लेसमट लेख (मराठी)
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भारती िव ापीठ कॉलेज ऑफ इंिजिनअ रं ग, लवळे , पु णे येथे
कोरोना काळातही कॅ पस लेसमट म ये ३०० िव ा याची िनवड
माच २०२० पासू न सु असले या कोरोना काळात भारती िव ापीठ कॉलेज ऑफ इं िजिनअ रं ग, लवळे , पु णे येथील अिभयां ि क
महािव ालयात कॅ पस लेसमट साठी िविवध नामां िकत मि टनॅशनल कं प या आज पयत भेट देत असू न यात ३०० िव ा याना,
सरासरी ४ लाख पॅकेज ते जा तीत जा त १२ लाख पॅकेज अशा ऑफस िमळाले या आहेत. गे या तीन वषातील कॉलेजचा लेसमट
ॅक रेकॉड हा अितशय उ म आहे, २०१९ म ये १५२, २०२० म ये १२१ आिण २०२१ म ये १२७ िव ा याची िविवध नामां िकत
कं प या म ये िनवड झाली आहे.
िडसबर २०२१ या चालू मिह यापयत, टाटा क स ट सी सि हसेस म ये २२ आिण िव ो िलिमटे ड म ये २५ िव ाथ तसेच परिस टट
िस टी स ९, वोडाफोन ९, टाटा ॲडवा सड िस टी स ७, म डा इं ड ीज िलिमटेड ६, हरचु सा ५ आिण िवशेष हणजे यु िस मा म ये
१ िव ािथनी (४ वषा साठी ४० लाख पॅकेज) व बायजू स् म ये १ िव ाथ (१० लाख पॅकेज) आिण इतर नामां िकत कं प या म ये
िमळू न एकू ण १०९, अशी स या या अं ितम वषा या िव ा याची िनवड झाली आहे.
नोकरीची िनवड करताना कोर ां चं इं िजिनअ रं ग या कं प या आिण सॉ टवेअर कं प या असा दो ही कडे िव ा याचा कल असतो.
याम ये टाटा क स ट सी सि हसेस, टाटा ऍड हा स िस टी स, िव ो, िमं डा इं ड ीज िलिमटे ड, इ फोिसस, वोडाफोन, झो रयं ट
अमे रका, आयकॉन ु प िसं गापू र, जेपीएमसी इ हे टमट बँक, एफआयएस लोबल िफं टे क, कॉि नझं ट, पिस टं ट, लॉ रयल, बॉश,
ए कॉट् स िलिमटे ड, हिटव इमसन, कॅ पजेिमनी, देनासा िब ड कॉम, आयटीसी इ फोटे क, झे सार टे नोलॉजीज, िबग फोर क सि टं ग
डे लोइट आिण पीड लूसी , ॲ सचर, जेटीपी जपान, िनहीलट टे नॉलॉजीस, पु णे मे ो टे शन व इतर कं प या असा उ लेख करता
येईल, मॅि समम कं पनी पॅकेजेस, अपॉ युिनटी वाईस, २४ लाख डोमेि टक आिण २६ लाख इं टरनॅशनल, येक वष ९०% पे ा
अिधक लेसमटस, अग ट ईलीजीबल जॉब सीकस, असा अितशय छान, कॉलेजचा लेसमट ॅक रेकॉड आहे.
कॅ पस लेसमट साठी िव ा याना फ ट इयर पासू न ॲि लके शन ऑफ इं िजिनअ रं ग, टे ि नकल आिण क यु िनके शन ि क स यािवषयी
िवशेष िश ण िदले जाते. याम ये बाकलेज, झे सार, यू पाइडर, फे स, इथनस, सेवथ से स, आईबीएम आिण वोडाफोन अशा
वेगवेग या कं प या सहभागी होतात. कं पनी पेिसिफक मॉक टे ट स, मु लाखती, ु प िड कशनस, कॉलेजने येक ां च साठी तयार
के लेले वेगवेगळे कं पनी पेिसिफक लेसमट मोडू स, मेकॅिनकल, िसि हल, इले ॉिन स आिण कॉ पु टर िडपाटमटस साठी, यां चा
अ यास, सराव आिण िव ा या या पसनॅिलटी डे हलपमट वर िवशेष भर िदला जातो.
कॉलेजचे थम वषाचे ॲडिमशन इं न टे क २४० असू न येथे मेकॅिनकल, िसि हल, इले ॉिन स अँड टे िलक यु िनके शन आिण कं यू टर
इं िजिनअ रं ग अशा चार शाखा आहेत. यापैक दर वष शेवट या वषातील साधारणतः १२०-१३२ िव ाथ , ५०-५५% पे ा अिधक,
हे ाय हेट नोकरी म ये व उरलेले ४५% िव ा याचा कल हा परदेशात उ च िश ण, सरकारी नोक या, एमपीएससी, यू पीएससी
पधा परी ा, रसच आिण पेटं ट्स िवथ पेपर पि लके श स, इं डि अल ोजे ट् स व इं ेनेऊिशप आिण टाट अ स कडे पण कल
असतो.
लेसमट ेिड शन, नोकरी बाबत भिव यातला अं दाज, नवीन थम वष इं िजनीय रं ग ॲडिमशनस्, बीई २०२५ पािसं ग आऊट बॅच
साठी, या कॉलेज म ये, १०० लेसमटस (नोक या) इन फ ट फाईव सॉ टवेअर कं पनीज, टीसीएस, िव ो, इ फोिसस, कॅ पजेिमनी
आिण कोि नझंट , लस आणखी एक कोअर इं िजिनअ रं ग ां च ची नोकरी सु ा, असा आहे आिण यां नु सार भिव यात इं िजनी रं ग कडे
िव ा याचा कल हा अिधकािधक वाढलेला िदसणारं आहे.
िव ा या या या सव यशाम ये कॉलेजचे ाचाय, सव िवभाग मु ख आिण िश क व िश के तर कमचारी, े िनं ग अँड लेसमट
िवभागात काम करणारे िव ाथ व िश क सम वयक आिण अिधकारी यां चे योगदान सात याने होत आहे. िनवड झाले या
िव ा या या यशात यां नी इं िजिनअ रं ग या चारही वषातील अ यास मात के ले या इं डि यल इं टनिशपस व ोजे टस आिण पास
आऊट झालेले अ यु मनी व इं ड ीज नेटवक यां चा मोलाचा वाटा आहे.

