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On 21/10/2021 Placement Cell arranged online Guest lecture of CS Sagar Deo on ‘Career 

Opportunities in Company Secretory. CS Deo explain the meaning, scope, impotence of 

CS, corporate laws. Securities laws and capital market and corporate governance, needs in 

corporate world of CS. he shared his own experiences and inspired the students to be an C.S. 

  
CS Sagar Deo guiding students on Career Opportunities in Company Secretory 



 

 
 

 

 

Introductory speech for this online 

programme was given by the Dr. Mahesh 

Thorat. He commented the role of 

placement cell  in College. 

Dr. Ganesh Kulkarni during vote of 

thanks speech)In this this online 

programme  total 28 students participated  

 



 
On 10/12/2021 Placement Cell arranged Guest lecture of  Mr. Kishor Jadhav Ex-

student of department of commerce.  He has share his experience in Retail industry, Sale, 

Accounting sector . 

 

   
 

 

 

On 10/12/2021 Placement Cell arranged lecture of Mr.Soninath  Jadhav famer of kingoan  

He share his  experience on production, packaging, and marketing of wheat, Jowar, Maize. 

 

 



 
 

                  

(Dr. Mahesh Thorat guiding students on Career Opportunities in Commerce and Management) 
 

 

 

 



 

Guest Lecture :  

On 5
th

 May 2022 Competitive Exam Department organized a Guest 

Lecture of Mr. Gangadhar Ture (SARATHI  Competitive Exam Centre 

Aurangabad)  on the Topic of “ Overview of UPSC and MPSC 

Examination”. He is explained the various points of UPSC and MPSC. like 

exam schedule, paper pattern Syllabus, mark distribution, books  to read, 

how to make study plan, interview, annual time planning. 

 

   

 

 



 

श्री संत सावता माळी ग्रामीण महाववद्यालय फुलंब्री. 

कररयर गायडन्स ऄँड प्लसेमेंट सले  

रोजगार मेळावा ऄहवाल 

ददनाकं - 28 जलु ै2022 

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

भारतीय स्वातंत्र्याचा ऄमृत महोत्सव अवण महाववद्यालय रोप्य महोत्सवावनवमत्ताने कररऄर गायडन्स 

ऄँड प्लेसमेंट सेल माफफ त ददनांक 28 जुलै 2022 रोजी रोजगार मेळाव्याचे अयोजन करण्यात अल े होते. 

रोजगार मेळाव्यास अयसीअयसीअय बँक, दवेवगरी बँक, वॉरोक आंवजवनऄररग प्रायव्हटे वलवमटेड, नव भारत 

फटीलायझर वलवमटेड, लाइफ लाइन मेवडकल वडव्हाइस प्रायव्हटे वलवमटेड, संजू ऑटो प्रायव्हटे वलवमटेड, धूत 

ट्रान्सवमशन प्रायव्हटे वलवमटेड, समृद्धी मल्टी सर्ववसेस आत्यादी कंपन्यांच्या प्रवतवनधींनी सहभाग नोंदवला. 

सदरील रोजगार मेळाव्याच्या मावहतीसाठी पररसरात रोजगार मेळाव्याचे पोंपलेट वाटले. रोजगार 

मेळाव्यास पररसरातील दहावी, बारावी, अयटीअय, बीए, बीकॉम, ,बीएससी, एम कॉम, फामफसी अवण 

आंजीवनयररग वडग्री ऄसलेल,े तसेच आतर काही सर्टटदफकेट कोसफ अवण वडप्लोमा ऄसललेे आच्छुक ईमेदवार हजर 

होते. 

रोजगार मेळाव्याची सुरुवात कंपनी प्रवतवनधींचे स्वागत करून करण्यात अली यात अयसीअयसीअय 

बँकेचे श्री संदीप मुळे, दवेवगरी बँकेचे श्री ऄवभजीत जमदाडे, ऄलाइड ररसोसफ मॅनेजमेंट सर्ववस आंवडया प्रा,वल.च े

श्री चंद्रकांत खाड,े नव भारत फटीलायझर वल. चे श्री महशे बोरडे, लाइफ लाइन मेवडकल वडव्हाआस प्रायव्हटे 

वलवमटेड चे श्री सवचन कुलकणी,  संजू ऑटो प्रायव्हटे वलवमटेड चे श्री पांडे,  धूत ट्रान्सवमशन प्रायव्हटे वलवमटेड 

चे श्री शुभम पाटील आत्यादी कंपनी प्रवतवनधींच ेस्वागत करण्यात अले. 

रोजगार मेळाव्यास ईपवस्थत सवफ कंपनी प्रवतवनधींना मुलाखतीसाठी स्वतंत्र कक्ष दणे्यात अले ऄसून 

ववद्यार्थयाांना संबंवधत कंपनीची मुलाखत कोणत्या कक्षामध्ये अह ेयाची मावहती व्हावी यासाठी महाववद्यालय 

प्रवेशद्वाराजवळ कक्षवनहाय कंपनीची मावहती दणेारे फलक लावण्यात अलेले होते, तसेच त्याच रठकाणी 

ववद्याथी नोंदणीही करण्यात अली होती सदरील मेळाव्यास 268 ववद्यार्थयाांची नोंदणी झाली. रोजगार 

मेळाव्यामध्ये दवेवगरी बँकेकडून कोणताही रोजगार दणे्यात अलेला नसून त्यानंी ववद्यार्थयाांनी स्वयंरोजगार वा 

स्वतःचा व्यवसाय चालू करण्यासाठी शासनाच्या काही योजना अह ेत्याची सववस्तर मावहती सदरील रोजगार  



 

मेळाव्यास ईपवस्थत ववद्यार्थयाांना ददली. त्यासाठी दवेवगरी बँक कशा पद्धतीने कजफ ईपलब्ध करून दतेे याची 

सववस्तर मावहती ददली. 

सदरील रोजगार मेळाव्यामध्ये अयसीअयसीअय बँक मध्ये ररलेशन मॅनेजर या पदासाठी 10 ववद्याथी 

शॉटफ वलस्टेड करण्यात अली ऄसून धूत ट्रान्सवमशन प्रा. वल. मध्ये 15 ववद्यार्थयाांची वनवड करण्यात अली. 

नवभारत फटीलायझर वल. या कंपनीमध्ये सेल्स एवझझझयूरटव्ह पदावर 9 ववद्यार्थयाांची वनवड करण्यात अली. 

समृद्धी मल्टी सर्ववसेस ने 32 ववद्यार्थयाांची कम्पप्युटर ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, हले्पर आत्यादी पदासाठी वनवड 

केली. ऄलाइड ररसोसफ मॅनजेमेंट सर्ववस आंवडया प्रायव्हटे वलवमटेड या कंपनीमध्ये 12 ववद्यार्थयाांची वनवड 

करण्यात अली. संजीव ऑटो प्रा. वल., लाइफ लाइन मेवडकल वडव्हाइस प्रा. वल. व लबंोदर मोल्ड प्रा. वल. मध्य े

प्रत्येकी तीन ववद्यार्थयाांची वनवड करण्यात अली. 

संस्थेचे ऄध्यक्ष मा. श्री हररभाउ बागडे, संस्था सवचव श्री श्यामसुंदर नाइक संस्थचेे ववश्वस्त श्री डॉ 

सजेराव ठोंबरे महाववद्यालयाचे प्राचायफ डॉ. सुभाष टकले यांनी वनवड झालेल्या सवफ ववद्यार्थयाांचे ऄवभनंदन 

केले. कररयर गायडन्स अवण प्लेसमेंट सेल चे समन्वयक डॉ.महशे थोरात अवण त्यांचे सवफ सहकारी वशक्षक, 

वशक्षकेत्तर कमफचाऱयांनी रोजगार वमळाव्याच्या यशस्वीतसेाठी प्रयत्न केलेत. 

 

डॉ.महशे थोरात  

समन्वयक , 

कररयर गायडन्स अवण प्लसेमेंट सले 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



रोजगार मेळाव्याचे फोटोग्राफ्स 
ददनांक 28 जुलाइ 2022 

 

रोजगार मेळाव्यास अलेल्या ववद्यार्थयाांची नोंदणी करतांना  /  प्रवतमा पूजन करत ऄसताना मान्यवर

 

   

  

रोजगार मेळाव्यासाठी ईपवस्थत सवफ कंपनी / संस्थाचे कमफचारी प्रवतवनधी मागफदशफन करत ऄसताना,  कंपनीची 

अवण पदाशी संबंवधत मावहती ईमेदवारांना दते ऄसताना 

 



 
अय टी एम चे श्री संदीप मुळे ईमेदवारांची मुलाखत घते ऄसताना 

नवभारत फटीलायझर वलवमटेड चे श्री महशे बोरडे ईमेदवारांची मुलाखत घेत ऄसताना 

धूत ट्रान्सवमशन वलवमटेडचे श्री शुभम पाटील ईमेदवारांची मलुाखत घेत ऄसताना 



लाइफ लाइन मेवडकल वडवाआस प्रायव्हटे वलवमटेड चे सवचन कुलकणी ईमेदवारांची मलुाखत घेत ऄसताना 

ऄलाइड ररसोसफ मॅनेजमेंट सर्ववस आंवडयाचे श्री चंद्रकांत खाडे ईमेदवारांची मुलाखत घेत ऄसताना 

समृद्धी मल्टी सर्ववसेस चे श्री वववेक ववद्यार्थयाांची मुलाखत घते ऄसताना 



देववगरी कॉपरेरटव बँकेचे श्री ऄवभजीत जमदाडे ववद्यार्थयाांची मुलाखत घेत ऄसताना 

नवभारत फटीलायझर वल. मध्ये सेल्स ररप्रेझेंटेरटव्ह या पदासाठी वनवड झालले्या ईमेदवारासवहत नवभारत फटीलायझर 

वलवमटेडचे श्री महशे बोडे, डॉ. महशे थोरात, डॉ. पांडुरंग कल्याणकर डॉ. ववजय पांडे 

 



रोजगार मेळाव्यास ईपवस्थतांना मागफदशफन करताना प्राचायफ डॉ. सुभाष टकले  

रोजगार मेळाव्याचे प्रास्ताववक करत ऄसताना कररऄर गायडन्स अवण प्लेसमेंट सेलचे समन्वयक डॉ. महशे थोरात 

रोजगार मेळाव्यात ईमेदवारांच्या मुलाखतीसाठी कक्ष वनहाय वनयोजन 
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