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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------उ�योग व �यवसायाला लागणारे कुशल मन�ु यबळ अ�यास�मातुन �नमा�ण �हावे - कुलग�
ु

उ�योग व �यवसाय �े�ा�या सहकाया�ने �व�यापीठा�या अ�यास�मात होणार मह�वपूण � बदल
अमरावती. (19 जून 2022)
उ�योग व �यवसायाला लागणारे कुशल मन�ु यबळ �व�यापीठा�या अ�यास�मातून �नमा�ण �हायला हवे, यासाठ� �व�यापीठा�या

अ�यास�मात मह�वपण
ू � बदल करणार असुन �यासाठ� अमरावती च� बर ऑफ कॉमस� अँड इंड���ज

�व�यापीठाला आव�यक सहकाय�

करे ल. �श�ण व उ�योग �े�ा�या सम�वयातून कुशल मन�ु यबळ �नमा�ण होईल, असे ��तपादन कुलग�
ु डॉ �दल�प मालखेडे यांनी केले.

संत गाडगे बाबा अमरावती �व�यापीठ व अमरावती च�बर ऑफ कॉमस� अँड इंड���ज यांचे संय�
ु त �व�यमाने हॉटे ल �ाईम येथे

कौश�य �वकासाला चालना दे �यासाठ� ��ािजंग द गॅप �बट�वन इंड���ज

अॅड ए�यक
ं ान चचा�स� आयोिजत
ु े शन या थीम�या अनष
ु ग

कर�यात आले होते, �या�संगी �मुख माग�दश�क �हणून कुलग�
डॉ. �दल�प मालखेडे बोलत होते. �-कुलग�
ु
ु �ह�.एस.चौबे,
सी.ए.आय.ट�.चे रा���य अ�य� �ी. बी.सी भरतीया, अमरावती च� बर ऑफ कॉमस� अँड इंड���ज

चे अ�य� �ी. �वनोद कलं�ी,

कुलस�चव डॉ. तुषार दे शमख
� श
ं ी, गणेशदास राठ� छा�ालय स�मतीचे अ�य� �ी. वसंतबाबू
ु , �यव�थापन प�रषद सद�य �ा. �दनेश सुयव
मालपाणी, दै .��त�दनचे संपादक �ी. नानकभाई आहुजा, डॉ. पंजाबराव दे शमुख �वधी महा�व�यालय, अमरावती�या �ाचाय� डॉ.वषा�
दे शमख
ु यावेळी �यासपीठावर उपि�थत होते.
रोजगार�म �व�याथ� तयार होतील

कुलग�
ु पढ
ु े �हणाले ,उ�योग व �व�यापीठ यां�या सम�वयातून उ�योग व �यवसायाला कशा �कारचे कुशल मन�ु यबळ हवेत,

�यासाठ� आव�यक अ�यास�म �व�यापीठा�या मा�यमातून तयार होईल. अ�यास�म पण
ू � झा�यानंतर उ�योग व �यापार �े�ात

�व�याथा�ना इंटर�शप कर�याची संधी �मळे ल, �यामूळे रोजगार�म �व�याथ� तयार होतील. �व�यापीठा�या मा�यमातून अ�यास�मात
आमुला� बदल होणार असून �यासाठ� अ�यास मंडळे न�याने अ�यास�म तयार कर�त आहे त. चाईस बेस �ेडीट �स�ट�म
अ�यास�मात लागु झा�यामळ
ु े अशा �कारचे अ�यासकम �व�याथा�ना अ�ययन करता येईल.

सव� �व�याशाखेतील अ�यास�मात �व�याथा�ना �ोजे�टस अ�नवाय� कर�यात आले आहे . �व�यापीठ व उ�योग सम�वयातून

�व�याथा�ना कौश�य दे णारे अ�यास�म तयार होतील.

�यातुन रोजगार�म �व�याथ� तयार होतील. �व�यापीठाचा हा �य�न दे शात

रोल मॉडेल ठरे ल, यासाठ� उ�योग व �यापार �े�ातील ��त�नधींनी �व�यापीठाला सहकाय� करावे, असे आवाहन यावेळी कुलग�
ु ं नी केले.

�-कुलग�
ु डॉ.�ह�.एस.चौबे �हणाले, ल�मी व सर�वतीचा संगम कुलग�
ु ं �या पढ
ु ाकाराने होत आहे . �श�ण व उ�योग �े�ात

�या�न�म�ताने सेतु बांध�या जात असुन दो�ह� �े�ातील दर� कमी होवन
ू समाजा�या �गतीसाठ� काम होईल. समाजाचा शा·◌ात

�वकास यामधन
हो�यास मोठा हातभार लागेल . �ी. भरतीया �हणाले, �श�णाचा उद�◌ेश मह�वाचा आहे . केवळ नोकर�
ू

�मळव�यासाठ� �श�ण �द�या जावू नये तर �श�णातून �ान व कौश�य �मळायला हवे. रोजगार मह�वाचा क�, �वयंरोजगार असे
सांगन
ु �व�याथा�नी नोकर� दे णारे �हायला पा�हजे. �यापार कर�या�या प�दतीम�ये ना�व�यता आण�याची गरज आहे . संशोधन व

तं��ानाचे �यावसा�यकरण �हावे, यासाठ� पढ
ु ाकार घे�याची गरज आहे . म�हलांना समानता व स�मान �मळायला हवा असेह� ते
�हणाले.

या�संगी �ा.�दनेश सय
� श
ं ी यांनी उ�योग व �यापार �े�ाकडून कशा�कारे अ�यास�म असावेत, यासाठ� त��ां�या सच
ु व
ु ना

�वागताह� अस�याचे सां�गतले. �ी.नानक आहुजा यांनी �व�यापीठाचा चांगला �योग असुन �व�या�यां�या उ�वल भ�व�यासाठ� दरू ��ट�
ठे वन
ू काम कर�त आहे, �यामूळे �व�याथा�चे भ�व�य उ�वल होईल. अमरावतीला मोठमोठे उ�योग स�
ु �हावेत, औ�यो�गक से�मनार
�हावेत, अशी अपे�ा

�य�त केल�. �ाचाय� डॉ.वषा� दे शमुख यांनी जी.एस.ट� वर अ�यास�म स�
ु करणार अस�याचे तर �व�यापीठाचा

उप�म कौतक
ु ा�पद अस�याचे �ी. वसंत मालपाणी �हणाल�.

�ा�ता�वक भाषणातन
ु �ी. �वनोद कलं�ी यांनी काय��म आयोजना मागील भू�मका मांडल�. पाहु�यांचा व उ�योजकांचा यावेळी
शाल,�ीफळ व बक
ु े दे वन
ू स�कार कर�यात आला. संचालन �ी.�नलेश परतानी यांनी, तर आभार डॉ. प�लवी मांडवगडे यं◌ानी मानले.
काय��माला �व�यापीठाचे अ�ध�ठाता, महा�व�यालयांचे �ाचाय�, �व�यापीठा�या �व�वध �वभागांचे संचालक, अ�धकार�, �यापार व �यवसाय
संघटनेचे पदा�धकार� मोठ¬◌ा सं�येने उपि�थत होते.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------��त,

जनसंपक� �वभाग

मा.संपादक/िज�हा ��त�नधी,

�द. 19/06/2022.

दै . ...................... अमरावती.
मा. महोदय,

आपणांस �वनंती कर�यात येते क�, सोबत�या व�ृ तास आप�या लोक��य व�ृ तप�ातून कृपया ��स�ी �यावी, ह� �वनंती.
आपला,
(डॉ. �वलास नांदरु कर)
जनसंपक� अ�धकार�
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