नमस्कार !
उन्हाळी सुट्ट्या आणि ज्ञानप्रबोणिनी मिील "सर्ाां गीि बालणर्कास णिणबरे " याां चां एक अतूट समीकरि गे ल्या 25 र्र्ाां मध्ये तयार झाले
आहे .
गे ली 25 र्र्ष सातत्याने घे तली जािारी बालणर्कास णिणबरे आणि त्याला जोडून ये िारा र्र्षभराचा " णनरां तर बालणर्कास उपक्रम" याना
आपि नेहमीच अणतिय उत्तम प्रणतसाद णदलात.
या र्र्ीही बालणर्कास णिणबर आणि णनरां तर बालणर्कास उपक्रम घे तला जािार आहे , पि सध्याच्या कोरोनाच्या पार्श्षभूमी र्र थोड्या
र्ेगळ्या कालार्िीत आणि जरािा र्ेगळ्या स्वरूपात...
आत्ता आपि अिी अपे क्षा करूया की कदाणचत सप्टेंबर पासून आपल्याला पू र्ी प्रमािे मोकळे पिाने र्ार्रता ये ईल , म्हिून सप्टेंबर
मणहन्या पासून उपक्रम किा प्रकारे घे तला जाईल याचा अांदाज दे त आहे . अन्यथा ऑक्टोबर मणहन्या पासून उपक्रम सुरू होईल.
'अथाष त त्या र्ेळेसच्या सरकारच्या आरोग्य णर्र्यक सूचनाां चे पालन करुनच'...
टप्पा 1) बालणर्कास णिणबर
कालार्िी- *मणहन्याचे चारही रणर्र्ार
र्ेळ- 11 ते 5
टप्पा 2)- णनरां तर बालणर्कास उपक्रम
* दर िणनर्ारी सांध्याकाळी 5 ते7
या बाबतचे इतर तपिील तारखा णनणित झाल्यार्र आपल्याला website र्र कळतीलच.
या र्र्ी आपि या पू िष उपक्रमा साठी (टप्पा 1+2) एकणित पिे उपक्रम सुरू होण्या पू र्ीच पू िष िुल्क भरून नोांदिी केल्यास एकूिच
णनयोजनाच्या दृष्टीने जास्त सोयीचे होईल.
या उपक्रमाचे िुल्क णदनाां क 6 जुलै ते 18 जुलै या कालार्िीत online पद्धतीने घे तले जाईल.
ज्ाां ना हे िक्य नाही त्याां च्या साठी 20 ते 25 जुलै या कालार्िीत प्रत्यक्ष कायाष लयात ये ऊन िुल्क भरण्याची सोय ठे र्लेली आहे .
* एकदा भरलेले िुल्क कोित्याही कारिास्तर् परत णदले जािार नाही , याची कृपया नोांद घ्यार्ी.
*सैन्य दलातील र् पोलीस दलातील व्यक्ीांच्या मुलाांना णनणित प्रर्ेि णमळे ल .
या सांदभाष त पु ढे णदलेल्या ई-मेल र्र सांपकष करार्ा sujata.honap@jnanaprabodhini.org
सांपकष क्रमाांक- 8408841728 /8390998263
र्रील तारखाां मध्ये त्या त्या कालार्िीतील पररस्थथती नुसार काही बदल करार्े लागले तर त्याची सूचना आिी णदली जाईल. हा उपक्रम
पु ण्यात २ णकांर्ा ३ णठकािी चालर्ला जाईल.
*www.jpip.org या website र्र जून मणहन्याच्या दु सऱ्या आठर्ड्यात आपल्याला िुल्क रचने बद्दल ची माणहती णमळे ल.
दर र्र्ी प्रमािेच आपि याही र्र्ी उपक्रमाला भरभरून प्रणतसाद द्याल ही अपे क्षा आहे .

िन्यर्ाद पू र्षक!
सुजाता होनप
'मानसतज्ञ'
प्रज्ञा मानस णर्भाग, ज्ञानप्रबोणिनी.

