
  

 
  



  

��य   वाचक, २०   नो�ह�बर   २०२०   
  
मी  सुमं�  सं�ेचा  ५  वा  वा�ष�क  अहवाल  सादर  करत  आह.े  सं�ा  न�दणीकृत  कर�या  आधी  पासून  �ाथ�मक                  
शालेय  �व�ा�या��या  सम�या  आम�या  �नदश�नास  येत  हो�या.  सव�  �श�ा  अ�भयान  सरकारतफ�   जाहीर  झा�यावर               
मुले  शाळेत  जाताना  तर  �दसतात  परंतु  �यां�यात  अपे��त  �गती  �दसत  नाही.  वाचन,  लेखन,  आकलना�या                
अडचणी  मुलांम�ये  आहेत  असे  �नदश�नास  आले.  बु�ांक  सामा�य  (average)असून  देखील  अ�यासात  मागे              
पडणा�या  मुलांवर  काम  करावे  असे  २००५  म�ये  ठर�वले.  �व�श�  शारी�रक,  मान�सक  गरजा  असले�या  मुलां�या                
�वशेष  शाळा  असतात.  यामुळे  �यां�या  ��ांकडे  ल�  वेधले  जाते.  परंतु  सामा�य  बु��म�ा  असून  देखील  अ�यासात                 
अ�गत   मुलांचे   ��   अजूनही   पालकांना   व   �श�कांना   कळले   आहेत   असे   वाटत   नाही.   
  
  
मुलां�या  सम�या  ओळखता  न  आ�यान े मुलांना  �श�ा  होते.  मार  बसतो,  घरी  आ�ण  शाळेत  ओरड  बसतो,  शाळेत                  
�म�  �चडवतात  अशी  मुलांची  ओढाताण  सु�  असते.  मान�सक  व  भाव�नक  पातळ�वर  ती  �खावली  जातात.  सुमं�                 
स�टर  वर  सव�  �तरातील  पालक  ही  सम�या  घेऊन  येतात.  पालकांची  सु�वातीला  �वीकारायची  मन��ती  नसते.                
परंतु  �यां�या  मुलांना  उपचारा�मक  प�तीने  �शक�व�यावर  जे�हा  फरक  �दसायला  लागतो  ते�हा  �यांचा  ���कोन               
बदलतो.   अशा   �नवडक   केस   �टडीज   आ�ही   अहवालात   �द�या   आहेत.   
  
  
असे  �बोधनाचे  काम  सुमं�  ला  सात�यान े  करावे  लागणार  आह.े  �याक�रता  सं�ेने  “ अ�र  मै�ी”   �क�प  हाती                 
घेतला  आहे  .   अ�ययन  स�मतेकडे  वाटचाल  हे  अ�र  मै�ीचं  �ीद  वा�य  आह.े   व�ती  पातळ�वरील  मुलांना  ही  मदत                   
�मळावी  असा  सुमं�  चा  मु�य  उ�ेश  आह.े  पालकांचा,  �श�कांचा  मुलां�या  सम�यांकडे  बघ�याचा  ���कोन  बदलला                
तर  मुलांचं  ‘बालपण’  अ�यासाचे  ओझं,  ताण,  �श�ा  यान े न  भरता  ते  आनंद�  �हायला  मदत  होईल.  असा  आ�हाला                   
�व�ास  वाटतो.  बालकां�या  सवा�गीण  �वकासा�या  ���कोनातून  पालकांना   आहार  �वषयक   �बोधनाचे  काम  सुमं�              
सं�े  तफ�   केले  जाते.  शालेय  अ�यासा�या  �गतीत  म���या  सुपोषणाच े  काय�  खूप  मह�वाचे  आह े हे  संशोधना�ारे                 
�स�   झाले   आहे.   
  
  
सुमं�  सं�ेचा  �सरा  मह�वाचा  �क�प  आह े  “ मन  दप�ण”   .  या  �क�पांतग�त  मान�सक  �वा�य  सु�ढ  कर�या                 
संदभा�त  �नर�नरा�या  वयोगटासाठ�  काय��म  घेतले  जातात.  आम�या  �व�वध  उप�मांतग�त  घेतले�या  �नर�नरा�या             
काय��मांचा  आढावा  या  वष��या  अहवालात  घे�यात  आला  आह.े  �याव�न  आप�याला  सं�ेच े  काम  �कती               
पात�यांवर  आ�ण  कसे  कसे  झाले  याची  थोडी  क�पना  येईल.  अजून  खूप  मोठा  प�ला  गाठायचा  आह े  याची                  
आ�हाला   क�पना   आहे.   
  
  
हे  �शवधनु�य  पेल�यासाठ�  सुमं�  सं�ेला  �नरपे�  मदत  करणारे  देणगीदार,  �क�प  �वयंसेवक,  स�लागार  लाभल े              
�यांची  मी  अ�यंत  ऋणी  आहे.  आ�हाला  वेळोवेळ�  मोलाचे  सहकाय�  करणा�या  ‘ सेवा  सहयोग   या  सं�ेब�ल  �वशेष                 
कृत�ता  ��  करते.  एम  आय  ट�  शाळे�या  �ीमती.  नीलम  ताई  वाघ,  एम  �ही  एम  परांजपे  �ाथ�मक  �व�ामं�दर                   
�या  सुषमा  ताई  भोसले,  �ानदा  शाळे�या  �ीमती.  वृषाली  ताई  ध�गडे,  स�ाट  अशोक  शाळे�या  सुनंदा  ताई  जाधव                  
या  सव�  मु�या�या�पकांचे  आ�ण  व�ती  �क�प  चाल�व�यास  सहकाय�  देणारे  �ी.  भाऊ  सुतार  या  सवा�नी  अ�र  मै�ी                  

सुमं�   सं�ा   वा�ष�क   अहवाल   २०१९-२०२०   
1   



  

�क�पात  स��य  सहभाग  घेऊन  आ�हाला  पूण�  सहकाय�  �दले  �या  सवा�चे  मी  मनःपूव�क  आभार  मानते.  पुणे                 
लोकस�ा  संपादक  �ी.  �ीराम  ओक  यांनी  आम�या  सव�  काय��मांना  यो�य  ती  ��स��  �दली  याब�ल  मी  कृत�                  
आहे.  “लेख  परी�ण  “  हे  सं�ेचे  अ�याव�यक  काम,  आम�या  ऑ�डटर  �ीमती.  वेदवती  लेले  यांनी  �व��त  केले.                  
�यांचे  मी  आभार  मानते.  मी  पा�हले�या  �व�ां�या  पंखांना  उंच  भरारी  घे�याच े  बळ  �दले  मा�या  सहकारी                 
�व��तांनी.   �यांची   अशीच   साथ   �मळत   राहो   अशी   स�द�ा   ��   करते.   
  

  
  
�वनया   भोसेकर   
अ�य�,   
  

Sumantra   Psychological   Counseling   Center   
Kothrud,   Pune   411038.   
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अहवाल      
सुमं�   सायकॉलॉजीकल    क�से�ल�ग   स�टर   ही   सेवाभावी,   न�दणी   कृत   सं�ा   आहे.   सं�ेची   अनौपचा�रक   �ापना     
१४  नो�ह�बर  २००५  या  वष�  झाली  आ�ण  ९  वष�  भरपूर  काम  के�यानंतर,  २८  नो�ह�बर  २०१४  रोजी  औपचा�रक                   
�ापना   कर�यात   आली   .   ते�हापासून   सं�ा   मान�सक   आरो�य   व   मुलां�या   शै��णक   सम�यांवर   काम   करत    आहे.     
सुमं�  सं�े�या  संचा�लका  �वनया  भोसेकर  यांना  काही  वष�  महापा�लके�या  शाळांमधून  काम  करत  असतांना               
अ�यासांत  अनेक  अ�गत  मुले  आढळली  आ�ण  �याच  बरोबर  या  मुलांम�ये  ब�याच  �माणात  वत�ना�या  सम�या                
पण  �नदश�नास  आ�या  .  मुले  नुसतीच  पुढ�ल  वगा�त  ढकलली  जात  होती  ,  इय�ा  ४  थी  व  ५  वी  �या  �व�ा�या�म�ये                      
अपे��त  �गती  �दसत  न�हती  .  मुलांना  नुसता  ओरडा  बसायचा  आ�ण  बरेच  वेळा  मार  पण  खावा  लागायचा.  हे  ��य                    
वारंवार  पा�ह�यावर  खूप  यातना  होत  असत  .  या�यावर  अ�धक  काम  करायला  हवे  अशी  याची  जाणीव  होऊ                  
लागली  .  अ�धक  खोलात  जाऊन  सम�या  समजून  घेऊन,  उपाय  करायला  हवेत,  हे  जाणवले  आ�ण  मुलांमधील                 
अ�ययन  अ�मते  वर  काम  कर�याची  �ेरणा  �मळाली  .  हे  काम  व�ती  पातळ�वर  करायचे  हाही  �ढ  �न�य  केला,                   
कारण  व�तीतील  मुलांना  सहजपण े  उपचारा�मक  मदत  �मळत  नाही.  �यां�या  पय�त  पोहोच�यासाठ�  काही              
सम�वचारी   मंडळ�   एक�   आली   आ�ण   अ�ययन   अ�मतेवर   काम   कर�याची   संक�पना   ज�मास    आली   .     
  

‘साकव  ‘  हे  नाव  धारण  क�न  कामाची  सु�वात  झाली  .  �जथ े �जथ े अनाव�यक  अंतर  असेल,  ते  साकव  बांधून,                    
�हणजे  पूल  बांधून  �यावर  मात  करायची  ही  �यामागील  भावना  .  काही  तां��क  अडचण�मुळे  हे  नाव  र�ज�टर  करता                   
नाही  आले.  २०१४  म�ये  सुमं�  सायकॉलॉजीकल  कौ�से�ल�ग  स�टर  असे  नामकरण  केले  गेले.  सुमं�  �हणजे                
चांगला   स�ला   �क�वा   माग�दश�न,   ह े  ही   नाव   समप�क   वाटले   व   रीतसर   काम   सु�   केले   .     
  
��ी   :   “शालेय   अ�यासात   येणा�या   अडचण�वर   मात   क�न   मुलांचे   �शकणे   आनंददायी   �हावे   आ�ण   सवा�चे     
          मान�सक    �वा�य   सबलीकरण   करावे”   
�मशन   :   “अ�ययन   अ�मतेब�ल   असलेले   अ�ान   �नमू�लन   आ�ण   मान�सक   आरो�य   अ�ान   �नमू�लन   क�न   जाणीव   
             जागृती    काय��म   सव��र   पोहच�वण”े     

    
  �ापने�या   वषा�पासून   सं�ा   ५   �नर�नरा�या   �क�प   /उप�मांवर   काम   करत   आह े  .     
अ�र   मै�ी   �क�प   :   
 शालेय  अ�यासात  मागे  पड�याची  अनेक�वध  कारणे  असू  शकतात  .  �यापैक�  अ�ययन  अ�मता  हे  एक  कारण                  
असू  असते  .  �ा  अ�ययन  अ�मते  मागे  दडलेली  वै�क�य  �क�वा  मनो-वै�क�य  कारण े कुशलपणे  शोधून  काढणे                 
आ�ण  �यावर  उपचारा�मक  अ�यापन  करणे  असे  आम�या  समुपदेशन  क� �ाचे  मु�य  काम  आह.े  असे  करताना                
आ�ही  पा�य  ,�याचे  आई  वडील  व  �याचे  �श�क  यां�याम�य े  मह�वाचा  �वा  �हणून  काम  करतो  .  यामुळे  शाळा                   
गळती,  वत�न  सम�या  �ा  गो�ी  कमी  हो�यास  हातभार  लागतो.  व�ती  तील  मुलांना  व�तीत  उपचारा�मक                
अ�यापनाची  मदत  �मळावी  याचाही  सं�ा  �य�न  करते  व  व�तीत  वग�  चालवते  व  शाळेत  उपचारा�मक  वग�  घेतले                  
जातात,  मुलांना  उपचारा�मक  अ�यापनाची  मदत  �मळावी  यासाठ�  सं�ा  उपचारा�मक  अ�यापनाचा  �श�कांचे             
��श�ण   आयो�जत   करते   .     
सृजन  आनंद  :  �ा  उप�मांतग�त  अ�ययन  अ�म  मुलांना  �शकव�यासाठ�  �नर�नरा�या  �कारच े शै��णक  सा�ह�य               
तयार  कर�यात  येते  .  �यामुळे  मुलांना  �व�वध  �कार�या  ग�णती  �क�वा  भा�षक  संक�पना  सो�या  प�तीने  ��                 
�हायला   मदत   होते.   
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मानस   :   
�ा  उप�मांतग�त  �व��या��या  भाव�नक  आ�ण  वत�न  सम�यां�वषयी  समुपदेशन  केले  जाते.  �व�वध  मान�सक              
चाच�या  उदा  .  बु�ांक  ,  ���म�व  ,  अ�भ�मता  (aptitude)  अशा  चाच�या  घेत�या  जातात.  �ले  थेरपी  ,आट�                  
थेरपी   व   �यु�झक   थेरपी    पण   घे�यात   येते.   
साकव   :   
�ा  काय��मांतग�त  �ववाह  पूव�  ,वैवा�हक  आ�ण  कौटंु�बक  समुपदेशनही  केले  जाते  .  �ा  �त�ही  अव�ांम�ये                
मनामनातील   मत�भ�ता   ,   ���म�वाचे   �व�श�   पैलू   समज-गैरसमज   आ�ण   �नर�नराळे   मान�ब��    यामधील   �व�च�     
गुंता  �ोफेशनल  समुपदेशन  प�तीने  सोडव�यासाठ�  �य�न  केला  जातो  आ�ण  सुसंवादाचा  साकव  बांधला              
जातो.     
आ�व�कार   :   
�ा  उप�मांतग�त  सव�  वयोगटातील  �व�ा�या��या  गुणव�ा  वाढ�साठ�  �नर�नराळ�  �शबीरेही  आयो�जत  केली  जातात.              
�ा   मधे   अ�यास   कौश�ये   ,   ���म�व   �वकास   व   कुमारवयीन   सम�या   अशा   �व�वध   गो��वर   भर   �दला   जातो   .   
  
२०१९   ए��ल   ते   २०२०   माच�   �या   दर�यान   सं�ेने   ठरवलेले/घेतलेले   मह�वाचे   उप�म    .   

अ�र   मै�ी,   मन   दप�ण   ,   सृजन   सा�ह�य   ,मानस   ,   आ�व�कार.     

अ�र   मै�ी     :   

ए��ल  २०१९  ची  सुरवात  उपचारा�मक  अ�यापन  ��श�ण  आयो�जत  क�न  झाली.  हे  ��श�ण  एकूण  ४  �दवस                 
घे�यात  आले.  सुमं�  सं�े�या  �वयंसेवकांसाठ�  �वनामु�य  घे�यात  आले.  वैशाली  बढे  यांनी  ��श�णाची  मु�य               

जवाबदारी  घेतली.  इतर  �वषय  :  �ेन  �जम  (म��चे          
�ायाम)  -  जा�हवी  कुळकण�  ,  �यु�झक  थेरपी-  वृषाली          
�बवरे  यांनी  घेतली.  व  शै��णक  साधन े  तयार  कर�यास          
�शकव�याचे  काम  शैलजा  जोशी  यांनी  केले  .        
११  �वयंसे�वकांनी  ��श�ण  घेतले  .सुमं�  सं�े�या        
सभासद  द�पाली  नेमाडे  यांनी  ��श�णाथ�ना  उ�हाळा        
अस�यामुळे   ताक   व   प��ाची   सोय   केली   .     
  
  
  

जानेवारी  २०१९  म�ये  सं�े�या  �वयंसे�वका  डॉ  .  मनीषा  कावतकर  यांनी  सुमं�  सं�े�या  काया�ची  ओळख  क�न                 
दे�याक�रता  १८  �म�नटांची  डॉ�युम�टरी  �फ�म  �च�ीकरणाची  सु�वात  केली  .  या�या  �च��कारणाक�रता  �यांना             
�ममो  �फ��स  चे  �नमा�ते  �ी  .  �म�ल�द  देव  व  अथव�  देव  यांचे  मौ�लक  सहकाय�  �मळाल े .  �यांनी  ही  �फ�म  �वनामू�य                      
क�न  �दली  .  या  �फ�म  चे  औपचा�रक  उ�ाटन  कर�याचे  सवा�नुमते  ठरले  .  हा  उदघाटन  समारंभ  ५  जून  २०१९                    
रोजी   प�कार   भवन   येथील   �े�ागृहात   आयो�जत   कर�यात   आला.     
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काय��मा�या  अ�य��ानी  मा  .शुभांगी  ताई  च�हाण  ,  उप-�शासक�य  अ�धकारी  ,�श�ण  �वभाग  पुणे  म.न.पा.               
या  हो�या  .  तर  �ममो  ��एश�स  चे  मा  .  �ी  .  �म�ल�द  देव  �मुख  पा�णे  होते  .  यावेळ�  मा�हतीपटा�या  �द�द�श�का  डॉ                       
.   मनीषा   कावतकर   ,   �सनेमॅटो�ाफर   �ी   .   अथव�   देव   उप��त   होते   .     

�ा�ता�वकात  सुमं�  सं�ेची  मा�हती,  सं�े�या       
कोषा�य�,  वैशाली  बढे  यांनी  �दली.  सुमं�        
सं�ा  गेली  अनेक  वष�  अ�ययन  अ�मतेवर        
काम  करत  आह े  .  �वशेषतः  कोथ�ड  मधील         
व��या,  सुतारदार  ,  �क��क�धा  नगर  ,  जय         
भवानी  नगर  येथ े काम  करत  आह े .  सं�े�या          
उपा�य�  �वभावरी  �बडवे  यांनी  मा�हतीपटाचा       
हेतू  उलगडून  सां�गतला.  सं�े�या  �व��त       
वृषाली  �बवरे  यांनी  सव�  �मुख  पा��यांची        
ओळख   क�न   �दली   .     
सुमं�  सं�े�या  सं�ापक  अ�य�ा  मा.  �वनया        

भोसेकर  या  गेली  ४४  वष�  समाजसेवा  आ�ण  ३१  वष�  समुपदेशन  �े�ात  काय�रत  असून  �यांना  �कषा�ने  ही  सम�या                   
जाणवत  होती  व  गे�या  काही  वषा�त  �यात  वाढ  झा�याचेही  जाणवले.  �यामुळे  या  �वषयावर  काम  करावयास                 
सु�वात   केली.   या   �वषयावर   लोकांम�ये   जागृती   �हावी   �हणून    �यांनी   अपणा�   धमा��धकारी   यां�या   समवेत     
 ‘अ�र  मै�ी  ‘  ही  पु��तका  काढली.  काय��मा�या  अ�य�ा  मा.  शुभंगीताई  च�हाण,यांनी  अ�ययन  अ�मते�या                 
वाढले�या  �माणाब�ल  �च�ता  ��  केली.  तसेच  सुमं�  या  �े�ात  करत  असले�या  कामाब�ल  गौरवो�ार  काढले  .                 
सुमं�  ने  �का�शत  केलेली  ‘अ�र  मै�ी’  पु��तका  अ�ययन  अ�मतेब�ल  मा�हती  देणारी  प�रपूण�  पु��तका  आह े               
असेही   आवजू�न   सां�गतले.   
  

  
                       माननीय.   शुभांगी   ताई   च�हाण,   �ी.   �म�ल�द   देव   यां�या   समवेत   सुमं�   ��ट�ज     
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सं�े  चे  देणगीदार  ,  इतर  सं�ांचे  संचालक  ,  �वयंसे�वका  ,  अनेक  �हत�च�तक  यां�या  उप��तीत  हा  सोहळा                  
सुंदररी�या   पार   पडला   .   अ�र   नंदन   शाळे�या   संचा�लका   �व�ाताई   पटवध�न   ,   व�र�    �श��का   लाराताई   पटवध�न,     
��ी  मु��  संघटने�या  व�र�  काय�क�या�  मु�ा  �श�गटे,  कौ�सेलर  सु��या  ब�डखळे,  �ेरणा  कौ�से�ल�ग  स�टर  �या                
अनुपमा  जोशीराव,  �क�प  देणगीदार  �ी  .  एल.आर.गणेशन,  सुमं�  स�लागार  �ी  .  मनीष  पुरा�णक  ,  सुमं�  म�टर                  
�ी.बालसु�म�नयम,  व�र�  स��य  काय�कत�  �ी.अ�वनाश  भोसेकर,  सु��स�  गा�यका  अपणा�  केळकर,  गंगो�ी            
�ब�स�  संचालक  �ी.  मकरंद  केळकर  असे  मा�यवर  उप��त  होते  .  काय��माचे  नेटके  सू�संचालन  सं�े�या                
मानसत�  यश�ी  ��ार  यांनी  केले.  याच  काय��मात  सुमं�  सं�ेची  बारामती  रेमे�डयल  स�टर  ची  घोषणा                
कर�यात  आली.  सुमं�  सं�े�या  सव�  �वयंसे�वकांना  आदराने  �ासपीठावर  बोलवून  �यांची  ओळख  क�न  दे�यात               
आली.�े�कांनी  भरपूर  टा�या  वाजवून  मो�ा  �माणात  ��तसाद  �दला  .           

  
                                     सुमं�   सं�े�या   सव�   �वयंसे�वका   

                              अ�र   मै�ी   मा�हतीपट   उ�ाटना�संगी   आलेले   �े�क     
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या   काय��मानंतर   �े�कां�या    काही   �नवडक   ��त��या   नमूद   करत   आहोत   .   
�ुती   य�ोपवीत   :   
“सुमं�  �या  आजपय�त�या  वाटचालीचा  आढावा  घेणारा  आखीव  रेखीव  काय��म  उ�म�र�या  सादर  झाला  .  सं�े�या                
उप�मांची  ओळख  ,  �मुख  पा��यांचे,  अ�य�ांचे  भाषण  सगळंच  अगद�  संुदर  झालं  आ�ण  सवा�त  मह�वाचे  �हणजे  ती                  
�फ�म,  �यामुळे  सुमं�  ची  आतापय�तची  वाटचाल  लोकांपय�त  �व��त  पोहोचली  .  सं�े�या  संचा�लका  �वनया  मॅडम  �या                 
मनोगतातून  �यांची  तळमळ  �दसत  होतीच  .  आभार  �दश�न  आ�ण  �वयं  से�वकांची  ओळख  मॅडम  नी  छान  प�तीने  क�न                   
�दली”   .   
�श�पा   घाटणेकर   :   
“काय��म  खूपच  छान  झाला.  एकदम  well  organised.  अ�य�  आ�ण  चीफ  गे�ट  एकदम  परफे�ट,  आप�या  �वषयाला                 
साजेसे  अनु�प.  च�हाण  बा�चे  �वचार  ऐकून  खूप  छान  वाटले  सरकारी  नोकरीत  अशीही  माणसे  असतात  पा�न  आशादायी                  
वाटले.  देव  सरांचे  भाषणही  छान  झाले.  सामा�जक  �े�ात  भान  ठेवून  काम  करणारी  माणसे  नुसती  प�हली  तरी  खूप                   
पॉ�झ�ट�ह  वाटते.  अशाच  लोकांमुळे  समाजात  चां�ग�पना  �टकून  राहतो.  तुमचे  मनोगत  तर  �शरपेचच  होते.  तु�ही  अगद�                 
मनापासून  सं�ा  �ापन  केलीत  आ�ण  सग�यांना  हाताशी  घेऊन  वाढवलीत.  याब�ल  कौतुक  करावे  तेवढे  कमीच.  रेमे�डयल                 
ट��च�ग  ब�ल  ची  तुमची  तळमळ  मनाला  थ�क  करणारी  आहे.  हीच  तळमळ  तु�हाला  माणसे  �मळवून  देईल  आ�ण  तुमचे  काय�                    
�दवस��दवस   वृ���गत   होत   राहील   यात   शंका   नाही.   तुम�या   काया�ला   मा�या   मनापासून   खूप   खूप   शुभे�ा”!   
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�ये�   काय�कत�   �ी.   अ�वनाश   भोसेकर   यांनी    काय��म   संप�यावर    उ��ूत�पणे   क�वते�या   �पात   दाद   �दली.   
ती   येथे   देत   आहोत   .   
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संमेलन   हे   आज   अनोखे   ,अनुभवले   �कती   �दसांनी,   
वण�न   कर�या   श�द   अपुरे   ,   पडल े  �कती   �दसांनी   !   
��ी   श��   ती    �दसली   सवा�   ,   एकवटलेली   �कती   �दसांनी,   
नाक   खुपस�या   कोणी   न�हता   पु�ष   �कती   �दसांनी    !!   १   !!     
  

सुमं�   सं�ा   आज   पाठ�शी   ,   उभी   मुलां�या   काही,   
�यांचे   मन   ते   चंचल   आ�णक   अ�गत   असती   काही   !   
मनात   �यां�या   ग�धळ   सगळा,   अ�र   �नर�रांचा,   
पाठ�वर   हो   हात   तयां�या,    धीर   सुमं�ाचा   !!   २    !!   
  

ट�चर   सग�या   स�   जाह�या   ,   गुंता   सोड�व�यास,   
उपचारा�मक   तं�   नाजूक   ,   आले   उपयो   गास   !   
रटफ   चा   ग�धळ   �यांचा   आला   वळणावरती,   
अ,   आ,   इ,   ई   जमू   लागले   �यांना   वेळेवरती   !!   ३   !!   
  

�फ�म   एक   सुंदरशी   ती   ,   बन�वली   कावतकरांनी,   
कडकडून   हो   टा�या   पड�या   ,   सवा��या   दो�ही   करांनी   !   
�फ�म   बन�व�या   हात   लागले   ,   सा�ात   हो   देवांचे,   
फुटा-   फुटाला    जाणवले   ते,    कौश�य   �या   हातांचे    !!   ४   !!  
  

�वा   साधला   उ�मसा   तो,   सु   सू�संचालनान,े   
अंतमु�ख   केले   सवा�,   सग�यां�या   भाषणान े  !   
शुभांगी   ताई   समाधान�या   ,   महाकाय�   ते   बघुनी,   
परंतु   झा�या   ��थत   काहीशा,   महाकाय   सम�या   बघुनी   !!   ५   !!   
  

पदर   खोचला   घ�   मजबुत   ,   सग�या   �वयंसे�वकांनी,   
आ�ण   उचलला   �वडा   शेवट�,   सुमं�ास   �या   �म�नी   !   
पुढे   नेऊ,   अन   तेवत   ठेवू,   स�काया�ची   ही   मशाल,   
रा�   पाठ�शी   �वनयाताई,   राहा   �न���त   खुशाल   !!   ६   !!     

                                         अ�वनाश   भोसेकर   
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लोकस�ा   दै�नका�या    सेवा   �यास   या   सदरात    -    ’सुमं�चा    अ�र   मं�’    हा   लेख   वाचून,   सुमं�   सं�े�या   काया�ब�ल   
�ीमती   .   अनुराधा   काळे   यांनी   एक   क�वता   पाठवली.     

  
  
जून  म�हनाभर  �लॉक  �लेसम�ट  साठ�  को�हापूर�न  २  एम  एस  ड��यू  �या  �व�ा�थ�नी  धन�ी  ढाणे  आ�ण  साधना                  
सुमं�  सं�ेत  ��श�णासाठ�  आ�या  हो�या  .  �यांनी  सं�े�या  कामात  स��य  सहभाग  घेतला  .  �यां�या  कॉलेज  �या                  
अपे�े�माणे  �यांना  उ�म  ��श�ण  �दले  गेले  .  ऑ�फस  �व�ापन,  मी�ट�ग  चे  �म�नट्स  �ल�हण े ,  इतर  सं�ाशी                  
संपक�   साधणे,  काय��माची  आखणी  क�न  काय��म  पार  पाडणे  ,  सव��ण  फॉम�  बन�वणे  आ�ण  व�तीत  जाऊन                 
सव��ण  पूण�  करणे  .  �यांनी  १००  कुटंुबांचा  अ�यास  पूण�  क�न  सां��यक�  त�ा  पूण�  केला  .  �यांनी  पाहणी  केली                    
�याचे  खालील  �माणे  �न�कष�  �नघाले  .  सव��ण  केले�या  १००  �व�ा�या�पैक�  ६९  �व�ाथ�  शालेय  अ�यासात                
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सेवा   �यास     
माय   बाप   �दवसभरी   राब   राबत     
लेकरां�या   पोटासाठ�   �च�तेत     
कैसी   �मळावी   �यांसी   उसंत     
पोरां�या   अ�यास   आकलनात     
  

आकलन   अ�मता   सम�या   जाणत     
व�ती   पातळ�वर   �नरी�ण   करीत     
“सुमं�”   अ�रमं�   जपत   
जाहली   काया�स   उ�ु�     
  

मूळ   असे   मुलां�या   आकलन�मतेत     
�व�वध   चाच�या   �नरी�णे   करीत     
वत�न   अ�ययन   सम�या   जाणीत   
सुमं�   असे   काय�रत     
  

भाव�नक   सम�या   जाणत     
�व�ाथ�   पालक   �वा   जोडीत     
अनेक   उप�म   राब�वत     
  

“अ�रमै�ी”   मा�हतीपट   �न�म�ती   करीत     
“ऐसे   पाऊल   �याचे   �वागत”   

                                अनुराधा   काळे     



  

अ�गत  आहेत  असे  आढळले.  �क��क�धा  नगर  व  सुतारदरा  येथील  ४५  मुले  स�व�तर  चाच�या  देऊन  �नवड�यात                 
आली.   �यां�या   क�रता   रेमे�डयल   वग�   सु�   कर�यात   आले.   �या   साठ�   वैशाली   बढे   यांनी    एक   पालक   सभा   घेतली.   

    
  
  
  
अ�ययन  अ�म  असले�या  मुलांना  �शक�व�याक�रता  �नर�नरा�या  सृजनशील  सा�ह�याची  आव�यकता  असते.            
�ीमती  .  शैलजा  जोशी  यां�या  ओनामा  सं�ेची  क�पक  शै��णक  खेळणी  घेऊन  �कट  तयार  कर�याचे  ठरले  .  या                   
�कट  म�ये  ग�णती  सं�ा  खेळातून  समज�यासाठ�  ,  अ�र  ओळख  सुलभतेने  �हावी  �हणून  काही  activities  �द�या                 
आहेत  .  �याच�माणे  वाचन  व  लेखन  करणे  सोप े जावे  �हणून  पु�तके  ,  रंग  काम  करणेसाठ�  रंग  वगैरे  १०  �व�वध                     
�कारचे  सा�ह�य  ठेव�यात  आले  .  सेवा  सहयोग  व  डॉइश  बँक  �या  आ�थ�क  सहकाया�ने  अ�ययन  अ�म                 
मुलांक�रता  रे�म�डयल  �कट  चे  वाटप  कर�यात  आले.  सुमं�  सं�ा  वग�  चालवते  �या  शाळा  आ�ण  व�तीतील  मुलांचे                  
वगा�तील  ८५  �व�ा�या�ना  ही  �कट  दे�यात  आली  .या  काय��माला  सेवा  सहयोग  चे  �ी  .  �नतीन  पाटसकर  ,  �यांच े                   
सहकारी  व  डॉइश  बँक  पदा�धकारी  ,  सुमं�  सं�े�या  उपा�य�  �वभावरी  �बडवे  ,  सं�े�या  रेमे�डयल  क� �ा�या  मु�य                  
वैशाली   बढे,   सव�   रेमे�डयल   �श��का,   काय�क�या�   डॉ.   मनीषा   कावतकर,   मानस   त�   यश�ी   ��ार   उप��त   हो�या.     
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सुमं�   ��ट�ज   ,डॉईश   ब�क   अ�धकारी   आ�ण   मुले                              सुमं�   ल�न�ग   �कट   मधील   सा�ह�य     
  

       सुतारदरा   व�तीतील   मुलांचा   वग�   व   �श��का                      डॉईश   बँके   तफ�    रेमे�डयल   ल�न�ग    �कट   वाटप     
  
अ�ययन  अ�मतेब�ल  अजूनही  समाजात  बरेच  गैरसमज  आहेत  .  मुलां�या  संपका�त  येणा�या  शालेय  �श��का  ,                
पालक  सम�ये  ब�ल  अ�वीकाराची  भू�मका  घेत  आहेत  .  ही  जाणीव  वाढावी  या  करीत  सं�ा  सतत  �य�नशील                  
असते.  �नर-�नरा�या  शाळांना  भेट  देऊन  पालक  �श�कां�या  सभा  घेत�या  जातात  .  �यानुसार  बारामती  येथ े                
अ�ययन  अ�मता  जाणीव  जागृती  शालेय  काय��म  सायरस  पुनावाला  सी.बी.एस.इ.  शाळेत  ३१  ऑग�ट  २०१९               
रोजी  आयो�जत  केला  .  सुमं�  �या  काय�क�या�  �ुती  य�ोपवीत  यांनी  पुढाकार  घेऊन  या  स�ाच े  �नयोजन  केले  .                   
शाळे�या  मु�या�या�पका  सौ  .  संजीवनी  �नगडे  आ�ण  सव�  �श��का  स�ास  उप��त  हो�या  .  सुमं�  �व��त  वैशाली                  
बढे  यांनी  हे  स�  पॉवर  पॉ�ट  �ेझे�टेशन  �ारे  उ�म  �र�या  घेतले  .  �व�वध  उदाहरणे  देऊन  �श�कांना  सहभागी  क�न                    
घेऊन   वैशाली   ता�नी   स�   छान   घेतले   .   सुमं�   �या   मानसत�   यश�ी   ��ार   याही   सहभागी   हो�या   .   

सुमं�   सं�ा   वा�ष�क   अहवाल   २०१९-२०२०   
12   



  

                                मु�या�या�पका   संजीवनी   �नगडे   वैशाली   बढे   यांचा   स�कार   करताना     
 बारामती  येथे  इतर  दोन  शाळांमधून  �ुती  य�ोपवीत  यांनी  �श�कांसाठ�  माग�दश�न  स�े  घेतली  .  जन�हत  �व�ालय                  
येथील  �श�कांना  अ�ययन  अ�मता  ही  संक�पना  नवीन  होती  .  �ुती  ता�नी  �यां�या  ��ांना  समप�क  उ�रे  �दली  ,                   
शंका  �नरसन  केले  .मु�या�यापक  �ी  .  हनुमंत  �धाळ  व  �श�कांनी  उ�म  ��तसाद  �दला  .  महा�मा  गांधी  बालक                   
मं�दर  या  शाळेत  मु�या�यापक  �ी  .  सतीश  खंडागळे  आ�ण  �श�कांनी  प�ह�यापासूनच  या  काय�शाळेब�ल  खूप                
छान  उ�साह  दाखवला  .  मुलांम�य े  ही  अ�यासाची  अडचण  येत े  ,हे  ल�ात  येत  होतं  ,  पण  �यासाठ�  काय  करता                    
येईल   हे   आता   समजले,   असे   �यांनी   आवजू�न   सां�गतल े    

�ुती   य�ोपवीत   बारामती   �श�क   सभा                                    बारामती   येथील   �श��का   सभा     
  
सु�ी  फाऊंडेशन  या  सामा�जक  सं�ेमाफ� त  ‘आरसा  समाजमनाचा  ‘  या  उप�मांतग�त  मुलां�या  वाढ�म�ये  अडसर               
ठरणा�या  सम�यांवर  माग�दश�न  करणा�या  काय��मांचे  आयोजन  कर�यात  आले  .  मुलां�या  �गती  म�ये  कोणतीही               
बाधा  येऊ  नये  �हणून  पालक  जाग�क  असतात  .  असे  असताना  मुलां�या  अ�यासाबाबत�या  त�ारी  शाळेतून                
आ�या  क�  पालक  हतबल  �क�वा  रागा�या  ती�  ��त��या  ��  करतात  .  अशी  सम�या  उ�व�यामागे  अ�ययन                 
अ�मता  हे  कारण  असू  शकते  .  अशा  कारणांची  उकल  करणा�या  व  सम�या  �नवार�याच े माग�  दाखवणारा  पालक                  
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आ�ण  �श�कांना  उपयु�  अशा  चचा�स�ाचे  आयोजन  ‘सु�ी  फाऊंडेशन’  माफ� त  कर�यात  आले  .  काय��मात  तीन                
सं�ा  अशा  सम�यांवर  �व�वध  �तरांमधून  काय�रत  आहेत  �या  सहभागी  झा�या  हो�या  .  ��झम  फाऊंडेशन  �या  हषा�                  
मुळे,  डॉ  .  शांताबाई  वै�  ��त�ान  �या  ���ा  वै�  ,   सुमं�  सं�े�या  वैशाली  बढे   आ�ण  सु�ी  सं�े�या  अ�नता                    
आवटे  यांनी  या  व��यांशी  संवाद  साधला  .  अनुवं�शकता,  ज�म  वेळ�  झाले�या  म��तील  गुंतागुंतीमुळे  म��ची  काम                 
कर�याची  प�त  बदलते  .  �याचा  �व�ा�या��या  अ�ययनावर  प�रणाम  होऊ  शकतो  .  तसेच  शालेय  �श�ण  आ�ण                 
उपचारा�ध�ीत  अ�यापना  मधील  फरक  ��  करत  मुलांसाठ�  वापर�या  जाणा�या  मानस  शा��ीय  चाच�यांची              
मा�हती  यावेळ�  दे�यात  आली  .  अ�ययन  अ�मतेवर  मात  क�न  यश  �मळवले�या  �व�ा�या�ची  उदाहरणेही               
सांग�यात  आली  .  हे  चचा�  स�  स�ा��  सदन  ,  �टळक  रोड  येथ े  १४  स�ट�बर  रोजी  संप�  झाले  .  अ�ययन                     
अ�मते�या   ��ावर   जाणीव   �नमा�ण   कर�यात   हा   काय��म   यश�वी   झाला   .     
�ा�नक   वत�मानप�ात   बातमी   आ�यामुळे   सव��र   पोहचता   आले   .     
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(उजवीकडून)   सुमं�   सं�े�या   रेमे�डयल   �वभाग   �मुख   वैशाली   बढे   ,   ��झम   फ�डेशन   �या   हषा�   मु�ये,   व   वै�   
��त�ान   �या   ���ा   रो�हत   प�रसंवादात   भाग   घेताना     
  
    

पौड  रोड  येथील  एम  आय  ट�  शाळे�या  मु�या�या�पका  नीलम  वाघ  �ायमरी  �वभागा�या  �वकासासाठ�  नव                
नवे  बोध�द  उप�म  घेत  असतात  .  अशा  एका  आग�या  वेग�या  अ�भनव  ��  मंजुषे�या  काय��मक�रता                
�यांनी  सुमं�  सं�े�या  मानसत�  यश�ी  ��ार  यांना  पालकांशी  व  मुलांशी  संवाद  साध�यासाठ�  आमं��त               
केले  .  मुलांनी  पालकांना  ��  �वचारायचे  ,  पालकांनी  उ�रं  �ायची  व  �यावर  मानस  शा��ीय  ���कोनातून                 
यश�ी  ता�नी  �व�ेषण  करायचं,  अशा  प�त�नी  �ह  ��  मंजुषा  पूण�  केली.  १३५  पालक  सभेसाठ�                
उप��त  होते  .  पालकांनी  आ�ण  मुलांनी  मोकळेपणाने  ��ो�रे  केली  .  काय��म  सुरस  आ�ण  मा�हतीपूण�                
झाला  .  काय��म  छान  झा�याचे  मु�या�या�पका  नीलम  ता�नी  सं�ेला  कळवले.  शाळेतील  �ी  .  कैलास                
�श�दे   सरांनी    खूपच   बोलक�   ��त��या   यश�ी   ता�ना    पाठवली   .   ती   अशी   ----   
“आ�हाला  काही  बोलायचंय”   या  काय��मात  आप�याला  �नमं�ण  �द�यानंतर  ते  �वीका�न,  आपण  �या              
प�तीने  पालकांशी  व  �व�ा�या�शी  संवाद  साधून,  �यां�या  �दयात  घर  क�न,  �यांची  मने  �ज�कलीत,  �याची                
��चती  काल  काय��म  संप�यानंतर,  �यांची  आई  बाबां  बरोबर  झालेली  चचा�  ऐकून  मनाला  खूप  �स�                
वाटले.  खरे  तर  या  काय��माचे  सव�  �ेय  आप�याला  जात  आहे  .....  असेच  माग�दश�न  आ�हाला  कायम                 
सतत   �मळत   राहो   ..   ही   अपे�ा   ठेवून   आपले   ऋण   ��   करतो   ...."   
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एम.आय.ट�.   शाळेतील   मुले     
  
  
एम   आय   ट�   मु�या�या�पका   यां�या   ह�ते   
सुमं�   सं�े�या   मानस   त�   यश�ी   ��ार   
यांचा   स�कार.     

  
  
  

शालेय   रेमे�डयल   वगा�चा   अहवाल     
जुलै  २०१९  ते  फे�ुवारी  २०२०  या  दर�यान  महारा�  �व�ा  मंडळा�या  परांजपे  मराठ�  �ाथ�मक  �व�ालय,                
law  college  road  येथे  सुमं�  सं�ेतफ�   समुपदेशन  क� �  व  रेमे�डअल  वग�  घे�यात  आले.  हे  क� �  सु�                  
कर�याक�रता  सुमं��या  जनरल  बॉडी  म�बर  सं�याताई  प�हाळकर  यांची  अमू�य  मदत  झाली.  कोथ�ड,  पौड  रोड,                
बावधन,  �ह�जवडी,  डे�कन  या  प�रसरातील  �व�वध  शाळांना  भेट�  देऊन  सं�याता�नी  सुमं�  सं�ेच े  ची  मा�हती                
दे�यास   मदत   केली.   या   क� �ाक�रता    आ�थ�क   सहा�य   �ी.   एल.   आर.   गणेशन    यां�याकडून   �मळाल.े     
परांजपे  शाळेक�रता  समुपदेशकाची  जबाबदारी  सं�े�या  मानसत�  यश�ी  ��ार  यांनी  सांभाळली           
व   रेमे�डयल   चे   वग�   �दपाली   नेमाडे   ,   क�त�   नारखेडे   व   ��ा   वाघ   या   तीन   �श��कांनी   घेतले.   
समुपदेशक  यश�ी  ता�नी  �श�कांबरोबर  �व�ा�या��या  संदभा�त  स� े घेतली.  याच  बरोबर  समुपदेशनाची  संक�पना              
��  हो�यासाठ�  �श�कांबरोबर  एक  वेगळे  स�  घेतले.  �यात  सम�या  के�हा  �हणावे,  �श�क  कोण�या  सम�यांवर                
काम  क�  शकतात,  कोण�या  सम�या  �यांनी  समुपदेशकाकडे  पाठवायला  ह�ात,  या  ब�ल  स�व�तर  मा�हती               
दे�यात  आली.  �शालेतील  पालकांबरोबर  एक  सभा  घे�यात  आली.पालक  सभेत  मु�या�या�पका  सुषमा  ताई              
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भोसले  यांनी  सुमं�  �या  मानसत�  व  सव�  �श�कांचे  कौतुक  केले  व  पुढ�ल  वष�ही  हा  �क�प  सु�  ठेव�याची  इ�ा                    
��   केली.   

  
  
सुमं�  सं�े�या  अ�र  मै�ी  �क�पांतग�त  �या  �व�ा�या�बरोबर  काम  चालू  आह े अशा  पालकांची  एक   �वशेष  सभा                 
बोल�व�यात  आली  होती.  या  सभेत  पालकांना  �यां�या  मुलां�या  सम�या  समजावून  सांग�यात  आ�या  व  पालकांनी                
मुलांशी  कसे  वागावे  याचेही  माग�दश�न  कर�यात  आले.  या  सभेत  साठ�  मानसत�  यश�ी  ��ार,  रे�म�डयल  �वभाग                 
�मुख  वैशाली  बढे  ,सुमं�  �या  ��ट�  �न�कता  देशपांडे  व  रेमे�डयल  �श��का  �दपाली  नेमाडे,क�त�  नारखेडे,��ा  वाघ                 
उप��त   हो�या.   पालकांनी   �यां�या   मुलांम�य े  सुधारणा   �दसत   आहे   असे   सां�गतले.     
  
सेवा  सहयोग  सं�े�या  आ�थ�क  सहकाया�मुळे  �ानदा  �शाला  व  स�ाट  अशोक  �शालेत  रे�म�डयल  चे  वग�  घे�यात                 
आले.  �ानदा  �शालेचे  रेमे�डयल  वग�   ��तभा  जगदाळे  यांनी  घेतले.  एकूण  २९  मुले  होती.  या  शाळेत  एकंदरीत  ७                   
म�हने  रे�म�डयल  सेश�स  घे�यात  आली.  सु�वातीला  मुलांना  अ�यासाची  आवड  �नमा�ण  �हावी  �हणून  इतर               
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खेळ,गो�ी,  रंगकाम  दे�यात  आले.  ��येक  मुलाचा  अ�यास  �या�या/�त�या  �मते  �माणे  आख�यात  आला.  सव�               
मुलांनी  त�डी  अ�यासात  उ�म  �गती  दाखवली.  ��तभा  ता�नी  मुलांकडून  �व�वध  �कार�या  कृती  क�न  घेत�या.                
बुकमाक�    बन�वणे,   �ले   पासून   गणपती   बन�वण,े   पणती   प��ट�ग,   �नर�नराळे   पझल   सोडवणे,   सणवार   मा�हती   देऊन   
ते  खाऊ  देऊन  साजरे  करणे.  सुमं�  ची  �दवाळ�  ऑ�डओ  ��लप  मुलांना  एकवणे,  ��  उ�रे  इ�याद�.  सुमं�  चे  �ीद                    
वा�य   आहे   ‘आनंद�   �श�क   आनंद�   मुले’   हे   ��तभा   ता��या   बाबतीत   अगद�   खरे   आहे.     

  
  
स�ाट  अशोक  �शालेचे  रे�म�डयल  वग�   आसावरी  गोगटे,  सुक�या  कुलकण�   व  अपणा�  धमा��धकारी  या  तीन                
�श��कांनी  घेतले.  एकूण  २९  मुले  होती.  या  शाळेत  नो�ह�बर  म�ह�यात  रे�म�डयल  वग�  सु�  झाले.  रे�म�डयल  सेश�स                  
क�रता  ४  म�हने  हा  फारच  छोटा  काळ  आह े तरीही  या  �त�ही  �श��कांनी  मुलांम�ये  समाधानकारक  �गती  आणून                  
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दाखवली.  त�डी  अ�यासात  सव�  मुलांनी  चांगली  �गती  दाखवली.  ४  �व�ा�या�ची  I.Q.  test  घे�यात  आली  आ�ण                 
�यांचा  low  borderline  I.Q.  �नघाला.  मुले  आवडीने  शाळेत  ये�याचे  �माण  या  वगा�मुळे  वाढले  आह े असे  स�ाट                  
शाळे�या   मु�या�या�पका   सुनंदाता�नी   �नरी�ण   क�न   सां�गतले.   
  

  
सुतारदरा  व�तीतील  सभागृहात  व�तीतील  मुलांक�रता  पु�हा  वग�  सु�  कर�यात  आले.  म�यंतरी  �श��के�या  अभावी               
हे  वग�  काही  काळ  बंद  कर�यात  आले  होते.  �स�  समाधी  ��ट  �या  आ�थ�क  सहकाया�मुळे  हे  वग�  सु�  करता  आले.                     
येथील  वग�  चालव�याची  जवाबदारी  वैशाली  नेमाडे  व  क�त�  नारखेडे   या  �श��कांनी  घेतली.            

  
सुतारदरा  येथील  रेमे�डयल  वग�  पु�हा  न�ा  उ�साहाने  सु�  झाले.  क�त�  ताई  आ�ण  वैशाली  ताई  यांनी  ��येक                  
मुला�या  गरजे�माणे  अ�यास�म  ठरवून  �शकवायला  सु�वात  केली.  सुमं�  बॅग  मधील  सा�ह�य  वाप�न  वग�  तर                
घेतलेच  �शवाय  �वतःची  क�पकता  वाप�न  �नर�नरा�या  संक�पना  �नर�नराळ�  साधन े वाप�न  पण  केले.  व�तीत               
वग�  चाल�वणे  हे  अ�तशय  आ�हाना�मक  काम  असते.  कारण  �जथ े �शकवायच े �या  हॉल  म�ये  अधून  मधून  काही                  
काय��म  असतात  मग  मुलांचे  ल�  लागण े  अवघड  असते.�शवाय  �तथे  वेग  वेग�या  वगा�तील  मुले/मुली  यायची,                
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�या�माणे  अ�यास  तयार  क�न  सराव  �यावा  लागायचा.  �न�य  बदलणा�या  प�र��तीतही  वैशाली  ताई  आ�ण  क�त�                
ता�नी   नेटाने   �शक�वले.   �फ�म   दाखवण े  व   नंतर   �यावर   ��ो�राचा   काय��म   घेणे   असे   क�पक   काय��म   ही   घेतले.   
�क��क�धा  नगर  येथील  वग�  सु�  ठेव�यात  काही  अडचणी  आ�या.  वग�  घे�यास  जागा  �मळत  न�हती,  �यामुळे                 
�व�ाथ�  सं�या  रोडावली  या  ��त�र�  पुरेसे  आ�थ�क  साहा�य  न  �मळा�यामुळे  �क��क�धा  नगर  येथील  वग�  बंद                 
कर�यात   आले.   
  
अ�र  मै�ी  �क�पात  सहभागी  सव�  �श��कांचे  मनःपूव�क  कौतुक  वाटते  कारण  �शक�व�या�या  कले  बरोबरच               
मुलां�वषयी  आ�ा,  �ेम,  संयम  या  गुणांची  खूप  आव�यकता  असते.  आम�या  सव�  �श��का  व  �वभाग  �मुख  ही                  
जवाबदारी   समथ�पणे    सांभाळत   आहेत.   अ�र   मै�ी   �क�पातील   मुलां�या   वत�न   सम�यांवर   सुमं�   �या   मानसत�   
भावना  �शराळकर  कुशलतेने  वत�नोपचार  करतात.  �या  क�रता  आव�यकते�माणे  �या  �ले  थेरपी  घेतात.  सुमं�  �या                
“मानस”   �क�पात   �या    सव�   �कार�या   मानसशा��ीय   चाच�या   घेतात.     
  

इतर   मह�वाचे   काय��म    :   

१६  जून  ला  रंगत-संगत  व  करम  ��त�ान  तफ�   सुमं�  सं�े�या  संचा�लका  �वनया  भोसेकर  यांचा  मा�यवर                 
समुपदेशक  �हणून  स�कार  कर�यात  आला.  वैवा�हक  समुपदेशन  �े�ात  ३५  वषा�चा  �यांचा  अनुभव  मान�च�ह               
देऊन  गौर�व�यात  आले.  ��ी  मु��  संघटना  ,चेतना  म�हला  �वकास  क� �,  आ�ण  सुमं�  सं�ेत  समुपदेशनाचे  काम                 
कर�याचा   �यांना   ३५   वषा�चा   �द�घ�   अनुभव   आहे.     
  

                          मानस   त�   �स�   रबडे   यां�या   ह�त े  मान�च�ह   �वीकारताना   �वनया   भोसेकर   
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जुलै  म�ह�यात  राजा  �शवराय  ��त�ान�या  �ी.  सदगु�  बाबा  महाराज  सह��बु�े  �व�ामं�दर  येथ े  शालेय               
�व�ापन   स�मतीत   सुमं�   सं�े�या   अ�य�ा   �वनया   भोसेकर   यांची    सामा�जक   काय�कता�   ��त�नधी    �हणून   �नवड     
कर�यात   आली.सुमं��या   जनरल   बॉडी   म�बर   आसावरी   गोगटे   यांचा   स�कार   कर�यात   आला.   

  मु�या�या�पका   सौ.   �वाती   जोशी   ह�त े  �वनया   भोसेकर                    मु�या�या�पका   सौ.   �वाती   जोशी   ह�ते   
   यांचा   स�कार                                                                          आसावरी   गोगटे   यांचा   स�कार     
  

    
  
सुमं�    �श�कांसाठ�   ��श�ण   काय�शाळा     
श�नवार  �दनांक  १७  ऑग�ट  रोजी  सुमं�  �श�कांसाठ�  व  �वयंसेवकांसाठ�  शु�लेखन  वर  एक  काय�शाळा               
आयो�जत  कर�यात  आली  होती.  मुलांचे  शु�लेखन  कसे  असावे  ,  शु�लेखनाचे  �नयम  याब�ल  या  काय�शाळेत                
मा�हती  दे�यात  आली.  �ीमती  पावनी  भावे  यांनी  ही  काय�शाळा  घेतली.  सव�  सहभागी  �श��काना  खूप  उपयु�                 
ठरली.  अ�तशय  खेळ�मेळ��या  वातावरणात  कसे  �शकवावे  याचे  धडे  �मळाल.े  पावनी  मॅडम  सार�या  क�पक               
�श��का   सुमं�   सं�ेशी   जोड�या   गे�या   �हणून   सवा�नी    समाधान   ��   केले.     

               पावनी    भावे   ��श�ण   घेताना                                          सहभागी   रेमे�डयल   �श��का     
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११  ऑ�टोबर  २०१९  रोजी   सुमं�  सं�े�या  रे�म�डयल  ��श�क  जा�हवी  कुळकण�   यांनी  �वझूअल  परसे�शन  या                
�वषयाची  काय�शाळा  घेतली.  �ड�ले��सया  असले�या  मुलांना  अ�रात  अंतर,�ल�हताना  पेन�सलीला  �कती  �ेशर             
�ायचे  हे  कळत  नाही  �यामुळे  �यां�या  कडून  चुका  होतात  या  साठ�  �वझूअल  परसे�शन  चे  सहा  �कार  समजावून                   
सांग�यात  आले.  या  सहा  �कारातून  �ड�ले��सया  असणा�या  मुलांम�ये  �कती  वेग  वेग�या  �कारच े  �ॉ�लेम               
असतात  व  �यावर  मात  कशी  करायची  हे  काय�शाळेत  समजावून  सांग�यात  आले.  जा�हवी  ता�नी  अ�तशय  उ�म                 
आ�ण   उपयु�   काय�शाळा   घेतली   असे   सव�   �श��का   �हणा�या.   
३  �डस��बर  २०१९  रोजी  रेमे�डयल  वगा�तील  मुलांचे  वाचन  कौश�य  सुधारणे  आ�ण  “मुलांना  गो�  कशी  सांगायची”                 
या  �वषयी  ची  काय�शाळा   सुमं�  सं�े�या  मानसत�  अपणा�  धमा��धकारी  यांनी  घेतली.  मुलांना  गो�  सांग�याचे                
मह�व  ,  ती  �भावीपणे  कशी  सांगायची,  �यात  अ�भनय  कसा  आणायचा  असे  मु�े  अपणा�  ता�नी  खूप  छान                  
समजावून   सां�गतले.   अशा   �कारे   सुमं�   सं�ेत   �श�कांचे   कौश�य   वाढ�यासाठ�   �य�न   केले   जातात.     
  
  

अपणा�   धमा��धकारी   ��श�ण   घेताना                                               जा�हवी   कुळकण�   ��श�ण   घेताना     
  
  
सुमं�  सं�ा  आ�ण  लाय�स  �लब  ऑफ  पुणे  ‘मन�वी ’  यां�या  संयु�  �व�मान े  कोथ�ड  येथील  सुतारदार  व�ती                 
मधील  मुलांसाठ�  बाल  मेळावा  आयो�जत  कर�यात  आला  होता  .  या  व�तीतील  सुतार  सभागृहात  ३  ऑ�टोबर                 
रोजी  �पारी  २  ते  ४  या  वेळात  हा  काय��म  पार  पडला  .  रे�म�डयल  �श��का  वैशाली  नेमाडे  यांनी  पुढाकार  घेऊन                     
मुलांची  मोफत  डोळे  तपासणी  उप�म  आयो�जत  केला.  �या  नंतर  मुलांना  खाऊ  वाटप  कर�यात  आले  .  मन�वी  चे                   
ऑ��ट�शयन  �ी.  अ�लम  यांनी  मुलांचे  डोळे  तपासले  .  �यातील  काही  मुलांना  च�मा  लावावा  लागेल  असेही  या                  
तपासणीतून  �न�प�  झाले  आह े  .  �या  मुलांना  च�मा  लागणार  आह े �यांची  पुढ�ल  तपासणी  मोफत  क�न  �यांना                  
अ�य�प   �कमतीत   च�मे   �दले   जातील   असे   लाय�स   �लब   �या   �े�सड�ट   नी   सां�गतले   .   
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या  काय��माला  लाय�स  �लब  ऑफ  पुणे  मन�वी  �या  �े�सड�ट  अड�होकेट  �ीती  परांजपे  ,  से�ेटरी  धन�ी  आठ�ये  ,                   
चेयर  पस�न  ऑफ  स�व�सेस  कांचन  दोडे  उप��त  हो�या.  सुमं�  �या  कोषा�य�  वैशाली  बढे  ,  रे�म�डयल  �श��का                  
वैशाली  नेमाडे  ,  द�पाली  नेमाडे  ,  क�त�  नारखेडे  ,सुक�या  कुलकण�  ,  व  इतर  काय�क�या�  डॉ  .  मनीषा  कावतकर  ,                     
आरती   फडणीस   ,   क�याणी   सदावत�   ,   मानस   त��   यश�ी   ��ार   या   सवा�नी   स��य   सहभाग   घेतला   .   

                           लाय�स   �लब   च े  मानद   अ�धकारी   व   सुमं�   सं�ेचे   �व��त   आ�ण    काय�कत�     
  
ऑ�टोबर  संपूण�  म�हना  जाग�तक  ‘ �डसले��सया  अवेअरनेस’   या  नावानी  जगभरात  जाणला  जातो.  अ�ययन              
अ�मतेब�ल  जाणीव-जागृती  चे  अनेक�वध  काय��म  या  �े�ातील  सामा�जक  सं�ांमाफ� त  घेतले  जातात  .  सुमं�               
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सं�ेमाफ� त  ‘डीसले��सया’  ब�ल  जन  जागृती  �हावी  �हणून  हा  काय��म  हाती  घे�यात  आला  .  �व�वध  शाळांम�ये                 
जाऊन  तेथील  �श�कांना  डीसले��सया  �हणज े  काय  ,  �याची  ल�णे  ,  कारण े  आ�ण  उपाय  यावर  मा�हती  �दली                  
गेली  .  सुमं�  सं�े�या  �व��त  व  मानसत�  अपणा�  धमा��धकारी  यांनी  �ानदा  ��त�ान  संच�लत  डी  .  आर  .                   
नगरकर  �शाला,  पुणे  महानगरपा�लकेची  स�ाट  अशोक  �शाला  आ�ण  महारा�  �व�ा  मंडळाची  परांजपे  �ाथ�मक               
�शाला  येथे  जाऊन  �श�कांना  आप�या  शांत  मधुर  �वरात  स�व�तर  मा�हती  �दली.  यासाठ�  �यांनी  एका  अना�मक                 
कवीची  क�वता  वाचून  दाखवली  ,  �यात  �डसले��सया  ची  सगळ�  ल�णे  ��  होतात  .  या  वेळ�  �श�कांनी                  
�वचारले�या  शंकांचे  �नरसन  अपणा�ताई  यांनी  केले.  पो�टर  �दश�न  व  चचा�  असे  या  सभेच े �व�प  होते  .  �श�कांनी                   
या  �वषयातील  �यांचे  अनुभव  सां�गतले  .  सम�येकडे  बघ�याचा  नवा  ���कोन  �मळाला  असा  फ�डबॅक  �श�कांनी                
�दला.     
  

  
                शालेय   �श��का   स�   ऐकताना                                   अपणा�   धमा��धकारी   शाळेत    स�   घेताना     
  
�या  १४  नो�ह��बर  २००५  रोजी  सुमं�  सायकॉलॉजीकल  कौ�से�ल�ग  स�टरची  अनौपचा�रक  �ापना  झाली.              
तो  १४  नो�हे�बर  �वग�य  .  पं�डत  जवाहरलाल  नेह�  यांचा  ज�म�दन,  संपूण�  भारतात  ‘बाल  �दन  ‘  या  नावाने                   
साजरा  केला  जातो  .  या  �दनाचे  औ�च�य  साधून  दर  वष�  �माणे  व�तीतील  मुलांना  सं�ेची  मा�हती  सांग�यात                  
आली,  खाऊ  दे�यात  आला  व  मनोरंजनाचा  काय��म  घे�यात  आला.  या  वष�  सं�ेला  १४  वष�  पूण�  झाली  �हणून                   
स�टर  वर  काय�क�या�ची  मी�ट�ग  घेतली  व  “मागे  वळून  बघताना”  या  �शष�काचे  एक  छोटेसे  भाषण  सं�े�या   �व��त                  
वृषाली  �बवरे   यांनी  केले.  �या  शाळांम�ये  सुमं�  सं�ेच े  वग�  चालतात  �तथेही  �श��कांनी  मुलांसाठ�  काय��म                
घेतले.   या   वष�   सं�े�या   काय�क�या�    रे�मा   अलुरकर   व   �यां�या   मै��ण�नी    खाऊ   व   खेळ�यांच े   वाटप   केले.     
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दरवष�   कै.  अ�णा  भाऊ  साठे  �मृती  ���यथ�   “नॅशनल  आरकाई�ह  �फ�म  इ���ट�ूट” ,  लॉ  कॉलेज  रोड,  येथ े                 
लघु  �च�पट  महो�सव  साजरा  केला  जातो.   या  वष�  सुमं�  सं�ेवर  तयार  केलेला  डॉ.  मनीषा  कावतकर  �न�म�त  व                   
�द�द�श�त  लघु  �च�पट  ‘अ�र  मै�ी  ‘याची  �नवड  झाली  व  ६  �ा  �मांकावर  �च�पट  दाख�व�यात  आला  .                 
संयोजक  �हणाले  हा  �वषय  �नराळा  वाटला  आ�ण  तो  सवा�पय�त  पोहचावा  �हणून  �नवड  केली.  ही  �न��तच                 
सं�ेसाठ�   अ�भमानाची   गो�   ठरली.   यामुळे   सुमं�   सं�ेची   ओळख   इतर   सामा�जक   सं�ांनाही   झाली.   
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३०   �डस��बर   २०१९   रोजी   सं�ा   भेट�   साठ�   अमे�रकेम�ये   वा�त�ास   असणा�या   �ीमती.   अनुराधा    केळकर    व  
�यां�या   मातो�ी   मानसत�   �ीमती.   आरती   पसारकर   आवजू�न   आ�या   हो�या.   सुमं�   सं�ेचे   शाळेतील   उप�म   व   
सं�ेचे   काय�   �यांना   आवडले   ,   �यांनी   सं�ेला   १०,०००/-   �पये   देणगीही    �दली.     

  

                   “एकल”   सं�े�या   अमे�रकेतील   ��त�नधी   सौ.   अनुराधा   केळकर   यांची   

-                                      सुमं��या   “स�ाट   अशोक   शाळेला”   भेट     

  
मन   दप�ण    :   

                                देवत�    सं�ेतील   �ये�   नाग�रकांसाठ�   उप�म     
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सं�या  छाया  �भव�वती  �दया  याची  ��चती  वृ�  माणसांना  �कषा�ने  जाणवते  .  नकळत  �यां�या  मनात  नैरा�य                 
डोकावते  .  वृ�ापकाळ  सुस�  हो�याचा  व  उ�साह         
वाढव�याचा  ‘सुमं�’  दे�याक�रता  एका  काय��माची  आखणी        
कर�यात  आली  .  सुमं�  सं�ा  मान�सक  आरो�यावर  ही          
काम  करते  .  ‘मन  दप�ण  ‘  या  �क�पांतग�त  �ये�ांचे  मान�सक            
आरो�य  चांगल े  राह�याक�रता  �नरा�या  �कारच े  काय��म        
घे�याचे  ठरले  .समाजातील  �ये�  नाग�रकांसाठ�  सुमं�        
सं�ेच े ‘मु�संवाद  ‘  नावा�या  म�हला  समूहाबरोबर   देवत�  या          
सं�ेक�रता  काही  काय��म  घे�याच े  ठरले  .  सं�े�या         
�वयंसे�वका  रे�मा  अलुरकर  यांनी  पुढाकार  घेऊन  दर         
शु�वारी  सं�याकाळ�  �ये�ांसाठ�  �नर�नरा�या  कला  सादर        
के�या  .  �यात  कथा,  �यु�झक  थेरपी  ,  नृ�य  ,  गायन,  वारली,             
मे�डटेशन  ,  �या  �या  म�ह�यातील  सणा�माणे  मा�हती  ,  चचा�           
असे  ब�रंगी  काय��म  आयो�जत  कर�यात  आले  .मु�संवाद         
मधील  सहभागी  मै��ण�नी  खूपच  उ�साहाने  सहभाग  घेतला  .          
या  उप�माचे  ‘देवत�’  या  सं�े�या  संचा�लका  द�पा  ताई          

यांनी  कौतुक  केले  आ�ण  सव�  वृ�जन  शु�वार  ची  उ�कंठेने  वाट  बघतात  व  काय��मांना  छान  ��तसाद  देतात  असे                   
आढळून  आले  .  या  उप�मात  सहभागी  झाले�या  मै��णीची  नावे  रेणू  माडीवाल े  ,सुमन  महाजन  ,  सं�या                 
वखा�रया  ,  राधा  खोलकुटे  ,  यो�गनी  फडतरे  ,यो�गनी  कुलकण�  ,  सुनीती  भगली,  सुवणा�  अदवंत  ,�योती  देशपांडे  ,                   
�ीती   गोरे,   �वाती   घोट�कर   ,   वृषाली   �बवरे   (सुमं�   ��ट�)    रे�मा   अलुरकर   (सुमं�   ��श�क   )     
  
आप�या  रोज�या  आयु�यात  आप�याला  ब�याच  गो��चा  सामना  करावा  लागतो  .  आप�याला  असे  वाटत े क�  ,  या                  
ताणाला  माझी  घरची  प�र��ती  ,  जॉब  ची  प�र��ती  नव�याचं  �क�वा  बायकोच ं  वागणं  इ�याद�  अनेक  गो�ी                 
जवाबदार  आहेत  .  �वचार  ,  भावना  व  वत�न  याची  सांगड  घालतांना  मान�सक�र�या  आपण  थकतो  ,  राग  ,  �चड�चड,                    
�ःख   अपराधीपणा   प�ताप   या   भावनांनी   आपण   ��त   होतो   .     
  

‘मन  दप�ण  ‘  या  उप�माअंतग�त  सुमं�  सं�े�या  ��श�क  रे�मा  अलुरकर  यांनी  “�वजागृती“  कडून  “स�म  मी                 
कडे  वाटचाल”  -  “खरा  मी  ,आनंद�  मी  ,स�म  मी”  “�वतःला  ओळख�याचा  �यास  व  �वास”  हळुवारपणे  उलगडून                  
दाखवणारे   ४  �दवसीय  �श�बर  खास  म�हलांक�रता  घेतले.  मानस  शा��ावर  आधा�रत  �व-जाणीव  जागृती  �ा               
�वषयावर  क� ��त  हे  �श�बर  होते.  �वतःमधील  कमतरता  ओळखण े  ,  बल�ानं  ओळखून  �वतःला  अ�धक  स�म                
कर�या�या  ��ीने  हे  �श�बर  आयो�जत  केले  .  आपण  शारी�रक,  भाव�नक,  सामा�जक  व  अ�या��मक  पातळ�वर                
�वतःला  समज�याचा  व  आप�या  जग�याचा  दजा�  वाढव�यासाठ�  काही  कौश�ये,  काही  �ट�स,  �व�वधांगी  चचा�,               
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�च�कला  ,  कातरकाम  अशी  मा�यमे  वापरली.  ए��ल  २०१९-  माच�  २०२०  या  कालावधीत  ही  एकूण  ३  �श�बरे                  
घे�यात   आली   .   एकंदरीत   २५   म�हलांनी    यात   सहभाग   घेतला   .     

  
  
मन  सु�ढ  व  सश�  कर�या�या  ��ीने  सुमं�  सं�ा  �य�नशील  असते.  बरेचदा  आपण  काही  मह�वा�या  गो��कडे                
�ल��  करतो  �यातील  एक  �हणज े  कृत�ता  ��  करणे  �क�वा  मानणे.  आपण  आप�या  आयु�यात  कधीतरी                
कृत�ता  �नद�शांक  मोज�याचा  �य�न  करायला  हवा  आ�ण  आप�या  ल�ात  येते  क�  आपण  नशीबवान  आहोत.                
आपण  आप�याला  �मळणा�या  सुखसोयी  गृहीत  ध�न  कृत�ता  ��  कर�यास  �वस�न  जातो  .  आम�या               
सं�े�या  ��श�क  रे�मा  अलूरकर  यांना  कृत�ते  वर  एक  काय��म  घे�याची  क�पना  सुचली  आ�ण  ‘Attitude                
of  Gratitude’  �नराळा  �वचार  करायला  लावणारा  काय��म  आयो�जत  केला  .कृत�ता  ही  भावना  आप�यात               
�ज�वली  ,  वाढवली  तर  आप�यातील  सकारा�मकता,  आनंद  ,  उ�साह  ,  �ेमळपणा  ,  आ�ा  वाढ�स  लागून  आपण                  
आपले  जीवन  अ�धक  आनंदाने  जगू  शकतो  असा  संदेश  देणारा  हा  काय��म  उपयु�  ठरला.  पौड  रोड  येथील                  
अजंता  अ�हे�यू  सोसायट�  सभागृहात  घे�यात  आले�या  या  काय��मास  छान  ��तसाद  �मळाला  .             
सुमं�   सं�े�या   मानसत�   यश�ी   ��ार   यांनी   सू�संचालन   केले.    ३१   लोकांनी   �याम�ये   सहभाग   घेतला.   
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आ�व�कार   :     
���म�व  �वकास  क�रता  लागणारी  कौश�य  �श�बरे  घेणे  हा  सुमं�  सं�ेचा  मह�वाचा  उप�म  आह.े               
शालेय   �श�णाबरोबरच   �व�ा�या�ना   गुणव�ा   वाढ�साठ�   कौश�य   �वकास   �श�बराची   आव�यकता   असते   .     
यंदा  आठवी  व  नववी  इय�ेतील  �व�ा�या�क�रता  अ�यास  कौश�य  �श�बर  स�ट�बर  -ऑ�टोबर  म�ह�यात  घे�यात               
आले  .  र�मी  पटवध�न  व  यश�ी  ��ार  या  दोन  मानसत�ानी  �व�ा�या�ना  माग�दश�न  केले  .  यात  �व�ा�या�ना  अ�यास                   
का  करायचा  (�ेरणा)  ,  के�हा  करायचा  (वेळा  प�क  )  ,कसा  करायचा  (�व�वध  कौश�ये  ),  वाचन  कसे  असावे  ,                    
वाचन  वेग  �कती  असावा  ,  ल�ात  ठेव�या�या  प�ती  (�मरण  प�ती  ),  मा�ड  मॅ�प�ग  या  �वषयांबरोबरच  �वतः�या                  
त�येतीची   काळजी   घे�यासाठ�   यो�य   सवयी    कशा   ह�ात   ,   �ायामाचे   मह�व    हे   �वषय   मांड�यात   आले.     
अ�यास  कौश�यांबरोबरच  परी�े�या  बदलले�या  �व�पानुसार  लेखन  कौश�य  वाढ�व�यासाठ�  देखील  माग�दश�न            
कर�यात  आले  .  यासाठ�  पौ�ण�मा  धारप  यांनी  परी�ेतील  �नबंध,  जा�हरात,  प�,  बातमी,  वृ�ांत  लेखन  यावर                 
स�व�तर   माग�दश�न   केले   .   
या  स�ांनंतर  या  �व�ा�या��या  पालकांची  भेट  घेऊन  �यां�या  पा�यां�या  अ�यास  प�त��वषयी  माग�दश�न  केले.               
�वतः�या  पा�यांची  बल�ानं  व  कमतरता  �यां�या  �नदश�नास  आणून  �द�या  .  अशा  संवादामुळे  पालक  व  �व�ाथ�                 
याना   परी�ेतील   यशाची   गु��क�ली   �ा�त   झाली   
 .  एकूण  ११  �व�ा�या�नी  या  �श�बराचा  लाभ  घेतला  .  एकूण   ५  �दवस  हे  �श�बर  घे�यात  आले                   

.     

                     पौ�ण�मा   धारप   स�   घेताना                                         मानसत�   र�मी   पटवध�न   स�   घेताना     
  
  
  

मानसत�    यश�ी   ��ार   
स�   घेताना     
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List   of   Donors   -   April,   2019   -   March,   2020   
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             Name                         Amount   

1   Smt.Aruna   chandrashekhar   57,000/-   

2   Smt.S.Gayatri     10,000/-   

3   Shri.Atul.S.Nagras   10,000/-   

4   Smt.Pradnya   Deshpande   500/-   

5   Shri   Arvind   Krishnaji   Patil   1001/-   

6   Shri.   Shridhar   B.    Jahagirdar   10,000/-   

7   Smt.   Vidya   S.Patwardhan   10,000/-   

8   Shri.   Nitin   Ramesh   Kulkarni   2,000/-   

9   Shri.   Shardul   A.   Bhargav   1,001/-   

10   Smt.   Vrunda   Bhalerao   10,000/-   

11   Shri.   A.S.Gopalkrishnan   25,000/-   

12   Smt.   Shailaja   Kulkarni   1,000/-   

14   Siddha   Charitable   Trust   4,000/-   

15   Seva   Sahayog   42,500/-   

16   Smt.   Reshma   Alurkar   2,800/-   

17   Shri.   L.R.Ganeshan   50,000/-   

18   Shri.   Rajendra    Kawatkar   5,000/-   

19   Smt.   Sunitee   R.Bhagali   5,000/-   

        



  

सं�ेला   सहकाय�   केले�या   �वयंसेवकांची   नावे     
अ�र   मै�ी   �क�प   :  
�मुख   :    वैशाली   बढे     मानत�    :अपणा�   धमा��धकारी   आ�ण   भावना   �शराळकर     
१.   वृषाली   �बवरे          २.   जा�हवी   कुळकण�        ३.   अ�नता   घाटणेकर       ४.   सुक�या   कुलकण�     
५.   आसावरी   गोगटे       ६.   द�पाली   नेमाडे             ७.   ��तभा   जगदाळे        ८.   वैशाली   �व.नेमाडे     
९.   �वाती   मोरे             १०.   क�त�   नारखेडे           ११.   शैलजा   जोशी        १२.   ��ा   वाघ     
१३.   मेधा   धायफुले        १४.   रेण ू  माडीवाले           १५.   सुनीती   भगली       १६.   �श�पा   घाटणेकर   
१७.   डॉ   मनीषा   कावतकर   १८.   वैशाली   नेमाडे       १९.   क�याणी   सदावत�    २०.   वैशाली   �शराळकर     
२१.   मु�ाली    �श�दे         २२.   ��मता   देशपांडे         २३.   आरती   फडणीस      २४.   अनु�का   कुलकण�     
२५.   डॉ.   मेघा   �ीरसागर    २६.सं�या   प�हाळकर      २७.   द�पाली   जोशी       २८.   �ुती   य�ोपवीत     
२९.   �न�कता   देशपांडे      ३०.   �ुती   काळे     

मन   दप�ण   �क�प   :   
�मुख   :    �वनया   भोसेकर     मानसत�     यश�ी   ��ार     ��श�क   :    रे�मा   अलूरकर   
�वयंसे�वका     
१.   डॉ.   मनीषा   कावतकर     २.   सं�या   वखा�रया    ३.   रेणू   माडीवाले   ४.   �योती   भवाळकर     
  ५.   अ��नी   जोशी   ६.   राधा   खोलकुटे   ७.   सुमन   महाजन   ८.   यो�गनी   फडतरे   ९.   सुनीती   भगली   १०.   यो�गनी   
कुलकण�   ११.   सुवणा�   अदवंत   १२.   �ीती   गोर े  १३.   �वाती   घोट�कर   १४.   वृषाली   �बवरे     

आ�व�कार   �क�प   :   
�मुख   :    �वभावरी   �बडवे      �व�ाथ�   ��श�क   :     यश�ी   ��ार   ,   र�मी   पटवध�न   ,   पौ�ण�मा   धारप   
�श�क   ��श�क   -    पावनी   भावे   ,जा�हवी   कुळकण�   ,   अपणा�   धमा��धकारी     

  
सुमं�   सं�ेला   �मळणारे   आ�थ�क   साहा�य   :   
अ�र   मै�ी   �क�प    :   �ीमती.   अ�णा   चं�शेखर,   सेवा   सहयोग   सं�ा,   ए.एस.गोपाल���णन,   �स�   समाधी   ��ट,   
�ी.   अतुल   नागरस,   �ी.   राज��   कावतकर     
  एम   �ही   एम    परांजपे   �व�ामं�दर   समुपदेशन   क� �   :   �ायोजक   �ी.   एल.आर.   गणेशन   
आ�व�कार   �क�प   :   �ी.   �ीधर   भगवान   जहागीरदार   ,   �ीमती.   वृंदा   भालेराव,   �ीमती.एस.   गाय�ी     
सृजन   आनंद   उपचारा�मक    शै��णक   सा�ह�य   �न�म�ती    :   �ी.अर�व�द   कृ.पाट�ल,   डॉ.   शैलजा   कुलकण�,     
�ी.   शा��ल    भाग�व,   �ी.   �नतीन   कुलकण�,   �ीमती.   सुनीती   भगली,   �ीमती.   ��ा   देशपांडे     
सुमं�   �ापना   �दन   खाऊ   वाटप   :   �ीमती.   रे�मा   अलुरकर    आ�ण   मै��णी     
  

  सुमं�   सं�ेची   लेखा   परी�क   :-     वेदवती   लेले     
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सुमं�   स�य   ��ती     
सुमं�  सं�े�या  �ापनेपासून  अ�र  मै�ी  हा  �क�प  हाती  घे�यात  आला  आह.े  या  �क�पाचा  उ�ेश  �ाथ�मक                 
शाळेत   जाणा-या   मुला   मुल�   मधील   अ�ययनातील   अ�मता   अस�यास   �या   शोधून   �याचे   पूण�   �नराकरण   करणे.   
सुरवातीला  २०१४  या  वषा�पासून  सं�ेच े काम  कोथ�ड  �या  व�तीत  सु�  झाले  व  ते  अजूनही  चालल े आह े .२०१८                   
पासून  खाजगी  शाळांमधून  उपचारा�मक  वग�  घेतले  जातात.  हे  काम  अ�यंत  शा��शु�  प�तीने  केले  जाते  .  या                  
क�रता  अ�यासात  अ�गत  मुले  /मुली  रेफर  केली  जातात.  �यां�या  मानस  शा��ीय  व  शै��णक  चाच�या  घेत�या                 
जातात.  सम�या  असलेली  मुले  शोध�यावर  �यांना  आठव�ातून  दोन  वेळेला  �शकवायला  रे�म�डयल  ट�चर  शाळेत               
�कवा  व�तीत  जातात.  सुमं�  सं�ेतफ�   ��श�ण  घेतले�या  �श��का  �नराळ�  प�त  अवलंबून  मुलांना  �शकवतात  .                
�याक�रता  �व�वध  �कारची  शै��णक  साधने  वापरली  जातात.  मुलांना  काय  �शकवायच े  हे  �यां�या  �व�श�               
अडचण�वर  ठरते  आ�ण  �याबर�कूम  �शकवले  जाते.  एका  �नरी�ण  वहीत  न�द�  के�या  जातात.  सहा  म�ह�यातुन                
एकदा  मोठ�  चाचणी  घेतात  .  सात�यान े तीन  वष�  �नय�मत  मुलांना  �शक�व�यास  अपे��त  बदल  �दसायला  लागतात.                 
लेखन   वाचनात   सुधारणा   होते.   
मन  दप�ण  �क�पात  �नर�नरा�या  ��श�ण  काय�शाळा  चालतात.  या  काय�शाळांना  म�हलांचा  चांगला  ��तसाद              
�मळत  आहे.  २९  माच�  २०२०  रोजी  �फ�म  आ�क�व  �या  हॉल  म�ये  एक  खास  �फलमो�सव  �द�श�त  कर�याचे                  
आयो�जत  केले  होते.  आंतररा�ीय  म�हला  �दना�न�म�  म�हला  स�मीकरणा�या  शॉट�  �फ�मस ् दाख�व�याच े ठरले  व               
�यावर  आधा�रत  चचा�  �यायचे  ठरले.  परंतु  हा  काय��म  को�वड  लॉक  डाऊन  मुळे  होऊ  शकला  नाही.  या  काय��मा                   
साठ�  रे�मा  अलुरकर,यश�ी  ��ार,  रेणुका  माडीवाले,  सं�या  वखा�रया,�योती  भवाळकर,  �वनया  भोसेकर  यांनी              
स�व�तर  आखणी  केली  होती.  हॉल  शोधणे,�फ��स  �सले�ट  करणे,  �ायोजक  �मळवणे  इ�याद�  भरपूर  तयारी  केली                
होती  .  ��ी  मु��  संघटने�या  ��ट�  क�णा  ताई  गोखले  आ�ण  सम�वयक  मु�ा  �श�गटे  यां�या  बरोबर  तयारी�या                  
बैठका   पण   घेत�या   हो�या   ,   परंतु   शेवट�या   �णी   काय��म   र�   करावा   लागला.     
  
  
भ�व�यातील   योजना     
१ . ��येक   शाळेत   अ�ययन   अ�मतेची   पालकांना   व   �श�कांना   मा�हती    देणे.   
२.व�तीतील   पालकांचे   �बोधन   करण.े   
३.उपचारा�मक   अ�यापनाचे   ��श�ण   �श�बर   घेणे.   
४.यशदा   �व�ापीठ   यां�या   संयु�   �व�माने   रेमे�डयल   ए�युकेशन   स�ट��फकेट   कोस�   सु�   करणे.   
५.सकस   आहार   �वषयक   �श�बरे   शाळेत   व   व�तीत   घेणे.     
६.   �व�ाथ�   कौश�य   �वकास   �शबीर   घेणे.   
  ७.ऑनलाईन   रेमे�डयल   ए�युकेशन   अ�यास�म   सु�   करणे.   
  ८.   मन   दप�ण   अंतग�त   मान�सक   �वा�यासाठ�   काम   करणा�या   सं�ांबरोबर   संयु�   उप�म   घेण.े   
  ९.   ऍड�हा�स   से�फ   अवेरनेस   �श�बर   घेणे.   
  १०.नवीन   रेमे�डयल   �कट   तयार   करणे.   
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मुलांमधे   झाले�या   बदला�या,    �श�कांनी   केले�या   न�द�     
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(१)     
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झाले   मोकळे   आकाश...   
मागे  आपण  सु�मतची  गो�  प�हली.  सु�मत  �माणेच  अशी  अनेक  मुले  आहेत  �यांना  अ�र,  अंक  ओळख�यात,  �ल�ह�यात                  
अडचणी  येतात.  अ�रं  उलट  सुलट  �ल�हले  जातात.  आ�ण  ग�णत  �हणजे  तर  बागुलबुवा...  बेरीज,  वजाबाक�,  गुणाकार,                 
भागाकार.  दोन  अंक�,  तीन  अंक�,  हातचा...  बापरे  बाप...  समजतच  नाही...  +  �च�ह  असताना  x  गुणाकार  करणे.  आ�ण                   
हे   मु�ाम   नाही   बरं..   खरंच   समज�यात   �यांचा   ग�धळ   उडत   असतो.     
एक  १०-११  वषा�  आधी  रेवती(नाव  बदलेलं  आहे)  सुमं�  म�ये  आली,�तची  गो�  सांगणार  आहे.  रेवतीला  चौथी  पय�त                  
कसंबसं  वगा�त  ढकललं  होतं.  म�ा  �हणजे  क�वता,  धडे,  भाषा  रेवतीला  खुप  आवडत  असत  पण  ग�णत  �हटलं  क�                   
रेवतीची  दांडी  गुल...  खुप  चुका..  रेवती  ला  ग�णताची  भीती  वाटू  लागली  होती.  ��येक  परी�ा,  छो�ा  छो�ा  टे�ट  म�ये                    
शाळेतील  ग�णता�या  बाई  �तचा  पेपर  लाल  क�न  �ाय�या.  रेवती�या  आईला  बा�नी  बोलवून  कौ�सेलर  ची  मदत  घे�याचा                  
स�ला  �दला.  शाळा  मराठ�,  घरातलं  वातावरण  मराठ�,  घरी  आई  अ�यास  घेत  असे.  �ूशन  लावली  तरी  प�र��तीत                  
सुधारणा   नाही.   
रेवती�या  आईने  आपली  काळजी  एका  मै��णी  जवळ  बोलून  दाखवली.  आ�ण  �या  मै��णीने  रेवती�या  आईला  "सुमं�                 
सायकॉलॉजीकल   कौ�सेल�ग   स�टर"   चे    नाव   सुचवलं.   
रेवतीची  आई  सुरवातीला  �वतः  स�टर  वर  आली.  रेवतीची  अडचण  �तने  कौ�सेलर  समोर  मांडली.  कौ�सेलर�या  ल�ात  आले                  
आ�ण  �यांनी  रेवती�या  आईची  समजूत  काढली.  असे  होणे  �हणजे  रेवती  Abnormal  आहे  �क�वा  �त�यात  काही                 
Psychological  (मान�सक)  उणीव  आहे  असे  अ�जबात  नाही.  आ�ण  �यांनी  Dyscalculia  �वषयी  व  �या�या               
ल�णा�वषयी   स�व�तर   मा�हती   �दली.   
�याचबरोबर  रेमे�डयल  ट�च�ग  नी  ही  सम�या  काही  काळाने  �र  होऊ  शकते  हे  ऐकुन  रेवती�या  आईला  दाटले�या  काळया                   
आभाळात   आशेचा   �करण   �दसला.   
अडचण  न�क�  काय  आहे  आ�ण  रेमे�डएशन  ची  गरज  ओळख�यासाठ�  त�  सायकॉलॉजी�ट  यांनी  रेवतीची  टे�ट  क�न,                 
रेमे�डएशन   �या   जागा   �वशद   के�या.   �याचबरोबर   रेवतीचा   कल   भाषेकडे   अस�याचे   �यांना   ल�ात   आले.   
रेवतीचे  रेमे�डएशन  जसजसे  पुढे  जावू  लागले,  �तची  ग�णताची  भीती  कमी  होवू  लागली.  ग�णताची  आवड  नाही  पण                  
समाज�याइतपत  मै�ी  झाली.  १०वी  ला  ७२%  घेवून  रेवती  पास  झाली.  इतर  �ठकाणी  �ूशनला  जा�यापे�ा  सुमं�ा�या                 
ता�ची   �ूशन   आवडू   लागली.   
१०  वी  नंतर  आट्�स  घेतले.  आधीच  भाषेची  आवड  अस�यामुळे  कॉलेज  म�ये  गे�यावर  �तला  आप�या  भ�व�याची  �दशा                  
सापडली.  Additional  भाषा  German  घेतली  आ�ण  German  खूप  मनापासून  आवडू  लागली,  आ�मसात  होऊ               
लागली.   
कॉलेज  पूण�  करताना  रानडे  इ���ट�ूट  मधून  German  Courses  क�न  आज  रेवती  एका  IT  कंपनीत  German                 
Translator   ची   नोकरी   करत   आहे,   पाच   आकडी   पगार   घेते   आहे.   
रेवती   आ�ण   रेवती�या   आईला   वाटते   यो�य   वेळ�   ग�धळा�या   वादळात   अडकले�या   �यां�या   नावेला   सुमं�   ने   ता�न   नेले.   
आजही   �या   आपुलक�ने   सं�ेशी   जोड�या   आहेत.   
  
रेमेडीअल   �श��का   :   वैशाली   बढे   

  

मानसत�:   अपणा�   धमा��धकारी   
  

श�दांकन:   �न�कता   देशपांडे   
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गो�   �वशालची     
ऑ�टोबर  हा  आंतररा�ीय  �डसले��सया  जाणीव  जागृती  चा  म�हना  ,  �ा  �न�म�ाने   �वशाल   ची  गो�  सादर  करत  आहोत.या                   
मागील   आमचा   उ�ेश    असा   आहे   �क   यो�य   वेळ�   ल�णं   ओळखून   अ�गत   मुला/मुल�ना   मदत   �मळावी.     
सात  वषा�चा  चुणचुणीत  �वशाल  २०१५  साली  सुमं�  से�टर  वर  आला  .अथा�तच  आई  बरोबर  .आई  �हणजे  �वशाल  क�रता                   
सा�ात  माउली.  �वशाल  साठ�  �व�ास  ठेवावा  अशी  �या  वेळ�  कदा�चत  एकमेव  ���.  �णभर  वाटलं  अरे  हा  “  तारे                    
जमीन  पर”  मधला  इशान  च  आहे  जणू  काही.  �या�या  सारखीच  चेह�याची  ठेवण  आ�ण  तीच  �वल�ण  चल�बचल  करणारी                   
नजर.   
प�हलीतला  हा  मुलगा  मा�या  कडे  रोखून  बघत  होता.  डो�यात  राग  आ�ण  �व�ोही  नजर  .�याला  �णात  ल�ात  आले  ,�क                    
आपण  इतरांपे�ा  कुठेतरी  वेगळे  आहोत  आ�ण  आप�याला  जे  जमत  नाही  �या  साठ�  आई  आप�याला  या  स�टर  वर  घेऊन                    
आली  आहे.  ही  जाणीव  क�न  देणारे  अथा�त  अ��य�  आ�ण  ��य�पणे  असतात  घरातील  सद�य  आ�ण  शाळेत  �श�क                  
आ�ण  इतर  वग�  �म�.  अ�यास  ,शाळा  �ाचा  �तर�कार  करणारा  आ�ण  भ�ाट  क�पना  श��  असलेला  �वशाल  आप�या                  
साठ�  challenge  असणार  हे  ते�हाच  ल�ात  आले.  उ�म  बु��म�ा  ,ग�णतात  उ�म  गती.  पण  वाचनात  �चंड  अडचणी                  
�यामुळे   एकूणच   अ�यासात    �गती   नाही   .   
नेहमी  �माणे  टे��ट�ग  म�ये  severe  dyslexia  चे  �नदान  झाले  आ�ण  आमचे  �य�न  सु�  झाले.सवा�त  आधी  तर  मी  तुला                    
मदत  करणार  आहे  आ�ण  तु�या  मना�व��  काहीही  कर�याचे  दडपण  नाही  हा  �व�ास  �वशाल  ला  देणे  फार  गरजेचे                   
होते.  काही  �दवस  आमची  ग��  जम�यासाठ�  वाचनाचा  उ�लेखच  नाही  केला  .खेळ  ग�पा  आ�ण  वेगवेग�या  कृती                 
करतांना  जाणवले  �क  �वशाल  आता  से�टर  वर  छान  रमतो  आहे  .तो  से�टर  वर  आनंदाने  येऊ  लागला  .मग  phonetics                    
आ�ण   visual   discrimination   activities   ची    हळू   हळू   सुरवात    केली.   
�वशाल  आता  मोकळेपणाने  �या�या  अडचणी  सांगू  लागला  .  वाचनाचा  ताण  आला  क�  मा�  तो  वैतागायचा  .  �कती  सांगते                    
वाचायला  .  ते  words  नुसते  jumping  करत  असतात  असे  �हणायचा.  मोठे  आवाज  आ�ण  भडक  रंगांब�ल  खूप                  
संवेदनशील     होता.   अशा   वेळेस   �या�या   सम�येची   जाणीव   ती�तेने   �हायची.   
खरंच  का  आप�या  �य�नांना  यश  येईल  असा  �वचार  बरेच  वेळा  मनात  घर  क�न  राहायचा.  पण  �याची  आई  �या  धीराने                     
आ�ण   �व�ासाने   �याला   से�टर   वर   आणायची   ते�हा   पु�हा   न�ा   उमेद�ने   �य�न   सु�   �हायचे   .     
साधारण  सहा  म�हने  उलट�यानंतर  अचानक  श�दांची  याद�  वाचतांना  b  -  a  -  t  असे  एक  एक  अ�र  अडखळत  वाचणारा                     
�वशाल  संपूण�  श�द  बॅट  आ�ण  सलग  बाक�चे  श�द  ओळ�ने  वाचू  लागला  .  मला  खूप  आनंद  झाला  .  �याला  आपण  सहज                      
वाचतो  आहे  याचा  आनंद  तर  झालाच  पण  आपण  हे  क�  शकलो  यावर  �व�ासच  बसला  नाही.  �या�या  साठ�  आ�ण                    
मा�या  साठ�  सु�ा  हे  खूप  मोठे  यश  होते.  कारण  �या  गो�ी  इतरांना  इत�या  सहज  पणे  जमतात  �या  आप�याला  येत                     
नाही   याचा   खूप   मोठा   ताण   �या   छो�ाशा    मुलाला   होता.   
 से�टर  वर  आला  ते�हा  सव�  अ�रांची  ओळख  देखील  न�हती  .  capital  आ�ण  small  letters  म�ये  confusion                  
होते,  वाचन  तर  खूप  �रची  गो�  .  �लखाणात  ह�ता�र  आ�ण  वेग  दो�ही  वर  काम  करावे  लागणार  होते.  �वशालचा                    
आ�म�व�ास  वाढायला  याने  खूप  मदत  झाली.  �यानंतर  �वशालची  �गती  मा�  वेगाने  झाली.  ट�याट�याने  शाळेत                
मा�गतले�या  सवलती  कमी  कर�यात  आ�या.  आज  �वशाल  ७  वी  इय�ेत  शाळेतील  इतर  मुलांबरोबर  परी�ा  देतो.  यो�य                  
वेळ�    मदत   �मळा�या   मुळे   �वशाल    आज    �श�णाचा   आनंद   सहज    घेऊ   शकतो.   
�वशाल  �या  आईचेही  खूप  कौतुक  वाटते  कारण  पती  परदेशी  अस�यामुळे  एकट�ने  दोन  मुलां�या  जवा�दा�या  सांभाळून  न                  
वैतागता   �वशाल   कडे   �वशेष    ल�   �दले   व   �याची   �गती   साधली.   
रेमे�डयल   �श��का   :   वैशाली   बढे     
श�दांकन   :   वैशाली   बढे     
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गो�   शुभमची   

  
जून  2019  ला  अचानक  खूप  खूप  �दवसांनी  खरं  तर  वषा�नी  मला  शुभम  �या  आईचा  फोन  आला.  शुभम  ला  दहावी  म�ये                      
78%  पडले  होते.  आईचा  आनंद  गगनात  मावत  न�हता.  शुभमची  ही  �गती  बघून  मलाही  खूप  आनंद  झाला.  शुभम�या  या                    
यशात   आपलाही   खारीचा   वाटा   आहे   हे   वाचून   खूप   बरं   वाटलं.   आ�ण   मला   �या�या   जु�या   आठवणी   मनात   यायला   लाग�या.    
  
शुभम   हा   माझा   रेमे�डयल   चा   �व�ाथ�   दोन   वष�   मा�याकडे   रेमे�डयल   साठ�   येत   होता.     
शुभम  मा�याकडे  आला  ते�हा  पाचवीत  होता.  नेहमी  �माणे  शाळेने  कौ��स�ल�ग  साठ�  पाठवले  होते.  आईव�डलांबरोबर                
आलेला   शुभम   तसा   खूप   बडब�ा   आ�ण   सतत   काहीतरी   करत   राहणारा,   �व�   न   बसणारा!   
आप�या  मुलाला  कौ��स�ल�ग  ची  गरज  आहे,  काही  टे�ट  करा�ा  लागणार  आहेत  या  गो�ीने  आई-वडील  थोडेसे  धा�तावले                  
होते.  मी  टे�ट  के�या  आ�ण  आ�ण  शुभमला  रेमे�डयल  ची  गरज  आहे  हे  ल�ात  आले.  शुभम  ला  जोड  श�द  वाचतांना                     
अडचणी  याय�या  ,  वाचतांना  तो  अडखळत  वाचायचा  ब  ,भ  ,ढ,  ड  म�ये  ग�धळ  करायचा  ,  �वराम  �च�ह  ल�ात  �यायचा                     
नाही   .   �श��केने   असे   �नरी�ण   पालकांना   सां�गतले   होते.   
  
आम�या  क� �ात  आ�यावर  �ाथ�मक  स�व�तर  मा�हती  �ल�न  घेत�यावर  शुभम  ला  चाच�या  दे�यात  आ�या  व  पुढ�ल                 
उपचारा�मक  सेशन  ची  आखणी  केली.पालकांना  नीट  समजावून  सां�गत�यावर  शुभम  कोणतीही  गो�  मु�ाम�न  करत               
नाही,  ही  �डसे�ब�लट�  आहे  आ�ण  आपण  �व��त  रेमे�डयल  केले  तर  शुभम  �या  या  अडचणी  �र  होतील  हे  �यांना  पटले.                     
तसेच  �शार  आ�ण  काहीही  ही  अडचणी  नसणा�या  मो�ा  ब�हणीशी  �याची  तुलना  क�  नये;हे  ही  ल�ात  आणून  �दले.                   
तसे  पा�हले  तर  �शारी  आ�ण  dyslexia  चा  संबंध  नसतो.  �या  मुलांना  वाचनात  सम�या  येतात  �या  सम�यांना  डी�ले�सीया                   
�हणतात   .   �हणजेच   भा�षक   संवाद   अ�मता   .   म�यवत�   चेता   सं�ेशी   संबं�धत   ही   सम�या   आहे   .     
  
शुभम  चुणचुणीत  होता,आकलन  चांगले  होते  आ�ण  तरी  सुदधा  आप�याला  कमी  माक�   पडतात  याची  जाणीव  सु�ा  �याला                  
होती;हे  ही  ल�ात  घे�यासारखे  आहे.  शुभमचे  एक  �वतं�  ���म�व  आहे,  �वतःचे  �वचार  �वतः�या  आवडी�नवडी                
आहेत,तसेच  काही  चांग�या  �मताही  आहेत;  हे  पालकांना  मा�य  झालं  आ�ण  मग  पालकांचा  संपूण�  सहभाग  �मळाला.                 
आईने   सु�ा   �शकव�या�या   काही   ��ॅटजी   �े�न�ग   घेऊन   �शकून   घेत�या.   सग�यां�या   एक��त   �य�नांमुळे   हे   श�य   झालं.   
  
  
रेमे�डयल   �श��का   :   वैशाली   बढे     

  
श�दांकन   :   �ुती   काळे     

  
  



  

सं�ेचे    �व��त   मंडळ    (Board   of   Trustees)   
  

  
सं�ेचे   जनरल   बॉडी   म�बस�     
१.   डॉ.   मेघा   �ीरसागर     २.   आसावरी   गोगटे     ३.   जा�हवी   कुलकण�    ४.   द�पाली   नेमाडे   ५.   वासंती   काशीद     
६.   अ�नता   घाटणेकर     ७.   �ुती   जोशी     ८.   सं�या   प�हाळकर    ९.   शैलजा   जोशी    १०.   रे�मा   अलूरकर   
  

    आमचे   �काशन   :   

        
  
आमचा   प�ा   :   
ऑ�फस   नंबर   ५,   “स�य�वला”   अपाट�म�ट्स   
एकल�   पॉ�लटे��नक   समोर,   
कोथ�ड,   पुणे   -४११०३८.   
�र�वनी   :     ८४०८८४०६१६     
Website:    www.sumantra.center           FB   page:sumantracounselling@gmail.com   
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1   अ�य�     �वनया   अ�वनाश   भोसेकर     

2   उपा�य�     �वभावरी   वासुदेव   �बडवे     

3   स�चव     अपणा�   समीर   धमा��धकारी     

4   कोषा�य�   वैशाली   संजय   बढे     

5   सभासद   �न�कता   सारस   देशपांडे     

6   सभासद   वृषाली   मयुरेश   �बवरे     

7   सभासद   �ुती   काळे     

http://www.sumantra.center/
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