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या अहवाला या मदतीने तुमची ची कशात आहे हे तु हाला समजेल. या या आधारावर;
अहवाल तु हाला कौश य आधा रत यवसायाची िनवड कर यासाठी यवसाय ेतातील
िशफारस सुचवेल 

कौश य अ यासकम (ि किलंग कोस) व या अहवालातील िशफारसीवर आधारीत
यवसायाची िनवड क न तु ही तुम या अ यासकम, नोकरी आिण यवसायात यश वी
हो याची श यता वाढीस लागेल 

तु ही हा अहवाल यवसाय समुपदेशकाकडे नेऊन यां याबरोबर तपिशलवार चचा क
शकता. 

तुम या आवडीचा पकार

आवडीचा पकार कोणता आहे?

थोडे थांबनू वतःला िवचारा, "मला कशाम ये आनंद वाटतो?"

"आवड" हणजे असे काय जे तु ही मौजमजा व आनंद िमळव यासाठी करता, याम ये समािव  आहे तु हाला आवडणारे वाचन करण,े िट हीवरील
कायकम व िचतपट पहाण,े तु हाला आवडणा या कायकमाला जाण ेआिण तुमची पशसंा करणारे लोक व यां याबरोबर रहाण.े

करीयर िकंवा यवसायाची िनवड करताना आवड मह वाची असते कारण आवड तु हाला पेरणा देऊन य त ठेव याचे काय करते. आठवडाभर िदवसाचा बराच
वेळ तुम या कामात जोत अस यामुळे, जर तु हाला तुम या कामात ची नसेल , तर ते करताना तु ही असंतु  व अनु पादन म रहाल.
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आवडीचा पकार

चला बघुया तुम या आवडीचा पकार काय सांगतो:
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तु ही

17%
पारंपा रक आहात

या पकार या लोकांना डेटा, त य,
सं या आिण फाई स म ये काम
करणे आवडते. सगळी कामे
यवि थत हो यासाठी यांना
मािहतीचे यव थापन कर यास
आवडते. यांना यवसाय व
लेखनासंबंधी काय यो य प तीने व
संपणू तपिशलवार कर याची आवड
असते.

पारंपा रक (C)

तु ही

25%
वा तववादी आहात

अशा पकार या लोकांना अवजारे,
यंते, वाहने, सािह य, अ न,
वन पती व पाणी यां याबरोबर काम
कर यास आवडते. यांना व तू
तयार करणे, िनमाण करणे िकंवा
जोडणे आवडते. ते शारी रक या
सिकय असतात.

वा तववादी (R)

तु ही

38%
अ वेषक आहात

अशा पकार या लोकांना िनरी ण
करणे, तपास लावणे व िव ेषण
कर यास आवडते. यांना क पना,
संक पना आिण िस ांत
यां याबरोबर काम कर यास आिण
जे िशकले याचा उपयोग व तू
बनिव यासाठी व सम या
सोडिव यासाठी कर यास आवडते.

अ वषेक (I)

तु ही

50%
कला मक आहात

अशा पकार या लोकांना यां या
क पनाश चा व सजनिशलतेचा
उपयोग कर यास आवडते. यांना
कला, संगीत, लेखन, िकंवा
मनोरंजन ेतात काम कर यास
आवडते.

कला मक (A)

तु ही

38%
समािजक आहात

अशा पकार या लोकांना लोकांम ये
काम करणे आवडते. यांना
लोकांना मदत कर यास आवडते.
यांना िशकवणे, यांची काळजी
घेणे, यांना बरे करणे, यांचे आजार
दरू करणे आिण यांना
एकमेकांबरोबर जोडून ठेवणे अशा
लोकांना आवडते.

समािजक (S)
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मीिडया अ◌ॅिनमेशन व मनोरंजन - 83, 000 करोड (US$ 13.23 िबिलयन) - भारतीय मीिडया अँड
एंटरटेनमट(M&E) उ ोग झपा याने पगती करत आहे. वाढते िडिडटायझेशन आिण इंटरनेटचा वाढता उपयोग
यामुळे या ेतास भरपरू चालना िमळत आहे. बहतांश लोकांसाठी इंटरनेट हे मनोरंजनाचे पमुख मा यम बनले आहे. 

अिधक मािहतीसाठी भेट ा: https://www.careerguide.com/ask/media-entertainment-animation

2012 म ये जवळपास 70,000 करोड इतका असलेला भारतीय स दय व वा य उ ोग दरवष  15-
17%चकवाढ वृ ी होऊन 2015 पयत 1,00,000 करोड पयत पोहोचला आहे. उ ोगाचा पसारा 29,000 करोड
अस याचा अंदाज 2012 म ये काढ यात आला होता. भारतीय स दय व वा य उ ोगाम ये 2015 पयत 3
दशल  पे ा अिधक रोजगार आहेत. 

अिधक मािहतीसाठी भेट ा: https://www.careerguide.com/ask/beauty-and-wellness-industry

भारताम ये 70,000 पे ा अिधक रासायिनक पदाथाचे उ पादन होते व रसायनां या िनिमतीम ये भारताचा जगात
12वा कमांक आहे. भारता या रसायन उ ोगाबाबत 1,60,000 करोड($35 िबिलयन) एवढा अंदाज वतवला गेला
आहे. 

अिधक मािहतीसाठी भेट ा: https://www.careerguide.com/ask/chemicals-and-pharmaceuticals

देशा या थलू देशांतगत उ पादन (GDP) म ये या ेताचा वाटा 5 ट के असनू, नॅशकॉम(NASSCOM) व
मॅक सी(McKinsey) या अ यानुसार 2020 पयत $175 िबिलयन पयत िनयात वाढ याची श यता आहे.
यामुळे 2020 पयत आयटी ेताम ये 5.3 दशल  लोकांची वाढीव आव यकता असणार आहे. 

अिधक मािहतीसाठी भेट ा: https://www.careerguide.com/ask/it-or-software
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तुम या चीनुसार यवसायाचा स ला

1. मीिडया व मनोरंजन

2. स दय व वा य उ ोग

3. रसायन ेव औषधे

4. आयटी/सॉ टवअेर
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