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आम�या बाबत: 

 Shrikant Kulange  

(इंिज1नअर, MA (समाजशा34 

व मानसशा34), MBA in Env 

Management, Diploma 

in Occupational Health 

and Safety (UK), Train 

The Trainer (UK and 

Singapore), Lead 

auditor for ISO 9001, 

14001 and OSHAS 

18001). 17 वषा6चा परदेशात 

�शक(व9याचा अनुभव. 

 ११वी व १२वी (व@ान 

(PCMB ) कोAचगं  

 १२वी नंतरBया (व(वध 3पधा* 

परDEांची तयारD  

 मान�सक समुपदेशन  

 (वदेशी भाषा F�शEण  

 परदेशात पुढDल �शEण 

घे9यासाठJ लागणाKया 

परDEांची तयारD (SAT 

/TOEFL / GRE)  

 कLरअर माग*श*न  

 इंडि3Mयल, शालेय, कॉलेज 

यांसाठJ (व(वध FकारBया 

मानसशा4ीय चाच9या  
 

10th, 11th and 12th 

Sci ऍड�मशन सु� 

झाले आहेत. 

प"हल# batch 27- 

March - 18 पासून 

सु�. 

जोडNयांना (ववाहापवूOBया समुपदेशनामुळे लQनानतंरBया - (वRीय, मुलांBया संगोपन पSदती, कLरअर 

उTदDUटे आXण कौटंुZबक डायनॅ�म]स यांBयामSये संघष* हो9याची श]यता असलेले F^न 

ओळख9यास मदत होते आXण या संबंधांBया Fारं�भक अव3थेमSये जर  काम केल ेतर लQनांनतंर 

Bया Fॉbलेम ला यश3वीपणे तcड देणे श]य होते. रँडम टे�लफोन सवfEणाTवारे जन*ल ऑफ फॅ�मलD 

सायकोलॉजीमSये Fका�शत झालेiया एका अkयासात असे lदसून आले कm काहD Fकारचे (ववाहपूव* 

कॉउंसे�लगं मSये सहभागी झालेiया जोडNयांना घट3फोट हो9याची श]यता 31% कमी होती. 

(ववाहपूव* कॉउंसे�लगं घेणे हे वर व वधु या दोघांना मदत कp शकते आXण सqुवातीपासून एक 

1नरोगी नातेसबंंध (वक�सत कq शकेल. (ववाहपवू* कॉउंसे�लगं घेणे हD आज काळाची गरज असून 

भावी पती पrनी व rयांचा संसार सुरळीत चालावा sहणून एक आव^यक पाऊल आहे. (ववाह पवू* 

समुपदेशनामुळे Frयेक वर वध ुला rयांच े (वचार, Aचतंा, अपेEा याबTदल मदत होऊ शकत,े यामुळे 

rयांना दैनंlदन vयवहारात नंतर काहD 4ास झाiयास त े सहजपणे सव* F^न सोड(व9यास सEम 

होतात. कौटंुZबक (ववेचनाBया स4ात, जोडNयांना (वR, मुले आXण जवळीक सारwया (वषयांची 

3वसंकiपना तयार कर9याची संधी देते. 

वर वधु हे सुसंवाद आXण मतभेद कौशiय (वक�सत कp शकतात आXण rयांना लQनाबTदल 

असलेलD कोणतीहD भीती दरू होऊ शकते.  या Aचतंा एखाTयाBया वैयि]तक संबंध इ1तहासापासून, 

कौटंुZबक पा^व*भूमीमुळे xकंवा अyयथा इतर कारणामुळे उTभव ूशकतात. 

(ववाहपूव* कॉउंसे�लगं मुळे जोडNयांना rयांBया (ववाह xकंवा इतर दDघ*कालDन संसाराBया 

बांAधलकmसाठJ तयार होऊ शकतात. 

(ववाहापूवOBया समुपदेशनामुळे जोडNयांना लQनाआधी आपले नात ेसुधार9यास मदत होऊ शकते. 

(ववाहपूव* समुपदेशनाBया माSयमातून, जोडNयांना लQनाशी संबAंधत (वषयांवर चचा* कर9यासाठJ 

Fोrसाहन lदले जाते, जसे कm: 

आAथ*क (Finances)    सपंक*  (Communication) 

(व^वास आXण मूiये (Beliefs and values) लQनात भू�मका (Roles in marriage) 

Fेम आXण स]ेस (Affection and sex)  मुले आXण पालक (Children and parenting) 

कौटंुZबक नातसेंबंध (Family relationships) 1नण*य घे9याबाबत (Decision-making) 

रागाने वागणे (Dealing with anger)   वेळ एक4 घालवणे (Time spent together) 

 

आsहD वधूवरांना लQनापूवO (ववाहपूव* समुपदेशनामSये भाग घे9यास Fोrसाlहत करतो. 
 

लन%ग हब - कॉउंसे�लगं कशी मदत करत?े 

 

 अAधकृत मान�सक सiलागार आपiया सवेेसाठJ उपि3थत.  

 वध ु/ वर वेगवेगळे xकंवा एक4 समुपदेशन. 

 वैवाlहक समुपदेशन तयारD चाचणी. 

 वैवाlहक जीवन सुरळीत vहाव ेsहणून समुपदेशन  

 

 


