
PGDSC-108  પરામશનમાં ખાસ િનસબતો 
એકમ : ૧ ૂથ (સ હૂ) પરામશન 

૧.૧ ૂથ યાઓ : ૂથ યાઓ, ૂથ માગદિશકાઓ, ૂથ મનોમાવજત, ૂથ 

નેતાગીર  

૧.૨ ૂથના કાર : સહાયક ૂથ, શૈ ણક ૂ મ ચચા ૂથ, ખાસ કાય સબધંી ૂથ, 

િવકાસ મક અને અ ભુવ ૂથ, ચ ક સા ૂથ, વસહાિયત ૂથ 

૧.૩ ૂથ પરામશન યાના સોપાનો અને કૌશલો 

૧.૪ પરામશ યા ુ ં આયોજન, સ યોની પસદંગી, ૂથ યા માટના 

તબ ાઓ, ૂથ પરામશ ુ ં યવ થાપન, ૂથ પરામશ ુ ંઉદાહરણ, 

એકમ : ૨ કાર કદ  પરામશન 

૨.૧ કાર કદ  પરામશન: યાવસાિયક માગદશન અન ેકારક દ માગદશન, કાર કદ  

માગદશન અને કાર કદ  પરામશન, કાર કદ  િવકાસ, કારક દ િશ ણ, 

ય તગત સામા જક સલાહ અન ેકાર કદ  પરામશન 

૨.૨ કાર કદ  પરામશનની આવ યકતા અન ેમહ વ 

૨.૩ કાર કદ ની પરામશનની યોજના - ઓળખ, તર અને થિતને યા યાિયત 

કરવી, સં થા, તપાસ, તર ૃ ટનો િવકાસ, િનણય લેવા, અમલીકરણ ુ ં તર, 

ગિત સમી ા, િન કષ, અ વુત  કાય 

૨.૪ કાર કદ  પરામશન સાધનો અને ટકિન સ- હોમ વક / સ પણી, મનોવૈ ાિનક 

પર ણ અને કતા, મોક-ઇ ટર  ુ / રોલ લે ગ, ક ટુર સહાયક 

માગદિશકા િસ ટ સ (CAAGS), યવસાિયક મા હતી, વન કાર કદ  થીમની 

ઓળખ અને િવ લેષણ 

એકમ : ૩ સહપાઠ  પરામશન 

૩.૧ સહપાઠ  ગુમકતાની આવ યકતા 

૩.૨ સહપાઠ  ફિસટટરના યાલનો ઉ ભવ 

૩.૩ સહપાઠ  પરામશન કાય મની થાપના 

જ રયાત ુ ં ૂ યાકંન, સાવિ ક લ યોને બદલ ે ચો સ ઉ ે યો પર ભાર, 

સહપાઠ  કાઉ સલેર િુવધાકારની પસદંગી, સારા ગુમકતા પરામશકના 

લ ણો (મૈ ી ણૂ અને આનદં દ વભાવ, િતબ તા, અપે ા અને ઉ સાહ , 

સહા ુ િૂત, યાયન કૌશ ય) 

૩.૪ સહપાઠ  ૂથ સલાહકાર ુ ં િશ ણ 

૩.૫ સહપાઠ  સહાય કાય મ ુ ં ૂ યાકંન 

 

એકમ : ૪ વૈક પક ઉપાયો 



૪.૧ પરંપરાગત આરો ય સભંાળ/સારવારની તુતા (સં ૃિત અને આરો ય, 

આ યા મકતા, આરો ય અને ક યાણ)  

૪.૨ વૈક પક ઉપચાર (યોગ (અ ટાગં યોગ) યાન, રક , નેચરોપેથી, એ ુ ેશર 

અને એ પું ચર 

૪.૩ અ ય ઉપચાર પ િત, અ ભ ય ત ઉપચાર: કલા, સગંીત 

૪.૪ વૈક પક સારવાર વ ચનેા સામા ય પ રબળો 
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મોડ લુ માકં : ૧૦, ( હદ ) શૈ ણક મનોિવ ાન એવ ંિશ ા આધાર િવભાગ, રા ય શૈ ક 

એવ ંઅ સુધંાન પ રષદપ રષદ,  ુ દ હ . 


