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इन्स्टिट्मूि ऑप शसन्सहहर अॉड रूयर इॊन्सिननअरयॊग,गायगोिी
माॊच्मा सॊमक्त वलध्मभाने आमोन्सित

फपयता तॊत्रशळऺण भागगदळगन भेऱाला- २०१५
इ. १० ली, १२ ली ऩयीषा ऩाव झाल्मानंतय वलध्माथी आमुष्मातीर ऩहशरा भशत्लाचा टप्ऩा
ओरांडून अळा लऱणालय उबे अवतात जिथे शळषणा्मा अने

वंधी उऩर्ध अवतात, त्माऩै ी

फर्माचळा वंधीवलऴमी वलध्माथी ल ऩार ांना ऩयु े ळी भाहशती नवते. त्माभऱ
ु े अळालेऱी

ोणता

ननणणम घ्माला माफाफत गोंधऱाची ऩरयजथथती अवते, मा रयता मोग्म तो अभ्मावक्रभ ननलडणे वोऩे
व्शाले मा दृष्टीने फपयता तंत्रशळषण भागणदळणन भेऱाला आमोजित

े रा आशे .

इ.१० ली., १२ ली. तसेच आम.िी.आम. भध्मे शळकणार्मा वलध्मार्थमागसाठी
भाहहती तॊत्रऻान , अशबमाॊत्रत्रकी , हमलटथाऩन , हॉिे र भॅनेिभें ि, पाभगसी ल वलवलध ऺेत्रातीर तॊत्रशळऺणाच्मा

अशबमाॊत्रत्रकी ऩदवलका ल ऩदली, हमलटथाऩनळाटत्रातीर ऩदहमत्तय

ऩारक ल

ऩदली, मा सॊटथाॊचे टिॉर .

वलद्मार्थमाांसाठी

ळैऺणणक किग तसेच टलमॊयोिगायासाठी वलत्तीम ऩयलठा फॉकाॊचे टिॉर
वलवलध ऺेत्रातीर नाभलॊत हमक्तीॊची हमाखाने ल चचागसत्र

सलणगसॊधी

सॊधी

नाभलॊत
तऻाॊची
हमाख्माने

करयमय भागगदळगन ल सभऩदे ळन
वलद्मार्थमाांच्मा ल ऩारकाॊच्मा ळॊकाॊचे ननयसन.
कामगक्रभाचे लेऱाऩत्रक
हदनाॊक
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