 मा यम चा वास
 समाज मा यमे - कार,
उपयु तता आिण गरज
 आशय लेखन (content writing)
 धोरणा मक िनयोजन
 वेबसाईट, पोटल व लॉग - लेखन
 सायबर कायदा

रामभाऊ हाळगी

 मीिडया सेल संघ (टीम) िनवड

बोिधनी आयोिजत.....

राजकीय कायक य साठी - सोशल मीिडया कायशाळा
शु क

थम

नावनॲदणी

करणा-या ४० सहभागॴना वेश

स ेम नम कार,
रामभाऊ हाळगी
कायक य साठी

भ न

बोिधनी ही िविवध सामािजक, राजकीय

तरातील लोक ितिनधी आिण

मता संवधनाचे उप म सात याने योजणारी एक अ ग य सं था आहे.

िविवध राजकीय प चे सोशल

समाज मा यमे अथ त “सोशल मीिडया” हे जलदगतीने अिभ य त हो याचे पिरणामकारक,
संपूण जगाला जोड याचे, एक अ यंत भावी असे संवादाचे मा यम आहे. देशा या सामािजक,
आिथक, स कृितक आिण राजकीय

े ाम ये सोशल मीिडयाने ितमा िनिमतीचे एक भावी

मीिडयासंबध
ं ीत कायकत, राजकीय
लोक ितिनधी व य या काय लयातील
शासकीय सेवेतील कायकत

यासपीठ िनम ण केले आहे. सोशल मीिडया या िनयोजना मक आिण सकारा मक वापरामुळे
अनेक िवकासािभमूख कामे क न भारतीय लोकशाही समृ
आप या ने याबाबत आिण आप या राजकीय प ाबाबत

करता येऊ शकते.

(शिनवार-रिववार)

चार- िस ी करताना दुधारी श

असले या या आधुिनक तं ाचा पुरेपरू पण यो य वापर कसा करायचा? लोक ितिनधॴनी

१०-११ माच २०१८

य या ितमा िनिमतीसाठी धोरणा मक िनयोजन कसे करावे? समाजािवषयीची जाणीव-जागृती
ल ात घेता सोशल मीिडयावरील आशय लेखन कसे करावे? सोशल मीिडया या वापसासंबध
ं ी
कायदा काय स गतो? या व अशा िवषय चे मागदशन कर यासाठी िविवध राजकीय प

सकाळी १०:०० ते सायंकाळी ६:००

या

कायक य साठी दोन िदवसा या या िवशेष कायशाळेचे आयोजन पुणे येथे कर यात आले आहे.

.२०००/या कायशाळेम ये त

चे मागदशन, लेखन सािह य, चहा, याहारी व दुपारचे भोजन समािव

आहे. परंतु िनवास यव था समािव

येकी

(जी.एस.टी.सह)

नाही. सोबत जोडलेला नॲदणीअज व संपूण शु क रोख

व पात भ न आपली नावनॲदणी वरीत करावी. चेक अस यास “रामभाऊ हाळगी बोिधनी”
या नावाने

ावा. खाली िदले या बॕके या खा याम ये आपण आपले कायशाळेचे शु क NEFT

ारेही जमा क

शकता. नॲदणीआधी आिण शु क जमा के यावर फोन ारे संपक करावा.

Account Name: Rambhau Mhalgi Prabodhini
Account No.: 03023011962 , IFSC Code No.: JANA0000003
Bank Name: Janaseva Sahakari Bank. Ltd., Pune.

संपक : वै भव गोडसे : ९६६५०६३९२१, राहुल टोकेकर : ९८२२९७१०७९
vaibhavg@rmponweb.org / rahult@rmponweb.org

६२६, नारायण पेठ,
लोखंडे तालीम जवळ,
पुणे ४११०३०.
दूर वनी
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