
 

 

श्री संत सावता माळी ग्रामीण महाववद्यालय फुलंब्री 

कररअर कट्टा, कररयर गाईडन्स अडँ प्लेसमेंट सेल आयोवित 

“चला दोस्तहो कररअर ववषयी बोल ूकाही दोन ददवसीय काययशाळा”  

अहवाल 

ददनांक 29 व 30 वडसेंबर 2021 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

श्री संत सावता माळी ग्रामीण महाववद्यालयाचा रोप्य महोत्सव आवण भारतीय स्वातंत्र्याचा 

अमृतमहोत्सव वषायवनवमत्त कररअर कट्टा, कररयर गाईडन्स अँड प्लेसमेंट सेल आयोवित "चला दोस्त हो 

कररअर ववषयी बोलू काही" दोन ददवसीय काययशाळेचे ददनांक 29 आवण 30 वडसेंबर 2021 रोिी 

आयोिन करण्यात आले होते. काययशाळेचे उद्घाटन म्हणून कररअर कट्टा विल्हा समन्वयक डॉ. रािेश 

लहाने (वावणज्य ववभाग प्रमुख दवेवगरी महाववद्यालय औरंगाबाद) उपवस्थत होते तर प्रमुख मागयदशयक 

म्हणून डॉ डी. आर. पानझड े यशवंतराव चव्हाण महाववद्यालय वसल्लोड व डॉ.दीपक वनकम श्री 

मुक्तानंद महाववद्यालय गंगापूर तर अध्यक्ष म्हणून महाववद्यालयाचे प्राचायय डॉ. सुभाष टकले उपवस्थत 

होते. 

काययक्रमाची सुरुवात महाववद्यालयीन प्राथयनेने करण्यात आली. ही प्राथयना कु.ऋतुिा लोवहया 

व कु. साक्षी तावड ेया ववद्यार्थयाांनी म्हटली. काययक्रमाचे प्रास्ताववक वावणज्य ववभाग प्रमुख व कररअर 

कट्टा समन्वयक डॉ.महशे थोरात यांनी केले. उद्घाटन प्रसंगी बोलत असताना डॉ. रािेश लहाने यांनी 

महाराष्ट्र शासन उच्च व तंत्र वशक्षण ववभाग आवण महाराष्ट्र मावहती तंत्रज्ञान सहाय्यता कें द्र यांच्या 

संयुक्त ववद्यमाने कररअर कट्टा या माध्यमातून युवकांच्या सवाांगीण ववकासासाठी, उद्योिक आपल्या 

भेटीला आवण आय.ए.एस आपल्या भेटीला या दोन्ही उपक्रमाची सववस्तर मावहती दऊेन ववद्यार्थयाांना 

प्रेररत केले. उद्घाटन सत्राचे अध्यक्ष महाववद्यालयाचे प्राचायय डॉ. सुभाष टकले यांनी अध्यक्षीय समारोप 

करताना महाववद्यालयीन ववद्यार्थयाांनी मोठ्या संख्येने या उपक्रमात सहभाग नोंदवून आपली 

कररअरची वाट वनवडावी आवण आयुष्यात यशस्वी व्हावे असे आव्हान केले. उद्घाटन सत्राचे आभार प्रा. 

वनतीन मालेगावकर यांनी मानले. 

 



 

 

काययशाळेच्या दसुऱ्या सत्रामध्ये मागयदशयक डॉ. ददपक वनकम यांनी स्वयंरोिगारातील ववववध 

संधी या ववषयावर ववद्यार्थयाांना सववस्तर मागयदशयन केले. ववववध कौशल्य आत्मसात करून  

ववद्यार्थयाांनी आपल्या आवडत्या के्षत्रामध्ये कररअर करावे असे आवाहन त्यांनी ववद्यार्थयाांना केले. 

स्वयंरोिगारासाठी शासनाच्या स्टँड अप इंवडया, स्टाटय अप इंवडया, मेक इन इंवडया, मुद्रा बँक, ववववध 

अथयसहाय्य करणारे मंडळे  इ. योिना या ववषयाची सववस्तर मावहती डॉ. डी आर पानझड े यांनी 

ददली. दसुऱ्या सत्राचा अध्यक्षीय समारोप प्रा. वनतीन मालेगावकर यांनी केला तर आभार आवण 

सूत्रसंचालनाची िबाबदारी डॉ. संिीव कुमार पांचाळ यांनी पार पाडली. 

दद. 30 वडसेंबर गुरुवार रोिी काययशाळेच्या दसुऱ्या ददवशी वतसऱ्या सत्रामध्ये बँककग व 

इन्शुरन्स के्षत्रातील नोकरीच्या ववववध संधी या ववषयावर श्री प्रदीप वराड ेयांनी ववद्यार्थयाांना सववस्तर 

मागयदशयन केले. याच सत्रामध्ये श्री सवचदानंद ननबाळकर यांनी एमपीएससी, यूपीएससी, स्टाफ 

वसलेक्शन कवमशन, रेल्वे,पोस्ट  इत्यादी स्पधाय परीके्षच्या अभ्यासक्रम, परीक्षा पेपरचे स्वरूप, मुलाखत 

इ संदभायत पीपीटी च्या माध्यमातून ववद्यार्थयाांना सववस्तर मागयदशयन केले. वतसऱ्या सत्राचा अध्यक्ष 

समारोप महाववद्यालयातील राज्यशास्त्र ववभाग प्रमुख प्रो. डॉ. रामदकशन लोमटे यांनी केला.  

 समारोप सत्रात प्रमुख मागयदशयक म्हणून उपवस्थत असलेले श्री अमोल िगदाळे यांनी दहावी 

बारावी नंतर करीअरच्या संधी या ववषयावर ववद्यार्थयाांना सखोल मागयदशयन केले. या सत्राचा 

अध्यक्षीय समारोप महाववद्यालयाचे उपप्राचायय डॉ.पी.एम कल्याणकर यांनी केला तर आभार डॉ. 

महशे थोरात यांनी मानले. दसुऱ्या ददवसाच्या काययक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. बाबासाहबे लहाने यांनी 

केले. काययशाळेस महाववद्यालयातील 51 ववद्यार्थयाांनी सहभाग नोंदवला. 

 

डॉ. महशे थोरात        प्राचायय सुभाष टकले  

समन्वयक-  कररअर कट्टा,  

कररअर गाईडन्स अँड प्लेसमेंट सेल. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

“चला दोस्तहो कररअर ववषयी बोल ूकाही दोन ददवसीय काययशाळेच”े 

फोटोग्राफ्स 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ददनाकं - 29 वडसेंबर 2021 

उद्घाटन सत्र 

 
काययशाळेची सरुुवात प्राथयनेन ेकरत असताना ववद्यार्थथनी 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
 

  
मान्यवरांच ेस्वागत करताना 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
उद्घाटन सत्रामध्य ेकाययशाळेची रूपरेषा प्रास्ताववक रुपामध्य ेमाडंतांना डॉ. महशे थोरात 

 

 
काययशाळेच ेउद्घाटक म्हणनू लाभलेल ेप्रो. डॉ.रािशे लहान ेमागयदशयन करताना 

 

 
उद्घाटन सत्राचा अध्यवक्षय समारोप करताना महाववद्यालयाचे प्राचायय डॉ. सुभाष टकले 

 



दसुरे सत्र 

 
दसुऱ्या सत्रास मागयदशयक म्हणून लाभललेे डॉ.दीपक वनकम मागयदशयन करत असताना 

 

 
दसुऱ्या सत्रास मागयदशयन करताना डॉ.डी आर पानझडे 

 

 
प्रा. वनतीन माळेगावकर दसुऱ्या सत्राच ेअध्यवक्षय समारोप करत असताना 



 

ददनाकं - 30 वडसेंबर 2021 

वतसरे सत्र 
 

      
 

      
मान्यवरांच ेस्वागत करताना 

 

 
वतसऱ्या सत्रारास ववद्यार्थयाांना मागयदशयन करत असताना श्री प्रदीप वराडे 



 
वतसऱ्या सत्रारास श्री सवच्चदानदं ननबाळकर पी पी टी च्या माध्यमातनू ववद्यार्थयाांना मागयदशयन करत असताना 

 

 
प्रो.डॉ. रामदकशन लोमटे  वतसऱ्या सत्राच ेअध्यवक्षय समारोप करत असताना 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

समारोप सत्र 

  
मान्यवरांच ेस्वागत करताना 



 
समारोप सत्रात प्रमखु मागयदशयक म्हणनू लाभलेल ेश्री अमोल िगदाळे मागयदशयन करत असताना 

 

 
समारोप सत्रारास अध्यक्ष म्हणून लाभलले ेमहाववद्यालयाच ेप्राचायय डॉ.पी एम कल्याणकर 

 

 
काययशाळेस उपवस्थत महाववद्यालयातील सवय ववद्याथी 

 



 

 
 

 


