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क�रयर�या  सुवण�
संध�साठ�  तयार
रहा  !

iPAT ही कॉप�रेट , राजक�य आ�ण इतर
सव� �े�ातील उ� पद� अ�धकारी
पदांसाठ� लागणा�या संघटना�मक कौश�ये
असणारे ए��झ�यू�ट�ह अ�स�टंट व इतर
पदांवरील अ�धकारी काय�कारी �ाबाबतचे
��श�ण दे�यासाठ� वचनब� असलेली एक
�वशेष सं�ा आहे . 

iPAT �ारे औ�ो�गक , कॉप�रेट , काय�कारी
आ�ण राजक�य काया�लयांचे कामकाज
�व�ा�पत कर�यात मदत करणा�या उ�
पद� अ�धका�यांचे नेमके काय� , कत�� व
जवाबदा�या पूण� कर�यासाठ� इ�ुकांना
��श�ण आ�ण सहा�य केले जाते . आमचा
सखोल प�तीने तयार केलेला अ�यास�म
हे एकमेव �कारचा आहे .

सदर कोस�ससाठ� इ�ुक उमेदवार नोकरी
�क�वा �वसायात असताना �क�वा �यांचे
�श�ण पूण� करत असताना देखील हा कोस�
क� शकतात . �यासोबतच , �यांना आप�या
क�रअरची एक नवी सु�वात करायची आहे
�क�वा न�ाने क�रअरचा �वचार करणा-या
�य�तीसाठ� देखील उ�म संधी आहे .
अ�यास�म ��येक इ�ुकांना सव�समावेशक
मा�हती व कौश�यांनी सुस� करतो ,
�यामुळे नोकरीसाठ�ची पा�ता �मळू शकते .
�स-या श�दात सांगायचे तर , आमचे
अ�यास�म डायनॅ�मक �वसायात �वेश
कर�यासाठ� आ�ण उ�कृ� प�तीने काम
कर�यासाठ� जणू पासपोट�च आहेत . 

IPAT
INSTITUTE
आमचे ��श�ण हे इ�ुकांसाठ�
वैय��क माग�दश�नासह आव�यक
मा�हती व अनुभव �ावर आधारलेले
असून , ��श�णाथ�ना समृ� बनवते .
या �शवाय , भारतात उपल�
असलेला हा अशा �कारचा एकमेव
�माणप� अ�यास�म आहे .
तसेच ,हे मॉ�ूल इं�जी आ�ण मराठ�
दो�ही भाषांम�ये उपल� आहे . अ�धक
जाणून घे�यासाठ� आ�ण नावन�दणी
कर�यासाठ� आम�याशी संपक�  साधा
�क�वा आ�हाला भेट �ा .



पस�नल  अ�स�टंट  नोट
भारतात पस�नल अ�स�टंट , �वीय सहा�यक या पदावर काम कर�यासाठ� �वशेष शै��णक सं�ा अथवा
पद�वका �माणप� �े�न�ग देणारी अशी शै��णक �व�ा नाही . 

कॉप�रेट, पॉ�ल�टकल , से�ल��ट� या �े�ात PA, PS पस�नल अ�स�टंट , EA ए��झ�यु�टव अ�स�टंट ,
पॉ�ल�टकल अ�स�टंट , से�ल��ट� मनेजर , PRO प��लक �रलेशन ऑ�फसर , OSD ऑ�फसर ऑन �ेशल
�ुट� व LO लायझ�न�ग ऑ�फसर अशा �कारची �व�वध पदे असतात . �ह पदे भर�यासाठ� �वशेष
अ�यास�म �े�न�ग अथवा परी�ा उपल� नाही . तसेच अशा ���ना कामावर ठेवताना �नवड ���या
इंड�न �ो�ॅम असा कुठलाही �ेमवक�  उपल� नाही . 

या पदावर आज असं�य लोक काम करत आहेत पण �यांना PA, EA, PRO, OSD, LO असे
स�ट��फकेट नाही व �या इ�ुक उमेदवारांना या पदावर काम कर�याची इ�ा आहे �यांना या पदावर काम
कर�यासाठ� काय शै��णक पा�ता लागते कुठले �वशेष गुण लागतात या पदावर काम कर�यासाठ�
कुठ�या �वषयांचे �ान लागते अशा अनेक बाबतीत सं�म आहे वयाबाबत कुठे मा�हती �मळेल असे
शोध�यास �यांना यो�य उ�र �मळत नाही . 

या पदावर जा�यासाठ� �वशेष �नवड ���या �नधा� �रत केलेली नाही �या ���ला �वीय सहा�यक हवा
असतो तो �या�या जवळ�ल उपल� मनु�यबाळातील एका माणसावर याची जबाबदारी टाकतो स�या
अशा�कारे पस�नल अ�स�टंट ची �नयु�� केली जाते . 

गे�या काही दशकात आपण प�हली आहे �व�वध अ�यास�म तयार झाले आहे व �याकरता �वशेष
शै��णक सं�ा अथवा �े�न�ग इ���ट�ूट देखील सु� झालेले आहेत उदाहरणाथ� पूव� टेल�र�ग हा फ� एक
पेशा होता कालांतराने �याचे �पांतर फॅशन �डझाइ�न�ग अशा अ�यास�मात झाले वयातून अनेक रोजगार
�वसाय �नमा�ण झाले या �वशेष कलेचे स�ट��फकेट �मळू लागले . अशाच �कारे पूव� फोटो�ाफ� हा एक
पेशा होता फार फार तर लोक छंद �हणून या कडे बघत होते पण आज �याचे �पांतर फोटो�ाफ�
इ���ट�ूट या मा�यमातून लोकांना स�ट��फकेट �मळू लागले काही �ठकाणी �ड�ी �ड�लोमा देखील आहेत या
मा�यमातून अनेक नामां�कत फोटो�ाफर कंप�या व काही सं�ांम�ये तर फोटो�ाफर �नयु� केले जाऊ
लागले . तसेच हॉटेल मॅनेजम�ट , इ�ह�ट मॅनेजम�ट या गो���या अ�यास�मात �पांतर झाले व शै��णक सं�ा
�क�वा �े�न�ग स�टस� बनले याचे कारण होते या �वषयाची ताकद . 

असाच काहीसा माझा �य�न आहे क� PA हे पद खूप वषा�पासून अ��त�वात आहे पण �याकरता काही
�ेमवक�  नाही जोब अपॉइंटम�ट �स�टम नाही , �याचा �वशेष अ�यास�म नाही . पस�नल अ�स�टंट ने
करावयाची काय� कत�� व जबाबदा�या यो�यरीतीने �शकता येईल असा एखादा �लॅटफॉम� नाही अथवा खूप
कमी लोकं हा �वषय �शकवतात . तरीदेखील हे पद अ�तशय मह�वाचे असून ��येक यश�वी ��� , सं�ा ,
राजकारण , शासक�य यं�णा व �वसा�यक �े�ात असतेच . iPAT इ���ट�ूट या मा�यमातून आ�ही याचा
अ�यास�म तयार केला असून याचे स�ट��फकेट देणे �े�न�ग देणे व �र�ुटम�ट करणे या ॲ��ट�वट� अंडर वन  
�फ करत आहोत .

हा अ�यास�म तयार करत असताना �लोबलायझेशन व �यातील संधी ल�ात घेऊन परदेशातील या
�वषयाचा असणारा अ�यास�म व तेथील ऑ�फसेस सं�ा यांचा अ�यास क�न तयार केला आहे . हा
अ�यास�म �शक�यानंतर �व�ाथ� जगात कोठेही काम क� शकतो हे उ��� डो�यासमोर ठेवले आहे . 



पस�नल  अ�स�टंट  नोट

हा अ�यास�म तयार करत असताना तो वारंवार अ�ावत करता येईल याची �व�ा केली आहे व
आलेले नवीन सा�ह�य , काय�शैली , टे�नॉलॉजी सॉ�ट ��कल आप�या �व�ा�या�ना �शकवता येतील
जेणेक�न ते अपडेट राहतील . 

iPAT व LST (लंडन �कूल ऑफ �� ड्स) यां�याम�ये �रसच� असो�सएशन करार झालेला आहे
जेणेक�न भारतीय पस�नल अ�स�टंट व युरो�पयन पस�नल अ�स�टंट यां�यामधील �रसच� �च देवाण-
घेवाण करता येइल व एक जाग�तक दजा�चा अ�यास�म तयार करता येईल .  

कोस�म�ये काय �शकाल. 
डायरी मॅनेजम�ट , ए�टकेट्स , क�यु�नकेशन , टाईम मॅनेजम�ट , इ�ह�ट �लॅ�न�ग , �म�नट्स ऑफ मी�ट�ग ,
लेटर �ा��टंग , �रपोट�  राय�ट�ग , बॉडी लँ�वेज , ऑ�फस ए�टकेट्स , बे�सक �बझनेस ऍ�युमन , �ोजे�ट
मॅनेजम�ट , कं�यूटर सॉ�ट ��कल , �ड�ल�ग �वथ �ड�फक�ट पीपल , कॉ���ल�ट मॅनेजम�ट , म��टटा��क�ग
व प��लक �रलेशन व अजून बरेच �वषय आहेत . 

कोण�या ऑ�फस म�ये काम कर�याची संधी �मळेल.
CEO ऑ�फस , चेअरमन ऑ�फस . डायरे�टर ऑ�फस . यु�न�ह�स�ट� चा�सलर ऑ�फस , �बझनेस
हाऊस , पॉ�ल�टकल ऑ�फस , ग�हरम�ट बँक ऑ�फस , प��लक �ाय�हेट इंटर�ाईजेस , ��ट , एन जी ओ ,
ऑ�फस ऑफ फाउंडर डायरे�टर , इ�ह�ट कंपनी , हे� केअर से�टर , �ोट�  इंड��� , �रसच� इ���ट�ूट ,
टे�लकॉम से�टर व �ोजे�ट मॅनेजम�ट कंपनीज व अजून ब�याच �ठकाणी .

कोण�या पदावर काम कर�याची संधी �मळेल.
पस�नल से�ेटरी , पस�नल अ�स�टंट , अ�स�टंट , PRO प��लक �रलेशन ऑ�फसर , OSD ऑ�फसर
ऑन �ेशल �ुट� , LO लायझ�न�ग ऑ�फसर , �बझनेस हाऊस मॅनेजर , पॉ�ल�टकल अ�स�टंट , �वीय
सहा�यक , से�ेटरी टू �हाईस चा�सलर , ऑ�फस से�ेटरी , ऑ�फस सुप�रट�ड�ट , ग�हम�ट कॉ�ड�नेटर ,
ऑ�फस मॅनेजर , पस�नल मॅनेजर , से�ल��ट� अ�स�टंट मॅनेजर

iPAT स�या कॉप�रेट �े�ासाठ� “ए��झ�यु�ट�ह अ�स�टंट” असा कोस� लॉ�च करत आहे अंदाजे
45 �दवसाचा कोस� असेल हा कोस� क�लीट के�यानंतर CEO, CFO, डायरे�टर चेअरमन अशा
मह�वपूण� ���सोबत पस�नल अ�स�टंट �हणून काम कर�याची संधी न�क�च �मळेल संपूण�
मा�हतीसाठ� आमची वेबसाईट www.ipatinstitute.com पहा .



कॉप�रेट ,  पो�ल�टकल  व  से�ल��ट�  �े�ात  
पस�नल  अ�स�टंट  ची  �नतांत  गरज  असते .  

�े� कुठलेही असो ��� जसजशी यश�वी होत जाते तसतसे �याला �यां�या �े�ात �वशेष फोकस क�न काम
कर�याची गरज असते �याकरता डेली �ट�न मधील काही कामे कर�यासाठ� व �यांचा जनसंपक�
सांभाळ�यासाठ� �यांना पस�नल अ�स�टंट ची गरज असते . जेणेक�न �यांना जा�तीत जा�त वेळ �वतः�य
�े�ातील मह�वा�या गो�ी व �ड�सजन मे�क�ग कर�यास �मळेल .

कॉप�रेट �े�ातील �मुख ��� CEO, CFO, COO, Director, Chairman, Founder हे वेगवेग�या
�ोजे�ट व �वषयांवर काम करत असतात व �ड�सजन मे�क�ग हे �यांचे अ�तशय मह�वाचे कत�� असते . �ड�सजन
मे�क�ग करताना फोकस रा�न सव� गो��चे आकलन क�न �नण�य �यावा लागतो याकरता जा�तीत जा�त वेळ
�मळावा �हणून �यांना एक अ�स�टंट ची गरज असते जो �यांचे फोन उचलणे , �नरोप घेणे , अपॉइंटम�ट �लॅ�न�ग
करणे , ई-मेल पाहणे तुम�या वतीने लोकांशी बोलणे बॉस चे �नरोप कळवणे , मी�ट�गची तयारी करणे ही कामे
यो�य प�तीने करेल . �या�कारे कॉप�रेट �े�ातील बॉस हे मह�वाचे असतात , �यांचे �वचार , काम कर�याची
प�त याला शोभेल असा पस�नल अ�स�टंट �यांना भेटला तर काम ��पट वेगाने करता येते . 

राजक�य �े�ातील मह�वाचे लोक �हणजे नेतेमंडळ� , प�ातील इतर मह�वा�या या पदावरील ��� पदा�धकारी
हे सतत लोकांम�ये असतात �व�वध �ठकाणी दौ�यावर असतात . असं�य लोकांशी �यांचा जनसंपक�  असतो .
�वशेषतः �नवडणुक��या काळात यो�य प�तीने संपक�  करणे , �नरोप घेणे यां�यावतीने लोकांशी बोलणे ,
प��वहार , शासक�य कम�चा�यांनीशी बोलणे , लोक उपयोगी कामांचा फॉलोअप घेणे व पॉ�ल�टकल बॅक ऑ�फस
सांभाळणे याकरता �यांना PA / PS ची गरज असते . काही मह�वाचे नेते मंडळ�कडे एकापे�ा अ�धक PA, PS,
PRO काय�रत असतात . �या�माणे नेते �यांची इमेज जपतात �याच �कारे PA ने पण �यांची इमेज जपावी ही
एक बे�सक अपे�ा �यां�याकडून असते ,PA ने केलेले गैरवत�न अथवा घोटाळे ही �यां�या नेते मंडळ�ची इमेज
मलीन क� शकतात . नेतेमंडळ�चे वेळेचे �नयोजन , सभा , मी�ट�ग , फोन , जनसंपक�  सांभाळणे व शासक�य कामे
याची जबाबदारी पेलवणारा पस�नल अ�स�टंट �यांना हवा असतो . 

से�ल��ट� �े�ातील लोकांना पस�नल अ�स�टंटची आव�यकता काही जा�त असते कारण ते ��येक ���  भेटू
शकत नाही फोनवर बोलू शकत नाही . से�ल��ट� �हणजे फ� �च�पटातील कलाकार न�हे तर फेमस पस�नॅ�लट�
मग ते �ोट�  पस�न , �श�पकार , �च�कार , गीतकार , इंटरटेनम�ट �े�ातील ��� �क�वा आपण �यांना हायली
इ��लूएनशल पस�न असे �हणू . समाजातील �यांची ��त�ा ल�ात घेता �यां�या ��तमेला शोभेल असे लोक �यां�या
आजूबाजूला हवे असतात याम�ये �ामु�याने पस�नल अ�स�टंट , प��लक �रलेशन ऑ�फसर , अथवा मी�डया
अ�स�टंट या लोकांचा समावेश होतो . 

वरील सव� �े�ात काम करणारे ए��झ�यु�ट�ह अ�स�टंट पस�नल अ�स�टंट यां�या �े�न�ग ब�ल �वशेष अ�यास�म
अथवा �े�न�ग स�टर नाही पण या �े�ात पस�नल अ�स�टंट हे आहेतच व भ�व�यातही लागणार या करता iPAT
म�ये �े�ातील पस�नल अ�स�टंट �हणून काम पा�हलेले ��� ॲड�हायझर ��ह�ज�ट�ग फॅक�ट� �हणून एक�
आलेले आहेत �यांचे अनुभव व ��येक �े�ात लागणा�या मह�वा�या गो�ी या सवा�चा सार �हणून आमचा
अ�यास�म तयार झाला आहे .



IPAT �र�ुटम�ट  -  
भारतात  असं�य  �र�ुटम�ट  एज�सी  आहेत .
काही एज�सी �व�श� जोब �ोफाइल साठ� काम करतात 
काही एज�सी सव� जोब �ोफाइल साठ� काम करतात 
काही एज�सी मोज�या कंपनी साठ�च काम करतात . 

पस�नल अ�स�टंट या जॉब �ोफाइलसाठ� सेपरेट अशी �र�ुटम�ट एज�सी पाह�यात आलेली नाही .
खरेतर ��येक �े�ात पस�नल अ�स�टंटची गरज असते ब�याच वेळा पस�नल अ�स�टंट पा�हजे अशी
जा�हरात �या ���साठ� असते तो ��� �या सं�ेतील अथवा �वसायाचा �मुख असतो . उदाहरणाथ�
डायरे�टर , चेअरमन , फाउंडर , CEO, CFO, COO. 

काही वेळा सं�ा खाजगी कंपनी यां�या वतीने काम पाह�यासाठ� �यांना अ�स�टंट ,PRO,OSD,LO
लागतात . पण या पदासाठ� काम करणारी �ेशल �ल�ट , �र�ुटम�ट एज�सी नस�यामुळे �क�वा हा
�लॅटफॉम� उपल� नस�यामुळे शोधणे कठ�ण जाते. �यात अनुभवी शोधणे तर खूपच कठ�ण . 

तर एका साईडला आप�या जवळ असणारा पस�नल अ�स�टंटला �े�न�गसाठ� कोठे पाठवायचे हा देखील
एक मोठा �� आहे . या गो�ी ल�ात घेऊन ipat ने इनहाऊस �र�ुटम�ट एज�सी सु� केली आहे . या
�लॅटफॉम�वर बॉस व PA एकमेकांना भेटू शकतात , �कब�ना शोधू शकतात असे �हणता येईल .

आम�या �व�ा�या�नी �े�न�ग पूण� के�यानंतर �यांना नोकरी �मळवून दे�यासाठ� ipat �र�ुटम�ट एज�सी
काम करते . तसेच एखा�ा ���स पस�नल अ�स�टंट हवा असेल तर ते आम�या �र�ूटम�ट एज�सीला
उपल� असणारे बायोडेटा मागू शकतात जे आ�ही �नशु�क �यांना पाठवू .

ओन  बोड�ग
�ोसेस  स��ह�स  
हाय �ोफाईल ��� आम�या �र�ूटम�ट
एज�सीची सेवा घेऊ शकतात याम�ये आ�ही
पस�नल अ�स�टंट ओन बोड�ग �ोसेस ही
स��ह�स देतो . याम�ये या ����या अपे�ा
काय आहेत हे समजून घेऊन �याला मॅच
होईल असा पस�नल अ�स�टंट शोधतो �यांचा
इंटर�ू या ���ना घेता येतो व पस�नल
अ�स�टंट हायर के�यानंतर ipat म�ये �े�न�ग
देऊन संबं�धत ��� कडे काम करत
असताना सहा म�ह�याची म�टर�शप देतो
जेणेक�न �यां�या कामात �यांना अडथळा
आ�यास माग�दश�न �मळते .

�ा�ट  लाय�री
iPAT म�ये �े�न�ग ��त�र� काही मह�वा�या गो�ी
आ�ही �व�ा�या�ना देत आहोत .
याम�ये रेडीमेड �ा�ट लाय�री समावेश आहे .
जवळपास दहा हजार रेडीमेड �ा�ट आ�ही �ो�हाइड
करत आहोत याम�ये शेकडो �वषयांचे �व�वध �ा�ट
फॉम�ट आ�ट�कल चेक�ल�ट �याचा समावेश आहे .

याचा उपयोग �यांना काम करत असतांना लेटर
�ा��टंग , �रपोट�  राय�ट�ग , ई-मेल राय�ट�ग , �म�नट्स
ऑफ़ मी�ट�ग तयार करतांना होणार आहे . यामुळे काम
करत असतांना शोध�याचा वेळ वाचणार आहे व
लेखन कौश�यातील उ�कृ� नमुने �यां�या रेफर�ससाठ�
कायम असतील .



ठळक  वै�श�    

�े�न�ग अँड स�ट��फकेशन. 
या कोस�चे �े�न�ग जे �ॅ��टकली परफे�ट PA तयार कर�याकरता
�डझाईन केलेले आहे यातून तु�ही कामा�या प�ह�या �दवसापासून तयार
असता. या �े�ात स�ट�फाइड PA ना अन�यसाधारण मह�व आहे
यामुळे तुमचा CV बाक��यांपे�ा �ेशल �दसणार आहे.

इ��लूएंशल अँड पॉवरफुल 
या कोस�नंतर इ��लूएंशल पदावरील ��� अथवा �भावशाली  
 संघटना, �वसाय, सं��वरील ���सोबत काम कर�याची संधी
�मळेल. याचा उपयोग वैय��क आयु�यात �गती कर�याक�रता
न�क�च होईल.

�वक�सत आ�ण काळानुसार 
अ�यास�म हा सतत �वक�सत करता येईल असा बनवला आहे कारण
क�यु�नकेशन आ�ण टे�नॉलॉजी यात रोज ना�व�य येत आहे.
अ�यास�मात काळानुसार झालेले बदल सतत आ�मसात केले जातील.
कोस� पूण� होऊन काय�रत असणारे �व�ा�या�ना देखील या बदलांबाबत
वेळोवेळ� सं�ेमाफ� त नो�ट�फकेशन पाठवले जाईल.



ठळक  वै�श�    

�ो�साहक आ�ण �गतीशील.
अ�यास�मात पदवी अ�यास�म करणारे, पदवीधर, पद�ु�र �क�वा
स�या काय�रत पस�नल अ�स�टंट या सवा�ना समान संधी आहे. कोस�
पूण� झा�यानंतर सु�ा म�टर�शपमुळे �यांना �ो�साहन �मळेल व क�रयर
न�क�च �गतीशील असेल.

�व�ासाह� आ�ण स�म अ�यास�म.
हा अ�यास�म �ॅ��टकल अनुभवावर तयार केला असून या �े�ातील
अनुभवी लोकांचा ���कोन लाभला आहे यामुळे �याची �व�ासाह�ता
वाढत आहे. अ�यास�म �ॅ��टकल अनुभवावर आधा�रत आहे �यामुळे
जॉब �मळणे अ�धक सोपे होते.

काय��म आ�ण सहज सा�य.
अ�यास�मात �शकवले जाणारे �वषय व सॉ�ट �क�ल �व�ा�या�ना
अ�धक काय��म बनवतात, आम�या माग�दश�न आ�ण मदतीसह तु�ही
�ा �े�ात सहज उ�म नोकरी �मळवू शकता आ�ण अ�यंत
�भावशाली लोकांसोबत काम क� शकता.

�रसच� असो�सएशन.
(LST- लंडन �कूल ऑफ �� ड्स )
अ�यास�माचा दजा� जाग�तक राख�यासाठ� iPAT व LST यांचे
�रसच� असो�सएशन अ�यंत उपयु� ठरेल जेणेक�न भारतातच नाही
तर परदेशातील नोकरी�या संधी देखील येतील.


