
 
स्वत: सोबतच समाजाला पढेु नणे्याच ेकाम 

प्रत्यके व्यक्तीवर - समीर जनै 

कुपनलीका लोकापपण व बक्षिस क्षवतरण सोहळा        

स्वत: सोबतच समाजाला पुढे नेण्याचे काम प्रत्येक 

व्यक्तीवर असते. प्रत्येक व्यक्तक्त हा समाजाचं देणे 

लागतो. आपल्यासह समाजाचाही क्तवकास व्हावा, 

यासाठी सवाांचा हातभार हाच त्यातील महत्वाचा 

भाग असल्याचे प्रक्ततपादन मास्टरलाईन फाऊंडेशनचे 

अध्यक्ष तथा ऑईल कंपनीचे सचंालक समीर जनै 

यांनी केले.  

भडगाव येथील सोमवंशी क्षत्रीय कासार समाजातरे्फ आयोजजत 

कुपनलीका लोकापपण व कासार समाजातील गुणवंत 

जवद्यार्थयाांच्या सत्कार प्रसंगी ते प्रमखु अजतथी म्हणनू बोलत 

होते. मास्टरलाईन र्फाऊंडेशन तरे्फ कै. धरमचंदजी जैन यांच्या 

स्मतृीजप्रत्यथप कासार समाजास कुपनलीका करून दणे्यात 

आली असनू हा लोकापपण कायपक्रम येथील काजलकामाता 

मंजदर, कासार गल्लीत  ६ रोजी सकाळी ११ वाजता आयोजजत 

करण्यात आला होता. यावेळी प्रमखु पाहुणे म्हणनू मास्टरलाईन 

इजंजन ऑईल कंपनीचे संचालक  सयुोग जैन, तालकुा मेडीकल 

असोजसएशनचे अध्यक्ष सरेुश भंडारी, मास्टरलाईनचे जनरल मॅनेजर 

संजय भंडारी, कासार समाजाचे अध्यक्ष संजय कासार, उपाध्यक्ष 

सजुनल कासार, युवक मंडळाचे अध्यक्ष अमोल कासार,  जदपक 

कासार, मजहला अध्यक्षा जयश्री कासार यांची मखु्य उपजस्थती होती. 

पढेु बोलतांना समीर जैन म्हणाले की, कासार समाजातील जनु्या 

जपढीने मोठ्या कामाला सरुूवात करून जदली असनू नवीन जपढी या 

कामाला पढेु नेत असल्याचा मनस्वी आनंद होत आहे. 



 

काजलकामाता मंजदर भव्य असनू आमच्या हातूनही या कामाला हातभार लागल्याचे समाधान आम्हालाही आहे. समाजासाठी कुठलंही 

काम हाती घेतल्यास समाजाच्या प्रत्येक व्यजिवर ती जबाबदारी आहे जक, ते पणुपत्वास जाईपयांत उभे राहणे. जकंवा पुणप करणे. एकट्याने 

समाजात काही होत नसते. त्याला समाजाचाच हातभार लागतो. त्यामळेु समाज जवकास हे उजदष्ट समोर ठेवनू प्रत्येकाने वाटचाल 

करावी, असेही जैन यांनी नमदु केले.कायपक्रम सरुू होण्यापवुी मान्यवरांच्या हस्ते व कासार समाज बांधवांच्या उपजस्थतीत काजलका 

मातेची महाआरती करण्यात आली. यानंतर उपजस्थत मान्यवरांचा कासार समाजातील पदाजधकाऱयांतरे्फ करण्यात आला.  

क्षवद्यार्थ्ाांना बक्षिस क्षवतरण - कृष्णा कासार, प्रसाद कासार, ज्ञानदीप कासार, पवुाप कासार, 

पनुम कासार, शे्रयस कासार तसेच आदशप जशक्षक पुरस्कार प्राप्त पजुा कासार यांचा समाजातरे्फ गौरव 

करण्यात आला. 

क्षपतापुत्राचा मास्टरलाईनतरे्फ सत्कार 

- कासार समाजाचे उपाध्यक्ष सजुनल कासार व 

त्यांचे जचरंजीव मंदार कासार या दोघं 

जपतापतु्रांचा एकाच जदवशी वाढजदवस 

असल्याने मास्टरलाईन र्फाऊंडेशनतरे्फ समीर 

जैन व सयुोग जैन यांनी त्यांचा सत्कार केला. दरम्यान, मनोगतात कासार समाजाचे 

जेष्ठ बाळू कासार यांनी जैन पररवाराने बोअरवेल दऊेन मोठं दान जदल्याचे सांजगतले. 

तर स्वप्नजा कासार जहने जैन बांधवांचे ऋण वर्ापनुवरे् समाज लक्षात ठेवील, असे सांजगतले. यावेळी समाजातील मनोज कासार, 

भास्कर कासार, मंगेश कासार, अमोल कासार, जनलेश कासार, अजनकेत कासार, राहुल जशंद,े आकाश कासार, चेतन कासार, कैलास 

कासार यांच्यासह इतर सदस्य व मजहला मोठ्या संख्येने उपजस्थत होते. सतु्रसंचालन सजुनल कासार यांनी केले तर आभार जदपक कासार 

यांनी मानले. 
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