महाराष्ट्रातीऱ अस्वस्थ युवाांसाठी आवाहन : ननमााण
शळषण - नोकयी – ननलत
ृ ी माशूनशी लेगऱं जीलनात काशी अवतं का? केलऱ ऩैवे
कभालण्माऩशरकडे अधधक अथथऩण
ू थ जीलन ळक्म आशे का? भाझ्मा कौळलमांचा ल षभतांचा भी
वभाजातीर प्रश्न वोडवलण्मावाठी कवा उऩमोग करू ळकतो?
अवे प्रश्न तुम्शारा छऱतात का?
भशायाष्ट्रातीर अस्लस्थ मुलांनी मा प्रश्नांचा कृतीळीर ळोध घ्माला मावाठी वुरु केरेरी

शळषण प्रक्रिमा म्शणजे ननमााण!

वध्माचे शळषण भाहशती दे तं, नळीफ अवलमाव काशी कौळलम दे खीर दे तं ऩण अथथऩूणथ शे तू

दे त नाशी, तय केलऱ आधथथक ळमथतीत धालणाया घोडा फनलतं. ननव्लऱ ऩयीषाथी शळषणाने तरुणांचा
‘करयमय आणण ऩैवा’ मा चढाओढीतरा अशबभन्मू झारा आशे . माशून अधधक वभध्
ृ द, वभाधानी ल
उद्देश्मऩूणथ अळा जीलनाऩावून ते लंधचत शोत आशे त.

दव
ु यीकडे वलवलध वाभाजजक, लैसाननक आणण तांत्रिक प्रश्न वोडवलण्माचे आव्शान घ्मामरा

इच्छूक ल वषभ अवे मुला ‘चें ज भेकवथ’ नाशीत.

मा दोन्शी प्रश्नांचे एकि उत्तय ळोधण्माची अशबनल शळषण प्रक्रिमा म्शणजे ननमााण!
वभाजातीर वलवलध वभस्मांना आव्शान म्शणून जस्लकारू इजच्छणा-मा मुलांना वंघहित कयणे

ल त्मांना आलश्मक भागथदळथन, कौळलम ल ऩोऴक लातालयण उऩरब्ध करून दे णे शे ननभाथणचे ध्मेम
आशे .


दय वशा भहशन्मात एक, अळा लऴथबयात तीन कामथळाऱा, प्रत्मेकी वुभाये 8 हदलवांच्मा



18 - 28 लमोगिातीर भशायाष्ट्रातीर ननलडक तरुण - तरुणींवाठी







बौगोशरक, वाभाजजक आणण ळैषणणक लैवलध्म अवरेलमा 75 ननभाथणींचा एकि प्रलाव

वलचाय, बालना ल कृती मा तीनशी अंगांनी स्लत:ची रुं दी ल खोरी लाढवलण्माचा प्रमत्न

वभाजातीर वभस्मांचे प्रत्मष दळथन ल त्मा वोडवलण्माच्मा ष्ष्ट्िीने वलवलध तसांवोफत चचाथ,
भागथदळथन ल कृती







शळकणं आणण जगणं मांची पायकत िाऱण्मावाठी अनब
ु लाधारयत स्लमं-शळषणालय बय
शळत्रफयांचे हठकाण : ‘ळोधग्राभ’ वचथ, गडधचयोरी

वंमोजन : डॉ. अबम ल डॉ. याणी फंग आणण ननभाथण िीभ
ननभाथणफाफत अधधक भाहशतीवाठी : http://nirman.mkcl.org
आऩरे,
अबम ल याणी फंग

अननर अलचि

वललेक वालंत



येत्या जानेवारीमध्ये...
2006 – 2016 मा काऱातलमा ननभाथणच्मा 6 फॅचव
े भध्मे

भशायाष्ट्रबयातीर वाडेऩाचळेशून अधधक मल
ु क-मल
ु ती वशबागी झारे आशे त.
माऩैकी 100 जण शे आज ऩण
थ ेऱ वाभाजजक वभस्मांलय कामथयत आशे त.
ू ल

ननभाथणची वातली फॅच मेत्मा जानेलायीभध्मे (2017) “वचथ, गडधचयोरी” मेथे वरू
ु
शोत आशे .

माभध्मे वशबागी शोऊ इजच्छणारमांनी http://nirman.mkcl.org मा वंकेत
स्थऱालरून प्रलेळ अजथ डाऊनरोड कयाला आणण त्लरयत ऩाठलाला.

प्रलेळ अजथ जस्लकायण्माची अंनतभ तायीख 25 ऑगस्ट, 2016 शी आशे !!
वप्िें फय - ऑक्िोफय भध्मे याज्मबयात भर
ु ाखती शोऊन

15 ऑक्टोबर, 2016 रा ननलड झारेलमा शळत्रफयार्थमाांची मादी जाशीय शोईर !!
अधधक भाहशतीवाठी वंऩकथ:
केदाय आडकय – 9890333367
ननणखर जोळी – 9405740360
contact.nirman@gmail.com

