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चर्मकार रं्च – ठाणे व पालघर जिल्हा 



वाजषमक अहवाल 

सन-२०२१-२०२२ 

 

"चर्मकार रं्च –ठाणे व पालघर जिल्हा"या आपल्या संस्थेचा सन- २०२१-२२या आजथमक वषामचा व 

आितागायतचा "वाजषमक अहवाल" वाजषमक सवमसाधारण सभेच्या जनजर्त्ताने आपणा सर्ोर सादर करताना 

आम्हास  आनंद होत आहे. 

आजथमक वषामत िागजतक र्हार्ारी कोरोना,इतर आिार , वृध्दापकाळाने रृ्त पावलेल्या 

सर्ािातील व्यक्ीनंा भावपूणम श्रध्दांिली अपणम करीत आहोत. कोजवड-१९या र्हार्ारीचा संपूणम िगाने 

धसका घेतलेला असताना , या पररस्स्थतीवर र्ात करण्याचा प्रयत्न करत आपण सवमच ज्ञाती बंधू-भजगनी 

यार्धून आपण सावरलो आहोत.र्ात्र याही परीस्स्थतीत  रं्चाच्या पदाजधका-यांनी आपापल्या कायमके्षत्रात 

िरे्ल तसा र्दतीचा हात सर्ािासाठी पुढे केला आहे. सातत्याने आपल्या सर्ािाच्या संपकामत राहून 

आधारदेण्याचा प्रयत्न  झाला आहे. तसेच या आजथमक वषामत जवजवध के्षत्रात प्राजवण्य प्राप्त केलेले , उच्च 

जवद्या जवभूषीत जवद्याथी , पुरस्कार प्राप्त र्ान्यवर , रािकीय , सार्ाजिक के्षत्रात पदोन्नती प्राप्त व्यक्ीचें 

आम्ही र्न:पूवमक अजभनंदन करीत आहोत.आपणा सवाांचा सर्ािाला साथम अजभर्ान आहे. 

१.कायमकारी रं्िळ सभा–  या आजथमक वषामत कायमकारी रं्डळाच्या०३सभा झाल्या अअहेत तसेच 

भ्रर्णध्वनीव्दारे , व्हाटस ऍप गु्रपच्या र्ाध्यर्ातून कायमकारी रं्डळातील सदस्ांनी जवचारांचे आदान प्रदान 

केले आहे व सार्ाजिक उपक्रर्ांचे  आयोिन करण्यात कायमकारी रं्डळास यश प्राप्त झाले आहे. 

२. सभासद न दंणी– र्ागील वषी आपण ४३५ सभासदांची नोदंणी केलेली आहे .तर यावषी आपण ७५ 

इतक्या नवीन सभासदांची नोदं करु शकलो. सभासद संख्या वाढीसाठी रं्चाचे पदाजधकारी सातत्याने 

संपकम  करीत आहेत. आपण सवम  ज्ञाती बंधू – भजगनीनंा आम्ही आवाहन करतो की सार्ाजिक ऐक्य 

र्िबूत करण्यासाठी वयाची १८ वषे पूणम करणा-या सवाांनीच रु.२५०वगमणी भरुन आिीव सभासद व्हावे.  

३.वाजषमक सवमसाधारण सभा:- चर्मकार रं्च : ठाणे व पालघर जिल्हा या आपल्या संस्थेची वाजषमक 

सवमसाधारण सभा रजववार जदनांक- ३०िानेवारी२०२२रोिी सकाळी-१०.३०वािता सर्ाि उन्नती रं्डळ 

र्ाजणकपूर , वसई(प.) येथे रं्चाचे जवद्यर्ान अध्यक्ष श्री.संदेश लखुिी िाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोना 

जनबांधारु्ळे आभासी तंत्र प्रणालीव्दारे (ऑनलाईन) घेण्यात आली. सदर सभेस एकूण ५५सदस् उपस्स्थत 

होते. 

प्रास्ताजवकात र्ान. अध्यक्षांनी अनेक र्हत्वाच्या जवषयांवर उहापोह केला. या काळातही ज्ांनी 

जवशेष प्राजवण्य प्राप्त केले त्यांचे त्यांनी र्न:पूवमक कौतुक केले. यार्धे्य आंतरराष्ट्र ीय ख्यातीचा िलतरणपटू 

सर्ाि बांधव शुभर् वनर्ाळी या तरुणाने िागजतक जवक्रर् केला आहे व आपल्या सर्ािाची र्ान उंचावली 

आहे. या सवमर्ान्यवरांचे नावांनीशी उले्लख करीत त्यांनी सवाांचे आिची सभा र्न:पूवमक अजभनंदन करीत 

असल्याचे सांजगतले.रं्चाचे उपाध्यक्ष सवमश्री.जदपक खांजबत यांच्या वर काही र्जहन्यांपूवी केवळ िातीच्या 

व्देषाने झालेल्या िीवघेण्या भ्याड हल्याचा आिची सभा िाजहर जनषेध करीत असल्याचेही त्यांनी िाहीर 

केले. 



आिवर आपण घेतलेले र्हत्त्वपूणम उपक्रर् व रं्चाच्या उन्नतीसाठी केलेले प्रयत्न –ज्ार्धे्य रं्चाची 

वेबसाईट ,आयकर जवभागाचे जर्ळालेले 12A व 80G  सजटमजिकेट पयांतच्या सवम उले्लखनीय घटनांचा 

आढावा घेतला .यानंतर जवषय पजत्रकेनुसार वाजषमक सभेचे कार्काि संपजवण्यात आले.  

४.सार्ाजिक दस्तऐवि सजर्ती:- रं्चाच्या वतीने संपूणम ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील आपला सर्ाि 

असलेल्या गावांना भेटी देऊन गावांतील बुिुगम व्यक्ीकंडून प्रते्यक गावचा इजतहास जलजहण्यात यावा , त्या 

गावाच्या काही र्हत्वपूणम नोदंी , दस्तऐवि अथवा काही वैजशष्ठ्य पूणम घटना , प्रते्यक गावच्या ऐजतहाजसक 

वासू्त, नैसजगमक पररसर , भौगोजलक बाबी इ.र्हत्वपूणम िोटोग्रािी करुन त्याचा संग्रह करावा तसेच 

आपल्या रुढी – परंपरा- सण –लग्न सर्ारंभ इ. वेळी गायली िाणारी गाणी,स्व्हजडओवं्दारे संग्रह करावा 

इ.व्दारे आपल्या दोन्ही जिल्ह्यातील सर्ािाचा इजतहास व वतमर्ानार्धे्य शैक्षजणक , सार्ाजिक , सांसृ्कजतक 

, कला-जक्रडा इ.सवम प्रकारची र्ाजहती गोळा करुन त्याव्दारे सर्ािाचा लेखा-िोखा तयार करावा असा 

उदात्त जवचार निरे सर्ोर ठेऊन हा अतं्यत र्हत्वपूणम सार्ाजिक दस्तऐवि तयार करण्यासाठी 

र्ाजणकपूरचे सुपुत्र श्री.अिय उसनकर व त्यांच्या सौभाग्यवती सौ. वषाम उसनकर यांच्या सर्वेत 

सर्ािातील लेखक र्ान. श्री. आत्मारार् वाळीिंकर , र्ान.श्री. जवलास भोईर , रं्चाच्या र्जहला प्रजतजनधी 

सौ.संजगता िाधव , श्रीर्ती.कजवता वनर्ाळी-र्ाजणकपूर , श्री.हेरं्त र्ो.वनर्ाळी – वरोर यांची सजर्ती 

गठीत करण्यात आली. र्ात्र कार्ाचा श्रीगणेशा करुन या कार्ास गती देण्याचा आपल्या कायमकारी 

रं्डळाचा र्ानस आहे.  

५.सार्ाजिक चालीररती -रुढी-परंपरा जवचार रं्थन जशबीर:- रं्चाच्या वतीने सार्ाजिक कायामचा 

श्रीगणेशा करतानाच ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील सर्ािबांधवांचे एकीकरण व त्याच बरोबर संपूणम 

सर्ािार्धे्य एकच चालीररती व रुढीपरंपरांचे अवलंबन हे अतं्यत र्हत्वाचे व कठीण जशवधनुष्य 

उचलण्याचा प्रयत्न करीत आहोत . या कररता सर्ािातील सवम स्थाजनक पातळीवर कायमरत सर्ाि 

बांधवांना एकत्र आणणे , जवजवध धाजर्मक कायामवेळी सहकायामची भूजर्का जनभावणा-या गावोगावच्या 

लोकांना एकत्र करुन िन्माला येणा-या छोट्या बाळाच्या सटीपासून ते व्यक्ीच्या जनधना नंतरच्या सवम 

जवधीरं्धे्य सुसुत्रता व एकवाक्यता आणण्याच्या दृष्ट्ीने तसेच सर्ािातील काही अजनष्ठ रुढी व परंपरां यांचे 

उच्चाटन करुन नवीन , सुटसुजटत व सर्ािातील गरीबातील गरीब व्यक्ीसही ते कायम करताना नाहक 

भूडांद पडणार नाही अशी सवमसर्ावेशक रुढी-परंपरां चालीररती ंर्धे्य सवाांच्या संर्तीने बदल करण्याचा 

प्रयत्न करीत आहोत. या कररता सर्ािातील प्रते्यक गावरं्डळाचे अध्यक्ष , सजचव तसेच र्जहला रं्डळांचे 

अध्यक्ष्ांची रं्चाच्या पदाजधका-यां सर्वेत संयुक् बैठक पालघर तालुका रोजहदास सर्ाि सेवा संघाच्या " 

संत रोजहदास सभागृह-उर्रोळी " येथे रजववार जदनांक-०७ऑगस्ट२०२२रोिी दुपारी२.००वािता संघाचे 

जवद्यर्ान अध्यक्ष श्री.संदेशभाऊ िाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीस जवजवध 

गावांतून४५पदाजधकारी उपस्स्थत होते. 

 सभेस उपस्स्थत सवमच र्ान्यवर पदाजधका-यांनी सर्ािातील रुढी / परंपरा व ररतीररवाि यांबद्दल 

आपापल्या र्ाजहतीप्रर्ाणे व अतं्यत र्नर्ोकळी चचाम केली. यावेळी सकारात्मक चचाम होऊन आपल्या 

सर्ािार्धे्य सवम जठकाणी एकच पध्दत असावी ,याबद्दल सवाांचेच एकर्त झाले. तर काही र्ान्यवरांनी 

सर्ािात इतर सर्ािातून आलेल्या काजह अजनष्ठ ररती–ररवाि ( उदा. लग्न सर्ारंभात हळदीच्या वेळी 



होणारे र्द्य प्राशन व र्टणाचे िेवण , पे्रर् प्रकरणातून सर्ािातील रु्लीचें स्थलांतर इ.) बाबत चर्मकार 

रं्चाने काही कठोर व ठोस जनणमय घेण्याचे आवाहन केले. 

या बैठकीच्या सर्ारोपात रं्चाचे अध्यक्ष श्री.संदेशभाऊ िाधव यांनी सवम र्ान्यवरांना धन्यवाद जदले. 

आपणांस या एकावेळच्या सत्रा र्धे्य एव्हढ्या र्ोया जवषयावर त्वरीत जनणमया पयांत पोहणे शक्य 

नाही.तसेच या जवषयावर जनणमय घेताना सर्ािातील इतर बुिुगम व्यस्कं्च्या सल्याची ही आवश्यकता आहे. 

म्हणून आपण आि असा जनणमय घेऊ या की इथे िर्लेल्या प्रते्यक पदाजधकायामनी आपल्या गावच्या िुन्या 

िाणत्या व्यक्ीशंी चचाम करून लहान बाळाच्या िन्मापासून ते र्ाणसाच्या र्तू्यनंतर त्याच्या शेवटच्या 

वाजषमक श्राध्दा पयांतच्या सवम सुरु असलेल्या ररती ंव नवीन सुधारणा करणे बाबत लेखन करावे व या नंतर 

िेव्हा आपण पुन्हा याच जवषयासाठी एकत्र येऊ ,तेव्हा त्या त्या गावच्या ररती ररवािांचे वाचन करुन सवामत 

योग्य सुवणम र्ध्य काढण्याचा प्रयत्न करु या , शेवटी सवाांचे आभार व्यक् करुन या छोटेखानी जशबीराचा 

सर्ारोप करण्यात आला.  

६. 80G व 12A प्रर्ाण पत्र :- चर्मकार रं्च या आपल्या संस्थेच्या इजतहासातील अतं्यत र्हत्वपूणम व 

ऐजतहाजसक घटना म्हणिे संस्थेस प्राप्त झालेले आयकर जवभागाचे 80G व 12A प्रर्ाण पत्र होय. ज्ा 

संस्थेस हे प्रर्ाण पत्र प्राप्त होते , त्या संस्थेस एखाद्या करदात्याने जदलेल्या देणगीवर त्यास इन्कर्टॅक्स 

बेजनिीट प्राप्त होत असते. या कार्ी रं्चाचे जवद्यर्ान अध्यक्ष र्ा.श्री.संदेशभाऊ िाधव , रं्चाचे खजिनदार 

श्री.रािन वनर्ाळी तसेच C.A.श्री.नरेंद्र िैन यांचे र्हनीय योगदान लाभले आहे. या अतं्यत सुवणम संधीचा 

लाभ घेऊन आपण सवाांनीच जवजवध कंपन्या , NGO , र्ोया िर्म यांच्याकडून देणगी रुपाने र्दतीचा हात 

आपल्या चर्मकार रं्चासाठी उभा करावा अशी जवनंती , करीत आहोत. 

७.रक्तदान जिबीर : चर्मकार रं्च ठाणे व पालघर जिल्हा , पालघर तालुका रोजहदास सर्ाि सेवा संघ , 

डहाणू तालुका चर्मकार सर्ाि उन्नती रं्डळ व संत रोजहदास क्रीडा रं्डळ या संसथांच्या संयुक् जवद्यर्ाने 

रक्दान व रक्गट चाचणी जिबीर रजववार जद.०७ऑगस्ट२०२२रोिी सकाळी१०ते दुपारी १.००या वेळेत 

पालघर तालुका रोजहदास सर्ाि सेवा संघाच्या ❝ संत र जहदास सभागह उर्र ळी ❞ येथे आयोजित 

करण्यात आले होते. 

 भारतीय स्वातंत्र्याचा अरृ्त र्होत्सव व र्हाराष्ट्र  राज्ाच्या स्थापनेचा जहरक र्होत्सवा जनजर्त्त संपन्न 

झालेल्या या जिबीराचे उदघाटन कमु्यजनस्ट व जकसान चळवळीचे जे्ष्ठ नेते व थोर स्वातंत्र्य सेनानी 

आदरणीय कॉर्.लक्ष्मण धनगर यांच्या िुभ हसे्त संपन्न झाला.याप्रसंगी उपजवभागीय पोजलस अजधकारी 

(पालघर) सन्मा.श्रीर्ती.नीता पाडवी व जडंपल प्रकािनचे प्ररु्ख सन्मा. अिोक रु्ळे सर ,चर्मकार रं्चाचे 

अध्यक्ष र्ान.श्री.संदेिभाऊ िाधव , पालघर तालुका संघाचे अध्यक्ष र्ान.श्री.वसंत िाधव , संत रोजहदास 

जक्रडा रं्डळाचे अध्यक्ष श्री. चेतन िाधव , उपरोक् संस्थांचे सवम र्ान्यवर पदाजधकारी तसेच र्ोया 

प्रर्ाणात ज्ञाती बंधू भजगनी उपस्स्थत होते.या रक्दान जिबीरात सर्ािातील ९८ तरुणांनी स्वेंचे्छने व 

उत्साहात रक्दान केले. या रक्दात्यांसाठी सेलो कंपनीच्या थर्ामस बॉटल तसेच जडजिटल थर्ामजर्टर भेट 

देण्यात आले.यासाठी सर्ािातील प्रजथत यि लेखक स्वगीय आत्मारार् वाजळंिकर यांचे सुपुत्र श्री.भुषण 

वाळीिंकर , रं्चाचे अध्यक्ष श्री.संदेिभाऊ िाधव तसेच रं्चाचे सहखजिनदार श्री.संतोष वाळीिंकर यांनी 

देणगीच्या रुपात सहकायम केले. या र्हत्वाच्या उपक्रर्ासाठी पालघर तालुका रोजहदास सर्ाि सेवा संघाने 

सभागृह व इतर भौजतक सुजवधांची िबाबदारी पेलली तर संत रोजहदास जक्रडा रं्डळाने उपस्स्थतांसह 



रक्दात्यांच्या चहापानी व भोिनाची िबाबदारी घेतली.चर्मकार रं्चाने या उपक्रर्ाच्या आयोिन 

जनयोिनास ब्लड बँक व संपूणम कायमक्रार्ाची िबाबदारी घेतली.   

८.ठाणे व िहापूर दौरा: चर्मकार रं्च ठाणे व पालघर जिल्हा या आपल्या संस्थेचा र्ागील दोन / तीन 

वषामपासून प्रलंजबत असलेला र्हत्वपूणम असा ठाणे / िहापूर दौरा रजववार जद.१८सप्टेंबर२०२२रोिी संपन्न 

करण्यात आला . ठाणे व िहापूर तसेच कल्याण वगैरे भागांतून उपाध्यक्षांची जनवड करावी तेथील 

कायमकते व ज्ञाती बंधू भजगनीिंी सुसंवाद साधावा या उदात्त हेतूने आयोजित करण्यात आला. 

ठाणे येथे र्ान .श्री. सुजनल नारायण आजिनकर यांच्या जनवासस्थानी १०.३०वािता सभेस प्रारंभ 

झाला.या सभेस ठाणे राबोडी येथून ज्ञाती पंचायत अध्यक्ष व इतर १५ सदस् उपस्स्थत होते.यावेळी 

उपस्स्थत सवमच स्थाजनक कायमकत्याांनी अतं्यत र्नर्ोकळी चचाम केली. सर्ािातील काही र्हत्त्वपूणम 

घडार्ोडी , सर्स्ा , उपक्रर् यांवर चचाम होऊन चर्मकार रं्चावर ठाणे जवभागातून प्रजतजनधी म्हणून 

उपाध्यक्ष पदासाठी सवामनुर्ते श्री. ररतेि परिुरार् कदर् यांची जनवड करण्यात आली. आदरणीय भाई 

आजिनकर पररवाराने सवमच उपस्स्थतांसाठी चहा व नाश्ताची उत्तर् व्यवस्था केली होती.या व्यवस्थेबद्दल 

रं्चाच्यावतीने श्री .आजिनकर  व पररवाराचे र्न:पूवमक  आभार व्यक् करण्यात आले. 

तदं्नतर ठाणे येथून िहापूरकडे प्रयाण करण्यात आले. िहापूर येथे श्री,विजय प ांडुरांग भोईर यांच्या 

जनवासस्थानी रं्चाच्या पदाजधका-यां व्यजतररक् रु्रबाड येथून०२ तर िहापूर येथून०३ सदस् उपस्स्थत 

होते. ग्रार्पंचायत जनवडणूक कायमक्रर्ारु्ळे स्थाजनक उपस्स्थती कर्ी असल्याचे िाणवले. तरीही अतं्यत 

सकारात्मक चचाम होऊन रु्रबाड येथील र्ागील िुन्या कायमकारणीतील सदस् सवमश्री जवषू्ण गायकवाड 

यांची रु्रबाड जवभागाचे उपाध्यक्ष म्हणून सवाांनुर्ते जनवड करण्यात आली. तर िहापूर येथून लवकरच 

संपकम  साधून सवमसर्ावेिक नाव उपाध्यक्षपदासाठी देण्याचे सांगण्यात आले. िहापूर येथे श्री,विजय 

प ांडुरांग भोईर यांनी उपस्स्थतांची उत्तर् व्यवस्था केल्याबद्दल रं्चाच्यावतीने श्री,विजय प ांडुरांग भोईर व 

पररवाराचे र्न:पूवमक  आभार व्यक् करण्यात आले. 

या संपूणम दौयासाठी वाहनाची व्यवस्था उपाध्यक्ष श्री. संदीप राऊत यांनी केली होती.   

8.आभार:-   चर्मकार रं्च –ठाणे व पालघर जिल्हा या आपल्या संस्थेचा सन-२०२१-२२ते आितागायतचा 

हा अहवाल पूणमत्वास नेताना या कायमकाळात ज्ांनी ज्ांनी संस्थेस सहकायम केले आहे ,त्या सवम संस्था , 

व्यक्ी , रं्डळ तसेच कायमकाररणी/ पदाजधका-यां सर्वेत रं्चाचे उपक्रर् , रं्चाचे बँक व्यवहार , ऑजडट 

ररपोटमची पूतमता , तसेच 80 िी व 12 ए प्रर्ाणपत्र जर्ळजवण्यासाठी सक्रीय सहकायम करणा-या सवम 

र्ान्यवरांचे र्ी आभार व्यक् करतो व चुकून कोणाचा नार्ोले्लख राजहला असल्यास त्यांचेही आभार 

व्यक् करुन हा अहवाल पूणम करतो. 

िय जहंद ！िय र्हाराष्ट्र！！ िय रोजहदास ！！！ 

        आपले 

                                                                              अध्यक्ष / सरजचटणीस 

                                                                         चर्मकार रं्च-ठाणे जिल्ह्याकररता…. 

 



चर्मकार रं्च : ठाणे व पालघर जिल्हा 
वाजषमक सवमसाधारण सभा इजतवृत्त 

जदनांक३०िानेवारी२०२२सथळ:- सर्ाि उन्नती रं्िळ सभागृह , र्ाजणकपूर , वसई 

चर्मकार रं्च : ठाणे व पालघर जिल्हा या आपल्या संस्थेची वाजषमक सवमसाधारण सभा रजववार जदनांक-

३०िानेवारी२०२२रोिी सर्ाि उन्नती रं्डळ सभागृह ,र्ाजणकपूर, वसई येथे रं्चाचे अध्यक्ष सन्मा.श्री.संदेि िाधव 

यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी – १०.३०वािता आभासी पध्दतीने(ऑनलाईन) घेण्यात आली .सभेस 

एकूण५६सभासद दूरदूष्य प्रणालीव्दारे सहभागी झाले होते. 

 सवम प्रथर् रं्चाचे सरजचटणीस श्री.सुभाष पाटील यांनी१०.३०वािता दूरदूष्य प्रणालीव्दारे उपस्स्थत चर्मकार 

रं्चाच्या सवम सभासदांचे स्वागत करुन कोरर् अभावी आपणआपली सभा अध्याम तासासाठी तहकूब करत 

असल्याचे िाहीर केले,र्ात्र िे सभासद ऑनलाईन उपस्स्थत आहेत त्यांनी जसस्टीर् र्धून बाहेर न िाता ऑनलाईन 

उपस्स्थत रहावे आपणांस संस्थेच्या र्ागील काही उपक्रर्ांचे क्षणजचते्र दाखजवण्यात येतील असे सांजगतले , त्यारु्ळे 

एकही सदस् ऑनलाईन प्रजक्रयेतून बाहेर गेला नाही. बरोबर११.००वािता रं्चाचे सरजचटणीस श्री.सुभाष पाटील 

यांनी आधुजनक तंत्रप्रणालीव्दारे उपस्स्थत सवमर्ान्यवरांचे पुन्हा एकदा स्वागत करुन कोजवड१९च्या पाश्वमभूर्ीवर 

आपण आिच्या या आधुजनक युगात आधुजनक तंत्रप्रणालीचा वापर करुन कोजवड सारख्या र्हार्ारीवर र्ात करत 

सभेचे कार्काि पूणम करत आहोत ही खरोखरच आपल्या चर्मकार सर्ािात एक अतं्यत गौरविाली बाब 

असल्याचे नरू्द केले. 

 वाजषमक सवमसाधारण सभेच्या प्रथेप्रर्ाणे आिच्या सभेचे कार्काि ही आपण आपले सन्मानजनय अध्यक्ष 

श्री.संदेिभाऊ िाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली पूणम करत आहोत असे सांगून त्यांनी अध्यक्षांना सभेचे अध्यक्षस्थान 

स्स्वकारण्याची जवनंती केली.  र्ान.अध्यक्षांनी सभेचे अध्यक्ष स्थान स्स्वकारून जवषयानुरुप सभेस सुरुवात करताना 

प्रथर् जदवंगतांना श्रध्दांिली अपमण करण्यात आली.  

 श्रधदांिली : चर्मकार रं्चाचे सरजचटणीस श्री.सुभाष पाटील यांनी जदवंगतांना श्रध्दांिली अपमण करताना 

अतं्यत भावपूणम िब्दात रं्चाचे र्ािी खजिनदार व राष्ट्र पती पुरस्कार जविेते स्वगीय श्री.िगन्नाथ िाधव गुरुिीचंा 

उल्लेख करुन त्यांच्या कायामचा आढावा घेतला , त्याच बरोबर कोजवड१९च्या काळात ज्ा ज्ञाती बंधू भजगनीनंा 

काळाने आपल्यातून ओढून नेले त्या सवाां प्रती दु:ख व्यक् करुन त्यांच्या कुटंुजबयांच्या दु;खात आिची सभा 

सहभागी असल्याचे िाहीर केले.तसेच या िागजतक र्हार्ारीत संपुणम भारत वषामत कार्ी आलेले डॉक्टसम, नसेस , 

वैद्यजकय के्षत्रातील कर्मचारी वगम , कोरोना योध्दे , आपले िजहद वीर िवान इत्यादीनंा आिची सभा भावपूणम 

श्रध्दांिली अपमण करण्यात आली.  

र्ान.अध्यक्ांचे प्रास्ताजवकपर र्न गत :र्ान.अध्यक्ष श्री.संदेशभाऊ िाधव यांनी आपल्या र्नोगतात या 

वषमभरात कोजवड-१९च्या पररस्स्थतीने संपूणम िगच स्तब्ध झाल्याचे सांगून या काळात संपूणम कायमकाररणी सदस्ांनी  

सर्ाि बांधवांना िे सहकायम केले , त्यांना धन्यवाद जदले व कायामचे कौतुक केले. 

 सर्ािातील जविेष प्राजवण्य प्राप्त र्ान्यवरांचा गौरव करताना आंतरराष्ट्र ीय ख्यातीचा िलतरणपटू ज्ांनी 

रंु्बई खाडी ते डहाणू हे सारु्द्रीक अंतर चार जदवसांत पोहून पार करण्याचा िागजतक जवक्रर् केला ते िुभर् 

वनर्ाळी हे आपल्या सर्ािाचे असल्याचा व आपल्या डहाणूचाच सुपुत्र असल्याबद्दल गौरवोद्गार काढून त्याचे 

अजभनंदन केले. तसेच जवजवध के्षत्रात प्राजवण्य प्राप्त जवद्याथी , र्ान्यवरांचे कौतुक केले. 

सहर अजभयंता जर्रा भाईंदर र्नपा चर्मकार रं्चाचे डहाणू जवभागीय उपाध्यक्ष श्री.जदपक खांबीत यांच्यावर 

काहीच जदवसांपूवी िीवघेणा हल्ला झाला आहे. भगवंताच्या कपेने व सवम जे्ष्ठ शे्रष्ठांच्या आजिमवादाने आिही ते 



नव्या दर्ाने कायमरत आहेत.र्ात्र िातीय व्देषाने घडलेल्या या भ्याड हल्ल्याचा आिची सभा िाजहर जनषेध करीत 

आहे. 

 अहवाल वषमकालीन कोरोनारु्ळे कायमकारी रं्डळाच्या सभा िरी कर्ी झाल्या असल्या तरी आधुजनक 

तंत्रप्रणालीरु्ळे रं्चाच्या कार्कािात कोठेही कर्तरता राजहली नसल्याचे त्यांनी आविूमन सांजगतले. याच आधुजनक 

तंत्रप्रणालीचा वापर करुन आपण आपल्या चर्मकार रं्चाची www.charmkarmanch.in ही वेबसाईट सुरु केली 

आहे. या वेबसाईटच्या र्ाध्यर्ातून रं्चाच्या सवम उपक्रर्ाची र्ाजहती , सर्ािातील सवम बंधू भजगनी ं पयांत 

पोहचजवण्यात येत आहे. रं्चास सढळ हसे्त देणगीच्या रुपाने र्दत करण्याचे आवाहन करीत आहोत. अहवाल 

काळात चर्मकार रं्चास आपण आयकर जवभागाचे 12A व 80G हे सजटमजिकेट जर्ळवण्यात यिस्वी झालो असून 

सदर सटीजिकेटरु्ळे जवजवध NGO व संस्थांच्या र्ाध्यर्ातून तसेच वैयस्क्क सभासदांनी संस्थेस देणगी जदल्यास 

आयकरातून सुट जर्ळणार आहे.  

तसेच सार्ाजिक दस्तऐवि सजर्ती , रुढी परंपरांसाठी जिबीर , युवा रे्ळावा ,रक्दान जिबीर, सर्ािातील 

उद्योिक सूची , िासकीय सेवेतून क्लासवन पदांवरुन सेवा जनवत्त झालेल्या सर्ािातील र्ान्यवरांच्या ज्ञानाचा 

सर्ािासाठी उपयोग व्हावा म्हणून त्यांची एकजत्रत सभा इ. अनेक र्हत्त्वपूणम उपक्रर् आपण यापुढे आयोजित करुन 

सार्ाजिक िबाबदारीचे भान व सार्ाजिक उन्नतीचे कायम करणार असल्याचे िाहीर करुन आिच्या सभेत आपण 

सवाांनी िबाबदारीने कार्काि पूणम करु या असे सांजगतले.  

वाजषमक सभा न टीस वाचन : चर्मकार रं्चाचे सहजचटणीस श्री. हरेश्वर िाधव यांनी सभासदांच्या 

र्ाजहतीसाठी आिच्या सभेच्या नोटीिीचे वाचन केले व र्ान.अध्यक्षांच्या परवानगीने सभेचे कार्काि पुढे सुरु करीत 

असल्याचे सांजगतले 

जवषय क्र.०१:- र्ागील वाजषमक सवमसाधारण सभा (१७िानेवारी२०२१) चे इजतवृत्त वाचून करुन रं्िूर करणे .  

 जदनांक-१७िानेवारी२०२१रोिी झालेल्या र्ागील वाजषमक सवमसाधारण सभेचे इजतवृत्त चर्मकार रं्चाचे 

सरजचटणीस श्री.सुभाष पाटील यांनी सभेसर्ोर वाचून दाखजवले . सदर इजतवृत्त पररपूणम असल्याने त्यास सभागृहाने 

एकर्ताने रं्िूरी जदली व खालील प्रर्ाणे ठराव संर्त करण्यात आला. 

ठराव क्र.०१ :- चर्मकार रं्च : ठाणे व पालघर जिल्याची आिची वाजषमक सवमसाधारण सभा रं्चाचे सरजचटणीस 

श्री.सुभाष पाटील यांनी जद. १७िानेवारी२०२१रोिीच्या वाजषमक सवमसाधारण सभेच्या वाचन केलेल्या इजतवृत्तांतास 

एकर्ताने र्ान्यता देत आहे. 

                                              सूचक:- श्री.सुजनल भोईर ( खाजनवली ) 

                                             अनुर् दक:-श्री.जनतीन ि. िाधव (र्ाजणकपूर / चटाळे)  

                                                       ठराव सवामनुर्ते रं्िूर 

जवषय क्र.०२ :- सन-२०२०-२१या आजथमक वषामचा कायम अहवाल वाचून रं्िूर करणे. 

 सन-२०२०-२१या आजथमक वषामचा चर्मकार रं्च: ठाणे व पालघर जिल्हा या आपल्या संस्थेच्या कायामचा 

लेखािोखा म्हणिेच अहवाल हा जलस्खत स्वरुपात असून रं्चाचे अध्यक्ष र्ान.श्री.संदेिभाऊ िाधव यांनी 

अहवालातील सवम रु्द्यांचे आपल्या प्रास्ताजवकात सादरीकरण केल्याचे सरजचटणीस श्री.सुभाष पाटील यांनी 

सभेसर्ोर सांजगतले.एक पररपूणम व आदिमवत र्ांडणी असलेल्या हा अहवाल आपण या दूरभाषा प्रणालीव्दारे पुन्हा 

सादर करण्याबाबत त्यांनी परवानगी र्ाजगतली असता सवमच सभासादांनी अहवालास एकर्ताने रं्िूरी जदली व 

खालीलप्रर्ाणे ठराव करण्यात आला.  

ठराव क्र.०२ :- आिची वाजषमक सवमसाधारण सभा रं्चाचे अध्यक्ष श्री.संदेिभाऊ िाधव यांनी सन-२०२०-२१ते 

आितागायतचा प्रास्ताजवकरुपी सादर केलेल्या  अहवालास एकर्ताने रं्िूरी देत आहे. 

http://www.charmkarmanch.in/


                                                सूचक:- श्री. संदेि गणू पाटील ( चटाळे ) 

                                                अनुर् दक:-श्री.सुनील रं्गेि िाधव (उर्रोळी) 

                                                             ठराव सवामनुर्ते रं्िूर 

जवषय क्र.०३ :- सन-२०२०-२१या आजथमक वषामतील लेखापररक्कांनी प्रर्ाजणत केलेला िर्ा खचम व ताळेबंद 

वाचन  

करुन रं्िूरकरणे. 

 सदर जवषयाबाबत सजवस्तर जववेचन रं्चाचे सरजचटणीस यांनी सभेसर्ोर केले.रं्चाची आजथमक िर्ा व खचम 

यांच्या नोदंी त्यांनी सभागृहास वाचून दाखजवल्या , सदर नोदंी यथायोग्य असल्याने िर्ाखचम सवामनुर्ते रं्िूर 

करण्यात आला व खालील प्रर्ाणे ठराव करण्यात आला. 

ठराव क्र. ०३ :- चर्मकार रं्चाची आिची वाजषमक सवमसाधारण सभारं्चाचे सरजचटणीस श्री.सुभाष पाटील यांनी 

सादर केलेला सन-2020-21 च्या िर्ाखचामस सवामनुर्ते रं्िूरी देत आहे.  

सूचक:- श्री.जकरण वनर्ाळी  (र्ाजणकपूर) 

                                                 अनुर् दक:- श्री.रजवंद्र गोपाळ िाधव(चटाळे/र्ाजणकपूर )  

                                                            ठराव सवामनुर्ते रं्िूर 

जवषय क्र.०४ :- आयकर जवभागाकिून चर्मकार रं्चास जर्ळालेल्या 12A व 80G या र्ान्यता प्रर्ाणपत्राची 

नेंद घेणे. 

 सदर जवषयाबाबत रं्चाचे उपाध्यक्ष श्री. संदीप राऊत यांनी सभागृहाला सजवस्तर र्ाजहती जदली व आयकर 

जवभागाकडून आपण आपल्या संस्थेस12A व 80G हे सजटमजिकेट जर्ळजवण्यात यि आले आहे. या 

सटीजिकेटसाठी रं्चाचे खजिनदार श्री.रािन वनर्ाळी यांनी र्ोलाचे कार् केले आहे.  सदर सजटमजिकेटरु्ळे 

आपल्या संस्थेस जर्ळणाया सवम देणग्यांवर आयकर सवलत जर्ळणार आहे. त्यारु्ळे जवजवध संस्था , व्यक्ी व सर्ाि 

बांधव यांनी आपल्या संस्थेस सढळ हसे्त देणगीच्या रुपात र्दत करावी असे आवाहन त्यांनी संपूणम सभेस केले. व 

सवामनुर्ते खालील प्रर्ाणे ठराव करण्यात आला. 

ठराव क्र. ०४ :- चर्मकार रं्च ; ठाणे व पालघर जिल्याची आिची वाजषमक सवमसाधारण सभा संस्थेस आयकर 

जवभागाकडून जर्ळालेल्या12A व 80G सटीजिकेटबद्दल कायमकारी रं्डळाचे अजभनंदन करीत आहे.तसेच 

अजधकाजधक ज्ञाती बंधू भजगनीनंी संस्थेस सढळ हसे्त देणगी देण्याबाबत आवाहन करीत आहे.  

                                               सूचक:- श्री. संदीप तुकारार् राऊत   ( जिरगांव / र्ाजणकपूर ) 

                                             अनुर् दक:- श्रीर्. कजवता जकिोर वनर्ाळी   (र्ाजणकपूर )  

                                                                ठराव सवामनुर्ते रं्िूर 

जवषय क्र.०५ :- र्ान.अध्यक्ांच्या परवानगीने आयत्यावेळी उपस्सथत ह णा-या जवषयांवर चचाम करणे . 

 सदर जवषयांवर  भाष्य करताना र्ान.अध्यक्ष श्री.संदेि िाधव यांनी आपल्या सवम र्ान्यवर सभासदांस 

आवाहन केले की आपण या ऑनलाईन सभेर्धे्य आपले जवचार ,सूचना िरुर र्ांडाव्यात र्ात्र कोणीही कोणाच्या 

भावना दुखावल्या िातील असे भाष्य करु नये. 

सवम प्रथर् डहाणू येथून श्री.संिय िाधव(डहाणू): यांनी आपले जवचार व्यक् करताना सांजगतले की चर्मकार रं्चाचे 

कार्काि उत्तर् सुरु आहे.र्ात्र कोव्हीड काळात ज्ा कुटंुबावर दु:खाचा डोगंर कोसळला आहे जतथे कायमकारीणीने 

पोहचून त्यांचे सांत्वन करणे , त्या कुटंुबास र्दतीचा हात देणे आवश्यक आहे. रं्चाच्या कायामची र्ाजहती होण्यासाठी 

व12A व 80G सारख्या रु्द्यांचा प्रसार होण्यासाठी जवभागीय रे्ळावे होणे आवश्यक आहे. 



सौ.सुनीता संदीप राऊत ( जिरगांव): कोव्हीडच्या लॉकडाऊन नंतर र्जहलांसाठी डहाणू येथील 

रे्ळाव्याप्रर्ाणे एखादा कायमक्रर् व्हावा.िेणेकरुन र्जहलांना प्रबोधनात्मक र्ाजहती जर्ळेल व त्यांचे ही चांगले संगठण 

जनर्ामण होईल.  

श्री. वसंत िाधव (तारापूर) : यांनी आपल्या भावना व्यक् करताना रं्चाच्या कायामचे जविेष कौतुक 

केले.तसेच आपण आपल्या कायमकारीणीर्धे्य तारापूर व वरोर यां गावांतून एकेके तरी सदस् घ्यावा अिी सूचना 

केली. 

रं्चाचे अध्यक्ष श्री.संदेिभाऊ िाधव यांनी सभासदांच्या रु्द्यांबदद्ल भाष्य केले. यार्धे्य आपले सवम 

उपाध्यक्ष व कायमकाररणी पदाजधकारी व सदस् आपापल्या जवभागात सवम दुस्खतांच्या संपकामत असून गरिंूना 

र्दतीचा हातही जदला िात आहे. आपले वाडा जवभागीय उपाध्यक्ष श्री.संतोष गायकवाड यांच्या सहकायामने चटाळे व 

डहाणू येथील भजगनीनंा सहकायामचा हात देण्यात आला आहे.  नवीन सदस्ांबाबत आपण ठाणे व िहापूर वगैरे 

भागातून प्रथर् दौरा करुन तेथील उपाध्यक्ष व इतर सदस् घेणार आहोत , तेव्हा सजवस्तर जवचार करण्यात येईल 

असे सांजगतले तर र्जहलांसाठीच नाही तर तरुणांसाठीही आपण युवा रे्ळावा घेणार असल्याचे त्यांनी जनदिमनास 

आणून जदले. 

 यानंतर र्ान.अध्यक्षांच्या परवानगीने येणा-या जवषयांर्धे्य इतर जवषय नसल्याने रं्चाचे सहजचटणीस श्री . 

हरेश्वर िाधव यांनी उपस्स्थतांचे आभार र्ानले. आिच्या सभेसाठी सर्ाि उन्नती रं्डळ-र्ाजणकपूर यांनी सभागृह 

उपलब्ध करुन जदल्याबद्दल त्यांचे आभार र्ानण्यात आले व आिच्या ऑनलाईन सभेचे कार्काि ज्ांनी 

सुव्यवस्स्थतररत्या हाताळले , त्या श्री.देवेंद्र दांडेकर व त्यांच्या सहकायांचे ही त्यांनी आभार र्ानले. कोस्व्हडच्या या 

काळात आपण सवम िण िे ऑनलाईन सभेस उपस्स्थत आहेत, त्या सवम सभासदांचे ही आभार र्ानून िेवटी 

राष्ट्र गीताने सभेची सांगता झाली. 

 

                                                                  श्री.सुभाष पाटील           श्री.संदेश िाधव 

                                                                     सरजचटणीस                       र्ा .अध्यक्ष 

                                                                              चर्मकार रं्च : ठाणे व पालघर जिल्हा 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 



प्ररु्खदेणगीदारयादी 

देणगीदार र्ान्यवरांची यादी  

अ.क्र. देणगीदारांचे नांव पत्ता  
रक्कर् 

रुपये 
पावती क्रर्ांक 

1 श्री.वसंत सखारार् िाधव रा.तारापूर , ता.जि.पालघर 25,000/- 1 

2 श्री. संदेश लखुिी िाधव  रा.र्ाजणकपुर , जि.पालघर 25,000/- 4 

3 श्री.संदीप तुकारार् राऊत रा.जशरगांव, जि.पालघर 25,000/- 5 

4 श्री.हररशं्चद्र लक्ष्मण िाधव रा.उर्रोळी , ता.जि.पालघर 35,000/- 6 

5 श्री.रर्ाकांत िाधव रा.नालासोपारा , जि.पालघर 51,000/- 18 

6 श्री.दत्ताते्रय  देशरु्ख रा.नालासोपारा ,  जि.पालघर 10,000/- 19 

7 श्री.भास्कर  खांबीत 
रा.बावडे, ता.डहाणू, 

जि.पालघर 
51,000/- 20 

8 श्री.रं्गेश जशणवार िाधव रा.उर्रोळी , ता.जि.पालघर 5,000/- 21 

9 श्री.भजगरथ  भोईर जचंचघर , वाडा 25000/- 22  

10 चर्मकार सर्ाि उन्नती रं्डळ,डहाणू डहाणू , र्सोली 5000/- 02  

11 श्री.संिय सोर्नाथ िाधव  डहाणू , र्सोली 2500/-  03 

12 श्री.जदनानाथ  वाळीिंकर रा.नालासोपारा , ता.जि.पालघर 25,000/-   

 

 

 

 

 

 

 

 



चर्मकार रं्चाचा ल ग  व देणगीदारांसाठी आवाहन 

 

 

 



वाजषमक सवमसाधारण सभा 

 

 

 

 



र् फत वैद्यजकय तपासणी जिबीर (उर्र ळी) 

 

र्जहला रे्ळावा (िहाणू) 

 



 

 

 

जे्यष्ठ नागररक जिबीर ( िव्हार ) 

 



 

रक्तदान जिजबर ( उर्र ळी) 

 



चालीररती रुढी/परंपरा जिबीर (उर्र ळी) 

 

 

वृत्तपत्र कात्रणे 

 



 

 

 



सर्स्या जनवारनाथम आर्दार / कलेक्टर / प जलस अधीक्क सजदच्छा भेट 

 

 

ठाणे व िहापूर दौरा 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


