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मोडीफाइड चकेलिस्ट फॉर ऑटटझम इन टॉडिर्स, 

टरवाइजड लवथ फॉिो अप (एम-चैट-आर/ एफ  ) 
डायना एि. रॉलबन्र्, पीएचडी 

         डबेोरा फीन, पीएचडी. 

         मटेरअन बाटसन, पीएच.डी. 

 

 

आभार  ह्या दस्तऐवजात वापर करण्यात आिेल्या फ्िो-चाटसचे स्वूपप लवकलर्त केल्याब्ि स्पेनमधीि एम-

चैट अभ्यार् गटाचे आभार.  

अलधक मालितीर्ाठी कृपया  www.mchatscreen.com पिा.  

ककवा डायना रोलबन्र् याांना DianaLRobins@gmail.com वर र्ांपकस  र्ाधा.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mchatscreen.com/
mailto:DianaLRobins@gmail.com


 
 

© 2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton 
Translated in Marathi by Dr. Avinash S. Bhosale (Pediatrician), 2019 

वापरण्यार्ाठी परवानगी (Permissions for Use):  

ऑलडझम इन टोडिर्सर्ाठी र्ांशोलधत चेकलिस्ट, फॉिो-अपर्ि र्ुधाटरत (एम-चैट-आर/ एफ; रॉलबन, फीन, 

आलण बाटसन, 200 9) ऑटटझम स्पेक्ट्रम लडर्ऑडसरर्ाठी जोखमीचे मूल्याांकन करण्यार्ाठी 2-स्टेज पािक-

अिवाि स्रीननग र्ाधन आि े(एएर्डी). एम-र्ीएटी-आर / एफ लक्ट्िलनकि, र्ांशोधन आलण शैक्षलणक ितेूांर्ाठी 

लवनामूल्य डाउनिोडर्ाठी उपिब्ध आि.े एम-चैट-आर/फ आलण र्ांबांलधत र्ामग्रीचे डाउनिोड 

www.mchatscreen.com वूपन अलधकृत केिे आि.े 

एम-चैट-आर/ एफ  िा कॉपीराइट केिेिा इन्स्ुमेंट आि ेआलण एम-र्ीएटी-आर / एफचा वापरार्ाठी खािीि 

मागसदशसक तत्तवाांचे पािन करणे आवश्यक आि:े 

 (1) एम-चैट-आर च्या पुनमुसद्रण / प्रलतकृती वापरार्ाठी तळाशी कॉपीराइट र्मालवष्ट करणे आवश्यक आिे (© 

200 9 रॉलबन्र्, फीन आलण बाटसन). िेखकाच्या परवानगीलशवाय आयटम, लनदशे ककवा आयटम ऑडसरमध्ये 

कोणतेिी बदि केि ेजाऊ शकत नािीत  

 (2) एम-चैट-आर पूणसपणे वापरिी जाणे आवश्यक आि.े पुरावे दशसलवतात की आयटमचे कोणतेिी र्बर्ेट्र् 

पुरेशी मनोलमतीय गुणधमस दशसवत नािीत 

 (3) एम-चैट-आर/ एफ नप्रटमध्ये (उदा. एक पुस्तक ककवा जनसि िेख) प्रलतकृती करण्यार् इच्छुुक पक्ष ककवा 

इतराांर्ाठी इिेक्ट्रॉलनक वापरार्ाठी (उदा. लडलजटि वैद्यकीय रेकॉडसचा ककवा इतर र्ॉफ्टवेअर पॅकेजचा भाग 

म्िणून) परवानगीची लवनांती करण्यार्ाठी डायना रॉलबन्र्शी र्ांपकस  र्ाधावा (DianaLRobins@gmail.com). 

(4) वैयलिक वैद्यकीय व्ययर्ायाचा भाग म्िणून तमु्िी प्रथम चरण एम-चैट-आर तुमच्या रुग्णाच्या इिेक्ट्रॉलनक 

वैद्यकीय रेकॉडसमध्ये (ईएमआर) र्मालवष्ट कूप इलच्छुत अर्ल्यार्, तुमचे स्वागत आि.े  

तथालप, आपण कधीिी आपल्या ईएमआर पृष्ठार् वैयलिक वैद्यकीय व्ययर्ायाच्या बािरे लवतरीत कूप इलच्छुत 

अर्ल्यार्, डायना रॉलबन्र्कड ेपरवाना कराराची लवनांती करण्यार्ाठी कृपया र्ांपकस  र्ाधा.  

 

वापर करण्या र्ांबांधीच्या  र्चूना   

डॉक्ट्टर्स  , व्यावर्ालयक ककवा कुठिािी  स्पेशलिस्ट   १६ त े ३० मलिन्याच्या  मुिाांमध्ये ऑटटझम 

(स्वमग्नता)   ची  तपार्णी  करण्या करीता   M- CHAT- R  चा  वापर करु  शकतो/ ते.   

M- CHAT- R  चा  मुख्य  उ्शे  आि े की   जास्तीत  जास्त  मुिाांची  तपार्णी  िोऊ  शकेि . 

कधी -कधी अर्े िी  िोऊ शकते  की  जे मुि  M- CHAT- R  वर   स्रीन पॉलर्टीव्ि  आि.े 

पण  तयाांना  ऑटटझम (स्वमग्नता)   झािेिा  नर्ेि .ते मालित कूपन घेण्यार्ाठी  फॉिो अप      (M- CHAT- 

R / F )  प्रश्न तयार केििेे आिते . अर्े िी  िोऊ  शकते कक फॉिो अप  नांतर र्ुद्धा  मूि M- CHAT- 

R  वर  स्रीन पॉलर्टीव्ि  आि ेपण  तयाांना ऑटटझम (स्वमग्नता)   झािेिा   नर्ेि  परांत ु तया  मुिाांना  इतर 

लवकार्ा र्ांबांधीच्या  अव्यवस्था (DISORDER)  ककवा   लविांब  अर्ु शकतो तया  करता पुढे पूणस तपार्णी 

करणे खुप आवश्यक आि े 
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M- CHAT- R दोन   लमलनटा पेक्षा कमी वेळेत स्कोर करता य़ेऊ शकतो.स्कोररगची पद्धत खािी कदिेिी आि.े 

ककवा  http://www.mchatscreen.com  वूपन  र्ुद्धा  डाउनिोड  करु शकतात . 

  

स्कोररग   करण्याची पद्धत   

२, ५ आलण १२ आयटम िा र्ोडून इतर कुठल्यािी  आयटम चे उत्तर “नािी ” अर्ल्यार् ऑटटझम 

(स्वमग्नता)   अर्ु शकतो.   

२, ५ आलण १२ आयटम चे   उत्तर “िोय “ अर्ल्यार्  ऑटटझम (स्वमग्नता)   अर्ु शकतो. 

कमी टरस्क : एकूण स्कोर  ०-२  

जर मुिां  २४ मलिन्यापेक्षा ििान अर्ेि तर दरु्ऱ्या  वाढकदवर्ानांतर  पुन्िा मुिा  र्ोबत िी  चाचणी  करा 

आपल्या डॉक्ट्टराांकडून तपार्णी करत रिा व तयाांचा र्ल्िा घेत रािा . 

मध्यम  टरस्क : एकूण  स्कोर ३ त े७  

ज्या आयटम मध्य े ऑटटर्म ची टरस्क आि ेतयाांच्या करता फॉिो अप   (M- CHAT- R / F )  चा वापर 

करावा . जर  (M- CHAT- R / F ) वर स्कोर २ पेक्षा जास्त अर्ेि तर तया मुिाची ऑटटझम (स्वमग्नता) ची 

चाचणी पॉलर्टीव्ि आि े, तयािा/लतिा पुढीि तपार् / लनदानार्ाठी ऑटटझम (स्वमग्नता)    स्पेशलिस्ट कड े

जाण्याचा र्ल्िा द्यावा . जर स्कोर ०-१ अर्ा अर्ेि तर ते मूि ऑटटझम (स्वमग्नता)   चाचणीवर लनगेटटव्ि 

आि ेआपल्या डॉक्ट्टराांकडून तपार्णी करत रिा व तयाांचा र्ल्िा घेत रािा . 

 जास्त टरस्क:  एकूण स्कोर ८ त े२०  --- फॉिो अप  करण्याची आवश्यकता नािी र्रळ लनदाना च्या 

चाचण्याांकटरता पाठवून द्या. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.mchatscreen.com/


 
 

© 2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton 
Translated in Marathi by Dr. Avinash S. Bhosale (Pediatrician), 2019 

M-CHAT-R TM   (एम-चैट-आर) 
 

कृपया आपल्या मिुाांर्ांबांलधत खािीि प्रश्नाांची उत्तरे दया.  तमुचां मिुां निेमी कर्ा वागतो ि ेिक्षात ठेवावे.  

जर तमु्िी तमुच्या मिुामध्य ेएखादी लवलशष्ठ वागण ेबऱ्याच वळेेर् पालिि ेअर्िे परांत ुतर्ा तो/ती  निेमी वागत नर्िे तर 

'नािी ' वर गोि करा .   कृपया प्रतयके प्रश्नार्ाठी िो ककवा नािी वर गोि करा . 

तमुच ेखपू खपू आभार . 

1 तुम्िी  खोिीतल्या एखाद्या वस्तू कड ेबोटाने इशारा केिा तर तुमचे मुिां तयाकडे बघते का?   

(उदािरणाथस जर तमु्िी एखाद्या खेळणे ककवा प्राण्याकड ेइशारा केिा तर तुमचे मुि तयाकड ेबघते 

का?) 

िोय नािी 

2 तुमच्या मुिािा ऐकू यते नािी अर्े तमु्िािा वाटते का? िोय नािी 

3 तुमचे मुि बनावटी ककवा काल्पलनक खेळ खेळते का? 

( उदािरणाथस  जर्े टरकाम्या कपातून पाणी लपण्याचे ककवा फोन वर बोिण्याचे नाटक करणे . 

बाहुिी ककवा टेडी बेअर िा खाऊ  घािण्याचे नाटक करणे ) 

िोय नािी 

4 

 

तुमच्या मुिािा वस्तूांवर चढणे आवडते का? 

( उदािरणाथस  फर्ननचर झोका  ककवा पायऱ्याांवर वर चढणे) 
िोय नािी 

5 तुमचे मुि तयाची बोट तयाच्या डोळयार्मोर अर्ामान्य प्रकारे ििवतो का? 

(  जर्े डोळ्यार्मोर बोटां िवलचकपणे ििवणे) 
िोय नािी 

6 तुमच्या मुिािा कािी िवे अर्ल्यार् ककवा कािी मदतीर्ाठी तो/ती एका बोटाने इशारा कूपन 

र्ाांगू शकतो/त ेका ?    ( जर् ेिवी अर्िेिी खाण्याच्या वस्तू पयंत िात पोिचू शकत नािी ककवा 

खेळण्या कड ेइशारा करणे) 

िोय नािी 

7 तुमचे मुिां एखाद्या रोचक वस्तू कड ेएका बोटान ेदाखवण्याचा प्रयत्न करते का ? 

 (  उदािरणाथस  आकाशात लवमान , रस्तयावरच्या एखाद्या रककड े इशारा करणे) 
िोय नािी 

8 तुमचे मूि इतर मुिाांमध्ये आवड आि ेका?  

( उदािरणाथस  तुमचे मुि इतर मुिाांना बघनु िर्ते ककवा तयाांच्या जवळ जाते) 
िोय नािी 

9 तुमचे मुि वस्तू तुमच्याकड ेघेऊन येते का? मदतीर्ाठी नािी फि दाखवण्यार्ाठी  

( उदािरणाथस  फुि , टेडी बेयर ककवा खेळण्यातिा रक दाखवणे) 

 

िोय नािी 
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10 जर तमु्िी तुमच्या मुिािा नावाने िाक मारिी तर तो/ती प्रलतर्ाद दतेो/त ेका ?  

(उदारणाथस तमु्िी तुमच्या मिुािा तयाच्या ककवा लतच्या नावाने िाक मारतात तेव्िा तो/ती वर 

पािणे, बोिणे ककवा करत अर्िेिे काम थाांबवतो/ते का?) 

िोय नािी 

11 जेव्िा तमु्िी तुमच्या मुिा/िीिा बघून िर्तात तेव्िा  तो/ती र्ुद्धा िर्तो/ते का ?  िोय नािी 

12 तुमचे मुि रोजच्या आवाजाने त्रार्ून जाते का ?   

(उदारणाथस व्िकुॅम क्ट्िीनर, पे्रशर   कुकर, लमक्ट्र्र ग्राइांडर ककवा मोठ्या आवाजाति ेर्ांगीत ऐकून 

ओरडतो/त ेककवा रडतो/ते का ?) 

िोय नािी 

13 तुमचे मुि चाित ेका ? िोय नािी 

14 जेव्िा तमु्िी तुमच्या मुिा/िीशी बोितात , तया/तीच्या र्ोबत खेळतात ककवा तयािा/लतिा कपड े

घाित अर्तात तेव्िा तुमचे मुि  तुमच्याशी नजर िावत ेका ? 
िोय नािी 

15 तुमचे मुिां तुमची नक्कि करण्याचा प्रयत्न करते का ?   

(उदािरणाथस  टाटा करणे, टाळी वाजवणे , मनोरांजक आवाज जर्े तुम्िी काढता तर्े काढणे ) 
िोय नािी 

16 कािी पिाण्यार्ाठी जर तुम्िी मान कफरविी  तर  तुमचां मुिां र्ुद्धा  तुम्िी काय पिात आिते 

तयाकड ेमान वळवून पाितो/ते 
िोय नािी 

17 तुमचे मुिां तमु्िी तयाच्याकड ेपािावे म्िणून प्रयत्न करते का ?  

(तुम्िी तयाची प्रशांर्ा करािा या आशेने तो/ती " बघा! ककवा "मिा बघा  " अर्ां म्िणतो. ) 
िोय नािी 

18 जेव्िा तमु्िी तुमच्या मुिािा कािी करण्यार्ाठी र्ाांगतात तेव्िा तयािा ते कळते का ?   

(जर्े की लबना इशारा ककवा र्ांकेताने तमु्िी म्िणािात “कागद खुचीवर ठेव" ककवा दरवाजा बांद 

कर" तर तया/तीिा ते र्मजते का?  ) 

िोय नािी 

19 जर कािी नवां घडिां अर्ेि तर, तमु्िािा कर्ां वाटते ते पािण्यार्ाठी  तुमचा मुिगा/गी तुमच्या 

चेिऱ्याकड ेकड ेपाितो/त ेका ?  

 (उदािरणाथस एखादया अपटरलचत ककवा मनोरांजक आवाज ऐकून ककवा नवीन खेळणां पाहुन 

तो/ती तुमचा चिेरा पाितो/ते का?) 

िोय नािी 

20 तुमच्या मुिािा/मुिीिा जिद िािचािीच्या करया आवडतात का ?  

(जर्े गुडघयाांवर झुिवणे ककवा िवेत झुिवणे   ) 
िोय नािी 
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M-CHAT-R Follow-Up  (M- CHAT- R / F)  एम-चटॅ-आर फॉिो-अप (एम-चटै-आर/ एफ  )  

 

ऑलडझम इन टोडिर्स, र्ांशोलधत, फॉिो-अप  (एम-चैट-आर/ एफ; रॉलबन, फीन, आलण बाटसन, 2009)  एम-चैट-आर 

र्ोबत वापरण्यार्ाठी तयार केिी आि.े एम-चैट-आर/ एफ  www.mchatscreen.com वूपन डाउनिोड केि ेजाऊ 

शकते. 

एम-चैट-आर/ एफ  िा कॉपीराइट केििेा इन्स्ुमेंट आि ेआलण तयाचा वापर कॉपीराइट धारक िेखकाांद्वारे मयासकदत 

केिेिा आि.े एम-चैट-आर आलण एम-चैट-आर/ एफ लक्ट्िनीकि, र्ांशोधन आलण शकै्षलणकर्ाठी वापरिी जाऊ शकते.  

जरी आम्िी ि ेर्ाधन लवनामूल्य वापरार्ाठी उपिब्ध करुन दते आिोत, ि ेकॉपीराइट  र्ालितय आि ेआलण त ेमुि स्त्रोत 

नािी. कोणतयािी व्यापारी ककवा  इिेक्ट्रॉलनक उतपादन  ितेुर्ाठी एम-र्ीएटी-आर / एफ वापरण्यात स्वारस्य अर्िेि े

कोणीिी डायना एि रॉलबन्र् याांना परवानगी करीता mchatscreen2009@gmail.com वर र्ांपकस  र्ाधावा 

 
वापर करण्या र्ांबांधीच्या  र्चूना  (Instructions for use) 

M- CHAT- R/F चा वापर M- CHAT- R च्या र्ोबत केिा जातो. १६ त े३० मलिन्याच्या  मुिाांमध्ये ऑटटझम 

(स्वमग्नता)   ची  तपार्णी  करण्या करीता   M- CHAT- R  तयार  केिेि े आि े.  

अर् ेिी  िोऊ  शकत ेकक फॉिो अप  नांतर   रु्द्धा   जे मूि M- CHAT- R  वर   स्रीन पॉलर्टीव्ि  आि ेतयाांना ऑटटझम 

(स्वमग्नता) झाििेा  नर्ेि  परांत ु तया  मुिाांना  इतर लवकार्ा र्ांबांधीच्या अव्यवस्था ककवा लविांब (developmental 

disorders or delays ) अर्ु शकतो तया  करता पुढे पणूस तपार्णी करण ेखुप आवश्यक आि े. 

 

M- CHAT- R िा पणूस भरल्यावर, लनदेशाांच्या आधारावर स्कोर करावे. जर मुिां  पॉलजटीव्ि  (मध्यम  टरस्क 

एकूण    स्कोर ३ त े७ ) आिेत  तर  केवळ फेि  आयटम  र्ांबांधीचे फॉिो प्रश्न  लवचारावे 

प्रतयेक पानावर  M- CHAT- R चा  एक आयटम  आि े.  पार्  ककवा  फेि  अर् े उत्तर  लमळेिेपयंत फ्िो चाटस प्रमाणे 

प्रश्न लवचारावे. इांटरवू्य च्या  दरम्यान  आई वलडिाांचे उत्तर  "कदालचत " अर् े अर्ू शकेि .  

जर आई -वडीि  "कदालचत " म्िणािे , तर बहुतेकदा उत्तर " िोय  " ककवा  "नािी  '' अर् े अर्ते का त े लवचारा  आलण 

तया आधारे पुढे  जा. जर  कािी  टठकाणी "इतर कािी " अर्ां उत्तर  लमळािां तर इांटरवू्य घेणाऱ्याने ठरवावे उत्तर  पार् 

आि ेकक फेि.   

प्रतयेक आयटम ची  स्कोररग M- CHAT- R / F स्कोररग शीट  वर करावी .  M- CHAT- R / F वर कुठल्यािी 

दोन  आयटम वर फेि झािले्या मुिािा  ऑटटझम (स्वमग्नता)  ची टरस्क आि े. जर मुि M- CHAT- R / F  वर 

पॉलजटीव्ि आि ेतर तयािा िवकरात िवकर early  intervention  आलण लनदानाच्या  तपार्ाांकरता पाठवावे .  

जर डॉक्ट्टर्स  , व्यावर्ालयक , कुठिािी  स्पेशलिस्ट ककवा आई वडीि याांना ऑटटझम (स्वमग्नता)  ची िक्षण े कदर्िी 

तरM- CHAT- R ककवा  M- CHAT- R / F च्या स्कोर कडे दिुसक्ष  कूपन तयाांना ऑटटझम (स्वमग्नता)  स्पेशलिस्ट 

कडे  जाण्याचा र्ल्िा  द्यावा .  

 

http://www.mchatscreen.com/
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एम-चटै-आर फॉिो  अप को स्कोररग  शीट (M-CHAT-R Follow- Up Scoring Sheet) 

िक्ष्य द्या: िोय ककवा नािी ऐवजी पार्/फेि लिलिििे ेआि े

1 तुम्िी  खोिीतल्या एखाद्या वस्तू कड ेबोटाने इशारा केिा तर तुमचे मुिां तयाकड ेबघते का?   

(उदारणाथस जर तमु्िी एखाद्या खेळणे ककवा प्राण्याकड ेइशारा केिा तर तुमचे मुि तयाकड ेबघते 

का?) 

पार् फेि 

2 तुमच्या मुिािा ऐकू यते नािी अर्े तमु्िािा वाटते का? पार् फेि 

3 तुमचे मुि बनावटी ककवा काल्पलनक खेळ खेळते का? 

( उदािरणाथस  जर्े टरकाम्या कपातून पाणी लपण्याचे ककवा फोन वर बोिण्याचे नाटक करणे . 

बाहुिी ककवा टेडी बेअर िा खाऊ  घािण्याचे नाटक करणे ) 

पार् फेि 

4 

 

तुमच्या मुिािा वस्तूांवर चढणे आवडते का? 

( उदािरणाथस  फर्ननचर झोका  ककवा पायऱ्या वर चढणे) 
पार् फेि 

5 तुमचे मुि तयाची बोट तयाच्या डोळयार्मोर अर्ामान्य प्रकारे ििवतो का? 

(  जर्े डोळ्यार्मोर बोटां िवलचकपणे ििवणे) 
पार् फेि 

6 तुमच्या मुिािा कािी िवे अर्ल्यार् ककवा कािी मदतीर्ाठी तो/ती एका बोटाने इशारा कूपन 

र्ाांगू शकतो/त ेका ?    ( जर् ेिवी अर्िेिी खाण्याच्या वस्तू पयंत िात पोिचू शकत नािी ककवा 

खेळण्या कड ेइशारा करणे) 

पार् फेि 

7 तुमचे मुिां एखाद्या रोचक वस्तू कड ेएका बोटान ेदाखवण्याचा प्रयत्न करते का ? 

 (  उदािरणाथस  आकाशात लवमान , रस्तावरचा एखादा रककड े इशारा करणे) 
पार् फेि 

8 तुमचे मूि इतर मुिाांमध्ये रुची/इांटरेस्ट घेते का?  

( उदािरणाथस  तुमचे मुि इतर मुिाांना बघनु िर्ते ककवा तयाांच्या जवळ जाते) 
पार् फेि 

9 तुमचे मुि वस्तू तुमच्याकड ेघेऊन येते का? मदतीर्ाठी नािी फि दाखवण्यार्ाठी  

( उदािरणाथस  फुि , टेडी बेयर ककवा खेळण्यातिा रक दाखवणे) 
पार् फेि 

10 जर तमु्िी तुमच्या मुिािा नावाने िाक मारिी तर तो/ती प्रलतर्ाद दतेो/त ेका ?  

(उदारणाथस तमु्िी तुमच्या मिुािा तयाच्या ककवा लतच्या नावाने िाक मारतात तेव्िा तो/ती  वर 

पिाण,े बोिणे ककवा करत अर्िेिे काम थाांबवतो/ते का ? ) 

 

पार् फेि 

11 जेव्िा तमु्िी तुमच्या मुिा/िीिा बघून िर्तात तेव्िा  तो/ती र्ुद्धा िर्तो/ते का ?  पार् फेि 
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12 तुमचे मुि रोजच्या आवाजाने त्रार्ून जाते का ?   

(उदारणाथस व्िकुॅम क्ट्िीनर, पे्रशर   कुकर, लमक्ट्र्र ग्राइांडर ककवा मोठ्या आवाजाति ेर्ांगीत ऐकून 

ओरडतो/त ेककवा रडतो/ते का ?) 

पार् फेि 

13 तुमचे मुि चाित ेका ? पार् फेि 

14 जेव्िा तमु्िी तुमच्या मुिा/िीशी बोितात , तया/तीच्या र्ोबत खेळतात ककवा तयािा/लतिा कपड े

घाित अर्तात तेव्िा तुमचे मुि  तुमच्याशी नजर िावत ेका ? 
पार् फेि 

15 तुमचे मुिां तुमची नक्कि करण्याचा प्रयत्न करते का ?   

(उदािरणाथस  टाटा करणे, टाळी वाजवणे , मनोरांजक आवाज जर्े तुम्िी काढता तर्े काढणे ) 
पार् फेि 

16 कािी पिाण्यार्ाठी जर तुम्िी मान कफरविी  तर  तुमचां मुिां र्ुद्धा  तुम्िी काय पिात आिते 

तयाकड ेमान वळवून पाितो/ते 
पार् फेि 

17 तुमचे मुिां तमु्िी तयाच्याकड ेपािावे म्िणून प्रयत्न करते का ?  

(तुम्िी तयाची प्रशांर्ा करािा या आशेने तो/ती " बघा! ककवा "मिा बघा  "  ) 
पार् फेि 

18 जेव्िा तमु्िी तुमच्या मुिािा कािी करण्यार्ाठी र्ाांगतात तेव्िा तयािा ते कळते का ?   

(जर्े की लबना इशारा ककवा र्ांकेताने तमु्िी म्िणािात “कागद खुचीवर ठेव" ककवा दरवाजा बांद 

कर" तर तया/तीिा ते र्मजते का?  ) 

पार् फेि 

19 जर कािी नवां घडिां अर्ेि तर, तमु्िािा कर्ां वाटते ते पािण्यार्ाठी  तुमचा मुिगा/गी तुमच्या 

चेिऱ्याकड ेकड ेपाितो/त ेका ?  

(उदािरणाथस एखादया अपटरलचत ककवा मनोरांजक आवाज ऐकून ककवा नवीन खेळणां पाहुन 

तो/ती तुमचा चिेरा पाितो/ते का?) 

पार् फेि 

20 तुमच्या मुिािा/मुिीिा जिद िािचािीच्या करया आवडतात का ?  

(जर्े गुडघयाांवर झुिवणे ककवा िवेत झुिवणे   ) 
पार् फेि 

 

 

 

 

  



1.  जर तुम्ही खोलीच्या/रूमच्या दसुऱ्या बाजूला बोटान ेदाखवल ेतर....... त्याकड ेपाहतो/त ेका?  

तो/ती -- (पास उदाहरण ) 

त्या वस्तूकडे बघतो/ते   

त्या वस्तूकडे इशारा  करतो/ते   

त्या वस्तूकडे बघतो/ते  आणण  

काही म्हणतो/ते    

जर तुम्ही इशारा  केला आणण  

म्हणाला “बघ” तेव्हा तो/ती बघते 

पास 

जर तुम्ही एखाद्या वस्तूकडे इशारा  केला तर  

त्याची/णतची प्रणतक्रिया काय असेल , ते एखाद ेउदाहरण 

दऊेन साांगा.      

(जर पालकाांनी खालीलपैकी पास उदाहरण न क्रदल्यास  
एक-एक करून णवचारावे) 

जेव्हा तुम्ही कुठल्या वस्तूकड ेइशारा 

करतात तेव्हा तुमचे मुल साधारणपणे काय 

करतो/ते  

तो/ती -- (फेल उदाहरण ) 

 

तुमच्या कडे दलुलक्ष  

खोलीत इकडे णतकडे  बघतो/ते  

आपल्या बोटाांकडे बघतो/त े 

 होय फक्त पास उदाहरण/णा करता  

फेल 

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही    

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही    

होय फक्त फेल 

उदाहरण/णाकरता  होय दोन्ही पास आणण फेल 

उदाहरणाांकरता  

होय फक्त पास 

उदाहरण/णा करता  

बहुतेक वेळा तो/ती काय करता/ते  

बहुतेक वेळा फेल 

उदाहरण 

बहुतेक वेळा पास 

उदाहरण 

पास फेल 

पास फेल 
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2. तुम्ही साांणगतलां क्रक तुमच्या मुला/लीला ऐकू येत नाही अस तुम्हाला वाटत.े तुम्हाला अस का वाटत े?  

तो/ती-- 
 
अनेकदा आवाजाकड ेदलुलक्ष करतो ?  

अनेकदा लोकाांकड ेदलुलक्ष करतो ?  

नाही दोन्हींसाठी  होय दोन्हींसाठी  

पास फेल 

तुमच्या मुलाची ऐकण्याच्या क्षमतचेी चाचणी झाली आहे का ?  

होय 

ऐकण्याच्या क्षमतेची चाचणीचा णनष्कषल काय होता ?  

(खालील पैकी एक णनवडा) 

 

ऐकण्याच्या क्षमता सामान्य आह.े   

ऐकण्याच्या क्षमतेची सामान्यपेक्षा कमी आह े.    

णनणित माणहत नाही .   

 

तसेच प्रत्येक मुलासाठी णवचारा: 
नाही 

होय      नाही   

होय      नाही   
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3  ------ बनावटी/काल्पणनक खेळ खेळतो/ते का ? 

तो/ती सहसा--  

तो/ती कधी खेळण्याच्या चमच्यातून पाणी णपतो/ते का ?  

खेळण्याच्या चमच्या काट्याने खाण्याचे नाटक करतो/ते का ?  

फोनवर बोलण्याचे नाटक करतो/त ेका ?  

बाहुली ककवा खेळण्यातल्या प्राण्याला खरे ककवा काल्पणनक खाऊ  

घालण्याचे नाटक करतो/ते का ?  

गाडी  अशी चालवतो/ते की जण ूती काल्पणनक रस्त्यावरून जात आह े. 

रोबोट, णवमान, डॉक्टर ककवा टीचर/णशक्षक असे आवडते पात्र बनण्याचे  

नाटक करतात. 

खेळण्याच्या भाांड्यात जेवण तयार करण्याचे नाटक करतो/ते  

चहा/नाश्ता बनवण्याच ेनाटक करतो/त.े 

बाहुली इत्यादींना खेळण्यातल्या गाडी/ट्रक मध्ये बसवण्याचे नाटक  

करतो/ते जण ूकाही ते गाडी चालवत आह ेककवा गाडीतून क्रफरायला  

जात आह े. 

झाडू मारणे ककवा पोचा लावणे ककवा गाडी साफ करण्याचे नाटक करतो/ते. 

इतर काही (वणलन करा) ___________________________________________________ 

होय– वरीलपैकी 

कुणालाही 

नाही – वरीलपैकी 

सवाांसाठी 

पास फेल 

होय  नाही 

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

 

होय      नाही   

 

होय      नाही   

 

होय      नाही   

होय      नाही   

 

होय      नाही   

 

होय      नाही   

कृपया त्याच्या बनावटी खेळाचे एक 

उदाहरण द्या (जर पालकाांनी 
खालीलपैकी पास उदाहरण न क्रदल्यास 
एक-एक करून णवचाराव)े 
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4.  ----- ला वस्तूांवर चढणे आवडते का ?  

त्याला/णतला खालीलपैकी कशावर चढणे आवडते ?  

 

णजन्याच्या पायराांवर  

खुचींवर 

फर्ननचरवर 

झोक्यावर 

नाही -- 
वरीलपैकीसववांसवठी 

होय– वरीलपकैी 
कुणवलवही 

फेल पास 

होय नाही 

एखाद्या वस्तूचे उदाहरण द्या ज्यावर त्याला/णतला 

चढणे आवडते .  

(जर पालकाांनी खालीलपैकी पास उदाहरण न 
क्रदल्यास एक-एक  करून णवचाराव)े 
 

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   
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5. ------ डोळयाांसमोर हाताची बोट असामान्यपण ेहलवतो/त ेका ?  

तो/ती कधी –  

(खालील “पास” उदाहरणे आहते)  

 

हाताांकड ेपाहतो/ते का ?  

णपक बु खेळताांना बोटाांची 

 हालचाल करतो का ?  

तो/ती कधी –  

(खालील “फेल” उदाहरणे आहते)  

 

स्वतःची बोट डोळयाांसमोर हलवतो का ?  

स्वतःच्या हाताांना डोळयाच्या समोर घेऊन जातो का ?  

स्वतःचा हात डोळयाांच्या कोपराकड ेघेऊन जातो का ?  

स्वतःच्या हाताला चेहऱ्याच्या जवळ फ्लप करतो का ?  

इतर काही (वणलन करा)-

____________________________________________________

____________________________________________________ 

होय वरीलपैकी 

क्रदलेल्या कुठल्याही 

उदाहरणासाठी 

पास 

नाही वरील सवाांसाठी होय वरीलपैकी क्रदलेल्या 

कुठल्याही उदाहरणासाठी 

असे आठवड्यातून दोनपेक्षा जास्त 

वेळा होते का?  

होय नाही 

फेल 

कृपया मला ह्या हालचालींचे वणलन करून साांगा 

(जर पालकाांनी खालीलपैकी पास उदाहरण न क्रदल्यास एक-एक करून 
णवचारावे) 

होय नाही 

पास 

होय      नाही   

 

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   
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6. तुमचे मुल काही मागण्यासाठी ककवा मदतीसाठी एका बोटान ेइशारा  करतो/ते का ? 

अशी एखादी गोष्ट (उदारणाथल एखादी खाण्याची गोष्ट/ 

खेळणे) जी तुमच्या मुलाला पाणहजे परांतु तो/ती णतथपयांत 

पोहचू शकत नाही अशा वेळी तो/ती कशी घेतो/त े?  

(जर पालकाांनी खालीलपैकी पास उदाहरण न क्रदल्यास 
एक-एक करून णवचाराव)े 

तो/ती 

स्वतःच्या हाताने वस्तू पयांत पोहचण्याचा पयांत करतो/ते 

तुम्हाला त्यावस्तू पयांत घेऊन जातो/ते 

ती वस्तू स्वतः घेण्याचा प्रयत्न करतो/त े 

आवाजाने/शब्दाने वस्तू मागतो/ते  

नाही ..वरील सवाांसाठी होय ..वरीलपैकी कुठल्याही 

उदाहरणासाठी 

जर तुम्ही म्हणालात “मला 

दाखव” तर तो/ती त्याकड े

बोटाने इशारा करतो/ते का ?  

होय नाही फेल 

पास 

होय नाही 

पास 

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   
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7. * जर मुलाखतकारान/े इांटरव््यू घेणाऱ्यान ेनुकताच प्रश्न ६ णवचारला असेल तर येथून सुरवात करा: आत्ताच आपण 

काही मागण्यासाठी इशारा  करण्याबाबत बोललो.  सगळयाांना णवचारा  तुमचा/ची मुलगा/गी तुम्हाला एखादी रोचक  

गोष्ट दाखवण्यासाठी एका बोटाने इशारा  करतो/ते का ?  

तुम्ही एखादी रोचक गोष्ट पहावी असां तुमच्या मुलाला 

कधी वाटते का ? जसे क्रक... 

 

आकाशात णवमान 

रस्तावर ट्रक 

जणमनीवर क्रकडा 

बागेत/ रस्त्यावर प्राणी 

होय 
कुठल्यासाठी  

नाही  वरील 

सवाांसाठी 

तुमचा/ची मुलगा/गी त्यावस्तूकड ेतुमच लक्ष 

कसे आकर्नषत करतो/ते ?  तो एका बोटाने 

इशारा करतो/ते का ?  

होय नाही 

अस तो/ती फक्त आवड 

दाखण्यासाठी करतो/ते , मदतीसाठी 

नाही  

नाही 
फेल 

होय ककवा दोन्ही आवड दाखवण्यासाठी आणण मदतीसाठी  

पास 

होय 

असां उदाहरण द्या ज्यात तो/ती तुम्हाला एखादी 

वस्तू दाखवण्यासाठी इशारा  करत असेल . 

(जर पालकाांनी खालीलपैकी पास उदाहरण न 
क्रदल्यास एक-एक करून णवचारावे) 

नाही 

फेल 

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   
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8. ----- ला/ली इतर मुलाांमध्य ेआवड आह ेका ?  

तुमचे मुल 

दसुऱ्या मुलाांमध्य ेखेळतो/ते  

दसुऱ्या मुलाांशी बोलतो/ते  

आवाज काढतो/ते 

दसुऱ्या मुलाांकड ेबघतो/ते 

दसुऱ्या मुलाांकड ेबघून हसतो/ते 

आधी लाजतो नांतर पुन्हा हसतो/ते 

दसुऱ्या मुलाांना पाहून खुश/ 

उत्साणहत होतो/ते? 

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय 

स्वतःच्या भाऊ-बणहणीणशवाय इतर मुलाांमध्य े

आवड आह ेका ?  

जेव्हा तुम्ही बाजार ककवा पाकल  मध्ये असतात तेव्हा 

तुमचा मुलगा/गी इतर मुलाांना काही प्रणतक्रिया 

दतेो/ते का ?  

नाही 

होय नाही 

होय नाही 

फेल 

पास तुमचा /ची मुलगा/गी कशी प्रणतक्रिया 

दतेो/ते (जर पालकाांनी खालीलपैकी 
पास उदाहरण न क्रदल्यास एक-एक 
करून णवचाराव)े 

णनम्म्याहून अणधकदा इतर मुलाांना 

प्रणतसाद देतो/त े 

होय नाही 

फेल  पास 

होय वरीलपैकी 

कुठल्याही 

उदाहरणासाठी 

नाही  
वरील 

सवाांसाठी 

© 2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton 

Translated in Marathi by Dr. Avinash S. Bhosale (Pediatrician), 2019 



9. ----- तुम्हाला दाखवण्यासाठी वस्तू उचलनू घेऊन येतो का ? मदतीसाठी नाही तर 

केवळ तुम्हाला दाखवण्यासाठी. 

तुमचा मुलगा/गी तुम्हाला दाखवण्यासाठी कधी/कधी ------ आणतो/त ेका ? 

 

एखादा फोटो ककवा खेळणे 

एखाद ेणचत्र जे त्याने/णतने तयार केलेल आह े 

एखाद ेफुल जे त्याने/णतने उचलून आणेलेले आह े

एखादा क्रकडा जो त्याला/णतला गवतात सापडला आह े 

 ब्लॉक्स(ठोकळया)पासून त्याने/णतने काहीतरी 

 बनवलेले आह े

इतर काही (वणलन करा) 

______________________________________________________ 

होय वरीलपैकी कुठल्याही 

उदाहरणासाठी  

नाही वरील 

सवाांसाठी 

अस तो/ती नुसतां तुम्हाला 

दाखवण्यासाठी केले जाते, मदतीसाठी 

नाही  

होय नाही 

पास 

फेल 

होय 

एखाद ेउदाहरण दऊेन साांगा 

की तो/ती कोणती वस्तू 

तुम्हाला उचलून 

दाखवण्यासाठी आणतो ? (जर 
पालकाांनी खालीलपैकी पास 
उदाहरण न क्रदल्यास एक-एक 
करून णवचाराव)े 

नाही 

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

© 2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton 

Translated in Marathi by Dr. Avinash S. Bhosale (Pediatrician), 2019 



10. जेव्हा----- ला/ली नावाने हाक मारता तेव्हा तो/ती काय प्रणतसाद देतो/ते ?  

जर तो/ती काही गांमतीशीर  ककवा मजेदार करत नसेल 

तेव्हा तुम्ही त्याला/णतला नावाने  हाक मारता  तेव्हा 

तो/ती काय  करतो. (जर पालकाांनी खालीलपैकी पास 
उदाहरण न क्रदल्यास एक-एक करून णवचाराव)े 

तो/ती 

(खालील प्रणतक्रिया फेल उदाहरणे  आहते) 
कुठलाही प्रणतसाद दते नाही 

ऐकतो असां वाटत पण पालकाांकड ेदलुलक्ष करतो 

पालक त्याच्या/णतच्या तोंडासमोर असतील 

 तेव्हाच प्रणतसाद दतेो/ते 

स्पशल केल्यावरच प्रणतसाद दतेो/ते 

होय फक्त फेल 

उदाहरणासाठी  होय... पास आणण फेल दोन्ही उदाहरणासाठी  

होय केवळ पास 
उदाहरणाांसाठी 

बहुतेकदा तो/ती काय करतो/ते ?  

पास फेल 
पास 

प्रणतिया 

फेल 

प्रणतक्रिया 

कृपया एखाद ेउदाहरण दऊेन साांगा की 

जेव्हा----- ला/ली नावाने हाक मारता 

तेव्हा तो/ती काय प्रणतसाद दतेो/त े? 

((जर पालकाांनी खालीलपैकी पास 
उदाहरण न क्रदल्यास एक-एक करून 
णवचारावे) 

होय नाही 

तो/ती  

(खालील प्रणतक्रिया पास उदाहरणे  आहते) 
वर बघतो/ते का  ? 

बोलतो/ते ककवा बडबडतो/ते ? 

करत असलेलां काम बांद करतो/ते का ? 

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

 

होय      नाही   

होय      नाही   
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11. जेव्हा तुम्ही----च्या कडे बघून हसतात तेव्हा तो/ती तुमच्याकड ेबघून हसतो/त ेका ? 

पास फेल 

तो/ती कधी हसतो/ते ? (जर पालकाांनी खालीलपैकी पास उदाहरण न 

क्रदल्यास एक-एक करून णवचाराव)े 

होय नाही 

पास 

तुमचा मुलगा/गी  

(खालील प्रणतक्रिया पास उदाहरणे  आहते) 
 

तुम्ही हसतात तेव्हा तो/ती हसते का ?  

तुम्ही खोलीत/रूममध्ये आल्यावर  

हसतो/ते का ?  

जेव्हा तुम्ही बाहरेून परत येतात 

 तेव्हा हसतो/त ेका ?  

तुमचा मुलगा/गी  

(खालील प्रणतक्रिया फेल उदाहरणे  आहते) 
 

तुमचा मुलगा/गी नेहमी हसतो/त ेका ?  

 तुमचा/ची मुलगा/गी आवडत्या खेळण्याला 

 ककवा क्रियेला बघून हसतो/ते का ?  

तुमचा/ची मुलगा/गी उगाचच ककवा  

कुठल्याही कारणाणशवाय हसतो/ते का ?  

होय      नाही   

 

होय      नाही   

 

होय      नाही   

होय      नाही   

 

होय      नाही   

 

होय      नाही   

होय केवळ पास 
उदाहरणाांसाठी 

होय फक्त फेल 

उदाहरणासाठी  

होय... पास आणण फेल दोन्ही उदाहरणासाठी  

बहुतेकदा तो/ती काय करतो/ते ?  

पास 

प्रणतिया 
फेल 

प्रणतक्रिया 
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12. -----दररोजच्या आवाजाने नाराज होतो का ?  

तुमचा मुलगा/गी खालील आवाज ऐकल्यावर नकारात्मक प्रणतक्रिया 

दतेो/ते का ?  

वाशशग मशीन 

लहान बाळाचे रडणां 

व्हकॅ्यूम णक्लनर 

रहदारी 

लहान बाळाांच ओरडणे/ रडणे 

उांच आवाजातली गाणी 

टेलेफोन ककवा दरवाजाच्या बेलचा आवाज 

गोंगाटाच्या जागा उदारणाथल सुपरमाकेट  

ककवा हॉटेल  

इतर काही (वणलन करा) 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

होय   
दोन ककवा अणधक  

उदाहरणाांसाठी 

तुमचे मुलगा/गी अश्या आवाजाांना कशी 

प्रणतक्रिया दतेो/ते? (जर पालकाांनी 
खालीलपैकी पास उदाहरण न क्रदल्यास 
एक-एक करून णवचारावे) 

तुमचा मुलगा/गी  

(खालील प्रणतक्रिया पास उदाहरणे  आहते) 
 

शाांतपण ेकान झाकून घेतो/ते  

आवाज आवडत नसल्याच ेतुम्हाला  

साांगतो/ते  

तुमचा मुलगा/गी  

(खालील प्रणतक्रिया फेल उदाहरणे  आहते) 
 

ककचाळतो 

रडतो 

नाराज असतो तेव्हा स्वतःचे  

कान झाकून घेतो/ते  

होय  फक्त पास 

उदाहरणाांसाठी होय... पास आणण फेल दोन्ही उदाहरणासाठी    
होय फक्त फेल 

उदाहरणाांसाठी 

पास 

प्रणतिया 

फेल 

प्रणतक्रिया 

बहुतेकदा तो/ती काय करतो/ते ?  

फेल पास 

होय      नाही   

 

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय नाही 

पास 

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   
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13. ----- चालतो/ते का ?  

होय नाही 

तो/ती कुठल्याही आधाराणशवाय 

चालतो/त ेका ?  

होय नाही फेल 

पास 
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14. जेव्हा तुम्ही ----- बोलत , खेळत असतात ककवा णतचे/ त्याचे कपड ेबदलवत 

असतात तेव्हा तो/ती तुमच्या डोळयात बघतो/ते ? 

तो/ती तुमच्याशी नजर णमळवतो/त ेका ?  

 

जेव्हा त्याला/णतला काही हव असेल 

जेव्हा तुम्ही त्या/तीच्या सोबत खेळतात 

खाऊ घालतात 

जेव्हा तुम्ही णतचे/त्याचे कपड ेबदलतात 

जेव्हा तुम्ही णतला/त्याला गोष्ट साांगतात 

जेव्हा तुम्ही णतच्या/त्याच्याशी बोलतात  

 

होय   
दोन ककवा अणधक  

उदाहरणाांसाठी 

होय   फक्त एका 

उदाहरणासाठी 

नाही सवाांसाठी 

तुमचे मुल तुमच्या डोळयात 

दररोज पाहते का ? 

होय नाही 

ज्या क्रदवशी तुम्ही सोबत असतात ,तेव्हा तुमचे मुल तुमच्या 

डोळयात क्रदवसातून क्रकमान पाच वेळा बघते का ?  

पास फेल होय नाही 

पास 

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

नाही  होय 

कृपया असे उदाहरण द्या णजथे 

तो/ती तुमच्याशी नजर णमळवतो/ते 

(जर पालकाांनी खालीलपैकी पास 
उदाहरण न क्रदल्यास एक-एक करून 
णवचारावे) 

फेल 

होय  नाही 

पास 
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15. ------ तुमची नक्कल करण्याचा प्रयत्न करतो/ते का ?  

तुमचे मुल तुमची नक्कल करत ेका ? जर तुम्ही 

 

तुमची जीभ बाहरे काढली 

गांमतीशीर आवाज काढल े

बायबाय/ टाटा केले 

टाळया वाजवल्या 

शुsss म्हणण्यासाठी तोंडावर बोट ठेवल े

फ्लाइांग क्रकस दणेे 

इतर काही (वणलन करा):  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

होय   

दोन ककवा अणधक  

उदाहरणाांसाठी 

होय   

एकासाठी  ककवा 

कुणासाठीही नाही 

पास फेल 

नाही होय 

कृपया तो/ती नक्कल करत असल्याचे 

एखाद ेउदाहरण द्या 

(जर पालकाांनी खालीलपैकी पास 
उदाहरण न क्रदल्यास एक-एक करून 
णवचारावे) होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   
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16. जर तुम्ही मान वळवून काहीतरी बघत असाल तर....... सुद्धा णतकडे वळून बघतो का ?  

तुम्ही मान वळवून काहीतरी बघत असतात तेव्हा तो/ती 

काय करते/तो ?   (जर पालकाांनी खालीलपैकी पास 
उदाहरण न क्रदल्यास एक-एक करून णवचाराव)े 

तुमचा मुलगा/गी  

(खालील प्रणतक्रिया पास उदाहरणे  आहते) 
 

तुम्ही पाहत असलेल्या वस्तू कड ेपाहतो/ते  ? 

तुम्ही पाहत असलेल्या वस्तू कड ेइशारा  करतो/ते  ? 

वळून बघतो/ते की तुम्ही काय पहात आहात ?  

तुमचा मुलगा/गी  

(खालील प्रणतक्रिया फेल उदाहरणे  आहते) 
 

कानाडोळा/दलुलक्ष करतो 

तुमच्या चेहऱ्याकड ेपाहतो/ते  

पास फेल 

नाही होय 

पास 

होय   नाही   

होय   नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय      नाही   

होय  फक्त पास 

उदाहरणाांसाठी होय... पास आणण फेल दोन्ही उदाहरणासाठी    
होय फक्त फेल 

उदाहरणाांसाठी 

बहुतेकदा तो/ती काय करतो/ते ?  

पास 

प्रणतिया 
फेल 

प्रणतक्रिया 
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17. ......तुम्ही णतच्या/त्याचाकड ेपहाव ेम्हणनू प्रयत्न करतो/ते का ?  

तो/ती  

 

बघा ककवा मला बघा अस म्हणतो का ?  

बा’ बा मा मा करतो/ते ककवा कुठलातरी आवाज  

काढतो/ते का , जेणेकरून तुम्ही तो/ती काय करत आह ेते बघता ?  

तुम्ही त्याच/तीच कौतुक कराल म्हणून तुच्याकड ेबघतो/ते ?  

तुम्ही त्याच्या/णतच्याकड ेपहाल म्हणून बघत राहतो/ते का ?  

इतर काही (वणलन करा) 

__________________________________________________________

______________________________________________________ 

होय,  
कुणासाठीही 

होय , एकासाठी 

सुद्धा नाही 

पास फेल 

होय     नाही   

 

होय     नाही   

होय     नाही   

होय     नाही   

 

नाही होय 

तुम्ही णतच्या/त्याचाकड ेपहावे म्हणून ती/तो काय प्रयत्न 

करतो/त ेयाचे कृपया एक उदाहरण द्या 

(जर पालकाांनी खालीलपैकी पास उदाहरण न क्रदल्यास 
एक-एक करून णवचारावे) 
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18. तुम्ही जेव्हा..... काही करायला साांगतात तेव्हा त्याला/णतला कळते का ?  

जेव्हा पररणस्थती सांकेत दतेे तेव्हा तो/ती 

साांणगतल्यावर काम करतो/ते का ? जसे क्रक तुम्ही 

बाहरे जाण्यासाठी तयार होतात आणण तुम्ही 

त्याला/णतला बूट/चप्पल घालायला साांगतात तेव्हा 

त्याला/णतला कळते का ?  

नाही होय 

जेवणाच्यावेळी जर जेवण वाढलेलां 

असेल आणण  

तुम्ही मुलाला बसायला साांगतात 

तेव्हा तो/ती जेवायला टेबलावर 

बसतो/ते का ?  

जेव्हा पररणस्थती सांकेत दते नाही तेव्हा तो/ती 

साांणगतल्यावर काम करतो/ते का ? (जोपयांत होय असे 

उत्तर  णमळेपयांत खालील सवल उदाहरणे णवचारा) 

 
1 “मला तुझे बूट दाखव” अस जेव्हा तुम्ही इशारा  ककवा 

सांकेत न देता म्हणतात (जेव्हा तुम्ही बाहरे जाणार नसाल 

ककवा कपडेघालून तयारी करत नसाल), तर तुमचा 

मुलगा/गी तुम्हाला त्याचे बूट दाखवतो/ते का ?                                                      

                                                    होय     नाही   

 

2 “मला चादर दे ” ककवा इतर कुठलीही वस्तू  जेव्हा तुम्ही 

कुठलाही इशारा  ककवा सांकेत न देता साांगतात , तेव्हा 

तुमचा मुलगा/गी ती वस्तू तुम्हाला आणून देतो/ते का ?                                             

                                                   होय     नाही   

 

3   “पुस्तक खुचीवर ठेव” अस जेव्हा तुम्ही कुठलाही इशारा  

ककवा सांकेत न देता साांगतात , तेव्हा तुमचा मुलगा/गी ते 

पुस्तक खुचीवर ठेवतो का ?                होय     नाही   

फेल 

पास 

नाही होय 

त्याला/णतला कळते असे तुम्हाला कशावरून 

वाटते त्याचे एखाद ेउदाहरण द्या  

नाही होय 

मुलाला एखाद े
काम णवना इशारा  
सहज समजते,असे 
उदाहणावरून 
वाटत असल्यास 

मुलाला एखाद ेकाम णवना इशारा  
सहज समजते नाही, असे 
उदाहणावरून वाटत असल्यास 

सवाांसाठी 

नाही 
होय कुणाही 

एकासाठी 

पास 
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19. जर काही नवां घडलां असेल तर------ तुम्हाला कसां वाटते ते पहाण्यासाठी तुमच्या 

चेहऱ्याकड ेकडे पहातो/ते का ?  

जर तुमच्या मुला/लीलाने णवणचत्र ककवा 

घाबरवणारा आवाज ऐकला तर तो/ती 

प्रणतसाद दणे्याआधी तुमच्याकड ेपाहतो/ते 

का ?  

होय नाही 

जर कुणी अनोळखी व्यक्ती तुमच्या 

मुलाजवळ आल्यास तो/ती तुमच्याकड े

पाहतो/त ेका ?  

पास 

जर तुमच्या मुलासमोर काही नव ककवा घाबरवणार 

घडलां तर तो/ती तुमच्याकड ेपाहतो/त ेका ? 

पास फेल 

नाही होय 

होय नाही 

होय नाही 

पास 
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20. -----ला हालचालीच्या/ मुव्हमेंटच्या क्रिया/ आवडतात का ?  

जेव्हा तुम्ही त्याला/णतला बाउांस ककवा 

झुलवता तेव्हा त्याचा प्रणतसाद काय 

असतो ?  

(जर पालकाांनी खालीलपैकी पास 
उदाहरण न क्रदल्यास एक-एक करून 
णवचारावे) 

तुमचे मुल 

णस्मत करते ककवा हसते का ?  

बा-बा मा-मा करतो/ते ककवा बोलतो/ते का ?  

आणखी हव आह ेह ेसाांगण्यासाठी हात पुढे करतो/ते 

इतर काही (वणलन करा) 

_____________________________________________________ 

होय वर क्रदलेल्या एखाद्या 

उदाहरणासाठी (ककवा 

दसुरे एखाद ेपास उदाहरण) 

नाही, 
सवाांसाठी 

पास फेल 

त्याला/णतला बाउांस ककवा 

झुलवल तर आवडते का ?  

नाही होय 

होय नाही 

पास 

होय     नाही   

होय     नाही   

होय     नाही   

होय     नाही   
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