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कायशाळा - भाग ३ चा अहवाल
िदन क : १६ ऑ टोबर २०१७
रामभाऊ हाळगी बोिधनी या “सं था ब धणी आिण नेतृ व अ ययन क ” तफ िविवध

े ातील य तॴसाठी एकूण ६ िदवस या

“नेतृ व िवकास कायशाळेचे” आयोजन पुणे येथे कर यात आले होते. ही कायशाळा ३ मिह य म ये िवभागली होती. या
कायशाळेचा भाग - ३ शिनवार-रिववार, िदन क १४ व १५ ऑ टोबर २०१७ रोजी संप
कोण याही

झाला.

े ाम ये उ ाचे नेतृ व हणून वत:ची तयारी कर यासाठी नेतृ व कौश य, यव थापन कौश य व िनयोजन कौश य

इ यादी कौश ये यावीत तसेच वािम व भावना अंगी

जव यासाठी, िनणय

मता वाढव यासाठी आव यक

मत चा अ यास व

यासंग वाढव यासाठी मागदशन करणे या उ ेशाने कायशाळेचे आयोजन कर यात आले होते.
कायशाळे या या भागाम ये

वणकला व समुपदेशन, मािहतीचा अिधकार कायदा, संघब धणी व संघटन कौश य, सामािजक

ब िधलकी व सामािजक गरज चे शोधन, पय वरण नेही िवकासिनती, िनसग नेही जीवनशैली आिण कायसं कृती या िवषय वर
चच स चे आयोजन कर यात आले होते.
अनुभवी मानसशा

त

, संशोिधका व समुपदेशक डॉ. अनघा लवळेकर य नी

वणकला व समुपदेशन या िवषयावर पिह या

चच स ा ारे सहभागॴबरोबर संवाद साधला. ल पूवक ऐकून घे याची कला, सवयी िकंवा कौश य कसे िवकिसत करावे, ऐकून
घे याचे आयाम, हे ऐकून घेत यावर वैयि तक व गटाचे समुपदेशन कसे करावे? ऐकणे व
जागृत
भाग हा

वण करताना काय करावे व काय क

नये यासंबध
ं ी उपयु त मागदशन या स ाम ये व य नी केले. समुपदेशनाचा

वणकौश यावर आधारलेला असतो. जागृत

य ना दैनिं दन जीवनातील िविवध

वण करणे यातील फरकाचे मु े,

वणकौश याची िचती ये यासाठी सहभागॴना वेगवेग या गट मधून बसवून

संग चे सादरीकरण कर यास स िगतले आिण

या संग चे िनिर ण व पृ करण क न

वणकला व समुपदेशन हा िवषय अ यंत सोपा क न स ग यात आला.
कायशाळे या दुसरे स ाम ये महारा ातील मािहती अिधकार काय ाचे अ यासक

ी. िववेक वेलणकर य नी मािहतीचा अिधकार

कायदा यािवषयी सहभागॴना आकलन क न िदले. समाजाचे, सं थेचे नेतृ व करत असताना ने याला तसेच सामा य जनतेला
या काय ािवषयीचे

ान असणे अ यंत आव यक आहे यामुळे या िवषयाचे आयोजन कर यात आले होते. या काय ािवषयीचे

आकलन क न देताना थम या काय ाचा इितहास स ग यात आला. यानंतर याची गरज, या ती प

कर यात आली, या

काय तगत कोण-कोण या सं थ ना हा कायदा लागू होतो व मािहती अिधकारात काय कारची मािहती आप याला िमळू शकते
या िवषयीची मािहती व य नी सािगतली. यानंतर िविवध आव यक मािहती िमळव याची ि या, अिधक मािहतीसाठी या वेबसाईटस
आिण िविवध सामािजक

े ातील उदाहरण सह मािहता अिधकाराची उपयु तता स ग यात आली.

कायशाळेचे ितसरे स

ेनर, मोिट हेटर, कुशल संघटक तसेच अनेक आघा य वर नेतृ व करणा-या सौ. शिमला ओसवाल

य नी संघब धणी आिण संघटन कौश य या िवषयावर नािव यपूण प तीने मागदशन केले. संघ वृ ीतून संघब धणी याब ल
स गताना व य नी संघब धणीसाठी आव यक सकरा मक मानिसकता, संघ वृ ी िवकिसत कर यासाठी आव यक गुणवैिश ये,
संघब धणीतील मह वाचे ट पे, तसेच ने याने, संघनायकाने कायक य ना, सहका-य ना दे याचे सकारा मक

ो स (शाि दक,

कृती ारे व देहबोलीतून) इ यादी मु य ारे संघब धणी (Team Building) हा िवषय सहभागॴसमोर म डला. व य नी
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सहभागॴकडून कागद व रंगीत पे सचा उपयोग क न छोटी पण नािव यपूण कृती या आधारे हा िवषय अिधक सोपा क न
स िगतला.
कायशाळे या चौ या स ाम ये

ी.

मोद कुलकण य नी सामािजक ब िधलकी आिण समािजक गरज चे शोधन या िवषयावर

सहभागॴना मागदशन केले. भारतीय जीवन प तीतील सावि क सेवेची संक पना, आधुिनक काळातील सेवेची संक पना आिण
सामािजक उ ोजकता या िवषयी अ यंत उपयु त मागदशन केल.े या सामािजक उ ोगासाठी आव यक सामािजक गरज चे शोधन
करताना

ामसभा, सव ण, मुलाखती, ल यगट या बैठका, संसाधन ची यादी व सामािजक नकाशा या प तॴचा वापर कसा

करायचा या िवषयी उपयु त मागदशन केले.

कायशाळे या शेवट या िदवशी या पिह या व दुस-या स ाम ये पय वरण नेही िवकासिनती, िनसग नेही जीवनशैली या िवषयावर

ी. िदलीप कुलकण य नी अ यंत तळमळीने व शा ीय प तीने म डणी क न सहभाग ना िवषयाचे ग भीय ल ात आणून िदले.
या स ाम ये व य नी पय वरणाचा िवनाश न करता एकूण देश तगत उ पादन (जी.डी.पी.) कसे वाढवावे हे समजावून स िगतले.
कृती - सं कृती - िवकृती हे जीवनशैलीचे ट पे, तसेच सोपे तं

ान, थािनकता, िवकि करण, पूनघटन याचा अवलंब केला

तर िनसग नेही जीवनदृ ी व जीवनशैली माणसाला अश य नाही हे व य नी अनेक उदाहरण ारे व

वत: ि वकारले या

िनसग नेही जीवनशैली ारे एक व तूपाठ सहभाग ना घालून िदला.
कायशाळे या अंितम स ाम ये

ी. याम भुक य नी कायसं कृती या िवषयावर मागदशन करताना, स िगतले की सं थाजीवनाम ये

कायसं कृतीला अन य साधारण मह व आहे. सं थेचा गुणा मक दज कसा आहे याला जा त मह व आहे. सं थेतील कायक य ची
मानिसकता, वृ ी,

ेरणा,

मता-कौश ये, तं कौश ये, दृ ीकोन य चे एक ीकरण हणजे या सं थेची कायसं कृती. सं थेचे

उपयु तता मू य, सं थेचा मानिसक व वैचािरक आरसा हणजेच या सं थेची कायसं कृती असे स गून कायशाळेचा समारोप
केला.
अशा कारे एकूण २३ स ची ही नेतृ व िवकास कायशाळा अ यंत उ साहात पूण झाली. सव सहभागॴनी एकूण कायशाळे या
आयोजनािवषयी, संक पनेिवषयी व व ता िनवडीिवषयी आिण कायशाळेमुळे सहभागॴ या दृि कोनात झाले या सकारा मक
बदलासंदभ त च गला अिभ ाय देऊन रामभाऊ हाळगी

बोिधनी या “सं था ब धणी आिण नेतृ व अ ययन क ” तफ होणा-या

अगामी िविवध कायशाळ म ये सहभागी हो यास उ सुकता दशवली.
कायशाळेतील सहभागॴ या काही बोल या िति या :१. रामभाऊ हाळगी बोिधनीची ही नेतृ व िवकास कायशाळा समाजा या सव
दृि कोन बदलणारी कायशाळा होती. -

े ाम ये उपयु त आहे. जीवनाकडे बघ याचा

ी. अिनल ह के

२. कुटुंब, समाज व देशासाठी एक उ म माणूस घडव याचे काय या कायशाळे ारे रामभाऊ हाळगी बोिधनी करत आहे.
- सौ. सुिनता घोडे
३. मी वत: भा.ज.पा. या युवा / युवती मोच म ये काम करते. तेथे मी आधी काहीच बोलत न हते. परंतु या कायशाळेमुळे
मा यातील आ मिव ास वाढला आहे. आता मी टेज शेअर करते. बोलताना, वागताना, िवषय म डणीत िवचार क न
बोलते. हे सव मी या कायशाळेम ये िशकले. - सौ. अपण लोणारे
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४. या कायशाळेमुळे मा या यि तम वामधील अनेक सू त गूण उजळून िनघतील. ही कायशाळा नेतृ वाचा िवकास तर
करतेच पण समाजाचे आपण काही तरी देणे लागतो याची जाणीव क न देते.
के यास तेथील त ण वग म ये अमुला

बदल होईल असे वाटते. - िवधी

ामीण भागाम ये सदर कायशाळा सु

सोमनाथ वै

कायशाळेतील सव व य नी सहभागा मक, चच मक, िविवध खेळ, कृतॴ ारे, उदाहरणे तसेच केस टडी ारे आप या िवषय ची
म डणी केली.
कायशाळे या शेवटी सव सहभागॴना यश वी सहभगाब ल

माणप ाचे िवतरण समारोपाचे व ते

ी.

याम भुक य या ह ते

कर यात आले.

राहुल टोकेकर
काय लय अधी क
रामभाऊ हाळगी बोिधनी
सं था ब धणी आिण नेतृ व अ ययन क , पुणे
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