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ಎಂ��ಯ�ಂ  ಪದ�ೕಧರರ�� �ೕವಲ �ೕ 25ರಷು  �ಾತ� ಉ ೂ�ೕಗ�� �ದ��ಾ��ಾ�� ಮತು� ಉ�ದವರು ಉ ೂ�ೕಗ ಸಂಬಂ�ತ
�ಶೌಲಗ�ಲ� , �ಾ�ಂಪ   ೕರ  ೕಮ�ಾ�� �ೕಗ�ರಲ��ಂದು ಉದ�ಮ �ಾ�� . ಇಂತಹ ಪ����ಯ��  ಾನ ಮತು� �ಶೌಲಗಳ ಅಂತರವನು� 
ಸ�ಪ�ಸಲು ��ಟ  ಕ�� ಅದು�ತ ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಒದ�� ; �ಮ� �ಬೌ�ಲ�ಗಳನು� ಶ��ಯ�ಾ��� ಪ�ವ���, �ೖ��ಕ ಮತು� ವೃ��ಪರ 

ಜಗ��ನ�� �ಮ� ಯಶ��� �ಾರಣ�ಾಗಬಲ�ದು.

�ರಂತರ�ಾ� ಬದ�ಾಗು��ರುವ ಇಂ�ನ ಸ��ಾ�ತ�ಕ ಜಗ��ನ�� ಉ�ೂ�ೕ�ಗಳ� ಮತು� ��ಾ���ಗಳ� ತಮ� �ಶೌಲಗಳನು� �����ೂಳ��ವ�ದು

ಕ�ಾ�ಯ�ಾ��. ನಮ� ��ಣ ವ�ವ��ಯ�� ವೃ��ಪರ �ಶೌಲಗಳ ಬ�� �ಾಕಷು� �ಾ�ಮುಖ���ಲ�� �ಣ�ಾಡು��ರುವ ಉ�ೂ�ೕ�ಾ��ಗಳ� 

ಒಂ���ಾದ�, ಈ�ಾಗ�ೕ ಉ�ೂ�ೕಗದ��ದು� �ಶೌಲಗಳನು� ನ�ೕಕ�ಸ�, ಅಸಮಪ�ಕ�ಾದ �ಾಯ��ಮ�ಯ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಉ�ೂ�ೕಗವನು� 

ಕ�ದು�ೂಳ����ರುವವರೂ ಇ�ಾ��. �ೕವ��ಾ� ಅಳವ�� �ೂಳ����ರುವ �ೂೕ�ೂ�� ತಂತ��ಾನ ಮತು� ಆ�ೂ�ೕಷ� ಪ��ಾಮ�ಾ� 

�ಾಂಪ��ಾಯಕ �ೕತ�ದ��ನ �ಲಸಗಳ�

ಕುಂ�ತ�ಾಗು���. ಆದ� ಸದ�ಕ�ಂತೂ ನ�ೕಕ��ದ ತಂತ��ಾನದ �ಶೌಲಗಳ� ಅತ�ಗತ�. ಇಂತಹ ಸಂದಭ�ದ�� ��ಟ� ಕ�� ಅಥ�ಾ ಇ-ಕ��ಯ

ಸ�ಾಯ�ಂದ �ಶೌಲಗಳನು� ಪ�ಸು�ತ�ಾ���ೂಂಡು ವೃ��ಪರ �ೕವನವನು� ರೂ���ೂಳ�ಬಹುದು.

��ಟ� ಕ��ಯು �ೂೕಧ� ಮತು� ಕ�� ಎರಡಕೂ� ಸುಭದ��ಾದ ಅ��ಾಯವ�ೂ�ದ���. ಪ�ಮುಖ�ಾ� ಪಠ�, ಆ�� ಮತು� ���, 

�ತ�ಗಳ�,

ಅ��ೕಷ� ಇ�ಾ�� �ಾಧ�ಮಗಳ ಮೂಲಕ �ಾನ ಮತು� �ಶೌಲಗಳನು� ��ಟ� ಕ�� ಮೂಲಕ ವ����ೂಳ�ಬಹುದು. �ೕ�ಾ�, ಆ� �ೖ�

�ೂೕ  �ಗಳ� ಜನ��ಯ�ಾಗಲು ಅ�ೕಕ �ಾರಣಗ��:

* �ಾವ��ೕ ಸ�ಳ�ಂದ 24X7 �ಾ�� ಲಭ�.

* ಉ�ೂ�ೕ�ಗಳ� ಉ�ೂ�ೕಗ�ಂದ ಅಥ�ಾ ��ಾ���ಗಳ� ��ಾ��ಾ�ಸ�ಂದ �ೕಘ� ��ಾಮ ��ದು�ೂಳ�� ತಮ� ಸಮ�ಾನುಕೂಲ��
ತಕ�ಂ� ��ಟ� ಲ��� �ಂದ ಕ��ಯನು� ಮುಂದುವ�ಸಬಹುದು.

* ನೂತನ ಉ�ೂ�ೕಗವನು� ಅರಸುವ ಉ�ೂ�ೕ�ಗ�� ತಮ� �ೌಶಲವನು� ನ�ೕಕ�ಸುವ �ಾಧ��ಗಳ�.

* ಆ� �ೖ� ಮತು� ಆ� �ೖ� ��ಣದ ಏ�ೕಕರಣ�ೂಂ�� ಸಮಗ� ಕ��.

* ��ಟ� ಕ���ಂದ �ೌಶಲಗಳನು� ವೃ��� ವೃ���ೕವನವನು� ರೂ���ೂಳ�ಬಹುದು.
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ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ಯವರು ಒ�� �ೕ�ದ�ರು, ‘�ಾ��ೕ �ಾಯು��ೕ� ಎನು�ವಂ� ಬದು�� ಮತು� �ಾಶ�ತ�ಾ� ಬದು�ರು��ೕ� ಎಂದು �ಾ���ೂಂಡು 

ಕ���’ ಎಂದು. ಈ ಅತ�ಮೂಲ��ಾದ ನು�ಮುತ�ನು� ವಯಸು�, �ಾ�ನ ಮತು� ಪ����ಯನು� �ೕ� ಬದು�ನ�� ಅನುಸ�ಸಲು ��ಟ� ಕ�� 

ನಮ�ನು�

ಸಶಕ��ೂ�ಸುತ��.

�ೖ�ಧ�ಮಯ � ಣ

�ಾರತವ� ಸ�ಾ��, �ಾಸ� ಮತು� �ೕ�� �ೕ�ದಂ� 800 ಕೂ� �ಚು� �ಶ���ಾ�ಲಯಗಳನು� �ೂಂ��. ���ನ ಸಂ��ಗಳ�� ��ಟ� ಕ��� 

��ಧ

��ಾಗಗಳ�� �ೖ�ಧ�ಮಯ �ೂೕ  �ಗಳ ಆ��ಗ��. ಇದಲ��, ತಂತ��ಾನ ಸಂಬಂ�ತ �ೂೕ  �ಗಳನು� ನ�ಸುವ ಅನ� ಸಂ��ಗಳ� ಇ�. ಒ�ಾ��, 

�ಲವ� ಜನ��ಯ �ೂೕ  �ಗ�ಂದ� ��ೕ� �ಾ�ಗಳ�, ಬು���  �ಾ��ೕ� �ಂ�, ��ಟ� �ಾ���ಂ�, �ಾ���� �ಾ��ೕ� �ಂ�, 

ಆ�ೂ�ಾ��, �ೕ�ಾ �ೕ  �ಾ��ೕ� �ಂ� (ದ�ಾ�ಂಶ �ವ�ಹ�), ಸವ�� �ೕ�ಾ�ೕ  �ವ�ಹ�, �ೕ�ಾ ಅ�ಾ��� �, ಆ����ಯ� 

ಇಂ�����, ��ೌ�

ಕಂಪ���ಂ�, ಐ� ಸ�ೕ�ಸ  ಮತು� �ಾ��� �ಾ��ೕ� �ಂ�.

��ಟ� ಕ�� �ೕವಲ �ೖ��ಕ/ ಉ�ೂ�ೕಗ ಸಂಬಂ�ತ �ೂೕ  �ಗ�ಗ��ೕ �ೕ�ತ�ಾ�ಲ�. �ಾ�ೕಜು ಅಥ�ಾ ಉ�ೂ�ೕಗವನು� �ಾ�ರಂ���ಾಗ 

�ೕವ�

ತ���ರಬಹು�ಾದ ನೃತ� ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೕತದಂತಹ ಕ�ಾತ�ಕ ಚಟುವ��ಗಳ ಬ�� �ೕವ� ಇನೂ� ಉತು�ಕ�ಾ�ದ��, ��ಟ� ಕ�� ಈ ���ನ��

ಮುಂದುವ�ಯಲು �ಾಕಷು� ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಒದ�ಸುತ��. ಇದು ಬಹುಶಃ ಪ�ಾ�ಯ ವೃ���ೕವನವನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲೂ ಸಹ 

�ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು.

ಉ�ಾಹರ��, ಅ��ಾ� �ಾರ�ೕಯರು �ೕ  ಬು�, �ೕ  �ೖ�, �ಾ� � �ಾ�, �� �, �ಾ�ಾ�� ಇ�ಾ�� �ಾಧ�ಮಗಳ ಮೂಲಕ �ಾರ�ೕಯ

ಸಂ�ೕತ, �ಾಟ� ತ��ೂಡ� ��ತು ತಮ���ರುವ ಕ�ಯನು� ಇನೂ� ಉನ�ತ ಹಂತ�� ವ����ೂಳ�ಬಹುದು. ಇಂತಹ �ೖ��ಕ ಮತು� ಕ�ಾತ�ಕ 

ಅಗತ�ಗಳನು� ಪ��ೖಸುವ ಪ��ದ� ಅ�ಾ��ಗ��, ಸಂ��ಗ��, ಸ�ತಂತ��ಾ� ವ�ವಹ�ಸುವ ತ���ಾ��. ಆದ��ಂದ ��ಟ� ಕ�� ಸಮಯ, ದೂರ 

ಮತು� ಗ�ಗಳ

ಅ�ತ�ಗಳನು� �ೕ� ತ� ವೃ��ಪರ�ೂಂ�� ಕ��ಯ ಅ�ಯ�ತ ಆ��ಯನು� ಒದ�ಸುತ��.

��ಟ� ಕ��ಯ �ೂೕ � �ಧ��ಸುವ �ದಲು, ಈ �ಳ�ನ ಸಲ�ಗಳನು� ಪ�ಗ��.

 ಪಷ  ಗು�ಗ�ರ�

�ೂೕ � ಬ�� ಅ�ೕ�, ��ೕ�ಗಳ� ವ����ಂದ ವ���� �ನ��ಾ�ರುವ�ದು ಸಹಜ. ಆದ��ಂದ, �ೖ��ಕ / ವೃ��ಪರ ಗು�ಗಳ ಬ�� �ಮ� ಸ�ಷ��ಾದ

ಕಲ���ರ�ೕಕು. �ೕವ� �ಧ��ಸುವ �ೂೕ  �ಗ�ಂದ �ದ�ಷ� ಸಮಯದ�� ಗು�ಗಳನು� �ಾ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ೕಕು.

 ಾನ�� ಪ�ದ ಸಂ��ಯ��ೕ ಆ��

�ೕವ� ಗ�ಸುವ �ಾನ ಮತು� �ಶೌಲಗಳ� ಉಪಯುಕ��ಾ�ದ�ರೂ ಸಹ �ೖ��ಕ ಮತು� ಉದ�ಮ ವಲಯಗಳ�� ಅಂತಹ �ೂೕ  �ಗಳನು� ಎಷ�ರ 

ಮ��� ಗುರು�ಸ�ಾಗುತ�� ಎಂಬುದನು� ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು ಅಗತ�. ಆದ��ಂದ �ೂೕ � ಆ��ಯ ಮುನ� ಸಂಪ�ಣ��ಾದ ಸಂ�ೂೕಧ� �ಾ� 

�ಾನ�� ಪ�ದ �ಶ���ಾ�ಲಯಗಳ� ಮತು� ಸಂ��ಗ�� �ಾತ� �ೕ�.

�ೂೕ   ಮತು� �ೂೕಧ ಾ ಕ�ಮ
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�

�ಷಯ ಮತು� �ೂೕಧ�ಾ ಕ�ಮ �ಮ� ಅಗತ�ದಂ� ಇ��ೕ ಎನು�ವ�ದರ �ಲೌ��ಾಪನ �ಾ�, ಉಪಯುಕ��ಯ ಕು�ತು ಖ�ತಪ���ೂ��. 

�ೂ�� �ೕ�� ಮತು� �.�. �ಾಧ�ಮದ ಮು�ಾಂತರ ಅ�ೕಕ ��ಣ ಮತು� �ಶೌಲ ಸಂಬಂ�ತ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� ಪ��ಾರ�ಾಗುತ��ದು� 

ಅವ�ಗಳ

ಪ��ೕಜನವನೂ� ಪ���.

ಈ �ೕ� �ೂೕ  � ಅನು� ಎಚ ���ಂದ ಆ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ೕವ� �ೂೕ  � ಅನು� ಪ�ಣ��ೂ�ಸುವ�ದು ಸುಲಭ ಮತು� �ೂೕ � ನಂತರದ ��ಾ�, 

ಆತಂಕಗ�ಂದ �ಾ�ಾಗಬಹುದು.

ಸ��ಯ��ಾಗವ�ಸು��

��ಟ� ಕ�� ಮು�ಾಮು� ಸಂವಹನ�ಲ�ದ ಕ��ಯ �ಾಗ�. �ೕ�ಾ� �ಾಧ�ಮ, ಗ��ಸುವ ಶ��, �ಷಯದ ಪ�ಚಯ, �ೂೕಧಕ�ೂಡ�

�ೂಂ��ೂಳ��ವ �ಾಮಥ�� ಇ�ಲ�ವ� ಕ��ಯ ಪ�ಪ�ಣ��� ಅತ�ಗತ�. �ೂೕಧಕರು ಮತು� ವಚು�ವ� ಸಹ�ಾ�ಗ��ಂ�� ಸ��ಯ�ಾ�

�ೂಡ���ೂಳ��ವ�ದು, ಆ� �ೖ� ಚ��ಗಳ� ಮತು� ಸಂಬಂ�ತ �ೕ��ಗಳ�� �ಾಗವ�ಸುವ�ದು ಕ��ಯ ಮಟ�ವನು� �ಧ��ಸುತ��.

�ವಯಂ��ಸು�

ಇಂ�ನ ಒತ�ಡದ ಬದು�ನ�� ವೃ��ಪರ ಮತು� �ೖಯ��ಕ �ೕವನದ ನಡು� ಸಮ�ೂೕಲನವನು� �ಾ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಸಮಯದ �ವ�ಹ� ಒಂದು

ಸ�ಾ�ಾ��. ಪ�ಣ� ಸಮಯದ ವೃ���ೕವನದ�� �ೂಡ�ರುವ ಎಲ��ಗೂ ��ಟ� ಕ�� ಒದ�ಸುವ �ಾಧ��ಗಳ� ಅ�ಾರ. ಆ� �ೖ� �ೂೕ  

�ನ

�ಾಧ��ಗಳ� ಉ�ಾ�ಹ�ಂದ ಕ�ಯುವವರನು� ಆಕ��ಸುತ���ಾದರೂ, �ೂೕ  � ಅನು� ಪ�ಣ��ೂ�ಸಲು ಸ�ಯಂ�ಸು� ಮತು� ಬಲ�ಾದ 

ಸ�ಯಂ��ೕರ� ��ಾ�ಯಕ�ಾಗುತ��.

�ಾಂಪ��ಾಯಕ ��ಣ�� �ೕ�� ��ಾ �ದ�ರೂ, ಗುಣಮಟ�ದ ಸಂ��ಗಳ� ಮತು� ಅ�ಾ�ಪಕರ �ೕವ� �ೂರ��ಂ�ಾ� ಪ�ಗ�� ಅ���ಾ��. 

ಇದಲ��,

�ಾಂಪ��ಾಯಕ ಕ��ಯ�� ಪಠ�ಕ�ಮ ಮತು� ��ಣ �ಾಸ�ದ��ನ ಬದ�ಾವ�ಗಳ� ��ಾನ ಮತು� ಉದ�ಮದ ಅವಶ�ಕ�ಗ�� ಅ�ಾ�� 

ಸಂಬಂ��ಲ�. 

ಸಲ�ಗಳ�

* �ೂೕ�� ಮತು� ಸಂ��ಯನು� ಆ�� �ಾಡು�ಾಗ �ಾಗರೂಕ�ಾ��.

* ಪಠ�ಕ�ಮ ಮತು� �ೂೕಧ�ಾ ಕ�ಮವನು� ಅಥ��ಾ��ೂ��.

* �ಸು�ಬದ��ಾ��; ಸಂಘ�ತ�ಾ��.

* ಕ��ಯ�� �ಮ� ಅ��ಾ�ಯಗಳ� ಮತು� ಸಮ��ಗಳನು� ಸ�ಾ�ೂೕ��.

* ಸಮಯ�� ಸ��ಾ� �ಾಯ��ೕಜ�ಗಳನು� �ೕ�� ಮತು� ಪ�ಣ��ೂ��.

* ಪ�ೕ�ಗಳನು� ಬ�ಯು�ಾಗ �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ��.

*�ೖಯ��ಕ ಸಂವಹನ ಅಗತ��ರುವ (ತಂಡ ��ಾ�ಣ, �ಾಯಕತ�, �ಾವ�ಜ�ಕ ಸಂವಹನ, ಅಂತ�  �ೖಯ��ಕ �ೖಪ�ಣ��) �ೂೕ  �ಗ��

�ೕರುವ�ದ�ಂದ

�� ನ ಅನುಕೂಲ�ಾಗ�ಾರದು. 

(�ೕಖಕರು��ಾ��ೕ���ಂ��ಮತು����ಣ�ತ�ರು)
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