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महाराष्ट्र ातील शशक्षक समपुदेशकांनी दवद्यार्थांना मार्गदशगन तर्था समपुदेशन करण्यासाठी 
समर्पित केलेले एकमवे माशसक ‘मतं्र समपुदेशनाचा.’ शशक्षक समपुदेशकांच े लेखातील दवचार हे 
त्यांनी  स्वतः व्यक्त केलेले आहेत. सदरहू लेखांच े पनुमुगद्रण करताना लेखकांची परवानर्ी घणे े
अननवार्ग आहे.  

 

 

सपंादक मडंळ 
• सुदाम कंुभार,  

ननवृत्त प्राचार्ग तर्था समपुदेशक 
• जर्वंत कुलकणी, शशक्षक समुपदेशक  
• शरद शशिंपी, शशक्षक समपुदेशक 

 
 
 
 
 
प्रकाशन स्थळ : 
ए/६०१ हर्गगर्री, शशवल्लभ क्रॉस रोड, 
दहहसर (पूवग) मुंबई ४०००६८ 
र्ेरू्थन प्रकाशशत करण्यात आले. 
संपकक  : 9833414992 
 
 
 
र्ा माशसकासाठी समपुदेशक तर्था लखेक म्हणून आपण स्वचेे्छन े आपल े र्ोर्दान देऊ 
इच्छच्छत असाल तर दवदवध व्यवसार्ागभमखु अभ्यासक्रम ककिं वा समपुदेशन र्ावर 
आधाहरत ककिं वा आपल े समपुदेशन, मार्गदशगनपर शाळेत राबदवलेले उपक्रम आणण 
अध्यर्नाच े अनभुव र्ावर आधाहरत ककमान ६००/७०० शब्दांपर्ंतच े लेख पढुील मलेवर 
प्रत्यके महहन्याच्या १० तारखपेवूी careerinfoskjk2022@gmail.com पाठवावते.  
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डॉ. उमशे दे. प्रधान,  
ननवतृ्त मखु्याध्यापक आणण माजी ननमतं्रक,  
इंग्रजी दवर्र् अभ्यास मडंळ, राज्य मडंळ.  

सध्याचा काळ धकाधकीचा, ताणतणावाचा, समस्यांचा, नचिंतांचा, अडचणींचा झाला आहे. 
माणसु स्वास्थ हरवनू बसला आहे. प्रत्यके क्षते्रातील स्पधा गजवघणे्या झाल्या आहेत.  
सभोवताली प्रश्नांच े जरं्ल पसरल े आहे. पहरणामतः मनःशांती हरवनू बसलले े अनके जण. 
आपण चकुत आहोत अस े न वाटता दूसरा कसा चकुीचा आहे हे पटदवण्यात सर्ळे मग्न. 
दवज्ञानाच्या प्रर्तीबरोबरच झाललेा चरं्ळवादाचा वाढता प्रभाव, र्रजपेके्षा हव्यासाची 
लार्लेली ओढ हे सर्ळे र्ाला कारणीभतू आहे. वाढती लोकसखं्या हे र्ा कारणाच्या मळुाशी.  

अशा र्ा र्ढूळ वातावरणात प्रत्येकजण तावनू सलुाखनु ननघतो आहे. र्ात आहेत मलु,ं त्यांच े
पालक, शशक्षक, मखु्याध्यापक अर्दी कुणीही. माणसाला लार्ले नचिंतचे े मोहोळ कमी होता 
होत नाहीए. उलट त ेददवसेंददवस उग्र स्वरुपच धारण करु लार्ले आहे. र्ातनू बाहेर पडार्चा 
मार्ग प्रत्यकेजण आपआपल्या परीने शोधतो आहे. उत्तर ेकुणाकडे आहेत? समस्यांमधनू बाहेर 
पडण्याच ेमार्ग कुणाकडे आहेत? ददशा कुणी दाखवू शकतर् ंका? स्वतःच्या मनामधील शकंा 
सांर्ार्ची लाज वाटत,े कुणाकडे जाव?े परत प्रश्न आणण प्रश्नच. 

कोणता अभ्यासक्रम ननवडावा? त्याची माहहती कुठे गमळेल? व्यवसार् करावा का नोकरी 
शोधावी? अशा अनके प्रश्नांनी मन ग्रासून जात ंआणण त ेअनतु्तरीतच रहातात. मला र्ोग्य वळेी 
मार्गदशगन गमळाल े असत े ना, तर मी सधु्दा अर्दी आर्. ए. अस. अनधकारी नक्की झालो 
असतो. आमच्या वळेेस अस ेसांर्णार ेकुणी नव्हत.े र्ा सर्ळ्यावरची उत्तर ेआता सोपी होणार 
आहेत. प्रश्नांना समपगक उत्तर ेगमळणार आहेत. श्री. सदुाम कंुभार आणण त्यांच ेसवग सहकारी हे 
काम सोप,े सहज करणार आहेत. अनके वर्ांचा अनभुव आणण अभ्यासवूतृ्ती र्ातनू मीळणारी 
माहहती ही नक्कीच उपर्कु्त ठरणार आहे. वाचकांच्या सदक्रर् प्रततदक्रर्ांमधून हे शक्य होणार 
आहे. अशा मार्गदशगनाची खरी र्रज सरांनी ओळखली आहे. त्यामळेु र्ा मासीकाच ेनक्कीच 
सहर्ग स्वार्त करार्ला हव.े समपुदेशनाच्या र्ा कार्ाला माझ्या मनापासनू शभुचे्छा. 
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महेंद्र र्णपलु,े 
राज्य प्रवक्ता, मखु्याध्यापक महामडंळ  
मखु्याध्यापक,  
र्रुुवर्ग  एकनार्थ र्ोदविंद देव प्रशाला, बोरी खदुक,  
तालकुा जनु्नर, गजल्हा पणुे.  

शशक्षण आणण नोकरी र्ांच्यातील सबंधं लक्षात आल्यान े आणण त्यातील 
मर्ाददत सधंी असल्यान े आता अनके जण व्यवसार्ाकडे वळत आहेत. 
अशावळेी व्यवसार्ागभमखु अभ्यासक्रमांची दवश्वासाहक माहहती आणण र्ोग्य 
मार्गदशगन गमळण्यासाठी मतं्र समपुदेशनाचा हे ऑनलाईन माशसक आपण 
सरुु करत आहात हे ऐकून आनदं वाटला . 

काळाची र्रज ओळखनू आपण करत असलेल्या अनमोल मार्गदशगनामळेु 
आवड, क्षमता आणण सधंी र्ाच ेर्ोग्य परीक्षण करून  नव्या पपढीन ेआपले 
भदवष्य उज्वल करण्यास हाती घतेलेल्या उपक्रमासाठी मनापासनू शभुचे्छा !! 
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सजंर् पाटील, 
प्राचार्ग, दवद्याभरू्ण हार्सू्कल व कननष्ठ महादवद्यालर् , 
दहहसर पवूग , मुबंई  ४०० ०६८  

मतं्र समपुदेशनाचा हे व्यवसार् मार्गदशगन करणार े ऑनलाईन माशसक सरुू करीत 
असल्याच ेकळले व आनंद वाटला. 

दवद्यार्थ्यांप्रती असलेली आपली तळमळ पनु्हा प्रकर्ान े जाणवली. जवळपास २ वर् े
दवद्यार्थी शशक्षणाच्या मखु्य प्रवाहापासनू दूर आहेत. त्यांची लेखन वाचनाची आवड कमी 
झाल्याच ेजाणवत आहे. लेखन व वाचनाचा वरे्ही मदंावल्याच ेजाणवत आहे. अशा प्रसरं्ी 
त्यांना प्रोत्साहन, समपुदेशन व १० वी १२ वी नन्तर पढेु कार्? र्ाच ेमार्गदशगन होण ेखपूच 
र्रजचे ेआहे. आपण त ेआपल्या ऑनलाईन माशसकातनू सरुू करीत आहात व दवद्यार्थ्यांना 
प्रत्यक्ष समपुदेशन करीत आहात त्यामळेु आपणास आपल्या स्ततु्य उपक्रमाबद्दल खपू खपू 
शभुेच्छा. 

श्री सदुाम कंुभार, सर नहेमीच आपल्या व्याख्यानातनू ककिं वा आपल्या लेखणीतनू 
दवद्यार्थ्यांना ददशा देण्याच े काम करीत आलेले आहेत. त्यांच्या कार्ाची उतृ्कष्ट् पद्धती 
सवांना ज्ञात आहे. 

र्ा उपक्रमात सरांच्या अनभुवाचा चांर्ला फार्दा दवद्यार्थ्यांना होईल र्ाची खात्री आहेच. 

आपल्या र्ा सामागजक उपक्रमास अनके शभुचे्छा !! 
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मतं्र समपुदेशनाचा  

नमस्कार, 

सवग संस्थाचालक, शाळा प्रमखु, शाळांमधील  शशक्षक-समपुदेशक, पालक  
आणण दवद्यार्थी गमत्रांनो मंत्र समुपदेशनाचा हा दवदवध व्यवसार्गभमुख 
अभ्यासक्रमांच्या माहहतीचा खगजना आणण समुपदेशनाचे दवदवध मतं्र 
आपल्या हाती सुपदूक करताना आम्हाला खूप आनंद होत आहे.  कोरोना मुळे  
जवळजवळ १९ महहन्यांच्या प्रदीघग कालावधीनतंर आपली शाळा नुकतीच 
सुरू झालेली  आहे.  एवढ्या  मोठ्या दीघग कालावधीनतंर शाळेत जाणं, त्या 
पहरसराशी  स्वतःला सुसमार्ोगजत  करणं  हे तुमच्यासाठी आणण 
दवद्यार्थ्यांसाठी एक आव्हान असू शकतं, पण  आपले सहकारी, गमत्र आणण 
मैतत्रणी र्ांना पाहून तो कठीण प्रसंर् आपण नक्कीच दवसरलेला आहात.  
मंत्र समपुदेशनाचा र्ा माशसकाच्या माध्यमातनू आम्ही खूप मोठ्या  
उत्साहाने आपणास मार्गदशगन करण्यासाठी सज्ज झालेलो आहोत.  र्ामध्य े
दहावी, बारावी आणण उच्च शशक्षणानतंर आपण कोणत्या प्रकारच े
अभ्यासक्रम  व व्यवसार्ागभमुख अभ्यासक्रम  ननवडू शकता र्ाची सखोल 
माहहती आमचे समुपदेशक आपणास करणार आहे.  र्ामध्ये महाराष्ट्र ात 
प्रत्येक गजल्ह्यात कार्गरत असलेले समपुदेशक,  तमु्हाला समुपदेशन तसेच 
मार्गदशगन करण्यासाठी त्यांच्या संपकक  क्रमांका सहहत आपल्यासाठी उपलब्ध 
असतील.  आम्हाला खात्री आहे आपण नक्कीच र्ा सुवणग संधीचा फार्दा 
घेण्यासाठी सज्ज आहात. 

 

सदुाम कंुभार, 

सपंादक 
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१४ जानवेारी मकर सकं्रांती 

व्यवसार् मार्गदशगन ददन 

एखादा दवशशष्ट् 'ददन' साजरा करण े म्हणजे त्या ददवशी घडलेली घटना, प्रसंर्, 
व्यक्तीदवशेर् इत्यादी समुहमनाच्या  स्मृततपटलावर आणण े होर् इतकचं.  नाही तर तो 
ददन साजरा करून त्याचे महत्त्व व उपर्ुक्तता अनेक अंर्ांनी कशी फार्देशीर म्हणून 
अनुकरणीर् हे प्रत्येक वेळा दवर्द करता र्ेतं. राष्ट्रपुरुर्ांच्या, समाजसधुारकांच्या, 
वैज्ञाननक संशोधकांच्या, संतांच्या जर्ंती अर्थवा पुण्यततर्थी साजऱ्या करण्यामागर्ल हेतू व 
उदे्दशांचा दवचार  केलाच तर तो ददवस साजरा करणं खूपच महत्त्वाचे का आहे हे जाणवते, 
पटते व लक्षातही र्ेते.  

आजपर्ंतच्या कालखंडाचा दवचार करता अस े लक्षात र्ेते की प्रत्यके वेळा दवशशष्ट् 
कालखंड हा एका वैचाहरक  प्ररेणेने भारावलेला व म्हणूनच त्या दवचारांचा प्रसार व प्रचार 
मनामनात होऊन समाजमनाच्या हृदर्स्थानी दवराजमान व्हावा इतका तो प्रखर, जाज्वल्य 
आणण जोरकस असतो.  र्ा सवांचा प्रत्यर् आपणास इततहास, राजकारण, समाजकारण 
अर्थवा शशक्षण इत्यादी सवगच क्षेत्रात पाहता र्ेईल. स्वातंत्र्यपूवग कालखंड स्वातंत्र्य 
चळवळींनी भारावलेला होता. म्हणूनच भारतीर् स्वातंत्र्य ददन प्रत्येक देशवाशसर्ांसाठी 
प्रेरणादार्ी व अदवस्मरणीर् असा प्रत्येकाला वाटतो.  अशी दवदवध क्षते्रातील वेर्वरे्ळ्या 
स्तरावरील अनेक उदाहरणे देता रे्तील.  महाराष्ट्र  राज्य शैक्षणणक सशंोधन व प्रशशक्षण 
पहरर्द, पुणे र्ांचे व्यवसार् मार्गदशगन व ननवड संस्था, दवभार्ीर् कार्ालर् मुंबई-४००००१ 
हे त्यातीलच एक उत्तम उदाहरण म्हणता र्ेईल.  

व्यवसार् मार्गदशगन व ननवड संस्था मुंबई र्ा संस्थेच्या माध्यमातून शैक्षणणक क्षेत्रात 
दवशेर् करून माध्यगमक दवभार्ातील शशक्षकांसाठी व्यवसार् मार्गदशगन प्रशशक्षण व 
दवद्यार्थ्यांच ेसमुपदेशन तर्था मार्गदशगन करून अततशर् मोलाची कामगर्री केलेली आहे.  

ओस जाल्या ददशा मज गभिंर्ळुवाण े। जीवलर् नेणें मज कोणी । अशा उदासीन, दवपरीत व 
दवनचत्र अवस्थेत सापडलेल्या दवद्यार्थी व पालकांना वाट दाखवण्याच े व ददशा देण्याचे, 
मार्गस्थ आणण आश्वस्त करण्याचे महत्त्वपूणग कार्ग र्ा संस्थेच्या माध्यमातून अध्या अनधक 
शतकाहून सुरू आहे असे म्हटल्यास अततशर्ोक्ती ठरू नर्े. म्हणूनच र्ा संस्थेचा 
बोलबाला, र्वर्वा, कीती व र्ौरवकार्ग सवांपरं्त महाराष्ट्रभर पोहोचवावे व स्मरणात 
राहावे र्ासाठी दरवर्ी १४ जानवेारी मकर सकं्रांती  हा ददवस व्यवसार् मार्गदशगन ददन 
म्हणून साजरा केला जातो.  



8 
 

संक्रमण म्हणज े भौर्ोनलक दृष्ट्या  सूर्ाचा एका राशीतून दसुऱ्या राशीत प्रवेश  होर्. 
अर्थात र्मन र्ती व प्रवास असाही अर्थग होतो. तसाच अवस्थांतर हा एक अर्थग त्या शब्दाचा 
आहे. मकर संक्रांतीच्या ददवशी ज्याप्रमाण ेसूर्ाचे राश्यांतर  होते त्याचप्रमाणे माध्यगमक 
व उच्च माध्यगमक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा ददल्यानंतर दवद्यार्थ्यांचा जो शैक्षणणक प्रवास 
होणार आहे त्या दृष्ट्ीने तो प्रत्येक दवद्यार्थी व व्यवसार् मार्गदशगन व ननवड संस्था आणण 
शशक्षक-समुपदेशकाच्या माध्यमातून जर एकमेकास जोडलेले , बांधील असतील तर त्या 
दवद्यार्थ्यांच ेभावी आर्षु्यातील संक्रमण अततशर् सुखावह आणण समाधानकारक म्हणून 
र्शस्वी व्हावे तरच त्या सवांचे अवस्थांतर नैसर्र्िक आणण दवनासार्ास होईल. आणण ज्या 
दवद्यार्थ्यांनी र्ा संस्थचे्या व समुपदेशकांच्या संपकात राहून मार्गदशगन घेतले त्यांचे आरु्ष्य 
उजळलेले, प्रकाशीत झालेले आहे हा अर्णणत दवद्यार्थ्यांचा अनुभव आहे. त्या दृष्ट्ीने दवचार 
करता ससं्थेचे महत्त्व, उदे्दश, र्ोजना आणण कार्ग दवद्यार्थ्यांना, पालकांना ककिं बहुना सवग 
समाजास कळाव े आणण त्यांचे शैक्षणणक व व्यावसानर्क आर्ुष्य बहरत, फुलत, वाढत 
रहावे र्ासाठी र्ा संस्थेने व पर्ार्ाने व्यवसार् मार्गदशगन करणार े शशक्षक 
समुपदेशकांच्या संपकाचे, माहहतीचे, समुपदेशनाचे महत्त्व दृढ होण्यासाठी व्यवसार् 
मारर्दशगन व ननवड ससं्था व मार्गदशगन/ समपुदेशन र्ा सदंभातील उपर्ोगर्ता वाढावी  
तर्था स्मरावी  र्ा उदे्दशानेच १४ जानवेारी हा ददवस व्यवसार् मार्गदशगन ददन म्हणून साजरा 
केला जातो.  आजगमतीस संस्था  व ततचेकार्ग र्ाबद्दल समाजमनात आदराचे स्थान आहे ते 
संस्थेच्या बहुदवध उदद्दष्ट्ांमुळे व शशक्षक समुपदेशकांच्या झपाटल्यार्त काम केल्यामुळेच 
आहे.  कमोददनी  कार् जाणे तो पहरमळ ।  भ्रमर सकळ भोगर्तसे ।  र्ा तुकोदक्तप्रमाण े 
महाराष्ट्रातील पालक व दवद्यार्थी र्ांची संख्या अंकात सांर्णे कठीण आहे ते सवग दवद्यार्थी 
भ्रमरासारखे संस्थचे्या शशक्षक समुपदेशकांच्या माध्यमातून माहहती व ज्ञानरुपी 
मकरदंाचा आस्वाद अखंड घेत आहेत. जसजसा एक एक वर्ाने काळ पुढे जातो तसा 
व्यवसार्  मार्गदशगन ददन साजरा होतो आणण र्ा  संस्थचे्या कार्ाचा पहरमळ इतका 
दरवळत असतो की  आपसूकच दवद्यार्थी व पालक त्याकडे नकळत चालत र्ेतात. 
समुपदेशकांनी केलेल्या पहरश्रमाचा आलेख म्हणजे व्यवसार् मार्गदशगन ददन होर्. र्ा 
एकंदरीत प्रकरणात हाकारोनन सांर् ेतकुा ।  नाम घतेा राहू नका । असा प्रत्यर् र्ेतो.  

आजच्या तारखेला जरी संस्थेच्या माध्यमातून समुपदेशक प्रशशक्षणाचे (मुंबई र्ेर्थील) 
कार्ग बंद झाले असले तरी समुपदेशकांच्या समन्वर्ातून दवद्यार्थी व पालकांसाठी 
व्यवसार् मार्गदशगनाचा घोर् अखंड सुरूच आहे. र्ापुढील काळातही तो असाच सुरू 
राहणार हे मात्र नक्कीच. 

शरद शशिंपी 

सह सपंादक 
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अतंररं् 
 

अ. क्र               लेख                                                            लेखक 
 
१.      व्यावसानर्क अभ्यासक्रम – प्रोफेशनल आणण व्होकेशनल       सदुाम कंुभार  

२.      मतं्र समपुदेशनाचा                                                                    शरद शशिंपी   

३.      अनभुव समपुदेशनाचे                                                               नीता स.ु सावतं    

४ .      सावधान ऐका त्यांच्या हाका                                                      पी.  एम.  काळे  

५ .     हव े ननर्ोजन र्शाच े              अदवनाश कुलकणी  

६ .      मानसशास्त्रीर् चाचण्या : कहरर्र ननवडीतील 

  ददशादशगक                            जर्वतं कुलकणी  

७.        कहरअर ननवड प्रदक्रर्ते मानसशास्त्रीर् चाचणी  

           व समपुदेशनाच ेमहत्व                                                                दवश्राम सरू्गवशंी 

८.        समपुदेशकाची कतगव्ये  (सकंनलत )                                            पी. एस. र्रुव  

 
 

 

 

 

 

   (अकंातील लखेकांनी  मत ेस्वतंत्र असनू त्यांनी व्यक्त  केलेल्या मतांशी  सपंादक मडंळ सहमत असलेच अस ेनाही.)
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सुदाम कंुभार 
संपादक,  
9833414992  
 

व्यावसानर्क अभ्यासक्रम – प्रोफेशनल आणण व्होकेशनल 

 

माध्यगमक शालांत परीक्षा  (इ. १० वी), उच्च माध्यगमक शालान्त परीक्षा (इ. १२ वी )  ककिं वा पदवी परीक्षा 
उत्तीणग झाल्यानंतर  सुद्धा आपण जेव्हा काही अभ्यासक्रमांच्या जाहहराती  अर्थवा माहहती पाहात असतो तेव्हा 
आपल्याला प्रोफेशनल  आणण व्होकेशनल असे अभ्यासक्रम पाहार्ला गमळतात. र्ा दोन्ही 
अभ्यासक्रमांमधला फरक  नक्की कार् आहे ते आपण आज जाणून   घेऊ र्ा. 

प्रोफेशनल अभ्यासक्रम आणण व्होकेशनल अभ्यासक्रम हे दोन्ही अभ्यासक्रम व्यवसार्ांशी संबंनधतच 
आहेत. प्रोफेशन आणण वोकेशन र्ा दोन्हीचा अर्थग व्यवसार् असाच होतो.  परतंु प्रोफेशनल व्यवसार्ासाठी 
शशक्षण तसेच उच्च प्रशशक्षणाची आवश्यकता असते आणण वोकेशनल अभ्यासक्रमासाठी स्वतःचं आर्ुष्य 
जर्ण्यासाठी तसेच उदरननवाहासाठी अर्थवा उपजीदवकेचे साधन म्हणून ननवडलेला व्यवसार् व त्यासाठी 
घेतलेलं र्ोग्य प्रशशक्षण होर्. 

प्रोफेशनल अभ्यासक्रम : 

 

• र्ा अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी दवद्यार्थ्यांना सामाईक प्रवेश परीक्षा, माध्यगमक/उच्च 
माध्यगमक शालांत परीक्षा ककिं वा पदवी परीक्षेतील र्ुण आणण प्रामुख्याने सामाईक परीक्षेतील र्ुण 
प्रवेशासाठी दवचारात घेतले जातात. 

• प्रवेश परीक्षांसाठी सखोल अभ्यास करणे अननवार्ग. 
• दवशशष्ट् अभ्यासक्रमांवर आधाहरत राज्य तसेच राष्ट्र ीर् स्तरावर प्रवेश परीक्षेचे आर्ोजन  केले जाते. 
• संपूणग प्रवेश प्रदक्रएचे आर्ोजन शासकीर्  ककिं वा  त्या-त्या आस्थापने  द्वार ेकेले जाते.  
• अभ्यासक्रम आणण प्रशशक्षण कालावधी ३ ककिं वा ४ वर्ांचा आणण काही महहन्यांची आंतवाशसता. 
• पददवका/पदवी प्रमाणपत्र ददले जाते.  
• र्ुणवत्ते नुसर नोकरीची हमी. 

संपणूग भारतात प्रत्यके राज्यातील दवद्यापीठे, स्वार्त्त ससं्था तसेच  शासकीर् संस्था र्ांच्या राज्यस्तरावर 
ककिं वा राष्ट्र ीर् स्तरावर जवळजवळ १२००  पेक्षा अनधक  व्यावसानर्क तर्था ननर्गमत अभ्यासक्रमांसाठी 
प्रततवर्ी समाईक परीक्षांच ेआर्ोजन  करण्यात र्ते.े माहहतीसाठी काही उदाहरण.े 
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१) नॅशनल रले अँड टर ांसपोटेशन इन्स्टिट्यूट :  https://www.nrti.edu.in 
      बीबीए टर ांसपोटेशन मॅनेजमेंट, (कोणत्याही दवद्याशाखेतून १२ वी र्णणत दवर्र्ासह   
      उत्तीणग) 

             बी.एससी टर ांसपोटेशन टेक्नॉलॉजी, (१२ वी दवज्ञान उत्तीणग) 

              बीटेक रले इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीननर्हरिंर्, (१२ वी दवज्ञान उत्तीणग) 

             बीटेक शसस्ट्म अँड कम्युननकेशन इंगजननअहरिंर् इ. (१२ वी दवज्ञान उत्तीणग) 

२) राष्ट्रीर् स्तरावरील  र्ुणवत्तेनुसार मंुबई दवद्यापीठ आर्ोगजत कॉमन मॅनेजमेंट  
      एन्ट्रन्स टेस्ट् (एमर्ुसीएमइटी)  बीएमए आणण एमबीए  र्ा  व्यावसानर्क    
     अभ्यासक्रमासाठी  सामाईक प्रवेश परीक्षा. https://mu.ac.in   
३) जेइइ, नीट, नाटा (आर्किटेक्चर), फाईनआटक पदवी अभ्यासक्रम, हॉटेल मॅनेजमेंट, कॉमन लॉ 

ॲडगमशन टेस्ट्, बीएड, बीपीएड, एमएड, कृर्ी पदवी  अभ्यासक्रमासाठीचे प्रवेश, और्ध 
ननमाण शास्त्र पदवी अभ्यासक्रम, आर्आर्एम व्यवस्थापनातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी 
(आमदाबाद इंदोर, बेंर्लुरु, कोझझकोडे, रोहतक, कोलकाटा आणण मंुबई), एनडीए, आर्आर्टी 
इ. 

४) प्रोफेशनल अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आर्ोगजत करण्यात र्ेणाऱ्या प्रवेश परीक्षासाठी 
संकेतस्थळे— 
• राज्य सामानर्क प्रवेश परीक्षा कक्ष महाराष्ट्र  राज्य (महाराष्ट्र  राज्यातील सवग व्यावसाईक 

अभ्यासक्रम) : https://cetcell.mahacet.org 

• वैद्यकीर् अभ्यासक्रम : https://neet.nta.nic.in https://www.aiimsexams.ac.in / 
https://jipmer.edu.in 

• जेईई (आर् आर् टी मधील अगभर्ांतत्रकी प्रवेश) : https://jeemain.nta.nic.in 

• एन डी ए (हडफेन्स सर्विसेस) : https://www.upsc.gov.in 

• नाटा (आर्किटेक्चर) : https://www.nata.in 

• सी एल ए टी (कार्द्याचा अभ्यास) : https://consortiumofnlus.ac.in 

प्रोफेशनल अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाची सदवस्तर माहहती, त्यासाठी संपूणग देशात आर्ोगजत करण्यात 
र्ेणाऱ्या प्रवेश परीक्षा, संबंनधत महादवद्यालर् र्ासाठी https://mahacareerportal.com र्ा 
संकेतस्थळावरून माहहती घ्यावी.  

व्होकेशनल अभ्यासक्रम : 

• शशक्षण ८ वी ते १० वी, १०+२ उत्तीणग ककवा पदवी  
• काही अभ्यासक्रमांसाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा  
• प्रशशक्षणाचा कालावधी एक महहना ते एक/दोन/तीन वर्े. 
• प्रशशक्षण प्रमाणपत्र गमळते.  
• छोट मोठे उद्योर् तर्था र्ुणवत्तेनुसार खाजर्ी/शासककर् क्षेत्रात नोकरीची संधी. 

https://www.nrti.edu.in/safex/wp-content/uploads/2021/07/NRTI-Admission-notice-2021-22-_-ver20-July.pdf
https://neet.nta.nic.in/
https://www.aiimsexams.ac.in/
https://www.nata.in/
https://consortiumofnlus.ac.in/
https://mahacareerportal.com/
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• कुशल कारार्ीर बणण्याची संधी तसेच स्वतःचा व्यवसार् करू शकता. 

संपणूग भारतात प्रत्येक राज्यातील दवदवध ससं्था तसचे शासकीर् ससं्था र्ांच्या राज्यस्तरावर ककिं वा राष्ट्र ीर् 
स्तरावर जवळजवळ ३० पके्षा अनधक व्यावसानर्क तर्था ननर्गमत अभ्यासक्रमांच्या प्रवशेासाठी तसचे काही 
अभ्यासक्रमांसाठी प्रततवर्ी समाईक परीक्षांच ेआर्ोजन  करण्यात र्ेत.े 

 

१) नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ  फॅशन टेक्नॉलॉजी (एनआर्एफटी)  

र्ा संस्थेच्या वतीने प्रततवर्ी सहा महहने कालावधीचे, सहा महहन्यांपेक्षा कमी कालावधीचे  तसेच 
दोन वर्ांचे पददवका अभ्यासक्रम इत्यादीसाठी दवद्यार्थ्यांनी केलेल्या अजातील माहहतीनुसार, 
र्ुणवत्तेनुसार तसेच मुलाखतीतील प्राप्त र्ुणांनुसार  इचु्छक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यात रे्तो. 
संस्थेतील सवग प्रकारचे अभ्यासक्रम, शैक्षणणक पात्रता,  परीक्षा तर्था मुलाखत पद्धती, प्रत्येक 
अभ्यासक्रमासाठी एकूण उपलब्ध प्रवेश क्षमता, परीक्षा शुल्क, अजग करण्याची पद्धती इत्यादीसाठी 
र्ा संकेतस्थळावरून https://nift.ac.in/cep अनधक माहहती घ्यावी. 

२) सादवत्रीबाई फुले दवद्यापीठ, पुणे आर्ोगजत बीए - जेम्स अँड ज्वेलरी ३ वर्ांच्या अभ्यासक्रमासाठी १२ 
वी उत्तीणग दवद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून एकूण ५० जार्ांसाठी ननवड केली 
जात.े संपूणग अभ्यासक्रमाची सदवस्तर माहहती, परीक्षा शुल्क, अजग करण्याची पद्धत इत्यादीसाठी र्ा 
संकेतस्थळावरून माहहती घ्यावी- 

https://campus.unipune.ac.in/CCEP/Documents2021/SPPU_IIGJ%20advertisement_F
inal.pdf 

३) वरील प्रमाणे कमी कालावधी तसचे तीन वर्ांचा पददवका अभ्यासक्रम असललेे इतर अभ्यासक्रम : 
बँककिं र् फार्नान्शिअल सर्विसेस अँड इिुरन्स, ब्युटी अँड वेलनेस, किरक्शन, हडफेन्स 
शसक्युहरटी अँड र्व्हमेंट सर्विसेस,  अली चाईल्डहूड अँड प्रार्मरी एजु्यकेशन, इलेक्ट्रॉननक अँड 
हाडकवेअर, इंजीननर्हरिंर् अँड टेक्नक्नकल, हेल्थकेअर सपोटक सर्विसेस, हॉस्पस्पटॅशलटी ऍण्ड टुहरझम 
सर्विसेस, मेहडर्ा अँड एंटरटेनमेंट, सेल्स आणण माकेदटिंर् ऑपरशेन्स, स्पोटट कस अँड कफटनेस, 
टेक्स स्ट्ाईल अँड  हॅण्डलूम इत्यादी. प्रोफेशनल अभ्यासक्रमांच्या अभ्यासक्रमांची सदवस्तर माहहती 
त्यासाठी संपूणग देशात आर्ोगजत करण्यात र्ेणाऱ्या प्रवेश परीक्षा संबंनधत महादवद्यालर् र्ासाठी 
https://mahacareerportal.com र्ा संकेतस्थळावरून माहहती घ्यावी. 

दवद्यार्थग गमत्रानो कोणत्याही अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यापूवी स्वतःच्या क्षमता ओळखा. कोणताही 
अभ्यासक्रम स्वतःच्या पसंतीने ननवडा. गमत्र अर्थवा मैतत्रणीने ननवडलेला अभ्यासक्रम हा त्याच्या ककिं वा 
ततच्या पसंतीचा असतो  म्हणून गमत्राची अर्थवा मैतत्रणीची पसंती ही स्वतःची ननवड समजू नका. 
अभ्यासक्रमाचा एकूण कालावधी दवचारात घेऊन त्यानुसार पुढील ननर्ोजन करा. कोणताही अभ्यासक्रम 
ननवडल्यास प्रत्येक दठकाणी सातत्यपूणग अभ्यास आहेच हे लक्षात ठेवा. कोणताही व्यावसानर्क अभ्यासक्रम 
ननवडताना स्वतःच्या कामातील र्ती आणण अचूकता र्ाचा अंदाज घ्या. स्वतःचा भापर्क क्षमतांचा दवकास 
करण्याच्या दृष्ट्ीने सदैव प्रर्त्नशील राहा.  

 

https://nift.ac.in/cep
https://campus.unipune.ac.in/CCEP/Documents2021/SPPU_IIGJ%20advertisement_Final.pdf
https://campus.unipune.ac.in/CCEP/Documents2021/SPPU_IIGJ%20advertisement_Final.pdf
https://mahacareerportal.com/
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शरद शशिंपी, सहसंपादक,  
आर्इएस नू्य इंदललश सू्कल वांदे्र (पूवग) मुंबई 
9820782097  

मतं्र समपुदेशनाचा 

“अनधकार तसैा करू उपदेश l साहें ओझें त्यास तें नच द्यावें” 

अनधकार म्हणजे र्ुण, कौशल्ये, क्षमता, अगभवृत्ती ककिं वा अगभरुची. उपदेश अर्थात सांर्णे, समजावणे 
मार्गदशगन करणे. ज्याच्या व्यदक्तमत्त्वात ज्या दवशेर् बाबी नैसर्र्िकत: आहेत त्याच त्याला करण्यासाठी 
समजावणे , त्यासाठी आश्वस्त व मार्गस्थ करणे होर्. तुकोबांनी उपदेश करतांना कार् दक्षता घ्यावी र्ाचा 
सुंदर वस्तूपाठ  र्ा अभंर्चरणात ददलेला आहे. 

मंत्र र्ा शब्दाचा अर्थग ' इष्ट्साधक आणण अननष्ट् ननवारक' असा आहे. तसाच ' एखादी र्ुह्य र्ोष्ट् प्राप्त करून 
घेण्यासाठी, त्या मार्ातील अननष्ट् असलेल्या र्ोष्ट्ींचे ननवारण करणारा जो वणगसमूह अर्थात दवचार तो 
म्हणजे मंत्र होर्.'  

समुपदेशन ही समुपदेश्य व समुपदेशक र्ा दोघांत होणारी एक मानसशास्त्रीर् प्रक्रीर्ा आहे. र्ात लाभार्थी 
(दवद्यार्थी) व समुपदेशक र्ा दोघांतही अतं्यत मैत्रीपूणग, समपातळीवर व समाधानकारक वातावरणात चचा 
होणे, समस्या असल्यास त्यांचे स्वरुप ठरदवणे,  जाणून घेणे व पुढील सल्ला, मार्गदशगन करणे व 
आवश्यकता असल्यास उपचार सांर्णे, ती समस्या सोडण्यासाठी, सोडदवण्याचा प्रर्त्न करण्याचा दवचार 
करण्यासाठी प्रवृत्त करणे, मदत करणे असा अर्थग अगभपे्रत आहे. खरतंर समुपदेशनासाठी लाभार्थ्यांस काही 
एक समस्या असलीच पाहहजे असे काहीही नसते. उलट अभ्यासात, वतगनात आणण सामागजक जीवनात 
काही समस्याच ननमाण होऊ नरे्त  म्हणून दवद्यार्थी व पालकांनी सुद्धा र्ोग्य प्रशशशक्षत समुपदेशकांकडूनच 
(बाजारू नाही) समुपदेशन करून घेणे जरुरीचे म्हणुनच आवश्यक वाटते. व. पु. काळे म्हणतात त्याप्रमाणे 
आपण सारचे अजुगन आहोत, हे मान्य केल्यास आपल्याला मार्गदशगन करणारा श्रीकृष्ण हवाच. अन्यर्था 
आपला हॅम्लेट होऊ शकतो. ककिं बहुना अफाट ताकद, बुगद्धमत्ता व पराक्रमी असताना सुद्धा ननव्वळ शंका 
आणण ती ननवारण करणारा र्ोग्य मार्गदशगक र्ांच्या अभावामूळे  भ्रगमष्ट् होणे अटळ झाले.  अशी 
समाजातील अनेक उदाहरणे आपण दैनंददन जीवनात पाहत असतोच. शशक्षण, व्यावसानर्क अभ्यासक्रम,  
व्यावसानर्क जीवन, इत्यादी  टप्प्यांवर समुपदेशन तसे आवश्यक म्हणुन जरुरीचे वाटते. 

मंत्र समुपदेशनाचा र्ा शीर्गकाने, नव्या वर्ात प्रकाशशत होणार े समुपदेशनावरील माशसक बहुदा 
समुपदेशक - शशक्षकांनी सुरू केलेले पहहलेच माशसक असावे. आणण आजच्या कोव्हीड - 19 र्ा जार्ततक 
सार्थरोर् आजाराच्या पाश्वगभूमीवर  ते अतं्यत उपर्ुक्त व र्रजेचे शसद्ध होईल असा ठाम दवश्वास वाटतो. मंत्र 
समुपदेशनाचा हे माशसक म्हणजे समुपदेशनातील दवदवध पैलंूवर भाष्य करणार,े अनुभवी समुपदेशक - 
शशक्षकांचे बोल आहेत. समस्त दवद्यार्थी, पालक ककिं बहुना शशक्षक व समुपदेशकांसाठी वाहहलेले हे माशसक व 
त्याची संकल्पना मुळांत ननतांत सुंदर, आवश्यक, महत्त्वपूणग, र्रजेची , भदवष्याचा वेध घेणारी , अनेक 
अभ्यासपूणग लेख, माहहती, ज्ञान, मंत्र व तंत्रांनी समादवष्ट् असलेले  आहे. महाराष्ट्रातील दवद्यार्थ्यांना 
दवशेर्तः ग्रामीण व मराठी माध्यमातील दवद्यार्थी व सवग माध्यमात शशक्षण घेणाऱ्या दवद्यार्थ्यांच्या 
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पालकांसाठी अततशर् उपर्ुक्त असे असणार आहे. र्ा माशसकातून, दर महहन्याला दवद्यार्थ्यांना, पालकांना 
शैक्षणणक, व्यावसानर्क अभ्यासक्रम, त्यासाठी द्याव्या लार्णाऱ्या दवदवध प्रवेश परीक्षा, तो तो अभ्यासक्रम 
शशकदवणाऱ्या शासकीर्, खाजर्ी, संस्था महादवद्यालर्े, दवद्यापीठे, अगभमत दवद्यापीठे  इत्यादी इत्यादींदवर्र्ी 
सदवस्तर माहहती गमळणार आहे. त्याच्यासोबत त्या सवांचे संकेतस्थळ, ( वेबसाईट) दूरभार् क्रमांक  
(मोबाईल / दूरध्वनी क्रमांक) र्ा सवांबाबत अचूक व खात्रीशीर माहहतीचा स्त्रोत उपलब्ध होणार आहे. 
म्हणजे देश दवदेशातील शशक्षण, अभ्यासक्रम, व्यवसार्,  त्यातील संधी र्ाबद्दलचे ज्ञान गमळदवणे त्याची  
र्रज लक्षात र्ेणे, महत्त्व जाणून घेणे व भदवष्यावर नजर ठेवणे अर्थातच कहरअरचे र्मभन जाणून घेणे 
शक्य होईल. 

माशसकाच्या शीर्गकातच त्याची उपर्ुक्तता व र्शस्वीता सामावलेली आहे. जे इष्ट्साधक म्हणजे प्राप्त 
करार्चे आहे ; व अननष्ट्ननवारक अर्थात आपल्या ध्येर्ाच्या वाटेवर चालतांना नको असलेले सवगकाही दूर 
सारावर्ाचे आहे असा जो वणगसमूह अर्थात दवचार म्हणजे 'मंत्र' होर्. आवश्यक ते शैक्षणणक, व्यावसानर्क 
र्श, समाधान प्राप्त करण्यासाठी त्या - त्या दवद्यार्थ्याच्या अंर्ी कार् व कोणते र्ुण-कौशल्य,े अगभवृत्ती, 
अगभरुची इत्यादी असावेत हे एक समुपदेशक उत्तमरीत्या जाणतो. तो समुपदेशक 'शशक्षक' असेल तर त्याचा 
आपल्या अध्यापन क्षेत्रातील अभ्यास, व्यासंर् व ननरीक्षण र्ाबळांवर त्याने / ततने दवद्यार्थ्यांच्या हहताची, 
खात्रीशीर दवशशष्ट् मंत्रावली तर्ार केलेली असते. जेंव्हा तो प्रत्येक दवद्यार्थी व पालक अशा शशक्षक 
समुपदेशकांस भेटत राहील तेंव्हा तेंव्हा त्या प्रत्येक दवद्यार्थ्याला आपल्या भावी आर्ुष्याचा र्ोग्य मार्ग 
ननवडण्याचे बळ प्राप्त होईल.आणण ही फक्त शक्यता नसून आम्हा सवांचा अनेक वर्ापासुनचा अनुभव सुद्धा 
आहे. असे होते तेंव्हा मर् डोळा अंजन भेटें असे माउली ज्ञानेश्वर म्हणतात ती दृष्ट्ी फाकण्याची स्थस्थती 
म्हणजे समुपदेशन होर्. 

मज हृदर्ी सद्गरुु l जणे ेतारीलों हा ससंारपरूू l म्हणोनन दवशेर् ेअतत आदरू l दववकेावरी ll ज्ञान.े ll 

सारासार दवचार म्हणजे दववेक. दववेक हा दृष्ट्ी व दृझष्ट्कोन र्ा दोघांनाही जन्मास घालतो. दववेक ज्यांच्या 
मूळे प्राप्त होतो त्यांना अध्यात्मात 'सद्गरुु' म्हणून संबोधतात, तर समुपदेशनात त्यास समपुदेशक तस ं
पाहता दोघांचीही भूगमका सारखीच आहे. तार्किक दवचार करार्ला शशकदवणे, कार्गकारण भाव शोधण्यास 
मदत करणे, वैज्ञाननक दृष्ट्ीकोनातून दवचार करार्ला शशकदवणे म्हणजेच सत्य, वास्तव व मूतग जे आहे ते 
जाणून घेणे होर्. हा दवचार देणारा समुपदेशक काळाची र्रज आहे. हीच दववेकाची संकल्पना आहे. 
दवभूतीपेक्षा दवचार महत्वाचे असतात हे सांर्णे आज आवश्यक आहे. अन्यर्था आपल्या समाजाला आजही 
व्यदक्तपूजा महत्वाची वाटते.  त्यांना वाटार्चे ते वाटो. 

एकदा वास्तवता व वास्तदवकता र्ा दोघांचेही आकलन झाले व लाभार्थ्यांने ते मान्य केले तर 
समुपदेशकाकडे असलेले मंत्र व त्यांची शसद्धता होण्यासाठीचे तंत्र र्ांच्या र्ोग्य समन्वर्ातून त्या - त्या 
लाभार्थ्यांना निश्चिति सुख व समाधान अर्थात र्ोग्य ददशा व वळण गमळते. 

बुडतां हे जन न देखवें डोळां l र्तेो कळवळा म्हणउनन ll (त.ु र्ा. 948) अज्ञान व अंधश्रध्दा र्ामुळे समाजाचे 
होणार ेअध: पतन, शोर्णास कारणीभूत ठरते त्यातून अन्यार् होतो आणण सामान्य जीव रसातळाला जातात 
हे पाहून लोकशशक्षक, र्थोर दवचारवंत दवश्वदवख्यात मराठी कवी, जर्द्गरुू तुकोबा नेहमी अस्वस्थ असत 
आणण समाजाला नेमकी, आदशग जीवन जर्ण्याची रीत सांर्ण्यासाठी ते रात्रींदीन र्ुद्धाचा प्रसंर् असावा 
तसे झटत होते. अर्दी ओह कॅप्टन मार् कॅप्टन सारखे. आपल्या दवद्यार्थ्यांच्या प्रर्ती दवर्र्ी तोच आणण 
तसाच दवचार एका शशक्षकाला, समुपदेशकाला सतत खंतावत आणण नचिंतावत असतो. तळमळी नचत्त घातले 
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खापरीं l फुटतस ेपहर लाहीनचर्ा ll र्ा तुकोक्तीनुसार शशक्षक - समुपदेशक सतत दवद्यार्थीहहतासाठी नवनदवन 
पर्ार्, साधने शोधत असतात.  

दवद्यार्थीदवकास हा कुटंुब व समाजाच्या दवकासाचा कें द्रपबिंदू आहे. म्हणून साने र्ुरुजी म्हणतात तसा, ' 
बलसार्र भारत होओ, दवश्वात शोभूनी राहो.' असं खर ं ठरण्यासाठी प्रत्येक दवद्यार्थ्याला सवांर्ीण 
दवकासाच्या दृष्ट्ीने मंत्र समुपदेशनाचा देणे महत्वाचे वाटते. र्ा माशसकाच्या माध्यामातून तो साध्य होत 
आहे तेंव्हा त्यासाठी सवग दवद्यार्थी व पालक र्ांनी त्याचा लाभ घ्यावा अशी अपेक्षा. आणण संपादक मंडळ व 
सवग पदानधकारी कार्गकते र्ांना मनःपूवगक शुभेच्छा. 

 

                                                        
 
 
शाळा कशी आहे, ततर्थले व्यवहार, शशकवण,ं शशस्त, र्ा सवाची कल्पना केवळ शाळेच्या प्रवेशाद्वाराकडे 
पाहहल्यावरच समजून र्ेत.े प्रवशेद्वारावरच े वातावरण अनेक र्ोष्ट्ींची कल्पना देत.े प्रत्येक शाळेची एक 
ससृं्कती असत ेत्याची जाणीव ही सरुुवातीलाच घडत.े मलुांचे, पालकांच,े शशक्षकांच ेवावरण ेलर्चेच आतील 
वातावरण कस ेअसेल र्ाची जाणीव ननमाण करून देणार ेअसत.े एक कटाकक्षात शाळेची प्रसन्नता, अभ्यास ू
वातावरण, स्वच्छता, खळे र्ा सवाची जाणीव ननमाण होते.   
 
डॉ. उमशे दे. प्रधान 
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सौ. नीता सूर्गकांत सावंत.  
श्री  र्ोदविंद बलमंददर माध्यगमक दवद्यालर् अंधेरी (पूवग) 
मुंबई ४०० ०६९   
9870088915 

अनभुव समपुदेशनाच.े 
 
व्यवसार् मार्गदशगन व ननवड संस्था, मंुबई र्ेर्थे १९९९-०० मध्ये कहरर्र मास्ट्र हा कोसग पूणग केला. आपल्याच 
शहरात हा कोसग करार्ला गमळतोर्, नवीन काही शशकता र्ेईल असं मनात आणून पूणग केलेला हा कोसग 
आपल्या जीवनात नवीन आनंद आणणारा ठरले अशी पुसटशी कल्पना हा कोसग पूणग करताना र्ेत होती. 
व्याख्यानं, क्षेत्रभेटी, मानसशास्त्रीर् चाचण्यां दवर्र्ी माहहती र्ा सवांच्या धावपळीत एकवीस ददवसांचा 
कोसग सुफळ संपूणग झाला. अर्दी शेवटी बक्षीस समारभंाच्या ददवशी अहवाल लेखनासाठी माननीर् राजश्री 
केळकर मॅडम र्ांच्या हस्ते सुंदरसा फुलांचा र्ुच्छ आणण आशीवाद गमळाले. 

आता मला वेध लार्ले होते हडप्प्लोमा इन व्होकेशनल र्ाईडन्स पूणग करण्याचे. पूणग शैक्षणणक वर्ग असलेला 
हा हडप्प्लोमा मी शैक्षणणक वर्ग २००३-०४ मध्ये र्शस्वीहरत्या पूणग केला. मानसशास्त्रीर् 
कसोट्या,समुपदेशनाचे वेर्वेर्ळे आर्ाम, दवदवध व्यवसार्ांची माहहती, दवद्यार्थी आणण पालक र्ांच 
समुपदेशन र्ा सवांचा सकारात्मक पहरणाम माझ्या व्यदक्तमत्त्वावर झाला. आधीच सकारात्मक असलेलं 
माझं व्यदक्तमत्त्व अनधक सजर् आणण उतू्स्फतग झालं. 

माझं दवद्यालर् कामर्ार वस्तीत आहे. पालकांच अज्ञान, र्हरबी, अनेक अडचणींनी भरलेलं पालकांचं आणण 
दवद्यार्थ्यांच आर्ुष्य पण मला र्ा सवांतून दवद्यार्थी आणण पालकांना समुपदेशन करण्याची संधी गमळाली. 
दवद्यार्थ्यांच, पालकांचं वैर्दक्तक, सामागजक, भावननक आर्ुष्य जाणून घेता आलं. इर्त्ता नववीपासून दवदवध 
व्यवसार्ांची ओळख, दवद्यार्थी इर्त्ता दहावीत र्ेले की ददवाळीच्या ककिं वा नाताळच्या सुट्टीत सवग दवद्यार्थ्यांची 
मानसशास्त्रीर् कसोट्या देऊन व्यवसार् मार्गदशगन/समुपदेशन, पालकांच समुपदेशन मी करते. र्ासाठी 
दवद्यार्थ्यांकडून कोणतंही शुल्क आकारले जात नाही. दवद्यार्थ्यांना मानसशास्त्रीर् कसोट्या देऊन त्यांच्या 
बुगद्धमत्तेची, अगभर्ोग्यतांची, अगभरुची, समार्ोजन क्षमतेची जाणीव करून ददली जाते. पुढे कोणता 
अभ्यासक्रम ननवडावा, समार्ोजन कसं साधावं, ताणतणावर मात कशी करावी समाजात वार्ताना कसं 
वार्ावं, देशासाठी आपली कतगव्ये कार् र्ाची कल्पना ददली जाते. 

काही वेळा इतर शाळांतील माझे सहकारी समुपदेशक माझ्या शाळेतील दवद्यार्थ्यांना समुपदेशन/व्यवसार् 
मार्गदशगन बोलावते. दवद्यार्थ्यांचा समुपदेशकां बरोबर संवाद घडवून आणते जेणे करून माझ्या 
दवद्यालर्ातील दवद्यार्थी सवांर् पहरपूणग व्हावा. जर्ाची द्वार ं ज्ञानाच्या माफक त उघडली जावीत. दवद्यार्थ्यांना 
प्रत्यक्ष कार्ाचा अनुभव गमळावा र्ासाठी क्षेत्रभेटीचे आर्ोजनही करण्यात र्ेते. कोरा कें द्र, बोहरवली 
(पशशटचम), र्ुसुफ मेहेर अली सेंटर तारार्ाव, पनवेल अन्शस्मता संस्था संचानलत चोर्ले अस्थस्थव्यंर् नचककत्सा 
कें द्र बोरीवली पूवग र्ेरे्थ क्षेत्रभेटी देऊन दवदवध व्यवसार्ांची, स्वर्ं रोजर्ारांची ओळख करून ददली जाते. 

रोजच्या वतगमानपत्रात व्यवसार् मार्गदशगन/समुपदेशन र्ावर आधाहरत लेख र्ेतात. त्यांच संकलन करून 
ठेवले आहे. र्ामुळे दवद्यार्थ्यांना दवदवध व्यवसार्ांची माहहती एकत्र गमळते. र्ावर आधाहरत प्रकल्प 
दवद्यार्थ्यांना ददले जातात. दवद्यार्थांना जो अभ्यासक्रम ननवडार्चा आहे, ज्या व्यवसार्ात कहरर्र करार्चे आहे 
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त्या व्यवसार्ाची माहहती माझ्या संकलनातून तसेच इंटरनेटवरुन संकनलत करून नलहार्ला सांर्ते. 
दवद्यार्थांना ज्या  दवर्र्ात कहरअर करार्चे आहे ती माहहती दवद्यार्थ्यांकडे दहावीत उत्तीणग होईपर्ंत जमा होते. 

कोरोना १९ च्या प्रादुभावामुळे शाळा बंद पण शशक्षण सुरू होतं. महाराष्ट्र  शासनाने ४२६ समुपदेशकांच्या 
नावांची र्ादी गमहडर्ावर जाहीर केली आणण अर्दी नाशशक, नार्पूरपासून ते छोट्या छोट्या र्ावांमधूनही 
फोन र्ार्ला लार्ले. र्ा दवद्यार्थ्यांचं ऑनलाइन समुपदेशन केलं. दवद्यार्थ्यांना जाणवणारा ताणतणाव, 
असुरशक्षतता, मानवी भावभावनांचा दवद्यार्थी दशेतला र्ोंधळ, अननशशटचतता अनुभवली. दवद्यार्थी  तसेच 
पालक र्ांचही समुपदेशन केलं. मला र्ाचा सार्थग अगभमान वाटतो की मी समुपदेशनाच्या प्रदक्रर्ेत 
मनापासून सहभार्ी झाले. माझा खारीचा वाटा मी उचलला. 

प्रादेशशक दवद्या प्रानधकरण, मंुबई आर्ोगजत 'व्यावसानर्क वाटा, प्रर्तीच्या ददशा हा. कार्गक्रम दर र्ुरुवारी 
सकाळी दहा वाजता प्रादेशशक दवद्या प्रानधकरण, मंुबई र्ा र्ूट्यूब चॅनेलवरून प्रक्षेपपत करण्यात र्ेतो. 
दवद्यार्थ्यांना दवदवध व्यवसार्ांची ओळख व्हावी र्ासाठी व्यावसानर्कांशी ऑनलाइन संवाद साधला जातो हे 
र्ा कार्गक्रमाचे वैशशष्ट्य आहे. मुलाखतकार म्हणून नसग, र्ंत्र अगभर्ांतत्रकी, स्वर्ंरोजर्ार करणाऱ्या ददव्यांर् 
व्यक्ती, कफटनेस टर ेनर,सैन्यदलातील मेजर, डॉक्ट्र, सुलेखनकार, व्याख्याता ,वास्तूदवशारद र्ांच्या मुलाखती 
मी घेतल्या. व्यावसानर्कांचे दवदवध अनुभव ऐकार्ला गमळाले. दवद्यार्थी, पालक, शशक्षक र्ाच्या कहरता हे 
अनुभव नक्कीच पे्ररणादार्ी ठरणार आहेत. 

Sky is the Limit असं म्हणतात २००४ ते आज २०२१ र्ा कालावधीत सतरा वर्ांत अनेकदवध पद्धतीने समृद्ध 
होत र्ेले र्ाचं श्रेर् समुपदेशनाला जातं. 

अनतं अमचुी ध्यरे्ासक्ती, अनंत अनट आशा, ककनारा तलुा पामराला. असं कुसुमाग्रज आपल्या काव्यात 
म्हणतात. समुपदेशनामुळे ही ध्येर्ासक्ती वाढत र्ेली. मी आतून समृद्ध होत र्ेले. माझा आंतहरक आनंद 
मला समुपदेशनातून गमळाला. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
“अनके वळेा माहहती आणण ज्ञान र्ांच्यामध्य ेर्ल्लत होत.े माहहतीलाच आपण ज्ञान समजनू जातो. 
फळ आहे म्हणज ेवकृ्ष असणार पण वकृ्ष आहेत म्हणज ेत्याला फळं लार्तीलच अस ेहोत नाही. 
जवे्हा आपण प्राप्त माहहतीच्या आधार ेआपण काही सामानीकरण ेगमळव ूशकतो तवे्हा फलधारणा 
झाली अस े म्हणार्ला हरकत नाही. माहहतीवर दवश्लरे्ण करणे, तलुना करण,े साम्य - भदे 
ओळखण,े उपर्ोजन करता र्णे ेर्ासारख्या प्रदक्रर्ा केल्या की आपल्याला ज्ञान रुपी फळ प्राप्त 
होत.े  माहहतीवर काही प्रदक्रर्ा करण ेर्रजचे ेअसत.े केवळ जे ददसत ेआहे, ऐकु र्ते ेआहे  म्हणज े
ज्ञान नवे्ह. माहहती सपंादन करून फळ र्णे्याची अपके्षा मात्र जरूर धरार्ला हवी.”   
  
डॉ. उमशे प्रधान                            
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पी एम काळे, 
राष्ट्र ीर् पुरस्कार प्राप्त मखु्याध्यापक (ननवृत्त) 
फलटण, गजल्हा सातारा 
9823257066 
 

सावध ऐका त्यांच्या हाका 
 

दवद्यार्थी व शशक्षक र्ांच्यातील संभार्ण. 'सर. मला एका माकाने दर्ा ददला.  मला वैद्यकीर् महादवद्यालर्ात 
प्रवेश गमळणार नाही'.  दवद्यार्थी बोलत होता.  नैराश्य व सवग काही र्मावल्याची भावना व  दुःख  शशक्षकांना  
समजत होते.  प्राप्त पहरस्थस्थतीमध्ये रडत बसण्यात काहीच उपर्ोर् होणार  नव्हता.  शशक्षक सवगतोपरी त्याची 
समजूत काढत होते.  त्यांच्या समजावण्यातील एक वाक्य जादू करून र्ेले.  हे वाक्य होते 'हे बघ गमत्रा, तुला 
आता डॉक्ट्र होता र्ेणार नसले तरी काही हरकत नाही.  तू कलेक्ट्र होऊ शकतोस ‘If you can't be a 
doctor you can be a collector.'  भले बुर ेदवसरून त्या दवद्यार्थ्याने पुढील प्रवास सुरू केला.  तो पदवीधर 
झाला व स्पधा परीक्षेत चमक दाखवून सरकारी नोकरीत रुजू झाला. आज तो दवद्यार्थी पुणे र्ेरे्थ एका उच्च 
पदावर कार्गरत आहे.  

र्ेरे्थ एक र्ोष्ट् आपण लक्षात घ्यार्ला हवी. तो शशक्षक काही प्रशशशक्षत समुपदेशक नव्हता. त्याला र्ा 
क्षेत्रातील अनुभव सुद्धा नव्हता तरीही आपल्या एका दवद्यार्थ्याला नैराश्याच्या र्तेतून बाहेर काढण्यासाठी, 
त्याला उभारी देण्यासाठी,र्ोग्य सल्ला देण्याचे काम केले आणण त्यामध्ये तो र्शस्वी सुद्धा झाला.  र्थोडक्यात 
कार् तर शशक्षकाला शशकदवण्याबरोबरच इतर अनेक भूगमका पार पाडाव्या लार्तात. त्यातीलच समुपदेशक 
व समुपदेशन ही एक महत्त्वाची भूगमका आहे. 

दवद्यार्थ्यांच्या शैक्षणणक समस्यांमध्ये भर घालतात ती त्यांच्यातील शारीहरक, मानशसक व भावननक 
बदलातून उठणारी वादळे, त्यात पालक समस्याग्रस्त व घटस्फोटीत असतील, आर्र्थिक पहरस्थस्थती हलाखीची 
असेल तर मर् बघार्लाच नको.  एकीकडे अभ्यासात इतरांबरोबर राहणे व दुसरीकडे अशा समस्यांना पूरून 
उरणे अशी तारवेरची कसरत त्यांना करावी लार्ते. 

अशा वेळी शशक्षकांनी त्यांच्या हातातील ती लांब काठी बनार्ला हवी. तीच त्यांना तोल सांभाळत पुढे 
जाण्यास मदत करत असते हे आपण डोंबाऱ्याच्या खेळात पाहहले आहेच. समुपदेशकांनी प्रर्थम त्यांच्या 
मनातील आंदोलने, वादळे स्थस्थर करार्ला हवीत. नंतर त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात. त्यांचे पहरशीलन 
करावे. साधक-बाधक दवचार मंर्थनातून वर आलेले उपार् तर्ार ठेवावेत. त्यांचा पालक, गमत्र, मार्गदशगक, 
सार्थीदार तर्था  सवंर्डी बनून दवश्वास संपादन करावा. एवढे केल्यानंतर मर् आपण त्याला समुपदेशन 
करू शकता कारण जर् हे दवश्वासावर उभं आहे र्ाची आपणाला कल्पना आहे. मात्र हे करण्यासाठी 
अनुकूल पहरस्थस्थती ननमाण करावी लार्ते. आपल्याला माहहत आहे की हरळीला  सुद्धा धुमार ेफुटतात पण 
त्यासाठी आवश्यक असते ती अनुकूल पहरस्थस्थती !! 
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अदवनाश कुलकणी, 
दवद्या भवन हार्सू्कल, नेरूळ, नवी मुंबई 
मोबाइल: 9867784408 

हव ेननर्ोजन र्शाच े

आपल्या आवडत्या र्ोष्ट्ी आपल्याला आर्ुष्यभर करार्ला गमळाले, त्यातून पुरसेे अर्थाजगनही झाले आणण 
त्यातून आपले स्वप्न पूणग करता आले तर आपण आपल्या जीवनात र्शस्वी झालो आहोत असे म्हणता 
र्ेईल. जीवनात असे र्श क्वनचतच नशशबाने गमळते, परतंु ननर्ोजनबद्ध प्रर्त्न करून र्श संपादन करणे 
नक्कीच शक्य असते. क्षेत्र कोणतेही असो अपघाताने ककिं वा अचानक र्शस्वी झालेल्यांचे प्रमाण अर्दीच 
नर्ण्य असते. सवग दवकल्पांचा दवचार करून इच्छच्छत कामाचे उपलब्ध वेळेनुसार केलेले र्ोग्य ननर्ोजन 
आणण त्याची अंमलबजावणी वेळेत आपले ध्येर् र्ाठण्यास उपर्ुक्त ठरते. 

ध्येर् ननशशटचती: परफेक्ट् ननर्ोजन करण्याअर्ोदर जे  गमळवार्चे आहे ते ध्येर् ननशशटचत केले पाहहजे. 
एखादी पदवी गमळवणे, नोकरी गमळवणे, व्यवसार्ातील उच्चांक र्ाठणे, एखादे मोठे कार्ग पूणग करणे अशी 
ध्येर् असू शकतात. ननशशटचत केलेलेच ध्येर् का पूणग करार्चे आहे र्ाची कारणमीमांसा कार्दावर उतरवली 
तर उत्तमच.  आपली आवड, क्षमता, त्यासाठी लार्णारा वेळ, उपर्ुक्त होऊ शकतील अशा उपलब्ध र्ोष्ट्ी 
र्ांचा ध्येर् ननशशटचत करताना दवचार व्हार्लाच हवा. 

चाचण्या: आवड आणण क्षमता काही मानसशास्त्रीर् चाचण्यांद्वार े तपासता र्ेतात. व्यवसार् मार्गदशगन 
करणाऱ्या काही संस्था आणण काही अनधकृत तज्ञ मंडळी र्ा शास्त्रीर् चाचण्या वैर्दक्तक स्तरावर घेतात. र्ात 
बुध्यांक (आर्.क्यू.-इंटेनलजन्स कोशंट), भावननक र्ुणांक (ई.क्यू.-इमोशनल कोशंट), सामागजक र्ुणांक 
(एस.क्यू.- सोशल/स्पस्परीच्युअल कोशंट), सृजनशीलता र्ुणांक(सी.क्यू.- दक्रएटीणव्हटी कोशंट) आणण 
अलीकडेच नव्याने घेतला जाणारा संर्ोर् र्ुणांक (ए.क्यू.- अडॅप्प्ट्यानलटी कोशंट) र्ा चाचण्या असतात.  
ऑनलाइन देखील र्ातील काही चाचण्या मोफत उपलब्ध असतात, परतंु उमेदवाराने चाचण्या देताना 
दाखवलेला प्रामाणणकपणा अचूक ननष्कर्ग गमळण्यासाठी खूप महत्वाचा ठरतो 

भदवष्यातील बदलांचा अदंाज: रोजर्ाराबाबत आज असलेली पहरस्थस्थती भदवष्यात असेलच असे नाही, 
म्हणून ननशशटचत करणार असलेल्या ध्येर्ाची भदवष्यातील तुमच्यासाठी असलेली उपर्ुक्तता ककती असेल 
र्ाचा अंदाज घेऊन ध्येर् ननशशटचत करावे.  मार्ील काही वर्ांत जर्भर झालेले बदल लक्षात घेऊन 
भदवष्यातील बदलांचा अंदाज घेता र्ेवू शकतो आणण हा अंदाज ध्येर् ननशशटचत करण्यासाठी नक्कीच उपर्ुक्त 
ठरतो.    

महत्वाचे टप्प:े ननशशटचत केलेले ध्येर् साध्य करण्याच्या पार्ऱ्या असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक पार्री 
ओलांडण्यासाठी कोणकोणत्या र्ोष्ट्ी कराव्या लार्तील, कोणकोणत्या अडचणी र्ेवू शकतात, त्यावर 
कोणते उपार् करणे तुम्हाला शक्य आहे  आणण त्यासाठी ककती कालावधी लार्ेल र्ाची नलणखत नोंद करावी. 
काही वेळा एखाद्या टप्प्यावर ननर्ोगजत केलेले काम पूणग होत नाही. र्ाची कारणे  तात्कानलक असू शकतात. 
र्ासाठी प्रत्येक पार्रीवर तुम्ही ककती प्रमाणात र्शस्वी झाला आहात? र्ाचे देखील मोजमाप करता र्ावे. 
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त्या दवशशष्ट् टप्प्यावर तुम्ही ठरवलेली ककती उदद्दषे्ट् पूणग झाली आणण ककती अपूणग राहहली हे लक्षात घेऊन 
कार्ाचे मोजमाप करता र्ेते. अपूणग काम इतर पूवगननर्ोगजत कार्ास धक्का न लावता ककती कालावधीत 
आणण कसे पूणग होऊ शकेल र्ाचा अंदाज घेऊन नोंद ठेवावी 

कार्ग समतोल: एखाद्या ककिं वा अनेक टप्प्यांवर अनेक कामांचे संतुलन साधावे लार्ते. त्यातील काही अततशर् 
महत्वाची आणण काही तुलनेने कमी महत्वाची कार्ग तुम्हाला करावी लार्तात. जास्त महत्वाच्या कामांकडे 
जास्त लक्ष्य ददले जाते आणण कमी महत्वाच्या वाटणाऱ्या कामांकडे दुलकक्ष होते. उदा. अभ्यास करताना 
वाचन-नचिंतन र्ाकडे जास्त लक्ष्य ददले र्ेले, तर लेखनात अनेक त्रुटी होतील. र्ासाठी सवग कौशल्यांचा 
समतोल साधने महत्वाचे  ठरते.  र्श गमळवण्यासाठी प्रत्येक लहान र्ोष्ट् देखील महत्वाची ठरू शकते 
म्हणून कार्ग समतोल महत्वाचा आहे 

तत्वांची ननशशटचती: काहीतरी गमळवण्यासाठी काहीतरी र्मवावे लार्ू शकते. नक्की कार् आणण ककती 
प्रमाणात र्मवावे लार्ू शकते हे प्रत्येकाला स्वतःलाच ठरवार्चे असते. अभ्यास करणार असाल तर तडजोड 
न करता ननर्गमत ककती, कोणत्या वेळेत आणण कोणत्या दवर्र्चा कराल? रोजची दवश्रांतीची वेळ, झोपेची 
वेळ, व्यार्ामाची वेळ, वाचनाची वेळ, नचिंतन आणण लेखनाची वेळ, जेवणाची वेळ, ननर्ोगजत काम पूणग 
होईपर्ंत आहार कसा असेल आणण कसा नसेल हे सवग काही तुम्हाला ननशशटचत करता र्ेवू शकते. र्ातील 
प्रत्येकाची काहीतरी करणे आहेत म्हणून तुम्ही स्वतः ननर्म ननशशटचत केले असतील तर ती करणे कोणती? 
हे देखील लक्षात घेतले जावे. 

तडजोड: ननर्म ककिं वा तत्वे ठरवल्यावर अंमलबजावणी होत असताना काही अनपेशक्षत र्ोष्ट्ी घडू शकतात. 
जसे जवळच्या व्यक्तीचा दववाह, घरातील काही कार्ग, जवळच्या नातेवाईकचा मृत्यू, अपघात, ककिं वा इतर 
काही आपत्ती तुम्हाला तुम्ही ठरवलेल्या ननर्म आणण तत्वात तडजोड करण्यास भार् पाडतात. तुम्ही ककती 
प्रमाणात तडजोड करणार आहात? केलेल्या तडजोडीमुळे तुमचे होणार ेनुकसान तुम्ही कसे भरून काढाल? 
र्ाचा एक लवनचक मसुदा जवळ असेल तर अपर्श रे्णे जवळपास अशक्य. 

चला तर मर्, तुमच्या र्शाचे आजच ननर्ोजन करा, अंमलबजावणी करा आणण र्शस्वी व्हा.  र्शस्वी भव !! 

 

शशक्षणाच्या बाबतीत आज ज ेशशकवले जाइल ते लर्चेच आचरणात, कृतीत उतरले असे होत नाही. अर्दी 
आज ददलेले ज्ञान हे आत्मसात लर्चेच आत्मसात होईल असेही नाही. आज ज े दवचार परेले आहेत त े
रुजार्ला, मोठे व्हार्ला, पटार्ला, समजार्ला आवश्यक वळे द्यावाच लार्णार. वर्ोपरत्व े र्णेारी समज, 
मेंदचूी होणारी वाढ ही काही अचानक होत नसते, त्याला ठरादवक वेळ, काळ हा द्यावाच लार्तो. आज केले 
आणण उद्या झाले अस े होत नाही. काही बाबतीत सातत्यपुणग प्रर्त्न करत रहाव े लार्तात. ननसर्ात सधु्दा 
आज एखादे बी परेले की लेर्चेच त्याला फळे र्ेतील अस ेहोत नाही. ननसर्ाचा वरे् असा ठरलेला असतो. 
माणसाने प्रर्तीच्या नावाखाली सर्ळ्याचाच वरे् वाढवला आणण ननसर्ग ननर्माच्या दवरुध्द जार्ला 
सरुुवात केली. त्यामळेु प्रशटन सोपे होण्या एवजी र्ुतंार्ुतंीचचे झाले. 

डॉ. उमशे दे. प्रधान  
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जर्वंत कुलकणी, सहसंपादक 
बाल र्ांधी दवद्या मंददर हार्सू्कल  कुला 
9833209561 
 

मानसशास्त्रीर्  चाचण्या: 
कहरअर ननवडीतील ददशादशगक 

साधारणतः हडसेंबरपासूनच पालकांची समुपदेशन कुठे गमळदवता र्ेईल अशी शोधा शोध सुरु होते. 
पाल्यांना परीक्षेमध्ये र्ेणाऱ्या अडचणी, र्ुणवत्तेत क्रमशः र्ेत जाणार े मार्ासलेपण, दवदवध कारणांनी 
नैराश्य आणण मानशसक ढासळलेपण सवानाच ग्रासून टाकते. पुढे कहरअर ननवडीचा प्रशटन आ वासून उभा 
राहतो.  

दहावी आणण बारावीनंतर पुढील अभ्यासक्रम ननवडताना 'हे करू की ते करू' अशी हमखास मनोवस्था 
दवद्यार्थी व पालक अनुभवतात. अशावेळी प्रशशशक्षत व अनुभवी कहरअर समुपदेशकांच्या मार्गदशगनाखाली 
काही मनोवैज्ञाननक चाचण्यांचा आधार घेता र्ेतो. त्यातून दवद्यार्थ्याच्या अगभरुची/ कल, अगभर्ोग्यता 
(क्षमता) , बुगद्धमत्ता तसेच व्यदक्तमत्त्व दवर्र्क अनेक पैलंूचे मोजमाप करता र्ेते. साधारणपणे आवडीनुसार 
कहरअर करावे असा रूढ संकेत आहे मात्र पौर्ंडावस्थेतील मुलांच्या आवडी ननवडीवर अनेक बाह्य घटकांचा 
बराच प्रभाव पडलेला जाणवतो. ' नेम अँड फेम' गमळवून देणार ेकहरअर ननवडण्याच्या नादात स्वतःमधील 
कमी अनधक क्षमता दुलक शक्षत करून चालत नाही. प्रते्यक मुलाची बलस्थाने आणण कमतरता ह्या गभन्न 
असतात. त्याचप्रमाणे प्रत्येक अभ्यासशाखा आणण कहरअर मधील आवश्यक र्ुण कौशल्ये देखील गभन्न 
असतात. र्ततमान बदलांच्या पहरस्थस्थतीत अभ्यासक्रम ननवडीपूवी हा ताळमेळ घालणे र्रजेचे ठरते. 
त्यादृष्ट्ीने र्ा मानसशास्त्रीर् चाचण्या कहरअर ननवडीतील ददशादशगक ठरतात.  

अगभर्ोग्यता चाचण्यांच ेस्वरूप  

एकतत्रत उले्लखात अगभर्ोग्यता असे म्हटले असले तरी र्ात अनेक उपसंच असलेल्या बुगद्धमत्ता, 
अगभर्ोग्यता, अगभरुची आणण व्यदक्तमत्त्व अशा चार प्रमुख चाचण्या वापरल्या जातात. नावांवरूनच त्यातील 
वेर्ळेपणा लक्षात र्ेतो.  देश-दवदेशात सवानधक प्रमाणात १९४७ साली  अमेहरकेतील एम्प्प्लॉर्मेंट ब्यूरोने 
तर्ार केलेली सामान्य अगभर्ोग्यता चाचणी संच (GATB) तसेच जी.के. बेनेट हेरॉल्ड, शसशोर अलेक्झांडर 
आणण वेलमन र्ांची हडफरशंशअल ॲप्टप्टट्यूड टेस्ट् संच( DAT- B) र्ा चाचण्या भारतीर् भार्ांत अनुवाददत 
आणण प्रमाणणत ( Standardized)  करून वापरल्या जातात. GATB र्ा सवानधक वापरल्या जाणाऱ्या 
चाचणीतून लेखननक अगभर्ोग्यता, र्णणतीर् आकडेमोड, अवकाशीर् /तत्रगमतीर् दवचार, इंग्रजी शब्द संपत्ती, 
साधन साधम्यग, र्णणतीर् तकक  क्षमता, आकार साधम्यग, अशाप्टब्दक तकक , मराठी शब्द संपत्ती र्ा नऊ पेपर 
पेन्शन्सल टेस्ट्सट तर हस्तनेत्र संर्ोजन क्षमता, बोटांचे चापल्य आणण स्नार्ूंचे चापल्य र्ा कृती कसोट्याद्वार े
क्षमता मापन करता रे्ते. 
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अगभर्ोग्यता चाचण्यांच ेफार्दे  

१) दवद्यार्थ्याच्या सुप्त क्षमतांचा अंदाज घेता र्ेतो. २) र्ोग्य अभ्यासक्रम ननवडीसाठी बलस्थाने व उणणवा 
समजू शकतात. ३) आवड, क्षमता, व्यदक्तमत्त्व आणण बुगद्धमत्ता समजल्याने कहरअर क्षेत्र ननवडताना 
सजर्पणे ननणगर् घेता र्ेतो. ४) दवद्यार्थी आणण पालकांचे श्रम, वेळ, पैसा आणण बौगद्धक र्ुंतवणूक र्ांचा 
अपव्यर्  टळतो. ५) ननवडलेल्या अभ्यासक्रम ककिं वा कहरअरमध्ये समार्ोजन व समाधान लाभते. ६) 
समुपदेशनातून दवद्यार्थी आणण पालक  र्ांच्यात परस्पर अपेक्षा लादल्या जाण्यातून होणारा अनर्थग टळू 
शकतो.  

अगभर्ोग्यता चाचण्या :-  कधी, कशा आणण कुठे ?  

• दहावी-बारावीच्या बोडक  परीक्षेनंतर अगभर्ोग्यता चाचण्या हहतावह ठरतात.  
• प्रशशशक्षत समुपदेशकांच्या मार्गदशगनाखाली दवद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष तीन ते चार तास   

उपस्थस्थतीत, ननर्ंतत्रत वातावरणात चाचण्या देणे अगभपे्रत असते.  
• चाचणीचे ननष्कर्ग हे दवद्यार्थ्याने ददलेल्या वस्तुननष्ठ, प्रामाणणक प्रततसादावर अवलंबून  

असतात.   
• चाचणीनंतर दवद्यार्थी, पालकांचे समुपदेशन होणे आवश्यक असते.  
• कोदवड १९च्या प्रादुभावामुळे राज्यात अनेक ननबंध लार्ू आहेत. शहरी आणण ग्रामीण   

भार्ात काही खाजर्ी समुपदेशन कें द्र आहेत. मात्र प्रत्यक्ष अगभर्ोग्यता चाचण्या घेण्यास मर्ादा 
र्ेत आहेत.   

• इंटरनेटवर अनेक ऑनलाइन ॲप्टप्टट्यूड उपलब्ध असल्या तरी त्यावरून कहरअर ननवडीचे ननष्कर्ग 
काढणे धाडसाचे ठरू शकते.  

• शालेर् शशक्षण दवभार्ाने www.maa.ac.in र्ा वेबसाईटवर गजल्हाननहार् ४२६ प्रशशशक्षत 
समुपदेशकांची माहहती व मोफत कसोटी दवरहहत मार्गदशगन सेवा उपलब्ध करून ददली आहे.  

कोदवड १९ ननबंध लक्षात घेऊन एससीईआरटी पुणे र्ांच्या https://youtu.be/aJ8pIGceTPU र्ा र्ुट्यूब 
वाहहनीद्वार ेदवदवध दवर्र्ांवर तज्ञ मार्गदशगकांची व्याख्यानमाला उपलब्ध करून ददली आहे. 
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दवश्राम सूर्गवंशी 
र्ु. इं. सू्कल,नचपळूण 
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कहरअर ननवड प्रदक्रर्ते मानसशास्त्रीर् चाचणी व समपुदेशनाच ेमहत्व 

प्रस्तावना - 

२१ व्या शतकामध्ये शशक्षणाने तसेच दवज्ञान आणण तंत्रज्ञानाने उत्तुंर् अशी प्रर्ती केली आहे. मोठमोठाली व 
नावाजलेली शैक्षणणक संकुल दवद्यार्थ्याला खुणाऊ लार्ले आहेत. शशक्षणाची दार े सवांसाठी खुली झालीत 
परतंू सवात मोठी अडचण ननमाण झाली आहे ती म्हणजे, कोणते कहरअर ? कसे ननवडार्चे?  र्ा आणण 
र्ासारख्या अनेक कहरअरशी संबनधत प्रश्नामध्ये आजचा दवद्यार्थी अडकलेला पहावर्ास गमळू लार्ला आहे. 
ददवसेंददवस दवद्यार्थ्याच्या कहरअरचा र्ुंता सुटण्याऐवजी तो अनधक अनधक घट्ट होतोर् असे ददसू लार्ले 
आहे. पहरणामी ददवसेंददवस कहरर्रच्या ननवडीच्या र्तेत अडकलेल्या दवद्यार्थ्याला त्याच्या आर्ुष्यात उत्तम 
कहरर्रची ननवड करण्यासाठी मानसशास्त्रीर् चाचण्या व त्याद्वार ेकेले जाणार ेसमुपदेशनच  एकमेव आणण 
उत्तम पर्ार् आहे.  

कहरर्र ननवड म्हणज ेकार् ? 

कहरर्र हा प्रत्येक व्यक्तीच्या आर्ुष्यातील अततशर् गजव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. शशक्षण प्रदक्रर्ेचा एवढा मोठा 
प्रपंच फक्त उत्तम कहरर्रची ननवड करता र्ावी र्ासाठीच केला जातो. त्यासाठी एवढे सार ेकष्ट् घेतले जातात. 
सवांनाच आपल्या आवडीनुरूप करीर्रची ननवड करता र्ेतेच असे नाही. काहीवेळा म्हणण्यापेक्षा 
बऱ्याचवेळा “करार्ला जातो एक आणण होते एक” अशी कहरर्र बाबत स्थस्थती ननमाण होताना ददसते. अशा 
वेळी दवद्यार्थ्याला त्या कहरर्र ननवडीतून गमळणारा ककिं बहुना आवश्यक असणारा आनंद गमळतोच असे 
नाही. फक्त कौटंुपबक जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना अर्थगप्राप्ती व्हावी आणण आर्र्थिक दववंचना र्ेऊ नर्ेत 
र्ाकहरता मर् तो प्राप्त कहरर्रशी समार्ोजन करण्याचा प्रर्त्न करत असतो.  

वास्तदवक कहरर्र ननवड म्हणजे आपल्या आवडीनुरूप आपल्या क्षेत्राची ननवड करणे व त्या क्षेत्रात १००% 
र्ोर्दानाने सहभार्ी होऊन स्वतःआनंद घेऊन आपण कार्गरत असलेल्या कार्ाचा दजा उंचावणे. 
स्वाभादवक “Right man for Right job” असेल ना तर नक्कीच सर्ळे काही मनासारखे होताना ददसते. 
पण फक्त समार्ोजन म्हणून जुळवून घेण्याचा जेंव्हा प्रर्त्न केला जातो तेव्हा बऱ्याच समस्या ननमाण होताना 
ददसतात.  एकदा का समस्या ननमाण होऊ लार्ल्या की आर्ुष्य अनधकच र्ुंतार्ुंतीच बनत जाते.  र्ा र्ोष्ट्ी 
आर्ुष्यात पुढे चालून होऊ नरे्त,आपल्याआवडीनुरूप आपल्या इचे्छनुरूप तसेच आपल्या बौगद्धक तसेच 
शारीहरक क्षमतेला पूणग न्यार् देता र्ेईल असे कहरर्र ननवडणे र्रजेचे असते.  एकदा का अशा कहरर्रची 
ननवड केली तर आर्ुष्याला एक छानशी र्ती र्ार्ला लार्ते.  प्रर्तीचा आलेख सवग बाजूंनी उंचावला जाऊ 
लार्तो आणण मर् सहज कवी मंर्ेश पाडर्ावकर र्ांच्या ओळी ओठावर रेंर्ाळू लार्तात “र्ा जन्मावर र्ा 
जर्ण्यावर शतदा पे्रम करावे”.... इतके छान आर्ुष्य जर्ार्चं असेल म्हणजेच आपल्या करीर्रची ननवड 
आपल्या आवडीनुरूप करार्ची असेल तर मानसशास्त्रीर् चाचण्याचा आधार घेणे हहतावह ठरले. 
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मानसशास्त्रीर् चाचण्या स्वरूप  

I.V.G.S म ुंबई यांनी करियि ननवडीसाठी आणि त्या ववद्यार्थ्याचा अभ्यास किण्यासाटी काही महत्वपूिण अशा 
मानसशास्त्रीय चाचण्या प्रमाणित केल्या आहेत.  एकूि ४ टेस्ट जिी विल्या तिी त्या ववद्यार्थ्याचा बऱ्यापैकी 
अभ्यास किता येऊन त्या ववद्यार्थ्याला सम पिेशन कििे सोईचे होत.े  या मानसशास्त्रीय चाचण्याबाबत 
महत्वाचे म्हिजे या चाचण्या कोिताही अभ्यास न किता िेता येतात.  वतगमान काळात त्याने ददलेला 
प्रततसाद यावरून ननघणारा ननष्कर्ग  त्या ववद्यार्थ्याचे भववतव्य ठिविािा असू शकतो.   फक्त गिज आहे त्या 
दवद्यार्थ्याने १००% प्रततसाद देण्याची. 

१) N.V.T.I.- 

ही टेस्ट् दवद्यार्थ्याची बुगद्धमत्ता मोजणारी टेस्ट् असून ती पूणगपणे अभापर्क आहे.  कोणत्याही प्रकारची भार्ा 
न वापरताही दवद्यार्थ्याची बुगद्धमत्ता मोजली जाऊ शकते. 

२) G.A.T.B- 

र्ा टेस्ट्मधून एखाद्या दवद्यार्थ्याने तोंडी मुलाखतीतून नोंदवलेला कहरर्र बाबतचा प्रततसाद आणण टेस्ट् मधून 
आलेला ननष्कर्ग र्ाबाबतचा ताळमेळ घातला जातो.   त्याने ननवडलेल्या कहरर्रबाबत त्याच्याकडे त्या 
अगभर्ोग्यता आहेत की नाही र्ाबाबतची माहहती गमळू शकते.  पुढे चालून त्या दवद्यार्थ्याचे कहरर्र चुकू नर्े 
र्ासाठी ही टेस्ट् अत्यंत उपर्ुक्त आहे. 

३)अगभरुची चाचणी - 

र्ा टेस्ट् मधून त्या दवध्यार्थ्याचा कल मोजला जातो.  अर्दी १००% जरी बरोबर नसला तरी १००% चुकत नाही 
हे मात्र खर े आहे.  ९०% दवद्यार्थ्याचा रस शोनधका चाचणी वरून आलेला कल आणण त्याने मुलाखतीतून 
ननवडलेले कहरर्र हे गमळते जुळते असू शकते .  त्याच्याकडे ज्या- ज्या र्ोष्ट्ीबाबतची आवड आहे साधारण 
त्या- त्या क्षेत्राबाबत कमी अनधक प्रमाणात आवड दशगदवली जाते.  र्ा टेस्ट् मधून आलेल्या ननष्कर्ानुसार 
समुपदेशकाकडून मार्गदशगन करवून घेतल्यास भदवष्यकाळात नक्कीच चांर्ला फार्दा होऊ शकतो. 

४)समार्ोजन चाचणी - 

ही टेस्ट् दवद्यार्थ्याची समार्ोजन क्षमता मोजते.  तो दवद्यार्थी कुटंुब,आरोग्य,समाज,आणण भावननकदृष्ट्या 
कसा आहे ?  ककिं बहुना तो दवद्यार्थी र्ा क्षेत्रात कसा आहे ? त्याला अडचण तरी नाही ना ? र्ा बाबतचा स्पष्ट् 
आलेख र्ा चाचणी मधून कळतो. 

दवद्यार्थ्यांच्या कहरर्रबाबत तसेच बर-ेवाईट घडण्यात र्ा चाचणीची भूगमका अत्यंत महत्त्वपूणग आहे.  
बऱ्याचदा शैक्षणणकदृष्ट्या हुशार असणारी मुले कौटंुपबकदृष्ट्या खूप अस्वस्थ असताना ददसतात .  त्याचा 
कळत-नकळत पहरणाम त्याच्या कहरअरवर होताना ददसतो.  काही दवद्यार्थी आरोग्याच्या बाबतीत नाजूक 
असतात त्याचाही पहरणाम त्याच्या कहरअरवर होत असतो.  काही दवद्यार्थ्यांकडे समाजगभमुकता खूप कमी 
असते,तर काही दवद्यार्थी भावननकदृष्ट्या खूपच र्ंभीर असतात. अशा दवद्यार्थ्यांना वेळीच र्ाबाबतचे 
समुपदेशन झाले तर पुढे चालून रे्णारा धोका टळू शकतो. 

ककमान संकटांची जाणणव करून देऊन त्या दवद्यार्थ्यांला व त्यांच्या कुटंुपबर्ांना र्ाबाबत सजर्ता र्ेऊ शकते.  
मानसशास्त्रीर् चाचण्यांतूनच र्ाबाबतची माहहती समुपदेशनाकरवी पालकांना गमळू शकते आणण पुढे 
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चालून र्ेणाऱ्या धोक्याबाबत पूवग काळजी घ्यार्ला मदत गमळू शकते . मानसशास्त्रीर् चाचण्याद्वार े
समुपदेशन करणे सद्यस्थस्थतीत काळाची र्रज बनली आहे. 

५) कहरर्र आणण चाचण्यांचा सहसबंंध - 

कहरर्र आणण मानसशास्त्रीर् चाचण्यांचा अततशर् घननष्ट्  सहसंबंध आहे.  कारण  चाचणी शशवार् 
कहरर्रची ननवड केल्यास ३०% लोक  र्शस्वी होतात असा मानसशास्त्राचा अहवाल सांर्तो. वरती 
म्हटल्याप्रमाणे मानसशास्त्रीर् चाचण्यांशशवार् जर कहरर्रची ननवड केली तर ती चुकण्याची शक्यता असू 
शकते. त्यामध्ये आनंद गमळेलच असे नाही.  कारण एस.एस. सी. नंतर अभ्यासक्रमाची ननवड करण्यापूवी 
मानसशास्त्रीर् चाचणी करणे आवश्यक असते.  ग्रामीण भार्ात त्या बाबतची सजर्ता नसल्यामुळे आपले 
गमत्र-मैत्रीणी ज्या अभ्यासक्रमाची ननवड करतात त्या अभ्यासक्रमाची ननवड दवद्यार्थी करतो परतंु आवड ही 
प्रत्येकाची वेर्वेर्ळी असते आणण अशावेळी आपल्या आवडीनुरूप अभ्यासक्रमाला प्राधान्य देण्याऐवजी 
गमत्राच्या दवचारांना प्राधान्य ददले जाते.   कहरर्र ननवडीच्या पार्ाभूत मार्ात हीच चूक होताना ददसते.  
प्रार्थगमक स्तरावर झालेली चूक भदवष्यकाळासाठी मोठा धोका ननमाण करताना ददसते.  म्हणून कहरर्र 
ननवडीचा आणण मानसशास्त्रीर् चाचण्यांचा सहसंबंध मानला जातो. एस.एस. सी. परीक्षेच्या टप्प्यावर जर 
मानस शास्त्रीर् चाचणी करून घेतली तर अनधकृत समुपदेशक ११ वी साठी ककिं वा एस.एस. सी. नंतर 
कोणता अभ्यासक्रम ननवडावा र्ाबाबत उत्तम मार्गदशगन करू शकतात.  इर्थे चाचण्यांद्वार ेआलेल्या ननष्कर्ग 
आणण प्रत्यक्ष आवडीला प्राधान्य असते. आवड आणण आवडीचा अभ्यासक्रम र्ाची र्ोग्य सांर्ड बसल्याने 
अभ्यासक्रमाला र्ती प्राप्त होते.  

६) मानसशास्त्रीय चाचण्या व सम पिेशन –  

दवद्यार्थ्यांच्या भदवतव्याबाबत र्ोग्य ननणगर् घेऊन उत्तम समुपदेशन करण्यामध्ये मानसशास्त्रीर् चाचण्यांचा 
वाटा अततशर् महत्त्वपूणग मानला जातो.  मानसशास्त्रीर् चाचण्यांमुळे समुपदेशनाला ददशा गमळते.  
दवद्यार्थ्याला र्ोग्य आणण आवश्यक ते समुपदेशन वेळीच झाल्यामुळे वेळ आणण समाज र्ांची सांर्ड नीट 
घालण्यात मदत होऊ शकते.  मानसशास्त्रीर् चाचण्यांद्वार े दवद्यार्थ्यांची बुगद्धमत्ता आणण र्ोग्यता र्ामध्ये 
र्ती,अवकाशीर् क्षमता, भापर्क क्षमता, अचूकता कल आणण कौटंुपबक ते भावननक समार्ोजन र्ाबाबत 
त्याने ददलेल्या प्रततसादानुसार आलेला ननकाल र्ामुळे त्याचे बलस्थाने आणण कमजोर स्थाने समजतात. 
पहरणामी समुपदेशन करार्ला मदत होते व दवद्यार्थ्याला चांर्ली ददशा गमळू शकते. समुपदेशनात दवद्यार्थी 
व पालकांना समुपदेशन केल्यामुळे कौटंुपबक वातावरणातील अस्थस्थरता कमी होण्यास मदत होऊन 
दवद्यार्थ्याला चांर्ला फार्दा होतो.  काही वेळा दवद्यार्थ्याच्या कहरर्र ननवडीत पालकांचे आडमुठे धोरणही 
कारणीभूत ठरत असते तेव्हा समुपदेशनामुळे पालकांना त्यांची भूगमका समजण्यास मदत होते.  मला जे 
करता आले नाही ते माझ्या मुलाने करार्ला हवे अशा दवचाराचे काही पालक पहावर्ास गमळतात.  अशा 
पालकांना समुपदेशनातून आवड ही व्यक्तीनुसार कशी बदलते ,एखादा अभ्यासक्रम सक्तीने जर त्या मुलांवर 
लादला तर त्याचे र्ंभीर पहरणाम कार् होऊ शकतात हे समुपदेशक ननःस्पृह वृत्तीने त्यांना सांर्तो. र्ामार्े 
त्या दवद्यार्थ्याचे चांर्ले व्हावे, त्यांच्या आवडीनुरूप अभ्यासक्रम ननवडार्ला त्याला मदत व्हावी, कौटंुपबक 
समस्या असतील तर दूर व्हाव्यात हाच त्यामार्े शुध्द हेतू असतो. 

७) कहरर्रची ननवड - 

कहरर्रची ननवड करण्याचा सवानधकार हा त्या दवद्यार्थ्याला असतो.  मानसशास्त्रीर् चाचण्यांद्वार े त्याला 
त्याची आवड, क्षमता, चांर्ले र्ुण,उणणवा र्ाबाबत समुपदेशक मार्गदशगन करतात तेव्हा वेळीच आपल्यातले 



26 
 

चांर्ले आणण वाईट र्ुण समजल्यामुळे दवद्यार्थ्याला र्ोग्य ननणगर् घ्यार्ला मदत होते. हे त्याच्या 
भदवतव्याच्या दृष्ट्ीने अततशर् उपर्ुक्त ठरते. मानसशास्त्रीर् चाचण्या दवद्यार्थ्याच्या कहरर्र ननवडीत 
अततशर् महत्वाची भूगमका बजावत असतात. आपली बुगद्धमत्ता, शारीहरक क्षमता, स्वभाव वैशशष्ट्ये, 
पहरस्थस्थती,अगभर्ोग्यता र्ा सवांचा सवगसमावेशक आणण उपर्ुक्त दवचार करूनच दवद्यार्थ्याने कहरर्र ननवड 
करणे सोर्ीचे ठरते. र्ावेळी महत्वाचा आधार ककिं वा सहाय्यभूत घटक म्हणून मानसशास्त्रीर् चाचण्यांना 
प्राधान्य ददले जाते.  वर्ाच्या ककमान ६० वर्ापर्ंत जेव्हा एखाद्या कहरर्र मध्ये आपल्याला काम करार्चे 
असते तेव्हा ते आपल्या आवडीचे आणण आनंद देणार ेअसावेत. र्ोग्य व्यक्तीच र्ोग्य कहरर्रला न्यार् देऊ 
शकते.  अन्यर्था हा प्रवास अततशर् कंटाळवाणा, ननरसवाणा होतो. पहरणामी त्यातून गमळणार े ननष्कर्ग 
देखील दजा हीन असतात. 

समार्ोजन म्हिून ननवडलेले करियि समाधान िेऊ शकत नाही.  त्याच बिोबि केवळ अर्णप्राप्ती हा उद्देश 
डोळ्यासमोि ठेऊन ननवडलेले करियि पैसा ममळवून िेते पि आय ष्यभिाचा आनुंि रहिावून घेत.े कामाचा 
आनुंि ममळाल्यास कामात शीिता येत नाही व काम किायला उत्साह वाटू लागतो.  म्हिून करियिची 
ननवड किताना सवण प्रर्म आपली आवड आणि त्या बाबत असिाि ेज्ञान तसेच शािीरिक क्षमता याचा ववचाि 
कििे अततशय गिजेचे आहे. 

८) मार्गदशगन एक उपर्कु्त शास्त्र- 

वरील सवग र्ुंतार्ुंतीत मार्गदशगन हे एक उपर्ुक्त शास्त्र आहे. परतंु हेच मार्गदशगन मानसशास्त्रीर् 
चाचण्यांद्वार े घेतल्यास त्याला एक चांर्ली ददशा गमळू शकते आणण प्रत्येक वेळी स्वतंत्र प्रर्ोर्शाळा न 
करता र्ोग्य मार्गदशगन गमळार्ला मदत होते.  मार्गदशगनामुळे दवद्यार्थ्याला आत्मदवश्वास वाटू लार्तो. 
नवीन काहीतरी करून दाखवू र्ाबाबत दवश्वास वाटू लार्तो.  वेळीच उणीवा आणण वेळीच चांर्ले र्ुण 
समजल्यामुळे आवश्यक त्या र्ुणात वाढ व अनावश्यक र्ुण काढून टाकार्ला मदत होते. व्यदक्तमत्वात 
बदल  करण्यास मदत गमळते.  दवघातकतेकडून दवधार्कतेकडे जाण्यास मार्गदशगन खूपच मौशलक ठरते. 
र्ोग्य वर्ात र्ोग्य मार्गदशगन भदवष्यकाळात र्ेणाऱ्या दवदवध समस्यांवर मात करण्याचे ककिं बहुना त्याला 
समर्थगपणे प्रततकार करण्याची शक्ती ननमाण करणार े उपर्ुक्त शस्त्र आहे.  मानसशास्त्रीर् चाचण्यांच्या 
आधार ेकेले जाणार ेमार्गदशगन खूप उपर्ोर्ी, खूप खोलवर आणण दूरर्ामी पहरणामकारक ठरू शकतो. 

९) कायाचा आनुंि सफल आय ष्याची नांिी - 

उत्तम मार्गदशगन गमळाल्यामुळे दवद्यार्थी आपल्या कहरर्रमध्ये मनापासून सहभार्ी होतो.  पहरणामी त्याला 
हळूहळू कार्गपूतीचा आनंद गमळू लार्तो.  हीच त्यांच्या सफल आर्ुष्याची नांदी असते.  सफल आणण आनंदी 
आर्ुष्य हेच जीवनाचे अंततम ध्येर् असते.  र्ासाठी र्रज असते उत्तम मार्गदशगकाची.  एकदा का कार्ाचा 
आनंद गमळू लार्ला की जीवन सुद्धा कमी वाटू लार्ते.  आर्ुष्य अततशर् सुखद होऊ लार्ते.  प्रत्येक 
व्यक्तीचा जीवनाकडे बघण्याचा दृष्ट्ीकोन हा साधारण असाच असतो. आर्ुष्यात मार्गदशगकाची भूगमका 
अततशर् महत्वाची मानली जाते.  दुर्ोधनाला शकुनी मामा मार्गदशगक गमळाला आणण त्याच्या आर्ुष्याची 
माती झाली तर अजुगनाला श्रीकृष्ण मार्गदशगक गमळाल्यामुळे त्याच्या आर्ुष्याचे सोने झाले.  म्हणून उत्तम 
मार्गदशगनाने आपण आपल्या कार्ात मनापासून सहभार्ी व्हार्ला लार्तो.  इर्थेच सफल आणण समृद्ध 
जीवनाची नांदी सुरु होते. 

शेवटी कहरर्र ननवड प्रदक्रर्ा ही आर्ुष्यातील अततशर् महत्त्वाची घटना आहे.  कहरर्र हा आपल्या ककिं बहुना 
प्रत्येकाच्या आर्ुष्यातील महत्त्वाचा भार् असतो.  त्याची ननवड एकदा नीट  आणण आवडीनुरूप झाल्यास 
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पुढील आर्ुष्याचा प्रवास अततशर् सुखकर होतो. फक्त हे सुखकर आर्ुष्य बनवण्यासाठी वेळीच 
मानसशास्त्रीर् चाचणीच्या आधार े आपला कहरर्र ननवडीचा मार्ग स्वीकारणे आवश्यक आहे.  एकूणच 
वरील सवग र्ोष्ट्ींचा दवचार करता कहरर्र ननवडीत मानसशास्त्रीर् चाचणीचा आधार घेणे आवश्यक आहे.  
समुपदेशनाच्या सहाय्याने आपले आर्ुष्य आपणच घडवू शकतो कारण शेवटी आपणच आपल्या आर्ुष्याचे 
शशल्पकार आहोत हे दवसरून चालणार नाही. 
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संकलक 
पी. एस. र्ुरव, (शशक्षक समुपदेशक) 
र्ांधी एज्युकेशन सोसार्टी, कंुडलचे शहीद सुरशे चव्हाण हार्सू्कल, करोली(टी) 
ता. कवठेमहांकाळ, गज. सांर्ली. 
9673469031 

समपुदेशकांची कतगव्य े 

• शाळेत व्यवसार् मार्गदशगन कक्ष सुरु करणे. 
• शालांतपूवग इर्त्तांमध्ये समुह मार्गदशगन व ककमान इ. १० वी, १२ वी च्या ४० दवद्यार्थ्यांना 

मानसशास्त्रीर् कसोटर्ांचे आर्ोजन करुन लाभार्थीसह संबंनधत कार्ालर्ास अहवाल पाठदवणे.  
• दवद्यार्थी व पालकांना मानसशास्त्रीर् कसोटर्ांवर आधाहरत समुपदेशन करणे त्याचप्रमाणे कसोटी 

दवरहहत तंत्रांचा अवलंब करुन जास्तीत जास्त दवद्यार्थ्यांना मार्गदशगन करणे. 
• इ. ९ वी व १० वी साठी व्यवसार् मार्गदशगन हा दवर्र् वैकस्पल्पक दवर्र् म्हणून सुरु करावा.  
• इ. ९ वी व १० वी च्या दवद्यार्थ्यांना शैक्षणणक व व्यावसानर्क ननवड, दवदवध उपलब्ध व्यावसानर्क 

संधी, व्यवसार् ननवडीवर पहरणाम करणार ेघटक, चांर्ल्या अभ्यास सवर्ी, व्यवसार् मार्गदशगन, 
इत्यादी दवर्र्ांवर व्याख्याने देणे.  

• दवद्यार्थ्यांचे सवग प्रकारचे प्रर्ती अगभलेख पालकांकडे पाठदवणे. 
• समस्याप्रधान दवद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडदवण्यास मदत करणे.  
• शाळा सोडून र्ेलेल्या दवद्यार्थ्यांना प्रासंगर्क मार्गदशगन व समुपदेशन करणे. 
• व्यवसार् मार्गदशगन पहरर्दांचे आर्ोजन करणे व संबंनधत कार्ालर्ास लाभार्थीसह अहवाल 

पाठदवणे.  
• व्यवसार् मार्गदशगन ददन, व्याख्याने, शशबीर,े प्रदशगने आर्ोगजत करणे व संबंनधत कार्ालर्ांना 

लाभार्थीसह अहवाल पाठदवणे. 
• दर दोन ते चार वर्ांनी इ. १० वी साठी स्थाननक पातळीवर मानके तर्ार करणे. 
• दवभार्ीर्/गजल्हा पातळीवर ज्या ज्या वेळी समुपदेशकांच्या सेवांची आवश्यकता असेल त्या त्या 

वेळी त्या उपलब्ध करुन देणे.                

(टीप : र्ा सवेांसाठी समपुदेशकांना कार्गमकु्त करण ेससं्था चालकांवर व शाळांवर बधंनकारक राहील.) 
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We provide Result Oriented Teachers for all Subjects from Std I to XII 
 

Please note:  

This facility is available only in Mumbai, Thane City, Mira Road, Bhayandar, 

Vasai and Virar. 

Contact: +91 89280 44075 

 smartcoaching2112@gmail.com 
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