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(डॉ. सुननल मगर)
संिालक

महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुसतक नननम्णती ्व 
अभयासक्रम संशोरन मंडळ, परुे.

प्रस्ा्विा
व्वद्ाथथी वमत्रांिो,

इयतता िहा्वीचया ्वगा्णत तु् हां स्वाांचे स्वागत आहे. ‘स्व-न्वकास ्व कलारसास्वाि’ या न्वरयाचे  
पाठ्यपुसतक तुमचया हाती िेताना आ्हांला न्वशेर आनिं होत आहे.

जागनतकीकरराचया २१ वया शतकात आ्वशयक असलेली जी्वनकौशलये आतमसात करणयासाठी 
्व तुमचया कररअरचया यशस्वी ्वारचालीसाठी या न्वरयातून आ्वशयक ते माग्णिश्णन तु् हांला नमळेल. पुढील 
जी्वनातील आवहानांना तु्ही सक्षमपरे सामोरे जाऊ शकाल. तसेच स्व-ओळख करून घेऊन स्वत:चया 
संरी ओळखणयाची क्षमता तुमचयात ननमा्णर होईल, असा न्वश्वास ्वारतो.

तु्हांला माहीतच आहे, की मान्वी जी्वनातील कलेचे महत््व अननयसारारर आहे. तसेच कलेमुळे 
आपले आयुषय समृद्ध होणयास मित होते. तयामुळे कलारसास्वाि हा भागही नततकाच महत््वाचा आहे.

स्व-न्वकास ्व कलारसास्वाि या पाठ्यपुसतकाचा मूळ हेतू हा तुमचया िैनंनिन जी्वनाशी ननगनडत 
गोष्टींशी आहे. पचु्सतकेची सुरु्वात तु्हालंा आ्वडराऱया नचत्रमय क्ेतून केली आहे. नचत्रातून पुढचया 
प्रकररात काय नशकरार आहोत याचा सिंेश निला आहे. या पाठ्यपुसतकातून ‘्ोडी गंमत करू’ ्व ‘चचा्ण 
करा’ अशा अनेक कृतटींतून तु् ही हा न्वरय नशकरार आहात. या स्व्ण कृती तु् ही आ्वजू्णन करा. या कृती 
तुमचया न्वचारप्रनक्रयेला चालना िेतील. 

पाठ्यपुसतकात अनेक छोट्ा छोट्ा खेळांचा समा्वेश केलेला आहे. तया खेळांतून तु् ही बरेच 
काही नशकरार आहात. निलेले उपक्रम, तयांची काय्ण्वाही ्व तया िर्यान आ्वशयक असरारी कृती तु्ही 
स्वत: काळजीपू्व्णक करा. तसेच आ्वशयक ते् े तुमचया नशक्षकांची, पालकांची ्व ्वगा्णतील सहकाऱयांची 
मित घया. आजचया तंत्रज्ानाचया ्ेवग्वान युगात संगरक, समार्णफोन हे तर तुमचया पररचयाचे आहेच. 
पाठ्यपुसतकातून अभयास करताना मानहती संप्रेरर तंत्रज्ानाचया सारनांचा सुयोगय ्वापर करा. जरेेकरून 
तुमचे अधययन सुकर होईल.

पाठ्यपुसतक ्वाचताना, अभयासताना आनर समजून घेताना तु्हांला तयातील आ्वडलेला भाग तसेच 
अभयास करताना येराऱया अडचरी, पडरारे प्रशन आ्हांला जरूर कळ्वा.

तु्हांला तुमचया शैक्षनरक प्रगतीसाठी हानि्णक शुभेचछा !

पुणे

वदिांक : १८ माच्ण २०१८, गुढीपाड्वा 

  भारतीय सौर निनांक : २७ फालगुन १९३९ 



स्व-व्वकास ्व कलारसास्वाद क्षम्ा व्वधािे
इयत्ा दहा्वी अखेरीस व्वद्ारयाांमधये पुढील क्षम्ा व्वकवस् वहावया्, अशी अपके्षा आहे.

अ.क्र. घटक क्षम्ा व्वधािे

१. मी एक 
िागररक

१) नचनकतसक न्वचार – िैनंनिन आयुषयातील स्वत:चया ्व इतरांचया ्वत्णनाचे न्वशलेरर करून ते 
लोकशाही जी्वनशैलीचया मूलयानंा ररून आहे का याची नचनकतसा करणयाची क्षमता न्वकनसत 
कररे.  

२) सह्वेिना – समाजात अच्सतत्वात असरारी परसपरा्वलंनबत्वाची जारी्व ्व तया अनरुंगाने इतर 
लोकांबाबत सह्ेविना न्वकनसत कररे.

३) स्वयं-वय्वस्ापन – स्वत:चया ्वत्णनातील त्रुरी ओळखून तयां्वर मात करणयाचया ÑpîQ>Zo योगय 
ननयोजन करणयाची क्षमता न्वकनसत कररे.

४) न्वन्वरतेचा स्वीकार – स्वत:चया अ्वतीभ्वतीचया लोकांमरील न्वन्वरता स्वीकारणयाची ्व नतचे 
महत््व जारून नतचे सम््णन करणयाची क्षमता न्वकनसत कररे.       

५) नेतृत्वक्षमता/नेतृत्वगरु – स्वत:चया घरी नकं्वा शाळेमधय े लोकशाही जी्वनशैली प्रतयक्षात 
आरणयासाठी गरजेचे असलेले बिल घड्वून आरणयासाठी आ्वशयक असलेला नेतृत्वगुर 
न्वकनसत कररे.

२. मी आवण  
माधयमे - १

१) ‘स्व’ ची जारी्व/स्वयंबोरन – माधयमांचा पररराम, नकशोरा्वस्ेतील बिल ्व या िोनहटींमुळे  
उद्भ्वराऱया संभावय रोकयाबंाबत असरारी समज न्वकनसत कररे.

२) भा्वनांना वय्वच्स्तरीतया हाताळरे – माधयमांमुळे स्वत:चया आयुषया्वर होराऱया परररामांना 
सामोरे जाणयाची, नकशोरा्वस्ेचया िर्यान होत असलेलया भा्वननक बिलांना वय्वच्स्तरीतया 
हाताळणयाची क्षमता न्वकनसत कररे.

३) नचनकतसक न्वचार – िैननंिन आयुषयातील ननर्णयां्वर माधयमांचा असरारा प्रभा्व ओळखता 
येणयाची क्षमता न्वकनसत कररे.  

४) ठाम भनूमका घेणयाचा आतमन्वश्वास – वयसन ्व तयासंबंरी घडरारे रोकयाचे ्व बेजबाबिार ्वत्णन 
राळणयाची ठाम भूनमका घेणयासाठी गरजेचा असरारा आतमन्वश्वास न्वकनसत कररे.

५) समसया ननराकरर – वयसनारीनतेसारखया समसयां्वर योगय पया्णय नन्वडून समसया हाताळणयाची 
क्षमता न्वकनसत कररे.

३. मी आवण 
दृशय कला 

१) कलेबद्दलची जारी्व – दृशयकलांतील न्वन्वर प्र्वाहांबाबतची जारी्व न्वकनसत कररे.
२) कलान्वषकार नननम्णती  – न्वन्वर प्र्वाहांपैकी एकाचा ्वापर करून एखािा कलान्वषकार ननमा्णर 

करणयाची क्षमता न्वकनसत कररे.
३) अनभवयक्ती – दृशयकलेचया माधयमातून स्वत:चे न्वचार, भा्वना ्व अनुभ्व वयक्त करता येणयाची 

क्षमता न्वकनसत कररे.
४) सज्णनशीलता – काही ्वेगळ्ा ्व न्वीन कलाप्रकारांचया माधयमातून न्वनननम्णती करता येणयाची 

क्षमता न्वकनसत कररे.
५) सौंिय्णदृष्ी ननमा्णर होरे – एखाद्ा कलान्वषकाराचे ननरीक्षर करून तयातील स्वत:ला भा्वराऱया 

घरकांचे ्वर्णन स्वत:चया शबिात करणयाची क्षमता न्वकनसत कररे.



अ.क्र. घटक क्षम्ा व्वधािे

६) प्रतयक्ष जी्वनातील उपयोजन 
    १) कलेचे मान्वी जी्वनातील महत््व सांगता येणयाची क्षमता न्वकनसत करता येरे.
    २) दृशयकलेतील कररअरचया संरटींसंबंरीची समज न्वकनसत कररे.
    ३) कलेसंबरंीचया काही न्वचारांचे अ््ण ला्वून खऱया आयुषयात तयाचंया सतयतेबद्दल न्वचार  

करणयाची क्षमता न्वकनसत कररे.

४. मी आवण 
माधयमे – २

१) ‘स्व’ ची जारी्व/स्वयंबोरन – माधयमाचया ्व समाज माधयमांचा परररामामुळे, उद्भ्वराऱया 
संभावय रोकयांबाबत असरारी समज न्वकनसत कररे.

२)  भा्वनांना वय्वच्स्तररतया हाताळरे – नभन्ननलंगी नकं्वा समनलंगी वयक्तीप्रतटींचे आकर्णर ्व भा्वनांना  
वय्वच्स्तररतया हाताळणयाची क्षमता न्वकनसत कररे.

३)  नचनकतसक न्वचार – सत्रीपुरुरांचया समाजातील स्ानाबद्दलचया ्व भनूमकांबद्दलचया संकलपना 
ननमा्णर करणयामधये माधयमांचा असरारा प्रभा्व ओळखता येणयाची क्षमता न्वकनसत कररे.  

४)  ठाम भनूमका घेणयाचा आतमन्वश्वास – लैंनगक गैर्वत्णन राळणयाची ठाम भूनमका घेणयासाठी 
गरजेचा असरारा आतमन्वश्वास न्वकनसत कररे.

५)  समसया ननराकरर – लैंनगक शोररासारखया समसयां्वर योगय पया्णय नन्वडून समसया हाताळणयाची 
क्षमता न्वकनसत कररे.

५. मी आवण
माझे कररअर

१) नचनकतसक न्वचार – कररअरचया प्रचनलत संकलपनांचे ्वसतुननष्परे न्वशलेरर करून ती स्वत:ची 
वयाखया बन्वणयाची क्षमता न्वकनसत कररे.

२) समसया ननराकारर – स्वत:चया कररअरचया ्वारेमधय े येरारे प्रशन ्व समसयां्वर योगय तो माग्ण 
काढणयाची  क्षमता न्वकनसत कररे.

३) धयेय बांररी – स्वत:चे धयये नेमकेपराने ठर्वता येणयाची क्षमता न्वकनसत कररे.  
४) स्वयं-वय्वस्ापन – स्वत:चे धयये गाठणयामधये असराऱया अडचरटीं्वर मात करणयासाठी 

स्वत:मधये योगय तो बिल घड्वून आरणयाची क्षमता न्वकनसत कररे.
५) प्रभा्वी सपं्रेरर – कररअरचया सिंभा्णत पालकांचे न्वचार जारून घरेे, स्वत:चे न्वचार सपष्परे 

शबिबद्ध कररे ्व प्रभा्वीररतया पालकांशी सपं्रेरर कररे यांबाबतची क्षमता न्वकनसत कररे.
६) ननर्णय क्षमता – निलेलया सात क्षेत्रांपैकी आपलया आ्वडीप्रमारे कोरतयाही एका क्षेत्राची नन्वड 

करणयाची ्व तयाचे सम््णन करणयाची क्षमता न्वकनसत कररे.

६. मी आवण 
प्रयोगजी्वी 
कला 

(१) कलेबाबतची जारी्व/कलाबोरन – प्रयोगजी्वी कलांचया मूलभूत घरकांबाबतची जारी्व 
न्वकनसत कररे.

(२) सािरीकरर – प्रयोगजी्वी कलेचया न्वन्वर प्रकारांचा, मूलभूत घरकांचा ्वापर करून सािरीकरर 
करणयाची क्षमता न्वकनसत कररे.

(३) अनभवयक्ती – स्वत:चे न्वचार, भा्वना ्व अनुभ्व प्रयोगजी्वी कलांचया माधयमातून वयक्त करता 
येणयाची क्षमता न्वकनसत कररे.

(४) सज्णनशीलता –  एखाद्ा प्रयोगजी्वी कलेमधये, स्वत:चया सज्णनशीलतेचया आरारे न्वनननम्णती 
करता येणयाची क्षमता न्वकनसत कररे.

(५) सौंिय्णदृष्ी ननमा्णर होरे – 
    अ) एखाद्ा कलान्वषकाराचे ननरीक्षर करून तयातील स्वत:ला भा्वराऱया घरकांचे ्वर्णन 

स्वत:चया शबिात करणयाची क्षमता न्वकनसत कररे. 
    आ) प्रयोगजी्वी कलांचया सािरीकररातील, घरकांमरील ्वैन्वधय स्वीकाररे ्व नतचे महत््व जारून 

नतचे सम््णन करणयाची क्षमता न्वकनसत कररे. 



वशक्षकांसाठी
नमत्रहो, 

‘स्व-न्वकास ्व कलारसास्वाि’ हा न्वरय नशकन्वणयाची अतयंत महत््वपूर्ण, आवहानातमक पर नततकीच 
आनंििायी जबाबिारी आपलया्वर सुपूि्ण करणयात आली आहे तयाबद्दल प्र्म आपले अनभनंिन. न्व्वीमधये 
या न्वरयाची ओळख झालयामुळे ्व तो नशक्वणयाचा अनुभ्व नमळालयामुळे हा न्वरय नशक्वायला आपर 
अनरक सजज झाला असाल अशी आशा आहे.   

१० ्वी्ील मांडणी :

१. इयतता ९ ्वीमधये न्वद्ारयाांना स्वत:ची ओळख होरे, स्वत:चया क्षमता, आ्वडी-नन्वडी, मया्णिा यांची 
जारी्व होरे ही उि् निष्े समोर ठे्ूवन प्रकररांची रचना करणयात आली होती. इयतता १० ्वीमधय ेयापके्षा 
एक पाऊल पुढे जाऊन न्वद्ारयाांना तयांचया आजूबाजूचया पररच्स्तीचे भान येरे, तयाचंया काना्वर 
पडराऱया मानहतीची तयांना नचनकतसा करता येरे, तयातून स्वत:साठी ननषकर्ण काढता येरे, एक नागररक 
्हरून समाजात ्वा्वरताना महत््वाची असरारी मूलये समजरे तसेच कररअरचया दृष्ीने अनरक सपष्ता 
येरे ्व धयेयननच्शचती करता येरे ही उि् निषे् डोळ्ासमोर ठ्ेवणयात आली आहेत.        

२. प्रतयेक वयक्तीची शारीररक, भा्वननक, ्वैचाररक ्व ्वत्णनासंबंरीची प्र्वृतती असते. तया्वरून ठरते की ती 
एखाद्ा सामानजक, राजकीय पररच्स्तीमधये कशा प्रकारे ्वागते, माधयमांद्ारे नमळराऱया संकेतांचे, 
मानहतीचे कसे अ््ण ला्वते, कररअरचया प्रचनलत प्र्वाहांकडे कसे बघते. या सगळ्ाचे एक भान 
न्वद्ारयाांना या्ेव हिेेखील या पाठ्यपुसतकाचे महत््वाचे उि् निषे् आहे.

३. १० ्वीमधये कलारसास्वािाचा भर हा कौशलय न्वकनसत करणया्वर नसून दृष्ी न्वकनसत करणया्वर जासत 
आहे. कलेतील न्वन्वर प्र्वाह, घरक समजून घेरे, सौंिय्ण नननम्णतीची काही तंत्र ेसमजरे, कलेतील ्वैन्वधय 
समजून घरेे, कलेबाबत असलेले न्वचार समजून घेरे, कला ननमा्णर करणयाचया प्रनक्रयेतील आनिं 
अनुभ्वरे ्व स्वत:ची कलपकता ्वापरून न्वनननम्णती कररे यांचा प्रामुखयाने अंतभा्ण्व करणयात आला 
आहे. 

 अशाप्रकारे शालेय जी्विा्ूि बाहेरचया व्वश्वा् पाऊल ठ्ेवणाऱया व्वद्ारयाांिा, बाहेरील जगा् 
आतमव्वश्वासािे जगणयासाठी सुसजज करणयाचया हे्ूिे विमामिण करणया् आलेला हा एक से्ू आहे या 
ÑpîQ>Zo या व्वषयाकडे पाहा्ा येईल. 

अधययि-अधयापि प्रवक्रया :

 हा न्वरय पद्धत ्व तयातून अपनेक्षत पररराम इतर शालेय न्वरयांपेक्षा नभन्न असलयामुळे ती पद्धत नीर 
समजून घेऊन तयापद्धतीने तयाची अंमलबजा्वरी कररे अनन्वाय्ण आहे. 

१. या पुच्सतकेतील स्व्ण आशय हा रचना्वािी पद्धतीने नशक्वायचा असून तयासाठी योगय ते उपक्रम, प्रशन 
्व सूचना पचु्सतकेत िेणयात आलेलया आहेत. कोरतेही प्रकरर वशक्वणयाआधी तयाचा संपूर्ण अभयास 
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नशक्षकांनी कररे अपनेक्षत असून तयातील उपक्रमांचे ननयोजन करा्वयाचे आहे. गरज असेल तेवहाच फक्त  
नशक्षकांनी न्वद्ारयाांसमोर पचु्सतका उघडून ्वाचन करा्ेव.

२. या न्वरयाचे यश हे कुठलीही ‘मानहती’ न्वद्ारयाांपयांत पोहोच्वणयात नसून न्वद्ारयाांना स्वत:बद्दल, 
इतरांबद्दल न्वचार करणयास उदु्क्त करणया्वर अ्वलंबून आहे. ्वगा्णत घडराऱया प्रनक्रया, उपक्रम, होरारा 
स्ंवाि, गरकाम, न्वद्ारयाांचे आतमपरीक्षर हेच न्वद्ारयाांचे खरे नशक्षर आहे. या प्रनक्रया घड्वून आररे 
हेच या न्वरयाचे साधय आहे. स्व्ण उपक्रम योगय पद्धतीने घेऊन मोकळी ्व अ््णपूर्ण चचा्ण घड्वून आररे 
हेच नशक्षकाचे काम आहे. या न्वरयासंिभा्णत नशक्षकाचे मुखय कत्णवय हे ‘सुलभीकरर’ ए्वढेच आहे. 

३. या न्वरयामधये न्वद्ारयाांनी स्वत:बद्दल, स्वत:चया अडचरटींबद्दल मोकळेपराने बोलरे अपेनक्षत आहे. 
यासाठी ्वगा्णचे ्वाता्वरर न्वद्ारयाांना आश्वासक ्व खेळीमेळीचे असरे गरजेचे आहे. तयासाठी नशक्षकांनी 
जागरूक असरे अतयंत महत््वाचे आहे. न्वद्ारयाां्वर कोरतयाही प्रकारचे िडपर, भीती असलयास संपूर्ण 
नशक्षरप्रनक्रया अ््णहीन ठरेल. न्वद्ा्ाांनी सानंगतलेलया समसया, अडचरी गांभीया्णने घेऊन तयाबद्दल 
तयांची ्वगा्णत नरंगल होरार नाही याकडे न्वशेर लक्ष द्ा्वे.    

४. पुच्सतकेतील प्रतयेक उपक्रमाला नयाय िेऊन तयानंतरची चचा्ण/गरकाम अ््णपूर्ण पद्धतीने घड्वून आरणयाचा 
प्रयतन नशक्षकाने करा्वा. व्वषयािा गाभा तया्ील उपक्रम, ििामि, गटकामां्ि आहे हे िेहमी लक्षा् 
ठे्वा्वे. कोरतयाही काररासत्व, न्वशरेत: अभयासक्रमपूर्ण करणयाची घाई करून चचचेला/गरकामास राळू 
नये.

५. बहुतेक स्व्ण उपक्रमां्वर मुक्त चचा्ण अपनेक्षत असून तयात कोरतेही एक उततर चूक नकं्वा बरोबर नाही हे 
लक्षात घया्वे. न्वद्ारयाांनी स्वत: न्वचार कररे, तक्कसुसंगत उततर िेरे ्व तयांचया उततराचे तयाचंयापरीने 
सम््णन करता यरेे ए्वढेच अपनेक्षत आहे.   

६. शकयतो नशक्षकाने न्वद्ारयाांना प्रशनाचे/पररच्स्तीचे स्व्ण बाजूने आकलन होईल यासाठी िोनही बाजूने 
प्रशन न्वचारून तयांना सखोलपरे न्वचार करायला भाग पाडरे अपेनक्षत आहे.

गुणांिे वियोजि : 

१. या न्वरयासाठी कोरतीही लेखी परीक्षा नाही. मात्र ्वगा्णतील शैक्षनरक प्रनक्रयेचे  साततयपूर्ण मूलयमापन 
्व नोंिी ठे्वरे अपनेक्षत आहे. 

२. न्वद्ारयाांनी या न्वरयासाठी एक २०० पानी ्वही बन्वा्वी ्व जे उपक्रम ्वहीत सोडन्वरे अपेनक्षत आहेत 
ते तयात सोड्वा्वे. कोरतयाही प्रकारचे इतर सानहतय तयासाठी ्वापरणयात येऊ नये. 

३. प्रतयेक प्रकररानंतर एक मूलयमापन आराखडा िेणयात आलेला आहे. नशक्षकांनी तयाप्रमारे न्वद्ारयाांचे 
साततयपूर्ण मूलयमापन करून तयाचे रेकॉड्ण स्वत:कडे ठ्ेवरे अपेनक्षत आहे. न्वद्ारयाांनी ्वहीत केलेले 
काम तपासून तयाला पुच्सतकेत निलयाप्रमारे गुर िेरे अपेनक्षत आहे. ्वरा्णअखेर न्वद्ारयाांना नमळालेलया 
गुरांची बेरीज करून तया्वरून तयांची श्ेरी ठर्वणयात या्वी. 



१. मी एक नागरिक

पृष्ठ १

 २. मी आणि माध्यमे-१

पृष्ठ १८

 ३. मी आणि दृश्य कला

पृष्ठ ३५

५. मी आणि माझे करिअि

पृष्ठ ६७

 ६. मी आणि प्र्योगजीवी कला

पृष्ठ ८७

४. मी आणि माध्यमे–२

पृष्ठ ५२

अिुक्रमवणका



या आरी आपर पानहले - ननशा, प्रताप, लोबो, राघ्व ्व 
समीना यांची मैत्री असते. 

रैय्णरर ्व रैय्णशीला तया स्वाांना मूलयांबद्दल, 
कलेबद्दल, संघर्ण सोड्वणयाबद्दल ्वेळो्वेळी 
सल्ा िेत.

या स्व्ण मुलामुलटींनी स्वत:ची 
जबाबिारी आता स्वत:च घयायला 
ह्वी,

राघ्व आता कुठलीही रोकािायक 
कृती करणयाआरी “तयाचे पररराम 
भोगायला आपर सम््ण आहोत का?” 
असा न्वचार करतो.

तयांना आता रैय्णरर ्व रैय्णशीलाची 
गरज नाही हे सांगून एके नि्वशी ते 
िोघे ननघून जातात.

आपर आपलया मूलयापं्रमारे ्वागतो का 
हे प्रताप सतत तपासून पाहत असतो.

लोबोला छोट्ा-छोट्ा गोष्टींमधये 
लपलेली कला आता जार्वायला 
लागली आहे. तयाची सौंिय्णदृष्ी 
हळूहळू न्वकनसत होते आहे.

समीनाचे आता आई्वडलांची भांडर होत 
नाही. तयांचे न्वचार समजून घेऊन ती 
न्वनन्वन माग्ण शोरणयाचा प्रयतन करते.

अतयतं खशुालचेंडू असरारी ननशािेखील 
आता नतचया कररअरबद्दल गांभीया्णने 
न्वचार करायला लागली आहे.

आता पुढे...



राघ्व आनर प्रताप 
भांडत असतात. समीना 
भांडर सोड्वायला येते.

अरे ्ांबा ्ांबा.. 
काय झाले?

आमचयापैकी कोराचे आपलया 
िेशा्वर जासत प्रेम आहे 

या्वर आमचा ्वाि चालला आहे.

मी िर १५ ऑगसर ्व 
२६ जान्ेवारीला ध्वज्वंिनाला 

जातो.

मी स्व्ण 
महापुरुरांची जयंती 

साजरी करतो.

ए्वढेच?.. मी लगेच तुमचे भांडर सोड्वते. 
तुमचयापैकी कोर करीच रसतया्वर 

कचरा राकत नाही?
रसतयात कचरा राकणयाचा ्व 

िेशप्रेमाचा काय संबंर?

ह्म..

(परत भांडायला लागतात)
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मी एक नागरिक१ 

प्रत्येक जबाबदार नागररक हा दयेशाच्ा सामर्ायात वाढ करतो. 
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	 १.	 नागरिक	 म्हणज	ेकाय?	
  नागरिक हा शब्द तुमहही नेहमहीच ऐकत असाल. 
 • ‘भािताचा नागरिक’ असे महटल्ावि तुमच्ा मनात का् चचत्र 

उभे िाहते? 
 • तुमहाांला कोणकोणते शब्द आठवतात? 
 • भािताचा एक जबाब्दाि नागरिक कसा असावा ्ाबद्दल 

तुमच्ा शब्दात चलहा. 
 • तुमहाांला जमल्ास व आवडल्ास तुमहही जबाब्दाि नागरिकाचे 

चचत्र्देखहील काढू शकता.

	 २.	 भाितातील	लोकशा्ही
लोकशाहही महणजे का्? ्देश चालवण्ासाठही अस्ततवात 

असलेल्ा अनेक शासन पद्धतींपैकी एक महणजे लोकशाहही. 
लोकशाहही महणजे -  
• लोकाांचे िाज् - लोकप्रचतचनधही हे लोकाांनहीच चनवडून च्दलेले 

असतात महणून िाज् हे एकाप्रकािे लोकाांचेच असते. 
• लोकाांसाठही चालवलेले िाज् - ्ेदशातहील सव्व का््दे, चन्म हे 

फक्त लोकाांचे चहत सववोच्च मानून केलेले असतात. 
• लोकाांनही चमळून चालवलेले िाज् - चनवडून च्दलेले लोकप्रचतचनधही 

लोकाांमधूनच चनवडले जातात महणून एकारा्वने लोकाांनही चमळून 
चालवलेले िाज्.

	 उद्	ददष्े	 :
१.   जबाब्दाि नागरिक कोण हे ्वत:च्ा शब्दाांत साांगता ्ेणे.
२. जबाब्दाि नागरिकाचे वत्वन ओळखता ्ेणे. 
३. चन्माांचही गिज व चन्म कसे चनमा्वण होतात हे ्वत:च्ा शब्दाांत साांगता ्ेणे.    
४. लोकशाहही जहीवनशैलहीचही मूल्े व त्ाांचे महत्व ्वत:च्ा शब्दाांत साांगता ्ेणे.
५. आपल्ा सभोवतालही घडणाऱ्ा घटनाांचे चवशलेषण करून लोकशाहहीस बाधा चनमा्वण किणािे घटक 

ओळखता ्ेणे व का् केले असता तही घटना टळू शकलही असतही असे उपा् शोधता ्ेणे. 
६. आपल्ा घिातहील व शाळेतहील व्वहाि व वाताविण लोकशाहही जहीवनशैलहीला धरून आहे का 

्ाबद्दल आतमपिहीक्षण किता ्ेणे व नसल्ास त्ावि उपा् शोधण्ासाठही चन्ोजन किता ्ेणे.

चवद्ार्ाांना त्ाांच्ा मनातहील 
सांकलपना शब्दाांत माांडण्ास म्दत 
किा. प्रत्ेकाचही कलपना वेगळही 
असू शकते. त्ास प्रोतसाहन द्ा. 
्ा उपक्रमाचा सां्दभ्व ्ा धड्ामध्े 
पुढे ्ेईल. 
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  आपलही िाज्व्व्रा इति ्देशाांतहील िाज्व्व्रेपेक्षा कशही 
वेगळही आहे हे जाणून घेण्ासाठही खालहील ्देशाांतहील िाज् 
व्व्रेबद्दल रोडक्ात माचहतही काढून चलहा. 
 • उतति कोरि्ा
 • सौ्दही अिेचब्ा 
 • चहीन 
  रोडक्ात लोकशाहही महणजे जि लोकाांचे, लोकाांसाठही 
चालवलेले, लोकाांनही चमळून चालचवलेले िाज् असेल ति मग 
प्रतयेक	माणसाने	 तयाचया	मनाला	वाटेल	तस	ेवागाव	ेका?

	 ३.	 दनयमांची	 गिज	

  थोडी	 गंमत	करू	 	

  चशक्षक साांगतहील त्ा कृतहीचे पालन किा. 
  सव्व गोळ्ा/चॉकलेटे सांपल्ानांति चवद्ार्ाांशही खालहील 

म्ुद् द्ाांवि चचा्व किावही :
 १. ठेवलेल्ा गोळ्ा/चॉकलेटे सवाांना सम प्रमाणात  चमळालहीत 

का? 
 २. चवद्ारथी सांख्ेपेक्षा गोळ्ा/चॉकलेटे कमही आहेत हे ज्ा 

चवद्ार्ाांनही गोळ्ा/चॉकलेटे घेतलही त्ाांना माहहीत होते 
का? 

 ३. प्रत्ेकाला त्ातहील काहही भाग चमळावा ्ासाठही कोणही काहही 
प्र्तन केला का? 

 ४. ज्ा चवद्ार्ाांना सगळ्ात जा्त गोळ्ा/चॉकलेटे 
चमळालही त्ाांच्ाबद्दल खालहील गोष्ींचही नों्द किा- 

 •  ते चवद्ारथी कुठे 
बसले होते?   
जवळ बसणाऱ्ा 
चवद्ार्ाांना काहही 
फा््दा झाला का? 

  •  त्ात चकतही मुलही होत्ा, चकतही मुले होतही? मुलींचही सांख्ा 
कमही असल्ास का? जा्त असल्ास का?

 ५. गोळ्ा / चॉकलेटे समोिच्ा बाकावि ठेवलही असल्ामुळे समोि 
बसणाऱ्ा चवद्ार्ाांचा त्ावि जा्त हक्क होता का? की सवाांचा 
समान हक्क होता?  

एका चपशवहीमध् े काहही गोळ्ा / 
चॉकलटे े (चवद्ार्ाांच्ा सांख्पेेक्षा 
कमही) ठवेा. हही चपशवही वगा्वच्ा 
समोिहील बाकावि ठेवा व चवद्ार्ाांस 
साांगा की त्ाांच्ासाठही चपशवहीमध्े 
गोळ्ा/चॉकलेट े ठवेलही आहेत तही 
सवाांनही घ्ावहीत. एवढहीच सचूना 
द्ावहीत. पुढ ेका् घडते त्ाचे काहहीहही 
ह्तके्षप न किता चनिहीक्षण किावे.

चवद्ार्ाांशही खालहील मु्द् द्ाांवि 
चचा्व किा - 
लोकशाहही व इति ्देशाांमधहील िाज् 
व्व्रा ्ाांचे फा््दे व तोटे.
चवद्ार्ाांना त्ाांचे मत मोकळेपणाने 
माांडू द्ा. त्ाांना कोणत्ाहही एका 
उततिाकडे नेण्ाचा प्र्तन टाळावा.
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आपण पाचहले की काहहीच चन्म  नसतहील ति क्दाचचत सव्व चवद्ार्ाांना समान गोळ्ा चमळू शकणाि 
नाहहीत. त्ाचप्रमाणे जि काहहीच चन्म नसतहील ति आपल्ा ्देशातहील सव्व नागरिकाांना समप्रमाणात सांसाधने 
जसे की पाणही, वहीज, वदै्की् सो्हीसुचवधा चमळू शकणाि नाहहीत. महणूनच जेवहा आपल्ाला काहही 
सांसाधनाांचा चमळून वापि किा्चा असतो, त्ावेळही त्ासाठही काहही चनसशचत व्व्रा असणे अत ा्ंत 
गिजेचे असते.  

	 ४.	 दनयम	कसे	 बनतात?	

  थोडी	 गंमत	करू	

समजा, तुमहही इति काहही लोकाांसोबत बोटहीतून समुद्रमागा्वने बिोबि 
चालले आहात व अचानक वा्दळ ्ेते. तुमचही बोट भिकटते व तुमहही 
तहीन अज्ात बेटाांवि ्ेऊन पोहोचता. तरेून बाहेि पडण्ाच्ा सव्व 
शक्ता पडताळून पाचहल्ावि तुमहाांला असे लक्षात ्ेते की बाहिे पडणे 
अशक् आहे व तुमच्ा गटाला पुढहील सव्व जहीवन त्ाच बेटावि व्तहीत 
किावे लागेल. मग एकोप्ाने जगण्ासाठही, काम किण्ासाठही व आनां्दही 
िाहण्ासाठही तुमहही का् व्व्रा किाल? 
 

  समजा एखाद्ा बेटावि असे 
ठिले की एक मनुष् साांगेल तसेच 
होईल, ्ुदसऱ्ा बेटावि असे ठिले 
की काहहीच चन्म असा्चही गिज 
नाहही, प्रत्ेकाने हवे तसे वागावे, 
चतसऱ्ा बेटावि असे ठिले की 
प्रत्ेकाला हवे तसे वागण्ाचे 
्वातांत्् आहे पण त्ाला काहही 
चन्म चौकटही असाव्ात. ति 
चतनहहीपैकी कोणत्ा बेटाविहील लोक 
जा्त आनां्दही असतहील असे 
तुमहाांला वाटते? का?

चवद्ार्ाांचे गट किा. प्रत्ेक 
गटाला चचा्व किण्ासाठही 
प्रोतसाचहत किा. त्ासाठही १० 
चमचनटाांचा वेळ द्ा. शेवटही 
प्रत्ेक गटाने पुढे ्ेऊन आपलही 
माांडणही किावही.

समजून	 घया
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  चचा्व किा -
 १. जे चन्म बनवले त्ाचा आधाि का् होता? 
 २. बनवलेले चन्म काहही मूल्ाांवि आधारित होते का? 
 ३. सव्व गटातहील चन्माांमध्े काहही सािखेपणा जाणवला का?
 ४. कोणत्ा गटातहील लोक जा्त आनां्दही असतहील असे तुमहाांला वाटते?

 
एखा्दही व्व्रा प्रभावही पद्धतहीने चाला्चही असेल ति चतला  चन्माांचही चौकट लागते. ्ा चन्माांच्ा 
मागे काहही मूल्ाांचा चवचाि असावा लागतो. मूल्ाांबद्दल आपण मागहील वषथी चशकलो. जशही 
वै्सक्तक मूल्े असतात तशहीच काहही साव्वजचनक, सव्व समाजाचही महणून मूल्े असतात. एकत्र 
चमळून आनां्दाने िाहण्ासाठही तही मूल्े अचतश् महत्वाचही असतात.

        थोडा	 दवचाि	किा

    ्ा आधहीच्ा उपक्रमात पाचहल्ाप्रमाणे, 
आपल्ाला जि आपल्ा मनासािखे वागण्ाचे ्वातांत्् हवे 
असेल पण तिही काहही चन्म घालून घ्ा्चे असतहील ति ते 
चन्म कोणत्ा मूल्ाांवि आधारित असा्ला हवे?  तुमच्ा 
वहहीत चलहा.

 
५.	 दनयमांमागील	मूलये

 खालील	घटनांबद्दल	तुम्हांला	काय	वाटते?

• चनचशगांधाचे वरिष्ठ चतला बोलले.  

• चमत्राने मनमहीतचा सगळ्ाांसमोि अपमान 
केला. 

• पालक शोएबला पाहुण्ाांसमोि ओिडले.

• अॅगनेसच्ा मैचत्रणहीने सगळ्ाांसमोि चतचही टि 
उडचवलही.

आधहीच्ाच गटाांमध्े चवद्ार्ाांना 
बसा्ला साांगा. खालहील मु्द् द्ाांवि  
चचा्व किा्ला साांगा. 
कोणतया	 पाच	 मूलयावंि	 आधारित	
दनयम	 केलयास	 लोकांना	 दमळून	
दमसळून	आनंदान	ेिा्हता	येईल	व	काम	
किता	येईल? वहहीत चलहा.

खालहील म्ुद् द्ाांवि चचा्व किा - 
• च्दलेल्ा घटनाांमध्े, त्ा-त्ा व्क्तहीचा अपमान 

झाला असे चवद्ार्ाांना वाटते का?
•  जि असा अपमान होत िाचहला ति तही व्क्तही 

अपमान किणाऱ्ाबिोबि चमळून चमसळून काम 
किेल का? एकोप्ाने िाहू शकेल का?

• समाजात एकत्र वाविताना प्रत्ेकाशही आ्दिाने वागले 
गेले पाचहजे असे चवद्ार्ाांना वाटते का?
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समजून	 घया

समाजात चमळून चमसळून एकोप्ाने, आनां्दाने िाहा्चे झाल्ास प्रत्ेक माणसाने इतिाांचा आ्दि किणे 
अत्ांत महत्वाचे आहे. म्हणून	 ‘आदि’	 ्हे	 मूलय	 जपणे	 गिजेचे	आ्हे.	आपलयाला	 एखाद्ा	 वयक्ीचे	
मत	पटल	े ना्ही	 तिीदेखील	 दतचा	आदि	केला	 पाद्हजे.

	 	 खालीलपैकी	कोणतया	कृतीतून	आदि	वयक्	्होतो	व	कोणतया	कृतीतून	्होत	ना्ही	असे	तुम्हांला	वाटते?
 • समोिासमोि गोड बोलणे पण मागाहून इतिाांकडे त्ा व्क्तहीचही चनां्दा नाल्तही किणे.    
 • मोठाांना बसा्ला जागा न ्देणे. 
 • ्दोन व्क्तही समोिासमोि आल्ा असल्ास एकाने 

्दुसऱ्ाला जा्ला ि्ता ्देणे. 
 • एखाद्ाच्ा कमतितेचवष्ही चषे्ा किण,े चचडवण.े
 • कोणही बोलत असल्ास त्ाला/चतला मध्ेच तोडण.े 
 • एखाद्ाचे महणणे उडवून लावणे.  
 • एखा्दा बोलण्ासाठही प्र्तन किहीत असेल तिही 

त्ाच्ाकडे ्दुल्वक्ष किणे.
 • तोंड वाकडे किणे, मान वेळावणे, डोळे चफिवणे. 
 • कोणही तुमच्ाशही बोलत असल्ास मोबाईलशही 

खेळत बसणे.   
	 	 विील	 उदा्हिणांसािखी	 आणखी	 का्ही	 उदा्हिणे	

तुम्हांला	सांगता	येतील	का?

 दनजजीव	वसतूंना	
दाखवलेला	आदि	

 खालहील गोष्ही, घटकाांचा 
आ्दि िाखण े महणज ेका् 
्ाचा चवचाि किा - 

•  अन्न

• न्दही, तलाव,समुद्र

• बस, ट्ेन इत्ा्दही    
वाहतुकीचही साधने

•  जांगले, तुमच्ा आजूबाजूचा परिसि

चवद्ार्ाांशही एक-एका वाक्ावरून चचा्व 
किा. त्ाांना जाणहीव करून द्ा की आ्दि 
अनेक कृतींतून व्क्त होतो. तसाच अना्दि 
्देखहील अनेक कृतींतून व्क्त होतो. 
एखाद्ा व्क्तहीचा अना्दि केल्ास त्ा 
व्क्तहीवि ति परिणाम होतोच पिांतु त्ाने 
आपल्ाविहही काहही परिणाम होऊ शकतो 
का?

मु्द् द्ाांवि चचा्व किा - 
१. च्दलेल्ा सांसाधनाांचा 

अना्दि आपल्ाकडून 
होतो का? कसा?

२. ्ा सांसाधनाांचा आ्दि 
िाखण्ासाठही आपण 
का् केले पाचहजे?
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एखाद्ा सांसाधनाचा अना्दि किणे महणजचे त्ाच े मलू् न जाणण,े त्ाचही चकमंत न किण.े व्क्तींचा 
अना्दि कले्ास त्ाांच्ावि व आपल्ाविहही परिणाम होतो तसचे आपल्ा ्ेदशातहील सांसाधने, सोईसचुवधा 
- जस े की जांगल,े पाणही, जमहीन, वहीज, चशक्षण, आिोग् इत्ा्दींचा अना्दि कले्ास त्ाचाहही परिणाम 
आपल्ा जहीवनावि होतो. तही सांसाधने खिाब होतात चकवंा सांपतात, सवाांना समप्रमाणात चमळत नाहहीत.  

  थोडी	 गंमत	करू	

   अशही कोणतहीहही एक कृतही शोधून काढा जही तुमहाांला 
एकट्ाला किता ्ेईल. त्ासाठही कोणत्ाहही सजहीव चकंवा 
चनजथीव घटकाचही म्दत तुमहाांला घ्ावही लागणाि नाहही.

        थोडा	 दवचाि	किा

   तुमहाांला जि एखा्दे चॉकलेट 
खा्चे असेल, ति ्ासाठही तुमहही 
कोणाकोणावि अवलांबून आहात? ते 
चॉकलेट बनवण्ासाठही लागणाऱ्ा 
कचच्ा मालाचे उतपा्दन किणािे 
लोक, त्ाांना लागणािही सांसाधने, 
कािखान्ात काम किणािही माणसे, 
मालाचही वाहतूक किणािही माणसे, 
त्ाचे चवक्रतेे आचण ते चवकत 
घेण्ासाठही पैसे कमावणािे आचण ्देणािे 
पालक इत्ा्दही.
  अशाच पद्धतहीने, खालही 
च्दलेल्ा कृतींसाठही तुमहही कशा-
कशावि अवलांबून आहात त्ाचही 
बािकाईने ्ा्दही किा. 
 १. तुमहाांला शाळेच्ा सुट्हीत खेळ 
खेळा्चा आहे. 

• चवद्ार्ाांना चवचािा की त्ाांना खिेच 
अशही एखा्दही कृतही सापडलही का? 

• तही कृतही किण्ासाठही  खिेच 
कुठल्ाहही सजहीव वा चनजथीव 
घटकाचही गिज पडत नाहही का? 

• अशा चकतही कृतही सापडल्ा? 
• ्ावरून का् चनषकष्व काढता ्ेईल?
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 २. तुमहाांला गाणही ऐका्चही आहेत. 
 ३. तुमहाांला पावसात चभजा्चे आहे.

  ददलेलया	 दचत्ात	कुठला	घटक	नसला	 तिी	चालेल	असे	 तुम्हांला	वाटते?	

 

        थोडा	 दवचाि	किा

   आपल्ा वै्सक्तक गिजा पूण्व किण्ासाठही आपण 
समाजातहील चवचवध घटकाांवि अवलांबून असतो हे तुमच्ा 
लक्षात आले असेल. आपल्ाला चाांगले जगण्ासाठही 
समाजातहील प्रत्ेक घटकाचही गिज असते. हही गिज आपण 
कशही भागवा्ला हवही? 
  समजा तुमहाांला तुमचा प्रकलप पणू्व किण्ासाठही एका पु् तकाचही गिज आहे. ते पु् तक एका ्दुसऱ्ा 
व्क्तहीकडे आहे. तुमहही का् किाल? -
 • ते पु्तक ्देण्ाचही चवनांतही किाल? 
 • ते पु्तक बळजबिहीने चहसकावून घ्ाल?

  खालहील मु्द् द्ाांवि चचा्व किा - 
 १. ्ा ्दोनहही मागाांचे परिणाम का् होतहील? 
 २. ्ापैकी कुठला माग्व ्दहीघ्वकाळ चालणािा, आनां्द्दा्ही, तणावचविचहत व ्दोनहही बाजूांचे चहत साधणािा आहे 

असे तुमहाांला वाटते? 
 ३. जि असेच प्रत्ेकाने हवे ते चहसकावून घेणे चालू ठेवले ति पुढे-पुढे त्ाचे परिणाम का् होतहील?
 ४. समाज आनां्दाने, एकोप्ाने िाहहील का?

चवद्ार्ाांना जाणवून द्ा की 
च्दलेल्ा चचत्रातहील सव्वच घटक 
महत्वाचे आहेत. त्ापैकी 
एकहही नसला तिही च्दलेलही कृतही 
पूण्व किता ्ेणाि नाहही.
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समजून	 घया 

चमळून चमसळून एकोप्ाने िाहण्ासाठही ‘एकमेकाांना सहका््व किणे’ हे अत ा्ंत महत्वाचे आहे. महणून 
‘प्रतयेकाशी	स्हकाय्य	किणयाचे’ मूल् जपणे गिजेचे आहे.

	 	 खालील	 गोष्टींबाबत	 दवचाि	 किा.	 अशा	 प्रसंगांमधये	
तुम्हांला	काय	वाटेल?	

 • घिामध् ेएकाच्ाच आवडहीच ेटही.वहही. चनॅले लावले जातात.

 • घिामध्े केलेला एखा्दा आवडहीचा प्दार्व घिातहील एकाच 
स्द््ाने सांपवला व महणून तुमहाांला चमळाला नाहही.

 • गॅ्दरिांगमध्े ठिावहीक चवद्ार्ाांनाच सा्दिहीकिणाचही सांधही 
चमळालही. 

  का्ही	 प्रशन

  आवडता चनॅले बघता ्णे,े आवडहीचा प्दार्व खा्ला चमळण ेव सा्दिहीकिणाचही सांधही चमळण ेहे सव्व तुमहाांला 
तमुच े हक्क वाटतात का? तमुचा हक्क डावलला गलेा ति तमुहाांला त्ाचा त्रास होतो का? तमुहाांला तमुच ेकोणते 
हक्क आहेत अस ेवाटत?े अशा काहही व्सक्तगत हक्काांचही ्ा्दही तुमच्ा वहहीत त्ाि किा.

१. चवद्ार्ाांना त्ाांच्ा उततिाचे 
्पष्हीकिण द्ा्ला साांगा. 

२. त्ाांच्ा बिोबि च्दलेल्ा गोष्ही 
झाल्ास त्ाांना आवडेल का? 

३. आवडणाि नसल्ास नक्की कशाचा 
त्रास होतो ्ाबद्दल चचा्व किा.

अ.क्र.	

१.

्हक्ाच	ेनाव	

उ्दा. चाांगल्ा चशक्षणाचा हक्क

तयात	कशाचा	समावेश	आ्हे

सव्व चवष् समजणे, सवाांगहीण चवकास होणे.

...... ............................................... ...................................................

  ्ातले कोणते हक्क इतिाांचे्देखहील आहेत असे तुमहाांला वाटते? 
  आता आपण अशा काहही हक्काांचवष्ही जाणून घेऊ्ा जे सवाांसाठही समान आहेत.
 • सुिचक्षततेचा हक्क 
 • चशक्षणाचा हक्क 
 • चनिोगही आ्ुष्ाचा हक्क
 • शुद्ध हवा, पाणही आचण अन्न चमळण्ाचा हक्क

        थोडा	 दवचाि	किा

       विहील हक्क सवाांना चमळावेत ्ासाठही आपल्ावि काहही जबाब्दािही ्ेते का?
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समजून	 घया

  उ्दा. सवाांना सुिचक्षततेचा हक्क असेल ति िह्दािहीचे चकंवा सुिक्षेचे चन्म पाळणे हही आपलही जबाब्दािही 
आहे. सवाांना चनिोगही आ्ुष् चमळणे हा हक्क असेल ति व्सन न किणे, ्ोग् आहाि व व्ा्ाम किणे, 
साव्वजचनक ्वच्छतेचे चन्म पाळणे  हही आपलही जबाब्दािही आहे. शुद्ध पाणही चमळणे हा हक्क असेल ति न्दहीत 
कचिा न टाकणे हही आपलही जबाब्दािही आहे.
  आणखही एक उ्दाहिण पाहू. 
  एका डा््वहिने चसग्नल पाळला ्ामागे ्दोन शक्ता असू शकतात - 
 १. ट्ॅचफक पोलहीस समोि उभे आहेत. 
 २. लाल चसग्नल आहे ्ाचा अर्व राांबणे.
  पचहल्ा शक्तेमध्े ड्ा्वहिने चूक केलही असता, त्ाला चशक्षा किण्ाचा अचधकाि असलेलही व्क्तही 
समोि आहे. ्दुसऱ्ा शक्तेमध्े सुिचक्षतता हा सवाांचा हक्क आहे त्ामुळे िह्दािहीचे चन्म पाळले गेले पाचहजेत 
हही अांतग्वत प्रेिणा आहे.
  इतिाांचे हक्क सिुचक्षत िाखण्ासाठही चवधा्क प्ा्व् हे अांत:प्रेिणेने चनवडले जावेत.

लोकशाहही हही एक शासन पद्धतही आहे हे आपण ्ापूवथी पाचहले आहेच. मात्र लोकशाहही सशक्त होण्ासाठही 
आपलही जहीवनशैलही लोकशाहहीच्ा मूल्ाांवि आधारित असणे गिजेचे आहे.  

लोकशाहहीच्ा मूल्ाांवि आधारित जहीवनशैलही  महणजे प्रत्ेक व्क्तहीप्रतही आ्दि ठेवणे, सहका््व किणे 
आचण चमळवणे, प्रत्ेक व्क्तहीचा आ्दि आचण सनमानाने जगण्ाचा समान हक्क आहे ्ाचे भान ठेवणे, 
हक्काांच्ा जोडहीने ्ेणािही जबाब्दािही्देखहील ्वहीकािणे व त्ासाठही आवश्क असलेलही  चवधा्क कृतही 
हही अांत:प्रेिणेने किणे. तुमच्ा पु् तकातहील प्रचतज्ा वाचा त्ात का् च्दसून ्ेते?

	 ६.	 लोकशा्हीस	बाधा	

  प्रत्ेक व्क्तहीप्रतही आ्दि, सहका््व, प्रत्ेक व्क्तहीला समान हक्क आचण चवधा्क कृतही हही अांत:प्रेिणेने 
किणे ्ा चाि बाबींना जि बाधा चनमा्वण झालही ति प्ा्व्ाने लोकशाहहीला बाधा चनमा्वण होते. त्ामुळे नागरिक 
महणून ्ा चाि बाबींना धक्का लागू न्े ्ाकडे आपण लक्ष द्ा्ला हवे. 

 	 लोकशा्हीस	बाधा	 दनमा्यण	किणािे	 घटक	

	 १.	 वयक्ी-वयक्ीमधये	भेदभाव	किणे	
  कालपदनक	प्रयोग	 :	
  समजा तुमहाांला एका सांपूण्वपणे चनज्वन बेटावि का्मचही व्तही किण्ासाठही जा्चे आहे. तुमहाांला ्वत:बिोबि 
पाच माणसे घेऊन जाण्ाचही मुभा आहे. ति तुमहही कोणकोणतही वचैशषटे् असणाऱ्ा माणसाांना घेऊन जाल? 
  त्ा वैचशषट्ाांचही एक ्ा्दही करून तुमच्ा वहहीत चलहा.
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 • प्रत्ेकाने ्वत:सािखहीच वैचशषट्े असणािही पाच 
माणसे चनवडलही की त्ात वेगळेपण होते? 

 • जि प्रत्ेक व्क्तहीला तुमहाांला ्ेते तेच कौशल् 
आले, प्रत्ेक जण एकाच प्रकािचे व्वसा् 
किहीत असेल ति जग चालेल का? 

 • एखा्दे काम श्ेष्ठ व एखा्दे काम कचनष्ठ असे 
ठिवता ्ेते का?

 • तुमहही कोणत्ाहही कामाचे मूल् कसे ठिवता? 

	 २.	 दवदवध	जीवनशैलटींमधये	भेदभाव	किणे	 	 	

 तुमहाांला आवडणाऱ्ा खालहील गोष्ींचही ्ा्दही किा -

 १. अन्न प्दार्व - (्ात गोड, चतखट  तसेच सव्व 
प्रकािच्ा पाककृतींचा चवचाि किावा)

 २. सांगहीत प्रकाि , वाद्ाांचे प्रकाि 

 ३. कपड्ाांचे प्रकाि

 ४. सण उतसव

 ५. चसनेमा / नाटकाांचे प्रकाि 

 ६. खेळाांचे प्रकाि 

 ७. अचभनेते / अचभनते्रही / गा्क / गाच्का

८. चचत्रकला, चशलपकला

चवद्ार्ाांचही ्ा्दही करून झाल्ावि, 
त्ातहील चकतही गोष्ही चकंवा व्क्तही ्ा 
त्ाांच्ा परिसिातहील नाहहीत, इति भूभाग, 
िाज्े चकंवा ्देशाांतून आलेले आहेत ्ावि 
चचा्व किा. 
इति लोकाांच्ा जहीवनशैलहीतहील चकतही गोष्ही 
आपल्ाला आवडतात महणून आपण 
्वहीकािल्ा आहेत? मग आपलहीच 
जहीवनशैलही श्ेष्ठ असे आपल्ाला महणता 
्ेईल का?

चवद्ार्ाांचही ्ा्दही करून झाल्ावि त्ाांच्ाशही 
च्दलेल्ा मु्द् द्ाांवि चचा्व किा.
चवद्ार्ाांना जाणवून द्ा की प्रत्ेक व्क्तही 
आपापल्ा जागही महत्वाचे काम किहीत असते 
व ्ा वेगळेपणामुळेच आपला ्देश व प्ा्व्ाने 
आपले जग चालले आहे. 
त्ामुळे प्रत्ेक व्क्तहीला आ्दिाने आचण 
आतमसनमानाने जगण्ाचा समान हक्क असतो 
्ाचे भान सातत्ाने ठेवले गेले पाचहजे.
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	 ३.	 साव्यजदनक	मालमततेचे	 नुकसान	व	गदजीची	मानदसकता	

  बातमया	शोधा	 :

  जुन्ा वत्वमानपत्राच्ा कात्रणामधून  ्दांगलहीच्ा, चहांसक 
आां्दोलनाांच्ा बातम्ा काढून त्ात चकतही गाड्ा, बसेसचे  
नुकसान झाले, साव्वजचनक मालमततेचही चकतही नासधूस झालही 
्ावरून प्ा्व्ाने आपलेच चकतही पैसे वा्ा गेलेत ्ाचा एक  
अां्दाज काढा.
  लोक असे का वागतात? साव्वजचनक मालमततेचे नुकसान 
का कितात? ्ासाठही आपण ग्दथीचही मानचसकता समजावून 
घेऊ्ा.

  गदजीची	मानदसकता	 :

  बिेच्दा असे च्दसून ्ेते की लोकाांच्ा मनामध्े काहही गोष्ींबद्दल एक सुप्त िाग असतो. ्दांगलहीच्ा चकंवा 
आां्दोलनाांच्ा चनचमतताने तो बाहेि ्ेतो. तसेच अनेक्दा काहही व्क्तही, लोकाांच्ा भावनाांना आवाहन किणािही  
भाषणे कितात. तही ऐकून लोक एखा्दही टोकाचही कृतही किण्ाचही शक्ता असते. 

  ्दांगलहीमध्े खूप व्क्तही भाग घेत असल्ामुळे घडणाऱ्ा नुकसानाला आपण जबाब्दाि नाहही असेच प्रत्ेकाला 
वाटत िाहते. ग्दथीमध्े आपला चेहिा, आपलही ओळख सहज लपून जाते त्ामुळे ते एका प्रकािे सुिचक्षत वाटते 
व महणून टोकाचे कृत् किण्ाचे धाडस्देखहील वाढते.

 • अशा प्रकािे साव्वजचनक मालमततेचे नुकसान किणे तुमहाांला ्ोग् वाटते का? 

 • प्राचहीन वा्तू, चकलल्ाांवि काहहीबाहही मजकूि कोरून ठेवणे, बसमधहील सहीट फाडून ठेवणे, ि्त्ावि, 
चाांगल्ा चठकाणही रुांकून ठेवणे, नैसचग्वक चवधही किणे हही सव्व साव्वजचनक मालमततेचे नुकसान किण्ाचहीच 
उ्दाहिणे आहेत. 

 • तुमच्ा पाहण्ात आणखही अशही काहही उ्दाहिणे आलही आहेत का? 

 • साव्वजचनक मालमततचेे नकुसान कले्ान ेलोकशाहहीच्ा कोणत्ा मलूभतू मलू्ाला धक्का लागतो आह?े

	 ४.	 सतय	व	वैयक्क्क	मत

  नवहीन व जॉज्व हे ्दोघे चमत्र असतात. एके च्दवशही नवहीन महणतो की भाितातहील ‘अ’ खेळाडू हा 
जगात सव्व श्ेष्ठ आहे. ्ावि जॉज्व महणतो की तसे नसून ऑ्ट्ेचल्ातहील ‘ब’ खेळाडू हा जगात सव्वश्ेष्ठ आहे. 
्ावि नवहीन ्दुखावला जातो. जॉज्वचे भाितावि प्रेम नाहही, तो खोटािडा आहे, असे त्ाला वाटते व त्ाचे आचण 
जॉज्वचे मोठे भाांडण होते.
  ‘जगातहील सव्वश्ेष्ठ खेळाडू कोण?’ ्ाबद्दल प्रत्ेकाचे वै् सक्तक मत चभन्न असू शकते. ्ाबाबतहीत  एकच 
असे शाशवत सत् असते असे नाहही. सव्वश्ेष्ठ खेळाडू चवचशष् चनकषावरून ठिवता ्ेईल.

• नासधूस झाल्ाच्ा बातम्ाांवरून 
चवद्ार्ाांना नुकसानाचा अां्दाज 
लावण्ास म्दत किा. 

• शासनाचे पैसे महणजे जनतेचेच पैसे हे 
समजून द्ा.

• ग्दथीच्ा मानचसकतेचही आणखही 
उ्दाहिणे शोधण्ात चवद्ार्ाांना म्दत 
किा.
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	 ५.	 माद्हती	 पडताळून	 न	घेणे
  पवनच्ा शतेाला आग लागत.े त्ाला अशही माचहतही कळत ेकी तही आग ्ुदसऱ्ा लोकाांनही लावलही होतही. तो 
त्ाच्ा लोकाांना घेऊन जाऊन ्दसुऱ्ा लोकाांच्ा शेताच ेनकुसान कितो. पोचलसाांमध् ेतक्राि होत.े त्ाांच्ा चौकशहीअांतही 
अस े चनषपन्न होत े की पवनच्ा शतेाला आग हही वणव्ामळेु लागलही होतही. पवनला चशक्षा होत.े आपल्ाला 
चमळालेलही माचहतही पडताळून न पाहाता फक्त ऐकीव माचहतहीवि चवशवास ठवेण्ान ेआपण ्दसुऱ्ाांवि अन्ा् किण्ाचही, 
टोकाच े चनण््व  घणे्ाचही, टोकाचही कृतही किण्ाचही शक्ता चनमा्वण होत.े

	 ७.	 वैयक्क्क	छोटी	कृती	आदण	 दतचे	 वयापक	परिणाम	
  अस ेच्दसनू ्ते आह ेकी चवचवध माध्माांतनू व शाळतेनू कलेले्ा जनजागतृहीमळेु फटाके उडवण्ाच ेप्रमाण व 
त्ामळु ेहोणािे प्र्दषूण हळूहळू कमही होत आह.े महणजचे प्रत्के नागरिकान ेआपापल्ा पिहीन ेकलेेल्ा लहान-लहान 
कृतहीमुळ्ेदखेहील ्दशे पातळहीवि मोठा परिणाम घडून ्तेो चकवंा घडवनू आणता ्तेो.

 	 वैयक्क्क	छोटी	कृती	आदण	 दतचे	 वयापक	परिणाम	-	का्ही	 उदा्हिणे	
 • चजरे वहीज, पाणही अशा सचुवधा मुबलक उपलबध आहेत त्ाांनही त्ाचही 

बचत केल्ास तही सांसाधने प्रत्ेकाला पुिेशा प्रमाणात उपलबध होतहील. 
• आपल्ाला साव्वजचनक वाहतुकीचही खूप साधने माफक ्दिात (बस, ट्ेन 

इत्ा्दही) उपलबध असतात. आपण त्ा साधनाांचा जा्तहीतजा्त वापि 
केल्ास व्व्रेला त्ातून आचर्वक फा््दा चमळेल व त्ातून आपल्ाला 
अचधक चाांगलही साधने उपलबध होऊ शकतहील.  

• आपण कि ्ेदतो, मत्दान कितो. ्ा गोष्ही प्रत्ेकाने प्रामाचणकपणे केल्ास 
्देश पुढे जाण्ास म्दत होते.

८.	 जबाबदाि	 नागरिक	कोण?
  आतताप्ांत झालेल्ा चचचेनुसाि खालहीलपैकी कोणत्ा व्क्तहीला तुमहही 

जबाब्दाि नागरिक महणाल?
 • जही व्क्तही मत्दान कित नाहही.
 • जही व्क्तही प्रामाचणकपणे आपले िोजचे काम सव्व चन्म पाळून 

किते.
 • अशही व्क्तही जही ्वत:ला ्देशाबद्दल खूप प्रेम असल्ाचे 

बोलते पण ि्त्ावि रुांकते.
 • जही व्क्तही चसग्नल पाळत नाहही.
 • जही व्क्तही एका गटाचवरुद्ध ्दुसऱ्ात असांतोष पसिवते, फूट 

पाडा्चा प्र्तन किते.
 • एक व्क्तही आपल्ाकडे काम किणाऱ्ा कम्वचाऱ्ाांना ्ुदय्म 

समजते. 
 • एक व्क्तही सवाांशही चमळून चमसळून वागते. 
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समजून	 घया  
फक्त ्देशाचे नागरिक महणूनच नवहे ति घिातहील स्द््, शाळेतहील चवद्ारथी महणून ्देखहील आपण 
समाजाचा भाग असतो. तरेेहही आपल्ाला एकमेकाांसोबत चमळून चमसळून िहावे लागते. 
मग ्ा सव्व चठकाणही लोकशाहहीचही मूल्े महत्वाचही नाहही का ठिणाि? रोडक्ात लोकशाहही हही फक्त 
िाज्व्व्रेपुितही म्ा्वच्दत नसून तही एक जहीवनशैलही असावही! 

	 ९.	 घिातील	लोकशा्ही
  प्रत्ेक चवद्ार्ा्वने खालहील प्रशनावलही ्वत: प्रामाचणकपणे सोडवून आपल्ा घिाबद्दल का् चचत्र समोि 
्ेते त्ावि चवचाि किा. तुमहाांला वाटल्ास हही प्रशनावलही गुप्त ठेवू शकता.

घिातील	लोकशा्ही	 पूण्यत:	अमानयअमानयमानयपणू्यत:	मानय

कोणही कोणाचा अपमान कित नाहही.

मोठे चनण्व् घेताना सवाांचे मत चवचािले जाते,  
चकमान ऐकून घेतले जाते.

आचर्वक चन्ोजनामध्े तुमचा ्छोटासा  
का असेना, सहभाग आहे.

घिातहील पुरुष ्व्ांपाकात,  
घिकामात जमेल तशही  म्दत  कितात.

घिातहील स्त्र्ा जमेल तशही  
बाहिेचही कामे कितात.

घिात िाहण्ाचे काहही ठिलेले चन्म आहेत जे 
तुमच्ा आईवडलाांसकट सवाांना समान आहेत.

एखाद्ा गोष्हीवि मतभे्द असतहील  
ति ते सामांज््ाने सोडवले जातात. 

तुमच्ा भावाांना/बचहणींना तुमच्ासािखहीच वागणूक 
च्दलही जाते. सव्व मुले/मुलही समान समजलही जातात. 

घिातहील सो्हीसुचवधा वापिण्ाचा हक्क 
सवाांना समान आहे. 

  थोडी	 गंमत	करू	

   अशहीच प्रशनावलही आपल्ा शाळेबद्दल  त्ाि किता ्ेईल का? गटात चवभागून प्रशनावलही त्ाि किा. 
तुमहाांला ्वत:मध्े, ्वत:च्ा घिाच्ा चकंवा शाळेच्ा वाताविणात काहही ब्दल किण्ाचही गिज जाणवते का? 
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	अमलात	आणा४.

आव्हान	द्ा	३.

ओळखा२.

	समजून	 घया१.
लोकशा्ही	जीवनशैली	आचिणे	

   लोकशाहही जहीवनशैलहीचही चाि मूल्े नहीट समजून घ्ा. 
(त्ात काहही प्रशन असल्ास चशक्षकाांना चवचािा).

    तुमहही भिलेल्ा प्रशनावलहीतून ्वत:मध्े काहही  
ब्दल घडवून आणण्ाचही गिज जाणवते का? 
घिातहील वाताविण चकंवा शाळेतहील वाताविण 
लोकशाहही पद्धतहीनुसाि ब्दलण्ाचही गिज भासते 
का?

   कुटुांबात काहही ब्दल घडवून आणा्चे असल्ास 
तुमच्ा पालकाांशही लोकशाहहीच्ा तत्वाांबद्दल चचा्व 
किा. शाळेसां्दभा्वतहील ब्दल घडवून आणण्ासाठही 
चशक्षकाांशही, मुख्ाध्ापकाांशही बोला. ्वातांत्् व 
जबाब्दािही ्ाांचही साांगड कशही घालता ्ेईल ्ाचा 
चवचाि किा.  

    तुमहही ठिवलेले ब्दल अमलात आणा. एखा्दा प्र्ोग 
्श्वही झाला नाहही ति त्ावि चचा्व करून सवा्वनुमते 
त्ात ब्दल किा.
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मूलयमापन	 (भािांश	१५%)

दनकष
(खूप	चांगले) (समाधानकािक) (असमाधानकािक)

गुण

्वत:च्ा घिातहील 
परिस्रतहीबद्दलचही 
प्रशनावलही 

्वत:च्ा घिातहील 
परिस्रतहीबद्दलचही 
प्रशनावलही प्रामाचणकपणे 
भिलही. जरेे लोकशाहही 
जहीवनशैलही पाळलही 
गेलही नाहही त्ाबद्दल 
का् किता ्ेईल ्ाचे 
चन्ोजन केले 

प्रशनावलही भिलही पण 
चजरे लोकशाहही 
जहीवनशैलही पाळलही 
गेलही नाहही त्ाबद्दल 
काहहीच केले नाहही. 

प्रशनावलही भिलही 
नाहही. 

इति ्देशाांच्ा 
िाज्व्व्रा

इति ्देशाांच्ा 
िाज्व्व्रेबद्दल 
्पष् शब्दात चलचहता 
आले तसेच 
त्ाांच्ातहील फिक 
ओळखता आला.

इति ्देशाांच्ा 
िाज्व्व्रेबद्दल 
चलचहता आले मात्र 
त्ाांच्ातहील फिक 
ओळखता आला नाहही.

उततिे अध्ववट 
चलचहलही.

लोकशाहहीस बाधा 
चनमा्वण किणािे घटक 

लोकशाहहीस बाधा 
चनमा्वण किणाऱ्ा 
घटकाांविहील चचचेमध्े 
सचक्र् सहभाग घेऊन 
्पष् शब्दाांत चवचाि 
माांडले.

चचचेमध्े सहभाग 
घेतला.

चवचािल्ावि 
मोघमपणे उततिे 
च्दलही.

वग्वकृतहीत सहभाग पाठातहील सव्व कृतही 
उतसाहाने पणू्व केल्ा. 
(सचक्र् सहभाग) सव्व 
वग्वकृतही वहहीत पणू्व 
केल्ा.

पाठातहील सव्व कृतही पूण्व 
केल्ा.

्ुदसऱ्ा 
चवद्ार्ाांच्ा वहहीत 
पाहून कृतही पूण्व 
केल्ा.

उततम योगय अयोगय
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एक च्दवस चनशाला ्दवाखान्ात ्दाखल किावे लागते. कोणहीतिही चतला चतच्ा 
वजनावरून चचडवले व हही 
लागलही डाएट किा्ला. 
चक्कि ्ेऊन पडलही.

पण इतका टोकाचा उपवास 
किा्चा कशाला?

महणे मला एक्दम आ्दश्व 
मुलहीसािखे च्दसा्चे 
आहे.– सडपातळ

बापिे! आचण आ्दश्व मुलगा 
कसा च्दसतो?

ठिले आहे?..
पण कोणही

ठिवले आहे?

आ.. खिांच की.. 
कोणही ठिवले 

आहे?

धाडसही आचण धष्पुष्.. असेच 
ठिले आहे.
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मी आणि माध्यमे - १२ 

ज्ाांचा माध्माांवर ताबा असतो, त्ाांचा सवत:च्ा मनावर ताबा असतो.

18
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	 १.	 माधयमे	 म्हणजे	काय?

  ‘माध्म’ हा शब्द तुमहही नेहमहीच ऐकत आला आहात. तुमच्ा 
मते ‘माध्म’ कशाला महणतात? तुमच्ा िोजच्ा आ्ुष्ात ‘माध्म’ 
हा शब्द कोणत्ा चठकाणही वापिला जातो? खालही (च्दल्ाप्रमाणे 
त्ाचही) एक चचत्राकृतही च्दलही आहे. काहही उ्दाहिणे तुमच्ा वहहीत 
त्ाि किा.

	 	 	 	 	 	 उद्	ददष्े	:
१. चवद्ार्ाांना माचहतही व प्रसािमाध्मे महणजे का् ते ्वत:च्ा शब्दाांत साांगता ्ेणे. 
२. माचहतही व प्रसािमाध्माांचा होणािा परिणाम ्वत:च्ा शब्दाांत साांगता ्ेणे.  
३. माचहतही व प्रसािमाध्माांचे होणािे उप्ोग ओळखता ्ेणे. 
४. चकशोिव्हीन में्दूचे वेगळेपण ्वत:च्ा शब्दाांत माांडता ्ेणे.
५. व्सन महणजे का्, त्ाचे शािहीरिक, भावचनक व आचर्वक परिणाम कोणते हे ्वत:च्ा शब्दाांत 

साांगता ्ेणे. 
६. व्सनाधहीनतेशही सामना किण्ाचे काहही माग्व माहहीत होणे.

१. ‘माध्म’ महणजे का् ्ाबद्दल 
चवद्ार्ाांशही चचा्व किा व 
खालहील चचत्राकृतही त्ाि किा. 

२. चवचवध माध्माांच्ा व्ाख्ेपासून 
सुरू करून चवद्ार्ाांचे लक्ष 
माचहतही व प्रसािणाच्ा 
माध्माांकडे वेधा.

माधयम

१.	शबदाचा	अथ्य
................................

२.	कुठे	 वापिणयात	येतो
उ्दा. मिाठही माध्माचही शाळा
................................

३.	प्रकाि	
उ्दा. चचत्र, कचवता, भाषा हही 
अचभव्क्तहीचही माध्मे आहेत.
................................

४.	माधयमांच	े म्हत्व
उ्दा. TV मुळे जगभिातहील
बातम्ा व दृश्े च्दसतात.
...............................

५.	 इति	
उ्दा. चेक, चडमाांड डा्फट हे 
आचर्वक ्देवघेवहीचे माध्म आहे.
................................
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माद्हती	प्रसािणाची	माधयमे महणजे ज्ाांमधून माचहतही लोकाांप्ांत पोहोचवलही जाते अशही माध्मे. उ्दा. 
वत्वमानपत्रे, माचसके, टही. वहही, इांटिनेट, िेचडओ, डॉक्ुमेंटिही, चभततहीपत्रके इत्ा्दही. ्ा माध्माांचा उप्ोग 
प्रामुख्ाने लोकाांप्ांत माचहतही, चवचाि पोहोचवण्ासाठही केला जातो.

	 	 तुमचयापययंत	माद्हती	कशी	पो्होचते?

 १. जगभि घडणाऱ्ा घटना तुमहाांला कशा समजतात? 

 २. बाजािात आलेलही नवनवहीन उतपा्दने, व्तू तुमहाांला कशा 
समजतात? 

 ३. सध्ा लोकचप्र् असलेलही फॅशन तुमहाांला कशही समजते?

 ४. ्देशातहील चवचवध प्रचसद्ध व्क्तींचेे चवचाि तुमहाांला कसे 
कळतात?

  
माधयमांबद्दल	थोडा	 दवचाि	करूया.

 माचहतही व प्रसािमाध्मे फक्त माचहतही पुिवण्ाचेच काम 
कितात का?

१. वत्वमानपत्रात बातम्ाांव्चतरिक्त इति का् का् ्छापलेले 
असते? वत्वमानपत्रातहील अग्रलेखात का् च्दलेले असते?

 २. टही. वहही. वि मनोिांजनाचे का््वक्रम सोडून इति कोणकोणते 
का््वक्रम ्दाखवले जातात?   

 ३. चसनेमाच्ा सुरुवातहीला प्रा्ोजक ्ा मरळ्ाखालही काहही नावे 
च्दलेलही असतात. त्ाांचे नक्की काम आचण त्ा कामाचे महत्व 
का्?  

 ४. तुमहही कधही एकच बातमही चवचवध न्ूज चॅनलसवि पाचहलही आहे 
का? तही बातमही सािख्ाच पद्धतहीने ्दाखवलही जाते की 
वेगवेगळ्ा पद्धतहीने ्दाखवलही जाते?  

चवद्ार्ाांशही च्दलेल्ा प्रशनाांवि 
चचा्व किा व उततिे वहहीत चलहा्ला 
साांगा. 
कोणतही प्रसािमाध्मे जा्त 
वापितात ्ाबद्दल त्ाांच्ाशही 
चचा्व किा. उ्दा. ते वत्वमानपत्र 
वाचतात का?

च्दलेल्ा प्रशनाांवि चवद्ार्ाांशही 
चचा्व किा. वहहीत चलहा. 
माध्मे आपल्ाप्ांत फक्त माचहतही 
पोहोचवत नसून चवचशष् सां्देश 
पोहोचवत असतात ्ाचही जाणहीव 
चवद्ार्ाांना करून द्ा.
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  थोडी	 गंमत	करू

	 	 	 	 तुम्ही	 दनवड	कशी	किता?
 १. तुमच्ा घिही कोणते साबण, पे्ट, तेल, क्रीम आणले जाते? 
 २. तुमहाांला कोणत्ा प्रकािचे कपडे घालणे ्टा्चलश वाटते? 
 ३. ्छान च्दसण्ासाठही आपल्ाजवळ कोणकोणत्ा व्तू असल्ाच 

पाचहजेत असे तुमहाांला वाटते? 
 ४. एखाद्ा तरुण मुलामध्े/मुलहीमध्े कोणकोणते गुण असणे 

आवश्क आहे असे तुमहाांला वाटते? 

  विील	प्रतयेक	गोष्ीबद्दल	तुम्हांला	कसे	समजले?	ती	 तुम्ही	
कुठे	 पाद्हलीत?	तीच	गोष्	कशी/का	 दनवडलीत?	आपण	तसेच	असायला	 ्हवे	 ्ेह	 तुम्ही	कसे	 ठिवलेत?

	 	 माधयमांचा	 प्रभाव	
  चवचवध माचहतही व प्रसािमाध्माांचा आपल्ावि कळत-नकळत खूप 
परिणाम होत असतो. जाचहिातहीत ्दाखवलेल्ा गोष्ही आपल्ाला 
हव्ाहव्ाशा वाटतात. वत्वमानपत्रातहील अग्रलेख, टही. वहही वि ्दाखवलेल्ा 
बातम्ा व चवचािाांनही आपण खूप प्रभाचवत होतो. चसनेमामध्े ्दाखवलेल्ा 
नट-नट्ाांच्ा कपड्ाांचही, वत्वणुकीचही आपण कळत-नकळत नक्कल 
किा्ला जातो. हा प्रभाव म्ा्व्देबाहेि गेला व त्ाबद्दल आपण जागरूक 
िाचहलो नाहही ति आपले सगळे महत्वाचे चनण्व् आपण नकळत इतिाांना 
हवे तसे घेऊ ्देऊ व आपल्ा जहीवनाचही सतू्रे आपल्ा हातातून सुटून 
जातहील.
	 	 माधयमांचे	आपलयावि	 ्होणािे	 परिणाम	

	 १.	 कमीपणाची	भावना	 दनमा्यण	 ्होणे	

  थोडी	 गंमत	करू

  तुमच्ा आईवडलाांना, आजहीआजोबाांना खालहील प्रशन चवचािा -
 १. ते केसातहील कोंड्ासाठही कोणता शामपू वापिा्चे? 
 २. ते कोणता कंचडशनि वापिा्चे? 
 ३. त्ाांच्ा टरूपे्टमध्े नक्की कोणकोणते घटक असा्चे?
 ४. त्ाांना कधही सावळेपणाचा, चेहऱ्ाविहील पुटकुळ्ाांचा न्ूनगांड वाटला का? 

चवद्ार्ाांना च्दलेले प्रशन 
चवचारून ् वत:चे उतति चलहा्ला 
साांगा. कोणाचही इच्छा असल्ास 
त्ाांनही पुढे ्ेऊन साांगावे. 
आपल्ा आवडहीचनवडहीवि 
जाचहिातींचा, प्रसािमाध्माांचा 
प्रचांड मोठा प्रभाव असतो ्ाकडे 
चवद्ार्ाांचे लक्ष वेधून घ्ा.

चवद्ार्ाांशही चचा्व किा की 
बाजूला च्दलेल्ा सम््ा  
महत्वाच्ा आहेत असे 
आता आपल्ाला वाटते 
का? हो असल्ास का?
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  खालहील नमुना जाचहिातही वाचा व त्ातून का् सां्देश च्दला 
जातो आहे ते साांगा - 

 १. एक मुलगा सामान् कपडे वापितो तेवहा त्ाला गुांडाांशही  सामना 
किता ्ेत नाहही. हेच तो ‘अबक’ कंपनहीचे कपडे वापितो तेवहा 
त्ाच्ा अांगात चहांमत ्ेते.    

 २. एक मुलगा शहीतपे् पहीत नाहही तेवहा त्ाच्ाकडे  कोणही बघत 
नाहही. मात्र तोच मुलगा ‘कखग’ शहीतपे् चपतो तेवहा सगळे 
त्ाचे चमत्र होतात.

 ३. एका कुटुांबाकडे लहान गाडही असते तेवहा त्ाांना कॉलनहीत 
कोणहीच महत्व ्देत नाहही. जेवहा ते मोठही महाग गाडही घेतात 
तेवहा त्ाांच्ाकडे लोकाांचही िहीघ लागते.

  थोडी	 गंमत	करू

 चवद्ार्ाांचे गट किा. त्ाांना सेफटही चपन, कंगवा, भाज्ा,  
फळे इत्ा्दींच्ा जाचहिातही त्ाि किा्ला साांगा. त्ाांचे  
सा्दिहीकिण किा.

 

अनेक्दा जाचहिातहीच्ा माध्मातून आपले जहीवन कसे चनकृष् ्दजा्वचे आहे, आपल्ामध्े कशा कमतिता 

आहेत हेच आपल्ावि ठसवले जाते. ्ामुळे आपल्ाला गिज नसलेल्ा गोष्ही्ेदखहील चवकत घ्ाव्ाशा 

वाटतात. तसेच ्ा गिज नसलेल्ा गोष्ही चनमा्वण किण्ासाठही चनसगा्वतहील खूप सांसाधने नाहक खचथी 

पडतात. गिज नसलेल्ा व्तू/गोष्ही चवकत घेतल्ाने चनसगा्ववि त्ाचा का् परिणाम होत आहे हे 

समजून घेण्ासाठही इांटिनेटचही म्दत घ्ा.

चवद्ार्ाांशही चचा्व किा की 
च्दलेल्ा जाचहिातहीतून कोणता 
सां्देश आपल्ाप्ांत पोहोचवला 
जातो? 
चहांमत असणे, चमत्र बनवणे, 
ओळखही वाढवणे हे असे एखा्दे 
उतपा्दन चवकत घेऊन / वापरून 
साध् किता ्ेते का?

चवद्ार्ाांशही चचा्व किा 
की ्ा साध्ा व्तूांच्ा 
जाचहिातही किताना त्ाांना 
का् अनुभव आला?
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  त्ामुळे कोणतहीहही नवहीन गोष् चवकत घेताना ्वत:ला खालहील 
प्रशन चवचािावेत. 

 १. ्ा गोष्हीचही आपल्ाला खिेच गिज आहे का?
 २. हही गोष् चवकत घेतलही नाहही ति आपल्ाला काहही त्रास होईल 

का?
 ३. ्ा उतपा्दनामुळे चनसगा्वचा ऱहास ति होणाि नाहही ना? तसे होत 

असल्ास ्ा उतपा्दनाला काहही प्ा्व् आहेत का? 
 ४. आपण ्ा उतपा्दनाच्ा जाचहिातहीला पाहून ति ते चवकत घेत  

नाहही ना?  

  थोडी	 गंमत	करू

“फी वाढहीचे परिणाम : अचभ्ाांचत्रकी शाखेच्ा सहीट रिकाम्ा” 

“मुलाांचा ओढा कला व वाचणज् शाखाांकडे, अचभ्ाांचत्रकीकडे 
चफिचवलही पाठ” 

“अचभ्ाांचत्रकी महाचवद्ाल्ाांतहील प्रवेश कमही झाले”  

एकाच घटनेबद्दल असणाऱ्ा ्ा बातम्ाांचही तुलना किा.

	 २.	 आपलयापययंत	 पो्होचणाऱया	बातमया	

 

  करून	प्हा

  तहीन ते चाि वेगवेगळ्ा वत्वमानपत्राांतहील एकाच बातमहीसांबांधहीचे  
वाताांकन/अग्रलेख वाचा. त्ाांमध्े काहही फिक जाणवतो का ्ाचही 
नों्द किा.

‘्टोिही ऑफ ्टफ’ हही चफलम 
चवद्ार्ाांना ्दाखवून त्ावि 
चचा्व किा.

आपण का् करू शकतो 
्ाबद्दल चचा्व करू द्ा.

चचा्व किा - 

१. च्दलेल्ा बातम्ाांमध्े का् 
फिक च्दसून ्ेतो? 

२. च्दलेल्ा बातम्ाांचा त्ा चवचशष् 
बातम्ा वाचणाऱ्ावि का् 
परिणाम होत असेल?

चवद्ार्ाांशही चचा्व किा - 
१. वाताांकनात / अग्रलेखाांमध्े 

काहही फिक जाणवला का? 
२. उतति हो् असल्ास कशा 

प्रकािचा फिक होता?
३. त्ा फिकामुळे वाचणाऱ्ावि 

का् परिणाम होईल असे 
वाटते?
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भाितामध्े ्दूि्दश्वनप्रमाणेच बातम्ा ्देणाऱ्ा इति खाजगही वाचहन्ा, खाजगही मालकीचही वृततपत्रे, माचसके, 
पाचक्षके प्रकाचशत होत असतात. ्ातहील प्रत्ेकाचही आपलही अशही िाजकी्, सामाचजक भचूमका चकंवा 
आचर्वक चहतसांबांध असू शकतात, जही ते त्ाांना उपलबध असणाऱ्ा माध्माांतून माांडतात. ्ामुळेच  
आपल्ाला अचतश् जागरूक असणे आवश्क आहे. केवळ माध्माांमध्े ्ेणाऱ्ा माचहतहीवि चवशवास 
न ठेवता, व्तुचनष्ठपणे एखाद्ा बातमहीकडे पाहाणे व चवशलेषण करून ्वत:साठही अर्व काढणे आपल्ाला 
किता आले पाचहजे.

 ३.	 पुरुषांची	 प्रदतमा	

  थोडी	 गंमत	करू

  तुमहही आतताप्ांत पाचहलेले चचत्रपट आठवा व त्ातहील 
ना्क (चहिो) आठवा. तुमहाांला चफलममधहील ना्कासािखे वहावे 
असे मनापासून  वाटते का? तुमहही कधही एखाद्ा चहिोसािखे 
वागण्ाचा, त्ाचही नक्कल किण्ाचा प्र्तन केला आहे का? 
एखाद्ा चहिोचही कोणत्ा बाबतहीत नक्कल किणे तुमहाांला आवडते?

 चचत्रपटातहील ना्क सव्वसामान्पणे खालहीलपैकी  
का्-का् कितात त्ावि खूण किा -

 १. चसगािेट चपणे. 

 २. ्दारू चपणे. 

 ३. अमलही प्दाराांचे सेवन किणे. 

 ४. मािामािही किणे. 

 ५. मुलींचे लक्ष वेधून घेण्ाचा प्र्तन किणे.

 ६. अत्ांत वेगाने गाडही चालवणे. 

 ७. जहीव धोक्ात घालून ्टांट किणे.

चवद्ार्ाांशही च्दलेल्ा मु्द् द्ाांवि 
चचा्व किा. त्ातहील जे चवद्ारथी 
पुढे ्ेऊन त्ाांचे अनुभव साांगू 
इसच्छतात त्ाांना सांधही द्ा. आग्रह  
करू नका. आपापल्ा वहहीत 
चवद्ार्ाांनही हे अनुभव चलचहले तिही 
ते चालण्ासािखे आहे.
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समजून	 घया

 ८. वाहतुकीचे चन्म तोडणे. 

 ९. महागडे कपडे, गॉगल, घड्ाळे घालणे.

 १०. इति (चलहा)

 

चहिो महणून, मुलगा महणून आपल्ासमोि चहिोचही प्रचतमा सामर््ववान, वच्व्व गाजवणािा, बेधडक, 
्दुसऱ्ाच्ा भावनाांचही पवा्व न किणािा, ज्ाच्ाकडे सव्व सम््ाांवि उपा् आहेत, जो कधहीच अ्श्वही 
होत नाहही अशही चनमा्वण केलही जाते. अशही प्रचतमा तरुणाांना आवडते, हवहीहवहीशही वाटते. हही प्रचतमा चनमा्वण 
किण्ामध्े अमलही प्दार्व, चसगािेट चपणे, चन्म तोडणे, पाठलाग किणे अशा सव्व कृतींचा समावेश 
असतो. तसेच हहीिोला हवे ते नेहमही चमळतेच असे चचत्र चनमा्वण केले जाते. 

  

  थोडी	 गंमत	करू

  खालहील जाचहिातही वाचा : 

 १. ‘पफब’ बाईकस, उनके चल्े, चजनह े डि नहही लगता! 

 २. ‘टठड’ घचड्ाँ.. खूब जमेगा इमप्रेशन! 

 ३. ‘अबक’.. चसफ्फ होचश्ाि बच्चों के चल्े! 

   तुमहही पाचहलेल्ा अशा प्रकािच्ा जाचहिातींचही ्ा्दही किा.

१. चवद्ार्ाांना त्ाांच्ा वहहीमध्े खूण 
केलेले मुद्द े चलहा्ला साांगा. 

२. चवद्ार्ाांशही चचा्व किा की चहिो ्ा 
सव्व गोष्ही चसनेमामध्े का कित 
असेल? 

३. असे काहहीच न किणािा चहिो त्ाांना 
आवडेल का? का? 

चवद्ार्ाांशही खालहील म्ुद् द्ाांच्ा 
आधािे चचा्व किा - 
१. प्रत्ेक जाचहिातहीमधून का् 

सुचवण्ाचा प्र्तन केला आहे?
२. ्ा जाचहिातींचा परिणाम 

पाहाणाऱ्ावि  कसा होत असेल? 
३. ्ा जाचहिातींमध्े साांचगतलेल्ा 

गोष्ही खऱ्ा असतहील का?
४. तुमच्ा माचहतहीमध्े अशा अाणखही 

कोणकोणत्ा जाचहिातही आहेत?
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आदश्य	 वयक्ीची	लक्षणे

        थोडा	 दवचाि	किा

  अापलया	देशात	अनेक	नामवंत	सत्ी-पुरुष	्होऊन	गेले.	ते	फक्	दनभजीड,	सामरय्यवानच		नव्हते	ति	
नयायाची	बाज	ूघेणािे,	लोकांचे	िक्षण	किणािेदेखील	्होते.	मग	शक्क्शाली,	सक्षम	सत्ी/पुरुष	्होणयासाठी	दवदवध	
माधयमांतून	 दाखवलेलया	 गोष्ी	किणयाची	खिोखिच	गिज	आ्हे	का? 

 तुमच्ा मते एखाद्ा आ्दश्व ्त्रही-पुरुषाांच्ा अांगही असणाऱ्ा गुणवचैशषट्ाांबद्दल चवचाि करून चलहा. 

 ४.	 क्सत्यांची	 प्रदतमा	

  तुमहही पाचहलेले चचत्रपट, ्दूि्दश्वनविहील माचलका 
आठवा. त्ात नाच्केचही (चहिोईन)चही प्रचतमा 
खालहीलपैकी कोणत्ा प्रकािे ्दाखवलही आहे असे 
तुमहाांला वाटते?       

 १. गाणे महणणे. 

 २. नृत् किणे.  

 ३. सतत चाांगले च्दसणे, सतत महागडे कपडे, बूट, 
्दाचगने घालून वाविणे.   

 ४. सांकटात सापडणे, ना्काकडून सांिक्षण.  

 ५. माचलकाांमध्े इति स्त्र्ाांचवरुद्ध काि्रान किणे.

 ६. कुटुांबातहील पुरुष व्सक्तिेखा (वडहील, भाऊ) 
साांगतहील त्ाप्रमाणे वागणे. 

 ७. कठहीण परिस्रतहीवि मात करून ्शोचशखि गाठणे.

 ८. इति (चलहा).

१. चवद्ार्ाांना मुद्द ेवहहीमध्े चलहा्ला 
साांगा. 

२. ्ापूवथी चलचहलेलही ना्क - नाच्काांचही 
कामे ्ाांचही तुलना किा. तुमहाांला का् 
च्दसते?

३. चचत्रपट व माचलकाांमधून स्त्र्ाांबद्दल 
कोणता सां्देश च्दला जातो? 

चचा्व किा - स्त्र्ा खिोखि अशा असतात 
का? स्त्र्ाांचही अशा प्रकािचही प्रचतमा 
पाहाणाऱ्ाच्ा मनावि का् परिणाम होत 
असेल?
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समजून	 घया

समजून	 घया 

पूवा्वपाि चालत आलेल्ा समजुतहीप्रमाणे शतकानुशतके स्त्र्ाांना ्दुय्म व अबला समजण्ात आले 
आहे. एकीकडे  ्त्रहीला ्वत:चे मत नाहही आचण नसावे, चतला सतत पुरुषाच्ा आधािाचही गिज आहे 
ति ्दुसिहीकडे ्त्रही हही अत्ांत कट काि्राने किणािही असते अशही प्रचतमा च्दसते.

        थोडा	 दवचाि	किा

 १. चसनेमातहील नाच्का पुषकळ वेळा तोकड्ा 
कपड्ात वाविताना च्दसतात.   

 २. जाचहिातींमध्े असे ्दाखवण्ात ्ेते की      
स्त्र्ा गोऱ्ा च्दसल्ा तिच त्ाांचे लग्न होऊ 
शकेल.  

 ३. स्त्र्ाांच्ा चेहऱ्ावि, शिहीिावि  रोडेहही डाग 
असले तिही तो त्ाांच्ा जहीवनमिणाचा प्रशन आहे 
असे जाचहिात पाहून वाटते. 

 ४. वजन कमही किण्ाच्ा जाचहिातही ्ा शक्तो 
स्त्र्ाांनाच लक्् कितात. 

  तुमहही पाचहलेल्ा अशा प्रकािच्ा जाचहिातींचही 
्ा्दही किा.

नाच्ेका महणून ्त्रहीचही प्रचतमा गोिही, सुां्दि, सडपातळ, उांच अशही ्दाखवलही जाते. तही आधािासाठही ना्कावि 
अवलांबून असते, तही सुां्दि नसेल ति चतला आ्ुष्ात काहहीच चमळत नाहही, तही अचतश् भावनाशहील, 
नाजूक, हळवही असलही तिच ना्काला तही आवडते अशही प्रचतमा च्दसून ्ेते. ्ामुळे चाांगले च्दसणे हेच 
्त्रहीचे प्रमुख काम आहे, तही कशही च्दसते ्ाविच चतचे समाजातहील ्रान व महत्व ठिते असा तरुण 
मुलींचा गिैसमज होतो.

चवद्ार्ाांशही खालहील मु्द् द्ाांच्ा आधािे 
चचा्व किा - 
१. च्दलेल्ा सव्व मु्द् द्ाांद्ािे जाचहिातहीतून, 

का् सुचवण्ात ्ेते?
२. ्ा जाचहिातींचा परिणाम जाचहिातही 

पाहाणाऱ्ावि कसा होत असेल? 
३. ्ा जाचहिातींमध्े साांचगतलेल्ा गोष्ही 

खऱ्ा असतहील का?
४. तुमच्ा माचहतहीमध्े अशा आणखही 

कोणकोणत्ा जाचहिातही आहेत?
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सतत टही.वहही. पाहाणे. 
जाचहिातींचा पगडा

असणे.
नट्ाांचही नक्कल 
किणे. महागडही 
प्रसाधने वापिणे. डोक्ात स्दैव आपण सुां्दि 

च्दसतो का हा चवचाि. 
सािखही कमहीपणाचही भावना.
 अभ्ासात मन न िमणे.

शाळेत मागे पडणे, 
मैचत्रणही ्दुिावणे, 
घिात भाांडणे, 
एकटही पडणे.

्ोग् आहाि घेणे.
व्ा्ाम किणे.

अभ्ासात मन िमणे. 
वाचन वाढवणे, ्छां्द 

जोपासणे.

चवचवध चवष्ाांचही 
समज वाढवणे,
लोकाांना सहवास 

आवडणे, 
चमत्रमैचत्रणही 

चमळणे, आनां्दही 
िाहणे. 

सुां्द
ि हो

ण.े
सुां्द

ि च
्दस

णे.
 ५. सुंदि	 ्होणे	 व	सुंदि	 ददसणे

 
        
        
	 	 वि	 ददलेलया	 दोन	मागायंवि	चचा्य	किा.

	 	 माधयमांचे	 परिणाम	व	 दकशोिवयीन	मुले	

  मागच्ा वषथी आपण चशकलो की चकशोिव्हीन में्ूद हा काहही बाबतहीत वचैशषट्पूण्व असतो. त्ातहील 
महत्वपूण्व बाबही खालहीलप्रमाणे आहेत -

	 १.	 दकशोिवयात	भावदनक	मेंदूचा	 दवकास	झालेला	असतो	पण	सािासाि	
दवचाि	 किणािा	 भाग	 आणखी	 दवकसनशील	 असतो.	 तयामुळे	
दकशोिवयीन	 दवद्ारयायंचया	 भावना	 तीव्र	 असतात,	 तयांना	 जवळचे	
फायदे	लगेच	व	मोठ	े ददसतात	पण	दीघ्यकालीन	तोटे	 ददसत	ना्हीत.		

	 २.	 यामुळे	 ते	 धोकादायक	कृती	किायला	स्हज	प्रवृतत	 ्होतात.

	 ३.	 तयांचे	 सवदनयंत्णाच	े केंद्र	 पूण्यपणे	 दवकदसत	 न	 झालयामुळे	 तयांना	
सवत:चया	मनाला	मुिड	घालता	येत	ना्ही	व	ते	भावनेत	वा्हवत	जातात.	

चवद्ार्ाांशही चचा्व किा 
त्ाांच्ा वत्वनातून चकशोिव्हीन 
में्दूचही बाजूला च्दलेलही 
वैचशषट्े च्दसून ्ेतात का?
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  चकशोिव्हीन मुलामुलींना जा्त धोका कसा सांभवतो हे आपण 
रोडक्ात पाहू्ा.

  वयसनांचे	 उदाततीकिण	 : चचत्रपट, माचलका, जाचहिातींमध्े 
्दाखवलेल्ा व्सनाांच्ा उ्दाततहीकिणामुळे चकशोिव्हीन 
मुलेमुलही व्सनाच्ा आहािही जाण्ाचही शक्ता मोठा प्रमाणात  
असते. ्ासाठही प्ररम आपण व्सनाबद्दल समजावून घेऊ्ा.

  वयसन/आसक्ी	 (वयसनाधीनता)

  एखाद्ा सव्हीचे गुलाम होणे चकंवा त्ा प्दारा्वच्ा सेवनाच्ा 
इतके आहािही जाणे की त्ाचशवा् जगणे अशक् वाटणे अशा 
स्रतहीला ‘व्सन लागणे’ असे महणतात.

	 १.	 वयसनासक्ीच	ेशािीरिक	दुषपरिणाम	 :

  तोंडात तांबाखू ठेवणे, चघळणे, मशेिही, पानमसाला, गुटखा आचण धूम्रपानाचे ्ुदषपरिणाम

 २.	 मादक	पदाथायंचे	शिीिावि	 ्होणािे	 दुषपरिणाम
   गुांगही आणणाऱ्ा औषधाांच्ा/मा्दक प्दाराांच्ा सेवनाचे परिणाम खालहील चचत्रात ्दाखवले आहेत. तुमच्ा 
वहहीत मानवही शिहीिाचही आकृतही काढा. आकृतहीच्ा बाजूला ्दाखवलेले परिणाम कोणत्ा अव्वावि होतहील ते 
आकृतहीत ्दाखवा.

उलट्ा होणे.

फुपफसुाचा कॅनसि.

पोटात ्ुदखणे.

अचतसाि (जुलाब)

वापिलेल्ा सुईमुळे एडसचही 
शक्ता

में्ूदचही हानही (में्ूदचे चवकाि)

शवसनाच्ा सम््ा

हृ्द्चवकाि

आतडे आचण मूत्राश्ाचे चवकाि

बद्धकोष्ठता

मद्पान करून वाहन चालवल्ास 
अपघाताचही शक्ता.
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	 	 वि	 ददलेलया	 दोन	मागायंवि	चचा्य	किा.

 ४.	 वयसन	लागणयाची	प्रदक्रया

कुतूहल महणून 
चसगिेट ओढणे, 
्वतांत्र व मोठे 
झाल्ासािखे 

वाटणे.

जा्त चसगिेटस 
प्ाव्ाशा  
वाटणे, 

व्सनासाठही पैसे 
चोिणे, खोटे 

बोलणे.

चसगिेटवि अवलांचबतव चनमा्वण 
होणे. शाळेत न ्ेणे, 

अभ्ासातले लक्ष उडणे.

इति व्सने लागणे, व्सन सोडा्चा खूप 
प्र्तन करूनहही न सुटणे, चमत्रमैचत्रणही ्दुिावणे,

एकटेपणा ्ेणे.

चन्चमत व्ा्ाम 
किणे.

चनखळ मैत्रहीचा 
अनुभव घेणे. चाांगले ्छां्द जोपासणे.

आनां्दही जहीवन
जगणे.

 ३.	 सवदवकासी	की	 सवदवनाशी?
माग

्व १
माग

्व २

काहहीतिही 
रिािक 
किावेसे 
वाटणे.

गांमत महणून व्सन किणे.
व्सनावि ताबा आहे असे वाटणे.

व्सनावि अवलांचबतव वाढणे.

नैसचग्वकपणे आनांच्दत िाहण्ाचही  
में्दूचही क्षमता कमही होणे.

आनां्दही िाहण्ासाठही व्सन गिजेचे 
वाटणे.

व्क्तही व्सनाांचही गुलाम बनणे.
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  आनां्द चमळवणे हही माणसाचही नैसचग्वक प्रवृततही आहे. व्सन केल्ाने में्दूचही हही नैसचग्वक प्रवृततही कमही होते व 
माणसाला आनां्दही िहा्ला अमलही प्दाराांचहीच गिज भासते. व्सन किणे हा एक आजाि आहे.

     थोडा	 दवचाि	किा

 • हल्ही तांबाखू, चसगिेट, मद्, मा्दक औषधे ्ाचे व्सन ्त्रही-पुरुषाांमध्े वाढत आहे. एका 
सवचेक्षणानुसाि भाितात गेल्ा १० वषाांत आतमहत्ेच्ा कािणाांमध्े ्दाचिद्र्य, कज्व, हुांडाबळही ्ापेक्षा 
व्सनाधहीनता ्ा कािणानेहही आतमहत्ाांचे प्रमाण वाढले आहे.

 • व्सन किणाऱ्ा व्क्तींचा व्सनासाठही ्दििोजचा खच्व सुमािे ६० रुप्े महणजे वषा्वला २१,९०० 
रुप्े आहे. हे पैसे चशक्षणासाठही, घिगुतही गिजाांसाठही चकंवा इति चाांगल्ा कामासाठही वापिता ्ेतहील.

 • एखाद्ा व्क्तहीला १४ ते १८ ्ा व्ात मा्दक प्दार्व सेवनाचही सव् लागल्ास, तही व्क्तही पुढे 
व्सनही होण्ाचही शक्ता ६०% इतकी आहे. ति ्ुदसिहीकडे व्सनमकु्तहीचे प्रमाण जगभिात ५-६% 
इतके कमही असल्ामुळे मा्दक प्दाराांच्ा बाबतहीत उपचािाांपेक्षा प्रचतबांध बिा हेच ्ोग् ठिते. 
महणजेच अमलही प्दाराांचही पचहलही चवच न चाखणे सवा्वत बिे.

 ५.	 ‘ना्ही’	 म्हणणयाची	कला

  व्सन किणाऱ्ा लोकाांच्ा आग्रहाला ‘नाहही’ महणा्ला चशका.

दमत्ांचया/
मैदत्णटींचया	

दबावाला	 ना्ही	
म्हणणे.

घाबरू	 नका.	 तुम्ही	 का्ही्ही	
चुकीच	ेकित	 ना्ही.

तुम्ही	 मैत्ीला	 ना्ही	 म्हणत	
ना्ही,	फक्	तया	कृतीला	ना्ही	
म्हणताय	 ्ेह	सांगा.

तुमचे	खिे	 दमत्	ने्हमी	समजून	
घेतील.

आपले	 मत	 दुसऱयाला	
पटवायला	 जाऊ	 नका.	 ती	
तुमची	जबाबदािी	 ना्ही.	

डोळ्ात	 डोळे	 घालून	 ना्ही	
म्हणा.

तुम्ही	 ना्ही	 म्हणून्ही	 तुमच	े
दमत्	वािंवाि	बळजबिी	किीत	
िाद्हलेत	 ति	 तयांची	 संंगत	
सोडा.	तुम्हांला	अशा	 दमत्ांची	
गिज	ना्ही.

एखाद्ा	 प्रसंगी	 खूप	 वाद	
वाढत	 असतील	 ति	 तयावेळी	
दतथून	 दनघून	जा.
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ओळखा२.

	समजून	 घया१.

 ६.	 वयसनावि	 उपाय

  तुमहाांला चकंवा तुमच्ा ओळखहीच्ा कोणाला व्सन लागले 
असल्ास, 

 • व्सनमुक्तही केंद्राला भेट द्ा. 

 • व्सनही व्क्तहीला एकटे पाडू नका. चतला मानचसक आधाि 
द्ा. 

 • तजज्ाांचही म्दत घ्ा. 

 • ्छां्दाांमध्े मन िमवा. 

 • व्सनही चमत्रमैचत्रणींचही सांगत सोडा. 

  तुमच्ा आिोग्ाचही, सुिचक्षततेचही, आ्ुष्ाचही जबाब्दािही 
तुमचहीच आहे.

	 	 करून	प्हा
  वगा्वतहील मुलाांचे ४-४ चे गट किा. व्सनासक्त व्क्तींच्ा लक्षणाांचही, सव्ींचही वैचशषट्े पि्पिाांना साांगा. 
तसेच त्ा व्सनही व्क्तहीमुळे त्ाांच्ा व कुटुांचब्ाांच्ा सामाचजक-आचर्वक परिस्रतहीवि आचण भावचनकतेवि 
(भावचनक च्रतहीवि) कसा परिणाम झाला त्ाचही चचा्व किा. त्ानुसाि पो्टि त्ाि किा.

माधयमांचा	 प्रभाव	यशसवीपणे	 ्हाताळणे	

   तुमच्ावि होणाऱ्ा माध्माांच्ा प्रभावाबद्दल 
जागरूक िहा. तो नहीट समजावून घ्ा.  

    तुमच्ा ्वत:वि माध्माांचा प्रभाव चकतही, कसा 
होतो आहे ्ाबद्दल चवचाि करून तो ओळखा्ला 
चशका. तुमहाांला एखाद्ा अमलही प्दारा्वचही सव् 
लागते आहे का? तुमच्ा चमत्राला/मैचत्रणहीला अशही 
सव् लागते आहे का?

तुमहही चकंवा तुमहाांला माचहतही असलेल्ा 
व्क्तहीला व्सनापासून मुक्तही चमळवण्ासाठही 

म्दत हवही आहे का? पुढहील चन:शुलक टचेलफोन 
नांबिवि फोन किा. 

१८००-११-००३१  
वेळ 

सकाळही ९.३० ते सा्ां. ६.०० 
(िचववाि सोडून) 

भाित सिकाितफफे हही म्दत सेवा चन:शुलक 
उपलबध आहे. 
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	अमलात	आणा४.

आव्हान	द्ा	३.
   तुमहाांला एखाद्ा प्दारा्वचही सव् लागत असल्ास  

्ा प्रकिणात च्दलेले माग्व अवलांबून पहा.  

    तुमहही ठिवलेले ब्दल अमलात आणा. ्श्वही 
झाला नाहही ति त्ावि पुनहा चवचाि किा, पालकाांचही, 
तजज्ाांचही म्दत घ्ा.

मूलयमापन	 (भािांश	१५%)

दनकष
(खूप	चांगले) (समाधानकािक) (असमाधानकािक)

गुण

नवहीन गोष्ही चवकत घेणे आपण कोणत्ा नवहीन 
गोष्ही चवकत घेतो व 
त्ातहील चकतही 
अनावश्क आहेत 
्ाचही प्रामाचणकपणे 
्ा्दही केलही.  त्ा कमही 
किण्ाचे चन्ोजन केले. 

फक्त ्ा्दही केलही. 
अनावश्क गोष्ही 
वेगळ्ा काढल्ा 
नाहहीत. 

्ा्दही केलही नाहही.  

तुमच्ा चनवडहीचवष्ही 
चलचहणे

च्दलेल्ा पाच प्रशनाांचही 
उततिे चवचाि करून 
चलचहलही.

च्दलेल्ा पाच प्रशनाांचही 
उततिे अत्ांत 
ढोबळमानाने चलचहलही.

उततिाांचही नक्कल 
केलही/काम अध्ववट 
केले.

 

व्सनाधहीन 
व्क्तींबद्दल चचा्व 

चचचेत सचक्र् सहभाग 
घेतला. पाठातहील 
माचहतहीच्ा आधािे 
चचा्व केलही.

चचचेत सहभाग घेतला. सहभाग नाहही.  

उततम योगय अयोगय
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दृश्कलेचा तास सांपतो. हे का् हो सि.. मही अग्दही समोि च्दसले 
त्स े हुबेहूब चचत्र काढले आचण 
लोबोने नुसते चत्रकोण काढले तिही 
तुमहही ्दोघाांना उततम असा 
शेिा च्दलात.

कािण ्दोनहही चचत्र े  
मला आवडलहीत.

पण त्ाने ति नुसते 
चत्रकोण काढलेत!

पण वगा्वत ति सगळे महणाले की 
माझे चचत्र जा्त सुां्दि आहे. 

त्ाचे चचत्र चुकले आहे.

अिे, कलेमध्े चूक बिोबि असां 
काहही नसते. तुमहाांला एखा्दही 
गोष् आवडते चकंवा आवडत 
नाहही. एवढेच!

मला वाटतां आता तुला 
चचत्रकलेतहील चवचवध शैलही 
चशकवल्ाच पाचहजेत.

३ 
“कलाकार कधीच अ्शसवी होऊ शकत नाही. 
सवत:मध्ये कलाकार असणयेच एक ्श आहये.”
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मी आणि दृश्य कला३ 
“कलाकार कधीच अ्शसवी होऊ शकत नाही. 
सवत:मध्ये कलाकार असणयेच एक ्श आहये.”

35
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  थोडी	 गंमत	करू

  तुमच्ा नावाचे पचहले अक्षि चलहा. त्ा अक्षिातून एखा्दा प्राणही, पक्षही, 
आकाि चकंवा व्तू तुमहाांला काढता ्ेईल का? चकंवा त्ा अक्षिात नक्षही 
भिता ्ेईल का? नमुन्ा्दाखल खालहील चचत्रे पाहा. 

  

  मागहील वषथी आपण दृश् कलाांबद्दल रोडही माचहतही घेतलही. ्ा वषथी आपण दृश् कलाांचे महत्व, त्ातहील 
चवचवध प्रवाह आचण त्ातहील करिअिच्ा शक्ताांबद्दल माचहतही घेऊ.

	 	 कलेचे	 म्हत्व	

  “तुमचयाकडे	दोन	रुपये	असतील	ति	एकाने	अन्न	दवकत	घया	व	दुसिा	कलेवि	खच्य	किा.	अन्न	तुम्हालंा	
जगव	ू शकते	 पण	 का	 जगायच	े ्हे	 कलाच	 दशकव	ू शकते.” ्ा सचुवचािातून कलेचे मानवही जहीवनात असणािे 
अनन्साधािण महत्व अधोिेसखत होते. 
  कला, आपल्ा जहीवनाला अनेक पातळ्ाांवि समृद्ध किते.
 • ज्ा भावना, जे चवचाि शब्दाांत साांगता ्ेत नाहहीत, माांडता ्ेत नाहहीत, ते अनेक्दा कलेतून माांडणे, व्क्त 

किणे जा्त सहज व परिणामकािक होते. 

	 	 	 	 	 	 उद्	ददष्े	:
१. चवद्ार्ाांना कलेचे महत्व ्वतःच्ा शब्दाांत साांगता ्ेणे.
२. दृश् कलेतहील काहही प्रवाहाांचही नावे, त्ातहील प्रचसद्ध कलाकाि व त्ा शैलहीचे वैचशषट् ्वत:च्ा 

शब्दाांत साांगता ्ेणे.
३. काहही वेगळ्ा कलाप्रकािाांचही ओळख करून घेणे व त्ाांच्ा माध्मातून नवचनचम्वतही किणे.
४. कलेबद्दल व मानवही जहीवनातहील चतच्ा ्रानाबद्दल चवचाि किणे.

चवद्ार्ाांना हव्ा त्ा 
अक्षिाने सुरू करू द्ावे. 
कलपनाांना प्रोतसाहन द्ावे.



37

 • कलेच्ा माध्मातून आपण सुां्दि व्तू (उ्दा. शोभेच्ा 
व्तू, फुल्दाणही), सुां्दि कलाकृतही (चचत्र, चशलप), सुां्दि 
अनुभव (उ्दा. चचत्रपट) चनमा्वण करू शकतो ज्ाने 
आपले जहीवन जा्त आनां्दही होते, समृद्ध होते.   

 • एखा्दा सामाचजक सां्ेदश ्देण्ासाठही दृश् कलेचा अचतश् 
प्रभावही वापि किता ्ेतो. उ्दा. नुसत्ा भाषणाांपेक्षा 
एखा्दा सांवे्दनशहील चचत्रपट चकंवा फोटो हा लोकाांच्ा 
मनाला लगेच आकचष्वत कितो.

  • लोकाांना प्रेरित किण्ासाठही्देखहील दृश् कलेचा फाि 
प्रभावही उप्ोग किता ्ेतो. रोि पुरुषाांविहील, धाडसही 
का्ा्वविहील चचत्रपट, चशलप, चचत्र लोकाांना पूवथीपासून 
प्रेिणा ्देत आले आहेत. 

 • जुन्ा काळातहील कलाकृतींचा अभ्ास केल्ास आपल्ाला त्ाकाळचे समाज जहीवन समजून घेण्ात म्दत 
होते. आपल्ाकडहील पिुातन वा्तूांविहील चचत्र, चशलप, उतखननात सापडलेलही भाांडही, खेळणही, चशलालेख 
इत्ा्दही गोष्ही ्ा जुन्ा काळाचही एका प्रकािे साक्षच ्ेदतात. 

 • कलेच्ा माध्मातून लोक एकत्र ्ेतात व पि्पिाांबद्दलचा आ्दि वाढतो. जेवहा आपण इति प्राांतातहील, 
्देशाांतहील कला पाहतो, ऐकतो, तेवहा त्ाांच्ा सां्कृतहीबद्दल, लोकाांबद्दल आपल्ा मनात आ्दि, प्रेम, 
सहभावना चनमा्वण होते. जेवहा आपण इति ्ेदशाांतहील चचत्र, चशलप, सांगहीत, खाद् प्दाराांचा अनुभव घेतो 
तेवहा आपण त्ाांच्ाशही एका प्रकािे नाते चनमा्वण कितो.

 • कलेचा आ्वा्द घेण्ाचही वृततही असणाऱ्ाांच्ा मनात नकळतपणे जगण्ातहील सौं्द््व शोधण्ाचही वृततही 
चनमा्वण होते. कलेचा आ्दि किणािे लोक हे जा्त शाांतहीचप्र्, अचहांसक आचण जा्त जुळवून घेणािे 
असण्ाचही शक्ता असते. 

 • असे महटले जाते की जगातहील सववोततम कला हही चनसगा्वत च्दसून ्ेते. चनसगा्वत अस्ततवात असणािे िांग, 
आकाि, नक्षही, आवाज मानवाला प्रेिणा ्देत आले आहेत व मानवही कलाकृतींमध्े चकत्ेक्दा त्ाांचही झलक 
पाहा्ला चमळते. रोडक्ात कलेशही जोडून घेणे हे एक प्रकािे चनसगा्वशही जोडून घेणेच आहे. 

• जेवहा आपण एखा्दही कलाकृतही चनमा्वण 
कितो चकंवा एखाद्ा कलाकृतहीचा आ्वा्द 
घेतो, तेवहा आपल्ाला का् आवडते आचण 
का् आवडत नाहही हे आपल्ाला नकळतपणे 
उलगडत जाते. महणजेच कलेमाफ्फत आपण 
्वत:लाहही अचधक चाांगल्ा प्रकािे समजून 
घेऊ शकतो. 
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 • कलेचे मानवही जहीवनात इतके अनन्साधािण महत्व आहे की कलेचशवा् मानवही जहीवन हे एका प्रकािे 
प्राण्ाांच्ा आ्ुष्ासािखेच ठिेल. परिपणू्व, समृद्ध  मानवही जहीवन जगण्ासाठही कोणत्ातिही कलेशही जोडून 
घेणे हे केवहाहही उप्ुक्त आहे.

	 	 थोडे	आठवून	 प्हा	 !

  तुमहाांला कधही एखाद्ा कलाकृतहीने ्फूतथी च्दलही आहे का? गाणही, चशलप, करा, कचवता, चचत्रपट, 
नृत्, नाटक इत्ा्दींचा चवचाि किा. असल्ास त्ाबद्दल रोडक्ात तुमच्ा वहहीत चलहा.  

	 	 का्ही	वेगळ्ा	दृशय	कला	

  मागहील वषथी आपण प्रचचलत कलाप्रकािाांबद्दल माचहतही घेतलही. ्ावषथी आपण काहही वेगळ्ा दृश्कला 
प्रकािाांबद्दल माचहतही घेऊ्ा.

आददवासी	कला	

आच्दवासही जनसमु्दा् हे भािताप्रमाणेच इतिहही ्देशाांत पहा्ला चमळतात. आच्दवासही चचत्राांमध्े बहुताांशवेळा 
चनसगा्वतहील घटकाांचे चचत्रण केलेले च्दसते. सोपे सिळ आकाि वापरूनहही अचतश् सुां्दि अशही चचत्रे चनमा्वण किणे 
हे आच्दवासही कलेचे वैचशषट् आहे. ऑ्ट्ेचल्ा खांडातहील आच्दवासही समाजाचही चचत्रकलाहही महािाष््ातहील वािलही 
चचत्रकलेप्रमाणे काहही ठिावहीक आकाि वापरून केलेलही च्दसून ्ेते.

ऑसट्ेदलयातील	आददवासी	 दचत्े

ऑ्ट्ेचल्ातहील आच्दवासही चचत्रे हही मुख्तवे चटांबाांचा वापि करून त्ाि केलेलही असतात. हही चटांबे आकािाने 
लहान चकंवा मोठही असू शकतात. चटांबाांचा वापि करून इति चवचवध आकाि त्ाि केलेले आपल्ाला च्दसतात. 
काड्ाांच्ा साहाय्ाने हही चटांबे माांडलही जातात. 

	 	 शोधा	 पाहू

  तुमच्ा भागात अशहीच एखा्दही आच्दवासही चकंवा लोककला प्रचसद्ध आहे का? चतचा शोध घ्ा. तही चनमा्वण 
किणाऱ्ा व जोपासणाऱ्ा कलाकािाांशही बोला. त्ाचे तांत्र समजून घ्ा. वहहीत चलहा.
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 	 कोळम	 िांगोळी	कला	

  आपल्ा नेहमहीच्ा िाांगोळहीपेक्षा हही कोळम िाांगोळही 
कला वेगळही असते. चकतहीहही समाांति चठपक्ाांचही एक िचना 
काढून त्ाच्ा अवतहीभवतही  वक्राकाि चकंवा सिळ िेषाांनही 
नक्षही काढत जाऊन सव्व चठपक्ाांभोवतही नक्षही काढल्ावि  
राांबणे अशही ्ा िाांगोळहीचही पद्धत असते. ्ातून वेगवेगळ्ा 
प्रकािाांचही िाांगोळही काढता ्ेते. हही िाांगोळही पूवथी ताां्दळाच्ा 
चपठात पाणही घालून काढलही जा्चही.

  करून	प्हा
  ्दोन-्दोनचे गट किा. एका चवद्ार्ा्वने ्दुसऱ्ाला ठिावहीक चठपक्ाांचही एक िचना काढून द्ावही. ्दुसऱ्ाने 
त्ा िचनेभोवतही नक्षही चनमा्वण किावही, जेणेकरून तही सुां्दि च्दसेल व सव्व चठपक्ाांचा वापि होईल. मग ्ुदसऱ्ाने 
िचना किावही व पचहल्ाने नक्षही काढावही. हा उपक्रम वहहीत पेनाने्ेदखहील किता ्ेईल.

 	 िेखाटन	 (डूडल)

   डूडल महणजे हातात असलेल्ा पेन, पेसनसल, ्केचपेन इत्ा्दही माध्माांचा वापि करून कोणत्ाहही काग्दावि 
उत्फूत्वपणे, काहहीहही न ठिवता, ्ेईल तो आकाि घेत काढलेले िेखाटन. हे वहहीच्ा कोपऱ्ात, मागच्ा पानावि, 
पु्तकातहील चचत्राांवि, वत्वमानपत्रातहील मजकुिावि चकंवा ्वच्छ कोऱ्ा काग्दाविहही असू शकते. तुमहही केवहा ना 
केवहा तिही असे िेखाटन नक्की केले असेल. असे किताना मनाविचा ताण खूप हलका होतो हे माहहीत आहे का 
तुमहाांला? बघा बिां करून.

  प्रत्ेकाचही डूडल काढण्ाचही पद्धत वेगळही असते. कोणही ्वतःचां खास शैलही्दाि चचत्र काढेल ति कोणही 
कशाचही तिही कॉपही किेल. 

 	 उभािणी	 (इंसटटॉलेशन)

   उभािणहीचशलप ्ा कलाप्रकािामध्े उपलबध असणाऱही चत्रचमतही् जागा वापरून हव्ा त्ा व्तूांचा  वापि 
करून िचना त्ाि केलेलही असते. काहही कलाकाि का्म ्वरूपही उभािणहीचशलप कितात ति काहही चटकू शकणाि 
नाहहीत अशा माध्माांपासून उभािणही कितात. अँडही गोलडसव्दथी ्ा चरिचटश उभािणही चशलपकािाने ्ा कलाप्रकािात 
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अचतश् उततम काम केलेले आहे. त्ाांचही बहुताांश उभािणही चशलप हही चनसगा्वत जाऊन तेरहील उपलबध सामग्रही 
वापरून केलेलही च्दसतात. काहही वेळा चशलप ेउभाित असतानाच ते कोसळून पडते ्देखहील. पिांतु कलेच्ा  प्रचक्र्ेवि 
दृढ चवशवास असणाऱ्ा ्ा चशलपकािाला असे वाटते की, ‘कोसळणे महणजेच तोल साधणे.’ (Collapsing is 
balance).
	 	 दृशय	कलेतील	का्ही	 दनवडक	प्रवा्ह
   कलेसाठहीचही प्रेिणा माणूस चनसगा्वतून तसेच त्ाच्ा ्दैनांच्दन 
जहीवनातून घेत असतो. महणूनच त्ाच्ा आजूबाजूच्ा िाजकी्, 
सामाचजक वाताविणाचे, घटनाांचे पडसा्द त्ाच्ा कलेवि पडलेले 
च्दसतात. ्ातूनच प्रत्ेक कलेत चनिचनिाळे चवचाि पुढे ्ेतात, प्र्ोग 
करून पाचहले जातात. चनिचनिाळही शैलही, अचभव्क्तहीचही पद्धत, 
कलेबद्दलचे नवे तत्वज्ान चनमा्वण होत जाते. ्ालाच कलेतहील प्रवाह 
असे महणतात. दृश् कलेतहील अशा काहही चनवडक प्रवाहाांबद्दल 
आपण माचहतही घेऊ्ा. ्ाव्चतरिक्त इति अनेक प्रवाहाांचही माचहतही 
इांटिनेटवि उपलबध आहे.

 	 इमप्रेशदनझम	 (प्रभाववाद)

चवद्ार्ाांना  प्ररम प्रत्ेक शैलहीचे 
चचत्र नहीट बघून त्ाांचही त्ाबद्दलचही 
चनिहीक्षणे नों्दवण्ास साांगावही. 

त्ानांति त्ाांना प्रत्के प्रवाहाबद्दल 
माचहतही द्ावही.

मोने (Monet) - ५५.३ सेमही × ६४.७ सेमही
कॅनवहासवि काढलेले तैलचचत्र

वॅन गॉ (Van Gogh) - ७४ सेमही × ९४ सेमही
कॅनवहासवि काढलेले तैलचचत्र
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  ्ा शैलहीचा उ्द् फ्ानसमध्े १९व्ा शतकाच्ा उततिाधा्वत आचण 
२०व्ा शतकाच्ा सुरुवातहीला झाला. त्ा आधहीच्ा  चचत्राांमध्े ऐचतहाचसक, 
धाचम्वक चवष्, चनसग्वचचत्र चकंवा व्सक्तचचत्रे िेखाटलही जात असत. मात्र 
त्ात आजूबाजूच्ा परिस्रतहीचा चकंवा समाजजहीवनाचा अांतभा्वव नसे. तसेच 
हही चचत्रे पूण्वपणे चाि चभांतहीत िाहून काढलही जात. मात्र १९व्ा शतकाच्ा 
मध्ात इमप्रेशचनझम शैलहीचा उ्द् झाल्ानांति भोवतालच्ा प्रसांगाांचे 

लक्षपूव्वक चनिहीक्षण करून त्ा गोष्ींचे, प्रसांगाांचे वा्तववा्दही चचत्रण कलाकािाांकडून िेखाटले जाऊ लागले. तसेच 
चाि  चभांतहीबाहिे जाऊन, चनसगा्वत बसून िेखाटण्ाचे प्रमाण वाढले. ्ामुळे, पडणाऱ्ा प्रकाशाचे नेमके चचत्रण 
किता ्ेणे शक् झाले. ्ा शैलहीचा चवचाि किताना ्छोट्ा्छोट्ा चबां्ूदांचा आचण िेषाांचा वापि करून मूळ िांग 
एकापुढे एक माांडला जातो. जेवहा प्रेक्षक एका चवचशष् अांतिावरून ते चचत्र पाहतो तेवहा ते िांग एकमेकाांमध्े 
चमसळल्ासािखे वाटतात. ्ा शैलहीचा एक महत्वाचा पैलू महणजे चचत्रातहील आकृतहीबांधाच्ा पृष्ठभागावि द्रुतगतहीने 
हलणािा प्रकाश आचण वाताविणातहील ब्दलत्ा परिस्रतहीचे चचत्रण. तसेच समकालहीन जहीवनाचा वेध घेणािही 
आचण प्रकाशाच्ा असांख् ्छा्ा ्दश्ववणािही हही चचत्रे असतात. ्ा शैलहीत चचत्र काढणािे काहही प्रमुख चचत्रकाि 
महणजे मोने आचण वॅऩ गॉ (Van Gogh) हे आहेत.

 	 कयुदबझम	 (घनवाद)

  घनवा्दाच्ा भिभिाटहीचा काळ साधािणतः १९०७ ते १९१४ असा 
मानला जातो. ्ा शैलहीचे प्रमुख केंद्र पॅरिस हे होते. क्ुचबझमला २१व्ा 
शतकातहील सवा्वत  प्रभावही चचत्र शैलींपैकी एक मानले जाते. ्ा शैलहीत ज्ा 
गोष्हीचे चचत्र काढा्चे आहे त्ाचे चवशलेषण करून त्ाचे चवचवध भौचमचतक 
आकािात तुकडे करून ते तुकडे पुनहा जोडून एक पूण्व आकृतही चनमा्वण केलही 
जाते. एखाद्ा व्तू, व्क्तहीचे चचत्र हे एकाच दृसष्कोनातून बघून न काढता 

चवचवध दृसष्कोनाांतून पाहून काढण्ावि ्ा शैलहीचा भि असतो. सृष्हीतले प्रत्क्ष तिही चत्रचमतहीक आकाि चचत्रातल्ा 

पौल सेझान (Paul Cezanne) 
८१ सेमही × ६५ सेमही  

कॅनवहासवि काढलेले तैलचचत्र

पाबलो चपकासो (Pablo Picasso)
१२६ सेमही × ७३ सेमही × ४१ सेमही
िांगचवलेल्ा पत््ाने त्ाि केलेले चशलप

पाबलो चपकासो (Pablo Picasso)
६० सेमही × ४९ सेमही

कॅनवहासवि काढलेले तैलचचत्र



42

सपाट प्रतलावि कसे परिवचत्वत किा्चे ्ासाठही प्रकाश आचण अांधािाच्ा ्छटाांचा उप्ोग आकाि अधोिेखहीत 
किण्ासाठही केला जातो. ्ा शैलहीचे प्रचसद्ध चचत्रकाि होते पाबलो चपकासो (Pablo Picasso) आचण पौल 
सेझान (Paul Cezanne).

 	 सरि्यअदलझम	 (अदतवासतववाद)

 ्ा प्रवाहाचही सुरुवात १९२० च्ा पूवा्वधा्वत झालही. ्ैदनांच्दन जहीवनात आपण 
ज्ा व्तू, व्क्तही, घटना बघतो, त्ाांचे आपल्ा अांतम्वनावि कळत 
नकळतपणे काहही पडसा्द उमटत असतात. आपल्ा मनात त्ा व्तू, 
व्क्तही, घटनाांच्ा वेगळ्ाच प्रचतमा, कलपना चनमा्वण होत असतात ज्ा 
वा्तवापेक्षा वेगळ्ा असतात असे ्ा शैलहीचे मूळ तत्वज्ान आहे. ्ा 
अांतम्वनातहील प्रचतमा काग्दावि माांडण्ासाठही मनाला मोकळे केले पाचहजे 
असे ्ा शैलहीच्ा चचत्रकािाांचे मत आहे. ्ा प्रकािच्ा चचत्राांमध्े अनेक्दा 

वा्तवातहील घटना, प्रसांग भावना व्क्त किण्ासाठही प्रतहीके वापिलही जातात. ्ा शैलहीतहील मुख् चचत्रकाि 
सॅलवहडेॉि ्दालही व जॉन चमिो आहेत.

 	 अॅबसट्³ॅQ> एकसप्रेशदनझम	 (अमूत्य	अदभवयक्ीवाद)

चवल्ही्म डही कुचनांग (William De Kooning)
कॅनवहासवि काढलेले तैलचचत्र

िोरको (Rothko) २१२ सेमही × २३९ सेमही
कॅनवहासवि काढलेले तैलचचत्र

जॉन चमिो
(Joan Miro)

उांचही १० महीटि पेक्षा जा्त

जॉन चमिो (Joan Miro)
३५५ सेमही × २७० सेमही

कॅनवहासवि काढलेले तैलचचत्र   

सॅलवहेडॉि ्दालही (Salvador Dali)
२४  सेमही × ३३  सेमही

कॅनवहासवि काढलेले तैलचचत्र   
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 ्ा प्रवाहाचही सुरुवात १९४० च्ा ्दशकात अमेरिकेतहील न्ू्ॉक्फ ्ा 
शहिात झालही. हही शैलही्ेदखहील वि साांचगतलेल्ा अचतवा्तवा्दही शैलहीच्ा 
जवळ जाणािही आहे, एका अरा्वने अचतवा्तववा्दाने प्रेरित झालेलही आहे. 
्ा शैलहीत िांगाांचा सढळ हाताने उप्ोग केलेला च्दसतो. ्ा शैलहीमध्े ्दोन 
प्रकािच्ा चचत्रकािाांचा समावेश होतो. एक महणजे आपल्ा मनातहील प्रचतमा 
कॅनवहासवि चवचवध िांगाांच्ा ठळक फिाट्ाने चचतािणािे. ्ात प्रामुख्ाने 

चवल्ही्म डही कुचनांग (William De Kooning) ्ाांचे नाव घेतले जाते. ति ्दुसिे महणजे माक्फ िोरको (Rothko) 
सािखे, जा्त सिल िेखाटने किणािे. त्ाांच्ा कॅनवहासवि एकाप्रकािच्ा िांगाने मोठे भाग िांगचवणािे. ्ा ्दुसऱ्ा 
प्रकािचे चचत्रकाि हे जा्त धाचम्वक, आध्ासतमक प्रवृततहीचे असल्ामुळे, आपल्ा चचत्रातून पाहणाऱ्ाला चचांतन, 
मनन किण्ाचा अनुभव चमळावा अशही त्ाांचही अपके्षा असे.

  थोडी	 गंमत	करू

  अभ्ासलेल्ा सव्व शैलींमधहील फिक व साम् शोधा व ते  
वहहीत चलहा. कोणतहीहही एक शैलही चनवडून त्ासािखे चचत्र काढण्ाचा 
प्र्तन किा.

का्ही	भाितीय	कलाकाि	

  चचत्रकलेतहील चवचवध प्रवाह व त्ा चनचमतताने काहही जागचतक 
कलाकािाांचही आपण ओळख करून घेतलही. त्ाचप्रमाणे काहही प्रचसद्ध 
भाितही् कलाकािाांचही्ेदखहील ओळख करून घेऊ्ा.

 	 जदमनी	 िटॉय	 (१८८७	-	१९७२)
  जचमनही िॉ् हे पाशचात् शैलही सोडून भाितही् पिांपिा व लोकजहीवन व आच्दवासही जहीवनशैलहीपासून प्रेिणा 
घेऊन ्वत:चही शैलही चनमा्वण किणाऱ्ा प्ररम कलाकािाांपैकी एक होते. त्ाांचे चशक्षण पासशचमात् चचत्रशैलहीत 
झाले होते. मात्र ‘कालहीघाट’ ्ा भाितही् चचत्रशैलहीने ते खूप प्रभाचवत झाले. मोठे ब्दामही डोळे, गोलसि चेहिे,  
वळण्दाि शिहीि हे ्ा शैलहीचे वचैशषट् आहे. सुरुवातहीला कालहीघाट शैलहीत चचत्र काढणाऱ्ा िॉ् ्ाांनही नांति 
्वत:चही अशही खास शैलही चवकचसत केलही. ्ुिोपही् िांगाांचा त्ाग करून हळूहळू ते मातही, चब्ा, खडक, फुले, 
नहीळ इत्ा्दींपासून बनवलेल्ा नैसचग्वक िांगाांकडे वळले. त्ाांच्ा चचत्राांमध्े प्रामुख्ाने चवचशष् प्रकािचा लाल, 
चपवळा, चहिवा, िाखाडही, चनळा व पाांढिा िांग वापिल्ाचे च्दसून ्ेते. त्ाांच्ा चचत्राांमध्े ग्रामहीण लोकजहीवनात 

चवचवध शैलहीतहील आणखही काहही 
चचत्र े चवद्ार्ाांना इांटिनेटवि 
्दाखवावही. त्ाांना चवचवध 
शैलींमधहील फिक व साम्े 
शोधण्ास प्रवृतत किा. शैलहीनुसाि 
त्ाांचे गट करून त्ा शैलहीत चचत्र 
काढण्ासाठही माग्व्दश्वन किावे.

चवद्ार्ाांना प्ररम प्रत्ेक 
कलाकािाच्ा चचत्राांचे चनिहीक्षण 
करू द्ावे. त्ा चचत्रकािाचही 
काहही एक चवचशष् शैलही त्ाांना 
जाणवते का ्ाबद्दल त्ाांच्ाशही 
चचा्व किावही. नांति त्ाांना च्दलेलही 
माचहतही वाचा्ला साांगावही.
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असणािा साधेपणा चचतािण्ाचा प्र्तन च्दसून ्ेतो. तसेच कला हही जा्तहीतजा्त लोकाांप्ांत पोहोचावही, त्ाांना 
तही आपलही वाटावही व भाितही् कलेचही  ्वत:चही एक ओळख चनमा्वण वहावही असा त्ाांचा चवचाि होता. त्ाांना 
१९५५ मध्े पद्मभूषण ्ा सनमानाने गौिवण्ात आले होते.

 	 िामदकंकि	बैज	 (१९०६	-	१९८०)

  बैज हे बांगालचे एक प्रचसद्ध चशलपकाि होते. त्ाांच्ा कलाकृतही ्ा बांगालमधहील ्दचलत व आच्दवासही 
समाजाच्ा जहीवनशैलहीतून प्ररेित झाल्ाचे च्दसते. त्ाांना लहानपणापासूनच परिसिातहील ्राचनक चचत्रकाि, मतूथीकाि 
्ाांच्ा कामाचे चनिहीक्षण करून ्वत: लहान लहान कलाकृतही चनमा्वण किण्ाचा ्छां्द होता. पुढहील आ्ुष्ात 
त्ाांनही चनमा्वण केलेलही चशलप ेहही त्ाांच्ा चवष्ाांमुळे व शैलहीमुळे अत्ांत वेगळही व वैचशषट्पूण्व ठिलही. त्ा काळही 
चनमा्वण केलही जाणािही चशलपे हही मुख्तवे ्देवाांचही व िाज्कत्ाांचही असा्चही. मात्र १९३८ मध्े त्ाांनही सांराल 
(एक आच्दवासही जमात) शेतकिही परिवािाचे चशलप चनमा्वण करून ्ा पिांपिेपासून फािकत घेण्ास सुरुवात केलही. 
कष्किही लोकाांच्ा आ्ुष्ातले सौं्द््व आपल्ा चशलपाांतून ्दश्ववण्ाचा त्ाांचा प्र्तन असे. 
  चमल कॉल हे १९५६ मध्े शाांतहीचनकेतन ्ेरे चचतािलेले चशलप अत ा्ंत महत्वाचे मानले जाते. चमल सुरू 
होण्ाचा सांकेत ऐकून लगबगहीने चालणाऱ्ा स्त्र्ा व त्ाांच्ामागून पळत ्ेणािे मूल हे ्ा चशलपात च्दसून ्ेते. 

चमल कॉल (चमल सुरू होण्ाचा सांकेत) सांराल परिवाि ्दाांडही ्ात्रा
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स्त्र्ाांच्ा चालण्ाचा वेग, मुलाचे धावणे अत्ांत सुां्दि पद्धतहीने ्ा चशलपात ्दश्ववलेले च्दसून ्ेते. त्ा लगबगहीमध्े 
उडणाऱ्ा धुळहीचे्देखहील अस्ततव चशलपामध्े आपल्ाला जाणवते. 
  जाांभा ्दगड व चसमेंट वापरून चशलप चनमा्वण किा्चही त्ाांचही शैलही असा्चही. 

 	 नािायण	श्ीधि	बेंद्रे	 (१९१०	-१९९२)

  नािा्ण श्हीधि बेंद्रे ्ाांचा जनम इां्दोि ्ेरे झाला. एक चनसग्व चचत्रकाि महणून त्ाांनही खूप नाव कमावले. 
त्ाांच्ा चचत्रातहील  िांगाांचा वापि वैचशषट्पूण्व मानला जातो. त्ाांना भाितभि व चवचवध ्देशाांमध्े चफिण्ाचही हौस 
असल्ाकािणाने, त्ाांच्ा कलेमध्े भाितही् व पासशचमात् शैलींचा अनोखा चमलाफ च्दसून ्ेतो. त्ाांच्ा 
चचत्राांमध्े आपण ्ा आधही पाचहलेल्ा प्रभाववा्दही, घनवा्दही शैलहीचा वापि केल्ाचे च्दसून ्ेते. चवचवध माध्मे 
व शैलींचा वापि करून चचत्रकलेत अनेक प्र्ोग त्ाांनही केले. कुठल्ाहही एकाच प्रकािच्ा शैलहीला चकंवा चवष्ाला 
चचकटून िाहणे त्ाांना मान् नवहते. िोजच्ा आ्ुष्ातहील घटनाांपासून ते अमतू्व चवष्ाांप्ांत त्ाांनही चवचवध चचत्रे 
काढलही.  त्ाांच्ा चचत्राांमध्े बहुताांश वेळा एक शाांत भाव च्दसून ्ेतो. १९९२ मध्े त्ाांना पद्मभूषण ्ा पिु्कािाने 
गौिवण्ात आले.

 	 दीनानाथ	 दामोदि	 दलाल	 (१९१६	-	१९७१)

  जनसामान्ाांपासून ते जाणकािाांप्ांत लोकचप्र् असलेले 
आचण पु्तकाांचही मुखपृष्ठे, कराचचत्र,े व्ांगचचत्रे, च्दन्दचश्वका 
आचण च्दवाळही अांकाांमधहील चचत्रमाचलकाांच्ा माध्मातून 
दृश्जाणहीव समृद्ध किणािे चचत्रकाि महणून ्दहीनानार ्दलाल 
सवाांना परिचचत आहेत. ्दहीनानार ्दलालाांचे बाजूला च्दलेले चचत्र 
आपल्ा सवाांच्ा ओळखहीचे आहेच.

काटा प्रसाधन चनसग्वचचत्र
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	 	 बी.	 प्रभा	 (१९३३	-२००१)

  बही. प्रभा ्ाांनही सि. जे. जे. ्कूल ऑफ आट्व मुांबई ्ेरून कलेचे चशक्षण पणू्व केले. बही. प्रभा ्ाांनही आपले 
काम सुरू केले तेवहा भाितात फािशा ्त्रही चचत्रकाि का््वित नवहत्ा. त्ाांच्ावि अमृता शेिचगल ्ाांचा खूप प्रभाव 
होता. प्रभा ्ाांच्ा बहुताांश चचत्राांमध्े उ्दास ग्रामहीण स्त्र्ाांच्ा लाांबुळक्ा आकृतही बघा्ला चमळतात. बहुताांश 
वेळा एका चचत्रामध्े एकच ठळक िांग वापिा्चही त्ाांचही शैलही होतही. मुख्तवे त्ाांनही तैलचचत्रे काढलही. स्त्र्ाांचही 
सामाचजक परिस्रतही, त्ाांना किावे लागणािे कष्, सोसावा लागणािा त्रास, त्ाांच्ातहील चहांमत ्ा सवाांचे चचत्रण 
त्ाांच्ा कलेमध्े आपल्ाला च्दसून ्ेते. स्त्र्ाांच्ा ्दबलेल्ा भावनाांचे चचत्रण त्ा किहीत असत. “मही आणखही 
एकहही आनां्दही ्त्रही पाचहलही नाहही.” असे त्ा एक्दा महणाल्ा. प्रभा ्ाांचही चचत्रे भाितभि व भािताबाहेि्देखहील 
चवचवध प्र्दश्वनाांमध्े प्र्दचश्वत केलही गेलही.

         थोडा	कलपनेला	वाव

  खालही च्दलेल्ा चचत्र प्रकािाांत तहीन चन्म लक्षात ठेवा -
 १. तुमहही कृतही कित असताना कृतहीचा आनां्द घ्ा. चचत्र सुां्दि किणे हा हेतू ्ात नाहही. ्ाला प्रचक्र्ा 

चचत्र (प्रोसेस आट्व) महणतात. हे चचत्र तुमहही ्वतःच्ा आनां्दासाठही कित आहात, त्ामुळे कोणालाहही 
्दाखवलां नाहही तिही चालेल. 

 २. फाि चवचाि कित बसू नका. सहज जे जमेल ते होऊ द्ा. (्ात चूक काहहीहही असू शकत नाहही.)
 ३. काहहीहही झाले तिही कित िहा, करून पाहा्चे राांबू नका.

  करून	प्हा
	 १.	 वसतूंचे	 थि	काढणे
  सवाांत खालही फिशही, त्ावि ठेवलेलही चा्दि, त्ावि पु्तक, त्ावि चहाचा कप, त्ावि आणखही एक 
पु्तक, त्ावि कपड्ाचही घडही, त्ावि वत्वमानपत्र, त्ावि बा्दलही, त्ावि ताट, त्ावि माांजि इ. असे हे रि 
वा्तववा्दही काढा्चे (उ्दा. - कापड असेल ति ते खालही पडेल, काग्द सिळ िाहहील इ.) की सिळ सिळ 
काढा्चे हे तुमहही ठिवा. तुमहाांला काग्द चचकटवून कोलाज किावांसां वाटलां तिही चालेल.
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  प्रत्क्षात ज्ा व्तू एकमेकाांवि िाहू शकणाि नाहहीत अशा चचत्रात नक्कीच शक् असतात.
	 २.	 पायाने	 दचत्	काढणे	
  तुमचही पेसनसल चकंवा पेन पा्ाच्ा बोटाांत धरून चचत्र काढा. ्दोनहही पा्ाांच्ा टाचेत पेसनसल धरूनहही काढून 
बघा. तसांच पेसनसल तोंडात धरून चचत्र काढून पहा. 
	 ३.	 कचऱयातून	 दचत्	 दनदम्यती	 	
  टाकाऊ वाटेल अशा कुठल्ाहही वापिात नसलेल्ा गोष्ींपासून एक चेहिा त्ाि किा. खिां ति जेवहा तुमहाांला 
वेळ असेल, अभ्ासातून रोडही चवश्ाांतही हवही असेल तेवहा तुमहही हही कृतही करू शकता!
	 ४.	 धुळीन	े दचत्	काढणे	
  काग्द ओला किा आचण तो धुळहीवि, जळमटावि चकंवा मातहीवि टाका. 
चकंचचत ्दाब द्ा आचण का् चचत्र उमटते ते पहा. तुमच्ाकडच्ा पेसनसल, 
पेन, िांग ्ाांनही त्ात काहही भि घालून काहही वेगळां चचत्र बनवता ्ेते का पहा.  

५.	फक्	काळ्ा	िंगान	े दचत्	काढणे	
 काळ्ा िांगाबद्दल लोकाांच्ा 
मनात अनेक्दा काहही पूव्वग्रह असतात. 
काळा िांग अनेक लोकाांना नापसांत 
असतो. मात्र त्ाचा ्ोग् वापि झाल्ास काळा िांग इति िांगाांइतकाच 
चकंबहुना रोडा जा्तच सुां्दि ठरू शकतो. तुमच्ा कलपनाशक्तहीला जिा 
चालना द्ा. फक्त काळा िांग व त्ाच्ा ्छटा वापरून तुमहही चचत्र काढू 
शकाल का?
६.	भौदमदतक	नक्षी	-	कत्यवय	भदूमती
 गचणताच्ा पाठपु्तकाांचा आधाि घेऊन भौचमचतक िचना कशा चनमा्वण 
किता ्ेतहील तसेच चवचवध भौचमचतक आकाि आपल्ा आजूबाजूला कोठे 
पहा्ला चमळतात ्ाबद्दल चचा्व किावही. 

    चतुषकोनाकृती	घन	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 गोल
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	 ७.	 कलरिंग	थेिपी	 	
  रेिपही महणजे उपचाि पद्धतही. कला हही एक प्रकािचही उपचाि पद्धतही्ेदखहील असू शकते. कलरिांग          
रेिपहीमध्े डोळ्ाांना आकष्वक वाटतहील अशा काहही साच्ाांचा, नक्षींचा समावेश असतो. त्ाांचे ्वरूप सलिष् 
असते. अशा प्रकािचे बािहीक काम िांगवा्चे असते. मन त्ात गुांतल्ावि तणावाचा, व्ेदनेचा चवसि पडतो अशही 
भचूमका असते. खालही च्दलेले चचत्र पहा. ते तुमच्ा मनाने पूण्व करून िांगवा.
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	 	 क्षेत्भेट

 

  आपल्ा परिसिात असलेल्ा ऐचतहाचसक वा्तूांमधून आपल्ाला त्ा काळच्ा लोकाांचही जहीवनशैलही, 
सां्कृतही व कलादृष्ही बघा्ला चमळते. ्ातून्देखहील आपल्ा कला जाणहीवा प्रगलभ होतात. महािाष््ात 
औिांगाबा्दपासून उततिेस सुमािे ६० मैलाांवि अजांठा पव्वतश्ेणहीत बौ्द् धधमथी् गुहा कोिण्ात आल्ा आहेत. कालचे 
्ेरहील बौ्द् ध गुहा त्ाांच्ा ्रापत्ासाठही प्रचसद्ध आहेत. तुमच्ा परिसिातहील अशाच एखाद्ा प्राचहीन वा्तूला 
भेट द्ा व तुमचही चनिहीक्षणे नों्दवा. 

	 	 आपलयाला	काय	आवडते
   कला हही अत ा्ंत वै् सक्तक अचभव्क्तही असते. एका व्क्तहीला जे चाांगले चकंवा सुां्दि वाटते ते ्दुसऱ्ाला 
तसे वाटेलच असे नाहही. महणून कलेचे चाांगले/वाईट असे वगथीकिण किणे ्ोग् ठिणाि नाहही. एखा्दही कलाकृतही 
आपल्ाला आवडलही नाहही ति तही सुां्दि नाहही असा त्ाचा अर्व होत नाहही. आपल्ाला तही आवडलही नाहही 
इतकेच महणणे ्ोग् ठिेल. जेवहा आपण एखाद्ा कलाकृतहीकडे बघतो, तेवहा तही चाांगलही चकंवा वाईट असा  
चतच्ावि चशक्का मािणे टाळावे. आपल्ाला चतच्ासांबधही  आपले मत व्क्त किा्चे असल्ास तही आपल्ाला 
आवडलही चकंवा नाहही व का असेच फक्त साांगावे. 
  आपल्ाला एखा्दही कलाकृतही का आवडते चकंवा का आवडत नाहही हे साांगता ्ेणे्ेदखहील महत्वाचे आहे. 
एखाद्ा कलाकृतहीमध्े आपल्ाला नेमके का् आवडले, का् आवडले नाहही हे शब्दाांत माांडता ्ेण्ाने आपलही 
कलेबद्दलचही जाण वाढा्ला म्दत होते. कलाकृतींमध्े असलेलही सौं्द््व्रळे आपण पहा्ला चशकतो.

  करून	प्हा
  तुमहाांला आवडलेलही वत्वमानपत्राांतहील, माचसकाांतहील, पु्तकाांतहील चचत्रे पहा. त्ात तुमहाांला नक्की का् 
आवडते आहे हे शक् चततक्ा ्पष्पणे तुमच्ा वहहीत चलहा्चा प्र्तन किा. चकमान ५ चचत्राांचे ्ा प्रकािे 
चवशलेषण किा. तमुहही खालहील म््ुद द्ाांना धरून चवचाि करू शकता. त्ात आणखही भि घाला.
 १. चवष्    २.  िांग-सांगतही
 ३. माांडणही    ४.  शैलही
 ५. कलपना    ६.  ्छा्ाप्रकाशाचा वापि इत्ा्दही 
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	 	 दृशय	कला	क्षेत्ातील	करिअि	
   दृश् कलाांमध्े करिअि किण्ासाठहीच्ा वाटा १० वही व १२ वही अशा ्दोनहही टपप्ाांमधून चनमा्वण होतात.
  १० वहीनांति फाऊंडेशन चकंवा जही. डही. आट्व अशा ्दोन अभ्ासक्रमाांना प्रवेश घेता ्ेतो. बिेच लोक 
फाऊंडेशन झाल्ानांति आट्व टहीचस्व चडप्ोमा (कला चशक्षक प्दचवका ) किणे पसांत कितात. ति जही. डही. आट्व 
हा चाि वषाांचा अभ्ासक्रम असून त्ानांति अप्ाईड आट्व चकंवा फाईन आट्व ्ामध्े पुढहील चशक्षण घेता ्ेते. 
१२ वहीनांति कला चशक्षणात चडप्ोमा किता ्ेतो.
  जागचतकीकिणाच्ा ्ा काळात, चचत्रकला, चशलपकला ्ाांसोबत फॅशन, आचक्फटेकचि (्रापत्कला), 
जवेलिही चडझाईन, अचॅनमेशन, इांचटरि्ि डेकोिेशन, फोटोग्राफी इत्ा्दही शाखाांमध्े करिअि घडवण्ासाठही खूप वाव 
चनमा्वण झाला आहे.
  ्ाबद्दल अचधक माचहतही www.mahacareermitra.in ्ा सांकेत्रळावि उपलबध आहे.

  दृशय	कलेबद्दलच	ेका्ही	 दवचाि	
  कलेचे मानवही आ्ुष्ातहील महत्व ्ावि चजतके बोलावे चततके कमही आहे. कलेबद्दल अनेक लोकाांचही 
अनेक मते, चवचाि आहेत. कलेबद्दल असलेल्ा खालहील सचुवचािाांचा तुमहही कसा अर्व लावता?  
 • “िोजच्ा आ्ुष्ातहील धूळ आपल्ा मनावरून झटकून टाकणे हा कलेचा उद्देश आहे.”
 • “चचत्र हे शब्दाांचशवा् केलेलही कचवता आहे.”
 • “आ्ुष् हा एक कॅनवहास आहे आचण तुमहही चचत्रकाि.”
 • “कलेमध्े आपण ्वत:ला सापडतो आचण त्ाच वेळही ्वत:ला हिवून बसतो.” 
 • “प्रत्ेक मुलात एक कलाकाि असतो. प्रशन तो कलाकाि मोठेपणही कसा चजवांत िाहहील हा आहे.” 

मूलयमापन	 (भािांश	२०	%	 )

दनकष
(खूप	चांगले) (समाधानकािक) (असमाधानकािक)

गुण

कलाचवषकािातहील 
कलपकता

पाठात च्दलेले 
कलाचवषकाि कलपकतेने 
पणू्व केले व सचक्र् 
सहभाग नों्दवला.

पाठात च्दलेले 
कलाचवषकाि कृतही 
महणून पूण्व केले.

काहहीच कृतींमध्े 
सहभाग नों्दवला. 
मात्र त्ा कृतहीहही 
अध्ववट पूण्व केल्ा.

चचत्राांबाबत चलचहणे चनवडलेल्ा ५ चचत्राांचे 
च्दलेल्ा ६ मु्द् द्ाांच्ा 
आधािे चवशलषेण करून 
्पष् शब्दात चलचहले.

चनवडलेल्ा ५ चचत्राांचे 
मोघमपणे चवशलेषण 
केले. त्ात च्दलेल्ा ६ 
म्ुद् द्ाांचा समावेश 
काहही प्रमाणात केला 
गेला.

चचत्र चनवड व 
चवशलेषण अध्ववट 
पूण्व केले.

उततम योगय अयोगय
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पाचहही जण गहन चचचेत असलेले च्दसतात. िोज शाळेत ्ेताना हिप्रहीतला 
काहही मुले ि्त्ात  
उभे िाहून चचडवतात.

आचण मारि्ाला चतच्ा 
घिाजवळ िाहणािा एक 
मुलगा िोज त्रास ्देतो.

पण हे सगळां त्ा घिही चकंवा 
चशक्षकाांना का नाहही साांगत?

त्ाांना सांकोच वाटत 
असेल क्दाचचत..

पण काहहीतिही किा्लाच पाचहजे!  
हे राांबा्लाच पाचहजे!

मला माचहतही आहे ्ाबद्दल का् किता 
्ेते ते.. एक फोन केला पाचहजे!

कोणाला?

्ा इकडे साांगतो
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मी आणि माध्यमे - २४ 

आ्ुष् जगण्ासाठी असतये. लोकाांना दाखवण्ासाठी नाही. 
52
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  काहही जाचहिातही, चसनेमा व माचलकाांमधहील काहही प्रसांगाांमुळे बिेच्दा आपल्ा मनात स्त्र्ाांबद्दल अना्दि, 
न्ूनतवाचही भावना चनमा्वण होते हे आपण पाचहलेच आहे. ्ाच्ाच काहही वेगळ्ा आ्ामाांबद्दल आपण समजून 
घेऊ्ा.

 	 	 शोधा	 पाहू
   खाद्तेलाच्ा, मसाल्ाच्ा, कपडे धुण्ाच्ा, 
साबणाच्ा अशा जाचहिातही ज्ात पुरुष ्व्ांपाक कित आहेत 
चकंवा कपडे धुवत आहेत. 
 • असे चचत्रपट ज्ात नाच्का ना्काचे प्राण वाचवते 
चकंवा ना्काला हिवते. 
 • मुलाांच्ा सांगोपनाच्ा अशा जाचहिातही ज्ात पुरुष 
जबाब्दािही उचलत आहेत.  
 • चजरे जा्त व्ाचही नाच्का व कमही व्ाचे ना्क 
असतात असे चचत्रपट. 
• ज्ात स्त्र्ा काि, मोटिसा्कल चालवत आहेत अशा 
जाचहिातही. 

	 	 	 	 	 	 उद्	ददष्े	 :	 	
१. चवद्ार्ाांना समाजमाध्मे महणजे का् ते ्वत:च्ा शब्दाांत साांगता ्ेणे. 
२. समाजमाध्माांचा होणािा परिणाम ्वत:च्ा शब्दाांत साांगता ्ेणे.  
३. समाजमाध्माांचा ्वत:च्ा आ्ुष्ावि होणािा परिणाम ओळखता ्ेणे 
४. स्त्र्ाांप्रतही चनमा्वण होणाऱ्ा अना्दिाचही कािणे व त्ाविचे उपा् ्वत:च्ा शब्दाांत साांगता ्ेणे.  
५. ्वत:चा चकंवा इतिाांचा ्छळ होत असल्ास म्दत मागण्ाचे प्ा्व् समजणे 
६. चभन्नचलांगही व्क्तहीप्रतहीच्ा ्वत:च्ा वागणुकीचे चवशलषेण किता ्ेणे व त्ामध्े ब्दल घडवून 

आणण्ासाठही चन्ोजन किता ्ेणे.
७. चनिोगही, चनव््वसनही, चशक्षणावि लक्ष केंचद्रत किणाऱ्ा चवद्ार्ा्वच्ा प्रगतहीचही शक्ता हही  

व्सनही चकंवा माध्माांच्ा आहािही गेलेल्ा व्क्तींपेक्षा खूप जा्त असते ्ा चनषकषा्वप्ांत 
पोहोचणे.
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• ज्ात काहहीतिही वेगवान, धाडसही, चचततरिािक किा्चे आहे व ते ्त्रही 
कित आहे अशा जाचहिातही. 

चवद्ार्ाांना अशा जाचहिातही शोधा्ला एक 
आठवड्ाचा वेळ द्ा. 
त्ाांना प्रत्ेक गटातहील चकतही जाचहिातही, चसनेमे 
सापडले हे चवचािा. 
त्ाांना शोधणे सोपे गेले की कठहीण? का? 
्ातून त्ाांच्ा का् लक्षात ्ेते? 
काि, मोटिसा्कल चालवणे, वेगवान, 
चचततरिािक काहही किणे ्ा सव्व गोष्ही स्त्र्ाांना 
जमणाि नाहही का? 
्व्ांपाक किणे, मुले साांभाळणे, कपडे धुणे हे 
फक्त स्त्र्ाांचेच काम आहे का?

खालील	गोष्टींमधून	कोणता	संदेश	 ददला	जातो?	

 १. एखा्दा ना्क एखाद्ा नाच्केचा पाठलाग कितो, चतला त्रास ्देतो. त्ाला चशक्षा होत नाहही.

२. नाच्का कोणाचही ्ाबद्दल ना्क आचण सवहलन 
आपापसात भाांडतात. 

समजून	 घया	

इव्ह	 टीदझंग	 : मुलींना चचडवणे, ्छेड्छाड किणे, 
साव्वजचनक चठकाणही मुलींचा ्छळ किणे, जाणून-बुजून 
(जाणहीवपूव्वक) त्रास ्देणे ्ाला ‘इवह टहीझींग’ महणतात. 
काहही लोक ि्त्ावि, ग्दथीत असे त्रास्दा्क वत्वन 
कितात. अशलहील शेिेबाजही किणे, ्पश्व किणे, टहीका 
किणे, बळजबिही किणे, असभ् (अांगचवक्षेप) वत्वन; 
उततेजक खाणाखुणा किणे ्ा सवाांचा ्ात समावेश 
असतो.

चवद्ार्ाांना चवचाि किा्ला म्दत किा.  
सत्ी	 प्रदतमा	
प्रतयक्ष	आयुषयात	 अस	े नसते	 ्ही	 जाणीव	
दवद्ारयायंमधये	 दनमा्यण	 किणयाचा	 प्रयतन	
किा. 
अशही आणखही वाक्े, प्रसांग चवद्ार्ाांना 
माचहतही आहेत का हे चवचािा. 
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करून	प्हा
 ५-६ मुलींचा व ५-६ मुलाांचा असे ्दोन वेगळे गट किा.  
साव्वजचनक चठकाणही ्छेड्छाड होण्ाच्ा खालही च्दलेल्ा  
प्रसांगाचे नाट्हीकिण प्रत्ेक गटाने वेगवेगळे किावे. नाटक 
झाल्ावि एकचत्रतपणे चचा्व किा. मुलाांचही भूचमका मुलींनही ति 
मुलींचही भूचमका मुलाांनही किावही.

(मुलगही चालत ्ेते. चाि - पाच मुलाांचा घोळका बसला आहे.)
मुलगा १ : (चशट्ही वाजवतो). 
(मुलगही मान खालही घालून पुढे जाते).
्ुदसिा मुलगा : शुक शुक 
(तही अजूनच पुढे जाऊ लागते). 
चतसिा मुलगा : (काग्दाचा बोळा फेकून माितो). 
(तही घाबिते आचण झप-झप पावले टाकून पुढे जाऊ लागते.)
तही पुढे गेल्ावि सगळे चमत्र हसून एकमेकाांना टाळ्ा ्देतात.

  

      	 	थोडा	 दवचाि	किा

   आपल्ा मुलहीला गैिवत्वनाला सामोिे जावे लागेल ्ा भहीतहीने चकतही पालक त्ाांच्ा मुलींना बाहेि 
चशका्ला पाठवत नाहहीत, एकटे बाहेि जाऊ ्देत नाहहीत, बाहिे नोकिही करू ्ेदत नाहही. ्ा मानचसकतेमुळे व 
त्ामुळे चनमा्वण होणाऱ्ा असिुचक्षततेच्ा भावनेमुळे  
मुलींच्ा केवढ्ा सांधही चहिावून घेतल्ा जातात. 
आपण प्रत्ेकासाठही सिुचक्षत वाताविण चनमा्वण किावे 
असे तुमहाांला वाटते का? त्ासाठही तुमहही का् 
किाल? 

 	 वगा्यतील	वाताविण	
 १. वगा्वतहील वाताविण समानतेचे आहे का?
 २. वगा्वत अ्व्र वाटेल अशा प्रकािे चचडवणे, 

शेिे मािणे कोणाकडून होते का?

नाटक झाल्ावि मुलाांना चवचािा की 
मुलींचे काम किताना त्ाांना का् 
अनुभव आला? त्ाांना तो अनुभव    
पुनहा आवडेल का? मुलींना होणाऱ्ा 
त्रासाबद्दल त्ाांना का् जाणवले? 
मुलींना चवचािा की मुलाांचे काम 
किण्ाचा त्ाांचा अनुभव कसा होता? 
त्ाांना मुलगा महणून जा्त सामर््ववान 
वाटले का?
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 ३. एकमेकाांच्ा अडचणही समजून घेऊन कोणाचही गैिसो् 
होणाि नाहही ्ाचही काळजही घेतलही जाते का?

 ४. वगा्वमधहील उपक्रमाांमध्े सहभाग घेण्ाचही समान सांधही 
सवाांना चमळते का?  

 ५. कोणाहहीबद्दल आक्षेपाह्व मजकिू चलहून ठेवणे चकंवा 
अफवा पसिवणे होते का? 

  विहील प्रशनाांवि ५-१० चमचनटे चवचाि किा.
	 	 जबाबदाि	सामादजक	वत्यन	

	 १.	 गैिवत्यन	आदण	अयोगय	 वयव्हाि	किणाऱयांपासून	 एकमेकांच	ेसंिक्षण

  अनुचचत चकंवा अ्ोग् कृत्ापासून सावध िहा. कोणही तुमच्ाशही 
गैिवत्वन किण्ाचा प्र्तन किहीत असेल ति त्ा व्क्तहीला ठामपणे ‘नाहही’ 
महणा. तुमचा ज्ाांच्ावि चवशवास आहे त्ाांना ्ासांबांधही साांगा. तुमच्ा 
ओळखहीच्ा मुला-मुलींशही कोणही असे गिैकृत् किताना आढळल्ास 
त्ाांना प्रचतबांध किा. तसेच ्ासांबांधही तुमच्ा चवशवासातहील प्रौढास साांगा. 
गैिफा््दा घेणाऱ्ाांना चकंवा अनुचचत वत्वन किणाऱ्ाांना कधहीहही सहन करू 
नका.

 २.	 	 तुमचया	सभोवती	असणाऱया	 वयक्टींचा	आदि.
  आपण अनेक व्क्तींना आवडतो पण त्ा सव्व आपल्ाला आवडतातच असे नाहही. त्ाचप्रमाणे 
आपल्ालाहही अनेक व्क्तही आवडतात पण त्ा सवाांना आपण आवडूच असे नाहही. हे लक्षात आले की 
एकमेकाांच्ा मताांचा आ्दि किणे जमू शकेल. ज्ाप्रमाणे तुमच्ा काहही आवडहीचनवडही असतात, तसेच प्रत्ेक 
व्क्तहीला काहही गोष्ही जा्त आवडतात आचण काहही आवडत नाहहीत.
   तुमहही इतिाांच्ा आवडहीचा आ्दि किा्ला चशका. आपल्ा म्ा्व्दा ओळखून वागा. ग्दथीचा फा््दा घेऊन 
धक्काबुक्की किणे, असभ्पणे ्पश्व किणे, चशटही वाजवणे, अशलहील भाषेत चचठ्ही/पत्रलेखन, असभ् खाणाखुणा 
किणे, चभांतहीवि एखाद्ाबद्दल अवमानकािक चवधाने/वाक्े चलचहणे  ्ा सव्व प्रकािचे वत्वन चनचषद्ध आहे. ते 
टाळावेच. ्दुसऱ्ाांनाहही असे वत्वन करू ्देऊ न्े.

 	 लक्षात	ठेवा	
  सव्व सजहीवाांना चजवांत िाहण्ासाठही काहही ना काहही गोष्ींचही गिज असते. जसे झाडाांना ्ोग् मातहीचही, 
पाण्ाचही, काहही वेळा खताांचही गिज असते. प्राण्ाांना व मनुष्ाला्ेदखहील अशाच गिजा असतात. पिांतु 
प्राणही आचण माणूस ्ाांच्ामध्े महत्वाचा फिक असा की माणूस आपल्ा जगण्ासाठही आवश्क 
असलेल्ा गोष्ींबाबत चन्म पाळतो. जसे, तहान लागलही ति ्वच्छ पाणही चमळवण्ाचा प्र्तन कितो, 
भूक लागल्ावि खिाब झालेले अन्न खात नाहही. गिज पडल्ास ्वतःवि चन्ांत्रण ठेवतो, धहीि धितो. 
आपल्ाला जगताना अग्दही अत्ावश्क गिजाांबाबत काहही चन्म पाळणे हे जबाब्दाि माणूस असण्ाचे 
लक्षण आहे.
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समजून	 घया

  विील	आकृतीचया	आधािे	चचा्य	किा.

 

  आपल्ाला हवही असणािही व्तू अरवा व्क्तही चमळवण्ाचे आकष्वण आचण त्ातून चनमा्वण होणाऱ्ा 
अट्ाहासापोटही आपण, विहील एक एक पा्िही चढत जातो. मात्र त्ाच वेळही एक जबाब्दाि नागरिक 
महणून आपण पा्ऱ्ा उतित अधोगतहीच्ा च्दशेने जातो. 

	 ३.	 दवशवसनीय	माद्हती	 दमळवा

     शिहीिशा्त्र आचण शिहीि चवज्ानशा्त्र अशाांसािख्ा चवष्ातून आपल्ाला आपल्ा 
शिहीिातहील ्ांत्रणा कशा चालतात? पोषणमूल्े महणजे 
का्? जहीवनसतवे महणजे का्? ्ाचवष्ही माचहतही 
चमळते. पिांतु त्ा माचहतहीचे ्ोग् उप्ोजन 
केल्ाचशवा् आपण चनिोगही/सुदृढ िाहू शकत नाहही. 
उ्दा. जहीवनसतवाांचवष्ही माचहतही आहे पिांतु त्ाांचा 
समावेश असलेले अन्न खाल्े नाहही ति त्ाचा 

फा््दा शिहीिाला होणाि नाहही. तसेच आपल्ाला ्ासां्दभा्वत चुकीचही 
चकंवा अध्ववट माचहतही चमळालही ति आपल्ाला भहीतही, अ्व्रता वाटू 
शकते. उ्दा. कुष्ठिोग झालेल्ा व्क्तहीच्ा जवळ बसल्ास आपल्ाला 
कुष्ठिोग होऊ शकतो चकंवा काहही वेळेला चुकीच्ा माचहतहीने उतसुकता 
चकंवा पिाकोटहीचे कुतूहल चनमा्वण होऊ शकते व ते शमवण्ासाठही 
परिणामाांचा चवचाि न किता कृतही घडण्ाचही शक्ता असते. जसे की, 
अमुक एक ‘अ’ औषध खाल्ास ्दोन च्दवसात पाच चकलो वजन कमही 
होते.

इतिाांच्ा अचधकािाांचा/त्रासाचा चवचाि न किता हवही 
असणािही व्तू/व्क्तही चहसकावून-ओिबाडून घेणे.

तही व्तू/व्क्तही चमळवण्ासाठही कोणत्ाहही मागाांचा 
अवलांब किा्ला त्ाि होणे.

तही व्तू /व्क्तही मलाच चमळावही.  
त्ावि माझाच हक्क आहे, असे वाटू लागणे.

त्ा व्क्तही/व्तबूद्दल आकष्वण वाटणे.

तही व्त/ूव्क्तही अचधक आवडणे.

एखा्दही व्त/ूव्क्तही आवडणे.
उ्दा. अमलही प्दार्व, मुलगा/मुलगही

आकष्वण आचण त्ातून चन
मा्वण होण

ािा अ
ट्ाहास

जबाब्दाि 
व्क्तही मह

णून हो
णािही अ

धोगतही

	 	 तुमचयाबाबतीत	 दकंवा	 तुमचया	
ओळखीचया	कोणाचयाबाबतीत	

अतयाचाि,	कौटुंदबक	जुलूम,	जबिदसती,	
यांसािखे	का्ही	 गंभीि	कृतय	घडत	
असलयास	शांत	बसू	 नका.	लगेच	

१०९८	या	 नंबिला	फोन	किा.	 ्हा	 नंबि	
बालक	आदण	 दकशोिांसाठीचया	
मदतकेंद्राचा	 नंबि	आ्हे.

	 	 	आपततीग्रसत	मद्हलांसाठी	
मदतकेंद्राचा	 दिूधवनी	क्रमांक	 	
१०१०/१०९१	 ्हा	आ्हे.	
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 ४.	 कायद्ाचा	आधाि	

  कोणत्ाहही इलकेट्ॉचनक व सांगणकी् माध्माांद्ाि े उ्दा. मोबाईल, 
सांगणक, पने ड्ाइवह, कमॅिेा इत्ा्दींमाफ्फत केलले्ा गुनह्ाला सा्बि क्राईम 
अस ेसांबोधले जात.े एखाद्ा व्क्तही चकवंा सा्ं रबेद्दल अशलहील व आक्षपेाह्व 
मजकूि प्रसारित किणे, वै्सक्तक सांव्ेदनशहील माचहतहीचही चोिही व गिैवापि किण,े 
गिैवत्वन चकवंा मजकूि प्रसारित किणे हा सा्बि का्द्ाांतग्वत गनुहा असून 
त्ाबद्दल तरुुगंवास व ्दांड ्दोनहही होऊ शकतो.

	 	 योगय/अयोगय
  खालहील चकशोिव्हीन चवद्ारथी जबाब्दािहीने वागतात असे 
तुमहाांला वाटते का?
 १. तुमच्ा चमत्राला एक मुलगही आवडते. तही चशकवणहीला 

जाताना तो मुलगा चतचा पाठलाग कितो. चतने प्रचतकाि 
केला, आता तो चतचही ब्दनामही किण्ाचा धाक ्दाखवतो.

 २. तुमच्ा काहही चमत्राांना ग्दथीत मुलींना धक्काबुक्की किणे, 
अशलहील हेतूने ्पश्व किणे आवडते. 

 ३. वगा्वतहील एखाद्ा मुलाबद्दल चकंवा 
मुलहीबद्दल ब्दनामही किणािही चकंवा त्ाांना 
अपमाचनत किणािही चवधाने फळ्ावि 
चलचहणे. 

 ४. इति मुलाांचे/मुलींचे फोटो त्ाांच्ा 
पिवानगहीचशवा् गुपचूप काढणे.

 ५. शाळा सुटल्ावि तुमच्ा चमत्राांनही 
इति मुला-मुलींबद्दल शेिेबाजही किणे.

  अशा	प्रसंगी	 तुम्ही	काय	किणाि?	 दवचाि	किा	
 • तुमच्ा चमत्र चकंवा मचैत्रणहीला शाळेतून घिही जाताना काहही मुले चचडवतात, 

त्रास ्देतात.
 • तुमच्ा चमत्राने/मैचत्रणहीने खूप चवशवासाने तुमहाांला साांचगतले 

की ‘तो’ चवचशष् माणूस आसपास असताना त्ाला/ चतला 
खूप अ्व्र वाटते, ्दडपण ्ेते.

 • तुमच्ा चमत्राला गुटखा खा्चही सव् लागलही आहे. तो 
गुटख्ाच्ा आहािही जात आहे.

 • तुमचा चमत्र मुलींशही/स्त्र्ाांशही खूप अना्दिाने वागतो. 
त्ाचा हा चवचाि व वत्वन तुमहाांला ब्दला्चे आहे.

च्दलेल्ा चवधानाांवि चचा्व किा 
व का् ्ोग्, का् अ्ोग् 
आचण का ्ाचे ्पष्हीकिण 
किण्ास साांगा .

 मुलाांचे चाि चकंवा पाच गट किा. 
शेजािहील एक-एक उ्दाहिण एकेका गटाला 
द्ा. हही सम््ा तुमच्ा चमत्राच्ाबाबतहीत 
असेल ति तुमहही त्ाला कसे समजवाल? 
१० चमचनटे चचा्व किा. वगा्वसमोि सा्दिहीकिण 
किा. वहहीत चलहा.

चवद्ार्ाांच्ा म्दतहीसाठही 
त्ाांना जबाब्दाि व्क्तींचे 
्दूिधवनही क्रमाांक द्ावेत.
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	 	 समाजमाधयमे	

  ज्ा माध्माांचा उप्ोग समाजातहील चवचवध 
गटातहील लोक प्रामुख्ाने एकमेकाांशही जोडून 
िाहण्ासाठही, सांवा्द साधण्ासाठही, एकमेकाांच्ा 
आ्ुष्ातहील घटना, प्रसांग एकमेकाांना साांगण्ासाठही 
वापितात त्ाांना समाजमाध्मे असे महणतात. 
WhatsApp, Facebook, Twitter इत्ा्दही 
सध्ाच्ा काळात वापिलही जाणािही काहही समाजमाध्मे 
आहेत.

	 माद्हती	 प्रसािणाची	माधयमे	 व	समाजमाधयमे	
यांमधील	फिक	

  माचहतही प्रसािणाचही माध्मे व WhatsApp,  
Facebook सािखही समाजमाध्मे ्ाांमध्े तुमहाांला 
का् फिक जाणवतो? खालही तुमच्ा चवचािार्व काहही 
मुद्दे च्दले आहेत - 

 १. खचच्वक/ कमही खचच्वक

 २. अनेक लोकाांप्ांत पोहोचणे/ न पोहोचणे 

 ३. चन्म, चन्ांत्रण व उतति्दाच्तव  

 ४. वापिण्ास सोपे/ अवघड 

 ५. प्रभावही/ चनषप्रभ 

	 	 समाजमाधयमांवरून	 दमळणािी	 माद्हती

  खालहील सां्देश WhatsApp वि खूप चफित 
होते. 

  “UNESCO ने भािताचे िाष््गहीत सववोततम 
असे जाहहीि केले.”

शक् असल्ास चवद्ार्ाांना ्ा सां्ेदशाबद्दल 
माचहतही शोधण्ास साांगून त्ाांचही सत् असत्ता 
तपासा्ला साांगा. 

१. तुमचे आईवडहील, चमत्रमैचत्रणही WhatsApp 
विहील माचहतही तपासून पाहातात का? 

२. समजा काहही असत् माचहतही पसिवण्ात 
आलही ति त्ाचे परिणाम का् होतहील? 
चचा्व किा. 
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		 खोटी	 माद्हती	 पसिवणयाच	े परिणाम
  समाजमाध्माांवि कोणाचेच चन्ांत्रण नसल्ामुळे कोणही काहहीहही माचहतही टाकलही तिही कुणहीच त्ाबद्दल 
जबाब्दाि नसते. ्ाचाच फा््दा अनेक्दा समाजकंटक करून घेतात. वेगवेगळ्ा गटाांबद्दल, 
लोकाांमध्े गैिसमज पसिवणे, ्वत:चही मते हही सत् असल्ाचे साांगून अफवा पसिवणे असे अनेक 
प्रकाि घडतात. एक जबाब्दाि नागरिक महणून असे न किणे व अशही माचहतही तुमच्ाप्ांत पोहोचलही 
ति चतचही व्वस्रत शहाचनशा करून चतचही सत्ता पटल्ास मगच चतच्ावि चवशवास ठेवून तही पुढे 
पाठवणे चकंवा न पाठवणे हे आपण कटाक्षाने पाळले पाचहजे. 
कोणतहीहही माचहतही चमळाल्ास तही तपासण्ाचही पद्धत -

 १. इांटिनेटवि जाऊन तही माचहतही कुठे च्दसते का ते प्ररम तपासा.
 २. तही माचहतही च्दसल्ास, तही कोणत्ा अचधकृत वत्वमानपत्राच्ा चकंवा शासनाच्ा वेबसाईटवि  आहे का 

ते तपासा.
 ३. माचहतही ्देणािही व्क्तही अचधकृत आहे का? चतच्ाकडे त्ाबद्दल काहही आकडेवािही आहे की फक्त 

मत व्क्त किहीत आहे ते तपासा व मगच त्ावि चवशवास ठेवा. 

	 	 आपलयावि	 ्होणािे	 परिणाम	

  तुमहाांला facebook, Twitter चकंवा WhatsApp ्ाांबद्दल 
का् माचहतही आहे? 

  च्दवसातून चकतही वेळ तुमहही ्ा सवाांच्ा वापिात घालवता? 

  तुमहाांला हही सव्व माध्मे वापिण्ास आणखही वेळ चमळाला ति 
आवडेल का? का?

	 आपले	 ऐकले	जात	आ्हे	असे	 वाटणे

 समाजमाध्माांमध्े आपल्ा कुठल्ाहही अचभव्क्तहीला प्रचतसा्द चमळतो. त्ामुळे 
आपण अशा भ्रमात िाहू शकतो की आपण व्क्त केलेला प्रत्ेक चवचाि लोक 
लक्षपूव्वक ऐकतात, काळजहीपूव्वक समजून घेतात. वा्तवात मात्र आपण केलेल्ा 
प्रत्ेक कृतहीचही चकंवा व्क्त केलेल्ा प्रत्ेक चवचािाचही ्दखल घेतलही जातेच असे 
नाहही.

चवद्ार्ाांचे गट करून त्ाांना 
चचा्व किण्ास १० चमचनटे 
द्ा. प्रत्ेक गटाने त्ाांचही 
कािणे साांगावहीत. कािणे वहहीत  
चलहून घ्ावहीत.
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	 	 खिे	आयुषय	आदण	ऑनलाईन	आयुषय	

  समाजमाध्माांवि प्रत्ेक व्क्तही आपल्ा आ्ुष्ात 
घडणाऱ्ा चाांगल्ाच गोष्ही लोकाांप्ांत पोहोचवण्ाचा प्र्तन 
कित असते. मात्र खऱ्ा आ्ुष्ात सुख्दु:ख ्दोनहही असतात. 
इतिाांनही पाठवलेलही माचहतही पाहून इति सव्व आनां्दात आहेत 
व आपल्ा आ्ुष्ात असे काहहीच घडत नाहही असे वाटून 
अनेकाांना नैिाश् ्ेण्ाचही शक्ता असते.

  परिपूण्यतेचा	भ्रम	

  आपले च्दसणे, आपले आ्ुष्, आपले नातेसांबांध हे का्मच सववोततम, चन्दवोष, परिपणू्व, आ्दश्व  असा्लाच 
पाचहजेत  अन्रा ते कुचकामही आहेत असा समज समाजमाध्माांतून चनमा्वण होतो. त्ामुळे ्छोट्ा गोष्ही मोठा 
करून ्दाखवणे, नसलेल्ा गोष्ींचा आभास चनमा्वण किणे आचण वै्सक्तक आ्ुष् मात्र तसे नाहही महणून न्ूनगांड 
बाळगणे असे अनेक वेळेला च्दसून ्ेते. वा्तवात मात्र आपले च्दसणे, आपले आ्ुष्, आपले नातेसांबांध 
अपरिपूण्व असतात. ते उततम होण्ासाठही प्र्तन किावे लागतात.

  परिक्सथतीचे	आकलन	्होणे	

  एखाद्ा परिस्रतहीचवष्ही जाण चनमा्वण होण्ासाठही अनेक घटकाांचही गिज असते. शब्द, ्ेदहबोलही,  हावभाव, 
बोलण्ाचही पद्धत इत्ा्दही. एका सांशोधनानुसाि फक्त ७% सांवा्द हा शब्दाांनही होतो. उिलेला ९३% टक्के सांवा्द 
हा ्देहबोलही, हावभाव, आपला ्वि ्ाांतून होतो. परिस्रतहीचे आकलन झाल्ाचशवा् आपल्ाला समाजात 
वाविणे आचण वागणे जमणाि नाहही. त्ासाठही लागणाऱ्ा में्ूदमधहील जोडण्ा फक्त प्रत्क्ष अनुभवाांनहीच त्ाि 
होतात. ्ाचाच अर्व समाजमाध्माांसािख्ा आभासही जगात आपला जेवढा वेळ जाईल, तेवढ्ा प्रत्क्ष अनुभवाच्ा 
सांधही कमही होत जातहील आचण जगण्ासाठही लागणािही कौशल्े चवकचसत होणाि नाहहीत.

  दलक्खत	शबदांचे	अथ्य	लावणे	

  थोडी	 गंमत	करू

    चाट्व पेपिच्ा ५-६ चचठ्ठा त्ाि किा. प्रत्ेकाच्ा 
पुढहील बाजूस लाईकचे चचनह काढा. मागहील बाजूस एखाद्ा 
गोष्हीबद्दल प्रचतचक्र्ा ्देणािही कुठलहीहही वाक्े चलहा. तुमहही 
तुमच्ा मनाने्देखहील वाक्े चलहू शकता. 
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 १. चाांगले आहे. 

 २. ठाक ठहीक आहे. फाि चवशेष काहही नाहही.

 ३. ठहीक आहे. चूक काहही नाहही.

 ४. ठहीक आहे. मला पसांत आहे. 

 ५. ठहीक आहे, माझ्ा अपेक्षा जा्त होत्ा पण आता 
का् किणाि?

 ६. उतकृष् आहे.

एका लाईकच्ा चचनहाचे इतके चवचवध अर्व चनघतात. मग जि समाजमाध्मेच आपले व्क्त होण्ाचे, 
इतिाांना प्रचतचक्र्ा ्देण्ाचे मुख् साधन झाले असतहील व त्ामुळे लोकाांशही आपला वै्सक्तक सांवा्द कमही 
झाला असेल ति आपले लोकाांबद्दल व लोकाांचे आपल्ाबद्दल अनेक गैिसमज होऊ शकतात हे आपण 
नेहमही लक्षात ठेवले पाचहजे.

  एकटेपणा	
  तुलना	किा

१. अ - चन्चमतपणे व्ा्ाम कितो आचण खेळा्ला 
जातो.  

१. ब - िात्रही उशहीिाप्ांत मोबाईलवि गेम खेळतो 
त्ामुळे लवकि उठत नाहही. व्ा्ाम कित नाहही. 
सा्कलवि गेला चकंवा बसमध्े गेला तिही गाणही 
ऐकत, मोबाईलशही खेळत जातो.

एका चवद्ार्ा्वला समोि बसवावे. त्ाला 
फक्त ‘लाईक’ चे चचनह काढलेलही बाजू च्दसेल 
पण इतिाांना मात्र ्दुसिही बाजू च्दसेल अशा प्रकािे 
चचठ्ठाांचही िचना किा. आता त्ा चवद्ार्ा्वने 
कोणतहीहही एक कृतही किावही - गाणे महणणे, 
चवनो्द साांगणे इत्ा्दही. इति चवद्ार्ाांपैकी 
कोणहीहही त्ातहील एक चचट्ही उचलून लाईकचही 
बाजू त्ा चवद्ार्ा्वला ्दाखवावही. त्ा 
चवद्ार्ा्वने ्ा लाईकचा का् अर्व असेल 
्ाचा चवचाि करून इतिाांना साांगावा.
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२. शाळेत त्ाच्ा चमत्राांशही बोलतो, जेवणाच्ा सुट्हीमध्े 
सव्व चमत्र एकत्र बसून डबा खातात, गपपा माितात. 

२. मधल्ा सुट्हीत तो व त्ाचे सव्व चमत्र जेवताना 
आपापले मोबाईल पाहत असतात.

३. सांध्ाकाळही घिच्ाांशही, शेजाऱ्ाांशही गपपा माितो. ३. िात्रही सगळ्ाांसोबत जेवत नाहही.  एकट्ाने 
टही.वहही चकंवा इांटिनेट पाहत जेवतो.

४. अ - समाज माध्माांचा म्ा्वच्दत वापि कितो. पण    
त्ाला त्ाच्ा परिसिातहील अनेक लोक ओळखतात.  

४. ब - चे फेसबुकवि १५०० चमत्र (फ्ेंडस) 
आहेत. 

  तुमचयामते	कोण	जासत	 एकटे	आ्हे?	

आपल्ाला असे वाटते की समाजमाध्माांमुळे आपण जा्त लोकाांशही जोडले गेलो आहोत, आपले जा्त 
चमत्र आहेत. मात्र हे जोडले जाणे अत ा्ंत विविचे आहे. ्ात अर्वपूण्व मैत्रहीच्ा शक्ता खूप कमही आहेत. 
चजतका वेळ आपण ऑनलाईन घालवतो, चततका वेळ समोिासमोि बोलण्ास आपण कमही ्देतो व त्ामुळे 
आपल्ा मनातले साांगण्ाएवढही घट् मैत्रही कोणाशहीच होत नाहही.

	 	 कोण	जासत	प्रगती	किेल?

  पाच बाहुल्ा किा/आणा. त्ाांना खालहीलपैकी एक व्सक्तमत्व द्ा.

 १. व्सनही व्क्तही.

 २. शोषण झाल्ामुळे चनिाश होऊन शाळा सोडलेलही व्क्तही. 

 ३. जाचहिातही व माध्माांच्ा प्रभावामुळे अभ्ासातून लक्ष 
उडालेलही व्क्तही.  

 ४. समाजमाध्माांमुळे खोट्ा माचहतहीच्ा प्रभावाखालही 
्ेऊन ्दांगलहीमध्े भाग घेणािही व्क्तही.

 ५. चनिोगही, शाळेत लक्ष ्देणािा तरुण/्देणािही तरुणही.

    खालहील म्ुद् द्ाांवि सकािण चचा्व किा - 

 १. कोणाचे पुढहील आ्ुष् चनिोगही असेल?

 २. कोणाचे करिअि चाांगले होईल?

 ३. कोणाचे मन:्वा्र् चाांगले िाहहील?

 ४. कोणाचे घिच्ाांशही सांबांध चाांगले िाहतहील?

 ५. कोण ्वत:चही हौस-मौज, ्छां्द जोपासू शकेल?

वगा्वच्ा एका टोकापासून सुरुवात करून  
्दुसऱ्ा टोकाप्ांत जा्चे आहे. 
प्रत्ेक  प्रशन चवचािल्ानांति, जि एखाद्ा 
व्सक्तमत्वासां्दभा्वत उतति हो असेल ति 
बाहुलहीला एक पाऊल पुढे न्ा. नाहही 
असेल ति चतरेच िाहू द्ा. 
सव्व प्रशन सांपल्ावि कोणही सगळ्ात 
जा्त प्रगतही केलही हे पहा. 
चवद्ार्ाांना चवचािा की ्ातून का् 
समजले?
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ओळखा२.

	समजून	 घया१.

	 	 माधयमांची	सकािातमक	बाजू

 

  माध्माांचही नकािातमक बाजू आपण पाचहलही. तशहीच सकािातमक बाजू्देखहील अचधक महत्वाचही आहे. 
माध्माांमुळे आपल्ाला पौिाचणक, ऐचतहाचसक, वैज्ाचनक माचहतही चमळते. शैक्षचणक सूचना, चनकाल, 
प्रबोधनपि माचहतही, आमांत्रणे, दृकश्ाव् माचहतही एका क्षणात चमळवता ्ेते हे्ेदखहील लक्षात ठेवले पाचहजे. 
त्ाचबिोबि माध्माांमुळे चवचािाांचही ्देवाणघेवाण किणे सोपे जाते. तसेच िाष््ही् एकता व सामाचजक 
परिवत्वनामध्े्देखहील माध्माांचही भूचमका महत्वाचही आहे. कृषही, आिोग्, चशक्षण, उद्ोग, व्ापाि 
्ासािख्ा क्षेत्राांमध्े माध्माांचा वापि होत असतो. 

  माध्माांचे ्ापके्षा वेगळे सकािातमक उप्ोग तुमच्ा वहहीत चलहा.

समाजमाधयमांचा	 प्रभाव	यशसवीपणे	 ्हाताळणे

   तुमच्ावि होणाऱ्ा समाजमाध्माांच्ा प्रभावाबद्दल 
जागरूक िहा. तो प्रभाव नहीट समजावून घ्ा.  

    तुमहही ्वत: च्दवसातून चकतही वेळा समाजमाध्मे 
वापिता ्ाकडे लक्ष द्ा. तुमहाांला तुमचा फोन/
इांटिनेट वापिले नाहही ति अ्व्र वहा्ला होते 
का? ्ाबद्दल चवचाि किा.
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	अमलात	आणा४.

आव्हान	द्ा	३.
   िोज ठिवून काहही वेळ ्वत:साठही द्ा. मोबाईल 

इांटिनेटपासून लाांब िाहण्ाचा प्र्तन किा. सुरुवातहीला 
१० चमचनटे ्वत:बद्दल चवचाि किण्ासाठही,  
्वत:च्ा आिोग्ासाठही काढा्ला सुरुवात किा. 
हळूहळू हा वेळ वाढवत जा.  

    तुमहही ठिवलेले ब्दल अमलात आणा. ्श्वही 
झाला नाहहीत ति तुमच्ा पालकाांशही बोला. तुमहही 
का् किा्चा प्र्तन कित आहात हे त्ाांना 
समजावून साांगा. नवहीन ्ोजना आखा.

मूलयमापन	 (भािांश	१५%)

दनकष
(खूप	चांगले) (समाधानकािक) (असमाधानकािक)

गुण

जाचहिातही शोधा जाचहिातही शोधण्ाच्ा 
उपक्रमात सचक्र्  
सहभाग घेऊन आपले 
चनषकष्व ्पष्पणे 
माांडले.

सहभाग घेतला पण 
काहही चनषकष्व काढला 
नाहही. 

्दुसऱ्ा 
चवद्ार्ाांच्ा वहहीत 
पाहून कामे पूण्व 
केलही.

वगा्वतहील वाताविण 
आतमपिहीक्षण 

प्रामाचणकपणे 
आतमपिहीक्षण केले व 
गिज असल्ास ब्दल 
किण्ाचे चन्ोजन केले.

आतमपिहीक्षण केले पण 
काहहीच ब्दल सुचवले 
नाहहीत. 

्दुसऱ्ा 
चवद्ार्ाांच्ा वहहीत 
पाहून उततिे पूण्व 
केलही.

तुमहही का् किणाि? गट चचचेत उतसाहाने 
भाग घेऊन पाठात 
साांचगतलेल्ा मु्द् द्ाांच्ा 
आधािे उपा् सुचचवले.

चचचेत सहभाग पण 
पाठातहील मु्द् द्ाांचा 
उपा््ोजनेत अांतभा्वव 
नाहही.

चचचेत सहभाग घेतला 
नाहही. फक्त इतिाांचे 
ऐकले.

उततम योगय अयोगय
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लोबो उतसाहात पळत पळत चनशाजवळ ्ेतो. माझे ठिले ! 
मही गा्क होणाि आहे.

कसे का्? बघ, मला गा्ला आवडते, चाांगले गाता ्ेते, मही गाणे 
चशकतो आहे आचण गा्क होण्ामध्े सांधही्ेदखहील  
आहे. महणजे आवड, क्षमता आचण सांधही सगळेच जुळून 
आले आहे.

जे हातात घेतले आहे ते उततम 
केले पाचहजे. आपण मोठे होऊ 
तसे वेगवेगळे प्ा्व् आपल्ा 
समोि ्ेतात.

पण आवड, क्षमता, 
सांधहीचही साांगड घालत  
पुढे जा्ला पाचहजे.

हां, बिोबि प्रत्ेक टपप्ावि 
असाच चवचाि 
किावा लागेल

प्र्तन न करणये, हयेच जगातलये एकमयेव अप्श आहये. 

५ 
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प्र्तन न करणये, हयेच जगातलये एकमयेव अप्श आहये. 

मी आणि माझे करिअि५ 
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  मागहील वषथी आपण करिअि महणजे का्, करिअि कसे चनवडावे आचण करिअि मॅचजक फे्मवक्फबद्दल 
माचहतही घेतलही. ्ावषथी आपण ्दहावहीनांति असणाऱ्ा प्ा्व्ाांबद्दल व ध्े् चनसशचत किण्ाबद्दल अचधक माचहतही 
घेऊ्ा.
  करिअिबद्दलचे	का्ही	 मतप्रवा्ह	

     	 उद्	ददष्े	 :	 	
१. करिअिबद्दलच्ा काहही प्रचचलत समजुतींबद्दल पुनचव्वचाि करून ्वत:चे मत माांडता ्ेणे.   
२.  ‘करिअि हही एक्दाच घडणािही घटना नसून एक सतत चालणािही प्रचक्र्ा आहे’ ्ाचे ्पष्हीकिण 

्वत:च्ा शब्दाांत ्देता ्ेणे.   
३.  कलचाचणहीचही ओळख होणे. कलचाचणहीचे महत्व ्वत:च्ा शब्दाांत साांगता ्ेणे.   
४.  महाकरिअिचमत्र पोट्वलचही ओळख होणे. 
५.  ्वत:चे ध्े् नेमकेपणाने ठिवता ्ेणे व ते शब्दाांत माांडता ्ेणे. त्ासाठही वेळेचे चन्ोजन किता 

्ेणे. 
६. आपल्ा करिअिच्ा सांकलपनाांबद्दल आपल्ा पालकाांशही िचनातमक सांवा्द साधण्ासाठही 

चन्ोजन किता ्ेणे. 
७. १० वहीनांतिच्ा प्रवेश प्रचक्र्ेमध्े गिजेच्ा असणाऱ्ा काग्दपत्राांचही व उपलबध असलेल्ा 

काहही चशष्वृततींचही माचहतही होणे.

चवचािलेल्ा प्रशनाांबद्दल चवद्ार्ाांशही चचा्व 
किा. त्ाांचही मते जाणून घ्ा. त्ाांना प्रचतप्रशन 
चवचािा. त्ाांचे उतति ‘हो’ असेल ति का आचण 
‘नाहही’ असेल ति का नाहही हे ्पष् किण्ास 
साांगा. 

प्रारचमक चचा्व करून झाल्ानांति पुढहील 
उ्दाहिणे द्ा व च्दलेल्ा चवधानाांसांबांधही त्ाांचे 
मत त्ाांना ब्दलावेसे वाटते का हे चवचािा. 
त्ाचे ्पष्हीकिण द्ा्ला प्रोतसाचहत किा. 
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 १. तुमचही आचर्वक परिस्रतही चाांगलही असलही तिच करिअि घडवता ्ेते.   

  हो    नाहही 

 २. तुमचही करिअिचही चनवड एक्दा चुकलही की मग तुमहाांला पित कधहीच ्श्वही होता ्ेत नाहही. 

  हो    नाहही 

 ३. चवज्ान चकंवा गचणत शाखा घेतल्ानेच फक्त करिअि घडवता ्ेते. 

  हो    नाहही 

 ४. ज्ा करिअिमध्े सगळ्ात जा्त पैसे चमळतात तेच करिअि चनवडले पाचहजे. 

  हो    नाहही 

 ५. ‘नोकिही किणे’ हाच करिअि घडवण्ाचा एकमेव माग्व आहे. 

  हो    नाहही   

 १. शा्त्रज् डॉ. ए. पही. जे. अब्दुल कलाम, उद्ोजक धहीरूभाई अांबानही, ऑचलांचपक 
प्दकचवजेते कु्तहीपटू सुशहीलकुमाि, अचभनेते िजनहीकाांत व ्ासािख्ा असांख् 
व्क्तही गरिबहीतून वि आल्ा आचण आपापल्ा क्षेत्रात प्रभावही ठिल्ा. 

 २. ‘हॅिही पॉटि’ चलचहणाऱ्ा लेसखका जे. के. िाउचलांग पूवथी इांग्रजहीच्ा चशचक्षका 
होत्ा. अचनल कुंबळे, हषा्व भोगले हे चक्रकेट क्षेत्रात ्ेण्ाआधही इांचजचनअि 
होते. तसेच लेखक चेतन भगत हे्देखहील इांचजचनअि होते. अचभनेते श्हीिाम लागू, 
मोहन आगाशे ्ाांनही अचभनेते होण्ाआधही वैद्की् क्षेत्रात चशक्षण घेतले होते. 

 ३. शेफ सांजहीव कपूि, अनेक पत्रकाि, 
खेळाडू, आपल्ा ्देशातहील 
अर्वशा्त्रज्, लेखक, कवही, सांगहीतकाि ्ाांनही कला, लचलत कला, 
मानव्चवद्ा, वाचणज् चकंवा कौशल्ाचधसष्ठत चशक्षण घेऊन 
आपले करिअि घडवले.

४. डॉ. प्रकाश आमटे ्ाांनही वैद्क 
शा्त्रात प्दवही घेतलही. शहिात 
वैद्की् सेवा ्देऊन त्ाांना खूप पैसे 

कमावता आले असते. पण त्ाांनही तसे न 
किता चांद्रपूिमधहील आच्दवासही 

जनसमु्दा्ाप्ांत वैद्की् सेवा पोहोचवणे जा्त श्े््कि मानले. 
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	 ५.	 पूर्वीच्या	कयाळी	लोकयंानया	 नोकरी	करणे	 जयास्त	 सुरक्षि्त	 र्याटया्चे.	 मयात्र	आ्तया	 सर््व	 षिेत्रया्त	 क्र्क्र्ध	 प्रकयारच्या	
संधी	उपलबध	झयाल्याने	 व्र्सया्	करणे	आधीपेषिया	्तुलनेने	सोपे	र्	लोकक्प्र्	झयाले	आहे.	 त्यामुळे	 व्र्सया्	
करणे	 हयादेखील	कररअर	घडर्ण्याचया	 एक	प्रमुख	मयार्व	 ठर्त	आहे.	 (उदयाहरणे	द्या.)

	 	 खालील	उदाहरणांचा	 विचार	करा.	

	 १.	 पयाएंर	 जयादर्	 ्या	 आसयामी	 मयाणसयान	े एकहया्ती	 ३७	 र्र्षे	
रयाबून	झयाडे	लयार्ून	१३६०	एकर	भयारयार्र	जंरल	उभ	ेकेले.	

	 २.	 डॉ.अभ्	र्	डॉ.	रयाणी	बंर	्यांच्या	सयार््वजक्नक	आरोग्या्तील	
संशोधनयामुळे	रडक्चरोली	क्जलह्या्तील	बयालमृत्ू्चे	प्रमयाण	
घटले.	

	 ३.	 रयाजेंद्र	 क्संर	 ्यांनी	 लोकसहभयारया्तून	 ४५००	 छोटी	 धरणे	
बयंाधून	 रयाजस्यानच्या	 भूजल	 पया्तळी्त	 र्याढ	 घडर्ून	
आणली.	 	 	 	

	 	 र्रील	उदयाहरणयां्तील	मयाणसे	त्यांच्या	कररअरमध्े	्शसर्ी	
आहे्त	असे	 ्ुतमहयांलया	 र्याट्ते	 कया?	 त्यांच्या	 ्शसर्ी	 होण्याच्या,	
कररअर	 घडर्ण्याच्या	 व्याख्या	 कया्	 अस्तील	 असे	 ्तुमहयांलया	
र्याट्ते?

   कररअर	-	घटना	 नवहहे	 प्रवरिया	

		 क्मनयाजने	 पदर्ी	 घे्तल्यानं्तर	 ्ती	 एकया	 कंपनीमध्े	
कयामयालया	 लयारली.	 नव्यान	े दयाखल	 होणयाऱ्या	 कम्वचयाऱ्यांनया	
कंपनीमध्े	 चयालणयारे	 कयाम	 क्शकर्ण्याची	 जबयाबदयारी	 क््तलया	
देण्या्त	आली.	 ्ती	 जबयाबदयारी	 क्नभयार््तया	 क्नभयार््तया	 क््तलया	 असे	
लषिया्त	आले	की	क््तलया	क्शकर्या्लया	आर्ड्ते	र्	चयांरले	क्शकर््तया	
्े्ते.	्तसेच	सध्या	क्शकर्ण्या	घेण्यालया	खूप	मयारणी	आहे.	कयाही	
र्र्याांनी	 क््तन	े्ती	कंपनी	सोडून	सर््त:चे	 क्शकर्णी	र्र्व	 	सुरू	केले	
र्	 त्यांनया	 उत्तम	प्रक््तसयाद	 क्मळयालया.	

		 रमेशने	 र्याक्णज्	 शयाखे्तून	 पदर्ी	 घे्तली	 र्	 ्तो	 एकया	
हॉससपटलमध्े	 अकयाऊनटनट	 महणून	 रुजू	 झयालया.	 त्याचे	 कयाम	
कर्तयानया	 त्यालया	 असे	 लषिया्त	 आले	 की	 अकयाऊन्टसची	 कयामे	
करण्याबरोबरच	ऑक्िसच्या	 व्र्स्यापनया्तदेखील	 त्यालया	 र्ती	
र्	 रस	 आहे.	 नोकरी	 सयांभयाळून	 त्यान	े एम.बी.ए	 ची	 पदर्ी	
क्मळर्ली	 र्	 हॉससपटलमध्े	 व्र्स्यापक	 महणून	 त्याची	 बढ्ती	
झयाली.	

खयालील	 मुद्	द्यांर्र	 चचया्व	 करया.	 त्यांनया	
क्र्चयार	करू	द्या.	
१.	 ्शसर्ी	 होण	े महणजे	कया्?
२.	क्दलेल्या	 उदयाहरणयां्तील	 व्क्ी	
्शसर्ी	आह्ेत	कया?

३.	त्यांनी	 त्यांच्या	 कयामया्त	 खूप	 पैसया	
कमर्लया	असेल	कया?

४.	पैसया	 कमर्णे	 हे	 कररअरच	े एकमेर्	
उद्	क्दष्ट	असयार्े	कया?

क्दलेल्या	 उदयाहरणयां्तून	 कया्	 क्दस्ेत	 
हे	 क्र्चयारया.	 खयालील	 मुद्	द्यांर्र	 
चचया्व	करया	-
१.	प्रत्ेकयाने	 सुरुर्या्तीलया	 ठरर्लेल्या	
मयारया्वनेच	 आपले	 कररअर	 घडर्ले	
कया?

२.	क्दलेल्या	 उदयाहरणयांमध्े	 कररअरच	े
मयार्व	बदलण्याचे	कया्	कयारण	हो्ेत?	

३.	क््तघयांनीही	सर््त:च	े	कररअर	घडर्ले	
असे	आपण	 महणू	शक्तो	कया?
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समजून	 घया

  जोसेफ हा एक शेतकिही असून त्ाचही ्वत:चही शेतही 
आहे. जोसेफला असे लक्षात आले की हल्ही शेतमालावि 
प्रचक्र्ा करून तो साठवणे, त्ातून चवचवध उतपा्दने चनमा्वण 
किणे ्ाला खूप मागणही आहे. जोसेफने फूडप्रोसेचसांगमध्े 
पुढहील चशक्षण घेतले व शेतहीला पिूक असा ्वत:चा 
व्वसा् सुरू केला. 

 

करिअि	 ्ही	आयुषयात	 एकदाच	घडणािी	घटना	 नसून	 ती	 एक	प्रदक्रया	आ्हे. आपण जसजशा  नवनवहीन 
गोष्ही चशकत जातो, अनुभवाांना सामोिे जातो तसतसे आपल्ाला ्वत:बद्दल, ्वत:च्ा क्षमताांबद्दल, 
आवडहीचनवडहीबद्दल अचधक ्पष्ता ्ेत जाते. तसेच उपलबध सांधींचही माचहतही होते. त्ानुसाि आपण 
वेळोवेळही आपल्ा करिअिला आकाि  ्देत जातो. त्ामुळे करिअिसां्दभा्वतले चनण्व् हे फक्त ्दहावही चकंवा 
बािावहीमध्ेच घेतले जातात असे नाहही.

	 	 करिअि	मॅदजक	फ्ेमवक्क-उजळणी	

  आपलही आवड, क्षमता व सांधही ्ा चतनहींचा मेळ ज्ा क्षेत्रात होतो, त्ाच क्षेत्रात आपले करिअि घडू 
शकते. ्ा चतनहींपैकी एकहही घटक नसला ति उिते ते फक्त नोकिही, ्छां्द चकंवा ्वपन.

  मागचेच उ्दाहिण पाहू.

 • सुरुवातहीला िमेशने त्ाचही आवड, सांधही व क्षमता ्ाांचा चवचाि करून वाचणज् शाखेतून प्दवही घेऊन 
अकाऊनटनटचही नोकिही पतकिलही. महणजेच त्ाचे करिअि चनवडले. 

 • काहही काळाने त्ाला त्ाचही नवहीन आवड गवसलही. हॉस्पटल व्व्रापनात सांधही असल्ाचे त्ाला च्दसून 
आले व त्ासाठही आपलही क्षमता वाढवण्ासाठही त्ाने एम.बही.ए. हही चडग्रही घेतलही.  

 • िमेशच्ा उ्दाहिणाांतून आपल्ाला असे च्दसून ्ेते की करिअिच्ा प्रचक्र्ेच्ा प्रत्ेक टपप्ावि करिअि 
मॅचजक फ्ेमवक्फ लागू पडते व करिअिचही चनवड किा्ला अत्ांत उप्ुक्त ठरू शकते. 

  अशाच पद्धतहीने चमनाज व जोसेफ ्ाांच्ा उ्दाहिणाांबाबत तुमहाांला करिअि मॅदजक	 फ्ेमवक्कची	 मांडणी	
किता	येईल	का?	व्हीत	 दल्हा.
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  आपलही आवड व आपल्ा क्षमता शोधण्ासाठही आपण ्व्ांमूल्मापनाचे काहही उपक्रम मागहील वषथी केले 
होते. त्ामधून तुमहाांला काहही ्पष्ता आलही असेल अशही अपेक्षा आहे. ्ावषथी आपण ्ाबद्दल रोडही अचधक 
माचहतही घेणाि आहोत. 

  सवत:ची	आवड	शोधण	े

 • इ्तता ९ वहीमधहील उपक्रम करून झाल्ानांति, इ्तता १० वहीमध्े ्वत:चही आवड शोधण्ासाठही कल 
चाचणहीचही तुमहाांला म्दत घेता ्ेईल.

 • महािाष्् िाज् माध्चमक चशक्षण मांडळ ्दिवषथी १०वहीच्ा सव्व चवद्ार्ाांसाठही ‘कल चाचणही’ आ्ोचजत 
किते.

 • ‘कल चाचणही’ हही एक मानसशा्त्रही् चाचणही आहे तही तुमहाांला करिअि चनवडहीसाठही सामान्त: १० वही 
नांति उपलबध असलेलही ७ क्षेत्रे महणजे कृषी,	लदलत	कला,	वादणजय,	तांदत्क,	कला,	गणवेशधािी	सेवा,	
आिोगयदवज्ान ्ाांतहील ्वत:चही आवड ओळखण्ास म्दत किते.

 • हही खिांति पिहीक्षा नसून ्ात ्वत:बद्दल, ्वत:च्ा आवडहीचनवडहीबद्दलचही काहही चवधाने  
चनवडणे अपचेक्षत आहे. 

 • कल चाचणहीला गुण नसून त्ात कोणतेच उतति चूक चकंवा बिोबि नसते.  

 • ्ा कल चाचणहीचा अहवाल तुमहाांला www.mahacareermitra.in ्ा सांकेत्रळावि पाहण्ास 
चमळेल. तसेच तुमच्ा १० वहीच्ा चनकालाच्ावेळही त्ाचही एक प्रत तुमहाांला चमळू शकेल.  

 • कल चाचणही हही केवळ माग्व्दश्वनाचे काम किते. कोणतही शाखा चनवडा्चही ्ाचा अांचतम चनण्व् चवद्ार्ा्वचा 
असतो. 

आवड

करिअि

छंद

सवपन नोकिी

क्षमता

संधी
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  करिअिची	सात	क्षेत्े	
  तुमचही आवड कोणत्ा क्षेत्रात आहे ्ाचा अां्दाज तुमहाांला कल चाचणहीच्ा अहवालावरून ्ेईलच. 
करिअिच्ा सात क्षेत्राांबद्दल आपण अचधक माचहतही जाणून घेऊ. १० वहीनांतिचे प्ा्व् खालही ्ेदले आहेत. 

कृषी
प्रमाणपत्र अभ्ासक्रम (MSBVE आचण इति)
प्दचवका अभ्ासक्रम
एचएसवहहीई (उच्च माध्चमक व्ावसाच्क चशक्षण)
तांत्रचनकेतन (१० वही नांतिचे प्दचवका अभ्ासक्रम)
एचएससही चवज्ान (उच्च माध्चमक प्रमाणपत्र)

लदलत	कला	
प्रमाणपत्र अभ्ासक्रम (एमएसबहीवहहीई आचण इति)
एचएसवहहीई (उच्च माध्चमक व्ावसाच्क चशक्षण)
ITI अभ्ासक्रम (औद्ोचगक प्रचशक्षण सां्रा)
तांत्रचनकेतन (१० वही नांतिचे प्दचवका अभ्ासक्रम)
फाऊंडेशन प्दचवका अभ्ासक्रम

तादंत्क	
प्रमाणपत्र अभ्ासक्रम (एमएसबहीवहहीई आचण इति)
एचएसवहहीई (उच्च माध्चमक व्ावसाच्क चशक्षण)
ITI अभ्ासक्रम (औद्ोचगक प्रचशक्षण सां्रा)
तांत्रचनकेतन (१० वही नांतिचे प्दचवका अभ्ासक्रम)
एचएससही चवज्ान (उच्च माध्चमक प्रमाणपत्र)

आिोगय	 दवज्ान	
प्रमाणपत्र अभ्ासक्रम (एमएसबहीवहहीई आचण इति)
एचएसवहहीई (उच्च माध्चमक व्ावसाच्क चशक्षण)
ITI अभ्ासक्रम (औद्ोचगक प्रचशक्षण सां्रा)
तांत्रचनकेतन (१० वही नांतिचे प्दचवका अभ्ासक्रम)
एचएससही चवज्ान (उच्च माध्चमक प्रमाणपत्र)

वादणजय	
प्रमाणपत्र अभ्ासक्रम (एमएसबहीवहहीई आचण इति)
एचएसवहहीई (उच्च माध्चमक व्ावसाच्क चशक्षण)
एचएससही वाचणज् (उच्च माध्चमक प्रमाणपत्र)

कला
प्रमाणपत्र अभ्ासक्रम (एमएसबहीवहहीई आचण इति)
एचएसवहहीई (उच्च माध्चमक व्ावसाच्क चशक्षण)
एचएससही कला (उच्च माध्चमक प्रमाणपत्र)

गणवेशधािी	सेवा
१२ वही नांति / प्दवहीनांति
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समजून	 घया

  सवत:चया	क्षमता	ओळखण	े

 • ९ वहीच्ा ‘्वचवकास व कलािसा्वा्द’ ्ा पु्तकातहील ‘प्रकिण ८ – करिअि’ मध्े तुमहाांला तुमच्ा  
क्षमता ओळखण्ासाठहीे काहही उपक्रम च्दले आहेत. 

 • त्ाबिोबिच, तुमच्ा मागहील ३ वषाांच्ा  गुणपत्रकाांचे चवष्वाि चवशलेषण केल्ास तुमचही सातत्पूण्व 
कामचगिही कोणत्ा चवष्ात आहे हे ओळखण्ास म्दत होऊ शकते.

 • विहील ्दोनहही उपक्रमाांनही तुमच्ा क्षमताांबद्दल तुमहाांला एक अां्दाज ्ेऊ शकतो.

  करिअिचया	वाटा

  आता एक्दा आपले आवडहीचे क्षेत्र ठिले की त्ा क्षेत्रातहील इति उपक्षेत्रे व त्ाांमध्े असणाऱ्ा सांधही 
्ाबद्दल आपण जा्त माचहतही करून घेतलही पाचहजे. 

  म्हाकरिअिदमत्	पोट्यल

  ‘महाकरिअिचमत्र पोट्वल’ हे चवद्ार्ाांना करिअि माग्व्दश्वन चमळावे ्ा हेतूने ्रापले गेले आहे. ्ा 
सांकेत्रळावि (वेबसाईटवि) तुमच्ा चजलह्ात, तालुक्ात उपलबध असलेलही करिअिचही चवचवध क्षेत्रे, उपक्षेत्र े 
व त्ात प्दवही प्र्दान किणािही कॉलेजेस ्ाांबद्दल माचहतही च्दलही आहे. तसेच प्रत्ेक क्षेत्रातहील मान्वि लोकाांनही 
त्ा क्षेत्राबद्दल च्दलेलही माचहतही ्देखहील तुमहाांला पाहता ्ेईल.

  www.mahacareermitra.in ्ा सांकेत्रळाला भेट द्ा.

  थोडी	 गंमत	करू

  अ : हा ि्ता कुठे जातो? 

  ब : ि्ता कुठेच जात नाहही. तुमहाांला कुठे जा्चे आहे? 

  अ : असे काहही ठिले नाहही.

  ब : मग कोणताहही ि्ता चनवडा. का् फिक पडतो?   

  

जोप्ांत आपल्ाला का् साध् किा्चे आहे, मग ते करिअिच्ा बाबतहीत असेल चकंवा आ्ुष्ातहील 
इति महत्वाच्ा गोष्ींबद्दल असेल - हे ठित नाहही, तोप्ांत आपल्ाला त्ासाठही कोणतहीच कृतही 
नेमकेपणाने किता ्ेत नाहही. महणून आपल्ाला का् साध् किा्चे आहे हे सव्वप्ररम ्पष्पणे ठिवले 
पाचहजे. ्ालाच ध्े्चनसशचतही असे महणतात. 
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  धयेय	 दनक्शचती	
 खालहील उ्दाहिणे पहा. खालही च्दलेल्ाांपैकी कोणाकोणाचे ध्े् पूण्व 
होऊ शकते असे तुमहाांला वाटते? 

 १. िचफकचे ध्े् आहे की त्ाला खूप	खूप	 मोठ े वहा्चे आहे. 
पण महणजे नेमके का् ते त्ाला माहहीत नाहही. 

 २. पहीटिचे ध्े् आहे की त्ाला खूप	झाडे	
लावायची आहेत. त्ाप्रमाणे तो िोज 
एक झाड लावतो. पण आपले ध्े् 
कधही पणू्व होईल हे त्ाला समजत नाहही. 

 ३. िाचधकाचे ध्े् आहे की  चतला जगातले	
सगळ े प्रशन सोडवा्चे आहेत.

 ४. जसमहीतचे ध्े् आहे की  त्ाला दोन	
मद्हनयांत	उततम खेळाडू वहा्चे आहे.

 ५. डेलनाजचे ध्े् आहे की चतला 
आ्ुष्ात कधीतिी सांगहीत चशका्चे 
आहे. 

  विील	 उदा्हिणांमधये	 तया-तया	 वयक्ीचया	 केवळ	
इचछा	वयक्	झालया	आ्हेत.	तयांचे	धयेयात	रूपांति	झालयादशवाय	
तया	 प्रतयक्षात	 येणे	 अवघड	 असते. आपले ध्े् पूण्व किा्चे 
असेल ति प्ररम ते ्ोग् पद्धतहीने शब्दबद्ध किता आले पाचहजे, 
काग्दावि माांडता आले पाचहजे. इच्छेचे ध्े्ात रूपाांति कसे 
किा्चे ते आपण पाहू्ा.  

चला	 उपयोजन	करू

च्दलेल्ा प्रत्ेक व्क्तहीचा चवचाि किा्ला साांगा. 
प्रत्ेकाचे ध्े् साध् होणे सोपे आहे की अवघड हे 
चवचािा. त्ाचही कािणे्देखहील चवचािा. खालहील 
मुद्द्ाांवि चचा्व किा - 
१. िचफकचे ध्े् कधही पूण्व होईल? तो व्ाने चकंवा 

वजनाने खूप मोठा झाल्ास होईल का? 
२. पहीटिचे ध्े् पूण्व झाले हे कसे मोजणाि?
३. िाचधकाचे ध्े् खिांच पणू्व होऊ शकते का? 
४. जसमहीतचे ध्े् साध् किणे व्वहा््व आहे का?
५. डेलनाजचे  ध्े् पणू्व होण्ात का् अडचण आहे?

प्रत्ेक ध्े् चवधानावि चचा्व किा. 
प्रत्ेक चवधान SMART आहे का हे 
तपासून पहा. नसल्ास त्ात का् कमही 
आहे ते ओळखून त्ाप्रमाणे ध्े् चवधान 
ब्दलावे. 
ध्े् चवधानातून ‘नेमके का्?’ ‘केवहा’, 
‘चकतही’ हे ्पष् होते आहे का ते तपासा.



  

         रोडक्ात आपले ध्े् SMART असले पाचहजे.
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नेमके - आपल्ाला नक्की का् साध् किा्चे 
आहे हे ्पष् शब्दाांत माांडावे. शक्तो 
‘काहहीतिही’, ‘मोठे’, ‘भव्’, इत्ा्दही शब्द वापरू 
न्ेत.

१.
SpecificS

मोजता ्ेण्ासािखे - आपल्ाला जे साधा्चे 
आहे ते आपल्ाला मोजता आले तिच ते 
साधले का हे आपल्ाला समजेल. ‘खूप’, 
‘फाि’, ‘सगळे’, ‘चाांगले’ अशासािखे शब्द 
शक्तो वापरू न्े. ‘पिहीक्षेत खूप गुण चमळवणे’ 
्ापेक्षा ‘पिहीक्षेत ७०% च्ा वि गुण’ चमळवणे 
हे जा्त ्ोग् ध्े् आहे.

२.
MeasureableM

साध् होण्ासािखे - आपण जे ध्े् ठिवतो ते 
खिांच साध् होण्ासािखे आहे का ्ाचा चवचाि 
किावा. जगातले सगळे ्दु:ख ्ूदि किणे हे 
असाध् ध्े् आहे. ्ा पेक्षा ्दोन लोकाांना 
चलहा्ला वाचा्ला चशकवणे हे साध् 
होण्ासािखे ध्े् आहे. 

३.
AchievableA

व्ावहारिक - ्दोन मचहन्ाांमध्े उततम खेळाडू 
होणे हे व्ावहारिक नाहही. उततम खेळाडू 
वहा्ला वषा्वनुवषचे मेहनत किावही लागते. 

४.
RealisticR

वेळेचही म्ा्व्दा असलेले - एखा्ेद ध्े् 
आपल्ाला कधहीप्ांत गाठा्चे आहे ्ाला 
आपण जोप्ांत कालम्ा्व्दा लावत नाहही तोप्ांत 
ते ध्े् गाठणे आपल्ाला शक् होत नाहही. जि 
आपल्ावि कुठल्ाच प्रकािचही कालम्ा्व्दा 
नसेल ति आपण काम किा्ला सुरुवातच 
किणाि नाहही.

५.
Time boundT



समजून	 घया

खालही च्दलेल्ा ध्े् चवधानाांमध्े त्रुटही आहेत का ते शोधा व तुमच्ा वहहीत चलहा. असल्ास त्ा 
चवधानाांना ्ोग् ्वरूपात कसे चलचहता ्ेईल ्ाचा ्देखहील चवचाि करून ्ोग् ध्े्चवधान चलहा.

 १. िेमोचे ध्े् आहे की त्ाला ्छान गुण चमळवा्चे आहेत.

 २. मनहीषाचे ध्े् आहे की चतला ्श्वही व्क्तही वहा्चे 
आहे.

 ३. िाकेशचे ध्े् आहे की त्ाला चाि चाकी चवकत घ्ा्चही 
आहे. 

 ४. पिवहीनचे ध्े् आहे की चतला अकिावहीमध्े ६०% टक्क े
गुण चमळवून ‘अबक’ कॉलेजमध्े अॅडचमशन चमळवा्चही 
आहे.

  सवत:चया	करिअिच	े दनयोजन	

 समजा तुमहाांला एका गावाहून ्दुसऱ्ा गावाला जा्चे आहे. 
ति तुमहही सिळ उठून चाला्ला लागता का? समजा तुमच्ा          
घिही एक मोठे लग्न का््व ठिले असेल, ति लग्नाच्ाच च्दवशही     
सगळही त्ािही केलही जाते का? समजा एखाद्ा खेळाडूला 
ऑचलांचपकमध्े प्दक चजांका्चे आहे, ति फक्त श््वतहीच्ा च्दवशही 
मै्दानावि धावून त्ाला त्ाचे ध्े् साध् किता ्ेईल का? सव्व 
प्रशनाांचही उततिे ‘नाहही’ अशहीच असतहील. कोणतहीहही गोष् साध् 
किा्चही असल्ास त्ाचही पूव्वत्ािही किणे अत ा्ंत गिजेचे असते. 
त्ानुसाि आजपासून 
का्-का् किा्ला 
हवे हे ठिवणे अत ा्ंत 
गिजेचे असते.      
मग आपल्ा 
करिअिबद्दल हही 

्पष्ता असणे ति अत्ांत महत्वाचे आहे. नमुना तक्ता तुमहाांला 
हही ्पष्ता आणण्ास म्दत किेल.

नमुना तकत्ाप्रमाणे चवद्ार्ाांना 
त्ाांचा ्वत:चा तक्ता बनवण्ास 
म्दत किा. 

तकत्ात जा्तहीत जा्त नेमकेपणा 
आणण्ासाठही म्दत किा.
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वषषे

१० वषाांनांति

मी	कोण	असेन.

मही  एक ्श्वही शेतकिही असेन. 

मी	काय	कित	असेन.	

मही माझही ्वत:चही शेतही कित 
असेन.

माझयाकडे	काय	असेल.

 • ्वत:चही शेतही
 • ्वत:चे घि
 • ्वत:चा ट्ॅकटि

५ वषाांनति मही ‘अबक’ कॉलेजमधून बही.
ए्सही. कृषही हही प्दवही चमळवलही 
असेल. 

मही अनभुव घणे्ासाठही महणनू 
एखाद्ा ्श्वही शतेकऱ्ासोबत 
काम कित असने.  

 • माझही चडग्रही 
 • उततम शेतही किण्ाचे कौशल्  

३ वषा्वनांति मही बािावहीच्ा पिहीक्षेत ‘क’ माक्फ 
चमळवून ‘अबक’ कॉलेजमध्े 
प्रवेश चमळवला असेल. 

मही बही. ए्सही. कृषही हा प्दवही 
अभ्ासक्रम पूण्व कित असेन. 
त्ासां्दभा्वत नवनवहीन गोष्ही 
चशकत असेन.

 • अचधकाचधक चशकण्ाचही 
ऊमथी 

 • ्ा चशक्षणाचा कसा उप्ोग 
किा्चा ्ाबद्दल ्पष्ता 

 • चवचवध ्ोजनाांचही माचहतही मही 
चमळवलेलही असेल. 

१ वषा्वनांति मही ्दहावहीच्ा पिहीक्षते ‘ब’ 
टकक्ाांपके्षा जा्त गुण  चमळवून 
अकिावहीसाठही ‘कखग’ 
कॉलेजमध्े प्रवेश चमळवला 
असेल. 

मही अकिावहीमध्े ‘कखग’ 
कॉलेजमध्े चशकत असेन. 
बािावहीत ‘क’ टकक्ाांपेक्षा जा्त 
गुण चमळवण्ाच्ा च्दशेने प्र्तन 
कित असेन. 

 • अचधकाचधक चशकण्ाचही 
ऊमथी 

 • पुढे का् किा्चे ्ाबद्दल 
मही माचहतही चमळचवलेलही 
असेल. 

 • सांबांचधत व्क्तींना भेटलो /
भेटले असेल. 
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	 	 माझे	 धयेयदवधान

  आपल्ाला १० वषचे पुढे जाऊन का् किा्चे आहे हे ्पष् 
झाल्ानांति आता ्दहावहीच्ा वषा्वचे  चकंवा पुढहील तहीन/ सहा मचहन्ाांचे 
ध्े् चनसशचत करून त्ासाठही चन्ोजन किता ्ेईल.
 
  
	 	 धयेयदवधान

च्दलेल्ा नमुन्ाप्रमाणे ध्े्चवधान 
बनचवण्ास म्दत किा. 

प्रत्ेक चवद्ार्ा्वच्ा ध्े्ाप्रमाणे 
वाक्िचनेत फिक होऊ शकतो हे 
लक्षात घ्ा.

नेमके का् हवे आहे? - मला ……………… हवे 
आहे. 

उ्दा. मला ्दहावहीच्ा पिहीक्षेत चाांगले गुण  
चमळा्ला हवे आहेत. 

 चकतही हवे आहेत? - मला ……………… इतके 
हवे आहे.

उ्दा. मला ्दहावहीच्ा पिहीक्षते चकमान 
७० टक्के गुण चमळा्ला हवे 

आहेत.

 कधहीप्ांत? - मला हे ………….. प्ांत 
साध् किा्चे आहे.

उ्दा. मला हे पुढहील सहा मचहन्ाांप्ांत 
साध् किा्चे आहे.
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दनयोजन

  तुमचे ध्े्चवधान चलहून झाले आहे. त्ासाठही आजपासून  
का् किा्ला हवे ्ाचे चन्ोजन किणे गिजेचे आहे. खालही     
च्दलेल्ा नमुना तकत्ाप्रमाणे तुमहही्देखहील तुमचे चन्ोजन करू    
शकता.
  

	 	 	 वेळेचे	 दनयोजन

  “प्रतयेक	 माणसासाठी	 एका	 ददवसाचे	 २४	 तासच	
असतात.	 तयात	 तो	 काय	 किावे	 ्हे	 ठिवतो	 तेव्हाच	 तयाचया	
यशाची	 उंची	 ठिते.”

  ्दहावहीमध्े एकूणच शाळा, अभ्ास, सिाव पिहीक्षा 
इत्ा्दहीचा व्ाप बघता वेळेचही नेहमहीच चणचण असते हे उघड 
आहे. आपले इसच्छत ध्े् गाठण्ासाठही वेळेचे चन्ोजन किणे 
अत्ांत महत्वाचे आहे. खालही वेळेचे चन्ोजन किण्ाचही एक 
पद्धत च्दलही आहे. अशा अनेक पद्धतही असू शकतहील. 

तुमचा च्दवसभिातहील झोपेचा वेळ वगळता, इति वेळाचे अध्ा्व 
अध्ा्व तासाचे भाग किा. 

च्दलेल्ा नमुन्ाप्रमाणे चन्ोजन 
किण्ास चवद्ार्ाांना म्दत किा. 

प्रत्ेक चवद्ार्ा्वच्ा ध्े्ाप्रमाणे 
त्ाच्ा चन्ोजनात फिक होऊ 
शकतो हे लक्षात घ्ा.

आज	मी	कुठ	ेआ्हे?

आज मला ६० टक्के गुण चमळत 
आहेत.

मला	स्हा	मद्हनयांत	/	वष्यभिात	कुठे	
जायचे	आ्हे?

मला ्दहावहीच्ा पिहीक्षेत चकमान ७० 
टक्के गुण चमळवा्चे आहेत.

तयासाठी	मी	काय	केले	पाद्हजे?

 • अभ्ासाचा वेळ वाढवला पाचहजे.
 • न समजणाऱ्ा गोष्ही चशक्षकाांना 

पुनहा चवचारून समजून घेतल्ा 
पाचहजेत.  

 • चनबांधलेखनात कमही गुण पडत 
आहेत, लेखनाचा सिाव केला 
पाचहजे. 

कोणत्ा गोष्ही लाल िांगाने िांगवा्च्ा 
ति कोणत्ा चपवळ्ा िांगाने हे 
समजण्ासाठही चवद्ार्ाांना तुमचही म्दत 
लागेल. 
तसेच एखाद्ा कृतहीसाठही लागणािा वेळ 
कमही किण्ासाठही ्दुसिे प्ा्व्ही माग्व का् 
असतहील ्ाचा चवचाि किण्ासाठही 
चवद्ार्ाांना म्दत किा.
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 • ्दोन - तहीन च्दवस तुमहही प्रत्ेक अध्ा्व तासात का् किता ्ाचही नों्द किा. 

 • त्ावरून तुमहाांला साधािण अां्दाज ्ेईल. 

 • ज्ा गोष्ही तुमच्ा ध्े्ाशही अचजबात सांबांचधत नाहहीत त्ाांना लाल	िंगान	े िंगवा. उ्दा. TV बघणे हे  ७० 
टक्के गुण चमळवण्ाशही अचजबात सांबांचधत नाहही. त्ामुळे त्ा कृतहीला लाल िांगाने िांगवा. 

 • ज्ा गोष्ही तुमच्ा ध्े्ाशही सांबांचधत नाहहीत, पण पूिक आहेत, त्ाांना दपवळ्ा	िंगाने	िंगवा. उ्दा. ‘शाळेत 
्ेण्ाजाण्ाचा वेळ’. ्ाचा ध्े्ाशही रेट सांबांध नसला तिही तो ध्े् गाठण्ात पिूक आहे. 

 • ज्ा गोष्ही तुमच्ा ध्े्ाशही सांबांचधत आहेत त्ाांना द्हिवया	िंगान	ेिंगवा. उ्दा. गचणताचा सिाव किण्ासाठही 
च्दलेला वेळ 

 • सव्वप्ररम लाल िांगात िांगवलेल्ा गोष्ींमध्े जाणािा वेळ कमही किण्ाचा प्र्तन किा. त्ानांति चपवळ्ा 
िांगाने िांगवलेल्ा कृतही किण्ाचा वेळ कमही किता ्ेईल का ते पहा चकंवा ्दोन कृतही एकत्र किता ्ेतहील 
का ्ाचा चवचाि किा. उ्दा. वाचलेल्ा गोष्ींचही शाळेत जाता जाता मनातल्ा मनात उजळणही किणे. 

वेळ सोमवाि मांगळवाि बुधवाि गुरूवाि शुक्रवाि शचनवाि िचववाि

६.०० ते ६.३०

६.३० ते ७.००

७.०० ते ७.३०

७.३० ते ८.००

८.०० ते ८.३०

८.३० ते ९.००

९.०० ते ९.३०

९.३० ते १०.००

१०.०० ते १०.३०

१०.३० ते ११.००

  थोडी	 गंमत	करू

	 	 क्व्हजन	बोड्य

  तुमचे ध्े् लक्षात घेऊन त्ानुसाि एक सवहजन बोड्व त्ाि किा. तुमचे ध्े् काग्दावि चलहून घिातहील 
कोणत्ाहही चभांतहीवि चचकटवा. त्ाच्ा आजूबाजूला त्ा ध्े्ाशही चनगडहीत फोटो, सुभाचषते, त्ा क्षेत्रात ्श्वही 
लोकाांचे चचत्र इत्ा्दही लावा. सवहजन बोड्वचे उ््द च्दष् हे तुमहाांला सतत प्रेिणा चमळत िाहणे व तुमच्ा ध्े्ाबद्दल 
्पष्ता ्ेत िाहणे आहे. 
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	 	 करिअिचया	मागा्यतील	अडचणी

 १.	 पालकांशी	संवाद	

  चमतालहीला पुढे जाऊन क्रीडा क्षेत्रात करिअि घडवा्चे आहे. 
मात्र चमतालहीच्ा पालकाांना वाटते की चतने नचसांगचा कोस्व किावा. 
चमतालही त्ाांना चतचा दृसष्कोन पटवून ्देऊ शकत नाहही. घिात िोज 
भाांडणे होतात. ्ा िोजिोजच्ा भाांडणाला कंटाळून चमतालहीला 
अभ्ासच करू न्े असे वाटते. 

  बिेच्दा आपण आपल्ा पालकाांना आपले महणणे पटवून ्ेदऊ 
शकत नाहही, ्पष्पणे साांगू शकत नाहही. त्ामुळे आपलही बाजू त्ाांना 
समजत नाहही व त्ाांना आपल्ा चनवडहीवि चवशवास वाटत नाहही. 
त्ासाठही खालहील गोष्ही किता ्ेऊ शकतात -

  ऐकून	 घया	 :	

  तुमच्ा पालकाांचे महणणे एक्दम खोडून काढू नका. त्ाांच्ा चचांता लक्षात घ्ा. बहुताांश पालकाांच्ा चचांता 
खालहीलप्रमाणे असतात - 

 १. तुमहही अरा्वज्वन कसे किणाि?

 २. तुमच्ा क्षेत्रात पुढे का् सांधही (्कोप) आहे? तुमहाांला नोकिही / व्वसा्ाच्ा सांधही आहेत का? 

 ३. तुमहही चनवडलेला कोस्व / करिअि तुमहाांला पेलणे शक् आहे का?

 ४. कोस्वचही फी चकतही असेल?

  ्ा प्रशनाांचही तुमहही ्वत:ला व त्ाांना समाधानकािक उततिे ्ेदऊ शकलात की बऱ्ाच्दा पालक आपला 
चविोध मागे घेण्ाचही शक्ता असते.

  माद्हती	 गोळा	किा	 :	

  तुमच्ा आवडहीच्ा क्षेत्रासांबांधही पेपिमध्े ्ेणािही माचहतही, 
TV वि ्ेणाऱ्ा मुलाखतही, इांटिनेटविहील माचहतही तुमच्ा 
पालकाांना ्दाखवा. तुमहही पुढे जे करू पाहत आहात ते चशकवणािही 
महाचवद्ाल्े कुठे आहेत? त्ाांचही फी चकतही असते? ्ा 
प्रशनाांचही उततिे ्देण्ाचही त्ािही किा.

  लोकांशी	बोला	 :	

  तुमहही चनवडलेला कोस्व किणाऱ्ा चकंवा तो पूण्व करून 
करिअि  किणाऱ्ा इति लोकाांशही तुमच्ा पालकाांना सोबत घेऊन 
भेटा. त्ाांचे महणणे ऐका.

चवद्ार्ाांपैकी कोणाला अशाच 
प्रकािचा अनुभव ्ेतो का? आला 
आहे का हे चवचािा. 

इच्छा असल्ास त्ाने / चतने तो 
पुढे ्ेऊन माांडावा.
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 २.	 आदथ्यक	अडचणी	
  अनेक्दा आचर्वक अडचणींमुळे आपल्ाला हवे तसे करिअि घडवता ्ेत नाहही. अशा वेळही सिकािही व 
खाजगही {eî¶d¥ËË¶m§Mm प्ा्व् आपल्ाला चनवडता ्ेतो. काहही {eî¶d¥ËË¶m§बद्दलचही माचहतही खालही च्दलही आहे. 
मात्र खालही च्दलेल्ा माचहतहीत ब्दल होऊ शकतो. त्ा सां्दभा्वतहील अद््ावत माचहतही सांकेत्रळावरून घ्ावही. 
 १. गुणवांत शाले्  चवद्ार्ाांसाठही ‘एनसहीईआिटही’ चशष्वृततही 
  अचधक माचहतहीसाठही www.ncert.nic.in ्ा सांकेत्रळाला भेट द्ावही. 
 २. एसआ्ए ्ूर ्कॉलिचशप 
  अचधक माचहतहीसाठही www.sia-youth-scholarships.html ्ा सांकेत्रळाला भेट द्ावही. 
 ३. चकशोि वैज्ाचनक प्रोतसाहन ्ोजना ` 
  अचधक माचहतहीसाठही http://kvpy.iisc.ernet.in  ्ा सांकेत्रळाला भेट द्ावही.
 ४. मचहांद्रा असखल भाितही् गुणवतता चशष्वृततही
  अचधक माचहतहीसाठही www.kcmet.org  ्ा सांकेत्रळाला भेट द्ावही.
 ५. तांत्रचशक्षण अभ्ासक्रमाच्ा चवद्ार्ाांसाठही चशष्वृततही
  अचधक माचहतहीसाठही www.aicte-india.org ्ा सांकेत्रळाला भेट द्ावही.
 ६. ्दहावहीनांति गुणवतता चशष्वृततही
  अचधक माचहतहीसाठही आपापल्ा महाचवद्ाल्ाांशही सांपक्फ साधावा.
 ७. ‘जहीआ्आ्एस’चही सही.वहही.िामन चशष्वृततही
  अचधक माचहतहीसाठही www.giisscholarship.org ्ा सांकेत्रळाला भेट द्ावही. 
 ८. िाजषथी ्छत्रपतही शाहू महािाज चशक्षण शुलक प्रचतपूतथी ्ोजना
  https://dtemaharashtra.gov.in
  https://mahaeschol.maharashtra.gov.in
 ९. डॉ. पांजाबिाव ्देशमुख वसचतगृह चनवा्वह भतता ्ोजना 
  https://mahaeschol.maharashtra.gov.in
 १०. तांत्रचशक्षण अभ्ासक्रमाच्ा मुलींसाठही प्रगतही चशष्वृततही
  अचधक माचहतहीसाठही www.aicte-india.org ्ा सांकेत्रळाला भेट द्ावही.
 ११. इांचड्न ऑईल ्पो्टस्व ्कॉलिचशप
  अचधक माचहतहीसाठही www.iocl.com ्ा सांकेत्रळाला भेट द्ावही.
 १२. व्ावसाच्क अभ्ासक्रमाांसाठही अलपसांख्ाांकासाठही चवशेष चशष्वृततही
  https://dtemaharashtra.gov.in 
 १३. केंद्र सिकािचही महािाष््ातहील अलपसांख्ाांक चवद्ार्ाांसाठही चशष्वृततही
  अचधक माचहतहीसाठही www.momascholarship.gov.in ्ा सांकेत्रळाला भेट द्ावही.
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 १४. अलपसांख्ाांक मुलींसाठही मौलाना आझा्द िाष््ही् चशष्वृततही
  अचधक माचहतहीसाठही www.maef.nic.in ्ा सांकेत्रळाला भेट द्ावही.
 १५. च्दव्ाांगाांसाठही ्दहावहीनांति चशष्वृततही 
  अचधक माचहतहीसाठही चजलहा परिष्ेदच्ा समाजकल्ाण चवभागाकडे सांपक्फ साधावा.
 १६. माजही सैचनकाांच्ा गुणवांत पाल्ाांसाठही चशष्वृततही 
  अचधक माचहतहीसाठही चजलहा सैचनक कल्ाण अचधकािही का्ा्वल्ाशही सांपक्फ साधावा.
 १७. माजही सैचनकाांच्ा चनिाधाि पाल्ाांना चशष्वृततही
  अचधक माचहतहीसाठही चजलहा सैचनक कल्ाण अचधकािही का्ा्वल्ाशही सांपक्फ साधावा.
 १८. इति शोधा.

	 ३.	 ११	वी	 प्रवेशप्रदक्रयेत	अडचणी	

  अनेक्दा गुण चाांगले असून्देखहील ्ोग् तही काग्दपत्रे नसल्ामुळे अकिावहीमध्े प्रवेश घेताना अडचणही 
जाणवतात. ्ासाठही ्दहावहीचही पिहीक्षा झाल्ा झाल्ाच ्वत:चही एक प्रवेश प्रचक्र्ेचही फाईल त्ाि किण्ास सुरुवात 
किावही. त्ामध्े -
  खुलया	वगा्यसाठी	
  मूळ गुणपत्रक (इ्तता १० वही चकंवा समकक्ष)
  शाळा सोडल्ाचा मूळ ्दाखला, आधािकाड्व
  वैधादनक	आिक्षण
  (SC/ST/VJ-A/NT-B/NT-C/NT-D/OBC/SBC)
  मूळ गुणपत्रक (इ्तता १० वही चकंवा समकक्ष)
  शाळा सोडल्ाचा मूळ ्दाखला
  जातहीचा मूळ ्दाखला, आधािकाड्व
  दवशेष	आिक्षण	
 अ) क्रीडा 
 ब)  कला आचण साां्कृचतक
 क) १ ऑकटोबि २०१६ व तद्ांति पुणे व चपांपिही चचांचवड महानगिपाचलका क्षेत्रामध्े ब्दलहीने आलेल्ा  

िाज्/केंद्र शासन/खाजगही क्षेत्रातहील कम्वचाऱ्ाांचे पाल्.
 ड) आजही-माजही सचैनकाांचे पाल्
 इ) ्वातांत्् सचैनकाांचे पाल्
 फ) च्दव्ाांग चवद्ारथी 
 ग) प्रकलपग्र्त प्रमाणपत्र 
 ह) भूकंपग्र्त प्रमाणपत्र 
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  मूळ गुणपत्रक (इ्तता १० वही चकंवा समकक्ष)
  शाळा सोडल्ाचा मूळ ्दाखला, आधािकाड्व
  चवशेष आिक्षणाचे प्रमाणपत्र
  इति	का्ही	आवशयक	कागदपत्े
  उतपन्नाचा ्दाखला 
  अचधवास ्दाखला, आधािकाड्व
  जात पडताळणही ्दाखला
  नॉन चक्रमहीले्ि ्दाखला
  िचहवासही ्दाखला
  िाष््ही्तवाचा ्दाखला इत्ा्दही. 
  (अद््ावत माचहतही सांबांचधत प्रवेश प्रचक्र्ा केंद्र , शाळा/महाचवद्ाल्ातून घ्ावही.)

मूलयमापन	 (भािांश	१५%)

दनकष
(खूप	चांगले) (समाधानकािक) (असमाधानकािक)

गुण

SMART ध्े्चवधान च्दलेल्ा पाच 
चनकषाांच्ा आधािे १, 
३, ५, १० वषाांनांतिचे 
ध्े्चवधान नेमकेपणाने 
त्ाि केले.

१, ३, ५, १० 
वषाांनांतिचे ध्े्चवधान 
त्ाि केले पिांतु 
चनकषाांचा सखोल 
चवचाि केला नाहही.

फािसा चवचाि न 
किता ढोबळमानाने 
ध्े्चवधान पूण्व 
केले.

ध्े्चवधानानुसाि कृतही ध्े्चवधानानुसाि 
कृतहीआिाखडा करून 
त्ानुसाि कृतही कित 
आहे व त्ाचही नों्द 
ठेवत आहे. 

ध्े्चवधानानुसाि 
कृतहीआिाखडा केला 
आहे पण त्ानुसाि 
कृतहीच्ा नों्दही केल्ा 
नाहहीत.

कृतही आिाखडा 
केलाच नाहही. 

वग्वकृतहीत सहभाग पाठातहील सव्व कृतही 
उतसाहाने पणू्व केल्ा. 
(सचक्र् सहभाग) सव्व 
वग्वकृतही वहहीत पूण्व 
केल्ा.

पाठातहील सव्व कृतही पूण्व 
केल्ा.

्ुदसऱ्ा 
चवद्ार्ाांच्ा वहहीत 
पाहून कृतही पूण्व 
केल्ा.

उततम योगय अयोगय



86

हे का्? हे गाणे 
महणणाि आहात तुमहही 

्नेहसांमेलनात?

अगां ्ुदसऱ्ा िाज्ातले आहे ते 
गाणे.. महािाष््ातहील एखा्ेद 
लोकगहीत का नाहही महणत? 
तुमहाांला महािाष््ाचा 
अचभमान नाहही?

अचभमान आहेच िाघव .. पण 
कलेला ‘आपलही’, ‘पिकी’ असा 
चशक्का मारून त्ाचे तुकडे पाडून 
आपण आपल्ा आ्ुष्ातहील 
चकतही सुां्दि अनुभव गमावून बसू.

हो ना.. इति िाज्ाांमधहील सांगहीताशही 
जोडून घेणे महणजे एका प्रकािे  
तरेहील लोकाांशही, त्ाांच्ा  
जहीवनाशही जोडून घेणे.

तुमहही महणता् ते पटतां् मला.. 
पण मग त्ाचा अर्व आपल्ा 
सांगहीतात काहहीतिही कमही आहे 

असा होईल ना..

मुळहीच नाहही.. इतिाांच्ा 
कलेशही जोडून घेतल्ाने उलट 

आपल्ाला आपलही कला 
जा्त नहीट कळते. आपण 

समृद्ध होतो.

मही ति महणेन.. आपण फक्त भाितातहीलच नवहे  
ति इति ्देशाांतहील सांगहीताशही्देखहील जोडून  

घेतले पाचहजे !  का्.. पटतां् ना?

का? 
ह्ात का् 
वाईट आहे?

प्रताप आचण चनशा गाण्ाचा सिाव कित असतात. 
िाघव ते ऐकून आत ्ेतो. 

“जजथये शबद थाांबतात, जतथून कला सुरू होतये.” 
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मी आणि प्र्योगजीवी कला ६

“जजथये शबद थाांबतात, जतथून कला सुरू होतये.” 
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   मागहील वषथी आपण प्र्ोगजहीवही कलाांबद्दल रोडक्ात माचहतही घेतलही. ्ावषथी आपण त्ाांच्ाबद्दल 
अचधक चव्तािाने जाणून घेऊ्ा.

	 	 नाट्य

	 	 	 थोडे	आठवून	 प्हा	 !

  १) खालहील गोष् नाटकात रूपाांतरित किा्चही झाल्ास 
त्ात का् कमही आहे असे तुमहाांला वाटते?

   ‘‘एक शेतकिही होता. तो खूप काबाडकष् किा्चा व 
कुटुांबाचे पालन पोषण किा्चा. 

   हळूहळू त्ाचही मुले चशका्ला लागलही, मोठही झालही, 
्वतःच्ा पा्ावि उभही िाचहलही. सगळही मुले चाांगलही 
चनघालही. 

   मुले आपल्ा आईवडलाांवि खूप प्रेम किा्चही. अशा 
िहीतहीने ते आनां्दाने िाहात.’’

  २) एखा्दही व्सक्तिेखा उभही किताना कुठल्ा घटकाांकडे 
लक्ष च्दले पाचहजे? - उ्दा. एक गिहीब महातािही ्त्रही. 

      उद्	ददष्े	 :	
१. नाटक मनोिांजक बनवू शकणाऱ्ा काहही घटकाांचही नावे चवद्ार्ाांना समजणे व त्ाांचे महत्व 

्वत:च्ा शब्दाांत माांडता ्ेणे.  
२.  मानवेति पात्रे नाटकात कशही िांगवता ्ेतहील ्ाबद्दल ्वत:चही कलपकता वापिण्ाचही सांधही चमळणे.
३. एकच सांवा्द चवचवध सां्दभा्वत, चवचवध प्रसांगही होऊ शकतो हे समजणे व तशही कलपना किण्ाचा 

सिाव किणे.    
४.  सूत्रसांचालन कलेचही व काहही लोकनृत्ाांचही ओळख होणे. 
५. नृत्ाचे मानवही जहीवनातहील महत्व आपल्ा शब्दाांत साांगता ्ेणे.
६. अवकाश, काळ व जोश ्ा चतनहही घटकाांचा वापि नृत्ात किता ्ेण्ाचा सिाव किणे.
७. भाितही् भूभागाप्रमाणे प्रचचलत वाद्ाांचही ओळख होणे व त्ाांच्ातहील चवचवधता समजणे.
८. आपल्ाला आवडलेले सांगहीत नेमके का आवडते आहे ्ाचे चवशलेषण ्वत:च्ा शब्दाांत  

किता ्ेणे.

्ापवूथी चशकलेल्ा नाट्ा-
सां्दभा्वतहील  सांकलपनाच्ा आधािे 
चवचाि किण्ास चवद्ार्ाांना 
प्रोतसाहन द्ा.
नाटकातहील सांघष्व, व्क्तही 
िेखेबद्दलचा चवचाि, वेशभूषा, 
हावभाव, आवाज, ्देहबोलही ्ा 
सगळ्ा सांकलपनाांचही उजळणही 
किा.
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   नाटक	मनोिंजक	बनवू	शकणािे	का्ही	घटक

१.	 नेपरय	 : 

  नाटक कुठे घडते आहे हे ्दश्ववण्ासाठही चकंवा नाटकातहील प्रसांग अचधक वा्तववा्दही चकंवा प्रभावही 
होण्ासाठही मांचावि जही िचना केलही जाते त्ाला नेपर् असे महणतात. त्ाला ‘नाटकाचा सेट’ असा 
प्रचचलत शब्द आहे. 

२.	वेशभूषा	 : 

  नाटकातहील पात्रे कोण आहेत, कोणत्ा काळातहील आहेत, 
त्ाांचही वचैशषट्े, नाटक सा्दि किण्ाचही शैलही ्ा सगळ्ाचा चवचाि 
करून नाटकातहील पात्राांचही वेशभूषा (पोशाख) ठिवला जातो. उ्दा. 
ऐचतहाचसक नाटक असेल ति त्ाला साजेशही वेशभूषा किणे.  

३.	 िंगभूषा	 : 

एखाद्ा नाटकातहील पात्राांच्ा वेशभूषेचा जसा चवचाि केला जातो, त्ाचप्रमाणे पात्राांचे व्, त्ाांचही वचैशषट्े 
ध्ानात घेऊन त्ाांच्ा चेहऱ्ावि सौं्द््वप्रसाधने व िांग 
लावले जातात. तसेच मांचाविहील च्दव्ाांच्ा प्रकाशामध्े 
कलाकािाांचे भाव ठळकपणे उठून च्दसावे ्ासाठही हे केले 
जाते. ्ाला प्रचचलत शब्द 'मेकअप' किणे असा आहे. 
उ्दा. एखा्दही व््कि  व्क्तही ्दाखवा्चही असल्ास केस 
पाांढिे किणे, कोळशाच्ा म्दतहीने डोळ्ाांखालही काळही 
वतु्वळे चनमा्वण किणे इत्ा्दही.   
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४.	प्रकाशयोजना	 : 

मांचाविहील एखाद्ा भागाकडे लक्ष वेधून घेण्ासाठही, एखा्दे ्रळ 
्दश्ववण्ासाठही, एखा्दही घटना ्दश्ववण्ासाठही चवचशष् प्रकािच्ा च्दव्ाांचा 
्ोग् वापि केला जातो. हे च्दवे कधही मांचाच्ा विहील भागात अडकवलेले 
असतात ति कधही मांचाच्ा बाजूला, ति कधही खालहील बाजूला माांडलेले 
असतात. उ्दा. िात्रहीचही वेळ ्दाखवण्ासाठही अनेक्दा चनळा प्रकाश 
वापिण्ाचही पद्धत आहे. प्रत्ेक च्दवा हवा तेवहा, हवा तसा सुरू बां्द 
किण्ाचे काम एका चन्ोचजत व्क्तहीकडे सोपवलेले असते. 

५.	पाशव्यसंगीत	 : 

नाटकाचही परिणामकािकता वाढवण्ासाठही 
अनेक्दा सांगहीताचा वापि केला जातो. हे सांगहीत 
कधही पात्राांच्ा सांवा्दाांच्ामागे हळू आवाजात सुरू 
असते ति कधही कधही कोणताच सांवा्द सुरू 
नसताना मोठा आवाजात सुरू असते.  
उ्दा. जोिाचही हवा, वा्दळ होत असल्ास  
पाचोळा उडण्ाचा आवाज ऐकवल्ास  
वा्दळाचा भास अचधक परिणामकािकपणे चनमा्वण 
किता ्ेतो.

  नाटकातील	कलपकता

 एखा्दे नाटक उभे किताना अनेक गोष्ींचा चवचाि 
सामान्तः केला जातो. नाटकातले प्रसांग कुठे घडत आहेत, 
नाटक कुठल्ा काळातले आहे, एखा्दा प्रसांग च्दवसाच्ा 
कुठल्ा वेळही घडतो आहे इत्ा्दही. ्रळ, काळ, वेळ इत्ा्दही 
्दश्ववण्ासाठही चवचवध गोष्ींचा उप्ोग किता ्ेतो. त्ातहील 
काहही आपण रोडक्ात पाहू्ा. मात्र हे लक्षात ठेवा्ला हवे 
की नाटक उभे किण्ासाठही ्रळ, काळ, वेळ इत्ा्दही गोष्ही 
्दश्ववल्ाच पाचहजेत असे काहही बांधन नसते.
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दवदवध	 सथळे	 दश्यवणे	 :

अनेक्दा एखाद्ा नाटकातहील गोष् वेगवेगळ्ा ्रळही घडत असते. हही सव्व ्रळे ्दाखवा्लाच हवहीत  
असे नाहही, मात्र तही ्दाखवा्चही झाल्ास त्ासाठही काहही लिृपत्ा वापिता ्ेतात. 

 १. वेगवेगळ्ा ्रळाांसाठही मांचाविहील वेगवेगळा भाग िाखून ठेवणे. उ्दा. समजा घि व हॉटेल अशही ्दोन  
्रळे असतहील ति मांचाचा एक कोपिा घिासािखा च्दसणािा व ्दुसिा कोपिा हॉटेलसािखा च्दसेल अशा 
प्रकािे सजवणे .

 २. वेगवेगळही ्रळे ्दाखवण्ासाठही मांचाचा भाग िाखून न ठेवता मांचाविहील त्ाच त्ाच जागही तातपुिते  
सामान, जागा ्दश्ववणािे बोड्व आणून ठेवणे. उ्दा. चचत्रात न्ा्ाल् ्दाखवण्ाचा प्र्तन केला आहे.

 ३. कुठलेहही सामान, बोड्व न वापिता केवळ अचभन्ाद्ािे, पाशव्वसांगहीताद्ािे एखा्ेद ्रळ ्दश्ववणे.  
उ्दा. पाक्फमध्े एक व्क्तही बसलही आहे हे कुठलेहही सामान न वापिता केवळ चतच्ा अचभन्ातून व 
पाक्फमध्े आजूबाजूला असणािे चवचवध आवाज वापरून ्दश्ववणे.

  थोडी	 गंमत	करू

  खालहील ्रळे तुमहही नाटकात कशही ्दाखवणाि? 

  त्ासाठही कशाकशाचा वापि किणाि ते चलहा. 

 १. वाळवांट 

 २. समुद्र चकनािा

 ३. शेत 

 ४. शहिातहील बस ्टॉप

चवद्ार्ाांचे गट करून त्ाांना 
एकेक ्रळ द्ावे. नेपर्, 
प्रकाश्ोजना व पाशव्वसांगहीत ्ा 
चतनहही गोष्ींचा चवचाि किण्ास 
प्रोतसाहन द्ावे.



92

	 वेगवेगळा	काळ	दश्यवणे	 :

 अनेक्दा एखाद्ा नाटकातहील प्रसांग वेगवेगळ्ा काळात घडत असतात. काहही प्रसांग चालू काळातहील 
असतात ति काहही आठवणहीतले असतात. काहही च्दवसाचे असतात ति काहही िात्रहीचे असतात. काहही एकानांति 
एक घडतात. वेगवेगळा काळ ्दाखवा्चा झाल्ास त्ासाठही काहही लिृपत्ा वापिता ्ेतात.

 १. ्दोन प्रसांगाांमध्े मांचाविचे सव्व च्दवे काहही 
सेकं्द घालवून अांधाि करून एक अवकाश 
घेता ्ेतो. ्ाला बलॅकआऊट असे्देखहील 
महणतात. 

 २. ्वपन चकंवा आठवणहीतला काळ 
्दाखवण्ासाठही कधही-कधही वेगळ्ा िांगाचा 
प्रकाश मांचावि टाकण्ाचही्देखहील एक पद्धत 
आहे. 

 ३. मांचावि एकाच वेळही ्दोन वेगवेगळ्ा जागही 
एकत्रपणे ्दोन वेगळ्ा काळातहील प्रसांग 
आळहीपाळहीने सुरू असणे. 

 ४. सकाळचही वेळ ्दाखवण्ासाठही जा्त चपवळा प्रकाश ति िात्रहीचही वेळ ्दश्ववण्ासाठही कमही प्रकाश व चवशेषत: 
चनळा प्रकाश वापिणे.

	 माणसांवयदतरिक्	इति	 वयक्क्िेखा	 िंगवणे	 :

नाटकाच्ा चवष्ाांचही व्ाप्तही फक्त मानवही गोष्ींपुितही म्ा्वच्दत  
नसून सांघष्व असणाऱ्ा कुठल्ाहही करेचे नाट्रूपाांति किता ्ेणे 
शक् आहे. माणसाांव्चतरिक्त इति व्सक्तिेखा िांगवण्ाचे खालहील 
काहही माग्व असू शकतात -

१. काहहीच वेगळे न किणे, सांवा्दातून व्सक्तिेखा ्पष् होणे. 

२. प्राणही, पक्षही इत्ा्दींचही व्सक्तिेखा असल्ास मधूनमधून 
त्ाांचे आवाज काढणे, त्ाांच्ासािखे हावभाव, ्देहबोलही 
साकािणे चकंवा वेशभूषेतून तसे सूचचत किणे.
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पंचतंत्ातील	गोष्टींच	े नाट्यीकिण

 पांचतांत्रातहील गोष्ही तुमहही सवाांनही वाचल्ा 
असतहीलच. पांचतांत्रातहील गोष्ही व इति गोष्ींमध्े 
कोणता फिक तुमहाांला जाणवतो?

 कोणतहीहही एक गोष् घ्ा. आपण ्ाआधही 
पाचहलेल्ा सव्व सांकलपनाांच्ा आधािे त्ा गोष्हीचे 
नाट्हीकिण किा. प्रत्ेक गटाने एक गोष् घ्ावही. 
गटातहील प्रत्ेकाने मांचावि ्ेऊन नाटकामध्े 
कोणतहीतिही व्सक्तिेेखा साकािणे बांधनकािक आहे. 
चनवडलेल्ा गोष्हीत गटातहील चवद्ार्ाांएवढही पात्रे 
नसल्ास पात्राांचही भि घालता ्ेईल.  

प्रत्ेक गटातहील चवद्ार्ाांनही ्दुसऱ्ा 
गटातहील चवद्ार्ाांचे सा्दिहीकिण लक्षपूव्वक 
पाहावे व त्ातहील चुका न शोधता आपल्ाला 
त्ातहील का् आवडले, का् आवडले नाहही 
व का ्ाचे ्पष्हीकिण द्ावे.

	संवादांना	संदभ्य	 देणे	

खालही काहही सांवा्द च्दले आहेत. हे सांवा्द 
कोणत्ा ्दोन पात्राांमध्े, कधही, कुठे घडत 
असतहील ्ाचा चवचाि किावा व त्ानुसाि 
त्ाचे सा्दिहीकिण किावे. गटातहील काहही 
जणाांनही सा्दिहीकिण किावे व काहींनही 
पाशव्वसांगहीत, नेपर् इत्ा्दींचा चवचाि किावा.

पांचतांत्रातहील गोष्ही चवद्ार्ाांना आठवा्ला 
साांगा. चवद्ार्ाांनही त्ा वाचलेल्ा नसल्ास 
ज्ा गोष्ींमध्े मानवाचे पात्र नाहही, ज्ा 
पशुपक््ाांच्ा आहेत, अशा कोणत्ाहही गोष्ही 
चालतहील. 
चवद्ार्ाांचे ६-८ चे गट किा. 

प्रत्ेकाला पांचतांत्रातहील एक गोष् चनवडू द्ा. 
त्ासाठही त्ाांना पु्तके उपलबध करून द्ावहीत.

चवद्ार्ाांचे गट किावेत. प्रत्ेक गटाला एक-एक 
सांवा्द वाटून द्ावा. चवद्ारथी सांख्ा जा्त असल्ास, 
तेच सांवा्द एकापेक्षा जा्त गटाांना द्ावेत. 
सांवा्द कुठे, कसा, कोणामध्े, कधही, कोणत्ासां्दभा्वत 
घडत आहे हे प्रत्ेक गटाला ठिवू द्ावे. त्ानुसाि 
पात्राांचही ्देहबोलही, हावभाव इत्ा्दींचा चवचाि करून 
अचभन् किण्ास प्रोतसाचहत किा. ्रळ, काळ, 
वेळेनुसाि गटातहील चवद्ार्ाांना नेपर्, पाशव्वसांगहीत 
इत्ा्दींचा चवचाि किा्ला साांगावे.
सव्व गटाांचही त्ािही झाल्ावि प्रत्ेक गटाला सा्दिहीकिण 
किण्ाचही सांधही द्ावही. सा्दिहीकिण झाल्ावि इति 
गटाांनही ते सांवा्द कोणत्ा सां्दभा्वत महटले जात आहेत 
ते साांगावे.
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  	 संवाद	१	
 १ : “माझ्ाच सोबत हे असे वहा्चे होते !”
 २ : “असे नाहही्े. प्रत्ेकालाच हा अनुभव कधही ना कधही ्ेतो.”
 १ : “पण मही का् कमही केले होते? तिही माझ्ा प्दिही चनिाशाच !”
 २ : “झाले ते झाले. ्ा अनुभवातून का् चशका्चे ्ाचा चवचाि केला पाचहजेस तू”
 १ : “त्ाने त्रास कमही होईल का?”
 २ : “त्रास कमही नाहही होणाि, पण पुढहील त्रास वाचेल.” 
 १ : “मला नाहही आता ्ा सगळ्ात पित पडा्चे.”
 २ : “असे हात पा् गाळून कसे चालेले?.. रोडे धहीिाने घे.”
 १ : “साांगा्ला खूप सोपे आहे!”
 २ : “खिां् तुझे महणणे.. पण ्दुसिा काहही माग्व आहे का?”
 १ : “हां sss .. तुलापण कधहीतिही असा अनुभव आला असेल ना? .. तू का् केलेस त्ा प्रसांगही?”
 २ : “पुनहा नव्ाने प्र्तन केले.. चनिाशेला मही माझ्ावि मात करू च्दलही नाहही !.. आचण माझ्ामते त्ूदेखहील 

हेच केले पाचहजेस.” 
 १ : “हो. प्र्तन ति केलेच पाचहजेत.. ठहीक.. पुनहा नव्ाने सगळे सुरू करू्ा.”

  	 संवाद	२	

 १ : “चकतही वाजलेत?”
 २ : “१२.००” 
 १ : “अजून कशही आलही नाहही?”
 २ : “हो.. चतला इतका उशहीि कधहीच होत नाहही” 
 १ : “आजकाल काहही साांगता ्ेत नाहही. पावसापाण्ाचे च्दवस आहेत. उशहीि होतोच”
 २ : “गेले ्दोन तास वाट बघतो् आपण. असांच बसून िहा्चे का?”
 १ : “आणखही रोडा वेळ राांबू्ा.. क्दाचचत ्ेतच असेल.” 

 २ : “मला आता काळजही वाटा्ला लागलही आहे ..”
 १ : “चवचािा्चे का कोणाला तिही ?”
 २ : “कोणाला चवचािणाि?”
 १ : “तेहही खिेच.”
 २ : “वेळ पाळा्ला का जमत नाहही? नेहमहीचां झालां् हल्ही हे”
 १ : “हो.. मागे एक्दा ति चतचे ्ेणेच अचानक िद्द झाले.”
 २ : “मग?”
 १ : “मग का्.. आमहही आपले बसलो वाट बघत.”
 २ : “आपण काहही बोलत नाहही ना.. त्ाचा हा परिणाम.”
 १ : “एक चमचनट..  आवाज आला ना.. आलही वाटतां.”
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  	 संवाद	३	
 १ : “मही सगळही त्ािही केलही आहे.”
 २ : “हे कुठे ठेवू ?
 १ : “त्ा कोपऱ्ात ठेवा.”
 २ : “हे उभे ठेवू की आडवे?”
 १ : “उभेच ठेवा. अडचण नको.”
 २ : “हे उिलेले पैसे. कमही पैशात चमळाले सािे सामान.”
 १ : “्छान. आपल्ाला पुढे कामही ्ेतहील.”
 २ : “चकलल्ा हव्ा होत्ा. कुठे असतहील?”
 १ : “चकलल्ा कशाला हव्ा आहेत? मही उघडून ्ेदईन.”
 २ : “बिां. तसां ति तसां.. उगहीच वा्द नको.”
 १ : “वा्दाचा प्रशन नाहही.. माझ्ावि जबाब्दािही आहे.”
 २ : “आमहही्देखहील जबाब्दािहीने केले असते की काम.”
 १ : “ते तुमच्ा कृतहीतून च्दसून ्ावे लागते.” 
 २ : “ठहीक. भाांडू नका. काम वेळेत झाल्ाशही कािण.”
 १ : “हां हां SS ”
 २ : “बाप िे ! वेळ झालही. आविले की नाहही?”
 १ : “हो. मही त्ाि आहे.”
 २ : “मही्देखहील.”
  	 संवाद	४	
 १ : “का् आहे ते हातामध्े?”
 २ : “कुठे का्? काहही नाहही.”
 १ : “काहही नाहही कसे? मग हात का मागे लपवले आहेत?”
 २ : “कुठे लपवले आहेत?.. हाताचही घडही केलही्े पाठहीमागे.”
 १ : “मग पुढे का आणत नाहही?”
 २ : “माझ्ावि चवशवास नाहही का?”
 १ : “नाहही ना काहही लपवण्ासािखे? मग हात पुढे घ्ा्ला का् हिकत आहे?”
 २ : “मही काहहीच लपवत नाहही. मही का घेऊ?”
 १ : “हे बिां्.. आधही ्वत:च लपवा्छपवही किा्चही, मग प्रामाचणकपणाचा आव आणा्चा.”
 २ : “आता खूप होतां्.. मही साांचगतले ना काहही लपवत नाहही महणून!”
 १ : “नाहही नाहही.. मलाच भास होतो आहे !”
 २ : “होत असेल!”
 १ : “चवष् ब्दला्चही गिज नाहही.” 
 १ : “हात पुढे आले नाहही ति मलाच चतकडे ्ावे लागेल!”
 २ : “का् हा वेडेपणा ..”
 १ : “नाहही.. आता होऊनच जाऊ्दे ..मलाच ्ावे लागेल!”
 २ : “नको.. नको.. अिे ्देवा.. साांभाळून…”
 १ : “बापिे ! का् हे? हाच च्दवस पाहणे बाकी िाचहले होते !” 
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	 	 ददगदश्यकाची	भूदमका	
 मागहील उपक्रमातहील सांवा्द तुमहही पाचहलेत. ते सांवा्द खिेति 

कोणत्ाहही पात्राांमध्े, कोणत्ाहही ्रळही, वेगवेगळ्ा सां्दभा्वत होऊ 
शकले असते. ते सांवा्द कोणामध्े घडत आहेत, का घडत आहेत? पात्रे  
कुठे आहेत, कुठल्ा काळातलही आहेत  हे सगळे तुमहही आपसात  ठिवले 
व त्ा सांवा्दाांचे वाचन केले. त्ाचप्रमाणे जेवहा एखा्दही गोष्, नाटक 
चलसखत ्वरूपात असते, तेवहा ते उभे किताना त्ा चलसखत नाटकाचा 
अर्व लावणे, प्रत्ेक सांवा्दातून कोणतही भावचनक ्छटा बाहेि ्ेणे अपेचक्षत 
आहे, मांचावि प्रसांग कसे ्दाखवले जातहील, नाटकातहील पात्रे  कशही  
वागतहील, बोलतहील, कोणते प्रसांग आहे तसेच ्दाखवा्चे, कोणते प्रसांग 
रोडे कमही, जा्त केले पाचहजेत, ब्दलले पाचहजेत, हे सव्व ठिवणे गिजेचे 
असते. ते काम किण्ाचही जबाब्दािही एका चवचशष् व्सक्तचही असते. 

त्ाला/चतला च्दग्दश्वक/च्दग्दचश्वका असे महणतात.
सूत्संचालन
    तुमहही एखाद्ा का््वक्रमात ्टेजवि, माईकसमोि बोलण्ाचा अनुभव कधही घेतला आहे का? माईकसमोि 

चकंवा माईक हातात घेऊन बोलताना तुमहाांला कसे वाटते? 
    तुमहही अनेक्दा टहीवहहीवि चकंवा प्रत्क्ष मोठा ्टेजवि काहही का््वक्रमाांचे चनवे्दन कित असलेल्ा 

चनवे्दकाला/चनवेच्दकेला पाचहले असेल. चन्ोचजत का््वक्रमातहील एक का््वक्रम झाल्ानांति त्ापुढहील का््वक्रम 
कोणता आहे हे प्रेक्षकाांना समजणे जरुिहीचे असल्ाने त्ाअनुषांगाने जे चनवे्दन केले जाते त्ाला ‘सूत्रसांचालन’ 
असे महटले जाते व हे सूत्रसांचालन किणािही व्क्तही महणजे ‘सूत्रसांचालक’ हो्. सूत्रसांचालन किणे हा्देखहील आता 
एक व्वसा् आहे.

  थोडी	 गंमत	करू

      काग्दाचही गुांडाळही करून तही तोंडासमोि धिा व ्वत:चे नाव साांगून वगा्वतहील चमत्र-मैचत्रणींचे, गुरुजनाांचे 
्वागत किण्ाच्ा सूत्रसांचालनाचा नमुना वगा्वत सा्दि किा. 

      उ्दा. “नम्काि, मही ्विाज, आज इरे जमलेल्ा सवाांचे 
मन:पूव्वक ्वागत कितो.”   

	 	 नृतय

 नृत् हा असा कलाप्रकाि आहे ज्ामध्े एखा्दा आश् व्क्त 
किण्ासाठही हेतुपूव्वक चनवडलेल्ा सुां्दि हालचालही, क्रमवाि आचण 
ल्बद्ध िहीतहीने केल्ा जातात हे आपण मागहील वषथी पाचहलेच आहे. 
्ावषथी आपण नृत्ातहील काहही घटक व बािकावे चशकणाि आहोत.
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	 िोजचया	आयुषयात	 नृतयाशी	असलेला	संबंध	 	 	

 रोडे आठवून बघा. तुमच्ा िोजच्ा आ्ुष्ामध्े नृत्ाशही चकंवा नृत्सदृश हालचालींशही तुमचा सांबांध 
्ेतो का? कधही ्ेतो? चक्रकेटचही मॅच चजांकल्ावि आनां्द व्क्त किा्ला खेळाडू नाचतात, चमिवणुकीत आपण 
नाचतो, चचत्रपटाांमध्े नृत् हा अचवभाज् घटक असतो, ्नेहसांमेलनाच्ा वेळही नृत्े सा्दि केलही जातात, एखा्दे 
गाणे ऐकत असताना पा्ाने ठेका धितो, लहान मुलाांच्ा खेळण्ाचही चावही चफिवल्ास ते नाचा्ला लागते 
इत्ा्दही. ्ा ्ा्दहीत तुमहाांला आणखही काहही भि घालता ्ेईल का? ्ा्दहीकडे बघता नृत्ाच्ा आपल्ा जहीवनात 
असलेल्ा ्रानाबद्दल आपल्ाला का् महणता ्ेईल? 

 आपण	नृतय	का	कितो?

 नृत्ाचे मानवही आ्ुष्ात अचवभाज् असे ्रान आहे. अग्दही आच्दम काळापासून मानवही सां्कृतहीमध्े 
नृत्ाचा समावेश असल्ाचे च्दसून आले आहे. ्पेनमधहील आच्दमानवाच्ा काळातहील चचत्रे असोत चकंवा 
मध्प्र्देशमधहील भहीमबेटका ्ेरहील लेण्ातहील चचत्रे असोत, त्ाकाळच्ा जहीवनशैलहीतहही नृत्ाला महत्वाचे ्रान 
असल्ाचे चन्दश्वनास ्ेते.

 तसचे कना्वटकातहील ब्दामही ्रेहील ६ व्ा शतकातहील मांच्दिाांमध्,े वरेूळच्ा लेण्ाांमध् े ्ेदखहील नटिाजाचे 
(नतृ् किणािा चशव) चशलप पाहा्ला चमळत.े नतृ्ाला मानवही आ्ुष्ात असलले ेमहत्वच ्ावरून ्पष् होत.े 

 काहही सांशोधक असे मानतात की नृत् किणाऱ्ा जमातींना  
त्ाचनचमतताने एकत्र िाहण्ाचही सव् लागलही व सामाचजक बाांचधलकी 
वाढलही. त्ाचा फा््दा त्ाांना चवपिहीत परिस्रतहीतहही तग धरून िाहण्ास 
झाला. ्ामुळे अशा नृत् किणाऱ्ा जमातही चहम्ुगात ्ेदखहील जगू शकल्ा. 
त्ामुळेच आज नृत् व सांगहीताचही पिांपिा आपल्ाला जगभि पाहा्ला 
चमळते. 

 काहही सांशोधकाांचे असे ्देखहील मत आहे की आपल्ा में्ूदतहील काहही 
आनां्द केंद्रे हही एकचत्रतपणे ल्बद्ध केलेल्ा हालचालींनही उद्दहीचपत होतात. 
एवढेच नवहे ति इतिाांनही एकचत्रतपणे  केलेल्ा ल्बद्ध हालचालही पाहून 
्ेदखहील आपल्ा में्दूतहील आनां्दकेंद्रे उद्दहीचपत होतात व आपण आनां्दाचही 
अनुभूतही घेतो. 
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नतृ् ह ेचवचवध प्रसांगही कलेे जात असल्ाच ेइचतहासात 
च्दसनू ्ते.े बोलही भाषा चवकचसत होण्ाआधही ्त्रही परुुषाांमध्े 
एकमकेाांना आकचष्वत किण्ासाठही नतृ्ाच े माध्म वापिले 
जाई. पवूथीच्ाकाळही ्दु्धाच्ा प्रसांगही्दखेहील नतृ् होई. 
नाचणाऱ्ा ्ो््द ध्ाांच्ा अांगही शािहीरिक उतसाह व शौ््व 
वाढण्ाकरिता नतृ्ाचा उप्ोग कलेा जात अस.े तसचे 
्दु्धात चवज् झाल्ावि आनां्दोतसव साजिा किण्ाच्ा 
प्रसांगही ्दखेहील नृत् कले ेजाई. 

 त्ाचप्रमाण े चाांगल े पहीक ्ाव े महणनू, तसचे 
चाांगल ेपहीक आल्ावि ्ेदवाच ेआभाि मानण्ासाठही नतृ् कलेे 
जात अस.े पांजाबातहील भाांगडा तसचे चगड्ा हही अशाच प्रसांगही 
कलेही जाणािही नतृ् े आहते. ्ेदव्दवेताांना प्रसन्न किण्ासाठही 
नतृ् किण्ाचही प्ररा आह.े 

	 	 लोकनृतयाचे	का्ही	 प्रकाि	

 इ्तता ९ वहीमध्े आपण भाितही् शा्त्रही् नृत्ाचे प्रकाि पाचहले होते. आता आपण महािाष््ातहील काहही 
लोकनृत्ाचे प्रकाि पाहू्ा.  

लोकनृत् महणजे चवचशष् समु्दा्ातहील लोकाांनही चवचशष् प्रसांगही एकत्र ्ेऊन केलेले नृत्. काहही नृत्प्रकाि 
पाहू्ा. 

	 बालया	 नृतय	 दकंवा	जाखडी	 नृतय

प्राांत : कोकण आचण मुांबई

हे नृत् साधािणत: श्ावण मचहना ते च्दवाळहीप्ांतच्ा 
काळात सा्दि केले जाते. कािण ्ा काळात अनेक सण-
उतसव असतात. पुणे, मुांबई, नाचशकसािख्ा चठकाणही 
गणेश चवसज्वनाच्ा चमिवणुकीतहही हे नृत् बघा्ला 
चमळते. हे नृत् गोल फेि धरून केले जाते. एक-्दोन गा्क, वा्दक आचण कोिस ्देणािे हे गोलाच्ा मध्े 
बसतात. त्ाच्ाभोवतही नृत् किणािे असतात. त्ाांच्ा एका पा्ात घुांगरु बाांधलेले असतात. एका पा्ावि जोि 
्ेदऊन नृत् किणे हे ्ा नृत्ाचे वैचशषट् आहे. 

 आददवासी	 नृतय	

 आच्दवासही नतृ् –चभल्, कोिकू, ठाकि, वािलही, कातकिही, गोंड अशा आच्दवासही जमातही सणास्ुदहीच्ा 
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आचण ्द:ुखाच्ा प्रसांगही चवचवध प्रकािचे नतृ् कितात. हही  
नतृ्े चवचवध वाद्ाांच्ा नावान े ओळखलही जातात.  
उ्दा. ढोल नतृ्, तांबोिही नृत्, तािपा नतृ् इत्ा्दही नतृ्े 
आच्दवासही लोक गोल फिे धरून सांर चकवंा जल्द गतहीने 
कितात. “वािही घालण”े हा चभल् जमातहीत अांत्चवधहीच्ा 
वळेही केला जाणाि नतृ् प्रकाि आह े .

	 तािपा	 नृतय

आच्दवासही समाजाच्ा सण-उतसवात वा मांगलप्रसांगही एक 
लक्षवेधही नृत् असते ते महणजे तािपा नृत्. वािलही समाज 
कलासक्त आहे. उतसवचप्र् आहे. वािलही पेंटींग जसे प्रचसद्ध 
आहे तसेच ्ा समाजातहील तािपा नृत् ह्ेेदखहील प्रचसद्ध आहे. 
मांगल प्रसांग, लग्न अशा वेळही ति तािपा नृत्ाचा फेि धिला 
जातोच पण डोंगिमाळाविहील जचमनहीवि जेवहा भाताचही चकंवा 

नागलहीचही लागवड केलही जाते तेवहा तािपा नृत्ोतसव साजिा केला जातो. 

धनगिी	 गाजा	

हे नृत् महािाष््ातहील धनगि समाजात केले जाते. धनगि 
समाज चनसगा्वत िमत असल्ामुळे जा्त करून त्ाांचही गाणही 
चनसगा्वशही चनगचडत असतात. तसेच त्ाांचही काहही गाणही हही 
त्ाांच्ा ्दैवताच्ा जनमकरेशही चनगचडत असतात. हे नृत् 
ढोलावि सा्दि केले जाते. 

कोळी	 नृतय

ह े कोळही लोकाांच े लोकचप्र् नतृ् आह.े सणास्ुदहीच्ा 
च्दवशही आचण लग्नप्रसांगात कोळही ्त्रही-परुुष समहूाने नाचतात. 
कोळहीनतृ्ातहील ताल, ठकेा, प्दन्ास बघण्ासािखा असतो. 
कोळहीगहीत ेसदु्धा महािाष््ात चततकीच लोकचप्र् आहते.

	 	 	लेझीम

हा वहीििस्ुक्त नतृ् प्रकाि आहे. 
सभा, चमिवणुका, जत्रा इत्ा्दही चठकाणही लझेहीम नतृ् कलेे जात.े ढोल, घमुकं आचण 
हलगहीच्ा तालावि ह ेनतृ् सा्दि कले ेजात.े लेझहीममध्े चवचवध नृत् प्रकाि ्तेात. त्ात 
चवचशष् तालबद्ध हालचालही असतात. हा व्ा्ामप्रकाि महणनूहही ओळखला जातो. काहही 
शाळाांमध् ेशािहीरिक चशक्षणात ह्ा प्रकािाचा समावशे केला जातो.
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  	 लोकनृतय	व	शासत्ीय	 नृतय	यांमधील	फिक	

मागहील वषथी आपण शा्त्रही् नतृ्ाांबद्दल माचहतही घेतलही 
होतही ति ्ावषथी आपण लोकनतृ्ाबद्दल माचहतही घतेलही. 
तमुहाांला ्ा ्दोनहही प्रकािाांमध्े काहही फिक जाणवतो का? 
जाणवत असल्ास कोणता फिक जाणवतो?

नृत्ातहील हावभाव व ल्बद्ध शािहीरिक हालचालही हही 
नृत्ाचही ्दोन मुख् अांगे आहेत हे आपण मागहील वषथी 
पाचहलेच आहे. मात्र ्ा ्दोनहही गोष्ही सहजतेने किण्ासाठही 
आपल्ा मनात असलेला सांकोच व भहीतही ्ूदि होणे अत्ांत 
महत्वाचे आहे. तसेच आपल्ा शिहीिावि, शािहीरिक 
हालचालींवि चन्ांत्रण असणे ्ासाठही आवश्क आहे. 
खालहील काहही कृतही करून बघणे उप्ुक्त ठिेल.

	 	 नृतयातील	 ्हावभाव

 आपल्ा चेहऱ्ावि ्ोग् ते भाव ्दाखवण्ासाठही आपले 
आपल्ा अव्वाांवि चन्ांत्रण असणे महत्वाचे आहे. खालहील काहही 
हालचालही करून पहा -

 • ्दोनहही भुव्ा उांचावणे.
 • एक भुवई उांचावणे.
 • कपाळावि आडव्ा आठा पाडणे. (आशच््व व्क्त किणाऱ्ा)
 • कपाळावि उभ्ा आठा पाडणे. (चचडचचड व्क्त किणाऱ्ा)

 • नाकपुड्ा फुगवणे. 
 • डोळे आजूबाजूला, विखालही, गोलाकाि चफिवणे.  
 • डोळे वटािणे. 
 • तोंड वेंगाडणे.  

चवद्ार्ाांना मागहील वषथीच्ा पु्तकाचा 
सां्दभ्व घेऊन फिकाांबद्दल ्वत: चवचाि 
किा्ला प्रवृतत किा. ्दोनहींचा खालहील 
मु्द् द्ाांच्ा आधािे चवचाि किावा.
उगम, चन्म, समाजातहील ्रान, 
चमळालेला िाजाश्् इत्ा्दही. ्ाबद्दल 
अचधक माचहतही इांटिनेटवरून शोधता 
्ेईल.

बाजूला च्दलेले हावभाव चवद्ार्ाांकडून 
करून घ्ा. त्ानांति चवद्ार्ाांचे ्दोन 
्दोनचे गट किा. प्रत्ेक गटातहील एका 
जणाने चेहऱ्ावि काहही हावभाव आणावेत 
व ्दुसऱ्ाने त्ा हावभावाांचही नक्कल 
किावही. मग ्दुसऱ्ाने हावभाव किावे व 
पचहल्ाने नक्कल किावही.
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एखाद्ा मोठा मोकळ्ा जागेत, 
मै्दानात चकंवा सभागृहात पुढहील उपक्रम 
घ्ावेत. प्रत्ेक चवद्ार्ा्वला उपक्रमात 
सहभागही होण्ासाठही प्रवृतत किावे. 
्वत:च्ा हालचालही चनवडण्ाचही 
चवद्ार्ाांना मुभा द्ावही. एका वेळेला 
एकाच चवद्ार्ा्वने चकंवा गटाने कृतही 
किावही महणजे गोंधळ होणाि नाहही. 

  थोडी	 गंमत	करू

   काहही चवद्ार्ाांनही एक-एक करून समोि ्ावे व खालही 
च्दलेल्ा भावना फक्त चेहऱ्ाविहील हावभावाांनही व्क्त किाव्ात. 
इतिाांनही त्ा भावना व्क्त किताना चेहऱ्ाविहील कोणत्ा अव्वाांचही 
हालचाल होत आहे ्ाचही वहहीत नों्द किावही. 

   िाग, द्ेष, ्द्ा, वातसल्, आनां्द, ्ुद:ख, शािहीरिक व्ेदना, सहवे्दना, घृणा, भहीतही, आशच््व, कुतूहल 
इत्ा्दही. 

	 	 नृतयातील	लयबद्ध	्हालचाली	

 पाशचात् नृत्शैलहीतहील महत्वाच्ा घटकाांपैकी तहीन घटक- 

 • अवकाश 

 • काळ

 • जोश 

	 अवकाश	

 नतृ्ातहील हालचाल किताना जागचेा वापि कसा कलेा जातो? नाचणािही व्क्तही ल्बद्ध हालचालही किण्ासाठही 
उपलबध असललेही जागा कशाप्रकािे वापित े्ाचा नतृ्ाच ेसौं्द््व वाढवण्ात मोठा वाटा असतो.    

	 करून	प्हा	
 • चवद्ार्ाांनही आपल्ा शिहीिाचा वापि करून चवचवध 

आकाि बनवून पाहावेत. (गोल, आ्त, चत्रकोण)
एकेकाने चकंवा तहीन चाि चवद्ार्ाांच्ा गटाला्देखहील 
हे किता ्ेईल. 

 • वेगवेगळ्ा उांचहीचही उडही मारून खालही बसणे. 
 • शिहीि वाकवणे. (पुढे, मागे, बाजूस, चतिके, गोलाकाि  

जाणे.)
 • हाताने चकवंा पा्ान े चवचवध प्रकािच्ा हालचालही कित 

उपलबध असलले्ा जागते इकडून चतकडे चफिण.े
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एखा्दे जोशपूण्व सांगहीत वाजवावे. प्रत्ेक 
चवद्ार्ा्वला उपक्रमात सहभागही 
होण्ासाठही प्रवृतत किावे. ्वत:च्ा 
हालचालही चनवडण्ाचही चवद्ार्ाांना 
मुभा द्ावही. एका वेळेला एकाच 
चवद्ार्ा्वने चकंवा गटाने कृतही किावही 
महणजे गोंधळ होणाि नाहही.

एखा्दे जोशपूण्व सांगहीत वाजवावे. प्रत्ेक 
चवद्ार्ा्वला उपक्रमात सहभागही 
होण्ासाठही प्रवृतत किावेत. ्वत:च्ा 
हालचालही चनवडण्ाचही चवद्ार्ाांना 
मुभा द्ावही. एका वेळेला एकाच 
चवद्ार्ा्वने चकंवा गटाने कृतही किावही 
महणजे गोंधळ होणाि नाहही.

	 काळ	

 नृत्ातहील हालचालही चकतही जल्द, सांर होत आहेत चकंवा कोणत्ा ठेक्ावि होत आहेत, ्ाचा्देखहील 
नृत्ाचे सौं्द््व, वेगळेपण, अर्वपूण्वता वाढवण्ात मोठा वाटा असतो.  

	 करून	प्हा

 • चवद्ार्ाांनही एकच ठिावहीक हालचाल अचत सांर, 
सांर, जल्द, अचत जल्द गतहीने करून पहावही. 

 • आता विहील सव्व हालचालही एका टोकापासून ्दुसऱ्ा 
टोकाप्ांत जाताना करून पाहाव्ात.

जोश

 नृत्ातहील हालचालही गिजेप्रमाणे चकतही जोशपूण्व पद्धतहीने चकंवा हळूवािपणे केल्ा जातात, ्ाचा नृत्ाचे 
सौं्द््व, वेगळेपण, अर्वपूण्वता वाढवण्ात मोठा वाटा असतो.   

	 करून	प्हा

 • चवद्ार्ाांनही एकच ठिावहीक हालचाल अत्ांत जोशपूण्व 
पद्धतहीने व अत्ांत हळूवािपणे किावही.

 • आता विहील सव्व गोष्ही एका टोकापासून ्दुसऱ्ा 
टोकाप्ांत जाताना करून पाहाव्ात. 
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च्दलेल्ा सांगहीतावि अवकाश, काळ व जोश ्ा चतनहींचा 
चवचाि करून नृत् बसवा व त्ाचे सा्दिहीकिण किा. 
इतिाांचे सा्दिहीकिण बघा. सा्दिहीकिण झाल्ावि प्रत्ेक 
गटाच्ा सा्दिहीकिणाबद्दल खालहील मु्द् द्ाांच्ा आधािे 
चचा्व किा - 

 • सांगहीताला अनुसरून नृत्ाचा बाज होता का?
 • सांगहीताला अनुसरून हालचालींचही गतही होतही का?
 • सांगहीताला अनुसरून ्ोग् त्ा प्रसांगही हालचालही 

जोशपूण्व चकंवा हळूवािपणे केल्ा होत्ा का? 
 • उपलबध जागेचा ्ोग् वापि किणाऱ्ा हालचालही 

होत्ा का? 

	 	 संगीत

  थोडी	 गंमत	करू

  मागहील वष्वभिात तुमहाांला आवडलेले सांगहीत कोणते? ते सांगहीत 
तुमहाांला का आवडले? खालहील मु्द् द्ाांच्ा आधािे चचा्व किा -
 १. चाल 
 २. गा्न
 ३. वापिलेलही वादे् 
 ४. ठेका 
 ५. गाण्ाचे शब्द

चवद्ार्ाांचे ५-६ चे गट किा. एका 
गटाने ्दुसऱ्ा गटासाठही एखा्दे  चवचशष् 
सांगहीत चनवडावे. ्दुसऱ्ा गटाने सांगहीत 
ऐकून त्ानुसाि उपलबध असलेल्ा 
जागेचा कसा वापि किा्चा, कोणत्ा 
हालचालही बसवा्च्ा, हालचालींचही 
गतही कशही असावही, त्ाांच्ात चकतही 
वैचवध् असावे, त्ा जोशपणू्व की  
हळूवाि असाव्ात ्ाचा चवचाि करून 
नृत् च्दग्दचश्वत किावे.

चला	 उपयोजन	करू

चवद्ार्ाांशही वगा्वत चचा्व किा. 
चवद्ार्ाांनही साांचगतलेल्ा प्रत्ेक  
प्रकािच्ा सांगहीताबद्दल, च्दलेल्ा 
मु्द् द्ाांचे आधािे चचा्व किा.
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   इ्तता ९ वहीमध्े आपण सांगहीताबद्दल काहही प्रारचमक माचहतही घेतलही. ्ावषथी आपण भाितही् ताल 
वाद् व गहीतप्रकाि ्ाांबद्दल अचधक माचहतही घेऊ. 

	 	 भाितीय	वाद्े

 भाितही् ताल वाद्ाांचे ४ प्रकाि आहेत -

 १.	 तंतु	 वाद्े

  ज्ामध्े तािाांच्ा माफ्फत ्वि चनचम्वतही होते, त्ाांना तांतु वादे् महटले जाते. ्ात ्देखहील ्दोन प्रकाि असतात. 
तत वाद्े व चवतत वादे्. 

	 	 तत	 वाद्े	 : ्ा वाद्ाांमध्े तािाांना इति कोणत्ातिही व्तूने चकंवा हाताने ्छेडले जाते. उ्दा. वहीणा, 
सताि, तांबोिा, सिो्द इत्ा्दही. 

	 	 दवतत	वाद्	े : ्ा वाद्ाांमध् ेतािाांना गजाच्ा साहाय्ान े्छडेल ेजात.े उ्दा. सािांगही, वहा्ोलहीन इत्ा्दही.

 २.	 सुदषि	वाद्े	 	

  जही वादे् फुंकि घातल्ामुळे चकंवा हवेमुळे ना्द चनमा्वण कितात, त्ाांना सचुषि वाद्े असे महणतात.  
उ्दा. बासिही, हामवोचन्म, सनई इत्ा्दही. 

 ३.	 अवनद्ध	वाद्े	 	

  चामड्ाने मढलेलही तालवाद्े ्ा प्रकािात ्ेतात. उ्दा. तबला, म्ृदांग, ढोलक, डमरू इत्ा्दही. 

 ४.	 घन	वाद्े	 	

  ्ा वाद्ाांमध्े, आघात केल्ामुळे ्वि चनचम्वतही होते. उ्दा. जलतिांग, झाांज इत्ा्दही.

  थोडी	 गंमत	करू

  चवचवध प्रकािचही पाच गाणही ऐका. त्ा गाण्ाांमध्े 
कोणकोणत्ा प्रकािचही वाद्े वापिलही आहेत हे 
तुमहाांला ओळखता ्ेईल का? जमल्ास त्ामधहील 
वाद्ाांचही नावे तुमहाांला ओळखता ्ेतहील का? 

चवद्ार्ाांशही वगा्वत चचा्व किा. प्रत्ेक 
गाण्ात कुठल्ा प्रकािचही वाद्े वापिलही 
आहेत व त्ाांचही नावे का् हे ओळखण्ास 
चवद्ार्ाांना म्दत किा. क्दाचचत सव्वच 
वाद्ाांचही नावे ओळखता ्ेणाि नाहहीत. 
त्ावेळही माग्व्दश्वन किा.
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	 	 भूभागानुसाि	 प्रचदलत	वाद्े	

 भाित हा प्रचांड वैचवध्ाने नटलेला ्देश आहे. प्रत्ेक 
िाज्ाचही आपलही अशही एक सां्कृतही आहे. त्ाचप्रमाणे प्रत्ेक 
िाज्ाचे, भागाचे असे आपले चवचशष् पािांपरिक सांगहीत आहे. 
्ा पािांपरिक सांगहीतासाठही वापिलेलही वाद्े ्ेदखहील चवचशष् 
आहेत. उ्दा. महािाष््ातहील लावणही ्ा गहीतप्रकािात ढोलकीचा 
ताल हा अत ा्ंत महत्वपूण्व मानला गेला आहे. ्दाचक्षणात् 
सांगहीतामध्े म्ृदांगम्  चकंवा घटम्  ्ाांचे महत्वाचे ्रान असते. 
िाज्रानही सांगहीतामध्े सािांगही व अलगोझा नावाचही बासिही 
प्रामुख्ाने वापिलही जाते.     

अशाच प्रकािे इति प्राांताांत वापिल्ा जाणाऱ्ा वाद्ाांबद्दल आपल्ाला काहही साांगता ्ेईल का?

  थोडी	 गंमत	करू

	 	 सवत:	वाद्	 दनमा्यण	किणे

  तुमहाांला तुमच्ा आजूबाजूला उपलबध असलेले डबे, 
बाटल्ा, तािा, िबि ्ाांचा वापि करून काहही वाद् चनचम्वतही 
किता ्ेईल का? त्ातून कण्व मधुि ना्द चनघा्ला हवा, इतकेच 
महत्वाचे आहे.  

	 	 ऑककेसट्ा	 वाद्वृंद	 तयाि	किणे	

  तुमहही त्ाि केलेलही वादे् वापरून एक ऑकफे्ट्ा त्ाि 
किा व एक गाणे बसवा. 
  गीत	
  शा्त्रही् सांगहीतात गहीते गा्लही जातात. गहीताांचे अनेक 
प्रकाि िाग गा्नात प्रचािात आहेत. हे गहीत प्रकाि समजावून 
घेण्ापूवथी गहीत कसे असावे ्ासांबांधही फाि पूवथीपासून सांगहीत 
तजज्ाांनही जे प्रचतपा्दन केले आहे त्ाचा प्ररम चवचाि करू. 
सांगहीताचा प्रधान हेतू मनाचे िांजन किणे हा असल्ाने गहीत िचनेत 
ते सामर््व असले पाचहजे. ्ा दृष्हीने आ्दश्व गहीताचही लक्षणे कोणतही ्ाबाबत जुन्ा सांगहीत ग्रांरात पुढहील शलोक 
आढळतो. 

सुसविम्,	सुिसम्	चैव,	मधुिम	् मधुिाक्षिम्
सालंकािम्	 प्रमाण	ंच	षडवय्यम्	 गीतलक्षणम्

चवद्ार्ाांचे गट किा. प्रत्ेक गटाला 
एक-एक प्राांत वाटून द्ा. त्ा प्राांतातहील 
सांगहीत ऐकण्ास वेळ व साधने उपलबध 
करून द्ा. प्रत्ेक गटाने गाणही ऐकून 
कोणकोणत्ा वाद्ाांचा त्ात प्रामुख्ाने 
उप्ोग केला आहे  ्ाबद्दल चचा्व किा. 

चवद्ार्ाांना त्ाांच्ा आवडहीनुसाि गटात 
चकंवा एकटेच काम करू द्ावे. प्रत्ेकाने 
पुढे ्ेऊन ्वत: बनवलेल्ा वाद्ाांचेे
 प्रात्चक्षक किावे. 

चवद्ार्ाांचे गट किा. प्रत्ेक गटाने एक 
गाणे बसवणे अपचेक्षत आहे. त्ा गाण्ाचे 
सा्दिहीकिण ्नेहसांमेलनात चकंवा तुमच्ा 
वगा्वत किा.
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  ्ाचा अर्व, उततम ्विाांनही नटलेले, ्ोग् िसाांचा (भावाांचा) परिपोष किणािे, मधिु अक्षिाांनही ्ुक्त व गोड 
िाग िचनेत बाांधलेले, अलांकाि्ुक्त, ्ोग् ल्हीत प्रमाणब्द् ध केलेले अशा गहीताांचही सहा लक्षणे आहेत.

         थोडा	 दवचाि	किा

 • तुमहही ऐकलेलही कोणतही तहीन गहीते विहील चनकषाांवि उतितात?

 • जुन्ा काळातहील सांगहीत व ्ा काळातहील सांगहीत ्ाांमध्े तुमहाांला काहही फिक जाणवतो का? चवचाि 
किा.  

मूलयमापन	 (भािांश	२०%)

दनकष
(खूप	चांगले) (समाधानकािक) (असमाधानकािक)

गुण

नाट्य

सांवा्दाांना सां्दभ्व ्देणे 

्ोग् सां्दभ्व ्देऊन 
त्ाप्रमाणे आवाज, 
्देहबोलही इत्ा्दींचा 
्ोग् वापि केला. 

्ोग् सां्दभ्व च्दला पण 
आवाज ्देहबोलही 
इत्ा्दींचा ्ोग् वापि 
केला नाहही. 

सां्दभ्वहहीनपणे नुसतही 
वाक्े महटलही  

संगीत

वाद् चनचम्वतही 

ना्द चनमा्वण किणािे 
वाद् चनमा्वण केले. 
वाद् चनचम्वतहीमध्े 
कलपकता च्दसून आलही. 

वाद् चनचम्वतही केलही 
पण त्ातून चनघणािा 
धवनही कण्वमधुि नवहता. 

वाद् चनचम्वतही 
केलहीच नाहही. 

नृतय

नृत् सा्दिहीकिण

पाठात च्दलेल्ा 
चनकषाांच्ा आधािे 
जोश, काळ  व 
अवकाश ्ाांचा ्ोग् 
वापि करून नृत् सा्दि 
केले

चािपैकी ्दोन  
म्ुद् द्ाांच्ा आधािे 
सा्दिहीकिण केले

एखाद्ाच  
चनकषाचा वापि 
करून केवळ कृतही 
पूण्व केलही.

उततम योगय अयोगय
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संदभ्य१० वहीचही पिहीक्षा सांपलही होतही. चनकाल जाहहीि झाला नवहता. 
पाचहही जण त्ाांच्ा आवडत्ा आांब्ाच्ा झाडाखालही गपपा 

माित बसले होते.

मला खूप रुखरुख वाटते आहे. 
आता आपलही मैत्रही तुटणाि.. 

आपण सगळे वेगवेगळ्ा 
च्दशाांनही जाणाि.. आपल्ा भेटही 

कमही होतहील.. सगळही मजा 
सांपलही..

अशही चनिाश का होतेस?.. उलट आता आपण 
एका नवहीन खऱ्ा जगात प्रवेश किणाि आहोत.. हो िे.. महणूनच.. 

उतसुकतापण आहे आचण 
काळजहीपण आहे..  

्ापुढे काहही अडचणही 
आल्ा ति?

अडचणही ति ्ेणािच.. आठवतां्.. धै््वधि व 
धै््वशहीला आपल्ाला सोडून जाताना ्देखहील 

आपल्ाला असेच वाटले होते.. पण आपणांच 
्वत:चे प्रशन सोडचवले.. नाहही का? हो.. आचण ्ा 

पुढे ्ेदखहील आपले 
प्रशन आपल्ालाच सोडवावे 

लागतहील.. आपण ्ा ्दोन वषाांत जे 
चशकलो ते आपल्ासोबत नेहमही 
िाहहील.. आचण पुढहील आ्ुष्ात 

आपल्ा कामही ्ेईल. 

मला एक नक्की समजले आहे.. 
्श्वही होण्ाइतकेच चाांगले नागरिक 

होणे, इतिाांचही म्दत किणे्देखहील 
महत्वाचे आहे.

आचण मूल्ाचधसष्ठत 
जगणे ्देखहील ! 

कोणत्ाहही प्रशनाला 
न घाबिता 

तोंड च्दले पाचहजे ! 

एक्दा अप्श आल्ाने सगळे 
सांपत नाहही.. आपण नेहमहीच पुनहा 

प्र्तन करू शकतो..

आचण कोणास ठाऊक.. क्दाचचत ्श्वही झाल्ाविहही 
असेच एकमेकाांना भेटत िाहू.. 

खोड्ा काढा्ला..

सगळे हसतात.
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