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कोरोना महामार मळेु भारतीय

 

कोरोना या महामार मळेु झालेले आ थक नकुसान वेगाने भ न नघ याची अपे ा ठेवता 
ये यासारखी प रि थती नाह . यासाठ  वाट पाहावी लागण
वषाणू या साराचा भारतासह सपंणू जगातील येक घटकावर अ यंत खोलवर प रणाम झालेला 
आहे. आज येक े  को वड
शतेी े , वाहतकू े , सेवा
महामार चा प रणाम झाललेा आहे
मोठया माणावर प रणाम झालेला आहे
जावे लागल.े तुत सशंोधन पेपर म ये 
प रणाम हा वषय घेऊन सशंोधकाने या सशंोधन पपेर वारे भारतामधील 
य न केलेला आहे. 

बीजसं ा : को वड-19, जाग तक ि थती

तावना  
कोरोना हायरस हा वषाणूचंा एक गट आहे

व वध रोग होतात. यांत गायींना व डुकरांना होणा या अ तसाराचा आ ण क ब यांना होणा या वसन 
रोगाचा समावेश आहे. या वषाणचूा सार मानवांम ये वसन ससंगाने होतो
तबधं करणार  लस कंवा रोग झा यास यायची 

नाह त. कोरोना हायरस थम १९६० 
एक ससंगज य ॉ कायट स वषाणू आ ण सामा य सद
कोरोना हायरस २२ E ई आ ण यूमन कोरोना हायरस ओसी असे नाव दे यात आले
म ये सास-सीओ ह , एचसीओ ह  एनएल 
२०१९ म ये एसएआरएस-को ह  
अ य सद यांची ओळख पटल  आहे
कणांचा यास समुारे १२०एनएम 
वषाणचूा लफाफा व युतपरमाणु दाट कवच असलेल  एक वेगळी जोडी हणून दसनू येते

को वड-१९ काय आहे? 
      को वड-१९हा२०१९ म ये सापडले या कोरोना 
२(Severe Acute Respiratory Syndrome 
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भारतीय औ यो गक े ातील रोजगारावर
एक भौगो लक अ यास 

 
समाधान उ तम दाभाडे 

सशंोधक व याथ  

                 गोषवारा 
कोरोना या महामार मळेु झालेले आ थक नकुसान वेगाने भ न नघ याची अपे ा ठेवता 

यासाठ  वाट पाहावी लागण, अप रहाय आहे. को वड
वषाणू या साराचा भारतासह सपंणू जगातील येक घटकावर अ यंत खोलवर प रणाम झालेला 

को वड-19 महामार या वळ यात पडलेले आहे. याम ये औ यो गक 
सेवा े , करमणकू े  इ. े ावर फार मो या माणावर 

प रणाम झाललेा आहे. यामळेु या े ाम ये काम करणा या कामगारांवार याचा फार 
मोठया माणावर प रणाम झालेला आहे. लोकांना आपले कामाचे ठकाण सोडून परत आप या गावी 

तुत सशंोधन पेपर म ये कोरोना महामार मळेु भारतीय औ यो गक े ावर झालेला 
हा वषय घेऊन सशंोधकाने या सशंोधन पपेर वारे भारतामधील स यि थती दाख व याचा 

जाग तक ि थती, उ योग े , उ योग े ातील रोजगारावर झालेला 
प रणाम. 

हा वषाणूचंा एक गट आहे. या हायरसमळेु स तन ा यांना आ ण प यांना 
यांत गायींना व डुकरांना होणा या अ तसाराचा आ ण क ब यांना होणा या वसन 

या वषाणचूा सार मानवांम ये वसन ससंगाने होतो
लस कंवा रोग झा यास यायची ट हायरल औषधे अजूनतर  

१९६० या दशकात सापडल.े सवात आधी सापडले यांम ये क ब यांम ये 
एक ससंगज य ॉ कायट स वषाणू आ ण सामा य सद  असले या दोन णांम ये 

ई आ ण यूमन कोरोना हायरस ओसी असे नाव दे यात आले
एचसीओ ह  एनएल २००४ म ये एचकेय ू १, २०१९ म ये मेस

को ह  -२ (पवू  2019-एनसीओ ह  हणून ओळखले जाणारे
अ य सद यांची ओळख पटल  आहे. याम ये गभंीर वसनमागाचे सं मण होते

एनएम (NM-Manometer) आहे. व युतपरमाण ु सू म आलेखमधील 
वषाणचूा लफाफा व युतपरमाणु दाट कवच असलेल  एक वेगळी जोडी हणून दसनू येते

म ये सापडले या कोरोना वषाणूमळेु होणारा आजार 
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) नावा या कोरोना
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रोजगारावर झालेला प रणाम: 

कोरोना या महामार मळेु झालेले आ थक नकुसान वेगाने भ न नघ याची अपे ा ठेवता 
को वड-१९ अथात कोरोना 

वषाणू या साराचा भारतासह सपंणू जगातील येक घटकावर अ यंत खोलवर प रणाम झालेला 
याम ये औ यो गक े , 

े ावर फार मो या माणावर को वड-19 
काम करणा या कामगारांवार याचा फार 

ठकाण सोडून परत आप या गावी 
भारतीय औ यो गक े ावर झालेला 

स यि थती दाख व याचा 

उ योग े ातील रोजगारावर झालेला 

हायरसमळेु स तन ा यांना आ ण प यांना 
यांत गायींना व डुकरांना होणा या अ तसाराचा आ ण क ब यांना होणा या वसन 

या वषाणचूा सार मानवांम ये वसन ससंगाने होतो. कोरोना हायरसचा 
ट हायरल औषधे अजूनतर  (२०२० साल) उपल ध 

सवात आधी सापडले यांम ये क ब यांम ये 
असले या दोन णांम ये (नंतर यूमन 

ई आ ण यूमन कोरोना हायरस ओसी असे नाव दे यात आल)े होत.े २००३ 
म ये मेस-सीओ ह  आ ण 

 हणून ओळखले जाणारे) या कुटंुबातील 
याम ये गभंीर वसनमागाचे सं मण होत.े कोरोना हायरस  

व युतपरमाण ु सू म आलेखमधील 
वषाणचूा लफाफा व युतपरमाणु दाट कवच असलेल  एक वेगळी जोडी हणून दसनू येत.े 

 आहे. तो सास -को व-
नावा या कोरोना हायरसमळेु होतो. 
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सामा यत या रोगाची ल णे ल ूस श आढळतात

जाग तक ि थती:  
      सव थम चीन या वहुान ांतात
पसरला आहे. १५ मे २०२० पयत
लोकांचा मृ यू झालेला होता.  भारतात 
१६ म े२०२० पयत न दले गेले होते
मृ यू झाला होता.4 मुबंई महानगर पाल के या े ात 
लोकांचा मृ यू झाला होता १४ मे 

को वड-19 आ ण उ योग े
       आज या मो या सकंटामळेु अनेक े  भा वत झालेले आहेत
यात तयार माल आ ण उपकरणां या कंवा वाहनां या सु या भागांची न मती करणा या उ योगाचंा 
समावेश आहे. एका वक कृत उ पादन येबरोबरच
भागांचे उ पादन मळू क पांम ये घेता येत नाह
सपंणू साखळी मोडून टाकू शकतात
शकतो. यात आंतररा य बाजारात कंप या का या याद त टाक या या जोखमीचाह  समावेश आहे
कोरोना या या सकंटामळेु मो या माणात नोक या जात आहेत
आ ण सभंा य नोक या गमाव याची आकडवेार  भीतीदायक आहे
उ पादन न मती े ावर न हे, 
कालावधीतील लॉकडाऊन हे अथ यव था 
शकत.े आ थक घडामोडींनी गाठलेला खालचा तर आ ण लॉकडाऊनमळेु आ थक यव थाच ठ प होऊ 
शकत.े वशषेतः छोटे उ योग आ ण कमकुवत उ योग
गणुव तेब लचा अदंाज कमकुवत अस याचे दशव
पु हा वाढ होत अस याचे दसत असले तर
े ातील तरलता आ ण पतपरुव यावर वप रत प रणाम होईल

कोरोना महामार मुळे भारतीय
     को वड-१९ चा प रणाम झाला नाह  असे उ योग जगतातले कोणतहे  े  रा हले नाह
खाल ल माणे पाहू : भारतीय अथ यव थेत उ पादन े ात मोठे योगदान देतात यां यासाठ  
एमएसएमई अथात सू म, लघ ु आ ण म यम उ योग े ा या अनेक 
असत.े अशा कारे मो या उ योगावर प रणाम झाला तर याचा इतरांवर अनेक पट ंनी आ ण मोठा 
प रणाम होतो. 
वाहन उ योग : वाहन उ योगासमोर व  घट याचे आ हान उभे ठाकले आहे
सबंं धत उ योगांवरह  - उदाहरणाथ
एमएसएमईम ये आहे, यावरह  होत आहे
आ ण मागणी या सवावरच मोठा प रणाम होत आहे
यव थापक य कुशा ता असले या एमएसएमई 
च ाकार प रणाम जाणवतो. टायर आ ण यूब
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सामा यत या रोगाची ल णे ल ूस श आढळतात. हा अ यंत सं मक रोग आहे

वहुान ांतात, मो या माणात न द वलेला को वड 
पयत जगात ४३,४७,९३५ लोकांना याची लागण झाल  होती 
भारतात ८५,९४० लोकांना लागण झाल  होती आणी

पयत न दले गेले होत.े8 महारा ात २९,१०० लोकांना लागण झाल  होती 
मुबंई महानगर पाल के या े ात १६,७३८ लोकांना लागण झाल  होती 

मे २०२० पयत आकडा न दला गेला होता. 

आ ण उ योग े  :  
आज या मो या सकंटामळेु अनेक े  भा वत झालेले आहेत. ह  याद  खूप मोठ  आहे

यात तयार माल आ ण उपकरणां या कंवा वाहनां या सु या भागांची न मती करणा या उ योगाचंा 
एका वक कृत उ पादन येबरोबरच, िजथे अनेक बाबतीत उपकरणां या सु या 

भागांचे उ पादन मळू क पांम ये घेता येत नाह ,  तसचं सु या भागांचा परुवठा ठ प होणे या बाबी 
सपंणू साखळी मोडून टाकू शकतात. अशा कार या अडथ यामळेु आंतररा य कराराचा भगं होऊ 

यात आंतररा य बाजारात कंप या का या याद त टाक या या जोखमीचाह  समावेश आहे
कोरोना या या सकंटामळेु मो या माणात नोक या जात आहेत. सु वाती या ट यातच वा त वक 
आ ण सभंा य नोक या गमाव याची आकडवेार  भीतीदायक आहे. वशषेतः याचा ता काळ प रणाम 

, तर हॉटेल उ योगासह वाहतकू, पयटन उ योगावर झाला आहे
कालावधीतील लॉकडाऊन हे अथ यव था आप या अनषुां गक प रणामांसह कमतरतांचे कारण ठ  

आ थक घडामोडींनी गाठलेला खालचा तर आ ण लॉकडाऊनमळेु आ थक यव थाच ठ प होऊ 
वशषेतः छोटे उ योग आ ण कमकुवत उ योग. हे बँकां या भ व यातील सपं ती या 

गणुव तेब लचा अदंाज कमकुवत अस याचे दशवत.े कदा चत ‘एनपीए’ (अनु पादक कज
पु हा वाढ होत अस याचे दसत असले तर , ती यावेळी आधी या तलुनेत अ धक आहे
े ातील तरलता आ ण पतपरुव यावर वप रत प रणाम होईल. 

भारतीय औ यो गक े ातील रोजगारावर झालेला
चा प रणाम झाला नाह  असे उ योग जगतातले कोणतहे  े  रा हले नाह

भारतीय अथ यव थेत उ पादन े ात मोठे योगदान देतात यां यासाठ  
लघ ु आ ण म यम उ योग े ा या अनेक उप वभागांकडूनह  योगदान 

अशा कारे मो या उ योगावर प रणाम झाला तर याचा इतरांवर अनेक पट ंनी आ ण मोठा 

हन उ योगासमोर व  घट याचे आ हान उभे ठाकले आहे
उदाहरणाथ, वाहनांच े सटेु भाग नमाण करणारे े  जे ामु यान े

यावरह  होत आहे. क या मालाची खरेद , रोजगार, यातनू मळणारे उ प न 
आ ण मागणी या सवावरच मोठा प रणाम होत आहे. मया दत व तीय मता
यव थापक य कुशा ता असले या एमएसएमई े ा या सकंटात यामळेु वाढ होत आहे

टायर आ ण यूब, आतंर सजावट साठ चे सा ह य नमाते तसेच सेकंड 
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ग आहे. 

मो या माणात न द वलेला को वड -१९, जगभरात वेगाने 
लोकांना याची लागण झाल  होती २,९७,२४१ 

लोकांना लागण झाल  होती आणी २७५२ लोकाचें  मृ यू 
लोकांना लागण झाल  होती १,०६८ लोकाचंा 

लोकांना लागण झाल  होती ६२१ 

ह  याद  खूप मोठ  आहे. 
यात तयार माल आ ण उपकरणां या कंवा वाहनां या सु या भागांची न मती करणा या उ योगाचंा 

िजथे अनेक बाबतीत उपकरणां या सु या 
वठा ठ प होणे या बाबी 

अशा कार या अडथ यामळेु आंतररा य कराराचा भगं होऊ 
यात आंतररा य बाजारात कंप या का या याद त टाक या या जोखमीचाह  समावेश आहे. 

सु वाती या ट यातच वा त वक 
वशषेतः याचा ता काळ प रणाम 

पयटन उ योगावर झाला आहे. द घ 
आप या अनषुां गक प रणामांसह कमतरतांचे कारण ठ  

आ थक घडामोडींनी गाठलेला खालचा तर आ ण लॉकडाऊनमळेु आ थक यव थाच ठ प होऊ 
हे बँकां या भ व यातील सपं ती या 

अनु पादक कज) आकडवेार त 
ती यावेळी आधी या तलुनेत अ धक आहे. यामळेु बँ कंग 

झालेला प रणाम: 
चा प रणाम झाला नाह  असे उ योग जगतातले कोणतहे  े  रा हले नाह . हे 

भारतीय अथ यव थेत उ पादन े ात मोठे योगदान देतात यां यासाठ  
उप वभागांकडूनह  योगदान 

अशा कारे मो या उ योगावर प रणाम झाला तर याचा इतरांवर अनेक पट ंनी आ ण मोठा 

हन उ योगासमोर व  घट याचे आ हान उभे ठाकले आहे. याचा प रणाम 
सटेु भाग नमाण करणारे े  जे ामु यान े

यातनू मळणारे उ प न 
मया दत व तीय मता, मया दत 

े ा या सकंटात यामळेु वाढ होत आहे. याचा उलट 
आतंर सजावट साठ चे सा ह य नमाते तसेच सेकंड 
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हॅ ड वा णि यक वाहनासाठ ची मागणी आ ण इतर अनेक सबंं धत उ योगावर याचा वपर त 
प रणाम होतो. 
रअल इ टेट े  : 
      चतंा कर यासारख ेआणखी े  आहे ते हणजे रअल ई टेट अथात थावर मालम ता े
नवासी आ ण वा णि यक अशा दो ह  वभागांत या े ा या मागणीत उदासीनता आल  आहे
मजुरांना मो या माणात रोजगार परुव यात कृषी े ानंतर दसुरा मांक या बांधकाम 
याचाच अथ या े ातील मदं  ह  बेरोजगार कड े नेणार  ठरते
याचा प रणाम पायाभतू सु वधांसाठ या समट कॉ ट या र ते बाधंकामावर झाला
सवासाठ  ाथ मक गरज असनू पतं धानांनी 
या े ात आले या मदं चा, 
सशुोभीकरणासार या सबंं धत इनपटु उ योगावरह  प रणाम जाणवतो
वमान वाहतकू े  : 
     नागर  वमान वाहतकू ठ प झा याने
आ थक खोलात जाऊ लागले आहे
वमानासाठ चे द घ मदुतीवर या करारानसुार यावे लागणारे भाड ेयासारखा खच मा  सु च आहे
कंप यांत नयु त तां क, कुशल
यांचा ताफा सांभाळत हवाई वाहतूक कंपनी आ थक या तग ध न ठेवणे हे अ तशय कठ ण काम 
आहे. सरु त वावराचे पालन करताना ती वासी भाडखेचात वाढ हो याची श यता असनू यामळेु 
वासी रे वे कंवा र ते यासार या इतर पयायांकड े वळ याची श यता आहे

कने ट वट साठ  उडान सार या सकं पनेवर याचा प रणाम हो याची श यता आहे
हणूनच बेलआउटची आव यकता आहे

पयटन व आ त य उ योग : 
      पयटन आ ण आ त य उ योगह  वासी बु कंग नाह
हॉटेलमधे आ ण रे तरामँ ये अ तथी नाह त
आहे. रोजगार परुवणारे हे े
करोना सकंटात आ थक या हे े  सांभाळणे
वकासावर प रणाम होणार आहे
अ ययावत कर याची सधंी असते
असे च  आहे. 
तां क कौश य वकास े  :
तां क कौश य वकास े  नि य राह याची श यता आहे
काळ कठ णच आहे. कोणतीह  नवी मा लका कंवा च पट द शत होत 
पनु ेपण पाहत आहोत. हे सपंणू े च
असणारे रोजंदार वरचे मजूर मो या आ थक सकंटात आहेत
व तीय े  : 
      व तीय े ात, कज थकबाक दार वाढ याने आ ण ह ते भर यासाठ  वळेेची सवलत द यान े
बँकां या व तीय काम गर वर प रणाम होऊन सघं टत व तपरुव यावर याचा ताण येणार आहे
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चतंा कर यासारख ेआणखी े  आहे ते हणजे रअल ई टेट अथात थावर मालम ता े
नवासी आ ण वा णि यक अशा दो ह  वभागांत या े ा या मागणीत उदासीनता आल  आहे
मजुरांना मो या माणात रोजगार परुव यात कृषी े ानंतर दसुरा मांक या बांधकाम 
याचाच अथ या े ातील मदं  ह  बेरोजगार कड े नेणार  ठरत.े समटवर २८ 
याचा प रणाम पायाभतू सु वधांसाठ या समट कॉ ट या र ते बाधंकामावर झाला
सवासाठ  ाथ मक गरज असनू पतं धानांनी २०२४ पयत सवासाठ  घर परुव याचा सकं प केला आहे

, समट, पोलाद, वटा, टाई स, ॅनाईट, इलेि क वायस आ ण 
सशुोभीकरणासार या सबंं धत इनपटु उ योगावरह  प रणाम जाणवतो. 

नागर  वमान वाहतकू ठ प झा याने, आधीच व तीय तणावाखाल  असलेले हे े  अ धकच 
आ थक खोलात जाऊ लागले आहे. उ प नाचा ओघ सु  नसला तर  हवाई े ातील वमानतळ कंवा 
वमानासाठ चे द घ मदुतीवर या करारानसुार यावे लागणारे भाड ेयासारखा खच मा  सु च आहे

कुशल आ ण अकुशल कमचार , वमैा नक, सहकमचार  आ ण इतर कमचार  
यांचा ताफा सांभाळत हवाई वाहतूक कंपनी आ थक या तग ध न ठेवणे हे अ तशय कठ ण काम 

सरु त वावराचे पालन करताना ती वासी भाडखेचात वाढ हो याची श यता असनू यामळेु 
ते यासार या इतर पयायांकड े वळ याची श यता आहे

कने ट वट साठ  उडान सार या सकं पनेवर याचा प रणाम हो याची श यता आहे
हणूनच बेलआउटची आव यकता आहे. 

पयटन आ ण आ त य उ योगह  वासी बु कंग नाह , कामासाठ  कंवा इतर पयटन नाह
हॉटेलमधे आ ण रे तरामँ ये अ तथी नाह त, प रषदा भरव या जात नाह त यामळेु अ तशय तणावात 

रोजगार परुवणारे हे े , याचे मु य कौश य फ त आ त य परुतेच मया दत अस यान े
करोना सकंटात आ थक या हे े  सांभाळणे कठ ण होणार आहे. याचा श ण आ ण कौश य 
वकासावर प रणाम होणार आहे. इथे कुशल कामगारांना मागणी असत,े 
अ ययावत कर याची सधंी असत.े मा  यांना यांच ेकौश य दाखव यासाठ  माग मळणार नाह

: अ तशय समथपणे सु  झालेले आ ण एनएसडीसी वारा सु  असलेले 
तां क कौश य वकास े  नि य राह याची श यता आहे. मा यम आ ण मनोरंजन े ासाठ ह  हा 

कोणतीह  नवी मा लका कंवा च पट द शत होत नसनू आपण माग या भागांच े
हे सपंणू े च, वशषेतः च पट न मती या रोज या वेळाप कावर अवलबंनू 

असणारे रोजंदार वरचे मजूर मो या आ थक सकंटात आहेत. 

कज थकबाक दार वाढ याने आ ण ह ते भर यासाठ  वळेेची सवलत द यान े
बँकां या व तीय काम गर वर प रणाम होऊन सघं टत व तपरुव यावर याचा ताण येणार आहे
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चतंा कर यासारख ेआणखी े  आहे ते हणजे रअल ई टेट अथात थावर मालम ता े . 
नवासी आ ण वा णि यक अशा दो ह  वभागांत या े ा या मागणीत उदासीनता आल  आहे. 
मजुरांना मो या माणात रोजगार परुव यात कृषी े ानंतर दसुरा मांक या बांधकाम े ाचा आहे. 

२८ ट के जीएसट  आहे. 
याचा प रणाम पायाभतू सु वधांसाठ या समट कॉ ट या र ते बाधंकामावर झाला. नवारा ह  

साठ  घर परुव याचा सकं प केला आहे. 
इलेि क वायस आ ण 

व तीय तणावाखाल  असलेले हे े  अ धकच 
उ प नाचा ओघ सु  नसला तर  हवाई े ातील वमानतळ कंवा 

वमानासाठ चे द घ मदुतीवर या करारानसुार यावे लागणारे भाड ेयासारखा खच मा  सु च आहे. या 
सहकमचार  आ ण इतर कमचार  

यांचा ताफा सांभाळत हवाई वाहतूक कंपनी आ थक या तग ध न ठेवणे हे अ तशय कठ ण काम 
सरु त वावराचे पालन करताना ती वासी भाडखेचात वाढ हो याची श यता असनू यामळेु 

ते यासार या इतर पयायांकड े वळ याची श यता आहे. ादे शक 
कने ट वट साठ  उडान सार या सकं पनेवर याचा प रणाम हो याची श यता आहे. या े ाला 

कामासाठ  कंवा इतर पयटन नाह , 
प रषदा भरव या जात नाह त यामळेु अ तशय तणावात 

याचे मु य कौश य फ त आ त य परुतेच मया दत अस यान े
याचा श ण आ ण कौश य 

, यांना यांचे कौश य 
मा  यांना यांच ेकौश य दाखव यासाठ  माग मळणार नाह , 

अ तशय समथपणे सु  झालेले आ ण एनएसडीसी वारा सु  असलेले 
मा यम आ ण मनोरंजन े ासाठ ह  हा 

नसनू आपण माग या भागांच े
वशषेतः च पट न मती या रोज या वेळाप कावर अवलबंनू 

कज थकबाक दार वाढ याने आ ण ह ते भर यासाठ  वळेेची सवलत द यान े
बँकां या व तीय काम गर वर प रणाम होऊन सघं टत व तपरुव यावर याचा ताण येणार आहे. 
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दजदार व तपरुवठा आ ण आव यक े ाला वेळेवर दलासा यां या अभावामळेु हे े
ताणाखाल  होत.े अनु पा दत म तेतील वाढ चा सबंधं करोनाशी जोडता येईल
दे यासाठ  व तपरुव याची एक कड े आव यकता आहे
बँकांना वाटत अस यामळेु यांनी कजपरुवठा मया दत ठेवला आहे
दवाळखोर त वाढ हो याची श यता अस याने आयबीसी करणात वाढ हो याची श यता असनू 
यातनू आ थक ताण वाढणार आहे
यासाठ  फारशा उ सकु नाह त. 
व वध पॅकेजेस जाह र झाल  असल  तर  याची अमंलबजावणी बँकांमाफत होणार अस यामळेु याकड े
पाहावे लागेल. 

कोरोनाचे संकट भारतावर आ ण जगावर 
      केवळ भारतच नाह  तर जगभरातले 
भारतात हजारो मजूर थलांतर करत 
सलं न इंटरनॅशनल लेबर ऑगनायजेशनने 
अदंाज े अडीच कोट  रोजगार जातील
आंतररा य तरावर य न कर या
देखील ILOने हटल ंआहे. कोरोना हायरसमळेु लॉकडाउन
या गो ट ंमळेु बेरोजगार  वाढू शकते
सांगत.ं 2020 म ये अडीच कोट  कामगाराचंा अदंाज े
पगार नघाला असता. पण हे पसैे यां या खशात जाणार नाह त
दकुानदार वगालाह  याचं नकुसान सोसाव ंलागणार आहे
काम कंवा रोजगार असेल यांची ि थती खूप चांगल  असणार आहे का
दल ंआहे क  90 लाख त ेसाड ेतीन कोट  इतके लोक हे व कग पॉवट म ये असतील
लोकांकड ेकाम असेल पण आप या गरजा भागव याइतकाह  पगार यांना मळणार नाह

को वड-19 आ ण कामगार 
        या सकंटाने अथ यव थचेे असलेले मळूच अ ता य त क न टाकले आहे
बांधणी कंवा पनुबाधणी कर यासाठ  अ धक कालावधी लाग याची श यता आहे आ ण केवळ त े
द घकालानतंरच श य आहे. हेच च  भारतात पाहायला मळत आहे
आहे. हा आजार पु हा बळाव ूनये कंवा पनुरावृ ती होऊ नये यासाठ  सवतोपर  खबर
आहे. परत येणा या कामगारांची कसनू वै यक य तपासणी केल  जात आहे
अथत  कंवा गुतंवणुकदारांना अपे त आहे
नघ याची अपे ा न ठेवता,  हे नकुसान भ न नघ यासाठ  थोडी वाट पा

सारांश :  
      आज कोरोनामळेु येक देश आ ण सपंणू मानव जात भरडुन नघालेल  आहे
माणावर जी वत हानी, व त हानी

गेलेला आहे. लोक मो या माणावर
पड या या मागावर आहेत. याचा
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दजदार व तपरुवठा आ ण आव यक े ाला वेळेवर दलासा यां या अभावामळेु हे े
अनु पा दत म तेतील वाढ चा सबंधं करोनाशी जोडता येईल

दे यासाठ  व तपरुव याची एक कड े आव यकता आहे, तर दसुर कड े कज बडुीत जा याची भीती 
बँकांना वाटत अस यामळेु यांनी कजपरुवठा मया दत ठेवला आहे. याबरोबरच नादार  आ ण
दवाळखोर त वाढ हो याची श यता अस याने आयबीसी करणात वाढ हो याची श यता असनू 
यातनू आ थक ताण वाढणार आहे. एक कड ेउ योगानंा नधीची आव यकता आहे तर दसुर कड ेबँका 

. उ योगांना चालना दे यासाठ  मो या माणात व तीय सहा य
व वध पॅकेजेस जाह र झाल  असल  तर  याची अमंलबजावणी बँकांमाफत होणार अस यामळेु याकड े

कोरोनाचे संकट भारतावर आ ण जगावर : 
केवळ भारतच नाह  तर जगभरातले 190 हून अ धक देश कोरोनामळेु भा वत झाले आहेत

भारतात हजारो मजूर थलांतर करत आहेत, पण सपंणू जगात काय ि थती आहे
सलं न इंटरनॅशनल लेबर ऑगनायजेशनने (ILO) हटल ं आहे क  कोरोना हायरस या साथीमळेु 
अदंाज े अडीच कोट  रोजगार जातील. अथात, या माणे 2008-09 म ये मदं  आ यानतंर 
आंतररा य तरावर य न कर यात आले तसे झाले तर आपण या सकंटातनू बाहेर नघू

कोरोना हायरसमळेु लॉकडाउन, कामाच ेतास कमी होणं तसचे पगारकपात 
या गो ट ंमळेु बेरोजगार  वाढू शकत.े याचा सवात जा त फटका वकसनशील देशानंा बसले

म ये अडीच कोट  कामगाराचंा अदंाज े860 अ ज डॉलर ते 3,400 
पण हे पसेै यां या खशात जाणार नाह त. यां यावर अवलबंनू असलेला 

दकुानदार वगालाह  याचं नकुसान सोसाव ंलागणार आहे. बरं या कामगार वगातील या लोकांजवळ 
काम कंवा रोजगार असेल यांची ि थती खूप चांगल  असणार आहे का? तर याचं उ तर 

लाख त ेसाड ेतीन कोट  इतके लोक हे व कग पॉवट म ये असतील
लोकांकड ेकाम असेल पण आप या गरजा भागव याइतकाह  पगार यांना मळणार नाह

आ ण कामगार :  
या सकंटाने अथ यव थचेे असलेले मळूच अ ता य त क न टाकले आहे

बांधणी कंवा पनुबाधणी कर यासाठ  अ धक कालावधी लाग याची श यता आहे आ ण केवळ त े
हेच च  भारतात पाहायला मळत आहे. येथे कामगारांची सं या रोडावल  

हा आजार पु हा बळाव ूनये कंवा पनुरावृ ती होऊ नये यासाठ  सवतोपर  खबर
परत येणा या कामगारांची कसनू वै यक य तपासणी केल  जात आहे. 

अथत  कंवा गुतंवणुकदारांना अपे त आहे,  या माणे भारताकडून तजेीने नकुसान भ न 
हे नकुसान भ न नघ यासाठ  थोडी वाट पाहणे अपे त आहे

आज कोरोनामळेु येक देश आ ण सपंणू मानव जात भरडुन नघालेल  आहे
व त हानी, बेकार , यवसाय बदं यामळेु येक जण आज या काळात 

माणावर बेकर चा सामना कर त आहे. आज येक
याचा सवात जा त प रणाम रोजगारावर झाललेा आप याला

Online Available at  www.cmrj.in 

                ISSN No. 2456-1665 

   Page 88 

दजदार व तपरुवठा आ ण आव यक े ाला वेळेवर दलासा यां या अभावामळेु हे े  आधीच 
अनु पा दत म तेतील वाढ चा सबंधं करोनाशी जोडता येईल. उ पादनाला आकार 

तर दसुर कड े कज बडुीत जा याची भीती 
याबरोबरच नादार  आ ण 

दवाळखोर त वाढ हो याची श यता अस याने आयबीसी करणात वाढ हो याची श यता असनू 
एक कड ेउ योगानंा नधीची आव यकता आहे तर दसुर कड ेबँका 

उ योगांना चालना दे यासाठ  मो या माणात व तीय सहा य देणार  
व वध पॅकेजेस जाह र झाल  असल  तर  याची अमंलबजावणी बँकांमाफत होणार अस यामळेु याकड े

हून अ धक देश कोरोनामळेु भा वत झाले आहेत. 
पण सपंणू जगात काय ि थती आहे. सयंु त रा ांशी 

हटल ं आहे क  कोरोना हायरस या साथीमळेु 
म ये मदं  आ यानतंर 

त आले तसे झाले तर आपण या सकंटातनू बाहेर नघ,ू असं 
कामाच ेतास कमी होणं तसचे पगारकपात 

याचा सवात जा त फटका वकसनशील देशानंा बसले, अस ंILO 
400 अ ज डॉलर इतका 

यां यावर अवलबंनू असलेला 
बरं या कामगार वगातील या लोकांजवळ 

तर याचं उ तर ILO ने 
लाख त ेसाड ेतीन कोट  इतके लोक हे व कग पॉवट म ये असतील. हणजचे या 

लोकांकड ेकाम असेल पण आप या गरजा भागव याइतकाह  पगार यांना मळणार नाह . 

या सकंटाने अथ यव थचेे असलेले मळूच अ ता य त क न टाकले आहे. हणून याची 
बांधणी कंवा पनुबाधणी कर यासाठ  अ धक कालावधी लाग याची श यता आहे आ ण केवळ त े

येथे कामगारांची सं या रोडावल  
हा आजार पु हा बळाव ूनये कंवा पनुरावृ ती होऊ नये यासाठ  सवतोपर  खबरदार  घेतल  जात 

. या माणे अमे रकेत 
या माणे भारताकडून तजेीने नकुसान भ न 

हणे अपे त आहे. 

आज कोरोनामळेु येक देश आ ण सपंणू मानव जात भरडुन नघालेल  आहे. मो या 
यामळेु येक जण आज या काळात ासनू 

येक उ योगधदें बदं 
आप याला दसतो. वर ल 
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