
लेख �मांक १                                                                                                                     

 

 

�ीमती. मनीषा सबनीस 

संपक�  : +९१-९८८१२५३८८३ 

www.manthanskillsdeveloper.com 

https://www.facebook.com/Manthan-Skills-Developer-1166722530037305/ 

नोकर� आ�ण कुटंुब ह� तारेवरची कसरत 

 नोकर� आ�ण कुटंुब ह� तारेवरची कसरत. आज�या ��ी�या पाचवीला पुजल� आहे. 

आज मुल� �व�वध !े�ात �वकतृ#$वावर पुढे येत आहेत. पद'या (मळवीत आहेत. $यानतंर 

अथा#त नोक,या  नी नोक-यांमधील बढ$या/बद/या/कामाच ेवाढते तास नी ताण, या 

सग2याबरोबर सामारंतपणे सु3 होत असते 4तच ेवैवा6हक जीवन, कुटंुब आ�ण मुलेह�.  

 बाई साधी नोकरदार असो क8 कार�अर��ट, 4तने $यासाठ: घराबाहेर पडायच े=हटले क8 

घराची कुटंुबाची/मुलांची 'यव�था बघणे ह� आजह� >ामु?याने 4तचीच जबाबदार� आहे. 

अपवादा$मकर�$या पु3ष ह� जबाबदार� घेतातह�, पण ती केवळ ‘मदत’ या ना$यान.े �वत:ची 

जबाबदार� =हणून न'हे. 

 �वभFत कुटंुबपGती आ�ण बाईची नोकर� यामुळे आजकाल मुले पाळणाघरात ठेवून 

वाढ�वणे ह� काह� खास गोIट रा6हलेल� नाह�. शFय (आ�ण उभयप!ी माMय) अस/यास 

आजी–आजोबा, नाह�तर पाळणाघर ह�  आज�या नोकरदार ��ी�या अप$य संगोपानमधील न 

टाळता येPयाजोगी घटना आहे. समाजाने ती �वीकारल�ह� आहे. 

 बदलत चालल� आहे ती आजची काय#सं�कृती (वक#  क/चर). आज जाग4तक8करणामुळे 

पैसे (मळ�वPया�या असं?य संधी उपलQध होत आहेत. तसेच >$येक 6ठकाणी आहे जीवघेणी 

�पधा#, �वतःला सतत (सG करPयाची गरज आ�ण तर�ह� मना�या कोप,यात 6टक6टकणार� 

एक अि�थरता/अ�व�थता. $यातच भर =हणून 6दवसU6दवस जट�ल होत चालले/या 

वाहतुक8�या सम�या, मोडकळीला आलेल� कायदा नी पोल�स यं�णा, वाढते दंगे-धोपे, 

सव#सामाMयांची वाढती संवेदनाशुMयता. याचा पVरणाम =हणून आज सग2या नोकरदार 

समाजासाठ: ‘घर सोडPयाची वेळ 4निWचत, पण परतPयाची वेळ मा� अ4निWचत. आज काय 

इयर-एंड, आज काय (म6टगं, उYया काय बॉसने थांबायला सां[गतले, परवा \ॅ^फक जाम, इ. 

इ. कारणे अनेक पण पVरणाम एकच. तो =हणजे घर� यायला उशीर! या(शवाय �व�वध 

कारणांनी करावे लागणारे दौरे, बदल$या (शbट हे ह� आहेच. 

 यासग2या पाWव#भुमीवर आजच ेनोकरदार पालक (नोकर� करणार� आई नी वडील) 

आप/या मुलांसोबत 6दवसाकाठ: ^कती वेळ घालवू शकतात याची एक पाहणी (स'हc) नुकतीच 
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अॅसोचॅम (असो(सएशन ऑफ सोशल ड'ेहलपमUट फeडशेन) या सं�थेने केल�. अ4नयमीत 

कामाच ेतास आ�ण मोठया >माणावर >वास दौरे करणारे पालक या अfयासात घेतलेले 

नाह�त. तर सव#सामाMय  मgयमवगhय अशा ३००० नोकदार जोडkयां�या मुलाखती घेऊन, 

$यां�याशी चचा# कmन, $या मा6हतीच ेशा��शुG संकलन के/यानंतर या अfयासाचा असा 

4नIकष# 4नघाला आहे, क8 एक नोकरदार जोडपे आप/या मुलांसाठ: 6दवसाकाठ: जेमतेम ३० 

(म4नटे देऊ शकते. 

 नोकरदार ��ीच ेजवळजवळ १०/११ तास ऑ^फसात, २/३ तास >वासात, ६/७ झोपेत नी 

२/३ तास घरकामात जातात. मग उरतात फFत ३० (म4नटे. जी 4तला मुलांसाठ: देता येऊ 

शकतात. पु3ष पालकांकड ेतर आप/या अप$यांसाठ: Yयायला तेवढाह� वेळ नसतो. असे हा 

अfयास सांगतो. भारतीय पालकांबsलचा हा 4नIकष# जरा धोकादायक वाटतो आहे ना? आहे 

खराच. 

 आज आपण (शकले-सवरलेले पालक. बाल–मानसशा�� जाणणारे, मुलांवर/कुटंुबावर >ेम 

करणारे तर� असे 4नIकष# का येत आहेत? काय उपाय आहे यावर? आप/याला मा6हती आहे 

क8 जMम/यापासून वया�या ६ वषा#पयuत मुलाला आईची गरज सवा#त जा�त असते. आई 

अगद�च उपलQध नसेल, तर आई�या मायेने काळजी घेणारे माणूस उपलQध असणे हा मुलाचा 

हFक आहे. �वvान असे सांगते क8 मुलाची प6हल� ६ वषc खपू मह$वाची असतात. ते'हा 

आप/या मUदचूा �वकास झपाwयाने होत असतो. मुलांना आई�या सािMनgयात एक 

सुरx!तता/आWव�तता वाटत असते. या वयात मुलांसाठ: आईचा सहवास छोwया-मोzया 

गोIट�त 4तच ेशअेVरगं खूप मह$वाच ेठरते. या वयात मायेअभावी एकट� वाढलेल� मुले 

मान(सक{Iwया असंतु(लत, समंजस, ह|ी, दरुा}ह�, �व–ल!कU ~� होPयाची शFयता असत.े या 

वयात >ेमळ �पशा#ची, छोwया-मोzया लाडकोडाची, वेळ�यावेळी खाPया�पPयाची मुलांना गरज 

असते. या बाबतीत ती पूण#पणे परावलंबी असतात आ�ण =हणूनच या वयात आईची गरज 

मुलांना जा�त असते. 

 $यानंतर कुटंुब =हणून एक यु4नट उभे राहते. आयुIयातल� सुखे वाटून घेPयासाठ:, 

दःुखावर फंुकर मारPयासाठ:, आपल� �वताची एक सपोट# (स�टम उभी करावी लागते. 



लेख �मांक १                                                                                                                     

 

 

�ीमती. मनीषा सबनीस 

संपक�  : +९१-९८८१२५३८८३ 

www.manthanskillsdeveloper.com 

https://www.facebook.com/Manthan-Skills-Developer-1166722530037305/ 

यासाठ:ह� मुलांना पालकांची आवWयकता असते. मुलांसाठ: $यां�याकड ेअसावा लागतो वेळ. 

खरेतर फFत मुलेच न'हे, तर कोण$याह� नातेसंबधंांमgये एकमेकांना Yयायचा असतो वेळ. 

 आजकाल�या या धकाधक8�या जीवनात एका 6दवसामgये २४ ऐवजी ४८ तास तर� ते 

कमीच वाटPयाची शFयता! इतक8च 'यवधाने, इतक8 कामे, इतFया गोIट� करा'या लागतात 

आप/याला क8 मुलांसाठ: वेळ (मळत नाह�. मुले तुम�याकडून वेळेची ‘वसुल�’ कm शकत 

नाह�त. वडील पालकांपे!ा आईला याची खतं खपू जाणवते, लागून राहत.े ‘आपण मुलांना 

पुरेसा वेळ देऊ शकत नाह�’ ह� अपराधीपणाची भावना आया मनात/या मनात बाळगतात. 

$यामुळे न 6दले/या वेळेच ेभरपाई =हणून मुलांचे अ4तरेक8 लाड करणे, महागडी व�तू/खेळणी 

मागता!णी देणे ^कवा सतत (श�त नी अfयासाचा बडगा दाखवणे अशा गोIट� नकळत 

के/या जातात, �यामुळे परि�थती आणखीच �बघडते. 

 या सग2यावर एकच अFसीर इलाज बहुतेक 6ठकाणी ि��यांना सुच�वला जातो. तो 

=हनजे ‘नोकर� सोड’. ि��यांनाह� वाटते क8 आईपणाची आपल� जबाबदार� नीट 4नभवायची 

असेल, तर नोकर� सोडPयाला पया#य नाह�. अशा वेळी ‘अध#वेळ नोकर�’ हा पया#यह� ि��यांना 

आकष#क वाटतो. एएसडीएफ�या 4नर�!णामधील ि��यांनीह� अध#वेळ नोकर�ची गरज 'यFत 

केल� आहे. 

 खरेतर आज�या वाढ$या महागाई�या काळात पैशाची गरज 6दवसU6दवस वाढते आहे. 

दसु,या बाजूला नोकर� (मळणे, (मळाल� तर 6टकणे खपू अ4निWचत झाले आहे. तसेच मोzया 

कIटाने/खचा#ने (मळ�वलेले (श!ण उपयोगात आणावे असे कोणालाह� वाटणे अगद� �वाभा�वक 

आहे. 

 आजकाल�या जमाMयात ि��यांनी आ[थ#क {Iwया �वावलंबी असायला हवे आहे. 

घराबाहेर पडून �वकमाई करणे यामुळे ि�ञयांना (मळणारा अ$मा�वWवास, वाढणार� 

4नण#य!मता, कठ:ण >संगी एकट��या बळावर पVरि�थतीवर ताबा (मळ�वPयाच ेकौश/य यांची 

^कंमत फFत पैशात करता येPयासारखी नाह�. त'ेहा या सग2या बाजंूनी �वचार करायचा 

=हटले, तर नोकर�ह� हवी नी मुलांची जबाबदार�, कुटंुबाची उभारणी ह� करता यायला हवी 

असा तोडगा आप/याला शोधायला हवा. 
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 अध#वेळ नोकर� हा एक पया#य आहेच. पण हा पया#य आप/या हातात नाह�. 

अपवादा$मकVर$या काह� 'यव�थापनांमgये अध#वेळ नोकर�चा पया#य ि��यांसाठ: उपलQध 

कmन 6दला जात आहे. सgया ह� योजना $यामानाने >ायो[गक त$वावर अस/यामुळे अध#वेळ 

नोकर�ची नंतर पूण#वेळ करता येणे, बढतीसाठ: पा� ठरणे, रजा/अMय आ[थ#क फायदे (मळणे 

या गोIट�ंच ेकाटेकोर 4नयम, $याबsलच ेकायदे इ. वर अजुन काम होणे आवWयक आहे. 

तोपयuत तर�, आप/यालाच यातून माग# काढावा लागणार आहे. $याचा थोडा �वचार कmया. 

 (श!ण संप/यावर नोकर� आ�ण ल�न या दोMह� गोIट� जर एक�च  सु3 झा/या 

आ�ण ल�नानंतर लगेच मुलं होPयाचा 4नण#य घेतला, तर नवीन नोकर�मgये बढती/बदल�च े

ताण $यामानाने कमी असतात. याकाळात मूल थोड ेमोठे होऊन जाते. बाळंतपणासाठ: 

(मळणा,या रजेला जोडूनच सलग ^कंवा टkkयाटkkयात पगार�/�बनपगार� रजा ५/६ म6हने 

घेतल�, तर मूल साधारण वषा#च ेहोईपयuत $याला आई (मळू शकते. या काळात नोकर�ला थोड े

कमी मह$व देऊन पण नेटकेपणाने के/यास, नोकर� 6टकून राहून मुलाकडहे� पुरेसे ल! आ�ण 

पुरेसा वेळ देता येऊ शकतो. या 6दघ# रजे�या काळात भावी आयुIयात आप/याला 

नोकर�/कVरअर�या {Iट�ने उपयोगी पडू शकेल असे (श!ण घेणे/ काह� पर�!ा देणे/ नवनवीन 

कौश/य आ$मसात करणे इ. घर� बसून करता येऊ शकणा,या गोIट� आवजु#न करा'यात 

=हणजे आप/या !े�ाशी आपला संबंधह� राहतो आ�ण आपल� शै!�णक पा�ता वाढ�वता येते. 

थोड े4नयोजन नी  थोडी िजs असल� क8 ब�स. 

 नोकर�त 3जू झा/यानंतर घर� परतPयाची अमुक एक वेळ शFयतो 4निWचत ठरवून 

ठेवावी. मूल जर पाळणाघरात ठेवणार असू, तर पाळणाघराची सवय थोडी आधीपासून 

करायला हवी. रोज थोडा-थोडा वेळ वाढ�वत नेऊन, थोडावेळ आपणह� मुलाबरोबर पाळणाघरात 

थांबून मुलाला पाळणाघराची सवय केल� तर आई नी  मुल दोघांनाह� ते सोपे जाते. 

 मुल शाळेत जाय�या वयाच ेहोईपयuत, घर� अ/यावरचा जा�तीत जा�त वेळ $या�या 

बरोबर घालवPयाची आईने जा�णवपूव#क >य$न केले पा6हजेत. यावेळी घर आवरणे, �व��ता, 

�वयंपाक, पाहुणे-सण-समारंभ, भेट�-गाठ: यासाठ: 4न}हाने कमी वेळ ठेऊन मुलांबरोबर 

खेळणे, $यांना जवळ घेऊन बसणे, गkपा मारणे, गोIट� सांगणे, [च�ांची पु�तके बघणे, 

गोIट��या कॅसेट ऐकणे, मातीत/पावसात/बागेत खेळणे, बाबांबरोबर भरपूर अगंम�ती करणे 
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यासाठ: जा�तीत जा�त वेळ 6दला पा6हजे. ट�.'ह�./पेपर/मुलांना वगळून मारले/या 

आपापसात/या गkपा जरा कमी के/या पा6हजे. या गोIट�ंकड ेमनापासून ल! 6दले, क8 मुल 

आनंद� राहते नी कमी (मळालेला आई-व�डलांचा सहवास $याला पुरेसा ठm शकतो. 

 मुले शाळेत जायला लागल� क8, शाळेमgये $यांचा बराच वेळ जातो. या 6दवसात 

$यां�याशी फोनवर गkपा मारता येतात. $यांना कळेल अशा भाषेत घरात/या घरातह� प� े

(ल6हता येतात. आईची आठवण आल� क8 मुले ह� प�हे� आनंदाने वाचतात. $यां�या छोwया 

मोzया सु|य्ांमgये $यां�या वया�या मुलांबरोबर खेळायला, एकमेकां�या घर�, नातेवाईकांकड े

जाता येते. शाळा सु3 असताना घर� आ/यावर शाळेत/या गंमती-जमती, (म� मै��णींबरोबर 

केले/या गkपा/म�ती यावर उ$साहाने बोलता/ ऐकता येते. मुले >ाथ(मक शाळेत असेपयuत तर� 

^कमान घर� आ/याआ/या/अfयास/माक# /वेगवेग2या �वषयांवरच ेFलास याच े6हशबे मागू नयेत. 

$यापे!ा मुलांना घेऊन घरातील कामं करता येतील, भाजी-फळे आणणे, बागेत एखाद� चFकर, 

घर� एक� खेळPयाजोगे प$ते, साप(शडी, 'यापार, असे अनेक खेळ खेळता येतील. या वयात 

घरातले पसारे ह� नेहमी कानाआड टाकPयाची गोIट ठरवून टाकायची 4न मुलांबरोबर थोडावेळ 

तर� मूल होऊन ध=माल कारायची क8 झाले. 

 मुले जसजशी मोठ: होऊ लागतील, तसतसे $यांना अ[धका[धक �वावलंबी नी 

जबाबदार 'यFती बनवPयासाठ: >य$न करावे लागतात. $यासाठ: अfयासपूव#क वेळ Yयावा 

लागतो. आपले कपड,े खेळ, बूट, दkतर यांची जबाबदार� �यायला लावणे, छोट�-मोठ: कामे 

�वWवासाने $यां�यावर सोप�वणे हे मह$वाच ेकाम या वयात/या मुलां�या पालकांनी आप/याला 

(मळाले/या थो�याWया वेळेत करायला हवे. फFत अfयास नी माक#  =हणजे यश नी आनंद 

न'हे हे पटवून देPयासाठ: ह� सु3वात ठरायला हवी. 

 मला माMय आहे ^क हे सगळे बोलायला नी (लहायला खपू सोkपे आहे, पण कृतीत 

आणताना मा�....! पण आपण >य$न कmन बघायला काय हरकत आहे? शवेट� कोणीतर� 

=हंणलय तसं “जी मुलं स!मपणे �वतं�Vर$या राहू शकतात $यांचचे पालक खरे यश�वी 

पालक असतात. जी मुलं मोठ: झा/यावरह� पालकांवर अवलंबून असतात ती ना खबंीर माणूस 

होऊ शकत ना सुजाण पालक. मग अशा मुलां�या पालकांना यश�वी पालक कसे बरे 

=हणणार? 
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 ते'हा मुलांसाठ: Fवॉ(लट� टाईम देणे, $या�या गरजांनुसार आपले >ाधाMय�म बदलणे, 

(श!ण-नोकर�-ल�न–मुले-कVरयर याच ेसु4निWचत 4नयोजन करणे नी थोड े4नWचयी असणे 

एव�या (शदोर�वर आपण आप/या हातातला कमी वेळसुGा मुलांसाठ: भरपूर ठरवू शकू. शवेट� 

एव�या मोzया आयुषयात मुलांसाठ: >य$नपूव#क १०-१२ वषc जाणीवपूव#क घालवता येणे 

आप/याला नFक8 जमू शकेल. नोकर� नी मुल ह� तारेवरची कसरत आपण 4निWचत पार पाडू, 

तु=हा सग2यांना मनापासून शुभे�छा! 

 

 


