Names of Trustees

विश्िस्तांची नतिे

1. Dr. Ainapure Vilas, President

डॉ. ऐनापुरे विलास, अध्यक्ष

2. Shri. Damle Gajanan, Secretary (till Nov.2019)

श्री. दामले गजानन, कार्यिाह (नोव्हे .२०१९ पर्ंत)

3. Shri. Joshi Shrikant, Secretary (since Dec.2019)

श्री. जोशी श्रीकाांत, कार्य िाह (वडसें.२०१९ पासून)

4. Smt. Raykar Sanjeevani, Treasurer

श्रीमती रार्कर सांजीिनी, कोषाध्यक्षा

5. Smt. Barve Usha (since 01.09.2019)

श्रीमती बिे उषा (०१.०९.२०१९ पासून)

6. Shri. Desai Shrikrishna

श्री. दे साई श्रीकृष्ण

7. Adv. Gaonkar Prasad

अॅड. गाां िकर प्रसाद

8. Shri. Kadhe Janardan

श्री. कढे जनादय न

9. Shri. Nalawde Laxman (till 31.08.2019)

श्री. नलािडे लक्ष्मण ( ३१.०८.२०१९ पर्ं त)

10. Dr. S. Raman Srinivasa

डॉ. एस. रामन श्रीवनिासा

11. Shri. Saraf Nagnath

श्री. सराफ नागनाथ

12. Shri. Vaidya Ramchandra

श्री. िैद्य रामचांद्र

Names of Managing Committee Members

कतर्यकतरिणी सदस्तां ची नतिे

1. Smt. Barve Usha, Chairperson (till 31.08.2019)
2. Smt. Gadre Anjali, Chairperson (since 01.09.2019)

श्रीमती बिे उषा, कार्ायध्यक्षा (३१.०८.२०१९ पर्ंत)

3. Shri. Damle Gajanan, Secretary (till Nov.2019)
4. Shri. Joshi Shrikant, Secretary (since Dec.2019)

श्री. दामले गजानन, कार्यिाह (नोव्हे .२०१९ पर्ंत)

5. Smt. Raykar Sanjeevani, Treasurer
6. Dr. Bhagwat Sanjay, Member

श्रीमती रार्कर सांजीिनी, कोषाध्यक्षा

7. Smt. Dhakras Sandhya, Member
8. Smt. Joshi Shobha, Member
9. Shri. Sathe Vidyadhar, Member

श्रीमती धाक्रस सांध्या, सदस्य

10. Smt. Vaishampayan Geeta, Member

श्रीमती िै शांपार्न गीता, सदस्य

AUDITORS
M/s. CVK & Associates (Chartered Accountant)
103, Varad Laxmi, Gokhale Road,
Mulund (East), Mumbai 400 081.

श्रीमती गद्रे अांजली,कार्ाय ध्यक्षा(०१.०९.२०१९ पासून)
श्री. जोशी श्रीकाांत, कार्य िाह (वडसें.२०१९ पासून)
डॉ. भागित सांजर्, सदस्य
श्रीमती जोशी शोभा, सदस्य
श्री. साठे विद्याधर, सदस्य

दृष्टीक्षे पतत ितत्सल् र्
VATSALYA AT A GLANCE
सांस्थे चे नाि :

ितत्सल् र् ट्र स्ट, मांबई

Name of Institution : VATSALYA TRUST, MUMBAI
साियजवनक विश्िस्त सांस्थे चा नोांदणीक्रमाां क
Registration No. under Maharashtra Public Trust Act
E. 9180 / BOM 8.2.83
आर्कर खात्याच्या कलम १२ (अ) खाली नोांदणीक्रमाां क
Registration No. under Section 12 (A) of income Tax Act
TR/16007, dt. 12.7.83
आर्कर खात्याच्या कलम ८० (जी) खाली नोांदणीक्रमाां क
Registration No. under Section 80 (G) of income Tax Act
DIT(E)MC/80 (G) 1615/2009
Dt. 1.4.2009 (certificate is valid TILL 30.06.2020 )
विदे शातून दे णग्या घेण्याबाबत केंद्र सरकारच्या गृहमां त्रालर्ाकडून वमळाले ल् र्ा प्रमाणपत्राचा नोांदणी क्र.
Registration under Foreign Exchange Regulation Act, 1976
FCRA No. : 083780862
PAN NO.
AAATV0345H

Addresses, Telephone Nos. and Email ids of our Projects
KANJURMARG
Near Kanjurmarg Police Station, Kanjurmarg (East), Mumbai 400 042.
Tel. Nos. 2578 2958 / 2579 4798 / 2578 4810 / 8833243144
Email id : vatsalyatrustmumbai@gmail.com
SANPADA
Plot No. 11, Sector No.2, Near Oriental College, Sanpada, Navi Mumbai 400 705.
Tel. Nos. 2775 7390 / 2775 3689 / 8422883148
Email id : vatsalyatrust_sanpada@yahoo.com
ALIBAG
House No. 1510-B-2, Behind Mayur Bakery, Alibag, Dist. Raigad 402 201.
Tel. Nos. 02141- 220216
Email id : vatsalyatrustalibag@gmail.com
BADLAPUR
Mauje Bhoj, Survey No.12/1, 12/2, 13/1, Badlapur, Dist. Thane

Names of Banks and Account Nos. for ONLINE DONATION
Account Name : VATSALYA TRUST MUMBAI
1. STATE BANK OF INDIA – Kanjur Marg
Branch Code – 06249
IFSC Code – SBIN0006249
Savings Account No. – 10034092104
2. STATE BANK OF INDIA – Kanjur Marg (only for Foreign Donations)
Branch Code – 06249
IFSC Code – SBIN0006249
MICR No. – 400002044
Swift Code – SBININ -BB 836
Account No. – 10034092115
3. INDIAN OVERSEAS BANK – Sanpada Project
IFSC Code – IOBA0001502
Savings Account No. – 150201000001551
4. BANK OF MAHARASHTRA – Alibag Project
IFSC Code – MAHB0000229
Savings Account No. – 20109646941

भारत सरकारद्वारे FCRA Act च्या सुधाररत वनर्मािलीप्रमाणे सां स्थेचा Foreign Account No.
बदलणार आहे र्ाची परदे शस्थ दे णगीदाराां नी कृपर्ा नोांद घ्यािीर्ापुढे . पिदे शस्थ
दे णगीदतितांनी NEFT द्वारे दे णगी दे ण्यापूिी सांस्थेशी सांपकय साधून Account No. विचारून घ्यािा
ही विनांती.

नम्र विनां ती
आजकालच्या काळात समाजातील काही िाईट घटक ‘िात्सल् र्’ च्या नािािर वनधी सांकवलत करण्याचा प्रर्त्न करत
आहे त. र्ा अहिालाद्वारे आपणा सिय दे णगीदार / वहतवचां तक र्ाां स कळकळीची विनां ती आहे की आपण आपली
दे णगी शक्यतो धनादे शाद्वारे अथिा ONLINE सेिेद्वारे द्यािी. तसेच दे णगीदाराां नी आपला इमे ल आर्. डी. आवण
मोबाईल क्रमाां क सांस्थे च्या इमे लिर जरूर कळिािा. जे णेकरून इमे लद्वारे सांस्थे चा िावषय क अहिाल पाठिणे

vatsalyatrustmumbai@gmail.com
vatsalyatrustmumbai.org

आम्हाला सोपे जाईल. सांस्थेचा इमे ल आर्. डी. सांस्थे ची स्वतांत्र िेबसाईटदे खील आहे

तसेच

‘िात्सल् र्’ च्या नािाचे ओळखपत्र ि पाितीपुस्तक नसले ल् र्ा कोणत्याही व्यक्तीकडे दे णगीची रक्कम, धान्य,
कपडे अथिा इतर िस्तु रूप दे णगी दे ऊ नर्ेत. सांस्थे च्या कार्यकत्यां कडे ओळखपत्र ि पाितीपुस्तक वदले ले च
असते. कृपर्ा दे णगी दे ताना र्ा सिय बाबीांची खातरजमा करून घ्यािी.
दे णगीचा धनादे श ‘ितत्सल् र् ट्र स्ट, मांबई’ र्ा नािाने काढािा.
आँ न लाईन पेमेंट साठी Website Payment Gateway (SBI Collect) चत ितपि कितित.

Master, VISA, RuPay, Credit / Debit Cards अशत विविध कतर्य चत ितपि करूनही आपण
दे णग्यत दे ऊ शकतत.

श्री. गजतनन अनां त दतमले
सिय वहतवचांतक ि दे णगीदार र्ाां ना कळविण्यास अत्यांत दु :ख होत आहे की सांस्थे चे सांस्थापक ि कार्यिाह
श्री. गजानन अनां त दामले र्ाां चे वद. १५ नोव्हें बर २०१९ रोजी िर्ाच्या ९३ व्या िषी िृद्धापकाळाने दु ख:द वनधन
झाले .
वनिृत्तीनां तर िर्ाच्या ६० व्या िषी जेव्हा साठिले लां जपत जपत पैलतीराकडे िाटचाल करार्ची, त्या िर्ात असामान्य
उमे दीने काहीतरी निीन जन्माला घालार्चे र्ा ध्यासाने पछाडले ले आपले सिां चे लाडके दामले काका र्ाां नी आपल् र्ा
काही सहका-र्ाां सोबत सन १९८३ साली ‘िात्सल् र्’ ची स्थापना केली. त्याां त डॉ. वशिराम द. आठिले , श्रीमती
सांजीिनीताई रार्कर, श्री. अनां तराि कुलकणी र्ाां चा समािेश होता. त्याां ची वजद्द खरां च िाखाणण्याजोगी होती.
‘िात्सल् र्’चे कार्य करता करता ते पूणयपणे िात्सल् र्मर् होऊन गेले होते. त्यािेळी आपण लािले ले हे इिले से रोपटे
पुढे एिढे मोठे रूप धारण करे ल असे त्याां ना स्वप्नातही खरे िाटले नसते. पण दामले काकाां च्या पररश्रमाां चे चीज झाले .
आपल् र्ा श्रमाां चे फळ वमळू न आपल् र्ा हर्ातीत त्याची तृप्तता अनु भिार्ला वमळणे दामले काकाां च्या भाग्यात होते.
आज िात्सल् र्मध्ये अभय कालर्ात एक वदिसाच्या बाळापासून ते िृद्धाश्रमात एक्याण्णि िषीर् आजीपर्ंत सियच
आवश्रताां ना वततक्याच प्रेमाने ि आत्मीर्तेने साां भाळले जाते.
‘िात्सल् र्’ चे नाि त्याां नी खूप उां चीिर ने ऊन ठे िले आहे . र्ा समाजसेिेप्रीत्यथय दामले काकाां ना अने क पुरस्कार
वमळाले . परां तु ते आपले कार्य वनरलस हे तूने शे िटपर्ंत करत रावहले . राजकारणापासून अवलप्त, साधी राहणी,
परखड पण वनव्याय ज मनाचा असा अवतशर् सच्चा कार्यकताय म्हणून दामले काकाां ची ओळख साां गता र्ेईल.
एक पिय जरी सांपले असले तरी त्याां नी करून ठे िले ले कार्य त्याच वनस्सीम भािनेने पुढे सुरु ठे िणे नव्हे तर आणखी
िृद्द्धां गत करणे वह आपणाकडून त्याां ना वदले ली खरी श्रद्धाां जली ठरे ल.

वद. १ एवप्रल २०१९ ते वद. ३१ माचय २०२० चा िावषयक अहिाल आपल् र्ा समोर सादर करत
आहोत.
‘िात्सल् र्’ चे सिय कार्यकते ि दे णगीदार ि वहतवचांतक र्ाां चे मन:पूियक आभार !!

COVID 19 मळे २०२० २१ अहितलसतलततील ितवषयक स्नेहसांमेलन होऊ शकले नतही र्तची .कृपर्त नोांद घ्यतिी

विश्िस् मांर्ळ
सांस्थे चे विश्िस्त श्री. लक्ष्मण नलािडे र्ाां नी आपल् र्ा िैर्द्क्तक कारणामु ळे राजीनामा वदला. त्याां च्या ररक्त पदी
सांस्थे च्या कार्यकाररणीच्या कार्ाय ध्यक्षा श्रीमती उषा बिे र्ाां ची वनर्ुक्ती वदनाां क ०१.०९.२०१९ पासून करण्यात आली.
श्रीमती उषा बिे र्ा सानपाडा प्रकल् पाची स्थापना झाल् र्ापासूनच तेथे कार्यकत्याय म्हणून आपले र्ोगदान दे त असून
सध्या बावलकाश्रमप्रमु ख म्हणून काम पहातात.
वद. १५ नोव्हें बर २०१९ रोजी सांस्थे चे कार्यिाह श्री. ग.अ.दामले र्ाां चे दु ख:द वनधन झाले . तेव्हा त्याां ची ररक्त
जागा भरण्यासाठी श्री. श्रीकाां त जोशी र्ाां ची कार्यिाह म्हणून सिाय नुमते ने मणूक केली. श्री. नागनाथ सराफ र्ाां ना
सांस्थे चे कार्मस्वरूपी विश्िस्त ने मण्यात आले .

कतर्यकतरिणी मां र्ळ
सांस्थे च्या कार्यकाररणीच्या कार्ाय ध्यक्षा श्रीमती उषा बिे र्ाां ची वनर्ुक्ती सांस्थे च्या विश्िस्तपदी करण्यात आली. त्याां च्या
ररक्तपदी कार्यकाररणी सदस्या श्रीमती अांजली गद्रे र्ाां ची सिाय नुमते कार्ाय ध्यक्षा म्हणून नेमणूक करण्यात आली.

सां स्थे चे ले खतपरिक्षक
२०१९ - २० र्ा आवथय क िषाय त सांस्थे च्या ले खापररक्षणाचे काम मु लांु ड र्ेथील M/s. CVK & Associates र्ा
आस्थापने कडे वदले आहे .

ISO प्रमतणपत्र
TUV Austria र्ाां चे ISO ९००१:२०१५ प्रमाणपत्र सांस्थेच्या काां जुरमागय र्ेथील पुनियसन केंद्र ि रुग्णसहाय्यय्यक प्रवशक्षण
केंद्राला तसेच सानपाडा र्ेथील रुग्णसहाय्यय्यक प्रवशक्षण केंद्राला प्राप्त झाले आहे . अहिालसालात वद. २८.११.२०१९
रोजी श्री. विद्याधर अपशां कर र्ाां नी सांस्थे च्या काां जुरमागय ि सानपाडा अशा दोन्ही प्रकल् पाां ना भे ट दे ऊन ले खापररक्षण
केले .

ितवषयक तपतसणी
१. वद. २३ जू न २०१९ रोजी महाराष्ट्र राज्यस्तरीर् तपासणी सवमतीच्या अॅड. श्रीमती अनीता विपत, श्रीमती
शै ला जां गम आवण श्री. लक्ष्मण दानािडे र्ाां नी सांस्थेला भे ट वदली.
२. वद. ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी श्री. विनोद भोसले , DCPU मुांबई उपनगर वजल् हा, चेंबूर र्ाां नी सांस्थेला भे ट
वदली.
३. वद. २३ सप्टें बर २०१९ रोजी वजल् हा बाल कल् र्ाण सवमतीचे अध्यक्ष श्री. शां कर जाधि र्ाां नी सांस्थे ची तपासणी
केली.
४. वद. ११ वडसेंबर २०१९ रोजी वजल् हा मवहला बाल विकास, चेंबूरच्या पर्यिेवक्षका अवधकारी ( PO ) श्रीमती
शै ला जां गम र्ाां नी सांस्थे ची तपासणी केली.
५. वद. २६ वडसेंबर २०१९ रोजी उपवजल् हावधकारी अवतक्रमण विभाग, नार्ब – तहवसलदार र्ाां नी सांस्थेला
भे ट वदली.
६. वद. ७ ि वद. ८ जाने िारी २०२० रोजी वजल् हा मवहला बाल विकास अवधकारी, चेंबूर र्ेथील सांरक्षण
अवधकारी श्रीमती प्रवतभा पाटील ि पर्यिेवक्षका अवधकारी श्रीमती शै ला जां गम र्ाां नी सांस्थे ची तपासणी केली.

७. वद. १८ फेब्रुिारी २०२० रोजी राष्ट्रीर् बालहक्क आर्ोग, निी वदल् ली र्ाां च्यातफे तपासणी करण्यात आली.
त्यािेळी (१) वजल् हा मवहला बाल विकास, चेंबूरच्या पर्य िेवक्षका अवधकारी श्रीमती शैला जां गम, (२)
बाल कल् र्ाण सवमतीचे अध्यक्ष श्री. शां कर जाधि, (३) वजल् हा तपासणी सवमती उपनगरचे श्री. गणेश
चौधरी उपद्स्थत होते.
महाराष्ट्र शासनाच्या सिय अवधका-र्ाां नी िेळोिेळी वदले ल् र्ा उत्तम सहकार्ाय बद्दल ि मागयदशय नाबद्दल
सांस्थे च्या ितीने मी आभार मानतो.

ितवषयक मे ळतित
सालाबादप्रमाणे वद. २३.११.२०१९ रोजी सांस्थे चा मे ळािा दादर र्ेथील राजा वशिाजी विद्यालर्ाच्या
बी.एन. िैद्य सभागृह र्ेथे करण्याचे वनर्ोवजत केला होता. परां तु वद. १५ नोव्हें बर रोजी श्री. दामले काकाां चे
दु ख:द वनधन झाल् र्ामु ळे पूियवनर्ोवजत कार्यक्रम आर्ोवजत केला गेला, परां तु मुलाां चे साां स्कृवतक कार्यक्रम सादर
झाले नाहीत. सुप्रवसद्ध गार्क ि सांगीतकार श्री. श्रीधरजी फडके र्ाां चा गाण्याां चा कार्यक्रम तेिढा आर्ोवजत केला
गेला. श्री. श्रीधरजी फडके र्ाां नी अवतशर् सुरेल श्रिणीर् गाणी मु लाखतीिजा कार्यक्रमातून सादर केली. श्रीमती
श्रे र्सी िझे र्ाां नी श्री. फडके र्ाां ची मु लाखत घेतली. त्यानां तर कै. श्री. दामले काकाां ना श्रद्धाां जली िाहण्यात
आली. सांस्थे चे कार्यकते, वहतवचांतक, कमय चारी, दे णगीदार र्ाां नी र्ा कार्यक्रमाला उपद्स्थती लािली.
दामले काकाां च्या आठिणी पुन्हा ह्र्दर् हे लािून गेल्र्ा.

मतजी विश्िस्तांचे सां मेलन
वद. १४ वडसेंबर २०१९ रोजी सांस्थे च्या माजी विश्िस्ताां चे एक सांमेलन आर्ोवजत करण्यात आले होते. र्ा
सांमेलनात सांस्थे ची एकांदर प्रगती, िाटचाल र्ासांबधी चचाय करण्यात आली. सांस्थे चे सध्या सुरु असले ले र्शस्वी
उपक्रम ि मनात असले ल् र्ा निनिीन कल् पना र्ाबाबतची र्ा अनु भिी वदग्गज्ाां ची मते जाणून घेणे हा र्ामागचा खरा
हे तू. तसेच र्ाबाबतीतील त्याां चे काही विचार, सूचना र्ाां चाही सिाय नुमते आढािा घेण्यात आला. सांस्थे त कार्यरत
असले ले (१) श्री. अविनाश पेडणेकर – सांगणक वशक्षक, काां जुरमागय आवण (२) श्रीमती लक्ष्मी दे साई –
सुपरिार्जर, बावलकाश्रम, सानपाडा र्ाां ना त्याां च्या सांस्थे साठीच्या उत्तम र्ोगदानासाठी सिोत्कृष्ट् कमय चारी म्हणून
गौरिण्यात आले .

प्रशतसन
‘िात्सल् र् टर स्ट’ चे ११ विश्िस्त आहे त. त्यापैकी ३ कार्मस्वरूपी ि ८ बदलत्या स्वरुपात आहे त.
बदलत्या स्वरूपातील विश्िस्ताां ची मु दत ६ िषय आहे . मात्र दर ३ िषां नी ४ विश्िस्त ज्याां चा ६ िषां चा कार्यकाल पूणय
झाला आहे ते वनिृत्त होतात. विश्िस्ताां ची बैठक दर ३ मवहन्याां नी तर कार्यकाररणी मां डळाची बैठक दर मवहन्याला
घेतली जाते. त्याखे रीज विश्िस्त िेळोिेळी सभा घेिून महत्वाच्या विषर्ाां िर चचाय करतात ि वनणयर् घेतात.
विश्िस्ताां च्या बैठकीत महत्वाच्या गोष्ट्ीांचां वनिेदन केलां जातां ि आिश्र्क ते धोरणात्मक वनणयर् घेतले जातात. सभे च्या
इवतिृत्ताां ची नोांद ठे िली जाते. सांस्थे च्या ध्येर्धोरणाां नुसार सांस्थे च्या कामाची वदशा सांस्थेच्या विश्िस्ताां कडून ठरिली
जाते. सांस्थे च्या कार्यकाररणी मां डळातील सदस्य सांस्थे च्या दे नांवदन कामकाजाचां आर्ोजन करतात ि त्यािर दे खरे ख
करतात.
‘िात्सल् र्’ चे विश्िस्त ि कार्यकाररणी सदस्य कुठल् र्ाही प्रकारचे मानधन घेत नाहीत. आजपर्ंत
कोणत्याही विश्िस्ताां चा अथिा सदस्याचा परदे श दौ-र्ाचा खचय सांस्थे ने केले ला नाही.

आस्थतपनतििील खचय
कमयचतिी

मवहलत

परुष

एकूण

दरमहा रु. १०,०००/- पर्ंत

90

11

101

दरमहा रु. १०,००१/- ते रु. २५,०००/- पर्ंत

58
5
1

5
-

63
5
1

दरमहा रु. २५,००१/- ते रु. ३०,०००/- पर्ंत
दरमहा रु. ३०,००१/- पेक्षा जास्त
एकूण

१७०

कतांजिमतगय
अर्यकतलर्

‘िात्सल् र् टर स्ट’ मध्ये २०१९-२० र्ा िषाय त ३१ मु लां दाखल झाली. र्ापैकी ३ मु ले तात्पु रत्या वनिाऱ्र्ासाठी
दाखल करण्यात आली होती. अहिालसालात सांस्थे ने २८ मु लाां ना कार्दे शीर बाबी पूणय करून निीन कुटुां बां वमळिून
वदली आहे त. र्ापैकी ५ मु लाां चे परदे शी कुटुां बात पुनियसन करून वदले आहे .
सांस्थे च्या सुरुिातीच्या काळापासून आजवमतीपर्ंत एकूण ११८८ मु लाां ना सांस्थेने दत्तक पालक वमळिून वदले आहे त.
सिय दत्तक मु लाां ची प्रगती समाधानकारक आहे हे साां गार्ला मला विशेष अवभमान िाटतो.
सांस्थे त सध्या ३३ अभय के आवण ८ विशे ष मुले अशी एकूण ४१ मु ले िास्तव्यास आहे त. त्याखे रीज ६ मु ले इतर
सांस्थाां मध्ये वशक्षण ि विशेष दे खभालीसाठी दाखल करण्यात आली आहे त.
िात्सल् र्मध्ये अगदी एक वदिसापासुनची तान्ही बाळे दाखल केली जातात. ही अभयके बहुतेक आजारी
अिस्थे त सांस्थे त आणली जातात. ती अशक्त, कमी िजनाची ि कूपोवषतही असतात. त्यामु ळे त्याां ना अवधक
आजारपण र्ेण्याची सांभािना जास्त असते. िात्सल् र्च्या सेिाभािाने काम करणाऱ्र्ा सेविका, पररचाररका आवण
पर्यिेवक्षका अथक प्रर्त्नाने ह्या मु लाां चे पालनपोषण करतात. सेविका आईच्या मार्ेने त्याां चे सांगोपन करतात.
सांस्थे तील प्रत्येक बाळासाठी एक सेविका आईची भू वमका पार पाडते आवण त्यामु ळे बाळ दत्तक जाईपर्ंत आई
आवण बाळाचे एक सुांदर िात्सल् र्मर् नाते गुांफले जाते. अने कदा बाळ दत्तक गेल्र्ानां तरही दत्तक पालक आिजूय न
बाळाां ना सांस्थे त प्रत्यक्ष आणून त्याां च्या ह्या िात्साल् र्तील आईची भे ट घालू न दे तात, त्यािेळी त्याां च्या मु खािरील
कृताथय भाि मनाला सुखािून जातो. कमय चाऱ्र्ाां च्या ह्या मानितापूणय कार्ाय चा ‘िात्सल् र्’ ऋणी आहे .

पनियसन केंद्र

िात्सल् र्च्या पुनियसन केंद्रातफे विशे ष गरजा असले ल् र्ा मुलाां ना सामान्य प्रिाहात आणण्याचा ि समाविष्ट्
होण्याचा मागय दाखविण्याचा प्रर्त्न केला जातो. आकार विभागात वफवझर्ो थे रपी, ऑक्यूपेशनल थे रपी, स्पीच
थे रपी, स्पेशल एज्यु केशन इत्यादी सुविधा मु लाां ना पुरविल् र्ा जातात. ख़ु शी विभागात मु लाां च्या भािवनक,
ितयणूकीर् ि शै क्षवणक समस्याां िर उपार्र्ोजना केली जाते. र्ात मु लाां साठी तसेच पालकाां साठी ि कुटुां बासाठी
थे रपी, मानसोपचार तज्ज्ाां ची मदत, समु पदे शन इत्यादीचा समािेश असतो. ‘वदशा’ उपक्रमाद्वारे पुनियसन
सावहत्य ि सामु ग्री गरजू मु लाां ना पुरविली जाते ज्यार्ोगे त्याां चे जीिन सुकर होते.
कतांजूिमतगय र्ेथे २००५ साली सुरु झाले ल् र्ा पुनियसन केंद्रात आतापर्ंत २००० हून अवधक विशे ष मु लाां नी उपचाराचा
लाभ घेतला. दर आठिड्याला सुमारे १२५ मुलाां िर ह्या केंद्रात विविध थे रपी दे ण्यात र्ेते. ह्या िषी िात्सल् र्च्या
काां जुरमागय, सानपाडा ि अवलबाग शाखाां मध्ये २०० हून अवधक मु लाां िर वनर्वमत उपचार करण्यात आले . ‘वदशत’

उपक्रमाां तगयत १०० हून अवधक मु लाां ना पुनियसन सावहत्य ि सामु ग्री जसे श्रिणर्ांत्रे, ओथोसीस, द्स्लां ट िगैरे
पुरविण्यात आली. पुनियसन केंद्रातफे मु लाां च्या पालकाां ना तसेच शाळे तील ि घरातील इतर व्यक्तीांना मु लाां ची र्ोग्य
दे खभाल करण्याचे प्रवशक्षण वदले जाते ज्यामु ळे मुलाां ची प्रगती र्ोग्यरीतीने ि सातत्याने होते. काां जुरमागय र्ेथे
पूियऔद्योवगक प्रवशक्षण िगां चे आर्ोजन करण्यात आले . त्याचप्रमाणे तीन कार्यशाळा, खे ळाां च्या स्पधाय , विविध
िस्तूां चे प्रदशय न ि विक्री, वदिाळीच्या वनवमत्ताने कार्यक्रम घेण्यात आले . त्याचबरोबर गुरुपौवणयमा, बालवदन ि
विसमस हे सणही मु लाां नी साजरे केले .
जास्तीत जास्त मुलाां ना िात्सल् र्च्या सेिेचा फार्दा घेता र्ािा ह्या हे तूने ‘वदशा’ ह्या ‘आउटररच’
उपक्रमाां तगयत इतर सेिाभािी सांस्थाां शी समन्वर् साधून तसेच पुनियसन क्षे त्रातील विविध तज्ज् मां डळीांच्या सहकार्ाय ने
िेळोिेळी मे ळािे घेण्यात र्ेतात. ह्यािषी एकूण असे ६ ओथोसीस मे ळािे घेण्यात आले ि त्यापैवक ३ काां जूर र्ेथे घेतले
गेले, ज्याचा लाभ ३७ मु लाां नी घेतला. सदर मे ळाव्याां त ओथोसीस सावहत्याचे ि द्स्लां टचे िाटप करण्यात आले .
जे ष्ठ ओथोसीस ि प्रोस्थोसीस तज्ज् श्री. उमे श राजे र्ाां च्या अथक पररश्रमामु ळे सदरचे मे ळािे र्शस्वी झाले .
त्याचप्रमाणे वद. १७.०१.२०२० रोजी िार्. एम. टी. दन्तवचवकत्सा महाविद्यालर् ि इद्स्पतळ र्ाां च्या सहकार्ाय ने
घेतले ल् र्ा दां तवचवकत्सा मे ळाव्याचा लाभ ७० विशेष मु लाां नी घेतला.
सतनपतर्त र्ेथील पुनियसन केंद्र २०१६ साली सुरु करण्यात आले . केंद्राच्या उद् घाटनापासूनच तेरणा मे डीकल
कॉले जच्या प्रवशक्षणाथी डॉक्टराां कडून िररष्ठ नागररकाां ना विवजओथे रपी दे ण्यात र्ेते. नव्या मुां बईतील अने क िररष्ठ
नागररकाां नी ह्या सेिेचा लाभ घेतला आहे . लहान विशे ष मु लाां साठी सुरु करण्यात आले ल् र्ा पुनियसन केंद्राचा लाभ
र्ािषी ३० मुलाां नी घेतला. वदनाां क २६.०८.२०१९ रोजी घेण्यात आले ल् र्ा ओथोसीस मे ळाव्यात ४ मु लाां ना
ओथोसीस सावहत्याचे िाटप करण्यात आले .
अवलबतग र्ेथील पुनियसन केंद्राचा लाभ र्ािषी ७० मु लाां नी घेतला. वदनाां क ०८.०८.२०१९ रोजी अवलबाग र्ेथे ि
वदनाां क १९.११.२०१९ रोजी श्रीिधयन र्ेथे घेण्यात आले ल् र्ा ओथोसीस मे ळाव्यात १७ मुलाां ना ओथोसीस सावहत्याचे
ि द्स्लां टचे िाटप करण्यात आले .
रार्गड वजल् ह्यातील माणगाि, पोलादपूर ि अवलबाग र्ेथे ५ िैद्यकीर् मे ळािे कणयबधीर मु लाां साठी आर्ोजण्यात
आले होते. एकूण ४२ मु लाां ची श्रिण क्षमतेची चाचणी करून ३८ मु लाां ना श्रिण र्ांत्रे दे ण्यात आली तर उियरीत ४
मु लाां ना अवधक चाचणी ि उपचाराां साठी श्रिणतज्ाां कडे पाठिण्यात आले . माणगाि र्ेथे साियजवनक आरोग्य केंद्राचे
डॉ. श्री. ढिळे र्ाां नी मागयदशयन केले . डॉ. ऋवषकेश दे शमु ख र्ाां च्या मोलाच्या सहभागामु ळे सिय मे ळाव्याां ना उत्तम
प्रवतसाद वमळाला ि मु लाां ना त्याचा अत्यांत फार्दा झाला.
जीिन सांिधयन, वटटिाळा ि वदव्य विद्यालर्, जव्हार ह्या दोन सेिाभािी सांस्थाां च्या सहकार्ाय ने अनु क्रमे वदनाां क
३०.०४.२०१९ आवण ०२.०५.२०१९ रोजी दोन कार्यशाळाां चे आर्ोजन करण्यात आले होते ि त्यात विशे ष मुलाां ना
वशकविताना वशक्षकाां ना र्ेणाऱ्र्ा समस्याां िर तज्ाां नी चचाय केली.
िवनता समाज, दादर र्ेथे ११ जाने िारी २०२० रोजी भरविले ल् र्ा प्रदशय नात पूियऔद्योवगक प्रवशक्षण िगां तील
विद्यार्थ्ां नी बनविले ल् र्ा सुांदर िस्तूां ची विक्री केली गेली.

रुग्णसहतय्यक प्रवशक्षण केंद्र

िात्सल् र्चा रुग्णसहाय्यक प्रवशक्षण केंद्र सुरु होिून १३ िषे झाली. स्थावनक ि महाराष्ट्राच्या ग्रामीण
भागातील रवहिाशी मु ली अशा एकूण ६५ मु लीांनी र्ािषी सदर िषय भराच्या प्रवशक्षण िगाय त प्रिेश घेतला. डॉ.
ज्योती जाधि, डॉ. अलका बेडेकर, श्रीमती. मीनल नािेकर आवण श्रीमती रोवहणी डोांगरे र्ाां च्या तज् मागयदशय ना
खाली अभ्यासक्रम पूणय केला गेला. विद्यावथय नीांना वहरामोांगी हॉद्स्पटल, मु लांु ड ि गणात्रा हॉद्स्पटलमध्ये
प्रात्यवक्षकाां चा अभ्यास करण्याची सांधी वदल् र्ाबद्दल मी दोन्ही हॉद्स्पटलच्या व्यिस्थापनाचा आभारी आहे .
िात्सल् र्तफे ह्या विद्याथीनीना इां ग्रजी सांभाषणकले चे वशक्षण तसेच सांगणकाचे उपर्ुक्त ज्ानही वदले जाते ज्यार्ोगे
त्याां ना नोकरीच्या अवधक सांधी उपलब्ध होतात ि आधुवनक इद्स्पतळाां च्या िातािरणात सहजररत्या रुळतात.

ितळिां र्त केंद्र : पालघर वजल् ह्यातील िाडा तालु क्यातील ‘माऊली वशक्षण प्रसारक मां डळ’ िाळिांडा र्ेथे
र्ािषीपासून िात्सल् र्ने ३४ विद्यावथय नीांच्या प्रवशक्षणाची सोर् उपलब्ध करून वदली. आनां दीबाई आश्रमशाळे त
घेण्यात र्ेणाऱ्र्ा र्ा प्रवशक्षणाचा सिय खचय तसेच विद्यावथयनीांच्या नोांदणी शुल्कापासून ले खनसामु ग्री, प्रर्ोगशाळे तील
सावहत्य र्ाां चा पुरिठा, त्याचप्रमाणे त्याां ना लागणाऱ्र्ा अन्नधान्याची सिय व्यिस्था िात्सल् र्तफे करण्यात र्ेते.
आर. पी. वज. ग्रुपच्या ‘सांजीिनी’ प्रकल् पाां तगयत गेली ५ िषे िात्सल् र्च्या रुग्णसहाय्यक प्रवशक्षण केंद्राला
आवथय क सहाय्य वमळत आहे . त्याां च्या ह्या मोलाच्या मदतीने गरीब कुटुां बातील ि ग्रामीण भागातील होतकरू मु ली ांना
वशक्षणाची ि रोजगाराची सांधी उपलब्ध झाली आहे .

सांगणक प्रवशक्षण िगय
िात्सल् र्चे सांगणक प्रवशक्षण िगय २००६ सालापासून सुरु असून त्यात दरिषी समाधानकारक प्रगती ि िाढ होत
आहे . अहिालसालात काां जूर, भाां डूप, सानपाडा ि तुभे र्ेथे सांगणक प्रवशक्षण िगय चालविले गेले. सदर सांगणक
प्रवशक्षण िगां चा आवथय क भार लासयन अांड टु ब्रो इन्फोटे क वल. (LTI) र्ाां नी त्याां च्या कांपन्याां चे सामावजक दावर्त्व
(CSR) अांतगयत पुरस्कृत केला.
आवथय कदृष्ट्या कमजोर असणाऱ्र्ा घटकाां तील मु लाां ना ि तरुणाां ना सांगणक प्रवशक्षणाद्वारे सक्षम करण्याच्या हे तूने सुरु
केले ले िात्सल् र्चे सांगणक प्रवशक्षण िगय चाां गले च लोकोपर्ोगी कार्य करत आहे . MKCL चे MSCIT, KLiC,
टॅ वल / जीएसटी ि बेवसक इत्यादी अभ्यासक्रमाां चा समािेश सांगणक प्रवशक्षण कार्यक्रमात आहे . काां जूर ि
सानपाड्यातील प्रवशक्षणाथीबरोबर भाां डूप र्ेथील गरीब मुला मु लीांना तसेच तुभे र्ेथील वशक्षणाची परिड झाले ल् र्ा
मु द्िम समाजातील मु लीांना सांगणक प्रवशक्षणाद्वारे ज्ानाची ि रोजगाराची द्वारे खु ली करण्यात आली. विशे ष
म्हणजे ३ तृतीर्पांथी तरुणीांनीही सांगणक प्रवशक्षण पूणय करून रोजगार प्राप्त केला. एकूण ४३२ मु लीांनी ि २४७
मु लाां नी सांगणक प्रवशक्षण पूणय केले ि त्यापैकी ५१५ जणाां ना रोजगार प्राप्त झाला.

LTI च्या ६७५ कमय चाऱ्र्ाां नी सेिा कार्यकते म्हणून र्ोगदान वदले . त्याां नी ४८ कार्यशाळा घेिून सांगणक िगाय तील
विद्यार्थ्ां ना व्यद्क्तमत्व विकास, सांभाषण कला, ने तृत्व, मु लाखती इत्यादी उत्तम रोजगार प्राप्त करण्यास
आिश्र्क असणाऱ्र्ा विषर्ाां िर प्रवशक्षण वदले . नोव्हें बर मवहन्यात LTI च्या ४६ कमय चाऱ्र्ाां नी सांगणक साक्षरतेच्या
प्रसाराबरोबरच िृक्षारोपणाचे कार्यक्रम आर्ोवजत केले . महापे र्ेथील निी मुां बई नगर पावलकेच्या शाळा क्र.
४० च्या एकूण ४१६ विद्यार्थ्ां नी अद्यर्ाित सांगणक केंद्राचा लाभ घेतला. LTI च्या १४७ कमय चाऱ्र्ाां नी सेिा
कार्यकते म्हणून र्ोगदान वदले . तसेच मु लाां च्या पालकाां साठीही ५० सांगणक साक्षरतेचे िगय घेण्यात आले .

मान्यिराां च्या भे टी
विविध दाते, वहतवचांतक, मवहला मां डळाां चे सदस्य, लार्न्स क्लब ि इतर क्लब्स िे ळोिेळी िात्सल् र्ला भे टी
दे ऊन मुलाां ची ि रवहिाश्र्ाां ची विचारपूस करतात ि दे णग्याही दे तात. आपण सिां नी िात्सल् र्ला वदले ल् र्ा
आधारामु ळेच सांस्थे चा गाडा सुरळीत चालू आहे .
नािाजले ल् र्ा कांपन्याां मध्ये उच्चपदस्थ असले ले क्लब्सचे सदस्य विविध भावषक ि प्राां वतक असतात पण प्रेमाची ि
करुणेची िैद्श्िक भाषा सिाय ना एकत्र करते. सांस्थे तील मु लाां िर त्याां चे आशीिाय द सदै ि राहोत.
अहिालसालात खालील लार्न्स क्लब ि इतर क्लब्सच्या सदस्याां नी िात्सल् र्ला भे टी वदल् र्ा.
१. िोट्िी क्लब ऑफ पिई
२. िोट्िी क्लब ऑफ मलां र् सतउथ
३. िोट्र ॅ क्ट क्लब ऑफ ठतणे
४. इनिव्हील क्लब ऑफ मलां र्
५. इनिव्हील क्लब ऑफ घतट्कोपि
६. इनिव्हील क्लब ऑफ ठतणे
७. लतर्न्स क्लब ऑफ बताँबे

वनधी सां कलन
सांस्थे चा आवथय क डोलारा हा आपल् र्ासारख्या वहतवचांतकाां च्या औदार्ाय मुळेच उभा रहातो. कै. ग.अ.दामले , कै.
ना. स. उफय नाना भागित, कै. कुसुमताई उपाध्ये, कै. िसांत उफय दादा भागित, कै. दतात्रर् डबीर अशा
एकापेक्षा एक करुणामर्ी व्यक्तीच्य
ां ा पुण्याईमु ळे सांस्थे ला एक उत्तम सांस्थे चा दजाय प्राप्त झाला आहे . दै िर्ोगाने
पुढील वपढीही सांस्थे ला अवधकावधक िृद्द्धां गत करण्याचे मानस ठे ऊन आहे . र्ाला आपल् र्ासारख्या दात्याां ची जोड
वमळाल् र्ास तो दु ग्धशकयरा र्ोगच म्हणािा लागेल. सांस्थेिर भरभरून प्रेम करणा-र्ा आपणासारख्या दानशूर
दे णगीदाराां चा मी मनापासून आभारी आहे . आपण वदले ल् र्ा वनधीचा विवनर्ोग हा सद् कारणी केला जाईल असा
आपला सांस्थे िर विश्िास आहे आवण र्ा आपल् र्ा विश्िासािरच हा जगन्नाथाचा रथ ओढािर्ाचे बळ िेळोिेळी
सांस्थे ला वमळत असते.
सांस्थे ची अहिालसालातील आवथय क पररद्स्थती समाधानकारक आहे . हस्ते परहस्ते िै र्द्क्तकररत्या वदले ल् र्ा सिय
दे णगीदाराां ना सांस्थे तफे धन्यिाद. प्रत्येक दे णगीदार मग तो लहानात लहान वनधी दे णारा का असेना, सांस्थे साठी तो

महत्वाचाच आहे . परां तु कागद ि छपाईचे िाढले ले दर लक्षात घेता अहिालसालात रु. २५,०००/- ि त्यापेक्षा
जास्त वनधी वदले ल् र्ा दे णगीदाराां ची नािेच छापत आहोत र्ाची कृपर्ा नोांद घ्यािी.

अहितलसतलततील कतही प्रमख दे णग्यत
श्री. मारीिाला वकशोर, मुां बई - रु. २५,००,०००/श्री. गगय विवपनकुमार, वदल् ली – रु. ३,००,०००/श्रीमहालक्ष्मी चॅरीटे बल टर स्ट, महालक्ष्मी – रु. २,००,०००/श्री. शे ख सावदक फैसुवद्दन, भाईांदर – रु. २,००,०००/पिार पद्िक स्कूल, भाां डूप – रु. १,५०,०००/श्री. गद्रे सुनील, डोांवबिली – रु. १,५०,०००/रु. १,००,०००/- प्रत्येकी
श्रीमती आजगाां िकर अनघा – ठाणे, श्री. मराठे प्रभाकर – साां ताक्रूझ, श्री. पराां जपे शे खर – विले पाले , श्री. पराां जपे
सुरेश – दादर, श्री. ररन्दानी सौरभ – अहमदाबाद, सोशल विांग राईट – सानपाडा, श्री. शे णॉर् वनत्यानां द – ठाणे
रु. ७६,०००/श्रीमती रे खी पल् लिी – ने रूळ
रु. ७५.५००/श्री. मे हेरोत्रा सुवदप – लोअर परे ल
रु. ७५,०००/- प्रत्येकी
श्री. घुर्े अनां त रामनाथ - ठाणे, वद. असोवसएटे ड ऑटोपाटय स् प्रा.वल. – वगरगाां ि
रु. २५,०००/- ि त्यापेक्षा जास्त दे णगी वदले ल् र्ा दे णगीदाराां ची नािे पररवशष्ट् ‘अ’ मध्ये वदली आहे त. सिय
दे णगीदाराां चे खू प खू प आभार !

कतर्म ठे ि र्ोजनत
कार्म ठे ि र्ोजने अांतगयत वमळाले ल् र्ा दे णग्याां ची रक्कम सरकारी रोखे वकांिा राष्ट्रीर्कृत बँका र्ाां त गुांतिली जाते.
र्ा रकमे तून वमळणाऱ्र्ा व्याजाचा विवनर्ोग दे णगीदाराच्या सूचने नुसार त्याच्या कुटुां बातील आप्ताां च्या स्मरणाथय /
जन्मवदिसाप्रीत्यथय अथिा िाढवदिसाप्रीत्यथय एखाद्या विवशष्ट् वदिशी सांस्थे तील वनिासी मु लाां ना दु ध / खाऊ इ.
दे ण्यासाठी केला जातो. त्यासांबांधी दे णगीदाराला सांस्थे कडून पत्राद्वारे कळिले जाते. जे णेकरून दे णगीदाराां शी
सांस्थे चा ऋणानु बांध कार्म राहतो. र्ा र्ोजने अांतगयत एकच दे णगीदार वनरवनराळ्या कारणासाठी ि वनरवनराळ्या
वदिसासाठीही दे णगी दे ऊ शकतो.

अहितलसतलतत वमळतले ल् र्त कतही प्रमख दे णग्यत खतलीलप्रमतणे
रु. १,००,०००/- प्रत्येकी
श्री. दे शमुख सुरेश – माहीम, श्रीमती जोशी आशा शां कर – पुणे, श्रीमती कामत सुमेधा – काां वदिली, श्री. महाजन सुबोध
– ठाणे, मे . विनार्क जोशी आवण कां.- ठाणे
रु. ८८,००१/श्री. व्यिहारे पराग - ठाणे
रु. ७९,०००/मे . द्व्हजन कॉपोरे शन – वशिडी
रु. ७५,०००/श्री. पाले कर महाबळे श्िर – अांधेरी

रु. २५,०००/- ि त्यापेक्षा जास्त दे णगी वदले ल् र्ा दे णगीदाराां ची नािे पररवशष्ट् ‘ब’ मध्ये वदली आहे त. सिय
दे णगीदाराां चे खू प खू प आभार !

आवथयक दत्तक र्ोजनत
र्ा र्ोजने अांतगयत काही दे णगीदार आपल् र्ा मावसक िेतनातून एखादी ठराविक रक्कम ‘िात्सल् र्’ मधील
बालकाां च्या सांगोपन ि वशक्षणासाठी दे ण्गीस्वरुपात दे तात. ही रक्कम दे णगीदार आपल् र्ा सोर्ीनु सार एकरकमी
वकांिा ह््त्याने ही दे ऊ शकतात.
दु सरा पर्ाय र् म्हणजे काही दे णगीदार एखाद्या अभय काच्या दु धाचा / जे िणाचा अथिा शाळे त जाणा-र्ा एखाद्या मु ला
/ मु लीच्या वशक्षणाचा िावषय क खचय दे तात. र्ासांबांधीचा खचाय चा तपशील खालीलप्रमाणे
एका अभय काचा एका मवहन्याचा दु धाचा खचय
रु. १,०००/एका अभय काचा एका िषाय चा दु धाचा खचय
रु. १२,०००/एका मु लाचा एका मवहन्याचा जे िणाचा खचय
रु. १,५००/एका मु लाचा एका िषाय चा जेिणाचा खचय
रु. १८,०००/एका मु लाचा एका मवहन्याचा वशक्षणाचा खचय
रु. १,८००/एका मु लाचा एका िषाय चा वशक्षणाचा खचय रु. १०,०००/एका मु लाचा एका िषाय चा सिय खचय
रु. २५,०००/-

अहितलसतलतत वमळतले ल् र्त कतही प्रमख दे णग्यत खतलीलप्रमतणे
श्री. कुलकणी मां दार, ठाणे
श्री. चोणकर प्रफुल् ल, मालाड
श्री. ह्ल्लू र अनां त, ठाणे
श्री. कुलकणी वनले श – डोांवबिली
श्री. टटाररर्ा मोहन आवण प्रग्या, मु लांु ड
श्रीमती ताां डेल पूनम, भाां डूप

-

रु.
रु.
रु.
रु.
रु.

२,२४,०००/१,२७,०००/रु. १,२०,०००/१,००,०००/९२,६१५/९०,०००/-

वदितळी र्ेट् कपन्स र्ोजनत
वदिाळी भे ट कुपन्स ही र्ोजना दे णगीदाराां मध्ये सिाय त लोकवप्रर् र्ोजना आहे . वदिाळीच्या सुमारास सांस्था रु. १०/, रु. ५०/-, रु. १००/- अशा लहान रकमाां ची कुपन्स छापते ि विविध कार्ाय लर्ात काम करणा-र्ा सांस्थे च्या
कार्यकत्यां च्या माध्यमातून अथिा शाळाां मधून र्ा कुपन्सची विक्री केली जाते. रक्कम छोटी असल् र्ाकारणाने र्ा
र्ोजने अांतगयत सांस्थे ला बरीच मदत वमळते. सांस्थे चा प्रचारही र्ामाफयत मोठ्या प्रमाणािर होतो.

शतळतांचत आवथयक सहर्तग
वदिाळी सणाच्या वदिसात उडिल् र्ा जाणा-र्ा फटाक्याां मुळे ध्वनी प्रदू षण ि हिेचां प्रदू षण होतां ही बाब विद्यार्थ्ां च्या
मनािर शाळे तील वशक्षक वबांबितात. आवण हा पैसा िार्ा घालिण्यापेक्षा सत्कारणी लािल् र्ास एक प्रकारचे
आद्त्मक समाधान कसे वमळते र्ाचीही विद्यार्थ्ां ना जाणीि करून वदली जाते. र्ासाठी शाले र् मु लाां च्या पालकसभेला
वकांिा िावषय क समारां भाला सांस्थे चे कार्यकते शाळा-शाळाां मध्ये जाऊन सांस्थे बद्दल प्रचार करतात. त्यामु ळे शाले र्
विद्यार्थ्ां च्या मनामध्ये वदिाळीला फटाके न उडिता तो पैसा एखाद्या समाजोपर्ोगी कार्ाय साठी दे ण्याची िृत्ती उत्पन्न
होते. एक सकारत्मक दृष्ट्ीकोन पुढील वपढीत उपजण्यास मदत होते. ‘थें बे थें बे तळे साचे’ र्ा गोष्ट्ीचे महत्वही
र्ाद्वारे स्पष्ट् होते.
विद्यार्थ्ां कडून जमिले ली रक्कम शाळे माफयत सांस्थेला वदली जाते. र्ा शाळाां नी इतर शाळाां समोरही चाां गला
आदशय ठे िला आहे . अशा प्रकारच्या वनधी सांकलनास मदत करणा-र्ा शाळाां चे मी िात्सल् र्तफे खू प खू प आभार
मानतो.

शतळतांची नतिे खतलीलप्रमतणे
 ठतणे : सरस्वती सेकांडरी स्कूल (प्राथवमक ि माध्यवमक विभाग), ए. के. जोशी हार्स्कूल
(प्राथवमक ि माध्यवमक विभाग)
 विले पतले : पाले वटळक विद्यालर् – प्राथवमक ि माध्यवमक विभाग (मराठी ि इां ग्रजी माध्यम),
माधिराि भागित हार्स्कूल मवहला सांघ - प्राथवमक ि माध्यवमक विभाग (मराठी ि इां ग्रजी माध्यम),
ओररर्न स्कूल
 मतलतर् : उत्कषय मां डळ विद्यामांवदर (पूिय ि पद्श्चम) प्राथवमक ि माध्यवमक विभाग, नागरी वनिारा
विद्यामांवदर
 बोिीिली
: सुविद्या प्रसारक सांघ र्ाां चे (१) सुविद्यालर् – पराां जपे नगर, (२) म.ह. चोगले
विद्यालर् गोराई, (३) मुां बादे िी विद्यावनकेतन – गोराई, (४) मन्गुभाई दत्ताणी – मागाठाणे जीिन
वबमानागर हार्स्कूल, (५) वशक्षण प्रसारक मां डळचे विद्यामां वदर दवहसर (प्राथवमक विभाग मराठी ि
इां ग्रजी माध्यम) -

पिदे शस्थ दे णग्यत
अमे ररकेत इां वडर्ा डे व्हलपमे न्ट अँड ररलीफ फांड (India Development And Relief Fund) आवण
महाराष्ट्र फाउां डेशन (Maharashtra Foundation – New York) र्ा दोन सांस्था कार्यरत आहे त. अवनिासी
भारतीर्ाां नी र्ापैकी कोणत्याही सांस्थाां च्या माध्यमातून दे णगी वदल् र्ास त्याां ना अमेररकेतील टॅ क्सच्या वनर्माप्रमाणे
आर्कराां त सिलत वमळू शकते. तेव्हा अवनिासी भारतीर्ाां साठी ही एक पियणी ठरू शकते. जे णेकरून
आर्कराां तील सिलतीसोबतच अवनिासी भारतीर् आपल् र्ा दे शातील गरजूां ना मदतही करू शकतील. र्ासाठी
अवनिासी भारतीर्ाां ना र्ा सांस्थाां च्या माध्यमातून ‘िात्सल् र्’ला दे णगी दे ऊन सहाय्य करािां वह विनां ती.
अहिालसालात भारतीर् चलनाप्रमाणे इां वडर्ा डे व्हलपमे न्ट अँड ररलीफ फांडच्या माध्यमातून रु. ११,२६,४००/इतकी रक्कम सांस्थेला दे णगी म्हणुन वमळाली आहे .
अहिालसालात श्री. नगरकर राजे श, ऑस्टर े वलर्ा र्ाां च्याकडून रु. २,७४,४५०/- इतकी रक्कम दे णगीस्वरुपात
आली आहे .

िस्रूप दे णग्यत
आवथय क मदतीप्रमाणेच सांस्थेला िस्तु रुपातील सहाय्य दे णारे दे णगीदारही पुष्कळ आहे त. र्ा दे णग्याां मुळे
‘िात्सल् र्’चा आवथय क भार मोठ्या प्रमाणात कमी व्हार्ला मदत होते.
र्ाबाबत सिय वहतवचांतक / दे णगीदार र्ाां ना नम्र विनां ती आहे की, काां जूर र्ेथील सांस्थे तील वनिासी बरीचशी मु लां ही
पाळण्यातील आहे त. त्यामुळे दे णगीदाराां नी आणले ले वमठाई, चॉकले ट, विविध बेकरी उत्पादनां इ. नावशिांत पदाथय
र्ाां चा त्याां ना उपर्ोग नाही. अशा िस्तू साठिूनही ठे िता र्ेत नाहीत. तेव्हा कृपर्ा आपण िर उल् ले खले ल् र्ा िस्तू
आणू नर्ेत. तसेच लहान बाळाां चे / मु लामुलीांचे निीन / जु ने िापरले ले कपडे अथिा खे ळणी आणू नर्ेत.
त्याऐिजी अांघोळीचा साबण, कपड्याचा साबण, डे टॉल, वफनाईल, सॅवनटार्झर, वलद्िड सोप, साबण पािडर, भाां डी
घासण्याचा साबण, सुका खाऊ, धान्ये, दु धपािडर र्ा िस्तू दे णगीच्या स्वरुपात द्याव्यात. तसेच काही िस्तू दे णगी
म्हणुन द्यािर्ाच्या असल् र्ास सांस्थे ला ज्या गोष्ट्ीांची अवधक वनकड आहे त्याची र्ादी सांस्थे तून दू रध्वनीद्वारे घ्यािी.
जे णेकरून आपण आणले ल् र्ा िस्तू र्ोग्यरीतीने िापराां त र्ेतील ि सांस्थे ची गरजही भागिली जाईल.
१. मुां बई गोरक्षक मांडळ, काां वदिली गेली बरीच िषे सांस्थे तील सिय वनिासी मु लाां साठी दरमहा मोठ्या प्रमाणािर
दु धपािडर दे णगीच्या स्वरुपात दे त आहे त. मुां बई गोरक्षक मांडळाच्या पदावधकाऱ्र्ाां चे मी मनापासून आभार
मानतो.
२. श्री. वजतेंद्र जग्गी आवण श्री. शौर्य जग्गी, चेंबूर हे आठिड्याची सिय प्रकारची भाजी सांस्थे त आणून दे तात.
३. श्री. सुवमत कानु गो, काां जुरमागय हे दरवदिशी ५ वलटर दु ध सांस्थे तील अभय काां साठी दे तात. करोनाच्या
प्रादु भाय िाच्या कालािधीत सुद्धा ह्यात त्याां नी खां ड पडू वदला नाही हे विशे ष. त्याां चे आभार मानािेत तेिढे
थोडे आहे त.

४. आपले एक वनर्वमत दे णगीदार श्री. हे मांत वशरोळकर ि सौ. सार्ली वशरोळकर दरिषी वदिाळी
सणावनवमत्त मु लाां ना कपडे ि इतर उपर्ोगी िस्तू दे णगीस्वरुपात दे त असतात. र्ािषीही वदिाळीला त्याां नी
मु लाां ना छान छान कपडे ि धान्यस्वरुपात दे णगी वदली.
५. श्री. वनले श सािांत ि श्री. शवशकाां त वनखाां ग्रे र्ाां चेही नाि मी र्ा अहिालाच्या वनवमत्ताने नमू द करे न.
कुठलीही गोष्ट् सांस्थे ला गरजे ची असल् र्ास र्ाां ना केिळ एका दू रध्वनीद्वारे साां वगतली की दु स-र्ा वदिशी ती
िस्तू ते तात्काळ हजर करतात.
६. COVID 19 च्या लॅ ाकडाऊनच्या काळात घरात बसून राहार्चे, बाहे र जाणे टाळार्चे म्हहुणुन घरातील
कामे आटोपल् र्ािर ररकामा िेळ सत्कारणी लाित श्रीमती िृांदा वनजसुरे – िर् ८५ िषे ि श्रीमती हे मा
नाडकणी – िर् ८२ िषे र्ा दोघीांनी घरातील जु न्या स्वच्छ कपड्याां पासून लहान मुलाां साठी अांगडी, टोपरी,
दु पटी, स्वेटसय वशिले . िात्सल् र्ला र्ापूिीही र्ा दोघीांनी स्वत: वशिले ल् र्ा कपड्याां ची मदत दे णगी म्हणून
वदले ली आहे . प्रसांगी त्याां नी स्वत: वशिले ल् र्ा कपड्याां चे प्रदशय न भरिून आले ल् र्ा रकमे ची दे णगी इतर
सांस्थाां नाही वदली आहे . नोकरीतून ि सांसारातून मु क्त झाल् र्ािर ररकामे पण घालिण्यासाठी र्ा दोन
बवहणीांनी िेळेचा सदु पर्ोग करून समाजासमोर एक आदशय ठे िला की मनात इच्छा असेल तर समाजाच्या
उपर्ोगी पडण्यासाठी िर्ाची अट नसते.
र्ासारख्या अने क िात्सल् र्प्रेमीांच्या सहकार्ाय ने हा जगन्नाथाचा रथ पुढे सरकत आहे .
िरील सिां च्याप्रती मी मनापासून कृतज्ता व्यक्त करतो.

अहितलसतलततील कतही िस्रूप दे णग्यत
सुकुमा एक्सपोटय वल. र्ाां नी धान्यस्वरुपात दे णगी वदली.
श्रीमती अांजू पारे ख र्ाां नी मोठा रे विजरे टर वदला.
इनरद्व्हल क्लब आँ फ मुां लांु ड र्ाां नी िाँ वशां ग मशीन वदली.
श्रीमती सीता मे हरोत्रा र्ाां नी सांस्थे ला सोन्याची चेन वदली.
NACIN Mumbai Batch 19-20 Induction Course र्ाां नी िाँ वशां ग मशीन वदली.
ले कसाईड इन्फोटे क प्रार्व्हे ट वल. र्ाां नी वनजं तुकीकरणाच्या सामानाची दे णगी वदली.
श्री वपर्ुष जै न र्ाां नी मोठ्या प्रमाणात अभय काां च्या दु धपािडरची गरज भागिली.
रोटरी क्लब आँ फ मुां बई साऊथ र्ाां नी मुलीस
ां ाठी सँवनटरी नॅपकीन्स वदली.
श्री. चांदर मोहन मल् होत्रा टर स्ट र्ाां नी रे विजरे टर वदला.
नोबेल हार्जीन प्रार्व्हे ट वल. र्ाां नी मोठ्या प्रमाणात डार्पसय वदले .

सिकतिी अनदतन
अहिालसालात सांस्थेला मागील िषाय चे (२०१८-१९) रु. ३,५२,७०५/- आवण (२०१९-२०) र्ा आवथय क िषाय चे रु.
२,८६,४६४/- इतके अनु दान प्राप्त झाले . सिय सांबांवधत अवधका-र्ाां चे मी आभार मानतो.

कांपन्यतचां सतमतवजक दतवर्त्व [CSR] ि इति कांपन्यत / सांस्थतांचत सहर्ोग
केंद्र सरकारने पाररत केले ल् र्ा कांपनी कार्दा २०१३ र्ामधील कलम १३५ अन्वर्े ज्या कांपन्याां चा िावषय क नफा रु. ५
कोटी अथिा त्याहून अवधक आहे अशा कांपन्याां नी त्याां च्या नफ्यातील २ टक्के इतकी रक्कम सामावजक बाां वधलकीच्या
अनु षांगाने समाजोपर्ोगी कार्य करणा-र्ा सांस्थाां ना आवथय क सहाय्य करण्यासाठी खचय करािी अशा सूचना वदल् र्ा आहे त.
र्ा वनर्मानु सार अहिालसालात सांस्थे ला काही प्रवथतर्श कांपन्याां नी भरघोस आवथय क सहाय्य वदलां . त्याां चा मी शतश:
ऋणी आहे . र्ा कांपन्याां ची नािे खालीलप्रमाणे
१. एन.एस.डी.एल. ई - गव्हनयन्स इन्िास्टर क्चर वल. र्ा कांपनीने गेल्र्ा िषाय प्रमाणेच अहिालसालात सांस्थे च्या
अभय कालर्ासाठी रु. २०,००,०००/- ि पुनियसन केंद्रासाठी रु. १०,००,०००/- इतकी भरघोस दे णगी वदली. र्ा
कांपनीचे पदावधकारी श्री. अजर् मुां जे, श्री. वििेक आचार्य, श्रीमती ने हा सामां त, श्रीमती अद्श्िनी फेणाणी ि इतर
र्ाां चा मी मनापासून आभारी आहे .
२. एल. अँड टी. इन्फोटे क वल. र्ा कांपनीच्या पिई ि महापे (निी मुां बई) र्ा दोन्ही वठकाणच्या व्यिस्थापनाने
सांस्थे च्या काां जुरमागय ि सानपाडा र्ा दोन्ही प्रकल् पामध्ये चालत असले ल् र्ा सांगणक प्रवशक्षण केंद्राला आवथय क
सहाय्य केलां . त्याां च्या ‘र्स िुई कॅन’ उपक्रमाां तगयत आपल् र्ा दोन्ही प्रकल् पाां त वशकणा-र्ा उमे दिाराां ना
नोकरीच्या अनुषांगाने व्यद्क्तमत्व विकासाबाबत उत्तम मागयदशय न केलां . अहिालसालात िरील उपक्रमासाठी
सांस्थे ला र्ा कांपनीने टप्प्याटप्प्याने असे एकूण रु. ७८,७५,१४५/- इतकी भरघोस रक्कम दे णगी स्वरुपात वदली

आहे . र्ा कांपनीचे पदावधकारी श्री. मनवजत बाली, श्रीमती वक्षप्रा, श्रीमती ने हा खरे ि इतर र्ाां चे सांस्थे च्या ितीने
मी शतश: आभार मानतो.
३. र्शिांतराि चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ ि िात्सल् र् टर स्ट, मुां बई र्ाां च्या सांर्ुक्त विद्यमाने रुग्णसहाय्यक
प्रवशक्षण केंद्र गेल्र्ा १३-१४ िषाय पासून चालिला जात आहे. र्ा एक िषाय च्या प्रवशक्षण िगाय मध्ये प्रत्येक िषी
काां जुरमागय ि सानपाडा अशा दोन्ही प्रकल् पातील वमळू न १०० मु लीांना प्रिेश वदला जातो. र्ापैकी काही मु ली
महाराष्ट्रातील अवतशर् दु गयम भागातून सांस्थे त वशकार्ला र्ेतात. अशा मुलीांचा खचय सांस्था भागिते.
अहिालसालात अशा २७ मु ली सांस्थे त वनिासाला होत्या. र्ा मु लीांचे भोजन, आरोग्य, कपडालत्ता,वशक्षण र्ा
सिय गरजा सांस्था भागिते. मुां बईतील आर.पी.जी. फाउां डेशनने त्याां च्या ‘सांजीिनी’ र्ा उपक्रमाां तगयत र्ा मुलीच
ां ा
सिय खचय करण्याचे ठरिले . र्ासाठी र्ा फाउां डेशनने ‘िात्सल् र्’ ला काां जुरमागय प्रकल् पासाठी रु. १६,४०,१६३/ि सानपाडा प्रकल् पासाठी रु. ३,१६,१४५/-असे एकूण रु. १९,५६,३०८/- इतकी दे णगीची रक्कम वदली.
आर.पी.जी. फाउां डेशनचे पदावधकारी श्री. पाथय सरिटे , श्री. जगन्नाथ, श्रीमती मां गला दे िरुखकर ि इतर
र्ाां चा मी खू प खू प आभारी आहे .
इति कांपन्यतांकर्ून वमळतले ल् र्त दे णग्यत खतलीलप्रमतणे
फुग्रो सिे इां वडर्ा प्रा. वल.
मॅ क केम प्रोडक्ट् स इां वडर्ा प्रा. वल.
श्री. विक्रम उत्तमवसांग
र्ुवनडीझाइन ज्वेलरी प्रा. वल. र्ुवनट २
अल् िारे झ अँड माशयल इां वडर्ा प्रार्व्हे ट वल.
ने क्स्ट पोलीमसय वल.
वहां दुस्तान वलिर एजु केशनल अँड िेल्फेअर टर स्ट

रु. ९,४५,४९९/रु. ६,००,०००/रु. ५,४६,०००/रु. ३,६०,०००/रु. २,७१,०००/रु. २,५०,०००/रु. २,००,०००/-

िेरान्तास रीर्ालटी प्रा. वल.

रु. २,००,०००/-

महतवशिितत्र ि ितमनिमी
अहिालसालात वद. २१ फेब्रुिारी २०२० रोजी महावशिरात्रीच्या वनवमत्ताने (१) श्रीपाले श्िर वशिमांवदर – विले पाले
ि (२) श्रीस्वर्ांभू वशिमां वदर – मोतीलाल नगर, गोरे गाां ि र्ेथे सालाबादप्रमाणे सांस्थे ची प्रचार / प्रसार वनधी केंद्रां
चालिली. ही प्रचार वनधी केंद्रे चालिार्ला वदल् र्ाबद्दल मां वदराां च्या विश्िस्ताां चा मी आभारी आहे . सदर केंद्रे
चालिण्यासाठी मदत करत असले ल् र्ा श्री. प्रमोद ओक, श्री. गजानन शानभाग, श्री. एन. डी. साठे , श्री.
सुनील परचुरे, श्री. सांजर् चोगले , श्री. वदलीप गोखले , श्री. वदलीप जोशी, श्री. वदलीप आपटे , श्री. िासुदेि सांत,
श्रीमती कल् पना िैद्य, श्रीमती श्रद्धा सामां त, श्रीमती िैभिी वतरोडकर, श्रीमती मनीषा पुरावणक र्ा सिय कार्यकत्याां ना
मी मनापासून धन्यिाद दे तो.
गेली बरीच िषे रामनिमीच्या वनवमत्ताने ही बोररिलीच्या चोगले राम मां वदरामध्ये सांस्थे चां प्रचार / प्रसार वनधी केंद्रां
चालिलां जातां. परां तु र्ािषी कोविड-१९ च्या प्रचांड तणािामु ळे हे प्रचार / प्रसार वनधी केंद्रां चालिता आले नाही.

सतनपतर्त सेित प्रकल् प
िात्सल् र् टर स्टचा सानपाडा प्रकल् प सुरु होऊन २० िषे झाली. सदर प्रकल् पात बावलकाश्रम, िृद्धाश्रम, सांगणक
प्रवशक्षण िगय, रुग्णसहाय्यक प्रवशक्षण िगय, अपांग पुनियसन केंद्र इत्यादी उपक्रम राबविले जातात. गेल्र्ा िीस
िषाय च्या कालािधीत निी मुां बई मधील एक अग्रगण्य सामावजक सांस्था म्हणून िात्सल् र्चे नाि झाले आहे .

बतवलकतश्रम
२०१९-२० र्ा अहिालसालात सांस्थे च्या बावलकाश्रमात ५४ मु ली वनिासाला होत्या. अनाथ वकांिा आवथय कदृष्ट्या
दु बयल िगाय तील ६ ते १८ िषे िर्ोगटातील मुलीच्य
ां ा कपडालत्ता, भोजन, वनिास, आरोग्य ि वशक्षण र्ा सिय गरजा सांस्था
भागिते. र्ा मु लीन
ां ा महाराष्ट्र शासनाच्या मवहला ि बाल कल् र्ाण विभागाने वनर्ुक्त केले ल् र्ा बालकल् र्ाण

सवमतीमाफयत बावलकाश्रमात दाखल केले जाते. प्रकल् पाजिळच असले ल् र्ा वििेकानां द सांकुल र्ा विद्यालर्ात र्ा
सिय मु ली वशकतात. वििेकानां द सांकुलाच्या सिय पदावधकाऱ्र्ाां चे, वशक्षकाां चे ि कमय चाऱ्र्ाां चे ते िेळोिेळी सांस्थेला
करत असले ल् र्ा सहकार्ाय बद्दल शतशः आभार. मु लीांच्या शै क्षवणक प्रगतीसाठी वनष्णात वशक्षक सांस्थे त र्ेऊन
वन:स्वाथय भािनेने मु ली ांना वशकितात.
वशक्षणाबरोबरच मु लीांच्या क्रीडा ि कलागुणाां च्या िृध्दीसाठी वशक्षक, कमय चारी ि कार्यकते प्रर्त्नशील असतात.
बावलकाश्रमात १५ ऑगस्ट ि २६ जाने िारी ह्या राष्ट्रीर् सणाां सोबत पारां पाररक धावमय क उत्सि साजरे केले जातात.
सानपाडा सेिा प्रकल् पाला २० िषे पूणय झाल् र्ा वनवमत्त्य श्री सत्यनारार्ण पूजा ८ फेब्रुिारी २०२० रोजी आर्ोवजत
करण्यात आली. गुढी पाडिा, रक्षाबांधन, श्रीकृष्ण जन्माष्ट्मी, श्री गणेश चतुथी, निरात्रोत्सि, वक्रसमस,
होळी इत्यादी सण उत्साहात साजरे करण्यात आले . तसेच श्रािण मवहन्यात आवण माघी गणेशोत्सिाच्या वनवमत्ताने
आितयने पण करण्यात आली.

वद. १ मे २०१९ रोजी अिर वचल् डरन र्ा सांस्थेमाफयत आर्ोवजत झाले ल् र्ा नृ त्यस्पधेत मु लीांनी अवतशर् सुांदर नृ त्य
सादर केले . र्ाच सांस्थे ने वद. १४ मे ि १५ मे रोजी ने रळ र्ेथे बावलकाश्रमातील मु लीांना सहलीला ने ले. २०१९ च्या
मी मवहन्यात सु-सुमेर फाऊनडे शन च्या CSR कार्यक्रमाां तगयत मु लीांसाठी एक मवहन्याची त्याां च्या विविध कलागुणाां ना
िाि दे णारे वशबीर आर्ोवजत केले होते. त्यात इां ग्रजी भाषेच्या मु लभू त ज्ानािर ि सांभाषण कले िरवह भर दे ण्यात
आला. अशा तऱ्हे ने काळ आवण अभ्यास असा दोहोांचा सांगम ह्या वशवबरात साधण्यात आला. वदनाां क ११ ऑगस्ट
२०१९ ला ने रूळ च्या डी. िार्. पाटील कॉले जच्या सभागृहात झाले ल् र्ा बहारदार गीताां च्या कार्यक्रमात
बावलकाश्रमातील कुमारी सार्ली जािळे वहने इशस्तिन सादर केले . कार्यक्रमाला सांस्थे तील मु लीवह उपद्स्थत होत्या.
वदनाां क १ वडसेंबर २०१९ ला वहरानां दानी गाडय न, पिई र्ेथे मु लीांची सहल गेली होती.
वद. १४ वडसेंबर २०१९ रोजी गोदरे ज अॅांड बॉइस, विक्रोळी कांपनीने बावलकाश्रमातील २० मु लीांना त्याां च्या फेअरिेल
पाटीच्या िेळी वनमां वत्रत केले होते. मु लीन
ां ी कार्यक्रमाचा उत्तम प्रकारे आस्वाद घेतला.
२२ ते २४ वडसेंबर २०१९ ह्या कालािधीत वजल् हा मवहला आवण बालकल् र्ाण खाते, ठाणे वजल् हा र्ाां च्या तफे
उल् हासनगर र्ेथे आर्ोवजत करण्यात आले ल् र्ा बाल मेळाव्यात विविध सेिाभािी सांस्थाां तील ि सरकारी सांस्थाां तील
दोन हजाराहून अवधक मु लामु लीन
ां ी भाग घेतला होता. िात्सल् र्ाच्या मु लीनी आपल् र्ा क्रीडानै पुण्याची चुणूक
दाखित खालील प्रमाणे अनेक बवक्षसे वमळविली.
१. प्रथम क्रमाां क – कब्बडी स्पधाय
२. प्रथम क्रमाां क – १०० मीटर धािणे – कु. क्राां ती पाडे कर
३. प्रथम क्रमाां क – कॅरम – कु. क्राां ती पाडे कर
४. प्रथम क्रमाां क – चमचा-गोटी – कु. िांदना अरुणदु धीर्ार
५. वद्वतीर् क्रमाां क – खो खो
६. वद्वतीर् क्रमाां क – ररले शर्यत
‘वबर्ोांड एज्यु केशन’ ह्या सांस्थे ने आर्ोवजत केले ल् र्ा वशवबरातही मु लीनी भाग घेतला.

‘वजल् हा मवहला आवण बालकल् र्ाण खाते’ र्ाां च्या कोकण विभागाने ‘डे द्व्हड ससून औद्योवगक शाळा’, माहीम,
मुां बई र्ेथे आर्ोवजत केले ल् र्ा ‘चाचा ने हरू बाल महोत्सि’ मध्ये मु लीनी भाग घेतला. वदनाां क १९ ते २१ जाने िारी
२०२० रोजी झाले ल् र्ा ह्या बाल महोत्सिात कोकण विभागातील विविध सांस्थाां मधील मु लामु लीांनी भाग घेतला.
बावलकाश्रमातील मुलीन
ां ी स्पधेत खालीलप्रमाणे विविध बवक्षसे वमळविली
१.
२.
३.

४.
५.
६

प्रथम पाररतोवषक - नृ त्य

कु. सार्ली जािळे , कु. वप्रर्ाज्योती शेट्टी, कु. ररर्ा जैन, कु.
सविता काां बळे , कु. सोनी राजभर, कु. क्राां ती पाडे कर
प्रथम पाररतोवषक - बुद्धीबळ
कु. जना सोळां के
वद्वतीर् पाररतोवषक - कबड्डी कु. कौशल् र्ा मु थैय्या, कु. िांदना अरुणदु धीर्ार कु. सोनी
(छोटा गट)
राजभर, कु. सुवप्रर्ा राजभर, कु. प्राची पाटील, कु.रूपा
राठोड, कु. तन्वी काां बळे
वद्वतीर् पाररतोवषक - िक्तृ त्व
कु. सुधा लाडी
तृतीर् पाररतोवषक - हस्ताक्षर
कु. तन्वी काां बळे
तृतीर् पाररतोवषक - वचत्रकला
कु. वप्रर्ाज्योती शेट्टी

मु लीांनी शाळे तफे घेण्यात आले ल् र्ा विविध क्रीडा स्पधां तही र्श सांपादन केले .
कु. सार्ली जािळे वहने मानि सेिासांघ, सार्न, मुां बई र्ेथे ७ फेब्रुिारी २०२० रोजी झाले ल् र्ा वसक्रेट सुपरस्टार
ह्या गार्नाच्या स्पधेत भाग घेतला.
वदनाां क १ माचय २०२० रोजी नँशनल पाकय, बोरीिली, मुां बई इथे मु लीांची सहल ने ण्यात आली.

‘र् अाँर् आर्’ ट्र स्टचत उपक्रम - सांपूणय शाले र् िषायत र् अाँर् आर् ट्र स्ट ह्या सांस्थेच्या तरुण कार्यकत्यां नी
दर शवनिारी आवण रवििारी वनर्वमतपणे सांस्थे त र्ेऊन बालीकाश्रमातील मुलीांचे ‘इां ग्रजी भाषे चे ज्ान ि सुर्ोग्य
ितयणूक’ र्ाां चे िगय घेतले . व्यािसावर्करीत्या आखले ल् र्ा अभ्यासक्रमाद्वारे खे ळीमेळीत चालणारे हे िगय मु ली ांना
अत्यांत आिडले ि त्याां च्यात इां ग्रजी भाषे ची भीती कमी होऊन भाषे विषर्ी गोडी वनमाय ण होण्यास मदत झाली.
तसेच त्याां ची ितयणूक अवधक चाां गली होण्यास मदत झाली. प्रत्येक मु ली मागे एक कार्यकती ने मल् र्ाने त्याां च्यामध्ये
विश्िासाचे नाते वनमाय ण होऊन मु लीच्य
ां ा मानवसक विकासातही मदत झाली. सदर सांस्थे चे कु. तृप्ती प्रभू , कु.
राजसी सािांत, श्री. विहां ग जगदाळे , श्री. आदी फनां डेस, कु. भािना वबश्त आवण कु. मे हविश काझमी
र्ाां चे ि त्याां च्या सहकारी कार्यकत्यां चे मनापासून आभार.

‘र्ेस आर् कॅन’ ट्र स्टचत उपक्रम - र्ेस आर् कॅन टर स्टतफे सांस्थेतील महाविद्यालर्ात जाणाऱ्र्ा मुली ांना
इां ग्रजी सांभाषणाचे प्रवशक्षण दे ण्यात आले . िषय भर वनर्वमतपणे चालले ल् र्ा र्ा उपक्रमाचा त्याां ना चाां गलाच फार्दा
झाला. पुढीलिषी बावलकाश्रमातील शाळे त जाणाऱ्र्ा मु लीनाही सदर उपक्रमात समाविष्ट् करण्याचा मानस आहे .
र्ेस आर् कॅन टर स्टच्या टर स्टी श्रीमती ने हा खरे ि त्याां च्या कार्यकत्यां चे आभार मानािेत तेिढे थोडे .

आिोग्य
सांस्थे तील सिय मु लीांची वनर्वमतपणे आरोग्यविषर्क तपासणी होते. सांस्थे चे अध्यक्ष डॉ. विलास ऐनापुरे, डॉ.
सौ. सुजला ऐनापुरे ि इतर तज्ज् िषाय तून दोन िेळा मुलीांची तपासणी करतात. तसेच डॉ. अलका बेडेकरही

िेळोिेळी सांस्थे ला भे ट दे ऊन मु लीच
ां ी आरोग्य तपासणी करतात. वशिार् मु ली वकरकोळ आजारी पडल् र्ास डॉ
मानधना र्ाां च्याकडे उपचारासाठी ने ले जाते. दन्तवचकीत्से साठी डॉ. शे डगे तसेच ने रूळच्या डी. िार्. पाटील
रुग्णालर्ात नेले जाते. िाशी र्ेथील निी मुां बई महानगर पावलका रुग्णालर्ातील तसेच सानपाड्यातील सुरज
हॉद्स्पटलमधील डॉक्टराां चे, पररचाररकाां चे ि इतर कमय चाऱ्र्ाां चे त्याां नी िेळोिेळी केले ल् र्ा सहकार्ाय बद्दल आभार
मानािे तेिढे थोडे आहे त. सिय मु लीच
ां ी प्रकृती उत्तम आहे . सुप्रवसद्ध त्वचारोग तज् डॉ. सौ. रश्मी धुिे र्ाां नीही
मु लीांची आरोग्यतपासणी केली. िरील सिय तज्ाां चे मनापासून आभार.

िृद्धतश्रम
बावलकाश्रमासोबतच सांस्थे त चालिल् र्ा जाणा-र्ा िृद्धाश्रमाचा लाभ अहिालसालात एकूण २१ ज्ये ष्ठ नागररकानी
घेतला. उत्तम आहारासोबतच करमणुकीसाठी त्याां च्यासाठी दू रदशय न सांच, िृत्तपत्र - िाचनालर् इ. ची व्यिस्था
आहे . सांस्थे च्या आिारात द्स्थत गणेश मां वदरामु ळे सांस्थे चे िातािरण सकारात्मक राहण्यास मदत होते.
िात्सल् र्मधील एकांदरीत िातािरण घरगुती असल् र्ाकारणाने आजी-आजोबाां ना एकटे पणा जाणित नाही. सांस्थे चे
कार्यकते, वहतवचांतक, पाहुणे, दे णगीदार इ. िेळोिेळी भे ट दे ऊन त्याां ची आस्थे िाईकपणे चौकशी करत असतात.
अने क मवहला मां डळे सांस्थे च्या िृद्धाश्रमाला भे ट दे ऊन त्याां च्यासाठी गाण्याां चा कार्यक्रम, कथाकथन, कविता िाचन
इ. मनोरां जनात्मक कार्यक्रम आर्ोवजत करतात.

सांगणक प्रवशक्षण केंद्र
वद. ३ जाने िारी २०१२ रोजी सानपाडा प्रकल् पात सांगणक प्रवशक्षण केंद्र सुरु झालां . वनर्वमत सांगणक प्रवशक्षण
िगाय सोबतच विद्यार्थ्ां ना व्यद्क्तमत्व विकास, सांभाषण कला, ने तृत्व, मुलाखती इत्यादी विषर्ाां िर प्रवशक्षण वदले . ह्या
प्रवशक्षणाचा उपर्ोग विद्यार्थ्ाय ना सुलभतेने रोजगार प्राप्त करण्यास झाला. तुभे र्ेथे सुरु केले ल् र्ा सांगणक प्रवशक्षण
िगाय चा फार्दा आवथय कदृष्ट्या दु बयल घटकातील मु लीांना झाला आहे ि त्याां च्यासाठी ज्ानाची किाडे उघडली आहे त ि
रोजगाराच्या सांधी उपलब्ध झाल् र्ा आहे त. LTI महापेच्या अवधकारी आवण कमय चारीिगाय चे आभार मानािेत तेिढे
थोडे आहे त.

रुग्णसहतय्यक प्रवशक्षण िगय
सानपाडा प्रकल् पातील रुग्णसहाय्यक प्रवशक्षण अभ्यासक्रम हा नावशक र्ेथील र्शिांतराि चव्हाण महाराष्ट्र मु क्त
विद्यावपठाशी सांलग्न आहे . अहिालसालात र्ा अभ्यासक्रमात ३९ विद्यावथय नीांना प्रिेश दे ण्यात आला. डॉ. ज्योती
जाधि, वसस्टर श्रीमती रे णुका साळगािकर, वसस्टर श्रीमती क्षमा पेंडसे र्ाां नी विद्यावथयनीांना विविध विषर् वशकविले .
ऐरोली र्ेथील इां द्रािती इद्स्पतळात विद्यावथय नीांना प्रात्यवक्षक वशक्षण वदले गेले. इां द्रािती इद्स्पतळ, ऐरोली र्ेथील
मे डीकल वडरे क्टर डॉ. उमेश तेलतुांबडे , वस.इ.ओ. श्री. शां कर चव्हाण आवण श्रीमती वदपाली खाडे र्ाां नी
वदले ल् र्ा मागयदशय ना बद्दल मी त्याां चे मनः पूियक आभार मानतो.

पनियसन केंद्र
िात्सल् र्च्या सानपाडा र्ेथील पुनियसन केंद्रात वदल् र्ा जाणाऱ्र्ा वफविओ थे रपीचा लाभ नव्या मुां बईतील
जे ष्ठ नागररकाां ना होतो. तसेच विशे ष गरजा असले ल् र्ा लहान मु लाां साठी ओक्यूपेशन थे रपी, विशे ष वशक्षण ि स्पीच
थे रपीची सोर् आहे , ज्यामु ळे मु लाां च्यामध्ये लक्षणीर् सुधारणा वदसून र्ेते ि त्याां चे जीिन सुकर होते.

वनधी सां कलन
िात्सल् र्च्या सानपाडा प्रकल् पाला नव्या मुां बईतील विविध दे णगीदाराां कडून उत्तम सहाय्य वमळत असते. अने क
व्यापारी ि व्यािसार्ीक, ज्यात केवमस्ट असोवसएशन, धन बाजार, फळ बाजार ि भाजी बाजार र्ेथील
व्यापाऱ्र्ाां चा समािेश आहे . भविष्यातही त्याां चा िात्सल् र्ला असाच आधार राहील ह्याची मला खात्री आहे . सिय
दे णगीदाराां चे, कार्यकत्यां चे ि कमय चाऱ्र्ाां चे मी आभार मानतो.
िात्सल् र्ला सदै ि मदतीचा हात दे णाऱ्र्ा नव्या मुां बईतील खालील दे णगीदार ि प्रवतवष्ठत मांडळीच
ां े आभार मानने माझे
कतयव्य आहे . निी मुां बई ररटे ल केवमस्ट आवण होल् सेलसय असोवसएशन चे अध्यक्ष श्री. राकेश नलािडे ि सेक्रेटरी
श्री. सुनील छाजे ड, श्री. विजर् ताम्हाणे आवण डॉ. अवनल छाजे ड, वद कन्झुमर प्रोडक्ट् स डीसटर ीब्यूटसय
असोवसएशन, श्री. भारतभाई दजी, श्री. मोहनशे ठ डोांगरे , श्री. काळे श ताजणे, चेंबूर मवहला समाज र्ाां ची
िात्सल् र्ला वनर्वमत मदत वमळते.
निी मुां बई महानगर पावलकेचे नगरसेिक श्री. सोमनाथ िासकर, श्रीमती कोमल िासकर आवण श्रीमती सांगीता
बोऱ्हाडे र्ाां चीही िात्सल् र्ाला िेळोिेळी मदत होते.

िरील सिय दे णगीदाराां चे ि वहतवचांतकाां चे आभार.

अवलबतग सेित प्रकल् प
िात्सल् र्चा अवलबाग प्रकल् प ७ जाने िारी २००७ रोजी सुरु झाला. प्रकल् पाचे कामकाज ि प्रगती समाधानकारक
आहे . अहिालसाली विविध मान्यिराां नी अवलबाग र्ेथील िात्सल् र्च्या प्रकल् पाला भेट दे ऊन सुरु असले ल् र्ा
सेिाभािी कार्ाय बद्दल समाधान व्यक्त केले .
िषय भरात अवलबाग प्रकल् पात ७ बालकाां ना प्रिेश दे ण्यात आला ि 2 बालकाां ना दत्तक दे ण्यात आले . ३ बालकाां ना
त्याां च्या पालकाां च्या स्वाधीन केले . िषय अखे रीस अवलबाग प्रकल् पात ७ बालके होती.
अवलबाग प्रकल् पाचा िधाय पन वदन ७ जाने िारी २०२० रोजी साजरा करण्यात आला ि त्याप्रसांगी श्री सत्यनारार्ण
पुजेचेही आर्ोजन करण्यात आले

होते. दे णगीदार, वहतवचांतक ि दत्तक पालकाां नी सांस्थे स भे ट दे ऊन वनधी

सांकलनास हातभार लािला, त्या सिां चे मी आभार मानतो.
डॉ. धामणकर, डॉ. आवदत्य चेिले ि डॉ. अरविांद टकले हे िेळोिेळी बालकाां ची तपासणी करून त्याचे आरोग्य
सुदृढ ठे िण्यास मदत करतात.

पुनियसन केंद्र तफे अवलबाग प्रकल् पात ि रार्गड वजल् ह्यात विविध उपक्रम राबविले जातात, ज्याां ना उत्तम प्रवतसाद
वमळतो.
कोिोनतच्यत सांसगतयमळे झतलेल्यत लॉकर्तऊनमध्ये खतलील दे णगीदतितांनी अवलबतग प्रकल्पतलत
िस्रूप दे णगी दे ऊन बहुमूल्य अशी मदत केली .
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.

वजल् हा मवहला ि बाल विकास अवधकारी कार्ाय लर्, अवलबाग – वकराणा सामान ि Sanitizer
अवलबाग तालु का अध्यक्ष, भारतीर् जनता पाटी– वकराणा सामान
तहसीलदार कार्ाय लर्, अवलबाग – वकराणा सामान
ब्राह्मण सांघ, अवलबाग – वकराणा सामान
लिेश नाईक, नौशाद पटे ल, अवलबाग – वकराणा सामान
राजे श िारां गे, अवलबाग – वकराणा सामान
िैभि आठिले , अवलबाग – Sanitizer
वनतीन जै न, अवलबाग – Lactogen No. १ ि २, dettol, phynile, वकराणा सामान
राहुल मे वडकल, अवलबाग – वबस्कीट पुडे ि साजू क तूप, Lactogen No. १ ि २
वहत कटाररर्ा, अवलबाग – वबस्कीट, phynile ि साखर
Helping Hand Group, अवलबाग – ताां दूळ, वबस्कीट, Lactogen No. २
प्रिीण घरत, अवलबाग - Lactogen No. १, जॉन्सन बेबी पािडर

१३. कुलाबा ढोल ताशा पथक, अवलबाग - Lactogen No. १
Lactogen No. २
१४. रोशन जैन, अवलबाग – पतांजली वबस्कीट
र्ाव्यवतररक्त हस्ते परहस्ते ज्या दे णगीदाराां नी प्रकल् पाला इतर बाबतीतही सहकार्य केले त्याां चे मी
मनापासून आभार मानतो.

बदलतपि सेित प्रकल् प
बदलापूर र्ेथील भोज गािात िात्सल् र्ाचे प्राथवमक आरोग्य केंद्र कार्यरत आहे . आठिड्यातून तीन वदिस केंद्रािर
प्राथवमक आरोग्य सेिा पुरविली जाते. तसेच तीन वदिस आसपासच्या खे ड्यात ि पाड्याां िर जािून डॉक्टर आरोग्य
तपासणी ि औषधोपचार करतात. सदर प्रकल् पात िृद्धाश्रम, औद्योवगक प्रवशक्षण, आरोग्य केंद्र इत्यादी विविध
उपक्रम २०२२ सालापर्ंत सुरु करण्याचा मानस आहे .

सां कीणय
१. वद. २७ एवप्रल २०१९ रोजी आपल् र्ा दे णगीदार श्रीमती िषाय भगत, मु लांु ड र्ाां नी आपल् र्ा
सहका-र्ाां सोबत गार्नाचा बहारदार कार्यक्रम आर्ोवजत केला.

२. वद. ५ जून २०१९ रोजी स्वनाथ फाउां डेशनतफे सांस्थे चे कार्यिाह श्री. ग.अ. दामले र्ाां ना महाराष्ट्राचे
माननीर् मुख्यमां त्री श्री. दे िेंद्र फडणिीस र्ाां च्या हस्ते मानवचन्ह दे ऊन त्याां चा सत्कार करण्यात आला.
३. वद. १३ ऑगस्ट २०१९ रोजी रुग्णसहाय्यक प्रवशक्षण केंद्राच्या िाळिांडा र्ेथील सॅटेलाईट सेंटर चे उद् घाटन
करण्यात आले .

४. वद. १४ वडसेंबर २०१९ रोजी गोदरे ज कॉलनीतफे फनफेअरचे आर्ोजन केले होते. आपले वनर्वमत
दे णगीदार श्री. नरीमन बच्चा र्ाां नी र्ा फनफेअरला सांस्थेच्या काां जुरमागय ि सानपाडा र्ेथील मुला मु ली ांना
ने ण्याची व्यिस्था केली होती. सिय मु लामु लीांनी विविध कार्यक्रमात भाग घेिून फनफेअरचा आनां द लु टला.

५. वद. २५ जाने िारी २०२० रोजी सांस्थे च्या कार्यकत्यां चा एक मे ळािा आर्ोवजत करण्यात आला होता. र्ा
कार्यक्रमात सांस्थे च्या कार्यकत्यां ना दे णगी गोळा करताना र्ेणा-र्ा अडचणी, त्याां च्या काही सूचना,
निनिीन उपक्रमाां विषर्ी विचाराां ची दे िाणघेिाण र्ासांबांधी चचाय करण्यात आली.
६. वद. १८ फेब्रुिारी २०२० रोजी सांस्थे च्या रुग्णसहाय्यक प्रवशक्षण केंद्रातील विद्यावथय नीांचा वनरोप समारां भ
आर्ोवजत करण्यात आला.
७. वद. ३० सप्टें बर २०१९ रोजी सांस्थे च्या ज्ये ष्ठ सेविका श्रीमती शु भाां गी सािांत ि वद. १९ फेब्रुिारी २०२०
रोजी श्रीमती सविता केणी र्ाां चा वनरोप समारां भ आर्ोवजत करण्यात आला. आईच्या मार्ेने बालकाां ची
काळजी घेणाऱ्र्ा र्ा दोघीांना उत्तम आरोग्य लाभो ि त्याां चे वनिृत्ती नां तरचे जीिन सुखासमाधानाचे जािो हीच
प्राथय ना.
८. वद. १९ फेब्रुिारी २०२० रोजी सांस्थे च्या पुनियसन केंद्रातफे विभागात उपचारासाठी र्ेणारी मु ले ि सांस्थे तील
वनिासी विशे ष मुले र्ाां च्यासाठी एक क्रीडा-स्पधाय आर्ोवजत करण्यात आली. सिय मु लामुलीांनी र्ा स्पधेत
उत्साहाने भाग घेतला.
९. वद. २३ फेब्रुिारी २०२० रोजी सांत वनरां कारी सेिा मां डळ र्ाां च्यातफे सांस्थे त स्वच्छ्ता मोहीम राबिली गेली.
र्ा मां डळातील अनु र्ार्ाां नी सांस्थे त विविध विभागाां ची स्वच्छ्ता केली.

श्रद्धतांजली
१. सांस्थे चे माजी विश्िस्त कै. श्री. चांपकनाथ र्ाां चे िृद्धापकाळाने दु ख:द वनधन झाले .
२. सांस्थे चे माजी विश्िस्त कै. श्री. रां गनाथ हुकेरी र्ाां चे वद. ३ मे २०१९ रोजी िर्ाच्या ८१ व्या िषी
िृद्धापकाळाने दु ख:द वनधन झाले .
३. वद. २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी गोकुळाष्ट्मीच्या वदिशी िात्सल् र्चे वहतवचांतक कै. डॉ. रामदास गुजराथी
र्ाां चे दु ख:द वनधन झाले . गोखले कॉले ज - बोरीिलीचे वनिृत्त मुख्याध्यापक ि ज्ये ष्ठ नागररक सेिा सांघ
- िवझरा र्ाची अध्यक्षस्थानी राहून 10 िषे धुरा र्शस्वीपणे साां भाळणारे गुजराथी सर हे िात्सल् र्च्या वदिाळी
भे ट कुप्प्न्सच्या वितरण ि त्यामाफयत होणारे वनधी सांकलन र्ा कामात अग्रेसर होते.

मतणसकीचत प्रत्यर्

अह्वालसालात वडसेंबर २०१९ पासुन सुरु झाले ल् र्ा COVID 19 (Pandemic Corona virus threat) च्या
प्रादु भाय िाने अखांड भारतभर जो हाहाकार माजला. त्याचे पडसाद सांस्थेलाही भोगािे लागले . दे णग्याां चा ओघ आटू
लागला. दे णगीदाराां चे सांस्थे त र्ेण्याचे प्रमाण कमी झाले . त्यामु ळे िस्तु रुपातील दे णग्याां चे प्रमाणही घटले . आवथय क
टां चाई भासू लागली.
अशा िेळी व्यिस्थापनाच्या मागयदशय नाखाली िात्सल् र् सांस्थेचे कमय चारी कांबर कसून उभे रावहले . अभय कालर्ात
अभय काां ना आईच्या मार्ेने जोपासणा-र्ा सेविका प्रसांगी १२ / २४ तास आपली सेिा दे ऊ लागल् र्ा. लोकलने सांस्थेत
र्ेणारे कमय चारी तर नाईलाजाने र्ेउच शकत नसल् र्ाने भाां डूप / काां जुरमागय पररसरात रहाणारे कमय चारी म्हणजे च
नसय, सुपरिार्झर, सेविका र्ा सिां नी वमळू न बालकाां च्या आरोग्याची धुरा साां भाळली. स्वच्छतेचे सिय वनर्म पळू न
आपला ि बालकाां चा जीि मोलाने जपून सिय कारभार सुरळीत चालिला.
काही स्थावर्क कार्ाय लर्ीन कमय चारी एक वदिसा आड सांस्थे त र्ेऊन बँकेची ि कार्ाय लर्ाची खोळां बले ली कामे
रुळािर आणण्याचा प्रर्त्न करत होती. घरी बसून ज्या कमय चा-र्ाां ना work from home करणे शक्य होते, त्याां नी
सांस्थे च्या ज्या दे णगीदाराां चे email ids उपलब्ध होते त्याां ना दे णग्याां साठी आिाहन केले . मला साां गार्ला अवभमान
िाटतो की, र्ा आिाहनाला दे ण्गीदाराां कून उत्तम प्रवतसाद वमळाला. खरां तर र्ा कालािधीत प्रत्येक नागररकाची मग
तो भारतीर् असो िा परदे शी आवथय क पररद्स्थती थोडी नाजूक होती. परां तु तरीही सांस्थाचालकाां च्या वनरलस िृत्तीचे
फळ म्हणा वकांिा वदिांगत नाना-दामले काका र्ाां च्या आजपर्ंतच्या पररश्रमाां च्या पुण्याईने म्हणा अपेक्षेपेक्षा अवधक
वनधी प्राप्त झाला. ज्यामु ळे सांस्थे ला पुन्हा निी उभारी वमळाली आवण माणुसकीचा प्रत्यर् आला.
वडसेंबर २०१९ ते माचय २०२० र्ा कालािधीत COVID 19 साठी ज्या दे णगीदाराां नी दे णग्या वदल् र्ा अशा
दे णगीदाराां ची मी सांस्थे च्या ितीने शतश: आभार मानते. आपण सिां नी सांस्थे प्रती दाखिले ला विश्िास ि लोभ
कार्म िृद्द्धां गत राहो अशी मी ईश्िरचरणी प्राथय ना करते.
COVID 19 चा खर अजूनही पूणयत: सांपले ला नाही. र्ेणारा पुढील काल हा आपल् र्ा सिां साठीच
सत्वपरीक्षे चा आहे . माझे र्ा अहिालाच्या वनवमत्ताने सिय वहतवचांतकाां ना एकच कळकळीचे साां गणे आहे की, कृपर्ा
आपली ि आपल् र्ा कुटुां बाची काळजी घ्या. स्वच्छतेचे ि विलगीकरणाचे सिय वनर्म काटे कोरपणे पाळा. पुढील
िषय भरात तरी ही काळजी घेणे अवनिार्य आहे . ‘जान है तो जहॉ है ‘ र्ा िचनाप्रमाणे काही कालािधीकरता का
होईना आपल् र्ा आिडीवनिडी र्ाां च्यािर बांधने घाला. घरातल् र्ा घरात राहून छां द जोपासा. जास्तीत जास्त
आपल् र्ा कुटुां बाला िेळ द्या. आत्मवनभय र व्हा आवण आत्मपरीक्षण करा. धन्यिाद !!

कौतकतस्पद कतमवगिी
१.

सांस्थे ने सामावजक जाणीिेच्या हे तूने COVID 19 मदतकार्ाय साठी PRIME MINISTER CARE फांडाला रु.
३,००,०००/- दे णगी वदली.
२. तसेच CHIEF MINISTER CARE फांडाला रु. २,००,०००/- झ्तकी दे णगी वदली.
३. विक्रोळी र्ेथील शुश्रुषा हॉद्स्पटल ि ऐरोली र्ेथील इां द्रािती हॉद्स्पटल र्ाां ना उत्कृष्ट् प्रतीचे प्रत्येकी १०० PPE
वकट् स दे णगी म्हणून वदले .
 आपणा सिय वहतवचांतकाां ना कळविण्यास आनां द होतो की, सांस्थे ने COVID 19 च्या कठीण काळातही
आपल् र्ा अभय कालर् / बावलकाश्रम / िृद्धाश्रम र्ा सेिा काही प्रमाणात सुरु ठे िल् र्ा होत्या. तसेच
पुनियसन केंद्र / रुग्णसहाय्यक प्रवशक्षण केंद्र / सांगणक प्रवशक्षण केंद्र र्ा उपक्रमातील सेिाही काही अांशी
(ऑनलाईन) सुरु होत्या.

विशेष सूचना
सांस्थे चे ताळे बांद आवण आर्- व्यर्पत्रके सांवक्षप्त स्वरुपात दे ण्यात आली आहे त. ज्याां ना सविस्तर पत्रके पावहजे
असतील त्याां नी कृपर्ा सांस्थे च्या कार्ाय लर्ाशी सांपकय साधािा
.

पर्ाय िरणाविषर्ी विशे ष जागरूकता लोकाां च्या मनात वनमाय ण झाली आहे . िृक्षसांिधयनाच्या हे तूने कागद िाचिा मोहीम
प्रकषाय ने राबविली जात आहे . त्यादृष्ट्ीने ज्याां ना शक्य आहे अशा वहतवचांतकाां नी आपला ई.मे ल आर्- डी. कळिािा.
त्यार्ोगे सांस्थे ला त्याां च्याशी सांपकय साधने सुलभ होईल .

िे बसाईट
आपण िात्स्ल्यच्या www.vatsalyatrustmumbai.org र्ेथे जरूर भे ट द्यािी .

सांस्थेचे कार्य कते ,दे णगीदार ि मान्यिराां ना नम्र विनांती
सांस्थे चे अने क कार्यकते वनधी सांकलनासाठी पािती पुस्तके, वदिाळी भे ट कुपन्स घेऊन जातात पण िेळच्यािेळी ती
पुस्तके ि जमा केले ला वनधी कार्ाय लर्ात आणून दे त नाहीत. पररणामी ले खापरीक्षणालाऑडी) टविलां ब ( होतो.
तरी सिय कार्यकत्यां नी र्ाबाबत काटे कोरपणा पाळािा ि काही अडचण असयास कार्ाय लर्ाशी सांपकय साधािा ही
विनां ती .आमचे कार्यकते आपयापर्ंत दे णगी आणण्यासाठी पोहोचू शकले नाहीत तर गैरसमज करून न घेता
आपया दे णग्या धनादे शाद्वारे सांस्थे ला टपालाने अथिा कुररअरने पाठिाव्यात .दे णगीदार आमची अडचण समजू न
घेतील र्ाची खात्री आहे च. त्याचबरोबर ज्याां ना शक्य आहे अशा मां डळीनी सांस्थेशी ईमेल-ने सांपकय साधािा.

