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आनंदराव ध डें ऊर्फ  बाबाजी महाववद्यालय, कडा 

स्पधाफ परीक्षा मार्फदर्फन व र जर्ार संधी कें द्र 

आवि 

आजीवन वर्क्षि ववस्तार ववभार् 

र जर्ार मेळावा अहवाल 

२८/०६/२०२२ 

 

कडा येथील आनंदराव ध डें उर्फ  बाबाजी महाववद्यालयात स्पर्ाा परीक्षा व रोजगार संर्ी मागादर्ान कें द्र आणि आजीवन 

णर्क्षि णवस्तार णवभाग यांच्या संयुक्त णवद्यमाने णद. २६/०६/२०२२ रोजी महारोजगार मेळावा संपन्न झाला. हा मेळावा बीए बीकॉम 

व बीएससी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेणर्त णवद्यार्थ्ाांसाठी २०२१-२०२२ या रै्क्षणिक वर्ाात रोजगार मेळावा कायाक्रमांतगात पररसर 

मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात ५६ ववद्यार्थ्ाांची पररसर मुलाखतीत वनवड झाली. या ववद्यार्थ्ाांना दीड ते 

सहा लाखापयांत वावषफक वेतन वमळणार आहे. 

या र जगार मेळावा कायफक्रमाचे अध्यक्ष संस्थेचे सहसवचव डॉ. अजय दादा ध डें हे ह ते. याप्रसंगी मागफदर्फन करताना डॉ. ध डें 

यांनी सांवगतले की मुलाखत देत असताना मनामधे्य क णत्याही ग ष्टीचे दडपण न घेता साम रे जाणे गरजेचे आहे, चतुरपणा व 

प्रसंगावधान असणे गरजेचे आहे. आत्मववश्वास व पररपूणफ ज्ञान असेल तर मुलाखत यर्स्वी ह ते. याप्रसंगी प्रस्ताववक करताना डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठाचे व्यवस्थापन पररषद सदस्य तथा महाववद्यालयाचे प्राचायफ डॉ. एच्. जी. ववधाते यांनी 

सांवगतले की, आपले पररसरातील ववद्यार्थ्ाांना र जगार उपलब्ध झाला पाणहजे. आज अनेक सुवर्वक्षत बेर जगार र जगारापासून 

भटकंती करत आहेत, त्यांना पुरेसे वेतन वमळावे व त्यांचा प टापाण्याचा प्रश्न सुटण्यासाठी महाववद्यालयाने सदरील मुलाखतीचे 

आय जन केले आहे. 

याप्रसंगी वर्वनेरी पतसंस्थेचे संचालक एस. आर. पाटील, इन्विजन गारमेंटचे चेअरमन अरुण देवकर, सहकारी पतसंस्थाा, 

आष्टीचे ऑणडटर र्ांतीलाल आजबे यांची समूवचत मागफदर्फनपर भाषणे झाली. याप्रसंगी लुवपन र्ामाफ, पुणेचे चेतन केत, साईनाथ 

रू्ड इंडस्ट्र ीचे संचालक युवराज ससाने, कडा येथील वर्वनेरी पतसंस्थेचे चेअरमन नागेर् कवडफले, छत्रपती पतसंस्थेचे चेअरमन 

प्राध्यापक डॉक्टर श्याम सांगळे एवर्यन र्ामफ एजन्सी अहमदनगरचे अवभजीत गांगडे एलआयसी चे र्ांतीलाल ओव्हाळ उपस्स्थत 

ह ते. 

कायफक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. डी. व्ही. नरसाळे यांनी केले तर आभार डॉ. श्याम सांगळे यांनी मानले. कायफक्रमास म ठ्या 

संखे्यने पदवीधर बेर जगार उपस्स्थत ह ते. र जगार मेळाव्यात वनवड झालेल्या सवफ ववद्यार्थ्ाांचे महाववद्यालयाचे प्राचायफ व कमफचारी 

व ंद तसेच संस्थेचे सहसवचव डॉ. अजय दादा ध डें यांनी अवभनंदन केले. 








































































































































































































































