
प्रसिद्धी पत्रक  

केरळ पूरग्रस्तांनत आर्थिक मद् करण्यत् के्रडतइ-एमसीएचआय आघतडीवर 

के्रडतइ-एमसीएचआय आणि के्रडतइ-महतरतष्ट्रने केरळ पूर सहतय्त ननधीसतठी जमत केले रु. १.५ कोटी आणि 
११ टन सहतय्त सतहहत्य पतठववण्यत् येितर, वतयूसेनेच ेववमतन/्टरक्षक नौके्ून हे सतहहत्य म ांबईहून आज 
रतत्री ननघितर 

म ुंबई, १८ ऑगस्ट २०१८: भारतातील एक नििगगि ुंदर राज्य म्हणजेच देवभमूी केरळमध्ये परूपररस्स्िती 
उद्भवली आहे. गेल्या शतकाचा ववचार करता हा िवागत भयुंकर परू आहे. या प राम ळे जिजीवि ठप्प 
झाले आहे, लाखो लोक एखाद्या द गगम कोपऱ्यात ककुं वा छताुंवर अडकूि पडले आहेत. म िळधार पाविाम ळे 
परू पररस्स्िती ओढवली, दरडी कोिळल्या, घरे आणण प ल उद्ध्वस्त झाले. या ििैर्गगक आपत्तीम ळे 
ववमाििेवा आणण रेल्वेिेवेवर पररणाम झाला आहे. त्या ठठकाणी परूग्रस्ताुंिाठी जीविावश्यक वस्त,ू 

अन्िधान्य, पाणी आणण औषधाुंचा तातडीिे प रवठा करण्याची आवश्यकता आहे.  

केरळच्या िन्माििीय म ख्यमुंत्रयाुंिी केलेल्या आवाहिाला प्रनतिाद देत महाराष्ट्राच ेिन्माििीय म ख्यमुंत्री 
श्री. देवेंद्र फडणवीि याुंिी महाराष्ट्राच्या एिीएि आयएएि मेधा गाडगीळ याुंच्या अध्यक्षतखेाली तातडीची 
बठैक बोलवली. या बठैकीिाठी एिीएि, म ख्यमुंत्रयाुंचे स्वीय िर्चव श्री. प्रवीण परदेशी आणण क्रडाइ-
एमिीएचआय व के्रडाइ महाराष्ट्राच ेप्रनतनिधी म्हणूि अध्यक्ष श्री. ियि ए. शहा, अनतररक्त उपाध्यक्ष श्री. 
ि खराज िहार, िर्चव श्री. बुंठदश अजमेरा आणण म ख्य कायगकारी अर्धकारी श्री. एि. एि. ह ििै (निवतृ्त 
आयएएि अर्धकारी) उपस्स्ित होत.े  

देशात कोणतीही ििैर्गगक आपत्ती आली अिता प िवगिि कायागला मदत करण्यािाठी के्रडाइ-एमिीएचआय 
ही म ुंबई व एमएमआर क्षेत्रातील ववकािकाुंची सशखर िुंस्िा आणण के्रडाइ महाराष्ट्र िेहमीच आघाडीवर 
अित.े िन्माििीय म ख्यमुंत्री श्री. फडणवीि याुंिी केलेल्या आवाहिाला प्रनतिाद देत के्रडाइ-एमिीएचआय 
आणण के्रडाइ-महाराष्ट्र याुंिी केरळ परू िहायता निधीिाठी १.५ कोटी रुपयाुंची आर्िगक मदत देण्याचा 
आणण ११ टि िहायता िाठहत्य पाठववण्याचा निणगय घेतला आहे. हे िाठहत्य वायिेूिेचे ववमाि आणण 
तटरक्षक िौकेिे म ुंबईहूि आज रात्री निघणार आहे.  

के्रडाइ-एमिीएचआयचे अध्यक्ष श्री. ियि ए. शहा, के्रडाइ महाराष्ट्रच ेअध्यक्ष श्री. शाुंतीलाल कटाररया आणण 
के्रडाइ िॅशिलचे पे्रसिडेंट इलेक्ट श्री. ितीश मगर िुंय क्तपणे म्हणाले: केरळला भयािक परूाचा तडाखा 
बिला अििू, के्रडाइ-एमिीएचआय आणण के्रडाइ-महाराष्ट्रिे एक िामास्जकदृष्ट््या जबाबदार िुंघटिा म्हणूि 
परूग्रस्ताुंिा िढळ हस्त ेमदत केली आहे. आमच्या िदस्याुंिी मोठ्या िुंख्येिे प ढाकार घेत केरळमधील 
परूग्रस्ताुंिाठी मदत देण्यािाठी योगदाि ठदले. 



के्रडाइ-एमिीएचआयचे अनतररक्त उपाध्यक्ष श्री. ि खराज िहार याुंिी तत्काळ प ढे येत राजस्िाि वेल्फेअर 
अिोसिएशि आणण त ेअध्यक्ष अिलेल्या स्जतो इुंटरिॅशिल म ुंबई झोितफे प्रत्येकी ५१ लाख अशी एकूण 
१ कोटी २ लाख रुपयाुंची आर्िगक मदत देऊ केली. 

िन्माििीय म ख्यमुंत्रयाुंच्या आवाहिाला तातडीिे प्रनतिाद देणारे श्री िहार म्हणाले: देशाचे िुंवेदिशील 
िागरीक आणण के्रडाइ-एमिीएचआय या ववकािकाुंच्या सशखर िुंस्िेचे जबाबदार िदस्य म्हणूि केरळमधील 
परूग्रस्त बाुंधवाुंिा िढळ हस्त ेमदत करणे हे आपले कतगव्य आहे.  

के्रडाइ-एमिीएचआय आणण के्रडाइ महाराष्ट्र याुंच्यातफे िुंय क्तपणे हे प्रयत्ि करण्यात आले, अशी माठहती 
म ख्य कायगकारी अर्धकारी श्री. एि. एि. ह ििै याुंिी ठदली. 

ताजी माठहती: ११ टि िाठहत्य िौकेतिू/ववमािाुंमधूि आज िुंध्याकाळी िहा वाजपेयतं पोहचववण्यात 
येईल. या िाठहत्याम ळे २.५ लाख परूग्रस्ताुंिा मदत समळेल. के्रडाइ-एमिीएचआय आणण के्रडाइ महाराष्ट्र 
याुंच्यातफे १.५ कोटी रुपयाुंचे योगदाि देण्यात यआले. हे प िवगिि िाठहत्य गोळा करूि त्याचे िमन्वयि 
करण्याचे काम िध्या ि रू आहे.  

के्रडाइ-एमिीएचआय आणण के्रडाइ महाराष्ट्र याुंच्यातफे लाखो परूग्रस्ताुंिा मदत समळणार आहे. अशा प्रकारे 
मदत करण्यािाठी प ढे आलेल्या पठहल्यावठहल्या िुंस्िाुंमध्ये आणण ववक्रमी वेळेत १० टि मदत िाठहत्य 
गोळा करणाऱ्याुंमध्ये के्रडाइ-एमिीएचआय आणण के्रडाइ महाराष्ट्र याुंचा िमावेश आहे. 

या योगदािाबद्दल महाराष्ट्राच्या िन्माििीय म ख्यमुंत्रयाुंिी के्रडाइ-एमिीएचआय आणण के्रडाइ महाराष्ट्र 
याुंची प्रशुंिा केली. 

 


