राजेंद्र माने अभियाांत्रिकी मषावळद्याऱयात मेकॅननकऱ वळिागातर्फे ‘थ्रीडी वरांट ांग’
काययऴाला शांपन्न!!!!

र्फोटो: ‘थ्रीडी वरांट ांग’ काययऴाला रशांगी रमुख मागयदऴयक ळ यन
ु ायटे ड ककां ग्डम येथीऱ नॅऴनऱ शेंटर र्फॉर अॅडीट व्ष
मॅन्यर्फ
ु ॅ क्चर ांगचे भशननअर ररशचय इांजजनीअर उत्कवय अांकऱखोपे ळ उपजथथत वळद्याथी, राध्यापक

आंफल(दे लरुख) मेथीर याजेंद्र भाने अभबमांत्रिकी भशावलद्मारमाच्मा भेकॅननकर(
वलद्मार्थमाांवाठी ‘ थ्रीडी वरंट ंग ’ कामयळाऱे चे आमोजन कयण्मात आरे.

मांत्रिकी) वलबागातपे

कामयळा ऱे चे भागयदळयक ल मुनामटे ड

ककं ग्डभ मेथीर नॅळनर वेंटय पॉय अॅडीट व्श भॅन्मुपॅक्चय ंगचे भवननअय रयवचय इंजजनीअय उत्कऴय अंकरखोऩे
मांनी ददलवबयाच्मा दोन विांभध्मे वलद्मार्थमाांना भागयदळयन केरे .माभध्मे द्वलतीम ल तत
ृ ीम लऴायतीर
वलद्मार्थमाांना भागयदळयन कयण्मात आरे .
वुरुलातीरा राचामय डॉ.भशे ळ बागलत मांनी कामयळाऱे चे भागयदळयक श्री. अंकरखोऩे मांचे स्लागत केरे ल
ओऱख करून ददर .श्री. अंकरखोऩे शे याजेंद्र भाने अभबमांत्रिकी भशावलद्मारमाचे भाजी वलद्माथी अवून
ऑटोभोफाईर वलबागातून २००७ भध्मे त्मांनी ऩदली राप्त केल्मानंतय आऩरे ऩदव्मुत्तय भळषण यॅ वऩड
रॉडक्ट डेव्शरऩभें ट मा वलऴमातून मक
ु े मेथन
ू ऩूणय केरे .

कामयळाऱे दयम्मान त्मांनी ऩदशल्मा विाभध्मे

भॅन्मुपॅक्चय ंगच्मा वलवलध ऩद्धती,त्मातीर तंिसान,उऩमोगात मेण्मावायखी भटे रयमर मांची भादशती
ददर .त्मानंतयच्मा विाभध्मे अॅडीट व्श भॅन्मुपॅक्चय ंग केव्शा लाऩयरे जाते ,ते कोणते उत्ऩादन कयण्मावाठी
उऩमक्
ु त ठयते,भेडडकर,पॅळन,ऑटोभोफाईर मावायख्मा वलवलध उद्मोगांभध्मे त्माचा लाऩय कवा केरा जातो
मालय वलद्मार्थमाांना भागयदळयन केरे .तवेच ३D वरंट ंग,त्माचे लाऩयातीर वलवलध रकाय मांवायख्मा अद्ममालत
भुद्दमांलय वखोर भागयदळयन केरे.
कामयळाऱे अंती उत्कऴय अंकरखोऩे मांनी वलद्मार्थमाांना आऩरे जन्भस्थान,घयची ऩरयजस्थती माचा जास्त
वलचाय न कयता भेशनत,सान ल वातत्मऩूणय रमत्न मांलयच आऩर ऩुढ र रगती अलरंफून अवते अवा
भोराचा वल्रा ददरा.त्मांनी भशावलद्मारमाची रगती,उऩक्रभ, वलद्मार्थमाांवाठी अवरेल्मा वुवलधांचे कौतुक
केरे.कामयक्रभाच्मा ळेलट वलद्मार्थमाांनी वदय कामयळाऱा अभ्मावक्रभाव्मनतरयक्त सान भभऱवलण्मावाठी
उऩमुक्त ठयल्माचे वांगगतरे.राचामाांनी कामयळाऱे चा वलऴम शा वध्माच्मा वंळोधनाचा वलऴम अवून तो
वलद्मार्थमाांनी वखोर अभ्मावाला अवे वांगगतरे .
रभुख भागयदळयक ल भान्मलयांचे आबाय भानताना वलबागरभुख डॉ.वगचन लाघभाये मांनी उऩजस्थत
वलद्मार्थमाांनी आऩल्मा अंनतभ लऴायतीर रोजेक्टवाठी वदय सानाचा उऩमोग कयाला तवेच बाली
कायककदीवाठी वदय सान ल

तंिसानाचा लाऩय कयाला अवे आलाशन केरे .

रा.भंगेळ रबालऱकय,रा.गणेळ जागुष्टे ,रा.लैबल डोंगये मांचे वशकामय राबरे .

कामयळाऱा ननमोजनाभध्मे

