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बातमी

छत्रपती शाहू पॉलिटे क्निक व मलिआमध्ये िामंजस्य करार :
औरं गाबाि :-महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ मंबई तर्फे राबविण्यात
येणाऱ्या विविध अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थयाांसाठी ६ आठिड्याचे इंप्लान्ट
रे न ग
ं िे ण्यात येत असू

विद्यार्थयाांमध्ये विविध कौिल्य विकशसत करू

उियोजकता िाढीस लागािी याकरीता कांच िाडी येथील छत्रपती िाहू
महाराज शिक्षण संस्थेच्या कॉलेज ऑर्फ पॉशलटे क्न क े मराठिाडा स्मॉल
स्केल इंडस्रीज अँड अग्रीककल्चर (मशसआ) सोबत सामंजस्य करार केला.
यािेळी कॉलेज ऑर्फ पॉशलटे क्न कचे प्राचायय डॉ. गणेि डोंगरे ि मशसआचे
अध्यक्ष

श्री.ककरण

जगताप

यां ी

या

करारािर

स्िाक्षऱ्या

केल्या.

यािेळी महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ विभागीय कायायलयाचे उपसचचि
श्री. अक्षय जोिी, सहाय्यक सचचि सोळं की, मशसआचे सचचि राहल मोगले,
उपाध्यक्ष अन ल पाटील, भगिा

राऊत, एस. बी.ए .एम.पॉशलटे क्न कचे
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प्राचायय डॉ. डी.ए. कलकणी तसेच एम.आय.टी. पॉशलटे क्न कसह इतर
कॉलेजचे प्रनतन धी यांची उपक्स्थती होती.
एम.एस.बी.टी.ई. े सिरील उपक्रम राबविण्यासाठी संपूणय महाराष्ट्रामध्ये
क्जल्हान हाय

ोडल सेंटर तयार केले असू

इक्न्स्टटयूट म्हणू

औरं गाबाि क्जल््यासाठी शलडडंग

सी.एस.एम.एस.एस पॉशलटे क्न कची न िड करण्यात

आलेली आहे . तसेच शलडडंग इंडस्री म्हणू

मशसआची न िड करण्यात

आलेली आहे . मशसआ अंतगयत एक हजार पेक्षा जास्त इंडस्री असू

यांमध्ये

संपूणय क्जल््यातील विद्यार्थयाां ा रे न ग
ं घेण्याकररता मित होणार आहे .
इंडस्री इक्न्स्टटयूट इंटरॅनि
उद्योगांसोबत केलेल्या

सेलच्या माध्यमातू

करारांच्या

माध्यमातू

विविध

रे न ग
ं

ामांककत

घेतलेल्या

सिय

विद्यार्थयाां ा प्लेसमेंट करण्यासाठी महत्िाची भशू मका बजािली जाणार आहे .
त्याचप्रमाणे सिरील कराराअंतगयत
मागयििय

ि संधी उपलब्ध करू

विद्यार्थयाां ा उियोजकता

प्रशिक्षण,

िे ण्यासाठी योग्य व्यासपीठ न मायण होईल

असे मत प्राचायय डॉ.गणेि डोंगरे यां ी व्यनत केले. तसेच या कराराअंतगयत
अकॅडशमक इंडस्री इंटरॅअनि

अँक्नटक्व्हटीझ, उियोगां ा भेटी ि प्रशिक्षण,

इंट ि
य ीप, प्लेसमेंट, लाइव्ह प्रोजेन्स, क्स्कल डेव्हलपमेन्ट प्रोग्राम , तज्ञ
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मागयिियकांची व्याख्या े, र्फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अँण्ड कन्सल्टन्सी,
त्याचप्रमाणे उद्योगांची ितयमा

पररक्स्थतीत गरज ि सामाक्जक गरजांची

पूतत
य ा करण्यासाठी मित होईल असे प्रनतपाि

मशसआचे अध्यक्ष श्री.

ककरण जगताप यां ी व्यनत केले .
उियोजक ब ण्यासाठी केिळ भांडिलाची उपलब्धता असू

चालत

ाही तर विद्यार्थयाां ा विविध स्िरूपाची कौिल्य विकशसत करणे आिश्यक
आहे .त्याचप्रमाणे कोणत्या क्षेत्रांमध्ये कररअर करायचे आहे हे सियप्रथम
ठरिू

त्यासाठी प्रचंड इच्छािनती ि आत्मविश्िास असणे गरजेचे असल्याचे

मत श्री. अक्षय जोिी यां ी मांडले.
सिरील उपक्रमासाठी संस्थेचे अध्यक्ष रणजीत मळे , सचचि
पद्माकरराि मळे , प्रिासकीय अचधकारी डॉ. श्रीकांत िे िमख, महाराष्ट्र
राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ विभागीय कायायलयाचे उपसचचि श्री. अक्षय जोिी,
प्राचायय डॉ. गणेि डोंगरे , मशसआचे अध्यक्ष श्री. ककरण जगताप यां ी वििेष
कौतक करू

िभेच्छा दिल्या.

या काययक्रमासाठी विभागातील विविध तंत्रन केत चे प्राचायय तसेच
विभागप्रमख उपक्स्थत होते. यामध्ये आय.नय.ए.सी

कॉडडय ेटर प्रा.
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अन केत सो िणे, अकॅडशमक इंचाजय

प्रा. संिीप मि

विभागप्रमख यामध्ये प्रा. हररष ररंगे, प्रा. सचच
रहाणे, प्रा.माधि

तसेच सिय

काकडे, प्रा. चंद्रिेखर

रं गले,प्रा.विजय िेळके, प्रा.सागर आव्हाळे , प्रा. ध श्री

लाहोरे यांची उपक्स्थती होती.

सामंजस्य करार करतेिेळी छत्रपती िाहू
पॉशलटे क्न कचे प्राचायय डॉ. गणेि डोंगरे ,

म.रा.तं.शि.म.वि.का. चे उपसचचि अक्षय जोिी,
मशसआचे अध्यक्ष ककरण जगताप ि इतर.
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