
 

 
  

शासकीय औ ोिगक िश ण सं थाशासकीय औ ोिगक िश ण सं था,,  सातपूरसातपूर  नािशकनािशक  
भारताचा भारताचा 7755  वा वातं यावा वातं याचा अमृतमहो सवचा अमृतमहो सव  

जागतीक मिहला िदनजागतीक मिहला िदन,,  
भारताचा भारताचा 7755  वा वातं यावा वातं याचा अमृतमहो सव मिहचा अमृतमहो सव मिहलासाठी िवशेष काय माचे आयोजनलासाठी िवशेष काय माचे आयोजन  

 
 
        शासकीय औ ोिगक िश ण सं था,सातपूर,नािशक सं थेत आज िद. 8 माच 2022 रोजी रा ीय सवेा 
योजनेअंतगत जागितक मिहला िदन मो ा उ साहात साजरा कर यात आला. यावेळी काय मासाठी मुख पाहुण े हणून 
इंडोलाईन इंड ज,अंबड,नािशक या कंपनी या एच.आर. यव थापक ीमती.पुजा पाटील आणी गौरी फाउंडेशन, नािशक या 
संचािलका ीमती.रोिहणी नायडु उप थत हो या.काय मा या अ य  थानी सं थेचे ाचाय माननीय ी.आर.एस. मानकर 
साहेब होते.  
 
या संगी मुख पाहुणे ीमती पूजा पाटील HR मॅनेजर यांनी औ ोिगक े ाम ये मिहलाकडुन असले या अपे ांची सिव तर 
चच  केली व िश णाथ शी संवाद साधला. यासाियक े ात यश वी हो याबाबत कोणती मागदशक त वे अनुसरावीत 
याबाबत मा दशन केले. तसेच मुख पाहुणे ीमती रोिहणी नायडू यांनीही सं थेतील मिहला िश णाथ  व मिहला कमचारी यांना 
मागदशन केल.े 
 
        या संगी माननीय सं थेचे मा.उप ाचाय ी. बुरकुल साहेब ,गटिनदेशक  माननीय ी. बडगुजर , माननीय ी.बरडे तसेच 
सं थेतील िश प िनदिशका व मिहला िश णाथ  सं येने उप थत हो या. 
 
मिहला िदनािनिम  रांगोळी पध  , व कृ व पध  ,पो टर मे कग पध  ,व इतर पध  आयोजीत कर यात आ या हो या. 
या संगी पधम ये िवजे या िश णा य ना मा यवरा या ह ते ब ीस िवतरण कर यात आल.े 
मिहला िदनािनिम  आज सं थेतील सव मिहला कमचारी व िश णाथ  यां याकिरता वतं  मिहला क ाचे उ ाघटन ीमती 
रोिहणी नायडू मॅडम यां या ह ते कर यात आल.े 
 
         तसेच दुपार या स ात सं थेतील िश णाथ  व  िश प िनदेिशका यां यासाठी नािशक इंिजिनअ रग ल टर अंबड 
नािशक येथे औ ोिगक सरु ते बाबत कायशाळा आयोिजत कर यात आली व  नािशक  इंजीिनय रग ल टर येथ े उपल ध 
असले या िविवध औ ोिगक सुिवधा ंबाबत मािहती दे यात आली. सदर काय माकिरता 50 िश णाथ  व िश पिनदेिशका 
उप थत हो या. 



 
मिहला कमचारी व िश णाथ  यां याकिरता वतं  मिहला क ाचे उ ाघटन करतांना ीमती रोिहणी नायडू मॅडम  
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 



 

 

 

  
 

नािशक इंिजिनअ रग टर , अंबड  नािशक येथे औ ोिगक सुर त ेबाबत कायशाळा व उपल ध औ ोिगक िश ण  
सुिवधा ंबाबत मािहती देतांनाचे छायािच  े


