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        अपंग� असलेली िकंवा िवशेष गरज     
        असलेली मुले  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

“आपल्याला शा�वत शांती हवी असेल तर आपण मुलांसोबत असायला हवे. ” 

महा�ागांधी 
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िवभाग ६. १ : िद�ांग िकंवा िवशेष गरज असलेल्या 
मुलांसाठी सामा� बाबी 
 

िद�ांग िकंवा िवशेष मुलांना आधार देताना  

िद�ांग िकंवा िवशेष मुलांची वेग�ा प्रकारची काळजी घेणे अ�ाव�यक असते. ही काळजी रोज�ा कामात केल्या 
जाणाऱ्या मदतीपे�ाही अिधक असते. या िवशेष आिण प्रसंगी गंुतागंुती�ा गरजांसाठी संगोपकाने या मुलां�ा 
िवकासात कशी मदत करायची हे जाणून घेणे अिनवाय� आहे. या मुलांकडे जा� ल� देऊन �ां�ाशी काळजीचे 
आिण सकारा�क संबंध िनमा�ण करणे गरजेचे आहे.  

“िवशेष गरज ”िकंवा“अपंग� ” �णजे: 
① मुला�ा सवा�गीण िवकासावर प�रणाम करणारे शारी�रक �ंग, दीघ� आजारपण िकंवा िवशेष �स्थती.  
② िवकासाची गती मंद असणे, वारंवार आजारी पड�ाची प्रकृती असणे आिण काही िवशेष आजारपणामुळे 

होणारे मृ�ू.  
③ रोज�ा कामात सहभागी हो�ासारखी, हालचाल कर�ासारखी शारी�रक िकंवा बौ��क कुवत आिण 

जाणीव नसणे.  
 

आजारपणाची आिण अपंग�ाची काही उदाहरणे  

 

 
 
 
 

सामा�पणे िदसणारे आजार आिण प�र�स्थती  

 
 �म�ता  

 
 �दयरोग  

 सेरेब्रल पाल्सी   दुभंगलेले ओठ आिण/िकंवा टाळू 

 बिहरेपणा   डाउ� िसंड� ोम  

 वाढ हो�ात अडचणी   अल्कोहोल  

 पोटाचे आिण आत�ाचे िवकार   एचआय�ी/ एड्स  

 जा� वजन /स्थूलपणा   अकाली ज� आिण ज�तः कमी वजन  

 तीव्र कुपोषण  मण�ांचे आजर  

 मादक द्र�ांचे सेवन   ��ीदोष  
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खाली िदलेली प�र�स्थती िकंवा आजार ही फ� काही उदाहरणे आहेत. काही मुलांना हे आजार ज�तः असतात 
तर काहीनंा ते नंतर उ�वतात. ज�ा�ा आधी, दर�ान िकंवा नंतर जनुकीय प�र�स्थती, िवकार, रोग, आिण इजा 
देखील मुला�ा आरो�ावर आिण िवकासावर प�रणाम करतात. िजत�ा लवकरही प�र�स्थती ल�ात येईल 
ितत�ा लवकर यावर उपाय करता येतील आिण मुला�ा आरो�ा�ा ते िहताचे ठरेल.  
 
 
 
 
 

 

प्र�ेक मूल ही वेगळी ��ी आहे.  
जरी काही मुलांची प�र�स्थती समान  

असली तरीही ती िनराळी आहेत  
आिण प्र�ेका�ा गरजा आिण �मता वेग�ाअसू 

शकतात. प्र�ेक मुला�ा िवकासा�ा सव� 
भागांकडे �तंत्रपणे बघताना �ां�ा िवशेष गरजा 

आिण �मता जाणून घेणे आव�यक आहे.  
.  
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िवशेष गरज असलेली ही मुलगी �तः ित�ा 
हाताने जेवत आहे. मुलांना संधी िदली तर ही 

िद�ांग मुलेही रोज�ा कामात यश�ीपणे 
सहभागी होऊ शकतात 

िवभाग ६. २ : खा�ात अडचणी िनमा�ण करणारे अपंग�  
 

सामा� प�र�स्थती जाणून घेणे  

मुलां�ा �मता �ां�ा संपूण� शारी�रक आिण बौ��क िवकासावर पूण�पणे अवलंबून असतात. एखादा आजार, 
िवकार िकंवा अपंग� मुला�ा आहार घे�ाची �मतेवर थेट प�रणाम करते. या िवभागात मुलांम�े िदसणारे काही 
आजार, �ांची कारणे, �ातून उ�वणाऱ्या आहारा�ा सम�ा आिण ल�णे यािवषयी जाणून घेऊ या.  

सामा�तः िदसणारे आजार  
① �म�ता  

② �दयरोग  

③ सेरेब्रल पाल्सी  

④ दुभंगलेले ओठ आिण / िकंवा टाळू  

⑤ बिहरेपणा 

⑥ डाउ� िसंड� ोम  

⑦ अल्कोहोल यु�पदाथा�चे सेवन  

⑧ अकाली ज� आिण ज�तः कमी वजन  

⑨ ��ीदोष  
.  
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�म�ता (ऑिटझम �े�� म िडसऑड�र) 

�म�ता �णजे काय?  
�म�ता मुला�ा वत�णुकीवर, संवाद आिण पर�र संबंधांवर प�रणाम करते. मुला�ा वया�ा पिहल्या दोन 
वषा�तच हा आजार ओळखता येतो. �म�ता हा ल�णांचा पट असल्याने प्र�ेक मुलाची िविश� आ�ाने असतील 
आिण �ांची तीव्रता सौ� ते गंभीर पय�त असू शकते.  
 
�म� मुलांना : 

 पुनरावृती होते, कमी गो�ीत �ार� आिण वत�णुकीवर मया�दा असतात.  
 �� हो�ात आिण इतरांशी संबंध जोड�ात अडचणी येतात.  
 संगोपक िकंवा उपक्रमात बदल करताना अडचणी येतात.  
 संवेदनांची आ�ाने  
 िवकास प्रिक्रया मंदावते.  
 शाळा, ऑिफस, घर आिण /िकंवा समाजात वावरताना प्रभाव िनमा�ण कर�ाची �मता नसते.  
 संवादासाठी पया�यी �वस्थेची गरज भासते. (खुणांची भाषा, िचत्र, इतर उपकरणे इ. ) 

या मुलांना आहारा�ा सम�ा का आढळतात?  
�म� मुलांना आहारा�ा सम�ा असतात �ाला बरीच कारणे आहेत: 

 
जा�ी�ा अपे�ा ठेवा 
िद�ांग मुले आपल्या अपे�ेपे�ाही खूप काही जा� क� शकतात पण जर 
संधी िमळाली नाही तर मात्र िशकणं आिण वाढ होणं  
अवघड होऊन जातं. या मुलांना खेळ�ाची, संवाद साध�ाची,  
िशक�ाची आिण नवीन गो�ी क�न बघ�ाची भरपूर  
संधी संगोपकानेउपल� क�न �ायला हवी 
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① �ांची संवेदनशीलता तीव्र असते �ामुळे खाणे आिण नवीन पदाथ� चाखून पाहणे �ांना संकुिचत करणारा 
अनुभव ठरतो.  

② �ायंू�ा िनयोजनातले अडथळे खा�ात�ा आिण �तः हाताने जेव�ात�ा सम�ा िनमा�ण करतात . 

③ अश�पणामुळे कठीण पदाथ� चावून खाता येत नाहीत आिण कधी कधी तोटरा बसून �ास गुदम� 
शकतो . 

④ हेकटपणा आिण तीव्र आवड िनवडअस�ाने नवीन तसेच वेगवेगळे पदाथ� खाऊनबघ�ाची तयारी 
नसते . 

 

खा�ातल्या सामा� सम�ा        उदाहरणे 

खा�ािप�ाची तीव्र आवडिनवड  
o नवीन खा� आिण पेय चाखून बघायला अडचणी  
o आहारातील िविवधता कमी असणे  

तोडंातील�ायंू�ा सम�ा  
o काही िविश� खा�पदाथ� खा�ात अडचणी  
o खाताना ठसका लागून �वास गुदमरणे  

�ायंू�ा िनयोजनातील सम�ा  o �तः हाताने खा�ात अडचणी  

संवेदनशीलते�ा सम�ा  

o खूप कमी प्रकारचे अ� खातो.  
o काही प्रकारचे पदाथ�, �ांचे रंग, चवी, तापमान, वास इ. बाबत आग्रही असतो.  
o िविश� कप, वाटी, ताटली, चमचा िकंवा फीडर साठी ह� करतो.  
o नवीन आहार घेताना आिण नवीन वातावारणात बुजल्यासारखे करतो.  
o तोडं भ�न बकाणे भरतो.  

पोटा�ा आिण आत�ा�ा सम�ा  
o वारंवार पोट दुखते आिण पचना�ा तक्रारी येतात. आिणतरीही मुले अ�स्थता 

दश�वत नाहीत.  

वाढ आिण पोषणाबाबत 
o चुकी�ा आहारामुळे खा�ातली िविवधता कमी होते आिण खा�ाचे प्रमाणही 

घटते.  
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��रोग 

�दयरोग �णजे काय? 
�दयासंबंधी आजाराला �दयरोग �टले जाते. 
बऱ्याचदा मुलाला ज�तः ही सम�ा असू शकते आिण 
�ासाठी श�िक्रया करावी लागते. �� मोठे असू 
शकते िकंवा �ाची रचना नेहमीपे�ा वेगळी असू शकते. 
कधी कधी �दयाला जा�ीचे काम करावे लागते आिण ते 
मुलासाठी धोकादायक होते.  
 
�दयरोग असलेल्या मुलांना: 

 जा�ीची मरगळ आिण थकवा जाणवतो आिण सारखी झोप येते, िवशेषतः जेवताना.  
 धाप लागणे िकंवा �वास �ायला अडचणी येणे असे त्रास उ�वतात.  
 खूप घाम येतो.  
 ओठ, जीभ आिण नखे काळीिनळी पडतात.  
 वाढीचा वेग मंदावतो.  

 
या मुलांना आहारा�ा सम�ा का आढळतात?  

�दयरोग असलेल्या मुलांना आहारा�ा सम�ा असतात �ाला बरीच कारणे आहेत: 
① जा�ीची मरगळ आिण थकवा यामुळे जेवताना जागे राहणे कठीण जाते . 
② जा�ीची मरगळ आिण थक�ामुळे शारी�रक िवकास मंदावतो आिण �ामुळे आहाराचा िवकास कमी 

होतो  .) मान आिण डोके पुरेसे सश� नसणे, जेवायला नीट बसता न येणे(.  

③ अश�पणामुळे नीट �स्थतीत बसता येत नाही आिण चाव�ा, चघळ�ाचा कंटाळा येतो . 

④ �ासो�वासा�ा अडचणीमुंळे चोखणे,चघळणे आिण िगळणे दमावणारे होते . 
⑤ वेगवान �दया�ा गतीमुळे आिण �ासो�वासामुळे अिधक उज�ची आिण अ�ाची गरज भासते पणथकवा 

आिण झोपेमुळे ती पूण� होत नाही . 

 
 
 
 
  



िवभाग ६. २ : खा�ात अडचणी िनमा�ण करणारे अपंग�  
 

222 

आहारा�ा सम�ा       उदाहरणे 

थकवा आिण झोपळूपणा  
o जेवताना सारखा झोपतो.  
o जेव�ासाठी उठवणे कठीण जाते.  
o मोठी मुले�ांना लवकर कंटाळा आणणारे काही पदाथ� टाळतात.  

आहाराचे प्रमाण खूपच कमी  
o पूण� जेवण जेव�ाची �मता नसते.  
o िदवसा आिण रात्री खूप थोडे जेवतो.  

खूप वेळ जेवण o जेवण अ�ा� तासापे�ा जा� वेळ चालते.  

आहाराचे िनयोजन नसणे.  
o जेवताना चोखणे, िगळणे आिण �वास घेणे यात सम�य नसतो.  
o �नपान िकंवा बाटलीने िपताना गोधंळ घालतो.  
o धापा टाकतोिकंवा घटाघटा िगळतो.  

तोडंा�ा �ायंू�ा सम�ा  
o ओढून घे�ाची ताकद कमी असते. (तोडंातून पेय बाहेर गळते) 
o मरगळ आल्याने काही पदाथ� खा�ात अडचण येते.  

जेव�ाची इ�ा नसणे  
o घन आहारापे�ा पेयावर भर देतो.  
o कठीण पदाथा�पे�ा मऊ चावायला सोपे पदाथ� खातो.  
o कंटाळा येतो �णून खाणे िपणे टाळ�ाकडे कल असतो.  

कमी भूक आिण मंद िवकास  
o कमी जेवत असल्याने खा�ावर मया�दा येतात. जेव�ा�ा 

अिन�ेमुळेआिण कमी आहारामुळे िवकासावर प�रणाम होतो.  

 

 

 

 

सेरेब्रल पा�ी  
 

सेरेब्रल पाल्सी �णजे काय? 

म�दू�ा हानीमुळे मुला�ा �ायंू�ा हालचालीवर प�रणाम करणारी �ाधी �णजे सेरेब्रल पाल्सी. काही मुलांम�े 
ही �ाधी ज�ापूव� तर काहीना ज�ा�ा वेळी िकंवा नंतर�ा पिहल्या वषा�त उ�वूशकते. प्र�ेक मुलासाठी या 
�ाधी�ा अडचणी िनरिनरा�ा असू शकतात आिण �ांची तीव्रता सौ� ते गंभीर असू शकते.  
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सेरेब्रल पा�ी असले�ा मुलांना : 

 अवयवांम�े कमीजा� ताकद असते.  
 िवकास मंदावतो.  
 आरो�ा�ा इतर सम�ा उदा, श�िक्रया, िशक�ाची �मता नसणे, 

��ी िकंवा श्रवण दोष, ब�को�ता(कडक, कोरडा मल आिण 
आठव�ातून तीन वेळा पे�ा कमी मलप्रवृ�ी), िनज�लीकरण, वाढ 
खंुटणे इ.  

 संवादासाठी पया�यी �वस्थेची गरज भासते. (खुणांची भाषा, िचत्र, 
इतर उपकरणे इ. ) 
 

 

या मुलांना आहारा�ा सम�ा का आढळतात?  

सेरेब्रल पाल्सी असलेल्या मुलांना आहारा�ा सम�ा असतात �ाला बरीच 
कारणे आहेत: 

① अिनयिमत �ायू िनयंत्रणामुळे हालचालीवंर मया�दा येतात आिण खाणे, िगळणे 
कठीण तर होतेचं पण कधीकधी अ�थ आिण असुरि�त पण होते . 

② शरीरा�ा अयो� �स्थतीमुळे आिण डोके आिण मान यां�ावर िनयंत्रण 
नस�ाने तोडं उघडणे, िमटणे अवघड जाते .आिण खाताना आिण िगळताना 
अडचणी येतात . 

③ �ायंू�ा अित�र� हालचालीमुळे जा� उज�ची गरज असते पण िदवसभरात 
आहारातून िमळणाऱ्या ऊज�पे�ा जा� कॅलरी खच� होतात .  

④ कमी ताकद अस�ाने कडक पदाथ� खाणे कठीण जाते .�ामुळे तोडंा�ा 
�ायंूची यो� वाढ करणारे आिण जेवणात िविवधता आणणारे देणारे हे पदाथ� 
उिशरा िदले जातात . 
 

 

हेल�ात �ायला हवे की सेरेब्रल पाल्सी 
असलेली काही मुले बोलू शकत नाहीत 

पण �ांना बोललेलं समजतं आिण 
सभोवती काय चाललं आहे ते जाणवतं. 

सग�ाच पाल्सी असलेल्या मुलांची  
आकलन �मता कमी नसते.  
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दम लाग�ाचे प्रमाण वाढते.  

o अ� आिण पेय तोडंात ध�न ठेवतो, सावकाश िगळतो.  
o खाताना बऱ्याचदाखोकला, �वास गुदमरणे, घसा दाटणे, उलटी होणे, असे 

प्रकार होतात.  
o जेवताना आिण नंतरही घसा वाजत राहतो- दम लाग�ाचे िच�  
o वारंवार फु�ुसाचे आजार िकंवा संसग� होतो.  

खूप वेळ जेवण o जेवण अ�ा� तासापे�ा जा� वेळ चालते.  

तोडंा�ा �ायंू�ा सम�ा  

o चघळ�ासाठी आिण िगळताना ओठ, गाल, जीभ आिण जब�ाचा वापर 
कर�ात अडचणी  

o कपाने आिण चम�ाने खातािपताना तोडं उघडणे आिण िमटणे कठीण होते.  
o आहारातील बदल �ीकारत नाही िवशेषतः चावून/चघळूनखा�ाचे पदाथ�.  
o कडक पदाथ� उिशरा िदल्यामुळे तोडंा�ा �ायंूचा िवकास नीट होत नाही.  

शारी�रक सम�ा 

o खाताना यो� �स्थती राखणे अवघड जाते.  
o डोके आिण मान यांची �स्थती (पुढे, मागे, कडेला) झुकलेली राहते आिण 

�ामुळे जेवण कठीण आिण असुरि�त होऊ शकते.  
o हात, मान आिण पाठी�ा अित�र� हालचालीमुंळे �तः जेवणे कठीण जाते.  

संवेदनशीलता आिण खा�ाची अिन�ा  

o काही प्रकार�ा पदाथा�मुळे, �ां�ा तापमानामुळे अंग आखडून घेतो.  
o वातावरणाचा आिण काही पदाथा�चा लगेच प�रणाम होतो आिण अंग आखडून 

घेतो.  
o घन आहारापे�ा पेय जा� घेतो.  
o कठीण पदाथा�पे�ा मऊ चावायला सोपे पदाथ� खातो.  
o कंटाळा येतो �णून खाणे िपणे टाळ�ाकडे कल असतो.  

वाढ आिण पोषण  
o कमी जेवत असल्याने, िविवधता नसल्याने आिण जा� उज�ची गरज भागत 

नसल्याने कुपोषण आिण िनज�लीकरण होते. जेव�ा�ा अिन�ेमुळेआिण 
कमी आहारामुळे िवकासावर प�रणाम होतो.  
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दुभंगलेले ओठ 

 आिण /िकंवा टाळू  
दुभंगलेले ओठ आिण टाळू �णजे काय? 
फाटलेला ओठ आिण / िकंवा फाटलेला टाळू हे 
दो�ी चेहऱ्यावरचे ज� दोष आहेत. मुलाला 
ज�तः फाटलेला वरचा ओठ िकंवाटाळू (तोडंाचा 
आतला वरचा भाग ) असू शकते. हा दोष ओठ, 
टाळू िकंवा काही बाबतीत दो�ीलाअसू शकतात. 
दुभंगलेला ओठ िकंवा टाळू नीट 
कर�ासाठीमुलां�ा बरेच वष�अनेक श�िक्रया 
करा�ा लागतात.  
 
ओठ/टाळू दुभंग असलेल्या मुलांना  

 आवाज करणे आिण बोल�ात अडचणी 
येतात. (बोलणे आिण भाषा िवकासास िवलंब) 

 अपेि�त वाढ हो�ात अडचणी  
 दातां�ा सम�ा आल्याने चावता येत नाही. ( दात येत नाहीत, िकंवा वेडेवाकडे येतात, िकंवा तोडंात 

कडेला वाढतात) 
 नेहमी कानाचा संसग� होतो आिण वेळीच उपाय न केल्यास बिहरेपणायेतो.  

या मुलांना आहारा�ा सम�ा का आढळतात?  

ओठ आिण टाळू दुभंग असलेल्या मुलांना आहारा�ा सम�ा असतात �ाला 
बरीच कारणे आहेत: 

① सार�ा श�िक्रया करा�ा लाग�ाने तोडंा�ा संवेदना तीव्र होतात आिण मुले 
जेवायला नकार देतात .कप, चमचा ढकलून देतात, रडतात आिण अ�स्थ 
होतात . 

② जेवताना नाकातून, तोडंातून अ� भर येते, खोकला, �ास गुदमरणे आिण 
तोडंा�ा वेदना यांमुळे जेवण नकोसे होते . 

③ ओठ आिण टाळू दुभंगलेले अस�ानेचोख�ा�ा िक्रयेत पुरेसा जोर देता येत 
नाही �ामुळे�नपान, बाटलीने दूध िपणे श� होत नाही . 

④ चेहरा, तोडं आिण दातां�ा िविचत्र रचनेमुळे काही पदाथ� चावून खाता येत 
नाहीत . 

⑤ ओठ दुभंगलेले अस�ाने तोडं उघडे राहते आिण तोडंात घास िकंवा घोट ठेवून 
तो िगळणे श� होत नाही . 
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अपुरा आहार  

o ओठ दुभंगलेले असल्याने �नांवर आिण बाटलीवर तोडं नीट बसत नाही 
आिण पेय नीट ओढून घेता येत नाही.  

o चोख�ाचीआिण खा�ाची �मता कमी असल्याने खाता खाता झोपी जाते 
िकंवा खाणे सोडून देते 

o जेवताना आिण नंतरही नाकातून अ�पाणी बाहेर येते.  
o या मुलांना नेहमी�ा बाटल्या आिण बुचं चालत नाहीत.  

दम लाग�ाचे प्रमाण वाढते.  

o खाताना बऱ्याचदाखोकला, �वास गुदमरणे, घसा दाटणे, उलटी होणे, असे 
प्रकार होतात.  

o जेवताना आिण नंतरही घसा वाजत राहतो- दम लाग�ाचे िच�.  
o अ�पाणी नाकातून �वासनिलकेकडेजाऊन दम लागणे, �वास गुदमरणे 

िकंवा ठसका लागणे हे प्रकार होतात.  
o वारंवार फु�ुसाचे आजार िकंवा संसग� होतो.  

खूप वेळ जेवण o जेवण अ�ा� तासापे�ा जा� वेळ चालते.  

तोडंा�ा �ायंू�ा सम�ा  

o चघळ�ासाठी आिण िगळताना ओठ, गाल, जीभ आिण जब�ाचा वापर 
कर�ात अडचणी  

o आहारातील बदल �ीकारत नाही िवशेषतः चावून/चघळूनखा�ाचे 
पदाथ�.  

o कडक पदाथ� उिशरा िदल्यामुळे तोडंा�ा �ायंूचा िवकास नीट होत नाही.  

संवेदनशीलता आिण खा�ाची अिन�ा  

o घन आहारापे�ा पेय जा� घेतो.  
o अ�स्थ वाटते आिण वेदना होतात �णून खाणेिपणे टाळ�ाकडे कल 

असतो.  
o वातावरणाचा आिण काही पदाथा�चा लगेच प�रणाम होतो आिण अंग 

आखडून घेतो.  

वाढ आिण पोषण  
o कमी जेवत असल्याने, िविवधता नसल्याने आिण जा� उज�ची गरज 

भागत नसल्याने कुपोषण आिण िनज�लीकरण होते. जेव�ा�ा 
अिन�ेमुळेआिण कमी आहारामुळे िवकासावर प�रणाम होतो.  
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बिहरेपणा /ऐकू 
नयेणे  

ऐकू न येणे िकंवा बिहरेपणा �णजे 
काय? 
बिहरेपणा �णजे मुलाला एका िकंवा दो�ी 
कानांनी ऐकू येत नाही. लहानपणी काही 
आवाज �ाला ऐकू येत असतील पण सगळेच 
आवाज तो ऐकू शकत नाही. �ाला सौ�, 
म�म िकंवा तीव्र ��पाचे बिहरेपण असू 
शकते. काही वेळा मूल ज�तः बिहरे असते 
िकंवा �ाची श्रवणश�ी नंतर जाऊ शकते.  
 
बिहरेपणा असलेल्या मुलांना 

 िवकासास िवलंब, िवशेषतः लवकर िशकणे िकंवा बोल�ास िवलंब होणे.  
 शै�िणक िवकासात िकंवा शाळेत काही अडचणी.  
 �� हो�ात आिण इतरांशी जुळवून घे�ात अडथळे.  
 संवादासाठी पया�यी �वस्थेची गरज भासते. (खुणांची भाषा, िचत्र, इतर उपकरणे इ. ) 

या मुलांना आहारा�ा सम�ा का आढळतात? 

  
बिहरेपणा असलेल्या मुलांना आहारा�ा सम�ा असतात �ाला बरीच कारणे आहेत: 

① अित संवेदनशीलतेमुळे खातािपताना आिण नवीन पदाथ� घेताना संकोच वाटतो.  
② कमी िकंवा मया�िदत ��पात ऐकू आल्यानेजेवताना शांत बसणे आिण कसे जेवावे हे िशकणे आ�ाना�क 

बनते.  
③ बिहरेपणा सोबत ��ी दोष, शारी�रक िकंवा आकलना�ा सम�ा उदभवू शकतात आिण �ाचं आहारा�ा 

िवकासावर प�रणाम होतो.  
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संवेदनशीलता  

 
o वातावरणाचा आिण काही पदाथा�चा िवशेषतः ��य गो�ीचंा लगेच 

प�रणाम होतो आिण संकोचतो.  
o जेवणाकडे ल� क� िद्रत कर�ाची �मता कमी असल्याने जेवण कमी 

जाते..  

तोडंा�ा �ायंू�ा सम�ा  
o काही प्रकारचे अ�पदाथ� खा�ात अडचणी येतात.  
o कठीण पदाथ� उिशरा िदल्यामुळे तोडंा�ा �ायंूची �मता कमी 

िवकिसत होते.  

सेरेब्रल पाल्सी, �म�ता, ��ीदोष अशा काही आजारांशी 
िनगडीत सम�ा  

o तीव्र संवेदनशीलतेमुळे खा�ाचा �ीकार कर�ावर प�रणाम  
o �ायंू�ा कमीजा� हालचालीमुंळे यो� �स्थती घे�ात अडचणी  

वाढ आिण पोषण  
o कमी जेवत असल्याने, िविवधता नसल्याने जेव�ा�ा 

अिन�ेमुळेआिण कमी आहारामुळे िवकासावर प�रणाम होतो.  

 
 

डाऊन िसंड� ोम  

डाऊन िसंड� ोम �णजे काय? 
डाऊन िसंड� ोम ही जनुकीय �स्थती असते 

आिण अशामुला�ा िवकासा�क आिण बौ��क 
वाढीला िवलंब होतो. डाऊन िसंड� ोम�ा सव� मुलांम�े 
अनेक समान शारी�रक वैिशष्�आहेत. तरीहीिभ� 
वैिशष्�ांसह प्र�ेक मूल एक िविश� ��� आहे.  
 
 
डाऊन िसंड� ोम असले�ा मुलांना: 

समान वैिशष्�े : वर�ा बाजूला वळलेले डोळे, छोटे 
कान, बाहेर येणारी मोठी जीभ, लाळेचे प्रमाण जा�, 
सपाट चेहरा, उंचीला कमी आिण हाता�ा म�भागी 
आडवी खोल रेषा.  

 �ायंूची कमी ताकद  
 झोपेची आ�ाने  
 सावकाश वाढ  
 िवकासाला िवलंब  
 ताबा नसणे, ��ीदोष, श्रवण दोष, �� आिण फु�ुसा�ा सम�ा असे इतर आरो�ाचे प्र�न इ.  
 संवादासाठी पया�यी �वस्थेची गरज भासते. (खुणांची भाषा, िचत्र, इतर उपकरणे इ. ) 
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या मुलांना आहारा�ा सम�ा का आढळतात?  

डाऊन िसंड� ोम असलेल्या मुलांना आहारा�ा सम�ा असतात �ाला बरीच कारणे आहेत: 
① संवेदनशीलातेमुळे वेगवेग�ा प्रकारचे पदाथ� आिण पदाथा��ा चवीत, वासात आिण तापमानात झालेला 

बदल चटकन �ीकारत नाहीत . 
② अश�पणामुळे कडक पदाथ� खाणे कठीण जाते आिण�ामुळे ते उिशरा खा�े जातात .प�रणामी 

तोडंा�ा �ायंूचा िवकास कमी होतो आिण खा�ातली िविवधता िमळत नाही . 
③ चावून चघळून खा�ाचे पदाथ� खाणे आ�ाना�क बनते आिण आहार कमी होतो कारण �ायंूम�े िततकी 

ताकद नसते . 
④ वत�णुकीची िकंवा ल� क� िद्रत हो�ाची आ�ाने असतात .�ामुळे ल� नसणे, यो� �स्थतीत नीट न 

बसणे अशा अडचणी येतात . 

 

आहारा�ा सम�ा        उदाहरणे 

शारी�रक आ�ाने  
o खाताना बैठक �स्थती �स्थर ठेव�ात अडचणी.  
o अश�पणामुळे खुच�तून घस�न पड�ाची श�ता असते आिण जेवताना मान डोके 

सरळ ठेवू शकत नाही.  

अपुरा आहार  
o जेवताना झोपी जातो.  
o जेवताना चोखणे, िगळणे आिण �वास घेणे यात सम�य नसतो.  
o लवकर थकवा आणणारे काही पदाथ� टाळ�ाकडे कल असतो.  

खूप वेळ जेवण o जेवण अ�ा� तासापे�ा जा� वेळ चालते.  

तोडंा�ा �ायंू�ा सम�ा  

o नीट ओढून घेता येत नाही �ामुळे ब�तेक वेळा पेय तोडंातून बाहेर येते.  
o अश�पणा आिण थक�ामुळे आहारातील काही पदाथ� िवशेषतः 

चावून/चघळूनखा�ाचे पदाथ� खाताना अडचणी  
o नीट न चावल्यामुळे खोकला िकंवा �वास गुदमर�ाचे प्रकार होतात.  
o कठीण पदाथ� खा�ात अडचणी आल्याने ते उिशरा िदले जातात आिण �ामुळे 

तोडंा�ा �ायंूची वाढ नीट होत नाही.  

�ायंू�ा िनयोजनाचा अभाव  o �तः हाताने खाणे सु� करायला िवलंब होतो.  

संवेदनशीलता  
o काही पदाथ� खायला कठीण जाते आिण थकवा येतो �णून ते टाळ�ाकडे कल असतो.  
o काही सोपे पदाथ� खा�ाचा ह� आिण �ावर अवलंबून राह�ाची सवय िदसते 
o तोडंात अ� कोबूंन बकाणा भरतो.  

वाढ आिण पोषण  o कमी आहार आिण �ातील िविवधते�ा कमतरतेमुळे पोषण नीट न झाल्याने वाढ 
चांगली होत नाही.  
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ज�तः अ�ोहोलमुळेहोणाऱ्या हानीची ल�णे दाखवणारी िकंवा 
अ�ोहोल सार�ा मादक द्र�ां�ा साि��ात आलेली मुले 

(FASD)33 

अल्कोहोलमुळे होणाऱ्या हानीची ल�णे िकंवाअल्कोहोल सार�ा 
मादक द्र�ां�ा साि��ात येणे �णजे काय? 
बाळ पोटात असताना जर आई म�पान करत असेल तर मुलावर �ाचा 
प�रणाम होतो आिण �ांची काही ल�णे ज�तः िदसतात. आईने कोण�ा 
प्रकारचे मादक द्र� गरोदरपणात िकती प्रमाणात व कधी घेतले आहे यावर 
�ाचामुलावर िकती प�रणाम झाला आहे हे ठरते.  
 

िकतीही प्रमाणातले मादक द्र� गरोदरपणात कधीही 
जरी आईने घेतले तरी �ाचा मुलावर प�रणाम होतोच.  
 
FASD असले�ा मुलांना  

 सामा� ल�ण �णजे छोटे डोके, वरचा ओठ आिण नाका�ा म�े 
एक पुसटशी रेषा, बुटकेपणा, आिण कमी वजन  

 झोप�ात अडचणी  
 अिधक गोधंळलेपणाआिण लवकर शांत होत नाही.  
 वत�णुकीतल्या सम�ा (चंचल �भाव आिण एका जागी ल� क� िद्रत होत नाही. ) 
 शै�िणक सम�ा (कमी �ृती आिण तक� श�ी, िनण�य �मता नसणे तसेच सम�ांचे िनराकरण न करता 

येणे.  
 आरो�ा�ा इतर सम�ा :��ी आिण श्रवण दोष, िकडनी, ह््रदय आिण /िकंवा हाडांचे आजार 
 अित संवेदनशीलता आिण �ा�ाशी िनगडीत सम�ा असल्याने मुले �श�, वास, चव आिण आवजाबाबत 

हळवी बनतात.  
 िदनचय�तील बदल, संगोपक दुसरी येणे िकंवा एका कृतीमधून दुसऱ्या कृतीत जाणे असे बदल �ीकारत 

नाही.  
 कमीजा� शारी�रक �स्थती आिण शरीर कंप हो�ाची श�ता.  
 िवकासास िवलंब होतो.  
 शाळा, कामाचे िठकाण, घरी आिण समाजात वावरताना अडचणी येतात.  

या मुलांना आहारा�ा सम�ा का आढळतात?  
असलेल्या मुलांना आहारा�ा सम�ा असतात �ाला बरीच कारणे आहेत: 

① अितशय संवेदनशीलता आिण शांत हो�ात अडचणी  
② शारी�रक वाढीस िवलंब, हालचालीचें असंतुलन आिण कमीजा� ताकद यामुळे मूल मोठे होताना अिधक 

आहार घे�ात तसेच िविवध प्रकारचे आहार घे�ात अडचणी येतात . 
③ झोपे�ा आिण सावधपणा �ा सम�ा �णजे मूल झोपाळलेले िदसते आिण नेहमीचे झोपेचे वेळापत्रक 

पळणे कठीण जाते . 
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आहारा�ा सम�ा उदाहरणे 

मरगळ आिण अित�र� झोप  
o जेवताना बऱ्याचदा झोपतो.  
o जेवायला उठवणे कठीण जाते.  
o थकवा आणणारे काही पदाथ� टाळ�ाकडे मो�ा मुलांचा कल असतो.  

अपुरा आिण कमी आहार  
o पूण� जेवण जेव�ाची �मता नसते.  
o िदवसा आिण रात्री कमी प्रमाणात खातो.  

खूप वेळ जेवण o जेवण अ�ा� तासापे�ा जा� वेळ चालते.  

अयो� आहार  o �नपान आिण बाटलीने िप�ात अडचणी  
o ओढून �ायची ताकद कमी पडते आिण तोडंातून पेय बाहेर गळते.  
o जेवताना सगळा राडा केलेला असतो.  
o जेवताना शोषणे, िगळणे आिण �वास घेणे यात सम�य नसतो.  

शारी�रक सम�ा  

o खाताना बैठक �स्थती �स्थर ठेव�ात अडचणी.  
o अश�पणामुळे खुच�तून घस�न पड�ाची श�ता असते आिण जेवताना मान 

डोके सरळ ठेवू शकत नाही.  
o अित हालचालीमुळे शरीर, मान आिण डोके वेडेवाकडे होते.  

संवेदनशीलता आिण खा�ाची अिन�ा  

o बदलेले वातावरण, अितप्रकाशमान, गजबजत असलेल्या गद��ा िठकाणी 
बुजल्यासारखे होते.  

o काही िविश� पदाथ�, चव, तापमान इ. साठी ह� धरतो.. 
o भूक लागल्याचे आिण /िकंवा पोट भरल्याचे समजत नाही.  
o िवचिलत झा�ामुळे िकंवा दुल�� झा�ामुळे खा�ाचे बकाणे भरतो.  
o नवीन पदाथ� आिण पेय चाखुन बघ�ात अडचणी  
o आहारातिविवधता नसते.  

तोडंा�ा �ायंू�ा सम�ा  

o नीट ओढून घेता येत नाही �ामुळे ब�तेक वेळा पेय तोडंातून बाहेर येते.  
o अश�पणा आिण थक�ामुळे आहारातील काही पदाथ� िवशेषतः 

चावून/चघळूनखा�ाचे पदाथ� खाताना अडचणी येतात.  
o नीट न चावल्यामुळे खोकला िकंवा �वास गुदमर�ाचे प्रकार होतात.  

 मंदगतीने वाढ आिण कमीपोषण  
o कमी आहार असल्याने आिण मया�िदत पदाथ�च खात असल्याने आिण नवीन 

पदाथ� �ायला उशीर झाल्याने आहार पुरेसाहोत नाही.  
o वाढीचा वेग मंद असतो.  
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अकाली ज� आिण ज�तः कमी वजन 

अकाली ज� आिण ज�तः कमी वजन �णजे काय? 
अकाली ज� �णजे गरोदरपणा�ा ३७ �ा आठव�ाआधी 
ज�ाला येणे. मुलां�ा मृ�ूचे हे सवा�त मोठे कारण आहे. 
ज�ा�ा वेळी कमी वजन असलेली मुले आरो�ा�ा 
वेगवेग�ा सम�ांना बळी पडतात( मधुमेह, स्थूलता आिण 
उ� र�दाब. ) आिण अशा मुलांचा लहानपणी मृ�ू होऊ 
शकतो. लवकर ज�ाला येणाऱ्या मुलांम�े आई�ा पोटात 
शेवट�ा तीन मिह�ात होणारी म�दू आिण फु�ुसाची 
वाढनीट होऊ शकत नाही. बऱ्याचदा या नाजूक मुलांचा 
ज� �ां�ा िगळ�ा�ा िक्रया िवकिसत �ाय�ा आधी 
झालेला असतो �ामुळे आहार घेणे खूप कठीण होते.  
 

 

ज�तः कमी वजन �णजे बाळाचे वजन  2500 गॅ्रमपे�ा कमी असणे  .) २ .५ िकगॅ्र 
िकंवा ५ पौडं ८ औसं पे�ा कमी  

 
अकाली ज� िकंवा ज�तः कमी वजनअसले�ा मुलांना : 

 झोपे�ा सम�ा  
 लवकर ज�ाला आल्याने वाढीला िवलंब  
 वत�णुकी�ा िकंवा िशक�ा�ा सम�ा  
 आरो�ा�ा इतर सम�ा –��ी आिण श्रवण दोष, दमा, �वासाला त्रास, उलटी होणे इ.  
 अितसंवेदनशीलता  
 िचडिचडा �भाव आिण लवकर शांत होत नाही.  
 दीघ�काळ आिण वारंवार हॉ��टल म�े ठेवावे लागते.  
 पचना�ा सम�ा िकंवा भुकेची कमतरता  

 

या मुलांना आहारा�ा सम�ा का आढळतात?  
अकाली ज�ाला आलेल्या आिण ज�तः कमी वजनअसलेल्या मुलांना आहारा�ा सम�ा असतात 
�ाला बरीच कारणे आहेत: 

① अितसंवेदनशीलता आिण लवकर शांत होत नाही . 
② लवकर ज�ाला आ�ामुळे �ास घेणे, शोषणे आिण िगळणे यासार�ा आव�क �मतांचाअभाव िकंवा 

कमी िवकास होतो आिण शारी�रक प्रितकार श�ीची कमतरता असते . 

③ झोपे�ा आिण सावधपणा�ा सम�ा अस�ानेजेवायला उठणे आिण जेवताना जागे राहणे कठीण जाते . 
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④ सार�ा आजारपणामुळे मुले संवेदनशील होतात आिणजेवायला नकार देतात, रडतात, बाटली, चमचा दूर 
सारतात आिण अ�स्थ असतात . 

⑤ जेवताना अ�स्थ अस�ाने (वारंवार खोकला, �ास गुदमरणे, उलटी िकंवा थंुकी येणे, वेदना इ  .) 

सम�ा जाणवतात आिण जेवायला नकार देतात . 

आहारा�ा सम�ा  उदाहरणे  

मरगळ आिण अित�र� झोप  
o जेवताना बऱ्याचदा झोपतो.  
o जेवायला उठवणे कठीण जाते.  
o थकवा आणणारे काही पदाथ� टाळ�ाकडे मो�ा मुलांचा कल असतो.  

अपुरा आिण कमी आहार  
o पूण� जेवण जेव�ाची �मता नसते.  
o िदवसा आिण रात्री कमी प्रमाणात खातो.  

खूप वेळ जेवण o जेवण अ�ा� तासापे�ा जा� वेळ चालते.  

अयो� आहार  

o �नपान आिण बाटलीने िप�ात अडचणी  
o ओढून �ायची ताकद कमी पडते आिण तोडंातून पेय बाहेर गळते.  
o जेवताना सगळा राडा केलेला असतो.  
o जेवताना शोषणे, िगळणे आिण �वास घेणे यात सम�य नसतो.  
o घोट िगळताना �वास लागतो.  
o दमा लाग�ाचा सवा�िधक धोका  

शारी�रक सम�ा  

o खाताना बैठक �स्थती �स्थर ठेव�ात अडचणी.  
o अश�पणामुळे खुच�तून घस�न पड�ाची श�ता असते आिण 

जेवताना मान डोके सरळ ठेवू शकत नाही.  
o अित हालचालीमुळे शरीर, मान आिण डोके वेडेवाकडे होते.  

तोडंा�ा �ायंू�ा सम�ा  

o नीट ओढून घेता येत नाही �ामुळे अ�तेक वेळा पेय तोडंातून बाहेर येते.  
o अश�पणा आिण थक�ामुळे आहारातील काही पदाथ� िवशेषतः 

चावून/चघळूनखा�ाचे पदाथ� खाताना अडचणी येतात.  
o नीट न चावल्यामुळे खोकला िकंवा �वास गुदमर�ाचे प्रकार होतात.  

संवेदनशीलता आिण खा�ाची अिन�ा  

o बदलेले वातावरण, अितप्रकाशमान, गजबजत असलेल्या गद��ा िठकाणी 
बुजल्यासारखे होते.  

o काही िविश� पदाथ�, चव, तापमान इ. साठी ह� धरतो.. 
o भूक लागल्याचे आिण /िकंवा पोट भरल्याचे समजत नाही.  

 मंदगतीने वाढ आिण कमीपोषण  
o कमी आहार असल्याने आिण मया�िदत पदाथ�च खात असल्याने आिण 

नवीन पदाथ� �ायला उशीर झाल्याने आहार पुरेसाहोत नाही.  
o वाढीचा वेग मंद असतो.  
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�ि�दोष  

��ीदोष �णजे काय? 
जे�ा मुलाला एका िकंवा दो�ी डो�ांनी िदसत नाही 
िकंवा कमी प्रमाणात िदसते ते�ा �ाला ��ीदोष आहे 
असे �णतात. काही मुले ज�तः ��ीदोष घेऊन 
येतात तर काहीजणांना तो नंतर उदभवू शकतो. 
��ीदोष असलेल्या मुलांना सभोवतीचे जग नीट पाहता 
येत नाही �ामुळे �ांना कमी पे्ररणा िमळते आिण 
�ां�ा िशक�ावर बंधन येते. �ां�ा इतर 
गो�ीपं्रमाणेच खा�ा�ा िक्रयेतही अडथळा येतो.  
 
 
��ीदोष असले�ा मुलांना : 

 िवकासाला िवलंब, िवशेषतः शारी�रक, 
शै�िणक आिण संवाद  

 �तः�ा हाताने कसे जेवायचे हे िशकणे 
अवघड जाते कारण �ांना कोणतेही 
उदाहरण िदसू शकत नाही.  

 शालेय अ�ासक्रम िशकणे कठीण जाते.  
 भोवताली वावरताना अडचणी येतात 
 संवाद आिण िश�णासाठी पया�यी प�ती 

वापरा�ा लागतात. (बे्रल िलपी आिण भाषा 
)  
 

या मुलांना आहारा�ा सम�ा का आढळतात?  
��ीदोष असलेल्या मुलांना आहारा�ा सम�ा असतात �ाला बरीच कारणे आहेत: 

① अितसंवेदनशील अस�ाने पदाथा�ना �श� करणे आिण नवे पदाथ� खाणे बुजावणारे असते . 
② ��ीदोष अस�ाने शरीरा�ा हालचालीवर मया�दा येतात आिण �ाचा प�रणाम आहारावरही होतो .डोके 

आिण मान यात पुरेशी ताकद नसणे, जेवताना सरळ न बसता येणे, पदाथा�ला हात लावून ते उचलणे इ .
गो�ी कठीण जातात . 

③ आरो�ा�ा इतर सम�ा उदा, श्रवण दोष, शारी�रक वाढ आिण आकलन श�ी अपुरी होणे आिण 
यासवा�चा प�रणाम आहारावर होतो . 

④ �ि� कमी िकंवा मया�िदत अस�ाने खाताना शांत रा�शकते, पदाथा�ना �श� क�न मगच �ाचा�ाद घेणे 
सुरि�त वाटू शकते आिण कसे खावे हे िशकणे अिधक आ�ाना�क असू शकते. 
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आहारा�ा सम�ा  उदाहरणे  

संवेदनशीलता आिण खा�ाची अिन�ा 

o �श� आिण अनुभवातून िमळणाऱ्या अनुभूतीसंदभा�त संवेदनशील 
असतात.  

o काही िविश� पदाथ�, चव, तापमान इ. साठी ह� धरतो.. 
o काही िविश� पदाथ�, कप. बाटली, ताटली आिण तापमान इ. साठी 

ह� धरतो.  
o खा�ासाठी सोयीचे हो�ाआधी पदाथा�ना हात लावून बघणे, �श� 

करणे यासाठी वेळ घेतो.  
o संगोपकाकडून खाणे वारंवार टाळतो िकंवा नाकारतो.  
o आहारातील बदल �ीकारताना वेळ लागतो.  

 

तोडंा�ा �ायंू�ा सम�ा  
o िविश� प्रकारचे अ� खाणे कठीण जाते.  
o उिशरा �ायला सु� केल्याने कठीण पदाथ� खा�ासाठी तोडंा�ा 

�ायंूचा िवकास मंदावतो.  

शारी�रक सम�ा  
o खाताना यो� �स्थती राखणे कठीण जाते.  
o �शा�ला संवेदनशील असल्यानेखा�पदाथ� शोध�ात आिण �तः 

हाताने खा�ात अडचणी येतात.  

 

 

आरो�ा�ा इतर सम�ा(सेरेब्रल पाल्सी, �म�ता, 
श्रवण दोष इ. ) 

 
 

o अितसंवेदनशीलतेमुळे आहारावर आिण �ा�ा �ीकारावर प�रणाम  
o �ायंू�ा कमीजा� हालचालीमुंळे �स्थती राखणे कठीण जाते.  

वाढ आिण पोषण  
o कमी आहार असल्याने आिण मया�िदत पदाथ�च खात असल्याने 

आिण नवीन पदाथ� �ायला उशीर झाल्याने आहार पुरेसाहोत नाही. 
वाढीचा वेग मंद असतो.  
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िवभाग ६. ३ : आहारापलीकडे : िवशेष गरज असलेल्या 
मुलांना आधार दे�ासाठी काही सूचना  

 
िविश� प�र�स्थती असो अगर नसो प्र�ेक मुलाला वाढ�ाची आिण िवकासाची पूण� संधी िमळायला हवी. मुला�ा 
सम�ा असल्यातरी संगोपकाने प्र�ेक मुलाचे साम��, �मता आिण गरजा समजून घेणे आव�यक आहे. इतकेच 
नाही तर आहारासोबतच िवकासा�ा इतर �ेत्रातही ल� देणे गरजेचे आहेत. रोज�ा िदनचय�त काही सो�ा आिण 
सा�ा गो�ीचंा समावेश क�न मुलां�ा िवकासाला हातभार लावणे श� आहे पण �ासाठी थोडा अिधक वेळ देणे 
गरजेचे आहे.  

 
वेगवगे�ा वयोगटातील िविश� मुलां�ागरजा आिण �ांना भागव�ासाठी िविवध उपाय याब�ल आिधक 
मािहती जाणून �ा प्रकरण २, ३, ४ आिण ५ म�े.  
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िविश� गरजा असले�ा मुलांना आधार दे�ासाठी काही 
सूचना  
 

सूचना १ : 

िनकोप नातेसंबंध म�दू�ा वाढीचे साधन.मूल िविश� गरजा असलेले असेल तरी देखील �ा�ा सश� आिण आरो�पूण� 
वाढीसाठीसकारा�क ना�ांची गरज असते. संगोपक आिण मुलातील असे नाते मुला�ा शरीर, मन आिण म�दू�ा वाढीला पूरक 
ठरते. संगोपकाने िदलेला दज�दार वेळ मुला�ासश� म�दू आिण शरीरा�ा वाढीला सहा�क असतात. संगोपक मुलां�ा 
िविश� गरजा रोज पुरवत असेलच पण सकारा�क नाते हे �ा�ा मन आिण म�दू�ा िवकासात भर घालते. हे आव�यक आहे 
कारण अशा मुलांना आहारा�ा आिण वाढी�ा सम�ांचा जा� सामना करावा लागतो.  

सूचना २ 
जा� अपे�ा ठेवा.िविश� गरजा असलेली मुले आपल्या अपे�ेपे�ा बरेच काही क� शकतात. पण जर संधीचं िमळाली नाही 
तर मात्र िशकणे आिण वाढणे अवघड होते. संगोपकाने या मुलांना खेळ�ा�ा, िशक�ा�ा आिण संवादा�ा अनेक संधी 
उपल� क�न �ायला ह�ा.  

सूचना ३ 
�ांचे साम�� ओळखा. प्र�ेक िविश� गरज असलेल्या मुलाकडे एखादा िवशेष गुण असतो. तो ओळखून �ाआधारे �ा�ा 
वाढीला मदत कर�ासाठी संगोपकाने स� असावे.  

सूचना ४ 
प्र�ेक मुलाचे ���म� वेगळे असते. काही समान ल�णे असली तरी प्र�ेक मूल हे वेगळी ��ी असते �ामुळे �ां�ा 
�मता आिण गरजा समान नसतात. �ामुळे प्र�ेक मुलाची काळजी वेग�ा प्रकारे �ायला हवी.  

सूचना ५ 
सकारा�क नातेसंबंध मुलाला िशकव�ासाठी उ�म! जेवताना आिण नंतरही मुलाशी सकारा�क संबंध िनमा�ण करणे हा 
�ा�ा वाढीसाठी उ�म माग� आहे.  
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िविश� गरज असले�ा मुलांसाठी काही सूचना 

िविश� गरज असलेली मुले ही इतरांपे�ा वेगळी असतात आिण �ांची वेग�ा प्रकारे काळजी घेणे गरजेचे 
असते. �ासाठी संगोपकाकडे संयम असणे आवशयक असते. या मुलांना आहारा�ा सम�ा अगदी सहज 

येतात. या मुलांना कोण�ा गरजा िकती प्रमाणात आहेत आिण �ासाठी �ांना कसा आधार �ायचा हे संगोपकाने 
जाणून घेणे मह�ाचे आहे.  
 
 

 

 
 
 
 

आहारा�ा सम�ा असलेल्या मुलांना िवशेष साहा� कसे �ावे  
याब�ल अिधक मािहती वाचा प्रकरण ७ आिण प�रिश� म�े.  

 
 

 
 

 

ल�ात ठेव�ाचे मु�े 
 

 

①  जा� अपे�ा ठेवा.िविश� गरजा असलेली मुले आपल्या अपे�ेपे�ा बरेच काही क� शकतात. 
पण जर संधीचं िमळाली नाही तर मात्र िशकणे आिण वाढणे अवघड होते. संगोपकाने या मुलांना 
खेळ�ा�ा, िशक�ा�ा आिण संवादा�ा अनेक संधी उपल� क�न �ायला ह�ा.  

②  मूल िविश� गरजा असलेले असेल तरी देखील �ा�ा सश� आिण आरो�पूण� 
वाढीसाठीसकारा�क ना�ांची गरज असते. संगोपक आिण मुलातील असे नाते मुला�ा शरीर, मन 
आिण म�दू�ा वाढीला पूरक ठरते. संगोपकाने िदलेला दज�दार वेळ मुला�ासश� म�दू आिण 
शरीरा�ा वाढीला सहा�क असतात. संगोपक मुलां�ा िविश� गरजा रोज पुरवत असेलच पण 
सकारा�क नाते हे �ा�ा मन आिण म�दू�ा िवकासात भर घालते. हे आव�यक आहे कारण अशा 
मुलांना आहारा�ा आिण वाढी�ा सम�ांचा जा� सामना करावा लागतो.  
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