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“मऽैी”साठ  दले या देण या आयकर काय ा या ८०जी खाली करमु  आहेत. 
 

 

उ राखडंमधील परूमःतां या मदतीसाठ  “मऽैी”चे आवहन 
उ रखंडमधे १६ व १७ जूनला आलेला ूलयंकार  पूर, यामळेु तेथील ःथािनक र हवाशांचे झालेले 
अतोनात हाल,  आप   णा   सवाना मा हत आहेतच. 
“मऽैी”चे ःवयसेंवक लगेचच या भागात पोचले आ ण पठोरागड ज ातील धारचलूा भागात अडचणीत 
सापडले या आ ण सवःव गमावले या ःथािनक लोकांना यांनी मदत केली. या काळात “मऽैी” या या 
गटाने ितथे वै क य सेवा पुर वली. याचबरोबर काह  आवँयक तातड ची मदत गटाने केलीच, पण 
या भागात अ ाप सरकार  मदत पोचली न हती ितथे ती पोचावी हणूनह  ूय  केले. याचवेळ  
पुढ ल काळात नेमके कुठे व काय काम करायचे हेह  यांनी ठर वले. उ राखंडमधील ह  गावे पु हा 
वस व यासाठ  व तेथील जनजीवन सरुळ त सु  हावे या क रता तेथील लोकांना आप यासार या 
िमऽां या मदतीचा हात हवा आहे. आ ण आपण तो पुढे करायलाच हवा. 
मदती या प ह या ट यात “मऽैी”ने चांग या ःथतीतील कपडे जमा कर यासाठ  आवाहन केले होते. 
याला आपण सवानी चांगला ूितसाद दलात. तसाच तो आताह  िमळेल याची खाऽी “मऽैी”ला आहेच. 
कामा या पुढ ल ट यात “मऽैी”ने धारचूला भागातील १० गावांमधे काम करायचे ठर वले आहे. या 
गावांमधे पुढ ल दोन म ह यांक रता वै क य सेवा उपल ध क न दे याबरोबरच ५५० कुटंुबांना पुरेल 
एवढा धा य परुवठा करणे व ५० कुटंुबांक रता प याचे ता पुरते िनवारे उभे करायचे आहेत. 
आपण खालील ूमाणे सहभागी होऊ शकता. ----    
• धा य ःव पात मदत कर यासाठ  िशज यावर िचकट न होणारा तांदळु (श य तोवर कोलम अथवा 

मसुर  या ूकारातला), डाळ (तूर, मसूर अथवा हरभरा), ग हाचे पीठ, साखर यापैक  का हह  ५ 
क. मॅ. या जाड लःॅट क या पॅक ंग मधे देऊ शकता. 

• एका कुटंुबासाठ चा एका दवसाचा जेवणाचा खच . १०० देऊ शकता. 
• ता पुर या प या या िनवा  यासाठ  एका प याचा खच . १५०० देऊ शकता. (एका िनवा  यासाठ  

असे १६ पऽे लागणार आहेत). 
• या कामासाठ  येणा  या खचासाठ चा िनिध उभा कर यासाठ  “मऽैी”कडे आिथक ःव पात देणगी 

जमा क  शकता. 
• वै क य अहता (डॉ टर असाल) अथवा िगयारोहणाचा अनभुव असेल तर ू य  कामात कमान 

१५ दवसांसाठ  सहभागी होऊ शकता. 
(धा य ःव पातील मदत १६ ते २० जुल ैदर यान सं याकाळ  ५ ते ७ या वेळात डे कन, पी. 
वाय. सी. हंद ू जमखा यासमोर, िभडे ब ड ंग (२१ हामनी) येथे जमा करावी). 
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या सग याबरोबरच आप या शभेु छाह  काम करणा  यांचा उ साह वाढवणा  या असतील. 


