Names of Trustees

विश्िस्तां ची नतिे

1. Dr. Ainapure Vilas, President

डॉ. ऐनापुरे विलास, अध्यक्ष

2. Shri. Joshi Shrikant, Secretary

श्री. जोशी श्रीकाां त, कार्य िाह

3. Smt. Raykar Sanjeevani, Treasurer

श्रीमती रार्कर सांजीिनी, कोषाध्यक्षा

4. Smt. Barve Usha

श्रीमती बिे उषा

5. Shri. Desai Shrikrishna

श्री. दे साई श्रीकृष्ण

6. Adv. Gaonkar Prasad

अॅड. गाां िकर प्रसाद

7. Shri. Kadhe Janardan

श्री. कढे जनादय न

8. Dr. S. Raman Srinivasa

डॉ. एस.रामन श्रीवनिासा

9. Shri. Saraf Nagnath

श्री. सराफ नागनाथ

10. Shri. Vaidya Ramchandra

श्री. िैद्य रामचांद्र

Names of Managing Committee Members

कतर्यकतरिणी सदस्तांची नतिे

1. Smt. Gadre Anjali, Chairperson

श्रीमती गद्रे अांजली, कार्ाय ध्यक्षा

2. Shri. Joshi Shrikant, Secretary

श्री. जोशी श्रीकाां त,कार्यिाह

3. Smt. Raykar Sanjeevani, Treasurer

श्रीमती रार्कर सांजीिनी, कोषाध्यक्षा

4. Shri. Abhyankar Dilip, Member

श्री. अभ्यां कर वदलीप, सदस्य

5. Smt. Dhakras Sandhya, Member

श्रीमती धाक्रस सांध्या, सदस्य

6. Smt. Joshi Shobha, Member

श्रीमती जोशी शोभा, सदस्य

7. Shri. Pandit Uday, Member

श्री. पांडीत उदर् , सदस्य

8. Shri. Sathe Vidyadhar, Member

श्री. साठे विद्याधर, सदस्य

9. Shri. Vaidya Vishwas, Member

श्री. िैद्य विश्िास, सदस्य

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

दृष्टीक्षे पतत ितत्सल् र्
VATSALYA AT A GLANCE
ितत्सल् र् ट्र स्ट, मांबई
सांस्थेचे नाि
Name of Institution
VATSALYA TRUST, MUMBAI
सािय जवनक विश्िस्त सांस्थेचा नोांदणीक्रमाां क
ई ९१८० / मांबई ८.२.८३
Registration No.under Maharashtra
E. 9180 / BOM 8.2.83
TR/16007, dt. 12.7.83
आर्कर खात्याच्या कलम १२ (अ) खाली नोांदणीक्रमाां क
Registration No. under Section 12 (A) of Income Tax Act
DIT(E)MC/80 (G) 1615/2009 Dt. 1.4.2009
आर्कर खात्याच्या कलम ८० (जी) खाली नोांदणीक्रमाां क
Registration No. under Section 80 (G) of Income Tax Act
विदे शातू न दे णग्या घेण्याबाबत केंद्र सरकारच्या गृ हमांत्रालर्ाकडून FCRA No. : 083780862
वमळाले ल् र्ा प्रमाणपत्राचा नोांदणी क्र. Registration under Foreign
Exchange Regulation Act, 1976
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 / 8833243150 / 8833243149
Email id : vatsalyatrustmumbai@gm.ail.com

SANPADA
Plot No. 11, Sector No.2, Near Oriental College, Sanpada, Navi Mumbai 400 705.
Tel. Nos. 2775 7390 / 2775 3689 / 8422883148/ 8833243141 / 8591046910 (WhatsApp )

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
Beneficiary Name : VATSALYA TRUST MUMBAI
1. STATE BANK OF INDIA – Kanjur Marg
Branch Code – 06249
IFSC Code – SBIN0006249
Current Account No. – 35562836398
2. STATE BANK OF INDIA – New Delhi (only for Foreign Donations)
Branch Code – 00691
IFSC Code – SBIN0000691
Swift Code – SBININ -BB 104
Account No. – 40137265409
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

भतित सिकतिद्वतिे FCRA Act च्यत सधतरित वनर्मतिलीप्रमतणे सांस्थेचत Foreign Account No.
ििीलप्रमतणे आहे र्तची पिदे शस्थ दे णगीदतितां नी कृपर्त न द
ां घ्यतिी.

नम्र विनांती
र्ा अहिालाद्वारे आपणा सिय दे णगीदार / वहतवचांतक र्ाां स कळकळीची विनांती आहे की आपण आपली
दे णगी शक्यतो धनादे शाद्वारे अथिा ONLINE सेिेद्वारे द्यािी. जेणेकरून समाजातील िाईट घटक ‘िात्सल् र्’
च्या नािाचा गैरफार्दा घेऊन दे णगी वमळिू शकणार नाही. तसेच दे णगीदाराां नी दे णगी दे ताना आपला इमेल
आर्. डी.आवण मोबाईल क्रमाां क प्रत्यक्ष वकांिा सांस्थेच्या इमेलिर जरूर कळिािा. त्यामुळे सांस्थेचा िावषयक
अहिाल

इमेलद्वारे

पाठिणे

आम्हाला

vatsalyatrustmumbai@gmail.com
vatsalyatrustmumbai.org

तसेच

सोपे

जाईल.
सांस्थेची

सांस्थेचा

इमेल

आर्.

स्वतांत्र

िेबसाईटदे खील

डी.

-

आहे

‘िात्सल् र्’ च्या नािाचे ओळखपत्र ि पाितीपुस्तक नसले ल् र्ा कोणत्याही व्यक्तीकडे दे णगीची रक्कम, धान्य,
कपडे अथिा इतर िस्तुरूप दे णगी दे ऊ नर्ेत. सां स्थेच्या कार्यकत्याां 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’/ ‘Vatsalya Trust, Mumbai’ र्ा नािाने काढािा.
आँ न लाईन पेमेंट साठी Website Payment Gateway (SBI Collect) चत ितपि कितित.
Master, VISA, RuPay, Credit / Debit Cards / Scan Pay अशत विविध कतर्य चत ितपि करूनही आपण
दे णग्यत दे ऊ शकतत.

श्रीमती सांजीिनी हिी ितर्कि – श्रद्तांजली
सिय वहतवचांतक ि दे णगीदार र्ाां ना कळविण्यास अत्यांत दु :ख होत आहे की िात्सल् र् टर स्ट, मुां बई सांस्थे च्या सांस्थावपका
ि कोषाध्यक्षा श्रीमती सांजीिनी रार्कर र्ाां चे वद. ५ फेब्रुिारी २०२२ रोजी िर्ाच्या ८६ व्या िषी दु :खद वनधन झाले .
गौरिणय, बेताची उां ची, अटकर बाां धा, भव्य भालप्रदे श, खणखणीत आिाज, साधी राहणी असे रार्कर ताईांचे िणयन
करता र्ेईल. बाल मोहन विद्यामां वदर दादर र्ेथील विद्याथीवप्रर् रार्कर ताई र्ाां नी सलग तीन िेळा आमदारकी गाजिून
लोकवप्रर् आमदार होण्याची हॅ टरीक सहज साध्य केली. वशक्षक पररषदे च्या अध्यक्षा म्हणून त्याां नी खू प लोकवप्रर्ता
कमािली. सिय वशक्षकिगाय च्या त्या आदशय होत्या.
फेब्रुिारी १९८३ साली, स्वत: त्या आवण कै. श्री. वश. द. आठिले , कै श्री. अनां तराि कुलकणी, कै. श्री. विनोद
वनजसुरे, कै. श्री. गजानन दामले हे चार अिवलर्े एकत्र आले आवण अनाथ ि पररत्यक्त बालकाां साठी एखादे सक्षम
अनाथालर् काढािे असा विचार उदर्ास आला. अनाथालर्ाचे कामकाज कसे चालते हे जिळू न अनु भिण्यासाठी
श्रीमती रार्कर ताईांनी गोव्याच्या ‘मातृछार्ा’ सांस्थे त दोन मवहने मु क्काम केला. अशाच प्रकारची सांस्था मुां बईत सुरु
करार्ची असे र्ा ५ जणाां नी ठरिले आवण िात्सल् र्चा जन्म झाला.
त्याां चे सांस्थे िरील प्रेम, आपुलकी, वजव्हाळा िेळोिेळी प्रकट झाला आहे . आपली उज्ज्वल राजकीर् कारकीदय गाजिून
त्याां नी स्वत:चा सिय िेळ ‘िात्सल् र् टर स्ट’च्या अनाथ अभय काां च्या सेिेत घालिला आहे . सांस्थे च्या स्थापने त त्याां चा पुढाकार
होता. आपले सियस्व त्याां नी सांस्थे च्या भरभराटीसाठी िेचले . त्याां च्या प्रर्त्नाने च दत्तक मातेला बालसांगोपनासाठी ३
िषाय पर्ांतचे मु ल दत्तक घेतल् र्ास ३ मवहन्याची भरपगारी रजा वमळू लागली. त्याां नी दत्तक मातेला न्यार्, समाधान,
मातृत्वाचा हक्क वमळिून वदला. अने क सामावजक सांस्थाां च्या कार्ाय तही त्याां नी उल् ले खनीर् सहभाग वदला.
ऑक्टोबर २०२० मध्ये त्याां ना कोरोनाने ग्रासल पण त्यातूनही नव्या उभारीने त्या उभ्या रावहल् र्ा. त्याां चा कणखरपणा
एखाद्या तरुणालाही लाजिेल. त्याां ची जगण्याची वजद्द अफाट होती. त्याां चे जाणे अजू नही खरे िाटत नाही. त्या
आपल् र्ामध्ये आहे त असे मानून त्याां नी करून ठे िले ले कार्य त्याच वनस्सीम भािने ने पुढे सुरु ठे िणे हीच आपणाकडून
त्याां ना वदले ली खरी श्रद्ाां जली ठरे ल.

वद. १ एवप्रल २०२० ते वद. ३१ मतचय २०२१ चत ितवषयक अहितल आपल् र्त सम ि सतदि कित आह त.
‘िात्सल् र्’ चे सिय कार्यकते , दे णगीदार ि वहतवचांतक र्ाां चे मन:पूियक आभार !!

विश्िस् मांर्ळ ि कतर्यकतरिणी मांर्ळ
अहिाल सालात विश्िस्त ि कार्यकाररणी मांडळामध्ये काहीही बदल झाले नाहीत.

सांस्थेचे ले खतपरिक्षक
२०२० - २१ र्ा आवथयक िषायत सांस्थेच्या ले खापररक्षणाचे काम मुलां ु ड र्ेथील M/s.CVK & Associates र्ा
आस्थापनेकडे वदले आहे .
COVID 19 मळे २०२० -२१ र्त अहितलसतलतत ितवषयक मेळतित ह ऊ शकलत नतही.

ितवषयक तपतसणी
वजल् हा मवहला बाल विकास अवधकारी, चेंबूर र्ेथील सांरक्षण अवधकारी र्ाां नी िेळोिेळी सांस्थेला भेट दे ऊन
सांस्थेचे दस्तऐिज तपासून त्यािे मोलाच्या सूचना वदल् र्ा आहे त. िात्सल् र् टर स्टमधील मुलाां साठी बनिले
जाणारे जेिण ि सांस्थेतील स्वच्छता र्ाची सिय अवधका-र्ाां नी कौतुक केले आहे .
र्ा अहिाल सालात COVID 19 च्या प्रादु भाय ि पहाता त्या अनु षांगाने काां जूर ि सानपाडा र्ेथे िावषयक तपासणी
online पद्तीने घेतली गेली.
महाराष्ट्र शासनाच्या सिय अवधका-र्ाां नी िेळोिेळी वदले ल् र्ा उत्तम सहकार्ाय बद्दल ि मागयदशयनाबद्दल
सांस्थेच्या ितीने मी आभार मानतो.

प्रशतसन
‘िात्सल् र् टर स्ट’ चे ११ विश्िस्त आहे त. त्यापैकी ३ कार्मस्वरूपी ि ८ बदलत्या स्वरुपात आहे त.
बदलत्या स्वरूपातील विश्िस्ताां ची मुदत ६ िषय आहे . मात्र दर ३ िषाां नी ४ विश्िस्त ज्ाां चा ६ िषाां चा
कार्यकाल पूणय झाला आहे ते वनिृत्त होतात. विश्िस्ताां ची बैठक दर ३ मवहन्याां नी तर कार्यकाररणी मांडळाची
बैठक दर मवहन्याला घेतली जाते . त्याखेरीज 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. सभेच्या इवतिृत्ताां ची नोांद ठे िली जाते . सांस्थेच्या ध्येर्धोरणाां नुसार सांस्थेच्या
कामाची वदशा सांस्थेच्या विश्िस्ताां कडून ठरिली जाते . सांस्थेच्या कार्यकाररणी मांडळातील सदस्य सांस्थेच्या
दै नांवदन कामकाजाचां आर्ोजन करतात ि त्यािर दे खरे ख करतात.
‘िात्सल् र्’ चे विश्िस्त ि कार्यकाररणी सदस्य कुठल् र्ाही प्रकारचे मानधन घेत नाहीत. आजपर्ांत
कोणत्याही विश्िस्ताां चा अथिा सदस्याचा परदे श दौ-र्ाचा खचय सांस्थेने केले ला नाही.

आस्थतपनतििील खचय
कमयचतिी

मवहलत

परुष

एकूण

दरमहा रु. १०,०००/- पर्ांत

९५

११

१०६

दरमहा रु. १०,००१/- ते रु. २५,०००/- पर्ांत
दरमहा रु. २५,००१/- ते रु. ३०,०००/- पर्ांत
दरमहा रु. ३०,००१/- पेक्षा जास्त
एकूण

६०
७
१
१६३

५
३
-

६५
१०
१
१८२

१९

कतांजिमतगय
अभयकतलर् ि दत्तक विधतन
‘िात्सल् र् टर स्ट’ मध्ये २०२०-२१ र्ा िषाय त १७ मुलां दाखल झाली त्यापैकी २ मुलां हस्ताां तरीत केली.
अहिालसालात सांस्थेने एकूण २५ मुलाां पैकी २३ मुलाां ना कार्दे शीर बाबी पूणय करून दत्तक वदली गेली ि २
मुलां हस्ताां तरीत केली गेली. र्ापैकी ५ मुलाां चे परदे शी कुटुां बात पुनियसन करून वदले आहे .
सांस्थेच्या सुरुिातीच्या काळापासून आजवमतीपर्ांत एकूण १२२१ मुलाां ना सांस्थेने दत्तक पालक वमळिून वदले
आहे त. सिय दत्तक मुलाां ची प्रगती समाधानकारक आहे हे साां गार्ला मला विशेष अवभमान िाटतो.
सांस्थेत सध्या २१ अभयके आवण ८ विशेष मुले अशी एकूण २९ मुले िास्तव्यास आहे त. त्याखेरीज ६ मुले इतर
सांस्थाां मध्ये वशक्षण ि विशेष दे खभालीसाठी दाखल करण्यात आली आहे त.
िात्सल् र्मध्ये अगदी एक वदिसापासुनची तान्ही बाळे दाखल केली जातात. िात्सल् र्मधील
सेिाभािाने काम करणाऱ्र्ा सेविका, पररचाररका आवण पर्यिेवक्षका अथक प्रर्त्नाने ह्या मुलाां चे पालनपोषण
करतात. सेविका आईच्या मार्ेने त्याां चे सांगोपन करतात. कमयचाऱ्र्ाां च्या ह्या मानितापूणय कार्ाय चा ‘िात्सल् र्’
ऋणी आहे .

पनियसन केंद्र –
पुनियसन केंद्र काां जुरमागय / सानपाडा / अवलबाग
मुलां आवण पालक र्ाां च्या सहर्ोगातून वनर्वमत विकास खुांटले ल् र्ा मुलाां च्या समथयनाथय व्यािसावर्क तज्ज्ाां च्या
दे खरे खीखाली हे केंद्र कार्यक्रम राबितां .
पुनियसन केंद्राच्या कामामध्ये मुख्यत: तीन केंवद्रत विभागाां चा समािेश होतो.
१. आकति – ह्या केंद्रात वफवजओ थेरपी, स्पीच आवण ऑक्यूपेशनल थेरपी र्ाां सारख्या उपचार पद्तीांचा
िापर केला जातो. र्ामुळे मुलाां च्या शारीररक ि मानवसक प्रगतीतील अडथळे र्ामुळे होणारे अनेक
विकार जसे की मानवसक दु बयलता, भाषा आवण उच्चार र्ाां सारख्या समस्याां िर इलाज होऊ शकतो.
१. ख़शी - बालक आवण पालक मागयदशयन केंद्र – हे केंद्र मुलाां च्या िागणूक, भािनात्मक, शैक्षवणक
अशा विविध समस्या र्ाां िर उपचार करतां . र्ासाठी केंद्र मानसोपचार, कौटुां वबक उपचार, मुलाां िर
उपचार, पालकाां चा कौशल् र् विकास आवण वशक्षकाां ची सांिेदनशीलता आदी कार्यक्षम करण्यास
मदत करते .
१. वदशत – र्ामध्ये पुनियसनासाठी लागणारी सावहत्य आवण मदत विशेष गरजा असणा-र्ा मुलाां ना ि
इतर सामावजक सांस्थाां च्या माध्यमातून िात्सल् र्तफे पुरिली जातात.

विशेष गरजा असणा-र्ा मुलाां च्या विकासासाठी असले ले सिय कार्यक्रम पुनियसन केंद्रामाफयत समग्र
दृष्ट्ीकोनातून राबिले जातात.
िर उल् ले खखले ल् र्ा तीन केंद्राां मध्ये विशेष गरजा असले ल् र्ा २०० हून अवधक मुलाां ना वनर्वमत
उपचार वदले जातात. ‘वदशा’ कार्यक्रमाां तगयत १०० हून अवधक मुलाां ना २०२०-२१ र्ा आवथयक िषाय त
पुनिय सन सावहत्य आवण मदत वदली गेली. विशे ष गरजा असणा-र्ा मुलाां ना मदत करणा-र्ा व्यक्ती
आवण पालक र्ाां मध्ये सांस्थेकडून वदल् र्ा जाणा-र्ा उपचाराां विषर्ी जागरूकता र्ािी र्ासाठी
प्रवशक्षण वदले जाते .
पनियसन केंद्र (कतांजिमतगय ) – िात्सल् र् टर स्ट, मुांबई सांस्थेने २००४ -०५ मध्ये विशेष गरजा असले ल् र्ा
मुलाां साठी पुनियसन केंद्र सुरु केलां . र्ासाठी सांस्थेला PWD कार्दा १९९५ अांतगयत अपांग आर्ुक्तालर्
(पुणे) र्ाां च्याकडून परिाना प्राप्त झाला. तेव्हापासून आतापर्ांत २००० हून अवधक मुलाां ना
तज्ज्ाां कडून उपचार वदले जातात. २०२०-२१ मध्ये र्ा केंद्राने पुढील कार्यक्रम आर्ोवजत केले .

वदिाळी आवण क्रीडा स्पधाय , र्ावशिार् स्वातांत्र्यवदन, गणेशोत्सि, बालवदन इ. अक्षर प्रकाश मवतमांदवनिासी
विद्यालर् पुणे र्ाां च्यातफे आर्ोवजत केले ल् र्ा हस्तकला स्पधेत सांस्थेतील वनिासी विशेष मुलाां नी भाग घेतला
होता. र्ा स्पधेत सांस्थेतील ‘िरूण’ नािाच्या मुलाला मुखपट्टी (मास्क)साठी वद्वतीर् पाररतोवषक वमळाले .
सांस्था विशेष मुलाां च्या पालकाां ना इतर सांस्थाां नी आर्ोवजत केले ल् र्ा ऑनलाईन स्पधाां मध्ये भाग घेण्यासाठी
प्रोत्सावहत करते . लॉकडाऊनची पररखस्थती लक्षात घेऊन सांस्थेने पालकाां च्या आवण मुलाां च्या मदतीसाठी गृह
कार्यक्रम आर्ोवजत केला ि दू रसांभाषण, व्हॉट् स-अप, दृक्श्श्राव्य अशा माध्यमाां तून प्रवशक्षण चालू ठे िलां .
केंद्रातील उपचार करणारे तज्ज् वतन्ही केंद्रात जिळजिळ १५० पालकाां च्या सांपकाय त होते . फाईन मोटार
कौशल् र् , दृश्र् मोटार समन्वर्, शब्दसांग्रह, व्याकरण र्ाां िर आधाररत कार्यक्रम बनविला गेला. घरात
सापडणा-र्ा सामान्य गोष्ट्ी िापरून करता र्ेईल असा कार्यक्रम रचला गेला. दर आठिड्याला अशा ३-४
कार्यक्रमाां चा सांच आवण मागयदशयन पालकाां ना वदलां जार्चां. मुलाां ना कौशल् र् विकास कार्यपत्रक वदलां जार्चां.
पालकाां कडून र्ाविषर्ीचे अवभप्रार् आवण छार्ावचत्रां मागिलां जार्चां.
वदिाळीत सांस्थेतील वनिासी मुलाां नी ३००० पणत्या रां गिल् र्ा त्यातल् र्ा २००० पणत्या विकल् र्ा गेल्र्ा. र्ा
रां गीत आवण आनांददार्ी कार्यक्रमामुळे सिाां नाच मजा आली.

पालकाां शी आवण केंद्रातील कमयचा-र्ाां शी चचाय करून सुरवक्षत अांतर ि स्वच्छतेविषर्ीच्या सरकारी
मागयदशय क तत्वाां नुसार प्रत्यक्ष उपचाराां ची सत्रां सांस्थेच्या वतनही केंद्राां िर सुरु झाली.

‘वदशत’ कतर्यक्रम
र्ा कार्यक्रमाद्वारे सांस्था अवधकावधक लाभार्थ्ाां पर्ांत पोहोचू इखच्छते . हे सिय सांस्थेने जोडले ल् र्ा इतर
सामावजक सांस्था, व्यक्ती र्ाांच्यामाफयत होते .
ऑथोवसस वशबीर – र्ािषी दोनपैकी एक ऑथोवसस वशबीर काां जुरमागय केंद्रामध्ये आर्ोवजत केलां गेलां. बाह्य
रुग्ण विभागातील आवण AWMH मधील दहा लाभार्थ्ाांना फार्दा झाला.

पनियसन केंद्र (सतनपतर्त) – सानपाडा र्ेथील पुनियसन केंद्र २०१६ मध्ये स्थापन झालां . सुरुिातीला वतथे
िृद्ाां साठी वफजीओ उपचार चालार्चे . ह्याला तेरणा िैद्यकीर् कॉले जातील विद्यार्थ्ाां चा चाां गला हातभार
लागतो. हे पुनियसन केंद्रही व्यिखस्थत सुरु आहे . अह्वालसालात एकूण ३० मुलानी सादर केंद्राचा लाभ घेतला.
कतर्यशतळत आवण कतर्यक्रम
वदनतांक
विषर्
७ जुलै २०२०
गुरुपौवणयमा
१५ ऑगस्ट २०२०
स्वातांत्र्यवदन
२१ ऑगस्ट २०२०
िृद् नागररक वदन
१४ नोव्हें बर २०२०
वदिाळी
२५ वडसेंबर २०२०
नाताळ
पनियसन केंद्र (अवलबतग) – अवलबाग – रार्गड र्ेथील पुनियसन केंद्राने एक ऑथोवसस वशबीर आर्ोवजत
केलां होतां . १६ विद्यार्थ्ाां साठी रार्गड वजल् ह्यात स््ीांट (SPLINT) आवण श्रिणर्ांत्र र्ासाठी वशबीर आर्ोवजत
केलां गेलां.
वदनतांक
विषर्
लतभतथी सांख्यत
६ माचय २०२१
अवलबाग (ऑथोवसस)
६
६ माचय २०२१
अवलबाग (श्रिणर्ांत्र)
१०

रुग्णसहतय्यक प्रवशक्षण केंद्र
रुग्णसहतय्यक प्रवशक्षण केंद्र (कतांजिमतगय ) - िात्सल् र्चा रुग्णसहाय्यक प्रवशक्षण केंद्र सुरु होिून १४ िषे
झाली. २०२०-२१ मधील महामारीच्या प्रादु भाय िामुळे र्ा िषी एकूण ३१ मुलीन
ां ी िषयभराच्या प्रवशक्षण िगाय त
प्रिेश घेतला. डॉ. ज्ोती जाधि, डॉ. अलका बेडेकर, श्रीमती. चव्हाण आवण श्रीमती रे णुका साळगािकर
र्ाां च्या मागयदशयनाखाली अभ्यासक्रम पूणय केला गेला. विद्यावथयनीांना वहरामोांगी हॉखस्पटल, मुलां ु ड ि गणात्रा
हॉखस्पटलमध्ये प्रात्यवक्षकाां चा अभ्यास करण्याची सांधी वदल् र्ाबद्दल मी दोन्ही हॉखस्पटलच्या व्यिस्थापनाचा
आभारी आहे .

िात्सल् र्तफे ह्या विद्याथीनीना इां ग्रजी सांभाषणकले चे वशक्षण तसेच सांगणकाचे उपर्ुक्त ज्ञानही वदले जाते
ज्ार्ोगे त्याां ना नोकरीच्या अवधक सांधी उपलब्ध होतात ि आधुवनक इखस्पतळाां च्या िातािरणात
सहजररत्या रुळतात.
िात्सल् र् टर स्ट मुांबई र्ाां चा राजापूर, दापोली, लातूर, जालना ह्या चार वठकाणी रुग्णसहाय्यक
प्रवशक्षण केंद्र राबविण्याचा मानस आहे . त्यासाठीच्या प्राथवमक भेटी आवण बोलणी सुरु आहे त.
रुग्णसहतय्यक प्रवशक्षण केंद्र (सतनपतर्त) - सानपाडा प्रकल् पातील रुग्णसहाय्यक प्रवशक्षण अभ्यासक्रम
हा नावशक र्ेथील र्शिांतराि चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यावपठाशी सांलग्न आहे . अहिालसालात र्ा
अभ्यासक्रमात १० विद्यावथयनीांना प्रिेश दे ण्यात आला. डॉ. ज्ोती जाधि, वसस्टर श्रीमती रे णुका
साळगािकर, वसस्टर श्रीमती क्षमा पेंडसे र्ाां नी विद्यावथयनीांना विविध विषर् वशकविले . ऐरोली र्ेथील इां द्रािती
इखस्पतळात विद्यावथयनीांना प्रात्यवक्षक वशक्षण वदले गेले.
इां द्रािती इखस्पतळ, ऐरोली र्ेथील मेडीकल वडरे क्टर डॉ. उमेश तेलतुांबडे , वस.इ.ओ. श्री. शांकर चव्हाण
आवण श्रीमती वदपाली खाडे र्ाां नी वदले ल् र्ा मागयदशयना बद्दल मी त्याां चे मनः पूियक आभार मानतो.
ितळिांर्त केंद्र – पालघर वजल् ह्यातील िाडा तालु क्यातील िाळिांडा र्ेथे 2019 पासून रुग्ण सहाय्यक
प्रवशक्षण केंद्र िात्सल् र्तफे सुरु करण्यात आले . ‘माऊली वशक्षण प्रसारक मांडळ, िाळिांडा ‘ र्ाां च्या
सहाय्याने 25 मुलीना प्रवशक्षण दे ण्यात आले .
करोनाच्या प्रदु भाय िामुळे सदरील वशक्षण मुख्यतः ऑनलाइन पद्तीने दे ण्यात आले .

सांगणक प्रवशक्षण केंद्र
िात्सल् र्तफे 2006 सालापासून काां जूर र्ेथे तर 2012 सालापासून सानपाडा सांगणक प्रवशक्षण
िगय चालिण्यात र्ेतात. अहिाल सालात करोनाच्या प्रदु भाय िामुळे काां जूर ि सानपाडा र्ेथे मुख्यतः ऑनलाइन
पद्तीने सांगणक प्रवशक्षण दे ण्यात आले .

आवथयक दृष्ट्या कमजोर असणाऱ्र्ा िगाय तील मूला-मुलीन
ां ा तसेच तरुण-तरुणीांना सांगणक प्रवशक्षण द्वारे
सक्षम करण्याचे कार्य िात्सल् र्तफय केले जाते . MKCL चे विविध अभ्यासक्रम सदर सांगणक प्रवशक्षण िगाय त
गरीब ि मागासिगीर् विद्यार्थ्ाांना मोफत अथिा अत्यल् प शु ल्क आकारून वशकाविले जातात. ह्यािषी काां जूर
र्ेथे 104 आवण सानपाडा र्ेथून 66 विद्यार्थ्ाय नी प्रवशक्षण घेतले .

र्ेत्या आवथयक िषाय त ई – विद्या कार्यक्रमा अांतगयत MSCIT वशिार् DTP, अॅडिाां स टॅ वल, अॅडिाां स एक्सेल,
वडवजटल माकेवटां ग, हाडय िेअर आवण नेटिवकांग चे MCKL तसेच ITES चे सांगणक प्रवशक्षण अभ्यासक्रम कुलाय ,
अवलबाग, पाली, लातूर, राजापूर, रत्नावगरी, दापोली, उत्तण (भार्ांदर), उल् हासनगर र्ेथे सुरू करण्याचा
मानस आहे ि त्या दृष्ट्ीने सांस्थेने ठोस पाऊले उचलली आहे त.

र्र तइि विथ प्रतइर्

िावषयक अहिाल २०२० – २१ र्ा िषाय त डराइि विथ प्राइड र्ा उपक्रमाचा ९९ विद्यार्थ्ायनी लाभ घेतला. र्ापैकी
७९ विद्याथी पालघर वजल् ह्यातील तलासरी, मोखाडा, जव्हार र्ा भागाां तून तर इतर नांदुरबार वजल् ह्यातील

तळोदा र्ेथून होत्या. ‘शबरी सेिा सवमती’ (जव्हार आवण तळोदा), ‘स्नेह समाज उत्थान सांस्था’ (तलासरी)
आवण ‘पररितयन मवहला मांडळ’ (मोखाडा) र्ा तळागाळात कार्यरत असणा-र्ा सेिाभािी सांस्थाां बरोबर काम
करून तेथील तरुणाां ना चारचाकी िाहन चालिण्याचां प्रवशक्षण वदलां गेल. र्ा प्रवशक्षणामुळे त्या सिाांची
रोजगारक्षमता िाढली आवण स्वर्ांरोजगार वनमाय ण होण्याची शक्यताही िाढली.
हे चारचाकी िाहन चालिण्याचां प्रवशक्षण ज्ाां ना कौशल् र् विकास आवण रोजगाराची कमी सांधी उपलब्ध आहे
अशा आवदिासी बहुल भागातील तरुणाां ना लक्ष्य ठे ऊन केलां आहे . र्ामुळे त्या तरूणाां चा सामावजक, आवथयक
स्तर उां चािण्यासाठी नक्कीच मदत होईल. जव्हार र्ेथील र्ा प्रवशक्षण िगाय वतल प्रवशवक्षत एक विद्याथी श्री.
सांतोष त्यागी र्ानी कजय काढून एक व्हॅ न विकत घेतली ि त्या माफयत ठाणे ि आजूबाजूच्या दु कानाां ना वकराणा
सामान आणून दे ण्याचे काम केले . र्ामुळे त्याच्या उत्पन्नात कैक पटीांनी िाढ झाली.
सध्या काां जुरमागय र्ेथे २० विद्यर्थ्ाां ना प्रवशक्षण वदले जात आहे . हे सियजण अन्नपदाथय पुरिण्याचा, केक बनिून
विकण्याचा तसेच वकराणामालाच्या िस्तू पोहोचिण्याचा व्यिसार् करतात. हे प्रवशक्षण नक्कीच त्याां ना
स्वािलां बी बनित आहे . र्ा प्रवशक्षण िगाय तील एक विद्यावथयनी श्रीमती पूजा पटे ल ही वतच्या कामाच्या िेळेनांतर
ररक्षा चालिते आवण वतच्या कुटुां बाला अवधक आवथयक हातभार लािते .
भािी काळात ‘ग्लोबल राईट् स फाऊांडे शन’ – उल् हासनगर र्ा सांस्थेसोबत िात्सल् र् टर स्ट तृतीर् पांथीर्ाां साठी
ररक्षा प्रवशक्षणाचा कार्यक्रम करणार आहे . सांस्था फोकयवलफ्ट ि बाां धकामात उपर्ोगी पडणारी िाहने
चालिण्याचे प्रवशक्षण दे णारा उपक्रम गरजू लोकाां साठी करणार आहोत.
वनष्कषय काढािर्ाचा झाला तर हे िषय समाजातील विविध घटकाां पर्ांत पोहोचून त्याां ना स्वािलां बी
बनिण्यासाठी नक्कीच फलदार्ी ठरलां .

वनधी सांकलन
सांस्थेचा आवथयक डोलारा हा सियस्वी वहतवचांतक / दे णगीदार र्ाां च्या औदार्ाय मुळेच उभा रहातो. जुनी
कार्यकत्याां ची वपढी नव्या वपढीसमोर वन:स्वाथयतेने काम करण्याचा िसा दे ऊन गेली आहे . आपल् र्ासारख्या
सांस्थेिर भरभरून प्रेम करणा-र्ा दानशूर दे णगीदाराां चा मी मनापासून आभारी आहे . आपण वदले ल् र्ा
वनधीचा विवनर्ोग हा सद् कारणी केला जाईल असा आपला सांस्थेिर विश्िास आहे आवण र्ा आपल् र्ा
विश्िासािरच सांस्था उत्तमरीत्या कार्यरत आहे .
सांस्थेची अहिालसालातील आवथयक पररखस्थती समाधानकारक आहे . प्रत्येक दे णगीदार मग तो वकतीका वनधी
दे णारा असो, सांस्थेसाठी 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. गद्रे सुनील श्रीकाां त – डोांवबिली
रु. १,५०,०००/अजर्दीप कन्सटर क्शन प्रा. वल. – सीिूड्स
रु. १,२५,०००/श्री. पेंडसे िैभि विलास – बोरीिली
रु. १,२१,०००/रोटरी पुणे प्राइड फाऊांडे शन
रु. १,२१,०००/श्री. नेने गजानन – मुलां ु ड
रु. १,१०,०००/श्री. िसिडा सरल – िडाळा
रु. १,०१,०००/रु. १,००,०००/- प्रत्येकी
श्री. वभडे उमेश – अांधेरी, श्रीमती कडाां बी अरुांधती – बँगलोर, इनेम नॉस्टर म रे मेडीज प्रा. वल. – अांधेरी, कॅ.
जोशी डी. खव्ह. – गोरे गाि, श्रीमती कोठारे सुवनता – अांधेरी, श्री. पाटील पद्माकर – गोरे गाि, श्री. वपळगािकर
सुधीर ि प्रवतभा – मुलां ु ड, श्रीमती प्रभू वमनाक्षी – बँगलोर
रु. ७५,०००/- प्रत्येकी
श्री. बागिे लौवकक – भाांडूप, श्री. घुर्े अनांत – ठाणे , श्री. जुन्नरकर अनांत – ठाणे, श्री.थवनगेि जे .

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

कतर्म ठे ि र् जनत
कार्म ठे ि र्ोजनेअांतगयत वमळाले ल् र्ा दे णग्याां ची रक्कम सरकारी रोखे वकांिा राष्ट्रीर्कृत बँका र्ाां त गुांतिली
जाते. र्ा रकमेतून वमळणाऱ्र्ा व्याजाचा विवनर्ोग दे णगीदाराच्या सूचनेनुसार त्याच्या कुटुां बातील आप्ताां च्या
स्मरणाथय / जन्मवदिसाप्रीत्यथय अथिा िाढवदिसाप्रीत्यथय एखाद्या विवशष्ट् वदिशी सांस्थेतील वनिासी मुलाां ना दु ध
/ खाऊ इ. दे ण्यासाठी केला जातो. त्यासांबांधी दे णगीदाराला सांस्थेकडून पत्राद्वारे कळिले जाते . जेणेकरून
दे णगीदाराां शी सांस्थेचा ऋणानुबांध कार्म राहतो. र्ा र्ोजनेअांतगयत एकच दे णगीदार वनरवनराळ्या
कारणासाठी ि वनरवनराळ्या वदिसासाठीही दे णगी दे ऊ शकतो.
अहितलसतलतत वमळतले ल् र्त कतही प्रमख दे णग्यत खतलीलप्रमतणे
ठतण्यतलत ितहणतिे श्री. ितकणकि चन्द्रशेखि र्तांचे मी विशेष आभति मतनत . अहितलसतलतत त्यतांनी
सांस्थेलत रु. २०,००,०००/- इतकी भिघ स दे णगी वदली. सांस्थेचे ते वनर्वमत दे णगीदति आहेत.
रु. १,५०,०००/श्री. हीर जर्ेश, श्री.ले ले सांजीि ि सौ. उमा – साां ताक्रूझ
रु. १,२५,०००/श्री. शेणॉर् वनत्यानांद – ठाणे
रु. १,०१,०००/श्री. कहाते र्तीन – काां जुरमागय
रु. १,००,०००/- प्रत्येकी
श्रीमती आजगाां िकर अनघा मधुसूदन – ठाणे , श्रीमती कमला िेंकटरामानी – पिई, श्री. कुलकणी वदलीप –
ठाणे, श्री. महाजन मधुसूदन – ठाणे , श्री. महाजन सुबोध विजर् – ठाणे, श्री. मराठे प्रभाकर – साां ताक्रूझ,
श्रीमती म्हशेळकर नवलनी कृष्णा – िरळी,श्री. शेणॉर् वनत्यानांद – ठाणे
रु. ७५,०००/श्रीमती मनोहर विद्या अशोक – बदलापूर
रु. २५,०००/- ि त्यापेक्षा जास्त दे णगी वदले ल् र्ा दे णगीदाराां ची नािे पररवशष्ट् ‘ब’ मध्ये वदली आहे त.
सिय दे णगीदाराां चे खूप खूप आभार !

आवथयक दत्तक र् जनत
र्ा र्ोजनेअांतगयत 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 सोर्ीनुसार
एकरकमी वकांिा ह््त्यानेही दे ऊ शकतात.
दु सरा पर्ाय र् म्हणजे काही दे णगीदार एखाद्या अभयकाच्या दु धाचा / जेिणाचा अथिा शाळे त जाणा-र्ा एखाद्या
मुला / मुलीच्या वशक्षणाचा िावषयक खचय दे तात.
र्तसांबांधीचत खचतयचत तपशील खतलीलप्रमतणे
एका मु लाचा १ मवहन्याचा जे िणाचा खचय
एका मु लाचा १ िषाय चा जे िणाचा खचय
एका मु लाचा १ मवहन्याचा दु धाचा खचय
एका मु लाचा १ िषाय चा दु धाचा खचय

१,५००.००
१८,०००.००
१,०००.००
१२,०००.००

एका मु लाचा १ मवहन्याचा खचय

२,२००.००

एका विशे ष मु लाचा १ मवहन्याचा खचय

६,५००.००

एका मु लाचा १ मवहन्याचा वशक्षणाचा खचय

१,५००.००

एका मु लाचा १ िषाय चा वशक्षणाचा खचय

१८,०००.००

सिय मु लाां चा १ वदिसाचा जे िणाचा खचय

७,०००.००

सिय मु लाां चा १ िेळचा जे िणाचा खचय

३,५००.००

सिय मु लाां चा १ िेळच्या नाश्त्याचा खचय

१,५००.००

अहितलसतलतत वमळतले ल् र्त कतही प्रमख दे णग्यत खतलीलप्रमतणे
श्री. ह्ल्लू र अनांत – ठाणे
रु. १,२०,०००/श्री. कुलकणी मांदार – ठाणे
रु. ९६,०००/श्री. चोणकर प्रफुल् ल – मालाड
रु. ८०,०००/-

वदितळी भेट् कपन्स र् जनत
वदिाळी भेट 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 सांस्थेच्या
कार्यकत्याां च्या माध्यमातून अथिा शाळाां मधून र्ा कुपन्सची विक्री केली जाते . रक्कम छोटी असल् र्ाकारणाने
र्ा र्ोजनेअांतगयत सांस्थेला लोक सहभाग चाां गला वमळतो. सांस्थे च्या कामाचा प्रचारही र्ामाफयत मोठ्या
प्रमाणािर होतो.
परां तु र्ािषी कोव्हीडच्या महामारीमुळे वदिाळी भेट कुपन्स छापली गेली नाहीत. त्यामुळे अहिालसालात र्ा
र्ोजनेअांतगयत काही वनधी जमला नाही.

िस्रूप दे णगी
काही ठळक िस्तुरूप दे णग्या खालीलप्रमाणे
श्री. सवमत कतनगत – कतांजिमतगय
- ि जचे दध, दधपतिर्ि (Lactogen) ि धतन्य
श्री. शौर्य जग्गी, चेंबूि - मवहन्यतभितची भतजी, फळे
श्रीमती भोसले स्वेतलाना - दु धपािडर (Lactogen, Nestum)
श्रीमती िढािकर मेघा – २ Oxygen Concentrator
श्री. जोशी जर्ांत २ सांगणक
श्री. अवमत / राजू / हरीश / अजर् / सौरभ / रिी / अिधेश - दु धपािडर (Lactogen) ि फळे
रोटरी क्लब ऑफ मुलां ु ड ले कसाईड दु धपािडर (Lactogen) ि २ कपाटे
वचन्मर् सेिा टर स्ट –
धान्य
स्वर्ांवसद् नारी प्रवतष्ठान –
दु धपािडर (Lactogen)
श्री. गम्बानी सुनील धान्य
स्कार् फाऊांडे शन
baby products

पिदे शस्थ दे णग्यत
अमेररकेत इां वडर्ा डे व्हलपमेन्ट अँड ररलीफ फांड (India Development And Relief Fund) आवण महाराष्ट्र
फाउां डेशन (Maharashtra Foundation – New York) र्ा दोन सांस्था कार्यरत आहेत. 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 . जेणेकरून

आर्कराां तील सिलतीसोबतच अवनिासी भारतीर् आपल् र्ा दे शातील गरजूांना मदतही करू शकतील.
र्ासाठी अवनिासी भारतीर्ाांना र्ा सांस्थाां च्या माध्यमातून ‘िात्सल् र्’ला दे णगी दे ऊन सहाय्य करािां वह विनांती.
अहिालसालात भारतीर् चलनाप्रमाणे इां वडर्ा डे व्हलपमेन्ट अँड ररलीफ फांडच्या माध्यमातून रु.
१४,४०,७६३/- इतकी रक्कम शैक्षवणक ि कोशल् र् प्रवशक्षण, आवथयक ि सामावजक सुधारणा आवण
अभयकालर् र्ा उपक्रमाां साठी सांस्थेला दे णगी म्हणुन वमळाली आहे .
अहितलसतलतत वमळतले ल् र्त कतही प्रमख दे णग्यत खतलीलप्रमतणे
श्री. रामपूरिाला फकरुद्दीन – न्यूझीलां ड
रु. २,१८,९३८/-.
श्री. कानसकर वनतीन ि वमत्रपररिार – अमेररका
रु. ७८,१८६.२५
श्री. विनोद कृष्णन – केरळ
रु. ७०,०००/स्वित्झलं र्मधील प्रवसद् उद्य जक श्री. एन्थ नी फमेनीच गेली अनेक िषे ‘ितत्सल् र्’ च्यत सतनपतर्त
प्रकल् पतमधील बतवलकतश्रमततील मली ांचत खचय दे णगीरूपतने दे ततत. अहितलसतलतत त्यतांनी रु.
२२,७६,९७५/- इतकी म ठी िक्कम दे णगी म्हणून वदली आहे. त्यतांचे शतश: आभति

सिकतिी अनदतन
अहिालसालात वजल् हा मवहला आवण बाल कल् र्ाण अवधकारी चेंबूर कडून सांस्थेला रु.२,८०,५७३/- इतके
अनुदान प्राप्त झाले . सिय सांबांवधत अवधका-र्ाां चे मी आभार मानतो.

कांपन्यतचां सतमतवजक दतवर्त्व [CSR] ि इति कांपन्यत / सांस्थतांचत सहर् ग
केंद्र सरकारने पाररत केले ल् र्ा कांपनी कार्दा २०१३ र्ामधील कलम १३५ अन्वर्े ज्ा कांपन्याां चा िावषयक
नफा रु. ५ कोटी अथिा त्याहून अवधक आहे अशा कांपन्याां नी त्याां च्या नफ्यातील २ टक्के इतकी रक्कम
सामावजक बाां वधलकीच्या अनुषांगाने समाजोपर्ोगी कार्य करणा-र्ा सांस्थाां ना आवथयक सहाय्य करण्यासाठी
खचय करािी अशा सूचना वदल् र्ा आहे त. र्ा वनर्मानुसार अहिालसालात सांस्थेला काही प्रवथतर्श कांपन्याां नी
भरघोस आवथयक सहाय्य वदलां . त्याां चा मी शतश: ऋणी आहे . र्ा कांपन्याां ची नािे खालीलप्रमाणे
१. एन.एस.डी.एल. ई-गव्हनयस इन्फ्रास्टर क्चर वल. लोअर परे ल
रु. ९०,००,०००/अभयकालर् ६०,००,०००/आवण पुनियसन केंद्र – ३०,००,०००/२. आर.पी.जी. फाऊांडे शन
रु. १३,८३,१५०/रुग्ण सहाय्यक प्रवशक्षण िगय (काां जुरमागय) रु. ९,६१,६५०/रुग्ण सहाय्यक प्रवशक्षण िगय (सानपाडा) रु. ४,२१,०००/३. एस.बी.आर् कॅप वसक्युररटीज वल.
रु. १२,४०,०००/४. नेक्स्ट पॉलीमसय वल.- पुनियसन केंद्र
रु. ६,५०,०००/५. सेवमक्रॉन इले क्टर ॉवनक्स प्रा. वल.
रु. ६,५०,०००/‘वदशा’ आउटररच उपक्रम ि पुनियसन केंद्र
६.अल् िारे ज अँड मासयल इां वडर्ा प्रा. वल.
रु. ५,२७,८००/बावलकाश्रम रु. १,५०,०००/आवण िृद्ाश्रम रु. ३,७७,८००/७.मारीिाला चॅररटी टर स्ट
रु. ५,००,०००/८.विक्रम उत्तमवसां ग अँड मधु विक्रम उत्तमवसांग – िृद्ाश्रम
रु. ५,००,०००/९.ए. अँड एम इां वडर्ा प्रा. वल.- िृद्ाश्रम
रु. ५,००,०००/१०.र्ुनीवडझाईन ज्वेलरी प्रा. वल. र्ुवनट II- अभयकालर्
रु. ४,२०,०००/११.लासयन अँड टु ब्रो इन्फोटे क प्रा. वल.
रु. ४,०७,८००/मवहला सबलीकरण रु. ३,९२,५००/शैक्षवणक वनधी रु. १५,३००/-

१२.कन्सेप्ट कन्सीवलओ इां वडर्ा प्रा. वल.
१३.स्टे ट बँक ऑफ इां वडर्ा - सोलार पॅनलसाठी
१४.सेव्ह वद वचल् डरन इां वडर्ा- PAP सानपाडा
१५.वहां दुस्तान वलिर एज्ुकेशनल अँड िेलफेअर टर स्ट
१६.कले क्टीव्ह गुड फाऊांडे शन एलटीआर्
१७.मे. वकवशनचांद चेल्लाराम एज्ुकेशनल टर स्ट – वगरगाां ि
मवहला सबलीकरण - रुग्ण सहाय्यक प्रवशक्षण िगय (काां जुरमागय)
१८.मे. वद असोवसएटे ड ऑू टो पाटय स् प्रा. वल. – लॅ वमन्फ्ग्टन रोड

रु.
रु.
रु.
रु.

३,५०,०००/२,८०,०००/२,५६,३११/२,००,०००/रु. १,७०,०००/रु. ५०,०००/-

रु. ५०,०००/-

महतवशिितत्र ि ितमनिमी
गेल्र्ा ३२ िषाां पासून िात्सल् र् टर स्ट, मुांबई सांस्था महावशिरात्रीच्या वनवमत्ताने (१) श्रीपाले श्िर वशिमांवदर –
विले पाले ि (२) श्रीस्वर्ांभू वशिमांवदर – मोतीलाल नगर, गोरे गाां ि र्ेथे मांवदराच्या विश्िस्ताां च्या सांमतीने सांस्थेचां
प्रचार / प्रसार वनधी केंद्रां चालिते . अहिाल सालात वद. ११ माचय रोजी थोड्या प्रमाणािर हे केंद्र ) श्रीपाले श्िर
वशिमांवदर – विले पाले चालिले गेले. पाले र्ेथील श्री. मांदार नार्क, श्री. प्रमोद ओक आवण इतर सिय
कार्यकत्याां चे मी आभार मानतो. तसेच दोन्ही मांवदराच्या विश्सस्ताां चेही दरिषी त्याां नी वदले ल् र्ा मोलाच्या
सहकार्ाय बद्दल आभार मानतो.
तसेच बोरीिली र्ेथील चोगले राम मांवदर र्ेथे रामनिमी वनवमत्ताने सांस्थेचां प्रचार / प्रसार वनधी केंद्रां चालिले
जाते. परां तु COVID 19 मुळे हे केंद्र आपण चालिू शकलो नाही.

सतनपतर्त सेित प्रकल् प
िात्सल् र् टर स्टचा सानपाडा प्रकल् प 2000 साली सुरू निी मुांबईत सुरू झाला. सादर प्रकल् पात बावलकाश्रम,
िृद्ाश्रम, अपांग पुनियसन केंद्र, रुग्ण सहाय्यक प्रवशक्षण केंद्र तसेच सांगणक प्रवशक्षण केंद्र इत्यावद उपक्रम
राबविले जातात.

बतवलकतश्रम
अहिालसाली बावलकाश्रमात एकूण 62 मुली वनिासाला होत्या. अनाथ वकांिा आवथयकदृष्ट्या दु बयल िगाय तील
6 ते 18 िषे िर्ोगटातील र्ा मुलीना महाराष्ट्र शासनाच्या मवहला ि बाल कल् र्ाण विभागाने वनर्ुक्त केले ल् र्ा
बालकल् र्ाण सावमती, ठाणे माफयत बवलकाश्रमात दाखल केले जाते . सांस्थेत दाखल असले ल् र्ा सिय मुली ांच्या
वशक्षण, आरोग्य, भोजन, कपडालत्ता, वनिास इत्यावद सिय गरजा सांस्थेतफे पुरविल् र्ा जातात.
प्रकल् पाजिळच असले ल् र्ा वििेकानांद सांकुलातील मराठी ि इां ग्रजी माध्यमाच्या शाळे त सिय मुली दहािी
पर्ांतचे वशक्षण घेतात. वििेकानांद सांकुलाच्या सिय पदावधकारी, वशक्षक ि कमयचारी र्ाां चे त्याांनी िात्सल् र्ला
िेळोिेळी केले ल् र्ा सहकार्ाय बद्दल मन:पूियक धन्यिाद.

करोनाच्या प्रदु भाय िामुळे पूणय िषयभर ऑनलाइन वशक्षण पद्तीचा अिलां ब झाला. श्रीमती वप्रर्ांका मक्कर
आवण श्रीमती मेघा साळिी र्ाां नी दहािीच्या मुलीना उत्तम मागयदशयन केले .

(1) कुमारी क्राां ती पाडे कर, (2) कुमारी सुधा लाडी , (3) कुमारी सविता काां बळे , (4) कुमारी सार्ली जािळे ,
(5) कुमारी सार्ली गांगािणे , (6) कुमारी उवमयला प्रताप ि (7) कुमारी वप्रर्ाज्ोवत शेट्टी ह्या चाां गले गुण वमळिून
शालाां त परीक्षा उत्तीणय झाल् र्ा.
सांस्थेतील कुमारी पूजा वशांदेने BMS पदिी प्राप्त केली. कुमारी ममता सानप ही एमबीए झाली तर कुमारी
अांजली पिार सांगणक क्षेत्रात MSc झाली.
‘र्ू अँर् आर् ट्र स्ट’ च्या तरुण कार्यकतीांनी िषयभर ऑनलाइन पद्तीचा िापर करून सांस्थेतील मुलीना
वनर्वमत गवणत विषर्ाचे प्रवशक्षण वदले . प्रत्येक मुली मागे एक कार्यकती असे प्रवशक्षणाचे स्वरूप असल् र्ाने
मुली ांच्या प्रगतीकडे िैर्खक्तक लक्ष राहते ि विषर् सुलभतेने वशकता र्ेतो. मुलीच्य
ां ा ऑनलाइन वशक्षणाची
वनकड समजून ‘र्ू अँड आर् टर स्ट’ तफे 4 टॅ ब ही मुलीना िापरासाठी दे ण्यात आले . ‘र्ू अँड आर् टर स्ट’ च्या
कुमारी सांजना राणे ि त्याां च्या सहकाऱ्र्ाां चे मन:पूियक आभार.
‘र्स आर् कॅन ट्र स्ट ‘ गतिषी प्रमाणेच र्ांदाही ‘र्स आर् कॅन टर स्ट तफे मुलीनां इां ग्रजी सांभाषणाचे प्रवशक्षण
फोनद्वारे दे ण्यात आले . ‘र्स आर् कॅन टर स्टच्या टर स्टी श्रीमती नेहा खरे ि त्याां च्या कार्यकत्याां चे मी आभार
मानतो.
करोनाच्या काळातही मुलीनी स्वातांत्र्यवदन, प्रजासत्ताक वदन, गुढी पाडिा, रक्षाबांधन, श्रीकृष्ण जन्माष्ट्मी, श्री
गणेश चतुथी, निरात्रोत्सि, वदिाळी, विसमस, होळी असे विविध सण उत्साहात साजरे केले .
आि ग्य : सांस्थेतील मुलीच
ां ी वनर्वमत आरोग्य तपासणी केली जाते . करोांनाच्या प्रादु भाय िाचा धोका लक्षात
घेता मुलीच
ां ी विशेष काळजी घेण्यात आली. सांस्थेतील केिळ दोन मुलीना करोनाची सौम्य लागण झाली ि
त्या लिकरच पूणय बऱ्र्ा झाल् र्ा ही कळविण्यास मला आनांद होत आहे . सांस्थेचे अध्यक्ष डॉ. विलास ऐनापुरे
र्ाची आरोग्य तपासणी केली. सांस्थेपासून नवजकच असले ल् र्ा डॉ. मानधना ि डॉ. म्हात्रे र्ाां चे मुली ांिरील
उपचारासाठी नेहमीच सहाय्य लाभते . दां तवचकीत्सेसाठी डॉ. श्री. गणेश शेडगे सहाय्य करतात. िाशी र्ेथील
निी मुांबई महानगर पावलका रुग्णालर् तसेच सानपाडा र्ेथील निी मुांबई महानगर पावलकेच्या नागरी आरोग्य
केंद्र र्ातील डॉक्टर, वसस्टसय ि कमयचारी र्ाां चे त्याां नी िेळोिेळी केले ल् र्ा सहाय्याबद्दल आभार मानू तेिढे
थोडे च आहे त.

िृद्तश्रम
बावलकाश्रमसोबत चालिण्यात र्ेणाऱ्र्ा िृद्ाश्रमचा लाभ अहिाल साली तेरा जेष्ठ नागरीकानी घेतला. उत्तम
आहार सोबत करमणुकी साठी िाचनालर्, दू रवचत्रिाणी सांच, िृत्तपत्रे इत्यादीांची सोर् िृद्ाश्रमात आहे .
करोनाची भीती लक्षात घेता सिय पररखस्थवत सुरळीत होई पर्यन्त िृद्ाश्रमात जेष्ठ नागररकाां ची सांख्या मर्ाय वदत
ठे िण्यात आली आहे .

अवलबतग सेित प्रकल् प
७ जानेिारी २००७ रोजी िात्सल्य टर स्ट ,मुांबईची अविबाग शाखा सुरू झािी . अहिाि सािात
अविबाग शाखेत एकूण १३ मुिे दाखि झािी ि ६ मुिाांचे चाां गल्या कुटुां बात पुनियसन करण्यात आिे असून
ती आनांदात रहात आहे त .४ मुिाां ना बाि कल्याण सवमती ,रार्गड र्ाां च्या आदे शाने पािकाां च्या ताब्यात
वदिे .
िॉकडाऊन ि मुिाां ची सुरक्षा र्ा कारणास्ति १४ िषायत पवहल्याां दाच ७ जानेिारी २०२१ ची पूजा
अत्यांत साधेपणाने सांस्थेपुरती मर्ाय वदत केिी .िात्सल्य चे विश्वस्त ि अविबागची स्थावनक कवमटी ,सेविका ि
कमयचारी िगय एिढे च उपखस्थत होते .
सांस्थेतीि मुिाां च्या आरोग्याची काळजी डॉ .धामणकर, डॉ .आवदत्य चेििे ,डॉ .अरविांद टकिे ,डॉ .
परिेज शेख ,डॉ .सौरभ पाटीि हे उत्तमरीत्या घेतात .सांस्था त्याांची आभारी आहे .

पुनियसन केंद्रात र्ेणाऱ्र्ा मुिाां च्या आरोग्याची काळजी डॉ. ऋवषकेश दे शमुख ,डॉ .मनीषा मेश्राम ,
डॉ. आवदती गोखिे ,डॉ .ताांबोळी हे उत्तमरीत्या घेतात .
गेल्या सांपूणय १ िषाय च्या काळात अविबागमधीि विविध सांघटना ,सांस्था ,पक्ष ,सरकारी कार्ाय िर्े ,
िैर्खक्तक दे णगीदार, वहतवचांतक र्ाां नी भरघोस मदत केिी .
 वजल्हा मवहिा ि बाि विकास अवधकारी कार्ाय िर् ,रार्गड -अविबाग
 प्रशाां त नाईक साहे ब ,नगराध्यक्ष ,अविबाग नगर पररषद
 भारतीर् जनता पाटी तािुका अध्यक्ष ,तहसीिदार कार्ाय िर्
 राजेश वदगांबर िारां गे ,अविबाग
 अपणाय पडिळ ,विद्यानगर अविबाग
 प्रिीण घरत ,अविबाग ,भोनकर ,अविबाग
 शक्ती फौांडेशन ,निी मुांबई स्टार क्लब
 हे खपांग हॅां ड्स ,अविबाग
र्ा सिाां नी धान्य ,वबखस्कटां ,सावनटार्जर dettol, phynile ,र्ा प्रकारे िस्तुरूप दे णगी दे ऊन सांस्थेिा
बहुमूल्य अशी मदत केिी .

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 खेड्यात ि पाड्याां िर जािून
डॉक्टर आरोग्य तपासणी ि औषधोपचार करतात. सदर प्रकल् पात िृद्ाश्रम, औद्योवगक प्रवशक्षण, आरोग्य
केंद्र इत्यादी विविध उपक्रम लिकरच सुरु करण्याचा मानस आहे .

सांकीणय

श्री. श्रीकृष्ण दे साई र्ाां ना शैक्षवणक स्तरािरील कामवगरीसाठी सुविद्या प्रसारक सांघ – बोरीिली र्ा सांस्थेने
सन्मानपत्र प्रदान केले .

श्रद्तांजली
१. िात्सल् र् च्या उभारणीच्या काळातील आधारस्तांभ ि सांस्थापक सदस्याां पैकी एक श्री. विनोद वनजसुरे र्ाां चे
वद. १३.०२.२०२१ रोजी िृद्ापकाळाने दु ख:द वनधन झाले .
२. सांस्थेचे जुने दे णगीदार श्री. मधुसूदन पणशीकर र्ाां चे वद. १५.०९.२०२० रोजी िृद्ापकाळाने दु ख:द वनधन
झाले .
३. सांस्थेचे जुने कार्यकते ि दत्तक पालक श्री. वदलीप अ. आपटे र्ाां चे वद. २८.०२.२०२१ रोजी दु ख:द वनधन
झाले .

विशेष सूचनत
सांस्थेचे ताळे बांद आवण आर् व्यर् पत्रके सांवक्षप्त स्वरूपात दे ण्यात आिी आहे त. ज्ाना सविस्तर पत्रके
पावहजे असतीि त्याां नी कृपर्ा सांस्थेच्या कार्ाय िर्ाशी सांपकय साधािा.
पर्ाय िरण विषर्ी विशेष जागरूकता िोकाां च्या मनात वनमाय ण झािी आहे . त्यादृष्ट्ीने ज्ाना शक्य आहे अशा
वहतवचांतकानी आपिा ई - मेल आर्. डी . कळिािा. त्यार्ोगे सांस्थेला त्याां च्याशी सांपकय साधणे सु लभ होईल.

िेबसतईट्
आपण िात्सल् र्चे सांकेतस्थळ www.vatsalyatrustmumbai.org र्ेथे जरूर भेट द्यािी.

सांस्थेचे कतर्यकतय , दे णगीदति ि मतन्यिितांनत नम्र विनांती
सांस्थेचे अनेक कार्यकते वनधी सांकिनासाठी पािती पुस्तके, वदिाळी भेट कुपन्स घेऊन जातात पण
िेळच्यािेळी ती पुस्तके ि जमा केिेिा वनधी कार्ाय िर्ात आणून दे त नाहीत. पररणामी िेखापरीक्षणािा
ऑडी)टवििांब ( होतो. तरी सिय कार्यकत्याां नी र्ाबाबत काटे कोरपणा पाळािा ि काही अडचण असल्यास
कार्ाय िर्ाशी सांपकय साधािा ही विनांती .आमचे कार्यकते आपल्यापर्ांत दे णगी आणण्यासाठी पोहोचू शकिे
नाहीत तर गैरसमज करून न घेता आपल्या दे णग्या धनादे शाद्वारे सांस्थेिा टपािाने अथिा कुररअरने
पाठिाव्यात .दे णगीदार आमची अडचण समजून घेतीि र्ाची खात्री आहे च. त्याचबरोबर ज्ाां ना शक्य आहे
अशा मांडळीनी सांस्थेशी ईमेि-ने सांपकय साधािा.

ANNEXURE ‘A’ – GENERAL DONATIONS
Smt. Chitins Sujata Shri. KV Satheesh Kumar & Mrs. Rohini – Kanjurmarg
M.V. Samant Charitable Trust – Bandra
Shri. Changrani Chandur Sobhraj – Mahim
Shri. Nanche Tushar – Sion
Shri. Gokhale Pranav – Gaodevi
Shri. Murudkar Minanath – Kalyan
Smt. Parpiani Kirtika & Jaish – Bhandup
Rs. 51,000/- per
Mr. Daga Satyen – Borivali, Shri. Mahajan Sharadchandra
Thane
Rs. 50,001/Shri. Thakur Hemantkumar - Mulund
Rs. 50,000/- per

Rs. 74,760/Rs. 70,000/Rs. 70,000/Rs. 69,174/Rs. 57,000/Rs. 56,000/Rs. 55,000/Rs. 55,000/M – Andheri, Shri. Velangi Abhijit -

Shri. Bapat Vishwas – Pune, M/s. Datta Meghe World Academy, M/s. Fugro Survey (India) Pvt.
Ltd., Nerul, M/s. Gan Ram Industries – Sion, Shri. Ghaisas Kedar - Pune, Shri. Gokhale Sameer
Mukund – Pune, Shri. Murugan Pugalenthi - Thane, Shri. Nirantar Rajendra B. – Pune, Shri.
Pokale Sachin - Roha, Shri. S. R. Kaarthik , Smt. Satardekar Neela – Borivali, M/s. Sedan
Speciality Chem. Pvt. Ltd. – Badlapur, Smt. Shetty Rekha – Kurla, Shri. Shirolkar Hemant –
Borivali, Smt. Takle Madhavi Rajendra – Andheri, Shri. Tendulkar Arun – Dadar, Shri. Thakkar
Amrutlal H. – Mulund, Shri. Walkade Narayan S. – Goa
Rs. 49,500/Smt. Rekhi Pallavi – Nerul
Rs. 46,000/Smt. Bhambure Rekha Ashok – Bhandup
Rs. 42,000/Smt. Joshi Vaishali Vinay - Thane
Rs. 40,000/- per
Smt. Deobhakta Tara – Vashi, M/s. Geetanjali Grahak Sangh – Panvel, Shri. Salvankar
Chandrahas – Nerul, Shri. Shah Kartik – Ghatkopar, Shri. Soman Mangesh - Thane
Rs. 37,000/Shri. Padgaonkar Prashant – Alibag,
Rs. 35,000/-per
Shri. Chakraborty Supratik – Powai, Shri. Lele Swapnil – Borivali, Shri. ROHAN PR - , Shri.
Rosemary Kurian – Chennai, Shri. Sathe Aaneet Arvind – Pune, Shri. Singh Ajit – Powai,
Rs. 31,000/- per
Shri. Patil Dipti Pradip – Chembur, Shri. Pawar Akshay Ramakant – Bhandup, Shri. Venkatram
Subramaniam- Bangaluru
Rs. 30,000/-per
Shri. D. Chakraborty – Sanpada, Shri. Hadikyal Rohit & Raja – Powai, Shri. Joshi Vinayak –
Girgaon, Shri. Kakade Devendra – Alibag, Smt. Karanjikar Rajashri - Mulund, Shri. Kasbekar
Devidas – Chandigarh, Smt. Nerurkar Seema L. – Andheri, Shri. Pathre Omkar – Alibag, Shri.
Prabhu Narayan – Borivali, Smt. Pratinidhi Uma Shrikant – Pune, Shri. Rastogi Satish – Mulund,
Shri. Tamhane Tushar – Sanpada, Smt. Tungare Juilee Kunal – Wadala, Shri. Vengurlekar
Mahendra
Rs. 29,500/Shri. Powale Avinash - Ghatkopar
Rs. 27,000/-per
Shri. Sidhaye Gajanan – Jogeshwari, Shri. Mangaonkar Ganesh S. – Sea Woods
Rs. 25,500/Smt. Nandini Prakash – Vikhroli
Rs. 25004.72
Smt. Mhaskar Surekha Jivaji - Pune
Rs. 25,001/Shri. Kubasad Shivayogi – Vikhroli
Rs. 25,000/- per

Shri. Abhyankar Parag – Andheri, Shri. Abhyankar Vinay - Kalwa, Smt. Bhalerao Suvarna – Sea
Woods, Shri. Bharadwaj Ram, Shri. Chavan Nilesh S. – Shrivardhan, Shri. Chitale Vinayak –
Andheri, Shri. Devnani Gokal K. – Chembur, Shri. Divekar Bhavanishankar – Mahim Shri. Ghate
Ganesh – Mulund, Shri. Ghatpande Keshav – Mulund, Smt. Honarao Sarita N. - Mulund, Smt.
Hegde Laxmi – Thane, Shri. Hosangadi Prashant – Wadala, M/s. Jai Engineering Works –
Andheri, Shri. Jahagirdar Umesh – Thane, Shri. Jani Jayesh – Dahisar, Smt. Jathar Kunda – Vashi,
Smt. Jayanthi Raja – Lower Parel, Shri. Joshi Amit K. – Vile Parle, Shri. Joshi Shrirang – Pune, Smt.
K. Sathyabhama, - Belapur, Shri. Kalyani Nikhil - Ghatkopar, Smt. Kamat Anuradha – Nasik, Shri.
Kamath Nitin K. – Kanjurmarg, Shri. Karthik Krishnan – Mulund, Shri. Kesh Vimal - , Shri. Khanna
R.K. – Juhu, Smt. Lotankar Sanali – Ghatkopar, Shri. Mainkar Nikhil- , Shri. Meher Ravindra Vashi, Smt. Mhadnak Shubhangi – Chunabhatti, Shri. Moses Romiel - Powai, Shri. N.V. Raman Chembur, Shri. Naik Bhupendra – Thane, Miss. Naik Shadwal Ulhas – Dahisar, Smt. Narwadkar
Gauri - Thane, Shri. Nerkar Suresh – Goregaon, Shri. Nerurkar Shailesh – Vile Parle, Shri. Patil
Utkarsha – Kalwa, Prem Shanti Trust- Vashi, Shri. Ranade Mohan – Thane, Shri. Raut Bakul –
Belapur, Shri. Ringe Laxman – Mahim, Shri. S. Gopinathan - Kerala, Shri. S. Sathya Narayan –
Tamilnadu, Shri. Salukhe Mandar – Thane, Shri. Satoskar Rajesh – Nahur, Shri. Satpute Manoj –
Bhandup, Shri. Shenoy Nityanand – Thane, Smt. Shamala , Shri. Shirodkar Vaibhav – Mulund,
Smt. Vaidya Sarita – Dombivali, Shri. Vinod Krishnan – Kerala, Smt. Vrindha Viswanathan –
Powai,
Rs. 24,990/Smt. Deolikar Latika S. – Mulund
ANNEXURE ‘B’ – CORPUS DONATIONS
Rs. 66,000/Shri. Tanak Sanjeev – Thane
Rs. 51,000/- per
Smt. Agashe Kalpana – Mahim, Shri. Chogle Swapnil Ratnakar - Borivali, Smt. Dube Saraswati –
Borivali, Shri. Joshi Samir – Santacruz
Rs. 50,000/- per
Shri. Chaubal Krishnakumar – Thane, Smt. Datar Sarita Arun – Vileparle, Shri. Date Anil Waman
– Powai, M/s. INSIGNIAN HOME PVT LTD. – Bhiwandi, Smt. Joshi Suneela Vijay – Thane, Smt.
Junnarkar Mohita Anant – Thane, Shri. Kamath Ramnath N. – Kanjurmarg, Smt. Kurup Sarojini
– Powai, Smt. Mundle Archana – Vile Parle, Shri. Pisal Vijay – Sanpada, Shri. Poopal Atul –
Borivali, Smt. Punalekar Sudha – Borivali, Smt. Samant Surekha – Goregaon,
Rs. 30,000/-per
Abhivruddha Solutions LLP – Sanpada, Shri. Dingankar Shashikant – Girgaon, Smt. Gore Vasanti
– Tardeo, Smt. Pratinidhi Uma - Pune
Rs. 29,500/Dr. Deshmukh Santosh – Girgaon,
Rs. 27,000/- per
Shri. Mangaonkar Ganesh – Sea Woods, Smt. Naik Sangeeta – Thane, Shri. Pansare Sakharam Sanpada

Rs. 25,111/Shri. Gogate Aravind – Vasai
Rs. 25,000/- per
Shri. Agashe Laxman - Mulund, Smt. Bhaigade Namrata – Sanpada, Smt. Damle Sagarika –
Dadar, Smt. Deo Nivedita – Vile Parle, Smt. Deodhar Aishwarya – Thane, Shri. Desai Anup Bhandup, , Shri. Ghanekar Mahesh – Bhandup, Smt. Gore Nanda - Thane, Shri. Gupta Pramod Powai, Smt. Handa Pooja – Sanpada, Smt. Jadhav Lata – Thane, Shri. Jog Shubhanand –
Prabhadevi, Shri. Kane Vishwanath - Thane, Shri. Lagu Santosh – Vile Parle, Shri. Mundkur
Premanand – Vile Parle,Shri. Mysorekar Krishankumar – Dombivali, Shri. Nair Jayendran –
Sanpada, Shri. Patwardhan Bipin – Vile Parle, Smt. Phadnis Mrunal Pankaj – Thane, Smt. Pitkar
Bhagyashree – Mulund, Shri. Pudage Ashutosh – Koparkhairane, Smt. Raskar Varsha – Sanpada,
Smt. Rath Savita - Mulund, Shri. Risbood Niranjan – Ghatkopar, Smt. Sabnis Vasudha - Andheri,
Shri. Sardesai Viraj – Vile Parle, Smt. Sathe Nilima – Kurla, Shri. Shidhore Krishnaji - Andheri,
Shri. Talreja Rajat – Sea Woods, Smt. Tank Naya Arvind – Sanpada, Smt. Tank Sara Arvind Sanpada
ANNEXURE ‘C’ – FINANCIAL ADOPTION SCHEME
Smt. Mishra Sumati – Kanjurmarg
Rs. 50,000/Shri. Somaiya Ajit – Mulund
Rs. 41,512/Shri. Baveja Niraj – Mulund
Rs. 35,600/Shri. Mundhe Nikita & Neha - Mulund
Rs. 33,200/Smt. Bhave Anuradha – Vile Parle
Rs. 25,000/Shri. Joshi Shrirang – Pune
Rs. 25,000/Shri. Joshi Vinayak- Girgaon
Rs. 25,000/Smt. Gaikwad Sachin - Kanjurmarg
Rs. 25,000/Shri. Karanjikar Rajashri - Mulund
Rs. 25,000/Shri. Lele Swapnil - Borivali
Rs. 25,000/Shri. Shah Kartik - Ghatkopar
Rs. 25,000/Shri. Shirodkar Vaibhav – Mulund
Rs. 25,000/THL Metals LTD -Andheri
Other donors name
Smt. Pitre Saumita – Dadar, Shri. Sajith Sasikumar – Goregaon, Shri. Deorukhkar Ashok – Thane,
Shri. Deshpande Vaibhav – Dombivli, Smt. Kulkarni Geeta – Thane, Shri. Gohil Bhavin – Princess
Street, Shri. Kewalramani Srichand – Santacruz, Shri. Prajapati Jayantbhai – Kanjurmarg, Shri.
Sonawane Sameer - Nerul, Shri Gohiya Shailendra – Kalyan, Shri. Anchan Suresh – Vikhroli, Shri.
Deshpande Sanjeev- Kalyan,
ANNEXURE ‘D’ FOREIGN DONATIONS
Ms. Moorkoth Nilima - Palentine
Ms. Bhadkamkar Jyotsna Shriniwas – Dubai
Mr. Waingankar Prasad – America

Rs.

Rs. 50,000/35,000/Rs. 27,531/-

Mr. Waikar Amit, China

Rs.

25,000/-

