
  

 



  

निर्माण – दशकपूर्ती 

समर्मनिक के्षत्रमर्त युवम िेरृ्तत्व र्तयमर करण्यमसमठीचम एक प्रयोग 

 

महाराष्ट्रातील यवुाांना सामाजिक समसयाांजवषयी सिग करावे आजि त्यातून पररवततन घडविारे नेततृ्व तयार 

व्हावे या हतेनेू महाराष्ट्र भषूि डॉ. रािी बांग आजि डॉ. अभय बांग याांच्या पढुाकाराने “जनमाति” हा उपक्रम 

िनू २००६ मध्ये सरुू झाला... त्याजवषयी आजि त्यातील तरुिाईजवषयी.... 

 

 

सत्तर – ऎशंीच्या दशकात अनेक तरुण-तरुणींनी सामाजिक कायाात उडी घेतलेली आपल्याला 

माजित आि.े त्यावेळचे वातावरण दखेील अशा प्रकारच्या जनणायाला पोषक असे िोते. दरम्यानच्या 

काळात झालेल्या भांडवलशािीच्या प्रसारामळेु मात्र आपल्या िीवनाकडे बघण्याचा आिच्या आमच्या 

यवुा पीढीचा दृष्टीकोन खपू बदलला आि ेआजण “अजिकाजिक पैसा कमावणं िचे िण ूिगण्याचे एकमेव 

ध्येय आि”े असा जवचार अनेकांच्या मनावर जबंबलेला जदसतो. आजण म्िणनू सामाजिक कृती तर दरू पण 

साध्या संवेदनशीलतेचा दखेील अभाव अनेक जिकाणी िाणवतो. जवजवि सामाजिक, वैज्ञाजनक आजण 

तांजत्रक प्रश्न सोडजवण्याचे आव्िान घ्यायला इच्छूक व सक्षम असे यवुा ‘चेंि मेकसा’ फारसे नािीत िी एक 

मोिीच अडचण आि.े यालाच िातभार लावते आिची जशक्षणव्यवस्था! 

सध्याचे जशक्षण ि ेफक्त माजिती दतंे, क्वजचत कािी कौशल्य दतंे पण अथापणूा िते ूमात्र दते नािी, 

तर यवुांचा केवळ आजथाक शयातीत िावणारा घोडा बनवतं. जनव्वळ परीक्षाथी जशक्षणाने तरुणांचा ‘कररयर 

आजण पैसा’ या चढाओढीतला अजभमन्य ूझाला आि.े यािून अजिक समधृ्द, समािानी व उद्दशे्यपणूा अशा 

िीवनापासनू ते वंजचत िोत आिते. 

अकबर इलािाबादी यांचा एक प्रजसद्ध शेर िरा बदलनू आि असा करता येईल –  

“हम क्या कह ेए इांजिनीअर, क्या करेनमुाया कर गये 

बी. ई. जकया, पॅकेि जलया, सेजव्हांग्स जकये और मर गये”  

िर असे व्िायच ेनसेल तर मग िीवनात अथापणूा आव्िाने शोिणाऱ्या यवुाजपढीची व समािातील 

प्रश्नांची सांगड घालता येईल का, ह्या जवचारातून पे्रररत िोऊन २००६ साली ‘जनमााण’ ह्या जशक्षणप्रजियेचा 

िन्म झाला. आिच्या यवुाजपढीकडे असलेली कौशल्ये व ज्ञान वापरून समािातील प्रश्न सोडवण्याकररता 

कृतीसािी त्यांना प्रेररत व सक्षम करणे, िा ‘जनमााण’ प्रजियेचा पाया आि.े 

आि भारताची अिी लोकसंख्या 25 वषााखाली आि.े 2020 साली भारतातील लोकांचे सरासरी 

वय ि े29 वषे असेल िेव्िा की िपान मध्ये ते 48 वषे असेल. अथाातच यवुा िा भारताचा चेिरा, ताकद व 

भजवष्य आि े(Face, Force and Future of India!). 



  

समािातील िजिल आजण ज्वलंत अशा जवजवि समस्यांवर उपाय शोिणे ि ेआव्िान यवुा या 

जपढीसमोर आि.े सोबतचं स्वत:च्या िीवनासािी आनंददायी प्रयोिन जमळणे व सयुोग्य कररयर जनवडता 

येणे ि ेदखेील त्यांच्यासािी मित्त्वाचे आि.े ि ेदिुरेी आव्िान पेलण्यासािी त्यांना सक्षम करावे या ितेूने 

चाललेली जनमााण िी एक शोिप्रजिया आि.े मिात्मा गांिींच्या नई ताजलम या जशक्षण प्रयोगाला 

मागादशाक माननू आकार घेत असलेली जनमााण प्रजिया यवुांच्या आयषु्याला समािाजभमखु प्रयोिन 

लाभावे यासािी प्रयत्नशील आि.े 

या प्रजियेचा एक भाग म्िणनू तीन जशजबरांची एक माजलका जवकजसत करण्यात आली आि.े िी 

जशजबरे िा जनमााण जशक्षण प्रजियेचा गाभा आिते. १८ ते २८ ह्या वयोगिातील यवुांची दर सिा मजिन्यातनू 

एकदा अशा प्रत्येकी ८ जदवसांच्या तीन जनवासी जशजबरांची एक माजलका दर दीड वषााने सचा, गडजचरोली 

येथे िोते. या जशजबरांदरम्यान स्वतःची ओळख, स्वत:च्या भावनांची व शरीराची ओळख, माझ्या 

आिबूािचू्या समािाची व जनसगााची ओळख, समािातील जवजवि प्रश्न व त्या सोडवण्याच्या वेगवेगळया 

पद्धती, प्रत्यक्ष सामाजिक काम करणाऱ्या जवजवि लोकांसोबत संवाद अशा िप्प्यांमिनू िात िात ‘मी 

िीवनात आता काय करू’ या जनणायापयंत जशजबराथी येतात.  

जशजबरांदरम्यान सिभागी यवुक – यवुती जवजवि खेड यांत दखेील राितात. त्या खेड यांतल्या 

एखाद्या घरात त्या घरातल्यांप्रमाणे ते राितात. ते िे काम करतील ते करायचं, ते िे खातात ते खायचं, िस े

झोपतात तसं झोपायच!ं िर ते शेतावर रोवणी करायला चालले तर यांनीिी िायचं. ती बाई िर लांबनू 

पाणी आणत असेल सकाळी तर यांनी पाणी आणायचं. थोडक्यात जतथलं वास्तव समिनू घ्यायचं! मात्र 

यासोबतच समािातील प्रश्नांना आजण आव्िानांना आपल्याला बौजद्धकदृष्ट या दखेील पािता आलं पाजििे. 

त्यामळेु सामाजिक प्रश्नांकडे केवळ भावजनक उमाळ्यातनू बघ ूनये, तर त्यात आपण आपलं व्यावसाजयक 

कौशल्य आजण बजुद्धमत्तािी आणायची गरि आि.े यासािी खेड यांमिनू परत आल्यावर जशजबरार्थयांची 

जवजवि समस्यांवर कायारत असणाऱ्या ररसोसा पसान्सशी भेि िोते. किी पाणी प्रश्नावर काम करणारे 

रािस्थानातील डॉ. रािेंद्र जसंग, तर किी ग्रामीण भागातील तंत्रज्ञानावर काम करणारे डॉ. आनंद कवे, 

तसेच अजनल अवचि, डॉ. आनंद नाडकणी, जविय िावंजिया, जगरीश सोिनी, डॉ. आनंद करंदीकर, 

शारदा साि ये, ज्योती म्िापसेकर, उषा राणे, संिय पािील, मजनष रािनकर, जवशं्वभर चौिरी, जववेक सावंत, 

डॉ. योगेश कालकोंडे, िरीश िांडे, जविय अन्ना बोराडे, मकरंद सिस्रबदेु्ध, जमजलंद बोकील, अजश्वनी 

कुलकणी, जमजलंद मरुूगकर, इ. अनेक िेष्ठ कायाकते जनमााण मध्ये तरुणांशी संवाद सािायला, त्यांच्या 

कामाबद्दल बोलायला, प्रश्नांचे गांभीया मांडायला व प्रश्न सोडजवण्यासािी अजस्तत्वात असलेल्या मागांवर 

चचाा करायला येतात. इतकेच नव्ि े तर िावाडा जवद्यापीिातील डॉ. ररचडा कॅश, पेजन्सल्वेजनया 

जवद्यापीिातील प्रो. केजन्वन जस्मथ, प्रो. अॅन्डी लामास अशा आंतरराष्रीय पातळीवरील मान्यवरांचे 

मागादशान दखेील जनमााणींना लाभले आि.े ह्या सवा अनभुवातनू जशजबराथी त्यांना भावणारे प्रश्न जनवडून 

त्यावर छोिे छोिे कृती गि करून त्यांच्या पातळीवर कामे सरुु करतात. तसेच त्यांच्या िीवनशैलीतिी 

समािाच्या जिताथा छोिे छोिे बदल करू लागतात. आपला स्वभाव, स्विमा आजण आिच्या घडीचा 



  

यगुिमा ह्यांची सांगड घालनू स्वत:चे िीजवतकाया कसे जनवडावे ह्यावर डॉ. अभय बंग मागादशान करतात. 

जनमााण जशजबरांच्या शेविपयंत अनेक मलेु पणूावेळ एखाद्या प्रश्नावर काम करण्याच्या जनणायापयंत 

पोिोचतात. सिभागी तरुण-तरुणींचा स्वत:कडून समािाकडे असा िा प्रवास सरुु िोतो.  

जनमााण जशक्षणप्रजियेतील एक मित्त्वाचे गजृितक ि ेआि ेकी 'स्व' ची ओळख िी कािी गिुते बसनू 

िोत नािी. आपला 'स्व' िा प्रकाशासारखा आि ेअसं िी प्रजिया मानते. आपल्याला जनव्वळ प्रकाश 

किीच जदसत नािी. तर िेव्िा प्रकाश एखाद्या वस्तवूर आदळून परावजतात िोईल, तेव्िा ती वस्तू 

प्रकाशमान, दृश्य िोते आजण तेव्िा आपल्याला प्रकाश जदसतो. तसंच 'स्व' बाबत दखेील आि.े.. िेव्िा 

आव्िान सामोरं येतं, तेव्िा 'स्व' दृश्यमान िोतो. कृतींमिनू आजण आव्िानांना सामोरं िाऊनच ‘स्व’ला 

त्याची ओळख पिते. आजण 'स्व'च्या शोिासािी िेव्िा मी समािात जमसळेन तेव्िा आपोआपच मला 

समाि कसा आि े ते िी कळेल. सावािजनक आरोग्याच्या काय समस्या आिते ि ेसमिायचं असेल तर 

सरकारी प्राथजमक आरोग्य कें द्रावर काय अवस्था आि,े ते जतथं प्रत्यक्ष िाऊन पािायचं. कचऱ् याची काय 

समस्या आि,े ते कचऱ् याच्या गाडीवर कचरा कामगारांसोबत बसायचं आजण डंजपंग ग्राऊंडवर िाऊन 

बघायच.ं अशा प्रकारच्या जशक्षणप्रजियेला जनमााणमध्ये उत्तेिन जमळते. 

2006 - 2017 या काळातल्या जनमााणच्या 7 बॅचेस मध्ये मिाराष्रभरातील आिशेिून अजिक 

यवुक-यवुती सिभागी झाल ेआिते. मिाराष्रातील 34 िून अजिक जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या या यवुांमध्ये 

डॉक्िसा, इजंिजनअसा, वकील, जशक्षक, जफल्म-मेकर, पत्रकार, शेतकरी, जवज्ञान, कला, वाजणज्य, इ. सवा 

जवद्याशाखांचे जवद्याथी आिते. मलेु व मलुी यांचे प्रमाण ि े55:45 असे आि.े  यापैकी 175 िून अजिक 

यवुा ि े आि पणूावेळ सामाजिक समस्यांवर कायारत आिते. जवजवि स्वयंसेवी संस्था, दगुाम भागात 

शासकीय सेवा, सोशल एंत्रप्रनुरजशप, फेलोजशप्स, इ. च्या माध्यमातनू ि ेयवुा कायारत आिते.  सोबतच 

पन्नासिून अजिक जवजवि सामाजिक संस्था, कायाकते, मागादशाक यांचे एक नेिवका  उभे राजिले आि.े 

जनमााण मिील अनेक यवुांनी जवजवि नामवंत जवद्यापीिातनू जशक्षण घेतले असनुिी, िसे की, िॉन्स 

िॉपजकन्स, िारवडा व पेनजसल्वेजनया जवद्यापीि, आय.आय.िी. मुंबई, आय.आय.िी. जदल्ली, 

आय.आय.िी. कानपरू, य.ु डी. सी. िी. मुंबई, इत्यादी, आि त्यातील अनेक िण कररअरच्या नेिमीच्या 

चौकिीच्या बािरे पडून सामाजिक प्रश्नांवर काम करतािते.  

- गडजचरोली, छजत्तसगढ, कालािडंी सारख्या जवजवि दगुाम भागात आरोग्य सेवा दणेारे सरुि 

म्िस्के, अजश्वनी मिािन, हृजषकेश मनु्शी, प्रथमेश िमेनानी, अजमत ढगे, जवठ्ठल साळवे, जशवप्रसाद थोरवे, 

सजचन बारब्द,े स्वाती दशेमखु, यगंुिरा कािे, आरती गोरवाडकर, जस्मता तोडकर, चेतना सोयाम, वैभव 

आगवणे, सिुय काकरमि, जविम सिान,े भषूण दवे, जदजग्विय बंडगर, मनवीन कौर, इ. तरूण डॉक्िसा 

- ग्रामीण भागात तंत्रज्ञान पोिोचवण्यासािी प्रयत्न करणारे मयरु सरोद,े जनजखल िोशी, अजश्वन 

पावडे, मिशे लाद,े अजश्वन भोंडवे, जनरंिन तोरडमल, कुणाल पवार, उमेश िािव, हृतगंिा दशेमखु, इ. 

यवुा अजभयंते 



  

- पयाावरणाच्या व शेतीच्या क्षेत्रात काम करणारे अमतृा प्रिान, सिल कुलकणी, तन्मय िोशी, 

गणेश जबरािदार, रंिन पांढरे, प्रजतक उंबरकर, रश्मी मिािन, इ. यवुा कायाकते  

- शासकीय योिनांची अंमलबिावणी नीि व्िावी यासािी िडपडणारे अिय िोले, गोपाल 

मिािन, आकाश बडवे, यजतन जदवाकर, जनजखल मळेु, रािुल फजिंग, रािुल मोडक,  आजण 

- जशक्षणाच्या क्षेत्रात काम करणारे प्रफुल्ल शजशकांत, शैलेश िािव, अतलु गायकवाड, सायली 

तामणे, सिुास जशगम, जनजखलेश बागडे, सागर आबने, श्रद्धा चोरगी, प्रणाली दडंवते यांसारखे जनमााण 

प्रजियेतील अनेक तरुण- तरुणी ि ेएक वेगळा पायंडा पाडतािते. 

जनमााणींचा वैयजक्तक क्षमताजवकास, त्यांच्या कामातून समािातील प्रश्नांना सोडवण्यासािी कृती 

तर िोते आिचे पण सोबतच “मी काय करू?” िा सवाच तरुणांच्या पढु यात असलेला ब्रह्मप्रश्न दखेील 

आपोआप सिुतो आि.े कािी जनमााणी याबाबतीत फार बोलके आजण माजमाक सांगतात: 

जनमातिच्या तीन जिबीराांनी माझ्यासमोर तीन मलूभतू प्रश्न उभे केले. ‘मी कोि आह?े मी कोिाचा 

आह?े मी जयाांचा आह ेत्याांचापयंत मी कसे पोहोचावे?’ जनमाति केवळ प्रश्न जवचारून थाांबले नाही तर ह े

प्रश्न आजि त्याांची उत्तरे याांची साांगड दखेील या प्रजक्रयेने घालनू जदली. सवत:तील उथळपिा आजि 

उिीवापासनू दरू पळण्याचा प्रयत्न जनमातिने हािनू पाडला. इच्छा आजि गरि याांच्यातील फरक कळाला. 

िासत पगार, िासत सट्ु्टया असे भौजतक जनकष केव्हाच गळून पडले होते. “माझी सगळ्यात िासत गरि 

कुठे आह?े” असा प्रश्न सवतःला जवचारता ‘आजदवासींना आरोग्य सेवा’ परुजविा-या जफरत्या दवाखान्यात 

असे सहि उत्तर मला जमळाले...” 

- डॉ. ह्रषिकेश मुन्शी, वर्धा, MBBS, वैद्यकीय अषर्कधरी, ‘सर्ा’ षिरतध दवधखधनध 

 

“जनमाति जिजबराआधी ‘मी’ म्हििे काय, माझ्या जिक्षिाचा समािाला काय उपयोग? 

याच्याबद्दल मी कधी जवचार केला नव्हता. जनमातिने मला हा जवचार करायला भाग पाडलां. जवचार अजधक 

सपष्ट होत गेले. मीच सवतःला नव्याने कळायला लागलो.” 

- सजल कुलकर्णी, नधगपूर, MSc Biodiversity, प्रकल्प वैज्ञधषनक, बधयि 

 

“िीवनाचा अथत सवतःहून िोधावा लागतो ही िािीव झाली. सवतःला समिनू घेण्यासाठी मदत 

झाली आजि इतराांना समिून घेण्याची माझी वतृ्ती वाढली.” 

- मयुर सरोदे, नधषशक, M.Tech. IIT Bombay (Technology and Development) 

 “Latest मोबाईल, कां प्यटुर गेम मधला high score, दिेाचा आजथतक जवकासदर या गोष्टींमधे 

समाधान िोध ू नये. खिु होण्यासाठी अनेक नैसजगतक कारिे उपलब्ध आहते. If acceleration is 

satisfaction, then frustration is the destination! कुठवर पळिार? 



  

गाव, भाषा, प्रदिे, सांसकृजत या चष्ट्म्याांचा रांग उतरला. गोष्टी िासत सपष्ट जदस ूलागल्या. 

जिबीरातल्या वेगवेगळ्या sessions मधनू अनेक समसयाांची सखोल ओळख झाली. एक खपूच चाांगला 

ग्रपु जमळाला. जनमातिचे resources उपयोगी पडत आहते, यापढेुही उपयोग होत राहील.” 

- षनरंजन तोरडमल, अहमदनगर, B.E. (Mechanical Engineering), MIT, ‘कर के 

देखो’ िेलो  

 

“जनमातिचा प्रवास सरुु झाला तो ‘काहीतरी करायचां’ एवढांच डोक्यात घेऊन. पयातवरि हा माझा 

जिव्हाळ्याचा जवषय. आि जवकासाच्या नावाखाली जनसगातची िी काही ओरबड सरुु आह,े त्याची 

मनापासनू चीड येते. त्यासाठी काही तरी करायचां असां डोक्यात होतां.  

जनमातिमध्ये गेल्यावर एका मोठ्या प्रश्नाला सामोरां िायला लागलां. पयातवरिासाठी काही तरी 

करायचां म्हििे काय? जनमातिच्या जिजबराांमधनू आजि फेलोजिपमधनू याचां उत्तर जमळवण्याच्या जदिेने 

प्रवास सरुु झाला.” 

- अमृतध प्रर्धन, परेु्ण, M.Tech. Environmental Planning, Research Scientist, 

SANDRP 

 

 “जिक्षि, नोकरी, सेटलमेंट या िीवनाच्या आयोिनाच्या प्रश्नाांनी इतकां  घेरलां होतां की िीवनाचां 

नेमकां  प्रयोिन काय, ह े सगळ किासाठी, याचा आता जवचार करू लागलोय. आता एक ठरवलांय की 

‘ििा िगात मी िन्माला आलो, तिा िगात मी अजिबात मरिार नाही’.” 

- अमोल शैलध सुरेश, नधषशक, B.E. (Mechanical Engineering), MIT Pune 

 

“Career is not about material achievements, it’s about touching more number 

of people.” 

- डॉ. अनििंक्य कमळे, ठमणे, MBBS, IPoS (Indian Postal Services) 

 

“I got a value system, lots of guides and friends that washed away my feeling 

of loneliness. 

NIRMAN gave me confidence and vigor, nurtured my social aspect without 

forcing anything. NIRMAN availed me the opportunity to serve.” 

- डॉ. गिमिि फुटके, परभणी, MBBS, DNB (Family Medicine) 

“System ला फ़क्त नावां न ठेवता त्यातली weak link िोधनू काम कसां करता येईल ह े

जनमातिमळु ेिोधता आलां.” 

- अरृ्र्तम ढगे, अिंबरिमथ, Sir J.J. School of Arts (Masters in Fine Arts) 



  

“जसफत  random acts of kindness िैसे की tree plantation, blood donation काफी नही 

ह,ै तो social problem solving जक िरुरत ह,ै ये attitude मझेु जनमाति से जमला|” 

- डॉ. र्िवीि कौर, MBBS GMC, Aurangabad 

 

“मला काय करायला आवडतां या सोबतच माझी गरि कुठे हा प्रश्न देखील तेवढाच महत्वाचा 

आह,े ह ेमला जनमातिमध्ये कळालां.” 

-  सर्तीश नगरसमवळे, B.E. Government Engineering College, Chandrapur 

 

“प्रश्न कस ेव्यवजसथत जवचारावे जकां वा प्रश्नामध्ये सपष्टता नेमकी किी आिावी ह ेजनमातिमध्ये 

जिकलो.”   

- स्वमििंद खमिमपूरकर, MS Theoretical Physics,  I.I.S.E.R. Pune 

 

अगदी स्वातंत्र्य आंदोलनापासनू कायमच मिाराष्र ि े जवजवि सामाजिक चळवळीमध्य ेअगे्रसर 

राजिले आि.े ‘कायाकत्यांचे मोिोळ’ अशी या राज्याची दशेाला ओळख िोती. १९९१ पासनू पढुील 

प्रवासात जवजवि आजथाक जनकषांवर प्रगतीपथावर राजिलेल्या आपल्या राज्यात यवुकामिील सामाजिक 

िाणीव व कृतीशीलता मात्र िण ूलपु्त िोत चालली िोती. ’आजथाक’ जचंता वा िव्यास’ याच्यापढेु िाउन 

‘िगण्यातील अथापणूातेचा ध्यास आजण समािातील जवषमतेचा ह्रास’ या अनषंुगाने आिची तरुणाई काय 

करू शकते याची सम्यक प्रजिया म्िणिेच जनमााण! अिनू बरीच मिल मारायची बाकी आि ेपण आि 

अनेक लकुलकुते जदवे िागोिागी प्रकाशमान िोत आिते िी मला अत्यंत सकारात्मक बाब वािते.  

सामाजिक प्रश्नावर काम करू इजच्छणा-या तसेच स्वत:च्या िीवनाचा शोि घेणा-या यवुक-

यवुतींना “का?” याचं उत्तर शोिण ंगरिेचं आि.े ते शोिल्यास, “काय?” आजण “कसं?” िी उत्तरं जमळणं 

आपसकूच सोपं िोते. मात्र या तीनिी प्रश्नांची उत्तरं िी आपापल्या घरात, कॉलेिच्या वगाात जकंवा ए.सी. 

ऑजफसमध्य ेअथवा “स्व”च्या गिुते बसनू सापडणार नािीत. त्यासािी कमाभमूीवरच उतरावं लागेल.  

इतर प्राण्यांपासनू मनषु्याला वेगळे करणारी एक बाब म्िणिे आपले िीवन ि े केवळ प्रकृतीवर 

(Nature) नािी तर संस्कृतीवर (Culture) दखेील आिारलेले असणे. आजण ह्याच संस्कृतीचा, त्यामध्ये 

अंतभूात असलेल्या जवज्ञान – तंत्रज्ञानाचा, त्यामळेु झालेल्या भौजतक प्रगतीचा (!), बदललेल्या िीवन 

ध्येयांचा परामशा घेऊन यवुा जपढी आि काय जवचार करते ि ेप्रथम समिनू घ्यायला िवे. पण सोबतच िी 

भौजतक प्रगतीची प्रजिया िास्तीत िास्त सवासमावेशक िोणे व पयाावरणीयदृष्ट या समतोल रािणे 

अत्यावश्यक आि.े  आजण आपली संस्कृती िी अजिकाजिक माणसांना अथापणूा िीवनाची अनभुतूी 

जमळण्यासािी व ‘जनव्वळ ग्रािक’ न बनता ‘िागरूक नागररक’ बनण्यासािी प्रवतृ्त करणारी असणे गरिेचे 

आि.े ‘जनमााण’ ि ेत्या दृष्टीने िाकलेले एक पाउल आि.े  



  

जनमााणच्या रुपाने तरुणांना रचानावादी कामासािी एक व्यासपीिच जमळाले आि ेअसे म्िणल्यास 

वावगे िरू नये. अनेक तरुणांच्या मनात समािासािी कािीतरी करण्याची इच्छा नक्कीच असते. त्याला 

फक्त योग्यवेळी नेमकी जदशा जमळणे गरिेचे असते. अशासािी जनमााण सारखा उपिम नक्कीच जदशादशाक 

िरेल अशी आशा आि.े 

 
 

निर्माणची आठवी बचॅ यते्यम जमिवेमरीर्ध्य(े2018) “सचा,गडनचरोली” यथे े सरुू होत आह.े यमर्ध्य े

सहभमगी होऊ इनछिणमर यमांिी http://nirman.mkcl.org यम सांकेतस्थळमवरूि प्रवेश अजा डमऊिलोड करमवम 
आनण भरूि त्वररत पमठवमवम. प्रवेश अजा नस्वकमरण्यमची अांनतर् तमरीख 15 ऑगस्ट, 2017 ही आह!े ऑगस्ट व 

सप्टेंबरर्ध्य ेरमज्यभरमत र्लुमखती होऊि ऑक्टोबरर्ध्य ेनिवड झमलले्यम नशनबरमर्थयमांची यमदी जमहीर होईल.  
 
 
 
 
 

निर्माणनवषयी अनिक र्मनहतीसमठी:  

वबेसमईट – http://nirman.mkcl.org 

फेसबकु - https://www.facebook.com/nirmanforyouth 
 

2006 – 2017: जनमााण प्रजियेकडे एक निर: 

 

एकूण जशजबरे – 41 

एकूण जशजबराथी – 873  

वैद्यकीय जवद्याथी – 365  

इजंिजनयररंगच ेजवद्याथी – 232  

मिाराष्रातील जिल्ि े– 34  

एकूण रेजनंगच े‘व्यक्ती-जदवस’ – ~15000  

एकूण ररसोसा पसान्स – 92 

सामाजिक कामात पणूावेळ गुंतलेले जनमााणी – 175 

जवजवि सामाजिक संस्था जिथे जनमााणी काम करतात – 45 

जनमााणींनी जदलले्या सामाजिक योगदानाचे ‘व्यक्ती-वषा’ – 450 

आजदवासी व ग्रामीण भागात जनमााणमिील डॉक्िरांनी जदलेली सेवा – 120  ‘व्यक्ती-वषा’ 

 

-  अरृ्र्त बिंग, निर्माण, सचा, गडनचरोली - 442605 

   इमेल - amrutabang@gmail.com,  मो. – 9422501496 

निर्माणची पुढची बॅच येत्यम िमिेवमरीर्ध्ये “सचा, गडनचरोली” येथे सुरू होर्त आहे. यामध्य े

सिभागी िोऊ इजच्छणाऱ् यांनी http://nirman.mkcl.org या संकेतस्थळावरून प्रवेश अिा 

डमऊिलोड करमवम आजण भरून त्वररत पािवावा. प्रवेश अिा नस्वकमरण्यमची अिंनर्तर् र्तमरीख १५ 

ऑगस्ट ही आहे! ऑगस्ि व सप्िेंबरमध्ये राज्यभरात मलुाखती िोऊन ऑक्िोबरमध्ये जनवड झालेल्या 

जशजबरार्थयांची यादी िािीर िोईल. 

http://nirman.mkcl.org/
http://nirman.mkcl.org/
https://www.facebook.com/nirmanforyouth
mailto:amrutabang@gmail.com
http://nirman.mkcl.org/

