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                                          vFkZ’kkL= inO;qÙkj v/;;u vkf.k la’kks/ku  dsanz 

                                       dfjvj egksRlo fMlsacj 2021 
          vFkZ’kkL= fo”k;krhy ,e- ,- @ ,e- fQy- @ ih,p- Mh- in~oh/kkjd  fo|kF;kZalkBh dfjvj la/kh  

 vFkZ’kkL= gs loZ ‘kkL=kps ‘kkL= vkgs-  ns’kkrhy miyC/k  Ik;kZ;h okijkph lk/kulkexzhpk dk;Z{ke okijkP;k lgk¸;kus 
egÙke lkekftd dY;k.kkps mfí”V lk/; djrkuk fuekZ.k gks.kkjs eqyHkwr iz’u vkf.k leL;k lksMfo.;klkBh 
loZLrjkoj dsY;k tk.kkÚ;k vkfFkZd fdz;kapk@ vkfFkZd iz;Ru vkf.k O;ogkjkapk vH;kl vFkZ’kkL=kr dsyk tkrks-
;ko:u vFkZ’kkL= dsoG lS/nkafrd ulwu rs brj lkekftd ‘kkL=kP;k rqyusr vf/kd mi;ksftr ‘kkL= vkgs- 
egkfo|ky; vkf.k fo|kihB Lrjkoj ,e-,-@,e-fQy-@ih,p-Mh-inohlkBh cgqla[; fo|kF;kZapk dy vFkZ’kkL= 
fo”k;kP;k fuoMhdMs vlY;kps fnlwu ;srs- inO;qÙkj vFkZ’kkL= fo”k;krhy ,e-,-@,e-fQy-@ih,p-Mh-inoh gh vR;ar 
izfr”Bk o lUekukph ] ik=rsph  ekuyh tkrs- ;k in~oh f’k{k.kknjE;ku fo|kFkhZ izkeq[;kus Lkw{e vkfFkZd fo’ys”k.k] 
LFkwy vkfFkZd fo’ys”k.k] lkoZtfud vFkZ’kkL=] vkarjjk”Vªh; O;kikj vkf.k foRr] Ñ”kh vFkZ’kkL= ] xzkeh.k fodkl] 
Jekps vFkZ’kkL= ] vkfFkZd o`/nh vkf.k fodkl] vkS|ksfxd vFkZ’kkL=] ‘kgjh vFkZ’kkL=] Ykksdla[;k’kkL=] uk.kscktkj 
vkf.k HkakMoy cktkj] lkoZtfud /kksj.k] fons’kh fofue; cktkj] Ik;kZoj.kh; vFkZ’kkL=] Ik;ZVukps vFkZ’kkL=] 
vkjksX;kps vFkZ’kkL=] Lka’kks/ku i/nrh] Lkkaf[;dh; ra=] vFkZferh] xf.krh; vFkZ’kkL=] vFkZ’kkL=kr lax.kdkpk 
okij]  bR;knh - dkslsZlps v/;;u  djrkr- gk inohpk vH;kldze  O;Drh] lekt] jk”Vª vkf.k txkrhy loZ vkfFkZd 
iSyw’kh laca/khr vkgs-    

 tkxfrd  vkf.k  jk”Vªh; Lrjkoj vfrmPPkik=rk vkf.k mi;ksfxrk fuf’pr dj.kkjh ,e- ,- vFkZ’kkL= gh inoh 
fo|kF;kZauk dfjvj la/khdMs ?ksÅu tk.kkÚ;k ekxkZpk mRre iqy Bjrs- IknohdkGkr Lukrd vFkZ’kkL=kps vR;k/kqfud 
izxr O;kid Kku feGorks R;kvk/kkjs fofo/k {ks=krhy uksdjh] O;olk;] m|ksx vko’;d xq.kdkS’kY; fodflr djrks- 
Hkkjrh; vFkZO;oLFkk gh tkxfrdhdj.kkP;k izfdz;sr tynxrhus mn~;ksUeq[k gks.kkjh izxr vFkZO;oLFkk vkgs- R;keqGs 
loZp {ks=kr dfjvjP;k Ð”Vhus eksBh Li/kkZ igko;kl feGrs- vFkZ’kkL=kpk in~oh/kkjd  tkxfrd vkf.k jk”Vªªh; 
ikrGhojhy pkyq?kMkeksMhps ;Fkk;ksX; vkdyu o fo’ys”k.k d: ‘kdrks- vFkZ’kkL=kP;k in~oh/kkjdkl  dfjvjP;k Qkj 
eksB;k O;kid la/kh fofo/k {ks=kr  jk”Vªh;  o vkarjjk”Vªh;  ikrGhoj miyC/k gksrkr-  

 vFkZ’kkL= Lukrd ¼,e- ,-vFkZ’kkL=½ in~oh/kkjd fo|kF;kZauk Hkkjrkr dfjvjP;k  vfrmPp la/kh miyC/k vkgsr- 

 अथशा    आिथक िव ेषक   गुंतवणूक शासक व िव ेषक  
 बाजार संशोधन िव ेषक   अथशा  िश क   िव  कायकारी अिधकारी व 

िव ेषक  
 े डीट िव ेषक   संपादक यवसाय,िव ,आिथक   मानव संसाधन िवकास  क प 

अिधकारी  
 सं याशा    डेटा सायं िट ट   अथशा  शै िणक साम ी 

लेखक 
 



 अथशा - अथशा  हा अ यंत उ च कोटीचा कौश य संपादन करणारा यावसाियक मानला जातो. तो कर कायदे , आंतररा ीय यापार , 
आिथक वृ ी व िवकास , रोजगार काय म , दा र ् यिनमूलनाचे उपाय , यापारच िवषयक धोरण , अथ यव थेतील मागणी आिण परुवठ्याचे 
मू यमापन या संदभात िविवध संक पनावर ल  कि त क न देशातील उपल ध साधनसाम ीचा पया  काय म वापर कर यासाठी 
िव ेषणा मक मागदशन करतो .  
अथशा  कत य आिण जबाबदारी -अथशा  रा ापुढील आिथक ां चे व तु िन  त या या आधारे िव ेषण क न  आिण सम या 
सोडिव यासाठी यो य ते उपाययोजना सुचिवतो . भारतात अथशा ाचे सरासरी वािषक वेतन व मानधन १० लाख पये आिण यापे ा अिधक 
आह े. 

 बाजार संशोधन िव ेषक - हणून अथशा ा या पदवीधारकाला क रअर संधी उपल ध होते .तो यवसाय सं थे या नफा,िव   आिण 
लाभत वाढ कर यासाठी आव यक मािहती गोळा क न उपाययोजना सुचिवतो . बाजारातील वेगवेग या वृ ीचे बारकाईन े िनरी ण क न 
यो य तो अनमुान काढतो . ामु यान ेभारता या नाणेबाजार आिण भांडवल बाजाराम ये अशी यवसाय संधी ा  होते . सरासरी वािषक उ प न 
पये १० लाखापे ा अिधक िमळवु  शकतात . 

 े डीट िव ेषक - हा देशा या िव ीय णालीत िव ीय सेवा पुरिवणारा मह वाचा घटक मानला जातो . हा कजदाराला कजाम ये गंुतले या 
जोिखमीचे यो य मू यमापन क न देतो . तसेच कजदाराची कज घे याची मता िनधा रत करतो . भारतात बँिकंग े ात े डीट िव ेषक हणून 
अथशा ा या िव ा याना यापक क रअर संधी आहेत . सरासरी वािषक उ प न पये ५ लाखापे ा अिधक िमळव ुशकतात . 
 

 सं याशा  - हा देशातील िविवध े ाम ये स :प रि थतीचे िव ेषण कर यासाठी आव यक ती आधारसाम ी गोळा करतो.िविवध 
यवसायसं था , शासक य यं णा व िवभागानंा आव यक सां िखक य मािहती गोळा कर यासाठी िफ ड ऑिफसरची गरज असते . यासाठी 
ामु यान ेसं याशा ाची िनवड केली जाते . सरासरी वािषक उ प न  पये ५ लाखापे ा अिधक िमळते . 

 आिथक िव े षक - आिथक िव ेषक हा देशातील चाल ूघडामोडी , आिथक यवहार या संदभात मािहती गोळा क न याचे िव ेषण करतो 
. यापार ,उ ोग ,लोकसं या ,बचत , गुंतवणूक ,भांडवलिनिमती इ. यामु ळे यवसाय व उ ोगसं था आिण सरकारला आिथक धोरणे िनधा रत 
कर यास मदत होते . आिथक िव ेषक हणून अथशा ा या िव ा याना आपल े क रअर करता येते . सरासरी वािषक उ प न  पये ७  
लाखापे ा अिधक िमळते . 

 अथशा  िश क - देशातील आिण आंतररा ीय पातळीवर खाजगी आिण सावजिनक पातळीवर शाळा , महािव ालय , िव ापीठ या 
िठकाणी िश क हणून नोकरी या संधी उपल ध  होतात. अथशा  िश क ही अितशय ित ेची स मानाची नोकरी मानली जाते . शाळा आिण  
हाय कूल तरावर पदवी बरोबर बी.एड.,एम.एड.,आिण सी .ई .टी. पा  िव ा यासाठी संधी असते .  सरासरी वािषक वेतन पये ५ लाखापे ा 
अिधक राहते . महािव ालय व िव ापीठ पातळीवर एम. ए. बरोबर सेट , नटे अथवा पीएच.डी. धारक िव ा याला अथशा  िश क हणून 
क रअर संधी असते . सरासरी वािषक वेतन पये ९ लाख ते २० लाखापयत असू  शकते . 

 संपादक यवसाय,िव ,आिथक - यवसाय,िव  आिण आिथक घडामोडी या अनषुंगाने आिथक सपंादक हणून एम.ए. अथशा  पदवी 
बरोबर मास क यु िनकेशनची  पदवी संपादन केले या िव ा याला अथशा ीय  संपादक हणून अलीकडे फार मोठ्या संधी आहते . मािसके , 
वतमानप े , इले ॉिन स मा यमे यावर लेख ,अ लेख ,संपादक य िलखाण करणे ह ेकाय करावे लागते. आिथक संपादकाचे  सरासरी वािषक 
वेतन पये ५ ते १० लाख असू  शकते . 

 अथशा  शै िणक साम ी लेखक - अथशा  शै िणक साम ी लखेक हणून देखील क रअर या मोठ्या संधी उपल ध आहेत . याम य े
अथशा ीय पाठ्य माचे पु तक लेखन ,संदभ ंथ लखेन ,संशोधन पपेर लखेन इ . कामे केली जातात .  अथशा  शै िणक साम ी लेखक  
हणून काम करणा यास सरासरी वािषक उ प न  पये ५ ते १० लाख  एवढ े िमळते . 

                       या मुख क रअर संधीिशवाय अथशा  पदवी या नातकास िव   आिण अंदाजप क िव ेषक , बाजार िव ेषक , गुंतवणूक 
शासक व िव ेषक , िव  कायकारी अिधकारी व  िव ेषक , मानव संसाधन िवकास  क प अिधकारी  या यावसाियक े ात क रअर या 

मोठ्या संधी आहते . यािशवाय शासक य े ात नागरी सेवा , भारतीय सां िखक य सेवा , सरकारी बिँकंग सेवा ,एल.आय.सी.,इ े ात िति त 
स माना या यावसाियक संधी पधा मक परी े या मा यमातून िमळिवता येतात .   
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करीअर महो सव २०२१ 
अथशा  िवभाग 

 अथशा  िवषयातील करीयअची संधी 

 अथशा  पदवी ,पद यु र पदवी,नेट-सटे,पीएच.डी.क न महािव ालयात ,िव ापीठाम ये अथशा  अ यापक - सशंोधक हणनू नोकरी 
िमळते.  

  शासना या येयधोरणा या िनि तीम ये आपला सहभाग असावा असे वाटणा या क रअरि टक िव ा याना इिंडयन इकॉनॉिमक सि हसेस 
(आयईएस ) या क ीय लोकसवेा आयोगा या परी ेत नशीब आजमावता येते .  

 अथशा  , सां िखक  अथशा  ,  इकॉनॉमॅि स, संशोधनाची  आवड  असणा यांसाठी   भारतीय रझ ह बँकेत   िव ाथ -दशेपासनूच  सधंी  
आहते .  

 पद यु र पदवी करत असतांना आरबीआय ची ‘यंग कॉलर’ची पधा परी ा दऊेन थेट रझ ह बँके या सवेेत पिह या ट यावर दाखल 
हो याची संधी आह े.  

  आरबीआय या ि तीय ेणीतील नोकरी याही सधंी खास अथशा ा या िव ा यासाठी असतात .  

 आंतररा ीय नाणिेनधी ,पनुिनमाण आिण िवकासासाठीची आंतररा ीय बँक (जागितक बँक)यां याही सवेा े ात जा याची सधंी आह.े  

 सबेी ,इिंडयन बँक असोिसएशन ,नॅशनल हौिसगं बोड  , आयात - िनयात बँक ,सहकारी बँका , ामीण िवकास बँक  ,लघउु ोग िवकास बँक 
यासार या िठकाणी नोकरी या उ म सधंी िमळू शकतात .  

 शासनपातळीवर कर रचना व कर आकारणी कर यासाठी अथशा ीय ानाची  िनतांत गरज आह े.  

 शेतीशी संबं िधत ांची उ रे शोध यासाठी कृषी अथशा  अ यासकांची गरज सात याने भासत आह े.  

 अथशा ासोबत िवधी, यव थापन,पयावरण,उ पादन,िव ीय सबंंध यातील पदवी,पद यु र  पदवी ,पदिवका पणू केली तर आणखी चांग या 
सधंी उपल ध होतात .  

 समभाग बाजार ,भांडवल बाजार ,नाणबेाजार ,बँिकंग  ,शासक य धोरण े व िनणय  ,आिथक सं मणाव था  ,िव ीय िव ेषण ,धोरण 
िव ेषक अशा िवषयाम ये ािव य िमळिवता येते. 

 अथशा ाचे िश ण देणा या शै िणक सं था  

 सािव ीबाई फुले पुण ेिव ापीठ ,पणु े  

 टाटा समाज िव ान सं था ,चबरू ,मुंबई 

 गोखले अथशा  सं था ,डे कन, पणु े  

 मुंबई कूल ऑफ इकॉनॉिम स,मुंबई िव ापीठ  

 जवाहरलाल नेह  िव ापीठ ,नवी िद ली 

 म ास कूल ऑफ इकॉनॉिम स, म ास 

 िसं बायोिसस िव ापीठ ,पणुे 

 इिंदरा गांधी इि टट्यूट ऑफ डे हलपमट रसच,मुंबई 

  इिंडयन टॅिटि टकल इि टट्यटू , कोलका ा 

 बनारस िहंद ूिव ापीठ , बनारस 

 शांती िनकेतन ,कोलका ा 

 कृषी सशंोधन व िवकास सं था , बंगळू  


