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नम�े,

चाण� मंडल प�रवारचा सवा�त मह�ाचा कोस�, असं मी फाउंडेशन कोस�चं वण�न करतो.
शै��णक �े�ाला आपण �दलेलं हे योगदान आहे. आधी तू �तःला ओळख, या '�'�ा
ओळखीनंतर सुसंगत क�रअरची �नवड, आ�ण �नवडले�ा �े�ात उ�मता आ�ण ��तभेचा
�ास घेणं - �णजे फाउंडेशन कोस�. 

�धा�परी�ा तयारी िकंवा जीवना�ा कोण�ाही �े�ात गेलात तरी उपयोगी पडेल, अशा
कौश�ाचंा हा अ�ास�म आहे. गे�ा दोन वषा�पासून आपण हा कोस� ऑनलाइन
��पातदेखील घेत आहोत. �ामळेु महारा��ा�ा कानाकोप�यात राहणा�या �व�ा�ा�नी
घरबस�ा आय�ु घडणीची सू�ं समजनू घेतली.

बदल�ा जगा�ा गरजा ल�ात घेता अनेक नवनवीन कौश�ाचंा समावेश आपण
फाउंडेशन कोस�म�े केला आहे. अ�ास कौश�, संभाषण कौश�, �व�ापन कौश�
इथपासून ते इंड��ी ४.०, शारी�रक आ�ण मान�सक �फटनेस, आ�थक सा�रता अशा अनेक
तं�-कौश�ाचंं ��श�ण आपण या कोस�म�े देतो. 

फाउंडेशन कोस�माफ� त गुणव�ा, ��तभा, चा�र� आ�ण कतृ�� �वक�सत हो�ासाठी
शुभे�ा. सवा�नाच सव�काळ सव� शभेु�ा!

- �ी. अ�वनाश धमा��धकारी 
माजी सनदी अ�धकारी,
सं�ापक -संचालक, चाण� मंडल प�रवार
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फाउंडेशन कोस� का करायचा?

फाउंडेशन कोस�-
�पधा�पर��ांस�हत कोण�याही क�रअरम�ये उपयोगी अशा मूलभूत कौश�यांचा (Soft Skills) अ�यास�म.
या कोस�म�ये आप�या शै��णक आ�ण �ावसा�यक क�रअरचा पाया घातला जातो, मजबूत होतो, �हणून
नाव 'फाउंडेशन'. उ�ा �याला �शासक�य अ�धकार� �क�वा इतर कोण�याही जबाबदार��या पदांवर कामं
करायची आहते �या�याकडे तक� शु� आ�ण �वतं� �वचारश�� हवी, सारांश कौश�य हवं, सम�या
�नमू�लनाचं आ�ण �नण�य घे�याचं कौश�य हव.ं ��तभा, नवीन �च�तन - संशोधन, बु�ीचं मूलगामी�व,
उ�ोजकता, चा�र�यघडण ही सगळ� मू�यं जणू आज-काल�या �श�णप�तीतून हरवली आहते. 'फाउंडेशन
कोस�' अशाच काही कौश�याचं शा��ीय ��श�ण देतो आह.े

हा कोस� कुणी करावा?
खरं तर या कोस�ला �श�णाची कोणतीही अट नाही. वय वष� १५ ते ३० यादर�यान असलेले कुणीही या कोस�ला
�वेश घेऊ शकते. या कोस�म�ये �शकवली जाणार� �व�वध कौश�ये पाहता, साधारणपणे इय�ा १० वीचं वष�
�क�वा �ड�ीचं प�हलं-�सरं वष� ही हा कोस� कर�यासाठ� आदश� वष� असू शकतात.

मला पुढे �धा�परी�ा �ायचीच आहे. �ासाठी या कोस�चा फायदा काय?
�पधा�पर��ा दे�यासाठ� अजून �यांना काही वष� आहते, �यांनी हा कोस� न�क� करावा असं आ�ही आ�हानं
सुचवतो. �पधा�पर��ांचा अ�यास करत असताना �व�वध  �वषयांचा अ�यास करावा लागतो. �व�वध संदभ��ंथ
वाचाव ेलागतात. ह ेकरत असताना वळेे�या �नयोजनाला अग�णत मह�व आह.े अशा पर��ा देत असताना
मान�सक संतुलन राखणं फार मह�वाचं आह.े समाजात घडणा�या घटना समजून घेत, �याचा खोलात जाऊन
अ�यास करणं आ�ण �यावर मत बनवणं, यासाठ� खास तयार�ची आव�यकता असते. आधु�नक जगात,
झपा�ानं बदलणा�या तं��ानाशी मै�ी करत, अ�यासाचं तं��ान अ�धक सुलभ करता येऊ शकतं, याब�ल
आ�हाला �व�ास आह.े वर�ल सव� आ�ण इतरही अनेक कौश�ये फाउंडेशन कोस�म�ये �शकवली जातात.
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या कोस�म�े
�शकवली
जाणारी
�व�वध

कौश�े 

अ�ास कौश�े 
Study Skills
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संवाद कौश�े 
Communication Skills

��याशील ���म�ाची कौश�े 
Creative Personality Skills

देश आ�ण देश��ांचा अ�ास
Studying National Issues

वाचन कौश�े
Reading Skills

�व�ापन कौश�े 
Management Skills

'�' ची ओळख 
Knowledge of 'The Self'



आपलं �हणणं �भावीपणे मांडणं �हणजे
Communication. आता, communication
लेखी असू शकतं - �हणजे लेखन कौश�यांचं ��श�ण,
त�ड� असू शकतं - �हणजे व�ृ�वाचं कौश�य, चचा�
कर�याचं कौश�य, गटचच� म�ये सहभागी होता ये�याचं
कौश�य. उ�म ऐकता येणं, चांगला �ोता असणं हहेी
फार मह�वाचं कौश�य आह.े एवढं कशाला, आपलं
नुसतं असणं - नुसतं शर�र - हलणं, बोलणं, उठणं,
बसणं, डोळे, चेहरा या सवा��ारे अगदी ग�प बसणं -
मौन या�ारे सु�ा आपण सतत काहीतर� '�हणत'
असतो - communication करत असतो, कळत
�क�वा ब�तेक वळेा नकळत. याचं नाव Body
Language - देहबोली. या सवा�चं र�तसर ��श�ण
फाउंडेशन कोस�म�ये आह.े  

�व�ाथ�दशेत अ�यास कौश�यांना फार मह�व आह.े
आपला अ�यास आपणच उ�मर��या कसा
करायचा, यासाठ� �वा�याय कौश�ये अवगत
असणं गरजेचं आह.े अ�यासाचं वळेाप�क कसं
कराव,ं �याचं �नय�मत पालन कसं कराव,ं ह ेया
मो�ूलम�ये �शकवलं जातं. अ�यास करत
असताना, एखादा नवा �वषय ऐकून-पा�न �शकत
असताना चांग�या नो�स घेता आ�यास
�शक�याची ���या अ�धक समृ� होते. 'वगेवान
वाचन - चांगलं वाचन (Faster Reading -
Better Reading), MOOCs, मा�ड मॅप
तयार कर�याची संक�पना, �नर��ण �मता
वाढवणं या सग�याचं र�तसर ��श�ण या
मो�ूलम�ये येतं.

अ�ास कौश�े :
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 संवाद कौश�े:
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#Preparing_Study_Timetable
#Notes_Making
#Notes_Taking
#MOOCs
#MindMap

#Interview_Skills
#Group_Discussion
#Listening_Skills
#Verbal_Communication
#NonVerbal_Communication



�वतःची ��याशीलता वाढवणं, �तची जपणूक करणं याला आपण ���म�वाचा अ�वभा�य घटक मानलेलं आह.े माणूस
सवयीचा गुलाम आह ेअसं �हणतात, तर मग चांग�या सवयी लावून घे�याचं तं� आप�याला यायलाच हव.ं एका� �च�ानं
काम करता येणं, टीमवक�  करता येणं, आपला '�व' (इथं Ego हा इं�जी श�द) हाताळता येणं, आ�म�व�ास बाळगणं,
���टकल �थ��क�ग अशी अनेक कौश�यं ��याशील ���म�व घडव�यास मदत करतात. आ�थ�क सा�रता �हणजेच

Financial Literacy सारखा नवा, अ�तशय मह�वाचा �वषयही आपण या कोस�म�ये �शकवतो. नुसती आकडेमोड
करता आली �हणजे logic वापरता येतंच असं नाही; ते जोपासायचं कसं ह ेआपण मुलांना �शकवतो. येणा�या काळात
नोक�या घेणारे नाही, तर नोक�या देणारे उ�ोजक बन�याचा ���कोन आपण �व�ा�या�म�ये �नमा�ण करतो. आंतररा�� ीय
पातळ�वर�या त��ांनी, वषा�नुवष� अ�यास क�न काही कौश�यांचं मह�व पटवून �दलं, आंतररा�� ीय पातळ�वर ‘बे�ट-

सेलर’ अशी पु�तकं �ल�हली - अशा अनेक पु�तकांचा समावशे या कोस�म�ये आह.े

ि�याशील ���म�ाची कौश�े:
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#Building_Good_Habits              #Concentration          #Teamwork Critical Thinking
#Ego_is_the_Enemy                #Financial_Literacy      #Developing_Logic
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'इंड��ी ४.०' या युगाम�ये आपण पुढे चाललो
आहोत. �यात जाग�तक�करण, �चंड �पधा�, सतत
बदलणारं तं��ान, �या तं��ानाचे जगभर होणारे
प�रणाम - सगळंच आ�हाना�मक आह.े
�वचारपूव�क क�रअर �नवडलं नाही, तर नजीक�या
काळात स�या असले�या नोक�यांपैक� ६५ ट�के
नोक�या न� होतील, असं एक आंतररा�� ीय
अहवाल सांगतो. �हणून क�रअर ठरवताना,
घडवताना आप�याला या इंड��ी ४.० सोबत
अनेक बदलते आयाम ल�ात �याव ेलागतील.
�हणून स�या �व�ाथ�दशेत असले�यांनी नेमकं
काय करायला हव,ं �वयं-अ�ययन-लव�चकता
आ�ण सात�यपूव� ब�आयामी �श�ण कसं �याव ंहे
या कोस�म�ये �शकवलं जाईल. 'इंड��ी ४.० :
न�ा युगाची ओळख' या पु�तकाचे लेखक आ�ण
�ये� संगणकत�� डॉ. भूषण केळकर यां�यासोबत
इतर त�� या �वषयाची ओळख मुलांना क�न
देतील.

�या भारत देशाचे आपण नाग�रक आहोत �या
देशाब�ल आपणाला �कती मा�हत असते?
देशा�भमान जोपास�यासाठ�, अ�धक समृ�,
डोळस कर�यासाठ� आपण ह ेमो�ूल सु�
करतोय. यात इ�तहास, रा�य�व�था,
अथ��व�था, कला-सं�कृती, शेती-भूगोल,
समाज अशा अनेक कंगो�यांतून आपण या
देशाला समजून घेऊ. ह े�वषय समजावून सांगत
असताना इथे आपण �व�ा�या��या वयाचा-
आवा�याचा �वचार करतोय. �हणूनच �व�वध
पु�तकं, �च�पट, मा�हतीपट, पॉडका�ट अशा
�व�वधांगी मा�यमांतून हा अ�यास अ�धक
आकष�क केला जाईल.

इंड��ी ४.० : देश आ�ण देश��ाचंा अ�ास :
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#Lifelong Learner
#Artificial Intelligence
#Big Data
#Automation
#Online Courses

#Indian_History
#Indian_Polity
#Indian_Geography
#Indian_Economy
#Indian_Culture



Reading is next to breathing - हा �वचार आपण चाण�य मंडल प�रवार�या
�व�ा�या�म�ये आधीपासून �जवला आह.े मुलांना पु�तकं वाच�याची गोड� लावणं, �यांचं वाचन

अ�धक �ग�भ बनवणं, वाचनाचं शा��शु� तं� �वक�सत करणं, �व�वध पु�तकांची, संदभ��ंथांची
ओळख क�न देऊन �ानाची कवाडं उघड� करणं ह ेआपण आपलं �येय मानलं आह.े �ंथांवर

जगणारे जीव - �ंथोपजीवी �नमा�ण क�न वाचनसं�कृती अ�धक बळकट कर�यासाठ� आपण �य�न
क�. �शवाय, या वाचनाची सांगड देश��नांशी घालत वाचन अ�धक समृ� हो�यास हातभार

लावला जाईल.

08

आ�ी �ंथोपजीवी:
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#Building Reading Habit
#Faster Reading - Better Reading
#Studying through reference books

#Writing Skills



वष�भर तु�ही जी कौश�यं �शकलात, �यांचा ��य�
वापर कर�याची संधी �हणजे या कोस�चा हा शेवटचा
भाग. या काळात �व�ा�या�ना मु�यतः वगा�बाहरे�ल कामं
(tasks) �दली जातात. एक�ानं कर�याचं, दोघांनी
कर�याचं, गटानं कर�याचं काम. युवक-युवत�नी उ�म
�ायाम करायला हवा �हणून �यांना योगासनं, जोर-
बैठका, सूय�नम�कार, वटे ��ेन�ग, ॲरो�ब�स या काही
गो��ची ओळख फाउंडेशन कोस�म�ये क�न �दली
जाईल. 
महारा�� ाचं वभैव �हणून ओळख�या जाणा�या गड-
�क��यांची सैर या काळात आयो�जत केली जाते.
महारा�� ाचा इ�तहास जवळून पाह�याची ही �व�ा�या�ना
संधी असते. 
याच काळात ४ �दवसांचं तंबूतलं �नवासी �शबीर असतं.
�याची सव� तयार�, �व�था आ�ण कामं �व�ा�या�नीच
करणं अपे��त असतं. हा �चंड उ�साहानं भरलेला
दरवष�चा युवा महो�सव असतो. �थएटर गे�स,
कथाकथन, �ा�यानं, उ�ंुग ���म�वां�या आयु�याची
गो� जाणून घेणं, संगीत, �च�कला/मातीकाम/
ओ�रगामी/नृ�यकला... अशा कलांची ओळख, �नखळ
करमणुक�चे काय��म असा हा युवा उ�सव आयो�जत
केलेला असतो. 
कोरोना कालखंडात आप�याला ह ेउप�म घेता आले
न�हते. सुदैवानं २०२२ म�ये ही प�रि�थती
सुधार�यानंतर आपण OMP, पालवी, �ेक घेऊ
शकलो.

पालवी, OMP आ�ण trek
(Offline Batch साठी):
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�वषय Foundation Intensive Course Foundation Course (Regular)

    कालावधी                 २ मे ते जूनचा शेवटचा आठवडा             जून, जुलै म�ह�ात सु� होईल

      एकूण स�े                                      ४८                                                             १३०+

   आठव�ाला                        ६ स�े  + Activity                                    5 स�े + Activity 

आठव�ातील 6 �दवस
वेळ: सायं. ६ ते ८

तास कसे
होतील?

रोज सकाळी १० ते 12 या वेळेत,
गु�वारी सु�ी

 Offline + Online
दो�ी अशा  मा�मात 

तासांचं ��प? Offline: सदा�शव पेठ काया�लयात 
Online: Live on ZOOM

45,000  �. ( GST स�हत )
Fees 12,000 �. ( GST स�हत )

चाण� मंडल प�रवारII II फाउंडेशन कोस�

where civil service is service to people, service to the nation

Installment म�े भर�ास
57500 �. ( GST स�हत )



2 म ेरोजी Intensive Foundation बचॅ स�ु होत आह.े 10वी, 12वी �या परी�ाही
सपं�या आहते. अशात �वतःच ं�य��म�व एका न�या उंचीला नऊेन ठेव�यासाठी उपल�ध
क�न �दललेा पया�य �हणज ेIntensive Foundation Batch. 
या बचॅचा अ�यास�म तयार करताना, आम�या त�� �ा�यापकानंी, �नदान ओळख तरी
�व�ा�या�ना �ावी अशी काही मलूभतू कौश�य े�नवडली आहते. बचॅ�या दोन म�ह�या�ंया
कालावधीम�य ेया कौश�याचंी त�डओळख आपण �व�ा�या�ना क�न देणार आहोत.   

वष�भरा�ा Foundation Course (Regular) ची वै�श�े:

न�या, Exclusive मो�ू�सचा समावशे 
कॉलजेच ेवळेाप�क साभंाळून हा कोस� करता यणेार
�व�वध ��ेातील त��ाचंी जा�त स� े
��यके मो�ूल जा�त स�ामं�य े�व�ततृ, सव�समावशेक प�तीन े�शकवल ेजाणार 
तासामं�य े�दल�ेया activities पणू� कर�यासाठी भरपरू वळे �मळणार 

Intensive Foundation Batch �णजे न�� काय?

Intensive बचॅ ही वष�भरा�या Foundation course म�य े�शकव�या जाणा�ा
�नवडक कौश�याचंी त�डओळख आह.े 
वळेेच ंबधंन अस�यामळंु Intensive बचॅम�य ेवर �दल�ेया ��यके मो�ूलमधल ेकाही
�नवडक �वषयच �शकवल ेजातील. 
�शवाय ही बचॅ के�यानतंर वष�भराचा कोस� करणा�ानंा एकूण एकूण श�ुकात सवलत ही
�दली जाणार आहे

         न��च! आधी �हट�या�माण े:

Intensive बॅच के�ानंतर वष�भराचा कोस� करावा का?
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तास कोण�ा भाषेत होतील?
फाउंडेशन कोस� हा Bilingual भाषते होतो. �याचंी मातभृाषा मराठी आह,े परतं ु�श�ण

इं�जी भाषते झाल ंआह ेअशा �व�ा�या�ना कोणतीही अडचण यते नाही, असा

आजवरचा आमचा अनभुव आह.े �शवाय, आव�यक वाट�यास, यो�य �तथे आमचे

�ा�यापक अनके सकं�पना इं�जी भाषतेही सागंत असतात. 

वगा�त जी कौश�य ंआ�ही �व�ा�या�ना �शकवतो, ती �यानंा ��य�ात वापर�याची सधंी

�मळाली तर �श�ण ���या अ�धक समृ� होत,े असा आमचा अनभुव आह.े �हणनू दर

आठव�ाला आ�ही �व�ा�या�साठी �व�वध खळे आयो�जत करतो.  या खळेामंधनू

�व�ा�या�मधला नतृे�वगणु,  'टीम �लयेर' मनोव�ृी, सयंम ठेवण,े �वचार ���या सधुारणे

अशा गणुाचंा �वकास होतो. �य��म�वात�या कोण�या भागावर काम करायची गरज

आह,े याच ंउ�र या खळेामंधनू �व�ा�या�ना �मळत.ं

Offline Activities �णजे न�� काय?

चालले. वष�भरा�या कोस�ला सगळे �वषय मळुातनू �शकवल ेजातील. मा�, स�या

उपल�ध असल�ेया मोक�या वळेेचा जा�तीत जा�त फायदा क�न घ�ेयासाठी

Intensive Foundation Batch ला �वशे �यावा, अस ेआ�ही सचुवतो. यणेा�ा

दोन म�ह�यातं मलूभतू कौश�याचंी ओळख क�न घतेली, तर पढेु �याचा फायदा

वष�भरा�या कोस�ला न��च होऊ शकेल. 

मी थेट वष�भरा�ा कोस�ला �वेश घेतला तर चालेल का?
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"फाउंडेशन कोस�मळंु आय�ुाकडं बघ�ाचा एक नवा
���कोन �मळाला. मोजता येणार नाहीत अशी अनेक
म�ंू �शकायला �मळाली. सव� फॅक�ी म�बस�नी मोठी
मदत केली. आता ऑफलाईन बॅचेस जॉईन करायला मी
फार उ�कु आहे. "
- साईराज जाधव 

"चाण� मंडलचा फाउंडेशन कोस� मला फार आवडला.
धमा��धकारी सरासंिहत सव� �ा�ापक त�ण �पढीला

नवी उमेद देणारे आहेत. पस�नॅ�लटी डे�लपम�ट,
ि�ए�ट��टीची जोपासना अशा अनेक न�ा गो�ी

�शकलो. सोबत खपू चागंले �म�सु�ा �मळाले."
- शैल माताडे 

"मला पुढे जाऊन UPSC परी�ेची तयारी करायची आहे.
हा कोस� करेपय�त रोजचा पेपर वाचणं मला आवडायचं
नाही. परंतु, आता �ात सात� आलं आहे. अ�ास नेमका
कसा करायचा याचं शा� ल�ात आलं आहे. मा�ा
मताखेंरीज द�स�याचंी मतंही मी काळजीपूव�क ऐकते."
-अ�व�ा महाकाल 

"वेळ पाळणं हा खपू मह�ाचा धडा मला या कोस�मधनू
�मळाला. रोज�ा जग�ात योग कर�ाचं मह� पटलं.

आय�ुात आलेली नकारा�कता द�र कर�ास मदत
झाली. जीवन आनंदानं जग�ाची �शकवण �मळाली."

- अ�पता च�ाण 

माग�ा वष� कोस� केलेले �व�ाथ� �णतात..
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फाउंडेशन कोस�वर तास घेणारा आमचा 
अनभुवी �ा�ापक वग� 

सारंग गोसावी 
'असीम फाउंडेशन' या �यंसेवी सं�ेचे
सं�ापक अ��, भारता�ा सीमावत�
रा�ामं�े काय�रत

अ�जत आपटे 
लेखक, �शवाजी महाराजा�ंा
�शासनाचे गाढे अ�ासक 

मेजर रेण ूगोरे 
भारतीय ल�रात १० वष� अ�धकारी
�णनू काय�, मेजर �णनू �नव�ृ 

�वनय प�ाळे
Management Trainer &
Motivational Speaker

 
संजीवनी अ�े 
�ंथपाल - पुणे मराठी �ंथालय,
ले�खका, लेखन आ�ण वाचन कौश�ावंर
काय�शाळा घेतात  

अ�वनाश धमा��धकारी सर
माजी सनदी अ�धकारी, 
सं�ापक -संचालक, चाण� मंडल प�रवार 

डॉ. भषूण केळकर 
IIT मुंबई, 
PhD in Artificial Intelligence
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ॲड. �स�ाथ� धमा��धकारी 
BSL LLB, LLM
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ओकंार �धान 
Foundation Faculty

मयरू पाटील 
BE Mechanical Engineering,
चाण� मंडलचे फॅक�ी 

केतन साडें 
BE Civil,
Masters in Management Studies
(Finance)

�ाने�र �तडके 
BE Mechanical,
MA History

कमलेश सोनावणे
Psychologist & CEO,
Anhad LLP
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��ील मुंगळे 
BE ENTC, 
चाण� मंडल प�रवारचे CEO 

पंकज येलपले 
BE Computer, 
सहा�क संपादक, चाण� मंडल
�धा�परी�ा तयारी मा�सक 

And many other senior
faculties.....
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या कोस�म�ये आपण मुलांसाठ�

वगा�बाहरेचे �व�वध उप�म

आयो�जत करतो. वष�भर

�शकलेली कौश�यं या काळात

�यांना वाप�न पाहायची

असतात. �शवाजी महाराजांचा,

�यां�या माव�यांचा - रयतेचा

इ�तहास ही मुलं जवळून

�शकतात. �यां�या मनात

पया�वरण�वषयक जाग�कता

�नमा�ण कर�यासाठ� आपण

�व�वध योजना आखतो. या

उप�मांतून काय �शकायला

�मळालं असं जे�हा आ�ही �यांना

�वचारतो, ते�हा �यांचं उ�र असतं

- �शासनात जाऊन �क�वा उ�ा

इतर कोणतीही मोठ� जबाबदार�

सांभाळताना कर�यासारखं बरंच

आह,े याची जाणीव झाली! 
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पुणे मु�ालय - काया�लय: १५५७ सदा�शव पेठ ,नवी पेठ �व�ल मं�दराजवळ, पुणे ४११०३०. फोन:
०८०-६९०१५४५४/५५
वारजे क� � : का�ज -दे�रोड हायवेवरील वारजे उ�ानपुलाजवळ,  माई मंगेशकर ��ालयाजवळ मागील
बाजूस, �स�ा फाउंडेशन र�ावर, वारजे, पुणे ४११०५२. फोन: ०८०-६९०१५४५४/५५
मंुबई क� �: ६/अ/१, �स�धी कॉलनी, �ड. एस. हाय�ूल�ा समोर, गु�कृपा हॉटेल जवळ, �शव (प.), मंुबई
४०००२२. फोन: ०८०-६९०१५४५४/५५  
औरगंाबाद क� � - चौधरी च�बस�, रॉ�ी टॉ�कज�ा बाजूला, यशवंतराव च�ाण ना�गृहासमोर, औरगंाबाद 

ई-मेल: office@chanakyamandal.org

       फोन: ०८०-६९०१५४२0                        
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For Admission, Contact: 080-69015454/080-69015455

II II

Follow us on:

चाण� मंडल प�रवारचे नवीन
YouTube चॅनेल
Chanakya Mandal Pariwar

मूलभूत�जीवन�कौश�ये�(Life skills)��शकवणा�ा
आम�या�फाऊंडेशन�कोस�शी��नग�डत�सव��स�े�या
चॅनेलवर�पाहता�येतील 

धमा��धकारी सरांची Live �ा�ाने 
फाऊंडेशन कोस�ची डेमो स�े 
�व�वध �े�ातील त�ांचे motivational lectures

    

Foundation Course

To Subscribe our New YT channel, click on the icon

https://instagram.com/chanakyamandalpariwar?igshid=l2mj6jope9x5
https://www.facebook.com/chanakyamandalpariwar
https://t.me/chanakyamandalpariwarofficial
https://www.youtube.com/channel/UCz195GbeSgXtOUMvFCw6xhQ
https://youtube.com/channel/UC9PpCs2M4dLw1DVojXZVl2A

