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अ , सुमं सायकॉलॉजकल कौ लेग सटर 



सुमंत्र संस्था परिचय  

‘सुमंत्र’ सायकॉलॉजीकल क सेंललंग सेन्टि ही स्वयंसेवी, सेवाभावी न दंणीकृत संस्था आहे. संस्थेची स्थापना १४ न व्हेंबि 

२००५ ि जी झाली. तेव्हापासून संस्था मानलसक आि ग्य व मुलांच्या शैक्षलणक समस्ांवि क थरूड येथे काम कित आहे. 

२०१४ न व्हेंबि मध्ये संस्थेची औपचारिक न दंणी किण्यात आली. 

व्हव्हजन: “शालेय अभ्यासात येणाऱ्या अडचणीवंि मात करून मुलांच ेलशकण ेआनंददायी व्हावे आलण सवाांच े    

           मानलसक स्वास्थ्य सबलीकिण किाव.े” 

ममशन: “अध्ययन अक्षमतेबद्दल असलेल ेअज्ञान मनमूूलन आलण मानलसक आि ग्य अज्ञान मनमूूलन करून जाणीव 

          जागृती कायूक्रम सवूदिू प हचमवण.े”   

स्थापनेच्या वर्ाूपासून संस्था ५ मनिमनिाळ्या प्रकल्प/ उपक्रमांवि काम कित आहे.  

 

अक्षि मैत्री प्रकल्प: 

शालेय अभ्यासात मागे पडण्याची अनेकमवध कािणे असू शकतात. त्यापैकी अध्ययन अक्षमता हे एक कािण असू असते. 

ह्या अध्ययन अक्षमत ेमागे दडलेली वैद्यकीय मकंवा मन -वैद्यकीय कािण ेकुशलपणे श धून काढणे आलण त्यावि उपचािात्मक 

अध्यापन किणे असे आमच्या समुपदेशन कें द्राचे मुख्य काम आहे. असे किताना आम्ही पाल्य, त्याच ेआई वडील व त्याच े

लशक्षक यांच्यामध्य ेमहत्वाचा दवुा म्हणून काम कित . यामुळे शाळा गळती, वतून समस्ा ह्या ग ष्टी कमी ह ण्यास हातभाि 

लागत . वस्ती तील मुलांना वस्तीत उपचािात्मक अध्यापनाची मदत ममळावी याचाही संस्था प्रयत्न किते व वस्तीत वगू 

चालवते व शाळेत उपचािात्मक वगू घेतले जातात, मुलांना उपचािात्मक अध्यापनाची मदत ममळावी यासाठी संस्था 

उपचािात्मक अध्यापनाचा लशक्षकांचे प्रलशक्षण आय लजत किते.  

 

उपक्रम: 

सृजन आनंद: ह्या उपक्रमांतगूत अध्ययन अक्षम मुलांना लशकवण्यासाठी मनिमनिाळ्या प्रकािचे शैक्षलणक सामहत्य तयाि 

किण्यात येते. ज्यामुळे मुलांना मवमवध प्रकािच्या गलणती मकंवा भामर्क संकल्पना स प्या पद्धतीने स्पष्ट व्हायला मदत ह ते. 

मानस: 

ह्या उपक्रमांतगूत मवद्यर्थ्ाांच्या भावमनक आलण वतून समस्ांमवर्यी समुपदेशन केले जाते. मवमवध मानलसक चाचण्या उदा. 

बुद्ध्ांक, व्यमिमत्व, अलभक्षमता (aptitude) अशा चाचण्या घेतल्या जातात. पे्ल थेिपी, आरू् थेिपी व मु्यलझक थेिपी 

पण घेण्यात येते. 

साकव: 

ह्या कायूक्रमांतगूत मववाह पूवू, वैवामहक आलण क रंु्मबक समुपदेशनही केले जाते. ह्या मतन्ही अवस्थांमध्ये मनामनातील 

मतलभन्नता, व्यमिमत्वाचे मवलशष्ट पैलू समज-गैिसमज आलण मनिमनिाळे मानमबंद ू यामधील मवलचत्र गुं ता प्र फेशनल 

समुपदेशन पद्धतीन े  स डवण्यासाठी प्रयत्न केला जात  आलण सुसंवादाचा साकव बांधला जात .  



आमवष्काि: 

ह्या उपक्रमांतगूत सवू वय गर्ातील मवद्यार्थ्ाांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी मनिमनिाळी लशबीिेही आय लजत केली जातात. ह्या मध े

अभ्यास क शल्ये, व्यमिमत्व मवकास व कुमािवयीन समस्ा अशा मवमवध ग ष्टीवंि भि मदला जात . 

मन दपूण: 

मन दपूण उपक्रमांतगूत मानलसक स्वास्थ्यावि काम चालते. या उपक्रमात सवू वय गर्ासाठी मानलसक समुपदेशन, मन 

सुदृढ किणाऱ्या मवमवध कायूशाळा, मन मवर्यक लचत्रपर्ांवि सामूमहक चचा,ू सकािात्मक मानसशास्त्रीय लेख, व्याख्यानं, 

संगीत उपचाि, खेळातून उपचाि इत्यादी उपक्रम घेतले जातात.  

 

 

 

 



सुमंत्र सायकॉलॉजीकल क संेललंग सेंटर  

वार्षिक अहवाल २०२० -२०२१ 

 

अक्षर मैत्री  

अक्षर मैत्री प्रकल्ांतगित या वषी ऑनलाईन सेशन्स घेण्यावर भर र्िला. कोर्वड संसगि मुलांना होऊ नय ेम्हणून यंिा जून 

मर्हन्यात शाळा सुरु करण्यात आल्या नाहीत. मार्ि २०२० ला शैक्षलणक वषि संपण्यापूवीर् सरकारी आिेशामुळे शाळा बंि 

करण्यात आल्या होत्या.  

शाळांना एर्प्रल-मे िरम्यान उन्हाळी सुट्टी असते. सुमंत्र संस्थे तरे्फ मुलांशी व पालकांशी संपकि  केला असता लॉक डाऊन 

मुळे वस्तीतील व शाळेतील पालकांर्े खूप हाल होत असल्यार्े समजले. रोजच्या अन्नपाण्यार्ी आबाळ होत असल्यार् े

कळले. तातडीने सुमंत्र संस्थेच्या रेमेर्डयल लशलक्षकांनी व र्वश्वस्तांनी इतर संस्थांशी संपकि  साधून मित र्मळवून र्िली. उमी 

संस्थेकडून रेशन र्कट र्मळाले व त ेगोसावी वस्तीतील सम्राट शाळेच्या मुलांना वाटण्यात आले. त्यानंतर सुतारिारा 

वस्तीतील पररवारांना Yukrand संस्थे तरे्फ रेशन र्कट िेण्यात आले. एकूण ३० पररवारांना मित िेण्यात आली.  

 

 

 
 

  
 



जुलै २०२० मर्हन्यापासून शालेय मुलांर् ेऑनलाईन रेमेर्डयल वगि घेण्यात आले. मुलांकडून या वगािसाठी उत्साहवधिक 

प्रर्तसाि र्मळाला. मुलं आधीर् मेसेज करायर्ी ‘ताई आम्ही कृतीर्ी तयारी केली आहे’. रांगोळी, कागि, जुनी वतिमानपते्र 

इत्यािी तयार ठेवायर्े. या वगाांना मुलांर् ेपालक पण सहभागी व्हायर्े. एक मूल लशकतंय तर सवि घर लशकतंय असा 

अनुभव आला.  

 

   

बिलत्या काळाच्या गरजेनुसार सुमंत्र संस्थेतरे्फ ऑनलाईन टीर्सि टरेर्नंग कोसि सुरु करण्यात आले. र्ेन्नई, नवी मंुबई आलण 

पुण ेयेथील मर्हलांनी हा कोसि पूणि केला.  

 

य ुट्यूब च्या माध्यमातून कोर्वड काळात उपयोगी पडतील अशा र्वषयांवर सुमंत्र संस्थे तरे्फ वृषाली र्बवरे यांनी संवाि माला 

तयार करून प्रसाररत केली. मुलांच्या ऑनलाईन लशक्षणाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण,े कोर्वड काळातील तणाव र्नयोजन 

अशा उपयुक्त र्वषयांवर व्हव्हर्डओ व्हिप्स तयार करण्यात आल्या. 

ऑगस्ट -सप्टेंबर िरम्यान झूम मीर्टगं द्वारे शालेय लशक्षकांसाठी रेमेर्डयल लशक्षणार्वषयी प्रबोधनात्मक सत्र घेण्यात आले. 

अध्ययन अक्षमता कशी ओळखायर्ी, त्यार्ी कारणे व उपाय, पालकांना याबाबतीत सजग कसे करावे इत्यािी र्वषयांवर 

मार्हती िेण्यात आली व लशक्षकांच्या प्रश्ांना उत्तरे पण िेण्यात आली. पर्हल्या सत्रात ४० व िसुऱ्या सत्रात २५ लशक्षकांनी 

सहभाग घेतला.  

 



लशक्षकांर्ा प्रर्तसाि:  

१. अर्तशय उत्तम मार्हती र्मळाली. सहभागी शाळातील लशक्षकांना जाणवले की पालकांनाही या सत्रार्ी  

   आवश्यकता आहे. 

२. सहज सोप्या भाषेत, शास्त्रोक्त मार्हती र्िली. धन्यवाि. 

३. समस्या कळत होत्या पण त्यांच्याकडे बघण्यार्ा दृर्ष्टकोन बिलला व त्या सोडर्वण्यासाठी उपलब्ध पयािय   

    कळले. खूप खूप धन्यवाि.  

४. इंग्रजी माध्यमाच्या मुलांसाठी कोणत्या प्रकारे लशकवू शकतो ते सांगाव.े या सत्रासाठी सेवा सहयोग संस्थेच्या  

   टीम रे् मोलार् ेसहकायि लाभल.े  

  
 

ऑक्टोबर २०२० संपूणि मर्हना Dyslexia Awareness कररता वेग-वेगळे कायिक्रम आयोलजत केले जातात. या वषी 

सुमंत्र संस्थे तरे्फ या र्वषयी जाणीव जागृती साठी झूम मीर्टगं घेण्यात आली. एस. एर्फ. पोलसर्टव्ह मेंटल हेल्थ इव्हटस्टट्यूट 

पुण ेयांच्या संयुक्त र्वद्यमाने काही झूम वेर्बनार घेण्यात आले. श्रीमती. वषाि र्मश्रा या मानसतज्ज्ांनी DYSLEXIA - 

Understanding and Remedial Approach या र्वषयावर मांडणी केली व त्यासंिभाित प्रश्ांर्ी उत्तरं र्िली.  

 

सुमंत्र रे् रे्फसबुक पेज आहे त्यात एकूण ३ रेर्मर्डयल र्वद्यार्थ्ाांर्ी गोष्ट ऑक्टोबर २०२० मर्हन्यात प्रसाररत करण्यात आली. 

या र्वद्यार्थ्ाांबरोबर सुमंत्र संस्थेच्या रेमेर्डयल सेशन्स मुळे र्ांगली प्रगती र्िसून आल्यामुळे गोष्टीरूपात त्यांर्ी हकीकत 

सांगण्यात आली.  

Psychosocial issues of LD हा लेख सुमंत्र संस्थेच्या मानसतज्ञ भावना लशराळकर यांनी रे्फसबुक पेज वर ललर्हला.  

वरील सवि उपक्रमांमुळे अध्ययन अक्षमतेर्वषयी जनसामान्यांमध्ये जाणीव पसरवण्यात संस्थेला यश आले. 

 

ऑक्टोबर २०२० ते मार्ि २०२१ सातत्यान ेसुमंत्र संस्थेमार्फि त र्नर-र्नराळ्या र्वषयांवर झूम वेर्बनार आयोलजत करण्यात 

आले. 



आर्वष्कार 

सुमंत्र संस्थेच्या ‘आर्वष्कार’ या उपक्रमांतगित र्वद्याथी क शल्य र्वकास कायिक्रम घेतले जातात. नोव्हेंबर मर्हन्यातील झूम 

वेर्बनार ला स्वप्ना योगेश असेरकर पुण्यातील ‘मंथन’ संस्थेच्या मानसतज्ञ यांनी “सुमंत्र र्ा नवा अक्षर मंत्र-कोर्वड 

काळातील नवे अभ्यास तंत्र” हा र्वषय मांडला. त्यांनी र्वषयार्ी शास्त्रशुद्ध मांडणी केली आलण १० वी च्या र्वद्यार्थ्ाांना 

कोर्वड च्या तणावपूणि काळात अभ्यास कसा करावा यार् ेउत्तम मागििशिन केले. मुलांना अभ्यास करावासा वाटण,े हा 

महत्वार्ा मुद्दा लक्षात घेवून र्नरर्नराळ्या सूर्ना र्िल्या. ऑनलाईन लशक्षणार् ेर्फायिे सांगून बिललेल्या पररव्हस्थतीर्ा कसा 

स्वतः  ला उपयोग करून घ्यायर्ा यार् ेमागििशिन केले. 

वेळेर्े र्नयोजन, अग्रक्रम िेऊन सवि र्वषयांर्ी उजळणी 

कशी करायर्ी हे सांर्गतले. लॉक डाउन मुळे शाळेत जाता 

येत नाही, र्मत्र मैर्त्रणीनंा भेटता येत नाही, सारख ेघरात 

रार्हल्यामुळे मुलांर्ा कोडंमारा होत आहे. असे वातावरण 

जरी असल ेतरी संधीर्े सोने कसे कराव ेयाबद्दल म ललक 

सूर्ना असेरकर मॅडम कडून र्मळाल्या व सुमंत्र र्ा प्रयत्न 

यशस्वी ठरला.                                                             स . स्वप्ना योगेश असेरकर 

 

मन िपिण 

‘पॉलझर्टव्ह सायकॉलॉजी’ ही मानसशास्त्रार्ी शाखा अलीकडच्या काळात खूपर् लोकर्प्रय झाली आहे. कोर्वड मुळे 

र्नराशाजनक व नकारात्मक वातावरणात वाढ झालेली र्िसतेय. रे्फसबुक पेज वर सकारात्मक लेख, कर्वता सािर करून 

लोकांर् ेमनोबल वाढर्वण्यास मित होईल या दृष्टीने सुमंत्र ने र्नयर्मत संवािार्े सिर सुरु केले. सुमंत्र च्या सकारात्मक 

मानसशास्त्राच्या पानावर सवाांशी संवाि साधायला श्रीमती. र्वमल ताई पाटील यांर्ा एक लेख आम्ही प्रसाररत केला. 

त्यांर् ेवय ७७ वषि आहे. त्यांना कथालेखन कर्वता करणे वीणकाम आलण नवीन नवीन लशकणे यार्ी आवड आहे. त्यांर् े

वामनराज प्रकाशन मध्ये लेख आलण कर्वता आलेल्या आहेत. कोरोना कडे बघण्यार्ा त्यांर्ा सकारात्मक दृर्ष्टकोन त्यांच्या 

या लेखात व्यक्त केला आहे. ज्येष्ठ नागररकांना र्िलासा िेणारा असा त्यांर्ा लेख पररणामकारक ठरला. 

रे्फसबुक पेज वर इंग्रजी व मराठी िोन्ही भाषांमधून लेख ललर्हण्यास सुरुवात केली. या सिरामध्ये सकारात्मक भावना 

आशा, व्हितहास्य, संगीत उपर्ार पद्धती, सर्हष्णुता, कृतज्ञता असे अनेकर्वध लेख व कर्वता सुमंत्र च्या सभासिांनी 

ललर्हले.  

आपल्यातल्या सकारात्मक घटकांर्ी आपल्याला जाणीव करून िेण्यात या प्रकारर्े लेख उपयुक्त ठरले, ‘आपल्या कमतरता 

व आपले र्ांगले गुण यात समतोल सांभाळायला हवा हे कळले’, ‘समस्या समूळ नष्ट होणार नाही पण त्या सुसह्य तर 

नक्कीर् होतील’   .................अशा प्रर्तर्क्रया र्मळाल्या.  



सुमंत्र संस्थेमार्फि त ‘ऍडव्हान्स सेल्फ अवेअरनेस’ कायिशाळा रे्फब्रुवारी २०२० मध्ये पुण्यात घेण्यात आली. कडक लॉक डाउन 

व कोर्वड संसगि टाळण्यासाठी काही मर्हने ही कायिशाळा पूणि करता आली नाही. पुन्हा काही र्िवस ऑनलाईन घेण्यात 

आली. रे्फब्रुवारी २०२१ मध्ये हे टरेर्नंग पूणि करून सवि सहभागी मर्हलांना सर्टिर्र्फकेट िेण्यात आले. स्वतः  ला सक्षम करून 

स्वतः र्े व्यर्क्तमत्व सुदृढ करण्यास या कायिशाळेर्ी खूप मित झाली, आत्मर्वश्वास वाढला, समस्या हाताळण्यार्ी हातोटी 

वाढली, सकारात्मक र्वर्ारसरणी वाढली असे अनेकर्वध प्रर्तसाि  

मर्हलांकडून र्मळाले. एक मजबूत सकारात्मक स्वयं प्रर्तमा तयार करण्यात ही कायिशाळा यशस्वी झाली. 

  

  
‘ऍडव्हान्स सेल्फ अवेअरनेस’ कायिशाळा घेताना सौ. रेश्मा अलुरकर               

 

‘मन िपिण’ अंतगित झूम वेर्बनार घेण्यात आले. 

र्विरणार् ेिरण: 

र्डमेंलशया सारख्या आजारांबाबत आपल्याकडे र्फारशी जागृती नाही. म्हातारपण आले की िरणशक्ती कमी होते असे सगळे 

गृहीत धरतात. र्वसराळूपणा हा र्ेष्टेर्ा र्वषय होतो असे होऊ न िेता त्यामागर्ी शास्त्रीय कारण ेसमजावून घेऊन समाजात 

प्रबोधन वाढर्वण्याच्या दृष्टीन ेसुमंत्र संस्थेने हा कायिक्रम आयोलजत केला. 

सुमंत्र संस्थेच्या ‘मन िपिण’ उपक्रमांतगित,ज्येष्ठांच्या र्विरणाच्या समस्येर्वषयी सर्वस्तर जाणून घेण्याकररता माननीय डॉ. 

मंगला ताई जोगळेकर यांना आमंर्त्रत केले. या क्षेत्रात मंगला ताई गेली २५ वषे कायिरत असून त्यांनी मोठ्या प्रमाणात 

योगिान र्िले आहे. 

र्विरणा मागर्ी कारणे, त्यार् ेप्रकार, त्यार् ेव्यवस्थापन, त्यावरील प्रर्तबंधात्मक उपाय असे सर्वस्तर र्ववेर्न त्यांनी या 

व्याख्यानात मांडले. औषधोपर्ार व मानसोपर्ारार्ी आवश्यकता सांर्गतली. अशा व्यक्तीरं्ी काळजी घेणाऱ्या घरातील 

लोकांवर र्वशेष जवाबिारी येते. अशा व्यक्तीरं्ी सुरलक्षतता, आहार, स्वच्छता, याबाबत कशी काळजी घ्यावी ते सांर्गतले. 



मेंिलूा व्यायाम िेणाऱ्या खेळांर्े प्रकार व महत्व उिाहरण ेिेऊन समजावले. या आजारात रुग्ांर्ा जेवढं कस लागतो 

तेवढार् कस त्यांर्ा सांभाळ करणाऱ्यांर्ा लागतो याकररता मंगला ताईंनी सपोटि ग्रुप्स सुरू केले आहेत. र्डसेंबर २०२० 

मर्हन्यातील या वेर्बनार मध्ये ज्येष्ठांमधील र्विरणाच्या समस्येर्वषयी खूप उपयुक्त मार्हती र्मळाली व समाजात या र्वषयी 

प्रबोधन करण्यार्ी खूप गरज असल्यार्े अनेकांनी मत व्यक्त केले. र्नवृत्तीरं् आयुष्य मेंिसूाठी आव्हानात्मक आलण 

आनंििायी असेल याकडे लक्ष िेणे कसे आवश्यक आहे हे सवाांपयांत पोहोर्ले.  

    

                                                   डॉ. मंगला ताई जोगळेकर 

 

जानेवारी २०२१ मर्हन्यातील वेर्बनार मध्ये डॉ. संज्योत िेशपांडे यांनी ‘आयुष्याला हो म्हणा’ या र्वषयावर संवाि साधला. 

डॉ. संज्योत िेशपांडे या मनः स्वास्थ्य क्षेत्रात मानसतज्ञ म्हणून कायिरत आहेत. र्वर्वध मालसकातून व वतिमानपत्रातून त्यांर्े 

मानस शास्त्र र्वषयक लेख प्रलसद्ध झाल ेआहेत. त्यांनी “अटळ िुः खातून सावरताना” हे र्वयोग या र्वषयीर्े पुस्तक 

प्रकालशत केले आहे. या सत्रात लोक आत्महत्या का करतात यार्ी सर्वस्तर कारणमीमांसा केली. र्तर्मरातून तेजा कडे कसे 

जावे यावर मागििशिन केले. र्कतीही र्नराश वाटले तरी आयुष्याकडे पाठ ना र्र्फरवता आयुष्याला सामोरे जायर् ेया बद्दल 

खूपर् संवेिनशील मागििशिन केले.  

 
डॉ. संज्योत िेशपांडे 

 



रे्फब्रुवारी२०२१ मर्हन्यातील वेर्बनार मध्ये “मु्यलझक थेरपी” या मानस 

शास्त्रातील नवीन शाखे र्वषयी मार्हती िेण्यात आली. सुमंत्र संस्थेच्या 

र्वश्वस्त स . वृषाली र्बवरे यांनी ही संकल्ना काय आहे, मनः स्वास्थ्य व 

शारीररक स्वास्थ्य सुधारण्यासाठी यार्ा उपयोग कसा होतो हे अनेक 

उिाहरण ेिेऊन, प्रात्यलक्षक घेऊन उत्तम कायिक्रम सािर केला. 

                                                      स . वृषाली र्बवरे 

या उपर्ारात्मक मानस तज्ञ आहेत. रुग्ांच्या आवश्यकतेनुसार फ्लॉवर थेरपी, योग थेरपी, व संगीत उपर्ार थेरपी िेण्यार्ा 

त्यांना अनुभव आहे. हा कायिक्रम ऐकल्यावर काही जणांनी उपर्ार घेण्यासाठी संस्थेशी संपकि  साधला. यातर् या 

कायिक्रमार्ी आवश्यकता व यश सामावले आहे.  

      

२०२१ मार्ि मर्हन्यातील झूम वेर्बनार रे् शीषिक होते “र्ला ठरवूया आपल्या 

जीवनार् ेध्येय". ऋर्ा अवटी यांनी हे सत्र घेतले. जगातील जवळ जवळ ९५% 

लोकं ध्येय र्नलिती ही र्कर्कट बाब समजून ती करण्यार्ी टाळाटाळ करतात. 

ऋर्ा अवटी गेली अनेक वषे प्रलशक्षण िेणाऱ्या NLP प्रर्तथयश प्रलशक्षक 

आहेत. त्यांना १२ वषाांर्ा मीर्डया माकेर्टगंर्ाही अनुभव आहे. व्यर्क्तमत्व 

र्वकासासाठी खूपर् उपयुक्त र्वषय र्नवडल्यार्ी उतू्स्फति िाि सवि सहभागी 

श्रोत्यांनी र्िली.  

                                                                                    ऋर्ा अवटी 

इतर उपक्रम 

महाराष्टर राज्य पाठ्यपुस्तक र्नर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ ही महाराष्टर शासनाच्या शालेय लशक्षण र्वभागांतगित २७ 

जानेवारी १९६७ रोजी स्थापन केलेली संस्था आहे. “बाल भारती” या नावान ेती ओळखली जाते. महाराष्टर ातील अनेक 

शाळांमधून “बाल भारती” र्ी पुस्तके वापरली जातात. २८ रे्फब्रुवारी २०२१ र्वज्ञान र्िनार्नर्मत्त सुमंत्र संस्थेच्या माजी 

सलर्व अपणाि धमािलधकारी यांना ‘बाल भारती’ ने अध्ययन अक्षमता या र्वषयी शालेय लशक्षकांसाठी मागििशिन करण्यास 

आमंर्त्रत केले होते. या र्नर्मत्ताने सुमंत्र संस्थेच्या अध्ययन अक्षमता क्षेत्रातील कामाबद्दल ७५० शाळांपयांत मार्हती 

पोहोर्ली.  

 

७ रे्फब्रुवारी २०२१ ला सेवा सहयोग संस्थेमार्फि त सुमंत्र संस्थेच्या कायिकत्याांसाठी एक लशर्बर आयोलजत करण्यात आले. 

कायिकताि कसा असावा? त्यार्े काम संस्थेसाठी पररणामकारक कसे करावे? सुमंत्र व सेवा सहयोग एकर्त्रत वस्तीत काय 

काय काम करू शकतील? इत्यािी र्वषयांवर अन पर्ाररक र्र्ाि घेण्यात आली. मागििशिन करण्यास श्री. अतुल नागरसजी, 

श्री शैलेश घाटपांडेजी, श्री. मकरंिजी, श्री. मल्लेशजी उपव्हस्थत होते.  



 

 ह्या वैर्ाररक र्र्ेमुळे सुमंत्र र्ा स्वयंसेवकांर्ा 

काम करण्यार्ा उत्साह अलधक वाढला आलण 

लशर्बरार्ा उदे्दश सर्फल झाला अशी पोर्पावती 

सवाांकडून र्मळाली.  

 

 

 

सुमंत्र संस्थेच्या वस्तीतील रेर्मर्डयल वगाांकररता एक छोटी खोली भाडे तत्वावर घेण्यात आली आहे. वस्तीतील पालकांच्या 

मीर्टगं, काही टरेर्नंग इत्यािी कररता ही जागा उपयुक्त ठरते आहे. या जागेत मुलांसाठी वार्नालय सुरु करण्यात आले आहे. 

मुलांना काही र्र्फल््स पण िाखर्वल्या. लवकरर् वस्तीतील क टंुर्बक समस्या र्नवारण करण्यासाठीही हे कें द्र कायिरत होणार 

आहे.  

  

 

 

 

 

 

 

 

EXTENCIA या आय टी कंपनी कडून ९ कंप्युटर सेट्स र्ी िेणगी जानेवारी २०२१ मर्हन्यात र्मळाली. हे सेट्स सुमंत्र 

संस्था ज्या शाळां मध्ये व वस्तीत काम करते र्तथे शालेय मुलांकररता र्िले. तसेर् ित्तात्रय र्फाऊंडेशन या संस्थेला २ 

कंप्युटर सेट्स र्िले.  



         

 

२० नोव्हेंबर २०२० रोजी सुमंत्र संस्थेर्ी वार्षिक जनरल बॉडी सभा गूगल मीर्टगं द्वारे घेण्यात आली. या र्िवशी उत्तम व 

कल्क रेर्मर्डयल लशलक्षका कीती नारखेडे यांर्ा सत्कार करण्यात आला. त्यांना १००१/- रुपये मानधन व डॉ. मनीषा 

कावतकर िृती र्प्रत्यथि एक मानलर्न्ह िेण्यात आले.  

     
कीती नारखेडे यांर्ा सत्कार करताना अपर्ाा धर्ााधधकारी व वैशाली बढे आधर् सुरं्त्र सभासदांचा ऑनलाईन सहभाग 

 

सुरं्त्र ने अक्षररं्त्र हे उपचारात्मक अध्यापन साठी उपयुक्त ठरतील अशा पुस्तकांची रचना केली 

आहे. उपचारात्मक अध्यापन करतांना अनेक कृतीदं्वारे अभ्यासकौशल्ये ववकधसत करण्यावर भर 

वदला जातो. ह्या कृतीचंा पररचय या पुस्तकांत वदला आहे. अध्यापन करतांना धशक्षकांना याचा 

नक्कीच उपयोग होईल. रु्लांना सुद्धा रंजक आधर् ववचारपूवाक कृती करून धशकता येईल असा 

ववचार करून अक्षररं्त्र ही पुस्तके प्रकाधशत करायचे ठरले. ऑक्टोबर २०२१ र्ध्ये ही पुस्तके 

धशक्षकांसाठी उपलब्ध असतील. 

 

 

 

२० नोव्हेंबर २०२० या वषीच्या वार्षिक सविसाधारण सभेत पुढील पार् वषाांकररता संस्थेच्या नवीन कायिकाररणी र्ी र्नवड 

करण्यात आली.  



LIST OF DONORS (2020-21) 

 

NO. NAME OF DONOR AMOUNT   
IN Rs 

1. SHRI. ANISH SHIRALKAR  2000 

2. ARUNA CHANDRASHEKHAR 60000 

3. SHRI. ARVIND KRISHNAJI PATIL 2500 

4. SUNITEE RAJENDRA BHAGLI 5000 

5. S. GAYATRI  20000 

6. SHRI. L. R. GANESHAN 60000 

7. SHRI. RAJENDRA KAWATKAR  10000 

8. SHRI. RAMDAS VILAS DESHPANDE  2001 

9. SHRI SHRIRAM KELKAR 10000 

10. SEVA SAHAYOG 63900 

11. SHRI. SHRIDHAR BHAGWAN JAHAGIRDAR  10000 

 TOTAL  2,45,401 

 



सुमंत्र संसे्थच्या २०२०-२१ सर्व उपक्रमात र् प्रकल्पात सहभागी स्वयंसेर्क 

रै्शाली बढे 

अपर्ाव धमावधधकारी  

निनकता देशपांडे  

अनिता घाटर्ेकर 

रृ्षाली नबर्रे  

आसार्री गोगटे  

सुकन्या कुलकर्ी  

प्रज्ञा र्ाघ  

श्रुती यज्ञोपर्ीत  

जान्हर्ी कुळकर्ी 

रेश्मा अलुरकर  

यशश्री हुद्दार 

सीमा गुं ड  

भार्िा धशराळकर  

अिुष्का कुलकर्ी  

श्रुती काळे 

कल्यार्ी धशंदे  

अनर्िाश भोसेकर  

सारस देशपांडे   

 

सुमंत्र संसे्थच्या उपक्रमात संस्थात्मक सहभाग  

सेर्ा सहयोग  

EXTANCIA  

युक्रांद 

उमी 



 



 



संसे्थच ेविश्वस्त मंडळ (Board of Trustees)         संसे्थचे जनरल बॉडी मेंबसस  

 

1 अध्यक्ष  विनया अविनाश भोसेकर  

2 उपाध्यक्ष  अवनता अजय घाटणेकर  

3 सचचि  वनवकता सारस देशपांडे     

4 कोषाध्यक्ष िैशाली संजय बढे  

5 सभासद अपणास समीर धमासचधकारी              

6 सभासद िृषाली मयुरेश वबिरे    

7 सभासद श्रुती चशरीष काळे    

  

आमच ेप्रकाशन:                   

आमचा पत्ता: 

ऑविस नंबर ५, “सत्यविला” अपाटसमेंट्स, एकलव्य पॉचलटेविक समोर, 

कोथरूड, पुणे-४११०३८. 

दरूध्वनी: ८४०८८४०६१६   

 
Website: www.sumantra.center 
FB page: www.facebook.com/Sumantra Psychological Counseling Center 
Email: sumantracounselling@gmail.com 

1 डॉ. मेघा क्षीरसागर    

2 आसािरी गोगटे    

3 जान्हिी कुळकणी    

4 दीपाली नेमाडे 

5 संध्या पन्हाळकर    

6 शैलजा जोशी    

7 श्रुती यज्ञोपिीत    

8 सुकन्या कुलकणी   


