तंत्रशळऺण संचारनारम ल भहायाष्ट्र याज्म तंत्र शळऺण भंडऱ, भंफई
श्रीभती गीता द. तटकये तंत्रननकेतन, गोले-कोराड
मांच्मा संमक्त वलद्मभाने

फपयता तंत्रशळऺण भागगददळगदन भेऱाला २०१५

१० ली ल १२ ली ऩयीषा ऩाव झाल्मालय वलद्माथी आमुष्मातीर ऩहशरा भशत्लाचा टप्ऩा ओराांडून अळा लऱणालय उबे अवतात जजथे

शळषणाच्मा अनेक वांधी उऩरब्ध अवतात. माऩैकी फऱ्माच वांधी वलऴमी वलद्माथी ल ऩारकाांना ऩुयेळी भाहशती नवते. त्माभुऱे अळा
लेऱेव कोणता ननणणम घ्माला माफाफत गोंधऱाची ऩयजथथती अवते. मा करयता मोग्म तो अभ्मावक्रभ ननलडणे वोऩे व्शाले मा दृष्टीने

१

तांत्रशळषण भागणदळणन भेऱाला आमोजजत केरा आशे .

१

१० ली ल १२ ली च्मा लगाणतीर वलद्मार्थमाांवाठी

-

भाहशती तांत्रसान, अशबमाांत्रत्रकी, व्मलथथाऩन ळाथत्र, पाभणवी ल वलवलध षेत्रातीर तांत्रशळषणाच्मा वांधी
--- लैशळष्ट्टमे ----

१] वलवलध ऺेत्रातीर नाभलंत व्मक्तींची व्माख्माने ल चचागद सत्र.

२] करयअय भागगददळगदन ल सभऩदे ळन .

३] वलद्मार्थमाांच्मा ळंकेचे ननयसन.

४] ळैऺणणक कजगद, शळष्ट्मलतृ मांफाफतची भाहहती.

उद्घाटक: भा. श्री. संदीऩजी अ. तटकये , वलश्लस्त तटकये चॅरयटे फर रस्ट,कोराड
उद्घाटन हद. ०८ जानेलायी २०१५ योजी सकाऱी ०९.३० लाजता
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