
 

1 मतं्र समपुदेशनाचा  
 

         पालक, शशक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी समपुदेशनाचा एकमिे मतं्र  

                

            

   शशक्षि उपसचंालक मुबंई विभाग, मा. श्री सदंीप सगंि ेसाहेब यांना ‘मतं्र समपुदेशनाचा’ अकं भटे देताना    
 

       या अंकात वाचा – 

     बालकांची जडणघडण, तयांचं मानसिक आरोग्य, १०वी व १२ वी नंतरच ेसवसवध  

     व्यविायासिमुख अभ्यािक्रम आसण तमुच्या आवडीची िदरे.  
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महाराष्ट्र ातील शशक्षक समपुदेशकांनी विद्यार्थ्यांना मागगदशगन 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 े
अननिायग आहे.  
 
 
 
सपंादक मडंळ  

• डॉ. उमशे प्रधान, मानद ्सपंादक 
माजी प्राचायग आर. सी. एम. गजुराती हायसू्कल, पिुे   

• सदुाम कंुभार, मखु्य सपंादक   
ननितृ्त प्राचायग तथा समपुदेशक 

• शरद शशिंपी, शशक्षक समपुदेशक 
• जयितं कुलकिी, शशक्षक समपुदेशक 
• साहेबराि महाजन, सह शशक्षक  
• हर्षा बाळकृष्ण पपसाळ,  
सह शशशक्षका  
 

 
 
प्रकाशन स्थळ : 
ए/६०१ हर्षगगगरी, शशिल्लभ क्रॉस रोड, 
दहहसर (पिूग) मुबंई ४०० ०६८  
येथनू प्रकाशशत करण्यात आले. 
सपंकक  : 9833414992 
 
 
 
 
 
                           विशरे्ष आभार :  सिग  शकै्षणिक सदेंश डॉ. उमशे प्रधान 
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       मखु्याध्यापक, लखेक, शशक्षक, सिग शशक्षि प्रमेी, पालक आणि  
                               समपुदेशकांना आिाहन 
या माशसकासाठी लखेक म्हिनू आपि स्वचेे्छन ेआपल ेयोगदान देऊ इच्छच्छत असाल तर- 
 
१) आपल ेलखे शशक्षक, विद्याथी आणि पालकांना अनलुक्षनू िडक  फाइलमध्य ेअसािते. 
२) विविध व्यिसायागभमखु अभ्यासक्रम ककिं िा समपुदेशन यािर आधाहरत ककिं िा आपल े        
     समपुदेशन,  मागगदशगनपर शाळेत राबविलले ेउपक्रम आणि अध्ययनाच ेअनभुि यािर      
     आधाहरत ककमान ६००/७०० शब्दांपयतंच ेलखे प्रत्यके महहन्याच्या १० तारखपेिूी/पयगन्त पढुील  
     मलेिर पाठिािते careerinfoskjk2022@gmail.com ककिं िा   
     पढुीलपकैी कोित्याही व्हॉटसए्प ्क्रमांकािर   
     833414992/9820782097/9833209561/9960544477 पाठिािते. 
३) व्यिसाय मागगदशगनपर माहहतीच े मदेु्दसदू शलखाि कराि.े 
४) माहहतीची  खातरजमा केललेी आणि अभ्यासपिूग असािी.  
५) अनािश्यक शब्दसभंार, विर्षयांतर, पाल्हाळीकता नसािी. 
६) लखेासोबत व्हॉट्सॲप मोबाइल नबंर, स्वतःचा मले आयडी, 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      
     याची काळजी घ्यािी.  
   
सपंादक मडंळ,  

मतं्र समपुदेशनाचा, ऑनलाईन माशसक. 
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नमस्कार, 

विद्याथी गमत्रांनो तमुच्या माध्यगमक ि उच्च माध्यगमक शालांत परीक्षा सपंण्याच्या मागािर 
आहेत.  ककिं बहुना या आठिड्यात तमु्ही तमुच्या परीक्षा नािाच्या कठीि जबाबदारीतून मकु्त 
होिार आहात.  परीक्षतेनू मकु्त होि ंहा एक िगेळाच आनदं असतो. परतं ुगमत्रांनो, दहािी- 
बारािीची परीक्षा सपंली म्हिज ेसिग काही सपंलं अस ं पबलकुल नाही. येथनू पढेु खऱ्या 
अथान ेतमु्ही भविष्यात स्थस्थर होण्याच्या दृष्ट्ीन ेविविध  अभ्यासक्रमांच ेपयाय  शोधण्यास 
सरुुिात करत असता.  गलेी दोन िर्ष ेकोरोनाच्या  िशै्विक महामारीमळेु तमु्ही शाळा ि  
महाविद्यालयातील दैनवंदन आतंरवक्रयांपासनू  दूर होतात.  अस ंसमज ूया, आता सिग काही 
सरुळीत सरुू झालेलं आहे.  भविष्याचा विचार करण्यासाठी तमुच्याकडे परुसेा िळे सदु्धा 
आहे.  योग्य अभ्यास,  व्यािसानयक माहहतीच ेसकंलन  आणि भविष्यात तमु्ही कोिता 
व्यिसाय ककिं िा अभ्यासक्रम ननिडू शकता त्याच ंयोग्य ननयोजन केल्यास नक्कीच तमु्ही 
चांगले यश प्राप्त करू शकता. यासाठी मतं्र समपुदेशनाच्या ४ र्थ्या  अकंात हाच विविधांगी 
विचार  करण्यात आलेला आहे. म्हिनू पढुील दोन त े अडीच महहन्याच्या 
सटु्टीच ं भविष्याच्या दृष्ट्ीन ेयोग्य ननयोजन करा. यश तमुचचे असले !! 

िाचा, कृती करा आणि इतरांपयतं ही माहहती  पोहोचिा.    
 

 
िंपादक, 
मंत्र िमुपदशेनाचा  
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डॉ. उमशे दे. प्रधान 
माजी प्राचायग आर. सी. एम. गजुराती हायसू्कल, पिु े 
माजी ननमतं्रक, समन्वयक इंग्रजी विर्षय अभ्यास मडंळ,  
अध्यक्ष, वटळक महाराष्ट्र  विद्यापीठ शालये प्रसार परीक्षा (इंग्रजी विभाग)  
9529753833 

                  गरुु सदेंश - दैनवंदन अध्ययन आणि अध्यापन 
मलुांच ेप्रशन् : मुलांना पडिार ेप्रश्न हे त्यांच्या शशकण्याच्या अिस्थेचे प्रारगंभक स्वरुप असते. जर 
प्रश्न नसतील तर मुलं केिळ माहहती प्राप्त करत आहेत असा अथग होतो. केिळ आहे ते समजून 
घेण्यात फक्त सुरुिात असते. परतंु पचृ्छा िृत्ती, विचारांचा चौकसपिा हा प्रश्नांमधूनच डोकाितो. 
जेव्हा मुल निा विचार स्वतःच्या तार्किकतेच्या कसोटीिर तपासून पहायला सरुुिात करतात तेव्हा 
प्रश्न पडायला सुरुिात होते. जेव्हा एखादी गोष्ट् मनाला, स्वतःच्या विचारांना पटत नाही असे 
अनुभिायला यायला लागते तवे्हा प्रशन् पडायला लागतात. असमाधानातनू, स्पष्टष्ट्करिाच्या 
अभािान,े समस्येच्या मळुापाशी जाण्याच्या मानि धमाने, कुतुहलापोटी प्रश्न ननमाि व्हायला 
लागतात. म्हिुनच मलु जेव्हा प्रश्न विचारायला लागतात तेव्हा ती शशकायला लागतात. 

मुलांचे प्रश्न फालतू ि बालीश न समजता, त्याने असा विचार का केला असेल याचा विचार प्रथम 
शशक्षकांनी करािा. अध्यापनाची वदशा बदलेल ि खऱ्या अथाने आनंददायी शशक्षि होईल. 

शशक्षि: शशकि ही प्रत्येक मनाने स्वतःहून केलेली वक्रया आहे. एखाद्या हरकाम्य़ा पेल्यात बाहेरून 
पािी ओतािे तसे डोक्यात बाहेरून शशकिि घडिल जाऊ शकत नाही. तमु्ही जरी सांगगतले तरी त े
समोरच्याने ऐकुन समजुन घेतले तर पुढची प्रवक्रया. विद्यार्थ्याचे मन हे सतत कायगरत असते. त े
स्वतःहून सुध्दा अनेक गोष्ट्ी समजून घते असते. अगदी शाळेच्या िेळाच्या व्यततहरक्त, रस्त्यािर, 
समाजात िािरत असताना सुध्दा मन अनेक गोष्ट्ी वटपत असत.ं त्याला दरिेळेस औपचाहरक 
शशकिण्याची गरज असतेच असे नाही. ज्ञान सपंादनाच्या विविध स्रोतांमधून ते गमळिण्याची 
प्रवक्रया ही सतत चालू असते. प्रत्येक जि स्वतःच्या, समजाच्या ऐरिीिर प्रत्यके बाब तपासून मगच 
ती श्वस्वकारायची की नाही हे ठरित असतो. शशक्षक ही प्रवक्रया सोपी करायला मदत करतो इतकेच. 

आणि महत्वाचं ......विद्याथी शशक्षकांविना शशकू शकतो पि शशक्षक विद्यार्थ्यांविना शशकिू शकत 
नाही 

शशक्षकांची भगूमका: विद्यार्थ्यांच्या ज्ञान सपंादनाच्या कायात शशक्षक हा केिळ मागगदशगकाच्या 
भूगमकेतच असतो. ज्याचा प्रिास ज्याचा त्यालाच करायचा असतो. प्रिास कसा करािा, प्रिासात 
काय पहािे, काय काळजी घ्यािी हे शशक्षकच चांगले सांगू शकतो. प्रत्येक समस्येमध्ये, अडचिीमध्य े
तो िाट दाखित असतो. शशक्षकाला केिळ मागगदशगक, वदशादशगकाची भूगमका घ्यािी लागते कारि 
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अनलप्त रहािं हे शशक्षकाला जमािे लागते. िाट चालिे हे विद्यार्थ्यालाच करायचे असते. माहहती 
आणि त्याचे करायचे विश्लरे्षि, त्यातून काढायचे ननष्कर्षग हे प्रत्येकाला जमायला हिेच. हाच तर 
शशक्षिाचा गाभा आहे. तयार गोष्ट्ी जर शशक्षक पुरिायला लागला तर त्याला प्रत्येक विद्यार्थ्याबरोबर 
मागगक्रमि करत रहािे लागेल. म्हिून फक्त िाटाड्याच आिश्यक असतो. 

सकंल्पनांचा शोध: अभ्यासाच्या बाबतीत आपि जेिढे खोलिर जाऊ तिेढे आपल्या हाती काहीतरी 
निीन आणि िेगळे लागण्याची शक्यता जास्त. आपल्याला जे वदसते ते केिळ िरिरचे स्वरुप पि 
अंतरगं अनेक गोष्ट्ींनी भरलेले असते. प्रत्येक घटनेमधील, संकल्पनांमनधल बारकािे हे जास्त 
महत्वाच.े त्यांचा शोध घिेे म्हिजेच अभ्यास. अभ्यास करताना आपि ककती पदर उलगडतो हे 
महत्वाच.े विर्षय, संकल्पना या कांद्याच्या प्रमािे असतात. एका पापदु्र्याच्या आत दुसरा पापदु्रा 
उलगडत जात असतो. कोितीही मोठी गोष्ट् ही अनके लहान लहान गोष्ट्ींनी बनलेली असते. त्या 
लहान, सुक्ष्म, अततसकु्ष्म बाबींचा शोध महत्वाचा. 

पाठ्यपुस्तक शशकिायचंच असतं, परतंु पाठ्यपुस्तकांमध्ये आलेले निीन शब्द ककिं िा इतर संदभग त्या 
अनुरं्षगाने त्या संदभाच्या खोलात जाऊन शोधून काढलेली माहहती मुलांपयंत पोहोचिण्यासाठी 
केलेले प्रयत्न ि मुलांनासदु्धा नाविन्यपूिग काहीतरी शशकल्याचा आनंद नक्कीच गमळतो. 

 

     

                                                सवचार सचतंन 

एखादी गोष्ट अंगवळणी पडली क ंवा  कित्य कियमाची होऊि गेली  ी ती आत्मसात 

होऊि जाते. ती  रत असतािा आपण  ाही वेगळे  रत आहोत, वेगळे  ष्ट घेत 

आहोत असे वाटतच िाही. श्रवण, वाचि, भाषण-सभंाषण, लेखि ही अभ्यासाची 

कित्य  मम, ती दररोज  रत गेलो तर त्यांचे रुपांतर सवयीत होऊि जाते. 

अभ्यासाची ही सवय आपल्याला अिे  गोष्टी कि विू जाते. फक्त कियकमतता आकण 

सातत्य महत्वाचे. सवयींमुळे त्यांचे रुपांतर छंदात होऊि जाते. त्यामुळे मग 

अभ्यासाचा ताण-तणाव जाणवेिासाच होतो. एखादे कदविी ती अभ्यासाची किया ि 

 ेल्यािे चु ल्या सारखे होऊि जाते. ज्याप्रमाणे खाण्या कपण्याच्या सवयी या कित्य 

होऊि जातात तसेच अभ्यास  रण्याचे होऊि जाते. 
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सदुाम कंुभार, 
सपंादक 
9833414992         
      १२ िी कला उत्तीिग – विविध व्यािसानयक अभ्यासक्रमांच्या प्रिशेाची दार े
उच्च माध्यगमक शालान्त परीक्षेचा (इ. १२ िी) ननकाल जाहीर झाल्यानंतर विज्ञान ि िाणिज्य 
शाखांचे  बहुतांश विद्याथी हे व्यिसानयक अभ्यासक्रमांना प्रिेश घेतात मात्र. कला शाखेच ेविद्याथी 
स्वतःला िंनचत घटक असल्यासारखे समजतात आणि पनु्हा कला शाखेच्या पदिी अभ्यासक्रमाच्या 

प्रथम िर्षासाठी प्रिेश घेताना वदसतात. यािर्षी कला शाखेचा ननकाल ९९.८३%  लागलेला आहे. 
म्हिजेच हा ननकाल नेहमीपेक्षा  उतृ्कष्ट् आहे असचे म्हिािे लागले.  जर तुम्ही यशस्वीहरत्या उत्तीिग 
झालेला आहात आणि कोित्या अभ्यासक्रमासाठी प्रिेश घ्यािा हा जर प्रश्न तुमच्यासमोर असले तर 
तुमच्यासाठी आज आम्ही विविध अभ्यासक्रमांची माहहती देिार आहोत. पि एक मात्र ननशश्चत 
मेहनत, गजद्द, नचकाटी, स्पधेत वटकून राहण्याची तयारी आणि सातत्यपिूग अभ्यास याला पयाय नाही.  

१२ िी कला शाखा उत्तीिग विद्यार्थ्यांसाठी व्यािसानयक अभ्यासक्रम – 

बचॅलर ऑफ पबझनसे ऍडगमननस्ट्र ेशन (बी.बी.ए.)  

व्यिसाय व्यिस्थापन क्षेत्रात तमु्हाला स्वतःचे कहरअर करायचे असेल तर तमु्ही या अभ्यासक्रमास 
पसतंी देऊ शकता. हा तीन िर्षाचा पदिी अभ्यासक्रम आहे. यामध्ये व्यिसायातील व्यिस्थापनाच े
कौशल्य, वित्तीय व्यिहार, लेखा व्यिहार, मानिी ससंाधन व्यिस्थापन आणि विकास आणि विपिन 
इत्यादी क्षते्रात तमु्हाला व्यिसायाच्या संधी प्राप्त होऊ शकतात. 

बचॅलर ऑफ फाइन आटक (बी.एफ. ए.) 

कला क्षेत्रात प्रिेश करण्यासाठी तमु्ही बचॅलर ऑफ फाइन आट्कस हा तीन िर्षांचा पदिी अभ्यासक्रम 
ननिडू शकता. या  अंतगगत फोटोग्राफी, गायन, िादन,  नृत्त्य, संगीत इत्यादी कला प्रांतात तमु्हाला 
अगभरुची असल्यास तमु्ही तुमचं कहरअर घडिू शकता. 

बचॅलर ऑफ जनानलझम (बी. ज.े) 

तुमच्या लेखन कौशल्याचा चांगला विकास झाला असेल तर तुमच्यासाठी पत्रकाहरता हा एक 
चांगला पयाय आहे. १२ िी  नंतर हा तीन िर्षांचा पदिी अभ्यासक्रम तमु्ही करू शकता. या 
माध्यमातून भविष्यात  तुम्हाला तप्रिंट मीहडया. इलेक्ट्रॉननक मीहडया आणि हडगजटल 
मीहडया  क्षेत्रामध्ये व्यिसायाच्या खूप चांगल्या संधी आहेत. 

बचॅलर ऑफ आट्कस ऍडं बचॅलर ऑफ लॉ (बी.ए.एल.एल.बी.) 
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जर तुम्हाला कायद्याचा अभ्यास करण्याची आिड असेल तर बी.ए.एल.एल.बी. ह्या 
पाच  िर्षांच्या  पदिी अभ्यासक्रमास १२ िी नंतर  पसंती देऊ शकता.  यासाठी  नॅशनल लॉ 
युननव्हर्सिटी तसेच राज्य सामाईक प्रिेश परीक्षा कक्ष महाराष्ट्र  राज्य,  यांच्यामाफक त आयोगजत 
करण्यात यिेाऱ्या प्रिेश परीक्षेत प्रविष्ट् होऊन उत्तीिग  ि प्रिेशासाठी पात्र होिे अननिायग आहे. 

बचॅलर ऑफ आट्कस  (बी.ए)  

तुमची स्वतःची नैसर्गिक गुिित्ता शसद्ध करण्याच्या दृष्ट्ीने तुम्ही बॅचलर ऑफ आट्कस म्हिजचे बी.ए. 
ही पदिी सपंादन करत असताना भविष्याच्या दृष्ट्ीने जर तुम्ही विचार केला तर इंग्लिश, 
अथगशास्त्र  ककिं िा सामागजक शासे्त्र यांचा सखोल अभ्यास करून तुम्ही महाराष्ट्र  लोकसेिा आयोग 
तसचे कें द्रीय लोकसिेा आयोगाच्या परीक्षांना प्रविष्ट् होऊन प्रशासकीय सेिते दाखल होऊ शकता. 
या अभ्यासक्रमांतगगत तमु्ही तुमच्या कलागिुांना िाि देऊन नृत्यकला, गायन, िादन, लेखक 
इत्यादी कौशल्ये सपंादन करू शकता. भारे्षिर प्रभतु्व असल्यास तमु्ही इंग्रजी भारे्षव्यततहरक्त जमगन, 
फ्रें च, रशशयन इत्यादी परकीय भार्षा शशकून स्वतःच ंिेगळं कहरयर घडिू शकता. 

बचॅलर ऑफ कॉम्यटुर ऍवललकेशन  (बी.सी.ए.) 

उच्च माध्यगमक स्तरापयतं जरी आपि कला शाखचेे  शशक्षि पूिग केललेे असले तरीसुद्धा आय.टी. 
इंडस्ट्री मध्ये तमु्ही तुमची बुगद्धमत्ता आणि कौशल्याच्या जोरािर स्वतःचे िेगळे स्थान ननमाि करू 
शकता. बचॅलसग हडग्री  ऑफ कंयूटर ऍवललकेशन  ही  पदिी इंगजननअहरिंग  इन कम्युटर सायन्स 
इतकीच उपयकु्त ि दजेदार आहे. फक्त तुम्हाला प्रचंड मेहनतीने तुमचं कौशल्य  या क्षेत्रात 
दाखििं  गरजेचं आहे. भविष्यात सॉफ्टिअेर  तसेच एप्लीकेशन डेव्हलपर, डेटा सायंवटस्ट्, सायबर 
शसक्युहरटी एक्सपटक इत्यादी क्षेत्रात तमु्ही काम करू शकता. या व्यािसानयक अभ्यासक्रमात प्रिशे 
करण्यापिूी तुमच्याकडे चांगली तांतत्रक कौशल्ये तसचे संगिक हाताळण्याची अगभरुची आणि 
उपयोजन कौशल्य असंि सुद्धा गरजेचं आहे. 

बचॅलर ऑफ एज्यकेुशन (बी. एड.) 

स्वतःचे ज्ञान इतरांपयतं पोहोचविण्यासाठी स्पष्ट् उच्चार, चांगलं िकृ्तत्व, चौकस तथा शोधक िृत्ती, 
कल्पकता, सादरीकरिाच ेकौशल्य,  मुलांना समजून घेण्याचे कौशल्य,  शशक्षिातील निनिीन 
प्रयोग ि उपक्रम यामधील अगभरुची आणि अभ्यासूितृ्ती जर आपल्या कडे असले तर आपि शशक्षक 
होण्यासाठी या अभ्यासक्रमास पसतंी देऊ शकता. राज्य सामाईक प्रिेश परीक्षा कक्ष महाराष्ट्र 
राज्य,  यांच्यामाफक त आयोगजत करण्यात येिाऱ्या प्रिेश परीक्षेस प्रविष्ट् होऊन, उत्तीिग  ि 
प्रिेशासाठी पात्र होिे अननिायग आहे. अभ्यासक्रम कालािधी एकूि दोन िर्षांचा असतो.  

क्रमशः ............ 
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महत्वाच े 

विद्याथी गमत्रांनो नुकत्याच तुमच्या परीक्षा संपलेल्या आहेत. महाराष्ट्र  राज्य सामानयक परीक्षा 
कक्ष आयोगजत विविध व्यिसायागभमुख अभ्यासक्रम  प्रिेश परीक्षा  अभ्यासक्रमननहाय संभाव्य 
िेळापत्रक पहायला विसरू नका.  

अनधक माहहतीसाठी ही https://cetcell.mahacet.org िबेसाईट सतत पहात रहा 

अभ्यासक्रम  अजग भरण्याची मदुत  परीक्षा वदनांक  

एल एल बी (३ िर्षे ) २४ माचग ते १२ एतप्रल  ७ ि ८ जून २०२२  

एल एल बी ( ५ िरे्ष ) १९ माचग ते ०७  एतप्रल  १७ ि १८ मे  २०२२  

बी. ए. बी. एड/ बी एस्सी बी. 
एड. ( ४ िरे्ष ) 

१९ माचग ते ०७  एतप्रल ९ मे २०२२  

बी. एड एम एड.  

इंटीग्रेटेड  

१९ माचग ते ०७  एतप्रल ९ मे २०२२  

बी. पी. एड.  २२  माचग ते ०७  एतप्रल ११ ते १५ मे २०२२  

एम. पी. एड.  २२  माचग ते ०७  एतप्रल ११ ते २२ मे २०२२  

एम. एड  २२  माचग ते ०७  एतप्रल १९ मे  

 

पढुील परीक्षांच्या सभंाव्य तारखा ि इतर माहहतीसाठी ननयगमतपि ेिर वदलेली िबेसाइट दररोज 
पाहा.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cetcell.mahacet.org/
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जयितं कुलकिी, उपसपंादक 
बाल गांधी विद्या मवंदर हायसू्कल,  कुला 
9833209561 

                   कहरअरचा ई-िाटाड्या:-  महाकहरअर पोटकल  

दहािी - बारािीचा ननकाल आणि प्रिेश परीक्षा या विर्षया इतकीच चचा 'आता पुढे काय करायचं ?' 
या प्रश्नािर घरोघर झडत असिार. 'नथिंक पबफोर यू लीप' असा सौम्य सल्लाही कानी येतच असेल. 
अमूक एखाद्या क्षेत्रात जाण्यासाठी काय कराि?े कोिता अभ्यासक्रम ननिडािा? त्यासाठी 
कोिकोित्या प्रिेश परीक्षा द्याव्या लागतील?  त्यांचे स्वरूप कसे? महाविद्यालये कोिती? शशष्यिृत्ती 
गमळू शकेल का? अशा ककत्येक प्रश्नांच्या उत्तरांचा शोध इतक्या कमी िेळात कुठे घ्यािा? कोि 
अशी िस्तूननष्ठ  माहहती देऊ शकेल ? या विचारांनी जर  आपि हैराि झाला असाल तर थांबा. एक 
'करीअर ननिडीचा ई- िाटाड्या' तुमची हमखास मदत करू शकतो. त्याचं नाि आहे  'महाकहरअर 
पोटकल.' राज्य शासनाचा शालेय शशक्षि विभाग, एससीईआरटी, पिुे, युननसफे आणि आसमान 
फाउंडेशन यांच्या समन्वयातून ननर्मित या कहरअर पोटकलचा उदे्दशच मुळात शासन मान्यता प्राप्त 
शाळा आणि महाविद्यायात शशकिाऱ्या विद्यार्थ्यांना कहरअर विर्षयक अद्ययाित माहहती उपलब्ध 
करून देिे हा आहे. 

एका दृष्टष्ट्क्षपेात महाकहरअर पोटकल 

• राज्याच्या शशक्षि मंत्री िर्षा गायकिाड यांच्या हसे्त २२ मे २०२० रोजी महाकहरअर पोटकल 
www.mahacareerportal.com  पोटकलचे उदघ्ाटन होऊन २७ मे २०२० पासून त े
कायान्वन्वत केले गेले.  

• या पोटकलद्वार ेजगभरातील १६  देशांमधील ५५५ कहरअरचे मागग, २१२२ महाविद्यालये/शशक्षि 
संस्थांमधून उपलब्ध असलेले सुमार े२  लाख ६२ हजार व्यािसानयक ि कौशल्यानधष्ठीत 
अभ्यासक्रम, ११५० राष्ट्रीय-आतंरराष्ट्रीय पातळीिरील प्रिेश परीक्षा तसेच ११२७  
शशष्यिृत्त्याची सातत्याने अद्ययाित केली जािारी प्रचडं माहहती पुरविण्यात आली आहे.  

• यूननसेफमाफक त महाराष्ट्रासह भारतातील जम्म ू काश्मीर, पबहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, 
राजस्थान, झारखंड, मध्यप्रदेश अशा एकूि आठ राज्यांत हे पोटकल कायान्वन्वत करण्यात 
आले आहे. सुमार े५९५५९ प्रशशक्षि प्राप्त शशक्षक ि १०  लाखांहून अनधक नोंदिीकृत विद्याथी 
यास जोडले गलेे आहेत. 

• इंग्रजीसह हहिंदी, मराठी, गुजराथी, पंजाबी, तेलगू, कन्नड, आसामी, बंगाली, ओहडया आणि 
मल्याळम अशा अकरा भार्षांमध्ये मुबलक माहहती वदली आहे.  
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• कोरोनामुळे कोिकोिती व्यािसानयक क्षेतं्र प्रभावित झाली आहेत, कोित्या स्पधा/ प्रिेश 
परीक्षा येऊ घातल्या आहेत, झाल्या आहेत ककिं िा त्यांचे सध्याचे से्ट्टस काय आहे, 
अभ्यासक्रमांची पात्रता, सिगसाधारि विद्याथी प्रिशे क्षमता ( इनटेक कॅपाशसटी) , शुल्क 
इत्यादी माहहती समजू शकते.  

• डॅशबोडकिर गले्यानतंर हिी ती भार्षा ननिडून करीअसग, कॉलेजेस, प्रिेश परीक्षा आणि 
स्कॉलरशशप्स यापैकी हिा तो पयाय ननिडून लेख, अभ्यासक्रमाचे फ्लो-चाट्कसद्वार ेरोड मॅप्स, 
कामांचे स्वरूप, विद्याितेन, फ्युचर प्रॉस्पके्ट्स , सलग्न अभ्यासक्रम, साधारि ितेन, 
व्यिसाय िृद्धी, प्रकटने अशी विस्तृत माहहती वदली आहे.  

कहरअर पोटकल कोिासाठी? 

➢ राज्य शासनाच्या मान्यता प्राप्त शाळा आणि महाविद्यायात नििी ते बारािीमध्ये शशकत 
असिाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला महाकहरअर पोटकल उपलब्ध आहे. यामध्ये राज्यात समुार े
१३७२८ शाळेतील सुमारें ३७.९ लाख विद्याथी या माहहतीचा लाभ घेिे अगभप्रते आहे. 

➢ मान्यता प्राप्त शाळा आणि  महविद्यालयांमध्ये कायगरत असललेे  नामननदेशशत तसचे 
यूननसफे ि एससीईआरटीव्दार ेप्रशशशक्षत शशक्षक आणि समपुदेशक आपल्या नोंदिीकृत 
लॉगगन आयडी पासिडक  िापरुन लाभ घउे शकतात.  

विद्यार्थ्यांनी नोंदिी कशी करािी? 

▪ इयत्ता नििी ते बारािीमध्ये शशकत असलले्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या शाळा ककिं िा 
महाविद्यालयातील मुख्याध्यापक/ शशक्षकांकडून १९ अंकी सरल आयडी नंबर गमळिािा. 
www.mahacareerportal.com या संकेस्थळािरील लॉगगन वििंडोत िरील सरल आयडी 
नंबर टाकून 123456 हा हडफॉल्ट पासिडक  िापरून स्वतःचे प्रोफाईल बनिािे.  

▪ आपली भार्षा तसचे व्होकेशनल ककिं िा प्रोफेशनल यांपैकी पयाय ननिडून त्यानंतर 
डॅशबोडकिर यिेाऱ्या करीअसग, कॉलेजेस, कॉम्पीवटटीव्ह / एंट्रन्स एक्झाम्स आणि 
स्कॉलरशशप  या चार पैकी हव्या त्या वििंडोतून खाली वदसिाऱ्या कहरअर शलस्ट्िर क्लिक 
करुन माहहती गमळिािी.  

▪ ताज्या अपडेट्ससाठी गमळालेली माहहती संबंनधत संस्थेच्या ककिं िा अभ्यासक्रमाच्या 
संकेतस्थळािर देखील खातरजमा करािी.  

▪ आिश्यक असल्यास आपल्या शाळेतील प्रशशशक्षत शशक्षक ककिं िा  www.maa.ac.in या 
संकेतस्थळा िरील ४२६ समुपदेशकांची मदत घतेा यईेल.  

शाळा- महाविद्यालयांची भगूमका 

     आपल्या शाळा/ महाविद्यालयात नििी ते बारािीमध्ये शशकिाऱ्या प्रत्यके विद्यार्थ्याला त्याचा 
सरल आयडी द्यािा. 
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     प्रशशशक्षत शशक्षक ककिं िा तंत्रस्नेही शशक्षकांच्या मागगदशगनाने प्रत्येक विद्यार्थ्याचे लॉगगन करुन 
प्रोफाईल बनिून द्यािे.  

     महाकहरअर पोटकलचा कौशल्यपूिग िापर करुन हिी ती माहहती कशी शोधािी याचे प्रात्यशक्षक 
द्यािे. 

     एससीईआरटी, पुिे यांच्या युटू्यब िाहहनीिरून महाकहरअर पोटकलबाबत तसचे कहरअर 
विर्षयक िेपबनार मानलका, मुलाखतीचे णव्हहडओ आणि इतर ई साहहत्याची ओळख करून द्यािी.  

     करोना कालािधीत शशक्षक संपकाभािी दहािी, बारािीच्या विद्याथी आणि पालकांना पुढील 
शैक्षणिक अभ्यासक्रम ननिडीबद्दल अनेक संभ्रम, अननशश्चतता, गुतंागूतं, वििचंना, संकोच, अचूक 
माहीतीचा अभाि या सारख्या समस्या येत आहेत. त्यांच्यामध्ये कहरअर विर्षयक सजगता 
आिण्यासाठी 'महाकहरअर पोटकल'रुपी ई िाटाड्याची भेट घडिनू आििे सिाथाने हहतािह ठरले. 

 

 

 

                                                            विचार नचिंतन 

“मािसान ेविचार प्रितगक बनि ेआिश्यक आहे. केिळ विचार कर म्हिनू विचार 
करता यते नाही. त्यासाठी आपल्या मेंदूला विशरे्ष सिय लािायला हिी. ही सिय 
लािण्यासाठी स्वतःला प्रशन् विचारले की त ेआपोआप घडत जात.े प्रशन् या 
विचार रुपी कुलपाच्या चाव्याच असतात. प्रशन् मनात आला की मन विचार 
करायला सरुुिात करत.े म्हिनू प्रशन् विचारून मनाला विचार करण्याची 
चालना गमळायला हिी. आपले पिुानभुि, िाचन, आपि ज े पहातो त्यािरून 
प्रशन् हे आपोआप यतेातच. त्याला अनरु्षगंान े उत्तर ेसधु्दा गमळायला सरुुिात 
होत.े म्हिनूच जवे्हा आपि आपल्या अिती भोिती पहात असतो तवे्हा स्वतःलाच 
प्रशन् विचारण्याची सिय लािनू घ्यायला हिी. प्रत्यके िळेेस उत्तर े तयार 
असतीलच  अस े नाही. ती शोधािी लागतील.  मनाला सतत कायगरत ठेिि े
याकरीता महत्वाच.े”   डॉ. उमशे प्रधान  
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शरद शशिंपी, उपसपंादक,  
आयइएस न्य ूइंवललश सू्कल िांदे्र (पिूग) मुबंई 
9820782097  

                      कहरयर ननिड : एक स्वप्न आणि सत्य 
 
शैक्षणिक क्षेत्रातील, जागततक मारामारीमुळे ननमाि झालेली अननशश्चतता ि अस्वस्थता बऱ्याच 
अंशी सपंलेली आहे. विशरे्षतः इयत्ता दहािी ि बारािी या िगात शशकत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी मात्र 
आपल्या अभ्यासात,  शशकििी िगात आणि तेथे होिाऱ्या परीक्षा ि इतर उपक्रमात स्वतःला गुंतिनू 
व्यस्त ि मस्त राहण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला म्हिनू ते सिग कौतुकास पात्र आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांनी 
लॉकडाऊनच्या काळात अनेक गैरसोयींना तोंड देऊन उदाहरिाथग भ्रमिध्वनी नसिे, नेटपॅक 
टाकण्यासाठी आिश्यक ती लागिारी दरमहा रक्कम, नेट ि रेंज उपलब्ध नसिे, मुंबई  आणि  
त्यासारख्या इतर महानगरांमध्ये घरातील मािस आणि जागा यांचे व्यस्त प्रमाि इत्यादी अनेक 
बाह्य अडचिी ि बाह्य पहरस्थस्थतीने ननमाि झालेली आंतहरक भीती असे सिग काही असताना 
आपल्या शशक्षकांचे ऑनलाइन धडे मनापासून शशकण्याचा प्रयत्न केला, त्या सिांना याचा नक्कीच 
फायदा झालेला आहे. त्याचसोबत आपल्या पालकांच्या मागगदशगनाचा सुद्धा त्यांना खपू लाभ झाला 
आहे. म्हिूनच जागतृ विद्याथी ि सजग पालक यांनी इयत्ता दहािी नतंर काय? याचा ननिगय सदु्धा 
घेतलेला आहे. ककिं बहुना आपि लेख िाचत असाल तेंव्हा त्या सिग विद्यार्थ्यांची माध्यगमक शालांत 
परीक्षा ( एस. एस. सी. बोडक ) संपण्याच्या मागािर असेल. त्या सिग विद्यार्थ्यांना शाळा, शशक्षक ि 
पालक याजंकडून या काळातही जास्तीत जास्त मागगदशगन करून भािी आयुष्यातील अभ्यासक्रम 
योग्य पद्धतीने ननिडण्यासाठी योग्य तो विचार ि वदशासुद्धा वदलेली आहे हे ननशश्चत. या शैक्षणिक 
िर्षात अभ्यास करिाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीला फळ म्हिजे "ओलें  मळंू भदेी खडकाचें अगं l 
आभ्यासासी सांग कायगशसद्धी ll हा तुकोबांचा शब्दांतील रोकडा अनुभि प्राप्त झाला असे म्हिता 
येईल. 

साधारितः नोव्हेंबर ि हडसेंबर महहन्यांपासनू दहािीत शशकिाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनेक वठकािाहून 
इयत्ता अकरािी ि बारािी, खास करुन विज्ञान शाखते प्रिशे घेऊ इच्छच्छिा-या विद्यार्थ्यांना पढुील 
अभ्यासासाठी प्रिेश घणे्यासंदभात फोन कॉल्सही आले असतील. अनेक विद्यार्थ्यांच्या त्या - त्या 
वठकािी प्रिेशाच्या शथी ि अटींनुसार प्रिशे ननशश्चत सुद्धा झाले असतील, ते असतो. सयुोग्य 
ननयोजन करून पालक ि विद्याथी असा ननिगय घते असतील तर तो स्वागताहकच आहे. पि विज्ञान 
शाखेत प्रिेश घऊेन फक्तच अगभयांतत्रकी ि िैद्यकीय याच अभ्यासक्रमांना प्रिेश घणे्यासाठी सिगच 
जि अगभयोग्यता, बुगद्धमत्ता, अगभरुची आणि इतरही आिश्यक बाबींचा विचार करता या दृष्ट्ीने 
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पात्र असतातच असे मात्र ननशश्चत ि खात्रीशीरपिे सांगिे अिघड ि कठीि सुद्धा आहे. कारि 
िरील दोन्हीही अभ्यासक्रमांना प्रिेश गमळिायचा असल्यास  अगभयांतत्रकी अभ्यासक्रमा करीता 
महाराष्ट्र  शासनाची एम्एचटी-सीईटी ि कें द्रीय स्तरांिरील जइेइ मने्स् आणि अ डॅव्हान्स यापैकी 
एक ककिं िा दोन्ही  कोितीही प्रिेश परीक्षा वदल्यािरच त्यातील गमळिार ेगुिांक ि इयत्ता बारािीला 
िगगननहाय ननधारीत असलेल्या गुिांनुसार संिगगननहाय विद्यार्थ्यांचे प्रिेश ननशश्चत होतात. तसचे 
िैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी  

‘नीट’ ही कें द्रीय स्तरािरील परीक्षा देिे अननिायग असते. त्यानतंर प्रिेशाची प्रवक्रया राबविली जाते. 
दोन्हीही अभ्यासक्रमांसाठी साधारिपिे मुख्य तीन फेऱ्या ि अंततम एक अशा चार फेऱ्या होऊन 
प्रिेश प्रवक्रया पूिग होते. या दोन्हीही व्यािसानयक अभ्यासक्रमांना अनेक िर्षांपासनू एक सामागजक 
प्रततष्ठा प्राप्त झालेली आहे. इंगजननअर ि डॉक्ट्र या शब्दातच एक जादू आहे असा सिांचाच अनुभि 
आहे. म्हिनू उत्तरोत्तर त्या अभ्यासक्रमांचे महत्व ि सामागजक स्तोम िाढतच जात आहे. यामागील 
कारिंही तशीच आहेत. वदिसेंवदिस सजग होत असलेले पालक ि विद्याथी, आपल्या अितीभोिती 
उपलब्ध होत असलेल्या शैक्षणिक संधी, खासकरुन या व्यािसानयक अभ्यासक्रमांच्या प्रिेश 
परीक्षांचे ननयोगजत िेळेत योग्य मागगदशगन करिाऱ्या व्यािसानयक व्यवक्त आणि संस्था, (Tutors 
and Coaching Classes) पालकांची िाढलेली आर्थिक क्षमता ि शैक्षणिक कजग गमळण्याची 
सुविधा, पालक आणि विद्यार्थ्यांचा सकारात्मक दृष्टष्ट्कोन आणि मेहनत घेण्याची तयारी, 
शशक्षिाबद्दल व्यापक होत जािारा सामागजक विचार, व्यािसानयक अभ्यासक्रमांची उपलब्धता 
असलेल्या  अनेक दजेदार  शैक्षणिक संस्था ि जगजाळाच्या  (गुगल बाबा) माध्यामातून उपलब्ध 
होत असलेली माहहती इत्यादी अनेक घटक सांगता येतील. या अभ्यासक्रमांची यशस्वीपिे पूतगता 
केल्यानतंर उत्तम पगाराची खात्रीशीर नोकरी गमळू शकते हा प्रबळ विचार. तसेच स्वतःचा खाजगी 
व्यिसाय सुरू करता येतो ककिं िा समूहात काम करिाऱ्या संस्थांमध्ये काम करण्याची संधी गमळत.े 
या सिांतनू गमळिारा पगार, सामागजक प्रततष्ठा ि ननरननराळ्या संधींचा फायदा घेऊन परदेशी 
गमळिारी नोकरी ककिं िा व्यािसानयक संधी या सिांमुळे गेल्या दशकभरात या अभ्यासक्रमांकडे 
अनधकानधक विद्याथी ि त्यांचे पालक आकृष्ट् होत आहेत. त्यात गैर आहे अस ेअगजबात नाही उलट 
त्यामाध्यामातून िैयवक्तक ि कौटंुपबक आर्थिक सामागजक ( Eco-Socio) स्तर उंचािण्यास 
समाजाला मदतच झाली आहे.  

 पि सिगच विद्यार्थ्यांना या सिग संधी उपलब्ध होतील का? सिांनाच त्या अभ्यासक्रमांचा अभ्यास ि 
ताि झपेले का? आणि बारािी उत्तीिग झाल्यािर प्रिेश परीक्षा देऊन सिगच विद्यार्थ्यांना चांगल्या 
नामांककत ककिं िा दजेदार अभ्यासक्रम शशकवििाऱ्या, राबवििाऱ्या संस्था ि महाविद्यालयात प्रिेश 
गमळेल का? तर याचे होय असे ठामपिे उत्तर देिे कठीि आहे. तेंव्हा एका विशशष्ट् अभ्यासक्रमाला 
प्रिेश घिेाऱ्या विद्याथीिगाची पुढे शशकतांना ि व्यािसानयक संधी शोधतांना होिारी ससेहोलपट 
आपि आपल्या आजूबाजूला अनेक िेळा पाहतो. तेंव्हा हे सिग सांगण्याचे प्रयोजन एकच आहे ते असे 
की अगभयांतत्रकी ि िैद्यकीय क्षेत्रातील व्यािसानयक संधीऐिजी इतर अनेक अभ्यासक्रमातून सुद्धा 
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उत्तमोत्तम व्यािसानयक सधंी उपलब्ध होऊ शकतात. त्या सिांचा विद्याथी ि पालकांनी डोळसपि े
विचार करािाच असे सिांना आिजूगन सांगािसेे िाटते.   

इयत्ता बारािी विज्ञान शाखेतून अभ्यासक्रम पिूग केल्यािर छान छान पयाय उपलब्ध आहेत. 
जीिशास्त्र, भौततकशास्त्र, रसायनशास्त्र, सखं्याशास्त्र आणि गणित यांसारख ेविर्षय  

अभ्यासून आपापल्या क्षमतांनसुार पदिी (Graduation) ककिं िा पदव्यतु्तर शशक्षि (Post-
Graduation) पिूग केल्यानंतर अनेक क्षते्रात व्यािसानयक संधी, नोकरी आजही गमळू शकते. 
यासोबतच कला शाखतेनू भार्षा, अथगशास्त्र, राज्यशास्त्र, मानसशास्त्र, इततहास ि भूगोल या 
मानव्यविद्या म्हिून ओळखल्या जािाऱ्या शाखेंतूनही अनेक व्यािसानयक संधींची दालन खलुी होऊ 
शकतात. िाणिज्य शाखतेील विद्यार्थ्यांनाही बारािीनतंर उत्तम पयाय उपलब्ध होऊ शकतात. यासाठी 
बहुतेक तालुका ि गजल्हा पातळींिर तसचे मंुबई, पिुे, नाशशक, नागपूर, औरगंाबाद, जळगांि, धुळे, 
अहमदनगर,क-हाड, रत्नागगरी, ठािे, निी मुंबई इत्यादी महानगरात ि  इतरही शहरात उत्तम 
महाविद्यालये ि दजेदार अभ्यासक्रम अभ्यासू ि ननष्णात प्राध्यापकांकडून कला, विज्ञान आणि 
िाणिज्य शाखेतील अनके विर्षयांचे अध्यापन केले जाते. याकहरता काही विशेर्ष विर्षय ि 
महाविद्यालये प्रशसद्ध असल्याचे शशक्षि क्षेत्रातील जािकारांना चांगलेच पहरनचत आहेत. 
त्याव्यततहरक्त काही विशेर्ष अभ्यासक्रम शशकवििाऱ्यापैकी काही अभ्यासक्रम ि तो शशकवििाऱ्या 
शैक्षणिक ससं्था यांची माहहती यावठकािी प्रस्तुत केलेली आहे.  

 विज्ञान शाखेतून पदिी प्राप्त केल्यानतंर आयआयटी ची प्रिेश परीक्षा देऊन चांगले गुि संपादन  
झाल्यास त्या विद्यार्थ्यांना तेथून पदव्युत्तर शशक्षिाची ि संशोधनाची संधी प्राप्त करून घेता येते. 
टाटा मलूभतू अनसुधंान ससं्था यासांरख्या विख्यात वठकािांहून उत्तम शशक्षिाची संधी उपलब्ध होऊ 
शकते. मुबंई विद्यापीठांतगगत स्थापन करण्यात आलेल्या गरिार ेइन्स्टिटय़टु ऑफ टेक्नॉलॉजी या 
उपयोगजत अभ्यासक्रम शशकवििाऱ्या संस्थते इयत्ता बारािी उत्तीिग विद्याथी ककमान ५५% इतके गिु 
प्राप्त असलेला, प्रिशे परीक्षा देऊन उत्तीिग झाल्यास तेथे प्रविष्ट् होऊ शकतो. ही प्रिेश परीक्षा 
अभ्यासू विद्याथी चांगल्या तरे्हने पास होऊ शकतात ि त्या माध्यामातून यशस्वी कहरयर करू 
शकतात. तसेच टाटा इन्स्टिट्यटू ऑफ सोशल सायन्ससे, देिनार मुंबई या संस्थते असलेल्या 
अभ्यासक्रमांची अभ्यासू, मेहनती, ि गजज्ञासु विद्यार्थ्यांनी जरूर चौकशी करािी. त्याचप्रमािे इंवदरा 
गांधी इन्स्टिटय़टु ऑफ डेव्हलपमेंट अणॅ्ड हरसचग, गोरगेाि यथेील हरझव्हक बॅंक ऑफ इंहडयाने स्थापन 
केलेल्या या संस्थतेून यशस्वी अभ्यासक्रम चालिून विद्यार्थ्यांना व्यािसानयक अभ्यासक्रम पूिग 
करण्याची संधी उपलब्ध आहे. तथेेही पदव्युत्तर अभ्यासक्रम ि त्यापढेु सशंोधन करण्यासाठी 
व्यिस्थापनाकडून उत्तम प्रकारचे प्रयत्न सुरू असतात. त्यासाठी देशपातळीिरील कें द्रीय पद्धतीने 
प्रिेश परीक्षा घेतली जाते. त्यासाठी कला, िाणिज्य ि विज्ञान यापैकी कोित्याही शाखेचा पदिीधर 
विद्याथी पात्र ठरतो. त्यांच्यासाठी िसततगृहाची (Hostel) सोय आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना 
संशोधनासाठी शशष्यिृत्ती ही गमळते. यासारखीचं गोखले इन्स्टिट्यटू ऑफ  पॉनलवटक्स अ णॅ्ड 
इकॉनॉगमक्स, पुिे ही देणखल एक महत्त्वपिूग ससं्था आहे. अथगशास्त्र या विर्षयात विशेर्ष रस 
असिाऱ्या विद्यार्थ्यांनी या संस्थेची घेतली जािारी प्रिेश परीक्षा आिजूगन द्यािी. कारि येथील 
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अभ्यासक्रम ि त्याचा दजा हा उपयोगजत ि संशोधनात्मक पद्धतीचा आहे. तनेथल अभ्यासक्रमाच े
स्वरुप हे अनेक देशविदेशातील अभ्यासक्रमांचा विचार करून त्या दृष्ट्ीकोनातून तौलननक 
स्वरूपाचे आहे. सध्या या संस्थचेे निननिानचत  अध्यक्ष हे प्रशसद्ध अथगतज्ज्ञ, व्यिस्थापक ि मूळच े
अगभयांतत्रकीय अभ्यासक्रम शशकलेले विद्यािाचस्पती डॉ. अगजत रानडे हे आहेत. भारतातील एक 
नामांककत अथगतज्ज्ञ म्हिनू त्यांची ओळख आहे.  या िरील सिग शैक्षणिक ससं्थांची उपलब्ध माहहती 
येथे देत आहे. त्यासंदभात योग्य माहहतीची खातरजमा करून पुढे त्या अभ्यासक्रमासाठी प्रिेश 
घ्याियाचा असल्यास ही माहहती संग्रहहत करािी. अन्यथा नेटिरुन ही सिग माहहती अद्याित 
स्वरुपात नहेमीच उपलब्ध असते. िरील संस्थांची थोडक्यात ि आिश्यक माहहती आपल्यासाठी 
येथे देत आहे.  

१. All courses - Garware Institute of Career Education and Development. 
https:// www.gicededu.co.in. 

            Email: gicedenquiry@giced.mu.ac. 
Contact: 9702142197 
What's App: 9987395457. 

 
      २.  Tata Institute of Social Sciences  
           V. N. Purab Marg Devnar, Chembur, Mumbai - 400088 Maharashtra.  
           https:// mail. tiss. edu 
           Email: tissinfo@tiss.edu...  
           Contact: +912225525000 
३. Indira Gandhi Institute of Development and Research: 

Arun Kumar Vaidya Marg, Film City Rd. IGIDR, Goregoan 
Mumbai: 400065  
Email: taniya@igidr. ac. In 
Contact: 912269096536 

३. Tata Institute of Fundamental Research (TIFR)  
Email: maiti@tifr.res. in. 
Contact: 912222782539 

४. Gokhale Institute of Politics and Economy. 
Surve No. 846, BMCC ROAD, Deccan Gymkhanal, Pune. 
Contact: +91-20 - 25652579. 

 
थोडक्यात, फक्त सामागजक प्रततष्ठा लाभलेल्या व्यािसानयक अभ्यासक्रमांखेरीज अनेक उत्तमोत्तम 
अभ्यासक्रम ि व्यािसानयक संधी उपलब्ध आहेत. अन्यथा हे सिग माहीत असूनही पून्हा पनू्हा त्याच 
त्या अभ्यासक्रमांना फक्त धन प्राप्तीसाठी प्राधान्य द्याियाचे ठरविले तर तुकोबा म्हितात तसा तो 
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सािगतत्रक रोकडा अनुभि सांगता येईल. नननाशसका जसैा नािडें  आहरसा l मखूा लागीं तसैा 
शास्त्रबोध ll तेंव्हा आपला विचार ससु्पष्ट् ि ननशश्चत ठेिा म्हिजे फसगत होिार नाही 

म्हिूनच म्हिािेसे िाटते, आता तरी पढेु हानच उपदेश l नका करू नाश आयषु्याचा ll सािध ऐका 
पुढल्या हाका. शब्द ि भार्षा तीक्ष्ि ि स्पष्ट् िाटली तरी सुद्धा िास्तविकता आह े ती समजून ननिगय 
घ्यािा. विद्याथी ि पालक यांच्या प्रतत तळमळ िाटते तो भाि लक्षात यािा हाच एक प्रयत्न येथे केलेला 
आहे. 

 

                                             आजच ेविचार नचिंतन 

“अभ्यासाच्या दृष्टष्ट्न ेआिघड त े महत्वाच.े अभ्यासातील सोया आणि सहज 
घटकांकडेच आपि परत परत लक्ष देतो, त्यातच आपला जास्त िळे घालितो. जे 
विनासायस जमत ेआहे अशाच गोष्ट्ी करण्याकडे आपला जास्त कल असतो. 
खरतंर ज ेयते ेआहे, कळल ेआहे तचे परत परत करत बसण्यामध्य ेकाहीच अथग 
नाही. त्यामळेु तोच घटक जास्त पक्का होत जातो. पयायान े अिघड अशा 
घटकांकडे आपल्याला जमत नाही म्हिनु आपि दुलगक्ष करतो. असा भाग 
अभ्यासातनू िगळण्याकडे आपला कल िाढायला लागतो. अिघड कायमच ं
अिघड िाटायला लागत.े म्हिनुच अभ्यासाच्या घटकाची ननिड करताना 
आपल्याला जो भाग अिघड िाटतो त्याचीच ननिड सरुुिातीला करािी. म्हिज े
अिघडाची गभती सपंनू जाईल.”  डॉ. उमशे प्रधान 
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पर्ििका कोकाटे (M.A. Clinical Psychology) 
नहेा जोशी (M. Phil. Clinical Psychology) 
सिंाद बाल समपुदेशन कें द्र, पिु े
8799954977, 8983948355 
ब्लॉगः https://samvaadpune.wordpress.com 
 
                      विनधसघंर्र्षित बालकांच ेमानशसक आरोग्य आणि समपुदेशन 
 
पुण्याच्या िस्तीमध्ये राहिारा एक १६ िर्षाचा ककशोरियीन मुलगा, तो लहान असतानाच िडील घर 
सोडून गेलेले, आई चार घरची कामे करून हलाखीची पहरस्थस्थती सािरण्याचा प्रयत्न करत होती. 
हेसगळं बघतच, समजून घेण्याचा प्रयत्न करतच तो मोठा होत होता आणि हळूहळू िाईट संगतीला 
लागला,त्याला शाळेतून काढून टाकलं आणि कधी तो गुने्हगारीच्या मुख्य प्रिाहात सामील झाला 
हे त्याचं त्याला समजलंच नाही. शाळेतल्या क्षुल्लक मारामारीतून झालेली सरुुिात शाळा सोडून 
देऊन गमत्रांच्या सोबतीनकेट्टयािर बसून दारू, शसगारटे, गांजा पपिं ह्यात कधी बदललं हे कळलंच 
नाही. आणि मग मारामारीच्या एका पोलीस केसमध्ये त्याला पोनलसांनी पकडलं. अशा आशयाच्या 
अनेक बातम्या आपि आजकाल रोज िाचत असतो. ही बातमी िाचल्यानंतर आपली पहहली 
प्रततककया अशीच असते की बर ंझालं, अशा पोरांना चांगली शशक्षा झाली पाहहजे, यामुळेच आपला 
समाज सुरशक्षत राहील ि सुधारले.  

मात्र नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूचा आपि कधी विचारच करत नाही. लहान ियातच जग बनघतलेल्या 
ह्या मुलाला िाटतं की पैस ेहीच अशी एक िस्तू आहे की जी माझी, घरची पहरस्थस्थती बदलू शकते, 
पि ते कुठल्या मागाने गमळिायचे हे कोिीच त्याला सांगत नाही. आयुष्य कसं असािं ह्याच्या 
कल्पना स्पष्ट् आहेत मात्र ते कशा पद्धतीने गमळिायचं ह्याचा मागग मात्र िेगळा ननिडला जातो. 

जन्माच्या आधीपासूनच असलेली प्रततकूल पहरस्थस्थती, लहान ियातच घरच्या पहरस्थस्थतीची मनात 
पक्की बसलेली ब्लूतप्रन्ट, पहरस्थस्थती बदलतच नाही ह्याचा राग, ि त्यातून आलेली हतबलता 
(Helplessness) ह्यातनूच व्यक्तीचं व्यक्तीमत्त्व (Personality), मतं (Belief) आणि दृष्ट्ीकोन 
(Attitude) घडत जातं ककशोर िय असं अडननडं, vulnerable असतं की, कोित्याही गोष्ट्ीचा सहज 
प्रभाि (influence) पडतो त्यामुळे िस्तीत असिारा एखादा भाई, त्याचा असिारा दरारा, त्यालाच 
आदशग माननू आपि तसचे बनािे अशी इच्छा प्रबळ होत जाते. घरात आणि आजूबाजूला असलेली 
गहरबी, भांडिं, व्यसनाधीनता ि त्यातून बाहेर पडण्यासाठीची धडपड, त्याचप्रमािे काहीतरी 
रोमांचकारी, साहसी करािे ज्यामुळे आपली एक िगेळी ओळख ननमाि होईल, लोक मान देतील 
असे िाटते. यातच भर पडते ती सोशल मीहडयाची. प्रक्षोभक मजकूराची सहज उपलब्धता, कमी 
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पैशात होिार ेमनोरजंन, तात्काळ गमळिार ेसमाधान ककिं िा सद्य पहरस्थस्थतीपासनू काही काळापुरती 
पळिाट यामुळे सोशल मीहडयाचा अततिापर आणि गैरिापर होतो आहे. 

याचसोबत घरातील व्यक्तींचे एकमेकांशी असलेले नातसेबंंध, भौततक पहरस्थस्थती (उत्पन्न, 
अन्न/पोर्षि, पािी, स्वच्छता, घर), रोजगाराची पहरस्थस्थती आणि बेरोजगारी, पालकांचे शारीहरक 
आणि मानशसक आरोग्य, पालकांचे होिार ेदुलकक्ष, जिळच्या व्यक्तीचा मतृ्यू, गमळिारा सामागजक 
आधार हे सुद्धा व्यक्तीच्या जडिघडिीला कारिीभतू ठरतात. शेजारपाजा-यांशी असिार ेसंबंध, 
सुरशक्षतता ि वििास, िस्तीतील हहिंसा/गुने्हगारी हे सामागजक घटकही तिेढेच जबाबदार आहेत. 
शाळेतील शशक्षकांचा प्रभाि, अभ्यासातील आिड ि प्रगती, गमत्रांची संगत ह्यांचाही सिांगीि 
विकासात तततकाच महत्वाचा िाटा आहे. हे झाले स्थाननक पातळीिरचे घटक. जेव्हा आपि देश 
पातळीिरचा विचार करतो तेव्हा देशातील गहरबी, असमानता, भेदभाि, मानिी हक्काचे पालन, 
सशस्त्र संघर्षग, आिश्यकतचे्या प्रमािात शशक्षि, रोजगार, आरोग्य सेिा, घर ेयांची उपलब्धता हे ही 
घटक महत्वाचे आहेत. 

या सगळ्या पहरस्थस्थतीमळेु चुकीच्या मागाकडे िळिाऱ्या व्यक्तींची संख्या वदिसेंवदिस िाढत आहे, 
आणि यामध्ये अल्पियीन मुलांचे प्रमाि लक्षिीय आहे. गुने्हगारी प्रिृत्तीकडे िळिाऱ्या मलुांमध्ये 
Impulsivity म्हिजेच पहरिामांचा विचार न करता एखादी कृती करिे, Aggressiveness म्हिजेच 
आक्रमकता, Hostility म्हिजे शत्रुत्वाची/बदल्याची भािना, Dominance म्हिजे िचगस्व, 
Rebellion म्हिजेच बंडखोर प्रिृत्ती, अशी काही स्वभाि िैशशष्ट्ये आढळून यतेात. 

मानसशास्त्रीय दृष्टष्ट्कोनातून विचार केला असता या अल्पियीन मुलांमध्ये दसुऱ्यािर िचगस्व 
गाजििे, बडंखोरी करिे, समाजात आपला प्रभाि पाडिे, स्वातंत्र्य गमळिण्याची इच्छा या प्रततकूल 
पहरस्थस्थतीतून ननमाि झालेल्या गरजा आहेत. 

व्यसनाधीनता हा ही या साखळीचाच एक महत्वाचा भाग आहे, यामध्येही काहीतरी निीन टर ाय 
करायचंय, गमत्रांचा दबाि, पहरस्थस्थतीपासून काही काळासाठी पळ काढिे, सहज उपलब्धता या सिग 
घटकांमुळे विनधसंघर्र्षित मुलांमध्येही व्यसनाधीनता आणि मग त्यासोबतच यिेारी गुने्हगारी हे एक 
दषु्ट्चक्र आहे.  

ह्या जगण्याच्या लढाईमध्ये एखादा शारीहरक आजार झाला तर लगेच डॉक्ट्रकडे जाऊन और्षधे घेता 
येतात मात्र मानशसक आरोग्य म्हिजे काय असतं आणि त्यासाठी काय केले पाहहजे हे माहीतच 
नसते. िर्ल्क  हेल्थ ऑगगनायझेशन (WHO) च्या मते ज्या व्यक्तीला स्वतःच्या क्षमतांची जािीि आहे, 
जी जीिनातल्या ताितिािांना सामोर ेजायला सक्षम आहे, जीिनात उत्पादनक्षम आणि फलदायी 
काम करू शकते आणि आपल्या समाजासाठी योगदान देऊ शकते, ती व्यक्ती मानशसकदृष्ट्या 
ननरोगी आहे असे आपि म्हिू शकतो. 

बरचेदा मानशसक आरोग्य म्हिजे श्रीमंतांची चैन असा समज आहे पि ननकोप मानशसक आरोग्य 
हा प्रत्येक व्यक्तीचा हक्क आहे. मानशसक आजाराप्रती असिारी नकारात्मकता आणि भीती कमी 
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होिे गरजेचे आहे. समाजातील सिग स्तरात मानशसक आरोग्यासबंंधी जनजागृती होिे अततशय 
महत्वाचे आहे. मानशसक आरोग्य जपण्यासाठी लागिाऱ्या सोयी सुविधा, समुपदेशक, 
समाजसेिक, मानसोपचारतज्ज्ञ यांची सहज ि माफक दरात उपलब्धता होिेही तततकेच गरजेच े
आहे. 

ही विनधसंघर्र्षित मुले हुशार आहेत, कल्पक आहेत, त्यांच्यातही विविध क्षमता आहेत, त्यांचा 
सकारात्मक दृष्ट्ीने कसा िापर करून घतेा येईल हा विचार आपि केला पाहहजे. हीच आजची मलेु 
उद्याचे नागहरक आहेत, त्यामुळे त्यांच्या पुनिगसनासाठी प्रयत्न झाले पाहहजेत, कारि ही मुले 
आपल्याच समाजव्यिस्थचेा एक भाग आहेत. कुठलाही पिूगग्रह न ठेिता या मुलांना समाजाच्या 
मुख्य प्रिाहात आिले तरच येिाऱ्या पपढयांना बदलाची संधी गमळू शकते. 

दरिर्षी िर्ल्क  हेल्थ ऑगगनायझेशन (WHO) तफे, जागततक मानशसक आरोग्य जनजागृती सप्ताह 
राबिला जातो. ह्यािर्षी ‘मानशसक आरोग्य सिांसाठी, स्वप्न नवे्ह िास्ति’ या थीमिर भर देण्यात 
आलेला आहे. सिांसाठी मानशसक आरोग्य असे म्हिताना िर उले्लख केलेल्या विनधसंघर्र्षित 
बालकांना िगळून चालिार नाही. शशक्षि आणि ससं्काराच्या समाजमान्य प्रिाहातून बाहेर 
पडलेल्या या मुलांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांच्याशी ‘सिंाद’ साधण्याची खरी गरज आहे. फक्त 
आईिडीलच नवे्ह, तर समाजातील सिग जबाबदार घटकांनी हे समजून घेऊन आपापल्या पातळीिर 
मदतीचा हात पढेु करािा, या मुलांना शशक्षि, रोजगार आणि सन्मानपूिगक जगण्याच्या संधी 
उपलब्ध करून द्याव्यात, तरच ‘मानशसक आरोग्य सिांसाठी’ हे स्वप्न सत्यात उतरििे शक्य होईल. 

                                                             समपुदेशन  
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अविनाश कुलकिी, 
विद्या भिन हायसू्कल, नरेूळ, निी मुबंई 
मोबाइल: 9867784408 

                                    आरोग्यसिेचेा किा : पहरचाहरका 

जगातील सिग आरोग्य कें द्रांमध्ये नेहमी वदसिारी, स्वयंशशस्त पाळिारी, ग्लितहास्याने रुग्णांचा 
आत्मवििास िाढवििारी, जबाबदारीने िागिारी आणि त्याच बरोबर अखंड सेिेचे व्रत घतेलेली 
अजरामर व्यक्ती म्हिजे पहरचारक-पहरचाहरका. या सेिा व्यिसायात फक्त च्छस्त्रयाच असतात हा 
केिळ गैरसमज आहे. या व्यिसायात पुरुर्षांच्या तलुनेत च्छस्त्रयांचे प्रमाि जास्त असले तरी प्रत्येक 
आरोग्य कें द्रात मेल नसगची गरजही तततकीच गरज असते. स्वतःचा आणि कुटंुबाचा विचार न करता 
डॉक्ट्रांच्या बरोबरीने अविरत रुग्णसिेा करिाऱ्या पहरचाहरकांचे महत्व कोरोना काळात अनधकच 
अधोरणेखत झाले.   

पहरचारक-पहरचहरकांच ेकायग: थेट नाते नसलेल्या िदृ्ध, अपघातग्रस्त ककिं िा आजारी व्यक्तीची शुशू्रर्षा 
करिाऱ्या आणि डॉक्ट्रांना त्यांच्या कायात सहाय्य करिाऱ्या आरोग्य कें द्रातील ककिं िा तशा 
प्रकारची खाजगी सेिा देिाऱ्या स्त्री-पुरुर्षांना ‘नसग’ संबोधले जाते. आरोग्य कें द्रात असलेल्या 
रुग्णांिर केल्या जािाऱ्या उपचारांची, आहाराची, और्षधोपचाराची नोंद ठेििे, डॉक्ट्रांना आणि 
त्यांच्या सल्ल्याने रुग्णाच्या संबंनधतांना योग्य आणि आिश्यक ती माहहती पुरििे, रुग्णांच्या 
दैनंवदन वक्रया करण्यास सहाय्य करिे आणि रुग्णांशी सुसिंाद साधून त्यांना आत्मवििास 
गमळिून देण्यास मदत करिे, रुग्णांना और्षधोपचारची योग्य माहहती पुरििे अशा प्रकारची 
रुग्णसेिा  पहरचारक ककिं िा पहरचाहरका करतात.    

पहरचाहरकेसाठी आिश्यक असलेले गिु ि कौशल्य: सिेाभाि, प्रामाणिकपिा, सौजन्य, 
सहकायाची भािना, ममत्व, सदैि तत्परता, अिेळी आणि जास्त िेळ कायग करण्याची तयारी, 
मानितािादी दृष्टष्ट्कोि,  स्वयंशशस्त,  ननरीक्षि, सुसिंाद, उत्तम सभंार्षि, शारीहरक आणि 
मानशसकदृष््ट् या सशक्त असिे, दसुऱ्याचे दुःख स्वतःचचे समजण्याची भािना आणि जबाबदारी 
स्वीकारण्याची तयारी ही कौशल्ये  पहरचाहरकेत असिे गरजेचे असते. 

प्रशशक्षि कालािधी : ‘ए.एन.एम.’ (औक्सक्सलरी नरसििग गमडिाइफरी. कालािधी: दोन िर्षग), ‘जी. एन. 
एम.’ (जनरल नरसििग गमडिाइफरी. कालािधी: साडेतीन िर्षग), बी. एस्सी. नरसििग (कालािधी: चार 
िर्षग), एम.एस्सी. नरसििग (कालािधी: दोन िर्षग), एम. कफल. (कालािधी: एक ते दोन िर्षग), पीएच. डी. 
(कालािधी: तीन ते पाच िर्षग) आणि ऑपरशेन थेटर, सायकीयाटर ी, कार्डिऑलॉजी, न्यूरॉलोजी, 
वक्रटीकल केअर, इमजगन्सी अॅंड हडजास्ट्र, ऑरथो अॅंड हरहॅपबलीटेशन, फॉरगे्लन्सक, हेमटोलोजी, 
बरनििग अॅंड सजगरी असे प्रत्येकी एक एक िर्षाचे विशरे्ष कोसग देखील उपलब्ध आहेत. इंहडयन नरसििग 
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कौग्लन्सलच्या https://www.indiannursingcouncil.org या संकेत स्थळािर प्रत्येक कोसगची 
संपिूग माहहती उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रातील ६२ महाविद्यालयांतून  बी. एस्सी. नरसििग आणि ८० 
महाविद्यालयांतून ‘ए.एन.एम.’, जी.एन.एम. हे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत.  येथे वदलेल्या 
िेबसाईटिर सिग महाविद्यालयांची माहहती गमळू शकते.  

पात्रता: १२ िी विज्ञान शाखतेून ४५%गुिांसह उत्तीिग (इंग्रजी आणि जीिशास्त्र विर्षय अननिायग) आणि 
िय िरे्ष १७ ते ३५ असिार ेविद्याथी बी. एस्सी. नरसििग हा कोसग करू शकतात. यासाठी नीट पात्रता 
परीक्षा आिश्यक आहे. ‘ए.एन.एम.’ हा  कोसग करण्यासाठी विज्ञान शाखा अननिायग नसते आणि 
‘ए.एन.एम.’ आणि ‘जी. एन. एम.’ अभ्यासक्रमाचा प्रिेश १२ िीच्या गिुांिर आधाहरत वदला जातो. 
सहसा मलुी या व्यिसायाकडे िळतात, परतंु मले नसगची (ब्रदर) गरज ही लागत असल्यामुळे काही 
महाविद्यालयांतून  मुलांनाही प्रिेश वदला जातो. 

शकै्षणिक शलु्क: ‘ए.एन.एम.’ ककिं िा ‘जी. एन. एम.’ अभ्यासक्रम पिूग करण्यासाठी साधारितः एक 
ते दीड लाख रुपये शकै्षणिक शुल्क लागू शकते. चार िर्षांच्या बी. एस्सी. नरसििग अभ्यासक्रमासाठी 
साधारितः अडीच लाख रुपये पयतं शैक्षणिक शलु्क लागू शकते. हॉसे्ट्ल आणि इतर सुविधांच े
उपलब्धतेनुसार िगेळे शुल्क आकरले जाऊ शकते. एक िर्षांचे विशशष्ट् विर्षयातील प्रत्येक हडललोमा 
कोसेससाठी पन्नास हजार ते एक लाख शुल्क लागते. बी. एस्सी. नरसििग नंतर काही विद्याथी एम. 
एस्सी. नरसििग (स्पेशल सब्जेक्ट्) करतात. त्यासाठी उपलब्ध सुविधांनसुार साधारितः अडीच त े
साडेतीन लाख शैक्षणिक शुल्क लागू शकते.  काही सरकारी आणि खाजगी नरसििग महाविद्यालयांतून 
प्रशशक्षि घेिाऱ्या उमदेिारांना माशसक विद्यािेतन देण्यात येत.े विविध कल्यािकारी योजना आणि 
संस्थांच्या मदतीने शैक्षणिक शुल्काचा भार कमी करता येिू शकतो.   

रोजगाराच्या सधंी: स्ट्ाफ नसग, नरसििग व्यिस्थापक, सुपरिायजर, िाडक  शसस्ट्र, नरसििग सुतप्रटेंडेन्ट, 
नरसििग एज्युकेटर अशा अनेक जागा  सरकारी आणि खाजगी रुग्णालये, कमु्यननटी हेल्थ सेंटसग, 
प्रायवे्हट वललननक्स, नरसििग होम्स, गमनलटरी फोसग, नरसििग कौग्लन्सल्स, प्राथगमक शशक्षि संस्था, 
खाजगी सिेा पुरवििाऱ्या संस्था यांमध्ये उपलब्ध असतात. या क्षेत्रातील अनभुिी आणि उत्तम कायग 
करिाऱ्या पहरचाहरकांना िार्र्षिक १२ ते १८ लाखपयतं ितेन देण्यात येते. परदेशातही या क्षेत्रातील 
व्यक्तींना भरपूर रोजगार संधी उपलब्ध आहेत.   
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अमतृा आशशर्ष 
इंदरु, मध्य प्रदेश  
9754364444  

                                     मलंु  म्हिज ेदेिाघरची फुलं  
बाल्यावस्थते मुलांवर िंस्कार आसण मुलांच्या मनांची 

जडणघडण करताना पालकांनी काय काळजी घ्यावी ह े

सवचार लसेखकेन ेया लखेाद्वारे व्यक्त केलले ेआहेत.  

"मुलं म्हिजे देिाघरची फुलं”. आपि नहेमीच ही म्हि ऐकत आलोय. खरचं आहे. लहान मलंु  
म्हिजे अगदी फुलांसारखीच तर नाजूक असतात. इिल्याशा कारिांनी कोमेजून जािारी, कोिी 
रागिलं  तर रुसिारी, दुखल खुपल तर रडिारी प्रत्यक्ष परमेिराच्या बागेतील ही फुलं अगदी सुदंर, 
सुबक आणि नाजूक असतात त्यामुळे त्यांना त्यांच्या अजाित्या ियात जपायला तर हिच.ं 

हे तर झालं लहानपिाचं, पि याच फुलासारख्या मलुाचं मोठेपिी काय होतं..? लहान असताना ज्या 
मुलांना आपि फुलाची उपमा देतो मग मोठेपिी याच मुलांना िटिकृ्षाची उपमा वदली तर..?  

खरचं मलंु म्हिजे देिाघरची फुलचं, म्हिूनच तर आपि त्यांना एिढे जपतो. लहानपिी या फुलांना 
म्हिजेच मलुांना जपायलाच हिं. पि मोठेपिी तमु्हाला िटिृक्षासारखे मजबूत बनायचं आहे हे 
आपि त्यांना सांगायला विसरतो. लहान असताना सतत पालकांच्या छत्रछायेत मुलं िाढतात 
त्यामुळे त्यांना फार कसलीच झळ (काही अपिाद िगळता) लागत नाही कारि आपि पालक 
मुलांना ती लागचु देत नाही. 

पि हे बाळकडू पालकांनी मुलांना लहानपिीच द्यायला हि,ं मोठे झाल्यािर त्यांना सगळ्यांना 
सािली देिारा, उन, िारा, पाऊस आणि क्वनचत कधी तरी तर िीज ही अलगद झेलता येिारा िटिृक्ष 
बनायच ंआहे. फळाफुलांनी समृध्द बनायचे आहे. काबगन डयॉक्साईड ग्रिह करून परत मात्र 
ऑक्सक्सजन द्यायचा आहे. म्हिजेच नकारात्मकता ग्रहि करून सकारात्मकता परत द्यायची आहे. हे 
आपि मलुांना बाल्यािस्थतेच हळू हळू समजािले तर त्यांचं पुढील आयुष्य नक्कीच सखुकर आणि 
समृध्द होईल.  

प्रत्यक्ष ' रामदास्वामींनी ' सांगगतले आहे "शाळकरी मुलं काही घराबाहेर जाऊन पैसे कमिू शकत 
नाहीत पि त्यांनी आपला रोजचा अभ्यास आणि ककमान दोन तास सूयगनमस्कार आणि इतर 
व्यायाम करािा, हे न केल्यास िहडलांच्या घरी फुकट राहतोय असच समजािे." लहान असताना 
मुलांचे लाड करता करता हीच मुले मोठेपिी मनानं  आणि शरीरानं मजबूत कशी होतील याकडेही 
आपि पालकांनी लक्ष द्यायला हिं. आपल्यापेक्षा लहानांची काळजी, मोठ्यांचा आदर, शालेय 
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अभ्यासासोबत अिांतर िाचन, आणि सगळ्यात महत्वाचं शरीर शे्रष्ठत्वाचे संस्कार पालकांनीच तर 
करायला हिते ना. विचारांची प्रगल्भता हिीच पि मनाची दबुगलता नको. लहानपिापसूनच जर 
विचार प्रगल्भ असतील तर मोठेपिी अविचार घडिारच नाही. मनानं मजबूत असलं म्हिजे 
कमकुतिपिाचा प्रश्नच येिार नाही. 

घरातील मलुींना आलेल्या पहरस्थस्थतीशी जुळिून घ्यायला नाही तर सामना करायला शशकिा, त्याच 
बोबरीने घरातील मलुांना जबाबदारीची जाणिि आणि आबालिृद्ध च्छस्त्रयांचा आदर करायला शशकिा. 
म्हिजे नक्कीच एक समृध्द भारताची निीन पपढी तयार होईल जी कधीही कोिालाही न घाबरता 
आलेल्या प्रत्येक पहरस्थीत मागग काढिारी आणि नेहमी मोठं उवद्दष्ट् असिारी असेल. थोडक्यात 
कुिा काळची ही देिाघरची नाजूक फुलं उद्या अख्ख जग गजिंकून येतील. 

देिाला िाहहलेले फुल सुध्दा आपि दसुऱ्या वदिशी ननमाल्य म्हिून काढून घेतो. मग आपल्या 
मुलांना नहेमीच कसं काय फुल समजायचे..?  

झाडाला पािी घातलं की ते बहरत मोठ होतं. पालकांच्या संस्कार रुपी पाण्याने देिाघरच्या नाजूक 
फुलांचा नक्कीच िटिृक्ष होईल. 

                                                              विचार नचिंतन 

आपि समस्यकेडे कस ेपहातो यािर त्या समस्यचेी तीव्रता अिलंबनू असत.े 
प्रत्यके समस्यलेा ककमान तीन कोन असतात. एक म्हिज ेत्या समस्यमेागची 
कारि ं जी आपल्याला भतूकाळात डोकािल्यास वदसतात. दुसर े म्हिज े ती 
समस्या तशीच चालू राहहली तर भविष्यात जाऊन काय होईल हा विचार. तर 
काही जि केिळ आजचा विचार करून ितगमानात काय आहे हे अनभुित 
रहातील. एक गोष्ट् मात्र ननशशच्त की आपि प्रत्यके समस्यकेडे भतू, भविष्य 
आणि ितगमानाचा विचार करून अभ्यासली तर त्यातनू आपल्याला उपाय सहज 
सापडू शकेल. त्यातनूच समस्या सपंिण्यासाठीच े उपाय गमळिण्यासाठी निी 
वदशा सापडू शकेल. निी वदशा शोधायची असले तर आपले विचार चौफेर हिते. 
समस्यकेडे सिांगान ेपहाि ेजमायला हि.े”  डॉ. उमशे प्रधान  
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राज ूठाकर े(मखु्याध्यापक) 
शशश ुविकास मवंदर हायसू्कल 
कुला (प) मुबंई ४०००७०. 
9969337498  

                               कोरोना साथीनतंर शशक्षकांसमोरील आव्हान े
(करोना नंतर विद्याथी पालक ि शशक्षक यांच्या संबधंांचा शैक्षणिक पािगभूमीिर घेतलेला परामशग) 

जिळपास एक  िर्षांपके्षा जास्त काळ साथीने जगभर अक्षरशः थैमान घातले आहे. अथातच त्याची  
भारतालाही मोठी ककिं मत मोजािी लागली. आर्थिक स्तरािर तर पपछेहाट झालीच आहे त्याची  बरोबर 
आर्थिक, राजकीय, सामागजक ि शैक्षणिक क्षेत्रात सुद्धा मोठी उलथापालथ झालेली वदसते. कधी 
नवे्ह एिढा आपि सिगजि ऑनलाइन शशक्षिाचा उपयोग करू लागलो आहोत. 
इंटरनेट,िेगिगेळ्या प्रकारचे ॲप्स हा आपल्या दैनंवदन जीिनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. 
समाजाच्या सिगच पैलंूिर आणि घटकांिर करोना विर्षािू साथीचा खोलिर पहरिाम झालेला 
वदसतो. याच्या दूरगामी पहरिामांचा पुढील अनेक िर्षग सामना कराियाचा आहे. करोना साथीमुळे 
होिार ेआर्थिक नुकसान तातु्परत्या स्वरूपात भरुन ननघत असले तरी शैक्षणिक क्षेत्रात झालेल्या 
घडामोडी ि त्याचे अत्यंत खोलिर झालेले पहरिाम अनेक िर्षग जािित राहतील. 

आज आपि विद्याथी,पालक आणि त्यांना शशकििार ेआपि शशक्षक यांना आज भेडसाििाऱ्या 
आणि पढुील काळात उद्भििाऱ्या नानाविध समस्यांचा िेध घणे्याचा प्रयत्न करूया. आपल्या 
सगळ्यांना कल्पना आहेच की ऑनलाईन शशक्षिासाठी मोबाईलचा िापर सरासपिे विद्याथी करू 
लागलेले आहेत. मुळात त्यातून ननमाि होिाऱ्या समस्या याकडे अजूनही डोळसपिे पाहत 
नाही.ककिं िा शैक्षणिक नुकसान टाळण्याच्या अट्टाहासापायी डोळेझाक करत आहोत. ऑनलाईन 
शशक्षिासाठी मोबाईलचा िापर गरजेचा असला तरी त्यातून ननमाि झालेल्या ि विद्यार्थ्यांच्या 
मनािर,आचरिािर,िागण्या- बोलण्यािर झालेला पहरिाम सहजासहजी दूर करता येिारा नाही. 
कदानचत शशक्षक म्हिून आपल्या लक्षात आलं असले मुलांच्या हाती मोबाईल आल्यापासून त्यांचे 
िागिे बदललेले वदसत.े यांची हेअर स्ट्ाईल बदलली आहे. पालकांपासून शशक्षकां पासून काहीतरी 
लपित असतात. मोबाईल मुळे त्यांना शशक्षिाचे स्वातंत्र्य गमळाले मात्र त्यांच्या आचरिात झालेला 
बदल मात्र पढुील काळात मोठ्या मोठा गुंता ननमाि करतील की काय असे िाटू लागले आहे. 

िर्षग- सव्वािर्षा पूिी आपि ज्या विद्यार्थ्यांना शाळेत पाहहलीत तशीच ती पनु्हा शाळेत आल्यािर 
असतीलच असे नाही.कारि या निीन पहरपेक्षात विद्यार्थ्यांमध्ये खूप बदल झालेला आहे. विद्याथी 
बदललेत त्यांची मानशसकता बदलली मात्र शशक्षक म्हिून आपल्यात बदल झालेला नाही.अजूनही 
आपल्या डोळ्यासमोर तीच मुले यतेात ज्यांना आपि िगात शशकविले असिार. म्हिजे पारपंाहरक 



 

27 मतं्र समपुदेशनाचा  
 

पद्धतीने अध्यापन जे करत होतो तशाच पहरस्थस्थतीत पुन्हा अध्ययन-अध्यापन करता येईल की नाही 
हे आत्ताच सांगिे कठीि आहे. विद्याथी बदललाय, त्याची विचार करण्याची पद्धत बदलली आणि 
म्हिूनच पयायाने  शशक्षक या नात्याने आपल्या ितगिुकीत बदल घडिून आििे आिश्यक आहे. 
TEACHING बरोबर CARING असा बदल स्वीकारला पाहहजे. विद्यार्थ्यांना समजून घेतल्याशशिाय 
त्यांना आपि शशकिू शकत नाही.पढुील काळात विद्यार्थ्यांना शशकििे नवे्ह तर त्यांना समजून 
उमजून काळजी घेत ि  त्यांच्या कोिळ्या,तरल मनाला आंजारत-गोंजारत अध्ययन ि अध्यापन 
करिे गरजेचे असिार आहे. 

मुळात विद्यार्थ्यांच्या समस्या असण्यापके्षा पालक समस्या आहेत की काय असे तमु्हाला िाटत 
असले तर त्यात काही िािगे नाही. कारि आपल्या आजूबाजूला अवििेकी पालकत्व पाहत असतो. 
त्यातून विद्यार्थ्यांमध्ये ताितिाि ननमाि होतो ि त्याचा त्याच्या अध्ययन-अध्यापनािर पहरिाम 
होतो. विद्याथी जेव्हा शाळेत येतात तवे्हा आपल्याबरोबर अनेक अडचिी आणि समस्या घेऊन येत 
असतात. अशा विपहरत पहरस्थस्थतीत त्यांना केिळ शशकििे नाही तर सक्षम करिे आिश्यक आहे. 
आणि हे केिळ शशक्षक समुपदेशकाच्या दृष्टष्ट्कोनातून करू शकतात. 

आता आपि काही महत्त्वाच्या आणि मूलभतू गोष्ट्ींचा विचार करूया. तमु्ही म्हिाल शशक्षक 
समपुदेशक ककिं िा सल्लागार ही भूगमका आत्ताच का महत्वाची आहे? त्याच ंकारि आहे आजचे 
िास्ति नचत्र! खर ं जे आपला समाज िेगिेगळ्या समस्यांनी ग्रस्त आहे. अथातच  विद्याथी सुद्धा 
समस्याग्रस्त समाजातूनच येत असतात आणि त्यामळेु शशक्षि सदु्धा समस्याग्रस्त आहे असे म्हिाि े
लागेल. अलीकडच्या काळात तर सगळेच िेगिेगळ्या समस्यांनी िेढलेले आहोत. या समस्यांचा 
दूरगामी पहरिाम विद्यार्थ्यांच्या व्यवक्तमत्व विकासािर ि ननमाि होऊ घातलेल्या जीिनदृष्ट्ी िर 
पडिे स्वाभाविक आहे. बदलत्या बदलत्या काळात अनेक त्रास, जाच, ताितिाि, नैराश्य अशी 
विविध आव्हाने शशक्षक ि विद्यार्थ्यांसमोर आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना प्रततसाद देिे आजच्या काळाची 
गरज आहे.  

मुळात शशक्षि ही आशािादी प्रवक्रया आहे,. विद्याथी आणि शशक्षक यांचे नाते उपचारात्मक असते 
म्हिजेच सपंूिग अध्ययन-अध्यापनाचा आणि विकासाचा हा पाया असतो. म्हिूनच योग्य िेळी 
विद्यार्थ्यांचं मागगदशगन झाले तर जीिन कौशल्य विकशसत होण्यास सुयोग्य पहरस्थस्थती ननमाि होते. 
विद्याथी आणि शशक्षक यांचे नाते अनधक घट्ट होते. अशा िातािरिात अध्ययन आणि अध्यापन 
अनधक प्रभािशाली होऊ शकते. अलीकडच्या काळात आनंददायी शशक्षि ही सकंल्पना रुजू लागली 
आहे. आनंदी जीिनासाठी शशक्षि आिश्यक असत े हे हळूहळू पटू लागले आहे. आणि म्हिनूच 
आनंददायी जीिनासाठी आनंददायी शशक्षि देण्याची जबाबदारी अथातच शशक्षकांिर आहे. 
विद्यार्थ्यांनी योग्य ननिड करािी असे मागगदशगन करिारा मागगदशगक, तत्त्वज्ञ,गमत्र आहे आणि 
महत्त्वाचे म्हिजे समस्यांच्या  ननराकरिासाठी उपचार करिारा सल्लागार ककिं िा समपुदेशक सदु्धा 
आहे. 



 

28 मतं्र समपुदेशनाचा  
 

शाळा सुरू झाल्यानतंर विद्याथी िेगिेगळ्या समस्या घेऊनच शाळेत येतील.आणि म्हिूनच 
विद्यार्थ्यांना कोिकोित्या समस्या सताित आहेत,याचा शशक्षकांनी बारकाईने विचार करून लक्ष 
देिे गरजेचे आहे. समस्यांचे मूळ जािून घणे्याचा प्रयत्न केला पाहहजे. समस्या कोित्या कारिामुळे 
िाढत आहेत? सिगप्रथम ही समस्या कोिाच्या लक्षात आली? आणि या समस्या ननिारण्यासाठी 
कौटंुपबक पातळीिर काय प्रयत्न केले गलेे? हे जािनू घेिे शशक्षकांसाठी महत्त्वाचा असेल. जािून 
घेतल्याशशिाय समस्यांच े ननराकरि करिे शक्य होिार नाही. एकदा का विद्यार्थ्यांची समस्या 
लक्षात आली तर त्याचे ननदान करिे सुद्धा सोपे होईल. यासाठी शशक्षकांना  काय करता येईल?असा 
प्रश्न मनात यिेे स्वाभाविक आहे. तर शशक्षकांनी विद्यार्थ्यांची सुसिंाद साधला पाहहज.े त्याचबरोबर 
पालकांशी या संदभात सविस्तर बोलिी केली पाहहज.े विद्यार्थ्यांच्या गमत्रमंडळीकडून माहहती 
जािून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहहजे. इतर सहकारी शशक्षकांशी चचा करािी लागेल.सदैुिाने शाळेत 
समपुदेशक शशक्षक असले तर ठीक नाहीतर  शशक्षकांनाच समपुदेशकाच्या भूगमकेत शशरून 
विद्यार्थ्यांच्या समस्यांिर उपचारात्मक धोरि स्वीकारािे लागेल. धोरि आखून अंमलबजाििी 
करािी लागेल. समस्याग्रस्त विद्यार्थ्यांची शशक्षकाचे नाते गमत्रत्वाचे असले तर विद्यार्थ्यांना आपल्या 
भािना सहजपिे व्यक्त करण्यासाठी सुरशक्षत मांडण्याची सुरशक्षत जागा गमळू शकेल. विद्याथी 
आपले मन हलके करण्यासाठी शशक्षकांकडे भािना व्यक्त करू शकतात. त्यासाठी विद्यार्थ्याला 
मोकळेपिाने बोलू वदले पाहहज.े तो जे मांडतोय त ेकाळजीपूिगक समजून घ्यायला हिे. असलेले 
िास्ति स्वीकारून त्यातून योग्य तो मागग काढण्यासाठी प्रयत्न केले पाहहजेत. विद्यार्थ्यांच्या समस्या 
ऐकून त्यांना उत्तमोत्तम सल्ला वदला पाहहजे. अनधकानधक बोलण्यास भाग पाडले पाहहज.े आपि 
विद्यार्थ्यांच्या भािनांशी एकमत आहोत सहानुभूती न दाखिता सहसिंेदना दाखिून विद्यार्थ्यांच्या 
अस्वस्थ मनािर फंुकर घातली पाहहज.े तसेच विद्यार्थ्यांना स्वतःिरचा वििास डळमळीत होऊ न 
देता सकारात्मक विचार करण्यास मागगदशगन करता येईल. 

आपल्या सपंकात येिाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना एक व्यक्ती म्हिून समजून घेतले पाहहज.े 
आपि शशक्षक विद्यार्थ्यांच्या ि पालकांच्या संसृ्कतीतून,आजूबाजूच्या पहरस्थस्थतीतून ि पहरसरातनू 
त्यांच्या आशा-आकांक्षा- अपेक्षा समजून घेतल्या तर विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे ननराकरि करिे सोपे 
होईल. त्यासाठी काही महत्त्वाच्या कौशल्यांचा उपयोग करिे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचा 
शोध घेऊन त्या समजून घिेे ि ननराकरिासाठी योग्य ती कृती करिे आिश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या 
समस्यांचे ननराकरि करत असतांना तो आहे तसा स्वीकारला पाहहजे. व्यक्त करत असलेल्या 
भािभािनांना सुयोग्य प्रततसाद देत असतांना सद्यस्थस्थतीतील िास्तितेची जािीि करून वदली 
पाहहज.े पालकांचे अनुकूल सहकायग गमळाले तर विद्यार्थ्यांना चांगल्या रीतीने प्रततसाद देिे शक्य 
होईल.विद्यार्थ्यांच्या समस्या ऐकत  त्यांच्या भािभािनांच्या अंगान ेसमजून घेतले पाहहज.े त्यांच्या 
बोलण्यातला खर-ेखोटेपिा न तपासता त्यांच्या भािनांकडे लक्ष देऊन अथग समजून घेतला पाहहज.े 
विचार मांडण्यासाठी स्पष्ट् आणि थेट प्रश्न विचारले पाहहज.े स्वतः अनधकानधक न बोलता 
विद्यार्थ्यांना त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी प्रोत्साहहत करून बोलायला भाग पाडले पाहहज.े त्यांची 
समस्या आपि समजून घेतोय अशीच सिंेदना ननमाि ननमाि झाली पाहहज.े आपली मत े
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त्यांच्यािर न लागता त्यांच्याच शब्दात व्यक्त होण्यासाठी प्रिृत्त केले पाहहज.े कधीकधी विद्याथी व्यक्त 
होताना गोंधळतात ककिं िा काही सांगािसेे िाटत नाही अशािेळी त्यांच्यािर दबािाने सांगण्यास 
प्रिृत्त न करता सहजपिे आणि वििासाने सांगण्यासाठी अनुकूल संिाद साधिा.  

विद्याथी तसचे पालक आपल्या समस्या सांगायला धजाित नसतील तर आपि त्यांच्या समस्या 
ननराकरिाचा प्रामाणिक प्रयत्न करतोय, असे आिस्त केले तर पुढच्या गोष्ट्ी सहज घडून येतील. 
हे करत असताना त्यांच्या बोलण्यातील सत्यता अधेमध्ये कळू न देता तपासत राहहले पाहहजे. 
विद्याथी जिू स्वतः आरशासमोर उभा राहून स्वतःशीच बोलतोय, इतक्या सहजपिे आपि करु 
शकलो तर विद्यार्थ्यांना मागगदशगन करिे सोपे होईल. या मागगदशगनातून ककिं िा समुपदेशनातून 
विद्यार्थ्यांना आत्मप्रततषे्ठची जािीि करून देता येईल. त्यांच्या सुदृढ व्यवक्तमत्त्व विकासासाठी 
अनुकूल िातािरि तयार करता येईल. स्वतःविर्षयी आत्मवििास िाढून ननिगय क्षमता िृगद्धिंगत 
होण्यास मदत होईल. सकारात्मक मानशसकता विद्यार्थ्यांमध्ये ननमाि होऊन भािननक विकास 
होण्यास मदत होईल. या सिातून विद्यार्थ्यांची समस्या दूर करत अननष्ट् ितगिुकीत बदल होऊन ती 
इष्ट् होण्यास मदत होईल. 

अशा समस्याग्रस्त विद्यार्थ्यांबद्दल इतर लोक नकारात्मक बोलत असताना आपल्या प्रेमळ ि 
सकारात्मक शब्दातून विद्यार्थ्यांच्या नाजूक मनािर फंुकर घालता यईेल.आपल्या शब्दातनू 
विद्यार्थ्यांचा आत्मवििास िाढीस लागेल. आपले मत विद्यार्थ्यांच्या दृष्टष्ट्कोनातून अत्यंत  महत्वाच े
ि प्रेरिादायी असल्याने, शब्दांचा योग्य िापर करि ेउनचत ठरले. प्रत्येक विद्याथी,त्यांचे पालक आणि 
कुटंुब हे िेगळे आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्यांची अध्ययन क्षमता िगेळी आहे हे समजून घ्यािे लागेल. 
विद्यार्थ्यांना उत्तम ि आत्मवििासी बनिण्यासाठी शशक्षकाची भूगमका महत्वाची असते. प्रत्येक 
विद्याथी हा आपल्यािर ननतांत वििास ठेितो हे कायम लक्षात असू द्याि.े प्रत्येक विद्यार्थ्यांत प्रचंड 
ऊजा आणि बुगद्धमत्ता सामािलेली असते. फक्त त्या ऊजेला योग्य वदशा देत बुगद्धमत्तेचा पुरपेूर िापर 
होण्याकहरता शशक्षकाची भूगमका ही मोलाची ठरते.  

आता शाळा सुरू होतील तवे्हा आपल्याकडे यिेाऱ्या विद्यार्थ्यांना समजून घेत अनधकानधक 
सक्षमपिे अध्ययन ि अध्यापन घडिून आिण्यासाठी शशक्षकांनी समपुदेशकाची सुद्धा भूगमका पार 
पाडिे क्रमप्राप्त आहे. आपि कदानचत कळत नकळत ही भूगमका पार पाडत असतोच परतंु या 
महामारीनंतर अनधक सजग राहून मुद्दाम ही भूगमका शशक्षकांना स्वीकारली पाहहजे. 
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विजयालक्ष्मी शशिंदे 
मखु्याध्यापपका 
नचककत्सक समहू शशरोळकर हायसू्कल, मुबंई  
9820073782  

                                        विद्यार्थ्यांच ेमानशसक आरोग्य 

अधूनमधून लहान लहान मुलांनी आत्महत्या केल्याची बातमी यतेे आणि जीि गलबलून जातो.  
काही मोठी मािसे म्हितात, असे काय कमी पडले की मुलांनी असे िागाि?े हट्टी झाली आहेत मलेु! 
असे ऐकले की मािूस म्हिून अनधकच िाईट िाटत.े सिग सहकारी समपुदेशकांची देखील अशीच 
प्रततवक्रया असत.े कोित्याही व्यक्तीचे मानशसक आरोग्य त्याच्या आंतहरक आणि बाह्य घडामोडी 
यािर अिलंबून असते. आंतहरक घडामोडींिर आंतहरक स्रािांचा पहरिाम होत असतो. त्यािर 
िैद्यकीय उपचार हा प्रभािी पहरिाम करतो. त्याच्या खोलात न जाता आपि बाह्य घटकांचा अनधक 
विचार करू. सामान्य शशक्षकाला आणि पालकांना त्यात काही बदल घडिून आििे शक्य असते.  

कौटंुपबक पहरस्थस्थती, शैक्षणिक पहरस्थस्थती, सामागजक पहरस्थस्थती, राजकीय पहरस्थस्थती, सांसृ्कततक 
पहरस्थस्थती अशा घटकांचा आपि येथ ेविचार करू. 

कौटंुपबक पहरस्थस्थती: विद्यार्थ्यांचे कुटंुब हे त्याच्या मानशसक आरोग्यािर पहरिाम घडिते. त्यामध्ये 
कुटंुबाची आर्थिक, सामागजक, सांसृ्कततक, राजकीय पहरस्थस्थती, सदस्यांचे परस्पर संबंध, 
िस्तीस्थान, हे सिगच घटक महत्त्वाचे असतात.  

टोकाची आर्थिक पहरस्थस्थती ही विद्यार्थ्यांना गुने्हगारीकडे िळिू शकते. तसेच मनामध्ये असमाधान 
ननमाि करू शकते. एकीकडे गरजा पूिग होत  नाही त्यामुळे िफैल्य यतेे तर काही िेळा उत्तम आर्थिक 
पहरस्थस्थती असल्याने समोर कोितीही आव्हाने नसल्यामुळे िैफल्य येते. कुटंुबाच्या सामागजक 
पहरस्थस्थतीमुळे सातत्याने अिहेलना होत असले तर कोित्याही प्रकारचा आत्मवििास उरत नाही. 
याउलट अततउच्च सामागजक स्थस्थती असले तर अनािश्यक अततआत्मवििास ननमाि होऊ शकतो. 
अशािेळी घातकी ननिगय घेतले जाऊ शकतात. कुटंुबात सांसृ्कततकदृष्ट्या उत्तम प्रकारचे िातािरि 
लाभले असले तर विद्यार्थ्यांच्या विकासाला गती गमळते. याउलट उत्तम प्रकारचे सांसृ्कततक 
िातािरि न गमळाल्यास सिांगीि विकासामध्ये खंड पडतो. याचाही पहरिाम इतरांपासून दूर 
राहण्यात आणि ताि घणे्यात होऊ शकतो, न्यनूगडं ननमाि होऊ शकतो. कुटंुबातील सदस्यांमध्ये 
परस्परसंबंध उत्तम असतील तर विद्यार्थ्याला मानशसक शांतता गमळते आणि आरोग्य उत्तम राहते. 
याउलट परस्पर सबंंध तािाचे असतील तर विद्याथीदेखील सातत्याने तािाखाली असतो. आई 
िहडलांची भांडिे, आजी ि आईची भांडिे याचाही पहरिाम विद्यार्थ्यांिर होतो. काही िेळा प्रत्यक्ष 
कुटंुबाला त्याची जािीि होत नाही परतंु त्याचा पहरिाम हा त्याच्या गुिसंपादनािर आणि त्याच्या 
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आपल्या गमत्रांशी असिाऱ्या संबंधािर होऊ शकतो. विद्याथी एक तर सातत्याने आपल्या गमत्रांच्या 
घरी राहतो ककिं िा आपल्या गमत्रांशी देखील फटकून िागतो काहीिेळा आपल्या गमत्रांना आपल्या 
घरी येऊ देत नाही. 

शकै्षणिक पहरस्थस्थती: समाजातून गमळिाऱ्या शकै्षणिक सुखसुविधा या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत 
महत्त्वाच्या असतात. तांतत्रक शशक्षिाची सोय, िैद्यकीय शशक्षिाची सोय, उत्तम साहहत्याची जािीि 
असिार ेशशक्षि ककिं िा विविध कला शशक्षिाला गमळिारा िाि यामुळे विद्यार्थ्यांना उत्तम पहरस्थस्थती 
लाभते. त्याचबरोबरीने शकै्षणिक सुविधा, शशष्यितृ्ती, शुल्क माफी, सामान्य शुल्क यामुळेदेखील 
विद्यार्थ्यांना अनुकूल पहरस्थस्थती लाभते ि मानशसक आरोग्य उत्तम राहते. याउलट अपेशक्षत वठकािी 
प्रिेश न गमळिे, शकै्षणिक संस्थांमध्ये बदल घडिे, स्वयसंहायता ससं्थेत प्रिेश गमळिे, 
शशक्षकांमधील परस्पर मतभदे, परीक्षांमधील घोळ या सिांमुळे या विद्यार्थ्यांिर अतत ताि पडतो 
आणि त्यांचे मानशसक आरोग्य धोक्यात येते. शाळेतील अभ्यासाचा ताि, पालकांकडून आलेला 
दबाि याचा पहरिाम म्हिून आत्महत्या करिाऱ्या विद्यार्थ्यांची सखं्या िाढत गले्याचे काही 
काळापूिी ननदशगनास आले आहे. 

सामागजक पहरस्थस्थती: विद्याथाची सामागजक पहरस्थस्थती देखील त्याचे मानशसक आरोग्य उत्तम 
ठेिण्यासाठी मदत करते. सामागजकदृष्ट्या होिाऱ्या बदलांचा यािर पहरिाम होतो. आर्थिकदृष्ट्या 
मागास ककिं िा सामागजकदृष्ट्या मागास असिाऱ्या घटकांना गमळिाऱ्या आरक्षिामुळे पहरस्थस्थती 
सुधारण्यास मदत गमळत े याउलट केिळ सामागजक दृष्ट्या बहहषृ्कत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना 
अभ्यासाची संधी उपलब्ध होत नाही सोयीसुविधा उपलब्ध होत नाहीत त्यामळेुच काही काळापूिी 
केिळ सगळ्यांसाठी शशक्षि संस्था केिळ मागासिगीयांसाठी शशक्षि ससं्था उभारल्या आहेत.  
मनात राहिाऱ्या िनिासी गटांमध्ये उत्कर्षग व्हािा यासाठी निोदय विद्यालय यांची स्थापना करािी 
आणि आता हल्ली समाजामध्ये केिळ डॉक्ट्र आणि इंगजननअर यांनाच महत्त्व प्राप्त झाल्यामळेु 
विद्यार्थ्यांच्या मनािरील ताि िाढत गलेा आहे असेही लक्षात आले आहे याउलट ज्या गटामध्ये असा 
विशशष्ट् जािार नाही त्यांनी आपल्या उत्कर्षासाठी िेगिगेळे मागग ननिडले आहेत आणि सखुी ि 
समाधानी आयुष्य प्राप्त केले आहे काहीिेळा िैद्यकीय शशक्षि की िागण्याचे शशक्षि ककिं िा मानव्य 
शाखा ननिडिे यासाठी विद्यार्थ्यांना संघर्षग करािा लागला आहे ज्या विद्यार्थ्यांना मनाजोगती शाखा 
ननिडता आली नाही त्यांना आपल्या शाखेचे शशक्षि पूिग करतात विफलतचेी भािना ननमाि झाली 
आणि सुखी ि समाधानी आयुष्यापासनू ते िंनचत राहहले आहेत मात्र ज्यांना पुन्हा काही काळाने 
आपल्या आिडीच्या क्षेत्राकडे िळता आले.  आपल्या क्षमतेनसुार त्यामध्ये उत्कर्षग करून घेता आला 
त्यांना भरघोस प्रशशक्षि गमळाले आहे उदाहरिाथग राजुला लनलत कलेमध्ये रुची होती मात्र 
घरच्यांच्या आग्रहापोटी त्याला िाणिज्य शाखमेध्ये पदविका गमळिािी लागले पढेु मात्र स्वतः 
अभ्यास करून त्याला लनलता कला क्षेत्रामध्ये प्रगती करता आली अथात त्यासाठी त्याला पि 
जास्त पहरश्रम घ्यािे लागले शशिाय उमदेीची शशक्षिाची िरे्ष तािामध्ये गेली. समाजामध्ये कोित्या 
व्यिसायांना कोित्या शशक्षिाला महत्त्व आहे यािरून विद्यार्थ्यांचे मानशसक आरोग्य कसे आहेत 
त्यािर पहरिाम होतो प्रामुख्याने कोरोना महामारी तील टाळेबदंी मध्ये काही कुटंुबांचे रोजगार 
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हरपले अशा कुटंुबातील लहान मुलींना रोजगारासाठी बाहेर पडािे लागले ि शाळा सोडून द्यािी 
लागली तर काही मलुींना लहान भािडंांना सांभाळण्यासाठी शाळा सोडून द्यािे लागले त्याच िेळी 
कुटंुबातील एखाद्या मुलग्याचे शशक्षि मात्र चालू राहहले सामागजक पहरस्थस्थतीत असिारा लैं गगक 
भेदभाि विद्यार्थिनींिर अतत मानशसक ताि नक्कीच ननमाि करतो 

राजकीय पहरस्थस्थती:  राजकीय पहरस्थस्थती आणि विद्यार्थ्यांचे मानशसक आरोग्य यांचादेखील जिळचा 
संबंध आहे. कोित्या सामागजक गटाला ककती प्रमािात शैक्षणिक आरक्षि गमळते हे राजकीय 
पहरस्थस्थती ठरित असते. त्याचप्रमािे दोन गभन्न देशांमधील परस्परांचा सबंधंांमुळे संघर्षग होऊ 
शकतो. त्याचप्रमािे भार्षािार प्रांतरचना तर केव्हा अग्लितादशगक आंदोलने यामुळे देखील राजकीय 
पहरस्थस्थती ढिळून ननघते. स्वातंत्र्यलढ्यामुळे शकै्षणिकदृष्ट्या अडचि ननमाि होऊ शकते. 
भारताच्या असहकार लढ्यामध्ये भारतातील अनके विद्यार्थ्यांनी आपले शशक्षि सोडले ि स्वातंत्र्य 
आंदोलनात भाग घतेला. अशािेळी काही जिांना त्यांच्या पालकांकडून दबाि सहन करािा लागला 
तर काही जिांना पुढील शशक्षिाच्या िाटा बदं झाल्या. आताही रशशया युके्रन युद्धामुळे ककत्येक 
भारतीय विद्यार्थ्यांना माघारी यािे लागले. सतत असिाऱ्या अस्थस्थर राजकीय पहरस्थस्थतीमुळे 
अराजक माजते आणि अध्ययनासाठी आिश्यक असिारी शांतता विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होत नाही 
त्यामुळे मानशसक ताि ननमाि होतो ि मानशसक आरोग्य धोक्यात यतेे. 

सांसृ्कततक पहरस्थस्थती: समाजातील सांसृ्कततक पहरस्थस्थतीचा विद्यार्थ्यांिर  बरा-िाईट पहरिाम होतो 
कलागिुांना िाि देिार ेसाहहत्य असे पहरशीलन करिारी व्यिस्था असले तर विद्यार्थ्यांच्या सपु्त 
गुिांना िाि गमळतो.  मानशसक तािाचे विरचेन होते त्याचप्रमािे स्व-आविष्काराला संधी 
गमळाल्यामुळे आपि काहीतरी प्राप्त केले आहे याची जािीि विद्यार्थ्यांना होते. त्याचप्रमाि े
आत्मवििास िाढतो आणि मानशसक आरोग्य उत्तम राहते. याउलट गजथे कलागुिांची गळचेपी 
होते, सांसृ्कततकदृष्ट्या हलक्या दजाची मनोरजंनाची साधने उपलब्ध असतात तेव्हा विद्यार्थ्यांमधील 
सुप्त शक्तींना िाईट िळि लागू शकते. त्याचा पहरिाम हा शशक्षिाकडून अन्य बाबींकडे पळण्यात 
होतो त्यामुळे विद्याथी अभ्यासात मागे पडतात आणि अततहरक्त ताि ननमाि होतो. आपल्या 
स्वतःच्या सहजप्रितृ्तींचे योग्य रीतीने दमन करिे ककिं िा सहजप्रितृ्तींचे उन्नयन करिे यासाठी 
समाजाची सांसृ्कततक पहरस्थस्थती जबाबदार असते. असे म्हटले जाते की विचारितं विद्यार्थ्यांच्या 
मुखी असिाऱ्या गीतांिरून त्या देशाचे भवितव्य ठरिू शकतात. केिळ मौजमजेचे गीते गािार े
विद्याथी पुढे ननिायक रीतीने देशाचे भवितव्य घडिू शकत नाहीत या उलट देशभक्तीची आणि 
विकासाची गीते गािार े विद्याथी आपला देश सुखरूप ठेिू शकतात म्हिूनच सांसृ्कततकदृष्ट्या 
कोित्या प्रकारचे िातािरि आहे, हे महत्त्वाचे असत.े चुकीच्या सांसृ्कततक समजुतीमुळे विद्यार्थ्यांिर 
ताि ननमाि होतो.  विद्यार्थ्यांना योग्य मूल्ये शशकिली जात असतील तर आपोआप सुव्यिस्था राहते. 
ताितिािाचे प्रमाि कमी होते. 

बाह्य पहरस्थस्थती आणि मानशसक आरोग्य यांचा सबंधं पाहहला मात्र आपि शाळेत काय केले म्हिजे 
ताितिािाचे योग्य व्यिस्थापन होईल हे पाहहले पाहहजे. 
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शालेय िळेापत्रक : हे ताितिािाचे व्यिस्थापन करिार ेउत्तम साधन असते ताि देिाऱ्या ताशसका 
नंतर कला कायानुभि क्रीडा यापैकी कोित्याही एका विर्षयाचा तास असले तर आपोआप तिाि 
कमी होतो. 

शकै्षणिक शसद्धांत: जसे शाळेचे िेळापत्रक ताि कमी करते त्याचप्रमािे आनंददायी शशक्षि ि 
ज्ञानरचनािादी शशक्षि, उपक्रमशील शशक्षि, कृतीयुक्त शशक्षि, बालकें द्री शशक्षि अशा महत्त्वाच्या 
मूलभतू शसद्धांतांचा पुरसेा िापर िगग अध्यापन करताना केला की विद्याथी उत्तम ग्रहि करतात, 
ज्ञानाचे चांगले दृढीकरि होते ि उतृ्कष्ट् अध्ययन ननष्पत्ती गमळते. त्याचे पहरिाम म्हिून आपोआप 
शैक्षणिक सपंादनाचा ताि कमी होतो. 

सिकंर्ष ि सातत्यपिूग मलू्यमापन: सिग प्रकार ेम्हिजेच लेखी, तोंडी, उपक्रम, प्रकल्प अशा विविधांगी 
विद्यार्थ्यांच्या सिग गुिांचा पहरचय करून देिार े असे मूल्यमापनाचे साधन असले पाहहजे. 
त्याचप्रमािे विद्यार्थ्यांच्या ितगनाचे सतत मूल्यमापन केले पाहहजे. त्यामुळे आपोआपच विद्याथी 
आपल्या सपंादनाबद्दल जागरूक राहतात आणि त्यांच्या अध्ययनात सातत्य राहते. आपोआप प्रत्यक्ष 
परीक्षेचा ताि कमी होतो कारि परीक्षेच्या िेळी आधीच बराचसा अभ्यास तयार असतो. 

ताि यतेो तवे्हा: परीक्षचे्या िेळी ताि यतेो घरातील सघंर्षांमुळे ताि यतेो अशा प्रत्येक िेळी 
विद्यार्थ्यांना त्यांचे शशक्षक, िगगशशक्षक, कला, क्रीडा, शशक्षक आणि समुपदेशक हे सिगच घटक मदत 
करू शकतात योगशशक्षक हेसुद्धा ध्यान मौन प्रािायाम यांच्याद्वार े ताि कमी करण्याचे मागग 
सुचितात. 

मला न आिडिाऱ्या गोष्ट्ी, मला परीक्षेची भीती िाटते, मला रस्त्याने येऊ नये असे िाटते, अस े
आई-बाबा नकोत मला!, पुर ेहा कलह!... अशा प्रकारचे लहान सहान विर्षय अगभव्यक्तीसाठी वदले 
असता विद्यार्थ्यांच्या समस्या लक्षात येतात आणि त्यािर लिकर उपाय करता येतात. प्रत्यक्ष 
समपुदेशन करताना त्यांचा िापर करता येतो ि अप्रत्यक्षरीत्या विद्यार्थ्यांच्या कौटंुपबक, सामागजक, 
िैयवक्तक जीिनातील ताि, त्याची कारिे यांची समपुदेशकाला जािीि होते. विद्यार्थ्यांप्रतत 
संिदेनशील असिाऱ्या शशक्षकास देखील त्यांना मदत करिे सोपे जात.े 

विद्यार्थ्यांचे मानशसक आरोग्य वटकिण्यासाठी समपुदेशकाला आणि शशक्षकाला पुढाकार घ्यािा 
लागतो योग्य िेळी सोबत घेऊन पालकांचे समुपदेशन करािे लागते काहीिेळा कौटंुपबक 
सल्लागाराचीही जोड द्यािी लागते आर्थिक व्यिस्थापन, गृह व्यिस्थापन  ि साक्षरता यासारख्या 
बाबी हाताळण्याचे पालकांना प्रशशक्षि द्यािे लागत.े 

शशक्षक ि समपुदेशक हा एकल विद्यार्थ्याच्या विकासासाठीच नाही तर त्याच्या समस्त कुटंुबाच्या 
विकासासाठी कवटबद्ध असतो आणि त्यातून प्रत्यक्ष विद्यार्थ्याचे त्याच्या कुटंुबाचे आणि पहरिामी 
समाजाचे मानशसक आरोग्य वटकून राहते अशा सिग समुपदेशकांना या द्वार ेविनम्र अगभिादन केले 
पाहहजे. 
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हर्षा बाळकृष्ण पपसाळ 
लक्ष्मिराि आपटे प्रशाला, पिु े४११ ००४   
9960544477  
   

शशक्षक म्हिनू माझी बदललेी भगूमका 

 Adversity has the seed of greater benefits. प्रततकूलतेमध्ये निीन शशकण्याचे बीज असते. सिग 
जगभरामध्ये कोविड -19 चा हाहाकार माजला  आणि सुरळीतपिे चालू असलेले जीिन व्यिहार 
ठप्प झाले.  कफननक्स पक्ष्याप्रमािे काहींनी त्यातनूही उभारी घेतली, काहींनी झेप  घेतली. अस े
समजून मीही माझ्या क्षेत्रात म्हिजे शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये शशक्षक म्हिून काम करताना 
विद्यार्थ्यापयंत पोहचण्यासाठी सिगतोपरी लिकरात लिकर तंत्रज्ञानाचा िापर शशकून 
घेतला.विद्यार्थ्यांचे शारीहरक, बौगद्धक आणि भािननक अतोनात नुकसान झाले. यासाठी मी 
विदयार्थ्यांच्या अडचिी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. मुलांच्या अडचिी अन् झालेले नुकसान याच े
नचत्रच डोळ्यांसमोर प्रकटले!  

बौगद्धक अडचिी : अभ्यासातील अडचिी सोडिता यते नाहीत, समजायला िेळ लागतोय , एखाद्या 
विर्षयािर बोलायला सांगगतल्यािर विचार करायला िेळ लागतोय, पाठांतराची सिय मोडली, 
शलखािाचा िेग मदंािला. 

भािननक अडचिी : ऑनलाईन  शशकिलेले समजायला अिघड जाते म्हिून नचडनचड होते, अभ्यास 
झाला नाही म्हिून परीक्षा द्यायला नको िाटते, मैतत्रिीसोबत राहण्याची सिय मोडली, भािना व्यक्त 
करता येत नाहीत, भािना कोंडल्या, िगाचे दोन ग्रपु केल्याने सिग मैतत्रिी भेटत नाहीत. 

शारीहरक अडचिी : खेळायला गमळत नाही,  मोबाईल, टी.व्ही. मुळे डोळे डोके दुखिे, आळस िाढला, 
शाळेत यणे्या जाण्याची सिय मोडली, पूिी ५ तास एका जागेिर िगात बसायची  सिय होती आता 
१ तास नको िाटतो.  

आर्थिक अडचिी : पालकांची नोकरी गले्याने आरोग्य सुविधा गमळिे अिघड, पोटभर खायलाही 
गमळत नसल्याने तब्बतेीची हेळसांड झाली. फी भरिे अशक्य, गािाकडे राहायला जािे लागले. 
मोबाइल नसल्याने ऑनलाईन   िासला बसता  आले नाही, सगळे तािािग्रस्त . 

उपाययोजना : आता जबाबदारी होती ती त्यांना समजून घेण्याची आणि त्यासाठी उपाययोजना 
करण्याची. यासाठी सिगप्रथम संिाद साधला तो सिंाद हे समस्या  ननराकरि  ची पहहली पायरी. 
TOGETHER WE CAN MAKE THE DIFFERENCE या उक्तीप्रमािे मखु्याध्यापक, शशक्षक, विद्याथी, 
पालक, हरक्षा, वॅ्हनिाले यांच्याशी संिाद साधला. 
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खरतंर विदयार्थ्यांना शाळेपासनू दूर रहायला लागल्यामुळे अनंत अडचिींना सामोर ेजािे लागल े
होते. त्यांना अध्ययनासाठी नेहमीमारखे शाळेतील शशक्षकांशी सिंाद साधता येत नव्हता. ही त्यांची 
गरजू पूिग करण्याचे मी ठरिले आणि विद्यार्थ्यांशी शाळेत आल्यािर िैयवक्तक चौकशी करू लागल.े 
घरी असतानाही त्यांच्या अडचिी व्हाट्सऍप  िर आलेल्या  मेसेजेसला प्रततसाद देऊन केला. 
त्यांच्याशी फोनिरही बोलनू आत्मविश्वास  िाढविला.   

पालकांशीही फोनिर सिंाद साधला. त्यांना प्राप्त पहरस्थस्थतीमध्ये मलुांशी कसे ितगन ठेिायचे 
सांगगतल.े होम सू्कशलिंगचे मागगदशगन केल.े 

पालकसभा घऊेन सिग विर्षयांमधील ऑनलाईन  शशकिताना त्यांचे सहकायग कसे हिे आणि आता 
मुलांना शशकताना कसे पाठीशी रहायचे हे समजािल.े  

मुलांना तंत्रज्ञानचा िापर शशक्षिासाठी  करताना ज्या  अडचिी असतात त्या सोडििे ककिं िा त्यासाठी 
पालकांनी शशक्षकांची ची मदत घ्यािी परतंु मुलांना शशक्षिापासून िंनचत ठेिू नये.  

मुलांना शशकिताना ऑनलाईन  आणि फेस टू फेस अध्यापन पद्धती िापरािी लागत आहे . हीच 
संधी आहे अध्यापन पद्धती विद्यार्थ्यांसाठी अनधक रजंक करण्याची. पी पी टी,  उत्तम णव्हडीओस 
शोधिे, ऑनलाईन िगग हिा तेव्हा, घरच्या अभ्यासाच्या सूचना, त्यासाठी िकक शीट्स, पॅम्पलेट 
मेककिं ग, इत्यादी उपक्रमाला मुलांचा खपूच छान प्रततसाद गमळाला. त्यांची आिड िाढली. प्रोजेक्ट्, 
णव्हडीओज्  प्रझेेंटेशन, गुगल फॉमग िर पाहहजे त्या पाठािर टेस््ट्स,  अश्या अनेक गोष्ट्ी करता 
आल्या. शशक्षकाची भूगमका बदलेली आहे. त्यासाठी प्रशशक्षि स्वतःच शशक्षक घते आहेत .गले्या दोन 
िर्षात माझ्या इंग्लिश विर्षयाचे  अद्ययाित ज्ञान ठेिण्यासाठी ईमले्टाचे ि  इतर अनेक िेपबनासगसाठी 
उपस्थस्थत राहहले. ऑनलाईन कोससे केल.े खरचं प्रततकूलते सारखे शशक्षि नाही. उपलब्ध सामग्रीचा 
उत्तमोत्तम िापर करून मलुांपयतं पोहचिण्याचे ि त्यांना जास्तीत जास्त  कोविड काळात  सक्षम 
बनिण्याच्या उवद्दष्ट्ाकडे िाटचाल आहे ह्याचे समाधान िाटते  प्रत्येक समस्ये  साठी उपाययोजना 
शोधिे. विद्यार्थ्यांच्या, पालकांच्या शैक्षणिक अडचिी सोडिण्यासाठी सदैि तत्पर असिे. 
फुलपाखराप्रमािे विद्यार्थ्यांचे  प्रततकूलतेमधनू सुदंर आयुष्य ननमाि करता यते ेहा विश्वास आहे !  
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स्नेहा  अगजत चव्हाि  
श्रगमक विद्यालय, जोगशे्वरी( पिूग) 
मुबंई – ४०००६०  
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योग्य कहरअर ननिड – उत्तम यशाची सांगड 

दहािीची परीक्षा तुमच्या भािी कहरअरची वदशा ठरित असल्याने तुमच्या ि पालकांच्या दृष्टष्ट्न े
अत्यंत महत्वाची आहे. कहरअर हे प्रत्येकाला म्हत्वाचे असते. पि कहरअर घडिि ंम्हिजे नक्की 
काय? हे कोिालाच ठाऊक नसतं. कहरअर म्हिजे हुद्दा नाही. कहरअर म्हिजे विकासाकडे जािारा 
प्रिास, ही मोठी प्रवक्रया आहे बऱ्याचदा कोिते कहरयर ननिडायच याचा  शोध सहसा दहािी 
पहरक्षेनतंर घेतला जातो. काही  प्रसंगी तर दहािी परीक्षेच्या ननकालानंतर! अनेकजि ननिगय घेतच 
नाहीत. त्यांच्या मते  आमच्या हातात काय असतं माकानुसार ऍडगमशन घ्यायचं  असत. थोडक्यात 
काय तर कहरअर ननिडीकहरता पालक आणि विद्याथी मुख्यत्वेकरून ज्या ननकर्षािर अिलंबनू 
असतात ते म्हिज़े बोडाच ेगुि! कॊित्या शाखेत प्रिेश कराियाचा हे बहुधा बोडाच्या ननकालािर 
अिलंबून असते. म्हिजेच उत्तम माकक  असतील तरच सायन्स, मध्यम असतील तर कॉमसग अन 
उरलेल्या सिासाठी आटकस! परतंु कहरअर ननिडीकहरता फक्त दहािीच्या गुिांनसुार शाखा ननिडि े
ही मानशसकता मुळात बदलण्याची गरज आहे . इतकेच नाही तर बुद्ध पालकांचा दबाि से्ट्स्ट्स, 
गमत्रमंडळी, टर ेण्ड यांना बघनू वदशा ठरवििे हे मखु्यतः टाळले पाहहज.े  

कोित्याही क्षते्रात कहरअर करण्यासाठी त्यास आिश्यक असिाऱ्या सिगच मलूभूत बाबीचा अभ्यास 
करून त्याची पिूग तयारी करा. त्या बाबतचे योग्य ि सहाय्य्य्यभूत ठरिार े मागगदशगन तज्ञाकडून 
गमळिा.अश्या प्रकार ेपिूगतयारी करि ंकहरअर साठी नक्कीच पोर्षक ठरले .त्यासाठी अनधक गरज 
आहे ती स्वतःला जािूंन घणे्याची! 

प्रथम स्वतःमधील बलस्थानांचा, क्षमतांचा विचार करा .तुमच्याकडो कोित्या त्रुटी आहेत/ते जािून 
घ्या कहरअरची ननिड तमु्ही करिार आहात त्यामद्ये भविष्यातील संधी काय काय आहेत? 
त्याचप्रमािे त्यातील धोके ककिं िा असमाधानकारक बाबी कॊित्या आहेत? जािून घ्या . 

आपि आपला हा अभ्यास करत  असताना तमु्हाला तुमच्या आिडीच्या विर्षयातील कहरअरची 
माहहती गमळविि गरजेचे  आहे. जे कहरअर ननिडलं  त्यातले जािकार बनिण्याचा पूिग प्रयत्न करा. 
प्राधान्य कशाला द्यायचं ते ठरिा. ज्यामध्य तमु्हाला कहरअर करता येईल अश्या १० विविध 
शाखांची  यादी तयार झाल्यािर त्यातून आिखी शॉटक नलस्ट् करत कहरअरचे  तीन पयाय ननिडा. 
तुही शॉट नलस्ट् केलेल्या कहरअरच्या बाबतीत अनधक माहहती गमळविण्यास सुरिात करा. हे करत 
असताना त्या क्षेत्रात कोिते अभयासक्रम आिश्यक आहेत, हे अभ्यासक्रम कॊिकॊित्या 
महाविद्यालयामध्ये ककिं िा विद्यापीठामध्ये उपलब्ध आहेत याची माहहती गमळिा, ही माहहती 
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गमळविल्यानंतर त्या क्षेत्रात काम करिाऱ्यांच्या भेटी घेऊन प्रत्यक्ष ते काम करत असताना 
कोिकोित्या अडचिींना सामोर ेजािे लागते यांचीही माहहती घ्या  आणि त्यानंतर तुम्ही कहरअर 
ननिडीचा योग्य ननिगय घ्या. केिळ एखादया क्षेत्राला समाजात चांगली पत आहे. म्हिून केिळ त्या 
क्षेत्रात कहरअर करण्याचा ननिगय घेऊ नका. कहरअर ननिडीमध्ये तुमची आिड ि क्षमता महत्वाची 
ठरते.  

अजून एक महत्वाची बाब मला इथे नमूद करािीशी िाटते की, अनेकदा माझ ेसार ेगमत्र–मैतत्रिी 
काय करत आहेत, तेच मला करायचंय आहे. यासाठी प्रथम स्वतःची बौगद्धक क्षमता, अगभरुची, 
अगभयोग्यता, स्वभाििशैशष्ट्य, शहरहरक ि माननसक कुित जािनू घ्या. उदा. सगंिकाचं   आकर्षगि 
आणि संगिकाची  भार्षा शशकविण्यामागचा फरक समजल्यािर त्याचा ध्यास घेिाराही नेमका 
ननिगय घेऊ शकतो.  

कहरअरची  वदशा ठरविताना मखु्यता स्वतःचा अभ्यास करा, सिंकर्ष विचार करून आपल्या कहरअर 
ननिडीचे ननयोजन करा. कहरअर ननयोजन घडवििे म्हिजेच एखादं  स्वप्न प्रत्यक्षात साकार होताना 
बघण्या इतकी योगा यॊगाची गोष्ट् नक्कीच नाही.  

कहरअर चॉइस हा एक गहन प्रश्न  बनला आहे. पिूी पयाय फरसे उपलब्ध नव्हते. पि आता समोर 
अनेक  पयाय ननिडून संधीचा फायदा करून घेिे यातच खरा कस लागतो.  

मुलांनो तुम्ही आता सज्ञान झाला आहात.  स्वतः बद्दल आता गंभीर होण्याची िेळ आलेली आहे. 
आता नाही, तर मग कधीच नाही. या पुढच्या पाच सात िर्षांत  ननयोजन पिूगक कष्ट् केलेत तर उद्याच े
संपिूग  आयुष्य उजळून जाईल परतंु ही पाच-सात िर्षग स्वता:च्या कहरअरकडे दलकक्ष केलेत तर पढेु 
सिग आयुष्यभर  कष्ट् उपसत बसिे नशशबी येईल हे लक्षात ठेिा.  

करीअरची वदशा ही यॊग्य ठरिायला हिी. त्या वदशेनसुार भरपूर महेनत सातत्त्याने करायला हिी. 
सकारात्मक दृष्टष्ट्कॊन ठेिनू पुढे मागगक्रमि करायला हिे.  कोितीही शाखा ननिडा.  पि त्या शाखते 
अभ्यास करताना ककमान मास्ट्र  पयंत तरी   शशक्षि पूिग करा. योग्य कहरअरची ननिड ि त्यातनू 
गमळाले उतुगं यश हे तमुच्या पायिाटा  नक्कीच राजमागग बनितील त्यामुळे तुम्ही इतरांचे रोल 
मॉडेल बनाल. स्वतःच्या क्षमतांिर वििास ठेिा पखंामध्ये बळ एकिटण्यासाठी प्रयत्न करा. यश 
तुमचचे आहे  

“ओळखा स्वतःला आणि वदशा करीअरची ठरिा, 

आत्मवििासन ेउत्तुगं यश गमळिा” 
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मीना ममश्रा 
मखु्य कायगकारी अनधकारी  
द इम्पिश लास पब्लिशशिंग हाऊस, मुबंई 
 9920887047  

                                        काव्य रचना करताना  
काव्य रचना हा साहहत्याचा एक महत्वाचा भाग आहे. विद्यार्थ्यांनी 
शालेय तसचे महाविद्यालयीन स्तरािर स्वतःला व्यक्त करताना 
काव्य रचना काशी करािी याबाबत मीना गमश्रा यांच ंथोडक्यात 
मागगदशगन.  

कविता हा लेखनाचा एक भाग आहे ज्यामध्ये शब्दसौंदयग ि नाद सौंदयाचा अनोख्या पद्धतीन े
आविष्कार होतो. अनेकदा कवितांच्या ओळींमध्ये यमकही साधले जाते.  
मुक्त कवितेचे कोितेही अनधकृत ननयम नाहीत. तथापप, सिग सजगनशील लेखनाप्रमािे, कविता 
विशशष्ट् लेखन ननयमांत नलहहली तर आपल्याला आपल्या कल्पनांिर प्रभतु्व गमळविण्यास आणि 
कवितचेा आस्वाद घणे्यास मदत करू शकते. 
कवितते यमक साधून आणि ताल ,लय ि िृत्ते यांच्या जोडीने बनिता येऊ शकते. औपचाहरक रचना 
नसलेल्या कविता मकु्त स्वरूपाच्या असू शकतात. कवितचेा मूळ गाभा म्हिजे पद्य म्हिून 
ओळखल्या जािाऱ्या काव्यपकं्ती. 
तुम्ही एखादे सनुीत काव्य ककिं िा गािे नलहहत असाल तर काही फरक पडत नाही, कोित्याही 
कवितसेाठी या पाच गोष्ट्ी आिश्यक आहेत. 

• कल्पनाविष्कार – भािना आणि कल्पनांना अगभव्यक्त करिार े सशक्त माध्यम म्हिज े
कविता. तुमची कविता उत्तम आणि मनमोहक बनििारी एकमिे गोष्ट् म्हिजे उत्तम 
कवितते प्रकट झालेली कल्पना ककिं िा प्रततमा. 

• नादरम्यता - नादरम्यता ही कवितेचे स्वर, लय, ताल आणि गती प्रकट करते. एका ओळीत 
ककिं िा श्लोकातील आरोह ि अिरोह, संगीताचा ठेका यानुसार ताल तयार होतो. आधुननक 
कवितते शब्दांची पुनराितृ्ती, अलंकार लय ननमाि करण्यास मदत करू शकतात. 

• रचना - रचना ही कवितलेा गद्यापके्षा िेगळे करते. कमी शब्दात सखोल अथग व्यक्त करिार े
माध्यम म्हिजे कविता. 

• काव्यपकं्ती – काव्यपकं्ती हे कविता व्यक्त करण्याचे माध्यम असते.  
 

तुमच्या कवितेचा संदेश हा सिात महत्त्वाचा भाग आहे. 
संदेश सोपा असू शकतो ककिं िा कधी अनधक कठीि असू शकतो.  ते काहीही असले तरी, तुमचा 
संदेश स्पष्ट् न करता तो रशसक िाचकाला उमगलाच  पाहजे. 
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समीक्षा सतंोर्ष साळसकर, 
मखु्याध्यापपका  
गोरगेांि (पिूग), मुबंई  ४०००६५. 
9930326269  

                         उपक्रमशील शाळा – ननिारा विद्यालय 
 
ननिारा विद्यालय, गोरगेांि पूिग, मुबंई येथील आमच्या शाळेत ‘ विदयार्थ्यांचा सिांगीि विकास ’ हेच 
ध्येय ठेिून विविध स्पधांच ेि उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. शैक्षणिक िर्षग २०२१-२२ मध्ये पढुील 
उपक्रम शाळेमध्ये घणे्यात आले - 
• विदयार्थ्यांना पयािरिाचे महत्त्व समजािे हाच उदे्दश लक्षात घेऊन ‘ रोपांचे संगोपन ’ हा उपक्रम 
घेण्यात आला. विज्ञान ि पयािरि यांची सांगड घालत या उपक्रमात एखादे रोप लािनू त्या 
रोपाच्या िाढीचे ननरीक्षि करुन नोंदी ठेिण्यास सांगगतल्याने रोप िाढताना पाहण्याचा एक 
िेगळा आनंद विदयार्थ्यांना अनुभिता आला. 

• ‘मी घेतलेली पयािरिाची काळजी ’ या उपक्रमांतगगत पािी बचत, िीज बचत यांसारख्या 
पयािरिपूरक कृतींची नोंद ठेिण्यास विदयार्थ्यांना प्रोत्साहहत केले गेले. 

• िाचन हा बहुशु्रत व्यवक्तमत्वाचा पाया असतो. आमच्या शाळेतील विदयार्थ्यांनी अभ्यासक्रमाच्या 
पुस्तकांबरोबर इतरही भरपूर िाचन करािे म्हिून ‘ िाचन कट्टा ’ हा व्हाट्सअप ग्रुप तयार करुन 
त्यात विविध पुस्तकांचे लेख िाचनास वदले जातात. त्याचबरोबर विदयार्थ्यांनी अनधकानधक 
पुस्तकांचे िाचन करािे यासाठी ‘ मी एक िाचक ’  या स्पधेचे आयोजन करण्यात आले होते. 
िाचन संसृ्कती िाढीस लागािी म्हिून कथािाचन, कथा अगभिाचन, चुटकुले, काव्यिाचन 
यांसारख्या स्पधांचेही आयोजन करण्यात आले होते. 

• िाचनाबरोबर विदयार्थ्यांच्या सपु्त गुिांना प्रोत्साहन गमळािे यासाठी िेशभूर्षा, नचत्रकला, 
रांगोळी, िकृ्तत्व, ननबंध, गीतगायन, नतृ्य ि कथाकथन यांसारख्या स्पधांच ेआयोजन केले जात.े 

• यािर्षी ‘ ननपुि भारत अगभयान ’ अंतगगत गणित वदनाननगमत्त गणितोत्सिाचे आयोजन करण्यात 
आले होते. शालेय स्तरापासून विदयार्थ्यांना गणित या विर्षयाची गोडी लागािी तसचे गणितीय 
दृष्ट्ीकोन विकशसत व्हािा यासाठी विविध स्पधांचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘फलक लेखन’ 
या उपक्रमांतगगत विदयार्थ्यांनी फळयािर गणित विर्षयाशी सबंंनधत छान-छान कविता 
नलहहल्या होत्या. ‘गणित पहरपाठ’ अंतगगत गणित तज्ज्ञांच्या रजंक गोष्ट्ी, गािी, बडबडगीते, 
पारपंहरक गोष्ट्ीतील गणितािर आधाहरत नावटका विदयार्थ्यांनी सादर केल्या होत्या. 

• विदयाथी जोपासत असलेल्या छंदांचे कौतुक व्हािे ि इतर विदयार्थ्यांना त्यातून प्रेरिा गमळािी 
म्हिून  ‘ छंदांचे प्रदशगन ’ या उपक्रमांतगगत विदयार्थ्यांनी स्वत:च ेछंद जोपासत असताना केलेला 
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संग्रह, बनिलेल्या िस्तू ककिं िा विविध स्पधांच्या ननगमत्ताने काढलेली नचत्रे, केलेले लेखन यांच े
प्रदशगन मांडून णव्हहडओ बनिून पाठिले होते. या छंदांतूनच ननर्मिती होते ती उदयोगाची. 

• ‘हस्तउद्योग ’  या उपक्रमातून विदयार्थ्यांनी एखादया हस्त उदयोगाची माहहती घेऊन स्वत:चा 
दोन गमननटांचा णव्हहडओ बनिला होता. एखादा लघू उदयोग करिा-या पालकांची मलुाखत 
घेऊन णव्हहडओ बनिला होता. या उपक्रमांतून विविध उदयोगांची माहहती विदयार्थ्यांना गमळाली. 

• ज्ञानानधष्टष्ठत समाजाच्या ननर्मितीत विदयार्थ्याला केिळ माहहती गमळिून भागिार नाही 
म्हिूनच बदलत्या काळात पारपंहरक शशक्षि आणि नोकरी यापलीकडे जाऊन निीन क्षेत्र, 
उदयोगधंदे, व्यिसाय उदयास येत आहेत. या नव्याने येिा-या क्षेत्रात कहरअर कराियाचे 
असल्यास त्या क्षेत्राशी संबंनधत विर्षयात पारगंत असिे ही काळाची गरज आहे, हे लक्षात 
घेऊनच शशक्षिाबरोबर विदयार्थ्यांना भविष्यात स्वत:चा मागग सुकर व्हािा यासाठी विविध 
िेपबनारचे (हडगजटल माध्यम िापरुन) आयोजन शननिारी करण्यात येते.  

आजपयतं झालेल्या िपेबनारच ेविविध विर्षय – 
• मराठी िाहहन्यांमधील सधंी. 
• स्पधा परीक्षा. 
• सोशल गमहडया क्षते्रातील लेखनाच्या संधी. 
• माकेवटिंग ि सले्समन व्यिसायाच्या संधी. 
• कॉमसग क्षेत्रातील विविध संधी अशा अनेक क्षेत्रांचा समािेश करुन त्या विविध क्षेत्रांतील 
तज्ज्ञ व्यक्तींचे अनुभि ि मागगदशगन विदयार्थ्यांना लाभते. 

िपेबनारचा उदे्दश – 
• विदयार्थ्यांना माहीत नसलेल्या क्षते्रांची ओळख करुन देिे. 
• विदयार्थ्यांना स्वत:च्या क्षते्राची ननिड योग्य प्रकार ेकरता येि.े 
• आिड, छंद आणि प्रािीण्य या तत्रसूत्रींची सांगड कहरअर ननिडताना घालता यिेे. 
• विदयार्थ्यांची कौशल्ये आणि अभ्यासक्रम यांची सांगड घालून त्यांच्यातील उदयोजकता 
विकशसत करि.े 

हेच उदे्दश लक्षात घेऊन ‘  विविध िस्तू तयार करिे   ’ हा उपक्रम देण्यात आला होता. त्यात विदयार्थ्यांनी 
राखी बनििे, इको फ्रें डली गिपती तयार करिे, साबि बनििे, अगरबत्ती बनििे, केक बनिि े
अशा अनेक िस्तू तयार केल्या. एिढेच नवे्ह तर इ. ९  िी च्या मलुींना ‘ब्यटुी आणि िेलनसे  ’  ि मलुांना 
‘ मोबाईल हरपेयहरिंग ’ अशा दोन कोसगचे प्रशशक्षिही देण्यात आले. तसचे मलुींच्या स्वरक्षिासाठी 
मागगदशगन सत्र आयोगजत केले गेले. 
शरीराबरोबर जेव्हा मनही सुदृढ असले तवे्हाच हे सिगच उपक्रम यशस्वी होऊ शकतात, हे लक्षात 
घेऊन “ आपले आरोग्य आपल्या हाती, काळजी घ्या स्वत:ची ” असे म्हित विदयार्थ्यांना कृततशील 
ि आनंददायी जीिन जगता यािे यासाठी काही िेपबनार (हडगजटल माध्यम िापरुन) आयोगजत केले 
होते. 
िपेबनारमध्य े–  

• कोविड काळातील मुलांचे आरोग्य आणि ितगिूक 
• रोगप्रततकारकशक्ती ि श्वसनाच्या आरोग्यासाठी योगा 
• जंकफूडचे दषु्पहरिाम  
• आरोग्य आपल्या दातांचे  
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• आपले आरोग्य 
• तसचे विद्यार्थ्यांमधील कुतूहल जागतृ व्हािे यासाठी अिकाशातील अदभतु घटना. 

 
अशा विविध विर्षयांचा समािेश करण्यात आला होता. असे नािीन्यपिूग उपक्रम शै. िर्षग २०२१-२२  
मध्ये राबविण्यात आले. 
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                                                     आमच ेिाचक  

मा. सदंीप सांगि,े 
शशक्षि उपसचंालक, मुबंई विभाग.  
मंत्र समपुदेशनाचा माशसकाचे सपंादक मडंळ नमस्कार,  
आपल्या मतं्र समपुदेशनाचा या हडगजटल अंकाचे सपंादक ननितृ्त प्राचायग श्री सुदाम कंुभार यांनी 
माझी भेट घेऊन आपले आतापयंत प्रकाशशत झालेले अंक अथातच ऑनलाईन हडगजटल स्वरूपात  
माहे जानेिारी २०२२  ते माचग  २०२२ मला दाखविले.  ते पाहहल्यािर एक आनंद तरगं मनात उसळून 
आला. आजच्या सद्यस्थस्थतीत विद्याथी ि पालकांना संभ्रगमत करिाऱ्या काळात इतकी सुदंर 
िैविध्यपूिग माहहती ि कहरअर विर्षयक मागगदशगन या अंकात सामािलेले आहे. त्यातील प्रत्येक 
महहन्यातील कहरअर विर्षयक लेख ि माहहती आणि मागगदशगन, विर्षयननहाय चचा आणि 
मान्यिरांच्या मुलाखती िाचून अत्यतं अभ्यासपिूग ि ननयोजनबद्ध रीतीन े समाजातील पालक, 
विद्याथी ककिं बहुना शशक्षक िृंदास ही उत्तम तरे्हने मागगदशगन ि समपुदेशन सुरू आहे हे वदसते. 
आपल्या यािर्षी सुरू झालेल्या या हडगजटल अंकाचे रूप ि स्वरूप पाहता याचे पढुील सिग अंक 
अततशय आिश्यक ि उपयकु्त ि िास्तिाशी ससुंगत असतील ि विद्याथी, पालक, आणि  
समाजहहताचे असतील यात काही शंका िाटत नाही. 
अंकाची रचना, आकार, आशय, विर्षय, त्यातील विविध मलुाखती आणि िाचकांच्या प्रततवक्रया या 
सिांिरून ननशश्चतच आपल्या अंकाचे ि त्यातील सिग सहभागी मान्यिरांचे मनःपिूगक कौतुक ि 
अगभनंदन करतो. पुढील िाटचालीसाठी खपू शभुचे्छा देतो.  शशक्षि ि समुपदेशन या पहरघात 
आपला मतं्र समपुदेशनाचा हा हडगजटल अंक ननशश्चतपिे शे्रयस ि प्रेयस असनू िाखािण्यासारखा 
आहे.  ननशश्चतच  या अंकाची आिश्यकता, गरज ि उपयुक्तता त्यामुळे सहज लक्षात येते.  
 
राजशे हेंदे्र, 
शके्सपपअरच्या देशातील किी 
या पसु्तकाच ेलखेक,  
िारज,े  पिु े
सप्रेम नमस्कार, 

आपि अगत्यपिूगक पाठिलेले माशसक मतं्र समपुदेशनाचा, माहे जानेिारी, फेब्रुिारी आणि माचग 
तीन महहन्याचे अंक गमळाले  त्याबद्दल धन्यिाद.  सुरुिातीलाच या नूतन ि अगभमानास्पद 
उपक्रमाबद्दल आपले आणि आपल्या सहकाऱ्यांचे मनःपूिगक अगभनदंन !!  खरतंर या विर्षयािर काही 
नलहहण्याचा माझा कुठलाही अनधकार नाही.  पि आपल्या मैत्रीच्या नात्यातून आपल्याला भरभरून 
शुभेच्छा देण्याचे काम मी नक्कीच करू शकतो.  मतं्र समपुदेशनाचा या लक्षिेधी शीर्षगकाने आपि 
सुरू केलेल्या या अगभनि उपक्रमाची आज विद्यार्थ्यांसह पालक िगालाही खरोखरच गरज 
आहे.  माशसकाच्या शीर्षगकातच त्याचे प्रयोजन आणि उपयुक्तता सामािली आहे.  अंकात विविध 
विर्षयांिरचे अभ्यासपिूग लेख िाचत असताना आपि समस्तांनी  यासाठी ककती खोलिर विचार 
केला आहे हे समजून आले.  
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आजकाल ककत्येक लोकांना िाटतं,  की आयुष्यात यश गमळतं ते आपल्या नशशबामुळे ककिं िा 
विलक्षि बुगद्धमत्ते मुळे; पि केिळ असं काही नसत.ं  अनेक यशस्वी मािसांच्या यशाचे रहस्य हे 
त्यांनी जीिनात आखून  घेतलेल्या स्वयंशशस्तीच ंद्योतक असतं आणि स्वयशंशस्त त्यांच्या आतनू 
जीिन बदलू पाहिाऱ्या विचारातनू आलेली असते. आपला हा उपक्रम याच बदलत्या विचारांच्या 
पथािरून विद्यार्थ्यांचं अंतरगं बदलण्याचा अनोखा विचार रुजितं.  आपल्या आयुष्याची जडिघडि 
होण्यासाठी शशक्षि हे आिश्यक असतचं, पि जीवितसाफल्या साठीही ते तततकंच महत्त्वाच ं
असतं. या साफल्ययाते्रतील पहहला महत्त्वाचा घटक विद्याथी आणि दसुरा शशक्षक 
असतो.   शशक्षकान ेअथग जािािा ि विद्यार्थ्यांनी ती जाि सकं्रगमत करािी,  असा हा आनंददायी 
प्रिास असतो. या ितगमान प्रिासात  एकीकडे ज्ञान सपंादनाची साधने िाढत आहेत,  तर दसुरीकडे 
अभ्यास मात्र कमी होत चालला आहे.  त्याला कारि म्हिजे ध्येयाचं ढळलेलं अिधान.  ते ढळलेलं 
अिधान आपि या लेखनाद्वार ेसज्ज करण्याचे काम करत आहात ही आिजूगन नोंद घणे्याजोगी 
आणि अगभनंदनाची बाब आहे.  आज सगळ्याच क्षेत्रात समपुदेशन ही काळाची गरज होऊन बसली 
आहे.  या माशसकाच्या रूपाने आपि नेमकं तेच काम करून विद्यार्थ्यांना सजग आत्मभान देत 
आहात आणि कहरअरच्या अनेक संधी त्यांच्या दारात ठेित त्यांच्या जडिघडिीत हातभार लाित 
आहात.  

विद्यार्थ्यांचे अभ्यासाचे महाभारत ज्ञानव्रती शशक्षकांना ज्ञात असते म्हिून त्यांच्या जीिनात त े
व्यासांची भूगमका बजाितात.  आपि सिगजि ज्ञानसाधना आणि ज्ञानदान या दोन्ही बद्दल 
मनापासून आस्था आणि तळमळ असलेले तसचे व्यास आहात.  मुलांचे हहत कशात आहे हे जेिढे 
संिदेनशील पालकांना समजते तेिढेच आपल्यालाही ज्ञात आहे. आपि सिगजि विद्येच्या 
प्रांगिातील असल्यामुळे आपले हहतकारक विचार विद्यार्थ्यांचे नक्कीच कल्याि करतील यात 
कुठलीही शंका नाही.  सहज सोया भार्षाशलैीमुळे लेख िाचनीय झाले आहेत.   

कोविडनतंरच्या काळात सध्याच्या विद्यार्थ्यांपुढे  सोशल मीहडया आणि ऑनलाईन अभ्यास 
यांच्यामध्ये समतोल साधिे हे खूप मोठे आव्हान बनले आहे.  त्या आव्हानांचा सामना करत 
अनेकांना जीिनात यशस्वी व्हायचं आहे.  पि या ताि-तिािाच्या गोंधळात ती मागगक्रमिा कशी 
करायची हेच त्यांना समजेनासे झाले आहे.  आपल्या अनुभिी मागगदशगनामुळे त्यांचा हा यशोमागग 
उजळ होईल असे िाटत.े  अभ्यासाच्या विविध अंगांना स्पशग करून येशोमागािर कसे धािािं,  याचा 
मूलमंत्रच पि यातनू देत आहात.  या मंत्रप्रभािाने येत्या काळात अनकेांच्या आयुष्याला 
वदशा  गमळो,  हीच भािना व्यक्त करुन आपल्याला पढुील अंकांसाठी पनु्हा एकदा अनेक भरभरून 
शुभेच्छा !  

धन्यिाद. 

 
श्री. नारायि नामदेि कंुभार, 
उपाध्यक्ष - अलाहाबाद बॅंक एम्प्लॉइज यनुनयन महाराष्ट्र  यनुनट, पिु े
'मंत्र समपुदेशनाचा' या ततसऱ्या अंकाचे मी आिजूगन िाचन केले. अंक खपू आिडला. जिू आपल्या 
शाळेतील गुरुजी विद्यार्थ्यांना आपुलकीने निनिीन गोष्ट्ी सांगताहेत असं िाटलं. निीन तंत्रज्ञान 
ककतीही विकशसत असलं तरी माहहती युगाच्या आजच्या काळात सोया भारे्षत पहरिामकारक 



 

44 मतं्र समपुदेशनाचा  
 

पध्दतीने सांगिार ंकुिीतरी हिंच, आणि नेमकं तेच काम या अंकातील तज्ञ लेखकांनी आपल्या 
लेखांमधून केलं आहे. 

"कायद्याचा अभ्यास" या श्री. सदुाम कंुभार सरांच्या लेखातून सदर अभ्यासक्रमास प्रिेश घणे्यासाठी 
परीक्षा वदल्यानंतर देशातील बािीस राष्ट्रीय विधी विद्यापपठातील संलग्न महाविद्यालयात विद्याथी 
प्रिेशासाठी पात्र ठरतात ि अशा तीन संस्था ( मुंबई, नागपूर, औरगंाबाद ) महाराष्ट्रात आहेत, ही 
बाब मला तरी प्रथमच ज्ञात झाली. 

श्री. सदेंश रहाटे यांनी कायदा क्षेत्रातील उपलब्ध संधी याबाबत सविस्तर माहहती आपल्या 
अभ्यासपूिग लेखातून वदली आहे.त्याचप्रमािे श्री.नरेंद्र शशके यांनी एम.बी.ए.ि एम.एम.एस.याबद्दल 
उपयुक्त देताना या अभ्यासक्रमाच्या ससं्थांचा इततहासही मांडला आहे.यासाठी घेण्यात यिेाऱ्या 
सी.ई.टी पहरक्षसेाठी त्यांनी उपयुक्त मागगदशगन केले आहे. 

आईचा अपिाद सोडला तर मुलांची  मानशसकता शशक्षकांइतका दसुरा कोिीही जािून शकत 
नाही.त्यािर नेमका प्रकाशझोत प्राचायग काकासाहेब िाळंुजकर यांनी आपल्या लेखातून टाकला 
आहे. सुमार े दोन िर्षांनतंर मुलं शाळेत येत आहेत, तेव्हा आता विविध खेळ, कथाकथन अशा 
उपक्रमांचा उपयोग करून विद्यार्थ्यांना कसं घडविता येईल याचा वदशाननदेश त्यांनी केला आहे. 

"कहरअरचा निा मंत्र" या श्री.संदीप गीध यांच्या लेखातील यशस्वी कहरअरसाठी महत्वाचे मुदे्द 
िाचताना त्यातील पढुील भाग मला खूप भािला : "हे सिग करताना तमु्ही एक सहृदय मािसू आहात 
हे मात्र विसरू नका.जे कराल ते मािुसकीची स्पंदने हृदयात ठेऊन करा.कहरअरमध्ये मेंदू शे्रष्ठ 
असतो. पि जीिनामध्ये हृदय महत्वाचं ठरतं, कारि ते शेिटी तमु्हाला उन्नत मागािर घेऊन जातं." 

मीना गमश्रा, कश्वल्पता रािे यांचेही लेख आिडले. विद्या पुरि यांनी कोरोना काळात केलेले शाळेतील 
उपक्रम स्तुत्य आहेत. 

डॉ.उमेश प्रधान यांनी' गुरू संदेश ' मध्ये म्हटल्याप्रमािे सिग लेख  ि " मंत्र समुपदेशनाचे " सिग अकं 
संग्रही ठेिण्यासारखे आहेत हे नक्कीच ! आता उत्सुकता आहे ती निीन अंक कधी हातात पडेल 
याची!!  

सतंोर्ष ललिािी,  समपुदेशक  
देऊळगाि राजा, बलुढािा  
शास्त्रशुध्द पध्दतीने कहरअर कसे ननिडािे, कहरअरच्या विविध संधी या बद्दल माहहती देिार े
अल्पािधीतच नािारूपास आले  ऑनलाईन माशसक म्हिजे  " मतं्र समपुदेशनाचा." संपादक श्री 
कंुभार सर ि त्यांची टीम यांचे याबद्दल हार्दिक अगभनंदन. आकर्षगक मुखपृष्ठ ि संशोधनात्मक  
अभ्यासपूिग लेख यामुळे हे माशसक विद्याथी, पालक शशक्षक यांच्या पसतंीस उतरले आहे. 
समपुदेशक बंधूंना पि याचा खूप मोठा फायदा होत आहे. पढुील िाटचाली साठी शुभेच्छा !! 
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Mr. Sahebrao Mahajan, 
Asst. Teacher and 
President, eMELTA 
The Prudent Editor,  

I applaud you for publishing such a practical and useful magazine of educational 

counselling for students and their parents.  

The world's highest suicide rates among children have been reported in India 

especially among children in the age group of 15 to 28 years due to fear of failure, 

competitive pressure, depression and fear of unemployment. They are physically, 

mentally and educationally agitated minds of teenage life that need proper 

guidance to set their career and polish their personality. In such a scenario, this 

magazine certainly provides them comprehensive guidelines of various courses 

and job opportunities that can mould their career. The magazine succeeds in 

hitting the bull’s eye.  

The language is modest, the layouts are modern and up to date stylish, the pictures 

and diagrams transmit information to the brains of readers to ignite them for the 

expected changes. The magazine is not overloaded with information as the 

articles are written by experienced teachers in the field of counselling.   

The fillers in form of the images and quotes by our Mentor Hon. Dr. Umesh 

Pradhan sir, are the pillars that give the educational Midas Touch to the 

magazine.  

Let me assure you that the magazine is well read by the teachers of the Entire 

Maharashtra English Language Teachers’ Association-(eMELTA). And they 

share it with students, their parents, friends and relatives every month. 

I thank you personally for your thought-provoking, yet practical, insights and I 

look forward to reading your next magazines. Best wishes to your future 

endeavours.  
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