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ववद्यार्थी आणि पालकांना समपुदेशनाचा मतं्र देिार ेएकमवे ऑनलाईन  माससक  

  
 
मराठी माध्यमात सशक्षि पिूण करून परदेशात स्वतःच्या कततणत्वाचा ठसा 
उमटववलेल्या दोन मराठी यवुकांच े प्ररेिादायी अनभुव आणि नहेमीप्रमाि े
समपुदेशकांच ेमार्णदशणन  
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महाराष्ट्र ातील सशक्षक समपुदेशकांनी ववद्यार्थांना मार्णदशणन तर्था समपुदेशन करण्यासाठी समर्पित 
केलेले एकमवे ऑनलाईन माससक ‘मतं्र समपुदेशनाचा.’  सशक्षक समपुदेशकांच े लेखातील ववचार 
हे त्यांनी  स्वतः व्यक्त केलेले आहेत. सदरहू लेखांच ेपनुमुणद्रि करताना लेखकांची परवानर्ी घिे े
अननवायण आहे.  

 

 

सपंादक मडंळ 
• सदुाम कंुभार,  

ननवतत्त प्राचायण तर्था समपुदेशक 
• शरद सशिंपी, सशक्षक समपुदेशक 
• जयवतं कुलकिी, सशक्षक समपुदेशक  

 
 
 
 
 
प्रकाशन स्थळ : 
ए/६०१ हर्णगर्री, सशवल्लभ क्रॉस रोड, 
दहहसर (पूवण) मुंबई ४०००६८ 
येरू्थन प्रकासशत करण्यात आले. 
संपकक  : 9833414992 
 
 
 
 

  ववशरे् आभार : सवण नचत्रमय व शकै्षणिक सदेंश डॉ. उमशे दे. प्रधान   
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लेखक/सशक्षक/सवण सशक्षि प्रमेी/समपुदेशकांना आवाहन  

या माससकासाठी समपुदेशक तर्था लखेक म्हिनू आपि स्वेचे्छन ेआपल ेयोर्दान देऊ      
इच्छच्छत असाल तर- 

१) आपल ेलखे सशक्षक, ववद्यार्थी आणि पालकांना अनलुक्षनू वडक  फाइलमध्य ेअसावते. 
२) ववववध व्यवसायागभमखु अभ्यासक्रम ककिं वा समपुदेशन यावर आधाहरत ककिं वा आपल ेमपुदेशन,   
    मार्णदशणनपर शाळेत राबववलले ेउपक्रम आणि अध्ययनाचे अनभुव यावर आधाहरत ककमान     
    ६००/७०० शब्दांपयतंच ेलखे पढुील मलेवर प्रत्यके महहन्याच्या १० तारखपेवूी  
    careerinfoskjk2022@gmail.com पाठवावते.  
३) व्यवसाय मार्णदशणनपर माहहतीच े(OI)  मदेु्दसदू सलखाि कराव.े 
४) माहहतीची  खरातजमा केललेी आणि अभ्यासपिूणच असावी.  
५) अनावश्यक शब्दसभंार, ववर्यांतर, पाल्हाळीकता नसावी. 
६) लखेासोबत व्हॉट्सॲप मोबाइल नबंर, स्वतःचा मले आयडी, आपल्या शाळेच ेनाव आणि   
    आपला पासपोटक साईजचा फोटो पाठवावा.  
७) लखे प्रससद्धी तसचे त्यातील नाममात्र सधुारिांचा हक्क सपंादक मडंळाकडे राखीव राहील.  
८) आपल ेऑनलाईन माससक समपुदेशन आणि सशक्षि क्षते्रातील असखं्य  अभ्यास ूतज्ज्ञ       
     व्यक्तींच्या  वाचनास पाठववल ेजात.े त्या दृष्ट्ीन ेआपल ेलखेन दजदेार आणि वस्तनुनष्ठ राहील      
     याची काळजी घ्यावी.  
   
सपंादक मडंळ,  

मतं्र समपुदेशनाचा ऑनलाईन माससक 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:careerinfoskjk2022@gmail.com
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नमस्कार,   
काही वदवसांवरच माध्यगमक आणि उच्च माध्यगमक शालांत परीक्षा यऊेन ठेपलले्या  आहेत.  
र्ले्या १९  महहन्यांपासनू सपंिूण जर् कोववड  ववर्ािमूळंु  हैराि झालले ंआहे. तरीही प्रत्यके 
देश त्यावर आपल्यापरीन ेमात करण्याचा प्रयत्न करत आहे.  आज आपल्या राज्यात त्यापके्षा 
वरे्ळी पहरस्थस्थती नाही. आपि सवणजि कोरोनाच े  ननयम पाळून स्वतःला सरुसक्षत 
ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहोत. कारि  आपिास हे  माहहत आहे की कोरोना मळेु 
आपि र्थांब ूशकत नाही ककिं वा कोरोना आपिास र्थांबव ू शकत नाही. सवण कठीि पहरस्थस्थती 
सोबत ननयोजनबद्ध पद्धतीन ेसामना करून आपि त्याला ननयतं्रत्रत ठेऊन, आपला प्रवास 
पढेु सरुु ठेविार आहोत.  असचे काहीस ेप्ररेिादायी ववचार घऊेन आम्ही मतं्र समपुदेशनाचा 
अकं दुसरा आपल्या हाती देत आहोत. ज्या कठीि पहरस्थस्थतीमध्य ेतमु्ही शालांत परीक्षचेी 
तयारी करत आहात, अनेक अडचिींचा सामना करत आहात व त्यावर मात करण्यासाठी 
या माससकाच्या माध्यमातून आपिास नक्की मदत होईल अस ेवाटते. तसचे आपल ेमराठी 
बांधव (माजी ववद्यार्थी) मराठी माध्यमातून आपल ेसशक्षि पिूण करून, ववववध प्रकार ेसवण  
स्पधांचा सामना करून आज परदेशात कस ेस्थस्थर झालले ेआहेत. त्यांचा प्ररेिादायी प्रवास 
आपिास यरे्थ ेया माससकात वाचायला नक्कीच आवडेल.  प्रत्यके महहन्याच ेमहत्त्व ववचारात 
घऊेन सपंादक मडंळ  मतं्र समपुदेशनाचा या माससकाद्वार े आपिास दजदेार साहहत्य 
देण्याचा प्रयत्न   करीत राहिार आहे.  
 
सदुाम कंुभार, 
सपंादक, 
मतं्र समपुदेशनाचा  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                            मंत्र समुपदेशनाचा फेबु्रवारी २०२२  
 

 
 

                                           अतंररं् 
 

अ. क्र               लेख                                               लेखक 
 
१.     परीक्षलेा जाता जाता       सदुाम कंुभार  

२.    दहावी - इत्रतहास राज्यशास्त्र                                              राहुल प्रभ ू 

३.    इंग्रजी ववर्याची तयारी                                                       सदुाम कंुभार  

४.    मनाची वद्वधा अवस्था: मानससक सघंर्ण     शरद सशिंपी    

५.    एक यशस्वी स्टाटक अप ्                                   सदंीप देसले (य ु.एस. ए.  कॅनलफोर्निया)   

६.   वनस्पती सशंोधक म्हिनू माझा प्रवास                              डॉ. स्वप्ना प्रभ,ू (ऑस्टर ेनलया ) 

७.    सवंाद परीक्षार्थींशी                                                              ववश्राम सयूणवशंी  

८.    सायबर हायजीन                                                                 नरेंद्र सशके  

९.    उपक्रमशील शाळा - सठे र्ोपालजी हेमराज माध्यगमक व उच्च माध्यगमक ववद्यालय,   

       बोरीवली (पवूण) मुबंई - ४०००६६. 

 १०.  मलुांना सशक्षिापासनू दूर ठेवि ेककतपत                           अगमर अन्सारी  

      योग्य आहे? 

                              
 
 

 

 

 

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

परीक्षलेा जाता जाता 

 

बघता बघता  शालांत परीक्षा काही वदवसांवर येऊन ठेपलेली आहे.  मला आठवतय, काही वर्ांपूवी  Last Day 

Revision  असं शीर्णक असलेली पुस्तक बाजारात उपलब्ध  होती.  आणि त्याचा खप ही बऱ्याच प्रमािात 
झालेला आठवतोय.  एक पालक ते पुस्तक माझ्याकडे घेऊन आले व म्हिाले,  

सर,  "हे पुस्तक  आिलं आहे,  आमच्या पाल्यांनी  आता अभ्यास कसा करायचा ते सांर्ा ?" 

"पुस्तकात सवण वदलेले असेलच ना" माझे उत्तर.  

गमत्रांनो तुमचे व्यवक्तमत्व सुधारा, तुमची भार्ा सुधारा, तुमचे वक्तत त्व कौशल्य सुधारा ककिं वा त्याचा ववकास 
करा, सभा सूत्रसंचालन कसे करावे इत्यादी इत्यादी.  अशा एक ना अनेक ववर्यांवर बाजारात अनेक चांर्ली 
दजेदार पुस्तक आहेत. नक्कीच पुस्तकं  वाचिे र्रजेचे आहे.  पि त्याचबरोबर जलद र्तीन ेउजळिी आणि 
आकलन ही महत्त्वाची क्षमता ववकससत करिं हे तुमचं सध्यातरी महत्त्वाचं काम आहे.  आता तुमचा प्रश्न 
असेल जलद र्तीन ेउजळिी आणि आकलन  कसं करायचं ?  

हे करा – 

• सकाळची वेळ ही खूप महत्त्वाची असते म्हिून जो ववर्य तुम्हाला कठीि वाटतो त्या ववर्याचा 
अभ्यास शक्यतो सकाळी करा.  

• कठीि ववर्याचा अभ्यास शक्यतो आपल्या गमत्र-मैत्रत्रिींबरोबरच करा.  चचेतून बऱ्याच र्ोष्ट्ी साध्य 
होतात व समजतात.  

• प्रर्थम सत्र परीक्षा ककिं वा सराव परीक्षेमध्ये ज्या ववर्यात कमी र्ुि गमळाले आहेत त्या ववर्यांकडे 
ववशेर् लक्ष द्या. 

• ववववध प्रश्न प्रकारांचा अभ्यास तुम्ही केलेल्या ननयोजनानुसारच करा.  
• ववर्यननहाय प्रश्नपत्रत्रकेतील  Internal Options नीट समजून घ्या  
• अभ्यासाचे ननयोजन करून ते काटेकोर पिे पाळण्याचा प्रयत्न करा.   
• उजळिी हा अभ्यासाचा महत्त्वाचा घटक असतो उजळिी कडे ववशेर् लक्ष द्या.  
• अभ्यास करत असताना महत्त्वाची  वाक्ये  अधोरणेखत करा म्हिून वाचन करत असताना पेन ककिं वा 

पेन्सन्सलचा उपयोर् करा.    
• योग्य आहार, ववश्रांती आणि र्थोडा खेळ याकडे लक्ष द्या.   
• मार्ील परीक्षांच्या प्रश्नपत्रत्रकांचा भरपूर सराव करा. त्यामुळे ववहहत वेळेत तुम्हाला तुमची 

प्रश्नपत्रत्रका पूिण करिे शक्य होईल. सवण प्रकारच्या प्रश् नांचे प्रकार समजण्यास मदत होईल. 
• र्णित भूगमती ववर्याचा सराव करण्यासाठी घरात शक्यतो छोट्या फळ्याचा  उपयोर् करा.  
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• अखेरच्या क्षिापयंत  एखाद्या प्रश्नाच्या बाबतीत शंका असल्यास त्वहरत सशक्षकांना भेटा  व शंकांचे 
ननरसन करून घ्या.  

हे करु नका-  

• अभ्यासाचा कंटाळा आला म्हिून कोित्याही ववर्याचा स्वैर अभ्यास करू नका. 
• भार्ा ववर्यातील दीघण उत्तर े पाठांतर करिे टाळा.  
• खूप वेळ मोठ्याने वाचन करिे टाळा 
• गमत्रांबरोबर बाहेर  फेरफटका मारायला जािे नकोच.  
• रस्त्यावर ववक्रीस असलेले खाद्यपदार्थण खािे आवश्य टाळा.  
• रात्री उसशरापयंत अभ्यास करिे टाळावे.   
• मोबाईलचा अत्रतवापर करिे इत्यादी नकोच.  
• बहुतांशी ववद्यार्थी मोबाईल मध्ये  अभ्यासाच्या  पीडीएफ जतन करून ठेवतात परतंु अशा पीडीएफ 

मोबाईलवर वाचिे  शक्यतो  टाळा.   

 

 

 

 

चकुांच े स्थान शकै्षणिक व्यवस्थमेध्य े महत्वाची भगुमका बजावत असतात. 
आपल्या चकुा या नहेमीच काहहतरी सशकवत असतात. चकुा होि ं हे 
स्वाभाववक असले तरी त्याच चकुा परत परत होऊ नये हे पि नक्की. काय 
कराव ेआणि काय करू नय ेहे वळेीच समजि ेआवश्यक असत.े चकुा कोित्या 
प्रकारच्या होत आहेत हे लक्षात आल्या नतंर सधुारिा करण्यासाठी करायच े
प्रयत्न पि त्रततकेच महत्वाच.े केवळ आपल्याला कमी र्िु गमळाले म्हिनू 
ननराश होऊन चालिार नाही. कमी र्िु का पडले हे समजनू घतेले पाहहज.े 
चकुा सधुारण्याची सधंी गमळत ेतवे्हा आपि मार्ील चकुांवरून काय सशकलो 
त े महत्वाच.े कोित्या वदशने े प्रयत्न करायचा त े समजि े आवश्यक. चकुांच े
महत्व जािनू घ्या. 
डॉ. उमशे दे. प्रधान  
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श्री. राहुल बळवंत प्रभ ू 
सहा.सशक्षक,  
प्रा.जनादकन लक्ष्मि सशसेकर सशक्षि संस्थेचे महात्मा र्ांधी ववद्यामंवदर, वांदे्र (पूवण), मुंबई. 
इत्रतहास व राज्याशास्र अभ्यासक्रम मंडळ सदस्य ,  
महाराष्ट्र  राज्य पाठ्यपुस्तक ननर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मडंळ . 

दहावी : इतिहास – राज्यशास्त्र 

विद्यार्थी वित्ाांनो इयत्ता दहािीचा शालाांत परीके्षचा इवतहास-राज्यशास्त्राचा पेपर म्हणजे पाठ केल्यानांतर 
नक्की आपणास काय आठिेल आवण जर आपण िेगळां  वलवहलां तर त्यासाठी गुण विळतील का असे 
अनेक प्रश्न तुिच्या सिोर असतात. 

तुिच्या िनातील अनेक प्रश्नाांची उत्तरे तुम्हाला नक्कीच विळतील.  पाहु या इवतहास-राज्यशास्त्र 
विषयाची तयारी कशी करािी.  

प्रश्न – १ . एका  मतहन्याच्या कालावधीि इतिहास – राज्यशास्त्र तवषयाचा अभ्यास कसा करावा? 
उत्तर-  प्रत्येक पाठाचे काळजीपिूवक आवण सखोल िाचन करा. सांपणूव पाठ्यपुस्तकाचे वकिान 
व्यिवस्र्थत  िाचन होणे िहत्त्िाचे आहे. पाठातील चौकटी काळजीपिूवक अभ्यासा. पाठातील िहत्त्िाचे िुदे्द 
अधोरेवखत करा. पाठातील घटक लक्षात ठेिण्यासाठी काही key – words लक्षात ठेिा. पाठातील विविध 
घटकाांचे तके्त तयार करािेत ि सतत नजरे सिोर राहतील अशा  वठकाणी वचकटिा ि सतत पाहत रहा. 
राज्यशास्त्र विषयात पाठातील सांकल्पना व्यिवस्र्थत सिजनू घ्या. विषयाची सातत्याने उजळणी करा. 
प्रश्न – २. परीक्षसेाठी प्रश्नाांची ियारी कशी करावी? 
उत्तर-  परीके्षसाठी  प्रश्नाांची उत्तरे स्ितःची स्ितः तयार करा. पाठ्यपुस्तकातील स्िाध्यायाच्या प्रश्नाांची  
उत्तरे पाठातील आशयाांच्या आधारे शोधा आवण ती स्ितांत्पणे वलहून काढा. तयारी तसेच लेखन सराि 
करताना िेळेचे वनयोजन करािे. यािध्ये िस्तुवनष्ठ प्रश्न प्रत्येकी एक  ते दोन विवनटे , लघुत्तरी प्रश्न 
प्रत्येकी पाच विवनटे ि दीघोत्तरी प्रश्न प्रत्येकी दहा विवनटे असे वनयोजन करून लेखन सराि करािा. 
प्रश्न - ३.  दीर्घोत्तरी प्रश्नाांची ियारी कशी करावी?  
उत्तर- दीघोत्तरी प्रश्नाांच्या सरािासाठी स्िाध्यायातील प्रश्नाांचा अवधक सराि करा.  दीघोत्तरी प्रश्नाचे उत्तर 
वलवहताना १ ते २ िाक्यात प्रस्तािना, िुदे्द  वकां िा िुख्यिुदे्द ि  उपिुदे्द अशी रचना करािी. उत्तराांच्या 
िुद्द्याांशी सांबांवधत अिाांतर िावहतीचा िापर केल्यास उत्तर अवधक सिपवक असेल. िुख्यिुदे्द तसेच िुदे्द 
सांकल्पना वचत्ाच्या स्िरुपात िाांडल्यास अवधक आकषवक वदसेल. स्िित प्रकटीकरण स्िरूपाचे प्रश्न 
सोडविताना अचकू ि सिपवक िुदे्द योग्य भाषेत िाांडािेत. 
प्रश्न - ४.  इतिहास - राज्यशास्त्र  तवषयाचा फक्त पातसांग परुिा  अभ्यास कसा करावा? 
उत्तर-  इवतहास राज्यशास्त्र या विषयाच्या कृवतपवत्केचां  स्िरूप बवघतलां तर असे लक्षात येईल की 
४०  गुणाांच्या या कृवतपवत्केत   उत्तीणव होण्यासाठी १४  गुण आिश्यक आहेत.  हे १४  गुण विळिणे 
अवतशय सोपे आहे यासाठी आपण सोप्या प्रश्नाांची वनिड करािी.  पवहला प्रश्न (अ) आवण (ब) हे एकूण ६  
गुणाांसाठी आहेत. प्रश्न दुसरा  (अ) हा  ४  गुणाांचा प्रश्न आहे. प्रश्न चौर्था उताऱ्याचे िाचन करून प्रश्न 
सोडिायचे आहेत. याला ४  गुण आहेत असे इवतहासात १४  गुण सहज विळिता येतील.  राज्यशास्त्रातील 
सहािा प्रश्न २  गुण ि सातिा प्रश्न ४  गुण असनू  यात  विधान  चुकीचे आहे की  बरोबर आहे हे नुसतां 
ओळखनू वलहीलां तरी  १  गुण विळतो. असे २ गुण  आवण प्रश्न आठिा  ब २   गुण  एकूण ६  गुण म्हणजे 
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इवतहास राज्यशास्त्र या विषयात २०  गुण  विळिणे सहज शक्य आहे. यासाठी या प्रश्नाांचा अवधक अभ्यास 
करायला पावहजे. 
प्रश्न - ५.  इतिहास - राज्यशास्त्र  तवषयाि  परू्ण गुर् तमळतवण्यासाठी कोर्िी तवशषे ियारी करावी 
? 
उत्तर- पाठ्यपुस्तकाचे सखोल ि काळजीपिूवक िाचन करा. उत्तरे स्ितःची तयार करािीत. आपली उत्तरे 
Unique असािीत. सिव प्रश्न ि कृती अचकू सोडविलेल्या असाव्यात. उत्तराांची िाांडणी आकषवक ि िुदे्दसदू 
असािीत. लघुत्तरी प्रश्न दोन ते चार िुदे्द ि दीघोत्तरी प्रश्न तीन ते सहा िुद्द्यािध्ये असािेत. दीघोत्तरी 
प्रश्नाांिध्ये आशयाशी सांबांवधत अवतररक्त िुद्द्याांचा सिािेश करािा ि त्याची सुयोग्य िाांडणी असािी.भाषा 
योग्य असािी. शुद्धलेखनाच्या चुका टाळाव्यात.िहत्त्िाचे िुदे्द अधोरेवखत करािेत. 
प्रश्न – ६. इतिहास – राज्यशास्त्रची कृिी / प्रश्न पतिका सोडतविाना तवशषे काळजी कोर्िी 
घ्यावी? 
उत्तर-  इवतहास – राज्यशास्त्रची कृती / प्रश्न पवत्का सोडविताना विशेष काळजी घ्यािी लागते ती 
म्हणजे,   प्रश्न क्रिाांक १ (अ)  आवण ६ िध्ये सांपणूव विधान वलवहणे  आिश्यक आहे. प्रश्न क्रिाांक २ 
(अ)  आवण  ८ ( ब ) िधील सांकल्पनावचते् त्याच निुना आराखड्यानुसार पेनाने उत्तरपवत्केत तयार 
करणे अपेवक्षत आहे.  प्रश्न १ ला (अ) , (ब)  ि प्रश्न ६िा  या प्रश्नाांची उत्तरे उत्तरपवत्केत एकापेक्षा जास्त 
िेळा  वलवहलेली असेल  तर प्रर्थि वलवहलेले   उत्तर हे गुणाांसाठी गहृीत धरले जाते त्यािुळे ते एकदाच 
वलहािे. प्र. १ (ब) या प्रश्नात फक्त चुकीची जोडी ओळखनू वलहािी सांपणूव सांच वलवहण्याची आिश्यकता 
नाही.  
प्रश्न – ७. इतिहास – राज्यशास्त्रची कृिी / प्रश्न पतिका सोडतविाना वळेेच ेतनयोजन कस ेकराव े
? 
उत्तर-  इवतहास – राज्यशास्त्रची ४० गुणाांची  कृती / प्रश्न पवत्का सोडविण्यासाठी २ तास म्हणजे १२० 
विवनटाांचा कालािधी असतो. या िषी १५ विवनटे  िाढीि कालािधी देण्यात आला आहे. या सिव बाबींचा 
विचार करता कृती / प्रश्नपवत्का सोडविताना पुढीलप्रिाणे िेळेचे वनयोजन करािे. 

 
कत ती / प्रश्न क्रमांक ननयोगजत वेळ  : १३० गमननटे + १५  
कत त्रतपत्रत्रका वाचन १० ( नलखाि सुरु करण्यापूवी) 

प्र. १( अ) ५ गमननटे 
प्र. १ (ब) ५ गमननटे 
प्र. २ (अ) १५ गमननटे 
प्र. २ (ब) १० गमननटे 

प्र. ३ १० गमननटे 
प्र. ४ १५ गमननटे 
प्र. ५ २० गमननटे 
प्र. ६ ५ गमननटे 
प्र. ७ १० गमननटे 

प्र. ८ (अ) ५ गमननटे 
प्र. ८ (ब) ५ गमननटे 

प्र. ९ ५ गमननटे 
उत्तरपत्रत्रका वाचन १० गमननटे 

एकूि १३० गमननटे ( १० + १२०) + १५ 
 
परीक्षेसाठी हार्दिक शभुचे्छा !! 
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परीक्षलेा जाता जाता - इंग्रजी ववर्याची तयारी  

र्ेल्या संपूिण वर्णभरात शालांत परीक्षेचा अभ्यास कसा करावा,  प्रश्नपत्रत्रकेचे स्वरूप कसे असेल, वेळेचे 
ननयोजन आणि व्यवस्थापन कसे करावे, परीक्षेला जाण्यापूवी आपली तयारी काय व कशी असावी, प्रश्न 
ननहाय र्ुिांचे ववभाजन कसे असेल इत्यादी बाबत तुमचे वर्णसशक्षक आणि ववववध युट्युब चॅनेल वरून 
तुम्हाला माहहती प्राप्त झालेली आहे. तरीही पेपर सुरू होण्याच्या क्षिापयंत प्रत्येक ववद्यार्थ्याच्या मनात काही 
प्रश्न असतातच. यावर्ी आनदंाची बाब म्हिज ेइंग्रजी ववर्याच्या एकूि 80 र्िुांच्या Activity Sheet  साठी 
3.00  तास वळे नसनू एकूि 3.30 तास वेळ असिार आहे हे लक्षात ठेवा.  

पाहू या तुमच्या मनातले  प्रश्न ? 

प्र. Language Study अभ्यास कसा करावा? 

पाठ्यपुस्तकांमध्ये Language Study बाबत  सरावासाठी  भरपूर उदाहरिे वदलेली आहेत त्याचा ननयगमत 
सराव होिे आवश्यक 

प्र. प्रत्यक्ष परीक्षा सरुू होण्यापूवी उत्तरपत्रत्रका तसचे Activity Sheet ककती वेळ अर्ोदर हातात प्राप्त होत े? 

उत्तर पत्रत्रका तुम्हाला साधारि 25  ते 30  गमननटे अर्ोदर गमळते  कारि उत्तर पत्रत्रकेवरील काही सूचना 
तुमच्या दृष्ट्ीने महत्त्वाचे असतात व त्या वाचिे अननवायण असते. तसेच उत्तरपत्रत्रकेच्या पहहल्या पतष्ठावर 
तुम्हाला तुमचा आसन क्रमांक, ववर्य, वदनांक, माध्यम इत्यादी महत्त्वाच्या बाबींची नोंद करावयाची असते. 
तसेच प्रत्येक वदवशी त्या-त्या ववर्याचा बारकोड तुम्हाला वदलेला असतो तो सुद्धा काळजीपूवणक 
उत्तरपत्रत्रकेच्या पहहल्या पतष्ठावर वदलेल्या जार्ेटच नचकटविे महत्त्वाचे असते. आणि Activity Sheet फक्त 
वाचण्यासाठीच दहा गमननटे अर्ोदर गमळते.  

प्र. दहा गमननटांमध्य ेActivity Sheet च ेसखोल वाचन झाले नाही तर ? 

संपूिण वर्णभरामध्ये प्रश्न 1  ते 7  रचना काय व कसे असेल याबाबत तुम्हाला सातत्याने मार्णदशणन केलेले 
असते त्यामुळे दहा गमननटांमध्ये एखादी कादंबरी वाचल्यासारखी संपूिण Activity Sheet वाचिे आवश्यक 
नाही.  पहहल्या दहा गमननटांचा उपयोर् आपि काय नलहहिार आहोत, लेखन कौशल्या मधील कोिता लेखन 
प्रकार आपि चांर्ल्या प्रकार ेकरू शकतो व पुढील साडेतीन तासांची एक सकारात्मक मानससकता तयार 
होण्याच्या दृष्ट्ीने आपि हे वाचन करावे अशी अपेक्षा असते.  

प्र. Activity Sheet च ेपनु्हा-पुन्हा वाचन करि ेआवश्यक आहे का ? 

Activity Sheet चे पुन्हा पुन्हा वाचन करण्याची आवश्यकता नक्कीच नाही.  वर्णभर आपि सवण Prose 
Lessons and Poetry यांचं सखोल वाचन केलेलं आहे. प्रत्येक पाठाचा आशय आपिास आठवला पाहहजे 
तसेच Appreciation च्या माध्यमातून Poetry Section ची आपली तयारी झालेली असते त्यामुळे Simple 
Factual Questions/complex factual questions  उत्तर ेनलहहत असताना आपिास त्या पाठातील प्रसंर् 
जसाच्या तसा आठविे अननवायण आहे उदाहरिार्थण What was the profession of the writer’s father ? 
(1.2 An Encounter of a Special Kind) पाठातील प्रसंर्ात त्वहरत आठवूि आपि पुढील प्रमािे 
उत्तर नलहहिे आवश्यक आहे. a medical professional. उत्तर नलहहताना, उत्तरातील शब्दांची खात्री 
करण्यासाठी Passage  मधील वाक्य पुन्हा पहावे. 



 

                                                                                                                                            मंत्र समुपदेशनाचा फेबु्रवारी २०२२  
 

प्र. Seen/unseen passages प्रशन्ांची उत्तर ेनलहहताना येिाऱ्या अडचिींवर मात करण्यासाठी कोित्या 
पद्धतीचा अवलंब करावा ?  

Passage च्या पूवी Simple Factual questions वदलेला असतो म्हिजे हा प्रश्न प्रर्थम वाचिं आवश्यक आहे 
व त्यानंतरच Passage ते उत्तर शोधावे. Passage पुन्हा पुन्हा वाचण्यामध्ये वेळ घालवू नये.  

प्र. उत्तर ेनलहहताना प्रश्नांचा क्रम बदलला तर चालतो का ? 

शक्यतो प्रश्नांचा क्रम बदलू नये.  प्रश्न 1 ते 7  क्रमाने नलहहण्याचा प्रयत्न व सराव करावा.  

प्र. Writing Skill मधील   प्रश्नांची ननवड कशी करावी? 

यापूवीच्या अंकामध्ये या प्रकारच्या प्रश्नांची ननवड ऐन परीक्षेच्या दरम्यान न करता संपूिण वर्णभर अभ्यास 
करताना   तयारी  कशाप्रकार ेकरावी  याबाबतचे मार्णदशणन केलेले आहे. तरीही प्रत्यक्ष  Activity sheet 
मधील internal option समजून घेिे महत्वाचे.  

प्र.   भार्ांतराचा प्रश्न शवेटी असल्यामळेु घाई होत ेशब्दशः भार्ांतर चालत ेका ? 

अभ्यासाचे व वेळेचे ननयोजन योग्य असल्यास घाई होिार नाही म्हिून आतापासूनच सराव व प्रयत्न 
आवश्यक.  शक्यतो शब्दशः भार्ांतर करिे टाळावे.  

 खालील काही उदाहरिे पाहा.  

Some ghost stories sound horrible. 

Send your stories to the Editor of Holiday Express. 

पहहल्या वाक्यामध्ये sound चा अर्थण आवाज असा घेऊ नये आणि दुसऱ्या वाक्यामध्ये  Holiday Express  
याचे शब्दशः भार्ांतर करू नये.  

सरावासाठी वरील दोन्ही वाक्यांचे भार्ांतर करा व आपल्या सशक्षकांकडून तपासून घ्या. 

महत्त्वाच े म्हिज,े Activity sheet  मधील  एकूि 7  प्रशन् ववहहत वळेेत नलहहण्यासाठी तमुच्या 
सशक्षकांनी  सचुववलेले प्रशन् ननहाय वेळेच ेननयोजन अमलात आिा परतं,ु  तमु्ही स्वतः सराव करून प्रत्येक 
प्रश्नासाठी ककती वळे लार्तो याच ेननयोजन तुम्ही आत्ताच करावे व तचे जास्त सोयीस्कर ठरले. 

शालांत परीक्षेसाठी सवांना मनःपूवणक हार्दिक शुभेच्छा !! 

 

“सशक्षि ही एक अववरत प्रवक्रया आहे. शालेय वळेात घडत े ते सशक्षि आणि शाळेबाहेर 
आल्यानतंर त े सपंत े ककिं वा र्थांबत े अस े होत नाही. खऱ्या सशक्षिाला वळे काळाच े बधंन 
नसतचे त ेअव्याहत सरुुच रहात.े एवढेच नवे्ह तर सशक्षि ही एक सातत्यपुिण प्रवक्रयाच आहे. 
या शाळेला कधीही सटुी नसत.े आपल्या सोभावतालच्या पहरसराकडून, ननसर्ातनू, 
पयावरिातनू अस े आपि नकळत सशकत असतो. मन हे सतत नवीन र्ोष्ट्ी सशकायला 
तत्पर असत.ं त्याची ग्रहि करण्याची क्षमता सधु्दा प्रचडं असत.े प्रत्येक क्षि हा असा नव्या 
र्ोष्ट्ी समजनू द्यायला आणि घ्यायला तयार असतो.  हे ओळखायला हवे, त्या प्रमाि ेस्वतःला 
अनभुव सपंन्न करि ेमहत्वाच.े”  
डॉ. उमशे प्रधान  
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शरद सशिंपी, सहसंपादक,  
आयइएस नू्य इंवललश सू्कल वांदे्र (पूवण) मुंबई 
9820782097 

मनाची वद्वधा अवस्था: मानससक सघंर्ण 

 

मनाची वद्वधा अवस्था म्हिजे सोप्या भारे्त दोलायमान स्थस्थती. गभिंतीवरील घड्याळाचा दोलक  जसा 
दोलायमान असतो, सतत इकडून त्रतकडे व त्रतकडून इकडे अशा अवस्थेत हलत असतो, ववचारांचा सुध्दा 
मानससक पातळीवर असाच प्रकार सुरू असतो त्यालाच संघर्ण म्हिता येईल. ही मनाची अवस्था प्रत्येक 
व्यक्तीची अनेक प्रसंर्ी होत असते. याला ज्ञानी व अज्ञानी, सशसक्षत-असशसक्षत, श्रीमंत-र्रीब, शहरी-ग्रामीि, 
मोठा लहान कोिीही अपवाद नसतो. आपले ववद्यार्थी व  पालक सुध्दा याच र्टातील एक आहेत. तेव्हा त्यांनाही 
या संघर्ाला नक्कीच सामोर े जावे लार्ते. संघर्ण हा मानवी जीवनाचा स्थायीभाव आहे. संघर्ण नसेल तर 
मानवाची प्रर्ती होिार नाही. पि या उद्भवलेल्या संघर्ाला आपि कसे सोडवतो ते फार महत्त्वाचे आहे. 

ववद्यार्थी अनेक कारिांमुळे अशा संघर्णमय अवस्थेतून जात असतात. त्यासाठी कधी समवयस्क गमत्रांचा समूह 
कारिीभूत ठरतो; कधी कौटंुबबक पहरस्थस्थती व पालकांचे वतणन जबाबदार असते, कधीकधी  प्राप्त पहरस्थस्थती, 
अभ्यास, परीक्षेतील यशापयश तर कधी नचत्ताकर्णि करिार ेअनेक बाह्यघटक इत्यादींचा यात समावेश होत 
असतो. सध्या तरी ववद्यार्थी व पालक वर्ाला या मानससक संघर्ाला मोठ्या प्रमािावर सामोर ेजावे लार्त 
आहे. साधारितः वीस  महहन्यांपासून ववद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक व पालकांचा आर्र्थिक दृष्ट्या ननमाि झालेला 
मानससक संघर्ण हा कोववड-१९  या जार्त्रतक महामारीतून उद्भवलेला आहे. र्ेल्या दीड वर्ांपासून बंद झालेली 
शाळा मुलांसाठी ४ ऑक्टोबर, २०२१  रोजी सुरू  झाली आहे. यामुळे ववद्यार्थी, पालक व सशक्षक इतकेच काय 
पि त्या शाळेच्या वास्तूला सुद्धा हायसे वाटले, आनंद झाला पि तो अल्पकाळासाठी होता असे म्हिावे 
लार्ेल. कारि २०२२ या नवीन वर्ाच्या सुरुवातीलाच कोववडचा व त्याच्या उत्परीवतीत ववर्ािुचा फैलाव व 
त्यामुळे वाढत जािारी रुग्ण संख्या ववचारात घेऊन इयत्ता दहावीच्या ववद्यार्थ्यांव्यत्रतहरक्त  इतर सवण 
ववद्यार्थ्यांसाठी  शाळा पुन्हा ऑनलाइन सुरू करण्याचा आदेश आला. 

ववद्यार्थीवर्ण  हळूहळू दैनंवदन अभ्यास, शाळा व परीक्षा इत्यादी दृष्ट्ीने स्वतःच्या मनाची तयारी करून 
समायोजन करीत होता. संघर्ात तडजोड करिे, सोडून देिे, पयाय शोधिे इत्यादी मार्ण उपलब्ध असतात. 
वववेकाने ववचार करून प्रत्येकाने आपला मार्ण शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास प्रत्येकाला जरूर  मार्ण काढता 
येईल.  आपल्या सभोवताली वदसिारी पहरस्थस्थती कशी आहे हे आपल्याला स्वतःलाच ठरवता आली  पाहहजे. 
इतर लोक काय म्हितात त्यापेक्षा आपल्याला काय कळते हे पाहिे उनचत वाटावे   "सत्य असत्याशी मन केलें  
ग्वाही l माननयेलें  नाहीं बहुमतां " ll याप्रमािे आपि सत्य काय आहे याचा पडताळा करून पहावा.  तार्किक व 
ववज्ञान, तत्त्वज्ञानाच्या आधार ेते करिे नक्कीच कठीि नाही. मर् यासाठी आपल्याला एक अतं्यत महत्त्वाची 
र्ोष्ट् करायला  हवी. आपि आपल्याच स्वतःशी सुसंर्त सहसंबंध अर्थात मुदे्दसूदपिे बोलायला सशकले 
पाहहजे . हे असे एकदा का आपल्याला  करिं जमलं की आपि योग्य तो ननिणय नक्की घेऊ शकतो, ककमान 
प्रयत्न तरी करतो. आपि प्रत्येकवेळा  संघर्ात्मक स्थस्थतीत आपला स्वतःशीच  सतत संवाद सुरू ठेवायला हवा. 
आपलाच आपल्या सोबत वाद झाला पाहहजे. त्यातून तो संघर्ण गमटवण्यासाठी उत्तम पयाय असेल तो आपि 
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स्वीकारला पाहहजे. म्हिजे  “तुका म्हि ेहोय मनासी सवंाद l आपलुा नच वाद आपिांसी ll” हा संघर्ण संकल्प  
(Conflict resolution) यातील एक उत्तम आदशण पयाय आहे. बाह्यपहरस्थस्थती आपल्या ननयंत्रिात नाही हे 
खरचं. पि जे घटक आपल्या ननयंत्रिात आहेत (Factors under control) त्यांच्यावर आपि योग्य  
मार्णदशणनाने आणि अभ्यासाने मात करू शकतो.यामुळे संघर्ण संपत नसतो पि त्याचे आपल्यासाठी तरी 
स्वरूप बदलते. त्यासाठी आपला दृष्टष्ट्कोन अभ्यास करण्याचा असावा.  “असाध्य तें  साध्य कहरतां सायास  l 
कारि अभ्यास तकुा म्हि े ll”  कोितीही र्ोष्ट् असाध्य नसते. ते गमळवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा 
करायला हवी. त्यासाठी अभ्यास हेच एकमेव साधन आहे. तेव्हा आपि प्रत्येकाने आपापल्या अभ्यासातील 
क्षमता, बुगद्धमत्ता व आवड तसेच अगभयोग्यता ओळखायला सशकले पाहहजे. त्यांचा योग्य प्रकार े अभ्यास 
करायला हवा . आपल्या व्यवक्तमत्त्वातील प्रभावी घटक तसेच उणिवा ककिं वा कमतरता शोधा.  त्यांच्यावर योग्य 
पद्धतीने मार्णदशणन आणि काम करा.  असे केल्यास तुम्हाला प्रत्येकाला तार्किक ववचार करून ननिणय घेता 
येईल व उद्भविाऱ्या संघर्ाचे ननयमन करता येईल.  स्वतःला व इतरांनाही तुम्ही मानससक त्रासातून वाचू 
शकता.  अभ्यासाचे हेच अनन्यसाधारि महत्त्व आहे.  “म्हिोनन अभ्यासासस  कांही l  सवणर्था दषु्कर नाही ll 
अभ्यास केल्याने कोितीही र्ोष्ट् कठीि नाही हेच ज्ञानोबा व तुकोबा आपापल्या भारे्तून सांर्तात ते 
स्वानुभवातून आलेले ज्ञान आहे. खरोखरच आपि सवण ववद्यार्थी व पालकांनी योग्य अभ्यास केला, अनुभवी 
सशक्षक, समुपदेशक यांचे मार्णदशणन घेतले तर तुम्ही  संघर्णमय स्थस्थतीतून बाहेर पडू शकता. आणि आनंदी व 
समाधानी जीवनाचा आस्वाद घेऊ शकता. "आतां भय माजे नासलें   ससंारींl जालोंस ेयावरी र्र्नाचा ll"   असा 
सुखद आनंद व अनुभव तुम्हाला सुध्दा घेता येईल.  म्हिून अभ्यास करा.  फक्त पाठ्यपुस्तकांचाच नाही तर 
सवण प्रकारचा आपला अभ्यास झाला पाहहजे म्हिूनच,  "आता तरी पढुें हा नच  उपदेश l नका करंू  नाश 
आयुष्याचा ll"  गमळालेल्या सवण संधी समजून घ्या अभ्यास करा. "तुका म्हिे लाभ होय तो व्यापार l करा काय 
फार सशकवावें ll  

तेव्हां  ववद्यार्थी व पालक वर्ण आपिास ववनम्रपिे सांर्ू इच्छच्छतो की सजर्पिे ननिणय घ्या.  ववचार करा.  
अभ्यास करून प्रश्न ननसश्चत सुटतात.  अशा प्रकार ेववचार करून प्रश्न सोडववण्याची सवय लार्ली तर 
मर् आपि संघर्णमय स्थस्थतीत सुद्धा संयगमत राहून योग्य ननिणय घेऊ शकतो.  म्हिूनच आपल्या मनाच्या 
वद्वधा अवस्थेतून कसे बाहेर पडता येईल व मानससक संघर्ण सोडवता येईल हा ववचार आपि सवांनी सशकलाच 
पाहहजे. 
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संदीप देसले,  
हेड ऑफ इंगजनीहरिंर् एट फोडक  प्रो चारजििर्,  
कॅसलफोर्निया, यु. एस. ए.  
 

                                     एक यशस्वी स्टाटकअप ् 
यशस्वी कस े व्हाव े हे सशकवण्यासाठी अनके पसु्तके, प्ररेक भार्िे आणि कायणशाळा 
आहेत, पि यश हा प्रके्षक म्हिून बघण्याचा खळे नाही. आपल्याला आवडिारा मार्ण 
ननवडावा लार्तो आणि सराव सुरू करावा लार्तो. जस े एका प्रससद्ध श ू ब्रँडच्या टॅर् 
लाईनन ेआपल्याला सांगर्तले आहे - जस्ट डु इट !! 

ननरननराळ्या लोकांसाठी वेर्वेर्ळ्या संदभात यशाचा अर्थण वेर्ळा असू शकतो. क्रीडा, साहहत्य, ववज्ञान, कला 
ककिं वा व्यवसाय अशा ववववध क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी काय आवश्यक आहे यात काही फरक आहेच पि 
काही सामान्य घटक देखील आहेत. एका यशस्वी संस्थेचा प्रवास जवळून अनुभवताना मला प्रर्थमदशी 
जािवलेले यशप्राप्तीसाठी आवश्यक घटक म्हिजे चौकटीबाहेर ववचार करण्याची क्षमता, जोखीम घेण्याची 
गजद्द, सशस्त आणि योग्य टीम तयार करण्याची क्षमता. मी ज्या यशस्वी संस्थे बद्दल सांर्िार आहे ती 
कॅनलफोर्निया, यूएसए मधील ससनलकॉन वॅ्हलीच्या इनोवे्हशन हबमधील तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील आहे. 
तंत्रज्ञानाच्या जर्ात, यशाचा एक लोकत्रप्रय मार्ण म्हिजे स्टाटकअपचा. तुमची कल्पना अंमलात आिण्यासाठी 
एक स्टाटकअप कंपनी सुरू करिे आणि नंतर त्रतला एक्झिट माफक त मोठी करिे. आता एक्झिट म्हिजे ननर्णमन 
असा शब्दशः अर्थण इर्थे अपेसक्षत नाही. पि स्टाटकअपचा एक्झिट म्हिजे एकतर मोठ्या स्टॉक एक्स्चेंजवर 
सूचीबद्ध करिे ककिं वा मोठ्या कंपनीद्वार े खरदेी केले जािे. अशा प्रकारच्या एक्झिट मुळे, कंपनीच्या 
संस्थापकांना त्यांच्या डर ीम प्रोजेक्टवर काम सुरू ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमािात वैयवक्तक आर्र्थिक लाभ, तसेच 
मोठ्या प्रमािात संसाधने (पैसा, मनुष्यबळ, मशीनरी) गमळतात. 

परतंु इतर कोित्याही क्षेत्राप्रमािे तंत्रज्ञान क्षेत्रातेही यश काही सहजा सहजी प्राप्त होत नाही. दरवर्ी २०,००० 
ते २२,०००  स्टाटकअप्सची स्थापना होते आणि त्यापैकी ९०% अपयशी ठरतात. फक्त १०% यशस्वी होतात  आणि 
यशस्वी एक्झिट साध्य करण्यासाठी त्यांना ५ ते १० वर्े लार्ू शकतात. ही वर्े कठोर पहरश्रम आणि 
अननसश्चततेची असतात. कारि या काळात संसाधने (प्रामुख्याने पैसे) कमी असतात आणि (वेळ, कष्ट् आणि 
पैशाची) र्ुंतविूक परत गमळण्याची कोितीही हमी नसते. 

मी ज्या स्टाटकअपशी ननर्डीत होतो, त्याची स्थापना माझ्या ककत्येक वर्ीच्या जुन्या अगभयांत्रत्रकी 
महाववद्यालतातील वर्णगमत्रानें केली होती. कंपनीचे प्रॉडक्ट इलेच्छक्टरक वाहनांच्या (Electric Vehicles - EVs) 
मोठ्या ताफ्यांच्या चारजििर्ची कायणक्षमता वाढविार े(खचण कमी, वेळ कमी आणि ववश्वासाहकता जास्त करिारे) 
होते. फोडक  मोटर कंपनी ह्या अमेहरकेतील सवात जुन्या आणि मोठ्या कार कंपनीने त्यांच्या भववष्यातील EV 
चारजििर् सोलू्यशनची टेकनॉलॉगज गमळवण्यासाठी ही स्टाटकअप ववकत घेतली. म्हिजे स्टाटकअप ने एक           
यशस्वी एक्झिट गमळवला. सुरुवातीपासूनच स्टाटकअप आणि संस्थापक यांच्याशी असलेल्या माझ्या 
जवळीकीमुळे, मला ह्या यशाची वाटचाल प्रर्थमदशी अनुभवता आली. 
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संस्थापक आणि त्यांची नाववन्यपूिण कल्पना हे एका स्टाटकअपचा प्रारभं बबिंदू असतात, त्यासशवाय पुढील 
काहीच शक्य होऊ शकत नाही. पि एखादी नाववन्यपूिण कल्पना अचानक एखाद्याच्या मनात येण्याची 
उदाहरिे दुर्मिळच आहेत. अशा कल्पना सुचण्याची र्ुरुककल्ली म्हिजे चौकटीबाहेर ववचार करण्याची क्षमता 
आहे, जी ववकससत करण्यासाठी प्रस्थाबपत ननयमाला आव्हान करत राहिे र्रजेचे आहे. आमचे संस्थापक 
जर्ातील आघाडीच्या EV चारजििर् कंपनीच्या वहरष्ठ व्यवस्थापनाचे सदस्य होते. परतंु इतक्या मोठ्या 
कंपनीच्या शास्त्रज्ञांच्या टीमला न सुचलेले अपारपंहरक सोलुशन आपि शोधू शकतो हा ववचार देखील त्यांच्या 
चौकटीबाहेर ववचार करण्याच्या सवयीमुळे रुजला. अशी उदाहरिे आपल्याला क्रीडाक्षेत्रात देखील वदसून 
येतात जेर्थे अनधकानधक अपारपंहरक खेळाडू (वक्रकेटपटू एम एस धोनी, जसप्रीत बुमराह, स्टीव्ह न्सिर्थ इ.) 
प्रत्रतकूल पहरस्थस्थतीत यशस्वी होत आहेत. कलाक्षेत्रात देखील मॉडनण आटक चळवळीचे यश हे चाकोरी बाहेरील 
ववचारसरिीचे आिखी एक उदाहरि आहे. 

स्टाटकअप साठी नाववन्यपूिण कल्पना असिे आवश्यक आहे. पि तो फक्त एक प्रारगंभक मुद्दा आहे. पुढील 
महत्त्वाची पायरी म्हिजे जोखीम घेऊन ह्या कायास स्वतःस झोकून देिे. आमचे संस्थापक त्यांच्या कंपनीमध्ये 
अत्रतशय वरच्या हुद्द्यावर काम करत होते परतुं आपल्या स्वप्नपूतीसाठी ते सवण सोडून नवी सुरुवात करण्याची 
जोखीम त्यांनी घेतली. कॉलेजच्या वदवसांपासून हा त्यांचा स्वभाव आहे ककिं वा होता. महाववद्यालयात असताना, 
अगभयांत्रत्रकीच्या अंत्रतम वर्ाच्या ववद्यार्थ्यांना एक पूिण ववर्य म्हिून पॅ्रच्छक्टकल प्रोजेक्ट करिे आवश्यक 
असायचे. बहुतांशी ववद्यार्थी अशी प्रोजेक््टस कुठल्यातरी मोठ्या कंपनीच्या स्पॉन्सरसशप द्वार ेकरत. स्पॉन्सर 
करिारी कंपनी प्रोजेक्टसाठी लार्िार सवण खचण करत असे आणि पूिणतेचे प्रमािपत्र देखील देत असे. हे 
प्रमािपत्र प्राप्त करिे सोपे होते आणि त्यामुळे चांर्ली ग्रेडही गमळायची. चांर्ली कामगर्री केली तर स्पॉन्सर 
कंपनी मध्ये नोकरी गमळत असे, त्यामुळे हा सवात पसंतीचा पयाय होता. पि माझ्या गमत्राला रोबोवटक आमण 
तयार करायचा होता आणि त्यावेळी ती एक नाववन्यपूिण कल्पना होती. स्पॉन्सर गमळिे शक्य नसले तरी 
स्वतंत्र प्रोजेक्ट म्हिून हे करण्याचा त्याने आग्रह धरला. प्रोजेक्ट यशस्वी नाही झाले तर ग्रेड खाली जाण्याची 
शक्यता पत्करून, साम-सामग्री आणि इतर खचण ह्याची व्यवस्था स्वतः करून हे प्रोजेक्ट यशस्वी केल्याने जो 
आत्मववश्वास त्यांनी कमावला तो अमूल्य होता. क्रीडा जर्तात अशी उदाहरिे आहेत जसे की अननल कंुबळे 
(मेकॅननकल इंगजननअहरिंर् करून नोकरी केली नाही), व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मि (वैद्यकीय ववद्यार्थी म्हिून 
नोंदिीकत त असून वक्रकेट साठी स्वतःला झोकून वदले), राहुल द्रववड (एमबीएचा चे सशक्षि सोडून वक्रकेट चा 
मार्ण धरला) आणि इतर अनेक ज्यांनी आपली आवड जोपासण्यासाठी धोका पत्करला आणि स्वतःला त्या 
मार्ावर झोकून वदले. 

पुढचा टप्पा म्हिजे स्टाटकअप चालविे. आमचे संस्थापक नेहमी म्हितात की स्टाटकअप चालविे म्हिजे १०० 
मीटसण ची शयणत नाही तर ४२ ककलोमीटरची मॅररे्थॉन आहे. आणि लांब पल्ल्याच्या शयणतीसाठी सवात म्हत्वाची 
र्ोष्ट् म्हिजे सशस्त. कारि एकदा तुम्ही तुमच्या डर ीम प्रोजेक्टला सुरुवात केली की पुढील ५ ते १० वर्ण भरपूर 
मानससक आणि शारीहरक तिाव झेलण्यासाठी शरीर आणि मन दोन्ही बळकट करिे आवश्यक आहे. बहुतेक 
यशस्वी उद्योजक त्यांचा आहार आणि व्यायामाच्या वदनचयेकडे चांर्ले लक्ष देतात. हरलॅके्सशन आणि 
मेहडटेशन द्वार ेमानससक आरोग्याकडे लक्ष देिे देखील महत्त्वाचे आहे. व्यवसायातील चढ-उतार आणि भरपूर 
प्रवास  ह्यांच्या भारात ही वदनचया अबानधत ठेवण्याची क्षमता महत्त्वाची आहे. उत्तम हहशेब ठेविे आणि सवांशी 
चांर्ली वार्िूक यासारख्या प्रशासकीय बाबींमध्येही सशस्त आवश्यक आहे. सशस्तीचा सराव करण्याचे काही 
सोपे मार्ण आहेत, जसे की भेटीसाठी नेहमी वेळेवर हजर राहिे, मीवटिंर् वेळेवर सुरू आणि समाप्त करिे, 
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नेहमी स्पष्ट् उवद्दषे्ट् आणि सवण कत तींची नोंद ठेविे. सशस्त ही  सावणत्रत्रक दृष्ट्या फायदेशीर सदर्ुि आहे आणि 
आपि पाहतो की बहुतेक क्रीडापटू, व्यावसानयक आणि कलाकार देखील त्याचे अनुसरि करतात. 

आतापयंत, आपि यशस्वी उपक्रम चालवण्यासाठी संस्थापक वैयवक्तकहरत्या काय करू शकतात हे पाहहले. 
परतंु कोिताही मोठा प्रयत्न एका मजबूत टीमच्या पावठिंब्यासशवाय साध्य होऊ शकत नाही. योग्य टीम एकत्र 
आिण्याची क्षमता हीच शेवटी यशाची र्ुरुककल्ली ठरते. प्रत्रतभावान लोकांना आकर्र्ित करिे 
स्टाटकअप्ससाठी अवघड असते कारि स्टाटकअप्सकडे सहसा संसाधने कमी असतात आणि ते राबवत 
असलेल्या कल्पनाहह प्रस्थाबपत नसतात. अशावेळी संस्थापकांचे पे्ररिादायी व्यवक्तमत्व महत्वाचे ठरते. परतंु 
संस्थापकांना या कल्पना व्यक्त करण्यासाठी माध्यमे देखील आवश्यक असतात. आमचे संस्थापक सॅ्टनफोडक  
युननव्हर्सिटी मध्ये ववष्टझवटिंर् लेक्चसण घेतात, हुशार व्यक्तींना भेटण्याचा हा एक मार्ण. दुसर ेमहत्त्वाचे माध्यम 
म्हिजे ववववध कॉन्फरन्स आणि एक्सष्टझबबशन्स गजर्थे उद्योर् जर्ातील समववचारी लोक एकत्र येतात. 
आमच्या टीमचे बरचेसे चांर्ले सदस्य अशा मार्ांनी एकत्र आले होते. स्टाटकअप्सच्या सुरुवातीच्या काळात 
र्ुप्तता देखील महत्वाची असते. येरे्थ पुन्हा संस्थापकाचे टीम बरोबर ववश्वासाचे दृढ नाते ननमाि करण्याचे 
कौशल्ये महत्त्वपूिण ठरते. चांर्ली टीम ही  सवणच क्षेत्रांत अत्रतशय महत्वाची असते, अर्दी वैयवक्तक क्रीडापटू 
ककिं वा कलाकार ह्यांच्यासाठी सुद्धा. त्यांना यशस्वी होण्यासाठी प्रसशक्षक, मार्णदशणक, व्यवस्थापक, समीक्षक 
इत्यादींच्या टीमची आवश्यकता असते. 

र्थोडक्यात, यशाचा अर्थण पैसा, प्रससद्धी ककिं वा शक्ती असा होत नाही. खर ंतर, बहुतेकवेळा यशाचा कोिताही मूतण 
भौत्रतक ननकर् नसतो. जसे माझ्या वहडलांनी स्टरोकमुळे बोलिे र्मावले तेव्हा एक साधे वाक्य बोलता येिे 
हा यशाचा ननकर् बनला. परतंु तो साध्य करण्यासाठी आपल्याला इर्थे चचा केलेल्या ववववध क्षमतांचा वापर 
करावा लार्तो. यशस्वी कसे व्हावे हे सशकवण्यासाठी अनेक पुस्तके, पे्ररक भार्िे आणि कायणशाळा आहेत. 
पि यश हा पे्रक्षक म्हिून बघण्याचा खेळ नाही. आपल्याला आवडिारा मार्ण ननवडावा लार्तो आणि सराव 
सुरू करावा लार्तो. जसे एका प्रससद्ध शू ब्रडँच्या टॅर् लाईनन ेआपल्याला सांगर्तले आहे - जस्ट डु इट !!  
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डॉ. स्वप्ना प्रभू   
सेशनल अकॅडेमीक  
हडककन युननव्हरससटी  
णव्हक्टोहरया, ऑस्टर ेसलया 
 

वनस्पती सशंोधक म्हिनू माझा प्रवास 

 

“माझ्या संशोधना दरम्यान ईशान्य भारतातली त्यावळेची असरुसक्षत पहरस्थस्थती, 

दुर्णम भार्, खडतर प्रवास, अपहरनचत संस्कत ती, माझं “बाई मािसू” असि,ं आणि 

जर्ावरे्ळं कामाच ं स्वरूप या र्ोष्ट्ी गजतक्या अवघड होत्या त्रततक्याच आयुष्य 

अनुभवान ेसमतद्ध करिाऱ्या होत्या. माझ्या आजच्या प्रवासात या अनुभवांच ेमोलाच े

योर्दान आहे.” 

एखाद्याला आपलं आवडतं काम करत राहण्याची पे्ररिा गमळिं अनेक र्ोष्ट्ींवर अवलंबून असतं हे खर,ं पि 

अनेकदा आयुष्यात पुढे ननवडलेल्या कायणक्षेत्राच्या आवडीननवडीची बीजं लहानपिीच रोवली जात असावीत. 

ननसर्ाववर्यी पे्रम, आदर आणि कुतुहल या र्ोष्ट्ी माझ्या कुटंुबामुळे माझ्या बालपिात सहजच रुजल्या. 

शाळेत सशकवल्या जािाऱ्या र्ोष्ट्ींच्या पलीकडे आईची वेर्ळी ननसर्ण शाळा असे. त्रतच्या आवडत्या वठकािी 

आम्हाला कफरायला घेऊन जािं, ककिं वा आमच्या घराच्या आसपासच्या ककिं वा त्रतच्या माहेरच्या (बेळर्ावच्या) 

झाडांबद्दल, पक्षांबद्दल, प्राण्याबद्दल र्ोष्ट्ी सांर्िं ननसश्चतच माझ्यातल्या naturalist ला घडवत र्ेलं. 

या पे्रमाला जपण्यात आणि प्रोत्साहन देण्यात शाळा, कॉलेज आणि युननव्हर्सिटीमध्येही लाभलेल्या सशक्षकांचा 

फार महत्त्वाचा वाटा आहे. आवडीपोटी मी मंुबई ववद्यापीठातून “वनस्पतीशास्त्र” घेऊन पदवी (Bachelor) आणि 

“वनस्पती वर्ीकरि आणि नामकरि” घेऊन पदव्युत्तर  (Masters) अशा पदव्या गमळवल्या खऱ्या, पि पुढे 

काय करायचं हे तेव्हाही अननसश्चतच होतं. मुळात हे ववर्य घेऊन त्यात काम करण्याचे फारसे पयाय त्यावेळी 

अच्छस्तत्वात नव्हते. घरची मंडळीही माझ्या भववष्याबद्दल एव्हाना काळजी करू लार्ली होती. मला मात्र आता 

वनस्पती शास्त्रात संशोधन करायची इच्छा होती.  

पदव्युत्तर झाले त्या वर्ीच मी पुण्यातल्या अप्लाईड एन्विरोन्मेंटल हरसचण फाउंडेशन (Applied Environmental 

Research Foundation AERF) नावाच्या तेव्हा नुकत्याच सुरू झालेल्या संस्थेत संशोधक म्हिून काम सुरू 

केलं. इर्थल्या चार वर्ांच्या काळात ज्या अनेक प्रकल्पांवर काम करायची मला संधी गमळाली त्यातले महत्त्वाचे 

दोन प्रकल्प म्हिजे, “कोकिातल्या देवरायांचा अभ्यास” आणि “नार्ालँड मधील कोन्याक नार्ांच्या ननसर्ण 
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व्यवस्थापनाचे दस्तऐवजीकरि”. ववद्याजणनाच्या काळात पुस्तकात वाचलेल्या र्ोष्ट्ी प्रत्यक्ष ननसर्ात 

अनुभवण्याचा हा काळ होता. इर्थल्या कामाच्या आणि सहकाऱ्यांच्या मदतीने ननसर्णसंवधणनाचे माझे पाहीले 

धडे मी इर्थे गर्रवले. हे दोन्ही प्रकल्प मानव आणि ननसर्ण यांच्यातल्या दृढ नात्यावर प्रकाश टाकिार ेहोते. 

ईशान्य भारतातली त्यावेळची असुरसक्षत पहरस्थस्थती, दुर्णम भार्, खडतर प्रवास, अपहरनचत संस्कत ती, माझं 

“बाई मािूस” असिं, आणि जर्ावेर्ळं कामाचं स्वरूप या र्ोष्ट्ी गजतक्या अवघड होत्या त्रततक्याच आयुष्य 

अनुभवाने समतद्ध करिाऱ्या होत्या. मी पुन्हा नव्याने ननसर्ण आणि वनस्पतीशास्त्र यांच्या पे्रमात पडले, एखादी 

जार्ा स्थाननक लोकांच्या नजरतेून पाहायला/ वाचायला आणि त्यांच्या कमावलेल्या कालातीत ज्ञानाचा आदर 

करायला सशकले. इर्थे चार वर्ात जमवलेली अनुभवांची पुरचुंडी पुढे नेहमीच वेळोवेळी उपयोर्ी पडलेली आहे.   

या दरम्यान माझा Ph. D साठी योग्य ववर्य, युननवर्सिटी आणि मार्णदशणकांचा शोध सुरूच होता. अखेरीस 

मेघालयातील नॉर्थण इस्टनण हहल युननवर्सिटीत माझं Ph. D चं काम सुरू झालं. या संशोधनाचा ववर्य 

मेघालयातील “नोकरके बायोस्फीअर हरझवणमधील मानवी वक्रयाशीलतचेा जवैववववधतवेर होिारा पहरिाम” 

असा होता. नोकरकेच्या जंर्लाच्या रचनेचा अभ्यास, पहरसंस्थांचे वैववध्य, त्रतर्थल्या र्ारो जमातीचा या 

पहरसंस्था वापरण्याच्या पद्धती या सवांचा अभ्यास करिे असं या प्रकल्पाचं स्वरूप होतं. ननबबड जंर्ल, 

प्रत्रतकूल हवामान आणि स्थाननक अशांतता अशा पहरस्थस्थतीत इर्थलं काम चार वर्ात पूिणत्वाला आलं.  

पुण्यात नॅशनल केगमकल लॅबोरटेरी (NCL) मधल्या माहहती ववभार्ात माझी Research Associate म्हिून 

लर्ेचच ननयुक्ती झाली. भारताच्या जैवववववधतेववर्यी माहहती देिाऱ्या  आंतरजाल - आधाहरत माहहती 

प्रिाली बनवण्याच्या अत्रतशय महत्त्वाच्या कामात  सवक्रय असलेल्या वटमचे नेततत्व करण्याची इर्थे मला संधी 

गमळाली. पि मोकळ्या आकाशाखाली काम करण्याची सवय असलेल्या मला वातानुकूनलत Corporate-style 

कायालयात in-silico कामात मन रमविं अवघड होऊ लार्लं. “आहे मनोहर तरी र्मते उदास” अशी काहीतरी 

माझी स्थस्थती होती. अखेरीस मी पुन्हा field-work आधाहरत कामाचा शोध सुरु केला.  

दोन वर्ं NCL मध्ये काम केल्यानंतर कफरून मंुबईत बॉम्बे नॅचरल हहस्टरी सोसायटी (BNHS) या नामांककत 

संवधणन संस्थेत प्रमुख वनस्पतीशास्त्रज्ञ म्हिून माझा प्रवास सुरु झाला. माझं इर्थलं काम बरच वैववध्यपूिण 

होतं. संशोधक, सशक्षक आणि सल्लार्ार अशा माझ्या तीन प्रमुख भूगमका होत्या. Environmental Impact 

Assessments (EIAs), जैवववववधतेचे मोजमाप, ववकास प्रकल्प उभे करताना आणि त्यानंतर वन्यजीवन 

संवधणनासाठी घेण्याच्या काळजीववर्यी मार्णदशणन अशा स्वरुपाच्या जबाबदाऱ्या शासककय संस्था, अनेक 

Corporate उद्योजक, वा स्वयंसेवी संस्थांच्या सोबत काम करताना पार पडल्या. संशोधनाचा भार् म्हिून 

कोकिातील खारफुटी ककिं वा खाजि-वने (mangroves), आणि कातळ (सडे) भूभार् यांच्या जैवववववधतेचा 

अभ्यास करण्याची संधी गमळाली. BNHS  ही एक सदस्यागभमुख संस्था असल्यामुळे सशक्षि/ जनजार्तती, 
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लोकसहभार्ातून संवधणन हे ही कामाचे अत्रतशय महत्त्वाचे पैलू होते. माझ्या कामाचा एक भार् म्हिून मी इर्थे 

सवांसाठी उपलब्ध असलेला वर्णभराचा वनस्पत्रतशास्त्राचा अभ्यासक्रम सुरू केला. ज्यांनी Botany हा ववर्य 

आतापयंत “Option” ला टाकला होता” पि आता त्यात रस वाटू लार्ला होता अशा मंडळींमध्ये हा 

अभ्यासक्रम लर्ेच लोकत्रप्रय झाला आणि मीही सशकवण्याचा अतोनात आनंद आणि समाधान या काळात 

गमळवलं.   

दहा वर्ांच्या कारककदीनंतर मी BNHS  सोडलं ते ऑस्टर ेनलयात स्थानयक होण्यासाठी. कामाच्या दृष्ट्ीने फारसा 

लाभदायक नसिारा हा ननिणय मला कौटंुबबक कारिांसाठी घ्यावा लार्ला. ऑस्टर ेनलयातील एकंदर 

व्यावसानयक संधी, त्यातून माझ्या क्षेत्रातल्या कामाच्या संधी, अपेक्षा, आवाका, ननवडीचे ननकर् आणि अशा 

इतर अनेक कारिांमुळे असलेल्या स्थानाहून पुढे भरारी घेिे फारसे सोपे नाही याची जािीव होतीच. इर्थल्या 

तंत्रांना अवर्त करण्यासाठी Volunteering करिे हा एक सोपा उपाय होता. मी मेलबनण युननव्हर्सिटीच्या 

Botany Department आणि ससटी ऑफ मेलबनण या Volunteer group बरोबर सुरुवातीची दोन - तीन वर्े काम 

केल्यानंतर आता हडककन युननव्हर्सिटीमध्ये ववद्यार्थ्यांना मार्णदशणनाचे काम करते आहे. हाती असलेला 

मोकळा वेळ मला इर्थल्या जैवववववधतेचा अभ्यास करण्यात खचण करता येतो. याच दरम्यान मी International 

Union of Conservation of Nature (IUCN) ची सदस्यही झाले. या नात्याने एखाद्या प्रजातींचे जर्भरातील 

संवधणन स्थान ननसश्चत करण्याचे काम करण्याची संधी आणि मान्यता गमळते. भारताच्या पसश्चम घाटातील 

काही प्रजातींचे हे स्थान ननसश्चत करण्याचे काम चालू आहे. ऑस्टर ेनलयातील वास्तव्याने वनस्पतीशास्त्रज्ञ 

म्हिून पुन्हा एकदा नम्रता सशकवली आहे हे खर ेआहे, पि इर्थल्या  वनसंपदेचे ज्ञानही आत्मसात करण्याचे 

ध्येयही  तेवढेच भक्कम आहे. 

वीस-पंचवीस वर्ांपूवी Nature/ Wildlife conservation हे career म्हिून बहुतेकांच्या दृष्ट्ीने अच्छस्तत्वातच 

नव्हतं. त्यामुळे आपल्याला काय करायचं आहे, आवडिाऱ्या र्ोष्ट्ी काम म्हिून करता येतात का, ककिं वा 

त्रतर्थपयंत कसे पोहोचावं यांची सोपी उत्तरही नव्हती. संभ्रम अपहरहायण होताच आणि त्यामुळे घरातल्या, काळजी 

करिाऱ्या आपल्या मािसांना महत्त्व पटवून देिे त्याहून कठीि होते. सुदैवाने, या क्षेत्राला काळाची र्रज 

म्हिून आता बरीच लोकत्रप्रयता आहे. Conservation हा पेशा असू शकतो ह्यात नाववन्य उरले नाही. वेर्वेर्ळ्या 

समाज माध्यमांतून हे क्षेत्र केवळ पहरनचतच होत नाहीय, तर त्याची लोकत्रप्रयताही वाढते आहे. त्यानुसार 

त्याववर्यीची माहहती आणि प्रवक्रयाही ही सुलभ होत आहेत. पि या सर्ळ्यात महत्त्वाचे आहे, आपला बपिंड 

ओळखिे. समाज माध्यमांच्या प्रभावाखाली आपली आवड (passion) आणि मोह (fascination) यात फारकत 

करता येिे आवश्यक आहे. कारि कायणक्षेत्र कुठलेही असो मार्ात अनेक अडचिी येण्याचा संभव असतोच, 

आणि केवळ या क्षेत्राची आवडच हे अडर्थळे दूर करण्यासाठी पुरसेे मनोबल देते.   
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ववश्राम सूयणवंशी 
यु. इं. सू्कल,नचपळूि 
9881975590            
                         
                                                     सवंाद परीक्षार्थींशी... 

ववद्यार्थी गमत्रांनो सवणप्रर्थम   परीक्षेसाठी तुम्हांला खूप शुभेच्छा !!! 

कसे आहात ?...काळजी घेत आहात ना ? कोरोना अजून संपला नाही.उलट तो वेर्ाने आपल्यात आिखी 
पसरण्याची धडपड करतोय आपल्या सवांना एकत्रपिे त्याला पळवून लावायचा आहे..असो. शालांत परीक्षा 
ही अतं्यत महत्त्वाची परीक्षा आहे..र्ेल्या वर्णभरात कोरोनामुळे ना नीट शाळा सुरू झाल्यात ना शाळेत जाता 
आले आहे..पि काळ कुिासाठी र्थांबला नाही तो पुढे पुढे चालतच राहहला आणि त्याचा पहरिाम आज तुम्हाला 
या परीक्षेसाठी सामोर ेजावे लार्त आहे...पि ववद्यार्थी गमत्रहो तुम्ही अगजबात काळजी करू नका...टेन्शन घेऊ 
नका..ही परीक्षा खूप चांर्ली होईल.खूप चांर्ले माकक  ही तुम्हाला गमळतील फक्त र्रज आहे ती तुमच्या सदृढ  
मानससकतेची आणि ती करण्यासाठीच मी हा लेखन प्रपंच केला आहे. 

  तुमच्या आयुष्यातील ही एक परीक्षा तुम्ही देत आहात. आतापयंत तुम्ही अनेक परीक्षा वदल्या आहात 
त्यासारखीच शालांत परीक्षा ही सुद्धा एक परीक्षा आहे त्यामुळे त्या परीक्षेबाबत तुमच्या मनात भीती असेल तर 
ती अर्ोदर काढून टाका. मन एकदम मोकळे करा आणि अर्दी सहज म्हिजे सहज या परीक्षेला सामोर ेजा. 
तुम्ही सवणजि अत्रतशय उत्तम र्ुिांनी पास होिार आहात यात तीळमात्र शंका नाही. आता हे मी एवढया 
आत्मववश्वासाने का सांर्तोय? असा साधा प्रश्न तुम्हांला पडला असिार पि त्याचे उत्तर ही त्रततकेच सरळ 
आणि साधे आहे कारि तुम्ही आत्तापयंत खूप अभ्यास केला आहात म्हिून पास होिार आहात. असो आता 
मी तुम्हांला अत्रतशय महत्त्वाचा कानमंत्र परीक्षेला सामोर ेजातानाच’ देिार आहे त्यांचे तुम्ही योग्य असे पालन 
केलेत ना की नक्की तुम्ही यशाचे मानकरी होिार यात शंका नाही. र्ोष्ट्ी अर्दी सध्या आहेत पि आशय 
खूप महत्त्वाचा आहे. नेमके परीक्षेला सामोर ेजाताना काय काय करायला हवे ते मी आता सांर्िार आहे. 

आरोग्याच्या दृष्ट्ीन ेमहत्वाच्या सचूना 

१) कारोनाची स्थस्थती बघता मास्क सशवाय घराबाहेर पडू नका. 

२) स्वतः जवळ सॅननटायझरची बॉटल नेहमी सोबत ठेवा. 

३) कोित्याही वस्तूला हात लावू नका..तसेच आपली वस्तू कोिाला देऊ नका. 

४) केवळ परीक्षेसाठी आपि घराबाहेर पडलो आहे हे ववसरू नका. 
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 परीक्षेसाठीच्या सचूना 

१) आवश्यक कार्दपत्राची पतूणता :-  

ही र्ोष्ट् अत्यंत महत्त्वाची असते. परीक्षेला जाताना तुमच्याकडे बोडाने पाठवलेलं एक प्रवेशपत्र असते ते नेहमी 
सोबत असिे आवश्यक असते. ते र्हाळ होिार नाही याची पुरपूेर काळजी घ्या. शाळेकडून हे प्रवेशपत्र 
गमळताच त्याच्या काही झेरॉक्स प्रती काढून ठेवा (न खराब करता) आणि आठविीने ते पेपरला जाताना घेऊन 
जा. अर्दीच एखादेवेळी ते ववसरले तर ताि येऊ देऊ नका ही बाब संबंनधत कें द्रावरील कें द्र संचालक यांच्या 
ननदशणनास आिून द्या ते तुम्हांला परीक्षेला बसण्याची व्यवस्था करतील. ततू्पवी या सवण कार्दपत्राची पूतणता 
करून ठेवा शाळेचे आयकाडक  ही सोबत असावे तो ही महत्त्वाचा दस्त ऐवज आहे याची ववशेर् काळजी घ्या. 

२) वेळापत्रक :-  

आपल्या ववर्यांशी संबंनधत वेळापत्रक त्याची एक प्रत काळजीपूवणक आपल्या हस्ताक्षरात नलहहलेली आपल्या 
घरात आपल्या अभ्याससकेत लावलेली असायला हवी. जेिेकरून आपि वदनांक आणि पेपर याबाबत सजर् 
राहू शकेल आणि आपल्या अभ्यास करण्याला एक वदशा गमळेल. 

३) लेखन साहहत्य :- 

पेपरचा ववचार करता अर्दी मर् तो कोिताही असुदे मराठी पासून सामाजशास्त्रापयंत आवश्यक ककमान 
लेखन साहहत्याची यादी तयार केली त्यामध्ये कंपास, पट्टी, पेन्सन्सल, रबर आणि आपल्याला ज्या पेनने लेखन 
करायला आवडते त्या प्रकारचे ककमान १५ पेन (आवश्यक तेवढे पेपरला ३ घेऊन जािे) याची तयारी करून 
ठेविे आवश्यक असते.तुम्ही म्हिाल यांचा परीक्षेला काय संबंध ? तर संबंध आहे हे सवण साहहत्य तुमच्याकडे 
नीटनेटकेपिाने असेल तर पेपरला जाताना एक मानससक आधार असतो हे ववसरू नका. 

४) ववर्यवार पुस्तके, सदंभण पसु्तके :- 

एकदा परीक्षा सुरु झाली की फक्त जो पेपर आहे तेवढीच पुस्तके आणि संदभण पुस्तके तुमच्या अभ्याससकेत 
असायला हवीत. याचा अर्थण असा नवे्ह की बाकीची पुस्तके टाकून द्या तर बाकीची पुस्तके नीटनेटकी ठेवलेली 
असायला हवीत म्हिजे ज्या-त्यावेळी ती पुस्तके आपल्याला गमळतील आणि याचा खूप फायदा तुम्हांला होतो. 
कारि परीक्षेच्या काळात अर्दी पेनचे टोपि जरी हरवले तरी तुम्ही ताि घ्यायला लार्ता तसे पेपर लेखनात 
टोपिाची आवश्यकता नसतेच मुळी पि मानवी मनाचा तो दोर् असतो. म्हिून हाच नीटनेटकेपिा तुम्हांला 
प्रफुल्लीत ठेवतो. आवश्यक तो संदभण ग्रंर्थ आवश्यक त्या वेळी गमळतो आणि आपली शंका दूर होते. र्ोष्ट् 
छोटीच आहे पि चुक झाल्यास डोंर्राएवढी होते ववसरू नका. 

५) आरोग्याची काळजी घ्या :- 

तसे तुम्ही आतापयंत आरोग्य उत्तम सांभाळलेले आहेच परतंु परीक्षेच्या काळात त्यांचा सांभाळ अर्दी 
काळजीपूवणक करिे आवश्यक आहे. पेपर सुटल्यानंतर बऱ्याचदा काही मुलांना बफाचे र्ोळे खाण्याचा ककिं वा 
इतर रस्त्यावर (उघडयावर) ववकले जािार ेफास्टफूड खायची सवय असते. तातु्परता आनंद देिाऱ्या या र्ोष्ट्ी 
तुमच्यावर आणि तुमच्या शरीरावर दूरर्ामी पहरिाम करू शकतात. कोरोनाने आपल्याला खूप काही 
सशकवले आहे तरी पि कधी नवे्ह ते गमत्रांच्या आग्रहास्तव तुम्ही तो पदार्थण खाता आणि नेमके पेपर वेळी 
आजारी पडण्याची शक्यता ननमाि होऊ शकते. अर्दी आजारी म्हिजे Bed Rest इतके जरी झाले नाही आणि 
फक्त शरीरात सदी, ताप, किकि यासारखी लक्षिे जरी जािवू लार्ली तरी तुमचा वर्णभराचा प्रपंच वाया 
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जाऊ शकतो. याचा नीट ववचार करा. जी काही मजा घ्यायची असेल तर हे सवण पदार्थण खाण्याची ती परीक्षा 
झाल्यानंतर मनसोक्त घेऊ शकता या काळात अगजबात  नको. 

६) वळेेच ेननयोजन :- 

Time is precious तुम्ही म्हिाल हे वाक्य ऐकून ऐकून आता खूप र्ुळर्ुळीत वाटायला लार्ले तरी, गमत्रांनो 
या काळात तुम्हांला वेळेचे ननयोजन करावे लार्िार आहेच. मर् ते पेपरला जाण्याचे असो ककिं वा प्रत्यक्ष तीन 
तासात ककिं वा दोन तासात पेपर नलहायचे असो ककिं वा यापेक्षाही पेपर सुटल्यानंतर घरी जाऊन पुढच्या पेपरचा 
अभ्यास सुरु करण्याचे असो. वेळेचे ननयोजन तुमची पाठ सोडिार नाही आणि ज्यांनी या ननयोजनात ववजय 
गमळववला त्यांनी आपली लढाई अधी गजिंकलेलीच असते. मानससक दृष्ट्या तुम्ही खूप तयार असता, धावपळ 
होत नाही सर्ळं कसं ननयोजनबद्ध व्हायला लार्ते त्यामुळे परीक्षेचा ताि इतर मुलं जो घेताना वदसतात तो 
येतं नाही. छोटया छोटया र्ोष्ट्ी आपलं मानससक संतुलन बबघडवू शकतात तेव्हा त्याची काळजी घेिे अत्यंत 
आवश्यक असते. पेपर सुटताच लर्ेच घरी या, या काळात स्वतः र्ाडी चालववण्याचा हट्ट करू नका, कारि 
एक छोटीशी चुकसुद्धा तुम्हांला अडचिीत आिू शकते. कधी नवे्ह ते याच काळात आपल्याला नदीवर 
आंघोळीला जायची तीव्र इच्छा व्हायला लार्ते. जाऊ नका मनावर ननयंत्रि ठेवा, कोित्याही इलेक्टराननक्स 
वस्तूंशी खेळू नका "वस्तू आपली असते महाववतरि आपले नाही" त्यातून गमळिारी वीज कधी झटका देईल 
हे आपल्याला समजिार नाही. जर्ात अत्यंत धोकादायक अशी काही वठकािे आहेत त्यात अग्रक्रमांकावर 
ववजेचे नाव घेतले जाते. त्रतर्थं माफी नाही. त्रतर्थं चुकल्यास आहे ती फक्त सशक्षा एकतर कायमच अपंर्त्व ककिं वा 
या जर्ाचा ननरोप आणि ववद्यार्थी गमत्रांनो हा खेळ तुम्हालाही तुमच्या कुटंुबबयांनाही आणि आम्हांलाही 
परवडण्यासारखा नाही याची जािीव असु द्या. 

७) मनापासून अभ्यास करा :- 

मी सुरुवातीलाच म्हटले आहे S.S.C Exam is not one and only Exam in your life. ही आपल्या 
आयुष्यातील एकमेव परीक्षा नवे्ह. तुम्ही यापूवी खूप परीक्षा वदल्या आहेतच फक्त या परीक्षेमुळे पुढील रस्त्यांची 
ननवड करिं सोपं होतं एव्हढंच म्हिून या  
परीक्षेचा अभ्यास मनापासून करिे आवश्यक असते. भार घेऊन, ओझं घेऊन हा अभ्यास होिार नाही 
त्यासाठी मनाची तयारी उत्तम करा खूप अभ्यास पि करावा लार्िार नाही कारि तुम्ही एखादी कत ती करायला 
मनापासून तयार असता तेव्हा र्तकाळातले पूवणज्ञान तुमच्या सेवेसाठी हजर असते असं मानसशास्त्र सांर्ते. 
म्हिून तुमची मनाची तयारी ही अतं्यत आवश्यक र्ोष्ट् आहे. ही परीक्षा म्हिजे सवण काही नाही परतंु या 
परीक्षेमुळे आपल्या कहरअरची वदशा ठरवायला मदत होिार आहे हे ववसरून चालिार नाही आणि म्हिून 
मनापासून अभ्यास करा. 

८) मन प्रसन्न ठेवा :-  

सशक्षि प्रवक्रया ही आनंददायी प्रवक्रया केव्हा होऊ शकेल तर अध्ययन करिारा मनाने समाधानी असेल तर. 
तेव्हा तुम्ही मनाने समाधानी असता तेव्हा मेंदूतून उठिाऱ्या लहरी, रक्तागभसरि प्रवक्रया यासारख्या अनेक 
शरीराशी ननर्डीत प्रवक्रया नीट आणि सुरळीत सुरु असतात याचा चांर्ला प्रभाव आपल्या कत तीवर होत 
असतो. म्हिून नेहमी आपले मन प्रसन्न ठेविे आवश्यक असते. पेपरला जाण्याअर्ोदर पासून ते शेवटपयंत 
तसे ते कायम प्रसन्न हवेच पि ते जमेल असं नाही तेव्हा ककमान या काळात तरी त्यांच्यावर नाराजी ओढावेल 
असे काही करू नका. 
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मी सुरुवातीलाच सांगर्तले आहे की तुम्ही सवणजि अर्दी उत्तम र्ुिांनी पास होिार आहात फक्त र्रज आहे 
ती तुमच्या सादरीकरिाची. जर तुमचे मन प्रसन्न असेल तर तुम्ही पेपर अत्रतशय उत्तम नलहहिार आहात. येत 
नसलेल्या प्रश्नावर जास्त काळ ववचार करत बसू नका जो प्रश्न येतो त्याचा ववचार केला अन्यर्था काय होऊ 
शकते तर तुम्ही तुम्हांला येत नाही अशा प्रश्नावर जास्त काळ ववचार करायला लार्लात तर एकतर वेळ ही 
जाईल आणि तुम्हांला येत असलेल्या प्रश्नांना वेळ  देता येिार नाही. काही वेळा काही मुले अशा स्थस्थतीत 
पूिण blank होतात. साहगजकच पुढची घडी ववस्कटू शकते.  
एका वेळी एकाच पेपरचा अभ्यास करा तो ही पुढे येऊ घातलेल्या. झालेल्या पेपरचा ववचार करू नका त्याने 
येिाऱ्या पेपरवर दडपि येऊ शकते. आता तुमचा अभ्यास शेवटाकडे आला असेल याची मला खात्री आहे 
तरीही अजून एकदा वाचनाची र्ती वाढवून सूक्ष्म वाचन करून घ्या. पेपर लेखनात महत्त्वाच्या मुद्द्यांना 
प्राधान्य द्या. अत्रतशय योग्य आणि प्रमाि भार्ेत उत्तर नलहहल्यामुळे तुमचा प्रभाव पेपर तपासिाऱ्या 
सशक्षकावर पडेल. जेिेकरून आपल्याला चांर्ले माक्सण गमळायला मदत होईल. खाडाखोड, गर्रवविे 
यासारख्या र्ोष्ट्ी कटाक्षाने टाळा. कॉपी करण्याचा ववचारही मनात आिू नका कारि एकदा का ती सवय 
लार्ली की तुम्ही passive होिार पहरिामी पुढची वाट बबकट होऊ शकते. 
हे सवण वाचल्यानंतर तुम्हांला वाटेल की हे आम्हांला सवण माहहत आहे. पि ववद्यार्थी गमत्रांनो शेवटी  ही परीक्षा 
आहे त्याचे र्थोडे दडपि तुम्हांला आले असेल ककिं वा येईल ते येऊ नये यासाठी हा सारा प्रपंच. परीक्षेच्या काळात 
धावपळ होते, ताि येतो त्याचा पहरिाम पेपरवर होतो. त्यामुळे तुमची इतकी वर्ण घेतलेली मेहनत वाया जाईल 
की काय अशी भीती तुमच्या मनात ननमाि होते. ती भीती ननमाि होऊ नये तुमचा परीक्षेचा प्रवास अत्रतशय 
सुखकर व्हावा याकहरता एक समुपदेशक गमत्र या नात्याने तुमच्याशी संवाद साधला आहे. पुन्हा एकदा 
तुम्हांला परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा !!! 

यशवंत व्हा ! ककर्तिवंत व्हा !  

             
मािसू मं्हटल्यावर चकुा ह्या होिारच पि सशक्षकाला त्याच्या शालेय जीवनात काय 
आणि सामागजक जीवनात काय चकुा करायला परवानर्ीच नाही. वर्ातील एक चकु ही 
गजतके ववद्यार्थी त्रततक्यांनी ती र्िुीत होत असत.े चुका सधु्दा मुलं वटपतात आणि योग्य 
आणि अयोग्य मधील फरक लक्षात आलं तर ठीक, नाही तर अशा चुका वाढतच जातात. 
असाच चुका करिारा ववद्यार्थी पढेु जाउन समाजाचा एक हहस्सा होऊन जातो आणि चकुा 
वाढीला लार्तात. समाजात चुक आणि बरोबर यात फरक रहात नाही. म्हिूनच 
सशक्षकाला वर्ातील सादरीकरि करण्यापवुी अनके वळेा ववचार करून आपल्या कडून 
चकुा होिार नाहीत  याची खात्री बाळर्ली पाहहज.े समाजाला जर योग्य मार्ावर ठेवायच े
असेल तर सशक्षकाला काळजी घ्यायलाच  हवी. 
डॉ उमशे प्रधान  
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नरेंद्र सशके 
नॅशनल हायसू्कल, टार्ोर नर्र, 
ववक्रोळी (पूवण) 
9702584482 
सायबर हायजीन (सायबर स्वच्छता) आणि ककशोरावस्था 

कोरोना महामारी च्या काळात दोन वर्े शाळा बंद असल्याने कुमारवयीन मुलांना बऱ्याच आव्हानांना सामोर े
जावे लार्ले आहे. ककशोरावस्था हा बालपि आणि प्रौढावस्था यांच्यामधील कालखंड असतो ही अवस्था अशी 
असते की मानससक ववकासापेक्षा शारीहरक वाढीचा वेर् अनधक असतो. आपल्या अवतीभवती घडत 
असलेल्या चांर्ल्या-वाईट घटनांचा मनावर दूरर्ामी पहरिाम होतात. याच काळात मुलांमधील बंडखोरी 
वाढते या अवस्थेतील मुलांच्या ननकोप वाढी करता आणि सुदृढ मनासाठी पालक सशक्षक समुपदेशक यांचे 
प्रयत्न प्रभावी ठरतात. ककशोरावस्था म्हिजे वय वर्ण १०  ते वय वर्े १९  या वयोर्टातील मुले आहेत. कोरोना 
महामारीच्या काळात ककशोरावस्थेतील बालकांबाबतीत घडलेल्या घटना म्हिजे जसे की काही मुले 
बालमजूर झाली. त्यांना वीटभट्टीवर कामाला लावले र्ेले. अल्पवयीन मुलींचे वववाह लावण्यात आले. 
ऑनलाईन सशक्षिातून ऑफलाइन कडे वळताना मुलांचे समायोजन होिे र्रजेचे आहे. मुलांचा आणि 
पालकांचा नचडनचडेपिा वाढला आहे. दोन वर्ण घरीच असल्याने मुलांमध्ये शारीहरक स्थूलता, आणि सशनर्थलता 
वाढली आहे. मानससक आळस या मुलांना सतावत आहे. मुलांचा स्क्रीन टाईम  वाढल्याने हडगजटल लोड 
वाढला आहे. मोबाईला णखळून असल्याने पोप मेसेज स्वस्वकारिे, पॉनण णव्हहडओ पाहण्याच्या आहारी र्ेल्याचे 
वदसून येते. काही मुलं सायबर बुनलिंर्  चे देखील बळी ठरले आहेत. ऑफलाइन सशक्षिाला ऑनलाईन सशक्षि 
हा पयाय होऊ शकत नाही. मुलेही घरांमध्ये कोंडल्यामुळे मुलांचा इ. क्यू. म्हिजेच भावननक बुद्ध्यांक यात 
बदल झाला आहे . शारीहरक शहरी भार्ातील स्थस्थती पेक्षा ग्रामीि भार्ातील स्थस्थती फारच ववदारक आहे. हाई 
स्पीड इंटरनेटचा अभाव िाटकफोन उपलब्ध न होिे यामुळे अभ्यासातील आणि शाळेतील दुरावा वाढला आहे. 
मुलांची सशक्षिाची र्ाडी रुळावर आिण्यासाठी मानसोपचार तज्ञ मनोववकार तज्ञ, समुपदेशकाची भूगमका 
महत्त्वाची ठरिार आहे. मुलांमध्ये हडगजटल हडपेंडंट ससिंडर ोम(DDS) पाहायला गमळतो. यावर उपाय म्हिून 
सायबर हायगजन म्हिजे सायबर स्वच्छतेच्या माध्यमातून काही फलदायी  उपाय प्रभावशाली ठरू शकतात. 
सायबर हायगजनची व्याप्ती पाहूया. सायबर हायगजन म्हिजे तुमच्या सायबर सुरक्षेबद्दल सवक्रयपिे ववचार 
करण्याचे प्रसशक्षि देिे. जसे तुम्ही तुमच्या दैनंवदन वैयवक्तक स्वच्छते बाबत करता. सायबर धोके आणि 
ऑनलाईन सुरक्षा समस्यांचा प्रत्रतकार करण्यासाठी सायबर सुरक्षेची साधने वापरण्यास र्ांभीयाने पाहहले 
जात नाही. सायबर हाइजीन सायबर स्वच्छतेचे टप्पे आपि पाहूया.  
कसून रहा सायबर स्वच्छतेसह अचूक रहा .प्रत्येकाने टीर्थ फ्लॉस करिे आवश्यक आहे. बरोबर ? पि 
दंतनचककत्सकाने सुचवल्याप्रमािे प्रत्येक जि ते करतो का ? तुमच्या संर्िक लॅपटॉप, टॅब, मोबाईल वरील 
ककिं वा शक्यतो न काढता येण्याजोर्ा फायलींना एक प्रकारचे फ्लॉससिंर् करिे आवश्यक आहे. वेळोवेळी लक्ष 
देिे आवश्यक आहे.   
सायबर स्वच्छता हा तुमच्या वदनक्रमाचा भार् बनवा. रोजच्यारोज अनावश्यक फाईल फोटो इत्यादी बाबी 
रोज वाइप आऊट करण्याची सवय लावून घ्यावी लार्ेल. 
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सायबर स्वच्छतचे्या नऊ पायऱ्या पाहूया . 

• प्रत्रतष्टष्ठत अँटीव्हायरस आणि मालवेअर स्थाबपत करा. त्यामुळे तुमचा डाटा सुरसक्षत राहतो.  
• नेटवर फायरवॉल वापरा. चांर्ली सायबर स्वच्छता राखण्यासाठी नेटवर फायरवॉल वापरिे दुसरी 

महत्त्वाची सवय आहे . 
• ननयगमतपिे सॉफ्टवेअर अपडेट करा. तुमची ब्राउजर ऑपरवेटिंर् ससस्टम ननयगमतपिे अपडेट करा.  

जेिेकरून तुम्ही अत्याधुननक प्रोग्राम सह काम करत आहात. ज्याने संभाव्य तु्रटी दूर केल्या जातील.  
• स्टरॉंर् पासवडक  सेट करा. तुमचे पासवडक  अवद्वतीय आणि र्ुंतार्ुंतीचे पाहहजे त्यात संख्या, नचन्ह  

कॅबपटल आणि लोवर केस अक्षरांचा ककमान १२  हडगजट असावेत .पासवडक  ननयगमत बदलल्यामुळे हे 
करताना हॅकसणना तो शोधण्या पासून रोखता येईल. 

• मल्टी फॅक्टर अर्थेंटीकेशन वापरा. फेसशयल आणि कफिं र्रत्रप्रिंट ओळख हॅकसणना तुमच्या हडव्हाइसवर 
आणि वैयवक्तक माहहतीमध्ये प्रवेश करिे कठीि बनवते. 

• हडवाइस इंक्रीप्शनचा वापर करा. तुमच्या हडवाइस वरील डेटा इंक्सलीप करतात आणि त्याचा 
क्सलाऊडवर बॅकअप घेतात. तुमचा दुसरा पयाय म्हिजे संवेदनशील डाटा संरसक्षत करण्यासाठी 
एनवक्रप्टड यूएसबी मेमरी स्टस्टक वापरिे.  

• ननयगमतपिे बॅकअप घ्या. महत्त्वाच्या फाईल्सचा ऑफलाइन बाह्य हाडक  डर ाइव्ह वर ककिं वा क्सलाउड मध्ये 
बॅकअप घेऊन तुमच्या फायली सुरसक्षत ठेविे देखील िाटक आहे.  

• तुमचा  डर ाईव्ह स्वच्छ ठेवा जर तुमचा हडवाइस म्हिजे संर्िक लॅपटॉप, टॅबलेट, मोबाईल ववकत 
असाल तर तुमची वैयवक्तक ककिं वा संवेदनशील माहहती देखील सोबत जािार नाही याची खात्री करिे 
महत्त्वाचे आहे.  

• तुमचा राउटर सुरसक्षत करा तुमचे वायरलेस नेटवकक  संरसक्षत करण्यास ववसरू नका. यामध्ये 
ननमात्याकडून राउटसण सह आलेले हडफॉल्ट आणि पासवडक  बंद करिे आणि अपडेट करिे र्रजेचे 
आहे . तुमचा राउटर सुरसक्षत राखण्यासाठी WPA2 ककिं वा WPA3 इंक्रीप्शन ऑफर करत असल्याची 
खात्री करा. 

 
तर चला सायबर स्वच्छतेच्या या नऊ पायऱ्या वापरुन आपल्या हडवाइसला हॅकसण  पासून वाचवू या. 
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श्रीम. चतेना ओझा  
प्राचाया ,  
सठे र्ोपालजी हेमराज माध्यगमक व उच्च माध्यगमक ववद्यालय  
बोरीवली (पवूण) मुबंई – ४०० ०६६  

उपक्रमशील शाळा - सठे र्ोपालजी हेमराज माध्यगमक व उच्च माध्यगमक ववद्यालय, 
बोरीवली (पवूण) मुबंई - ४०००६६. 

सेठ र्ोपालजी हेमराज माध्यगमक व उच्च माध्यगमक 
ववद्यालय बोरीवली, (पूवण )मुंबई, येर्थील आमच्या 
शैक्षणिक संस्थेत ववद्यार्थ्यांमध्ये  व्यवसाय मार्णदशणन 
व समुपदेशन अंतर्णत ववववध  उपक्रमांचे, स्पधांचे, 
कोरोना काळात देखील वेबबनार  (हडगजटल) 
माध्यमांमधून इयत्ता दहावी व बारावीनंतर 
ववद्यार्थ्यांना योग्य क्षते्र ननवडीसाठी सुननयोगजत 
वेळापत्रकानुसार मार्णदशणन करण्यात आले. 
भववष्यात ववद्यार्थ्यांना नोकरी गमळवण्यासाठी व 
एका आवडत्या व्यवसायामध्ये यशस्वी होण्यासाठी 
आवश्यक असिारी  रु्िवत्ता ववकास व्यवसाय 
मार्णदशणन अंतर्णत करण्यात आली. यामध्य े
ववद्यार्थ्यांचे कौशल्य, क्षमता, ज्ञान, पारख करण्याची 
शक्ती जािून घेऊन त्यांना योग्य वदशादशणक 
बनण्याचे काम शाळेमधून आमच्या सशक्षकांकडून 
करण्यात आले. 

शाळा व कननष्ठ महाववद्यालय यासाठी व्यवसाय 
मार्णदशणन अंतर्णत आमच्या शाळेने पुढील उवद्दष्ट् 
ननसश्चत केले होते.  

१) ववद्यार्थी दडपिाखाली एखादे क्षते्र ननवडू 
नय े त्यासाठी योग्य मार्णदशणन.  

२) ववर्थ्यांमधील कौशल्य, कलारु्ि व सुप्त 
रु्ि याचा ववकास करत असताना योग्य 
क्षेत्र ननवडीसाठी  मार्णदशणन   करण्यात 
आले.  

३) आमच्या शाळेतील सशक्षकांनी रोजर्ार 
प्रणित क्षेत्र ननवडी संबंधीची अद्ययावत 
माहहती प्राप्त केली व त्यानसुार ववद्यार्थ्यांना 
मार्णदशणन केले. 

ववद्यार्थ्यांमधील सुप्त रु्ि जािून घेण्यासाठी 
आमच्या शाळेने पुढील स्पधेच आयोजन केले होते. 

त्या स्पधांमधून ववद्यार्थी भववष्यामध्ये स्वयंरोजर्ार 
प्रणित एखादा व्यवसाय करू शकतील. 

मास्क मेककिं र्, मेहंदी स्पधा, रांर्ोळी स्पधा, र्ीत 
र्ायन, नतत्य स्पधा, पोस्टर तयार करिे,  नचत्रकलेशी 
संबंनधत ववववध स्पधा. तसेच  इको फ्रें डली र्िपती 
मेककिं र् यामधून ववद्यार्थ्यांमध्ये पयावरि संवधणनासह 
र्िपती मूती तयार करण्याचं प्रसशक्षि वेबबनार द्वार े
शाळेमधून देण्यात आले. 

कोरोना काळातही वर्ण माचण 2021 मध्ये भरू्बाई 
पॉलीटेक्निक  महाववद्यालयामाफक त  इंगजननअहरिंर् 
प्रवेशासंबंधी वेबबनारचे आयोजन करण्यात आले 
होते. 

कननष्ठ महाववद्यालयामाफक त पुढील प्रमािे व्यवसाय 
मार्णदशणनाचे आयोजन करण्यात आले. 

१) स्पधात्मक परीक्षेसाठी ववद्यार्थ्यांची तयारी 
करून घेताना JEE, UPSC, NEET, CET 
परीक्षांसंबंधीची    
महाववद्यालयांमाफक त ववद्यार्थ्यांना   

              मार्णदशणन करण्यात आले.  
२) कननष्ठ महाववद्यालयामाफक त व्यावसानयक 

मार्णदशणनासाठी पुढील ववर्या संदभात 
मार्णदशणन करण्यात आले. Accounts and 
Taxation, Hospitality Management, 
Animations. 

कननष्ठ महाववद्यालयामध्ये शैक्षणिक वर्ण 21- 22 
मध्ये व्यवसाय मार्णदशणन अंतर्णत पुढील वेबबनारचे 
आयोजन करण्यात आले. 
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१) ऑक्युपेशनल र्थेरपी -     
    मार्णदशणक-  डॉ.  बालाजी, नायर हॉस्वस्पटल 
२) बारावी नंतर कहरयर ऑप्शन - मार्णदशणक                           
     डॉ.  धवल र्ांधी ( सी.ए) 
३) यूपीएससी परीक्षचेी तयारी- मार्णदशणक –  
     श्रीम.  बबस्टिस खत्री 
४) कहरयर इन एववएशन ॲड हॉस्वस्पटॅसलटी इंडस्टरी- 
मार्णदशणक-  श्री. नार्ेश रु्प्ता 
आमच्या शाळेतील व कननष्ठ महाववद्यालयांमधील 
साजर े करण्यात आलेले ववववध उपक्रम वदनववशेर् 
यामधून ववद्यार्थ्यांच्या सुप्त रु्िांना तर वाव गमळाला, 
परतंु भववष्यामध्ये पुढील क्षेत्र ननवडीसाठी योग्य 
मार्णदशणन प्राप्त झाले. 

१) योर् वदन- योर् इंस्टरक्टर 

२) सशक्षक वदन - अध्यापन  क्षेत्रांमधील संधी 

३) ववज्ञान वदन -  ववववध संशोधनाच्या संधी 

तसेच शाळेतील वाचनालयामध्ये ववद्यार्थ्यांना योग्य 
क्षेत्र ननवडी संदभातील ववववध संदभण पुस्तके उपलब्ध 
करून देण्यात आली आहेत. 

आमच्या शाळा,  महाववद्यालयातून मुख्याध्याबपका 
श्रीमती चेतना ओझा व सशक्षकांद्वार े ववद्यार्थ्यांना 
नेहमीच व्यवसाय मार्णदशणन व समुपदेशन वेळोवेळी 
केले जाते. 
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आगमर अन्सारी  
मुख्याध्यापक, 
मदनी हायसू्कल, जोर्ेश्वरी (प.), मुंबई  
9619255719 

मलुांना सशक्षिापासनू दूर ठेवि ंककतपत योग्य आहे ? 

प्रत्येक मुलाला दजेदार सशक्षि गमळण्याचा अनधकार आहे. 
कोरोना महामारीमुळे शैक्षणिक संस्था आणि शैक्षणिक 
प्रवक्रयेवर रं्भीर पहरिाम झाला आहे.  तसेच मुलांच्या 
आरोग्याशी कोित्याही प्रकार े खेळिे योग्य नाही.  परतंु 
रे्ल्या दहा महहन्यांत आतापयंत असे कोितेही संशोधन, 
वैद्यकीय ववशे्लर्ि, वैद्यकीय अभ्यास अर्थवा अहवाल सादर 
करण्यात आलेला नाही ज्यामध्ये या आजाराच े शालेय 
सशक्षि आणि पयावरिाशी काय संबंध आहे? मुलांच्या 
शारीहरक आरोग्यावर कसा पहरिाम झाला आहे? 
आतापयंत ककती मुलांना हा आजार झाला आहे?  यापैकी 
ककती मुलांना शाळेत जाऊन हा आजार झाला? 
त्याचप्रमािे मुलांच्या मानससक आरोग्याबाबत संशोधन 
आणि अहवाल असिे र्रजेचे आहे.  जेव्हा मुलांचा 
शारीहरक आणि मानससक ववकास होत असतो आणि 
त्यांची मानससक आणि शारीहरक प्रसशक्षिाची उपकरिे 
अचानक बदलली जातात ककिं वा पूिणपिे बंद केली जातात 
तेव्हा त्यांच्या मनाची स्थस्थती काय असते? हे देखील लक्षात 
घेण्यासारखे आहे की शालेय वयाच्या मुलांसाठी 
शाळेसशवाय सवण काही सुरू आहे. लग्नाचे कायणक्रम असो 
की क्रीडांर्ि, नचत्रपटर्तह असो की मनोरजंनाची इतर 
कुठलीही वठकािे. बहुतेक वठकािी त्यांच्यासाठी ववशेर् 
बंधने नाहीत. पहरस्थस्थती सुधारल्यानंतर शाळा पुन्हा सुरू 
करण्याच्या प्रवक्रयेचा ववचार करण्यात एवढा ववलंब आणि 
उदासीनता अनाकलनीय आहे.  एकीकडे १० वी आणि १२ 
वी बोडाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे आणि 
दुसरीकडे या परीके्षच्या तयारीसाठी ववववध बंधने 
घालण्यात आली आहेत.  त्याचप्रमािे, प्रार्थगमक वर्ांचा 
तर कोिी वालीच नाही. असचे चालू राहहल्यास शालेय 
व्यवस्था सुधारिे कदानचत फार कठीि जाईल.  याकडे 
आपि समुपदेशकांनीच ववशेर् लक्ष देिे अत्यंत आवश्यक 
आहे. 

 مناسب  کتنا  رکھنا  دور  سے  تعلیم  کو  بچوں  
       ہے؟

 تعلیمی  نے وبا ہے۔کورونا حق کا اس ملنا تعلیم معیاری کو بچے  ہر
 ہے۔  رکھا کر متاثر سے طرح بری کو عمل تعلیمی اور اداروں
 نہیں۔  مناسب بھی کرنا کھلواڑ کا طرح کسی سے صحت کی بچوں
 تجزیہ  طبی یا تحقیق کوئی ایسی  تک اب  میں ماہ دس  گذشتہ  لیکن

 کا  مرض اس میں جس گئی کی پیش رپورٹ اور اسٹڈی میڈیکل
 جسمانی  کی  بچوں ہے۔  ربط کیا  سے ماحول  اور تعلیم  کی اسکول
 مرض  یہ کو بچوں کتنے تک اب ہے ہوئی متاثر طرح کس صحت
 مرض  یہ سے جانے اسکول کو بچوں کتنے سے میں ان ہوا؟ الحق
 بننا  رپورٹ اور ریسرچ ایک  بھی یہ طرح اسی ہوا؟ الحق

 عین  ہے۔  عالم کیا کا  صحت نفسیاتی کے  بچوں کہ ہے ضروری
 اور ہو ہورہی نشوونما ذہنی اور جسمانی کی بچوں جب وقت اس
 جائیں دیئے بدل اچانک لوازمات کے تربیت  جسمانی و ذہنی کی ان
 کیا  کا ذہنوں کے  بچوں وقت اس ہوں گئے  دیئے کر بند بالکل یا

 عمر والے جانے اسکول  کہ ہے  غور قابل بھی بات  ہے۔یہ حال
 چیزیں  ساری عالوہ کے تعلیم کی اسکول لیے کے بچوں کے

 میدان، کے کود کھیل یا ہوں پروگرام کے بیاہ شادی ہیں۔ شروع
 کے  ان پر مقامات  جگہ۔اکثر کی  تفریح اور کوئی یا  ہوں گھر سینما
 اسکول  پر سدھرنے  حاالت  پھر نہیں۔ پابندی خاص بہت کوئی لیے 
 اتنی  میں خوص  و غور پر عمل کے کرنے شروع دوبارہ کے

 دسویں  طرف ایک  ہے۔ پرے سے  سمجھ  اعتنائی  بے اور  دیری
 گئے  دئے  کر جاری ٹیبل ٹائم کے  امتحان  بورڈ  کے  بارھویں اور
 کی  مخواہ خواہ لیے کے تیاری کی امتحان اس طرف دوسری ہیں

 کوئی  تو کا جماعتوں ابتدائی طرح اسی ہیں۔ گئیں لگائی پابندیاں
 کے  اسکولس شاید تو رہا چلتا  ہی ایسا نہیں۔ ہی ہے  حال پرسان

 خصوصی  جانب  اس گا۔ ہوجائے مشکل بہت کرنا بہتر کو نظام
                                                    ہے۔ ضروری بہت دینا توجہ

ہے  ہوتی فنا پہلے عمل و فکر قوت  

ہے۔  آتا زوال پر شوکت کی قوم کسی تب   

انصاری عامر  

ماسٹر، ہیڈ  

ممبئی۔  جوگیشوری، اسکول، ہائی مدنی  
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वाचकांच्या प्रत्रतवक्रया 

 
मंत्र समुपदेशनाचा 
नमस्कार ! 
'मतं्र समुपदेशनाचा' या माससकाचा पहहला अंक वाचला. सशक्षक, पालक आणि 
ककशोरवयीन मुला-मुलींसोबत काम करत असलेल्या सवांसाठी उपयुक्त माहहती या 
अंकामध्ये एकत्रत्रत बघायला गमळाली. ववशेर्तः प्रोफेशनल आणि व्होकेशनल 
अभ्यासक्रमातील फरक व संधी, समुपदेशनाचे अनुभव, कहरयर ननवडीमध्ये 
मानसशास्त्रीय चाचण्या व समुपदेशनाचे महत्त्व, या ववर्यांबद्दल चांर्ली माहहती 
गमळाली. पहहल्याच अंकातील मजकूराची मांडिी सुटसुटीत आणि मोबाईल फोनच्या 
स्क्रीनवरदेखील वाचता येण्यासारखी आहे. 
संपादक मंडळ आणि सवण लेखकांचे आभार व पुढील अंकासाठी अनेक शुभेच्छा! 'मंत्र 
समुपदेशनाचा' वापरून अनेकांच्या नव्या वर्ाला वदशा गमळेल अशी आशा करूया... 
 
मंदार सशिंदे, पुिे 
९८२२४०१२४६ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


