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मटु ाट पंचक्रोशी शशक्षण प्रसारक मंडळ
आद्य संस्थापक: कै. डॉ.श्रीधर रघुनाथ िेिे
शवश्वस्त
श्री अनंत श्रीधर िेिे
डॉ.शदिीप केशव राणे

श्री शवष्णु सखाराम मराठे

कायिकारी सशमती (कायिकाि: २०१७ ते २०२२)
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
कायोपाध्यक्ष
सह कायिवाह
कोषाध्यक्ष
सभासद
स्वीकृत सभासद
स्वीकृत सभासद

श्री शवश्वासराव रामचंद्र पाळे कर,
श्री धनंजय गणेश परांजपे,
श्री श्री शजतेंद्र मोतीराम साळुं के,
श्री शववेक शवष्णु केळकर,
श्री संजय दत्ताराम टाकळे ,
सौ. गीता श्रीकृष्ण सोवनी,
श्री मनोहर गोशवंद िेिे
डॉ. हेमिता माधव पुरंदरे

उपाध्यक्ष
कायािध्यक्ष
कायिवाह
सह कायिवाह
सह कोषाध्यक्ष
स्वीकृत सभासद
स्वीकृत सभासद

श्री शशवाजी कृष्णा राणे,
श्री शवनायक कृष्णाजी िेि,े
श्री सुभाषचंद्र गणेश परांजपे,
श्री रघुनाथ रत्नोबा पाळे कर ,
डॉ. शवनय शवष्णु केळकर,
श्री अरशवंद मनोहर ठाकूरदेसाई,
श्री मुरिीधर शांताराम राणे,

शवषेशाशधकार सशमती
श्री रमेश अच्युत घाटे
श्री अच्युत अजुिन राणे
डॉ. शदिीप पांडुरंग पाळे कर

श्री बळवंत शशवराम राणे
श्री शकशोर शंकर प्रभू
श्री श्रीकृष्ण दत्तात्रय सोवनी

श्री बाळकृष्ण रामचंद्र पाळे कर
श्री राजेश शांताराम राणे
श्री अरुण कृष्णा राणे

स्थाशनक सशमती मुटाट
श्री. सुिेश दत्तािाम पाळे कि
श्री. चांद्रकाांत पाांडुिां ग़ पाळे कि
श्री. हरिश्चांद्र मधुकि पिब
श्री. चांद्रकाांत िामचांद्र घाडी
श्री. िमोद महादेव चव्हाण
सौ. वस्मता अिर् मिाठे
श्री. ववठोबा शांकि िभू
श्री. केशव िघुनाथ साळुां के
श्री. िघुवीि श्रीिाम लेले

श्री. र्शवांत वामन पाळे कि
श्री. सुिेश श्रीकाांत वचिपुटकि
श्री. िववांद्र वभकािी िभू
सौ. अमृता अवनल पिाांिपे
सौ. िे श्मा मनोहि तेली
श्री. वदलीप बाळकृ ष्ण िोशी
श्री. शकील लतीफ मुल्ला
श्री. वसतािाम कृ ष्णा िभू
श्री. सांिर् सदानांद पाळे कि

सौ. सुविर्ा सुर्गकाांत टाकळे
सौ. वमतल मांगेश पाळे कि
श्री. भास्कि अनांत पाळे कि
श्री. अमोल वासुदेव पाळे कि
श्री. अवनल शाांतािाम पाळे कि
श्री. र्ोगेश सुभाष पाळे कि
सौ. आिती अनांत घाडी

स्थाशनक सशमती मणचे
सल्िागारश्री. सुवनल वदनकि धाक्रस
श्री. अलकेश एकनाथ गुिव
श्री. िदीप िामचांद्र फाळके
श्री. अिववांद वभकािी घाडी

1. श्री. मोरे श्वर अनंत गोखिे
सौ. सारिका मनेश िहाटे
सौ. पूिा मुकेश काडगे
श्री. सावदक अब्दुल्ला पावसकि
श्री. वविर् िाम देवळे कि
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2. श्री. शंकर बाबाजी तोरस्कर
श्री. निें द्र शांकि मणचेकि
श्री. अवित मधुकि कानेटकि
श्री. गोवपचांद पिशुिाम कदम

मटु ाट पंचक्रोशी शशक्षण प्रसारक मंडळ
ता. देवगड, शज. शसंधुदुगि

५८ व्या वाशषिक सवि साधारण सभेची सूचना
सूचना देण्र्ात र्ेते की मांडळाच्र्ा सवग सभासदाांची ५८ वी वावषग क सवग साधािण सभा शवनवाि वदनाांक २७ फेब्रुवािी २०२१ िोिी सकाळी
ठीक १०.३० वािता डॉ.श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूल,मुटाट, ता.देवगड, विल्हा वसांधुदुगग, ४१६८०३, र्ेथे खाली नमूद केलेल्र्ा
कामकािासाठी आर्ोवित किण्र्ात र्ेत आहे. सवग सभासदाांनी वेळेवि हिि िाहावे ही ववनांती.
सभेपुढीि कामे
१. तािीख १६ ऑगस्ट २०१९ िोिी मुटाट र्ेथे झालेल्र्ा वावषग क सवग साधािण सभेचे इवतवृत्त वाचून मांििू किणे.
२. सन २०१९-२० र्ा वषाग चे मांडळाचे आर्-व्र्र् तसेच तािीख ३१ माचग २०२० िोिीचा मांडळाचा ताळे बांद, हार्स्कूलचे आवण कवनष्ठ
महाववद्यालर्ाचे सन २०१९-२० र्ा वषाग चे िमाखचग मांििू किणे. तसेच लेखापिीक्षकाांनी वदलेल्र्ा अहवालाचे वाचन करुन त्र्ात
नमूद केलेल्र्ा सुचना-त्रुटींवि चचाग करुन वनणग र् घेणे.
३. सन २०१९-२० र्ा वषाग चा हार्स्कूल व कवनष्ठ महाववद्यालर् आवण मांडळाचा छावपल अहवाल मांििू किणे.
४. सन २०२०-२१ र्ा वषाग करिता हार्स्कूल, कवनष्ठ महाववद्यालर् आवण मांडळासाठी लेखापिीक्षकाांची नेमणूक किणे आवण त्र्ाांची फी
व मानधन ठिववणे.
५. सन २०२०-२१ र्ा वषाग च्र्ा खचाग च्र्ा अांदािपत्रकास ववचािवववनमर्ानांति मांििू ी देणे.
६. मांडळाच्र्ा ताळे बांदात चालू बाांधकामे म्हणून वदसत असलेल्र्ा स्थावि मालमत्ता, िमीन, इमािती वगैिेंच्र्ा सांबांवधत शासकीर्
र्ांत्रणाांकडे केलेल्र्ा नोंदीनाां मान्र्ता देऊन लेखापिीक्षकाांच्र्ा सल्ल्र्ाने भाांडवलखाती मुल्र् नोंदी किणे तसेच आर्-व्र्र् आवण
ताळे बांदातील वनष्क्रीर् उपखात्र्ाांचे वनलेखन किणे आवण/वकांवा उपखात्र्ाांचे तपशीलासह समानवगी खात्र्ाांत वववलनीकिण किणे
सांबांधीचे वनणग र् घेणे.
७. डॉ.श्री.ि.लेले हार्स्कूल इमाितीचे नुतनीकिण, कवनष्ठ महाववद्यालर् इमाित दुरुस्ती आवण कै.भाऊसाहेब काळे भागशाळा
इमाितींच्र्ा सुशोवभकिणाबाबत चचाग करुन वनणग र् घेणे.
८. मांडळाच्र्ा घटना दुरुस्ती सांबांधातील िगतीचा आढावा घेऊन सुसांगत वनणग र् घेणे.
९. अध्र्क्षाांचे पिवानगीने आर्त्र्ावेळी र्ेणार्र्ा ववषर्ाांचा ववचाि किणे.
मुटाट पांचक्रोशी वशक्षण िसािक मांडळाकरिता
मुांबई/मुटाट
तािीख : ३१.०१.२०२१
सही-सुभाषचांद्र गणेश पिाांिपे
कार्ग वाह

शवशेष सूचना: गणसांख्र्ेअभावी सभा तहकूब किावी लागल्र्ास अशी तहकूब झालेली सभा त्र्ाच वदवशी त्र्ाच वठकाणी ठीक
११. ०० वािता भिे ल व त्र्ा सभेस गणसांख्र्ेचे बांधन िाहणाि नाही.
टीप: वहशेबाबाबत सवग साधािण सभेत काही खुलासा पावहिे असल्र्ास तशी लेखी ववचािणा मुटाट कार्ाग लर्ात वदनाांक
२०. ०२.२०२१ पर्ं त किावी ही ववनांती.
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५८ वा वाशषिक अहवाि
शदनांक १.०४.२०१९ ते ३१.०३.२०२०
सभासद बांधु आवण भवगनींनो,
सववनर् नमस्काि,
मुटाट पांचक्रोशी वशक्षण िसािक मांडळाचा तािीख १ एविल २०१९ ते ३१ माचग २०२० र्ा वषाग चा अठ्ठावन्नावा कार्ग अहवाल
कार्ग कािी सवमतीच्र्ा वतीने आपल्र्ा मावहतीसाठी आवण मांििू ीसाठी सादि किीत आहोत. कार्ग वत्त
ृ ाांत काळात कार्ग कािी सवमतीने
डॉ. श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूल, कै.भाऊसाहेब काळे भागशाळा, आवण कै. सौ.िानकी वशविाम िाणे कला व वावणज्र् (सां) कवनष्ठ
महाववद्यालर् परिसिात आवश्र्क सोर्ी, सुववधा, सुधािणा आवण अन्र् कामे वनर्ोिनािमाणे पूणग केली आहे त.
मांडळाच्र्ा ववकास कामाांसाठी काही सांस्था, दानशूि मांडळी आवण मांडळाच्र्ा काही मान्र्वि सभासदाांनी उदािहस्ते वनधी वदला
आहे . अहवाल काळात वनधी सांकलनासाठी अनेक सभासदाांनी, मान्र्वि कार्ग कत्र्ां नी आवण वहतवचांतकाांनी िर्त्न केले, समर्ोवचत
मागग दशग क सूचना केल्र्ाांमुळे बहु ताांश कामे अपेक्षेिमाणे पूणग होऊन कार्ग पत
ू ीचे समाधान वमळाल्र्ाने सवग सभासदाांच्र्ा उत्साहात भि
पडली आहे.
कार्ग कािी सवमती र्ा कार्ग वत्त
ृ ाांताच्र्ा माद्यमातून मांडळाांतगग त पूणग झालेल्र्ा, चालू असलेल्र्ा िगतीपथाविील ववकास कामाांचा
लेखािोखा, लेखापिीक्षण झालेल्र्ा वहशेबाांसोबत आपल्र्ासमोि सादि किीत आहे. आपले मांडळ आगामी वाटचालीत तांत्रशुध्द
वनर्ोिन आवण अांमलबिावणी वेळापत्रकाचे काटेकोि पालन किण्र्ावि भि देणाि असून आस्थापनातील िशासकीर् कामे आवण
ववकास कामे वनर्ोिनपूवगक पूणग किण्र्ात र्ेतील र्ाची खात्री आमच्र्ा सवग सभासदाांनी बाळगावी.
मांडळाच्र्ा कार्ग अहवालासोबत डॉ. श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूल, मुटाट कै.भाऊसाहेब काळे भागशाळा, मणचे आवण
कै.सौ.िानकी वशविाम िाणे कला व वावणज्र् (सां) कवनष्ठ महाववद्यालर्, मुटाट र्ा शैक्षवणक आस्थापनाांचा, िाचार्ग /मुख्र्ाध्र्ापक श्री
वदलीप तुकािाम घिपणकि र्ाांनी सादि केलेला सन २०१९-२० र्ा वषाग चा मावहतीपूणग कार्ग वत्त
ृ ाांत सन्माननीर् सभासदाांच्र्ा
मावहतीसाठी िोडला आहे.
मांडळाचे लेखापिीक्षण झालेले सन २०१९-२० र्ा वषाग चे आर्व्र्र् आवण ३१ माचग २०२० िोिीचा ताळे बांद तसेच हार्स्कूल आवण
कवनष्ठ महाववद्यालर्ाचे सन २०१९-२० चे िमाखचग सभासदाांच्र्ा मावहतीसाठी आवण वावषग क सवग साधािण सभेच्र्ा मान्र्तामांििू ीसाठी िोडले आहे त.
शदवंगत सभासदांचे स्मरण:
वृत्ताांत काळात मांडळाचे आिीव सभासद श्री निहि पशग िान लेले (31.03.2020) र्ाांचेसह वनधन पावलेल्र्ा ज्ञात अज्ञात सभासदाांचे
स्मिण करुन कार्ग कािी सवमती मांडळाच्र्ा सवग सभासदाांच्र्ावतीने सवां ना भावपूणग श्रध्दाांिली अपग ण किीत आहे.
अहवाि काळात पूणि झािेल्या, सुरू असिेल्या आशण शवचाराधीन शवकास कामांची माशहती:
1. मांडळाचे उपाध्र्क्ष श्री धनांिर् गणेश पिाांिपे र्ाांच्र्ा सातत्र्पूणग िर्त्नाांमुळे मा.खासदाि श्री ववनार्किाव िाऊत र्ाांच्र्ा खासदाि
वनधीतून अवतरिक्त रुपर्े पाांच लाखाांचा वनधी मांििू झाला आहे . र्ा पाांच लाखाांच्र्ा वनधीतून शासनाच्र्ा सांमतीने मांडळाने
व्र्ार्ामशाळा बाांधण्र्ाचा वनणग र् घेतला. सदि वगग खोलीचा वापि व्र्ार्ामशाळा म्हणून किण्र्ाचे मांडळाने वनवश्चत केले आहे .
व्र्ार्ामशाळे साठी आवश्र्क सावहत्र् विल्हा परिषद, वसांधुदुगग र्ाांचेकडू न लवकिच िाप्त होईल.
वगग खोलीचे ित्र्क्ष बाांधकाम सुरु झाल्र्ानांति लक्षात आले की, मांििू खासदाि वनधीतून सुमािे 200 स्के.फू टाांचे लोडवबअरिां गचे
वटकाऊ बाांधकाम होऊ शकते. मांडळाने वगग खोली बाांधकामास िोडू न सलग सुमािे 300 स्के.फुटाांचे अवधकचे बाधकाम अांदािे रुपर्े
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साडे तीन लाखाांचा स्ववनधी वापरुन किण्र्ास मान्र्ता वदली. अहवाल काळात वगग खोल्र्ाांचे बाांधकाम पूणग झाले आहे.
खासदाि वनधीतून वमळालेल्र्ा देणगीबाबत मा.खा.ववनार्क िाऊत र्ाांचे मांडळ आभािी आहे.
2. मुटाट आवण मणचे र्ेवथल इमाितींमधील पावसाळी पाणी गळती थाांबववण्र्ासाठी आवश्र्क दुरुस्ती कामकाि किण्र्ाचे वनदेश
मांडळाने वदले आहे त. तथावप हे काम पावसाळ्र्ापूवी किावर्ाचे असल्र्ाने वनववदा मागववण्र्ासाठी मांििू ी-मान्र्ता देण्र्ात आली आहे.
3. इमाितीना िां ग देणे, सांकुल परिसिात शोभेच्र्ा तसेच उपर्ुक्त झाडाांची लागवड किणे, मणचे र्ेवथल पोषण आहाि खोलीचे प्लॅस्टि
किणे, वपण्र्ासाठी आवण स्वच्छतागृहात नळाचे पाणी वफिववणे, पाणी शुध्दीकिण र्ांत्रणा अद्यर्ावत किणे/ठे वणे ही कामे िाधान्र्ाने
किण्र्ावि मांडळाने भि वदला आहे.
4. डॉ.श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूलच्र्ा मूळ इमाितीवि मिला बाांधणे सुिवक्षत असल्र्ाचा अहवाल बाांधकाम ववशािदाांनी वदला
असल्र्ाने पुनबां धणीच्र्ा िाथवमक कामाांना सुरुवात किण्र्ाचा वनणग र् कार्ग कािी सवमतीने घेतला आहे .

नवीन सभासद: मांडळाच्र्ा पुनिवचत घटना वनर्माांना धमाग दार् आर्ुक्त कार्ाग लर्ाची मांििू ी/मान्र्ता वमळे पर्ं त मांडळाकडे सभासद
होण्र्ासाठी िाप्त झालेले अिग स्थवगत ठे वण्र्ात आले आहेत. मा. धमाग दार् आर्ुक्ताांच्र्ा मांििू ीनांति नवीन सभासद किण्र्ाचे काम सुरु
होईल.
अथिसंचय:
वृत्ताांत वषाग मध्र्े मांडळाचे ववववध शैक्षवणक उपक्रम,पारितोवषके आवण वशष्र्वृत्तर्ाां, सामान्र् वनधी, पोषण आहाि कक्ष सिावट,
खासदाि ववकासवनधीतून व्र्ार्ामशाळा बाांधकाम, डॉ. श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूल आवण कै.सौ.िानकी वशविाम िाणे कला व
वावणज्र् (सां) कवनष्ठ महाववद्यालर्ामधील ववकास कामाांसाठी तसेच अन्र् ववधार्क सुववधाांसाठी ३१ माचग २०२० पर्ं त अनेक दानशूि
व्र्क्तींकडू न आवण सांस्थाांकडू न मांडळाला देणगर्ाांद्वािे आवथग क सहाय्र् वमळाले. आम्ही त्र्ा सवग दात्र्ाांचे आभािी आहोत. िमुख
देणगर्ाांचा तपशील पुढीलिमाणे:
देणगीदाराचे नांव :
देणगी उद्देश
1. श्री ववनार्क कृ ष्णािी लेले
वडील कै.कृ .वव.लेले र्ाांच्र्ा स्मिणाथग
2. श्री उदर् गांगािाम वािीक (मािी ववध्र्ाथी)
ववनाअट देणगी.
3. श्री अशोक मनोहि देसाई (मािी ववध्र्ाथी)
ववनाअट देणगी.
4. श्री अच्र्ुत अिुगन िाणे (सल्लागाि)
मातोश्री कै. द्रौ.अ. िाणे स्मिणाथग पारितोवषकात वाढ
5. श्री वविर् महादेव पाांगम (सदस्र्)
कै.म.ना.पाांगम आवण कै.सौ.पा.म.पाांगम स्मृती पारितोवषकात वाढ
6. श्री िमेश िामचांद्र वभडे (मािी ववध्र्ाथी)

देणगी रक्कम (रु)
1,00,000/1,00,000/51,000/4000/5000/-

आईववडलाांच्र्ा स्मिणाथग पारितोवषक : वनकष मांडळाने ठिवार्चे.

7. श्री सदानांद वामन पवाि (उपाध्र्क्ष ,देवगड एज्र्ु. बोडग ) ववनाअट देणगी
8. श्री काशीनाथ ित्नोबा पाळे कि (मािी ववद्याथी)

सामान्र् वनधीसाठी देणगी.

9.श्री वदलीप र्शवांत लेले (सहा.वशक्षक) शैक्षवणक वनधीसाठी

10,000/11,000/1,00,000/5,000/-

10. श्री सुदशग न वशवािी िाणे (ववद्याथीनी कक्ष)

15,000/-

11. डॉ. िामकृ ष्ण वभकािी काळे – ग्रांथालर्ासाठी

10,000/-

12. श्री मकिां द िकाश बापट - इमाित वनधी

5,555/-

13. श्री भास्कि अनांत पाळे कि – क्रीडा स्पधाग

5,000/-

14. श्री मांगेश अच्र्ुत िाणे – वशष्र्वृत्ती

25,000/-

15. श्री श्रीधि वचांतामण लेले – सवग सामान्र् वनधी

5,000/-

16. सौ. श्रध्दा शांकि पिाडकि - क्रीडा स्पधाग

6,000/-

17. श्री धोंडी िामचांद्र िोशी - क्रीडा स्पधाग

6,000/5

18. सौ. अलकनांदा धोंडी िोशी – क्रीडा स्पधाग

6,000/-

19. सौ. सुहानी सुवनल इसवलकि -क्रीडा स्पधाग

5,000/-

20. श्री भास्कि सावळािाम पिाांिपे – पारितोवषक

4,000/-

21. The Windsor, Mumbai

20,000/-

22. श्री उमाकाांत सदानांद िाणे – सवग सामान्र् वनधीसाठी

10,000/-

23. सौ. शुभाांगी हेमांत पेठे -पारितोवषक

4,500/-

24. श्री अवनल िगन्नाथ लेले – पारितोवषक

3,000/-

25. श्रीमती शुभाांगी िववांद्र गोिे – पारितोवषक

5,000/-

26. श्री वविर् ववश्वनाथ ठाकूिदे साई – शैक्षवणक वनधी

2,500/-

27. श्री केतन िामचांद्र वािीक – पारितोवषक

70,000/-

28. श्री िमेश लक्ष्मण ताम्हनकि – पारितोवषक

3,000/-

29. श्री समीि माधव लेले – पारितोवषक

16,550/-

30. सौ. मृणाल िामदास कोर्ांडे- शैक्षवणक वनधी

4,000/-

31. सौ. श्रध्दा शांकि पिाडकि – शैक्षवणक वनधी

3,000/-

अन्य उत्पन्न:
डॉ. श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूलच्र्ा आवािातील हापूस आांब्र्ाांच्र्ा ववक्रीतून रुपर्े 15,000 चे उत्पन्न मांडळास वमळाले.
खचािच्या बाबी:
मांडळाच्र्ा ठळक उत्पन्नाच्र्ा बाबींचा वि उल्लेख केला आहे. आता मांडळाच्र्ा खचाग च्र्ा बाबींकडे वळतो.
डॉ.श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूल, कै. भाऊसाहेब काळे भागशाळा आवण कै.सौ.िानकी वशविाम िाणे कला व वावणज्र् (सां) कवनष्ठ
महाववद्यालातील गुणवांत ववध्र्ार्थर्ां च्र्ा शैक्षवणक, कला-क्रीडा स्पधाग , वक्तृत्व, व्र्वक्तमत्व ववकास, ववववध स्पधाग पिीक्षा, ववववध िदशगने
र्ातील चकमदाि र्शिाप्तीसाठी गुणगौिव पारितोवषके तसेच हु शाि आवण गििू ववध्र्ार्थर्ां ना वशष्र्वृत्तर्ा िदान किण्र्ासाठी
सन्माननीर् देणगीदािाांनी मांडळास देणगर्ा वदल्र्ा आहेत. र्ा देणगर्ाांच्र्ा गुांतवणुक व्र्ािातून दिवषी ववध्र्ार्थर्ां ना पारितोवषके आवण
वशष्र्वृत्तर्ा ववतिीत केल्र्ा िातात. अहवाल काळात ववतिण केलेली पारितोवषके आवण वशष्र्वृत्तर्ा पुढीलिमाणे:
डॉ. श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूलमधून शालाांत पिीक्षा उत्तीणग होणार्र्ा गिीब व होतकरु गुणवांत ववद्यार्थर्ाग ना त्र्ाांच्र्ा पुढील वशक्षण
खचाग साठी वशष्र्वृत्र्ाां वदल्र्ा िातात. सन २०१९-२० र्ा वषाग मध्र्े पुढीलिमाणे वशष्र्वृत्र्ाांचे ववतिण केले गेले.
१. कै.गणेश अनांत सोवनी वशष्र्वृत्ती
रु.२५००.००
२. कै.िामचांद्र ववष्णु लेले व कै.सीताबाई िामचांद्र लेले वशष्र्वृत्ती रु. ५५०.००
३. श्री.शांकि गोववांद लेले व सौ.सुमती शांकि लेले वशष्र्वृत्ती
रु. ५००.००
४. कै.सौ. शािदा कृ ष्णा िाणे वशष्र्वृत्ती
रु. ५००.००
५. कै.वभकािी ऊफग दादा वचिपुटकि वशष्र्वृत्ती
रु. ५००.००
६. कै.कृ ष्णा वसतािाम िाणे स्मृती वशष्र्वृत्ती
रु.१,०००.००
विील वशष्र्वृत्तर्ाांसह सन २०१८-१९ मधील गुणवांत ववध्र्ार्थर्ां ना ववववध ववषर्ाांतील वावषग क पिीक्षेतील उल्लेखनीर् र्श तसेच
क्रीडा,वक्तृत्व व ववववध स्पधाग त्मक पिीक्षेतील उल्लेखनीर् र्श िाप्तीबद्दल बवक्षसे म्हणून सुमािे रुपर्े 20,000/-, वदनाांक २७ वडसेंबि
२०१९ िोिी पाि पडलेल्र्ा पारितोवषक ववतिण समािां भाांत देण्र्ात आली.
डॉ. श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूलचे (कै.भाऊसाहेब काळे भागशाळे सह) आवण कै.सौ.िानकी वशविाम िाणे कला व वावणज्र् (सां)
कवनष्ठ महाववद्यालर्ाचे ववद्याथी अभ्र्ासाबिोबि तालुका, विल्हा, िाज्र् आवण देशपातळीविील ववववध स्पधाग पिीक्षाांमध्र्े उल्लेखनीर्
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र्श िाप्त करु लागले आहे त. अनेक क्रीडा स्पधां मध्र्े चमकू लागले आहेत. ग्रामीण भागातील अडचणी आवण आवथग क मागासलेपणावि
मात किीत आमच्र्ा ववध्र्ार्थर्ां ची िगती अवभमान वाटावा अशी आहे. मुटाट परिसिातील ववध्र्ार्थर्ां च्र्ा अांगीभूत
नैपुण्र्ाला,कलागुणाांना व हु शािीला वाव देण्र्ासाठी मांडळ किीत असलेल्र्ा बहु स्तिीर् िर्त्नाांस ववद्याथी ां उत्तम र्श वमळवून दाद देत
आहेत र्ाचा आवग िन
ू उल्लेख किणे आम्हाला िशस्त वाटते. मांडळाने वनमाग ण केलेल्र्ा सुववधाांचा लाभ घ्र्ार्ला ववध्र्ार्थर्ी ां पुढे र्ेत
असून शालेर् आवण कवनष्ठ महाववद्यालर्ीन स्तिावि वशक्षकाांकडू नही िोत्साहन आवण सुर्ोगर् मागग दशग न किण्र्ात र्ेते. आमच्र्ा
सभासदाांना र्ाचा नक्की आनांद वाटेल.
शशक्षणसेवक आशण संगणक शशक्षणासाठी नेमिेल्या शशक्षकांच्या मानधनाचा खचि:
मांडळाने सन २०१९-२० वषाग मध्र्े वनर्ुक्त केलेल्र्ा वशक्षणसेवकाांच्र्ा तसेच सांगणक आर्.सी.टी.वनदेशकाच्र्ा सांपण
ू ग मानधनाचा खचग
सुमािे 5,00,000/- रुपर्े मांडळास स्वर्ां-अथग सहाय्र् वमळवून किावा लागला. मांडळ उवद्दष्ाांच्र्ा अांमलबिावणीसाठी किावा लागणािा
खचग कार्मस्वरुपी वाढता असून तो भागववण्र्ासाठी कार्ग कािी सवमतीने सामान्र् (कार्मस्वरुपी) वनधी उभा किण्र्ास सुरुवात
केली आहे त्र्ास सन्माननीर् देणगीदािाांचा चाांगला िवतसाद वमळत आहे. तिीही वनधी कमतितेचा सामना किावा लागू नर्े म्हणून
आमच्र्ा सवग सभासद बांध-ु भवगनींना, सामान्र् वनधीस तसेच हार्स्कूल, भागशाळा आवण कवनष्ठ महाववद्यालर् इमाितींच्र्ा
दुरुस्ती-देखभाल-नुतनीकिण वनधीस वैर्वक्तक देणगी देवन
ू आप्तिनाांकडू न देणगर्ा वमळववण्र्ाचे महत्कार्ग किावे असे ववनम्र
आवाहन कार्ग कािी सवमतीतफे किण्र्ात र्ेत आहे.
उच्च माध्यशमक शािान्त परीक्षा- फेब्रुवारी/माचि २०२०- शवद्यार्थयाांचे उज्वि यश :
स्वर्ांअथग सहावय्र्त कै. सौ. िानकी वशविाम िाणे कला व वावणज्र् (सां) कवनष् महाववद्दर्ालर्ाचे फेब्रुवािी- माचग २०२०
मध्र्े पाि पडलेल्र्ा उच्च माध्र्वमक शालाांत पिीक्षेला िववष्ठ ववद्यार्थर्ां पक
ै ी ९७.२० टक्के ववद्याथी उत्तीणग झाले.
माध्यशमक शािान्त परीक्षा माचि २०२०- शवद्यार्थयाांचे उज्वि यश :
डॉ. श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूल मुटाट आवण कै.भाऊसाहे ब काळे भागशाळा,मणचे र्ेवथल माचग २०२० मध्र्े पाि पडलेल्र्ा
माध्र्वमक शालाांत पिीक्षेला बसलेले ९८.९७ टक्के ववद्यार्थर्ी ां उत्तम गुण वमळवून उत्तीणग झाले.
त्र्ाचबिोबि आपल्र्ा हार्स्कूलमधून माध्र्वमक शालाांत पिीक्षेला बसलेल्र्ा र्शवांतिाव िाणे माध्र्वमक ववद्यालर् बापाडे र्ेवथल
ववद्यार्थर्ां नीही पिीक्षेत उत्तम र्श सांपादन केले आहे. (एकवत्रत टक्केवािी ९८.४१).
मांडळाच्र्ा सवग सभासदाांच्र्ावतीने उच्च माध्र्वमक शालान्त पिीक्षा आवण माध्र्वमक शालान्त पिीक्षेतील सवग र्शस्वी ववध्र्ाथी
आवण ववध्र्ावथग नींचे हावदग क अवभनांदन. तसेच ववध्र्ार्थर्ां ना उत्तम मागग दशग न करुन उज्वल र्श वमळवून देण्र्ात महत्वाची भूवमका
बिावणार्र्ा कवनष् महाववद्दर्ालर् आवण हार्स्कूलचे िाचार्ग /मुख्र्ाध्र्ापक, सवग व्र्ाख्र्ाते, वशक्षक आवण वशक्षकेति कमग चािी
र्ाांचे मन:पूवगक अवभनांदन.

४५ वे तािुकास्तरीय शवज्ञान प्रदशिन: डॉ. श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूल आवण कै. सौ.िानकी वशविाम िाणे कला व वावणज्र् (सां)
कवनष्ठ महाववद्दर्ालर्ात वदनाांक ३ वडसेंबि २०१९ ते ५ वडसेंबि २०१९ र्ा कालावधीत देवगड तालुकास्तिीर् ४५ वे ववज्ञान िदशग न
आर्ोवित किण्र्ात आले होते. र्ा िदशग नाचे वनर्ोिन उत्कृ ष् िकािे करुन ते र्शस्वी किण्र्ात आले. तालुक्र्ातील िाथवमक आवण
माध्र्वमक वमळू न एकूण १२८ शाळाांनी सहभाग नोंदववला. र्ा िदशग नामुळे वशक्षकाांच्र्ा व ववध्र्ार्थर्ां च्र्ा अनुभवात भि पडली.
पाररतोशषक शवतरण समारं भ आशण स्नेहसंमि
े न २०१९: वदनाांक २७ वडसेंबि २०१९ िोिी मांडळाचा पारितोवषक ववतिण समािां भ
पाि पडला. मांडळाचे अध्र्क्ष श्री ववश्वासिाव पाळे कि पारितोवषक ववतिण समािां भाच्र्ा अध्र्क्षस्थानी होते. िमुख पाहु णे म्हणुन मा. श्री.
सदानांद वामन पवाि ( उपाध्र्क्ष ,देवगड एज्र्ु. बोडग ), सन्माननीर् पाहु णे म्हणुन श्री. अशोक मनोहि देसाई,सौ. आकाांक्षा अशोक देसाई
आवण श्री िमेश िामचांद्र वभडे उपवस्थत होते. त्र्ाचबिोबि सवग श्री वविर् पाांगम आवण अच्र्ुतिाव िाणे र्ा मान्र्विाांची उपवस्थती
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लाभली. उपाध्र्क्ष श्री धनांिर् पिाांिपे, उपाध्र्क्ष श्री वशवािी िाणे, कार्ग वाह श्री सुभाषचांद्र पिाांिपे, कार्ोपाध्र्क्ष श्री वितेद्र साळुां के,
सहकोषाध्र्क्ष डॉ. ववनर् केळकि, सहकार्ग वाह श्री िघुनाथ पाळे कि, सल्लागाि श्री बाळकृ ष्ण पाळे कि,डॉ.वदवलप पाळे कि
र्ाांच्र्ासह कार्ग कािी सवमतीचे सभासद सौ. गीता सोवनी आवण श्री अिववांद ठाकुिदेसाई उपवस्थत होते. स्थावनक सवमती सदस्र्
मोठ् र्ा सांख्र्ेने उपवस्थत होते.

डॉ.श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूच्र्ा ववद्यार्थर्ां नी वशक्षकाांच्र्ा मागग दशग नाखाली वनवमग लेल्र्ा सुबक व सुांदि अशा “संस्कारदीप” र्ा
हस्तवलवखताचे मान्र्विाांच्र्ा हस्ते िकाशन झाले. त्र्ानांति मान्र्विाांच्र्ा हस्ते ववद्यार्थर्ां ना पारितोवषके आवण वशष्र्वृत्तर्ा िदान
किण्र्ात आल्र्ा. मांडळाचे मणचे र्ेवथल िेष्ठ कार्ग कते श्री बापू गोखले र्ाांच्र्ा कववता वाचनास िमुख पाहु ण्र्ाांसह सवाग नी दाद
वदली.पारितोवषक ववतिणानांति िमुख पाहु णे आवण मान्र्विाांसह सवां नी सहभोिनाचा लाभ घेतला.
शुक्रवाि वदनाांक २७ वडसेंबि २०१९ िोिी दुपािी ठीक २.३० वािता, कार्ग कािी सवमती, स्थावनक सवमती मुटाट आवण स्थावनक
सवमती मणचे र्ाांच्र्ा सवग सभासदाांची सांर्ुक्त सभा डॉ.श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूल, मुटाट र्ेथे मांडळाच्र्ा कार्ाग लर्ात भिली होती.
सभेस एकूण 26 सभासद आवण वनमांवत्रत हिि होते.
शदनांक २८ शडसेंबर २०१९ िोिी दुपािी स्नेहसांमेलन कार्ग क्रम ववद्यार्थर्ां च्र्ा ववववध गुणदशग नाच्र्ा कार्ग क्रमाांच्र्ा आकषग क
सादिीकिणात आनांदी वाताविणात पाि पडला. स्नेहसांमेलनाांस उपवस्थत असलेले मान्र्वि पाहु णे, पालक मांडळी, ग्रामस्थ आवण
वहतवचांतकाांनी ववध्र्ार्थर्ां चे भिभरुन कौतुक केले.
प्रजासत्ताक शदन २६ जानेवारी २०२० : ििासत्ताक वदनाच्र्ा मुहुताग वि मांडळाचे उपाध्र्क्ष श्री वशवािी कृ ष्णा िाणे र्ाांनी उत्तम
दिाग च्र्ा २४ खुच्र्ाग देणगी म्हणून वदल्र्ा. तसेच हार्स्कूलच्र्ा १९८९/९० बॅचच्र्ा मािी ववद्यार्थर्ां च्र्ावतीने श्री सुधाकि पिाांिपे र्ाांनी
१०० खुच्र्ाग देणगी म्हणून वदल्र्ा. मांडळाच्र्ा सवग सभासदाांच्र्ावतीने र्ा सवग देणगीदािाांचे मन:पूवगक आभाि.

सभासद बांधु आवण भवगवननो! डॉ. श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूल, कै.भाऊसाहेब काळे भागशाळे सह आवण कै.सौ.िानकी वशविाम
िाणे कला व वावणज्र् (सां) कवनष्ठ महाववद्यालर्ाचे िाचार्ग -मुख्र्ाध्र्ापकाांचा स्वतांत्र मावहतीपूणग सववस्ति अहवाल सोबत िोडलेला
आहे. र्ा अहवालात सन्माननीर् सभासदाांना मांडळाच्र्ा शैक्षवणक आस्थापनातील ववध्र्ार्थर्ां च्र्ा शैक्षवणक िगतीबद्दल तसेच
वशक्षणपुिक आवण वशक्षणेति तालुका, विल्हा, िाज्र् आवण िाष्रीर् स्तिाविील ववववध स्पधाग पिीक्षाांतील र्श, क्रीडा आवण साांस्कृ तीक
स्पधाग क्षेत्रातील र्श आवण अन्र् चमकदाि कामवगिीबद्दल उद्बोधक मावहती वमळे ल.

कायिकारी सशमतीच्या सभा: वृत्ताांत वषां मध्र्े कार्ग कािी सवमतीच्र्ा १ एविल २०१९ ते ३१ माचग २०२० र्ा कालावधीत झालेल्र्ा
कार्ग कािी सवमती सभेच्र्ा उपवस्थतीचा तपशील खालील कोष्कात वदला आहे. र्ा सभाांना सिासिी ५९ टक्के इतकी उपवस्थती होती.
कार्ग कािी सवमतीच्र्ा ित्र्ेक सभेमध्र्े मांडळाच्र्ा अांवगकृ त उपक्रमाांच्र्ा कामकािावि साधक बाधक ववचाि वववनमर् होऊन
ववषर्वाि सखोल चचेअांती सवग वनणग र् सवग सम्मतीने घेण्र्ात आले. कार्ग कािी सवमतीच्र्ा दोन सभा डॉ. श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूल
मुटाट र्ेथे आवण बाकीच्र्ा सभा कार्ग कािी सवमतीचे कार्ाग ध्र्क्ष श्री. ववनार्क कृ ष्णािी लेले र्ाांच्र्ा दादि र्ेथील वनवासस्थानी घेण्र्ात
आल्र्ा.
वृत्ताांतवषग
२०१९-२०

कार्ग कािी सवमतीच्र्ा सभाांची सांख्र्ा
६

सदस्र्ाांची सिासिी उपवस्थती
५९ टक्के

वाशषिक सविसाधारण सभा : मांडळाची ५७ वी (सत्तावन्नावी) वावषग क सवग साधािण सभा शुक्रवाि वदनाांक १६ ऑगस्ट २०१९ िोिी
सकाळी ठीक १०.०० वािता डॉ.श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूल, मुटाट, ता.देवगड, विल्हा वसांधुदुगग, ४१६८०३, र्ेथे आर्ोवित
किण्र्ात आली होती. सभेस मांडळाचे एकूण ४० सभासद हिि होते. कार्ग वाह श्री सुभाषचांद्र पिाांिपे र्ाांनी उपवस्थताांचे स्वागत केले.
मांडळाचे अध्र्क्ष श्री ववश्वासिाव पाळे कि हे सभेच्र्ा अध्र्क्षस्थानी होते.
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सभािां भी, सन २०१८-१९ र्ा वषाग त वदवांगत झालेल्र्ा मांडळाच्र्ा सभासदाांना दोन वमवनटे उभे िाहू न भावपूणग श्रध्दाांिली वाहण्र्ात
आली. नांति सभेच्र्ा पटाविील पुढील ववषर् ववचाि वववनमर्ासाठी घेण्र्ात आले.
कार्ग वाह श्री सुभाषचांद्र पिाांिपे र्ाांनी वदनाांक ३० सप्टेंबि २०१८ िोिी झालेल्र्ा वावषग क सवग साधािण सभेच्र्ा इवतवृत्ताचे
सभेत वाचन केले. र्ा वावषग क सवग साधािण सभेने मांििू केलेल्र्ा ठिावाांच्र्ा कार्ग वाहीसांबांधातील मावहती सदस्र्ाांना देण्र्ात आली.

इवतवृत्ताांवि ववचािवववनमर् आवण चचाग झाल्र्ावि उपवस्थत सदस्र्ाांनी वदनाांक ३० सप्टेंबि २०१८ च्र्ा वावषग क सवग साधािण सभेच्र्ा
इवतवृत्तास ठिाव माांडून सवाग नम
ु ते मांििू ी वदली.
मांडळाचे सन २०१८-१९ र्ा वषाग चे लेखापिीक्षक मे. पिाांिपे अँड असोवसएटस, चाटग डग अकाऊटांट र्ाांनी लेखापिीक्षण केलेले आर्व्र्र्,
ता.३१ माचग २०१९ िोिीचा ताळे बांद, हार्स्कूल आवण कवनष्ठ महाववद्यालर्ाचे सन २०१८-१९ चे िमाखचग सभेच्र्ा मांिुिीसाठी पटावि
ठे वण्र्ात आले.
सहकोषाध्र्क्ष डॉ. ववनर् केळकि र्ाांनी मे.िार्कि, र्ाांचे एक वबल आवण अन्र् काही बाबीं लेखापिीक्षकाांच्र्ा सल्ल्र्ाने र्ोगर् खाती
वगग केल्र्ाचे सभेत स्पष्ीकिण वदले. वदनाांक ३० सप्टेंबि २०१८ च्र्ा वावषग क सवग साधािण सभेने मान्र्ता वदलेल्र्ा ताळे बांदातील र्ेणी
अांतगग त किाग ऊ वशष्र्वृत्तर्ाांची शेष र्ेणे िक्कम २०१८-१९ र्ा आवथग क वषाग त िमा झाल्र्ाने ताळे बांदातील ते खाते-उपकलम िद्दबातल
किण्र्ास लेखापिीक्षकाांनी मान्र्ता वदल्र्ाचे साांवगतले. मांडळाचे भूखांड, इमािती आवण अन्र् मालमत्ताांतील मुल्र्वाढ, घसािा इत्र्ावदां
वगग करुन खाते ताळे बांदात दाखववण्र्ास तसेच आर्-व्र्र् मधील काही खाती -उपखाती एकवत्रत किण्र्ास आिच्र्ा सभेने मान्र्ता
द्यावी असा िस्ताव सभेत माांडला तो सवग मान्र् झाला.
वहशोबाशी सांबांधीत सवग महत्वाच्र्ा बाबींची पूतगता झाल्र्ाने चचेअांती सन २०१८-१९ चे आर्व्र्र्, तािीख ३१ माचग २०१९ िोिीचा
ताळे बांद आवण हार्स्कूल व कवनष्ठ महाववद्यालर्ाच्र्ा सन २०१८-१९ च्र्ा िमाखचाग स सभेने सवग सम्मतीने ठिावाद्वािे मांििू ी वदली.
वावषग क सवग साधािण सभेने, मांडळाचे सनदी लेखापिीक्षक म्हणून मे . पिाांिपे अँड असोवशएटस चे श्री सुधाकि िर्ांत पिाांिपे, चाटग डग
अकाऊटांट र्ाांची सन २०१९/२० वषाग करिता हार्स्कूल, कवनष्ठ महाववद्यालर् आवण मांडळाचे लेखापिीक्षक म्हणून नेमणूक किावी
आवण त्र्ाांचे मानधन ठिववण्र्ाचे अवधकाि कार्ग कािी सवमतीस द्यावेत असा ठिाव सवाग नुमते मांििू केला.
वावषग क सवग साधािण सभेने, मुटाट पांचक्रोशी वशक्षण िसािक मांडळ, डॉ.श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूल (काळे भागशाळे सह) तसेच कै.
सौ.िानकी वशविाम िाणे कला व वावणज्र् कवनष्ठ महाववद्यालर्ाच्र्ा सन २०१८-१९ च्र्ा कार्ग अहवालास सवाग नुमते मांिुिी वदली.
कार्ग वाह श्री सुभाषचांद्र पिाांिपे र्ाांनी सादि केलेल्र्ा मांडळाच्र्ा सन २०१९- २० च्र्ा अांदािपत्रकास सभेने मान्र्ता वदली.
उपाध्र्क्ष श्री धनांिर् पिाांिपे र्ाांच्र्ासह अनेक सभासदाांनी डॉ.श्री.ि.लेले हार्स्कूल इमाितीची दुरुस्ती आवण नुतनीकिण किावे र्ा
मुद्यावि भि वदला. इमाित दुरुस्तीसह मांडळाच्र्ा इति उवद्दष्ाांच्र्ा कार्ग वाहीसाठी कार्मस्वरुपी वनधी असण्र्ावि वावषग क सवग साधािण
सभेत एकमत झाले. उपवस्थत सभासदाांच्र्ा भावना लक्षात घेऊन अध्र्क्षाांनी सुचववले की तािीख २९ मे २०२२ ला मांडळ आवण
डॉ.श्री.ि.लेले हार्स्कूलच्र्ा स्थापनेस साठ वषे पूणग होत आहेत. र्ा तािखेपवू ी सांकुलातील सवग इमाितींचे आवण काळे भागशाळे च्र्ा
दुरुस्ती आवण सुशोवभकिणाचे काम पूणग व्हावे अशािकािे कामाचे वनर्ोिन किण्र्ात र्ावे. ववनांती पत्रकाद्वािे आवण सांपकाग तन
ू वनधी
सांकलन किण्र्ाची बाब अध्र्क्षाांनी सभेच्र्ा वनणग र्ास टाकली त्र्ास सवग सभासदाांनी एकमताने पावठां बा वदला. कार्ग कािी सवमतीने
ववचािवववनमर् करुन िस्ताव तर्ाि किावा आवण वनधी सांकलनास सुरुवात किावी असा सवग मान्र् वनणग र् घेण्र्ात आला.
मांडळाची सवग शैक्षवणक आस्थापने ज्र्ा भूखांडावि आहे त त्र्ा भूखांडाांचा वबगिशेती महसूल माफ व्हावा र्ासाठी सांबांधीत सिकािी
कार्ाग लर्ाांकडे अिग ववनांती/ पत्रव्र्वहाि किावा असा िस्ताव श्री बाळकृ ष्ण पाळे कि र्ाांनी माांडला तो सवग मान्र् झाला. वावषग क
सवग साधािण सभेने कार्ग वाहीचे अवधकाि कार्ग वाह, उपाध्र्क्ष, सहकार्ग वाह व सहकोषाध्र्क्ष र्ाांना देण्र्ाचा ठिाव मांििू केला.
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वावषग क सवग साधािण सभेचे वनवमत्त साधून सवग सहभागाने पणग फुले, िाांगोळी िदशग नाचे सुांदि आर्ोिन किण्र्ात आले होते. अध्र्क्ष श्री
ववश्वासिाव पाळे कि र्ाांचे हस्ते िदशग नाचे उद्घाटन किण्र्ात आले.
कृतज्ञता स्मरण:
सभासदाांचे हावदग क पाठबळ, कार्ग कत्र्ां चे अथक परिश्रम, वचकाटी, कार्ग क्षमता आवण सन्माननीर् देणगीदािाांचे समथग आवथग क
पाठबळ र्ाांचे िोिावि मांडळाची आगेकूच दमदािपणे सुरु असल्र्ाने कार्ग कािी सवमती अहवालात सांकल्प, ध्र्ेर् आवण उवद्दष्ाांच्र्ा
वसध्दीसाठी झटणािे सभासद, वहतवचांतक, सन्माननीर् देणगीदाि, ग्रामस्थ आवण आिीमािी ववध्र्ार्थर्ी ां र्ाांचे कृ तज्ञतापूवगक स्मिण

किीत आहे.
आभार प्रदशिन:
अहवालाचे अखेिीस मांडळाचे सवग सभासद, वहतवचांतक, आिी-मािी ववध्र्ाथी, मुटाट, मणचे, पाळे किवाडी, वाघोटण, सडे वाघोटण
र्ा पांचक्रोशीतील ग्रामस्थ, पालकवगग , डॉ.श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूल मुटाट, कै.सौ.िानकी वशविाम िाणे कला व वावणज्र् (सां.)
कवनष्ठ महाववद्यालर् मुटाट, डॉ. श्री.ि.लेले हार्स्कूलची कै.भाऊसाहेब काळे भागशाळा मणचे र्ा शैक्षवणक सांस्थाांचे
मुख्र्ाध्र्ापक/िाचार्ग , सवग वशक्षकवगग आवण वशक्षकेति कमग चािी र्ाांचे मन:पूवगक आभाि मानतो.
मांडळाचे लेखापिीक्षक मे.पिाांिपे अँड असोवशएटस चे श्री सुधाकि िर्ांत पिाांिपे, चाटग डग अकाउटांट, ववश्वस्त सवग श्री ववष्णु
सखािाम मिाठे , डॉ. वदलीप केशव िाणे, अनांत श्रीधि लेले र्ाांचेही नम्रतापूवगक आभाि.
डॉ. श्री.ि.लेले हार्स्कूल आवण कै.सौ.िानकी वशविाम िाणे कला व वावणज्र् (सां.) कवनष्ठ महाववद्यालर् परिसि तसेच कै.
भाऊसाहेब काळे भागशाळा र्ेवथल अनेक ववकास कामाांसाठी वनधी उपलब्ध करुन देणार्र्ा सवग रस्टचे, सन्माननीर् देणगीदािाांचे
आवण मािी ववध्र्ार्थर्ां चे नम्रतापूवगक आभाि.
आवकगटेक्ट आवण इांविवनअि श्री िनादग न.एस.सांख्र्े र्ाांनी मांडळाच्र्ा ववनांतीनुसाि मुटाटला भेट देवन
ू स्थापत्र् शास्रीर्
वनकषाांनुसाि सवग इमाितींची ित्र्क्ष ववनामुल्र् तपासनी करुन, डागडु िी आवण दुरुस्तीसांबांधीचा तपशीलवाि रिपोटग सादि केला
आहे. त्र्ाबद्दल त्र्ाांचे मन:पूवगक आभाि.
डॉ. श्री.ि.लेले हार्स्कूलच्र्ा शालाांत पिीक्षेच्र्ा ववद्यार्थर्ां ना बहु मोल मागग दशग न किणार्र्ा फुले, आांबेडकि, शाहू शालाांत पिीक्षा
मागग दशग न मांचचे श्री ववलास साळुां के, श्री िववांद्र साळुां के, डॉ. वकशोििी क्षीिसागि आवण सवग सहकािी वशक्षक आवण वमत्रमांडळींचे
मन:पूवगक आभाि. त्र्ाचबिोबि इर्त्ता बािावीच्र्ा ववध्र्ार्थर्ां ना मागग दशग न किणािे श्री अरुणिी िाणे र्ाांचेही खास आभाि.
मुटाट पांचक्रोशी वशक्षण िसािक मांडळाचे ववशेषावधकाि सवमती सदस्र्, मुटाट व मणचे स्थावनक सवमती सदस्र्, शाळा सवमती
सदस्र् आवण वशक्षक पालक सांघ सदस्र्ाांचेही आभाि.
मांडळाच्र्ा कार्ाग स िोत्साहन दे त वेळोवेळी मागग दशग न किणािे मा.खासदाि श्री ववनार्किी िाऊत, मा.आमदाि श्री वनतेशिी िाणे,
पांचार्त सवमती सदस्र् श्री िवी पाळे कि आवण पांचक्रोशीतील सवग पक्षीर् नेत्र्ाांचे मन:पूवगक आभाि.
कार्ग कािी सवमतीच्र्ा औपचारिक आवण अनौपचारिक सभाांना िागा उपलब्ध करुन उपवस्थताांचे आपुलकीने स्वागत आवण
आदिावतर्थर् किणार्र्ा सौ.मृदुलाताई लेले र्ाांचे खास आभाि.
मणचे र्ेवथल िेष्ठ कार्ग कते मा. बापूसाहेब गोखले आवण त्र्ाांच्र्ा सहकार्र्ाांचे मणचे भागशाळा सांचालनाबद्दल आभाि.
शेवटी मांडळाच्र्ा सांचालन कार्ाग त महत्वाचा वाटा उचलणािे आमचे मुटाट आवण मणचे र्ेवथल पदावधकािी आवण सदस्र् तसेच
ित्र्क्ष वा अित्र्क्षपणे सहकार्ग किणार्र्ा सवग आदिणीर् व्र्क्तींचे आवण सांस्थाांचे नम्रतापूवगक आभाि मानून र्ेणार्र्ा काळात
ववध्र्ार्थर्ां साठी अभ्र्ासक्रम, व्र्वक्तमत्व ववकास आवण कौशल्र् ववकासास पूिक सुववधा वनमाग ण किण्र्ाचा मांडळाचा िर्त्न िाहील
र्ाची सवग सभासदाांना गवाही देऊन अहवालाची समाप्ती कितो.
आपिे कृपाशभिाषी
मुटाट पंचक्रोशी शशक्षण प्रसारक मंडळाकररता
श्री शवश्वासराव रामचंद्र पाळे कर
अध्यक्ष

श्री शवनायक कृष्णाजी िेिे
कायािध्यक्ष
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श्री सुभाषचंद्र गणेश परांजपे
कायिवाह

सुधारीत घटना आशण शनयमांनुसार २२ शडसेंबर २०१७ पासून प्रस्ताशवत बदि
मंडळाचे उद्देश:
१. वसांधुदुगग विल्हर्ातील देवगड तालुक्र्ाच्र्ा मुटाट व आसपासच्र्ा भागाांतील मुलामुलींच्र्ा िाथवमक,
माध्र्वमक आवण उच्च माध्र्वमक वशक्षणाच्र्ा सोर्ी पुिववणे.
२. त्र्ाच भागाांतील मुलामुलींसाठी कला, शास्र, वावणज्र्,अवभर्ाांवत्रकी, कृ वषववषर्क आवण
महाववध्र्ालर्ीन वशक्षणाच्र्ा सोर्ी वनमाग ण किणे.
३. ववववध अभ्र्ासक्रमातील पदववका सुरु करुन व्र्ावसावर्क िवशक्षण देण्र्ासाठी पदववका वगग सुरु किणे.
४. शाळा आवण महाववद्यालर्ातील ववध्र्ार्थर्ां च्र्ा शैक्षवणक, क्रीडा आवण व्र्ावसावर्क िगतीसाठी ववववध
उपक्रम िाबववणे आवण उपर्ुक्त कार्ग शाळाांचे आर्ोिन किणे.
५. ग्रामीण उद्योगधांद्याांना उत्तेिन देणािे उपक्रम सुरु करुन ववद्यार्थर्ां ना मोबदला देणािे व्र्ावसावर्क
िवशक्षण देणे.
सभासद वगिणी:
• आधािस्तांभ:
रु. २५०००/• आश्रर्दाते:
रु. १००००/• वहतवचांतक:
रु. ५०००/• आिीव सभासद: रु. ५००/सन्मान्र् सभासद: मांडळाच्र्ा कार्ाग ला चालना देणार्र्ा व ववशेष कार्ाग मुळे मांडळाच्र्ा िगतीला हातभाि लावणार्र्ा व्र्क्तींना सन्मान्र्
सभासदत्व देण्र्ाचा अवधकाि कार्ग कािी सवमतीला आहे.

•
•
•
•

बँकसि
बँक ऑफ महािाष्र – वगिगाांव
स्टेट बँक ऑफ इांवडर्ा – देवगड
ववदभग कोकण ग्रामीण बँक – मुटाट

आर्डीबीआर् बँक – दादि
बँक ऑफ महािाष्र- िामसांडे
वसांधुदुगग विल्हा म.सह.बँक- मणचे
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eqVkV iapdzks’kh f’k{k.k izlkjd eaMG lapfyr MkW-Jh/kj j?kqukFk ysys gk;Ldwy eqVkV,
dS-HkkÅlkgsc dkGs Hkkx’kkGk, e.kps o dS-lkS-tkudh f’kojke jk.ks
dyk o okf.kT; la;qDr dfu”B egkfo|ky; eqVkV]rk-nsoxM]ft-fla/kqnqxZokf”kZd vgoky 2019&20
‘kS{kf.kd o”kZ lu&2019&20 ;k ‘kS{kf.kd o”kkZpk vgoky fyfgrkuk fo’ks”k vkuan gksr vkgs- ‘kS{kf.kd o”kZ 2019&20
e/;s eqVkV iapdzks’kh f’k{k.k izlkjd eaMG rlsp loZ ‘kkys; lfeR;k]deZpkjh o xzkeLFk ;k lokZauh pkaxys lgdk;Z
dsY;keqGs ‘kkGsP;k lokZaxh.k fodklkr Hkj ?kkyrk vkyh- lq:okrhykp ;k lokZauk /kU;okn‘kS{kf.kd o”kZ 2019&20 MkW-Jh/kj j?kqukFk ysys gk;Ldwy eqVkV e/;s ,dw.k 299 fo|kFkhZ] o dS-HkkÅlkgsc dkGs
Hkkx’kkGk e.kps e/;s ,dw.k 110 fo|kFkhZ rlsp dS-lkS-tkudh f’kojke jk.ks dyk o okf.kT; la;qDr dfu”B egkfo|ky;
eqVkV e/;s b- 11 oh o 12 oh ,dw.k 130 fo|kFkhZ v’kh loZ feGwu 539 eqys f’k{k.k ?ksr vkgsr1- ,l-,l-lh ekpZ 2020 ijh{kk fudky& ek/;fed ‘kkykar izek.ki= ijh{kk ekpZ 2020 ijh{kslkBh eqVkV e/kwu
70 fo|kFkhZ izfo”B >kys- R;kiSdh loZP;k loZ fo|kFkhZ mRrh.kZ gksowu 100 VDds brdk fudky ykxyk- rlsp dSHkkÅlkgsc dkGs Hkkx’kkGk e.kps e/kwu 27 fo|kFkhZ izfo”B >kys R;kiSdh 26 fo|kFkhZ mRrh.kZ gksowu 96-30 VDds
brdk fudky ykxyk- rlsp ,l-,l-lh-ekpZ 2020 ijh{ksyk ;’koarjko jk.ks ek/;fed fo|ky; ckiMsZ ;k
iz’kkysph 29 eqys vkeP;k gk;Ldwy e/kwu ijh{ksyk izfo”B >kyh iSdh 28 eqys mRrh.kZ gksowu fudky 96-55
VDds ykxykojhy izek.ks ,dw.k 126 fo|kFkhZ izfo”B >kys R;kiSdh 124 fo|kFkhZ mRrh.kZ gksowu
‘kkGspk ,l-,l-lh-ijh{kspk fudky 98-41 VDds ykxyk‘kkGsps xq.kkuqdzes ifgys rhu fo|kFkhZ iq<hy izek.ks vkgsr- ¼,df=r½
v-dz1
2
3

fo|kF;kZps uko
dq-lk{kh lfpu jk.ks
dq-rUoh lat; okjhd
dq-pS=kyh vt; ejkBs

VDds
94-60
92-40
90-80

eqVkV o e.kps xq.kkuqdzes ifgys rhu fo|kFkhZ iq<hy izek.ks vkgsrv-dz1
2
3

fo|kF;kZps uko
dq-rUoh lat; okjhd
dq-pS=kyh vt; ejkBs
v>er lehj lksydj

VDds
92-40
90-80
89-20

2- ,p-,l-lh-ekpZ 2020 ijh{kk fudky& Qsczqokjh@ekpZ 2020 e/;s ?ks.;kr vkysY;k mPp ek/;fed
izek.ki= ijh{kslkBh dS-tkudh f’kojke jk.ks dfu”B egkfo|ky;krwu ,dw.k 73 fo|kFkhZ izfo”B >kys
iSdh 71 fo|kFkhZ mRrh.kZ gksowu fudky 97-26 VDds brdk ykxykdyk ‘kk[kk& 42 fo|kFkhZ iSdh 41 fo|kFkhZ mRrh.kZ gksowu 97-61 VDds fudky ykxykxq.kkuqdzes ifgys rhu fo|kFkhZ iq<hy izek.ksa&
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dyk
‘kk[kk

v-dz1
2
3

fo|kF;kZps uko
dq-fiz;kadk jfoanz ijc
dq-Jqfrdk furhu ikGsdj
dq-nso;kuh jktsanz ijc

feGkysys xq.k
437@650
433@650
431@650

VDds
67-23
66-61
66-30

iRrk
ikGsdjokMh
ikGsdjokMh
d-ok?kksV.k

okf.kT; ‘kk[kk& 31 fo|kFkhZ izfo”B >kys iSdh 30 fo|kFkhZ mRrh.kZ gksowu okf.kT; ‘kk[kspk
fudky 96-77 VDds ykxykxq.kkuqdzes ifgys rhu fo|kFkhZ iq<hy izek.ksa&
v-dzfo|kF;kZps uko
okf.kT;
1
dq-dksey izdk’k ijc
‘kk[kk
2
jks’ku fo’okl jk.ks
3
dq-iwue vukth iHkw

feGkysys xq.k
522@650
514@650
497@650

VDds
80-31
79-08
76-46

iRrk
eqVkV
eqVkV
eqVkV

3- xf.kr lacks/k ijh{kk&
fla/kqnqxZ ftYgk xf.kr v/;kid eaMGkekQZr fn- 18@08@2019 jksth ?ks.;kr vkysY;k xf.kr lacks/k ijh{ksl b-5
oh e/kwu 14 o b-8 oh rwu 52 fo|kFkhZ izfo”B >kys- iSdh vuqdzes 14 iSdh 10fo|kFkhZ izFke Js.kh o 4 fo|kFkhZ f}rh;
Js.khr mRrh.kZ >kys- 52 iSdh 47 fo|kFkhZ izFke Js.kh o 5 fo|kFkhZ f}rh; Js.khr mRrh.kZ >kys- 90 is{kk tkLr xq.k feGfo.kkjs
,dw.k 12 fo|kFkhZ vkgsr4- xf.kr izkfo.; ijh{kk&
egkjk”Vª xf.kr v/;kid egkeaMGkP;k orhus ?ks.;kr vkysY;k xf.kr izkfo.; ijh{ksyk b;Rrk 8 oh rwu 08
fo|kFkhZ izfo”B >kys5- fp=dyk ijh{kk&
‘kklfd; fp=dyk ,fyesaVjh ijh{kslkBh ,dw.k 31 fo|kFkhZs izfo”B >kys iSdh 28 fo|kFkhZs mRrh.kZ gksÅu fudky 9032 VDds ykxyk- rlsp baVjfeft,V ijh{kslkBh ,dw.k 46 fo|kFkhZ izfo”B >kys iSdh 18 mRrh.kZ gksowu fudky 39-13
brdk ykxyk- b;Rrk 10 ohP;k fo|kF;kZauk ;k ijh{kspk Qk;nk >kyk6- jk”VªHkk”kk lHkk iq.ks ekQZr ckycksf/kuh ijh{kk&
jk”VªHkk”kk lHkk iq.ks ekQZr lIVsacj 2019 e/;s ?ks.;kr vkysY;k ijh{kslkBh ‘kkGsrhy
b-5 oh o 6 oh e/kwu 31 fo|kFkhZ izfo”B >kys iSdh 03 fo|kFkhZ fo’ks”k ;ksX;rk Js.kh] 23 izFkeJs.kh
03 f}rh; Js.kh o 01 r`rh; Js.kh mRrh.kZ >kys7- f’k”;o`Rrh ijh{kk&
b-5oh rwu 06 fo|kFkhZ izfo”B >kys- b-8oh rwu 19 fo|kkFkhZ izfo”B >kys- R;kiSdh 01 fo|kFkhZ
ik= Bjyk8- uoksn; fo|ky; fuoM pkp.kh & b-5 oh lkBh
b;Rrk 5 ohP;k oxkZrwu ;k ijh{kslkBh ,dw.k 07 fo|kFkhZ ijh{ksyk izfo”B >kys- b;Rrk 8 ohP;k oxkZrwu ;k ijh{kslkBh
,dw.k 04 fo|kFkhZ ijh{ksyk izfo”B >kys9- ,u,e,e,l ijh{kk
vkfFkZd nqcZy ?kVdkarhy eqykalkBh vl.kk&;k ijh{ksl b;Rrk 8 oh rwu ,dw.k 08 fo|kFkhZ ijh{ksyk clys- iSdh 01
ik= >kyk- ijarq esjhV LdkWyjf’kilkBh fuoM ukgh10- ;qok laln oDr`Ro Li/kkZ&
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‘kS{kf.kd o”kZ 2019&20 e/;s egkjk”Vª ‘kklukekQZr ;qok laln oDr`Ro Li/kkZ vk;ksftr dsyh gksrh- Li/kkZ QDr dfu”B
egkfo|ky;hu xVkr gksrh- Li/ksZps fu;kstu pkj Lrjkoj dsys gksrsv½ ‘kkGk Lrj& 20 fo|kFkhZ lgHkkx iSdh izFke rhu fo|kF;kZaph foHkkx Lrjkoj fuoM >kyhc½ foHkkx Lrj&
foHkkx Lrjke/;s nsoxM o ekyo.k rkyqD;krhy dkWysthl lgHkkxh gksrh- ,dw.k 20 dfu”B
egkfo|ky;kaP;k Lrjkojhy ;k Li/ksZr vkeP;k d-egkfo|ky;kph dq-Hkkjrh vt; ikGsdj fgus f}rh; dzekad feGowu
foHkkx Lrjkojhy :i;s& 2000@& ps ikfjrksf”kd feGfoys o frph ftYgk LrjklkBh fuoM >kyhd½ ftYgkLrj&
ftYgkLrjkoj ,dw.k 24 Li/kZd gksrs- ;k Lrjkoj ek-eq[; dk;Zdkjh vf/kdkjh o ek-f’k{k.kkf/kdkjh
ft-i-fla/kqnqxZ ;kaP;k v/;{krs[kkyh ojhy 24 eqykaph ;qok laln Hkjfoyh xsyh o R;ke/;s vkeP;k dfu”B
egkfo|ky;kP;k dq-Hkkjrh vt; ikGsdj fgyk fojks/k i{k usrk Eg.kwu dke dj.;kph la/kh feGkyh11- fdzMkLi/kkZ&
‘kS{kf.kd o”kZ 2019&20 lkBhP;k ‘kklfd; fdzMkLi/kkZ ekgs vkWxLV 2019 iklwu lq: >kY;k- fofo/k izdkjP;k
Li/kkZae/;s ‘kkGsrhy fo|kF;kZauh Hkkx ?ksowu ?ko?kohr ;’k laiknu dsysv-) eSnkuh Li/kkZ&
fnukad& 21@09@2019 rs fnukad& 23@09@2019 ;k dkyko/khr >kysY;k fofo/k
rkyqdkLrjh; eSnkuh Li/ksZr 35 eqykauh lgHkkx ?ksryk R;krhy vusd eqykaph ftYgkLrjkoj fuoM
>kyh1) 100 ehVj /kko.ks&
dq-rUoh y{e.k ikGsdj b- 10 oh rkyqdkLrjkoj izFke dzekad o ftYgkLrjkoj f}rh; dzekad
feGkyk2) 200 ehVj /kko.ks& lqty eaxs’k ikGsdj b- 10 oh rkyqdkLrjkoj f}rh; dzekad o ftYgkLrjkoj
lgHkkx uksanoyk3) 800 ehVj /kko.ks& vusd eqykauh rkyqdkLrjkoj lgHkkx uksanoyk4½ xksGkQsd& dq-g”kkZyh vfuy ijc b-8 oh rkyqdkLrj izFke dzekad o ftYgkLrj lgHkkx5½ FkkGhQsd &
1 dq-g”kkZyh vfuy ijc b-8 oh rkyqdkLrjkoj f}rh; dzekad o ftYgkLrjkoj r`rh; dzekad feGfoyk2 vuqt lat; ?kkMh b-9 oh rkyqdkLrj f}rh; dzekad o ftYgkLrj lgHkkx uksanfoyk6½ ykac mMh & lkxj larks”k ;sje b- 10 oh rkyqdkLrj r`rh; dzekad feGfoyk7½ map mMh & jkt izdk’k dksGlqedj b- 10 oh rkyqdkLrj r`rh; dzekad feGfoyk8½ fjys 4 X 100 & ;k Li/ksZlkBh ‘kkGsps 3 la?k lgHkkxhc-) lkaf?kd Li/kkZ &
v½ dcM~Mh & 14]17 o 19 o”kkZ[kkyhy eqyhaps rhu la?k lgHkkxh o 17 o”kkZ[kkyhy eqyhapk ,d
la?k lgHkkxhc½ [kks&[kks rkyqdkLrj Li/kkZ &14 o 17 o”kkZ[kkyhy eqykaps nksu la?k lgHkkxh- 14]17 o 19
o”kkZ[kkyhy eqyhaps rhu la?k lgHkkxh1½ 14 o”kkZ[kkyhy eqyxs& rkyqdkLrj izFke o ftYgkLrj lgHkkx2½ 17 o”kkZ[kkyhy eqyxs& rkyqdkLrj f}rh; dzekad14

3½ 14 o”kkZ[kkyhy eqyh& rkyqdkLrj f}rh; dzekad4½ 17 o”kkZ[kkyhy eqyh& rkyqdkLrj izFke dzekad]ftYgkLrj izFke dzekadfoHkkxLrj lgHkkxh&lkaxyh fo:/n ijkt;5½ 19 o”kkZ[kkyhy eqyh& rkyqdkLrj izFke dzekad]ftYgkLrj f}rh; dzekad12- foKku izn’kZu&
lu&2019&20 e/khy 45 O;k foKku izn’kZukps vk;kstu dj.;kpk cgqeku ‘kkGsyk feGkykfn- 03 fMlsacj rs fnukad&05 fMlsacj 2019 jksth gs rhu fnolh; foKku izn’kZu vkeP;k iz’kkysP;k
izkax.kkr ?ks.;kr vkys- ;k izn’kZukps fu;kstu mRd`”V izdkjs d:u HkO;&fnO; vls dj.;kr vkysrkyqD;krhy vusd ‘kkGkauh Qksu}kjs mRd`”V vk;kstukcn~ny lek/kku O;Dr dsys- rkyqD;krhy izkFkfed
o ek/;fed feGwu 128 ‘kkGkapk lgHkkx uksanyk xsyk- izkFkfed o ek/;fed ‘kkGkauh mRd`”V midj.ks]
iz;ksx lknj dsys- ,d vkn’kZor vls vk;kstu dj.;kr vkys1½ foKku izn’kZuke/;s lgHkkx ?ksrysY;k ‘kkGkaps f’k{kd izfrfu/kh o fo|kFkhZ izfrfu/kh v’kk lokZaph
pgkikukph o Hkkstukph O;oLFkk mRd`”V dj.;kr vkyh2½ izn’kZukph ekaM.kh vkd”kZd i/nrhus dj.;kr vkyh3½ izn’kZukrhy iz’ueatw”kk Li/kkZ ih-ih-Vh P;k lgk¸;kus eksB;k iMn;koj ?ks.;kr vkyh- laiw.kZ
jaxeaP;kpk okij dj.;kr vkyk4½ izn’kZukrhy ifj{k.kklkBh rkyqD;kckgsjhy rlsp ftYg;kckgsjhy ifj{kdkaph O;oLFkk dj.;kr vkyh5½ rkyqD;krhy vusd ‘kkGkauh eksB;k la[;sus foKku izn’kZukyk HksV nsÅu vkuan ?ksryk6½ foKku izn’kZukP;k lekjksikP;k dk;ZdzeklkBh lUek-xVfodkl vf/kdkjh]iapk;r lferh nsoxM gs
mifLFkr gksrs- rlsp rhugh fnol lUek-xVf’k{k.kkf/kdkjh o foLrkj vf/kdkjh iapk;r lferh nsoxM
¼f’k{k.k foHkkx½ gs mifLFkr gksrs7½ foKku izn’kZukP;k fufeRrkus ckgs:u vkysY;k f’k{kdkauh rlsp ekU;ojkauh ‘kkGsph o ;k ifjljkph
rqyuk jfoanzukFk Vkxksj ;kaP;k ‘kkarhfudsru’kh dsyh8½ foKku izn’kZukP;k oDr`Ro Li/ksZr ‘kkGsrhy dq-fnIrh j?kqukFk okjhd fgus izFke dzekad feGowu
ftYgkLrjklkBh ik= Bjyh13½ ‘kfuokj fn-21@12@2019 jksth l-g-dsGdj egkfo|ky; nsoxM ;sFks lewg u`R; Li/kkZ HkjfoY;k xsY;k
R;ke/;s vkeP;k iz’kkysP;k vkfnoklh u`RR;kyk izFke dzekad feGkyk- :i;s&5000@& jks[k cf{kl nsowu
lUeku dsyk14½ nsoxM chp QsLVhOgy& 31 fMlsacj 2019 jksthP;k nsoxM chp QsLVhOgye/;s ‘kkGsps vkfnoklh u`R;
lknj dj.kslkBh fuea=.k feGkys o R;ke/;s :i;s&2000@& jks[k cf{kl nsowu lUeku dsyk15½ ;ksxfnu&
21 twu gk fnol laiw.kZ txHkj ;ksx fnu Eg.kwu lktjk dsyk tkrks- vkiY;k iz’kkysrgh ;ksxkps egRo lkaxwu
izkR;f{kds lknj dj.;kr vkyh- vkiY;kp ifjljkrhy Jh-d`”.kk fo”.kw ikGsdj]Jh-ukjk;.k vkRekjke ikGsdj
(ikGsdjokMh) Jh-cUlh rkjh ;kauh izkR;f{kds d:u eqykadMwu djowu ?ksryh16½ j{kkca/ku&
laiw.kZ ‘kkGse/;s j{kkca/kukpk dk;Zdze ?ks.;kr vkyk o R;k vuq”kaxkus ca/kq&Hkko tksikl.;kpk iz;Ru
dj.;kr vkyk17½ vdjkoh Lokxr lekjaHk lksgGk&
njo”khZ izek.ks b;Rrk 11 ohr izos’k ?ks.kk&;k eqyk&eqyhapk Lokxrkpk lekjaHk ?ks.;kr vkyk- b;Rrk
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12 ohP;k fo|kF;kZauh iq”i nsowu Lokxr dsys- b;Rrk 12 ohP;k eqykadMwu [kkÅpsgh okVi dj.;kr
vkys- ;k lksgG;kyk iapdkzs’khrhy vusd ekU;oj mifLFkr gksrs18½ ljLorh iwtu &
vxnh mRlkgh okrkoj.kkr ljLorh iwtukpk dk;Zdze ?ks.;kr vkyk- loZ ikydkauk]efgykauk ;k lekjaaHkkps fuea=.k
fnys xsys- ;k fufeRrkus loZp eqyk eqyhauh xjck u`R;kpk vkuan ?ksryk19½ t;arh dk;Zdze o iq.;frFkh dk;Zdze&
o”kZHkjkr vusd Fkksj iq:”kkaP;k t;arh o iq.;frFkhps dk;Zdze vk;ksftr dj.;kr vkys- 01 ekpZ
gk vkiY;k ‘kkGsps laLFkkid MkW-Jh/kj j?kqukFk ysys ;kapk tUefnu mRlkgkus lktjk dj.;kr vkyk20½ b;Rrk 10 oh o b;Rrk 12 oh ekxZn’kZu oxZ&
njo”khZ izek.ks b;Rrk 10 oh o b;Rrk 12 oh P;k eqykalkBh ekxZn’kZu oxkZps vk;kstu dj.;kr
vkys- ekxZn’kZd oxkZapk eqykauk pkaxY;k izdkjs mi;ksx >kyk21 Lusglaesyu o ikfjrksf”kd forj.k lekjaHk&
‘kS{kf.kd o”kZ 2019&20 ps Lusglaesyu ‘kqdzokj fnukad&27 fMlsacj o ‘kfuokj fnukad 28 fMlsacj 2019 jksth
laiUu >kys- fnukad&27 fMlsacj 2019 jksth ikfjrksf”kd forj.k lksgGk laiUu >kyk- ;k lekjaHkkps izew[k ikgw.ks Eg.kwu
ek-Jh-lnkuan okeu iokj ¼mik/;{k] nsoxM ,T;wds’ku cksMZ eqacbZ½ o ek-Jh-v’kksd euksgj nslkbZ ,lkS-vkdka{kk v’kksd
nslkbZ vkf.k श्री िमेश िामचांद्र वभडे ¼fueaf=r lUek-ikgw.ks½ ;kaph mifLFkrh gksrh- rlsp ;k lksgG;kl eaMGkps lUekv/;{k Jh-fo’okljko jkepanz ikGsdj o brj loZ inkf/kdkjh mifLFkr gksrs- ekU;ojkauh fo|kF;kZaps HkjHk:u dkSrqd dsysrlsp ‘kfuokj fnukad& 28 fMlsacj 2019 jksth fo|kF;kZaP;k fofo/k xq.kn’kZu dk;Zdzekps vk;kstu ;’kLohi.ks dj.;kr
vkys- ;k dk;Zdzekyk laiw.kZ iapdzks’khrwu ikyd o brj loZ mifLFkr gksrs22½ vkHkkj izn’kZu& ` `
‘kS{f.kd o”kZ 2019&20 e/;s eqVkV iapdzks’kh f’k{k.k izlkjd eaMG] xzkeLFk o brj ekU;oj ;kauh डॉ.श्रीधि
िघुनाथ लेले हार्स्कूलच्र्ा (कै.भाऊसाहेब काळे भागशाळे सह) आवण कै.सौ.िानकी वशविाम िाणे कला व वावणज्र्
(सां) कवनष्ठ महाववद्यालर्ाच्र्ा fodklklkBh eksykpk gkrHkkj ykoyk R;k lokZaps [kwi [kwi _.k O;Dr djrks- माझे सवग
सहकािी वशक्षक, कमग चािी वगग , पालक आवण ववद्याथी र्ाांचे उत्तम सहकार्ाग बद्दल आभाि. मांडळाचे अध्र्क्ष
मा.श्री.ववश्वासिाव पाळे कि, कार्ाग ध्र्क्ष श्री ववनार्क लेले, उपाध्र्क्ष सवग श्री वशवािी िाणे आवण धनांिर् पिाांिपे
कार्ग वाह श्री.सुभाषचांद्र पिाांिपे, कोषाध्र्क्ष श्री सांिर् टाकळे र्ाांच्र्ासह मांडळाच्र्ा सवग पदावधकार्र्ाांचे मोलाचे
सहकार्ग वमळाले त्र्ाबद्दल मन:पवू ग क आभाि. शेवटी वषग भि मोलाची मदत आवण मागग दशग न किणार्र्ा सवग ज्ञात व
अज्ञात व्र्वक्तांना धन्र्वाद देतो आवण आभाि मानन
ू सवां चा र्ापुढेही असाच लोभ िाहो अशी अपेक्षा व्र्क्त कितो.
धन्र्वाद !
श्री.वदलीप तक
ु ािाम घिपणकि
मुख्र्ाध्र्ापक/िाचार्ग
डॉ.श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूल,कै.भाऊसाहेब काळे भागशाळा, मणचे
कै.सौ.िानकी वशविाम िाणे कला व वावणज्र् (सां) कवनष्ठ महाववद्यालर् मुटाट.
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मटु ाट पंचक्रोशी शशक्षण प्रसारक मंडळ
31 माचग 2020 िोिीचे ताळे बांद पत्रक
शनधी व देणी

2019-20
रु. पै.

स्मारक शनधी सामान्य शनधी
मागील ताळे बांदािमाणे
उत्पन्न खचग खात्र्ातून वगग
अन्य वगीकृत शनधी
घसािा वनधी
इमाित वनधी
िाखीव वनधी
इति वनधी

5368247.66

2468749.76

10955190.99
Nil

कजि उचि
ववश्वस्त/सांचालकाांकडू न
इतिाांकडू न
देणी
सामान्र् खचग
उचल पितफेड
भाडे आवण अन्र् देणी
सांवकणग खचग

0.0

मािमत्ता व येणी

2019-20
रु. पै.

स्थावर मािमत्ता जमीन,इमारत वगैरे
मागील ताळे बांदािमाणे
वषग भिातील वाढ/भि
विा: ववक्री
घसािा: इमाित घसािा वनधीत वगग

7162339.85

गुंतवणुका
बॅका
ां व एच.डी.एफ.सी.कडील मुदत ठे वी
8 % भाित सिकािचे िोखे

1999652.90

फशनिचर, साशहत्य व उपकरणे
मागील ताळे बांदािमाणे
वषग भिातील वाढ
ववक्री
घसािा : घसािा वनधीत वगग

0

35410.00
कजािऊ शशष्यवृत्त्या येणी
0

उत्पन्न- खचि खात्याचा शनष्कषि
139766.00
मागील ताळे बांदािमाणे
विा उत्पन्न-खचग खात्र्ातील चालू वषाग ची
तूट

एकूण

18967364.41
मुांबई- ता.

येणी
अनामत व र्ेणी
आर्कि र्ेणे
भाडे ,व्र्ाि अन्र्

238972.00

उचि
ववश्वस्त/सांचालक
कमग चािी
कांत्राटदाि
अन्र्

0

रोख व बक
ं – शशल्िक
मुांबई/मुटाट कार्ाग लर् िोख
मुख्र्ाध्र्ापकाांकडे िोख
बॅक
ां ऑफ महािाष्र, वगिगाव
आर्डीबीआर् बॅक
ां वल. दादि
स्टेट बॅक
ां ऑफ इांवडर्ा ,देवगड
ववदभग कोकण ग्रामीण बँक - मुटाट
बॅक
ां ऑफ महािाष्र, िामसांडे
रुपी बॅक/कॉसमॉस
ां
बॅक/सीक
ां
े पी बॅक/मु
ां ांब ै बॅक
ां
शाळे च्र्ा बचत खाती
एकूण

मे.पिाांिपे अँड असोवशएटस

9566399.66

18967364.41

मुटाट पांचक्रोशी वशक्षण िसािक मांडळाकरिता

सही/- भागीदाि श्री सुधाकि िर्ांत पिाांिपे, चाटगडग अकाऊटांट

सही/- सां,द,टाकळे
कोषाध्र्क्ष
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सही/- वव.िा.पाळे कि
अध्र्क्ष

मटु ाट पंचक्रोशी शशक्षण प्रसारक मंडळ
31 माचग 2020 िोिी सांपलेल्र्ा वषां चा उत्पन्न व खचग खात्र्ाचा सािाांश
खचि

2019-20
रु. पै.

उत्पन्न

2019-20
रु. पै.

मािमत्तेशवषयी खचि
सािा मालमत्ता कि
दुरुस्ती देखभाल
वेतन
ववमा
घसािा तितूद
अन्र् खचग

221936.00

इमारत भाडे

24588.00
560152.16

6777.35

व्याज
बचत खात्र्ाविील
बॅक
ां े तील मुदत ठे वीवि
एच.डी.एफ.सी.मुदत ठे वीवि
सिकािी िोख्र्ाांविील

Nil
आस्थापन खचि
टपाल दिू ध्वनी छपाई लेखन सावहत्र् िवास
खचग इ.
Nil
शवश्वस्थ/संचािक मानधन

Nil

शवधी न्याशयक खचि
आयव्यय शनरीक्षकांची शबदागी
अंशदान आशण फी
वनष्कावषत िक्कम थकीत किे
वशष्र्वृत्ती आवण पारितोवषके
थकीत भाडे अन्र्

10000.00

0

िाभांश
देणग्या
पुस्तक सांग्रह वनधी
सामान्र् वनधी
पारितोवषक व वशष्र्ावृत्ती वनधी
इमाित वनधी (मुटाट)

972400.00

सरकारी अनुदाने
वेतन व वेतनेतर

13563179.00

अन्य मागािने जमा
वगग णी
आांबा ववक्री
फी,टमग फी व अन्र् फी

50730.65

संकीणि खचि
बॅक
ां चािेस व्र्ावसाईक वबदागी
वकिकोळ

0

सांकीणग

घसारा

0

राखीव शनधीतून वगि

राखीव अन्य शनधींकडे वगि केिेल्या
रकमा
160991.75
पारितोवषके व वशष्र्वृत्तर्ा वनधी सामान्र्
वनधी इ.
492794.16
उद्देशयांशप्रत्यथि खचि (शैक्षशणक)
मांडळाने केलेला
शाळे ने केलेला

45766.00

तूट ताळे बंदाकडे वगि

14212289.60
32026.95

शशल्िक ताळे बंदाकडे वगि
एकूण

15216815.81

एकूण

मुांबई- ता.
मे.पिाांिपे अँड असोवशएटस
सही/- भागीदाि श्री सुधाकि िर्ांत पिाांिपे, चाटगडग अकाऊटांट
सही/-

15216815.81

मुटाट पांचक्रोशी वशक्षण िसािक मांडळाकरिता
सही/- सां,द,टाकळे
वव.िा.पाळे कि
कोषाध्र्क्ष
अध्र्क्ष

18

मटु ाट पंचक्रोशी शशक्षण प्रसारक मंडळ
डॉ.श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूलचा 01.04.2019 ते 31.03.2020 र्ा वषां चा िमाखचाग चा सािाांश
उत्पन्न

2019-20
रु. पै.

खचि

2019-20
रु. पै.

आरं भीची शशल्िक
अनुसच
ु ी A िमाणे

22644.71

इमारत भाडे

24588.00

13467213.00

पगार
वशक्षक, वशक्षकेति कमग चािी: लेखवनक
वशपाई

13426602.00

सरकारी अनुदाने
वेतन अनुदान वेतनेति अनुदान
िवेश फी,टमग फी
उपकिणे व शैक्षवणक सावहत्र्
शालेर् पोषण आहाि

90550.80

प्रवेश फी, टमि फी व अन्य फी

3000.00

कचेरीचा खचि
छपाई लेखनसावहत्र्
टपाल, टेवलफोन
िवास खचग

अन्य जमा
बॅक
ां खत्र्ातील व्र्ाि
वकिकोळ िमा
पालक वशक्षक सांघ वगग णी
वस्तूरुपाने देणगर्ा

1598.00

फशनिचर व उपकरणे
पुस्तके, शैक्षवणक साधने

42976.00

अनावती जमा

5523177.00

मंडळाकडू न उसनवार

161996.00

अन्य जमा : फी वसूिी

87208.00

वीज खचि
िेखापरीक्षक मानधन
संकीणि खचि

वस्तुरुपाने देणग्या
सांगणक
पुस्तके

अनावती खचि

5516680.00

अन्य खचि

86639.00

फी येणे
6173.00
वस्तुरुपाने देणग्या

एकूण

19273009.71

मंडळाच्या उसनवार रकमेचा परतावा

55281.00

वषि अखेरची शशल्िक

29692.91

एकूण

19273009.71

मुटाट- ता.
मे.पिाांिपे अँड असोवशएटस
सही- भागीदाि श्री सुधाकि िर्ांत पिाांिपे, चाटगडग अकाऊटांट

डॉ.श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूलकरिता
सही- वद.तु.घिपणकि
मुख्र्ाध्र्ापक
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मटु ाट पंचक्रोशी शशक्षण प्रसारक मंडळ
कै.सौ.िानकी वशविाम िाणे कला व वावणज्र् (सां) कवनष्ठ महाववद्यालर्ाचा 01.04.2019 ते
31.03.2020 र्ा वषाग चा िमा-खचाग चा सािाांश
उत्पन्न

2019-20
रु. पै.

खचि

2019-20
रु. पै.

आरं भीची शशल्िक
अनुसच
ु ी A िमाणे

29662.40

पगार
वशक्षक, वशक्षकेति कमग चािी: लेखवनक
वशपाई

293500.00

सरकारी अनुदाने
वेतन अनुदान वेतनेति अनुदान
िवेश फी,टमग फी
उपकिणे व शैक्षवणक सावहत्र्
शालेर् पोषण आहाि

..
कचेरीचा खचि
छपाई लेखनसावहत्र्
टपाल, टेवलफोन
िवास खचग

20139.80

प्रवेश फी, टमि फी व अन्य फी

42388.00

फशनिचर व उपकरणे
पुस्तके, शैक्षवणक साधने

1839.00

वीज खचि

अन्य जमा
बॅक
ां खत्र्ातील व्र्ाि
वकिकोळ िमा
पालक वशक्षक सांघ वगग णी
वस्तूरुपाने देणगर्ा

िेखापरीक्षक मानधन
संकीणि खचि

अनावती जमा
अनावती खचि
मंडळाकडू न उसनवार

293500.00

अन्य जमा : फी वसूिी

32615.00

वस्तुरुपाने देणग्या
सांगणक

अन्य खचि

0.00

फी येणे

32615.00

वस्तुरुपाने देणग्या
मंडळाच्या उसनवार रकमेचा परतावा

एकूण

400004.40

मुटाट- ता. मे.पिाांिपे अँड असोवशएटस ,तळे िे
महाववद्यालर्ाकरिता
सही- भागीदाि श्री सुधाकि िर्ांत पिाांिपे, चाटग डग अकाऊटांट

वषि अखेरची शशल्िक

53749.60

एकूण

400004.40

कै.सौ.िानकी वशविाम िाणे कला व वावणज्र् (सां) कवनष्ठ
सही- वद.तु.घिपणकि
िाचार्ग /मुख्र्ाध्र्ापक

20

डॉ.श्रीधर रघुनाथ िेिे हायस्कूि, मुटाट आशण कै.भाऊसाहेब काळे भागशाळा, मणचे
मुख्याध्यापक/प्राचायि शशक्षक आशण कमिचारी वगि : सन 2019-20
नाव
श्री वदलीप तुकािाम घिपणकि
श्री वदलीप र्शवांत लेले
सौ. श्रध्दा शांकि पिाडकि
श्री अवनल देववदास घुगे
सौ.मृणाल िामदास कोर्ांडे
श्री िमेश न्हानू कववटकि
श्री पुांडवलक अच्र्ूत गोसावी
सौ.मृणाली मांगेश मळर्े
श्री उदर् गोपाळ कदम
श्री वनलेश गोववांद ताांबे
श्री तन्मर् सदानांद कोठावळे
श्री चेतन िघुनाथ पाळे कि
श्री वकशोि र्शवांत खिबे
श्री सांिर् नािार्ण धुपकि
श्री अरुण धोंडू साळुां के
श्री वविर् ववश्वनाथ ठाकूिदेसाई
श्री िववण िनादग न झोिे
श्री लक्ष्मण बाळकृ ष्ण घाडी

हु द्दा
िाचार्ग -मुख्र्ाध्र्ापक
सहाय्र्क वशक्षक
सहाय्र्क वशवक्षका
सहाय्र्क वशक्षक
सहाय्र्क वशवक्षका
सहाय्र्क वशक्षक
सहाय्र्क वशक्षक
सहाय्र्क वशवक्षका
सहाय्र्क वशक्षक
सहाय्र्क वशक्षक
सहाय्र्क वशक्षक
आर्.सी.टी.वनदेशक
विीष्ठ वलवपक
कवनष्ठ वलवपक
नाईक
वशपाई
वशपाई
वशपाई

शैक्षवणक पात्रता
बी.ए.बी.एड.
बी. एस्सी. बी. एड.
एम.ए.बी.एड.
एम.ए.बी.एड.
बी.ए.बी.एड.
बी.एस्सी..बी.एड.
बी.ए.डी.एड.
बी.ए.बी.पी.एड.
एम.ए.डी.एड.
एच.एस.सी.डी.एड.
बी. एस्सी. बी. एड.
१२ वी
बी.कॉम
बी.कॉम
१० वी
९ वी
९ वी
१२ वी

कै. सौ.जानकी शशवराम राणे किा व वाशणज्य (सं) कशनष्ठ महाशवद्यािय, मुटाट
संस्था शनयुक्त शशक्षक सन 2019-20
श्री शैलेश कृ ष्णा पाडावे
श्री अवित न्हानु कववटकि
कु. वनशा वविर् पाळे कि
कु. िणाली सुिेश िार्कि

सहाय्र्क वशक्षक
सहाय्र्क वशक्षक
सहाय्र्क वशवक्षका
सहाय्र्क वशवक्षका

एम.ए.बी.एड.
एम.ए.बी.एड.
एम.ए.बी.एड.
बी.कॉम.बी.एड.
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पस्ु त प्रेष्य

िवत
श्री/श्रीमती --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िेषक:
कार्ग वाह : श्री सुभाषचांद्र गणेश पिाांिपे,
मुटाट पांचक्रोशी वशक्षण िसािक मांडळ
डॉ.श्रीधि िघुनाथ लेले हार्स्कूल,
मु.पो.मुटाट,ता.देवगड, वि.वसांधुदुगग:वपन 416803.

िेषक:
कार्ाग ध्र्क्ष: श्री ववनार्क कृ ष्णािी लेले,
मुटाट पांचक्रोशी वशक्षण िसािक मांडळ
स्वाती, ब, अमृतकुांभ सोसार्टी,
वचतळे पथ, दादि, मुांबई 400028.
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