‘भाने अभबमाांत्रिकी भशावलद्मारमातपे वोरय प्रकल्ऩाचा रोकाऩपण वोशऱा वांऩन्न’!
“वांस्थेचा वाभाजजक फाांधधरकी उऩक्रभ”!!

पोटो:- “भोफाईर अॅऩद्लाये संचालरत सोरय स्ट्रीट राईट” मा प्रोजेक्टच्मा रोकाऩपण सोहळ्माननलभत्त उऩस्स्ट्थत
भान्मलय छ.लळलाजी सालपजननक लळऺण भंडऱाचे अध्मऺ श्री.नंदकुभाय सुले,खस्जनदाय श्री.ळलळकांत सुले,सचचल
श्री.प्रभोद आगये , प्रफोधन लळऺण प्रसायक संस्ट्था ध्मऺ भा.श्री.यवलंद्रजी भाने, प्राचामप डॉ.भहे ळ बागलत, ऑटोभोफाईर
वलबागप्रभुख प्रा.याहुर याजोऩाध्मे, प्रोजेक्टचे भागपदळपक प्रा.सुलभत सुले

प्रफोधन भळषण प्रवायक वांस्थेच्मा याजेंद्र भाने अभबमाांत्रिकी भशावलद्मारमातीर

ऑटोभोफाईर

वलबागाच्मा दोन वलद्माथीननांनी फनलरेरा “भोफाईर अॅऩद्लाये वांचाभरत वोरय स्रीट राईट” मा प्रोजेक्टचा

वांस्थेच्मा वाभाजजक

रोकवलद्मारम तुरवणी मेथे रोकाऩपण वोशऱा भोठ्मा उत्वाशात ऩाय ऩडरा.

फाांधधरकी उऩक्रभाांतगपत ऩाय ऩडरेल्मा मा वोशळ्मारा छ.भळलाजी वालपजननक भळषण भांडऱाचे अध्मष
श्री.नांदकुभाय वुले,खजजनदाय श्री.ळभळकाांत वुले,वधचल श्री.प्रभोद आगये ,

वांस्थाध्मष भा.श्री.यवलांद्रजी भाने,

प्राचामप डॉ.भशे ळ बागलत,

प्रफोधन भळषण प्रवायक

ऑटोभोफाईर वलबागप्रभुख

प्रा.याशुर

याजोऩाध्मे तवेच वदय प्रोजेक्टचे भागपदळपक प्रा.वुभभत वुले उऩजस्थत शोते.
वलपप्रथभ छ.भळ.वा.भळ. भांडऱाचे अध्मषाांच्मा शस्ते प्रोजेक्ट कयणाऱ्मा

वलद्माथीनी कु.स्नेशा

वोनालणे ल कु.अजवलनी कदभ माांचा तवेच भान्मलयाांचा ळार ल श्रीपऱ दे ऊन स्लागत ल वत्काय कयण्मात
आरा.प्रा. वुभभत वुले माांनी प्रास्तावलक कयताना वभायां बाचा उद्देळ स्ऩष्ट केरा.

माप्रवांगी फोरताना वलबागप्रभुख प्रा.याशुर याजोऩाध्मे माांनी वांस्थाध्मष भा.श्री.यवलांद्रजी भाने माांनी
घारून ददरेल्मा वाभाजजक फाांधधरकीच्मा भागापलयती ऑटोभोफाईर वलबागाची लाटचार वुरु अवल्माचे
वाांधगतरे. प्राचामप डॉ.भशे ळ बागलत माांनी

भशावलद्मारमाच्मा प्रगतीचा आढाला घेत

अभबमाांत्रिकीच्मा

सानाचा उऩमोग वभाजावाठी व्शाला मा उद्देळाने अळाप्रकायचे वलवलध उऩक्रभ
याफलीत अवते.माऩुढेशी

भशावलद्मारम

भशावलद्मारम अळा वाभाजजक उऩक्रभात अग्रेवय याशीर अळी ग्लाशी

ददरी.वधचल श्री.प्रभोद आगये माांनी

भशावलद्मारमारा धन्मलाद दे ताना

अभबमाांत्रिकी

भशावलद्मारमाची वभाजाळी अवरेरी नाऱ अधधक वुद्रढ
ु व्शाली अळी अऩेषा व्मक्त केरी.
माप्रवांगी फोरताना वांस्थेचे खजजनदाय श्री.ळभळकाांत वल
ु े माांनी प्रा. वभु भत वल
ु े ल
दाखलरेल्मा वाभाजजक कृतसतेफद्दर त्माांचे कौतुक केरे . वांस्थाध्मष श्री.नांदकुभाय वुले

वलद्माथीननांनी

माांनी

भशावलद्मारमाने कोणताशी भोफदरा न घेता शा प्रकल्ऩ प्रदान केल्माचे वलळेऴत्त्लाने नभूद घेरे.
अध्मषीम बाऴणात भा. श्री.यवलांद्रजी भाने म्शणारे की वध्माच्मा मग
ु ाभध्मे वाभाजजक जाणीला
प्रगल्ब शोण्माची ननताांत आलवमकता आशे .मा जाणीला वलस्तायण्मावाठी

प्रफोधन भळषण प्रवायक

वांस्था कोकणलावीमाांवाठी कामभ अग्रेवय याशीर.माप्रवांगी वदय प्रोजेक्टच्मा श्रेमनाभालरी परकाचे
अनालयण रयभोट कांरोरद्लाये भा.श्री. यवलांद्रजी भाने माांच्मा शस्ते कयण्मात आरे .वदय कामपक्रभाचे
वूिवांचारन ळाऱे चे भुख्माध्माऩक श्री.भोशन काऱे वय माांनी केरे.शा उऩक्रभ मळस्ली शोण्मावाठी
भागपदळपक प्रा.वभु भत वल
ु े,वांदीऩ प्रजाऩती,शऴपर भोचेभाडकय,भवद्धेळ कोल्थटकय माांनी ऩरयश्रभ घेतरे .

