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छत्रऩती ळाशू ऩॉलरटेक्ननक भध्मे जॉन डडमय इॊडडमा प्रा.री.मा नाभाॊककत 
फशुयाष्ट्रीम कॊ ऩनी तपे कॅम्ऩव ड्राईव्शचे मळस्ली आमोजन: 

 
 

छत्रपती संभाजीनगर :  काॊचनलाडी मेथीर छत्रऩती ळाशू भशायाज लळषण वॊस्थेच्मा कॉरेज 

ऑप ऩॉलरटेक्ननकभध्मे  जॉन डडमय इॊडडमा प्रा.री.   मा नाभाॊककत फशुयाष्ट्रीम कॊ ऩनीतपे  १६० 

वलद्मार्थमाांची प्रत्मष भुराखत १३ ल १४ भाचच  २०२३  योजी घेण्मात आरी .  माभध्मे 

भयाठलाड्मातीर वलवलध तॊत्रननकेतनभधीर २०० शुन अधधक वलद्मार्थमाांनी वशबाग नोंदलरा 

माऩैकी. माभध्मे इरेक्नरकर इॊक्जनीअरयॊग , इरेरॉनननव अॉण्ड   टेलरकॉभ इॊक्जनीअरयॊग ल भेकॅननकर 

इॊक्जनीअरयॊग वलबागातीर  वलद्माथचमाॊनी वशबाग नोंदलरा. वदयीर कामचक्रभाच ेउदघाट्न कॉरेज 

ऑप ऩॉलरटेक्ननकच ेप्राचामच डॉ. गणेळ डोंगये माॊच्मा शस्ते कयण्मात आरे. मा प्रवॊगी जॉन डडमय 

इॊडडमा प्रा री. चे   एच आय भॅनेजय अननळ खडुे , टेक्ननकर इॊक्जनीअय प्रणम लवॊघली माॊच ेस्लागत 

प्राचामच डॉ. गणेळ डोंगये ल रेननॊग अॉड प्रेवभेंट ऑकपवय वागय आव्शाऱे माॊच्मा शस्ते कयण्मात 

आरे. मा कामचक्रभात फोरताॊना डॉ. गणेळ डोंगये माॊनी  वलद्मार्थमाांवाठी  ळैषणणक तवेच 

व्मक्नतभत्ल वलकाव , वॉफ्टस्कीर डवे्शरऩभेंट , अलबमोग्मता चाचणी  अळा 

वलवलध स्लरूऩाच्मा चाचण्मा घेण्मात आल्मा अवून शे वलद्माथी  वलच टप्प्माॊलय  मळस्ली झाल्माच े

प्रनतऩादन केरे. कॉरेज ऑप ऩॉलरटेक्ननकरा भागीर १ ३ लऴाचची मळस्ली ऩयॊऩया अवून 

आजऩमांत ४०० शुन अधधक वलद्माथी वलवलध नाभाॊककत  उद्मोगाॊभध्मे  नोकयी कयत  आशेत माॊची 

ननलड कॉरेज  भापच त मोग्म प्रलळषण ल उच्च दजाचच ेप्रात्मक्षषक सान देऊन केरी 

अवल्माचशेी त्माॊनी नभूद केरे.  कॉरेज ऑप  ऩॉलरटेक्ननक  भध्मे प्रलेळ घेणाऱ्मा 

प्रत्मेक वलद्मार्थमाचरा मोग्म प्रकाये प्रलळक्षषत   करून  तवेच व्मलवाम अथला नोकयी लभऱलून 

देण्मावाठी आम्शी नेशभी प्रमत्नळीर अवतो अवे भत प्राचामाांनी व्मनत केरे.  



2 
 

वदयीर उऩक्रभाफाफत वॊस्थेचे अध्मष यणजीत भुऱे, वधचल ऩद्माकययाल भुऱे, प्रळावकीम अधधकायी डॉ. 

श्रीकाॊत देळभुख , प्राचामच डॉ. गणेळ डोंगये, भानल वॊवाधन अधधकायी  अळोक आशेय ,  जनवॊऩकच  

अधधकायी  वॊजम ऩाटीर तवेच वलच वलबागप्रभुख माभध्मे  अकॅडलेभक इन्चाजच प्रा. कैराव 

नतडके, रेननॊग अॉण्ड प्रेवभेंट ऑकपवय प्रा.वागय आव्शाऱे , प्रा. शरयऴ रयॊगे , प्रा. रुऩारी 

ऩोपऱे, प्रा.चॊद्रळखेय यशाणे, प्रा.भाधल नयॊगरे, प्रा. वॊदीऩ भदन, प्रा.वोनर फोयाखडे  ल वलच लळषक ल 

लळषकेत्तय कभचचायी माॊनी  मळस्ली वलद्मार्थमाांच ेकौतुक करून  त्माॊना ऩुढीर लाटचारीव ळुबेच्छा 

ददल्मा. कामचक्रभाच्मा मळस्लीतेवाठी प्रा.अषम ऩोटे , प्रा.धनश्री राशोये, प्रा. लीयेंद्रलवॊग लववोदे माॊनी 

ऩरयश्रभ घेतरे. 

 


