
 
 
"मै ी" नं नेपाळम ये भूकंप तांसाठ  काम सु  केलं आहे.... स या लोकांना वाचव याचं 
काम सै याचे जवान कर त आहेत. पण पुढे लोकांना तातडीची मदत दे या या (Relief) आ ण 
पुनवसना या (Rehabilitation) कामाची आखणी "मै ी" वयंसेवकांनी केल  आहे.... "मै ी" चे 
४ वयंसेवक या कामात नेपाळम ये आहेत. यांनी काठमांडूजवळ बालाजू बायपासला 
मदतक ं उभं कर याचं काम हाती घेतलं आहे... स या तर  १) ला ट क चे मोठे ताव -
 plastic sheets (ता पुर या घरांसाठ ) २) काह  अ नपदाथ आ ण, ३) प याचं शु द पाणी 
पुरव याचं काम ते करणार आहेत. .. "मै ी" ला तुम या सहकायाची, आ थक मदतीची गरज 
आहे. तु ह  "मै ी"ला maitri1997@gmail.com वर कंवा +९१-८६०५९१४०८६ कंवा +९१-२०-
२५४५०८८२ वर संपक क  शकता... तु ह  श त वयसेंवक असाल तर तुम या 
मदानाचीह  गरज आहे. .. "मै ी" ला दलेल  देणगी आयकर काय या या 80G अंतगत 

करसवलतीस पा  आहे .. "मै ी" चा खाते मांक आहे: HDFC Bank AC No: 

01491450000152 कंवाIFSC: RTGS/NEFT-HDFC0000149, PAN No: AAATZ0344C 

... नेपाळ भूकंप पडीतांसाठ  "मै ी" .. " हमालयाशी मै ी" ... ज र सहभागी हा. 

"मै ी" नेपाळ भूकंप त मदत: मतृ देह काढ याचं काम NDRF अ यंत समथपणे करत 
आहेत. आपण बालाजू बायपासजवळ ५ तंबू उभे केले आहेत. ३५ कुटंुबांना तातडीची मदत 
दे याचं काम सु  केलं आहे. सतत या पावसानं मदतकायाम ये य यय येतो आहे. गे या १० 
वषात ७ नैस गक संकटात काम कर याचा अनुभव असलेला शर ष हणतो क  यान ं
पा हलेला हा सवात मोठा हाहा:कार.. तु हाला वेळोवेळी "मै ी" या कामा वषयी सांगत राह न.. 
ल  राहू  या. श य झा यास "मै ी" ला मदत करा.. 

"मै ी" ला मदत जमा होऊ लागल : प ह या तुकडीसाठ  चार वयंसेवक तयार झाले 

"मै ी"तफ नेपाळ भूकंप तांना मदत करत असले या वयंसेवकां या सव णानुसार- 

१. काठमांडू जवळ या बालाजू बायपास जवळील गावात कोणतीच मदत पोहोचलेल  नाह . 
२. पुढ या एका म ह यात ४० कुटंुबांसाठ  आप याला मदत यायची आहे. 
एका कुटंुबाला एक म हना धा य, प याचं पाणी आ ण इतर अ याव यक सेवा दे यासाठ  आप याला 
. ५,०००/- लागतील. 

३. २ कुटंुबांचा खच कर यासाठ  दोन लोकांनी नधी जमा केला आहे. 
पुढ या ३ दवसांत . ५०००/- देणारे ३८ लोक आप याला हवे आहेत. 
४. कोण याह  कार या व तू तथपयत पोहोचवणं अश यच आहे. हणून स टबर म ह यापयत 
केवळ आ थक मदत दे याची वनंती आहे. 



 
 
"मै ी" या नावाने चेक/रोख र कम देणगी हणून देता येईल. 
ऑनलाईन देणगी: एच. ड.एफ.सी. बक, खाते ं : 01491450000152 

आय एफ़ एस कोड: RTGS/NEFT-HDFC0000149, पॅन . : AAATZ 0344 C, 

“मै ी”साठ  दले या देण या आयकर काय या या ८०जी खाल  करमु त आहेत. 
अ धक माह तीसाठ  “मै ी” कायालयाशी संपक साधा. 
“मै ी””: दरू वनी : +९१-२०-२५४५०८८२, ८६०५९१४०८६ न दणी . ई २८९८ / पुणे. 
Email: maitri1997@gmail.com www.maitripune.net 
--  
Regards,  
';MAITRI';, Pune. 
www.maitripune.org 
Phone No. 020- 2545 0882. Cell No. 8605 91 4086 

 


