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नम+ार, 
 

कोरोना,ा या भीषण आपदेत आपण आपली व आप	ा प2रवारातील सवा3ची काळजी घेत असालच. 
 

वनवासी क	ाण आ�म हे जनजाती समाजा,ा सवा3गीण उ:तीसाठी काम करणारे अ<णी संघटन आहे. आपण सव>च क	ाण 

आ�म प2रवाराचे ?मुख सदB आहात. क	ाण आ�म प2रवाराचा कC Dिबंदू आहे जनजाती समाज. 
 

क	ाण आ�मा,ा कामातील एक ?मुख आयाम आहे आरो� र�क योजना. आप	ा गावी राHन, शेती व मजुरी करणारा हा 
सामाI युवक सतत गावा,ा आरोJ रKणाचे असामाI काम करत असतो, तेही काही मोबदला न घेता - जे आज,ा युगात 

असंभवनीय वाटतं. अशा या आरोJ रKकांचा आLा सवा>ना अिभमान आहे. 
 

5-6 मिहने मोल मजुरी करावी, तुटपंुMा िमळकतीतुन शेतीसाठी िबयाणे व खत Nावे व कुटंुबापुरतं धाI िपकवावे असा सव> 
जनजाती समाजासारखाच आप	ा आरोJ रKकांचाही िशरPा आहे. Mा मोलमजुरी वर तो अवलंबून आहे, या कोरोना मुळे ती 
तुटपंुजी िमळकतही यावेळी िमळाली नाही. शेती कशी करायची हा यK?Q Rा,ा समोर आहे. आपSी,ा Tा?संगी Tा आप	ा 
कुटंुब सदBा,ा साठी काहीतरी करणे हा आपला प2रवार धम> आहे. नेहमीसारखेच Tाही वेळी आपण Tा धमा>चे पालन कU या. 
 

महारा�� ातील 2000 आरो� र�कांना �ती ��ी �.1500/- ची �व�था िबयाणे व खतांसाठी करावी अशी योजना आहे. 

आपला अिधकािधक सहभाग अपेिKत आहे. नVी िमळेल हा िवWास. 

आपली मदत आपण खालीलपैकी कोण*ाही �कारे आम+ापय,त पोहोचवू शकता : 

• वेबसाईटव0न : UPI / QR Code (BHIM, Paytm, PhonePe, Google Pay, etc),  डेिबट / 2ेिडट काड3 
(Master, Visa, RuPay), नेट बँिकंग (All Indian Banks) 
 

Click here to donate : https://vanvasi.org/donations/arogya-rakshak-rakshan-yojana/ 
 

 

• िकंवा बँक ट� ा6फर (नािशक / पुणे) 

Bank Details (नािशक) Bank Details (पुणे) 

Name of the beneficiary : Vanvasi Kalyan 

Ashram, Maharashtra 

Name of the Bank : Bank Of Maharashtra 

Branch : College Campus, Nashik 

IFSC Code : MAHB0000214 

Account Number : 60098953600 

Account Type : Savings Account 

Name of the beneficiary : Vanvasi Kalyan 

Ashram, Maharashtra 

Name of the Bank : Bank Of Maharashtra 

Branch : Tilak Road Branch, Pune 

IFSC Code : MAHB0000041 

Account Number : 20057038836 

Account Type : Savings Account 
 

धIवाद ! 
 

आपले 
 

डॉ. भरत केळकर (अJ�) 

शरद शेळके (सिचव) 
 

अिधक मािहतीसाठी संपक>  :  
नािशक : �ी. संजीव दापोरकर - +91 98601 80649 

पुणे : �ी. ?काश Xखचडे - +91 97300 07694 


