
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 (नोवे्ह.२०१९ परं्त) 

3.  Shri. Joshi Shrikant, Secretary (since Dec.2019) श्री. जोशी श्रीकाांत, कार्यिाह (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. देसाई श्रीकृष्ण 

7.  Adv. Gaonkar Prasad     अॅड. गाांिकर प्रसाद  

8.  Shri. Kadhe Janardan श्री. कढे जनादयन 

9.  Shri. Nalawde Laxman (till 31.08.2019) श्री. नलािडे लक्ष्मण ( ३१.०८.२०१९ परं्त)  

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 सदस्तांची नतिे 

1.  Smt. Barve Usha, Chairperson (till 31.08.2019) श्रीमती बिे उषा, कार्ायध्यक्षा (३१.०८.२०१९ परं्त) 

2.  Smt. Gadre Anjali, Chairperson (since 01.09.2019) श्रीमती गदे्र अांजली,कार्ायध्यक्षा(०१.०९.२०१९ पासून) 

3.  Shri. Damle Gajanan, Secretary (till Nov.2019) श्री. दामले गजानन, कार्यिाह (नोवे्ह.२०१९ परं्त) 

4.  Shri. Joshi Shrikant, Secretary (since Dec.2019) श्री. जोशी श्रीकाांत, कार्यिाह (वडसें.२०१९ पासून) 

5.  Smt. Raykar Sanjeevani, Treasurer श्रीमती रार्कर सांजीिनी, कोषाध्यक्षा 

6.  Dr. Bhagwat Sanjay, Member डॉ. भागित सांजर्, सदस्य 

7.  Smt. Dhakras Sandhya, Member श्रीमती धाक्रस सांध्या, सदस्य 

8.  Smt. Joshi Shobha, Member श्रीमती जोशी शोभा, सदस्य 

9.  Shri. Sathe Vidyadhar, Member श्री. साठे विद्याधर, 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. 

 

 

 



 

 

दृष्टीके्षपतत ितत्सल्र् 

VATSALYA AT A GLANCE 

सांस्थेचे नाि :  ितत्सल्र् ट्रस्ट, म ांबई 

Name of Institution :  VATSALYA TRUST, MUMBAI 

साियजवनक विश्िस्त सांस्थेचा नोांदणीक्रमाांक 

Registration No. under Maharashtra Public Trust Act 

E. 9180 / BOM 8.2.83 

आर्कर खात्याच्या कलम १२ (अ) खाली नोांदणीक्रमाांक 

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

TR/16007, dt. 12.7.83 

आर्कर खात्याच्या कलम ८० (जी) खाली नोांदणीक्रमाांक 

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 ) 

विदेशातून देणग्या घेण्याबाबत कें द्र सरकारच्या गृहमांत्रालर्ाकडून वमळालेल्र्ा 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 सांस्थेचा Foreign Account No. 

बदलणार आहे र्ाची परदेशस्थ देणगीदाराांनी कृपर्ा नोांद घ्यािीर्ापुढे .   पिदेशस्थ 

देणगीदतितांनी   NEFT द्वारे देणगी देण्यापूिी  सांस्थेशी सांपकय  साधून  Account No. विचारून घ्यािा 

ही विनांती. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

नम्र विनांती 

आजकालच्या काळात समाजातील काही िाईट घटक ‘िात्सल्र्’ च्या नािािर वनधी सांकवलत करण्याचा प्रर्त्न करत 

आहेत. र्ा अहिालाद्वारे आपणा सिय देणगीदार / वहतवचांतक र्ाांस कळकळीची विनांती आहे की आपण आपली 

देणगी शक्यतो धनादेशाद्वारे अथिा ONLINE सेिेद्वारे द्यािी. तसेच देणगीदाराांनी आपला इमेल आर्. डी. आवण 

मोबाईल क्रमाांक सांस्थेच्या इमेलिर जरूर कळिािा. जेणेकरून इमेलद्वारे सांस्थेचा िावषयक अहिाल पाठिणे 

आम्हाला सोपे जाईल. सांस्थेचा इमेल आर्. डी. - vatsalyatrustmumbai@gmail.com तसेच 

सांस्थेची स्वतांत्र िेबसाईटदेखील आहे vatsalyatrustmumbai.org 

‘िात्सल्र्’ च्या नािाचे ओळखपत्र ि पाितीपुस्तक नसलेल्र्ा कोणत्याही व्यक्तीकडे देणगीची रक्कम, धान्य, 

कपडे अथिा इतर िसु्तरूप देणगी देऊ नरे्त. सांस्थेच्या कार्यकत्यांकडे ओळखपत्र ि पाितीपुस्तक वदलेलेच 

असते. कृपर्ा देणगी देताना र्ा सिय बाबी ांची खातरजमा करून घ्यािी.  

देणगीचा धनादेश ‘ितत्सल्र् ट्रस्ट, म ांबई’ र्ा नािाने काढािा.  

आँन लाईन पेमेंट साठी Website Payment Gateway (SBI Collect) चत ितपि कितित.  

Master, VISA, RuPay, Credit / Debit Cards अशत विविध कतर्यचत ितपि करूनही आपण 

देणग्यत देऊ शकतत.   

 

 

श्री. गजतनन अनांत दतमले  
सिय वहतवचांतक ि देणगीदार र्ाांना कळविण्यास अत्यांत दु:ख होत आहे की सांस्थेचे सांस्थापक ि कार्यिाह 

श्री. गजानन अनांत दामले र्ाांचे वद. १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी िर्ाच्या ९३ व्या िषी िृद्धापकाळाने दुख:द वनधन 

झाले. 

वनिृत्तीनांतर िर्ाच्या ६० व्या िषी जेव्हा साठिलेलां  जपत जपत पैलतीराकडे िाटचाल करार्ची, त्या िर्ात असामान्य 

उमेदीने काहीतरी निीन जन्माला घालार्चे र्ा ध्यासाने पछाडलेले आपले सिांचे लाडके दामलेकाका र्ाांनी आपल्र्ा 

काही सहका-र्ाांसोबत सन १९८३ साली ‘िात्सल्र्’ ची स्थापना केली. त्याांत डॉ. वशिराम द. आठिले, श्रीमती 

सांजीिनीताई रार्कर, श्री. अनांतराि कुलकणी र्ाांचा समािेश होता. त्याांची वजद्द खरांच िाखाणण्याजोगी होती. 

‘िात्सल्र्’चे कार्य करता करता ते पूणयपणे िात्सल्र्मर् होऊन गेले होते. त्यािेळी आपण लािलेले हे इिलेसे रोपटे 

पुढे एिढे मोठे रूप धारण करेल असे त्याांना स्वप्नातही खरे िाटले नसते. पण दामलेकाकाांच्या पररश्रमाांचे चीज झाले. 

आपल्र्ा श्रमाांचे फळ वमळून आपल्र्ा हर्ातीत त्याची तृप्तता अनुभिार्ला वमळणे दामलेकाकाांच्या भाग्यात होते. 

आज िात्सल्र्मधे्य अभयकालर्ात एक वदिसाच्या बाळापासून ते िृद्धाश्रमात एक्याण्णि िषीर् आजीपरं्त सियच 

आवश्रताांना वततक्याच पे्रमाने ि आत्मीर्तेने साांभाळले जाते.  

‘िात्सल्र्’ चे नाि त्याांनी खूप उांचीिर नेऊन ठेिले आहे. र्ा समाजसेिेप्रीत्यथय दामले काकाांना अनेक पुरस्कार 

वमळाले. परां तु ते आपले कार्य वनरलस हेतूने शेिटपरं्त करत रावहले. राजकारणापासून अवलप्त, साधी राहणी, 

परखड पण वनव्यायज मनाचा असा अवतशर् सच्चा कार्यकताय म्हणून दामलेकाकाांची ओळख साांगता रे्ईल.   

एक पिय जरी सांपले असले तरी त्याांनी करून ठेिलेले कार्य त्याच वनस्सीम भािनेने पुढे सुरु ठेिणे नवे्ह तर आणखी 

िृद्द्धांगत करणे वह आपणाकडून त्याांना वदलेली खरी श्रद्धाांजली ठरेल.  

mailto:vatsalyatrustmumbai@gmail.com


वद. १ एवप्रल २०१९ ते वद. ३१ माचय २०२० चा िावषयक अहिाल आपल्र्ा समोर सादर करत 

आहोत. 

‘िात्सल्र्’ चे सिय कार्यकते ि देणगीदार ि वहतवचांतक र्ाांचे मन:पूियक आभार !! 

COVID 19 म ळे २०२० -  र्तची नतही शकले होऊ से्नहसांमेलन ितवषयक अहितलसतलततील २१

घ्यतिी नो ांद कृपर्त.  

विश्िस् मांर्ळ 

सांस्थेचे विश्िस्त श्री. लक्ष्मण नलािडे र्ाांनी आपल्र्ा िैर्द्क्तक कारणामुळे राजीनामा वदला. त्याांच्या ररक्त पदी 

सांस्थेच्या कार्यकाररणीच्या कार्ायध्यक्षा श्रीमती उषा बिे र्ाांची वनरु्क्ती वदनाांक ०१.०९.२०१९ पासून करण्यात आली. 

श्रीमती उषा बिे र्ा सानपाडा प्रकल्पाची स्थापना झाल्र्ापासूनच तेथे कार्यकत्याय म्हणून आपले र्ोगदान देत असून 

सध्या बावलकाश्रमप्रमुख म्हणून काम पहातात.  

वद. १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सांस्थेचे कार्यिाह श्री. ग.अ.दामले र्ाांचे दुख:द वनधन झाले. तेव्हा त्याांची ररक्त 

जागा भरण्यासाठी श्री. श्रीकाांत जोशी र्ाांची कार्यिाह म्हणून सिायनुमते नेमणूक केली. श्री. नागनाथ सराफ र्ाांना 

सांस्थेचे कार्मस्वरूपी विश्िस्त नेमण्यात आले.  

कतर्यकतरिणी मांर्ळ 

सांस्थेच्या कार्यकाररणीच्या कार्ायध्यक्षा श्रीमती उषा बिे र्ाांची वनरु्क्ती सांस्थेच्या विश्िस्तपदी करण्यात आली. त्याांच्या 

ररक्तपदी कार्यकाररणी सदस्या श्रीमती अांजली गदे्र र्ाांची सिायनुमते कार्ायध्यक्षा म्हणून नेमणूक करण्यात आली.  

सांस्थेचे लेखतपरिक्षक 

२०१९ - २० र्ा आवथयक िषायत सांस्थेच्या लेखापररक्षणाचे काम मुलुां ड रे्थील M/s. CVK & Associates र्ा 

आस्थापनेकडे वदले आहे.  

ISO प्रमतणपत्र 

TUV Austria र्ाांचे ISO ९००१:२०१५ प्रमाणपत्र सांस्थेच्या काांजुरमागय रे्थील पुनियसन कें द्र ि रुग्णसहाय्यय्यक प्रवशक्षण 

कें द्राला तसेच सानपाडा रे्थील रुग्णसहाय्यय्यक प्रवशक्षण कें द्राला प्राप्त झाले आहे. अहिालसालात वद. २८.११.२०१९ 

रोजी श्री. विद्याधर अपशांकर र्ाांनी सांस्थेच्या काांजुरमागय ि सानपाडा अशा दोन्ही प्रकल्पाांना भेट देऊन लेखापररक्षण 

केले.  

ितवषयक तपतसणी 

१. वद. २३ जून २०१९ रोजी महाराष्ट्र  राज्यस्तरीर् तपासणी सवमतीच्या अॅड. श्रीमती अनीता विपत, श्रीमती 

शैला जांगम  आवण श्री. लक्ष्मण दानािडे र्ाांनी सांस्थेला भेट वदली.  

२. वद. ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी श्री. विनोद भोसले, DCPU मुांबई उपनगर वजल्हा, चेंबूर र्ाांनी सांस्थेला भेट 

वदली. 

३. वद. २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी वजल्हा बाल कल्र्ाण सवमतीचे अध्यक्ष श्री. शांकर जाधि र्ाांनी सांस्थेची तपासणी 

केली. 

४. वद. ११ वडसेंबर २०१९ रोजी वजल्हा मवहला बाल विकास, चेंबूरच्या पर्यिेवक्षका अवधकारी ( PO ) श्रीमती 

शैला जांगम र्ाांनी सांस्थेची तपासणी केली.   

५. वद. २६ वडसेंबर २०१९ रोजी उपवजल्हावधकारी अवतक्रमण विभाग,  नार्ब – तहवसलदार र्ाांनी सांस्थेला 

भेट वदली. 

६. वद. ७ ि वद. ८ जानेिारी २०२० रोजी वजल्हा मवहला बाल विकास अवधकारी, चेंबूर रे्थील सांरक्षण 

अवधकारी श्रीमती प्रवतभा पाटील ि पर्यिेवक्षका अवधकारी श्रीमती शैला जांगम र्ाांनी सांस्थेची तपासणी केली. 



७. वद. १८ फेबु्रिारी २०२० रोजी राष्ट्र ीर् बालहक्क आर्ोग, निी वदल्ली र्ाांच्यातफे तपासणी करण्यात आली. 

त्यािेळी (१) वजल्हा मवहला बाल विकास, चेंबूरच्या पर्यिेवक्षका अवधकारी श्रीमती शैला जांगम, (२) 

बाल कल्र्ाण सवमतीचे अध्यक्ष श्री. शांकर जाधि, (३) वजल्हा तपासणी सवमती उपनगरचे श्री. गणेश 

चौधरी उपद्स्थत होते.  

महाराष्ट्र  शासनाच्या सिय अवधका-र्ाांनी िेळोिेळी वदलेल्र्ा उत्तम सहकार्ायबद्दल ि मागयदशयनाबद्दल 

सांस्थेच्या ितीने मी आभार मानतो.  

 

ितवषयक मेळतित  

सालाबादप्रमाणे वद. २३.११.२०१९ रोजी सांस्थेचा मेळािा दादर रे्थील राजा वशिाजी विद्यालर्ाच्या 

बी.एन. िैद्य सभागृह रे्थे करण्याचे वनर्ोवजत केला होता. परां तु वद. १५ नोव्हेंबर रोजी श्री. दामलेकाकाांचे 

दुख:द वनधन झाल्र्ामुळे पूियवनर्ोवजत कार्यक्रम आर्ोवजत केला गेला, परां तु मुलाांचे साांसृ्कवतक कार्यक्रम सादर 

झाले नाहीत. सुप्रवसद्ध गार्क ि सांगीतकार श्री. श्रीधरजी फडके र्ाांचा गाण्याांचा कार्यक्रम तेिढा आर्ोवजत केला 

गेला. श्री. श्रीधरजी फडके र्ाांनी अवतशर् सुरेल श्रिणीर् गाणी मुलाखतीिजा कार्यक्रमातून सादर केली. श्रीमती 

शे्रर्सी िझे र्ाांनी श्री. फडके र्ाांची मुलाखत घेतली. त्यानांतर कै. श्री. दामलेकाकाांना श्रद्धाांजली िाहण्यात 

आली. सांस्थेचे कार्यकते, वहतवचांतक, कमयचारी, देणगीदार र्ाांनी र्ा कार्यक्रमाला उपद्स्थती लािली. 

दामलेकाकाांच्या आठिणी पुन्हा ह््रदर् हेलािून गेल्र्ा.  

             

 

 

 

मतजी विश्िस्तांचे सांमेलन 

वद. १४ वडसेंबर २०१९ रोजी सांस्थेच्या माजी विश्िस्ताांचे एक सांमेलन आर्ोवजत करण्यात आले होते. र्ा 

सांमेलनात सांस्थेची एकां दर प्रगती, िाटचाल र्ासांबधी चचाय करण्यात आली. सांस्थेचे सध्या सुरु असलेले र्शस्वी 

उपक्रम ि मनात असलेल्र्ा निनिीन कल्पना र्ाबाबतची र्ा अनुभिी वदग्गज्ाांची मते जाणून घेणे हा र्ामागचा खरा 

हेतू. तसेच र्ाबाबतीतील त्याांचे काही विचार, सूचना र्ाांचाही सिायनुमते आढािा घेण्यात आला. सांस्थेत कार्यरत 

असलेले (१) श्री. अविनाश पेडणेकर – सांगणक वशक्षक, काांजुरमागय आवण (२) श्रीमती लक्ष्मी देसाई – 

सुपरिार्जर, बावलकाश्रम, सानपाडा र्ाांना त्याांच्या सांस्थेसाठीच्या उत्तम र्ोगदानासाठी सिोतृ्कष्ट् कमयचारी म्हणून 

गौरिण्यात आले.  



    

 

 

प्रशतसन 

‘िात्सल्र् टरस्ट’ चे ११ विश्िस्त आहेत. त्यापैकी ३ कार्मस्वरूपी ि ८ बदलत्या स्वरुपात आहेत. 

बदलत्या स्वरूपातील विश्िस्ताांची मुदत ६ िषय आहे. मात्र दर ३ िषांनी ४ विश्िस्त ज्याांचा ६ िषांचा कार्यकाल पूणय 

झाला आहे ते वनिृत्त होतात. विश्िस्ताांची बैठक दर ३ मवहन्याांनी तर कार्यकाररणी मांडळाची बैठक दर मवहन्याला 

घेतली जाते. त्याखेरीज विश्िस्त िेळोिेळी सभा घेिून महत्वाच्या विषर्ाांिर चचाय करतात ि वनणयर् घेतात. 

विश्िस्ताांच्या बैठकीत महत्वाच्या गोष्ट्ी ांचां वनिेदन केलां  जातां ि आिश्र्क ते धोरणात्मक वनणयर् घेतले जातात. सभेच्या 

इवतिृत्ताांची नोांद ठेिली जाते. सांस्थेच्या धे्यर्धोरणाांनुसार सांस्थेच्या कामाची वदशा सांस्थेच्या विश्िस्ताांकडून ठरिली 

जाते. सांस्थेच्या कार्यकाररणी मांडळातील सदस्य सांस्थेच्या देनांवदन कामकाजाचां आर्ोजन करतात ि त्यािर देखरेख 

करतात. 

‘िात्सल्र्’ चे विश्िस्त ि कार्यकाररणी सदस्य कुठल्र्ाही प्रकारचे मानधन घेत नाहीत. आजपरं्त 

कोणत्याही विश्िस्ताांचा अथिा सदस्याचा परदेश दौ-र्ाचा खचय सांस्थेने केलेला नाही. 

 

आस्थतपनतििील खचय  

कमयचतिी  मवहलत प रुष   एकूण 

दरमहा रु. १०,०००/- परं्त 90 11 101 

दरमहा रु. १०,००१/- ते रु. २५,०००/- परं्त  58  5  63 
दरमहा रु. २५,००१/- ते रु. ३०,०००/- परं्त   5 -   5 
दरमहा रु. ३०,००१/- पेक्षा जास्त    1 -   1 
एकूण   १७० 

 

कतांज िमतगय 

अर्यकतलर् 



‘िात्सल्र् टरस्ट’ मधे्य २०१९-२० र्ा िषायत ३१ मुलां  दाखल झाली. र्ापैकी ३ मुले तातु्परत्या वनिाऱ्र्ासाठी  

दाखल करण्यात आली होती. अहिालसालात सांस्थेने २८ मुलाांना कार्देशीर बाबी पूणय करून निीन कुटुांबां वमळिून 

वदली आहेत. र्ापैकी ५ मुलाांचे परदेशी कुटुांबात पुनियसन करून वदले आहे.  

सांस्थेच्या सुरुिातीच्या काळापासून आजवमतीपरं्त एकूण ११८८ मुलाांना सांस्थेने दत्तक पालक वमळिून वदले आहेत. 

सिय दत्तक मुलाांची प्रगती समाधानकारक आहे हे साांगार्ला मला विशेष अवभमान िाटतो.  

सांस्थेत सध्या ३३ अभयके आवण ८ विशेष मुले अशी एकूण ४१ मुले िास्तव्यास आहेत. त्याखेरीज ६ मुले इतर 

सांस्थाांमधे्य वशक्षण ि विशेष देखभालीसाठी दाखल करण्यात आली आहेत.  

िात्सल्र्मधे्य अगदी एक वदिसापासुनची तान्ही बाळे दाखल केली जातात. ही अभयके बहुतेक आजारी 

अिस्थेत सांस्थेत आणली जातात. ती अशक्त, कमी िजनाची ि कूपोवषतही असतात. त्यामुळे त्याांना अवधक 

आजारपण रे्ण्याची सांभािना जास्त असते. िात्सल्र्च्या सेिाभािाने काम करणाऱ्र्ा सेविका, पररचाररका आवण 

पर्यिेवक्षका अथक प्रर्त्नाने ह्या मुलाांचे पालनपोषण करतात. सेविका आईच्या मारे्ने त्याांचे सांगोपन करतात. 

सांस्थेतील प्रते्यक बाळासाठी एक सेविका आईची भूवमका पार पाडते आवण त्यामुळे बाळ दत्तक जाईपरं्त आई 

आवण बाळाचे एक सुांदर िात्सल्र्मर् नाते गुांफले जाते. अनेकदा बाळ दत्तक गेल्र्ानांतरही दत्तक पालक आिजूयन 

बाळाांना सांस्थेत प्रत्यक्ष आणून त्याांच्या ह्या िात्साल्र्तील आईची भेट घालून देतात, त्यािेळी त्याांच्या मुखािरील 

कृताथय भाि मनाला सुखािून जातो. कमयचाऱ्र्ाांच्या ह्या मानितापूणय कार्ायचा ‘िात्सल्र्’ ऋणी आहे.  

 

          

 

प नियसन कें द्र 

 

िात्सल्र्च्या पुनियसन कें द्रातफे विशेष गरजा असलेल्र्ा मुलाांना सामान्य प्रिाहात आणण्याचा ि समाविष्ट् 

होण्याचा मागय दाखविण्याचा प्रर्त्न केला जातो. आकार विभागात वफवझर्ो थेरपी, ऑकू्यपेशनल थेरपी, स्पीच 

थेरपी, से्पशल एजु्यकेशन इत्यादी सुविधा मुलाांना पुरविल्र्ा जातात. ख़ुशी विभागात मुलाांच्या भािवनक, 

ितयणूकीर् ि शैक्षवणक समस्याांिर उपार्र्ोजना केली जाते. र्ात मुलाांसाठी तसेच पालकाांसाठी ि कुटुांबासाठी 

थेरपी, मानसोपचार तज्ज्ाांची मदत, समुपदेशन इत्यादीचा समािेश असतो. ‘वदशा’ उपक्रमाद्वारे पुनियसन 

सावहत्य ि सामुग्री गरजू मुलाांना पुरविली जाते ज्यार्ोगे त्याांचे जीिन सुकर होते.  

कतांजूिमतगय रे्थे २००५ साली सुरु झालेल्र्ा पुनियसन कें द्रात आतापरं्त २००० हून अवधक विशेष मुलाांनी उपचाराचा 

लाभ घेतला. दर आठिड्याला सुमारे १२५ मुलाांिर ह्या कें द्रात विविध थेरपी देण्यात रे्ते. ह्या िषी िात्सल्र्च्या 

काांजुरमागय, सानपाडा ि अवलबाग शाखाांमधे्य २०० हून अवधक मुलाांिर वनर्वमत उपचार करण्यात आले. ‘वदशत’ 



उपक्रमाांतगयत १०० हून अवधक मुलाांना पुनियसन सावहत्य ि सामुग्री जसे श्रिणर्ांते्र, ओथोसीस, द्स्लां ट िगैरे 

पुरविण्यात आली. पुनियसन कें द्रातफे मुलाांच्या पालकाांना तसेच शाळेतील ि घरातील इतर व्यक्ती ांना मुलाांची र्ोग्य 

देखभाल करण्याचे प्रवशक्षण वदले जाते ज्यामुळे मुलाांची प्रगती र्ोग्यरीतीने ि सातत्याने होते. काांजुरमागय रे्थे 

पूियऔद्योवगक प्रवशक्षण िगांचे आर्ोजन करण्यात आले. त्याचप्रमाणे तीन कार्यशाळा, खेळाांच्या स्पधाय, विविध 

िसू्तांचे प्रदशयन ि विक्री, वदिाळीच्या वनवमत्ताने कार्यक्रम घेण्यात आले. त्याचबरोबर गुरुपौवणयमा, बालवदन ि 

विसमस हे सणही मुलाांनी साजरे केले.   

जास्तीत जास्त मुलाांना िात्सल्र्च्या सेिेचा फार्दा घेता र्ािा ह्या हेतूने ‘वदशा’ ह्या ‘आउटररच’ 

उपक्रमाांतगयत इतर सेिाभािी सांस्थाांशी समन्वर् साधून तसेच पुनियसन के्षत्रातील विविध तज्ज् मांडळी ांच्या सहकार्ायने 

िेळोिेळी मेळािे घेण्यात रे्तात. ह्यािषी एकूण असे ६ ओथोसीस मेळािे घेण्यात आले ि त्यापैवक ३ काांजूर रे्थे घेतले 

गेले, ज्याचा लाभ ३७ मुलाांनी घेतला. सदर मेळाव्याांत ओथोसीस सावहत्याचे ि द्स्लां टचे िाटप करण्यात आले. 

जेष्ठ ओथोसीस ि प्रोस्थोसीस तज्ज् श्री. उमेश राजे र्ाांच्या अथक पररश्रमामुळे सदरचे मेळािे र्शस्वी झाले.  

त्याचप्रमाणे वद. १७.०१.२०२० रोजी िार्. एम. टी. दन्तवचवकत्सा महाविद्यालर् ि इद्स्पतळ र्ाांच्या सहकार्ायने 

घेतलेल्र्ा दांतवचवकत्सा मेळाव्याचा लाभ ७० विशेष मुलाांनी घेतला.  

सतनपतर्त रे्थील पुनियसन कें द्र २०१६ साली सुरु करण्यात आले. कें द्राच्या उद्घाटनापासूनच तेरणा मेडीकल 

कॉलेजच्या प्रवशक्षणाथी डॉक्टराांकडून िररष्ठ नागररकाांना विवजओथेरपी देण्यात रे्ते. नव्या मुांबईतील अनेक िररष्ठ 

नागररकाांनी ह्या सेिेचा लाभ घेतला आहे. लहान विशेष मुलाांसाठी सुरु करण्यात आलेल्र्ा पुनियसन कें द्राचा लाभ 

र्ािषी ३० मुलाांनी घेतला. वदनाांक २६.०८.२०१९ रोजी घेण्यात आलेल्र्ा ओथोसीस मेळाव्यात ४ मुलाांना 

ओथोसीस सावहत्याचे िाटप करण्यात आले.  

अवलबतग रे्थील पुनियसन कें द्राचा लाभ र्ािषी ७० मुलाांनी घेतला. वदनाांक ०८.०८.२०१९ रोजी अवलबाग रे्थे ि 

वदनाांक १९.११.२०१९ रोजी श्रीिधयन रे्थे घेण्यात आलेल्र्ा ओथोसीस मेळाव्यात १७  मुलाांना ओथोसीस सावहत्याचे 

ि द्स्लां टचे िाटप करण्यात आले.  

रार्गड वजल्ह्यातील माणगाि, पोलादपूर ि अवलबाग रे्थे ५ िैद्यकीर् मेळािे कणयबधीर मुलाांसाठी आर्ोजण्यात 

आले होते. एकूण ४२ मुलाांची श्रिण क्षमतेची चाचणी करून ३८ मुलाांना श्रिण र्ांते्र देण्यात आली तर उियरीत ४ 

मुलाांना अवधक चाचणी ि उपचाराांसाठी श्रिणतज्ाांकडे पाठिण्यात आले. माणगाि रे्थे साियजवनक आरोग्य कें द्राचे 

डॉ. श्री. ढिळे र्ाांनी मागयदशयन केले. डॉ. ऋवषकेश देशमुख र्ाांच्या मोलाच्या सहभागामुळे सिय मेळाव्याांना उत्तम 

प्रवतसाद वमळाला ि मुलाांना त्याचा अत्यांत फार्दा झाला.    

जीिन सांिधयन, वटटिाळा ि वदव्य विद्यालर्, जव्हार ह्या दोन सेिाभािी सांस्थाांच्या सहकार्ायने अनुक्रमे वदनाांक 

३०.०४.२०१९ आवण ०२.०५.२०१९ रोजी दोन कार्यशाळाांचे आर्ोजन करण्यात आले होते ि त्यात विशेष मुलाांना 

वशकविताना वशक्षकाांना रे्णाऱ्र्ा समस्याांिर तज्ाांनी चचाय केली.     

िवनता समाज, दादर रे्थे ११ जानेिारी २०२० रोजी भरविलेल्र्ा प्रदशयनात पूियऔद्योवगक प्रवशक्षण िगांतील 

विद्यार्थ्ांनी बनविलेल्र्ा सुांदर िसू्तांची विक्री केली गेली.  

 

रुग्णसहतय्यक प्रवशक्षण कें द्र  



िात्सल्र्चा  रुग्णसहाय्यक प्रवशक्षण कें द्र सुरु होिून १३ िषे झाली. स्थावनक ि महाराष्ट्र ाच्या ग्रामीण 

भागातील रवहिाशी मुली अशा एकूण ६५ मुली ांनी र्ािषी सदर िषयभराच्या प्रवशक्षण िगायत प्रिेश घेतला. डॉ. 

ज्योती जाधि, डॉ. अलका बेडेकर, श्रीमती. मीनल  नािेकर आवण श्रीमती रोवहणी  डोांगरे र्ाांच्या तज् मागयदशयना 

खाली अभ्यासक्रम पूणय केला गेला. विद्यावथयनी ांना वहरामोांगी हॉद्स्पटल, मुलुां ड ि गणात्रा हॉद्स्पटलमधे्य 

प्रात्यवक्षकाांचा अभ्यास करण्याची सांधी वदल्र्ाबद्दल मी दोन्ही हॉद्स्पटलच्या व्यिस्थापनाचा आभारी आहे. 

िात्सल्र्तफे ह्या विद्याथीनीना इांग्रजी सांभाषणकलेचे वशक्षण तसेच सांगणकाचे उपरु्क्त ज्ानही  वदले जाते ज्यार्ोगे 

त्याांना नोकरीच्या अवधक सांधी उपलब्ध होतात ि आधुवनक इद्स्पतळाांच्या िातािरणात सहजररत्या रुळतात.   

 

 

ितळिांर्त कें द्र : पालघर वजल्ह्यातील िाडा तालुक्यातील ‘माऊली वशक्षण प्रसारक मांडळ’ िाळिांडा रे्थे 

र्ािषीपासून िात्सल्र्ने ३४ विद्यावथयनी ांच्या प्रवशक्षणाची सोर् उपलब्ध करून वदली. आनांदीबाई आश्रमशाळेत 

घेण्यात रे्णाऱ्र्ा र्ा प्रवशक्षणाचा सिय खचय तसेच विद्यावथयनी ांच्या नोांदणी शुल्कापासून लेखनसामुग्री, प्रर्ोगशाळेतील 

सावहत्य र्ाांचा पुरिठा, त्याचप्रमाणे त्याांना लागणाऱ्र्ा अन्नधान्याची सिय व्यिस्था िात्सल्र्तफे करण्यात रे्ते.  

आर. पी. वज. गु्रपच्या ‘सांजीिनी’ प्रकल्पाांतगयत गेली ५ िषे िात्सल्र्च्या रुग्णसहाय्यक प्रवशक्षण कें द्राला 

आवथयक सहाय्य वमळत आहे. त्याांच्या ह्या मोलाच्या मदतीने गरीब कुटुांबातील ि ग्रामीण भागातील होतकरू मुली ांना 

वशक्षणाची ि रोजगाराची सांधी उपलब्ध झाली आहे.  

 

 

सांगणक प्रवशक्षण िगय 

िात्सल्र्चे सांगणक प्रवशक्षण िगय २००६ सालापासून सुरु असून त्यात दरिषी समाधानकारक प्रगती ि िाढ होत 

आहे. अहिालसालात काांजूर, भाांडूप, सानपाडा ि  तुभे रे्थे सांगणक प्रवशक्षण िगय चालविले गेले. सदर सांगणक 

प्रवशक्षण िगांचा आवथयक भार लासयन अांड टुब्रो इन्फोटेक वल. (LTI) र्ाांनी त्याांच्या कां पन्याांचे सामावजक दावर्त्व 

(CSR) अांतगयत पुरसृ्कत केला.  

आवथयकदृष्ट्या कमजोर असणाऱ्र्ा घटकाांतील मुलाांना ि तरुणाांना सांगणक प्रवशक्षणाद्वारे सक्षम करण्याच्या हेतूने सुरु 

केलेले िात्सल्र्चे सांगणक प्रवशक्षण िगय चाांगलेच लोकोपर्ोगी कार्य करत आहे. MKCL चे MSCIT, KLiC, 

टॅवल / जीएसटी ि बेवसक इत्यादी अभ्यासक्रमाांचा समािेश सांगणक प्रवशक्षण कार्यक्रमात आहे.  काांजूर ि 

सानपाड्यातील  प्रवशक्षणाथीबरोबर भाांडूप रे्थील गरीब मुला मुली ांना तसेच तुभे रे्थील वशक्षणाची परिड झालेल्र्ा 

मुद्िम समाजातील मुली ांना सांगणक प्रवशक्षणाद्वारे ज्ानाची ि रोजगाराची द्वारे खुली करण्यात आली. विशेष 

म्हणजे ३ तृतीर्पांथी तरुणी ांनीही सांगणक प्रवशक्षण पूणय करून रोजगार प्राप्त केला. एकूण ४३२ मुली ांनी ि २४७ 

मुलाांनी सांगणक प्रवशक्षण पूणय केले ि त्यापैकी ५१५ जणाांना रोजगार प्राप्त झाला.  



 

LTI च्या ६७५ कमयचाऱ्र्ाांनी सेिा कार्यकते म्हणून र्ोगदान वदले. त्याांनी ४८ कार्यशाळा घेिून सांगणक िगायतील 

विद्यार्थ्ांना व्यद्क्तमत्व विकास, सांभाषण कला, नेतृत्व, मुलाखती इत्यादी उत्तम रोजगार प्राप्त करण्यास 

आिश्र्क असणाऱ्र्ा विषर्ाांिर प्रवशक्षण वदले. नोव्हेंबर मवहन्यात LTI च्या ४६ कमयचाऱ्र्ाांनी सांगणक साक्षरतेच्या 

प्रसाराबरोबरच िृक्षारोपणाचे कार्यक्रम आर्ोवजत केले. महापे रे्थील निी मुांबई नगर पावलकेच्या शाळा क्र. 

४० च्या एकूण ४१६ विद्यार्थ्ांनी अद्यर्ाित सांगणक कें द्राचा लाभ घेतला. LTI च्या १४७ कमयचाऱ्र्ाांनी सेिा 

कार्यकते म्हणून र्ोगदान वदले. तसेच मुलाांच्या पालकाांसाठीही ५० सांगणक साक्षरतेचे िगय घेण्यात आले.  

मान्यिराांच्या भेटी 

विविध दाते, वहतवचांतक, मवहला मांडळाांचे सदस्य, लार्न्स क्लब ि इतर क्लब्स िेळोिेळी िात्सल्र्ला भेटी 

देऊन मुलाांची ि रवहिाश्र्ाांची विचारपूस करतात ि देणग्याही देतात. आपण सिांनी िात्सल्र्ला वदलेल्र्ा 

आधारामुळेच सांस्थेचा गाडा सुरळीत चालू आहे.  

नािाजलेल्र्ा कां पन्याांमधे्य उच्चपदस्थ असलेले क्लब्सचे सदस्य विविध भावषक ि प्राांवतक असतात पण पे्रमाची ि 

करुणेची िैद्श्िक भाषा सिायना एकत्र करते. सांस्थेतील मुलाांिर त्याांचे आशीिायद सदैि राहोत.   

अहिालसालात खालील लार्न्स क्लब ि इतर क्लब्सच्या सदस्याांनी िात्सल्र्ला भेटी वदल्र्ा.  

 

१. िोट्िी क्लब ऑफ पिई  

२. िोट्िी क्लब ऑफ म ल ां र् सतउथ  

३. िोट्र ॅक्ट क्लब ऑफ ठतणे  

४. इनिव्हील क्लब ऑफ म ल ां र्  

५. इनिव्हील क्लब ऑफ घतट्कोपि  

६. इनिव्हील क्लब ऑफ ठतणे  

७. लतर्न्स क्लब ऑफ बताँबे 

 

वनधी सांकलन 

सांस्थेचा आवथयक डोलारा हा आपल्र्ासारख्या वहतवचांतकाांच्या औदार्ायमुळेच उभा रहातो. कै. ग.अ.दामले, कै. 

ना. स. उफय  नाना भागित, कै. कुसुमताई उपाधे्य, कै. िसांत उफय  दादा भागित, कै. दतात्रर् डबीर अशा 

एकापेक्षा एक करुणामर्ी व्यक्ती ांच्या पुण्याईमुळे सांस्थेला एक उत्तम सांस्थेचा दजाय प्राप्त झाला आहे. दैिर्ोगाने 

पुढील वपढीही सांस्थेला अवधकावधक िृद्द्धांगत करण्याचे मानस ठेऊन आहे. र्ाला आपल्र्ासारख्या दात्याांची जोड 

वमळाल्र्ास तो दुग्धशकय रा र्ोगच म्हणािा लागेल. सांस्थेिर भरभरून पे्रम करणा-र्ा आपणासारख्या दानशूर 

देणगीदाराांचा मी मनापासून आभारी आहे. आपण वदलेल्र्ा वनधीचा विवनर्ोग हा सद्कारणी केला जाईल असा 

आपला सांस्थेिर विश्िास आहे आवण र्ा आपल्र्ा विश्िासािरच हा जगन्नाथाचा रथ ओढािर्ाचे बळ िेळोिेळी 

सांस्थेला वमळत असते.  

सांस्थेची अहिालसालातील आवथयक पररद्स्थती समाधानकारक आहे. हसे्त परहसे्त िैर्द्क्तकररत्या वदलेल्र्ा सिय 

देणगीदाराांना सांस्थेतफे धन्यिाद. प्रते्यक देणगीदार मग तो लहानात लहान वनधी देणारा का असेना, सांस्थेसाठी तो 



महत्वाचाच आहे. परां तु कागद ि छपाईचे िाढलेले दर लक्षात घेता अहिालसालात रु. २५,०००/- ि त्यापेक्षा 

जास्त वनधी वदलेल्र्ा देणगीदाराांची नािेच छापत आहोत र्ाची कृपर्ा नोांद घ्यािी.  

अहितलसतलततील कतही प्रम ख देणग्यत  

श्री. मारीिाला वकशोर, मुांबई  - रु. २५,००,०००/- 

श्री. गगय विवपनकुमार, वदल्ली – रु. ३,००,०००/-  

श्रीमहालक्ष्मी चॅरीटेबल टरस्ट, महालक्ष्मी – रु. २,००,०००/- 

श्री. शेख सावदक फैसुवद्दन, भाईांदर – रु. २,००,०००/- 

पिार पद्िक सू्कल, भाांडूप – रु. १,५०,०००/- 

श्री. गदे्र सुनील, डोांवबिली – रु. १,५०,०००/- 

 

रु. १,००,०००/- प्रते्यकी 

श्रीमती आजगाांिकर अनघा – ठाणे,  श्री. मराठे प्रभाकर – साांताकू्रझ, श्री. पराांजपे शेखर – विलेपाले,  श्री. पराांजपे 

सुरेश – दादर, श्री. ररन्दानी सौरभ – अहमदाबाद, सोशल विांग राईट – सानपाडा, श्री. शेणॉर् वनत्यानांद – ठाणे  

 

रु. ७६,०००/-  

श्रीमती रेखी पल्लिी – नेरूळ 

रु. ७५.५००/-  

श्री. मेहेरोत्रा सुवदप – लोअर परेल  

रु. ७५,०००/- प्रते्यकी 

श्री. घुरे् अनांत रामनाथ  - ठाणे, वद. असोवसएटेड ऑटोपाटयस् प्रा.वल. – वगरगाांि 

रु. २५,०००/- ि त्यापेक्षा जास्त देणगी वदलेल्र्ा देणगीदाराांची नािे पररवशष्ट् ‘अ’ मधे्य वदली आहेत. सिय 

देणगीदाराांचे खूप खूप आभार ! 

 

कतर्म ठेि र्ोजनत 

कार्म ठेि र्ोजनेअांतगयत वमळालेल्र्ा देणग्याांची रक्कम सरकारी रोखे वकां िा राष्ट्र ीर्कृत बँका र्ाांत गुांतिली जाते. 

र्ा रकमेतून वमळणाऱ्र्ा व्याजाचा विवनर्ोग देणगीदाराच्या सूचनेनुसार त्याच्या कुटुांबातील आप्ताांच्या स्मरणाथय / 

जन्मवदिसाप्रीत्यथय अथिा िाढवदिसाप्रीत्यथय एखाद्या विवशष्ट् वदिशी सांस्थेतील वनिासी मुलाांना दुध / खाऊ इ. 

देण्यासाठी केला जातो. त्यासांबांधी देणगीदाराला सांस्थेकडून पत्राद्वारे कळिले जाते. जेणेकरून देणगीदाराांशी 

सांस्थेचा ऋणानुबांध कार्म राहतो. र्ा र्ोजनेअांतगयत एकच देणगीदार वनरवनराळ्या कारणासाठी ि वनरवनराळ्या 

वदिसासाठीही देणगी देऊ शकतो.   

अहितलसतलतत वमळतलेल्र्त कतही प्रम ख देणग्यत खतलीलप्रमतणे 

रु. १,००,०००/- प्रते्यकी 

श्री. देशमुख सुरेश – माहीम, श्रीमती जोशी आशा शांकर – पुणे, श्रीमती कामत सुमेधा – काांवदिली, श्री. महाजन सुबोध 

– ठाणे, मे. विनार्क जोशी आवण कां .- ठाणे   

रु. ८८,००१/-  

श्री. व्यिहारे पराग - ठाणे   

रु. ७९,०००/-  

मे. द्व्हजन कॉपोरेशन – वशिडी 

रु. ७५,०००/-  

श्री. पालेकर महाबळेश्िर – अांधेरी 



रु. २५,०००/- ि त्यापेक्षा जास्त देणगी वदलेल्र्ा देणगीदाराांची नािे पररवशष्ट् ‘ब’ मधे्य वदली आहेत. सिय 

देणगीदाराांचे खूप खूप आभार ! 

 

आवथयक दत्तक र्ोजनत  

र्ा र्ोजनेअांतगयत काही देणगीदार आपल्र्ा मावसक िेतनातून एखादी ठराविक रक्कम ‘िात्सल्र्’ मधील 

बालकाांच्या सांगोपन ि वशक्षणासाठी देण्गीस्वरुपात देतात. ही रक्कम देणगीदार आपल्र्ा सोर्ीनुसार एकरकमी 

वकां िा ह््त्यानेही देऊ शकतात.  

दुसरा पर्ायर् म्हणजे काही देणगीदार एखाद्या अभयकाच्या दुधाचा / जेिणाचा अथिा शाळेत जाणा-र्ा एखाद्या मुला 

/ मुलीच्या वशक्षणाचा िावषयक खचय देतात. र्ासांबांधीचा खचायचा तपशील खालीलप्रमाणे  

एका अभयकाचा एका मवहन्याचा दुधाचा खचय   - रु. १,०००/- 

एका अभयकाचा एका िषायचा दुधाचा खचय   - रु. १२,०००/- 

एका मुलाचा एका मवहन्याचा जेिणाचा खचय   - रु. १,५००/- 

एका मुलाचा एका िषायचा जेिणाचा खचय   - रु. १८,०००/- 

एका मुलाचा एका मवहन्याचा वशक्षणाचा खचय   - रु. १,८००/- 

एका मुलाचा एका िषायचा वशक्षणाचा खचय   - रु. १०,०००/- 

एका मुलाचा एका िषायचा सिय खचय    - रु. २५,०००/- 

अहितलसतलतत वमळतलेल्र्त कतही प्रम ख देणग्यत खतलीलप्रमतणे 

श्री. कुलकणी मांदार, ठाणे    -  रु. २,२४,०००/- 

श्री. चोणकर प्रफुल्ल, मालाड  -  रु. १,२७,०००/- 

श्री. ह्ल्लूर अनांत, ठाणे   -  रु. १,२०,०००/- 

श्री. कुलकणी वनलेश – डोांवबिली  -   रु. १,००,०००/-  

श्री. टटाररर्ा मोहन आवण प्रग्या, मुलुां ड -  रु.   ९२,६१५/- 

श्रीमती ताांडेल पूनम, भाांडूप  -  रु.   ९०,०००/- 

 

 

वदितळी रे्ट् क पन्स र्ोजनत  

वदिाळी भेट कुपन्स ही र्ोजना देणगीदाराांमधे्य सिायत लोकवप्रर् र्ोजना आहे. वदिाळीच्या सुमारास सांस्था रु. १०/-

, रु. ५०/-, रु. १००/- अशा लहान रकमाांची कुपन्स छापते ि विविध कार्ायलर्ात काम करणा-र्ा सांस्थेच्या 

कार्यकत्यांच्या माध्यमातून अथिा शाळाांमधून र्ा कुपन्सची विक्री केली जाते. रक्कम छोटी असल्र्ाकारणाने र्ा 

र्ोजनेअांतगयत सांस्थेला बरीच मदत वमळते. सांस्थेचा प्रचारही र्ामाफय त मोठ्या प्रमाणािर होतो.  

 

शतळतांचत आवथयक सहर्तग  

वदिाळी सणाच्या वदिसात उडिल्र्ा जाणा-र्ा फटाक्याांमुळे ध्वनी प्रदूषण ि हिेचां प्रदूषण होतां ही बाब विद्यार्थ्ांच्या 

मनािर शाळेतील वशक्षक वबांबितात. आवण हा पैसा िार्ा घालिण्यापेक्षा सत्कारणी लािल्र्ास एक प्रकारचे 

आद्त्मक समाधान कसे वमळते र्ाचीही विद्यार्थ्ांना जाणीि करून वदली जाते. र्ासाठी शालेर् मुलाांच्या पालकसभेला 

वकां िा िावषयक समारांभाला सांस्थेचे कार्यकते शाळा-शाळाांमधे्य जाऊन सांस्थेबद्दल प्रचार करतात. त्यामुळे शालेर् 

विद्यार्थ्ांच्या मनामधे्य वदिाळीला फटाके न उडिता तो पैसा एखाद्या समाजोपर्ोगी कार्ायसाठी देण्याची िृत्ती उत्पन्न 

होते. एक सकारत्मक दृष्ट्ीकोन पुढील वपढीत उपजण्यास मदत होते. ‘थेंबे थेंबे तळे साचे’ र्ा गोष्ट्ीचे महत्वही 

र्ाद्वारे स्पष्ट् होते.  

विद्यार्थ्ांकडून जमिलेली रक्कम शाळेमाफय त सांस्थेला वदली जाते. र्ा शाळाांनी इतर शाळाांसमोरही चाांगला 

आदशय ठेिला आहे. अशा प्रकारच्या वनधी सांकलनास मदत करणा-र्ा शाळाांचे मी िात्सल्र्तफे खूप खूप आभार 

मानतो. 



शतळतांची नतिे खतलीलप्रमतणे 

 ठतणे : सरस्वती सेकां डरी सू्कल (प्राथवमक ि माध्यवमक विभाग), ए. के. जोशी हार्सू्कल 

(प्राथवमक ि माध्यवमक विभाग)  

 विलेपतले : पाले वटळक विद्यालर् – प्राथवमक ि माध्यवमक विभाग (मराठी ि इांग्रजी माध्यम),  

माधिराि भागित हार्सू्कल मवहला सांघ - प्राथवमक ि माध्यवमक विभाग (मराठी ि इांग्रजी माध्यम),  

ओररर्न सू्कल  

 मतलतर् : उत्कषय मांडळ विद्यामांवदर (पूिय ि पद्श्चम) प्राथवमक ि माध्यवमक विभाग,   नागरी वनिारा 

विद्यामांवदर 

 बोिीिली : सुविद्या प्रसारक सांघ र्ाांचे (१) सुविद्यालर् – पराांजपे नगर,  (२)  म.ह. चोगले 

विद्यालर् गोराई,  (३)  मुांबादेिी विद्यावनकेतन – गोराई, (४)  मन्गुभाई दत्ताणी – मागाठाणे जीिन 

वबमानागर हार्सू्कल, (५)  वशक्षण प्रसारक मांडळचे विद्यामांवदर दवहसर (प्राथवमक विभाग मराठी ि 

इांग्रजी माध्यम) -  
 

पिदेशस्थ देणग्यत 

अमेररकेत इांवडर्ा डेव्हलपमेन्ट अँड ररलीफ फां ड (India Development And Relief Fund) आवण 

महाराष्ट्र  फाउांडेशन (Maharashtra Foundation – New York) र्ा दोन सांस्था कार्यरत आहेत. अवनिासी 

भारतीर्ाांनी र्ापैकी कोणत्याही सांस्थाांच्या माध्यमातून देणगी वदल्र्ास त्याांना अमेररकेतील टॅक्सच्या वनर्माप्रमाणे 

आर्कराांत सिलत वमळू शकते. तेव्हा अवनिासी भारतीर्ाांसाठी ही एक पियणी ठरू शकते. जेणेकरून 

आर्कराांतील सिलतीसोबतच अवनिासी भारतीर् आपल्र्ा देशातील गरजूांना मदतही करू शकतील. र्ासाठी 

अवनिासी भारतीर्ाांना र्ा सांस्थाांच्या माध्यमातून ‘िात्सल्र्’ला देणगी देऊन सहाय्य करािां वह विनांती.   

अहिालसालात भारतीर् चलनाप्रमाणे इांवडर्ा डेव्हलपमेन्ट अँड ररलीफ फां डच्या माध्यमातून रु. ११,२६,४००/- 

इतकी रक्कम सांस्थेला देणगी म्हणुन वमळाली आहे. 

अहिालसालात श्री. नगरकर राजेश, ऑस्टर ेवलर्ा र्ाांच्याकडून रु. २,७४,४५०/- इतकी रक्कम देणगीस्वरुपात 

आली आहे.  

 

िस् रूप देणग्यत 

आवथयक मदतीप्रमाणेच सांस्थेला िसु्तरुपातील सहाय्य देणारे देणगीदारही पुष्कळ आहेत. र्ा देणग्याांमुळे 

‘िात्सल्र्’चा आवथयक भार मोठ्या प्रमाणात कमी व्हार्ला मदत होते. 

र्ाबाबत सिय वहतवचांतक / देणगीदार र्ाांना नम्र विनांती आहे की, काांजूर रे्थील  सांस्थेतील वनिासी बरीचशी मुलां  ही 

पाळण्यातील आहेत. त्यामुळे देणगीदाराांनी आणलेले वमठाई, चॉकलेट, विविध बेकरी उत्पादनां इ. नावशिांत पदाथय 

र्ाांचा त्याांना उपर्ोग नाही. अशा िसू्त साठिूनही ठेिता रे्त नाहीत. तेव्हा कृपर्ा आपण िर उल्लेखलेल्र्ा िसू्त 

आणू नरे्त. तसेच लहान बाळाांचे / मुलामुली ांचे निीन / जुने िापरलेले कपडे अथिा खेळणी आणू नरे्त. 

त्याऐिजी अांघोळीचा साबण, कपड्याचा साबण, डेटॉल, वफनाईल, सॅवनटार्झर, वलद्िड सोप, साबण पािडर, भाांडी 

घासण्याचा साबण, सुका खाऊ, धाने्य, दुधपािडर र्ा िसू्त देणगीच्या स्वरुपात द्याव्यात. तसेच काही िसू्त देणगी 

म्हणुन द्यािर्ाच्या असल्र्ास सांस्थेला ज्या गोष्ट्ी ांची अवधक वनकड आहे त्याची र्ादी सांस्थेतून दूरध्वनीद्वारे घ्यािी. 

जेणेकरून आपण आणलेल्र्ा िसू्त र्ोग्यरीतीने िापराांत रे्तील ि सांस्थेची गरजही भागिली जाईल.  

१. मुांबई गोरक्षक मांडळ, काांवदिली गेली बरीच िषे सांस्थेतील सिय वनिासी मुलाांसाठी दरमहा मोठ्या प्रमाणािर 

दुधपािडर देणगीच्या स्वरुपात देत आहेत. मुांबई गोरक्षक मांडळाच्या पदावधकाऱ्र्ाांचे मी मनापासून आभार 

मानतो.  

२. श्री. वजतेंद्र जग्गी आवण श्री. शौर्य जग्गी, चेंबूर हे आठिड्याची सिय प्रकारची भाजी सांस्थेत आणून देतात.  

३. श्री. सुवमत कानुगो, काांजुरमागय हे दरवदिशी ५ वलटर दुध सांस्थेतील अभयकाांसाठी देतात. करोनाच्या 

प्रादुभायिाच्या कालािधीत सुद्धा ह्यात त्याांनी खांड पडू वदला नाही हे विशेष. त्याांचे आभार मानािेत तेिढे 

थोडे आहेत.  



४. आपले एक वनर्वमत देणगीदार श्री. हेमांत वशरोळकर ि सौ. सार्ली वशरोळकर दरिषी वदिाळी 

सणावनवमत्त मुलाांना कपडे ि इतर उपर्ोगी िसू्त देणगीस्वरुपात देत असतात. र्ािषीही वदिाळीला त्याांनी 

मुलाांना छान छान कपडे ि धान्यस्वरुपात देणगी वदली.  

५. श्री. वनलेश सािांत ि श्री. शवशकाांत वनखाांगे्र र्ाांचेही नाि मी र्ा अहिालाच्या वनवमत्ताने नमूद करेन. 

कुठलीही गोष्ट् सांस्थेला गरजेची असल्र्ास र्ाांना केिळ एका दूरध्वनीद्वारे साांवगतली की दुस-र्ा वदिशी ती 

िसू्त ते तात्काळ हजर करतात.  

६. COVID 19 च्या लॅाकडाऊनच्या काळात घरात बसून राहार्चे, बाहेर जाणे टाळार्चे म्हहुणुन घरातील 

कामे आटोपल्र्ािर ररकामा िेळ सत्कारणी लाित श्रीमती िृांदा वनजसुरे – िर् ८५ िषे ि श्रीमती हेमा 

नाडकणी – िर् ८२ िषे र्ा दोघी ांनी घरातील जुन्या स्वच्छ कपड्याांपासून लहान मुलाांसाठी अांगडी, टोपरी, 

दुपटी, से्वटसय वशिले. िात्सल्र्ला र्ापूिीही र्ा दोघी ांनी स्वत: वशिलेल्र्ा कपड्याांची मदत देणगी म्हणून 

वदलेली आहे. प्रसांगी त्याांनी स्वत: वशिलेल्र्ा कपड्याांचे प्रदशयन भरिून आलेल्र्ा रकमेची देणगी इतर 

सांस्थाांनाही वदली आहे. नोकरीतून ि सांसारातून मुक्त झाल्र्ािर ररकामेपण घालिण्यासाठी र्ा दोन 

बवहणी ांनी िेळेचा सदुपर्ोग करून समाजासमोर एक आदशय ठेिला की मनात इच्छा असेल तर समाजाच्या 

उपर्ोगी पडण्यासाठी िर्ाची अट नसते.  

र्ासारख्या अनेक िात्सल्र्पे्रमी ांच्या सहकार्ायने हा जगन्नाथाचा रथ पुढे सरकत आहे.  

िरील सिांच्याप्रती मी मनापासून कृतज्ता व्यक्त करतो. 
  

अहितलसतलततील कतही िस् रूप देणग्यत  

सुकुमा एक्सपोटय वल. र्ाांनी धान्यस्वरुपात देणगी वदली.  

श्रीमती अांजू पारेख र्ाांनी मोठा रेविजरेटर वदला.  

इनरद्व्हल क्लब आँफ मुांलुां ड र्ाांनी िाँवशांग मशीन वदली.  

श्रीमती सीता मेहरोत्रा र्ाांनी सांस्थेला सोन्याची चेन वदली.  

NACIN Mumbai Batch 19-20 Induction Course र्ाांनी िाँवशांग मशीन वदली. 

लेकसाईड इन्फोटेक प्रार्वे्हट वल. र्ाांनी वनजंतुकीकरणाच्या सामानाची देणगी वदली. 
श्री वपरु्ष जैन र्ाांनी मोठ्या प्रमाणात अभयकाांच्या दुधपािडरची गरज भागिली. 

रोटरी क्लब आँफ मुांबई साऊथ र्ाांनी मुली ांसाठी सँवनटरी नॅपकीन्स वदली. 

श्री. चांदर मोहन मल्होत्रा टरस्ट र्ाांनी रेविजरेटर वदला.  

नोबेल हार्जीन प्रार्वे्हट वल. र्ाांनी मोठ्या प्रमाणात डार्पसय वदले. 

सिकतिी अन दतन 
अहिालसालात सांस्थेला मागील िषायचे (२०१८-१९)  रु. ३,५२,७०५/- आवण (२०१९-२०) र्ा आवथयक िषायचे रु. 

२,८६,४६४/- इतके अनुदान प्राप्त झाले. सिय सांबांवधत अवधका-र्ाांचे मी आभार मानतो.   

कां पन्यतचां सतमतवजक दतवर्त्व [CSR] ि इति कां पन्यत / सांस्थतांचत सहर्ोग 
कें द्र सरकारने पाररत केलेल्र्ा कां पनी कार्दा २०१३ र्ामधील कलम १३५ अन्वरे् ज्या कां पन्याांचा िावषयक नफा रु. ५ 

कोटी अथिा त्याहून अवधक आहे अशा कां पन्याांनी त्याांच्या नफ्यातील २ टके्क इतकी रक्कम सामावजक बाांवधलकीच्या 

अनुषांगाने समाजोपर्ोगी कार्य करणा-र्ा सांस्थाांना आवथयक सहाय्य करण्यासाठी खचय करािी अशा सूचना वदल्र्ा आहेत. 

र्ा वनर्मानुसार अहिालसालात सांस्थेला काही प्रवथतर्श कां पन्याांनी भरघोस आवथयक सहाय्य वदलां . त्याांचा मी शतश: 

ऋणी आहे. र्ा कां पन्याांची नािे खालीलप्रमाणे  

१. एन.एस.डी.एल. ई - गव्हनयन्स इन्िास्टरक्चर वल. र्ा कां पनीने गेल्र्ा िषायप्रमाणेच अहिालसालात सांस्थेच्या 

अभयकालर्ासाठी रु. २०,००,०००/- ि पुनियसन कें द्रासाठी  रु. १०,००,०००/- इतकी भरघोस देणगी वदली. र्ा 

कां पनीचे पदावधकारी श्री. अजर् मुांजे, श्री. वििेक आचार्य, श्रीमती नेहा सामांत, श्रीमती अद्श्िनी फेणाणी ि इतर 

र्ाांचा मी मनापासून आभारी आहे. 

२. एल. अँड टी. इन्फोटेक वल. र्ा कां पनीच्या पिई ि महापे (निी मुांबई) र्ा दोन्ही वठकाणच्या व्यिस्थापनाने 

सांस्थेच्या काांजुरमागय ि सानपाडा र्ा दोन्ही प्रकल्पामधे्य चालत असलेल्र्ा सांगणक प्रवशक्षण कें द्राला आवथयक 

सहाय्य केलां . त्याांच्या ‘र्स िुई कॅन’ उपक्रमाांतगयत आपल्र्ा दोन्ही प्रकल्पाांत वशकणा-र्ा उमेदिाराांना 

नोकरीच्या अनुषांगाने व्यद्क्तमत्व विकासाबाबत उत्तम मागयदशयन केलां . अहिालसालात िरील उपक्रमासाठी 

सांस्थेला र्ा कां पनीने टप्प्याटप्प्याने असे एकूण रु. ७८,७५,१४५/- इतकी भरघोस रक्कम देणगी स्वरुपात वदली 



आहे. र्ा कां पनीचे पदावधकारी श्री. मनवजत बाली, श्रीमती वक्षप्रा, श्रीमती नेहा खरे ि इतर र्ाांचे सांस्थेच्या ितीने 

मी शतश: आभार मानतो.  

३. र्शिांतराि चव्हाण महाराष्ट्र  मुक्त विद्यापीठ ि िात्सल्र् टरस्ट, मुांबई र्ाांच्या सांरु्क्त विद्यमाने रुग्णसहाय्यक 

प्रवशक्षण कें द्र गेल्र्ा १३-१४ िषायपासून चालिला जात आहे. र्ा एक िषायच्या प्रवशक्षण िगायमधे्य प्रते्यक िषी 

काांजुरमागय ि सानपाडा अशा दोन्ही प्रकल्पातील वमळून १०० मुली ांना प्रिेश वदला जातो. र्ापैकी काही मुली 

महाराष्ट्र ातील अवतशर् दुगयम भागातून सांस्थेत वशकार्ला रे्तात. अशा मुली ांचा खचय सांस्था भागिते. 

अहिालसालात अशा २७ मुली सांस्थेत वनिासाला होत्या. र्ा मुली ांचे भोजन, आरोग्य, कपडालत्ता,वशक्षण र्ा 

सिय गरजा सांस्था भागिते. मुांबईतील आर.पी.जी. फाउांडेशनने त्याांच्या ‘सांजीिनी’ र्ा उपक्रमाांतगयत र्ा मुली ांचा 

सिय खचय करण्याचे ठरिले. र्ासाठी र्ा फाउांडेशनने ‘िात्सल्र्’ ला काांजुरमागय प्रकल्पासाठी रु. १६,४०,१६३/- 

ि सानपाडा प्रकल्पासाठी रु. ३,१६,१४५/-असे एकूण रु. १९,५६,३०८/- इतकी देणगीची रक्कम वदली. 

आर.पी.जी. फाउांडेशनचे पदावधकारी श्री. पाथय सरिटे, श्री. जगन्नाथ, श्रीमती मांगला देिरुखकर ि इतर 

र्ाांचा मी खूप खूप आभारी आहे. 

इति कां पन्यतांकरू्न वमळतलेल्र्त देणग्यत खतलीलप्रमतणे 

फुग्रो सिे इांवडर्ा प्रा. वल. रु. ९,४५,४९९/-  

मॅक केम प्रोडक््टस इांवडर्ा प्रा. वल.  रु. ६,००,०००/- 

श्री. विक्रम उत्तमवसांग  रु. ५,४६,०००/- 

रु्वनडीझाइन जे्वलरी प्रा. वल. रु्वनट २ रु. ३,६०,०००/-  

अल्िारेझ अँड माशयल इांवडर्ा प्रार्वे्हट वल.  रु. २,७१,०००/-  

नेक्स्ट पोलीमसय वल.  रु. २,५०,०००/-  

वहांदुस्तान वलिर एजुकेशनल अँड िेल्फेअर टरस्ट रु. २,००,०००/-  

िेरान्तास रीर्ालटी प्रा. वल.  रु. २,००,०००/-  

 

महतवशिितत्र ि ितमनिमी 

अहिालसालात वद. २१ फेबु्रिारी २०२० रोजी महावशिरात्रीच्या वनवमत्ताने (१) श्रीपालेश्िर वशिमांवदर – विलेपाले 

ि  (२) श्रीस्वर्ांभू वशिमांवदर – मोतीलाल नगर, गोरेगाांि रे्थे सालाबादप्रमाणे सांस्थेची प्रचार / प्रसार वनधी कें द्रां  

चालिली. ही प्रचार वनधी कें दे्र चालिार्ला वदल्र्ाबद्दल मांवदराांच्या विश्िस्ताांचा  मी आभारी आहे. सदर कें दे्र 

चालिण्यासाठी मदत करत असलेल्र्ा 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 कल्पना िैद्य, श्रीमती श्रद्धा सामांत, श्रीमती िैभिी वतरोडकर, श्रीमती मनीषा पुरावणक र्ा सिय कार्यकत्याांना 

मी मनापासून धन्यिाद देतो.  

गेली बरीच िषे रामनिमीच्या वनवमत्तानेही बोररिलीच्या चोगले राम मांवदरामधे्य सांस्थेचां प्रचार / प्रसार वनधी कें द्रां  

चालिलां  जातां. परां तु र्ािषी कोविड-१९ च्या प्रचांड तणािामुळे हे प्रचार / प्रसार वनधी कें द्रां  चालिता आले नाही.  

 

सतनपतर्त सेित प्रकल्प 

िात्सल्र् टरस्टचा सानपाडा प्रकल्प सुरु होऊन २० िषे झाली. सदर प्रकल्पात बावलकाश्रम, िृद्धाश्रम,   सांगणक 

प्रवशक्षण िगय, रुग्णसहाय्यक प्रवशक्षण िगय, अपांग पुनियसन कें द्र इत्यादी उपक्रम राबविले जातात. गेल्र्ा िीस 

िषायच्या कालािधीत निी मुांबई मधील एक अग्रगण्य सामावजक सांस्था म्हणून िात्सल्र्चे नाि झाले आहे. 

बतवलकतश्रम 

२०१९-२० र्ा अहिालसालात सांस्थेच्या बावलकाश्रमात ५४ मुली वनिासाला होत्या. अनाथ वकां िा आवथयकदृष्ट्या 

दुबयल िगायतील ६ ते १८ िषे िर्ोगटातील मुली ांच्या कपडालत्ता, भोजन, वनिास, आरोग्य ि वशक्षण र्ा सिय गरजा सांस्था 

भागिते. र्ा मुली ांना महाराष्ट्र  शासनाच्या मवहला ि बाल कल्र्ाण विभागाने वनरु्क्त केलेल्र्ा बालकल्र्ाण 



सवमतीमाफय त बावलकाश्रमात दाखल केले जाते. प्रकल्पाजिळच असलेल्र्ा वििेकानांद सांकुल र्ा विद्यालर्ात र्ा 

सिय मुली वशकतात. वििेकानांद सांकुलाच्या सिय पदावधकाऱ्र्ाांचे, वशक्षकाांचे ि कमयचाऱ्र्ाांचे ते िेळोिेळी सांस्थेला 

करत असलेल्र्ा सहकार्ायबद्दल शतशः  आभार.  मुली ांच्या शैक्षवणक प्रगतीसाठी वनष्णात वशक्षक सांस्थेत रे्ऊन 

वन:स्वाथय भािनेने मुली ांना वशकितात.  

वशक्षणाबरोबरच मुली ांच्या क्रीडा ि कलागुणाांच्या िृध्दीसाठी वशक्षक, कमयचारी ि कार्यकते प्रर्त्नशील असतात. 

बावलकाश्रमात १५ ऑगस्ट ि २६ जानेिारी ह्या राष्ट्र ीर् सणाांसोबत पारांपाररक धावमयक उत्सि साजरे केले जातात. 

सानपाडा सेिा प्रकल्पाला २० िषे पूणय झाल्र्ा वनवमत्त्य श्री सत्यनारार्ण पूजा ८ फेबु्रिारी 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 वचल्डर न र्ा सांस्थेमाफय त आर्ोवजत झालेल्र्ा नृत्यस्पधेत मुली ांनी अवतशर् सुांदर नृत्य 

सादर केले. र्ाच सांस्थेने वद. १४ मे ि १५ मे रोजी नेरळ रे्थे बावलकाश्रमातील मुली ांना सहलीला नेले. २०१९ च्या 

मी मवहन्यात सु-सुमेर फाऊनडेशन च्या CSR कार्यक्रमाांतगयत मुली ांसाठी एक मवहन्याची त्याांच्या विविध कलागुणाांना 

िाि देणारे वशबीर आर्ोवजत केले होते. त्यात इांग्रजी भाषेच्या मुलभूत ज्ानािर ि सांभाषण कलेिरवह भर देण्यात 

आला. अशा तऱ्हेने काळ आवण अभ्यास असा दोहोांचा सांगम ह्या वशवबरात साधण्यात आला. वदनाांक ११ ऑगस्ट 

२०१९ ला नेरूळ च्या डी. िार्. पाटील कॉलेजच्या सभागृहात झालेल्र्ा बहारदार गीताांच्या कार्यक्रमात 

बावलकाश्रमातील कुमारी सार्ली जािळे वहने इशस्तिन सादर केले. कार्यक्रमाला सांस्थेतील मुलीवह उपद्स्थत होत्या. 

वदनाांक १ वडसेंबर २०१९ ला वहरानांदानी गाडयन, पिई रे्थे मुली ांची सहल गेली होती.   

वद. १४ वडसेंबर २०१९ रोजी गोदरेज अॅांड बॉइस, विक्रोळी कां पनीने बावलकाश्रमातील २० मुली ांना त्याांच्या फेअरिेल 

पाटीच्या िेळी वनमांवत्रत केले होते. मुली ांनी कार्यक्रमाचा उत्तम प्रकारे आस्वाद घेतला.  

२२ ते २४ वडसेंबर २०१९ ह्या कालािधीत वजल्हा मवहला आवण बालकल्र्ाण खाते, ठाणे वजल्हा र्ाांच्या तफे 

उल्हासनगर रे्थे आर्ोवजत करण्यात आलेल्र्ा बाल मेळाव्यात विविध सेिाभािी सांस्थाांतील ि सरकारी सांस्थाांतील 

दोन हजाराहून अवधक मुलामुली ांनी भाग घेतला होता. िात्सल्र्ाच्या मुलीनी आपल्र्ा क्रीडानैपुण्याची चुणूक 

दाखित खालील प्रमाणे अनेक बवक्षसे वमळविली.  

१. प्रथम क्रमाांक – कब्बडी स्पधाय  

२. प्रथम क्रमाांक – १०० मीटर धािणे – कु. क्राांती पाडेकर 

३. प्रथम क्रमाांक – कॅरम – कु. क्राांती पाडेकर 

४. प्रथम क्रमाांक – चमचा-गोटी – कु. िांदना अरुणदुधीर्ार  

५. वद्वतीर् क्रमाांक –  खो खो  

६. वद्वतीर् क्रमाांक – ररले शर्यत  

‘वबर्ोांड एजु्यकेशन’ ह्या सांस्थेने आर्ोवजत केलेल्र्ा वशवबरातही मुलीनी भाग घेतला.  



‘वजल्हा मवहला आवण बालकल्र्ाण खाते’ र्ाांच्या कोकण विभागाने ‘डेद्व्हड ससून औद्योवगक शाळा’, माहीम, 

मुांबई रे्थे आर्ोवजत केलेल्र्ा ‘चाचा नेहरू बाल महोत्सि’ मधे्य मुलीनी भाग घेतला. वदनाांक १९ ते २१ जानेिारी 

२०२० रोजी झालेल्र्ा ह्या बाल महोत्सिात कोकण विभागातील विविध सांस्थाांमधील मुलामुली ांनी भाग घेतला. 

बावलकाश्रमातील मुली ांनी स्पधेत खालीलप्रमाणे विविध बवक्षसे वमळविली  

 

१. प्रथम पाररतोवषक - नृत्य कु. सार्ली जािळे, कु. वप्रर्ाज्योती शेट्टी, कु. ररर्ा जैन, कु. 

सविता काांबळे, कु. सोनी राजभर, कु. क्राांती पाडेकर 

२. प्रथम पाररतोवषक - बुद्धीबळ कु. जना सोळां के   

३. वद्वतीर् पाररतोवषक - कबड्डी      

(छोटा गट)   

कु. कौशल्र्ा मुथैय्या, कु. िांदना अरुणदुधीर्ार कु. सोनी 

राजभर, कु. सुवप्रर्ा राजभर, कु. प्राची पाटील, कु.रूपा 

राठोड, कु. तन्वी काांबळे 

४. वद्वतीर् पाररतोवषक - िकृ्तत्व कु. सुधा लाडी 

५. तृतीर् पाररतोवषक - हस्ताक्षर कु. तन्वी काांबळे  

६ तृतीर् पाररतोवषक - वचत्रकला कु. वप्रर्ाज्योती शेट्टी 

 

मुली ांनी शाळेतफे घेण्यात आलेल्र्ा विविध क्रीडा स्पधांतही र्श सांपादन केले.  

कु. सार्ली जािळे वहने मानि सेिासांघ, सार्न, मुांबई रे्थे ७ फेबु्रिारी २०२० रोजी झालेल्र्ा वसके्रट सुपरस्टार 

ह्या गार्नाच्या स्पधेत भाग घेतला.  

वदनाांक १ माचय २०२० रोजी नँशनल पाकय , बोरीिली, मुांबई इथे मुली ांची सहल नेण्यात आली.  

 

‘र्  अाँर् आर्’ ट्रस्टचत उपक्रम - सांपूणय शालेर् िषायत र्  अाँर् आर् ट्रस्ट ह्या सांस्थेच्या तरुण कार्यकत्यांनी 

दर शवनिारी आवण रवििारी वनर्वमतपणे सांस्थेत रे्ऊन बालीकाश्रमातील मुली ांचे ‘इांग्रजी भाषेचे ज्ान ि सुर्ोग्य 

ितयणूक’ र्ाांचे िगय घेतले. व्यािसावर्करीत्या आखलेल्र्ा अभ्यासक्रमाद्वारे खेळीमेळीत चालणारे हे िगय मुली ांना 

अत्यांत आिडले ि त्याांच्यात इांग्रजी भाषेची भीती कमी होऊन भाषेविषर्ी गोडी वनमायण होण्यास मदत झाली. 

तसेच त्याांची ितयणूक अवधक चाांगली होण्यास मदत झाली. प्रते्यक मुली मागे एक कार्यकती नेमल्र्ाने त्याांच्यामधे्य 

विश्िासाचे नाते वनमायण होऊन मुली ांच्या मानवसक विकासातही मदत झाली. सदर सांस्थेचे कु. तृप्ती प्रभू,  कु. 

राजसी  सािांत, श्री. विहांग जगदाळे, श्री. आदी फनांडेस, कु. भािना वबश्त आवण कु. मेहविश काझमी 

र्ाांचे ि त्याांच्या सहकारी कार्यकत्यांचे मनापासून आभार.  

‘रे्स आर् कॅन’ ट्रस्टचत उपक्रम - रे्स आर् कॅन टरस्टतफे सांस्थेतील महाविद्यालर्ात जाणाऱ्र्ा मुली ांना 

इांग्रजी सांभाषणाचे प्रवशक्षण देण्यात आले. िषयभर वनर्वमतपणे चाललेल्र्ा र्ा उपक्रमाचा त्याांना चाांगलाच फार्दा 

झाला. पुढीलिषी बावलकाश्रमातील शाळेत जाणाऱ्र्ा मुलीनाही सदर उपक्रमात समाविष्ट् करण्याचा मानस आहे. 

रे्स आर् कॅन टरस्टच्या टरस्टी श्रीमती नेहा खरे ि त्याांच्या कार्यकत्यांचे आभार मानािेत तेिढे थोडे.  

 

 

आिोग्य 

सांस्थेतील सिय मुली ांची वनर्वमतपणे आरोग्यविषर्क तपासणी होते. सांस्थेचे अध्यक्ष डॉ. विलास ऐनापुरे, डॉ. 

सौ. सुजला ऐनापुरे ि इतर तज्ज् िषायतून दोन िेळा मुली ांची तपासणी करतात. तसेच डॉ. अलका बेडेकरही 



िेळोिेळी सांस्थेला भेट देऊन मुली ांची आरोग्य तपासणी करतात. वशिार् मुली वकरकोळ आजारी पडल्र्ास डॉ 

मानधना र्ाांच्याकडे उपचारासाठी नेले जाते. दन्तवचकीते्ससाठी डॉ. शेडगे तसेच नेरूळच्या डी. िार्. पाटील 

रुग्णालर्ात नेले जाते. िाशी रे्थील निी मुांबई महानगर पावलका रुग्णालर्ातील तसेच सानपाड्यातील सुरज 

हॉद्स्पटलमधील  डॉक्टराांचे, पररचाररकाांचे ि इतर कमयचाऱ्र्ाांचे त्याांनी िेळोिेळी केलेल्र्ा सहकार्ायबद्दल आभार 

मानािे तेिढे थोडे आहेत. सिय मुली ांची प्रकृती उत्तम आहे. सुप्रवसद्ध त्वचारोग तज् डॉ. सौ. रश्मी धुिे र्ाांनीही 

मुली ांची आरोग्यतपासणी केली.  िरील सिय तज्ाांचे मनापासून आभार.  

   

िृद्धतश्रम 

बावलकाश्रमासोबतच सांस्थेत चालिल्र्ा जाणा-र्ा िृद्धाश्रमाचा लाभ अहिालसालात एकूण २१ जे्यष्ठ नागररकानी 

घेतला. उत्तम आहारासोबतच करमणुकीसाठी त्याांच्यासाठी दूरदशयन सांच, िृत्तपत्र - िाचनालर् इ. ची व्यिस्था 

आहे. सांस्थेच्या आिारात द्स्थत गणेश मांवदरामुळे सांस्थेचे िातािरण सकारात्मक राहण्यास मदत होते.  

िात्सल्र्मधील एकां दरीत िातािरण घरगुती असल्र्ाकारणाने आजी-आजोबाांना एकटेपणा जाणित नाही. सांस्थेचे 

कार्यकते, वहतवचांतक, पाहुणे, देणगीदार इ. िेळोिेळी भेट देऊन त्याांची आस्थेिाईकपणे चौकशी करत असतात. 

अनेक मवहला मांडळे सांस्थेच्या िृद्धाश्रमाला भेट देऊन त्याांच्यासाठी गाण्याांचा कार्यक्रम, कथाकथन, कविता िाचन 

इ. मनोरांजनात्मक कार्यक्रम आर्ोवजत करतात.  

 

सांगणक प्रवशक्षण कें द्र 

वद. ३ जानेिारी २०१२ रोजी सानपाडा प्रकल्पात सांगणक प्रवशक्षण कें द्र सुरु झालां. वनर्वमत सांगणक प्रवशक्षण 

िगायसोबतच विद्यार्थ्ांना व्यद्क्तमत्व विकास, सांभाषण कला, नेतृत्व, मुलाखती इत्यादी विषर्ाांिर प्रवशक्षण वदले. ह्या 

प्रवशक्षणाचा उपर्ोग विद्यार्थ्ायना सुलभतेने रोजगार प्राप्त करण्यास झाला. तुभे रे्थे सुरु केलेल्र्ा सांगणक प्रवशक्षण 

िगायचा फार्दा आवथयकदृष्ट्या दुबयल घटकातील मुली ांना झाला आहे ि त्याांच्यासाठी ज्ानाची किाडे उघडली आहेत ि 

रोजगाराच्या सांधी उपलब्ध झाल्र्ा आहेत. LTI महापेच्या अवधकारी आवण कमयचारीिगायचे आभार मानािेत तेिढे 

थोडे आहेत.  

 

 



 

रुग्णसहतय्यक प्रवशक्षण िगय 

सानपाडा प्रकल्पातील रुग्णसहाय्यक प्रवशक्षण अभ्यासक्रम हा नावशक रे्थील र्शिांतराि चव्हाण महाराष्ट्र  मुक्त 

विद्यावपठाशी सांलग्न आहे. अहिालसालात र्ा अभ्यासक्रमात ३९ विद्यावथयनी ांना प्रिेश देण्यात आला. डॉ. ज्योती 

जाधि, वसस्टर श्रीमती रेणुका साळगािकर, वसस्टर श्रीमती क्षमा पेंडसे र्ाांनी विद्यावथयनी ांना विविध विषर् वशकविले. 

ऐरोली रे्थील इांद्रािती इद्स्पतळात विद्यावथयनी ांना प्रात्यवक्षक वशक्षण वदले गेले. इांद्रािती इद्स्पतळ, ऐरोली रे्थील 

मेडीकल वडरेक्टर डॉ. उमेश तेलतुांबडे, वस.इ.ओ. श्री. शांकर चव्हाण आवण श्रीमती वदपाली खाडे र्ाांनी 

वदलेल्र्ा मागयदशयना बद्दल मी त्याांचे मनः पूियक आभार मानतो.  

 

 

 

 

प नियसन कें द्र 

िात्सल्र्च्या सानपाडा रे्थील पुनियसन कें द्रात वदल्र्ा जाणाऱ्र्ा वफविओ थेरपीचा लाभ नव्या मुांबईतील 

जेष्ठ नागररकाांना होतो. तसेच विशेष गरजा असलेल्र्ा लहान मुलाांसाठी ओकू्यपेशन थेरपी, विशेष वशक्षण ि स्पीच 

थेरपीची सोर् आहे, ज्यामुळे मुलाांच्यामधे्य लक्षणीर् सुधारणा वदसून रे्ते ि त्याांचे जीिन सुकर होते.   

 

वनधी सांकलन 

िात्सल्र्च्या सानपाडा प्रकल्पाला नव्या मुांबईतील विविध देणगीदाराांकडून उत्तम सहाय्य वमळत असते. अनेक 

व्यापारी ि व्यािसार्ीक, ज्यात केवमस्ट असोवसएशन, धन बाजार, फळ बाजार ि भाजी बाजार रे्थील 

व्यापाऱ्र्ाांचा समािेश आहे. भविष्यातही त्याांचा िात्सल्र्ला असाच आधार राहील ह्याची मला खात्री आहे. सिय 

देणगीदाराांचे, कार्यकत्यांचे ि कमयचाऱ्र्ाांचे मी आभार मानतो.  

िात्सल्र्ला सदैि मदतीचा हात देणाऱ्र्ा नव्या मुांबईतील खालील देणगीदार ि प्रवतवष्ठत मांडळी ांचे आभार मानने माझे 

कतयव्य आहे. निी मुांबई ररटेल केवमस्ट आवण होल्सेलसय असोवसएशन चे अध्यक्ष श्री. राकेश नलािडे ि सेके्रटरी 

श्री. सुनील छाजेड, श्री. विजर् ताम्हाणे आवण डॉ. अवनल छाजेड, वद कन्झुमर प्रोडक््टस डीसटर ीबू्यटसय 

असोवसएशन, श्री. भारतभाई दजी, श्री. मोहनशेठ डोांगरे, श्री. काळेश ताजणे, चेंबूर मवहला समाज र्ाांची 

िात्सल्र्ला वनर्वमत मदत वमळते.  

निी मुांबई महानगर पावलकेचे नगरसेिक श्री. सोमनाथ िासकर, श्रीमती कोमल िासकर आवण श्रीमती सांगीता 

बोऱ्हाडे र्ाांचीही िात्सल्र्ाला िेळोिेळी मदत होते.  



िरील सिय देणगीदाराांचे ि वहतवचांतकाांचे आभार.  

 

 

 

अवलबतग सेित प्रकल्प 

िात्सल्र्चा  अवलबाग प्रकल्प  ७ जानेिारी २००७ रोजी सुरु झाला. प्रकल्पाचे कामकाज ि प्रगती समाधानकारक 

आहे. अहिालसाली विविध मान्यिराांनी अवलबाग रे्थील िात्सल्र्च्या प्रकल्पाला भेट देऊन सुरु असलेल्र्ा 

सेिाभािी कार्ायबद्दल समाधान व्यक्त केले.  

िषयभरात अवलबाग प्रकल्पात ७ बालकाांना प्रिेश देण्यात आला ि 2 बालकाांना दत्तक देण्यात आले. ३ बालकाांना 

त्याांच्या पालकाांच्या स्वाधीन केले. िषय अखेरीस अवलबाग प्रकल्पात ७ बालके होती.  

 

अवलबाग प्रकल्पाचा िधायपन वदन ७ जानेिारी २०२० रोजी साजरा करण्यात आला ि त्याप्रसांगी श्री सत्यनारार्ण 

पुजेचेही आर्ोजन करण्यात आले होते. देणगीदार, वहतवचांतक ि दत्तक पालकाांनी सांस्थेस भेट देऊन वनधी 

सांकलनास हातभार लािला, त्या सिांचे मी आभार मानतो.  

डॉ. धामणकर, डॉ. आवदत्य चेिले ि डॉ. अरविांद टकले हे िेळोिेळी बालकाांची तपासणी करून त्याचे आरोग्य 

सुदृढ ठेिण्यास मदत करतात.  

 

    

 

 

पुनियसन कें द्र तफे अवलबाग प्रकल्पात ि रार्गड वजल्ह्यात विविध उपक्रम राबविले जातात, ज्याांना उत्तम प्रवतसाद 

वमळतो.  

         
कोिोनतच्यत सांसगतयम ळे झतलेल्यत लॉकर्तऊनमधे्य खतलील देणगीदतितांनी अवलबतग प्रकल्पतलत  

िस् रूप देणगी देऊन बहुमूल्य अशी मदत केली . 

१. वजल्हा मवहला ि बाल विकास अवधकारी कार्ायलर्, अवलबाग – वकराणा सामान ि Sanitizer 

२. अवलबाग तालुका अध्यक्ष, भारतीर् जनता पाटी– वकराणा सामान  

३. तहसीलदार कार्ायलर्, अवलबाग – वकराणा सामान  

४. ब्राह्मण सांघ, अवलबाग – वकराणा सामान  

५. लिेश नाईक, नौशाद पटेल, अवलबाग – वकराणा सामान 

६. राजेश िारां गे, अवलबाग – वकराणा सामान  

७. िैभि आठिले, अवलबाग – Sanitizer  

८. वनतीन जैन, अवलबाग – Lactogen No. १ ि २, dettol, phynile, वकराणा सामान 

९. राहुल मेवडकल, अवलबाग – वबस्कीट पुडे ि साजूक तूप, Lactogen No. १ ि २  

१०. वहत कटाररर्ा, अवलबाग – वबस्कीट, phynile ि साखर  

११. Helping Hand Group, अवलबाग – ताांदूळ, वबस्कीट, Lactogen No. २   

१२. 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 हसे्त परहसे्त ज्या देणगीदाराांनी प्रकल्पाला इतर बाबतीतही सहकार्य केले त्याांचे मी 

मनापासून आभार मानतो.  

 

 

 

 

बदलतप ि सेित प्रकल्प 

बदलापूर रे्थील भोज गािात िात्सल्र्ाचे प्राथवमक आरोग्य कें द्र कार्यरत आहे. आठिड्यातून तीन वदिस कें द्रािर 

प्राथवमक आरोग्य सेिा पुरविली जाते. तसेच तीन वदिस आसपासच्या खेड्यात ि पाड्याांिर जािून डॉक्टर  आरोग्य 

तपासणी ि औषधोपचार करतात. सदर प्रकल्पात िृद्धाश्रम, औद्योवगक प्रवशक्षण, आरोग्य कें द्र इत्यादी विविध 

उपक्रम २०२२ सालापरं्त सुरु करण्याचा मानस आहे.  

 

 

 

सांकीणय 

१. वद. २७ एवप्रल २०१९ रोजी आपल्र्ा देणगीदार श्रीमती िषाय भगत, मुलुां ड र्ाांनी आपल्र्ा  

सहका-र्ाांसोबत गार्नाचा बहारदार कार्यक्रम आर्ोवजत केला.  

                   
 

 

२. वद. ५ जून २०१९ रोजी स्वनाथ फाउांडेशनतफे सांस्थेचे कार्यिाह श्री. ग.अ. दामले र्ाांना महाराष्ट्र ाचे 

माननीर् मुख्यमांत्री श्री. देिेंद्र फडणिीस र्ाांच्या हसे्त मानवचन्ह देऊन त्याांचा सत्कार करण्यात आला. 

३. वद. १३ ऑगस्ट २०१९ रोजी रुग्णसहाय्यक प्रवशक्षण कें द्राच्या िाळिांडा रे्थील सॅटेलाईट सेंटर चे उद्घाटन 

करण्यात आले.  



४. वद. १४ वडसेंबर २०१९ रोजी गोदरेज कॉलनीतफे फनफेअरचे आर्ोजन केले होते. आपले वनर्वमत 

देणगीदार श्री. नरीमन बच्चा र्ाांनी र्ा फनफेअरला सांस्थेच्या काांजुरमागय ि सानपाडा रे्थील मुला मुली ांना 

नेण्याची व्यिस्था केली होती. सिय मुलामुली ांनी विविध कार्यक्रमात भाग घेिून फनफेअरचा आनांद लुटला.   

                                   

                 

५. वद. २५ जानेिारी २०२० रोजी सांस्थेच्या कार्यकत्यांचा एक मेळािा आर्ोवजत करण्यात आला  होता. र्ा 

कार्यक्रमात सांस्थेच्या कार्यकत्यांना देणगी गोळा करताना रे्णा-र्ा अडचणी, त्याांच्या काही सूचना, 

निनिीन उपक्रमाांविषर्ी विचाराांची देिाणघेिाण र्ासांबांधी चचाय करण्यात आली.  

६. वद. १८ फेबु्रिारी २०२० रोजी सांस्थेच्या रुग्णसहाय्यक प्रवशक्षण कें द्रातील विद्यावथयनी ांचा वनरोप समारांभ 

आर्ोवजत करण्यात आला.  

७. वद. ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी सांस्थेच्या जे्यष्ठ सेविका श्रीमती शुभाांगी सािांत ि वद. १९ फेबु्रिारी २०२० 

रोजी श्रीमती सविता केणी र्ाांचा वनरोप समारांभ आर्ोवजत करण्यात आला. आईच्या मारे्ने बालकाांची 

काळजी घेणाऱ्र्ा र्ा दोघी ांना उत्तम आरोग्य लाभो ि त्याांचे वनिृत्ती नांतरचे जीिन सुखासमाधानाचे जािो हीच 

प्राथयना.    

८. वद. १९ फेबु्रिारी २०२० रोजी सांस्थेच्या पुनियसन कें द्रातफे विभागात उपचारासाठी रे्णारी मुले ि सांस्थेतील 

वनिासी विशेष मुले र्ाांच्यासाठी एक क्रीडा-स्पधाय आर्ोवजत करण्यात आली. सिय मुलामुली ांनी र्ा स्पधेत 

उत्साहाने भाग घेतला.  

९. वद. २३ फेबु्रिारी २०२० रोजी सांत वनरांकारी सेिा मांडळ र्ाांच्यातफे सांस्थेत स्वच्छ्ता मोहीम राबिली गेली. 

र्ा मांडळातील अनुर्ार्ाांनी सांस्थेत विविध विभागाांची स्वच्छ्ता केली. 

श्रद्धतांजली 

१. सांस्थेचे माजी विश्िस्त कै. श्री. चांपकनाथ र्ाांचे िृद्धापकाळाने दुख:द वनधन झाले. 

२. सांस्थेचे माजी विश्िस्त कै. श्री. रांगनाथ हुकेरी र्ाांचे वद. ३ मे २०१९ रोजी िर्ाच्या ८१ व्या िषी 

िृद्धापकाळाने दुख:द वनधन झाले. 

३. वद. २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी गोकुळाष्ट्मीच्या वदिशी िात्सल्र्चे वहतवचांतक कै. डॉ. रामदास गुजराथी 

र्ाांचे दुख:द वनधन झाले. गोखले कॉलेज - बोरीिलीचे वनिृत्त मुख्याध्यापक ि जे्यष्ठ नागररक सेिा सांघ 

- िवझरा र्ाची अध्यक्षस्थानी राहून 10 िषे धुरा र्शस्वीपणे साांभाळणारे गुजराथी सर हे िात्सल्र्च्या वदिाळी 

भेट कुप्प्न्सच्या वितरण ि त्यामाफय त होणारे वनधी सांकलन र्ा कामात अगे्रसर होते.  

 

 

 

 

 

मतण सकीचत प्रत्यर् 



अह्वालसालात वडसेंबर २०१९ पासुन सुरु झालेल्र्ा COVID 19 (Pandemic Corona virus threat) च्या 

प्रादुभायिाने अखांड भारतभर जो हाहाकार माजला. त्याचे पडसाद सांस्थेलाही भोगािे लागले. देणग्याांचा ओघ आटू 

लागला. देणगीदाराांचे सांस्थेत रे्ण्याचे प्रमाण कमी झाले. त्यामुळे िसु्तरुपातील देणग्याांचे प्रमाणही घटले. आवथयक 

टांचाई भासू लागली. 

अशा िेळी व्यिस्थापनाच्या मागयदशयनाखाली िात्सल्र् सांस्थेचे कमयचारी कां बर कसून उभे रावहले. अभयकालर्ात 

अभयकाांना आईच्या मारे्ने जोपासणा-र्ा सेविका प्रसांगी १२ / २४ तास आपली सेिा देऊ लागल्र्ा. लोकलने सांस्थेत 

रे्णारे कमयचारी तर नाईलाजाने रे्उच शकत नसल्र्ाने भाांडूप / काांजुरमागय  पररसरात रहाणारे कमयचारी म्हणजेच 

नसय, सुपरिार्झर, सेविका र्ा सिांनी वमळून बालकाांच्या आरोग्याची धुरा साांभाळली. स्वच्छतेचे सिय वनर्म पळून 

आपला ि बालकाांचा जीि मोलाने जपून सिय कारभार सुरळीत चालिला. 

काही स्थावर्क कार्ायलर्ीन कमयचारी एक वदिसा आड सांस्थेत रे्ऊन बँकेची ि कार्ायलर्ाची खोळां बलेली कामे 

रुळािर आणण्याचा प्रर्त्न करत होती. घरी बसून ज्या कमयचा-र्ाांना work from home करणे शक्य होते, त्याांनी 

सांस्थेच्या ज्या देणगीदाराांचे email ids उपलब्ध होते त्याांना देणग्याांसाठी आिाहन केले. मला साांगार्ला अवभमान 

िाटतो की, र्ा आिाहनाला देण्गीदाराांकून उत्तम प्रवतसाद वमळाला. खरांतर र्ा कालािधीत प्रते्यक नागररकाची मग 

तो भारतीर् असो िा परदेशी आवथयक पररद्स्थती थोडी नाजूक होती. परां तु तरीही सांस्थाचालकाांच्या वनरलस िृत्तीचे 

फळ म्हणा वकां िा वदिांगत नाना-दामलेकाका र्ाांच्या आजपरं्तच्या पररश्रमाांच्या पुण्याईने म्हणा अपेके्षपेक्षा अवधक 

वनधी प्राप्त झाला. ज्यामुळे सांस्थेला पुन्हा निी उभारी वमळाली आवण माणुसकीचा प्रत्यर् आला.  

वडसेंबर २०१९ ते माचय २०२० र्ा कालािधीत COVID 19 साठी ज्या देणगीदाराांनी देणग्या वदल्र्ा अशा 

देणगीदाराांची मी सांस्थेच्या ितीने शतश: आभार मानते. आपण सिांनी सांस्थेप्रती दाखिलेला विश्िास ि लोभ 

कार्म िृद्द्धांगत राहो अशी मी ईश्िरचरणी प्राथयना करते.  

 COVID 19 चा खर अजूनही पूणयत: सांपलेला नाही. रे्णारा पुढील काल हा आपल्र्ा सिांसाठीच 

सत्वपरीके्षचा आहे. माझे र्ा अहिालाच्या वनवमत्ताने सिय वहतवचांतकाांना एकच कळकळीचे साांगणे आहे की, कृपर्ा 

आपली ि आपल्र्ा कुटुांबाची काळजी घ्या. स्वच्छतेचे ि विलगीकरणाचे सिय वनर्म काटेकोरपणे पाळा. पुढील 

िषयभरात तरी ही काळजी घेणे अवनिार्य आहे. ‘जान है तो जहॉ है‘ र्ा िचनाप्रमाणे काही कालािधीकरता का 

होईना आपल्र्ा आिडीवनिडी र्ाांच्यािर बांधने घाला. घरातल्र्ा घरात राहून छां द जोपासा. जास्तीत जास्त 

आपल्र्ा कुटुांबाला िेळ द्या. आत्मवनभयर व्हा आवण आत्मपरीक्षण करा. धन्यिाद !! 

कौत कतस्पद कतमवगिी  

१.  सांस्थेने सामावजक जाणीिेच्या हेतूने COVID 19 मदतकार्ायसाठी PRIME MINISTER CARE फां डाला रु. 

३,००,०००/- देणगी वदली. 

२. तसेच CHIEF MINISTER CARE फां डाला रु. २,००,०००/- झ्तकी देणगी वदली. 

३. विक्रोळी रे्थील शुशु्रषा हॉद्स्पटल ि ऐरोली रे्थील इांद्रािती हॉद्स्पटल र्ाांना उतृ्कष्ट् प्रतीचे प्रते्यकी १०० PPE 

वकट्स देणगी म्हणून वदले.  

 आपणा सिय वहतवचांतकाांना  कळविण्यास आनांद होतो की, सांस्थेने COVID 19 च्या कठीण काळातही 

आपल्र्ा अभयकालर् / बावलकाश्रम / िृद्धाश्रम र्ा सेिा काही प्रमाणात सुरु ठेिल्र्ा होत्या. तसेच 

पुनियसन कें द्र / रुग्णसहाय्यक प्रवशक्षण कें द्र / सांगणक प्रवशक्षण कें द्र र्ा उपक्रमातील सेिाही काही अांशी 

(ऑनलाईन) सुरु होत्या.  

 

विशेष सूचना  

सांस्थेचे ताळेबांद आवण आर्- व्यर्पत्रके सांवक्षप्त स्वरुपात देण्यात आली आहेत. ज्याांना सविस्तर पत्रके पावहजे 

असतील त्याांनी कृपर्ा सांस्थेच्या कार्ायलर्ाशी सांपकय  साधािा  .   



पर्ायिरणाविषर्ी विशेष जागरूकता लोकाांच्या मनात वनमायण झाली आहे. िृक्षसांिधयनाच्या हेतूने कागद िाचिा मोहीम 

प्रकषायने राबविली जात आहे. त्यादृष्ट्ीने ज्याांना शक्य आहे अशा वहतवचांतकाांनी आपला ई -आर् मेल.  डी. कळिािा. 

त्यार्ोगे सांस्थेला त्याांच्याशी सांपकय  साधने सुलभ होईल .  

िेबसाईट 

आपण िात्स्ल्यच्या www.vatsalyatrustmumbai.org रे्थे जरूर भेट द्यािी . 

सांस्थेचे कार्यकते ,देणगीदार ि मान्यिराांना नम्र विनांती  

सांस्थेचे अनेक कार्यकते वनधी सांकलनासाठी पािती पुस्तके, वदिाळी भेट कुपन्स घेऊन जातात पण िेळच्यािेळी ती 

पुस्तके ि जमा केलेला वनधी कार्ायलर्ात आणून देत नाहीत. पररणामी लेखापरीक्षणाला  )ऑडी ट  (विलांब  होतो. 

तरी सिय कार्यकत्यांनी र्ाबाबत काटेकोरपणा पाळािा ि काही अडचण असयास कार्ायलर्ाशी सांपकय  साधािा ही 

विनांती .आमचे कार्यकते आपयापरं्त देणगी आणण्यासाठी पोहोचू शकले नाहीत तर गैरसमज करून न घेता 

आपया देणग्या धनादेशाद्वारेसांस्थेला टपालाने अथिा कुररअरने पाठिाव्यात .देणगीदार आमची अडचण समजून 

घेतील र्ाची खात्री आहेच. त्याचबरोबर ज्याांना शक्य आहे अशा मांडळीनी सांस्थेशी ईमेल-ने सांपकय  साधािा.  
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