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प�रचय :जेवणापे�ा  अिधक  

 

  1  

 

 

  

 
 या पु�काब�ल 

हे पु�क कसे वापरावे 

हे पु�क सवा�साठी 

उपल� क�न देणे 

 

 

प�रचय 
     जेवणापे�ा अिधक 

 

आपण  िकती  करतो  यापे�ा  आपण  िकती  पे्रमाने  करतो  हे  मह�ाचे  आहे .  

आपण  िकती  देतो  यापे�ा  आपण  िकती  पे्रमाने  देतो  हे  मह�ाचे  आहे .  

-मदर  तेरेसा  

 



प�रचय :जेवणापे�ा  अिधक  

 

  2  

 

 या पु�काब�ल 
 

हे पु�क कशाब�ल आहे  ?  

सुरि�त आहार दे�ा�ा प�तीिंवषयी मािहती देऊन िशशु व बालकां�ा  काळजीवाहकांना,संगोपकांना मदत कर�ा�ा 
उ�ेशाने हे पु�क िलिहले आहे .या �ित�र�, या पु�कातून आप�ाला िमळेल  :  

①  नवजात िशशु आिण बालकां�ा िवकासाबाबत सव�साधारण मािहती  
②  काळजीवाहकांना देखरेखीसाठी मह�पूण� ट�े  
③  केवळ यो� आहारच नाही तर प्र�ेक मुलाचा सवा�गीण िवकास कर�ासाठी उपयु� प�ती   

हे पु�क कसे वापराल? 

मुला�ा आयु�ात येणाऱ्या सव� प्रकार�ा काळजीवाहकांसाठी हे पु�क तयार केले आहे .इथे काळजीवाहक िकंवा 
संगोपक या श�ा�ा अथा�म�े नस�, डॉ�र, पालक, कुटंुबीय,िश�क ,मुलाची देखभाल करणारे ,मुला�ा संगोपनात 
माग�दश�न करणारे ,उपचार करणारे ,घरात काम करणारे मदतनीस,�यंपाक करणारे ,रखवालदार इ�ादीचंा समावेश 
होतो .या पु�कात िदले�ा मािहतीचा उपयोग या सव�जणांना होऊ शकतो. 

‘सव��म आहार दे�ा�ा प�ती’कोण�ा ? 

सव��म प�ती याचा अथ� एखा�ा �ेत्रात स� �स्थतीतील प्रभावी उपयोिजत �ान आिण �रतीचंा सुयो� वापर करणे.सव��म 
आहार प�ती �णजे मुला�ा आहारिवषयक प्रगतीसाठी मदतगार ठ� शकतील अशा मािहतीचा आिण प्रचिलत 
प�तीचंा वापर करणे .जगभरात�ा संगोपकांना िवशेष गरज असले�ा िकंवा नसले�ा मुलांची काळजी घेताना मदत 
�ावी या हेतूने हे पु�क तयार कर�ात आले आहे .या पु�कात नवजात िशशु आिण मुलांना पोषण दे�ासाठी सवा�त 
अ�यावत आिण प्रभावी पध्दतीचा समावेश केला आहे . इथे िदले�ा संक�ना आिण प�ती कुशल त�ांनी संकिलत 
केले�ा आहेत .हे पु�क वापरणाऱ्या लोकां�ा गरजा ल�ात घेऊन िमळवले�ा मािहतीचा आिण संबंिधत संशोधनाचा 
एक सुयो� आराखडा क�न हे पु�क तयार केले आहे .मुलांना सुरि�त जेवणासह यां�ा आरो�ासाठी उ�म प�ती 

 

या पु�कात , ० ते १२ मिहने वयोगटातील 
मुलाचे वण�न कर�ासाठी कधी ‘नवजात’तर 

कधी‘बाळ’ या श�ाचा वापर केला जाईल. 
‘मूल’हा श� सव�वयोगटातील मुलांचे वण�न 

कर�ासाठी वापरला जाईल, परंतु िवशेषत: 12 
मिहने िकंवा �ा�न अिधक वया�ा मुलांसाठी 

अिधक. 
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देता या�ात आिण एकूणच मुलां�ा वाढीला चालना देणारं मुलं आिण संगोपकांमधलं नातं �ढ �ावं यासाठी आ�ी ही 
अ�यावत मािहती तु�ाला उपल� क�न देत आहोत . 

 

सव��म आहारा�ा या प�ती मी का वापर�ा पािहजे? 

जे�ा संगोपक सव��म आहार प�ती वापरतात  ते�ा प्र�ेक अन् प्र�ेक मुलाला प्र�ेक वेळी दज�दार जेवण िमळेल असा 
िव�ास िनमा�ण करतात .याचा सकारा�क प�रणाम मुला�ा सवा�गीण िवकास आिण पोषणावर तर होतोच पण अ� वाया 
जाणे  , कुपोषण होणे िकंवा चुकीचा आहार घेणे ,शरीरातील पाणी कमी होणे आिण अगदी  मृ�ू होणे या गो�ी टाळता येतात 
िकंवा कमी करता येऊ शकतात .याखेरीज प्र�ेक मुलाला सुरि�त आिण पे्रमाने जेव�ाचा अनुभव िमळत अस�ाने �ाची 
वाढ  कणखर आिण िनरोगी ��ी �णून �ायला मदत होते .जे संगोपक अशी जाणीवपूव�क काळजी घेऊन मुलांना 
आहार देतात ते �ा मुलाचं आरो�ा�ा ��ीने संर�ण तर करतातच पण मुला�ा वाढीला पोषक ठरणारं मूल आिण 
संगोपकातील नातंही �ढ करतात. 

नवजात िशशु आिण बालकांचा िवकास �णजे काय? 

िशशु आिण बालकां�ा िवकासाचे सात िनरिनराळे ट�े आहेत .हे ट�े िवशेषत :मुला�ा आयु�ा�ा पिह�ा पाच वषा�त 
वेगाने आिण उ�ाहात वळण घेत येतात.या भागांना सामा�तः  ‘ िवकासा�क काळ’�णून संबोधले जाते आिण प्र�ेक 
काळात िवकिसत होणाऱ्या िविवध कौश�ांना  ‘ मैलाचा ट�ा’�णतात. 

 
बाळा�ा िवकासाचे  सात मह�ाचे  ट�े  

अनुकूलन 
(आयु�भरासाठी �मदत कौश�े) 

 
⇒ खाणे,िपणे,झोपणे,�तः�ा हाताने जेवणे,अंघोळ करणे,धुणे,कपडे 

बदलणे,शी-शु लागलेली समजणे  

 

संभाषण 
(ग्रहणशील)ऐक�ाची (भाषा,भाषा समजून घेणे)आकलन), 

�तःचे िवचार सांग�ासाठी अथ�पूण� भाषेचा वापर) 
 
 
 
 

⇒ �नी आिण आवाजाला प्रितसाद देणे,श�ांचा अथ� 
समजणे,सांिगतले�ा गो�ी ऐकणे,हात हलवणे हाताने,बोटाने व�ू  
 दाखवणे,िनरिनराळे आवाज कडून श� वाप�न काहीतरी 
सांग�ाचा प्रय� करणे इ. 

छोटे गतीपे्ररक(�ायंू�ा छो�ा हालचाली) 
मोठे गतीपे्ररक (�ायंू�ा मो�ा हालचाली) 

 
⇒ बोटांनी छो�ा छो�ा गो�ी उचलणे,हाताने िकंवा चम�ाने 

खाणे,केस िवंचरणे,आधारािशवाय बसणे,रांगणे,चालणे,पळणे,उ�ा 
मारणे,चढणे इ. 

 

�ान-जाणीव 
(िवचार करणे आिण िशकणे ) 

 
 

⇒ खेळणे,सम�ांचे िनराकरण करणे,कारण आिण प�रणाम 
समजणे,लपले�ा व�ू शोधणे ,वग�करण करणे आिण 
क्रमवारी,जो�ा लावणे,आवा�ाबाहेर�ा हाताला न लागणाऱ्या 
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व�ू िमळव�ाचा प्रय� करणे,अडचणीवंर मात करणे,इतरांची 
मदत �ायला िशकणे इ. 

 

सामािजक – भाविनक 
(इतरांशी आिण भवतालाशी असलेले संबंध आिण पर�र संवाद) 

 
 

⇒ इतरांशी नातेसंबंध, प�रिचत आिण अप�रिचत लोकांम�े फरक 
करणे, आप�ा आवड�ा ��ीकडे (संगोपकाकडे (जा�ाचा ह� 
धरणे, िजथे �तःला सुरि�त वाटेल अशा वातावरणात राह�ाचा 
प्रय� करणे,आनंद देणाऱ् या गो�ीमं�े गंुगून जाणे , वळणे, हसणे, 
�तः�ा छो�ा छो�ा यशाब�ल आनंद �� करणे, अिभमान 
दश�िवणे इ. 

 

��ी 
(��ी आिण पाह�ाची कौश�े) 

 
 

⇒ व�ू आिण लोकांचे चेहरे जातील ितकडे नजर हालवणे,एखा�ा 
माणसाकडे वारंवार िकंवा एकटक पाहाणे,छो�ा छो�ा गो�ी 
दाखवणे,छो�ा गो�ी हाताने उचलणे,लांब�ा व�ू िकंवा माणसे 
बघणे ,वारंवार हाता�ा हालचाली करणे इ. 

 

श्रवण 
(ऐकणे आिण ल�पूव�क ऐक�ाचे कौश� ) 
 ⇒ नाद आ[ण आवाजांना \]तसाद देणे, मोfया आवाजाने चhकत होणे 

hकंवा दचकणे , आवाजाचे 7z◌ोत शोधणे, आप=या 
⇒ 7वत: Eया नावाला \]तसाद देणे, इतरांनी बोललेले श^द आ[ण 

काढलेले आवाज पु|हा पु|हा }हणून बघणे इ. 

 

 
 
 
 
 
या वेगवेग�ा टप्�ातील िवकास हा इतर टप्�ां�ा िवकासासाठी पूरक ठरतो आिण मुला�ा कौश� िवकासाला हातभार 
लावतो .कालांतराने यातील काही कौश�े एकदम फोफावतील तर काही �स्थर राहतील .कौश�ांची अशी भरती ओहोटी 
ही अितशय नैसिग�क िक्रया आहे आिण मुलां�ा वाढीत ही �ाभािवकपणे होतच असते .ही सगळी कौश�े मुला�ा 
सवा�गीण वाढीसाठी एकित्रतपणे काम करतात. 
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िशशु आिण बालकांचा िवकास संगोपकांसाठी 
मह�ाचा का असतो? 

सु�ढ बालिवकास हा समृ� समाजाचा पाया असतो .�णूनच 
जे�ा संगोपक  मुला�ा िवकासासाठी जाणीवपूव�क साहा� 
करतो  ते�ा तो समाजा�ा �ा�ासाठी हातभार लावत असतो .�णूनच बालसंगोपक हे मुलां�ा िनरोगी आिण िवकिसत 
जीवनासाठी अ�ाव�क आहेत .एक चांग�ा प�तीने वाढलेलं मूल पुढे जाऊन िनरोगी ,िक्रयाशील आिण �तंत्र प्रौढ 
�णून चांगले जीवन जगते . 

संगोपक मुलांसाठी करत  असलेलं काम - �ांना देत असलेलं पे्रम आिण काळजी  – मुलां�ा भरभराटीसाठी ऊजा�दायी 
आिण आव�क आहे . 

िवकासा�ा या सातही �ेत्रांम�े प्र�ेक मैलाचा ट�ा कधी ,कोण�ा वयात येणार आहे याचा आरखडा ठरलेला असतो .
जे�ा एखादं मूल �ा िविश� काळात अपेि�त मैलाचा ट�ा गाठत नाही,�ाचा हवा तेवढा िवकास होत नाही ते�ा �ाला 
वाढीचा तो ट�ा गाठ�ासाठी जा� मदतीची गरज असते .�णूनच संगोपकाला संभा� सम�ा लवकर ओळखून �ाचं 
यो� िनराकरण करता यावं यासाठी बालिवकासाचे हे ट�े मािहती असणं गरजेचं आहे. 

िशशु आिण बालकांशी लवकरच  नातं  जुळवणे का गरजेचं आहे? 

माणसाला पर�रसंवादाची अितशय गरज असते .प्र�ेक मुलावर कोणीतरी पे्रम करावं हा �ाचा अिधकार आहे.याचा अथ� 
असा की िनरोगी बालिवकासासाठी संगोपक आिण मूल यां�ात लवकरात लवकर पे्रमाचं नातं िनमा�ण होणं गरजेचं आहे .
या ना�ामुळे मुला�ा म�दूत सुरि�त आिण सुख�प अस�ाची भावना िनमा�ण होते आिण �ामुळे �ाला इतरांब�ल पे्रम 
आिण िव�ास वाटू लागतो .सुरि�ततेची आिण पे्रमाची भावना नस�ास मुलाची वाढ अ�रशः खंुटते .प्र�ेक मुलासाठी हे 
अ�ाव�क जीवनकौश� आहे .मुलांना िजतके आरो�दायी आिण समाधानकारक नातेसंबंध अनुभवायला िमळतात 
िततकी  दीघ�काळ ती चांगलं आयु� जगतात.िनरोगी आिण आनंदी मुले पुढे िनरोगी आिण आनंदी प्रौढ �णून  वावरतात. 

 
मुलं घेत असले�ा कठीण अनुभवांचा प्रभाव कमी िकंवा नाहीसा कर�ासाठीचा उ�म उपाय 
�णजे �ां�ाशी  सकारा�क आिण पे्रमाचे संबंध िनमा�ण करणे. 

 

  

 

मुलां�ा िवकासातील संभा� अडथळे आपण िजत�ा 
लवकर ओळखू शकू 

 ितत�ा लवकर �ातून बाहेर पडायचा माग� आप�ाला 
शोधता येईल 
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आहार दे�ा�ा प�ती आिण  सकारा�क  नातं यांचा संबंध  काय  ?  

बाळा�ा जीवनात�ा पिह�ा १०० िदवसात साधारणपणे ३०० तास हे जेवणाचे,आहाराचे असतात .याचा अथ� असा की 
स�ा जेवणा�ा िक्रयेतून मुला�ा आयु�ाला सकारा�क �प दे�ा�ा अनेक संधी आप�ाला िमळतात .एखादी गो� 
वारंवार के�ाने ितचा प्रभाव अिधक जाणवतो आिण �ातूनच िवकासाला चालना िमळते .जेवणाची वेळ हा  मुलासोबत 
अथ�पूण� आिण दज�दार जग�ाचा काळ असतो .यामुळे फ� �ाला जेवण भरवताना �ा�ा मनात पे्रम िनमा�ण कर�ाची 
आिण �ाचबरोबर �ाचा म�दू,�ाची बु�ी सश� कर�ाची संधी िमळते 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

चांगले नातेसंबंध प्रस्थािपत कर�ासाठी संगोपकांनी जेवताना वापर�ा�ा या काही प�ती आहेत .जे�ा संगोपक जा� 
काळजीपूव�क आहारा�ा उ�म प�ती वाप�न सखोल नातेसंबंध जोडतो ते�ा तो समाजात सश� आिण िनरोगी मुलं 
घडव�ाचं काम करत असतो. 

 

 

 

बाळाला भरवताना �ा�ाशी  
ग�ा मारणे भरवताना                                           

बाळाला बरं वाटत नसेल तर 

�ाला कुशीत घेणे 

�ाला पे्रमाने �श� क�न जेवण  
आनंददायी करणे            

भरवताना म�े म�े गाणं गुणगुणणे    मुलांबरोबर जेवणे आिण लागेल ते�ा �ांना मदत करणेx 
 



प�रचय :जेवणापे�ा  अिधक  

 

  7  

हे पु�क कसे वापरावे? 
सु�वात क�या  

या  पु�काचे  दोन  उ�ेश  आहेत :  

१. संगोपकांना मुलांना जेवण देताना या पु�काचा संदभ� �ोत �णून उपयोग करता यावा  
२.  कामा�ा िठकाणी,घरी िकंवा समाजात इतर िठकाणी या पु�का�ा मा�मातून संगोपकांना �ांचं �ान आिण 

कौश� इतरांना िशकवता यावं. 

या  पु�काचे  मु�  चार  िवभाग  आहत  आिण  �ात  एकूण  १२  प्रकरणे  आहेत .  

o िवभाग १    - आहारा�ा मुलभूत संक�ना  
o िवभाग २    - िविवध वयोगटासाठी आहार  
o िवभाग ३    - िविश� लोकांना आहारा�ा उ�म प�ती िवकिसत 

o कर�ासाठी मदत करणे. 
o िवभाग ४    - प�रिश�   : समाज आिण संगोपकांसाठी काय�नीती आिण                .  

 

 प�तीची मािहती उपल� क�न देणे. 

प्र�ेक प्रकरणात अनेक छोटे िवभाग केले आहेत.�ामुळे मािहतीचा नेमका भाग शोधणे सोपे जाईल .तु�ाला मिहतीची ही 
िवभागणी आिण �ांचे पान क्रमांक अनुक्रमिणकेत िमळू शकतील. 

o प्रकरण १  - ८   : यात पु�काचा गाभा असून भरपूर मािहती िदलेली आहे. 
o प्रकरण ९    : यात िविवध प�ती,तंत्र,उदाहरणे,धोरणे आिण प्रिश�णाची    

o प्रिक्रया अित�र� मािहती �णून िदली आहे . 
o प्रकरण १०  – १२   : या पु�कात वापरले�ा िविश� श�ांचे अथ�   ,अित�र� संसाधने शोध�ासाठी माग�दश�न 

आिण पु�क वापर�ाचे िविवध माग� िदले आहेत. 

 हे पु�क  वापरताना उपयोगी पडतील अशा आणखी काही सूचना  

o िनरथ�कता वाढू नये �णून िविवध वयोगटातील आिण िविश� प�र�स्थतील लोकांना लागू असणाऱ्या समान 
मािहतीची पुनरावृ�ी टाळली आहे .मुलां�ा िविश� गरजा पूण� कर�ासाठी संगोपकांना एका पे�ा अिधक 
प्रकरणांचा अ�ास करावा लागेल. 

o आहार आिण जेवण हे श� पर�रांशी समानाथ� �णून वापरले आहेत. 
o िशशु िकंवा बालकां�ा संदभा�त बोलताना ती िकंवा तो असे दो�ी श� वापरले आहेत. 
o समान मािहतीचा पर�र संबंध जोड�ासाठी आिण सहज समजावे �णून बऱ्याच िचत्रांचा वापर केला आहे. 
o मािहती िमळवणं सुकर �ावं �णून पानांना िविश� रंग िदले आहेत . 
o पु�क वापरायची प�त  

 
 

  



प�रचय :जेवणापे�ा  अिधक  

 

  8  

प�त       पायरी  

१ 

अनुâमLणकेपासून सुñवात 

१.  — भाग Gनवडा 
२.  — Xकरण Gनवडा 
३.  — 4वभाग Gनवडा 

२ 

अनुक्रमिणकेपासून सु�वात  

१.  भाग १ बघा  
२.  �ातला कुठलाही िकंवा सगळे मूळ िवभाग बघा 

 

३ 

अनुक्रमिणकेपासून सु�वात  

१. िवभाग २ बघा  
३. वयोगट िनवडा  
४. �ातला कुठलाही िकंवा सगळे सल� िवभाग बघा 

 

४ 

अनुक्रमिणकेपासून सु�वात  

१.    िवभाग ३ बघा  
२.    आहारातील अडथळे िकंवा िनदान िनवडा  
३.  �ातला कुठलाही िकंवा सगळे सल� िवभाग बघा 

 

५ 
आहारातील सव�साधारण अडथळे आिण �ांचे जलद उपाय याचा त�ा (प�रिश� ९ म ) 

१. �ातला कुठलाही िकंवा सगळे सल� िवभाग बघा 
 

६ 
६िविश� मािहती शोध�ासाठी वण�क्रमानुसार मांडणी  

१. प्रकरण १२ (अनुक्रमिणका )  
 

७ अित�र� प�ती,तंत्र,धोरणे ,श�ांचे अथ�.उपक्रम,संसाधने   

१.  प्रकरण ९ – १२ 

८ संपूण� पु�क सु�वातीपासून शेवट पय�त नीट वाचा. 
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हे पु�क इतरांना वाचायला �ा. 
 

हे पु�क मुला�ा आयु�ात येणाऱ्या सग�ा 
संगोपकांनी वाचावे या हेतूने तयार केले आहे .
यातली काही मािहती इतर आरो� 
कम�चारी,कुटंुबीय आिण समाजातील इतर 
लोकांनाही आवडू शकेल .�ामुळे यातली काही 
पानं प्रत काढून इतरांना वाटता यावीत �णून तयार 
केलेली आहेत .प्र�ेकजण आपाप�ा  गरजेप्रमाणे 
या पु�काचा वापर करेल .कोणी पूण� प्रकरण 
वाचतील तर कोणाला फ� उदाहरणे,धोरणे,त�े 
िकंवा उपक्रम उपयु� वाटतील . 

 
 

 

 

अंितम िवचार  

िल�खत सािह�,िचत्र ,�कश्रा� िफ�,उपक्रम अशा िविवध प�तीनंी लोकांना मािहती िदली तर ते अिधक चांगलं िशकू 
शकतात .या पु�कात िल�खत मािहतीसह काही हाती कर�ाचे उपक्रमही िदले आहेत. 

तरी देखील न�ाने िशकणाऱ्यांना मदत करताना उपयु� ठरतील अशा 

 काही सूचना इथे देत आहोत- 

१. िशकणाऱ्यांना सुधारणा सांग�ाआधी �ां�ाशी संपक�  करा. 
२. मािहतीतले मह�ाचे मु�े नीट समजावून सांगा ,एखादी गो� कशी आिण का करायची हे सु�ा सांगा. 
३. �तः क�न बिघतलं की कोणतीही गो� अिधक चांग�ा प्रकारे िशकता येते हे �ाला दाखवा. 
४. �ा�ा बरोबर प्रा�ि�क करा आिण नंतर ते कसं झालं,�ांना काय वाटलं याची चचा� करा . 

 

ल�ात ठेवा : प्र�ेकाची मुलांसाठी उ�म तेच कर�ाची इ�ा असते .तु�ाला एखादी गो� चुकीची 
िकंवा असुरि�त वाटत असेल तर आधी �ा नविश�ा माणसाशी  चांगले सकारा�क संबंध िनमा�ण 
करा.�ां�ाशी बोला,मैत्री करा.आिण मग �ाला �ाची चूक दाखवून �ायचा प्रय� करा .लोकांना 
सु�वाती पासून आदराने आिण पे्रमाने वागवलं तर ते कोणताही बदल खु�ा मनाने �ीकारतात. 

 
 

 

 


