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EGC (Employment Guidance Centre)
माफ� त राब�वली जाणारी  �ि�या 

About Job Showcase

Job Showcase िह सव� �े�ातील नोकरी माग�दश�न करणारी कंपनी आह.े गे�या 

सहा वषा�पासून कंपनीने भारतातील िविवध �ठकाणी शंभर�न अिधक  Job Fair 

(नोकरी मेळावा ) चे यश�वी आयोजन केले आहे

रा�ीय – आंतररा�ीय �थरावरील जवळपास ९०० कंप�याबरोबर Job Showcase 

चा नोकरी भरती िवषयक करार आह,े �यामुळेच आजपय�त िविवध �ठकाणातील 

हजारो बेरोजगारांना नोकरी ची संधी उपल�ध क�न �दली आह.े 

गरजू बेरोजगार मुले-मुली �या कंप�याम�ये जागा उपल�ध आहते अ�या कंप�यापय�त 

पोहचू शकत नाहीत आिण कंप�या �यां�यापय�त, िह तफावत भ�न काढ�यासाठी Job 

Showcase ने एक अिभनव योजना राबवत आह,े ती योजना �हणजेच EGC 

(Employment Guidance Centre).

तुम�या माफ� त, माग�दश�नाखाली, तुम�या भागातील बेरोजगार उमेदवारांना  EGC 

(Employment Guidance Centre) माफ� त िविवध �े�ांम�ये नोकरी िवषयक 

माग�दश�न क� शकतो.

तुम�या ऑफ�स म�ये Job Showcase कंपनीने �दलेला EGC (Employment 

Guidance Centre) चा फलक लावावा. आिण संपूण� भागाम�ये अनु�मे EGC 

(Employment Guidance Centre) चालू के�याची �िस�ी करावी.

�या बेरोजगारांना नोकरी पािहजे अ�यांचा बायोडाटा ऑ�फसला जमा क�न �यावा.

जमा केलेला बायोडाटा J o b  S h o w c a s e  कंपनी�या अिधकृत वेबसाईट 

(www.jobshowcase.in) �कवा Job Showcase App वरती अपलोड करावा 

�कवा resume@jobshowcase.in या ई-मेल वर पाठवावा �कवा Job 

Showcase �या फोन न. वर Whats APP करावा.

�यानंतर Job Showcase चे �ितिनधी बायोडाटा भेट�या�या दसु�या �दवशी �या 

उमेदवारांना तुम�या नावाव�न फोन �या मा�यमातून  बोलतील ( तुम�या 

ऑफ�समधून बोलतोय असे उमेदवारांना सांगतील, �हणजेच Job Showcase चे 

ऑफ�स तुमचे नोकरी माग�दश�न िवषयक अिधकृत ऑफ�स असेल) �कवा उमेदवारांना 

SMS/email करतील व �यां�या ��य� मुलाखतीिवषयी अिधकची मािहती दऊेन 

(कंपनीचे नाव, कामाचे �व�प, �ठकाण, पेम�ट इ.) िविश� कंपनीम�ये मुलाखत द�ेयास 

सांगतील.

उमेदवार मुलाखतीम�ये पा� झा�यानंतर �यां�या पुढील ���येची संपूण� मािहती 

दतेील.

जर उमेदवार पिह�या कंपनीम�ये अपा� ठर�यास इतर िविवध कंप�याम�ये �याला  

मुलाखतीसाठी पाठिवले जाईल.

उमेदवार अनेकवेळा अपा� ठर�यास Job Showcase शी सल� िविवध सं�थेम�ये 

�िश�णासाठी पाठिवले जाईल .

(टीप-  �िश�णादर�यान कोणतेही शु�क घेतले जाणार नाही

 �िश�ण कालावधी ३-४ मिहने असेल )

वरील संपूण� ���येचा अहवाल तु�हाला ��येक आठव�ा�या शिनवारी Email 

माफ� त पाठिवला जाईल 

(अहवालाम�ये असणारी मािहती - 

 उमेदवाराचे नाव  संपक�  �मांक

 प�ा    शै�िणक पा�ता   

 कामाचा अनुभव 

 Job Showcase ने उमेदवारांना संपक�  केले�या �दवशीची तारीख, वेळ व

 संभाषणाचे िव�ेषण )

Yashaswi Institute 

10 वी, १२ वी पास/नापास, आय.टी.आय., एम.सी.�ही.सी., िव�ा�या�ना िड�लोमा 

इंिजनीअ�रग, फूड साय�स, �ग साय�स ई. कोस�स सोबत �ितमहा ८५००/- ते 

१०५००/- िव�ावेतन दणेारी अिभनव योजना 

समाजातील गरजू, गरीब कुटंुबातील जी मुले आ�थक टंचाईमुळे िश�ण घेऊ शकत 

नाहीत अ�या मुलांसाठी कोणतेही शै�िणक शु�क न भरता िश�ण+ िव�ावेतन+ नोकरी 

दणेारी खास योजना

 

L & T Construction Skill Training Programme 

५ वी ते १२ वी पास/नापास, आय.टी.आय., एम.सी.�ही.सी., िव�ा�या�साठी 

L & T Construction Skill Training Programme

२-३ मिह�यांचे मोफत �िश�ण 

�िश�णादर�यान राह�याची व जेवणाची मोफत सोय 

�िश�णानंतर  L & T  व इतर कंप�यांम�ये नोकरीची सुवण�संधी

Mahindra Pride School

वय वष� १८ ते २६ असले�या सव� युवक युवत�ना नोकरी िमळिव�यासाठी उपयु� 

ठरणारे ३ मिह�यांचे मोफत �िश�ण 

कॉ�पुटर �े�नग, आदराित�य सेवा �व�थापन (Hospitality), आय.टी.ई.एस. 

(BPO/KPO), िव�� कौश�य (Retail Sales), Soft Skills (Telephonic 

Etiquette, Personality Development, Interview Skills), इंि�लश (ऐकणे, 

वाचणे, बोलणे आिण िलिहणे)

�िश�णादर�यान सकाळचा ना�ता, दपुारचे जेवण मोफत

जा�या-ये�यासाठी बस पास मोफत

��यात व नामां�कत कंप�याम�ये १००% नोकरी

TATA Strive Skill Development Centre

TATA Strive �या मा�यमातून २२ ते ४५ वयोगटातील गरजू ���ना नोकरी व 

�वसाय क�रता �िश�ण व माग�दश�न 

जीवन आव�यक कौश�य, �ि�म�व िवकास, संगणक व आ�थक सा�रता, �वसाय 

माग�दश�न ई . घटकांचा समावेश 

A) B) General Duty Assistant (पेशंट सहा�यक)  BPO CRM Executive

C) Retail Sales Associates

D) Banking  (Business Development Executive)

�व�वध सल� ��श�ण सं�ा

िनयम व अटी 

उमेदवाराचे वय कमीत कमी १८ वष� पूण� असावे

शै�िणक पा�तेनुसार उमेदवारांना नोकरीची संधी िमळेल

शै�िणक पा�ता 

कमीत कमी ५ वी पास ते १२ वी पास/नापास, आय.टी.आय., िड�लोमा, सव� 

पदवीधर, पद�ु�र (० ते १० वषा�पय�तचा कामाचा अनुभव)

नोक�या उपल� असणारी �व�वध �े�े 

IT
Manufacturing
Banking
Finance
BPO
KPO
Retail
Hotel

Facility
Hospitality
Pharmacy
Telecom
Real Estate
Media &
Entertainment
Food & Beverages
Hardware

Chemical
Agricultural
Utilities & Energy
Health & Medical
Broking
Infrastructure
Insurance
Automobiles


