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संस्थापकाचे पत्र 

  

आमचे पदाधिकारी अनुकरणीय नेत्ांच्या पे्ररणादायी कथा 

  

माया केअर:  एक उधिष्टधनष्ठ प्रवास  

 

• ध ंदू प्रकल्प  

 

• ध ंदू प्रकल्प आधण जे्यष्ठ नागररक 

 

•उमेदवारी 

 

•उपक्रम 

 

माया केअर उपस्स्थती 

 

पुरस्कार  

 

प्रशंसापर पते्र 
 

 

 

  



 

 

 

संस्थापकांकडून 

 

उद्योजक म्हणून प्रथमच आम्ही २००९ मधे्य माया केअर' चा प्रवास सुरू केला. या संस्थेच्या 

स्थापनेमागे मागील वृद्ध धपढीचा एकाकीपणा आधण वास्तव यांच्याशी चाललेल्या संघर्ाात 

त्ांची मदत करावी हा मुख्य हेतू होता. आजच्या तारखेस माया केअर ने जवळ जवळ 

३५०० हून अधिक जे्यष्ठ नागररकांसाठी समोर १०६००भेटी देऊन त्ांना मदत केली आहे. 

भारतातील ३१ शहरे आधण इंगं्लड मिील ४ शहरे यामिील जेष्ठ नागररकांसाठी माया केअर 

आपली सेवा पूरवीत आहे .भारतातील प्रते्क शहर आधण हळूहळू संपूणा जगभर वाढत्ा 

मागणीनुसार आम्हाला सेवा पुरधवता यावी हे आमचे स्वप्न आहे. ज ा दार संवेदनशील असे 

आमचे प्रधतधनिी जेष्ठ नागररकांना सेवा पुरवतात त्ांची अशी एक उत्तम संपका  साखळी 

तयार करण्याची संिी आम्हाला धमळाली हे आमचे भाग्यच आहे. आपल्या शारीररक 

अपंगत्वावर मात करून आपले व्यावसाधयक कौशल्य वाढवून आत्मधवश्वासाने पुरस्कार 

प्राप्त ध ंदू प्रकल्पामधे्य काम करणारे आमचे प्रधतधनिी या व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आिारसं्तभ 

आहेत. 

तसेच याव्यधतररक्त अधनवाया असे कायदा धवर्यक अनुपालन अकाउंटन्सी शुल्क आधण 

वे साईटचे पररपूणा कायाके्षत्र आधण मज ूत अशी आय.टी यंत्रणा यांनी सुसज्ज असणाऱ्या या 

आमच्या संस्थेत दूरध्वनी यंत्रणाही कायाक्षम आहे. गेली अकरा वरे् सवा खचा आमच्या 

वैयस्क्तक उत्पन्नामिून भागधवला जातो. आम्हीही संस्थेचे पगारिारी व्यावसाधयक कमाचारी 

आहोत.  

आमच्या कायाशैलीच्या पलीकडे जाऊन माया केअर ने सेवा पुरवण्याचे आपले काम 

सातत्ाने सुरू ठेवावे अशी आमची तीव्र इच्छा आहे माया केअर एक स्वावलं ी संस्था 

 नावी या आमच्या धे्ययापयंत पोहोचण्याचे आमचे स्वप्न आहे. सोशल व्हेंचर पाटानसा(SVP) 

पुणे आधण मंु ई आय.सी.आय.सी.आय लोम्बाडा पधसासं्टट धसस्स्टम युनायटेड वे ऑफ धदल्ली 

झेनसार टेक्नॉलॉजी यासारख्या संस्था आधण वैयस्क्तक रीतीने दान करणाऱ्या दानशूर व्यक्ती 

या सवांनी धदलेल्या आधथाक पाधठंब्यामुळे आमचे स्वप्न अधज ात अशक्य नाही.अशी आमची 

खात्री आहे.आमचे धनस्वाथी सेवा  जावणारे स्वयंसेवक आम्हावर शुभेच्छांचा अखंड वर्ााव 

करणारे आमचे धहतधचंतक ज्यांच्यामुळे माया केअर चा हा प्रवास शक्य झाला.त्ा सवांचे 

आम्ही ऋणी आहोत. 

 

से्नहांधकत 

 मंधजरी गोखले जोशी आधण अभय जोशी. 
 

 

 

                                                 

 



 

 

आमचे संस्थापक 

डॉ.सुरेश गोखले .संचालक.  

डॉ.सुरेश गोखले एम. ी. ी.एस ,डी.सी. एच. असून क्रीडा वैद्यकामधे्य त्ांना धशष्यवृत्ती 

धमळाली आहे.गेली 53 हून अधिक वरे् ते क्रीडा मानसशास्त्रातील मान्यताप्राप्त 

मानसशास्त्रज्ञही आहेत.शारीररक आरोग्य आधण क्रीडा यांचे महत्त्व जनमानसात 

रुजवण्यासाठी ते धवधवि संस्था आधण क्ल  येथे व्याख्याने देत असतात. 

 

कै. डॉ. णिद्या गोखले -संस्थापक  

वैद्यकीय के्षत्रातील ३० वर्ांची कारकीदा  पूणा करून डॉ. धवद्या गोखले  ी.जे मेधडकल कॉलेज पुणे 

येथून प्राध्यापक फामााका  ॅ लॉजी या पदावरून धनवृत्त झाल्या. त्ानंतर नृत्कलेच्या असीम ओढीने 

त्ांनी भरतनाट्यम नृत् शैलीतील पदवी संपादन केली. आधण स्वतः ची नृत् सािना ही संस्था स्थापन 

केली. वयाच्या सत्तरी मधे्य सुद्धा त्ांनी नृत्ाचे िडे घेतले. आधण माया केअर च्या धवधवि 

उपक्रमांमधे्य त्ांचा सधक्रय सहभाग ही असे.एधप्रल २०२१ मधे्य त्ांचे धनिन होईपयंत त्ा सधक्रय 

होत्ा. 

मंणिरी गोखले -िोशी. संस्थापक ,संचालक  

मंधजरी गोखले जोशी यांनी ऑक्सफडा युधनव्हधसाटी येथून मेगा प्रोजेक्ट म नेजमेंट या धवर्यात 

पदवु्यत्तर पदवी धमळवली आहे. धलंक्ड इन या संस्थेने. त्ांची वधजान मीधडयाचे संचालक ररचडा 

ब्र न्सन यांच्या मदतीसाठी धनवड केली.यु.के मिील एक लाख पौडंांचा फंड उभारण्यासाठी धवधवि 

उद्योजकांना मागादशान करणे हे मंधजरी गोखले जोशी यांचे काम होते. धब्रधटश हाय कधमशनतफे 

त्ांना Achevening धशष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली. कॉपोरेट के्षत्रातील प्रधशक्षण आधण 

सामाधजक ज ा दारी यांमधे्य धवशेर् प्राधवण्य असणाऱ्या ग्लो ल ट लेंट टर  क (GTT)या कंपनीच्या 

धस.ई.ओ.म्हणून त्ा माचा 2020 पयंत कायारत होत्ा. ५ पुस्तकांचा लेस्खका हा त्ांच्या कतुात्वाचा 

आणखी एक वेगळा पैलू. 

 

अभय िोशी - संस्थापक संचालक 

एधलफंट कनेक्ट(Elephant Connect) या संस्थेचे संस्थापक संचालक. कॉपोरेट के्षत्रातील 

व्यवस्थापनाचा त्ांचा २५ वर्ांचा प्रदीघा अनुभव असून त्ातील ८ वरे् त्ांनी धवद्यार्थ्ांना शास्त्र 

गधणत आधण इंजीधनयररंग या धवर्यांचे मागादशानही केले. ६ वी शैक्षधणक संस्था(VI Educational 

Foundation) या वंधचत मुलांसाठी त्ांचा शैक्षधणक दजाा उंचावण्यासाठी काम करणाऱ्या संस्थेचे 

ते संचालक आहेत. श्री.अभय जोशी मान्यताप्राप्त खाजगी वैमाधनक असून Tech Mahindra साठी 

त्ांनी काम केले होते. तसेच र डास्क्लफ सू्कल येथे व्याख्याता आधण गव्हनार म्हणूनही त्ांनी काम 

पाधहले.लायन्स क्ल चे ते पे्रधसडेंट ही होते. 

 

मदन गोखले 

श्री.मदन गोखले USPTR आधण ITF या मान्यताप्राप्त संस्थेचे टेधनस स्तर ५ याचे प्रधशक्षक आहेत. 

आय.एम.ई पुणे या संस्थेतून त्ांनी एम. ी.ए पूणा केले. टेधनस प्रधशक्षक म्हणून त्ांना २० वर्ांचा 

अनुभव असून धवधवि वयोगटातील धवद्यार्थ्ांना प्रधशक्षण देण्यात त्ांचा महत्वाचा सहभाग आहे. 

पुण्यातील डेक्कन धजमखाना येथील अदर पूनावाला महाराष्टर  टेधनस अकादमी येथे ते 

धशकवतात. 

 



 

 

 

 

सुधा सायमन , स्वतंत्र णनदेशक. 

 
श्रीम. सुिा सायमन यांना 30 वर्ांचा सनदी लेखापाल आधण कंपनी सेके्रटरी पदाचा प्रदीघा अनुभव 

आहे. अनेक कॉपोरेट कंपन्या मस्िन शनल कंपन्या यांना आधथाक आधण कायदेधवर्यक  ा ीसंाठी 

या मागादशान करतात. कॉपोरेट कंपन्यांच्या सल्लागार शासन मूल्यांकन करणे ,धवलीनीकरण आधण 

एकत्रीकरणाच्या  ा ी याही  ा तीत त्ा मागादशान करतात.कॉपोरेट कंपन्यांच्या आधथाक 

व्यवस्थापनाच्या संदभाात ही त्ा सधक्रय असतात. धवधवि मान्यताप्राप्त कंपन्यांच्या त्ा संचालक 

असून तरुण व्यवसाधयकांना त्ा मागादशान करतात. 

 

डॉ. मंदाणकनी पानसरे, स्वतंत्र णनदेशक  

श्रीम डॉ.मंदाधकनी पानसरे धफधजओलॉजी मधे्य एम. ी. ी. एस असून त्ांना डॉक्टर ऑफ सायन्स 

ही पदवीही प्राप्त झाली आहे. क्रीडा वैद्यक शास्त्रातील कोसा त्ांनी पूणा केला. अनेक राष्टर ीय क्रीडा 

स्पिांमधे्यही त्ा सहभागी झाल्या आहेत. गेली ४० वरे् त्ांनी एम. ी. ी. एस च्या वगाामधे्य धशकवण्या 

 रो रच धफधजओलॉजी ,आयुवेद होधमओप थी दंत धचधकत्सा ,नधसंग धफधजओथेरपी आधण योग या 

धवर्यांचे धशक्षणही त्ा धवद्यार्थ्ांना देतात. राष्टर ीय आधण आंतरराष्टर ीय स्तरावरील पररर्दांमधे्य त्ांनी 

३५ हून अधिक शोिधन ंि सादर केले आहेत. राष्टर ीय आधण आंतरराष्टर ीय शोि पधत्रकांमधे्य त्ांचे २५ 

हून अधिक धन ंि प्रधसद्ध झाले आहेत. सध्या योगाचा इधतहास या धवर्याचा अभ्यास करीत आहेत. 

 

डॉ. िुबैर काझी, स्वतंत्र संचालक 

चनी रोड मंु ई येथील सैफी रुग्णालयात मधे्य जेष्ठ रेधडओ लॉधजतील सल्लागार वंधचत 

समाजासाठी चालणाऱ्या अनेक शैक्षधणक आधण सामाधजक कायाामधे्य त्ांचा सधक्रय सहभाग 

असतो .राष्टर ीय परीक्षा सधमतीवर ते धनयुक्त असून पदवु्यत्तर धवद्यार्थ्ांसाठी मागादशाक म्हणूनही  

काम  घतात. रधशयन सोसायटी ऑफ काधडायो ,व्ह स्कु्यलर इमेधजंग ,रधशयन मसकू्यलोसे्टकल 

सोसायटी, युरोधपयन सोसायटी ऑफ हायब्रीड इमेधजंग युरोधपयन सोसायटी ऑफ रेधडओलॉजी 

,इंटरन शनल सोसायटी ऑफ अिर ासाउंड इन ऑ से्टधटरक्स अँड गायन कॉलॉधज आधण इंधडयन 

रेधडओलॉजी या सवा संस्थांचे सभासद आहेत. प्रधतधष्ठत अशा राष्टर ीय आधण आंतरराष्टर ीय पररर्दांचे 

ते सन्माननीय सभासद आहेत.Cum Laude पुरस्कार ,NBE धशक्षक पुरस्कार. तसेच NBE चा 

तरुण तेजांधकत पुरस्कार आदी पुरस्कारांनी ते सन्माधनत झाले आहेत. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

िोणयता मोडंल 

 

जोधयता मोडंल यांचा जन्म पधिम  ंगाल, भारत येथे झाला. व्यवसायाने, त्ा धदवाणी 

न्यायालयाच्या न्याधयक प नेलच्या पधहल्या  ंगाली टर ान्सवुमन सदस्य आहेत. जेव्हा ती 29 

वर्ांची होती, तेव्हा ती भारतातील पधिम  ंगालमिील लोकअदालतीची पधहली टर ान्सजेंडर 

न्यायािीश  नली. 



 

 

 

माया केअर च्या स्वयंसेिकांची ३१ भारतीय शहरे आणि ४ इंगं्लड मधील शहरे येथील संपकक   

साखळी  

 

नोव्हें र 2016 मिील पुणे येथील माया केअर चा समूह. 

 

 

 
अनुकरिीय नेत्ांच्या पे्ररिादायी कथा- माया केअर च्या नेतृत्व गटात धदव्यांग व्यावसाधयकांचा समावेश 

असून ते माया केअर च्या सवा उपक्रमांची कायावाही सांभाळून माया केअर च्या धे्ययाचा स्वप्नपूती  रो र स्वतः च्याही स्वप्नांना पूणा 

करण्याचा प्रयत्न करतात. 
 

ज्योती मोरे, समन्वयक, भारत  

हातांची मयााधदत हालचाल, चालता येणे शक्य नाही. अशी अभावात्मक पररस्स्थती असूनही 

,ज्योतीने हार मानली नाही .अशक्य ते शक्य करून दाखधवले. २०१० मधे्य डेटा एन्ट्र ी ला 

सुरुवात करून ज्योती आज शहर आधण राज्यभरातील स्वयंसेवकांचे नेतृत्व करीत असून, 

भारतातील ३१ शहरातील जे्यष्ठ नागररकांसाठी स्वयंसेवकामाफा त सेवा पुरवते. 

 

 

णनलेश बोडे, प्रकल्प समन्वयक, णनधी उभारिी 

धनलेश चा माया केअर चा प्रवास संपका  सािने आधण डेटा गोळा करणे इथपासून सुरू झाला. 

उत्तम वक्ता असणाऱ्या धनलेशने सोशल व्हेंचर पाटानर(SVP) मधे्य माया केअर चे प्रधतधनधित्व 

केले. आधण Fast Speech स्पिेमधे्य तो रोप्य पदकाचा मानकरी ठरला. तसेच माया केअर च्या 

माया "केअर मधे्य लोकांचा धवकास" या केस स्टडीचाही तो एक भाग होता.या केस स्टडी 

प्रकल्पात ऑल इंधडया म नेजमेंट असोधसएशन(AlMA) तफे उते्तजनाथा पुरस्कार ही धमळाला. 

धनिी उभारण्याच्या कामातही त्ाचे मोलाचे सहकाया असते. 

 

 कनू महािन, प्रकल्प समन्वयक 

 
कनु माया केअर साठी दस्तावेजीकरण ,अनुपालन आधण प्रस्तावांची माधहती गोळा करणे ही 

कामे करते. एकावेळी अनेक कामे करून त्ातून अधतशय उत्तम पररणाम सादर करणे हे धतचे 

वैधशष्ट्ट्य.महाराष्टर  शासनाच्या कामगार धवभागात धनरीक्षक म्हणूनही धतने पूवी काम केले आहे 

तसेच डी.ए.व्ही. पस्िक सू्कल या शाळेतही ती धशधक्षका म्हणून कायारत होती. 

 

 

 

 



 

 

 

 

संध्या अत्राम, प्रकल्प समन्वयक, माया केअर यूके आणि बी.पी.एम 

संध्या एक ग्राधफक धडझायनर असून, धतने कलाशाखेत पदवीत्तर पदवी नागपूर 

धवद्यापीठातून प्राप्त केली आहे. जन्मताच धदव्यांग असणाऱ्या संध्याला हाडांची पुरेशी वाढ 

झाली नाही .माया केअर मधे्य धतने धवधवि प्रकारचे अपंगत्व असणाऱ्या स्वयंसेवकांच्या 

समूह हाताशी िरून सुमारे १२०० जेष्ठ नागररकांचे लसीकरण यशस्वीररत्ा पूणा केले. 

चंद्रपूर मधे्य चाकाच्या खुचीवर  सून सध्या यु. के.मिील माया केअर ची कायावाही तसेच 

४  ी.पी.एम.प्रकल्पाचे काम  घते. माया केअर मिील ज ा दारी सांभाळत असतानाच 

वधडलांच्या मृतू्नंतर खांद्यावर पडलेली घराची ज ा दारी ही समथापणे पेलते आहे. 

 

 

अणभणित माळी, प्रकल्प समन्वयक, महाराष्ट्र  

 

अधभधजत ने पदाथा धवज्ञान आधण शारीररक धशक्षण या दोन्ही शाखांमिून स्नातक पदवी प्राप्त केली 

आहे. अलीकडेच त्ाने अथाशास्त्रात पदवु्यत्तर पदवी एम. ए. धमळवली आहे.२0१४ मधे्य  ाईकचा 

अपघात होण्यापूवी अधभजीत ने एक उत्तम कुस्तीगीर म्हणून आंतर धवद्यापीठ च स्ियनधशप 

मधे्यही प्रयत्न केले होते. संपका  सािण्यासारख्या साध्या कामातून त्ाने माया केअर च्या 

प्रकल्पाला सुरुवात केली. आता अधभजीत समन्वयकांचे नेतृत्व करीत असून उत्तम सेवा 

पुरवण्याची खात्री तो देतो.. 

 

अनुपमा कुलकिी, प्रशासन सहाय्यक 

 

प्रशासकीय सहाय्यक माधहती तंत्रज्ञान के्षत्रातील पदवु्यत्तर पदवी एम.एस. सी. अनुपमाने मंु ई 

धवद्यापीठातून प्राप्त केली. कानाने ऐकू येत नसतानाही श्रवनेंधद्रय वापरून धतने या अभावावर मात 

केली. सध्या माया केअर मधे्य ती प्रशासकीय सहाय्यक म्हणून काम करते. 

 

 

 अचकना चंदने -लसीकरि प्रकल्प सहाय्यक 

साध्या संपका  सािण्यापासून अचानाने अधतशय चातुयााने उपक्रमांचा समन्वय सािनापयंत यशस्वी 

मजल मारली आहे. 

 

 

 

रोनक कोटक, प्रकल्प समन्वयक 

 
२०२१ मधे्य रोनक ने वाधणज्य शाखेची पदवी धमळवली. माया केअर मधे्य तो प्रकल्प समन्वयक 

आधण कायाक्रम संयोजक म्हणून काम  घतो. त्ाला  ी.पी.ओ. मधे्य काम करण्याचा दोन वर्ााचा 

अनुभव असून एका खाजगी शाळेत सहा मधहने त्ाने धशकधवले आहे. कॉम्प्पु्यटर मिील मूळ 

आधण प्रगत ज्ञान त्ाला अवगत आहे. शेअर माकेटमधे्य त्ाला धवशेर् सारस्व असून धक्रकेटही तो 

खेळतो. 

 



 

 

 

 

सणिता सुभेदार, राज्य समन्वयक 

 

एका वर्ाापासून माया केअर मधे्य कायारत असणारी सधवता सुभेदार मंु ई आधण  ेंगलोर मिील समन्वयक 

म्हणून काम  घते. तसेच पदभरती आधण आय.सी.आय. सी. आय. लोम्बाडा आधण SVP प्रकल्पाचेही काम ती 

 घते. माया केअर पूवी धतने एका फ शन धडझाईधनंग कंपनीमधे्य कॉल सेंटरमधे्य तसेच. एच.डी.एफ.सी 

 ँक आधण युरेका फोर्ब्ा मधे्य काम केले आहे. 

 

 

 

शुभांगी खराटे, राज्य समन्वयक 

 

संत गाडगे ा ा धवद्यापीठातून कला शाखेतून एम. ए.केल्यानंतर शुभांगी ने BFSI चा 

अभ्यासक्रम पूणा केला.आहे चालण्या धफरण्याच्या अपंगत्वावर मात करत ती भारताचा 

प्रकल्प यशस्वीररत्ा हाताळते आहे. भारतातील आसाम, उत्तर प्रदेश ,ओधडसा आधण मध्य 

प्रदेश या चार राज्यांची समन्वयक म्हणूनही ती कायारत आहे. 

 

 

सुभद्रा मटकीकर, शहर समन्वयक, मंुबई 

माया केअर मिील पदभरतीची ज ा दारी सुभद्रा सांभाळते. योग्य उमेदवाराच्या 

धनवडी  रो रच मंु ई शहर समन्वयक म्हणून ही ती काम पाहते.माया केअर मधे्य 

येण्यापूवी सुभद्राने कॉल सेंटर आधण खाजगी कंपनीत काम केले होते. कोरोना 

काळापूवी धतने अभ्यास गटाला ही हाताळले होते. 

 

 

माधुरी खराटे, राज्य ि शहर समन्वयक 

कला शाखेतील  ी.ए पदवी आधण डी.टी. एस या पदव्या मािुरीने धमळवल्या असून राजस्थान, 
हैदरा ाद आधण पुणे या शहरातील माया केअर चे उपक्रम ती सांभाळते. चालण्या धफरण्यामिील 

अपंगत्वामुळे धतला सासरच्या छळाला तसेच नवऱ्याकडून टाकून देण्याच्या धवपरीत पररस्स्थतीला 

सामोरे जावे लागले.फोनवर  ोलण्यासाठी धतने आपल्या ताकदीचा फायदेशीर उपयोग केला आधण 

धवश्वासाने ती  ोलू लागली कोणतीही अडचण न येता जे्यष्ठ नागररकांना उत्तम सेवा पुरधवता यावी. या 

साठी ती स्वयंसेवकांशी सहकाया करून जे्यष्ठ नागररकांच्या धनवास स्थानांशी त्ांचा संपका  सािून देते. 

मोठ्या कंपनीच्या स्वयंसेवकाची संपका  समन्वय सािून माया केअर च्या धवधवि उपक्रमांची योजना 

आखते. 

 

  



 

 

माया केअर :- एक धे्ययणनष्ठ प्रिास. 

जे्यष्ठ नागररकांना जगणे सुसह्य व्हावे त्ांच्या सोयी स्वातंत्र्य आधण आनंद यांना समोर ठेवून या जेष्ठांना त्ांच्या घरातच 

राहून या सुधविा घेता याव्यात. या उिेशानेच माया केअर ने जे्यष्ठ नागररकांना मदत व्हावी असे स्वप्न पाधहले.आता या 

स्वप्नाला मूता स्वरूप एका चळवळीच्या रूपाने धमळाले .सवा शहरांमधे्य धवस्तारलेली स्वयंसेवकांची संपका  साखळी 

मदतनीस यांच्या साह्याने ही चळवळ अधिक व्यापक झाली आहे. 

  

२००९ मधे्य स्थापन झालेल्या माया केअर ने आत्तापयंत सािारणपणे १०६०० मोफत भेटी जे्यष्ठ नागररकांच्या घरी धदल्या असून 

सुमारे १५०० जे्यष्ठ नागररकांना आपल्या सेवेचा फायदा करून धदला. आहे जे्यष्ठ नागररकांना पुरवली जाणारी ही सेवा धनशुल्क आहे 

सध्या भारतातील ३१ शहरे आधण यु .के मिील ४ शहरे येथे आम्ही सध्या सेवा देत आहोत. 

 

गेल्या काही वर्ांमधे्य धनष्ठावंत असे ५०० मदतनीस आधण समन्वयक यांनी माया केअर भरभक्कम आिार धदला आहे. आम्ही 

जाणीवपूवाक धदव्यांगांना माया केअर मधे्य समाधवष्ट करून घेतले आहे. त्ांना प्रधशक्षण देऊन त्ांचा त्ांना आिार देऊन आधथाक 

दृष्ट्ट्या सक्षम  नवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो.सध्या असे सािारण १०० धदव्यांगजन (PwDs) ( Persons With Disabilities) सध्या 

माया केअर मधे्य कायारत आहेत . 

 

  धदव्यांग जणांच्या वाटेतील अडथळे दूर करून त्ांच्या वेळेला व ऊजेला योग्य वळण धदल्यास ते स्वतः  मिील सुप्त गुणांचा वाव 

देऊ शकतात ,आधण स्वतः चा धवकास सािू शकतात हे आमच्या लक्षात आले आहे .प्रते्क अपंगाची गरज वेगळी असून उपचार 

पद्धती ही वेगळी असते.अपंगाकडे पाहण्याचा दृधष्टकोन ही वेगळा असू शकतो जे ऐकू शकत नाही त्ांच्या भारे्वर अधिक मेहनत 

घ्यावी लागते. ओठांच्या हालचालीच्या साह्याने वाचन करणे ,वेगाने टायधपंग करणे आधण Chat Windows चा उपयोग करायला 

धशकणे याचे प्रधशक्षण त्ांना द्यावे लागते. 

 

   ध ंदू प्रकल्प (माया केअर मिील धदव्यांगासाठी समानाथाक शब्दाने जोडला आहे ) तीन भागांमधे्य ध ंदू प्रकल्पाचे धवभाजन 

करण्यात आले आहे. एकमेकांच्या क्षमता समजून घेऊन माया केअर ची यंत्रणा धवनाप्रयात चालावी यासाठी हे तीन धवभाग करण्यात 

आले आहेत.  

 

१) व्हाईस टीम - दृष्टीदोर् असणाऱ्याचा या टीम मधे्य समावेश आहे.या टीम मिील स्वयंसेवक जे्यष्ठ नागररकांना फोन करून 

त्ांची धवचारपूस करतात. प्रते्क कॉलचे शुल्क त्ांना धदले जाते.  नोट्सच्या आिारेच हा व्हचुाअल गु्रप कायारत असतो. 

२)डाटा टीम - श्रवणदोर् असणाऱ्या स्वयंसेवकांचा या टीम मधे्य समावेश आहे. गप्पा धवंडोच्या साह्याने स  टायटलच्या आिारे 

ही टीम धनशब्द काम करीत असते. 

 ३)पॉिर टीम - चालण्या धफरण्यात अडचण असणाऱ्या स्वयंसेवकांचा या टीममधे्य समावेश आहे.हे स्वयंसेवक  घू आधण  ोलू 

शकत असल्यामुळे पुढच्या फळीमधे्य राहून नेतृत्व करू शकतात . 

 

आम्ही माया केअर ची मंडळी प्रते्क आव्हान म्हणजे एक सुवणासंिी आहे असे समजून जे्यष्ठ नागररक आधण धदव्यांग यांना सेवा 

देत असतो. आव्हानाचे पररवतान संिीमधे्य करीत असतो उदाहरणाथा, जेष्ठ नागररकांसाठी आधथाक मदत धमळवणे हे कोणाच्याही 

यादीत नसते परंतु ,माया केअर ने वैयस्क्तक दाता कायाक्रम(Personal Donor Program) हा उपाय त्ावर शोिून काढला 

आहे. घरून काम करण्याची सोय उपलब्ध करून आम्ही उद्योजकतेला ही आिार आधण पे्ररणा देत असतो. धदव्यांगाच्या 

चमू्ममधे्य सातत् रोखण्यासाठी आम्ही ध झनेस प्रोसेस म नेजमेंट प्रोजेक्ट या प्रकल्पाच्या आिारे कापोरेट के्षत्रामधे्य पोहोचू 

शकतो. 

 

 अगदी कोरोना ऐन भरात असताना, जेव्हा जे्यष्ठ वृद्ध नागररकांना प्रत्क्ष घरी जाऊन भेटता येत नव्हते तेव्हा आमच्या दृष्टीदोर् 

असणाऱ्या व्हाईस टीमने फोनवरून त्ांच्याशी संपका  सािून त्ांना सो त केली. 

 

आमचे उले्लखनीय महत्त्वाचे प्रकल्प पुढील प्रमाणे आहेत 

 

• ध ंदू प्रकल्प 

• ध ंदू प्रकल्प आधण जे्यष्ठ वृद्ध नागररक 

• ध जनेस प्रोसेस म नेजमेंट 



 

 

णबंदू प्रकल्प 

 

 

 

 

ध ंदू (ध ंदू या शब्दाचा अथा संसृ्कत मधे्य Focus म्हणजेच लक्ष कें धद्रत करणे). आम्हाला असे आढळले आहे की अपंग 

व्यक्तीनंा मागादशान आधण प्रधशक्षण धदल्यास त्ांची क्षमता ते पूणा करू शकतात. हे प्रधशक्षण त्ांना लक्ष धवचधलत 

करण्यात आधण त्ांची शक्ती आधण वेळ स्वतः कडे वळवण्यास मदत करते. 

ध ंदू प्रकल्प ही एक शाश्वत संस्था व्यवस्थाधपत करण्यासाठी कौशल्य /  धनिीने सुसज्ज असलेल्या नेत्ांमधे्य अपंग 

व्यक्तीचंी कायाशक्ती धवकधसत करण्यासाठी आवश्यक व पे्रररत अशी नवकल्पना आहे.  ऱ्याचदा अपंग व्यक्ती प्रत्क्ष 

कामापासून वंधचत राहतात कारण कौशल्य नाही असे सांगतात व केवळ प्रधशक्षण देतात.  

श्रवणदोर् / दृश्य दोर् / ऑथोपेधडक / नू्यरल धशकण्याची अक्षमता असलेल्या अपंग लोकांची टीम असल्याचा आम्हाला 

अधभमान आहे. त्ांच्या सामर्थ्ााचा फायदा घेणारी काया आम्ही हाती घेतो. आमचे अपंग लोक त्ांच्या सामर्थ्ांचा फायदा 

घेणारी काया यशस्वीररत्ा हाताळतात. सध्या आमच्याकडे 120 पूणा वेळ काम करणारे अपंग लोकांनी हजाराहून 

अधिक अिावेळ सशुल्क काम करणारे स्वयंसेवक आहेत.  

 

                        

पे्ररणा सन 2014 पासून माया केअर ची प्रकल्प 

समन्वयक आहे. चालणे , ोलणे धकंवा वेगाने हात 

वापरता-न येणे या आव्हानांनी ती थां ली नाही. ती सध्या 

वाढधदवसाच्या शुभेच्छा ,देणगीच्या पावत्ा आधण माया 

केअर मिील सेवांसाठीच्या धवनंती नोदंणी करण्याचे 

काम ज ा दारीने करते. 

 

 

 सारा ही दृष्टीहीन धवद्याधथानी मँचेस्टर येथे राहते. ती 

युकेमिील माया केअर हेल्पलाइन हाताळते. "ती 

म्हणते माझ्या संपूणा आयुष्यात मी मदतीची मागणी 

केली आहे .परंतु , माया केअर मुळे मी खरोखरच 

इतरांची सेवा करत आहे ही एक चांगली भावना 

माझ्या मनामधे्य आहे. 

Watch Video 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ueA3fVXqfcU&t=6s


 

 

णबंदू प्रकल्प आणि जे्यष्ठ िृद्ध नागररक 

 जे्यष्ठ वृद्ध नागररकांच्या सामाधजक आधण वैयस्क्तक गरजा तसेच रोजच्या धदनक्रमासाठी आधण त्ांच्या आरोग्याची काळजी 

घेण्यासाठी त्ांना लागणारी मदत करून त्ांचे वृद्धत्व सन्माननीय करणे यावर वृद्धत्वाची काळजी अधिक जोर देत असते. या 

के्षत्रातील  ा  लक्षात घेऊन माया केअर या संस्थेने एका  ाजूला वृद्ध जेष्ठ नागररकांची मदत तसेच धदव्यांग जनाच्या साह्याने संस्थेला 

कारभार चालवणे अशा दुहेरी हेतूने माया केअर संस्थेची स्थापना केली. हा दुहेरी हेतू धदव्यांगांना एक अपूवा संिी देऊ करतो त्ांना 

सहानुभाव समजूतदारपणा यांच्या पायावर आिारलेले आपले कररअर उभारण्याची संिी माया केअर देते. तसेच व्यावसाधयक 

दृष्ट्ट्या एखादी वैधश्वक संस्था कसे काम करते हे पाहण्याची संिीही त्ांना धमळते. 

ध ंदू प्रकल्प आधण जेष्ठ नागररक हा प्रकल्प धवधशष्ट गरजेतून माया केअर ने सुरू केला असून, या प्रकल्पाअंतगात ज्याप्रमाणे वृद्ध 

जेष्ठ नागररकांना सेवा देता येते त्ाप्रमाणे सुमारे १२० हून अधिक धदव्यांग जणांकडे हा कामाचा ओघ सोपवता येतो. 

आम्ही धदव्यांगासाठी घरूनच काम करता येईल अशी शंभर टके्क व्यवस्था करतो. त्ांना प्रवासाची यातायात करावी लागत 

नाही.धदव्यांगांमधे्य माधहती आधण कौशल्य तसेच काम करता करता मदत धनिी उभारणे या  ा ीनंी युक्त असे नेतृत्व धनमााण व्हावी 

हा यामागचा उिेश असून, त्ांना व्हचुाअल प्रधशक्षण धदले जाते. असे प्रधशक्षण धदव्यांगामिील आत्मधवश्वास आधण कौशल्य 

वाढवण्यास मदत तर करतेच त्ाच रो र एका सातत्पूणा अधितीय अशा वैधश्वक संस्थेच्या कामाचे व्यवस्थापन करण्यास ही मदत 

करते . 

 

संसृ्कत भारे्मधे्य ध ंदू या शब्दाचा अथा आहे लक्ष कें धद्रत करणे. ध ंदू प्रकल्प हे दाखवून देते की एका धवधशष्ट धे्ययावर लक्ष कें धद्रत 

करून केलेले प्रयत्न धदव्यांगांना व्यावसाधयक व्यवस्थापन कौशल्य आत्मसात करून आपल्या प्रवाहातील अडथळ्ांवर मात 

करता येते. हा आत्मधवश्वास तर देतेच पण त्ाच रो र त्ांच्या अंगी पे्ररणा प्रधशक्षणातून धशकण्याची संिीही आजही धनमााण 

करते यामुळे त्ांना आपल्या कायाके्षत्रात अधिक उंची गाठण्याची आकांक्षा धनमााण होते.  

 

 

   

 

 

 

 

Watch Video  

https://www.youtube.com/watch?v=Mp-9ZHCix8A


 

 

व्यिसाय प्रकल्प व्यिस्थापन 

माया केअर हे नाव आता सेवा के्षत्रात अग्रगण्य असून ही संस्था धदव्यांगांना उपजीधवकेचे सािन देण्यासाठी 

अशी कधट द्ध आहे.तसेच आपल्या ग्राहकांना व्यवसाधयक दृष्टीने सेवा पुरवण्यात ही आग्रही आहे. धवधवि 

संस्थांच्या सहयोगाने माया केअर प्रभावी खचााची(Cost Effective) उत्तम दजााची सेवा आउट सोधसंग च्या 

माध्यमातून पुरवते. जेणेकरून धदव्यांग स्वावलं ी होऊन त्ांना काही उधिष्ट धमळावे. 

 

माया केअर मिील धदव्यांग  ेधसक आय टी कौशल्य, स्ट ंडडा टूल्स चे ज्ञान ,टास्क फंक्शन,  ेधसक एके्सल 

वडा ,पॉवर पॉईंट ,गुगल सचा आधण  ोली आधण लेखी इंग्रजी आदी  ा ीनंी प्रधशधक्षत आहेत. धनवडलेल्या 

उभरत्ा नेतृत्वाला आम्ही प्रोजेक्ट म नेजमेंट आधण टीम नेतृत्व यांचे प्रधशक्षण देतो. 

  

खालील कामे करण्यासाठी आम्ही धदव्यांगांना सामान्य प्रकारचे प्रधशक्षण ही देतो. 

३१ शहरांमिील हेल्पलाइन सहकाया आधण सेवापुती यांचे व्यवस्थापन पाहणे. 

● ह्युमन ररसोसा (HR)ज्यात पदभरती संसािने वाटप(मानवी संसािन) आधण पे्ररण(Induction) 

यांचा समावेश आहे. 

● माकेधटंग बँ्रड  िलची जागरूकता आधण मदत धनिी उभारणे 

● ग्राहकांप्रधत प्रधत द्धता 

● शहरांमिील समन्वय.  

● हेल्पलाइन चे व्यवस्थापन. 

● धवत्त आधण लेखा. (Finance and Account) 

 

आमच्या धदव्यांगांना प्रधशक्षण देऊन त्ांना आधथाक मोठ्या धदव्यांगांना टीमला प्रधशधक्षत करतील. तसेच अधिकाधिक 

नेतृत्व कुशल स्वयंसेवक माया केअर ची सवा कामे उत्तमरीत्ा हाताळू शकतील .असा आमचा भधवष्यातील दीघा 

पल्ल्याचा धवचार आहे. 

   

 

 



 

 

उमेदिारी (Internships) 

माया केअर फाउंडेशन अिावेळ पूणावेळाचे माकेधटंग ब्र स्डंग मदतधनिी उभारणे नवी माकेट प्रोसेस ऑप्टीधमजम 

प्रकल्प व्यवस्थापन आधण समाज माध्यमे ( सोशल मीधडया) असे कोसेस उपलब्ध करून देते. 

सुट्टीच्या कालाविीत ही सशुल्क उमेदवारी धवद्याथी आधण इतर जन यांना खूप फायदेशीर आहे. हा कोसा यशस्वीररत्ा 

पूणा केल्यानंतर अनुभव तर धमळेलच पण व्यावसाधयक कौशल्य आत्मसात करण्याची संिी धमळेल.की ज्यायोगे त्ांना 

आपल्या कररअरमधे्य प्रगती करता येईल. 

धवद्यार्थ्ांना उमेदवारी स्व्हधडओ कॉन्फरस्नं्सग िारा आठवड्यातून एकदा करता येईल. यामधे्य उमेदवाराला. एक 

अभ्यास कायाक्रम  धदला जाईल. आधण तो पूणा करण्याची धवधशष्ट काल मयाादा असेल. 

माया केअर च्या उमेदवारी धवर्यक कायाक्रमाची अधिक माधहती हवी असेल तर माया केअरच्या खालील 

संकेतस्थळाला भेट देता येईल 

www.mayacare.org or www.mayacare.co.uk 

 

 

 

 

  

 

णवंकल झाला 

धवंकल धडसें र 2021 पासून माया केअर उमेदवार 

म्हणून संलग्न आहे.CSR प्रकल्प हाताळणाऱ्या टीमची 

ती एक भाग असून समाज माध्यमांशी धनगधडत 

कामांना सहाय्य करते. 

माया केअर मिील सवा मदतीला तयार असतात याचे 

धतला कौतुक असून भधवष्यात येथे काम करण्याचा 

धतचा इरादा आहे. 

 

 

 िैष्णिी िगताप 

 वैष्णवी जगताप 2020 मधे्य माया केअर मधे्य रुजू 

झाली. वैद्यकशास्त्राची धवद्याधथानी असल्यामुळे 

परोपकार,कापोरेट या संकल्पना धतला नवीन होत्ा. 

परंतु तरीही सहाय्याच्या आिाराने धतने उत्तम प्राधवण्य 

धमळवले. आधण अनेक कायाक्रमाचे आयोजन केले. 

त्ामधे्य संगीत धवर्यक ३ कायाक्रमांचा समावेश होता. 

तसेच जागधतक जादूच्या प्रयोगाचेही धतने आयोजन 

केले. मूखपट्ट्ांचे धवतरण आधण लसीकरण यातही 

धतचा सधक्रय सहभाग होता. तसेच CSR मधे्य नवे देश 

माकेधटंग, ब्र स्डंग, फोटोग्राफीआधण शूधटंग यामधे्य 

सुद्धा ती सधक्रय होती. " खरोखरच अधतशय 

आियाकारक असा अनुभव" असे ती माया केअर 

मिील उमेदवारीच्या अनुभवांचे वणान करते.ही 

उमेदवारी धतला जागधतक पररपे्रक्षांचे भान आणून 

देण्यात फायदेशीर ठरली .आधण धतच्या वैयस्क्तक 

आयुष्यातही सकारात्मकता आली. 

 

 

http://www.mayacare.org/
http://www.mayacare.co.uk/


 

 

णिणिध उपक्रम 

 लसीकरि 

 १ मे २०२१ ते १५ ऑगस्ट २०२१ या कालाविीत माया केअर ने २० शहरांमिील १२०० लोकांना लसीकरणासाठी मदत केली. 

लसीकरणाचा हा प्रकल्प धदव्यांगांनी यशस्वीररत्ा हाताळला तसेच ज्यांना लसीकरणाची शुल्क भरणे शक्य नव्हते त्ांचे शुल्कही 

माया केअर ने भरले. 

      

  

   
 

 



 

 

 

मुखपट्ट्ांचे णितरि 

भारतातील १४ शहरांमधे्य माया केअर ने ४१ हजारहून अधिक मुखपट्ट्ांचे धनशुल्क धवतरण केले. 

 

मुखपट्ट्ांसाठी प्रायोजक आय. सी. आय .सी. आय. लोमं्बाडाने आभार मानताना. 

माया केअर मुखपट्ट्ा धवतरण कायाक्रम सेवाश्रम  ेंगलोर                    माया केअर मुखपट्ट्ा धवतरण वृद्धाश्रम.                                     

मदर तेरेसा वृद्धाश्रम चंधदगड 

 

        

 

 

  

आभार-आय सी आय सी आय लोम्बाडा . आभार-आय सी आय सी आय लोम्बाडा . 

 



 

 

इतर उपक्रम 

सदा हार नगमे, धशक्षक धदन ,जादूचे प्रयोग ,व्ह लेंटाईन डे ,अंतरराष्टर ीय कन्या आय् सी टी धदन, योग धदन 

,मधहलांसाठी आरोग्यधवर्यक जागरूकता सत्र धलओनाडो चे शायर प्रधशक्षण, उगवते नेतृत्व आधण  रंच काही  

 

काही क्षणधचते्र: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

णशक्षक णदन सोहळा. मुख्यतः  णनिृत्त णशक्षकांसाठी. 

धशक्षक आभारी आहोत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

माया केअर- भारतातील णिणिध शहरांमधील माया केअर ची कें दे्र 

भारताचा नकाशा. 

 

 

 

 

 

 



 

  

पुरस्कार 

 

माया केअर ने धवधवि मंचावरील कायाक्रमात सहभाग घेतला आधण काही प्रधतषे्ठचे पुरस्कारही प्राप्त केले माया केअरला याचा 

अधभमान आहे 

SVP फास्ट स्पीच फेब्रुिारी 2022, रौप्य पदक णििेता 

 

 Watch the SVP Fast Pitch 

 

ऑल इंणडया मॅनेिमेंट असोणसएशन (AIMA) 

नॅशनल केस स्टडी कॉम्पिणटशन णडसेंबर 2021 

उते्तिनाथक पुरस्कार 

  

 

व्यािसाणयक सेिा पुरस्कार- रोटरी क्लब 

 
More Details  

https://www.youtube.com/watch?v=GKWiQwUPohU&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=tvPYs-ajp3E


 

 

प्रशंसापते्र 

 

माया केअर ने 

धदव्यांगाची ज ा दारी उचलून त्ांना प्रधशक्षण देऊन त्ांच्या धवकासासाठी प्रयत्न करणे हे पाहणे धनधितच आनंद 

देणारे आहे.तसेच माया केअरशी धनगधडत असणाऱ्या धदव्यांगांसाठी जणू धवजयाचा प्रस्तावच आहे. आमच्या पाठीवर 

कौतुकाच्या शब्दांनी थाप मारणाऱ्या आश्रयदात्ांचे आम्ही मनः पूवाक आभार मानतो. 

 

“आम्ही SVP फाउंडेशन पुिे शाखा तुमचे आभारी आहोत णदव्यांगाना उत्तम 

प्रणशक्षि देण्याचे उतृ्कष्ट् काम करीत आहात त्ासाठी तुम्हाला धन्यिाद. तुम्ही एक 

आदशक घालून णदला आहे िो अणितीय असून त्ाची प्रभािी दखल घेतली िाईल. 

  

आपले से्नहपूिक संबंध सातत्पूिक राहतील अशी मी आशा करते ” 

– सुश्री पारुल िैद्य, महाव्यिस्थापक, एसव्हीपी, पुिे 

              

 

 

“ओरॅकलचे स्वयंसेिक माया केअर फाउंडेशन ची िानेिारी २०२१ पासून संलग्न 

आहेत. णबंदू प्रकल्पाचा एक भाग म्हिून ओरॅकल इंणडयाचे स्वयंसेिक माया केअर 

च्या णिद्यार्थ्ाांसाठी णनयणमत केल्या िािाऱ्या प्रणशक्षि कायकक्रमाची खूप ििळून 

संबंणधत आहेत. नेतृत्व णिकास आणि णडणिटल पार्श्कतता यांचा समािेश या 

प्रणशक्षिात आहे. 

 

प्रकल्प अणधकारी म्हिून सहभागी णिद्यार्थ्ाांच्या ऑनलाइन प्रणशक्षिापासून 

आिपयांत त्ांनी साधलेला णिकास आणि त्ांच्यात झालेला बदल याची मी साक्षीदार 

आहे.” 

- डॉ . श्रीमती कमल पीटर 

ओरॅकल इंणडया 

 



 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

        

 

Instagram                 YouTube                    Facebook                  Twitter                        LinkedIN 

                आमच्याशीसंपकक साधा 

 मायाकेअरफाउंडेशन,भारत 
नोदंिीकृतपत्ता: 
1214 शुक्रावर पेठ, सुभार् नगर,  
लेन नं. 4, पुणे - 411 002 
 
स्थाने: 

अहमदनगर / अकोला / अमरावती / 

औरंगा ाद /  ुलढाणा / जळगाव / कोल्हापूर 

/ मंु ई / नागपूर / नंदुर ार / नाधशक / 

परभणी / पुणे / सांगली / सातारा / सोलापूर / 

विाा / यवतमाळ  

भोपाल / इंदौर / ज लपुर  

 ेंगळुरु /  

अहमदा ाद / आनंद / वडोदरा / वलसाड  

िोलपुर / जोिपूर / 

अमृतसर / चंदीगड / जालंिर / लुधियाना  

धदल्ली (एनसीआर)   

हमीरपुर / कानपूर / लखनौ /  

 

इमेलआयडी: service@mayacare.org        

संकेतस्थळे:  http://www.mayacare.org / www.mayacare.co.uk 

आम्हालाफॉलोकरा 
 

पटना 

हैलाकांडी / 

कोलकाता 

अंगुल / भुवनेश्वर 

चंपा / जंजगीर 

चेन्नई / धत्रची 

 

हेल्पलाईननंबर: +919552510400 / 

+919552510411 / +919623571845 /  

+917745053535 / +919350343912 

 

युनायटेडणकंगडम 

11 Merthen Grove, तातेनहो, धमिन कीन्स,MK 

43AX,  धकंगह मशायर 

टेलीफोन: +44 07835347697 

 

https://www.instagram.com/mayacare.services/
https://www.youtube.com/channel/UClKD4ds4lOZ8U4S0eahQe9Q
https://www.facebook.com/ServiceMayaCARE
https://twitter.com/ServiceMayaCARE
https://www.linkedin.com/company/maya-care-community-interest-company/
mailto:service@mayacare.org
http://www.mayacare.org/
http://www.mayacare.co.uk/

