सो. क्ष. कासार समाजोन्नती मंडळ,
फोटो
(पासपोटट)

मध्यवती कायाा लय मलकापरू , जज.बुलडाणा.
द्वारा आयोजजत घरपोच
‘वध-ू वर’पररचय जवशेषांक ऑक्टोबर २०१२
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वधू/वर सही

अजाणसोबत ४x६ आकाराचा रं गीत फोटो मागे संपूणण नाव शलहून व एक पासपोटण फोटो अजणला चचटकवून पािवावा.
अजण स्वीकारण्याची अंततम तारीख १५/१०/२०१२ ही राहील याची नोंि घ्यावी. अजाणसोबत रुपये २००/- चा डी.डी.
समाजोन्नती माशसक मलकापरू या नावाने पािवावा ककं वा बँक ऑफ महाराष्ट्र खाते क्रमांक MHAB0000574

– 60093344956 या खात्यावर रु २००/- भरून स्लीप पािवावी. रु २००/- मध्ये अंक घरपोच शमळे ल.



अजण पूणण भरून नटराज वरंटसण, कासमअली, कॉम्प्लेक्स, मलकापूर, जज. बुलडाणा - ४४३१०१ येथे पािवावा.
अचधक मादहतीसािी जवळच्या रतततनधीकडे संपकण करावा.

कृपया एकाग्र चित्ताने वािा, चविार करा, कृती करा!
समस्त समाज बांधवांना जय काजलका,
आजची महागाई व धकाधकीच्या जीवनात आपण आपल्या पाल्यांना चांगले जशक्षण दे ऊन तयांना तयांच्या पायावर उभे
राहण्या इतपत सक्षम बनजवतांना सवाां चीच दमछाक होते. तया नंतर उभा राहतो तो तयांच्या नोकरी व्यवसायाचा प्रश्न.
संगणक युगात शासकीय नोकऱ्या अतयंत कमी झाल्या आहे त. जयांचे वजडलोपाजजा त व्यवसाय आहेत तयांचा प्रश्न नाही.
इतरांना मात्र उपजीजवकेसाठी काही तरी करणे भाग असते आजण ते प्रतयेक व्यक्ती करतोच. ह्या सवाा पेक्षा महतवाचा व यक्ष
प्रश्न पुढे येतो तो म्हणजे आपल्या पाल्याचे लग्न आपल्या नजरे समोर व्हावे . तयांचा फुललेला संसार पाहावा अशी प्रतयेक
भारतीयाची प्रबळ इच्छा असते आजण तोच प्रश्न अतयंत गहन झाला आहे . २०११ च्या जनगणनेनुसार मुलींची संख्या मुलांच्या
तुलनेत १७% कमी आहे . हा सवा साधारण आकडा आहे . आपल्या समाजात सुद्धा डोडा याफार फरकाने जतच पररजस्डती आहे .
अशा पररजस्डतीत सुयोग्य वधू-वर संशोधन अतयंत खजचा क झाले आहे . तयावर काही उपाय करावा या हेतन
ू े वधू -वर
पररचय मेळावे आयोजजत करून काही प्रमाणात वधू-वर जपतयांच्या खचाा त कपात केली आहे . मात्र तयास म्हणावे तसे यश
येत नाही. कारण अशा मेळाव्यासाठी जकमान ३ व्यक्ती जाणारच तयांचा येणे-जाने, प्रवेश शुल्क, पररचय पुजस्तका, व इतर
खचा हा आजच्या महागाईच्या काळात न परवडणारा असतो तयावर उपाय म्हणून आम्ही ऑक्टोबर २०१२ चा समाजोन्नती
अंक हा वधू-वर पररचय जवशेषांक म्हणून काढण्याचे जनजित केले आहे . म्हणून आपण फक्त वरील नमुन्यात वधू-वराची
माजहती, पोस्टकाडा साईज रं गीत फोटो व रु.२००/- चा डी डी जकंवा बँक ऑफ महाराष्ट्र खाते क्रमांक MHAB 0000574 60093344956 या खातयावर रु २००/- भरून स्लीप पाठवावी. तयाच जकमतीत अंक आपणास घरपोच जमळे ल जकंवा तया वे ळी
पररचय अंकाचे प्रकाशन समारं भ केला तर तयावेळी जमळे ल. ह्या पुजस्तके मुळे अनेक वधू वारांची माजहती आपणास जास्तीत
जास्त रु.२००/- मध्ये घरपोच जमळणार आहे . म्हणूनच वाचा व कृ ती करा.

* अजधक माजहतीसाठी संपका *
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२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

श्री. प्रभाकर नारायणशेठ कासार, मलकापूर
श्री. दत्तात्रय शंकरशेठ मुळे, भुसावळ
सौ. प्रजतभा प्रदीपराव इंजेपाटील, परभणी

श्री. राम सदजशवशेठ जननगुरकर, यवतमाळ
श्री. सजचन गजाननशेठ पुसलेकर,नागपूर
श्री. सोपान रामभाऊशेठ साळवे, परभणी
श्री. अरुण कालीदासराव वे ळापुरे, माजलगाव
श्री. रमेश सुधाकारशेठ कासार, जशरपूर धुळे
श्री. रजवशंकर गणपतराव रोकडे , पुणे
सौ, श्रीकांती सुधीरशेठ नगरकर, मुंबई
श्री जकशोर सोपानराव जशलवंत, बुलढाणा
श्री. जवनोद रामदासशेठ तांबट, अमरावती
श्री. शैलेंद्र सुरेशराव शेटे, औरं गाबाद
श्री राजेश्वर मनोहरराव मोजहरे , वाजशम
श्री. देजवदास सुपडू शेठ कासार, शेगाव
श्री .प्रभाकर आर. मुळे, औरं गाबाद
श्री. बबन टी.पातुरकर, औरं गाबाद
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