प्रवेश अर्ज २०१८
माहिती व सच
ू ना
 कुमार निमााण हा १० ते १५ या वयोगटातील मल
ु ा-मल
ु ींसाठीचा - राजकीय, धानमाक व साांस्कृ नतकदृष्ट्या नि:पक्ष असा
‘शैक्षहिक कार्जक्रम’ आहे.
 कुमार निमााण ही कुठलीही स्पधाा िाही
 कुमार निमााण चे प्राथनमक उनिष्ठ मल
ु ाांमधील सामानजक बनु िमत्ता नवकनसत करणे व तयाांच्यामध्ये वैनिक मािवी मलु याांची
रुजवणक
ू करणे असे आहे.
 ६ ते १२ मल
ु े-मल
ु ी एकत्र येऊि आपला सांघ स्थापि करू शकतात.
 र्ा मल
ु ाांच्र्ा सघां ाला कुमार हनमाजि मध्र्े आमांहित करण्र्ासाठी एका प्रौढ सदस्र्ाची गरर् आिे. – ‘हनमांिक’
 हनमांिक िोऊ इच्छीत व्र्क्तीने िा प्रवेश अर्ज स्वत: भरून पाठवार्चा आिे.
 निमत्रां काची प्राथनमक भनू मका
o मल
ु ाांचा सांघ बिवणे. हा फॉमा भरूि पाठवणे व अनां तम निवड झालयास कुमार निमााण मध्ये तयाांची सहभाग निनीती
करणे. (सांघ बिवतािा शक्यतो गटात िववीची मल
ु े घेऊ िये कारण ती माचा िांतर दहावीत जातील, गट नवस्कळीत
होण्याची शक्यता वाढते. पण ही अट िाही)
o कुमार निमााण ची सांकलपिा स्वतः समजिू घेणे व आपलया सांघातील नवद्याथी व तयाांच्या पालकाांिा ती समजिू
साांगणे.
o कुमार निमााण अतां गात आपला सांघ नवनवध कृ ती, उपक्रम राबवत असतािा मल
ु ाांिा अपाय होणार िाही याची
काळजी घेणे
o सघां ातील नवद्यार्थयाांशी गरजेिसु ार वेळोवेळी सवां ाद करणे.
o कुमार निमााणचा कुठलयाही प्रकारे , कुणीही व्यक्ती वा सस्ां था - वैयनक्तक, सामानजक, राजकीय, धानमाक नकांवा
आनथाक फायद्यासाठी दरुु पयोग करणार िाही याची काळजी घेणे ई.
o कुमार निमााण अतां गात नमळालेले प्रनशक्षण व इतर सचू िाांचे नदलेलया निदेशािसु ार काटेकोर पालि करणे.
 र्ा फॉमजमधील माहिती इथेच न हलहिता स्वतांि कागदावर हकांवा ईमेल वर सहवस्तरपिे हलिून पाठवावी.
 भरलेला फॉमा contact.knirman@gmail.com या ईमेल वर अथवा “एम.के .सी.एल िॉलेज फौंडेशि, पाचवा
मजला, बी नवगां , आय.सी.सी. ट्रेड टॉवर, सेिापती बापट रोड, नशवाजीिगर, पणु े - ४११०१६” या पत्त्यावर पाठवावा
 अनधक मानहतीसाठी सांपका : शैलेश – ९५०३०६०६९८, प्रणाली – ९७६७४८८३३७
सांकेतस्थळ : http://mkclkf.org/kumarnirman

फे सबुक

:

https://www.facebook.com/Kumar-
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िा अर्ज इथे न भरता, दुसऱ्र्ा कागदावर / कॉम्पटु रवर सहवस्तर हलिून पाठवावा
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

िाव
जन्म तारीख
नलांग
फोि ि.ां
ई मेल id
सध्याचा पत्ता
मळ
ू पत्ता
झालेले नशक्षण
सध्याचा व्यवसाय/िोकरी
कुटुांबाची पािाभमू ी व सदस्याांनवषयी थोडक्यात मानहती
तुमचे छांद

12. तुम्हाला ‘कुमार निमााण’ बद्दल कुठूि कळाले?
13. तुम्ही वाचलेली व तुम्हाला आवडलेली अशा ५ पस्ु तकाांची िावे साांगा
14. तुमच्या मते तुम्ही आजवर नमळवलेले सवाात मोठे यश कुठले? का? (२०० शब्द)
15. तुम्हाला आजवर अिभु वास आलेले सवाात मोठे अपयश कुठले? नकांवा अिभु वलेला सवाात कठीण काळ कुठला? व
तयाला तुम्ही कसा प्रनतसाद नदला? (२०० शब्द)
16. तुम्हाला कुमार निमााण मध्ये का सहभागी व्हावेसे वाटते? (२०० शब्द)
17. आजच्या शालेय नशक्षण व्यवस्थेनवषयी तमु चे सकारातमक व िकारातमक दोन्ही नवचार वणाि करा. (३०० शब्द)
18. सामानजक क्षेत्राशी सांबांनधत तुमचे प्रतयक्ष अिभु व वणाि करा. िसलयास, मिातील इच्छे ला प्रतयक्षात आणण्यासाठी आजवर
काय अडचणी जाणवलया? सनवस्तर नलहा. (२०० शब्द)
19. तुमच्या आयष्ु यावर/नवचाराांवर/कृ तींवर जयाचां ा प्रभाव पडला आहे अशा एक-दोि व्यक्तीबद्दल नलहा. असे का वाटते हे
देखील िमदू करा. (िजीकचे िातेवाईक सोडूि) (२०० शब्द)
20. समाजातील काही घटिा अिभु विू तम्ु हाला सानतवक सतां ाप आला नकांवा करूणा वाटली तयाबद्दल वणाि करा. (२०० शब्द)
21. कुमार निमााण अतां गात शालेय मल
ु ासां ोबत काम काम करतािा कामी येतील अशी कोणती कौशलये व अिभु व तमु च्याकडे
आहेत? सनवस्तर नलहा. (२०० शब्द)
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