
   

 
   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

कॉस्मो फाऊंडेशन                                                                   

त्रेमासिक-१९  

 

शिक्षणाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मुले आशण युवकाांना सक्षम बनवणे. 

 जागतिक आरोग्य दिन :  

कॉस्मो फाउंडेशन शशक्षणासोबिच आरोग्य आणण स्वच्छिा यावर िेखील भर िेि असिे.याचेच एक 
उिाहरण म्हणजे 7 एप्रिल २०२२ या रोजी जागतिक आरोग्य दिनातनशमत्ताने जज.प.शाळा जजकठाण 
येथे कॉस्मो फाउंडेशन िफे आरोग्य शशबबराचे आयोजन कोड्लीकेरी मेमोररअल हॉजस्पटल, 
ए.एस.जी.आय हॉजस्पटल आणण िाथशमक आरोग्य कें द्र जजकठाण यांच्या मििीने करण्याि आले 
होिे. त्यामध्ये मोफि नते्र िपासणी आणण िाथशमक आरोग्य िपासणी करण्याि आली 
होिी.याशशबबराचा गावािील आणण गाव बाहेरील ५०० लोकांनी लाभ घेिला. 

 िसेच मदहला आरोग्य आणण शारीररक स्वच्छिा याप्रवषयावर कॉस्मो फाउंडेशन कडून सहयोग 
फाउंडेशन च्या मििीने जज.प.िशाळा िुकााबाि येथे प्रवद्यार्थानी आणण मदहलांसाठी शारीररक आरोग्य 
आणण स्वच्छिा यावर मागािशानपर चचाासत्राचे आयोजन करण्याि आलेल होिे. यामध्ये गावािील 
आशा वका र,अंगणवाडी सेप्रवका आणण मदहला यांनी सहभाग नोंिप्रवला होिा. 

 

 

  
िामाजिक उत्तरदायीत्व 

कॉस्मो फफल्म्ि सि. 
तै्रमासिक क्र. 21 

                                                      

      एप्रिल ि ेजून २०२२ 

 

 एशिल ते जून २०२२ ञैमाशसक वृतापाशिका आम्हाला आपणासमोर सादर करताांना अशतिय आनांद होत 

आहे.या ञैमाशसकेत जागशतक आरोग्य शदन,जाशलयान वाला बाग हत्याकाांड शदवस,कॉस्मो उदयन िाशलनी 

होम व्हिजीट,योग शदवस ,शसकल सेल अॅनेशमया शदवस,CGVK उन्हाळी शिशबर, CLP उन्हाळी शिशबर,कॉस्मो 

फाउांडेिन तफे देण्यात आलेल्या िौचालयाचे उद्घाटन ,पृथ्वी आशण पयाावरण शदवस ,स्वच्छता आशण 

पयाावरण इत्यादी माशहतीचा समावेि करण्यात आलेला आहे. याच बरोबर वेगवेगळ्या िकारचे सण उत्सव 

साजरीकरण आशण ग्रामीण भागातील शवद्यार्थ्ाांसाठी सतत शिक्षणाचे काया सुरु आहे.  
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 कॉस्मो उियन शाशलनी होम जहहजीट : 

कॉस्मो फाउंडेशनिफे घेण्याि आलेल्या उियन 
शाशलनी फेलोशशपसाठी पात्र ठरलेल्या प्रवद्यार्थानींना 
मागािशान करण्यासाठी कॉस्मो फफल्म्सच्या 
मागािशाकांकडून होम जहहजीट करण्याि आली. 
त्यामध्ये त्यांनी उच्च शशक्षणासाठी मािाशान केले 
िसेच घरािील आर्थाक जस्थिी आणण मुलांची आणण 
पालकांची शशक्षणाििी असलेली जजज्ञासा जागिृ केली. 

 

आरोग्य ही धनसांपत्ती असते आशण मुलाांना शनयशमत व्यायामाची सवय लागावी या उदेिाने कॉस्मो फाउांडेिन तफे परीशक्षत             

योग अकॅडमी वाळूज  याांच्या मदतीने  योग शदनाचे साजरीकरण श्री गणेि शवद्यालय गाजगाव येथे करण्यात आले.त्यामधे्य 

योग िशिक्षकाांनी सवा िकारचे योगासने आशण िाणायमाचे ित्याशक्षत करून दाखशवले.शसकल सेल अॅनेशमया  शदनाशनशमत्त 

जनरल सेके्रटरी इांशडयन रेड क्रॉस सोसायटी गुजरातचे डॉ. िकाि परमार सराांनी या रोगाबद्दल ,रोग शनदनाबद्दल आशण 

त्यावरील उपाय योजनाांबद्दल माशहती शदली. 

जाशलयानवाला बाग हत्याकांड दिवस : 

जाशलयानवाला बागेि जमलेल्या सवा तनशस्त्र 
हयज्िंवर झालेल्या गोळीबारामध्ये मतृ्यूमुखी 
पावलेल्या भारिीय हय्िींची  आठवण 
म्हणून कॉस्मो फाउंडेशन िफे प्रवद्यार्थयाांना 
जालीयानवाला बाग हत्याकांड दिवसाचे वणान 
करून मतृ्युमुखी पावलेल्या लोकांना श्रद््ांजली 
अपाण करण्याि आली. 

 

 योग शदवस  आशण शसकल सेल अॅनेशमया शदवस  साजरीकरण 



 

 

 

  

उन्हाळी शशबबराचे आयोजन :  

प्रवद्यार्थयाांच्या सुप्ि गुणांना वाव शमळावा यासाठी कॉस्मो फाउंडेशन िफे उन्हाळी शशबबराचे आयोजन 
करण्याि आले होिे .यामध्ये वेगवेगळ्या िकारच्या िात्यक्षक्षकांचा समावेश करण्याि आला होिा.जस ेकी 
गायन,नतृ्य,र्चत्रकला,खेळ,टाकावू पासून दटकावू वस्िू बनप्रवणे इत्यािी. या शशबबरामध्ये २०० प्रवद्याथाांनी 
सक्रीय सहभाग नोंिप्रवला होिा. िसेच मुलांना संगणकाची आणण टे्नोलॉजीची आवड तनमााण हहावी 
म्हणून मुलांसाठी संगणकीय उन्हाळी शशबबराचे आयोजन करण्याि आले होिे.या मध्ये रोजच्या 
जीवनामध्ये उपयोगाि येणाऱ्या सवा डडजजटल गोष्टी मुलांना शशकप्रवण्याि आल्या होत्या. जसे 
की,ऑनलाईन िेवाण घेवाण,बबल भरणे,ररचाजा करणे अशा िकारच्या अनेक गोष्टी शशकप्रवण्याि 
आल्या.या शीबबरामध्ये २०० प्रवद्यार्थयाांनी सहभाग नोंिप्रवला होिा.   

 



 

  

आरोग्य ही ्नसंपिी असिे, म्हणूनच सवा प्रवद्यार्थयाांचे आरोग्य 
चांगले रहावे याउद्िेशाने कॉस्मो फाउंडेशन िफे मुलांसाठी आणण 
मुलींसाठी स्विंत्र शौचलयाची उपलब््िा करून िेण्याि 
आली.यामुळे सवा प्रवद्यार्थयाांचे आरोग्य चांगले राहण्यास मिि 
होणार आहे.आणण मुलांना शौचालय वापराची सवय लागेल आणण 
वािावरणही िपु्रषि होणार नाही. कॉस्मो फाउंडेशन िफे श्री गणेश 
प्रवद्यालय गाजगाव, जज.प.िशाळा िुकााबाि, जज प.शाळा शलबं े
जळगाव, जज.प.शाळा आसेगाव, जज.प.शाळा पुरी, जज.प.शाळा 
कागझीपुरा आणण लोकनेिे साहेबराव पाटील डोणगावकर 
महाप्रवद्यालय,रांजणगाव या सवा दठकाणी मुलांसाठी आणण 
मुलींसाठी स्विंत्र शौचालयाची उपलब््िा करून िेण्याि आली 
आहे. सवा शाळेिील जवळपास ३२५० मुलांना याचा फायिा होि 
आहे. 

आहे. 

 

 पयाावरण दिवस आणण परृ्थवी दिवस साजरीकरण:- 

 

 

 

 

 

 

शौचालयाचे उद्घाटन :  

 

कॉस्मो फाउंडेशन हे शशक्षणाबरोबरच पयाावरण आरोग्य या मध्ये िेखील 
अग्रेसर असे काम करि असिे.म्हणूनच याही वषी कॉस्मो फाउंडेशन िफे 
अिी उत्साहामध्ये पयाावरण दिवसाचे साजरीकरण करण्याि आले होि.े 
यामध्ये सवा मुलांनी आपल्या घराशेजारील पररसर स्वच्छ केला आणण 
शाळेिील पररसर स्वच्छ करून झाडांना पाणी दिले.पयाावरणाचे र्चत्र 
काढले आणण पयाावरणाची तनगा राखली गेली पादहजे असे शशक्षकांनी 
मुलांना सांर्गिले.पयाावरणा सोबिच आपल्या वसुं्रेची ही तनगा राखली 
गेली पादहजे म्हणूनच कॉस्मो फाउंडेशन कडून परृ्थवी दिनाचेही 
अिीउत्साहाने साजरीकरण करण्याि आले. या मध्ये शशक्षकांनी सवा 
मुलांना आपल्या परृ्थवीची कशी तनगा राखावी याबद्िल मादहिी दिली 
आणण ित्याक्षाि परृ्थवीच्या ितिकृिी नमुन्याच्या मििीने मुलांना 
परृ्थवीच्या अगांची ओळख करून दिली. 

नम्र आवाहन  

आपण आपल्मया ज्ञान , कौशल्मय आणण उपिब्ध िाधानांमधून आ्हा िारख्या ग्रामीण भागातीि ववद्यार्थयाांचा िीवनाचा 
प्रवाि िुखकर तिेच आमच्या िंपूणण िामाजिक ववकािािाठी पडणारे गुणवत्तापूणण सशक्षण समळण्यािाठी आपण िहभागी 

व्हावे अिे आ्ही आपणाि नम्र आवाहन करतो.  

www.cosmofilms.com/CSR   

Cosmo Foundation@Facebook 

We welcome your feedbacks and suggestions 

Mamtabaxi.cosmofoundation@cosmofilms.com/hemlatta.rajput@cosmofoundation.in  

 



 

 


