
 

1 मतं्र समपुदेशनाचा  
 

             

 

या अंकात वाचा -----   

गरुु संदशे, कायदा क्षते्रातील करीयर संधी, MBA/MMS अभ्यासक्रम 

आरोग्यसवेचेा कणा: पररचाररका, कोरोनानंतरची शाळा आणण मुलांची 

मानणसकता, कररअरचा मंत्र नवा, सर्जनशील लखेक कस े व्हाव?े आणण    

उपक्रमशील  शाळा सी. डी. बर्फीवाला हायस्कूल.  
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महाराष्ट्र ातील शशक्षक समपुदेशकांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदशगन तथा समपुदेशन 
करण्यासाठी समर्पित केलेले एकमिे मराठी ऑनलाइन माशसक ‘मतं्र समपुदेशनाचा.’ 
शशक्षक, समपुदेशक आणि लेखकांच ेलेखातील विचार हे त्यांनी स्वतः व्यक्त केलेले आहेत. 
सदरहू लेखांच े  पनुमुगद्रि करताना लेखकांची तसचे सपंादक मडंळाची मान्यता घिे े
अननिार्ग आहे.  
 
 
 
सपंादक मडंळ  

• सदुाम कंुभार,  
ननितृ्त प्राचार्ग तथा समपुदेशक 

• शरद शशिंपी, शशक्षक समपुदेशक 
• जर्ितं कुलकिी, शशक्षक समपुदेशक  

 
 
 
 
 
 
 
 
प्रकाशन स्थळ : 
ए/६०१ हर्गगर्री, शशिल्लभ क्रॉस रोड, 
दहहसर (पूिग) मुंबई ४०००६८  
र्ेथून प्रकाशशत करण्यात आले. 
संपकक  : 9833414992 
 
 
 
 
 
 
 
               विशरे् आभार :  सिग नचत्रमर् सदेंश ि शकै्षणिक सदेंश डॉ. उमशे प्रधान  
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लेखक/शशक्षक/सिग शशक्षि प्रमेी/समपुदेशकांना आिाहन  

र्ा माशसकासाठी लखेक म्हिनू आपि स्वचेे्छन ेआपल ेर्ोर्दान देऊ इच्छच्छत 
असाल तर- 
१) आपल ेलखे शशक्षक, विद्याथी आणि पालकांना अनलुक्षनू िडक  फाइलमध्य ेअसािते. 
२) विविध व्यिसार्ागभमखु अभ्यासक्रम ककिं िा समपुदेशन र्ािर आधाहरत ककिं िा आपल े        
     समपुदेशन,  मार्गदशगनपर शाळेत राबविलले ेउपक्रम आणि अध्यर्नाच ेअनभुि र्ािर      
     आधाहरत ककमान ६००/७०० शब्दांपर्तंच ेलखे पढुील मलेिर प्रत्यके महहन्याच्या १०   
     तारखपेिूी/पर्गन्त पढुील मलेिर पाठिािते careerinfoskjk2022@gmail.com   
३) व्यिसार् मार्गदशगनपर माहहतीच े(O.I.)  मदेु्दसदू शलखाि कराि.े 
४) माहहतीची  खातरजमा केललेी आणि अभ्यासपिूग असािी.  
५) अनािश्यक शब्दसभंार, विर्र्ांतर, पाल्हाळीकता नसािी. 
६) लखेासोबत व्हॉट्सॲप मोबाइल नबंर, स्वतःचा मले आर्डी, आपल्या शाळेच ेनाि आणि   
    आपला पासपोटक साईजचा फोटो पाठिािा.  
७) लखे प्रशसद्धी तसचे त्यातील नाममात्र सधुारिांचा हक्क सपंादक मडंळाकडे राखीि राहील.  
८) आपल ेऑनलाईन माशसक समपुदेशन आणि शशक्षि क्षते्रातील असखं्य  अभ्यास ूतज्ज्ञ       
     व्यक्तींच्या  िाचनास पाठविल ेजात.े त्या दृष्ट्ीन ेआपल ेलखेन दजदेार आणि िस्तनुनष्ठ राहील      
     र्ाची काळजी घ्यािी.  
   
सपंादक मडंळ,  

मतं्र समपुदेशनाचा, ऑनलाईन माशसक. 
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नमस्कार,  

मंत्र समुपदशेनाचा या माणसकाच्या माध्यमातून णवद्यार्थयाांच्या आयुष्याची व भणवष्याची 

र्डण-घडण करण्याचा आमचा हा छोटासा प्रयत्न आहे. णमत्रांनो सध्या, माचज आणण एणप्रल हे 

दोन मणहन े म्हणर् े एका महत्त्वाच्या आव्हानाला पार करून आपण आपल्या णशक्षणाचा 

महत्त्वाचा टप्पा ओलांडणार आहोत. थोडक्यात, माध्यणमक शालांत आणण उच्च माध्यणमक 

शालांत परीक्षा. या परीक्षतेील यश आपल्या पुढील अभ्यासाच्या णदशा ठरणवण्यास आपणास 

उपयुक्त ठरतात आणण आपण या परीक्षांमध्य ेप्राप्त केलले्या गुणांच्या आधारे आपल्या पुढील 

अभ्यासक्रमाची  णदशा ठरत असत.े  अथाजत अशी णदशा ठरवण्याची णहच एक योग्य वळे आहे. 

त्यासाठी नक्कीच ‘मंत्र समुपदशेनाचा’ माणसक आपणास उपयुक्त ठरेल. या मणहनयांमध्य े

उच्च माध्यणमक शालांत परीक्षा उत्तीणज झालले्या णवद्यार्थयाांसाठी कायद्याचा अभ्यास आणण 

व्यवस्थापनाच े काही अभ्यासक्रमाबाबत आपण माणहती घणेार आहोत. आशा आह े

आपणास ही माणहती णदशादशजक ठरेल. परीक्षा संपल्यानंतर उनहाळ्याच्या सुट्टीचा आस्वाद 

covid-19 चा प्रभाव कमी झाला म्हणून णर्फरण्यामध्य े घालवण्यापके्षा स्वतःला 

घडवण्यामध्य ेकसा घालवता यईेल याकड ेणवशषे लक्ष द्या.  

 

सुदाम कंुभार, 
संपादक, 
मंत्र समुपदशेनाचा  
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                                           अतंररं् 

 
अ. क्र               लेख                                                                    लेखक 
 
१.    र्रुु सदेंश                                डॉ. उमशे प्रधान   

२.   पत्रास कारि की ......                                               

३.   ताितिाि  

४.   कार्द्याचा अभ्यास – कॉमन लॉ एडगमशन टेस्ट                    सदुाम कंुभार   

५.   कार्दा क्षते्रातील करीर्र सधंी                                              सदेंश राहटे  

६    MBA/MMS अभ्यासक्रम                     नरेंद्र शशके  

७.   कोरोनानतंरची शाळा आणि                                                   काकासाहेब िाळंुजकर  
      मलुांची मानशसकता 
८.   कहरअरचा मतं्र निा                                                                 सदंीप र्ीध  

९.   सजगनशील लेखक कस ेव्हाि े?                                             मीना गमश्रा     

१०. ओळखा मी कोि ?                                                                   कल्पिता राि े 

११. उपक्रमशील शाळा सी. डी. बफीिाला हार्सू्कल, अधंरेी             विद्या परुि, मखु्याध्यापपका   

१२. िाचकांचा प्रततसाद                  

 

 

 

 

 
(अकंातील लेखकांची मत ेस्वतंत्र असनू त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांशी सपंादक मडंळ सहमत असेलच अस ेनाही.) 
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डॉ. उमशे दे. प्रधान 
माजी प्राचार्ग आर. सी. एम. र्जुराती हार्सू्कल, पिु े 
माजी ननमतं्रक, समन्वर्क इंग्रजी विर्र् अभ्यास मडंळ,  
अध्यक्ष, वटळक महाराष्ट्र  विद्यापीठ शालरे् प्रसार परीक्षा (इंग्रजी विभार्)  
 

                                           र्रुू सदेंश  
‘मंत्र समपुदेशनाचा’ अंकाने एक िरे्ळ्याच आणि अत्यािश्यक अशा शकै्षणिक विर्र्ाला हात 

घातला आहे. त्याबद्दल सपंादक मडंळाचे आभार. शालेर् शशक्षिातील विद्याथी, पालक, शशक्षक र्ा 

सिांना अनेक समस्यांना, अडचिींना तोंड द्यािे लार्त असते. अनेक प्रश्न भेडसाित असतात. 

त्यांची समाधानकारक उत्तर ेकुठे शोधािीत, समस्यांचे ननराकरि कोि करले अशा संभ्रमािस्थते ते 

सापडलेले असतात. मंत्र समपुदेशनाचा हा अंक अशा प्रश्नांची, समस्यांची समाधानकारक उत्तर े

देतो. त्यामुळेच तो लिकरच िाचकांचा तो एक गमत्र बनले अशी आशा आहे. 

शैक्षणिक समपुदेशन, मार्गदशगन हे तसे जुने विर्र् आहेत. परतं ु त्याची आिश्यकता ही सतत 

जािित आली आहे. शाळांमधून असे प्रशशशक्षत मार्गदशगक शशक्षक असािते अशी अपेक्षा असत.े 

परतंु अनेक िेळा आणि विरे्शतः सद्य पहरस्थस्थती मध्ये अशा साधन व्यवकं्तची भेट दुर्मिळ झाली आहे. 

अशा िेळेस काही तरी समस्या ननराकरि करिार ेहाती असािे असे िाटत होते. मंत्र समपुदेशनाच्या 

मुळे ही तु्रटी बऱ्याच प्रमािात दूर झाली आहे असे म्हिार्ला हरकत नाही. 

अंकामधील लेख हे जाित्या, अनुभिी आणि प्रत्यके विर्र्ातील जेष्ठ अशा लेखकांकडून संपावदत 

केलेले आहेत. त्यामुळे त्यांची सत्यता, खरपेिा हा अधोरखेीत झालेला आहे आणि ल्पस्वका-हार्गता  

मोठ्याप्रमािात िाढलेली आहे. तसेच त्यामुळे सिगच लेखांना संग्राह्य मुल्य प्राप्त झाले आहे. अनेक 

लेख परत परत िाचािते असेच आहेत. शशक्षकांनी जरूर ते िाचािते आणि आपल्याला सक्षम करुन 

घ्यािे असे िाटते. ‘मंत्र समपुदेशनाचा’ र्ामुळे शशक्षकांसाठी एक व्यवक्तमत्व विकासासाठीचा कार्म 

स्वरुपाचा स्रोत उपलब्ध झाला आहे. 

अंकाची मांडिी सुध्दा एकदम सुटसुटीत आहे. त्यामळेु त्याची िाचननर्ता सोपी झाली आहे. पढुील 

अंकातून बौवध्दक, भािननक, मानशसक आणि शारीहरक समस्यांिरील समपुदेशन उपलब्ध होईल 

अशी आशा आहे. त्यासाठी आणि अनधकानधक उपर्कु्त लेख िाचार्ला गमळािे र्ासाठी सिग सपंादक 

मंडळाचे आभार.  
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पत्रास कारि की ........... 
सपंादक मडंळ,  
मतं्र समपुदेशनाचा, 
मुबंई.   
१ माचग, २०२२  
 
“विद्याथी गमत्रांनो नमस्कार, 

पत्रास कारि की, र्ले्या अनके वदिसांपासनू शालांत परीक्षा ऑफलाईन-ऑनलाइन र्ाबद्दल  समाज 
माध्यमांिरील विविध सदेंशामळेु सभं्रमािस्था ननमाि झालेली आहे.  खरतंर शालेर् शशक्षि विभार्ान े
र्ापिूीच माध्यगमक ि उच्च माध्यगमक शालांत परीक्षांच ेिळेापत्रक घोपर्त केलेले आहे ि माचग २०२२  
मध्य े होऊ घातलेल्या परीक्षा प्रचनलत ननर्मानसुारच होतील.  अतंर्गत मलू्यमापन शाळा स्तरािर 
होईल इत्यादी सिग सचूना जाहीर करून सदु्धा  परीक्षा ऑफलाइन का ऑनलाईन हा  सभं्रम समाज 
माध्यमांिरून  ननमाि केला जात आहे.  मध्यचे अचानक कोिी तरी एक भाऊ  आला आणि परीक्षा 
ऑनलाईन होिार र्ाबद्दल धमुाकूळ घालून र्लेा. तमुच्यापकैी ज्यांना अभ्यास ि परीक्षा इत्यादीबाबत 
भीती होती त्या सिांनी त्या भाऊला, त्याच्याबद्दल अनधक माहहती न घतेा साथ वदली.  कोरोना सारखी 
र्भंीर पहरस्थस्थती असनू सदु्धा तमुच्यापकैी काही जिांनी बहुसखं्यने े रस्त्यािर उतरून ऑनलाइन 
परीक्षचेा आग्रह धरला.  कशासाठी हे सिग ?  अभ्यास झाला नाही म्हिनू ?  काहींनी असाही प्रशन् 
विचारला, जर ऑफलाईन शाळाच  नाहीत  ककिं िा कननष्ठ महाविद्यालर्ात हजरेी नाही, अधग िर्ग सिग 
ऑनलाईन शशकलो तर मर् परीक्षा ऑफलाईन का ?  

प्रशन् तर अर्दी बरोबर आहे.  पि गमत्रांनो जरी ऑफलाईन शाळा नव्हती, तमुच्या शशक्षकांनी 
ऑनलाईन शशक्षिाच्या माध्यमातनू  ऑफलाइन परीक्षा कशी असले,  परीक्षचे े स्वरूप कार् 
असले,  प्रशन्पतत्रकेचा साचा कार् असले,  प्रशन्  कशा प्रकारच ेअसतील,  तमु्ही तर्ारी कशी करािी 
इत्यादी बाबत सखोल मार्गदशगन केलेलं होत.ं   

गमत्रांनो, परीक्षा का ?  हे अर्दी थोडक्यात सांर्ार्च ंझालं तर, तमु्ही कार् शशकलात, कार् आत्मसात 
केलं,  शशकलेल्या  घटकांच ं तमु्ही तमुच्या आर्षु्यात उपर्ोजन कशाप्रकार े करिार  इत्यादी बाबी 
परीक्षचे्या माध्यमातनू शसद्ध होतात हे सपंिूग जर्  अनभुितर्.ं  स्वतःला  चाचपि,े  विविध अडचिींिर 
मात करण्याची क्षमता ननमाि करि,े अडचिीच्या दरम्यान  विचारांची सकारात्मक तसचे 
नकारात्मक  कशी उपर्कु्त ठरत े हे तमु्ही परीक्षचे्या माध्यमातनू शशकता.  तमु्ही कार्, ककती, कस ंआणि 
कोित्या प्रकारच ं ज्ञान आत्मसात केलेलं  आहे हे परीक्ष ेशशिार् कस ंकळिार ?  परीक्षमेळेु आपल्याला 
आव्हानानचंा सामना करार्चा आहे र्ाची जािीि होत.े  आपि जार्तृ आहोत हे आपल्याला समजत ेि 
त्यानसुार आपल्या ितगनामध्य े सदु्धा बदल होत असतो.  परीक्षमेळेु आपल्या ज्ञानाच्या कक्षा 
रंुदाितात.  परीक्षा ही आपल्याला स्पधते वटकण्यासाठी ि स्वतःला शसद्ध करण्यासाठी बळ देत.े  प्रत्यके 
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आव्हानात्मक प्रसरं्ांना तोंड देण्याची मानशसकता ही परीक्षामळेुच ननमाि होत.े  विविध प्रकारच्या 
शशष्यितृ्या ह्या परीक्षांिरच आधाहरत आहेत. प्रचडं महेनत केल्यानतंर परीक्षते गमळालेल्या र्शामळेु 
आपला आत्मविश्वास विर्णुित होतो आणि सिात महत्वाच ंपरीक्षमेळेुच  आपल्या स्मरिशक्तीच े तजे 
वदिसेंवदिस प्रखर होत.े  

जाता जाता एक महत्त्वाची सचूना, सध्या तमुच ेमडंळाच्या हेलपलाईन िर परीक्षसेदंभात विचारले जािार े
प्रशन् ि तमुच्या शकंा एकच जािीि करून देतात तमुचा अफिांिरील  विश्वास.  समाज माध्यमातनू 
र्िेाऱ्या बातम्यांिर ि अफिांिर विश्वास न ठेिता शाळा महाविद्यालर्ातनू वदलेल्या सचूनांच ंततंोततं 
पालन करा  आणि भविष्यातील विविध आव्हानांचा सामना करण्यासाठी  होऊ घातलेल्या ऑफलाईन 
परीक्षचेी मनापासनू तर्ारी करा.” 

 

तमुच े समपुदेशक गमत्र,  
सदुाम कंुभार, 
शरद शशिंपी, 
जर्ितं कुलकिी  
 
 
 
 
 
 

“शशकिताना विद्यार्थ्यांना जािनू घिे,ं त्यांना कार् हि,ं कार् नको त ेजािनू घिे ंफार 
महत्वाच.ं त्यांच्या मनाविरुध्ढ जर आपि त्यांच्यािर काही लादू लार्लो तर त ेमान्य 
करण्याच्या आणि शशकण्याच्या मनस्थस्थतीत रहात नाहीत. त ेतमुच ेकोितहेी म्हिि े
ऐकुन घ्यार्च्या मनस्थस्थतीत नसतात. खऱ्या शशक्षकाला पहहले आपल्या विद्यार्थ्यांना 
िाचता आले पाहीज,े त्यांच्या मनात कार् चाललं आहे र्ाचा अदंाज घतेा र्ार्ला पाहहज.े 
एकदा का तमु्ही त्यांच्या आिडीन ेआणि कलान ेजार्ला लार्लात की त ेतमुचा प्रत्यके 
शब्द झलेार्ला तर्ार होतात. कोितीही मनाविरुध्द लादलेली र्ोष्ट् कोिालाही नको 
असत.े र्ासाठीच जो शशक्षक हे साधार्ला तर्ार असतो तो आपल्या शशकिण्यात 
र्शस्वी होऊ शकतो. केिळ मी सांर्ने त ेतमु्हाला ऐकार्लाच पाहहज ेअसा दूराग्रह कार् 
कामाचा.” 
डॉ. उमशे प्रधान 
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ताणतणावावर मात करण्यासाठी- 

• तिाि का ननमाि झाला त ेजािून घ्या. त्यानतंर त्यापासनू मकु्ती कशी गमळिता 
र्ेईल, र्ाचा विचार करा. 

• आपल्या क्षमतनेसुार काम करा. आपल्या ताकदीबाहेरच ेकाम करू नका. त्यामळेु 
उर्ाचाच न्यनूर्डं ननमाि होऊन तिाि िाढतो. 

• सतत काम करि ेटाळा. विश्रांतीही घ्या. 
• आपल्या र्रजा कमी करा. 
• आकस्मस्मक घडिाऱ्या घटनांकडे शांत नचत्तान ेपहा. 
• आधी आपल्याला कार् साध्य करार्च े त े ठरिा. त्यानसुार ताि न घतेा त े साध्य 

करण्याचा प्रर्त्न करा. 
• नहेमी सकारात्मक विचार करा. नकारात्मक विचारांना कार्म दूर ठेिा. 
• आपि सतत नचडत तर नाही ना? हे पहा. मर् त्यानसुार तिाि कमी करण्याचा प्रर्त्न 

करा. 
• आपल्या मनाला सल्ला द्या. समजिा. एखादी स्थस्थती तमुच्यामळेु उत्पन्न झाली की 

दुसऱ्यांमळेु..  त ेनक्की करा. ती स्थस्थती तमुच्यामळेु ननमाि झाली असले तर त्यातनू 
बाहेर पडण्यासाठी शांततापिूगक विचार करा. 

• तिािा सदंभात तमुच ेसमपुदेशक, जिळच ेगमत्र ककिं िा नातिेाईक र्ांच्याशी चचा 
करा. चचने ेतिाि हलका होतो. 

• रासार्ननकदृष्ट्या सदु्धा तिाि िाढतो. उदा. कॅफीन जास्त पोटात र्ले्यास विशशष्ट् 
हामोन्स िाढतात ि तिािही िाढतो. 

• ननर्गमत व्यार्ाम, र्ोर्, कफरि,े पोहि,े नतृ्य र्ामळेु शरीर सलैाित.े तिाि कमी 
होतो. 

• आपली एक वदनचर्ा बनिा. प्रत्यके र्ोष्ट्ीसाठी विशशष्ठ िळे द्या.     
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सदुाम कंुभार, 
सपंादक 
9833414992         
                  कायद्याचा अभ्यास – कॉमन लॉ एडणमशन टसे्ट  

गमत्रांनो आज आपि कार्द्याचा अभ्यास करण्याच्या दृष्ट्ीने माहहती पाहिार आहोत. जर तुमच ं

संभार्ि  कौशल्यािर प्रभुत्व, संशोधक िृत्ती, सातत्यपूिग काम करण्याचे कौशल्य,  सजगनशीलता, 

तकक शुद्ध विचार करण्याची क्षमता, लोकांसमोर आपलं मत कौशल्यपिूग रीतीन ेमांडण्याची क्षमता, 

उतृ्कष्ट् लेखन तसेच िकृ्तत्व, भािननक समतोलपिा, संर्म, आत्मविश्वास, नेतृत्वर्ुि,  उतृ्कष्ट् 

श्रोता,  र्ोग्य ननिगर् घणे्याची क्षमता, चौकसितृ्ती,  व्यक्त केलले्या मतांशी ठामपिा, अचूक पिाचा 

िेध घेण्याचे कौशल्य, सघंटन कौशल्य, िेळेचे व्यिस्थापन, तांतत्रक कौशल्य, आर्थिक ननर्ोजनाच े

कौशल्य, आपि स्वीकारलेल्या कामाबद्दलची मनापासनू आिड, ज्यांच्यासाठी काम करिार आहात 

त्यांच्याबद्दल अनुकंपा बाळर्ण्याची िृत्ती इत्यादी र्ुि जर तुमच्यात असतील तर नक्कीच तुम्ही 

कार्द्याचा अभ्यास करण्यासाठी काही प्रमािात पात्र आहात असं म्हटलं तर िािर्ं ठरिार नाही. 

देशातील नॅशनल लॉ र्ुननव्हर्सिटीशी संलग्न २२ नामांककत विधी महाविद्यालर्ांमध्ये प्रिेश घऊे 

इच्छच्छिाऱ्या  विद्यार्थ्यांच्या सोर्ीसाठी Common Law Admission Test (सीएलएटी) आर्ोगजत 

केली जाते. पात्रता तसेच आरक्षिाप्रमािे प्रत्येक विधी विद्यापीठाच्या पदिी  (र्ूजी) / पदव्युत्तर 

(पीजी) अभ्यासक्रमांमध्य े प्रिेश घेण्यासाठी उमेदिारांची प्रिशे परीक्षा घेतली जाते. इतर ननकर् 

विद्यापीठांच्या संबंनधत ननर्मांनुसार असतात. 

• (सीएलएटी) ही देशपातळीिरील सामान्य प्रिेश परीक्षा आहे. 

• (CLAT) सीएलएटी परीक्षसे प्रविष्ठ होण्यासाठी कोितीही िर्ाची मर्ादा नाही. 

• पात्रता परीक्षतेील र्ुिांची टके्किारी उदा. १०+२ ककिं िा समकक्ष परीक्षा उत्तीिग अननिार्ग. 

• खुला र्ट, इतर मार्ास िर्ग, दाहरद्र्य ररेे्च्या खालील, अननिासी भारतीर्  इ. प्रिर्ातील 

उमेदिारांच्या बाबतीत ४५% र्ुि ककिं िा समकक्ष शे्रिी. 

• अनुसूनचत जाती / जमाती प्रिर्ातील उमदेिारांच्या बाबतीत ४०% र्ुि ककिं िा समकक्ष शे्रिी. 

पुढील िर्ी माचग/ एतप्रल मध्ये पात्रता परीक्षसे प्रविष्ठ होिार ेउमेदिार (CLAT)  सीएलएटी २०२२ 

परीक्षेस पात्र ठरतील. तथापप, त्यांना प्रिेशाच्या िेळी पात्रता परीक्षा उत्तीिग झाल्याचा पुरािा सादर 

करिे अननिार्ग असले, परतंु ते अनुत्तीिग झाल्यास त्यांना प्रिेशाचा हक्क नसेल. 
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(CLAT) सीएलएटी सामान्य प्रिशे परीक्षा – 

• एकूि रु्ि १५०  

• परीक्षा कालािधी २.०० तास  

• बहु पर्ार्ी प्रश्न – १५० (एक प्रश्न एक र्ुि) 

• ०.२५ र्िु प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी िजा केले जातात. (Negative marking scheme) 

• परीक्षा ऑफलाइन मोडमध्ये घेण्यात र्तेे. 

विर्र् ननहार् र्िुदान प्रश् नांची टके्किारी 
इंस्मिश २८ ते ३२ प्रश्न साधारिपि े२०%  
चालू घडामोडी ि सामान्य-ज्ञान ३५ ते ३९ प्रश्न साधारिपि े२५% 

कार्देशीर र्ुवक्तिाद र्ािर आधाहरत प्रश्न ३५ ते ३९ प्रश्न साधारिपि े२५%  

तार्किक र्ुवक्तिाद र्ािर आधाहरत प्रश्न २८ ते ३२ प्रश्न साधारिपि े२०%  
पहरमािात्मक तंत्र े १३ ते १७ प्रश्न साधारिपिे १०% 

 
अजग करण्याची पद्धती :  प्रत्येक िर्ी (CLAT) सीएलएटी सामान्य प्रिशे परीक्षेसाठी  ऑनलाईन 
नोंदिी साधारि माहे जानेिारीमध्ये सुरू होते.  

उमेदिारांना प्रथम िैर्वक्तक मोबाइल  क्रमांक आणि ई-मले आर्डी िापरून वदलेल्या िबेसाइटिर 

स्वत:ची नोंदिी करिे आिश्यक असते. नोंदिी केल्यािर नोंदिीकृत मोबाइल क्रमांकािर 

प्रमािीकरिासाठी ओटीपी पाठविला जाईल. एकदा मोबाइल क्रमांकांची खात्री झाल्यानंतर 

उमेदिार नोंदिीकृत मोबाईल क्रमांक आणि नोंदिीच्या िेळी सदर केलेला पासिडक  िापरून पनु्हा 

लॉर् इन करू शकतात. 

http://consortiumofnlus.ac.in र्ा िबेसाईटिर खालील आिश्यक प्रमािपत्रे अपलोड करून 

आपली नोंदिी करािी. ऑनलाईन अजग भरताना उमदेिारािे  प्रमािपत्रे साक्षांककत करून देण्याची 

आिश्यकता नसते. सिग प्रमािपत्रे केिळ पीडीएफ स्वरूपात अपलोड करािीत. 

• पासपोटक आकाराचे अलीकडील छार्ानचत्र. 

• उमेदिाराची सही.  

• अनुसूनचत जाती / जमाती / इतर मार्ास िर्ग अतंर्गत अजग करत असल्यास  प्रमािपत्र. 

• शारीहरकदृष्ट्या अक्षम असल्यास सक्षम प्रानधकरिािार ेसंबंनधत प्रमािपत्र. 

• दाहरद्र्यररेे्च्या खालील िर्ात र्ेत असल्यास सक्षम प्रानधकरिािार ेसबंंनधत प्राप्त  

प्रमािपत्र. 
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प्रत्यके महाविद्यालर्ाच्या प्रिशे क्षमता, सपंिूग अभ्यासक्रम ि प्रिशे शलु्क इ. माहहती त्या-त्या 
िर्ी  विद्यार्थ्यांनी िबेसाईटिर पहािी. 

CLAT परीक्षा उत्तीिग   होिार ेविद्याथी देशातील खालील २२ एनएलर्ु (National Law University) 
विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालर्ांमध्ये प्रिशेासाठी पात्र ठरतात 

NLSIU – Bengaluru, NALSAR – Hyderabad, NLIU – Bhopal, WBNUJS – Kolkata, NLU – 
Jodhpur, HNLU – Raipur, GNLU – Gandhinagar, RMLNLU – Lucknow, RGNUL – Punjab, 
CNLU – Patna, NUALS – Kochi, NLUO – Odisha, NUSRL – Ranchi, NLUJA – Assam, 
DSNLU – Visakhapatnam, TNNLU – Tiruchirappalli, MNLU – Mumbai, MNLU – Nagpur, 
MNLU – Aurangabad, HPNLU – Shimla, DNLU – Jabalpur, DBRANLU – Haryana.  

प्रत्यक्ष प्रिशे परीक्षेच्या संदभात काही महत्त्वाच्या वटप्स ऐकण्यासाठी खास  तर्ार करण्यात 
आलेल्या र्ा शलिंक िर वललक करा.  

https://consortiumofnlus.ac.in/clat-2021/notifications/tips-for-exam.html                   

एनएलर्ु विद्यापीठाशी सलंग्न २२ विधी महाविद्यालर्ा संबंनधत कोित्याही माहहतीसाठी उमेदिार 

वदलेल्या िबेसाइटिर उपलब्ध असिाऱ्या संबंनधत विधी महाविद्यालर्ाचे ई-माहहतीपत्रक पाहू 

शकतात. ई-माहहतीपत्रकामध्ये आरक्षिाचे धोरि, अभ्यासक्रम शुल्क, संबंनधत  विधी 

महाविद्यालर्ाचे उपलब्ध अभ्यासक्रम आणि विविध स्तरांिर शशकविल्या जािाऱ्या विर्र्ां बद्दलची  

माहहती थोडक्यात वदलेली आहे.  

विधी पदिी प्राप्त करण्यासाठी इतर विद्यापीठ/महाविद्यालर्ाच्या काही प्रिशे परीक्षा-  

• शासकीर् विधी महाविद्यालर्, मुंबई,  

• महात्मा र्ांधी र्ूननिर्सिटी, कोट्टर्म  

• एमएचटी सीइटी (महाराष्ट्र  राज्य) 

• इंहडर्न इन्स्टिटू्यट ऑफ मॅनेजमेंट, रोहतक 

• आर् एफ आर् एम लॉ सू्कल, बेंर्लोर,  

• लॉईड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोइडा, उत्तर प्रदेश,  

• आशलर्ांस र्ुननव्हर्सिटी, बेंर्लोर,  

• के आर् आर् टी र्ुननव्हर्सिटी, भुिनेश्वर , 

• लॉ सू्कल ॲडगमशन टेस्ट फॉर इंहडर्ा (Law School Admission Council -LSAC) 

र्ाशशिार् देशातील बहुतेक राज्यांच्या स्वतंत्र विधी महाविद्यालर्/विद्यापीठ आर्ोगजत प्रिेश  

परीक्षांचे आर्ोजन केले जाते. 
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जर तुम्ही महाराष्ट्र  राज्य मंडळाची इर्त्ता १० िी ककिं िा १२ िी  परीक्षा उत्तीिग असाल अथिा परीक्षसे 

प्रविष्ट् असाल तर तुमचा सरल आर्डी क्रमांक USER ID म्हिून आणि पासिडक   123456 िापरून 

https://mahacareerportal.com र्ा िबेसाईटिर कार्द्याच्या अभ्यासक्रमाबरोबरच इतर अनधक 

माहहती सुद्धा पाहू शकता. 

 

 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mahacareerportal.com/
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सदेंश पांडुररं् रहाटे  
माध्यगमक विद्यालर् करजिु े 
ता.सरं्मशे्वर गज.रत्नागर्री  
9623766593 
                            

                                     कार्दा क्षते्रातील करीर्र सधंी 

शहाण्याने कोटाची पार्री चढू नर्े असे म्हितात. परतंु जर कार्दा क्षेत्रात करीर्र करार्चे असेल 
तर कोटाची पार्री चढािीच लार्ेल. जेव्हा एखादा िाद अथिा समस्या र्ाच्यािर सामंजस्यान े
तोडर्ा ननघत नाही त्यािळेी नाईलाजास्ति न्यार्ालर्ाचा दरिाजा ठोठिािा लार्तो.आज देशात 
सुमार े४  कोटी २९ लाख इतके खटले प्रलंपबत आहेत. त्यामुळे र्ा क्षेत्रात करीर्र करण्यास चांर्ली 
संधी उपलब्ध आहे. 

कार्दा क्षेत्रातील पदिी गमळिण्यासाठी प्रिेश परीक्षा द्यािी लार्त.ेदेशपातळीिरील प्रिेश परीक्षचे े
नाि आहे.CLAT ( Common Law Aptitude Test ) र्ा प्रिशे परीक्षतेून सपंूिग देशातील २२ नॅशनल 
लॅा र्ुननव्हर्सिटीमध्ये प्रिशे गमळण्यास पात्र होतो.र्ातील 3 संस्था महाराष्ट्रात मुंबई,नार्पूर ि 
औररं्ाबाद र्ेथे आहेत. 

राज्य पातळीिरील प्रिशे परीक्षेचे नाि आहे MH-CET राज्य सामाईक प्रिेश परीक्षा कक्ष,महाराष्ट्र 
राज्य र्ांच्यामाफक त ही परीक्षा घेतली जाते.कार्दा क्षेत्रातील पदिी गमळिण्यासाठी दोन मार्ग आहेत 
इर्त्ता १२ िीनतंर ५ िर्ाचा कोसग ककिं िा पदिीनतंर 3 िर्ाचा कोसग.र्ा प्रिेश परीक्षेतून महाराष्ट्रातील 
सिग शासकीर् विधी महाविद्यालर्े,अनदुाननत विधी महाविद्यालर्े,विना अनुदाननत विधी 
महाविद्यालर्े ि अिसखं्यांक विधी महाविद्यालर्े र्थेे प्रिेश गमळू शकतो. 

1. MH-CET LL.B. - 5 Years Course 

प्रिशे पात्रता :  

१.  10 + 2 Open/EWS साठी ४५ % र्ुि ककिं िा समकक्ष ग्रेड.  

२. VJNT/SBC/OBC साठी ४२ % र्ुि ककिं िा समकक्ष ग्रेड. 

३. SC/ST साठी ४० % र्ुि ककिं िा समकक्ष ग्रडे. 

परीक्षा स्वरूप : 

बहुपर्ार्ी प्रश्न - प्रश्नसखं्या १२०  

िेळ : १२० गमननटे ि र्िु : १२०  
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र्ा परीक्षेत नकारात्मक र्ुिांकन नाही म्हिजेच प्रशन् चुकल्यास र्ुि कमी केले जात नाहीत. 

अ.क्र. विर्र् प्रश्नसखं्या एकूि रु्ि 
१  विधी शशक्षि विर्र्क कल 40 40 
२  सामान्य ज्ञान ि चालू घडामोडी 30 30 
३  तार्किक क्षमता  40 40 
४  इंग्रजी  30 30 
५  अंकर्णितीर् क्षमता  10 10 
 Total 120 120 

परीक्षा शलु्क  : 

  १. रुपर्े 800/- Open ि EWS साठी. 

  २. रुपर्े 600/- SC,ST,VJ,DT,NT( A ),NT-1 ( B ),NT-2 ( C ),NT-3 ( D ),OBC & SBC साठी. 

अजग करण्यासाठी सकेंतस्थळ : https://cetcell.mahacet.org 

                                                  https://info.mahacet.org 

2. MH-CET (LL.B.- 3 Years Course) 

प्रिशे पात्रता :  

१.  कोित्याही विर्र्ातील पदिी  Open/EWS & SEBC साठी 45% र्ुि. 

२.  VJNT/SBC/OBC साठी ४२ %. 

३.  SC/ST साठी ४० % र्ुि. 

परीक्षा स्वरूप : 

 बहुपर्ार्ी प्रश्न - प्रश्नसंख्या १५०  

 िेळ : १२०  गमननटे ि  र्ुि :१५०  

र्ा परीक्षेत नकारात्मक र्ुिांकन नाही म्हिजेच प्रशन् चुकल्यास र्ुि कमी केले जात नाहीत. 

अ.क्र. विर्र् प्रश्नसखं्या एकूि रु्ि  
१   विधी शशक्षि विर्र्क कल 30 30 
२   सामान्य ज्ञान ि चालू    घडामोडी 40 40 
३   तार्किक क्षमता 30 30 
४   इंग्रजी  50 50 
  एकूि  150 150 
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परीक्षा शलु्क :  १. रुपर्े 800/- Open ि EWS साठी. 

                        २. रुपर्े 600/- SC,ST,VJ,DT,NT( A ),NT-1 ( B ),NT-2 ( C ),NT-3 ( D ),OBC &  

                           SBC साठी. 

अजग करण्यासाठी सकेंतस्थळ : https://cetcell.mahacet.org 

                                                  https://info.mahacet.org 

कार्दा क्षते्रात पदिी गमळविण्याच ेमार्ग :  

१. 10 + 2 - 5 िर्ग एकात्मत्मक अभ्यासक्रम  

    (B.A.L.L.B./B.Com.L.L.B./B.Sc.L.L.B./B.B.A.L.L.B.) 

२. 10 + 2 - 5 िर्ग एकात्मत्मक अभ्यासक्रम  

   (B.A.L.L.B./B.Com.L.L.B./B.Sc.L.L.B./B.B.A.L.L.B. ) 

   L.L.M. with Specialisation. 

३. 10+2+3 कोित्याही विर्र्ाची पदिी ि नतंर 3 िर्ीर् अभ्यासक्रम L.L.B. 

४.  10+2+3 कोित्याही विर्र्ाची पदिी ि नतंर 3 िर्ीर् अभ्यासक्रम L.L.B.  

    L.L.M. with Specialisation. 

प्रशशक्षि : कार्द्याची पदिी घतेल्यानतंर अनुभि घेण्यासाठी ज्यषे्ठ िककलांकडे पहहली काही िरे् 
प्रशशक्षि घेिे आिश्यक असते. 

Subjects For Specialisation 

1.Civil Law    2. Criminal Law 

3. Maritime Law   4. Medical Law 

5. Corporate Law   6. Cyber Law 

7. Intellectual Property Law   8. Taxation 

कार्दा क्षते्रात काम करण्यासाठी आिश्यक र्िु  

उद्योर्ी स्वभाि,शोधकिृत्ती,नचकाटी. 

क्षमता: अिकाशीर् क्षमता,चांर्ली स्मरिशक्ती, भार्ाप्रभुत्व, समर्सुचकता, चांर्ली विचारक्षमता, 
शब्दसामर्थ्यग, शशकाऊितृ्ती, तडजोड क्षमता, िाचन क्षमता,लेखन क्षमता इ.  

ज्ञान : इंग्रजी ि कार्द्यार्च्या विर्र्ाचे चांर्ले ज्ञान. 
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कौशल्य: विश्लेर्िात्मक विचारक्षमता,ननिगर्क्षमता, समस्या सोडिण्याची िृत्ती, िादवििाद 
करिारा, आपले विचार दसुऱ्यांना पटिून देता आले पाहहजेत. 

व्यवक्तमत्व : शशस्ततप्रर्, शांत, संर्मी संघवटतपिे काम करिारा,व्यिहार चतुर, मुत्सद्दी. 

करीर्र सधंी :  

• स्वतःचा स्वतंत्र व्यिसार्.   
• पतसंस्था,पतपढेी,खाजर्ी बँक, नार्री बँक, राष्ट्रीर्कृत बँक, र्ामध्य े विधी अनधकारी 

नेमिूक.  
• कॉपोरटे कंपनी   
• लॉ फमग  
• बहुराष्ट्रीर् कंपनी   
• रले्वे              
• नर्रपाशलका,महानर्रपाशलका,विविध स्थाननक स्वराज्यससं्था   
• संरक्षि दले  
• राज्य ि कें द्र सरकारी विविध कार्ालर्े  
• न्यार्ाधीश - M.P.S.C. माफक त परीक्षा देऊन न्यार्ाधीश होता र्ेते.  
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नरेंद्र शशके 
नशॅनल हार्सू्कल, टार्ोर नर्र, 
विक्रोळी (पिूग) 
9702584482 

               MBA/MMS अभ्यासक्रम  
दोन अभ्यासक्रमांमध्ये कोिताही महत्त्वाचा फरक नाही कारि ते फक्त विद्यापीठाच्या नामकरिाची 
प्रकरिे आहेत.  एमएमएस हा शब्द महाराष्ट्र  राज्य सरकारिार े मुंबईतील व्यिस्थापन 
महाविद्यालर्ांमध्ये प्रिेशासाठी िापरला जातो तर एमबीए हा अनधक सामान्यीकृत शब्द 
व्यिस्थापन अभ्यासासाठी िापरला जातो. 

व्यिस्थापन अभ्यासासाठी िापरल्या जािाऱ्या अटींचा विचार न करता, िरील सिग अभ्यासांची 
अभ्यासक्रम रचना सारखीच आहे.  तुम्ही ज्या कॉलेजमधून पदिी घते आहात त्या कॉलेजची प्रततष्ठा 
थेट त्याच्या प्लेसमेंट रकेॉडकशी जोडललेी असत.े 

 1953 - IISWBM ही MBA पदिी देिारी भारतातील पहहली संस्था आहे. 

 इंहडर्न इन्स्टिटू्यट ऑफ सोशल िेलफेअर अँड पबझनेस मॅनेजमेंट ही भारतातील कोलकाता 
र्ेथील सािगजननक व्यिसार् शाळा आहे.  एमबीए पदिी देिारी ही शाळा आशशर्ातील पहहली संस्था 
आहे१९५४ - मॅनेजमेंट स्टडीज फॅकल्टी (FMS), वदल्ली विद्यापीठ ही भारतातील सिात जुनी व्यिसार् 
शाळा आहे. जेबीआर्एमएस मुंबई - जमनालाल बजाज इन्स्टिटू्यट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज हे 
एमएमएस ऑफर करिार ेमुंबईतील सिात जुने महाविद्यालर् आहे. 

एमबीए 

मास्टर ऑफ पबझनेस अँडगमननस्टर ेशन ककिं िा एमबीए हे व्यिस्थापन आणि व्यिसार्ातील कौशल्य े
विकशसत करण्यासाठी हडझाइन केलेले सिात प्रततष्ठष्ठत पोस्ट ग्रजॅ्युएशन प्रोग्राम आहे.  भारतातील 
एमबीए अभ्यासक्रम दोन िेर्िरे्ळ्या प्रकारात वदला जातो- 

ननर्गमत एमबीए  

 कार्गकारी एमबीए 

भारतात MBA मध्ये स्पेशलार्झेशनमधून ननिडण्यासाठी सुमार े४० गभन्न प्रिाह आहेत.  काही प्रिाह 
उपलब्ध आहेत: 

 वित्त, ऑपरशेन्स,  मानि संसाधन (HR), विपिन, शैक्षणिक पात्रता 
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बॅचलर हडग्रीच्या कोित्याही शाखेत ककमान 50% एकूि सोबत बॅचलर हडग्री असलेला विद्याथी 
एमबीए परीक्षेला बसण्यास पात्र आहे.  CAT, XAT, MAT, GMAT आणि NMAT र्ा काही सामान्य 
एमबीए परीक्षा ज्यांना विद्याथी बसण्यास पात्र आहे. 

मास्टर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (MMS) ही पदिी प्राथगमक एंटर ी-लेव्हल व्यािसानर्क कौशल्ये प्रदान 
करते ज्यांना कहरअरचा फारसा अनुभि नाही. MMS अभ्यासक्रमामध्ये १५ व्यिसार् 
अभ्यासक्रमांचा समािेश आहे (एकूि ४३ के्रहडट र्ुननट्स) पाच टर्म्गमध्ये शशकिले जातात. 

 एमबीए म्हिजे मास्टर इन पबझनसे एडगमननस्टरशेन हा २ िर्ांचा पदिी अभ्यासक्रम आहे जो 
उद्योर्ाच्या मार्ण्या पूिग करण्यासाठी हडझाइन केलेला आहे आणि त्यात अकाउंवटिंर्, माकेवटिंर्, 
फार्नान्स, एचआर, ऑपरशेन्स आणि प्रोजेक्ट मनॅेजमेंट र्ासारख्या विर्र्ांचा सखोल अभ्यास 
समाविष्ट् आहे.  एमबीएच ेविद्याथी एकतर सिग विर्र्ांचा समािेश असललेा सामान्य अभ्यासक्रम 
घेऊ शकतात ककिं िा अभ्यासक्रमाची विभार्िी केलेल्या चार सेगमस्टरपैकी एका विर्र्ािर लक्ष 
कें वद्रत करिे ननिडू शकतात.  आज एमबीए पदिी देिारी असंख्य महाविद्यालर्े आणि विद्यापीठे 
असताना, सिग विद्याथी आर्आर्एम (इंहडर्न इन्स्टिटू्यट ऑफ मॅनेजमेंट) िार े आर्ोगजत कॅट 
(संर्कु्त अगभर्ोग्यता चाचिी) उत्तीिग होण्याची आकांक्षा बाळर्तात.  आर्आर्एम ही भारतातील 
प्रीगमर्म एमबीए महाविद्यालर्े मानली जातात आणि परदेशातही त्यांची चांर्ली प्रततष्ठा आहे.  र्ा 
आर्आर्एममधून उत्तीिग होिार े विद्याथी आजकाल आकर्गक पर्ारािर आघाडीच्या बहुराष्ट्रीर् 
कंपन्यांमध्ये सहज सामािनू घेतात. 

MMS म्हिजे मास्टसग इन मॅनेजमेंट स्टडीज आणि हा २ िर्ांचा मॅनेजमेंट हडग्री प्रोग्राम आहे ज्याला 
ऑल इंहडर्ा कौस्मन्सल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (AICTE) ने मान्यता वदली आहे.  अभ्यासक्रमाची 
सामग्री ननर्गमत एमबीए प्रोग्रामसारखीच असते कारि ती माकेवटिंर्, शसस्टर्म्, एचआर, 
ऑपरशेन्स आणि फार्नान्स र्ासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये सखोल ज्ञान प्रदान करते.  काही 
असल्यास, MMS ऑफर करिारी विद्यापीठे MBA पदिी प्रदान करिाऱ्या इतर महाविद्यालर्ांपके्षा 
अनधक उद्योर् तर्ार असल्याचा दािा करतात.  र्ाच ेकारि असे की MMS ची रचना केिळ सैद्धांततक 
ज्ञान प्रदान करण्यासाठी नाही तर एक ठोस व्यािहाहरक सामग्री आहे कारि विद्यापीठांच े
कॉपोरशेन्सशी मजबूत सबंंध आहेत जेिेकरून विद्यार्थ्यांना उद्योर्ातील पद्धतींचे ज्ञान प्रदान केले 
जाईल.  अशाप्रकार ेएमएमएस हा कोित्याही उद्योर्ातील र्शस्वी कहरअरसाठी एक पार्रीचा दर्ड 
ठरू शकतो कारि विद्याथी हा अभ्यासक्रम पिूग करतो तोपर्ंत तो उद्योर् तर्ार असतो. 

 एमएमएस पदिी मुंबई विद्यापीठांतर्गत र्ेते. MBA पदिी AICTE िार ेसंलग्न महाविद्यालर्ातून र्ेत.े   

 MMS अभ्यासक्रम अभ्यासक्रम - 

• आर्थिक लेखा व्यिसार् नैततकता 
• व्यिसार् सांस्मख्यकी ई-कॉमसग 
• ऑपरशेन्स व्यिस्थापन ससं्थात्मक ितगन 
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• व्यिस्थापकीर् अथगशास्त्र सजगनशीलता आणि  
• निोपक्रम व्यिस्थापनाचा पहरचर् 

 CET परीक्षचेा नमनुा - 

• विभार् एकूि प्रश्न कालािधी 
• सामान्य बुगद्धमत्ता आणि तकक  ५०  
• सामान्य जार्रूकता ५०  
• पहरमािात्मक र्ोग्यता ५०  
• इंग्रजी आकलन ५० 
• ननरे्वटव्ह मारकििर् नाही 
• १२०  गमननटे 

MMS साठी र्णित अननिार्ग आहे का? 

उमेदिाराने उच्च माध्यगमक स्तरािर ककिं िा पदिी अभ्यासक्रमाच्या पहहल्या िर्ात र्णित विर्र् 
ननिडलेला असािा. 

MMS बद्दल सिात चांर्ली र्ोष्ट् म्हिजे प्रोग्राममध्ये नािनोंदिी करण्यासाठी कोित्याही 
कामाच्या अनुभिाची आिश्यकता नाही.  एमबीए अभ्यासक्रमाच्या तलुनेत एमएमएस पदिी कमी 
खर्चिक आहे.  ज्या विद्यार्थ्यांना व्यिस्थापन पदिी गमळिार्ची आहे आणि त्यांच्याकडे महार्डी 
एमबीए पदिी घणे्यासाठी पुरसेे पसैे नाहीत, त्यांच्यासाठी MMS हा एक उत्तम पर्ार् आहे. 

MMS प्रामुख्याने महाराष्ट्र  राज्यात ऑफर केला जातो.  महाराष्ट्र  विद्यापीठाशी सलंग्न असलले्या बी-
सू्कल ककिं िा तंत्रशशक्षि सचंालनालर् (DTE) महाराष्ट्र  अंतर्गत नोंदिीकृत असलले्या शाळा MMS 

ऑफर करतात.  तथापप, इतर राज्यांमध्ये काही संस्था आहेत, ज्या MMS ककिं िा मास्टसग इन 
मॅनेजमेंट ऑफर करतात. 

एमबीए व्यिसार्ाच्या सिग पैलू (माकेवटिंर्, वित्त, मानि ससंाधन, ऑपरशेन्स मॅनेजमेंट) कव्हर 
करले जे कॉपोरटे शशडीिर जाण्यासाठी आणि आिश्यक असल्यास कहरअरमध्य ेबदल करण्यासाठी 
एक पार्री दर्ड आहे. 

MBA अभ्यासक्रमाची रचना व्यिस्थापन क्षेत्राच्या विविध पलैूंबद्दल आणि व्यिसार् जर्तात त्याची 
भूगमका र्ाबद्दल सिांर्ीि ज्ञान देण्यासाठी केली आहे.  एमबीए विर्र्ांमध्ये व्यिस्थापकीर् 
अथगशास्त्र, व्यिस्थापनासाठी लेखांकन, व्यिसार् सपं्रेर्ि, माहहती तंत्रज्ञान व्यिस्थापन, विपिन 
व्यिस्थापन इत्यादी विर्र्ांची विस्ततृ शे्रिी समाविष्ट् असते. एमबीए अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांमध्य े
व्यिस्थापकीर् आणि उद्योजकीर् कौशल्ये विकशसत करण्यािर लक्ष कें वद्रत करतो. 

MBA साठी पात्रता ननकर् कार् आहेत? MBA साठी ककमान पात्रता ननकर् म्हिजे मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठातून एकूि ५०% (SC/ST/PwD साठी 45%) असललेी बॅचलर पदिी.  पात्रता ननकर् प्रत्येक 
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महाविद्यालर्ात बदलतात., तुमचा एमबीए करण्यासाठी चांर्ल्या बी-सू्कलमध्ये प्रिेश 
गमळिण्यासाठी १० िी/१२ िी चांर्ली असिे खपू महत्त्वाचे आहे.  बऱ्याच इचु्छकांचे दरिर्ी त्यांच्या 
पदव्युत्तर शशक्षिासाठी देशातील सिोत्तम एमबीए महाविद्यालर्ांमध्ये सामील होण्याचे स्वप्न असते. 

अजाची प्रवक्रर्ा: उमेदिार ऑनलाइन नोंदिी करले, ऑनलाइन अजग भरले आणि सबगमट करले 
आणि आिश्यक कार्दपत्रे इंटरनेटशी जोडलले्या संर्िकािार े कोठूनही अपलोड करले आणि 
त्याला/ततला अजाची पडताळिी आणि पुष्ट्ी करण्यासाठी िरै्वक्तकहरत्या भटे देण्याची र्रज नाही.  
एमबीए प्रिशेासाठी ५० हून अनधक एमबीए प्रिशे परीक्षा आहेत.  2021-2023 MBA बचॅच्या 
प्रिेशासाठी, तुम्ही MBA कॉलेजच्या तुमच्या पसतंीच्या आधारािर कोित्याही राष्ट्रीर्, राज्य ककिं िा 
विद्यापीठ स्तरािरील MBA प्रिेश परीक्षलेा बसू शकता.  MAT, TANCET, ATMA आणि GMAT, 
XAT, MAT, IBSAT, SNAP आणि IIFT ची नोंदिी प्रवक्रर्ा सुरू असत े

पूिगिेळ कार्गक्रमासाठी भारतात एमबीए शलु्क INR 20,000 ते INR 40 लाखांपर्ंत आहे.  विद्यापीठे 
आणि सरकारी महाविद्यालर्ांिार ेऑफर केल्या जािाऱ्या एमबीए प्रोग्रामचे शुल्क आर्थिक दृष्ट्ीने 
अनुकूल असले तरी, खाजर्ी संस्थांिार ेवदले जािार ेसमान कार्गक्रम महार् आहेत. 

 भारतातील एमबीए महाविद्यालर्ाची फी पार्ाभूत सुविधा, िसततर्ृह सुविधा, अभ्यासक्रमतेर 
वक्रर्ाकलाप आणि अध्यापनशास्त्र र्ासारख्या अनके घटकांिर अिलंबून असते.  उदाहरिाथग, जर 
एमबीए इन्स्टिटू्यट आंतरराष्ट्रीर् विसजगन कार्गक्रम ऑफर करत असेल ज्यामध्ये उमदेिारांना 
सेगमस्टर ककिं िा विशशष्ट् कालािधीसाठी परदेशी विद्यापीठाला भेट द्यािी लार्ते, तर त्या ससं्थेची 
कोसग फी जास्त असेल.  दसुरीकडे, एमबीए इन्स्टिटू्यटला सरकारकडून अथगसहाय्य वदल्यास, फी 
कमी असेल.सरकारी महाविद्यालर्े आणि विद्यापीठांचे एमबीए शुल्क कमी असण्यामार्ील एक 
प्रमुख कारि म्हिजे त्यांचे शैक्षणिक कार्गक्रम चालिण्यासाठी राज्य ककिं िा कें द्र सरकारने वदललेी 
आर्थिक मदत. 

एमबीए इचू्छक जे आर्ामी शैक्षणिक सत्रात एमबीए कोसग करण्याची र्ोजना आखत आहेत, त्यांनी 
आता स्वत:साठी सिात र्ोग्य एमबीए कॉलेज शोधिे सुरू केले पाहहज.े  र्ा शोधात, एमबीए फी 
तुमच्या ननिगर्ािर प्रभाि टाकिारा प्रमुख घटक असेल.भारतातील एमबीए महाविद्यालर्ांबद्दल 
बोलत असताना, इंहडर्न इन्स्टिटू्यट ऑफ मॅनेजमेंट (आर्आर्एम) बद्दल बोलिे अत्यािश्यक 
आहे.  IIM मध्ये MBA शुल्क INR 11 लाख ते INR 23 लाख आहे.  आर्आर्एम शसरमौर र्ेथे पीजीपी 
कार्गक्रमाची फी 11 लाख रुपर्े आहे;  IIM अहमदाबाद र्ेथे एमबीए प्रोग्रामची शुल्क INR 23 लाख 
आहे 

 MAH CET परीक्षा राज्य सामाईक प्रिेश परीक्षा सले, महाराष्ट्र  िार ेआर्ोगजत केली जाते, ज्याला 
महाराष्ट्र  CET असेही म्हितात.  महाराष्ट्रातील ३५० हून अनधक महाविद्यालरे् MAH CET 
समपुदेशनात सहभार्ी होतात.  अजग मे ककिं िा जूनमध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे. 
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खाली एमबीए प्रिेश परीक्षांची र्ादी आहे ज्यािार ेतमु्ही महाराष्ट्रात एमबीए प्रोग्रामसाठी प्रिेश घेऊ 
शकता. 

 MAH MBA आणि MMS CET. 

 CAT प्रिेश परीक्षा (IIM) 

 CMAT प्रिेश (AICTE) 

 MAT MBA प्रिशे परीक्षा (AIMA) 

 XAT प्रिेश परीक्षा (XLRI) 

 ATMA (AIMS िार ेआर्ोगजत) 

 GMAT (सिग ससं्थांना लार्ू होत नाही) 

 सीईटी सेलने जारी केलेल्या सूचननेुसार, एमएचटी सीईटी २०२१ परीक्षेत कोितेही नकारात्मक 
मारकििर् होिार नाही, प्रिशेाची अडचि पातळी जेईई मेन ककिं िा एनईईटी सारखीच असले. 

 महाराष्ट्र  राज्य सामानर्क परीक्षा कक्ष संकेतस्थळ 

 https://cetcell.mahacet.org/ 

इतर काही अगभमत अथिा खाजर्ी विद्यापीठांमाफक त घेतल्या जािाऱ्या प्रिेश परीक्षांकहरता 
संकेतस्थळे - 

CAT  

iimmat.ac.in/per/go 

NMAT 

https://nmims.edu 

JBIMS 

https://jbims.edu/ 

SPJAIN INSTITUTE OF MANAGEMENT & RES 

https://www.spjimr.org/node 

Lala Lajpat Rai Institute of Management Studies 

https://www.llim.edu/ 

Symbiosis Institute  

https://www.sims.edu 

Sydenham Institute of Management Studies, Research and Entrepreneurship Education 

https://www.simsree.org/ 
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काकासाहेब िाळंुजकर, 
प्राचार्ग  (ननितृ्त), 
सहाय्यक विभार्ीर् अनधकारी, 
रर्त शशक्षि ससं्था उत्तर विभार्, 
अहमदनर्र 

कोरोनानतंरची शाळा आणि 
मलुांची मानशसकता 

 

मुक्त जीिन शलैी आणि िेर्िेर्ळ्या रोर्ांचे आक्रमि र्ामुळे मानशसक विकार ि शारीहरक 
आजारात भर पडत चाललेली आहे. 

विशेर्तः कोरोनात ककशोरिर्ीन मलेु र्ा आजारांना विशेर् बळी पडताना वदसत आहेत. मानशसक 
विकार, व्यसनाधीनता, लैं गर्क समस्या, हहिंसा, िेर् आणि  मत्सर र्ांचाही समािेश होताना वदसतो 
आहे. 

दीघग काळ घराघरात बसनू राहहलेल्या  मुलांकडून पालकांच्या अततहरक्त अपेक्षा िाढताना वदसत 
आहेत. असा मानशसक कोंडमारा ि बाहेर कोरोना आणि घरामध्ये एक प्रकारचं ताितिािाच ं
िातािरि र्ात मलुांना खेळता र्ेईना ना शाळेत जाता र्ेईना. पबर्र बेडीचा अटकाि ! पि आता 
िातािरि ननिळत चालले आहे. 

पि मधल्या काळात मलुांमध्ये ननराशा िैफल्यची भािना ननमाि होताना वदसते आहे. आज त्यांना 
खऱ्या अथाने शाळेत विद्यार्थ्यांसोबत गमत्र ि शशक्षकांच्या बरोबर मुक्तपिे राहण्याशशिार् पर्ार् नाही 
परतंु र्ा सध्याच्या िातािरिामध्ये मलुांच्या मानशसकतेचा विचार आपि शशक्षक पालक ि व्यिस्था 
करण्यास तर्ार नाही. त्यांची सुरशक्षतता फार महत्त्वाची तर आहेच पि त्यांना मानशसक बळ देि े
आिश्यक आहे 

मुलांमध्ये ककरककर, नचडनचड, भांडिे, आक्रमकता, िेर् तथा मत्सर अशा प्रकारची िृत्ती ि हहिंसक 
प्रिृत्ती िाढताना वदसते आहे. 

त्यांना मुक्त शालेर् िातािरिात जाऊ देण्याची आज र्रज आहे 

शाळा सुरू झाल्या असल्या तरी मुलांच्या मनामध्ये एक न्यूनर्ंड आणि भीतीची भािना ननमाि 
झालेली आहे भीती आहे.अनेक मुलांनी आपल्या पालकांसमिेत बराच काळ घालिल्यामळेु 
त्यांच्यामध्ये एक दमनभर् ननमाि झाले आहे 
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शालेर् िातािरि हे विद्यार्थ्यांच्या दृष्ट्ीने फार पोर्क असिे र्रजेचे आहे.  मुले शाळेत आल्यानतंर 
त्यांना समजािून घिेे त्यांच्या भािना ओळखिे त्यांची बाल मानशसकता र्ाविर्र्ी सकारात्मकता 
ननमाि करून त्यांच्या मनातील कोरोनाची भीती हळूहळू घालििे महत्त्वाचे आहे ते काम 
शशक्षकाला करािे लार्ेल. 

शाळेत आल्या आल्या लर्ेच अभ्यासाला र्ुतंििे त्याच्या माथी अभ्यासाचं ओझं टाकिे सध्यातरी 
ठीक वदसत नाही.  शशक्षक ि शाळेनेच त्या मुलांना समजािून घेिे त्यांना शालेर् िातािरिात 
रमििे र्ासाठी अनेक प्रकारचे मानशसक खेळ सुरशक्षत अंतरासह क्रीडा सप्ताह, िर्ामध्य े
मनोरजंक खेळ सांसृ्कततक कार्गक्रम त्याच बरोबर ज्यामधून त्यांना मुक्त होता र्ेईल अशा प्रकारच े
खेळ शशक्षकांकडून शाळांकडून होिे र्रजेचे आहे. 

शशक्षक पालक मुले ऑनलाइन शशक्षिाला कंटाळलेली आहेत शशक्षकही सध्या त्या मानशसकतेतून 
बाहेर र्ेऊ इच्छच्छत आहेत पालकांना ही िाटते की शाळा लिकर सरुू झाल्यात ते बरचे झाले. एकूिच 
मुलांचे भविष्य घडवििे आपल्याच हाती आहे. आज पर्ंत कोिताही ज्योततर्ी िा भविष्यिते्ता ितगिू 
शकला नाही की कोरोना कधी जािार? 

आज अशा मानशसकतते शाळा बंद ठेििे म्हिजे शशक्षिव्यिस्थलेा टाळेबदंी ठेििे आहे.तरीही 
सुरशक्षतता महत्त्वाची आहेच ! 

मुलांच्या मनात खेळ ही स्थार्ी भािना असते. खळेांमार्ील प्रेरिा ि प्रितृ्ती मुलांना शाळेविर्र्ी 
र्ोडी ननमाि व्हािी ि शालेर् िातािरिात मुले पनु्हा रमािीत र्ासाठी शालेर् स्तरािर ककमान 
पहहला आठिडा तरी काही मनोरजंक बाबी मुलांच्या समोर ठेििे र्रजेचे आहे.  त्यामुळे त्याची ऊजा 
हरफे्रश होईल ते शशकते होतील. असे खेळ की मुलांना हलके करतील तिाि फ्री होतील. 

कार् करता र्ईेल  ? 

• मनोविश्लेर्िात्मक ि बौगद्धक कसौट्या, कोडी, लपाछपी, धपाधपी, कॅरम िर्ैर ेखेळ घेता 
र्ेतील. अशा खेळातून मलुांच्या भािविश्वाचे प्रकटीकरि होते. 

• मुलांच्या रचनात्मक ि विधार्क प्रिृत्तीसाठी रचनात्मक ि ननर्मितीक्षम खेळांची अपके्षा 
आहे.र्ातून मुलांची विधार्कता ि गजज्ञासू िृत्ती िाढीस लार्ले. 

• डर ॉइंर्, पेंवटिंर्, मातकाम, वििकाम, ररं्काम, कला, नचत्रे अशा उपक्रमात र्ुंतिता र्ेतील. 
• मुलांची चौकस बुद्धी िाढािी त्यांच्यातील औतु्सक्याला र्ोग्य िाट गमळािी र्ासाठी 

पृथक्करिात्मक िृत्ती िाढवििार ेखेळ घेतले रे्ले पाहहजेत 
• िस्तूची उकल करून पाहण्याची सिर् लाििे त्याचे पृथक्करि करण्याची मुलांमध्य े

असललेी प्रितृ्ती खेळांमधून िाढताना आढळते. अस ेखेळही घेता र्ेतील. 

अनेक मुलं सध्या तिािाखाली आढळतात.  त्यांच्यातील मकु्त सचंार करण्याची अंतःप्रेरिा दबल्या 
र्ेल्यासारखी झाली आहे. र्ातून विध्वसं ि िेर्ाची भािना त्यांच्यामध्ये ननमाि होण्याअर्ोदर त्यांना 
काही आध्यात्मत्मक ितृ्ती जार्ििार े खेळ तसेच काही चांर्ल्या पौराणिक कथा, विनोदी कथा, 
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रहस्यकथा त्याचबरोबर मलुांना आिडिाऱ्या बालकथा, चांर्ली र्ािी ऐकििे म्हिजे शशकिि े
असे होऊ शकत.े काही धार्मिक कथा ि आध्यात्मत्मक भािना जोपासण्यासाठी र्ोर्ासने ही घतेा 
र्ेतील. 

प्राचीन भारतीर् पौराणिक ि ऐततहाशसक इततहासाचा िारसा मलुांना अिर्त करून देि े
शशिरार्ांच्या शौर्ग कथा सांर्िे, र्ांधीजी, सानरे्ुरुजी, वििेकानंद, फुले, शाहू, आंबेडकर, कमगिीर 
र्ांच्या जीिनािरील प्रसरं् माहहती करून देिे ही शक्य होईल. 

शालेर् स्तरािर चांर्ल्या ि ससं्कारक्षम अशा कथा धार्मिक कथा र्ांचे िाचन ककिं िा कथन घर केले 
तर मुलांिर भारतीर् ससृं्कतीचे संस्कार ननशश्चत होतील. तो इततहास र्ा ननगमत्ताने जाग्या र्ेईल. 

पुनराितगन थेरी मुलांना खेळांतून मानिाच्या िांशशक इततहासाची पुनरािृत्ती करून देता र्ेईल. हा 
पुनराितगन शसद्धांत अमेहरकन मानसशास्त्रज्ञ जी. एस्. हॉलने प्रथम मांडला. बालकाच्या 
विकसनशील अिस्थांमध्ये क्रमाक्रमाने, अजािताच, मानिाच्या आवदम काळापासनू ते आधुननक 
काळापर्ंतच्या सांसृ्कततक प्रर्तीच्या िेर्िेर्ळ्या अिस्थांतरांचे प्रततपबिंब त्याच्या खेळांतून 
पाहािर्ास गमळते.,तोच धार्ा आपि वििला तर पुढील िस्त्राचा तािाबािा र्ुफंला जाईल. मलुांना 
पुन्हा शशक्षि प्रवक्रर्ते सक्रीर् करिे असे होईल 

मुलांनी मलुांशी खेळािे असे खेळ शर्गती, मोकाट-दौडधाि , पळिे, चालिे, रांर्िे, लंर्डिे, उड्या 
मारिे आरडाओरडा करिे र्ात मुक्त सचंार ि हालचाली होतात. सरं्ीतखुची,चमचा-नलिंबू , र्ाढिाला 
शेपूट लाििे, तीन पार्ाची शर्गत, आंधळी कोशशिंबीर, कफरत्या टार्र मधनू चेंडू टाकिे अस े
मनोरजंनपर खेळांच्या सामुदानर्क स्पधा सुरशक्षतपिे घेता र्ेतील. तसेच मलुींसाठी दोरीिरच्या 
उड्यां, लंर्डी, चेंडू लर्ोरी, फुर्डी इ. सारख्या खेळांत रमिता र्ेईल. 

एकाने सिांबरोबर खेळािर्ाचे खेळ हे खेळ पि मुलांना फार आिडतात र्ांत शशिािा पािी, 
लपाछपी मामाचे पत्र हरिले आंधळी कोशशिंबीर, छप्पापािी, धबाधबी इ. खेळांचा समािशे होतो.  

एकाने एकाशी खेळािर्ाचे खेळ, िंि र्ुद्ध, कुस्ती, मुष्ठष्ट्रु्द्ध, कमरओढ, रटेारटेी अशा अनेक 
प्रकारच्या लढती र्ा र्टात मोडतात. तसचे बुगद्धबळासारखे बौगद्धक कौशल्यािर आधाहरत खेळही 
र्ात र्ेतात. र्ा ननगमत्ताने क्रीडा विश्व मुलांच्या हाती र्ेईल. 

सांनघक खेळ खेळिे पि हे खेळ जरा जपून काळजीपूिगक खेळािे लार्तील  

र्ात शर्गतींचा समािेश होतो. तीन पार्ांच्या शर्गती, पळण्याच्या र्ट-शर्गती,हरले-रसे, तसेच लंर्डी 
कबड्डी, खोखो हे ननर्मबद्ध सांनघक खेळ.मलुांना नेहमीच आिडतात िाकड्याततकड्या उड्या, 
धरपकडीचे खेळ तसचे विनोदी हालचालींचे खेळ, र्ोष्ट्ीरूप खेळ असे रजंनाबरोबरच मानशसक ि 
बौगद्धक शशक्षि देिारहेी खेळ मुलांना नहेमीच आिडतात.  
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मलुांच्या शर्गती लािता र्तेील - 

समान क्रमांकांच्या खळेाडूने त्याला वदलेले अंतर कशा प्रकार-ेम्हिजे पळून, चालून, उड्या मारून, 
लंर्डून, रांर्ून, दोरीिरच्या उड्या मारून, कोलांट्या उड्या मारून िा चेंडू हाताने थापटून टपे्प पाडत 
अंतर कापून जार्चे र्ा नन अशा खेळात दमार्चे अस ेझाले पाहहजे. 

खास मलुींसाठी खेळ व्यार्ाम ि करमिुकीबरोबरच भािी आरु्ष्यात उपर्कु्त ठरतील, अशा र्ुिांची 
जोपासना र्ा खेळांमुळे होऊ शकते फुर्डी, ष्ठझम्मा, कोंबडा, पपिंर्ा, ‘कककीचे पान बाई कककी’, 
‘ककसबाई ककस’ हे मुलींचे काही खेळ खेळता र्ेतील. 

मनोरजंक सागभनर् खेळ र्ात मनोरजंक र्ोष्ट्ी सांर्िे ती सांर्ताना प्रसंर्ानुसार हािभाि करार्च े
असतात ककिं िा अगभनर्ासह र्ीत र्ार्चे असते.  

सांनघक मदैानी खळे आहेतच - 

परदेशी खेळात वक्रकेट, हरिंर् टेननस, टेबल-टेननस इ. ि मलुी नेटबॉलसारख्या खेळांचा सराि करू 
शकतात. पाश्चात्त्य देशांत हे खेळ तसेच व्यार्ामी खळे बालिर्ातच शशकविले जातात.  

बैठे खेळ र्ात पत्ते ि पत्त्यांचे खेळ, कॅरम, पटािरील खेळ, व्यापार, बुगद्धबळ इ. खेळ मुले फािल्या 
िेळात ि सटुीत खेळतात.मुले खेळली की शशकतात अनुभि ि ननिगर् र्ा खेळातूनच ती शशकत 
असतात. 

सामदुानर्क किार्तीच्या  खेळातून मुलांना शशस्त ि स्वच्छता र्ांचे महत्त्व पटते. किार्त ि खेळ 
र्ांची हल्ली सांर्ड घालण्यात आलेली आहे. वक्रकेटसारख्या खेळात फलंदाज, र्ोलंदाज ि 
क्षेत्ररक्षक र्ांना ज्या हालचाली कराव्या लार्तात, 

आनंद गमळवििे हेच बालकांची इच्छा असते; त्या दृष्ट्ीने खेळ हे साधनरूप असतात. तसेच जीिनात 
पुढे कराव्या लार्िाऱ्या आिश्यक शारीहरक कृतींची ररं्ीत तालीमच खेळामध्ये घडत.े आजकाल 
खेळांचे महत्त्व भारताताही िाढते आहे. सुदृढ भािी पपढी ननमाि करण्याचे कार्ग शारीहरक 
शशक्षिामुळेच साध्य होऊ शकेल. असा एक प्रकारचा विश्वास ननमाि झालेला आहे. खेळांमुळे 
बालकांचे शरीर सदृढ होत ेि मन ननरोर्ी राहते, र्ाचीही र्ोग्य ती जािीि ननमाि झालेली आहे. 
खेळांतून मुलांना आज्ञाधारकपिा, समता, शशस्त, णखलाडूितृ्ती, िैर्वक्तक जबाबदारीची जािीि, 
सांनधक भािना, सािधानता, महत्त्वाकांक्षा िर्ैर े र्ोष्ट्ींचा लाभ होतो. हे सिग र्िु राष्ट्राच्या 
विकासाच्या दृष्ट्ीने अत्यतं महत्त्वाचे आहेत. खेळामुळे बालकांना नैततक शशक्षिाचेही पाठ गमळतात 
ि चांर्ला नार्हरक बनण्याचे शशक्षि गमळते. 

आज मुलांना पनु्हा पिूगित शाळेत रममाि होत अभ्यासात र्ुंतिार्च े असेल तर सुरशक्षत 
िातािरिात मुलांची पािले मैदानाकडे िळािीत पनु्हा त्या शाळा भराव्यात र्दीने मैदाने फुलािीत 
र्ोंधळ र्ोंर्ाट व्हािा आणि शशक्षिाचा जार्र र्ोंधळ पुन्हा ननमाि व्हािा. ही अननिार ओढ ि इच्छा 
लिकरच पिूग होईल ही सवदच्छा बाळर्ू र्ा ! 
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सदंीप र्ीध 
श्री. माधिराि भार्ित हार्सू्कल, विलपेाल े(पिूग) मुबंई -  ४०० ०५७  
84249 52002 
                                                कहरअरचा मतं्र निा 
र्ुड मॉरनििर् गमत्रांनो !!  

कार्,  चमकलात ना !!  हे असं  अचानक र्ुड मॉरनििर् िर्ैर ेऐकून तमु्ही विचारात पडला असाल.  

गमत्रांनो Morning  म्हिजे More innings  प्रत्येक पहाट तुमच्यासाठी अनेक निीन इननिंर् घेऊन र्ेते.  

रोज सकाळी तमु्ही नव्याने जन्माला र्तेा.  रोज तमुच्या समोर निीन संधी उपलब्ध होत असतात.  

हे जीिन खरोखरच एक विलक्षि मौज आहे.  ती मौज तुम्हाला लुटता आली पाहहज.े  प्रत्येक क्षिी 

जीिन तमु्हाला काहीतरी निीन निीन प्रदान करार्ला शसद्ध  असतं, तुम्ही फक्त ते स्वीकारार्ला 

सज्ज असार्ला हि.ं  

एक वदिस असाच एखादे कार्गक्षेत्र तमु्हाला भेटतं तमुच्याशी हहतर्ूज साधतं.  तुम्हीदेखील त्याच्यात 

रुची घेऊ लार्ता आणि तमु्ही त्याच्याशी जिळीक िाढिली ककिं िा त्याच्याशी एकरूप होऊन र्लेात 

की ते तुमचं कहरअर बनतं.  

खरतंर कहरअर ननिडिे अर्दी साधी सोपी सरळ र्ोष्ट् आहे.  तुमच्या मनाचा कल तमु्हाला एकदा 

कळला की त्यानुसार काम ननिडिं सहज शक्य असतं.  पि र्ेथे तुमच्या मार्ात र्ेतं -  जर्.  जर् 

म्हिजे तुमच्या आजूबाजूची मािसं. ते लहानपिापासून तुमच्यािर एकाच र्ोष्ट्ीचा जोरदार मारा 

करतात.  ते सतत सांर्तात-  तसं धािार्चं म्हटलं की घोडा ही धाितो आणि र्ाढिही.  तुम्हाला 

कार् बनार्चर्  तमु्ही ठरिा. र्ािर तुमचं ठरलेले उत्तर -  घोडा 

ते लरे्च पुढे म्हितात ते ठीक आहे पि घोडे तीन प्रकारचे असतात  एक रसेचा दसुरा टांग्याचा 

आणि ततसरा िरातीचा.  तमु्हाला कोिता घोडा बघार्चार्ं  ?  तमु्ही लर्चे र्ंत्रित बोलता -  अथातच 

रसेचा. 

इथे एक र्ोष्ट् तुम्ही सिगजि विसरलेले असता तमु्ही मािूस आहात घोडा नाही पि मािसाला घोडा 

बनिण्यासाठी सारी र्ंत्रिाच पािलोपािली तमु्हाला प्रभावित करीत असत े आणि इथचे सर्ळी 

र्डबड होते.  

म्हिून खनलल गजब्रान र्ा विचारितंांने  पालकांना आशर्घन विनतंी केली आहे तो म्हितो 
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तुमची मलेु ही तमुची मलंु नाहीतच. नचरजंीि होऊ इच्छच्छिाऱ्या जीिनाच्या उतं्कठा आकांक्षेची ती 

मुले आहेत. तुमच्या देहाच्या िाटेने ती जन्माला आली असली तरी तुम्ही त्यांना आपलं प्रेम द्या. पि 

आपले विचार मात्र देऊ नका. त्यांच्या देहासाठी त्यांना द्या घरकुल बांधून. पि त्यांचे आत्मे मुक्त अस ू

देत.  तुमच्या स्वप्नात तमु्ही पोहोचू शकिार अशा उद्यानातून त्यांना स्वतःची घरकुले उभारु द्या. 

तुम्ही त्यांच्यासारखे खुशाल  होण्याचा प्रर्त्न करा पि त्यांना तमुच्या सारखं बनिण्याचा विचारही 

करु नका. लक्षात ठेिा जीिन हे भूतकाळात रेंर्ाळत नसतं ते नहेमी पुढे पुढे जात असतं.  

मुलांनो र्ा सुंदर जर्ात मोकळा श्वास घ्या. ठरिा बर ेतुम्हाला कार् व्हार्चंर्?.. हे ठरिताना पहहला 

मनाचा मर् बुद्धीचा आणि नंतर तज्ञ व्यक्तींचा  कौल घ्या. हे करताना केिळ स्कोप पाहू नका. स्कोप 

हा मोठा फसिा शब्द आहे. सध्या मॅनेजमेंटला मेहडकल सार्न्स ला इंजीननर्हरिंर् ला स्कोप आहे 

असं नहेमी तुमच्या कानािर पडत असले त ेकार्गक्षते्र होतं का हा प्रश्न मनाला अर्ोदर विचारा मर् 

लक्षात ठेिा तुमचा सर्ळ्यात मोठा र्ुरू आहे तुमचं अंतमगन.  त्याच्याकडे कानाडोळा करून बाहेर 

धाित बसू नका नाहीतर शशक्षि - कहरअर - नोकरी - पैसा - आिखी पसैा - िस्तू -आिखी िस्तू.......  

र्ा दषु्ट्चक्रात अडकून पडलेलं  जीिन िाळू सारखं हातातून ननसटून जाईल आणि जेव्हा जार् र्ेईल 

तेव्हा तुमच्या आरु्ष्याची संध्याकाळ झालेली असले तेव्हा निीन कहरअर नवे्ह फक्त नचडनचड ननमाि 

होईल. कारि त्यािेळी पसैा भरपूर असले पि समाधान ि त्यातून गमळिारी कृताथगता नसेल. ज्या 

वदिसाची सधं्याकाळ फसली तो वदिस  फसला.  

म्हिून अर्दी आज स्वतःला ओळखा. असे र्ोंधळून जाऊ नका. 

There is the place for everything and everything has its place. 

हे िाक्य कधीच विसरू नका शशिार् पढुील काही मदु्द्यांचा बारकाईने विचार करा 

• उत्तम कहरअर करण्यासाठी िाचन आिश्यक आहे आजच उत्तम िाचनालर्ाचे सभासद व्हा 

• व्यार्ाम दररोज आिश्यक 

• पालकांकडून र्रजेपुरतीच पैशांची मार्िी करा 

• मोठं होण्यासाठी स्वतःचा विचार करा. थोडं मार्गदशगन घ्या 

• अभ्यास खेळ मनोरजंन र्ाचं  दैनंवदन ननर्ोजन करा 

• टीव्हीिरील अभ्यासू  ि ज्ञानात भर घालिार ेकार्गक्रमच पहा. 

• तुमच्या पालकांशी विविध कार्गक्षेत्राबाबत चचा करा. 

• प्रोफेशनल अभ्यासक्रम ननिडण्यापिूी   सबंंनधत अभ्यासक्रमाची दररोज माहहती घणे्याचा 

प्रर्त्न करा 
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र्शस्वी कहरअर साठी काही महत्त्वाच ेमदेु्द लक्षात ठेिा - 

Involvement, integrity and identity 

जे कोितेही कहरअर ननिडलर्ं  त्यात Involve (र्ुतंून) होऊन जा. र्ाच्यामध्ये जेिढं तादात्म्य पािता 

र्ेईल तिेढं तुमचं कौशल्य, अंर्भतू र्ुि अनधकानधक विकशसत होत जातील. तुमच्यातल्या सपु्त 

शक्ती जार्तृ होतील आणि कार्ग करू लार्तील.  

Integrity म्हिजे सचोटी, प्रामाणिकपिा. जे कार्गक्षेत्र ननिडलं आहे त्याच्याशी प्रामाणिक राहा. 

त्यालाच Integrity towards profession असं म्हितात .त्यामळेु कामाबद्दलची आत्मीर्ता िाढेल 

आत्मीर्तेने अगभरुची िृगद्धिंर्त होत जाईल हे सर्ळं तुमचं तमु्हालाच करािे लार्ेल कारि  

No one else can dance your dance 

No one else can sing your song 

No one else can write your story 

Who you are what you do to…… so begin right now. 

र्ानंतर तमु्हाला प्राप्त होईल Identity म्हिजचे एक ओळख जी त्या केिळ कार्ग क्षेत्रापुरती मर्ावदत 

असिार नाही ती ओळख तुमचं जीिन व्यापून टाकेल. खरतंर अशी ओळख गमळार्लाच लोक 

धडपडत असतात. त्यालाच पुढे जाऊन सबंोधलं जातं कीती.  

मरािे परी कीर्तिरूपे उरािे र्ा समथग उक्तीनसुार आपल्या कार्गक्षेत्रात असं काही कतृगत्व दाखिा की 

तुम्ही लोकांसाठी एक उदाहरि असाल. अगभनतेा म्हटला की  अगमताभ बच्चन, वक्रकेट म्हटले की 

सनचन, उद्योर् म्हटले की टाटा. तसं अमूक एक क्षेत्र मं्हटलं की तुमचं नाि घतेलं र्लंे पाहहजे तरच 

तुम्ही काही तरी भव्यवदव्य केलं. नाही तर ककतीतरी लोक आले आणि र्ेले. र्दीत जाऊ नका तुमच्या 

साठी ठराविक उंचीिर एक व्यासपीठ असलंच पाहहजे त्यालाच नेत्रदीपक र्श म्हितात.  

हे सिग करताना तमु्ही एक सुह्रदर् मािसू आहात हे मात्र विसरू नका. जे कराल ते मािसुकीची 

स्पदंने हृदर्ात ठेिून करा. कहरअरमध्ये मेंदू शे्रष्ठ असतो. पि जीिनामध्ये ह्रदर् महत्त्वाचं ठरतं. 

कारि ते शेिटी तमु्हाला उन्नत मार्ािर घेऊन जातं. 

तेव्हा ठरिा, ननिडा आणि चला...... 

दोस्तो जो सफर की शुरुिात करते हैं , िह ही मंगजल को पार करते हैं | 

बस एक बार चलने का हौसला रणखर्े | 

अचे्छ इन्सानोंका तो रासे्त भी इंतजार करते हैं | 
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मीना ममश्रा 
मुख्य कार्गकारी अनधकारी  
द इम्पिश लास पब्लिशशिंग हाऊस 
 

                             सर्जनशील लखेक कस ेव्हाव?े 

आज शालेर् तसचे महाविद्यालर्ीन स्तरािर काही विद्याथी 
स्वतःच्या काव्यरचना ककिं िा कौशल्यपिूग रीतीन े लेखन 
करताना वदसतात. तमुच े लेखन सजगनशील कस े व्हाि े
र्ाबाबत प्रत्यक्ष इत्मिश  लास  पवललकेशन हाऊसच्या  मखु्य 
कार्गकारी अनधकारी  श्रीम. मीना गमश्रा र्ांच ेविचार तमु्हाला 
नक्कीच प्ररेिादार्ी ठरतील 

लेखक आपल्या नलखािातनू शब्दांिार ेनलणखत ववचार आणि भावना इतरांपर्यतं पोहोचवतो. तमु्हांला 
उतृ्कष्ट् लेखक व्हार्चे असल्यास हा लखे नक्कीच मागजदशजक ठरू शकतो. 

सर्जनशील लेखनासाठी कोितेही अधिकृतपिे मरूं्र केलेले धनर्यम नाहीत. तथापप, सर्जनशील 
लेखन करताना आपल्या रचना र्ोग्य प्रकार ेमांडल्यास, शब्दांची र्ोग्य बांधिी केल्यास आपले 
विचार िाचकांच्या मनािर कोरले जाऊ शकतात. र्ातूनच िाचकांच्या मनािर लेखक आपल्या 
विचारांनी राज्य करू शकतो. छंद म्हिून ककिं वा कररअर म्हिून सर्जनशील लेखन करू 
इब्लििाऱ्यांसाठी र्येथ ेकाही मागजदशजक तत्त्वे वदली आहेत. 

• सर्जनशील लेखकासाठी अिांतर िाचन अत्यािश्यक असते. मग ती ई-बुक असो वा पेपरबॅक 
काही फरक पडत नाही पि, तुम्ही धनर्यममत िाचा.  

• िाचनाची सिर् लािा.   
• तुम्हाला आकर्षित करिार ेशब्द, वाक्ये ककिं वा वाक्ये अिोरणेखत करण्याचा प्रर्यत्न करा. र्ातून 

स्वतःसाठी शब्दसगं्रह तर्यार करण्याचा प्रर्यत्न करा. 
• तुम्ही रे् वाचता त्याचा सारांश नलहा.  
• तुम्ही वाचलेल्या कथचेे ककिं वा पुस्तकाचे पुनरावलोकन शलरहण्याचा प्रर्यत्न करा. र्ातून 

तुम्हांला लखेकाच्या ववचारांची सखोल मारहती समजेल आणि त्यामुळे तुम्हांला सारहत्याच्या 
महासागराची खोली र्ाठार्ला मदत होईल.  

तमु्हांला कववता करार्च्या  असतील तर -- 

• र्गभरातील प्रशसद्ध कवींनी शलरहलले्या अधिकाधिक कववता वाचण्याचा प्रर्यत्न करा.  
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• किी आपल्या कवितचेा विर्र् कसा ठरितात ? र्यमक आणि ताल र्यांच्याशी कसे खेळतात 
र्याची नोंद घ्या.  

• विर्र्ात स्वराची ककती चांगली काळर्ी घेतली आहे र्ाचा विचार करािा. एकदा तुम्ही तुमची 
धनरीक्षिे नोंदवली की तमुच्या कववतांमध्ये ही तंत्रे वापरण्याचा प्रर्यत्न करा. 

मी निोवदत लेखकांना असे सुचवेन की, तुमच्या अंतमगनाचे सदैि ऐका. गद्य ककिं वा पद्य असो, तुमची 
स्वतःची कल्पनाशक्ती वापरा. तुमचे विचार तुमच्या लॅपटॉपवर ककिं वा तुमच्या लेखिीने कार्दािर   
उतरू  द्या. र्र तमु्ही र्ा क्षते्रात नवशशके असाल तर व्याकरिाच्या चुका होऊ शकतील. मात्र  नंतर 
संपादन करताना त्यावर बारीक लक्ष ठेिा आणि त्यात  सुधारिा  करा.  आपल्या आतील भािना 
सजगनशील कवितेतून ओसंडून िाहू द्या.   

सोप्या आणि सहज गोष्टींनी शलहार्यला सुरुवात करा. अर्दी सुरुिात करताना लेखाला अगभप्रार्  
शलरहिे ककिं वा १०  ओळींची कववता शलरहिे र्ापासनू प्रारभं करा. लेखन सरुू करण्यासाठी र्योग्य 
क्षिाची वाट पाहू नका. तर मर् चला, तमुचं  पेन उचला, एक वही घ्या आणि तमुचे ववचार त्यािर वाहू 
द्या. एकदा तमु्ही शलरहल्यानतंर ते प्रकाशशत करण्याचा प्रर्यत्न करा. ते तमु्हांला लेखक म्हिून 
आत्मववश्वास देईल. 

एक प्रकाशक म्हिून माझा ववश्वास आहे की - 

"शलरहिाऱ्या प्रत्येक आत्म्याला प्रकाशशत होण्याचा अधिकार आहे."  

 

 

“कोितीही र्ोष्ट् आपि केिळ िाचण्यासाठी िाचत नसतो. िाचलं आणि सपंल, 
झालं अस ंकनधच नसत.ं आपि जवे्हा िाचतो तवे्हा त्यात िापरलेले शब्द, भार्ा, 
विर्र्, विचार आपल्या मनािर आघात, पहरिाम करत असतात. िाचनानतंरची 
प्रवक्रर्ा ककिं िा प्रततवक्रर्ा दोन्ही महत्वाच.े ज्या प्रकारच े िाचन आपि करतो 
त्यािरून आपले मनोविचार तर्ार व्हार्ला मदत होत.े िाचना नतंर सरुु होत े
त्यािरील नचिंतन, त्या विचारांना जळुत ेकरुन घिेार ेककिं िा त ेपटिार,े अस ेआपले 
मत आपि बनिार्ला लार्तो. खर ं िाचन अस ं आपल्याबरोबर नचरतंन रहात.ं 
िाचनानतंर सरुु होत े ती वक्रर्ा जी िाचनाच्या पहरिाम स्वरुपच असत.े केिळ 
िाचनू आपि सोडून देत नाही तर ज ेिाचलं त्यािर जास्त विचार करार्ला लार्तो.” 
डॉ. उमशे प्रधान  
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कल्पिता राि े
सचंाशलका, किांर्ि सांसृ्कततक कें द्र 
Maharashtra Times, Shravan Queen 2007 
Mrs Talented, Mrs India Worldwide 2017 
 

                                 ओळखा मी कोि........ ? 
 

नमस्कार, 

ओळखलंत का मला ? अहो, मी तुमचा एक गमत्र आहे.  नेहमीच तर भेटतो आपि एकमेकांना... 
कार् म्हिता अजून ओळखलं नाहीत..... कमालच आहे बिुा तमुची.  एकटे असताना जरा म्हिून 
पाठ सोडत नाही तुम्ही  माझी,  सारखं आपलं मार्े मार्े. जरा मोकळा िेळ गमळाला का पार् लािून 
पळत सुटला माझ्या भटेीला.  घ्या,  आता अजूनही ओळखू र्ेत नाहीर्े का ?  मी चुकीच्या 
मािसाच्या हातात आलोर् का?  असं असेल तर उत्तमच झालं बघा.  म्हिज,े  माझ्या त्याला भेटण्या 
ने त्याचा हरकामटेकडे पिा साथगकी लार्ले आणि तो काही चुकीचं करण्यापासनू परािृत्त होईल..... 
आता इतकं स्वतःचं कौतकु केलं मी, तरीही  नाही लक्षात  आलं,  कोि आहे मी ते..... ? 

नाही अजून ?  आता मीही रार्ािलोर्.  आता जोिर तमु्ही मला हात जोडून बोलित नाही ना तोपर्तं 
मी र्ेिारच नाही तुमच्या भेटीला.  नहेमी सहज उपलब्ध होतो म्हिून माझी ककिं मत नाही ना तमु्हाला 
?  खूप छान असतो,  परीक्षेचं  टेन्शन,  स्पधेचं टेन्शन सतत पबझी असण्याचं टेन्शन आणि र्ा 
सर्ळ्या मधून तमु्हाला घटकाभर  मी मोकळे करतो.  माझ्या सहिासात हा सर्ळा ताि तमु्ही 
विसरता आणि आपि एकमेकांच्या सहिासात राहू लार्तो.  तेव्हा कसं सर्ळं मनातलं माझ्या 
समोर  मोकळं करतात.  सार ेजर् विसरून माझ्यासह स्वतः समरस होऊन जातात.  अजूनही नाही 
आठित आहे का, की मी कोि आहे ?  

तर मर्,  हा मी चाललो तमु्हाला सोडून.  माहहती आहे ना,  मी फक्त सुज्ञ मािसांनाच माझा गमत्र 
ककिं िा मैत्रीि बनितो आणि एकदा मैत्री झाल्यािर मी ती पुरपेूर ननभािण्याचा प्रर्त्न करतो.  मान्य 
आहे की मला भेटिार त्या व्यक्तीनुसार मी माझं स्वरूप बदलतो पि माझ्याशी जोडण्याचं कारि 
मात्र एकच असतं आणि ते म्हिजे मी सर्ळ्यांना आिडतो.  आणि कोिी मला त्याची आिड 
सांगर्तली का मर् ती जपण्याचा मी पुरपेूर प्रर्त्न करतो.  माझ्या असल्याने तमु्हाला कार्म आनंदच 
गमळेल तमु्ही कधीच एकटे पडिार नाही मला जपलात ना आरु्ष्यात खर ंसांर्तो कुठलं संकट 
तुम्हाला कधी दुःखी करिार नाही.  मला तमु्ही जपलं ना तर मी कधीच सोडिार नाही.  मी असताना 
तुम्हाला कधीच कसलं टेन्शन र्ेिार नाही.  हा,  आता मला ओळखता र्ते नाही म्हिून टेन्शन घऊे 
नका.  मी एक हहिंट  देतो पि आता तरी कृपर्ा ओळखा.  

कधी हातात ब्रश घेऊन ररं्ासोबत खेळत भेटतो तमु्हाला कार्दािर,  

कधी सा र ेर् म म्हित सरुू होऊन उमटतो पेटीिर, 
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कधी शब्द होऊन मी तुमचा नलहहता होतो कवितिेर, 

कधी फक्त पुस्तक होऊन हौस भार्ितो पुस्तकािर, 

कधी कुठल्या खेळात रमतो मी मैदानािर, 

कधी भेटतो तमु्हाला बुगद्धबळाच्या पटािर, 

कधी सुर्रि होऊन प्रर्ोर् करतो पोटािर, 

कधी कफल्म पाहून कफल्मी जरू्न घेतो घटकाभर, 

एक ना अनेक तुमच्या मजीने तुम्ही मला सजिता, 

मैत्रीची खिूर्ाठ बांधून मला आरु्ष्यभर जपता, 

आता तरी मला ओळखा मी नाही कोिी परका, 

मी आहे तुमचा छंद साथ सोडू नका माझी कधी बर ंका !! 
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विद्या परुि  
मखु्याध्यापपका,  
सी. डी. बफीिाला हार्सू्कल अधंरेी (प), मुबंई. 
 

                उपक्रमशील शाळा : सी. डी. बफीिाला हार्सू्कल, अधंरेी  

२०२०-२०२१ र्ा िर्ात अचानक उद्भिलले्या कोरोना महामारीमुळे सपंूिग जर् स्थस्थतप्रज्ञ झाल.े 
अचानकपिे आलेल्या र्ा covid-19 च्या महामारीमुळे सपंूिग जर्च हैराि झाले. संपिूग जर् र्ा  
िैल्पश्वक महामारीने ठप्प झाले. २०२०-२०२१ र्ा शकै्षणिक िर्ािर कोरोनाचे सािट पसरले आणि 
शैक्षणिक क्षेत्रात अस्वस्थता ननमाि झाली. र्ा शैक्षणिक िर्ाला अनपेशक्षतपिे कोरोनाने विळखा 
घातल्यामुळे अभतूपूिग सकंट सिांसमोर उभे ठाकले. 

समोर सर्ळा अंधार आणि र्ा अंधारातून प्रकाशाचा ककरि शोधण्याचे आव्हान शशक्षि क्षेत्रातील 
वदग्गजां समोर उभे ठाकले. अनेक प्रश्नांची र्दी डोक्यात उसळत होती. प्रत्यके समस्येचे ननराकरि 
करार्चे होते. एक सत्वपरीक्षाच होती. सर्ळ्यांच्या प्रर्त्नांचा कस लार्िार होता, कारि कुठेही 
थांबून चालिार नव्हते पुढे चालत राहािं लार्िार होतं.  कारि शशक्षि ही ननरतंर चालिारी प्रवक्रर्ा 
आहे ती कधीच विराम घते नाही. 

शरीराला श्रमाकडे, बदु्धीला मनाकडे, आणि हृदर्ाला भािनेकडे िळििे म्हिजेच शशक्षि होर् 
शशक्षि ही एक अशी प्रवक्रर्ा आहे. की ती कधीच बदं पडू शकत नाही. कोरोना आणि लॉकडाऊन 
संपिूग जर्ासाठी एक शशकिि आहे. हे एस.सी.डी बफीिाला हार्सू्कल ने शसद्ध करून दाखिले. 
सर्ळीकडे लॉकडाऊन सरुू झाले पि बफीिाला हार्सू्कलच्या शशक्षिाला मात्र पूिग विराम नव्हता. 

अखेरीस र्ा संकटातनू मार्ग ननघालाच ि २०२०-२०२१ चे शैक्षणिक िर्ग ऑनलाईन पद्धतीने झमू 
प्लॅटफॉमगिार ेसुरु झाले. 

नेहमीच विद्यार्थ्यांच्या ि शशक्षकांच्या हहताचा विचार करून, प्रेरिा देिार ेर्ा शाळेचे व्यिस्थापकीर् 
मंडळ खबंीरपिे पाठीशी उभे राहहले. र्ा लॉकडाऊन च्या काळात विद्याथी ि शशक्षकांच्या सिांर्ीि 
विकासास उपर्ुक्त अशा विविध िेपबनार चे आर्ोजन झूम मीवटिंर् आणि फेसबुकच्या माध्यमातून 
केले.  विद्यार्थ्यांबरोबर पालकांच्याही कलार्ुिांना िाि देिार ेकार्गक्रम आर्ोगजत केले. आपले सिगच 
सुरक्षा रक्षक आपले कतगव्य अविरत पार पाडीत असतात त्याचप्रमािे बफीिाला शाळेच्या र्ा 
शैक्षणिक िर्ात कोित्याही शैक्षणिक कार्गक्रमात खडं पडला नाही. 

म्हितात ना शशक्षक नेहमी पहरितगनशील ि प्रर्ोर्शील असतो तो नहेमी निनिीन ज्ञानाची शशदोरी 
गमळिून विद्यार्थ्यांपर्तं पोहोचविण्याचा प्रर्त्न करीत असतो. विविध मूल्यांची जोपासना करण्याचा, 
विद्यार्थ्यांमध्ये ती रूजिून त्यांना घडविण्याचा तो प्रर्त्न करीत असतो. पि त्यांना प्रेरिा देिारा एक 
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नािाडी असतो आणि र्ा नािाडर्ाचे काम करीत असतो तो म्हिजे मुख्याध्यापक एस.सी.डी 
बफीिाला हार्सू्कलच्या मुख्याध्यापपका श्रीमती विद्या पूरि र्ांनी समथगपिे र्ा सर्ळ्या 
पहरस्थस्थतीला तोंड वदले. त्यामुळे २०२०-२०२१ र्ा शकै्षणिक िर्ातील कार्ात कुठेही खंड पडला नाही. 
फरक तो फक्त एिढाच की प्रत्यक्ष शाळेत मुलांच्या समिेत सर्ळे कार्गक्रम न करता ऑनालाईन 
पद्धतीने केले. सिग जीिन मूल्यांिर आधाहरत उपक्रमांबरोबरच शशक्षि घणे्यात कुठेही खंड पडला 
नाही.  ‘र्ोर् वदन, महहला वदन, मराठी वदिस, िाचन प्रेरिा वदिस, थोरामोठ्यांच्या जर्ंत्या, 
पुण्यततथी, राष्ट्रीर् उत्सि असे अनेक कार्गक्रम ऑनलाईन साजर ेकेले एिढेच नवे्ह तर मुलांच्या 
विविध कलार्िुांना कौशल्यांना िाि देण्यासाठी ि जोपासण्यासाठी मनाला आनंद देिार े नृत्य, 
र्ार्न, नचत्रकला, स्पधा, िेशभूर्ा स्पधा, प्रश्नमजुंर्ा स्पधा, िकृत्व स्पधा, कोडींर् इत्यादी 
कार्गक्रम आर्ोगजत करण्यात आले. 

किी कुसमुाग्रजांच्या ‘पाठीिरती हात ठेिनू फक्त लढ म्हिा’ र्ा काव्यपकं्ती प्रमािेच सिग 
शशक्षकांनीही र्ा मोठ्या सकंटात मलुांना प्रेरिा वदली. अल्बटक आईिाईन न ेअर्दी बरोबर म्हटले 
आहे ‘प्रत्येक संकटाच्या िळेी मोठी संधी दडलेली असते’. अर्दी त्यानसुारच एस.सी.डी बफीिाला 
हार्सू्कलमध्ये खालील विविध उपक्रम आर्ोगजत करून गमळालेल्या संधीचे सोने करून दाखिले. 

सु्टडंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम 

जार्ततक महामारी covid-19 मुळे जर्भरातील प्रिास आणि आंतरराष्ट्रीर् अभ्यास विस्कळीत 
झाला परतंु ‘HETS’ म्हिजेच हािेस्ट एज्युकेशनल टर ान्सफॉमेशन सोल्युशन्स हा एक जार्ततक 
स्तरािर मान्यताप्राप्त सामागजक उपक्रम आहे. कोित्याही व्यक्ती ककिं िा शैक्षणिक संस्थलेा 
आिश्यक ज्ञान प्रदान करण्यािर विश्वास ठेितो. तरुि िर्ाने स्वतंत्रपिे स्वतःची प्रर्ती 
करण्यासाठी आिश्यक असलेल्या कौशल्यांचे मार्गदशगन करण्याला अनधक प्राधान्य वदले जाते. 

‘HETS’ ने २५ फेब्रुिारी २०२१ रोजी इंटरनॅशनल सु्टडंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम आर्ोगजत केला आणि 
बफीिाला हार्सू्कलच्या चार विद्यार्थ्यांनी कुमारी रीना कामठे इर्त्ता ८ कुमारी. िंशशका कोटीर्न 
इर्त्ता ८ 

कुमार. पपर्ुर् बकाळकर इर्त्ता ६ िी आणि कुमार. अनस शेख इर्त्ता ६ िी र्ांनी भारत-कला आणि 
संसृ्कती, पाककृती आणि महाराष्ट्रातील महान व्यवक्तमत्वांची सखोल माहहती वदली 

र्ामध्ये सहभार्ी झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये किकता आणि उद्योजकतेची भािना विकशसत होऊ 
शकली नाविन्यपूिग शशक्षिािार ेत्यांच्यात नैततक मलू्येही रुजिली र्लेी. 

सरं्ीतमर् सधं्याकाळ - 

इंटरकॅ्ट ललबच्या विद्यार्थ्यांनी २६ सप्टेंबर २०२० रोजी संध्याकाळी ५.०० िाजता ऑनलाईन कार्गक्रम 
आर्ोगजत केला होता. र्ा कार्गक्रमासाठी श्रीमती. कला श्रीधर आणि श्री. चेतन देसाई हे प्रमुख पाहुि े
होते.  संर्ीत हे एखाद्या जादुई कांडीसारखे काम करते. ननराश, उदास मनाला उभारी देते. मन 
टिटिीत ताजेतिाने बनिते, मन तरुि होते आणि म्हिूनच र्ा संर्ीतमर् कार्गक्रमाला वदलेले      
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संर्ीतमर् संध्याकाळ हे नाि साजेसे होते. संर्ीताला भार्ा नसते परतंु किगमधुर स्वर मािसाला 
स्वर्ीर् आनंद प्राप्त करून देतात आणि नादमर् सरूमर्ी कार्गक्रमात आमच्या माजी विद्यार्थ्यांनी 
ही सहभार् घतेला होता. त्यांनी िाद्य िाजविली र्ािी र्ानर्ली, नुत्ये सादर केली आणि र्ा संर्ीतमर् 
मैफीलीत आमचे विद्याथी, शशक्षक आणि पालक हे देखील सहभार्ी झाले होते. सर्ळ्यांनीच र्ा 
संर्ीतमर् सधं्याकाळचा आस्वाद घतेला.  

बालभिनमधील मलेु आणि आनंद िृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नार्हरकांच्या जीिनात आनंदचा वदिस 
र्ािा र्ासाठीच र्ा संर्ीतमर् कार्गक्रमाचे आर्ोजन करण्यात आले होते. जेिेकरून ते ननरोर्ी 
आनंदी राहतील. इंटरकॅ्ट ललबतफे केलेला हा एक छोटासा प्रर्त्न. 

स्वसरंक्षि प्रशशक्षि 

२६ जानेिारी, २०२१ रोजी एस.सी.डी बफीिाला हार्सू्कलच्या मुख्याध्यापपका श्रीमती. विद्या पूरि 
विद्याथी ि शशक्षकांसह चाचा नेहरू उद्यान, अंधेरी र्थेे स्वसंरक्षि प्रशशक्षि कार्गक्रमात सहभार्ी 
झाले होते. मॉडेल टाऊन रशेसडेंट िेले्फअर असोशसएशनतफे कार्गक्रम घणे्यात आला. त्यांनी 
विद्यार्थ्यांना स्वरक्षि तंत्र आणि ननरोर्ी स्वास्थ्यासाठी विविध किार्ती बद्दल माहहती वदली त्यांना 
प्रेरिादार्ी अशी दैनंवदन व्यिहारातील उदाहरिे वदली जेिेकरून भविष्यात त्यांना त्याचा उपर्ोर् 
होईल. 

एस.सी.डी बफीिाला हार्सू्कल ने केली कोरोना िर मात, 

                  सिंकर् शशक्षि ठेविले चालू अविरत, 

नानाविध उपक्रम ऑनलाइन राबवित, 

विद्यार्थ्यांचा सिांर्ीि विकास घडवित, 

खऱ्या अथाने हे साध्य करीत आहेत, शशक्षिाचे ध्येर्. 
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 वाचकांचा प्रणतसाद  

श्री जी. एस. पांडलोसकर, 
ननितृ्त अनधकारी (िर्ग १), महाराष्ट्र  शासन 
दहहसर, मुंबई  ४०० ०६८  

मतं्र समपुदेनशाचा र्ा दुसऱ्या अकंाचे मनापासून स्वार्त. आज 
विद्याथी िर्ाला असा मार्चेा हात कफरिनू प्रमेाने सांर्िार ं कुिीतरी 
हि ं होत ं त ेकाम आपला अकं करतोर् अस े म्हिार्ला हरकत नाही.  
दुसरा अंक िाचताना आपि विद्यार्थ्यांना ज्या वटप्स वदल्या आहेत त्या 
अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. तसचे अन्य लखेकांच े लखे ही उल्लखेनीर् 
आहेत. सदंीप  देसल े र्ांचा  स्वानुभिािर  आधाहरत लखे खपूच 
प्ररेिादार्ी आहे. थोडक्यात आजच्या विद्याथी िर्ाची फार मोठी र्रज 
र्ा अकंाच्या माध्यमातून भार्विली जात.े कार् कराि ेककिं िा कार् करू 
नर् े र्ाचे र्ोग्य मार्गदशगन मंत्र समपुदेशनाचा र्ातून होत आहे. 
आपल्या र्ा अमलु्य शकै्षणिक कार्ास खपू शुभेच्छा. 

 
श्री. पराग वेदरत्न शिवदास 

हुतात्मा राजगुरू शवद्यालय (मुली),पाांडवनगर पुणे – १६  

 

सर नमस्कार, 

आपला मांत्र समुपदेिनाचा माशसक कालच वाचलां...  

वाचलां पण ते मनाला भावलां...आशण माझा स्वभाव असा आहे सर एखादी 

चाांगली व योग्य गोष्ट वाचनात आली तर ती स्वतःपुरती मयााशदत न ठेवता ती 

सवााना शदली पाशहजे कारण ज्ञान शदल्याने ज्ञान वाढते.. आशण आपल्या मांत्र 

समुपदेिनाचा, एक काळाची गरज ही आपण पाठवलेली पी. डी. एफ. ही 

आमच्या िाळेच्या व इतर ज्या गु्रपमध्ये मी समाशवष्ट आहे त्या सवा गु्रपवर मी 

पाठवली आहे. आशण शविेष म्हणजे आमच्या शवद्यालयाच्या मुख्याध्याशपका 

व सवा ज्येष्ठ शिक्षक याांच्यािी चचाा करून त्याच्या शरांट काढून आमच्या 

इयत्ता १० वीच्या शवद्यार्थयाांना शदल्या. मांत्र समुपदेिनाचा, एक काळाची गरज 

आशण हीच गरज ओळखून हा एक ग्रांथरुपी पुस्तकां  भेट म्हणून शदले आहे. 
एका नव्या उपक्रमाला याच्यापासून सुरुवात झाली आहे. 

आपल्या सवा लेखकाांना व आपणास मनापासून खूप खूप िुभेच्छा.. 

धन्यवाद...  
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मीना गमश्रा.   
सी.इ.ओ,   
इत्मिश लास, पवललकेशन, मुंबई . 
 

“अधंाऱ्या रात्री समदु्रात असिारा दीपस्तभं ज्याप्रकार ेखलाशांना मार्ग 
दाखिण्याच े कार्ग करतो त्याच प्रकार े 'मंत्र समपुदेशनाचा' र्ा 
माशसकाचा अध्यापन क्षते्राशी ननर्डीत सिांनाच र्ोग्य वदशा 
दाखिण्यासाठी विशरे् उले्लख करािा लार्ले. र्ासारख्या वदशा 
दशगकाची आजगमतीला सिांनाच र्रज आहे. र्ा पढेुही हे प्रबोधनात्मक 
कार्ग आपल्या हातून सदैि घडत राहो. आपल्या भविष्यातील उज्ज्वल 
िाटचालीस माझ्याकडून मनःपिूगक शभुेच्छा !!” 
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प्रो. डॉ.राहुल हांडे, 
सरं्मनरे. 
 
शशक्षिक्षेत्रात समपगि भािान ेसिेा करिाऱ्या आपल्यासारख्या शशक्षकांनी एकत्र र्ेऊन आजच्या विद्यार्थ्यांशी 
त्यांना ज्ञात ि पहरनचत असलेल्या हडगजटल व्यासपीठािरून सिंाद साधत त्यांच्या ध्येर्ननशश्चतीचा मार्ग 
स्पष्ट् करण्याचा प्रर्त्न म्हिजे 'मतं्र समुपदेशनाचा' हा अकं. त्याचे हे िरे्ळेपि प्रथम दशगनी ि प्रथम िाचनात 
मला जाििले. ननस्वाथग आणि ननःशलु्क समपुदेशन असला अव्यिहारीपिा आजच्या कठोर व्यिहारी जर्ात 
कोिताही हाडाचा शशक्षकच करू शकतो. हे 'मंत्र समुपदेशनाचा' अव्यिहारी शहािपि मनात घर करून र्ेले. 
दहािीपर्ंतच्या ओल्या मातीच्या र्ोळ्यांना आकार देण्यासाठी व्रतस्थपि े राबिाऱ्या हातांनी लेखिी 
चालिण्यास सरुुिात केल्यािर त्यातून शब्दरूपात  साकारिाऱ्या अनुभतूीच े मोल करण्याच े सामर्थ्यग ि 
क्षमता कुिातच नसत.े मला प्राप्त झालेल्या दोन्ही अकंातील लेखांमधनू सिग  समर्पित ि सिेाव्रती शशक्षकांचा 
अमृतानभुि घेण्याची सधंी गमळाली.  समपुदेशनाच्या र्ा कार्ाला आपि आपल्या लेखांमधनू चपखल ि 
नमेक्या सतंिचनांचा दाखला देऊन, आपल्या समाजाच ेसिात मौल्यिान सांसृ्कततक संनचत असलेल्या संत 
साहहत्याच्या कोंदिात बसिण्याचा र्शस्वी प्रर्त्न करत आहात. आज केिळ कोरोनामळेुच नवे्ह तर एकूिच 
मािसाच्या बदललेल्या जीिन दृष्ठष्ट्कोनामळेु आणि मलू्य व्यिस्थमेळेु मानिी समाज भौततकिाद-चरं्ळिाद 
र्ांच्या दलदलीत फसलेला वदसतो. हे िास्ति नाकारता र्ते नाही. त्यामुळे जर्ण्याच्या र्ा जीिघेण्या स्पधेला 
सिग पालकच प्रथमतः बळी पडत आहेत. असं मला िाटत.ं  त्यामळेु आपल्या पाल्याची अती काळजी म्हिा िा 
त्यांच्याकडून असलेल्या अततरकेी अपके्षा म्हिा. र्ासाठी स्वतःच्या पाल्यांचाच बळी घणे्याची अपहरहार्गता िा 
अननिार्गता जि ूकाही र्रु्धमग होऊन बसला आहे. अशा पहरस्थस्थतीत आपि सिग र्रुुजन 'मतं्र समपुदेशनचा' 
र्ा ई-ननर्तकानलकामधून विद्यार्थ्यांसोबत पालकांचेही समुपदेशन करिार आहात. हे खूप महत्त्वपिूग ि 
कालससुरं्त िाटत.े कारि ती खरोखरच काळाची र्रज आहे. आपिा सिांच्या र्ा निा विद्याथी आणि 
त्यासोबत निा पालक घडिण्याच्या अगभनि उपक्रमाला मी मनःपिूगक सुर्श नचिंतततो ! तसचे आपला हा प्रर्त्न 
अनधकानधक पालक- विद्यार्थ्यांपर्ंत पोहोचिण्यासाठी मी र्थाशवक्त खारीचा का होईना िाटा उचलेल र्ाबद्दल 
आपिास आश् िस्त करतो. 
 

 


