प्रशिक्षकांसाठी मार्गदशि्गका
एका अतिशय महत्ाचया त्षया्र पण िे्ढ्ाच अनोखया प्रतशक्षण काय्यक्रमाची रचना आपलयाला इथे मांडलेली तिसेल.
आश्रम शाळेिील मुले एकिा शाळेि िाखल झाली तक िी तिथेच राहिाि आतण तशकिाि. तिथेच लहानाची मोठी होिाि.
आपणा स्ाांना ठाऊक आहे तक मुलांना शाळेि खूप काही त्षय तशक्ले जािाि. परंिु इिकया सगळया त्षयांचया
गिदीमधये काही अतिशय महत्ाचया त्षय घटकांना पुरेसा नयाय तमळि नाही. मुलांचया आरोगय त्षयक जाणी्ा त्कतसि
होणयाचया िृषटीने सधयाचया अभयासक्रमाि पुरेसे लक्य तिले गेलेले नाही. िसेच आहार आतण तया संबंधीची आश्रम शाळेिील
वय्सथा िसेच ्ैयककिक स्च्छिा आतण आश्रम शाळेिील उपलबध सोयी आतण तया संिरा्यिील सुधारणा याबाबि मुलांचया
जाणी्ा नीटपणे ियार होिाना तिसि नाहीि.
्ासित्क प्रथमोपचार हा एक महत्ाचा त्षय आहे. खास करून तजथे िािडीची ्ैद्यकीय मिि लगेच उपलबध नसिे
अशा िुग्यम रागािलया आश्रम शाळामधये हा त्षय (थोड्ा मोठ्ा मुलांसाठी) असायला ह्ा. या तश्ाय काही नेहमीचे
आजार आतण तया्रचया सोपया उपायांची मातहिी तयांना द्यायला ह्ी. महणजे तकमान आरोगय केंद्ापयांि पोहोचेपयांि िरी
काही उपचार नीटपणे तमळू शकिील. पररसराि उपलबध असलेलया शासकीय आतण खाजगी आरोगय से्ा यांचयाबद्दलही
पुरेशी मातहिी द्यायला ह्ी. या से्ांचा लार कसा घया्ा हे िेखील तयांना सांगायला ह्े.
अनेकिा वयसनांची सुरु्ाि लहान ्यािच होिे. िंबाखूचे वयसन खूप लहानपणीच लागू शकिे. आति्ासी समाजामधये
एके काळी िारू सणासुिीलाच घेिली जायची. अलीकडचया काळाि िारूचे वयसन समाजाि खूप ्ाढले आहे. तयाला अथा्यि
अनेक आतथ्यक, सामातजक करणे आहेि. पण वयसनापायी होणारी स्िःची, आरोगयाची आतण कुटुंबाची प्रचंड हानी याबद्दल
त्शेष जागरूकिा तनमा्यण वहायला ह्ी आहे. आश्रम शाळेिलया मुलांना याच ्याि तह जागरुकिा आपण िेऊ शकलो िर
पुढचया आयुषयाि िी वयसनाधीन होणार नाहीि.
आणखी एका त्षयाचा समा्ेश शालेय अभयासक्रमाि केलेला नाही. इिर स््य मुला-मुलींप्रमाणे तयांचयाही शरीर, मनाि
बिल होिाि, तयानाही खूप महत्ाचे प्रशन पडिाि. या प्रशनांची सगळी उत्तरं तमळि नाहीि.
शरीराि या काळाि त्त्ध बिल आतण घडामोडी होि असिाि, तयांचा अथ्य कसा ला्ायचा? शरीर काही िरी ्ेगळीच
मागणी करीि असिे. आिा िर मोबाईल फोन, सोशल मीतडया, फेसबुक, वहहॅट्सअप, इंटरनेटमुळे शहरांचया ज्ळ
राहणाऱया आति्ासी मुलांना अनेक गोषटीही परसपरच समजिाि. तयािलया काही चांगलया जरी असलया िरी अनेकिा
्ाईट िेखील असिाि. ही मुले आति्ासी असलयामुळे काही आति्ासी परंपरा- संसकार आतण चालीरीिी मनाि ठसलेलया
असिाि. तयािलया काही अतिशय चांगलयाही आहेि हे आति्ासी रागाि काम करणाऱया काय्यकतयाांना ठाऊक आहे.
नवयाने तशकलेलया शरीर त्ज्ानाची प्रतयक्ष जी्नाशी गाठ कशी घाला्ी असाही प्रशन तयांना पडिो. खरे िर अनेक तठकाणी
प्रजनन संबंधीचे शरीर त्ज्ान तशक्लेच जाि नाही. तयाबद्दल मोकळेपणाने तयांचयाशी कोणी बोलि नाही.
या साऱया गोंधळलेलया पररकसथिीिून जािा जािा ही मुले ्याने, शरीराने मोठी जरूर होिाि, पण तयांना नािेसंबंधांची
समग्र जाण काही येि नाही. तयांना पडलेलया प्रशनांची उत्तरे तयांना नीट तमळि नाहीि. मातहिीही सगळी नीट तमळि नाही.
कधी कधी िर रयंकर चुकीची मातहिी तमळिे. तयामुळे तयांचयाकडून चुका होऊ शकिाि. काही ्ेळा िर तया मोठ्ा गंरीर
चुका असिाि. नको असलेली गर्यधारणा, रोगराई, तशक्षण थांबणे, बिनामी असं काही होऊ नये, आतण या सत्ी पुरुष
नािेसंबंधांची सुयोगय समाज यायला ह्ी.
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हे सगळे त्षय धयानाि ठे्ून एक कृिी काय्यक्रम ियार करा्ा आतण िो अंमलाि आणा्ा जेणे करून आश्रम शाळेिील
मुला मुलीचे पुढचे आयुषय अतधक चांगले, जबाबिार आतण समृद्ध वहा्े असे योजले आहे. यासाठी एक सं्ाि काय्यक्रम समोर
ठे्ि आहोि. याला आपण प्रतशक्षण महटले नाही. कारण हा सं्ाि आहे. काय्यशाळा िेखील आपण सं्ाि काय्यशाळा महणू
या.
मुख्य उशदिष्ट :
 आश्रम शाळेि तशकणाऱयां आतण मोठ्ा होणाऱया मुला-मुलींची एकुण आरोगय,आहार आतण स्च्छिा या बाबि
जागरुकिा तनमा्यण करणे.
 ्ैयककिक ् सा््यजतनक स्च्छिा, आहार, रकिाक्षय कुपोषण या त्षयाची मातहिी िेणे आतण तया्र उपाय योजना
याबिल मातहिी िेणे. आश्रमशाळेि राहाि असिाना आपली ्ाढ आतण त्कास कसा चांगला होईल याबिल नीट मातहिी िेणे
 आपलया शरीराची आतण मनाची योगय काळजी कशी घया्ी हे समजा्ून िेणे.
 काही प्रथमोपचारांची मातहिी िेणे, जे सहज उपयोगाि आणिा येिील. िसेच काही नेहमीचया साधया आजाराबद्दल
आतण तया्रचया उपचारात्षयी मातहिी घेणे. उपलबध आरोगय से्ांचा लार योगय प्रकारे कसा घया्ा हेही सागणे.
 ्ाढतया ्याि आपलयामधये घडणाऱया, आपलयाला जाण्णाऱया आतण काही न जाण्णाऱया त्त्ध मानतसक आतण
शारीररक घडामोडीची समग्र मातहिी सनमानपू््यक मांडणे, प्रजनन आरोगयत्षयी सत्सिर मातहिी िेणे.
 सं्ािकाममधये सुयोगय िुकषटकोन तनमा्यण करणे, तयांना पुरेशी पण महत्ाची शासत्ीय मातहिी िेणे आतण बालकेंद्ी
उपक्रम करणयास प्र्ृत्त करणे.

जीवन कौिल्य
मुख्य जीवन कौिल्य खालील प्रमाणे
१.’सव’ ची जाणीव (सव जारृकता) : हे कौशलय स्िःला ओळखायला मिि करिे. या कौशलयाने आपण आपली
योगयिा कौशलय, मूलय, त्श्ास, िाकि, कमजोरी, इच्छा, आ्ड इतयािी ओळखू शकिो.
२. दुसऱ्याला समजून घेणे : हे कौशलय आपलयाला अनय वयकिींसोबि सं्ेिनशील रा्नेने ्ागायला तशक्िं. आपण
स्िःला िुसऱयाचया जागी ठे्ून, तयांचया रा्नांना िणा्ांना समजू शकिो. हे कौशलय आपलयाला इिरांशी प्रेमळ ्
समजिार रा्नेने ्ागायला तशक्िे.
३. परसपर संबंध : हे कौशलय आपलयाला इिर वयकिींसोबि सकारातमक संबंध सथापन करणे ् सामातजक नािं जोडणं
तशक्िे तयामुळे समाजाि आपले तमत्त्ाचे नािे ियार होिे िसेच परर्ारा इिर वयकिींबरोबर प्रेमाची बांतधलकी ियार होिे
या कौशलयाने आपण तरन्नतरन्न त्चारांचया ् मूलयांचया वयकिींसोबि सहजिेने एकत् येणे तशकिो.
४. संवाद कौिल्य : हे कौशलय आपलयाला िुसऱया पुढे आपले मि मांडणे ् िुसऱयाचे महणणे सकारातमक िृषटीने ऐकणे
तशक्िे. तयामुळे आपण आपले मग चांगलया प्रकारे िुसऱया पुढे मांडू शकिो.
५. तणाव हाताळणी: या कौशलयाने आपण आपलया िैनंतिन जी्नाि िणा् तनमा्यण करणाऱया पररकसथिींना ् तयामुळे
आपलया्र होणाऱया पररणामांना ओळखू शकिो. तयामुळे आपण या िणा् तनमा्यण करणाऱया पररकसथिींना िोंड िेणयास
समथ्य बनिो.
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६. भावनांना हाताळणे : या कौशलयाने आपण आपलया ् िुसऱयांचया रा्नांना समजून तयांचा मान करायला तशकिो.
तयामुळे आपलया रा्नांना ओळखून तयांना सकारातमक िृषटीने वयकि करायला तशकिो.
७. शचशकतसक शकंवा समीक्षक शवचार करणे: हे जी्न कौशलय आपलयाला सूचनांचे ् अनुर्ांचे त्शलेषण करायला
तशक्िे. यामुळे आपण चूक आतण बरोबर यांचा िुलनातमक त्चार करू शकिो ् अना्शयक िबा्ांना ओळखायला
तशकिो.
८. शनशम्गतीक्षम शवचार करणे : हे कौशलय आपलयाला आपलया समसया आतण उपलबध असलेलया संधींना न्ीन
िृकषटकोनािून बघायला तशक्िे. यामुळे आपण इिर त्कलपांचया चा शोध करू शकिो.
९. प्रशन सोडवणे: हे महणजे आपलया िैनंतिन जी्नाि येणाऱया समसयांना ओळखून तयांचे समाधान करणे होय. तयामुळे
आपण आपलया समसयांबद्दल तचंतिि न होिा तयांचे समाधान शोधणयास ियार होिो.
१०. शनण्ग्य घेणे : हे कौशलय आपलयाला काय्य करायला ् केलेलया काऱयाचे उत्तरिातयत् घयायला तशक्िे. तयामुळे
आपण आपलया समसयांचे स्िः समाधान शोधू शकिो.

अभ्यासक्रमाची रचना
का्य करा्यचे कसे करा्यचे व का करा्यचे.
हा अभयासक्रम िीन प्रमुख त्षयां्रिी रचला आहे - हा अभयासक्रम आपलयाला
सुचत्िो की ‘काय करा्े’ ् ‘कसे करा्े’ याबरोबरच ‘का करा्े’ या प्रशनांना
समजणयाची संधी आपण त्द्यारया्यला तिली पातहजे, असे केलयाने या स््य उपक्रमाची
पररणामकिेि ्ाढ होईल. िसेच मुकि हेिू पूण्य तशकणयाची इच्छा तनमा्यण करणारी
्ािा्रण तनतम्यिी करून आपणास थांबिा येणार नाही िी इच्छा अमलाि आणणयासाठी
जया पायारूि कौशलयांची गरज आहे िीही तशक्ली पातहजे महणून योगय ज्ानाचे ्
सं्ेिीकरणाचे एकत्ीकरण या उपक्रमाचया पररणामकारकिेसाठी गरजेचे आहे.
अभ्यासक्रमाचा प्रवाह
ज्ान - काय करा्े- मातहिी/ ज्ान/ त्षय
दृषष्टकोन - का करा्े- प्रेरणा/ उद्युकि करणे/ जाणी् /रा्ना/ ्ागणूक/ ्ि्यन
प्रत्यक्ष अंमल - कसे करा्े- कृिी कौशलय
हा अभयासक्रम जरी ज्ा- िृ – प्र/ KAP ( Knowledge -Attitude- Practice) ित्ा्र आधाररि आहे. िरीही
रोजचया सामानय बाबींशी सिि संबंध जोडणयाचा याि प्रयत्न आहे. या रोजचया जी्नािलया सिि गरजेचया साधयासुधया
गोषटींशी संबंध जोडिा जोडिा महणजेच तया गोषटी करिा करिाच आधी तमळत्लेलया ज्ानाचा वया्हाररकिेचे रककम
अतधषठान लारिे. एकिा तशकणे पूण्य झाले की मगच तयांना तया ज्ानाचा सरा्, त्शलेषण ् परीक्षण ् सहयोगी तशक्षण
याद्ारे मिि करा.
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सं्योजन पद्धती

4

प्रतशक्षण ्गा्यचे संयोजन करणे महणजे के्ळ तकशोर, तकशोरींसमोर उरे राहणे आतण बोलणे ए्ढेच नसिे िर
तयापेक्षा अतधक काही असिे. याि आपलया प्रतशक्षणाचया उतद्दषटांचा त्कास करून तयानुसार तशकत्णयाचया त्षयांचे
आयोजन करायचे असिे आतण सािरीकरणाची स्वोतकृषट पद्धिी शोधून तनकशचि करा्ी लागिे. मग आपलयाला प्रतयक्ष
सािरीकरण सहजपणे करिा या्े यासाठी स््य सातहतयांचा ् साधनांचा आढा्ा घेऊन िालीम करा्ी लागिे. अभयास
करा्ा लागिो. जेवहा आपलया्र इिरांना तशक्णयाची जबाबिारी असिे, िेवहा तशकत्णयाचया त्षयाचे योगय तनयोजन,
तयाचया सािरीकरणासाठी योगय पररणामकारक पद्धिीची तन्ड आतण सािरीकरणाची िालीम/ उजळणी केलयामुळे आपला
आतमत्श्ास उंचा्िो आतण स्ाांना चांगले समजेल अशा पद्धिीने तशक्णयास आपलयाला मिि होिे.
प्रात्यशक्षके : तशकत्णयाचया प्रातयतक्षकांचया पद्धिी ्गा्यिील स्ाांचा सहराग असा्ा लागिो. या पद्धिीने तशकिाना
प्रतशक्षणाथथींचा सतक्रय सहराग असलयाने या पद्धिीि सहरागी शे्टपयांि रंगून राहिाि. स््य प्रातयतक्षक सुरळीिपणे पार
पाडणयासाठी आतण ऐन्ेळी वयतयय उदर्ू नये यासाठी प्रातयतक्षके घेिाना चांगले पू््य तनयोजन आतण कसून केलेली पू््यियारी
हे अतयंि आ्शयक असिे.
चचा्ग : ्ािळी चचा्य तकं्ा याला त्चारमंथन असेही महणिा येईल. हे समसया सोडत्णयाचे एक साधन आहे. याि
संयोजक प्रतशक्षणाथथींना समोर एखािी समसया मांडिाि आतण तयांना समसया सोडत्णयाचया िृषटीने मनाि येिील िे त्चार
प्रकट करायला सांगिाि. चचा्य करणयापू्दी कोणिेही मूलयमापन न करिा स््य त्चार एकतत्ि करून तयांची नोंि केली जािे.
ही नोंि साधारणपणे स््य प्रतशक्षणाथथींना तिसेल अशा तठकाणी महणजे फळया्र ् क्लपकाट्ट्र केली जािे. काही ्ेळा या
कलपना तकं्ा त्चार सुचत्णयासाठी पाच िे पंधरा तमतनटांचा मया्यतिि ्ेळ तिला जािो. हे स््य त्चार एकतत्ि केलयानंिर
त्द्यारयाांना तया्र चचा्य करून, समसयेचे स्वोत्तम उत्तर शोधणयास ् स्वोत्तम उपाय शोधणयास सांगणयाि येिे. ्ािळी
चचचेची रूतमका ही असिे की जासिीि जासि त्चार समोर या्े, तया्र टीका करणयाचा उद्देश नसिो.
तजेला देणारे/उतसाहवध्गक खेळ : जसजसा ्ेळ जािो िसिसा आपला स्ाांचा सहजपणा, जागृकिा आतण त्षयाशी
समरस होणयाची पािळी खाला्ि जािे. अगिी संयोजकांनी सत् तकिीही आकष्यक तकं्ा तज्ंि करणयाचा प्रयत्न केला,
िरीही अशा ्ेळी िाजेि्ाने करणारे खेळ ् ्छोटीशी सुट्ी त्द्यारयाांना पुनहा उतसाही करणयास मिि करिाि. िजेला
आणणारे खेळ हे सफफूिदी ्ध्यक खेळां सारखेच असिाि, मात् स्वोत्तम पररणाम साधणयासाठी तयांचा ्ापर ्ारं्ार न करिा
अधूनमधूनच केला जािो. कुठलयाही प्रतशक्षण ्गा्यचया सुरु्ािीस,प्रतशक्षणाथथींचा सहराग ्ाढत्णयाचया िृषटीने आतण
तयांचया सहरागाला प्रोतसाहन िेणयाचया िृषटीने या साधनांचा उपयोग केला जािो. याचा पररणाम ्गा्यि तशकणयास पोषक
असे मैत्ीपूण्य ् मोकळं ्ािा्रण तनमा्यण करणयास होिो. या पद्धिी बरेचिा खेळांचा अंिरा्य् केला जािो, जयांचया सहाययाने
्गा्यिील सत्ांची सलगिा साधली जािे. ्गा्यिील कंटाळ्ाणेपणा िूर केला जाऊन उतसाह्ध्यक ्ािा्रण तनमा्यण केले
जािे. या खेळांना एक मनोरंजक मूलय असिे.
सामूशहक चचा्ग र्टवार चचा्ग : स््यजणांनी बोला्े आतण चचा्य करा्ी यासाठी गट्ार चचा्य अ्लंतबली जािे. बरेचिा
बरेच लोक मोठ्ा गटांमधये बोलणयास संकोच करिाि ्ा घाबरिाि अशा शांि बसणाऱया लोकांना बोलणयाची संधी तमळा्ी
महणून लहान गट करून गट्ार चचा्य केली जािे. या पद्धिीमुळे त्द्यारयाांना तशकणयाचया समसया सोडत्णयाचया, तनण्यय
घेणयाचया आतण आपसािील संबंध सुधारणयाचया हेिूने एकतत्िपणे सकारातमक त्चार करणयाची संधी तमळिे. जर गटांनी
चचा्य केलेले मुद्दे सािरीकरणासाठी एखाद्या चाट्ट पेपर ्र तलहून काढा्ेि, अशी अपेक्षा असेल िर चचचेसाठी तिलेलया ्ेळेचा
िीन-चिुथाांश ्ेळ संपि आला की मगच गटांना चाट्ट पेपर आतण माक्कर पेन द्या्े. कारण असे आढळून आले आहे की
जर चचचेचया सुरु्ािीसच गटांना चाट्ट पेपर आतण माक्कर पेन तिली िर गटािील प्रतितनधी चचचेला फारसा ्ेळ न िेिा मुद्दे
तलतहणयाकडे अतधक लक्ष िेिाि.

उदाहरणे प्रत्यक्ष समस्या आशण घ्टना : प्रतयक्ष समसया महणजे एखाद्या खऱया तकं्ा खोट्ा ्ाटणाऱया समसयाप्रधान
पररकसथिीचे लेखी ् िोंडी ्ण्यन करणे. प्रतशक्षणाथथींना समसयेचे त्शलेषण करून तया्रील अशकय िे उपाय शोधिा येिील
इिके हे ्ण्यन पररपूण्य ् िपशील्ार असा्े. याला अनेक आतण योगय उत्तरे असू शकिाि. बऱयाच समसया अभयासामधये
सामूतहक चचा्य केली जािे अशा ्ेळी संयोजकांनी चचा्य ्ा पररषिेला लागू पडणाऱया तनयमांचा स्ीकार करा्ा. उपयुकि आतण
चचचेस हािरार ला्णारी मातहिी पुरत्णयाची ियारी ठे्ा्ी. उिाहरणे, प्रतयक्ष समसया आतण घटना शकयिो्र सथातनक
असावयाि. हेच प्रमाण गोषटींनाही लागू पडिे कारण शे्टी ही साधने ्ापरिाना आपला हेिू प्रतशक्षणाथथींना तयांचया आयुषयाि
प्रतयक्ष घडणाऱया घटनांची या साधनांची संबंध जोडणयास मिि करणे हाच आहे. तयाद्ारे तयांना त्षय ् मुद्दे अतधक चांगलया
प्रकारे करणयास मिि होईल.
प्रशनावली : आढा्ा घेऊन मूलयमापन झालयानंिर जे काम प्रतशक्षणाथथींना करायचे असिे तयाचयाशी तमळिेजुळिे काम
करायला ला्णारी प्रतक्रया हे स्वोत्तम साधन ठरिाि. त्द्यारयाांचा आढा्ा घेणयासाठी ् तयांना तशक्णयाचया प्रतक्रयेची
सुरु्ाि करणयासाठी प्रशना्ली ्ापरली जािे. याि त्तशषट त्षया्र एक प्रशनमातलका त्कतसि केलेली असिे आतण
प्रतयेकाने स्िंत्पणे तयांची उत्तरे द्यायची /तलहायची असिाि. तयांचया पद्धिीने प्रतशक्षणाथथींनी गट महणून एकत् उत्तरे द्यायची
असिाि. तयामुळे मूलरूि कौशलये सांगी कौशलयांची एकरूप होिाि.
व्याख्यान : सहरागी झालेलया लोकांना मातहिी तमळेल अशा पद्धिीने बोलणे महणजे वयाखयान िेणे. वयाखयान िेिाना
बहुिेक ्ेळ प्रतशक्षक बोलि असिो. अशा प्रशन उत्तरांसाठी वयाखयानाचया शे्टी ्ेळ तिला जािो. वयाखयान िेि असिाना
वयाखयातयांची प्रतशक्षण ् प्रतशक्षणाथदी बरोबर फारशी चचा्य होि नसलयाने, या प्रकाराि जलिगिीने ् जासिीि जासि मातहिी
तिली जाऊ शकिे. तशक्ले जाणारे त्षय सहरागी प्रतशक्षणाथथींना कामाचया सरा्ासाठी ियार करिाना, वयाखयान पद्धिी
ही स्वोत्तम पद्धिी ठरिे. साधारणपणे ज्ानातधकषठि मातहिी िेणयासाठी या पद्धिीचा अ्लंब केला जािो.
भूशमका वठशवणे/ रोल पले : रूतमका ्ाढत्णयाचया प्रयोगांमधये प्रतशक्षणाथथींना एखाद्या त्तशषट पररकसथिीि ्ेग्ेगळया
रूतमका ्ाढत्णयास सांतगिले जािे आतण तिलेलया मातहिीनुसार प्रतयक्षाि तया वयकिी जसे ्ागिे, तयानुसार ्ागायचे असिे.
प्रतयक्ष पररकसथिीचया ज्ळ जाणाऱया, पण तनयंतत्ि ्ािा्रणािील या प्रकाराचा खेळ/ प्रयोग माणसामाणसािील ्ागणयाची
कौशलय त्कतसि/ तशकत्णयास त्शेष करून उपयोगी पडिो. जसे नेिृत्गुण, समुपिेशन, माणसांची ्ागणयाची कौशलय
्गैरे.

प्रेरकांची/ मार्गदि्गकांची वैशिषट्े, भूशमका आशण कौिल्य माग्यिश्यक हा एक रर्शाचा तमत् असिो/ िे. िे तकशोर तकशोरींना अशा गोषटींबाबि तशक्षण िेिाि जया बद्दल
तकशोय्यीन, ्यसक तकं्ा से्ा िेणाऱया समोर घाबरिाि. माग्यिश्यक तयांचया त्श्ासाचा तमत्-मैत्ीण आहे जे कधीही
त्श्ास िोडू िेणार नाही, तयांना पूण्य स्ािंत्र्य िेिे, गोपनीयिा कायम राहिे, िसेच तयांचा आधार मागणाऱयां ना अनययपूण्य
्ागणुक िेि नाहीि. स््य ्योगटािील तकशोर, तकशोरींचा त्श्ास कायम राखणे हे फार महत््ाचे आहे. तयासाठी िे
कुठलयाही समसयेची ्ाचयिा अनय कोणा ज्ळ करि नाही.
 जरी त्ासिायक होि असली िरी ही आवहाने स्ीकारणयाची ियारी.
 ्ैज्ातनक िृकषटकोन चाकोरीबाहेर त्चार करणे न्ीन गोषटी त्षय तशकणयाची ् तशकत्णयाची इच्छा ् ियारी ठे्णे.
 आपण घेिलेलया तनण्ययांची आतण कामांची जबाबिारी स्ीकारणे, एकतत्ि आतण आवहानातमक अधययन प्रतक्रयेचया
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त्कासासाठी आपण स्ीकारलेलया रूतमका कायचे आतण तयासाठी आ्शयक ्ि्यणूक यांची ही जबाबिारी स्ीकारणे.
 त्षयाची सखोल मातहिी असणे त्द्यारयाांना समजून घेऊ शकणे आतण अनौपचाररक पद्धिीने तशक्षणपद्धिी मातहिी
असणे.
 प्रेरक तकं्ा माग्यिश्यक हे उत्तम सं्ाि साधणारे मनमोकळे तकशोर तकशोरींना समजून तयांचयाशी मैत्ीपू््यक ्ािा्रण
तनमा्यण करणारे आतण प्रोतसाहन िेणारे असा्ेि.

प्रेरक शकंवा संवादकाची कौिल्य
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मदत करण्याची कौिल्य
लक्ष देणे : काळजी घेणे, तनरीक्षण करणे, ऐकणे.
प्रशतसाद देणे : त्द्यारयाांना शोध घेणयास, अभयास पूण्यत्ाला नेणयासाठी मिि करणे. त्द्यारयाांचया त्श्ाची चांगली
समज असणे. प्रतयेकाचया अकसमिेचा आतण ्ेगळेपणाचा आिर करणे. प्रामातणकपणा आतण सचचेपणा याचा आिश्य घालून
िेणे आतण प्रोतसाहन िेणे. (प्रतिसाि िेणयाचया गुणांिून सं्ािक एक आवहानातमक आतण धोके पतकरणारे ्ािा्रण तनमा्यण
करू शकिाि. जयामधये प्रतशक्षणाथदी आपलया गरजा, मुलये, समज आतण कृिी यांचा मुकिपणे आतण खुलेपणाने शोध घेऊ
शकिील.)
समजदार : मुद्दाचा खोल्र त्चार करणयाची आतण तनषकषा्यपयांि येणयाची मिि करणयाची प्रतक्रया महणजे समुपिेशन.
प्रोतसाहन देण्याची कौिल्य : त्द्यारयाांना अथ्यपूण्य, एकत् आवहानातमक आतण चोखंिळपणे ्ैचाररक अधययनास
प्रोतसाहन िेणारी धोरणे सथान प्रसथातपि करणे हे माग्यिश्यकाचे कौशलय असिे. त्द्यारयाांना त्चारप्र्ृत्त होणयास आतण ्ेगळी
कृिी करणयास प्रोतसाहन िेणारी अधययन पद्धिी प्रसथातपि करणयास संयोजक सहायय करू शकिाि. हे करणयासाठी
संयोजकांनी त्द्यारयाांना त्षयाबाबि आतण तशकणयाचया ्ािा्रणाबाबि सकारातमक िृकषटकोन तनमा्यण करणयास मिि
केली.
हे करण्यासाठी सं्योजकांनी...
 तशकणयासाठी त्द्यारयाांमधये सकारातमक आतमसंकलपना त्कतसि केली पातहजे.
 त्द्यारयाांमधये यशप्रापिीची यासाठी प्रोतसाहन तिले पातहजे.
 त्द्यारयाांचया गरजांना ओळखून मिि तिली पातहजे.
 त्द्यारयाांमधये तशकणयाची गोडी तनमा्यण केली पातहजे.
 त्द्यारयाांचया सहरागाचा त्कास केला पातहजे.
 संपूण्य प्रतक्रयेमधये तकशोर/तकशोरींची मानतसक गुंि्णूक ्ाढत्ली पातहजे.
 त्द्यारयाांमधये जागरुकिा आतण जबाबिारी ्ाढत्ली पातहजे.
 तशकलयामुळे आपलया झालेलया सकारातमक बिलांची त्द्यारयाांना जाणी् करून तिली पातहजे.
 माग्यिश्यक तकं्ा प्रेरकांना तकशोर/तकशोरींना जाण्णारी आतण इिरांना तिसणारी अशा क्षमिांमधील िफा्िीचा
शोध घेिा आला पातहजे.

त्द्यारयाांचे ज्ान आतण ज्ान ग्रहण करणयाचया क्षमिा यानुसार उतद्दषट आतण अधययन पद्धिींचा त्चार करिा आला
पातहजे.
 प्रतशक्षणाचया पररणामांचे उतद्दषट साधय झाली का आतण अपेतक्षि पररणामांचे िसेच अनपेतक्षि तनकालांचे मूलयमापन
करिा आले पातहजे.


प्रेरक / मार्गदि्गकांसाठी मार्गदि्गक तत्वे पुढे शदली आहेत
सुरु्ािीलाच प्रतशक्षण ्गा्यि योगय ्ािा्रण आतण मानतसकिा तनमा्यण करणयासाठी संयोजकांना बरेच काही करा्े
लागिे. जर माग्यिश्यकांची मूळ प्र्ृत्ती ्गा्यिील गटांमधये आतण िो गट बन्णे बनत्णाऱया वयकिींमधये त्श्ास बाळगणयाची
असेल िर हा िृषटीकोण अधीर िरलपणे स्ाांना सांगिील.
 ्गा्यिील गटािलया वयकिींचे आतण स््यसाधारणपणे गटाचे प्रतशक्षणाचे उद्देशय सांगणयास आतण सपषट करणयास
संयोजक तयांना मिि करिील. ्ेग्ेगळया वयकिींचे परसपरत्रोधी उद्देश तनर्ययपणे स्ीकारणयास जर प्रेरकांचे ियारी
असेल िर, प्रतशक्षणाथथींना जे काही साधायचे आहे िे सांगणयाची स्ािंत्र्य तयांना िेणयाची प्रेरकांचे ियारी असेल िर प्रेरक
्गा्यि तशक्षणासाठी योगय ्ािा्रण तनमा्यण करू शकिे.
 तशकणयासाठी त्त्ध साधने सहजपणे उपलबध करून िेणयासाठी संयोजकांनी प्रयत्न करा्ेि. तलतखि फलक, उत्तर
लेखन सातहतय, मनुषयबळ, यंत्-साधने, माधयमे इतयािी प्रतशक्षणाथथींचया सोयीसाठी आतण गरजा रागत्णयासाठी जे जे
आ्शयक ्ाटेल िेथे स््य सातहतय साधने तमळत्णयाकडे संयोजकांचे प्रयत्न असले पातहजे.
 संयोजकांनी एक समुपिेशक, एक वयाखयािा, एक सललागार आतण काय्यक्षेत्ािील एक अनुर्ी वयकिी महणून
त्द्यारयाांसमोर स्िःला सािर करा्े. एखाद्या त्द्यारया्यला ् गटाला जे रूप अतधक फायिेशीर ्ाटेल आतण जग रूतमकेशी
िे सहजपणे जुळ्ून घेऊ शकिील. तयाचप्रमाणे तयांनी आपला लार घया्ा अशी प्रेरक यांची इच्छा असा्े.
 ्गा्यि वयकि होणाऱया त्चारांना प्रतिसाि िेिाना संयोजकांनी तयािील बुतद्धमत्तेचया िसेच रा्तनक अशा िोनही बाजूंचा
त्चार करा्ा. त्द्यारया्यने गटाने या िोनही बाबीं्र जसा रर तिला असेल िसा प्रतिसाि िेिाना गेला तिला गेला पातहजे,
हे काम िे जे्ढ्ा प्रामातणकपणे आतण सचोटीने करिील तििके िे तया त्चारािील िक्कसंगिी आतण बुतद्धमत्ता स्ीकारू
शकिील. आतण तयाचबरोबर तयािील ्ैयककिक रा्नांचाही आिर करू शकिील.
 एकिा का ्गा्यमधये स्ीकाराह्य ्ािा्रण सथातपि झाले की प्रेरक स्िःसुद्धा हळूहळू एक सहरागी प्रतशक्षणाथदी होऊ
लागिाि तकं्ा प्रतशक्षणाथथींचया गटाचा एक राग होऊन जािाि. तयांची मिे िे एका वयकिीची मिे महणून मांडू लागिाि.
 प्रतशक्षणाथथींचया गटाचाच एक राग बनून राहणयासाठी िे पुढाकार घेिाि. तयांचया रा्ना ् त्चार इिरां्र लािि
नाहीि. के्ळ एक वयकिींची मिे महणून िी वयकि केली जािाि, त्द्यारयाांना ्ाटलयास िी स्ीकारा्ेि तकं्ा नाकारा्े.
तयामुळे प्रतिसाि िेिाना िे मुकिपणे आपली मिे ् रा्ना मांडू शकिाि. एक वयकिी महणून आपलया प्रतितक्रया िेऊ शकिाि.
आपले समाधान ् असमाधान ्गा्यि ठामपणे वयकि करू शकिाि, तयामुळे तयांची स्िःची मिे, त्चार, ्ृत्ती ्गा्यला कळू
लागिे. िे तयांनी तिलेले तनण्यय नसिाि ् तयांनी उत्तरांचे केलेले िे मूलयमापन नसिे. आपण आपले सत् कसे हािाळिो
आहोि. आपली शैली पद्धि कशी आहे, आपण सत् फारच एकसुरी कंटाळ्ाणे, नीरस तकं्ा समृद्ध करि आहोि का हेही
प्रेरणेने िपासून पातहले पातहजे.
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प्रेरक आशण ्या रोष्टी लक्षात ठेवाव्यात
स्िःकडे एक संयोजक महणून न पाहिा एक त्द्याथदी महणून पाहा.
 सहसा त्द्यारयाांबरोबर बसा. स्िःला ्ेगळे काढू नका.
 रोज एकाच जागी अथ्ा एकाच त्द्यारया्यज्ळ बसि जाऊ नका. रोज ्ेग्ेगळया जागी बसा.
 प्रतशक्षणाथथींचा आिर राखा.
 संपूण्य काय्यक्रमाि आपण आतण एकत् पणाची रा्ना िाख्णारे शबि ्ापरा. िुमही आतण मी, आमही तशक्षक ्गैरे
शबि ्ापरणे टाळा.
 टीका तकं्ा ्ाि-त््ाि यांचया रो्ऱयाि अडकफून बसू नका. चटकन पुढे तनघा. पुढचा मुद्दा सुरू करा.
 त्द्यारयाांचया अनुर्ाला योगय िे महत्् द्या. तयांना िुख्ू नका.
 एक प्ररा्ी माग्यिश्यक होणयाचा प्रयत्न करा. कमी बोला - जासि ऐका.
 मतहला प्रतशक्षणाथथींचा आिर राखा. तयांना अतधक महत्् द्या.
 स्ाांचा सहराग तमळ्णयाची खबरिारी घया.
 पाहुणे, त्शेष अतिथी ्गैरेंचा मान राखून तयांचे स्ागि करा. मात् तयांना राषण करू िेऊ नका. तयांना एक त्द्याथदी
महणून सहरागी होणयाचे आ्ाहन करा. ्गा्यिील त्द्याथदी के्ळ बघयाची रूतमका न घेिा काय्यक्रमाि सहरागी होि आहेि
याची खात्ी करा.
 प्रतशक्षण ्गा्यचे उदघाटन समारंरास ् सांगिा समारंरास मुद्दाम कोणाला ही औपचाररक तनमंत्ण पाठ्ू नका.
 स््य समसया ऐकफून घया. जरी तयाि तयांचया खातयाशी संबंतधि ् सथापनेत्षयी असलया िरीही तया ऐकफून घया, मात् या
समसया तन्ारण करणयाचे खोटे आश्ासन कोणालाही िेऊ नका.
 शैक्षतणक ् तशक्षण शासत् त्षयक प्रशन सोड्णयाचया स्िः तकं्ा इिर कोणा सहकाऱयानं माफ्कि पूण्य करा. जर
प्रशन सोड्िा आला नाही िर आपलया मया्यिा कबूल करा.
 प्रतशक्षणाथथींना बरोबर चांगले, सकस रा्तनक नािे जोडणयाचा प्रयत्न करा. मात् अतधक ज्ळीक साधण यामुळे
तनमा्यण होणारी गुंिागुंि टाळा. प्रतशक्षकांचया चमूने िररोज संधयाकाळी न चुकिा एकत् येऊन ति्सरराचया कामाचा आढा्ा
घया्ा आतण िुसऱया ति्साचया कामाचे तनयोजन करा्े.
खालील बाबींचे पालन करा  तनयतमिपणा / ्ेळेचे महत्् जाणा.
 स्यंतशसि पाळा.
 प्रतशक्षक चमूमधये सहकाय्य आतण चांगला िाळमेळ ठे्ा.
 सहजपणे तशकत्णयाचे ्ािा्रण कायम राखा.
 लक्ष प्रतशक्षणाथथींनी ्र केंतद्ि करा/
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आपलया कामाचा आनंि घया.
 िोन सत्ांमधये जोड िेणारी कडी साधा. एका चचचेचा िुसऱया चचचेशी संबंध जोडा. जेणेकरून तशकत्णयाचया प्रतक्रयेची
गिी कायम राहील.
 तकशोर्यीन मुला-मुलींना तयांचे प्रशन टाकणयासाठी एक प्रशन पेटी ठे्ा. या पेटीला उघडून पाहणयाकररिा एक िारीख
ठर्ा आतण तयाति्शी तमळालेलया प्रशनांना आशािाई, अंगण्ाडी सेत्का यांचया मििीने उत्तर द्या. स््य गट सिसयांना तया
ति्साबद्दल सूचना िेणे. ही पेटी पोसट बॉकस सारखे असेल िेथे प्रतयेक जण आपली पत् - प्रशन टाकफू शकिील. पण के्ळ
अतधकृि वयकिी िी गोळा करू शकिे महणून या पेटीला बाहेरून कुलूप ला्ा्े.
 जया तकशोरांचया तकशोरींचया समसया गंरीर स्रूपाचे असिील, तयांना संिर्य से्ेद्ारे ्ैद्यकीय त्रागाकडे तकं्ा
तयांचया सुरक्षा गरजेचया िृषटीने ििनुसार से्ांकडे पाठ्णयाि आले पातहजे.
 यािरमयान गुपििा गोपनीयिा राखणयाि आली पातहजे.
 अशा बाबी्र जाणी् तनमा्यण करणयासाठी त्शेष जाणी् काय्यक्रम गट सिसयांचया आतण आशािाई, अंगण्ाडी
तशक्षक तकं्ा कोणतयाही इिर वयकिींचया साहाययाने तयांना समन्यक, साहाययक तकं्ा माग्यिश्यक महणून ठर्णयाि येईल
आतण इिर सनमातनि ग्रामीण सरासिांकडून तन्डले जाईल.
 जर िुमहाला समाजाि तहंसेचया प्रकरणांची मातहिी तमळाली जसे (बालत््ाह, घरगुिी तहंसा, ्छेड्छाड, त्नयरंग
इतयािी) िर अशा प्रकाराि माग्यिश्यक गा्ािील जेषठ नागररक पोलीस तकं्ा बाल संरक्षण अतधकारी यांना सूचना द्या.
त्शेषिः लहान मुलं आतण तकशोर्यीन मुला-मुलींबद्दल.
 तहंसेची बळी झालेलयांना ्ैद्यकीय काळजी समुपिेशन आतण कायिेशीर मिि तमळ्ून िेणयासाठी मिि करा.
 िुमहाला प्रतयेक पा्ला्र आशािाई तशक्षक समुपिेशक आरोगय सेत्का अंगण्ाडी सेत्का तकं्ा समाजािील
कोणतयाही जाणकार वयकिी याला समन्यक सहकारी महणून रूतमका तिलेली आहे तयांची मिि तमळेल.
सकारातमक दृषष्टकोनाचे महत्व
आपलयाला मातहिी आहेच स्िःबद्दल ् जी्नाबद्दल सकारातमक िृकषटकोन कसा राखा्ा यासाठी खाली काही मुद्दे तिले
आहेि.
 सवीकृती - आपण जसे आहोि. आपलया गुणिोषांसकट स्िःला स्ीकारणे. बऱयाचिा आपली मानतसक शकिी ही
आपण असे का / कशाला आहोि या्र त्चार करणयािच खचदी पडिे ् तयामुळे स्िःला बिलणयासाठी आपली िाकि कमी
पडिे. जसे आहे िसे स्िःला स्ीकारलयामुळे आपले मानतसक आंिोलन कमी होिे ् स् जाणी्ही ्ाढिे. त्कृिीमुळे जर
स्िःला बिलायचे असेल, िर कोणतया तिशेने जायला ह्े िे सपषट होिे.
 मदत - सकारातमक िृकषटकोन ्ाढत्णयासाठी स्िःची मिि करणे ् िसेच िुसऱयांकडून मिि घेणे. जाणी्पू््यक
आपलया कु्िीनुसार योगय उतद्दषट ठरत्ले असेल िर सहा पिरी तनराशा येि नाही. स्िः बद्दल त्चार करून स्िःला
नीट ओळखून ् गरज असेल िेवहा िुसऱयांकडून मिि घेऊन आपण उतद्दषट ठर्ू शकिो. आपले उतद्दषट साधणयाि जरुरी
कौशलयही आपण तशकफू शकिो.
 प्रोतसाहन - सकारातमकरीतया त्चार करायला सुरु्ाि केलया्र िी स्य िशीच कायम राहा्ी यासाठी स्िः
स्िःला प्रोतसाहन िेणे. आपले घोष्ाकय मी काय करू शकिे हे असा्े.
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प्रिंसा - योगय ् प्रशन असा कधीच ्ाईट नसिे. उलट तयामुळे आपले ‘स्मि’ ्ाढिे. आपण जे काम करि आहोि
तया कामाचा ् जे यश आपलयाला तमळाले आहे, मग िे लहान प्रमाणाि असो मोठ्ा - तयाचा अतरमान बाळगणे अतयंि
महत््ाचे आहे.
 वेळ - थोडासा ्ेळ स्िःसाठी ठे्ा्ा. ति्सरराचया धा्पळीि थोडासा िरी असा ्ेळ काढा्ा की जो आपण
आपलयाला आ्डतया गोषटीसाठी रेट िेऊ शकिो. यासाठी तशसि अंगी बाण्णे अतयंि आ्शयक आहे. जेणेकरून ठरलया
्ेळी आपण आपली कामे संपू शकिो.
 शवशवास - िुमचया त्चार ् रा्नांची इमान राखा. िुमहाला मनापासून जे पटिे िे करा. तया गोषटीमुळे िुमहाला आनंि
् समाधान तमळिे तया गोषटी करा.
 सवतःचा आदर - िुसऱयांचे अंधानुकरण करू नका. जे आपण जे कोणी काही आहोि, तयाचा अतरमान बाळगा.
िुमचे स्िःचे कौशलय ् क्षमिा ओळखा ् तयाचा मान राखा. आपण आपलयाला जसे लेखिो िसेच इिर वयकिी आपलयाला
लेखिाि.
 प्रेम - वयकिी तििकया प्रकृिी या उकिीप्रमाणे प्रतयेक वयकिी ही स्िःपुरिी ्ेगळी असिे. आपण जसे असून िसे
आपलयाला स्ीकारायला तशका. स्िःचया चुकांपासून तशका. चुका झालया महणून हळहळि बसू नका. स्िःचे यश ्
अपयश स्ीकारा.
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शकिोरव्यीन आरोग्य संदभ्ग पुषसतका (FAQ)
व्यात ्येताना

१. शिशन (पेशनस) शकंवा पुरुष इंशरि्यांचा आकार शकती असला पाशहजे.
मुलांमधये तयांचया तशक्षणाचा आतण अंडकोशाचा आकार याबद्दलचया काळजी (समसया) तया फार सामानय असिाि.
खास करून तयांचया लैंतगक क्षमिेबद्दल इंतद्याचा आकार ् लैंतगक क्षमिा तकं्ा लैंतगक कृिी यांचयाशी मुळीच संबंध नाही.
हे इंतद्य तकशोरा्सथेि उंचीि आतण जाडीि ज्ळपास िुपपट होिे आतण तयाची स्ा्यि जासि गिीने ्ाढ ही १४ िे १६ ्षचे
िरमयान होिे. तशशन तकं्ा पुरुषांचया इंतद्याची लांबी ् रुंिी वयकिीपरत्े बिलि असिे तशशनाचा सरासरी आकार जेवहा िे
सुरकुिलेली असिे िेवहा तयाची लांबी िीन िे चार इंच असिे आतण जाडी एक इंच असिे. तयाचे एक टोक साधारणपणे डावया
तकं्ा उजवया बाजूला तकंतचि ्ळलेले असिे. जी एक सामानय कसथिी आहे. िोन अंड कोशांचा आकारसुद्धा ्ेग्ेगळा असू
शकिो. तयापैकी साितयाने डा्ा, उजवया पेक्षा खाली जासि लोंबकळि असिो.
२. आमही आपल्या जननेंशरि्यांची सवच्छता किा प्रकारे करावी?
जननेंशरि्यांची सवच्छता : िररोज आपले इंतद्य साधया पाणयाने हळु्ारपणे धु्ा्े. जर यासाठी साबण ्ापरायचा असेल
िर िो सौमय असा्ा. िीव्र साबणामुळे तया्र व्रण पडू शकिाि. तकशोर्यीन मुलांनी तशशनांना असलेले चामडे हळु्ारपणे
मागे घेऊन तयाचया खालचा राग हलकेच धु्ा्ा. या चामड्ाखालील कोमल राग वय्कसथि धुिला नाही िर िेथे पांढुरका थर
जमू लागिो आतण िेथे तज्ाणूंची ्ाढ होऊन घाणेरडा ्ास येऊ लागिो. काही िीव्रिा असलेलया प्रकरणाि इंतद्याचे तशशन
मुंडे ‘समोरचा तत्कोणी’ राग लाल होिो आतण सुजिो, तयामुळे त्ास जळजळ आतण असुत्धा जाणू शकिे िुगांधीनाशक
तकं्ा टालकम पा्डर याजागी ला्णे टाळा्े. सुंिा झालेलया तकशोरांना त्शेषिः मुकसलम समाजािील तयांनी इंतद्याची
सफाई करिाना त्शेष लक्ष तिले पातहजे. इंतद्याला िररोज साधया तकं्ा हलकया कोमट पाणयाने धुणे हेच पुरेसे असिे.
माने प्रतयेकाने इंतद्याचा खालचा राग आतण अंडकोश यांचीसुद्धा स्च्छिा ठे्ली पातहजे कारण घाम आतण धुळ तयामुळे िेथे
जळजळ होऊ शकिे.
माशसक पाळीच्या वेळी होणाऱ्या असुशवधा आशण भीती दूर करण्यासाठी शकिोरव्यीन मुलींनी का्य केले पाशहजे?
तकशोर्यीन मुलींना मातसक पाळी सुरू झालया्रला अपराधीपणाची रा्ना बाळगणयाची मुळीच गरज नाही. तयांनी
आपली िैनंतिन कामे नेहमीप्रमाणे करा्ीि. तयाच सोबि ह्ा ति्साि जासिीचे पोषण घया्े ् स्च्छिा पाळा्ी (त्शेषिः
जननेंतद्याची).
या्ेळी ओटीपोटाि िुखणे आतण जड ्ाटणे हे स्ारात्क आहे, जयाला कमी करणयासाठी पाणयाने स्ान, गरम पाणयाचया
बॉटल चा उपयोग, गरम पेय आतण डॉकटरांचया सललयाने औषधे घया्ीि. सोबि हलका वयायाम िसेच चालणे, सट्ेतचंग,
इतयािी करा्ेि यामुळे रकिातरसरण होणयास मिि होईल आतण त्ास कमी होईल.
प्रतयेकाने सैतनटरी नैपतकनचा उपयोग करा्ा, जेणेकरून कपड्ांना डाग पडणार नाहीि आतण ओटीपोटाि, जनन
रागांमधये ्ाटणारी जळजळ/खाज यास प्रतिबंध होईल. जर चांगलया प्रकारचे सहॅतनटरी नहॅपतकन उपलबध नसिील, िर
स्च्छ जुनया गरम कॉटन कपड्ांचा ् उनहाि चांगलया प्रकारे ्ाळ्ून तयाचा उपयोग करा्ा. हे नहॅपतकनस/पहॅड ति्सािून
कमीि कमी िीन ्ेळा बिला्ेि.
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हे ्ापरलेले सहॅतनटरी नहॅपतकनस एका खोल खड्डाि पुरून सुद्धा नषट केले जाऊ शकिाि. तकं्ा तयांना जाळून तकं्ा
कागिाि गुंडाळून आतण कचराकुंडीि टाकफून कचऱयासोबि प्रतक्रयेकररिा नेले जाऊ शकेल ् अशा रीिीने तयांची योगय प्रकारे
त्लहे्ाट ला्ा्ी. प्रतयेक मुलीने िररोज स्ान अ्शय करा्े प्राणी आपले जननांगे बाजूचा राग साधे पाणी आतण सौमय
साबणाने आ्शयक धु्ा्े.
माशसक पाळीच्या कालावधीत मुलरी आंघोळ करू िकते का्य?
होय, स्ान करणे स्च्छिा पाळणयासाठी फार महत््ाचे आहे. मातसक पाळी ही अस्च्छ तकं्ा प्रिूषणकारी नसिे जर
ह्ा्ेळी स्च्छिा पाळली गेली िर आपले स््यच कामे जसे शाळेि जाणे, मैिानी खेळ, स्यंपाक तकं्ा लोणची ियार करणे
आतण इिर िैनंतिन कामे सुत्धेन आतण सनमानाने करू शकिाि.
आमही आमची जननेंशरि्य किाप्रकारे सवच्छ ठेवू िकतो?
सत्ीची बाह्य जननेंशरि्य सवच्छतेबाबत: (योनी आतण आसपासचे राग) ही जननेंतद्ये साधया पाणयाचा उपयोग करून नीट
धु्ा्ीि जर साबणाचा उपयोग करीि असलाि िो सौमय असा्ा. योनीचा तकंतचि गंध येणे स्ारात्क असिे पाळी स्च्छिा
पाळूनच नैसतग्यकरीतया िपासणी करिा येिे.

आरोग्य आशण पोषण
शकिोरव्यींना पोषण्युकत अन्ाची ररज का भासते?
 पोषक अन्नाची गरज ही तकशोर्यीन जासि असिे, बाळंिपणािील तकं्ा ्यसक अ्सथेिील गरजेपेक्षा.
 मुली आतण मुले तयांचया ्याचया ्जनाचया ५० टकके आतण ्याचया उंचीचया २० टकके उंची तयाचप्रमाणे ्याचया
संपूण्य/ हाडांची घनिा तकशोरा्सथेि प्रापि करिाि.
 हाडांमधये कॅकलशयमची पािळी योगय प्रमाणाि असली पातहजे.
 िोल आहाराचया स्यी तकशोर्यीन काळाि ला्लयास तयामुळे अशकि/तठसूळ हाडे, लठ्ठपणा, हृियरोग आतण
मधुमेह इतयािी पासून प्रतिबंध होिो.
 मातसक पाळी िरमयान होणारी रकिाची झीज ररून काढणयासाठी पररणाम जासिीचे लोह पूरक आहार आतण हाडे
बळकट करणयाकररिा कॅकलशयम आ्शयक असिे.
 चांगले पोषण झालयास ्ेळे्र लैंतगक पररपक्िा येिे.
शकिोरव्यात रकतालपतेची सामान्य कारणे?
 लोह ् जी्नसत् ररपूर असलेलया अन्नाची कमिरिा.
 जंि( कृमी) होणे.
 तकशोर्यीन मुलींना मातसक पाळी िरमयान होणारा रकिसत्ा्.
 तह्िाप तकं्ा ्ारं्ार होणारे आजारपण
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किाप्रकारे एक िारीररक श्रम (शक्र्यािीलता) आशण खेळ अिा जीवनिैलीच्या सवास्थ्य षसथिती ना प्रशतबंध करू िकतात?
शारीररक वयायाम हा तकशोर्यीन मुले आतण मुली या िोघांकररिा महत््ाचा आहे. मुलींनासुद्धा तयाच प्रमाणाि मैिानी
खेळ आतण तनयतमि शारीररक वयायामासाठी उत्तेजन िेणयाि आले पातहजे. अशा शारीररक तक्रयाशीलिेमुळे उिाहरणाथ्य.
खेळ आतण वयायाम यामुळे कॅलरीज ज्लन जासि प्ररा्ी होिे. महणून तनयतमि वयायाम ही आरोगयाची गुरुतकलली आहे.
्ाढले िे िुमही खािा. जे्ढ्ा अन्नाचा उपयोग करिा तयापेक्षा जासि अन्नाचे से्न करि असाल, िर िुमही जासि ्जनाचे
तकं्ा सथूलिा ्ाढेल महणून प्रतयेकाने चांगला शारीररक वयायाम आतण खेळ जसे सायकल चालत्णे, फुटबॉल, कबड्ी, खोखो, धा्णे, पोहणे इतयािी करणयाचा प्रयत्न केला पातहजे. जयामुळे कॅलरीज खच्य होऊन समिोल तनमा्यण होईल.

आरोग्यदा्यी वत्गणुकीकररता सवसथि मन
१. आरोगयिायी ््ि्यणुक/्ागणूक/ ्ागणे
२. आरोगयिायी ्ि्यणुकीसाठी आरोगयिायी मन.
प्रत्येकाने शक्र्यािील िरीर आशण मन किाप्रकारे ठेवावे?
शारीररक तक्रयाशीलिा जसे वयायाम, योग, द्वय, माश्यल आट्सट्स, मैिानी खेळ इतयािी आपलयाला सटटॅतमना तनमा्यण
करणयास, थक्ा िूर करणयास, लठ्ठपणा घालत्णयास आतण हाडे आतण स्ायूंची ्ाढ ् मजबूि करणयास मिि करिाि.
िे आपलया आतमत्श्ासाची पािळी िेखील ्ाढत्िाि. तयानुसार वयकिी न्ीन खेळ शोधून काढू शकिाि आतण तशक्षण
क्षमिा यांना आधार िेणयासाठी माग्य शोधू शकिाि.
याचयातश्ाय ्ेग्ेगळया ्छंिाि स्िःला गुंि्ून घेऊ शकिे. जसे संगीि, कावय तकं्ा तचत्कारी आतण सधयाचया
काळािील घडामोडींशी पररतचि करू शकिे तयासाठी ्ि्यमानपत्े ्ाचणे आतण बािमयांचे काय्यक्रम ऐकफू शकिे. या स््य
तक्रयाशीलिा आपलया त्चारांना आतण तशक्षण क्षमिांना चालना िेिाि आतण आपलयाला िणा्मुकि आतण आनंिी बनत्िाि.
दबावाचा सामना करण्यासाठी तुमही आपल्या समव्यसक तसेच आई-वडील आशण कु्टुंबाची किाप्रकारे बोलले पाशहजे?
िुमचया आई-्तडलांशी सं्ाि साधिाना प्रामातणक आतण खुलया तिलाने चचा्य करा. तयांना सांगा की काही गोषटी
करणयासाठी िुमचया्र िबा् येि आहे, जया मला चुकीचया आतण जोखमीचया ्ाटिाि आतण मला हे समजि नाही की अशा
पररकसथिीि मी काय करा्े?
जर िुमहाला िुमचया आई-्तडलांशी बोलणयास योगय ्ाटि नसेल तकं्ा संकोच होि असेल, िर कुटुंबािील अनय
एखाद्याशी सं्ाि साधणयाचा प्रयत्न करा जयांचयाशी िुमचे चांगले पटिे जो िुमहाला समजून घेईल अशी वयकिी िुमचा मोठा
राऊ तकं्ा बहीण, काका, मा्शी आतया इतयािी असू शकिे.
माझे काही शमत् मला असे पदाथि्ग (अमली पदाथि्ग) वापरण्यास सेवन करण्यास दबाव ्टाकतात मी त्यावर अश्यावेळी का्य
करू िकतो?
अशा प्रसंगी खंबीरपणे ‘नाही’ महणणे तशका ् याची स्य करा कोणतयाही गोषटीला नकार िेणयासाठी अपराधीपणाची
रा्ना बाळगू नका. जी िुमहाला जबरिसिी करून सांगणयाि येि असेल. चांगले तमत् कधीही आपलया तमत्ाला जे आ्डि
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नाही, िे करणयाची सकिी करि नाहीि. जर िुमहाला असे ्ाटि असेल की “नाही” महणणयाि िुमहाला शारीररक इजा केली
जाऊ शकिे, िर िुमही अशा तमत्ांची संगि सोडून द्या तकं्ा आपलया ्तडलधाऱया सिसयांची मिि घया.
शकिोरावसथिेत तनाव ्येण्याची सामान्य कारणे कोणती असतात?
बऱयाच जणांनी कररिा तकशोरा्सथा एक िणा्युकि अ्सथा असू शकिे. यासाठी खालीलप्रमाणे कोणिेही कारण
असिे.
परीक्षेची रीिी आतण कररअर योजना, शारीररक बिलांबद्दल ्ाटणाऱया समसया, प्रेमाि पडणे, चांगलया शाळेि/कॉलेजमधये
प्र्ेश न तमळणे, तनयोजनकतया्य (नोकरी िेणाऱया कडून) िबा्, तमत्ांचा िबा्, ्यसकांचा अयोगय वय्हार, तहंसेची जोखीम
इतयािी आतण या प्रतक्रयेिरमयान तयांची प्रतयेकासोबि चांगले संबंध कायम करणयाकररिा धडपड चाललेली असिे.
तणाव घालशवण्याचे सवास्थ्यवध्गक मार्ग कोणते?
िुमचया ्ेळेचा योगय उपयोग करून, िुमहाला िुमची िाकि आतण मया्यिा ओळखावया लागिील, िबा्ाला नाही महणे
आतण अशा त्षयांना टाळणे, जयामुळे ्ाि आतण िणा् तनमा्यण होऊ शकिाि.
िणा्ाचया कसथिीला बिला, तयाकररिा िुमहाला सकारातमक वहा्े लागेल, िसेच रा्नांना िडपून ठे्णयापेक्षा तयांना
प्रितश्यि करा.
मनोरंजनाचया काय्यक्रमाि स्िःला गुंि्ून संगीि, खेळ, नृतय, योगा इतयािी िणा् घालत्णयास मिि करिाि.
तमत्ांची आई-्तडलांची, , तशक्षकांची तकं्ा इिर ्यसक यांची मिि घया. जर िुमही िुमचया समसया योगय प्रकारे मांडलया,
ही पररकसथिी समजिील आतण िुमहाला मिि करिील.

शकिोरव्यीन लैंशरक आशण प्रजनन आरोग्य
१. संक्रतमि संसग्य
२. गर्यधारणा टाळणे
३. गर्यरपणा संपत्णे
एखाद्ाला RTI, STI शकवा HIV चा संसर्ग किाप्रकारे होऊ िकतो?
प्रजनन संसथेिील जंिूसंसग्य (RTIs) हा वयककिगि स्च्छिेकडे िुल्यक्ष केलयामुळे तक्ा असुरतक्षि लैतगक संबधामुळे
होऊ शकिो. स््य STIs लैंतगक संबधांिून संक्रतमि होि नाहीि. काही संसग्य अस्च्छिा राखलयाने आतण आरोगयाकडे
िुल्यक्ष केलयामुळे होिाि.अस्च्छ प्रसाधन गृहे (Toilet) सैतनटरी पैडस,रोजचया स्ानाचया ्ेळी योगय प्रकारे जनेनंतद्याची
स्च्छिा न केलयामुळे आतण मुलींना त्शेषकरून मातसक पाळीचया ्ेळी स््छिेचे पालन न केलयामुळे होिाि. हे लक्षाि ठे्ा
की पतहला असुरतक्षि लैतगक संबधं िेखील STI आतण HIV चा संसग्य होऊ शकिो.
HIV मुळे माणसाचा मृत्यु ओढवू िकतो का्य ?
मनुषयाला मारून टाकीि नाही पण िो अशा कसथिीि नेिो की जेवहा शरीराची संरक्षण प्रणाली इिकी खाला्िे की अशी
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कसथिी उतपन्न होिे की, शरीर मग कोणतयाही संसगा्यशी लढू शकि नाही. याच कसथिीला AIDS महणिाि. परंिू ्ेळे्र
उपचार तमळालयास (जया उपचाराला अहॅंटी ररट्ो वहायरल थेरपी, ‘एआरटी’ असे ना् आहे) पोषक अन्न, शारीररक वयायाम,
स्सथ जी्नशैली आणी स्सथ राहणयासाठी सकारातमक ्ि्यन ्ापरून तयाला पुढे ढकलिा येिे.
सुरशक्षत रभ्गपात महणजे का्य?
रारिाि ्ैद्यकीय गर्यपाि (MTP) याला कायिेशीर तनयमानुसार बन्णयाि आले आहे, १९७२ ला अकसित्ाि आला.
१८ ्षा्य्रील सत्ी, तिचा ्ै्ातहक िजा्य कोणिाही असो (त््ातहि तकं्ा अत््ातहि) िी गर्यपािाचा पया्यय तन्डू शकिे.
मात् १८ ्षा्यखालील वयकिीला आई-्तडलांची तकं्ा पालकांची लेखी संमिी आ्शयक असिे. सुरतक्षि गर्यपाि हा फकि
प्रमाण डॉकटरांकडूनच प्रमातणि ि्ाखानयाि तकं्ा रुगणालयाि करणयाि येिो. एमटीपी तनयमांचया अंिग्यि यास कायिेशीर
मानयिा आहे. एमटीपी तनयमाि यासाठी त्तशषट कारणांची गरज आहे. जयाि गर्यतनरोधकांचा अपयश, लैंतगक तहंसा
यामुळे होणारी गर्यधारणा, जर गरा्यरपण पुढे गेलयास सत्ीचया जी्ास धोका, सत्ीचया शारीररक आरोगय जोखीम, तिला
मानतसक धकका बसणयाची संरा्ना, होणाऱया अर्यकास वयंगत् तकं्ा रोग ग्रातसि होिील. ्ैद्यकीय गर्यपाि तनयमानुसार
् माग्यिश्यनानुसार कायद्याने या गोषटीचे प्रा्धान करणयाि आले आहे की, असे िेशांिग्यि गर्यपाि केवहा करा्ेि? रारिाि
गर्यपाि २० आठ्ड्ांपयांि करिा येिो, मात् १२:२३ आठ्ड्ाचया गरा्यचा गर्यपाि करा्याचा झालयास िुसऱया डॉकटरांचे
मि घेणे जरुरी असिे.
रभ्गपात असुरशक्षत केवहा असतो?
अप्रमातणि खाजगी ि्ाखानयाि तकं्ा रुगणालयाि करणयाि येणारा आतण अप्रतशतक्षि वयकिी तकं्ा डॉकटरांकडून
करणयाि येणारा गर्यपाि असुरतक्षि असिो. तयामुळे संपूण्य गर्यपाि, आिील इंतद्यांना नुकसान, अतिरकिसत्ा् इतयािी
कारणांमुळे िो मृतयूच िेखील कारणीरूि ठरू शकिो.
रभ्गपात केवहा अवैध समजला जातो?
 गर्यपाि जरा अप्रतशतक्षि आतण अप्रमातणि वयकिीकडून केला गेला असेल िर तयाला अ्ैध गर्यपाि महणिाि.
 जर िो अप्रमातणि ि्ाखानयाि तकं्ा अशाच रुगणालयाि केला गेला असेल. रारि सरकारने यासाठी प्रमातणि
तन्डलेलया ि्ाखानयांची तकं्ा रुगणालयांची प्रमातणि सूची तिली आहे जी िेथील उपलबध आ्शयक पायारूि सुत्धां्र
आधाररि आहे, जेथे सुरतक्षि गर्यपाि से्ा पुर्लया जािाि.
 जेवहा गरा्य्सथेचा काळ हा १२ िे २० आठ्ड्ांचा असेल आतण िो िुसऱया डॉकटरांचया मिा तश्ाय असेल िर असा
गर्यपाि अ्घड समजला जािो.
 जर िो गरा्यचया तलंगा्र आधाररि केला गेला असेल िर तयाला सत्ी भ्ूण हतया महणणयाि येिे.
 िसेच अशा प्रकारची गरा्य्सथा फकि शासनाचया स्ीकृि ्ैद्यकीय पद्धिीनेच संपुषटाि आणिा येिे. अशी गरा्य्सथा
अ्ैद्यकीय पद्धिीने जसे की जोर जबरिसिी करून, धाक िाख्ून घरचया घरी केलया जाि असिे. हा अ्ैद्यकीय गर्यपाि
तया सत्ीचे स्ासरया्र घािक पररणाम घड्ून आणू शकिो. तयामुळे तिला अतिरकिसत्ा् होऊ शकिो आतण इिकेच नवहे
िर तिचया अंिग्यि इंतद्यांना सुद्धा नुकसान पोहोच्ू शकिो. जसे की गरा्यशय फाटणे तकं्ा तयाि त्छद् तनमा्यण होणे तयातश्ाय
िीघ्यकालीन गुंिागुंिी मधये िीव्र त्ास, ओटीपोटाचया सुजेमुळे होणारे आजार (PID) आतण ्ंधत् यांचा समा्ेश असू शकिो.
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माझे हकक आशण अशधकार
मानवी अशधकार शकिोरव्यीन मुलांना लारू आहेत का्य? अिा कोणत्या संसथिा आहेत, ज्या शकिोरव्याच्या मुलांच्या
हककासाठी खात्ी देतात?
स््य मान्ी अतधकार, जसे िे कोणतयाही ्यसकला लागू आहेि, तकशोर ्यािील मुलांना िेखील लागू आहे. रारिीय
संत्धानाि याबद्दल त्शेष प्रा्धान करणयाि आलेले आहे की, १० िे १८ ्षा्यचया ्याचया तकशोर्यीनांना तज्ंि राहणयाचा,
संरक्षणाचा, त्कासाचा, स्सथ आतण आनंिी राहणयाचा आहे. िुसऱया इिर अतधकार िेणाऱया संसथा यामधये खालील
संसथांचा समा्ेश होिो.
नहॅशनल कतमटी फॉर ि प्रोटेकशन ऑफ तचलड्रन राइट्स अशी स्िंत् संसथा जी पूण्य िेशाि मुलांचया अतधकारांचे संरक्षण
करणयासाठी उपाययोजना करिे. ति कन्ेंशन ऑन राइट्स ऑफ ि चाइलड ऑफ युनायटेड नेशनस हीसुद्धा अशीच संसथा
आहे, याचा अथ्य महणजे रारि सरकार आतण आपली राजय सरकारी, सीआरसीमधये तिलेली मुलांचया अतधकारासंबंधी बाबी
सुतनकशचि करणयास ्चनबद्ध आहेि. तयाचप्रमाणे “कन्ेंशन ऑन एतलतमनेशन ऑफ ऑल कॉमस्य ऑफ डीकसक्रतमनेशन
अगेंसट ्ुमन” या स््य तयांना अतधकार आतण हकक तमळ्ून िेणयासाठी काय्यरि आहेि.
असे कोणते ६ मूलभूत अशधकार आहेत, जे प्रत्येक भारती्य मुलाला / मुलीला शमळाले पाशहजेत?
रारिीय संत्धानाने असे सहा मूलरूि अतधकार िेशाचया प्रतयेक मुलाला तिलेले आहेि खालीलप्रमाणे आहेि
 समानिेचा अतधकार
 स्ािंत्र्याचा अतधकार
 शोषणात्रुद्धचा अतधकार
 धमा्यचया स्ािंत्र्याचा अतधकार
 सांसकृतिक आतण शैक्षतणक अतधकार
 संत्धानातमक उपाय तमळणयाचा अतधकार

16

या पुस्तकाची ओळख!
सत्
परीचय
उद्देश
्ेळ
सातहतय
कृिी

-

सत्ाचे ना् ् त्षय
सत्ात्षयी िोंडओळख
सत् तशकत्णयाचा उद्देश
सत् तशकत्णयास लागणारा ्ेळ
सत् तशकत्णयास लागणारे सातहतय
सत् तशकत्िाना करा्यास
लागणाऱया कृिी
सारांश - सत्ामधये काय तशकलो ह्ाची
थोडकयाि मातहिी
मातहिी - सत्ात्षयी अतिररकि मातहिी

आश्रमशाळेिील तकशोर्यीन मुला-मुलींचया स्ाांतगण
त्कासासाठीचे हे तिसरे प्रतशक्षण पुसिक आहे. येतया १०
आठ्ड्ांि आपण प्रजनन आरोगयाबद्दल मातहिी घेणार
आहोि. मुल कसे जनमाला येिे याची मातहिी तकशोर्यीन
मुला-मुलींना असणे फार गरजेचे आहे. लहान ्याि लग्न
होणे ् कुटुंब ्ाढणे याचे काय पररणाम होिाि? आपण
सूज् तनण्यय घेिला नाही िर काय होऊ शकिे? तमत्ाचया,
मैतत्णींचया िबा्ाला आपलयाला तकतयेकिा िोंड द्या्े
लागिे तकं्ा एखािी गोषट मातहिी करून घेणयासाठी आपण
चूकीचे माग्य अ्लंबिो आतण तयामुळे आपलयाला आयुषयाि
फार त्ास रोगा्ा लागिो.
वयसनाधीनिा याच ्यामधये आपलया मागे लागिे. आपलया
गैर ्ि्यणूकीमुळे तकतयेक आजारांना आपण तनमंत्ण िेिो.
चांगले काय, ्ाईट काय हे आपण याच ्यामधये तशकायला
पातहजे. हे तशकफून आपण समंजसासारखे ्ागून आयुषयाि
सकारातमक तनण्यय घेिले पातहजेि. असे तकशोर्यीन
मुला-मुलींना घडत्णयासाठी हे तिसरे प्रतशक्षण पुसिक
ियार केले आहे.

17

अनुक्रमशणका
क्र.
१
२
३
४
५
६

७

८
९

१०

११
१२
१३
१४

18

नाव
प्रतशक्षकांसाठी माग्यितश्यका
तकशोर्यीन आरोगय संिर्य पुकसिका
पुकसिकेची आेळख
आठवडा - १
सत् ३.१ - प्रजनन आरोगय
आठवडा - २
सत् ३.२ - तकशोर्यािील गर्यधारणा ् तयाचे होणारे पररणाम
आठवडा - ३
सत् ३.३ - तकशोरा्सथेिील गर्यधारणेचे वय्सथापन
सत् ३.४ - काही त्धाने सांगून मानय अमानय सांगा्े
आठवडा - ४
सत् ३.५ - कुटुंब तनयोजन
सत् ३.६ - कुटुंब तनयोजन पद्धिी
आठवडा - ५
सत् ३.७ - गर्यपाि
आठवडा - ६
सत् ३.८ - संपूण्य तनरोगी आयुषय
सत् ३.९ - वयसने आतण वयसनातधनिा
आठवडा - ७
सत् ३.१० - ‘नाही’ महणायला तशकणे
सत् ३.११ - तनण्ययक्षमिा
सत् ३.१२ - मानतसक खंबीरिा
आठवडा - ८
सत् ३.१३ - मािक पिाथाांचे से्न टाळणे
सत् ३.१४ - काडीपेटीचा खेळ
आठवडा - ९
सत् ३.१५ - प्रजनन माग्य संसग्य ् लैंतगक आजार मातहिी
आठवडा - १०
सत् ३.१६ - HIV /AIDS
सत् ३.१७ - धागयाचा खेळ
आठ्डा - ११
सत् ३.१८ - प्रथमोपचार आतण नेहमीचे आजार
सत् ३.१९ - प्रातयतक्षक

पान क्र.
१
११
१७
१९
३९
४३
४६
४८
४९
५२
५९
६१
६४
६६
६९
७२
७८
७९
८२
८७
९५
१००

आठवडा-१
सत् ३.१ : प्रजनन आरोग्य
परीच्य : आपला जनम कसा झाला, आपण कुठे होिो यात्षयी मुली-मुलांचया मनाि शंका, कुिूहल असिे.
या सत्ािून आपण स्िःत्षयी समजून घेणार आहोि. सुखरूप बाळंिपण, कुटुंबािील बाळाची
जबाबिारी, मुलगा-मुलगी कसे ठरिे इतयािी स््य बाबी शासत्ीय िृषटीकोन ठेऊन, तचत्ांचया माधयमाने
समजून घयायचे आहे.
उदिेि : प्रजनन आरोगय, लैंतगकिा, तनसग्य आतण समाजररिी या महत््ाचया त्षयांबद्दल मुलांमधये जाणी्
तनमा्यण करणे. िसेच यासंबंधीची ्ैज्ातनक मातहिी िेणे.
वेळ

: ९० तमतनटे

साशहत्य : अे/४ आकाराचा कागि, पेकनसल, खोडरबर
कृती

: १) तचत् काढणे.
२) पुढील पानां्रील तचत्ांचा ्ापर करून बाळाचा जनम कसा होिो या बाबि मातहिी िेणे.
३) तकशोर्यीन मुला-मुलींचया मनाि असलेलया काही प्रशनांची तिलेलया मातहिी्रून चचा्य करा्ी.
 आपलया जनमाचे तचत् (२० तमतनटे) : स््य मुलांना एकेक कागि द्या्ा. तया्र तयांना आपलया जनमाचे
तचत् काढायला सांगा्े. आपला जनम घरी झाला, की ि्ाखानयाि? की शेिाि? तया्ेळी आसपास
कोण कोण होिे? ऋिू कोणिा होिा? ्ेळ काय होिी? आपलया जनमाचे स्ागि कसे झाले? असे एक
तचत् प्रतयेकाला काढणयास सांगा्े.
 स््य मुलांचया तचत्ांचे कौिुक करा्े. (मुलांनो, िुमही िुमचया जनमाची तचत् काढली. िी सगळी ्छानच
आहेि. (कौिुक करा्े, तचत्ांचे थोडे ्ण्यन करा्े.) पण एक प्रशन. िुमही जनमला िेवहा िुमचा आकार
के्ढा होिा? (मुले आपआपलया पद्धिीने आकार िाख्िील) िुसरा प्रशन : पण िुमही जेवहा अगिी
प्रथम आईचया पोटाि आलाि, महणजे या नऊ मतहनयाला सुरु्ािीचया पातहलया िारखेला आईचया
पोटाि आला िेवहा िुमचा आकार के्ढा होिा? (मुले आपली कलपना लढ्ून आकार सांगिील. उिा.
बोटाचया एका पेराए्ढा, बोराचया बी ए्ढा, ्ाळूचया कणाए्ढा.)
 आईचया पोटाि नऊ मतहने. तचत् मातहिी.
 आईचया पोटाि आपण नऊ मतहने राहून आपला जनम झाला. आिा थोडे मागे जाऊ :
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एका ्छोट्ाशा खसखशी ए्ढ्ा बीजापासून आपण कसे मोठे झालो आतण आईचया पोटािून कसे
बाहेर आलो.
िुमहाला एक फोटो िाख्णार आहे. हा फोटो आहे आपलया आईचया पोटािलया अंड्ाचा. तया
अंड्ापासूनच आपला जनम झाला. िे अंडे अगिी बारीक महणजे सूक्म होिे. िे खसखशीचया एका
िाणयाए्ढे तकं्ा रवयाचया एका कणाए्ढे होिे. िेच खूप मोठे करून िाख्िो. महणजे तयाचा फोटो
िाख्िो. (असे महणून सत्ी-बीजाचे तचत् िाख्ा्े.)

सत्ीबीज (२००० प्ट मोठे) परीपकव
या अंड्ाचया मधयरागी केंद् तिसिे आहे. तयाि आपलया आईचे अनु्ांतशक गुण असिाि. िसेच आईचया अंड्ामधये
‘XX’ तलंगगुण सुत्े (क्रोमोझोमस) असिाि. हे गुण गुणसूत्ां्र असिाि. िे घेऊनच आपण तनमा्यण होिो. पण तया एका
अंड्ामुळे आपण तनमा्यण होि नाही. तयाला आणखी एका अंड्ाची जोड लागिे. िे अंड आपलया ्तडलांकडून येिे. .
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पुरूषबीज-िुक्राणु (डोकं + िेप्टी) बीजांडकोषातून बाहेर पडल्यानंतर
्तडलांचे हे अंडे आईचया अंड्ापेक्षा खूप ्ेगळे तिसिे. या अंड्ाला शेपटी असिे. कारण तया अंड्ाला खूप प्र्ास करून
आईचया अंड्ापयांि पोहोचायचे असिे. तयासाठी तयाला या शेपटीची गरज असिे. या अंड्ाला शुक्राणू असे महणिाि.
या शुक्राणूंमधये ‘XY’ असे तलंग गुणसुत्े असिाि. जेवहा हा शुक्राणू आईचया अंड्ापयांि पोहोचिो तया ्ेळचा फोटोही
आपलयाकडे आहे. (सत्ी-बीज ् शुक्राणू एकत् येि असणयाचा फोटो िाख्ा्ा.)
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सत्ीबीज आशण पुरूषबीज एकत् ्येत असताना
या सत्ी-बीजाचया रो्िी िुमहाला अनेक शुक्राणू जमा झालेले तिसिील. तयािला एकच शुक्राणू सत्ी-बीजाला जाऊन
तमळिो. महणजे िोनही बीजे (सत्ी-बीज ् पुरुष बीज) एकत् येिाि. िेवहा आईचे गुण आतण ्तडलांचे गुण एकत् होिाि
आतण गर्यधारणा होिे. महणजेच आपला पतहला ति्स सुरू होिो आईचया पोटािला.
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प्राथिशमक अवसथिेतील बाळ (१/२ शदवस फलनानंतर)
आिा पतहलया बारा िासांमधये या गरा्यचे रूप कसे बिलिे िे ही पाहा. सुरु्ािीचया एका पेशीचे िोन राग होिाि. तयाचे
चार, मग आठ असे राग होिाि. महणजे या सगळया आपलया पेशीच असिाि. तया एकमेकांना तचकटलेलया असिाि. या
पेशींचा एक पुंजकाच आपलयाला या तचत्ाि तिसिो आहे.
या एका पुंजकयािूनच काही पेशी एकत् येऊन बाळाचा मेंिू बनिाि. काही पेशींचा कणा बनिो. िर काही पेशींचे फु्फुसे,
आिडी, तकडनीज असे तनरतनराळे अ्य् बनू लागिाि.
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पो्टातील अडीच मशहन्याचे बाळ
आिा हे बाळ आईचया पोटाि ्ाढू लागिे. िे आिा अडीच मतहनयाचे झाले िे कसे तिसिे िे पाहायचं आहे का? (फोटो
िाख्ा्ा) हे बाळ महणजे गर्य आपलया अंगठ्ाए्ढा आहे. पण तयाचे आिा डोके, हाि, पाय, ्छािी, पोट असे सगळे तिसिे
आहे. बेंबीला जोडलेली नाळ तिसिे आहे. ही नाळ गरा्यशयाचया तरंिीला तचकटलेलया ्ारेला जोडलेली असिे. या ्ारेिून
गरा्यला आ्शयक असणारे सगळे अन्न-पाणी आतण प्राण्ायू तमळिो.
(इथे आई गर्य्िी असिाना तिचया पोषणाचे महत््े सांगा्े. आईचया पोषणािूनच बाळाचे पोषण होिे. गर्य्िी असिाना
आईने पुरेसा आहार घेिला नाही िर बाळ कुपोतषि जनमाला येिे ् अशा बाळाची ्ाढ ् त्कास योगय प्रकारे होि नाही आतण
बाळांना मृतयूचा धोका असिो.)
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पूण्ग वाढलेले बाळ
हळूहळू नऊ मतहने गरा्यची ्ाढ पूण्य होिे. तयाचाही फोटो पहा. आिा िे आईचया पोटािून बाहेर येणयासाठी ियार झाले
आहे. गरा्यशय आकुंचन पा्ू लागिे आतण आईचया योतनमागा्यिून िे हळूहळू बाहेर येिे. गरा्यशय आकुंचन पा्िे महणजे
िाबले जािे िेवहा आईचया पोटाि िुखिे.
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प्रसूती
बाळ बाहेर येिाना प्रथम डोके बाहेर येिे आतण नंिर तयाची मान, खांिे, ्छािी-पोट, पाय बाहेर येिाि. सोबि नाळ बाहेर
येिे. ्ार सुटून िीही बाहेर येिे. पोटाि असेपयांि प्राण्ायूचा पुर्ठा आईकडून होिा होिा आिा बाळ आईपासून ्ेगळे
झाले. तयाला आिा ह्ेिून श्ास घेऊन प्राण्ायू तमळ्ा्ा लागिो. आत्तापयांि तयाला अन्निेखील आईचया रकिामधूनच
तमळि होिे. आिा बाळ बाहेर आले. तनसगा्यने तयाचया अन्नाची सोय लगेच केली आहे.
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बाळ आशण आई-बाबा
आईचे पतहले िूध! तयाला तचकाचे िूध असेही महणिाि. इंगजीमधये कोलोसट्म महणिाि. हे िूध बाळासाठी खूप खूप
महत््ाचे असिे. िे सुरु्ािीला अगिी थोडे असिे. पण तयाि खूप रोगप्रतिकार शकिी असिे. महणून हे पतहले तचक िूध
पतहलया अधया्य िासािच बाळाला पाजायचे असिे. काही तठकाणी पतहले िीन ति्स आईचे तचकाचे िूध िसेच टाकफून तिल जािे
आतण बाळाला मध-पाणी, साखर-पाणी तकं्ा गूळ-पाणी पाजले जािे हे योगय नाही.
आईचे हे िूध बाळाला अगिी पुरेसे असिे. आईचया िुधाने बाळाची िहानही रागिे आतण रूकही रागिे.
आईचे िूध तपऊन तपऊन बाळ मोठे होऊ लागिे. तयाचे ्जन ्ाढू लागिे. िे जेवहा सहा मतहनयाचे होिे िेवहा तयाला बाहेरचे
अन्न िेणे गरजेचे असिे. तयाला पूरक अन्न असे महणिाि. पण पतहले सहा मतहने बाळाला फकि आईचे िूधच द्या्े. बाकी
नको आतण नंिर पूरक अन्नाबरोबर आईचे िूध द्यायलाच ह्े.
आपण सगळयांनी याच ररिीने जगाि प्र्ेश केला असेच आपण मोठे झालो आतण अजूनही िुमही मोठे होिा आहाि.
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सत्

: बाळाचे शलंर कसे ठरते?

परीच्य : मुलगा मुलगी कसे ठरिे यात्षयीची शासत्ीय मातहिी या सत्ािून आपण घेणार आहोि.
उदिेि

: खेळाचया माधयमािून मुलगा-मुलगी कसे ठरिे हे तशकणे.

वेळ

: ३० तमतनटे

साशहत्य : िोन प्रकारची कडधानये (जसे हरररा, च्ळी)
कृती

: प्रतशक्षणाथथींचे िोन गट करा्ेि. गटािील संखया समान असा्ी.
 एक गट आि गोलाकार ् िूसरा गट बाहेरून गेलाकार उरे करा्ेि.
 आिील गटाचया िोनही हािाि प्रतयेकी एक एक च्ळी िेऊन हािाची मूठ बंि करणयास सांगा्ी.सूचना
येईपयांि मूठ उघडायची नाही.
 बाहेरील गटाचया एका हािाि हरररा ् िूसऱया हािाि च्ळी िेऊन मूठ बंि करणयास सांगा्े.
 प्रतशक्षकाने गाणे महणणयास सुरू्ाि करा्ी.
‘‘लख लख लख लख च्ळी का िाना
मुलगा मुलगी िुमही समजून घयाना‘‘
‘‘लख लख लख लख हरररा का िाना
मुलगा मुलगी िुमही समजून घयाना‘‘
 एक गट आिून गोलाकार ् िूसरा गट बाहेरून त्रूद्ध तिशेने गोलाकार तफरणयास सांगा्े.
 गाणे महणून झालया्र तयाच जागी उरे राहून मूठ न उघडिा समोरचया जोडीिाराचया हािाि बाहेरील
गटािील मुलांनी हळूच िाणे द्या्ेि.
 प्रतशक्षकाने प्रतयेकास मूठ उघडणयास सांगा्े.
 एका हािाि च्ळी - च्ळी आलयास मुलगी. िुसऱया हािाि च्ळी - हरररा आलयास मुलगा.
 स्ाांचे टाळया ्ाज्ून कौिुक करा्े.
 या खेळानंिर पुनहा मुलगा - मुलगी तलंग कसे ठरिे या्र पुनहा चचा्य करा्ी.
सारांि : या सत्ािून ‘‘िुला फकि मुलीच होिाि‘‘, ‘‘िुझाच िोष आहे‘‘ ही मानतसकिा बिलून जनमलेलया
बाळाचे आरोगय कसे चांगले राहील हा प्रयत्न कुटुंबािून होणे गरजेचे आहे. मुलगा - मुलगी होणे हे
सत्ी - पुरूष िोघांचाही िोष नसून ही तनसगा्यचीच तकमया आहे.
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१. बाळाचे शलंर कसे ठरते?
मान्ामधये प्रतयेक पेशीमधये २३ गुणसूत्ांचया जोड्ा महणजे ४६ गुणसूत्े असिाि. आनु्ंतशक गुणधम्य एका तपढीकडून
िुसऱया तपढीकडे पोहोच्णयाचे काम िे करिाि. या ४६ गुणसूत्ांपैकी ४४ साधी िर २ तलंगगुणसूत्े असिाि. पुरुषांमधये xy
ही तलंगगुणसूत्े असिाि. िर कसत्यांमधये xx ही असिाि. सत्ीबीजाि नेहमी x हे तलंगगुणसूत् असिे िर पुरुषाचे शुक्राणु
मात् २ प्रकारचे असिाि. तनमया शुक्राणुि x हे तलंगगुणसूत् असिे ् तनममया शुक्राणूि y असिे.
x तलंगगुणसूत् असलेलया शुक्राणुने सत्ीबीजाचे फलन झालयास मुलगी होिे िर y तलंगगुणसूत् असलेलया शुक्राणुमुळे
सत्ीबाजाचे फलन झालयास मुलगा होिो. महणजे मुलगा तक्ा मुलगी होणे याला पुरुषाचा शुक्राणू जबाबिार असिो. परंिु
्ीया्यिील असंखय शुक्राणुपैकी कोणतया शुक्राणुने सत्ीबीज फतलि करा्े हे पुरुषालाही तनयंतत्ि करिा येि नाही ् ही
तनसगा्यचीच तकमया आहे.
२. जुळे मुले किी होतात?
कधी कधी एका सत्ी बीजाऐ्जी एकाच ्ेळी िोन सत्ी-बीजे ियार होिाि. तयांना िोन शुक्राणू जाऊन रेटिाि. िेवहा
िोन गर्य राहिाि. ही जुळी मुले सारखी तिसि नाहीि. िसेच तयाि मुलगा आतण मुलगी असेही असू शकिे. जुळया मुलांचा
आणखी एक प्रकार असिो. एक शुक्राणू आतण एक सत्ी-बीज यांचे मीलन झालया्र लगेच तया पेशीचे िोन राग होिाि. िे
्ेगळे ्ेगळे ्ाढू लागिाि. ही मुले मात् एकसारखी एक तिसिाि. िे राऊ-राऊ िरी तकं्ा बहीण-बहीण असिाि.
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आठवडा-२
सत् ३.२ : शकिोरव्यातील रभ्गधारणा व त्याचे होणारे दुषपररणाम :
परीच्य : रारिाि ४७% मुलींची लग्न, तया १८ ्षचे पूण्य होणयाआधीच होिाि. िेशािील स््य प्रांिाि, धमा्यि,
संसकृिीि बाल त््ाह प्रचतलि प्रथेपैकी एक स्ा्यि घािक प्रथा आहे. कायद्याने त््ाहाकरीिा
ठरत्लेलया ्यांची मया्यिा मुलींकरीिा १८ ्षचे आतण मुलांकरीिा २१ ्षचे. १८ ्षा्यपेक्षा कमी ्याि
मुलींचे लग्न आतण २१ ्षा्यपेक्षा कमी ्याि मुलाचे लग्न हा कायद्याने गुनहा आहे. लग्नास संमिी
महणजे प्रतयेक वयककिस आपला जोडीिार तन्ड्याचे स्ािंत्, तयाला / तिला लग्न कोणाशी करायचे
आहे, कुठे करायचे आहे हे तन्डणयाचे स्ािंत्र्य महणजे लग्नास संमिी हे तिचया पसंिीनूसार असा्े.
फकि िे िोघांचया योगय ्याि असा्े.
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त्शेषि: मुलीचया बाबिीि, बाल त््ाह हा फार महत्ाचा आतण कळकळीचा मुद्दा आहे, बाल त््ाहामुळे
तयांची प्रगिी आतण ्ाढ खुंटिे. अनेक बाल त््ाहांमधये मुलींना, तशक्षण मधयेच बंि करुन लग्न
करणयास राग पाडले जािे. त्शेषि: मुलींकडून अशी अपेक्षा असिे की, तिने घरािील स््य कामे
करा्ीि, गरज असेल िर आतथ्यक रार हलका करणयास मिि करा्ी. अशा जोडपया्र िबा् असिो
तक तयांनी लग्नानंिर एक तंकं्ा िोन ्षा्यि पालकत् कस्कारा्े. ल्कर लग्न झालेलया मुलींना, तंहसेचा
सामना करा्ा लागिो. जसे न्ऱयाकडून मारहाण, कुटुंबाकडून मारहाण, लैंतगक अतयाचार. बरेचिा
बाल त््ाहाि रर पडिे िी तनकस आहार, अनारोगय ्ाढ , गरीबी, खायला न तमळणे, अतशतक्षिपणा
आतण तयामुळे स्ि:ला कुटुंबाला / समाजाला, पया्ययाने िेशाचया प्रगिीला फार मोठा झटका बसिो.
बालत््ाह हा एक स्ा्यि मोठा घटक आहे जो ल्कर त््ाह आतण कसत्यांची गरा्य्सथेशी तनगडीि
असिो. आपला समाजाची अपेक्षा असिे तक, लग्न झालयानंिर एक ्षा्यि मुल झाले पातहजे. लग्न
झालेली मुलगी ल्करच गर्य्िी झाली नाही िर, तिला अनेक प्रकारचया टीका, टोमणे आतण रेिरा्ाचा
सामना करा्ा लागिो. तकशोरा्सथेिील मुलीला सुरतक्षि, लैंतगक संबंध, नको असलेली गर्यधारणा
आतण लैंतगक संबंधानंिर संक्रतमि होणारे जंिू संसग्य याबद्दल फार कमी मातहिी ् ज्ान असिे. लैंतगक
अतयाचारामुळे मुलीला नको असलेलया गर्यधारणेला सामोरे जा्े लागिे. नको असलेली गर्यधारणा
ही तया तकशोरा्सथेिील मुलीसाठी जी स्ि:च लहान मुलगी आहे, तिचया शारीररक ् मानतसक
आरोगयासाठी खूप जोखीम ठरिे. यामुळे पैशाची गरज ्ाढिे ् तयामुळे िोघांनाही (न्रा-बायको)
शारीररक कषटांना सामोरे जा्े लागिे कारण तयांचेकडे चांगली नौकरी तमळ्णयासाठीचे तशक्षण ्
कौशलय नसिे.

सुचना

येथे हे सुचविणयात येते वि, ही मावहती वििावहत विशोरािसथेतील मुले, मुली अथिा जयाांचे िय १५ पेक्ा जासत
आहे अशाांनाच द्ािी.
उदिेि

: तकशोर ्यािील गरा्यधारणेमुळे होणारे िुषपररणाम आतण तकशोर ्याि बालकाचया जनमामुळे येणाऱया
जबाबिारीत्षयी तकशोर्यीन मुला-मुलींना जाणी् करून िेणे.

वेळ

: ६० तमतनटे

साशहत्य : फळा, कोरा कागि, पेन, माक्कर पेन/ खडू
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कृती

:
१. प्रतशक्षणाथथींचया जोड्ा ला्ा. (मुला-मुलींचया प्रतशक्षणाचया ्ेळी मुला-मुलींचया ्ेगळया जोड्ा
ला्ावयाि). स्ाांना कोरा कागि आतण पेन द्या.
२. तिलेलया कागिाची घडी करायला सांगा.
३. घडी केलेलया कागिाचया डावया बाजूचया रागाि रत्षयाि पुढील १० ्षा्यि कोणतया चांगलया गोषटी
करणार तया तलहावयाि.
४. घडी केलेलया कागिाचया उजवया रागा्र तकशोर्याि आई/्डील (बाप) झालयामुळे आतण बाळाची
काळजी/सांराळ करा्याचा असलयाने आयुषयाि (मुद्दा ३ क्रमांकामधील) कोणतया बाबी करू
शकणार नाही तया बाबी तलहावयाि.
५. कागिा्र तलतहलेलया मुद्दांची चचा्य जोडीिारा बरोबर करणयास सूचना द्या्ी.
६. स््य गटांना तयांनी कागिा्र तलतहलेलया बाबी ्ाचणयास सांगावयाि ् तया बाबी फळया्र तलहावयाि.
७. आई/्डील (बाप) झालयामुळे जया बाबी करून शकणार नाहीि अशा बाबींची कारणासतहि एकतत्ि
मोठ्ा गटाि चचा्य करा्ी.
८. आई/्डीलांची रूतमका योगय प्रकारे ् जबाबिारीने पार पाडणयासाठी कोणतया ्याि आई/ ्डील
होणे गरजेचे आहे ह्ा बाबि चचा्य करा्ी.
९. गटािील प्रतशक्षणाथथींमधये गा्ाि घडलेलया ्रील प्रकारचया प्रसंगा्र चचा्य करणयास सांगा्ी.

चचचेचे मुदिे : तकशोर्यािील गर्यधारणेचे संरावय िुषपररणामां्र चचा्य करा्ी.
१. कौ्टुंशबक समस्या : मुला-मुलींचया प्रिी पालकांचा संिाप, मारहाण करणे, घरािून हाकलून िेणे
२. शिक्षणातील समस्या : मुलं-मुलींना शाळा सोडा्ी लागिे, मुलं आतण मुली तशक्षणापासून ्ंतचि
राहिाि. मुलांना कौंटुंतबक जबाबिारीमुळे तशक्षण सोडा्े लागिे.
३. आरोग्यशवष्यक समस्या : मुलींचया शरीराची पूण्य ्ाढ होऊ शकि नाही, रकिक्षय, गर्यपाि, अपुऱया
ति्साचे बाळ जनमणयाचे प्रमाण ्ाढिे, प्रसूिीसाठी शसत्तक्रया करा्ी लागिे, जी्ाला धोका,
प्रसूिीपू््य-प्रसूिी पशचाि रकिसत्ा् इतयािी.
४. आशथि्गक समस्या : औषधां्रील खचा्यि ्ाढ होणे, जी्नाचा खाला्लेला िजा्य उतपन्नाि कमी,
कज्यबाजारी कुटुंब.
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शकिोराव्यातील रभ्गधारणेमूळे होणारे पररणाम











िैक्षशणक
शाळा सोडा्ी लागिे.
तशक्षण पूण्य न झालयामुळे पैसा कम्णयासाठी
जासिी मेहनिींचे/मजूरीचे काम करा्े लागिे.
चांगली नोकरी तमळि नाही.
चांगला पगार तमळि नाही.
अज्ान ्ाढिे, सुपि गुणांना ्ा् तमळि नाही.
शासनाचया योजना कळि नाही.
स्प्न अध्य्ट राहिाि.
सं्ाि कौशलय ्ाढि नाही.











आशथि्गक
जे्ायला जासिी िोंडे पण काम करायला कमी हाि.
अयोगय पोषणामुळे घराि अनारोगय नांििे.
औषधां्र अतिररकि खच्य करा्ाला लागिो.
आ्क कमी असलयामुळे पैसे साठ्िा येि नाही.
घराि गरीबी
कज्य घया्े लागिाि.
आतथ्यक वय्हाराची योगय मातहिी नसिे.
मजूरीसाठी बाहेरगा्ी जा्े लागेल.
वयसनाचा आतथ्यक पररकसथिी्र पररणाम होिो.
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सामाशजक
घर-संसार, मुल-बाळ या चक्राि आयुषय हार्िं.
तकशोरी मािांची पालकत् सांराळायची मानतसक
ियारी झालेली नसिे.
अशा मािा बरेचिा घरचयांचया िबा्ामुळे सत्ीरृण
हतयेला बळी पडिाि.
मुलगी झालयास तिचे नीट संगोपन होि नाही.
कुमार्यीन अत््ातहि मािा असेल िर समाजाकडून
तिचा कस्कार होि नाही.
अत््ातहि कुमारीमािेकडे बघणयाचा समाजाचा
िृकषटकोण ् से्ा िेणाऱयाचा िृकषटकोण नेहमी चांगलाच
असेल असे नाही.
आरोग्य
आईची (कुमार्यीन मािा) पोषण कसथिी कमजोर
असिे. (याचे कारण महणजे गरा्यि ्ाढणारे बाळ
् कुमार्यीन मािेचे ्ाढणारे शरीर पोषणासाठी
चढाओढ करिाि.
रकिक्षय
गर्यपाि तकं्ा अपुऱया ति्सांचे बाळ जनमाला येणे.
प्रसूिी िरमयान अडचणी तनमा्यण होिाि जयाने बाळाचया
् मािेचया तज्ाला धोका असिो.
कमी ्जनाचे बाळ जनमाला येिे.
मािेचा/अर्यकाचया मृतयूचा धोका जासिी आहे.
मुलां्र अलप्याि ्डील होणयाचा रार पडलयामुळे
कामाचे ओझे ्ाढिे.
यामुळे आरोगय ् पोषणा्र िुषपररणाम होिो.

आठवडा-३
सत् ३.३ : शकिोरावसथिेतील रभ्गधारणेचे व्यवसथिापन
उदिेि

: तकशोर्याि गर्यधारणा झाली असलयास गर्यधारणेचे योगय वय्सथापन कसे करायचे यात्षयी
मातहिी.

वेळ

: ३० तमतनटे

साशहत्य : प्रतशक्षण पुकसिका
कृती

: चचा्य ् मातहिी
गटािील सिसयांना त्चारा की तकशोरा्सथेिील गर्य्िी मुलीची काळजी कशी घयायची. तमळालेलया
उत्तरांची नोंि करुन ठे्ा आतण सुटलेले मुद्दे जोडा. हे सपषट करुन सांगा की तकशोरा्सथेिील गर्यधारणा
जोखीमीची असिे आतण जर योगय काळजी घेिली नाही िर मािेचा अथ्ा तशशुचा मृतयु होऊ शकिो.
२० ्षचे पयांि पतहली गर्यधारणा होऊ न िेणे हेच आिश्य्ि असिे. िसेच अशा अ्सथेिील मुलींना
गरा्य्सथेि िपासणी करुन घेणे, ि्ाखानयाि प्रसूति करणे आतण तयानंिरची काळजी घेणयाची मातहिी
सांगणे गरजेचे असिे. गर्यधारणा तनयोतजि नसेल, नको असलेली असेल, िर तिला गर्यपािाचया
पया्ययाची मातहिी िेणे, जर गर्य धारणा असेल िर त्शेष काळजी घेणे ही कुटुंबाची आतण आरोगय से्ा
िेणारे यांची जबाबिारी असिे. यामुळे खाली तिलयाप्रमाणे काळजी घेिलयास जोखीम कमी होईल.
 गर्यकाळाि तिने तकमान ४ ्ेळा िपासणी करणे आ्शयक आहे. यासाठी तिला ि्ाखानयाि नया्े.
गर्यधारणा तनकशचि झालयानंिर ज्ळचया आरोगय केंद्ाि नोंिणी करा, प्रथम िपासणी करा.
 तिला िोन TT इंजेकशन आतण १८०/३६० IFA गोळया िेणे.
 तिने ररपूर द्् पिाथ्य पया्ेि, आरोगयिायक आहार, स्च्छ आतण ररपूर जी्नसत्े असलेले अन्न
खा्े, तिने नेहमीचे आहारापेक्षा जासि आहाराचे से्न करा्े.
 रात्ी तकमान ८ िास आतण िुपारी िोन िास झोप घया्ी.
 ्ैयककिक स्च्छिा ठे्ा्ी.
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तिने हलकी कामे करा्ीि, जासि शारीररक श्रमाची कामे करु नये. ्जनिार ्सिू उचलु नयेि, जसे
पाणयाने ररलेली बािली तकं्ा हंडा.
 हलका वयायाम जरुर करा्ा. तकमान १/२ िास पायी तमरायला िररोज जा्े.
 तिने सैल ् आरामिायक कपडे घाला्ेि. कमी उंचीचया चपपला जया तिचया पायांना आरामिायी असिील
तकं्ा बुट ्ापरा्ेि.
 तिने प्रसुिी ि्ाखानयािच करा्ी.
 आपािकाळासाठी कुटुंबाने पैशांची सोय करायला सुर्ाि करा्ी, जसे िुसऱया तठकाणी जाणयास
लागणारे ्ाहन खच्य, योगय संिर्य संसथेची तन्ड, प्रसूति समयी तिथे सोबि कोणिी वयककि असेल,
आतण रुगणालयाि जािांना सोबि काय नयायचे यात्षयी ियारी करणे.
 तिचया पिी, जोडीिार यांनी ANM / ASHA अथ्ा आरोगय से्काकडून प्रसूतिपशचाि काय
काळजी घयायची याची िसेच आरोगय सेत्का, आशा तशशुची काळजी िोन अपतयािील अंिरासाठी
गर्यतनरोधकाची मातहिी करुन घेणे आ्शयक आहे.


शवद्ा्थ्याांसाठी

गरोिरपणा न लप्िा काळजी घेणे कारण जोखमीची मािा (तकशोरा्सथेिील) महणून लक्ष िेणे
गरजेचे आहे.
 काळजी ् उपचारासाठी आरोगय त्रागाकडे ल्कराि ल्कर नोंिणी करणे गरजेेचे आहे.
 गरोिरपणानंिर स्ाांनी तमळून तिला पुनहा तशक्षण प्र्ाहाि आणणयाचा प्रयत्न करायचा आहे.
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महतिाचे सांदेश :
१. विशोरािसथेतील गर्भधारणा टाळली जाऊ शिते. आपलया देशात विशोरािसथेतील गर्भधारणेचे मुखय िारण
बाल वििाह आहेत.
२. जर लििर वििाह झाला अथिा बाल वििाह झाला तर, निवििावहत मुलीला िाही मवहनयाांनी अथिा िरा्भनी
निऱयाचे घरी पाठविणयाची प्रथा आहे.गर्भधारणेला प्रवतबांध िरणयासाठी असे िेले जाते.
३. २० िर्भ पूण्भ झालयानांतरच पवहले अपतय होऊ देणे चाांगले.
४. दोन मुलाांमधील अांतर विमान ३ िर्भ असािे.
५. दोन मुलामधील अांतराने आई ि बाळाचया आरोगयाचीच िाळजी घेतली जाते असे नवहे तर तयाांचे ज्ान ि िौशलय
िाढणयाची सांधी तयाद्ारे प्रापत होते.
६. विशोरािसथेतील आवण तरुण जोडपयाांिरीता वनरोध हे सिा्भत चाांगले गर्भ वनरोधि आहे.
७. असुरवक्त लैंवगि सांबांध झालयानांतर ७२ तासाांचे आत आपतिालीन गर्भवनरोधि गोळया आपातिालीन
पररससथतीतच घयाियाचया असतात.
८. निो असलेली गर्भधारणा असलयास तयाचा सुरवक्त गर्भपात िरता येऊ शितो. मानयताप्रापत सरिारी
दिाखानयात, मानयताप्रापत डॉकटरचे हातून सुरवक्त गर्भपात िरता येतो. यात गर्भधारणा २० आठिडयाचयािर
नसािी.
९. विशोरािसथेतील गर्भधारणेत प्रसवतपूि्भ िाळजी, सांसथेतच प्रसूवत ि प्रसूवतपशचात िाळजी घेणे आिशयि आहे.

समियसि प्रवशक्िाची रूवमिा - एि विशिासू वमत्र
१. विशोरािसथेतील ियोगटातील आवण जे अवििावहत आहेत तयाांचे सोबतच अतयांत िाळजीपूि्भि आवण विशेर
महतिाचे मुद्दयाांिर चचा्भ िरािी.
२. लैंवगि सांबांध उशीरा सुरू िरणयाचे फायदे आवण जोखमीची पररससथतीविरयी समियसिाांना मावहती द्ािी.
३. विशोरािसथेतील गर्भधारणे सांबांधी ि तयाचे जबाबदारीसांबांधी आवण जोडीदाराची पालितिाची जबाबदारी यासांबांधी
समियसिाांना मावहती द्ािी.
४. विशोरािसथेतील जोडीदाराची पालितिाची जबाबदारी यासांबांधी समियसिाांना मावहती द्ािी. याविरयी
समियसिाांना वशवक्त िरािे.
५. योगय ि सुलर गर्भवनरोधि पधदती विरयी मावहती द्ािी.
६. निवििावहत जोडपयाांना गर्भ वनरोधि आवण सुरवक्त लैंवगि सांबांधाविरयी समुपदेशन िरािे.
७. आशाताई, आरोगय सेवििा याांना विशोरािसथेतील गर्भधारणे सांबांधी मावहती द्ािी.
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सत् ३.४ : काही शवधाने सांरून मान्य व अमान्य सांरावे.
उदिेि

: खेळाचया माधयमाने चचा्य ् मातहिी िेणे

वेळ

: ३० तमतनटे

साशहत्य : पुसिकािील मानय अमानय ्ाचणे
कृती

: खालील त्धाने ्ाचून मुलांना िे मानय आहे की अमानय हा खेळ खेळा्ा ् तया प्रशनां्र चचा्य करा्ी.

शवधान
सपष्टीकरण

: एखािी मुलगी तिचया पतहलया पाळीचया आधीसुद्धा गर्य्िी होऊ शकिे. (मान्य)
: मुलीचया पतहलया पाळीचया आधीसुद्धा तिचया बीजाशयािून बीज बाहेर पडू शकिे. महणून िी पतहलया
पाळीआधी गर्य्िी होऊ शकिे.

शवधान

: मुलींचा एकिाच तकं्ा कधी कधीच लैंतगक संबंध आला िर तिला गर्यधारणा होऊ शकि नाही.
(अमान्य)
: पतहलयाच ् एकाच लैंतगक संबंधामुळे सुद्धा गर्यधारणा होऊ शकिे. गर्यधारणा होणे हे तिचया सत्ीबीज
बाहेर पडणयाचया ् संरोग होणयाचया ्ेळे्र अ्लंबून असिे.





सपष्टीकरण
शवधान
सपष्टीकरण



: ्ीय्यपिन झाले नाही ् योनीमागा्यि प्र्ेश झाला नाही िरीसुद्धा मुलीला गर्यधारणा होऊ शकिे. (मान्य)
: जर मुलीचया जननेंतद्याज्ळ ्ीय्यपिन झाले िरी पुरुषबीज आि प्र्ेश करु शकिाि आतण ्ीय्यपिन
झाले नाही िरी तशशनापासून बाहेर येणाऱया द््ामधये पुरुषबीज असू शकिाि ् तयामुळे गर्यधारणा
होऊ शकिे.

शवधान : सत्ी जोडीिार बाळाचे तलंग ठर्िे. (अमान्य)
सपष्टीकरण : बाळाचे तलंग ठरत्णारे गुणसूत् िध पुरुषांि असिे. तयामुळे पुरुषाचया शुक्राणूि ि तकं्ा ध गुणसूत्े
असिाि. जर ध तलंग गुणसुत् धारण करणाऱया शुक्राणुमुळे सत्ीबीज फतलि झाले िर मुलगा होिो ्
ि तलंग गुणसूत् असलेलया शुक्राणुमुळे सत्ीबीज फतलि झाले िर मुलगी होिे. महणून बाळाचया तलंगाला
अथा्यिच पुरुष जबाबिार असिो. िथातप ही बाब नैसतग्यक असून कोणाचयाही तनयंत्णाि नाही.





शवधान
सपष्टीकरण

: मोठ्ा आकाराचया सिनांमधून जासि िूध येिे. (अमान्य)
: िूध तकिी ियार वहा्े हे सिनाचया आकारा्र अ्लंबून नसिे. मान्ी सिनांमधये िूध ियार करणाऱया
ग्रंथी ् चरबी असिे. ग्रंथीिून िूध ियार होिे ् सिनाचा आकार चरबी्र अ्लंबून असिो.

शवधान
सपष्टीकरण

: योनीपटल असणे हे कौमाया्यचे लक्षण आहे. (अमान्य)
: योनीपटल महणजे योनीमागा्य्रचा सकच्छद् पडिा. िो सकच्छद् असिो कारण मातसक पाळीचा रकिस्ा्
बाहेर पडायचा असिो. (िो िसा नसलयास शसत्तक्रयेद्ारा िसा करा्ा लागिो.) तश्ाय ्ेग्ेगळया
शारीरीक वयायामामुळे िो फाटू शकिो. उिा. सायकल चाल्णे, घोड्ा्र बसणे, मैिानी खेळ खेळणे,
महणून योनीपटल असणे तकं्ा नसणे याचा कौमाया्यशी काही सबंध नाही.
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शवधान
सपष्टीकरण

: पुरूष नसबंिीनंिर तयाची कामुक रा्ना कमी होिे. (अमान्य)
: पुरुष नसबंिीमधये पुरुषाचया शुक्र्ातहनया बांधिाि तकं्ा एक ्छोटासा िुकडा कापून टाकिाि.
पुरुषाचया नसबंिीनंिरही शुक्राणू ियार होि असिाि. ्ीया्यचे इिर घटकही तनमा्यण होि असिाि.
्ीय्यसखलनही नेहमीप्रमाणे होिे. परंिु शुक्राणूंचा माग्य अडत्लयामुळे ्ीया्यि शुक्राणू नसिाि. ्ृषण
वय्कसथि असलयामुळे संप्रेरके ियार होि असिाि. ् तयामुळे कामुक रा्नां्र काही पररणाम होि
नाही.



शवधान
सपष्टीकरण

: सत्ी नसबंिीनंिर तिची कायम पाठ िुखिे. (अमान्य)
: सत्ी नसबंिीमधये गरा्यशय नतलकेचा थोडा िुकडा कापून िोंडे बांधली जािाि. बाकीचे स््य अ्य्
िसेच असिाि. तिला मातसक पाळी ्ेळचया ्ेळी येिे. फकि सत्ीबीज गरा्यशयापयांि जाि नाही. आतण
शुक्राणू सत्ी बीजापयांि पोहोचू शकि नाही. जर सत्ी तनरोगी असेल िर तिला नसबंिी मुळे कसला ही
त्ास होणार नाही. कषट ् अशकिपणामूळ्े सुदघा पाठ िुखू शकिे



शवधान
सपष्टीकरण

: मूल न होणयास-्ंधत््ास सत्ी ् पुरूष ् िोघेही जबाबिार असिाि. (मान्य)
: मूल होणयासाठी सत्ीबीज ् शुक्राणूची गरज असिे. ह्ापैकी एखािे नसलयास मूल होि नाही. तयामुळे
िोष सत्ी तकं्ा पुरूष िोघांिही असू शकिो. पुरूषांमधये ्ंधयत्ाची कारणे ्ृषणाचे तकं्ा पुरुषबीज
्ातहनीचे आजार, गुपिरोगही असू शकिाि िर सत्ीमधये संप्रेरकाचा अरा्, बीज्ातहनीिील अडथळे,
गरा्यशयािील िोष ही कारणे असू शकिाि. या्र ्ैद्यकीय उपाय आहेि. पण िे करूनही मूल झाले
नाही िर एखािे मूल ित्तक घया्े.



शवधान
सपष्टीकरण

: गरोिर सत्ीने सािवया मतहनयाि ना् नोंि्ा्े. (अमान्य)
: गरोिरपणी आईच ् होणाऱया बाळाचे आरोगय चांगले राखणयासाठी सत्ीने ल्कराि ल्कर महणजे
िीन मतहनयांचया आि नां् नोंि्ा्े ् तनयतमिपणे िपासणीसाठी जा्े. तयामुळे काही आजार झालयास
तयाचे ल्कर तनिान करून पुढील गंरीर पररणाम टाळिा येिाि. िसेच गरोिरपणी आ्शयक
लोह्ध्यक ् धनु्य्ािाची इंजेकशने ्ेळचया ्ेळी घेिा येिाि.



शवधान
सपष्टीकरण

: गरोिर सत्ीने कमी खा्े महणजे मूल लहान होऊन प्रसुिी ्ेिनारहीि होिे. (अमान्य)
: आईचया ् होणाऱया बाळाचया योगय ्ाढीसाठी गरोिर सत्ीने सकस ् ्ाढी् आहार घेणे फार जरुरीचे
आहे. कारण गरा्यला आ्शयक स््य अन्नघटक ् प्राण्ायू आईचया रकिािून ्ारे्ाटे गरा्यकडे
पाहचत्ले जािाि. आईने कमी, अपुरे, तनकस अन्न घेिलयास गरा्यची ्ाढ खुंटू शकिे. कमी ्जनाचया
बाळाला प्रसुिी िरमयान ् प्रसूिीनंिर ्ारं्ार जंिुसंसग्य ् इिर त्ास होऊ शकिो.



शवधान
सपष्टीकरण

: आईचे तचकाचे िूध बाळास द्या्े. (मान्य)
: बाळंिपणानंिर पातहले िोन-िीन ति्स आईला येणारे घट् ् तप्ळसर तचकाचे िूध बाळास तिले पातहजे
कारण तयािून आ्शयक स््य अन्नघटक, जी्नसत््े ् रोगप्रतिकारशकिी बाळाला तमळिे.

शवधान
सपष्टीकरण

: सत्ीने सिनपान केलयास तिचे सौंिय्य कमी होिे. (अमान्य)
: सत्ीने सिनपान केलयास तिचा बांधा सुडौल राहिो. गरा्यशय गरोिरपणापु्दीचया आकारास येणयास
मिि होिे ् सिनाचा कक्करोग टळिो.
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आठवडा-४
सत् ३.५ : कु्टुंब शन्योजन
परीच्य : ग्रामीण रागामधये तकतयेक तकशोर्यीन मुलींची लग्ने ल्कर होिाि. तकतयेक मुलांचीसुद्धा लग्ने
ल्कर होिाि. ल्कर लग्न महणजे ल्कर गरोिरपण आतण ल्कर येणारी संििी. बाळाला जनम
िेिाना आई-्डील लहान असिील, कुपोतषि असिील, िर बाळाचया ्ाढी्र ् त्कासा्र िुषपररणाम
होऊ शकिो. पाळणा कसा लांब्ा्ा? पतहलं मुल जनमाला यायचया ्ेळी आईचे योगय ्य काय? मुल
नको असेल िर काय करा्े या त्षयांबाबिची मातहिी बहुिा अनेकांना नसिे ् नंिर गुंिागुंि झालया्र
अडचणी तनमा्यण होिाि. या सत्ांद्ारे मुला-मुलींना कुटुंब तनयोजनाबद्दल प्राथतमक मातहिी िेणयाि
येणार आहे.
उदिेि

: तकशोर्यीन मुलांमुलींना कुटुंब तनयोजनाचया पद्धिींबद्दल मातहिी िेणे ् तयाचे फायिे समजा्ून
सांगणे.

वेळ

: ९० तमतनटे

साशहत्य : अे/४ आकाराचा कागि, पेकनसल, खोडरबर
कृती

: खाली तलतहलया घटना गटामधये ्ाचून तया्र रूतमकानाट् सािर करुन चचा्य करा्ी.
िोन घटना
१. मंिा (१७ ्षचे) आतण सुरेश (२० ्षचे) यांचा त््ाह झाला. िोघेही तशक्षण घेि होिे. तशक्षण चालू
ठे्णयाची िोघांचीही इच्छा होिी परंिु घरचयांचया हट्ामुळे तयांना त््ाह करा्ा लागला. त््ाहानंिर
आिा बाळ झालयास तयांना तशक्षण चालू ठे्णे शकय होणार नाही. तयांनी काय करा्े की जेणेकरून
तयांची प्रतशक्षण घेणयाची इच्छा पूण्य होइल. चचा्य घड्ून आणा.
२. संधया (१६ ्षचे) आतण राजू (१९ ्षचे) यांचे एकमेकां्र प्रेम आहे. तयांचे लैंतगक संबंध आलयाने संधया
गरोिर रातहली. तिला आिा िोन महीने झालेले आहेि असे कळले. हे बाळ झालयास िोघांचेही तशक्षण
बंि करा्े लागेल या काळजीि िोघेही आहेि. तयांनी काय करा्े महणजे तयांचे तशक्षण बंि पडणार
नाही.

या विरयाची अवतररकत मावहती विशोरियीन मुलाांमुलींना हिी असलयास तयाांनी प्राथवमि आरोगय िेंद्र विंिा
मैत्री सकलनीि ला रेट द्ािी.
नको असलेल्या रभ्गधारणेचे प्रशतबंधन :
(१५ ्षा्यपेक्षा जासि ्य असलेलया सम्यसकासोबि चचा्य करणे)
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कृती २: खाली शदलेल्या प्रशनांचा आधार घेऊन संबंशधत रोष्टीवर चचा्ग करा.
राजी आतण सुरेंद्ची गोषट :
राजीचे ्य १८ ्षचे आतण सुरेंद्चे ्य २४ ्षचे असून यांना एक ्षा्यचा मुलगा आहे. राजी लग्नाचे
पतहलयाच ्षदी गर्य्िी झाली आतण तयांना गर्य तनरोधका त्षयी काहीच मातहिी नवहिी. तयांना राजी
पुनहा गर्य्िी राहणयाची तरिी ्ाटि होिी, परंिु तयांनी आिापयांि कोणिेही गर्य तनरोधक ्ापरले
नवहिे. एके ति्शी आशािाई राजीचया घरी रेट िेिे आतण तिचया आतण बाळाचे आरोगयात्षयी तिला
त्चारिे. आशािाई सोबि आपण आपलया तरिी बाबि सांगा्े की नाही याबद्दल िी साशंक असिे.
चचचेचे मुदिे : १)
२)
३)
४)

राजी आतण सुरेंद्ची काय समसया होिी ?
राजी आतण सुरेंद्ने आशािाईला आपली समसया सांगा्ी अथ्ा नाही ?
आशािाई तयांना कशी मिि करेल ?
गर्य तनरोधक पधििी कोणतया आहेि आतण जोडपयासाठी कोणिी पधिि योगय आहे?
तिलेलया प्रशनोिराचे मििीने गटािील सिसयांचे गर्यधारणेत्षयी िोघांचयाही जबाबिाऱयात्षयी
आतण िरुण वयककिसाठी योगय गर्य तनरोधक कोणिे आहेि यात्षयीचे ज्ान ्ाढेल.

सारांि : कुटुंब तनयोजनाची शासत्ोकि मातहिी तमळालयामुळे पुढील आयुषयाि तकशोर्यीन मुले-मुली स्िःचया
आरोगयाची स्िः काळजी घेऊ शकिील. स्िः स्िःचे धयेय ठर्ू शकिील ् सूज् तनण्यय घेिील.
सत् ३.६ : कु्टुंब शन्योजन पद्धती
कृती ३ : रभ्गधारणा होवू न्ये ्यासाठी का्य करावे?
अना्शयक गर्यधारणा होऊ नये यासाठी कुटुंब तनयोजन करिाि. आपले कुटुंब लहान असा्े तकं्ा
पतहलया ् िुसऱया मुलांमधये ३ ्षा्यचे अंिर असा्े अशी बहुिांश जोडपयाची इच्छा असिे. लग्नानंिर
िोन िे िीन ्षा्यनंिर मुले वहा्ीि असा न्त््ातहि िामपतयाचा त्चार असा्ा.
वारंवार बाळंतपणामुळे शनमा्गण होणारे धोके :
्ारं्ार गर्यधारणा ् बाळंिपणामुळे आईचे रकि कमी होिे, ् आईला अहॅनीतमया होिो.
माता :
 चार तकं्ा तयापेक्षा जासि मुले असणाऱया मािेला प्रसुिीिरमयान मृतयूचा धोका अतधक असिो.
 ३५ ्षा्यपेक्षा अतधक ्य असणाऱया कसत्यांमधये प्रसुिीिरमयान गुंगागुंिीचे प्रमाण जासि असिे.
 ल्कर महणजेच ्याचया १८ ्षा्यआधी मुलीचे लग्न झालयास तयांना मुलेबाळे ल्करच होऊ शकिाि.
अशा मुलींमधये प्रसुिीकाळाि गुंिागुंिीचे प्रमाण जासि आढळिे qकबहुना मृतयुसुद्धा ओढ्िो.
तयासोबिच अशा मािांना होणारी मुले कमी ्जनाची असिाि आतण मुलांना पातहलयास ्षा्यि मृतयुमुखी
पडणयाचे प्रमाणही जासि असिे.
 बाईचया आयुषयािली अनेक ्षचे गरोिरपण, बाळंिपण, बाळाची संगोपनाची काळजी यािच जािाि.
तिला इिर काहीही तशक्षण, प्रगिी इ. करिा येि नाही.
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मुले :
 िोन मुलांमधील अंिर ३ ्षा्यपेक्षा कमी असलयास मािेचया ् बाळाचया आरोगया्र त्परीि पररणाम
होिो.
 कुटुंब लहान असलयास मुलांचे तशक्षण, तयाचे आरोगय ् त्कासाकडे जासि लक्ष पुर्िा येिे.
कु्टुंब शन्योजनांचे इतर फा्यदे :
 कुटुंब तनयोजनाचया एका पद्धिीद्ारे उिा. तनरोध ्ापरलयास नको असलेली गर्यधारणा टाळिा येिे ्
सोबिच एच.आय.वही./एडस् सारखया आजारापासून संरक्षणसुद्धा तमळिे.
 गर्यतनरोधक गोळयांचा ्ापरामुळे कुटुंब तनयोजन होिे. िसेच अतनयतमि मातसक पाळीचा त्ास बरा
होिो. कुटुंब तनयोजन पद्धिीमुळे मािेचे आरोगय सुरतक्षि राहिे, िसेच कुटुंब तनयोजन साधनाचा अ्लंब
करून कुटुंबाचा आकार ठर्िा येिो.
कु्टुंब शन्योजनाच्या शवशवध पद्धती :
पुरुष आतण सत्ी यांचया शारीररक संबंधानंिर शुक्राणु सत्ीचया योनीमधये प्र्ेश करिाि आतण
गरा्यशयािील सत्ीबीजांकडे जािाि. सत्ीबीज आतण शुक्राणु यांचया संयोगािून गर्यधारणा राहिे. अशा
गरा्यला गरा्यशयािून पोषण तमळि असिे.
कु्टुंब शन्योजनाच्या पाच प्रमुख पद्धती आहेत :
१) शनरोध : तनरोधचया ्ापरामुळे संरोगानंिर ्ीय्य योनीि न साचिा तनरोधचया टोकाि साचिे. अशा प्रकारे
शुक्राणु सत्ीबीजापयांि पोहचू शकि नाही ् गर्यधारणा टाळली जािे. तनरोध मैत्ी ककलतनक, ि्ाखाना
् आशा तससटर, आरोगय कम्यचारी मधये सहज उपलबध आहेि.
२) रभ्गशनरोधक रोळ्या (न्यासरा्गची/संप्रेरक पद्धत) : या गोळया सत्ीने िोंडाने घया्याची असिाि.
या पद्धिीचा ्ापर केलयास सत्ीचया सत्ी बीजांडकोषािून सत्ीबीज बाहेर पडि नाही. उिा. माला-एन
गोळया. या गोळया डॉकटर qक्ा तससटर यांचया सललयानुसार घयावया.
३) तांबी : िांबी गरा्यशयाि बसत्ली जािे तयामुळे सत्ीबीज ् शुक्राणु यांचे संयोगास बाधा येिे िसेच
गर्यधारणा होणयास अटका् होिो. िांबी ही इंग्रजी मढम चया आकाराचे सत्ीचया गरा्यशयाि बसत्णयाचे
साधन आहे.
तांबी बसशवल्यामुळे : शुक्राणु आतण सत्ीबीज यांचे संयोगास अटका् करिे. रासायतनक तक्रयेमुळे
सत्ीबीज फतलि होणयाची शकयिा कमी असिे. कारण िांबयाचया िारेिुन अति सुक्म अणु तनघिाि.
िांबीमुळे फतलि सत्ीबीजाचे रोपण गरा्यशयाि होि नाही. गर्यधारणा ह्ी असलयास िांबी तससटरांकडे
जाऊन काढिा येिे.
४) नैसशर्गक पद्धत : या पद्धिीमधये सत्ीबीज फतलि होणयाचया काला्धीि असुरतक्षि शारीरीक संबंध
(महणजे तनरोध तश्ाय संबंध) टाळा्े. गर्यधारणाा टाळणयाकररिा बऱयाच नैसतग्यक पद्धिी आहेि.
या पद्धिी कस्कारणयाकररिा मातसक पाळीचया िरमयान होणारे बिल सुद्धा समजून घेणे गरजेचे आहे.
मातसक पाळीचया चक्रामधये फलन काळ केवहा सुरू होिो आतण केवहा संपिो हे समजून घया. सामानयि:
मातसक पाळीचे चक्र हे २८ ति्सांचे असिे. काही कसत्यांमधये ३२ ति्सांचेही असू शकिे
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्रील तचत्ाि िाखत्लेलया ३२ ति्सांचया मातसक पाळी चक्राि १ िे ५ ति्स हा काला्धी मातसक
पाळीचा आहे. १२ िे १८ ति्सांचा काला्धी हा फलन काला्धी आहे. महणून हा काला्धी शरीर
संबंधांसाठी असुरतक्षि आहे. या काला्धीि शरीर संबंध आलयास गर्यधारणा राहू शकिे.
का्यमसवरूपी पद्धत : या पद्धिीमधये शसत्तक्रयेद्ारे रत्षयािील गर्यधारणा कायमस्रूपी टाळिा येिे.
उिा. सत्ी नसबंिी, पुरूष नसबंिी
पुरूष नसबंदी िसत्शक्र्या :
अगिी ्छोट्ा शसत्तक्रयेद्ारे करणयाची कुटुंब तनयोजनाचाही ही एक कायमस्रूपी पद्धि आहे. पुरुष
नसबंिी शसत्तक्रयाकररिा ्ेळ कमी लागिो. आतण त्ासही कमीच होिो. रुगणालयाि ररिी राहणयाची
गरज नसिे. पुरूष शसत्तक्रयेनंिर तकमान िीन मतहने तनरोध ्ापरणे गरजेचे असिे.
शबन्टाक्याची िसत्शक्र्या : (पुरुष िसत्शक्र्या)
या शसत्तक्रयेमधे अंडकोषाला तचरा न िेिा अणकुचीिार उपकरणाने अंडकोषा्र त्छद् केले जािे ्
शुक्राणू ्ातहनी बंि केली जािे. टाके लागि नाही महणून टाके काढणयाकररिा परि येणयाची गरज
नसिे. ही पद्धि सधया फार लोकतप्रय होि आहे.
सत्ी नसबंदी िसत्शक्र्या :
सत्ी नसबंिी शसत्तक्रयेि सत्ीबीज ्ाहून नेणाऱया गर्यनतलकेला बांधून मधला राग कापिाि. गर्यनतलका
बांधून कापलयामुळे सत्ीबीज आतण शुक्राणु यांचे तमलन होि नाही.
दुशब्गण िसत्शक्र्या ((Laproscope): या पद्धिीि पोटाि िुतब्यणीचया सहाययाने गर्यनतलका ररंग टाकफून
बंि केली जािे. बाळंिपणानंिर कमीि कमी ६ आठ्ड्ानंिर ही शसत्तक्रया केली जािे. अनुर्ी
शलय तचतकतसकाद्ारे ही सत्ी नसबंिी शसत्तक्रया यशस्ी ठरिे.
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आठवडा-५
सत् ३.७ : रभ्गपात
परीच्य : ्ैद्यकीय गर्यपाि महणजे योगय ् मानयिाप्रापि रूगणालयाि मानयिाप्रापि डॉकटरांकडून योगय
कारणासाठी करून घेिलेला गर्यपाि. ्ैद्यकीय गर्यपाि कायिेशीर आहे. १८ ्षाां्रील कोणिीही
सत्ी स्िःचया मनाने गर्यपाि करून घेऊ शकिे. मात् अलप्यीन (१८ ्षाांखालील) मुलीला मात्
आपलया आई्तडलांची पर्ानगी आतण तयांची उपकसथिी आ्शयक आहे.
उदिेि : सुरतक्षि गर्यपािात्षयी मातहिी घेणे
वेळ

: ६० तमतनटे

कृती

: तकशोरा्सथेिील गर्यधारणा : ्ैद्यतकय गर्यपाि (एम.टी.पी.)
(१५ ्षा्यपेक्षा जासि ्य असलेलय सम्यसकांसोबि करा्याची चचा्य करणे.)

शबनदी्याची रोष्ट : तबनिीया एक १५ ्षचे ्याची मुलगी असून िी लहान असिानाच तिचया आई्तडलांचा मृतयू झालेला
आहे. एका गरीब नािलग कुटुंबाि िी ्ाढत्ली जािे. कधी कधी तिला खेड्ाि चतमकारीक
लोकांसोबि संरोग करणयास राग पाडिाि. तिला तयांची तरिी ्ाटिे. तिला तयांचे िाबयाि तिलया्र
तिचे नािलगसुधिा, तयांचा त्ास नको महणून काहीच करि नाही. काही ति्सांपासून तबनिीयाची प्रकृिी
चांगली नाही. िी आशा िीिींना औषधात्षयी रेटिे. एक मतहनयानंिर अथ्ा थोडे जासि आशा िीिी
तबनिीया रेटिाि. आशा िीिींना काही शंका येिे आतण तया तिला ्ैद्यतकय िपासणीसाठी आणिाि.
काही परीक्षणानंिर डॉकटर खात्ीने सांगिाि तबनिीया गर्य्िी आहे आतण ज्ळपास ३ मतहनयांचा गर्य
आहे. डॉकटर, आशा िीिी, लिा िीिी यांची मनकसथिी तबघडिे आतण तयांना जासि िाण येिो. तबनिीया
डोळयांि अश्रु आणून सांगिे की, त्नंिी करीिे की, तिला यािून सोड्ा.
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चचचेचे मुद्े : १) तबनिीय लैंतगक अतयाचारास बळी पडली होिी का ?
२) तबनिीयासोबि काय झाले होिे ?
३) डॉकटर, आशािाई, आरोगय सेत्का िणा्ाखाली का होिे ?
४) िीन मतहनयांची अथ्ा तयापेक्षा जासि ति्साची गर्यधारणा असलयास ्ैद्यतकय गर्यपाि करिा
येिो का? कसा?

५) डॉकटर, आशािाई, आरोगय सेत्का तबनिीयाला ह्ा पररकसथिीि कशाप्रकारे मिि करिाि ?
६) अशा पररकसथिीि तबनिीयाला इिर कोणतया वयककि मिि करिील?
७) अशा प्रकारची पररकसथिी कशी रोखिा येईल.
सारांि : अशा प्रकारचया बऱयाचशया घटना घडु शकिाि जयामधये जबरी बलातकार अथ्ा असुरतक्षि लैंतगक
संबंधामुळे तकशोरा्सथेिील मुलींना नको असलेली गर्यधारणा होिे. उिा. ल्कर लग्न झालयाने,
प्रेमसंबंधािून, अंमली पिाथा्यचे से्न, पैसा अथ्ा चांगला मोबिला, धमा्यचया ना्ाखाली अथ्ा
सांसकृतिक प्रथा, लैंतगक अतयाचार शारररीक अथ्ा मानतसकिृषटया िुब्यल असलेलया मुलीबाबि तकं्ा
िुब्यल घटकािील मुलींसोबि आतण इिर अनेक उिाहरणे िेिा येिील.
गरीबांचया पररकसथिीि, सामातजक असमानिा आतण रेिरा्, आई ्डीलांचे ्छत् नसणे, आई ्डीलांचे
िुल्यक्ष आतण आधार नसणे या कारणांनी िरुण मुली अथ्ा सत्ीया यांना जबरिसिीने ्ैशया वय्साय
करायला लागिाि. काही समाजाि अशा परंपरा रुढी असिाि जयाि जबरिसिीने लैंतगक संबंध
प्रसथातपि करायला ला्िाि.
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खालील मुदद्ावर आपण चचा्ग केलेल्या कृतीचा सारांि काढा - (शिक्षकांनी खालील शचत्े वाचावीत.)

माशसक पाळी चुकल्यास
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सत्ासाठी अशतररकत माशहती
अशा प्रकारचया बऱयाचशया घटना घडु शकिाि जयामधये जबरिसिी बलातकार अथ्ा असुरतक्षि लैंतगक संबंधामुळे
तकशोरा्सथेिील मुलींना नको असलेली गर्यधारणा होिे. उिा. ल्कर लग्न झालयाने, प्रेमसंबंधािून, अंमली पिाथा्यचे से्न,
पैसा अथ्ा चांगला मोबिला, धमा्यचया ना्ाखाली अथ्ा सांसकृतिक प्रथा, लैंतगक अतयाचार शारीररक अथ्ा मानतसकिृषट्ा
िुब्यल असलेलया मुलीबाबि तकं्ा िुब्यल घटकािील मुलींसोबि आतण इिर अनेक उिाहरणे िेिा येिील.
गरीबीचया पररकसथिीि, सामातजक असमानिा आतण रेिरा्, आई ्डीलांचे ्छत् नसणे, आई ्डीलांचे िुल्यक्ष आतण
आधार नसणे या कारणांनी िरुण मुली अथ्ा कसत्या यांना जबरिसिीने ्ेशया वय्साय करायला लागिाि. काही समाजाि
अशा परंपरा रुढी असिाि जयाि जबरिसिीने लैंतगक संबंध प्रसथातपि करायला ला्िाि.
लैंतगक संबंध संमिी न घेिा एखािी वयककि करीि असेल अथ्ा अशी पररकसथिी जेथे खोटी आश्ासने (आतमष िाखत्णे,
खोटी ्चने, फस्णूक इतयािी िेऊन संमिीने लैंतगक संबंध प्रसथातपि करील असेल िर िो लैंतगक अतयाचार ् गुनहा ठरिो.
बऱयाचशा िरुण मुली / कसत्या लैंतगक अतयाचाराला बळी पडिाि. अशा अतयाचारापासून संरक्षण तमळ्णयासाठी तयांना
सामातजक, सांसकृतिक अडथळयांना िोंड द्या्े लागिे.
काही्ेळा तकशोरा्सथेिील मुली तयांची अस्सथिा तकं्ा गर्यधारणा िश्यत्णयास सक्षम राहाि नाहीि. योगय्ेळी तयांना
मिि तमळू शकि नाही, ह्ाचे कारण महणजे या ्योगटािील मुलींना अपूरी मातहिी असणे, लैंतगक संबंध जबरिसिीने
प्रसथातपि करणयापासून ् नको असलेलया गर्यधारणेपासून स्ि:चे संरक्षण करू न शकणे, गर्यधारणेची लक्षणे न ओळखणे,
मातसक पाळी चुकणे याबाबिीि ्ैद्यकीय मिि अथ्ा कायिेशीर मिि गरजे नुसार न घेऊ शकणे ही आहेि.
 कधीही कोणिेही गर्य तनरोधक न ्ापरिा लैंतगक संबंध प्रसथातपि केले असेल िर जोखमीचे असिे.
 गर्य्िी सत्ी सह पुरुष जोडीिारने गर्यधारणेची जबाबिारी उचलली पाहीजे.
 प्रतयेक वयककिस केवहा आतण कोणाशी लग्न करायचे हे ठरत्णयाचा अतधकार आहे
 कोणतया ्ेळी आतण तकिी मुले होऊ द्यायची हा तनण्यय घेणयाचा अतधकार आहे.
 प्रतयेक वयककिस (तकशोरासह) लग्नासंबंधी, मुलांसबंधी मातहिी, ज्ान प्रापि करुन तनण्यय घेणयाचा अतधकार आहे.
 गर्यपाि से्ा, तकशोराि गर्यधारणा होऊ न िेणे, गुपििा बाळगून, पूण्य त्श्ासाने रुगण हा तकशोरा्सथेि आहे याचा

त्चार न करिा या संबंतधचा से्ा िेणे.

डॉकटर, आशािाई, आ.सेत्का आतण सम्यसक तशक्षक यांनी तकशोरा्सथेिील गर्य्िी मुलींना, यु्िींना अगिी बरोबर
मातहिी, संिर्य से्ा िेणयाची आ्शयकिा आहे. (्ैद्यतकय ् कायिेशीर/गरजेनुसार िोनही से्ा िेणयाची आ्शयकिा
आहे.)
पतहली गर्यधारणा ही मुलीचे २० ्षचे पूण्य झालया्र होणे चांगले असिे. अगिी योगय ्याबाबि मिे-मिांिरे असू
शकिील हे तया मुलीचया आरोगय आतण आहार, जोडीिाराची शैक्षतणक पात्िा, तयांचे जी्न मान, या्र अ्लंबून आहे.
िोन अपतयांमधील अंिर तकमान िीन ्ष्य असा्े. (आतण मािा लहान असलयास जासि अंिर असा्े.) ह्ामुळे मािेला तिचे
आरोगय परि चांगले करिा येईल आतण बाळाची काळजी चांगली घेिा येईल.
जसे आपलया लग्नाबाबि संपूण्य पणे तनण्यय घेणयाचे स्ािंत्र्य असिे. िसेच गर्यधारणेबाबि तनयोजन करणयाचा
अतधकार िसेच मुल होऊ िेणयाचा सुधिा अतधकार जोडीिाराला असिो. (केवहा आतण तकिी मुले) होणाऱया आपलया
त्षयीचया गरजा ् जबाबिाऱया पूण्य करणयासाठी तया वयककिचे तकमान प्राथतमक तशक्षण होणे फायियाचे असिे.
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आतथ्यक उतपन्नाचा सत्ोि तनयतमि ् कसथर असलयास, पतहले अथ्ा िुसरे अपतयाचे तनयोजनापू्दी ्ैयककिक बचि करणे
लारिायी ठरिे.
चांगली आतथ्यक बाजू असलयास पालकत्ाची जबाबिारी आतमसनमानाने आतण आिराने पेलू शकिो.
पालकत् महणजे उतकृषट काळजी घेणे आतण मुलांचे ्ाढीसाठी आतण तशक्षणासाठी, आरोगयासाठी, सामातजक जबाबिार
वयककि बनत्णयासाठी सहायय करणे.
रभ्गशनरोधक महणजे का्य?
गर्यधारणा होणयापासून प्रतिबंध करणयाची एक पधििी.
जोडप्याने रभ्गशनरोधक का वापरले पाशहजे?
नको असलेलया गर्यधारणेचे प्रतिबंधन करणयासाठी आतण कुटुंबाचे तनयोजन करणयाकरीिा गर्यतनरोधकाचा ्ापर
जोडपयाने करणे आ्शयक आहे.
रभा्गशनरोधक कोणी वापरले पाशहजे, पुरुष अथिवा सत्ी?
कोणिेही गर्यतनरोधकाचे फायिे, तयाची जोखीम, सुत्धा पाहून एकमेकांचया संमिीने ठर्ून गर्यतनरोधक ्ापरिा येईल.
गर्यतनरोधक ्ापरणयाची जबाबिारी फकि एकटया सत्ीची नसिे.
पुरुषांकरीता कोणत्या वेरळ्या रभ्गशनरोधक पधदती आहेत?
पुरुषांकरीिा उपलबध असलेली गर्यतनरोधक पधििी महणजे तनरोध जे ्ापरणयास सोपे आतण साधे आहे. तनरोध, प्रजनन
जंिू संसग्य, लैंतगक आजार आतण एचआयवही पासून संरक्षण करिे.
षसत््यांकरीता कोणत्या वेरळ्या रभ्गशनरोधक पधदती आहेत?
कसत्यांकरीिा, िांबी, मुखा्ाटे घया्याचया गर्यतनरोधक गोळया
आपातकालीन रभ्गशनरोधक महणजे का्य?
असुरतक्षि संरोग झाला असलयास गर्यधारणा होऊ नये महणून ्ापरणयाची एक पधिि आहे. (७२ िासांचे आि)
असुरतक्षि संरोग महणजे तनरोधचा ्ापर न केलयाने, चुकीचया पधििीचा तनरोधचा ्ापर, तनरोध फाटणे अथ्ा कोणिेही
गर्यतनरोधक न ्ापरिा केलेला संरोग अथ्ा अमली पिाथा्यचे से्न करुन, जबरी बलातकार, लैंतगक अतयाचार इ.
आपातकालीन गर्यतनरोध गोळयांचया स्रुपाि घेिाि आतण हे आशािाई आतण आरोगय केंद्ाि उपलबध असिाि. ही गोळी
असुरतक्षि संरोग झालयानंिर ल्कराि ल्कर महणजे ७२ िासाचया आि घेणे आ्शयक आहे. ७२ िासानंिर गोळी
घेिलयास गर्यधारणेला प्रतिबंध होईल .
सुचना :- आपातकालीन गर्यतनरोधकाचा ्ापर तनयतमि स्रुपाि करिा येि नाही तकं्ा मुखा्ाटे द्या्याचया गर्यतनरोधक
गोळयांप्रमाणे करिा येणार नाही.
सुरशक्षत रभ्गपात अथिवा MTP महणजे का्य?
रारिामधये सुरतक्षि गर्यपािाला कायिेशीर मानयिा १९७२ पासून तमळाली. १८ ्षचे ्यापेक्षा जासि असणाऱया सत्ी ला
तिचे त््ाहाचे स्रुप त्चाराि न घेिा गर्यपािचा तनण्यय घेणयाचा अतधकार आहे. १८ ्ष्य ्यापेक्षा कमी असलेलया मुली बाबि
तिचे पालक अथ्ा आई ्डील यांची तलखीि पर्ानगी घया्ी लागिे.
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सुरतक्षि गर्यपाि हा िजज् डॉकटरांकडून, मानयिाप्रापि ि्ाखानयाि करिा येिो. (गर्यपाि कायद्यानुसार मानयिाप्रापि
अतधकृि तठकाणी) रारिाि हे कायिेशीर आहे. गर्यपाि कायद्यानुसार गर्यतनरोधक अपयशी ठरलयानंिर अथ्ा लैंतगक
अतयाचाराने जसे बलातकार, साितयाने होणारी गर्यधारणा जयामुळे सत्ी चया तज्ाला धोका तनमा्यण होिो. शारररीक आरोगय
तकं्ा मानतसक आरोगया्र पररणाम होणयाची जोखीम जया तठकाणी असिे तकं्ा तशशु संिरा्यि जोखीम असेल जर तशशुचा
जनम झालाच िर एखािे अंपगत् येणे, तकं्ा जनमि: शारीररक आजार असणे.
रारिाि गर्यपाि कायद्यानुसार फकि २० आठ्ड्ापयांिची गर्यधारणा असेल िर कायद्यािील माग्यिश्यक ित्ानुसार
गर्यपाि करिा येिो. रारिाि कायद्याने सुरतक्षि गर्यपािात्षयी माग्यिश्यक ित्े तिलेली आहेि. सत्ी १८ ्षचे पेक्षा मोठी असेल
िर तिचे पर्ानगीने गर्यपाि करिा येिो. जया कसत्या १८ ्षचे पेक्षा कमी ्याचया असिाि तयांचया पालकांचया लेखी संमिीने
तिला गर्यपाि से्ा घेिा येिाि.
रभ्गपात असुरशक्षत केवहा असतो?
गर्यपाि मानयिाप्रापि ि्ाखाना नसेल आतण अप्रतशतक्षि डॉकटरनी केले िर, गंरीर स्रुपाची समसया जयामधये जासि
रकि सत्ा्, आिील अ्य्ांना इजा झाली िर अथ्ा मृतयु झाला िर गर्यपाि असुरतक्षि ठरिो.
रभ्गपात बेका्यदेिीर केवहा असतो?
 अप्रतशतक्षि वयककिने आतण अनतधकृि वयककिने केलयास.
 जया रुगणालयाि गर्यपािासंबंतधचया सोयीसुत्धा उपलबध आहेि अशा रुगणालयांनाच रारि सरकारने गर्यपाि से्ा
िेणयासाठी अतधकृि केले आहे.
 १२ आठ्ड्ापयांिचया गरा्यसाठी एक डॉकटर आतण जर गर्य हा १२ िे २० आठ्डयांचया आिील असेल िर िुसऱया
डॉकटरांचा सलला घेऊनच गर्यपाि करणे अपेतक्षि आहे, असुरतक्षि गर्यपाि केलयामुळे सत्ीचे जी्ास धोका उतपन्न होिो
आतण अतयातधक रकिसत्ा् होऊन गरा्यशय फाटणे, गरा्यशयाला इजा होऊ शकिे. िीघ्यकालीन गुंिागुंि जसे िीघ्यकालीन
्ेिना, सूज येणे आतण ्ंधयत् होऊ शकिो. िो गुनहा ठरिो ् गर्यपाि करणाऱया डॉकटरां्र, जोडपया्र आतण तयांचया
कुटुंबा्र या कायद्यानुसार काय्य्ाही केली जािे.
रभ्गपात करण्याच्या शवशवध पधदती कोणत्या?
गरा्यची कसथिी पाहून िज् प्रतशतक्षि, डॉकटरचया हािून गर्यपाि करिा येिो.
रभ्गपात शकंवा रभ्गपात झाल्यावर दुसरी रभ्गधारणा शकती शदवसांनी ठेवता ्येते?
स््यसाधारणपणे ६ मतहनयांचा काला्धी िोन गर्यधारणेमधये असा्ा. यामुळे मािा ् बालक या िोघांचयाही प्रकृति्र
त्परीि पररणाम होणयाची जोखीम कमी करिा येिे.
सारांि : चोरूनमारून तकं्ा अशासत्ीय (जडी, बुटी) पद्धिीने गर्यपाि करणे धोकािायक असिे. गर्यपाि १२
आठ्ड्ांचया आि ्ैद्यकीय सललयांनुसार मानयिाप्रापि गर्यपािकेंद्ा्र केलयास कमी जोखमीचा
असिो. मात् ्ैद्यकीय गर्यपािापेक्षाही गर्यधारणा-प्रतिबंध करणे चांगले.
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आठवडा-६
सत् ३.८ : संपूण्ग शनरोरी आ्युष्य
परीच्य : तनरोगी असणे महणजेच के्ळ कोणिाही आजार, रोग नसणे नाही िर शारीररक, मानतसक आतण
सामातजक िृषट्ा सक्षण अातण सुिृढ असणे. त्शेषि: तकशोर्यीन मुला-मुलींसाठी ह्ा ्ाढीचया
टपपयाि शारीररक -मानतसक -सामातजक स्ासरयाची संकलपना रुजणे आतण तयातिशेने तयांनी प्रयत्न
करणे आ्शयक आहे. १०-२० ्य ्षाांमधये शारीररक-मानतसक-सामातजक होणारी जडणघडण
ही पुढील पूण्य आयुषयाचा पाया ठरिे.
उदिेि

: तकशोर्यीन मुलां-मुलींना शारीररक-मानतसक-सामातजक पािळीं्र तनरोगी आतण सुिृढ होणयाचे
महत्् समजा्णे.

वेळ

: ६० तमतनटे

कृती

: त्द्यारयाांना गोषट सांगा्ी ् प्रतयेक टपपया्र (आिा सांगा सुिृढ कोण?) तयांना प्रशन त्चारून चचा्य
करा्ी.

रोष्ट

: अतनिा आतण तनिीन िोघेजण ्ीस ्षा्यचे िरूण आहेि. िोघेजण एकाच गा्ाि राहिाि. लहानपणी
्ेळेि उपचार न झालयामुळे आतण अतनिाचया एका पायाला पोतलओ झालाय, तनिीन मात् एकिम
हट्ाकट्ा न्ज्ान आहे. अतनिा आतण तनिीन एकाच कॉलेजमधये तशकिाि.
आता सांरा सुदृढ कोण? (चचा्ग करणे)
नाकया्र उरा राहून टपोरीतगरी करिा करिा तनिीनला हळूहळू तसगरेट-िंबाखू या सगळया गोषटींचं
वयसन लागायला सुरु्ाि झाली. कधीकधी िो तमत्ांबरोबर िारू पयायलासुद्धा जािो. मोठ्ांनी कोणी
हटकलं िर उलट उत्तर िेिो. अतनिा कॉलेज सुटलया्र िी ज्ळ असलेलया एका संसथेमधये लहान
मुलांना तशक्ायला जािे. तयांना आरोगयाचे महत्् सांगिे, अभयास करायला मिि करिे.
आता सांरा सुदृढ कोण?
तनिीन फारसा ्गा्यि कधीच नसिो आपलया तमत्ांबरोबर बाहेर मुलींची ्छेड काढणे आपलयापेक्षा लहान
मुलांचया टपलीि मारणे अशासारखे गोषटी करि उरा असिो. तयाला ्ाटिं असं करणं महणजेच खरं
महणजे लोकतप्रयिा तमळ्णे. अतनिा मात् सगळया लेकचर लेकचरला बसिे आतण इिकया सुंिर टीपा
काढिे की सगळेजण तिचयाकडून ्ह्ा घेऊन अभयास करिाि. िी कधीच कुणाला मिि करायला
नाही महणि नाही, िी सगळयांमधये खरंच खूप लोकतप्रय आहे.
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चचचेचे मुदिे : फकि शारीररक नाही िर सामातजक आतण मानतसक आरोगय माणसाला तनरोगी बन्िे. या्र
त्द्यारयाांशी चचा्य करा्ी.
“मी” ची घडण आतण बांधणी समजा्ून सांगा्ी. तयाचा आपलया सामातजक आतण मानतसक तनरोगी
असणयाशी असलेला संबंध सांगा्ा.
खालील तचत्ाचा आधार घेऊन स्प्रतिमा, संकलपना त्कसीि होणयास कशाप्रकारे अनेक घटकांचा
्ाटा आतण प्ररा् असिो हे समजा्ून सांगा्े. िसेच आपणही ह्ा घटकांमधये बिल घड्ू शकिो हेही
सांगा्े.

“मी”
अनुर् 
प्रसारमाधयमांचा प्ररा् 
तमत् मैतत्णींचा प्ररा् 
संसाधने 
जेंडर 










कुटुंब
संसकार मुलय
समाज
आतथ्यक कसथिी
तशक्षण
धम्य, जाि
कौशलय
राहणयाचे तठकाण

सशकि आतण तनरोगी होणयासाठी आपलया त्त्ध गरजा पूण्य होणे महत््ाचे आहे हे सांगा्े.

मॅसलोची शिडी
स्जाणी् आतण आतमत्श्ास (आपलया क्षमिांची पूण्य जाणी् ् ्ापर)
कस्कार आतण सनमानाची गरज (आतमत्श्ास िेणारे प्रसंग, आिर)
प्रेम, आपुलकी, तजवहाळयाची गरज (मैत्ी, कुटुंब, संगि, आपुलकी)
सुरतक्षििेची गरज (शारीररक-मानतसक सुरतक्षििा)
शारीररक गरज (श्ास घेणे, अन्न, ्सत्, तन्ारा, औषधोपचार
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जेवहा पायारूि गरजा पूण्य होिाि िेवहाच आपण पुढची पायरी चढू शकिो. तनरोगी आतण यशस्ी होणयासाठी आपलयाला
पाचवया पायरी पयांि पोहोचयचे आहे हे सांगणे. तकशोर्यीन काळािच क्षमिा कौशलय यांचा त्कास
करणयाचया अनेक संधी आपलयाला उपलबध होि असिाि हेही सांगा्े.
सारांि : तकशोरा्सथा ही आपलया पुढील आयुषयासाठीचा पाया आहे. पायाररणी मजबूि असेल िर इमारि
मजबूि राहिे तयाचप्रमाणे जर तकशोरा्सथेि आपण आपलया तनरोगी असणयाची काळजी घेिली
िर आपण पूण्य आयुषयाचया सुिृढिेची पायाररणी करू शकिो. आपण आपलया मुलरूि शरीररक ्
सुरक्षेचया गरजा पूण्य होि असिील िर इिर गरजां्र जाणी्पू््यक काम केले पातहजे. शारीररक श्रम,
कौशलय त्कास, त्कासाचया संधी शोधून तयांचा ्ापर केला िरच स्प्रतिमा आतण आतमत्श्ासापयांि
आपण पोहोचू शकफू.

सत् ३.९ : व्यसने आशण व्यसनाधीनता
परीच्य : पौगंडा्सथा हा वयकिीचया जी्नािील ्ाढलेलया क्षमिेचा परंिु अतधक सं्ेिनतशल काला्धी
असलयामुळे जी्नाला कलाटणी िेणारा असिो. ऐकायला जरी हे त्तचत् ्ाटि असले िरी
पौगंडा्सथेिील मानतसक आरोगया संबंधीचया समसया शहरी िसेच ग्रामीण रागाि ्ाढि आहेि.
यु्ा्सथेि स्ा्यतधक मानतसक आरोगयाचया समसया उिर्ि असिाि. स्ि:ला नुकसान करुन
घेणयाचे प्रमाण यु्ा्सथेि स्ा्यधीक असिे आतण आतमहतया हे यु्कांमधील मृतयूचे महत्ाचे कारण
आहे. यु्ा्सथेि िंबाखू ् मद्यपानाचे वयसन जडणे ही रारिािील यु्कांचया ्ि्यणुकी बाबिचा
महत्ाचा िुषपररणाम आहे. पौगंडा्सथेिील मानतसक आरोगयाचया समसयेमुळे शैक्षतणक तनषपत्तीं्र
त्परीि पररणाम होिाि आतण िी वयकिी वयसन, तहंसा िसेच ल्कर गर्यधारणा, लैंतगक संबंधािून
पसरणारे एच.आय.वही. सारखे जंिुसंसग्य यांना ल्कर बळी पडिाि.
पौगंडा्सथेि आपलयाला मानतसक पररपक्िा येिे िसेच त्चार करणयाची क्षमिा ्ाढिे. आपण
आपली स्ि:ची ओळख तनमा्यण करणयाकररिा धडपडिो. आपण लोकतप्रय वहा्े असे आपणाला
्ाटिे आतण आपलया तमत्ांचया अपेक्षा पूण्य करणयाकररिा झटिो. काही ्ेळा आपली ्ि्यणुक आपलया
स्ि:ची मुलये ् त्चार यांमधये विंवि तनमा्यण करिे. परंिु पौगंडा्सथा हा प्रयोगतशल िसेच धोका
कस्कारणयाचा काला्धी असलयामुळे आपण स्ंगडयांचया िबा्ाला बळी पडिो. अतनयंतत्िपणे िसेच
मद्यपान करुन ्ाहन चालत्णे, मद्यपान करणे, धुम्रपान करणे, असुरतक्षि लैंतगक सबंध ठे्णे या
यांपैकी काही महत्ाचया असुरतक्षि बाबी आहेि.
िथातप स्ंगडयांचा िबा् हा सकारातमक सुधिा असु शकिो. महणूनच पौगंडा्सथेिील स्ाांनी
स्ंगडयांचा िबा्, िाण िसेच रा्नांना स्ि:चे नुकसान करुन न घेिा िोंड िेणे आतण सुरतक्षि
्ि्यणुक करणे याबाबिची मातहिी ् कौशलये यांनी सजज असणे आ्शयक असिे.
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उदिेि

: वयसन महणजे काय तयाचे शरीरा्र होणारे िुषपररणाम आतण वयसनापासून िूर कसे रहा्े याबद्दल
जाणी् जागृि करणे.

वेळ

: ६० तमतनटे

कृती

: अतजि बाबिची घटना सांगा तकं्ा काही तमत्ांचया मििीने तया्र रूतमका नाट् करा.
िकतयाचा ्ापर करुन सिसयांना आपलया रा्ना वयकि करणयाचे फायिे ् िोटे याबाबि मातहिी
समजा्ून द्या.
प्रशन उत्तराचया माधयमािुन तयांचे शंका तनरसन करा.

भूशमका नाट् : अतजिला शाळेचया मागा्य्र तयाचया तमत्ांनी थांबत्लेले आहे.
शमत्
: अरे, आज आमही तसनेमाला चाललो आहे. आमचया सोबि चल. िुला मजा ्ाटेल. आमचया सोबि
धुम्रपान कर. (तयाला तसगारेट िेऊ करिाि)
अशजत : मी आलो असिो परंिु मला आपलया तशक्षकांकडे आजच गृहपाठ सािर करायचा आहे.
शमत्
: अरे आपण स््य जण उद्या सािर करु आतण िु सांग तक मी आजारी होिो. चल, आपण तनघु या.
अशजत : तयापेक्षा आपण नंिर कधीिरी गेलो िर चालणार नाही का? आज सायंकाळी मला माझया आईला
घेऊन ि्ाखानयाि जायचे आहे. (अतजि नजर आपलया तमत्ां्रुन इिरत् हटत्िो)
शमत्
: अरे काळजी करु नको. िो पयांि आपण परि येिोय. जर उशीर झाला िर आईला सांगायचे तक
तशक्षकांनी काही काम तिले होिे.(एक तमत् तयाचा हाि धरुन ओढिो)
अतजिला या तनमंत्णापासुन सुटका कशी करुन घया्ी हे समजि नाही. तयाला शाळेला िांडी मारायची
नसिे. िो धुम्रपानही करि नाही आतण तयाला तसगारेट सुधिा ओढायची नाही.
चचचेचे मुदिे : १. कोणिी समसया आहे आतण कोण अडचणीि आहे?
२. अतजि ्र िबा् का आणला जाि आहे ?
३. अतजिला रुची नसेल िर िो नकार का िेऊ शकि नाहीि? आपलया तमत्ांना नकार िेणे अ्घड
आहे का? का?
४. एखािी गोषट िुमहाला आ्डि नसिांना िुमहाला िी करणयाचा िबा् येिो असा अनुर् िुमही
तकं्ा िुमचया तमत्ाला यापू्दी आला आहे काय?
५. एखािी गोषट चुकीची आहे तकं्ा िुमहाला अ्घड ्ाटि असिांना िुमही केलयास िुमहाला काय
्ाटेल?
६. एखाद्या िबा्ाला बळी पडून आपलयाला नको ्ाटि असणारी कृिी करणयापेक्षा तिचा त्रोध
करणे िुमहाला योगय ्ाटि नाही काय?
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सारांि : स्ंगड्ांचया िबा्ाला बळी न पडिा, वयसनांचया धोकयापासून स्िःचा बचा् केलयास, तकशोर्यीन
मुले-मुली अभयासाि / तशक्षणाि, खेळाि, आयुषयाि खुप चांगली प्रगिी करू शकिील.
सत्ासाठी अशतररकत माशहती
पौगंडा्सथेि तमत् फारच महत्ाचे असिाि िसेच स्ंगड्ांचा िबा् सुधिा खूप असिो. आपण
स्ंगड्ांचया अपेक्षेप्रमाणे करिो आतण स्ंगड्ांची अपेक्षा पूण्य करणयाकररिा काही ्ेळा आपलया
कौटुंबीक मुलयांमधये न बसणाऱया कृिी आपण करिो. परंिु बहुिेक ्ेळा आपलया तमत्ांना िुखा्ून
मैत्ी िुटणयाचया तरिीने आपण तनरदीडपणे नकार िेणे टाळिो. अतजि आतण शयामा अशाच रा्नांमधून
जाि आहेि. अतजिला मातहि आहे तक धुम्रपान योगय नाही आतण महणुन िो िे करु इकच्छि नाही. परंिु
आपलया तमत्ांना िो उघडपणे टाळू शकि नाही. शयामाला सुधिा पाटदीला जाणे अ्घड ्ाटिे कारण
तिला अतनिाचा चुलि राऊ तििकासा आ्डि नाही.
आपलयाला आ्डि नसलेली गोषट करणे किापी चांगले नाही, महणून अशा पररकसथिीि आपलया रा्ना
तनतर्यडपणे वयकि करणे गरजेचे असिे. पौगंडा्सथेि आपण ‘कस्काराह्यङ्क, ‘मि्यङ्क, ‘लोकतप्रयङ्क,
‘शांिङ्क, ‘नमङ्क अतण ‘मिि करणाराङ्क इतयािी, असलयाचे िाख्ून िेणयाचा िबा् असलयाने आपण
आपलया मनात्रुधि बऱयाच गोषटी करायला ियार होिो. पौगंडा्सथेिील मुला-मुलींना तनतर्यडपणे
आपलया रा्ना वयकि करणयाचे कौशलय नसलयामुळे आपलया गरजांना िे योगय प्रकारे आकार िेऊ
शकि नाहीि तयामुळे िे स्ंगडी qक्ा प्रौढांचया जुलुम आतण जबरिसिीला बळी पडिाि.
पौगंडा्सथेमधयेच मद्य, तसगारेट, मािक द्वय यांची च् घेऊन पातहली जािे आतण बहुिांश मुलामुलींचया बाबिीि िे वयसन बनून जािे. स्ंगड्ांचया िबा्ामुळे पौगंडा्सथेि प्रयोग करणे, िुषकृतय
करणे, मािक द्वय से्न, असुरतक्षि लैंतगक ्ि्यणूक, अतनयंत्ीि ्ाहन चाल्णे अशा धोकािायक
कृिी करणयाचे प्रमाण ्ाढिे, महणूनच पौगंडा्सथेि जबाबिार मुला-मुलींना या िबा्ाला बळी न पडिा
योगय तन्ड करणयाचे कौशलय मातहि असणे आ्शयक असिे.
खाली तिलेलया िकयािील मातहिीचा ्ापर करुन पौगंडा्सथेि स्ंगड्ांचा िबा् जी्नाि कशाप्रकारे
तिघ्यकालीक प्ररा् पाडू शकिो या बाबिचया मातहिी सोबि चचचे मधये सहरागी वहा. स्ंगडी गटािील
सिसयांना त्त्ध प्रकारे संिेश ्हन करणयाचे फायिे आतण िोटे िसेच या प्रतयेकािील फरक खालील
िकतयाचा ्ापर करुन सपषट करा.
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सत् ३.१० :

‘नाही’ महणा्यला शिकणे

उदिेि

: तकशोर्यीन मुला - मुलींना कुठलयाही िबा्ाला बळी न पडिा ठामपणे नाही महणायचे जी्न कौशलय
तशकत्णे.

वेळ

: ३० तमतनटे

साशहत्य : मॉड्ूल मधील संजयची गोषट, फळा, खडू
कृती

चचा्ग
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:

संजयची गोषट ्ाचून तया्र रूतमका नाट् करुन घया.
िकतयाचा ्ापर करून सपषट नाही महणणयाचे फायिे सपषट करा.
प्रशनोत्तरांचया माधयमािून प्रतशक्षणार्रयाचे शंका तनरसन करा.
संज्यची रोष्ट :
काही तमत्ांनी संजयला पाटदीसाठी तनमंतत्ि केलेले आहे. पाटदीला गेलयानंिर संजयला असे समजिे
की तया तठकाणी धुम्रपान िसेच मद्यपानाचीसुधिा सोय करणयाि आलेली आहे. संजयला सुधिा मद्य
िेणयाि येिे. मला फळांचा रस घेणे आ्डेल असे संजय महणिो. तयाचा तमत् तयांचयाकडे पाहुन हसुन
महणाला, अरे िु पुरुष आहेस. आमहाला िु कधीही पाटदीला बोल्ि नाहीस, तकमान मद्यपानाची मजा
घेणयाकरीिा आमहाला सोबि िरी िे. अिुल तयाला मद्याने ररलेला मोठा गलास िेिो. संजयला मद्यपान
तकं्ा धुम्रपान करायचे नाही. िो महणिो, ‘‘......... ” संजयने कशाप्रकारे नकार द्या्ा याबाबि
त्द्यारयाांंना त्चारा. ्गा्यिील काही मुला-मुलींना तयांची उत्तरे / मि मांडणयास प्र्ृत्त करा.
: त्शेष करुन तमत्, तसनीअस्य िसेच ्डीलधाऱयांना (कुंटुबािील सुधिा) त्त्ध कारणांमुळे नाही महणणे
अ्घड जािे. परंिु कांही ्ेळा एखािी बाब िुमचया िृषटीने सोईची नसिे, समाज मानय नसिे तकं्ा
तयामुळे िुमचे नुकसान होऊ शकिे, अशा ्ेळी िबाब आणला िरी िुमही ‘नाही महणणे आ्शयक
असिे. काही ्ेळा जरी प्रतयक्षपणे िबा् टाकला नसला िरी संग्ड्ांची ्ागणुक तकं्ा तयांची
नेहमीचा रर्ाज यामुळे िबाब पडु शकिो. यालाच आपण सं्गड्ांचा िबाब असे महणिो. सं्गड्ांचा
िबा् सकारातमक तकं्ा नकारातमक सुधिा असु शकिो. जेवहा सं्गड्ांचया िबा्ामुळे आपली ्ृिी,
मुलये, ्ि्यणूक यांमधये संघष्य तनमा्यण होि असेल, िेवहा आपण नाही महणायला तशकले पातहजे. आपलया
स्ि:चया िृषटीकोनािून तनण्यय घेणयाचा प्रतयेक तकशोरा्सथेिील मुलगा/मुलीला हकक असिो. िथातप
नाही महणिांना सभयपणे नाकारणे, त््ािपूण्य नाकारणे तकं्ा आतमत्श्ासपू््यक नाही महणजे असे
िीन पया्यय असिाि. डळमळीिपणे तकं्ा आक्रमकपणे नाही महटलयामुळे आपण थोडे त्चलीि होिो.
महणुनच आपण आतमत्श्ासाने आपले महणने मांडणे गरजेचे असिे.
आतमत्श्ासपूण्य तनण्ययाचे काही माग्य खाली िश्यत्लेले आहेि. जेवहा कुणी िुमचया्र िबा् आणि
असेल, िेवहा अशया पररकसथिीि ्ागणयाचे तकं्ा नाही महणणयाचे उपाय खालीलप्रमाणे:




बहकशवणारा
मी िुला तंड्रक िेऊ काय?
“तबयर चालेल काय?”

संभाव्य पधदत
सभयपणे नाकारणे
कारण द्या

“घे, माझयासोबि ही तसगारेट ओढ?”
“घे, ना !
“ओढुन बघ”

खंबीर रहा

“अरे, िुझयासाठी काही िंबाखु ्गैरे
घयायची आहे काय ?”
“िुला तसगारेट ओढायची आहे काय?”

तिथुन िुसरीकडे तनघून जा.

“मी िुझी ्ाट पाहीन, कृपया ये.”
“िुला मजा ्ाटेल, नककी ये आपले
इिर तमत्सुद्धा येि आहेि.”

ही पररकसथिी टाळा.

प्रतितक्रया िेऊ नका.

शनणा्ग्यक; संभाव्य उत्तर
म‘नको, धनय्ाि”
“मला तबयर आ्डि नाही.ं” “मला
औषध सुरु आहे आतण डॉकटरांनी
मद्यपान करु नको असे सांगीिले
आहे.”
म‘नको, आरारी आहे”
“नको, आरारी आहे, मी धुम्रपान करीि
नाही.”
“नको, धनय्ाि, मी महणालो मी
धुम्रपान करीि नाही.”
‘नाही’ महणा आतण िुसरीकडे तनघून
जा.
िुमही कांही ऐकलेच नाही असे िश्य्ुन
चालू लागा. (तमत्ांसोबि ही पधिि
जासि उपयुकि नाही.)
जया तठकाणी आपलयाला आ्डणार
नाही. अशा प्रकारचे ्ि्यन
करणयाकरीिा िबा् येईल, अशा
पररकसथिीपासुन िुर रहा तंक्ा माझे
काम संपलया्र मी यायचे तंक्ा नाही
हे ठर्ेन असे कणखरपणे सांगा.

सारांि : जेवहा त्श्ासघाि तकं्ा िबा्ाची पररकसथिी असिे, िेवहा नाही महणणे योगय असिे हे लक्षाि ठे्ा.
मान्ी नािी ही तनयम आतण अटीं्र अ्लंबून नसून िी एकमेकाला समजून घेणे ् संमिी्र अ्लंबून
असिाि.
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सत् ३.११ : शनण्ग्यक्षमता
पररच्य : तकशोरा्सथेमधये शारीररक ्ाढीबरोबरच मानतसक ् सामातजक ्ाढही होि असिे. आपले तमत्
मैतत्णी आजूबाजूचे लोक आतण समाज इथे ्ा्रिाना आपलया समोर अशी पररकसथिी येिे की तजथे
आपलयाला महत््ाचे तनण्यय घया्े लागिाि. आज कपडे काय घालू ?अशा रोजचया तनण्ययांचा िर आपण
अनेकिा तनण्यय महणून त्चारही करि नाही. हे तनण्यय अनेक पािळयां्र आपलयाला घयायचे असिाि
जसे की एखाद्या गोषटीसाठी तमत् मैतत्णीला नकार िेणे, एखाद्या गोषटीसाठी िुसऱयांना त्नंिी करणे,
आपलया हककांना डा्लले जाि असेल िर तिथे काही रूतमका घेणे, आपलया रा्ना वयकि करणे,
संपूण्य गटापेक्षा ्ेगळे मि मांडणे, कुटुंबांचया मिांशी सहमि असणे अशा अनेक प्रसंगाि आपलयाला
काही तनण्यय घया्े लागिाि ् िुसऱयापयांि योगय मागाांनी पोहोच्ा्े ही लागिाि.
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उदिेश्य

: तनण्ययक्षमिेचे महत्् समजून घेणे
आपले तनण्यय समथ्यक पद्धिीने योगय वयकिी पयांि पोहोचणे.
योगय तनण्ययापयांि पोहोचणयाचे माग्य समजून घेणे.

कृती

: केस सटडीज त्द्यारयाांना द्यावयाि ् योगय / अयोगय तनण्यय घेणयास सांगा्े. तिलेलया प्रशनांचया आधारे
चचा्य करा्ी िसेच तयानंिर तिलेले मुद्दे समजा्ून सांगा्े .

वेळ

: िोन िास

चचा्ग

: तनण्यय घेिाना करा्याचा त्चार

पशहला ्टपपा

- समसया काय आहे

दुसरा ्टपपा

- माझे त्चार ित् रा्ना काय आहेि. या पररकसथिीि मला काय योगय ्ाटिे.

शतसरा ्टपपा

- या तनण्ययाचा कोणा-कोणा्र काय पररणाम होणार आहे?

चौथिा ्टपपा

- मी तनण्यय घयायला सक्षम आहे की मला कोणाची मिि ह्ी आहे याची चाचपणी करणे

पाचवा ्टपपा

- घेिलेले तनण्यय संबंतधि वयकिीपयांि योगयरीतया पोहोचत्णे.

केस स्टडी १

- राजू साि्ीमधये तशकि आहे रोजीचे तमत्ांनी आज पतहलयांिाच शाळा सुटलया्र तसगरेट पहायचे
ठर्ले आहे. राजूला हे मानय नाही पण तमत्ांचया रीिीने तयाने काय करा्े हे तयाला ठर्णे अ्घड
जाि आहे. िो तयांचयाबरोबर शाळा सुटलया्र थांबला ् तसगारेटचा एक झुरका घेिला. आिा तयाला
फार अपराधी ्ाटि आहे. या तनण्ययाबद्दल िुमहाला काय ्ाटिं?
तयाला तसगारेट ओढणयाची नवहिी िर तयांनी काय करायला ह्े होिे?
राजूचया तमत्ांबद्दल तकं्ा तयांचया मैत्ी बद्दल िुमचे काय मि आहे?

केस स्टडी २

: सुशी ही न््ीचया ्गा्यि तशकणारी मुलगी आहे. ति्ाळीचया सुट्ीहून शाळेि परि आलया्र तिचया
मैतत्णींनी ्गा्यिलया एका मुली्र खुन्नस काढायचा ,तिला अद्दल घड्ायची महणून तिचया घरून
आणलेला खाऊ गुपचूप खाऊन टाकायचा ठर्ला आहे. सुशीला सुद्धा तया मुलीचा खूप राग आहे,
पण तिचया आईने प्रेमाने बन्लेला खाऊ असा चोरणे तिला मानय नाही. तिने मैतत्णींना समजा्णयाचा
प्रयत्न केला िेवहा तया महणालया, असं असेल िर आिा िुही आमची मैत्ीण नाहीस. मैतत्णी गमा्लया
महणून तिला ्ाईटही ्ाटिे, पण मनात्रुद्ध ्ागलो नाही याचे तिला समाधान आहे.
सुशीचया तनण्ययाबद्दल िुमहाला काय ्ाटिे?
तमत्-मैतत्णींचया गटांमधये तटकफून राहणयासाठी मनात्रुद्ध ्ागणयाबद्दल िुमहाला काय ्ाटिे?

केस स्टडी ३

- र्ीचया ्तडलांची िबयेि तबघडलयामुळे तयाला आठ्ीनंिर शाळा सोडा्ी लागली आहे. आिा गा्ाि
रोजंिारी्र काही काम करिो. आपलया जबाबिारीची तयाला जाणी् आहे, पण शाळा सुटली याचे
िुःख ही आहे. गा्ािील अंगण्ाडी िाई आतण प्राथतमक शाळेचया तशक्षकांकडे तयाने िसे बोलून
िाख्लया्र तयांनी स्िः अभयास करून बाहेरून िहा्ीची परीक्षा िेणयाचा सलला तयाला तिला आहे.
्तडलांना तयांचयामुळे शाळा सुटली महणून ्ाईट ्ाटू नये महणून आिा िरी पुढे तशकणयाची इच्छा आतण
पया्यय तयांना सांगि नाहीये.
र्ीचया या तनण्ययाबद्दल िुमहाला काय ्ाटिं?
तयानी समसया सोड्णयासाठी योगय वयकिीचा सलला घेिला असे िुमहाला ्ाटिे का?
सत्ाि आधी पातहलयाप्रमाणे तनण्ययापयांि पोहोचणयाचे त्त्ध टपपे असिाि आतण स्ा्यि महत्ाचे
महणजे तयांचे महत््ही तनण्यय घेणाऱया वयकिीचे पररकसथिी, मानतसकिा या्र अ्लंबून असिाि. योगय
तनण्यय घेिा येणे महत््ाचे आहे. तििकेच तनण्यय इिरांपयांि योगय पद्धिीने पोहोच्णेही महत््ाचे आहे.
िुसऱयांपयांि आपला तनण्यय पोहोच्णयाचया ढोबळमानाने िीन पद्धिी आहेि.
मागील सत्ाि तशकलेलया पद्धिींसोबिच ह्ाही पद्धिी असिाि.
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नरमाई
 िुसऱयाचया हो मधये हो तमसळिाि.
 िुसरे सांगिील िेच करिाि.
 पटले नाही िरी गपप बसिाि.
 िुसऱयांचया तनण्यय स्ीकारिाि.
 स्िःपेक्षा िुसऱयाला महत्् िेिाि.
 स्िःला कमी लेखिाि.
 चूक नसिाना खूपिा क्षमा मागिाि.
 आतमत्श्ास ् सकारतमक प्रि ्
प्रतिमेचा अरा्.

ठामपणा/खंबीरता
आक्रमकता
 नीट ऐकफून घेिाि पण आपले मि  िुसऱयांना वयकि होणयाची संधी िेि
नाही.
मांडिाि.
 िुसऱयांचा त्चार न करिा आपलेच
 िुसऱयाचे महणे कमी न लेखिा
महणणे लागिाि.
स्िःचया हककांसाठी उरे
राहिाि.
 िुसऱयाचा त्चार न करिा
आपलयाला ह्े िेच करिाि.
 त्चारपू््यक ् आिरपू््यक मि
मांडिाि .
 स्िःला श्रेषठ समजिाि.
 स्िःचा आतण िुसऱयाचाही
 प्रौढी तमर्िाि, कधीही माफी
आिर करिाि.
मागि नाहीि.
 सकारातमक नकारातमक रा्ना  ठाम मनाने घेिलेला तनण्यय हा
वयकि करिाना घाबरि नाही
जासि पररणामकारक असिो.
 आतमत्श्ासू असिाि

ठामपणे तनण्यय घेणयासाठी, आतमत्श्ास आतण आतमतनर्यरिा असणे आ्शयक आहे. ठामपणे आतण आतमतनर्ययिेने
तनण्यय िुसऱयापयांि पोहोचलयामुळे अनेक फायिे होिाि. आपलया नकारा मागील कारण ् हेिू समोरचयाला समजिे.
गैरसमज टाळिा येिाि. नकारामुळे संबंध तबघडि नाहीि. अनेक िाण िणा्ािून मुकििा तमळिे. स्िः बद्दलचा आिर
राखला जािो.
जर आतमत्श्ास आतण आतमतनर्यरिा नसेल िर मात् ठामपणे तनण्यय घेणे आतण समोरचयाला पोहोचणे शकय होि
नाही. ठामपणे नाही महणिा येणे हे एक महत््ाचे जी्न कौशलय आहे.
नाट्ीकरण/ अशभन्य/ केस स्टडी
 उद्या िुमचा महत्ाचा पेपर आहे पण िुमचया (बेसट फ्ेंड) सगळयाि ज्ळचया तमत्ाने मैतत्णीने तयाच त्षयाची ्ही
िुमचयाकडे अभयासासाठी मातगिली िर कशा प्रमाणे ठामपणे नाही महणाले.
 जया मुलाचे िुमचया्र प्रेम आहे तयाने एकांिाि रेटायला बोल्ले आहे. िुमहाला जायचे नाही. ठामपणे कसे सांगाल?
 िुमचया तमत्ांनी गुपचूप िारू पयायची ठर्ली आहे िुमहाला पयायची नाही. ठामपणे कसे सांगाल?
वर शदलेल्या केस स्टडी च्या मदतीने शवद्ा्थ्याांना शनण्ग्य घेऊन ते दुसऱ्यांना सांरू द्ा.
 काहीजण ठामपणे का तनण्यय पोहोच्ू शकि नाहीि ?
 स्िःबद्दल नयूनगंड, स्िःला कमी लेखिाि तयामुळे गटािून बाहेर टाकले िर ही रीिी असिे.
 आज पयांि स्िःचा तनण्यय घेणयाची संधी तमळालेली नसिे.
 िुसऱयाचया स्ीकार आिून स्प्रतिमा बन्िाि.
जर समोरच्याला ‘नाही’ सांरा्यचे असेल तर सपष्ट संदेि,्या नाही महणा्यचे आहे हे शवचारांती सवतःची पकके ठरवा.
आपले हावभाव ‘नाही’ ्या खंबीरपणाचा उत्तरअिी सुसंरत ठेवा -आवाज, चेहरा, उभे राहणे.
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सत् ३.१२ : मानशसक खंबीरपणा
पररच्य : तकशोर्यीन मुल-मुली आपलया आजुबाजुचया ्ािा्रणाि चाललेलया घडामोडी या बहुिेक आपलया
त्रोधीिर नाही? आपण जे करिोय िे योगय आहे तकं्ा नाही? आपले तमत् मंडळी या स््य गोषटीना
घे्ून बया्य चिा संभ्माि असिाि पररणामी आपण काय तनण्यय घया्े, कसे ्ाग्े हे प्रशन तकशोरतकशोरींन रेडसा्ििाि. या्याि मुलं त्तशषठ शारररीक बिलांिून जाि असिाि तयामूळे मुलांमधील
हे शाररररक बिल हाममोंसचया सििचया बिलांमूळे तयांचया रा्नांमधये आतण तया वयकि करणयामधये
आपणास अमुलाग्र बिल तिसून येिाि. एकफूणच ्ागणया-बोलणयािील आतण शररररक बिलांमुळे
रा्नांचया उडालेलया गोंधळामूळे या ्यािील मुलांमधये खंबीरपणा हा अतयंि कमी प्रमाणाि तिसून
येिो, तयाचे पररणाम तयांचया ्ैयककिक, सामातजक अयुषया्र घडून येिाि. अशी मुलें बया्यमचिा ्ाईट
संगि, वयसनाधीनिेचया आहारी आतण लैंतगक शोषणाचे बळी तकं्ा शोषण कृयाि सामील झालेले
तिसून येिाि.
उदिेश्य

: मुलांचया शारीररक आतण मानतसक सुरतक्षििेची काळजी घेणे
मुलांचया रा्तनक आरोगयाबद्दल तयांना मातहिी िेणे.
खंबीरपणे तनण्यय घेणयाचे महत्् सांगणे.

वेळ

: ६० तमतनटे

कृती

: मुलांसोबत घ्याव्याचे सत्:

सातहतय : Emoji चे तचत् असलेलया तचठठ्ा जयामधये िु:खी, आनंिी, राग़ीट, शांि, घाबरलेली, साहसी,
लाजीर्ाने, अतरमान असे emoji असिील. प्रतयेक emojiचे ४ िे ५ चीठ्ठा बन्ा. (सहरातगंचया
संखये प्रमाणे स््य emoji समप्रमाणाि बन्ा)
कृती १ : तचठ्ठा बंि करा. स््य तमसळून प्रतयेक सहरागींना एक-एक तचठ्ठी उचलून आपलया सारखाच emoji
असलेलया इिर सहकाया्यशना शोधणयास सांगा. अशाप्रकारे सहरागींचे ्छोटे ्छोटे गट ियार होिील.
प्रतयेक गटाला तयांचया emoji ची रा्ना असेल तया्रून प्रशन करा. (चचा्य करा)
उिा.

: िुमही कधी िु:खी होिा, िेवहा िुमही काय करिा.
िुमहाला आनंि कधी होिो?
िुमहाला आपण साहसी आहोि असे कधी ्ाटले होिे?
िुमहाला स्ि:चा अतरमान कधी ्ाटला होिा?
िुमहाला कधी तकं्ा कशामुळे राग येिो?
कधी कशाची तरिी ्ाटिे का?
िुमहाला कधी लातजर्ाणे ्ाटिे का?
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या चचचेनंिर मुलांशी रा्नांसंबंधी चचा्य करा, रा्ना ह्ा प्रतयेकाला असिाि आतण ्ेळेनुसार, पररकसथिीनुसार तया बिलि
असिाि. कधी कधी या रा्ना वयकिीनुसार तकं्ा काही घटनांनुसार िेखील कमी जासि प्रमणाि बिलि असिाि. रा्ना
वयकि करणे गरजेचे आहे, तकशोर्याि आपणास रा्नांसम्ेि आपलया ्ागणयािील समन्य साधने थोडे कठीण जािे
परंिू आपण समजा्ून घेिले तक आपणास कुठे आतण केवहा वयकि होणे गरजेचे आहे िर आपण नकककच एक खंबीरपणा
आपलया स्रा्ाि आणु शकिो.
मुलांना रा्नांचया त्त्ध ्छटांचे तचत् िाख्ा आतण चचा्य करा.
प्रेम : आपुलकी वा्टणे, प्रेमळ, द्या, सहानभूती, मा्या, वासतल्य

भीती : असवसथि, कावरंबावरं, भीती वा्टणे, घाबरणे, भ्यभीत होणे

रार : शचडशचड होणे, वैतार वा्टणे, रार ्येणे, संताप होणे, तळपा्याची आर मसतकाला जाणे.

दु:ख: उदास होणे, ्छान वा्टणे, रडू ्येणे, आपण नको असल्याची भूशमका मनात ्येणे, खूप दु:ख होणे.

आनंद : बरे वा्टणे, प्रसन् वा्टणे, आनंद होणे, हसू ्येणे, साध्य झाल्याची भूशमका ्येणे, सकारातमक वा्टणे

मुलांना प्रशन शवचारा आशण चचा्ग करा.
कोणिी रा्ना कोणतया सिरा्र असेल िर आपणास तिथे वयकि होणे गरजेचे आहे, मुलांना ्ैयककिकररतया स्ि:बद्दल
स्ि:चया ्तहि तलतहणयास सांगा.
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िोणती भावना िोणत्या स्तरावर असेल तर आपणास कतथे व्यक्त होणे गरजेचे आहे, मल
ु ानं ा वैयकक्तिररत्या
स्वत:बद्दल स्वत:च्या वकहत कलकहण्यास सांगा.

चचचेसाठी प्रशन
चचेसाठी प्रश्न
 आपलयाला अतयंि िु:ख झाले िर आपण काय करिो? आपण अशा्ेळेस कोणाची मिि घेिो?
 आपल्याला अत्यंत द:ु ख झाले तर आपण िाय िरतो? आपण अशावेळेस िोणाची मदत घेतो?
 आपलयाला तरिी ्ाटि
असेल िरकभतीआपणास
करूमदत
शकिाि.
 आपल्याला
वाटत असेकोण
ल तर कोण-कोण
आपणास िोण मिि
िोण-िोण
िरू शितात.
 आपलयासोबि काही
तकचे घडि आहे
िर आपण
ू शकिो.
 चुआपल्यासोबत
िाही असे
चकु िचेआपणास
घडत आहे्ाटले
असे आपणास
वाटलेकोणा-कोणाची
तर आपण िोणा- मिि
िोणाचीघे्मदत
वू शितो.
 आपण आपलया आजुबघेाजु
ला कोण-कोण त्श्ासािील वयकिी आहेि, िे आपणास कधी कधी मिि करू शकिाि
असे वयकिी ओळखले आहे ि आपण
का? आपल्या आजबु ाजलु ा िोण- िोण कवश्वासातील व्यक्ती आहेत , ते आपणास िधी िधी
मदत िरू शितात असे व्यक्ती ओळखले आहेत ि?
इथे मल
ु ांना त्यांच्याच वहीमध्ये एि खाली दाखवल्या प्रमाणे वतवळ
ू िाढून आपल्या आजबु ाजल
ु ा
वहीमध्ये
एक
खाली
दाखवल्या
प्रमाणे
वतू
ळ
्ग
काढू
न
आपल्या
आजु
ब
ाजु
ल
ा
असणाऱ्या
असणायाव व्यक्ती िोणत्या वतवळ
ु ात येतात ते ओळखण्यास सांगा.

इथिे मुलांना त्यांच्याच
कोणत्या वतु्गळात ्येतात ते ओळखण्यास सांरा.

व्यकती

१०९८ मऱा ओलखत नसऱेऱी परां तू
सांकत समयी मऱा मदत करर्ारी
सांस्था

माझ्या आजब
ु ाजऱ
ु ा
नसऱेऱी परां तू मऱा

माहीत असऱेऱी व्यक्ती

१०९८

माझ्या आजब
ु ाजऱ
ु ा असर्ारी
जळलची व्यक्ती माझा थोडाफार
वळश्ळास असर्ारी पर् मदत
करू ऴकेऱ अऴी व्यक्ती

जी मऱा मदत करू
ऴकेऱ

माझ्या सळाात जळलच्या
व्यक्ती जयाांच्याळर माझा
पुर्ा वळश्ळास आहे ही

मी/स्ळत:

व्यक्ती मऱा नेहममच
मदत करे ऱ

सत्ा शे्टी खालील मुद्दे सपषटपणे मुलांना सांगा.
 आपलया र्नांना समजून घया.
 आपलया आजुबाजुला आपलया ज्ळची, त्श्ासािली, संकट समयी आपलयाला मिि करिील अशा लोकांची अशी
लोक ओळखून ठे्णे गरजेचे आहे.
 आपलया सोबि कधीही कहीही चुतकचे होि असेल तकं्ा होणार असेल िर अशा योगय वयकिीची संसथेची मिि घेणे.
 स्ि:ला कधीही कमजोर, एकटे समजू नये.
 तजथे नकार द्यायचाय तिथे सपषटपणे नकार द्या्ा.
१०९८ हा लहान मुलांसाठी मदत करण्यासाठीचा फोन नं आहे, इथिे सव्ग लहान मुलांना सवताच्या समस्या आपन न
घाबरता सांरू िकतो.
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आठवडा-७
सत् ३.१३ :

मादक पदाथिाांचे सेवन ्टाळणे

उदिेि

: मािक पिाथाांचया से्नामुळे होणारे िुषपररणाम या्र चचा्य ् मािक पिाथ्य से्न टाळणे यात्षयी
मातहिी िेणे.

वेळ

: ३० तमतनटे

साशहत्य : िकतयांचा ्ापर करून
कृती
तकता-१ :

: मािक द्वयांचे से्न महणजे काय - याबाबि स्ंगडी गटािील सिसयांना त्चारा. खाली तिलेलया
िकतयाचा ्ापर करुन अंमली पिाथ्य/मािक द्वये, तयांचे से्न करणारांचे प्रकार, वयसन आतण तयाचे
िुषपररणाम याबाबि मातहिी सपषट करा.

मादि द्रवये तसेच तयाांचे सेिन िरणाऱयाांचे प्रिार
(अन्न ि पाणी िगळुन) जयाांचया सेिनामुळे शरीराचे िाय्भ शारररीि विंिा मानवसिदृष्ट्ा वबघडते अशा
रासायवनि पदाथा्भला अांमली पदाथ्भ असे महणतात. अांमलीपदाथ्भ हे रासायवनिरीतया तयार िेलेले विंिा
नैसवग्भिरीतया उपलबध असणारे पदाथ्भ असुन तयाांचयामुळे शरीराचया िाय्भप्रणालीत बदल होतो.
सेिन िरणाराांचे दोन प्रिार आहेत :
१. प्रयोग िरुन पाहणारे : विशेरत: ते सिांगडाांचा दबाि आवण उतसुितेपोटी अांमली पदाथाांचया सेिनाची सुरुिात
िरतात. सि्भसाधारणपणे मौज-मजा विंिा पाटटीमधये याची सुरुिात होते.
२. वयसनाधीन झालेले : अांमली पदाथ्भ अवधि प्रमाणात वमळणयािरीता बहुताांश िेळ आवण शकती खच्भ िरतात,
नेहमी अांमली पदाथाांबाबतच बोलतात आवण सहज वमळणाऱया अांमली पदाथाांचया अधीन होतात.
अांमली पदाथाांचया आहारी जाणे : यामधये उत्ेजना आणणारे, औदावसनय आणणारे, रासायवनि पदाथ्भ, तसेच
िनसपतींपासुन वमळणाऱया आवण तयाांचया आहारी गेलयामुळे वयसकतचया शारीररि आवण विंिा मानवसि
आरोगयािर तसेच अिलांबून असणाऱयाांिर दुष्परीणाम होतात. अांमली पदाथा्भचया आहारी गेलयामुळे अशी वयकती
दुष्परीणामाांचा विचार न िरता अांमली पदाथा्भचे सेिन सुरुच ठेिते.
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तकता-२ :
अांमली पदाथाांचे सेिन िरणाऱयाां विशोरविशोरींमधये आढळुन येणारी लक्णे
 अभयास आवण शाळेमधये रुची िाटत नाही.
 वमत्र बदलतात. (अांमली पदाथाांचे सेिन िरणाराांसोबत िेळ घालविणयासाठी)
 लगेच मन:ससथती बदलणे, वचडणे, रागािणे अशा प्रिारे िृत्ीमधये विंिा वयसकतमतिामधये बदल घडुन येतात.
 बहुतेि िेळा एिटे राहणे पसांत िरतात.
 िाम विंिा अभयासामधये लक् एिाग्र िरणयात अडचण वनमा्भण होते.
 खुप झोपतात. (अगदी िगा्भतसुधदा)
 वनराश राहतात.
 खाणयावपणयाचया सियीत बदल झालयामुळे िजनात िाढ विंिा घट होेते.
 पेैशाांचया गरजेमधये अिासति िाढ होते, तयामुळे िसतु चोरणे विंिा वििणे अशा िृती सुरु िरतात.
 िारांिार सांिटात सापडतात.
 शिास, शरीर आवण िपडे याांना िेगळाच िास येतो.
 िोणतेही िारण नसताांना घाबरलेले, वचांताग्रसत असतात विंिा िोणाशीही सहमत होत नाहीत.
 डोळे लाल विंिा सुजलेले असतात - डोळयाचया पापणया नेहमीपेक्ा मोठ्ा विंिा लहान होतात.
 सतत खोित राहतात, खराब वदसू लागतात आवण सित:ला नीटनेटिे ठेित नाहीत.
 हात थरथरणे, असांबांध बोलणे विंिा शरीराचया हालचालींमधये समनिय आढळत नाही.
सत्ासाठी अशतररकत माशहती
व्यसन: वयसन महणजे अशी एखािी स्य की जया स्यीमुळे आपलयाला मोठा त्ास होिा आहे हे कळूनही िी सोडणे
सहज शकय होि नाही. हा त्ास शारीररक, मानतसक तकं्ा सामातजकही असू शकिो. वयसनामधये आपले शरीर महणजे
शरीराचया पेशी, मेंिूचया पेशी तया त्तशषट अमली पिाथाांची सिि मागणी करि राहिे. िी पुर्ा्ी लागिे. मनाला कळिे हे
्ाईट आहे पण शरीर मागि राहिे. अशा स्यीला आपण वयसन असे महणिो.
व्यसन लारण्याची कारणे :
 टेनशन्र माि करणयासाठी
 िु:ख त्सरणयासाठी
 आनंि करणयासाठी
 कुिुहल
 िुसऱया्र ्छाप टाकणयासाठी
 ररकामा ्ेळ घालत्णयासाठी
 तमत्ांचा आग्रह
 अनुकरण
 पुरुषाथ्य, मिा्यनगी िाख्णयासाठी
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व्यसनांचे प्रकार :
मादक पदाथि्ग : तनकोतटन: िंबाखू, त्डी, तसगारेट, मा्ा, पानमसाला, गुटखा, िपकीर, िंबाखूची मशेरी (मशेरीचया
वयसनाचे प्रमाण मुलींमधये/कसत्यांमधये जासि आहे.) िंबाखूचे हे तनरतनराळे प्रकार. तयाि तनकोतटन
असिे. याची तकक बसिे. तझंग येिे. थोडे बरे ्ाटिे. िंबाखूमधये तनकोतटनतश्ाय आणखी ज्ळ
४०० प्रकारची रसायने असिाि. रारिाि िर्षदी १० लाख लोक िंबाखूचया िुषपररणामांमुळे मरिाि.
िरीरावर होणारे पररणाम : कॅनसर, िमा, बााँकायटीस, क्षय, हृियत्कार िाि ् तहरड्ा खराब होणे. अलसर, नपुंसकत््,
पोटािील गरा्य्र ्ाईट पररणाम (आईचया वयसनामुळे)
दारू (अलकोहोल) : िाडी, माडी, तबअर, रम, जीन, कवहसकी, बाँडी, वहोडका, गा्ठी, मोहाची, हािरट्ी ्गैरे.
िारूमधये अलकोहोल असिे. तयाचा पररणाम शरीरा्र ् मेंिू्र होिो.
दारूमुळे होणारे आजार :
 यकृिाला सूज : साधारण ७०% वयसनी लोकांचया यकृिाला सूज येिे ् तयामुळे तयांचा मृतयू होिो.
 हृियत्कार
 जठराला आिून सूज
 उचच रकििाब
 त्समरणे
 गरा्य्रही ्ाईट पररणाम (आई जर िारु पीि असेल िर)
 नपुसकत््
 अहॅतनतमया
 रोगप्रतिकार शकिी कमी होणे.
 लयूकीतमया : पांढऱया पेशी कमी होणे. तयामुळे संसग्यजनय रोग होिाि.
 कुपोषणाचया स््य िक्रारी.
 रकिाचया उलट्ा, कोमा महणजे बेशुद्धा्सथा, मृतयू.
 िारुचे हे पररणाम अगिी हळूहळू होिाि. कधी अचानक मृतयूही होऊ शकिो. अपघाि होिाि.
व्यसनांचे इतर दुषपपररणाम :
मेंिूचया ्ाढी्र पररणाम, बुद्धीचा त्कास मंिा्िो, तशक्लेले लक्षाि राहि नाही, त्सर पडिो, रूक मंिा्िे, हाि
पाय थरथरिाि, एकलकोंडा स्रा् होिो. तहसंक ्ृत्ती होिे, कधी कधी पैशांसाठी चोरी करा्ी लागिे, मग पोलीस आतण
पोलीस सटेशनचया ्ाऱया होिाि यामुळे समाजाि बिनामी होिे. तमत्ांमधये ् कुटुंबाि राहायची लाज ्ाटू लागिे. आपले
कुटुंब ् तमत् आपलयाला कस्कारि नाही. वयसन करणारे कुटुंबािील कसत्यांना ् मुलांना मारझोड करिाि.
मुलींमधये मातसक पाळीमधये अतनयतमििा येिे, नको असलेली गर्यधारणा होऊ शकिे.
व्यसनांचे इतर प्रकार : चरस, गांजा, रांग, गि्य, अफफू, हेरॉईन माणूस सुसि बनिो. यािनामय मृतयू होिो.
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तकता-३
:
सव्गसाधारणपणे माशहत
असणारेदुअंषपररणाम
मली पदाथि्ग आशण त्यांचशदघ्ग
े अलपकालीन
व शदघ्गकालीन दुषपररणाम
अंमली पदाथि्ग
अलपकालीन
कालीन दुषपररणाम
तंबाखु
खाणाऱयाचया नाडीची गिी िसेच हृिय आतण मेंिूिील रकि ्ातहनयांची रूंिी
यामधये िंबाखुचया झाडाची ्ाळ्ून रकििाब ्ाढिो. पोटािील अहॅसीड कमी होिे. श्ासाची गिी मंिा्िे आतण
बारीक केलेली पाने असिाि. िसेच लघ्ी ियार होणयाचया प्रमाणाि खोकला येिोे. फुपफुसाि जंिुसंसग्य होऊन
हा स्ा्यतधक प्रमाणाि ्ापरला ्ाढ होिे. सुरु्ािीला वयकिीचा मेंिू िीव्र श्सनिाह होणयाची शकयिा ्ाढिे.
जाणारा मािक पिाथ्य आहे.
िसेच मजजा संसथेचया कामाची गिी फुपफुस, िोंड, घसा, श्ासनतलका, मुत्ाशय,
धुम्रपानाचे िुषपररणाम िसेच वयसन ्ाढिे. पंरिु नंिर कमी होिे. रूक मुत्तपंड तकं्ा स्ािुतपंड इतयािींचा कक्करोग
जडणे या बाबी िंबाखुमधील मंिा्िे.
होणयाची शकयिा ्ाढिे. पोटामधये अलसर
तनकोटीन या द्वयाशी प्रामुखयाने
ियार होिो. त्चा कायमची जाड होिे.
तनगडीि असिाि.
गर्य्िी मािेने धुम्रपान केलयास अपुऱया
िंबाखुची िसेच िंबाखुजनय
्ाढीचे तकं्ा कमी जनम ्जनाचे बाळ
पिाथाांची ना्े तसगारेट, तचलीम,
जनमाला येणयाची शकयिा असिे.
गुटखा, तबडी, तचरुट इतयािी.
गर्यप्रतिबंधक गोळया घेणाऱया मतहलेने धुम्रपान
केलयास तिचया रकिामधये गाठी ियार होिाि.
िसेच हृियत्काराचा धकका येणे आतण िाण
यांचा धोका ्ाढिो.
अलकोहोल
सुरु्ािीला वयकिीला आराम ्ाटिो जी वयकिी नेहमी खुपच मद्यपान करिे
हे फळे आतण अन्नधानय आंब्ून ् िाण-िणा् कमी झालयासारखे तिचयामधये आढळून येणारे िुषपररणाम:
ियार करणयाि येिे आतण मोठ्ा ्ाटिे.

 जठर िसेच स्ािू तपंडा्र सुज येिे.
प्रमाणाि पयायले जाणारे पेय परंिु ्ासित्कि: वयकिीची मनन  तलवहर तसरोतसस (यकृिाचा हास)
आहे.
करणयाची, त्चार करणयाची,  काही प्रकारचया आिडयाचा कक्करोग.
अलकोहोलमधये तशतथलीकरणाचे तन्ाडा करणयाची िसेच तनण्यय  हृियत्कार, उचच रकििाब
गुणधम्य असलयामुळे तयाचया घेणयाची क्षमिा कमी होि असिे.  पुरुषांमधये मेंिु िसेच मजजािंिुंचा नाश
से्नामुळे मधय्िदी मजजासंसथेचे वयकिीची मनन करणयाची क्षमिा
होिो. त्शेषि: प्रजनन संसथेसंबतधि
काम मंिा्िे.
कमी झालयामुळे काम करणे िसेच
सप्रेरकांची तनतम्यिी कमी प्रमाणाि होिे.
ना्े - तबयर, िेशी िारु, कसपरीट, जया तठकाणी त्चार आतण शारीररक  गरोिपणाचया काळाि गर्य्िीने मद्यपान
गोरगा, तसड्डु, मद्य इतयािी.
कृिी यांची सांगड घालणे तयाला शकय
केलयास तफटल अलकोहोल तसंड्रोम
होि नाही. अशा वयकिीची मन:कसथिी
तकं्ा तफटल अलकोहोल इफेकट्स असे
कधीही बिलू शकिे. िी वयकिी रागा्ू
िुषपररणाम संर्िाि. (चेहऱया्रील
शकिे तकं्ा अतधक धोका पतकरिे.
त्कृिी, ्ाढ खुंटणे, मजजा संसथेला
जर वयकिीने एकाच्ेळी मोठ्ा
इजा पोहोचलयामुळे त्कास प्रतक्रयेचा ्ेग
प्रमाणाि अलकोहोलचे से्न केले िर
कमी होणे, तशकणयाची अपुरी क्षमिा,
श्सन संसथेचे काम खूपच मंिा्िे
अिी सतक्रयिा िसेच समरणशकिीमधये
तकं्ा पूण्यि: थांबिे आतण अलकोहोल
िोष उदर्ू शकिाि.
त्षबाधेमुळे मृतयू संरा्िो. इिर
मािक द्वयांसोबि अलकोहोलचे से्न
केलयास िुषपररणामामधये ्ाढ होिे.
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तणाव हाताळण्याचे आरोग्यपूण्ग मार्ग :
१) ्ेळेचे तनयोजन, आपली शकिी सथाने िसेच मया्यिा ओळखणे, िबा्ाला नाही महणणे आतण गुंिागुंि करणाऱया बाबी
टाळणे, या मागा्यने अना्शयक िाण प्रतिबंतधि करा.
२) आतमत्श्ासपूण्य राहून आपलया रा्ना िाबुन न ठे्िा तया वयकि करा आतण समसये्र तनयंत्ण तमळ्ून िणा्ाचे
तनराकरण करा.
३) समयोचीि कृिी करणे, अतधक कृिीशील होणे आतण समसयांचया सकारातमक बाबीं्र लक्ष केंद्ीि करुन िणा्
तनमा्यण करणाऱया बाबींशी जुळ्ून घया.
४) जया बाबी आपण बिलु शकि नाही तयांचा कस्कार करा कटु अनुर् त्सरा, आपण तजंकि नसलो िरी िडजोड
शोधणे असे उपाय शोधा जेणेकरुन अतधक नुकसान होणे टाळिा येईल.
५) मनोरंजनाचे काय्यक्रम, गंमि, संगीि, खेळ, नाच, योग इतयािींमधये स्ि:ला गुंित्लयामुळे खुप फायिा होिो.
६) सकारातमक जी्नशैली कस्कारा जेणेकरुन िुमचे रोजन संिुतलि रातहल, ्जन तनयंत्णाि रातहल, रोगप्रतिकार
शकिी चांगली रातहल शरीर तनरोगी रातहल.
७) आपले तमत् पालक, तशक्षक, तकं्ा इिर ्तडलधाऱयांची मिि घया. िुमही आपली बाजू योगयप्रकारे मांडली िर िुमची
बाजू लक्षाि घेऊन िे िुमहाला मिि करू शकिील.
खालील मुद्े सांरून सत्ाचा िेव्ट करा:
१) िणा् हा शारीररक, मानतसक, रा्नांचा संगम असून िो िणा्, तचंिा आतण काळजी यांचयामधुनच प्रकटिो.
२) वयककिचया आयुषयामधये खुप तकं्ा ्ारं्ार होणारे बिल यामुळे जी्न िणा्पुण्य होिे.
३) चांगलया िसेच ्ाईट घटनांमुळे सुधिा िणा् तनमा्यण होऊ शकिो.
४) िाण सकारण तकं्ा अकारणसुधिा असू शकिो. बहुिांश्ेळा िो वयकिीचया स्ि:चया लक्षाि न येिा िो इिरांचया
लक्षाि येिो.
५) थोडासा िणा् तकं्ा काळजी यामुळे वयककिची काय्यक्षमिा ्ाढिे. पंरिु साितयाने िाणिणा् रातहलयास िे त्घािक
ठरिे.
६) सकारातमक त्चारामुळे िणा्ाचा सामना करणे सोपे जािे.

प्रवशक्िाची रुवमिा ‘एि विशिासु वमत्र’

76

१) १० ते १९ िर्भ ियोगटातील पौंगडािसथेतील मुले-मुली याांना मानवसि आरोगय तसेच अशाप्रिारचया समसयाांना
िारणीरूत होणाऱया बाबी याबाबत वशवक्त िरणे.
२) पौंगडािसथेतील मुले-मुली याांना जीिनातील सिांगडयाांचा प्रराि ओळखणे ि सिांगडयाांचया निाराथटी दबािाला
िशाप्रिारे तोंड द्ािे यासाठी मदत िरणे.
३) मादि द्रवयाांचे दुष्परीणाम याबाबत पौंगडािसथेतील मुले-मुली तसेच समाज याांना जागृत िरणे
४) पौंगडािसथेतील जी मुले-मुली सिांगडयाांचया दबािाला बळी पडलेली आहेत तयाांची वरती, अपराधीपणाची रािना,
अडचणीत येणयाची शकयता लक्ात घेऊन अशाांना आधार देणे.
५) रािना तसेच ताण याांना हाताळणयािरीता पौंगडािसथेतील मुले-मुली याांना मदत िरणे.
६) समुपदेशन आवण आिशयितेनुसार उपचार याांिरीता आरोगय उपिेंद्र/ प्राथवमि आरोगय िेंद्र येथील आरोगय
सेििाांिडुन मदत वमळविणयािरीता पौंगडािसथेतील मुले-मुली याांना मदत िरणे.
७) मादि द्रवयाांचया आहारी गेलेलया पौंगडािसथेतील मुले-मुली याांचया गरजाांप्रती सांिेदनशील राहणयाबाबत
िडीलधाऱया मांडळीना तसेच समाजातील इतराांना वशवक्त िरणे.
८) सिांगडयाांबाबत गुपतता आवण तयाांचा विशिास राखणे.

चला बोलु्या नैराश्य ्टाळु्या
व्यसनमुकती :
 वयसन मुळाि लागूच नये यासाठी प्रयत्न करणे. वयसनी माणसाचे अनुकरण करू नये. सह्ास, तमत् तनव्रयसनी
असा्ेि.
 वयसनी माणसाला इिरांनी मिि करायची असिे. कारण वयसन हा एक प्रकारचा आजार आहे.
 वयसनमुकि होणयाची पतहली अट : वयसनी माणसाचया मनाि वयसनमुकि होणयाची िीव्र इच्छा तनमा्यण होणे गरजेचे
असिे.
 वयसनमुकिी केंद्ाची मिि घया्ी.
 शौय्य हे कृिीि आहे. कामाि आहे. वयसनाि नाही.
 स्ि:्र प्रेम करायला तशका्े. आपलया आयुषया्र, शरररा्र, मना्र प्रेम असा्े.
 आपण यासाठी अगिी ्छोटे ्छोटे तनशचय करा्े. उिा. सकाळी ल्कर उठणे, थोडा िरी वयायाम करणे, सकाळी
गलासरर पाणी तपणे अशा ्छोट्ा तनण्ययािून मनाचे बळ ्ाटिे. कोणतयाही वयसनाला नाही महणणयाची शकिी ्ाढिे.
िपथि :
मी. अशी शपथ घेिो की मी संपूण्य आयुषयरर िंबाखू, सुपारी, तसगारेट, तबडी, िारु, अफफू, गांजा, गि्य qक्ा असले
इिर वयसन लागणारे पिाथाांचा उपयोग स्ि: करणार नाही. असे वयसन करणारा कोणी माझा सहकारी, तमत्,
मैतत्ण, नािे्ाईक आढळलयास तयाला वयसनमुकि करणयाचया कामाि पुढाकार घेईन. तयाला मिि करीन.
- ‘शजज्ासा’ मुंबई ्या संसथिेच्या पुसतकातील माशहती
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सत् ३.१४ :

काडीपे्टीचा खेळ

उदिेि

: जोखमीची ्ागणूक ् जोखीम घेणयाची कृिी समजून िेणे सम्यसकांचा िबा् ् गटाचा प्ररा् समजून
घेणे.

वेळ

: ३० तमतनटे

साशहत्य : काडेपेट्ा, खडू
कृती

चचा्ग

: प्रतशक्षणाथथींना समान संखयेचया िीन गटाि त्रागणी करा, एक तलडर तन्डा. काही प्रतशक्षणाथदी उरले
िर िे तनरीक्षक महणून राहिील.
जतमनी्र २ फफूट वयासाचे ्िु्यळ काढा. ्िु्यळाचया पररघापासून २ फफूट अंिरा्र एक रेषा काढून तया्र
२ हा आकडा तलहा.
तयाचप्रमाणे ४ फफूट अंिरा्र रेषा काढून तया्र ४ हा आक डा तलहा आतण १० फफूट अंिरा्र रेषा काढून
१० हा आकडा तलहा.
प्रतयेक गटाला आपला पुढारी तन्डायला सांगा आतण प्रतयेक सिसयाला क्रमांक द्या. प्रतयेक सिसयाला
२, ४ ् १० अंिरा्र असलेलया कोणतयाही रेषे्रून काडेपेटी गोलाि टाकणयासाठी िीन संधी
तमळिील. जया रेषे्रून सिसय काडेपेटी यशस्ीपणे ्िु्यळाि टाकेल तयाचया गटाला तयानुसार गुण
तमळिील.
हे सुद्धा सपषट करा की प्रतयेक खेळानंिर िे जागा बिलू शकिाि. जे्ढ्ा जासि अंिरा्रून िुमही
काडेपेटी फेकणार आतण उद्दीषटापयांि पाहोचणार िे्ढे अतधक गुण आपलयाला तमळिील.
एका गटाचे पूण्य झालया्रच िुसऱया गटाची पाळी येईल हे सपषट करा.
एका गटाला सुरु्ाि करायला सांगा. गटाने तमळ्लेलया गुणांची नोंि करा. अशाच प्रकारे बाकी िोन
गटांसोबि करा.
अभयासखेळ पूण्य झालयानंिर अनुर्ांची िे्ाण-घे्ाण करायला प्रतशक्षणाथथींना सांगून चचचेला प्रारंर
करा.
: हा खेळ खेळतानाचा अनुभव कसा होता?
िुमही काडेपेटी फेकणयासाठी त्तशषट जागा तन्डणयासाठी िुमहाला कुणी प्रोतसाहाने तिले का?
िुमहाला जे करायचे होिे ् गटाला िुमही जे करायला ह्े होिे याि काही फरक होिा का?
िुमहाला िबा् जाण्ला का?

सारांि : या खेळाचा उद्देश त्जयी होणे तकं्ा कमी जासि माक्क स् तमळणे असा नसून सम्यसकांचा िबा् ्
जोखीम घेणयाची कृिी असा आहे.
िरुण मंडळीचया आयुषयाि सम्यसकांचया िबा्ाची रूतमका अथ्यपूण्य असिे. तकशोर्यीन अ्सथेचा
एक राग महणजे आपलया तमत्मैतत्णींकडून आपलयाला स्ीकारले गेले असणयाची रा्ना ् कधी कधी
के्ळ यासाठी तकशोर्यीन मंडळी उगीच जोखीम घेिाि. योगय जी्नकौशलये असणयाचा उपयोग
सम््सकांचा िबा् नाकारणयास ् हािाळणयासाठी होिो.
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आठवडा-८
सत् ३.१५ :

प्रजनन मार्ग संसर्ग व लैंशरक आजार माशहती

परीच्य : प्रजनन मागा्यिील संसग्य (RTIs) सामानयपणे ्ैयककिक अस्च्छिा अथ्ा असुरतक्षि आतण असुरतक्षि
लैंतगक संबंध यामुळे होिो. जर असे संसग्य उपचार न करिा िसेच ठे्ले िर अस्सथिा ्ाढिे, गंरीर
स्रुपाचया आरोगय समसया तनमा्यण होऊ शकिाि ् पररणामस्रुप अभयास, खेळणे, सामातजक
काया्यिील सहरागा्र प्ररा् पडिो. उपचार केले नाही िर अ्घड पररकसथिी तनमा्यण होऊ शकिे.
कोणतयाही प्रकारची सूज प्रजनन मागा्यला आली असेल िर तयाचा औषधोपचार केलाच पातहजे. ए्ढेच
नवहे िर ्ैद्यतकय िपासणीिून ल्कर तनिान होऊन िुसरे संसग्य टाळिा येऊ शकिाि.
उदिेि

: त्त्ध प्रकारचया प्रजननमाग्य संसगा्यची ् लैंतगक आजाराची (गुपिरोग संसगा्यची) मातहिी पुर्णे.
प्रजनन माग्य संसग्य ् गुपिरोग संसग्य यांना प्रतिबंध करणयाबाबि जागृिी तनमा्यण करणे.

वेळ

: ९० तमतनटे

साशहत्य : ट्ेतनंग मॉड्ूल
कृती १ : रोम्याची रोष्ट सांरून चचचेस सुरूवात करावी. (रुपतरोराबदिल मुलांना िासत्ोकत माशहती द्ावी.)
गोमया एक उमिा िरुण आहे. तिसायला सुंिर ् बांधेल अंगकाठी असलेला. तशक्षण संप्ून तयाला
तजलह्ाचया तठकाणी ्छानशी नोकरी तमळाली. लगेच तयाचया आई-बाबांनी तयाचे लग्न ला्ून तिले.
िोघेही सुखाने संसार करीि होिे. असे असिाना नोकरी तनतमत्ताने गोमयाला िोन मतहनयांसाठी िुसऱया
शहराि जा्े लागले. तिथे तयाचे मन रमेना. तयाचे तमत् तयाला तचड्ायचे ् असेच एक ति्स िे तयाला
चल मजजा करूया महणून घेऊन गेले. तमत्ांसोबि गोमयािेखील ्ाह्ि गेला ् तयाने एका परसत्ीशी
संबंध ठे्ला. या सत्ीला यापू्दी िो ओळखि नवहिा. परंिु आिा तयाला या गमिीचा लळा लागला
् िो ्रचे्र ्ेग्ेगळया कसत्यांना रेटायला लागला. िोन मतहनयांनी गोमयाला त्ास होऊ लागला
तयाला लघ्ी करिाना खूप िुखायचे ् लघ्ी्ाटे पस (पु) जायला लागले. काही ति्सांनी गोमया
परि तयाचया गा्ी आला. रुपाली खूष झाली. िोघेही परि तयांचया संसाराि रमले. गोमयाने तयाचया
त्ासाबद्दल रुपालीला काही सांतगिले नाही. काही ति्सांनी रुपालीला त्ास होऊ लागला. गुपिांगाि
खाज, लघ्ीि जळजळ ् रुपालीला घाणेरडा ्ास येणारे पांढरे पाणी अंगा्र जाऊ लागले ्
गुपिांगा्र पुरळ येऊ लागले. गोमयाचया हे लक्षाि आलया्र तयाने आपली समसया तमत्ाला सांतगिली.
तया्र तमत्ाने तया िोघांना पतलकडचया डोंगरा्र असलेलया रगिाकडे जाणयाचा सलला तिला. गोमयाने
हा सलला रुपालीला सांतगिला ् िोघांनी रगिाकडे जाणयाचा तनण्यय घेिला.
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चचा्य

: १)
२)
३)
४)
५)

गोमया ् रूपालीला काय झाले असेल ?
गुपिरोग महणजे काय?
कसे होिाि?
काय हानी होऊ शकिे?
तयांचा उपचार रगिाकडे होऊ शकिो का ?

कृती २ : खालील प्रशन त्चारुन सांतगिलेली उत्तरे फळया्र तलतहणे.
प्रजनन मागा्यचा जंिूसंसग्य आतण लैंतगक जंिूससंसग्य महणजे काय?
कराव्याची कृती :
अ) सहराग घेणाऱयांना त्चारा तयांनी प्रजनन मागा्यचे संसग्यबद्दल ऐकले आहे काय, होय असलयास काही
ना्े त्चारा. तयांनी HIV आतण AIDS बाबि ऐकले आहे का, हे सुधिा त्चारा. जर नसेल िर चचा्यसत्
सुरु ठे्ा या सत्ाि िुमहाला या प्रजनन मागा्यचया जंिूसंसगा्यत्षयी मातहिी तमळणार असलयाचे तयांना
सांगा. प्रजनन माग्य आतण HIV आतण AIDS बाबि सुद्धा मातहिी तमळणार असलयाचे सांगा.
ब) फळया्र शबि तलहा तकं्ा flip chart ्र खाली तिलयाप्रमाणे तलहा आतण वयाखयेमधील फरक
समा्ून सांगा.
R
 TI - R - Reproductive (प्रजनन), T-Tract (माग्य), I – Infection (जंिूसंसग्य), प्रजनन
मागा्यला कोणिाही जंिूसंसग्य होणे.
STI - S – Sexually (लैंतगक), T – Transmitted (संक्रतमि), I – Infection (जंिूसंसग्य).
एका जंिूसंसग्य झालेलया वयककिने िुसऱयांसोबि असुरतक्षि लैंतगक संबंध केलयाने प्रजनन मागा्यला
होणारा जंिू संसग्य)
HIV - H – Human (फकि मान्ाि सापडणारा) I – Immunodeficiency (प्रतिकार शककिचा
हास करणारा) V – Virus (a type of germ) एक प्रकारचा जंिू.
 AIDS - A – Aquired (प्रापि केलेला जनमि: नसलेला), I – प्रतिकारशकिी (the body_s
defence system, which provides protection from infections) (शरीराची प्रतिकार
शकिी जी जंिुसंसगा्यपासून संरक्षण करिे), D – Deficiency (a defect or weakness,
lack of something) (कमिरिा - त्ृटी अथ्ा कमी प्रतिकार शकिी), S – Syndrome (a
group of signs and symptoms of a disease) लक्षणांचा समुह
समजावून सांरा :
प्रजनन मागा्यचा संसग्य हा अस्च्छिेने ् ्ैयककिक स्च्छिा न ठे्लयाने होिो अथ्ा लैंतगक आजाराचया रुगणासोबि
असुरतक्षि लैंतगक संबंध ठे्लयास होिो महणूनच हे प्रजनन मागा्यचे संसग्य लैंतगक संबंधामुळे होिाि.
१. लैंतगक जंिूसंसग्य हा असुरतक्षि लैंतगक संबंधामुळे संक्रतमि होिो. एचआयवही होणयाचया अनेक कारणांपैकी
असुरतक्षि लैंतगक संबंध हे एक कारण आहे.
२. HIV हा असुरतक्षि लैंतगक संबंधामुळे संक्रतमि होिो. अनय संक्रमणाचे माग्य जसे िूषीि रकि संक्रमणाने, संसग्ययुकि
सुया, मािा HIV ग्रसि असलयास होणाऱया बाळास.
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३.

एचआयवही बातधि रुगणाचया आजाराची पुढील पायरी महणजे एड्स. योगय उपचाराने ् वय्सथापनाने HIV झालेलया
माणसांचा एड्स लांबत्िा येिोे. (पौषटीक आहार, आरोगयिायी जी्नशैली आतण सकारातमक ्ृत्तीचा याि समा्ेश
होिो.)
कृती ३ : खालील गोषट सांगा आतण खाली तिलेलया प्रशनां्र चचा्य करा.


ररना ची रोष्ट
ररना ही एक १४ ्षा्यची मुलगी. िी सेतनटरी पहॅडचया ऐ्जी कापड ्ापरिे. तिची आई तिला ४ - ५
कापडाचया घडया िेिे. िी तयाला धु्ून मातसक पाळीचया ्ेळी िर मतहनयाला ्ापरिे. एका मातसक
पाळीिरमयान ररपूर पाऊस आलयाने तिला अडचण तनमा्यण होिे तिचया समोर िूसरा पया्ययच नसलयाने
िी िेच ओलसर कपडे ्ापरि असिे. िी िीचे कपडे अडगळीचया जागी ठे्ि असिे. बरेचिा िीला
कपडे खोलीि ्ाळ्ा्े लागिाि. मागील काही ति्साि तिचया गुपिांगाला खाज येिे आतण लघ्ी
करिांना ्ेिना होिाि. िीला िे सहन होि नाही. परंिु िीला आईला अथ्ा इिरांनाही सांगायला
अडचणीचे ्ाटिे.

चचचेचे मुद्े :
१) ररनाला कोणिी समसया होिी?
२) तिला ही समसया का ् कशी तनमा्यण झाली होिी?
३) उपचाराकरीिा तिने काय करा्े?
४) ररनाला असा त्ास पुनहा होऊ नये महणून कोणिी काळजी घया्ी?
Answer ::
ररनाला बहुधा अस्च्छिेने प्रजनन मागा्यि संसग्य झाला असा्ा. कारण जे कपडे ्ापरि होिी िे िी
उनहाि ्ाळ्ि नवहिी आतण मातसक पाळीि ओलसर कपडे पहॅड महणून ्ापरि होिी. जया तठकाणी
कपडे ठे्ि होिी िी पण जागा अस्च्छ होिी. अशा प्रकारचया समसया कसत्यांमधये ् मुलीमधये सामानय
असिाि. ररनाने आपली समसया आपलया आईस अथ्ा मैतत्णीस सांगिाना लाजू नये. तिने िाबडिोब
आरोगय सेत्केची मिि घया्ी. अथ्ा ज्ळचया आरोगय केंद्ाि रेट द्या्ी. औषधोपचार घेिला नाही
िर गंरीर स्रुपाचा प्रजनन मागा्यचा संसग्य होऊ शकिो ् िो STI अथ्ा HIV परर्ति्यि होऊ शकिो.
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आठवडा-९
सत् ३.१६ :

HIV /AIDS

उदिेि

: त्द्यारयाांना HIV /AIDS त्षयी शासत्ीय मातहिी िेणे

वेळ

: ६० तमतनटे

साशहत्य : काड्ट शीट / फळा, खडू, मॉड्ुलमधील तचत् िाख्ून
कृती १ : मुलांना गोल आकाराि बस्ून प्रतशक्षकांनी मधयरागी बसा्े. मुलांमधये HIV /AIDS बद्दल तकिी
मातहिी आहे हे आधी काही सोपे प्रशन त्चारून जाणून घेणे ् काही उत्तरे (चूक असो ् बरोबर)
फळया्र तलहून घया्ी. नंिर एडस् रोग काय आहे, िो कसा होिो, कसा पसरिो, तयाचे िुषपररणाम
काय याबद्दल मातहिी द्या्ी. मातहिी िेिाना शकयिो्र हे सत् एकिफदी होणार नाही याची काळजी
घया्ी ् मुलांना चचचेमधये सामील करुन घया्े.
HIV /AIDS बद्दलची काही शासत्ोकि मातहिी पुढे तिलेली आहे. पुसिकािील तचत् िाख्ून मतहिी
िेणे
एड्स महणजे आहे तरी का्य? एड्स हे नाव कसे त्यार झाले?
या आजाराची मातहिी ्ैद्यकीय संशोधकांना नवयानं होि असिाना तयामधये रुणांची प्रतिकारशकिी
कमी झालयामुळे होणारे त्त्ध इिर आजार आढळून आले, तया्रून हे ना् िेणयाि आले. ‘एड्स’
हे तयाचया पूण्य इंग्रजी (Acuqired Immuno Deficiency Syndrome) (अक्ायड्ट इमयुनोडेतफतशअनसी तसंड्रोम) या शबिांचया आद्याक्षरापासून बनत्लेले ्छोटे संतक्षपि ना् आहे. ‘अक्ायड्ट
(Acuqired) महणजे बाहेरून आलेला. हा आजार अनु्ंतशक नाही, जनमिाि नाही, िर िो
बाहेरून तमळत्लेला आहे. ‘इमयुनो-डेतफतशअनसी (Immuno Deficiency) महणजे शरीराची
प्रतिकारशकिी कमी होणे. ‘तसंड्रोम (Syndrome) महणजे रुगणाि आढळणाऱया तनरतनराळया
लक्षणांचा समूह तकं्ा गट.
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एड्स किामुळे होतो?
हा आजार एक प्रकारचया त्षाणुंमुळे (वहायरसमुळे) होिो. त्षाणू हे अतिसूक्म जंिू असिाि. तज्ंि पेशींबाहेर िे
फार काळ जगू शकि नाहीि. त्तशषट तज्ंि पेशीि तशरून िे फार काळ जगू शकिाि. त्तशषट तज्ंि पेशीि तशरून तया
पेशींचीच यंत्णा ्ापरून आपली संखया ्ाढ्िाि.
एड्सचया त्षाणूंना HIV असं ना् तिलेलं आहे. HIV महणजे ह्ूमन इममुनोडेतफतशअनसी वहायरस (Human
Immundeficiency Virus) ह्ूमन महणजे माणसािील आतण वहायसर महणजे त्षाणू, इमयुनो डेतफतशअनसी
महणजे प्रतिकारशकिी कमी होणे हे आपण ्र पातहलेच. ‘एड्स’ हा फकि माणसांनाच (जना्रे कीटक, पक्षी यांना नाही)
होणारा संसगा्यचा तकं्ा साथीचा आजार आहे. एच्.आय.वही. या त्षाणूचा शरीराि प्र्ेश होणे याला ‘संसग्य होणे’ तकं्ा
‘लागण होणे’ असं महणिाि.
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रोर प्रशतकारिकती महणजे का्य?
आपलया आजूबाजूचया ्ािा्रणाि, धुळीि, पाणयाि, अन्नाि, अनेक प्रकारचे सूक्म जी्जंिू असिाि. यािील काही
आपलया शरीरा्र सिि आक्रमण करि असिाि. पण आपण नेहमीच काही आजारी पडि नाहीि. आपलया रकिािील
पांढऱया पेशी ्ेग्ेगळया रोगापासून आपलं संरक्षण करायचा प्रयत्न नैसतग्यकपणेच करिा असिाि. यालाच आपलया
शरीराची रोग प्रतिकारशकिी असे महणिाि.
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रोर प्रशतकारिकती कमी होते महणजे का्य होते?
एच.आय.वही. त्षाणूंनी मान्ी शरीराि प्र्ेश केलया्र आपलया प्रतिकार यंत्णे्र हलला करिो. प्रतिकार
यंत्णेिील जया पांढऱया पेशी शरीराचे रोगांपासून रक्षण करिाि तया पेशींमधये एच्.आय.वही. तशरका् करिो, स्ि:चं
पुनरुतपािन करिो आतण मग तया पेशींना नषट करिो. रकिािील या त्तशषट प्रकारचया पांढऱया पेशी जर मरून गेलया िर
शरीराची प्रतिकारशकिी कमी होिे. आिा या प्रकारे कमकु्ि झालेलया शरीरा्र साहतजकच अनेक रोगांचे जंिू हलला चढ्ू
शकिाि. यामुळे वयकिी त्त्ध आजारांना बळी पडिो.
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एच्.आय्.वही.ची लारण होणे व एड्स ्यात का्य फरक आहे?
एच्.आय.वही.ची लागण झाली महणजे एड्स झाला असे नाही. एच्.आय्.वही.ची लागण हा आजाराचा पतहला टपपा
आहे. लागण झालयापासून आजाराची लक्षणे तिसू लागेपयांि खूप काळ जाऊ शकिो. या िरमयानचया काळाि तया वयकिीि
कोणिीही लक्षणे आढळि नाहीि. जया्ेळी प्रतयक्ष लक्षणे तिसू लागिाि िेवहा एड्सचा आजार झाला असे महणिाि.
सामानयपणे हा काळ पाच िे आठ ्ष्य इिका असिो.

86

सत् ३.१७ :

धाग्याचा खेळ

उदिेि

: एच.आय.वही. ची लागण होणयाचया गुंिागुंिीचया मागा्यत्षयी तमळ्णे.

वेळ

: ६० तमतनटे

साशहत्य : लाल, तहर्े ् पांढरे लोकरीचे बंडल.
कृती १ :

 िीन प्रतशक्षणाथथींना स्यंसफफूिदीने पुढे यायला सांगा. िसे िे आले की तयांना बाहेर बोल्ा.

बाकीचया प्रतशक्षणाथथींना गोलाि बसायला सांगा.
 िोऱयाचे िीन चेंडू कुठलयाही िीन प्रतशक्षणाथदीकडे फेका ् तयांना तयाचया िोऱयाचे एक टोक बोटारो्िी
गुंडाळून घट् पकडायला सांगा.
 तयानंिर प्रतयेक वयकिीने चेंडू गोलािील िुसऱया कुणाकडेही फेकायचा.
 जयाला कुणाला चेंडू तमळेल तयाने िोऱयाचे टोक बोटारो्िी गुंडाळून चेंडू िुसऱया कुणाकडे फेकायचा
आहे. गुंिागुंिीचे जाळे ियार होईपयांि हा प्रकार चालू राहू िे. बाहेरचया िीन स्यंसे्कांना आि बोल्ा
आतण त्चारा की सुरू्ािीला जयांना िोऱयाचे चेंडू तिले होिे. तयांना हुडकफून काढिा येईल का ? िसेच
िोऱयाचे जाळे कुठून सुरू झाले आहे हे त्चारा (लाल, तहर्ा, पांढरा रंगाचे) थोड्ा ्ेळाने. हे ओळखणे
अ्घड आहे असे उत्तर येईल.
 तयानंिर, हे रंग एच.आय.वही. संिरा्यि कसे जोडिा येिील, हे त्चारा. लाल रंग रकिाशी, पांढरा रंग
त्य्य ् योनीसत्ा्ाशी आतण तहर्ा रंग मािृ्यत्ाशी जोडिा येईल हे सपषट करा.
 तयानंिर हा संसग्य कोणाकडून कोणाला झाला हे शोधणे कठीण आहे. ् तयाचे जाळे त्सिृि आहे.
याची जाणी् करुन द्या. यामधये अडकणयाचे माग्य कोणिे या्र चचा्य करुन एच.आय.वही. लागण
होणयाचे माग्य ् तयाची वयापिी प्रतशक्षणाथथींना कळेल याची खात्ी करा..
कृती २ : मॉड्ुलमधील ष्लपचा्ट्ट दाखवून मशहती देणे
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हे शवषाणू पसरता कसे?
संसग्य झालयानंिर हा त्षाणू मान्ी शरररािील ज्ळज्ळ स््य स्ा्ाि (रसांि) ् अ्य्ाि पसरिो. परंिु
िुसऱयाला संसग्य करू शकणयाए्ढे जासि त्षाणू के्ळ रकि ् लैंतगक स्ा्ािच असिाि. एच्.आय्.वही. ची
लागण एकाकडून िुसऱयाला होणयासाठी महणजेच िुसऱयाला संसग्य होणयासाठी त्षाणू असलेलया या स्ा्ांचा िुसऱया
वयकिीचया शरीराि प्र्ेश वहा्ा लागिो. रकि तकं्ा लैंतगक स्ा्ांची शरीराि िे्ाणघे्ाण झाली िरच त्षाणूंचा प्रसार
होऊ शकिो. (नेत्िान, मूत्तपंडिान, ्ीय्यिान या्ेळी िेखील लागण होणयाची शकयिा असिे.)
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अिी देवाण-घेवाण केवहा होऊ िकेल?
१) एच्.आय्.वही. ने िूतषि रकि िुसऱया वयकिीस तिले गेलयामुळे.
२) एच्.आय्.वही. ने िूतषि रकि लागलेलया सूयांनी इंजेकशन टोचले गेलयासही लागण होणयाची शकयिा असिे.
३) त्षाणू अंगाि असलेलया वयकिीशी लैंतगक संबंध आलयामुळे, कारण अशा वयकिीचया लैंतगक स्ा्ाि (महणजेच
पुरूषांचया ्ीया्यि ् कसत्यांचया योनीस्ा्ाि) त्षाणूंचे प्रमाण खूप जासि असिे.
४) जया आईला एच्.आय.वही ची लागण झालेली आहे अशा आईकडून गरा्यिील तकं्ा नुकतयाच जनमलेलया मुलाला
लागण होऊ शकिे. ही लागण गरा्य्सथेि तकं्ा बाळंिपणाचे ्ेळी तकं्ा जनमलयानंिर आईचया िुधािून होऊ शकिे.
याबद्दल त्सिारीि मातहिी आपण पुढे पाहणार आहोि.
आिा आपण या चारही मागाांनी लागण कशी होऊ शकेल याचा जासि त्सिाराने त्चार करू.
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एच्.आय्.वही.ने दूशषत लै ंशरक स्ावांचा िरीरात प्रवेि केवहा होऊ िकेल?
एच्.आय्.वही. ची लागण झालेलया वयकिीशी लैंतगक संबंध आले िरच िूतषि लैंतगक स्ा्ांचा शरीराि प्र्ेश होऊ
शकेल. एड्सची लागण झालेलया पुरूषाशी समतलंगी लैंतगक संबंध येणाऱया पुरूषास असा धोका स्ा्यि जासि आहे.
अशा संबंधाि जर पुरुषास धोका स्ा्यि जासि आहे. पुरुष-पुरूष संबंधांप्रमाणेच सत्ी-पुरूष संबंधािही जर एकाला
एच्.आय्.वही. लागण झाली असेल िर िुसऱयाला संसग्य होणयाची शकयिा असिे. अशा संबंधाि जर पुरूषाला
लागण झाली असेल िर तयाचयाकडून सत्ीला तकं्ा सत्ीला लागण झाली असू, िर पुरूषाला संसग्य होणयाची शकयिा
असिे. तयािही पुरूषाकडून सत्ीला लागण होणयाची शकयिा िुलनेने जासि असिे.
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एच्.आय्.वही ची लारण झालेल्या रभ्गवती आईकडून रभा्गला qकवा अभ्गकाला लारण होणे:
लागण झालेलया सत्ीचया प्रतयेक मुलाला लागण होिेच असे नाही. बाळाला लागण होणयाची शकयिा सुमारे २० िे
२५ टकके असिे. महणजेच एड्सची लागण झालेलया मािांनी जनम तिलेलया चारपैकी एका मुलाला जनमि:च एच्.
आय.वही.ची लागण होऊ शकिे.
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एड्सची लारण होण्याची िक्यता जासत?
 अनेकांशी लैंतगक संबध येणाऱया वयकिीला
 अनेकांशी लैंतगक संबंध येणाऱया वयकिीशी लैंतगक संबंध येणाऱया वयकिीला
 एड्सची लागण झालेलया वयकिीशी लैंतगक संबंध येणाऱया वयकिीला
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लैंशरक संबंधातून होणारा एड्सचा प्रसार कसा ्टाळता ्येईल?
 अनोळखी वयकिीशी लैंतगक संबंध टाळा.

अनेक वयकिींशी लैतगक संबंध टाळा.

स्ि:ला तकं्ा जोडीिाराला लागण असणयाची शंका असेल िर

पुरूषांनी तनरोध ्ापरायला ह्ा.

कसत्यांनी िसा आग्रह धरायला ह्ा.
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दूशषत रकतातून होणारी एड्सची लारण ्टाळण्यासाठी.
 अतधकृि रकिपेढीिूनच रकि घया. िेथे कखि साठी योगय िपासणीतश्ाय रकि तिले जाि नाही. धंिे्ाईक
रकििातयाचे रकि घेऊ नका.
 “रकििान जरूर करा, तयाि धोका नाही !”
दूशषत सु्या व उपकरणांमुळे होणारी कखत ची लारण ्टाळण्यासाठी.
 इंजेकशन घेणयापू्दी सूया ् तपचकाऱया तनजांिुक आहेि याची खात्ी करून घया.
 कािडीला ्छेिणारी उपकरणे तनजांिुक केलेली आहेि याची खात्ी करून घया.
 तशरेिून नशेची द्वये घेणयाचे वयसन टाळा.
आईकडून बाळाला होणार लारण किी ्टाळता ्येईल?
एच्.आय.वही.ची लागण झालेलया गरोिर सत्ीकडून गरा्यला (तकं्ा अर्यकाला) होणारी लागण टाळणयासाठी १) एच्.आय.वही.ची लागण झालेलया सत्ीने गर्यधारणा टाळा्ी,
२) गरोिर असलयाचे लक्षाि आलयास गर्यपािाचया पया्ययाचा त्चार करा्ा, ए्ढेच पया्यय सुरू्ािीला होिे;
परंिु आिा जयांना गरोिरपणा पुढे सुरू ठे्ायचे असेल अशांसाठी इिर काही पया्ययही उपलबध आहेि.
बाळाला होणारी लागण टाळणयाकररिा उपलबध असलेले त्त्ध पया्यय लक्षाि घेिा स््य गरोिर कसत्यांची िपासणी
(तयांना योगय मातहिी, सलला ् पया्यय िेऊन तयांचया संमिीने) करणयाची जरूरी आहे यासाठी गरा्यरपणािील पतहलया
िीन मतहनयाि एच्.आय्.वही. ची लागण सत्ीला आहे की नाही, हे िपासून ल्कराि ल्कर योगय सलला तमळ्ा्ा.
एच.आ्य.वही. चा प्रसार ्या खेरीज इतर कोणत्या प्रकारे होतो का?
एच.आय.वही.ची लागण याहून ्ेगळया कोणतयाही मागाांनी होि नाही.
िूतषि लैंतगक स्ा् तकं्ा िूतषि रकि यांची िे्ाणघे्ाण तकं्ा िुसऱयाला शरीराि प्र्ेश होणयाची आपलया िैनंतिन
सामातजक आयुषयाि होणयाची शकयिा अतजबाि नसलयाने एकत् राहणे, एकत् खाणे-तपणे, एकमेकांचे अंथरूणपांघरूण ्ापरणे तकं्ा कपडे ्ापरणे, एकमेकांची िाट-्ाटी, कप-बशी ्ापरणे, एकत् पोहणे, हसिांिोलन करणे,
सांधे चुंबन, स्च्छिागृहांचा ्ापर, डास ्गैरे कीटक तकं्ा डास कुत्ा-मांजर ्गैरे प्राणी चा्णयािून एच्.आय्.
वही. ची लागण होि नाही. अश्रू, लाळ, इतयािीद्ारे लागण होि नाही. अश्रू, लाळ, घाम, लघ्ी, उलट, इ. स्ा्ांि
तिसणयाइिके रकि नसेल िर तयांचया संपका्यिून लागण होि नाही.
प्रतशक्षण घेिाना प्रतशक्षकांनी एच.आय.वही. ची लागण या ्रील मागा्यने होि नाही, हे मुलांना सपषट करा्े. हे सत्
संपलया्र उजळणी महणून पुनहा एकिा तिलेली मातहिी ्ाचा्ी.
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सारांंि :
HIV /AIDS आजारा्र औषधोपचार आहेि.
औषधोपचारासोबि सरकारी ग्रामीण रूगणालयाि समुपिेशन ् उपचार केंद् (Counselling center) आहेि.
तिथे गुपििा पाळली जाऊन योगय िे माग्यिश्यन तिले जािे.

आठवडा-१०
सत् ३.१८ :

प्रथिमोपचार आशण काही नेहमीचे आजार

उदिेि

: प्रथमोपचार आतण काही तकरकोळ आजारां्र प्राथतमक उपचार कसा करा्ा हे समजा्ून घेणे.

वेळ

: ६० तमतनटे

साशहत्य : जलसंजी्नीचे स््य सातहतय, ड्रेतसंग (जखमेला पट्ी) चे सातहतय. काही औषधे, काही घरगुिी औषधे,
मलमे.
कृती

चचचेचे मुदिे

उदाहरणाथि्ग

: सप्यिंशा्रील एक रूतमकानाट् करून प्रथमोपचार ही संकलपना मांडणे.
‘माकडाला झाली खरूज’ ही गोषट सांगून काही तकरकोळ आजारां्रील उपचाराबाबि चचा्य करा्ी.

:

सप्गदंिाची रोष्ट :
संधयाकाळची ्ेळ होिी. माझी माय घराचया बाहेर तरंिीला टेकफून ठे्लेलया सरपणाि हाि घालून एक
लाकफूड बाहेर काढि होिी. िे्ढ्ाि तिला जना्र चा्लं. जना्र महणजे साप. तिथे िो कशाला
आला होिा कोणास ठाऊक. पण साप चा्ून पळून जािाना तिसला सुद्धा. माय मागे आली. ओरडू
लागली. आमही सगळे बाहेर धा्लो.
शेजारचे काही लोकही आले िे ही ओरडू लागले. कोणी महणाले मांतत्काला बोल्ा, रगिाला बोल्ा.
मंत् महटला की सापाचे त्ष उिरेल. मी महणालो,‘मायेला डॉकटराकडे घेऊन जाऊ’. पण माझे कोणी
ऐकेना. याि खूप ्ेळ गेला. माय बेशुद्ध होऊ लागली. मला खूप तरिी ्ाटू लागली. माय आिा
जगणार का मरणार? लोक नुसिे बोलि रातहले.

प्रथमोपचार महणजे काय? प्रथमोपचाराचे महत््.
काही्ेळा अचानक काही कारणाने आपली िबयेि एकिम तबघडिे तकं्ा अपघाि होिो, तया्ेळी
करा्याचे उपाय महणजे प्रथमोपचार. (प्रथम - पतहलयांिा, उपचार - उपाय.)
: जखम, रकिसत्ा्, सप्यिंश, त्ंचूिंश, चककर येणे, जुलाब, उलट्ा, हाड मोडणे इतयािी. अशा्ेळी
जर योगय उपाय कसे करायचे िे ठाऊक असेल िर माणसाला आपण ्ाच्ू शकिो. पुढचा जासिीचा
धोका टाळू शकिो. पेशंटला डॉकटरांपयांि आपण वय्कसथिपणे घेऊन जाऊ शकिो. प्रथमोपचार
शासत्ी रीिीने समजा्ून घेिलयास खूप उपयोग होऊ शकिो.

प्रथिमोपचाराची महत्वाची तत्वे :
 स्ि:चा धीर न सोडणे
 पेशंटला धीर िेणे
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्ेगाने काम करणे
इिरांची मिि घेणे
आरडाओरडा न करणे
न रागा्णे
योगय िे उपचार करणे
्ेळे्र डॉकटरांपयांि पोहोचणे
तयांना सगळी मातहिी वय्कसथिपणे िेणे.

प्रथिमोपचार कोणी करावा?
कोणीही प्रथमोपचार केला िरी चालेल. पण आपलयाला तयाचे ज्ान असेल िर अतधक चांगले. सुप्रीम
कोटा्यचया आिेशाप्रमाणे िािडीचे उपाय कोणीही करा्े. तयासाठी पोलीस तकं्ा इिर कोणतयाही
यंत्णेची ्ाट पाहू नये. पंचनामा करायला असेल िर िो नंिर करिा येिो. पेशंटला िाबडिोब मिि
तमळणे, तयाचा जी् ्ाचणे हे स्ा्यि महत््ाचे अाहे.
प्रथिमोपचार पे्टीतील आवश्यक वसतू :
 तचकट पट्ी
 ड्रेतसंग
 तनजांिुक गॉझ पट्ी
 कापूस
 रोल/बाँडेज
 तत्कोणी बाँडेज
 सलाइन
 अाँतटसेकपटक मलम
 अाँतटबायोतटक क्रीमस
 कात्ी
 बलेड
 कसपररट
 िापमापक (थमवोमीटर)
 साबण
 पहॅरातसटामॉल गोळया
काही आजार व लक्षणे ्यांची माशहती देणे :
साधया जखमा, रकिसत्ा् थांब्णे, पट्ी करणे, सप्यिंश, कुत्ा चा्णे, त्षबाधा, चककर येणे,
डोळे येणे, िाप, जुलाब, कान मुटणे, सिदी, खोकला, खरूज, उ्ा, गजकण्य, अहॅलजदी, मलेररया
इतयांिीबाबि चचा्य करणे.
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ताप आल्यास : पहॅरातसटेमॉलची एक गोळी द्या्ी. खूप िाप असलयास कपाळा्र थंड पाणयाचया पट्टा ठे्ावयाि, ्
अंग थंड पाणयाने पुसून काढा्े. रूगणाला डॉकटरकडे घेऊन जा्े.
सददी असल्यास : गरम पाणयाची ्ाफ घया्ी. नाकाशेजारी, कपाळा्र ् ्छािी्र त्कस ला्ून चोळा्े.
खोकला असल्यास : कोमट तमठाचया पाणयाने गुळणया करावयाि.
अशतसार / हरवण लारल्यास, चककर ्येत असल्यास िाबडिोब ओ.आर.एस.चे द्ा्ण ियार करून पयायला द्या्े. आशािाई तकं्ा आरोगय सेत्केचा
सलला घया्ा. अतिसाराचे कारण शोधा्े ् स्च्छ पाणी, िाजे अन्न खा्े.
घरच्या शकंवा िाळेच्या आवारात झालेले ्छो्टे अपघात व जखमा :
 असे अपघाि खेळिाना पडलया्र तकं्ा झाडा्रून खाली पडलया्र होिाि.
 वयकिीला सा्लीि घेऊन जाणे, स्च्छ पाणयाने जखम धु्ा्ी. अाँतटसेकपटक मलम ला्ा ् तया
रागा्र स्च्छ कापड तकं्ा बाँडेज ला्ा.
 डॉकटरांनी िसा सलला तिलयास, कोणतयाही प्रकारे / लहान-मोठे कापलेले असलयास, जखम
झालयास ्ा तया वयकिीला टीटटॅनस टॉकसाइडचे इंजेकशन द्या.
 जर तया वयकिीला मोठ्ा प्रमाणाि रकिसत्ा् थांबेपयांि जखमेचया रागा्र िाब द्या.
 तया वयकिीला ्ैद्यकीय मििीसाठी आरोगय केंद्ा्र घेऊन जा.
भाजणे :







शवजेचा िॉक

:




जर एखाद्या वयकिीचया कपड्ांनी पेट घेिलेला असेल, िर िाबडिोब तया वयकिीला बलाँकेटमधये
गुंडाळा्े.
राजलेलया रागा्र खूप जासि प्रमाणाि थंड ् स्च्छ पाणी ओिा्े महणजे िो राग थंड राहील.
बरनॉल तकं्ा इिर कोणिेही िाह शांि करणारे औषध ्ापरा्े.
जर फोड आले िर तया वयकिीला ज्ळचया आरोगय केंद्ा्र नया्े.
जर राजलेलया तठकाणी काही तचकटले, िर िे काढू नये.
तया वयकिीला ररपूर प्रमाणाि द्् पिाथ्य द्या्ेि. उिा. रस तकं्ा थोडीशी साखर ् मीठ घािलेले
पाणी.
त्जेची उपकरणे, त्जेचया िारा, पलग पॉइंट्स इ.चा काळजीपू््यक ्ापर करा्ा.
जर त्जेचा शॉक बसलेला असेल िर ्ेळ न घाल्िा, तया वयकिीला सपश्य करणयापू्दी िाबडिोब
्ीजपुर्ठा करणारा मेन कस्च बंि करा्ा.
जर तया वयकिीला अस्सथ ्ाटि असेल तकं्ा िी बेशुद्ध पडली असेल, िर तया वयकिीला ज्ळचया
डॉकटरकडे/आरोगय केंद्ाि िाबडिोब घेऊन जा.

97

रसत्यांवरील अपघात :
 आपण नेहमी रसतयाचया बाजूने, ्ाहिुकीकडे िोंड करून चालले पातहजे.
 रसिा ओलांडिाना, नेहमी पािचाऱयांसाठी असलेलया पट्टांचा उपयोग करा्ा.
 रसतयाज्ळ खेळू नका.
 जर डोकयाला तकं्ा पाठीचया कणयाला इजा झाली असेल, िर डोके तकं्ा मान हल्ू नका.
 जर तया वयकिीला अतिशय ्ेिना होि असिील, िर तयाचे तकं्ा िीचे हाड मोडलेले असू शकिे. इजा
झालेला राग हल्ू नका, िाबडिोब ्ैद्यकीय मिि माग्ा.
 खरचटले तकं्ा मुरगळले असेल िर िो राग थंड पाणयाि बुड्ा.
 जर िी वयकिी बेशुद्ध पडली असेल िर तयाला िाबडिोब ज्ळचया आरोगय केंद्ाि घेऊन जा.
बुडणे

:








शवषबाधा :
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जर एखािी वयकिी बुडि असेल िर िाबडिोब तया वयकिीला पाणयाबाहेर काढा.
जर िोंडाि/चेहऱया्र तचखल तकं्ा मेस असेल िर चेहरा ् िोंड ज्ळ उपलबध असलेलया कापडाने
पुसून काढा.
तया माणसाला खाली झोप्ा ् तयाचे पोट िाबा. तयानंिर तया माणसाला उलटे ्ळ्ा ् पोटाचया
मागचया रागा्र िाब द्या महणजे पाणी शरीराचया बाहेर फेकले जाईल.
जर िी वयकिी श्ास घेि असेल परंिु बेशद्ध असेल िर तया वयकिीला एका बाजू्र ्ळ्ा महणजे
जीर श्ासोच्छ्ासाला अडथळा येणार नाही.
जर तया वयकिीला श्ास घेणयाि अडचण येि असेल िर तया वयकिीला पाठी्र झोप्ा ् तयाचे / तिचे
डोके थोडेसे एका बाजूला ्ळ्ा. तया वयकिीचया नाकपुड्ा बंि करून तयाचया िोंडाि जोराने फुंकरीने
ह्ा सोडा. खूप जोराने फुंकर मारा महणजे तया वयकिीची ्छािी ्रखाली हलू लागेल. िीनपयांि
आकडे मोजा आतण पुनहा फुंकर मारा आतण िी वयकिी नीट श्ास घेऊ लागेपयांि हे चालू ठे्ा.
प्रथमोपचार तिलयानंिर, िाबडिोब तया वयकिीला ज्ळचया आरोगय केंद्ाि नया.
जर एखाद्याने त्ष तकं्ा त्षारी पिाथ्य तगळलेला असेल िर तया वयकिीला ओकाऱया काढायला ला्ू
नका कारण तयामुळे आजार आणखी ्ाढेल.
जर िे त्ष तया माणसाचया त्चे्र तकं्ा कपड्ां्र सांडले असेल िर िे कपडे काढून टाका ्
त्चे्र खूप पाणी मारा.
त्चा साबणाने स्च्छ धु्ा.
जर एखाद्या वयकिीचया डोळयाि त्ष गेले असेल िर तकमान १० तमतनटे डोळयां्र पाणी मारा.
तया वयकिीला िाबडिोब ज्ळचया आरोगय केंद्ा्र तकं्ा हॉकसपटलमधये नया ् जािाना बरोबर
त्षाचा नमुना तकं्ा / आतण तयाची बाटली नया.

कुत्ा चा्णे :


प्रथिमोपचार

:







रुदमरणे :




कुत्ा चा्णे ही एक गंरीर बाब ठरू शकिे. कुत्ा (रटकी/रसतया्रचा) चा्लेलया वयकिीस
रेबीज होणयाचा धोका असिो. या आजाराि रूगणाला पाणयाची तरिी तनमा्यण होिे तयामुळे तयाला
हायड्रोमोतबया असेही महणिाि. कुत्ा चा्लया्र शकय असलयास तया कुत्र्या्र िहा ति्सांसाठी
लक्ष ठे्ा्े. या िरमयान जर िो कुत्ा स्सथ असेल िर चा्लेलया वयकिीस रेबीज होणयाची संरा्ना
कमी होिे.
कुत्ा चा्लयानंिर करा्याचया प्रथमोपचाराचया मुखय उद्देश रेबीज या रोगापासून प्रतिबंध होणे हा
आहे.
कुत्ा चा्लेली जागा / जखम ल्कराि ल्कर ्ाहतया पाणयाखाली ररपूर साबण ला्ून स्च्छ
धु्ा्ी.
जखम झाली असेल िर िी स्च्छ कापडाने झाकफून ठे्ा्ी. जेणेकरून ह्ेिील जंिुंचा संसग्य होणार
नाही.
जखमे्र हळि, चुना तकं्ा इिर काही ला्ू नये.
िाबडिोब ि्ाखानयाि जाऊन डॉकटरांकडून टी.टी ् ए.आर.वही.चे इंजेकशन घया्े.
चा्लेलया जखमे्र टाके िे्ू नये.
लहान मुलांची खेळणयाची ् झोपणयाची जागा यामधये लहान ्सिू उिा. बटणे, मणी, नाणी, तबया ्
शेंगिाणे इतयािी पडलेले असू नयेि. जर एखाद्याने चुकफून काही तगळलेले असेल आतण िो खोकि
असेल िर तयाि अडथळा आणू नका. तयाला/तिला िी ्सिू खोकफून बाहेर काढू द्या. जर िी ्सिू
पटकन बाहेर आली नाही िर िी तयाचया िोंडािून बाहेर काढणयाचा प्रयत्न करा.
अगिी लहान बाळ ् लहान मुल यांचया बाबिीि डोके ् मानेला आधार द्या. मुलाचा चेहरा खालचया
बाजूने ्ळ्ा ् डोकं पायांचया पािळी्र असू द्या, पाठी्र बुकके मारून िी ्सिू बाहेर काढायचा
प्रयत्न करा. जर िी ्सिू काढणयाि यश आले नाही िर तया मुलाला ज्ळचया आरोगय केंद्ाि नया.

खालील प्रात्यशक्षके करावीत १. जखमेला मलमपट्ी कशी करा्ी?
२. चककर आलया्र इिरांनी काय करा्े?
३. जलसंजी्नी (ORS) कशी ियार करा्ी?
सत्ाचया शे्टी ‘माकडाला झाली खरूज’ ही कथा सांगून त्षय संप्ा्ा.
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सत् ३.१९ :
उदिेि

प्रात्यशक्षक

: जखमेला मलमपट्ी कशी करा्ी?

परीच्य : आपलयाला तनरतनराळया कारणांनी अनेक प्रकारचया जखमा होि असिाि. जखम ररून येणे ही
नैसतग्यक बाब आहे. मात् जखम स्च्छ ् झाकलेली ठे्णे पण महत्ाचे आहे. मोठ्ा जखमा असिील
िर मलमपट्ी सोबि डॉकटरांचया सललयाने औषधे घया्ी लागिाि.
वेळ

: ३० तमतनटे

साशहत्य : तनजांिूक कापूस, जाळीिार कापडाचया घड्ा (गॉझ), तचकटपट्ी, डेटॉल, जी.वही. औषध, कात्ी,
बाऊल/्ाटी
कृती
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: स््य मुली-मुलांना गोलाकार बस्ून ड्रेतसंगचे सातहतय िाख्ा्े. (आश्रमशाळेिील First Aid Box
घया्ा.)
 जखमांची काळजी घेिाना खाली तिलेलया गोषटींकडे त्शेष लक्ष द्या.
 आधी रकि थांब्ा. यासाठी पंजाची खालची बाजू जखमे्र िाबून धरा. गरज पडलयास तनजांिूक
कापसाचा बोळा ्ापरा. (जर जोराि रकिाची तचळकांडी उडि असेल िर पट्ी बांधून तया वयकिीला
लगेच आरोगय केंद्ाि/ि्ाखानयाि पाठ्ा.)
 जखमे्र मलमपट्ी करणयापू्दी स्ि:चे हाि साबणाने काळजीपू््यक धु्ा.
स्च्छ पाणयाि डेटॉलचे िोन थेंब घालून तयाि कापसाचे बोळे करून घालणे.
 ओलया कापसाचया बोळयाने (बोळा तरज्ून िो तपळा) जखमे्रील स््य घाण काळजीपू््यक काढून
टाका. जखमेि घाण रातहलयास जंिूिोष होऊ शकिो. पुनहा कापसाचया बोळयाने आजूबाजूची त्चा
साफ करा. िर्ेळी कापसाचा न्ीन बोळा ्ापरा.
 जखम साफ करिाना अलगि पुसा. जखमे्र कापूस चोळू नका. चोळलयाने रकिसत्ा् सुरू होऊ
शकिो.
 जखम पाणयाने स्च्छ केलयानंिर, थोडा ्ेळ ह्ेि ्ाळू द्या.
 जखमे्र (जखमेचया आकारानुसार) गॉझमधये कापसाची घडी ठे्ून तया िुकड्ा्र जी.वही. औषध
ला्ा. जखमे्र ला्ायचया पट्ीला कडेने धरून हळूच जखमे्र ठे्णे नंिर गरजेनुसार बाँडेजने बांधा
तकं्ा चारी बाजूंनी तचकटपट्ी ला्ा.
 याने बाहेरचे जंिू आि येऊ शकणार नाहीि, तयाचबरोबर ह्ा मात् खेळिी राहील.
 ्छोटी जखम असेल िर बाँडेजची पट्ी पुरिे.
 जखम रोज स्च्छ करा. जखमे ररेपयांि रोज नवयाने ड्रेतसंग ् जी.वही. औषध ला्ा्े.
 जखम बरी झाली नाही आतण िी लाल झाली, िुखू लागली, तयाि पू झाला तकं्ा घाण ्ास येऊ लागला
िर लगेचच उपचारासाठी ि्ाखानयाि घेऊन जा्े.
 काही लागून (जसे तखळा, िगड इ.) जखम झालया्र डॉकटर धनु्ा्यि इंजेकशन घयायला सांगिाि.

सारांि : जखमा होऊ नये महणून ् झालेलया जखमा ररायला स्च्छिा महत्ाची आहे.
्टीप
प्रात्यशक्षक

: जखमे्रील मलमपट्ी तशक्लयानंिर स््य कचरा गोळा करून कचऱयाचया डबयाि टाकफून नीट त्लहे्ाट
ला्ा्ी.
चककर आल्यावर इतरांना का्य करावे?
चककर आलया्र संबंतधि त्द्याथदी/वयकिींना पलंगा्र / सपाट जतमनी्र झोप्ा्े. ्छािी्रची
कपड्ाची बटणे काढून कपडे सैल करा्ेि. नाक आतण िोंड पूण्यि: उघडे आहे याची खात्ी करा्ी.
नाक / िोंडा्र काही कपडे / सातहतय पडले असेल िर िे बाजूला काढा्ेि.
चककर ्येण्याची कारणे १. फार ्ेळ उनहाि उरे रातहलया्र.
२. फार अशकि असेल, फार रूक लागलेली असेल / थकलेला / थकलेली असेल िर.
३. अतिगंरीर रकिक्षय (रपशाळर) असेल िर.
४. तमगदीचा आजार असेल िर.
५. मधुमेहाचा आजार असून औषधे घेिली परंिु जे्ण केले नसेल िर, औषधेच घेिली नसिील िर.
६. रकििाबाचा आजार असेल आतण औषधे घेिली नसिील िर.
प्राथतमक बाबी केलयानंिर, जर वयकिी शुद्धी्र असेल िर पाणी तपणयास द्या्े. पूण्यि: बरे ्ाटि
नसेल, िर डॉकटरकडे घेऊन जा्े.

प्रात्यशक्षक
उदिेि

: घरगुिी जलसंजी्नी ् ORS कसे ियार करा्े यात्षयी मातहिी

परीच्य : जुलाब/हग्ण मुळे शरीरािील पाणी तनघून जािे. या तनघून गेलेलया पाणयाची ररपाई करणे अतयंि
िािडीचे ् आ्शयक आहे.
जलसंजीवनी (जठड) पॉके्ट कुठे शमळते?
अंगण्ाडीमधये, आशािाई, तससटर, आरोगयकेंद्ाि जलसंजी्नीची पाकीटे उपलबध आहेि. मात् िे
पाकीट आणलया्र तया्रील (Expiry Date) मुििीची िारीख बघून घया्ी.
वेळ

: ३० तमतनटे

साशहत्य : जलसंजी्नी पॉकेट, साखर, मीठ, शुद्ध पाणी, पािेले, चमचा, पाजणयास गलास, उपलबध असलयास
तलंबू, १ लीटरची (मापासीठ) बाटली.
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कृती

: जलसंजी्नी (ORS पॉकेट) कशी बन्ा्ी?
 एक लीटर शुद्ध पाणी पािेलयाि ORS पॉकेट पूण्य टाका्े.
 लांब िांड्ाचया चमचयाने स््य तमश्रण वय्कसथि ढ्ळा्े ् पािेलया्र झाकण ठे्ा्े.
 एका गलासाि पािेलयािील जलसंजी्नी ओिून पेशंटला सललयानुसार तपणयास द्या्े.
 जलसंजी्नीचे पाणी २४ िासाचया आिच ्ापरा्े. उरलेले पाणी फेकफून द्या्े. िुसऱया ति्शी न्ीन
जठडचे पाकीट ्ापरून जलसंजी्नी ियार करा्ी.
घरगुिी जलसंजी्नी कशी बन्ायची?
घरगुिी साखर + मीठ + पाणी
कृती
 १ लीटर शुद्ध पाणयाि आठ चमचे साखर + १ सपाट चमचा मीठ घालून िे पूण्यपणे त्रघळ्ून घया्े.
चमचयाने स््य नीट ढ्ळा्े ् झाकफून ठे्ा्े.
 गलासाि ओिून तपणयास द्या्े.
 तलंबू उपलबध असलयास अधचे तलंबू घरगुिी जलसंजी्नीमधये तपळून घाला्े. (हाि बुड्ू नयेि.)
प्रतशक्षणाथथींने स््य त्द्यारयाांना गलासाने घरगुिी साखर, मीठ, पाणी ् जलसंजी्नी तपणयास द्या्े.

सारांि : अस्च्छिा ् िूतषि पाणयाने जुलाब होिाि. जुलाबामुळे शरीरािील पाणी कमी होऊन शोष पडिो.
महणून शोष्र इलाज जासि महत््ाचा असिो. जलसंजी्नी महणजेच तनघून गेेलेलया पाणयाची
ररपाई आहे.
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ऋणशनदचेि
पू्दी आश्रम शाळेि मुला-मुलींनी तशक्षण घया्े महणून आश्रमशाळेिील तशक्षकांना ्ाड्ापाड्ाि तफरून पालकांना
तशक्षणाचे महत् सांगून “मुली-मुलांना शाळेि पाठ्ा” असे सांगा्े लागायचे. आज पररकसथिी बिलली आहे. आज पालक
रांगेि उरे राहून स्ि:चया मुला-मुलींसाठी शाळेि िाखला घेणयासाठी त्न्णी करिाना तिसिाि. हा सकारातमक बिल
घडणयासाठी शासनाने खूप प्रयत्न केले आहेि.
आिा शाळांमधून अनेक त्षय तनयतमि तशक्ले जािाि. राषा, इतिहास, रूगोल, गतणि, सामानयज्ान, त्ज्ान इतयािी.
या त्षयांमधये तशक्षक आतण त्द्याथदी गुरफटलेले तिसिाि. ्याचे िुसरे िशक सुरू झाले की, मुलां-मुलींमधये शारीररक
्ाढीबरोबरच, मानतसक बिल, रा्तनक बिलही होिाि. या बरोबर तयांचया मनाि जागृि होणारी तजज्ासा, प्रशन, तयांना
ह्ी असलेली नेमकी मातहिी, तयांचयाि जी्नकौशलये ियार करणारे िास तनयतमि अभयासक्रमाि नाहीि तकं्ा असले िरी
तशक्लेजाि नाहीि. िसेच या ्याि शारीररक ् बौतद्धक त्कासासाठी योगय पोषण आहाराची पण गरज असिे जयाचे ज्ान
तनयतमि अभयासक्रमािून पुरेसे तशक्ले जाि नाही. हे जाणून आश्रमशाळेिील त्द्यारयाांसाठी जी्नकौशलयां्र आधाररि
३ प्रतशक्षण पुसिके ियार करणयाि आलेली आहेि. १. आमही मोठे होिो आहोि, २. आहार ् पोषण, ३. प्रजनन आरोगय
् तनगा. हे प्रतशक्षण पुसिके ियार करणयास राजयसिरीय संसाधन गट ियार करणयाि आले. प्रतशक्षण पुसिके ियार
करा्याचया आधी आश्रम शाळांना रेटी िेऊन िेथील मुला-मुलींशी अनौपचाररक चचा्य करणयाि करणयाि आली. ियार
झालेलया प्रथम आ्ृत्तीचे पालघर तजलह्ािील तशक्षक ् त्द्यारयाांसोबि चाचणी प्रतशक्षण करणयाि आले. ििनंिर पुनशच
पुसिकािील सत्ां्र त्चार करून काही बिल करणयाि आले.
आश्रमशाळेिील त्द्यारयाांसाठी प्रतशक्षण पुसिक ियार करणयासाठी राजय संसाधन गटामधये डॉ. अपणा्य िेशपांडे, श्रीमिी
शतम्यला मुखजदी, डॉ. गोपाळ पंडगे, श्रीमिी शकुंिला मंकड, मेधात्नी नामजेशी, श्री. प्रिीप प्ार, कु. रुची चरेकर, श्रीमिी
िेत्का िेशमुख, श्रीमिी राजलक्मी नायर, डॉ. तसमीन इराणी, डॉ. प्रणोिी सा्कार, श्री. पांडुरंग सुिामे ् श्रीमिा सुप्ररा
अग्र्ाल यांचा समा्ेश आहे.
ही प्रतशक्षण पुसिके ियार करणयासाठी श्रीमिी राजेश्री चांद्सेकर - तचफ ऑफ फीलड ऑतफस युतनसेफ महाराषट्,
श्रीमिी ्ंिना कृषणा - IAS आतण डायरेकटर जनरल राजमािा तजजाऊ मािा ् बाल आरोगय ् पोषण तमशन महाराषट्
शासन, श्री. राजगोपाल िे्रा, सतच् मतनषा ्मा्य, सतच् आतण सेक्रेटरी आति्ासी त्कास त्राग महाराषट् शासन यांचे
अमूलय माग्यिश्यन लारले आहे.
िसेच आरा संसथेचे डॉ. मोहन िेशपांडे ् श्रीमिी ्ैशाली ्ैद्य या िोन त्षय िजज् प्रतशक्षक ् सं्ािकांनी या प्रतशक्षणाचे
त्षय सुरेखपणे मांडणयास ् अगिी सोपया पद्धिीने त्षय त्द्यारयाांपयांि पोहोच्णयास मोलाचे योगिान केले आहे. E-३
लतनांग सपेसचया श्रीमिी कौरोबी घोष िसेच तयांचया चमूने आतण नयू एज तप्रतटंग प्रेस (प्ररािे्ी)चया केिन बंगाल आतण तयांचया
चमूने या पुसिकांना प्रमातणि बोलक ् सुरेख पद्धिीने मांडले आहे.
राजमािा तजजाऊ मािा ् बाल आरोगय ् पोषण तमशन िफफे स्ाांचे मन:पू््यक अतरनंिन. या प्रतशक्षण पुसिकांचा स््य
आश्रमशाळेिील तशक्षक ् त्द्यारयाांना लार होईल ही आशा.
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