महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण
ववभाग आणण महाराष्ट्र माहहती तंत्रज्ञान
सहाय्यता केंद्र यांच्या संयुक्त
ववद्यमाने

कररअर कट्टा
मा. उदयजी सामंत
कॅबिनेट मंत्री –
महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण व भवगा

संकल्पना
मा. उदयजी सामंत कॅबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण व भवगा

यांच्या कारककर्दीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा उच्च व

तंत्र शिक्षण ववभाग कात टाकत आहे . ते आतापयंत असणाऱ्या सवव शिक्षण मंत्री यांच्यापैकी पहहले असे शिक्षण मंत्री आहे त की, ज्यांनी

भवद्यापीठाच्या प्रत्यक्ष गेटीवर गर ददलेला आहे , भवद्यार्थी केंदित धोरण व रािवत असताना त्यांचे प्रश्न समजून घेण वे, प्रिासन लोकांच्या
पयंत घेऊन जाण वे आणण व प्रश्नांचा ननपटारा करण्याचा आवाका हे त्यांच्या कामाचे एक प्रमख
वैशिष्ट्ट्य म्हणावे लागेल अिा एका
ु

र्दरू दृष्ट्टी असणाऱ्या मंत्रीमहोर्दयांच्या नेतत्ृ वाखाली कायवरत असणारा ववभाग राज्यातील र्दरवर्षी लाखोच्या संख्येने पर्दवीधर होऊन बाहे र
पडणाऱ्या युवकांना कौिल्याशगमुख व उद्योजकीय ज्ञानाने पररपूण वण असे अभ्यासक्रम दे ण्यासाठी कायणिील राहील, असे वाटते.
COVID- 19

ही जगावर आलेली एक आपत्ती जरी असली तरी भारतीय शिक्षण व्यवस्थेमध्ये पयावयाने महाराष्ट्रातील शिक्षण

व्यवस्थेमध्ये एक मोठा सकारात्मक बर्दल झाला तो म्हणजे ववद्याथी, शिक्षक, शिक्षण व्यवस्था आणण प्रिासन हे तंत्रज्ञानाचा वापर
मोठ्या प्रमाणामध्ये करत ऑनलाइन शिक्षण-प्रशिक्षणाचा मागव अवलंबत आहे त, याच बाबीचा ववचार करताना महाराष्ट्रातील उच्च

शिक्षण ववभागामध्ये शिकणाऱ्या लाखो ववद्यार्थयांसाठी एक अशभनव कल्पना राबवण्याचा मानस आहे .

•

IAS आपल्या गेटीला

• उद्योजक

आपल्या गेटीला

IAS आपल्या गेटीला
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग आणण भारतीय प्रिासकीय सेवेच्या वेगवेगळ्या
स्पधाव परीक्षेसाठी तयारी करणाऱ्या ववद्यार्थयांसाठी पण
ु े, हर्दल्ली याहठकाणी
वेगवेगळ्या सवु वधा व मान्यवरांचे मागवर्दिवन उपलब्ध असल्यामळ
ु े मोठ्या प्रमाणामध्ये
ग्रामीण भागातून युवक िहरी भागामध्ये येतो. तो थांबवणे त्याचबरोबर स्पधाव
परीक्षेसाठी करावा लागणारा खचव सववसामान्यांच्या आवाक्यात यावा, यासाठी IAS
आपल्या भेटीला या उपक्रमांतगवत हर्दल्ली, मब
ुं ई अथवा संपूणव भारतामध्ये कायवरत
असणारे प्रिासकीय अधधकाऱ्यांचे मागवर्दिवन र्दररोज एक याप्रमाणे ववद्यार्थयांसाठी
उपलब्ध करून र्दे ता येईल.
प्रत्यक्ष कायवरत असणाऱ्या प्रिासकीय अधधकाऱ्यांचे वेगवेगळे अनभ
ु व लोकांना
प्रेरणा व प्रोत्साहन तर र्दे तीलच पण त्याचबरोबर यव
ु कांचा प्रिासकीय सेवेमध्ये
येण्याचा दृष्ष्ट्टकोन बर्दलण्यामध्ये र्दे खील मर्दत होईल.

उद्योजक आपल्या गेटीला
उद्योजकीय कौिल्य वाढीसाठी - उद्योजक आपल्या भेटीला हा उपक्रम
महाववद्यालयीन यव
ु क ज्यांना स्वतःचा उद्योग व्यवसाय सरू
ु करावयाचा आहे ,
त्यांचे उद्योजकीय कौिल्य वाढीस लागण्यासाठी राष्ट्रीय आणण आंतरराष्ट्रीय
पातळीवर चालू असणाऱ्या वेगवेगळ्या संकल्पनांची ओळख ववद्यार्थयांना व्हावी, या
दृष्ष्ट्टकोनातन
ू “उद्योजक आपल्या भेटीला” हा उपक्रम राज्यभरामध्ये राबववण्यात
येऊ िकतो.
महाववद्यालयांमध्ये सध्या अष्स्तत्वात असणाऱ्या ‘उद्योजक ववकास ववभाग’
त्याच्यािी संलग्न करून हा उपक्रम राबवता येणे सहज िक्य आहे . उद्योजकीय
कौिल्य ववकास उपक्रमांतगवत वेगवेगळ्या बँकांचे प्रतततनधी, वेगवेगळ्या प्रिासकीय
ववभागाचे प्रतततनधी, वेगवेगळे तज्ञ याअंतगवत मागवर्दिवन करतील. मातभ
ृ ार्षेमध्ये
उद्योजकीय कौिल्य ववकासाचे उपक्रम राबवत असताना सववसाधारण कौिल्य
ववकास कायवक्रमर्दे खील महाववद्यालय स्तरावर प्रत्यक्ष िक्य आहे .

उपक्रमाची वैशिष्ट््ये
•
•
•
•
•
•
•

अभत
ू पव
ू व असा हा उपक्रम

•

शिक्षण ववभागाचे मंत्री महोर्दय र्दर महहन्याला राज्यातल्या लाखो ववद्यार्थयांना संबोधधत करू िकतील.

वर्षावचे 365 हर्दवस हा उपक्रम राबवला जाईल.

र्दररोजचा खचव प्रती ववद्याथी केवळ एक रुपये
प्रतत महाववद्यालय सहभागी ववद्यार्थयांची संख्या – 100
राज्यात उपलब्ध असणाऱ्या ककमान साधनांचा उपयोग करून हा उपक्रम राबवणे िक्य आहे .

कुटुंबासाठी प्रतत ववद्याथी येणारा वावर्षवक खचव हा 365 रुपये इतका असल्यामुळे त्याला तो सहज िक्य आहे .
सातत्यपण
ू व उपक्रमाच्या माध्यमातून त्या ववर्षयाची आवड तनमावण करणे, त्यासाठी आवश्यक मानशसकता
तयार करणे हे सहज िक्य आहे .

उपक्रमाची कायवपद्धती
•

उच्च व तंत्रशिक्षण व भवगा ाची जिािदारी –
सर्दर उपक्रम प्रत्येक ववद्यार्थयांच्यापयंत पोहोचावा, यासाठी ववद्यापीठ प्रिासनाबरोबरच सहायक शिक्षण

संचालकांच्या मर्दतीने महाववद्यालयापयंत उपक्रमाची माहहती पोहचवणे. सर्दर उपक्रम अपेक्षक्षत पररणाम र्दे त आहे
की नाही, यासाठी वेळोवेळी अहवाल मागवन
ु घेणे व गण
ु वत्ता वाढीसाठी मागवर्दिवन करणे .

•

महाराष्ट्र मादहती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंिाची जिािदारीआवश्यक असणारी सवव तांत्रत्रक सवु वधा उपलब्ध करून र्दे णे, आवश्यक असणारे सवव व्याख्याते, मागवर्दिवक
उपलब्ध करून र्दे णे. ववद्यार्थयांच्यापयंत माहहती पोहचण्यासाठी तनयशमत उपक्रमाची हर्दनर्दशिवका उपलब्ध करून
र्दे णे, उपक्रम तनयशमतपणे व सुरळीत सुरू राहण्यासाठी आवश्यक साधनसामग्री उभी करणे.

•

भवद्यापीठस्तरीय जिािदारी –
संलग्न महाववद्यालयातील सवव ववद्यार्थयांच्या पयंत हा उपक्रम पोहोचवण्यासाठी ववद्यापीठ प्रकल्प संचालकांच्या

माध्यमातून माहहती पोहोचवणे.

•

महाभवद्यालयांची जिािदारी-

महाववद्यालयातील सवव ववद्यार्थयांच्यापयंत हा उपक्रम पोहोचवण्यासाठी प्रकल्प संचालकांच्या माध्यमातून माहहती
पोहोचवणे.

उपक्रमाची व्यवस्थापकीय रचना
महाराष्ट्र
िासन
शिक्षण व संचालक

महाराष्ट्र माहहती तंत्रज्ञान
सहाय्यता केंद्राचा प्रकल्प
समन्वयक

ववद्यापीठ स्तरावरील समन्वयक

महाववद्यालयीन स्तरावरील समन्वयक

उपक्रमाची नोंर्दणी प्रकक्रया
Google Form
https://forms.gle/gPZ9hChRLWTeTvB78

Payment Link
https://gpay.app.goo.gl/pay-rGPYCYuWeDZ

Confirmation
Workshop Participation

Certification

धन्यवार्द

