रामभाऊ हाळगी बोिधनी आयोिजत.....

संभाषण कौश य आिण जनसंपक यव थापन : कायशाळा
स ेम नम कार,
रामभाऊ हाळगी बोिधनी या सं था ब धणी आिण नेतृ व अ ययन क ा ारे सामाजातील अनेक
े ातील िविवध घटक साठी

मता संवधनाचे उप म सात याने योजले जातात.

स याचे जग हे पधचे, सादरीकरणाचे आिण िस ीचे आहे. कुठ याही

े ात यश वी हायचे

असेल तर यासाठी भावी जनसंपक असणे अ यंत गरजेचे असते. थािनक काय े ापासून
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जनसंपक व यि तम व िवकास



जनसंपक ची गरज, उपयु तता



जनसंपक आिण सकारा मकता



जनसंपक आिण सारमा यमे



जनसंपक आिण सोशल िमिडया



जनसंपक चे धोरण, यव थापन



जनसंपक



जनसंपक आिण तणावमु ती

े ातील संधी

संपूण शु क भ न थम नावनॲदणी
करणा-या ४० सहभागॴना वेश

ते आंतररा ीय पातळीपयंत कायकतृ वाचा िव तार कर यासाठी ‘संभाषण कौश य’ आिण
‘जनसंपक’ हीच

भावी गु िक ली आहे. सरकारी काय लये, शै िणक व सामािजक सं था,

बॕका, यवसाय, कारखाने, सारमा यमे तसेच कॉप रेट सं था इ यादी अनेक
जनतेपयंत पोहोच यासाठी,
संवधनासाठी व

े ना सवसामा य

पधत अ ेसर राहा यासाठी याची गरज असते. आप या

िस ीसाठी संभाषणाबरोबरच जनसंपक यव थापनाकडे िवशेष ल

ितमा
दे याची

गरज व मह व आज सव सं थ ना जाणवत आहे. स या शासनाचे िविवध िवभाग, राजकीय
आिण खासगी
हणूनच या

अिधकारी, शै िणक, सामािजक,
यावसाियक, बॕकीग, सहकार, राजकीय
े ातील कायकत आिण िव ाथ

े म ये जनसंपक या िवषयात अनेक संधी उपल ध आहेत.
े ातील गरज, मह व व संधी जाणून रामभाऊ हाळगी बोिधनीने तीन िदवसीय

“संभाषण कौश य आिण जनसंपक यव थापन” या कायशाळेचे आयोजन पुणे येथे केले आहे.
याम ये सहभागॴना संवाद कौश य, लेखन कौश य, िविवध मा यम ची कौश यपूण जाण,
जनसंपक यव थापनातील बारकावे, यातील सृजनशीलता, आधुिनकता इ यादी अनेक िवषय वर
त

शासकीय व िनम-शासकीय िवभागातील

कडून मागदशन केले जाईल.

या कायशाळेम ये त

(शु वार-शिनवार-रिववार)
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चे मागदशन, लेखन सािह य, चहा, याहारी व दुपारचे भोजन समािव

आहे. परंतु िनवास यव था समािव

नाही. सोबत जोडलेला नॲदणीअज व संपूण शु क रोख

.२५००/-

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

(जी.एस.टी.सह)

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

ारेही जमा क

येकी

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