
तुमची साथ हवी आहे 
“मऽैी” कोणा एकाची नाही, सगळ्यांची आवँयक कामाशी िनयमीत बांिधलकी म्हणजे “मऽैी”. द:ुख, 
दैन्य, अन्याय, कमतरता िजथे िजथे आहे, ितथे आपण पोहोचावं, मदतीचा हात द्यावा अस ंूत्येकाला 
वाटतं. कुठून आिण कशी सरुुवात करायची हा माऽ ूश्न पडतो. “मऽैी” त्यासाठीच काम करते. तुम्हाला 
योग्य काम शोधायला मदत करते. आवडीचं, बदल म्हणून िकंवा िवरंगुळा म्हणनू एखाद काम 
दसुर् यासाठी करण्यातून समाधान िमळवण्याचा हा एक मागर् आहे.  
सामािजक कामासाठी वेळ ठेवूया! 

 पुःतक िभशीतून िनयमीत मेळघाटातील मलुांसाठी गोष्टीची/िचऽकलेची पुःतके खरेदी करणे. 
 जुन्या चादरी/साड्या/पडदे याच्या गोधड्या िशवून घेणे. थंडीसाठी मेळघाटला पाठवणे. 
 दरवषीर् लहान मुलांच्या परुक आहारासाठी सातुचे िपठ बनवणे. 
 पणु्यातील “मऽैी” कायार्लयात ठरािवक वेळ देऊन िशःत आणणे.  
 “मऽैी” िवषयी जाणून घेऊन सोप्या भाषेत लेखन करणे.  
 आपल्याच सोसायटीत एखादा उपबम सवर् रिहवासींना सांगणे. 
 जुन्या साड्यांच्या िपशव्या िशवून “मैऽी” साठी िनधी सकंलन. 
 िस्तर्यांच्या आरोग्याबद्दल िचऽांचे तके्त बनवणे, लेखन करणे. 
 १ वषार्पुढच्या मुलांना देण्यासाठी सोप्या पाककृती िलिहणे.    
 तान्ह्या बाळांसाठी दपुटे, झबले, टोपडे असा संच भेट म्हणून देणे.  
 लहान मुलांसाठी लाकडी खेळणी, तेलखडू, िचऽकला वह्या जमवणे.  

तुम्ही “मैऽी” साठी आिथर्क मदत कशी करू शकता? 
 रु. १५०/- ची रद्दी ितजोरी भेट म्हणून देऊन िनधी सकंलनाची सरुुवात करणे 

 फक्त एक रुपया रोज - दरवषीर् रु.३६५/- “मऽैी” च्या पऽ व्यवहारासाठी 
 मेळघाटातील १२ आरोग्य मैऽीणींचे मािसक मानधन ूत्येकी रू.५००/-  
 एका मलुाचा आरोग्य व िशक्षणाचा वषार्चा खचर् रु.८५०/- 
 मेळघाटात जाणार् या िवद्याथीर् ःवयंसेवकाचा ूवास खचर् रु. १२००/- 
 मेळघाटात कामासाठी असलेल्या दचुाकीचा मािसक खचर् रू.५०००/- 
 कोरकू यवुकाचा व्यवसाय िशक्षणाचा वािषर्क खचर् रू. ७०००/- 
 ३ पूणर्वेळ कायर्कत्यार्ंचे मानधन ूत्येकी रू.१४,५००/- 
 पाबळ येथील िवज्ञान आौमात मामीण तंऽज्ञ ूिशक्षणाचा खचर् रु. १८,०००/- 
 वाढिदवस, ःमतृीिदनाच्या िनिमत्ताने ऐिच्छक देणगी   
 मोठ्या सोसायटीत िनयमीतपणे रद्दी जमा करून िनधी संकलन  
 ३ ते ५ वषार्साठी ठरािवक रक्कम देणगी म्हणून  “मऽैी”  ला देता येईल 

आपल्या शुभेच्छा आिण आिशवार्द हवेच आहेत. 
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