भाने कॉरेजच्मा ५० हून अधधक विद्मार्थमाांची विविध नाभाांककत
कांऩनमाांभध्मे कॅंऩस इांटयव्ह्मद्
ु िाये ननिड!!

पोटो:- नाभाांककत कांऩनमाांभध्मे ननिड झारेल्मा विद्मार्थमाांसोफत सांस्थाध्मऺ श्री.यविांद्रजी भाने,सौ.नेहा भाने, प्राचामय डॉ.भहे श
बागित,ट्रे ननांग अॅंड प्रेसभेंट विबागाचे प्रभुख प्रा.अतुर मादि तसेच प्रा.याहुर दां डगे,प्रा.भहे श ऩािसकय ि प्रा.ननयां जन भांचेकय

आंफव(दे वरुख) मेथीर प्रफोधन शिऺण प्रसायक संस्थेच्मा याजेंद्र भाने अशबमांत्रिकी
भहाववद्मारमातीर
कंऩनमांभध्मे

५० हून अधधक

ववद्मार्थमाांची

कॅंऩस

इंटयव्मुभध्मे ववववध नाभांककत

ननवड झारी.मा िैऺणणक वर्ााभध्मे भहाववद्मारमाच्मा ट्रे ननंग अॅंड प्रेसभें ट

ववबागातपे ववववध प्रधथतमि कंऩनमांच्मा कॅंऩस इंटयव््मुचे आमोजन कयण्मात आरे होते.माभध्मे
ओयॅकर ऩुणे,भेक भी हॉरीडेज,ग्रोफनेट सोल्मुिनस, शबल्वाया इनपोटे क फंगरोय, व्मोभ रॅ ब्स,
डॉक्ट्ट्रॉननक्ट्स, शसएभएस आमटी सर्वव्हासेस,ऩशसाटस सोल्मि
ु नस

,कपक्ट्िनस टू पॅक्ट्ट,फामनयी

ईएर,ऩॅयाभेट्रीक्ट्स भुंफई,या टे क्ट्नोक्रॅट्झ,असाही ग्रास इंडडमा प्रा.शर.,अॅक्ट्टी शसर्वस्टम्स भुंफई,मि
इंडस्ट्रीज,प्रोटे क सोल्मुिनस,ऩॉस्को,वेंकटे ि ऑटोभोफाईल्स,कल्माणी टे क्ट्नोपोजा,ऩुणे व ओइएन
इरेक्ट्ट्रॉननक्ट्स मासायख्मा नाभांककत कंऩनमांचा सभावेि होता.
भहाववद्मारमाच्मा कॅंऩसभध्मे ऩाय ऩडरेल्मा मा भुराखतींभध्मे अंनतभ वर्ा कॉम्प्मूटय
भेकॅननकर,ऑटोभोफाईर तसेच इरेक्ट्ट्रॉननक्ट्स व टे रीकॉभ मा ववबागाच्मा
सहबाग नोंदवरा त्माऩैकी ५० हून अधधक

,आमटी,

ववद्मार्थमाांनी आऩरा

ववद्मार्थमाांची अंनतभ ननवड कयण्मात आरी.माभध्मे

कोकणातीर सवाात जास्त ऩॅकेज ४.२ राख/वर्ा असे ओयॅ कर मा कंऩनीने ददरे आहे .

ववद्मार्थमाांच्मा कयीअयचा दृष्टीकोन डोळ्मासभोय ठे ऊन भहाववद्मारमाने प्रेसभें टसाठी भॉनस्टय
कॉरेज फयोफय कयायही केरा आहे . ववद्मार्थमाांची कॅंऩस भुराखतींसाठी तमायी व्हावी तसेच त्मांना
योजगायऺभ फनवण्मासाठी भहाववद्मारम वविेर् प्रमत्न कयत आहे .शसड इनपोटे क,प्रोशरकपक तसेच
धगक्ट्स रॅ ब्स ऩुणे मासायख्मा प्रधथतमि संस्थांिी त्मासाठी साभंजस्म कयाय कयण्मात आरे आहे त.
शसड इनपोटे किी केरेल्मा कयायांतगात भहाववद्मारमातीर द्ववतीम वर्ाातीर

ववद्मार्थमाांना फेशसक

व प्रॅर्वक्ट्टकर इंर्वग्रि,तत
ु तसेच अंनतभ वर्ाातीर
ृ ीम वर्ाातीर ववद्मार्थमाांना क्ट्वांदटटे दटव अॅर्वप्टट्मड
ववद्मार्थमाांना काऩोये ट रयक्रुटभें ट ट्रे ननंग दे ण्मात मेते. प्रोशरकपक व धगक्ट्स रॅ ब्सिी केरेल्मा
कयायांतगात भहाववद्मारमातीर

ववद्मार्थमाांना अत्माधनु नक असे

ट्रे ननंग” दे ण्मात आरे.माचा वविेर् पामदा
भहाववद्मारमाभध्मे

कॅंऩस

“अॅडव्हानस्ड टे क्ट्नोरॉजीकर

इंटयव्मुभध्मे

ववद्मार्थमाांना झारा.

ववद्मार्थमाांच्मा िैऺणणक गुणवत्ता वाढीफयोफयच सवाांगीण ववकासासाठी

प्रोत्साहन ददरे जाते.
भहाववद्मारमाच्मा मा मिाभध्मे ट्रे ननंग अॅंड प्रेसभें ट ववबागाचे प्रभुख प्रा.अतुर मादव तसेच
प्रा.याहुर दं डगे,प्रा.ऩयाग जोिी,प्रा.भहे ि ऩावसकय व प्रा.ननयं जन भंचक
े य मांनी वविेर् ऩरयश्रभ
घेतरे. मा मिाफद्दर भहाववद्मारमाचे प्राचामा डॉ.भहे ि बागवत तसेच संस्थाध्मऺ श्री.यववंद्रजी
भाने,सौ.नेहा भाने मांनी ववद्मार्थमाांचे अशबनंदन केरे.

