
*�नसगा�ने सव�च बाजूनंी माणसाची प�र�ा �यायची ठरवल� आहे, कोि�हडचे सकंट अजनू कमी होत नाह� तोवर
नसै�ग�क सकंटे अ�तव�ृट� ,परू या�पाने सामोर� आल� आहेत. आपण सव� जाणता �चपळूण व प�रसरातील
गावांची स�या परूामळेु दरुाव�था झाल� आहे. आपण सवा�नी �मळून जर का खार�चा वाटा उचलला तर �यांचे
सगळे नकुसान काह� भ�न येणार नाह� पण  जे खचलेले आहेत �यांचे मनोबल न�क�च वाढेल*
*कोथ�ड �च�पावन प�रवार हा नेहमीच सकंटसमयी धावनू जाणारा आहे �यामळेुच आ�ह� सवा�ना आवाहन
करतो क� आप�या कोकणि�थत �ातीबांधवांना या आप�काल�न सकंटातनू बाहेर काढ�यासाठ� श�य �ततक�
मदत क�न हातभार लावावा. आप�या प�रवारातफ�  आपण �श�लक रकमेतनू  ₹.25,000/- दे�यात येणार
आहेत*.
*आपण आप�या �ातीमधील �यांना मदतीची गरज आहे अशा कुटंुबांना आ�थ�क मदत देणार आहोत. जेवढ�
जा�त र�कम जमा होईल तवेढ� जा�त कुटंुबापय�त मदत पोचेल*.
*आपण देणार असलेल� र�कम पढु�ल �दले�या आप�या को�चप �या अकाऊंट मधे �ा��फर करावी*.

ACCOUNT NAME :SHEETAL BAPAT
*State Bank of India Bank A/C No* : *20247428640*
*Branch Bandal Capital Kothrud Pune*
*IFSC - SBIN0030456*

*details of kcp account for on line payment for donations.

*�यांना online transfer श�य नाह� �यांनी चेक अथवा रोख र�कम खाल�ल कोअर क�मट� सभासद यां�या
कड े�यावी*. *शीतल बापट यां�या नावाने �यावा.*

*कोअर क�मट�चे सभासद आ�ण फोन नबंर:*

सतीश वझ,ेमयरू कॉलनी 9890460670

सचेुता बापट,नवस�या�� सोसायट� 9423040661

अ�नल  फडके  ,अजठंा avenue 9822061410

शीतल बापट ,एकल�य कॉलेज 8983502503

अ�नल जोशी ,कोकण ए�स�ेस 9821317636

द�पाल� अ�यकंर,  उजवी भसुार� 9922094159

स�ंया जोशी ,डावी भसुार� 9890245486

उमेश प��े,   म�ंी पाक�  9422015473

नेहा घारे ,उजवी भसुार� 9890523338
र�व जोशी , जोशी museum   9822048398
माधव  मेह�दळे ,सहकार नगर 9823177788
अ�नल आठवले, �पनाक मेमर�ज, 9422987776
पराग जोशी, �सहंगड रोड 8888215415
सयंोगीता जोशी, Rambaug colony , 9422644421
�वजय आठवले ,ग�ुराज सोसायट� पौड रोड,  9822378250
�म�लदं केळकर,सहवास सोसायट� 9890686411



शरद बापट, ग�ुगणेशनगर ,8007593900
माया आघारकर, �शवतीथ� नगर 9552960613

कोथ�ड �च�पावन प�रवार काय�का�रणी स�म�त।

सवा�ना न� �वनतंी आहे क� आपण देणार असलेल� मदत ग�ुवार �द ०५/०८/ २०२१ पय�त �यावी. �हणजे ती
वेळेवर �या कुटंुबाना देता येईल.

काय�का�रणी स�मती
कोथ�ड �च�पावन प�रवार.


