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िचिकत्सालयीन बुिध्दभर्ंश (डेमेिन्शआ) वगर्वारी©
 पर् ावली 1/10 N.CDR_WSHEET_1 

 

चाचणी केल्याची तारीख :   I__I I__I   I__I I__I I__I   I__I I__I I__I I__I परीक्षकाची आ ाक्षरे :   I__I I__I I__I 
 तारी मिह वषर् 
 
मुलाखतीला मागर्दशर्न करण्यासाठी पर् ांचा मूळ संच दणेारी ही पर् ावली आह.े कृपा करून ह ेसवर् पर्  िवचारा. रोग्याचा िचिकत्सालयीन 
बुिध्दभर्ंश दजार् (CDR) ठरिवण्याला आवश्यक कोणतेही अितिरक्त पर्  िवचारा. अितिरक्त पर् ातून पर्ा  मािहतीची कृपा करून न द करा. 
 

 

रुग्णासंबंधी मािहती दणेार् यासाठी (रुग्णाला मदत करणारी िक्त) स्मरणशक्ती पर् ः 
 

1. त्याला/ितला, त्याच्या/ितच्या स्मरणशक्तीची िकवा िवचार करण्याची समस्या आह ेका?  होय  नाही 
 

1अ. जर होय तर ही सुसंगत समस्या आह े(िवसंगतीला िवरोध करणारी)?  होय  नाही 
 

2. तो/ती अिलकडचे पर्संग आठवू शकतो शकतो/ते का?  नेहमी  कधीकधी  क्विचत 
 

3. तो/ती वस्तुंची लहान यादी आठवू शकतो/ते का? 
(बाजारहाट करणे)  नेहमी  कधीकधी  क्विचत 

 

4. मागील वषार्च्या दरम्यान स्मरणशक्तीला थोडी उतरती कळा लागली का?  होय  नाही 
 

5. त्याची/ितची स्मरणशक्ती इतक्या पर्माणात कमजोर झाली की काही वषार्ंपूव  ितचा, 
त्याच्या/ितच्या दनैंिदन जीवनाच्या कायर्कर्मात  (िकवा िनवृि पूवर् कायर्कर्म) 
अडथळा झाला असता? (कुटंुबातील सदस्य आिण िमतर्ांच्या मते)  होय  नाही 

 

6. मुख्य पर्संगाच्या काही आठव ांच्या आत, तो/ती मुख्य पर्संग 
(उदाहरणाथर्, सहल, पाट , कुटंुबात िववाह) 
पूणर्पणे िवसरतो/ते का?  नेहमी  कधीकधी  क्विचत 

 

7. तो/ती मुख्य पर्संगाच्या पर्संगोिचत बारीक सारीक गो ी 
िवसरतो/ते का?  नेहमी  कधीकधी  क्विचत 

 

8. तो/ती मागील दरूची महत्त्वपूणर् मािहती पूणर्पणे िवसरतो/ते का (उदाहरणाथर् वाढिदवस, 
लग्नाची तारीख, नोकरीची जागा)?  नेहमी  कधीकधी  क्विचत 

 

9. त्याच्या/ितच्या आयुष्यातील अिलकडच्या काही पर्संगािवषयी मला सांगा की ज्याची त्याने/ितने आठवण ठेवावी (पुढच्या चाचणीसाठी 
पर्संगाची जागा, िदवसाची वेळ, भाग घेणारे, तो पर्संग िकती वेळ होता, तो केव्हा संपला आिण रुग्ण िकवा भाग घेणारे इतर तेथे कसे 
गेले, अशासारख्या गो ची मािहती िमळिवणे). 

1 आठव ात:  ____________________________________________________________________________  
 

1 मिहन्यात:  ______________________________________________________________________________  
 

10. त्याचा/ितचा जन्म केव्हा झाला?  ________________________________________________________________  
 

11. त्याचा/ितचा जन्म कोठे झाला?  _________________________________________________________________  
 

12. तो/ती िनयिमतपणे जात असलेली शेवटची शाळा कोणती होती?  _________________________________________  
 

नाव:  ____________________________________________________________________________________________  
जागा:  ___________________________________________________________________________________________  
वगर्:  ________________________________________________________________________________________________________  

 

13. त्याचा/ितचा मुख्य पेशा/नोकरी कोणती होती? (िकवा जर रुग्ण बेरोजगार होता तर नवरा/बायकोची नोकरी) __________  
 

14. त्याची/ितची शेवटची मुख्य नोकरी कोणती? (िकवा जर रुग्ण बेरोजगार होता तर नवरा/बायकोची नोकरी) ____________  
 

15. तो/ती (िकवा नवरा/बायको) सेवािनवृ  केव्हा झाले आिण का? ___________________________________________  
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िचिकत्सालयीन बुिध्दभर्ंश (डेमेिन्शआ) वगर्वारी©
 पर् ावली 2/10 N.CDR_WSHEET_1 

 
 
रुग्णाची मािहती दणेार् यासाठी (रुग्णाला मदत करणारी िक्त) िदशािनदशेनः 
 
त्याला/ितला िकती वेळा नेमके माहीत असतेः 
 
1. मिहन्याची तारीख? 
 

 नेहमी  कधीकधी  क्विचत  माहीत नाही 
 
 
 
2. मिहना? 
 

 नेहमी  कधीकधी  क्विचत  माहीत नाही 
 
 
 
3. वषर्? 
 

 नेहमी  कधीकधी  क्विचत  माहीत नाही 
 
 
 
4. आठव ाचा िदवस? 
 

 नेहमी  कधीकधी  क्विचत  माहीत नाही 
 
 
 
5. त्याला/ितला कालानुकर्म संबंधांची अडचण आह ेका (जेव्हा एकमेकाला संबंिधत पर्संगांचा योगायोग आला)? 
 

 नेहमी  कधीकधी  क्विचत  माहीत नाही 
 
 
 
6. तो/ती नेहमीच्या पिरिचत रस्त्याचा त्याचा/ितचा मागर् शोधू शकतो/ते का? 
 

 नेहमी  कधीकधी  क्विचत  माहीत नाही 
 
 
 
7. त्याच्या/ितच्या शेजारपिलकडे एका जागेपासून दसुरीकडे कसे पोहोचावे ह ेत्याला/ितला िकती वेळा माहीत असते? 
 

 नेहमी  कधीकधी  क्विचत  माहीत नाही 
 
 
 
8. तो/ती, त्याच्या/ितच्या घरातील मागर् िकती वारंवार शोधून काढू शकतो/ते? 
 

 नेहमी  कधीकधी  क्विचत  माहीत नाही 
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रुग्णाची मािहती दणेार् यासाठी (रुग्णाला मदत करणारी िक्त) िनणर्य आिण समस्या सोडिवणारे पर् ः 
 
1. साधारणपणे तुम्हाला त्यांच्या/ितच्या वतर्मान वेळेत समस्या सोडिवण्याचा क्षमतेचे मूल्यांकन करायचे असेल तर तुम्ही त्यांचा िवचार 

करालः 

 ते नेहमी जसे चांगले होते तसेच 

 चांगले, पण पूव  इतके चांगले नाही 

 मध्यम 

 असमाधानकारक 

 मुळीच क्षमता नाही 
 
 
2. पैशाच्या लहान रकमेबरोबर (उदाहरणाथर् बरोबर िहशोब करून पैसे दणेे, थोडी िटप  सोडून दणेे) त्याच्या/ितच्या क्षमतेचे मूल्यांकन 

कराः 

 नुकसान नाही 

 थोडे नुकसान 

 जोरदार नुकसान 
 
 
3. गुंतागुंतीच्या िव ीय िकवा धं ाचा वहार हाताळण्याच्या त्याच्या/ितच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करा (बाकी तपासणी-पुस्तक, िबलांचे 

पैसे दणेे): 

 नुकसान नाही 

 थोडे नुकसान 

 जोरदार नुकसान 
 
 
4. तो/ती घरासंबंधी िनकडीचा पर्संग हाताळू शकतो/ते का? (उदाहरणाथर् नळ गळणे, लहान आग लागणे) 

 पूव सारखे चांगले 

 तर्ासदायक िवचार करण्यामुळे पूव पेक्षा वाईट 

 पूव पेक्षा वाईट, दसुरे कारण (का)_________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
 
5. तो/ती पिरिस्थती िकवा स्प ीकरणाचा अथर् समजू शकतो/ते का? 

 नेहमी  कधीकधी  क्विचत  माहीत नाही 
 
 
6. सामािजक पिरिस्थती आिण इतर लोकांबरोबर परस्पर िकर्येमध्ये तो/ती योग्य रीतीने [म्हणजेच त्याच्या/ितच्या नेहमीच्या(रोगाच्या 

पूव च्या) प तीने] वागतात* का? 

 नेहमी  कधीकधी  क्विचत  माहीत नाही 
 
* यात वागणुकीचे मूल्यांकन आह,े स्वरूपाचे नाही 

© मुदर्ण हक्क वाँिशग्टन िव िव ापीठाच्या स्वाधीन, सट लुइज, िमसोउिर. 

CDR® 
Clinical Dementia Rating Assessment Protocol

Copyright 2001 by Washington University 
in St. Louis, Missouri. All rights reserved.



 

CDR - India/Marathi - Version of 23 May 08 - Mapi Research Institute. 
ID3317 / CDR_TS1.0_mar-IN 

िचिकत्सालयीन बुिध्दभर्ंश (डेमेिन्शआ) वगर्वारी©
 पर् ावली 4/10 N.CDR_WSHEET_1 

 
 

मािहती दणेार् यासाठी (रुग्णाला मदत करणारी िक्त) सामािजक उलाढाली पर् ः 
 

वसायिवषयक 
 

1. रुग्ण अजूनही काम करतो का?  होय  नाही  लागू नाही 
जर लागू नसेल तर बाब 4 वर जा 
जर होय तर बाब 3 वर जा 
जर नाही तर बाब 2 वर जा 

 

2. रुग्णाच्या सेवािनवृ  होण्याच्या िनणर्याला स्मरणशक्ती िकवा िवचार 
करण्याच्या समस्यांनी हातभार लावला का? (पर्  4 पुढचा आह)े  होय  नाही  माहीत नाही 

 

3. रुग्णाला स्मरणशक्ती िकवा िवचार करण्याच्या समस्यांमुळे त्याच्या/ितच्या नोकरी मध्ये मह्त्त्वाची अडचण आह ेका? 
 

 क्विचत िकवा कधीच नाही  कधीकधी  नेहमी  माहीत नाही 
 

सामािजक 
 

4. त्याने/ितने कधी स्कूटर चालिवली का?  होय  नाही 
रुग्ण आता स्कूटर चालवतो का?  होय  नाही 
जर नाही तर स्मरणशक्ती िकवा िवचार करण्याच्या समस्यांमुळे आह ेका?  होय  नाही 

 

5. जर तो/ती अजून गाडी चालवतो/ते आह,े तर वैचािरक दबुर्लतेमुळे त्यात समस्या 
िकवा धोका आह ेका?  होय  नाही 

 

6. *तो/ती गरजेसाठी स्वतंतर्पणे बाजार करायला समथर् आह ेका? 
 

 क्विचत िकवा कधीच नाही  कधीकधी  नेहमी  माहीत नाही 
(कोणत्याही बाजारात जातांना (मोजक्या वस्तुंसाठी 
सोबतीची गरज असते) बाजार करते, नकली वस्तु खरेदी 
 करते िकवा आवश्यक वस्तु िवसरते) 

 

7. तो/ती घराच्या बाहरे स्वतंतर्पणे कायर्कर्म पार पाडायला समथर् आह ेका? 
 

 क्विचत िकवा कधीच नाही  कधीकधी  नेहमी  माहीत नाही 
(मदतीिशवाय कायर्कर्म (मयार्िदत आिण/िकवा (कायर्कर्मांमध्ये 
करायला साधारणपणे िनत्याचे उदाहरणाथर् धािमक अथर्पूणर् भाग घेणे 
असमथर्) कायर्कर्म िकवा बैठकीमध्ये उदाहरण मतदान) 
 नावापुरता सहभाग िकवा 

 स दयर्पर्साधनगृहांना भेटी 
 

 

8. त्याला/ितला कुटंुबाच्या घराच्या बाहरे सामािजक समारंभाला नेले आह ेका?  होय  नाही 
जर नाही तर का नाही  _________________________________________________________________________________  

 

9. रुग्णाच्या वागणुकीचे नावापुरते िनरीक्षण करणार् याला रुग्ण आजारी होता असे वाटेल का?  होय  नाही 
 

10. शुशर्ुषागृहामध्ये असतांना, तो/ती सामािजक समारंमाध्ये (िवचार करतांना) 
चांगला भाग घेतो/ते का?  होय  नाही 

 

मह्त्त्वपूणर्ः 
सामािजक उलाढाल मध्ये रुग्णाच्या दबुर्लतेच्या पातळीचे मूल्यांकन करण्यासाठी पुरेशी मािहती उपलब्ध आह ेका? 

जर नाही तर कृपा करून पुढे चौकशी करा. 

सामािजक उलाढालीः जसे धािमक कायर्कर्माला जाणे, िमतर् िकवा कुटंुिबयांना भेटणे, राजकीय कायर्कर्म, वकील संघटना जसे-संघ, इतर 
ावसाियक गट , सामािजक क्लब, सेवा संघटना, शैक्षिणक कायर्कर्म. 

* या क्षेतर्ामध्ये रोग्याच्या कायर् करण्याच्यी पातळी स्प  करण्यासाठी जर आवश्यकता असेल तर कृपा करून टीप जोडा. 
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मािहती दणेार् यासाठी (रुग्णाला मदत करणारी िक्त) घर आिण छंद पर् ः 

1अ. घरगुती काम करायच्या त्याच्या/ितच्या क्षमतेमध्ये काय बदल आढळून आले?_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

1ब. तो/ती अजूनही काय चांगले करू शकतो/ते? ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2 अ. छंद पुरे करण्याला त्याच्या/ितच्या क्षमतेमध्ये काय बदल आढळले? ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2 ब. तो/ती अजूनही काय चांगले करू शकतो/ते? __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

3. जर शुशर्ूषालयात असेल तर तो/ती यापुढे काय चांगले काम करू शकत नाही. (घर आिण छंद)?_____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
दररोजचे कायर्कर्म (The Dementia Scale of Blessed): 
 नुकसान नाही जोरदार नुकसान 
4.  घरगुती कामं करण्याची क्षमताः 0 0.5  1 

कृपा करून वणर्न करा____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
5.  तो/ती घरगुती कामं पुढील पातळीवर करायला समथर् आहःे 

(एकाची िनवड करा. सांभाळ (रुग्णाला मदत करणारी िक्त) करणार् याला पर्त्यक्ष िवचारण्याची गरज नाही) 

 अथर्पूणर् कायर् नाही. 

(साधे कायर्कर्म करणे जसे अंथरूण तयार करणे, फक्त अिधक दखेरेखीखाली) 

 फक्त मयार्िदत कायर्कर्मामध्ये काम 

(थो ा दखेरेखीबरोबर, स्वीकायर् स्वच्छतेने बशा धुतो, टेबल मांडतो/ते) 

 काही कायर्कर्मामध्ये स्वतंतर्पणे काम करतो/ते. 

(सांधनांचा उपयोग करतो जसे झाडणे आिण केरसुणीने केर काढणे, साधे जेवण तयार करतो/ते) 

 नेहमीच्या कायर्कर्मामध्ये काम करतो/ते पण नेहमीच्या पातळीवर नाही. 

 नेहमीच्या कायर्कर्मामध्ये सामान्य काम. 
 
मह्त्त्वपूणर्ः 
घर आिण छंदामध्ये रुग्णाच्या दबुर्लतेच्या पातळीचे मूल्यांकन करायला पुरेशी मािहती उपलब्ध आह ेका? 

जर नसेल तर कृपा करून पुढे चौकशी करा. 

घरी करायची कामं: जसे स्वयंपाक, कपडे धुणे, स्वच्छता, बाजारतून िकराणामाल आणणे, कचरा बाहरे फेकायला नेणे, आवारात काम, साधी 
सु विस्थत ठेवण्याची काळजी आिण मूलभूत घर दरुूस्ती. 

छंद: िशवण, रंगिचतर्कला, हस्तकला, मनोरंजन, छायािचतर्कला, बागकाम, रंगमंदीरात िकवा वृंदवादना च्या संगीत कायर्कर्माला जाणे 
लाकडीकाम, खेळांमध्ये भाग घेणे. 
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मािहती दणेार् यासाठी (रुग्णाला मदत करणारी िक्त) वैयिक्तक काळजी पर् ः 
 
* खालील क्षेतर्ामध्ये त्याच्या/ितच्या मानिसक क्षमतेचा तुमचा अंदाज काय आह?े 
 
अ.   कपडे बदलणे (The Dementia Scale of Blessed) 

 0 मदत न घेता 
 1 अधूनमधून भलत्या िठकाणी बटन इत्यािद 
 2 चूक अनुकर्म साधारणपणे िवसरलेल्या वस्तु 
 3 कपडे बदलायला असमथर् 

 
ब.   अंघोळ नीटनेटके तयार होणे 

 0 मदत न घेता 
 1 पर्ेरणा दणे्याची गरज असते 
 2 कधीकधी मदतीची गरज असते 
 3 नेहमीच िकवा जवळजवळ नेहमीच मदतीची गरज असते 

 
क.   खाण्याच्या सवयी 

 0 स्वच्छतेने ; योग्य भां ांसह 

 1 अजागळपणे ; चमच्याने  

 2 साधे घ  
 3 पूणर्पणे खाऊ घालावे लागते 

 
ड.   गातर्ांवर (िस्फनक्टर) िनयंतर्ण (The Dementia Scale of Blessed) 

 0 सामान्य पूणर् िनयंतर्ण 
 1 कधीकधी अंथरूण ओले करतो 
 2 वांरवार अंथरूण ओले करतो 

 3 मलमूतर् उत्सजर्नाचे दहुरेी िनयंतर्ण गमावलेला 

* जररुग्णाची वैयिक्तक काळजी पूव च्या पातळीपासून कमजोर झाली आिण जरी त्यांना पर्ेरणा िमळाली नाही तरी 1 च्या चौकट गुणसंख्येचा िवचार करणे शक्य आह.े 
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रुग्णासाठी स्मरणशक्ती पर् ः 
 

1. तुम्हाला स्मरणशक्ती च्या िकवा िवचार करण्यासंबंधीच्या समस्या आहते का?  होय  नाही 
 

2. काही क्षणापूव  तुमच्या (नवरा/बायको इत्यािद) जोडीदाराने मला तुम्हाला अिलकडेच आलेले अनुभव सांिगतले. तुम्ही त्यांच्याबदल 
काहीतरी मला सांगाल का? (आवश्यकता असेल तर सिवस्तर मािहतीसाठी पर्ेरणा ा जसे पर्संगाचे स्थान, िदवसाची वेळ, भाग घेणारे, 
िकती वेळ पर्संग चालू होता, केव्हा संपला आिण रुग्ण िकवा इतर भाग घेणारे तेथे कसे पोहोचले). 

 

 1 आठव ात 

1.0 - मो ा पर्माणावर बरोबर _________________________________________________________________________ 

0.5  _________________________________________________________________________ 

0.0 - मो ा पर्माणावर चूक _________________________________________________________________________ 
 
 1 मिहन्यात 

1.0 - मो ा पर्माणावर बरोबर _________________________________________________________________________ 

0.5  _________________________________________________________________________ 

0.0 - मो ा पर्माणावर चूक _________________________________________________________________________ 
 
 

3. मी तुम्हाला एक नाव व प ा दईेन ते काही िमिनटांमध्ये पाठ करा. मी म्हटल्यावर तुम्हीही माझ्या पाठोपाठ ते म्हणत रहा (अचूकपणे 
म्हणून दाखवेपयर्ंत िकवा तीनदा चाचणी घेईपयर्ंत पुन्हा पुन्हा म्हणा). 
 

 मूळ घटक 1 2 3 4 5 
 पर्काश पािटल, 42 बोरीवली, मुंबई 
 पर्काश पािटल, 42 बोरीवली, मुंबई 
 पर्काश पािटल, 42 बोरीवली, मुंबई 
 

(पर्त्येक चाचणीत अचूकपणे म्हटलेल ेघटक अधोरेिखत करा). 
 

4. तुमचा जन्म केव्हा झाला? _______________________________________________________________________________ 
 

5. तुमचा जन्म कोठे झाला? ________________________________________________________________________________ 
6. तुम्ही िनयिमतपणे जात असलेली शेवटची शाळा कोणती होती? 
 

नाव ________________________________________________________________________________________________ 
 
जागा _________________________________________  वगर् _____________________________________________ 
 

7. तुमचा मुख्य पेशा काय होता? (िकवा नवरा/बायकोला/जर नोकरी नसेल)___________________________________________ 
 

8. तुमची शेवटची मुख्य नोकरी काय होती? (िकवा नवरा/बायकोला/जर नोकरी नसेल) __________________________________ 
 

9. तुम्ही (िकवा नवरा/बायको) कधी सेवािनवृ  झाले आिण का?____________________________________________________ 
 

10. मी तुम्हाला आठवण ठेवायला सांिगतलेले नाव आिण प ा पुन्हा म्हणून दाखवा. 
 

 

 घटक 1 2 3 4 5 

 पर्काश पािटल, 42 बोरीवली, मुंबई 
 

(जे घटक बरोबर पाठ केले आहते ते अधोरेिखत करा). 
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रुग्णासाठी िदशािनदेशन पर् ः 
 
1. आज तारीख काय आह?े  बरोबर  चूक 

______________________________________________________________ 

2. तो आठव ाचा कोणता िदवस आह?े  बरोबर  चूक 

______________________________________________________________ 

3. हा मिहना कोणता आह?े  बरोबर  चूक 

______________________________________________________________ 

4. ह ेवषर् कोणते आह?े  बरोबर  चूक 

______________________________________________________________ 

5. या जागेचे नाव काय आह?े  बरोबर  चूक 

______________________________________________________________ 

6. आपण कोणत्या गावात िकवा शहरात आहोत?  बरोबर  चूक 

______________________________________________________________ 

7. िकती वाजलेत?  बरोबर  चूक 

______________________________________________________________ 

8. मािहती दणेारा (मदत करणारा) कोण आह ेह ेरुग्णाला माहीत आह ेका (तुमच्या मते)?  बरोबर  चूक 

______________________________________________________________ 
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रुग्णासाठी िनणर्य आिण समस्या सोडिवणे पर् ः 
 

सूचनाः जररुग्णाकडून सुरूवातीचे उ र शर्ेणी 0ला पातर् नसेल तर रुग्णाला समस्या िकती चांगली जाणवली आह ेह ेओळखण्यासाठी 
याबाबत आणखी काही पर्  िवचारा. रुग्णाच्या समस्येची उ म जाणीव ओळखण्यासाठी मजकूर जोरदारपणे मांडा. सवार्त जवळच्यां 
उ रावर वतूर्ळ करा. 
 

सारखेपणाः 
 

उदाहरणः "पेिन्सल आिण पेन सारखे कसे? (िलिहण्याची उपकरणी) 
 

या वस्तु सारख्या कशा िदसतात?" रोग्याचे उ र 
 

1. शलगम……फूलकोबी _______________________________________________  
(0 = भाज्या) 
(1 = खाण्यायोग्य पदाथर्, िजवंत वस्तु, िशजिवणे शक्य आह ेइत्यािद) 
(2 = उ रे समपर्क नाहीत, फरक, ते खरेदी करा) 

 

2. मेज……पुस्तकांचे कपाट _______________________________________________  
(0 = फिनचर, कायार्लयातील फिनचर, दोन्ही पुस्तके ठेवण्यासाठी असतात) 
(1 = लाकडी, पाय) 
(2 = समपर्क नाही, फरक) 

 

फरकः 
 

उदाहरणः "साखर आिण िव्हनेगरमध्ये फरक काय आह?े (गोड िवरू  आंबट) 
 

या वस्तुंमध्ये फरक काय आह?े" रुग्णाचे उ र 
 

3. खोटे बोलणे……चूक _______________________________________________  
(0 = एक मु ाम, एक अहतेुक) 
(1 = एक वाईट, दसुरे चांगले िकवा फक्त एक स्प  करतो) 
(2 = इतर काहीही, सारखेपणा) 

 

4. नदी……कालवा _______________________________________________  
(0 = नैसिगक- कृितर्म) 
(2 = इतर काहीही) 

 

िहशेबः 
 

5. एका रूपयामध्ये िकती पैसे?  बरोबर  चूक 
 

6. 6.75 रूपयामध्ये िकती पावल्या आहते?  बरोबर  चूक 
 

7. 20 मधून 3 वजा करा आिण पर्त्येक न ा संख्पेतून उतरत्या भाजणीत 3 वजा करीत राहा  बरोबर  चूक 
 

िनणर्यः 
 

8. अनोळखी शहरात आल्यानंतर तुम्हाला भेटायची इच्छा असलेल्या िमतर्ाला तुम्ही कसे शोधाल? 
(0 =टेलीफोन पुस्तकात पर्य  करणे, शहर िनदिशका, मागर्दिशकतून पर्य  करणे दोघांचाही िमतर् असलेल्याला फोन करणे) 
(1 = पोिलसाला फोन करणे, ऑपरेटरला (सवर्साधारणतः प ा दणेार नाही) फोन करणे) 
(2 = स्प  उ र नाही) 

 

9. अपंगत्व आिण जीवनातील स्थान यांिवषयी रुग्णाचे मूल्यमापन आिण तो/ती चाचणीसाठी का उपिस्थत आह ेयाचे आकलन (कदािचत् 
िवचारात घेतले असेल पण इथे मूल्यांकन करा) 

  उ म सू म दृ ी  अपुरी सू म दृ ी  थोडी सू म दृ ी 
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परीक्षकाची आ ाक्षरे:  I__I I__I I__I 
 

िवचारक्षेतर् बुिध्दभर्ंश नाही 
 

CDR 0 

अिनि त  िकवा िवलंिबत 
रोगिचिकत्सा 

CDR 0.5 

सौम्य  बुिध्दभर्ंश 
 

CDR 1 

मध्यम  बुिध्दभर्ंश 
 

CDR 2 

असह्य बुिध्दॅंश 

 

CDR 3 

स्मरणशक्ती स्मरणशक्ती गमावली 
नाही िकवा थोडा चंचल 
िवसरभोळेपणा. 

सौम्य सुसंगत, थोडा 
िवसरभोळेपणा, थोडी 
पर्संगांची आठवण "सौम्य" 
िवसरभोळेपणा. 

मध्यम स्मरणशक्ती 
गमावली अिलकडच्या 
पर्संगासाठी अिधक ठळक 
दररोजच्या कायर्कर्मात 

ंग ढवळाढवळ करते. 

स्मरणशक्ती पुष्कळशी 
गमावतो फक्त खूपदा 
िशकवलेल्या गो ीच 
लक्षात ठेवल्या जातत 
नवीन गो ी जलद न  
होतात. 

स्मरणशक्ती पुष्कळशी 
गमावतो 
फक्त तुकडे उरतात. 

 0  0.5  1  2  3  

िदनािनदेशन पूणर्पणे िदशािनदशे आह.े पूणर्पणे िदशािनदशे आह े
वेळेच्या संबंधात थो ा 
अडचणीला वगळून. 

वेळेच्या संबंधात मध्यम 
अडचण ;: पिरक्षेच्या 
जागेसाठी िदशािनदशन 
आह ेपरंतु इतर जागी 
कदािचत् भोगोिलक 
िदशािनदश नाही. 

वेळेच्या संबंधात खूपच 
अडचण ; नेहमी वेळेचे 
िदशािनदशन नाही 
अनेकदा जागेला पण 
नाही. 

फक्त िक्तला िदशािनदश 
केला. 
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िनणर्य आिण 
समस्या 
सोडिवणे 

दररोजच्या समस्या 
सोडवतो; मागील 
कामाच्या संबंधात िनणर्य 
चांगला-. 

समस्या सोडवण्यामध्ये 
फक्त थोडी दबुर्लता 
सारखेपणा ,फरक. 

समस्या हाताळण्यामध्ये 
मध्यम अडचण, 
सारखेपणा आिण फरक, 
सामािजक िनणर्य नेहमी 
सु विस्थत. 

समस्या हाताळण्यामध्ये 
खूपच दबुर्लता आिण 
सारखेपणा आिण फरक, 
सामािजक िनणर्य नेहमी 
दबुर्ल. 

िनणर्य घेणे िकवा समस्या 
सोडवण्याला असमथर्. 
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सामािजक 
घडामोडी 

नोकरी, बाजार करणे, 
उ ोगधंदा आिण आिथक 
मामले , स्वयंसेवक आिण 
सामािजक गटामध्ये 
नेहमीच्या पातळीवर 
स्वतंतर् कायर्. 

या कायर्कर्मांमध्ये थोडी 
दबुर्लता. 

या कायर्कर्मांमध्ये 
स्वतंतर्पणे काम करायला 
असमथर् जरी कदािचत् 
अजूनही काहीमध्ये 
गुंतलेला असेल, सहज 
िनरीक्षणाला सामान्य 
िदसतो. 

घराच्या बाहरे स्वतंतर् 
कामाचे ढ ग नाही 
कुटंुबाच्या घराच्या बाहरे 
समारंभाना घेऊन 
जाण्यासाठी पुरेसा चांगला 
िदसतो. 

घराच्या बाहरे स्वतंतर् 
कामाचे ढ ग नाही 
कुटंुबाच्या घराच्या बाहरे 
समारंभाना घेऊन 
जाण्यासाठी खूप आजारी 
िदसतो. 
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घर आिण  
छंद 

घरचे जीवन, छंद आिण 
बौि क आवडी-िनवडी 
चांगले राखले आहते. 

घरचे जीवन, छंद आिण 
बौि क िहतसंबंधात थोडी 
दबुर्लता. 

घरातल्या समारंभात 
सौम्य पण नक्की दबुर्लता , 
अिधक कठीण कामं सोडले 
अिधक गुंतागुंतीचे छंद 
आिण िहत-संबंध सोडले. 

फक्त साधी कामं जपून 
ठेवली अत्यंत मयार्िदत 
आवडी, 
असमाधानकारकपणे 
िटकवून ठेवलेले. 

घरामध्ये वैिशष् पूणर् 
कायर् नाही. 
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वैयिक्तक  
काळजी 

स्वतःची काळजी घेण्याला पूणर्पणे समथर् पर्ेरणा दणे्याची गरज कपडे बदलण्यामध्ये, 
आरोग्य, वैयिक्तक 
पिरणाम सांभाळण्यमध्ये 
मदतीची आवश्यकता 
असते. 

वैयिक्तक काळजी बरोबर 
अिधक मदतीची 
आवश्यकता ; उत्सजर्न 
इंिदर्ये वारंवार 
अिनयंतर्ीत. 
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