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धमठाई, नवीन कपडे, भेटवस्तू, फराळ या सगळयाांची रेलचेल असलेला सि म्ििजे ददवाळी. िा सि 
प्रत्येकाच्या मनात आनांद परेतो, घरातील वातावरि प्रसन्न करतो. प्रकाशाचा िा उत्सव प्रत्येक घरात 
नवीन ऊजाव हनमावि करतो. िा असा सि आिे जेव्िा सवव कुटुांबीय एकर येऊन तो आनांदाने साजरा 
करतात. त्यामुळे प्रत्येकजि वर्वभर या सिाची आतुरतेने वाट पाितो.  
 
याच काळात जर तुम्िी गरोदर असाल तर, ददवाळीचा िा आनांद धिगुणित िोता. घरात एक नवीन 
सदस्य येण्याची चाहूल वातावरिात रांग भरत.े िी ददवाळी कशी सांस्मरिीय आणि आरोग्यदायी 
िोईल यासाठी तुमच्या आसपासची प्रत्येक व्यक्ती कािी ना िी हवचार करीत असते. अशावेळी 
तुमच्या मनातदेिील अनेक प्रश्न उपस्थित िोऊ शकतात. फटाक्याांचा िूर, आवाज, फराळाच ेपदाथव, 
सिावारातील कपडे या सवव गोष्टी आपल्या बाळावर कािी पररिाम करतील का असा प्रश्न पडला 
असेल तर त्यात कािी गैर नािी. लेिात या सवव प्रश्नाांची उत्तर ेतुम्िाला धमळतील. ददवाळीच्या 
काळात गरोदर स्रीने काय काळजी घ्यावी, कोित्या गोष्टी टाळाव्यात या सगळयाचे मागवदशवन मी 
करिार आिे. या मागवदशवनाच्या आिारे तुम्िाला या सिाचा आनांद तर घेताच येईल, पि 
त्याचबरोबर बाळाची काळजी घेिेिी सोयीस्कर िोईल. 

साफसफाई आणि सजािि 

 
 
ददवाळी िा प्रकाशाचा सि म्ििूनिी साजरा केला जातो. वर्ावतला सगळयात मोठा आणि मित्त्वाचा 
सि असल्याने या काळात घराची साफसफाई, रांगकाम, सजावट िी कामे हनघतात. आपल्याकड े
येिाऱ्या पाहुण्याांच्या स्वागतासाठी घर सुसज्ज आणि प्रसन्न असायला िवे असे प्रत्येकाला वाटत.े 
परांत,ु तुम्िी गरोदर असाल तर तुमच्या आणि बाळाच्या आरोग्यावर कािी पररिाम िोऊ नये यासाठी 
काळजी घेिे आवश्यक आिे. लक्षात घ्या, गभविारिेनांतर स्रीच्या शरीरात बरेच बदल िोत असतात. 
गभवशशशूची वाढ िोत असल्याने पोटाचा आकार वाढतो, गुरुत्वाकर्विाचे कें द्र बदलते, प्रसवकळा सिन 
िोण्यासाठी अस्थिबांिन सैल िोतात. त्यामुळे साफसफाईचे काम करिे टाळायला िव.े जसे की, जड 
वस्त ू उचलि,े वाकून काम करिे, जड वस्त ू िलविे, छतावरील पांिा साफ करिे िी सवव कामे 
गरोदरकाळात टाळायला िवीत. बरेचदा घराची साफसफाई करताना रासायनाांचा वापर केला जातो. 
यातील कािी रसायने अशी असतात ज्यामुळे गरोदर स्रीला िानी पोिोचू शकते. त्यामुळे 
रसायनाांपासून स्वतःला दूर ठेवा. कािी रास जािवल्यास आपल्या स्रीरोग तज््ाांचा सल्ला घ्या. जर 
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तुम्िी घराची रांगरांगोटी करण्याचा ककिंवा फर्निंचरला पॉशलश करण्याचा हवचार करीत असाल तर तुम्िी 
घराबािेर असताना िी कामे िोतील याची काळजी घ्या. कारि कािी रसायने, िूर ि े शरीराला 
िानीकारक असतात. 
 
दटप – या वर्ी साफसफाईचे काम आपल्या पतीकडे सोपवा. तुम्िी आतापयंत िी जबाबदारी पार 
पाडत आला आिात, यांदाच्या वर्ी तुम्िी या कामातून सुट्टी घेऊन पतीला ि ेकाम करू द्या      . 
कदाधचत तो ि ेकाम तुमच्यापेक्षािी छान करेल      . िा सुट्टीचा ककिंवा हवश्ाांतीचा काळ एिादे छानसे 
पुस्तक वाचण्यासाठी ककिंवा सकारात्मक उजाव देण्याऱ्या कामासाठी द्या.  

फिाके – िूर आणि आिाज 

 
 
ददवाळी िा प्रकाशाचा सि आिे. पि आता िा फटाके फोडण्याचा सि म्ििून जास्त ओळिला 
जातोय. कुिाचा फटाका सवावधिक आवाज करतो याची स्पिाव अनेकदा ददसते. त्यातून िोिाऱ्या ध्वनी 
आणि वायू प्रदुर्िाबाबत जनजागृती िोत असली तरीिी त्यावर अजून िूप काम करायचे आिे. या 
ध्वनी आणि वायू प्रदुर्िाचा गरोदर स्री आणि हतच्या गभवशशशूलािी िोका असतोच. त्यामुळे या िूर 
आणि आवाजापासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करा. फटाक्याांमिून हनघालेल्या िुरापासून अलजी, 
श्वसनाच्या समस्या उद्भवू शकतात, तर किीकिी त्याचा आपल्या फुफ्फुसाांवरिी पररिाम िोऊ शकतो. 
िुरामध्ये काबवन डायऑक्साईड आणि नायट्राईट ऑक्साईड असते. जे तुमच्या बाळासाठीदेिील 
िानीकारक अस ूशकते. जर तुम्िाला श्वास घेण्यास कािी रास िोत असले, फटाक्याांच्या िुरामुळे 
मळमळ िोत असेल, तर आपल्या डॉक्टराांशी सांपकव  सािा. 
 
गभविारिेमुळे स्री अधिक सांवेदनशील िोत.े या काळात तुमची सवव इांदद्रये नेिमीपेक्षा अधिक सहिय 
िोतात. तसेच तुम्िी गभविारिेच्या लक्षिाांचा या काळात अनुभव घेत असतात. त्यामुळे या काळात 
तुमच्या आसपास फोडले जािारे फटाके रासदायक ठरू शकतात. फटाक्याांचा आवाज िा त्वचा 
आणि चरबीच्या अनेक थराांमिून कमी प्रभाहवत िोत असला तरीिी तुमचे गभवशशशू िा आवाज 
स्पष्टपिे ऐकू शकते. ८५ डेशसबलपेक्षा जास्त असलेला आवाज तुमच्या ऐकण्याच्या क्षमतेवर पररिाम 
करू शकतो आणि ११० डेशसबलपेक्षा जास्त असलेला आवाज तुमच्या बाळावर पररिाम करू शकतो. 
त्यामुळे फटाक्याांच्या आवाजाांपासून स्वतःला दूर ठेवा. 
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लक्षात ठेवा की, फटाक्याांमिून िोिारे वायू आणि ध्वनी प्रदूर्ि तुमच्या आरोग्यावर, मनःशाांतीवर 
पररिाम करत ेआणि शेवटी तुमच्या भावहनक हवकासावर पररिाम करत.े जर तुम्िी फटाके फोडत 
नसला तर ते तुमच्या बाळासाठी नक्कीच उत्तम रािील. परांत,ु तुम्िाला फटाके फोडायला आवडत 
असेल तर फटाक्याांचा वापर कमी करा व फटाके फोडताना सुरणक्षत अांतर ठेवा. जेिेकरून तुमच्या 
बाळाला याचा रास िोिार नािी. 

लाडू, चििडा, धमठाई आणि बरंि काही.... 

 
 
फराळाच ेपदाथव म्ििजेच धमठाई आणि धचवडा या पदाथांशशवाय ददवाळीचा उत्सव पूिव िोत नािी. 
फराळाशशवाय ददवाळीचा सि साजरा करिे थोड ेकठीि जाऊ शकते, परांतु तुम्िी गोड आणि तळलेले 
पदाथव िाण्याचे पथ्य पाळायले िव.े गरोदर काळात सांप्रेरकाांतील बदलाांमुळे अशसधडटी, छातीत 
जळजळ, गरोदर काळातील मिुमेि या रासाांचा िोका जास्त असतो. त्यामुळे आपि काय िात 
आिोत याकड ेहवशेर् लक्ष द्या. एकाचवेळी सवव पदाथव िाण्याऐवजी थोड्या थोड्या अांतरान ेपदाथव 
िाण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात. ददवाळीच्या काळात सगळीकड ेतळलेल ेआणि गोड पदाथव असतात 
त्यामुळे ि ेपदाथव कमी प्रमािात वापरा.  
 
बािेरचे ककिंवा गोड पदाथव िािे टाळा. ददवाळीच्या काळात चाटचा आस्वाद घ्यायचा असेल तर 
िाण्याधपण्याच्या स्वच्छतेबाबत लक्ष द्या. गरोदरकाळात सांसगव िोण्याची शक्यता अधिक असते कारि 
या काळात प्रहतकारशक्ती कमी झालेली असते. त्यामुळे बािेरचे जेवि, पदाथव िाण्यापेक्षा घरगुती 
धमठाई आणि जेविाला प्रािान्य द्या. मला िारी आिे की, या काळात तुमची आई, घरातील जवळचे 
लोक तुम्िाला घरगुती फराळाचा आस्वाद नक्कीच देतील.  
 
गरोदर काळात अल्कोिोलचे सेवन टाळायला िव.े त्यामुळे ददवाळी सेशलब्रेशनदरम्यान अल्कोिोलचा 
समावेश असेल तर तुम्िी ते घेिे टाळा. तसेच कॅहफनच्या सेवनावरिी हनयांरि ठेवा. कॉफीच्या ऐवजी 
फळाांचा रस, धमल्कशेक, ललिंबू सरबत या पेयाांचा समावेश करा. 
 
गरोदर काळात हनरोगी आिार, प्रशथने, जीनवसत्त्वे याांचा समावेश असलेल्या आिाराला प्रािान्य द्या. 
गरोदरकाळात आतापयंत जपलेले पथ्य ददवाळीच्या कारिान ेमोडू देऊ नका. ददवाळीत आिाराची 
कशी काळजी घ्यावी याबाबत कािी प्रश्न असल्यास, डॉक्टराांचा सल्ला घ्या. प्रश्न, शांका हवचारण्यास 
सांकोच करू नका. कारि िा आपल्या बाळाच्या वाढीत सवावत मित्त्वाचा पैलू असतो.  
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सिासाठी ियार होिाना... 

 
 
ददवाळी िा असा सि जेव्िा आपि नवीन कपड्याांची िरेदी करतो आणि ते पररिान करून सिाचा 
आनांद लुटतो. सिाच्या काळात णस्रया हवशेर् वेशभूर्ा करण्याला प्रािान्य देतात. परांत,ु गरोदर काळात 
िी वेशभूर्ा करताना स्वतःची गैरसोय िोऊ देऊ नका. आपि गरोदर आिोत ि े लक्षात ठेवून 
सैल,आरामदायी कपडे पररिान करण्याला प्रािान्य द्या. लसिंथेदटक, घट्ट कपडे घालिे टाळा कारि या 
कपड्याांना आग लवकर लागत.े जड कपडे टाळून सािे कपडे पररिान करा. गरोदरपिात घट्ट 
कपड्यामुळे मोकळेपिाने वावरता येत नािी आणि त्यामुळे गैरसोय िोऊ शकते. कािी कपड्याांमुळे 
त्वचेची जळजळ िोऊ शकते. त्यामुळे आपल्या सिाला साजेसे, पि सािे कपडे हनवडा. सुती 
कपड्याांची हनवड किीिी तुमच्यासाठी योग्य आणि आरामदायी ठरेल. 
 
दटप – या सिाच्या हनधमत्ताने तुमचा पती िरेदी करेल. अशावेळी ददवाळीसाठी सािे परांत,ु मोिक 
कपडे िरेदी करण्यास साांगा. िी ददवाळी तुमच्यासाठी िास असल्याने अशी सुांदर भेट याहनधमत्तान े
पतीकडून धमळेल.  

परंपरा जपिाना... 

 
 
ददवाळी सिात अनेक हविी, परांपरा जपल्या जातात. जसे की, लक्ष्मीपूजनाला पूजाहविी आणि 
ददव्याांची आरास, पाडवा आणि भाऊबीजेची पूजा या सवव गोष्टी यामध्ये येतात. ि ेक्षि साजरे करण्यात 
कािी गैरदेिील नािी, परांतु, गरोदर असताना या सवव गोष्टींबाबत हवशेर् काळजी घ्यायला िवी. गरोदर 
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स्रीच्या पोटात बाळाची वाढ िोत असल्याने पोटाचा घेर वाढलेला असतो आणि यामुळे िालचाल 
करण्यात मयावदा येतात. त्यामुळे िालचाल करण्यात अडचिी येत असतील तर ददवा पेटविे, उचलि े
ककिंवा िाली ठेविे यासाठी वाकू नका. यावेळी ओटीपोटीवर दबाव येिार नािी अशा पितीने 
िालचाल करा. कोित्यािी पूजा ककिंवा प्राथवनेसाठी िाली बसिार असाल तर अशावेळी कुिाचातरी 
आिार घ्या. िुचीवर बसून पूजा केली तरीिी चालेल. वधडलिाऱ्याांचे आशीवावद घेताना िाली वाकताना 
हवशेर् काळजी घ्या. िाली वाकण्यास रास िोत असेल ककिंवा ओटीपोटाचा आकार वाढलेला असेल 
तर अशावेळी िाली वाकून नमस्कार करिे टाळा. तुम्िी गरोदर आिात आणि तुम्िाला रास िोऊ 
शकतो याची जािीव वधडलिाऱ्या लोकाांना असेल याची मला िारी आिे. ज्याांना या मागील िेतू 
कळत नािी अशा व्यक्तींकडे दुलवक्ष करा. तसेच या काळात कोितािी उपवास करू नका. जर तुम्िी 
जेवला नािीत तर तुमच्या बाळालािी अन्न पुरवठा िोिार नािी. यामुळे गरोदर असताना उपवास करिे 
टाळा व हनयधमत आिाराचे सेवन करा.  

खरेिी आणि प्रिास  

 
 
िरांतर िरेदी िा सगळयाांचाच आवडता हवर्य आणि ददवाळीची िरेदी करण्यातली मजािी वेगळीच 
असते. परांत,ु ददवाळीच्या काळात गरोदर स्रीसाठी िरेदी करताना हवचार करायला िवा. िरेदीसाठी 
बािेर पडताना सोबत कुिालातरी घेऊन जा. तुम्िाला किी आिाराची ककिंवा मदतीची गरज भासू 
शकते अशावेळी सोबतची व्यक्ती मित्त्वपूिव ठरत.े त्यामुळे िरेदीच े हनयोजन करताना आपल्या 
पतीला हवश्वासात घ्या. जर पतीला सोबत येण्यासाठी जमत नसेल तर जवळच्या एिाद्या मैहरिीला 
सोबत म्ििून बोलवा. हतलािी तुमच्यासाठी िरेदी करताना आनांद िोईल. 
 
पोटाचा आकार वाढल्याने कदाधचत तुम्िाला जास्त वेळ चालिे, पायऱ्या चढिे ककिंवा बराच काळ 
एका दठकािी बसण्यासाठी रास िोऊ शकतो. त्यामुळे िरदेी करण्याची जागा हवचार करून हनवडा. 
जेथे जास्त गदी नािी, आपल्या घरापासून जवळ असिारे आणि बऱ्यापैकी मोकळे असलेली जागा 
िरेदीसाठी हनवडा. जर तुम्िी थकलात तर आसनव्यविा असलेली जागा तुम्िाला मदत करिारी 
ठरेल. गरोदरपिात बािेरचे अन्न िािे टाळायला िव.े तसेच गभवशशशूला आणि तुम्िाला ऊजाव धमळावी 
यासाठी अन्निी गरजेचे असते. त्यामुळे िरेदीसाठी बािेर जाताना िाद्यपदाथव, पािी या गोष्टी सोबत 
घेऊन जा.  
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जर तुम्िी लाांब पल्ल्याचा प्रवास करण्याचा हवचार करीत असाल जसे की तुमचे मूळ गाव ककिंवा 
धमराच्या गावी जात असाल तर प्रवासाआिी तुमच्या स्रीरोग तज् ाांचा सल्ला घ्या. तुम्िी हकती 
महिन्याच्या गरोदर आिात त्यावर तुम्िी हकती प्रवास करावा आणि कसा प्रवास याचा सल्ला त्या 
देतील. जर तुमची प्रसुतीची तारीि जवळची असेल तर आपि कोित्यािी वेळी प्रसूत िोऊ शकतो 
याचा हवचार करायला िवा. त्यामुळे प्रवासाच ेहनयोजन करताना सववसमावेशक हवचार करा.   
 
या अशा कािी दटप्स आिेत की ज्यामुळे ददवाळीचा सि अधिक आनांदी आणि सुरणक्षत िोण्यास मदत 
िोईल. आपले व गभवशशशूचे जीवन हनरोगी आणि आरामदायी रािण्यासाठीिी साविहगरी बाळगिे 
आवश्यक आिे. तसेच ि ेलक्षात घ्या की, उत्सव म्ििज ेकुटुांबातील सदस्य आणि धमराांशी सांवाद 
सािण्यासाठी उत्तम काळ असतो. त्यामुळे िा काळ तुम्िाला तिावमुक्त ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठेवू 
शकतो. िा सि साजरा करताना त्यावर मयावदा येऊ देऊन नका. कुटुांबातील सदस्याांसोबत एकहरत 
िोऊन या सिाचा आनांद लुटा. योग्य ती काळजी घऊेन सवांसोबत आनांदाने िा वेळ घालवा. यामुळे 
धमळिारी सकारात्मक ऊजाव तुम्िाला आणि गभवशशशूला हनरोगी बनवेल. लक्षात घ्या की, तुमच्यासाठी 
तुमच ेबाळ सवावत मित्त्वाचे आिे. बाळासाठी तुम्िी आनांदाचा प्राथधमक स्रोत आिात. जर तुम्िाला 
कािी मदत ककिंवा कािी सल्ला िवा असेल तर माझ्याशी सांपकव  सािा. मला प्रश्न हवचारण्यासाठी 
सांकोच करू नका.  
 
ददपोत्सवाच्या तुम्िाला सवांना िार्दिंक शुभेच्छा. 
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लेखक 
डॉ. िषााली माळी 

एमबीबीएस, डीएनबी (स्त्रीरोग आणि प्रसूविशास्त्र) 
वडप्लोमा इन स्त्रीरोग एन्डोस्त्कोपी - जमानी 

 
डॉ. वर्ावली माळी या प्रसुती शास्र आणि स्रीरोग शास्रात प्रवीि असून या क्षेरात कायवरत आिेत. 
पुण्यातील डॉ. डी. वाय. पाटील वैद्यकीय मिाहवद्यालयातून त्याांनी एमबीबीएसच ेशशक्षि पूिव केले 
असून त्यानांतर डीएनबी (प्रसुहतशास्र व स्रीरोग शास्र) यामध्ये णजिाांगीर िॉस्पस्पटल पुिे येथून 
पद्व्युत्तर शशक्षि घेतले आिे. तसेच युहनवर्सिंटी ऑफ श्लेस्स्वग िोलस्टाइन, जमवनी येथून 
गायनेकॉलॉजीकल एन्डोस्कोपी या हवर्यात धडप्लोमा पूिव केला आिे. प्रसुती आणि स्रीरोग तज्  
म्ििून त्याांना अनेक वर्ांचा गाढा अनुभव आिे. तसेच या हवर्यात त्या व्याख्याता म्ििूनदेिील 
मागवदशवन करतात. पुण्यातील मारुां जी येथील लाइफ ररपस्थललक टाउनशशपमध्ये त्याांचे स्थक्लहनक असून 
कििंजवडी, वाकड आणि उपनगराांतील स्स्रयाांना त्या वैद्यकीय सेवा देतात. िसतमुि आणि आश्वासक 
स्वभाव, प्रसुती आणि स्रीरोगाांहवर्यी सिोल ्ान यामुळे स्स्रयाांना त्याांचे मागवदशवन फायदेशीर 
आणि मदत करिारे ठरते आिे. डॉ. वर्ावली या दोन मुलींच्या आई असून मातृत्व िी सवांगसुांदर भेट 
असल्याचे त्या मानतात. आपले ्ान आणि शशक्षिाचा स्स्रयाांना फायदा व्िावा यासाठी प्रयत्नशील 
त्या आिेत. 
 

अपॉइंिमेंि बुक करा प्रश्न वििारा 
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