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नवजात �शशचेु पालन-पोषण करणे हे इतर 
काळीह� एक जाबाबदार�चे काम असत.े  पण 
कोरोना सार�या माहामार��या काळात, 
टाळेबंधी�या संदभा�त ती जबाबदार�  अजनूच 
गंभीर होऊ शकत े. चरखा आ�ण य�ुनसेफचे 
फेलो, सतीश देशपांड,े अ�या अवघड काळात 
सात म�ह�या�या �शशचेू पालक आहेत. 
महामार��या काळात सतीश आपले अल� 
चाई�डहूड ड�ेहलपम�ट ब�दलचे अनभुव आ�ण 
कोरोनाचा �ादभुा�व टाळ�यासाठ� घरात�या घरात 
काळजी घे�यासाठ�चे उपाय �याब�दल �ल�हतात.  
 
‘मी व माझी प�नी अि�वनी आ�टोबर 2019 
म�ये आई-बाबा झालो. आता बाळाला सात 



म�हने पणू� होतील. य�ुनसेफ आ�ण चरखा यां�या 
सौज�याने जलु ै2018 म�ये पणेु येथे आयोिजत 
काय�शाळेत मी म�ुत प�कार �हणनू सहभागी 
झालो होतो. ‘अल� चाई�डहून ड�ेहलपमे�ट’ असा 
या काय�शाळेचा �वषय होता. बालकांची काळजी, 
मातचेी गरोदरपणात व गरोदरपणानंतर 
�यावयाची काळजी, �वकासा�या ��ट�ने 
आय�ुयातील प�ह�या 1000 �दवसांचे मह�व, 
कुपोषण म�ुतीचे उपाय यांब�दल अ�यंत 
व�त�ून�ठ आ�ण उपय�ुत मा�हती �मळाल�.  
काय�शाळेनंतर मी अनेक अ�यासपणू� लेख, तसेच 
��य� भेट देऊन �रपोता�ज �ल�हले. नागपरू, 
चं�परू, ना�शक, अहमदनगर, बलुढाणा, 
अमरावती (मेळघाट) येथे जाऊन अनेक �टोर�ज 
�ल�ह�या, मलुाखती घेत�या. या सव� लेखनाचा 
गाभा �हणजे – बाल �वकास व म�हला �वकास. 
काय�शाळेचा तसेच काय�शाळेनंतर�या अ�यासाचा 
मला मा�या वयैि�तक आय�ुयातह� उपयोग 
झाला. 



अि�वनी�या गरोदरपणात आ�हाला काय�शाळेतील 
�ानाचा खपू उपयोग झाला. आहार, �वहार, 
आरो�य तपासणी, �व�ांती याब�दल आ�ह� 
यो�य ती खबरदार� घेतल�. �ड�ल�हर� नॉम�ल 
झाल�. बाळाची त�येत �हणजेच वजन - उंची हे 
यो�य �माणात होत ेव आहे. बाळा�या 
ज�मानंतर एक गो�ट काळजीपवू�क केल�, ती 
�हणजे बाळाला सहा म�हने पणू� होईपय�त 
आ�ह� आईचेच दधू �दले. आई�या दधुा�शवाय 
इतर काह�ह� �दले नाह�. बाळाची वाढ उ�कृ�ट 
झाल� आहे. सहा म�ह�यांनंतर बाळाला आई�या 
दधुासोबत तांदळाची पेज आ�द  �व पदाथ� 
भरवायला स�ुवात केल� आहे. प�ह�या सहा 
म�ह�यांत आईचे दधू हाच बाळासाठ�चा प�रपणू� 
आहार असतो. याच काळात बाळाची वाढ उ�म 
होत.े याचा आ�ह� सकारा�मक अनभुव घेतला 
आहे. ज�माला आ�यानंतर एका तासा�या आत 
बाळाला आ�ह� आईचे चीक दधू �दले. 
आजतागायत बाळ आईचे दधू �पत आहे. इथनू 



पढेुह� आ�ह� आईचे दधू आ�ण �याबरोबर इतर 
घर� बनवलेले बाळाला पचतील असे पदाथ� देणार 
आहोत. 
बाळाची काळजी घेत असताना बाळा�या आईची 
काळजी घेणे खपू मह�वाचे असत.े बाळा�या 
आईला आ�ह� गरोदरपणात सकस आ�ण चौरस 
आहार �नय�मत देत होतो. व�ैयक�य स�याने 
औषधोपचार केले. आईचा उ�म आहार �हणजे 
पालेभा�या, कडधा�ये, दधू, अडंी, गुळ 
श�गादा�याचे लाडू, भाकर�, भात-वरण इ�याद�. 
घरगुती बनवले�या अ�नपदाथा�मळेु सकसता 
येत.े पोटातील बाळाची चांगल� वाढ होत,े तसेच 
�सतुीप�चात दधूह� उ�म येत.े बाळाला आ�ह� 
असेच उ�म�र�या आरो�यपणू� वातावरणात 
वाढ�वणार आहोत. 
कोरोना�या काळात मनात खपू भीतीचे वातावरण 
�नमा�ण होत,े पण आ�ह� यो�य ती काळजी 
घेतल�. घरातील लोक अ�याव�यक असेल तरच 
बाहेर पडत अस.ू घराबाहेर गे�यावर यो�य त े



अतंर ठेवनू इतरांशी संवाद साधत अस ूवा इतर 
�यवहार कर�त अस.ू आजह� या �नयमांचे 
तंतोतंत पालन कर�त आहोत. आ�ह� पणेु येथे 
�व�ांतवाडी प�रसरात राहतो. कोरोनाचा �ादभूा�व 
वाढत अस�यामळेु आ�ह� गावाकड�या घर� 
िज�हा सोलापरू येथे जा�याचा �नण�य घेतला. 
आ�ह� गावी पोहोच�यानंतर टाळेबंद� स�ु झाल�. 
गावी आ�यानंतरह� आ�ह� पालक �हणनू यो�य 
ती काळजी घेत आहोत. घराबाहेर जाणे पणू�पणे 
टाळले आहे. घरातील �व�छता राखणे, 
अ�याव�यक कामासाठ� बाहेर गे�यानंतर 
मा�कचा वापर, बाहे�न आ�यावर तसेच इतर 
व�तुंना �पष� के�यानंतर हात �व�छ करणे, 
प�रसर �व�छ ठेवणे, आजबूाज�ूया 
र�हवाशांम�येह� याब�दल जागतृी कर�याचे काम 
आ�ह� कर�त आहोत. या काळात बाळाचा आ�ण 
मातचेा आहार उ�म ठेवला आहे. मान�सक 
आ�ण आरो�या�या ��ट�ने स�म राह�यासाठ� 
आ�ह� यो�य ती काळजी घेत आहोत.’ 
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