
दिन ांक सांस्थेचे न व तपदिल रक्कम

पावस बाजारपेठ शाळा क्र.२ गणवेश नग ११

कें द्र शाळा पावस गोळप उर्द ू गणवेश नग १०

पदणू प्राथमिक शाळा गावखडी नं.२ गणवेश नग १० व ५० वह्या

मज.प. िराठी शाळा गावखडी नं.१ गणवेश नग ५ व ५० वह्या

सरस्वती मवद्यािंमर्र गावखडी गणवेश नग १० व ५० वह्या

मज.प.प्राथ.शाळा खालगाव २ गणवेश नग ५ व ३० वह्या

मज.प.पदणू प्राथ. मवद्यािंमर्र चवे गणवेश नग १०

श्री िहाकाली इ. स्कद ल क. िहामवद्यालय आमडवरे गणवेश नग १०

गुरुवयू अ.आ.रे्साई मवद्यािंमर्र, हातखंबा गणवेश नग १२

मज.प.पदणू प्रा. शाळा िेवी (पदणूगड) गणवेश नग १०

कोतवडे शाळा गणवेश नग १ व १२० वह्या

३१/०१/२००५ वायंगणी प्रकल्प - र्त्तक गाव प्रकल्प खचू ६६३/-

१६/०२/२००५ श्री. चंद्रकांत कृष्णा सालि वैद्यकीय खचू १,४००/-

पावस बाजारपेठ शाळा क्र.२ गणवेश

मज.प.पद.प्रा. मवद्यािंमर्र चवेमनवई ५ गणवेश व वह्या

मज.प.प्रा.शाळा खालगाव नं.३ जाकारे्वी ३० वह्या

मज.प. शाळा चवे ओलपाट ३३ वह्या

मज.प.प्रा.शाळा गावखडी कंुभारवाडी गणवेश

ग्रा.पं.वस्तीशाळा गावखडी गावकोडं गणवेश, वह्या, शैक्षमणक सामहत्य

२४/०८/२००६ मज.प.पद.प्रा. शाळा गोळप क्र.१ पाण्याची टाकी १००० मल. ३,७००/-

२१/०८/२००६ श्री िहाकाली इंग्लिश स्कद ल व क. िहामवद्यालय शैक्षमणक पुस्तके २,४९५/-

०५/०७/२००७ श्री िहाकाली इंग्लिश स्कद ल व क. िहामवद्यालय शैक्षमणक पुस्तके २,०००/-

मज.प.पद.शाळा चवेमनवई ३ गणवेश

मज.प.प्रा.मवद्यािंमर्र चवे बौद्धवाडी ३ गणवेश

मज.प.शाळा चवे ओलपाट ३ गणवेश

पद.प्रा.शाळा गावखडी नं.१ गणवेश व ६० वह्या

ग्रा.पं.वस्ती शाळा गावखडी गावकोडं ३ गणवेश व वह्या

नगरपररषर् शाळा क्र.१, पटवरू्न मवद्यालय १० डझन वह्या

मज.प.शाळा तरवळ िायंगडेवाडी ५ गणवेश

मज.प. शाळा तरवळ िाचीवलेवाडी ६ गणवेश व वह्या

मज.प.शाळा तरवळ बौद्धवाडी ६ गणवेश व वह्या

श्रीराि मवद्यालय वेरवली बुदु्रक, ता.लांजा वह्या

मज.प.पदणू प्रा.िराठी शाळा आगरनरळ नं.१ १५ गणवेश

मज.प.पदणू प्रा.शाळा नांमर्वडे कुणबीवाडी गणवेश

२७/०८/२००८ ५,४६५/-

२५/०८/२००७ ७,३०५/-

स म दिक उपक्रम

१३/०७/२००४ १४,६७५/-

२४/०८/२००६ ३,४८३/-



१७/०६/२००९ मज.प.पद.प्रा.,िराठी शाळा राजवाडी (ब्राम्हणवाडी) संगिेश्वर गणवेश ४,५००/-

मज.प. शाळा मवले्य ११ गणवेश

मज.प.पद.प्रा.शाळा आगरनरळ क्र.१ १५ गणवेश

२३/०९/२००९ श्री िहाकाली इंग्लिश स्कद ल व क. िहामवद्यालय लोखंड रॅक ३,०००/-

१९/०५/२०१० अंगणवाडी कें द्र गोळप , पावस सीमलंग फॅन १,५३७/-

०२/०७/२०१० मज.प.पद.प्रा.िराठी शाळा राजवाडी (ब्राम्हणवाडी) संगिेश्वर १२५ गणवेश ५,०००/-

१६/०७/२०१० श्री िहाकाली इंग्लिश स्कद ल व क. िहामवद्यालय लोखंडी कपाट ५,०००/-

१४/१२/२०१० मज.प.आर्शू प्रा. शाळा कोळंब क्र.४ खेळ सामहत्य ३,०००/-

०४/०२/२०११ स्वािी स्वरूपानंर् सेवा िंडळ, पावस मवमवर् सािामजक उपक्रि २५,०००/-

२१/०६/२०११ रत्नामगरी नगर पररषर् शाळा क्र.३ गणवेश २,५४०/-

१५/०७/२०११ ररिांड होि, रत्नामगरी गोध्यड्या १० नग २,५२०/-

०९/०८/२०११ संगिेश्वर शाळा गणवेश १,५००/-

११/०८/२०११ मज.प.शाळा मचंद्रवली कांबळेवाडी गणवेश १० नग २,९६५/-

२९/०८/२०११ रत्नामगरी नगर पररषर् शाळा क्र.८ १०० वह्या १,५००/-

०४/०६/२०१२ स्वािी स्वरूपानंर् सेवा िंडळ, पावस पुस्तक प्रकाशन १०,०००/-

१८/०७/२०१२ रत्नामगरी नगर पररषर् शाळा क्र.३ गणवेश २,०००/-

२२/१२/२०१२ श्री िहाकाली इंग्लिश स्कद ल व क. िहामवद्यालय शैक्षमणक पुस्तके ३,०००/-

०४/०१/२०१३ सरस्वती मवद्यािंमर्र गावखडी पाण्याची टाकी ३,०००/-

२८/०३/२०१३ संपर्ा शंकर पाचकद डे र्त्तक मवद्याथीनी १९,४३८/-

०८/०४/२०१३ िुख्यिंत्री सहायता मनर्ी रु्ष्काळ मनर्ी ५०,०००/-

०९/०५/२०१३ ग्रािपंचायत कोतवडे पाण्याची टाकी ३०,०००/-

२६/०७/२०१३ मसद्धी व्यावसामयक प्रमशक्षण कें द्र (राजावाडी) गणवेश ३,०००/-

मज.प.पद.प्रा. कें द्रशाळा जांभारी िराठी शैक्षमणक पुस्तके

मज.प.पद.प्रा. कें द्रशाळा पावस - गोळप उर्द ू शैक्षमणक पुस्तके

मज.प.पद.प्रा. शाळा आगवे तफे फणगदस शैक्षमणक पुस्तके

नवजीवन मवद्यालय फुणगुस शैक्षमणक पुस्तके

२९/०८/२०१३ रत्नामगरी नगर पररषर् शाळा क्र.१ ते २२ मवद्याथी अपघात मविा ६,३८१/-

२६/०९/२०१३ मज.प.पद.प्रा. कें द्रशाळा पावस - गोळप उर्द ू मवद्याथी अपघात मविा १,६०५/-

१९/११/२०१३ कोकण वदिन युथ अॅण्ड सु्टडंटस डेव्हलपिेंट सेंटर ल सोसायटी 

मचपळद ण

र्त्तक मवद्याथी - मजद्द िमतिंर् िुलांची शाळा १५,०००/-

१८/१२/२०१३ बसणी पंचक्रोशी एजु्यकेशन सोसायटी रे्णगी ३,०००/-

१२/१२/२०१३ स्वािी स्वरूपानंर् सेवा िंडळ, पावस सिार्ी िंमर्र अन्नर्ान रे्णगी १०,०००/-

११/०९/२००९ ३,७००/-

१४/०८/२०१३ १५,०००/-



सार्ीक िुनव्वर सारंग

फरजाना तौमफक सारंग

ररया संर्ीप वेलंुडे

आयाू मवशाल पाटील

िमनषा िहेश सावंत

रंजना राजद यदे्र

रे्वयानी रािकृष्ण जोशी

रोशनी राजेश सुवे

िारु्री प्रसार् कांबळे

३०/०१/२०१४ मज.प.प्रा.शाळा नवेर्र लोणवी, ता.राजापदर अत्यारु्मनक साऊंड मसस्टीि ८,०७०/-

१९/०६/२०१४ रत्नामगरी नगर पररषर् शाळा क्र.३,रत्नामगरी गणवेश १,७६०/-

०९/०२/२०१५ लायन्स क्लब (आय हॉग्लिटल), रत्नामगरी वैद्यकीय िर्त २१,०००/-

१४/०२/२०१५ मफनोलेस्क अॅकॅडिी, रत्नामगरी प्रोजेक्ट कॉग्लिटीशन १०,०००/-

१३/०५/२०१५ ॠृषी िाकंडेय गोशाळा टरस्ट मचपळद ण गोसंरक्षक िर्त १०,०००/-

२९/०५/२०१५ ग्रािपंचायत कुवारबाव, रत्नामगरी कुवारबाव बस थांबा मपकअप  शेड ३०,०००/-

१९/०१/२०१६ स्वािी स्वरूपानंर् सेवा िंडळ, पावस वैद्यकीय िर्त १५,०००/-

२२/०१/२०१६ मजल्हा नगर वाचनालय रत्नामगरी रे्णगी (स्वा.सावरकर गं्रथमरं्डी) ५०,०००/-

अ.अ.रे्साई िाध्यमिक मवद्यािंमर्र, हातखंबा शैक्षमणक िर्त १०,०००/-

अमवष्कार, रत्नामगरी िमतिंर् िुलांच्या संस्थेला िर्त १०,०००/-

आटू सकूल, रत्नामगरी सांसृ्कमतक कायाूसाठी िर्त १०,०००/-

आश्रय सेवा संस्था, रत्नामगरी गरीब   मवद्यार्थ्ांसाठी िर्त ५,०००/-

गुरुप्रसार् टरस्ट एड्सग्रस्तांसाठी  िर्त १०,०००/-

श्री. िहाकाली पररसर संयुक्त मशक्षण समिती आमडवरे शैक्षमणक िर्त १०,०००/-

अमजंक्यतर मथएटसू गणेशगुळे सांसृ्कमतक िर्त ५,०००/-

खल्वायन रत्नामगरी संगीत के्षत्रातील संस्थेला िर्त १०,०००/-

पटवरू्न हायस्कद ल रत्नामगरी शैक्षमणक संस्थेला िर्त १०,०००/-

०६/०२/२०१६ श्री. गोमवंर् कृष्णा रानडे संसृ्कत पाठशाळा, रत्नामगरी संसृ्कत भाषा जपणाऱ्या संस्थेला िर्त ५,०००/-

२१/०६/२०१६ मजल्हा पररषर् मजल्हा पररषर् बस शेड ७५,४४०/-

०२/०७/२०१६ रत्नामगरी नगर पररषर् शाळा क्र.३ रत्नामगरी गणवेश ४,०००/-

१४/०९/२०१६ मज.प.शाळा ओरी मतवराड रत्नामगरी गॅस कनेक्शन ५,०००/-

०३/१०/२०१६ िाध्यमिक मवद्यालय र्ािणसे रत्नामगरी क्रीडा सामहत्य ५,०००/-

०२/०२/२०१७ वैद्य िंगल कायाूलय पल्स पोमलओ अमभयान ५,६००/-

०६/०२/२०१७ कें द्र शाळा जांभारी स्वरूप पे्ररणा मनर्ी पुरस्कार १०,०००/-

०६/०२/२०१७ रत्नामगरी नगर वाचनालय स्वरूप पे्ररणा मनर्ी पुरस्कार १०,०००/-

०६/०२/२०१७ श्री नवलाई रे्वस्थान पावस स्वरूप पे्ररणा मनर्ी पुरस्कार २५,०००/-

०६/०२/२०१७ सोिेश्वर उत्सव समिती स्वरूप पे्ररणा मनर्ी पुरस्कार १०,०००/-

०३/०१/२०१४ बामलका मर्न - िुर्तठेव समटूमफकेट ९,०००/-

०५/०२/२०१६



०६/०२/२०१७ कें द्र शाळा पावस - गोळप उर्द ू स्वरूप पे्ररणा मनर्ी पुरस्कार १०,०००/-

०९/०३/२०१८ ओि साई सिथू शैक्षमणक कला क्रीडा संस्था क्रीडा सामहत्य ५,०००/-

०१/०४/२०१७ ते 

३१/०३/२०१८

७१ - मवद्याथी पाठ्यवृत्ती पाठ्यवृत्ती (र्रिहा) २,४१,८००/-

०५/०७/२०१८ नगर पररषर् शाळा क्र.३ वह्या,कंपास,पाटी ४,४६०/-

२१/०७/२०१८ राष्ट्र ीय सेवा समिती िर्त मनर्ी ५,००,०००/-

१०/०९/२०१८ अनुगािी लोकराज्य िहामभयान कापडी मपशवी जनजागृती अमभयान २०,०००/-

२०/१०/२०१८ लायन्स क्लब रत्नामगरी रे्णगी १०,०००/-

१९/११/२०१८ मवज्ञान प्रर्शून आमथूक िर्त िर्त मनर्ी ५,०००/-

०५/०१/२०१९ खेडशी िाध्यमिक मशक्षण संस्था शैक्षमणक िर्त १५,०००/-

१८/०१/२०१९ गोगटे जोगळेकर कॉलेज गमणत संशोर्न प्रोजेक्ट ५,०००/-

२५/०३/२०१९ मनिूला मभडे जनता मवद्यालय कोडें्य मवज्ञान प्रर्शून रे्णगी २,०००/-

०१/०४/२०१८ ते 

३१/०३/२०१९
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