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डी. पी. ए. अभ्याशक्रमाचा निकाऱ जाषीर
कोयोना भशाभायीभुऱे वलद्याऩीठाचा तृतीम वत्र लऴााच्मा ऩयीषाांचा ननकार जाशीय झारा
अवून द्वितीम लऴा डी.ऩी.ए. लगाातून श्रेमव ऩलाय ल जमेळ दे वरे शे वलद्याथी अनुक्रभे प्रथभ
ल द्वितीम क्रभाांकाने उत्तीणा झारे आशे त. तवेच अांनतभ लऴााच्मा वलद्यार्थमाांच्मा ऩयीषा
वलद्याऩीठाने भे भद्वशन्मात फशुऩमाामी प्रश्न स्लरुऩात Online शोणाय आशे त. वला मळस्ली
वलद्यार्थमाांचे वांस्थेच्मा ऩदानधकायमानी अनबनांदन केरे आशे .

प्रजाशत्ताकदिि शाजरा
२६ जानेलायी २०२० योजी भा. वलश्वस्त श्री. जजतेंद्र वोननगये माांच्मा शस्ते

ध्लजायोशण करून ७२ ला प्रजावत्ताक द्वदन वाजया कयण्मात आरा. मालेऱी भुद्रण
नळषण वांस्था, ये ऊ लाणी वलसान वलशाय, फारनेत्र वुयषा प्रकल्ऩाचे वला कभाचायी
ऩदानधकायी ल वलद्याथी उऩजस्थत शोते .

चालीशगाळ रोटरी क्ऱब शिसयाांची
का.श.ळाणी शांसथेऱा शदिच्छा भेट
चाऱीवगाल मेथीर वाभाजजक ल ळैषजणक कामाात नालरौद्वकक
नभऱलरेल्मा ‘योटयी क्रफ’ वांस्थेच्मा वदस्माांनी का.व.लाणी स्भृती

प्रनतष्ठानचे अध्मष भा.वी ए. श्री ळनळकाांत धाभणे माांच्मा उऩजस्थतीत
का.व.लाणी भयाठी प्रगत अध्ममन वांस्थेच्मा वलवलध वलबागाांची

ऩाशणी केरी. प्रथभ तमाांनी भांजुऱाफाई नायामण लयखेडे ग्रांथारम ल
भाद्वशती स्त्रोत वलबागारा बेट द्वदरी. ग्रांथारमातीर दनु भाऱ ग्रांथ,

वांदबाग्रथ
ां , भानवके, ननमतकानरकाांचे फाांधील वांच ऩाशून अचांवफत
झारेत.

स्ऩधाा ऩयीषेत फवरेरे वलद्याथी,अभ्मावक, वांळोधक माांच्मा अध्ममनावाठी ल तमाांचा व्मविभतल वलकावावाठी
ग्रांथरमातीर ग्रांथवांऩदा ननजितच उऩमुि ठये र, मा ळब्दात अनबप्राम नोंदवलरा. मालेऱी तमाांनी भुद्रण तांत्र करा वलबाग,
कभनळामर वांगणक वलबाग, ये ऊ लाणी वलसान वलशाय, फारनेत्र वुयषा प्रकल्ऩ, MIDC वप्रांद्वटां ग मुननट मा वलवलध

वलबागाांची भाद्वशती करून ळैषजणक वाभाजजक आजण आयोग्मवलऴमक कामाात स्ल. डॉ. जगन्नाथ लाणी माांनी द्वदरेरे
मोगदान बाली मुला वऩढीरा प्रेयणादामी ठये र मा ळब्दात तमाांनी वांस्थेच्मा वलधामक कामाावलऴमी प्रळांवा केरी.

आिरणीय शी. ए. ऴनऴकाांिजी धामणे याांचे मि्पूळाक अनभिांिि !
का. व. लाणी स्भृती प्रनतष्ठानचे वलद्यभान अध्मष आदयणीम आप्ऩावाशे फ वी. ए. ळनळकाांतजी

धाभणे माांची इां जस्टट्मूट ऑप चाटाडा अकाउां टां ट अवोनवएळन ऑप इां द्वडमा िाया द्वदलाऱखोयी आजण
द्वदलाऱखोयी वांद्वशता (Insolvency & Bankruptcy code) मा वनभतीलय वलळेऴ ननभांवत्रत वदस्म
म्शणून स्तुतम ननलड झाल्माफद्दर भन्ऩूलाक अनबनांदन !

आऩल्माकड़े अवरेल्मा प्रदीघा अनुबलाचा ल मा षेत्रातीर वखोर सानाचा वनभनतरा

वकायातभक फदर घडलून आणण्मावाठी ल वांफांनधत षेत्रातीर प्रकाळने ल प्रनळषणाथीना बवलष्मात
नक्कीच राब शोईर. आऩल्मा उत्तुांग कामााचा आम्शारा वाथा अनबभान आशे . वांस्थेच्मा वलश्वस्त
भा.वी.ए.ळनळकाांतजी धाभणे

भांडऱ , वला ऩदानधकायी ल कभाचायी लृांदातपे आऩरे ऩुन्ि अनबनांदन ल आऩल्मा बाली लाटचारीव
शाद्वदाक ळुबेच्छा !

जागनिक मुद्रण दििानिनमत्त बिऱिे मुद्रण िांत्रहाि ळ रोजगाराच्या शांधी या वळवयाळर चचााशत्र
का. व. लाणी वांस्था, धुऱे ल औयां गाफाद मेथीर डॉ. फाफावाशे फ आांफेडकय भयाठलाडा वलद्याऩीठाचा भुद्रण
तांत्रसान वलबाग माांच्मा वांमुि वलद्यभाने ऑनराईन तांत्रसानाचा लाऩय कयीत भुद्रण षेत्राचे जनक जोशान्व गुटेनफगा
माांची ५५० ली जमांती वाजयी कयण्मात आरी मालेऱी फदरते भुद्रण तांत्रसान ल योजगायाच्मा वांधी मा वलऴमालय
चचाावत्र आमोजजत कयण्मात आरे.
वांस्थेचे वलश्वस्त भा. जजतेंद्र वोननगये माांनी जोशान्व गुटेनफगा माांच्मा प्रनतभेरा ऩुष्ऩशाय अऩाण करून
ऑनराईन कामाक्रभाचे उदघाटन केरे. मा चचाावत्रात डॉ. फाफावाशे फ आांफेडकय भयाठलाडा वलद्याऩीठाच्मा भुद्रण
तांत्रसान वलबागाचे प्रभुख भा. प्रा.ऩयाग शवे माांनी वलद्यार्थमाांना भागादळान केरे. वलद्यार्थमाांनी बवलष्मातीर आव्शानाांना
वाभोये जाण्मावाठी वज्ज अवामरा शले अवे वाांगताना २१ व्मा ळतकातीर पादय ऑप द्वडजजटर वप्रांटीांग फेनी राांडा
माांच्मा नॎनोग्रापी तांत्रसानालय तमाांनी ववलस्तय भाद्वशती द्वदरी. कामाक्रभाव भशायाष्ड भुद्रण ऩरयऴदे चे अध्मष भा
फाऱावाशे फ आांफेकय, टे क्नोव्शा कांऩनीचे अनधकायी भा याकेळ गोमधनी , दोन्शी भशावलद्यारमाांचे भुद्रण तांत्र ऩदवलका
अभ्मावक्रभाचे वलद्याथी , वांस्थेचे कभाचायी तवेच भुद्रण षेत्रातीर स्थाननक भान्मलयाांनी ऑनराईन वशबाग
नोंदवलरा. कामाक्रभाचे वूत्र वांचरन प्रा. प्रवाद ऩुयाजणक माांनी केरे तय वांस्थेचे आम. टी. कॉडीनेटय प्रा. ननरेळ
ऩाटीर माांनी कामाक्रभ मळस्ली शोण्मावाठी ऩरयश्रभ घेतरे.

वांस्थेचे वलश्वस्त भा. जजतेंद्र वोननगये माांनी जोशान्व गुटेनफगा माांच्मा प्रनतभेरा ऩुष्ऩशाय अऩाण करून
ऑनराईन कामाक्रभाचे उदघाटन केरे .

चचाावत्रात डॉ. फाफावाशे फ आांफेडकय
भयाठलाडा वलद्याऩीठाच्मा भुद्रण तांत्रसान
वलबागाचे प्रभुख भा. प्रा.ऩयाग शवे माांनी
वलद्यार्थमाांना भागादळान केरे.

बालनेत्र सुरक्षा प्रकल्प
वळटाभट्टीळरीऱ मुऱाांशाठी वळवळध उपक्रम
भोयाणे फामऩाव मेथीर

वलटाबट्टीलयीर

भुराांवाठी द्वदलाऱीच्मा नननभत्ताने पयाऱ लाटऩ ल कऩडे लाटऩ कयण्मावाठी जेव्शा

मा लस्तीरा बेट द्वदरी, तमालेऱी तेथीर फारके ऩोऴण आशायाच्मा ल स्लच्छतेच्मा अबालाभुऱे तमाांना तलचेचे आजाय ल
फऱ्माच आयोग्मवलऴमक वभस्मा अवल्माचे ननदळानाव आरे . कोवलड भशाभायी कायणाने ळाऱा फांद अवल्माभुऱे नेत्र

तऩावणीचे द्वपल्ड लकाचे काभ नव्शते. नभऱारेल्मा लेऱेचा वद्उऩमोग कयत जलऱजलऱ अवणाऱ्मा तीन वलटाबट्टीची ननलड
करून मा भुराांवाठी ऩोऴण आशाय लाटऩ, कऩडे लाटऩ, आयोग्म तऩावणी कॎम्ऩ, लैमविक स्लच्छता ल द्वकभान प्राथनभक
नळषण मा भुराांना दे ण्मावाठी धडऩड वुरु झारी.

वलवलघ वलटाबट्टीतीर दृश्म

वळटाभट्टी

येथीऱ मुऱाांिा जेळण

रॉकडाऊनभुऱे फाांधकाभ षेत्रातशी भांदीचे वालट अवल्माभुऱे वलटाबट्टी मेथीर रोकाांना शातारा ऩुयेवे काभ नव्शते
तमाभुऱे घयात अवरेल्मा चाय ऩाच रेकयाांच्मा उदयननलााशावाठी वांतुनरत आशाय दे णे तमाांच्मा ऩारकाांना ळक्म शोत

नव्शते. तमाांची शी गयज रषात घेऊन भा.श्री अग्रलारजी माांच्मा आनथाक भदतीने ल प्रेयणेने ऩोऴण आशाय (जेलण)
लाटऩ शा उऩक्रभ याफवलण्मात आरा.

वलटाबट्टी मेथीर भुरे जेलणाचा आांनद घेताांना

माभध्मे भुराांवोफतच स्तनऩान कयणा-मा ल गबालती भद्वशरानाशी वभावलष्ट कयण्मात आरे . ऩोऴण आशायात योज एक

द्वशयलीबाजी, पऱबाजी, ऩोळ्मा, लयण बात, जखचडी, भवारेबात ल वराड (काकडी, गाजय, नरांफू टभाटा कोनळांफीय,पऱे ) इ. माांचा

वभालेळ शोता जेणेकरून तमाांना वलावभालेळक अवा वांतुनरत आशाय नभऱू ळकेर. वदय उऩक्रभ भुराांवाठी आनांदाची ऩलाणीच
ठयरा. योज भुरे आभची लाट ऩाशू रागरी, वुयलातीरा ऩांचलीव ते तीव

फारकाांऩावून ते शऱू शऱू शी वांख्मा ऩांच्माशत्तय ते ऐांळी

ऩमांत लाढरी तयीशी फारनेत्रच्मा वला टीभने स्लमांऩाकाऩावून तय लाटऩाऩमांत वलाच काभ स्लत: आनांदाने केरे.

करोना काळात विटाभट्टी येथील मुलाांसाठी ि स्तनपान करणा-या ि गभभिती मवहलाांसाठी जेिण
वळटाभट्टी

येथीऱ मुऱाांिा आिांिाई

नऴसण

जेलण लाटऩ कयत अवताांनाच मा भुराांळी वांलाद वाधरा जात शोता तेव्शा रषात आरे की शी भुरे लेगलेगळ्मा गालातून
स्थराांतरयत आशे त. तमाांची ळाऱा गालाकडे अवल्माभुऱे ते ळाऱे त जाऊ ळकत नाशी. तमाभुऱे तमाांना द्वकभान प्राथनभक
नळषण तयी नभऱाले तमावाठी आठलड्मातून ऩाच द्वदलव योज चाय ताव

तमाांना नळकवलण्माचे ठयलत कृ तीरा वुयलात झारी.

वलटाबट्टी

मेथीर स्थराांतयीत भुराांवाठी नळषण दे ताना

तेथीर स्लाभी वभथा भांद्वदयाच्मा वबाभांडऩात भुराांना नळकवलण्माव वुयलात केरी ऩण गुजयातकडीर भुराांना द्वशांदी वभजामचे
तय जलऱच्मा गालातून आरेल्मा नबल्र, ऩालयी भुराांना भयाठीशी वभजत नव्शती. मालेऱी लेगलेगऱे ग्रुऩ करून तमाांना

नळकवलण्माव वुयलात केरी. भुराांना कांटाऱा लाटू नमे मावाठी भूल्मनळषण, नचत्र काढणे, यां गलणे ल वलवलध खेऱ मा फाफीचा
वभालेळ कयण्मात आरा.

भुराांवाठी नळषणा फयोफय खेऱ ल इतय उऩक्रभ

अषय ओऱख, अांक ओऱख, स्लच्छतेचे भशतल शे गाण्मातून, नचत्रातून, खेऱातून नळकवलण्मात मेत आशे त. नळषणावाठी
रागणाऱ्मा ळैषजणक वाद्वशतम भुराांना का. व. लाणी वांस्थेच्मा वनचल डॉ. ळोबा नळांदे माांच्मा आनथाक भदतीने लाटऩ

कण्मात आरे. तमात ऩाटी, ऩेन्वीर, नचत्रकरेवाठी यां ग, लशी, अांक अषय ओऱखीवाठी चाटा, इतमादीचा वभालेळ शोता. भुराांनी
दययोज नळकण्मावाठी माले मावाठी योज जेलण, पऱे दे णे वुरु आशे.

मुलाांनी दररोज विकण्यासाठी यािे यासाठी विक्षणाबरोबर पोषण आहार
रोटरी क्ऱब चालीशगाळ िर्फे कपडे ळाटप ळ आरोग्य िपाशणी कॎम्पचे आयोजि
फारनेत्र प्रकल्ऩ कयीत

अवरेरे काभ चाऱीवगाल योटयीच्मा वदस्माांना वांस्थेचे अध्मष माांच्माकडू न भाशीत झारे. तमाांनी मा

उऩक्रभावाठी योटयी क्रफ वदस्माांना आलाशन कयीत जुने ऩयां तु न पाटरेरे ल चाांगल्मा जस्थनतत कऩडे जभा करून लाटऩ

कयण्मात आरे ल तमालेऱी आयोग्म नळवफय औऴधी लाटऩ, खाऊ लाटऩ, इ कामाक्रभशी घेण्मात आरे . चाऱीवगाल मेथीर ऩुष्ऩयाज
गायभेंटवचे भारक ल योटयी वदस्म माांनी तेथीर भुराांना नलीन कऩडे , गणलेळ लाटऩ केरे. योटयीचे भाजी वशाय्मक प्राांतऩार

तथा अजस्थयोग तस डॉ. वुनीर याजऩूत माांनी आयोग्म तऩावणी करून गजेनुवाय औऴध लाटऩ केरे . मावाठी योटयीचे अध्मष
ननतीन ऩाटीर माांनी का.व. लाणी वांस्थेचे अध्मष ल योटयी क्रफ चाऱीवगालचे वदस्म
प्रकल्ऩाच्मा वला वशकायी लगााचे आबाय भानरे.

योटयी क्रफ चाऱीवगाल माांच्मा तपे औऴधी, गणलेळ ल कऩडे लाटऩ

श्री. ळनळकाांत धाभणे ल

रेऊ वाणी ववज्ञान ववहार
रे ऊ िाणी विज्ञान विहारात गवणत ददनावनवमत्ताने ऑनलाईन मागभदिभन सांपन्न
श्रीननलाव याभानुजन माांचा जन्भ द्वदलव गजणत द्वदलव म्शणून वलात्र वाजया केरा जातो. मा द्वदनाचे औनचतम वाधून
का. व. लाणी. स्भृती प्रनतष्ठान वांचनरत ये ऊ लाणी वलसान वलशायातपे २२ द्वडवेंफय २०२० ऩावून दय भद्वशन्माच्मा २२
तायखेरा गजणत वलऴमालय ऑनराइन भागादळान आमोजजत कयण्मात मेते. मालेऱी वाांगरी जजल्यातीर गोटजखांडी
वलद्यारमाचे गजणत नळषक भा.श्री. दे लेंद्र फाऩूवाशे फ ऩाटीर माांनी Number System in Math’s मा वलऴमालय ऑनराईन
भागादळान केरे. तमात Natural Numbers, Whole Numbers, Integers Fractions, Rational Numbers, Irrational
Numbers Real and Imaginary Numbers, Prime Numbers and Composite Numbers माचा वभालेळ शोता. स्ऩधाा
ऩयीषेचा शा भशतलाचा

बाग अवल्माभुऱे वदय भागादळानाचा राब इमत्ता ऩाचली ते दशालीच्मा अनेक वलद्यार्थमाांनी

घेतरा.तवेच मा कामाळाऱे त ऩुणे मेथीर वलसान लाद्वशनीचे भा.श्री.ळयद गोडवे वयशी उऩजस्थत शोते.

भा.श्री.दे लेंद्र फाऩूवाशे फ ऩाटीर वलद्यार्थमााना ऑन राईन भागादळान कयताांनाच्मा स्राईड

डॉ.षोमी भाभा बाऱ ळैहानिक सपधेचे ळगा
वलसान वलशायात दयलऴी प्रभाणे मा ळैषजणक लऴाातशी डॉ. शोभी बाबा फार लैसाननक स्ऩधेच्मा

प्रमोग पेयीची

तमायी करून घेण्मावाठी इमत्ता ६ ली ल ९ ली चे लगा घेण्मात आरे. वदय भागादळान लगाात वलद्यार्थमाांनी १२०ऩेषा
अनधक प्रमोग स्लत: करून फनघतरे. तवेच प्रमोग लगााच्मा १० वयाल ऩयीषाशी घेण्मात आल्मा.वदय लगाारा भा.
श्री. व्शी. लाम. दाफके वयाांचे वलळेऴ भागादळान राबरे ल वलद्यार्थमाांच्मा ळांकेचेशी ननयवन केरे.

लैसाननक स्ऩधेचे वलद्याथी प्रमोग वभजून घेताांना ल वयाल ऩयीषा दे ताांना

वळहाि दििानिनमत्त वळवळध उपक्रम
ये ऊ लाणी वलसान वलशायात रॉकडाऊनच्मा वला ननमभाांचे ऩारन कयत वलसानद्वदन वाजया कयण्मात आरा.

मा कामाक्रभाचे उद्घाटन भा. प्रा. वांतोऴ वफयायी माांच्मा शस्ते झारे. मा प्रवांगी Artificial intelligence, (IOT)
Internet of things, Virtual reality. मावायख्मा मेऊ घातरेल्मा टे क्नॉरॉजीची ओऱख वलद्यार्थमाांना करून दे त
तमाचा

वुमोग्म लाऩय कयत भानली जीलन वुखकायक कयण्मावाठी वांळोधनाची

जफाफदायी वलद्यार्थमाांलय

अवल्माचे वाांनगतरे.

मा कामाक्रभाचे अध्मष भा. व्शी. लाम. दाफके वय माांनी स्राईड ळो भापात
‘आऩरी वूमभ
ा ारा’ मा वलऴमालय भागादळान केरे.

वळद्यार्थयाांिा प्रत्यस प्रयोग करूि बघण्याची शांधी ळ मागािऴाि
वलसान द्वदनानननभत्त वलसान वलशायात बेटीवाठी आरेल्मा

वलद्यार्थमाांनी अभ्मावक्रभातीर ल गभतीजभती चे

प्रमोग स्लत: करून फनघरे. तमालेऱी वलसान वलशायात तमाांना भेंदच
ू ी यचना ल कामा वभजून घेत वलद्यार्थमाांनी
ब्रेनकॎऩ फनवलल्मा.

वांस्काय अकॎडभीचे वलद्याथी प्रतमष प्रमोग करून फघताांना

बवक्षस िाटप

ये ऊ लाणी वलसान वलशायातपे याफवलण्मात मेणाऱ्मा वलवलध उऩक्रभ ल स्ऩधेत मळ वांऩादन केरेल्मा वलद्यार्थमाांना
वलसानद्वदनाचे औनचतम वाधून फजषवे लाटऩ कयण्मात आरी. तवेच इमत्ता ६ ली ल ९ली च्मा डॉ. शोभी बाबा फार
लैसाननक स्ऩधेत ज्मा वलद्यार्थमाांची प्रथभ पेयीत ननलड झारी तमा वलद्यार्थमाांनाशी फषीव दे ऊन गौयवलण्मात आरे.

आदरणीय व्ही. िाय. दाबके ि मा.प्रा. सांतोष वबरारी विद्यार्थयाांना बवक्षस देताना

का. स. वाणी. मराठी प्रगत अध्ययन संस्था उपक्रम
मराठी राजभावा गौरळदिि शाजरा
सानऩीठ ऩुयस्काय प्राप्त कवललमा कुवुभाग्रज ऊपा तातमावाशे फ वल. ला.
नळयलाडकय माांचा जन्भद्वदलव भयाठी याज बाऴा द्वदन म्शणून वांऩूणा भशायाष्डात
वाजया केरा जातो. मालऴी आऩल्मा का.व.लाणी भयाठी प्रगत अध्ममन वांस्थेच्मा
भांजुऱाफाई नायामण लानखेडे ग्रांथारम ल भाद्वशती स्रोत वलबागात ‘’वभग्र कुवुभाग्रज
वाद्वशतमदळान’’मा ळीऴाकाखारी ग्रांथऩार श्री. नभनरांद दीजषत माांनी कुवुभाग्रजाांनी
नरद्वशरेल्मा वलवलध वाद्वशतम प्रकायातीर ग्रांथाांचा ऩरयचम करून द्वदरा.
खयमा अथााने का.व.लाणी वांस्थेच्मा उबायणीत तातमावाशे फ वल.ला.
नळयलाडकय माांचे आळीलााद राबरे आशे त. तमाांच्माच ऩदस्ऩळााने आजण ळुबशस्ते
वांस्थेची ऩामाबयणी झारी आशे . स्ल. डॉ. जगन्नाथ लाणी तातमावाशे फाांना
प्रेयणास्थानी भानत. भयाठी बाऴा वलकावाचे स्लप्न ऩूणा कयणे शा तमाचा ध्माव
शोता. मालेऱी तातमावाशे फाांच्मा आठलणीांना उजाऱा दे ण्मात आरा. उऩजस्थत
कभाचायी, वलद्यार्थमाांनी कुवुभाग्रज माांना वलनम्र अनबलादन केरे.
आिरणीय बसी काकाांचे मि्पूळाक अनभिांिि !
डॉ. लाणी माांचे ननकटलतीम स्नेशी जस्क्रजोफ्रेननमा अलेअयनेव अवोनवएळन, ऩुणे मा वांस्थेचे भाजी अध्मष

आदयणीम अभृत फषी काका माांची जागनतक आयोग्म वांघटनेळी वांरजग्नत भाननवक आयोग्म वेला वलकाव केंद्र

(Centre for Mental Health Service Development) क्लीन भेयी मुननव्शनवाटी ऑप रांडनच्मा लतीने आांतययाष्डीम
वांळोधन वल्रागाय वनभनतलय वन्भाननीम वदस्म म्शणून स्तुतम ननलड झाल्माफद्दर वांस्थेच्मा वलश्वस्त भांडऱ,

वला ऩदानधकायी ल कभाचायी लृांदातपे तमाांचे भन्ऩूलाक अनबनांदन ल तमाांच्मा बाली लाटचारीव शाद्वदाक ळुबेच्छा !

मि्पूळाक अनभिांिि
का. व. लाणी स्भृती प्रनतष्ठानच्मा वनचल प्रा.डॎ ा. ळोबा नळांदे माांची धुऱे जजल्शा ग्राशक वांयषण
वनभतीलय अळावकीम वदस्म म्शणून स्तुतम ननलड झाल्माफद्दर वांस्थेच्मा वलश्वस्त भांडऱ, वला
ऩदानधकायी ल कभाचायी लृांदातपे तमाांचे भन्ऩुलक
ा अनबनांदन ल तमाांच्मा बाली लाटचारीव शाद्वदा क
ळुबेच्छा !

खाििे ऴ शादषत्त्यकाांचा उत्तम प्रनिशाि
‘खानदे ळच्मा वाांस्कृ नतक इनतशाव’ ऩूनरेखन प्रकल्ऩावाठी ‘वांदबाग्रांथ’ म्शणून खान्दे ळातीर वाद्वशजतमकाांवाठी का.व.लाणी
भयाठी प्रगत अध्ममन वांस्थेच्मा ग्रांथारमात ‘रेखकाची एक प्रत’ मा वदयाखारी ग्रांथबेट उऩक्रभ गेल्मा लऴी वुरू केरा
शोता. मा उऩक्रभाचे आलाशन लृत्तऩत्रािाये कयण्मात आरे शोते. मा उऩक्रभारा भान्मलय वाद्वशजतमकाांनी उत्तभ प्रनतवाद
द्वदरा.
मात प्राभुख्माने कली डॉ. यभेळ वूमल
ा ांळी, प्रा.पुरा फागुर, अद्वशयाणी वाद्वशजतमक श्री. वुबाऴ अद्वशये , अळोक
कोतलार, गोकुऱ फागूर, अळोक कौनतक कोऱी, प्राचामा यत्ना ऩाटीर, श्री. याभदाव लाघ, वांजम लाघ, वौ.भामा धुप्ऩड,
प्रा.आफा ऩाटकयी, श्रीभती रनतका चौधयी, प्रा.यभेळ याठोड, वौ वांगीता म्शवकय, प्रा.बगलान ऩाटीर, श्री. वुनीर
गामकलाड, जगदीळ ऩाटीर, भांदाद्वकनी ऩाटीर, प्रबाकय ळेऱके, प्रा.यलीांद्र ऩाांढये , डॉ. वुधा खयाटे , डॉ.रुगवे भॎडभ, श्री.
रक्ष्भण कुरकणी, वलनामक ऩाटीर, प्रा.ला.ना. आांधऱे ,वलराव भोये , श्री. भशे ळ ऩाटीर, प्रा. डॉ. वुनीर नेणे अळा
वांस्थेलय प्रेभ अवरेल्मा अनेक वाद्वशतमप्रेभी रेखकाांनी भोराची बय घातरी, तमाफद्दर वांस्था कामभ ऋणी याशीर, अवे
वांस्थेच्मा वांचानरका प्रा.डॉ. लांदना भशाजन माांनी कऱवलरे आशे .

भारिीय मराठी अभ्याश पररविे चे ३२ ळे अनधळेऴि

मांदाचे

बायतीम भयाठीयऴसळीररत्या
अभ्माव ऩरयऴदेचे 32
अनधलेळन ल आांतयवलद्याळाखीम याष्डीम चचाावत्राचे आमोजन द्वद. 28, 29 ल
शांपलेन्ि

30 जानेलायी योजी covid-19 मा ऩाश्वाबूभीलय ऑनराइन ऩद्धतीने कयण्मात आरे शोते . उत्तय भशायाष्ड वलद्याऩीठाचे भाजी
कुरगुरू डॉ. के. फी. ऩाटीर माांच्मा ळुबशस्ते अनधलेळनाचे उद्घातटन झारे . मालेऱी वुप्रनवद्ध वाद्वशजतमक प्रा. डॉ. मळलांत
भनोशय माांच्मा अध्मषतेखारी ल का.व.लाणी स्भृती प्रनतष्ठानचे अध्मष वी.ए. श्री. ळनळकाांत धाभणे, स्भृती प्रनतष्ठानचे

वनचल प्रा.डॉ. ळोबा नळांदे आजण वांस्थेचे वांचारक डॉ. लांदना भशाजन माांच्मा प्रभुख उऩजस्थतीत ऩद्वशरे वत्र वांऩन्न झारे .

वांस्थेचे वांचारक प्रा.डॉ. लांदना भशाजन माांनी प्रास्तावलक ल ऩरयऴदे ची बूनभका कथन केरी. उद्घाटनानांतय वुप्रनवद्ध रेजखका
ल कलनमत्री उलाळी फुटानरमा माांनी ‘नरांगबान, ऩुरूऴवत्ता आजण वाांस्कृ नतक फदर’ मा वलऴमालय फीजबाऴण वादय केरे .

उद्घाटनऩय बाऴणात प्रा. डॉ. के. फी. ऩाटीर म्शणारे ‘ऩुरुऴवत्ता वांस्कृ ती फदरवलण्मावाठी ऩुरुऴाांची भाननवकता फदररी

ऩाद्वशजे. दे लधभााची नननभाती शी ऩुरुऴाांनी केरी आशे . आजशी ऩुरुऴवत्ता लचास्ल गाजवलताना द्वदवतात. तृतीम ऩांथीमाांना

अऩभाननत जीलन जगाले रागते, शी भाननवकता फदरल्मानळलाम वाांस्कृ नतक फदर शोणे अळक्म अवल्माचे वाांनगतरे .

प्रभुख उऩजस्थतीत भनोगत व्मि कयताना वी.ए. श्री. ळनळकाांत धाभणे म्शणारे, ‘गेल्मा 32 लऴाांऩावून वांस्थेतपे चचाावत्र,

ऩरयऴदा, ऩरयवांलाद, कामाळाऱा मा भाध्मभातून प्राध्माऩक वांळोधक ल रेखकाांचे प्रफोधन शोत आशे . भशायाष्ड आजण

फुश्न्भशायाष्डात मळस्लीरयतमा ऩरयऴदाांचे आमोजन केरे आशे . आद्वदलावी दग
ा बागात वांस्थेने ऩरयऴद आजण कामाळाऱा
ु भ
मळस्ली करून ततकारीन नांदयु फाय जजल्याचे जजल्शानधकायी भल्रीनाथ करळेट्टी माांनी आऩल्मा उद्घाटनऩय बाऴणात

वांस्थेच्मा कामााची प्रळांवा केरी आशे . वांस्थेचे नलनलीन प्रकल्ऩ ऩूणता लाच्मा भागाालय अवल्माचे वाांगून स्ल. डॉ. जगन्नाथ
जगन्नाथ लाणी माांच्मा प्रेयणेने भयाठी बाऴा वांस्कृ तीच्मा वलकावावाठी वाततमाने आभचे प्रमत्न वुरू याशतीर अवे वाांगून
वशबागी प्राध्माऩकाांना ळुबेच्छा द्वदल्मात. अध्मषीम बाऴणात डॉ. मळलांत भनोशय म्शणारे, ‘ऩुरुऴवत्ता नरांगबान ननवगात:

जन्भात मेत नाशीत शे द्वशतवांफांधातूनग्रस्त वभाजात घडवलरे जाते म्शणून शी घडलण्माची प्रद्वक्रमा वलाांच्मा भनातून ननऩटू न
काढाली रागेर अवे झाल्मानळलाम वाांस्कृ नतक फदर वांबलत नवतो. मा ळब्दाांत तमाांनी भनोगत व्मि केरे . तीन

द्वदलवाांच्मा चचाावत्रात ऑनराईन कामाक्रभात प्रा. प्रनतबा ऩयदे ळी, यभा गोयख, डॉ. आळा नवांग, भननऴा तोकडे, डॉ. क्राांती

जेजुरयकय, डॉ. श्रुती ताांफ,े भीनर जगताऩ, वुप्रनवद्ध रेजखका ल प्रा. नीयजा, डॉ. प्रसा दमा ऩलाय, मानभनी चौधयी, आळारता
काांफऱे , गीतारी वल.भ. ळनभबा

ऩाटीर आदी अभ्मावकाांनी ळोधननफांध वादय केरेत.

डॉ. रता प्रनतबा भधुकय माांच्मा अध्मषतेखारी वभायोऩ वभायां ब वांऩन्न झारा. तमा म्शणाल्मा कुठल्माशी चऱलऱीत ल
आांदोरनात आजऩमांत स्रीमाांचा वद्वक्रम वशबाग ल मोगदान भशत्त्लाचे भानरे जाते . आद्वदलावी, दनरत, भुस्रीभ, ळीख

वभाजातीर भद्वशराांनी आऩरी ळिी ऩणारा रालरी आशे . भशातभा ज्मोनतयाल पुरे वावलत्रीफाई पुरे माांच्मा वलचायाांचा

लायवा स्रीमा ऩुढे नेत ऩुरुऴाांच्मा फयोफयीने जस्त्रमा कामा कयीत आशे त . अजूनशी भद्वशराांच्मा कामााची नोंद घेतरी जात नाशी
मा वलऴमी तमाांनी खांत व्मि केरी.

वभायोऩाच्मा प्रभुख उऩजस्थतीत प्रा. डॉ. ळोबा नळांदे म्शणारे की, ‘भशातभा गाांधी माांच्मा अद्वशांवा, वतमाग्रश, वद्भालना

वलचायाांचा स्लीकाय करून स्लातांत्र्मचऱलऱीत अनेक जस्त्रमाांनी वशबाग नोंदवलरा शोता. अनेक भद्वशराांनी स्लत्च्मा अांगालयीर
दानगने दान केरे शोते. वलधामक कामााची ऊभी घेऊन भशातभा गाांधी माांच्मा नळकलणीभुऱे स्रीमाांनी ऩरयलतान घडलून आणरे
तमाभुऱे जस्त्रमाांच्मा कामााची दखर घेणे आलश्मक अवल्माचे वाांनगतरे . प्रा. डॉ. लांदना भशाजन माांनी वला भान्मलय

अभ्मावकाांचे आबाय भानरे.प्रा. प्रभोद ऩलाय, प्रा. रनरत ऩाटीर. नभनरांद दीजषत, वुनीर दे वरे, प्रळाांत फागड ल ननरेळ
ऩाटीर माांनी ऩरयश्रभ घेतरे .

कामाक्रभात वशबागी भान्मलय

कोव्षीड मषामाररच्या कालाि ऴारिा िे त्राऱयअखांड रुग्णशेळा शुरु
कभनरनी लाणी शॉजस्ऩटर ळायदा नेत्रारम मा प्रकल्ऩात कोव्शीड भशाभारयच्मा काऱात दे खीर अखांड रुग्णवेला वुरु
ठे लून नेत्रारमाने गयीफ ल गयजू रोकाांना एक प्रकाये आधाय दे ण्माचे काभ केरे आशे . कोव्शीड रॉकडाउन काऱात
ळायदा नेत्रारमाने केरेल्मा कामााचा आढाला थोडक्मात खारी दे त आशोत.
OPD DETAILS
Period
January'20 to April'20
May'20 to August'20
Sept. '20 to Dec. '20
Period
January'20 to April'20
May'20 to August'20
Sept. '20 to Dec. '20

Paid
Review Free
Camp
8371
4375
1853
5840
2001
130
10519
5311
153
OT DETAILS (Surgery Details)
SICS Free
550
101
336

SICS Paid
324
221
498

Subsidzed
895
655
245

Retina
445
361
780

Total
15939
8987
17008

Retina
38
20
40

Other
189
69
156

Total
2084
951
2439

Phaco
983
540
1409

We accept donation from well-wishers
K.S.Wani Memorable Trust Current
Account No. 48310010006917
IFSC Code IBKL0000483
IDBI Bank, Dhule (Maharashtra)
Reg.No. K.S. Wani Memorial Trust.No.E352/Dhule
FCRA Reg.No. 083820024
PAN No. AAATK9880K

Contact:K. S. WaniMemoral Trust, UnnatiNager
Nakane Road DeopurDhule- 424002
(02562)223654, 9372810477
Email Id: kswmarathi@gmail.com
Please Visit: www.kswtrust.org



