*निसर्गाने सर्वच बाजन
ंू ी माणसाची परिक्षा घ्यायची ठरवली आहे , कोव्हिडचे संकट अजन
ू कमी होत नाही तोवर
नैसर्गिक संकटे अतिवष्ृ टी ,परू यारूपाने सामोरी आली आहे त. आपण सर्व जाणता चिपळूण व परिसरातील
गावांची सध्या परू ामळ
ु े दरु ावस्था झाली आहे . आपण सर्वांनी मिळून जर का खारीचा वाटा उचलला तर त्यांचे
सगळे नक
ु सान काही भरून येणार नाही पण जे खचलेले आहे त त्यांचे मनोबल नक्कीच वाढे ल*
*कोथरूड चित्पावन परिवार हा नेहमीच संकटसमयी धावन
ू जाणारा आहे त्यामळ
ु े च आम्ही सर्वांना आवाहन
करतो की आपल्या कोकणस्थित ज्ञातीबांधवांना या आपत्कालीन संकटातन
ू बाहे र काढण्यासाठी शक्य तितकी
मदत करून हातभार लावावा. आपल्या परिवारातर्फे आपण शिल्लक रकमेतन
ू ₹.25,000/- दे ण्यात येणार
आहे त*.
*आपण आपल्या ज्ञातीमधील ज्यांना मदतीची गरज आहे अशा कुटुंबांना आर्थिक मदत दे णार आहोत. जेवढी
जास्त रक्कम जमा होईल तेवढी जास्त कुटुंबापर्यंत मदत पोचेल*.
*आपण दे णार असलेली रक्कम पढ
ु ील दिलेल्या आपल्या कोचिप च्या अकाऊंट मधे ट्रान्स्फर 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.
*ज्यांना online transfer शक्य नाही त्यांनी चेक अथवा रोख रक्कम खालील कोअर कमिटी सभासद यांच्या
कडे द्यावी*. *शीतल बापट यांच्या नावाने द्यावा.*
*कोअर कमिटीचे सभासद आणि फोन नंबर:*
सतीश वझे,मयरू कॉलनी 9890460670
सच
ु ेता बापट,नवसह्याद्री सोसायटी 9423040661
अनिल फडके ,अजंठा avenue 9822061410
शीतल बापट ,एकलव्य कॉलेज 8983502503
अनिल जोशी ,कोकण एक्सप्रेस 9821317636
दीपाली अभ्यंकर, उजवी भस
ु ारी 9922094159
संध्या जोशी ,डावी भस
ु ारी 9890245486
उमेश पोंक्षे, मंत्री पार्क 9422015473
नेहा घारे ,उजवी भस
ु ारी 9890523338
रवि जोशी , जोशी museum 9822048398
माधव मेहेंदळे ,सहकार नगर 9823177788
अनिल आठवले, पिनाक मेमरीज, 9422987776
पराग जोशी, सिंहगड रोड 8888215415
संयोगीता जोशी, Rambaug colony , 9422644421
विजय आठवले ,गरू
ु राज सोसायटी पौड रोड, 9822378250
मिलिंद केळकर,सहवास सोसायटी 9890686411

शरद बापट, गरू
ु गणेशनगर ,8007593900
माया आघारकर, शिवतीर्थ नगर 9552960613
कोथरूड चित्पावन परिवार कार्यकारिणी समिति।
सर्वांना नम्र विनंती आहे की आपण दे णार असलेली मदत गरू
ु वार दि ०५/०८/ २०२१ पर्यंत द्यावी. म्हणजे ती
वेळेवर त्या कुटुंबाना दे ता येईल.
कार्यकारिणी समिती
कोथरूड चित्पावन परिवार.

