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कृपया स द साठ  

 नम कार 

“मै ी”” या मेळघाटमधील कामात, महारा ातील कानाकोप  यातील अनेक वयंसेवक नेहमीच 
सहभागी होत असतात. “मै ी”” काम करत असले या गावांम ये घरकुल योजने अंतगत चांग या 
दजाची व यो य रचनेची घरे बांधल  जावीत हणून मागदशन कर यासाठ  पु यातील “मै ी” घरकुल 
गटाचे ३ वयसेंवक, दनांक २४ ए ल २०१५ रोजी मेळघाटला नघाले होते. चलाट त जा यासाठ  
यांनी “मै ी” चे मेळघाटातील कायकत रामे वर फड यां याबरोबर सकाळी परतवाडा- ईपठार बस 
पकडल . ह  बस घटांग या थोडे पुढे दर त कोसळल  आ ण तने ३-४ वेळा पलट  मारल . ह  घटना 
सकाळी सुमारे १०:३० या सुमारास घडल . यात हे चारह  जणं जखमी झाले आ ण यांना 
परतवा याला परतावे लागले. 

या दघूटनेम ये कोणीह  दगावले नाह , परंतू बहू तेक वाशांना मुकामार व खरचटणे अशा कार या 
जखमा झा या आहेत. “मै ी” चा कायकता रामे वर फड व पु यातील वयंसेवक ी. मधुकर दांडेकर, 
ी. पलाश देवलणकर व ी. ओकंार देशमुख हे चौघेह  आलेला प रि थतीला सामोरे गेले. यांनी 

इतरांनाह  बस मधून बाहेर पड यास मदत केल . हे सव वयंसेवक पु यात परत आले आहेत. 
यां यावर औषधोपचार सु  आहेत. सवाना काह  दवस व ांती घे याब ल सां गतले आहे. ी. 
मधुकर दांडेकर (वय ६५) यां या बरग यांना दखुापत (hair crack) झाल  आहे. यां यावर छोट  
श या कर यात येणार आहे.  

या घटनेत सव वयंसेवकांना अनेकांनी मदतीचे हात पुढे केले. “मै ी” चे म  व आ ते ट हाक 
द यावर धावून आले... याब ल यासवाचे आभार!  

या दघूटनेमुळे मेळघाटातील काम राहू न गेले आहे. “मै ी” घरकुल हा गटाने हे काम पणू क च असा 
नधार य त केला आहे.  

कृपया वर ल मजकूर छापून घडलेला वृ तांत वाचकांपयत पोहोचवावा.  

या घटने या फोटोसाठ  “मै ी” कायालयात संपक साधावा. अ धक मा हतीसाठ  “मै ी” कायालयात 
संपक साधता येईल. 
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 
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कृपया खाल ल मजकूर छापनू  तो वाचकांपयत पोहोचवावा.  
 

नेपाळमधील भुकंप तां या मदतीसाठ  “मै ी”चे आवाहन 

नेपाळमधे २५ ए ल २०१५, श नवार या दवशी झाले या लयकार  भकंुप, यामळेु तेथील 
था नक र हवाशांचे झालेले अतोनात हाल,  आपNaaणाNN सवाना मा हत आहेतच. 

“मै ी”चे वयंसेवक श रष जोशी, शवकुमार, तुषार आ ण वाती शु ला हे काठमांडूतील 
बालाज ूबायपास या ठकाणी आहेत. काठमांडूम ये मो या माणावर नुकसान झालेले आहे. 
भारतीय सेना तथे मदत काय करत आहे. आ ताचे मदतीचे व प हे ढगा  याखाल  दबले या 
माणसांना बाहेर काढण,ं आरो यसेवा देण,ं फुड पॅके स आ ण पाणी पोहोचवण हे आहे. पाऊस 
पडतो आहे, भकंुपाचे ध के बसत आहेत यामळेु लोक र यावर रहात आहेत. ताडप यांची 
अ तशय आव यकता आहे. श रष जोशी यांनी जमले या पैशातून ५ कुटुंबांना ताडप या 
वकत घेऊन द या आहेत.  

“मै ी” चा गट ा मण भागात जाऊन तेथील प रि थतीची पहाणी करणार आहे.   

आव यक तातडीची मदत हणनू अ न, धा य, पाणी आ ण ताडप ी हवी आहेत. या 
कामासाठ  येणा  या खचासाठ चा नधी उभा कर यासाठ  “मै ी”कडे आ थक व पात देणगी 
जमा कर याचे आवाहन करत आहोत. 

देणगी: ”मै ी”” या नावाने चेक/रोख र कम देणगी हणनू 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.  
 

तेथील लोकांना आप यासार या म ां या मदतीचा हात हवा आहे. आ तापयत या येक 
आप तीत “मै ी”ला आपण सवानी चांगला तसाद दला आहे. तो आताह  मळेल याची 
खा ी आहे.  

अ धक माह तीसाठ  “मै ी” कायालयाशी संपक साधा.  

“मै ी””:  दरू वनी : +९१-२०-२५४५०८८२, ८६०५९१४०८६   न दणी . ई २८९८ / पणेु.  
Email: maitri1997@gmail.com       www.maitripune.net 


