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कोरोना व्ायरसने सपूंर्ण जगामधये धमुाकूळ घातला आ्े ् े आपर पा्तोच आ्ोत. लाखो लोक मतृयमुखुी 

पडत आ्ेत. का्ी दशेांची अर्णवयिसरा वखळवखळी करून टाकरारी ् ी प्रचडं मोठी म्ामारी भारतात मात्र 

कमी िेगाने पसरत आ्े. आपलया राजयाचे मखुयमंत्री ि तयांचे स्कारी मंत्रीगर यांचे अविशांत पररशम, 

पतंप्रधानांची सकारातमक धोररे आवर तयांचे सपूंर्ण दशेाला असलेले माग्णदश्णन यामळेु ्ी म्ामारी का्ी 

प्रमारात वनयतं्ररात्ी येत आ्े, असे वदसते. 

विकवसत दशेांची कोसळरारी अर्णवयिसरा, आपलयासारखया विकसनशील दशेाचया अर्णवयिसरेिर 

आलेला अवतररक्त भार आवर याचयाबरोबरीने अविकवसत दशेांमधये ्ळू्ळू वशरकाि कररारा कोरोना 

व्ायरस ्ी सधयाची पररवसरती आ्े. या पररवसरतीत सपूंर्ण जगाचे लक्ष भारताकडे लागलेले आ्े. असे 

्ोणयाची दोन काररे आ्ेत, असे वदसते. एक, भारताने कोरोना विषारूिर मात करणयासाठी केलेलया 

प्रयतनांची नोंद जागवतक आरोगय सघंटनेने घेरे आवर दोन, यरुोपीय विकसनशील दशेांनी भारताचे माग्णदश्णन 

घयािे अशा सिरूपाची सूचना पढेु येरे इतयादी. सपूंर्ण जगातील मानिजात नष्ट करणयाची यदु्धसामग्ी 

अमेररकेकडे आ्े परतं ुसपूंर्ण अमेररका जगिणयासाठी तयांचया राष्ट्ाधयक्षांना भारताकडे औषधांची मागरी 

करािी लागते. यातूनच भारताचे जगातील म्त्ि सपष्ट ्ोते. 

आतंरराष्ट्ीय नारेवनधीने वयक्त केलेला आवर्णक नकुसानीचा प्रारवमक सिरूपातील अदंाज ९ लाख 

कोटी डॉलस्ण म्रजेच जपान आवर जम्णनीचया एकवत्रत राष्ट्ीय उतपननाएिढा वकंिा भारताचया राष्ट्ीय 

उतपादनाचया ३ पट इतका आ्े. या आवर्णक नकुसानीबरोबरच रोजगारात ् ोरारी घट ि तयामळेु दाररद्रयात 

्ोरारी िाढ सयंकु्त राष्ट् सघंटनेचया अ्िालात नमूद केली असून केिळ भारतातच ४० कोटी लोक 

दाररद्रयरषेेखाली ढकलले जातील असे नोंदविले आ्े.
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भारताचा विकासदर २ टककयांपययंत पो्ोचला असला तरी भारत जी - २० गटात िरचया सरानािर 

असरार आ्े अशी वचन्े वदसत आ्ेत. कोरोनामळेु आतंरराष्ट्ीय वयापारातील घट ३५ टकयांचया खाली 

गेली असून आपलया दशेाची आयात ३० टककयांपययंत खाली उतरली आ्े. तर वनया्णत 32 टककयांचयािर 

पो्चली आ्े. या सगळयामधये आशेचा एक वकरर आपलयाला वदसत आ्े तो म्रजे बळीराजाचया कृपेने 

अननधानयाचया उतपादनाचया सदंभा्णत आपर सरुवक्षत आ्ोत. माजी पतंप्रधान लालब्ादूर शास्ती यांनी 

वदलेलया ' जय जिान, जय वकसान ' या घोषरेचे आता प्रतयतंर येत आ्े. सीमेिर जिान डोळयात तेल 

घालून मातभूृमीचे रक्षर करत आ्ेत आवर केिळ भारतातील जनतेसाठी नव्े तर अवखल मानिजातीचया 

उदरभरराकररता भारतीय शेतकरी या म्ामारीचया काळात शेतात राबत आ्े. आतंरराष्ट्ीय पातळीिर 

आपली परकीय गगंाजळी पािरेपाच ्जार कोटी डॉलस्णची असून ती िष्णभराचया तेल आयातीसाठी परुशेी 

आ्े. 

   ररझव ््ण बकेँने अर्णवयिसरेतील निीन चार धोररे सपष्ट केली आ्ेत. 

१) परुशेा प्रमारात रोखता िाढिरे. 

२) बकँांसव्त सि्ण वित्त ससंरांना वित्त परुिठ्रयास प्रोतसाव्त कररे. 

३) राजय सरकारांचया बाबतीत वित्तीय तार कमी कररे. 

४) परुशेा सक्षमतेने काय्ण करणयासाठी बाजार वयिसरेला चालना दरेे. 

ररझव ््ण बकेँचा भर पनुवि्णत्तपरुिठ्रयािर असून तया अतंग्णत नाबाड्ण, गृ्  वित्त बकँ, आवर वसडको यांना ३ 

लाख कोटींचा वित्तपरुिठा केला जारार असून शेती आवर ग्ामीर उद्ोगांकररता २५ ्जार कोटी, मधयम 

ि लघ ुउद्ोगांकररता १५ ्जार कोटी ि गृ्  बांधरीकररता १० ्जार कोटींचा वित्तपरुिठा केला जारार 

आ्े. सूक्म ि लघ ुवित्तपरुिठा करराऱया ससंरांना याचा लाभ वमळािा याची विशेष काळजी ररझव ््ण बकेँने 

घेतली आ्े.रोजगार कें वदत अर्णचक्र विरते रा्णयाकररता सूक्म वित्तपरुिठा ससंरा आवर गृ् वनमा्णर के्षत्र 

म्त्िाची मानली जातात. समुार े१ लाख कोटींचा वनधी बकँांना उपलबध ्ोरार असून तयाचा िापर िरील 

के्षत्रांसाठी ्ोरार आ्े. िरील सि्ण गोष्टींचा आढािा घेतला तर या प्रचडं मोठ्रया आकड्रयाने आपले डोळे 

वदपून जातात. परतं ुजोपययंत िरील वित्तपरुिठा गरजूचंया ्ाती पडत ना्ी तोपययंत तयाचा उपयोग ्ोरार 

ना्ी, या िसतवुसरतीकडे वनददेश कररे आिशयक आ्े. 

सधया जगातील एकूर कजा्णपैकी ४०% कज्ण ्े चीन या एका दशेाने इतर दशेांना वदलेले आ्े. एिढेच नव्े 
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तर भारतातील खाजगी वयापारी बकँांचे प्रचडं भाग भांडिल खरदेी करणयाचा सपाटा्ी चीनने लािला 

आ्े. जपान, दवक्षर कोररया दशेांनी आपले उद्ोगधदं ेचीनकडून भारताकडे िळिणयास सरुुिात केली 

आ्े. तयामळेु जरी जागवतक मंदी आली तरी ज्ानी लोकांना जगभरात मागरी िाढरार आ्े. तयामधये 

सेिा के्षत्रास म्त्िाचे सरान असेल असे िाटते. जागवतक सतरािर ्ोराऱया या उलाढालीचा लाभ घेणयास 

भारतातील यिुक तयार आ्ेत का? याचा विचार आपर सि्णप्ररम कररे आिशयक आ्े. 

 िासतविक पा्ता, लॉकडाउन उठिलयानंतरचया आव्ानांचा सामना करणयासाठी आपर आतापासून 

मानवसक तयारी कररे गरजेचे आ्े. गािाकडून श्राकडे सरलांतररत झालेले यिुक कुटंुबासव्त 

श्रात रुळलेले आ्ेत. तयांचया बायका-मलुांना श्री वयिसरेची सिय लागलेली आ्े. १०-१५ 

िषायंपूिवी गाि सोडताना जया सोयीसवुिधा गािात उपलबध नव्तया तया आता गािात उपलबध आ्ेत. 

गािात मोटारसायकल, मोबाईल, केबल टीव्ी, पारी परुिठा, रसते, घरांचे बांधकाम, शाळा, म्ाविद्ालये, 

बाजारपेठा, (चकुीचे असले तरी गािा-गािात उघडलेली वबयर-शॉपी) दिाखाने, छोटे-मोठे कारखाने, यांची 

तलुनातमक िाढ वदसून येते. परतं ु्े सि्ण सखु उपभोगणयासाठी या यिुकांकडे रोख पैसे असरे गरजेचे आ्े 

आवर ्ी गरज छोट्रया-मोठ्रया उद्ोगधदं्ांमळेुच पूर्ण ्ोऊ शकते.

श्रातून गािात आलेलया यिुकांची ि तयांचया कुटंुबांची मानवसक कुचबंरा ्ोणयाची शकयता वदसून येते. 

कारर याआधी वदिाळी-उन्ाळी सटु्ीमधये गािी एकत्र कुटंुबात जसे सिागत ्ोत ्ोते तसे आता झाले 

ना्ी. घरात खारारी तोंडे िाढली. जमीन -शेती तेिढीच आ्े पर रोख पैशांचा ओघ रांबला. यातून माग्ण 

काढायचा असेल तर श्रातून गािात आलेलया तरुरांना सगंरकीय ज्ानकौशलय आवर श्रातील िेळ 

वयिसरापनाची सिय याचया आधार ेसरावनक उपलबध साधनांचा उपयोग करून शेतमाल प्रवक्रयेशी वकंिा 

दगुध वयिसायाशी वनगवडत सितःचा एखादा वयिसाय सरुू करता येईल. जगात आवर भारतात प्रवक्रया 

केलेलया रानभाजया, पालेभाजया, कडधानये यांना प्रचडं मागरी आ्े. माझया सिानभुिािरून मी ्े ठामपरे 

सांगू शकतो. अशाप्रकारचे उद्ोग कोरतया्ी प्रकारची भांडिली गुतंिरूक न करता, घरातील सिायंना 

बरोबर घेऊन करता येतील. एिढेच नव्े तर सधया तयाचीच गरज आ्े. कोरोनामळेु आलेलया या सकंटािर 

मात करणयाची ्ीच योगय िेळ आ्े. 

सधया आपलयाकडे खेळते भांडिल ना्ी परतं ुप्रचडं मनषु्यबळ आ्े. गािात दोन िेळचया जेिराची भांत 

ना्ी. गरज आ्े ती िक्त इचछाशक्तीचीच. याला विविध शासकीय योजना, बकँा यांची्ी जोड वमळू शकते. 

कारर कोरोनामळेु पैसा ्ा म्त्िाचा नसून मारसुकी म्त्िाची असते ्ी भािना िाढीस लागलेली वदसून 

येते. गािात आवर श्रात यिुक मंडळी, लोकप्रवतवनधी, वयािसावयक, उद्ोजक, गृ् वनमा्णर ससंरा, अनन 

िाटपाकररता पढेु सरसािलया आ्ेत. दिेळे, चच्ण, मवशदी, शाळा, म्ाविद्ालये, विद्ापीठे, दिाखाने, 
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इवसपतळे आपापलयापरीने मारसुकीची द्ोतके ठरलेली आ्ेत. ्जारो-लाखोंचया सखंयेने जेिराचया 

पावकटांचे आवर रशेवनंग वशधा पावकटांचे मोित वितरर केले जात आ्े. शेिटी प्रतयेकजर विचार करतो 

मारूस जगला तर समाज जगेल. यामळेुच एक आशा िाटते की या कोरोनामळेु मारूस जवमनीिर आलेला 

आ्े. तयाचया डोळयािरची पैशाची धुदंी कमी ्ोऊन तयाचाच िायदा आपलया सि्ण समाजाला ्ोईल असे 

आशेचे वचत्र वनमा्णर झाले आ्े.

श्रातून खेड्रयात सरलांतररत झालेले ्े कुशल मनषु्यबळच आपलया गािांची सपंत्ती असेल. का्ी 

काळापरुती मागे गेलेली गािांची अर्णवयिसरा का्ी मव्नयांमधये सरुळीत नव्े तर प्रगतीपरािर जाईल 

असा विश्ास िाटािा अशी पररवसरती आ्े. याच बरोबर श्रांची अर्णवयिसरा सदु्धा का्ी प्रमारात बदलू 

शकते. लॉकडाऊन चया या ४० वदिसात आपरा सिायंना समजून चकुले आ्े की आपर वकती िायिळ 

खच्ण करतो. एिढेच नव्े तर माकदे वटंगचया चतरुाईमळेु आपर विनागरजेचया िसतू-सेिा खरदेी करतो. 

घरगतुी अननपदारायंचे सेिन, सिचछतेचया बदललेलया सियी, अनािशयक िा्तकु खचा्णिरील वनयतं्रर 

यामळेु पया्णिररच ना्ी तर आपले आरोगय्ी चांगले रा्त असलयाचा लोकांना प्रतयय येत आ्े. वपझझा, 

बग्णर, बे्ड, रसतयािरची पािभाजी, भेळपरुी, पारीपरुी, सरबताचया गाड्रया, वबडी-वसगारटेची दकुाने या गोष्टी 

गायब झालया ि आपलयाबरोबर दिाखानयातील वकरकोळ रुगर तयांनी गायब केले. 

बरचे अर्णतजज् मंदीचे भाकीत करीत आ्ेत. लॉकडाऊन सपंलयािर खूप लोक बेरोजगार ् ोणयाची शकयता 

आ्े. मजरुांचे पगार कमी ्ोतील पर तयाच बरोबर निीन सेिा के्षत्रांची दालने खलुी ्ोतील. या काळात 

बेघर, बेरोजगार ि बेदखल झालेला तळातील कामगार िग्ण, प्रतयक्ष अतयलप उतपनन असरारा शेतकरी 

या घटकांकररता िेगाने उपाययोजना आखरे गरजेचे आ्े. मव्ला बचत गट (ग्ामीर ि श्री) यांचया 

माधयमातून तळातील कुटंुबांपययंत पैसा पो्चू शकतो ि मव्लांना वमळालेला रोख पैसा ्ा तया कुटंुबाचया 

उदरवनिा्ण्ाकररताच िापरतात असा आपलया सगळयांना अनभुि आ्े. 

रोडकयात सांगायचे तर गेलया पाच-स्ा िषा्णतील शासकीय धोररांमळेु अनेक बकँांमधये शेतकरी, 

शेतमजूर, ल्ान वयािसावयक यांची बचत खाती उघडणयात आली आ्ेत. या खातयांना आधार क्रमांक, 

पॅन क्रमांक जोडलयामळेु लाभारयायंना ऑनलाईन वयि्ार करता येतात. कृषी दूतासारखे बकँ दूत 

शेतकऱयांचया सोयीनसुार तयांचया शेतािर आवर घरापययंत पैशाचे वयि्ार करीत आ्ेत. याचा िायदा 

आता गािात सरलांतररत झालेलया यिुकांना ्ोऊ शकतो. तर उलटपक्षी श्रातून गािात आलेलया 

यिुकांचा श्रातील इतर वयक्ती ि ससंरांशी असलेला सबंधं उपयोगात आरून शेतीमाल, प्रवक्रया केलेलया 

िसतू श्रातच नव्े तर राजयभर, दशेभर, परदशेात पाठविता येरे शकय ्ोऊ शकते. ग्ामीर भागात 

नवयाने सरलांतररत झालेलया या श्री यिुकांना जागवतक बाजारपेठेची जार आलेली असते, तयामळेु 



106

इंटरनेटचया माधयमातून जागवतक बाजारपेठ तयांचया गािापययंत येऊ शकते. िक्त या लोकांनी तयाचा 

लाभ करून घेरे गरजेचे आ्े. घोड्रयाला पाणयाजिळ नेरे शकय असते परतं ुपारी पाजरे शकय नसते. 

सिाभाविकच, कोरोनाचया वनवमत्ताने आलेलया सकंटाचे सधंीत रूपांतर करून लाभाचे पारी वपरे ्े ग्ामीर 

भागातील श्री यिुकांचया ्ातात आ्े, ्ी बाब विशेष नोंद घेणयाजोगी आ्े. 

सपूंर्ण जग अविश्ासाचया नजरनेे चीन या दशेाकडे पा्त आ्े. या पाश््णभूमीिर भारताने सि्णच के्षत्रांत घेतलेली 

आघाडी, विशेषत: आय.टी. के्षत्र आवर सिा्णत म्त्िाचे ‘िसधैुि ंकुटंुबकम्र’ म्रजेच सपूंर्ण जग, मानिजात, 

्े एक जागवतक कुटंुब आ्े ्ी भारताची विचारसररी, आदी गोष्टींमळेु सपूंर्ण जग भारताकडे विश्ासपूर्ण 

आशेने पा्त आ्े. आपलया या जागवतक कुटंुबाला ्ानी पो्ोचेल अशी कोरती्ी कृती भारताने ्जारो 

िषा्णत केलेली ना्ी ि यापढेु्ी कररार ना्ी. भारतातून ्जारो शास्तज्, अवभयतें आवर डॉकटर सगळया 

जगात पसरत आ्ेत. या प्रवक्रयेस आता जासत िेग येणयाची शकयता वदसून येत आ्े. जगात कोरतया के्षत्रात 

कोरतया प्रवशवक्षत मनषु्यबळाची आिशयकता आ्े, तयाचा अभयास करून आपली राष्ट्ीय सतरािरची 

धोररे आखरे गरजेचे आ्े. तयासाठी लागराऱया प्रवशक्षर ससंरा, म्ाविद्ालये, विश्विद्ालयामधील 

अभयासक्रमांमधये दरुुसतया सचुविरे अतयतं आिशयक आ्े. ‘सटाट्णअप इंवडया’, ‘समाट्ण  इंवडया’, ‘वसकल 

इंवडया’ अशा योजनांची काटेकोरपरे (नोकरशा्ीचया भष्टाचाराला ठेचून ) अमंलबजािरी कररे आिशयक 

आ्े. 

 वित्तपरुिठयाचे योगय वनयोजन करून विविध म्ाविद्ालये ि विद्ापीठांतून शासकीय ि अशासकीय 

ससंरांचे प्रवतवनधी जे या के्षत्रात काय्णरत आ्ेत तयांचे प्रवशक्षर ्ोरे गरजेचे आ्े. विद्ापीठांद्ार,े 

म्ाविद्ालयांद्ार े विविध अभयासक्रम विद्ारयायंना वशकविले जातात ि पदिी, पदविका प्रदान केलया 

जातात. याचयाबरोबरीनेच ADD ON कोसदेसचया माधयमातून सरावनक तालकुा, वजल्ा पररसरानरुूप 

आिशयक असलेलया प्रवशक्षराची जबाबदारी सरावनक म्ाविद्ालयांकडे सोपविरे शकय आ्े. या 

उपक्रमामळेु समाज ि विद्ारवी यांची सांगड घालून प्रवक्रया, वयिसरापन, विक्री वयिसरा, इतयादींचे ज्ान 

गािा-गािांतील तळागाळातील घटकांपययंत पो्चविता येऊ शकेल. 

मुंबई विद्ापीठाचया आजीिन अधययन आवर विसतार विभागाशी सलंवगनत ३१० म्ाविद्ालयांमधये 

३४,००० विसतारकाय्ण विद्ारवी आवर ९०० विसतारकाय्ण वशक्षक, मुंबई विद्ापीठाचया भौगोवलक 

काय्णके्षत्रातील सात वजल्हांमधये (मुंबई, मुंबई उपनगर, ठारे, पालघर, रायगड, रतनावगरी, आवर वसधंदुगु्ण) 

काय्णरत आ्ेत. विसतार काय्ण वशक्षक आवर विद्ारवी मागील १३ िषायंपासून उद्ोजकता विकास आवर 

कौशलय विकास यांचयाशी सबंवधत काय्ण पार पाडीत आ्ेत. या काया्णतून शेकडो विद्ारयायंनी सितःचे 

उद्ोग उभे केले आ्ेत. ्ेच काय्ण मोठ्रया प्रमारािर श्री ि ग्ामीर भागातील विद्ारयायंनी जबाबदारीने 
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पढेु नेलयास आपलयाला या सकंटािर स्ज मात करता येईल. कोरोनामळेु मानिजातीिर प्रचडं मोठे 

सकंट आले आ्े ्े मानयच आ्े. पर यािर मात करणयासाठी सरकार करीत असलेलया अनेकसतरीय 

प्रयतनांना आपर सगळयांनी आपरािरील सि्ण बधंने पाळून सार दरेे ्े आपले प्ररम राष्ट्ीय कत्णवय ठरते, 

या िसतवुसरतीचे भान ठेिरे्ी आिशयक आ्े.
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