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 १)  संस्थेची स्थापना उदिष्टे, सध्यास्स्थती : 
        
                                 आददलावी वेला वमभती,नामळक मा वंस्थेची स्थाऩना थोय 
स्लातंत्र्मता वेनानी म  ळषक ल वह्काय भशऴी कभमलीय बाऊवाशेफ दशये मांनी १ जुन १९४५ योजी केरी.  
                                         
             
              वाभाजजक ल वेलाबाली द्रषु्टीने ळैषणणक 
षॆत्रात स्लातंत्रऩुलम काऱाऩावुन आददलावी वेला वमभती, वंस्थेच ेअत्मंत भशत्त्लऩुणम मोगदान याशीरे 
आशे.         आददलावी वेला वमभती, नामळक ज्मा 
ज्मा बागात आऩरे कामम वुरु कयीर त्मा त्मा बागात वाधायणऩणे वलम प्रकायच्मा ळैषणणक चऱलऱी 
वुरु कयणे की, ज्माभुऱे मळषणात लाढ शोईर ल वलऴेळ:त त्मा बागातीर रोकांच्मा वांकु्रततक ळैषणणक 
दू्दष्टय़्ा भागावरेल्माड ेअधधक रष ददरे जाईर. 
                                      
             
              वंस्थेत वद्द्मा ३ फारभंददये, ४ प्राथमभक 
ळाऱा,१३ भाध्मामभक ळाऱा,२ उच्च भाध्मामभक वलद्मारमे,१८ प्राथमभक आश्रभळाऱा, १७ भाध्ममभक 
आश्रभळाऱा,२ कु्रऴी तंत्रतनकेतन, आज मभतीव मळस्ली रयत्मा चारवलण्मात मेत आशेत. तवेच 
भागावलगीम भुरा-भुरींवाठी ५९ लवततगश वंस्थे भार्म त चारवलण्मात मेत आशेत. 
   

२)  आजपययतच्या संस्थेच्या ळाटचाऱीतीऱ िहत्तत्तळाचे टप्पे ळ 
ळलणे : 
                            
                           आददलवी ल भागाव जभाती स्लातंत्र्मऩूलम काऱात 
जे जीलन कंठीत शोते तव ेजीलन स्लातंत्र्मानंतयशी आधथमक आणण ळैषणणक राब न मभऱाल्माने जगत   
शोते  आणण केलऱ फशूजन वभाजावभोय आददलवी भागावलगीम जनतेत मळषणाचा प्रवाय व्शाला 
आणण त्मांच े जीलनभान उंचालरे जाले मा उदान्त शेतनू े कै.कभमलीय बाऊवाशेफ दशये मांच्मा 
दीऩस्तंबावाख्मा आधायाने आददलावी वेला वमभतीच्मा कामामची वुरुलात १ जून १९४५ योजी केरी. 
वंस्थेने प्रथभत: भागावलगीम वलद्मार्थमामवाठी लवततग्रूशे ल व्शरंटयी ळाऱा वुरु करुन आऩरे कामम वुरु 
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केरे. 
                                         वंस्थेच े वंस्थाऩक कै.कभमलीय बाऊवाशेफ दशये 
मांच्मानंतय वंस्थेची धयुा कै. रोकनेते व्मंकटयाल दशये मांनी वन १९६१ त े१९८० ऩममत भोठ्मा धडाडीने 
वांबाऱून २० लऴामच्मा कायककदीत अनेक ळाखा वुरु करुन वुवज्ज अळा इभायती फांधनू वंस्थेच े
ळैषणणक कामम वंफंध जजल्शाबय ल ळजेायीर जजल्ह्मात ऩवयवलरे. 
 
                                         कै.रोकनेते व्मंकटयाल दशये मांच्मा दखु:द 
तनधनानंतय वन १९८० ते आजतगामत वंस्थेच ेवेके्रटयी, वभाज श्री. प्रळांतदादा दशये मांनी अनेक रोक 
उऩमोगी उऩक्रभ याफलून वंस्थेच्मा कामामची लाटचार दशयक भशोत्वलाकड ेवुरु केरी आशे. 
 
                                

३)  संस्था मऴऺक, वळद्यार्थयाांचे राज्य राष्रीय अतंरराष्रीय 
सादहत्तय, कऱा, क्रिडा इत्तयादी ऺेत्रातीऱ उल्ऱेखनीय यऴ : 
 
                           आददलावी वेला वमभती, नामळक मा वंस्थेव 
भशायाष्र ळावनाचा ळैषणणक वंस्था करयत ळैषणणक ल वाभाजजक षेत्रातीर प्रळंवनीम जनवेलेच्मा 
गौयलाथम ददरा जानाया ऩुयस्काय वन २००२ भध्मे प्रदान कयण्मात आरा आशे. 
 
                                  १)  श्री. देलये नायामण केळलयाल (भुख्माध्माऩक) मांना 
याज्मस्तयीम आदळम मळषक ऩुयस्काय वन २००३-२००४ भध्मे ळावनाभार्म त प्रदान कयण्मात आरा    
      आशे.       
                                  २)  श्री. बालवाय वुबाऴ भुयरीधय (भुख्माध्माऩक) मांना 
याज्मस्तयीम आदमळ मळषक ऩुयस्काय वन २००३-२००४ भध्मे ळावनाभार्म त प्रदान कयण्मात आरा   
      आशे. 
                                  ३)  वौ. वालदेकय वलजमा तनव्रूत्ती (भुख्माध्मावऩका) 
मांना याज्मस्तयीम आदमळ मळक्षषका ऩुयस्काय वन २००५-२००६ भध्मे ळावनाभार्म त प्रदान कयण्मात 
आरा       आशे. 
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४)  संस्थेचे सिाजास ऱाभऱेऱे योगदान : 
 
                                      वंस्थेच्मा ध्मेम धोयणानुवाय त्मा त्मा बागातीर 
रोकांच्मा ळैषणणक तवेच वांस्कू्रततक जीलनात वुधायणा शोण्माच्मा दू्दष्टीने मळषणाफयोफयच कू्रऴी 
परोद्मान, दगु्धवलकाव,वुतायकाभ ल वंगीत मा वायखे  मळषणशी देण्य़ाच े ऩवलत्र कामम वंस्थेचे 
ऩदाधधकायी ल वंचारक भंडऱ तवेच वबावद ल ळाखाप्रभुख कभमचायी मांच्मा प्रमत्नातून अवलयत चार ू
आशे. वंस्थेच्मा वलम ळाखांभधनू ९७५२ भुरे, ८२३८ भुरी, अव ेएकूण १७९९० वलद्माथी मळषणाचा 
र्ामदा घेत अवून प्राथमभक/भाध्ममभक आश्रभ ळाऱा ल भागावलधगमम लवततग्रूशात एकूण ९९२८ 
वलद्माथी तनलावी वुवलधांचा राब घेत आशेत. वंस्थेच्मा वलम ळाखा ल लवततग्रूश वलबागात एकूण ९८४ 
मळषक ल मळषकेत्तय कभमचायी काभ कयीत अवून एकूण ९८४ कभमचामांना नोकयीचा राब मभऱलून 
त्मांच्मा कुटंूफाच्मा उदयतनलामश शोत आशे. 
 
 

 ५)  भवळष्यकालासाठी योजना ळ संकल्प : 
 
      आजतागामत वंस्थेने आददलावी,डोंगयाऱ ल अततदगुमभ 
बागात प्राथमभक, भाध्ममभक, उच्च भाध्ममभक मळषणाची वोम उऩरब्ध करुन ददरी आशे. बवलष्मात 
माच बागातीर रोकांना ततं्रमळषण, लैद्मकीम भशावलद्मारमे ल स्लमंयोजगाय मभऱलून देणाये उऩक्रभ 
याफवलण्माचा वंकल्ऩ केरा आशे. 
                                         
                                        
 
 
 


