
करिअि कट्टा :०९ ऑगस्ट २०२२ िोजी सकाळी ११.३० वाजता 
 

महािाष्ट्र िाज्य उच्च व तंत्रशिक्षण ववभाग, महािाष्ट्र माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यता कें द्र, आणण ववद्या प्रसािक 

मंडळाचे जोिी बेडेकि कला व वाणणज्य महाववद्यालय (स्वायत्त)ठाणे, यांच्या संयकु्त ववद्यमाने "करिअि 

कट्टा युवकांच्या सवाांगीण ववकासासाठी" अतंगगत कायगिाळेचे आयोजन.  

 

    हि.०९ ऑगस्ट २०२२ िोजी सकाळी ११.३० वाजता, क्ांतीहिनाचे औशचत्य साधनू आणण भाितीय 

स्वातंत्र्याचा ७५वा अमतृ महोत्सव साजिा किताना ७५,००० युवकांच्या उपणस्ित ७५ शमशनटांचा 
"युवकांच्या करिअिच्या ववववध हििा व पुढील ७५ वर्ागतील भािताचे णहहजन" या ववर्याविील 

कायगिाळेचे  आयोजन आभासी मंचाद्वािे किण्यात आले होते.  

 

 या कायगक्मासाठी  आभासी मंचाद्वािे तज्ञ मागगििगक म्हणून मा.संिीप वासलेकि (अध्यक्ष,स्रॅटेणजक 

फोिसाइट ग्रुप)  महेि भागवत(IPS, पोलीस आयुक्त, िाजकोंडा,हैद्राबाि),डॉ.धनिाजमाने (संचालक,उच्च 

शिक्षण,महािाष्ट्र िासन),डॉ.संजय जगताप(सहसंचालक,उच्चशिक्षण 

ववभाग,पनवेल),मा.यिवंतशितोळे(करिअि कट्टा, संचालक),मा.हिनेि पवाि( सिस्य पोलीस भिती 
प्रशिक्षण),मा.जयंत लेकुिवाळे(अध्यक्ष,UPSCिाज्यस्तिीय सशमती), डॉ.सीमा बाजी(अध्यक्ष,आशिगक 

साक्षिता अशभयान),मा. वप्रती महाजन (करियि कट्टा समन्वयक ,मुंबई )उपणस्ित होते. 

  

सिि कायगक्माचे प्रास्ताववक किताना जोिी -  बेडेकि महाववद्यालयाच्या प्राचायाग डॉ.सुशचत्रा नाईक 

मॅडमयांनी "युवक जेवढा चांगला घडेल तेवढा भाित बलिाली होईल" सागंत या कायगक्माच्या 
आयोजनामागील ममग समजावले. सगळ्याच गोष्ींच्या कें द्रस्िानी युवक आहे, व या वर्ी भाितीय 

स्वातंत्र्याला ७५ वर्ग पूणग होत असून जगातील सवागत मोठी भाितीय लोकिाही आहे,अिा या िाष्ट्राला 
घडववणािा युवक तयाि हहायला हवा असे सांगत बलिाली भाित होण्यासाठी युवक महत्वाचा आहे, हे 

समजावले. 

 

तज्ञ मागगििगक म्हणून मागगििगन किताना कायगिाळेची सुरुवात मा.संिीप वासलेकियांनी केली.सिांनी 
सांशगतले की िेिाच्या प्रगतीसाठी नेते,प्रिासकीय वगग, पॉशलसीमेकि यांचा हातभाि लागेलच पण सोबत 

पालक,शिक्षक,ववद्यािी यांनी ही आतापासूनच योगिान द्यायला हवे हे समजावले.२०४७ मध्ये भाित 

कसा असेल या दृष्ीने करिअिचे शनयोजन किा, हा मौशलक सल्ला  या शनशमत्ताने हिला.भाित िेतीप्रधान 

िेि असून आपण इति के्षत्रात हकतीही पुढे गेलो तिी िेती हा महत्वाचा अगं अिग हयवस्िेत िाहणाि 

आहे, त्यामुळे ववद्यार्थयाांनी भािताच्या ववकासाचा ववचाि किताना आधशुनक िेती आणण पाणी शनयोजन 

ह्या ववर्यात कौिल्य शमळवावे. सोबतच पयागविणिास्त्र,कृवत्रम बुविमत्ता,अवकाि तंत्रज्ञान,आणण या 
सोबतच वैणववके्तचा ववचाि किताना आधशुनक तत्वज्ञानाची कासही युवकांनी धिायला हवी म्हणत 

युवकांनी भार्ा आणण कला यांचाही ववचाि किावा लागेल याची जाणीव करुन हिली.पण सोबतच चारित्र्य, 

नैशतकता यांची बैठक महत्वाची आहे हे ही समजावले. 

 



या कायगिाळेतील पुढील पुष्प मा.महेि भागवतयांनी गुंफले, सि नुकतेच कोिोना आजािातून बिे होत 

असताना अिा परिणस्ितीतही युवकांना मागगििगन किण्यास उपणस्ित िाहहले.त्यांनी प्रिासकीय 

सेवेबद्दल,UPSC पिीके्षबाबत मागगििगन केले. ध्येयाकडे वाटचाल किणािी माणसे धडपडत असतात असे 

म्हणतात, पण खिे ति ती धडपडत नसून घडत असतात,असे सांगत  ध्येयाकडे वाटचाल किताना 
पळवाट न िोधता स्माटगवकग  आणण हाडगवकग  किा.यात स्माटगवकग  शनवडा म्हणत ववद्यार्थयाांना यिाचा 
कानमंत्र हिला, सोबतच भाितीय वनसेवा पिीके्षबद्दल माहहती हिली. 
 

 डॉ.संजय जगतापयांनी मागगििगन किताना आपले भववष्य आपणच घडववले पाहहजे याची जाणीव 

ववद्यार्थयाांना करून हिली. या करिअि कट्टा मधनू बळ शमळते,उत्साह शमळतो हे सांगत स्पधाग 
पिीक्षांमध्ये आपला टक्का वाढायला हवा याबाबत जागतृी शनमागण केली. 
 

 मा.यिवंत शितोळेयांनी पुढील ७५ वर्ागच्या णहहजनचा ववचाि हा करिअि कट्टा िेत असल्याची 
आठवण युवकांना करून हिली.उद्योजक शनमागण हहावेत,कृशतिील शनमागण हहावेत यासाठी हा कट्टा 
कायगित आहे,त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रशिक्षणाची सोय केलेली आहे याबाबतही मागगििगन केले.णहहजन 

शलशमटेड नको याची जाणीव सिांनी युवकांना करून हिली. स्वप्न हे झोप उडवणािे हवे आणण ते काम 

करिअि कट्टा कित आहे सांगत करिअि कट्ट्याचे महत्व अधोिेणखत केले. 

 

 मा.हिनेि पवाियांनी पोलीस भिती ववर्यी मागगििगन केले.यासाठी करिअि कट्टा 
वकृ्तत्व,कतुगत्व,नेततृ्व,प्रभुत्व युवकांमध्ये उभे िाहण्यासाठी काम कित असल्याचे समजावले, 

हिवसातील चोवीस तासांपैकी िोन तास शनयोजबितेने आपल्या भववतहयासाठी द्यायला हवेत याची 
जाणीव युवकांना करून हिली. 
 

 मा.जयंत लेकुिवाळेयांनी मागगििगन किताना स्पधाग पिीक्षांबिल मागगििगन केले.व करिअि कट्टा 
स्फुणल्लंग चेतववण्याचे कायग कित असल्याचे अधोिेणखत केले. 

 

 डॉ.सीमा बाजीयांनी मागगििगन किताना आशिगक शनयोजनाचे महत्त्व समजावत, आशिगक शनयोजन, 

बजेट यांचे िालेय जीवनापासून ववद्यार्थयाांना शिक्षण द्यायला हवे तिच तो पुढे जाऊन आशिगक शनयोजन 

करू िकेल याची खात्री हिली. 
 

 *कायगक्मासाठी इंहडया बुक ऑफ िेकॉडग या संस्िेचे प्रशतशनधी ज्युिी म्हणून उपणस्ित होते.एवढ्या 
मोठ्या स्तिावि ७५,००० युवक अिा प्रकािे आभासी मंचाद्वािे एकत्र येणे हा ववक्म असून त्याची नोंि 

सिि प्रशतशनधींनी घेतली.या संस्िेचे प्रशतशनधी श्री.ववश्वणजत िॉय चौधिी यांनी सिि ववक्माबद्दल 

सन्मानपत्र आणण मेडल   िेऊन जोिी-बेडेकि महाववद्यालयाच्या प्राचायाग डॉ.सुशचत्रा नाईक आणण करिअि 

कट्टा याचे मा.यिवंत शितोळे यांना सन्माशनत केले.  

 कायगक्माचे आभाि प्रििगन डॉ.वप्रती महाजनयांनी केले. 

  



 या कायगक्मासाठी महाववद्यालयाचे उपप्राचायग प्रा.सुभार् शिंिे, उपप्राचायाग डॉ.वप्रयंविा टोकेकि,उपप्राचायग 
डॉ.महेि पाटील त्यासोबतच  महाववद्यालयाच्या 'आजािी का अमतृ महोत्सव' याकायगक्माचे 

समन्वयक,सवग सशमती प्रमुख,प्राध्यापक या सवाांनी मोलाचे योगिान हिले. 

या कायगक्माचे सूत्रसंचालन प्राध्यावपका शे्वता अहहिेयांनी केले. 

 
 

 

 
 

 



 


