
रयत शिक्षण संस्थेचे, 

छत्रपती शिवाजी कॉलेज,सातारा (स्वायत्त महाशवद्यालय) 

प्लेसमेंट कशमटी अहवाल- २०१९-२० 
 िैक्षशणक वर्ष २०१९-२० मध्ये महाशवद्यालयाच्या पे्लसमेंट कशमटीमार्ष त शवशवध उपक्रमांचे आयोजन 

करण्यात आले. या उपक्रमांचा महाशवद्यालयातील शवद्यार्थयाांना र्ायदा होऊन शवशवध कंपन्या व खाजगी आस्थापनामध्ये 

तयांची शनवड होऊन तयांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली. 

प्लेसमेंट कशमटी मार्ष त वर्षभर खालील उपक्रमाचं ेआयोजन करण्यात आले. 

1. TCS PAN INDIA मार्ष त दरवर्ी online Registration करून online परीक्षा, प्रतयक्ष 

मुलाखत याद्वारे TATA Consultancy Services मध्ये नोकरी करण्याची संधी शदली जाते.  

यानुसार जुलै व ऑगष्ट २०१९ मध्ये एकूण महाशवद्यालयातील एकूण १२८ शवद्यार्थयाांनी  

Registration केले. परीक्षा ही कोल्हापूर व पुणे याशिकाणी घेण्यात आली. प्रतयक्ष एकुण ३० 

शवद्यार्थयाांनी परीक्षा शदली. सदर परीके्षत एकूण ०८ शवद्याथी उत्तीणष झाले. जयांची मुलखात YC 

College, Satara याशिकाणी घेण्यात आली. जयातून प्रतयक्ष एकूण ०४ शवद्यार्थयाांची पुण्यात 

होणाऱ्या टर ेशनंग सािी शनवड करण्यात आली.                                    

अ.क्र. शनवड झालले्याचं ेनाव  वगष  

१. शच.रोशहत अमृत भोसले     एम.ए.भाग २   

२. कु.पूजा अजुषन कदम एम.ए.भाग २   

3. कु.धनश्री दादासो. धडाम  एम.ए.भाग २   

4. शच. कृपेि काशिनाथ माळवे  एम.ए.भाग.२  

 

2. शवद्यार्थयाांमध्ये नोकरीसािीचे गुणकौिल्य यावीत हा उद्देि डोळ्यासमोर िेऊन २० ऑगस्ट २०१९ रोजी 

महाशवद्यालयातील हॉल नंबर १४ मध्ये Employability Enhancement 

Programme या शवर्यावर पुणे येथील सौ. पल्लवी माटे व श्री. िैलेि देिपांडे यांचे मागषदिषन 

आयोशजत करण्यात आले होते. कायषक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून महाशवद्यालयाच्या उपप्राचायाष डॉ. अशनसा 

मुजावर उपशस्थत होतया. प्रास्ताशवक प्लेसमेंट सेलचे प्रमुख प्रा.शनकम मनोहर  यांनी केले. तर आभार  डॉ. 

सुभार् कारंडे यांनी मानले. कायषक्रम आयोशजत करण्यासािी महाशवद्यालयाचे प्राचायष डॉ. भाऊसाहेब कराड े

यांचे अमुल्य असे सहकायष लाभले. कायषक्रमासािी एकूण ७४ शवद्याथी उपशस्थत होते.  



3. Kotak Mahindra Bank, Satara तरे् महाशवद्यालयात शदनांक २१ऑगष्ट २०१९ रोजी 

Campus Drive घेण्यात आला. जयात एकूण पात्रता धारक १९ शवद्यार्थयाांनी सहभाग घेतला. 

कंपनीतरे्  बँकेचे सहायक व्यवस्थापक श्री धनराज राजेघाडगे हे मुलांची शनवड करण्यासािी आले होते. 

तीन शवद्यार्थयाांची शनवड बंगळूरला होणाऱ्या टर ेशनंग सािी  करण्यात आली. 

अ.क्र. शनवड झालले्याचं ेनाव  वगष  

१. शच.लवळे तेजस उत्तम      एम.ए.भाग २   

२. शच. यादव योगेि िंकर  एम.ए.भाग २   

3. शच.तुपे अशभशजत कृष्णराव  एम.ए.भाग २   

 

4. “व्यवसाय व रोजगाराच्या संधी” या शवर्यावर शदनांक ११ शडसेंबर २०१९ रोजी प्लेसमेंट सेल मार्ष त 

महाशवद्यालयातील शवद्यार्थयाांसािी एक कायषक्रम घेण्यात आला. प्रमुख व्याख्याते म्हणून आयुर्ग्ाषम शवकास 

टरस्टचे प्रमुख श्री. सुरेंद्र अरशवंद काकडे आशण श्री. मोहन शनकम (Marketing Executive) ह े

उपशस्थत होते. प्रास्ताशवक प्लेसमेंट सेलचे प्रमुख प्रा.शनकम मनोहर  यांनी केले. तर आभार  डॉ. सुभार् 

कारंडे यांनी मानले. कायषक्रम आयोशजत करण्यासािी महाशवद्यालयाचे प्राचायष डॉ. भाऊसाहेब कराडे यांच े

अमुल्य असे सहकायष लाभले. कायषक्रमासािी एकूण ४८ शवद्याथी उपशस्थत होते. 

5. महाशवद्यालयातील शवद्यार्थयाांना Campus Interview ला सामोरे जाताना येणाऱ्या अडचणी            

सोडवल्या जाव्या व तयांच्या शवशवध िंकांचे शनरसन व्हावे यासािी प्लेसमेंट सेल अंतगषत 

Information about Campus  Interview  हा कायषक्रम शदनांक १० जानेवारी 

२०२० रोजी घेण्यात आला. कायषक्रमाला प्रमुख व्याख्याते म्हणून प्रा.डॉ. चेटीवाल आर.पी ( कला व 

वाशणजय महाशवद्यालय,सातारा.) यांनी शवद्यार्थयाांना मागषदिषन केले. कायषक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून 

महाशवद्यालयाच्या उपप्राचायाष डॉ. अशनसा मुजावर उपशस्थत होतया. प्रास्ताशवक प्लेसमेंट सेलचे प्रमुख 

प्रा.शनकम मनोहर  यांनी केले. तर आभार  डॉ. शिवाजी पाटील( राजयिास्त्र शवभाग प्रमुख) यांनी मानले. 

कायषक्रम आयोशजत करण्यासािी महाशवद्यालयाचे प्राचायष डॉ. भाऊसाहेब कराडे यांचे अमुल्य असे 

सहकायष लाभले. कायषक्रमाला  एकूण ७२ शवद्याथी उपशस्थत होते.  



6. इन्र्ोशसस या आंतरराष्टर ीय कंपनीतरे् साताऱ्यातील कला व वाशणजय महाशवद्यालयात  शदनांक १३ 

जानेवारी २०२० रोजी Campus  Interview  घेण्यात आला. महाशवद्यालयातील  एकूण ३४ 

शवद्यार्थयाांनी याशिकाणी आपला सहभाग नोंदशवला व परीक्षा व मुलाखतीच्या प्रशक्रयेचा  अनुभव घेतला. 

7. साताऱ्यातील मारुती सुझुकी इंडस्टर ी मार्ष त महाशवद्यालयात २१ जानेवारी २०२० रोजी Campus 

Drive घेण्यात आला. जयात एकूण पात्रता धारक २२ शवद्यार्थयाांनी सहभाग घेतला. कंपनीतरे्  कंपनीच े

HR Manager श्री. शवजयशसंग औताळे आशण कंपनीचे Internal Trainer श्री. सशचन 

रणशदवे हे मुलांची शनवड करण्यासािी आले होते.  

8. TCS PAN INDIA जानेवारी २०२० मध्ये महाशवद्यालयातील एकूण ११४ तृतीय वर्ाषच्या  

शवद्यार्थयाांनी  Registration केले. प्रतयक्ष एकुण ४५ शवद्यार्थयाांनी परीक्षा शदली. सदर परीके्षत एकूण 

१५ शवद्याथी उत्तीणष झाले. यातील एकूण १३ शवद्याथी १४ रे्बु्रवारी २०२० ला यिवंतराव चव्हाण 

महाशवयालय,सातारा. याशिकाणी झालेल्या मुलाखतीला सामोरे गेले.  

 जयातून प्रतयक्ष एकूण ०७ शवद्यार्थयाांची टर ेशनंग सािी शनवड करण्यात आली.                                    

अ.क्र. शनवड झालले्याचं ेनाव  वगष  शवर्य  

१. कु.मोरे गौरी बाळासाहेब  बी.ए.भाग.३  इंर्ग्जी 

२. कु.िेजवळ मंदा हणमंत  बी.ए.भाग.३  इंर्ग्जी 

3. कु.चव्हाण प्रशमला भगवान  बी.ए.भाग.३  इंर्ग्जी 

4. कु.मोशहते शिवाली राजकुमार  बी.ए.भाग.३  अथषिास्त्र 

५. शच.इंगळे आशदतय संजय  बी.ए.भाग.३ शहंदी 

६. कु.जाधव सायली प्रफ्रु्ल  बी.ए.भाग.३ राजयिास्त्र  

७. शच.हंकारे शदलीप कोंडीराम  बी.ए.भाग.३ मानसिास्त्र 

 

 
 

 प्रमखु,  

      प्लेसमेंट सेल, 

छ.शिवाजी कॉलजे,सातारा. 

प्राचायष, 
छत्रपती शिवाजी कॉलेज, 

सातारा 


