युवा बोधन या

े ाम ये गेली दोन दशके अ ाहतपणे िविवध मा यमांमधून सामािजक दृ ीकोन

ठे ऊन िव ाथ आिण पालकांना मागदशन करणारे ,

ेरणादायी व े , लेखक, समुपदेशक,

िश ण

अिधकारी, अिभयंता, िश क, लघुपट द दशक, िनवेदक, सू संचालक, गायक, अिभनेता, सामािजक
कायकता आदी भूिमका एकाच वेळी िनभावणारे , रा यभर क रअर मागदशक
असलेले
-

हणून सुप रिचत

ा. िवजय नवले यां याशी के लेली बातिचत .....
ा यानातून क रअर

बोधन करता हणजे नेमके काय करता?

ा. िवजय नवले - मी गेली वीस वष क रअर िवषयावरील

बोधन करत आहे. आजपयत सामािजक

सं था, शाळा, महािव ालये, वतमानप े, िव ापीठे , शासक य िवभाग यांनी
रा यभरातील सुमारे दोन हजार

न अिधक

आयोिजत के ले या

ा यानांचे िनमं ण ि वका न हे काम सात याने क

शकलो आहे. क रअर हणजे नेमके काय , हेच मी सांगत आहे.

िनमाणातून रा िनमाण हा मु ा

"माय नेशन माय क रअर" असा संदश
े देऊन पोहोचिव याचा माझा य असतो.
ा यानांमधून काही मह वाचे मु े पोहोचावेत असा माझा यास असतो. जसे क ,
१) आनंद आिण कामातील समाधान हे क रअरची मह वाचे मापदंड आहेत.
२) आवडी या

े ात काम करावे अथवा जे े िमळाले आहे यात आवड िनमाण करावी.

३) सव े ांम ये संधी असते, फ

या े ाम ये आप याला संधी आहे का, याचा िवचार करणे आव यक

असते.
४) मला एखा ा

े ातून काय िमळणार यापे ा मी या

े ाला काय योगदान देणार , याचा िवचार

हावा.
५) क रअर या िनवडीत पैसा क थानी ठे व यापे ा कतृ व क थानी ठे वावा.
६)चांग या कामाला पधा नसते
७) समाजा या आज या सम या पाहा आिण या सोडिव या या
तळमळीचा

िवचार

क रअर

िनवडीत

अ णी

अस यास

येत काय करावे लागेल, असा
मोठे

क रअर

होईल.

८) आगामी पाच सहा वष क क न यापुढील आयु य सुखसमाधानात काढ याचा पयाय िनवड यास
लाभ अिधक. उलट ही पाच सहा वष मजेत काढणे पुढ या वाटचालीत तो

ाचे ठरेल.

९) यादृ ीने कौश य िवकास, अ यास, मेहनत क न क रअरची पायाभरणी करावी.
१०) शालेय तसेच महािव ालयीन जीवनात िविवध मता िवकिसत कर या या कामात वेळ

ावा.

११) कोण याही क रअरम ये काम उ मपणे , मनापासून आिण झोकू न देऊन के यास पैसा,
ित ा, अिधकार समाधान हे सगळे आप या मागे येऊ शकते.

िस ी

१२) मी कोण होणार यापे ा मी काय करणार हे ामु याने ठरवावे.
१३) क रअर ही समृ
असे अनेक िवचार

जीवनशैली आहे
ा यानां ारे न ा िपढीपयत पोहोचिवणे या मागदशनातून श य आहे. एका अथाने

प रपूणतेकडे जाणारे
कतु ववान चा र यसंप

ि म व घडिवणे, सामािजक संवेदनशीलता असलेले मन तयार होणे, यातून
िपढी तयार होणे हा क रअर

बोधनाचा मह वाचा आशय आहे.

यासाठी मी ामीण महारा ात खूप वास के लाय. लाल एसटी ने भरपूर फरलोय. िचत एखाद दुसरा
अपवाद सोडला तर मानधनासाठी कोणतेही
अिधक

ा यान नाकारले नाही. उलट आजपयत ९० ट

यां न

ा याने िवनामू य के लीत. कारण माझा मूळ हेतू तो नाहीये. ड गरापलीकड या गावातील

शाळा, व तीभागातील मुलांसाठीचे भाषण, पा

ांवरचे िशिबर मी कधीच चुकवत नाही. एके का दवशी

पाच भाषणे, माईक नसतानाही बोलणे तसेच अितभाषणांमुळे घशाचे ऑपरेशन करावे लागले. तरीही
यानंतर

ा यानांत खंड नाही. नोकरी सांभाळू न हे सव खूपच कठीण असले तरीही आ ापयत जमलंय.

ा यानांचे िवषय गंभीर असले तरीही मांडणीची प त, सुसंगत क से, उदाहरणे, िवनोदी
खुमासदार शैली यामुळे िव ा याना हसतखेळत

ान ा ीचा आनंद िमळतो. सवात मह वाचे हणजे

ेरणा िमळते. यापूव ची बारीक सारीक अपयशे िवस न
मा या आईवडीलांची व े पूण क
े ातील अ णी

संग,

ोता उभारी यायला लागतो. मी माझी,

शकतो इथपासून मी ठरवलेच तर मी

एखादया मोठया काय

बनू शकतो , असा िवचार यां या मनात िनमाण हायला लागतो.

ा यान चालू असताना िमळणारा

ितसाद,

ित या , टा या ,

ो राचा तास, आयु याला दशा िमळाली असे सांगणारा
अथाने जगत असतो. तो माझा

ा यानानंतरचा रंगलेला

ोतावग वगैरे मुळे मी

ा यान खया

ास आहे.

संपूण जगात सुजलाम, सुफलाम आिण समृ

भारत बनिवणे, जगाचे स मानपूवक नेतृ व भारताने करणे

या व ां या पूततेसाठी भारावून गेलेली युवा िपढी तयार करणे, ही माझी

ा यानांसाठीची मूळ ेरणा

आहे. आगामी वीस वष भारतीय युवक युवत या कतु वातून भारत एका वेग या ट यावर जाऊ शकतो,
पण आळसाने िपडीत झालो तर काहीच श य नाही, हेही मी बोलतोय. जगातील सवािधक समाधानी,
सुखी आिण आनंदी माणसांचा देश भारत कसा होऊ शके ल, ही मा या मांडणीची मु य रचना आहे.
माणसं पैसा कमावणारी के वळ यं नाहीत, याही पलीकडचे समृ

जीवन आप याला जगायचे आहे हे मी

ठामपणे सांग याचा य करतोय. हे हणजेच माझे क रअर बोधन आहे.

- तुमचा व ृ वाचा वास कसा सु झाला?
ा. िवजय नवले

- मी कोण याही व ृ व पधत भाग घेतला न हता. अगदी महािव ालयीन िश ण

संपेपयत माझा अशा कोण याही

ासपीठाशी संपक िवशेष आला नाही. उलट धीटपणे पुढे उभे रा न

बोलणे याचा दुरा वयेही माझा संबंध न हता .आपली भाषा ामीण ढंगाची तर नाही ना, ही एक मोठी
भीती होतीच. फ

एक मा लहानपणापासून घडले हणजे, मी एका तेने ऐकायचो. आमचे वडील रा ी

जेवताना जे सांगत ते मी खूप मनापासून ऐकायचो. िजथे कु ठे काही भाषण ऐकले, िच पट पिहला, संग
अनुभवला ते मी िम , कु टुंबीय यांना पु हा पु हा सांगायचो. व ृ व इथून सु

होते. ऐकताना

डो यासमोर उभा रािहलेला संग जशा या तसा आपण बोलताना आप या ऐकणा यांना तसाचा तसा
उभा करायचा, इत या एका तेने के यास व ृ वाची पायाभरणी श य होते.
खूप मनापासून बोलले क लोक मनापासून ऐकतात. यांना व ा हायचंय यांनी अशी सवय लावाच.
बोलते हा. मु ेसूद, अचूकपणे, टाय मंग साधून, िवनोदी वृ ीचा वापर करत श य अस यास गांभीय
वाढवत वगैरे सांगता आले पािहजे . मी एकदा अकरावीत असताना
समालोचन कर याचे धा र

के ट या टूनामट मधील मॅच चे

दाखिवले होते. तो पिहला पकडलेला माईक!! लोकांना अपूवाई असते

शैलीदार बोलणे ऐकायचे ! िनभय बन यास श य होते. आनंदाने बोललो क लोक ऐकतातच . वगात जरी
मी पुढे येऊन बोललो नाही तरी काही सामािजक आंदोलनांत सहभागी झालो होतो. असाच एक संग ,
शिनवार वा

ा या बाहेर दोन अडीचशे लोकांची सभा जमली.

ते हा उ साही युवक कायकता हणून

मी पिह यांदा जाहीरपणे बोललो होतो. समोरची गद काही मला ऐकायला अधीर न हती. मला कु णी
ओळखतही न हते. पण मला टेज चा अनुभव िमळाला. एकदा भीती मेली क मग मागे वळू न बघायची
गरज राहत नाही.
मी सुदव
ै ी होतो ाचाय िशवाजीराव भोसले , अिवनाश धमािधकारी, बाबासाहेब पुरंदरे , डॉ. नर जाधव,
ीकांत िजचकार यांची भाषणे ऐकायला िमळाली. सायकलव न व े आिण भाषणे गाठली. लाडीक ेम
कर या या वयात

ा यानां या मागे लागलो. खूप भाषणांची पारायणे झाली.

मग योगायोगाने

ा यापक झा यावर तर माझी चंगळच झाली. कारण रोज ३-४ वेळा ५०-६० मुलांपुढे बोलायची संधी
िमळत गेली. ती नोकरी होती पण मी

येक तास

ा यान हणूनच समजायचो. मुलांचा ितसाद मला

ेरणा देत गेला. पण वगात भूक भागत न हती हणून ामीण भागात, व ती भागात िवनामू य त वावर
भाषणे ठोकायला लागलो. ती सु वात होती. लोकांना आवडत गेले हणून अजूनही बोलत आहे.

- क रअर मागदशनाचे काम कोणकोण या मा यमांमधून काम करणे श य आहे ?
ा. िवजय नवले

- िव ाथ आिण पालक तसेच िविवध काय े ांम ये येय भावनेने

इि छणारे सवच जण यांना क रअर मागदशनाची गरज असते.

े रत होऊ

ा यानां या मा यमातून थेटपणे या

घटकांपयत पोहोचून मागदशन करता येते. िविवध काय े ांची मािहती सांगणे, ेरणादायी उदाहरणे
सांगणे, बदलत जाणा या कोप चा उ लेख करणे, या काय े ांम ये दाखल हो यासाठीची तयारी,
मतावृ ी इ. ची मािहती अ यासपूण तसेच रंजकपणे सांगणे,
मा यमातून श य असते. ो यां या

ो यांना काय णव करणे हे या

ांची उ रे देऊन शंकािनरसन करता आले पािहजे.

वतमानप े, िनयतकािलके , वेबसाईट, पु तके यां ारे लेखन क नही अनेक गरजूंपयत मािहती पोहचिवता
येते. इथे मु ेसूद मािहती देणे अपेि त असते. रेिडओ दूरिच वाणी, यु

ूब माफत दृक ा

मा यमातून

मागदशन करता येते.
सोशल िमडीयाचा वापर क नही सहजपणे क रअर चे

बोधन करता येते. सवात मह वाचे हणजे

समुपदेशना ारे िव ाथ आिण पालक यां याशी चचा करत ,बारका ांचा आढावा घेत, िव ा या या
मतांचा अंदाज घेत प रपूणतेकडे जाणारी चचा सुयो य िनणयाकडे जाते . मा या सुदव
ै ाने अ यंत कमी
वयात रेिडओ, दूरिच वाणी ारे माझे 'लाई ह फोन इन' काय मझाले. दूरदशन, आय बी एन लोकमत,
जय महारा , झी टी ही आदी ट ही चॅने स व न क रअर मागदशनासाठी अनेकवेळा िनमंि त
कर यात आले. आकाशवाणी क ां व न ५३ मुलाखती सा रत झा या.
शेकडो लेखां ारे वाचकांपयत पोहोचता आले. सोशल मीिडया ारे मी आिण महेश नरके यांनी तयार
के लेला "क रअर पाथ फा डर" त ा िनशु क पणे जगभरातील करोडो िव ा यापयत पोहोचला यातून
यांना क रअरचा िनणय घेणे श य झाले , याचा िवशेष आनंद आहे. फोनव न

शंका िवचारणारे ,

अनोळखी असूनही, अशा हजारो िव ा याना दूर वनी ारे िवनामू य मागदशन क

शकतो. ही सगळी

मा यमे जनक याणाची असून या ारे क रअर मागदशन श य आहे.
- लेखन कौश य कसे िवकिसत करावे ?
ा. िवजय नवले - लेखन उ मपणे िवकिसत करणे

येकाला श य आहे. मोठी अवघड वा य, न

समजणारी वा यरचना कु णालाच नको असते. लेखक होऊ इि छणा याने मनात जे आहे ते थेटपणे
उतरवले पािहजे. वा ये छोटी आिण अथपूण असावीत. वाचकां या मनाचा ठाव घेता आले तर उ मता

सा य होते. अचूक मािहती देणे, नवे िवचार देणे, े रत करणे, वैचा रक ग भता िवकिसत करणे, दशा
देणे, वाचनातून आनंद देणे आदी अनेक उ ेश लेखनाचे असू शकतात.
खूप वाचन असणे, प रि थती आिण

संग यांचे सुिनरी ण करता येणे, िववेचन कर याची सवय,

नेमके पणे मांडणी करणे, वैचा रक प रप ता असणे, िवषयांचा सखोल अ यास असणे, इ. बाबी उ म
लेखनासाठी अ यंत पूरक ठरतात.
आधी मु े काढणे आिण मग याव न िलखाण करणे ही एक प त आहे तर थेट िलहायला सु वात करणे
आिण मग अंितमतः पु हा एकदा हात फरिवणे ही दुसरी प त आहे. लेखना या

कारनुसार देखील

याची तयारी ची प त बदलेल.
मी मला येणारे अनुभव, िनरी ण, िववेचन, समी ण, िवचार मंथन यातून िलहीत राहतो.

िमक

पु तकांसाठीचे लेखन करताना मा िव तृत अ यास क न िलहावे लागते. संदभ अचूक ठे वावे लागतात.
इथे िवचार मांड यापे ा वैि क मा यता असलेले शा ीय मु े मह वाचे असतात. मला आनंद वाटतोय
क रअर तसेच अिभयांि क , िड लोमा, मॅनेजमट आदी शाखांसाठी २२

िमक पु तकांचे लेखन मी क

शकलो. िविवध वतमान प ांमधून युवक, िश ण, क रअर, सॉ ट ि क स िवषयांवर िवपुल लेखन करता
आले. लेखन ही एक चांग या अथाने धुंदी आहे. आपणही सवानी आपाप या

े ातील िवषयांवर िलखाण

ज र करावे. आप यात लपलेला लेखक कागदांवर उमटू लागेल ते हा आनंद होईल. याही

े ात

पैशापे ा गुणव ेवर भर द यास िस ी आिण िस ी दो ही ा होईल. यानंतर पैसाही िमळे ल. पण
लेखन िस

झा यानंतर चा आनंद काही औरच !

- एकाच वेळी अनेक आघा

ांवर काम करणे, कसे श य असते ?

ा. िवजय नवले - मु य काम सांभाळू न एकाच वेळी अनेक कं वा एकामागून एक अशा अनेक काय े ांत
आनंदाने काम करणे हणजे म टी क रअर! कशोरकु मार, . के . अ े ही मंडळी अशीच अफलात माणसं !!
. के . अ े हे िश क, व े , लेखक, कवी, प कार, संपादक, राजकारणी, िनमाता, द दशक, उ ोजक,
आदी अनेक भूिमका स मपणे वठवू शकले. माझे ते लहानपणापासून आदश आहेत. िहरो आहेत. कामात
बदल हणजे िव ांती ( र े शंग) या िनयमाला अनुस न अनेक कौश यांचा िवकास करणे खरं तर श य
ही असतं. असे कर यात परमानंद आहे. एका कामाचा कं टाळा हणून न हे, तर बरंच काही करत
राहायला आवडते हणून तशी िविवध कामे कर याची इ छा होत असते. वेळेचे नीट
आवडी या अनेक गो साठी सवड काढता येते.

व थापन के ले क

मी देखील अिभयांि क िश णातील बीई, एमई िश ण क न (एम ए) इितहास, (बी जे) प का रता,
(एम बी ए) मॅनेजमट या िवषयांमधील िश ण पूण क

शकलो. स या तं

ान िवषयात पीएचडी

करतोय. डॉ. िजचकार हे यातील आदश. नोकरी करत करत िलखाण करतो. याच िवषयांवर
ा यानांची

िनमं णे येतात. िव ाथ उप म कर याची संधी िमळते. िव ाथ समुपदेशन माझा

आवडता छंद. खरे तर ही सगळी िश काचीच कामे आहेत. पण हे करत असताना संशोधन, सामािजक
उप म, लघुिच पट, मा यमांमधील मु

प का रता, गायन हे पण खुणावते आिण आपणही ते करतो.

अपघात, शेतकरी आ मह या, सुरि तता, पयावरण या िवषयांतील सम यांवर

ॉड ट िडझाईन या

अनुषंगाने आ ही संशोधन करतोय. िश ण, िव ाथ िवकसन, क रअर िनवड - पायाभरणी, सॉ ट
ि क स, उ ोजकता, आनंदी अ यास, पालक व, कौश य िवकसन, रोजगारिभमुखता आदी िवषयांवर
कृ तीकाय म राबवत आहे.
रा िनमाण ित ान या मा यमातून या सवच सामािजक, युवक, िश ण िवषयांवर बोधन, संघटन,
िश ण, आिण सम यािनराकरण व पाचे काम युवकां या साथीने उभे राहत आहे. सामािजक आशय
असले या लघुपटांम ये अिभनय, द दशन तसेच िन मती म ये सहभाग श य झाला. वैकुंठ , पाढा,
िम सर, कल से मत आना, कु स सी आिण अन या या लघुिच पटांना रा ीय तसेच आंतररा ीय
पुर कार िमळाले आहेत. स या तीन दैिनकांम ये आिण चार िनयतकािलकांम ये सामािजक
आिण

, िश ण

ि म व िवकास आदी िवषयांवर तंभलेखन चालू आहे. आिण अधूनमधून कशोरकु मार ची गाणी

टेजव न गा याचा

य ही करतोय. थोड यात काय तर, या सव गो ी आप या आयु याला र े श

करत असतात. कामे आिण कौश ये वेगळी वाटली तरीही एकमेकांना पूरक बनत जातात. मु य असतो
तो आनंद.
आपण सवच जण बरंच काही क शकतो, असा माझा िव ास आहे. प रपूण कु णीच नसतो. पण जीवनाचे
हे रस वाद घेणे चंड आनंददायी असते. िश क असूनही शॉट फ म, अिभनय, द दशन, ट ही, रेडीओ,
िथएटर करणे िव ा यानाही भावते. वगात तं

ानावर बोलून नंतर लगेच मराठी सािह यात रमणे ,

सभा गाजिवणे या सवात मौज आहे. आप या महारा ात खूप मोठी अ पैलू माणसं होऊन गेली.आपण तर
कु णीच नाही. हळू हळू य

करायचे. जे ठरवू ते

य ात हायला लागते. उलट अनेकदा हेही वाटते क

आप याला अजून बयाच गो ी जमत नाहीत. मग पु हा ितथे ल घालायचे. दवसाचे िनयोजन तारेवरची
कसरत असते. पण आळसात दवस वाया जा याची वेळ येत नाही , हणूनही असे िबझी राहणे, कधीही
ेय करच !!

