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को वड-19

खंड 4, स.ं 4

ा काळातील जीवन

कोिवड-19 मुळे जगभरात 3 िमलीयनपे ा जा
लोक भावीत झाले आहे त आिण तो 200,000
मृ ूंना कारणीभूत ठरला आहे . हा उ गाची
प रणती या ाणघातक िवषाणूकडून सामना
करा ा लागणा या आ ानां मुळे जागितक
संकटात- वै कीय, आिथक तसेच भाविनक ृ ्य़ा
- झाली आहे . भारतात स ा 20,000 न अिधक
सि य केसेस आहे त आिण 885 मृ ू झाले आहे त
- (27 एि ल 2020 रोजी अस ा माणे - इथे
कोिवड-19
ा प रणामां चा मागोवा
ा)
प रणामी हजारो थलां त रत, रोजंदारीवर काम
करणारे आिण
ां वर- खास क न जुनाट
आजाराने
असले ा- प रणाम करणारा
रा
ापी लॉकडाउन कर ात आला आहे .
अशा प र थतीत, अनेक सं था माणेच,
भारतातील िद मॅ
फाउं डेशन टीम आिण
े स् ऑफ मॅ ने आप ा टीम ा तसेच
आप ा
ां ा सुरि ततेची खा ी कर ा ा
ीने वक ॉम होम कर ाचे ठरवले आहे .
नेहमी माणेच, आपले
ेयः ''एक पणे आपण
वाटू न घेतो आिण िशकतो" ठाम आहे आिण ाचे
पालन करताना, आपला कोिवड-19 उ गा ित
ृ ीकोन एकमेकां ना या रोगा ा समोर िह त

आिण आशा
दाखव ात
मदत करतो.
भारतातील मॅ
फाउं डेशन
टीम आिण आप ा िसटी चॅ र लीडसनी संपूण
दे शातील आप ा
ां शी,
ां ा संगोपन
दा ां शी आिण उपचारक िफजीिशय शी
संवाद साध ासाठी आिण प र थतीबाबत
िव सनीय मािहती एकमेकां ना दे ऊन आिण
लॉकडाउनमुळे
उ वले ा
लॉिज कल
आ ानां वर उपाय शोध ा ित र
भाविनक
आधार पुरव ासाठी एक
काम करायला
सुरवात केली.
आप ा टीमने ने (WHO) िदले ा मािहती ा
आधारे िभ ीिच े तयार कली, ती सामािजक
मा मां ा
ासपीठावर िस
केली आिण
ॉटस्अप ुपमाफत एकमेकां पयत पोचवली.
अ ाने स ा ा प र थतीबाबत िनयिमत
कालां तराने
ां ना आिण े स् ऑफ मॅ
ा
सद ां ना अ तन मािहती दे णारे आिण
गरजवंतां ची सेवा कर ासाठी आपण जे उ म
क
शकतो ते आपली टीम करत अस ाची

अ ा बोलते

श

हा अ ंत िविच काळ आहे आिण हा कोिवड-19
उ ग आप ाला आिण आप ा भोवती ा
जगाला काय करत आहे हे आपण पाहतो ते ा
आपले सवात वाईट दु ः
सु ा इतके वाईट वाटत
नाही. पण मग आपण, मानवी भावनां ची ताकद
आिण संपूण जगातील
ेक जण आप ा
आयु ावर उठले ा या संकटाचा सामना
कर ासाठी ेम आिण सकारा क उजा कशी
वाही करत आहे हे िवचारात घेतले नाही. आपणा
सवासाठी, आपले
हे ाधा आहे त आिण
ां ाबरोबर काम करताना आिण सव बाबतीतील
ां ची िभती दू र करताना, आपण ां ािवषयी खूप
काही जाणून घेत आहोत.

आधी आ ी आम ा िफजीिशयनबरोबर काम
करायला सुवात केली - ां ना िवनंती क न आिण
चुचका न. मला हे िवचा
नका की आप ा
ो ाम ऑिफससनी
ां ासमोर उभे रहायचे
आिण ि
शन नाही णजे वाटपही नाही हे
ां नी समजून घेणे भाग पाड ासाठी धाडस
दाखवले का.
ां नी एकामागून एक शरणागती
प रली आिण
ां नी
तःच
ीगत
ि
श कसे पाठवता येईल यात ल घालायला
सुरवात केली. आ ाला माहीत आहे की वेळ
काढ ासाठी आिण ोत शोध ासाठी
ां ना
झगडावे लागले - दो ीच
ं ा तुटवडा, पण ानी ते
केले.

हे कँसरचे
आहे त जे आधीच ां ा कँसर ा
िनदानाचा भाराने दबलेले आहे त आिण ां ापैकी
ब तेकजण आयु भरासाठी उपचार घेत आहे त.
आिण आता ते िकती जा बािधत हो ास पा
आहे त हे पाहता हा भार आणखीच वाढला आहे .
ात भर णजे ां ची
ालये बंद झा ामुळे ते
ां चा पुरवठा िमळवू शकत नाहीत. या सव
अडचणी ा आठव ां म े
ां ना िकती
असहा वाटत असेल ाची आप ाला जाणीव
आहे . या िनराशाजनक प र थतीत भर घालणारे
अनेक घटक आहे त.

जे ा लॉकडाउन अंमलात आला आिण सव
सावजिनक वाहतूक बंद कर ात आली ते ाच
आमचे हात बां धले गेले आहे त हे आ ाला कळले.
कुणालाही ां चा पुरवठा पाठवता येणे आ ाला
श होईल असा काही माग िदसत न ता.

यातून बाहे र पड ाचा एकच माग आहे तो णजे
प र थतीला सामोरे जाणे आिण खास अशाच
काळासाठी आपण वाचवले ा अंतगत राखीव

ीकडे वळणे.

आ ाला जाणीव झाली की
ां ना सु ा तः
य करावे लागतील आिण
तः काहीतरी
हालचाल करावी लागेल. आमचा पिहला िवचार
होता ां ना असहा वाटू न दे णे आिण ां ना
क क हो ासाठी ो ाहन दे णे आिण पा या ते
तःला आिण
ां ा ि यजनां ना मदत
कर ासाठी
ां ासाठी
झटणा यां ना
भेट ासाठी ते िकती पुढे होऊ शकतात हे
पाह ासाठी ते काय क शकतात.

हमी दे णारे संदेश पाठवले. आ ाला
ल ात आले की आता आप ा
ां ना,
लॉकडाउनमुळे सामोरे जा ा लागत
असले ा अडचणी तसेच ां ा आयु भरा ा
ककरोगाचे िनदान ल ात घेऊन, पूव पे ाही
जा आधाराची गरज आहे , या काळात आमची
चाय फॉर कँसर 2020 मोहीम पुढे चालवून
ां ा पाठीशी उभे राह ाचे आ ी ठरवले आहे
- आप ा
ां ा गरजां ची पूतता
कर ासाठी ही मोहीम मे म े सु
कर ात येईल.
आमचा ढ िव ास आहे की
एकि तपणे आपण बीग
सीज् - कोिवड-19
आिण कँसर शी लढा
दे ऊ.

- रॅ चेल िसम
क ुिनकेश

मॅनेजर, े

स् ऑफ मॅ

आिण ऐका आिण कानात ाण आणून ऐका, ते काय
करत होते ते आ ाला ऐकू येऊ लागले तामीळनाडू रा ातील एक छोटे शहर आहे
नागरकॉइल.
एका
ाचा पती
ा ा प ीची ि
शन
केरळमधील ि व म येथून आण ासाठी 76 िकमी
सायकल चालवत कसा गेला, हे आ ी ऐकले.
लॉकडाउन ा काळात आ ी ऐकले, केरळमधील
फायर े शन आिण पोलीस े शनचे कमचारी
ां ना
ां ा औषध िवतरण क ां पयत
जा ासाठी
ां नी मदत मािगतली ां ना मदत
करत होते.
आम ा ऐक ात आले,
ा
शहरातील आिण नगरातील
ां ा कुटुं िबयां ना
आिण िम ां ना जरा िफरायची मोकळीक होती ां ना
ां ासाठी पुरवठा ता ात घे ासाठी सां गत
होते. आ ी असेही ऐकले, ाना वास करणे श
न ते ा भाऊबंदां साठी े स् ऑफ मॅ चे
लीडस ां ासाठी संकिलत करायला जात होते.
आ ी ऐकले अशा
ां िवषयी जे गावातून ां ा
औषध
िवतरण
क ापयत
जा ासाठी
ावािहकेत जागा िमळावी णून िवनंती करत
होते. आ ी ां ासाठी िनमाण केले ा िसटी
ॉटस्अप
ु व न
ां चे अनुभव
एकमेकां ना सां गत अस ाचे आिण एकमेकां ना
स ा दे त अस ाचे पािहले. आ ाला ां ची
एकमेकां साठी िम ाची भावना जाणवली.
आ ाला
ां चे एकमेकां िवषयीचे ेम जाणवले.
खरोखर आिण श शः, ेम नेहमीच र ा शोधते धाडसा ा मदतीने.
- िवजी ंकटे
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जागितक आरो संघटनेने (WHO) कोिवड-19 िवषाणू
मािहती िस केली आहे ः

ा संबंधात पुढील

ी ेपः
कोरोनावायरस (कोिवड -19) हा न ाने शोध लागले ा कोरोनावायरसमुळे होणारा एक संसगज रोग आहे . कोिवड-19 िवषाणूने बािधत झाले ा ब तेक लोकां ना
सौ ते माफक सनिवषयक आजारपणाचा अनुभव येतो आिण कोण ाही िवशेष उपचाराची गरज न लागता ते बरे होतात. दयिवकार, मधुमेह, जुनाट सनिवषयक
िवकार आिण कँसरसार ा वै कीय सम ा आधीच असले ा अिधक वय र लोकां म े गंभीर आजारपण उ व ाची श ता असते. कोिवड -19 िवषाणू, ामुळे
होणारे रोग आिण तो कसा पसरतो यािवषयी चां गली मािहती क न घेणे हा ा ा सं मणाला ितबंध कर ाचा आिण ा ा सं मणाचा वेग कमी कर ाचा उ म
माग आहे . तुमचे हात धुवून िकंवा वारं वार अ ोहोल-बेसड् सॅिनटायझरने चोळू न आिण तुम ा चेह याला श न क न तुमचे तःचे आिण इतरां चे संसगापासून
र ण करा. कोिवड-19 िवषाणू मु तः लाळे ा थबातून िकंवा िकंवा बािधत
ी दे ा खोकते िकंवा िशंकते ते ा नाकातून उडणा या तुषारां तून पसरतो, णून
तु ी सनिवषयक िश ाचारां चे पालन करणे सु ा मह ाचे आहे (उदा. कोपर वाकवून ावर खोकणे) स काळात, कोिवड-19 साठी िविश लस िकंवा उपचार
नाहीत. तथािप, अनेक िचिक ालयीन चाच ा चालू आहे त ात संभा उपचारां चे मू मापन केले जात आहे . िचिक ालयीन िन ष उपल होताच (WHO)
अ तन मािहती पुरवत राहील.

ितबंधः

ल णेः
कोिवड-19 िवषाणू वेगवेग ा लोकां ना वेगवेग ा कारे भावीत करतो.
कोिवड -19 हा सनिवषयक रोग आहे आिण ब तेक बािधत लोकां म े सौ
ते माफक ल णे िवकिसत होतात आिण कोण ाही िवशेष उपचारां ची गरज न
लागता बरे होतात. ा लोकां ना आधीच कोण ाही वै कीय सम ा आहे त
आिण ां चे वय 60 वषापे ा जा आहे ां ा बाबतीत रोग िवकिसत
हो ाची आिण मृ ूची जोखीम जा आहे .

सामा ल णांम
समावेश आहे ः

े

Ÿ

Ÿ ताप
Ÿ थकवा
Ÿ कोरडा खोकला

इतर ल णांम े
समावेश आहे ः

Ÿ
Ÿ
Ÿ

ासावरोध
वेदना आिण कळा
खवखवणारा घसा
आिण काही थो ा

Ÿ

लोकां ना अितसार, मळमळ िकंवा वाहते
नाक अशी ल णे िदसली आहे त.
जे लोक अ था िनरोगी आहे त आिण ां ना
सौ ल णे आहे त ां नी यं-एकां तवास
ीकारावा आिण चाचणीसाठी आिण
संदिभत कर ाबाबत ा स
ासाठी
ां ा वै कीय संगोपन दा ाशी िकंवा
कोिवड-19 मािहती क ाशी संपक करावा.
ताप, खोकला िकंवा सनाला ास होणा या
लोकां नी ां ा डॉ रां ना बोलवावे आिण
वै कीय सहा िमळवावे.

कोिवड-19 ा संसगाला ितबंध कर
कर ासाठी पुढील गो ी कराः
Ÿ तु मचे हात साबण आिण पा

बेसड् हँ ड रबने

ासाठी आिण सं मणाचा वेग कमी

ाने िनयिमतपणे धुवा िकंवा ते अ

Ÿ तु

ी आिण खोकणा या िकंवा िशंकणा या लोकां
1 मीटरचे अंतर राखा.

Ÿ तु म

ा चेह याला

ोहोल-

करा.
ा दर

ान िकमान

श करणे टाळा.

Ÿ खोकताना िकंवा िशं कताना तु मचे तोड
ं आिण नाक झाका.
Ÿ तु

ाला बरे वाटत नसेल तर घरी रहा.

Ÿ फु

ु से कमकुवत करणा या धू पान आिण इतर कृतीप
ं ासून दू र रहा.

Ÿ अनाव

क वास टाळू न आिण लोकां ा मो ा जमावापासून दू र
रा न शा ररीक अंतर राख ा ा प तीचे आचरण करा.

ोत: जागितक आरो

संघटना - https://www.who.int

िद सीएमएल एड ोकेटस् नेटवक - फॉर ॉिनक मायलॉइड ूकेिमया पेश
ुप एड ोकेटस् यांनी
िवषाणूबाबत मािहती दे णारा आिण
ांनान संबोिधत करणारा, "कोरोना वायरस िडसीज अँड सीएमएल
पेश स्" या शीषकाचा एक लेख िस केला आहे जो
ांना उपयु
असू शकेल.
कोिवड-19 चे िनदान
कोिवड-19 ा पॉिझिटव िनदानासाठी ल णे
असले ा
ां मधील नासोफॅ रं िगयल ॅब ारे
िवषाणूचा शोध घेणे आव क असते. ब सं
दे शां त, चाच ा कोिवड-19 चा जा संशय
असले ा
ी िकंवा बािधत
ीं ा जवळ ा
(थेट कंवा 2 मीटरपे ा कमी अंतराव न) संपकात
असले ां ा पुर ाच मयािदत आहे त.

कोिवड-19 चे उपचार
उपचार, एकतर घरी िकंवा
ालयात, सहा क
आहे त. नवीन कोरोनावायरस मार ासाठी स ा
कोणतेही िविश िवषाणूिवरोधी औषध नाही.
संसगा ा ती
पात
ालयात दाखल होणे
आिण नंतर अितद ता िवभागात दाखल होणे
आव क असते.

ती िकंवा ाणघातक कोिवड-19 साठी
जोखमीचे घटक
अिधक वय र ौढ, ां ना सहअ
ातील
जुनाट िवकार आहे त (जसे की एक उदाहरण णून
जुनाट फु ु सां चा िवकार) आिण दु स याकडून
संसगाचा बळी ठरणारे ती कोिवड-19 ची उ
जोखीम असणारे िदसत आहे त पण अिधक अचूक
जोखीम घटक अजून
नाहीत. एक सवसाधारण
िनयम णून, रोग ितकारक श ी कमी झाले ा
ीन
ं ा उ जोखीम अस ाचे मान ात यावे.
मुलां ना िचतच संसग होतो.

ती िकंवा ाणघातक कोिवड-19 साठी
सीएमएल
ांना अिधक जोखीम आहे का?
टायरोसाइन िकनेस इनिहिबटस (टीकेआय) चे
उपचार िदले ा सीएमएल
ां म े नवीन
कोरोनावायरस िकंवा कोिवड-19 ा संसगाचा
िविश डे टा उपल नाही.
या णी एखा ा सामा प र थतीत, जुनाट
ट ातील सीएमएल तः न िकंवा सीएमएलसम
टायरोसाइन िकनेस इनिहिबटस यापैकी काहीही
िचिक कीय ्य़ा ल णीय रोग ितकारकता
दाबून टाक ा ा थतीत िदसत नाही.
तथािप, आ ाला खरोखरच माहीत नाही की
कोिवड-19 पासून संर णासाठी रोग ितकारकता
िनयं णाची एखादी पातळी लागते जी नॉन
ऑि मली िनयंि त सीएमएल िकंवा टीकेआय
उपचारप ती दु बळ क शकत असेल. ासाठी,
दू षीतीकरणाची जोखीम टाळ ासाठी आिण
संसगा ा साराला ितबंध कर ा ा ीने,
आ ी टीकेआय उपचारप तीखालील सीएमएल
ां ना अ ंत सावध राह ाची ां ा संबंिधत
दे शां ा आरो अिधका यां नी सुचवले ा
बंधना क उपायां चे कठोरपणे पालन कर ाची
िशफारस करतो.
हे िवस नका की सीएमएलशी संबंिधत नसले ा
कारणां मुळे (जसे की जा वय, इतर रोग, इतर
रोगां साठी रोग ितकारकता दाबून टाकणारे
उपचार), तु ाला ती संसगाची उ जोखीम असू
शकते.

तु ाला सीएमएल आहे आिण तु ाला
कोिवड-19 चा संसग झाला तर काय करावे?
1. जर तु ाला कोिवड-19 शी जुळणारी ल णे
असतील िकंवा तु ी कोरोना वायरस बािधत
ी ा संपकात आला असाल तर, तुम ा
दे शाशी संबंिधत िविश कायप तीचे पालन करा
(साधारणपणे एक समिपत कॉल सटर)
2. तुम ा हे माटोलॉिज ला/ऑनकोलॉिज ला
फोन िकंवा इमेल िकंवा फॅ
ारे कळवा (तु ी
तः
ालयात येऊ नका कारण ामुळे तु ी
संगोपन दाते िकंवा अ नाजूक
ां ना संसिगत
क शकाल).
3. तुम ा हे माटोलॉिज िकंवा ऑनकोलॉिज ने
थां बवायला सां िगत ािशवाय तुमचे टीकेआयचे
उपचार थां बवू नका, पण कोिवड-19 ची पु ी
झा ास, तुम ा हे माटोलॉिज ला तुमची काळजी
घेणा या टीमशी संपक करायला सां गा, कारण
समायोजन आव क असू शकेल.

ोत: सीएमएल एड ोकेटस् नेटवक
https://www.cmladvocates.net/home/11
0-news/969-coronavirus-disease-andcml-patients
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- ारा डॉ. भावना सरोही
एमबीबीएस, एफआरसीपी, संचालक, मेिडकल ऑनकोलॉजी,
मॅ
हे केअर, नॅशनल कॅिपटल रजन

या अपवादा क काळात,
ेक कँसर
तणावाखाली आिण अधीर आहे आिण ां ा
मनात एक
आहे - मा ा उपचारात कोिवड
-19 मुळे तडजोड केली जाईल का वाईट
वा व आहे की कोिवड -19 आधीच कँसर ा
िनदानां ना आिण उपचारां ना भावीत केले आहे .
डॉ स णून, आ ाला रोज ा रोज जोखमी
िव
लाभ असा समतोल राखावा लागत आहे .
अगदी आताच, आप ा
ां पैकी
अनेकां साठी, रोग ितकारकता कमी झालेली
असताना झाले ा संसगाशी िनगिडत जोखमी

ल ात घेता, [2] को-मॉिबिडटीज् आिण वय
वाढलेले असले ां साठी, अ काळात हे
सू पणाचे असेल की रोग ितकारक यं णेशी
आणखी कोणतीही तडजोड करावी लागणारे
कोणतेही उपचार पुढे ढकलणे.
सि य उपचार घेत असले ा कँसर
ां साठी, अनेक सम ा आहे त ां ना
,
कुटुं ब आिण ऑनकोलॉिज यां ा दर ान
एका पर र िवचाराने िनणय घे ा ा प तीने
ीशः संबोिधत करा ा लागतील.

ांसाठी सुचव े े उपाय
1. तुम ा ऑनकोलॉिज शी फोनव न
चालू असले ा उपचारा ा जोखमी िव
लाभ यािवषयी सिव र चचा करा कारण तो
ेक
ासाठी सोयी र करावा लागेल.
2. जर िवषाणूला सामोरे जावे लागले आिण
ीगत संर ण/हाता ा
तेची
उणीव असेल तर सं मण साचेब पणे होते.
हाता ा
तेचे तु ी आिण तुम ा संगोपन
दा ाने कठोरपणे पालन केले पािहजे. हात
धुणे 20 सेकंदां साठी केले जावे. ोवज् िकंवा
सॅनिमटायझस हे हात धु ाची जागा घेऊ
शकत नाहीत. जर सॅिनटायझर वापरत असाल
तर िकमान 60% अ ोहोल असलेला वापरा.
3. कोण ाही
ालय भेटी पुढे ढकलता
येतील का? कोण ाही कायप ती घरी

करता येतील का?
4. तु ाला
ालयात जावे लागणारच
असेल तर, तुम ाबरोबर एकापे ा जा
संगोपन दाते नेऊ नका.
5. ताप, कोरडा खोकला, थकवा आिण
ायूं ा वेदना ही कोिवड-19 ची िच े आहे त
पण ते काही कँसर उपचारां चे सामा
आनुषंिगक प रणाम सु ा आहे त. तु ाला ती
असतील तर,
ालयात जा ापूव तुम ा
ऑनकोलॉिज शी बोला.
6. एकदा अिधक िव ृत कोिवड-19 चाचणी
उपल झाली - ती घरी क न घेणे श
असेल तर, जा क न
ालयात
जा ापे ा ितचा जा िवचार करा.

COVID Heroes

जे ा ुती ित ा घरापासून एक तासा ा अंतरावर
असले ा फामसीत आली, ितला ल ात आले की
ित ापाशी यो ि
शन पे स नाहीत.
एका जवळपास
ां चा ि र वाप
ितने ित ा जोडी
पेपस आणायचे
जेणेक न हे ां

ा बँकेने दयापूवक ितला
िदला, आिण ानंतर,
ा
ां ना कोणते
ाचा संदेश पाठवला
ा बाबतीत होऊ नये!

7. सुरवातीचे पुरावे दशिवतात की कँसर ा
ां ना इतरां पे ा कोिवड-19 चा संसग
हो ाची जोखीम जा आहे , णून
सामािजक अंतर राख ाची, हाता ा
तेची सवय करा आिण तु ाला
ालयात उप थत राहणे आव कच
असेल तर संर क कपडे घाला. एकदा तु ी
घरी परत आलात की, आं घोळ करा आिण
कपडे वेगळे धुवून ा.
आप ाला -िनयं णाचा सराव होऊ दे ,
शार आिण वहाय बना आिण सुरि त
रहा!
ोतः: https://ecancer.org
इथे संपूण लेख वाचा

अिजथने ा ा प ीचे
ि
शन ता ात
घे ासाठी
तामीलनाडूमधील
नागरकॉइलपासून
केरळमधील ि व मपयत
76 िकमी सायकलचा
वास केला.

िम रा दे त नाहीत िम ां ना
उपचारािशवाय
अझीजने ाचे आिण तीन अ
ां चे जीवर क उपचार
ता ात घे ासाठी े े ने
360 िकमी डाइ केले.
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चाय फॉर कँसर 2020
मे

ा दस
ु या रिववारी सु

करत आहोत -

चाय फॉर कँसर िदन
चाय फॉर कँसर ही एक जागृती आिण िनधी संकलन मोहीम आहे
िजचा उ े श सीएमएल आिण जीआयएसटीचा-जे दो ी आयु भर
उपचारां ची गरज असणारे दु िमळ कँसस आहे त - सामना
करणा या कँसर
ां ना मदत करणे हा आहे . िवजी वकटे श,
रजन हे ड (भारत आिण दि ण पूव अिशया) - िद मॅ
फाउं डेशन, अ
आिण व थापकीय िव
- े स् ऑफ
मॅ
ा यां ा मदू तून ज लेली क ना. "कँसर आिण
ेक
माणसाचे पेय असले ा चहाचा हा साधा सरळ सहयोग आहे ाला आठवणीचे मू आहे आिण तो भयाकुल थतीला
सुरि तता आिण सामा
थतीची भावना दे तो" ा णतात.

फ खाजगी िवतरणासाठी

प ा

: Friends of Max, Secom Business Centre,
A Block Basement, Shiv Sagar Estate,
Dr A B Road, Worli, Mumbai 400018

वेबसाइट
वेबसाइट
ईमल
े

: www.friendsofmax.info
: www.chaiforcancer.org
: friendsofmax@gmail.com

आ ी तु ाला सवाना आभासी याच फॉर कँसरचे आयोजन क
पुढे येणा या चाय फॉर कँसरमाफत आम ा
ांना मदत कर
िवनंती करतो.

www.chaiforcancer.org
आ ा ा येथे ि हाः chaiforcancer@gmail.com

:
www.facebook.com/CMLGISTsupportgroup/
www.facebook.com/Chai-for-Cancer

फे सबक
ु

िलं डइन :
टिवटर
्

https://in.linkedin.com/in/chai-for-cancer702630117

: @Friends_Of_Max
@chaiforcanxer

न
ाची

दान कर याक रता:
सव चे स डस
् ऑफ मै स या नावे काढ़ावेत आिण ते
वरळी(मंबु ई) येथील आम या ऑिफस या प यावर कू रयर के ले
जावेत; ऑनलाइन दान कर यासाठी
www.friendsofmax.info ला भेट ावी; य/एस
ू 80G ऑफ
इंकम टै स ए ट, 1961 अधीन पावती दे यात येईल.
डस
् ऑफ मै स ही एक सावजिनक धमादाय ट हणनू न दली
गेली आहे: Regn No E-24284 (B) मंबु ई, तारीख 4-7-2007

MAR

आमचा िव ास आहे की चाय फॉर कँसर मोहीम केवळ सकारा क
ीकोनच पसरवणार नाही तर स ा ा कोिवड-19 महामारी ा
जोडीनेच आयु भर ा कँसर ा िनदानाशी सामना करत असले ा
आम ा
ां ा िवशेष गरजा उं चावेल ाचा ां ावर मोठा
प रणाम होईल.

