
સરકારી પોલીટેકનિક  - રાજકોટ ખાતે ટૈ્રઇિીંગ અિે પ્લેસમેન્ટ  નિભાગ 
િી યશસ્િી કામગીરી , િર્ષ -૨૦૧૭ 

કુલ  ૪૨૭  ડિપ્લોમા ઇજનેરી વિધ્યાર્થીઓને કેમ્પસમાર્થીજ નોકરી 

સૌરાષ્ટ્ટ્રમા આિેલી પોલીટેકિીકોમાાંથી જયાાં સૌથી િધારે કમ્પિીઓ પ્લેસમેન્ટ માટે  તત્પરતા 
બતાિે છે તેિી અતે્રિી સરકારી પોલીટેકિીક , રાજકોટ ખાતે ડિપ્લોમા ઇજિેરીિા 
નિધ્યાથીઓન ુચાલ ુિરે્  રેકોિષ  બે્રકીંગ પ્લેસમેંટ થયેલ છે. કુલ ૪૨૭ નિધ્યાથીઓિે  આ 
સાંસ્થા  મારફતે   યોજાયેલ  કેમ્પસ  ઇંટરવ્ય ુ થકી િાનર્િક  એક  લાખ  થી માાંિી ૩ લાખ 
સધુીિા પેકેજ સાથે િોકરી પ્રાપ્ત થયેલ છે.  

 

સાંસ્થાિા આચાયષશ્રી િો.પરેશ કોટક િા માગષદશષિ અિે સહકાર તેમજ  આજ સાંસ્થાિા 

િડરષ્ટ્ઠ અધ્યાપક િો.િી.એચ.આહીર િી રાહબરી હેઠળ સાંસ્થાિા ટે્રિીંગ અિે પ્લેસમેંટ 

ઓફીસર શ્રી.નિમીશ સચૂક તેમજ શ્રી.િી.આર.અિલાણી તથા  નિભાગિી ટીમે યશસ્િી 

કામગીરી  કરેલ છે.  



 

અતે્રિી સાંસ્થામાથી િધુ િે િધ ુપ્લેસમેંટ થાય તે માટે આ સાંસ્થા િા આચાયષશ્રીિી પહેલથી 

સાંસ્થાિા  અંનતમ  િર્ષિા  નિધ્યાથીઓ માટે   સોફ્ટ સ્કીલિા નિનિધ નિર્યો પર  તાલીમ 

આપિાિા અનભુિી  એિા િો.િી.એચ.આડહર  િા  પ્રી-પ્લેસમેંટ  સેનમિારન ુઆયોજિ કરી 

નિધ્યાથીઓિે ઇંટરવ્યિુી તૈયારી તેમજ  કોમ્યુિીકેશિ સ્કીલ જેિા   નિર્યો પર  આગોતરુ 

માગષદશષિ પરુૂ પાિિાિી વ્યિસ્થા કરિામા આિેલ હતી. 

 

 

 



રાજકોટ ખાતેિી સરકારી પોલીટેકનિકિા આચાયષશ્રી િો.પી.પી.કોટક િી પહેલવ્રનુિ  અિે 
પ્લેસમેંટ પ્રવ્રનુિ િે આપિામા આિેલ પ્રાથનમકતા તેમજ તાલીમ અિે નિયકુ્તત  નિભાગિા 
ઓફીસર શ્રી.નિનમર્ સચુક તથા તેમિી ટીમિા ઇંન્િસ્ટ્રી તેમજ કમ્પિીઓ સાથેિા સઘિ 
સમ્પકો અિે સચુારુ આયોજિ અિે વ્યિસ્થાઓિે પડરણામે અદાણી  ગ્રુપ ઓફ કમ્પિી, 
એસ્સાર ગ્રુપ ઓફ કમ્પિી , રીલાયન્સ ઇંિસ્ટ્રીઝ લી., ટીિીએસ લોજીસ્ટીતસ , કોકા કોલા , 
ટાટા મોટસષ , એસ.આર.એફ. લીમીટેિ, આિાંદ  ગ્રુપ ઓફ કમ્પિી  નિગેરે જેિી મોટી મૉટી 
કમ્પિીઓ આ સાંસ્થામા કેમ્પસ ઇન્ટરવ્યુ માટે પધારેલ છે. સાંસ્થાિા આચાયષ શ્રી 
િો.પી.પી.કોટકે સાંસ્થાિા  તાલીમ અિે નિયકુ્તત  નિભાગિા તમામ સહયોગીઓિે આ તકે 
અભભિન્દિ પાઠિેલ છે.  

મેગા કેમ્પસ ઇંન્ટરવ્ય ુ: કોકા –કોલા . 
સમગ્ર ગજુરાતમા  આિેલી પોલીટેકનિતમાથી આિેલ ડિપ્લોમા ઇજિેરી કોલેજોિા 
નિધ્યાથીઓ માટે અતે્રિી સરકારી પોલીટેકિીક ખાતે ૬ જુલાઇ થી ૮ જુલાઇ િા ગાળામા 
કોકા કોલા કમ્પિી દ્વારા મહા કેમ્પસ રોજગાર મેળો યોજાઇ ગયેલ. સાંસ્થાિા આચાયષશ્રી 
િો.પરેશ કોટક િી પે્રરણા અિે માગષદશષિ હેઠળ   નિશ્વમા ખ્યાતિામ  અિે ભારત ખાતે 
પણ  ઘણા  પ્લાાંટ ધરાિતી   કોકા-કોલા કમ્પિી દ્વારા ઇલેતટ્રીકલ , નમકેિીકલ અિે 
આઇ.સી. ઇજિેરીિા નિધ્યાથીઓ માટે આ કેમ્પસ ડ્રાઇિન ુઆયોજિ થયેલ હત.ુ આ કોમિ 
પલૂ કેમ્પસ ઇંટરવ્યમુા કુલ ૭૦૦ જેટલા નિધ્યાથીઓએ ભાગ લીધેલ હતો. જે પૈકી ૪૮ 
નિધ્યાથીઓિે અંનતમ ઇંટરવ્ય ુ પાસ કયેથી પસન્દ કરાયા  હતા  અિે ૩ લાખ જેવુ 
માતબર પેકેજ ઓફર કરિામા આિેલ હત.ુ  

ટે્રઇિીંગ એંન્િ પ્લેસમેંટ ટીમ તથા સાંસ્થાિા આચાયષશ્રી  



 

 

 

 

 

કમ્પિી / ઇંન્િસ્ટ્રીઝ  કેમ્પસ ઇંન્ટરવ્ય ુ પડરણામ  

અદાણી  ગ્રુપ ઓફ કમ્પની ફેબ્રઆુરી-૧૭ ૧૨૨  

એસ્સાર ગ્રુપ ઓફ કમ્પની-હજીરા  ફેબ્રઆુરી-૧૭ ૬૩  

એલ. એંન્િ  ટી. કંસ્રક્શન  ફેબ્રઆુરી-૧૭ ૦૫  

રીલાયન્સ ઇંિસ્રીઝ લી.  માચષ – ૧૭  ૬૮ 

ફેગ  બેરીંગ  માચષ – ૧૭ ૫૪  

ગ્લો ટેક  મે-૧૭ ૦૩  

અપ્પાસામી એસોસીએટ  મે-૧૭ ૧૮  

એલ. એંન્િ  ટી. હેિી એંન્જી .  મે-૧૭ ૦૧  

માંગ્લેિ લીમીટેિ  મે-૧૭ ૦૧  

એલ. એંન્િ  ટી. હાઇડ્રોકાબબન લીમીટેિ જુિ-૧૭ ૦૧  

ટાટા કેમીકલ  જુિ-૧૭ ૦૫  

સોલારીશ  કેમટેક  જુિ-૧૭ ૦૭  

ટીિીએસ લોજીસ્ટીક્સ  જુિ-૧૭ ૦૩  

કોકા કોલા  જુલાઇ -૧૭ ૪૮  

ટાટા મોટસબ  જુલાઇ -૧૭ ૨૨ 

એસ.આર.એફ. લીમીટેિ  જુલાઇ -૧૭ ૦૬ 

કુલ િોકરી પ્રાપ્ત કરિાર ડિપ્લોમા ઇજિેરી િા છાત્રો  ૪૨૭ 



નિધ્યાથીઓિી  સ્િયમસેિક  તરીકે િી વ્યિસ્થા સાથે  સાંસ્થાએ યોજેલ લેભખત પડરક્ષા અિે મોક-ઇંટવ્યુષિી 
આછેરી ઝલક  

  

  

 

અહેિાલ – સરકારી પોલીટેકિીક , રાજકોટ , ૨૫ જુલાઇ , ૨૦૧૭ 


