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वािण य िवभाग मुख, 
सािव ीबाई फुले मिहला महािव ालय, सातारा. 

 

 
तावना :- (Introduction) 

 िडसबर २०१९ पासून आज अखेर संपूण जग एका  महाभयंकर व िवनाशकारी अशा महामारीशीलढा 

देत आह.े जगा या इितहासात गे या शतकभराम ये मानवी व िव हानी घडिवणारी  िवषाणुज य आप ी 

आलेली न हती. लेग या  आले या दोन साथी, कॉलरा, ए लुए झा, लॅक डेथ, सास, मस, बड ल,ू वाईन 

ल,ू अशा िकती साथी आ या मा  जगाम ये मृ य,ू भय, टाळेबंदी यांचा जेवढा कहर या साथरोगाने घडिवला 

तेवढा या आधी या साथ नी घडिवला न हता या पा भूमीवर भारतासार या जगातील दु स या मांकाची 

लोकसं या असणा या देशातील मानवी संसाधनाची या करोना महारीतील ि थती व गती नेमक  कशी होती. हे 

पाहणे मह वाचे आह.े कारण,आपण या मानवाची  चचा करतो तो सव  एकसारखा नसतो. तो कुठे गरीब 

तरकुठे ीमंत, कुठे गत तर कुठे मागास. यामुळे अशा करोनासार या महामारी जे हा येतात ते हा ीमंत व 

गत असलेला माणूसफ  अडचणीत येतो मा  गरीब व मागास माणसे नामशेषच होतात. याच अवघ जगणंच 

धो यात येते, आज जगाम ये एकूण ७७० कोटी लोक राहतात. यातल ं दु स या मांकाच योगदान देणा या 

आप या भारतातच १३५ कोटी लोक राहतात. मा  मानवी संसाधना या िवकासा या बाबतीत आपण जागितक 

मवारीत १२९ या थानावर आहोत. करोना काळात तर याम ये आणखी वाढ होणार आहे. भारतातील चंड 

िवषमता, बेरोजगारी, महागाई, शेती, उ ोग व सेवा े ातील असंघटीत मजूर, थलांत रत,मिहला, बालके यांची 

वाढती असुरि तता, दु राव था कमालीची वाढली आह.े देश कोणताही असो या याकरता ‘मानवी भांडवल’ हे 

अन यसाधारण मह वाचे असते. लोकसं या हाच येक देशा या िवकासाचा आधार तंभ असतो. कारण याच 

जोरावर संप ीची िनिमती, संवधन व सं र ण करणे श य असते. कोण याही देशा या सवागीण िवकासाचे 

मोजमाप हे केवळ रा ीय उ प न, जीडीिपचे आकडे, िवकास दर अशा िनकषांवरच होत नाही तर यासाठी मानवी 
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िवकास िनदशांक, दा र ् याचा िनदशांक, समाधानाचा िनदशांक अशा आयामांवर देखील तो ठरत असतो. करोना 

आप ीमुळे जगभरातील देशाची ‘न भूतो न भिव यती’ अशी जीिवताची हानी झाली.  

परवलीचे श द :- ( Key Words ) महामारी :- (Pandemic), साथरोग :- (Epidemic), रोग :-  

(Diseases), शा तता :- (Sustainability), कुपोषण :- (Malnutrition), उपासमार :- (Hunger 

Malnutrition). 

 
आ यास िवषयाचे मह व :- (Importance of the study ) 

 करोना महामारी व कोिवड-१९ हा िवषाणू  यापूव या साथरोगांपे ा खूपच वेगळा, ती  संसग मता 

असलेला व चंड जीिवत हानी घडिवणारा आह.े त बल एक वष यावरती लस व औषध उपल ध 

न हते.प रणामी यां या संसगाने झालेले मृ यूरोख यासाठी जी टाळेबंदी झाली यातून िनमाण झालेले , 

यावरील उपाय यांचा शा शु , तकाधी ीत अ यास होणे खूपच ह वाचे आह.े 

 
उि यै :- ( Objectives ) 

सदर िवषयावरील संशोधन करीत असताना पुढील उि यै समोर ठेव यात आलेली आहेत.                                

१. करोनाचा मानवी ससंाधनांवर झालेला प रणाम अ यासाने  

२. करोना साथीमुळे मानवी संसाधनांची झालेले दु राव था समजावून घेणे. 

३. करोनातून झाले या मानवी भांडवला या हानीची व तु थीती प  करणे. 

 
गृिहतक :- ( Hypothesis) 

कोरोना महामारीमुळे  मानवी भांडवलावर ितकूलप रणाम झाला.  

 
सशंोधन प ती :- (Research Methodology ) 

 सदर िवषयावरील संशोधन करीत असताना भारतीय व जागितक अथकारणाशी संबिधत २०१९ -

२०२० वषातीत आकडेवारी, मािहती, घटना याचा आधार घेतलेला आह.े यािशवाय सशोिधकांनी घेतले या 

न दी, केलेली िनरी णे यातून काही िव ेषणे व िन कष िदले आहेत. 
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 ाथिमक ोत :- 

१. वतः घेतले या न दी. 

२. िविवध घटना, संगांचे िववेचन व अ वयाथ. 

३. िविवध बाब ची िनरी णे. 

दु यम ोत :- 

१. िवषयाशी संबं िधत संदभ पु तके . 

२. शासक य, सामािजक व संशोधन सं थाचे अहवाल. 

३.  स ह रपोट. 

४. िनयतकालीके, मािसके, दैिनके, सहामाही व वािषक व सा ािहक अंक. 

५. िविवध सं केत थळांवरील उपल ध मािहती. 

 
पूव संशोधनाचा आढावा :- ( Re-view of Literature ) 

 सदर िवषयावर याआधी ‘ ाय’ या मानव संसाधनाशी संबंधीत काम करणा या सं थेने काम केले आहे. 

तसेच लॅ सेट या िस  प ीकामधेही काही संशोधन अहवाल िस  झालेले होते. याआधारे कोरोना 

काळातील मानवी संसाधना या िवकासातील व या या अि त वावरील असणारे अडथळे प  झाले. या 

सोबतच ‘युने को’जागितक बँक यांचे अलीकडचे अहवाल देखील उपयु  अशी मािहती देणारे ठरले. यासोबतच 

िविवध दैिनकांम ये वेळोवेळी कािशत झालेले लेख, संपादक य लेख यांतूनही ा  झालेली मािहती उपयु  

ठरली. 

 
कोरोना काळातील मानवी भांडवलाची दु राव था :- ( The Plight of Human Resources in the 

Corona Period)  

 कोरोनाचे जसे अथकारणावर प रणाम झाले. याने जशी जगाची भ-ूराजक य रचना बदलून टाकली, 

या या भावातून जसे अगिणत सामािजक व मनोवै ािनक  उभे रािहले  तसे याने एकूणच मानवी 

भांडवलाची जी दु रव था केली. याचे िविवध पैलू  पुढील माणे पाहता येतील. 
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मानवी संसाधनां या आरो याचा भयावह  :- 

 वरवर या सोयी सु िवधांचा मुलामा असलेली आपली आरो य यं णा हा देशातील मानवी संसाधनाची 

केलेली सवात मोठी तारणा आह.े सामािजक आरो य संवधनाची गरज वा आव यकता काय आहे याबाबत 

अमे रकन पि लक हे थ असोिशएशननी आप या अ यासा ारे एक अथपूण िन कष काढला होता. यानुसार, 

“आपण आरो य सु ढीकरणावर १ डॉलर एवढी गुं तवणूक करतो ते हा यातून भावी काळात आरो य उपचारावर 

करा या लागणा या पाच डॉलर एवढ्या खचाची बचत होते.” वा तवात स या या आधुिनक आरो य सेवा या 

ता पुर या उपाययोजना असून या ारे आरो याची शा त हमी देता येत नाही. कमीत कमी आरो य सेवांची गरज 

भासणं  हेच सु ढ मानवी संसाधनांचे िनदशक असते. कारण इटली, पेन या देशां या आरो य सेवा या िकतीतरी 

उ कृ  हो या. तरीही यांना कोरोनाचा भार पेलता आला नाही. यातूनच शा त आरो याची गरज अधोरेधीत होते. 

काय म सवाजानीक आरो य यं णा, सावजिनक लसीकरण, लोकसं या िनयं ण, व छता, दू षण िनयं ण, 

संशोधन, मानवी वा य, पोषणयु  आहार, िश ण, िश ण, कौश य िवकास, वै ािनकता अशा पायाभूत 

सं रचनांवरच शा त िवकासाची इमारत उभी असते. यािशवाय यि  िनहाय दैनं िदन सवयी, आहार, िवहार, 

यसनास चे माण या गो ची प रणामकारकता देखील याम ये मह वपूण ठरते. 

 या सव पा भूमीवर ये या काळात आप याला आरो य सेवांवर एकूण जीडीपी या ३ ते ५ ट के एवढा 

खच करावा लागणार आह.े यातून मोठ्या माणावर रोजगारिनिमती या श यताही िनमाण होतील. कारण आज 

देशाम ये पु रेसे दवाखान,े यातील बेड्स, आयसीय,ू हिटलेटस, डॉ टर, नस,मेिडकल टाफ, वाड बॉय, सफाई 

कमचारी यांची िकती कमतरता आहे हे कोरोना काळात समोर आले आहे. आता या सेवांची परीपुत  करताना 

लाखो हातांना रोजगार िमळणार आह.े येऊ घातलेली आिथक मंदी, जागितक करणाला बसू  लागलेली खीळ हे 

सव पाहत सरकारी खच तसही वाढणारच आहे. यातून ये या काळात खाजगी वै क य िश णाचा वेग मंदावेल 

कारण ते न या –तोट्या या गिणतावर चालतं. यामुळे ये या काळात सरकारनचे वै क य िश णाम ये भावी 

गुं तवणूक करावी यायोगे डॉ टस व इतर वै क य सेवांचा तुटवडा कमी होईल. िशवाय आता आप याला 

आरो य सेवांची नवी यं णा उभी करावी लागेल याम ये दाय ना िशि त क न यांना िविवध णालयाशी 

जोडून शा ीय सुत च माण वाढवावं  लागेल. टेली मेडीसीन, टेली क सि टंग सार या तं नेही उपचार प ती 

िवकिसत करा या लागतील. 
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कोरोना काळातील मिहलांची  दु राव था :- 

 अलीकडील काळात भारतीय ि यांवर वाढलेले अ याचार हा िवषय एवढा संवेदनशील झाला आहे क  

यु िपएससी या मु य परी ेतील पिह या पेपरमधील सामा य अ ययन या घटकात याचा अंतभाव करावा 

लागला. आज कृषी व ामीण े ात मिहलांचे शारी रक व मानिसक शोषण सु  आहे. सुिशि त व शहरी भागात 

मुल चं  माण घटत चाललय.ं नोकरी व यवसाय करणा या ि यांना होणारा लिगक ास ही जणू आप या 

यव थेची ल णं  बनू  लागली आहेत. या बाबतीत अनेक कठोर काय ांची तरतूद असूनही ि यांचे  

िदवासिदवस गंभीर होत आहेत. ि यांना राजकारणात ५०% व नोकरीत ३३% आर ण असूनही यांची 

दु राव था आह.े डॉ. अम य सेन यांनी ं टलाईन या पाि काम ये २००९ साली िस  केले या लेखाम ये 

‘िमस ग वुमेन’ या संक पने ारे ी सु ा एक मुलभूत मानवी गरज अस याचे मत मांडले आहे. 

 भारतातील ि यांची ही दु राव था कोरोना काळात तर खूपच कषाने पुढे आली. टाळे बंदीत ि यांना 

घरात चंड राबवलं  जान, यां यावरील मानिसक व शारी रक िहंसाचारात वाढ होण असे कार मोठ्या माणात 

घडले. थलांतरीत मिहलांची र या या कडेला, रे वे ड यात, बाळंतपण झाली. हातावर पोट असणा या 

मिहलांचे रोजगार गेले. यां यावर उपासमारीची वेळ आली. देह िव य करणा या ि या, तमाशा, ऑक ा 

यावसाईक ि या यांचे खूप हाल झाले. अनेक पर ांतीय मिहला आपलं  सामान, मुल-ंबाळ घेऊन शेकडो 

िकलोमीटर चालत रािह या. बस थानकावरच अ ना आभावी मृत पावलेली मिहला व ितला उठवणार ितचं  छोट 

मुल असं  केवीलवाण यही आपण पािहल. धुनी-भांडी, वयंपाक, मलुांचा सांभाळ करण, मोलमजुरी करणा या 

ि यांचे  कोरोना काळात खूप गंभीर होते. 

 
अ न टंचाई व भुकेचा  :-  

 कोरोना काळात जगभरात जरी पु रेसा अ नसाठा उपल ध असला तरी कोरोना काळात गरीब व गरजू  

लोकांपयत याचा पु रेसा पुरवठा होऊ शकला नाही. या काळात अ नधा या या बाबतीतील आंतररा ीय 

सहकाय, यांची खुली बाजारपेठ, पुरवठा यं णा पूणपणे िव कळीत झाली. कोलमडून गेली. या सवाच पुनवसन 

ये या काळात जागितक अ न संकटात हो याची श यता संयु  रा  संघटने या ‘अ न व शेती’ संघटनेने 

वतिवली आह.े कारण कोरोना काळात अ ना या जागितक मागणी - पुरवठ्यात कमालीची घट झाली. यातून 

शेती व शेतकरी वगाला मोठा तोटा सहन करावा लागला. कोरोनापूव काळातच १३५ द. ल. लोक अ नटंचाईचा 
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सामना करीतच होते. कोरोना व कोरोनो र काळात याम ये १८३ द. ल. लोकांची भर पडणार नाही. ‘ लोबल 

नेटवक अग ट फूड ायसीस या’ अहवालानुसार या अ न संकटाचा सवािधक फटका सवात जा त आि कन 

देशांना बसणार आह.े याम ये ामीण भाग मोठ्या माणावर असणार आह.े या सवातून जर आप याला सुटका 

क न यायची असेल तर ये या काळात आपणाला शेती े ासाठीची आदान,े सोयी यांवर ल  दयावे लागणार 

आह.े या शेतमाल िव ची यं णा अ यावत करायला हवी. शेतकरी वगाला हातभार िदला पािहजे. छोट्या व 

अ पभधूारक शेतक यांना लागणारे भांडवल व आिथक मदत िदली पािहजे. शेतमालाचा आंतररा ीय यापार 

बंधनमु  करायला हवा. 

 
बालकां चे संकटातील अि त व व भिव य :- 

 कोरोनाने गरीब, अ प िवकिसत, िवकिसत अशा सवच देशातील कोट्यावधी कुटुंबांचे रोजगार, 

यवसाय, उ ोग बुडा यामुळे यां या थलांतरामुळे अनेकांचे मृ यू  झा याने कौटुं िबक उ पनाची पातळी ही 

कमालीची घटली. यामुळे कौटुं िबक भरण-पोषणाकरता, झालेले नुकसान भ न काढ याकरता ये या काळात 

मोठ्या लोकांसह छोट्या मुलांनाही िमळेल ती कामे करावी लागतील. यातून बालमजुरीचे माण वाढलेले आह.े 

कोरोनो र काळात आिथक ्या दु बल कुटुंबाचे माण त बल २०% नी वाढलेले आह.े खेड्यातील शेती व 

शेती सल न यवसाय, शेती पूरक उ ोग, शहरामधील घरे, कायालये, हॉटे स, चहा टॅाल, रे टॉरंट, पेपर िव , 

भंगार व र ी यवसाय अशा िठकाणी बालमजुरी वाढू लागली आह.े असे िन कष यु िनसेफ या ता या अहवालात 

िदलेले आहेत. 

 आप या भारतामधील बालमजुरीबाबत काम करणा या ‘ ाय’ या सं थेने महार ातील मुंबई,पुण,े 

सोलापूर, नािशक, परभणी, अशा पाच शहरांनचा अलीकडेच एक स ह केला होता. याम ये यांना कोरोना पूव 

काळातच ३५% बालके बालमजूर अस याचे आढळून आले. एवढेच न हे तर एैन टाळेबंदीतही कुटुंबाची 

आिथक िववेचना दू र कर याकरता सरासरी १५ ते २० िदवस या मुलांना मजुरीची कामे करावी लागलीत. 

प रणामी कोरोनो र काळात बालमजुरीचे हेच माण वाढून ते ३०% वर जा याची श यता आह.े याच काळात 

जे ऑनलाईन िश ण सु  झाले यातून त बल ३०% मुले तां ि क कारणा तव वं िचत रािहली. िवशेषतः ामीण 

भागातील हे माण ६४% पे ा जा त आह.े क  व रा या ारे ऑनलाईन िश णाकरता दू रदशन, रेडीओ, 
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मोबाईल अॅ स ारे या सोयी के या गे या या फ  २८% मुलांपयत पोहच या आहेत. जगभराम ये तर त बल 

१५४ कोटी बालके स या या कोरोना काळात िश ण वं िचत आहेत. 

 या सवाचा मुलां या शै िणक भिवत यावर खूपच नकारा मक प रणाम झालेला िदसून आला. याबाबत 

पीटीआयने युने को या िश ण िवभागा या सहा यक महासंचािलका टेफानीया गीयानीनी यांची मुलाखत 

घेतली होती. याम ये यांनी िदलेली मािहती आपली िचंता वाढवणारी आह.े जगाम ये आज १५४ कोटी बालके 

िश णात गुं तलेली आहेत. याम ये मुलांचे माण ७४% एवढ आह.े याम ये ११% मुली या गरीब देशातून 

येतात.िजथ ं याचं  िश ण खूप िजिकरीच आह.े या काही देशांम ये िनवासीतां या छाव या आहेत तेथील मुला-

मुल चे िश ण सु  होणं  अवघड आहे. यांम ये जर िकशोरवयीन मुल चं  िश ण थांबल तर यां यावरील लिगक 

अ याचार वाढतील, यांचे बालिववाह लावले जातील, यातून अकाली गभधारणेच माण वाढेल. या सवातून 

िश ण े  पु हा एकदा िलंगिवषमतेकडे जा याची भीती आह.े 

 
दा र ्यात होणारी भयावह वाढ :- 

 गरीबी आिण दा र ् य यांच जगभरातील माण कोरोनापूव काळातही जा त होतचं. मा  कोरोनाणं  यात 

जा त भर पडली आह.े कारण टाळेबदंीत थंडावलेले उ ोग, मंदावलेलं  अथच  यामुळे यातून ीमंतही सुटले 

नाहीत. कारण कोरोना भावामुळे जगभरातील ीमंतां या संप ीत कमालीची घट झाली आहे. यामुळे अनेक 

ीमंतांची नावे अ जाधीशां या यादीतून जाताना िदसत आहेत. या बाबतीतला अ यास ‘ह न लोबल’ नावा या 

एका संशोधन सं थेने केला आह.े या या सव णानुसार जगातील ८६% अ जािधशांची वण  आता गरीबांम ये 

लागली आह.े यातुन फ  पाच ट के धािनकां याच ितजो या जैसेथे रािह या आहेत. ीमंतां या ग रबीचं  

वृ ांकन एवढ्याकरताच कारण मुळातील ग रबांची जागा जर पूवा मीचे ीमंत घेणार असतील तर पुवा िमं या 

ग रबांच काय? यां या तर जग यावरच भल मोठं िच ह लागलेलं  आहे.  

 जागाचं  दा र ् य, दु ःख, दै य कमी क न सामािजक क याणाची पु यकम कर यासाठी ज माला 

आले या व यामुळेच विध णु झाले या ‘जागितक यापार संघटना’ आिण ‘जागितक आरो य संघटना’ यांचा 

फोलपणाही कोरोनाणं  जगासमोर आणला. आज या सं थांम ये जगातील २५% िवकिसत देशांचे िवशेषािधकार 

चालतात. जे उरले या ७५% गरीब देशांना लाचारपणे वीकारावे लागतात. जागाचं  क याण क  पाहणा या 

याच सं था आजवर जगाम ये िवषमता कशी वाढेल यांचीच तरतूद करत आ या आहेत. आज संपूण जगात ८ 
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अ ज लोक राहतात. हे लोक जगातील एकूण २२५ देशांम ये िवभागलेले आहेत. या २२५ देशांपैक  फ  पाचच 

िवकिसत देश असे आहेत क , यां याकडे या आंतररा ीय संघटनांचे िवशेषािधकार आहेत व एकूण जगा या 

लोकसं येतील ८ अ ज लोकांपैक  फ  २ अ ज लोक या पाच देशांत राहतात. आता कोरोनामुळे जगातील 

उरलेले ६ कोटी लोक भयावह संकटात सापडणार आहेत. प रणामी २०३० पयत जगाला दा र ् यामु  कर याचा 

युनोचा संक प पूण वाला जायला आता आणखी वाट पहावी लागणार आहे. कोरोनापूव  जगातील ११% 

लोकसं या आधीच दा र ् य रेषेखाली जगत होते. या ११% म ये आ क  देशांतील चाळीस कोटी लोक येतात, 

म यपूवतील २ कोटी, दि ण आिशयातील २१ कोटी लोकांचाही याम येही समावेश होतो यात सवािधक 

सं या पािक तान व अफगािण तानातील लोकांची आह.े 

 
आ हान वाढ या आिथक िवषमतेच :- 

 आज या भांडवलशाही िवचार धारेचा पगडा संपूण जगावर आहे ितला िवषमतेचं  फारसं  वावग नाही. 

इतकच काय तर ही मंडळी सरळ सरळ हणतात क , “िवकास जर हवा असेल तर थोडीतरी िवषमता वीकारावी 

लागेलच.” याचाच अथ भांडवलशाही अथकारणाला िवषमता पोषक असते. एका अथाने ती िवषमते या 

रसायनावर पोसलेली असते. या भांडवलशाहीनं  जोपयत सरकार या सावजिनक उ प न व खचाशी िमळतं  जुळतं  

घेत आपलं  काम सु  ठेवलेलं  होत तोपयत िवषमता वाढलेली न हती. १९४५ ते १९७५ या काळाला 

‘भांडवलशाही या िवकासाचा सुवणकाळ’ असं  हटलं  जात. असे असुनही याच काळात खाजगी संप ीवर 

७०% एवढ्या दरानं  कर आकारणी केली जायची. तरीही भांडवलशाही िवना त ार वाढत होती. कारण यातून 

िवषमता वाढत न हती. मा  नंतर जागितक करण व खाजगीकरणा या आले या लाटेने हेच करांचे दर अगदी 

३०% पयत खाली आले. यातून सरकारी उ प न व खच दो ही घटत गेली व सरकारवरील कज मा  वाढत गेली. 

यातून महागाई फुगत गेली. दु सरीकडं  नव ीमंत वग उदयाला येत गेला. हा सं येनी अ प व संप ीने मोठा होत 

गेला. मा  सावजिनक खच घटत गे यान बहसं यांचे उ न व रोजगार घटत गेले. यातून दा र ् य व बेकारी 

वाढली. आरो य, िश ण, दळणवळण यांपासून ते दु रावत गेले. असं  हे ग रबी व िवषमतेच दु भंगलेल जग कोरोन 

येईपयत आकाराला येत गेल. 

 आज आरो यावर एकूण जीडीपी या ६% खच होणे अपेि त असताना य ात तो १.५% ते २.५% 

एवढाच होत आह.े यातून सावजिनक आरो य यं णा आकसत चालली आह.े णांना पु रेसे बेड्स उपल ध 
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नस याणं  यांनी जिमनीवर झोपण, आयसीय,ू हेि टलेटस, एमआयआर अशी उपकरणं  नसणं  अशा कमतरता 

उ या रािह या. भारतात आज फ  १% लोकांकड एकूण संप ी या ५८ % संप ी आह.े भारतातली ही िवषमता 

अमे रकेपे ा मोठी आह.े या १% नंतरचे जे १०% लोक आहेत यां याकडे उरले या संप ीपैक  ८०% संप ी 

आह.े याउलट ग रबी या अगदी तळात जे १०% लोक राहतात यां याकडे एकूण संप ी या ०.७% संप ी 

आह.े या या वर जे १०% गरीब आहेत यां याकडे ०.२% संप ी आह.े व यावरचे जे १०% लोक आहेत 

यां याकडे ०.५% संप ी आह.े थोड यात या तळातील ३०% लोकांकडील एकि त संप ी िमळून देखील ०% 

याही खालीच आह.े आज भारतातील ९०% लोकां या हातात एकूण संप ीतील फ  १७.३% एवढाच भाग 

आह.े यातलं  िवषमतेच िवदारक िच  हे आहे क , देशांतील १% लोकांकड९ं०% लोकांकडं  असले या 

संप ी या ित पट संप ी आह.े असं  हे िवषमतेनं  भरलेलं  समाज रचनेच वा तव कोरोना व ये या कोरोनो र 

काळात वाढत जाणार आह.े 

 
मानवी संसाधना या शा तातेसाठी  िशफारशी :- (Suggestions for Sustainability of Human 

Resource) 

१. आरो यावरील खच जी.डी.पी. या ६% पयत वाढवावा. 

२. ामीण व शेती े ात पायाभूत सोयी, सुिवधा, उप मांत गुं तवणूक वाढवावी. 

३. शेतमाल िव  यव था भावी बनवावी. 

४. सू म-लघु व म यम उ ोगांना चालना ावी. 

 
संशोधनावरील मयादा :- (Limitations to Research ) 

 सदर अ यास िवषयावरील संशोधन करीत असताना अ यावत आकडेवारी, सरकारी मािहती, यावर 

आधा रत संदभ पु तके याची मोठी मयादा असलेली िदसून आली. मु यत: मराठीम ये यािवषयीची मािहती 

फारच थोडया माणात उपल ध आह.े 

 
समारोप :- (Conclusion) 

 जगाम ये आजवर अनेक महामारी आ या यांनी चंड माणात जीिवत व िव  हानी घडवून आली. 

मा  २०१९-२० मधील कोरोना महामारी, तीन घडिवलेल िजवीताच अथकारणाच नुकसान हे खूपच मोठं आहे. 
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याचे सामािजक, राजक य प रणाम हे खूप दु रागामी असणार आहेत. या सवाचा य  व अ य  प रणाम हा 

मानवी संसाधनावर झालेलाच आह.े व इथून पुढंही यांची या ी वाढत राहील. मा  याच गांभीय ल ात घेत 

वेळीच या मानवी संसाधना या शा ती करणासाठी शासना या व समा या या पातळीवर य न केला तर 

येणा या भिव यातील हानी टाळता येईल. 
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