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एम. आय. टी. पॉलिटलेनिक रोटगेावच्या  82 लवद्यार्थयाांची कॅम्पस इंटरव्ह्यू मध्ये लिवड 

 

एम. आय. टी. पॉलिटेलननक रोटेगाव येथे लहहडीओकॉन उद्योग समहूतरे्फ घेण्यात आिेल्या कॅम्पस इंटरहय ूमध्ये 

संस्थेच्या 82 लवद्यार्थयाांची लनवड झािी. 

लहहडीओकॉन उद्योग समहू औरंगाबाद यांनी आयोलजत केिेल्या कॅम्पस इंटरहय ूमध्ये संस्थेच्या कॉम््युटर 

इंलजनीअररंग शाखेचे 18, इिेनरॉलननस अँड   टेिीकम्युलनकेशन इंलजनीअररंग शाखेचे 24 आलण मेकॅलनकि 

इंलजनीअररंग शाखेचे 40 लवद्याथी, अश्या एकूण 82 लवद्यार्थयाांची लनवड करण्यात आिी . मागीि वषीही लवलवध 

कंपनयांच्या कॅम्पस इंटरहयमूधनू कॉिेजच्या   70 लवद्यार्थयाांची लनवड झािी होती . या वषीही संस्थेतीि 82 

लवद्यार्थयाांना अंलतम वषााच्या लनकाि हाती येण्याआधीच रोजगाराची संधी  उपिब्ध झािी  आहे. िेखी परीक्षा , 

ऍल्टट्यटू टेस्ट आलण थेट मुिाखत या माध्यमातनू लवद्यार्थयाांची लनवड करण्यात आिी.  

 ही सवा प्रलिया  लहहडीओकॉन कंपनीचे एच . आर. मॅनेजर श्री . दत्ता जोशी , श्री. मुकंुद मनाि , आलण सहाय्यक श्री . 

लवजय तांदळे व श्री . लविास खुडे यांच्या देखरेखीखािी करण्यात आिी . लनवड झािेल्या लवद्यार्थयाांना िगेचच 

कंपनीतरे्फ लनयुलिपत्र देण्यात आिे. 

संस्थेमध्ये कॅम्पस इंटरहयचेू आयोजन करण्यासाठी संस्थेचे प्राचाया प्रा . एम. आर. वदै्य यांच्या मागादशानाखािी 

रेलनंग अँड ्िेसमेंट लवभागाचे प्रमुख प्रा . यु. एच. चहहाण यांनी केिेल्या प्रयत्नामु ळे कॉिेजने दुसऱयांदा हे 

घवघवीत यश संपादन केिे आहे . लनवड झािेल्या लवद्यार्थयाांचे स्वागत प्राचाया प्रा . एम. आर. वदै्य यांच्या हस्ते 

करण्यात आिे. यावेळी लवद्यार्थयाांनी आपिे मनोगत हयि करतांना संस्थेतीि तळमळीने लशकलवणारे प्राध्यापक , 

लवभागप्रमुखांचे प्रोत्सा हन, प्राचायाांचे मागादशान आलण संस्थेचे भनकम पाठबळ यामुळेच आम्हािा हे यश 

लमळाल्याचे सांलगतिे.  

या प्रलियेत संस्थेतीि सवा लवभाग प्रमुख प्रा . ए. एस. नागररक, प्रा. हही. जी. तळेकर, प्रा. एस. एन. पाठक, प्रा. हही. 

एम. जाधव व प्रा . वाय. के. धोते्र तसेच लवभाग स्तरावर प्रा . हही. ए. धोपटे, प्रा. आर. आर. मोरे, प्रा. जी. ए. लभसे, प्रा. 

पी. हही. गोडे, प्रा. एस. बी. गायकवाड, प्रा. अमोि लनकम , प्रा. के. के. पाटीि यांनी लवशेष पररश्रम घेतिे . संस्थेचे 

अध्यक्ष प्रा . डॉ. वाय. ए. कवडे सर , महासंचािक प्रा . मुलनषजी शमाा, संचािक प्रा . डॉ. शकंुतिा  िोमटे, संचािक 

प्रा. लबजिी देशमुख यांनी  लनवड झािेल्या या सवा लवद्यार्थयाांचे  अलभनंदन करून त्यांच्या पुढीि जीवनातीि 

वाटचािीसाठी शुभेच्छा लदल्या आहेत. 

                                     

                                                                                                                                               प्राचाया  

                                                                                                                          एम. आय. टी. पॉलिटेलननक रोटेगाव 


