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कोरोना

 

सहयोगी ा ापक व समाजशा  

 

ावना 
 नैसिगक व मानव िनिमत
घटना समाजासाठी दूरगामी 
कारखाना उ ादन प ती आली

णजेच मो ा माणात घडणा या
अ ासासाठी मह ाचा िवषय 
प रणाम िदसून आलेली अशी 
तसेच देशातील िविवध भागात
अपवाद न ते. या कोरोना महामारीमुळे
वाटले. ामुळेच कुटंुब व थेवर
मांडणी केली आहे .  
 महािव ालयात िश णासाठी
ऑनलाइन िश ण सु  झा ाने
झालेले प रणाम  अनुभवलेच
कुटंुबांवर होत असलेला प रणामही

ांचे नातेवाईक व शेजारी यां ाही
आहे . 
 
शोधिनबंधाची उि े:- 

1.  कोरोना महामारीचा
2. कोरोना महामारी मुळे

करणे.   
3.  ‘घ न काम करणे

करणे.  

4.  कौटंुिबक नातेसबंधांतील
5.  मिहलांवरील प रणामांचा

 

संशोधन अ ासप ती:  
 ुत शोध िनबंधासाठी
कोरोना ा प रणामाची  मािहती
िव ा ाना बंिद  आिण मु
वापर क न समाजशा  िवभागातील
मा मातून मािहती संकिलत कर ात
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कोरोना महामारी व  कुटंुब व थेवरील प रणाम

डॉ.िव ा अवचट 
सहयोगी ा ापक व समाजशा  िवभाग मुख 

स.प. महािव ालय पुणे. 

िनिमत आप ी, महामारी, जागितक रावरील अथ व थेतील
 प रणाम करणा या असतात. ज ा घरगुती उ ादन

आली त ा कुटंुब या सामािजकसं थेम े मो ा माणात
घडणा या अशा कार ा सामािजक घटनांचा समाजावर

 असतो. जागितक रावर घडलेली व जवळजवळ
 घटना णजे गे ा दोन वषात आलेली कोरोना

भागात पिह ा दोन लाटांचा भाव ती  होता. आपला
महामारीमुळे कुटंुब व थेत काही बदल झाला का

व थेवर  कोरोनाचा काय प रणाम झाला?  या िवषयी

िश णासाठी महारा ातील िविवध िज ातून िव ाथ
झा ाने अनेक िव ाथ  गावाकडे परत गेले. ांनी कोरोनामुळे
अनुभवलेच. ाचबरोबर इतर कुटंुबीय, नातेवाईक

प रणामही ात ते बघत होते. ामुळे या िव ा ा ा
यां ाही कुटंुबावर  काय प रणाम झाले याची चचा

महामारीचा कुटंुबा ा अथ व थेवर झाले ा प रणामांचा
मुळे िनमाण झाले ा कुटंुब सं थेसंदभातील सामािजक

करणे’ या संक नेचा कौटंुिबक जीवनशैलीवर झाले ा

नातेसबंधांतील बदलांचा अ ास करणे  
प रणामांचा अ ास  करणे 

िनबंधासाठी ाथिमक व दु म या दो ीही ोतांचा 
मािहती घे ासाठी िव ा ाशी   चचा कर ात
मु  पाची ावलीही  दे ात आली. सोयी र

िवभागातील पदवी व पद ु र िव ा ाकडून ावली
कर ात आली . 
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रील प रणाम 

अथ व थेतील बदल या सव 
उ ादन प ती जाऊन 
माणात बदल झाले होते. 

समाजावर होणारा प रणाम हा 
जवळजवळ ेक देशात ाचा 

कोरोना ही महामारी. जगभर, 
आपला देश, रा ही ाला 

का हे जाणून घेणे मह ाचे 
िवषयी ुत शोध िनबंधाम े 

िव ाथ  येतात. कोरोनाकाळात 
कोरोनामुळे कुटंुिबयावर 

नातेवाईक, िम -मंडळी यां ा 
िव ा ा ा कुटंुबाम े तसेच 

चचा पुढील लेखाम े केली 

प रणामांचा अ ास करणे. 
सामािजक ांचा अ ास 

झाले ा बदलांचा अ ास 

 वापर कर ात आला. 
कर ात आली व ाचबरोबर 

सोयी र नमुना िनवड प तीचा 
ावली व  चच ा  
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कोरोना महामारीचा कुटंुबा ा
1. बेरोजगारीचे माण वाढले

 १० ा िनयतकािलक म बल 

भागात १५ वष आिण ा न अिधक वयोगटातील लोकांसाठी 
बेरोजगारीचा दर १०.३ ट े  होता
मिहलांसाठी बेरोजगारीचा दर 

ऑ ोबर-िडसबर २०२० म े ते 
वषापूव ा याच कालावधी ा तुलनेत 
बेरोजगारीचा दर ९.५ ट े  होता
बेरोजगारीचा दर १०.३ ट   यां

ट   यांवर होता. रा ीय सां
आकडेवारी समोर आली आहे. 
 बेरोजगारी िकंवा बेरोजगारीचा दर 

णून प रभािषत केला जातो. नव ा पी रयिडक लेबर फोस स  
वयोगटातील बेरोजगारीचा दर जुलै
िक बेरोजगारीच  िकती ती  होता 
आहे आिण  याचा प रणाम  कुटंुब व थेवर होत आहे 
 ‘सटर फॉर मॉिनिटग इकॉनोमी
काळात गेलेला आहे. देशातील
आहे. भारतातील पयटन औ ोिगक
कोरोनाचा प रणाम झालेला 
अथ व थेवर झाला आहे. कोरोना
लॉकडाऊन घोिषत कर ात 
दूरगामी प रणाम कौटंुिबक अथ व थेवर
म मवग य व किन वगावर 
कालावधी वाढत गेला, तसतसे
कुटंुबात आिथक आघाडीवर दूरगामी
जा ामुळे कुटंुबावर मोठे संकंट
विडलांचा रोजगार कोरोनाकाळात
मनाला खूपच चटका लावणारा
होता आिण कुटंुबांचा खच भागवत
नोकरी नस ाने तणाव वाढत
वाईट झाली, ामुळे भावाने आ ह ा
 काही  िव ा ाना आप ा
िम -मंडळी, शेजारी यां ा आयु ात
गे ाने कुटंुिबयांवर आिथक संकट
एका िव ा ाने मांडला आहे. 
संपूण कुटंुिबयांनाचा तणावातून
मा ा विडलांची जॉब गेला. ाच माणे
वातावरण पसरले.̎  
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कुटंुबा ा अथ व थेवर झाले ा प रणामाचा अ ास
वाढले.   

ा िनयतकािलक म बल सव ण (PLFS) नुसार, ऑ ोबर-िडसबर 

वष आिण ा न अिधक वयोगटातील लोकांसाठी CWS (वतमान सा ािहक थती
ट े  होता. जानेवारी- माच २०२१ म े शहरी भागातील (

मिहलांसाठी बेरोजगारीचा दर ११.८ ट ांवर पोहोचला आहे, जो एका वषापूव  

म े ते १३.१ ट े  होते. पु षांसाठी, जानेवारी-माच 
वषापूव ा याच कालावधी ा तुलनेत ८.६ ट ांवर थर रािहले. ऑ ोबर

ट े  होता. ऑ ोबर-िडसबर २०२० म े शहरी भागातील सव वयोगटातील 
ट   यांवर पोहोचला, जो एका वषापूव  णजेच २०१९ 

रा ीय सां की कायालयाने (NSO) केले ा िनयतकािलक मश ी सव णात ही 
 

बेरोजगारी िकंवा बेरोजगारीचा दर (यूआर) कामगार दलातील बेरोजगार ीचंी ट े वारी 
नव ा पी रयिडक लेबर फोस स  (PLFS) नुसार

वयोगटातील बेरोजगारीचा दर जुलै-स बर २०२० म े १३.३ ट े  होता.या आकडेवारी व न ल ात येते 
िक बेरोजगारीच  िकती ती  होता . या बेरोजगारीची झळ ामीण,शहरी अशा सवच भागात जाणवत 
आहे आिण  याचा प रणाम  कुटंुब व थेवर होत आहे . 

इकॉनोमी’ ा अहवालानुसार १४ कोटी लोकांचा 
देशातील  ५३ % उ ोग े ातील वसायावर  लॉकडाऊन

औ ोिगक, कृषी, सेवा,असंघटीत इ ादी सवच
 िदसून येतो आिण या वाढ ा बेरोजगारीचा
कोरोना या महामारीचा संसग- सार रोख ासाठी
 आले होते. ानंतरही कोरोना ा दोन लाटा येऊन
अथ व थेवर झाला. देशात लॉकडाऊन अचानक
 ाचा अिधक भाव पड ाचे िदसून आले. जसजसा

तसतसे ाचे अिधक गंभीर प रणाम झाले. ९० ट े  
दूरगामी प रणाम झाले असे मत नोदंिवले. घरातील

संकंट आ ाचा अनुभव काही िव ा ानी तः 
कोरोनाकाळात गे ाचे काही िव ा ानी सांिगतले. एका 

लावणारा आहे. ा िव ा ाला वडील नस ाने, ाचा लहान
भागवत होता. पण, कोरोनाकाळात भावाचीही नोकरी

वाढत गेला. ामुळे घरात भांडणे वाढू लागली. आिथक
आ ह ा केली.  

आप ा तः ा कुटंुबात आिथक  जाणवले नाहीत
आयु ात मो ा सम ा आ ाचे सांिगतले आहे
संकट आले. भाऊ या ध ातून अजूनही सावरला
. एकाच कुटंुबातील जवळ ा नातेवाईंकाम े अनेकजणांचे

तणावातून जावे लागले, असेही िव ा ानी सांिगतले. एका
ाच माणे मामांचाही गेला. ामुळे सग ाच नातेवाईकांम े
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अ ास 

िडसबर २०२० म े शहरी 

वतमान सा ािहक थती) 
(१५ वष आिण ावरील) 

जो एका वषापूव  १०.६ ट े  होता. तर 

माच २०२१ म े ते एका 
ऑ ोबर-िडसबरम े हा 

म े शहरी भागातील सव वयोगटातील 
२०१९ याच मिह ांत ७.९ 

केले ा िनयतकािलक मश ी सव णात ही 

कामगार दलातील बेरोजगार ीचंी ट े वारी 
नुसार, शहरी भागातील सव 

या आकडेवारी व न ल ात येते 
शहरी अशा सवच भागात जाणवत 

 रोजगार  या कोरोना ा 
लॉकडाऊन चा प रणाम झाला 

सवच रोजगारी ा े ांवर 

बेरोजगारीचा प रणाम कुटंुबा ा 
रोख ासाठी संपूण देशाम े 

येऊन गे ा. या लाटांचा 
अचानक घोिषत झा ामुळे 

जसजसा लॉकडाऊनचा 
 िव ा ानी कोरोनामुळे  

घरातील ीचंा रोजगार 
  घेतला. आप ा 
 िव ा ाचा अनुभव तर 
लहान भाऊ काम करत 

नोकरी गेली. घरात कुणालाच 
आिथक प र थती अ ंत 

नाहीत. पण, नातेवाईक, 
आहे. आप ा भावाचा जॉब 
सावरला नाही, असा अनुभव 

अनेकजणांचे जॉब गे ाने 
एका िव ा ाने िलहले, ̎ 
नातेवाईकांम े तणावाचे 
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 िव ा ा ा केले ा सव णातून असे
िकंवा गावातील आजूबाजू ा
अ ासातून असे िदसून आले की
कुटंुिबयांवर झाला. िवशेषतः 
काम गेले, उपासमारीला तोडं ावे
 कोरोनामुळे खाजगी कंपनीतील
सं ा खूप मो ी आहे. ांचे काम
येत नाही, अशा अनेक लोकांचे
चणचण, मानिसक तणावाचा 
िदसून आले.  
कुटंुबा ा आिथक बचतीवर 
 काही घरात कोरोनाचे 
झा ाने बचत संपली. अ ासाम े
संकटामुळे बचतीवर मोठा प रणाम
कमवणारा असतो. तो घराचा 
तसेच मानिसक ा, िनणय 
अचानक िनधन झाले तर, कुटंुबांचा
तुटतो. आप ा ना ातही क ा ी ा
प रणाम झा ाचे िव ा ाने 
िनधन झाले. काकु गृिहणी आहेत
खूप खालावलीच. पण, ाचबरोबर
उदरिनवाहसाठी  कामाचे प
 नोकरी गे ाने िकंवा असलेला
आ ाना क प र थतीतून तः
अनेक लोकांनी वसाय-धंदे 
सामान घरपोच करणे, ऑनलाईन
एका िव ा ाने असा अनुभव सांिगतला
करत होते. पण, ां ा कॉलेजला
पगारही थांबला. घरातील मिह ाचा

ांना िबअरबारम े काम करणे
पाि मा प त करोना काळात
 जॉब बदल ाची ही 
मानिसक तणाव यांचा सामना 
अनेकांना करावी लाग ाचे पाहणीत

ामीण भागाकडे थलांतर वाढले
 शहरी भागाबरोबरच ामीण
पु ात नोकरीिनिम  आलेले
गावाकडे परतू लागले. यािवषयी
अनेकजण गावाकडे परतले. गावाकडेही
अस ाचे िदसून आले. घरातील
होती. शेतातही काम न ते. आिथक
जगावे लागले. गरजा कमी करा ा
आले ा आिथक ताणामुळे ांना
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सव णातून असे आढळून आले िक, ां ा तः ा
आजूबाजू ा कुटंुबातील लोकांना  आिथक आ ानांना सामोरे

 की, कोरोना काळातील आिथक ताणाचा प रणाम
 आिथक ा कमकवुत घटकांना जबरद  फटका

ावे लागले. 
कंपनीतील अनेकां ा नोक या गे ा. ामुळे गावाकडे
काम वक ॉम होम या पात येत नाही, िकंवा

लोकांचे काम गेले . ातच काहीचें नोकरी, धंदे बंद पड ाने
 सामना नातेवाईक, िम -मंडळी आदीनंा करावा

 प रणाम झाला. 
 एक िकंवा अनेक  होते. ां ावरील औषधोपचारासाठी

अ ासाम े असे आढळून आले िक, अचानक उदभवले ा
प रणाम झाला. समाजात अनेक कुटंुबात पु ष हा

 कता मानला जातो. कुटंुबातील बाकीचे सद  ा ावर
 ि ये ा ीने खूप अवलंबून असतात. अशा

कुटंुबांचा आिथक आधार तुटतोच पण, ांचा मानिसक
क ा ी ा िनधनाने ा कुटंुबावर आिथक
 नोदंवले आहे. तो िलिहतो, ̎मा ा ओळखीतील

आहेत. ांना दोन मुले आहेत. काका गे ामुळे ांची
ाचबरोबर ांना या दुःखातून सावरायला खूप अवघड

प बदलावे लागले  
असलेला धंदा बंद पडला तरी, आिथक गरजा संपत

तः माग काढ ाचा य  अनेकांनी केला. 
 बदल ाचे िनरी ण िव ा ानी नोदंवले. भाजी

ऑनलाईन िशकिव ा घेणे आदी काम न ाने सु  के ाचे
 सांिगतला की, ̎ माझे काका एका महािव ालयात

कॉलेजला अनुदान न ते. कोरोनोकाळात महािव ालय
मिह ाचा खच भागिव ासाठी काही तरी काम करणे
करणे भाग पडले. लोकांना कामाव न तडकाफडकी

काळात आप ाकडेही जू लाग ाचा अनुभव अनेकांना
 ि या अनेकजणांसाठी अ ंत अवघड होती
 करताना, आप ा गुणव ेपे ाही खूप कमी दजाची

पाहणीत िदसून आले. 
वाढले  

ामीण भागातही बेरोजगारी,आिथक ताण इ ादी
आलेले कामगार, मजूर व िश णासाठी आलेले िव ाथ
यािवषयी िव ा ानी पुढील िनरी णे नोदंवली. मंुबई-

गावाकडेही आिथक उ ाचे साधन नस ाने ांचे
घरातील कुणालाच काम िमळत नाही, अशी अनेक

आिथक प र थती खालाव ाने रोज ा जीवनातही
करा ा लाग ा काही कुटंुबात रोजगार उपल  

ांना बचत क न ठेवलेले पैसे वापर ासाठी 
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ां ा तः ा, नातेवाईकां ा 
सामोरे जावे लागले. या 

प रणाम िव ा ावर व ां ा 
फटका बसला, मजुरांचे 

गावाकडे परत आले ांची 
िकंवा तशा पाचे काम 

पड ाने चंड आिथक 
करावा लाग ाचे सव णात 

औषधोपचारासाठी मो ा खच 
उदभवले ा  या महामारी ा 

हा आिथक ा एकटा 
ा ावर आिथक ा 

अशा कुटंुबात ा ीचे 
मानिसक आधार अिधक 

आिथक ,मानिसक भाविनक  
ओळखीतील काकांचे कोरोनामुळे 

ांची आिथक प र थती 
अवघड जात आहे. 

संपत न ा. ामुळे या 
. आप ा आजूबाजूलाही 

भाजी, खा पदाथ िवकणे, 
के ाचे ांनी सांिगतले. 

महािव ालयात ा ापक णून काम 
महािव ालय बंद झाले आिण ांचा 

करणे गरजेचे होते. शेवटी 
तडकाफडकी काढून टाक ाची 

अनेकांना आला. 
होती. आिथक अ थरता, 
दजाची, गुणव ेचेही कामे 

इ ादी  जाणवले. मंुबई-

िव ाथ  कोरोनाकाळात 
-पु ात काम नस ाने 
ांचे खा ाचेही हाल होत 

अनेक कुटंुबांम े प र थती 
जीवनातही अगदी काटकसरीने 

 होता. पण, कोरोनामुळे 
 काढावे लागले. शहरात 
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रोजगार नसणे, शहरातील राहणीमानाचा
थलांतर केले. थलांतराचा 

वक ॉम होमचे प रणाम ‘घ न

 कोरोना महामारीमुळे, 
बदल ा जीवनप तीला कुटंुब व था
कर ात आला. कोरोनाकाळात
सकारा क व नकारा क असा
काम करणे हाच ात ा ात
सुरि तपणे काम क  शकत
दुल  करता आले, असेही मत
घरांम े प र थतीतील हा बदल
प रणामां ा संदभात िव ाथानी
१) घरातील कामांचे िनयोजन सगळं
२) नेटवकम े अडचणी आ ावर
३) ी घरात असूनही घरात ांना
४) कायालयीन कामा ावेळेत
संवाद साधणे यात अनेकवेळा 
५) घरातूनच कायालयांची कामे
मुलांनी घरात खेळायचे नाही. 
त ारी मांडून ां ा खेळ ावर
६) ऑफीस ा कामाबरोबरच 
७) घरातील ब तांश सद
 आजूबाजूची प र थती
प र थती िनमाण होत होती. कुटंुबात
घराचा आकार लहान अस ाने
काम, िव ा ाचे िश ण असे 

वर अस ासारखे ायचे. याकाळात
अवघडून गे ासारखी ायची
सुिवधा असणे आव क होते
जागा, शांतता, संगणक-मोबाईल
सुिवधा इ ादी.  
 अ ासाव न असे िदसून

ांना िविवध सुिवधा उपल  हो ा
ा कुटंुबांम े या सुिवधांचा 
ांना कामा ा  जागेवर

श  झाले नाही. ामुळे अनेकांचे
करावा लागला.   
 ाच माणे कुटंुबांम े
कायालयाचे प येणे, ऑफीसचा
िनमाण झा ाचे िदसले. ‘घ न
सद ांसाठी सोयीची ठ  शकत
मानिसक, भाविनक तयारी ासाठी
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राहणीमानाचा खच न परवडणे आदी कारणांमुळे
 िनमाण झाला.  

घ न काम करणे’ 

 ‘घ न काम करणे’ ही संक ना मो ा माणात
कुटंुब व था कशी सामोरी गेली, कोणते ताण िनमाण

कोरोनाकाळात अनेकजण घरातूनच काम क  लागले
असा दो ी पाचा प रणाम िदसून आला. त ालीन

ात अिधक सुरि त पयाय होता. ामुळे आप ा
शकत हो ा, याचाच िदलासा अिधक होता. ामुळे 

मत ८० ट े  िव ा ानी नोदंवले आहे. हे जरी यो
बदल ीकारणे थोडे अवघड गे ाचे ही िदसून आले

िव ाथानी पुढील माणे मते नोदंवली.  
सगळं िबघडून गेलं. 

आ ावर कामाचाही खोळंबा होऊ लागला. 
घरात ांना वेळ देऊ शकत न ती.  

कामा ावेळेत घराला जणू ऑफीसचेच प आले. ामुळे
 अडचणीही आ ा. 

कामे चालू अस ाने इतर सद ांवर अनेक बंधने
. अनेक सोसाय ांम ेही मुले खेळताना जा  

खेळ ावर बंधने आणली गेली. 
 घरचे कामही करावे लागत होते. 

सद  घरातच अस ाने वाद-िववादही वाढू लागले
प र थती यामुळे तणाव होतो. ात घरातील वादांमुळे

कुटंुबात िहंसाचारही होत होता, असेही  िव ा ानी
अस ाने या गो ी जरा तापदायक हो ा. घरातील मो े

 सगळेच ऑनलाइन चालू असताना, पूण घर Do Not Disturb mode
याकाळात घरातील े  नाग रक व लहान मुले 

ायची.   याव न असे िदसून येते की, वक ॉम
होते. उदा.- य न येता काम करता यावे, अशा कारे

मोबाईल आदी यं े व ासाठी आव क अशा रज, डाटा

िदसून येते िक ां ा कामाचे प वक ॉम
 हो ा, ांना त ालीन प र थतीत घ न काम 
 अभाव होता, ांचे कामाचे प वक ॉम 

जागेवर जावून काम करणेच गरजेचे होते ां ासाठी 
अनेकांचे रोजगार- वसाय बंद पडणे, कमी होणे 

कुटंुबांम े घरात कुणी काम, अ ास करताना इतर सद ांवर
ऑफीसचा ताण घरात ांवर काढणे, घरात वाद-िववाद

घ न काम करणे’ ही संक ना सरसकट 

शकत  नाही . घ न काम करणे यासाठी लागणारी
ासाठी आव क आहे .  
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कारणांमुळे अनेकांनी मूळ गावी 

माणात समाजात जली. या 
िनमाण झाले यािवषयी अ ास 
लागले. याचाही कुटंुिबयांवर 
त ालीन प र थतीत घ न 
आप ा कुटंुबातील ी 

 बाकी ा अडचणीकंडे 
यो  असले तरी पण, काही 

आले. वक ॉम होम ा 

ामुळे पर रांशी बोलणे, 

बंधने आली. उदा. लहान 
 आवाज करतात, अशा 

लागले. आधीच कोरोना, 
वादांमुळे अिधक तणावाची 

िव ा ानी सांिगतले.   
मो े  ीचें कायालयीन 

Do Not Disturb mode 

 यांची प र थती फारच 
 होमसाठी घरात काही 

अशा कारे तं  खोलीत 
डाटा आदी तं ाना क 

ॉम होमसाठी पुरक होते, 
 करणे सोयीचे गेले. मा  
 होमसाठी यो  न ते, 
 अशा कारे काम करणे 
 आदी संकंटांचा सामना 

सद ांवर बंधने येणे, घराला 
िववाद वाढणे आदी सम ा 

 सवच रातील सवच 

लागणारी तांि क, आिथक, 
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कुटंुबातील नातेसंबंध  
 नातेसंबंधांचा िवचार 
िव ा ाना  िवचार ात आले
कुटंुबाचे एकि त असणे खूपच
लॉकडाऊन ा ८ िदवसानंतर 

येणे, संपक न करता येणे खूप 

ीडीओ कॉल करणे आदी मा मातून
तरी िदलासा िमळाला . 
 यावरील अनुभवांचा अ ास
आहे. केवळ फ  ाथिमक नातेवाईकांची

ाला इतरही सामािजक संबंधांची
अलगते ा िस ांताची आठवण
जाणवत राहतात. ी ा 
शेजारी, समवय , िम  मंडळी
वाटते.आिथक ताणामुळे घडले ा
डो ासमोर येतो. आ ंितक 
असतो . महामारीमुळे िनमाण
कर ाची गरज िनमाण झाली. 
अचानक उ वणा या संकटाना
कौटंुिबक व सामािजक संबंधांची
झाली.   
कुटंुबातील मिहलांवर झालेले
 कोरोनाकाळात कुटंुबातील
ताण अिधकच वाढला, असे
कर ासाठी मदतनीस होते. पण
आदी दैनंिदने कामे कुटंुबातील

ामुळे एकमकाबरोबर काम कर ाचा
 कोरोना काळातील मिहलां ा

 केले. कुटंुबातील सवचजण
कोणतीही मदत िमळत नस ाचेही
असले ा कामांिवषयी पु षां ा
िव ा ानी मांडले. 

- १) इतर वेळेस कुटंुबातील
महािव ालयात गे ावर
ह ाचा वेळ िमळू शकत
आदी गो ीतं ती मन रमवू
संपला. ामुळे ितला आवडणा या

- २) ा कुटंुबातील मिहला
घराबाहेर पडणे गरजेचेच
युवा वगाने ांना अिधक
यािवषयीचा अनुभव मांडताना
क न कामाला जायची
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 करताना ाथिमक नातेवाईक, ि ितयक नातेवाईक
आले. ब तांश िव ाथा ा मते लॉकडाऊन ा सु वाती ा

खूपच छान वाटले. कुटंुबासोबत एकि त वेळ 
 िम  मंडळी, इतर नातेवाईक, ओळखीचे लोक आदीशंी
 ताणाचे वाटायला लागले. ात ा ात Online

मा मातून एकमका ा संपकात राह ाचा य  

अ ास के ावर पु ा अधोरे खत झाले की, माणूस
नातेवाईकांची सुरि त चौकटच माणसाला आनंद

संबंधांची, समािजक आंतरि यांची  गरज असते
आठवण येते. ी  समाजापासून  अलग पड ानंतरचे

 मानिसक, भाविनक, सामिजक ा ासाठी
मंडळी  यां ातील पर र संबध अिधकच गडद 
घडले ा आ ह ा बिघत ा िक दुरखीम ा

 अहंवाद हा ी ा व ा ा कुटंुबा ा सुखावर
िनमाण झाले ा अलगतेमुळे  अहंवादी कुटंुबे व म े

. कुटंुबावर कधी कोणता   संग येईल हे सांगता
संकटाना आपण व आपले कुटंुब यांना सामोरे जावयाचे
संबंधांची वीण घ  कर ाची आव कता महामारी ा

झालेले प रणाम 
कुटंुबातील सवच सद  घरात अस ामुळे घरातील क ा

असे िनरी ण िव ा ानी नोदंवले. कोरोनापूव  
पण, कोरोना काळात तेही येणे बंद झाले. ामुळे

कुटंुबातील सद ांनी वाटून घेतली, असेही अनेक िव ा ानी
कर ाचा आनंदही घेतला. 

मिहलां ा कामािवषयी यािवषयी िव ा ानी पुढील
सवचजण घरी अस ामुळे गृिहणांची कामे वाढली. 
नस ाचेही िदसून आले. घरातील कामांिवषयी, 

पु षां ा ीकोनात अजून खूप बदल होणे गरजेचे

कुटंुबातील इतर ी आपआप ा कामावर 
गे ावर गृिहणीला थोडी तरी िव ांती िमळू शकत होती

शकत होता. ाकाळात इतर गृिहणीशंी ग ा-ट ा
रमवू शकत होती. पण, कोरोनाकाळात गृिहणीचंी
आवडणा या गो ी कर ात मोठीच आडकाठी येवू

मिहला या वै कीय िकंवा इतर अ ाव क सेवेत
गरजेचेच होते. ा िव ा ा ा कुटंुबात अशा मिहला

अिधक मदत केली, ांची अिधक काळजी घेतली
मांडताना, एका िव ा ाने िलिहले, “कोरोनापूव  आई

जायची. पण, कोरोनाकाळात मी व बिहणीने ित ा ड ाची
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नातेवाईक यां ा संदभात 
सु वाती ा काळात सव 
 घालवता आला. परतू  
आदीशंी  न भेटता 

Online get-together करणे, 

 झाला. ामुळे ता ुरता 

माणूस समाजि य ाणी 
आनंद देऊ शकत नाही तर 
असते. इथे कालमा ा 

पड ानंतरचे दु रणाम सात ाने 
ा ासाठी कौटंुिबक नातेसंबध, 

 कर ची आव कता 
ा आ ह ेचा िस ांत 

सुखावर प रणाम करणारा 
म े यांना पुनिवचार 

सांगता येत नाही ामुळे अशा 
जावयाचे असेल तर आप ा 

महामारी ा प रणामांमुळे िनमाण 

क ा मिहलेवर कामाचा 
 काही घरांम े काम 

ामुळे झाडणे, पुसणे, भांडी 
िव ा ानी सांिगतले आिण 

पुढील िनरी णे, अनुभव 
. काही घरात मिहलांना 

, िवशेषतः या करत 
गरजेचे आहे, असेही मत 

 िकंवा िव ाथ  शाळा-
होती. िकंवा ितला तःचा 
ट ा करणे, िट ी पाहणे 

गृिहणीचंी िव ांती, ह ाचा वेळ 
येवू लागली. 

सेवेत कामाला हो ा, ांना 
मिहला आहेत, ा कुटंुबातील 

घेतली, असे िदसून येते. 
आई भाजी-पोळीचा डबा 
ड ाची पूण जबाबदारी 
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घेतली. सं ाकाळी ती
गरमागरम चहा क न
करायचो. आईला जा ीत
सकाळ ा यंपाकाबरोबरच

- ३) काही मिहलांना वक
ाचबरोबर घरचे कामही

लागते, हे ल ात आ ाचेही
कामात आईला मदत क

 याव न असे िदसून 

रातील ब तांश मिहलां ा 
ी- पु ष कामा ा संदभातील

भासू लागली. घरगुती कामा ा
गरज िनमाण झाली. घरातील 

अ ासातून असे ल ात आले
घरकाम केले ितथे ताणाचे संग
सद ांनी मदत केली. 
 कोरोना या महामारीचा
कोरोनाने झाले ा प रणामांची
कोणतीही आिणबाणीची प र थती
मानिसक, आिथक, सामािजक ा
प र थतीत काय करावे, हे समाज
शकतात िकंवा इतर कोण ाही
उ वू शकते. अशा प र थतीला
अनुभवले ा कोरोना काळाचा
अ ास होणे गरजेचे आहे, असे
 ‘कुटंुबसं था व नातेसंबंधांची
राख ाक रता िकती गरजेचे आहे
पडले. नोकरी गेली. काहीनंा 
गावाकडे परतले. पण, ितथे ेकालाच
ल ात येते की, कोरोनाकाळात
 किन  ते उ म म 
सव े ात काम करणा यां ा 
महामारी ा प रणामांचा अ ास
ठरतो आहे. अचानक उ वणा या
पुरेशी स म नाही ितथे जीवन 

ीचा मृ ु आदीमुंळे अनेक
होणे, िव ा ाना िश ण सोडावे

ामुळे. कुटंुबा ा आिथक उ ना ा
कुटंुबाला आहे. चंगळदापे ा   
महामारीने िस  केले. कौटंुिबक अथ व था
उदरिनवाह िवषयक कौश े
िनमाण करणे आव क आहे, 
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ती परत आ ावर ितला रोज नवनवीन पदाथ क न
क न दे ाची जबाबदारी बाबांनी उचलली. रा ीचा

जा ीत जा  मदत कर ावर आमचा भर 
यंपाकाबरोबरच जेवढे श  आहे, तेवढे सगळे काम करतो

वक ॉम होममुळे कायालयीन कामही घ न
कामही करावे लागत होते, हे पा न मिहलांना िकती
आ ाचेही िव ा ानी सांिगतले. ामुळे आ ी 

क  लागलो, असेही ांनी नोदंवले. 
 येते की, कोरोना आ ापासून आ ापयतचा
 ीने शारी रक, मानिसक, आिथक, भाविनक

संदभातील, कामा ा समानतेबाबत जाणीव जागृती कर ाची
कामा ा संदभातील िलंगभाव सामाजीकरण ही संक ना

 ही कामे बाईचीच ही धारणा बदल ाची आव यकता 
आले िक, ाघरात कोरोना काळात कुटंुबातील 

संग अ  िदसले. घरातील कामे वाढ ावर 

महामारीचा सकारा क व नकारा क असा दो ी ही
प रणामांची ापकता गाव, शहर, आिथक वग यां ानुसार 

प र थती अचानक उ वू शकते. ासाठी आपण
सामािजक ा तयार न तो. ेगनंतर एवढी मो ी 

समाज जणू िवस नच गेला होता. पण, या पुढ ा
कोण ाही कारणाने पु ा समाजात लॉकडाऊन िकंवा काम
प र थतीला कसे सामोरे जायचे, याचे सिव र िनयोजन

काळाचा सामािजक, आिथक, कौटंुिबक, वै कीय आदी
असे वाटते.  

नातेसंबंधांची घ  वीण’ याचे मह ही या आप ीत मानिसक
आहे, याची जाणीवही या िनिम ाने अनेकांना झाली
 काम बदलावे लागले. िश ण ऑनलाइन सु

ेकालाच ऑनलाइन िश णाची सुिवधा उपल
कोरोनाकाळात काही कुटंुबातून रोजगारीचा  िनमाण झाला. 

 वग, उ िशि त, अकुशल-कुशल कामगार, खाजगी
 कुटंुबां ा अथ व थेवर करोना महामारीमुळे 

अ ास करताना हे ल ात येते की  कुटंुबांतगत अथ व थेचा
उ वणा या संकंटांना सामोरे जा ासाठी  ा कुटंुबांची

 जग ा ा सम ा अिधक ती तेणे जाणवत आहेत
अनेक कुटंुिबयांचा आिथक र बदलला. दैनंिदन उदरिनवाहाचे

सोडावे लागणे यासार ा सम ांना अनेक कुटंुबांना
उ ना ा ोतां ा संदभात  न ाने आढावा
   भिव काळासाठी पुरेशी आिथक तरतूद जा

कौटंुिबक अथ व था स म करावयाची असेल तर कामाब लचा
कौश े, बचत, गंुतवणूक आदीिवषयी िव ाथ  दशेपासूनच

, हे या महामारीमुळे अिधकच गडद झाले. 
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क न ायचो. आईला 
रा ीचा यंपाकही आ ीच 

 होता. आताही आ ी 
करतो.” 

घ न करावे लागत होते. 
िकती जा  काम करावे 
 भावंडे, वडील घर ा 

आ ापयतचा काळ एकंदरीत सव 

भाविनक, ताण-तणावाचा गेला. 
कर ाची ती ता अिधक 

संक ना तातडीने जव ाची 
आव यकता िनमाण झाली. 

 सव सद ांनी एकि त 
 काही कुटंुबातील इतर 

ही प रणाम िदसून येतो. 
 बदलत जाणारी आहे.  

आपण वै कीय, शारी रक, 
 साथ न आ ाने अशा 

पुढ ा काळात जैवश  वाढू 
काम बंद आदी प र थती 

िनयोजन कर ासाठी नुक ाच 
आदी सव पातळीवर सु  

मानिसक आरो  अबािधत 

झाली. अनेकांचे वसाय बंद 

सु  झा ाने िव ा ही 
उपल  न ती. याव न असे 

 
खाजगी नोकरदार अशा 
 दूरगामी प रणाम झाले.  

अथ व थेचा  मह पूण 
कुटंुबांची आिथक प र थती 

आहेत. अपुरी बचत, क ा 
उदरिनवाहाचे  िनमाण 

कुटंुबांना तोडं ावे लागले 
आढावा घे ाची गरज ेक 

जा  मह ाची आहे हे या 
कामाब लचा ीकोन, 

दशेपासूनच जाणीव जागृती 
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