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य िम हो,
िनमाण ह

अथपू ण जग याचा शोध घेणा-या युवा

पढ ची एक शै

णक

या आहे. गे या तीन

वषापासून डॉ. अभय बंग आ ण डॉ. राणी बंग यां या पुढाकाराने सच, गडिचरोली येथे युवां या िश बरांची
मािलका,

वा यायी, िनमाण

उप म

य ात आणला जात आहे .

तालीम या िश ण

थािनक गट आ द

योगाला मागदशक मानून महारा

िनमाण या या वष या िश बरासाठ
आण

पाने युवा िनमाण ह

या सु

ान महामंडळा या

या युवांनी अज केला होता परं तु

आहे. म. गांधी या नई

वशेष सहकायाने िनमाण

यांची िनवड होऊ शकली नाह ते

यांना सहभागी हायचं आहे अशा सव 18 ते 26 वयोगटातील युवांसाठ नािशक वभागात (नािशक,

अहमदनगर, जळगाव, धुळे येथील इ छुक युवांसाठ ) आपण प हलं
कर त आहोत.
िनमाणचं हे

थािनक िशबीर 5 आ ण 6

थािनक िशबीर नािशक येथे आयो जत

डसबर 2009 (शिनवार, र ववार) दोन

दवसांचं असून 1

डसबरपयत आपण येत अस याब ल कळवायचं आहे . कारण िश बरासाठ सहभागींची सं या 60 असून

िशबीर शु क आहे दोन दवसांसाठ 200

. फ त. हे िशबीर 5 तारखेला सकाळ 9 वाजता सु

आ ण 6 तारखेला सायंकाळ संपेल. िश बराथ ची िनवास व भोजनाची यव था केलेली आहे च.
आपण येत अस याचं

होईल

डॉ. अिमत नागरे (90043 94008) तसंच मु ता नावरे कर (94207 45593),

चैत य अ े (99608 00259), सखी (90119 97899) यांना कळवू शकता.
िश बराचं

ठकाण आहे िनमल

नािशक- 422 222.

ाम िनमाण क , पो ट गोवधन (गंगापूर)

हाया नािशक (YCMU),

आपली,
िनमाण ट म
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