
शोध ननबंध स्ऩधधा 
 

ग्ऱोबऱधयझशेनच्यध यगुधत विदर्धातीऱ यिुक मधगे कध? 

- विदर्धातीऱ यिुकधंऩढुीऱ बेरोजगधरी ि कररअर ननर्मातीतीऱ समस्यध यध विषयधिर ऱघ ूशोधननबधं 
मधगविण्यधत येत आहेत. 
- मा वलऴमालय वयधोऩट ऩद्धतीने ननफधं न लरहशता तो इनोव्शेहटव्श ल वलऴमाच्मा अधधक ळास्त्रीम, व्मलशामय 
ल ऩरयणाभकायक शला 
- फेयोजगायी ल करयअय घडवलण्मातीर अडचणींची प्रभखु दशा कायणे, त्माचे थोडक्मात वलश्रेऴण आणण उऩाम 
मोजना शा आऩल्मा रघ ूळोधननफधंाचा गाबा शला 
- वलोत्कृष्ट, व्मलशामय ल नावलण्मऩणूयतनेे ऩरयऩणूय अवरेल्मा ननलडक ननफधंांना ऩारयतोवऴके देण्मात मेणाय 
आशेत. 
- स्त्ऩधेतीर प्रथभ ऩारयतोवऴक प्राप्त ळोधननफधंारा 21 शजाय रुऩमे योख, दवलतीमरा 15 शजाय रुऩमे योख ल 
ततृीमरा 10 शजाय रुऩमे योख. 
- 18 त े30 लमोगटातीर 10 मलुकांना प्रत्मेकी 5 शजाय रुऩमांची प्रोत्वाशनऩय ऩारयतोवऴके  

- मातीर ननलडक ननफधंांचा वभालेळ एका वलळऴे अशलारात करून तो भा. भखु्मभतं्रमांना देण्मात मेणाय 
आशे. 
- उत्कृष्ट 100 ननफधंांना वलळऴे प्रभाणऩर ेदेण्मात मेतीर 

& ijh{kd eaMG gs fonHkkZrhy lkekftd o 'kS{kf.kd {ks=krhy izfrf"Br o ukeoar O;Drhps vlsy o rsp 

fuca/kkps ewY;ekiu d:u fudky tkghj djrhy- 

- ननफधं स्त्ऩधेत वशबागी शोण्मावाठी कोणतीशी लमोभमायदा नाशी 
- ननफधं भयाठी,हशदंी,इंग्रजी मा बाऴांत ऩाठवलता मेतीर 

- स्त्ऩधेचे वलय अधधकाय आमोजकांकड ेयाखील आशेत 

- ननकाराफाफत कोणताशी आषेऩ नोंदवलता मेणाय नाशी 
- एकदा ननफधं वादय झाल्मानतंय तो कोणत्माशी स्स्त्थतीत ऩयत केरा जाणाय नाशी तवेच त्माच्मा लाऩयाचे 
वलय अधधकाय आमोजकाकंड ेआशेत  

- मा ळोध ननफधं स्त्ऩधेतीर वशबाग वलनाभलू्म आशे. 
- स्त्ऩधेचे ननमभ, अटी ल अन्म भाहशतीवाठी आऩण www.visionnext.org मा वकेंतस्त्थऱारा बेट देऊ ळकता. 
- आऩरा ळोधननफधं 25 जून 2015 योजी ऩमतं आमोजकांकड ेऩोशोचामरा शला. 



&'kks/k fuca/k ikBforkauk vkiys laiw.kZ uko] i=O;ogkjkpk iÙkk] laidZ Øekad o bZ&esy |kok- 

- ळोध ननफधं प्रत्मष, ऩोस्त्टाने, कुरयअयद्लाये खारीर ऩत्मालय ऩाठल ूळकता ककंला ई-भेरशी कयता मेईर. 
 

- ळोधननफधं ऩाठवलण्माचा ऩत्ता -  

स्व्शजन नेक्स्त्ट पाउंडळेन, 

ऩहशरा भाऱा, शऴयदा अऩाटयभने्ट, 

वजंीलनी शॉस्स्त्ऩटर वभोय, 

आठ यस्त्ता चौक, रक्ष्भीनगय, 

नागऩयू 

- ई-भेर-info@visionnext.org 

-------------------------------- 

- स्व्शजन नेक्स्त्ट पाउंडळेन शे मलुकांवाठी नले स्व्शजन घेऊन आरे आशे. आजच्मा मगुातीर मलुकांभध्मे 
योजगायषभ कौळल्मे वलकलवत कयणे, योजगायाच्मा वधंी मलुकांऩमतं ऩोशोचवलणे आणण बवलष्मातीर आव्शाने 
ल वधंींचा भेऱ घारनू मलुकांकरयता वलवलध कामयळाऱा, कौळल्म वलकाव कामयक्रभ, जॉफ ल करयअय पेअय 
आदी उऩक्रभ घेऊन मेत आशे. 
--------------------- 

 

- भा. देलेंद्र पडणलीव मांच्मा रूऩाने आऩल्मारा मलुा ल अभ्माव ूभखु्मभरंी लभऱारे आशेत. मलुकांना 
वध्माच्मा मगुावोफत नेण्माची त्मांची दृष्टी लेगऱी आशे. त ेभखु्मभरंी झाल्माऩावनू नागऩयू, वलदबायच्मा 
वलकावावाठी झऩाट्माने ऩालरे ऩडत आशेत. वलवलध वलकाव प्रकल्ऩांच्मा केलऱ घोऴणांलयच त ेथांफरेरे 
नाशीत तय त्मा घोऴणा प्रत्मषात वाकायण्मावाठीची काभेशी लेगाने वरुू आशेत. आजऩमतं वलदबायने 
वलकावाचा शा झझंालात फनघतरेरा नाशी. वलदबय वलकावाऩावनू मलुकांना लेगऱे कयता मेत नाशी. त्माभऱेु 
मलुकांना अधधकाधधक योजगाय ल करयअय वधंी उऩरब्ध व्शाव्मात मा शेतनू शी ळोधननफधं स्त्ऩधाय आमोस्जत 
कयण्मात आरेरी आशे.  

 

------------------------------------------------------------ 

  



पे्रस नोट 

 

ग्ऱोबऱधयझशेनच्यध यगुधत विदर्धातीऱ यिुक मधगे कध? 

 

देळात ग्रोफरामझेळनरा वरुुलात शोऊन दोन दळकांशून अधधक काऱ रोटरा आशे. मा काऱात छोटी-छोटी 

याज्मे ऩढेु गेरे. काशी याज्मांनीशी स्स्त्भलभत कयणायी प्रगती वाधरी. आऩरा भशायाष्रशी देळात आघाडीच े

याज्म आशे. भग वलदबायतीर मलुक आजच्मा स्त्ऩधेत भागे का? वलदबायतीर योजगाय वधंींची अत्मल्ऩ वखं्मा 

आणण योजगायषभ कौळल्मांचा अबाल शी स्त्ऩधेच्मा वध्माच्मा मगुात लदैबीम मलुकांऩढुीर प्रभखु वभस्त्मा 

लाटतात. वलदबायतीर लळषणात योजगायषभ कौळल्माचा अबाल अवल्माच े वलदबय लधैाननक वलकाव 

भडंऱाच्मा तज्सांनीशी म्शटरे आशे. त्माभऱेु वलदबय वलकाव शोत अवताना मलुकांना अधधकाधधक वधंी 

लभऱणे गयजेचे आशे. वलदबायतीर फेयोजगाय ल करयअय ननलभयतीतीर काम अडचणी आशेत. माफाफत 

वभाजातीर प्रनतबालतं, उद्मोजक, वाहशस्त्मक, चऱलऱीतीर कामयकत,े मलुक, वलद्माथी, भहशरा आदी वलय 

घटकांना काम लाटत ेशे जाणून घेण्मावाठी आम्शी शी ळोधननफधं स्त्ऩधाय आमोस्जत केरी आशे. वलदबायतीर 

मलुकांऩढुीर फेयोजगायी ल करयअय ननलभयतीतीर वभस्त्मा मा वलऴमालय रघ ूळोधननफधं भागवलण्मात मेत 

आशेत. स्त्ऩधेत वशबागी शोण्मावाठी कोणतशेी ळलु्क नाशी. तवेच लमोगटाचीशी अट नाशी. अऩेषा केलऱ शी 

आशे की, शा ळोध ननफधं वयधोऩट ऩद्धतीने न लरहशता त्मा वलऴमाचे गाबंीमय ओऱणाया आणण काशी 

इनोव्शेहटव्श वजसे्त्ट कयणाया अऩेक्षषत आशे.  



मा स्त्ऩधेतनू प्राप्त ननलडक ननफधंांना ऩयुस्त्काय ल प्रोत्वाशनऩय ऩारयतोवऴके देण्मात मेणाय आशेत. लळलाम 

ननलडक ळोध ननफधंांतीर ननलडक कंटेन्टचा वभालेळ भा. भखु्मभरंी देलेंद्र पडणलीव मांना देण्मात मेणा-मा 

अशलारातशी कयण्मात मेणाय आशे. 

 स्व्शजन नेक्स्त्ट पाउंडळेन शे मलुकांवाठी नले स्व्शजन घेऊन आरे आशे. वलदबायतीर मलुकांना नव्मा वधंींचा 

राब घेण्माव भदत कयण्मावाठी वलवलध षेरातीर तज्स आणण उद्मोजक लभऱून शी वसं्त्था ननभायण झारी 

आशे. आजच्मा मगुातीर मलुकांभध्मे योजगायषभ कौळल्मे वलकलवत कयणे, योजगायाच्मा वधंी मलुकांऩमतं 

ऩोशोचवलणे आणण बवलष्मातीर आव्शाने ल वधंींचा भेऱ घारनू मलुकांकरयता वलवलध कामयळाऱा, कौळल्म 

वलकाव कामयक्रभ, जॉफ ल करयअय पेअय आदी उऩक्रभ घेऊन मेत आशे. वलदबायतीर अधधकाधधक मलुकांना 

योजगायषभ फनवलण्माचा ध्माव आम्शी घेतरा आशे. त्माभऱेु केलऱ नागऩयूऩयुत े भमायहदत न याशता 

वलदबायच्मा कानाकोऩ-मात आभची वसं्त्था ऩोशोचणाय आशे.  

;kp vuq"kaxkus gk ifgyk miØe vlwu ;k miØek}kjs fonHkkZrhy ;qodkaP;k csjkstxkjhP;k o djhvjP;k 

leL;k gÓk 'kks/k fuca/kk}kj ekxowu o R;kpk vgoky r;kj d:u ek- eq[;ea«;kdMs lksifo.;kr ;sbZy- 

;k vgokykPkk mi;ksx fonHkkZrhy ;qodkaps dkS'kY; fuekZ.k o dfjvj ?kMfo.;kdjhrk dj.;kr ;s.kkj 

vkgs- 


