
करियि मार्गदर्गन – करियि कसे ननवडावे व ओळखा 

प्रत्येक जण आपले करिअि उत्कृष्ट व्हावे म्हणून सतत प्रयत्न किीत असतो. काहीींना त्यात 
अनासायास यश मिळते ति काहीींना प्रचींड अडचण ींचा सािना किावा लागतो. अनेक पालक 
आपल्या पाल्याच्या करिअि ववषय  चचींतेत असतात. आपले करिअि ननवडता ना आल्याने अनेक 
व्यकत ींना ज वनात अपयशाचा सािना किावा लागतो. म्हणूनच करिअिच  योग्य ननवड किणे 
अत्यींत िहत्वाचे आहे. कािण योग्य व यशस्व  करिअि हेच व्यकत च्या ज वनात सुख, शाींत  
आणण सिदृ्ध  आणण्यास िदत किते. त्यािुळे 'करिअि कसे ननवडावे?' या आयुष्यात प्रत्येकालाच 
सािोिे जावे लागणाऱ्या यक्षप्रश्नाववषय  थोडे जाणून घेऊयात. 
 

योग्य कािकीदद ननवडणे हे सिजणे अवघड असू शकते, पिींतु योग्य करिअि ननवडण्यासाठी काय 
किायला हवे हे सिजणे नततकेसे अवघड नककीच नाही. थोड  िेहनत, काही ननयोजन आणण 
गींभ ि आत्िचचींतन करून आपण स्वत:ला एका उत्कृष्ट करिअिच्या िागादवि ननश्श्चतच घेऊन 
जाऊ शकतो. पिींतु त्यासाठी खालीलपैकी काही गोष्टी सिजून घेणे गिजेचे आहे. 
 

१) बदलता काळ व तंत्रज्ञानाचे भान 

उत्कृष्ट करिअि ननवडण्यासाठी बदलत्या काळाचे आणण तींत्रज्ञानाचे भान असणे गिजेचे आहे. 
एकववसाव्या शतकात येऊन ठाकलेले आपण, एका अथादने ज्ञानाच्या ववस्फोटाच्या युगात जगत 
आहोत. तींत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात ल झेप ति थकक किायला लावणािी आहे. कालचे तींत्रज्ञान आज 
कालबाह्य ठित आहे. सिकािी, खासग  क्षेत्रािध्ये ई (इींटिनेट) क्ाींत  झाली आहे. खासग  
आयुष्यातही ई सींचाि झाला आहे. (फेसबूक, ट्ववटि, व्हॉटसअप, ई-िेल वगैिे). 
 

ई-क्ाींत वरून हळूहळू आपण एि (िोबाइल) क्ाींत कडे वाटचाल कित आहोत. जागनतकीकिण व 
खुल्या अथदव्यवस्थेिुळे ति िोजगािाचे स्वरूपच बदलत चालले आहे. त्यािुळे घोकीं पट्टी करून 
कािकून होण्याचे ददवस सींपले आहेत. बॅंकेिध्ये कािकून होण्यासाठी देणखल आजकाल िाकेदटींग 
श्स्कल, ऑपिेटि वा कस्टिि सश्व्हदस एश्कझकयुदटव्हच्या क्षिता असणे बदलत्या काळािुळे व 
तींत्रज्ञानािुळे गिजेचे झाले आहे. 
 

२) बदल व कामगर्िीतील सातत्य 

आजचा जिाना कोअि कॉश्म्पटन्सचा आहे. आपले वैमशष्ट्य असलेले काि स्वत: किायचे व 
बाकीच  कािे बाहेरून (आऊटसोसद) करून घ्यायच  हा आजचा कािाचा मशिस्ता झाला आहे. 
नोकिीच्या दठकाण सुद्धा ववववध कौशल्ये असणाऱ्या व्यकत ींच  आवश्यकता असते. खूप वषे 
एकाच कीं पन त काि किण्याचे आणण त्याचा अमभिान वाटण्याचे ददवस सींपले आहेत. त न ते 



पाच वषाांिध्ये नोकिीच  दठकाणे बदलण्याचे प्रिाण वाढत आहे. एकाच जाग  खूप वषे काि कित 
असल्यास त्या व्यकत िध्ये न्यून आहे, असे िानले जाते. 
 

३) अनेक र्िजा अनेक मार्ग 
नव्या युगात िाणसाींच्या गिजादेख ल प्रचींड वाढल्या आहेत. कुटुींबव्यवस्थेिध्ये व सािाश्जक 
ज वनािध्येसुद्धा भिपूि बदल झाले आहेत. कुटुींबात ल िाणसाींच  सींख्या कि  होताना ददसते 
आहे. याचाच अथद िोजच्या ज वनात ल अनेक गिजा भागवण्यासाठी अन्य पयादय शोधावे लागत 
आहेत. (डे केअि सेंटि, पेशींट केअि सेंटि वगैिे). आधुननक जगात ल नवनव्या गिजाींन  हजािो 
व्यवसायाींना जन्ि ददला आहे. यापैकी आपल्याला साजेसा कोणताही एक व्यवसाय ननवडल्यास 
आपण आयुष्यात यशस्व  होऊ शकतो.  
 

महत्त्वाचा मुद्दा हा व्यवसाय वा करिअि ननवडायचे कसे? 

 

१) ववववध बुद्गधमत्ता 
 

सवदसाधािणपणे करिअि ननवडताना दोन ननकष आपल्या सिाजात असतात. एक म्हणजे पिीक्षेत 
मिळवलेले गुण व सािाश्जक प्रनतष्ठा. केवळ पिीक्षेत ल गुणाींनुसाि करिअि ठिवणे नततकेसे योग्य 
नसते. कािण आपल्या पिीक्षापद्धत िध्ये अनेक तु्रटी आहेत. एका ववमशष्ट वषी ववमशष्ट ददवश , 
ववमशष्ट प्रश्न असणाऱ्या पिीक्षेत ववद्यार्थयाांला मिळणािे गुण त्याच्या बुद्चधिते्तचा खिा आिसा 
असत लच, असे नाही. घोकीं पट्टी करून उत्ति गुण मिळवणे फािसे अवघड नसते. त्यािुळेच 
पिीक्षेत ल गुणाींवरून ददसते त च बुद्चधित्ता, हा गैिसिज िोड त काढायला हवा. आधुननक 
सींशोधनाद्वािे ‘िश्ल्टपल इींटेमलजन्स’ ही सींकल्पना पुढे आली आहे. गणणत  बुद्चधिते्तप्रिाणेच 
भावषक बुद्चधित्ता, कलाववषयक बुद्चधित्ता, क्ीडाववषयक बुद्चधित्ता असे बुद्चधिते्तचे ककत तिी 
प्रकाि आहेत. त्यािुळेच अभ्यासात िागे असणािा एखादा चचत्रकलेत िात्र सिस असतो ककीं वा 
खेळात प्रव ण असतो. म्हणूनच करिअि ननवडताना बुद्चधित्ता नेिकी कोणत्या प्रकािच  आहे, 

याच  चाचपण  आवश्यक ठिते. 
 

२) स्वत:च्या क्षमता ओळखाव्या 
 

प्रत्येक व्यकत िध्ये काही ना काही ननसगददत्त क्षिता असतात. कुणाचा आवाज चाींगला असतो, 
कुणाच  चचत्रकला चाींगली असते, शिीियष्टी उत्कृष्ट असते इत्यादी. करिअि ननवडताना या 
क्षिताींनुसाि ननवडल्यास यशस्व  होणे अवघड िाहत नाही. सचचन तेंडुलकिने चाींगले गाणे गावे 
अश  अपेक्षा आपण कित नाही ककीं वा शाहरुख खानला चाींगले चचत्र काढता यावे, अश  आपण 
अपेक्षा कित नाही. कािण खेळात ल कौशल्य वा अमभनयात ल कौशल्य हे अनुक्िे सचचन व 



शाहरुखला प्राप्त झालेल्या ननसगददत्त क्षिताींचे िूतद रूप आहे. म्हणूनच आपणच आपल्या 
क्षिताींचा अींदाज घेऊन योग्य प्रमशक्षण घेणे आवश्यक ठिते. 
 

३) करिअि ननवडीची निसाडिाई नको 
 

करिअि ठिववण्यात सािाश्जक प्रनतष्ठा हा एक िहत्त्वाचा ननकष ववद्याथी व पालकाींच्या िनात 
असतो. त्यािुळेच अभ्यासात चाींगले गुण मिळववणािा ववद्याथी कला शाखेत जायचे म्हणतो, 
तेव्हा पालक त्याला पिावतृ्त करून ववज्ञानशाखेकडे वळववण्याचा प्रयत्न कितात. ककीं वा आिच्या 
खानदानात सवद डॉकटसद, इींश्जन अि असल्याने आिच्या िुलाने/िुलीनेही तचे व्हायला हवे, असे 
पालक बजावतात व िुलाींच्याही काहीवेळा ते गळ  उतिते. िात्र सािाश्जक प्रनतष्ठेच्या या 
चुकीच्या कल्पनाींिुळे ववद्यार्थयाांच्या करिअिचा बळ  जाऊ शकतो. िुळात अमभयाींत्रत्रकी वा 
वैद्यकीय मशक्षण हेच ज वनात यशस्व  होण्याचे िाजिागद आहेत, हा गैिसिज काढून टाकला 
पादहजे. आय.आय.एि.च्या ववद्यार्थयाांला प्रनतिहा काही लाख वेतनाच  ऑफि आल्याचे वाचल्यावि 
आपणही एि.ब .ए. किायचे हा ननणदय ववद्याथी घेतात. पण िुळात िॅनेजिेंट क्षेत्रासाठी 
लागणाऱ्या क्षिता, रुच  आपल्यात आहे का, याचा ववचािच कोण  कित नाही. केवळ पैसा व 
प्रनतष्ठेच्या ‘विमलया रूपा’ ला भुलून करिअि ननवडण्याच  नघसाडघाई कितात. 
 

४) व्यक्ततमत्त्व  

 

सवादत शेवटचा घटक म्हणजे तुिचे व्यश्कतित्त्व कसे आहे याचाही ववचाि करिअि ननवडताना 
किायला हवा. व्यश्कतित्त्व म्हणजे केवळ बाह्य रूप (िींग, रूप व पोशाख इ.) नव्हे, ति तुिचा 
स्वभाव, दृश्ष्टकोन याही घटकाींचा त्यात सिावेश होतो. हवाईसेवा (एअि हॉस्टेस), जनसींपकद , 
हॉश्स्पटॅमलटी या क्षेत्रात यशस्व  होण्यासाठी नुसतेच आकषदक व्यश्कतित्त्व असून चालणाि नाही, 
ति ववनयश लता, नम्रता, आपलेपणा, स्वागतश लता या गुणाींच  आवश्यकता असते. सींतापलेल्या 
ग्राहकाला शाींत किण्याच  हातोटी लागते. 
 

५) आनंद आणि छंद 

 

करिअि ननवडताना आपल्या आवड चा म्हणजेच अमभरुच चा ववचाि किणे आवश्यक असते. कािण 
ज्या व्यवसायात आपल्याला 35-40 वषे काि किायचे आहे, त्यातून आनींद मिळायला हवा. 
आवड चे काि असल्यास मिळणािे सिाधान, आनींद द्ववगुणणत होतो. िात्र अमभरुच प्रिाणे 
व्यवसाय न ननवडल्यास चचडचचड होणे, िानमसक व शािीरिक स्वास्र्थय त्रबघडणे असे परिणाि 
झाल्यामशवाय िाहणाि नाही. मशक्षण एका क्षेत्रात ल िात्र, आपल्या आवड नुसाि असलेल्या वेगळ्या 
क्षेत्रात करिअि किण्याचा ननणदय घेऊन यशस्व  झालेली उदाहिणे आपल्याला ददसतात.डॉ.चगिीश 



ओक, डॉ.श्र िाि लागू हे वैद्यकीय डॉकटसद पण अमभनयाच्या क्षेत्रात त्याींन  उत्ति यश सींपादन 
केले आहे. हषाद भोगलेंन  इींश्जन यरिींग व िॅनेजिेंट (आय.आय.एि.िधून) करून कक्केट 
सिालोचक म्हणून नाव मिळवले. म्हणजे स्वत:च  आवड, छींद यातून उत्ति करिअि किता येते. 
 

०६) गचककत्सा, मुलयांकन व अवलोकन किा. 
 

१) आपल्या स्वािस्याींचे िूल्याींकन किा. आपल्या स्वप्नात ल करिअिबद्दल ववचाि किा. आपल्या 
छींदाींचे िूल्याींकन किा. आपण शाळेत मशकत असताना कोणत्या ववषयात काय िजा ककीं वा आनींद 
घेत आहात याचा ववचाि किा. 
 

२) आपल्या कौशल्याींचे िूल्याींकन किा. शाळा कॉलेजिध्ये मशकताना तुम्ही काय चाींगले आहात 
ककीं वा काय याचा ववचाि किा. आपण कोणत्या कौशल्याींिध्ये उत्कृष्ट आहात याचा ववचाि किा. 
आपल्या पिस्पि कौशल्याींचे िूल्याींकन किा. जि आपल्याला िादहत नसेल ति एखाद्याला 
ववचािा. 
 

३) तुिच  सद्यश्स्थत  लक्षात घेता, स्वत: ला एकसप्लोि किा. आपल्या आचथदक परिश्स्थत चा 
ववचाि किा. करिअििध्ये प्रवेश किताच आपल्याकडे असलेल्या मशक्षणाबद्दल ववचाि किा. 
आपल्याला कोणत्या चाींगल्या सींस्थेत मशकण्यासाठी जायचे आहे ते ननश्श्चत किा. अचधक 
सींशोधन किा 
 

४) आपले भववष्य काय साींगत आहे ते ओळखायला मशका. आपल्याला सहज प्रवेश असलेल्या 
करिअिचा ववचाि किा. आपल्या भववष्यात ल आचथदक सुिक्षक्षततेचे पिीक्षण किा. आपल्या 
भववष्यात ल नोकिीच्या श्स्थितेच  छानन  किा. व्यावसानयक आउटलुक हँडबुक पहा.   
 

०७) सवागत महत्वाचे म्हिजे काही बाबतीत तज्ञाचंा जरूि सलला घ्या.  
 

०१) िला पादहजे असलेली ज वनशैली दटकवण्यासाठी िला कोणत्या पगािाच  आवश्यकता आहे? 

 

०२) िला कोठे िहायचे आहे आणण कोणत्या प्रकािचा प्रवास िाझ्यासाठी कायद कितो? 

 

०३) िला ककत  तास काि किायचे आहे? 

 

०४) िला अल्पावध  ककीं वा दीघदकालीन प्रकल्पाींवि काि किायचे आहे का? 

 

०५) िाझ  शकत , कौशल्ये आणण भेटवस्तू काय आहेत? 



 

०६) िला काय किायला आवडते? कशािुळे िला आनींद होतो? 

 

०७) िाझ्यासाठी काय अथदपूणद आणण िहत्त्वपूणद आहे आणण जगावि िला काय प्रभाव पडायचा 
आहे? 

 

अशा प्रकािे सवद साधक-बाधक गोष्टीींचा ववचाि करून आपली करिअि ननवड केल्यास नींति 
पश्चाताप किण्याच  वेळ येत नाही व ज वन सुखकािक होण्यास िदत होते. 
 


