
या बातमीला 	
वट करा

शाळांम�ये �गरवले जाणार 
वप�यनेचे धडे

संजय �हनमाने

शाळा-	यूशन-पर#$ा-पालक या च%ात अडकले'या शालेय 
व(या)या*ना

+दलासा -मळावा, नैरा�य01त होऊन आ5मह5येसारखे आ5यं7तक टोकाचे

पाऊल 5यांनी उचलू नये, 5यां9यातील अंत:श;ती जागतृ �हावी या

कारणांसाठ> मंुबईसह राAयातील सवB शाळांम�ये 
वप�यनेचे धडे �गरवले

जाणार आहेत. 5यासाठ> इगतपुर# येथील सं1थेची मदत घेतल# जाणार

आहे.

शाळेम�ये शार#Gरक -श$णाचा तास असला तर# कोवHया वयात मनावर

येणाIया ताणा
वषयी माK फारसे कोणाचेच ल$ जात नाह#. अशावेळी

मान-सक दडपणाखाल# आले'या या 
व(या)या*कडून बIयाचदा चुकM9या

मागाBने वाटचाल होNयाची श;यता असते. या तणावाला बळी पडून


व(या)या*नी आ5मह5या करNयाचे Oमाणह# +दवसP+दवस वाढत आहे. अशा

पGरि1थतीत 
व
वध आ�हानांना तSड देNयासाठ> 
व(या)या*ची मान-सक

ि1थती खंबीर �हावी यासाठ> 5यांना 
वप�यनेचे धडे देNयात येणार आहेत.

याआधी २००७ म�ये Oायो�गक त55वावर मंुबई महापा-लके9या शाळांमधील

काह# 
व(या)या*ना 
वप�यनेचे धडे देNयात आले होते. 5यावेळी या

शाळांमधील 7नकाल ७४ ट;;यांवर पोहोचला होता. या पा�वBभूमीवर

मंुबईसह राAयात आता 
वप�यनेचा �यापक कायB%म राब
वNयात येणार

आहे. यासाठ> आव�यक ती सवB मा+हती गोळा कYन ह# सु
वधा उलZध

कYन देNयाबाबतची कायBवाह# मु[य स�चव र5नाकर गायकवाड यां9या

मागBदशBनाखाल# सुY आहे.

काय असेल 
वप�यना?

सु]वातीला पाच तासांचा अ^यास%म -शक
वला जाईल. 5यानंतर दररोज

दहा -म7नटे O5येक 
व(या)याBकडून मे_डटेशन कYन घेतले जाईल. 5यात

�वसनावर 7नयंKण ठेवणे, मनाची एका0ता राखणे, सaृट#तील पाच

त55वांचे अनुकरण करणे, चांग'या-वाईटाची ओळख कYन घेणे आद#ंचा

समावेश असेल.
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इतनी श�ती हमे देना दाता...
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या बातमीवर तुमचं मत मांड�यासाठ� इथे ि;लक करा.

इतर बात�यांचे ि�ह_डओ पाहNयासाठ> ि;लक करा
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