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प्रस्तावना: 
शाळेच्या मुख्याध्यापकांची णवद्यार्थयाांच्या णवकासात  

खूप महत्वाची भूणमका ऄसते. २१ वे शतक ह ेज्ञान णवज्ञानाचे युग 

अह.े णवज्ञानतंत्रज्ञानातील प्रगती खूप झपाट्याने होत अह.े 

महाणवद्यालये ईपलब्ध झाल्यामुळे मुलांचे णशकण्याच े प्रमाि 

बर् यापैकव वा ले  अह.े शाळा ह ेग्रामीि भागात, दगुगम डोंगराळ 

भागात, अददवासी भागातील महत्त्वाचं ठिकाि अह;े णजथ े

पठरसरातील मुले णशकतात, घडतात अणि अपले भणवष्य 

घडणवतात. शाळेच्या प्रमुख घटकांचा णवचार केला तर 

मुख्याध्यापक, णशक्षक, णवद्याथी, शैक्षणिक साणहत्य, ऄध्यापन 

पद्धती, पयगवेक्षीय यंत्रिा, पठरसर, भौणतक सुणवधा आत्यादी ऄनके 

बाबी डोळयांसमोर येतात. शाळेमध्ये काय काम ऄसावे, 

णवद्यार्थयाांपयांत कोित्या गोष्टी प्रभावीपिे पोहोचाव्यात  या संदभागत मुख्याध्यापक महत्त्वाची भूणमका बजावत ऄसतात. 

त्यामुळे त्यांचा दणृष्टकोन खूप महत्त्वाचा ऄसतो. त्यांनी पु ाकार घेउन ईपलब्ध ऄसलेले सवग मनुष्यबळ, भौणतक सुणवधा, पठरसर व 

वातावरि लक्षात घेउन शाळेतील मुलांच्या प्रगतीसािी ऄचूक णनयोजन व णनयोजनाप्रमािे ऄमंलबजाविी केली तर त्याचा फायदा 

णवद्यार्थयाांना नक्कवच होतो. सद्य:णस्थतीत शालेय णशक्षि घेिाऱ्या णवद्यार्थयाांपासून ते महाणवद्यालय णशक्षि घेिाऱ्या, तसेच ईच्च णशक्षि 

घेिाऱ्या णवद्यार्थयाांपयांत सवाांसमोर ऄनेक अव्हाने अहते. णवद्याथी णशकत ऄसतात. दहावीपयांत णशकल्यानंतर, कोित्या शाखेत प्रवेश 

घ्यायचा, कोित्या क्षेत्रात जायचे कुिे नोकरी करायची, नेमकं काय करायचे  ऄशा प्रकारचे प्रश्न सगळयांनाच पडतात, पि या प्रश्नाचं 

ईत्तर प्रत्येकालाच णमळते ऄसे नाही. ऄशावेळी जवळ कोित े कॉलेज अहे, पैसे कुिे जास्त लागिार नाहीत, कोित्या प्रकारच्या  

णशक्षिामळेु नोकरी णमळेल ऄसे सगळे णनकष लावून मुले णशकत राहतात त्या वेळी त्या मुलांमध्ये ऄसलेले टॅलेंट बाहरे येइलच ऄस े

सांगता येत नाही. या सगळया प्रश्नांची ईत्तरे णमळतील ऄशी एक व्यवस्था तयार करण्याची गरज णनमागि झाली अणि त्यातनूच 

व्यवसाय मागगदशगन व समुपदशेन याची सुरुवात झाली. णवद्यार्थयाांचा कल णवचारात घेउन त्यांना त्यांच्या अवडीनुसार व क्षमतनेुसार 



योग्य वेळी योग्य क्षेत्राची णनवड करण्यास मदत केल्यास, त्यांच्या ईपजत कलागुिांना पुरेसा वाव णमळतो. व्यवसाय मागगदशगन व 

णनवड संस्था, मुंबइ अणि णवभागीय कायागलय नागपूर, ऄमरावती, नाणशक, पुिे, मुंबइ, औरंगाबाद, लातूर, कोल्हापूर णवद्यार्थयाांच े

णवणवध शैक्षणिक क्षेत्रांच्या संदभागत मागगदशगन अणि समुपदशेन करत होते, पि याचा लाभ फारच कमी णवद्यार्थयाांना णमळायचा. 

व्यवसाय मागगदशगन व णनवड संस्था मुंबइ ही संस्था व संस्थेच्या णवभागीय कायागलयांमाफग त गेल्या 65 वषाांपासून माध्यणमक शाळेतील 

णवद्यार्थयाांना व्यवसाय मागगदशगन व समुपदशेनाचे काम करीत अह.े संस्थेचे कामकाज व्यापक प्रमािावर करण्यासािी व राज्यातील 

णवद्यार्थयाांच्या णनकोप मानणसक णवकासासािी शासनाने शासन णनिगय का लेले अहते. कलचाचिीचे स्पष्टीकरि करताना त्याबाबत 

सणवस्तर णवचार करण्यात अलेला अहे. माध्यणमक णशक्षि घेिाऱ्या णवद्यार्थयाांना ऄनेक समस्या अहते. त्यांच्या या समस्यांच े

णनराकरि करण्यासािी णशक्षकांनी प्रयत्न करिे गरजेचे अहे. या वयातील णवद्यार्थयाांची भावणनक व मानणसक गरज लक्षात घेउन 

त्यांच्या ऄंगी ऄसलेल्या क्षमता, कौशल्य, अवड-णनवड, कल या सवग गोष्टींचा णवचार करून त्यांचे समुपदशेन करिे गरजेचे अहे. अज 

ऄत्याधुणनक तंत्रज्ञान ऄणस्तत्वात अहे. या तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर जीवन समृद्ध करण्यासािी करता येतो; परंतु या तंत्रज्ञानाच्या 

ऄयोग्य ककवा चुकवच्या पद्धतीच्या वापराने शालेय णशक्षि घेिाऱ्या णवद्यार्थयाांचे अयुष्य भरकटण्याची शक्यता अहे. त्यासािी 

णनयोजनबद्ध पद्धतीने त्या णवद्यार्थयाांचे समुपदशेन केले तर या मुलांना भणवष्य घडणवण्याच्या दषृ्टीने ददशा णमळेल. जेव्हा णवद्याथी 

दहावीची परीक्षा दतेात तेव्हा अपला णमत्र ककवा मैत्रीि अर्टसग शाखेला जात अहते  ककवा आंजीणनयररगला जात अहेत म्हिून मी 

पि जातो ककवा जाते ऄसे िरणविारे पुष्कळ णवद्याथी अहते. ऄमुक कॉलेज गावात अहे, बाहरे जािे अपल्याला नाही परवडिार 

म्हिून काही मुले, अवडत ऄसो वा नसो, जे कॉलेज, जी शाखा गावात अह ेणतथेच ऍडणमशन घेतात. कधी कुिेतरी तडजोड करून 

अयुष्यभर जगत राहतात. कोिताही णशक्षिक्रम ककवा व्यवसाय णनवडण्यापूवी णवद्यार्थयाांचा कल, त्याची अवड, त्यांच्या बुद्धीची 

कुवत समजून घेिे,  खूप गरजेचे झाले अह.े काही मनोवैज्ञाणनक, मानसशास्त्रीय चाचण्या ऄसतात, त्याद्वारे णवद्यार्थयाांचा कल, अवड, 

बुणद्धमत्ता समजण्यास  मदत होते. एव ेच नाही तर णशक्षिक्रम व व्यवसाय यांचा सुंदर मेळ घालता येतो. या चाचण्यांचा ईपयोग 

पालकांना होतो. कारि यामुळे अपल्या पाल्यांकडून कडून पालकांच्या ऄवास्तव ऄपेक्षांना थांबणवता येते अणि मुलांची अवड, 

क्षमता, कल यांना प्राधान्य द्यायचे  ऄसते याची जािीव पालकांना होते. नवनवीन क्षेत्रांमध्ये ऄसंख्य व्यावसाणयक ऄभ्यासक्रम 

ईपलब्ध अहते. त्या ऄभ्यासक्रमाबंाबत सणवस्तर माणहती, अवडीनुसार व क्षमतेनुसार कोिता ऄभ्यासक्रम णनवडावा याबाबतच े

मागगदशगन आयत्ता दहावी ककवा बारावीनंतर णवद्यार्थयाांना णमळाले, तर ही मुलं जीवनात नक्कवच यशस्वी होउ शकतील, अणि 

अयुष्यभर अवडीच्या कामात स्वतःला गंुतवतील. 
महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेमध्ये माध्यणमक स्तरावर णशक्षि घेिाऱ्या णवद्यार्थयाांना आयत्ता दहावी मध्ये व्यवसाणयक मागगदशगन 

व त्या संदभागत समुपदशेनाचा  म्हिजेच कठरयर गायडन्स चा लाभ णमळावा यासािी महाराष्ट्र सरकारने 2015-16 या सत्रापासून 

कलचाचिी घेण्याचा णनिगय घेतलेला अह.े कलचाचिीच्या अधारे शैक्षणिक व व्यावसाणयक क्षेत्राच्या णनवडीस साहाय्य केले 

जाते.Online पद्धतीने कलचाचिी घेउन हले्पलाआनच्या मदतीने मागगदशगन व समुपदशेन केले जाते. 

 

मोड्यूल  ऄध्ययनाची ईदिष्ट े-  

1. व्यवसाय मागगदशगन व समुपदशेन संकल्पना समजून घेिे. 

2. णवद्यार्थयाांना योग्य रीतीने व्यवसाय मागगदशगन व समुपदशेन करिाऱ्या मुख्याध्यापकांच्या कायगपद्धतीचा ऄभ्यास करिे. 

3. माध्यणमक स्तरावरील कलचाचिीची सद्य:णस्थती समजून घेिे. 

4. कलचाचिीच्या ईपयुक्ततेचा ऄभ्यास करिे. 

 

सबंणंधत णवषयाची संकल्पना -  

एखाद ेकाम करीत ऄसताना साधारिपिे शीषगक, गरज व महत्त्व, ईदिष्ट,े संकल्पना, स्पष्टीकरि, कायागत्मक व्याख्या, कायगपद्धती, 

णनष्कषग, ईपयोणगता, संदभगसूची या मुद्दद्यांच्या संबंणधत संशोधन, ईपक्रम, प्रकल्प, लेखन  करावे लागते. मोड्यूल लेखन करताना 

त्यामध्ये ऄंतभूगत काही शब्द, संबोध, संकल्पनांचा ऄथग समजून घेिे महत्त्वाचे अहे. त्या णवषयाच्या ऄनुषंगाने त्या णवणशष्ट शब्दाचा 

नेमका ऄथग या ठिकािी काय अह.े त्याचे संदभग काय अहते याबाबत माणहती ऄसिे गरजेचे अहे. सदर मोड्यूलमध्ये पि ऄसे काही 

संबोध अहते, ज्या संबोधांचा ऄथग सगळयांना माहीत ऄसावा. त्याणवषयीच्या संकल्पना स्पष्ट ऄसाव्यात म्हिूनच खालीलप्रमािे 

संकल्पना स्पष्ट करण्यात येत अहे. 

 

 

 

 

 



व्यावसाणयक मागगदशगन -

प्रत्येक व्यक्तवला अपल्या मूलभूत गरजा भागणवण्यासािी 

काही काम, नोकरी- व्यवसाय करावा लागतो. याणवषयीची  

तयारी शालेय जीवनात होत ऄसते. फक्त वयाच्या 10-12 

वषागपयांत मुलांना याणवषयीची जािीव नसते. माध्यणमक 

शाळेच्या आयत्ता  आयत्ता10 वी च्या ऄखेरीस मुलांना 

याणवषयी  

 

 

 

 

णवचार करावा लागतो.कठरऄर च्या दषृ्टीने कोिता ऄभ्यासक्रम व व्यवसाय णशक्षिक्रम णनवडावा याणवषयी ऄसंख्य प्रश्न पालक व 

णवद्यार्थयाांच्या मनात ऄसतात. या प्रश्नांची ईकल व्यावसाणयक मागगदशगनामुळे नक्कवच होते. 

व्यवसाय मागगदशगन म्हिजे व्यवसायासंबंधी ककवा व्यवसाय णवषयक मागगदशगन ऄसा ऄथग साधारिपिे घेतला जातो; परंतु व्यवसाय 

मागगदशगन या शब्दांची कठरऄर मागगदशगन या शब्दासोबत सांगड घातल्यास बदलत्या काळातील या णवषयाचे महत्त्व लगेच अपल्या 

लक्षात येते. व्यवसाय मागगदशगन ही संकल्पना या क्षेत्रातील ऄनेक तज्ञांनी व्याख्येद्वारे स्पष्ट केली अह.े ऄमेठरकन वोकेशनल गायडन्स 

ऄसोणसएशनने व्यवसाय मागगदशगनाची व्याख्या पु ीलप्रमािे केलेली अहे. “ एखादा व्यवसाय णनवडून, त्या व्यवसायासािी अवश्यक 

ती पूवगतयारी करिे व त्या व्यवसायात प्रवेश करून प्रगती करिे व  या संबंणधत व्यक्तवला साहाय्य करण्याची प्रदक्रया म्हिजे व्यवसाय 

मागगदशगन होय.” या णवषयाच्या ऄध्ययन-ऄध्यापनातून णवद्यार्थयागला त्याच्या भणवष्यकालीन जीवनाणवषयी तयारी करण्यास, त्याच े

व्यणक्तमत्व णवकणसत करण्यास, त्यास ऄनुरूप ऄसा णशक्षिक्रम/व्यवसाय ऄभ्यासक्रम णनवडण्यास, अवश्यक कौशल्य प्राप्त  करण्यास, 

जीवनात प्रगती करून यशस्वी होण्यास, तसचे वतगमान अणि भणवष्यात योग्य प्रसंगी योग्य प्रकारे समायोजन साधण्यासािी साहाय्य 

करता येते. 

व्यवसाय मागगदशगन अणि समुपदशेनामुळे णवद्यार्थयाांना स्वतःतील क्षमता, ऄणभरुची, बौणद्धक कुवत तसेच कल या संदभागत 

माणहती णमळते. त्यांना शालेय णवषय व कठरऄरच्या संधी यांणवषयी माणहती णमळण्यास मदत होते. णवद्याथी कठरऄरच्या ऄनुषंगाने 

अवश्यक ऄसलेली कौशल्ये स्वतःमध्ये णवकणसत करण्यासािी प्रवृत्त होतात. णवद्यार्थयाांना योग्य ऄभ्यासक्रम व व्यवसाय णनवडी 

संबंधात त्यांच्या क्षमतांची अणि त्या ऄनुषंगाने  ईपलब्ध स्त्रोतांची जािीव करून ददली जाते. ईपलब्ध ऄसलेली कठरऄरची ऄसंख्य 

क्षते्र,े ऄभ्यासक्रम, पदणवका, short term कोसेस, long term कोसेस, सर्टटदफकेट कोसेस ह ेसवग ऄभ्यासक्रम अणि भणवष्यातील 

संधी, ह े ऄभ्यासक्रम चालणविाऱ्या शासकवय अणि खाजगी संस्था, प्रवेश घेण्याची प्रदक्रया, णशष्यवृत्त्या आत्यादी बाबत माणहती 

णमळणवण्यास णवद्याथी प्रवृत्त होतात. 

 

समपुदशेन  -  

समुपदशेन म्हिजे लाभाथींची समस्या सोडणवण्यासािी समुपदशेक व लाभाथी या दोघांमध्ये मैत्रीपिूग वातावरि व सामंजस्यान े

होिारे हतेुपूवगक संभाषि होय.समुपदशेन ही एक मानस शास्त्रीय प्रदक्रया ऄसून त्याचा लाभाथी अणि समुपदशेक या दोघांच्याही 

मानणसकतेवर पठरिाम होतो. दोघेही परस्परांच्या मानणसकतेवर पठरिाम करीत ऄसतात. त्यामुळे लाभाथी स्वतःच्या समस्या 

सोडणवण्यास समथग होत ऄसतात. णनदशेनाणशवाय समुपदशेन व समुपदशेनाणशवाय णनदशेन मनुष्याच्या कोित्याही कामाचे नसते. 

णनदशेन अणि समुपदशेन एकाच नाण्याच्या दोन बाजू अहते. समुपदशेनाणशवाय णनदशेन ह ेव्यथग अहे. याणवषयी सी.वी. गुडे यांनी 

म्हटले अहे कव, “समुपदशेन हे एकटे ककवा वैयणक्तकरीत्या शैक्षणिक व्यावसाणयक तसेच व्यणक्तगत रूपात तत्संबंणधत संबंधांच्या 

समाधानामध्ये मदत करते. यामध्ये सवग तर्थयांचे वगीकरि, ऄध्ययन अणि णवश्लेषि केले जाते. समस्यांचे समाधान णवशेषतः 

णवद्यालये,  सामुदाणयक साधने यांच्या मदतीने शोधले जाते. अणि समुपदशेन प्राप्त करिाऱ्याला अत्म णनिगयाच्या क्षमतेशी ऄवगत 

केले जाते”.  

समुपदशेन अणि णनदशेनामध्ये ऄत्यंत जवळचा घणनष्ठ संबंध अहे. या संबंधांच्या ऄथागकठरता समुपदशेनाचे स्वरूप, 

तत्त्वज्ञानी, णवस्तार तसेच प्रकल्प प्रदक्रयांवर लक्ष दणे्याच्या सोबतच व्यक्तवची प्रवृत्ती ककवा कठरऄर संबंधी अवश्यकताना समजिे 

अवश्यक अह.े समुपदशेन ही एक कला अह ेअणि णवज्ञान सुद्धा अह ेपरंतु समुपदशेन ह ेव्यणक्तणनष्ठ ऄसते तेव्हा ते केलेले कायग ऄसते 

अणि तेव्हा यामध्ये वस्तुणनष्ठतेवर जोर ददला जातो, त्यामुळे त्याचे स्वरुप वैज्ञाणनक होत ऄसते

 

 

 

 

 

 

 



समपुदशेनाची व्याख्या -  

प्राचीन काळापासून समुपदशेन ह े मानव समाजात कोित्या ना कोित्या रुपात णवद्यमान राणहले अहे. समुपदशेनाचा 

व्यापक ऄथग लक्षात येण्याकठरता काही शास्त्रज्ञांच्या व्याख्या पाहिे अवश्यक अह ेत्या खालीलप्रमािे अहते. 

 

 रॉणबसन्स - समुपदशेन हे दोन व्यक्तींच्या पठरणस्थतीचा समावेश करतो. ज्यामध्ये एका व्यक्तवला त्याच्या स्वतःच्या तसेच 

पयागवरिामध्ये ऄपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन करण्यात मदत करते. 

 कालग रोजसग- समुपदशेन एका णनणितच रूपाने णनर्ममत स्वीकृत संबंध अहे, जो ऄणशलाला त्या मयागदपेयांत समजावण्यात मदत करतो, 

ज्यामध्ये ते अपल्या ज्ञानाच्या प्रकारांमध्ये णवद्यात्मक कायागमध्ये ऄग्रेसर होउ शकतील. 

 कलचाचिी - व्यवसाय मागगदशगन व णनवड संस्था मुंबइ व संस्थेच्या णवभागीय कायागलयांमध्ये फारच कमी प्रमािात प्रणशणक्षत 

मनषु्यबळ ईपलब्ध अहे. णवद्याथी संख्येच्या तुलनेत समुपदशेकांची संख्या पुरेशी नाही. त्यामुळे व्यावसाणयक मागगदशगन व समुपदशेन 

यांचा लाभ फारच थोड्या णवद्यार्थयाांना होतो. याकठरता महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य माध्यणमक व ईच्च माध्यणमक णशक्षि 

मंडळाशी संलग्न, राज्यातील सवग माध्यणमक शाळांतील  आयत्ता दहावीत णशकिाऱ्या सवग णवद्यार्थयाांची मानसशास्त्रीय कलचाचिी 

घेण्याचे िरणवलेले अह.े या माध्यमातून त्यांना ईच्च णशक्षि ऄथवा व्यवसायासािी योग्य क्षेत्राची णनवड करण्यास सहाय्य करून 

अवश् यकतेनुसार वैयणक्तक मागगदशगन व समुपदशेन करण्याचे धोरि शासनाने णनणश् चत केलेले अह.े णवद्यार्थयाांना स्वतःच्या 

कुटंुबाबरोबरच भारतीय समाजरचनेचा एक जबाबदार व सुसंस्कृत नागठरक म्हिून घडणवण्यासािी ऄनुरूप मागगदशगन व साहाय्य या 

कलचाचिीच्या माध्यमातून णवद्यार्थयाांना णमळत अह.े 

 

कलचाचिी अयोजनाच ेईिेश -  

1. क्षेत्राची णनवड करण्यास मागगदशगन करिे. 

2. णवद्याथी व पालक यांना णवणवध शैक्षणिक व व्यावसाणयक क्षेत्रांची माणहती दउेन जनजागृती करिे. 

 

कलचाचिीची कायगपद्धती- णवद्यार्थयागस स्वतःच्या कुटंुबाबरोबरच भारतीय समाजरचनेचा एक जबाबदार व सुसंस्कृत नागठरक म्हिून 

घडणवण्यासािी णवद्यार्थयाांना ऄनुरुप मागगदशगन व साहाय्य करिे. 

 मानसशास्त्रीय कसोट्या तयार करिे. या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींच्या सल्ल्यान ेयाणवषयीची जबाबदारी व्यवसाय मागगदशगन व णनवड 

संस्था मुंबइ यांचेकडे सोपणवलेली अह.े 

 ऑनलाआन संगिक प्रिाली णवकणसत करिे. तयार ऄसलेल्या मानसशास्त्रीय कसोट्या ऑनलाआन पद्धतीने घेण्याकठरता माध्यणमक 

णशक्षि मंडळ पुिे यांचेकडे जबाबदारी सोपणवलेली अह.े 

 ज्या ठिकािी ऑनलाआन पद्धतीने कलचाचिी घेिे शक्य नाही, तेथे ऑफलाआन पद्धतीने  कल  चाचिी घेण्याची व्यवस्था ऄसेल. 

 कसोटीच्या ऄहवालानुसार अवश्यकतेनुसार मागगदशगन करण्याची व्यवस्था.  

 महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पठरषद पुिे येथे हले्पलाआन 

 णवद्यार्थयाांना मागगदशगन व समुपदशेन करण्याची व्यवस्था संबंणधत णवभागीय व्यवसाय मागगदशगन व णनवड संस्था, णजल्हास्तर 

जबाबदारी णजल्हा णशक्षि व प्रणशक्षि संस्था या कायागलयावर अह े. 

 ऑनलाआन परीक्षा दिेे सवगच णवद्यार्थयाांना शक्य नाही. त्यामुळे काही मुले यापासून वंणचत राहतात. काही णवद्याथी ऄणत दगुगम 

डोंगराळ भागात राहतात. णवद्यार्थयाांना तसेच काही ठिकािी णशक्षकांना सुद्धा तंत्रज्ञानाचे ज्ञान तोकडे ऄसते. संगिक हाताळण्याच े

कौशल्य नसते. तसेच बऱ्याचदा पालक ईदासीन ऄसतात. अपल्या राज्यात समुपदशेकांची संख्या णवद्यार्थयाांच्या तुलनेत कमी अहे. या 

सवग मयागदांमुळे कलचाचिी प्रत्येक णवद्यार्थयाांपयांत पोहोचिे अव्हानात्मक अह.े  

महाराष्ट्र शासनाच्या शालये णशक्षि व क्रवडा णवभागाकडून शासन णनिगय क्रमाकं:व्यमास-ं३२१४/(५२ /२०१४)प्रणशक्षि ददनाकं 30 

ऑक्टोबर, 2014 हा शासनणनिगय का ण्यात अला. यामध्ये राज्यातील णवद्यार्थयाांच्या णनकोप व मानणसक णवकासासािी शासन 

प्रयत्नशील ऄसून सदर क्षेत्रात भरीव कामकाज होण्यासािी, सदर क्षेत्रास बळकटी अिण्यासािी शासन स्तरावर राज्यस्तरीय व 

णजल्हास्तरीय समुपदशेन व्यवसाय मागगदशगन व सल्लागार सणमतीची स्थापना करण्यात अली  अह.े 

राज्यस्तरीय समुपदशेन व्यवसाय मागगदशगन व सल्लागार सणमती, राज्यातील प्रणशणक्षत णशक्षकांचा डेटाबेस तयार करिे, 

मास्टर टे्रनर ककवा शासनाचे समुपदशेक घोणषत करिे, सध्याच्या स्पधागत्मक जगात पु े जाण्यासािी मुलांची मानणसकता तयार 

होण्यासािी धोरि तयार करिे, मुलांना मानसशास्त्रीय साहाय्य करिे, आत्यादी कामांवर णनयंत्रि करते.  



 

 

 

णजल्हास्तरीय समुपदशेन व्यवसाय मागगदशगन व सल्लागार सणमती सुद्धा णजल्यातील णवद्यार्थयाांसािी काम करते. मुलांचा 

कल अवड लक्षात घेउन त्या त्या क्षेत्रातील पु ील णशक्षिाची व त्या क्षेत्रातील संधी या णवषयी  मुलांना मागगदशगन करते.   

 

शासन णनिगय क्रमाकं:परीक्षा-२०१५/प्र.क्र.२४९/एसडी-२ ददनाकं 10नोव्हेंबर 2015  

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरिानुसार माध्यणमक स्तरावर व्यवसाय मागगदशगन व समुपदशेनाचे काम प्रभावीपिे होिे गरजेचे अहे. 

दहावी नंतर पु ील णशक्षिाच्या ऄनुषंगाने णनिगय घेण्यासंदभागत बरेच णवद्याथी व पालक यांच्यामध्ये संभ्रम णनमागि झालेला ददसून 

येतो. या पठरणस्थतीत त्यांना योग्य मागगदशगनाची गरज ऄसते. णवद्यार्थयाांचा कल णवचारात घेउन त्यांना त्यांच्या अवडीनुसार व 

क्षमतेनुसार वेळीच शैक्षणिक क्षेत्र णनवडीस मदत केल्यास त्यांच्या ईपजत कलागुिांना पुरेसा वाव णमळतो. णवद्यार्थयाांचा ईच्च 

णशक्षिाकडे वा िारा कल लक्षात घेता त्यांना या संदभागत शास्त्रीयदषृ्ट्या योग्य मागगदशगन णमळिे अवश्यक ऄसल्याने मानसशास्त्रीय 

कसोट्यांची ईपयुक्तता णवचारात घेउन याचा लाभ दणे्याच्या दषृ्टीने मानसशास्त्रीय कसोट्यांद्वारे ईच्च णशक्षि ककवा व्यवसायासािी 

मागगदशगन करण्याकठरता धोरि व कायगपद्धती या शासन णनिगयाद्वारे णनणित करण्यात अली अह.े महाराष्ट्र राज्य माध्यणमक व ईच्च 

माध्यणमक णशक्षि मंडळाशी सलंग्न, राज्यातील सवग माध्यणमक शाळांमधील आयत्ता दहावीमध्ये णशकिाऱ्या सवग णवद्यार्थयाांची 

मानसशास्त्रीय चाचिी कल चाचिी घेण्यात येते. या माध्यमातनू त्यांना ईच्च णशक्षि ऄथवा व्यवसायासािी योग्य क्षेत्राची णनवड 

करण्यास साहाय्य करून अवश्यकतेनुसार वैयणक्तक मागगदशगन व समुपदशेन करण्यात येते. 

 

 

साणंख्यकवय माणहती  - 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पठरषद महाराष्ट्र, युणनसेफ अणि अय ड्रीम कठरयर यांच्या सहकायागने संयुक्तठरत्या 

महाकठरऄर पोटगल सुरू केले अहे. या पोटगल वर आयत्ता नववी ते बारावीच्या णवद्यार्थयाांना कठरऄर संबंधी हवी ऄसलेली माणहती एका 

णक्लकवर सहज ईपलब्ध होउ शकते. 13,728 शाळांमधील 37.9 लाख णवद्यार्थयाांना या पोटगल चा ईपयोग होत अहे. या पोटगलवर 

555 व्यावसाणयक अणि कौशल्याणधणष्ठत कठरयरची माणहती मरािी व आंग्रजी भाषेत ईपलब्ध अहे. येथे 31,122 महाणवद्यालये व 

व्यावसाणयक संस्था, 1127 प्रवेश परीक्षांची माणहती तसेच 1127 णशष्यवृत्ती यांची माणहती ईपलब्ध करून दणे्यात अलेली अहे. 

राज्यात 420 समुपदशेक णवद्यार्थयाांना मागगदशगन करण्यासािी कायगरत अहते, ज्यांच्या मागगदशगनाने राज्यातील णवद्यार्थयाांना स्वतःच े

कठरऄर णनवडण्यास मदत णमळत अहे. 

 नागपूर णजल्यात एकूि 13 तालुके व 4 URCs अहते. 

 या णजल्यात माध्यणमक शाळांची संख्या 773 एव ी अह.े 

 या 773 शाळांमधून सन 2020 मध्ये दहावीची परीक्षा दिेाऱ्या  णवद्यार्थयाांची संख्या एकूि 60172 अह.े 

 णजल्यातील कल व ऄणभक्षमता देिारे णवद्याथी 59831 एव े होते. 



 परीक्षेला बसलेल्या णवद्यार्थयाांपैकव 99.43% णवद्यार्थयाांनी कलचाचिी ददली. 

 कलचाचिीच्या ऄहवालाच्या अधारे समुपदशेकांनी 16864 णवद्यार्थयाांचे समुपदशेन केलेले अहे. 

 

व्यवसाय मागगदशगन व समपुदशेन याबंाबत शालये नतेतृ्वासमोर ऄसलेली अव्हाने--- 

व्यवसाय णनवड ही प्रत्येक व्यक्तवच्या जीवनातील ऄणतशय महत्त्वाची गोष्ट अह ेवयाच्या 16 ते 18 वषाांच्या  टप्पप्पयावर पु े तीस-

चाळीस वषग अपल्याला समृद्ध जीवन जगण्यासािी नेमके करायचे अहे ह े िरणविे व पूिगत्वास नेिे ही बाब सोपी नाही. 

ऄभ्यासक्रमाची ऄसंख्य क्षेत्रे सद्य:णस्थतीत मुलांसािी ईपलब्ध अहते. त्यामुळे ही मुले दहाव्या वगागची परीक्षा दइेपयांत जर नेमके कुिे 

जायचे अह ेककवा भणवष्यात काय करायचे अह ेह ेिरणवत ऄसतील तर पु े त्या ददशेने जािे सोपे होइल. व्यवसाय मागगदशगन अणि 

समुपदशेन या णवषयांच्या ऄनुषंगाने णवणवध स्तरांवरील अव्हाने अहते. सतत अपल्या ध्येयाच्या ददशेने प्रयत्न करून या अव्हानांवर 

मात करता अली, तर णनणितपिे या णवषयाला न्याय णमळू शकेल. 

 

णवद्याथी -         

दहावी ककवा बारावीची परीक्षा दणे्याच्या या काळामध्ये 

णवद्याथी वयाच्या दकशोरवयीन टप्पप्पयावर ऄसतात.भावणनक 

व मानणसक संघषागचा हा काळ ऄसतो. या काळात मुलांमध्य े

शारीठरक बदल पि झपाट्याने होत ऄसतात. मानणसक स्थैयग 

नसते. त्यामुळे अपल्या भणवष्याबिल िरणविे किीि जाते.   

अपल्या स्वतःमधील क्षमता, ऄणभरुची, पठरणस्थती याचा णवचार न करता णमत्रमंडळींचे त्याचे ऄनुकरि करण्यावर भर ऄसतो. काही 

ठिकािी मुलांची णशकण्याची आच्छा ऄसूनही, अर्मथक पठरणस्थतीमळेु णशकण्यामध्ये मध्ये ऄडचि णनमागि होते. मुलांना काम करून 

कुटंुबाला अर्मथक मदत करावी लागते. या वयामध्ये मुले व्यसनांच्या अहारी जाण्याची शक्यता ऄणधक ऄसते. 

मुलांना बऱ्याचदा भावनांचे तािाचे व्यवस्थापन करता येत नाही. एखाद्या ऄभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतल्यानंतर त्यामध्ये येिाऱ्या 

ऄडचिींचे णनराकरि करण्यासािी मागगदशगनाची गरज ऄसते. बऱ्याचदा णवद्यार्थयाांना सायन्स, कॉमसग, अर्टसग, आंणजणनयररग, मेणडकल 

एवढ्याच शाखा माहीत ऄसतात. ऄसंख्य व्यवसाणयक ऄभ्यासक्रम, पदणवका, सर्टटदफकेट कोसग,  short term कोसग, long term 

कोसग, णवणवध क्षेत्रे व  णतथे प्रवेश घेण्याच्या पद्धती, णमळिाऱ्या णशष्यवृत्या, भणवष्यातील संधी याणंवषयी माणहतीच नसते. ऄशावेळी 

मागगदशगकाची खूप गरज ऄसते. 

 

पालक –  

ज्या घरात अइ-वडील दोघांनाही कामाणनणमत्त बाहरे जावे लागते, त्यांना मुलांकडे फार लक्ष्य दतेा येत नाही. काही वेळा पालक 

अपल्या स्वतःच्या ऄपूिग राणहलेल्या आच्छा मुलांवर लादत ऄसतात. “मला डॉक्टर व्हायचे होते पि मी नाही होउ शकले अता तू तरी 

डॉक्टर हो” ऄसे ते म्हितात. यावेळी ते मुलांची बौणद्धक क्षमता, अवड, कल याचा णवचार करीत नाहीत. त्यामुळे मुलांवर ताि येतो. 

कधीकधी  आतरांच्या मुलांबरोबर तुलना केली जाते. काहीवेळा मलुांची बौणद्धक क्षमता अवड ऄणभरुची सवग ऄसूनही पालकांची 

अर्मथक पठरणस्थती सवग सुणवधा पुरणवण्याची नसते. कधीकधी पालकांची व्यसनाधीनता, त्यांची मानणसकता ही मुलांच्या णशकण्याच्या 

अड येते. त्यामुळे पालक व णवद्याथी दोघांनाही ताि येतो. ऄशा वळेी काय करावे सुचत नाही ह ेएक प्रकारचे अव्हान पालकांसमोर 

ऄसते. 

 

णशक्षक –  

णशक्षक णवद्यार्थयाांना घडणवण्याचे काम करीत ऄसतात. अपला णवद्याथी ईच्च पदावर ऄसण्याचा अनंद त्या णवद्यार्थयाांच्या पालकांना 

जसा होतो, तसाच तो त्याच्या णशक्षकांनाही होतो. वगागमध्ये पन्नास णवद्याथी ऄसतात. तीन-चार वषग णशक्षक या मुलांसोबत ऄसतात. 

त्यामुळे णशक्षकाला स्वतःच्या णवद्यार्थयाांची चांगली ओळख ऄसते. काही णवद्याथी बुद्धीन ेहुशार ऄसतात. णवणशष्ट कौशल्य व क्षमताही 

त्यांच्या मध्ये ऄसतात, पि घरातील वातावरि, पालकांची ईदासीनता मुलांच्या णशक्षिाच्या अड येते. कधीकधी पालक मुलांकडून 

ऄवास्तव ऄपेक्षा करत ऄसतात. क्षमता नसताना, कल ककवा अवड नसताना मुलांना कोित्यातरी भारी कोसगला घालतात. दोन्ही 

पठरणस्थतीमध्ये णशक्षकांसमोर एक प्रकारचे अव्हान ऄसते. णशक्षक अणि  मुख्याध्यापक यांनी यामध्ये मध्यस्थी करून पालकांचे, 

णवद्यार्थयाांचे समुपदशेन केले तर काही प्रमािात णवद्यार्थयाांना न्याय णमळू शकतो. ही पठरणस्थती, खूप कौशल्याने हाताळावी लागते. 

णशक्षकाच्या मध्यस्थीमुळे, पालक-णशक्षक मतभेदामुळे कधीकधी पठरणस्थती सुलभ होण्याऐवजी ऄणधक गुंतागुंतीची होते. सवग बाबींचा 

तारतम्याने णवचार करिे ह ेणशक्षकांसािी एक अव्हानच अह.े 



 

समाज –  

पठरसरातील, गावातील, मुलांना घडवण्याची जबाबदारी समाजाचीही अहे. प्रत्यक्ष नाही पि ऄप्रत्यक्षपिे पठरसराचा, तेथील 

वातावरिाचा, पठरिाम णवद्यार्थयाांवर होत ऄसतो. अपल्या गावातील मुलांना योग्य वळि लागावे त्यांना योग्य ददशा णमळावी 

यासािी गावातील मंडळींनी प्रयत्न करावे. तसे ते करतात.याच शाळांमध्ये त्यांची स्वतःची मुलं सुद्धा ऄसतात. पठरसरामध्ये सवगच 

बाबी मुलांच्या णनकोप वा ीसािी योग्य ऄसतीलच ऄसे नाही. ऄनेकदा ऄनेक  ऄनैणतक बाबी अजूबाजूला घडत ऄसतात. यामध्ये 

व्यसनाधीनता, गुन्हगेारी, अक्रमकता, भांडि, मारामारी, ऄनेक मनोणवकार ऄसलेल्या व्यक्तव, यांचा समावेश ऄसतो. गठरबी, दाठरद्र्य 

या पि बाबी णवद्यार्थयाांच्या मनावर णवपठरत पठरिाम करीत ऄसतात. ऄशा सगळया ऄनैणतक गोष्टींच्या अहारी शाळेतील, गावातील 

दकशोरवयीन मुले जात ऄसतात. त्यांच्या घरचे वातावरि मुलांच्या णवकासाला ऄनुरूप नाही, ज्यांना सांभाळून घ्यायला अधार 

द्यायला घरी कुिी नाही ऄशी मुलं व आतरही मुले ऄपप्रवृत्तींच्या अहारी जाउ शकतात. या सवग मुलांना सांभाळण्याची जबाबदारी 

नक्कवच समाजाची अह.े यामध्ये एन.जी.ओ., काही सुधारक मंडळी, युवक मंडळ, मणहला मंडळ, बचत गट यांनी ऄशाप्रकारे एकाकव 

पडलेल्या मुलांचे अधार बनून त्यांना योग्य मागग दाखणविे गरजेचे अह.े गावामध्ये चांगल्या वक्त्यांची भाषिे अयोणजत करिे, 

णवद्यार्थयाांना समुपदशेन करिे, त्यांच्या गरजा गावाच्या पठरसराच्या लोकांच्या सामुणहक प्रयत्नातून पूिग करिे व त्यांना योग्य ददशा 

दाखविे ह ेसमाजासािी एक अव्हानच अह.े 

 

यशोगाथा - 

काही शाळांमध्ये आयत्ता दहावीच्या नंतर कलचाचिीच्या ऄहवालाच्या अधारे णवद्यार्थयाांना व्यवसाय मागगदशगन व समुपदशेन 

करण्याचे काम ऄणतशय चांगल्या पद्धतीने केले जाते.. मुख्याध्यापक, णशक्षक व णवद्यार्थयाांसािी काम करतात. त्यांच्या भणवष्याच्या 

दषृ्टीने त्यांना योग्य ददशा दणे्याचे काम करतात. कधीकधी मुलांचा कल, क्षमता यांचा णवचार न करता पालक मुलांकडून ऄवास्तव 

ऄपेक्षा करतात ऄशावेळी मध्यस्थी करून मुख्याध्यापक व णशक्षकांकडून पालकांचे समुपदशेन केले जाते. त्यांची मानणसकता बदलली 

जाते. पालक व णवद्याथी यांचे एकमत होइपयांत ह े काम णशक्षकांना करावे लागते. ऄणतशय महत्त्वपूिग ऄसलेले ह े काम काही 

शाळांमध्ये झालेले अह ेऄशा वेळी णशक्षकांना कशा पद्धतीने पु े जावे लागले,  कोिते ऄनुभव अले, ह ेत्यांचे ऄनुभव अपल्याला ही 

ईपयोगाचे िरू शकतात. 

 

यशोगाथा 1 - Covid-19 या काळामध्ये शाळा महाणवद्यालये बंद होती. रस्त्यावर शुकशुकाट होता. जमावबंदीचा कायदा होता. 

सगळी वाहतूक िप्पप झालेली होती, जिू काही काळ थांबला होता. ऄशा ऄटीतटीच्या काळात ऄसंख्य प्रश्न णनमागि झाले होते. त्यात 

कठरऄर पोटगलची ललक णमळाली. 

जून मणहन्यात णशक्षकांना शाळेत बोलावून घेतले, महाकठरऄर पोटगल बिल मागगदशगन केले. महाकठरऄर पोटगल पालक णशक्षक व 

णवद्याथी यांच्यासािी कसे व दकती महत्त्वपूिग अहे याची माणहती पटवून ददली. ही ललक णवद्यार्थयाांपयांत कशी पोहोचवता येइल 

याणवषयी चचाग केली. दहावीच्या णवद्यार्थयाांच्या हजेरी पटावरील त्यांच्या नावापु े ऄसलेल्या फोन नंबर वर मुलांना फोन करण्यात 

अले. एकूि 273 णवद्यार्थयाांपैकव 222 णवद्यार्थयाांशी फोनद्वारे संपकग  होउ शकला. या सवाांचा एक व्हार्टसऄॅप ग्रुप तयार करण्यात 

अला. या महाकठरयर पोटगल णवषयीची माणहती या ग्रुपवरून णवद्यार्थयाांपयांत पोहोचली. त्यांचा सरल अय.डी. क्रमांक सुद्धा या ग्रुप 

वर टाकून त्यांना महाकठरऄर पोटगलची ललक दउेन ह ेपोटगल कसे बघावे, त्याचा ईपयोग कसा करावा याणवषयी मागगदशगन करण्यात 

अले. यावेळी णवद्यार्थयाांना येिाऱ्या ऄडचिींचे णनरसन शाळेतील णशक्षकांनी केले. श्री बोबडे सर, श्री मून सर यांचे मोलाचे सहकायग 

लाभले. दहावीचा णनकाल लागल्यानंतर शाळेत माकग णलस्ट घेण्यासािी येिाऱ्या णवद्यार्थयाांना अम्ही सवाांनी मागगदशगन केले. ग्रामीि 

भागातील णवद्यार्थयाांसािी ह ेपोटगल ऄणतशय ईपयोगाचे अह.े त्यामळेु शाळेतील णवद्यार्थयाांना त्यांच्या मध्ये नेमके काय चांगले अहे, 

कोित्या णवषयात त्यांना गती अह ेयाणवषयीची माणहती णमळते. पु ील ददशा िरणवता येते. 

श्री. ए.अर. ोमि,े मखु्याध्यापक, यशवतं हायस्कूल गमुगाव, प.ंस.-लहगिा,णजल्हा-नागपूर 

 

 

लचतनात्मक प्रश्न: 

1) कोणवड-19 च्या काळात मुलांना व्यवसाणयक मागगदशगन गरजेचे का वाटले? 

2) महाराष्ट्रातील णशक्षकांनी त्यावर कशा प्रकारे मात केली? 

3) महकठरऄर पोटगल app ची ईपयुक्तता णलहा.  

 



यशोगाथा 2 –  

लॉकडाईनच्या काळात राज्यातील सवग 408 समुपदशेकांची ऑनलाआन सभा घेण्यात अली. अपल्या णवद्यार्थयाांना ऑनलाआन 

मागगदशगन करावे लागेल. काळ मोिा किीि अहे. णवद्यार्थयाांना ऄशा वेळी अपली खूप गरज अहे. त्याचंे सगळे अयुष्य पु े अह ेअणि 

त्यांच्या व्यणक्तमत्त्वाला वळि दणे्याचे, त्यांना व्यवसाय मागगदशगन करण्याचे काम करण्यासािी अपल्याला शाळेत नाही तर प्रत्येक 

णवद्यार्थयाांच्या घरात पोहचायचे अह,े ऄसे अवाहन माननीय ददनकर पाटील माजी संचालक, एस.सी. इ. अर.टी. पुिे यांनी केले; 

अणि अम्ही सगळेच त्यांच्या या वक्तव्यातून प्रेठरत झालो. ऄशातच 22 मे 2020 रोजी राज्याच्या णशक्षि मंत्री, माननीय वषागताइ 

गायकवाड यांनी महाकठरऄर पोटगल ॲपचे ईद्घाटन करून अम्हां समुपदशेकांच्या ज्ञानात अिखी भर घातली. कठरऄर करता येतील 

ऄशी णवणवध क्षेत्र,े कॉलेज, प्रवेश परीक्षा अणि णशष्यवृत्ती यांणवषयी सणवस्तर माणहती सवग समुपदशेकांसमोर मांडली. सवग 

समुपदशेकांना णवद्यार्थयाांचे फोन येिे सुरु झाले. ददवसाला चाळीस-पन्नास णवद्यार्थयाांचे फोन घिेे. त्यांच्या व्यणक्तमत्त्वानुसार, 

कलचाचिीच्या ऄहवालानुसार मागगदशगन करिे, खूप किीि जात होते, पि अम्ही ते केले. ऄशातच एक ददवस प्रणतज्ञाचा फोन 

अला. फोन ईचलल्यानंतर णतकडून णतचा अवाज अला. ती णवचारत होती “सर मी कोिती शाखा घेउ?” णतच्या भावना माझ्या 

लक्षात अल्या. मी णतला प्रणतप्रश्न केला प्रणतज्ञा काय झाले? तुझा अवाज ऄसा का?  माझे ह े प्रश्न ऐकून णतच्या भावनांचा बांध 

मोकळा झाला. णतन ेरडत सांणगतले कव, सर माझ्या बाबांनी दोन ददवसापूवी अत्महत्या केली अहे. त्यामुळे तुम्ही अता मला काय 

मागगदशगन करिार! या घटनमेुळे ती खूप द:ुखी होती. सवग संपल्याची भावना णतच्यामध्य ेणनमागि झाली होती. हळू हळू णतला शांत 

केले. दोन चार ददवसानंतर बोलू ऄसे सांणगतले. चार ददवसानंतर णतला मी स्वतः फोन केला. त्यानंतर अि ददवसानंतर णतच्याशी 

परत एकदा बोललो. तीन सेशन्स झाल्यानंतर ती हळूहळू बोलती झाली, सावरली. णतच्या घरची पठरणस्थती जेमतेम होती. घरी अइ 

अणि लहान भाउ होता. णतला अता घर सांभाळून पु चे णशक्षि घ्यावे लागिार होते. पाटगटाआम काम करावे लागिार होते. णतच े

सायन्स णवषयाचे ज्ञान, कलचाचिीचा ऄहवाल अणि लवकर स्वतःच्या पायावर ईभे राहण्याची णतची गरज, या दणृष्टकोनातनू 

पॅरामेणडकल ऄभ्यासक्रमाला ऍडणमशन घ्यावी व त्यानुसार एखाद्या नर्ससग होम मध्ये पाटगटाइम नोकरी करावी म्हिजे णतचे व णतच्या 

भावाचे  णशक्षि सुरू राहून घराला हातभार लागेल ऄसे णतला सुचणवले. णतला व णतच्या अइलाही ते पटले, अणि प्रणतज्ञा पु ील 

वाटचालीस णसद्ध झाली. त्यामुळे मला णमळालेले मानणसक समाधान शब्दांत व्यक्त करू शकत नाही. 

श्री.योगशे्वर राउत , समपुदशेक, णडप्पलोमा आन कठरऄर कौणन्सललग मुबंइ.  

 

लचतनात्मक प्रश्न : 

1)  या यशोगाथेमधील प्रणतज्ञा ऄस्वस्थ का अह े? 

2)  श्री.राउत सर अणि प्रणतज्ञा यांचा संवाद झाला नसता तर............. 

3)  प्रणतज्ञा ऄस्वस्थतेतून बाहरे कशी णनघाली? 

 

यशोगाथा - 3   

व्यवसाय मागगदशगन व समुपदशेनाचे काम करताना मुख्याध्यापकांना तसेच समुपदशेकांना वेगवेगळे ऄनुभव येतात. ऄसाच एक 

ऄनुभव श्री. हरीश रािी यांना अला. समुपदशेक म्हिून काम करताना णवद्याथी व पालक यांचे जेव्हा एकमत नसते, तेव्हा 

समुपदशेनाचे काम करिे फार किीि ऄसते. सरांना एका पालकाचा फोन अला. त्या पालकाच्या स्वरात काळजीचे भाव होते. 

त्यांच्या मुलाला मागील वषी आयत्ता 10 वी ला 96% माक्सग होते. त्याचे ऄभ्यासात लक्ष्य नव्हते. तो फक्त मोबाइल ,संगिक यातच 

रमत  होता. मुलाचे वडील मोिे ईद्योजक अहते. घरात मोिे दकुान अहे, पि वडील मुलाला दकुानात येउ दते नव्हते. त्याला 

ददवसभर वेगवेगळया कोलचग क्लासेसमध्ये व कॉलेज मध्ये व्यस्त िेवत होते. जेव्हा त्यांना मुलाबिल णवचारले, तेव्हा त्यांनी सरांना 

मोठ्या ऄणभमानाने सांणगतले कव, त्याला मागील वषी 96% माक्सग णमळाले. अम्ही त्याला सायन्स शाखेला घातले अह.े तुम्ही सुद्धा 

तुमच्या मुलाच्या बाबत हचे कराल ना ! त्यावेळी रािी सर फार गोंधळून गेले. काय करावे, ह ेत्यांना कळेना. सागर रािी सरांसोबत 

बोलायला तयार नव्हता. वडील त्याच्यावर जबरदस्ती करायचे. त्यामुळे चार शब्द बोलून त्याने फोन िेवला. एक गोष्ट सरांना सतत 

जािवत होती कव, काहीतरी गडबड अहे. गरजू मुलांसािी नागपूर णजल्यातील सवगच समुपदशेक घरपोच सेवा दते होते. पुन्हा एकदा 

सागरच्या बाबांचा फोन सरांना अला. त्यांनी सांणगतले “काहीही करा सर, पि माझ्या मुलाशी बोला. रािी सरांनी त्यांना णव्हणडओ 

काल  करायला सांणगतले. सागर सोबत बोलायला सुरुवात केली. अधी तो काहीही बोलायला तयार नव्हता; पि तो ह्ळूहळू बोलू 

लागला. त्याला घरच्या दकुानात जायला अवडत होते, पि त्याच्या वणडलांना ते अवडत नव्हते. त्यामुळे ते मुलाला दकुानात यणे्यास 

मनाइ करायचे. सागरला कॉमसगची अवड होती, पि वणडलांच्या जबरदस्तीमुळे त्याने नाखुशीने सायन्सला ऄॅडणमशन घेतली होती. 



रािी सर सागरच्या वणडलांसोबत बोलले तर ते ईलट सरांनाच णवचारू लागले कव, तुमच्या मुलाला जर 96% माक्सग णमळाले, तर 

तुम्ही काय करिार. त्याच्या वणडलांना समजावण्याचा खूप प्रयत्न करूनही त्याचे वडील ऐकायला तयार नव्हते. ऄखेरीस सागरला 

समजाणवले कव, तू सायन्स घेउन नंतर ग्रॅज्युएशन सािी कॉमसग घेउ शकतोस, पि सागरचा या गोष्टीवर णवश्वास नव्हता. त्याला 

वाटायचे कव, 12 वी ला जर त्याला चांगले गुि णमळाले तर JEE/NEET या परीक्षा वडील त्याला द्यायला लावतील. त्यापेक्षा “मी 

घरातून पळून जाइन ककवा अत्महत्या करीन.” सागरचे ऄशा प्रकारचे वक्तव्य रािी सरांनी रेकोर्सडग करून िेवले होते, ह ेसागरच्या 

वणडलांनी ऐकल्याबरोबर त्यांना खूप धक्का बसला व अपले काहीतरी चुकले याची त्यांना जािीव झाली. सागरचे वडील सागरला 

त्याच्या मनाप्रमािे णशकू द्यायला तयार झाले. बारावी सायन्स केल्यानंतर त्याने कॉमसग घ्यावे, यासािी ते तयार झाले. त्यानंतर 

सागरने C.A. Foundation परीक्षेची तयारी करून परीक्षा ददली. अवडीच्या णवषयाचे णशक्षि घेताना सागर अता मजेत अहे. 

त्याचा अत्मणवश्वास वा ला अहे. या मुलान ेवणडलांच्या अजारपिात त्यांचा व्यवसाय व्यवणस्थत साभंाळला. भणवष्यात तो सी.ए. 

होिार. रािी सरांच्या प्रयत्नांमुळे सागरला त्याच्या अवडीच्या क्षेत्रात णशकता येत अह.े 

श्री. हरीश रािी,समुपदशेक,लखोठटया भुतडा णवद्यालय व कणनष्ठ महाणवद्यालय,कों ाळी,णजल्हा नागपूर 

 

राष्ट्रीय शकै्षणिक धोरि 2020(NEP2020) च्या ऄनषुगंान ेमोड्यूलची ईपयकु्तता -                              

राष्ट्रीय णशक्षि अयोग 2020 NEP 2020 मध्ये व्यवसाणयक णशक्षिावर ऄणधक णवचार केलेला अहे. व्यावसाणयक णशक्षिाची तयारी 

करिाऱ्या णशक्षिात नीणतणनयम, सावगजणनक ईिेश, नैणतकता, शाखा, व्यावहाठरक णशक्षि या सवग बाबींचा समावेश ऄसावा ऄस े

NEP-2020 मध्ये सांणगतले अह.े 

 व्यावसाणयक णशक्षिात शेती णवद्यापीिे, कायदा णवद्यापीिे, अरोग्य णवज्ञान णवद्यापीिे, तांणत्रक णवद्यापीिे अणि आतर णवषयांची एकल 

णवश्वणवद्यालये  यांचा ईिेश स्वतःला एक  बहुशाखीय संस्थेच्या रुपाने  णवकणसत करून बहुणवद्याशाखीय अणि सवाांगीि णशक्षि 

प्रदान करण्याचा ऄसेल. या सवग व्यावसाणयक ककवा सामान्य णशक्षि दिेाऱ्या संस्थांमध्ये 2030 पयांत हळूहळू दोन्ही प्रकारचे णशक्षि 

प्रदान करण्यात येइल. 

 कृषी णशक्षिास पुनरुज्जीणवत केले जाइल. कृषी ईत्पादन क्षमता अणि गुिवत्ता वा णवण्यासािी कृषी व त्यासंबंणधत शाखांत सुधारिा 

करण्यासािी कुशल पदवीधर, तंत्रज्ञ, नाणवन्यपूिग संशोधन अणि बाजाराधाठरत णवस्ताराद्वारे तंत्रज्ञान अणि पद्धतीशी जोडिी केली 

जािे अवश्यक अह.े  

 सामान्य णशक्षिाशी जुळिाऱ्या कायगक्रमाच्या माध्यमातून कृषी पशुवैद्यकवय, कृषी तंत्रज्ञान आत्यादी क्षेत्रातील व्यावसाणयकांची तयारी 

करून घेतली जाइल. 

 राज्यातील कायदा णवषयक णशक्षि दिेाऱ्या संस्था, तसेच अरोग्यणवषयक णशक्षि दिेाऱ्या संस्था यानंी जागणतक स्तरावर स्पधागत्मक 

ऄसि,े अवश्यक अहे. याच वेळी सामाणजक,अर्मथक अणि राजकवय या न्यायाच्या घटनात्मक मूल्यांनी संवर्मधत, णनदणेशत 

लोकशाहीची साधने अणि मानवी हक्कांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पुनरगचना करण्यासािी प्रयत्न व्हायला पाणहजे. 

 भारताच्या सवाांगीि णवकासासािी महत्त्वपूिग ऄसिाऱ्या तांणत्रक णशक्षिामध्ये ऄणभयाणंत्रकव तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, वास्तुकला, नगर 

रचना, औषध णनमागि, हॉटेल व्यवस्थापन, खानपान तंत्रज्ञान पदवी अणि पदणवका यांचा समावेश होतो. या क्षेत्रात केवळ 

ईच्चणशणक्षत मानव संसाधनांची अवश्यकता नसून याबरोबरच ईद्योग अणि ईच्च णशक्षि संस्था यांच्यामध्ये नवोपक्रम व संशोधन 

यांना चालना दणे्यासािी घणनष्ठ संबंध अणि समन्वय यांची अवश्यकता ऄसेल. 

 तंत्रज्ञानाचा मानवी प्रयत्नांवर प्रभाव ऄपेणक्षत अहे. यामुळे तांणत्रक णशक्षि व ऄन्य णवषयातील ऄंतर समाप्त होण्याची शक्यता अह.े  

 ऄत्याधुणनक महत्त्वपूिग क्षेत्रे जसे जनुकवय ऄभ्यास जैवतंत्रज्ञान, सूक्ष्म तंत्रज्ञान, चेताणवज्ञान, शास्त्र त्याचबरोबर गतीने प्रमुख गोष्टी 

साध्य करिारे कृणत्रम बुणद्धमत्ता णत्रणमती याणंत्रकवकरि, व्यापक अधार सामग्रीचे णवश्लेषि, अणि यांणत्रक णशक्षि यासारख्या 

ऄत्याधुणनक क्षेत्रामध्ये व्यावसाणयक तयार करण्यात भारताने दखेील पु ाकार घेिे अवश्यक अह.े ऄसे सवग व्यावसाणयक 

ऄभ्यासक्रमांमध्ये अवश्यक सुधारिा करून समाजाणभमुख करण्याचे  NEP-2020 मध्ये प्रस्ताणवत अह.े 

 राष्ट्रीय चाचिी संस्था NTA ईच्च दजागची सामान् य कलचाचिी अयोणजत करेल. त्याचप्रमािे वषागतून दोनदा णवज्ञान, मानवी णवज्ञान, 

भाषा, कला अणि व्यवसाणयक णवषय यांच्या णवशेष सामान्य णवषयांच्या परीक्षा अयोणजत करण्यात येतील.  

 दशेातील तसेच प्रत्येक राज्यातील णवद्यार्थयाांना णनकषाप्रमािे त्यात सहभागी होण्याची संधी णमळेल. या परीक्षांचा ईिेश णवद्यार्थयाांचे 

संकल्पनात्मक ज्ञान अणि त्याचे ईपयोजन करण्याची क्षमता तपासिे हा ऄसेल. णवद्याथी परीक्षेसािी णवषय णनवडू शकतील. अणि 

प्रत्येक णवद्यापीि णवद्यार्थयाांच्या स्वतंत्र णवद्याथी संचणयकेतील णवषय कायग पाहून अणि णवद्यार्थयाांना त्यांची रूची, प्रावीण्य यांच्या 

अधारावर संबंणधत ऄभ्यासक्रमात प्रवेश देउ शकतील. 

 शेकडो णवद्यापीिांना प्रत्येकाची स्वतंत्र परीक्षा ऄसण्यापेक्षा राष्ट्रीय चाचिी संस्थेची NTA चाचिी सेवा ईच्च दजाग व्याप्ती व 

लवणचकता यामुळे सामान्य प्रवेश परीक्षा म्हिून अयोणजत करिे शक्य होइल. 



 महाराष्ट्र राज्यामध्ये आयत्ता दहावी मध्ये णशकिाऱ्या णवद्यार्थयाांसािी कलचाचिीचे अयोजन करण्यात येते. त्यामध्ये कलचाचिी 

ऄहवालाच्या अधारे णवद्यार्थयाांना त्यांचा कल, क्षमता, प्रावीण्य लक्षात घेउन व अवश्यकतेनुसार समुपदशेन करून, शाखा ककवा 

ऄभ्यासक्रम णनवडण्यास मदत करण्यात येते. त्याचप्रमािे राष्ट्रीय स्तरावर दखेील NTA राष्ट्रीय चाचिी संस्थेच्या माफग त सामान्य 

कलचाचिी घेण्याचे NEP 2020 मध्ये प्रस्ताणवत अह.े त्याचा ईपयोग णनणितपिे णवद्यार्थयाांना होइल. 

 

शालये नतेतृ्वासािी मोड्यूलची ईपयुक्तता -  

णवद्यार्थयागला एक सुजाि, सुसंस्कृत, सुणशणक्षत नागठरक म्हिून णवकणसत करिे हे णशक्िाचे ईदिष्ट अहे. मुले शाळेत जायला 

लागल्यापासून एकेक आयत्ता पु े पु े जात राहतात. जेव्हा ही मुले आयत्ता दहावी मध्ये येतात तेव्हा मात्र समोर ऄनेक मागग ऄसतात. 

हा टप्पपा खूप महत्वाचा ऄसतो. हा टप्पपा म्हिजे अयुष्याचा टर्सनग पॉआंट ऄसतो. अणि या वेळेला णवद्यार्थयाांना जर त्यांच्या 

व्यणक्तमत्त्वाला ऄनुसरून योग्य मागगदशगन णमळाले, कोित्या मागागने जायचे याणवषयी मदत करिारे हात णमळाले, तर नक्कवच त्यांना 

यशाचे णशखर गािता येइल. अणि नेमकव ही मदत अपि या महत्त्वाच्या वळिावर व्यवसाय मागगदशगन अणि समुपदशेनातून करतो 

अहोत. एकूिच  समुपदशेन ही णवद्यार्थयाांची मानणसक गरज अह.े जास्तीत जास्त समुपदशेकांनी महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातील 

प्रत्येक णवद्यार्थयाांपयांत पोहोचिे ही काळाची गरज अहे. तसेच प्रत्यके शाळेतील मुख्यध्यापकांनी शाळेतील प्रत्येक णवद्यार्थयागपयांत ही 

मदत पोहोचवली, तर सवागना न्याय णमळू शकेल. मुलांना भणवष्याची वाट णनवडण्यास मदत होइल. सदर मोड्यूल णशक्षि णवभागात 

काम करिारे ऄणधकारी, प्राचायग, मुख्याध्यापक, णशक्षक, समुपदशेक सवाांच्या दषृ्टीने ईपयुक्त ऄसे अहे. शाळेच्या मुख्याध्यापकांची या 

कायागत मोलाची भूणमका ऄसते. कारि माध्यणमक स्तरावरची सवग मुले मुख्याध्यापकांच्या व णशक्षकांच्या प्रत्यक्ष संपकागत ऄसतात. 
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