िज हा वधीसेवा ा धकरण व वयंसेतू यां या
संयु त व यमाने ये ठांसाठ व वध
काय म संप न

र ना गर ◌ः महारा

रा य वधीसेवा ा., मुब
ं ई उ च यायालय यांनी नेमन
ू दले या काय मानुसार र ना गर

िज हा वधीसेवा ा धकरण व वयंसेतू यां या संयु त व यमाने व वध काय म ये ठ नाग रकांसाठ
आयोिजत कर यात आले होते. ये ठ नाग रकांना वेळोवेळी येणार्या अडचणी, सम या तसेच यां यासाठ
असणार्या शासक य योजना याबाबत जनजागृती, मागदशन, समुपदे शन याचबरोबर यांचे मनोरं जन या
उ

टांवर आधा रत हे काय म घे यात आले.

कुणबी भवन, जे. के. फाई स येथील शामराव पेजे सभागृात संगीत श

का वनया परब यां या श यांनी सादर

केलेला वरा भषेक मैफ ल हा काय म २ तास मो या उ साहात संप न झाला.
या छो या गायकांनी ये ठ नाग रकांना आप या सुमधूर वरांनी मं मु ध केले होते. २ तास ह मंडळी संगीतमय
वातावरणात त ल न झाल होती. उपि थतांनी कलाकारां या उ कृ ट कलेब ल यांचे ब

से दे ऊन कौतुक केले.

यानंतर ऍड. अमेय भसे व मा. सचीव वधीसेवा ा. आनंद सामंत यांनी उपि थतांना कायदे वषयक मागदशन केले.
ये ठांनी वाहतूक यव था, पे शन, तसेच आरो यसेवे संबं धत आपाप या शंका वचार या. यांचे मा. आनंद
सामंत यांनी शंकासमाधान केले. वयंसेतू या सं थापक

ा कळं बटे यांनी वयंसेतब
ू ल मा हती दल .

कुवारबांव येथील ये ठ नाग रक संघातील नाग रकांसाठ मा. सामंत यांनी कायदे वषयक मागदशन क न तेथील
नाग रकांचे शंकासमाधान केले.
माळनाका येथील सेवा नवृ तां या जनसेवा स मती या र ना गर तालुका स मती या सद यांसाठ वधीसेवाचे
सचीव मा. आनंद सामंत व वयंसेतू या

ा कळं बटे यांनी उपि थतांना चचास ा या मा यमातून मागदशन केले.

वधीसेवा ा धकरणा या ये ठांसाठ असले या व वध सेवासु वधांची स व तर मा हती सामंत यांनी दल . ये ठ
नाग रकांचे ह क व यांचे अ धकार याबाबत उपि थतांनी मनमोकळी चचा केल .

ा कळं बटे यांनी या

ह कांबरोबरच ये ठ नाग रक हणून असलेल यांची कत ये वशेषतः बालअ ध नयम २००० या अनुषग
ं ाने
समाजातील नराधार, अनाथ, पडीत बालकांना आपण काळजी व संर णा या वाहात कसे आणू शकतो याबाबत
संवाद साधला.

यावेळी उपि थतांनी ये ठ नाग रकां या पे शन संदभात, काह ंना शासना या हलगज पणामुळे नाहक भरा या
लागणार्या रक हर बाबत, आरो य वषयक, पोटगीबाबत, वासातील सोयीसु वधांबाबत अनेक शंका वचार या.
मा. सामंत साहे बांनी अ तशय सो या भाषेत यां या शंकांचे नरसन क न कोणीह

ये ठ नाग रक कं वा गरजू

य तीने यां या सम यां या नराकरणासाठ वधीसेवा ा धकरणा या कायालयात येऊन
सम या मांडावी असे आवाहन

य

भेटावे व आपल

येक काय मादर यान केले.

वरा भषेक या कलाकारांना वयंसेतू व वधीसेवा ा. माफत पु तके भेट दे यात आल . तसेच वधीसेवाकडू न
यांना माणप दे याचे घो षत कर यात आले.
एकूणच गेल २ वष र ना गर तालु यात ये ठ नाग रकांसद
ं भात जनजागृतीची चळवळ उभी कर यात वधीसेवा
ा धकरण व वयंसेतू वशेष मोह म राबवत आहे त. यापुढेह ह चळवळ अशीच सु राहणार आहे. नाग रकांनी याचा
लाभ यावा असे आवाहन ी. सामंत यांनी केले आहे. िज हा वधीसेवा ा. संपक नं. (०२३५२) २२४७६८.
काय म यश वी कर यासाठ वधीसेवा ा. चे ीकांत जोशी, वयंसेतच
ू े द ता य चाचले, मु धा कु ये, संजय
कु ये, तारवे, तसेच ये ठ नाग रक संघाचे ी. भरणकर, ी. भा कर कुडतरकर, ी. सुभाष थरवळ, ी. सुर घुड,े
ी. अनंत नैकर यांनी वशेष मेहनत घेतल .

