
 

रयत िश ण सं थचे,े 

रा.ब.नारायणराव बोरावके महिव ालय ीरामपरू, िज.अहमदनगर. 

क रअर महो सव २०२१ 

िवषय  :- भूगोल िवषयातील क रअर संधी 
* या िवषयाम य ेब याच संधी उपल ध असतात.सरकारी 
नोकरीबरोबरच खाजगी कंपनीम ये नोकरी या सधंी उपल ध 

असतात. 

याम ये ामु यानेशहरीव ादिेशकिनयोजन,नगररचना, 
मा यिमक िश क,कृषीववनिवभाग,जलिव ान,पयावरणशा , 

भूगोलशा ञ   ,हवामानशा ञ इ. े ाम य ेनोकरी िमळू शकते. 

       *काम कोठे िमळेल * 

भूगोल अ यास के यानंतर ब याच संधी उपल ध 

आहे.वाहतूक,एअरलाईट ट आिण िश पग 

मागिनयोजन,काट ाफ ,उप ह तं ान, लोकसं या प रषद, 

पयावरणिवभाग,नागरी सेवा,आप ी व थापन, रमोट 

से सग,जैविविवधता संवधन इ.संबंिधत सं थाम य ेकाम क न 

देखील पैसा िमळव ूशकता. 
 



1)GIS सहा मिह ाचा िड ोमा कोस करा व हमखास नोकरी 
िमळवा. 

पारंप रक िश मधील भूगोल िवषय हा भौगोिलक मािहती 
णाली े ातील पाया बनला आह.ेबी.ए.चा िव ाथ  GIS 

मधून एम.ए सी.एमटेक पदवी कवा साधा वष सहा 
मिह याचा िड लोमा कोस क  शकतो.या दो ही संधी GIS 

मधील पि धारकांना िमळू शकते.महारा ातून २०१९ म ये 
मािसक वतेन पये ३५०००/पासून १००००० पयत खाली 
वेबसाईट वर उपल ध आह.ेहे खा ीने तपासू शकता. 
१) https://www.indeed.co.in/GIS                 

महारा ातच न ह ेतर परदेशातही अशा िविवध संधी 
उपल ध आह.े 

२) https://giscareers.com/jobsummary.aspx 

िव ल डन महािव ालयातील िविवध िव ाथ  देशात व 

परदेशात नोकरी करीत आह.े 

2)टु रझम मनॅेजमट           
(Travel and Tourism Management) 

गे या दहा ते पंधरा वषापासून पयटन वसायाला 
सुगीचे दवस आले आह.ेसात याने वाढ या पयटन े ात 

क रअर या संधी आहते.भारतात पयटना या मा यमातून एकूण 



रा ीय उ प ा या ४ %रोजगाराची िन मती होऊ शकते. हणज े

एक कोटी लोकांना नोक या  उपल ध होऊ शकतात. 

    एक दवसा या सहलीपासून ते आठव ा या सहलीचे 
वास,िनवास,भोजन,गाईड याच ेिनयोजन करण े हणजे 

टु रझम मनॅेजमट होय.हा वसाय कसा सु  करावा याच े

शा ीय ान याम ये िमळते. 

पा ता :-१) इय ा १२ वी पास ५०%माक कोणतीही शाखा  

.        २) कालावधी ६ मिहने 

      उपल ध कोस                 
1)  Tourism Policy and Law. 
2)  Tourism Marketing. 
3)  Management, Travel Agency  Trainig. 
4)  Tour Guiding Skills. 
5)  Office Management and Functions. 
6)  AirTiketing. 
    Diploma Travel andTourism :TopColleges 
1) St.Xaviers College, Mumbai. 
2) St.Albert’sCollege,Kochi. 
3) Jai hind College,Mumbai. 
4) YMCA Institute ForCareer Studies, New 

Delhi. 

   

 

 



  3)हवामान अ यासक (CLIMATOLOGIST) 

  हवामान शा  वातावरणीय शा  आहेत.जे पृ वी या 
हवामानाचा अ यास करतात.ते बफ,कोर,माती,हवा 
आिण वन पती जीवन यासार या ोताकडील डटेा  
संकिलत करतात आिण याचे हवामानातील नमुने शोधतात 

आिण या नमु यांचा पृ वीवर आिण तेथील रिहवाशावर 
कसा प रणाम होतो ह ेजाणून घेतात.हवामान शा  भावी 
हवामानाचा अंदाज,काळानुसार हवामानातील वृ चा 
अ यास,ओझोनची पातळी,पावसाचा अ यास,जागितक 

तापमानाचे परी ण करतात. ामीण आिण शहरी  भागात 

हवामान शा ाची गरज आह.े 

उपल ध कोस 
1)Meteorologist 

2)Atmospheric Scientist 

3)Weather Forecaster 

      शै िणक पा ता 
*इय ा १२ वी साय स Physics,Chemistry Compulsory 
*Entrance Exams JEEMain,JeeAdvanced etc. 

       



                नोकरी संधी 
*कदीय हवामान िवभाग  

*बातमी सारण सेवा   

*हवामान िवषयक वृ वािह या  

    ४) Nature Photography  

उ म फोटो काढ यासाठी लागतो ि थर हात ,एका  मन,आिण 

आप या अवतीभवती सुंदर े स शोध याची दृ ी . अगदी 
रोज या ,आजूबाजू या गो ीतील स दय टपण आिण याला 
यामे यात कैद करण हणज ेफोटो ाफ . यासाठी मा  एक स दय 

दृ ी हवी. याचबरोबर यामे याच तं  िशकायला हवे, यासाठी 
फोटो ाफ  कोस करण गरजेच आह.ेचांगल ेफोटो काढायला िशकून 

फोटो ाफ चा वसाय सु  क  शकता. 

१० वी कवा १२ वी नंतर िड ी कवा िड लोमा कोस करता येतो. 
 

 

 

 

 

 



1) वाई लाइफ फोटो ाफी  
िनसगात रम याची आवड असललेी  आिण िनसगातील स दय 

अचूक टप याची कला साधलेली  फोटो ाफ साठी यो य 

आहे.प ी,फुल ं,न ा,नाल,े जंगली वापद,फुलपाखरे,छोटे 
क टक अशा अनेकांचा वेध वाई डलाइफ फोटो ाफर घेतात.. 

 
1)National Institute of Photography(After 
10 Pass) 
2) International School of 
Photography,NewDelhi. 
3) Indian Institute of 
Development,Education and   Advanced 
Studies,Ahmedabad.(After 12th Pass) 
4) Certificate Course in Basic 
Photography. 


