" तंत्रशऴऺण ळ रोजगाराच्या मोठ्या संधी - येणाऱ्या कालाची चाहूऱ"
कुठराशी लस्तीतल्मा घयातन
ू , ", अये चाांगरां शळक, उत्तभ नोकयी शभऱल, कभालता शो आणण आऩरी ऩरयस्स्थती
फदर" अवे लाक्म आई लडीर ककांला नातेलाईक माांच्मा तोंडून वशज ऐकामरा शभऱतात. आणण शी गोष्ट खयी
आशे की चाांगरां शळषण जय भाणवाजलऱ अवेर तय आऩरी ऩरयस्स्थती फदरामचा भागग त्मारा नक्कीच
गलवतो. शळषणाच म्शटरां तय फायालीऩमंत शळषण शे एका वयु ात चारतां ऩण त्मानांतय खया आमष्ु माचा टर्नंग
ऩॉईंट मेतो आणण उच्चशळषण घेण्माकयता वलवलध दारन शे वलद्मार्थमांकयता उऩरब्ध शोतात अळाच वलवलध
दारनात ल ज्माची आज दे ळारा खऱ्मा अथागने गयज आशे अवे एक दारन म्शणजे अशबमाांत्रिकी ल तांिसानाचे
दारन. मातन
ू वलद्मार्थमांना तांिसानाचे शळषण शभऱून वलद्माथी शे तांिसानाच्मा जगतात उां च बयायी घेऊ
ळकतात. अशबमाांत्रिकी तांिसान शळषण दे णाऱ्मा वांस्थानचा जय वलचाय केरा तय ऑर इांडडमा कौस्सवर पॉय
टे स्क्नकर एज्मुकेळन(A.I.C.T.E.) द्लाये भासमताप्राप्त दे शभरात ळावकीम ल अळावकीम अवे 3000 ऩेषा
अधधक भशावलद्मारम कामगयत आशे त ल दयलऴी मा भशावलद्मारमाांभधन
ू 15 राखाशून अधधक वलद्माथी शे तांि
शळषणाची ऩदली घेऊन फाशे य ऩडत आशे त. भशायाष्र याज्माचा जय वलचाय केरा तय जलऱऩाव400
भशावलद्मारम शे तांिसानाचे शळषण दे त आशे त आणण दीड राखाशून अधधक वलद्माथी शे तांिसान ऩदली घेऊन
उत्तीणग शोत आशे त.
मा तांिशळषणात जो भशत्त्लाचा त्रिकोण तमाय शोतो आशे तो म्शणजे "ऩयीषा -ऩदली- नोकयी" अवा आशे,
त्माभुऱे चाांगल्मा भेशनतीने ऩयीषा दे णे उत्तभ गुणाांनी ऩदली शभऱलणे ल त्मा आधायालय वलोत्तभ नोकयी
शभऱलणे शे वलद्मार्थमांच्मा मळाचे गण
ु वि
ू याशू ळकते. ऩण मा गोष्टीांचा आऩण जय खोरलय वलचाय केरा तय
अवे रषात मेते की ऩयीषा दे णे ल उत्तभ गण
ु ाांची ऩदली शभऱलणे र्ततकेवे अलघड नाशी ऩण अलघड आशे ते
ज्मा षेिातीर ऩदली आशे त्मा षेिात वलोत्तभ नोकयी शभऱलणे, ऩण ठयलरे तय शे शी र्ततके कठीण नाशी कयण
र्नमशभत अभ्मावावोफत थोडी अधधक भेशनत घेतरी तय शे वशज ळक्म शोऊ ळकेर, मात वलद्मार्थमांनी
आऩल्मा र्नमशभत अभ्मावावोफत आज उद्मोग षेिारा गुणऩत्रिका ल ऩदली वोफत ज्मा कौळल्माांची
आलश्मकता आशे ते कौळल्म जय अांधगकायरां तय मा उद्मोग षेिात वशज नोकयी शभऱू ळकेर.
भी स्लत् गेल्मा वतया लऴांऩावून प्रशळषण ल आस्थाऩना अधधकायी म्शणून कामगयत आशे , मा वतया लऴागत मा
उद्मोग जगतातरे अनेक उताय-चढाल अनुबलामरा शभऱारे. त्मात2003 वारची तवेच 2008 वारची
उद्मोग षेिातीर भांदी अनुबलरी. ऩण एक गोष्ट रषात आरी की आऩल्माजलऱ जय कौळल्म मुक्त फुविभत्ता
अवेर ज्मारा आऩण इांग्रजीत SKILL BASED TALENT अवे म्शणतो, शे जय आऩल्मा जलऱ अवेर तय

तम्
ु शारा कोणीशी थाांफलू ळकत नाशी, इांग्रजीत म्शटल्माप्रभाणे" You Will Become Unstoppable", आणण
ळांबय टक्के तम्
ु शारा तभ
ु च्मा रामक नोकयी शभऱे रच.
मा उद्मोग जगताचे भोठ्मा स्तयालय आऩण जय लगीकयण केरे तय शे जगत वाधायणत्, भाहशती ल
तांिसान(Information Technology), ज्मारा प्रचशरत ळब्दात आमटी इांडस्री अवे म्शणतात, तवेच आमटी
आधारयत ववलगवेव(I.T.E.S.), ल कोअय वेक्टय अवे लगीकयण शोते. मात अशबमाांत्रिकी ल तांिसान शळषणात
वलवलध ळाखा ल त्मा आधारयत नोकयी दृष्टीने उऩरब्ध अवरेल्मा लयीर लगीकृत केरेरे उद्मोग जगतातीर
षेि माांचा वभसलम वाधरा तय कम्प्मट
ु य वामसव अँड इांस्जर्नअरयांग, इसपॉभेळन टे क्नॉरॉजी ल इरेक्रॉर्नक्व
अँड टे शरकम्मुर्नकेळन इांजीर्नमरयांग मा ळाखेच्मा वलद्मार्थमांकरयता आमटी इांडस्री तवेच आमटी आधारयत
वलवलध ववलगव इांडस्री मा षेिाभध्मे भोठ्मा प्रभाणालय नोकऱ्मा उऩरब्ध आशे त, तवेच कोअय वेक्टय चा वलचाय
केरा तय इरेक्रॉर्नक्व अँड टे शरकम्मुर्नकेळन इांजीर्नमरयांग, इरेस्क्रकर इांजीर्नमरयांग, भेकॎर्नकर
इांस्जर्नमरयांग, शवस्हशर इांस्जर्नअरयांग, प्रोडक्ळन इांजीर्नमरयांग वायख्मा ळाखेच्मा वलद्मार्थमांकयता मा कोअय
वेक्टय मा षेिात नोकयीची वांधी आशे . फऱ्माच लेऱा भाहशतीच्मा अबाली मा षेिात जास्त नोकयी आशे त आणण
दव
ु ऱ्मा षेिात नाशीत अळा ऩितीची चचाग वलळेऴता ऩारकाांभध्मे ऐकामरा शभऱते. एक तीन लऴांऩूलीचा वलचाय
मा अनुऴांगाने केरा तय काशी प्रभाणात ते खयां शोतां ऩण गेल्मा दोन लऴागऩावून धचि फदररांम ल तांिसानाच्मा
प्रत्मेक षेिात इांस्जर्नअरयांगच्मा वलद्मार्थमांकरयता भोठ्मा प्रभाणात नोकऱ्माांची वांधी उऩरब्ध आशे त.
Randstand शी उद्मोग जगतात भोठ्मा प्रभाणालय नोकयीची वांधी उऩरब्ध करून दे णायी जगातीर एक भोठी
पभग आशे , माांच्मा म्शणण्माप्रभाणे बायतातीर उद्मोग जगताभध्मे 2019 भध्मे भोठ्मा प्रभाणात लाढ हदवून
आरी आशे , मा करयता जी कायणे त्माांनी नभूद केरी आशे त त्मातीर काशी कायणे म्शणजे बायतातीर वकर
घये रू उत्ऩाद(G.D.P.) भधीर स्स्थय लवृ ि(STEADY GROWTH), स्लमांयोजगाय षेिात आरेरी वर
ु बता, ल
त्मादृष्टीने बायताचां उां चालरेरे यँककांग, तवेच आमटी इांडस्री भध्मे नोकयी बयती कयता केरेरे वुधारयत फदर शे
कायणीबूत आशे त. आणण खयोखय हमालशारयक दृष््मा जय ऩाहशरां तय भाझ्मा अनुबलाप्रभाणे गेल्मा अनेक
लऴागऩावून अांर्तभ लऴागच्मा वलद्मार्थमां वाठी केम्ऩव इांटयहमू करयता भरा कांऩसमाांचा खऩ
ू ऩाठऩुयाला कयाला
रागामचा, ऩण मा लऴीचा अनब
ु ल काशी वख
ु द आशे ज्माभध्मे फऱ्माच कांऩसमाांचे भरा केम्ऩव इांटयहमू करयता
पोन, भेर आरे. तवेच फऱ्माच भोठ्मा कांऩसमाांनी नॎळनर टॎ रेंट शां ट वायख्मा कॉस्म्ऩहटळन भधन
ू भुराांना
योजगायाच्मा वांधी उऩरब्ध करून हदल्मा आशे त. जी इांस्जर्नअरयांगच्मा वलद्मार्थमांकयता एक भोठी ल चाांगरी
फाफ आशे.
Randstand माांनी म्शटल्माप्रभाणे मेणाऱ्मा काऱात आमटी, इसरास्रक्चय अँड कांस्रक्ळन, भॎसमप
ु ॎ क्चरयांग,
रयटे र, फँककांग पामनास्सळअर ववलगवेव अांड इसळुयसव(BFSI), पास्ट भुवलांग कसवुभय गुड्व(FMCG) शे वलग

बायतातीर अथगहमलस्था अधधक गतीने ऩुढे नेण्माकयता कायणीबूत ठयणाय आशे त ल त्मा अनुऴांगाने मा
षेिातीर वलग भोठ्मा कांऩसमाांभध्मे भोठ्मा प्रभाणात भॎनऩालय ची आलश्मकता बावणाय आशे,. तवेच
ळावनाच्मा स्भॉर इांडस्रीज डेहशरऩभें ट फँक आणण ऩाच ऩस्ब्रक वेक्टय फँक माांच्मा भाध्मभातन
ू 59 शभर्नटात
एक कयोड ऩमंत रोनची वुवलधा जी उऩरब्ध करून हदरी आशे त्माभुऱे भामक्रो, स्भॉर अँड शभडीमभ
एांटयप्राइजेव(M.S.M.E.) भध्मे भोठ्मा प्रभाणात क्राांती शोणाय शोणाय आशे ल त्माभुऱे छो्मा कांऩसमाांभध्मे
दे खीर चाांगल्मा योजगायाांच्मा वांधी मा इांस्जर्नअरयांग षेिातीर वलद्मार्थमांकरयता उऩरब्ध शोणाय आशे त.
मावोफत अशबमाांत्रिकीचे शळषण घेत अवतानाच जऩानी, रेंच, जभगन इत्मादी वायख्मा बाऴा जय एखाद्मा
वलशळष्ट रेहशर ऩमंत वलद्मार्थमांनी शळकल्मा त्माच्मा ऩयीषा दे ऊन उत्तीणग केल्मा तय लयीर नभूद केरेल्मा
दे ळाांभध्मे चाांगल्मा ऩगायाच्मा नोकऱ्मा दे खीर उऩरब्ध आशे त. उदाशयण घ्मामचे झाल्माव जऩानी बाऴेची N4
ककांला N3 स्तयाची JLPT ऩयीषा जय इांस्जनीअरयांगच्मा वलद्मार्थमांनी ऩाव केरी तय जऩानभध्मे त्मा
वलद्मार्थमांना लावऴगक 18 राख ते 24 राख ऩॎकेज ची नोकयी शभऱू ळकते. तवेच वलद्मार्थमांना बायतात नोकयी
कयामची अवल्माव बायतातीर जऩानी कांऩसमाांभध्मे त्माांना ती वांधी शभऱू ळकते.
लयीर वलग फाफीांचा जय आऩण रेखाजोखा घेतरा तय आऩल्मा रषात मेते की मेणाऱ्मा काऱात
इांस्जर्नअरयांगच्मा वलग ळाखेतीर वलद्मार्थमांकयता नोकयीच्मा षेिातीर एक भोठा कॎनहशाव त्माांच्मा करयमय
कयता उऩरब्ध आशे आलश्मकता आशे ती पक्त वलद्मार्थमांनी आऩल्मा आलडीच्मा ळाखेची र्नलड करून त्मात
अशोयाि भेशनत करून, र्नमशभत अभ्मावाहमर्तरयक्त ज्मारा आऩण इांडस्री रयक्लामडग स्स्कर Based टॎ रेंट
अांगीकारून मळ वांऩाहदत कयामचे आशे . आणण मा कॉऩोये ट जगतात काभ कयामची ऩित आशे त्माप्रभाणे भी
म्शणेन की मा इांडस्रीत " You have to Enter Like Bull, Work Like Horse And Emerge Like Lion "
शे वि
ू नक्कीच उऩमोगात मेईर.
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