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                                              विनम्र आिाहन  

लेखक, शशक्षक, सिग शशक्षि प्रमेी, पालक आणि 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 तथा समपुदेशनािर आधाहरत शाळेत राबविलले ेउपक्रम आणि   
     अध्यर्नाच ेअनभुि र्ािर ककमान ६००/७०० शब्दांपर्तंच ेप्रत्यके महहन्याच्या १०  
     तारखपेिूी/पर्गन्त पढुील मलेिर पाठिािते careerinfoskjk2022@gmail.com ककिं िा   
     पढुीलपकैी कोित्याही व्हॉटसएप ्क्रमांकािर पाठिािते.  

9833414992 सदुाम कंुभार  
9820782097 शरद शशिंपी  
9833209561 जर्ितं कुलकिी  
9890377280 साहेबराि महाजन  

  9960544477 हर्षा पपसाळ       
३) व्यिसार् मार्गदशगनपर माहहतीच े मदेु्दसदू शलखाि कराि.े 
४) माहहतीची  खातरजमा केललेी आणि अभ्यासपिूग असािी.  
५) अनािश्यक शब्दसभंार, विर्षर्ांतर, पाल्हाळीकता नसािी. 
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    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, एकमिे ऑनलाईन माशसक. 
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नमस्कार, 

नुकत्याच शालांत परीक्षा   सपंलेल्या आहेत,  कोरोनाची भीती कमी झालेली आहे 
आणि  खऱ्या अथान े आता  तमु्ही सिगजि सटु्टीच्या मडूमध्य े रममाि झालेले 
असिार. सटु्टीचा आनदं घ्यार्लाच हिा पि गमत्रांनो सटु्टीचा आनदं घेता-घतेा आपि 
आपल्या भविष्याच्या दृष्ट्ीन ेसदु्धा विचार करार्ला हिा कारि दहािी आणि बारािी परीक्षा 
सपंल्या म्हिज े सिग काही सपंलं अस ं मळुीच नाही. आपि आपल्या भविष्याच्या दृष्ट्ीन े
आपल्या  व्यिसार्ाच ेि पढुील अभ्यासाचे  ननर्ोजन करि ेनक्कीच आिश्यक िाटत.े परतंु 
सध्याच्या जीिघणे्या स्पधमेध्य ेस्वतःला वटकििू  ठेिार्च ेअसले  तर हीच खरी िळे आहे 
र्ोग्य विचार करण्याची.  आज प्रत्यके व्यिसार्ागभमखु अभ्यासक्रमासाठी प्रिशे परीक्षा 
असत.े ह्या प्रिशे परीक्षा राज्य तथा  देश पातळीिर आर्ोगजत करण्यात र्तेात.  र्ा 
परीक्षांमध्य ेर्श गमळिण्यासाठी ि स्वतःला शसद्ध करण्यासाठी प्रचडं महेनतीशशिार् पर्ार् 
नाही म्हिनू पालक आणि विद्यार्थ्यांनी सटु्टीचा उपर्ोर् भविष्याची जडिघडि करण्याच्या 
दृष्ट्ीन ेकरािा. 
 

सदुाम कंुभार, 
सपंादक, 
मतं्र समपुदेशनाचा  
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डॉ. उमशे दे. प्रधान 
माजी प्राचार्ग आर. सी. एम. र्जुराती हार्सू्कल, पिु े 
माजी ननमतं्रक, समन्वर्क इंग्रजी विर्षर् अभ्यास मडंळ,  
अध्यक्ष, वटळक महाराष्ट्र  विद्यापीठ शालरे् प्रसार परीक्षा (इंग्रजी विभार्)  
9529753833 

                                                र्रुु मतं्र  

शालेर् र्िुित्ता : 

शालेर् र्ुिित्ता ही केिळ प्रत्येक िर्ाचे अंतीम पहरिाम जे असतात त्यािर अिलंबून नसत.े 
र्ुिित्तेचा तो एक ननकर्ष जरूर असेल पि एकमेि नाही. जास्त चांर्ले र्ुि गमळवििाऱ्यांची संख्या 
जास्त असते म्हिुन ती शाळा र्ुििान, आणि असे विद्याथी जास्त संख्येन े र्ुिित्ता र्ादीत र्ते 
नाहीत म्हिुन ती शाळा कमी र्ुििान असे नसत.े शालेर् र्ुिित्ता ही इतर अनेक बाबींिर अिलंबून 
असते. क्रीडा, कला, उपक्रम, स्पधा, ननकोप िातािरि र्ांमधील र्श सुध्दा तततकेच महत्वाचे असत.े 
विद्यार्थ्यांच्या सिांर्ीि विकासासाठी जी शाळा सतत आणि जास्त झटते ती शाळा र्ुििान. कारि 
विद्यार्थ्यांच्या बौवध्दक विकासाकडे लक्ष देण्याबरोबर शारीहरक, मानशसक, भािननक विकासाकडे हे 
धेर् समजिारी शाळा खरी र्ुििान. विद्यार्थ्यां मध्ये असिाऱ्या सिग प्रकारच्या प्रर्तीकडे लक्ष देि े
महत्वाच.े 

एखादे स्थान र्ाठण्यातील आनंदापेक्षा त्या स्थानाकडे जािारा प्रिास महत्वाचा. र्ुिित्तेचे ननकर्ष 
एकदा पार पाडले म्हिजे र्ुिित्ता प्राप्त झाली आणि सपंले असे होत नाही. एकदा र्िुित्ता प्राप्त 
झाली म्हिजे ते कार्मचेच असे असतं नाही. एकदा दाखिलेली र्िुित्ता तुम्हाला परत-परत 
गमळिािी लार्ते. त्यातील सातत्यता आिश्यक असते. र्िुित्ता ही सतत शसध्द करािी लार्त.े 
शालेर् र्ुिित्ता ही खरतंर अनेक बाबींिर अिलंबुन असते. सिांर्ीि र्ुिित्ता विकास हा शाळेचा 
ध्यास असला पाहहजे. अध्यापन, प्रर्ोर्शीलता, खळे, कला, स्पधा, स्वच्छता इत्यादीं  सारख्या अनेक 
प्रांतात र्िुित्ता अपेशक्षत असते. शाळेतील सिग घटकांनी एकत्रीत र्ेऊन र्ा सातत्यपूिग प्रिासासाठी 
प्रर्त्न करार्ला हिेत. एकदा गमळालेली र्ोष्ट् वटकििं तेिढचं महत्वाचे असतं. 

ससुिंाद महत्वाचा : 

काहीही केले तरी मलंु ऐकतच नाहीत अशी तक्रार नेहमीच केली जाते. आपि जे काही सांर्ीतले 
आहे, अपेशक्षत धरले आहे ते मुलांनी लर्ेच स्वस्वकारले पाहहजे, केले पाहहजे अशी आपली अपके्षा 
असते. पि प्रत्येक िेळेस सिग विद्यार्थ्यांकडून हे घडेलच असे नाही. आपले विद्याथी ऐकत नाहीत, 
आपि सांर्ू तसे िार्त नाहीत ही भािना शशक्षकांना ननराश करत असते. र्ात एक महत्वाचे म्हिजे 
जर आपि विद्यार्थ्यांचे  म्हििे ऐकुन घेतले ि समजून घेतले तर ते आपले म्हििे ऐकुन घेऊ 
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शकतात. त्यांना ऐकुन घ्यार्ला िेळ देिे आिश्यक असते म्हिजे त्यांना आपि जे सांर्ू ते समजत े
ककिं िा पटते. मलुांची आकलन क्षमता, िर् आणि अनुभिविश्व डोक्यात ठेउन त्यांच्या भारे्षत जर 
बोललात तर संिाद नक्की होतो. दोन्ही बाजंूनी एकमकेांना समजून घेिे आिश्यक. 

बदल हिा : 
तोच तोच पिा हा नेहमी अभ्यासाला घातक ठरतो. त्यातून कंटाळिािेपिा डोकिार्ला लार्तो 
आणि मर् अभ्यासच नकोसा िाटार्ला लार्तो. अभ्यासात र्ांत्रीकता डोकिार्ला लार्ते आणि 
ताि तिाि िाढार्ला लार्तो. म्हिूनच अभ्यासाच्या पद्धतीमध्ये जर थोड्या अंतराने बदल करत 
राहहले तर तोच अभ्यास आनंददार्ी होऊन जातो. जर आपि सतत नलहीत असाल तर िाचार्ला 
घ्या, जर िाचत असाल तर ते इतरांना सांर्ार्ला बघा. र्ा बदलामुळे मन ताजे तिाने रहाते आणि 
तोच अभ्यास पि नव्या पध्दतीने करार्ला तर्ार होते. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाच्या चांग़ल्या सिर्ी 
लािण्यासाठी त्यांना हे छोटे उपार् सांर्िे हहतकारकच असते. अभ्यासातील बदल हीच विश्रांती 
ठरली तर पुढचा अभ्यास करण्याची इच्छा रहाते. 
 
 
 
 

“शाळेत िर्ाव्यततहरक्त अनके वठकािी फलक लािनू ठेिलेले असतात. मलुांच्या, 
र्िेाऱ्या जािाऱ्या अभ्यार्तांच्या नजरसे र्तेील अस े फळे हे सदेंश िहनाच े काम 
बजाित असतात. नाही मं्हटले तरी जाता र्तेा प्रत्यकेाच ेलक्ष हे फळे िधेत असतात. 
परतं ुत ेजर कोरचे राखले, त्याचा सदपुर्ोर् न करता त ेतसचे पडून रहार्ला लार्ले तर 
फार मोठी सधंी आपि घालिनू बसलो आहोत अस ेहोईल. हे बोलके फळे आपि र्ोग्य 
पध्दतीन े िापरले पाहहजते. औनोपचाहरकपि े शशकिता र्ईेल अशा अनके र्ोष्ट्ी 
आपल्याला र्ा फळ्यांच्या सहाय्यान ेस्पष्ट् करता र्तेील. रोजचा विचार, सदेंश, अिघड 
शब्द, सवुिचार, बोलके नचत्र, बातम्या, वदनविर्षशे, शालेर् िाता, पचंांर्, आजचा प्रशन् 
र्ा सारख्या अनके बाबी र्ात र्ऊे शकतात. सुदंर हस्ताक्षर, मनाचा ठाि घिेारी नचत्र े
साकारून हे फळे जीितं केले जाउ शकतात.” डॉ. उमशे प्रधान  
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प्रत्यके शाळा प्रमखुांनी जर पढुील काही जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या आणि तशी 
अमंलबजाििी केली तर नक्कीच आपल्या शाळेतील बालकांचा सिांर्ीि विकास ि 
बालकांच्या  दैनवंदन समस्यांच ेखऱ्या अथान ेननराकरि र्ईेल 

• समपुदेशन म्हिज ेबालकांना समजनू घिें, त्यांच्या विचारांचा आदर करिं, त्याला र्ोग्य 
ननिगर् घणे्यास मदत करिं, त्यांच्या समस्यांची उकल करून त्या समस्या त्यांना र्ोग्य 
प्रकार ेहाताळण्यास ककिं िा सोडिण्यास मदत करि ेआणि त्यांना मानशसक आधार देि ेहोर्.  

• र्ासाठी शाळा प्रमखुांनी स्वतःपासनू सरुुिात करािी  ि आपल्या सहकारी शशक्षकांना 
र्ाबाबतची जािीि करून द्यािी दैनवंदन अध्यर्न-अध्यापन प्रवक्रर्ते विर्षर् ननहार् 
समपुदेशनाचा अतंभाि करािा.  

• भार्षा विर्षर्ाच्या माध्यमातनू आपल्या जीिनातील भार्षचे े महत्व,  भार्षा कशी 
िापरािी,  अपशब्द िापरून इतरांची दुखािली जािारी मन,ं  शशक्षकांच्या अनपुस्थस्थतीत 
विद्यार्थ्यांनी करािर्ाची कृती इत्यादींबाबत केलले ेमार्गदशगन जािीिपिूगक व्हाि ेि हे सदु्धा 
भार्षचे्या दृष्ट्ीन ेकेलले ेसमपुदेशनच आहे.  

• शारीहरक शशक्षिाच्या ताशसके  दरम्यान सबंनंधत शशक्षकांनी विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या 
सरुशक्षततचे्या दृष्ट्ीन े घ्यािर्ाची खबरदारी िर्ातनू मदैानािर जाताना ककिं िा मदैानातनू 
िर्ात प्रिशे करताना अपशब्दांचा िापर,  शाळा भरण्यापिुी आणि शाळा सटुल्यानतंर 
शाळेच्या प्रिशेद्वाराजिळ एकमकेांशी बोलताना विद्याथी कोित ेशब्द िापरतात र्ाबाबत 
मार्गदशगन करि,े हा सदु्धा एक समपुदेशनाचाच भार् असले. 

• शालरे् व्यिस्थापन सगमतीच्या पालक प्रततननधींच ेबालकांच्या सरुशक्षततचे्या दृष्टष्ट्कोनातनू 
प्रबोधन आणि पालक प्रततननधींच्या माध्यमातनू  इतर पालकांपर्तं समपुदेशना सबंधंीचा 
र्ोग्य सदेंश  कसा पोहोचले र्ाबाबत सगमतीच्या सदस्यांचा सवक्रर् सहभार् सदु्धा तेिढाच 
महत्वाचा असले.  
 

सपंादक मडंळ  
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सदुाम कंुभार, 
सपंादक 
9833414992         
  
१२ िी कला उत्तीिग – विविध व्यािसानर्क अभ्यासक्रमांच्या प्रिशेाची दार े 

 

१२ िी कला शाखा उत्तीिग विद्यार्थ्यांसाठी व्यािसानर्क अभ्यासक्रम – 

बचॅलर ऑफ मास मीहडर्ा  (बी.एम.एम.) 

हा तीन िर्षांचा अभ्यासक्रम आजच्या तरुिाईमध्ये चांर्लाच लोकतप्रर् आहे. र्ा अभ्यासक्रमाच्या 
माध्यमातून तमु्ही आकाशिािी, इंटरनेट, सिग ितृ्तिाहहन्या  तसचे मनोरजंन िाहहन्या, माशसके 
साप्ताहहके इत्यादी क्षेत्रात प्रिेश करण्यासाठी हा पदिी अभ्यासक्रम तमु्हाला नक्कीच मदत करू 
शकतो.  तुमच्या  बुगद्धमत्तलेा सजगनशीलतेची जोड देऊन तुम्हाला तुमचे कहरअर घडिण्यासाठी हा 
अभ्यासक्रम नक्कीच उपर्ुक्त आहे. आज प्रसारमाध्यमांमध्ये दररोज निनिीन साधनांचा आणि 
तंत्रज्ञानाचा उपर्ोर् केललेा आपि पाहतो. तेच  तंत्रज्ञान कौशल्य आत्मसात करून स्वतःच्या 
कल्पक बुगद्धमत्तेच्या जोरािर  तुम्ही हा अभ्यासक्रम र्शस्वीहरत्या पिूग करू शकता. 

ॲननमशेन  

बॅचलसग हडग्री इन ॲननमशेन हा एक विशेर्ष अभ्यासक्रम तर्ार करण्यात आलेला आहे. आज 
ॲननमेशन म्हटल्याबरोबर एक जलद र्तीने िाढिारा व्यिसार् म्हिून त्याची ओळख आहे. र्ा तीन 
िर्षाच्या अभ्यासक्रमांमध्ये तमु्हाला टूडी/थ्रीडी अननमेशन ततं्रज्ञान शशकिले जाते. आज विविध 
मनोरजंन िाहहन्या आणि  नचत्रपट ननर्मिती मध्ये टूडी आणि थ्रीडी चे तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमािात 
िापरले जाते. मुलांना आकर्र्षित करिारी र्ेगमिंर् इंडस्ट्री  सुद्धा आघाडीिरच आहे. तमु्ही नक्कीच र्ा 
क्षेत्रात उतृ्कष्ट् कहरअर करू शकता परतंु प्रचडं मेहनत  आणि कल्पक बुगद्धमत्ता असल्याशशिार् हे 
शक्य नाही. 

बचॅलर ऑफ सोशल िकक  (बी.एस.डब्लू.) 

बहुतांश विद्यार्थ्यांना हा अभ्यासक्रम माहहत नाही. परतंु र्ा तीन िर्षांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये एक 
सोशल िकक र (समाजसेिक) होण्यासाठीची कौशल्ये र्ा अभ्यासक्रमांतर्गत शशकिली जातात. जर 
लोकांच्या भल्यासाठी तसेच त्यांचं जीिनमान समृद्ध करण्यासाठी तमु्ही झटिार असाल तर हा 
अभ्यासक्रमास तमु्ही पसतंी देऊ शकता. अभ्यासक्रमादरम्यान संशोधन, भारतातील सामागजक 
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समस्या, त्यांच्यासाठी राबिललेी धोरिे तसचे सिेाभािी ससं्था कशा प्रकार ेकाम करतात र्ाचा 
सुद्धा अभ्यास करण्याची संधी तमु्हाला गमळिार आहे 

बचॅलर ऑफ हडझाईन  

र्ा अभ्यासक्रमांतर्गत फॅशन हडझार्ननिंर्, टेक् स्ट्ाईल हडझाईननिंर्, इंटेहरअर हडझाइननिंर्, 
र्ाबरोबरच मल्टिगमडीर्ा हडझाईन, व्ही.एफ.एक्स तंत्रज्ञान, िबे हडझाईन तसेच र्मे 
हडझाईन  इत्यादी कौशल्यांचा अभ्यास करण्याची संधी तमु्हाला गमळते ि र्ाच क्षेत्रात भविष्यात 
तुम्ही तुमचं कहरर्र घडिू शकता. 

बचॅलर इन सार्कॉलॉजी  

जर तुम्ही मानिी मनाचा अभ्यास करून भविष्यात शालेर् विद्याथी, समाजातील समस्याग्रस्त व्यक्ती 
आणि खाजर्ी तसेच शासकीर् उपक्रमातील कमगचाऱ्यांच्या समस्यांचे ननराकरि करून त्यांना 
समपुदेशन  करण्यासाठी हा अभ्यासक्रम करण्याची इच्छा असले तर तमु्हाला नक्कीच उपर्कु्त ठरू 
शकतो. र्ा अभ्यासक्रमांतर्गत मानसशास्त्र,  मानिी ितगन आणि मानिाचा विकास इत्यादी बाबत 
तुम्हाला अभ्यास करण्याची संधी गमळत.े तीन िर्षाचा अभ्यासक्रम  तसेच  र्ाच विर्षर्ात पदव्यतु्तर 
शशक्षिपूिग केल्यानतंर मानसशास्त्रज्ञ ककिं िा समुपदेशक म्हिून तमु्ही तुमचं कहरअर करू शकता. 

बचॅलर ऑफ हॉटेल मनॅजेमेंट (बी.एच.एम.) 

राज्य सामानर्क प्रिशे परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र  राज्य मुंबई, आर्ोगजत कोित्याही शाखेतून इ. १२ िी 
उत्तीिग झालेले विद्याथी  हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटहरिंर् टेक्नॉलॉजी  अभ्यासक्रमाच्या प्रथम िर्षासाठी 
प्रिेशास पात्र असतील. 

(खलु्या र्टातील विद्याथी कमीत कमी ४५% र्िुांनी उत्तीिग,  मार्ासिर्ीर् तसचे आर्थिकदृष्ट्या 
दुबगल घटक आणि वदव्यांर् विद्यार्थ्यांसाठी ४०%)  

सामानर्क परीक्षचेी नोंदिी करण्याची कार्गपद्धती, परीक्षा शुल्क, सामानर्क परीक्षेचे कें द्र, 
सामानर्क परीक्षसेाठी अभ्यासक्रम, ननधाहरत केललेे र्ुि, वदव्यांर् विद्यार्थ्यांसाठीच्या सहाय्यभतू 
सेिा तसेच त्यांच्यासाठीचे ननकर्ष, नमुना प्रश्नपतत्रका इत्यादीसाठी पुढील िबेसाईटिरून सविस्तर 
माहहती घ्यािी https://bhmct2021.mahacet.org 

तुम्ही कला शाखतेून  कोिताही मुख्य विर्षर् घऊेन पदिी तसचे पदव्युत्तर शशक्षि प्राप्त केल्यानंतर 
ितृ्तननिदेक, सपंादक, स्तभंलखेक, कथालखेन, सतू्रसचंालक, ितृ्तपत्रकार, शशक्षक, प्राध्यापक, 
व्यिस्थापक,  जनसपंकक  अनधकारी, वदग्दशगक, कथालखेक, भार्षांतरकार, पर्गटनस्थळा िरील 
मार्गदशगक, विविध कार्गक्रमात सघंटक, िक्ता, ग्रथंपाल, समीक्षक  होऊ शकता.  र्ासाठी स्पष्ट् 
उच्चार, ननभीडपिा,  िाचन लेखनाची सिर्,  ननरीक्षि, सभाधीटपिा इ. र्िु आिश्यक आहेत. 

https://bhmct2021.mahacet.org/
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तर गमत्रांनो, कला शाखतेनू शशक्षि घिें  नक्कीच कमीपिाचं नाही. गजद्द, नचकाटी  तसचे मेहनत 
करण्याची तर्ारी असले तर आपि कोित्याही शाखेतून उच्च दजाचं शशक्षि घेऊन आपलं भविष्य 
आपि चांर्ल्या प्रकार ेघडिू शकतो. 

 

 

“तमु्हाला जर चांर्ल शशकिार्च असले तर तमु्हाला तमुचा विद्याथी चांर्ला समजला 
पाहहज.े जस े विद्याथी तशी आपली शशकिण्याची, सांर्ण्याची, समजिण्याची पध्दती 
आपल्याला बदलािी लार्त.े र्ासाठी मलुांची कार् समज आहे, त्यांची र्ती आणि मती 
कार् आहे हे जािनू घिे ेमहत्वाच ेआहे. आपि आपल्या पध्दतीनचे जर सांर्त राहहलो 
तर विद्याथी आणि आपले बोलि ेर्ात दरी ननमाि व्हार्ला लार्त ेआणि मर् आपले 
शशकविि ेत्यांच्या डोक्यािरून जार्ला लार्त.े विद्यार्थ्यांच्या पातळीिर र्ऊेन शशकििं, 
दोन पार्ऱ्या उतरून त्यांना िरती र्ार्ला भार् पाडार्ला हि.े विद्याथी समजि,ं जािनू 
घिे ं हे शशक्षकाच ेपहहले कतगव्य ठरत.े असाच शशक्षक आपल्या शशकिण्यात र्शस्वी 
होऊ शकतो.” डॉ. उमशे प्रधान  
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टीम मतं्र समपुदेशनाचा-- 
विद्याथी गमत्रांनो शालांत परीक्षा नकुत्याच सपंलेल्या आहेत म्हिनू सटु्टीच ेननर्ोजन अस ेकरा 

• आपल्या कुटंुबासमिेत जास्तीत जास्त िेळ घालवििे.  र्ा मध्ये प्रिास,  कुटंुबातील काही 
महत्वाचे कार्गक्रम  इत्यादींचा मनसोक्त आनंद घेि.े 

• अभ्यास, र्ृहपाठ, परीक्षा इत्यादींपासून थोडीशी विश्रांती.  

• विविध कला र्ुि आत्मसात करण्यासाठी स्वतःला िळे देिे. 

• विविध खेळांचे कौशल्य आत्मसात करिे.  

• पुढील िर्षाच्या निनिीन अभ्यासक्रमांची माहहती जमा करिे.  

• आरोग्याकडे पूिग लक्ष देि.े 

• शारीहरक तसेच मानशसक आरोग्य सुदृढ करण्याकडे लक्ष देि.े  

• स्वतःच्या आहाराकडे लक्ष देिे.  

• मानशसक ताि रे्िार नाही र्ासाठी उपार् शोधि.े  

• स्वतःला प्रेरिा गमळेल र्ासाठी विविध कार्गशाळा तथा करमिुकीचे कार्गक्रम 
पाहिे  आणि सटु्टीचा  मनसोक्त आनंद घिेे. 

परीक्षेत र्श गमळिण्यासाठी ि स्वतःला शसद्ध करण्यासाठी प्रचंड महेनतीशशिार् पर्ार् नाही 
म्हिून पालक आणि विद्यार्थ्यांनी सुट्टीचा उपर्ोर् र्ासाठी सुद्धा करािा. 

• स्वतःला ओळखिे. 

• पुढील अभ्यासक्रमाचे ननर्ोजन तथा प्रिशे परीक्षबेद्दलची र्ोग्य माहहती. 

• कोित्याही व्यिसार्ागभमुख अभ्यासक्रमाच्या प्रिेश परीक्षबेाबत माहहती घते 
असताना  स्वतःला सदरहू परीक्षबेद्दल ककिं िा अभ्यासक्रमाबद्दल आिड आहे ककिं िा नाही हे 
सिगप्रथम पहािे.   

• परीक्षेचे आिदेन पत्र, परीक्षा शुल्क,  परीक्षा ऑफलाईन ककिं िा ऑनलाईन,  परीक्षेसाठीचा 
संपिूग अभ्यासक्रम इत्यादी बाबत माहहती घ्यािी. 

• परीक्षेसाठी अभ्यास साहहत्य,  परीक्षेची तर्ारी करण्यासाठी  उपलब्ध मार्गदशगन, परीक्षा 
कें द्र,  अभ्यासासाठी उपलब्ध असिारा िेळ इत्यादी.   

• परीक्षेत अपेशक्षत प्राविण्य गमळाल्यानतंर प्रिशे प्रवक्रर्ा,  अभ्यासक्रम शलु्क,  अभ्यास 
कें द्राचे वठकाि इत्यादी सिग माहहती काही प्रमािात तरी आपि र्ा कालािधीत गमळि ू
शकतो.  
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शरद शशिंपी, उपसपंादक,  
आर्इएस न्य ूइंवललश सू्कल िांदे्र (पिूग) मुबंई 
9820782097  

इर्त्ता १० :  िर्षग ननर्ोजन आणि व्यिस्थापनाचे 

    

विद्याथी गमत्रहो नमस्कार! 'मंत्र समपुदेशनाचा' हा मे महहन्याचा अंक आपल्या हाती र्ेईल ि आपि 
सिगजि हा लेख िाचत असाल तेंव्हा तमु्हा सिांचा इर्त्ता नििी ‘उत्तीिग’ असा ननकाल आपल्याकडे 
असले अथात अततशर् कठीि अशा काळात आपि र्ा िर्षी सुद्धा आपल्या अभ्यासात र्शस्वी 
झालेले असाल होर् ना? आणि आता तमु्ही इर्त्ता दहािी र्ा माध्यगमक स्तरािरील शेिटच्या ि 
महत्त्वाच्या िर्ात प्रविष्ट् झालेले असाल.  

तुम्ही सिांनी इर्त्ता आठिीचे शैक्षणिक िर्षग पूिगपिे ऑनलाइन माध्यमातनू अभ्यास केला. ज्याचा 
र्ापूिी तमु्हाला खपू सारा पहरचर् नव्हता पि तमु्ही सिांनी त्याच्यासोबत जुळिून घेतले र्ात तुमच े
जसे प्रर्त्न महत्त्वाचे आहेत तसचे तमु्हाला शशकवििाऱ्या सिग शशक्षकांचे सुद्धा प्रर्त्न ि कल्पकता 
महत्त्वाची आहे. अशा पूिगपिे अपहरनचत ि निख्या पहरस्थस्थतीत, सुद्धा आपि घरी राहून अस्वस्थता 
ि भीतीर्कु्त िातािरिात आपले एक शैक्षणिक िर्षग पूिग केलेत. त्याचप्रमािे इर्त्ता नििीचे सुद्धा 
पहहले सत्र असेच पार पडले आणि हडसेंबर २०२१ पासून सुरु होिार ेनििीचे दसुर ेसत्र आपि कोविड 
साथरोर्ाचे सिग ननर्म पाळून , प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन अभ्यास केला. ज्यांना शशक्षिाची आिड होती 
ि त्याचबरोबर हहम्मत त्या सिांनी प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन अभ्यास करिे पसंत केले. तर उिगहरत 
विद्यार्थ्यांनी तेंव्हासुद्धा ऑनलाईन अभ्यासाला प्राधान्य वदले, पि अभ्यास मात्र सुरूच होता. खर ंतर 
हा संपिूग काळ सिांसाठीच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपिे जीिघेिा ठरला. सिाथाने अच्छस्तत्वाची लढाई सरुू 
असताना काही विद्यार्थ्यांचे शशक्षिाकडे पहरस्थस्थतीमुळे, नाइलाजास्ति दलुकक्ष झाले ककिं िा अनके 
कारिांमुळे असंख्य विद्यार्थ्यांना शशक्षिास मुकािे लार्ले. र्ात  जस ेग्रामीि भार्ातील मजूर, दुर्गम 
भार्ातील विद्याथी , िाड्या िस्तीत राहिार ेविद्याथी आणि शहरी भार्ातील कष्ट्करी कुटंुबातील 
असंख्य विद्याथी र्ा काळात शशक्षिापासून िंनचत राहहले. पि मानिाला नसैर्र्िकपिे लाभलेल्या 
गजद्द र्ा र्ुिांमुळे सिांनी आहे त्या पहरस्थस्थतीशी समार्ोजन करीत आपला जीिन प्रिास सुरु ठेिला 
दुदकम्य आशािाद बाळरू्न मािसं जर्त असतात प्रसंर् ककतीही पबकट असो अथिा काळ ककतीही 
अर्म्य जर्ण्याची उमी प्रत्येकाला पढेु नेत असते. त्याच न्यार्ाने आपि सिगजि इर्त्ता नििी उत्तीिग 
झालात म्हिून आपले कौतुक ि अगभनदंन! ि पढुील अततशर् महत्त्वाच्या असलेल्या दहािीच्या 
िर्षासाठी आपिास खूप खूप शुभचे्छा.  
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खर ंपाहता प्रत्येक शैक्षणिक िर्षग हे विद्यार्थ्यांच्या दृष्ट्ीने महत्त्वाचचे असत.े कारि त्या-त्या शैक्षणिक 
िर्षात प्रत्येक विर्षर्ाच्या काही संज्ञा संकल्पना आपि नव्यानेच शशकत असतो. ककिं िा शशकलेल्या 
आशर्ाचा विस्ताहरत भार् अभ्यासत असतो, आत्मसात करीत असतो. त्यामुळे ते शैक्षणिक िर्षग 
आनंददार्ी तर ठरतेच पि पुढील शैक्षणिक िर्षाचा उत्तम पार्ा तर्ार होत असतो. म्हिूनच इर्त्ता 
दहािीचा अभ्यास करताना ननर्ोजन ि व्यिस्थापन र्ा दृष्ट्ीने संपूिग िर्षगभर अभ्यास केला तर तुम्हा 
सिांना लिकरच आपल्या अभ्यासात र्ती आिता र्ेईल त्यातून पुढील शैक्षणिक 
अभ्यासक्रमासाठी स्वतःला तर्ार करून शसद्ध करता र्ेईल असे िाटत.े चला तर मर् त्यासाठी 
ननर्ोजन ि व्यिस्थापन कसे उपर्ोर्ी ठरले हे समजून घेऊर्ा. ते समजून घणे्यासाठी खालील घटक 
विचारात घेऊ.  

• सिग विर्षर्ांची तर्ारी कशी करािी  
• अभ्यासाचे ननर्ोजन ि व्यिस्थापन 
• पालक ि शशक्षक र्ांचे मार्गदशगन  
• िेळेचे ननर्ोजन ि ननर्ोजनाप्रमािे कृती 
 

१. सिग विर्षर्ांची तर्ारी कशी कराल?  इर्त्ता नििीच्या अभ्यासक्रमाचे ि त्या अनुरं्षर्ाने असलले े
प्रश्नपतत्रकेचे स्वरूप आपि अभ्यासलेले आहे. साधारितः सिग विर्षर्ांच्या असलले्या प्रश्नपतत्रकांच े
स्वरूप लक्षात घतेा विर्षर्ननहार् प्रश्नपतत्रकेत असलले्या एकूि प्रश्नांची संख्या, स्वरूप आणि 
र्ुिांनसुार आपि प्रत्येक विर्षर्ाच्या अभ्यासाचे व्यिस्थापन करार्ला हि.े सतत अभ्यास करताना 
प्रश्नांचे स्वरूप, त्यासाठी असललेे र्ुि ि त्या प्रश्नांचा सराि हा विचार ि कृती आपल्यासमोर असले 
तर आपले िेळेचे ननर्ोजन ि अभ्यासाचे व्यिस्थापन र्शस्वी होऊ शकते. र्ासाठी माध्यगमक 
शालांत परीक्षेच्या अथात एसएससी बोडाच्या सिग विर्षर्ांच्या प्रश्नपतत्रका आपि आताच गमळिार्ला 
हव्यात, तसेच अभ्यासाची वदशा ठरविताना विर्षर् शशक्षक, अनुभिी ि चांर्ल ेगमत्र आणि पालक 
र्ांची जरूर मदत घ्यािी. तुम्हाला र्ा सिांचा नक्कीच फार्दा होईल. अन्यथा माझा अभ्यास छान 
आहे, मला अभ्यास र्ेतो अशा विचारात राहहलात तर मात्र आपली अडचि सभंिते. तुकोबा म्हितात 
विद्या अल्प परी र्िगशशरोमिी l मजहुनी ज्ञानी कोि आहे ll अशी आपली अिस्था होऊ नर्े म्हिून 
िेळीच सािध व्हािे अन्यथा िेळ ननघून र्ेल्यािर पश्चाताप करण्याशशिार् आपि काही करू शकत 
नाही.  

२. अभ्यासाच ेननर्ोजन ि व्यिस्थापन : साधारिपिे एतप्रल महहन्यात काही शाळांतून नििीच्या 
सत्रांत परीक्षा झाल्यानतंर इर्त्ता दहािीचे िर्ग सरुू होतात. र्ािर्षी ते सुरू झालेत की नाही र्ाबद्दल 
साशंकता आहे. पि बहुसखं्य विद्याथी शशकििी िर्ाला मात्र हमखास जातात तेथे शशकिले जािार े
विर्षर्- ननहार् धडे आपि रोजच्या रोज अभ्यासा. अभ्यास करण्यासाठी तुम्ही पालक शशक्षकांच्या 
मदतीने आठिड्याचे िेळापत्रक तर्ार करािे. रोज एका विर्षर्ाचे िाचन, नचिंतन ि मनन करािे. 
िेळापत्रकानुसार प्रत्येक विर्षर्ाला एका वदिसातील ककमान दोन तास वदल्यामळेु ननर्गमतपिे सिग 
विर्षर्ांचा अभ्यास ि सराि होत राहील तसेच र्ा पद्धतीने अभ्यास करताना प्रत्येक िेळा पहहल्या 
धड्यापासून आज पर्तं शशकिलेल्या धड्यापर्ंत सिग कृती प्रश्नांसह पाठाचे िाचन करािे. पाठांतर, 
घोकंपट्टी अगजबात करू नर्े. िाचन करीत असताना समजत नसलेल्या, अिघड िाटत असलेल्या 
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आशर्, सूत्र ककिं िा संकल्पना एका िहीत विर्षर्ननहार् नोंद करत पुढे िाचीत जािे र्ामुळे तुम्हाला 
प्रत्येक विर्षर्ातील ककती ि कोिता भार् अिघड िाटतो हे जसे ठरवििे सोपे जाईल तसचे त्या 
विर्षर्ाच्या आपल्या ककती प्रमािात संकल्पना मतूग आहेत, पिूग ज्ञान र्ोग्य आहे हे सुद्धा समजण्यास 
मदत होईल. तसेच नोंद केलेला अिघड भार्, सकंल्पना त्या त्या विर्षर् शशक्षकांकडून िेळीच 
समजून घतेल्या तर केलेल्या मेहनतीचे समाधान ि आनंदात रूपांतर होऊन उत्साह वद्वर्ुणित होईल 
त्यामुळे आपल्याला चांर्ले र्श गमळिता र्ेईल. र्ोग्य अभ्यासामुळे आपिास कोितेही कार्ग 
शसद्धीस नेता रे्ते.  

ओले मळू भदेी खडकाच ेअरं् l  आभ्यासासी सांर् कार्गशसद्धी ll हा तुकोबांचा विचार नेहमी मनात 
ठेिा. र्श तुमचेच आहे.  

३. पालक ि शशक्षक र्ांच े मार्गदशगन : आपले आरु्ष्य घडविताना पालक ि शशक्षक र्ा दोघांची 
भूगमका अततशर् महत्त्वाच ेअसते. अभगकाच ेसाठी l  पतं ेहाती धरली पाटी  हे िचन सिगशु्रत आहे. 
आपल्यािर शशक्षिाचे ि जीिनविद्यचेे र्ोग्य संस्कार व्हािेत र्ासाठी पालक ि शशक्षक आपल्याला 
सतत मार्गदशगन करीत असतात. म्हिून आपि त्यांचा विचार सल्ला, अनुभिाचे बोल, मार्गदशगन 
जरूर घ्यािे ि त्याप्रमािे आचरि करािे.  शशक्षकांचा विद्याथी घडविताना आलेला अनुभि महत्त्वाचा 
असतो तर पालकांचे स्वअनुभिातून, ननरीक्षिातून गमळालेले ज्ञान खपू महत्त्वाचे ि उपर्ोर्ी असते. 
म्हिून आपि सतत त्यांचे मार्गदशगन घेत राहािे आणि त्यांनी केलेल्या मार्गदशगक सूचनांप्रमाि े
अभ्यास करािा. त्यामुळे आपले मन शांत ि प्रसन्न होते आपली अभ्यासातील र्ती िाढते ि मार्ग 
सुखकर होतात. मन करा र ेप्रसन्न l सिग शसद्धीच ेकारि ll हे कार्मच स्मरिात असू द्या. म्हिून 
पालक ि शशक्षक र्ांच्या विचारांना नहेमी कृतीत आिण्याचा प्रर्त्न करा.  

४. िळेेच ेननर्ोजन ि ननर्ोजनाप्रमाि ेकृती : Plan out the work And work out the plan र्ा 
अथाची इंग्रजीतील एक म्हि आपल्याला सुपहरनचत आहे. अथात आपि अनेक अंर्ाने आपल्या 
अभ्यासाचे िेळेचे र्ोग्य व्यक्तीच्या मार्गदशगनामुळे अततशर् आदशग पद्धतीने ननर्ोजन केले पि 
ननर्ोजनाप्रमािे जर आपि कृती करत नसू तर आपल्याला अपेशक्षत ते ध्येर् साध्य करता र्ेिार 
नाही असाध्य त े साध्य कहरता सार्ास l कारि अभ्यास तकुा म्हि े ll आपि पौर्डंािस्थते 
असल्यामुळे आपल्या ध्यरे्ाच्या मार्ात अनेक अडथळे र्ेत असतात काही आपल्याला कळतात 
काही कळतच नाहीत म्हिून अशािेळी आपल्याला मार्गदशगक म्हिनू लाभलेल्या पालकांची ि 
शशक्षकांची खपू मदत ि सहकार्ग गमळत असते र्ा सिांचा आपि र्ोग्य तो फार्दा करून घतेल्यास 
आपल्याला चांर्ल्या अभ्यास सिर्ी लार्तात. ननर्ोजन, अभ्यास र्ांचे महत्त्व पटते, मार्गदशगन 
ककती महत्त्वाचे असते र्ाची जािीि होते. र्ासोबतच गजद्द, संर्म, तार्किक विचार करिे  तसेच 
सातत्य ि ननर्गमतता, आत्मविश्वास ि सकारात्मक दृष्टष्ट्कोन र्ांचाही चांर्ला पहरचर् होतो. र्ा 
सिांमुळे  विद्याथी उज्ज्वल र्शाच्या मार्ाकडे िाटचाल करू लार्ते आणि इतके अनंत फार्दे 
वदसल्यािर, लक्षात आल्यािर ककिं बहुना त्यांचे महत्त्व पटू लार्ल्यािर सहजच आपल्या मनी भाि 
उमटतात :  
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तिेनेच पथं ेचालोजाता l न पडे र्ुतंा कोठे  काही ll  असे मार्गदशगनाचे ि मार्गदशगकाचे आपल्या 
जीिनात अनन्यसाधारि महत्त्व आहे शिेटी सिांना एकच विनतंी अजून बराच िेळ आहे अशा भ्रमात 
न राहता आज पासूनच र्ोग्य पद्धतीने अभ्यासाची तर्ारी सुरू करा म्हिजे  इर्त्ता दहािी : िर्षग 
ननर्ोजन आणि व्यिस्थापनाचे हा विचार फलद्रपू ठरले आणि भविष्यातही उपरु्क्त ठरले. 

 

 

 

“शाळेत शशस्तीची आिश्यकता असत ेर्ाला कारि प्रत्यके र्ोष्ट् ही ठरािीक काळात 
होि ंअपशेक्षत असत. आजच ंउद्यािर टाकून चालत नाही. सार काही िळेेच्या बधंनात 
घडाि लार्त.ं शशस्तीमध्य े आहे िक्तशीरपिा, काम वदलेल्या िळेात सपंिण्याची 
आिश्यकता, आपला इतरांना त्रास होिार नाही अस ेितगन, स्वच्छतचे ेपालन, ननर्मांच े
पालन र्ा सारख्या अनके बाबींचा समािशे होतो. परतं ुही शालेर् शशस्त कार् केिळ 
विद्यार्थ्यांसाठीच महत्वाची असत े का? शालेर् प्रत्यके घटक जस े की शशक्षक, 
कार्ालर्ीन कमगचारी र्ा सिांनीच ही शशस्त पाळि े र्रजचे े असत.े प्रत्यके िळेेस 
विद्याथी डोळ्यासमोर ठेउनच शशस्तीविर्षर्ी बोलले जात े पि त्यांना शशस्त 
लाििाऱ्यांमनधल शशस्त तततकीच महत्वाची.” डॉ. उमशे प्रधान  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 मतं्र समपुदेशनाचा 
 

नरेंद्र शशके 
नशॅनल हार्सू्कल, टार्ोर नर्र, 
विक्रोळी (पिूग) 
9702584482 
 

                          बौगद्धक सपंदा क्षते्रातील कहरर्रच्या सधंी 
दैनंवदन जीिनामध्ये बरचे िेळा लोर्ो, टर ेडमाकक  ,पेटंट इत्यादी शब्द आपि ऐकत असतो पि 
आपल्याला बहुदा हे माहहत नसते र्ा सिग विविध प्रकारच्या संपदा (प्रॉपटी) आहेत.ज्यांना बौगद्धक 
संपदा म्हिजेच इंटलेक्चअुल प्रॉपटी असे म्हितात. समाजातील अशा बुगद्धिान शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ, िैद्य 
र्ांच्या र्ोर्दानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा वदिस म्हिजे २६ एतप्रल हा होर्. कारि २६ एतप्रल 
१९७० रोजी विश्व बौगद्धक संपदा संस्था र्ा संस्थेची स्थापना झाली. जेव्हा जेव्हा प्रॉपटी हा शब्द 
उच्चारला जातो तेव्हा आपल्याला त्या मूतग र्ोष्ट्ी िाटतात जसे की बंर्ला, र्ाडी, शेती इत्यादी. परतं ु
प्रॉपटी अमतूग स्वरुपात देखील असतात. आपल्या ह्या मनाची ननर्मिती साहहत्य, कला, विज्ञान, 
संशोधन, उद्योर् क्षेत्रात विविध प्रकारचे लोर्ो, नचत्र, नािे अशा प्रकार े असतात. उदाहरिाथग 
बीएमडब्ल्यू कंपनीचा लोर्ो आपि पाहहला असेल, प्रथम ही कंपनी विमानांचे प्रोपेलर म्हिजचे 
पंखे आणि विमानाचे सुटे भार् बनित असे. नंतर हीच कंपनी िाहन ननर्मिती क्षेत्रात उतरली परतं ु
त्यांनी आपला लोर्ो बदलला नाही.ज्या व्यक्तीने अशा काही र्ोष्ट्ींची ननर्मिती केली असल्यास 
त्याला नोंदिीकृत स्वरूपात हक्क प्रदान करण्यामार्े कारि म्हिजे त्याला आर्थिक स्वरूपात 
मोबदला गमळार्ला हिा आणि इतर संस्थांना त्या संशोधनासाठी प्रोत्साहन गमळािे. कंपन्यांचा 
लोर्ो आपि पाहहला असले तोही पेटंट ऑकफसमध्य ेनोंदिािा लार्तो. उदाहरिाथग:- मर्सिडीज  

पटंेट नोंदिीच ेफार्दे 

पेटंट एखाद्या आविष्काराच्या शोर्षिासबंंधीचे विशरे्ष कार्देशीर अनधकार प्रदान करत असल्यान,े त े
मालकाला इतरांना त्याची कॉपी करण्यापासून रोखून शोधातून नफा गमळविण्याची सिोत्तम संधी 
देते. शोध लािण्यासाठी शोधकत्याला पेटंटची आिश्यकता नसते; परतंु पटंेटशशिार् शोधक 
इतरांना शोध कॉपी करण्यापासून रोखू शकत नाही. शोधक आणि कधीकधी कंपन्या त्यांच्या स्वत: 
च्या संसाधनांमधून त्यांच्या शोधाची ननर्मिती ककिं िा विपिन करण्याच्या स्थस्थतीत नसतात.  पेटंट, 
व्यािसानर्क मालमत्तेचा एक प्रकार असल्यान,े मालकांना त्यांचे बौगद्धक सपंदा हक्क जपत संभाव्य 
र्ुंतििूकदारांशी ककिं िा इतर व्यािसानर्क भार्ीदारांशी िाटाघाटी करण्यासाठी एक आधार प्रदान 
करतात; मान्य केलेल्या अटींिर आविष्कार तर्ार करण्यासाठी दुसऱ्या कोिाला परिाना द्या, ककिं िा 
िापरत असलेल्या लोकांिर कार्देशीर कारिाई करा.  परिानर्ीशशिार् पेटंट केलेला आविष्कार. 
एकदा पेटंट दाखल केल्यािर आणि पेटंट नोंदिी झाल्यानतंर, २० िर्षांसाठी केिळ शोधकत्याची 
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मके्तदारी असत:े पेटंट नोंदिीमुळे बाजारात विशशष्ट् आविष्काराचे व्यािसानर्कीकरि करण्याच्या 
दृष्ट्ीने स्पधा मर्ावदत ठेिण्यास मदत होते.  पेटंट नोंदिी इतर प्रत्येकाला शोधकत्याच्या एकमिे 
मके्तदारीिर अततक्रमि करण्यापासून प्रततबंनधत करते.  हा अनधकार शोधकत्याला त्याच्या 
उत्पादनाचा परिाना देण्याचा ननिगर् घेतल्यानतंर रॉर्िीसाठी िाटाघाटी टेबलमध्ये उच्च स्थानािर 
ठेितो.  सामान्यतः, परिाना म्हिजे दुसरा कोिीतरी आविष्कार तर्ार करले आणि बाजारात विकेल 
आणि रॉर्िीचा काही भार् शोधकासोबत शेअर करले. 

पटंेटच ेतीन प्रकार आहेत. 

• र्ुवटशलटी (उपर्ोगर्ता) 
• हडझाईन (आराखडा)  
• प्लांट (र्तं्र संच)  

पंधराव्या शतकात पहहले पेटंट नोंदिले र्ेले. र्ाचा मान इटानलर्न िासु्तशास्त्रज्ञ वललपो ब्रूनेच्ची 
र्ांना जातो. सन 1421 मध्ये अनो नदीतून माबगलची िाहतूक करिाऱ्या एका बोटी कहरता त्यांनी 
पेटंट नोंदिले. भारतात पेटंट सबंंनधत पहहला कार्दा सन १८५६ साली झाला. आता पेटंटच्या 
रोमांचक आणि कुतूहल पिूग जादुई दुननरे्ची सफर करूर्ा.पेटंट म्हिजे अशी भन्नाट कल्पना जी 
तुमच्या नािािर नोंदिली र्ेली पाहहज.े हळदीचे पेटंट गमळिण्यासाठी डॉ. रघनुाथ माशेलकर र्ांनी 
वदलेला लढा सिगशु्रत आहे. मगॅ्नेवटक नॅनो पार्टिकल िरील संशोधनासाठी इंललंडच्या पेटंट 
कार्ालर्ात संशोधन शास्त्रज्ञ डॉ.नानासाहेब थोरात र्ांनी केलेला अजग नुकताच स्वीकारण्यात 
आला आहे. नार्र्ाि (दादर) र्ेथील शाळेतील श्री शशिंदे सर र्ांनी तर्ार केलेल्या भूगमती शैक्षणिक 
साहहत्याचे पेटंट त्यांनी घतेल्याचे ऐककिात आहे. थॉमस अल्वा एहडसन र्ांच्या इलेच्छररक लाईट 
बलब  सह एकूि १०९३ पटंेट ची नोंद आहे. स्वीहडश रसार्नशास्त्रज्ञ अल्फ्रे ड नोबले र्ांनी स्फोटक 
अशा डार्नामाईटचा (सरंुुर्ाची दारू) शोध लािला. र्ामधून त्यांना गमळालेली संपत्ती आणि 
व्याजािर दर िर्षी नोव्हेंबर महहन्यात सहा िेर्िेर्ळ्या क्षेत्रात विश्वकल्यािासाठी अतुलनीर् 
कामगर्री करिाऱ्या व्यक्तींना नोबल पुरस्कार देऊन र्ौरिण्यात र्ेते.शांततेसाठी वदलेला जािारा 
पुरस्कार सिोच्च नोबले परुस्कार मानला जातो.विल्यम रोंटेजन र्ा शास्त्रज्ञाने सन १८९५ मध्ये क्ष- 
ककरि म्हिजे एक्स-र ेचा शोध लािला. मानितेच्या दृष्ट्ीने त्याने र्ाचे पेटंट घेतले नाही. विल्यम 
रोंटेजन र्ांनी पहहला एक्स-र ेपत्नी बारथाच्या हाताचा काढला होता. र्ा सशंोधनासाठी रोंटेजन र्ांना 
सन १९०१ चे म्हिजे पहहले नोबले पाहरतोपर्षक बहाल करण्यात आले.आज जर्ात दर सेकंदाला १०० 
पेक्षा जास्त एक्स-र ेहोतात आणि एका िर्षात चार अब्ज पेक्षा जास्त एक्स-र ेकेले जातात. आता 
आपि बौगद्धक सपंदा अनधकार क्षेत्रातील कहरअरच्या संधी पाहुर्ा. 

१. राजीि र्ांधी नॅशनल इन्स्टिटू्यट ऑफ इंतले्लके्चु्यअल प्रोपटी मॅनेजमेंट, नार्पुर ही 
प्रशशक्षि, व्यिस्थापन, सशंोधन, शशक्षि र्ासाठी राष्ट्रीर् उतृ्कष्ट् कें द्र म्हिून ओळखले जाते. 
संकेतस्थळ:   https://ipindia.gov.in                    

२. पद: ज्यषे्ठ सह ननबंधक राजपतत्रत अनधकारी िर्ग एक. पात्रता :-विधी शाखतेील पदव्यतु्तर 
पदिी .र्ा क्षते्रातील 12 िर्षाचा अनुभि, पी एचडी  असेल तर उत्तम. 
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३. पद: पेटंट कंटर ोलर  
४. पात्रता: विधी शाखतेील पदिी विहहत नमुन्यातील भरलेला अजग आणि मुलाखत होते.  
५. एकतत्रत िेतन: 45 हजार रुपर्े. 
६. पेटंट एजंट म्हिूनही काम करू शकता. मुंबई र्ेथील पेटंट नोंदिी करािर्ाचे कार्ालर्:- 
७. बौगद्धक सपंदा भिन,अंटोप हहल.एस एम रोड मुंबई ४०००३७  

            फोन: 022-24153651, 24148165 email-mumbai-petent@nic.in 

बौगद्धक सपंदा अनधकार क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीर् संधी उपलब्ध आहेत. पदव्युत्तर शशक्षिासाठी 
इंललंडमधील लीड्स सारख्या विद्यापीठांमध्ये जािाऱ्या विद्यार्थ्यांचा िेर् िाढत आहे.र्ाचे महत्त्व 
हळूहळू अधोरणेखत होत आहे. र्िेाऱ्या काळात र्ा क्षेत्रात निनिीन स्ट्ाटकअप सुरू होतील र्ात शंका 
नाही.  

 

 

 

 

“शालेर् विर्षर्ात अव्वल स्थानी असिार े विर्षर् म्हिज ेर्णित, विज्ञान, भार्षा आणि 
सामागजक शास्त्र ेत्यांच्या तलुनते खळे हा विर्षर् र्ौिच मानला जातो. काही विर्षर्ांना 
अध्यर्न — अध्यापनात जास्त महत्व देत इतर विर्षर् हे दुय्यम दजाच ेठरिले जातात. 
केिळ श्रिेी गमळिण्यासाठी अशी त्या विर्षर्ांची हेटाळिी केली जात.े परतं ुआर्षु्यात 
हे विर्षर् देखील तततकेच महत्वाच ेअसतात. ककिं बहुना त्यांच्या शशिार् व्यिहारीक जीिन 
अिघड होऊन जात.े खेळाशीिार् तर विद्याथी दशमेध्य ेशारीहरक प्रर्ती र्ाठता र्िे े
अिघडच होऊन जात.े खळेामळेु उत्तम आरोग्य लाभ ुशकत ेआणि अभ्यासही सहज  होऊ 
शकतो. मन ताज ंतिान ंरहात ंआणि अभ्यासाचा ताि झलेार्ला तर्ार होत.ं” 

डॉ. उमशे प्रधान  
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गमताली देशमखु 
डोमले्टस्ट्क आणि इंटरनशॅल टूर लीडर 
 

चला, कफरार्ला जाऊ र्ा !! 
 

ओळख: 

सकाळी लिकर उठून कॉलेजला जाण्याची र्डबड, कॉलेजनंतर केगमस्ट्री, कफगजक्स, मॅथेमॅवटक्स 
प्रत्येक विर्षर्ासाठी िेर्ळे क्लाससे, कॉलेजच्या प्रॅच्छरकल्समधील अटेंडन्स आणि क्लासेस 
र्ांमधील तारांबळ. ज्युननर्र कॉलेजच्या वदिसांमध्ये इंगजननर्हरिंर् शशकण्याची इच्छा बाळर्िाऱ्या 
विद्यार्थ्यांसारखचे माझेही हेच सुरु होते. परतंु काही केल्या केगमकल हरऍक्शन्स उमर्ले नाहीत 
आणि डेहरवे्हवटव््हस/वटरग्नॉमेटर ीचा र्ोंधळ काही सपंलाच नाही. बारािीला जेमतमे फस्ट्क क्लास आणि 
सीईटीमध्यदेेखील फारस े काही र्ुि न गमळाल्यामुळे इंगजननर्हरिंर्चे स्वप्न सोडून द्यािे लार्ले. 
आणि त्याच स्वप्नासोबत परदेशी जाऊन काम करण्याचे, परदेशात राहण्याचे स्वप्नदेखील बाजूला 
राहहले. 'ग्रॅज्युएशन पिूग केल्यानतंरच तलुा जे काही करार्चे आहे ते तू करािे' आईच्या र्ा हट्टापार्ी 
मी बीएससीमध्ये माझे शशक्षि पुढे सुरू ठेिले. परतंु इंगजननर्हरिंर् करता न रे्ण्याचे दुःख काही 
सरता सरनेा. माझे मन िळिण्यासाठी आणि मला पूिगपि े र्ुंतिून ठेिण्यासाठी आईने मला 
टूहरझमचा कोसग (IATA/UFTAA Consultant Course) आणि जपानी भार्षा शशकण्यास 
पाठिले. रोजच्या अभ्यासापासनू काहीतरी िेर्ळे म्हिून थोडी मजादेखील िाटू लार्ली होती. हडग्री 
कॉलेज आणि र्ा िेर्िेर्ळ्या क्लाससेसाठी अंधेरी, र्ोररे्ाि, बोहरिली, िांदे्र र्ा सिग वठकािी र्े-जा 
करण्यादरम्यान इंगजननर्हरिंर्चे विचार जिू काही नाहीसेच झाले आणि ग्रॅज्युएशनची तीन िरे्ष कशी 
सरून र्लेी ते कळले सुद्धा नाही. 

टूहरझममधील प्रिशे: 

ग्रॅज्युएशन पिूग केल्यानतंर मी जपानी भार्षांतरकार म्हिून एका सॉफ्टिेअर कंपनीमध्ये काम केले. 
परतंु रोज रोज तेच ऑकफस, तीच लोक, तोच डेस्क हळू हळू र्ा सर्ळ्याचा कंटाळा र्ेऊ लार्ला 
आणि आता आरु्ष्यभर आपि र्ाच चक्रात अडकून राहिार का र्ाची भीती िाटू लार्ली. 
तेव्हाच ितगमानपत्रामध्ये केसरी टूसग प्रार्वे्हट नलगमटेड कंपनीची टूर लीडरसाठी भरती सरुू 
असल्याची जाहहरात आली. टूहरझमचा कोसग केला असल्यामुळे मी तेथ े मुलाखत देण्यासाठी 
पोहोचले. खर ेसांर्ार्चे तर टूर लीडरचे नक्की कार् काम असते हे तर मला त्यािेळी माहहतीदेखील 
नव्हते. मी केलेला कोसग र्ा मुख्यत्वे एअरलाइन व्यिसार्ाशी संबंनधत होता. पि तरीही मी तेथे र्लेे 
आणि मला फक्त तीन प्रशन् विचारण्यात आले: घरापासनू लांब राहार्ला तर्ार आहेस का? इंग्रजी, 
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मराठी आणि हहिंदी र्ा ततन्ही भार्षांमध्ये सिंाद साधता र्ेतो का? लोकांसोबत गमळून गमसळून 
राहार्ला आिडते का? र्ा ततन्ही प्रश्नांना मी हो असे उत्तर वदले आणि मला कॉल करून कळिले 
जाईल असे सांगर्तले. माझ्यासोबत आलेल्या इतर मुलामलुींकडे पाहता (जे र्ा मुलाखतीसाठी थ्री 
पीस सूट घालून आले होते आणि माझ्यापेक्षा बऱ्यापैकी अनुभिी होते) मला खात्री होती की 
आपल्याला काही कॉल िर्ैर ेर्ेिार नाही. पि दोन आठिड्यांनी मला केसरी टूसगमधून फोन आला 
'Congratulations, you have been selected as an International Tour Manager' 
आणि र्ा एका फोन कॉलने माझ्या आरु्ष्याला संपिूग कलाटिी गमळाली. 

केसरीमधील प्रिास: 

चार वदिसांचे इन हाउस टर ेननिंर् र्ापासनू केसरीमध्य ेमाझी सुरुिात झाली. त्यानंतर थार्लंड र्ेथ े
आम्हाला टर ेननिंर् टूर म्हिनू नेण्यात आले. २०१२ पर्तं निीन भरती होिाऱ्या मलुींना थेट इंटरनॅशल 
टूसग गमळत असत आणि मुलांना मात्र डोमेल्टस्ट्क टूसगिर अशससं्ट्ट टूर लीडरपासून सुरुिात करािी 
लार्त असे. २०१२ नंतर मुलींसाठीदेखील समान ननर्म लार्ू करण्यात आले. पहहल्या टर ेननिंर् 
टूरनंतर मी टूर लीड करण्यास सुरुिात केली. प्रथम थार्लंड, त्यानंतर शसिंर्ापूर, मलेशशर्ा, हाँर्-
काँर्, इंडोनेशशर्ा, दुबई-अबू धाबी, मॉहरशस कालांतराने र्ुरोप, ऑस्ट्रेनलर्ा, न्यझूीलंड, जपान अशा 
३२ देशांमध्ये तसेच भारतामध्ये जम्मू-कािीर, हहमाचल प्रदेश, राजस्थान, र्ोिा, अंदमान र्ा सिग 
वठकािी मी फॅगमली तसचे लेडीज्  स्पेशल, हनीमून कपल टूसग लीड केल्या. 

प्रशशक्षि: 

कंपनीतफे वदल्या जािाऱ्या इन हाउस टर ेननिंर्मध्ये ज्या वठकािी टूर करण्यासाठी पाठिले जािार 
आहे तेथील इतभंूत माहहती सांगर्तली जाते, कोिती माहहती कधी आणि कशा पद्धतीने ररं्िनू 
सांर्ािी हेदेखील शशकिले जाते. भारे्षचा स्पष्ट् उच्चार विशरे्षतः ि आणि न, ळ आणि ल हे कधी 
आणि कसे िापरािते र्ाचे अचूक ज्ञान असिे आिश्यक आहे. लेडीझ स्पशेल ककिं िा शसननर्र 
शसटीझन टूर र्ांसारख्या काही विशेर्ष टूसग असल्यास, र्ा टूसगिर फॅशन शो, र्ेम्स नाइट असे 
िेर्िरे्ळे कार्गक्रम आर्ोगजत केले जातात, तर टूरिर जाऊन र्ा कार्गक्रमांची सपंूिग व्यिस्था पाहिे, 
त्या कार्गक्रमाचे ननिदेन करिे हे सिग काही र्ाच जॉबचा महत्त्वपूिग भार् आहे.  

टूर करिे म्हिजे पर्गटकांना फक्त एखाद्या वठकािी घेऊन जाऊन ते दाखिनू आििे नवे्ह, तर तो 
प्रिास सुरू असताना त्यामध्ये काही अविस्मरिीर् आठििी तर्ार करिे हे तततकेच महत्त्वाच ेआहे. 
बऱ्याच िेळा एका शहरातनू दसुऱ्या शहरात जाताना बसमधून तासतंास प्रिास करािा लार्तो, अशा 
िेळी अंताक्षरी, विविध र्मे्स, र्ािी, काही र्मतीशीर अनुभि र्ेिाऱ्या मंडळींसोबत शेअर करून 
त्यांचा प्रिास मजेशीर आणि आरामदार्क करिे आिश्यक असते. अन्यथा असे प्रिास कंटाळिािे 
आणि नकोसे होऊन जातात. र्ा व्यततहरक्त ज्यािेळी टर ेननिंर् टूरसाठी पहहल्या टूरिर पाठिले जाते, 
तेव्हा प्रत्यक्ष टूर करण्याचा अनुभि गमळतो आणि कोित्या पहरस्थस्थतीत कसे बोलािे, टूरचे ननर्ोजन 
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कसे करािे, कोिाला कधी फोन करून कोित्या र्ोष्ट्ी कंफमग कराव्यात, कुठे आणि ककती 
िेळासाठी थांबािे हे सिग कळते आणि त्यानंतरच स्वतःहून टूर करण्याची संधी गमळते.  

तर्ारी आणि आव्हान:े 

जॉबच्या ननगमत्ताने विविध वठकािांना भेट देिे हे इतरांना फारच मजेशीर आणि ललॅमरस िाटत े
आणि काही अंशी ते खरदेेखील आहे. परतंु इतर कोित्याही जॉबप्रमािेच र्ा जॉबमध्येदेखील 
अर्णित आणि कधीही अंदाज लािता न र्ेिारी आव्हाने आणि त्याबरोबर बरचे त्यार्देखील आहेत. 
एकदा नपेाळची टूर करत असताना ततकडच्या एका भारतीर् पर्गटकाने एक विधान आम्हा टूर 
लीडसगना उदे्दशून केले 'तुमची तर मजाच आहे, तमु्हाला तर सर्ळं फुकटच गमळते'. ते म्हितात ना, 
र्ा जर्ात फुकट काहीच नसते आणि प्रत्येक र्ोष्ट्ीची प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष ककिं मत ही मोजािीच 
लार्ते. 

सिगप्रथम सपंूिग जर् कफरिे र्ाची मजा तर नक्कीच र्ेते, पि त्यासाठी टूर लीडसग त्यांच्या घरापासून 
आणि घरातल्यांपासून साधारि १२०-१५० वदिस लांब राहतात. जेव्हा सििार आणि सटु्ट्या असतात 
तेव्हा आमच्या सिात जास्त टूसग असतात म्हिजेच ककतीतरी टूर लीडसगनी बरचे िरे्ष होळी, वदिाळी, 
र्िपती, णिसमस, नतून िर्षग र्ांसारखे सि आपल्या घरातल्यांसोबत साजर े न करता, टूरिर 
आलेल्या आणि त्या टूरिर नव्याने तर्ार झालेल्या कुटंुबासोबत साजर ेकेले आहेत. बऱ्याच िेळा टूर 
लीडसगना त्यांच्या मुलाचा/मुलीचा जन्म, त्यांचा पहहला िाढवदिस र्ांसारख्या आरु्ष्यातल्या नाजूक 
क्षिांनादेखील उपस्थस्थत राहता र्ेत नाही. असेही काही प्रसंर् झाले आहेत ज्यािेळी टूर लीडरच्या 
घरी जिळच्या व्यक्तीच्या बाबतीत काही मेहडकल इमजगन्सन्स असूनदेखील विविध कारिास्ति त्यांना 
त्यांच्या घरातल्यांपर्तं पोहोचता आलेले नाही. र्ा सिग र्ोष्ट्ींसाठी मनाची खंबीर तर्ारी करिे हे 
सिात महत्त्वाचे आहे. टूर नलहडिंर् हा जॉब शारीहरक क्षमतपेेक्षा मानशसक आणि भािननक क्षमतचेी 
कसोटी जास्त घेतो. प्रिासाच्या िेर्िेर्ळ्या िेळा, बाहेरचे जेिि, हिामानामधील बदल, भािननक 
उतारचढाि, संर्म, ननरं्त्रि ठेिण्याची आणि आणिबािीमध्ये ननिगर् घणे्याची कला हे सिग काही 
र्ा जॉबचा अविभाज्य भार् आहे. 

इंटरनॅशल टूर असल्यास ककमान ४० सदस्य आणि एक टूर लीडर आणि डोमेल्टस्ट्क टूर असल्यास 
ककमान २८ सदस्य आणि एक टूर लीडर ि एक टूर अशससं्ट्ट असे समीकरि असते. अनोळखी 
जार्ेमध्ये िेर्िरे्ळ्या विचारांच्या, स्वभािाच्या, धमाच्या, जाततिंशाच्या लोकांना घेऊन टूर करिे हे 
नक्कीच सोपे काम नाही. र्ामध्ये सिात महत्त्वाची र्ोष्ट् म्हिजे गजभिेर साखर आणि डोक्यािर 
बफक  र्ा दोन र्ोष्ट्ी टूर लीडरकडे असिे अत्यािश्यक आहेत. टूर ककतीही व्यिस्थस्थतरीत्या र्ोजलेली 
असली तरीही कधीही काहीही होऊ शकत.े एखाद्या िेळेस कुठे रस्ता जाम होतो, तर कुठे तरी 
अपघातामुळे रस्ता बंद केलेला असतो. काही िळेा तर ललाइटसुद्धा रद्द केली जातात, कुठे तरी 
अचानक नैसर्र्िक आपत्ती र्ेते आणि सिग काही कोलमडून पडते. अशा िेळी ऑकफसकडून 
गमळिारी लॉगजल्टस्ट्कल मदत तसचे टूरमधील सदस्यांना शांत ठेिून त्या पहरस्थस्थतीतून बाहेर 
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ननघिे हा एक टास्क असतो. बऱ्याच िेळा टूरमधील सदस्यांच्या बाबतीत काहीतरी मेहडकल 
इमजगन्सन्स र्तेे तेव्हा त्यांना हॉस्वस्पटलमध्ये घेऊन जािे, त्यांच्या आरामाची सोर् करिे आणि 
त्याचसोबत बाकी सदस्यांची टूर जशास तशी पुढे सरुू ठेििे हेदेखील घडलेले आहे.  

समाधान आणि आनदं: 

तर टूर करिे म्हिजे फक्त आव्हानांना सामोर ेजािे नाही. पर्गटकांसोबत आम्ही घालित असलेला 
िेळ हा आमच्यासाठी सुद्धा तततकाच मजेचा आणि आनंददार्ी असतो. बऱ्याच िेळा र्ा टूसगमधून 
आरु्ष्यभराची मैत्री झालेली मािसदेेखील आम्हाला गमळाली आहेत. काही टूर लीडसगची तर 
लग्नदेखील जमली र्ाच टूसगिर आलेल्या मंडळीसोबत. ककतीही आव्हाने असली आणि ककतीही 
अडचिी आल्या तरीदेखील जर्भ्रमतंीचा आिडीचा जॉब करिे र्ामधील आनंद हा िेर्ळाच असतो. 
आणि विशेर्षतः बरचे पर्गटक त्यांची आरु्ष्यभराची जमापुंजी खचग करून एखाद्या स्थळाला भेट 
देण्याचे त्यांचे स्वप्न पूिग करण्यासाठी टूरिर र्ेतात. टूर र्शस्वीरीत्या पूिग झाल्यानतंर त्यांच्या 
चेहऱ्यािरील आनंद आणि समाधान पाहून, त्यांच्या तोंडून होिार े कौतुक ऐकून मन भरून र्ेते 
आणि मनाला शांती गमळते. 

टूहरझममधील सधंी: 

टूर लीडरसाठी विविध कंपन्यांमध्ये दरिर्षी साधारि जानेिारी महहन्यामध्ये भरती सुरू होत े
(कोरोनाच्या आधीची पहरस्थस्थती, सध्या हे पूिगित होण्यास काही िेळ लार्ेल हे नक्की). र्ामधील 
मुख्य बाब म्हिजे साधारि प्रत्येक कंपनीमधील टूर लीडर हा िार्र्षिक करारािर कंपनीमध्ये सामील 
होतो जो करार दरिर्षी हरन्यू केला जातो, र्ा करारानुसार तमु्ही फक्त त्याच कंपनीच्या टूर करू शकता 
आणि इतर कोित्याही कंपनीच्या टूर केल्यास ककिं िा पर्गटन व्यिसार्ाशी सबंनंधत इतर कोितेही 
काम केल्यास ते कराराच्या ननर्मांविरुद्ध आहे असे मानले जाते. टूर लीडर हा जॉब महहन्याचे काही 
वदिसच लार्ू होत असल्या कारिाने र्ाचा पर्ारदेखील प्रत्येक वदिसाच्या हहशोबाने वदला जातो 
आणि ठरािीक माशसक पर्ार गमळत नाही. र्ा व्यततहरक्त अशाही काही कंपन्या आहेत जे फ्रीलांस 
टूर लीडर म्हिून भरती करतात, ज्यामध्ये तमु्हाला कोित्याही एका कंपनीशी बांधील राहण्याच े
बंधन राहत नाही आणि तमु्ही विविध कंपन्यांच्या टूर करू शकता. 

परतंु टूहरझम म्हिजे फक्त टूर लीडर म्हिून जर्भ्रमंती करिे नवे्ह, तर ती टूर र्शस्वीरीत्या पार 
पडािी र्ासाठी बॅक ऑकफसमध्येदेखील बऱ्याच संधी उपलब्ध असतात. र्ामध्य ेग्रुप टूर सले्स, FIT 
टूर सेल्स (कस्ट्माइझ केलेल्या टूसग), णव्हझा, एअर ततकीट, ऑपरशेन्स (हॉटेल बुककिं र्, रसे्ट्ॉरटं, 
लँड टर ांसपोटक), फॉरके्स अशा िेर्िरे्ळ्या हडपाटकमेंट्सचा समािेश आहे. 
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कोविड आणि टूहरझम: 

कोविडमुळे जर्भरातील सिग व्यिसार् थांबले आणि टूहरझम हा त्यासाठी कोिताही अपिाद नाही. 
विशेर्षतः टूहरझमला सिात जास्त धक्का लार्ला आणि पर्गटकांचे तसचे कंपन्यांचेदेखील अतोनात 
नुकसान झाले. कोविडपिूी आम्ही सिग माचग महहन्यापासून जून-जुलै सपंेपर्ंत एकापाठोपाठ टूर 
करत असू आणि त्यानतंर महहन्याला ककमान एक टूर होत असते. मात्र आता इंटरनॅशल टूसग बदं 
असल्यामुळे आणि डोमेल्टस्ट्क टूसग हळूहळू जोर धरत असल्यामुळे सध्या तसे होत नाही. अजूनही 
टूहरझम पूिगपिे सािरलेले नाही. मात्र कोविडचा जोर कमी होत असताना आणि भारतात तसचे 
जर्भरात ननबंध शशनथल होत असताना टूहरझमदेखील पिूीप्रमािे संपिूग जोमात सुरू होईल हीच 
आशा आहे. 

 

 
 
 

“बाजारात र्ले्यािर पसै ेवदल ेकी िाटेल ती पसु्तके, मार्गदशगकं गमळतात. पसै े
देउन खाजर्ी शशकिण्या पि लािता र्तेात. पि अस ेकेिळ पसै ेवदल ेम्हिज े
खर ेशशक्षि होईल अस ेनाही. ज्ञान गमळिण्याची प्रवक्रर्ा अनभुिाला र्ईेल अस े
नाही. पसै ेदेउन आपि परीक्षते उत्तीिग होण्यासाठीच ेसहज उपार् पि गमळतील, 
तुम्हाला हमखास र्श गमळिनू देण्याच ेदाि ेपि केल ेजातील. शशक्षि हे अस े
पशैात मोजता र्ते नाही. त्यातनू शशकिल्याचा केिळ भास ननमाि होतो. 
माहहतीच े अस े स्रोत आहेत गजथ े पसै े देउन ती गमळिता र्तेे. परतं ु शशकार्चं 
मं्हटल ेकी आिश्यक आहे ती महेनत, नचकाटी जी शालरे् शशक्षिातूनच साधली 
जाउ शकत.े ज्ञान सपंादनाची प्रवक्रर्ा शालरे् अनभुिाशीिार् साध्य होत नाही.” 
डॉ. उमशे प्रधान  
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रश्मि महाजन, 
सचंानलका   
मास्ट्रमाइंड क्लाससे आणि न्सस्मती सोशलिकक  फाउंडेशन  
मुबंई.  
9821375933 

                                      स्पधा परीक्षांच ेमहत्त्व  
 

तुम्ही सिांनी डोरमेन ही मानलका पाहहली असेल. र्ा मानलकेमध्ये एक फारच सुंदर र्झॅेट दाखिले 
आहे- Anywhere Door. जसं एनीिअेर तमु्हाला तमुच्या इच्छच्छत स्थानािर घेऊन जाऊ शकतो, 
तसचे स्पधा परीक्षा हे तुमच्या उज्वल भविष्यासाठी तुमसे एनीिेअर डोर आहे. 

आज NTSE, UPSC, MPSC, NEET, बँककिं र् परीक्षा आणि इतर अनेक स्पधा परीक्षा उत्तीिग झाल्यामुळे 
उज्वल कहरर्रची दरिाजे खुले होतात. आता तमु्ही विचार करत असाल की जर र्ा परीक्षा इतक्या 
महत्वाच्या असतील तर तुम्ही त्याची तर्ारी कशी सुरू शकता. तुमच्यासाठी महाराष्ट्र  शासन, 
शालेर् शशक्षि विभार्ाने र्ाची काळजी घेतली आहे. 

दर िर्षी शालेर् शशक्षि विभार् पाचिी आणि आठिीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शशष्यितृ्ती परीक्षा आर्ोगजत 
करते.  पाचिी ककिं िा आठिी मध्ये शशकिारी SSC, ICSE, CBSE, IB ि इतर बोडामध्ये शशकिारी 
मुले र्ा परीक्षांना प्रविष्ट् होण्यास पात्र आहेत. परीक्षेसाठी नाि नोंदिी आिश्यक आहे. आजच्या 
पालकांनी स्वत:च अशा स्पधा परीक्षांना तोंड वदलेले असल्यामुळे त्यांना त्याचे महत्त्व पटले आहे. 
म्हिून आपल्या  मलुांनी लहानपिापासूनच र्ा परीक्षांची तर्ारी सुरू करािी अशी त्यांची इच्छा 
असते. त्यामुळे शशष्यितृ्ती परीक्षलेा बसिाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्यते सातत्याने िाढ होत आहे कारि 
भविष्यातील स्पधा परीक्षांची तर्ारी र्ेथूनच सुरु होत े

खालील तक्त्यामध्ये तमु्हाला शशष्यिृत्ती परीक्षेचे स्वरूप आणि विर्षर् थोडक्यात वदलेले आहेत: 

 

https://wa.me/9821375933
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तुमच्या शालेर् परीक्षे प्रमािेच  र्ा परीक्षमेध्य े प्रश्नांची लांबलचक उत्तर नलहहण्याची र्रज नसते. 
त्याऐिजी तुमच्याकडे प्रत्येक प्रश्नाचे चार पर्ार् असतात. तमु्हाला र्ातनू र्ोग्य पर्ार् ननिडि े
आिश्यक असते. ननिडलेल्या पर्ार्ाचा क्रमांक असिार ेितुगळ ननळ्या ककिं िा  ननळा ककिं िा काळ्या 
बॉलपेनने पूिगपिे ररं्िािे लार्तात. तमुच्या उत्तरपतत्रका ओएमआर (OMR)  म्हिजेच ऑप्टिकल 
माकक  रकेॉनग्नशन तंत्रज्ञान िापरून सॅ्कन केल्या जातात. हे मशीन र्ोग्य उत्तराचे स्थान आणि तुम्ही 
ररं्िलेल्या ितुगळाचे स्थान र्ांची तुलना करून पपेर तपासते. तमु्ही ररं्िलेले ितुगळ  र्ोग्य स्थानी 
असले तर तुम्हाला दोन र्ुि गमळतात, नाहीतर र्ुि गमळत नाहीत. र्ा परीक्षेमध्ये चुकीच्या 
उत्तरांसाठी ननरे्वटव्ह मारकििर् नसते. 

शशष्यिृत्ती परीक्षेमध्ये विद्यार्थ्याने ितुगळ नीट ररं्ििे आिश्यक असते. जर ितुगळ पिूगपिे भरले  
नसले ककिं िा व्यिस्थस्थतपि ेररं्िलं नसले तर मशीन त्याची नोंद घिेार नाही. त्यामुळे तमु्हाला उत्तर 
माहीत असूनही तुमचे र्िु जाऊ शकतात. 

र्ेल्या दहा िर्षांपासून, मास्ट्रमाईंड क्लासेस विद्यार्थ्यांना शशष्यितृ्ती परीक्षा, ओलंपपर्ाड ि अनेक 
स्पधात्मक परीक्षांसाठी तर्ार करते आहे. र्ा परीक्षेच ेिर्ग ऑफलाइन आणि ऑनलाईन (मुबंईबाहेर 
राहिाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी) असे दोन्ही पद्धतीने आर्ोगजत केले जातात. मास्ट्रमाईंड  क्लासेस इंग्रजी 
आणि मराठी असे दोन्ही माध्यमांसाठी महाराष्ट्र  राज्य सरकारच्या शशष्यितृ्ती परीक्षेच्या  टेस्ट् 
शसरीज ि मॉक टेस्ट् देखील  घतेात. त्यांच्या क्लास मध्ये ऍडगमशन घेतल्यािर तुम्हाला रिी पप 
महाजन र्ांनी नलहहलेले ‘र्ुजफुल फॉमुगला’ बुक आणि परीक्षते र्श गमळिण्यासाठी मार्गदशगन 
व्याख्यान गमळते. र्ा दोन्ही र्ोष्ट्ी परीक्षेला बसिाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अततशर् उपर्ुक्त आणि 
महत्वाच्या आहेत. िैवदक र्णिताचे ज्ञान र्ा पपेर मधील र्णित सोडिण्यासाठी अततशर् कामाला 
र्ेते. िैवदक पद्धतीने र्णित सोडल्यामुळे तमु्हाला कमी िेळामध्ये उत्तर काढता र्ेते ि त्यामुळे तुमचा 
पेपर िेळेत पिूग करू शकतात. 

अशी िैद्यक र्णिताची ततं्रे जािून घणे्यासाठी आमच्या र्ूटू्यब चैनलला भटे द्या ि सबस्क्राईबही 
करा. https://www.youtube.com/c/MastermindClasses 

मार्ील िर्षाचे पाचिी आणि आठिी इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांचे शशष्यितृ्ती परीक्षेचे पपेर आमच्या 
िेबसाईटिर उपलब्ध आहेत. http://www.mastermindclasses.co.in 

मोफत मार्गदशगन आणि िवैदक र्णित कार्गशाळा साठी शाळा ि विद्यार्थ्यांनी आमच्याशी व्हाट्सअप 
िर ककिं िा फोनिर सपंकक  साधािा 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/MastermindClasses
http://www.mastermindclasses.co.in/
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विजर्ालक्ष्मी शशिंदे 
शकै्षणिक ि व्यािसानर्क समपुदेशक 
मखु्याध्यापपका 
नचककत्सक समहू शशरोळकर हार्सू्कल 
गर्रर्ाि, मुबंई 
9820073782  
 

आिड आणि कहरअर ननिड 
 
गमत्रहो, आपल्या आरु्ष्यामध्ये आपल्या आिडीप्रमािे काही तरी करार्ला गमळिे ही फारच 
महत्त्वाची र्ोष्ट् आहे. प्रामुख्याने आपला सारा जीिन प्रिास, आपला र्ौरि, आपला सन्मान हा 
आपल्या कहरअरिर अिलंबून असतो आणि हेच कहरअर जर आपल्या आिडीचे नसले तर आपल्या 
जीिनािर समाधान ह्यािर, सुखािर, प्रसन्नतिेर काजळी चढत.े त्याऐिजी आपली आिड आणि ननिड 
र्ािर आधाहरत असिार े कहरअर आपल्याला सुख, समाधान, संपत्ती, सन्मान आणि साथगकता 
गमळिून देते. 

इर्त्ता दहािीनंतर प्रामुख्याने पाच िेर्िेर्ळ्या र्टातील कहरअर सुरू करण्यासाठी संधी उपलब्ध 
असतात. आट्कस र्ा नािाने ओळखली जािारी पि मानि विद्याशाखा ककिं िा कला अशी ओळख 
असिारी, साहहत्य, इततहास, भूर्ोल, तकक शास्त्र, अथगशास्त्र, भार्षाशास्त्र, मानसशास्त्र, र्णित, 
सांन्सख्यकी असे अनेक विर्षर् पोटात घेिारी ही शाखा आहे. 

लनलत कला शाखते नचत्रकला, शशल्पकला, स्थापत्यशास्त्र, कंुभारकाम (शसरगॅमक्स, पॉटरी), 
फोटोग्राफी, जाहहरातकला, अक्षरलेखन (कॅनलग्राफी), िस्त्र आणि पोशाखकला, अंतर्गत सजािट, 
ग्राकफक्स (आकृती), पोटर ेट (व्यवक्तनचत्रि), लँडसे्कप (ननसर्गनचत्र), ॲननमेशन (चेतनपट) अशा 
अनेकविध कलांचा विचार केला जातो. 

िस्तूंचा विननमर् ि त्यांच ेव्यिस्थापन र्ांच्याशी जोडलेले अथगकारि ि त्यातनू ननमाि होिाऱ्या 
व्यिसार्ांची जुळिाजुळि र्ाच्याशी िाणिज्य शाखा संबंनधत आहे. अथातच हहशेबासाठी र्णित 
िस्तूंच्या उपलब्धतसेाठी भूर्ोल आणि िस्तूंच्या पुरिठ्यासाठी अथगकारि अथगशास्त्र र्ांचा सखोल 
अभ्यास केला जातो. 

एखादे र्ंत्र कसे चालते, कसे घडते, का पबघडते र्ामध्ये रस असिाऱ्या, कष्ट्ाळू विद्यार्थ्यांनी 
अगभर्ांतत्रकी क्षेत्राकडे िळािे. 



28 मतं्र समपुदेशनाचा 
 

जानेिारी २०२० पासून जर्ाला विळखा घालिाऱ्या कोरोनामुळे िैद्यकीर् क्षेत्र आणि सबंंनधत 
सेिाक्षेत्र र्ांचे महत्त्व अधोरणेखत झाले आहे. सिेा करिार ेआरोग्यसेिक, पहरचारक ि पहरचाहरका, 
इलाज करिार ेडॉरर, और्षध विकिार ेि ननमाि करिार,े िेर्िेर्ळ्या िैद्यकीर् चाचण्या करिार े
आणि र्ा सिग सेिा पुरििार ेरुग्णालर्, नैदाननक कें द्र र्ांचे व्यिस्थापक आता सिांना सपुहरनचत 
झाले आहेत.  इतरांविर्षर्ी तळमळ आणि सेितेील कष्ट् आणि संकटामध्ये शांतपिे विचार करिार े
असे सिग िैद्यकीर् शाखेकडे िळू शकतात.  

धाडस, शौर्ग, पराक्रम आणि उतृ्कष्ट् शारीहरक हालचाली र्ािर लक्ष कें वद्रत करिार ेसिगजि संरक्षि 
क्षेत्राकडे िळू शकतात. इथ ेसाध्या कामर्ारांपासून कुशल ततं्रज्ञ, उत्तम अगभर्तंे, शशक्षक, अनधकारी, 
डॉरर र्ा सिांची र्रज सरंक्षि क्षेत्रात असते. 

काहीिेळा दोन गभन्न क्षेत्रांमध्ये आिड असते तेव्हा त्यातले नेमके कोिते ननिडािे असा प्रश्न पडू 
शकतो अशािेळी दोन गभन्न प्रकारच्या आिडीच्या क्षते्रांची र्ुंफि करता र्ेते.  

आजच्या लेखात अशा र्ुतंार्ुंतीची आपि दखल घेिार आहोत. 

• साहहत्य आणि लशलत कला आिडिारी व्यक्ती काही विशेर्ष प्रकारची कार्े करू 
शकतात. 

1.  लशलत कला महाविद्यालर्ात प्राध्यापक 
2. विविध ऐततहाशसक िस्तुसगं्रहालर्ात, कलादालनात क्युरटेर 
3. शाळा-महाविद्यालर्ांतून कलाशशक्षक 
4. विविध प्रकारच्या कलांचे इततहास लेखन  
5. मानसोपचारासाठी कलेचा िापर 
6. प्राचीन अिशेर्षांचा जीिोद्धार 
7. प्राचीन शलपींचा अभ्यास 
8. ऐततहाशसक काळािर, अद्भतु कादंबऱ्यांिर आधारीत कलाकृतींच े

कलाननदेशन 
 

• कला आणि िाणिज्य अशा दोन्ही शाखांमध्ये आिड असिाऱ्या व्यक्तींसाठी काही 
सोपी क्षेत्रे उपलब्ध आहेत. 

1. िाणिज्य महाविद्यालर्ात प्राध्यापक 
2. पुस्तक प्रकाशन ि मुद्रि, विके्रत े
3. िाणिज्यशास्त्र विर्षर्क सशंोधन 
4. िाणिज्यशास्त्र विर्षर्क ग्रथं लेखन 
5. िाणिज्यशास्त्र विर्षर्क ई-साहहत्य ननर्मिती 

• ज्या विद्यार्थ्यांना िैद्यकीर् आणि आणि साहहत्य कला र्ा दोन्ही भार्ांमध्ये आिड 
आहे असे विद्याथी अनेक असतात. अभ्यासू नचककत्सक आणि सकू्ष्म विचार करिार े
असतात. 
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1. असे विद्याथी सपंूिगपिे िदै्यकीर् क्षेत्राला िाहून घेतात ि ततथेच आपल्या 
मानसशास्त्राचा विचार करून और्षधोपचार करतात. 

2. काही डॉरर अगभनेते, नाटककार, लेखक, किी, संशोधक  असतात हे 
आपिाला माहीत आहे. 

3. समाजाचा, राजकारिाचा, अथगकारिाचा नचककत्सक विचार करिार ेउतृ्कष्ट् 
समीक्षक, विश्लेर्षक आणि पत्रकार असतात. त्यांच्या सांर्ोपांर् सकू्ष्म 
अभ्यासामुळे समाज राजकारि र्ांना िेर्ळे िळि लार्ते. 

4. राजकीर् संघटनांसाठी सशंोधन स्ट्र ॅटेजी मेककिं र् अशा क्षेत्रांसाठी र्ा व्यक्ती 
कार्गरत असतात 

5. उतृ्कष्ट् िकृ्तत्व आणि समाजाप्रती तळमळ र्ांच्या आधार ेते उत्तम नेते ि उच्च 
दजाचे अनधकारी होऊ शकतात. 

• विज्ञान-ततं्रज्ञान आणि िदै्यकीर् क्षेत्रामध्ये रुची असिाऱ्या व्यक्ती जैितंत्रज्ञान, 
कृपर्षतंत्रज्ञान र्ाकडे िळू शकतात. 

1. िैद्यकीर् क्षेत्रांमधील और्षधननर्मिती ि संशोधन र्ामध्ये अगभर्ांतत्रकी आणि 
िैद्यकीर् अशा दोन्ही रुची असिे सहाय्यभतू होते. 

2. विविध सकू्ष्मजीिांचा अभ्यास करिे आणि त्यापासून होिाऱ्या रोर्ांना 
अटकाि करिे र्ािर सशंोधन करता र्ेते. 

3. जनुकीर् रचनेचा अभ्यास करिे आणि निीन िैशशष्ट्यांचे सजीि ननमाि 
करिे र्ाचा अभ्यास करता र्ेतो. 

4. से्ट्म सेल्सचा अभ्यास करून भविष्यामध्ये िैद्यकीर् र्ुंतार्ुतंी सोडिता 
र्ेण्यासाठी निे ततं्रज्ञान शोधता र्ेत.े 

• िैद्यकशास्त्र आणि िाणिज्य र्ा दोन्हीमध्ये आिड असिे हे बऱ्यापैकी दुर्मिळ असते.  
1. िैद्यक शास्त्र आणि िाणिज्य र्ा दोहोंमध्ये आिड असिाऱ्या व्यक्ती र्ा प्रथम 

िैद्यकशास्त्राचे ज्ञान गमळिून नतंर हॉस्वस्पटल मॅनेजमेंट र्ा विर्षर्ाकडे िळू 
शकतात. 

2. रुग्णालर् व्यिस्थापनाबरोबरच खाजर्ी रुग्णसिेक घरोघरी असाि े
लार्तात. त्यासाठी आिश्यक संस्था उभारिे, रुग्ण सेिकांचे प्रशशक्षि 
करिे, रुग्ण सेिकांना काम गमळिून देिे, त्यांच्या कामाचे व्यिस्थापन 
करिे अशी कामे करता र्तेात. 

3. चांर्ल्या दजाची फामगसी चालििे, ई-कॉमसगद्वार ेऔर्षधे पुरििे, रुग्णांना 
आिश्यक असिाऱ्या विविध िस्तूंचा पुरिठा करिे र्ाची साखळी चालिता 
र्ेते ककिं िा अशा साखळीमध्ये कार्ग करता र्ेते. 

4. खाजर्ी रुग्णालर्ांची जाहहरात करिे, त्यांच्याकडे अनधकानधक रुग्ण 
र्ेथील, रुग्णांना आिश्यक त्या सेिा उपलब्ध होतील, सिेेसाठी उत्तम 
व्यिस्था उभा राहतील र्ामध्ये लक्ष घालता र्ेत.े 
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5. िैद्यकीर् सिेा आणि नफा हे समीकरि जनमानसात जुळत नाही परतं ु
सेितेून गमळिारा नफा हा िंनचत, मार्ास समाजातील रुग्ण सिेेकडे 
िळिता र्ऊे शकतो. तसेच िैद्यकीर् सेिा करिाऱ्या व्यक्तींना र्ोग्य 
मोबदला देिे नफ्यामुळे शक्य होते हे लक्षात घतेले पाहहज.े 

6. कोरोना काळामुळे जलद रुग्णसेिा विर्षर्क माहहती पुरििे आिश्यक 
झाले आहे. र्ा माहहतीचे व्यिस्थापन करिे र्ासाठीही िैद्यकीर् ि िाणिज्य 
र्ा दोन्ही घटकांचा अभ्यास करिे आिश्यक ठरते 

• िैद्यकीर् क्षेत्रातील आिड आणि लशलता कलाक्षेत्रातील आिड र्ांचा कार् बर ेसंबंध 
असे कोिालाही िाटेल 

1. आपल्या िैद्यकीर् संस्थतेील अंतर्गत सजािट करताना लशलता क्षेत्राची 
आिड आपल्याला उपर्कु्त ठरले. 

2. इतरांच्या िैद्यकीर् संस्थतेील अंतर्गत सजािटीचे काम करताना िैद्यकीर् 
क्षेत्रातील ज्ञान गमळिून त्यािर आधाहरत अंतर्गत सजािट करून देता र्ेईल. 
अशी सजािट अनधक रुग्णस्नेही असले. 

3. िैद्यकीर् क्षेत्रातील माहहतीचे अगभरूपि करािे लार्ते. मेहडकल 
इन्फॉमेवटक्समध्ये काम करताना आपली लशलतकला िैद्यकीर् 
माहहतीशशिार् पूिग होऊ शकत नाही. 

4. मोठ्या समारभंात भोजन प्रसंर्ी तर्ार केललेे विविध भाज्यांचे फळांच े
आकार हे जीिशास्त्रातील माहहतीचा आधार घेऊन तर्ार करता र्ेतात. 

5. भोजन प्रसंर्ी तर्ार करार्च्या पक्वान्नांचे कॉल्टिनेशन मेनू हे त्या त्या 
अन्नपदाथातील घटकांिर आधाहरत असले पाहहजेत. त्यासाठी अन्नघटक 
आणि शरीरािर होिारा पहरिाम र्ांच्या अभ्यासाने शक्य होते. 

6. रुग्णांसाठी असललेे डॉररांची िाट पाहण्याच े वठकाि हे रुग्णाला 
त्रासदार्क असू नर्.े त्यासाठी िैद्यकीर् माहहती देिारी पत्रके, तसचे 
रुग्णांच्या मनािरील ताि कमी करिारी सजािट असािी लार्ते. त्यासाठी 
उत्तम ररं्संर्ती, मत्स्यालर्, िाचन कोपरा, ररं्ीत नचत्रे र्ांचा आधार घेतला 
जातो.  

• कलाकाराला पैशांची कफकीरच नसते असे मानले जाते. एकेकाळी श्रीमंत असिार े
कलाकार नंतरचे आरु्ष्य कसे जर्तात र्ांची अनेक उदाहरिे समाजाने पाहहली 
आहेत. त्याचप्रमािे दाहरद्र्यात पिूग जीिन जर्ून मृत्यूनंतर त्यांच्या कलाकृतींना 
प्रचंड मोठे मलू्य गमळाललेे कलाकारही आपल्याला माहीत आहेत. 

1. लशलतकला ननमाि करिाऱ्या कलाकारांना त्यांच्या कलाकृतीचा र्ोग्य 
भाि गमळिून द्यािा लार्तो. त्यासाठी कलेच े मलू्यांकन करािे लार्ते. हे 
करण्याचे कार्ग कला ि िाणिज्य र्ा दोन्ही शाखांमध्ये रुची घेिाऱ्या व्यक्ती 
करू शकतात. 
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2. िाणिज्य क्षेत्रात होिारी िस्तूंची मोठी उलाढाल ही त्या िस्तूंच्या 
जाहहरातींमुळे होते. त्या िस्तूंच्या आिरिामुळे करता र्तेे. जाहहराती तर्ार 
करिे, आिरिे तर्ार करिे हे काम कलाकाराचे असते. विविध िाणिज्य 
संस्था आणि कलाकार र्ा दोघांमध्ये दिुा म्हिनू विविध जाहहराती 
संस्थांमध्ये आटक डार्ररेर, णव्हज्युअलार्झर काम पाहतात. 

3. विविध संस्थांसाठी बोधनचन्ह तर्ार करिे, पत्रके, पाककटे, विगजवटिंर् काडक  
इत्यादी बाबी तर्ार करण्यासाठी कलाकारांची आिश्यकता असते. 
कलाकारांना त्यासाठी िाणिज्य संस्थचेे कार्ग समजून घेिे, मलू्ये माहीत 
असिे आिश्यक असत.े कलाकाराने केलेला बाजाराचा अभ्यास इथे उपर्कु्त 
होऊ शकतो. 

• अगभर्ांतत्रकी आणि साहहत्य कला अशी रुची असिाऱ्या व्यक्ती कमी आढळतात.  
1. अशा व्यक्ती र्ांतत्रकी विर्षर्ािर पुस्तक लेखन करू शकतात. िैज्ञाननक 

कादंबऱ्या शलहू शकतात. 
2. त्याचप्रमािे शशक्षिासाठी ई-साहहत्य तर्ार करू शकतात. त्यासाठी विविध 

संर्िकीर् सॉफ्टिेअर िापरू शकतात. 
3. तर्ार झालले्या िस्तूंच्या विक्रीसाठी जाहहरात लखेन करू शकतात. 

जाहहरातीसाठी र्ीत लेखन करू शकतात. 
4. तर्ार केलेले र्ंत्र कोित्या प्रकार े िापरािे त्याची मार्गदर्शिका शलहािी 

लार्त.े 
5. मोठ्या अगभर्ांतत्रकी ससं्थांचे अहिाल लेखन करिे, विविध घडामोडींिर 

आधाहरत ननर्तकाशलके काढिे र्ासाठी र्ांतत्रक आणि साहहत्य अशा 
दोन्ही क्षेत्रात रुची असािी लार्ते. 

6. मोठ्या र्ांतत्रक प्रकल्पांसाठी विविध प्रस्ताि प्रपोजल तर्ार करािर्ाची 
असतात त्यासाठी साहहत्य कलेचा िेर्ळा अभ्यास केला जातो. 

7. कारखान्यातील कामर्ारांचे मजुरांचे महत्त्वाच े प्रश्न सोडिण्यासाठी 
मानसशास्त्राचा विचार केला जातो त्यासाठी औद्योगर्क मानसशास्त्रज्ञ 
नेमले जातात. 

8. कारखान्यांच्या साखळीतील अनधकारी, तंत्रज्ञ, कमगचारी, मजूर अशा सिांच े
सेिाकाळात प्रशशक्षि करािे लार्ते. अशा प्रशशक्षिासाठी भारे्षचा उत्तम 
अभ्यास असिार ेतसेच मानसशास्त्र जािार ेप्रशशक्षक उपर्ुक्त ठरतात. 

9. उत्तम उत्पादनासाठी उत्तम मनुष्यबळ असािे लार्त ेत्यासाठी कार्गतत्पर 
कमगचारी आणि सजगक मनोिृत्ती तर्ार करािी लार्ते. इथे विविध 
साहहत्यत्यक समारभं घटना आर्ोगजत करता र्तेात. 

एकापेक्षा जास्त क्षेत्रांमध्य ेआिड असिाऱ्या व्यक्ती आपल्या आरु्ष्यात उत्तमात उत्तम ननिगर् घऊे 
शकतात. एकापेक्षा जास्त क्षेत्रांचा केलेला अभ्यास हा त्यातील विशेर्ष िैशशष्ट्यपूिग महत्त्वाचे स्थान 
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ननमाि करण्यासाठी होतो. कामातील सातत्य, नचकाटी, अभ्यास आणि उत्तम व्यवक्तमत्व घडििाऱ्या 
चांर्ल्या सामागजक आतंरवक्रर्ा र्ामुळे व्यक्तीचा विकास होतो. आपल्या एकापेक्षा जास्त असिाऱ्या 
आिडी आपल्याच र्शातल्या अडथळा न ठरता विशेर्ष अशा क्षेत्राकडे िाटचाल करण्यासाठी 
सहाय्यभतू होतात हे विसरून चालिार नाही. आपल्या आिडी ओळखा, क्षमता जािून घ्या, विविध 
व्यक्तींचे चहरत्रे िाचून आपला निा मार्ग शोधा. सिग क्षेत्रांचे ज्ञान आपला सिांर्ीि विकास घडितील 
आणि आपले व्यवक्तमत्व पिूगत्वाला नतेील. 

“केिळ एकाच पध्दतीन ेशशकित राहहल्यान ेआपि मलुांिर अन्यार्च करत असतो. जे 
पारपंाहरक आहे, जनुे आहे, त्यािरच आपला जास्त विश्वास असतो. पि काळानसुार, 
िळेेनसुार बदलेल्या अपके्षांचा विचार न करताच आपि जे अरं्िळिी पडलेलं आहे तचे 
तचे करत रहातो. ज्या प्रमाि ेभाजताना भाकरी सतत कफरित रहािी लार्त ेनाहीतर 
ती करपत ेतसचे आपली शशकिण्याची पध्दती जर आपि बदलली नाही. त्यात नाविन्य, 
िरे्ळेपिा आिला नाही तर मात्र आपले शशकिि ंहे विद्यार्थ्यांना कंटाळिाि ेआणि 
नकोस े िाटार्ला लार्त.े नि निीन पध्दतींचा अिलंब करिं, नि े अनभुि देि ं हे 
काळाबरोबर चालल्यासारखं आहे. विद्याथी नहेमी पढुची अपके्षा धरून असतात त्यामळेु 
त्यांच्या बरोबर रहाि ेकेव्हाही चांर्लं.” डॉ. उमशे प्रधान  
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अमतृा आशशर्ष 
इंदरु, मध्य प्रदेश  
9754364444  
 

                                                  नचरतारुण्य..  

 

प्रस्ततु लेखामध्ये लेणखकेने आहाराच ेसमुपदेशन र्ाबाबत आपले विचार व्यक्त 
केले आहेत 

सकाळी उठून रोजच्या सिर्ीप्रमािे तरुि ने व्हाट्सएप उघडलं, आणि सोसार्टी ग्रुपिरचा मेसेज 
िाचून चांर्लाच ितैार्ला, ' सोसार्टी चं जनरटेर खराब झालं असल्याने आज वदिसभरात जर 
लाईट र्लेे तरी नलफ्ट सरुू होिार नाही' असा मेसजे होता. आज नेमके आजी आजोबा र्ार्चे होत े
तरुिचे र्ािाहून, नेमकं त्याच िेळेस लाईट र्लेे तर कार् करािं र्ा विचाराने तरुि ितैार्ला होता.  

तरुि आजी-आजोबांना बस सँ्ट्डहून घऊेन घरी आला आणि गभत्यापाठी ब्रह्मराक्षस म्हितात नेमकं 
तसचं झालं से्ट्शनिरून घरी आले तर बघतात कार् तर लाईट र्ेलेले आणि आज सकाळी झालेल्या 
सूचनपे्रमािे जनरटेर बंद होतो नलफ्ट सुरू होिार नव्हती तरुि ला टेन्शन आले, आता बर एिढे 
सहा माळे चढिार कसे..? त्याच्या चेहऱ्यािरचा त्रार्ा बघून आजीने त्याला विचारलं " एिढा का 
िैतार्ला आहेस बाळा कार् झालं..? " त्याने सर्ळी पहरस्थस्थती सांगर्तल्यािर दोघंही खळखळून 
हसले आणि म्हिाले " एिढच ना अर ेत्यात कार् नलफ्ट बंद असली तरी पार्ऱ्या आहेत की तुमच्या 
पबत्यडिं र्ला चढून जाऊ, त्यात कार् फार मोठं. "  हे िाक्य संपपेर्तं आजी-आजोबांनी गजना चढार्ला 
सुरुिातही केली होती आणि बघता बघता दोघजि सहा माळे चढले सुद्धा.  

कशी र्ंमत आहे.. आज मािूस िेर्िेर्ळ्या प्रकारचे सखु सुविधांसाठी र्ंत्र तर्ार करता करता 
स्वतःच एक र्ंत्र झालार्. र्ंत्रामध्ये काही पबघाड झाला तर र्ंत्र बंद पडते तसचे काहीसं मािसाचाही 
झाले मािसू हे सोर्ीस्करपिे विसरला आहे की मािूस हे र्ंत्र असलं तर ते साक्षात ब्रह्मदेिाने आणि 
तर्ार केलेले र्ंत्र आहे मानिाच्या हाताने तर्ार झालेले र्ंत्र आणि ब्रह्मदेिाच्या हाताने तर्ार झालेले 
र्ंत्र र्ाच्यात काहीतरी फरक नक्कीच असले ना र्ा र्ांतत्रक र्ुर्ामध्ये आपि इतके गमसळून र्लंे 
की दुदैिाने स्वतःला एक सतत पबघडिार ेरं्त्र समजलं आपल्या सोर्ीसाठी आपल्या सुविधांसाठी 
आज आपि बरचे प्रर्त्न करतोर् बरचे निीन निीन र्ॅझेट र्तेात त्यांनी आपल्याला खूप मदत होते 
आपली कामं पटापट होतात आपलं ज्ञान ही िाढतं र्ाबद्दल िादच नाही प्रशन् फक्त ततथे पडतो जेव्हा 
आपि र्ा सर्ळ्या रॅ्जेट्स च्या आहारी जातो, र्ा र्ंत्रांचे र्ुलाम बनतो.  
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जे र्ंत्रांच्या बाबतीत तचे काही अंशी आपल्या आहाराच्या बाबतीतही झालंर्, ब्रेकफास्ट्ला जर 
डब्यातले कॉनललेक्स सपंले असले तर आपि अस्वस्थ होतो की " अर ेबापर ेआता खार्चं कार्....? 
" कॉनललेक्स, मसुली, ओट्स, ग्रीन टी हे असले सर्ळे प्रकार नाश्त्र्ामध्ये खािं हे आजकाल 
आरोग्यासाठी ककती र्ोग्य आहे हे ठिरण्यासाठी जर सहा मजले एका झटक्यात चढून र्ेिाऱ्या 
आजीला ककिं िा आजोबांना आपि विचारलं की तमु्ही हे सर्ळं खाता का तर मी खात्रीने सांर्ु शकते 
त्याना ही असली नािं  सुद्धा माहहती नसतील. आपल्यासारखं त्यांनीही हे डब्बा बंद अन्न खालं्ल असत ं
तर आज नक्कीच त्यांची तब्येत एिढी चांर्ली राहहली नसती आज तीसाव्या िर्षी सहा मजले 
चढताना मािसू तीस िळेा तरी विचार करतो की बापर े एिढं कसं चढिार शक्य नाही बाबा 
आपल्याला आणि तचे सत्यांशी िर्षांचे आजोबा पटापट गजना चढून जातात त्यांच्या मार्ोमार् ऐिंशी 
िर्षाच्या आजी सुद्धा मार् ेराहत नाहीत.  आजही रोज सकाळी न चुकता हातात मोबाईल चे दशगन 
घ्यार्च्या ऐिजी ते कराग्रे िसते लक्ष्मी म्हितात आणि आंघोळ झाल्यािर अजूनही ननत्यननर्मान े
रोज सूर्गनमस्कार घालतात सकाळचा नाश्तर््ात त ेफक्त आणि फक्त आपले पारपंाहरक पदाथगच 
खातात धनधान्याने समृद्ध अशी आपली ही भूमी आपि का दुसऱ्यांच्या आहाराच ंकॉपी का करार्ची 
जे पीक आपल्याकडे उर्ितंर् तेच आपल्या प्रकृतीला, आपल्या तब्यतेीला साजेसं असतं उर्ाच 
कुठून तरी काहीतरी टीव्हीिरच्या जाहहराती बघनू कुठल्याशा खेळाडंूनी जाहहरात केली म्हिून 
आपि कोत्यडरिं क्स पपतोर् ककिं िा ओट्स खातोर्. आपली सद्सवद्विेकबुद्धी कुठे रे्लीर्..?  आपल्या 
आजी-आजोबांनी कधी खाले्ल आहेत का ओट्स ककिं िा मुसली..? फार कशाला आपल्या 
आईिहडलांनी तरी आपि लहान असताना कधी नाश्त्र्ाला तुम्हाला तमुच्या लहानपिी काँललेक्स 
ककिं िा ओट्स वदल्याचं आठितरं् का..?  जे आपि आपल्या लहानपिी खाले्ललं नाहीर्े जे आपले 
आजी आजोबा आपल्या आई-िडील त्यांनी त्यांच्या काळात खाले्ललं नाहीर्े त्या िस्तू आपि 
आपल्या मलुांना राजरोसपिे खाऊ घालतोर्. एकदा सनचन तेंडुलकरने सुध्दा सकाळच्या 
नाशत्याला मुसली देऊ का विचारल्यािर "त्यापेक्षा मी िडा पाि खाईन" असे उत्तर वदले होते.  

सकाळचा नाश्ताला उपमा, पोहे, इडली डोसा, ढोकळा, थालीपीठ, विविध डाळींची नधरडी, सर्ळ्या 
प्रकारच्या मोड आलेली कडधान्ये त्यांची भेळ ककिं िा उसळी. असे अनेक पदाथग आहेत अनेक जे 
आपल्या भारतीर् संसृ्कती मध्ये आपले पारपंहरक पदाथग आहेत आणि जे आरोग्यासाठीही चांर्ले 
आहेत आपि हे खाऊ शकतो दपुारच्या जेििामध्ये िरि-भात-भाजी-पोळी कोशशिंबीर दही ककिं िा 
ताक र्ाचा समािेश करू शकतो हे अन्न इतकं पहरपिूग आहे की आपल्याला दसुऱ्या कुठल्याही प्रोटीन 
ची र्रज नाही आपल्या भाज्या आपि आपल्या पारपंहरक भारतीर् स्वर्ंपाकामध्ये सर्ळ्या प्रकारच े
डाळींचा समािेश करतो ज्यामुळे आपल्या शरीराला प्रोटीन चा पुरसेा पुरिठा होतो. आपि विविध 
फळभाज्या पालेभाज्या  िापरू शकतो त्यामुळे आपल्याला विविध जीिनसत्त्व े गमळतात.  अनेक 
प्रकारच्या कोशशिंबीरी आपि करू शकतो एक साधी कोशशिंबीर जरी म्हटली तरी त्याच्यात भाज्या, 
(णव्हटॅगमन) दाण्याचं कूट, (प्रोटीन) मीठ,(आर्ोडीन) साखर, (एनजी) िरून घातली थोडीशी फोडिी 
नलिंबाचा रस (C vitamin) ककती पौष्टष्ट्क अन्न तर्ार होते एक साध्या कोशशिंपबरी मुळे, आणि नुसत े
पौष्टष्ट्क नसून ते आपल्या भारतीर् हिेला आणि शरीराला पचनास ही र्ोग्य ठरते. आपल्या चविष्ट् 
कोशशिंपबरीची सर ऑनलव्ह ऑइल टाकून खाले्लला सलाद ला र्ेईल का..?  
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' अन्न हे पूिगब्रह्मच असतं मर् ते कुठल्याही प्रांताच असलं तरीही… पि ते तर त्याच प्रांतात खाल्ल्या 
र्ेलं तर ते खऱ्या अथाने सकस ठरतं. '  

जर कोिाला िजन कमी करार्चं असले तर  दपुारच्या जेििामध्ये तमु्ही पोळीचे ऐिजी भाकरी खाऊ 
शकता आपल्याकडे आपि अनेक प्रकारच्या धान्यापासनू  भाकरी करतो. ज्वारी,बाजरी,तांदळाची 
भाकरी, नाचिीची, कळण्याची असे अनेक प्रकार आहेत. कुठल्याही भाकरीने िजन िाढिार नाही. 
एकट्या नाचिी मध्यचे 'क' आणि 'इ' जीिनसत्त्वे तसचे आर्नग, कॅल्शिअम,प्रोटीन, फार्बर आणि 
अँटीऑल्शक्सडेंट प्रचुर मात्रेत आढळून र्ेतं. आपल्या रोजच्या स्वर्ंपाकात लोखंडी कढई ककिं िा 
उलथने िापरले तर र्ा अर्दी साध्या उपार्ाने आपल्या रोजच्या जेििात आर्नग चे प्रमाि िाढते.  

मी एकदा माझ्या आजीला विचारलं आजी लहानपिी तमु्ही पि ऑनलि ऑइल खार्चा का? 
तुमच्याकडे गमळार्चं का? ती माझ्याकडे अशी प्रश्नाथगक चेहऱ्याने बघत होती.   

आजीने मला सांगर्तलं "माझे िडील तलेाच्या घाण्यािर जाऊन शुद्ध तेल घेऊन र्ार्चे आणि आम्ही 
तेच ते खार्चं आज माझे रु्डघे र्ा िर्ात सुद्धा दखुत नाहीत त्याचं कारि हेच आहे की आम्ही न 
कधी ऑनलव्हचं तेल खाले्ल न कधी हरफाईंड तेल खालं्ल. "  हरफाईंडच्या नािाखाली तलेातील 
सर्ळा कस काढून घतेला जातो , हे असं ननकृष्ट् दजाचे तेल िापरण्यापके्षा साधं घाण्यािरचं तले 
प्रमािात िापरलं की झालं.  

एका िेळच्या आहारात दुसऱ्या आहाराची भूक लपलेली असािी असं म्हितात. दपुारच्या जेििानंतर 
4 िाजताच्या छोट्या भुकेसाठी जेव्हा आजींची नात सून मलुाला फ्रीझर मधून काढून स्मार्ली ककिं िा 
फ्रें च फ्राईज तळून देते तवे्हा न राहिनू आजी विचारतात "अर् सूनबाई हे कार् देतसे मलुांना ..?" 
सून म्हिाली " अहो आजी कार् करिार  सारखीच भूक लार्ते त्याला मर् कार् देिार सारखं..? " 
आजी न्सस्मतहास्य करत म्हिाल्या " अर् घरी केलेला पोहे मुरमुऱ्यांचा नचिडा, कचे्च पोहे, दडपे पोहे, 
दही पोहे, रिा,बसेन ककिं िा नारळाचे लाडू, र्ोड ककिं िा खार ेशंकरपाळे, मठरी, मकािे, ककिं िा एखादं 
फळ वदलं तरी चालेल,  चहा कॉफी पाठच कफरिलीत तर उत्तम, त्या ऐिजी विविध प्रकारची सरबते, 
ककिं िा लस्सी ही देऊ शकतेस." र्ा हलक्याफुलक्या  नाश्त्र्ानंतर " आजी आता वललज रात्रीच्या 
जेििात करता र्तेील असे ठोस पदाथग ही सचुिा ना"  म्हिून सुनेने हट्ट ठरला. रोज रात्री कार् 
स्वर्ंपाक करार्चा..? असा र्क्ष प्रश्न जिळपास प्रत्येक र्ृहहिीला पडतो. आजीने मर् रात्रीच्या 
जेििातील ठोस आहारही सूनबाईंना समजिला. रात्रीचे जेििात ठोस पदाथांनी हलके जेिि 
करािे. म्हिजेच शक्यतो भाताचा कुठला तरी प्रकार चमचाभर साजूक घालून खािा, िरि/ आमटी 
भात, णखचडी, पुलाि, पबर्ािी, ज्वारीची भाकरी आणि भाजीही खाऊ शकता. "सुनबाई आपल्या 
सध्या मुर्ाच्या णखचडीमध्ये मोठ्या प्रमािात कबोहाइडरे ट, विटागमन, कॅल्शिअम, फार्बर, 
मॅग्नेशशर्म आणि पोटेशशर्म आपल्या शरीराला गमळतात. हे घटक आपल्या शरीरात ऊजेची ननर्मिती 
करतात. आणि आपलं पाचन तंत्र नीट ठेित ." आजीच्या चेहऱ्यािरची प्रत्येक सरुकती नुसती आजीच ं
िर्च नाही तर अनुभि देखील दशगित होती.  
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आजोबांनी मोठ्या हौसेने बारशाला नातिाचं नाि 'तरुि' ठेिलं होतं. नािाप्रमािेच नेहमी नचरतरुि 
राहािा म्हिून. (पि आता मात्र पहरच्छस्तथी जरा ननराळी होती. ) तरुि लहान असताना आजोबा 
त्याला रामदास स्वामींची एक शशकिि नहेमी सांर्ार्चे. ' घरातील मुलांनी शशक्षि सुरू असे पर्तं 
रोज कमीतकमी 2 तास सूर्गनमस्कार घालािे तसचे मेहनत करून शरीर कमिािे ' र्ा शशिार् 
नुसतचे जेिि करू नर्े. केिढे दूरदशी विचार रामदास स्वामी सांरू्न रे्ले आहेत. लहानपिापासून 
जर व्यार्ामाचा सराि असला तर मोठेपिी नक्कीच त्याचा फार्दा होईल. 

लहानपिीच्या आजी आजोबांच्या शशकििीचा आणि संस्कारांचा रोजच्या धकाधकीच्या आरु्ष्यात 
तरुि ला हळूहळू विसर पडला होता. म्हिूनच बहुदा सहा माळे चढािे लार्ल्यािर तरुिचा त्रार्ा 
झाला होता. एकदा आजोबांनी त्याच्या िरचिेर होिाऱ्या नचडनचडचं कारि विचारल्यािर तरुि 
म्हिाला , "आजोबा मला बऱ्याच र्ोष्ट्ी करार्च्या आहेत पि िेळचं गमळत नाही. " आजोबा म्हिाले 
एकच सांर्तो तरुि " 

" सहजपिे गमळत नाही त्यालाच म्हितात िेळ 

ओढून खेचून आिािा लार्तो तेव्हाच घडतो मेळ "  

"आता इथून पुढे तू आपला पारपंहरक सकस आणि पौष्टष्ट्क आहार घेिे सुरू कर, म्हिजे पौष्टष्ट्क 
आहार घेतलास तर सर्ळ्या आिश्यक जीिनसत्वाचा शरीराला नमेका परुिठा होईल. त्यामुळे 
वदिसभर तुझी ऊजा वटकून राहील, आणि तझुं पाचन तंत्र ही उत्तम राहील, रात्री झोपही चांर्ली 
र्ेईल त्यामुळे सकाळी तू निचतैन्याने उठशील. पि रात्री उशशरापर्ंत िेब शसरीज बघत बसू नकोस 
म्हिजे झालं. (आजोबा हे िाक्य अथातच मनातल्या मनात बोलले) आणि सकाळी आंघोळ 
झाल्यािर फार काही जमले नाही तरी १२  सूर्गनमस्कार घाल, ननर्गमत घातलेस तर तिेढेही पुरसे े
आहेत. "  

आजोबांच्या काही पौष्टष्ट्क आणि सकस सचुनांनी तरुि ला आता अर्दी नचरतरुि झ्याल्यासारखे 
िाटत होते.. 
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मीना गमश्रा  

छंदांच ेमहत्त्व 
 

छंद मुलांना त्यांच्या आंतहरक आिडीननिडी आणि कलार्ुिांचा िापर करण्यास अनुमती देतात आणि त्यांना 
जे काही आिडते आणि चांर्ले आहे ते समजून घेण्यास पे्ररिा देतात ि  त्यांना आत्मविश्वास आणि 
आत्मसन्मान ननमाि करण्यास मदत करतात. छंद  मनाला आणि शरीराला अत्यंत आिश्यक उत्तेजन 
देण्याव्यततहरक्त र्ामध्ये तुमचे िर् कार् आहे हे महत्त्वाचे नसते तर तुम्ही नेहमीच छंद जोपासिे महत्वाचे 
असते.  

तुम्हाला आनंद देिाऱ्या र्ोष्ट्ीत र्ुंतिून ठेिल्याने तिाि कमी होण्यास मदत होते. छंद तुम्हाला दैनंवदन 
जीिनातील ताितिािांपासून मदत करतात. ते तुम्हाला आराम करू देतात आणि काम ककिं िा इतर 
जबाबदाऱ्यांशी संबंनधत नसलेल्या वक्रर्ाकलापांमध्ये आनंद गमळिून देतात. त्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास 
आणि आत्मसन्मान िाढतो. शक्यता अशी आहे की जर तुम्ही एखाद्या कृतीचा खरोखर आनंद घेत असाल, तर 
तुम्ही सहसा त्यात ननपुि आहात असे समजा. तुम् ही उत् कृष् ट करू शकता अशी कोितीही छंदर्रु्क्त कृती 
तुमच् र्ासाठी तुमचा आत्मविश्वास िाढिण् र्ाची आणि तुमच् र्ा कतृगत्वाचा अगभमान िाढिण् र्ाची संधी आहे. हे 
तुम्हाला सजगनशीलतेने व्यस्त ठेिते आणि चुकीच्या सिर्ींपासून दूर राहण्यास मदत करते 

लहानपिापासून मला नलहहण्याची सिर् लार्ली होती आणि त्यामुळे माझ्या आर्ुष्यात खूप फरक पडला 
आहे. त्याने माझ्यासाठी एक संपूिग निीन जर् उघडले आहे. 

मी माझ्या सिग िाचकांना सुचिेन की आर्ुष्यात एक तरी छंद जोपासािा. हे स्वर्ंपाक, बार्काम ककिं िा 
पेंवटिंर्सारखे सोपे असू शकते. 
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श्रीमती मजंषुा शामराव सगरोळीकर, 
सहशशक्षीका 
सरजदेूवी भिकुलाल िारुका आर्य कन्या ववद्यालर्, 
हहिंगोली 
 

                                            इंग्रजी िाषा का शशकावी? 
 

इंग्रजी िाषा परकीर् आहे म्हणून ती शशकण्याकडे आपण दुलयक्ष करतो. ती आत्मसात करता र्ेत.े 
ती शशकण्याची आपण कारणं जाणून घेऊ र्ा. म्हणजे तुम्हाला ही पटेल की आपण इंग्रजी शशकल ं
पाहहजे. 

• आपल्या देशात इंग्रजी मातृिाषा असणार ेलोक खूप कमी प्रमाणात आहेत. परतंु जागततक 
स्तरावर वदवसेंवदवस वाढत असलेले इंग्रजीचे महत्त्व पाहता आज इंग्रजी ही ज्ञानिाषा व 
संिाषण िाषा बनली आहे. व इंग्रजी िाषा शशकणे काळाची गरज झाली आहे.  

• िारतीर् पहरस्थिती लक्षात घेता ९०% पेक्षा जास्त लोकांची इंग्रजी मातृिाषा नाही. परतं ु
इंग्रजी शशकण्यासाठी शशक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असावे असे मुळीच नाही. सवयप्रथम 
ववद्यार्थ्यान ेएक िाषा म्हणजे त्याची मातृिाषा ती कुठलीही असो ती र्ोग्य हरत्या आत्मसात 
करावी असे शशक्षण तज्ञांच ेमत आहे व ते १००% सशंोधन करून त्यांनी मांडले आहे.  

 

आपल्या कहरअरमध्य ेइंग्रजी र्शस्वी होण्यास मदत करले 

• आंतरराष्ट्रीर् दजाच्या IELTS ककिं वा TOEIC सारख्या परीक्षा देण्यासाठी इंग्रजी शशकणे 
आवश्यक आहे र्ा परीक्षा वदल्यानंतर त्या आपल्याला नोकरी साठी आवश्यक असलेली 
पात्रता देतात.   

इंग्रजी इंटरनशॅनल कम्यनुनकेशन्स घडवनू आणत े

• इंग्रजी मुळे आपला जागततक सपंकक  वाढतो. ववचारांची देवाणघवेाण होते.सोशल मीहडर्ा 
वरील communities मध्ये सहिागी होता र्तेे. 

इंग्रजी शशकण ेआपल ेववचार उघडण्यास मदत करले 

• एकमेकांना समजून घेणे, व्यक्त होण ेर्ासाठी इंग्रजी चा आधार घ्यावा लागतो.चचा सत्रात 
िाग घेता र्तेो.ऑनलाइन कोसेस करण्यासाठी मदत होत.े 

https://mr.eferrit.com/ielts-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BE-toefl/
https://mr.eferrit.com/ielts-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BE-toefl/
https://mr.eferrit.com/ielts-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BE-toefl/


39 मतं्र समपुदेशनाचा 
 

इंग्रजी शशकण ेअलझार्मर दूर ठेवले 

• वैज्ञाननक संशोधन म्हणते की काहीतरी जाणून घेण्यासाठी आपल्या मनाचा वापर केल्यान े
आपली स्मरणशक्ती अखडं ठेवण्यास मदत होत.े अलझार्मर - आणण मेंदचू्या कार्ाशी 
ननगहडत इतर रोग जवळजवळ तततके शवक्तशाली नाहीत जर आपण इंग्रजी शशकून आपल्या 
मेंदूला लवनचक ठेवले असले तर. 

 

 

 

“शशक्षकाची सिेा ही केिळ शालेर् िळेापत्रकापरुती मर्ावदत रहात नाही. शाळेच्या 
िळेापरुताच शशक्षक हा शशक्षक रहात नाही. तो इतर िळेेस सधु्दा शशक्षकच असतो. त्यान े
स्वतःला र्ात िाहून घतेलेले असत.े जीिनातल्या प्रत्यके क्षिी तो शशक्षक म्हिनूच 
जर्त असतो. त्यातील हे शशक्षकीपि ननरतंर चालू रहािार े असत.े एकदा झालेला 
शशक्षक हा कार्म शशक्षकच रहातो. शाळेच्या िळेेनतंर स्वतःच े सक्षमीकरि 
िाढिण्यासाठीच ेत्याच ेिाचन, व्यिहार हा प्रत्यके िळेेस शशक्षिाचा, विद्यार्थ्याचा विचार 
हा कार्मचा घर करुन असतो. आपल्या विद्यार्थ्यांना कार् देता र्ईेल, कार् उदाहरि ं
सांर्ता र्तेील, हा अनभुि िर्ात सांर्ण्यासारखा आहे. असा त्याच्या मनाचा ठाि हा 
सतत शशक्षिानचे घतेलेला असतो. अर्दी २४  X ७.”   डॉ. उमशे प्रधान  
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श्रीम. कल्पना दिनेश िवे,    

मुख्याध्यापपका  

आर. सी. पटेल हायस्कूल, 

बोरीवली (पश्चिम) मुुंबई ४०००९२ 

 

उपक्रमशील शाळा – आर सी पटेल हार्सू्कल,बोहरिली पशशच्म  
 

शशक्षि म्हिजे फक्त िही-पेन नवे्ह, तर बुद्धीला सत्याकडे, भािनलेा मािसुकीकडे, शरीराला 
श्रमाकडे नणे्याचा मार्ग म्हिजे शशक्षि...  

स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाि, प्रामाणिकपिा ही तत्वे पाळिारा, पर्ािरिस्नेही, कलासक्त, 
श्रमप्रततषे्ठचे मोल जाििारा, गजज्ञासू विद्याथी ि शशक्षक घडवििे हे ध्येर् सत्यात उतरविण्यासाठी 
शाळा विविध उपक्रमांचे आर्ोजन करते. 

शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांमध्ये काहीना काही सुप्तर्िु असतात आणि ते त्यांच्यामधून बाहेर काढून 
त्यांचा सिांर्ीि विकास करिे हे अत्यंत र्रजेच े आहे. अशा सुप्तर्ुिाचा विकास शकै्षणिक 
उपक्रमांसह सह शालेर्  उपक्रम राबिून विकशसत करू शकते. शैक्षणिक िर्षग २०२१- २२ मध्य े
शशक्षिाची १० र्ाभा घटक ि ऍच्छरणव्हटी बसे लरनििर् िर आधाहरत खालील उपक्रम राबविण्यात 
आले.  

विज्ञान ि ततं्रज्ञान 
भारत सरकारच्या उपक्रमातील राष्ट्रीर् बाल विज्ञान काँग्रेस मध्ये मोठ्या र्टात राष्ट्र ीर् स्तरािरील 
सिुिग पदक विजेते डॉ. हेमाली जोशी (शशक्षक) आणि कुमारी सुमन शसिंर् ि कु. कुलदीप राजपूत 
(विद्याथी) र्ांनी सिुिग कामगर्री केली. हा प्रकल्प पुढे आतंरराष्ट्र ीर् पातळीिर भारताच े नतेतृ्व 
करण्यास सज्ज आहे. त्याकहरता विद्यार्थ्यांना हाफककन्स इन्स्टिट्यटू मध्य ेसशंोधन करण्यासाठी 
संधी गमळाली आहे. 
शैक्षणिक 
१. जे विद्याथी अध्यर्नात मार्े राहहले आहेत त्यांच्यासाठी मम्मी प्रोजरे राबिून विद्यार्थ्यांच 
अध्यर्न सुलभ ि प्रभािी करण्यात आले. 
२. इर्त्ता १० िी इंग्रजी विर्षर्ाचे व्याख्यान आर्ोगजर् करण्यात आले होते. 
मार्गदशगक: श्रीमती रिेू धोत्रे मॅडम (English HL) ि श्री. मच्छच्छिंद्र बोरहाडे सर (English LL) 
स्पधा परीक्षा 
१. शासनाच्या NTS ि NMMS परीक्षचेी इत्यभंूत तर्ारी करून घेण्यात र्ेते. 
   कु.र्ोगर्ता मनोदरा 8 G र्ा विद्यार्थिनीस NMMS २०२१ मध्ये शशष्यितृी गमळाली आहे.  
२. संसृ्कती सिंधगन अंतर्गत राबविण्यात र्ेिाऱ्या सिग परीक्षेची तर्ारी करून घेण्यात र्ेत.  
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३. खेलो इंहडर्ा अंतर्गत आर्ोगजत क्रीडा प्रश्नमंजुर्षा स्पधेची तर्ारी करून घणे्यात र्ेत. 
िाचन ससृं्कती ि विद्याथी 
१. १५ ऑरोबर िाचन प्रेरिा वदन अत्यतं उत्साहात साजरा करण्यात आला. िाचनाचे महत्व  
    रुजिण्यासाठी ऑनलाइन िेपबनारचे आर्ोजन करण्यात आले होते. िेपबनारचे प्रमुख मार्गदशगक  
    डॉ. झेड. एन. पाटील सरांनी मुलांना िाचनातील बारकािे, िाचन कौशल्य ि िाचनाचे महत्व  
    समजािून सांगर्तले. 
२. शशक्षकांच्या मार्गदशगनाखाली िाच ू- १०० वदिस उपक्रम अत्यंत र्शस्वीपिे राबविण्यात आला.  
    र्ा उपक्रमात सिग िर्गशशक्षक ि विर्षर् शशक्षकांचे मोलाचे सहकार्ग लाभले. 
शशक्षकांसाठी 
१. निीन राष्ट्रीर् शशक्षि धोरि समजून घणे्यासाठी कार्गशाळा आर्ोगजत करण्यात आली. निीन    
   राष्ट्र ीर्  शशक्षि धोरि - २०२० मधील विविध मुद्द्यािर शशक्षकांनी स्वतः तर्ारी करून ह्या   
   धोरिाचे उवद्दषे्ट् ि उपक्रम समजून घणे्यास मदत झाली. ह्या कार्गशाळेमुळे निीन शशक्षि धोरि  
   प्रभािीपिे अंमलात आिण्यात सहजता र्ेईल. 
२. ऑनलाइन वटनचिंर् प्रभािीपिे करण्यासाठी शशक्षकांनी स्वतःला अनधक Techno savvy बनिलं  
    आहे. 
३. मुंबई र्ुजराती संघटन आर्ोगजत विविध स्पधते शशक्षकांनी सहभार् नोंदिला ि ह्या स्पधेत श्लोक  
    पठि, एकपात्री अगभनर् मध्ये प्राविण्य संपावदत केले. 
कहरर्र मार्गदशगन 
इर्त्ता ९ िी ि १० िी च्या विद्यार्थ्यांना कला, िाणिज्य, विज्ञान, मेहडकल, इंगजननअहरिंर् तसेच 
कौशल्यधीष्ट्ीत कहरर्रच्या संधींची माहहती विद्यार्थ्यांना देण्यात आली. 
क्रीडा 
१. विशेर्ष र्रज असिाऱ्या (लरनििर् हडसेब्लड) मुलांच्या शकै्षणिक समािशेन प्रभािीपि े
करण्यासाठी र्ोर्, प्रािार्ाम ि ध्यान र्ांचे उपर्कु्त प्रशशक्षि देण्यात आले. 
२. रन फॉर फ्रीडम अंतर्गत १५ ऑर्स्ट् २०२१ ते २ ऑरोबर २०२१ दरम्यान शाळेच्या विद्याथी,  
    शशक्षक, शशकेतर कमगचारी ि पालकांनी चालिे, पाळिे ि सार्कनलिंर् सारख्या ऍच्छरणव्हटी मध्य े  
    सहभार् घेतला. 
३. कफट इंहडर्ा मोव्हमेंट अंतर्गत सात वदिसीर्  कफट इंहडर्ा सू्कल विक- २०२१ र्शस्वीपिे शाळेत  
    राबिण्यात आला. ह्या उपक्रमात अंतर्गत कफटनेस का डोज आधा घंटा रोज, हम कफट तो इंहडर्ा  
    कफट, फ्री हॅन्ड व्यार्ाम, इंडोर खेळ, खेळािर ननबंध, नचत्रकला, पोस्ट्र मेककिं र्, मूव्ही मेककिं र्,  
    िकृ्तत्व स्पधा, प्रश्नमंजुर्षा स्पधा घेण्यात आल्या.  
४. आरोग्य ि खळे विर्षर्ािर िपेबनार (मार्गदशगक) 

• संतुशलत आहार ि पोर्षद्रव्य: डॉ. हेमाली जोशी 
• हम कफट तो इंहडर्ा कफट:  डॉ. राजेश कटेशीर्ा 
• मानशसक आरोग्य ि खळे: डॉ. समीर आबंरें 

५. आतंरराष्ट्र ीर् र्ोर् वदन 
कोविड -१९ च्या प्रततकूल पहरस्थस्थतीतही, ऑनलाइन ललॅटफॉमगिर पतंजली र्ोर् संस्थेच्या तज्ञ 
मार्गदशगक श्रीमती. पनूम देसाई ि श्रीमती श्रद्धा देसाई र्ांच्या मार्गदशगनाखाली शाळेतील विद्याथी, 
कमगचारी ि पालकांनी र्ोर्, प्रािार्ाम ि मेहडटेशन चे शास्त्रीर् ज्ञान घतेले. 
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६. शशक्षक ि शशकेतर कमगचारी क्रीडा स्पधा आर्ोगजत करण्यात आल्या. ह्या स्पधेचे िैशशष्ट्य  
     पारपंाहरक खळे होते.  
सरंक्षि शास्त्र 
१. इर्त्ता ९ िी ि १० िी च्या आमी, नेव्ही, ऐरफोसग ि पोलीस दल र्ांची इत्यंभतू माहहती देऊन त्या  
   संदभात ७ हडसेंबर २०२१ रोजी सरंक्षि शास्त्र-प्रदशगन ठेिण्यात आले होते. ह्या उपक्रमात  
   आमीमध्ये कार्गरत असिाऱ्या कॅिन र्शस्वी त्यार्ी मॅडम, आमी मध्ये सेिते असिारा शाळेचा  
   माजी विद्याथी कु. सत्यम र्ादि, NCC राजपथािरील सचंलनात राज्याच नेततृ्व करिारा माजी  
   विद्याथी कु. सुर्दं शसिंर् उपस्थस्थत होते. 
२. संरक्षि शास्त्र विर्षर्ात UPSC, MPSC, CDS, NDA ि   SSB सारख्या परीक्षचेी विद्यार्थ्यांना  
    देण्यात र्ेत. 
३. बोहरिली पोलीस से्ट्शनच्या ACP श्रीमती.  रखेा भिर ेर्ांनी शाळेच्या िार्र्षिक बक्षीस वितरि  
    सोहळात आजीबाईंच्या िेर्षात एकपात्री अगभनर् साकारून इर्त्ता १० िी च्या विद्यार्थ्यांना  
    सोशसएल मीहडर्ाचा (what's app/ face book) अततिापर, रै्रिापर ि त्यांचे दषु्पहरिाम अत्यंत  
    मार्मिकपिे समजािून सांगर्तले. तसचे देश ि समाजाप्रती विद्यार्थ्यांची कतगव्य ि नीततमलू्ये  
    विद्यार्थ्यांना विविध उदाहरिे देऊन समजािले. 
सांसृ्कततक 
१. आझादी का अमतृ मोहोत्सि अतंर्गत शाळेच्या शशक्षक ि शशक्षकेतर कमगचारी र्ांनी गमळून १५  
    ऑर्स्ट् १९४७ पासून १५ ऑर्स्ट् २०२२ ह्या ७५ िर्षाचा भारताचा दैवदप्यमान इततहास अगभर्ान,    
    नृत्य ि र्ार्न र्ांचा सुरखे संर्म साधत सादर करण्यात आला. 
२. २७ फेब्रुिारी मराठी भार्षा र्ौरि वदन अत्यंत वदमाखात साजरा करण्यात आला. महाराष्ट्ाचे सि  
    ह्या थीमिर आधाहरत महराष्ट्राची संसृ्कती ि इततहास मनोरजंनातून सादर करण्यात आला. 
३. इन हाऊस ऍच्छरणव्हटी अंतर्गत नृत्य, र्ार्न, अगभनर्, कविता लेखन ि िाचन असे उपक्रम घेऊन   
    मुलांच्या सुप्तर्िुाचा विकास साधण्याचा र्शस्वी प्रर्त्न शाळा नेहमीच करते. 
४. शाळेत लेझीम पथक ि बडँ पथकात विद्याथी मोठर्ा हहरीरीने सहभार्ी होतात. 
५. फाईन आटक अतंर्गत नचत्रकला, रांर्ोळी, इकोफ्रें डली र्िपती बनििे, वदिाळी ननगमत्त वदिे ि  
    आरती सजािट स्पधा आर्ोगजत करून विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यांचा विकास घडिनू आिण्याचा   
    र्शस्वी प्रर्त्न करण्यात आला. 
आरोग्य ि कोविड -१९ 
१. शाळा ि मुंबई महानर्र पानलका र्ांच्या संर्ुक्त विद्यमाने कोविड- १९ लसीकरि मोहीम शाळेच्या  
   आिारात ननशुल्क राबविण्यात आली. शाळेतील विद्यार्थ्यांनी कॉव्हल्शक्सन लसीचे दोन्ही डोस  
   घेतले.  
२. कोविड काळात मुलांचे शारीहरक ि मानशसक आरोग्य चांर्ले राहण्यासाठी मुलांना ऑनलाइन  
    माध्यमातून प्रततकरशक्ती िाढििे ि आरोग्यासदंभात घ्यािर्ाची काळजी तसचे शासनाच्या  
    र्ाईडलाईन मुलांनी पालन कराव्यात ह्याची िेळोिेळी माहहती शशक्षकांनी वदली. 
पर्ािरि ि हहरत सनेा 
१. हहरत शाळा ि पहरसर उपक्रमात अंतर्गत विद्यार्थ्यांनी ककमान एक झाड लाििे ि त्याचे संर्ोपन 
करिे असा उपक्रम घणे्यात आला. 
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२. हहरत सनेा र्ांच्या ितीने शाळेच्या पहरसरात पर्ािरिाचे महत्व पटिून देण्यासाठी पर्ािरि  
    रलॅीच आर्ोजन करण्यात आले होते. 
तंबाख ूमकु्त शाळा 
१. ३१ मे हा जार्ततक तबंाखू विरोधी वदन म्हिून सिगत्र साजरा केला जातो. तबंाखू ि तबंाखूजन्य   
    पदाथांचे सिेन करण्यापासनू लोकांना रोखण्याचा हा वदिस र्ा ननगमत्ताने; शाळेच्या ितीनेही  
    तंबाखू ि तबंाखूजन्य पदाथामुळे होिाऱ्या जीिघणे्या पहरिामांची माहहती देिारा उपक्रम घणे्यात  
    आले. 
२. शाळा ि सलाम मुंबई फाउंडेशन र्ांच्या संर्कु्त विद्यमाने िर्षगभरात तबंाखू ि तबंाखूजन्य पदाथांच े 
    पहरिाम सांर्िार ेिेपबनार, कार्गशाळा, पहरसंिाद ि विविध ऍच्छरणव्हटी घणे्यात आल्या. 
शाळेचे विविध क्लब 
१. विद्याथी पहरर्षद (सु्ट्डेंट कौन्सन्सल) 
    नेतृत्व र्ुिांचा विकास करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना नेतृिाची संधी उपलब्ध करून देण्यात र्ेत.े 
२. एक भरात शे्रष्ठ भारत  

• आपल्या देशाची विविधता ि एकता आत्मसात करि.े 
• साहहत्य, सांसृ्कततक, कला, क्रीडा ि स्पधा परीक्षा असे ५ विविध क्लब ननमाि करून त्या 

अंतर्गत विविध उपक्रम राबविले जातात. 
 

३. इलेरोरल क्लब 
९ िी ि १० िी च्या मलुांना भारतातील ननिडिूक प्रवक्रर्ा ि ततचे महत्व सांर्ण्यात र्तेे तसचे 
मतदानाचे महत्व संगर्तले जाते. 
४. इको क्लब 
अंतर्गत हहरत सेना कार्ान्वन्वत आहे. पर्ािरि संरक्षि, हिामान बदल ि त्याचे महत्व विद्यार्थ्यांमध्य े
रुजिण्यात र्ेते. 
विद्याथी हे भारताचे ितगमान ि भविष्य आहेत. त्यांचा सिांर्ीि विकास हेच कें द्रपबिंदू ठेऊन २०२१ – 
२२ मध्ये शाळेच्या ितीने िरील उपक्रम घणे्यात आले. 
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                                        िाचकांच्या प्रततवक्रर्ा  
                                
 
विद्याधर शकु्ल 
ननितृ्त उपसचंालक 
 
नििी- दहािीला मुले आली की “ आता पुढे कार् करार्च ठरिलंर्?” हा प्रश्न संभार्षिात हमखास 
र्ेतो. तारुण्याच्या प्रारभंीच्या र्ा िादळी िर्ात सिग बाजंूनी विचार करून र्ा प्रशन्ाचे उत्तर 
शोधण्याचे कौशल्य खूप कमी मलुांमध्ये असते. आपल्या क्षमता, आिडी ननिडी र्ांचा विचार न होता 
गमत्र पहरिार, पालकांच्या अपेक्षा, ठराविक व्यिसार्ांचे आकर्षगि र्ात िाहून जाऊन अध्या कच्च्या 
विचाराच्या आधार े ननिगर् घेतले जाऊ शकतात. अशा पहरस्थस्थतीत मलुांचे कहरअर पूिगपिे उमलू 
शकत नाही. र्ात त्यांचे आणि समाजाचे असे दोन्ही अंर्ानी नुकसान होते. आपल्या अंर्भूत क्षमता 
आणि अगभरुची र्ा दोन्हीला न्यार् देिार ं  कहरअर करार्ला गमळिे र्ा सारखी भाग्याची दसुरी 
र्ोष्ट् ती कोिती? असे काम पोटाचा प्रश्न तर सोडितेच पि त्या सोबत आनंद, समाधान देते. त्या 
क्षेत्रातील उच्च कागमर्री साधण्याची सधंी देते.  
 स्वतःला पारखनू कहरअर ननिड करण्यासाठी व्यिसार् मार्गदशगन करिाऱ्या र्ुरूची भूगमका 
कळीची ठरते. कारि मार्गदशगनाचे शास्त्र आणि मंत्र त्यांना माहहत असतो. शासनामाफक त 
शाळांमध्ये असे मार्गदशगन गमळािे म्हिून काही सुविधा आहेत. काही मार्गदशगक साहहत्यही उपलब्ध 
आहे. “मतं्र समपुदेशनाचा” हे ऑनलाईन माशसक शासकीर् प्रर्त्नांचा विस्तार िाढविण्यासाठी पूरक 
ठरिार आहे. र्ासाठी माशसकाच्या सपंादक मडंळाचे मी अगभनदंन करतो.  
उपलब्ध तीनही अंक मी पाहहले. अनेक तज्ञ व्यक्तींशी र्ा अंकाद्वार ेहहतर्ुज करण्याची संधी मलेु, 
शशक्षक आणि पालक र्ांना गमळिार आहे. र्ांतत्रक, ननरसपिे मांडलेली माहहती असे साचबेदं 
स्वरूप न ठेिता लेखांमध्ये विविधता, रजंकता आणि उपर्ुक्तता िाढविण्याचे प्रर्त्न मला 
ननशश्चतपिे जाििले. श्री शरद शशिंपी र्ांचे शास्त्र आणि लानलत्य र्ांचा गमलाफ असलेले वििेचन, 
श्री संदीप र्ीध र्ांचे जिु मुलांच्या पाठीिर थाप मारून गमत्रत्वाने त्यांच्या भारे्षत केलेले समपुदेशन, 
संदीप देसले आणि डॉ स्वप्ना प्रभू र्ांच्या र्शस्वी कहाण्या िाचून दजेदार लेख िाचल्याचा अनुभि 
गमळाला. इतरही दजेदार साहहत्याचा समािेश आहे. त्या सर्ळ्याचाच परामशग घेिे इथे शक्य होिार 
नाही.  
कोित्याही कामात अनधक उंची र्ाठण्यासाठी नहेमीच िाि असतो. श्री सदुाम कंुभार, श्री शरद शशिंपी 
आणि श्री जर्िंत कुलकिी हे समथग संपादक मडंळ आणि अन्य सहकारी ननरतंर आणि कल्पक 
प्रर्त्नातनू हे नक्कीच साध्य करतील. भविष्याच्या उंबरठ्यािरील विद्यार्थ्याना ‘Made for each 
other’ अशी कहरअर ननिडण्यास प्रेरिा देऊन, त्यांच्या जीिनात आिडत्या क्षते्रात उच्च कामगर्रीचा 
आनंद ननमाि करण्याचे पुण्यकमग र्ा माशसकाच्या माध्यमातून घडत राहािे र्ासठी माझ्या हार्दिक 
शुभ कामना ! 
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श्री. भर्िान पांडेकर 
शशक्षक - समुपदेशक 
लक्ष्मिराि आपटे प्रशाला, पिु े४ 
 
मंत्र समपुदेशनाचा र्ा माशसकात "शशक्षक म्हिून माझी बदलेली भूगमका " हा आपला लेख माहे 
एतप्रल २०२२ च्या अंकात िाचनात आला. आपले प्रथम मनस्वी अगभनदंन ! 

मुल शशकत असताना त्यांच्या बौगद्धक, भािननक, शाहररीक, ि आर्थिक अडचिी समजून घेऊन 
त्यािर उपर्ोजना ही सांगर्तल्या आहेत. मलुांना छान समजून घेऊन त्यांना शशक्षि प्रिाहात त्यांना 
वटकिून ठेित आहे. हे कार्ग खूप महत्व पूिग आहे. आपला शशक्षि क्षते्रातील अनुभि ि कार्ग र्ा 
लेखात आपि मांडिी केलेली वदसून र्ेत आहे. आपला लेख सिगच शशक्षि क्षेत्रातील लोकांना 
भविष्यातही उपर्ोर्ी ठरले असे मला िाटते. असचे नलखाि करत रहा ि िाचकांना आपले शशक्षि 
क्षेत्रातील अनुभि र्ा अंकातून िाचण्यास सधंी गमळो ! 

थोडे अंकाविर्षर्ी - 

मंत्र समपुदेशनाचा हा अकं खूपच अभ्यासपूिग सपंदकांनी तर्ार केला आहे. र्ा अंकातील सिगच 
लेख विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जीिनात कधी एखादा कठीि प्रसंर् आलाच तर त्या प्रसंर्ी र्ोग्य ननिगर् 
घेताना मतं्र समपुदेशनाचा हा अंक नक्कीच मार्गदशगक ठरले र्ात शंकाच नाही. सिग सपंादक मडंळ 
र्ांना पुढील कार्ास ि अकंास मनस्वी शुभचे्छा ! 

 
दीपक /कांचनदादा ननर्डे देशमखु 
सदस्य,एनशसपी, महाराष्ट्र  प्रदेश . 
र्ळंुुच,े परुदंर पिु े
नुकतेच प्रकाशशत झालेलं मंत्र समपुदेशनाचा हे माशसक िाचलं त्या उच्च पदस्थ मान्यिरांच्या 
छत्रात संपादकीर् विभार्ात तुझं असिं ग्रामीि भार्ातून शशक्षि घेऊन आज एक वदशादशगक 
म्हिून तुझं नलखाि त्या माशसकात िाचनात आलं खूप छान भविष्याचा िेध घेत िास्ति 
पहरस्थस्थतीसी ननर्डीत राहून व्यक्त झालेले विचार सत्यता दशगवितात  
र्ा माशसकाने महहना भराच्या पहहल्याच अंकात घतेलेला जनतेचा मनाचा ठाि त्यातील दूरदृष्ट्ी 
दाखिनू जाते तझुे मनःपिूगक अगभनंदन ि तुझ्या सोबत असिार ेवदग्गज विचारिंत र्ा 
सिांचे अगभनदंन  
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दत्तात्ररे् तापकीर 
पिु े 
मंत्र समपुदेशनाचा हे ऑनलाईन माशसक खूपच माहहतीपूिग ि उद्बोधक िाटते. शशक्षकांच्या 
सातत्यपिूग व्यािसानर्क र्ुिित्ता विकासासाठी अशी माशसके महत्वाची भूगमका बजाितात. सिग 
लेखांच्या विर्षर्ांची ननिड ि मांडिी उतृ्कष्ट् आहे.सिग लेखांमध्ये अनुभिािर आधाहरत sharing आहे. 
त्यातल्या त्यात हर्षा पपसाळ ि राजू ठाकर ेर्ांचे  हे दोन लेख अनधक महत्त्वाचे िाटतात. 
तुमच्या लेखातील शीर्षगकात बदलेली ऐिजी बदललेली असा शब्द असिार आहे हे उघड आहे. 
कोिकोित्या बाबतीत शशक्षक म्हिून तुमची भूगमका बदलली हे अततशर् स्पष्ट् ि मोजक्या अथगपिूग 
शब्दात तमु्ही मांडले असनू आिश्यक त्या उपार् र्ोजनाही व्यिस्थस्थत वदल्या आहेत. " आधी केले 
आणि मर् सांगर्तले" हे धोरि आिडले. 
अगभनंदन ि शुभचे्छा 
 
शलेैश बर् े 
CHESS Trainer 
मंत्र समपुदेशनाचा र्ा माशसकाची प्रत िाचार्ला गमळाली. लेख आिडले. लेखन दजेदार आहे.   
त्यातल्या त्यात र्ुरू सदेंश, शशक्षक म्हिून बदललेली भूगमका, कहरर्र ननिड स्वप्न ि सत्य हे लेख 
आिडले.  
कोविड नंतरच्या काळात शशक्षकांना ज्या आव्हानात्मक बाबींना  सामोर ेजािे लार्ले , तसचे विविध 
प्रकारच्या भूगमका पार पाडाव्या लार्त आहेत त्याची र्थाथग मांडिी लेखाद्वार ेकरण्यात आली आहे. 
आपल्या स्तुत्य उपक्रमाबद्दल आपले ि विविध लेखांबद्दल लेखकांचे अगभनंदन. 
 

  
                                                                           

                               


