
या अहवालात खालील बाबी समािव� आहते.

 कल �े�ातील आपले म�यांकन ू
आपला कल असणा�या �े�ांची मािहती 

उ�च िश�णाचे पया�य

आप�या अिभ�मतांचे म�यांकन आिण �यां�या िवकासाब�लू

क�रअरचे सिचत िनण�य कसे �यावेू

खालील आलेख आपला अिभ�मता चाचणीचे गण दश�िवतो.ु

खालील आलेख 7 ��े ामधील आपला कल दश�िवतो.ं

95

74
67

25

37

22

38

कषीृ कला / 
मान�यिव�ा

वािण�य लिलत कला आरो�य व 
जैिवक िव�ान

तािं�क गणवेशधारी सवेा

भािषक 
�मता

तािक� क 
�मता

अवकाशीय
 �मता 

सािं�यक�य
 �मता

सधार�याची ु
आव�यकता

सरासरी

सरासरीपे�ा 
जा�त

आप�या कल आिण अिभ�मताचे म�याकन ं ंू
चाचणी�या आधार ेझाले आह ेआिण �याब�ल 
अिधक मािहती साग�यास आ�ही उ�सक आहोत. ं ु

अिभनदन!ं
1

 

िदनाक : _______________________________ं

नाव : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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क�रअर �हणजे काय?
क�रअर �हणजे आनंद आिण गणव�ेमळे ु ु

होणारी सवा�गीण �गती. 

आनद + गणव�ा = सवागीण �गती�ं ु
एखादी आवडीची 
गो� करताना 
िमळणार ेसमाधान.

आवडी�या �े�ात सव��मता 
�ा� कर�यासाठी तम�याकडे ु
मलतःच असणा�या �मता िकंवा ू
आव�यक �मता िवकिसत करणे.

मानिसक समाधान, 
आदर, �ित�ा, 
�िस�ी, पैसा, इ�यादी.

जे�हा एखादी �य�� ित�या आवडी�या �े�ात काम करते आिण गणव�ापण� काम कर�यासाठी ित�याकडे �मता असतात, �या �मता ु ू
िचकाटी आिण बांधीलक�ने वाढवते ते�हा �या �य��ची सवा�गीण �गती होते.

क�रअरची िनवड कशी करावी?

आवड �मता

सधी ं

क�रअर 

नोकरी�व�न 

छद ं

 

 

 

 

उ�र ेशोध�यासाठी 
पढील अहवाल पाहा. ु

खाली िदले�या 'क�रअर मिॅजक �ेमवक� '�या आधार ेक�रअरचा सिचत िनण�य आपण घेऊ शकता.ू

आवड �हणजे अशी कोणतीही 
गो� जी आप�याला करायला 
आवडते आिण मनाला आनंद दतेे. 
िकतीही वेळ आपण ती गो� क� 
शकता. आप�याला वेळेचे भान 
राहत नाही. आवड ही अगदी 
वैयि�क आिण �यि�िविश� 
आतं�रक गो� असते.

आपला क�रअर माग� शोध�यासाठी खालील ��ाचा िवचार करा.ं

1.  मा�या कल �े�ातील म�यांकनाचा अथ� काय?ू
2.  मा�या कल �े�ासाठी आव�यक �या अिभ�मता मा�याकडे आहेत का?
3.  मा�या कल �े�ासाठी आव�यक असणा�या अिभ�मतांम�ये 
     मी कशा�कार ेसधारणा क� शकेन?ु
4.  मा�यासाठी उ�च िश�णा�या कोण�या सधं ी उपल�ध आहेत?

'क�रअर मिॅजक �ेमवक� ' �हणज े
या ित�ही गो�ी एक� येण.े  
यातील एकही गो� बाजला ठेवली ू
तर उरते ते केवळ आपल �व�न, ं
आपली नोकरी िकवा आपला छद. ं ं

�मता �हणजे एखाद ेकाम 
कर�याचे �ान, कौश�य आिण 
श��. �मता ही अनविंशकतेने ु

�ा� होऊ शकते िकंवा नंतर 
�िश�ण, सराव आिण �ितसाद 

यामळे काळा�या ओघात िवकिसत ु
करता येते. कोणतीही �य�� 

ित�या आवडी�या �े�ात अथक 
प�र�म क�न �मता िवकिसत 

कर�यास नेहमीच इ�छक असते.ु

सधी �हणजे समाजाकडन येणारी ं ू
िविश� मागणी िकंवा समाजाची 
गरज. समाजाची ही गरज िकंवा 
मागणीच नोकरीची िकंवा �यवसायाची 
सधंी उपल�ध क�न दते े. सधंी ही 
बा� घटकांवर आधा�रत असते.
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3

उ�च 
अिभ�ची

कमी 
अिभ�मता

कमी
अिभ�ची

सभावनां 1सभावनां 2

सभावनां 3सभावनां 4

उ�च 
अिभ�मता

तमचा �रपोट कसा पाहाल?�ु

सभावना 3 : ं कमी अिभ�ची - उ�च अिभ�मता

सभावना 4 : ं कमी अिभ�ची - कमी अिभ�मता

सभावना 1 : ं उ�च अिभ�ची - उ�च अिभ�मता
जर तमचे अिभ�ची आिण अिभ�मता �े�ातील गण या �ेणीम�ये येत असतील तर पढील अ�यासांसाठी ु ु ु
सवा�त �यावहा�रक पया�य तपासा आिण पढे जा. जर तमचा �रपोट�  एकापे�ा जा�त �े�ात अिभ�ची आिण ु ु
�यास अनकल अिभ�मता दश�िवत असेल तर �या ��येक �े�ात काय� करणा� या लोकांना भेटन अिधक ु ू ू
मािहती गोळा करा आिण िनवड कर�यापव� िनदान कमी कालावधीसाठी �या �े�ाचा इंटन�िशप�ार ेअनभव �या.ू ु
सभावना 2 : ं उ�च अिभ�ची - कमी अिभ�मता
जर त�हांला एखा�ा �े�ात उ�च अिभ�ची असेल पण �या �े�ास अनकल अिभ�मतेम�ये कमी गण असतील ु ु ू ु
तर त�ही अिभ�चीवर आधा�रत िनवड कर�यास �े�रत �हाल. परतं ल�ात �या क�, �या �े�ात उ�क�तेसाठी ु ु ृ
आव�यक असलेले अिधक �ान आिण कौश�ये िमळव�यासाठी आप�याला अिधक प�र�म �यावे लागतील. 
�वतः�या �मता वाढवणे हा तम�यासाठीचा मलमं� ठ� शकेल. ु ू

जर तमचे अिभ�ची �े�ातील गण कमी असतील मा� �या �े�ाशी जळणा�या अिभ�मतेम�ये अिधक गण ु ु ु ु
असतील तर उ�च अिभ�मता �े�ात �गती कर�याची श�यता आिण ती िनवड कर�याची तमची �ेरणा ु
कदािचत एक� येऊ शकणार नाही. अशा प�रि�थतीत, �या �े�ातील लोकांना भेट�याने िकंवा अिधक मािहती 
क�न घे�यासाठी इंटन�िशप के�याने �या �े�ातील अिभ�ची वाढ�यास मदत होऊ शकेल. शोध घेत राहणे 
(to explore) हा तम�यासाठीचा मलमं� ठ� शकेल.ु ू

तम�या सव� �े�ातील अिभ�ची आिण �यां�या सोबत जळणा�या अिभ�मतेम�ये कमी गण िमळाले अस�यास ु ु ु
काळजी क� नका. �व�रत आिण �यावहा�रक पया�य िनवडा आिण आपला �वास स� ठेवा. या �वासादर�यान ु
त�ही काही �ची आिण �मता यां�या आधार ेसधंीचा शोध घेऊ शकाल आिण अिधक मािहती िमळव शकाल. ु ू
सयंम आिण िचकाटी हे तम�यासाठीचे मलमं� ठ� शकतील.ु ू
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क
षी
ृ

12 वी नतर उपल�ध असणा�या उ�च िश�णा�या सधी :ं ं

बारावी िव�ान (गिणतासह) शाखेतन पण� के�यानंतर ू ू

बी.एस.सी.कषी, म��यशेती, �लो�रक�चर, कषी-ृ ृ

जैव तं��ान, पशसवं ध�न, अ�न व कषी �यवसाय ु ृ

�यव�थापन हे उ�च िश�णाचे पया�य आहेत. 

बी. इ. आिण  बी. टेक. अ�यास�मा�ार ेही कषीृ

अिभयतंा हो�याचा एक उ�म पया�य आहे.

कषी �हणजे काय?ृ

कषी हा भारतीय अथ��यव�थेचा कणा आहे. ृ

अनेक भारतीय कटंबांचा शेती हा म�य �यवसाय ु ु ु

आहे. सतत नवनवीन क�पना आिण �गत 

तं��ानामळे या �े�ात अस�ंय सधंी उपल�ध ु

होत आहेत. कषी �े�ात उ�ानिव�ा, फलशेती, ृ ु

म��यशेती, वनीकरण, कषी–जैव तं��ान, ृ

पशसवंध�न यांचाही समावेश होतो.ु

कषी ��ेासाठी आव�यक असले�या अिभ�मताची ंृ
�मवारी पढील�माण े :ु

भािषक 
�मता3

अवकाशीय 
�मता2

तािक� क
आिण 
साि�यक�य ं
�मता 

1
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क
ल

ा / मान�यिव�
ा 

अवकाशीय 
आिण 
साि�यक�य ं
�मता *

2
भािषक 
आिण 
तािक� क �मता

1

कला / मान�यिव�ा ��ेासाठी आव�यक असले�या 
अिभ�मताची �मवारी पढील�माण े :ं ु

* इकॉनॉिम�स आिण �टॅिटि�ट�स सार�या अ�यास�मांना 
उ�च सांि�यक�य �मतेची आव�यकता आहे.

12 वी नतर उपल�ध असणा�या उ�च िश�णा�या सधी :ं ं

12 वी कला शाखेत पण� के�यानंतर पदवी पव� आिण ू ू

पद�य�र �ाम�ये सािह�य, मास क�यिनकेशन, ु ु

प�का�रता, िश�ण, सशंोधन, समपदशेन, मानव ु

ससंाधन �यव�थापन, सम�शा�, परात�व शा�, ु ु

�ामीण �शासन, बॅिकंंग, �शासक�य सेवा, �यवसाय 

िव�ेषन, माक� ट �रसच�, कायद,े समाजकाय�, 

�थंालयशा�, भाषांतर, कॉपी-रायिटंग, पय�टन माग�दश�न 

इ. �े�ात उ�म क�रअस� उपल�ध आहेत. इितहास, 

भगोल, रा�यशा� आिण समाजशा� यांसार�या ू

िवषयांचा क� �ीय लोकसेवा आयोग, महारा�� लोकसेवा 

आयोग, बॅिकंंग इ. �पधा� परी�ांसाठी खप उपयोग होतो.ू

कला / मान�यिव�ा �हणजे काय?

कला / मान�यिव�ा हे �चडं  िव�तारलेले �े� आहे. 

याम�ये केवळ भाषांचाच अ�यास नसन इितहास, ू

भगोल, रा�यशा�, समाजशा�, अथ�शा�, ू

मानसशा�, त�व�ान, सािह�य आिण 

परक�य भाषांचाही समावेश होतो.
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वािण�य ��ेासाठी आव�यक असले�या 
अिभ�मताची �मवारी पढील�माण े :ं ु

अवकाशीय 
�मता3

भािषक 
�मता2

तािक� क
आिण 
साि�यक�य ं
�मता 

1

वािण
�य

12 वी नतर उपल�ध असणा�या उ�च िश�णा�या सधी :ं ं

12 वी नंतर काही पदिवका, पदवी पव� आिण पद�य�र ू ु

अ�यास�म वािण�य शाखेम�ये उपल�ध आहेत.

वािण�य �हणजे काय?

वािण�य शाखा, �यवसाय आिण �यापाराशी सबं िंधत 

आहे. तो आप�या दनै ंिदन जीवनाचा अिवभा�य भाग 

आहे. सीए, सीएस, आयसीड��यए, एमबीए, इ. ु

सवा�नाच सामा�यपणे मािहती आहे. याबरोबरच 

टॅ�सेशन, बॅिकंंग, अकाऊंिटंग, पच�स, से�स, माक� िटंग, 

इनशर�स, लॉिजि�ट�स, िबझनेस डे�हलपम�ट, ु

फायना�स, �रटेल मॅनेजम�ट, ऑडीट इ. वािण�य 

�े�ाचेच भाग आहेत.

 वािण�य शाखे�ार ेबॅिकंंग, र�ेवे परी�ा, �पधा� परी�ा, 

गणवेशधारी सेवा, एमबीए करता येऊ शकते.

उ�म शै�िणक पा�ता, अकं�ान व तक�  िवचार �मता 
असणार ेिव�ाथ� 11 वी, 12 वी दर�यान �यावसाियक 
अ�यास�म जसे क� चाट�ड� अकाऊंटंसी (CA) 
(www.icai.org), कंपनी से�ेटरी (CS) 
(www.icsi.edu), कॉ�ट अॅ�ड अकाऊंटंसी (ICWA)
(www.icmai.in), अॅ�च�रअल साय�स ु
(www.actuariesindia.org) यां�या �वेश परी�ांची 
तयारी स� क� शकतात.ु

6
TM

www.seekhlo.com

http://www.seekhlo.com
http://www.seekhlo.com


ल
िल

त क
ल

ा 

12 वी नतर उपल�ध असणा�या उ�च िश�णा�या सधी :ं ंलिलत कला �हणजे काय?
लिलत कला ही उपजत असन मानवा�या उ�प�ीू
पासनच अि�त�वात आहे. लिलत कलेचे ��य कला, ू
�योगजीवी कला आिण उपयोिजत कला असे तीन 
भाग पडतात. ��य कलेत िच�कला, रगंकाम, 
िश�पकला, िडझाईन, छायािच�ण, िफ�म मेिकंग, 
इ. चा समावेश होतो. �योगजीवी कलेत न�य, सगंीत,ृ
नाटय इ. चा अतंभा�व होतो. उपयोिजत कलांम�ये ्
�वयपंाकशा�, �यटी क�चर, फॅशन िडझाईन, ु
आिक� टे�चर, इंिट�रअर िडझाईन, जािहरात, 
�ािफक िडझाईन, अॅिनमेशन, म�टीिमडीया इ. चा 
समावेश होतो.

लिलत कला ��ेासाठी आव�यक असले�या 
अिभ�मताची �मवारी पढील�माण े :ं ु

साि�यक�यं
�मता ^3

भािषक 
आिण 
तािक� क 
�मता

2
अवकाशीय 
�मता *1

* आिक� टे�चर, अॅिनमेशन, ��य कला आिण �ािफक िडझाईिनंग 
सार�या अ�यास�मांना 'सरासरीपे�ा जा�त' अवकाशीय 
�मतेची आव�यकता आहे. तर बेिकंग, �यटी क�चर या सार�या ु
िवषयांम�ये 'सरासरी' अवकाशीय �मता परशेी आहे. ु
^ आिक� टे�चर या �े�ासाठी दखेील उ�च सांि�यक�य �मताची 
आव�यकता आहे. 

 कोण�याही शाखेतील 12 वी नंतर कला िश�क पदिवका 
या अ�यास�माला �वेश घेता येतो.

 �या िव�ा�या�ना ��य कला िकंवा �योगजीवी कला 
यात आवड आहे ते िव�ाथ� Bachelor in Fine Arts 
(BFA) �या �वेश परी�ेला बस शकतात.ू

 �या िव�ा�या�ना उपयोिजत कलेची आवड आहे, ते 
िविवध पदवी अ�यास�मांची िनवड क� शकतात, 
जसे Hospitality management �यासाठी 
MAH-BHMCT-CET �ावी लागते. Fashion Design, 
Design courses यासाठी UCEED �वेश परी�ा 
�ावी लागते. �याचबरोबर Beauty, Graphic Design, 
Multimedia इ. पया�य आहेतच.

 आिक� टे�चरला �वेश घे�यासाठी 12 वी िव�ान 
शाखेतन (गिणतासह) व NATA ही �वेश परी�ा �ावी ू
लागते.
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आ
रो�य व ज

िवक
 िव�

ान 
ै

आरो�य व जैिवक िव�ान �हणजे काय?

आरो�य व जैिवक िव�ान �हणजेच आरो�यािवषयी 

सबंिंधत सव� काही. एम.बी.बी.एस., बी.एच.एम.एस., 

बी.ए.एम.एस, �ा बाबत सवा�नाच मािहती आहे. 

परतं बी.डी.एस, निस�ग, फाम�सी, पॅरामेिडकल, ु

बायोमेिडकल, वेटन�री, आरो�य सेवा इ. �े�ांचा 

स�ा �ात समावेश होतो. िफटनेस �ेिनंग, योगा, ु

�य�ीिशअन स�ा आरो�य व जैिवक िव�ानाचेच ु ु

भाग आहेत.

आरो�य व जैिवक िव�ान ��ेासाठी आव�यक 
असले�या अिभ�मताची �मवारी पढील�माण े :ं ु

* काही ठरािवक वै�क�य �े�ांम�ये 'सरासरी' 
अवकाशीय �मता आव�यक आहे. 

अवकाशीय 
�मता *3

भािषक 
�मता2

तािक� क
आिण 
साि�यक�य ं
�मता 

1

12 वी नतर उपल�ध असणा�या उ�च िश�णा�या सधी :ं ं

 एमबीबीएस, दतंवै�क, निस�ग, पॅरामेिडकल, एएफएमसी, 

िफ़िजओथेरपी, ऑ�यपेशनल थेरपी, �पीच ऑडीओ ु

थेरपी, �ो�थेटीक अड ऑथ�डॉ�ंटी�स, वेटरनरी ँ

साय�स, अ�टरनेट मेिडिसन जसे होिमओपॅथी, आयव�द, ु

यनानी इ�याद�साठी सामाियक �वेश परी�ा NEET दणेे ु

अिनवाय� आहे.

 बारावी िव�ान नंतर फाम�सी �ा पदिवका आिण 

पदवी अ�यास�मास दखे ील �वेश घेता येतो. 

�ा क�रता तं� िश�ण सचंालनालयाची (DTE) 

(www.dtemaharashtra.gov.in) �वेश परी�ा 

दणेे आव�यक आहे.
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ताि�क
ं

ताि�क �हणजे काय?ं

िव�ान आिण तं��ानाने खप �गती केली आहे. ू

तो आप�या जीवनाचा एक अिवभा�य भाग आहे. 

तं��ानाम�ये मोबाईल ते मंगळयान, आरो�यशा� 

ते खगोलशा� अशा सव� �े�ांम�ये िव�ान आिण 

तं��ानाने मोठी झेप घेतली आहे. �यायोगे या सव� 

�े�ांम�ये अस�ंय सधंी िनमा�ण होत आहेत.

ताि�क ��ेासाठी आव�यक असले�या ं
अिभ�मताची �मवारी पढील�माण े :ं ु

भािषक 
�मता3

अवकाशीय 
�मता *2

 तािक� क 
आिण 
साि�यक�य ं
�मता

1

* �यावसाियक िव�ान अ�यास�म जसे क� मेकॅिनकल, 
िसि�हल इंिजिनअ�रगं इ�यादीसाठी 'सरासरीपे�ा जा�त' 
अवकाशीय �मता आव�यक आहे. तर मलभत िव�ान ु ू
अ�यास�मासाठी रसायनशा�, जीवशा� इ�यादीसाठी 
'सरासरी' अवकाशीय �मता परशेी आहे.ु

12 वी नतर उपल�ध असणा�या उ�च िश�णा�या सधी :ं ं

बारावी िव�ान शाखेनंतर उ�च िश�णाचे दोन माग� आहेत. 
मलभत िव�ान : ू ू
याम�ये भौितकशा�, रसायनशा�, वन�पतीशा�, 
�ाणीशा�, गिणत, इलेक�ॉिन�स, स�ंयाशा� यांचा 
समावेश होतो. पदवी, पद�य�र पीएचडी, एमफ�ल ु
यांम�ये िश�क� �यवसायाबरोबरच सशं ोधना�या अनेक 
सधंी आहेत.
उपयोिजत िव�ान : 
�ाम�याने अिभयांि�क� �हणन ओळखले जाते. यात ु ू
70 ह�न अिधक जसे क� इले��ॉिन�स, इलेि��कल, 
मेकॅिनकल, टेिलक�यिनकेशन, केिमकल, पे�ोकेिमकल, ु
एरोनॉटीकल, िसि�हल, मायिनंग, सगं णक, आयटी इ. 
शाखा उपल�ध आहेत. बारावी िव�ान शाखेतन पण� ू ू
के�यानंतर जेईई म�य परी�ा दणेे आव�यक आहे. ु
आयआयटी कॉलेजम�ये �वेशासाठी जेईई अॅड�हा��ड 
ही परी�ा �ावी लागते. बॅचलर ऑफ कॉ��यटर साय�स ु
/ अॅ�लीकेशन हे अ�यास�मदखे ील उपल�ध आहेत.
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12 वी िकंवा तांि�क शाखेतील पदवी पण� झा�यानंतर पॅथॉलॉजी टेि�निशयन, निस�ग, हॉटेल �यव�थापन इ. पण� के�यास ू ू
सश� सेने�या �यिनअर किमश�ड ऑिफसर या पदावर �वेश घेऊ शकतो. ु

10 वी िकंवा 12 वी नंतर �यां�या वयाची 17.5 वष� पण� आहेत, असे कोणीही सश� सेना, िनमल�करी दल, पोलीस दलाम�ये ू
जवान िकंवा हवालदार पदासाठी शारी�रक पा�ता चाचणी, वै�क�य चाचणी आिण लेखी परी�ा देऊन �वेश घेऊ शकतात. 

सश� सेना दलातील �वेशानंतर भारतीय तटर�क दल, आसाम रायफ�स, �पेशल �ंटीअर फोस� हे पया�य आहेत. 
आ�ड� फोस�स मेिडकल कॉलेज�या अ�यास�मास 12 वी िव�ान शाखेतन आिण NEET या �वेश परी�ेने �वेश घेता येतो.ू
पदवी अ�यास�मादर�यान NCC म�ये उ�म �ेणी िमळा�यास �वेश परी�ा िशिथल कर�यात येते.
पोलीस दलातील �वेशानंतर RAW, IB, CBI येथेही �वेिशत होता येते.
अिधकारी दजा��या - सीआरपीएफ, बीएसएफ, इंडो ितबेटीयन बॉड�र पोलीस, क� �ीय उ�ोग सर�ा दल, रे�वे सर�ा दल, ु ु
रा��ीय आप�ी िनवारण दल, रा��ीय राखीव दल, रा��ीय सर�ा र�क, िवशेष संर�ण गट, रा�य पोलीस, वाहतक पोलीस ु ु
�वेशासाठी पदवीनंतर महारा�� लोकसेवा आयोग िकंवा क� �ीय लोकसेवा आयोगामाफ� त �वेश घेता येतो. 
सश� दल िकंवा पोलीस दलातील �वेशानंतर खा�यांतग�त िविवध पदां�या संधी उपल�ध आहेत. 
नागरी संर�ण दलाम�ये होम गाड�स आिण अि�नशमन दलाचा समावेश होतो. ्

गणवेशधारी सेवा �हणजे काय?
गणवेशधारी सेवा हे एक गौरवशाली क�रअर आहे. �यात अफाट 
शौय� , देशभ��, धैय� आिण �याग व�ी यांची आव�यकता असते. ृ
सश� सेना दलातील सीमा संर�णाबरोबरच इतर िविवध सर�ा ु
सेवांचा यात समावेश होतो. गणवेशधारी सेवा �ाम�याने 4 भागांत ु
िवभाग�या जाऊ शकतात : 

गणवेशधारी सेवा �े�ासाठी आव�यक असले�या 
अिभ�मताची �मवारी पढील�माण े:ं ु

1.   संर�ण दल - भदल, नौदल, वायदलू ु
2.   िनमल�करी दल
3.   क� �ीय राखीव पोलीस दल आिण रा�य पोलीस दल
4.   नागरी संर�ण दल

12 वी नतर उपल�ध असणा�या उ�च िश�णा�या सधी :ं ं
पा�ता : भदल – 12 वी कोण�याही शाखेतन ू ू
पा�ता : नौदल, वायदल – 12 वी िव�ान, गिणत, भौितकशा� या िवषयांसह ु
�वेश प�ती : एनडीए परी�ा (www.upsc.in), �यानंतर SSB माफ� त मलाखत आिण वै�क�य चाचणी.ु

िश�णा�या िविवध ट��यावर गणवेशधारी सेवा �े�ाची ं
िनवड करता येऊ शकते. 

काही खाजगी सर�ा सेवा �ा ��य� गणवेशधारी सेवेचा भाग नसन �या�याशी सबिधत आहेत.ं ंु ू

भािषक 
�मता3

साि�यक�य ं
�मता2

तािक� क
आिण 
अवकाशीय 
�मता 

1

गण
वश

धारी स
वा 

े
े

www.indianarmy.nic.in, www.indianairforce.nic.in, www.indiannavy.nic.in, www.upsc.gov.in, www.mpsc.gov.in, www.bsf.nic.in, www.mahapolice.gov.in, 
www.itbpolice.nic.in, www.afmc.nic.in, www.assamrifles.gov.in, www.indiancoastguard.gov.in, www.crpf.nic.in, www.ssb.nic.in, www.cisf.gov.in, 
www.rpfonlinereg.in, www.ndrf.gov.in, www.maharashtrasrpf.gov.in, www.nsg.gov.in, www.spg.nic.in

काही उपय� संकेत�थळे : ु

पदवीनतर उपल�ध असणा�या उ�च िश�णा�या सधी :ं ं
पा�ता : कोण�याही शाखेतील पदवी / अिभयांि�क� 
�वेश प�ती : भारतीय ल�करी अकादमी, भारतीय नौदल अकादमी, वायदल अकादमी, अिधकारी �िश�ण अकादमी यां�यासाठी ु
AFCAT / CDS ही परी�ा आिण �यानंतर SSB माफ� त मलाखत, वै�क�य चाचणी.ु
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काय आह े? 
आपले िवचार, मते िकंवा भावना िलिखत िकंवा त�डी �य� करणे 
या �मतेला भािषक �मता �हणतात. 

भािषक �मता

कशा�कार ेसधारणा श�य आह?े ु
भािषक �मता दररोज व�प�े आिण प�तके वाचन व आपली मते, िवचार �वत:�या श�दांत ृ ु ू
िलह�न सधारली जाऊ शकते. जन�ल िकंवा डायरीम�ये आपले िवचार आिण भावना �य� ु
के�याने दखेील भािषक �मता कौश�यांम�ये सधारणा कर�यास मदत होऊ शकेल.ु

काय आह े? 
तक�  कर�याची �मता �हणजे तािक� क �मता. िदले�या मािहतीचे - उदा. आकतीबधंाचे, ृ
स�ंयां�या �माचे, िविवध िच�हांमधील, आकारांमधील सबं धंांचे िनरी�ण क�न �यांची 
िचिक�सा करता ये�या�या �मतेचे याम�ये मापन केले जाते. एखा�ा िस�ांता�या आधार े
िन�कषा�वर येणे (Deductive reasoning) तसेच अनेक िनरी�णां�या आधार ेएखादा 
िस�ांत मांडणे (Inductive reasoning) या दो�ही �मतांचे दखेील यात मापन केले जाते. 

तािक� क �मता 

कशा�कार ेसधारणा श�य आह?े ु
तािक� क �मतेला 'का, काय आिण कसे' असे �� िवचा�न, �यांची उ�र ेशोध�याचा �य�न 
क�न, तसेच आजबाज�या घटनांना समजन घे�यासाठी उ�सक राह�न तािक� क �मतेला ू ू ू ु
सधारले जाऊ शकते. तका�धा�रत खेळ जसे, बि�बळ, कोडी जसे क� सडोक, श�दकोडी ु ु ु ू
यां�या मा�यमातनही ही �मता वाढिवता येऊ शकते. ू

काय आह े? 
मलभत अकंगिणतीय कौश�ये, जसे - बेरीज, वजाबाक�, गणाकार, भागाकार, स�ंया �म आिण ू ू ु
�यां�या सहसबं धंांचे म�यांकन करता ये�या�या �मतेला सांि�यक�य �मता �हणतात. गणो�र, ू ु
�माण, ट�केवारी, सरळ �याज, बीजगिणत आिण भिमती यातील मलभत ��ां�ार ेया �मतेचे ू ू ू
मापन केले जाते. शाि�दक गिणते आिण स�ंयाशा�ीय गिणतांची समज ही �मता िनि�त करते.

साि�यक�य �मतां

कशा�कार ेसधारणा श�य आह?े ु
सांि�यक�य �मता वेगवेग�या स�ंया�मक ��ांचे िनरसन कर�याने तसेच �� सोडिव�या�या, 
उ�रापय�त पोहोच�या�या �ि�येवर ल� क� ि�त कर�याने सधारता येऊ शकते. अनेक माग� व ु
प�त�नी एकाच ��ाचे िनराकरण कर�याचा �य�न के�यास ही �मता सधारली जाऊ शकते.ु

काय आह े? 
व�त िकंवा �थानाचे िभ�न आयाम समजन घेणे याला अवकाशीय �मता �हणतात. ू ू
कोण�याही िठकाणाव�न िदसणा�या व�त आिण घटनांशी सबंिंधत बदलते सबंधं ू
या �मते�ार ेसमजन घेतले जातात. ि�िमतीय �ितमे�या मा�यमातन ि�िमतीय ू ू
व�तंची क�पना कर�यासाठीची �मता ही याम�ये मोजली जाते.ू

अवकाशीय �मता 

कशा�कार ेसधारणा श�य आह?े ु
वा�तिवक जीवनाशी िनगिडत व�त आिण रचनांपासन अवकाशीय �मता िवकिसत होते, ू ू
परतं कोडी सोडिवणे आिण िभ�न �कारचे नकाशे वापर�यास िशक�याने या �मतेला ु
सधार�यासाठी मदत होऊ शकते.ु

आपली अिभ�मता जाणन घऊ याेू
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वष� मी कोण असले. मी काय करत असले. मा�याकडे काय असले.

10 वषा�नतरं

5 वषा�नतरं

3 वषा�नतर ं

1 वषा�नतरं

---------- या कॉलेजम�ये �वेश 

िमळवला असेल.

मी बारावी�या परी�ेत ---------

ट��यांपे�ा जा�त गण िमळवन ु ू

मी ------------ हा अ�यास�म 

--------- या कॉलेजम�ये िशकत 

असेल. मी नोकरीसाठी�या 

�यावहा�रक बाब�साठी तयारी 

करत असेल / उ�च िश�णा�या 

इतर सधं�चा शोध घेत असेल. 

   क�पना.

· अिधकािधक िशक�याची उम�.

· सबंिंधत �े�ात काम करणा�या 

·  पढे काय करायचे याबाबत�या ु

    िविवध �य��शी भेट घेऊन 

    मािहती.

आपला ि�हजन बोड तयार करा�

आपले �येय ल�ात घेऊन �यानसार एक ि�हजन बोड� तयार करा. आपले �येय कागदावर िलह�न घरातील कोण�याही िभतंीवर िचकटवा. ु
�या�या आजबाजला �या �येयाशी िनगडीत फोटो, सभािषते, �या �े�ात यश�वी लोकांचे िच� इ�यादी लावा. ि�हजन बोड�चे उि��य हे ्ू ू ु
आप�याला सतत �ेरणा िमळत राहणे व आप�या �येयाब�ल �प�ता येत राहणे आहे.

कोणतीही गो� सा�य करायची अस�यास �याची पव� तयारी करणे अ�यतं गरजेचे असते. मग आप�या क�रअरब�ल ही �प�ता असणे ू
तर अ�यतं मह�वाचे आहे. नमना त�ा आप�याला ही �प�ता आण�यास मदत करले.ु

आप�याला 10 वष� पढे जाऊन काय करायचे आहे हे �प� झा�यानंतर आता 11 वी / 12 वी�या वषा�चे िकंवा ु
पढील तीन / सहा मिह�यांचे �येय िनि�त क�न �यासाठी िनयोजन करता येईल.ु

अिधक मािहतीसाठी 'आप�या मलाचे क�रअर बडी �हा!' हा कोस� पाहा.ंु

आपले �येय कस ेिनि�त कराल?

उप�म
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- जॉन कबाट-िझन

आपण लाटाना थाबव शकत नाही,ं ं ू

मा� �यावर तरगायला आपण न�क� िशक शकतो.ं ू

‘mPm {‘Ì/‘¡ÌrU IynM ~wX²{Y‘mZ 
Amho. ‘r Ë¶mÀ¶mgmaIr/{VÀ¶mgmaIr 
hmoD$ eH$V Zmhr.

‘r A¶eñdr hmoVmo/hmoVo Voìhm ‘bm ’$mago 
Mm§Jbo H$mhrM O‘V Zmhr Ago dmQ>Vo.

 ho H$m‘ ‘r gdm©V Mm§Jbo H$aVmo/H$aVo.

 ‘bm ho Iyn N>mZ O‘V Zmhr.

‘bm AmìhmZo AmdS>V ZmhrV.

‘mPo J{UVr S>moHo$ Zmhr Am{U 
Vo ‘bm H$Yr O‘Umahr Zmhr.

‘r A¶eñdr Pmbmo/Pmbo 
gmao H$mhr g§nbo.

g‘moaÀ¶mbm ¶e {‘imbo Va 
‘bm ^rVr dmQ>Vo, Agwa{jV dmQ>Vo.

‘mPm {‘Ì/‘¡ÌrU doJio H$m¶ 
H$aVmV ¶mMm emoY KoD$Z 
‘r ñdV: ~XboZ.

‘r A¶eñdr hmoVmo/hmoVo Voìhm 
‘r ‘mÂ¶m MwH$m§‘YyZ {eH$Vmo/{eH$Vo.

ho H$m‘ ‘r A{YH$ CËV‘ H$ê$ eHo$Z.

‘bm ho H$m‘ Mm§Jbo H$aVm ¶mdo 
¶mgmR>r ‘r H$m¶ H$am¶bm hdo?

‘bm ñdV:bmM AmìhmZo {Xbobr 
AmdS>VmV.

‘r ‘mÂ¶m ‘|Xÿbm J{UVmMo à{ejU 
XoUma Amho.

‘bm ¶emgmR>r n¶m©¶r ‘mJm©Mm 
Adb§~ Ho$bm nm{hOo.

g‘moaÀ¶mbm ¶e {‘imbo Va 
Ë¶mÀ¶mnmgyZ ‘r àoaUm KoVmo/KoVo.

वगळा िवचार कराे
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अथपण क�रअर�या �वासासाठी व उ��वल � �ू
भिव�यासाठी हािदक शभ�छा! � ेु

'�कोप' ही सक�पना ��ेाशी िनगडीत न राहता �य��क� ि�त झाली आह.ें

कोण�याही अडचणीमळे आपण िनयिमतपण ेइि��टटयट ्ु ू
िकंवा कॉलेजम�ये जा�यास अस�म आहात, आपण 
रा��ीय म� िव�ापीठ (http://ignou.ac.in/) िकंवा ु
िविवध रा�य म� िव�ापीठां�ार ेदर�थ िश�णाचा पया�य ु ू
िनवड शकता. (https://www.ugc.ac.in/deb/sou.html)ू

नहेमी ल�ात ठेवा... 
आप�या आवडी�या �े�ातील �य��ना भेटा आिण 
�या �े�ािवषयी �यावहा�रक �ान िमळव�यासाठी 
�यांना �� िवचारा.
आप�या आवडी�या महािव�ालया�या अिधक 
मािहतीसाठी महािव�ालयाशी सपंक�  साधा, 
�यां�या वेबसाईटला भेट �ा िकंवा �यां�या 
अ�यास�मांिवषयी अिधक �प�ता िमळव�यासाठी 
महािव�ालयाला भेट �ा.
21 �या शतकात सव� �े�ात क�रअर�या अमया�द 
सधंी आहेत. उ�म क�रअरसाठी िश�णाबरोबरच 
कौश�यांचीही जोड असणे अ�यतं मह�वाचे आहे.
िश�णाबरोबरच अध�वेळ कामाचा िकंवा इंटन�शीपचा 
अनभव �या �याने आपण �यावहा�रक जगासाठी ु
तयार �हाल. 

क�रअरची िदशा िवचारपव�क िनवडा व िनवडले�या ू
पया�यांची जबाबदारी �या. 

तं��ान आज आप�या जीवनाचा अिवभा�य घटक
आहे. आपले राहणीमान, िश�ण प�ती आिण सव� 
�े�ात तं��ानात वेगाने होणा�या �गतीने आमला� ू
बदल घडवलेला आहे, �यामळे सव�च �े�े अिधकािधक ु
�गत होत आहेत. आपण आप�या क�रअर ब�दल ्
सिव� िनण�य घेताना आिण �याम�ये कठलेही काम ु ु
करताना �यातील वापर�या जाणा�या तं��ानाची 
न�द �या. (जसे क�, �यातील सॉ�टवेअस�, 
अॅि�लकेश�स आिण �यांची काय�) आपण 
िनवडले�या क�रअर म�ये हे तं��ान मािहती 
क�न घे�याचा नेहमीच �य�न करावा.

आपण पालक अस�यास आप�या 
पा�याला क�रअर�या सिचत िनवडीसाठी ू
मदत कर�यासाठी �वतःला हा �� िवचारा :
'मा�या पा�या�या क�रअर�या �वासात पालक 
�हणन माझी भिमका काय असले?'ू ू
पालक �हणन आप�या पा�याचा कल आिण अिभ�मता, ू
�यांना उपल�ध असले�या सधंी आिण कटंबा�या ु ु
आिथ�क �ोतांचा िवचार करा आिण �यांना क�रअर माग� 
िनवड�यासाठी माग�दश�न करा. ��येक िकशोरवयीन 
पा�याला पालकां�या खंबीर पािठं�याची आव�यकता 
असते जे �यां�या क�रअर�या ��येक ट��यावर �यांना 
सिचत िनण�य घे�यास मदत करतात. ू
काही अ�यास�मांची इतर अ�यास�मांपे�ा आिथ�क 
आव�यकता अिधक असते. िश�यव�या, फ� माफ�-ृ
सार�या अनेक योजना आप�या मदतीसाठी आहेतच. 
आप�या पा�याची क�रअरची िनवड िटकवन ू
ठेव�यासाठी आधीच आिथ�क िनयोजन करणे अ�यतं 
आव�यक आहे.  
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