Course 1. फाल्मालस्था आणण वलकाव
उद्ददष्टे

1.प्रशळषणाथींना फारवलकावाची वंकल्ऩना वभजण्माव भदत कयणे .

2 फारकांचा अभ्माव ल तमांचे शे तू वभजण्मावाठी प्रशळषणाथींना भदत कयणे .

3. फार भानवळास्राच्मा उऩमोजजत ळाखांची भादशती करून दे ण्मावाठी भदत कयणे
4. फारकांच्मा भर
ू बत
ू गयजांची भादशती शभऱवलण्माव भदत कयणे.

5. फार भानवळास्राचे फार भानवळास्राचे स्लरूऩ व्माप्ती मांची भादशती करून दे ण्माव

भदत कयणे .

6. वंकल्ऩना वलकवनाची प्रक्रिमा घेण्माव भदत कयणे .

7. फाल्मालस्था आणण कुभायालस्थाची वलकावातभक लैशळष््मे वभजण्माव भदत कयणे .

unit 1 a ] concept of child development
1.बाऱवळकाशाची शंकल्ऩना
फारकाच्मा जन्भाऩावून

त्माच्मा प्रौढालस्थेतच्मा वुरुलाती ऩमंत घडून मेणाया क्रभफद्ध

ळायीरयक बाषऴक आणण बालननक फदर म्शणजे फारषलकाव शोम.
भानला भध्मे जन्भाऩावून

ते

भानवळास्रीम , बालननक फदर

कुभायालस्थेच्मा दयम्मान

घडून

मेणाया जीलळास्रीम,

जो व्मक्ततऩयत्ले भबन्न अवतो अवा शा फदर म्शणजे फारक

षलकाव शोम.
फारषलकावात फारकाचे लततन,अभबरूची,प्रलत्त
ृ ीमातीर फदराचा अभ्माव केरा जातो फारकाने एका
षलकावात्भक अलस्थेतून दव
ु ऱ्मा अलस्थेत

p`dar

ऩण कयणे म्शणजे फारषलकाव शोम.

1)फारषलकाव शी वतत चारणायी प्रक्रक्रमा अवून मातीर शोणाये फदराांचे अनुभान बषलष्म आऩण
बाकीत करू ळकतो ऩयां तु

2)प्रत्मेक फारकाच्मा षलकावाची ऩद्धनत लैभळष््म ऩूणत आशे तवेच ती प्रत्मेकाची स्लतांर अवते
तवेच

3)षलकावाच्मा प्रत्मेक अलस्थेत शोणाऱ्मा फदराांची गती शी वायखीच अवेर अवे वाांगता मेत नाशी
कायण षलकावाच्मा प्रक्रक्रमेलय त्माच्मा अनुबलाचा ऩरयणाभ शोत अवतो फारषलकावाची वांफांधधत
वांकल्ऩना म्शणजे षलकावाचे भानवळास्र ज्माभध्मे वांऩूणत आमुष्मबय शोणाऱ्मा षलकावमाांचा
वभालेळ अवतो

4)षलकावात्भक फदर शे प्राभुख्माने दोन कायणाांनी घडून मेतात ती म्शणजे ऩरयऩतलता आणण
लातालयणाचा ऩरयणाभ तवेच षलकावात्भक फदर शे भनुष्माचा स्लबाल आणण फाशे यच्मा
ऩरयक्स्थतीतन
ू भळकण्माची त्माची षभता मा दोन्शीच्मा अांतयक्रक्रमेभऱ
ु े घडून मेत.े

5]. फारषलकाव शे वाभान्म अऩवाभान्म ल वाभान्म फारकाांची लाढ आणण षलकाव मावांफांधी
अभ्माव कयते त्माच फयोफय फारक फारषलकाव ळास्रातन
ू फारकाचा षलषलध लततन आणण लततन
आकाय मावांदबातत ळास्रीम भाहशती भभऱते .

6)फारषलकाव गांत
ु ागांत
ु ीची वातत्माने चारणायी प्रदीघत प्रक्रक्रमा आशे शी प्रक्रक्रमा ळायीरयक लाढ आणण
षलकावाळी वांफांधधत आशे तवेच बालननक भानभवक फौद्धधक वाभाक्जक षलकावाळी ननगडडत आशे
7) फारकाच्मा षलकावाचा अभ्माव कयताना जन्भऩूलत अलस्था ऩावून कयाला रागतो कायण
गबतधायणा शोणे शी दे खीर एक प्रक्रक्रमा आशे मा चावांफांध भाताषऩत्माांना फयोफय आधीच्मा

लांळालऱीची जोडरा जातो जन्भारा मेणाये फारक म्शणजे गुणवूराांचा भभऱारेरे नलीन भानली
स्लरूऩ शोते.

बाऱवळकाशा मध्ये कऴाचा शमाळेऴ षोतो ?

फारषलकाव माची वांफांधधत अळा कौळल्माांचा वभालेळमाच्मा भध्मे शोतो ज्माचा उऩमोग
फारकारावां ऩण
ू त आमष्ु मबय शोतो

a)फौद्धधक Congition – भळकण्माची षभता आणण वभस्माननयाकयण षभता
b) वाभाक्जक आांतयक्रक्रमा आणण बालननक ननमभन Emotional regulation-माभध्मे स्लत्लयीर

व्मततीचे ननमांरण आनी बालनाांचा ननमांरणाचा वभालेळ शोतो
c) बाष्म आणण बाऴा Speech & language

-माभध्मे बाऴेचे आकरन बाऴेचा लाऩय लाचन

वांप्रेऴण इत्मादीांचा वभालेळ शोतो
d)ळायीरयक फोटाांचे वांफांधीत कौळल्म fine motor skill &gross motor skill- ळयीय वांफांधधत
कौळल्म
e) वांलेदने फाफतची जाणील

फार षलकाव का भशत्लाचा

1. फार षलकावाच्मा ननयीषण आणण ऩाशणीतून फारकाांनी षलकावाचा वलोत्तभ बफांद ू प्राप्त केरा
आशे की नाशी माची भाहशती भभऱते .

2. फार षलकावाच्मा अभ्मावातून आदळत षलकाव कवा कयामचा माफाफत भागतदळतन हदळा भभऱते .
3. फार षलकावाच्मा वशाय्माने आऩण एखादां

baalak

फारषलकावाच्मा मोग्म भागातलय आशे का

नाशी माफाफत ऩडताऱणी घेता मेते जय फारक मोग्म भागातलय नवेर तय त्माची वध
ु ायणा केरी
जाऊ ळकते.

4 जय वरु
ु लातीच्मा काऱात षलकावावांदबातत दोऴ

आढऱरे

तय ते दोऴ ननयाकयणकयण्मावाठी

प्रमत्न केरे ऩाहशजेत .

5.षलकावात्भक वलोच्च ऩडताऱा वूची माचा उऩमोग करून फारकवाभान्म आशे की नाशी माचा
ऩडताऱा घेता मेतो.

फारकाच्मा षलकावाच्मा षलषलध अलस्था
फारकाच्मा लमाचे षलषलध

बाग ऩाडरे आशे त त्माव

अलस्था अवे म्शणतात त्मा अलस्थाांचे दोन

प्रभख
ु षलबाग केरे आशे त.

जन्म ऩळ
ू व अळस्था

1.बफजा अलस्था -ळन्
ु म ते दोन आठलडे

2.Ba`unaaअलस्था –दोन ते आठ आठलडे

3. गबातलस्था- 9 आठलडे ते नऊभहशने

जन्भउत्तय

अलस्था /janmaao%tr अलस्था

अबतकालस्था [0 ते 15 हदलव]
ळैळल

अलस्था [ऩांधया ते दोनलऴत ]

फाल्मालस्था
क्रकळोयालस्था

[ दोन ते वशालऴत ]
[ वशा ते फायालऴे ]

कुभायालस्था [13 ते 19 लऴे ]

तारुण्मालस्था [ 20 ते 40 लऴं ]
प्रौढालस्था

[ 40 ते 60 लऴे ]

लद्
ु े]
ृ धालस्था [60 च्माऩढ

फारषलकावाच्मा अभ्मावाची उद्हदष्टे
षलकावाच्मा अभ्मावातीर

एक बाग

आशे

भानलाच्मा वुरुलातीच्मा आमुष्माची ऩामा

बयणीचा काऱ अवल्माभूऱे फारषलकावाचा स्लतांर ळाखा म्शणून

अभ्मावारा वुरुलात

झारी

आशे

उद्हदष्टे

फारषलकावाचे भशत्त्ल रषात

ऩुढीरप्रभाणे

1.फारकाच्मा
फारकाचा

वलांगीण

षलकाव कवा

ननक्चचत

फारषलकावाच्मा

अभ्मावाची

केरी आशे .

षलकावाचा
शोतो

घेता ळास्रसाने

माची

अभ्माव

कयणे

भाहशती करून घेतरी जाते तवेच फारकाच्मा भानभवक

षलकावाची अांगे ल त्माच्मा गयजा माांचा वुद्धा अभ्माव केरा जातो.
2.फारषलकावाच्मा

अलस्थाांची भाहशती करून घेणे

गबतधायणेऩावन
त ाल्मालस्था मा कारालधीतीर
ू ऩल
ू फ

अलस्थाांची ओऱख प्रत्मेक अलस्थेतीर षलकाव

प्रत्मेक अलस्थेची गयज लैभळष््ममाांचा अभ्माव केरा जातो .
3.फारषलकावालय ऩरयणाभ कयणाये घटक वभजन
ू घेणे

अनब
ु ल अळी ऩरयक्स्थती लातालयण कुटुांफ ऩरयऩतलता आशाय षलश्ाांती व्मामाभ इत्मादीफाफीांचा
फारकाच्मा लाढ आणण षलकावालय दीघतकाऱ ऩरयणाभ शोतो माचा अभ्माव कयणे .
4 वलांगीण षलकावारा चारना दे ण्मात माांची बभू भका वभजन
ू घेणे.

ऩारक भळषक आणण वभाज माांचा फारकाच्मा षलकावात ल अध्ममनात लाटा आशे भुरे लयीर

व्मततीांलय अलरांफून अवल्माने त्माांची बूभभका भशत्त्लाची आशे त्माभुऱे ऩारकाांना फारकाच्मा
वलांगीण षलकावातीर जफाफदायी ननक्चचत कयणे.

बाऱ वळकाशाची व्याप्ती

a षलकावाची षलषलध अांगेभळकणे
.षलकावा भध्मे फारकाच्मा वलांगीण षलकावाचा अभ्माव केल्मा जातो त्माभुऱेमात अनेक अांगाांचा
फाजूांचा वभालेळ केरा आशे . मा त कायक षलकाव

,भनोवाभाक्जक षलकाव ,बालननकषलकाव,आणण

नैनतकषलकावाचा,वभालेळशोतो,मा,वलत स्लामत्त ऩयस्ऩयवांफांध वांफांधधत ननयोगी षलकावारा भदत
कयतात. षलषलध अांगाांचा षलकाव शोणे म्शणजे वलांगीण षलकाव शोईर.
b. लाढ ल षलकावालय ऩरयणाभ कयणाऱ्मा घटकाांचा अभ्माव कयणे
फारकाच्मा

षलकावालय ऩरयणाभ कयणाये घटक म्शणजे षलकावालय नेभका काम ऩरयणाभ शोतो

त्माची अनुकूर ल प्रनतकूर माचा प्रबाल कवा ऩडतो भुराांना कोणत्मा लमात ल कवे ऩोऴक

लातालयण ऩुयलणे ऩाहशजेर शे वलत घटक एकभेकाांळी कवे ननगडडत आशे त माचा अभ्माव कयता
मेतो .

c.भाता ल ऩारकाांना उऩमुतत

फार षलकाव म्शणजे काम/ षलकाव कवा शोत जातो /मा षलऴमकसान माांच्मावाठी अत्मांत भशत्त्लाचे
ल गयजेचे आशे गबतधायणेऩावून ते ऩूलफ
त ाल्मालस्था मा कारखांडाचा अभ्मावमा षलऴमात केरा जातो

ते सान प्रत्मेक बाली भातेरा अवणे आलचमक आशे प्रत्मेक लमातल्मा षलकावाचे भानदां ड भाहशत
अवल्माव षलकाव वाभान्म प्रभाणे शोतो की नाशी शे वभजते.

Unit 1 d

फारकच्मा भूरबूत गयजा

P`astavanaa

फारक जन्भारा

आरे की त्माच्मा दै नांहदन

जीलनातीर

गयजा ऩूणत कयाव्मा

रागतात

त्मारा ज्मागोष्टीची आलचमकता अवते क्रकांला ज्मागोष्टीची गयज अवतेती ऩूणत कयण्माच्मा हदळेने
फारक प्रमत्न कयते त्माची ती गयज बागरी की ते वभाधानी हदवतीर

गयज बागरी नाशी की

अस्लस्थ शोते ल ती गयज ऩूणत कयण्मावाठी इतय भागांचा अलरांफ कयते म्शणजेच गयजा
फारकाच्मा लततनारा हदळादे ण्माचे काभ कयतात फारकाच्मा गयजा ऩुढीर प्रभाणे
1]ळायीरयक गयजा

2) भानभवक गयजा
3]वाभाक्जक गयजा
ळायीरयक क्रकांला जैषलक गयजा
जीलन जगण्मावाठी ज्मा गयजाांची ऩूतत
त ा कयणे गयजेचे अवते त्माांना ळायीरयक गयजा म्शणतात
कोणताशी प्राणी तशान बक
ू झोऩमा वायख्मा नैवधगतक गयजा बागषलल्मा णखयीव क्जलांत याशू
ळकत नाशी
भूक-

ळयीयाची लाढ शोण्मावाठी तवेच ळयीयातीर ऩेळीांची झीज बरून काढण्मावाठी अन्नाची गयज
रागते ैैनांहदन शारचार ल कृतीतून ळततीचा लाऩय शोत अवतो ती ळतती बरून काढण्मावाठी
अन्नाची गयज रागते यततातीर वाखये चे प्रभाण षलभळष्टऩातऱीच्मा खारी गेरे की जठयातीर
स्नामूांची शारचार वुरू शोते अन्न न भभऱाल्माने वाखय तमाय शोते ल बूक षभते.
तषान-

भज्जाऩेळीतीर ऩाण्माचे प्रभाण कभी झारे की तशान रागते घवा कोयडा ऩडतो यतताचा दाटऩणा
ऩाण्माभुऱे हटकषलरा जातो मा गयजेचे शी अस्लस्थता वभाधान आणण स्तब्धता अळा तीन ऩामऱ्मा
आशे त ळाऱे त ळाऱे फाशे य फारकाांना ळद्
ु ध स्लच्छ ऩाणी भभऱणे आलचमक आशे
.मोचन-

भरभर
ू ,घाभ,काफतनडाम-ऑतवाइड मागोष्टी ळयीयाफाशे य टाकून ळयीयाचे स्लास््म हटकलन
ू

ठे लण्माच्मा दृष्टीने भरभोचां भशत्त्लाचे आशे मावांदबातत भर
ु ाांना मोग्म त्मावलमी रालण्माची गयज
आशे .

ताऩमानननयंत्रण-ळयीयाचे आतीर ताऩभान आणण लातालयणाचे ताऩभान मावभतोर याखरा जातो
फाशे यीर ताऩभानाची जभलून घेण्मावाठी कभी जास्त प्रभाणा लय उफदाय वुती कऩडे लाऩयरे
जातात

वळश्ांती ळ झोऩ-थकरेरे
ळयी य ताजेतलाने याशण्मावाठी ळयीयाची झीज बरून काढण्मावाठी ळयीयारा षलश्ाांती ल

झोऩेची

गयज बावते
.कामळाशणा

फ्राईड नालाच्मा भानवळास्राचे काभ गयज केंद्रस्थाने लाढरी आशे वलत

प्रा ण्माांची शी गयज बागणे आलचमक अवते लमाच्मा फाया लऴात नांतय शी गयज प्रबाल ळारी फनते
2.मानसशकगरजा
फारकाच्मा

भानभवक

गयजा ळायीरयक गयजा प्रभाणेच अवतात त्मावांदबातत ऩारकाांनी ल

भळषकाांनी जागत
ृ याहशरे ऩाहशजे

a.शुरक्षसतता-शी गयज तीव्र स्लरूऩाचे अवते षलनाळकायी ळतती अऩघात धोके माऩावून स्लत्चे
यषण कयण्माचा प्रमत्न ऩारक वदै ल कयीत अवतो अनोऱखी ऩरयवय व्मतती इथे फारकाव ल
वुयक्षषत लाटत अवते फारकाव आलचमक अळा गोष्टी भभऱाल्मा नाशी की त्माच्मा भनात
अवुयक्षषतते ची बालना ननभातण शोते ऩारक भळषक आई-लडीर बाऊ-फशीण आऩरे
आशे त शी बालना त्माच्मा भनात रुजरी तय त्मारा वुयक्षषत लाटते .

b-प्रेम-फारकारा वदै ल अवे लाटते लाटत अवते की आऩल्मा लय इतयाांनी

यषण कयते

प्रेभ कयाले आऩल्मारा

जलऱ घ्माले वदै ल फोराले आऩल्मा कृती कडे रष द्माले आऩल्मा बालना अडचणी आऩल्मा
भाणवा जलऱ फोरालमात अवे लाटते त्मावाठी
आऩुरकी ने लप्रे भाने

vaagaiNanao आलचमक

ऩारकाांनी ल भळषकाांनी फारकाव अत्मांत

आशे .

c.मान्यता-आऩल्मा कुटुांफातीर व्मततीांनी आऩल्मा कृतीव भान्मता द्माली

अळी शी फारकाची अऩेषा अवते त्माचे लेडल
े ाकडे धचरकाढणे ये खाटने माकृती व भान्मता

idlaI

नाशी तय ती नायाज शोतात
d.मानशन्मान

आऩल्मा वबोलतारच्मा व्मततीने आऩल्मारा वन्भानाने लागलाले अवे फारकाव लाटत अवते
आऩरा कोणी अऩभान करू नमे आऩल्मा आईलडडराांनी इतय रोकाांनी आऩल्मारा भान

द्माला

आऩरी बज
याखाली अवे फारकाव लाटत याशते .
ु

e मनोरं जन- वभलमस्कभध्मे खेऱल्माने फारकाचे भनोयां जन शोते फयोफयीच्मा भुराांचा वशलाव

त्माांच्मात भभवऱणे खेऱणे अळा कृती कयताना ते स्लत्रा षलवयतात म्शणून ऩारक ल भळषकाांनी
अळा प्रकायचे वांधी फारकाांना उऩरब्ध करून द्माली.

3. वाभाक्जक गयजा
फारकाच्मा वाभाक्जक गयजा त्माच्मा लमाफयोफय लाढीफयोफय षलकभवत शोत जातात वाभाक्जक
गयजा दोन प्रकायच्मा अवतात मेईर
a –शषळाश वळवयक गरजा
भनष्ु म प्राणी वाभाक्जक प्राणी आशे वभाजाभध्मे भभऱून भभवऱून याशणे त्मारा आलडते फारकारा
आऩल्मा भभराांचा वशलाव भभऱाला अवे लाटत अवते इतयाां फयोफय खेऱण्मावाठी याशण्मावाठी वांधी
भभऱारी तय मोग्म लाटते वशलावाने गट तमाय शोतात मातन
ू षलचायाांना चारना भभऱते नलनलीन
कृती घडतात.

B प्रनतष्ठा वळवयक गरजा
फारकारा त्माच्मा षलचायाांना ल कृतीांना प्रनतष्ठा भभऱाली अवे लाटत अवते .आऩरी प्रनतभा

वभाजात उठून हदवाले वभाजातीर व्मततीने आऩल्मारा चाांगरे म्शणाले अळी प्रत्मेक ऩारकाची

इच्छा अवते फारकारा वाभाक्जक षलकाव शोण्मावाठी कुटुांफात ल ळाऱे त त्मारा वाभाक्जक गयजा
ऩूणत कयण्माची वांधी भभऱारी ऩाहशजे

unit 1 b फारकाच्मा अभ्मावाचे शे तु ल भशत्ल
1.फारकाचे लाढ आणण षलकाव कवा शोतो माची भाहशती भभऱषलणे

2. फारवांगोऩनाची भाहशती भभऱषलणे
3.फारकाच्मा लततना भागच्मा कायणाांचा ळोध घेणे
4.फारकाांभध्मे शोणाये ळायीरयक ,Baavainak

,फौद्धधक

फदर ल त्माचा षलकाव माची भाहशती

भभऱषलणे
5 फारकाच्मा ळायीरयक, बालननक ,वाभाक्जक षलकावालय ऩरयणाभ कयणाऱ्मा घटकाांचा ळोध
घेणे
6.फारकाच्मा लाढ आणण षलकावावाठी मोग्म लातालयण उऩरब्ध करून दे णे
7. फारकाच्मा षलकावाचे अांगी फायकाईने अभ्मावणे
8. फारकाच्मा षलकावातीर ऩारकाांची ल वभाजाची बभू भका ननक्चचत कयणे .
9 फारकारा वभजन
ू घेण्माचा प्रमत्न कयणे

10. फारकाच्मा प्रगतीत मेणाऱ्मा अडचणीचा लेध घेणे
11. फारषलकावाची एकबरत भाहशती भभऱषलणे

12. फारकाच्मा ळायीरयक ,भानभवक वांलेदना, वुयक्षषतता, प्रेभ, स्नेश, क्जव्शाऱा वशानुबूती

आदयाची

जाणील ल
अडथऱे दयू

षलऴमाची गयज मा भूरबूत गयजा वभजू ळकतात ल त्माांच्मा षलकावातीर
कयता मेतात

उदाशयणाथत बाऴा षलकावात वयावयी ततत्मातीर षलकावाच्मा

आकड्माच्मा तुरनेत क्रकती भागे ल ऩुढे आशे त शे वभजू ळकते

13. वभामोक्जत लततनाची कायणे ळोधन
ू क्रीडा उऩचायवायखी भानवळास्रीम तांराचा लाऩय करून
फारकात इष्टतो फदर घडलन
ू आणता मेतो.

14.फारकाच्मा षलकावालय अनब
ु ल ,लातालयण, जन्भऩल
ू त क्स्थती जन्भानांतय ऩरयक्स्थती

अांतस्रालीग्रांथी,ऩोऴण ,वांस्कृतीचा प्रबाल मावलांचा षलकावालय प्रबाल शोतो शे अभ्मावणे.

फारकाच्मा अभ्मावाचे भश%va
1. फारकाच्मा षलकावाचे माभध्मे ळायीरयक षलकाव प्रत्मेक अलमलाांची लाढ आणण कामातत्भक
षलकाव भें दच
ू ी लाढत्मा लयीर कामत केंद्राांचा षलकाव ग्रांथीांची लाढत्मातून ऩाझयणाऱ्मा द्रव्माांच्माचा
ळायीरयक लाढीलय शोणाया ऩरयणाभ मा अभ्मावातून आऩल्मारा वभजतो..

2. फारकाच्मा अभ्मावातून प्रौढ व्मततीची भनोयचना वभजण्माव भदत शोते भुराचे ऩाम

ऩाऱण्मात हदवतात. योpTyaasa जवे लऱलाले तवे ते लऱते आणण लाढते फारऩणातीर अनब
ु ल प्रौढ
व्मक्ततभत्लालय आणण लततनालय ऩरयणाभ कयतात

3. फारकाच्मा प्रत्मेक अलस्थेतीर ळायीरयक,भानभवक,बालननक,फौद्धधक,अळा वलांगीण अांगाची
भाहशती घेऊन फारकाच्मा व्मक्ततभत्त्लाचा षलकाव वाधता मेतो.
4. फारकाच्मा षलषलध अलस्थाांच्मा षलकावाची गती लेगलेगऱी अवते. उदाशयणाथत ळायीरयक षलकाव
वरु
ु लातीरा जरद गतीने शोतो नांतयतो क्स्थय याशतो.

5.फाल्मालस्था व्मततीच्मा जीलनाचा ऩामा यचणाया अवा भशत्त्लऩूणत कारखांड आशे .जवे फीज ऩेयार
ते झाड उगलते.तवेच फाल्मालस्थेत फारकारा प्राप्त केरेरे अनुबल प्रनतबफांबफत त्माच्मा लततनातून
घडते शे फारभानवळास्र भधन
ू वभजते.

6. वाभान्म,अवाभान्म,अऩवाभान्म,फारकाांच्मा षलकावातीर बेद वभजतो
7. फारकातीर धचक्रकत्वक लत्त
ृ ी,षलचायळतती,कल्ऩनाळतती,माांचाषलकाव घडलून आणण्माव भदत
शोते.

8. फारकाच्मा षलषलध वभस्माांच्मा अनुऴांगाने ऩारक ल भळषक माांना वभुऩदे ळकाची बूभभका ऩाय
ऩाडण्माव भदत शोते.

9 व्मक्ततभत्लाचे प्रकाय शे ऩारक ल भळषक भळषकाांना वभजतात. एखादी व्मतती फहशभख
ुत क्रकांला

अांतभख
ुत का अवते.? एखादी व्मतती खऩ
ू ऩयालरांफी ,ऩयाकोटीची iBa~I का अवते ? मावांफांधीची
भाहशतीमाच्मा अभ्मावातन
ू भभऱते

10 फारकाच्मा अभ्मावाभुऱे फारकाच्मा भानभवक वभस्माांचे ननदान कयणे ळतम झारे आशे

Unit 1 c Allied fields of Study
1)Anthropology, 2)Psychology, 3)Biology,4)Sciology,5)Medicine
1)Anthropology मानळळंऴऴास्त्र

Anthropology ळब्दाचे भानललांळ ळास्र शे बाऴाांतरयतरूऩ आशे Anthropology शा ळब्द
Anthrop

ल loges मा ळब्दाां ऩावून फनरा आशे

अभ्माव भानलळास्र म्शणजे भानलाचा अभ्माव शोत.

Anthrop म्शणजे भनुष्म ल loges म्शणजे

व्माख्मा

भानल प्राणी वष्टीलय अलतीणत झारा तेव्शाऩावून ते आताऩमंत त्माची ळायीरयक वाभाक्जक

वाांस्कृनतक दृष््मा लाढ झारी नतचा ल भानली लततनाचा ळास्र ळुद्ध अभ्माव कयणाये ळास्र
म्शणजे भानललांळळास्र शोम.

भानललांळळास्र भध्मे भाणवा भाणवाां भध्मे कोणत्मा फाफतीत वाधम्मत ल लैधम्मत आशे शे ळोधरे
जाते ल भबन्न भबन्न वांस्कृतीतीर भानली जीलनाची तुरना केरी जाते तवेच वाभाक्जक वांस्कृती
लैभळष््माांचा अभ्माव केरा जातो. भनुष्म ल त्माचे लततन माांचे जे प्रकाय आशे त वलांफद्दरचे

वाभान्म ननष्कऴत काढण्माचा प्रमत्न भानल ळास्राांभध्मे केरा जातो भानललांळळास्राच्मा दृष्टीतून
वभग्र स्लरूऩाचा अवतो म्शणून अधधकाधधक भानलाचा वलांगीण ल वांऩूणत अभ्माव कयणाये
म्शणजे

वांचरेऴक स्लरूऩाचे आशे .

2.medicine ळैद्यकऴास्त्र

औऴधषलसान ळास्राच्मा दृष्टीने कुठराशी औऴधी गुणधभत अवरेरे द्रव्म क्रकांला ऩदाथत म्शणजे शे
औऴध शोईर औऴध षलसानाच्मा दृष्टीने औऴधी द्रव्माांची व्माख्मा पाय व्माऩक आशे .ळयीयात
उऩक्स्थत अवरेल्मा
कयणाये

Gaटक

द्रव्मऩषा लेगऱे

आणण ळयीय व्माऩाया लयचाांगरा लाईट ऩरयणाभ

अवे द्रव्म म्शणजे औऴध शोम.

योगाचां कायण नष्ट कयण्मावाठी योग ऩरयशाय लाऩयल्मा जाणाऱ्मा औऴधात प्रनतजैषलकाांचा प्रथभ
क्रभाांक रागतो योग कोणत्मा कायणाभऱ
ु े झारा शे भाशीत झाल्मालय त्मा आजायाांलय उऩचाय कयता

मेतो .काशी

आजाय अवे अवतात की त्माांना औऴधेशी ननमभभतऩणे घ्माली च रागतात भधभ
ु ेश

,रृदमयोग ,उच्चयततदाफ,दभावांधधलात,भानभवक षलकाय अवे अनेक आजाय अवतात त्माांची कायणे
ळोधन
ू त्मालय उऩाममोजनाचे कामत लैद्मक ळास्रात केरी जाते.
3.Sociology शमाजऴास्त्र

व्मतती व्मतती भभऱून वभाज तमाय शोतो

एखाद्मा षलभळष्ट षलचायाने एकर आरेल्मा व्मतती एकर मेऊन ऩयस्ऩय वशकामाततून आांतयक्रक्रमा
घडतीर ल वभाज तमाय शोतो वभाजळास्र शे लततनलादी ळास्र आशे .
वभाज वांकल्ऩना अभत
ू त आशे तय व्मतती शीवां कल्ऩना भत
ू त आशे.
व्मततीच्मा लततनाचा
आशे ऩण
ू त भानल

अभ्माव वभाजळास्रात शोतो

शा वभाजळास्राचा

यॉबफन षलचायलांताांच्मा

भते

अभ्माव

भनष्ु म आणण

भानली

जाती शा वभाजळास्राचा षलऴम

षलऴम आशे

त्माचे इतयाां

फयोफयचे वशवांफांध

प्राभख्
ु माने षलचाय अभबप्रेत आशे माभध्मे भानल त्माची वांस्कृती
माांचा अभ्माव

माचा

मेथे

धभत आणण षलषलध

वांस्था

मेथे शोतो.

वभाजळास्र

शा भानला

भानलातीर

ऩरयक्स्थतीचा

आणण त्माच्मा

AaMtr ikyaatIla ल

ऩरयणाभाांचा

घडते त्माचा शा अभ्माव.

ऩयस्ऩय वांफांधाचा,ते ननमांबरत कयणाऱ्मा

अभ्माव,भानला भानलातीर ऩयस्ऩय वांफांधातून

व्मततीच्मा जन्भाऩावून भत्ृ मूऩमंत अनेक वाभाक्जक वांस्थाांचा

अभ्माव वभाजळास्रात

jao

व्मततीलय प्रबाल ऩडतो.मावलांचा

शोतो वाभाक्जक प्रक्रक्रमेचा अभ्माव मा भध्मे केरा जातो.वाभाक्जक

ननमांरणाचा वुद्धा अभ्माव

वभाजळास्रात वभाषलष्ट आशे .

वाभाक्जक ननमांरण म्शणजे वाभाक्जक ननमभऩाऱण्माची स्लाबाषलक प्रलत्त
ृ ी शोम .वभाज षलकाव

इत्मादी वभाज जीलनाच्मा ऩयस्ऩयवांफांधालय आधायरेल्मा वलतबागाांचा अभ्माव वभाजळास्रात केरा
जातो.

वभाजातीर षलषलध वांस्था त्माांची ननभभतती वांयचना ल षलकाव आणण वांस्था क्रकांला गटाचा भानली
षलकावाळी

अवणाया वांफांध,भानलाच्मा

जडणघडणी लय त्माचा शोणाया ऩरयणाभ

इत्मादीांचा

अभ्माव केरा जातो..
4 Psychology ,मानशऴास्त्र
भानवळास्र

शे भानली

लततनाचे लेध घेणाये एक

तो केलऱ वजीलाांच्मा

लततनाचा

भानली लततन त्माची

गयज इच्छा इत्मादी

भानला भध्मे

अभ्माव

कयतो

इच्छा स्लातांत्र्म ल स्लत्चा

अवते म्शणून त्माचे लततन

घडते

व्माऩक
कायण

गोष्टीांनी

शे

तवेच प्रगत ळा स्र आशे .
लास्तललादी

शी ननभातण

षलकाव करून

घेण्माची

ळास्र आशे

शोत अवते
अधधका धधक

प्रेयणा

भानली भनाची यचना ल त्माची कामे षलषलध भानभवक प्रक्रक्रमा फोधन बालना ल प्रेयणा मा
भानभवक प्रक्रक्रमा शोत षलचाय कयणे बालननक अनुबल घेणे कल्ऩना कयणे मा क्रक्रमा इतयाांना
हदवत नाशीत ऩण त्मा आांतरयक अथ ला भानभवक लततन प्रक्रक्रमाांचा बाग आशे त.
भानलाची लाढ आणण षलकाव

अनुलांळ आणण

ऩरयक्स्थती माांच्मा वशषलकाव प्रक्रक्रमेलय ऩरयणाभ

कयणाये घटक व्मततीबेद, भानभवकआयोग्म, फुद्धधभत्ता, भानलीअध्ममन, त्मावांफांधीचे भवद्धाांत ल
ऩद्धती ल त्मा लय ऩरयणाभ कयणाये घटक,भानली लततनातीर षलकृती कायणे, रषणे ल उऩचाय
माांचा शी अभ्माव केरा जातो.

भानली जीलनाचा ळोध घेण्माचे तवेच भानली लततनाचा वक्ष्
ू भऩणे धचक्रकत्वा कयण्माचे वाभ्मत

भानवळास्रात आशे भानली प्रक्रक्रमा भानलीलततन त्माचे लणतन कयणे वभजन
ू घेणे त्मा वांफांधीचे
ऩल
ू ातनभ
ु ान काढणे त्मालय ननमांरण ठे लरे आणण त्माभध्मे वध
ु ायणा घडलन
ू आणणे शी
भानवळास्राची प्रभख
ु ध्मेम आशे त.
5. Biology जीळऴास्त्र

ळास्रा भध्मे ऩद्धतळीय ऩणे वजीलाांचा अभ्माव केरा जातो.

जीलळास्र वजील प्राणी जड लस्तूांऩेषा भबन्न आशे त अवे भानरे

जाते.

जीलाची उत्ऩत्ती क्स्थती लरम कवा शोतो. मा वलतगोष्टीांचा अभ्माव मा ळास्रा भध्मे षलळेऴ रष
ऩूलक
त केरेरा अवतो.

जीलाच्मा उत्ऩत्ती षलऴमी अगदी जुना भवद्धाांत म्शणजे षलभळष्ट वष्ृ टीलाद[ special creation]शा
शोम. वगऱे प्राणी आणण लनस्ऩती ईचलय ननभभतत आशे त शे . मा भवद्धाांता चे वाय आशे त

जीलळास्राची लाढ शोत गेल्मालय षलभळष्ट वष्ृ टीलादातीर पोlaऩणा ळास्रसाांना ऩटू रागरा.
ळास्राांनी वगळ्मा गोष्टी षलचायात घेऊन जीलन षलकाव लादाचे[Theory

of organic

Evoluation ]कल्ऩना ऩुढे भाांDlaI.

आज ऩ्
ू क्रभाक्रभाने
ृ लीलय आढऱणायी एकokaLI ऩ्
ृ लीलय अवणाऱ्मा अगदी वाध्मा जीलाांऩावन
उत्ऩन्न झारेरे आशे त षलकावलादारा चाल्वतडाषलतन, राभाकतमाांचे श्ेम भशत्त्ल ऩण
ू त ठयरे.

Unit 1 f बाऱळतवनाच्या अभ्याश ऩद्धती
ननरीसण

ननयीषण शा ळब्द Observe मा रॎ हटन ळब्दाऩावन
ू तमाय झारा आशे .नैवधगतक ऩरयक्स्थतीत ल

स्तक्ु स्थती चे काऱजी ऩल
त ल ऩद्धतळीय केरेरे अलरोकन म्शणजे ननयीषण शोम. लस्तनु नष्ठ ननयीषण
ू क

म्शणजे नैवधगतक लातालयणात अत्मांत काटे कोयऩणे ल फायकाईने रमस्थाच्मा बभु भकेत फारकाच्मा लततनाचे
ननरयषण कयीत अवतो

मा ऩद्धतीत फारकाचे चचात,शालबाल,अभबनम,आलाज,बाऴा,कृती,खेऱ इत्मादी चे वक्ष्
ु भ अलरोकन केरे

जाते. फारकाच्मा लततणक
ु ीचे प्रनतबफांफ त्माच्मा चेशऱ्मालय हदवते.एखादी लस्तू न भभऱाल्मा वनायाजीची

बालना रुवणे यडणे यागालू नमे, इत्मादी भळलाम, आनांद प्रकट कयताना चेशया प्रवन्न जोयात यडणे,यागालू
नमे,शवणे टाळ्मा लाजलणे शे बाल चेशऱ्मालय उभटतात म्शणून ननयीषकारा त्माच्मा लततनाचा अचूक
अभ्माव कयता मेतो मा दृष्टीनेशी ऩद्धती फारलततनाच्मा अभ्मावावाठी भशत्त्लऩण
ू त आशे
मा ऩद्धतीत ननयीषण कयणायी व्मतती म्शणजे ननयीषक

क्जच्मा लततनाचे ननयीषण कयालमाचे आशे ती व्मतती म्शणजे
ननयीषक

inarIxya मा

दोन्शी व्मतती लेगलेगऱे

ननयीषकारा कळाचे केव्शा कवे कोठे कोणत्मा

inarIxya

अवतात

लततनाचे ननयीषण कयालमाचे आशे मा फद्दर ऩण
ू त कल्ऩना अवते ननयीषक अनब
ु ली प्रभळक्षषत अवरा तय
ननयीषण चाांगरे शोण्माची ळतमता आशे

ननयीषण अचूक व्शाले म्शणन
ू छामा धचर ल ध्लननभद्र
ु णाच्मा]

pyaaoga kravaa.

नैवधगतक ऩरयक्स्थतीत व्मततीच्मा क्रकां ला प्राण्माांच्मा लततनाचे केरेरे ननयीषण म्शणजे फाह्म ननयीषण शोईर
मा ननयीषणारा लस्तनु नष्ठ ननयीषण अवे म्शणतात फाह्म ननयीषण क्रकां ला लस्तनु नष्ठ ननयीषण कयताना
ऩढ
ु ीर गोष्टीांषलऴमी खफयदायी घ्माली रागते

1.लस्तनु नष्ठ ननयीषण शे मोग्म प्रकाये कयाले रागते .

2. मोग्म ननयीषणानांतय ैमाची त्माच लेऱी नोंद कयाली रागते .
3. ननयीषण कयताना ननयीषकाची बभू भका

tTsqa.

अवाली रागते .

4.ननयीषण अचक
त कयाली रागते .
ू शोण्मावाठी ते काऱजीऩल
ू क

5. ननरयषण कयणाऱ्मा व्मततीची सानेक्न्द्रम वांस्कायषभ अवाली रागतात केलऱ सानें हद्रमे वांस्कायषभ
अवन
ू बागत नाशी तय कळाचे ननयीषण कयालमाचे माचे प्रभळषण ननयीषकाव हदरे अवरे ऩाहशजे .
6 ननयीषण करून नोंदी घेताना ननष्काऱजीऩणा शोता काभा नमे .

7.ननयीषणालय ऩल
त श आलडननलड इत्मादीचा ऩरयणाभ शोऊ ळकतो.
ू ग्र
ननयीषणाच्मा फाफतीत ऩढ
ु ीर चक
ु ा शोण्माची ळतमता अवते

1. त्मा घटनेचे ननयीषण कयणे म्शणजे …A.ननयीषण शोम 2.एखाद्मा घटनेचे चक
ु ीचे ननयीषण कयणे
म्शणजे

Ap.ननयीषण

शोम

.3ननयीषणात व्मक्ततननष्ठ मेणे

4.ननयीषण कयताना ज्माचे ननयीषण कयालमाचे आशे त्माचे अनब
ु ल ल आऩरे अनब
ु ल मातीर पयक रषात
न घेणे

आत्मननरीसण
अांतभख
ुत शोऊन स्लत्च्मा अनब
ु लाचे ननयीषण कयण्माच्मा मा ऩद्धती

sa आत्भननयीषण

अवे म्शणतात.

एखाद्मा प्रवांगाचा क्रकां ला घटनेचा अनब
ु ल घेऊन त्माचा लत्त
ृ ाांतकथ न कयणे म्शणजे आत्भननयीषण शोम
आत्भननयीषण आरा इांग्रजी तइांरो स्ऩेळन अवा ळब्द लाऩयतात.

introspection शा ळब्द इांट्रो +स्ऩेतट्रभ मा ळब्दा ऩावन
ू तमाय झारा आशे.
इांट्रो

intro मा ळब्दाचा अथत आशे आत within आणण spectro

Within भी आत ऩाशत

चा अथत आशे भी ऩाशतो I see

एका प्रवांगाचा घेताना तो अनब
ु ल भी वाांधगतरा शे आत्भननयीषण झारी माराच आत्भननयीषण म्शणतात

घयात चोय मेताना भी ऩाहशरा आणण षलरषण घाफयरो भी थयथयकाऩू रागरो भी तेथून ऩऱ काढरा आणण
भाझ्मा अांगारा दयदरून घाभ वट
ु रा ,भाझ्मा भनातअांतभख
ुत शोऊन षलचाय करू रागरो.

मा ऩद्धतीभध्मे स्लत्च्माच बालनाांचे षलचायाांचे काऱजीऩल
त ननयीषण कयालमाचे अवते त्माभऱ
ू क
ु े
अप्रत्मषऩणे इतयाांच्मा ल षलचायाांचा कभी-अधधक प्रभाणात भाहशती शोऊ ळकते.

उदाशयणाथत भरा याग आरा तय भी स्लत्च्मा भानभवक अलस्थेत वांफधां धत षलचाय करू रागतो ल भरा

याग मेण्माचे कायण काम ते ळोधू रागतो म्शणजे आत्भननयीषणा भऱ
ु े बालनाांचा षलचायाांचा उगभ कवा
शोतो शे कऱते व्मतती च्मा लततना लरून इतयाांच्मा लततना चे धचक्रकत्वा केरे जाते

फारकाच्मा अांतरयत लततनाचा अभ्माव कयण्मावाठी मा ऩद्धतीचा उऩमोग आऩणाव कयता मेईर
मा ऩद्धती भध्मे ननयीषण कयणाया ननयीषक ल ननयीxy aमा दोन्शी बभू भका एकाच व्मततीरा कयाव्मा
रागतात लततन अभ्मावाचे एक षलचलवनीम ऩद्धत म्शणून मा ऩद्धतीकडे ऩाहशरे जात
आत्भननयीषण ऩद्धती चे पामदे

1. मा ऩद्धतीत प्रमोग कयणाया म्शणजे प्रमोजक आणण
दोन्शी व्मतती भबन्न

p`yaaojya ज्माच्मा

naahI.

जलऱ प्रमोग कयामचा तो मा

नवतात ती व्मतती एकच अवते भनशी प्रमोग ळाऱा वतत आऩल्मा फयोफय अवते

इतय कोणत्माशी वाहशत्माची जरुयी बावत नाशी वलत भानभवक प्रक्रक्रमा माांचे स्लत्ननयीषण कयामचे अवते
म्शणून शी ऩद्धत केव्शाशी कोठे शी लाऩयता मेते .

2. शी ऩद्धत बफन खधचतक केलऱ अांतभख
ुत शोऊन ननयीषण कयालमाचे अवल्माभऱ
ु े मा ऩद्धती भध्मे
उऩकयणाांची गयज बावत नाशी त्मा दृष्टीने शी ऩद्धत वर
ु ब ल बफनचूक खचातची आशे.
3. आत्भननयीषणा भऱ
ु े स्लत्चे दोऴ कभी कयता मेणे ळतम आशे .

4. षलभळष्ट अनब
ु ल घेत अवताना एखाद्माची क्स्थती कळी आशे शे त्मा ऩरयक्स्थतीत शोणाऱ्मा भनक्स्थती
लरून जाणता मेते .

5 भर
ु ाांच्मा बालबालनाांचा अभ्माव मा ऩद्धतीच्मा वशाय्मा ने कयता मेणे ळतम आशे त्मा भऱ
ु े फारकाांचे
बालननक जीलन वभद्
ृ ध कयता मेते .

6.लततनावांफध
ां ीचे वाभान्मीकयण फयोफय आशे मा चा ऩडताऱा मा ऩद्धतीने घेता मेतो.

आत्भननयीषण ऩद्धती चे तोटे

1. आत्भननयीषण कयणे कठीण आशे. तीव्रस्लरूऩातीर बालनाांचे ननयीषण तीव्रता कभी शोऊन दे ता
कयणे खयोखय कठीण आशे

2.

p`yaaojya jar अस्ऩष्ट

भानभवक प्रक्रक्रमाांचे ननयीषण कयणे त्माशूनशी कठीण आशे .
3. अक्स्थय आणण चांचरलत्त
ु े आत्भननयीषण ळास्रीशोत नाशी .
ृ ीभऱ

4. आत्भननयीषण व्मक्ततगत मेत अवल्माभऱ
त शाचा ऩरयणाभ
ु े व्मततीच्मा आलडीननलडी चा लत्त
ू ग्र
ृ ीचा ऩल
5.
6.

त्माच्मा लय शोतो

आत्भननयीषण कयत अवताना व्मततीyk काम जाणल रे शे वाांगण्मा ऐलजी काम लाटरे शे

वाांगण्माची दाट ळतमता अवते वत्म अनब
ु त
ू ी रऩषलण्माची ळतमता अवते

आत्भननयीषण ऩद्धतीने काढरेरे ननष्कऴत शे षलचलवनीम अवतीरच माची खारी दे ता मेत नाशी

7. आत्भननयीषण आत एकाच लेऱी प्रमोग आणण प्रमोजकआची प्रमोकाची बभू भका लटषलणे अलघड
8.

अवते.

रशान भर
ु े भनतभांद व्मतती लेगऱी भाणवे भानल इतय प्राणी माांच्माफाफतीत मा ऩद्धतीचा लाऩय

कयता मेत नाशी

9. बालनाांचे स्लरूऩ वांभभश् अवेर तय आत्भननयीषण दोऴ ऩण
ू त शोण्माची ळतमता अवते
आत्भननयीषणाच्मा भमातदा

1. एकदा घेतरेरे अनब
ु ल माचा ऩडताऱा मा ऩद्धतीत ऩन्
ु शा ऩन्
ु शा घेता मेत नाशी .

2. आत्भननयीषण शे व्मक्तत वाऩेष अवल्माभऱ
ु े ननष्कऴातचे वाभान्मीकयण कयणे मोग्म शोईर.
3.वप्ु त भनात दडरेल्मा इच्छा बालना तवेच

आकाांषाांचा ल लावनाांचा अभ्माव मा ऩद्धतीचे

कयता मेत नाशी .4. आत्भननयीषण ऩद्धतीने काढरेरे ननष्कऴत षलचलावah- अवत नाशीत.
प्रायोगगक ऩद्धती

शी ऩद्धती ळास्रीम ऩद्धती आशे.

फारका च्मा लततनाचा अभ्माव कयण्मावाठी मा ऩद्धतीचा लाऩय केरा जातो
मा ऩद्धतीतन
ू भभऱणाये ननष्कऴत शे षलचलवनीम लस्तु ननष्ठ अवतात

मा ननष्कऴांचा ऩन्
ु शा ऩडताऱा घेतामे तो शे मा ऩद्धतीचे लैभळष््म आशे

प्रामोधगक ऩद्धती म्शणजे ननक्चचत वभस्मा वांफध
ां ी ननमांबरत ऩरयक्स्थतीत केरेरे ननयीषण शोईर

baalakacyaa

लततनाचे मेथे ननयीषण कयालमाचे अवते

प्रामोधगकऩद्धती

nksन

व्मतती क्रकां ला दोन गटाांची गयज अवते तर
ु ने ने दोन्शी कडेवायखेच अवतात

भर
ु ाांचे लम फौद्धधक षभता ऩल
ू त सान आधथतक ल वाभाक्जक ऩरयक्स्थती आलड ननलड इत्मादीफाफत
दोन्शी गटातीर व्मततीवायखे अवाले रागतात
एक ननमांबरत गट दव
ु या प्रामोधगक शोईर

प्रामोधगक गटातीर भर
ु ाांच्मालय प्रमोग केरे

जातात ल त्मा प्रमोगा चा ऩरयणाभ काम झारा

शे ननमांबरत गटातीर भर
ु ाांळी तर
ु ना करुन ऩाहशरी जाते

उदाशयणाथत दोन्शी गटातीर षलद्मा्मांना लाचनावाठी अभ्माव ऩाठ हदरा जाईर एका गटात

अभ्माव ऩाठ लाचून काशी लेऱा उजऱणी कयण्माची वांधी द्माली शी दव
ु ऱ्मा गटाने अभ्माव

ऩाठाचे एकदाच लाचन कयाले ज्माांना उजऱणी कयण्माची वांधी द्माली दव
ु ऱ्मा गटाने अभ्माव ऩदाचे
एकदभ लाचन कयाले त्माांना उजऱणी कयण्माची वांधी दे ऊ नमे काशी लेऱा ने दोन्शी गटाांना

लाचरेरा ऩाठ भरशून काढण्माव वाांगाले मा स्भत
ृ ी चाचणीत षलद्मा्मांना उत्तय माऩैकी क्रकती बाग
बफन चक
ू रषात ठे लरा शे ऩाशून त्माांच्मा चाचणीती र गण
ु ाांची तर
ु ना कयाली प्रामोधगक गटातीर
षलद्मा्मांचे

saurvaatIcyaaचाचणीतीर

sauQaarNaa शोऊन

ननमांबरत गटातीर षलद्मा्मांना ऩेषा जास्त

आ ढऱून आरे अवता उजऱणीभऱ
ु े ऩाठाच्मा क्स्थतीत वध
ु ायणा हदवन
ू आरी अवाली अवे म्शणा
ले रागेर कायण दोन्शी गटातीर इत य घटक वभान अवताना केलऱ उजऱणी शाca पयकाचा
घटक फदराव कायण शोता.

प्रायोगगक

ऩद्धतीची गुण ळैसऴष््ये

1. प्रामोधगक ऩद्धती शी लस्तनु नष्ठ ळास्रीम आशे

2. मा ऩद्धतीने काढरेरे ननष्कऴत लस्तनु नष्ठ ल षलचलावाशत अवतात .

3 मा ऩद्धतीत लततनाचा आणण लततन फदराचा वखोर अभ्माव केराजातो
4. मा ऩद्धतीत ऩल
त श आराअक्जफात स्थान नवते
ू ग्र

5.तर
ु ना कयण्मावाठीशी ऩद्धती अत्मांत ऩरयणाभकायकआशे.
6.मा ऩद्धती ने वखोर अभ्माव कयणे ळतम शोते

7. मोग्म ऩद्धतीने काढरेरे ननष्कऴत ऩयत ऩडताऱून ऩाशता मेतात

प्रायोगगक ऩद्धती चे तोटे

1. मा ऩद्धतीवाठी आलचमक अवणाये वभतल्
ु म घटक कयणे अलघड आशे
2 प्रमोजक व्मतती तस अवणे आलचमक आशे

3.शी प्रमोगावाठी व्मततीची लत्त
ु ू र अवाली रागते .
ृ ी प्रमोगारा अनक

4.प्रमोग कयीत अवताना ननमांबरत ऩरयक्स्थतीत नैवधगतक प्रनतवाद भभऱषलणे कठीण अवते.
5.प्रामोधगक ऩद्धतीशी अधधक खचातची तवेच अधधक लेऱ रागणायी ऩद्धती आशे .

6.प्रमोगावाठी अध्ममनाथी अध्माऩक ऩारक नागरयक माांचे वशकामत भभऱे र अवे वाांगता मेत
नाशी .

7. प्रमोगळाऱे त आलचमकती ऩरयक्स्थती ल लततन ननभातण कयणे मा धकाधकीच्मा जीलनात कठीण
आशे .

8.लततन प्रबाषलत कयणाऱ्मा घटकाांचे ननमांरण कयणे कठीण अवते
9

.आऩल्मालय प्रमोग केरा जात आशे शे प्रमोज

kasa वभजल्मालय

कृबरभ प्रनतवाद भभऱतात.

10.बालना रऩषलणे ळतम अवल्माभऱ
ु े बालना रऩषलरे गेल्मा तय त्माचा ननष्कऴात लय षलऩयीत

ऩरयणाभ

शोतो.

जीळनळत्
ृ ांत ऩद्धती ikMvaa

vya@tI AByaasa pQdtI

case study method

शी ऩद्धती प्राभख्
ु माने वभस्माप्रधान फारकाांवाठी आशे भानवळास्र फारकाांच्मा ऩरयक्स्थतीचे नेभके धचरे

कवे आशे त्माच्मा ळायीरयक-भानभवक ,बालननक, वाभाक्जक षलकाव त्माचे व्मक्ततभत्त्ल कवे आशे ,शे

ळोधण्माचा प्रमत्न कयतात ळाऱे तीर वलत षलद्मा्मांचे लततन वायखीच नवते काशी षलद्माथी भागावरेरी,
काशी दादाधगयी ,कयणाये काशी उद्धत, काशी भज
ु ोय, न्मन
ू गांड अवरेरे ,वतत धचांताग्रस्त ,अवरेरे काशी
आऩरे श्ेष्ठत्ल वाांगणाये

काशी फार गन्
ु शे गायी प्रलत्त
ृ ीचे. अळा अनेक वभस्मा वोडषलण्मावाठी षलद्मा्मातचा

ऩल
त नतशाव जाणून घेणे गयजेचे अवते अळा वभस्माप्रधान फारकाांच्मा बत
ू इ
ू काऱातीर घटना इनतशावाचा

अभ्माव केरा म्शणजे त्माच्मा लततनाचे स्ऩष्टीकयण कयता मेते त्मावाठी त्मा फारकाव वांफध
ां ीची भाहशती
त्माच्माकडून त्माच्मा आईलडडराांकडून, इतय कुटुांफीमाांकडून भभर ऩरयलाय ,भळषक, ळेजायी, डॉतटय माांच्मा

कडून भभऱलाली रागते ऩारकाच्मा ऩल
ू ातमष्ु मातीर घटना त्माचे इतयाांचे लागणे फोरणे यशाणे इतयाांचे काभ

ऐकतो का वलांळी भन भोकऱे ऩणाने फोरतो का स्लत्चे भत भाांडतो का भभरा की धाडवी आशे स्लत्च्मा
बालांडाांळी प्रेभाने लागतो का? स्लत्चे भत भाांडतो का? भभराांच्मात भभवऱतो ?e करकोंडा आशे का? अळा
अनेक प्रचनाांची उत्तये भभऱलन
ू त्मा भाहशतीच्मा आधाये त्माची वभस्मा का ननभातण झारी माचा ळोध घ्माला
रागतो ल लेऱी त्माची वभस्मा दयू कयाली रागते अन्मथा उळीय झारा तय भर
ु ाांच्मा भध्मे षलषलध

प्रकायच्मा षलकृती ननभातण शोतात रयभाांड शोभभधीर भर
ु ाांकडून अमोग्म लततन घडरे तय मा ऩद्धतीचा लाऩय
कयतात ळारेम स्तयालय वद्
ु धा वभस्माप्रधान फारकाांच्मा वभस्मा मा ऩद्धतीने वोडषलता मेतीर प्राभख्
ु माने
अळा फारकाांवाठी ऩढ
ु ीर प्रकायची भाहशती भभऱलणे गयजेचे अवते
1. फारकाांची वाभान्म भाहशती

मात फारकाचे वांऩण
ू त नाल ऩत्ता जन्भहदनाांक लजन-उां ची इत्मादी

2. कौटुांबफक-वाभाक्जक भाहशती आई लडीर शमात आशे त का त्माांचे भळषण व्मलवाम आधथतक

क्स्थती वाभाक्जक दजात ळेजायी कोण आशे त बाऊ-फशीण क्रकती आशे त क्रभाांक फारक एकुरते
एक आशे का त्माच्मा आलडीननलडी छां द घयातीर धाभभतक लातालयण त्माांचे षलचाय
याजकायणातीर त्माांचा वशबाग इत्मादी भाहशती मात घेतरी जाते

3.

ळारेम ल ळैषणणक भाहशती

ळाऱे चे नाल इांग्रजी ल भयाठी भाध्मभ इमत्ता ळाऱे तीर प्रगती इतय षलद्मा्मांची भळषकाांची

भख्
ु माध्माऩकाांची लागणे त्माची फद्
ु धधभत्ता आलड ळाऱे तीर लततन त्माचे दोन दोऴ नम्र

अप्राभाणणकऩणा उद्मोग इव आसाधायक शी भाहशती लगतभळषक क्रीडा भळषक भख्
ु माध्माऩक
माांच्माकडून भभऱलाले

4. आयोग्मषलऴमक भाहशती फारकाच्मा भानभवक षलकृतीचे कायण आऩणाव ळोधता मेईर ल

ती षलकृती नष्ट कळी कयाली माचा ळोध घेऊन त्मारा भागतदळतन कयता मेईर फशुदा भानभवक
षलकृतीचे कायण ळायीरयक आयोग्म अवते लयीर वलत भाहशती वांकभरत करून षलकृती नष्ट
कयण्माचे उऩाम वच
ु षलता मेतीर

1.

गण
ु
व्मततीचे व्मक्ततभत्ल घारण्मा ऩाठीभागीर कायणाांचा ळोध घेतरा जातो .

2. आमोग्म घटकाच्मा ऩरयणाभाभऱ
ु े व्मततीचे लततन घडरे तय त्माचा ळोध घेऊन त्मालय उऩाम कयता
मेतो.

3.जीलनलत्त
ां ल ऩरयक्स्थतीचा मोग्म अभ्माव कयता मेतो.
ु ळ
ृ ाांत ऩद्धतीने षलद्मा्मातच्मा अनल

4.जीलनलत्त
ृ ाांत ऩद्धतीने फारकातीर भानभवक षलकृती चे कायण ळोधून त्मालय उऩाम कयता मेतो.
5. फारगन्
ु शे गायी षलध्लांवक लत्त
ृ ी लत्त
ृ ाांत ऩद्धतीने कभी केरी जाऊ ळकते.

6. षलकृत क्रकांला षलध्लांवक व्मततीच्मा जीलनाचा वांऩण
ू त अभ्माव करून त्माभागीर कायणे ळोधणे

व्मततीच्मा लततनात फदर घडून मेऊ ळकतो.
भमातदा

1जीलन लत्त
ु ाांकरयता लाऩरू ळकत नाशी जीलनलत्त
ृ ाांत ऩद्धती शी वलतच लमोगटातीर भर
ृ ाांत ऩद्धतीचा लाऩय
कयणायी व्मतती तस अवाली रागते.

2. जीलनलत्त
ांु ागत
ांु ीचे शोऊ ळकते.
ृ ाांत ऩद्धतीत भाहशती प्राप्त कयणाये पाय क्तरष्ट आणण गत

3. मा ऩद्धतीत अभ्माव कयण्मावाठी खूऩ लेऱ रागतो त्माभऱ
ु े क्रकत्मेक लेऱा कायणे ळोधरी जातात ऩण
त्मालय उऩाम केरे जात नाशीत.

4. शी ऩद्धती खधचतक आशे खूऩ हठकाणाांची भाहशती गोऱा कयण्मावाठी खचत जास्त मेतो

शमाजसमती

वभाज भभती शे तांर वाभाक्जक दे णगी आशे . मा तांरा व्मततीचे आांतरयक वांफध
ां कवे आशे त शे ऩाशण्मावाठी
त्माचा लाऩय केरा जातो मा तांराभऱ
ां ी ऩवांती क्रकां ला नाऩवांती आलड-ननलड
ु े व्मततीतीर ऩयस्ऩय वांफध

आकऴतण आकऴतण वभजून मेते श्ी जॎकॉफ भोये नो भोये नाभक ऑक्स्ट्रमन भानवळास्रसाने वभाज तांराचा
उऩमोग वलतप्रथभ केरा मा तांराचा षलकाव शे रन जे नेम्व माांनी केरा वभाज तांराच्मा वशाय्माने मातीर
ऩयस्ऩय वांफध
ां आकऴतण भाऩनावाठी भाऩनावाठी ऩयस्ऩय क्रक्रमाांचा उऩमोग केरा जातो. वाभान्मत् ननत्म
घडणाऱ्मा क्रकां ला दडरेल्मा अवतात घडरेल्मा अवतात उदाशयणाथत एकर खेऱरे गप्ऩा भायणे क्रपयामरा
जाणे अभ्माव कयणे ऩयस्ऩय वांलाद कयणे शे आरेख वशामाने नोंदषलरे जाते षलद्मा्मांभधीर ऩयस्ऩय
वांफध
ां जाणन
ू घेण्मावाठी त्माांना प्रचन षलचायरे जातात उदाशयणाथत
1.तभ
ु च्मा वोफत लगातत कोण फवरेरे आलडेर?
2. डफा खाताना कोणाची वोफत आलडेर ?

3.गप्ऩा भायण्माव कोणाची वोफत आलडेर?

प्रचन ननक्चचत अवाला प्रचनारा प्रनतवाद दे ताना षलद्मा्मातरा नेभके उत्तय दे ता आरे ऩाहशजे षलद्मा्मातच्मा

प्रनतवादालरून वलातत आलडता षलद्माथी कोण आशे वलातत नालडता कोण त्माांच्मात ऩयस्ऩय वांफध
ां कळा
प्रकायचे आशे त माफद्दर आऩणाव भाहशती भभऱू ळकेर शी भाहशती आरेका च्मा वाह्माने फाणाांच्मा

वाह्माने आऩणाव दाखषलता मेते ल त्मालरून त्मा जगातीर षलद्मा्मांभधीर वाभाक्जक वांफध
ां कवे आशे त
शे कऱून मेत.े वभाज भभती …तां.रात नाभननदे ळन ल ओऱखा फये मा दोन ऩद्धतीचा लाऩय केरा जातो.

नामननदे ऴन ऩद्धती

प्रत्मेक षलद्मा्मातरा कोणाफयोफय एखादे कामत कयण्माव आलडेर ल कोणाफयोफय आलडणाय नाशी अळा

स्लरूऩाचे प्रचन षलचायरे जातात मा प्रचनाांच्मा उत्तयात त्माांनी स्लत्च्मा ऩवांतीक्रभानव
ु ाय चाय नाले

भरशालमाची अवतात ते नाले लगाततीर क्रकां ला गटातीर अवण्माचे फांधन अवते षलद्मा्मांच्मा ज्मा धचठ्ठठ्ठमा
भभऱतीर. त्माांचे ऩ्
ू प्राप्त केरेरी भाहशती आकृती द्लाया
ृ थकयण करून त्मा ऩ्
ृ थकयण…... आतन
दाखषलता मेईर.

ओलखा बरे

वभाज भभती …..ऩद्धतीचे दव
ु ये तांर म्शणजे ओऱखा फये कोणते वाांगा शा प्रकाय शोम माच लगाततीर

षलद्मा्मांच्मा लततनारा रागू ऩडणाये षलधाने ननक्चचत केरी जातात ल ती षलद्मा्मांना हदरी जातात शे
षलधान त्मा षलद्मा्मांना रागू ऩडेर त्माांचे नाल त्मा षलधानाचा वभोय भरशालमाव वाांधगतरे जाते
उदाशयणाथत1. वदा शवतभख
ु कोण अवतो

2.नेशभी रोकाांच्मा रोकाांना भदत कयण्माव कोण उत्वक
ु अवतो
3.लगातत आनतळम बाांडखोय

4.कोण रोकाांचे घेणे झारे दव
ु ऱ्माव काशी न दे णे अळा लत्त
ृ ीचा कोण

अवे अनेक प्रचन आलचमकतेनव
ु ाय षलचायता मेतीर ल षलद्मा्मांकडून उत्तय घेता मेईर ल त्माभऱ
ु े लगाततीर
भर
ु ाांचे अनब
ु ल ल ळेये माांची भाहशती भळषकाव शोऊ ळकते .


मा तांराच्मा वाह्माने भभऱारेरी भाहशती ठे लामची अवते कुठे शी लाचता कयालमाचे नाशी शे

भळषकाांनी ध्मानात घेतरे ऩाहशजे ज्माांचे कभीऩणा आढऱते त्माांची प्रलत्त
ु ायण्माची खटऩट
ृ ी वध

कयाली ल चाांगल्मा भर
ु ाांना उत्तेजन द्माले ल मा भाहशतीचा उऩमोग करून भर
ु ाांभधीर वाभाक्जक
वांफध
ां वध
ु ायण्माव प्रमत्न कयालेत.

साराांऴ
घटक क्रमाांक एक बाऱ वळकासाची ओलख

फारवलकाव वंकल्ऩना फारकाच्मा जन्भाऩावून तमाच्मा प्रौढालस्था ऩमंत घडून मेणाया ना

फद्दर ळायीरयक बावऴक आणण बालननक फदर म्शणजे फार वलकाव शोम वलकावातभक अलस्थेतून
दव
ु ऱ्मा अलस्थेभध्मे भधीर ऩदाऩपण कयणे म्शणजे फारवलकाव शोम.

फार वलकावाभध्मे फौद्धधक वाभाजजक अंतय क्रिमातभक आणण बालननक ननमभन बाऴा आणण बाऴण
ळायीरयक फोटाच्मा वंफंधधत कौळल्म वंलेदने फाफतची जाणील मांचा वभालेळ शोतो
वळकास का महत्ळाचा फारकांच्मा वलकावाचा वलोत्तभ बफंद ू प्राप्त कयण्माकरयता आदळप वलकाव कवा

कयालमाचा माफाफत भागपदळपना करयता वलकावावंदबापत दोऴ आढऱरे अवतात ते दोऴ ननयाकयणावाठी
प्रमतन केरे ऩादशजेत. .तमाकरयता वलकावातभक ऩडताऱा वच
ू ी माचा उऩमोग करून वाभान्म आशे की
नाशी माचा ऩडताऱा घेता मेतो वलकावाच्मा वलवलध.

बाऱवळकासाची बाऱ वळकासाच्या अभ्यासाचे उद्दिष्टे 1.फारकाच्मा
कयणे फारषलकावाच्मा

वलांगीण

षलकावाचा

अभ्माव

अलस्थाांची भाहशती करून घेणे फारषलकावालय ऩरयणाभ कयणाये घटक

वभजन
ू घेणे वलांगीण षलकावारा चारना दे ण्मात माांची बभू भका वभजन
ू घेणे.

बाऱ वळकाशाची व्याप्ती

फारकच्मा भूरबूत गयजा-ळायीरयक गयजा, भानभवक गयजा,वाभाक्जक गयजा

फारकाच्मा अभ्मावाचे शे तु ल भशत्ल- .फारकाचे लाढ आणण षलकाव कवा शोतो माची भाहशती
भभऱषलणे, फारवांगोऩनाची भाहशती भभऱषलणे,फारकाच्मा लततना भागच्मा कायणाांचा ळोध
घेणे फारकाांभध्मे शोणाये ळायीरयक ,Baavainak

,फौद्धधक

फदर ल त्माचा षलकाव माची भाहशती

भभऱषलणे

]pyaaoijat Saas~o maanasaSaas~ vaOdk Saas~ jaIva Saas~ samaaja Saas~ maanavavaMSa Saas~
f बाऱळतवनाच्या अभ्याश ऩद्धती

ननरीसण नैवधगतक ऩरयक्स्थतीत लस्तक्ु स्थती चे काऱजी ऩल
त ल ऩद्धतळीय केरेरे अलरोकन म्शणजे
ू क
ननयीषण शोम.
आत्मननरीसण
अांतभख
ुत शोऊन स्लत्च्मा अनब
ु लाचे ननयीषण कयण्माच्मा मा ऩद्धती

sa आत्भननयीषण

अवे म्शणतात.

एखाद्मा प्रवांगाचा क्रकां ला घटनेचा अनब
ु ल घेऊन त्माचा लत्त
ृ ाांतकथ न कयणे म्शणजे आत्भननयीषण शोम
प्रायोगगक ऩद्धती

शी ऩद्धती ळास्रीम ऩद्धती आशे.

फारका च्मा लततनाचा अभ्माव कयण्मावाठी मा ऩद्धतीचा लाऩय केरा जातो
मा ऩद्धतीतन
ू भभऱणाये ननष्कऴत शे षलचलवनीम लस्तु ननष्ठ अवतात

मा ननष्कऴांचा ऩन्
ु शा ऩडताऱा घेतामे तो शे मा ऩद्धतीचे लैभळष््म आशे

जीळन ळत्
ृ ांत ऩद्धती ikMvaa

vya@tI AByaasa pQdtI

case study method

शी ऩद्धती प्राभख्
ु माने वभस्माप्रधान फारकाांवाठी आशे भानवळास्र फारकाांच्मा ऩरयक्स्थतीचे नेभके धचरे

कवे आशे त्माच्मा ळायीरयक-भानभवक ,बालननक, वाभाक्जक षलकाव त्माचे व्मक्ततभत्त्ल कवे आशे ,शे
ळोधण्माचा प्रमत्न कयतात
शमाजसमती

वभाज भभती शे तांर वाभाक्जक दे णगी आशे. मा तांरा व्मततीचे आांतरयक वांफध
ां कवे आशे त शे ऩाशण्मावाठी
त्माचा लाऩय केरा जातो मा तांराभऱ
ां ी ऩवांती क्रकां ला नाऩवांती आलड-ननलड
ु े व्मततीतीर ऩयस्ऩय वांफध
आकऴतण आकऴतण वभजन
ू मेत.े

saMdBa1.AafLo ra.ra.,baapT Baa.va (1973) iSaxaNaacao maanasaSaas~Iya AiQaYzana, EaI ivaVa p`kaSana puNao.
2.kulakNaI- ko.vhI(1977) SaOxaiNak maanasaSaas~ EaI ivaVa p`kaSana puNao.
3.Krat Aa.pa (1974) p`gat SaOxaiNak maanasaSaas~ EaI ivaVa p`kaSana puNao.
4.daMDokr vaa naa (1974) p`ayaaoigak va SaOxaiNak maanasaSaas~ maaoGao p`kaSana kaolhapur.
5.parsanaIsa na ra. (1987) p`gat SaOxaiNak maanasaSaas~ nautna p`kaSana puNao.
6.sauroSa krMdIkr . (2013) SaOxaiNak maanasaSaas~ fDko p`kaSana kaolhapur.
7.h.naa jagatap (1987) SaOxaiNak maanasaSaas~ nautna p`kaSana puNao.
P`aSna
1. baalakaMcyaa vya@tI AByaasaacyaa KalaIla pQdtI spYT kra.jaIvanavaRtaMt, samaajaimatI

2.baalakacyaa vat-na AByaasaacyaa inairxaNa pWtIcaI gauNa daoYaasah cacaa- kra
3.baala ivakasaacaI saMklpnaa spYT k$na baalakacyaa maulaBaUt garjaa spYT kra.
4 ckydkP;k vH;klk”kh fuxMhr {ks=s Li’V djk5 ckydkP;k orZukph O;Drh vH;klin~/krh fo”kn djk1. भानल जातीच्मा भानल जातीच्मा उतऩत्तीच्मा लैसाननक ऩद्धती……... म्शणतात.
भानवळास्र

वभाजळास्र

लैद्मकळास्र

भानललंळळास्र

2. फार भानवळास्रारा …...भानवळास्र अवेशी म्शटरे जाते.
भनोळायीरयक
लैकाशवक

तर
ु नातभक
वाभाजजक

3 ekxhy fi<hdMwu iq<P;k fi<hdMs xq.koSf”k’Vs lØafer gks.ks ;kyk ----- Eg.krkr1- vfHk:ph
2- vuqoa”k 3- O;DrhHksn 4- O;DrheRRo
4 ekuo tkrhP;k O;RirhP;k oSKkfud in~/krhl ------- Eg.krkrekul”kkL=
2 lekt”kkL=
3 oSn~d “kkL=
4 ekuooa”k “kkL=

GaTk 2 vaaZ va ivakasa (Growth

&Development)

]i_YTo
1.vaaZ va ivakasaacaI saMklpnaa samajaNyaasa madt krNao.
2. ivakasaacaI sava- saamaanyat%vao samajaNyaasa madt krNao.
3. vaaZ va ivakasaavar pirNaama krNaaro GaTk samajNyaasa madt krNao.

GaTk 2 vaaZ va ivakasa (Growth

&Development)

प्रस्तालना
प्रतमेक वजीलाची लाढ शोते. वजीलाचे भशत्त्लऩूणप अवे लैशळष््म आशे भार भानल प्राणी फाफत मा

लाढीफयोफयच तमाचा वलकाव शोणे वुद्धा भशत्त्लऩूणप आशे .लाढ म्शणजे काम ?लाढीच्मा अलस्था कोणती
आशे त? लाढीवोफत वलकाव कवा शोतो? वलकावाचे ऩैरू कोणते? माफाफतचा अभ्माव वदयच्मा
प्रकयणांभध्मे कयालमाचा आशे

A.vaaZ va ivakasa saMklpnaa

 pirNaamakark badlaaMcaa samaavaoSa vaaZI maQyao haotao.]da.Aakarmaanaat laaMbaI ]McaI vajana [%yaadI mhNajao
vaaZ hI saM&a Saarairk badlaaMSaI inagaiDt Aaho.
 vaaZ AayauYyaa Bar haoNaarI baaba navho.vaaZ hI ivaiSaYT Avasqaolaa yao]na isqar haoto.pirpkvato
,QaarNaanaMtrca vaaZ haot.
o
 vaaZ mhNajao pirNaamakark badla haoya. ha badla AapNaasa p`%yaxapNao maaojata yaotao
 yaa saMklpnaobaabat daona matp`vaah idsauna yaotat. kahIcyaa mato vaaZIvar inayaM~Na zovata yaot naahI tr
kahIcyaa mato yaqaayaaogya maaga-dSa-na va pya-vaoxaNaanao vaaZIcaI idSaa zrivata yaoto.
 vaaZ hI vaOkisak p`ik`yaocaaca ek Baaga Aaho.
 SaairrIk ivakasa ha SaairrIk vaaZIvar AvalaMbauna Asalaa trI SaairrIk vaaZImauLo SaairrIk ivakasa
ivakasa haotaoca Asao naahI.


MmaanavaMvaSaSaas~ , samaaja Saas~ baalaraogatj& [%yaadInaI ]Payaaogaat AaNalaolaI Saas~Iya saMklpnaa mhNajao
vaaZ hoaya.

 Development as the series of changes which an organism undergoes in
passing from an embryonic state of maturity .these changes refer to physical
emotional and intellectual change--- Webstar Dictinary
 Development may define as a progressive series of orderly coherent change
towards to goal of maturity. –Harloc

ivakasaacaa Aqa ivakasa mhNajao vyai@tmaQyao haoNaara gauNaa%mak badla haoya.
 ivakasaat sauMsagatI va ivaiSaYT k`ma Asatao.
 ivakasaat SaairrIk vaaZIbaraobar kaya-xamatocaI vaaZ Êmaanaisak xamatocaI vaaZ Aaklana xamatocaI vaaZ
ÊBaavanaaMcaI Pairp@vata baaOoiQdk Aaklana xamata saamaaijak samaayaaojana xamata smarNa xamata [%yaadI
xamataMcaI vaaZ haot Asato.
 ivakasaatIla gauNaa%mak badlaaMcao p`%yaxa maapna krNao Sa@ya nasato.maa~ baarka[nao kolaolyaa inairxaNaatuna
gauNaa%mak vat-naacao maulyamaapna krNao Sa@ya Asato.
 ivakasaavar AnauvaMSa AaiNa baahya pirisqatI yaa daonhIMcaa pirNaama idsauna yaotao.
 AQyayana va AnauBava yaamauLo vyai@tt gauNaa%mak badla haot Asatat.

 vya@tImaQyao haoNaa-yaa gauNaa%mak badlaasa ivakasa Asao saMbaaoQalao jaato.
 mauL isqatI maQyao ivaiSaYT maanakanausaar inaiScat idSaonao saMusagatapNao va k`maSaÁ haoNaara Qanaa%mak badla
mhNajao ivakasa

vaaZ AaiNa ivakasa yaatIla frk
 hI saM#yaa%mak saMklpnaa Aaho.
 hI maapnaxama ASaI saMklpnaa Aaho
 vaaZIcaa ba- yaaca AMSaI saMbaMQa ha AnauvaMSaaSaI jaaoDlaa jaatao.
 vaaZ hI ivaiSaYT vayaat p`maaNaat qaaMbato.
 vaaZ mayaa-idt kaLapya-t haoto.
 BaaOitk pirmaaNaamaQyao maaojata yaoto.
 SarIr AvayavaMacyaa Aakarat idsauna yaoNaarI Mmaapna yaaogya p`gatI mhNajao vaaZ haoya.



ivakasa

 hI gauNaa%mak saMklpnaa Aaho.
 ivakasaacao inaiScat Asao maapna haot naahI
 ivakasa ha AnauvMaSaabaraobar baahya pirisqatISaI saMbaMiQat Aaho.
 ivakasa maa~ caalauca rahtao.
 ivakasa satt haot rahtao.
 BaaOitk pirmaaNamaQyao maaojata yaot naahI.
 mauL isqatI maQyao ivaiSaYT maanakanausaar inaiScat idSaonao saMusagatapNao va k`maSaha haoNaara Qanaa%mak badla
mhNajao ivakasa

ba.ivakasa p`ik`yaocaI sava-saamaanya t%vao

 vyai@tcaa ivakasa saat%yaanao AaiNa saMqa gatInao haotao.
 ivakasa ha k`mabaQd Aaho
 ha saMkilat sva$pacaa Aaho.
 ivakasa sqaulaakDuNa sauxmaakDo
 vyai@t ivakasaacao zraivak TPPao Asatat
 baalakacyaa ivakasaacaI gatI saurvaatIcyaa kaLat jaast
 baalakaMcaa ivakasa AnauvaMSa AaiNa pirisqatI yaa daonhI gaaoYTIvar AvalaMbauna Asatao.
 sava-ivakasaaMcaI gatI iBanna AsalaI trI %yaaMcaa eki~t pirNaama baalakacyaa ivakasaavar haotao.
 ivakasa ha saacaobaMQa Asatao.
 ivakasa haot Asatanaa kahI baabaIcao saMGaTna tr kahI baabaIcaoo ivaGaTna haot Asato
षलकाव प्रक्रक्रमेची वलतवाभान्म तत्ले
भनुष्माचे ळयीयळास्र अभ्मावरे तय षलकावाचे अनेक तत्त्ले आऩणाव आढऱून मेतात आढऱून
.फारकाांची ळायीरयक ल भानभवक लाढ षलकाव वभजन
ू घेण्मावाठी शी षलकावाची तत्ले वभजन
ू
घेणे क्रभप्राप्त ठयते.
1. षलकाव

क्रभफद्ध अवतो

भनुष्माचा षलकाव ल वांघहटत क्रकांला आकक्स्भत नवतो तय षलकाव शा वाचेफांद अवतो तवेच
भनुष्माचा षलकावाचा व्मलक्स्थत ल नभुनेदाय अवतो .षलकावाच्मा मा वाचेफांदऩणाभुऱे षलभळष्ट
लमाच्मा अलस्थाांचे प्रभाणणत ततते फनषलता आरे आशे त . फारकाचा षलकाव शा क्रभाक्रभाने शोतो
उदाशयणाथत भूर जन्भारा आल्मानांतय प्रथभ ते

kuळी

फदरते नांतय ऩारथ ऩडते याांगामरा

रागते फवामरा रागते धरून उबे याशते भग चारामरा भळकते .
2.षलकावाचा वातत्माने शोत अवतो
व्मतती जीलनातल्मा प्रत्मेक षण नला अनब
ु ल घेत अवते मा नलीन अनब
ु लातन
ू प्रत्मेक
व्मततीचा षलकाव वांबलतो शा षलकाव वतत शोत अवतो तवा अवतो वांथगतीने शोत अवतो
व्मतती वांघऴतभम जीलन जगत अवतो जीलनात आऩणाव अनेक वभस्माांना वाभोये जाले रागते

वभस्मा वोडषलताना षलचाय आणण तकत कयाले रागतात त्मालरून अनुभान काढून ननणतम घ्माले
रागतात त्मातून व्मततीचा फौद्धधक षलकाव वाधरा जातो व्मतती ज्मा कुटुांफात याशते त्मा
कुटुांफाचा आणण ज्मा वभाजात याशते त्मा वाभाक्जक लातालयणाचा व्मततीच्मा लततनालय ऩरयणाभ
शोतो.

3.फारकाचाषलकाव शा वांकभरत स्लरूऩात अवतो
फारकाचे

याांगणे आऩल्मारा हदवते ऩण

raMgaNyaapUvaI-त्माचा

षलकाव चारच
ू अवतो

raMgaNyaapUvaI

च्मा

शारचारी ,कृती आऩणाव हदवतीरच अवे नाशी फारकाचे फोफडे फोर आऩण ऐकतो ऩण ते फोफडे
फोर फाशे य ऩडण्माऩूली क्रकतीतयी कृती फारकाने केरेल्मा अवतात मा वलत फायीक वायीक शारचारी
ची आणण कृतीांची नोंद आऩण घेत नाशी आऩणाव वांकभरत स्लरूऩातीर त्माची फोरण्माची क्रकांला
याांगण्माची कृती हदवते.

4.फारकाचा षलकाव वाभान्म कडून षलभळष्ट कडे शोतो
नलजात फारक यडताना त्मा कामातत एकच अलमल शरलीत नाशी तय वलत अांग शरलते षलकाव
जवा शोऊ रागतो तवे अलमलाांलय

ननमांरण मेते .षलभळष्ट अलमलाांची शारचार कयता मेते

फारकारा प्रथभ भोठ्ठमा लस्तू हदवतात भग तऩळीर नजये त बयामरा रागतो. कायण फारकाच्मा
डोळ्माच्मा स्नामूांचा वभन्लम अजून वाधामचा अवतो. प्रत्मेक नलीन लततन आकाय प्रथभ वाभान्म
ल भग षलभळष्ट शोतो .
.फारक कऩडे घारामरा रागते तेव्शा दे खीर प्रथभ.फारका चे वलत ळयीय त्मावाठी प्रमत्नळीर
अवते ऩुढे शऱूशऱू लततनात षलभळष्टता मामरा रागते.
5. फारकाच्मा षलकावाच्मा षलषलध अांगाांचा लेग ननयननयाळ्मा अलस्था भध्मे कभी जास्त अवतो
भर
ू जन्भारा मेते तेव्शा त्माचा ळायीरयक षलकाव झऩा्माने शोतो नांतयच्मा काऱात शा लेग कभी
शोतो आणण कुभायालस्थेत शा लेग ऩुन्शा लाढरेरा हदवतो .ऩहशल्मा दोन चाय लऴातत फारकाच्मा
भें दच
ू ा षलकाव जरद गतीने शोतो. ऩण त्माच लेऱी त्माचा भानभवक ल ळायीरयक षलकाव

त्माभानाने कभी गतीने शोतो रैंधगक षलकाव तय वुरुलातीच्मा काऱात खऩ
ू च भांद गतीने शोतो
,वाभाक्जक षलकाव आणण भानभवक षलकाव माांचे आरे मा ऩेषा भबन्न अवतीर मा वलत
षलकावाची गती अवरी तयी त्माांचा एकबरत ऩरयणाभ फारकाच्मा षलकावालय शोत अवतो.

6.व्मतती षलकावाचे

टप्ऩे ठयाषलक अवतात

वलत व्मततीांच्मा फाफतीत शे च अवतात .षलकावाचा क्रभशी

saamaanyapNao taoca

अवतो ऩण प्रत्मेक

व्मततीच्मा षलकावाची गती भबन्न अवल्माभऱ
ु े प्रत्मेक व्मततीचा षलकावालय शोणाया वांकभरत
ऩरयणाभ भार लेगलेगऱा अवतो त्माभुऱे व्मतती बेद जाणलतो.

7.फारकाच्मा षलकावाची गती वुरुलातीच्मा काऱात जास्त अवते
जवजवे ळायीरयक लम लाढत जाईर तवतळी शी षलकावाची गती भांदालत जाते म्शणून
जीलनाच्मा प्रायां बीच्मा काऱात शोणाया षलकाव नांतयच्मा काऱातीर षलकावाऩेषा अधधक भशत्लाचा
अवतो षलकावाचे स्लरूऩ रशानऩणीच ननक्चचत शोते
8.भबन्न लातालयण ल

ऩरयक्स्थतीचा ऩरयणाभ फारकालय शोतो.

ऩरयक्स्थती आणण लातालयण मात लाढरेल्मा फारकाांच्मा ळायीरयक ,भानभवक ,फौद्धधक ,वाभाक्जक
प्रकायच्मा षलकावात पयक आढऱतो .अनुबलाने वांक्रभभत झारेल्मा षलषलध गुणदोऴाांचा ऩरयणाभशी
फारकाच्मा षलकावालय शोतो .फारकाचा षलकाव अनुबल आणण ऩरयक्स्थती मा दोन्शी गोष्टीांलय
अलरांफून अवतो .
9. षलकाव शोत अवताना काशी फाफीांचे वांघटन तय काशी फाफीांचे षलघटन शोत अवते .
फारकाचा आत्भषलचलाव लाढीव रागरा की न्मूनगांडाची बालना कभी कभी शोत जाते प्रेभाची
बालना लद्
ृ धधांगत झारी की भत्वय कभी शोतो. नव्मा वलमी jaDt अवताना जुन्मा वलमी फदरत
जातात क्रकांला नाशीळा शोतात. अळाप्रकाये षलकाव शा जवा ऩथ
ृ तकयण आत्भक आशे तवा वांचरेऴण

aत्भक

शी आशे

10.षलकावाची षलषलध अांगे एकभेकाांलय अलरांफून अवतात तळीच ती अांगे ऩयस्ऩयाांळी वांफांधधत
अवतात.
ळायीरयक षलकाव आणण भानभवक षलकाव माांची

गती भबन्न आशे ऩण ऩयस्ऩयऩूयक आशे ज्मा

व्मततीचा ळायीरयक षलकाव भांदालरा आशे , त्माचा वाभाक्जक षलकाव ल बालननक षलकाव त्मा
प्रभाणात कभी झारेरा हदवून मेतो भें द ू चाांगल्मा प्रकाये षलकभवत

caaMgalaa झारेरा

झारा की भानभवक षलकाव

हदवून मेतो ळायीरयक षलकाव भानभवक षलकाव फौद्धधक षलकाव बालननक षलकाव

वाभाक्जक षलकाव आऩाऩल्मा गतीने शोत अवतात ऩण त्माचफयोफय ते ऩयस्ऩयऩयू क अवतात
ऩयस्ऩयाांलय अलरांफून अवतात शे षलकावाचे स्लरूऩ एकक्जनवी अवते .

k. ivakasaavar pirNaama krNaaro GaTk
व्मतती षलकाव शी प्रक्रक्रमा नततकी वोऩी नाशी. षलकाव प्रक्रक्रमा अधधक ऩरयणाभकायक व्शाली अळी
प्रत्मेक व्मततीची इच्छा अवते. षलकाव प्रक्रक्रमा अधधक प्रभाणात ऩरयणाभकायक शोण्मावाठी अनेक
घटक कायणीबत
ू ठयतात .व्मतती षलकावारा प्रेयणा भभऱारी तय व्मतती उत्तभयीत्मा षलकभवत
शोते. अन्मथा व्मतती षलकावारा खीऱ फवते. व्मततीचा षलकाव शा काशी ठयाषलक ऩैरू फाफत

षलचायात घेतरा जातो .त्मा ठयाषलक ऩैरांच
ू ी ऩरयणाभकायतता क्रकांला त्मा ऩैरांभ
ू ध्मे व्मतती कभी
ऩडरी तय व्मततीचा षलकाव

KuMTNyaasa

लाल भभऱतो अथला व्मतती षलकाव लेगाने घडून मेतो

.फारकाचा षलकाव शा ळायीरयक ,भानभवक, अध्माक्त्भक ,फौद्धधक तवेच वाभाक्जक षेराांलय
आधारयत अवतो. व्मततीचा षलकाव शोण्माकरयता फये च घटक कायणीबत
ू ठयतात तय काशी
घटकाांचा षलऩयीत ऩरयणाभ शोण्माची ळतमता नाकायता मेत नाशी .

व्मततीचा अनुलांळ चाांगरा अवेर तय व्मतती षलकावारा चारना भभऱते .उरट आधथतक दफ
त ता
ु र
अवेर तय व्मतती षलकावारा भमातदा ऩडतात .

व्मक्ततषलकाव अखांडऩणे चारणायी गुांतागुांतीची अनुक्रभभक भाभरका अवल्माभुऱे षलकावालय

अनुलांभळक, ऩरयक्स्थती आशाय आजाय ,भादक द्रव्म ,बाऴा ,फुद्धधभत्ता मा फाफीांचा प्रबाल नकऱत

ऩणे शोत अवतो .व्मतती षलकावारा ऩूयक अळा फाफीांचा ळोध घेताना व्मतती षलकावालय ऩरयणाभ
कयणाऱ्मा घटकाांचा षलचाय कयणे क्रभप्राप्त ठयते म्शणून व्मतती षलकावालय ऩरयणाभ कयणाये

षलषलध घटकाांऩैकी अनुलांळ ,औऴध ,ऩरयक्स्थती ,आशाय ,आजाय ,भादक द्रव्म ,बाऴा फुद्धधभत्ता मा
घटकाांचा अभ्माव कयणे .भळषक शोण्माच्मा दृष्टीने ऩूयक अळी मोजना आशे .

AnauvaMSa
Aajaar

vaatavarNa

Aahar

BaaYaa
maadk d`vyao

षलकावालय ऩरयणाभ कयणाये घटक
अनळ
ु ंऴ

भाता षऩत्माकडून भागीर षऩढीतून ऩुढीर ऩीडडत वांक्रभभत शोणाऱ्मा ल गुणदोऴ उतयण्माच्मा
प्रक्रक्रमेरा अनळ
ु ंऴ

अवे म्शणतात वलतवाधायणऩणे फारकाचा यां ग-रूऩ उां ची, डोऱे , नाक, स्लबाल, वलमी , भजफुती

मावायखे गुण अनुलांभळकतेने प्राप्त शोतात तवेच भधभ
ु ेश ,रृदमषलकाय ,दभा मावायखे दोऴ दे खीर
अनुलांभळकतेभुऱे प्राप्त झारेरे हदवून मेतात.

अनुलांळ प्राप्त झारेल्मा मा गुणदोऴाांचा प्रबाल व्मतती षलकावालय ननक्चचतऩणे शोतो .
में डऱ
े े माांनी अनुलांळ मावांफांधी वांळोधन केरे मा वांळोधनातून त्माांनी
1.शमानतेचा ननयम

Low of ressembalance

म्शणजेच आई लडीर माांच्मावायखीच फुद्धधभत्ता ,स्लबाल, बालननकता, वभांजवऩणा ,ऩुढीर

षऩढीतीर फारकाांभध्मे हदवन
ू मेतो. क्रकांला जन्भरेरे भऱ
ू आजी, आजोफा ,ऩणजोफा माांचे दे खीर
गण
ु दळतन मेते .उदाशयणाथत शुळाय आई-लडडराांचे फारक फद्
ु धधभान

2.गुणधमव बदऱाचा ननयम

Low of Variation

म्शणजेच ज्मालेऱी जील धायणा शोते त्मालेऱी गुणवूरे नलीन जीलाांचा गुणधभत ठयलतात म्शणजेच
आई-लडीर शुळाय दे खणी अवत. नलीन
वलत Aap%yao वायखे नवतात .
3. ऩरागसम%va

ननयम

Aap%ya भांदफुद्धी

ल कुरूऩ

janmato एकाच

आई-लडडराांची

Low of regression

नलीन जन्भ घेणाये फारक आई-लडडराांच्मा प्रत्मेक गुणधभात फाफत वयावयी कडेजाणाये
घेऊन janmato.

Galton यांचा यांनी जीळ

शांख्ययकीय ननयम

गुणधभत

Low ofbiomatries

त्माांच्मा म्शणण्माप्रभाणे फारकाांभध्मे 1/2% गुण आई-लडडराांकडून प्राप्त शोतात तय 1/4%
दोन्शीकडच्मा आजी आजोफाांकडून प्राप्त शोतात ल ⅛% दोन्शीकडचे ऩणजी ऩांजोफा माांच्माकडून
प्राप्त शोतात

अनुलांळ व्मतती षलकावातीर अत्मांत भशत्त्लाचा घटक आशे .भनुष्म जन्भारा मेताना त्मारा

आऩल्मा आई लडीर ची ननलड कयण्माचे स्लातांत्र्म नवते .त्माभुऱे भभऱारेल्मा अनुलांळ गुणदोऴ
आरा तो स्लत् जफाफदाय नवतो म्शणून भानलाचे वांऩूणत जीलन अनुलांळ घडषलतो .

लातालयण क्रकांला ऩरयक्स्थती
The environment is every thing that affects the individual except his
genes
Environmentcovers all the out side factor that have acted on the
individual since he began life
Woodworth
व्मततीच्मा जीva धायणेच्मा लेऱी वांक्रभभत झारेल्मा गण
ु धभत ऐलजी ज्मा वलत फाफी त्मा जीलाच्मा
षलकावालय ऩरयणाभ कयतात .मा वलांचा वभालेळ ऩरयक्स्थतीभध्मे शोतो .व्मततीरा प्रबाषलत
कयणाये प्रत्मेक लस्तू म्शणजे लातालयण .

लातालयण मा ळब्दाचा प्रमोग फाशे यीर वलत ळतती ऩरयणाभ स्लरूऩ माांच्मा वाभूहशक ऩद्धतीने

vaNa-

na कयण्मा

ऩरयक्स्थती करयता केरा जातो त्माचा भानली जीलनालय स्लबाल व्मलशाय फुद्धी षलकाव ऩरयऩतलता
मा घटकाांलय प्रबाल ऩडतो.

शी दोन षलबागाांभध्मे षलबागता मेते .

फारकाची जन्भऩूलत ऩरयक्स्थती ल जन्भोत्वल ऩरयक्स्थती माांचा माभध्मे वभालेळ शोतो.
जन्मऩूळव ऩररख्स्थती

गबतधायणेनांतय भातेचे आयोग्म ठीक नवेर, भाता कुऩोषऴत अवेर तय जन्भणाये भूर योगी ल
कुऩोषऴत ननऩजते. गबतधायणेच्मा लेऱी भातेचा आशाय भानभवक क्स्थती औऴधाांचा ऩरयणाभ

फाऱालय शोत अवतो .भाता जय व्मवनी अवेर तय भूर आजाय घेऊन जन्भारा मेते .फारकाचा
षलकावाभध्मे जन्भऩूलत अलस्थेत भभऱणाऱ्मा चाांगल्मा ल लाईट अनुबलाांचा पाय भोठा प्रबाल
अवतो. ळद्
ु ध फीजाऩोटी पऱे यवाऱ गोभटी मा उततीप्रभाणे जन्भऩल
ू त अलस्था शी भानली
षलकावातीर भशत्त्लऩण
ू त फाफ आशे .

फारक जन्भल्मानांतय त्मारा भभऱणाऱ्मा वुषलधा ल ऩारन-ऩोऴण वांस्काय माभुऱे फारक घडते

क्रकांला बफघडते. ऩरयक्स्थतीभऱ
ु े भनष्ु म घडतो म्शणन
ू भानली षलकावालय जन्भ तय ऩरयक्स्थती शी
ऩरयणाभ कयणाये भशत्त्लऩूणत घटक आशे माच्माभध्मे घय ळाऱा samaajayaaMcaa

samaavaoSa haotao.

घय
घयातीर भाणवे स्लत्च्मा उदाशयणालरून काशी गोष्टी अप्रत्मषऩणे फारकाांना भळकलीत अवतात.
घयात भर
ु ाांचा स्लीकाय आनांदाने केरा तय त्माच्मा भनात वयु क्षषततेची बालना ननभातण शोते .

फारकात षलचलावाची बालना आई-लडीर ननभातण करू ळकतात .त्माभऱ
ु े फारकारा वयु क्षषत लाटते
फारकात वयु क्षषततेची बालना वांक्रभभत केल्माव षलकाव गनतभान शोतो.
Erickson
कोणत्माशी लमातीर फारकाांना लऱण रालताना ऩारक त्माांच्माळी कवे लागतात मालय भुरां

लैभळष्टे ठयतात ..अनतकडक भळस्त ल अक्जफात भळस्त नवणे मा टोकाच्मा बूभभका घातक
ठयतात. फारकालय वुवांस्कृत लातालयणाचा चाांगरा ऩरयणाभ शोतो. एकूण घयातीर

caaMgalyaa vaa[-T

लातालयणाचा फारकाच्मा नैनतक बालननक आणण वाभाक्जक षलकावालय ऩरयणाभ शोतो .
ळाऱा
ळारेम लातालयणातून फारकाच्मा षलषलध प्रकायचे वांस्काय शोतात. त्माचा ळायीरयक ,फौद्धधक,

बालननक षलकाव वशळारेम कामतक्रभातून लाढीव रागतो, दे ळीषलदे ळी लैमक्ततक खेऱातून ळायीरयक
षलकाव ल चैतन्म प्राप्त शोते ,वशरी ,वाभुदानमक जीलन, याष्ट्रीम वण मातून वाभाक्जक ल
बालननक षलकाव लद्
ृ धधांगत शोतो .

samaaja

वभाजातीर चारीयीती .रूढी. ऩयां ऩया .उत्वल .वण वाभुदानमक जीलन .ळेजायधभत. भूल्म इत्मादी
व्मतती षलकावालय ऩरयणाभ कयतात त्माांना वाभाक्जक लायवा म्शणतात .वभाजाची आधथतक

क्स्थती ,याजकीम क्स्थती ,औद्मोधगक दृष््मा प्रगत क्रकांला प्रगत ळशयी बागातीर वभाज की
ग्राभीण बागातीर वभाज मा वलांचा षलकावालय अनुकूर ल प्रनतकूर ऩरयणाभ शोतो.
मा P.V.YOUNG

वांळोधकानुवाय उच्चभळक्षषत लगाततीर फारक रलकय भळकतात तवेच इतयाांची अधधक फोरतात
माचे कायण वाभाक्जक षलकाव शोम.

आषार

वांतुभरत आशायाचा वेलनाने आयोग्म राबते वदृढ ळयीय शीच खयी वांऩत्ती मा उततीप्रभाणे व्मतती

षलकावाभध्मे आशायाचे अत्मांत भशत्त्लऩूणत स्थान आशे . आशाय वांतुभरत अवेर तय भनुष्म प्रवन्न
याशतो आऩरा षलकाव मोग्म गतीने वाधू ळकतो. ननयोगी ळयीयात ननयोगी भन लाव कयते. ल

त्माभुऱे व्मतती षलकाव वाधू ळकतो .जय आशाय व्मलक्स्थत नवेर .तय षलषलध योगाांनी आजायाने

अळततऩणाभुऱे आलचमक तेलढे कामत करू ळकत नाशी .तवेच त्माचा ऩरयणाभ षलकावालय नतकीच
शोतो. उदाशयणाथत कुऩोषऴत क्रकांला आती ऩोषऴत फारके त्माांच्मा नैवधगतक षलकावाच्मा लेग आरा
फाधा ननभातण शोण्माचे भुख्म कायण म्शणजे आशाय.

म्शणन
ू प्रत्मेक व्मततीने मोग्म षलकाव वाधालमाचा अवेर तय मोग्म प्रभाणात आशाय घ्माला.

आशाय कभी प्रभाणात घेतल्माने व्मतती कुऩोषऴत याशते. तवेच उत्वाश कभी अवतो ळयीयारा कामत
शी झेऩत नाशी तवेच आत्भषलचलाव दे खीर कभी शोतो .आत्भषलचलावाच्मा अबालाने शोणाये प्रगती
थाांफते .आशाय अनतप्रभाणात घेतरेरे वज
ु ता लाढलणे षलषलध आजाय उदबलतात .माचा ऩरयणाभ
ळयीयाचा शोणाया नैवधगतक षलकाव थाांफतो .

व्मतती षलकाव शोताना. ैमतती ननयोगी अवेर तय त्मा व्मततीचा षलकाव नैवधगतक लेगाने शोतो
आजायऩणाभुऱे व्मतती रुष फनते. तवेच ळायीरयक अळततऩणाभुऱे व्मततीांभध्मे आत्भषलचलाव
कभी शोतो ल त्माचा ऩरयणाभ व्मतती षलकावालय शोतो रशानऩणी आरेल्मा ताऩ ननभोननमा

माांच्माभुऱे व्मततीच्मा ळायीरयक षलकावात अडथऱा ननभातण शोतो. काशीलेऱा भें दल
ू य ऩरयणाभ

शोऊन कामभस्लरूऩी अऩांगत्ल मेण्माची ळतमता अवते .म्शणूनच जन्भऩूलत अलस्थेतून जन्भानांतय
आजाय झारे अवता व्म.तती षलकावात अडथऱा मेतो आजायऩणाभुऱे काशी लेऱा भत्ृ मू दे खीर
शोतो .व्मतती षलकावालय आजाय शा दे खीर ऩरयणाभ कयणाया घटक आशे .

बुद्गधमत्ा

व्मततीची फुद्धधभत्ता शी त्माची नैवधगतक ळतती अवरी तयी ऩारन-ऩोऴण माभुऱे फुद्धधभत्ता

वुधायते ल फुद्धधभत्ता चाांगरी अवेर तय त्मा व्मततीचा वलांगीण षलकाव शोतो .अळा व्मतती

आत्भषलचलाव ल उत्वाशाने वऱवऱते अवतात .ऩरयक्स्थतीरा ळभषलण्माचीतमायी अवते. माउरट
कभी फुद्धधभत्ता अवणाये फारक भबरे ,आत्भषलचलाव कभी अवते व्मतत न शोणे, न्मूनगांड

फाऱगणाये , अवते त्माचाच ऩरयणाभ म्शणून अळी फारके काशीलेऱा अप्रगत याशतात क्रकांला फांडखोयी
करून गुन्शे गायी प्रलत्त
ृ ीकडे लाढण्माची त्माांची दाट ळतमता अवते .फुद्धधभत्ता शा व्मतती
षलकावातीर अत्मांत भशत्त्लऩण
ू त घटक आशे .
भावा
व्मतती ज्मा प्रदे ळात

janmato toqaIla BaaYaa त्मा

व्मततीची भातब
ृ ाऴा अवते.

लमाच्मा ऩाच लऴातऩमंत फारकारा षलषलध ऩांधया बाऴा भळकषलल्मा तय त्मा वलत बाऴाांचा मोग्म

प्रकाये उऩमोग करू ळकतो .
बाऴा शी व्मततीची भशत्लऩूणत गयज भानरी जाते. कायण बाऴे षलना भनुष्म आऩल्मा बालना

व्मतत करू ळकत नाशी गज
ु याती बाषऴक फारक भशायाष्ट्रात याशण्माव आरी तय त्माचा बाऴSaI
भभऱते-जऱ
ु ते लातालयण भभऱारे नाशी तय ननक्चचतच त्माच्मा षलकावालय लाईट ऩरयणाभ शोतो
आजाय

योग

Disease

दयू जाणे)

means not at ease or departure from health (आयोग्म ऩावन
ू

मा वांसेची व्माख्मा ळयीयक्रक्रमात्भक क्रकांला भानवळास्रीम रयत्मा ळयीयातीर भशत्त्लाच्मा जैषलक

कामातभध्मे अडथऱा आणणायी क्स्थती म्शणजे योग शोम .वबोलतारच्मा लातालयणात योगाांचे
को्मालधी जांतू अवतात आऩल्मा यततातीर ऩाांढऱ्मा ऩेळी ह्मा आऩरे वांयषण कयीत अवतात
व्मलक्स्थत ळैळल अलस्थेत फारक अनेकवांवगतजन्म योगारा फऱी ऩडते.

व्मतती षलकाव शोताना ैमतती ननयोगी अवेर तय व्मततीचा षलकाव नैवधगतक लेगाने शोतो
आजायऩणाभुऱे व्मतती कृऴ फनते तवेच ळायीरयक अळततऩणा भुऱे व्मततीांभध्मे आत्भषलचलाव
कभी शोतो ल त्माचा ऩरयणाभ व्मतती षलकावालय शोतो . रशानऩणी आरेल्मा ननभोननमा
माांच्माभुऱे व्मततीच्मा ळायीरयक षलकावात अडथऱा ननभातण शोतो

काशीलेऱा भें दल
ू य ऩरयणाभ शोऊन कामभस्लरूऩी अऩांगत्ल मेण्माची ळतमता अवते.

म्शणूनच जन्भऩूलत अलस्थेत ल जन्भानांतय आजाय अवतात व्मतती षलकावात अडथऱा मेतो.

आजायाांभुऱे काशी लेऱा भत्ृ मू दे खीर ओढलतो व्मतती षलकावाभध्मे आजाय शा दे खीर ऩरयणाभ
कयणाया घटक आशे .

भादक द्रव्म

drugs

भादक द्रव्म भध्मे चशा ,कॉपी, चयव, गाांजा ,अपू, भवगाये ट, दारू, मा घटकाांचा वभालेळ शोतो.

मा द्रव्माभुऱे व्मततीरा काशी काऱ तय तयी जाणलरी तयी काशी लेऱानांतय व्मततीरा अस्लस्थता
जाणलू रागते ल माचा ऩरयणाभ म्शणजे व्मततीची कामतषभता कभी शोते. भादक द्रव्माांच्मा

वेलनाभुऱे व्मततीच्मा नैवधगतक लाढ ल षलकावात दोऴ ननभातण शोतो. भादक द्रव्माांच्मा द्रव्माांचा

ळयीयालय दष्ु ऩरयणाभ अधधक प्रभाणात शोतो शे भवद्ध झारे आशे .भादक द्रव्माभुऱे कुटुांफ उद्ध्लस्त
शोते. तवेच त्माचा ऩरयणाभ त्मा कुटुांफातीर फारकाांलय दे खीर शोतो .एकूणच

व्मतती षलकावाच्मा

दृष्टीने भादक ऩदाथांचे वेलन शा प्राभख्
ु माने ऩरयणाभ कयणाया घटक आशे .

saMdBa1.AafLo ra.ra.,baapT Baa.va (1973) iSaxaNaacao maanasaSaas~Iya AiQaYzana, EaI ivaVa p`kaSana puNao.
2.kulakNaI- ko.vhI(1977) SaOxaiNak maanasaSaas~ EaI ivaVa p`kaSana puNao.
3.Krat Aa.pa (1974) p`gat SaOxaiNak maanasaSaas~ EaI ivaVa p`kaSana puNao.
4.daMDokr vaa naa (1974) p`ayaaoigak va SaOxaiNak maanasaSaas~ maaoGao p`kaSana kaolhapur.
5.parsanaIsa na ra. (1987) p`gat SaOxaiNak maanasaSaas~ nautna p`kaSana puNao.
6.sauroSa krMdIkr . (2013) SaOxaiNak maanasaSaas~ fDko p`kaSana kaolhapur.
7.h.naa jagatap (1987) SaOxaiNak maanasaSaas~ nautna p`kaSana puNao.
P`aSna
1) जील वाांणखकीम ननमभानुवाय दोन्शीकडच्मा आजी आजोफाांकडून______गुण प्राप्त शोतात
अ)१/२%

फ) १/३%
क)१/४%
ड )१/८%
2)

भनष्ु माचा षलकाव शा ----- अवतो.

✅1. वाचेफांद

2. वांघटीत

3. आकक्स्भत
4. सानफद्ध
3.)भाता षऩत्माकडून फारकाकडे जे गुणधभत वांक्रभभत शोतात त्मारा.............. म्शणतात
अ. लातालयण *

फ. आनुलांभळकता*
क. ळयीय यचना
ड. षलकाव
4)खारीरऩैकी षलकाव प्रक्रक्रमेचे कोणते लैभळष््म नाशी ?*
अ) षलकाव प्रक्रक्रमा शी वातत्माने चारणायी प्रक्रक्रमा आशे .
फ) षलकावाचा लेग शा षलकावाच्मा प्रत्मेक टप्प्मात वायखा अवतो. ✅
क) षलकावाचे षलषलध अांगे आशे त.
ड) प्रत्मेक प्राणीभारात षलकावाची प्रक्रक्रमा शी भबन्न अवते.
5)लाढ म्शणजे ळयीयातीर ...... फदर शोम.
अ) गुणात्भक
फ) वाभाक्जक

क) ऩरयणाभकायक
*ड) वांख्मात्भक*

6).. ……मा याष्ट्राांभध्मे ऩहशरी भानवळास्राचे प्रमोगळाऱा वरू
ु झारी .

a)

यभळमा

b) अभेरयका
c) जभतनी
d) बायत
7)..लाढ शी वाभान्मऩणे ………….. लय अलरांफन
ू अवते

a)

अनल
ां
ु ळ

b) घय
c) ळाऱा
d)

लातालयण

8) ......खेऱल्माने फारकाांचे भनोयां जन शोते.
१) आईच्मा वशलावाभध्मे
२) लडडराांच्मा वशलावाभध्मे
३) वभलमस्काभध्मे
४) घयच्माांच्मा वशलावाभध्मे
9). प्रामोधगक ऩद्धतीभध्मे क्रकती व्मततीची क्रकांला गटाची गयज अवते...
अ) चाय
फ) दोन
क) ऩाच
ड) तीन
10)_______माांनी अनुलळ
ां मावांफांधी वांळोधन केरे
१) गॎल्टन
२) भें डर
े े
३) मांग

४) एरयतवन
11) फुद्धधभत्ता शी…………… माभुऱे वुधायते
१ नैवधगतक ळतती
२ ऩारन ऩोऴण
३ आत्भषलचलाव
४ षलचलाव.
12) यततातीर....... ऩेळी शे आऩरे वांयषण कयीत अवतात.
१ नैवधगतक
२ रार
३ ऩाांढऱ्मा
४ षऩलळ्मा

KalaIla p`SnaacaI ]%tro ivastaranao ilaha.

P`a 1. ok< o fodklkrhy Qjd Li’V djk-.
P`a 2.vaaZ hI saMklpnaa ivastaranao spYT kra.
P`a 3.ivakasaacaI saMklpnaa ivastaranao spYT kra.
P`a 4. ivakasap`ik`yaocaI t%vao sPaYT kra.
P`a 5. ivakasa p`ikyaovar pirNaama krNaaro GaTk spYT kra.

GaTk 3.baalyaavasqaa AaiNa kumaaravasqaocaI ivakasaa%mak vaOiSaYTo
]i_YTo
1.किशोरावस्थooची वंकल्ऩना वभजण्माव भदत कयणे .
2. फाल्मालस्थooची वंकल्ऩना वभजण्माव भदत कयणे
3. फाल्मालस्था ,va कुभायालस्था मांची खारीर लैशळष््मे जाणून घेण्माव भदत कयणे.
ळायीरयक लैशळष््मे ,बौनतक लैशळष््मे ,फौद्धधक ,.बावऴक लैशळष््मे

4. क्रकळोयांची क्रकंला कुभायांची वाभाजजक आणण बालननक लैशळष््मे जाणून घेण्माव भदत कयणे.
5. फाल्मालस्था आणण कुभायालस्थाची वलकावातभक लैशळष््मे वभजण्माव भदत कयणे

kumaaravasqaavy
vyai@tma%vaalaa yaaogya Aakar doNyaacyaa TPPyaatIla ek Avasqaa mhNauna kumaaravasqaolaa mhTlao jaato.vaya vaYa- 13
to 19 ha kalaKMD kumaaravasqaocaa Asatao.yaaca Avasqaolaa ta$NyaaAvasqaa paOMgaaDa Avasqaa ÊBaavainak
ASaaMttocaa kaL Asao mhTlao jaato.
1.व्मक्तीच्मा जीलनातीर लम लऴप 13 ते 19 मा कारखंडारा कुभायालस्था म्शणन
ू ओऱखरे जाते

2. शी व्मलस्था कोभामप अलस्था ऩौगंडालस्था लादऱी ल ळांततेचा काऱ म्शणन
ू शी ओऱखरी जाते.
3. क्रकळोयालस्था क्रकळोयालस्था ल तारुण्मालस्था मा दयम्मानचा कारालधी शा आशे .

4. Adolescence मा ळब्दाचा अथप लाढणे अवा आशे .लमात मेणे म्शणजे खऱ्मा अथापने लाढणे
शोम. लमात मेणे क्रकंला yaaOvanaa आयं ब मा अलस्थेत ऩावूनच वुरु शोतो .

शी अलस्था म्शणजे ऩुनजपन्भ

शोम.

5. भुरांच्मा जीलनात 14 ते 16 शा काऱ तय भुरींच्मा जीलनात फाया ते चौदा शा काऱ मुलन

yaaOvanaaआयं ब भानरा जातो.

6. मा काऱात भुरा भुरींच्मा ळयीयात आकायभानात भोठे फदर शोतात फांधा आकऴपक haotao.
भुरांच्मा भानाने भुरी रलकय लमात मेतात.

7. मा लमात भुरा-भुरींच्मा ळायीरयक भानशवक वाभाजजक ल बालननक जस्थतमंतये पाय जरद
गतीने घडून मेतात

8. भुरा-भुरींचे लतपन अजस्थय शोते आचाय वलचाय आणण बालना मात वलरषण खऱफऱ वुरू शोते.
9. काभ प्रलत्त
ृ ीचे icanho स्ऩष्टऩणे ददवू रागतात शा काऱ भानशवक लादऱाचा आणण बालननक
ताणाचा काऱ भानतात.

10.ऩयशरंगी व्मक्तीकडे आकवऴपत शोण्माचे प्रभाण मा लमात लाढते .
11.वतम आणण आदळप मांच्माभध्मे ओढाताण वरू
ु शोते.

13.laOMigak badla haoto/a maulaaMcao $paMtrpu$Yaat tr maulaIcao $paMtr s~I maQyao haoto.SarIr rcanaot badla haotao.
14.snaayauMnaa Aakar Aalyaanao SarIracaa baoDaola pNaa kmaI haotao.
15.vyai@tma%va AakYa-k va kNaKr banato

kumaaravasqaa yaatIla SaarIirk badla
 1. भर
ु ाभर
ु ींची ळायीरयक लाढ मा लमात झऩा्माने शोते.

 2. शाताऩामांची रांफी लाढल्माने भर
ु े रंफू ददवर
ू ागतात. उं चीच्मा भानाने लजन लाढत
नाशी.

 3.भर
ु ींचे चेशये

maaMsala

फनतात तय भर
ु ांचे चेशये कोणमक्
ु त ददवू रागतात.

 4. भर
ु ांचे खांदे रुं द शोतात ल कटी अरुं द शोते. माउरट भर
ु ींचे खांदे अरुं द शोतात ल
कटी रुं दालते.

 5 ळायीरयक ऩरयऩक्लता प्राप्त शोते .
 ळयीयाचा वांगाडा ऩूणऩ
प णे लाढतो ल भजफूत शोतो .

 6.भुरांची शाडे फऱकट शोतात. तमाभानाने भुरींचे शाडे दठवूऱ फनतात.
 7. भुरींची भाशवक ऩाऱी मा लमात वुरू शोते
 .8 भुरांच्मात फाफतीत

ivayaao-%saga-

प्रथभ शोतो .

 9.भुरांना दाढी शभळा मेतात. आलाज पुटतो भुरींच्मा चेशऱ्मालय पुटकुळ्मा मेतात.

 10. भुरा-भुरींच्मा ळयीयात अंतस्राली ग्रंथीतून यव ऩाझरु रागतात. भजस्तष्क ग्रंथीतून लधपन
जीलनयव, काभ ग्रंथीतून चेतन जीलनयव अवे द्रल ऩाझयतात. ऩदशल्मा जीलन यवाभुऱे
आकायभान लाढते तय दव
ु ऱ्मा जीलन यवाभुऱे काभ ग्रंथीच्मा कामापची गती लाढते.

 11 ळायीरयक रैंधगक लाढीचे भुरा-भुरींच्मा लतपनाभध्मे अनेक ऩरयणाभ ददवून मेतात.

 12. रैंधगक बुकेची वुरुलात नतचे वभाधान उऩळभन मात वाभाजजक फंधनाचा अडवय आल्माभुऱे
दभण आणण द्लंद्ल आढऱून मेते. तमाभुऱे आतभ बोगाचे वाधन म्शणून शस्तभैथुन ननमभ आणण
वभशरंगी वंबोग अवरे. नैवधगपक आणण वलकृत भागप कुभाय कुभायी कडून अलरंफरे जाण्माची
ळक्मता Asato.

maulaaMmaQyao haoNaaro SaarIirk badla
1.Aavaajaat badla haotao.
2.caohryaavar ta$NyaipiTka yaotat.
3.daZI imaSaa yaotat.
4.jananaoM[id`yaa BaaovatI AaiNa kaKot kosa yaotat
5.snaayau baLkT haotat CatI $Mdavato.
6.ilaMgaacaa tazrpNaa AaiNa svaPnaavasqaa AnauBavaalaa saurvaat haoto.
7. ]McaI vaaZto

maulaIMmaQyao haoNaaro SaarIirk badla
1.caohryaavar ta$NyaipiTka yaotat 3.SarIrasa gaaolaa[ yaoto.
4.jananaoM[id`yaa BaaovatI AaiNa kaKot kosa yaotat
5.stnaaMcaa ivakasa haotao
6. maaisak paLI sau$ haoto.
7. ]McaI vaaZto

maanaisak ivakasa .

1.कुभाय अलस्थेत अभूतप वलचाय कयणे ळक्म शोते

2.गणणत तकपळास्र तवेच तत्त्लसान मातीर अभूतप कल्ऩना कुभायांना वभजू ळकतात
3.मा लमात स्भयण, कल्ऩना, अलधान, फुद्धी ,वंलेदना माभध्मे लाढ शोते .

4.ळौमप ,स्लाथप ,वौंदमप ,कऩट ,चऩऱाई ,वलश्लाव, आनंद मावायख्मा अभूतप कल्ऩना कुभायालस्थेत
अधधक स्ऩष्ट शोतात.

5. कुभायांची वलवलध षेरातीर अशबरूची मा लमात वलकशवत शोते .

भुरींना बाऴा, गश
ृ जीलन, ळास्र वलवलध करा मात गोडी लाटू रागते .वलसानातीर प्रमोग
अंतरयषमान िीडा मा षेरात दे खीर भुरा-भुरींना अशबरुची लाटते.

6. लतपभानऩरे ल भाशवके लाचन
ू कुभाय कुभारयका भादशती वंकशरत कयतात. तमांच्मा आलडीच्मा
वलऴमाचे कारणे कयतात.

7. कुभायांचे अशबरुची षेर वलस्तायरेरे ददवते .अशबरुची षेराफयोफय अलधान कषा लाढते .

8.मा लमात भर
ु े भर
ु ी धचक्रकतवक फनतात इतयांची वलधाने भते कळाची तळी स्लीकायत नाशीत ती
धचक्रकतवकऩणे तऩावन
ू भग स्लीकायरी जातात.

9. मा लमात भर
ु ा-भर
ु ींची स्लत्ची भते तमाय शोतात भर
ु े भर
ु ी वलवलध वलऴमांलय लाद कयतात
चचाप कयतात

10. मा लमात आऩल्मा वलचायांना ननजश्चत ददळा शभऱाली माकरयता कुभाय आदळापच्मा ळोधात
अवतो .

11.कुभाय स्लत्च्मा जीलनाचे तत्त्लसान भांडामरा वुरुलात कयतो.

kumaaravasqaotIla BaaiYak ivakasa
1.BaaYaocao puNa-&ana Jaalyaanao BaaYaoivaYayaI P`aoma inamaa-na haoto.
2.kaMdbarI cair~gaM̀qa vaacana vaaZIsa laagato.
3.Sabd saMga`h vaaZlyaanao kahIcyaa maQyao laoKnaacaI AavaD inamaa-na haoto.
4.AQyaai%mak ga`MqaacaI kutuhla jaagaRtI haoto.

Baavainak ivakasa
 1.मा अलस्थेत भुरे कभारीची अजस्थय ल बालऩूणप जीलन जगत अवतात

 2.अंतस्राली ग्रंथी जजतक्मा कामपषभ नततक्मा व्मक्ती अधधक बालभम फनतात .मा लमात
कुभाय

mauDI फनतो

तय भाशवक ऩाऱी भऱ
ु े कुभायी अधधक धचडखोय ल बालवललळ फनते .

 3. कुभायांना मा लस्तीत वलऴभशरंगी व्मक्तीफद्दर तमांना आकऴपण लाटू रागते. प्रथभ

भैरीची आकऴपण ल तमातन
ू प्रेभ ननभापण शोते. मा अलस्थेत आऩण रशान आशोत की प्रौढ
शे वभजत नाशी .तमाभऱ
ु े भानशवक वंघऴप ननभापण शोतो भर
ु े आिभक , एककल्री
फनतात.

 4. मा अलस्थेत भर
ु ांचा अशकाय अतमंत वंलेदनषभ अवतो. तमा अशं कायारा धक्का
फवरेरा तमांना अजजफात खऩत नाशी लडडरांचा उऩदे ळ तमांना ऐकालमाचा नवतो.

 5. मा लमातीर भुरे kल्ऩना वलश्लात यभभाण शोतात .बाली जीलनाची स्लप्ने ये खाटू
रागतात .लस्तुजस्थतीकडे तमांचे दर
प शोते. मा लमात कुभाय शऱला
ु ष

धचंताग्रस्त बावतो

6.Saaoyaa-caI Baavanaa tsaoca iBatI BaavanaahI inamaa-Na haot.o
7.duK AaMnad ija&asaa yaa Baavanaa maQyao yaa AvasqaocaI maulao satt rahtat.
8.raYTPa`oma sahkaya- Asaa kahI caaMgalyaa Baavanaobaraobarca kpT, badlaa ivaQvasak Asaa kRtI Baavanaocyaa
AaoGaat yaa AvasqaotIla maulaaMkDUna GaDtat

saamaaijak ivakasa
 1. मा अलस्थेतीर भर
ु े भर
ु ी गट करून अवतात. वलशळष्ट गटातीर भर
ु े एक वायखा
ऩोळाख कयतात. वलशळष्ट वांकेनतक बाऴा लाऩयतात.

 2.आऩल्मा आलडतमा षेरातीर नाभांक्रकत व्मक्तीचे ऩूजक फनतात .उदाशयणाथप कयीना
कऩूय ळाशरुख खान मांची धचरे जभवलणे इतमादी.

 3. कुभाय प्रौढवायखे फोरू रागतात लागू रागतात .

 4.मा लमात भुरांच्मा वंगतीत तमांना व्मवन रागण्माची ळक्मता अवते .

 5.मा लमातीर तमांची भैरी वभान आलड-ननलड वभान लत्त
ृ ी ल वभान भूल्म मालय
आधारयत अवते.

 6. भुरा-भुरींना वलचायांची दे लाण-घेलाण कयालीळी लाटते .एकभेकाव बेटालेवे लाटते.
इतयांळी जुऱलून घेणे वशकामप कयणे धचकाटी ााऱगणे ,नेततृ ल कयणे मा गोष्टी मा
अलस्थेत एकभेकांच्मा वशलावात वलकवीत शोतात .

 7.मा लमात ननणपम षभता आतभवलश्लाव लाढीव रागते.




samaajaatIla kahI ik`yaamaQyao yaa gaTatIla maulao saik`ya hao] laagatat.gaNaoSa ]%sava saamaaijak r^laI
sahla
kuTuMbaapoxaa samaajaat rahNao jaast psaMd krtat saamaaijak ik`yaaMcao p`maaNa AiQak vaaZto.

 saamaaijak AaiNa rajakIya ivaYayaavar cacaa- rMgato.

kumaaravasqaocao SaOxaiNak mah%va

1. ऩयशरंगी व्मक्तीफद्दर आकऴपण लाटते. मा घडणाऱ्मा गोष्टी नैवधगपक आशे त . मा घडणाऱ्मा
गोष्टी नैवधगपक आशे त मात गोंधऱून जाण्मावायखे काशी नाशी. शे भुरा-भुरींना शळषकांनी आणण
ऩारकांनी वभजालून वांधगतरे ऩादशजे.

2. मा लमातीर भुरांळी लागण्माची ऩद्धत ऩारकांनी फदररी ऩादशजे तमांच्मा भतांची दखर

घेतरी ऩादशजे .तमांना उऩदे ळ कयालमाचे टाऱरे ऩादशजे. तमांना आदे ळ न दे ता थोडे स्लातंत्र्म
द्माले. तमांच्माळी ळक्मतो वंघऴप टाऱालमाव शलेत.
3. मा लमोगटातीर भर
ु ा भर
ु ींच्मा वभस्मा ननभापण शोतात .तमा वभस्मांफाफत तमांच्माळी
ऩारकांनी ल शळषकांनी भनभोकऱे ऩणे चचाप कयालमाव शली .

4.मा लमातीर भुरांना रैंधगक शळषण दे णे अतमंत भशत्त्लाचे अवते. काभलावनेरा करा आणण
िीडा मांच्मा भाध्मभातून भागप काढून ददरा ऩादशजे. रैंधगक शळषण ददल्माभुऱे ला भागापचा
अलरंफन
ू भर
ु े कयणाय नाशीत.

5.मा लमातीर भर
ु े गट तमाय कयतात मा गटांना क्रकंला वंघ प्रलत्त
ु ालण्माचा प्रमतन करू
ृ ीरा दख

नमे. तमांना मोग्म तो भान द्माला .तमांचे वलचाय जाणन
ू घ्मालेत .तमाच्मा वलधामक प्रलत्त
ृ ीरा लाल
द्माला.

6. मा लमातीर भर
ु ाभर
ु ींना वशशळषण दे णे जरुयीचे अवते. भर
ु ा-भर
ु ींना एकर फोरण्माची वंधी
द्माली. वशरी लनवलशाय, लष
ू ती एकर
ृ ायोऩण ,स्नेशवंभेरन ,कामपिभाच्मा भाध्मभातन
मेतीर तमांच्मात भोकऱे ऩणा मेईर.

7. कुभायांना आऩल्मा भताचे प्रदळपन कयण्माची वंधी द्माली .तमांचे वलचाय ऐकून घ्मालेत

.शळषकांनी लगापत एकातभ ऩद्धतीने कायबाय न कयता रोकळाशी ऩद्धतीचा अलरंफ कयाला
.ळाऱे तीर वलवलध कामपिभांची मोजना कुभायांना कयालमाव वांगाले.

8. कुभायांना दटऩणे काढण्माव वांगालीत ल स्लतंरऩणे उत्तये शरदशण्माव प्रलत्त
ृ कयाले.

9. जजव्शाऱा आणण प्रेभ मावाठी शी भुरे आतुय अवतात .तमांची स्ल जऩण्माची धडऩड चारू

अवते .अळा जस्थतीत तमांना वभजालून घेण्माचा प्रमतन ऩारकांनी आणण शळषकांनी केरा. तय
अतमंत नाजूक वंलेदनषभ आळा अलस्थेतून शी भुरे वशीवराभत फाशे य ऩडतीर.

ikSaaoravasqaa
janmaao%tr AvasqaocaI hI dusarI Avasqaa haoya yaa Avasqaocaa kalaKMD 6 to 12 vaYaa-caa Asatao.
 ikSaaoravasqaolaaca baalyaavasqaa Asao mhNatat.


ikSaaoravasqaa SaarIirk badla








yaa vayaatIla baalakaMcaa SaairrIk ivakasa SaOSavaAvasqaocyaa tulanaot kmaI haotao.
yaa Avasqaot maulaaMcao vajana drvaYaI- 3 to 5 paOMDnaI vaaZto.
raogap`itkark Sa@tIinamaa-Na haoto.
maoMducaa ivakasa 85 % Jaalaolaa Asatao
PaayaacaI laaMbaI SarIracyaa [tr BaagaaMcyaa maanaanao jaast vaaZto.
kayamacao p@@o dat yaotat

 maana laaMbato CatI $Mdavato.
baalyaavasqaa BaaiYak ivakasa
1.gaaoYTI vaacaNao kivata samajanao [. AavaDI inamaa-na haotat.
2.ivanaaod vaacaNao ivanaaodI BaaYya krNao AavaDU laagato.
3.BaaYaocao &ana Jaalyaanao svaMya AQyayanaacaI savaya vaaZIsa laagato.
4.saaMkoitk BaaYaocaa ivakasa hao]na yaaca BaaYaotuna baaolaolao jaato.]da. ca caI BaaYaa icanhaMcaa ]pyaaoga

maanaisak ivakasa
1.maoMducaa ivakasa PauNa- Jaalyaanao navaIna maaihtI GaoNyaasaazI AQyayana krNyaasaazI samaqa- Jaalaolao Asatat

2. navaINa BaaYaa iSakvaIÊ Sabd saMPa%tI vaaZvaavaI yaakDo ivaSaoYa kla Asatao.
3. AnauBava xao~ ivastarto ija&asaa jaagaRtI haoto.
4.to satt p`Sna ivacaartat
5 tulanaa krNyaacaI xamata inamaa-Na haoto.
6.SaOSavaasqaocyaa tulanaot AvaQaana kxaa vaaZto.
7.smarNaSa@tI caaMgalaI ivakisat JaalaolaI Asato pNa tk- krNao Anaumaana kaZNao yaa xamata ivakisat Jaalaolyaa
nasatat.
8.ikSaaoranaa ivanaaod samajaulaagatat Amaut- saMklpnaa samajataat.

baalyaavasqaa saamaaijak ivakasa




yaaAvasqaot saamaaijak ivakasa hao] laagatao.gaT krNao gaTacao naotR%va krNao yaa maQyao saik`ya hao] laagatat
maulaaMcaa va maulaIMcaa svaMt~ gaT Asatao.AapAaplyaa gaTap`maaNao kRtI AaiNa KoL KoLlao jaatat.
ima~a p`maaNao vaagaNao baaolaNao hao] laagato.



baalyaavasqaa Baavainak ivakasa



yaa vayaat AnauBaaMvaatuna BaavanaaMcaa ivakasa haot Asatao. navanavaIna Baavanaa inamaa-Na haotat.
ikSaaoraavasqaot p`oma sahanauBautI ,AapulakI samaajap`oma raYT/Pa`oma Asaa Baavanaa vaaZIsa laagatat.

svacaI Baavanaa ivakisat hao] laagato %yaamauLo %yaacao svat~ vyaiktma%va tyaar haoNyaasa
 haoto.
AnauBavaatuna Baut p`oma kaLaoK


क्रकळोयालस्थेचे ळैषणणक भश%va
1) क्रकळोयालस्थेत भुरे भुरी गट करून लालयत अवल्माभुऱे त्माांच्मा वांघ प्रलत्त
ृ ीचा

जास्तीत जास्त पामदा करून घेणे ळतम अवते .वांघ प्रलत्त
ू अभ्माव ल करा माांचा
ृ ीतन
षलकाव वाधता मेतो खेऱ, ना्म ,नत्ृ म ,गामन इत्मादी कराांचा अभ्माव कयण्मावाठी

वांघाची ननभभतती आलचमक अवते गटागटात स्ऩधात ठे लन
ू त्मातूनशी षलद्मा्मांचा षलकाव
उत्तभ प्रकाये वाधता मेतो.

2) लाचन कयीत अवताना त्मातीर आळम वभजालन
ू घेणे ल त्मातीर बालनाांची जलऱीक
प्रस्थाषऩत कयणे. बाऴण ,वांबाऴण आतीर बाल ओऱखरे वभजून घेणे त्मानुवाय ननभातण
शोणाऱ्मा बालनाांचे प्रकटीकयण कयणे मा गोष्टी क्रकळोयालस्थेत शोऊ ळकत अवल्माभुऱे
लाचन आणण बाऴण कौळल्म माकडे षलळेऴ रष ऩुयलरे गेरे ऩाहशजे.

3.) मा अलस्थेत भुराांना ऩरयकथा ल जादच्
ू मा कथा ऐलजी ऐनतशाभवक कथा लाचण्माव
द्माव्मात त्मातून कल्ऩनाळततीच्मा लास्तललादी लत्त
ृ ीची लाढ शोते. मा लमातीर

षलद्मा्मांना ना्मप्रलेळ वादय कयण्माव द्मालेत मा नाटकातीर ऩाराांच्मा स्लबाललैभळष््मे
ना्मप्रलेळ माच्मा भाध्मभातून एकरूऩता अनुबलता मेते त्मातून त्माांचा बालननक षलकाव
वाधरा जातो.

4) क्रकळोयालस्थेतीर भुरा-भर
ु ीांना आऩल्मा भळषकाांफद्दर त्माांचा आdय अवतो. भळषक
भळक्षषका त्माांची दै लते अवतात. मा बालनेरा धतका फवणाय नाशी अवे भळषकाचे लततन
अवरे ऩाहशजे. भळषकाच्मा लततनाचे अनुकयण कयीत अवतात. त्माांच्मा अभ्मावू लत्त
ृ ीचा
षलळार

tocaoउत्तभ गुणाांचा वांस्काय षलद्मा्मांलय झारा ऩाहशजे.

5) मा अलस्थेतीर षलद्मा्मांना अध्ममन अध्माऩनात कृती प्रधान

tocaaअनुबल घ्माला

.षलषलध कृती कयण्मात मा लमाच्मा षलद्मा्मांना गोडी अवते . भरहशणे ,लाचणे ,प्रमोग
कयणे, उत्तय दे णे ,फोरणे, भोजणे, नकाळा दाखलणे मावायख्मा अनेक कृती क्रकळोयच्मा
कडून

करून घ्माव्मात .मा कायकळतती

भळषकाांनी त्माांना भागतदळतन कयाले.

caa षलकाव वाधरा अवल्माने व्मामाभाषलऴमी

saaraMSa

1.व्मक्तीच्मा जीलनातीर लम लऴप 13 ते 19 मा कारखंडारा कुभायालस्था म्शणून ओऱखरे जाते

2. शी व्मलस्था कोभामप अलस्था ऩौगंडालस्था लादऱी ल ळांततेचा काऱ म्शणूनशी ओऱखरी जाते.
3. क्रकळोयालस्था क्रकळोयालस्था ल तारुण्मालस्था मा दयम्मानचा कारालधी शा आशे .

4. Adolescence मा ळब्दाचा अथप लाढणे अवा आशे .लमात मेणे म्शणजे खऱ्मा अथापने लाढणे
शोम. लमात मेणे क्रकंला yaaOvanaa आयं ब मा अलस्थेत ऩावूनच वुरु शोतो .

kumaaravasqaa yaatIla SaarIirk badla, maanaisak ivakasa Baavainak ivakasa saamaaijak ivakasa

kumaaravasqaocao

SaOxaiNak mah%va
1. ऩयशरंगी व्मक्तीफद्दर आकऴपण लाटते. मा घडणाऱ्मा गोष्टी नैवधगपक आशे त . मा घडणाऱ्मा
गोष्टी नैवधगपक आशे त मात गोंधऱून जाण्मावायखे काशी नाशी. शे भुरा-भुरींना शळषकांनी आणण
ऩारकांनी वभजालून वांधगतरे ऩादशजे.

2. मा लमातीर भुरांळी लागण्माची ऩद्धत ऩारकांनी फदररी ऩादशजे तमांच्मा भतांची दखर

घेतरी ऩादशजे .तमांना उऩदे ळ कयालमाचे टाऱरे ऩादशजे. तमांना आदे ळ न दे ता थोडे स्लातंत्र्म
द्माले. तमांच्माळी ळक्मतो वंघऴप टाऱालमाव शलेत.

ikSaaoravasqaa janmaao%tr AvasqaocaI hI dusarI Avasqaa haoya yaa Avasqaocaa kalaKMD 6 to 12 vaYaa-caa Asatao.ikSaaoravasqaolaaca
baalyaavasqaa Asao mhNatat. ikSaaoravasqaa yaatIla SaarIirk badla, maanaisak ivakasa Baavainak ivakasa saamaaijak
ivakasa
क्रकळोयालस्थेचे ळैषणणक भश%va
1) क्रकळोयालस्थेत भुरे भुरी गट करून लालयत अवल्माभुऱे त्माांच्मा वांघ प्रलत्त
ृ ीचा जास्तीत

जास्त पामदा करून घेणे ळतम अवते .वांघ प्रलत्त
ू अभ्माव ल करा माांचा षलकाव वाधता
ृ ीतन

मेतो खेऱ, ना्म ,नत्ृ म ,गामन इत्मादी कराांचा अभ्माव कयण्मावाठी वांघाची ननभभतती आलचमक
अवते गटागटात स्ऩधात ठे लून त्मातूनशी षलद्मा्मांचा षलकाव उत्तभ प्रकाये वाधता मेतो.

saMdBa1.AafLo ra.ra.,baapT Baa.va (1973) iSaxaNaacao maanasaSaas~Iya AiQaYzana, EaI ivaVa p`kaSana puNao.
2.kulakNaI- ko.vhI(1977) SaOxaiNak maanasaSaas~ EaI ivaVa p`kaSana puNao.
3.Krat Aa.pa (1974) p`gat SaOxaiNak maanasaSaas~ EaI ivaVa p`kaSana puNao.
4.daMDokr vaa naa (1974) p`ayaaoigak va SaOxaiNak maanasaSaas~ maaoGao p`kaSana kaolhapur.

5.parsanaIsa na ra. (1987) p`gat SaOxaiNak maanasaSaas~ nautna p`kaSana puNao.
6.sauroSa krMdIkr . (2013) SaOxaiNak maanasaSaas~ fDko p`kaSana kaolhapur.
7.h.naa jagatap (1987) SaOxaiNak maanasaSaas~ nautna p`kaSana puNao.
P`aSna
1.क्रकळोयालस्थेतीर फारकाांचा ळायीरयक षलकाव ळैळलअलस्थेच्मा तुरनेत ........शोतो.
1)जास्त

2)कभी
3)दप्ु ऩट

4)वभान

2.क्रकळोयालस्थेत भें दच
ू ा षलकाव .......

झारेरा अवतो.

1)75%
2)95%

3)85%
4)80%.
3.क्रकळोयालस्थेतीर भुराांची स्भयण ळक्तत चाांगरी षलकभवत झारेरी अवते शा ......... षलकाव
आशे .

1)ळायीरयक षलकाव
2)वाभाक्जक षलकाव
3)बाषऴक षलकाव
4)भानभवक षलकाव.
4.क्रक्रडन आणण ....... मा दोन वाभान्म प्रेयणा क्रकळोयालस्थेतीर फारकाांच्मा फाफतीत षलकभवत
झारेल्मा अवतात.
1) वूक्ष्भता
2)फायकाले

3)अनुबल

4)अनुकयण.

5.क्रकळोयालस्थेतीर फारकाांच्मा ....... ल वाभाक्जक जीलनारा आकाय मेऊ रागतो.
1)बालननक
2)भानभवक
3)ळायीरयक

4)माऩैकी नाशी.
6.क्रकळोयालस्थेत ........आणण वशकामत माांच्मा षलकावात खयी वुरुलात शोते.
1) वांस्काय
2)नेतत्ृ ल

3)वभानता
4)माऩैकी नाशी.
7.क्रकळोयालस्थेतीर भर
ु ाांचे लम दयलऴी ........ऩौंड एलढे लाढते.
1)3 ते 5
2)2 ते 5
3)3 ते 6
4)4 ते 6.
8)व्मक्ततभत्लारा मोग्म आकाय दे ण्माच्मा टप्प्मातीर एक अलस्था म्शणन
ू .............अलस्थेरा
म्शटरे जाते.

1) क्रकळोयालस्था
2) कुभायालस्था
3) फाल्मालस्था

4) ऩौगांडालस्था

9) लम लऴत............शा कारखांड कुभायालस्थेत अवतो.

1) 13 ते 19
2)6 ते 14
3) 20 ते 26

4) माऩैकी नाशी
10) कुभायालस्था म्शणजे...... शोम.
1) ऩुनजतन्भ

2) लद्
ृ धालस्था

3) फाल्मालस्था
4) लयीर वलत

11) भुराांच्मा जीलनात 14 ते 16 शा काम तय भुरीांच्मा जीलनात फाया ते चौदा शा
काऱ.........आयां ब भानरा जातो.
1) मुलन

2) आकषऴतत ऩणा

3) अक्स्थय ऩणा

4) ऩैकी नाशी
12)........ भध्मे स्नामूांना आकाया आल्माने ळयीयाचा फेडोर ऩणा कभी शोतो.
1) फाल्मालस्था

2) क्रकळोयालस्था
3) कुभायालस्था
4) लयीर वलत

13) कुभाय लस्तीभध्मे........ व्मततीभशत्त्ल फनते.
1) फेडोर

2) आकषऴतत ल कणखय
3) कठोय
4) माऩैकी नाशी
14] क्रकळोयालस्था जन्भोत्तय अलस्थेची ........... अलस्था शोम .
अ] ऩहशरी
●फ] दव
ु यी

क] नतवयी
ड] चौथी

15] 6 ते 12 लमातीर फारकाांचा ळायीरयक षलकाव कोणत्मा अलस्थेच्मा तुरनेत कभी शोतो ?
अ] क्रकळोयालस्था

● फ] ळैळलालस्था
क] कुभायलस्था
ड] प्रौढालस्था

16] क्रकळोयालस्थेचा कारखांड ........ लऴातचा अवतो .
अ] 7 ते 12
फ]

5 ते 12

● क] 6 ते 12
ड]

4 ते 12

17] कोणत्मा अलस्थेत दात ऩतके मेतात ?
अ] कुभायलस्थेत

● फ] क्रकळोयअलस्थेत
क] ळैळलालस्थेत
ड] प्रौढालस्थेत

18] क्रकळोयालस्थेराच ......... अवे म्शणतात .
अ] कुभायलस्था
फ] ळैळलस्था

● क] फाल्मालस्था
ड] प्रौढलस्था

19] ....... अलस्थेत भर
ु ाांचे लजन दयलऴी तीन ते ऩाच ऩौंडनी लाढते.
अ] ळैळल

फ] कुभाय

● क] क्रकळोय
ड] प्रौढ
20.षलकाव शा ____ अवतो.
१) क्रभफध्द
२) वुवांगत

३) १ ल २ दोन्शी
४) वांख्मात्भक

1fd”kksjoLFkspk dkyko/kh dks.kRkk\
1.ननयीषण मांची भनोवाभाजजक उऩऩत्ती स्ऩष्ट कया
2. कुभायांचा बावऴक वलकाव उऩऩत्ती स्ऩष्ट कया
3.

ipyaajaocaI फोधातभक उऩऩत्ती स्ऩष्ट कया

5.

baalyaavasqaa AaiNa kumaaravasqaa yaaMcyaatIla वलकावातीर पयकाचे भद्ु दे स्ऩष्ट कया
kumaaravasqaoरा बालननक ल ळांततेचा काऱ अवे का म्शणतात स्ऩष्ट कया

6.

dqekjoLFksrhy Hkkofud fodklkph oSf”k’Vs Li’V djk-

4.

7 fd”kksoLFksph “kkjhfjd ekufld Hkkofud lkekftd oSf”k’Vs Li’V djk

Course 1. फाल्मालस्था आणण वलकाव
उद्ददष्टे

1.प्रशळषणाथींना फारवलकावाची वंकल्ऩना वभजण्माव भदत कयणे .

2 फारकांचा अभ्माव ल तमांचे शे तू वभजण्मावाठी प्रशळषणाथींना भदत कयणे .

3. फार भानवळास्राच्मा उऩमोजजत ळाखांची भादशती करून दे ण्मावाठी भदत कयणे
4. फारकांच्मा भर
ू बत
ू गयजांची भादशती शभऱवलण्माव भदत कयणे.

5. फार भानवळास्राचे फार भानवळास्राचे स्लरूऩ व्माप्ती मांची भादशती करून दे ण्माव

भदत कयणे .

6. वंकल्ऩना वलकवनाची प्रक्रिमा घेण्माव भदत कयणे .

7. फाल्मालस्था आणण कुभायालस्थाची वलकावातभक लैशळष््मे वभजण्माव भदत कयणे .

घटक क्रभाांक चाय

आकरनाचा षलकाव

प्रस्तालना
दै नांहदन जीलनात आऩण आऩरे षलचाय लेगलेगळ्मा ळब्दाांच्मा भाध्मभातून व्मतत कयत अवतो

.वलत ळब्द अथतऩूणत अवतात अवे नाशी .ज्मा ळब्दाांना अथत अवतो अळा ळब्दाांना वांकल्ऩना अवे

म्शटरे जाते. उदाशयणाथत झाड भनुष्म घोडा गोड नतखट इत्मादी. केलऱ ळब्द म्शणजे वांकल्ऩना
क्रकांला वांफोधन आशे . मा ळब्दालरून आऩणाव जो अथतफोध शोतो त्मारा वांफोध क्रकांला वांकल्ऩना
म्शणतात उदाशयणाथत झाड
झाडे अनेक प्रकायचे अवतात. काशी उां च, काशी फुटकी, काशी डेयेदाय, काशी ऩणतशीन मात

अनेक प्रकायचे बेद आढऱून मेतात. त्मात आढऱणाये वाभान्म गुणधभत ध्मानात घेऊन त्माचे
वाय काढरे जाते .त्मातन
ू झाड शा वांफांध तमाय शोतो .

थोडतमात अनब
ु लाचे वांकरन करून काढरेरा वाय म्शणजे वांफोध क्रकांला वांकल्ऩना शोम.

a).शंकल्ऩना ननसमवती- अथव शंकल्ऩना

थोडतमात अनब
ु लाचे वांकरन करून काढरेरा वाय म्शणजे वांफोध क्रकांला वांकल्ऩना शोम.
वांफोध क्रकांला वांकल्ऩना

व्माख्मा

1.वभान गुणधभत अवरेल्मा चेतककाांचा वभूश म्शणजे वांकल्ऩना शोम. (चेतक शे षलषलध घटक
क्रकांला व्मतती अवू ळकतात ) .-Decika

Doisaka

2. अनुबलाचे वांकरन करून काढरेरा वाय म्शणजे म्शणजे वांफोध क्रकांला वांकल्ऩना शोम.

3. वांकल्ऩना म्शणजे वबोलतारच्मा ऩरयक्स्थतीतीर चेतकाांचे लगीकयण कयण्मावाठी लाऩयरेरी
ननमभ ऩद्धती .
लयीर व्माख्मा लरून वांकल्ऩना म्शणजे लगीकयणाचा लाऩय करून तमाय केरेरी गोष्ट क्रकांला
वभान गुणधभातचा लाऩय करून तमाय केरेरे फाफ शोम.

शंकल्ऩना ननसमवती

1. नलीन लस्तू आणण घटना माांच्माळी आऩरा जवजवा वांफांधधत जातो .तव तळा वांकल्ऩना

षलकभवत शोत जातात .रशान भुराांच्मा भनात षलचाय प्रक्रक्रमेरा वलातत झारी की ननयीषणातून
अनुबलातून आणण त्माने केरेल्मा षलचायातून वांफोध/वांकल्ऩना तमाय शोतात.

2.वांफोध ननभभतती मोग्मयीत्मा शोण्मावाठी ऩुयेऩूय ननयीषण ल ऩयीषण शोणे अगत्माचे अवते.
अन्मथा चक
ु ीचे वांफोध तमाय शोतात .

उदाशयणाथत फऱ्माच षलद्मा्मांभध्मे चौकोण म्शणजे आमत अवा वांफोध झाल्माचे हदवून मेते

3.वांफोध ननभभतती माचा मथाथत शोण्मावाठी केलऱ वभान गण
ु धभत अनब
ु ल दे ऊन चारत नाशी तय
षलभळष्ट वांफोध ननभभतती माचा मथाथत शोण्मावाठी त्मावायखे ऩयां तु

iBanna

गण
ु धभत अवरेरे अनब
ु ल

दे णे आलचमक अवते क्जतके वक्ष्
ू भ अनब
ु ल नततके वांफोध वक्ष्
ू भ शोम. उदाशयणाथत गाम शा वांफोध

शंकल्ऩनांचे प्रकार

वांकल्ऩनाांचे षलषलध प्रकाय आशे त
1.व्मतती षलभळष्ट वांफोध
उदाशयणाथत आई ,लडीर, ऩारक, चारक ,भळषक इत्मादी
2.लगत षलभळष्ट वांफोध
उदाशयणाथत भनष्ु म ,प्राणी, ऩळु इत्मादी

3.गण
ु धभत षलभळष्ट वांफोध

उदाशयणाथत याग ,आनांद, उत्वाश, बीती, प्राभाणणकऩणा दे ळबतती
4. वांफांध लाचक
उदाशयणाथत रशान-भोठा ,जलऱ दयू , रुां द अरुां द

5.वांख्मालाचक वांफोध

उदाशयणाथत एक दोन 4 6 8 10 ळतक इत्मादी
6.कारलाचक वांफोध

उदाशयणाथत आज उद्मा भहशना लऴत

ब शंकल्ऩना ननसमवती मधीऱ ऩायऱ्या ककंळा शंकल्ऩना ननसमवती च्या ऩायऱ्या
1.ननरीसण

म्शणजे रषऩूलक
त क्रकांला अलधान ऩूलत केरेरे अलफोधन शोम. वांकल्ऩना ननभभतती शोतात त्मा लेऱी
ननयीषणाची आलचमकता अवते .भुराने अनेक प्रकायच्मा ऩक्ष्माांचा आकाय, यां ग ,आलाज माचे
ननयीषण केरे मातून त्मारा ऩषी शा अलफोध झारा.
2. तुऱना

yaa

टप्प्मातून ऩूली ऩाहशरेल्मा लस्तूळी क्रकांला लस्तुक्स्थतीची तो आत्ताची लस्तू क्रकांला लस्तुक्स्थती

माची तुरना कयतो. भुराने ऩषी ऩाहशरा त्माचा यां ग ,आकाय त्माचे त्मारा स्भयण आशे .आता

दव
ु ऱ्मा ऩक्ष्माचा आकाय यां ग रशान भोठे ऩणा ऩहशल्मा ऩेषा लेगऱा आशे ऩण दोन्शी ऩषीच आशे त
शे त्माच्मा रषात आरे.

3. ऩथ
ु ांचे वळश्ऱेवण ळ काषी गण
ु ळैसऴष््ये ळेगले करणे
ृ करण ककंळा गण

अनेक लस्तूांचे ननयीषण केल्मानांतय त्मा लस्तुांच्मा गुणाांचे तो ऩथ
ृ कयण कयतो .लयीर उदाशयणात
ऩक्ष्माांचा आकाय यां ग लेगऱे ऩणा त्माच्मा रषात मेतो.

4. वाभान्मीकयण क्रकांला गण
ु लैभळष््माांचे वाभान्मीकयण

घेतरेल्मा अनब
ु लातीर वायखेऩणा वाम्म माचा ळोध घेतो .ऩथ
ृ कयणआत लेगलेगळ्मा केरेल्मा

गण
ु लैभळष््माऩैकी वाम्म अवरेल्मा गण
ु लैभळष््माांचा एकच गट केरा जातो. त्माराच

वाभान्मीकयण अवे म्शणतात .प्रत्मेक ऩषाचा यां ग लेगऱा आशे .आकाय, लेगऱा आशे .ऩण ऩषी
आकाळात उडतो कयतो धचva धचva कयतो त्मारा ऩांख आशे त . शा वाभन्माचा गट लेगऱा कयणे शे
वाभान्मीकयण आशे .

5. व्माख्मा क्रकांला नाभकयण भूतत स्लरूऩ दे णे.

वांकल्ऩना ननभभतती शी ळेलटची ऩामयी आशे . मा ऩामयीत वांकल्ऩना ऩूणत शोते .ननयीषण ,तुरना

,ऩथ
ृ तकयण वाभान्मीकयण ,केल्मालय मा लस्तूचा वाभान्म गुण आऩल्मा ळब्दात भाांडतो. म्शणून
तो ऩषाची व्माख्मा कयतो.

आळा वाभान्म कयणाच्मा गटात जीगुण लैभळष््मे अवतात त्माांना आलचमक गुण लैभळष््मे

essential attributes अवे म्शणतात. एका वांकल्ऩनेच्मा ननयननयाळ्मा लस्तू क्रकांला लस्तुक्स्थती
माांच्माभध्मे भबन्न गुणलैभळष््मे अवतात ती आलचमक नवरेरी गुणलैभळष््मे अवतात.
(नोन इवेक्न्ळमर non essential)

जवे आकाय रशान भोठे ऩणा आकाळात उडणाये आलचम गुणलैभळष््मे अवरी तयी

यां ग आलाज अनालचमक नवरेरी गुणलैभळष््मे आशे त. म्शणून वांकल्ऩना ननभभतती वाठी षलषलध
अनुबल दे णे आलचमक अवते अनुबलात क्जतकी षलषलधता वांकल्ऩना नततकी फयोफय अवते.

ळैषणणक भशत्त्ल
1.वांफोध ननभभततीवाठी षलद्मा्मांना षलषलध अनुबल दे णे आलचमक अवते .अन्मथा अऩुऱ्मा
ननयीषणाच्मा आधाये षलद्मा्मांभध्मे चक
ु ीच्मा वांकल्ऩना ननभातण शोण्माची ळतमता अवते
.उदाशयणाथत बरकोणाच्मा वांकल्ऩनेवाठी वतत बरकोण

अवे

मा आकृत्माांचा लाऩय केरा

गेरा अवेर .तय वाशाक्जकच उरटा बरकोण शा दे खीर बरकोणाचा आशे शे षलद्मा्मांच्मा रषात
मेत नाशी.
2. अभूतत वांकल्ऩना ननभभतती कठीण अवते. उदाशयणाथत याष्ट्रीमत्ल ,प्रेभ अळा वांकल्ऩना

ननभभततीभध्मे भळषकारा अत्मांत दष यशाले रागते .अळा फाफी प्रत्मष दाखषलता मेत नवल्माने
त्मा वांफोध वाठी कथा क्रकांला अनुबल वाांगून षलद्मा्मांच्मा भनात रुजलाली रागते.

3. लमाच्मा वातव्मा लऴातऩमंत षलद्मा्मातरा अांकाफद्दर ची वांकल्ऩना स्ऩष्ट शोत नाशी. ऩुढे

शऱूशऱू षलकभवत शोत जाते अथातत अांकाफद्दर ची वांकल्ऩना ननभातण शोण्माची प्रक्रक्रमा कठीण

अवते .अगदी रशान लमात षलद्मा्मांना अांक ल त्मालयीर क्रक्रमा भळकषलणे पायवे उऩमत
ु त नाशी.
4. वांफोध ननभभतती रा अध्ममनात अनन्मवाधायण भशत्त्ल आशे . भऱ
ू चे वांफोध नीट ननभातण झारे
नवतीर तय षलऴमाचे आऩरां नीट शोत नाशी.म्शणन
ू शे वांफोध वस्
ु ऩष्ट ननभातण शोण्माची दषता
घ्मालमाव शली .

5.वांकल्ऩना ननभभतती वाठी उदगाभी ल अलगाभी ऩद्धतीचा उऩमोग भळषकाांनी कयाला .
6.इतयाांचे षलचाय जाणन
ू घेण्मावाठी तवेच आऩरे षलचाय स्ऩष्टऩणे भाांडणे मावाठी वांफोध स्ऩष्ट
अवाले रागतात. वांफोध ननभभतती व्मलक्स्थत झारी नवेर तय षलचाय प्रक्रक्रमेत अडथऱा ननभातण
शोतो.
6 भळषकाांनी अध्ममनाथीचे चक
ु ीचे वांफोध लेऱीच दरु
ु स्त कयालेत. बूगोर, षलसान, गणणत
मावायख्मा षलऴमातीर भर
ू बूत वांकल्ऩना अध्ममनाथीना वभजून वाांगाव्मात.

7.षलद्मा्मांना तुरना,ऩथ
ृ तकयण, वांकरन कयण्माची वांधी उऩरब्ध करून द्माली.

8. अध्माऩनाची वूरे वांकल्ऩना ननभभततीव ऩोऴक ठयतात मा वूराांचा उऩमोग कयाला.

saMdBa1.AafLo ra.ra.,baapT Baa.va (1973) iSaxaNaacao maanasaSaas~Iya AiQaYzana, EaI ivaVa p`kaSana puNao.
2.kulakNaI- ko.vhI(1977) SaOxaiNak maanasaSaas~ EaI ivaVa p`kaSana puNao.

3.Krat Aa.pa (1974) p`gat SaOxaiNak maanasaSaas~ EaI ivaVa p`kaSana puNao.
4.daMDokr vaa naa (1974) p`ayaaoigak va SaOxaiNak maanasaSaas~ maaoGao p`kaSana kaolhapur.
5.parsanaIsa na ra. (1987) p`gat SaOxaiNak maanasaSaas~ nautna p`kaSana puNao.
6.sauroSa krMdIkr . (2013) SaOxaiNak maanasaSaas~ fDko p`kaSana kaolhapur.
7.h.naa jagatap (1987) SaOxaiNak maanasaSaas~ nautna p`kaSana puNao.
P`aSna 1).. वभान गुणधभत अवरेल्मा चेतकाचा वभूश म्शणजे वांकल्ऩना शोम शी व्माख्मा …...माांनी

हदरी

a) क्स्भत
b) षऩमाजे
c) डेवीका
d) ब्रूनय

2.).. वांकल्ऩना ननभभतती भधीर…... हश ऩहशरी ऩामयी आशे .

a) तर
ु ना

b) ननयीषण
c) वाभान्मीकयण
d) ऩथ
ृ तकयण
3.).. आई शा …….. प्रकायचा वांफोध आशे .

a)

लगत षलभळष्ट वांफोध

b) व्मक्ततषलभळष्ट वांफोध
c) गण
ु धभत षलभळष्ट वांफोध
d) वांफध
ां लाचक वांफोध

KalaIla p`SnaacaI ]%tro ivastaranao ilaha.
P`a 1. saMklpnaa inaima-tIcyaa paya-yaa spYT kra.

P`a 2. saMklpnaacao ivaivaQa p`kar spYT kra.
P`a 3. saMklpnaa mhNjao kaya saaMgauna saMklpnaacao SaOxaiNak mah%va spYT kra.
P`a 4 saMklpnaa p`aPtI p`itmaana sPaYT kra.
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५

ळीऴसक

ऩष्ृ ठ क्रभािंक

भागसदळसन ल वभऩ
ु दे ळन

३ ते १४

अ
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८ ते १३

फारक वलकावाळी विंफिंधधत वभस्त्मा/ भुद्दे
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६
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७

भुरी, अददलावी, इतयािंऩावून

दर
ु क्षस षत ग्राभीण
७

कुटुिंफातीर फारक

२४ ते २६

अ

कुटुिंफाचे प्रकाय
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फ

ऩारक-फारक विंफिंध
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व्मततीगत बेद

२८

फ

व्मक्ततभत्ल ननधासयक घटक

२९ ते ३०

क

व्मक्ततभत्ल भाऩन

३१ ते ३२

ड

व्मततीभत्त्लालय ळाऱे चा ऩरयणाभ/प्रबाल
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UNIT – V - Guidance & Counseling
घटक 5 भागसदळसन ल वभुऩदे ळन
उद्ददष्टे
मा घटकाच्मा अभ्मावानिंतय तुम्शी
१. भागगदळगनाचा अथग ल स्लरूऩ स्ऩष्ट करू ळकार.
२. वभऩ
ु दे ळनाचा अथग ल स्लरूऩ स्ऩष्ट करू ळकार.

a) Meaning, scope principles of Guidance & Counseling
अ) भागसदळसन ल वभुऩदे ळनाचा अथस, व्माप्ती ल तत्ले

भागसदळसनाचा अथस (Meaning of Guidance)
१

व्मक्तीव स्लत्चे भागगदळगन स्लत् कयण्मावाठी वभथग कयणायी प्रक्रिमा म्शणजे भागगदळगन
शोम.

२ Guidance is a process by which an Individual is able to guide himself. - ब्रेलय जे
एभ.
३ प्रत्मेक व्मक्तीरा स्लत्च्मा प्रमत्नाॊनी आऩल्मा अॊगबूत षभता ळोधन
ू काढणे ल त्माॊचा
वलकाव कयणे मावाठी भदत कयणायी भागगदळगन शी एक प्रक्रिमा आशे . - रूथ स्रॉ ग
४ व्मक्तीची अभबलत्त
ृ ी ल त्मानुवाय शोणाये लतगन मालय प्रबाल ऩाडणायी गततभान ऩयस्ऩय
वॊफॊधाची प्रक्रिमा म्शणजे भागगदळगन शोम. - गुड
५ व्मक्तीरा कोणत्माशी लमात त्माच्मा जीलनातीर कृतीॊचे व्मलस्थाऩन कयण्मावाठी, त्माचे
तनणगम घेण्मावाठी, दृष्ष्टकोन वलकभवत कयण्मावाठी ल त्माच्मा स्लत्च्मा चचॊता कभी
कयण्मावाठी मोग्म भळक्षषत ल प्रभळक्षषत ऩरु
ु ऴ क्रकॊला स्रीने केरेरी भदत म्शणजेच
भागगदळगन शोम. - िो आणण िॊ
६ व्मष्क्तगत जीलनात

उद्बलणाऱ्मा वभस्मा वोडलण्मावाठी व्मक्तीने व्मक्तीरा केरेरी

भदत म्शणजे भागगदळगन शोम.

४

भागसदळसनाची व्माप्ती ककिंला षेर (Scope of Guidance)
१. ळैषणणक भागगदळगन
ळैषणणक भागगदळगन म्शणजे वलद्मार्थमाांची आलड तनलड, ऩारता, वभामोजन षभता
रषात ठे लून ळाऱा, अभ्माविभ, वलवलध वलऴम ल ळारेम जीलन वॊदबागतीर वशाय्म शोम. जोन्व
२. व्मालवातमक भागगदळगन
३. वाभाष्जक भागगदळगन
४. व्मष्क्तगत भागगदळगन
५. व्मालवातमक भागगदळगन
६. आयोग्म भागगदळगन
जोन्वच्मा भते भागसदळसनाची तत्त्ले (Principles of Guidance)
१.

व्मक्ती भबन्नत्लाचे तत्ल

२. वलभळष्ट षभता अॊगबूत नवल्माचे तत्ल
३. व्मक्तीरा वभस्मा वोडवलण्मावाठी वशकामग अऩेक्षषत अवल्माचे तत्ल
४. स्ल: भागगदळगन वलकभवत कयण्माचे तत्ल
५. भागगदळगन दे ण्माभध्मे ळाऱे रा भशत्त्लाचे स्थान अवल्माचे तत्ल
इतय भागसदळसनाची तत्त्ले
१. वलाांवाठी भागगदळगन
२. वातत्मऩण
ू ग प्रक्रिमा
३. जीलनाळी तनगडडत
४. षभताॊचा वलकाव घडलून आणते
५. व्मष्क्तगत वशाय्म
६. प्रभळक्षषत व्मक्तीचे कामग
७. वभामोजनावाठी वशाय्मकायी
८. कोणत्माशी दृष्ष्टकोनाची जफयदस्ती नवते
९. बवलष्मातीर तमायीवाठी वशकामग कयते
१०. भागगदळगन शी एक ळैषणणक वेला आशे

५

वभुऩदे ळनाचा अथस (Meaning of Counseling)
वभुऩदे ळन म्शणजे लैमष्क्तक, ळैषणणक,

व्मालवातमक वभस्माॊची वलग भशत्लाची

वभथगक तर्थमे रषात घेऊन, त्माॊचे वलश्रेऴण करून, उऩाम ळोधण्मावाठी केरेरे व्मक्तीवलभळष्ट
वशकामग शोम. वभुऩदे ळनाभध्मे फशुतेक लेऱा तस,

ळाऱा,

वभाज ल इतय स्रोत आणण

लैमष्क्तक भुराखतीच्मा वशकामागने वल्राथीरा स्लत्चे तनणगम घेणे भळकलरे जाते. - गुड
वभुऩदे ळक/भळषक

वलद्माथी
शे तू
वभस्मा तनयाकयण
वभस्मा

वभुऩदे ळनाची व्माख्मा

तनयाकय
ण

१ वभऩ
ु दे ळन म्शणजे वल्राभवरत, एकभेकाॊच्मा भताॊची दे लाण-घेलाण ल एकत्ररत वलचाय
वलतनभम शोम. - लेफस्टयचा ळब्दकोळ
२ वभुऩदे ळन म्शणजे व्मक्तीॊभधीर गततभान ल शे तू ऩूलग अवा नातेवॊफॊध शोम, ज्माभध्मे
ऩयस्ऩय वलचायवलतनभमाने तनष्श्चत केरेल्मा वभस्मेलय ळेलटी दोघातीर रशान, अऩरयऩक्ल
क्रकॊला अचधक रस्त व्मक्तीरा स्लत् उऩाम तनष्श्चत कयण्मावाठी वशाय्म केरे जाते. ये न
३ वभुऩदे ळन शा स्लीकाया चा, वलश्लावाचा ल वुयक्षषत नातेवॊफॊध आशे , ज्माभध्मे व्मक्ती
भोकऱे ऩणाने आऩल्मा वभस्माॊचे क्रकॊला फेचन
ै ीची चचाग कयण्मावाठी आऩरे ध्मेम तनष्श्चत
कयण्मावाठी, आलश्मक वाभाष्जक कौळल्म आत्भवात कयण्मावाठी ल नलीन अऩेक्षषत
लतगन अभरात आणण्मावाठीचे धाडव ल आत्भवलश्लाव दाखवलण्माव भळकते. - भेयीर एभ
ओशोवन
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वभुऩदे ळनाची व्माप्ती ककिंला षेरे (Scope of Counseling)
१. ळारेम वभुऩदे ळन
२. जीलन भागग क्रकॊला व्मालवातमक वभऩ
ु दे ळन
३. व्मष्क्तभत्ल वभुऩदे ळन
४. भानभवक आयोग्म वभुऩदे ळन
५. आयोग्म वलऴमक वभुऩदे ळन
६. कुटुॊफ वललाश वभुऩदे ळन
७. ऩन
ु लगवन वभऩ
ु दे ळन
८. वाभाष्जक वभुऩदे ळन
९. धाभभगक वभुऩदे ळन
१०. वाॊस्कृततक वभुऩदे ळन
वभुऩदे ळनाची तत्ले (Principles of Counseling)
१. स्लीकायाचे तत्ल
२. आदयाचे तत्ल
३. ऩयलानगीचे तत्ल
४. व्मक्तीफयोफय वलचाय कयण्माचे तत्ल
५. रोकळाशी आदळग अळी वातत्माने तत्ल
६. वभामोजनाचे तत्ऩय
७. आत्भवलश्लावाचे तत्ल
८. खॊडडत प्रक्रिमेचे तत्ल
९. वशलावाचे तत्ल
१०. वभस्मा केंद्रित

७

फ] भागसदळसन ल वभुऩदे ळन पयक
b) Difference between Guidance & Counseling
भागसदळसन

वभुऩदे ळन

१ भागगदळगन शी वलगवभालेळक प्रक्रिमा आशे .
२ भागगदळगन शे लैमष्क्तक क्रकॊला वाभूद्रशक
अवू ळकते
३ भागगदळगन शे व्मष्क्तगत वभस्मेफयोफयच
ळैषणणक

व्मालवातमक

आणण

इतय

वभस्माॊळी वॊफॊचधत अवते.
४ कोणीशी व्मक्ती भागगदळगन करून ळकते.
वेलाऩल
ू ग प्रभळषणाची आलश्मकता नवते.
५ भाभवके,

ऩुस्तके

ल

ऩरव्मलशायाद्लाये

भागगदळगन कयता मेते.
६ व्माऩक ल वतत चारणायी प्रक्रिमा अवते.
७ व्मक्ती

वलकावाच्मा

वभस्मा

चा

फाजन
ू ी वलचाय केरा जातो

वलग

१ वभुऩदे ळन

शा

भागगदळगनाचा

बाग आशे .
२ एका लेऱी एकाच व्मक्तीचे वभऩ
ु दे ळन
ळक्म शोते.
३ वभुऩदे ळन

शे

फशुतेक

करून

भदत कयते.
४ वभऩ
ु दे ळकाचा

वाठी

वेलाऩल
ू ग

२. व्मष्क्तभत्त्लातीर फदर
३. वलऴभभरॊगी आकऴगण
४. भानभवक आयोग्माची वभस्मा
५. लस्तू शाताऱणेभधीर फेतारऩणा
६. प्रौढाॊळी भतभबन्नता
७. अलास्तल कल्ऩना
८. गुन्शे गायी लत्त
ृ ी आणण व्मवनाधीनता

प्रभळषण

आलश्मक आशे .
५ वभुऩदे ळनाभध्मे ऩयस्ऩय वलचाय वलतनभम
ल कायणभीभाॊवा अत्मॊत भशत्त्लाची अवते.
६ आलश्मक त्माच लेऱी वभुऩदे ळन शोते.
७ वलभळष्ट वभस्मा केंद्रित अवते.

c) Guidance & Counseling with reference to adolescence

१. ताणतणाल

भानभवक

आयोग्माचे ल बालतनक प्रश्न वोडवलण्माव

क] कुभायालस्त्थेवाठी भागसदळसन ल वभुऩदे ळन
कुभायालस्त्थेतीर वभस्त्मा

एकाष्त्भक

८

कुभायािंवाठी भागसदळसन ल वभुऩदे ळन
१. वभामोजनातीर अडचणी वोडलणे
२. ळैषणणक वभस्मा वोडवलणे
३. व्मष्क्तभत्लातीर गोंधऱ वोडलण्माव भदत कयणे
४. भबन्नभरॊगी आकऴगणाफाफत भागगदळगन कयणे
५. लास्तलतेचे बान दे णे
भागसदळसन ल वभुऩदे ळन कयताना घ्मालमाची काऱजी
१. कुभायाॊचे रषऩूलक
ग ऐकणे ल चाॊगरे वॊफॊध प्रस्थावऩत कयणे
२. कुभायाॊळी भोकऱे ऩणाने फोरणे
३. भागगदळगनात रलचचकऩणा ठे लणे
४. कुभायाॊना वभजन
ू घेणे ल त्माॊच्मालय वलश्लाव दाखलणे
५. कुभायाॊना आदय दाखलणे ल वशनळीर लत्त
ृ ी ठे लणे
ड] भागसदळसन ल वभुऩदे ळनाभध्मे भानवळास्त्रीम चाचणमािंचे भशत्ल
d) Importance of psychological tests

१. अशबलत्त
ृ ी (Attitude)
व्माख्मा अभबलत्त
ृ ी
ततच्माद्लाये

शी

अनुबलातन
ू

तमाय

झारेरी

एक

वलभळष्ट

बालतनक

प्रलत्त
ृ ी

अवून

व्मक्ती भनोलैसातनक ऩदाथग क्रकॊला लस्तूची नकायात्भक क्रकॊला वकायात्भक

प्रततक्रिमा व्मक्त कयत अवते. - ये भवग, यभूर आणण ऩेज
अभबलत्त
ॊू ा अनर
ु षून
ृ ी म्शणजे व्मक्तीची वलभळष्ट ऩरयष्स्थती, व्मक्ती आणण लस्तन
प्रततवाद दे ण्माची वशज प्रलत्त
ृ ी शोम. शी तत्ऩयता भळकरी जाते आणण ती व्मक्तीची त्मा
वलभळष्ट ऩरयष्स्थतीॊना अनुरषून प्रततवाद दे ण्माची वलभळष्ट ळैरी फनते. - फ्रीभन
लस्तू,

व्मक्ती

आणण

भनष्स्थती म्शणजे अभबलत्त
ृ ी शोम.

प्रक्रिमा

माॊच्मावलऴमीच्मा

व्मक्तीच्मा

भनाचा कर

क्रकॊला

९

अशबलत्त
ृ ीचे घटक
१. वलचायात्भक

२. बालात्भक

३. लतगन/क्रिमात्भक

अशबलत्त
ृ ी ची लैशळष्ट्मे
१. अभबलत्त
ृ ी अभबव्मक्त शोणाया व्मक्तीचा स्लाबावलक दृष्ष्टकोन आशे
२. ती ऩरयलतगनळीर आशे
३. अभबलत्त
ृ ीभुऱे एखादी व्मक्ती आणण आणण ततचा एखाद्मा लस्तुष्स्थती अवरेरा वॊफॊध स्ऩष्ट
शोतो.
४. अभबलत्त
ृ ी बालबालनाॊळी वॊफॊचधत अवते
५. अभबलत्त
ृ ी वाभान्म क्रकॊला वलभळष्ट दोन्शी प्रकायची अवते.
अशबलत्त
ृ ी भाऩनाचे वाधने
१. ऩदतनश्चमन श्रेणी
लणगनात्भक ऩदतनश्चमन
वॊख्मात्भक ऩदतनश्चमन
आरेखात्भक ऩदतनश्चमन
२. ऩडताऱा वूची
३. प्रषेऩण तॊर
क्रिडन ष्स्थती

गोष्ट ऩण
ू ग कयणे

लाक्म ऩूती

स्लपनाॊच्मा वलश्रेऴण

योळाकगची ळाईच्मा डागाॊची चाचणी

चचर यवग्रशण चाचणी

भुक्तनाट्म

चचर काढणे

४. वभाजभभती चाचणी
वाभाष्जक आॊतय श्रेणी
ओऱखा ऩाशू तॊर
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अशबलत्त
ृ ी भाऩनाचे भागसदळसन ल वभुऩदे ळन षेरातीर भशत्ल
१. वलद्मार्थमाांच्मा मा अभबलत्त
ृ ी नुवाय भागगदळगन कयता मेते
२. वलद्मार्थमाांना स्लत्च्मा अभबलत्त
ृ ीची ओऱख शोते
३. मोग्म अभबलत्त
ृ ी तमाय कयण्मावाठी उऩाममोजना कयता मेते
४. वभूशाच्मा ऩयस्ऩय वॊफॊधाचा अभ्माव कयता मेतो.
अशबषभता चाचणी ककिंला फुद्धीभत्ता चाचणी (Aptitude)
व्माख्मा काशी वलभळष्ट प्रकायचे सान, कौळल्म क्रकॊला वुवॊघद्रटत प्रततक्रिमाॊचा अनुफॊध
प्रभळषणोत्तय वॊऩाद्रदत कयण्माची व्मक्तीची भूऱ षभता अवल्माचे वूचचत कयणाऱ्मा
गण
ु लैभळष्ट्माॊच्मा वभच्
ु चमारा अनव
ु रून अभबषभता शी वॊसा लाऩयरी जाते.
अभबषभता शी व्मक्तीच्मा द्रठकाणी वलळेऴ प्रकायचे कामग कयण्माचे कोणते गुण आशे त
माॊचे ऩयीषण ल भाऩन कयते.
वलबेद अभबषभता कवोटी Different aptitude test
माॊत्ररकी अभबषभता कवोटी Mechanical aptitude test
वाभान्म अभबषभता कवोटी General aptitude test
अशबषभतेची लैशळष्ट्मे
१. अभबषभता जन्भजात नवतात म्शणजेच अभबषभता कामग षेराळी तनगडडत अवते
२. अभबषभता व्मक्तीची आलड-तनलड आणण काभाने मेणाये वभाधान माॊच्माळी वॊफॊचधत अवते.
३. व्मक्ती व्मक्तीतीर अभबषभता मा लेगलेगळ्मा अवतात
४. वलगवाधायणऩणे अभबषभता मा ष्स्थय अवतात.

अशबषभता चाचणीचे भागसदळसन ल वभुऩदे ळन षेरातीर उऩमोग
१. वलभळष्ट अभ्माविभ ल फुद्चधभत्ता माॊची वाॊगड घारून अभ्माविभावाठी वलद्मार्थमागची
तनलड कयण्मावाठी

११

२. प्रलेळावाठी फुद्चधभत्तेच्मा आधायालय लगीकयण कयणे
३. भळष्मलत्त
ृ ीवाठी वलद्मार्थमाांची तनलड कयणे
४. फुद्चधभत्तेच्मा दृष्ष्टकोनातून भळषणाच्मा वलळेऴ वोम कयण्मावाठी
५. वलभळष्ट व्मलस्था आशे ल त्मावाठी आलश्मक अवरेल्मा फद्
ु चधभत्तेच्मा व्मक्तीॊची वाॊगड
घारणे
अशबरुची चाचणी (Interest test)
एखाद्मा अनुबलात स्लत्रा गुॊतलून ठे लण्माची, तो अनुबल दीघगकाऱ ठे लण्माची प्रलत्त
ृ ी
म्शणजे अभबरुची शोम.
अभबरुची शे वुपत अलधान आणण अलधान शे अभबरुचीचे प्रकट रूऩ आशे . - भॎकडुगर
वलल्टनची व्मलवातमक अभबरुची ळोचधका
याभळकर ऩाॊडम
े माॊची कुभायलमीन भर
ु ाॊची अभबरूची भाक्रिका
अशबरुचीची लैशळष्ट्मे
१. अभबरूची म्शणजे भनोयचनेचा एक स्थामीबाल
२. अभबरुची भुऱे व्मक्ती स्लमॊस्पूतग कृतीरा प्रलत्त
ृ शोते
३. अभबरुचीरा अलधानाची जननी अवे म्शणतात
४. अभबरुची शी ऩूलागनुबल आधारयत अवते.
अशबरुचीचे प्रकाय
१. अभबव्मक्त अभबरूची

२. प्रकट अभबरूची

३. ऩरयक्षषत अभबरूची

४. वूची वभूश ळोध अभबरूची

अशबरुची भाऩनाचे भागसदळसन ल वभुऩदे ळन षेरातीर भशत्त्ल
१. व्मक्तीच्मा वुपत आलडी-तनलडी ओऱखण्मावाठी
२. अभबरुचीनव
ु ाय व्मलवाम तनलड कयण्मात वशकामग कयणे
३. व्मलवाम भागगदळगनावाठी
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वजसनळीरता चाचणी (Creativity test)


वजगनळीरता शी प्रमत्नाॊच्मा वलभळष्ट षेरातीर दभु भगऱ ल एकभेल फुद्चधकौळल्म आशे . आवफ
ु ेर



वजगनळीरता म्शणजे फशुवलध वलचाय कयण्माची षभता शोम. - थॉभव



वजगनळीरता म्शणजे ऩूणऩ
ग णे क्रकॊला काशी प्रभाणात नलीनतभ तनभभगती कयणे शोम.



वजगनळीरता प्रक्रिमा शी एक अळी प्रक्रिमा आशे की ष्जच्मात नलीन काशीतयी तनभागण केरे
जाते ती एखादी कल्ऩना अवेर, लस्तू अवेर क्रकॊला जुन्मा घटकाॊची नलीन यचना अवेर; शी
नलतनभभगती काशी वभस्माॊच्मा उकरनावाठी शातबाय रालते.
o चगरपोडग फशुद्रदळा वलचाय कवोट्मा
o ऩावी माॊची वजगनळीरतेची कवोटी
o डॉ. भुजूभदाय वलसानातीर वजगनळीरता चाचणी

वजसनळीरतेची लैशळष्ट्मे
१. वजगनळीरता शी वालगत्ररक आशे
२. वजगनळीरता जन्भजात तवेच वॊऩाद्रदत शी आशे
३. वजगनळीरता काशीतयी नलीन तभ तनभागण कयते
४. वजगनळीरतेचे षेर व्माऩक आशे
५. वजगनळीरता आणण फुद्चधभत्ता भभऱूनच अवालेत शे आलश्मक नाशी
६. वाभान्मत् फुद्चधभत्ता आणण वजगनळीरता मातीर वॊफॊध अततउच्च आशे
७. वजगनळीरता आणण ळाऱे तीर वॊऩादणूक मात वशवॊफॊध नाशी.
वजसनळीरता भाऩनाचे भागसदळसन ल वभुऩदे ळन षेरातीर भशत्त्ल
१. वलद्मार्थमाांना प्रततवादाचे स्लातॊत्र्म दे ण्मावाठी
२. वलद्मार्थमाांची वजगनळीरता जाणन
ू घेण्मावाठी तवेच वभस्मा वोडलण्मावाठी
३. वजगनळीरता जोऩावण्मावाठी ल प्रोत्वाशन दे ण्मावाठी
४. अध्माऩनात वलवलधता आणण्मावाठी
५. वशळारेम कामगिभाॊची आखणी कयण्मावाठी
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वभस्त्मा ननयाकयण चाचणी (Problem solving)
व्मक्तीच्मा दै नॊद्रदन जीलनात वतत अनेक वभस्मा तनभागण शोत अवतात त्मा
वोडवलण्मावाठी लेगलेगळ्मा प्रकायचे ऩमागम भनष्ु मारा वच
ु लू ळकतात त्मातीर मोग्म ऩमागमाची
तनलड आऩल्मा मा कल्ऩनाॊची ऩुनयग चना ल ऩूलग अनुबलाच्मा वाह्माने कयणे शे वभस्मा
तनयाकयणाचे उद्द्रदष्ट अवते.
यॉवभन माॊच्मा वभस्मा तनयाकयण माच्मा ऩामऱ्मा
ड्मुई माॊच्मा वभस्मा तनयाकयण माच्मा ऩामऱ्मा
१. वभस्माॊनी तनष्श्चती
२. वॊबाव्म ऩमागम भाॊडणी
३. ऩयी कल्ऩनेचे चाचणी
४. वभस्मेची उकर
वभस्त्मा ननयाकयणाचे भागसदळसन ल वभुऩदे ळन षेरातीर भशत्त्ल
१. अचक
ू भागगदळगन कयता मेते
२. मोग्म द्रदळेने वलचाय कयण्माची वलम रागते
३. वलचाय प्रक्रिमा वलकभवत शोण्माव भदत शोते
४. प्रत्मेक कामागभध्मे एक कायण अवते ल प्रत्मेक घटनेचे एक ऩरयणाभ अवतो माचे सान
शोते.
आऩरी प्रगती तऩावा.
प्रश्न १ खारीर वलधाने मोग्म ऩमासम ननलडून ऩूणस कया.
१.

वभुऩदे ळन शी प्रक्रिमा..... आशे.

अ] वातत्मऩण
ू ग फ] आजन्भ क] खॊडडत ड] वलमीलय आधारयत
२. व्मक्तीव स्लत्चे भागगदळगन स्लत् कयण्मावाठी वभथग कयणायी प्रक्रिमा म्शणजे भागगदळगन
शोम शी व्माख्मा.....माॊनी द्रदरी आशे .
अ) गुड

फ) जॉन्व

क) ब्रेलय

ड) ष्स्भथ
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प्रश्न २ खारीर प्रश्नािंची एका लातमात उत्तये शरशा
१. वजगनळीरता म्शणजे काम?
What is meaning of creativity?
२. अभबलत्त
ृ ी म्शणजे काम?
What is meaning of attitude?
प्रश्न ३ खारीर प्रश्नािंची २५० ळबदािंभध्मे उत्तये शरशा. (५ गुण)
१. भागगदळगन ल वभुऩदे ळन मातीर पयक स्ऩष्ट कया. २०१७
Differentiate between guidance and counseling
२. फारकाॊना भागगदळगन ल वभुऩदे ळन कयण्मावाठी भानवळास्रीम चाचण्माॊचे भशत्त्ल स्ऩष्ट
कया.
State the importance of psychological Tests in guidance and counseling of
children
३. भागगदळगन ल वभऩ
ु दे ळन माचा अथग, व्मापती आणण तत्त्ले भरशा.
State the meaning, scope & principal of the guidance and counseling.
४.

कुभायालस्थेतीर वलद्मार्थमाांना भागगदळगन ल वभुऩदे ळन कवे कयार ते स्ऩष्ट कया.

Explain how to guiding & counseling students of adolescence.
५.

वलवलध भानवळास्रीम चाचण्माॊचे भागगदळगन ल वभुऩदे ळनातीर भशत्त्ल स्ऩष्ट कया.

Explain the important of psychology testing in guiding & counseling
प्रश्न ४ भागगदळगन ल वभुऩदे ळन म्शणजे काम?

कौभामागलस्थेतीर वलद्मार्थमाांना भागगदळगन ल

वभुऩदे ळन कयण्माभधीर भळषकाची बूभभका स्ऩष्ट कया.

(१० गुण) २०१७

What is meant by guidance and counseling? Explain the role of teacher in
guidance and counseling of students in adolescence.
प्रश्न ५ भागगदळगन ल वभऩ
ु दे ळन म्शणजे काम?
वभुऩदे ळन कयण्माची गयज स्ऩष्ट कया.

कौभामागलस्थेतीर वलद्मार्थमाांना भागगदळगन ल

(१० गुण) २०१९

What is meant by Guidance & Counseling? Explain the need of Guidance &
Counseling of students in adolescence.
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UNIT – VI - Issues Related to Child Development
घटक ६ फारक वलकावाळी विंफिंधधत वभस्त्मा/ भुद्दे
उद्ददष्टे
मा घटकाच्मा अभ्मावानिंतय तम्
ु शी
१. फाल्मालस्था ल

रुढीफद्धता माफाफत लास्तलता ल गश
ृ ीतके वभजू ळकार.

२. झोऩडऩट्टी, दभरत, ळशयी, भुरी, अद्रदलावी, इतयाॊऩावून दर
ु क्षग षत ल ग्राभीण षेरातीर
फारकाॊच्मा वलकावाळी वॊफॊचधत वभस्माचे स्लरूऩ स्ऩष्ट करू ळकार.
अ] फाल्मालस्त्था ल रुढीफद्धता माफाफत लास्त्तलता ल गश
ृ ीतके
A) Realities & Assumptions of childhood & stereotypes.

रुढीफद्धता म्शणजे काम? (What is Stereotype?)
Stereotype शा भूऱ ग्रीक ळब्द 'stereos' मा ळब्दाऩावून तमाय झारा आशे . भयाठीत
वभानअथी ळब्द म्शणन
ू कामभचा दजाग, ऩायॊ ऩारयक प्रापत कल्ऩना शे ळब्द लाऩयरे जातात.
माद्रठकाणी stereotype मा ळब्दावाठी रुढीफद्धता शा ळब्द लाऩयरा आशे .
लयीर व्माख्मेभधन
ू रुढीफद्धता' म्शणजे वलभळष्ट प्रकायची व्मक्ती अथला लस्तुवॊफॊधी
प्रततभा अथला कल्ऩना शोम. शी प्रततभा कामभस्लरुऩी अवते. रुढीफद्धता वलळेऴत्
रोकवभूशाफाफतीत ऩूलक
ग ष्ल्ऩत भत अवते शी एक ऩायॊ ऩारयक कल्ऩना आशे .
फाल्मालस्त्थेफाफत लास्त्तलता ल गश
ृ ीतके : वलवलध शवद्धािंत
१. वऩमाजेचा फोधात्भक वलकाव शवद्धािंत
जीन वऩमाजे माॊनी फौद्चधक वलकावाचा प्रामोचगक अभ्माव ववलस्तयऩणे केरेरा आशे
त्माॊनी फार वलकावातीर ज्मा ऩैरॊच
ू ा अभ्माव केरा आशे त्माभध्मे प्राभख्
ु माने बाऴा, नैततक
तनणगम, फौद्चधक वलकाव, वॊकल्ऩना माॊचा वभालेळ शोतो. वऩमाजेने प्रत्मेक कारखॊडात
फारकाकडून एखादी नलीन क्रिमा ल वलचाय कवा आत्भवात केरा जातो आणण त्माच फयोफय
त्माचे फोधात्भक सान नलीन अनुबल कयता कवे उऩमोगी ऩडते शे स्ऩष्ट कयण्माचा प्रमत्न
केरा आशे .
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२. फ़्राइडचा भनोवलश्रेऴणात्भक शवद्धािंत
भनुष्माचे व्मष्क्तभत्त्ल शे वुरुलातीच्मा काशी काऱातच आकाय घेत अवते. फारकाच्मा
भनात ळायीरयक ल रैंचगक गयजा आणण वभाजाची नैततकता माफद्दर वॊघऴग चाररेरा अवतो.
शा जो वॊघऴग आशे तो भनोरैंचगक वलकावाच्मा तनयतनयाळ्मा अलस्थाॊभधन
ू तनभागण शोत अवतो.
प्रत्मेक अलस्थेभध्मे व्मक्तीने वख
ु भभऱलण्माकयता केरेरे लतगन आणण वाभाष्जक भल्
ू म आणण
नीततभत्ता माॊचा दफाल मात वॊघऴग चाररेरा अवतो.
३. एरयतवनचा भनोवाभाक्जक शवद्धािंत
व्मक्तीच्मा वॊऩूणग जीलनातीरन भनोवाभाष्जक वलकावालय बय द्रदरा आशे .

शा

भनोवाभाष्जक वलकाव शोण्माफयोफय वभाजाच्मा व्मक्तीप्रती भागण्मा अऩेषा फदरतात ल त्मा
ऩूणग कयण्मावाठी व्मक्तीरा वतत वभामोजन घटक फदराले रागतात. वलकावाच्मा प्रत्मेक
अलस्थेत अह्भरा नलीन बालतनक वॊघऴागरा तोंड द्माले रागते.
४. कोशरफगस मािंचा नैनतक वलकाव शवद्धािंत
कोशरफगग माॊनी नैततक वलकावाचा भवद्धाॊत वलस्तारयत स्लरूऩात भाॊडरा आशे . त्मारा
त्माॊनी नैततक द्वलधा भन:ष्स्थती अवे म्शटरे आशे . माभध्मे ज्मा गोष्टीफद्दर नैततक वलचाय
भाॊडरा जातो तो कवा फयोफय आशे शे ऩटलून दे ताना वॊघऴग तनभागण शोतो त्माराच द्वलधा
अलस्था अवे म्शणतात.
५. ब्रॉनफ़ेन ब्रेनयचा ऩरयक्स्त्थती मिंरणा शवद्धािंत
व्मक्ती ज्मा लातालयणात याशते त्मा लातालयणाचा अथला ऩरयष्स्थतीचा त्माच्मा
वलकावालय वतत ऩरयणाभ शोत अवतो. मा भवद्धाॊतानव
ु ाय वलभळष्ट काऱात घडणाऱ्मा घटना ल
तनमभभतऩणे घडणाऱ्मा घटना माॊच्मा एकत्ररत प्रबालाभुऱे व्मक्तीच्मा लतगनाची द्रदळा ठयते
तवेच लतगनारा गती भभऱते.
६. व्मागॊस्त्टकी मािंचा वभाज वािंस्त्कृनतक शवद्धािंत
फारकाच्मा वलकावाभध्मे वॊस्कृती आणण वाभाष्जक आॊतयक्रिमा भशत्लाची बूभभका
फजालतात. बाऴा शी फारकाच्मा वलचाय प्रक्रिमेच्मा वलकावातीर प्रभख
ु स्थान आशे . जवे
फारकाचे लम लाढत जाते तवतळी त्माॊची भूऱ बाऴा अचधक गुॊतागुॊतीची शोत जाते.
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फ] झोऩडऩट्टी, दशरत, ळशयी, भुरी, अददलावी,
इतयािंऩावून दर
ु क्षस षत ग्राभीण
B) Slum, Dalit, Urban, Girl, Tribal, Rural marginalization
of difference, diversity & stereotype.

१. झोऩडऩट्टी/ गशरच्छ लस्त्ती (Slum)
झोऩडऩट्टी म्शणजे अळा घयाॊचा, यस्त्माॊचा,

वदतनकाॊचा वभूश की, ज्मा द्रठकाणी

वबोलतारचा ऩरयवय गदीचा ल अततळम घाणेयडा क्रकॊला गभरच्छ आशे ल मा द्रठकाणच्मा
इभायतीॊची ष्स्थती दे खीर चाॊगरी नाशी.
भानली तनलावारा अमोग्म अळा घयाॊची गदी अवरेरी लस्ती म्शणजे झोऩडऩट्टी क्रकॊला
गभरच्छलस्ती शोम. - एव के गुपता
झोऩडऩट्टी लस्त्तीची लैशळष्ट्मे
१. गरयफी क्रकॊला दारयद्र्म
२. तनकृष्ट दजागची गश
ृ यचना
३. गदी
४. कतनष्ठ दजागच्मा रोकाॊचे एकीकयण
५. भळषण ल याशणीभानाचा अबाल
झोऩडऩट्ट्मािंभुऱे ननभासण झारेल्मा वभस्त्मा ल फार वलकावालय झारेरा ऩरयणाभ
१. बग्न कुटुॊफे
२. गुन्शे गायी-फारगुन्शे गायी
३. लेश्माव्मलवाम
४. उदयतनलागशावाठी बीक भागणे
५. टोळ्मा ल त्मातून उद्बलणाऱ्मा वभस्मा
६. आयोग्माच्मा वभस्मा
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उऩाममोजना
१. अनौऩचारयक भळषण केंि स्थाऩन कयाले
२. अॊळकारीन भळषण व्मलस्था कयाले
३. वॊस्कायकेंि स्थाऩन कयाले
४. ऩारकाॊचे प्रफोधन कयाले
५. वकव ऩोऴण आशाय मोजना याफलाली
६. ळारेम वाद्रशत्म, गणलेळ, ऩुस्तके उऩरब्ध करून द्मालीत.
दशरत (Dalit)


दभरत मा ळब्दाचा अथग गयीफ, ळोवऴत, श्रभभक, अस्ऩश्ृ म, भागावरेरे अवा शोतो.



घनश्माभ ळशा माॊच्मा भते, वभाजातीर वलग गयीफ ल ळोवऴत व्मक्तीॊचा वभालेळ दभरत मा
वॊकल्ऩनेत शोतो. त्माॊच्मा भते मा वॊसेत केलऱ आचथगक ळोऴणाचा वभालेळ शोतो अवे
नाशी तय वाॊस्कृततक दडऩळाशी म्शणजेच अचधकाय लॊचचता माॊचाशी वभालेळ शोतो.

दशरत वभाजाची लैशळष्ट्मे
१. गयीफी
२. आचथगक-वाभाष्जक स्तय कभी अवणे
३. भळषणाऩावन
ू लॊचचत ल भळषणाची उभी
४. बेदबाल
५. उच्चस्तयालय जाण्मावाठी धडऩड
दशरत वभाजाच्मा वभस्त्मा
१. दभरताॊना वभानतेची लागणक
ू द्रदरी जात नाशी
२. स्लत्चा उद्मोग धॊदा अथला व्मलवामाचा अबाल
३. भळषणाचा कभी प्रवाय
४. बेदबालाचे भळकाय
५. ष्स्रमाॊलयीर अत्माचाय
६. वलद्मार्थमाांलयीर अन्माम
७. अतनष्ट रूढी, ऩयॊ ऩया, अॊधश्रद्धा माॊचा प्रबाल
८. दभरत वभाजात अवणाया अॊतगगत वॊघऴग
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उऩाममोजना
१. भळषणळुल्क भापी
२. वलद्मालेतन ल भळष्मलत्त
ृ ीच्मा मोजना
३. भळषण वॊस्थाॊभध्मे याखील जागा तवेच नोकयीभध्मे याखील जागा
४. अनौऩचारयक भळषण केंि स्थाऩना
५. आश्रभळाऱाॊची मोजना
६. भागावलगीम भुराॊ भुरीॊवाठी लस्तीगश
ृ
ळशयी (Urban)


वाभाष्जक वलवलधता अवणाऱ्मा व्मक्तीची वाऩेष दृष्टीने भोठी, दाट ल स्थामी लवाशत
म्शणजे ळशय क्रकॊला नगय शोम. - रेवलव लथग



ज्मा द्रठकाणचे फशुताॊळ तनलावी शे बावऴक कामागव्मततरयक्त इतय उद्मोगधॊद्माभध्मे
व्मस्त अवतात त्मा द्रठकाणाव क्रकॊला स्थानाव नगय क्रकॊला ळशय अवे म्शणतात. फगगर

ळशयी वभाजाची लैशळष्ट्मे
१. प्रचॊड रोकवॊख्मा
२. वाभाष्जक वलभबन्नता
३. आत्भीमतेचा अबाल
४. व्मक्ती शाच केंित्रफॊद ू
५. वाभाष्जक गततळीरता
६. ळशयाचे तनमोजन
७. श्रभवलबाजन आणण वलळेऴीकयण
८. कौटुॊत्रफक वलघटन/वलबक्त कुटुॊफ
९. भानभवक वॊघऴग
१०. कृत्ररभ जीलन

२०

ळशयी वभाजाचा फारकाच्मा वलकावालय शोणाया ऩरयणाभ
१. जागेचा प्रश्न
२. नैततकतेचा अबाल
३. गुन्शे गायी
४. ष्स्रमाॊच्मा फदरत्मा बूभभकेचा ऩरयणाभ
५. व्मवनाधीनता
६. कुटुॊफातीर भानभवक वॊघऴग
७. प्रदऴ
ू ण
८. भनोयॊ जन
भर
ु ी (Girl)
स्त्री शळषणातीर वभस्त्मा
१. भुरीॊच्मा भळषणारा दय्ु मभ दजाग
२. रशान लमातीर वललाश
३. कौटुॊत्रफक जफाफदायी
४. ऩुढीर भळषणाची अऩूणग वोम
५. योजगायाचे वाधन म्शणन
ू भळषणाकडे ऩाशण्माचा दृष्ष्टकोन
उऩामोजना
१. वलग भळषा अभबमान
२. भुरीॊना भोपत भळषण
३. भोपत प्रलाव
४. स्री भळषणावाठी वलवलध घटकाॊचे उद्फोधन
५. कामद्मातून वभानता
६. लवततगश
ृ ी इत्मादी मोजना
ृ , भळष्मलत्त
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आददलावी
एका वलभळष्ट बूप्रदे ळालय याशणाया, वभान फोरी बाऴा फोरणाया ल वभान वॊस्कृतीत
जीलन जगणाया ऩण अषय ओऱख नवरेल्मा स्थानीम गटाच्मा वभुच्चमारा आद्रदलावी
वभाजा अवे म्शणतात. - चगरीन ल चगरीन
ॊ
इवली वन १९६२ चारी भळरॉगभध्मे
आद्रदलावी वभभतीच्मा ऩरयऴदे ने केरेरी व्माख्मा एका वभान बाऴेचा लाऩय कयणाऱ्मा, एकाच ऩुलज
ग ाॊऩावुन उत्ऩत्ती वाॊगणाया,

एका वलभळष्ट

बूप्रदे ळात लास्तल कयणाऱ्मा, तॊरळास्रीम सानाच्मा दृष्टीने भागावरेरा,

अषय ओऱख

नवरेल्मा ल यक्तवॊफॊधालय आधारयत वाभाष्जक ल याजकीम रयतीरयलाजाॊचे प्राभाणणकऩणे ऩारन
कयणाऱ्मा एकष्जनवी गटारा आद्रदलावी वभाज अवे म्शणतात.
आददलावी वभाजाची लैशळष्ट्मे
१. वभान बूबाग
२. वभान बाऴा
३. ऐक्माची बालना
४. एकात यक्तवॊफॊधालय आधारयत
५. वभान धाभभगक बालना
६. लेगऱी जीलनऩद्धती
७. वाधी अथगव्मलस्था
आददलावी वभाजाच्मा वभस्त्मा
१. तनकृष्ट ऩद्धतीचे जीलनभान
२. भळषणाफाफत भागावरेऩणा
३. डोंगयाऱ ल लन्म बागात लास्तव्म
४. अॊधश्रद्धा ल अतनष्ट रूढी ऩयॊ ऩयाॊचा प्रबाल
५. अष्स्थय ल स्थराॊतरयत जीलन
६. आचथगक वलकावाचा अबाल
७. आयोग्मवुवलधाॊचा अबाल
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ग्राभीण ककिंला खेडे (Rural)


गालगाडा मा ग्रॊथात श्री. प्र. के. अरे माॊनी खेड्माची व्माख्मा कयताना म्शटरे आशे की,
खेऱणे म्शणजे जभीन कवणे आणण खेडुत म्शणजे जभीन कवणाया तेव्शा खेडूताची जी
लस्ती ते खेड,े ज्माभध्मे प्रधान धॊदा ळेती ल ज्माभध्मे कवणायाची लस्ती ळेतकऱ्माॊचे
अवते त्मा गालारा खेडे क्रकॊला गालढे म्शणतात .



गाल म्शणजे अवा भानल वभूश की, ज्माच्मा द्रठकाणी वाऩेष, वाॊस्कृततक ल वाभाष्जक
वाम्मे द्रदवून मेतात. ज्माचे स्लरूऩ अनोऩचारयक ल प्राथभभक वभूश वायखे अवते. तेथे
रोकवॊख्मेची घनता कभी अवन
ू ळेती शाच प्रभख
ु व्मलवाम अवतो. - याधाकभर भख
ु जी

ग्राभीण वभाजाची लैशळष्ट्मे
१. ळेती शाच प्रभुख व्मलवाम
२. फरत
ु ेदायीची ऩद्धत
३. जातीप्रथेलय वभाजाची उबायणी
४. वाभाष्जक गततळीरतेचा अबाल
५. वऩतव
ृ त्ताक वॊमुक्त कुटुॊफ ऩद्धतीचा प्रबाल
६. धभग, रूढी, ऩयॊ ऩया माॊचा प्रबाल
ग्राभीण वभाजाचा फारकाच्मा वलकावालय शोणाया ऩरयणाभ ककिंला ग्राभीण वभाजातीर वभस्त्मा
१. दारयद्र्म ल कजगफाजायीऩणा
२. तनयषयता
३. अॊधश्रद्धा
४. आयोग्माच्मा वभस्मा
५. जाततव्मलस्थेचा ऩरयणाभ
६. भरॊग बेद वभस्मा
७. दऱणलऱणाचा अबाल
८. भळषणाचे स्लरूऩ - भर
ु ाॊची वॊख्मा आणण भळषकाॊचे प्रभाण
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आऩरी प्रगती तऩावा.
प्रश्न १ खारीर वलधाने मोग्म ऩमासम ननलडून ऩूणस कया.
१. ……….. मा वलचायलॊताने झोऩडऩट्टीचे तनयीषण करून काशी ऩैरू वाॊचगतरे आशे त.

अ] एव. के. गुपता

फ] पोडग

क] डेष्व्शड शॊ टय

ड] ब्राऊन

The Thinker …….told some aspects of slum area by observation
a) S.K. Gupta
b) Ford
c) David Hunter
d) Brown
प्रश्न २ खारीर प्रश्नािंची एका लातमात उत्तये शरशा.
१. गभरच्छ लस्ती म्शणजे काम?
What is meant by slum area?
२. भशायाष्रातीर अद्रदलावी वभाजाच्मा कॊणत्माशी दोन जाती भरशा.
Write any two castes of tribal society in Maharashtra?
प्रश्न ३. खारीर प्रश्नािंची २५० ळबदािंभध्मे उत्तये शरशा. (५ गुण)
१. ग्राभीण वभाजाचा फारकाच्मा वलकावालय शोणाया ऩरयणाभ स्ऩष्ट कया. 2018
Explain the factors affecting on child development in rural society.
२. आद्रदलावी भुराॊच्मा वलकावातीर अडचणी स्ऩष्ट कया. 2017
State the difficulties in the development of tribal children.
३. ग्राभीण भर
ु ाॊच्मा वलकावातीर अडचणीॊची चचाग कया. 2016
Discuss the problems of development of rural children.
४. भुरीॊच्मा वलकावातीर अडचणीॊची चचाग कया. 2015
Discuss about the problems in development of girl child.
५. झोऩडऩट्टीतीर भुराॊच्मा वलकावातीर अडचणीॊची चचाग कया.
Discuss about the problems in development of slum area students.
६. दभरत लस्तीतीर भुराॊच्मा वलकावातीर अडचणीॊचे चचाग कया.
Discuss about the problems in development of Dalit area students.
७. दभरत वभाजाची लैभळष्ट्मे भरशा.
State the characteristics of Dalit Society.
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घटक ७ कुटुिंफातीर फारक
UNIT – VII - The Child in the Family
उद्ददष्टे
मा घटकाच्मा अभ्मावानिंतय तुम्शी
१. कुटुॊफाचे प्रकाय ल स्लरूऩ स्ऩष्ट करू ळकार.
२. ऩारक-फारक वॊफॊधाचे स्लरूऩ स्ऩष्ट करू ळकार.
३. फारकाच्मा रारनऩारन/ वॊगोऩनात ऩारकाॊची बूभभका स्ऩष्ट करू ळकार.
४. फारकाच्मा वॊगोऩनालय/ ऩारन-ऩोऴणालय कुटुॊफाचा प्रबाल स्ऩष्ट करू ळकार.
अ) कुटुिंफाचे प्रकाय
a) Types of families
कुटुिंफ - व्माख्मा
१. कुटुॊफ अळा व्मक्तीॊचा वभूश आशे की, ज्मा एकाच घयात याशतात आणण ऩयस्ऩयाॊच्मा
यक्तवॊफॊधी अवतात. तवेच ऩयस्ऩय द्रशत आणण ऩयस्ऩयाॊफद्दर अवणायी कतगव्माची
जाणील मा आधायालय आम्शी वलग एक आशोत शी बालना त्मा जोऩावतात. - डॉ. भुजूभदाय
२. एकाच घयात याशणाया एक क्रकॊला अचधक ऩुरुऴ ल एक क्रकॊला अचधक ष्स्रमा आणण त्माॊची

स्लत्ची अथला दत्तक भुरे माॊचा वाभाष्जक वभूश म्शणजे कुटुॊफ शोम. - क्रकफॊर मॊग
कुटुिंफाचे प्रकाय
१. वॊमुक्त/ एकर कुटुॊफ
२. वलबक्त कुटुॊफ
३. आधतु नक कुटुॊफ
४. ऩायॊ ऩरयक कुटुॊफ
५. भातव
ृ त्ताक कुटुॊफ ऩद्धती
६. वऩतव
ृ त्ताक कुटुॊफ ऩद्धती
७. एक ऩारक कुटुॊफ
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फ) ऩारक-फारक विंफिंध b) Parents child relationships
प्रेभाच्मा वॊयषणाखारी आई-लडडराॊलय बालतनक रयत्मा भूर अलरॊफून अवरे ऩाद्रशजे
त्माभुऱे आई-लडीर फारक माॊच्मात वलश्लाव तनभागण शोतो.
१. ऩारकाॊचे व्मष्क्तत्ल
२. ऩारकाॊच्मा फारकाकडून अवणाऱ्मा अऩेषा
३. ऩारकाॊचा व्मलवाम
४. कुटुॊफाचे स्थैमग
५. बालॊडातीर वॊघऴग
६. कुटुॊफातीर आॊतयक्रिमा
फारक आणण आईफाऩ आॊतयक्रिमा
ऩती-ऩत्नी माॊच्मातीर आॊतयक्रिमा
वभाज आणण कुटुॊफ माॊच्मातीर आॊतयक्रिमा
७. कुटुॊफाचा प्रकाय
क) फारकाच्मा रारनऩारन/ विंगोऩनात ऩारकािंची बशू भका
c) Role of parents in grooming the child
ऩारकत्ल व्माख्मा
१. व्मष्क्तगत आणण एकभेकाॊवोफत शोणाये अनेक प्रकायचे वलभळष्ट लतगन जे फारकाच्मा
तनष्ऩतीवाठी कामग कयते अळा जटीर कामागरा ऩारकत्ल म्शटरे जाते.
२. ऩारकत्ल म्शणजे आऩल्मा भर
ु ाच्मा वॊगोऩनात एक धोयण स्लीकारून प्रतततनचधत्ल कयणे

शोम.
३. ऩारकाॊची ळैरी म्शणजे भुराॊना लाढवलण्मावाठी ज्मा ऩद्धतीने ऩारक आऩल्मा अऩेषा,
त्माची अॊभरफजालणी, भळस्त, काभचगयी, भागणी, तनमभ माॊची ऩातऱी याशतात मा फाफी
ऩाशणे शोम.
ऩारकत्ल ळैरीिंचे प्रकाय
१. अचधकायी लत्त
ृ ीचे ऩारक
२. शुकूभळाशी लत्त
ृ ीचे ऩारक
३. भोकऱीक/ भब
ु ा दे णाये ऩारक
४. दर
ग कयणाये , भन न गुॊतवलणाये ऩारक
ु ष
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ऩारकािंची बूशभका
Parents are the natural teachers because they know their child better than
anyone.
१. स्लताचे लतगन नैततक - भशत्लाची बूभभका
२. मळावाठी वकायात्भकता आलश्मक
३. भूल्म रुजलणूक/ मोग्म वॊस्काय कयणे
४. वाभाष्जक बालतनक वॊफॊधावाठी प्रमत्न
५. आनॊदी नातेवॊफॊध वलकभवत कयणे आणण द्रटकवलणे
६. चाॊगल्मावाठी प्रोत्वाशन
७. लेऱ दे णे
८. मोग्म भमागदा घारणे
९. मळ आणण अऩमळात भागगदळगन/ लास्तलारा वाभोये जाण्माची षभता तनभागण कयणे.
१०. क्रकळोयलमातीर फारकाॊना वभजून घ्मा.
ड) फारकाच्मा विंगोऩनालय/ ऩारन-ऩोऴणालय कुटुिंफाचा प्रबाल
d) Impact of families on nurturing the child
१. कुटुॊफाचा आकाय आणण फारकाच्मा वॊगोऩन
२. कुटुॊफ व्मलस्था आणण फारकाचे वॊगोऩन
३. कुटुॊफाचा वाभाष्जक-आचथगक दजाग आणण फारकाचे वॊगोऩन
४. ऩारकाॊचे अनुकयण
५. कुटुॊफातीर आॊतयक्रिमा
६. भर
ु ा-भर
ु ीॊतीर बेद
७. भळषणाफाफतची बूभभका
८. फारकाचे वाभाष्जकीकयण कयणायी प्रभुख वॊस्था
The family is one of the main socializing institutions of the society
१. नभुनात्भक - वाभाष्जक तनमभ ल तनकऴ वाॊगणे
२. फौध्दीक - जीलनावाठी आलश्मक वलमी आणण सान दे णे
३. वजगनात्भक - नलीन ऩरयष्स्थतीरा मोग्म प्रततवाद दे ण्माची लैचारयक षभता तनभागण
४. भानवळास्रीम - ऩारक, बवलष्मातीर बागीदाय, त्माॊची भुरे ल इतयाॊफयोफय वॊफॊध
तनभागण कयण्मावाठी आलश्मक वॊलेदनळीरता तनभागण कयणे.
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आऩरी प्रगती तऩावा.
प्रश्न १ कुटुिंफ विंस्त्थेचे कामस थोडतमात स्त्ऩष्ट कया. (२०१८)
Question 1 Explain in brief the functions of family.
१. स्नेश ल प्रेभाचे कामग
२. आचथगक कामग
३. वुयषेततेचे कामग
४. भळषणाचे कामग
५. कयभणक
ु ीचे कामग
६. कुटुॊफ दजाग कामग
प्रश्न १ खारीर प्रश्नािंची एका लातमात उत्तये शरशा.
१. वत्तेलय आधारयत अवणाये कुटुॊफाचे प्रकाय कोणते?
Which are the types of family based on authority?
२. एकर कुटुॊफ म्शणजे काम?
What do you mean by joint family?
३. कुटुॊफाॊचे प्रकाय कोणते?
What are the types of family?
४. वललाशालय आधारयत कुटुॊफाचे प्रकाय कोणते?

Which are the types of family based on marriage?
प्रश्न २ खारीर प्रश्नािंची २५० ळबदािंभध्मे उत्तये शरशा. (५ गुण)
१. फारकाच्मा वॊगोऩनातीर ऩारकाॊची बभू भका वलळद कया.
State the role of parents in grooming the child.
२. फारकाच्मा बयणऩोऴणातीर कुटुॊफाची बूभभका वलळद कया.
State the role of family’s in grooming the child.
३. फारकाच्मा बयणऩोऴणालय कुटुॊफाचा अवणाया प्रबाल थोडक्मात स्ऩष्ट कया.
Illustrate the impact of families on nurturing the child.
प्रश्न ३ कुटुॊफाचे प्रकाय वाॊगून फारकाच्मा बयणऩोऴणतीर ऩारकाॊची बूभभका वलळद कया.
Explain types of families and discuss the role of parents in nurturing the child.
प्रश्न ४ कुटुॊफ म्शणजे काम? वॊमक्
ु त कुटुॊफाचे, िामदे आणण भमागदा स्ऩष्ट कया.
Define the concept of family? Explain the advantages & disadvantages of joint family.
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घटक ८

फारकाच्मा व्मक्ततभत्त्लाचा वलकाव

UNIT – VIII Personality Development of Child
उद्ददष्टे
मा घटकाच्मा अभ्मावानिंतय तम्
ु शी
१. व्मक्तीगत बेदाचे स्लरूऩ स्ऩष्ट करू ळकार.
२. व्मष्क्तभत्ल तनधागयक घटकाॊचे स्लरूऩ स्ऩष्ट करू ळकार.
३. व्मष्क्तभत्ल भाऩन प्रकाय ल स्लरूऩ स्ऩष्ट करू ळकार.
४. व्मक्तीभत्त्लालय ळाऱे चा प्रबाल स्ऩष्ट करू ळकार.
५. नेतत्ृ लगुण म्शणजे काम? नेतत्ृ ल गुणाॊचे वलळेऴ स्ऩष्ट करू ळकार.
अ) व्मततीगत बेद a) Individual difference
व्मततीगत बेद अथस
१. व्मक्ती व्मक्ती भधीर आढऱून मेणाऱ्मा पयकारा व्मष्क्तबेद म्शणतात
२. व्मक्ती एकवायखी नवणे क्रकॊला दोन व्मक्तीत अवणाया पयक म्शणजेच व्मष्क्तगत बेद
शोम.
स्त्लरूऩ/व्मक्ततबेदाची वलवलध अिंगे
१. ळायीरयक बेद
२. फौद्चधक बेद
३. अभबरूची
४. अभबलत्त
ृ ी
५. सानेंद्रिमाॊची षभता
व्मक्ततगत बीन्नतेची कायणे
१. अनुलॊळ
२. ऩरयष्स्थती
३. अॊत:स्रालक ग्रॊथीतन
ू स्रलणाये िल
४. भरॊग
५. लम
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फ) व्मक्ततभत्ल ननधासयक घटक
b) Important determinants of personality
व्मक्ततभत्ल अथस
इॊग्रजीतीर ऩवगनॎभरटी Personality शा ळब्द भूऱ ग्रीक ऩवोना Persona मा ळब्दालरून
तमाय झारा आशे . ग्रीक नाटकातीर ऩारे आऩआऩरे स्लबालवलळेऴ दाखवलण्मावाठी तोंडालय
तनयतनयाऱे भुखलटे घारीत त्माॊना ऩवोना अवे म्शणत.
व्मक्ततभत्ल व्माख्मा
१. व्मष्क्तभत्ल म्शणजे वाभाष्जक ऩरयष्स्थतीत घडणाऱ्मा व्मक्तीच्मा लतगनाची गोऱा फेयीज
शोम. - ए.ए. रॎ क्वरय
२. व्मष्क्तभत्ल म्शणजे ळयीय यचना, लतगन वलळेऴ,

अभबरूची,

कृतीषभता मा वलाांची

एकात्भ ल लैभळष्ट्मऩूणग गुॊपण शोम. - नॉभगर एर. भन
३. व्मष्क्तभत्ल म्शणजे इतयाॊऩावून ठऱकऩणे लेगऱे ऩणा दळगवलणाये एकाष्त्भक वॊघटन
शोम.
व्मक्ततभत्ल ननधासयक घटक
१. अनल
ु िंशळकता ककिंला अनल
ु िंळ (Genetic)
अनुलिंळ - अनुलॊळ म्शणजे आई-लडडराॊकडून जन्भाफयोफय प्रापत शोणायी भूरबूत स्लरूऩाचे
ळायीरयक ल भानभवक गुणवॊऩदा शोम.
अनुलिंशळकता - एका वऩढीकडून दव
ु ऱ्मा वऩढीकडे जे गुणधभग वॊिभभत शोत अवतात त्माव
अनुलॊभळकता अवे म्शणतात.
अनल
ु ॊभळकतेभध्मे यॊ गवर
ू े Chromosomes ल यॊ गभणी Genes माॊचे वॊिभण शोत अवते .
अनुलिंळाविंफिंधीचे ननमभ -

वाधम्मागचा तनमभ,

वॊऩाद्रदत लैभळष्ट्मावॊफॊधी तनमभ

लैवलध्माचा तनमभ, ऩयागततचा तनमभ,
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२. वाभाक्जक घटक/ ऩरयक्स्त्थती (Social)


जन्भऩूलग ऩरयष्स्थती ल जन्भोत्तय ऩरयष्स्थती



कुटुॊफ



धभग



ळाऱा



याष्रीमत्ल



भभर भॊडऱ



वाभाष्जक ऩरयवय



प्रवाय भाध्मभे



बौगोभरक ऩरयष्स्थती

३. लैमक्ततक घटक (Personal)


ळयीयमष्टी



स्ल वलऴमक वॊकल्ऩना



भूल्म



वलमी



वलवलध वभता

४. विंस्त्कृती (Cultural)


अथस
नैततक, अध्माष्त्भक, फौद्चधक षेरात भानलाने भभऱलरेरे मळाचे प्रतीक म्शणजे
वॊस्कृती शोम. वॊस्कृतीभध्मे सान, वलश्लाव, नैततकता, तनमभ, रयती, ऩयॊ ऩया इत्मादीॊचा
वभालेळ अवतो.
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क) व्मक्ततभत्ल भाऩन
c) Assessment of personality – Projective, Self Report, Holistic
१. प्रषेऩण तिंर/ उऩागभ (Projective)
आऩल्मा भनात जे काशी चारू अवते ते व्मक्ती इतयाॊलय रादण्माचा प्रमत्न कयते क्रकॊला
कोणता तयी अप्रत्मष यीतीने त्माचा आवलष्काय कयते माराच प्रषेऩण क्रकॊला अवलष्काय तॊर
अवे म्शणतात.
अ) योळासक मािंची ळाईच्मा डागािंची चाचणी (Rorschach inkblot test)
शभगन योळागक मा स्लीव भानवळास्रसाने 1929 भध्मे शी चाचणी वलकभवत केरी आशे .
अनेक ळाईच्मा डागाॊचा अभ्माव करून वॊळोधनाअॊती दशा काडागच्मा वॊचाचा अॊतबागल मा
कवोटीत केरेरा आशे . काडगलय आरेल्मा प्रततक्रिमाॊचे वलश्रेऴण करून व्मक्तीची कल्ऩकता,
चचॊता, दृष्ष्टकोन मा फाफीॊचे भाऩन ऩयीषकाॊभापगत केरे जाते.
फ) धचर अलफोधन/यवग्रशण चाचणी (Thematic Apperception Test - TAT)
भये आणण भॉगगन मा ळास्रसाॊनी शी चाचणी तमाय केरेरी आशे . मा चाचणीभध्मे काशी
छामाचचरे लाऩयण्मात मेतात मा छामाचचरालरून एक गोष्ट प्रमोज्माने वाॊगालमाची अवते त्मा
गोष्टीलरून व्मष्क्तभत्त्लाचा ळोध घेण्माचा प्रमत्न भानवोऩचाय तस कयतात.
क) भुरािंची अलफोधन चाचणी (Children Apperception Test - CAT)
3 ते 10 लऴग लमोगटातीर भर
ु ाॊवाठी शी चाचणी डी. भरऒऩोल्ड फेराक (D.Leopold
Bellak) माॊनी तमाय केरेरी आशे .
२. स्त्ललत्त
ृ भाऩन (Self-Report) गुणतत्ल ऩद्धती (Trait Approach)
व्मष्क्तभत्लाच्मा गुणलैभळष्ट्माॊचे भाऩन कयण्मावाठी मा स्ललत्त
ृ भाऩन तॊराॊचा लाऩय
केरा जातो मा तॊराॊनाच ऩेऩय ऩेष्न्वर चाचण्मा अवेशी म्शणतात.
अ) शभनेवोटा फशुक्स्त्थनतक व्मक्ततभत्ल ळोधधका (Minnesota, Multiphasic Personality
Inventory - MMPT)
शी चाचणी स्टाके शॎथले आणण जॉन भॎकक्रकर मा भानवळास्रसाने १९३० भध्मे तमाय
केरी आशे . मा चाचणीभध्मे एकूण 567 वलधाने आशे त. मा वलधानाॊना वत्म, अवत्म, वाॊगता
मेत नाशी अळी प्रततक्रिमा द्मालमाची आशे .
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फ) अल्ऩोटस -व्शयनॉन शरिंड्झे कवॊटी (Allport Vernon Lindsey Study 1940)
मा कवोटीद्लाया व्मक्तीने स्लीकायरेल्मा जीलनभूल्माॊचा अभ्माव केरा जातो तवेच
व्मक्ती कोणत्मा जीलनभूल्माॊना प्राधान्म दे ते शे वाॊगता मेत.े
क) कॅटे रची (१६ व्मक्ततभत्ल घटकािंवाठी) चाचणी (16PF Test)
घटक ऩथ
ृ क्कयणाद्लाये व्मष्क्तभत्लाच्मा अभ्मावावाठी आय. फी. कॎटे र माॊनी शी चाचणी
तमाय केरी आशे .
३. विंक्श्रष्ट/वभष्टी ऩद्धती (Holistic Approach)
मा ऩद्धतीत व्मष्क्तभत्त्लाच्मा कोणत्माशी एका वलभळष्ट अॊगाचा स्लतॊर अभ्माव न
कयता वलवलध तॊर लाऩरून व्मष्क्तभत्लाचे एकात्भयीतीने भाऩन कयण्माचा प्रमत्न केरा जातो.
अ) भुराखत ल तणाल भुराखत
फ) ऩदतनश्चमन श्रेणी
क) आत्भलत्त
ृ
ड) प्रावॊचगक नोंदी आणण तनयीषण
ड. व्मततीभत्त्लालय ळाऱे चा ऩरयणाभ/प्रबाल
d) School Influence on personality
१. ळाऱा शी वभाजाची छोटी प्रततकृती आशे .
२. भळषकाॊच्मा व्मक्तीभत्त्लाचा प्रबाल
३. ळारेम व्मलस्था
४. ळारेम उऩिभ - वाॊस्कृततक, िीडा स्ऩधाग, प्राथगना
५. ळारेम ऩरयवय
६. भळषक वलद्माथी ल वलद्माथी-वलद्माथी आॊतयक्रिमा
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इ. नेतत्ृ लगुण e) Leadership
व्माख्मा
१. एकूण वभूशाच्मा कामागलय ज्मा व्मक्तीचा

तनवलगलाद प्रबाल अवतो,

जी व्मक्ती

वभूशाभध्मे ऩरयलतगन घडलून आणू ळकते, ष्जच्माभुऱे वभूशाचे भनोफर ल एकॊदय
वभूशळक्ती ते द्रटकून याशते आणण जी व्मक्ती वभूशाच्मा अभबलत्त
ृ ीभध्मे फदर घडलून
आणू ळकते शी व्मक्ती म्शणजे नेता शोम. - आय फी कॎटे र
२. नेता म्शणजे वभूशारा त्माच्मा उद्द्रदष्टाप्रत नेणायी, त्मा दृष्टीने भागगदळगन कयणायी,
अडचणीचे तनयाकयण कयणायी ल वभूशाकडून मोग्म ते काभ करून घेणायी श्रेष्ठ दजागची
व्मक्ती शोम.
नेतत्ृ लाचे लतसन वलळेऴ
१. नेता तयफेज ल कतगव्मदष अवतो
२. त्माच्मा भनात कतनष्ठ अवरेल्मा व्मक्तीफद्दर कऱकऱ अवते
३. तो इतयाॊळी चचाग कयण्माव, भते ऐकून घेण्माव तमाय अवतो.
४. तो आऩल्मा काभाची जफाफदायी स्लीकायतो आणण आदळग आचयणाने इतयाॊना धडे
घारून दे तो.
५. तो कृतीची वरु
ु लात करून दे तो ल मोग्म भागगदळगन कयतो
६. वॊघ-लतगनाची जोऩावना करून एक वुवॊघद्रटत वॊघ फनवलण्माची षभता त्माच्माभध्मे
अवते.
७. त्मारा मोग्म तनणगम घेता मेतात.
नेतत्ृ लाचे प्रशळषण
१. नेतत्ृ ल प्रभळषण भळत्रफये आमोष्जत कयालीत
२. ळारेम भॊत्ररभॊडऱ तवेच लगागचे भॊत्ररभॊडऱ अवाले
३. वाॊतघक खेऱ स्ऩधाांचे आमोजन कयाले
४. ळाऱे त एन.वी.वी. ल एन.एव.एव. मावायखे उऩिभ याफलालेत.
५. ळारेम व्मलस्थाऩनातीर जफाफदायी वलद्मार्थमाांना द्माली ल जरूय तेलढे स्लातॊत्र्म द्माले
६. वभाजवेलेचे काशी प्रकल्ऩ शाती घेऊन नेतत्ृ लाची वॊधी द्माली
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७. वाभाष्जक जाणील लाढवलणाये कामगिभ घ्मालेत
८. वाॊस्कृततक कामगिभ, वशरी, प्रदळगन बयवलणे इत्मादी कामगिभाॊभध्मे वलद्माथी नेत्माॊलय
जफाफदाऱ्मा द्माव्मात.
आऩरी प्रगती तऩावा.
प्रश्न १ खारीर वलधाने मोग्म ऩमासम ननलडून ऩूणस कया
१. व्मष्क्तभत्ल शा ळब्द …….मा रॎ द्रटन ळब्दाऩावून तमाय झारा.
अ) ऩवोना फ) ऩवगनर क) ऩवीना ड) ऩवगन
The term personality has been formed from Latin word…..
a) Persona
b) personal
c) Persina
d) person
२. व्मष्क्तभत्ल भाऩनाचे ळाई डाग चाचणी……. माॊनी वलकभवत केरी.
अ) भये फ) भॉगगन क) योळागक ड) वऩमाजे
The ‘Ink blot test’ for testing personality was developed by….
a) Murray
b) Morgan
c) Rorschach d) Piaget
३. भये आणण भॉगगन माॊनी.....भध्मे चचर अलफोधन चाचणी तमाय केरी.
अ) १९३१

फ) १९२५

क) १९३५

ड) १९४०

Marre & Mergan prepared Thematic Apperception Test in _____.
a) 1931
b) 1925
c) 1935
d) 1940
४. भागीर वऩढीकडून ऩढ
ु च्मा वऩढीकडे गण
ु लैभळष्टे वॊिभभत शोणे माव……. अवे म्शणतात
अ) अभबरुची फ) अनल
ु ॊळ क) व्मष्क्तबेद ड) व्मष्क्तभत्ल
The transfer of characteristics of one generation to the next is called as……
a) Interest
b) heredity
c) individual differences
d) personality
प्रश्न २ खारीर प्रश्नािंची एका लातमात उत्तये शरशा
१. व्मष्क्तभत्ल म्शणजे काम?
What is meant by personality?
२. अनल
ु ॊळ म्शणजे काम?
What is meant by heredity?
३. व्मक्तीबेदाचा अथग भरशा.
State that meaning of individual difference?
४. प्रेषऩण तॊराचा अथग भरशा.
What is meaning of projective technique?
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प्रश्न ३ खारीर प्रश्नािंची २५० ळबदािंभध्मे उत्तये शरशा
१. व्मष्क्तबेदालय ऩरयणाभ कयणाये घटक स्ऩष्ट कया.
Explain the factors influencing on individual difference.
२. चाॊगल्मा नेतत्ृ लाचे लैभळष्ट्म स्ऩष्ट कया.
Explain the characteristics of good leadership.
३. व्मष्क्तभत्ल भाऩनाचे प्रषेऩण तॊर स्ऩष्ट कया.
Explain the projective technique of assessment of personality.
४. फारकाच्मा व्मष्क्तभत्लालय ळाऱे चा कवा ऩरयणाभ शोतो?
How the personality of a child is influenced by his/her school?
५. नेतत्ृ लाचे प्रकाय स्ऩष्ट कया.
Explain the types of leadership.
६. व्मक्तीगत बेदाची कायणे स्ऩष्ट कया.

Explain the causes of individual difference.
प्रश्न ४ व्य़क्तीभत्त्लालय ऩरयणाभ कयणाये वलवलध घटक स्ऩष्ट कया.
Illustrate different factors influencing personality..
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