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Be a coordinator for 1 day: 

Help raise Rs. 10 lakh for the health 
and education of aadivasi children in 
Melghat 

On the 2nd of this coming October, Maitri is going to reach out to 20,000 households and ask them to donate their 
old newspapers. These will then be sold and the money raised thus will be used as funds for providing basic health 
care and education for aadivasi children in Melghat. 

Your responsibilities as a coordinator: 

 Reach out to one or more societies in your neighbourhood and ask them to participate in this drive 
 Ask each family NOT to sell their old newspapers until October 2nd 
 On Sunday, 2nd October, collect the old newspapers from these homes with the help of volunteers 

and arrange to sell them to the nearest raddi depot. 
 Maitri will issue a receipt in the name of the society on receipt of these funds, and you can hand 

over this receipt to the society. 

Contact Leenata – 9921 919832 or Ashwini – 94220 25431 or Pravin 98225 99708 or Maitri office 020 25450882 for 
more information and to register your name. 

‘र ीतून स ी – धडक मोह म’ अथात ‘र ी संकलन घरोघर ... दारोदार ’ 

२ ऑ टोबर २०१६ र ववार सकाळी ८:०० ते दपुार  १:०० 

१७ जुलै २०१६ 

नम कार म हो,   

यंदा या पावसा यातील मेळघाटातील धडक मोह म १५ जलु ै पासनू सु  झाल . कुपोषण आ ण 
बालमृ यू यांचा सामना कर यासाठ  आपल  डॉ टर व वयंसेवकांची फौज स ज होउन कामास 
लागल  आहे.  

पावसाळा सपंताना पु याम येह  आपण एक दवसाची धडक मोह म कर याचे ठर वले आहे, ती 
हणजे ‘र ीतून स ी’ची धडक मोह म. र ी या मा यमातून नधी संकलन ह  “मै ी” ची जनुी 

परंपरा आहे. ये या २ ऑ टोबर या दवशी आपण याला धडक मो हमेचे व प देणार आहोत ते 
असे –  

पु यातील समुारे १००० इमारतींचा वभाग (अ दाजे २०,००० घरे) आपण ठरवणार/ नवडणार आहोत. 
आ ण सकाळी ८ ते दपुार  १ या वेळात वयंसेवकां या फौजे वारे घरोघर  जावनू र ी गोळा करणार 
आहोत. िजतके वयंसेवक जा त तत या जा त घरांपयत आपण पोहोच ूशकणार आहोत. २०,००० 
घरांपयत पोहोच यासाठ  आप याला ४०० हू न अ धक वयंसेवक लागणार आहेत. यातून 
मेळघाटमधील आप या उप मांसाठ  अदंाजे १० लाखाचा नधी आपण जमा क  शकणार आहोत.  
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तु ह  या मो हमेत वयंसेवक हणनू सहभागी हाल ना? २ ऑ टोबर २०१६ र ववार सकाळी ८ ते 
दपुार  १ हा कालावधी “मै ी” व ‘मेळघाटा’साठ  राखनू ठेवा. वयंसेवक हणनू काय करायचे आहे?  

 जर तु ह  रहात असलेल  सोसायट  नवडले या वभागात असेल तर तुम या सोसायट त लोकांना 
याची मा हती यायची व दोन म हने र ी राखून ठेव यास सांगायचे. १५ ऑग ट २०१६ ला कंवा 
आधी हे सांगावे लागेल हणजे लोक र ी वकणार नाह त.  

 य  मो हमे या दवशी आप या व इतर सोसायट  म ये घरोघर  जावनू र ी गोळा करणे.  

 जर तु ह  रहात असलेल  सोसायट  नवडले या वभागात नसेल तर २ ऑ टोबरला येवनू र ी  
गोळा करायला मदत करणे. कंवा तुम या सोसायट म ये र ी गोळा  क न “मै ी” ला देणे.  

तु ह  या मो हमेसाठ  वयंसेवक हणनू २ ऑ टोबर २०१६ ला येत अस याचे मला कंवा “मै ी” 
ऑ फसम ये कळवा (नाव आ ण फोन मांक). हणजे पढुचे नयोजन करता येईल.  

तुम याकडून तसादा या अपे ेत, 

अि वनी धमा धकार  – ९४२२०२५४३१    वण पवार ९८२२५९९७०८ 
 

ट प: वयंसेवक हणून न दणी कर यासाठ  तुमचे नाव, फोन मांक व प ता कळवा. 


