
िव�ान आ�म ही सं�था समिचत तं��ान, उ�ोजकता िवकास, ु

काय� क� �ी िश�ण, तं� िश�ण, �ामिवकास आदी िविवध िवषयात 

काम करते. िव�ान आ�माचे काम जाणन घेऊन �यात सहभागी ू

होऊ इि�छणा�यांचे आ�मात �वागत आहे.

पणे- राजग�नगर- पाबळ - ६० िकमी. मंबई - लोणावळा-तळेगाव- चाकण - राजग�नगर- १५० िक.मी. पाबळु ु ु ु

पाबळला ये�यासाठी राजग�नगर व िश�ापरव�न पी. एम. टी. बसची शटल सेवा उपल�ध आहे.ु ू

पणेु लोणावळा मंबईु

तळेगाव

चाकण

राजग�नगरु

नािशककडे 

िश�ापरू

िश�र

नगरकडे

पाबळ 

�थळदश�क नकाशा :

तम�या कडे असलेला उपल�ध वेळ आिण ु
तमची आवड यानसार िव�ान आ�मा�या ु ु
भेटीचे िनयोजन करता येईल. 

िव�ान आ�माचे िव�ाथ� त�हाला �यां�या ु
अ�यासाचा भाग �हणन िव�ान आ�माची ू
सहल िमळवतील. 

�वेश श�क ५० �पये �ित �य�� ु
(शेतकरी, महीला बचत गट व पव� सचने ने ू ु
 तांि�क स�लासाठी येणा�यांना सट)ू

�वेश मया�दा  ५० �य�� / िव�ाथ�. 

वेळ: स. ९.३० ते सायं. ५.३० 

भोजनाची वेळ: द. १.०० ते २.०० ु

संपक�  : िव�ान आ�म, टे�नॉलॉजी फाउंडेशन,
पाबळ, ता. िश�र, िज. पणे ४१२४०३ु
ई मेल- - vapabal@gmail.com

: , फोन  ९७३०००५०१६ ९५७९७३४७२०, ९७३०००५०२५

वेब-साईट : http://vigyanashram.com/

https://vigyanashram.online/

िव�ान आ�म प�रसरातील िनयम:
आपली वाहने बाहेर पाक�  करावीत.
�लाि�टक िपश�यांचा वापर क� नये. 
संगीत व मोठा आवाज टाळावा.
शांतता राखावी.
कॅ�पस वर �लाि�टक व कचरा फेक नये. ू

िव�ान आ�म 
�दशन सहल-दौरा 
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• 
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• 
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  िव�ान आ�माची भटे आपण खालील ��ीकोनातन बघ ू ू
  शकाल
• िव�ान आ�म चे श�ैिणक त�व�ान
• िव�ान आ�म तं��ान �क�प 
    िव�ान आ�म प�रसर भेट २.१५ तासात पण� होते.ू

िव�ान आ�म म�य ेएमआयटी-यएसए�या सहकाया�न ेू
चालवली जाणारी  िडिजटल फॅि�केशन �योगशाळा आहे

िव�ान आ�मात कमी कालावधीच ेिशिबरे व 
एक िदवसीय काय�शाळा आयोिजत 

के�या जातात
फॅब लॅब

फड �ोसेिसंगू
�ीडी ि�ंट�ग काय�शाळा 

िड-आय-वाय �ोजे�ट 
हॉबी इले��ॉिन�स - हॉबी िकटस्

जवै तं��ान आिण रसायनशा� काय�शाळा 
नस�री ॲ�ड ॲ�ी ए�सपी�रए�स

  आ�मातील िविवध त�ं�ान �क�प
• अंडी उबवणी यं�
• अॅ�वापोिन�स
• हाय�ोपोिन�स 
• फॅब लॅब
• वक� शॉप 
• पॉिलहाऊस
• हातसडी तांदळ यं� ु
• खा� �ि�या उ�ोग
• कषी कचरा कंपोि�टंगृ
• इनसीनरेटर 
• पा�याचा पनवा�परु
• आधिनक पशपालन, ु ु
  क�कटपालन, शेळीपालन तं�ु ु
• फळे, भा�यांसाठी सौर आिण इलेि��कल �ायर
• िविवध सौर िदवे सारखे इले��ॉिन�स �क�प
• िविवध �वयंचिलत सिक� ट व से�सर सिक� ट
• फेरो-िसम�ट शीट, पाबळ डोम सारखी कमी िकमतीची घरे

िव�ान आ�मातील अ�यास�म
�ामीण तं��ान पदिवका   अ�यास�म 

(D.B.R.T) (अपेि�त पा�ता ८ वी पास)
मा�यिमक शाळांसाठी पव� �यावसाियक ू

अ�यास�म - मलभत तं��ानाची ओळखु ू

(I.B.T) Multi Skill Foundation Course

महािव�ालयीन यवकांसाठी - (Design ु

Innovation Center)
िविवध अ�पमदतीचे कोस�स ु
फॅब अकॅडमी - िड�लोमा इनॲड�हा�स 

फॅि�केशन िडिजटल  • 
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