एकूण १० ि�िबरां�ा मा�मातून ३५० �न अिधक िव�ेष गरज अस�े�्या मु�ांपय�� पोहोचून �ाती� 

२८२ मु�ांना वरी� �माणे सहा� कर�ात आ�े. 

NSDL ई गवन�� इ��ा�� कचर  ि�िमटेड (�ोिटन ई गवन�� टेकनो�ोजीज् ि�िमटेड) यांनी के�े�्या मौ�्यवान 

सहा�ाब�� वा��्य �ांचे आभारी आहे. 

(२) सानपाडा िद. ०५.१०.२०२१ आिण २१.११.२०२१ - िवशेष गरजा असले�ा मु�ांसाठी वा��्य�ा सानपाडा 

�ाखेत आयोिजत कर�ात आ�े�्या ि�िबरात २६ मु�ांना ओरथोिससचे आिण ९ मु�ांना �वणयं�ांचे मोफत 

वाटप कर�ात आ�े. पुनव�सन क� �ाचे सव� कम�चारी, सानपडा येथी� कम�चारी आिण ऑरथोिसस त� �ी. .. .. 

.. राजे आिण �ांचे सहकारी तसेच ऑिडओ�ॉिज� �ीमती मोिहनी यासवा��ा �य�ाने सदरचे ि�िबर य��ी 

झा�े. 

(९) र�ािगरी – २८.०३.२०२२ - सदर ि�िबरात २४ ऑरथोिसस, ०२ �वणयं�ांचे यांचे वाटप कर�ात आ�े.
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आतापय�� ७५० मुलीनंी हे �िश�ण पूण� क�न आज चांग�ा हॉ��टल म�े  यश�ीपणे काय�रत आहेत. 

��सहा��क या एक वषा��ा िश�ण�माचा लाभ २०२१-२२ या वषा�त ६५ मुलीनंी घेतला .

नो��बर म�े िव�ािथ�नीनंी िहरांमोगंी हॉ��टल (मुलंुड ) व अि�नी हॉ��टल ( घाटकोपर ) येथे आप�ा काय��माचा 

��� अनुभव घेतला. वरी� हॉ��ट��ा अिधका�यांचे मी आभार मानतो. 

सु�वाती�ा चार मिह�ांमधे. डॉ. �ोित जाधव, डॉ. अ�का बेडीकर, �ीमती च�ाण, �ीमती रेणुका साळगांवकर 

आिण �ीमती �मा प�डसे या त�  डॉ�स� व नस�स यां�ा सखोल माग�दश�नानुसार अ�ास�म सिव�र�पात पूण� 

कर�ात आला.

Image 2 – पुनव�सन क� � 

अ�ासाला पूरक उप�म मुली�ंा कलागुणांना संधी देतात, याच िवचारातून या वष� जागितक मिहला िदन ८ माच� 

२०२२ रोजी जागितक मिहला िदन PAP �ा िव�ािथ�नी व आप�ा 'वा�� ' मधील सव� मिहला कम�चारी वग� यांनी 

िदमाखदार रीतीने संयु�पणे साजरा केला . या 

िवशेष िदनी भांडुप पोलीस �ेशन �ा ACP मा. 

सुरेखा किपल व ' इंिडयन ए�ुकेशन सोसायटी ' 

सव� शाखां�ा स�्�ागार अिधकारी  मा. सौ. 

अिभलाषा िचटणीस �मुख पा�णे �णून लाभ�ा 

. आप�ा सहजसंुदर माग�श�नातून �ांनी सव� 

उप��थत मिहलांना कालानु�प माग�दश�न केले. 

तसेच ' वा�� ' �ा वािष�क मेळा�ातील 

��सहा�क अ�ास�म 

कुटंुबातील कठीण आिथ�क प�र��थतीमुळे िश�ण सोडावे लागले�ा िकंवा १०वी / १२ िव पय�त िश�ण घेतले�ा 

मुलीसंाठी २००६ पासून वा�� ट� � ने हा ��सहा�क िश�ण�म (YCMOU मा�ता�ा�) हा कोस� सु� केला. 

आिथ�क ���ा दुब�ल घटकातील मुलीनंा 'PAP ' या कोस��ा मा�मातून �ावलंबनाची  नवी िदशा दाखवली.     

��सहा�क �िश�णास ' यशवंतराव च�ाण मु� िव�ापीठाची' मा�ता िमळालेली आहे.
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��सहा�क अ�ास�मा�ा इंिडया डे��पम�ट �र�ीफ फंड (आयडीआरएफ) यां�ाकडून आिथ�क मदत के�ी 

जाते. आिथ�क���ा दुब�ळ घटकती� तसेच खेडोपा�ाती� होतक� मु�ीनंा या �ि��ण काय��मामुळे 

रोजगारा�ा संिध उप�� झा�्या आहेत. 

  आिथ�क ���ा दुब�ल घटकातील मुलीनंा �ावलंबनाची िदशा दाखिवणारे हे �िश�ण ' वा�� ' ने राजापूर , लातूर, 

दापोली , ज�ार येथे सु� केले आहे. राजापूर येथे ५१ िव�ािथ�नी, लातूर येथे ३३ िव�ािथ�नी, दापोली येथे २० िव�ािथ�नी 

आिण ज�ार येथे ३०  िव�ािथ�नी �ि��ण घेत आहेत. तसेच ४० मु�ीनंी सानपाडा येथे �ि��ण घेत�े. 

कोरोना महामारी�ा कालखंडात आपण सवा�नीच अनुभवले आभासी िश�ण िकती मह�ाचे झाले. ��� वगा�त 

बसून िशकता येत नसले तरी िव�ाथ� घरी रा�न आपले िश�ण पूण� करतो, हे श� झाले केवळ आिण केवळ 

आधुिनक युगातील तं��ानाने. हाच िवषय मनात ठेवून कांजूरमाग� येथे दोन आभासी �िश�ण क� �ाची उभारणी 

सं�थेतफ�  कर�ात आली. इतर सामािजक सं�थां�ा सहभागातून गरजू मुलांना वरील �वसाय �िश�ण िदले जाऊ 

शकते  या िवचारातून  इ-िव�ा संक�ना उदयास आली. वा�� ट� �ने इ-िव�ा �क�ा�ा अंतग�त महारा�ात �

वेगवेग�ा िठकाणी २१ �िश�ण क� � �ा वष� उभारली. िद. ७ ऑ�ोबर २०२१  रोजी पिहले इ-िव�ाचे क� � 

जनक�ाण िनवासी िव�ालय लातूर आिण केशव सृ�ी कृषी तं� िव�ालय, भाईंदर येथे सु� कर�ात आले. 

१ जानेवारी २०२२ रोजी वा��्यने र�ािगरी येथील मा. मु� �ायाधीश �ी. सामंत सर यां�ा सहभागातून बालसुधार 

गृहातील मुलांना मोफत संगणकीय �िश�ण सु� केले. (१) 'एन.पी.अ�ंकर यांचे र�ािगरीचे िनरी�ण आिण 

डॉ.एन.डी. पानवलकर बालगृह', र�ािगरी, (२) मातृमंिदर संचिलत गोकुळ ऑफ� नेज, किन� व व�र� मुलीचें 

बालगृह, देव�ख, (३) माहेर मुलीचें बालगृह, हातखंबा, (४) वा�� मंिदर बालगृह, ओणी, (५) �ीमती 

जानकीबाई(आ�ा) त�डुलकर मिहला�म लांजे संचिलत िनरी�ण गृह बालगृह, �ांजे, (६)  सांिदपणी, कुडवली 

अ�ा सहा बालगृहातील एकूण ५१ िव�ा�ा�ना �िशि�त देत आहोत . 

सां�ृितक काय��मात PAP �ा िव�ािथ�नीनंी उ�ाही सहभाग घेतला.

��ेक मानव जातीला सामान दजा� िमळावा जसे पु�षांसोबत आज ��याही सव� �े�ात अ�ेसर आहेत.  �ाच�माणे 

वंिचत रािहलेले तृतीयपंथी, एड्स��, वे�ा�वसाय करणा�या �ा मुला मुलीसंाठी वा��ने उ�ासनगर येथे 

'आ�-स�ान' हे �िश�ण क� �  सु� क�न, वा��्य �ांना �ािभमानाने जग�ास �ेरणा देत आहे.  

संगणक �िश�ण क� �े

कांजूरमाग� आिण सानपाडा येथे संगणक �िश�ण क� �े वा�� गेली १० वष� चालिवत आहे. जवळील िवभागातील 

गरजवंत आिण आिथ�क ���ा दुब�ल घटकातील िव�ाथ� या संधीचा लाभ घेत आहेत. दरवष� दो�ी स�टर मधून 

जवळजवळ ७०० ते ८०० िव��ा�ना संगणकीय �िश�ण दे�ात येते. याच धत�वर कुला� येथे कौश� िवकास क� � 

'उडान 'ची �थापना झाली. कुला� �क�ाअंतग�त दुब�ल घटकातील िव�ा�ा�ना संगणक �िश�ण दे�ात आले. तसेच 

अिलबाग येथे कौश� िवकास अंतग�त संगणक �िश�ण क� � सु� कर�ात आले.

लातूर येथे  एच आय �ी बािधत लोकांसाठी 'आ�ी सेवक' सं�था असून ितथ�ा मुलांसाठी तसेच बालगृहा मधून 
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संगणकीय �िश�णाबरोबर �ावसाियक �िश�णाचा लाभ मुलांना िमळावा या उ�ेशाने २ नो��बर २०२१ रोजी 

कांजूर येथे िडिजटल से�रचे उदघाटन कर�ात आले. 

एन आय आय टी सं�थे माफ� त सानपाडा येथे १०० िव�ा�ा�ना आिण कांजूरमाग� येथे ३०० िव�ा�ा�ना केवळ ३ 

मिह�ा�ा कालावधीत मोफत �िश�ण िदले आहे. एन आय आय टी सं�था िव�ा�ा�ना केवळ �िशि�त करत नाही 

तर �ानां �ा �ा �े�ात नोकरीची हमीिह देते. 'आ�िव�ासाने नोकरीसाठी मुलाखती कशा �ा�ात  आिण  

���म� िवकास' या िवषयावर माग�दश�नपर िशबीर वा�� ट� � माफ� त आयोिजत कर�ात आले. जवळ जवळ 

१५० िव�ा�ा�ना नोकरीत रजु कर�ात आ�े आहे. येतील वष�भरात ई-िव�ा अंतग�त जवळ जवळ ५० सं�थां�ा 

सहभागातून गरजू मुलांना �वसाियक �िश�ण दे�ाचा मानस आहे.

बाहेर पडणा�या १८ वषा�वरील मुला-मुलीनंा कौश� िवकास अंतग�त मोफत संगणक �िश�ण सु� कर�ात आले. 

पंढरपूर मधील कवठाळी या गावाम�े  वीट भ�ी कामगारांची मुले िशकत असले�ा 'राजनंिदनी हाय�ूल' म�े 

संगणक �िश�ण चालू कर�ात आले आहे. तेथील ७० िव�ाथ� संगणक �िश�ण घेत आहेत. एकूण २०२१-२०२२ 

म�े वा���ा २१ क� �ातून आतापय�त ७४९ िव�ा�ा�नी संगणकीय �िश�ण यश�ी �र�ा पूण� केले आहे . 

संगणक �िश�ण क� �

ड� ाइव िवथ �ाइड 

 �ा वष�भरात मंुबईत तसेच महारा�ाती� िविवध भागात 'वाहन चा�काचे' �ि��ण १२५  �ि��णािथ�ना दे�ात �

आ�े. �ामीण भागात काम करणा�या िविवध सं�थां�ा सहकाया�ने वा��्य ने हे �ोकोपयोगी काम हाती घेत�े आहे. 

(१) �िमक मंच �ामीण िवकास क� �, बीड  - ३५, (२) सारथी यूथ फाऊनडे�न, सो�ापूर - ३५, अ�पूणा� सेवाभावी 

सं�था, कराड – १५, �ेरणा �र� डेव�पम�ट फाऊनडे�न- १५ अ�ा १०० �ि��णािथ�ना रोजगाराचे माग� उप�� 

क�न दे�ात आ�े. बांधकाम �े�ाती� �ामीण भागाती� अवजड वाहन चा�कांची गरज पाहता सेवा�य, �ातूर 

यां�ा सहकाया�ने JCB चा�िव�ाचे �ि��ण ५ �ि��णािथ�ना दे�ात आ�े. 

गणत�ा, पुणे यां�ा सहकाया�ने गरजू ��यांना �ि��ण देवून अमेझोन, ��पकाट� सार�ा ई- कॉमस� �े�ा बरोबर 

जोडून देवून रोजगारा�ा संिध उप�� क�न दे�ाचा मानस आहे. �ाच �माणे �ातूर येथी� जनाधार सं�थे�ा 

सहकाया�ने तीनचाकी वाहन चा�िव�ाचे �ि��णही मिह�ांना दे�ात येणार आहे. 
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कागद व छपाईचे वाढ�े�े दर ��ात घेता अहवा�सा�ात �. २५,०००/- व �ापे�ा जा� िनधी िद�े�्या 

देणगीदारांची नावेच छापत आहोत याची कृपया नोदं �ावी. 

�ी. िपळगांवकर सुधीर व �ितभा, मु�ुंड   - �. १,००,००९.४४

�. ७५,०००/- ��ेकी 

अहवा�सा�ाती� काही �मुख देण�ा

�. १,००,०००/- ��ेकी 

�. ८०,०००/- ��ेकी 

�ी. आंबेकर जयंत – ठाणे, डॉ. दवे सु�ी�कुमार के. – कांिदव�ी, �ीमती जो�ी मंदा – अि�बाग, �ी. मंिजर भौिमक 

– को�क�ा, �ीमती जु�रकर मोिहता – ठाणे 

�ीमती नाटेकर भारती, मु�ुंड     - �. १,०२,०००/-

ड� ाइव िवथ �ाइड 

से� िद िच�्ड� न इंिडया      - �. १,१६,३२२/-

रोटरी �ब ऑफ अहमदाबाद, सु�ीम चॅ�रटेब� ट� �, िद. असोिसएटेड ऑटोपाट�स् �ा. ि�. – �ॅिम��टन रोड

�ी. अनगळ रामचं�, पुणे       - �. २,००,०००/-

�ी. छंगरानी चंदूर, माहीम      - �. ३,५२,३४८/-

�ी. घुय� अनंत – ठाणे, इनर ��� �ब ऑफ मु�ुंड – मु�ुंड, �ीमती जो�ी सुजाता – िव�ेपा��  

िनधी संक�न.

सं�थेची अहवा�सा�ाती� आिथ�क प�र��थती समाधानकारक आहे. ��ेक देणगीदार हा  सं�थेसाठी मह�ाचा  

आहे.

डॉ. कोवत� ��ा, खारघर       - �. ३,००,०००/-
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�ी.  असईकर उमे�, िव�ेपा��    - �. ३,००,०००/-

�ी. चाव�ा हरी�, िव�ेपा��      - �. १,२५,०००/-

�ी. वनमाळी काि�नाथ, वसई रोड   - �. २,५०,०००/-

देणगीदारांम�े ही योजना जा� �ोकि�य आहे. कायम ठेव योजनेअंतग�त िमळा�े�्या देण�ांची र�म सरकारी 

रोखे िकंवा रा�ीयकृत बँका यांत गंुतव�ी जाते. या रकमेतून िमळणा�या �ाजाचा िविनयोग देणगीदारा�ा �

सूचनेनुसार �ा�ा कुटंुबाती� आ�ां�ा �रणाथ� / ज�िदवसा�ी�थ� अथवा वाढिदवसा�ी�थ� एखा�ा िवि�� 

िदव�ी सं�थेती� िनवासी मु�ांना दुध / खाऊ इ. दे�ासाठी के�ा जातो. �ासंबंधी देणगीदारा�ा सं�थेकडून प�ा�ारे 

कळव�े जाते. जेणेक�न देणगीदारां�ी सं�थेचा ऋणानुबंध कायम राहतो. या योजनेअंतग�त एकच देणगीदार 

िनरिनरा�ा कारणासाठी व िनरिनरा�ा िदवसासाठीही देणगी देऊ �कतो.  

�. २५,०००/- व �ापे�ा जा� देणगी िद�े�्या देणगीदारांची नावे प�रि�� 'अ' म�े िद�ी आहेत. सव� देणगीदारांचे 

खूप खूप आभार !

अहवा�सा�ात िमळा�े�्या काही �मुख देण�ा खा�ी��माणे

�. १,००,०००/- ��ेकी 

�ीमती मनोहर िव�ा अ�ोक – बद�ापूर 

कायम ठेव योजना 

�ी. नागवानी आनंद – ऐरो�ी 

�ीमती. पाठारे िच�ा, दिहसर    - �. १,१२,०००/-

�. २५,०००/- व �ापे�ा जा� देणगी िद�े�्या देणगीदारांची नावे प�रि�� 'ब' म�े िद�ी आहेत. सव� देणगीदारांचे 

खूप खूप आभार !

आिथ�क द�क योजना 

या योजनेअंतग�त काही देणगीदार आप�्या मािसक वेतनातून एखादी ठरािवक र�म 'वा��्य' मधी� बा�कां�ा 

संगोपन व ि��णासाठी दे�गी��पात देतात. ही र�म देणगीदार आप�्या सोयीनुसार एकरकमी िकंवा 

ह्��ानेही देऊ �कतात. नोकरदार देणगीदारांम�े िह योजना अ�ंत �ोकि�य आहे.

�. ८०,०००/-

दुसरा पया�य �णजे काही देणगीदार एखा�ा अभ�का�ा दुधाचा / जेवणाचा अथवा �ाळेत जाणा-या एखा�ा मु�ा / 

मु�ी�ा ि��णाचा वािष�क खच� देतात.

�. ९६,९९८/-

�ी. चंदावरकर देव�� – भांडूप, �ीमती दाम�े ि��्पा – ठाणे, �ीमती जो�ी माधुरी – पवई, �ी. जो�ी वासुदेव – पुणे, 

�ी. कु�कण� िद�ीप – ठाणे, एम.�ी. सामंत चॅ�रटेब� ट� � – बां�ा, �ी. महाजन सुबोध – ठाणे, �ी. मराठे अ�ोक – 

घाटकोपर, �ी. फाटक �ीकांत – बोरीव�ी, �ीमती पुनाळेकर सुधा – बोरीव�ी, �ी. �ेणॉय िन�ानंद – ठाणे, �ीमती 

ि�ंदगी मंग� – कांिदव�ी
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अहवा�सा�ात िमळा�े�्या काही �मुख देण�ा खा�ी��माणे

�ी. ग�े सुनी� – डोिंबव�ी         �.  १,५०,०००/-

यासंबंधीचा खचा�चा तप�ी� खा�ी��माणे – कांजूर 

एका मु�ाचा १ मिह�ाचा जेवणाचा खच�             १,५००.०० 

एका मु�ाचा १ वषा�चा जेवणाचा खच�                    १८,०००.०० 

एका मु�ाचा १ वषा�चा दुधाचा खच�                     १२,०००.०० 

एका िव�ेष मु�ाचा १ मिह�ाचा खच�    ६,०००.०० 

एका मु�ाचा १ मिह�ाचा ि��णाचा खच�   १,५००.००

एका मु�ाचा १ वषा�चा ि��णाचा खच�   १८,०००.००

कांजुरमाग� येथी� जेवणा�ा खचा�चा तप�ी� (

एका मु�ाचा १ मिह�ाचा दुधाचा खच�                       १,०००.०० 

�ी. ह्�्�ूर अनंत - ठाणे             �.  १,३०,०००/-

सव� मु�ांचा १ िदवसाचा जेवणाचा खच�                       ७,०००.००

�ी. चोणकर �फु�्� – मा�ाड      �.  ७०,०००/-

अिनवासी भारतीयांनी इंिडया डे��पमे� अँड �र�ीफ फंड (India Development And Relief Fund), 

अमे�रका या सं�थे�ा मा�मातून देणगी िद�्यास �ांना अमे�रकेती� टॅ��ा िनयमा�माणे आयकरांत सव�त 

िमळू �कते. �ामुळे या देणगी�ारे  आयकरांती� सव�तीसोबतच अिनवासी भारतीय आप�्या दे�ाती� गरजंूना 

मदतही क� �कती�.  

परदे��थ देण�ा 

अहवा�सा�ात भारतीय च�ना�माणे इंिडया डे��पमे� अँड �र�ीफ फंड�ा मा�मातून �. २२,१९,००४/- 

इतकी र�म मिह�ा आिण युवा स�मीकरण व कौ��्य (��सहा�क �ि��ण क� � व वाहन चा�क �ि��ण 

क� �)  या उप�मांसाठी सं�थे�ा देणगी �णुन िमळा�ी आहे 

�ी. सुधी�ंन मुरकोथ, पॅ�� टाईन – �. १,००,०००/-

सव� मु�ांचा १ वेळचा जेवणाचा खच�    ३,५००.००

सव� मु�ांचा १ वेळ�ा ना��ाचा खच�    १,५००.००

सानपाडा येथी� एक वेळ�ा खचा�चा तप�ी� 

सानपाडा येथी� सव� मु�ांचा १ वेळचा जेवणाचा खच�       ५०००

�ाखो भारतीय उ� ि��णासाठी व नोकरीधं�ासाठी परदे�ी �थाियक होतात. भारतीय सं�थांना व समाजोपयोगी 

उप�मांना मदत कर�ासाठी ते नेहमीच त�र असतात.

अहवा�सा�ाती� परदे��थ देण�ा 

सानपाडा येथी� सव� मु�ांचा १ वेळ�ा ना��ाचा खच�    २५०० 
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�ीमती दी�ी को�ेरा या वेळोवेळी बाि�का�मा�ा भेट देऊन सहकाय� करतात �ाब��ही �ांचे िव�ेष 

आभार.

व�ु�प देण�ा 

गे�ी १५ वष� ���झ�� डमधी� �िस� उ�ोजक �ी. ए�ोनी फम�नी� गे�ी अनेक वष� 'वा��्य' �ा 

सानपाडा �क�्पामधी� बाि�का�माती� मु�ीचंा खच� देणगी�पाने देतात. अहवा�सा�ात �ांनी �.  

५३,३६,१००/-  इतकी मोठी र�म देणगी �णून िद�ी आहे. �ी. ए�ोनी फम�नी� व �ांची प�ी �ीमती 

ि���ना या उभयतांचे  आभार मान�ासाठी मा�ाकडी� �� अपुरे पडती�. 

सरकारी अनुदान 

बरेच देणगीदार सं�थे�ा वेळोवेळी भेट देऊन रोज�ा वापराती� व�ू िकंवा �ै�िणक सािह� देणगी �णून देत 

असतात. व�ु�प देण�ांमुळे मो�ा �माणावर खचा�चा बोजा कमी होतो. 

अहवा�सा�ाती� काही ठळक व�ु�प देण�ा 

गे�े िक�ेक वष� ते िनयिमतपाने वरी� �माणे देणगी देत आहेत. �ांचे आभार मानावेत तेवढे थोडे आहेत. 

३. �ीमती छंगरानी चंदूर सोभराज या दर मिहना �हान बा�कां�ा दुधासाठी  (�ॅ�ोजन दुध पावडर व ने�म) 

होणा-या खचा�ची र�म पुरवतात.

योग िव�ा �िणक िहि�ंग फाउंडे�न ऑफ साउथ मंुबई –  संगणक – �. ७९,८७१/-

२. �ी. सुिमत कानुगो, कांजुरमाग� हे सं�थेती� अभ�कांसाठी रोजचे गायीचे दुध आणून देतात. 

इतर देण�ा 

�ीमती नीता हेमंत �ाह –      धा� व इतर 

�ाय� �ब ऑफ िव�ािवहार –     ��ा�इझर 

१. �ी. िजत�� ज�ी आिण �ी. �ौय� ज�ी, च�बूर हे वष�भर आठव�ाची सव� �कारची भाजी सं�थेत आणून देतात. 

देणगीदारांना कळकळीची िवनंती आहे की कोण�ाही �कारची व�ू�पाती� देणगी दे�ापूव� �ांनी सं�थेत 

दूर�नी�ारे िकंवा इमे��ारे गरज अस�े�्या व�ंूची यादी िवचा�न घेत�ी तर सं�थेची गरज भाग�ी जाई�. तसेच 

सं�थेत �हान बा�के अस�्या कारणाने ��तो िमठाई, चॉक�ेट, बेकरी उ�ादने आिण इतर नाि�वंत पदाथ� न 

देता डेटॉ�, िफनाइ�, सॅिनटायझर, मा��, साबण, साबण पावडर, धा�, कडधा�, सुका खाऊ इ. िटकाऊ पदाथ� 

िद�ेत तर उ�म. असे पदाथ� साठवून ठेवता येतात. 

�ी. दोषी पराग –       व�� पू� कंपनीचा रेि�जरेटर

वै�व चॅ�रटेब� अँड मेिडक� ट� � –     दुध पावडर व इतर 

किम�नर िस. जी.एस.टी. अँड से�� � ए�ाइज, नवी मंुबई – वॉि�ंग म�ीन 

नवनीत फाउंडे�न – इ�े�� ीक� सािह� (िसि�ंग फॅन, वॉटर कु�र, �ु� आिण ब�्�)

अहवा�सा�ात सरकारी अनुदान �ा� झा�े नाही.

कंप�ांच सामािजक दािय� (CSR) व इतर कंप�ा / सं�थांचा सहयोग 
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क� � सरकारने पा�रत के�े�्या कंपनी कायदा २०१३ यामधी� क�म १३५ अ�ये �ा कंप�ांचा वािष�क नफा �. ५ 

कोटी अथवा �ा�न अिधक आहे अ�ा कंप�ांनी �ां�ा न�ाती� २ ट�े इतकी र�म सामािजक बांिध�की�ा 

अनुषंगाने समाजोपयोगी काय� करणा-या सं�थांना आिथ�क सहा� कर�ासाठी खच� करावी अ�ा सूचना िद�्या 

आहेत. या िनयमानुसार अहवा�सा�ात सं�थे�ा काही �िथतय� कंप�ांनी भरघोस आिथ�क सहा� िद�ं. �ांचा मी 

�त�: ऋणी आहे. या कंप�ांची नावे खा�ी��माणे 

 ७. ए. �ू.एम. टे�ॉ�ॉजीज �ा. ि�.        �.    ७२,२६०/-

 कंपनीचे नाव     उ�े�   र�म �.

 ६.  मे. �रचहो�्ड इंिडया �ा. ि�. - पुणे  (बाि�का�म, पुनव�सन क� � आिण   �.  ५,००,०००/-

      कौ��्य उप�म) 

 १०. आर.पी.जी. फाउंडे�न    (�� सहा�क �ि��ण क� � –   �.  २,६३,१५३/-

      सानपाडा) 

  ३.  एस.बी.आय कॅप िस�ु�रटीज ि�.   (ई –िव�ा कांजुरमाग� )   �. १५,००,०००/-

 ४.  सेिम�ोन इ�े�� ोिन� �ा. ि�.    (िद�ा पुनव�सन क� � )    �.  ७,००,०००/-

 २. मे. कोठारी �ुप िस.एस.आर. ट� �, को�क�ा  (िद�ांग मु�ांचे पुनव�सन क� � )   �. १५,००,०००/-

 १. यू. टी. आय. इ��ा�� �र अँड स��सेस िल.      �. २४,५५,०००/-

 ५.  अ�्वारेझ अँड मा���्स इंिडया �ा. ि�.   (बाि�का�म)    �.  ६,००,०००/-

 ११. मे. अ�्बट� डे��ड ि�.- को�क�ा   (ई –िव�ा (िडिजट� ि�टरसी    �.  २,३६,२००/-

      उप�म व संगणक �ि��ण क� �)

 ९.  फु�ो स�� (इंिडया) �ा. ि�.        �.  ३,७८,०००/-

 ८.  युनीिडझाईन �े�री �ा. ि�. युिनट II-   (अभ�का�य)     �.  ३,९०,०००/-

 १८. िद. बाँबे िमडइ� रोटरी फाउंडे�न   (�� सहा�क �ि��ण क� �)     �.     ६०,०००/-

 १२. िहंदु�ान ि��र ए�ुके�न�         �.  २,००,०००/-

  अँड वे�फेअर ट� � 

 १७. ए. �ू.एम. फाउंडे�न         �.    ७२,२६०/-

  १३. आय. डी. झेड िडिजट� �ा. ि�.   (बाि�का�म, अभ�का�य, िद�ांगजन)  �.  १,९८,०००/-

 १५. होनरेब� �ोथोनोटरी हायकोट�         �.   १,००,०००/-

 १६. रोटरी �ब ऑफ अहमदाबाद सु�ीम चॅ�रटेब� ट� �      �.     ८०,०००/-

 १४. रोटरी �ब ऑफ मंुबई नरीमन पॉइंट        �.  १,९५,०००/-

  चॅ�रटेब� ट� �, फोट�
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वा��्य ट� �चा  सानपाडा �क�्प २००० सा�ी सु� नवी मंुबईत सु� झा�ा. सदर �क�्पात बि�का�म, 

वृ�ा�म, अपंग पुनव�सन क� �, �� सहा�क �ि��ण क� � तसेच संगणक �ि��ण क� � इ�ािद उप�म राबिव�े 

जातात. 

गे�्या ३३ वषा�पासून वा��्य ट� �, मंुबई चं �चार / �सार िनधी क� �ं खा�ी� मंिदरांम�े चा�व�ी जात आहेत. या 

िनधी संक�न क� �ा�ा भािवकांचा उ�म �ितसाद िमळतो. 

िद. १ माच� २०२२ रोजी महाि�वरा�ी�ा िनिम�ाने (१) �ीपा�� �वर ि�वमंिदर – िव�ेपा��  व  (२) �ी�यंभू ि�वमंिदर – 

मोती�ा� नगर, गोरेगांव येथे सा�ाबाद�माणे सं�थेची �चार / �सार िनधी क� �ं चा�व�ी. 

करोना�ा �दुभा�वामुळे पूण� वष�भर ऑन�ाइन ि��ण प�तीचा अव�ंब झा�ा. �ीमती ि�यंका मककर, �ीमती मेघा 

साळवी, �ीमती योिगता गुरव तसेच समुपदे�क �ीमती जुही चं�ा यांनी मु�ीना उ�म माग�द��न के�े.

्सानपाडा सेवा �क�प

अहवा� सा�ी बि�क�मात एकूण ६३ मु�ी िनवासा�ा हो�ा. अनाथ िकंवा आिथ�क���ा दुब�� वगा�ती� ६ ते १८ 

वष� वयोगटाती� या मु�ीना महारा� �ासना�ा मिह�ा व बा� क�्याण िवभागाने िनयु� के�े�्या बा�क�्याण �

सािमती, ठाणे माफ� त बि�का�मात दाख� के�े जाते. सं�थेत दाख� अस�े�्या सव� मु�ी�ंा ि��ण, आरो�, 

भोजन, कपडा��ा,  िनवास इ�ािद सव� गरजा सं�थेतफ�  पुरिव�्या जातात. �क�्पाजवळच अस�े�्या िववेकानंद 

संकु�ाती�  मराठी व इं�जी मा�मा�ा �ाळेत सव� मु�ी दहावी पय�तचे ि��ण घेतात. िववेकानंद संकु�ा�ा सव� 

पदािधकारी, ि��क व कम�चारी यांचे �ांनी वा��्य�ा वेळोवेळी के�े�्या सहकाया� ब�� मन:पूव�क ध�वाद.  

बि�का�म

ही �चार िनधी क� �े चा�वाय�ा िद�्याब�� मंिदरां�ा िव�व�ांचा  मी आभारी आहे.

अहवा�सा�ात िद. २१ एि�� २०२१ रोजी रामनवमी�ा िनिम�ाने बोरीव�ी येथे �चार / �सार िनधी क� �ं चा�व�ात 

आ�े.  

 (१) कुमारी �रया जैन, (२) कुमारी कि��ा पवार, (३) कुमारी ऋितका ठाकरे,  (४ ) कुमारी आ�ा सुराडकर, (५) 

कुमारी सा�ी कांबळे �ा चांग�े गुण िमळवून �ा�ांत परी�ा उ�ीण� झा�्या. 

'यू अँड आय ट� �' �ा त�ण काय�कतीनंी वष�भर ऑन�ाइन प�तीचा वापर क�न सं�थेती� मु�ीना िनयिमत 

गिणत िवषयाचे �ि��ण िद�े. ��ेक मु�ी मागे एक काय�कत� असे �ि��णाचे ��प अस�्याने मु�ी�ंा 

�गतीकडे वैय��क �� राहते व िवषय सु�भतेने ि�कता येतो. मु�ी�ंा ऑन�ाइन ि��णाची िनकड समजून 'यू 

अँड आय ट� �' तफ�  ४ टॅब ही मु�ीना वापरासाठी दे�ात आ�े.  'यू अँड आय ट� �' �ा कुमारी दािमनी मा�पोडे व 

�ां�ा सहका�यांचे मन:पूव�क आभार. 

'यस आय कॅन ट� �  ' गतवष� �माणेच यंदाही 'यस आय कॅन ट� � तफ�  मु�ीनं इं�जी संभाषणाचे �ि��ण फोन�ारे 

दे�ात आ�े. 'यस आय कॅन ट� ��ा ट� �ी �ीमती नेहा खरे व �ां�ा काय�क�ा�चे मी आभार मानतो. 

महाि�वरा�ी व रामनवमी
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आरो� : सं�थेती� मु�ीचंी िनयिमत आरो� तपासणी के�ी जाते. करोनंा�ा �ादुभा�वाचा  धोका ��ात घेता मु�ीचंी 

िव�ेष काळजी घे�ात आ�ी. सं�थेचे अ�� डॉ. िव�ास ऐनापुरे याची आरो� तपासणी के�ी. सं�थेपासून निजकच 

अस�े�्या डॉ. मानधना व डॉ. �ा�े यांचे मु�ीवंरी� उपचारासाठी नेहमीच सहा� �ाभते. दंतिचकी�ेसाठी  डॉ. �ी. 

गणे� �ेडगे सहा� करतात. वा�ी येथी� नवी मंुबई महानगर पाि�का ��ा�य तसेच सानपाडा येथी� नवी मंुबई 

महानगर पाि�के�ा नागरी आरो� क� � याती� डॉ�र, िस�स� व कम�चारी यांचे �ांनी वेळोवेळी के�े�्या 

सहा�ाब�� आभार मानू तेवढे थोडेच आहेत. 

वृ�ा�म

करोना�ा काळातही मु�ीनी �ातं�िदन, �जास�ाक िदन, गुढी पाडवा, र�ाबंधन, �ीकृ� ज�ा�मी, �ी गणे� 

चतुथ�, नवरा�ो�व, िदवाळी, ि�समस, होळी असे िविवध सण उ�ाहात साजरे के�े. 

बाि�का�म सानपाडा

वृ�ा�म सानपाडा

करोनाची  भीती ��ात घेता सव� प�र��थित 

सुरळीत होई पय�� वृ�ा�मात जे� नाग�रकांची 

सं�ा मया�िदत ठेव�ात आ�ी आहे. 

वा��्य �ा वृ�ा�मचा �ाभ अहवा� सा�ी 

तेरा जे� नागरीकानी घेत�ा. उ�म आहार सोबत 

करमणुकी साठी वाचना�य, दूरिच�वाणी संच, 

वृ�प�े इ�ादीचंी सोय वृ�ा�मात आहे. 

्अि�बाग सेवा �क�प

७ जानेवारी २००७ रोजी वा�� ट� �, मंुबईची अिलबाग शाखा सु� झाली.  अहवाल सालात अिलबाग शाखेत एकूण 

५ मुले दाखल झाली व ७ मुलांचे चांग�ा कुटंुबात पुनव�सन कर�ात आले असून ती आनंदात रहात आहेत.  एक 

बा�का�ा बा�क�्याण सिमित, अि�बाग यां�ा आदे�ानुसार एस्ओएस् िव�ेज, सोगाव येथे पाठव�ात आ�े. 
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वष�अखेर ५ मुले सं�थेत वा��ास होती. 

वा�� �ा अिलबाग शाखेचा वधा�पनिदन ७ जानेवारी 

२०२२ रोजी साजरा कर�ात आला व �ािनिम�ाने 

�ीस�नारायणाची पूजाही घा��ात आ�ी. 

काय��मास वा�� चे िव�� व अिलबागची �थािनक 

किमटी,  सेिवका व कम�चारी वग�तसेच िहतिचंतक  

उप��थत होते 

· मे. एम. जे. एंटर�ाइजेस् यांनी जनरेटर भेट िद�ा.

· रेकीट बेनकीसर �ारे �ीमती ि�यदिश�नी पाटील – २४० ि�झो��ा बाट�्या. 

पुनव�सन क� �ात येणा�या मुलां�ा आरो�ाची काळजी 

डॉ. ऋिषकेश देशमुख, डॉ. मनीषा मे�ाम, डॉ. आिदती गोखले, डॉ. तांबोळी हे उ�मरी�ा घेतात. 

बद�ापूर येथी� भोज गावात वा��्याचे �ाथिमक आरो� क� � काय�रत आहे. आठव�ातून तीन िदवस क� �ावर 

�ाथिमक आरो� सेवा पुरिव�ी जाते. तसेच तीन िदवस आसपास�ा खे�ात व पा�ांवर जावून डॉ�र  आरो� 

तपासणी व औषधोपचार करतात. सदर �क�्पात वृ�ा�म, औ�ोिगक �ि��ण, आरो� क� � इ�ादी िविवध 

उप�म �वकरच सु� कर�ाचा मानस आहे.

सं�थेतील मुलां�ा आरो�ाची काळजी डॉ. धामणकर, 

डॉ. आिद� चेवले, डॉ. अरिवंद टकले, डॉ. परवेज शेख, 

डॉ. सौरभ पाटील  हे उ�मरी�ा घेतात. सं�था �ांची 

आभारी आहे. 

· �ीमती गीता वै�मपायन यांनी सो�ार सेट भेट िद�ा. 

अि�बाग येथी� न�ा इमारतीत पुनव�सन क� � एि�� २०२१ पासून सु� कर�ात आ�े. ५० �न अिधक िव�ेष मु�ांनी 

या क� �ाचा �ाभ घेत�ा. या क� �ात Physiotherapy, speech therapy आिण समुपदेशन या सेवा पुरव�ा जातात. 

पुनव�सनासाठी आव�क साधने (उदा. ऑथ�िसस, �वणयं�े) व वै�कीय िशबीर या सेवाही उपल� के�ा जात 

आहेत.�ाचबरोबर संगणक �िश�ण क� �ही आकार घेत आहे. २२ िव�ा�ा�नी आतापय�त या �िश�ण वगा�त आपले 

�िश�ण पूण� केले आहे. 

· �ी. दयानंद गावडे, व�र� पोि�स िनरी�क, �ोक� गु�े अ�ेषण िवभाग, अि�बाग यांनी इंवट�र बॅटरी िद�ी. 

 

गे�ा संपूण� १ वषा��ा काळात अिलबागमधील िविवध संघटना, सं�था, प�, सरकारी काया�लये, वैय��क देणगीदार, 

िहतिचंतक यांनी भरघोस मदत केली. 

्बद�ापुर सेवा �क�प
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्कु�ा� सेवा �क�प

कु�ा� येथे 'भिगनी मंडळ, कु�ा�' या सं�थेची इमारत जून २०२१ रोजी भाडेत�ावर घेत�ी. कौ��्य िवकास क� � 

'उडान' हा उप�म सु� कर�ात आ�ा. सु�िस� �ेखक, समाजसेवक व सुधारक �ी. अ�ु� मुकादम यां�ा ह�े 

या उप�माचे उद्घाटन कर�ात आ�े.  

या उप�मांतग�त संगणक �ि��ण क� �, �ुटी पा�� र �ि��ण क� �, ि�वणकाम व फॅ�न िडझायिनंग वग� या 

वषा�म�े सु� कर�ात आ�े. या �ि��ण वगा�माफ� त होतक� व गरजू ��ीनंा �वसायािभमुख ि��ण देऊन 

स�म बनव�े जात आहे. अहवा�सा�ात या उप�माचा २२९ �ाभाथ�नी �ाभ घेत�ा असून पुढी� वष�भरात ५००  

िव�ा�ा�ना �ि�ि�त कर�ाचा सं�थेचा मानस आहे. या उप�मांतग�त ऑग� २०२१ पासून िद�ांगांसाठी कौ��्य 

िवकास क� � सु� के�े. तचा ७ �ाभाथ�नी �ाभ घेत�ा आहे. 

 १. िद. ५/२/२०२२ रोजी सं�थे�ा सं�थािपका व कोषा��ा �ीमती संजीवनीताई रायकर यांचे दु:खद िनधन झा�े. 

 २. िद. ५/६/२०२१ रोजी सं�थेचे माजी िव�व�, स�्�ागार �ी. गणे� फाटक यांचे वृ�ापकाळाने दु:खद िनधन 

झा�े.

 ३. िद. ३/६/२०२१ रोजी द�क पा�क �ी. िमि�ंद प�डसे यांचे �्दय िवकाराने दु:खद िनधन झा�े.

 ४. िद. २८/१२/२०२१ रोजी द�क पा�क कै. �ी. कृ�ा वत�क वसई यांचे दु:खद िनधन झा�े.

��ांज�ी

 ५. िद. २६/२/२०२२ रोजी द�क पा�क �ी. मनोज करवंदे, बोरीव�ी यांचे �्दय िवकाराने दु:खद िनधन झा�े.
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आमदारांची स�टर�ा भेटकु�ा� फॅ�न िडझाईन �ुिडओ



पया�वरण िवषयी िवशेष जाग�कता लोकां�ा मनात िनमा�ण झाली आहे. �ा��ीने �ाना श� आहे अशा 

िहतिचंतकानी आपला ई - मे� आय. डी . कळवावा. �ायोगे सं�थे�ा �ां�ा�ी संपक�  साधणे सु�भ होई�. 

सं�थेचे ताळेबंद आिण आय �य प�के संि�� ��पात दे�ात आली आहेत. �ाना सिव�र प�के पािहजे 

असतील �ांनी कृपया सं�थे�ा काया�लयाशी संपक�  साधावा. 

िवशेष सूचना

आप�्या�ा िवनंती आहे की आमची वेबसाईट www.vatsalyatrustmumbai.org �ा भेट �ावी.

वेब साईट
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Annexure 'A' General Donation

Dr. Singh Jyoti – Kanjurmarg

Rs. 65,000/-

Rs. 51,000/-

Mundaye Sandeep – Thane

Smt. Kurkute Prachi – Bhandup

Rs. 55,000/-

Rs. 50,200/-

Shri. Rathi Piyush – Thane

Rs. 60,000/-

Shri. Pansare Neelesh - Sanpada

Shri. Prabhu Narayan – Borivali

Mahale Chetan – Andheri

Shri. Dhamanaskar Ketan - Juhu

Rs. 50,000/-

Rs. 45,000/-

Rs. 40,000/-

Smt. Phadke Urmila – Alibag, 

Chinmaya Mission – Mulund, Smt. Choksey Hemangi – Wadala, Shri. Gharat Samir – Dadar, Dr. 

Kamath Ramnath – Kanjurmarg, Shri. Murudkar Minanath – Kalyan, Dr. Nadkarni Aparna – Vashi, 

Shri. Paranjape Diwakar – Powai, Shri. Pawaskar Prakash – Kharghar, Shri. Tikekar Uday – Grant 

Road, Shri. Vijaykumar P. & Varsha - Sanpada

Rs. 36,111/-

Rs. 40,500/-

Rs. 50,001/-

Rs. 37,000/-

Smt. Devbhakta Tara – Vashi, Shri. Kakde Devendra – Alibag, Smt. Rekhi Pallavi – Nerul, Shri. 

Vaidya Sadashiv - Kandivali

Rs. 36,000/-

Shri. Abhyankar Parag - Smt. Mascarenhas Preeti  - Bhandup, Shri. Sidhaye Gajanan – Jogeshwari, 

Shri. Pawale Avinash – Ghatkopar, Shri. Singh Ajit – Powai

Rs. 35,000/- 

Rs. 32,000/-

Shri. Rane Rupam - Bhandup

Shri. Sarvaiya Vipul and Beena - Ulwe
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Rs. 70,000/-

Smt. Chakradeo Duhita – Vileparle, Smt. Nerurkar Seema –Andheri, Shri. Patil Suryakant – Borivali, 

Rajadhyaksha Charitable Trust – Vileparle, Shri. Shetty Ramesh – Udupi, Smt. Singhania Vimal – 

Vileparle, VINHEALTH – Alibag, 

Shri. Goyal Nishikant – Thane, Shri. Iyer Venkatram - Bengaluru

Smt. Saraf Meenal  - Mulund

Rs. 25, 001/-

Rs. 25,000/-

Shri. Pethe Abhay - Vileparle

Rs. 31,000/-

Rs. 30,000/-

Shri. Agarwal – Goregaon, Shri. Alawani Sandeep – Borivali, Smt. Bapat Shalan – Vileparle, Shri. 

Chaulkar Sanjay – Alibag, Smt. Chitale Vinaya – Andheri, Shri. Deorukhkar Anil - Vileparle, Shri. 

Desai Kishor – Kurla, Adv. Patil Pradeep – Chembur, Smt. Deshmukh Aarti – Borivli, Shri. Deshpande 

Manoj, Shri. Ghaisas Kedar – Pune, Shri. Jani Jayesh – Dahisar, Smt. Jathar Kunda – Vashi, Shri. 

Joshi Atul – Thane, Smt. Joshi Kumud – Pune, Shri. Joshi Vinayak – Girgaon, Shri. Kalyani  Nikhil – 

Ghatkopar, Smt. Kamat Anuradha – Nasik, Shri. Kamath Nitin – Kanjurmarg, Smt. Kandalgaonkar 

Mugdha – Dahisar, Shri. Karthik Krishnan – Mulund, Shri. Kelkar Srish – Pune, Smt. Limaye Sarita – 

Andheri, Smt. Marathe Sushama – Thane, Shri. Meher  Ravindra  - Vashi, Shri. Mundkur Premanand 

– Vileparle, Shri. Naik Sameer – Borivali, Smt. Naik Sangeeta – Thane, Smt. Naik Shadwal Ulhas – 

Dahisar, M/s. Navbharat Motor Mfg. Co. – Chakala, Shri. Nimbalkar Shailesh – Pune, Smt. Nimbkar 

Vaishali – Mahim, Shri. Padgaonkar Prashant – Alibag, Smt. Patankar Archana – Thane, Smt. 

Patankar Surabhee – Thane, Smt. Patil Sharmila, Shri. Pitambare Anil – Pune, Shri. Redkar Milan – 

Thane, Shri. Ringe Laxman – Mahim, Shri. Sahasrabuddhe Vidyadhar – Andheri, Shri. Sonawane 

Aniket – Ghansoli, Sumangali Kannan – Malad, Thakur International Export Agency – Thane, Shri. 

Vaidya Jagdish - Dadar

Annexure 'B' Corpus Donation

Rs. 67,486/- 

Shri. Shirolkar Hemant – Borivali

Rs. 62,000/-

Shri. Chogle Swapnil – Borivali, Smt. Choksey Hemangi – Wadala, Shri. Dere Jaykumar  - Dahisar, 

Shri. Joshi Hemant – Mulud, Shri. Parmar Rajiv – Kalyan, Dr. Vasavada Saral - Wadala

Rs. 50,000/-

Smt. Gokhale Shailatai – Dadar 

Smt. Ajgaonkar Anagha – Thane, Shri. Bagwe Laukik - Bhandup, Shri. Chakraborty Debashis – 

Sanpada, Smt. Datar Sarita  - Vileparle, Shri. Date Anil – Powai, Smt. Deo Nivedita  - Vileparle, Smt. 

Rs. 51,000/-
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Hukeri Vijaya Rangnath – Mulund, Smt. Jayshree Madhusudan – Thane, Smt. Lele Uma – 

Santacruz, Shri. Mangaonkar Ganesh – Vikhroli, Shri. Patil Sharadchandra – Powai, Shri. Pisal Vijay 

– Sanpada, Shri. Raghuraman Jayaram Alandur – Chennai, Shri. Risbood Niranjan - Ghatkopar, 

Sedan Speciality Chem Pvt.Ltd. -  Badlapur, 

Rs. 48,000/-

Smt. Hegde Laxmi – Thane

Rs. 45,000/-

Rs. 35,000/-

Smt. Kulkarni Madhuri – Mulund

Rs. 30,000/-

Rs. 40,000/-

Smt. Bedekar Medha – Mahim

Shri. Koli Prakash – Sanpada

Rs. 30,100/-

Rs. 25,000/-

Smt. Khanna Smriti - Powai

Wilona Annunciation – Thane

Shri. Aswani Kumar – Kanjurmarg, Shri. Dingankar Shashikant  - Girgaon, Kiran & Yogita Gaikwad – 

Ulwe, Shri. Lele Sanjiv  - Santacruz, Smt. Naik Sangeeta – Thane, Shri. Nair Jayendran Vasudevan  - 

Sanpada, Shri. Nandedkar Manohar – Airoli, Shri. Satpute Manoj –Bhandup, Shri. Tamhane Tushar - 

Sanpada

Rs. 32960/-

Smt. Nilekar Pritee – Nerul

Shri. Kubasad Shivayogi – Vikhroli

Rs. 25, 001/-

Rs. 31,350/-

Smt. Apte Pravina Dilip - Goregaon, Shri. Agashe Laxman – Mulund, Shri. Dandge Viraj  -Dombivali,  

Smt. Deobhakta Chhaya – Goregaon, Smt. Garud Priya – Borivali, Shri. Bokil Prasad – Powai, Smt. 

Harshada Santosh – Vileparle, Smt. Honrao Sarita – Powai, Shri. Joshi Mayuresh  - Goregaon, Shri. 

Lele Swapnil – Borivali, Smt. Mhadnak Shubhangi  - Sion, Shri. Modak Prabodh  - Shri. Mokal 

Janardan – Alibag, Smt. Pai Hemangi  - Mulund, Smt. Parulekar Nandini – Borivali, Shri. Patil Milind  - 

Malad, Smt. Pilgaonkar Pratibha – Mulund, Smt. Pitkar Bhagyashree – Mulund, Shri. Poopal Atul - 

Borivali, Shri. Railkar Kamlakar - Smt. Sabnis Vasudha – Andheri, Shri. Sakkargi Chandrashekar – 

Sanpada, Shri. Mulund, Sawant Chandrashekhar - Shri. Thakurdesai Parshuram – Mulund, Shri. 

Wingankar Prasad – Kanjurmarg, Shri. Wakkar Yashwant – Nahur, Smt. Wankhedkar Riya – Nahur 
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Rs. 50,000/-

Rs. 35,000/-

Shri. Devlekar Samir – Jogeshwari

Rs. 30,000/-

Rs. 65,000/-

Smt. Bhalerao Suvarna – Seawood, Shri. Mysorekar Krishnakumar – Dombivli, 

Rs. 25,000/-

Shri. Bhat Sunil – Pune, Smt. Bhave Anuradha – Vileparle, Shri. Bhopatkar Makrand – Kandivli, Smt. 

Chitale Sonal – Mahim, Smt. Deolikar Latika – Mulund, Smt. Deshpande Mridula – Tardeo, Shri. 

Divekar Bhavanishankar – Mahim, Shri. Gaikwad Sachin – Kanjurmarg, Shri. Hadikyal Rohit Raja – 

Powai, Shri. Handa Vijay – Sanpada, JEW Innovative (India) Pvt. Ltd. – Sakinaka, Jahagirdar 

Archana – Mulund, Shri. Joshi Sanjay – Vileparle, Shri. Kamat, Shri. Roy Debansh – Andheri, Shri. 

Joshi Amit – Vileparle, Smt. Josi Asavari – Dadar, Shri. Joshi Shrirang – Pune, Shri. Madan Rahul – 

Santacruz, Smt. Mandre Krupa – Nerul, Smt. Mattoo Annie – Powai, Shri. Mishra Rahul – Belapur, 

Smt. Nayampally Shamla  - Koparkhairane, Smt. Panda Nanda – Powai, Paramane Kiran – 

Ghansoli, Shri. Patankar Mahesh – Mulund, Smt. Patil Utkarsha – Kalwa, Smt. Rohini 

SatheeshKumar – Powai, Shri. Salgaonkar Mandar – Kandivli, Smt. Satyabhama Babu – Belapur, 

Shri. Shirodkar  Vaibhav – Mulund, Smt. Ved Maitri – Chembur, Smt. Wakade Priya - Sanpada

Smt. Joshi Rutuja 

Shri. Ambetkar Ramakant – Thane, Smt. Gurjar Shashlkala – Mulund, Smt. Joshi Suneela - Thane, 

Shri. Manerikar Nikhil – Jogeshwari, Smt. Mishra Sumati – Kanjur, Shri. Nanche Tushar – Sion, Smt. 

Panchal Gita – Matunga, Shri. Panchal Nikhilesh – Matunga, Smt. Rina Gangadharan – Borivali, 

Smt. Takle Madhavi – Andheri, Shri. Thakkar Amrutlal - Mulund

Annexure 'C' Financial Adoption Scheme Donation

Smt. Pandit Manjiri – USA

Annexure 'D' Foreign Donation

Smt. Churi Namrata – Powai, Shri. Tyagi Vibhor – Bhandup, Smt. Gokhale Manjiri – Vidyavihar, Shri. 

Mena Aadit – Andheri, 

Other donors who gave under Financial Adoption Scheme

Rs. 50,101/-

Rs. 49,200/-

Shri. Shirodkar Rajeev – Australia

 Mr. Vinod Krishnan Dubai / Kerla

Fakhruddin Sajjadhusain Rampurawala – New Zealand

Rs. 50,000/-

Rs. 57,522/-
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Service Manager & Operation
Mr. Sumukh Vishve 
Mobile no.  9869692469

Branch Manager
Mr. Naveen Chitara
Mobile no.  9004013392

Loan Department &
Investment  
Mr. Jayprakash Gupta   
Mobile no. 7977984685



VATSALYA TRUST MUMBAI
e

by

2,3,4 Wheeler Driving training, Heavy 
Vehicle, JCB, Forklift training with Licence

P A T I E N T
ASSISTANT
PROGRAM

B A E U T Y
&
WELLNESS

Basic Beauty, Advance Beauty & Welness,
Mehandi

Basic Tailoring, Advance Tailoring &
Fashion Designing

e Vidya 34 Centres Spread Across Maharashtra, Goa & Gujrat

Patient Assistant Program 8 Centres Spread Across Maharashtra

Drive with Pride 6 Centres Spread Across Maharashtra

YCMOU

OUR

PARTNERS

Other Skills such as Mobile Repairs, Horticulture, JCB Driving, Home Apliences Repairing

are conducted at some centres with Residential Facility

For Enquiry of any of these courses across any of the
 40 centres please visit our website vatsalyatrustmumbai.org 

or contact us on Mobile 91367 67817 / 84228 83145



* Advance Excel

* Advance Tally

* DTP

* Java script

* Python

* IOT

Courses for
Beginners,
Refreshers,

Experts

Professional
affordable

training

e

by

E VIDYA PROJECT by VATSALYA TRUST MUMBAI

Powered By

Sponsorship available for Eligible Students for some CoursesFREE FREE

1285, Near Kanjur Police Station, Kanjurmarg (E), Mumbai - 400 042
Contact: 91367 67817 / 84228 83145 / 77759 71804

Plot No. 11, Sector 2, Sanpada, Navi Mumbai.
Contact: 98337 44073 / 022 27757390 / 022 27753689

Vatsalya Trust Mumbai (Kanjurmarg)

C/o. Bhagini Mandal, Brahmanwadi, G. N. Patankar Marg, Kurla (West), Mumbai - 400 705.
Contact: 79778 95175 / 87798 93105

Vatsalya Trust Mumbai (Kurla Seva Prakalp)

Vatsalya Trust Mumbai (Sanpada)
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