
Govt jobs च का? 

सरकारी नोकरीचे आकर्षण का? 

 

भारतीय समाजात सर्व थरात सरकारी नोकरीचे आकर्वण पुराणकाळापासूनच आहे. सरकारी नोकरी 
म्हणजेच दरमहहना खात्रीशीर उत्पन्नाची हमी, इतर सुखसुवर्धा आणण मान-सन्मानाची खात्री. 
तसेच देशसेर्ेचा उत्तम आणण प्राथममक मार्व. या सर्व घटकाांमुळे सरकारी नोकरीचे आकर्वण कधी 
कमी होत नाही. सरकारी नोकरीच्या माध्यमातून स्र्त:चे जीर्नमान स्र्कष्टाने र् स्र्बुद्धीने 
उांचर्ार्ेसे र्ाटणे यात तसे काही चूक देणखल नाही. चला तर मर् पाहूयात सरकारी नोकरीचे 
प्राथममक प्रकार कोणते आहेत? 

 

सरकारी नोकरीचे प्रकार 

 

नागरी सेवा नोकरी (Civil Service Job) 

भारत देशात आणण सरकारी नोकरीमध्ये सर्ावत प्रततष्ष्ित र् जास्त पर्ाराची नोकरी कोणती 
असेल तर ती म्हणजे 'मसष्हहल सष्हहवस जॉब' या नोकरीसारखा आदर आणण प्रततष्िा देणारी दसुरी 
नोकरी भारत देशात शोधून सापडणार नाही. या नोकरीच्या माध्यमातून आपण देशसेर्ा करू 
इष्च्ित असाल तर आपणास प्रामुख्याने पुढील तीनपैकी एक पररक्षा द्यार्ी लार्ते. 
 

भारतीय प्रशासकीय सेवा (Indian Administration Service) 

भारतीय पोलिस सेवा (Indian Police Service) 

भारतीय परराष्ट्र सेवा (Indian Foreign Service) 

 

'UPSC'ची पररक्षा दरर्र्ी घेतली जाते. या पररक्षेमध्ये उतीणव होण्यासािी आपण र्ैयष्ततकरीत्या 
अभ्यास करू शकता. आपली तयारी करून घेण्यासािी आपल्या आजूबाजूला आपणास अनेक 
खाजर्ी मशकर्णी कें द्र देणखल आढळून येतील. या सर्ाांमशर्ाय आपण ऑनलाईन देणखल या 
पररक्षाांचा अभ्यास करू शकता. या सांदभावत पररक्षाांची तयारी करण्यासािी उपयुतत कोसेस 
तनर्डण्यासािी आपण इथे ष्तलक करू शकता. 
 

सावषजननक क्षेत्रातीि उपक्रम (Public Sector Undertakings) 

BHEL, ONGC, NTPC limited, GAIL, MTNL यासारख्या सार्वजतनक क्षेत्रातील सरकारी 
उपक्रमातील नोकरी देणखल सरकारी नोकरी शोधणाऱ्या उमेदर्ाराांसािी चाांर्ला पयावय होऊ शकते. 
या उपक्रमाांमधील नोकरीमध्ये कामाचा ताण कमी असतो आणण चाांर्ल्या पर्ाराहयततररतत इतर 
देणखल अनेक प्रकारचे भते्त र् फायदे ममळतात. सार्वजतनक क्षेत्रातील उपक्रमाांसािी दरर्र्ी वर्वर्ध 



स्पधाव पररक्षाांच्या माध्यमातून नोकर भरती केली जाते. या स्पधाव पररक्षाांची माहहती 
ममळर्ण्यासािी आपण नोकरीशी सांबांधधत र्तवमानपत्राांर्र नजर िेर्ू शकता 
ककां र्ा https://www.emasterys.com/ या र्ेबसाईटला देणखल भेट देऊ शकता. 
 

राज्य िोकसेवा आयोग (State Public Service Commission) 

राज्य लोकसेर्ा आयोर्ाचे कायव हे कें हद्रय लोकसेर्ा आयोर्ाप्रमाणेच असते. फरक फतत इतकाच 
की राज्य लोकसेर्ा आयोर्ामाफव त राज्याच्या अांतर्वत येणाऱ्या वर्वर्ध वर्भार्ाांमध्ये 
नोकरभरतीसािी स्पधाव पररक्षा घेतल्या जातात. प्रत्येक राज्याचा स्र्त:चा असा लोकसेर्ा आयोर् 
असतो. उदा. महाराष्र लोकसेर्ा आयोर्, आांध्रप्रदेश लोकसेर्ा आयोर्. राज्य लोकसेर्ा 
आयोर्ाअांतर्वत येणाऱ्या नोकरीमध्ये देणखल चाांर्ला पर्ार, सुवर्धा र् फायदे ममळतात. 
 

संरक्षण सेवा (Defense services - Army, Navy, Coast guard) 

देशसेर्ा करू इष्च्िणाऱ्याांसािी सांरक्षण सेर्ा क्षेत्रासारखी दसुरी उत्कृष्ट सांधी नाही. देशसेर्ा, 
प्रततष्िा आणण उच्च पर्ार याचा एकत्रत्रत सांयोर् या नोकरीमध्ये आढळून येतो. सांरक्षण सेर्ेत 
सामील होणाऱ्या इच्िुकाांसाांिी राष्रीय सांरक्षण अकादमी (National Defence Acadamy) ची पररक्षा 
देणे र्रजेचे असते. ही पररक्षा उत्तीणव झाल्यानांतर इच्िुकाांस भारतीय सैन्यदल, नावर्कदल र् 
हर्ाईदलामध्ये अधधकारी म्हणून चाांर्ली नेमणूक ममळू शकते. तसेच या नमेणुकीसमर्ेत ममळणारे 
इतरही आकर्वक लाभ र् फायदे ममळू शकतात. 
 

लशक्षण सेवा नोकरी (Government Lecturer or University Professors) 

जर आपल्याल मशक्षणाची र् मशकर्ण्याची आर्ड असेल, तर मर् शासककय कॉलेज अथर्ा 
शासककय वर्द्यापीिाांमध्ये मशक्षकाची नोकरी आपणासािी योग्य पयावय िरू शकतो. या 
नोकरीमध्ये इतर नोकऱ्याांप्रमाणे सतत नर्नर्ीन मशकण्याची र्रज कमी असते. कामाचे तास 
इतर सरकारी नोकऱ्याांपेक्षा कमी र् िरलेले असतात. र्ेतन र् पेंशन भरभतकम असते. मशक्षक 
म्हणून समाजाता मान-सन्मान असतोच. अजून काय हर्े? मास्टर डडग्री पूणव केल्यानांतर UGC 

NET ही जून र् डडसेंबर अशी र्र्ावतून दोनदा हदली जाणारी पररक्षा उतीणव होऊन आपण शासककय 
वर्द्यापीिामध्ये मशक्षक म्हणून रुजू होऊ शकता. 
 

रेल्वे इंजजननअसष (Railway Engineers) 

भारत देशात इांष्जतनअसवचे प्रमाण फार मोिे आहे. पुष्कळदा इांष्जतनअररांर्ची डडग्री कां ष्ललट 
केल्यानांतर जॉब कुिे शोधार्ा हे कळत नाही. खरे तर भारतीय रेल्र्े हे देशातील प्रत्येक 
इांष्जतनअरसािी नोकरीसािी सदैर् उपलब्ध असलेले एक चाांर्ले माध्यम आहे. रेल्र्े इांष्जतनअरना 
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रेल्र्ेकडून चाांर्ला पर्ार, मोफत प्रर्ास र् तनर्ास सुवर्धा, तनर्तृ्ती र्ेतन या सारख्या इतर अनेक 
सुवर्धा ममळत असतात. त्यामुळे इांष्जतनअरीांर् स्टुडांसनी इकडे देणखल लक्ष देणे र्रजेचे आहे. 
 

बॅंक सेवा क्षेत्र (Bank Jobs) 

बॅंक या कोणत्याही देशाच्या कायवप्रणालीचा अवर्भाज्य भार् असतात आणण देशाच्या 
कानाकोपऱ्यात त्याांचे जाळे पसरलेले असते. भारतात सरकारी बॅंकाचे प्रमाण मोिे असल्याने 
देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्याक कुिे ना कुिे सतत कोणत्या ना कोणत्या बॅंकेत नोकरभरती ही 
चालतच असते. भारतामध्ये बॅंकासािीच्या स्पधाव पररक्षा भारतीय बॅंक लोक सेर्ा (Indian Banka 

Public Service)च्या माध्यमातून घेतल्या जातात. सर्वसाधारणपणे कोणत्याही वर्र्यात पदर्ीधर र् 
कॉम्लयुटरचे प्राथममक ज्ञान ही बॅंक सेर्ेसािी लार्णारी न्यूनत्तम पात्रता असते. त्यामुळे 
लोकसेर्ेसािी सरकारी नोकरीच्या इच्िुकाांनी बॅंकसेर्ेसािी प्रयत्न करण्यास देणखल काही हरकत 
नाही. 
 

सरकारी डॉक्टर (Government Doctors) 

डॉतटसवची कमी तर सर्वत्र सदासर्वकाळ भासत असते. नामाांककत सरकारी इष्स्पतळाांमध्ये डॉतटर 
म्हणून काम करण्यास ममळणे ही र्ोर-र्रीबाांच्या सेर्ेसोबतच, उत्तम र्ेतन ममळण्याची उत्कृष्ट 
सांधी असते. आरोग्य क्षेत्रात काही देशसेर्ा करु इष्च्िणाऱ्या इच्िुकाांसािी सरकारी डॉतटर सेर्ा हा 
एक उत्कृष्ट पयावय िरू शकतो. 
 

शास्त्त्रज्ञ (Scientist) 

शास्त्रज्ञ हे ते लोक असतात, जे खऱ्या अथावने देशात, समाजात आणण प्रत्येक हयततीच्या र्ैयष्ततक 
आयुष्यात देणखल सकारात्मक बदल घडर्ून आणण्यात सहभार्ी असतात. इस्त्रो आणण डीआरडीओ 
सारख्या शासककय सांस्थाांना आज फतत भारतातच नहहे तर देश-वर्देशात देणखल मानाचे स्थान 
आहे. या सारखा शासककय सांशोधन सांस्थामध्ये शास्त्रज्ञ होण्यासािी देणखल स्पधाव पररक्षाांमध्ये 
उततणव होऊन आपली ज्ञानाची चमक दाखर्णे र्रजेचे असते. इथे इतर सरकारी नोकरीच्या 
मानाने कामाचा ताण र् जबाबदारी जास्त असते. पण त्या प्रमाणात खाजर्ी क्षेत्रापेक्षा देणखल 
जास्त पर्ार र् इतर सुवर्धा देणखल असतात. 
 

ववमा क्षेत्र (Insurance Sector) 

LIC आणण GIC सारख्या सांस्था देणखल उत्तम पर्ार र् चाांर्ल्या फायद्याच्या नोकरीचे उत्कृष्ट 
स्त्रोत होऊ शकतात. वर्मा क्षेत्रात नोकरीसािी र्रजेसािी वर्वर्ध पररक्षा घेतल्या जातात. या 
पररक्षाांच्या माध्यमातून दरर्र्ी हजारो उमेदर्ाराांची नोकरभरती केली जाते. या पररक्षाांसािी 



न्यूनत्तम पात्रता पदर्ीधर असल्यामुळे सरकारी नोकरीसािी इच्िुकाांनी वर्मा क्षेत्राचा वर्चार देणखल 
करण्यास हरकत नसार्ी. 
 

सारांश 

आपले पदर्ी ककां र्ा पदहयुत्तर मशक्षण सांपल्यानांतर, इकडे ततकडे नोकरी शोधण्यात आपला बराच 
र्ेळ र्ाया घालर्ू नका. र्र नमूद केलेल्या कोणत्याही नोकरीसािी अजव करा आणण आनांदी आणण 
सुरक्षक्षत आयुष्याचा आनांद घ्या. आपणास र्रीलपैकी कोणतीही नोकरी ममळर्ण्यासािी योग्य र् 
समपवक मार्वदशवनाची र्रज भासल्यास https://www.emasterys.com/ या र्ेबसाईटला आत्ताच भेट 
द्या 
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