
 
         

 
 

         

कॉस्मो फाऊंडेशन                                                              त्रेमासिक-१६ 

कॉस्मो फाऊंडशेन सशक्षणाबरोबर  िामासिक कार्ाामध्र्े नेहमीच पुढाकार घते अित.े गरिू व ग्रामीण भागातील सवद्यार्थी 

र्ांना िामासिक, नैसतकमुलर्ांचा तिेच िीवनकौशलर्ासवषर्ी  आसण काळिी गरि अिलेले तंत्रज्ञान च ेसशक्षण दते आह.े 

िामासिक कार्ााचा एक भाग िमिून, तिचे खूप मोठ्या प्रमाणात र्थंडीने कहर केला होता व औरंगाबाद सिलयात 

कोरोनाच्र्ा प्रादभुाावामुळे नागररकांची कक सबकट पररसस्र्थती सनमाान झाली होती.  सह गरिू नागररकाचंी एक गरि 

िमिून कॉस्मो फाऊंडशेन कडून १५० ब्लंकेट चे सवतरण पुरी र्ा गावातील गरिु व्यक्तींना करण्र्ात आल.े र्ा मध्र्े अपंग 

व वंसचत घटकातील नागररक, अंध, सवधवा मसहला, गरिू सवद्यार्थी वर्स्कर बेघर व्यक्ती अशे एकूण १५० गरिूनंा ब्लंकेट 

चे सवतरण करण्र्ात आले आह.े ब्लंकेट सवतरण केलर्ावर िवा लाभार्थींनी कॉस्मो फाऊंडशेन चे आभार व्यक्त केलेआसण 

तर्ांचा चेहऱ्र्ावर एका प्रकारचे हास्र् उमटले व कॉस्मो फाऊंडशेन ने कदलेलर्ा ब्लकेंटमुळे आम्हाला नक्कीच र्थडंी पािून 

िंरक्षण करण्र्ाि मदत होईल अिे ते म्हणाले. 

िादरील कार्ाक्रमािाठी कॉस्मो कफलम्ि कंपनीचे इंसिनीअर पलांट हडे श्री.महशे भाले िर, श्री.मधुकर मोरे, श्रीमती. 

मुमताि पटेल िरपंच ग्रामपंचार्त पुरी, श्री.िोशी िर तिेच गावातील नागररक व लाभार्थी उपस्तीत होत.े र्ाप्रिंगी 

श्री.भाले र्ांनी आपले मनोगत व्यक्त करून िवा लाभार्थी र्ांना ब्लकेंट चे सवतरण केले व त े म्हणाले कक नक्कीच कॉस्मो 

फाऊंडशेन ने खूप महाव्ताचे व मोलाचे कार्ा केले आह ेनक्कीच िवा गरिूनंा र्ाचा र्थंडी पािून िंरक्षण करण्र्िाठी उपर्ोगी 

ठरेल व िवा पाहुण्र्ांनी आपले मनोगत व्यक्त केले आसण श्रीमती.हमेलता रािपूत र्ानंी कार्ाक्रमाचा िमारोप केला.  

 
कॉस्मो फाऊंडशेन  

िामासिक उत्तरदार्ीतव 
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कॉस्मो कफलम्ि सलसमटेड कंपनी मधील नवीन रुि ू होणारे 

कमाचारी तिेच असधकारी र्ांना कॉस्मो फाउंडशेन चे काम 

कशाप्रकारे िुरु आह,े र्ा सवषर्ी मासहती व्हावी आसण तर्ांचा 

कडून मुलांना तंत्रज्ञान क्षेत्रात िाण्र्ाचे  मागादशान समळावे म्हणून 

कॉस्मो फाउंडशेन ची िवा मासहती तर्ांना कदली िाते. िानेवारी 

मसहन्र्ात दहा कमाचारी  र्ांनी सि.प.शाळा आिेगाव र्ेर्थे भेट 

कदली व सवद्यार्थी आसण सशक्षक र्ांच्र्ा  िोबत िंवाद िाधला. 

तिेच कॉस्मो फाउंडशेन मधील िंगणक प्रसशक्षण व ज्ञान सवहार 

कें द्र र्ा मध्र्े अिून कार् सशकवता र्ेईल र्ा सवषर्ी चचाा केली व 

गंगापूर तालुक्र्ात शाळा मध्र्े सशक्षणाबरोबर  स्वच्छता, िन 

उतिव, उदर्न शासलनी व इतर िुरु अिलेले िामासिक कार्ा  र्ा 

िंबधी मासहती कदली. 

मराठी  भाषा  गौरव  कदवि  

मराठी िासहतर्ाचा मानदडं कुिुमाग्रिर्ांचा िन्मकदन २७ 

फेब्रुवारी हा “मराठी भाषा गौरव कदन म्हणून िािरा केला 

िातो. सवद्यार्थर्ाामध्र्े आपलर्ा मातृभाषा बद्दल असभमान 

वाटला पासहिे आसण आदर केला पासहिे र्ा उद्दशे िमोर 

ठेऊन कॉस्मो फाऊंडशेन कडून नूतन कन्र्ा सवद्यालर् वाळूि 

र्ेर्थे  एक छोटेिे नाट्य” असत तेर्थे माती” िादर करण्र्ात आले 

होते. र्ा मध्र्े एकूण ८ सवद्यार्थर्थनी िहभाग घतेला होता. र्ा 

नारटकेमध्र्े मराठी भाषा च े किा आदर केला पासहि ेआसण 

कशा प्रकारे आपलर्ा भाषेचा आदर-िम्मान केला पासहिे हा 

िंदशे दणे्र्ात आला. र्ामध्र्े खूप उतिाहीपणे सशक्षक आसण 

सवद्यार्थी र्ांनी प्रसतिाद कदला.  

फेअर पले र्ा उच्चस्तरीर् सचत्रकला स्पधेत िहभागी झालेलर्ा 

सवद्यार्थर्ाांना सचत्र कशा प्रकारे काढावे, सवषर् किा िमिनू घ्र्ावे, 

िासहतर् कार् व कशा प्रकारे वापरले पासहिे, अशा सवसवध 

सवषर्ावर श्री,िसचन दराड ेिर र्ांनी सवद्यार्थर्ाांना मागादशान केले. 

र्ा कार्ाशाळेत एकूण ५० सवद्यार्थी र्ांनी िहभाग घेतला होता. 

कार्ाशाळा झालर्ावर िेव्हा सवद्यार्थर्ाांची स्पधाा झाली तर्ा मध्र्े 

सवद्यार्थर्ाांनी खूप मनोभावी व सवषर्ािोबत िंबध अिलेले सचत्र 

काढले. र्ा कार्ाशाळेचा िवा सवद्यार्थी तिेच कॉस्मो सशक्षकांना खूप 

चांगलर्ा प्रकारे मागादशान समळाले.   

कॉस्मो कफलम्ि सल.कमाचारी  र्ानंा कॉस्मो फाउंडशेन  ची ओळख 

 

फेअर  पल े मधील  िहभागी सवद्यार्थर्ााना  सचत्रकला  कार्ाशाळा  



 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

अरुणा  ककशोर  फाऊंडशेन  कडून  आरोग्र् कवच  च ेसवतरण 

अरुणा ककशोर फाउंडशेन, ए.के फाउंडशेन म्हणून ओळखले िाणारे एक गैर-िरकारी आह.े वडोदरा - गुिरात र्ेर्थे आह ेआसण 

िंपूणा भारत दशेात िकक्रर्पणे कार्ारत आह.े िनिागृती, सशक्षण आसण प्रसशक्षण र्ाद्वारे आकदवािींचा िमुदार्, ग्रामीण भाग 

आसण शहरी झोपडपट्टट्यांचा सवकाि हा र्ा िंस्र्थचेा प्रमुख उद्दशे आह.े  

                                                 कोरोना र्ा आिाराच्र्ा प्रादभुाावामुळे आकदवािी िमुदार्ातील तिचे ग्रामीण 

भागातील सवद्यार्थर्ाांचे आरोग्र्ाचे िरंक्षण व्हावे म्हणून औरंगाबाद मधील कॉस्मो फाऊंडशेन माफा त १५० आरोग्र् कवच च े

सवतरण करण्र्ात आले. र्ामध्र्े िॅनीटार्िर, हात मोिे, मास्क, िाबण, इतर्ादी िासहतर् अिलेलर्ा कीट चे सवतरण 

करण्र्ात आले.  सवद्यार्थाांना नक्कीच र्ाचा खूप मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल. सवद्यार्थर्ाांचे शैक्षसणक नुकिान होव ूनर्े म्हणून  

ए.के फाउंडशेन ग्रामीण भागातील िमूहामध्र्े िावून  सशक्षण दणे्र्ाचे कार्ा खूप चांगलर्ा प्रकारे करत आह.े  

कॉस्मो सशक्षकानंा चअेरमन  परुस्कार  

मागील वषाापािून आपण कोरोना र्ा महामारीच्र्ा 

आिारािोबत लढत आहोत. तर्ाचाच एक भाग म्हणून शाळा 

बंद अिलर्ा कारणामुळे सवद्यार्थर्ाांचे खूप मोठे शैसक्षसणक 

नुकिान होत आह ेअिे कदिनू आले तर्ाच अनुषंगाने कॉस्मो 

फाऊंडशेन कडून सवसवध उपक्रम ऑनलाइन-इंटरनेट च्र्ा 

माध्र्मातून राबसवण्र्ात आले. तर्ामध्र्े सडिीशाळा गु्रप, 

झूम वगा,  ऑनलाइन िन उतिव अिे सवसवध उपक्रम 

राबसवले. र्ामध्र्े उतकृष्ट कामसगरी ज्र्ा सशक्षकांनी केली 

तर्ांना कॉस्मो कफलम्ि कंपनीचे चेअरमन मा.श्री.अशोकिी 

िर्पुररर्ा र्ांचा नावाचा पुरस्कार दऊेन िन्मासनत करण्र्ात 

आले आह.े र्ा मध्र्े २ सशक्षक औरंगाबाद आसण ६ किान अि े

एकूण पुरस्कार आठ सशक्षकांना पुरस्कार दणे्र्ात आल. र्ा 

मागील उद्दशे अिा आह े कक, िवा सशक्षकांन मध्र्े नवीन 

उपक्रम करण्र्ाची पे्ररणा समळावी व िामासिक क्षेत्रात एक 

ओळख सनमााण व्हावी.  



 

 

            

    

िागसतक  मसहला  कदवि-  मसहलाचं े प्रसतबबब 

िागसतक मसहला हा कदवि असस्तत्त्व, ओळख, िंघषा, र्श, अपारंपररक भूसमका आसण कुटंुब आसण िमािातील 

मसहलांचे र्ोगदान िािरे करण्र्ािाठी सचन्हांककत आहे. मसहलािंाठी पे्रम, आदर, िमान हक्क िािरा करण्र्ािाठी 

आम्ही मसहला कदन प्रतर्ेक वषी सवसवध प्रकारे िािरा करता अितो. कॉस्मो फाऊंडशेन मध्र्े आम्ही मुलींच े सशक्षण 

आसण मसहला िक्षमीकरणाि प्रोतिाहन दतेो, मसहलांना सशक्षक आसण पररवतानाच ेउतपे्ररक म्हणून प्रोतिासहत करतो.  

                                                  कॉस्मो फाऊंडशेन तर्ाच अनुषंगान े र्ा वषी ऑनलाईन झूम च्र्ा माध्र्मातून 

मसहला कदवि िािरा करण्र्ात आला. कॉस्मो फाऊंडशेनने मसहलांच ेप्रसतबबब - असस्ततव आसण ओळख र्ावर वेसबनार 

आर्ोसित केले. र्ा वेसबनारमध्र्े करिन आसण औरंगाबाद ग्रामीण भागातून 70 िदस्र्ांनी िहभाग नोंदवला. प्रसशक्षक 

कु.सनसमषा पारीख र्ानंी ही एक असतशर् अंतज्ञाानी िहभाग घेणारी प्रकक्रर्ा होती. ‘एक मसहला म्हणून तर्ांची प्रसतमा 

कशी कदित’े आसण ‘आिूबािचू्र्ा सिर्ांची प्रसतमा’. प्रतर्ेक िहभागीने तर्ाचंी प्रसतमा ओळखली आसण स्वत: शी तलुना 

केलर्ाबद्दल अनन्र् प्रसतिाद समळाला. आकाश, िूर्ा, रंग, वृक्ष, लहान मुलाचे सस्मतहास्र्, पुस्तके, सनिगा, नदी, बोट, 

वारा इ. काही मसहला व पुरुष र्ांचे प्रसतबबसबत प्रसतबबब अिे र्ा सव्हसडओमध्र्े िादर केले. 

                                                मसहला कदनासनसमत्त सवसवध सवषर् तर्ार करून सवद्यार्थर्ाानं िाठी अभ्र्ाि 

दणे्र्ात आला. तर्ा मध्र्े सवद्यार्थर्ाांनी िुभचे्छा पत्र तर्ार करून आपलर्ा आई, बसहण, घरातील मोठी मसहला व्यक्ती 

र्ांना मसहला कदनाच्र्ा िभुेच्छा कदलर्ा. कॉस्मो सशक्षकांनी गावातील मसहला, अंगणवाडी कमाचारी, आरोग्र् कमाचारी, 

आशा िेसवका, प्रसतष्टीत मसहला नागररक र्ांनासह िुभेच्छा दणे्र्ात आलर्ा. आपलर्ा आवडतर्ा मसहला सशक्षक, आपणा 

ज्र्ा मसहलाना आपला आदशा मानतो र्ाचं्र्ा सवषर्ी मासहती सलहून सडिीशाळा र्ा गु्रप च्र्ा माध्र्मातनू अभ्र्ाि 

दणे्र्ात आल. िवाांनी खूप चागंलर्ा प्रकारे र्ा उपक्रमाि प्रसतिाद कदला.  



     

   

िंपूणा िग ह े कोरोना र्ा िागसतक महामारी मुळे त्रस्त झाल े

होते. तर्ा मुळे सवद्यार्थर्ाांना सशक्षणाची एक िमस्र्ा सनमााण 

झाली होती. तर्ामुळे सवशेषतः ग्रामीण भागातील सवद्यार्थी ह े

सशक्षणापािून वंसचत राहू नर्े म्हणून. कॉस्मो फाऊंडशेन कडून 

कॉस्मो सडिीटल शाळा हा उपक्रम िुरु करण्र्ात आला होता.  

र्ा उपक्रमाि खूप चांगला प्रसतिाद समळू लागला आह.े र्ा 

उपक्रमातून स्वच्छता आसण िीवन कौशलर्, सडसिटल िाक्षरता, 

पे्ररानादाई सव्हडीओ, सवचार शक्ती, गसणत कोढी आसण 

िागृतता, कररअर मागादशान इंग्रिी, सवज्ञान आसण तंत्रज्ञान 

आसण िामान्र् ज्ञान. अि े सवसवध सवषर् र्ा उपक्रमातून 

सशकवले िाऊ लागले. असभप्रार् िहकार्ा समळत आह.े र्ा 

उपक्रमात ९०० सवद्यार्थी िहभागी होऊन सशकत आह.े  

कॉस्मो फाऊंडशेन िवा प्रकारचे िन उतिव सवद्यार्थर्ाान िोबत िािरे करत अिते, परंतु वषी कोरोना र्ा आिाराच्र्ा 

पार्श्ाभूमीवर सडिीटल स्वरुपात िागसतक बहदी कदवि, िासवत्रीबाई फुले िर्ंती, २६ िानेवारी, मकर िकं्रात, 

छ.सशवािीमहाराि िर्तंी, कदवि अिे सवसवध प्रकारच ेिन उतिव सवद्यार्थर्ांना सडिीटल स्वरुपात प्रश्न, कलाकृती, 

वेशभूषा, भाषण, स्पधाा, च्र्ा माध्र्मातून िािरे करण्र्ात आले तर्ा मध्र्े सवद्यार्थाांनी उतिाहाने िहभाग नोंदसवला. 

र्ा मध्र्े एकूण ४५०  ते ५०० सवद्यार्थर्ाांनी िहभाग घेतला होता.  

                            िन उतिव िािरे करण्र्ाचार्ाचा उद्दशे अिा आह ेकक सवद्यार्थर्ाांना र्ा मधून नवनवीन गोष्टी 

सशकार्ला समळाव्या व तर्ांनी र्ा िणासवषर्ी मासहती समळावी आसण तर्ांनी िानामधून िे काही सशक्षक समळत आह े

ते तर्ांच्र्ा वर्सक्तक िीवनात तर्ाचा तर्ांना लाभ समळावा म्हणून सवसवध प्रकारे कॉस्मो फाऊंडशेन अिे कार्ाक्रम 

राबसवले िातात.  

िन उतिव  

कॉस्मो  सडिी  पाठशाला   



 

शािनाच्र्ा  सनर्मावलीनिुार  शाळा  िरुु 

होळीच्या व मराठी नवीन वर्ााच्या सवाांना हार्दाक सभेुच्छा..! 
िवा स्नेही, पालक व सवद्यार्थी मीत्रहो आपणाि िागसतक िाक्षरता कदनाच्र्ा  खूप िुभचे्छा. र्ावषी आपण कोरोना र्ा 

आिाराच्र्ा प्रादभुाावामुळे िवाांनी शािनाच्र्ा सनर्माचे पालन करू व होईल तेव्हड ेघरी राहून सशक्षण घेवू.  

अधिक मार्हतीसाठी
www.cosmofilms.com/CSR  Cosmo Foundation@Facebook/cosmo fFoundation@Instagram 

We welcome your feedbacks & Suggestion 
Hemlatta.rajput@cosmofoundation.in 

शािनाच्र्ा सनर्मानुिार िेव्हा शाळा िुरु झालर्ा तेव्हा कॉस्मो फाऊंडशेन कडून शाळेतील सवद्यार्थर्ाांना मास्क, स्वर्ंचसलत 

िॅनीटार्झर मशीन, र्थमाल गण आसण ऑसक्िमीटर दणे्र्ात आले होते िेणेकरून सवद्यार्थी िुरसक्षत राहील व तर्ाचा वापर 

करेल. आसण कॉस्मो फाउंडशेन िुरु अिलेले उपक्रम सह िुरु करण्र्ात आल े होते र्ामध्र्े कॉस्मो ज्ञान सवहार कें द्र आसण 

िंगणक िाक्षरता कार्ाक्रम ह ेदोन कार्ाक्रम शािनाच्र्ा सनर्मात बांधील राहून िुरु केले आसण र्ाला खूप चांगल प्रसतिाद 

सह समळाला होता. सवद्यार्थीही कदलेलर्ा िवा िासहतर्ाच्र्ा वापर करत होत आसण सनर्समत शाळेत र्ेत आह.े 

पालक आसण सवद्यार्थी र्ाचं्र्ा िाठी  

पालक आसण सवद्यार्थी समत्रहो आपणाि मासहती आह ेकक 

कोरोना र्ा महामारीच्र्ा प्रादभुाावामुळे िवा शाळा व 

सवद्यालर् बंद आह.े र्ामध्र्े सवद्यार्थर्ाांच े खूप मोठ्या 

प्रमाणार शैक्षसणक नुकिान होत आह.े अशी पररसस्र्थती 

सनमााण झाली आह े कक ज्र्ा सवद्यार्थर्ाांनी शाळा पसहली 

नाही आसण ते दिुर्ाा वगाात उत्तीणा झाले. र्ामुळे 

सवद्यार्थर्ाांच े खूप मोठे शैक्षसणक नुकिान होत आह े तरी 

आपणाि सवनंती आह ेकक कॉस्मो फाऊंडशेन कडून तिेच 

शाळेकडून िो काही अभ्र्ाि कदला िात आह ेतो अभ्र्ाि 

आपलर्ा मुलाकडून करून घवेून िे शाळेचे आसण कॉस्मो 

फाऊंडशेन चे गु्रप आह े तर्ा मध्र्े पाठवला पासहि.े 

िेणेकरून सवद्यार्थी अभ्र्ािा िोबत िलग्न राहतील व त े

अभ्र्ािापािून दरू िाणार नाही. आसण तर्ांचे शैक्षसणक 

नुकिानही होणार नाही.   

http://www.cosmofilms.com/CSR

