
काळाची गरज ओळखनू लोकाांनी आपापल्या घरात बांददस्त करून घेतले आह.े खरतर हा बदल दकत्येक 

दपढ याांच्या अांगवळणी नव्हता, अचानक आलेल्या बदलामळेु लोकाांच्या आहार, विहार, जीिनमान  आदण 

एकां दरीत आरोग्य यावर पररणाम होत आह.े आरोग्यावरील हा पररणाम दखेील एक प्रकारचा तणाव दनमााण 

करत असावा. कररता, आपल्या बोलण्यातनू काही मदु ् ाांवर क्षेप टाकल्यास उपयकु्त होईल.  

 

विद्याथी ताणके अनुभिण्याची शक्यता प्रवतबंधात्मक उपयोजन   

१. जीिनविषयक तणाि : जीवन दवषयक तणावाांचे व्यवस्थापन करताना आहार, दवहार आदण जीवनमान 

या तीन प्रमखु गोष्टींवर लक्ष दणे ेआवश्यक आह.े  

(i) आहार : घरातच बसनू रादहल्याने लोकाां च्या आहारातील दवदवधता मयााददत होत आह.े दवदिष्ट प्रकारच्या 

डाळी अधीक प्रमाणात खाल्याने आम्लदपत्त सारखा त्रास वाढल्याने उगाचच तणाव वाढल्याचा अनभुव काही 

लोक अनभुत असतील  

उपयोजन :  (i) भकू आह ेत्यापेक्षा थोडां कमी खा , पचनास थोडां उपयकु्त पडेल.  

  (ii) आहारात त्यातल्या त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न करा, वैदवध्यता आणा .    

  (iii) पाणी दपण ेवाढवा. झाल्यास कोमट पाणी चावनू चावनू प्या .   

  (iv) औषधी चाल ूअसतील, तर त्याकडे दलुाक्ष नको.  

(v) डॉक्टराांचा सल्ला, प्रकृती इत्यादीच्या सल्ल्याने काही प्रमाणात लांघन करण े 

दखेील उपयकु्त ठरू िकेल.   

 

(ii) विहार :  कॉलोनी, वॉडा, बगीचा , दमत्र-मैदत्रणी, माकेट आदण कामाचे दठकाण आदी दठकाणी लोकाांना 

ददवसभर दिरण्याची सवय असताना अचानक घरात बांददस्त करून घेतल्याने हजारो कॅलरी बना करणारे लोक, 

रोजच्या मानाने केवळ आठ ते दहा टक्के कॅलरी बना करू लागले आहते.  पररणामतः वजन वाढण,े स्थलू 

झाल्या सारखे वाटण(ेहोण)े, गॅसेस, जळजळ सारख्या िारीररक समस्या भेडसावत असाव्यात. सारखे झोपावेसे 

वाटण,े नव्याने काम करण्यात रस न येण,े रोजची कामे करण्यात चालढकल सारखे वतान दोष दनमााण होण े

आदण पररणामतः उगाचच कोरोनाच्या पररणामातनू तणावग्रस्त असल्यासारखे वाटणे. 

उपयोजन : (i) घरातल्या घरात िारीररक हालचाली .  

  (ii) हलकासा व्यायाम .  

  (iii) योगा आदण श्वसनाचे व्यायाम  

  (iv) िारीररक हालचाली घडून येतील अिा पद्धतीचे घरातल्या घरात खेळ खेळण े  

 

(iii) जीिनमान :  दनैांददन जीवन जगताना ददवसातला प्रत्येक क्षण लोक वेगवेगळ्या प्रकारची आव्हाने 

अनभुवत असतात. या आव्हानाांना सामोरे जाताना हार-जीत सारख्या अनभुवातनू लोकाांचे जीवन भावदनक 

दृष्ट या समदृ्ध बनत असते. परांत ुआज अनवधानाने सवा चचाा कोरोना सारख्या आजारािी कें दित होत आहते. 

जगण्यातला हा एकसरुीपणा दखेील तणाव दनमााण करत आह.े             

उपयोजन : (i) ‘ घरून  अभ्यास’ ही सांकल्पना आजच्या घडीला अदतिय उपयकु्त ठरणार आह े 

(ii) इांटरनेट वर उपलब्ध आदण सरुदक्षत app वापरून तमु्ही तमुचा ग्रपु तयार करू िकता. 

ज्यावरून अगदी हसत-खेळत िैक्षदणक आदण उतार उपक्रम हाती घेऊ िकाल.  

(iii) हार-जीत अनभुवास येतील अिा पद्धतीचे खेळ खेळणे.  

(iv) लक्षात घ्या, इांटरनेट ची उपलब्धता ही सांधी आह ेसामादजक सांवाद कायम ठेवण्याची, 

कोरोणा रुग्णाांची सांख्या मोजत बसनू भीती वाढवनू घेण्याचे ते साधन मळुीच नाही.  



   

महत्िाचे : आपणाला मादहत असलेल्या पोलीस कमाचारी, नसा, डॉक्टर, महानगरपादलका कमाचारी, आरोग्य 

कमाचारी, वीज कमाचारी, बँक कमाचारी, प्रिासदनक अदधकारी याांचे कुटुांबीय याांच्यािी ददवसातनू  दकमान 

एकवेळ सांवाद !  

 

२. परीक्षाविषयक: परीक्षा दवषयक तणावाांचे व्यवस्थापन करताना पढुील मदु ् ाांवर लक्ष दणे ेआवश्यक आह.े  

(i) परीक्षा िेळापत्रक विषयक मावहती: परीक्षेचे वेळापत्रक जसजसे पढेु ढकलले जात आह.े तसतसा परीक्षा 

दवषयक एक प्रकारचा अनादमक तणाव दव्ाथी अनभुवत असतील तर त्यात नवल नाही. अिा पररदस्थतीत 

बरेच नेटकरी चकुीची मादहती पोस्ट करून दव्ार्थयाांच्या भीतीत भर टाकण्याची िक्यता नाकारता येत नाही. 

अिात दव्ार्थयाांना महत्वाची सचूना की, त्याांनी पढुील अदधकृत दठकाणाांवरूनच मादहती प्राप्त करून ध्यावी.  

 www.unipune.ac.in 

 www.aca.edu.in 

 अहमदनगर महादव्ालय परीक्षा दवभागाचे अदधकृत प्रदतदनधी याांचेकडून प्राप्त मादहती      

(ii) अभ्यास सावहत्याची उप्लब्धता : 

दव्ार्थयाांचे िैक्षदणक नकुसान होव ूनये म्हणनू सादवत्रीबाई िुले पणु ेदव्ापीठाने पढुाकार घेऊन अदधकृत 

वेबदलांक तयार केली आह.े या  वेबदलांक वर प्राध्यापकाांच्या सहभागातनू दव्ार्थयाांना अभ्यास सादहत्य उपलब्ध 

करून ददले जाणार आह.े  

(iii)अभ्यास तंत्र   

 

 

महाविद्यालय िेबसाईट िर टाकाियाची वलंक  

http://www.mohtw.gov.in 

 (तसेच ही दलांक कमाचारी व दव्ाथी याांना facebook, whatsapp, आदण tweeter या अकाउांट वरून 

अवगत करण्यात यावी.) 

 

दिवाय, 

 कोरोना सारख्या पररदस्थतीत मानदसक आरोग्य जपवणकू करण्याकररता खबरदारी काय घेण्यात यावी कररता.  

http://www.youtube.come/watch 

कोरोना दवषयी आपल्या प्रश्ाांची उत्तरे  

https://www.mohfw.gov.in/pdf/FAQ.pdf 

 

वतान दवषयक आरोग्य जपवणकू साठी टोलफ्री क्रमाांक  

0804611007   

http://www.unipune.ac.in/
http://www.aca.edu.in/
http://www.mohtw.gov.in/
http://www.youtube.come/watch
https://www.mohfw.gov.in/pdf/FAQ.pdf

