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आपि गर्ववती आिोत िा हवचार करण्यास र्ाग पाडिारी अनेक कारिे अस ूशकतात. माशसक 
पाळी न येि ेककिंवा लाांबि,े गर्वहनरोिक गोळी घेण्यास हवसरिे ककिंवा गर्वहनरोिक पयावयाांचा वापर 
न केल्यास िी शांका अधिक दाट िोत जाते. आपल्या शरीरात अनेक प्रकारचे बदल तुम्िाला जािवू 
लागतात. माशसक पाळी न येि ेककिंवा लाांबि ेि ेयातील सामान्य आणि प्राथधमक लक्षि असते. 
परांत,ु गर्विारिा झाल्याची इतरिी प्राथधमक लक्षि ेआिेत. जसे की, सकाळच्यावेळी आजारपि 
जािविे, थकवा येि,े िलका रक्तस्राव िोिे, स्तनात बदल िोिे यासारिे बदल शरीरात िोतात. 
 
गर्विारिा झाल्याचे पहिले ककिंवा प्राथधमक लक्षि प्रत्येक स्रीमध्ये वेगवेगळेिी असू शकते. माशसक 
पाळी चुकल्यानांतरच्या पहिल्याच ददवशी एिाद्या स्रीमध्ये गर्ववती असल्याचे लक्षि जािवत.े तर 
कािीवेळा गर्विारिा झाल्यानांतरच्या दोन ककिंवा तीन आठवड्यानांतर लक्षि ेजािवू लागतात. तर 
अनेकींना या काळात िी लक्षिेदेिील जािवत नािीत. या लक्षिाांची सांपूिव माहिती आपि या 
लेिातून जािून घेिार आिोत. 

गर्भधारणेची प्रारंणर्क लक्षणे 

बाळ िोण्यासाठी तुम्िी प्रयत्न करीत असाल ककिंवा आपि गर्ववती झालो तर कळिार कसे? असा 
हवचार करीत असाल तर हि दिा लक्षि ेलक्षात ठेवा. 
मासिक पाळी चुकणे ककिं वा लािंबणे 

 

 

माससक पाळी चुकणे ककिंवा लांबणे 

 
माशसक पाळी न येि ेम्ििजे आपि गर्ववती आिोत का? िा मित्त्वपूिव प्रश्न आिे. िरांतर एिाद्या 
महिन्यात माशसक पाळी न येि ेि ेगर्ववती असण्याचे सववसामान्य लक्षि आिे. गर्विारिा 
झाल्यानांतर  आपले शरीर ‘ह्युमन कोररओहनक गोनाडोट्रॉधपन’ (एचसीजी) िे ग्रांथीसत्व (िामोन) 
तयार करून ते शरीरात सोडण्यास सुरुवात करत.े ि ेग्रांथीसत्व (िामोन) गर्ाववसे्थची काळजी 
घेण्याचे काम करत.े तसेच ि ेग्रांथीसत्व (िामोन) तुमच्या अांडाशयाला दर महिन्याला नवीन अांडी 
हनमावि न करण्याचा सांदेश देत ेआणि यामुळे माशसक पाळी येि ेथाांबते.  
 
पि तुम्िाला ि ेमािीत असायला िव ेकी, एिादवेळी माशसक पाळी न येि ेककिंवा हनयधमत वेळेपेक्षा 
लाांबि ेम्ििज ेआपि गर्ववती आिोतच अस ेनािी. माशसक पाळी न येि ेककिंवा लाांबण्यामागील 
इतरिी कािी कारिे अस ूशकतात. लैंहगक सांबांि नसतानािी तुम्िी गोळ्या घेत असाल ककिंवा गोळ्या 
घेिे थाांबवल ेअसल्यास माशसक पाळीवर त्याचा पररिाम िोऊ शकतो. तसेच तिाव, थकवा, जलद 
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वजन वाढिे ककिंवा कमी िोिे तसेच ग्रांथीसत्व (िामोन)मिील बदल यामुळे माशसक पाळी चुकिे 
ककिंवा लाांबि ेअशी घटना घडू शकते. 
 
जर तुमची माशसक पाळी हनयधमत नसेल ककिंवा माशसक पाळी चक्रानुसार येत नसेल तर पाळी 
लाांबण्याची लक्षि ेपुढीलप्रमािे अस ूशकतात. जर तुमची माशसक पाळी अहनयधमत असेल तर 
स्रीरोग तज्ज ाांचा सल्ला घ्या. त्या नक्कीच तुम्िाला योग्य सल्ला देऊन तुमची अडचि सोडहवण्याचा 
प्रयत्न करतील. 
िकाळच्यावेळी मळमळ 

 

 

सकाळच्यावेळी मळमळ 

 
गर्विारिा झाल्याच्या सािारि दोन आठवड्यानांतर सकाळच्यावेळी मळमळ ककिंवा आजारी 
असल्यासारिे जािवू शकते. सकाळच्यावेळी मळमळ िोिे ि ेगर्विारिेच्या प्रारांणर्क लक्षिाांपैकी 
एक लक्षि आिे. माशसक पाळी चुकण्याव्यहतररक्त ि ेलक्षििी तुम्िाला जािवू शकते. शरीरात 
‘इस्ट्रोजेन’ ग्रांथीसत्वाच ेप्रमाि वाढल्यानांतर शरीराला थकवा जािवतो. यात मळमळ िोण्याच े
प्रमाििी वाढत.े बहुताांश स्त्स्रयाांना गर्ाववसे्थच्या १४ व्या आठवड्यापयंत िा रास िोतो आणि नांतर 
तो िळूिळू कमी िोतो. मार, कािींना सांपूिव गर्ाववसे्थत या रासातून जावे लागते. 
 
हलका रक्तस्राव 

 

 

हलका रक्तस्राव 

 
गर्विारिेसाठी प्रयत्न करिाऱ्या कोित्यािी महिलेसाठी िलका रक्तस्राव िोिे म्ििज ेनाराजीचे 
कारि ठरू शकते. िा रक्तस्राव म्ििज ेमाशसक पाळी आल्याचा समज िोऊन याकड ेदुलवक्ष िोऊ 
शकते. परांत.ु किीकिी गर्विारिा झाल्यानांतरिी रक्तस्राव िोऊ शकतो. जर, िा रक्तस्राव ककिंवा 
रक्ताचे दठपके िलक्या रांगाचे असतील तर त्याचे कारि माशसक पाळी व्यहतररक्त वेगळे असू शकते. 
जेव्िा फशलत अांडे गर्ावशयाच्या अस्तराला जोडल ेजाते तेव्िा िी प्रहक्रया घडते. त्यामुळे िलका 
रक्तस्राव िोत असल्यास या लक्षिाकड ेदुलवक्ष करून चालिार नािी. आपि गर्ववती आिोत ि ेया 
लक्षिातून देिील समजू शकते. 
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स्तनात बदल 

 

 

स्तनात बदल 

 
गर्ाववसे्थत शरीरात हवहवि प्रकारच्या ग्रांथीसत्व (िामोन)ची पातळी मोठ्या प्रमािात वाढत.े 
पररिामी स्तनामध्ये वेदना जािवू शकते. गर्विारिा झाल्याच्या सुरुवातीच्या लक्षिाांपैकी ि ेपहिले 
शारीररक लक्षि असते. यामध्ये स्तनात जडपिा ककिंवा कोमलता जािवतो. ि ेलक्षि सािारितः 
गर्ाववसे्थच्या पहिल्या हतमािीपयंत कायम असते आणि त्यानांतर याचे प्रमाि कमी िोऊ लागत.े 
याचबरोबर स्तनाग्रार्ोवतीची त्वचा अधिक गडद िोऊ लागत.े ग्रांथीसत्व (िामोन) मिील बदलाांमुळे 
िी प्रहक्रया घडते. 
थकव ा 

 

 

थकवा 

 
तुम्िाला सतत थकवा जािवत असेल ककिंवा थोड्याफार कामानांतर थकल्यासारिे जािवत असेल 
तर ि ेतुम्िी गर्ववती असल्याचे लक्षि अस ूशकते. गर्ावशयात गर्व वाढत असताना आपले शरीर 
हवहवि बदल अनुर्वत असते. गर्ावच्या वाढीसाठी आपली ऊजाव यात कामी येत असते आणि 
पररिामी शरीर ऐरवीपेक्षा लवकर थकते. ि ेगर्विारिेच्या हवशशष्ट लक्षिाांपैकी एक लक्षि आिे. 
‘प्रोजेस्टरॉन’ ग्रांथीसत्व (िामोन)ची पातळी वेगान ेवाढल्यानांतर झोप लागिे ककिंवा तांद्री 
लागल्यासारिे जािवते. जर या थकव्याचा सामना करिे रासदायक िोत असेल तर आपल्या 
डॉक्टराांचा सल्ला अवश्य घ्यावा. तपासिीद्वारे या थकव्यामागील कारि गर्विारिा आिे की इतर 
दुसरे कािी ि ेसमजण्यास मदत िोईल. 
ववववध पदाथथ  खाण्याची इच्छा 

 

 

तवतवध पदाथभ खाण्याची इच्छा 

 
गर्विारिेनांतर एिादा चमचमीत ककिंवा हवशशष्ट पदाथव िाण्याची तीव्र इच्छा िोऊ शकते. गर्ाविारिा 
झाल्यानांतर स्रीच्या आवडत्या पदाथांमध्ये कािी वेगळे पदाथवदेिील सामावले जातात. एिादा 
नवीन पदाथव िाण्याची तीव्र इच्छा या काळात िोत.े बरेचदा ि ेपदाथव नेिमीच्या पदाथांपेक्षा वेगळे 
ककिंवा नवीनिी असू शकतात. बहुताांश महिला त्याांच्या नावडीचा पदाथव चािण्यातिी इचु्छक 
असतात. तर किीकिी या बदलाांमुळे एिादा पदाथव न आवडल्यान ेमळमळदेिील िोऊ शकते. 
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स्वभावात लहरीपणा 

 

 

स्वर्ावात लहरीपणा 

 
गर्विारिेच्या प्रारांणर्क लक्षिाांमध्ये स्वर्ावात लिरीपिा येि ेिेदेिील सामान्य लक्षि आिे. 
हवनाकारि रडू कोसळिे ककिंवा र्ावनाहववश िोिे याचा अनुर्व या काळात बहुताांश स्त्स्रयाांना येतो. 
ग्रांथीसत्व (िामोन)मिील बदलाांचा पररिाम मनावर झालेला पािायला धमळतो. परांत,ु यात काळजीच े
कािीच कारि नािी. िी अहतशय सामान्य गोष्ट असून ताि ककिंवा इतर गोष्टीिी याला कारिीर्ूत 
असतात. त्यामुळे गर्ाववसे्थत ‘मूड सस्विंग्ज’ िोत असतील तर त्याकड ेसामान्य गोष्ट म्ििून पािा. 
लघवीच्या प्रमाणात व ाढ 

 

 

लघवीच्या प्रमाणात वाढ 

 
एरवीपेक्षा सतत लघवीला जावे लागत असल्यास आपि गर्ववती आिोत अस ेसमजण्यास िरकत 
नािी. सतत लघवी िोिे िेदेिील गर्ाविारिेच्या लक्षिाांपैकी एक आिे. गर्विारिेनांतर कािी 
ददवसाांत ि ेलक्षि जािवायला सुरुवात िोत.े गर्ावशयाची िोिारी वाढ आणि ग्रांथीसत्व 
(िामोन)मिील बदलाांमुळे मूराशय अधिक गतीने र्रत.े ज्जयामुळे वारांवार लघवी िोत.े त्यामुळे 
शरीराला पुरेसे पािी धमळेल याची काळजी घ्या. 
योनीतून स्राव 

 

 

योनीतून स्राव 

 
कािी णस्रयाांमध्ये गर्ाववसे्थच्या सुरुवातीच्या आठवड्यात योनीतून सफेद रांगाचा घट्ट स्राव िोतो. 
यामागचे कारि म्ििजे गर्ाववसे्थच्या सुरुवातीच्या काळात योनीमागावच ेकवच दाट िोत ेआणि 
योनीमागावतील स्राव वाढून ते गर्वशशशूचे सांसगावपासून सांरक्षि करत.े योनीमागावत िाज सुटिारा 
ककिंवा जळजळ िोिारा म्ििजेच कुठल्यािी सांसगावशी सांबांधित नसलेला स्राव िोत असेल तर ि े
गर्विारिेचा झाल्याचे लक्षि आिे. जर योनीमागावतील स्रावानांतर िाज सुटिे ककिंवा जळजळ िोत 
असेल तर आपल्या डॉक्टराांचा सल्ला घेिे आवश्यक आिे, ि ेसांसगावच ेलक्षि अस ूशकते ज्जयात 
उपचाराांची गरज आिे. 
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बद्धकोष्ठता (पोट िाफ न होणे) 

 

बद्धकोष्ठता (पोट साफ न होण)े 

 
ग्रांथीसत्व (िामोन)मिील बदलाांमुळे आििी एक रास वाढतो तो म्ििज ेबिकोष्ठता. ‘प्रोजेस्टेरोन’ 
ग्रांथीसत्व (िामोन)ची पातळी वाढल्याने पचनहक्रया थांडावत ेआणि बिकोष्ठतेचा रास णस्रयाांना 
जािवू लागतो. 
 
िरांतर गर्विारिा झाल्याची बरीच लक्षि ेआिेत. जसे की, डोकेदुिी, दम लागिे, चक्कर येि,े 
बेशुि िोिे, एिाद्या हवशशष्ट वासाचा रास िोिे. यापैकी बहुताांश लक्षि ेिी गर्ाववसे्थच्या दुसऱ्या 
आणि हतसऱ्या हतमािीपयंत कायम राितात. स्वर्ावात लिरीपिा, सतत लघवी िोिे, थकवा, 
चहवष्ट पदाथव िाण्याची इच्छा, एिादा पदाथव ककिंवा गोष्ट नावडती िोिे यासारिी लक्षि ेबहुताांश 
णस्रयाांमध्ये शेवटपयंत ददसतात.  
 
प्रत्येक गरोदरपिात एकाच स्रीला वेगवेगळ्या लक्षिाांसि वेगळा अनुर्व येऊ शकतो. गर्विारिेची 
कोितीिी प्रारांणर्क धचन्िे तुम्िी अनुर्वत नसाल तरी तुम्िी गरोदर आसू शकता. आपि गर्ववती 
आिोत ि ेकािी णस्रयाांना सुरुवातीच्या काळात लक्षात येत नािी, ि ेजािून घेण्यासाठी त्याांना 
बराचसा काळ लागू शकतो. जर आपिास वाटत असेल की आपि गर्ववती आिोत आणि यापैकी 
कािी लक्षि ेजािवत नसतील, तर अशावेळी आपल्या स्रीरोग तज्ज ाांची र्ेट घ्या. त्या तुम्िाला 
याहवर्यी योग्य माहिती आणि उपचार देतील. तसेच त्याांच्या मागवदशवनान ेतुम्िाला यावर उपचार 
करिेिी सोपे िोईल. 

गर्भधारणेची प्रारंणर्क सचन्हे ककिंवा लक्षणे ददसल्यानतंर पुढे काय? 

आतापयंत वाचलेल्या हवस्तृत माहितीनांतर गर्विारिेची लक्षि ेआणि धचन्िे याबाबत तुम्िाला पुरेशी 
कल्पना आली असेल. परांतु, त्याबाबत अजूनिी मनात शांका अस ूशकतात. तुमच्या मनातिी अशी 
कािी शांका असल्यास अशावेळी एकच मागव उरतो तो म्ििज ेगर्विारिा चाचिी. अल्ट्रासोनोग्राफी 
चाचिी वगळता, इतर सवव गर्विारिा चाचण्या ह्युमन कोररओहनक गोनाडोट्रोधपन (एचसीजी)ची 
पातळी मोजतात, जे एक गर्विारिा ग्रांथीसत्व (िामोन) आिे. 
 
याहवर्यी अधिक माहिती तुम्िाला गर्विारिा चाचिी मागवदशवन या लेिामध्ये धमळेल. या लेिात 
गर्विारिा चाचिीहवर्यी सिोल मागवदशवन आणि माहिती देण्यात आली आिे. जर तुमच्या मनात 
कािी शांका असतील तर अशावेळी तुमच्या स्रीरोग तज्ज ाांचा सल्ला घ्या. गर्विारिा आणि चाचिी 
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याहवर्यी असलेल ेप्रश्न तुम्िी त्याांना हवचारू शकता आणि त्यातून तुम्िाला िवी असलेली माहिती 
धमळवू शकता. डॉक्टरदेिील तुम्िाला िवी असलेले मागवदशवन करतात आणि तुमचा गर्ाववस्था 
प्रवास सुिकर िोण्यासाठी मदत करतात. तसेच तुमच्या आरोग्यहवर्यक समस्याांचेिी हनराकरि 
करता येऊ शकते. यासाठी आपल्या डॉक्टराांशी र्ेट हनणित करा. 

ही ‘प्रीमेन्स्टुअल ससिंड्रोम’ची सचन्हे असू शकतात का? 

गर्विारिेची बहुताांश लक्षिे िी माशसक पाळीपूवीची लक्षि ेसमजली जाऊ शकतात. बऱ्याच 
महिलाांना माशसक पाळी चक्राच्या शेवटच्या टप्पप्पयात ‘प्रीमेन्स्टुअल ससिंड्रोम’चा रास जािवतो.  
 
ि ेशारीररक आणि मानशसक रासाांच ेसांयोजन असते जे पाळी सांपत आली की कमी िोत जाते. 
यामध्ये थकवा, मनस्थस्थतीमध्ये बदल (मूड सस्विंग्ज), तिाव, स्तनाांमध्ये कोमलता आणि वेदना 
जािविे अशा प्रकारची लक्षि ेददसतात. िी लक्षि ेआणि गर्विारिेची प्राथधमक लक्षि ेयामध्ये 
पुष्कळसे साम्य जािवते. िी दोन्िी हवशशष्ट ककिंवा एकमेकाांपासून वेगळी नसल्याने त्याांच्यात फरक 
करण्याच ेएकमेव सािन म्ििज ेगर्विारिा चाचिी. प्रीमेन्स्टुअल ससिंड्रोमन ेतुमची पाळी येिार आिे 
याची िारी िोत.े गर्विारिा चाचिी कोिती व कुठे करावी यासाठी आपल्या स्री रोग तज्ज ाांचा 
सल्ला घ्या. 
 
प्रीमेन्स्टुअल ससिंड्रोम िा माशसक पाळी चक्रानुसार णर्न्न अस ूशकतो. गर्विारिेच्या सुरुवातीच्या 
लक्षिाांप्रमािेच याचीिी प्रत्येक महिलेमध्ये तीव्रता वेगवेगळ्या स्वरुपाची असते. जर तुम्िीदेिील 
गर्विारिेची लक्षि ेककिंवा प्रीमेस्टुअल ससिंड्रोम याांचा अनुर्व घेत असाल तर तिाव, आिारातील 
हनयोजन आणि और्िोपचार याांचे योग्य हनयोजन करा. 

उपाय आणण सल्ला 

गर्विारिेच्या कािी प्रारांणर्क लक्षिाांमुळे अस्वस्थपिा जािवू शकते. स्वतःची काळजी घेण्यासाठी 
येथे कािी सल्ला आणि उपाय देत आिे. जेिेकरून या काळात िोिारा रास कमी िोण्यास मदत 
िोईल. 
 
• मळमळ िोऊ नये यासाठी थोड्या थोड्या वेळाने कमी प्रमािात िात रािा आणि शरीरात पािी 

पुरेशा प्रमािात रािील यासाठी वेळोवेळी पािी धपत रािा. 
• आरामदायी अांतववस्रे (ब्रा) पररिान करा. जेिेकरून तुमच्या दुिऱ्या स्तनाांना आिार धमळू 

शकेल. 

http://www.drvarshaliclinic.com/mr
https://www.drvarshaliclinic.com
https://www.drvarshaliclinic.com/mr
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/book-an-appointment?utm_campaign=Book-an-appointment&utm_source=learn&utm_medium=pdf
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/learn/pregnancy/complete-pregnancy-test-guide
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/about-dr-varshali-mali-gynecologist-and-pregnancy-doctor?utm_campaign=Learn&utm_source=all-media&utm_medium=pdf


   

 

© प्रताधधकार www.drvarshaliclinic.com/mr गर्भधारणेची अथवा गरोदर असल्याची लक्षणे 

• आिारात तांतू (फायबर)युक्त पदाथांचा समावेश करा. याने पोट साफ िोण्यास मदत िोईल. 
रोजच्या आिारात र्रपूर फळे आणि र्ाज्जया याांचा समावेश करा. 

• योग्य आिार घेऊन आपले वजन हनयांहरत ठेवा. गर्ाववसे्थत आरोग्य उत्तम रािण्यासाठी आपल्या 
डॉक्टराांचा सल्ला घ्या.  

• गर्ाववसे्थत आपल्या डॉक्टराांच्या सल्ल्याशशवाय कोितेिी और्ि घेऊ नका. गर्ाववसे्थत बरीच 
अँदटबायोदटक्स आणि और्िे सुरणक्षत असतात. मार, आपल्या डॉक्टराांकडून त्याांची िातरजमा 
करून घ्या. 

• अांमली पदाथव, शसगारेट, दारू याांपासून दूर रािा. गर्ाववसे्थत या गोष्टी तुमच्या व गर्वशशशूच्या 
आरोग्यासाठी योग्य नािीत. 

• प्रीमेन्स्टुल ससिंड्रोम असो वा गर्विारिेची प्राथधमक लक्षि ेअसोत, या दोन्िी काळात र्ावहनक 
आिाराची गरज जास्त प्रमािात असते ि ेलक्षात घ्या. 

डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक 

गर्वहनरोिक उपायाांचा ज्जयावेळी आपि वापर केला नसेल त्यानांतर गर्विारिा िोण्याहवर्यी मनात 
हवचार सुरू िोऊ शकतात. गर्विारिेची िी प्रारांणर्क लक्षि ेतुम्िी गर्ववती असल्याचे सांकेत देऊ 
शकतात. पि प्रत्येक स्रीमध्ये िी लक्षि ेवेगवेगळ्या स्वरुपाची अस ूशकतात. िरांतर िी लक्षि े
माशसक पाळीमध्येिी णर्न्न अस ूशकतात. कािी णस्रयाांना ि ेमाशसक पाळी चुकल्याच्या पहिल्या 
ददवशी जािवतात तर कािींना दोन ते तीन आठवड्याांनांतर लक्षात येते. तर क्वधचत लोकाांना यापैकी 
कशाचािी अनुर्व येत नसतो. आपि गर्ववती आिोत अस ेजािवत असल्यास आपल्या स्रीरोग 
तज्ज ाांचा सल्ला अवश्य घ्या. तसेच आपल्या मनातील शांका डॉक्टराांना हनसांकोचपिे हवचारा. 
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लेखक 
डॉ. वर्ाभली माळी 

एमबीबीएस, डीएनबी (स्रीरोग आणण प्रसूततशास्र) 
तडप्लोमा इन स्रीरोग एन्डोस्कोपी - जमभनी 

 
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 िॉस्पिटल पुिे येथून 
पद्व्युत्तर शशक्षि घेतले आिे. तसेच युहनवर्सिंटी ऑफ श्लेस्त्स्वग िोलस्टाइन, जमवनी येथून 
गायनेकॉलॉजीकल एन्डोस्कोपी या हवर्यात धडप्पलोमा पूिव केला आिे. प्रसुती आणि स्रीरोग तज्ज  
म्ििून त्याांना अनेक वर्ांचा गाढा अनुर्व आिे. तसेच या हवर्यात त्या व्याख्याता म्ििूनदेिील 
मागवदशवन करतात. पुण्यातील मारुां जी येथील लाइफ ररपस्थललक टाउनशशपमध्ये त्याांचे स्थक्लहनक असून 
कििंजवडी, वाकड आणि उपनगराांतील स्त्स्रयाांना त्या वैद्यकीय सेवा देतात. िसतमुि आणि आश्वासक 
स्वर्ाव, प्रसुती आणि स्रीरोगाांहवर्यी सिोल ्ान यामुळे स्त्स्रयाांना त्याांचे मागवदशवन फायदेशीर 
आणि मदत करिारे ठरते आिे. डॉ. वर्ावली या दोन मुलींच्या आई असून मातृत्व िी सवांगसुांदर र्ेट 
असल्याचे त्या मानतात. आपले ्ान आणि शशक्षिाचा स्त्स्रयाांना फायदा व्िावा यासाठी प्रयत्नशील 
त्या आिेत. 
 

अपॉइंटमेंट बुक करा प्रश्न तवचारा 

 

https://www.drvarshaliclinic.com/mr/about-dr-varshali-mali-gynecologist-and-pregnancy-doctor
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/book-an-appointment?utm_campaign=Book-an-appointment&utm_source=learn&utm_medium=pdf
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/ask-a-question
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