
 
 

प्रिय प्रिद्यार्थयाांनो, 

 

सिेम नमस्कार! 

 

 महाराष्ट्रातील ८६ लाख MS-CIT प्रिद्यार्थयाांपैकी तमु्ही एक आहात याचा MKCL ला खूप आनंद ि 

अप्रिमान आह.े MS-CIT चा कोसस पूर्स करून तमु्ही प्रिप्रिटल युगात ििेश केला आह.े आपल्या कररअरसाठी MS-

CIT नंतर पुढे काय? असा िश्न तुम्हाला नेहमीच पित असेल. कोर्त्याही क्षेत्रात कररअर करीत असताना प्रिप्रशष्ट 

रोल्स (िूप्रमका) मधून पुढे िािे लागते. उदा:- मॅनेिर, आर्टटस्ट, अकाऊंटंट इ. 

 तुम्ही िर व्यािसाप्रयक होर्ार असाल तर मालक, मॅनेिर, अकाऊंटंट सबकुछ तुम्हीच असता. 

सिससाधारर्परे् सध्याच्या प्रशक्षर्ामध्ये टूल-बेस्ि टे्रननग ददले िाते उदा: अकौंटस् करीता ‘टॅली’ ककिा आर्टटप्रस्टक 

कामांकररता ‘फोटोशॉप अथिा इन-प्रिझाईन’ इ. परंतु यात, रोल (िूप्रमका) प्रनिािण्यासाठी इतर आिश्यक 

कौशल्यांचा समािेश अिािानेच आढळतो. 

 

िप्रिष्यामध्ये नोकरी ककिा व्यिसायामध्ये आपर् िर एखादा रोल करर्ार अस ू तर आपले प्रशक्षर्ही रोलच्या 

गरिेनुसार म्हर्िचे रोल-बेस्ि हिे आप्रर् म्हरू्नच MKCL नी आपल्या शैक्षप्रर्क कायसक्रमांतगसत उद्योन्मुख 

कररअसससाठी एक अप्रिनि असा व्यािसाप्रयक िप्रशक्षर् दरे्ारा उपक्रम हाती घतेला आह.े  

 

“KLiC Diploma”  

 

“KLiC Diploma” चा मुख्य हतेू तुम्हाला कररअर उपयोगी प्रिप्रिध कौशल्ये (प्रस्कल्स) आप्रर् त्यांचा प्रिप्रिध 

कामांसाठी उपयोग प्रशकिरे् हा आह.े कररअर ह े प्रिप्रिध क्षेत्रात होऊ शकते आप्रर् एकाच क्षेत्रात प्रिप्रिध िूप्रमका 

पार पािाव्या लागतात. आपल्याला ज्या क्षेत्राची आप्रर् ज्या िूप्रमकेची(रोल्स) आिि आह ेत्या तमु्ही स्ितःच प्रनििा 

आप्रर् त्यासाठी लागर्ाऱ्या आिश्यक त्या अॅप्रललकेशन्स आप्रर् कौशल्यांमध्ये िाप्रिण्य प्रमळिा.  

 

“KLiC Diploma” मधील रोल्स आप्रर् मोिूल्स 

 

स्मॉल प्रबझनसे मनॅिेमेंट (SBM) 

१) एक्झीक्यूटीव्ह अप्रसस्टंट 

२) टॅ्रव्हल अप्रसस्टंट 

३) िटेा अॅनाप्रलस्ट प्रिथ एक्सेल 

४) प्रबझनेस िेझेंटेशन स्पेशाप्रलस्ट 

५) माकेटटग एक्झीक्युटीव्ह 

 

 

 

 



 
 

 

दक्रएटीव्ह प्रििीटल आटसस ्(CDA) 

६) ग्रादफक प्रिझाईनर 

७) फोटो एप्रिटर 

८) स्टेशनरी प्रिझाईनर 

९) प्रिटीपी ऑपरेटर 

१०) िेब प्रिझाईनर 

 

बीएफएसआय टॅ्रक (BFSI) 

११) अकाऊंट अप्रसस्टंट 

१२) अकाऊंट ऑदफसर 

 

िरील १२ पैकी कोर्तहेी ६ रोल्स प्रनििा आप्रर् २४ आठिड्यानंतर “KLiC Diploma
++

” प्रिललोमा प्रमळिा. 

 

रोल-बेस्ि आप्रर् कररअर उपयोगी कौशल्ये प्रशकण्याची ही सुिर्स संधी आह.े याचा तमु्ही िरूर फायदा घ्या आप्रर् 

प्रिप्रिटल युगात िेगाने आपली घोिदौि चालू ठेिा. अप्रधक माप्रहतीसाठी तुमच्या MS-CIT कें द्राशी संपकस  करा ककिा 

९३२६५५२५२५ संपकस  क्रमांकािर संपकस  करािा.  

 

आपल्या पुढील िाटचालीस मन:पूिसक शुिेच्छा! 

 

कळाि,े 

आपला संगर्क प्रमत्र. 
 


