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“बस इतनासा ख्वाब है...”
– एक सेल्फ� आरपार

सिवनय नमस्कार!
पशु प�यांह�न माणसाचे वेगळे पण म्हणजे माणूस स्वप्न बघू शकतो, कल्पना क� शकतो आिण स्वत:च्या कल्पनेन�
ु प
जग घडिवण्यासाठी िचकाटीने प्रयत्न क� शकतो. हे जग आज आपल्याला जसे िदसते तसे घडवले आहे ते माणसाची
धडाडी आिण वेड या वैिश�् यांनी. आपण राहतो त्या ग्रहास पथ्ृ वी असे नाव देवून ती ज्या आकाशगंगेचा भाग आहे ितचा
देखील ठाव घेणे हे घडू शकले ते के वळ माणसाची ‘आिदम िज�ासा’ आिण ‘आपली उत्कं ठा शमिवण्यासाठी प्रयत्नांची
पराका�ा करण्याची तयारी’ या भांडवलावर. परंतु स्वप्ने के वळ झोपेत पाह�न उपयोग नाही तर जी स्वप्ने तम्ु हाला झोपूच

देत नाहीत तीच खरी स्वप्ने असे आपले लाडके िमसाईल मैन िदवंगत राष्ट्रपती ए पी जे अब्दल
ु कलाम म्हणत असत.
िशवाय स्वप्ने पाहणे सोपे असले तरी ती प्रत्य�ात उतरिवण्यासाठी काय करावे इथेच बर्याचदा घोडे आडते.
बाक� काही करण्यापूव� प्रथम आवश्यक ठरते ते आपण आधी स्वत:स जाणून घेणे, आपल्या �मता, मयार् दा आिण
आपली स्वप्ने यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न करणे आिण एकदा काय करायचे ते नक्क� ठरिवल्यावर त्या िदशेने अत्यंत
योजनाबद्ध रीतीने प्रयत्न करणे. हे करत असतांना, ‘आपण स्वतंत्र असलो तरी अिनब�ध नाही’ याचे सदोिदत भान ठेवून
आपली भरभराट, िवकास, समद्ध
ृ ी आिण समाज यांचा अन्योन्य संबधं समजून घेतला तर अनेक गो�ींचा उलगडा होवू
शकतो. कारण सख
ृ ी या सापे� संकल्पना असल्याने त्यांचे प्रमाणीकरण करता येत नाही आिण क�
ु , यश आिण समद्ध
देखील नाही. मग काय करावे, कसे करावे आिण तसेच का करावे...?
या आिण अशाच प्र�ांचा उहापोह करण्यासाठी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोिधनीचे पण्ु यातील संस्था बांधणी आिण नेतत्ृ व
अध्ययन कें द्र प्रस्ततु करीत आहे दोन िदवसांची कायर् शाळा –
या कायर् शाळे त आपल्याला काय िशकता येईल...?
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

मी कोण आहे / कसा आहे आिण तसा का आहे?
मला आयष्ु यात काय हवे आहे आिण का हवे आहे?
माझ्या �मता / मयार् दा आिण माझी स्वप्ने – परस्पर संबधं
ध्येय िनि�ती म्हणजे काय आिण ती कशी करतात?
My SWOT and My DREAMS and SMART Goals
परस्पर संबंध – I am OK, You are OK!
स्वयंप्रितमा िनिमर् ती आिण Branding Yourself!
समाजघटक म्हणून माझे योगदान आिण यशाची सापे�ता

या कायर् शाळे चे एका व्य��स शल्ु क �पये २१५०/- असून या शल्ु कामध्ये दोन्ही िदवस – सकाळी नाश्ता, दपु ारी जेवण
आिण दोन वेळेचा चहा समािव� आहे मात्र िनवास समािव� नाही. एका कायर् शाळे साठी एका वेळेस ४० सहभागींची
मयार् दा असल्याने ‘प्रथम नोंदणीस प्राधान्य’ या तत्वावर गणसंख्या पूणर् होताच नोंदणी प्रिक्रया थांबवली जाईल याची
कृपया नोंद घ्यावी.
कायर् शाळे चे िदवस
कायर् शाळे चे स्थान
कायर् शाळे चे माध्यम
कायर् शाळे ची वेळ
कायर् शाळे चे शल्ु क

शिनवार-रिववार, िदनांक २५ व २६ माचर् २०१७
रामभाऊ म्हाळगी प्रबोिधनी ,६२६ ,नारायण पेठ ,लोखंडे तालमीजवळ ,पणु े ३०
मराठी
सकाळी ९:३० ते सायंकाळी ५:३०
एका व्य��स �पये २१५०/- (सेवाकरासह)

नोंदणी शुल्क रोख िकं वा “रामभाऊ म्हाळगी प्रबोिधनी” या नावे धनादेश / िडमांड ड्राफ्ट द्वारे प्रदान क� शकता. तसेच
NEFT द्वारे थेट आमच्या बँक खात्यात जमा क� शकता. त्यासाठी लागणारा तपशील खालील प्रमाणे
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Rambhau Mhalgi Prabodhini
03023011962
Janseva Sahakari Bank Limited, Pune
Shanipar, Pune
JANA0000003

NEFT च्या पयार् याने शुल्क जमा करणार्या इच्छुक सहभागींनी, कृ पया त्यांच्या शुल्क प्रदानाची मािहती शुल्क स्वीकृ तीच्या बँक पावतीसह, आमच्या प्रितिनधीस तत्परतेने देवून आपली नोंदणी प्रिक्रया पूणर् करावी.

आपल्या अडचणी, शंका, सूचना व अिधक मािहतीक�रता आपण आम्हाला खालील प्रकारे संपकर् क� शकता.
दूरध्वनी: ०२० – २४४७३२७१
भ्रमणध्वनी: ९४२१०२९४६३ (बालाजी खरात) / ९८२२९७१०७९ (राह�ल टोके कर)
ईपत्र पाठिवण्यासाठी आमचा ईमेल प�ा – cibls@rmponweb.org
आमची वेबसाईट – http://rmponweb.org/
फे सबक
ु पेज – https://www.facebook.com/rmponweb.org

