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प्रस्तािना :  

जगाला गेल्या शंभर िर्ाामध्ये कुठल्याही साथ रोगाने  महामारीने केली नसेल एिढी जीवित ि 

अर्थथक हानी झाली अह.े कोविड- १९ च्या कालािधीमध्ये संपूणा जग एका महामारीशी लढा दते होते. 

कोविड- १९ मुळे जगातील िेगिेगळया दशेांमध्ये अवण अपल्या भारतामध्य े कोविड-१९ या साथीच्या 

रोगामुळे फार मोठया प्रमाणािर जीवित ि वित्त हानी झालेली अह.े अपण अजही पाहतो ककिा ऐकतो 

की भारतीय ऄथाव्यिस्था ही कृवर्प्रधान ऄथाव्यिस्था अह.े परंतु ऄवलकडच्या कालािधीत या क्षेत्रातील 

प्रमाण कमी कमी होत चालले अह.े अवण सेिा क्षते्राचे प्रमाण िाढताना ददसून यतेे. कोरोनाच्या 

कालािधीमध्ये अपल्या ऄथाव्यिस्थेच्या जी.डी.पी. चा विचार केला तर ती ईणे (-) गेलेली ददसून येते. 

कोरोना कालािधीत वनमााण झालेले साथीचे रोग अजही अपल्यात ठाण मांडून बसलेले अहते. अपल्या 

समाजात साथीच्या रोंगाविर्यी ऄनेक ऄफिा, गैरसमज, दतंकथा, ऄंधश्रध्दा पसरिल्या जात अहते. प्लेग, 

पटकी, कॉलरा, दिेी या साथीच्या रोगांबाबत हचे घडले अह.े जगाच्या आवतहासातील सिाात मोठी 

ऐवतहावसक घटना ककिा महामारी ऄसं िणान करािे लागणाऱ्या कोविड-१९ या साथीच्या रोगाचा फटका 

संपूणा जगाला बसलेला अह.े या भयानक ऄशा साथीच्या रोगामुळे वभती, काळजी, बेजबाबदारपणा, 

ऄवतररक्त सािधवगरी, धास्ती, हळळ ऄशा ऄनके स्िरूपात लोकाचं्या प्रवतदिया वनमााण झाल्या. या 

काळात सिाात मोठी गोष्ट घडून अली ती म्हणज ेजीिघणे स्थलांतर. कोरोनाच्या अगमनानंतर जगाच्या 

ऄथाकारणात ऄनके ऄमुलाग्र बदल घडून अले. चीन-ऄमेररका यांच्यातील िाद, और्ध, ईपकरणे यांच्या 

अयात वनयाातीमधील झाललेे वििाद, या घटकांचा तुटिडा, और्ध ि लस वनमाात्या कंपनयांचे ऄथाकारण 

हा सिा प्रकार स्मरणात राहण्यासारखा अह.े 

ऄभ्यास विर्याच ेमहत्ि : 

 कोविड-१९ हा विर्ाणू यापूिीच्या 

साथरोगांपेक्षा खूपच िेगळा, तीव्र संसगा क्षमता 

ऄसलेला ि प्रचंड जीवित हानी घडविणारा अह.े 

तब्बल एक िर्ा त्यािरती लस ि और्ध ईपलब्ध 

नव्हत.े पररणामी त्यांच्या संसगााने झालेल े मृत्यू 

रोखण्यासाठी जी टाळेबंदी झाली त्यातून वनमााण 

झालेले प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय बदलते संबंध, खवनज 

तेलाला कोरोनाचा झालेली बाधा, जगातील 

ऄथाव्यिस्थांिर ओढािलेल े संकट, त्यािरील 

ईपाय यांचा शास्रशुद्ध, तकााधीष्टीत ऄभ्यास होणे 

खूपच म्हत्िाचे अह.े 

ईदिष्टय : 

सदर विर्यािरील संशोधन करीत ऄसताना 

पुढील ईदिष्टय समोर ठेिण्यात अलेली अहते.                                

१  खवनज तेलाला कोरोनाची झालेली बाधा 

स्पष्ट करणे. 

२  कोरोनाने बदललेल्या अतंरराष्ट्रीय संबंधाचा 

ऄभ्यास करणे 

३  करोना साथीमुळे मजुरांची दरुािस्था 

समजािून घेणे. 

सशोधन पद्धती : 

सदर विर्यािरील संशोधन करीत ऄसताना 

विर्याशी संबंवधत संदभा पुस्तके, विविध सकेंत 
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स्थळांिरील ईपलब्ध मावहती, वनयतकालीके, 

मावसके, दवैनके, सहामाही ि िार्थर्क ि 

साप्तावहक ऄंक, भारतीय ि जागवतक 

ऄथाकारणाशी संबवधत २०१९ -२०२० िर्ाातीत 

अकडिेारी, मावहती, घटना याचा अधार 

घेतलेला अह.े  

कोविड १९चा ईगम अवण प्रसार : 

कोरोना व्हायरसच्या ईगमाविर्यी ऄजूनही 

फार मोठया प्रमाणात मतभेद ऄसलेले ददसून 

येतात. काहींच्या मते हा व्हायरस चीनच्या 

िुहान शहरातील मीट माकेटमधून अला तर 

काहींच्या मत,े चीनमध्य े अढळून येणाऱ्या  

िटिाघळांच्या सूप मधून अला ऄशी िेगिेगळी 

मते अजपयंत अपणास ऐकियास वमळतात. 

यामध्ये सिाात महत्िपूणा बाब म्हणजे भारतातील 

िटिाघळांमध्ये अढळून अलेला हा कोरोना 

विर्ाणू माणसांमधील कोरोना विर्ाणुपेक्षा 

िेगळा अह.े हा विर्ाण ूसंसर्थगत व्यवक्तच्या शशक 

ि खोकल्यापासून आतर व्यवक्तपयंत जािून कान, 

नाक, डोळे, तोंड याद्वारे तो माणसांच्या शरीरात 

प्रिेश करतो. सुरूिातीला सदी, खोकला ि ताप 

ऄशी त्याची लक्षणे होती. मानिी घशात जराशी 

जरी जागा वमळाली की तो जलदगतीन े

फुफुसांिर ताबा वमळितो अवण पाच ते सात 

ददिसांत तो संपूणा शरीराचा ताबा वमळिू 

शकतो. ह े सिा हा विर्ाण ू ऄत्यंत भयानकपणे 

करतो. सिा संशोधकांनी िटिाघळे ही कोरोनाची 

प्रसारक ऄसल्याच े वसध्द केले अह.े भारत 

सरकारने कोरोना व्हायरसने मृत्यु पािणाऱ्या 

लोकांच्या ऄंत्यविधीसाठी मागादशाक वनयम ि 

सूचना जारी केल्या त े मागादशाक वनयम 

पुढीलप्रमाणे. 

१. कोरोनाबावधत मृतदहेाचा ऄंत्यसंस्कार 

करण्यापूिी स्मशानभूमी वनजंतकु करण्यात 

यािी. 

२. मृतदहेाला वमठी मारण्यािर ि त्याच्या जिळ 

जाण्यास बंदी राहील. लोकानंी मृतदहेाचे दरूनच 

ऄंत्यदशान घ्यािे. 

३.मृतदहेाला कुणीही स्पशा करू नये. ज्या 

ररतीररिाजांमध्ये मृतदहेाला स्पशा करण्याची 

गरज नाही ऄसे ररतीररिाज पार पाडता येतील. 

४. ऄंत्यसंस्कारानतंर त्यात सहभागी सिा 

लोकांनी हात स्िच्छ धुणे ऄवनिाया ऄसेल. 

५. तसेच ऄंत्ययात्रा ि ऄंत्यविवधसाठी 

मोजक्याच लोकांना परिानगी ददली जाइल. 

यािरून ऄस ेददसनू अल ेकी, यापेक्षा अपले मोठे 

ददुिे ऄसू शकत नाही. अपल्या दशेामध्ये 

एखाद्या व्यवक्तच्या वनधनानंतर सगळे घर, 

कुटंुवबय, नातेिाइक, शेजारी, वमत्रपररिार 

सहभागी होतात. परंतु कोरोना व्हायरसच्या 

वभतीन े ऄनेकांचा मृत्यु झाला अह.े खरं तर 

कोरोना व्हायरसन े अपल्याला िास्तिाची 

जाणीि करून ददली अह.े कोरोनामुळे ह े ददसनू 

अले की, जग जरी अता सोशल वमवडयािर 

जाउन रमल ऄसेल तर ऄंत्यविवधही ऄसेच 

व्हायला हिे. ह े नि सत्यच जणू कोरोना 

व्हायरसने जगासमोर ठेिले. या कोरोना 

महामारीच्या जागवतक सकंटामध्ये मजुरांच्या 

स्थलांतरािर मोठया प्रमाणात प्रभाि पडलेला 

ददसून येतो. दशेामध्ये फार मोठया प्रमाणातील 

मजुर ईद्योग, व्यिसाय ि रोजगाराच्या 

वनवमत्ताने एका राज्यातून दसुऱ्या राज्यात, 

दसुऱ्या दशेात फार मोठया प्रमाणात स्थलांतर 

करतात. यामध्ये चहािाल,े फेरीिाल,े िडापाि, 

चायनीज, कारखान,े शेतातील मजूर, घरकाम, 

दधुिाले, सुतवगरण्या ऄशा विविध क्षेत्रात, 

व्यिसायात, ईद्योगात ह ेलोक समाविष्ट होतात. 

ह े लोक कष्टाने पैसा कमवितात अवण तो 

काटकसरीने खचा करतात अवण जो पैसा वशल्लक 

राहतो तो पैसा ते अपल्या गािी ऄसणाऱ्या अइ, 

िडील, भाउ, पत्नी यांना पाठिून दते ऄसतात. 

कोविड महामारीच्या कालािधीत ऄनेक छोटे 

मोठे ईद्योग बंद पडले. त्यामुळे या मजूरांना प्रचंड 

मोठया ऄसुरवक्षततन ेघेरले. भीतीन ेपछाडलेले ह े

मजूर जमेल त्या मागाान,े वमळेल त्या साधनान,े 

जीिाची पिाा न करता मुलांना, िृध्दांना नतेा 

येइल त्या साधनान ेअपल्या सामानासह अपल्या 

राज्यात, अपाल्या गािात जाण्यासाठी धाि ू

लागले. या कालािधीत ऄनेक मजुरानंा अपल े
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जीि गमिािे लागले. कोरोना कालािधीत 

स्थलांतरीत मजूरांिर फार मोठया प्रमाणािर 

पररणाम झालेला ददसून येतो. 

कोरोना काळातील बदलत ेअतंरराष्ट्रीय सबंधं: 

वडसेंबर २०१९ मध्ये अलेल्या जागवतक 

संकटाने म्हणजेच कोरोना व्हायरसमुळे संपूणा 

जग अज बदललेले ददसून येते. या काळामध्ये 

दोन दशेातील अंतरराष्ट्रीय संबंधामध्ये ऄमुलाग्र 

स्िरूपात बदल झालेले ददसून येतात. दशेांमधील 

अंतरराष्ट्रीय व्यापार होत ऄसताना त्यामधील 

पयाटन हा घटक महत्िाचा ऄसल्याचे ददसून यतेे. 

भारतात दर मवहनयाला २१ लाख लोक 

विमानमागाानी िेगिेगळया दशेातून भारतात 

येतात. कोरोना कालािधीतही फार मोठया 

प्रमाणात परदशेातून लोक भारतात अल े होते. 

३० जानेिारी २०२० ला भारतातील केरळ 

राज्यात पवहला कोरोना विर्ाणू अढळून अला. 

या घटनेनंतर जगातील िेगिेगळया दशेांनी 

अपल्या दशेात येणाऱ्या प्रिाशांिर बंदी घातली. 

यामुळे दशेा-दशेांमधील ऄसणारे अंतरराष्ट्रीय 

संबंध बदललेले ददसून यतेात. जगातील ऄनेक 

दशेांमध्ये जी टाळेबंदी जाहीर केली अह.े त्या 

टाळेबंदीला पररणाम त्यांना भोगािा लागला. 

कारण या टाळेबंदीच्या कालािधीत फार मोठे 

नुकसान झालेले ददसनू येत.े ही झालेली हानी 

एका क्षेत्रापुरती मयााददत न राहता ती सिाच 

क्षेत्रात म्हणजे प्राथवमक क्षेत्र, वद्वतीय क्षेत्र अवण 

तृतीय क्षेत्र या सिाच क्षते्राला या कोरोना 

महामारीच्या संकटान ेफार मोठा फटका बसलेला 

ददसून यतेो. या कालािधीत ऄनेक ईद्योगधंद े

डबघाइला अलेले होते. काही ईद्योगधंद ेतोटयात 

जािून ते अज बंद पडलेल्या वस्थतीत अहते. ही 

कोरोना महामारीिर दोन िर्े ईलटून गेले तरी 

ऄजूनही त्यािर गुणकारी लस िा और्ध वनमााण 

झालेले नाही. जोपयंत और्ध िा लस वनमााण 

होत नाही. तोपयंत अपणास अिश्यक ती 

काळजी घेण ेगरजेच ेअह.े और्ध िा लस वनमााण 

होत नाही तोपयंत जगातील लोकांचे जीिनमान 

ि व्यिहार पूिी प्रमाणे सुरू होण्यास िेळ 

लागणार अह.े यातून भारताला अर्थथक, 

सामावजक ि मानवसक पररणामांना सामोरे जािे 

लागणार अह.े या कोरोना महामारीच्या 

कालािधीत ऄनेकाचं्या नोकऱ्या, व्यिसाय बंद 

पडलेले ददसून यतेात. ऄनेकांच्या वशक्षणात खंड 

पडलेला अह.े या सिांतनू अज ना ईद्या मागा 

वनघेल अवण जगातील िेगिेगळया दशेांचे संबंध 

सुधारतील. मानिी जीिनमान पुनहा पूिाित 

सुरळीत होइल. यामाध्यमातून अंतरराष्ट्रीय 

संबंधही सुधारत जातील. 

 या कोरोना महामारीच्या जागवतक 

संकटामध्ये एक चांगली गोष्ट घडताना ददसली ती 

म्हणजे या महामारीिर और्ध शोधण्यासाठी िा 

लस वनमााण करण्यासाठी जगातील िेगिेगळया 

दशेातील शास्त्रज्ञ एकत्र येिून और्ध िा लस 

वनमााण करण्याचा प्रयत्न करत अहते. ही लस 

शोधण्यासाठी विकवसत दशे, ऄविकवसत दशे, 

विकसनशील दशेातील शास्त्रज्ञ एकजुटीन े प्रयत्न 

करताना ददसतात. ऄमेररका चीन, फ्रानस, आटली 

अवण आंग्लंड, भारत या दशेातील शास्त्रज्ञ प्रयत्न 

करताना ददसतात. त्याचप्रमाणे आतरही दशेातील 

शास्त्रज्ञ या लसीच्या वनमााण करण्याच्या प्रदियते 

सहकाया करीत अहते. अपणास मावहत अह ेकी 

हचे िेगिेगळया दशेातील शास्त्रज्ञ स्ितः केलेल्या 

संशोधनाचे िेडीट, पेटंट वमळिणे यात मशगूल 

होते. तसचे ही िैज्ञावनक मंडळी अपला 

शोधवनबंध, संशोधन प्रवसध्द होइपयंत कमालीची 

गुप्तता पाळताना ददसतात. मात्र या 

महामारीच्या कालािधीत और्ध िा लसीच्या 

वनर्थमतीबाबत जागवतक पातळीिर सिाच 

स्थरांतील िैज्ञावनकामध्ये एिढया प्रचंड मोठया 

प्रमाणात सहकाया केले गेले की, जर समजा 

यातील एखाद्या िैज्ञावनकाला अपल्या 

प्रयोगादरम्यान िा चाचणीमध्ये जर या 

विर्ाणूबाबत काही निीन अढळून अले तर ते 

लगेच जागवतक अरोग्य संघटनेने तयार केलेल्या 

कॉनफरनस लींकिर जािनू त्यािर ऄसलेल्या आतर 

शास्त्रज्ञांना मावहती सांगतात. मग आतर दशेातील 

िैज्ञावनक ह े संशोधन, शोध पुढे घेिून जातात. 

यात ज्यांच्याकड े ऄद्याित साधनसामग्री अह े त े

या संकल्पनेचा मोठया प्रमाणािर विस्तार 

करतात. अजिर यातून २०० पेक्षा जास्त 

वक्लनीकल ट्रायल्स झालेल्या अहते. चीनच्या 
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िैज्ञावनकांनी कोणत्याही विर्ाणूचा एक जीनोम 

कोड ऄसतो तसाच कोरोना विर्ाणूचा ऄसलेल्या 

ऄसाच जीनोम कोडचे डीकोडींग करण्यामध्ये 

यश वमळविले अह.े त्यामुळे अता त्यांच्या 

मागादशानाखाली जगातील सगळे शास्त्रज्ञ  काम 

करत अहते. पररणामी अज कोरोनाकाळान े

जगाला एक निी ददशा ददली अह.े वजथे सिाच 

शास्त्रज्ञ एकत्र येिून काम करत अहते. सिा 

जगभरातील शास्त्रज्ञांमधील कोरोना काळातील 

ही सहकायााची िृत्ती पुढील काळातही तशीच 

चालू रावहली तर जगात एक निीनच सहकायांच े

िातािरण वनमााण होइल. कारण 

सिासाधारणपणे शास्त्रज्ञ िा िैज्ञावनक िगाातील 

लोक परस्परांना एिढे सहकाया करताना ददसत 

नाहीत. कोरोनाविर्यक संशोधनात त्यानंी केलेल े

काम ह े ऄवतशय ऄप्रवतम ि ऄनोख्या स्िरूपाचे 

अह.े बऱ्याचशा शास्त्रज्ञ अवण िैज्ञावनकांनी 

पुण्याच्या ‘सीरम’ या आंस्टीटयूटशी संपका  साधला 

अह.े जेव्हा या सिा जागवतक िैज्ञावनक समूहाला 

कोरोनािरील लस शोधण्यात यश येइल तेव्हा 

संपूणा जगासाठी त्याचे मोठया प्रमाणािर 

ईत्पादन अवण वितरण करणे गरजचेे अह.े 

त्यासाठी ह े िैज्ञावनक ज्या ज्या संस्थांशी िा 

आंस्टीटयूटशी संपका  साधत होते. त्यापैकीच एक 

अह े पुण्यातील सीरम आवनस्टटयूट अज 

और्धांच्या िा लसीच्या मोठया प्रमाणािरील 

ईत्पादनांच काम त्यांना ददल ेगेले अह.े त्यासाठी 

येणाऱ्या ऄिाढव्य खचााची रक्कम दणे्यासाठी 

जगातील ऄनके दानशूर पुढे अले अहते. काही 

ददिसांपूिीच एका शास्त्रज्ञाची नयूयाका   

टाइम्सला एक मुलाखत छापून अली होती. त्यात 

त्यांनी ऄस े सांवगतल े की, अम्ही ज े संशोधन 

एकत्र येिून करतो त्यामध्य ेमाझा दशे, तुझा दशे, 

माझी भार्ा, तुझी भार्ा, माझा झेंडा, तुझा झेंडा 

ऄसा कोणताही विचार नसतो. मात्र यांच्या 

ऄगदी ईलट विविध दशेाचे राज्यकते मात्र 

त्याद्वारे परस्परांिर कुरघोडया करण्याचा प्रयत्न 

करत ऄसतात. सध्या दखेील ऄसेच चाललेले 

अह.े ऄमेररका, चीन िा युरोपातील आतर दशेांना 

दोर् दते अहते. युरोपातील राजकीय नतेे आतर 

दशेांना दोर् दते अहते. तर चीनमधील नतेे 

ऄमेररकाला दोर् दते अहते. जोपयंत कुठल्याही 

राजकीय पक्षाला कोरोनाच्या संकटािर ईपाय 

सापडत नाहीत. तोपयंत ते ऄसेच एकमेकांना 

दोर् दते राहणार अहते. 

कोरोना काळातील जागवतक वस्थत्यतंरे 

टाळेबंदीच्या काळात अपण सिा व्यिहार 

ऑनलाइन पध्दतीने सुरू होते. यामध्ये ऄन्नधानय, 

वशक्षण, और्धे, बॅंककग व्यिहार, या सिांचा 

समािेश होतो. या सिा सेिा दणेाऱ्या कंपनया या 

जागवतक पातळीिर चीनच्या मालकीच्या अहते. 

त्यामुळे या माध्यमातून होणारे सिा ऑनलाइन 

व्यिहारातून वमळणारा नफा हा चीन या दशेाला 

मोठया प्रमाणात वमळू लागला. त्याचप्रमाणे चीन 

या दशेाची ऄनेक दशेातील मोठया कंपनयांमध्ये 

भागीदारी ऄसल्याचे ददसून येते. यामध्ये 

प्रामुख्याने ज्या कंपनया ऄगे्रसर अहते त्यामध्य े

बीग बास्केट, प्लीप काडा, पैसा बाजार, स्नॅप डील 

यांसारख्या कंपनयाचा समािेश होतो. या सिाच 

कंपनया ऑनलाइन वबझनेस करत अहते. ऄगदी 

दकचनमधील िस्त,ू ऑनलाइन और्ध,े विमा या 

सुविधा ऑनलाइन सहज ईपलब्ध होिू लागल्या 

अहते. म्हणजेच अर्थथक ईलाढालीत चीन हा दशे 

ऄगे्रसर ऄसलेला ददसून यतेो. अपण ज्या िस्तू 

अवण सेिा ऑनलाइन विकत घतेा यामध्य ेचीन 

या दशेातील िस्तूंचा अवण कंपनयांचा सहभाग 

मोठया प्रमाणात अह.े यामुळे त्यामधून चीनला 

मोठया प्रमाणात चलन प्राप्त होते. जागवतक 

बाजारपेठेत पावहले तर अपणास सिाात स्ित 

ककमतीच्या िस्तू या चीनी कंपनयानी वनमााण 

केलेल्या ददसून यतेात. ऄगदी अपल्या रोजच्या 

दनैंददन जीिनामध्ये पावहले तरी अपणाला 

ददसून येइल की अपण दकती चीनी िस्तू िापरत 

अह.े अपण िापरत ऄसलेल्या मोबाइलमध्ये 

दकतीतरी ऄॅप ह े चीनी कंपनयांनी बनविलेली 

अहते अवण या माध्यमातनू चीन िेगिेगळया 

दशेांिर अर्थथक अिमण करत अह.े सध्या 

जागवतक पातळीिर चीन हा दशे अर्थथक 

दियांच्या बाबतीत पुढारलेला ददसून यतेो. 

खवनज तलेाला कोरोनाची बाधा : 

कोरोनाच्या महामारीच्या काळात सगळीकड े

कोरोना साथरोगाने थैमान घातलेले तर 
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दसुरीकड े खवनज तेलाला झोलेली कोरोनाची 

बाधा. खवनज तेलाचे ईत्खनन चालु ऄसताना त े

बंद करता यते नाही. कोरोना रोगाच्या 

प्रादभुाािामुळे २०  एवप्रल २०२० मध्य े

ऄमेररकेमध्ये कच्च्या तेलाच्या ककमती आतक्या 

स्ित झालेल्या की, तेल ईत्पादक कंपनया म्हणत 

होत्या की, अमच्याकडून तले फुकट घेिून जा. 

अत्तापयंतचा आवतहास पावहला तर ऄसे कधीच 

घडून अले नाही. मात्र अता प्रश्न ऄसा ईपवस्थत 

होतो की, कोरोनामुळे ठप्प ऄसलेल्या जागवतक 

ऄथाकारणाने मागणीत कमालीची घट होिून 

ऄमेररकन तेलबाजारातील ककमती खाली 

बसल्या. पण त्या शुनयाच्याही खाली म्हणजे ऊण 

३८ एिढया कशा झाल्या. खर तर हा 

सगळयांनाच पडलेला महत्िाचा प्रश्न होता. तेल 

फुकट विकून दखेील ईलट ते घेणाऱ्या ग्राहकांनाच 

त्याचे पैस ेदयायला तेल कंपनया कशा काय तयार 

झाल्या? अपण जेव्हा या ईत्तराचा विचार करतो 

तेव्हा अपल्यासमोर कोविड-१९ ह े नाि समोर 

येते. टाळेबंदीमुळे जगभरातील ईद्योगधंद,े 

व्यापार, बाजारपेठा, िाहतुक ऄस सगळं ठप्प 

होतं. त्यामुळे तेलाची वििी प्रचंड प्रमाणात 

घटली. त्यामुळे जगभरातील नेहमीच्या तेल 

विदित सुमारे १ कोटी बॅरल एिढी तेलविदित 

घट झाली. मात्र ज्या प्रमाणात तेलाच्या खरेदी 

अवण वििीत घट नोंदविली गेल्या तेिढया 

प्रमाणात त्याचे ईत्पादन म्हणजे पुरिठा मात्र 

घटना नाही. 

समारोप :  

जगाच्या आवतहासात गेल्या शंभर िर्ाात 

कोणत्याही एिढया मोठया साथीच्या रोगान े

थैमान घातले नव्हते. परंतु वडसेंबर 2019 मध्ये 

अलेल्या या कोरोना साथरोगाने जगातील 185 

पेक्षा जास्त दशेांमध्ये थैमान घातलेले ददसून येते. 

एक िर्ााचा कालािधी ईलटून गेला तरी ऄजून 

या साथ रोगािर गुणकारी और्ध वनमााण झालेले 

नाही. या कालािधीत विकवसत दशे ऄसतील िा 

ऄविकवसत सिाच दशेांच्या ऄथाव्यिस्था 

डबघाइला अलेल्या ददसून येतात. या 

कालािधीमध्ये जगभरातील मोठे ईद्योगधंद े

डबघाइस अलेले ददसतात. कोरोना कालािधीत 

वनमााण झालेले साथीचे रोग अजही अपल्यात 

ठाण मांडून बसलेले अहते. अपल्या समाजात 

साथीच्या रोंगाविर्यी ऄनके ऄफिा, गैरसमज, 

दतंकथा, ऄंधश्रध्दा पसरिल्या जात अहते. प्लेग, 

पटकी, कॉलरा, दिेी या साथीच्या रोगांबाबत 

हचे घडले अह.े जगाच्या आवतहासातील सिाात 

मोठी ऐवतहावसक घटना ककिा महामारी ऄस ं

िणान करािे लागणाऱ्या कोविड-19 या 

साथीच्या रोगाचा फटका सपूंणा जगाला बसलेला 

ददसून येतो. वडसेंबर 2019 मध्ये अलेल्या 

जागवतक संकटान ेम्हणजेच कोरोना व्हायरसमुळे 

संपूणा जग अज बदलललेे ददसून यतेे. या 

काळामध्ये दोन दशेातील अंतरराष्ट्रीय 

संबंधामध्ये ऄमुलाग्र स्िरूपात बदल झालेले 

ददसून येतात. दशेांमधील अंतरराष्ट्रीय व्यापार 

होत ऄसताना त्यामधील पयाटन हा घटक 

महत्िाचा ऄसल्याचे ददसून येते. भारतात दर 

मवहनयाला २१ लाख लोक विमानमागाानी 

िेगिेगळया दशेातून भारतात यतेात. कोरोना 

कालािधीतही फार मोठया प्रमाणात परदशेातून 

लोक भारतात अले होते. अवण त्यामाध्यमातून 

भारतातही कोरोनाचा प्रसार झालेला ददसून 

येतो. सरुूिातीच्या काळात परदशेातून येणाऱ्या 

लोकांना विलग ठेिण्यात ऄपयश अल्यामुळे 

मोठया प्रमाणात या विर्ाणूने थैमान घातले. या 

विर्ाणूचा प्रसार कशा प्रकारे होतो, ह े

सांगण्यातही ऄपयश अले अह.े कोरोना 

कालािधीत जगातील दशेांना फार मोठया 

प्रमाणात अर्थथक संकटानंा सामना करािा 

लागला अह.े ऄजूनही या कोरोना महामारीिर 

गुणकारी और्ध िा लस वनमााण झाली नाही. या 

लस वनर्थमतीच्या कायाामध्ये जगातील सिाच 

शास्त्रज्ञ एकजुटीने काम करतात ह े मात्र यातून 

अपणास ददसून अले. एखाद्या शास्त्रज्ञान े

लािलेल्या शोधामुळे तो शोध दसूरा शास्त्रज्ञ 

तेथून पुढे घेिून जातो. या कोरोना महामारीच्या 

कालािधीत अपणास िेगिेगळया दशेातील 

शास्त्रज्ञांमध्ये ऄसणारे सहकाया, सामंजस्य ह े

ददसून अले. तसेच या कोरोना कालािधी 

जगातील िेगिेगळया दशेातील नेत्यांनी यामध्य े

महत्िाची भूवमका बजािली अह.े नयूयॉका , 
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वव्हएतनाम यासंारख्या दशेांनी या जागवतक 

महामारीिर यशस्िी मात केलेली ददसून यतेे. 
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