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नािी समता मुंचाचा ऑनलाईन सर्व्ह े

१६ ज ल ै २०२०  

 



 2 

श्रयेस्नर्दशे  

प ण्यात माचवच्या (२०२०) मध्यार्ि लॉकडाऊन जाहीि झाला. स रुर्ातीचे र्दहा-पुंधिा दर्दर्स नर्ीन 

परिस्थितीशी ज ळर्ून घणे्यात गेले. त्यानुंति आम्ही कामािाित स्नयस्मत चचाव स रु ठेर्ल्या. Online 

meeting platforms म ळे खिेति आधीपेक्षा जाथत चाुंगल्या चचाव, सुंपकव  होऊ शकला कािण 

घिातूनच सहभागी र्व्हायचे असल्याने अनेक अडचणी र्दिू झाल्या. मुंचाचे सम परे्दशन फोनर्ि स रु 

होतेच आस्ण इति प्रकल्पाुंची कामेही घरुन स रु होतीच. स्ियाुंर्ि र्ाढत्या हहुंसेच्या िातम्याुंम ळे या 

अभ्यासाच्या स्र्चािाला चालना स्मळाली. यासाठी प्रश्नार्ली तयाि किण्याचे काम पूनम ज नगिे, 

जगर्दीश कसिे आस्ण प्राजक्ता उ. स्र्. या स्तघाुंनी केले. त्याचे पूर्व पिीक्षण, स धािणा सूचना किण े

ह े काम सायली रे्दशपाुंडे, स्क्षस्तजा गोसार्ी आस्ण पल्लर्ी ढर्ळे याुंनी केले. मुंचाचे Ethics 

Committee सर्दथय शामला र्नािस,े िमा सिोरे्द, स्महलुंर्द चर्व्हाण, सुंज्योत रे्दशपाुंड,े अुंजली म ळे 

याुंनी मोलाच्या सूचना केल्या.  Online survey च्या ताुंस्िक िाितीत त षाि टोणगार्कि याुंनी 

आपणहून मागवर्दशवन आस्ण प्रत्यक्ष काम केले. या सर्व्हचेी कल्पना, त्याची पद्धत, प्रश्नार्ली तयाि 

करुन घेणे, Online forms तयाि किणे,  आलले्या मस्हतीचे स्र्श्लेषण, माुंडणी आस्ण अहर्ाल लखेन 

यामध्ये प्रीती किमिकि आस्ण स्र्नीता िाळ याुंचा मोठा र्ाटा आह.े या अभ्यासाची र्दखल महािाष्ट्र 

टाईम्सने घेतली त्यािद्दल त्याुंचे आभाि.    

आज नािी समता मुंचाच्या थिापना दर्दर्शी हा अहर्ाल सार्दि किण्यात आम्हाला फाि आनुंर्द र्ाटतो 

आह.े  

साधना र्दस्धच, अध्यक्ष – नािी समता मुंच  

१६ ज ल ै२०२०       
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१. प्रथतार्ना 

कोस्र्ड १९ या अत्युंत र्ेगाने पसिणार् या िोगाच्या जागस्तक सािीम ळे जगभिच उलिापालि झाली 

आह.े या िोगाम ळे आिोग्यार्ि होणाि परिणाम यास्र्षयी प ष्कळ योग्य-अयोग्य स्लस्हलुं, िोललुं 

गेलुं/जातुं आह.े भाितात केर्ळ ४ तासाुंची पूर्वसचूना रे्दऊन तीन आठर्ड्याचा लॉकडाऊन जाहीि 

किण्यात आला. त्याचे समाजार्ि, समाज व्यर्थिेर्ि, अिवव्यर्थिरे्ि, माणसा-माणसातल्या 

नात्याुंर्ि अनेक परिणाम झालेल ेआपल्याला दर्दसतात. हा लॉकडाऊनचा काळ प ढे र्ाढत गेला. 

नािी समता मुंचाचे ऑदफस अचानक िुंर्द किारे् लागल ेत्याम ळे मर्दत मागणार् या स्ियाुंचे सगळे 

फोनही (मोिाईलर्ि आलेल ेकॉल्स र्गळता)  आमच्यापयंत पोचू शकले नाहीत. माि लॉकडाऊनचे 

काही र्द ष्परिणाम कानार्ि पडू लागल ेहोते.  

या पार्श्वभूमीर्ि मुंचाच्या कामाचा आर्ाका लक्षात घेऊन आम्ही प रुषाुंसाठी आस्ण स्ियाुंसाठी 

थर्तुंि प्रश्नार्ली तयाि करून लॉकडाऊनच्या परिणामाुंचा अुंर्दाज घ्यायचा प्रयत्न केला. १२ म े

पासून २४ म ेपयंत गूगल फॉमवच्या माध्यमातून आम्ही हा सर्व्ह े केला. त्यात एकूण ५७२ स्िया 

आस्ण ३२४ प रुष सहभागी झाले. त्यातून जमा झालेल्या मास्हतीचे ह ेस्र्श्लषेण. हा ऑनलाईन सर्व्ह े

असल्याने ज्याुंना इुंटिनेट सहज उपलब्ध असले तेच लोक यात भाग घेण्याची शक्यता जाथत. 

उत्पन्नाचा आस्ण इुंटिनेटच्या उपलब्धतेचा िेट सुंिुंध गृहीत धिता यतेो. त्याम ळे अगर्दी गिीि 

ििातल्या लोकाुंचा या सर्व्हमेध्ये सहभाग कमी असेल अशी आमची अटकळ होती आस्ण ती खिीही 

ठिली आह.े  

आता लॉकडाऊन टप्पप्पयाने-टप्पप्पयाने  स्शस्िल होत असला तिी या सर्व्हचे्या काळात अत्यार्श्यक सेर्ा 

र्गळता सर्व माणसे जर्ळजर्ळ चोर्ीस तास घिातच होती. कािखाने, उद्योगधुंर्दे याुंना 

लॉकडाऊनम ळे चाुंगलाच फटका िसला. त्याम ळे अनेकाुंना भस्र्ष्यािाित हचुंता ग्रासत असण े

साहस्जक आह.े र्ाढत्या कौट ुंस्िक हहुंसाचािाच्या िातम्या आपण िघत होतो; पण त्याच्या ििोििीने 

काही सकािात्मक गोष्टीही घडताुंना दर्दसत होत्या जसे की क ट ुंस्ियाुंनी कामे र्ाटून घेण,े िाईर्ि 

एकटीर्ि त्याचा भि पडू न रे्दणे इत्यादर्द. ही स्थिती पाहता, या सक्तीच्या एकि असण्याम ळे अस े

होणािे परिणाम/िर्दल तपासण्यासाठी हा अभ्यास नािी समता मुंचाने हाती घेतला.  
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२. सर्व्हते सहभागी झालले्या िीप रुषाुंस्र्षयी मास्हती 

 या ऑनलाईन सर्व्हमेध्ये गोपनीयतेच्या र्दषृ्टीने नार्, गार् इ. मास्हती आम्ही स्र्चािली नर्व्हती. 

त्याम ळे उत्तिे रे्दणार् यात शहिी भागातले दकती आस्ण ग्रामीण भागातले दकती याचा आम्हाला अुंर्दाज 

नाही. हा सर्व्ह े १८ र्षावर्िील िी-प रुषाुंसाठी ख ला होता. म ख्य स्र्षय हा २४ तास एकि 

िाहण्याम ळे जाणर्णािे/ अन भर्ाला येणािे नात्यार्िचे परिणाम/ िर्दल हा होता. नर्िा-िायको 

ककुं र्ा स्लर्व्ह-इन-नात्याने एकि िाहणािे िीप रुष याुंच्यासाठीच प्राम ख्याने प्रश्नार्ली िेतली होती. 

एकट्या म्हणजे स्र्भक्त झालेल्या, स्र्धर्ा आस्ण अस्र्र्ास्हत स्िया याुंना घिात हहुंसेला तोंड द्यार्ुं 

लागतुं का हहेी स्र्चािणािे प्रश्न सर्व्हमेध्य ेहोते. पण समहलुंगी सुंिुंधातली माणसुं, ट्रान्सजेन्डि माणसुं 

आस्ण त्याुंचे स्र्स्शष्ट प्रश्न माि या सर्के्षणात स्र्चािात घेतले नर्व्हते कािण त्या सुंर्दभावत काम 

किण्याचा अन भर् आमच्याकडे नाही. 

अनेक क ट ुंिाुंच्या आर्िवक स्थितीर्ि र्द ष्परिणाम झाल्याम ळे नातेसुंिुंधार्ि काय परिणाम झाल े

याचाही अुंर्दाज या पिीक्षणात आला.  

२.१ भाग घतेलले्या स्ियाुंस्र्षयी मास्हती   

• प्रश्नार्ली भिणार् या ५७२ स्ियापैकी 

स्र्र्ास्हत आस्ण स्लर्व्ह-इन अशा एकूण 

४९१ स्ियाुंनी ही प्रश्नार्ली प िी केली. 

स्लर्व्ह-इन नात्यातल्या िी-प रुषाुंची 

सुंख्या अपके्षेन साि फािच कमी (एकूण ६) 

होती आस्ण म्हणून या र्दोन्ही गटाुंचा 

याप ढ े एकिच स्र्चाि केला आह.े ८१ 

एकल स्ियाुंनी प्रश्नार्ली पूणव केली.  

• आर्िवक गट - र्दिमहा रु. १०,०००/- पके्षा कमी उत्पन्न असलेल्या गटापासून ते र्दिमहा रु. 

५०,०००/- पके्षा जाथत उत्पन्न असलेल्या आर्िवक गटातल्या लोकाुंचा यात सहभाग आह.े पण 

त्यातही एक लक्षर्धेी आकृतीिुंध (pattern) दर्दसतो. ३० पेक्षा कमी र्याच्या स्ियाुंमध्य े५५% 

र्य 

र्योगट स्ियाुंची सुंख्या 

१८-३० ९८ 

३१-४० १९३ 

४१-५० १६६ 

५१-६० ७८ 

६० पेक्षा जाथत ३७ 

एकूण ५७२ 
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स्िया र्दिमहा रु. २५,०००/- पके्षा अस्धक उत्पन्न असलेल्या घिातल्या आहते. र्य र्ाढत जातुं 

तसुं ६० र्षेपयंत या गटाचुं प्रमाण र्ाढत जातुं. ३१-४० र्योगटात ७०%, ४१-६० र्योगटात 

जर्ळजर्ळ ९०% असुं प्रमाण दर्दसत. ६० ह ेस्नर्ृत्तीचुं र्य मानलुं ति साठीप ढच्या स्ियाुंच्या 

घिात ह ेउत्पन्नाचुं प्रमाण प न्हा ७०% च्या आसपास येतुं! यात आश्चयव र्ाटण्याजोगुं फाि काही 

नसलुं तिी भाग घेणार् याुंचुं र्गीकिण अगर्दीच स्र्सुंगत नाही एर्ढुं यातून थपष्ट दर्दसतुं.  

उत्तिर्दात्या स्ियाुंपैकी ७०% स्िया नोकिी/व्यर्साय/स्नर्ृत्त या गटातल्या आहते ति २६% 

पूणवरे्ळ गृस्हणी आहते. म्हणजेच िहुताुंश स्िया पािुंपारिक जिािर्दािी साुंभाळून आर्िवक 

कमाईही कित आहते.  

• स्शक्षण - र्दहार्ी ककुं र्ा िािार्ी पयंतच स्शक्षण झालेल्या स्ियाुंचे प्रमाण १० टक्क्याहून कमी 

आह.े तीस टक्क्याहून अस्धक पर्दर्ीधि आहते ति जर्ळजर्ळ ६०% स्ियाुंनी पर्दव्य त्ति स्शक्षण 

घेतलुं आह.े ही स्र्भागणी िघता lockdown चे परिणाम कमी-स्शस्क्षत आस्ण उच्च-स्शस्क्षत गटात 

स्निाळे असतील का या प्रश्नाला आमच्या सर्ेक्षणातून उत्ति स्मळत नाही.  

• एकल मस्हला – एकूण ८१ एकट्या िाहणार् या स्ियाुंनी यात सहभाग घतेला. एकटया असलले्या 

स्ियाुंपैकी २८ स्िया या घटथफोरटत, स्र्धर्ा ककुं र्ा नर्र् यापासून थर्तुंि िहात आहते ति ५३ 

अस्र्र्ास्हत आहते. र्य र्षे ३० पके्षा मोठ्या असलले्या २१ अस्र्र्ास्हत स्िया यात सामील 

आहते. लग्न न केलेल्या स्ियाुंचा हा आकडा उल्लखेनीय र्ाटतो. एखार्दा अपर्ार्द सोडता 

स्तशीच्या प ढल्या र्याच्या स्िया दकमान पर्दर्ीधि आहते आस्ण आर्िवक थर्युंपूणवतेच्या र्दषृ्टीने 

नोकिी ककुं र्ा व्यर्साय किणार् या आहते. घटथफोरटत, स्र्धर्ा ककुं र्ा नर्र् यापासून थर्तुंि 

िाहणार् या गटातही नोकिी ककुं र्ा व्यर्साय किणार् या स्ियाुंचे प्रमाण स्र्र्ास्हत स्ियाुंच्या 

त लनेत अस्धक आह.े  एकल स्ियाुंपैकी ६ स्ियाुंनी (८१ पैकी) लॉकडाऊनच्या काळात हहुंसा र्ाढ 

झाल्याचे साुंस्गतले आह.े     
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२.२  भाग घतेलले्या प रुषाुंस्र्षयी मास्हती   

एकूण ३२४ प रुषाुंपैकी २९३ प रुषाुंच्या उत्तिाुंचा यात स्र्चाि केला आह.े ते सगळे स्र्र्ास्हत (२८४) 

आस्ण स्लर्व्ह इन (एकूण ९) या गटात मोडतात.  

• र्योगट - या सर्ेक्षणामध्ये ित्तीस अस्र्र्ास्हत 

प रुषाुंनी प्रश्नार्ली भिली. यातल ेिहुतेक १८-३० 

या र्योगटात मोडतात. केर्ळ चािच प रुष ३१-४० 

या र्योगटातले आहते ति चाळीशीच्या प ढला 

एकही प रुष यात नाही. अस्र्र्ास्हत प रुष आस्ण 

स्िया याुंच्या र्याच्या स्र्भागणीमधला हा फिक 

समाजाचुं प्रस्तहिुंि आह ेअसुं आम्हाला र्ाटतुं. शहिी 

भागात लग्न न किता एकट्या िाहणार् या स्ियाुंचुं प्रमाण र्ाढतुं आह ेति नोकिी लागल्या लागल्या 

र्दोनाचे चाि हात किणुं ही प रुषाुंना सोईथकि अशी पद्धत अजूनही स्नत्यनेमानुं चालू आह.े  

• आर्िवक गट/र्गव - स्ियाुंच्या सुंर्दभावत जो मास्सक उत्पन्नाचा आकृतीिुंध दर्दसतो जर्ळजर्ळ तोच 

प रुषाुंच्या गटातही दर्दसतो. १८-३० या र्योगटात केर्ळ ४०% प रुषाुंचुं उत्पन्न रु. २५,०००/- 

पेक्षा अस्धक आह.े ह ेप्रमाण ३१-४० र्योगटात ५५%, ४१-५० मध्य ेआस्ण ५१-६० मध्य ेते 

८०% आह ेति साठी नुंति ते ७५% र्ि येतुं. फक्त या स्निस्निाळ्या र्योगटातल्या प रुषाुंची 

सुंख्या स्ियाुंच्या त लनेत कमी आह.े  

➢ २९३ पैकी १४६ प रुषाुंची पत्नी/मैिीण कमार्ती आह.े 

➢ गुंभीि िाि म्हणजे जर्ळ जर्ळ १०% प रुषाुंनी सध्या िेकाि असल्याचुं नमूर्द केलुं आह.े 

• स्शक्षण - साधािण १२% प रुष ह ेर्दहार्ी ककुं र्ा िािार्ी पयंत स्शकललेे आहते. पन्नास टक्क्याहून 

अस्धक पर्दव्य त्ति स्शक्षण घेतलेल ेति साधािण ३७% पर्दर्ीधि आहते. प रुष आस्ण स्ियाुंमध्य े

यात फाि फिक नाही.  

• आश्चयावची िाि अशी की एकाही लग्नानुंति एकट्या झालले्या प रुषाुंनी या सर्ेक्षणामध्य ेभाग 

घेतला नाही.  

र्य 

र्योगट प रुषाुंची सुंख्या 

१८-३० ५२ 

३१-४० ११५ 

४१-५० ७९ 

५१-६० ५४ 

६० पेक्षा जाथत २४ 

एकूण ३२४ 
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३. आम्हाला काय दर्दसलुं आस्ण काय नाही दर्दसलुं ! 

नर्िा आस्ण िायको अशा र्दोघाुंनी या सर्के्षणामध्ये भाग घेतला का हा प्रश्न स्र्श्लेषण किण्याच्या 

र्दषृ्टीने महत्र्ाचा ठिला असता पण ते ओळख उघड होत नसल्याने शक्य झाले नाही. नाहीति 

सध्याच्या घिाच्या परिस्थितीत नर्िा-िायकोच्या समज तीत काय फिक आह ेयाचे चाुंगले  स्र्श्लेषण 

किणे शक्य झाल ेअसते आस्ण उपयोगाचेही ठिल ेअसत.े  

३.१ कौट ुंस्िक हहुंसा  

लॉकडाऊनच्या काळात अत्यार्श्यक सेर्ा र्गळता सर्व माणस ेचोर्ीस तास घिातच होती. सर्व्ह े

स रु किण्याच्या र्ेळी स्ियाुंर्िील हहुंसाचािात र्ाढ झाल्याचुं र्ातांकन होतुं. याििोििच हहेी 

र्ाचनात येत होतुं की अशा घिातच अडकलले्या परिस्थितीत; स्र्शेषतः नर्िे ककुं र्ा इति प रुष 

माणसुं घिात असताुंना स्ियाुंना मर्दतीसाठी फोन स द्धा किता येत नाही, त्याुंच्यार्ि लक्ष ठेर्णािे 

डोळे सतत घिातच असतात. समाजाच्या काही थतिाुंमध्ये ही परिस्थिती आह ेयाचा स्ियाुंसाठीच्या 

पोलीस हले्पलाईन ककुं र्ा इति मर्दत रे्दणार् या ज्या सुंथिा लॉकडाऊनच्या काळात काम कित होत्या 

त्याुंना पडताळा आला. या सर्व्हते सहभागी स्ियाुंपैकी ७७% जणींनी हहुंसा होत नसल्याचे साुंस्गतल े

आह.े १०% स्ियाुंनी शािीरिक,  मानस्सक, आर्िवक र्ा लैंस्गक हहुंसा होत असल्याचे नोंर्दर्ले आह.े 

१०% स्ियाुंनी ह ेउत्ति रिकाम ेसोडल ेआह ेति ३% स्ियाुंची उत्तिे अन्य या गटात मोडतात. ज्या 

सामास्जक थतिातून सर्व्हलेा प्रस्तसार्द आला आह े त्याकडे िघता आर्िवक र्दषृ्ट्या र्िच्या थतिात 

हहुंसेचुं प्रमाण कमी आह ेआस्ण लॉकडाऊनच्या काळात ते र्ाढलुं नाही असा सार्ध स्नष्कषव काढता 

येतो. तिीही ह ेप्रमाण िोडुं जाथत असण्याची शक्यता आम्हाला थपष्ट दर्दसते कािण कशाकशाला 

हहुंसा म्हणायचुं याची प िेशी थपष्टता समाजात नसते. फक्त शािीरिक मािहाण हीच प्राम ख्याने हहुंसा 

मानली जाते. जसुं लैंस्गक छळाच्या व्याख्येत शब्र्दाच्या, स्चिाुंच्या, स्र्नोर्दाच्या माध्यमातून िास 

रे्दण,े टक लारू्न पाहत िाहणे यासािख्या गोष्टीही मोडतात तसुंच घिात घडणार् या हहुंसेचुं आह.े 

कौट ुंस्िक हहुंसाचािाच्या व्याख्येत शािीरिक, मानस्सक/भार्स्नक, आर्िवक हहुंसाचािही येतो; 

त्यान साि सुंिुंस्धत प्रश्नाुंच्या उत्तिाचे पयावय दर्दल ेहोते. १४ जणींची उत्तिे प ढील र्गवर्ािीत मोडणािी 

आहते; 
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➢ ‘मानस्सक छळ, हहुंसा होत नाही.’ 

➢ ‘प िेस ेपैस ेरे्दत नाही, हहुंसा होत नाही.’ 

➢ ‘स्शर्ीगाळ-सतत टोमणे, हहुंसा होत नाही’ 

➢ ‘फोन-इुंटिनेट र्ापरु रे्दत नाहीत, हहुंसा होत नाही’.   

म्हणजे स मािे तीन टके्क (४९१ पैकी १४) स्ियाुंना र्ाटत नसलुं तिी त्याुंच्यािाितीत हहुंसा होते 

आह.े त मच्यार्ि घिात हहुंसा होते आह ेका याचे उत्ति ३० स्ियाुंनी (स मािे ६%) रिकामे सोडल े

आह.े  

➢ टाळेिुंर्दीच्या काळात त्याुंच्यािाितीत हहुंसेत र्ाढ झाल्याचुं ५% स्िया नोंर्दर्तात ति ५% 

स्ियाुंनी ‘साुंगता येत नाही’ अस ेम्हटल ेआह.े  

➢ एकल स्ियाुंपैकी ७% स्ियाुंनी लॉकडाऊनच्या काळात हहुंसेत र्ाढ झाल्याचे साुंस्गतले आह.े 

या प्रश्नाचे उत्तिही ३० स्ियाुंनी (स मािे ६%) रिकामे सोडले आह.े 

हहुंसचे्या िाितीत स्ियाुंच ेन िोलण ेह ेप िेस ेिोलके आह ेका अस ेर्ाटल्यार्ाचनू िाहत नाही. 

 

३.२ लॉकडाऊनम ळे हलुंगभार् नात्याुंर्िचा, भसू्मकाुंर्िचा परिणाम - या प्रश्नार्लीचा एक महत्र्ाचा 

उद्देश म्हणून आम्ही नात्याुंर्िचा परिणाम तपासला. एकीकडे जगभिातून र्ाढत्या कौट ुंस्िक 

हहुंसाचािाच्या िातम्या येत आहते ति र्द सिीकडे सोशल स्मडीयार्ि काही सकािात्मक गोष्टीही लोक 

स्लस्हत आहते. सतत चोर्ीस तास, अनेक दर्दर्स अचानक एकि िाहायला लागणे, आर्िवक 

परिस्थितीर्ि स्र्पिीत परिणाम होणे या सगळ्याचा एकस्ित परिणाम काय असले याचा फािसा 

कोणालाच अुंर्दाज नर्व्हता. सर्वसाधािणपण ेनातेसुंिुंध, स्र्शेषतः हलुंगभार् भूस्मका िर्दलतील अशी 

एक अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात ते सुंपूणवपणे खिे नाही असुं आमचा सर्व्ह ेसाुंगतो.  

• क ट ुंिातील िी-प रुषाुंच्या कामाच्या स्र्भागणीत/र्ाटणीत झालले ेिर्दल - स्पतृसत्ताक समाजाने 

स्िया आस्ण प रुषाुंच्या कामाुंची स्र्भागणी केली आह.े घिकाम, थर्युंपाक ही स्ियाुंची कामे ति 

िाहरेुन कमरू्न आणण े ह े प रुषाचे काम स्पतृसत्ताक समाज मानतो. आता स्ियाुंनी त्याुंच्या 

पािुंपारिक भूस्मकाुंििोिि नर्ीन भूस्मकाही पलेल्याचे दर्दसत आहे, जस े की मोठ्या 
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जिािर्दािीच्या नोकर् या, प रुषाुंच्या समजल्या जाणार् या क्षेिात काम उर्दा. र्ैमास्नक, शािज्ञ, 

इुंस्जन ड्रायर्व्हि आस्ण असे अनेक व्यर्साय. माि प रुषाुंच्या िाितीत त्याुंनी घिकाम जिािर्दािी 

म्हणून थर्ीकािल े आह े अस े काही अपर्ार्द सोडल े ति साधािणपण े दर्दसत नाही. 

लॉकडाऊनसािख्या अपर्ार्दात्मक परिस्थितीम ळे नेहमीपेक्षा िोडा जाथत मोकळा र्ेळ माणसाुंना 

स्मळाला. पण त्याििोििच मध्यमर्गीय/उच्चमध्यमर्गीय घिात मर्दतनीस येऊ शकत नर्व्हते. 

अशा र्ेळी क ट ुंिातल्या प रुषाुंनी घिकामात काय आस्ण दकती र्ाटा उचलला आह े ते आम्ही 

तपासले. तसेच काही िर्दल झाल ेअसल्यास ते रटकतील ककुं र्ा कस ेयािद्दलही आम्ही िी-प रुषाुंना 

प्रश्न स्र्चािल.े   

थर्युंपाकघिातील कामात आस्ण इति घिकामात प रुषाुंचा र्ाटा यािाित स्ियाुंची उत्तिे 

प ढीलप्रमाण ेस्मळाली.    

उत्ति 

थर्युंपाकघिातील कामात 

पती/जोडीर्दािाचा र्ाटा 

इति घिकामात 

पती/जोडीर्दािाचा र्ाटा 

 सुंख्या टके्कर्ािी सुंख्या टके्कर्ािी 

काहीही काम कित नाही/ नाहीत. 105 18.36 49 8.57 

एक काम 70 12.24 53 9.27 

र्दोन काम े 49 8.57 65 11.36 

तीन काम े 51 8.92 69 12.06 

चाि काम े 59 10.31 57 9.97 

पाच काम े 33 5.77 50 8.74 

सहा काम े 25 4.37 37 6.47 

सात काम े 24 4.20 25 4.37 

आठ काम े 16 2.80 16 2.80 

नऊ कामे 6 1.05 11 1.92 

र्दहा/र्दहापेक्षा  जाथत  कामे 39 6.82 21 3.67 

अन्य 2 0.35 21 3.67 

उत्ति दर्दले नाही 93 16.26 98 17.13 

एकूण 572 100 572 100 

 

➢ थर्युंपाक घिातील कामािाित १९% स्ियाुंनी त्याुंचे पती/जोडीर्दाि काहीही काम कित 

नसल्याचुं साुंस्गतलुं.  
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➢ ५०% स्िया म्हणतात की टाळेिुंर्दीच्या काळात थर्युंपाकघिातील पाच ते सहा कामे त्याुंचे 

जोडीर्दाि करु लागल ेआहते. उर्दा. चहा/कॉफी सिित िनर्णे, ओटा साफ किणे, ध तललेी 

भाुंडी जागेर्ि ठेर्णे, क कि लार्णे इत्यादर्द.  

➢ २०% स्ियाुंनी त्याुंचे जोडीर्दाि नाश्ता िनर्णे, भाजी स्नर्डणे/स्चिणे, र्ाटण करुन रे्दण,े 

भाजी/आमटी/पोळी/भाकिी किण,े र्दधू तापर्ण,े र्दही लार्णे यासािखी कामे करु लागल्याचे 

साुंस्गतले.   

➢ १५ प रुषाुंनी थर्युंपाकघिात नेहमीच मर्दत कितो अस े म्हटल ेआह े ति १९८ प रुषाुंनी 

थर्युंपाकघिात प्रिमच करु लागललेी कामे साुंस्गतली आहते.  

➢ २०५ प रुषाुंनी (६३%) घिात स्ियाुंना सतत दकती काम किार्ुं लागतुं याची जाणीर् 

झाल्याचे साुंस्गतले. 

➢ सतत घिात असल्याने प रुषाुंनी या कामात काही प्रमाणात र्ाटा उचलल्याचुं दर्दसत आह.े ही 

काम ेप रुष नुंतिही नहेमी कितील का या प्रश्नार्ि ५५% प रुषाुंनी नहेमी करु असुं म्हटलुं 

असलुं तिी केर्ळ २२% स्ियाुंनी आपल ेजोडीर्दाि ही काम ेनहेमी कितील असुं नोंर्दर्लुं 

आह.े 

➢ थर्युंपाकातील प्रत्यक्ष कामापेक्षा िाहरेुन सामान आणून रे्दणे, घिची साफसफाई ही काम े

प रुष प्राम ख्याने कित असल्याचुं स्ियाुंनी म्हटलुं आह.े आताच नाही ति पस्हल्यापासून 

नर्िा/जोडीर्दाि घिात कामे कित असल्याचुं िािा जणींनी साुंस्गतलुं आह.े  

या प्रश्नामध्य े अन्य या पयावयात स्ियाुंनी स्लस्हललेी काही उत्तिे आम्हाला लक्षर्धेी र्ाटली. 

त्याुंच्याच शब्र्दातली ही उत्तिे: 

➢ As per his mood, he is doing one work, once in a 3/4 days. Otherwise he is upset 

all the time. 

➢ Sometimes My husband helps me, but only sometime. 😒 

➢ काहीही नाही, फक्त एक र्दोन र्ेळा केक िनर्ला य ट्य ि ला पाहून 

➢ सगळ्या कामात मर्दत कितात.  
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३.३ लॉकडाऊन स्थितीच ेसकािात्मक आस्ण नकािात्मक परिणाम  

घिात २४ तास सर्वजण सतत एकि असल्याचे सकािात्मक आस्ण नकािात्मक परिणाम िी-प रुषाुंना 

काय र्ाटतात याचा आम्ही शोध घेतला.   

लॉकडाऊनम ळे घिातील सर्व सर्दथय घिीच एकि असण्याच ेपरिणाम कस ेर्ाटत आहते? 

उत्ति  स्िया प रुष 

सुंख्या % सुंख्या % 

चाुंगले (सकािात्मक) 250 43.71 189 58.33 

नकोसे (नकािात्मक) 12 2.10 13 4.01 

िोडे चाुंगल े-िोडे र्ाईट  228 39.86 89 27.47 

उत्ति दर्दले नाही 82 14.34 33 10.19 

एकूण  572 100.00 324 100.00 

 

स्ियाुंची उत्तिे - लॉकडाऊनचा परिणाम सकािात्मक आह ेअस ेउत्ति रे्दणार् या गटाचा आम्ही आणखी 

खोलात जाऊन अभ्यास केला. सकािात्मक परिणामाुंचे प ढील पयावय आम्ही दर्दले होते; 

घिच्याुंििोिि हर्ा तसा र्ेळ स्मळतो, म लाुंना र्ेळ रे्दता येतो, र्ेळेअभार्ी किता येत नर्व्हते अस ेछुंर्द 

प िे किता आले, मर्दतनीसाुंम ळे (घिकाम किणार् या मस्हला) कामाचा िोजा हलका होतो ह ेकळल.े 

➢ एकूणाुंपैकी केर्ळ स मािे ४४% स्ियाुंनी लॉकडाऊनचे परिणाम सकािात्मक होते हा पयावय 

स्नर्डला. अशा अडीचश ेपैकी स मािे ५७% स्ियाुंनी एकाही नकािात्मक परिणामाचा उल्लखे 

केला नाही. यापलीकड ेजाऊन अनेकाुंनी उत्तिे दर्दली. जर्ळजर्ळ ५०% स्ियाुंनी छुंर्द प िे किता 

आले असुं म्हटलुं आह.े िोजच्या कामाच्या धिडग्यात स्िया नोकिी/ व्यर्साय कित असोत र्ा 

नसोत घिकामाचा खूप िोजा त्याुंच्यार्िच असतो. त्याम ळे अनेक स्ियाुंना आपल ेछुंर्द िासनात 

ग ुंडाळून ठेर्त आय ष्य जगायला लागतुं असुं हा सर्व्ह ेर्दाखर्ून रे्दतो.  

➢ एक खास पार्ती घिकामगाि स्ियाुंना स्मळाली आह.े एिर्ी अनेकर्दा त्याुंना आस्ण त्याुंच्या 

कामाला प िेसुं महत्र् दर्दलुं जात नाही, त्याुंच्यास्र्षयी प ष्कळ तक्रािीही ऐकायला येतात. 

लॉकडाऊनचा काळ जसा र्ाढत गेला तशा त्याुंना पूणव पगाि न रे्दणार् या मालक-
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मालदकणींस्र्षयीची तक्राि कानार्ि येऊ लागली होती. पण या सर्व्हचे्या चाुंगल्या परिणामात 

घिकामगाि स्ियाुंचे महत्र् अनेकींनी मान्य केले. लॉकडाऊनचे परिणाम चाुंगले होते असुं 

मानणार् या २५० स्ियाुंपैकी स मािे ९० (३६%) जणींनी अशा मर्दतनीसाुंम ळे घिकामाचा िोजा 

हलका होतो ह ेम्हटले आह.े  

➢ सकािात्मक परिणाम – अन्य लक्षर्धेी उत्तिे (स्िया) त्याुंच्याच शब्र्दात : 

o मला थर्तःसाठी र्ेळ रे्दता येतोय.  

o जोडीर्दािाची कायम सोित असल्याची जाणीर् खूप आधाि रे्दऊन जाते, मग कसलाही 

कुं टाळा येत नाही आस्ण िकर्ा स्नघून जातो.  

o एकमेकामध्ये र्ैचारिक रे्दर्ाणघेर्ाण होते, व्यायाम किायला र्ेळ रे्दता येतो. 

o शेजािी गॅलिीतून सुंर्ार्द साधला जातो.  

o लेखन किायला थर्ाथ्य स्मळाले.  

o आपण एकमेकाुंना साुंभाळून घेतोय ह ेपाहून ििे र्ाटते. म लगा हॉथटेल र्ि असतो एिर्ी. 

तो घिात आह ेह्यासािखा आनुंर्द नाही. 

o घिकामात र्ेळ जातो. थर्युंस्सध्र्द असल्याम ळे समाधान  र्ाटते.  

➢ नकािात्मक परिणाम - अनेक स्ियाुंनी नकािात्मक परिणामाुंची छोटीमोठी यार्दी दर्दली आहे, 

त्यामध्ये र्दोन कािणुं प्राम ख्याने आढळतात. थर्युंपाकाच्या कामात फाि र्ेळ जातो ही तक्राि 

यातल्या ३५% स्ियाुंनी नोंर्दर्ली आह ेति आर्िवक ताण ह ेकािण २०% स्ियाुंनी नोंर्दर्लुं आह.े 

लॉकडाऊनचे परिणाम केर्ळ नकािात्मक आहते असुं म्हणणार् या स्ियाुंचे प्रमाण कमी आह े

आस्ण त्यातही आर्िवक ताण ह ेमहत्र्ाचुं कािण दर्दसतुं. छोट्या घिात सगळी माणसुं २४ तास 

घिातच असली ति जागा कमी पडते आस्ण TV र्रून र्ार्द होत िाहतात असुंही दर्दसलुं. 

लॉकडाऊनम ळे ताण र्ाढले तिी त्याचुं पयवर्सान स्चडस्चड, भाुंडणुं आस्ण मािहाण यात 

झाल्याचुं अगर्दी कमी प्रमाणात स्नर्दशवनास आलुं.  
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➢ नकािात्मक परिणाम – अन्य लक्षर्धेी उत्तिे (स्िया) त्याुंच्याच शब्र्दात : 

o I miss personal space - कधी कधी िाहिे जाऊन दफिारे् र्ाटत एकटीला, रे्दर्ळात जार्ुं 

र्ाटतुं, आस्ण स्र्शेषतः मैस्िणींना भटेार्ुं र्ाटतुं - miss कित ेमी. ग्राउुंड र्िचे exercise  - 

एक तास माझा! 

o म लाुंना िाहिे मोकळे खेळता येत नसल्याम ळे घिातच त्याुंची स्चडस्चड भूणभूण होते, 

पयावयाने आपली पण स्चडस्चड होते त्याुंच्यार्ि आस्ण र्ातार्िण स्िघडतुं घिातलुं. 

सगळ्याुंची मनस्थिती खिाि होते.  

o सतत दकचनमध्ये र् इति काम ेकित िास्हल्याम ळे कुंििर्द खी, पाठर्द खी, टाचर्द खी होत आह.े 

o सासू सासिे िोलत नाहीत, आस्ण नर्र् याला माझ्याशी िोलण्यात इुंटिेथट नसतो. जेर्ण पण 

एकाच र्ेळेला कित ेमी. कािण सासू सासिे जेर्णार्रून पण िोलतात सतत.  

 

• प रुषाुंची उत्तिे - एकूणपकैी १८९ प रुषाुंनी म्हणजे स मािे ५८% प रुषाुंनी लॉकडाऊनचा परिणाम 

चाुंगला झाला असुं म्हटलुं आह.े स्ियाुंच्या त लनेत ह ेप्रमाण जाथत आह.े या १८९ पैकी स मािे 

७०% प रुषाुंनी लॉकडाऊनम ळे काहीच नकािात्मक परिणाम झाला नसल्याचे नोंर्दर्ले आह.े  

➢ प रुषाुंच्या प्रश्नार्लीत, सकािात्मक परिणामात र्ि दर्दलले्या पयावयाुंच्या यार्दीत आणखी एकाची 

भि आम्ही घातली होती. अनेक प रुष िाईचुं घिातलुं काम गृहीत धितात आस्ण त्याचुं महत्र्, 

आर्िवक फायर्दा स्र्चािात घेत नाहीत अस ेसर्वसाधािणपणे दर्दसते. या पार्श्वभूमीर्ि 'घिातली 

िाई दकती सातत्याने कामे किीत असते ह ेकळले' असा एक पयावय दर्दला होता. १८९ पैकी 

५२% प रुषाुंनी या प्रश्नाचुं होकािािी उत्ति दर्दलुं आह.े लॉकडाऊनम ळे िीच्या या कामाची 

जाणीर् जाथत प रुषाुंना झाली ति तो समाजार्िचा एक चाुंगला परिणाम आह ेअसुंच मानायला 

हर्ुं.  

➢ तसुंच ३५% प रुषाुंनी मर्दतनीसाुंम ळे पतीचा/ मैस्िणीचा घिकामाचा िोजा कमी होतो असुंही  

म्हटलुं आह.े  
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➢ स्ियाुंप्रमाणे ४७% प रुषाुंनी लॉकडाउनम ळे  छुंर्द जोपासायची सुंधी स्मळाल्याचुं नोंर्दर्लुं आह.े 

घिातली जागा कमी पडणे, TV पाहण्यार्रून र्ार्द होण ेया गोष्टी प रुषही आपल्या अन भर्ात 

म्हणतात.  

➢ लॉकडाऊनचे परिणाम सकािात्मक झाले ह ेमान्य कितानाच स मािे २३% प रुषाुंनी आर्िवक 

ताण ही अडचण नोंर्दर्ली आह ेआस्ण स्ियाुंच्या त लनेत ह ेप्रमाण जाथत आह.े 

➢ सकािात्मक परिणाम – अन्य लक्षर्धेी उत्तिे (प रुष) त्याुंच्याच शब्र्दात : 

o सुंर्ार्द र्ाढला. मतभेर्द समोि आल ेर् त्याम ळे थर्तःर्ि काम किण्याची सुंधी स्मळाली.  To 

understand wife emotions in her different roles. 

o माझ ेकाम सतत दफितीचे असल्यामूळे िायकोला एकटेपणा जाणर्त असे. Lockdown 

म ळे एकटेपणा नाहीसा झाला.  

o माझी म लगी, मी आस्ण स्मसेस  घिकाम स्मळून कितो त्याम ळे कोणार्ि ताण नाही. 

हलुंगभेर्द नाही. ह ेप रुषाचे, ह ेिीचे अस ेनाही. सगळ्याुंनी घि आपले आह ेत्याम ळे सगळे 

स्मळून केलुं पास्हजे. िाईचुं काम आह ेआपण मर्दत कितो या स्र्चाि नाही. 

o पत्नी र् म लाुंिद्दल काही िाितीत नव्याने ओळख झाली. 

o आपले कोण? खिे स्जर्लग स्मि नातेर्ाईक कोण? माणूस आस्ण स्नसगव याुंच्यातील भार्िुंध 

ज ळले. 

o घिकाम किताना आर्डतुं आह.े स्मळून कामुं केली की एकट्यार्ि भािी पडत नाही. 

सामुंजथयाने कामुं केली ति स्चडस्चड होत नाही. 

o आपण आपल्या िर् याच गिजा दकती कमी करू शकतो ह ेकळल.े 

➢ नकािात्मक परिणाम – अन्य लक्षर्धेी उत्तिे (प रुष) त्याुंच्याच शब्र्दात : 

o परिर्ािाच्या तब्येतीची काळजी र्ाटते. 

o No differentiation between office hours and personal time 

o सतत इतका र्ेळ एकि असायची सर्य नर्व्हती. 

o Mental health issues 
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 ३.४ जोडीर्दािाििोििच ेनात े– एिर्ी जोडीर्दािाशी नाते कस ेआह ेआस्ण लॉकडाऊन काळात 

सतत एकि असण्याचा काय परिणाम र्ाटतोय असे प्रश्न िी-प रुष र्दोघाुंना स्र्चािले होते.  

प्रश्न - त मच ेजोडीर्दािाििोििच ेनात ेएिर्ी कस ेआह े? 

उत्ति 

स्िया प रुष 

सुंख्या % सुंख्या % 

चाुंगले- सुंर्ार्दाचे 336 58.74 239 73.77 

तणार्पूणव-धाकाचे 35 6.12 16 4.94 

कधी कधी तणार्ाचे 5 0.87 4 1.23 

ठीक ठाक 4 0.70 - - 
साुंगता येत नाही 75 13.11 27 8.33 

अन्य 17 2.97 4 1.23 

उत्ति दर्दले नाही 100 17.48 34 10.49 

एकूण 572 100.00 324 100.00 

 

➢ स मािे ५९% स्िया आस्ण ७४% प रुषाुंनी आपलुं नातुं चाुंगलुं सुंर्ार्दाचुं असल्याचुं म्हटलुं आह.े  

➢ १३% स्िया आस्ण ८% प रुषाुंना आपलुं नातुं कसुं आह ेह ेसाुंगता येत नसल्याचुं म्हटलुं आह.े  

➢ या प्रश्नार्िची स्ियाुंची अन्य उत्तिे प ढीलप्रमाण ेत्याुंच्याच शब्र्दात : 

o We are not friends. We are husband and wife. 

o समाुंति िेघ 

o नाते त्याच्या मूडन साि िर्दलते. 

o Its a sexless marriage since 12 years. 

o गिजेप िता सुंर्ार्द   

➢ याच प्रश्नार्िची प रुषाुंची अन्य उत्तिे प ढीलप्रमाण ेत्याुंच्याच शब्र्दात : 

o खटे्ट जार्दा मीठे कम 

o निम गिम  

o भाुंडा पण नाुंर्दा  

o मी स्तचा नेहमीच सखा, स्प्रयकि, र्दोथत, कर्ी कधीकधी िापही पण ती माि? 
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४. समािोप  

नािी समता मुंच ही सुंथिा गेली ३३ र्षव स्ियाुंर्िील अत्याचािाुंच्या स्निाकिणासाठी प्रयत्न किीत 

आह.े शािीरिक आस्ण मानस्सक र्दोन्ही प्रकािच्या अत्याचािाुंना स्ियाुंना तोंड द्यार्ुं लागतुं आस्ण 

त्या समथया सोडर्ण्यासाठी मुंच कायवित आह.े या पार्श्वभूमीर्ि टाळेिुंर्दीत र्दीघवकाळ क ट ुंिातील 

सर्ांना २४ तास एकि िाहायला लागत असल्याम ळे स्ियाुंना अस िस्क्षत परिस्थितीत घिात िाहार्ुं 

लागत असेल का हा प्रश्न मनात आला होता. कोस्र्ड-१९ या महामािीचा काळ हा आपल्या 

सर्ांसाठीच अभूतपूर्व अन भर्ाचा आह.े माणसुं अशा काळात कशी र्ागतील याचे आडाखेही किणुं 

अर्घड होतुं. कठीण प्रसुंग आल ेकी अनेकर्दा माणसाुंमधली र्ाईट र्ृत्ती डोकुं  र्ि काढताुंना दर्दसते. 

अशी काहीशी अपके्षा आमच्याही मनात होती. स्ियाुंर्िील हहुंसचे्या जाथत घटना या सर्ेक्षणातून 

सामोर् या आल्या असत्या ति आम्हाला आश्चयव र्ाटलुं नसतुं, र्ाईट र्ाटलुं तिी! पण कधी अनपेस्क्षत 

स्नकाल हाती आल े ति त्याचा आनुंर्द र्ाटार्ा अशी िोडीशी आमची परिस्थिती झाली आह.े 

ऑनलाईन सर्ेक्षणाच्या मयावर्दा लक्षात घेऊनही आम्हाला असुं र्ाटलुं की हहुंसा ककुं र्ा नकािात्मक 

परिणामाुंच्या  त लनेत सकािात्मक परिणाम झाले असुं साुंगणार् या िी-प रुषाुंची सुंख्या जाथत 

आढळली. या अभ्यासातून दर्दसलले्या सुंस्क्षप्त िािी प ढीलप्रमाण;े  

नकािात्मक 

➢ हलुंगभार् भूस्मका आस्ण कामाची स्र्भागणी यात स्ियाुंनी पेललले्या नर्ीन भूस्मका हा मोठा 

िर्दल माि प रुषाुंनी त्या प्रमाणात घिकामाची जिािर्दािी घेतलेली दर्दसत नाही. 

➢ या सर्ेक्षणात भाग घेतलेल्या अनेक स्िया थर्तः नोकिी-व्यर्साय किणार् या आस्ण िर् या/ 

चाुंगल्या आर्िवक स्थितीतल्या असल्याम ळे त्या िोजच्या आय ष्यात घिकामाला क णाची मर्दत 

असणार् या गटात मोडतात. त्याुंच्यापैकी दकत्येकींनी लॉकडाऊन मध्ये सगळे घिात असल्याने 

थर्युंपाकघिात खूप र्ेळ जातो ही तक्राि माुंडली. 

➢ आता कित असललेी कामे प रुष कायमथर्रूपी कितील का याची खािी नाही. 

➢ १०% स्ियाुंनी हहुंसा होत असल्याच े स्लस्हल ेआह,े प्रमाण ह े त्यापेक्षा जाथत असण्याची र्दाट 

शक्यता आह ेकािण अजून १०% स्ियाुंनी याचे उत्ति रिकामे सोडल ेआह ेआस्ण ३% स्ियाुंना 

र्ाटत नसलुं तिी त्याुंच्यािाितीत हहुंसा होते आह.े त्याम ळे हा स्नस्श्चतच मोठा काळजीचा म द्दा 

आह.े 
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➢ आर्िवक ताण हा म द्दा १/३ प रुषाुंनी आस्ण १/५ स्ियाुंनी स्लस्हला आह.े याचे थर्रुप गुंभीि अस ू

शकते.  

सकािात्मक - 

➢ घिच्या िाईला सतत दकती काम किार्े लागते याची जाणीर्  

➢ घिकामगाि मस्हलाुंच्या कामाची जाणीर्  

➢ काही प्रमाणात प रुषाुंनी घिकामात उचलललेा र्ाटा  

एिर्व्ही घिातल्या िाईला गृहीत धिणार् या प रुषाुंना िाईचा घिकामात दकती र्ेळ जातो आस्ण 

त्याची आर्ड ककुं र्ा उत्साह नसले ति ते दकती कुं टाळर्ाणुं पण अत्यार्श्यक काम आह ेयाची जाणीर् 

होणुं, घिातली कामुं - थर्युंपाकासकट - र्ाटून घतेली गेली ति िी-प रुषातलुं नातुं जाथत सुंपन्न होतुं 

ह ेमान्य किणुं या गोष्टी समोि आल्या. अनेक स्ियाुंच्या प्रस्तदक्रयाही घिात जाथत स सुंर्ार्द स्नमावण 

झाला असुं र्दशवस्र्णार् या आहते. प रुषाुंनी घिातल्या कामाला हातभाि लार्ला याची सकािात्मक 

नोंर्द घेणार् या आहते.  

जी कामुं स्िया प रुषप्रधान सुंथकृतीचा प्रभार् म्हणून कितात त्यात त्याुंना आनुंर्द आस्ण समाधान 

असतुं असुं  मानणािा प रुषर्गव असतो. त्याुंना या सर्ेक्षणातून असुं थपष्ट दर्दसून येईल की पिुंपिा 

म्हणून स्िया घिकाम, थर्युंपाक, आजािी माणसाुंची सेर्ा, घिातल्या माणसाुंची सेर्ा असुं कित 

असल्या तिी त्यात आर्डीचा भाग कमी आस्ण जिािर्दािीचा भाग जाथत असुं असू शकतुं. या काळात 

काही प रुषाुंनाही थर्युंपाक किण्यात आनुंर्द अस ूशकतो ह ेलक्षात आलुं. एकूणच सध्याच्या अभूतपरू्व 

परिस्थितीम ळे चाकोिीिाहिेचे अन भर् घेता आले, नेहमीपेक्षा स्निाळ्या कामातही आनुंर्द अस ू

शकतो आस्ण पािुंपारिक कामात कुं टाळा असू शकतो या र्दोन्ही प्रकािच्या जाणीर्ा समाजातल्या 

काही घटकाुंना झाल्या ह ेया सर्के्षणात दर्दसून आलुं. कोस्र्ड-१९ म ळे अनेक र्ाईट गोष्टींना सामोिुं 

जायला लागलुं असलुं तिी समाजिर्दलाच्या र्दषृ्टीनुं, िी-प रुष समतेच्या र्दषृ्टीनुं एक पाऊल हलकेच 

प ढ ेपडते आह ेअसा स्र्र्श्ास या सर्ेक्षणाम ळे आम्हाला स्मळाला आह.े र्ाईटातून काही ििुं स्नघतुं 

ते असुं! 


