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संभाषित
मुंबई विद्यापीठयाचे महयाजयालयािरील आंतरविद्याशयाखीय मुक्त वियतकयावलक

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचया १२९वया जयंतीचे (१४ एप्रिल २०२०) औप्चतय 

साधून अप्धष्ाता, मानवयप्िद्ाशाखा, मुंबई प्िद्ापीठ यांचया कलपनेतून ‘संभाषण’ 

या ऑनलाईन प्नयतकाप्लकाचा जनम झाला. मे मप्हनयापासून सुरू झालेला 

‘संभाषण’ची िाटचाल चार प्नयप्मत अंक आप्ण ‘अणणा भाऊ साठे प्िशेषांक’ 

अशी यशसिीररतया केली. या आंतरप्िद्ाशाखीय प्विभाप्षक (इंग्रजी आप्ण मराठी) 

प्नयतकाप्लकाचया माधयमातून प्िप्भनन प्िद्ाशाखांमधये समकालीन रिशांबाबत 

टीकातमक चचाचा  सुरू वहािी ि सखोल प्िचारमंथनाविारे संिाद रिसथाप्पत वहािा, या 

भूप्मकेचे अप्धष्ान ‘संभाषण’चया आतापययंत रिकाप्शत झालेलया सिचा  अंकांना आहे. 

‘संभाषण’चया माधयमातून इंग्रजी आप्ण मराठी अशा प्विभाप्षक प्नयतकाप्लकाचा 

एकप्रित सुरू असलेला रििास आनंददायी आप्ण रेिरणादायी आहे. मारि महाराष्ट्ाची 

राजयभाषा असलेलया मराठीतूनच ज्ानवयिहाराला ि संशोधनवयिहाराला चालना 

देणे हा प्िद्ापीठाचा मानस आहे. महाराष्ट्ातील सिाचात जुने प्िद्ापीठ महणून मुंबई 

प्िद्ापीठाला मानाचे सथान आहे. अशा िेळी  मुंबई प्िद्ापीठाचे सितंरि मराठी 

प्नयतकाप्लक असणे ही गौरिाची बाब ठरणार आहे. महणूनच प्िद्ापीठाने सितंरि 

मराठी अंकासंबंधीचा रिसताि ठेिला आहे. सदर रिसतािाचे महत्ि लक्ात घेऊन 

सपटेंबर २०२० पासून ‘संभाषण’ या प्विभाप्षक ई-प्नयतकाप्लकाचा सितंरि मराठी 

अंक ‘संभाप्षत’ या नािाने आपली पुढील िाटचाल सुरू करीत आहे. 

आंतरप्िद्ाशाखीय संशोधनपर लेखनाला रिोतसाहन देणे, संशोधनाची प्शसत 

िृप््धंगत करणारी अकादप्मक संसकृती प्िकप्सत करणे ही ‘संभाप्षत’ची गाभाभूत 

भूप्मका आहे. 

Note on image used on the cover: 
Image on cover page via https://pixabay.com/illustrations/virus-covid-science-covid19-4937553/
Image attribution: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication
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सामाप्जक, सांसकृप्तक, राजकीय, आप्थचाक, शैक्प्णक अशा प्िप्िध सतरांतील 

महत्िपूणचा  रिश आप्ण घडामोडींप्िषयी आंतरज्ानशाखीय दृप्टिकोणातून प्स्ध होणारी 

मांडणी पुढे येणयासाठी अभयासक/ संशोधकांना खुला मंच उपलबध करून देणे ही 

‘संभाप्षत’ची मूलभूत भूप्मका आहे.

संशोधन आप्ण संशोधनातमक लेखन हे अंप्तमत: समाजासाठीच आहे. तयामुळे 

या लेखनाचा एक गृहीत पैलू हा सामाप्जकता आहे, या बांप्धलकीतून सै्धांप्तक 

आप्ण कृप्तशील अशा दोनही सतरांिर काम करणाऱया अभयासक / संशोधकांचे 

लेखन समाजाचया प्िप्िध सतरापययंत पोहोचप्िणयाचा हा रियतन आहे. तसेच प्िप्िध 

सामाप्जक सतरांमधील िाचकाची अप्भरुची आप्ण िैचाररक जडणघडण सकस 

होणयासाठी आिशयक असणारा अिकाश प्स्ध करणयाची रेिरणा संभाप्षतचया 

मुळाशी कृप्तशील आहे.

भारताचया बरोबरीने भारताबाहेरील मराठी भाप्षक अभयासक / संशोधकाचया 

पररदृटिीतून जागप्तक आप्ण भारतीय अिकाशातील प्िप्िध रिशांप्िषयीची प्िशे्षक 

मांडणी समाप्िटि करून घेणयाचा रियतन करणे. 

‘संभाप्षत’ हे ऑनलाईन संशोधनपर प्नयतकाप्लक संशोधनपर लेख, भाष्य आप्ण 

पुसतक परीक्ण या तीन प्िभागांत रिकाप्शत होत आहे. रिकाप्शत लेखन सामाप्जक, 

सांसकृप्तक, राजकीय, आप्थचाक, शैक्प्णक, संशोधनातमक अशा प्िप्िध के्रिातील 

घडामोडींिर भाष्य करणारे असलयामुळे संबंप्धत सिचा  कायचा के्रिांत हे प्नयतकाप्लक 

पोहोचेल असा प्िश्ास आहे.

मानवयप्िद्ाशाखेतील प्िप्िध अभयासप्िषयांशी प्नगप्डत सै्धांप्तक आप्ण 

समाजजीिनातील अनेकसतरीय संदभायंचे अभयासपूणचा  आप्ण संशोधनपर प्ििेचन 

आप्ण प्िशे्षण करणाऱया लेखांचा समािेश सदर प्नयतकाप्लकात केला जाणार 

आहे. सिाभाप्िकच, अभयासप्िषयाशी संबंप्धत निनिी प्स्धांतने मराठी भाषेतून 

पुढे आणणारा हा अप्तशय महत्िाचा अकादप्मक मंच ठरू शकेल.

‘संभयावित’ची रूपरेिया
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लेख सितंरि संशोधनािर आधाररत असािेत.

लेखांची शबदमयाचादा साधारण पुढीलरिमाणे असेल.

शोधविबंध - ३५००-४००० शबद

भयाषय - १५००-२००० शबद

ग्ंथपरीक्षण - १०००-१२०० शबद

शोधप्नबंध देिनागरी प्लपीमधये युविकोड फॉनटमधये असािेत. 

फॉनटचा आकार साधारणपणे १२ ते १४ प्बंदूमधये (point) असािा.

संदभचा  देणयाप्िषयीचया मागचादशचाक सूचना अंकाचया शेिटी नोंदप्िलया आहेत. 

लेखात संदभचा  देताना या सूचनांचे पालन करणे आिशयक आहे. 

संशोधपर लेख प्िषयतजज्ांचया सकारातमक अप्भरिायानंतरच अंकात समाप्िटि केले 

जातात.

शोधविबंधयांसंदभयाभातील मयारभादशभाक सूचिया
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प्रकयाशक

अधिष्ठातठा, मठानव्यधिद्ठाशठाखठा ्यठाचें कठा्यठायाल्य, मुबंई धिद्ठापीठ, आबंेडकर 
भिन, कधलनठा कॅमपस, धिद्ठानगरी, मुबंई – ४०००९८.

हे प्नयतकाप्लक समाजप्िज्ान, मानवयप्िद्ाशाखा आप्ण प्िधी या प्िद्ाशाखांमधील 
सद्:कालीन रिशांना आतंरप्िद्ाशाखीय दृप्टिकोणातून प्भडणाऱया अप्भनि आप्ण 
टीकातमक प्नबधंांचा सिीकार करते.
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“In an ideal society 
there should be 
many interests 
consciously 
communicated 
and shared… In 
other words there 
must be social 
endosmosis.” 
Dr. B.R. Ambedkar
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सपंादकीय मंडळ

मुंबई प्िद्ापीठाचे मा. कुलगरुू रिा. सहुास पेडणेकर आप्ण रि-कुलगरुू रिा. रप्िदं्र कुलकणणी यांचा ‘संभाषित’ 

ई- प्नयतकाप्लकाला असलेला आश्ासक पाप्ठंबा आप्ण सहकायचा यासाठी आमही आदरपूिचाक आभार मानतो.

मयािद सपंयादक  :  डॉ. रयाजेश खरयात 
   अप्धष्ाता, मानवयप्िद्ा शाखा
   मुंबई प्िद्ापीठ, मुंबई.

सललयारयार सपंयादक  :  डॉ. िीवति आरकेर
   सहयोगी रिाधयापक ि मराठी प्िभागरिमखु
   श्ीमती चांदीबाई प्हममतलाल मनसखुानी महाप्िद्ालय, उलहासनगर.

सपंयादक  :  डॉ. शीतल पयािसकर-भोसले
   सहयोगी रिाधयापक ि मराठी प्िभागरिमखु
   सेिा सदनचे आर. के. तलरजेा महाप्िद्ालय, उलहासनगर.

सहसपंयादक  :  डॉ. िीतीि ररढें 
   साहाययक रिाधयापक ि मराठी प्िभागरिमखु
   चेतनाचे श्ीमती कुसमुताई चौधरी कला महाप्िद्ालय, िांदे्र (पूिचा), मुंबई.
  
   डॉ. मरंशे बिसोड
   िररष् साहाययक रिाधयापक, 
   अकॅडमी ऑफ प्थएटर आटचास,् मुंबई प्िद्ापीठ, मुंबई

परीक्षण सपंयादक :  डॉ. अववििी तोरणे
   सहयोगी रिाधयापक ि मराठी प्िभागरिमखु
   डॉ. टी. के. टोपे रारि महाप्िद्ालय, परळ, मुंबई.

सयाहयाययक सपंयादक  :  डॉ. अितं लोखंडे
   सहयोगी रिाधयापक ि अथचाशास्त्र प्िभागरिमखु
   एस.एम.आर. महाप्िद्ालय, कुडाळ, प्ज. प्सधंदुगुचा .
  
   प्रया. आशया हुबंे-पडळकर 
   वयाखयाता, मराठी प्िभाग
   भिनस (कप्नष्) महाप्िद्ालय, अधेंरी, मुंबई.
  
   डॉ. ियारयायण रडदे
   साहाययक रिाधयापक, तत्िज्ान प्िभाग
   मुंबई प्िद्ापीठ, मुंबई.
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या अकंात वयक्त झालेलया मतांशी मुंबई प्िद्ापीठ, सपंादक, सपंादकीय मंडळ सहमत असेलच असे नाही.

   डॉ. ियारयायण भोसले
   साहाययक रिाधयापक, इप्तहास प्िभाग
   मुंबई प्िद्ापीठ, मुंबई.
 

   डॉ. प्रवतभया टेंबे 
   अभयागत वयाखयाता ि मकु्त सशंोधन-अभयासक
   बदलापूर, प्ज. ठाणे.
 
   डॉ. मयाधुरी पयाथरकर
   सहयोगी रिाधयापक, मराठी प्िभाग
   सतीश रिधान ज्ानसाधना महाप्िद्ालय, ठाणे.
  
   डॉ. लतया पयाचंयाळ
   अभयागत वयाखयाता ि मकु्त सशंोधन-अभयासक
   कलयाण, प्ज. ठाणे.
  
   प्रया. सजंय इंरोले
   सहयोगी रिाधयापक ि मराठी प्िभागरिमखु
   एल.जी.एम. महाप्िद्ालय, मंडणगड, प्ज. रतनाप्गरी.
  
   डॉ. सोियाली िरखेडे
   साहाययक रिाधयापक, समाजशास्त्र प्िभाग
   मुंबई प्िद्ापीठ, मुंबई.
  
   प्रया. वििेक कुडू
   साहाययक रिाधयापक ि मराठी प्िभागरिमखु
   सोनोपतं दांडेकर कला महाप्िद्ालय, पालघर.

मयाडंणी ि सजयािट:   प्रयाजक्तती पै 
 
मयाडंणी - तयावंरिक सयाहयायय:  डॉ. लतया पयाचंयाळ 



सपंादकीय

‘सभंाप्षत’ या मराठी भाषेतील सितंरि ई-प्नयतकाप्लकाचा पप्हला अकं आज रिकाप्शत 

होत आहे, ही अतयतं आनंदाची बाब आहे.

िासतप्िक डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचया १२९वया जयतंीचया (१४ एप्रिल 

२०२०) प्नप्मत्ाने अप्धष्ाता, मानवयप्िद्ाशाखा, मुंबई प्िद्ापीठ यांचया रेिरणेतून 

‘सभंाषण’ या ऑनलाईन प्नयतकाप्लकाचा जनम झाला. प्विभाप्षकता (इंग्रजी आप्ण 

मराठी) हे या प्नयतकाप्लकाचे महत्िाचे िैप्शट्िय असून प्िप्भनन आतंरप्िद्ाशाखीय 

प्िचारमंथनासाठी अिकाश प्स्ध करणे ही सभंाषणची िैचाररक रेिरणा आहे. मे 

२०२०पासून सरुू झालेला हा ‘सभंाषण’ चा रििास मे, जून, जलैु असे तीन मप्हने 

इंग्रजी आप्ण मराठी अशा दोन भाषांतून एकप्रितपणे सरुू होता. ऑगसट मप्हनयात 

अणणा भाऊ साठे जनमशताबदीचया प्नप्मत्ाने ‘सभंाषण’चा ‘अणणा भाऊ साठे 

प्िशेषांक’ हा मराठीतील पप्हला सितंरि अकं रिकाप्शत झाला. या प्िशेषांकाने प्स्ध 

केलेली राजयभाषेतील सितंरि अकंाची पाऊलिाट ‘सभंाप्षत’चया माधयमातून 

प्िसताररत करणयाचा प्िद्ापीठाचा मानस आहे.  ‘सभंाप्षत’चा हा अकं याचेच मूतचा 

रूप आहे. • स
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गेले सहा मप्हने सपूंणचा जग कोरोना महामारीने अनेक पातळयांिर भरडले जात आहे. 

जागप्तक अथचाकारण, राजकारण आप्ण समाजकारणात १९९० नंतर परिलीचा 

ठरलेला 'जागप्तकीकरण' हा शबद तयाचया अनेक सदंभायंसह पनुरचाप्चत करणारा हा 

काळ आहे. कोरोनाने वयक्ती-वयक्ती, वयक्ती-समाज, राजय-राजय, राजय-दशे, दशे-जग 

यांचयातील परसपरसबंधंांची नवयाने मांडणी करणयाची अपररहायचाता प्स्ध केली आहे. 

ढासळलेलया जागप्तक अथचावयिसथेने सामाप्जक आप्ण िैयप्क्तक सतरािर प्नमाचाण 

केलेली आवहाने, अथचासत्ा आप्ण राजकीय सत्ासबंधंांची बदलती समीकरणे, 

तयाचा मानिी समूहजीिनािर आप्ण पयाचायाने िैयप्क्तक ितचानवयिहारािर झालेला 

पररणाम, Physical Distancing सांभाळणयासाठी बदललेली कायचाशैली, अधययन-

अधयापनशैली आप्ण एकूणच जीिनशैली ही या कोरोनाकाळाची सदंभचाचौकट आहे. 

‘सभंाषण’ आप्ण आता ‘सभंाप्षत’चया रििासाला कोरोनामळेु सरुू झालेलया या 

अनेकसतरीय पररितचानाचा सदंभचा आहे. भारतीय परररेिक्यात कोरोना महामारीने 

प्नमाचाण केलेली बहुमखुी आवहाने आप्ण या आवहानांना प्भडताना प्दलया जाणाऱया 

रिप्तप्रिया, रिप्तसाद यांची सप्िसतर नोंद घेणार े लेख सभंाषणचया मे, जून, जलैु 

मप्हनयाचया अकंात रिकाप्शत झाले आहेत. तर कोरोनाने रिामखुयाने आतंरराष्ट्ीय 

पातळीिर उभया केलेलया रिशांचे आप्ण तयाला जागप्तक पातळीिर प्दलया गेलेलया 

रिप्तप्रिया-रिप्तसादाचे दसतािेजीकरण करणारा सपटेंबरचा अकं आहे. सिाभाप्िकच 

कोरोनाचा सामना करताना िेगिेगळया दशेांनी सिीकारलेली आप्थचाक, सामाप्जक, 

राजकीय, शैक्प्णक आप्ण आरोगयप्िषयक रणनीती, तयातील परसपरसबंधं, सामयभेद 

अशा प्िप्िध अगंांनी मांडला गेलेला लेखाजोखा या अकंाचया प्नप्मत्ाने समोर येणार 

आहे. कोरोना महामारीने जगाचया राजकीय, आप्थचाक, सामाप्जक प्सथप्तगतीसमोर 

उभे केलेले प्नणाचायक सिरूपाचे रिश प्चप्कतसकपणे मांडणारा हा अकं पढुील चचचेचया 

िाटा खलुया करू शकेल... 
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शोधप्नबधं, भाष्य, 
आप्ण 

पसुतक परीक्ण
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शोधविबधं आवण भयाषय

कोरोिया कयाळयातील युियाईटेड वकंरडम: सयामयावजक, आवथभाक 
आवण रयाजकतीय व्थवतरती

 प्रेरणा तांबरे

सयाथ मवहमया : करोिया वहयायरस आवण वरिटि 
शैलरेन भांडाररे

महयासत्चेया महयामयारीशी सघंिभा : एक अिलोकि
अथर्व माधर गोंधळरेकर

अस ेलढले वसरंयापूर !
शुभरेन फणसरे

कोविड-१९सह जरतयािया...
हरेरबं ननरगुडकर, प्ाची पालरेकर-ननरगुडकर

कोरोिोत्र वशक्षणक्षरेि : आपत्ीतूि बदलयाची सखुद आशया
दीपक करजंीकर 

पु्तक परीक्षण

सयातपयाटील कुलिृत्यातं : एक सयां् कृवतक ह्तक्षपे 
सजंय इंगोलरे

वरिजयया : पररपूणभातेचया शोध
रषृाली नरनायक

कया्ट मटॅसभा : २१ वयया शतकयातलयया 
दवलत जयावणिेतील जयात-िरगीय द्दं्
नरशाल ठाकररे
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कोरोना काळातील यनुाईटेड प्कंगडम: 
सामाप्जक, आप्थचाक आप्ण राजकीय 
प्सथप्तगती

 प्ररेणया तयाबंे

रिाधयापक आप्ण सशंोधक 

ब्नेुल यपु्नवहप्सचाटी, लंडन आप्ण बकचा बेक कॉलेज, 

यपु्नवहप्सचाटी ऑफ लंडन. 

prerna.tambay@brunel.ac.uk
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विबधंसयार : 

महामारी, रोगराई, य्ुध ेआप्ण नैसप्गचाक आपत्ी ह्ा घटना मानिी जीिनाचया अप्िभाजय भाग राप्हलया 

आहेत, मानिी ससंकृतीचा इप्तहास पाप्हलयास आपलया लक्ात येते की महामारीमळेु सामाप्जक, राजकीय 

आप्ण आप्थचाक प्सथतयतंर ेहोतात. ह्ा प्सथतयतंरांचे पडसाद दनैंप्दन जीिनािर उमटतात. कोिीड १९ ही 

अशीच महामारी आहे प्जने जगभरातलया रितयेक वयक्तीचे आयषु्य रिभाप्ित केले आहे. 

ह्ा शोधप्नबधंात मी कोरोना काळातील यनुाइटेड प्कंगडममधील (यकेु) आप्थचाक, सामाप्जक आप्ण राजकीय 

सतरांिरील बदलांचा िेध घेत तयाप्िषयी भाष्य केले आहे. तयासाठी यनुाइटेड प्कंगडम (यकेु) मधील १५ 

वयक्तींचया रितयेकी अदंाजे ६० प्मप्नटे अशा मलुाखती घेतलया आहेत. ह्ा शोधकायाचात िैदयकीय के्रिातील 

वयक्ती, नोकरदार, गपृ्हणी, प्िदयाथणी ि काही वयािसाप्यक सहभागी झाले होते. तयांना कोिीड १९ या 

आजाराप्िषयीचे तयांचे मत, शासनाची आरोगयप्िषयक ि आप्थचाक धोरणे, सामाप्जक पररप्सथती ि दनैंप्दन 

जीिनातील बदल आदी मदुद््ांप्िषयी रिश प्िचारले होते. या मलुाखती यकेु एप्थकल ररसचचा गाईडलाईन 

(UK Ethical Research Guideline) नसुार घेतलेलया आहेत. हा शोधप्नबधं किॉप्लटेप्टवह (गणुातमक) 

एकसपलोरटेरी (सशंोधनातमक) कायचाप्धतीिर आधाररत आहे. शोधकायाचात हाती आलेलया प्नष्कषायंविार े

कोरोनाग्रसत यनुाईटेड प्कंगडमचे सिचासाधारण िासति प्चरि उभे करणयाचा रियतन केला आहे. 
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प्र्तयाििया :

कोरोना काळातील यनुाइटेड प्कंगडममधील प्सथप्तगती समजणे अनेक कारणांसाठी आिशयक आहे. 

यनुाइटेड प्कंगडम हे वयापार, प्ित्के्रि, प्शक्ण, औद्ोप्गकीकरण, तंरिज्ान, सशंोधन, पयचाटन, परुिठा 

साखळी (supply chain) आप्ण आतंरराष्ट्ीय रििासाचे मखुय कें द्र महणून जगाशी जोडले आहे. ६०० 

दशलक् लोकसखंया असलेलया या दशेात प्िप्िध दशेांतील लोक सथाप्यक झाले आहेत. जगभरातून 

रििासी, प्िदयाथणी, कामगार आप्ण उद्ोजक हे यनुाइटेड प्कंगडममधये ये-जा करतात. लांब रििासाची 

प्िमानेदखेील यनुाइटेड प्कंगडमचया प्हथ्ो (Heathrow) प्िमानतळािर थांबतात तसेच प्ब्टीश माणूस 

आप्ण प्ब्टनमधील लोक नोकरी, वयिसाय आप्ण पयचाटनाचया प्नप्मत्ाने जगभरात रििास करत असतात. 

वयापाराचया उप्दिटिांमळेु जशी आप्थचाक आप्ण सामाप्जक दिेाण- घेिाण होते तशीच आता कोरोना 

प्िषाणूसदंभाचात घडली आहे. 

१९१८- १९ मधये सपॅप्नश फलूची साथ जगाचया एका भागातून दसुऱया भागात पसरायला मप्हने लागले 

परतं ुकोरोनाचे प्िषाणू चीनचया िहुान शहरातून काही आठिड्यात जगभरात पसरले. कोरोनाचे सरंिमण 

रिाणयांमधये झाले आप्ण ते माणसांमधये झपाट्याने पसरले. ह्ाची कारणमीमांसा प्िप्िध रिकार े करता 

येईल. जसे रििास, झटपट उपलबध असणारी रििास साधने, िैप्श्करण (Globalization), आप्थचाकीकरण, 

िातािरण ि हिामानातील बदल (Global Warming) आधपु्नक रिकारचे पशपुालन, प्नसगाचात होणार े

बदल, उतपररितचान (Mutation), निीन प्िषाणूची प्नप्मचाती आप्ण माणसाला माहीत नसलेलया बऱयाच गोटिी 

ह्ा रिकाराला कारणीभूत असू शकतात.

जयािेळी पूणचा जग २०२० या निीन िषाचाचे सिागत करत होते तया प्दिशी ३१ प्डसेंबर २०१९ रोजी 

WHOला (World Health Organisation) चायनामधील प्नमोप्नया सदृश आजाराची माप्हती प्मळाली. 

२८ जानेिारी रोजी WHOचे डायरकेटर जनरल डॉ. टेड्ोस अधानोम घेबे्सस यांनी (Dr. Tredos 

Adhanom Ghebreyesus) आप्ण तयांचया कायचाकाररणी सप्मतीने चायनाचे राष्ट्ाधयक् श्ी. प्जनप्पगं 

(Jinping) यांची भेट घेतली. दरमयान प्िषाणूचंा रिादभुाचाि सरुूच होता.

थायलंड, जपान, फ्ानस या दशेातही प्िषाणूबाप्धत रुगण सापडत होते. WHO ने सटॅ्टेप्जक कप्मटी सथापन 

करून जगाला ह्ा नोवहेल कोरोना वहायरसबदिलचे ररपोटणीगं सरुू केले परतं ुह्ा प्िषाणूबदिल कोणतयाच 

शास्त्रज्ांना प्कंिा िैद्कीय के्रिात कायचारत असणाऱया तजज्ांना प्िशेष माप्हती नवहती. हा प्नमोप्नयासारखा 

आजार आहे प्कंिा साधा साथीचा सदणी- खोकला असािा अशी भाप्कते ितचािणयात आली. अशा पररप्सथतीत 
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झपाट्याने पसरणाऱया या रोगाशी सामना करणयासाठी यकेुचया राजयकतयायंचे उपलबध प्दशांनी चाचपडणे 

सरुू झाले.

रयाजकतीय ्तरयािरील सभं्रमयाि्थया ि तययाचे समयाजजीिियािरील पररणयाम :

यनुाइटेड प्कंगडममधील काही तजज्ांचे मत असे होते की नोवहेल कोरोना प्िषाणूचा सामना ‘हडचा इमयपु्नटी’ 

(कळपाची रोग रिप्तकारशक्ती) प्नमाचाण करून करता येईल. यनुाइटेड प्कंगडमचे पतंरिधान बोररस जॉनसन 

(Boris Johnson) यांनीही आपलया तजज्ांचया सललयारिमाणे कळप रोगरिप्तकारशक्तीचया प्िचार 

रििाहाला रिाधानय प्दले. ते सितः कोरोनाने बाप्धत झाले. एिढेच काय तर राजपरुि प्रिनस चालसचा यांनाही 

बाधा झाली. माझया सशंोधनात भाग घेतलेलया १००% सहभागींनी हडचा इमयपु्नटी िापरून प्िषाणूिंर मात 

करता येईल हा प्िचारच फार चकुीचा होता, असे महटले आहे. १०% सहभागी लोकांनी महटले की प्ब्टीश 

राजयकतचे आप्ण तयांचे सललागार यांना कदाप्चत कोरोनाचया प्िषाणूचया रिसाराची तीव्रता जाणिलीच 

नाही. 

िासतप्िक कोिीड १९ सारखया सकंटाशी झुजं दणेे ही एक वयापक सामूप्हक कृती आहे. अशा कृती दोन 

टपपयांत घडत असतात. रिथम रितयक् कृतीसाठीचा आराखडा तयार केला जातो. तयािर प्िचारप्िप्नमय 

होऊन सिाचानमुते तयाचा सिीकार केला जातो. आप्ण नंतर आराखड्यानसुार सिचासहमतीने रितयक् कायचा 

घडते. ह्ा दोनही टपपयांत एकमेकांशी साधलेला सिंाद महत्िाचा ठरतो. यकेुमधये प्िचार आप्ण कृती 

यांचयात हा समनिय साधला गेला का असा गभंीर रिश आहे. कोिीडशी सामना करणयासाठी प्ब्टीश 

सरकारने अप्तशय सपं्दगध सदंशे प्दले. तयांत नेमकया प्िचारांचा समािेश करायला हिा होता. रिारभंी तर 

बऱयाच नागररकांना टाळेबदंी (लॉक डाऊन) महणजे काय याची कलपना नवहती. काही लोकांना टाळेबदंी 

ही सटु्ी िाटली. जेवहा लॉकडाऊन सरुू झाला तेवहा बरचेसे नागररक सट्ु्यांिर, सहलींिर गेले होते. 

तयामळेु कोिीडचा रिसार अप्धक झपाट्याने झाला. कोिीड हा आजार फक्त ियसकर लोक आप्ण इतर 

आजार (रक्तदाब, कॅनसर, मधमेुह) असलेलयांना होतो, तरुणाई सरुप्क्त आहे, मलुांना हा आजार होत 

नाही अशी काहीशी धारणा लोकांमधये सरकारतफचे  पसरिली गेली. तसेच ८०% नागररकांना हा रोग झाला 

तर सिायंची रोगरिप्तकारशक्ती आपणहून िाढेल महणजेच ‘कळप रोगरिप्तकारशक्ती’ची अिसथा येईल असा 

रिचार करणयात आला. मासक घालणे, घरी बसणे, वयायाम करायला बाहेर पडणयाची अनमुती दणेे, मलुांची 

शाळा पनुहा सरुू करणे, हॉटेलमधये जेिायला जाणे अशा गोटिींबदिल सामानय नागररकांमधये खूपच सभं्रम 

होता. कायद्ाचे उललंघन सितः राजकीय नेते करू लागले. प्नल फगयुचासन (Neil Ferguson), डॉप्मप्नक 

कॉप्ममस (Dominic Cummins) या नेतयांनी सोशल प्डसटप्नसगंचे कायद ेमोडले. लोकांनी नाराजी वयक्त 
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केली. परतं ुलोकांचया नाराजीकडे सरकारने कानाडोळा केला. ह्ा ि अशा अनेक घटनांमळेु नागररकांचा 

गोंधळ उडाला. शाळा सरुू होणार की नाही याबदिल बरचे सभं्रम होते. टाळेबदंी सपंलयानंतर लोक लाखांचया 

सखंयेने समदु्र प्कनाऱयािर जाऊ लागले. मलुाखतींमधये हा सभं्रम रिकषाचाने अधोरपे्खत झाला. यात अप्धक 

भर महणजे नागररकांना इप्सपतळात जाऊ नका, असे सांप्गतले गेले. परतं ुआपतकालीन सेिेसाठी काय 

करािे हे सांप्गतले नाही. National Health Service (NHS) िर ताण येऊ नये महणून बऱयाचशा 

शस्त्रप्रिया रदि केलया गेलया. अनेक ि्ृध ि अनय आजारांनी ग्रसत असलेली मंडळी रिसत होती. हजारो जयेष् 

नागररक ि्ृधाश्मांमधये (Care Home) दगािले. येथील सपु्िधांचया अभािी गोटिी हाताबाहेर गेलया. दशेात 

बाहेरून येणाऱया रििाशांना प्िलगिासाचया सूचना ८ जूनपासून प्दलया गेलया. अथाचात, प्िलगिासास िेळ 

लािलयामळेु पररप्सथती हाताबाहेर गेली, ह्ात दमुत नाही. 

िासतप्िक १६ माचचा २०२० ह्ा प्दिशी हेलथ आप्ण सोशल सेरेिटरी मॅट हकँॉक (Matt Hancock) 

यांनी हाऊस ऑफ कॉमनमधये सांप्गतले की नागररकांनी एकमेकांशी सपंकचा  टाळािा. २३ माचचा २०२० 

मधये पतंरिधान बोररस जॉनसन यांनी नागररकांना घरी राहणयाचे आिाहन केले. अतयािशयक सेिांप्शिाय 

सगळे उदयोगधदं ेबदं करणयात आले. शाळा बदं करणयात आलया. परतं ुअतयािशयक सेिेत असलेलया 

कमचाचाऱयांचया मलुांसाठी शाळा उघड्या ठेिणयात आलया. परतं ुलॉकडाऊन शबदाची औपचाररक वयाखया 

नागररकांपययंत पोहोचली नाही. लॉकडाऊनचा खरा अथचा काय आहे, हेच जनमानसांत रुजले नाही. 

पररणामत: प्दनांक १३ ऑगसट २०२० ह्ा प्दिसापययंत यकेुमधये कोिीडचे ३,१४००० इतके रुगण 

आढळून आले आहेत आप्ण ४१,३२९ रुगण दगािले आहेत. यरुोप्पयन यपु्नयनमधये अतंभूचात २७ दशेांपैकी 

सिाचात जासत जीप्ित हानी यनुाइटेड प्कंगडममधये झाली आहे. तयाची अनेक कारणे आहेत परतं ुशोधकायाचात 

मखुयतिे अधोरपे्खत झालेला मदुिा महणजे हडचा इमयपु्नटीचा चकुीचा प्नणचाय आप्ण राजयकतयायंनी टाळेबदंी 

(lock down) करायला लािलेला िेळ, हे होय. 

प्िरोधी मजूर पक्ाचे नेते कीर सटारमर (Keir Starmer) ह्ांनीही हुजूर पक्ाने केलेलया प्दरगंाईचा प्नषेध 

वयक्त केला. परतूं मजूर पक्ाने मदुिाम अडिणूक प्कंिा टीका करणयाचे धोरण अिलंबले नाही. जनतेचया 

प्हताचा प्िचार सिचा पक्ांसाठीच मधयितणी होता. सकॉटलंडचया रिथम मंरिी प्नकोला सटरजन (Nicola 

Sturgeon) यांनी मारि आपले सिचा अप्धकार िापरून सकॉप्टश नागररकांची काळजी घेतली. कोणतयाच 

राजकीय पक्ाने कोिीड हा राजकीय मदुिा बनिला नाही, हे प्िशेष उललेखनीय आहे.
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वययािसयावयक क्षरेियाचे बदललेले वचरि ि युकेची आवथभाक धोरण:े

आपण कोरोनापूिचा काळात प्डप्जटायझेशनचया (digitisation) यगुात िािरत होतोच पण ही रिप्रिया आता 

ससुाट िेगाने सरुू झालेली रितययास येत आहे. बऱयाच कंपनयांनी रातोरात ऑनलाईन कायचाससंकृतीचा 

सिीकार केला. काही प्दिसांतच यकेुमधये बऱयाच कंपनया प्डप्जटल झालया. १८ िषायंिरील ७०% कमचाचारी 

या प्डप्जटल दपु्नयेचा भाग झाले. पूिणीपासून अतयाधपु्नक तंरिज्ान िापरत असलेलया कंपनयांचा रििास 

थोडा सकुर होता. परतं ु बऱयाच कंपनया मारि चाचपडत होतया. घरून काम करणयाची सिय नसणार,े 

तंरिज्ानाची खूप सिय नसणार ेकमचाचारी नवया कायचाप्धतीशी जळुिून घेत होते. शाळा बदं असलयामळेु 

गपृ्हणींची आप्ण एकेरी पालकतिाची जबाबदारी असणाऱयांची तारांबळ उडाली. माझया सशंोधन मलुाखतीत 

सहभागी झालेलया मप्हलांनी सितःचे अनभुि सांप्गतले. तसेच तयांचया सोबतचया कमचाचाऱयांचे अनभुि 

सांप्गतले. तयामधून काही मप्हलांनी नोकरी सोडलयाचेही समजले. घरची कामे आप्ण नोकरी यांचया कक्ा 

गुतंागुतंीचया होताना प्दसू लागलया. लॉकडाऊनचा जासत ताण मप्हलांिर आला हे सपटि प्दसत होते. उचच 

प्शक्णात कायचारत असणाऱया मप्हलांचे सवहचे दशचाितात की मप्हलांची ररसचचा आऊटपटु घसरली आहे. परतं ु

परुुष कमचाचाऱयांची ररसचचा आऊटपटु बदलली नाही. िकचा  फ्ॉम होमचे पररणाम िेगिेगळया रिकार ेसमोर येत 

आहेत. बऱयाच कंपनयांनी कमचाचाऱयांचया मानप्सक आरोगयाला रिाधानय प्दले आहे. ‘Employee Well 

Being’ हा महत्िाचा मदुिा झाला आहे. शाळा बदं असलयामळेु परीक्ा रदि झालया आहेत ि तयाचे बरचे 

पररणाम समाजवयिसथेिर प्दसत आहेत. जया प्िदयारयायंना घरी अभयासाचे पोषक िातािरण उपलबध 

आहे ते प्िदयाथणी रिगती करत आहेत आप्ण इतर मारि मागे पडत आहेत. 

Office Of National Statistics (April 2020) चया ररपोटचानसुार यकेुची जीडीपी २०.४ % ने घसरली 

आहे. The Business Impact Of Covid 19 (BICS) सवहचे (23 March ते 5 April 2020) चया 

ररपोटचानसुार जया कंपनयांमधये घरून काम करणयाची मभुा होती तया कंपनयांनी कोिीड काळात चांगली 

कामप्गरी केली. लहान कंपनयांिर मोठा पररणाम झाला. खेळ, मनोरजंन, पयचाटन, ररटेल, इलेप्कट्प्सटी 

कंपनया, ऑइल आप्ण गॅस, ररअल इसटेट, लघउुद्ोग यांना उतरती कळा लागली आहे. यकेुची इकॉनॉमी 

ही पयचाटनािर अिलंबून आहे. सधया पयचाटक येणे फारच कमी झाले आहे. यकेुमधये सप्वहचास इंडसट्ी आप्ण 

ररटेल इंडसट्ी मोठी आहे. परतं ु ह्ा दोनही इंडसट्ी डबघाईला आलया आहेत. यकेु यपु्नवहप्सचाटीमधये 

जगभरातून मलेु प्शकायला येतात. ह्ािषणी यपु्नवहप्सचाटीजना मोठा फटका बसला आहे. प्शकिणयाचया 

निीन प्धती ि प्डप्जटल प्शक्ण यामळेु शैक्प्णक प्चरि झपाटयाने बदलत आहे. थोडकयात, सगळयाच 

उद्ोगांिर, के्रिांिर गभंीर पररणाम झाला आहे. परतं ुकाही कंपनयांनी आपली वयिसायाची प्दशा बदलली 

आहे. उदाहरणाथचा , मद् बनिणाऱया कंपनयांनी सॅप्नटायझर बनिणयास सरुुिात केली. जया कंपनयांनी 
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लिचीकता, सजचानशीलता आप्ण नेततृि कौशलय दाखिले तया कंपनया तग धरू शकलया आहेत. बऱयाचशा 

हॉटेलसनी उबर इट्स (Uber eats) तसेच प्डप्लवहरू (Deliveroo) सारखया कंपनयांशी हातप्मळिणी 

करून घरपोच सेिा सरुू ठेिणयाचा रियतन केला आहे. याचदरमयान झूम, मायरिोसॉफट टीम आप्ण ततसम 

प्डप्जटल पलॅटफॉमचा लाभाप्नित झाले आहेत. प्गग इकॉनॉमी आप्ण पलॅटफॉमचा इकॉनॉमी िाढत आहे. 

अॅमेझॉन, अप्लबाबा अशा ऑनलाइन कंपनयांना मंदीत सधंी उपलबध झालेली प्दसत आहे. औषध 

बनिणाऱया कंपनयांमधये ४. ७ % ने िाढ झाली. परतं ुआप्थचाक मंदी आप्ण बे्प्कझट असा दहेुरी फटका 

यकेुला बसला आहे. मलुाखतीत सहभागी झालेलया काही लोकांचया मते यकेुचे पतंरिधान हे बे्प्कझटचया 

िाटाघाटीत वयसत राप्हलयामळेु तयांचे कोिीडिरील लक् कमी झाले आप्ण तयामळेु टाळेबदंी उशीरा झाली. 

बे्प्कझट घडलयामळेु बरचेसे यरुोपीय शेत-कामगार आपापलया दशेात परतले. पररणामी शेतकामाची 

कमतरता रिकषाचाने भासत आहे. बे्प्कझटचे अनेक पररणाम झाले आहेत. तो चचचेचा एक िेगळा प्िषय होऊ 

शकतो.

लॉकडाऊनमधये यकेुने अप्तशय उत्म आप्थचाक धोरणे राबिली. यकेुने आपली आप्थचाक प्सथती अबाप्धत 

ठेिणयाचा पूणचा रियतन केला. मलुाखतीत सहभागी झालेलया ५०% लोकांचे महणणे असे होते की यकेुमधये 

नागररकांचे जीि िाचिणयाऐिजी इकॉनॉमी िाचिणयाचा रियतन केला गेला तयामळेु टाळेबदंी उप्शरा 

अमलात आली. मूळ भारतीय िशंाचे मखुय अथचामंरिी ऋषी सनुाक (Rishi Sunak) यांनी अप्तशय उत्म 

अथचाशास्त्रीय धोरणे राबिली आहेत. यकेुमधये फरलो (Furlough) सकीम राबिली आहे. या सकीमचया 

अतंगचात अनेकांचया नोकऱया िाचलया आहेत. तयादृटिीने फरलो सकीम बरीच रिभािी ठरली आहे. सधया 

ही फरलो सकीम ऑकटोबरपययंत लागू आहे. फरलो सकीमचया अतंगचात कमचाचाऱयांना पगारी रजा प्दली 

जाते. आप्ण हया पैशाची भरपाई कंपनयांनी सरकारकडून करिून घयायची आहे. यनुाइटेड प्कंगडममधये ५ 

पैकी १ कामगार फरलो सकीमचा लाभाथणी आहे. ह्ा सकीमनसुार कमचाचाऱयाला ८०% पययंत पगार प्दला 

जाऊ शकतो. ही रककम जासतीत जासत २५०० पाऊंडपययंत असू शकते. आतापययंत ८०,००००० 

(ऐशंी लाख) नागररकांना ८ प्बप्लयन पाऊंड इतके पैसे दणेयात आले आहेत (Sky news ४, मे २०२०) 

आप्ण हा आकडा िाढतच आहे. ह्ा उपरिमांतगचात या महामारीत आप्ण बेरोजगारीत खूप जणांची आयषु्य ं

तग धरू शकली आहेत. मलुाखतीत सहभागी झालेलया १५ पैकी ३ लोक फरलोचे लाभाथणी आहेत. हा 

उपरिम पढुचया िषाचापययंत िाढिािा असा लोक आग्रह करत आहेत. परतं ुह्ा पैशाची भरपाई कर भरणाऱया 

नागररकांचया प्खशातून होणार महणून कर भरणाऱया नागररकांमधये सपटि नाराजी प्दसत आहे. मलुाखतीत 

सहभागी झालेलया लोकांचया ‘हे पैसे कोणाचया तरी पाप्कटातून येणार’, ‘सरकार आता नागरी सपु्िधा कमी 

करणार’, ‘नागररकांिर प्िप्िध कर लादणार!’ अशा रिप्तप्रिया या नाराजीला वयक्त करणाऱया होतया. अथाचात, 
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कोणाकडेच सधया ह्ा रिशांची उत्र ेनाहीत. परतं ुबेकारी आप्ण गररबी मोठ्या रिमाणात िाढेल अशी भाप्कते 

ितचािली जात आहेत.

कौटंुवबक वहसंयाचयार:

मलुाखतीतील सहभागींना कौटंुप्बक प्हसंाचाराबदिल रिश प्िचारले परतं ु तयापैकी कोणीही प्हसंाचाराला 

सामोर े गेलेले नवहते. कदाप्चत मी जया समूहाशी बोलले ते लोक सरुप्क्त, जबाबदार ि कमी रिासलेले 

खप्चतच आहेत प्कंिा तयांनी घरगतुी प्हसंाचाराबदिल चचाचा करणे टाळले असणयाची शकयता नाकारता येणार 

नाही. या काळात कौटंुप्बक प्हसंाचाराचया घटना मोठ्या रिमाणात िाढलया आहेत. यकेुमधील डोमेप्सटक 

अबयजु चॅररटी ‘रफेयजु '(Refuge) ने खातरजमा केलेलया आकडेिारीनसुार कौटंुप्बक प्हसंाचाराबदिल 

मदत मागणाऱया टेप्लफोनचया सखंयेमधये टाळेबदंीचया दरमयान २५ % िाढ झाली आहे. सरकारकडून 

दखेील कौटंुप्बक प्हसंाचाराला बळी पडलेलया मप्हलांसाठी २४ x ७ सेिा सरुू करणयात आली आहे. 

सरकारतफचे  बरचे उपरिम लागू करणयात आले आहेत. यकेु होम ऑप्फसने (गहृ कायाचालय) # You are not 

alone ही ट्िीटर हॅशटॅग मोहीम सरुू केली आहे. साऊथहॉल बलॅकप्ससटसचा आप्ण कमपॅशन इन पॉप्लटीकस 

या ससंथांनी हॉटेलचया साखळयांना सहकायाचाचे आिाहन केले की तयांनी कौटंुप्बक प्हसंाचारांना बळी 

पडलेलया प्स्त्रया आप्ण मलेु यांचया राहणयाची सोय करािी. तयांचया या प्निेदनाला हॉटेल इंडसट्ीकडून 

भरघोस रिप्तसाद प्मळाला. शासकीय गहृकायाचालयाकडून आप्ण चॅररटी ससंथांकडून मप्हलांमधये जागतृी 

प्नमाचाण करणयाचे रियतन केले गेले. होम सेरेिटरी असणाऱया रिीती पटेल यांनी कौटंुप्बक प्हसंाचाराचा मदुिा 

सोडिणयाची शाश्ती प्दली. (The Guardin,2020) कौटंुप्बक प्हसंाचाराचया बरोबरीनेच लहान मलुांिरील 

अतयाचाराचया रिशाबाबतही प्मप्डयामधये बरीच चचाचा सरुू आहे. यकेुमधील प्नमन सतरातील बहुतेक मलेु 

शाळेतून मोफत प्मळणार ेजेिण जेितात. शाळा बदं असलयामळेु अशा गरजू मलुांचया जेिणाची सोय आप्ण 

आरोगय यांचे रिश उभे राप्हले आहेत. बऱयाच सियसेंिी ससंथा, शाळा आप्ण सरकारकडून मदत कायचा सरुू 

आहे. यकेुसारखया रिगत दशेातही अप्सततिात असलेले अनेक प्कचकट सामाप्जक रिश कोिीड १९ मळेु 

पषृ्भागािर आले आहेत, ही बाब दलुचाकू्न चालणार नाही. 

युकेची िैद्कतीय क्षरेियातील कयामवररी: 

िैद्कीय के्रिात यकेुने फार धाडस दाखिले आहे. प्नविळ ९ प्दिसांत लंडनमधील एप्कझप्बशन सेंटरचे 

रूपांतर कोिीडसाठी ससुजज नाईटेनगल इप्सपतळात केले गेले. िैद्कीय के्रिातील कमचाचारी य्ुधपातळीिर 
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पप्हलया फळीत काम करत आहेत. प्कतयेक डॉकटसचा , नसचेस सेिाप्नितृ्ीनंतरही कामािर रुजू झाले असून 

अनेक सियसेंिक अथक पररश्म करत आहेत. सियसेंिी ससंथा सेिा दते आहेत. यनुाइटेड प्कंगडममधये 

समाजसेिेला अननयसाधारण महत्ि आहे. सामानय जनताही एकजटुीने एकमेकांना मदत करते आहे. या 

काळात अनेक चॅररटेबल ससंथांनी बरचे उपरिम राबिले. ह्ा अडचणीचया रिसगंी नागररकांनी एकमेकांना 

खूप मदत केली. तंरिज्ानाचा िापर करून लोक एकमेकांशी सपंकचा  करून गरजितंांना मदत करत होते. 

लोकांनी सढळ हसते केलेलया मदतीची नोंद घेणे जरुरीचे आहे. उदाहरण द्ायचे झाले तर टॉम मूर ह्ा 

शभंर िषायंचया गहृसथांनी ३० प्मप्लयन पाऊंड एिढी रककम नॅशनल हेलथसाठी (NHS) गोळा केली. 

सामदुाप्यक जीिनाची अनेक उत्म उदाहरणे समोर आली.

िैद्कीय कामप्गरीबदिल प्िचारलेलया रिशांना मलुाखतीमधये प्मश् रिप्तसाद प्मळाला. काहींचया महणणयानसुार 

नॅशनल हेलथ सप्वहचासेसने (NHS) अरिप्तम कामप्गरी केली. काहींचया मते NHS बरचे काही करू शकले 

असते. NHS चा रिप्तसाद कमी पडला. NHS चया कमचाचाऱयांसाठी सरंक्क साधने कमी पडली. रुगणांचया 

सेिेत प्दरगंाई झाली. NHS ने आगाऊ आखणी केली नाही. तयामळेु बऱयाच कमचाचाऱयांना आपले रिाण 

गमिािे लागले. 

मतृयूमखुी पडलेलया NHS कमचाचाऱयांमधये कृष्णिणणीय आप्ण िांप्शक अलपसखंयाकांचा मोठा समािेश आहे. 

या मतृयूमंळेु NHS मधील िशंिादाला िाचा फुटली आहे. यकेुमधये िशंिादािर चचाचा आप्ण सशंोधन मोठ्या 

रिमाणािर सरुू आहे. ह्ा िगाचाला यकेुमधये BAME (Black, Asian and Minority Ethnic) महटले जाते. 

बऱयाचशा BAME ससंथा तयांचया हककासाठी लढत आहेत. कृष्णिणणीय आप्ण िांप्शक अलपसखंयांकांचया 

आरोगयाप्िषयी बरचे सशंोधन झाले आहे. परतं ुया समदुायाचा आिाज आप्ण मते कें द्रसथानी ठेिून खूप 

कमी सशंोधन झाले आहे.(Stevenson and Rao 2014). एनएचएस कोफेडरशेन ररपोटचा  (The impact 

of COVID 19 on BAME communities and health and care staff, report 23/04/2020) 

दशचाितो की कृष्णिणणीय ि अलपसखंयाक लोकांमधये काही आजार होणयाची सभंािना जासत असते तयामळेु 

ह्ा समदुायाला कोिीड १९ ची लागण दखेील जासत रिमाणात झाली आहे. कोफेडरशेन ररपोटचा  दशचाितो की 

सामाप्जक आप्ण आप्थचाक प्सथती तसेच अगोदर अप्सततिात असलेले मधमेुह, उचच रक्तदाब िगैर ेआजार 

यांमळेु BAME समदुायाचया अनेकांचे कोिीड १९ ने बळी घेतले. प्मप्डयामधये दखेील BAME समदुायाचे 

लोक आप्थचाक आप्ण सामाप्जक पातळीिर प्नमन सतरािर असतात. एकाच घरात अनेक लोक राहतात 

आप्ण महणून या समदुायात कोिीड मतृयूदर अप्धक आहे, असा रिचार झाला आहे. यूकेमधील बऱयाच ररसचचा 

ससंथा सशंोधकांना मोठ्या ररसचचा फंप्डंग उपलबध करून दते आहेत. ह्ा प्िषयािर अप्धक सखोल अभयास 

होणे अतयतं आिशयक आहे.
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लस सशंोधियात अगे्सर युके: 

िासतप्िक पाहता यकेुमधये टेप्सटंगदखेील इतर यरुोपीय दशेाचया मानाने उप्शरा सरुू झाली. परतं ु मे - 

जूनमधये टेप्सटंगची सखंया िाढिणयात आली. कौटंुप्बक तपासणीचे प्कटदखेील उपलबध करून दणेयात 

आले. थोडकयात, यकेुसारखा रिगत दशे आपत्ीसाठी तयार नवहता हाच नागररकांचा सूर आहे. परतं ु

कोिीड १९ िर मात करणारी लस बनिणयात यकेु अगे्रसर आहे,ही कौतकुासपद बाब आहे. लस बनिणयाचे 

तंरि प्िकप्सत करणयाचे सशंोधन, वयिसथापन ि प्नप्मचातीचे काम य्ुधपातळीिर सरुू आहे. खाजगी ि 

सरकारी ससंथा एकरि काम करत आहेत. येतया निीन िषाचात ऑकसफडचा वहॅप्कसन ग्रपु आप्ण अस्रझेनचा 

(Astrazenca) प्मळून २,०००,००० (दोन दशलक्) डोसेस तयार करतील अशी शकयता ितचािली जात 

आहे. जगाचे डोळे ऑकसफडचा वहॅप्कसनिर लागले आहेत. अशारिकार ेजगातील ज्ान आप्ण सशंोधनके्रिातील 

आपला दबदबा यकेुने अबाप्धत ठेिला आहे.

विषकिभा:

ह्ा शोधप्नबधंात आपण यनुाइटेड प्कंगडमने कोरोनाला कसा रिप्तसाद प्दला, कोरोनाचा यनुाइटेड 

प्कंगडमचया सामाप्जक, आप्थचाक, राजकीय पररप्सथतीिर कसा पररणाम झाला, नागररकांचे कोरोना आप्ण 

तयाचया अिती-भिती घडणाऱया गोटिींबदिल काय मत होते, या मदुद््ांचा ऊहापोह केला,तयानसुार हाती 

आलेले प्नष्कषचा पढुीलरिमाणे मांडता येतील -

कोप्िड १९ ला रिप्तसाद दतेाना यनुाइटेड प्कंगडमचे सरकार, िैज्ाप्नक आप्ण नागरी सिासरय सेिा 

यांचयाकडून प्दरगंाई झाली पण आपली चूक लक्ात आलयािर ती िेळीच सधुारलयाने बऱयाच आघाड्यांिर 

प्चरि पालटले. तातडीने सिासरयसेिा िाढिणयात आलया. िैद्कीय कमचाचाऱयांना पीपीई प्कट उपलबध 

करून प्दले गेले. कोिीडचया तपासणया गतीने सरुू झालया आप्ण प्दिसागप्णक तयांचया सखंयेत िाढ झाली. 

अथचावयिसथा आप्ण नागरी वयिसथा प्टकािी ह्ासाठी बरचे रियतन केले गेले. सिचा राजकीय पक्, सरकारी 

ससंथा, खाजगी ससंथा तसेच सेिाभािी ससंथांनी एकरि येऊन कोिीड १९ चा सामना करणयाचा रियतन 

केला. अथाचात ह्ा रियतनांत काही रिटुी राप्हलया आहेत.

या काळात िशंभेद आप्ण िशंिाद, कौटंुप्बक प्हसंाचार, गररबी, बेरोजगारी असे सामाप्जक रिश प्कती 

टोकदार आहेत, हे प्दसून आले. लसीकरण, आप्थचाक मंदीिरचे उपाय, भप्िष्यकालीन योजना आदी 

सदंभायंतील रिश अजून अनतु्ररत आहेत. तयामळेु कोप्िड १९ चया सकंटातून बाहेर येणयाचा मागचा कठीण 
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असला तरी दसुरीकडे माणसुकी, सेिाभाि आप्ण सामदुाप्यक जीिन ह्ाची उत्म उदाहरणे जगासमोर 

आली आहेत. तयामळेु आपण एकरि रियतन केले तर कोिीड १९ चया सकंटातून लिकर बाहेर पडू, अशी 

खारिी बाळगता येते.

टीप : 

मलुयाखतींसदंभयाभातील पद्धत : शोधकायाचात सहभागी झालेलया सभासदांना हे शोधकायचा कशाबदिल आहे 

आप्ण तयाची आिशयकता का आहे ह्ाबदिल सांप्गतले गेले. सशंोधकाने सितःचा अलपपररचय प्दला. 

सहभागी सदसयांची नािे ि इतर माप्हती गपु्त ठेिणयाची हमी प्दली. शोधकायाचातील सहभाग हा ऐप्चछिक 

होता. ह्ा सशंोधनात कोणािरही कोणतेच दडपण प्कंिा दबाि टाकलेला नाही. जर सहभागींना एखाद्ा 

रिशाचे उत्र द्ाियाचे नसलयास प्कंिा मलुाखतीचया या रिप्रियेतून बाहेर पडायचे असलयास तशी मभुा 

दणेयात आली होती. रिशांची उत्र े हसतप्लप्खत सिरूपात उपलबध असून मलुाखतींचे कागद इतर 

कोणतयाही वयक्तीचया हातात पडणार नाहीत ह्ाची खबरदारी घेणयात आली. ह्ा शोधात कोणतयाही 

वयक्तीला मानप्सक प्कंिा शारीररक रिास होणार नाही याचीही प्िशेष खबरदारी घेतली गेली.
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‘महासाथ’ महणजे काय, याचया अनभुिातून सगळे जग गेले सहा मप्हने जात आहे. अशा रिसगंात िेगिेगळया 

दशेांत (प्कंिा दशे अथिा राष्ट् महणणयापेक्ा जनसमूहांत) या साथीचे पररणाम काय झाले, तयांनी या 

साथीला रिप्तसाद कसा प्दला आप्ण आता साथ एका महत्िाचया िळणािर येऊन ठेपली असता पढुचे 

काही मप्हने यात कसकसा बदल घडिून आणला जाईल, तयासबंधंाने आपत्ी, धोरण, राजकारण आप्ण 

समाजकारण अशा सगळयाच दृप्टिकोणांतून बघणे रोचक ठरते. प्िशेषतः प्शक्ण आप्ण सशंोधन या दोन 

बाबींिर या साथीचे गेलया सहा मप्हनयांत काय पररणाम झाले, तयाबदिलही िेगिेगळया दृप्टिकोणांतून माप्हती 

िाचायला आप्ण अभयासायला प्मळणे हेही महत्िाचे आहे. अशा दृप्टिकोणातून प्ब्टनमधये गेलया सहा 

मप्हनयांत या बाबतीत काय काय घडले, हे सांगायचा हा एक मयाचाप्दत रियतन आहे. या लेखाचे चार भाग 

आहेत - तयातला पप्हला भाग िैयप्क्तक अनभुिािर आधाररत आहे आप्ण पढुचे भाग अनरुिमे समाजकारण, 

राजकारण आप्ण प्शक्ण/सशंोधन याकडे दृप्टिके्प टाकणार े आहेत. मी जगरिप्स्ध अशा ऑकसफडचा 

प्िश्प्िद्ालयात गेली समुार ेिीस िषचे काम करतो. माझे काम प्िश्प्िद्ालयाचया सगं्रहालयात (जे जगातले 

सगळयात जनेु ‘पप्बलक मयपु्झयम’ आहे) असलयामळेु प्िद्ारयायंबरोबरच ‘आम’ जनतेशीही आमचा सबंधं 

येतो. प्कंबहुना रिाचीन रोमन दिे ‘जेनस’रिमाणे आमचे मयपु्झयमही ‘प्विमखुी’ आहे - एक तोंड आमचे प्िद्ाथणी 

आप्ण तयांचा प्शक्णरिम प्कंिा सशंोधन यांचयाकडे िळलेले असते तर दसुर ेतोंड हे मयपु्झयम बघायला 

महणून येणाऱया आसिादक आप्ण अभयासक रिितृ्ीचया लोकांकडे. अथाचात, या दोन रेिक्किगाचात सामाप्यक 

घटक असतातच. पण यामळेु आमचया कामाचे सिरूप हे इतर प्िश्प्िद्ालयात काम करणाऱया लोकांपेक्ा 

थोडे िेगळे राप्हलेले आहे. 
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सयाथ आवण वरिटि : कयालपट 

चीनमधलया िूहान शहरात एका चमतकाररक ‘नयूमोप्नया’ प्नमाचाण करणाऱया प्िषाणूमळेु लोक आजारी 

पडू लागले ते २०१९चया प्डसेंबर मप्हनयात. हा प्िषाणू ‘करोनावहायरस’ रिकारातला होता आप्ण तो 

‘झूओनॉप्टक’ महणजेच एका रिाणी-रिजातीतून दसुऱया रिजातीत सरंिप्मत होऊ शकणारा होता. मानि 

रिजातीत याआधी अशा प्िषाणूचा ससंगचा झालेला नवहता, सबब मानिांना अशा प्िषाणूपंासून ससंगचा 

झालयानंतर जी नैसप्गचाक रिप्तकारशक्ती प्मळते ती उपलबध झालेली नवहती. तेवहा मानिजात या प्िषाणूचया 

‘आरिमणा’पढेु नैसप्गचाकरीतया हतबल होती आप्ण आहे. हा या प्िषाणूचा सगळयात भयकंर गणुधमचा महणायला 

हरकत नाही. पण याबरोबरच हा प्िषाणू िेगिेगळया रिकार े‘लपडंाि’ खेळू शकतो हेही महत्िाचे आहे. याचा 

ससंगचा जयांना होतो, ते सगळेच लोक सारखयाच रिकारचया आप्ण तीव्रतेचया लक्णांनी ग्रासले जात नाहीत. 

काहींचया शरीरात रिप्तकारशक्तीचे ‘िादळ’ प्नमाचाण होऊन ते तया िादळालाच बळी पडतात तर काहींना 

नयूमोप्नयासारखे दसुर ेससंगचा होऊन एकंदरीतच तयांचे शरीर या ‘ससंगचा-कललोळा’पढेु प्टकाि धरू शकत 

नाही. पण असेही अनेक लोक आहेत (प्िशेषतः तरुण आप्ण बाल ियोगटातले) की जयांना या प्िषाणूमळेु 

प्िशेष काही आजारपण येत नाही. पण ते सितः आजारी पडले नाहीत तरी तयांची ससंगचाक्मता मारि कमी 

झालेली नसते - तयांचयापासून इतरजेनांना ससंगचा होऊ शकतो. ससंगचा, रोग आप्ण मतृयू यांचे प्िशे्षण 

केले असता असे प्चरि प्दसते की, ियोमानपरतिे ससंगाचाचे धोकादायक पररणाम अप्धक िाढत जातात. 

िाढतया ियातले मधमेुह, रक्तदाब प्कंिा ततसम आजार जयांना आहेत अशा रुगणांसाठी रोगाचा धोका 

अप्धक असतो. 

करोना प्कंिा अशा रिकारची साथ येते तेवहा आरोगयसेिेिर एक िेगळया रिकारचा ताण पडायला लागतो. 

कारण ससंगाचाचया िाढीचा दर घातांकित िाढायला लागतो आप्ण या सगळया रुगणांना एकच रोग झाला 

असलयामळेु तयांना सिचासाधारणतः एकाच रिकारची उपचारप्धती लागू पडते. जगातलया कुठलयाही, 

अगदी अप्तरिगत अशा दशेांतही अशी पररप्सथती उद्भिली तर आरोगयसेिा कोलमडून पडू शकते; कारण 

उपचारप्धतीची उपलबधी आप्ण रुगणांची सखंयातमक िाढ यांचे गप्णत अगदी सहज चकुते आप्ण चकुत 

जाते. प्ब्टनमधये हा भाग अप्तशय महत्िाचा होता कारण प्ब्टनमधये आरोगयसेिा ही पूणचापणे राप्ष्ट्यीकृत 

आहे. आमही नागररक आमचया उतपननाचा एक प्हससा दर िषणी ‘नॅशनल इनशयरुनस’ या नािाखाली 

सरकारकडे भरतो. या करातून सरकार आरोगयसेिा परुिते. अथाचात, जयांना परिडते ते खाजगी रिकारहेी 

उपचार घेऊ शकतात, पण ते अपिादातमक आहे. बहुसखंय जनता आरोगयसेिेसाठी सरकार-परुसकृत 

‘नॅशनल हेलथ सप्वहचास’ उफचा  ‘एनएचएस’िर अिलंबून असते.
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प्ब्टनमधये करोनावहायरसपासून होणाऱया ‘कोप्वहड-१९’ या रोगाचया पप्हलया केसेस २९ जानेिारीला 

उघडकीस आलया. हे दोन रुगण प्चनी रििासी होते. तेवहापासूनच हा रोग प्ब्टनचया ‘आरोगय-रडार’िर 

अितरला. हळूहळू केसेस िाढायला लागून पप्हले दोन मतृयू ५ माचचा रोजी नोंदले गेले. सरुुिातीला 

सरकारचे धोरण ही साथ ‘सौमय’ करणयाकडे झकुणार े होते. अशा धोरणामळेु ससंगचा िेगाने झाला तरी 

रिप्तकारशक्ती िाढीस लागून साथ आिाकयात राहील असे मत रिबळ होते. पण माचचा मप्हनयातच या 

धोरणािर टीका करणार े अहिाल काही शास्त्रज्ांनी रिप्स्ध केले. या रोगाची ससंगचाशीलता खूपच तीव्र 

असून केिळ सौमयतेचया धोरणामळेु समुार ेअडीच लाख मतृयू होतील आप्ण मखुय महणजे एनएचएसिर 

याचा गभंीर पररणाम होऊन पूणचा आरोगयसेिा कोलमडेल असे या टीकाकारांचे महणणे होते.  या अहिाल 

टीकेमळेु आप्ण यरुोपमधये इटली, सपेन या दोन दशेांत या रोगाने माजिलेला हाहाःकार पाहून सरकारचे 

आरोगयधोरण साथ ‘सौमयते’कडून साथीचा पूणचा ‘अिरोध’ करणयाकडे एका आठिड्यात िेगाने झकुले. २३ 

माचचाला पतंरिधान बोररस जॉनसन यांनी राष्ट्ाला उदेिशून भाषण केले. तयात तयांनी ‘लॉकडाऊन’ या आता 

सपुररप्चत झालेलया शबदाचा थेट उचचार न करता, 'Stay home, Protect the NHS, Save Lives' 

या घोषणेचया विार ेजनतेचया भ्रमणसिातंत्यािर प्नबयंध आणणार ेउपाय सचुिले. पण इथेही, इतर दशेांत 

हे उपाय कसे योजले गेले तयापेक्ा काही ठळक फरक होते. मखुय महणजे अतयािशयक सेिांचे परुिठामागचा 

चालू राहािेत महणून प्कतयेक उद्ोग या घोषणेतून िगळले गेले होते. भप्िष्यात अप्धक कडक प्नबयंध 

आणािे लागले तर अशा प्नबयंधांना कंटाळून ते मोडणयाकडे लोकांची रिितृ्ी होईल हे लक्ात घेता, जनतेला 

प्दिसातून एकदा एक तास, कोणाशीही सपंकचा  न राखता, वयायामासाठी घराबाहेर पडणयाची मभुा दणेयात 

आली. तसेच सािचाजप्नक िाहतूक वयिसथाही कमी रिमाणात का होईना पण चालू ठेिणयात आली. यरुोपात 

अनेक दशेांनी तयांचया सीमा बदं केलया होतया, पण प्ब्टनचया सीमा मारि पूणचापणे बदं झालया नाहीत. 

सपुरमाकचे ट्सस्ुधा चालू राप्हली. हे प्नबयंध आणणयाचया आधीच सरकारने रोज सधंयाकाळी एक परिकार 

पररषद घेऊन पारदशचाक आप्ण सािचाजप्नकरीतया या साथीशी मकुाबला करणयाचे सरकारचे काय काय 

रियतन असणार आहेत ते सांगणयाचा नेम सरुू केला होता. माचचाचया शेिटचया आठिड्यात पालचामेंटचया 

काही सदसयांना प्िषाणूबाधा झालयाचे उघडकीस आले आप्ण २८ माचचाला खदुि पतंरिधान जॉनसन, तसेच 

प्रिनस चालसचा अशा अप्त-उचचपदसथ लोकांनाही ससंगचा झाला असलयाचे जाहीर झाले. जॉनसन यांची रिकृती 

नंतर काही प्दिसांतच खूप खालािली आप्ण तयांना हॉप्सपटल - आयसीयूमधये दाखल करणयात आले. 

पण सदुिैाने, तयांना प्दलेलया ऑप्कसजन थेरपीला रिप्तसाद प्मळाला आप्ण समुार ेतीन आठिड्यांचया 

प्िलगीकरणानंतर ते पनुश्च कामािर रुजू झाले. 

हे तीन आठिडे साथीचया तीव्रतेचया दृटिीने अप्तशय महत्िाचे होते. सांप्खयकी रिारूपांिरून असे प्दसून 

येत होते की साथीचा उचचांक एप्रिल मप्हनयाचया मधयािर येणार होता. आता मतृयूचया सखंयेत झपाट्याने 
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िाढ वहायला लागली होती आप्ण ससंगचा झालेलया रुगणांची सखंया तयाहीपेक्ा अप्धक िेगाने िाढत होती. 

एनएचएसिर ताण येऊ नये महणून कामचलाऊ हॉप्सपटले उभारणयात आली. रिप्तकारातमक कपडे आप्ण 

इतर सामगु्री यांचा तटुिडा पडू नये महणून जययत तयारी करणयात आली. एप्रिलचया मधयािर प्दिसाला 

हजाराचया िर लोकांचे मतृयू नोंदिणयात येत होते, पण ‘लॉकडाऊन’चया उपायांचे पडसादही हळूहळू दृटिीस 

येऊ लागले होते. साधारणतः एप्रिलचया िीस तारखेपासून मतृयूचंया आप्ण निीन लागणीचया सखंयेत 

हळूहळू घट होऊ लागली. एनएचएस हे आवहान अखेरीस प्जकंत आहे असेही हळूहळू प्दसू लागले. महणजे 

सेिेिर अननयसाधारण ताण आला हे जरी खर े असले तरी सेिा पूणचापणे कोलमडून पडली नाही हेही 

प्ततकेच खर े होते. आहेत ती हॉप्सपटलस परुी न पडलयामळेु कामचलाऊ हॉप्सपटलसमधये रुगणभरती 

होणयाची िेळ अगदी अपिादातमक सखंयेतच आली. मे मप्हना उजाडला तेवहा प्ब्टनमधलया मतृयसुखंयेने 

यरुोपात उचचांक गाठला, पण तयाचबरोबर साथीचया लाटेचे ‘प्शखर’ लॉकडाऊनचया उपायांमळेु पार पडून 

साथ उतरणीला लागलयाचेही प्दसू लागले. १० मे रोजी बोररस जॉनसन यांनी लॉकडाऊनचया प्नयमांत 

थोडी सूट जाहीर केली. जून मप्हनयात केिळ दोन घरांतील वयक्तींनी एकमेकांकडे जाणे-येणे-राहणे, तसेच 

प्िलगीकरणाचया मयाचादा पाळून आठपययंत लोकांनी एकरि भेटणे या गोटिी करायला सूट दणेयात आली. जलैु 

मप्हनयात बहुतांश दकुाने, रसेटॉरट्ंस आप्ण सािचाजप्नक वयायामशाळा प्कंिा सािचाजप्नक मप्दरागहेृ (पबस) 

उघडायला सरुुिात झाली. अथाचात या सगळया सपंकचा जनयतेतून पनुहा ससंगचा िाढीस लागणयाची शकयता 

आहेच, पण आता प्ठकप्ठकाणी उपलबध असलेलया प्नजयंतकुीकरणाचया (Disinfectant / Disinfection) 

सोयी, दकुाने प्कंिा सपुरमाकचे ट्ससारखया ‘अतंगचेही’ (indoor) प्ठकाणी तोंडािर आचछिादन घालणयाची 

अप्निायचाता, आप्ण तयाचबरोबर प्िलगीकरण अशा काही प्नयमांविार ेहा ससंगचा पूिणीइतकया तीव्रतेने पसरणार 

नाही अशीही अपेक्ा प्नमाचाण झाली आहे.    

सयाथ आवण वरिटीश समयाज

रितयेक दशेातलया जनतेची आप्ण समाजाची काही सांसकृप्तक आप्ण सामाप्जक िैप्शट्िये असतात. परपंरा, 

इप्तहास, ससंकृती, धाप्मचाक धारणा, अशा िेगिेगळया थरांतून ही िैप्शट्िये घडत असतात आप्ण तयातून 

‘समाजमन’ तयार होत असते. प्ब्टीश समाजमनाचीही काही ठळक िैप्शट्िये आहेत. िगचाभािना हे तयातले 

एक ठळक िैप्शट्िय आहे. तयात भारतीय समाजातून ठळकपणे प्दसणाऱया जाप्तभािनेला अनरुूप अशा 

काही बाबी प्दसत असलयाने भारतीय नजरतूेन प्ब्टीश समाजाचे प्नरीक्ण करणे हे अनेक िेळा मनोरजंक 

ठरते. अथाचातच, या िगचाभािनेला रितयक् सामाप्जक घडामोडींत काही कोणी झकुते माप दते नाही प्कंिा प्तचे 

‘पालन’ करत नाही. पण तरीही, अनेक सपु्त रििाहांतून ही िगचाभािना कायचारत असते. अमकु एका िगाचातले 
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लोक बोलतात कसे, प्िचार कसे करतात, खातात काय, िागतात कसे याचे अगदी प्नप्श्चत असे नसले तरी 

काही प्नरीक्णीय मापदडं (प्कंिा मानदडं) प्दसून येतात. याचा आप्ण करोनावहायरस साथीचा सबंधं काय 

असा रिश कोणाचया मनात उद्भिेल. पण समाजमन हे अशाच बाबींतून घडत असते. प्ब्टीश समाजमनाचा 

एक महत्िाचा पैलू महणजे आपलयािर बेतलेलया कुठलयाही गोटिीकडे ‘अिडंबर’ प्कंिा ‘अडचण’ महणून न 

पाहणयाची आप्ण प्तचा उगीच गिगिा न करणयाची ितृ्ी. अिप्चत येणाऱया अडचणींना सामोर ेजायचे, तया 

‘सहन’ करायचया आप्ण तयांचयातून पार पडायचे, उगीच हायहुय करणे, अडचणींची िाचयता करणे, तयामळेु 

इतर लोकांमधये प्िनाकारण कुतूहल प्कंिा गैरसोय उतपनन होईल, असे काही करायचे नाही ही िागणूक या 

ितृ्ीचे प्नदशचाक आहे. या ितृ्ीला ‘प्सटफ अपर प्लप’ महणजे एक रिकारचे प्नधाचारातमक प्कंिा प्नग्रहातमक 

िागणे असा एक गोड शबद आहे. या िागणकुीचा एक पररणाम महणजे प्ब्टीश जनता सहसा आजारांना भीक 

घालत नाही! सदणी, पडसे, फलू असे नेहमीचे ससंगचाजनय रोग कमीजासत रिमाणात झाले तरी ते अगंािरच 

काढायचे, सहसा डॉकटरकडे जायचे नाही, आजारी असले तरी कामािर जायचे, सटुी घयायची नाही, अशी 

एक सिचासाधारण रिितृ्ी जनतेत फार आढळते. अनेकदा असेही प्दसून येते की, तयामळेु अशा ससंगचाजनय 

रोगांचया साथी चटकन फैलाितात. प्हिाळयात नेमेची येणारी ‘प्िटंर फलू’ची साथ हे याचे चांगले उदाहरण. 

तयासाठी महाताऱया आप्ण/प्कंिा इतर कारणांमळेु फलूसारखया रोगांपढेु चटकन नांगी टाकू शकतील अशा 

लोकांना एनएचएसतफचे  दरिषणी प्हिाळा सरुू होणयाआधी फलूची लस दणेयात येते, पण तरीही फलू-जनय 

कारणांनी दरिषणी पधंरा ते िीस हजार बळी पडतात.

साधेसधेु आजार अगंािरच काढायचे, अशी धारणा असलेलया समाजात ‘प्िलगीकरण’ आप्ण ततसम सपंकचा  

कमी करणयाचया उपायांचा रिसार करणे हे बरचे कठीण काम होते. पण लोकांचा एक गणु असाही आहे की, 

ते कुठलीही बाब कायदशेीर झाली की प्तचे पालन लगेच करतात. तयामळेु जोपययंत सरकारने केिळ सलला 

प्दला होता परतं ुआदशे काढला नवहता, तोपययंत सरकारचया या सललयाकडे थोडेबहुत दलुचाक् करणार ेलोक 

प्दसत – पण सरकारने कायद्ाने जशी बदंी आणली तसे बहुसखंय लोक प्नमूटपणे पालन करू लागले. 

कारण ‘प्नबयंधातमक’ (mandatory) आप्ण ‘सूचनातमक’ (advisory) अशा आदशेांतला फरक लोकांना 

चांगला कळतो. दसुर ेमहणजे एकदा सरकारची भूप्मका ‘प्नबयंधातमक’ झाली की प्नबयंध मोडणयाबरोबरच दडं 

– अनेकदा पैशांचया रूपातला आप्ण चांगला घिघिीतस्ुधा आलाच आप्ण तयाचया कचाट्यातून सटुणे हे 

सहज शकय नसते. या सगळया कारणांमळेु जेवहा ‘लॉकडाऊन’ घोप्षत झाला तेवहा ते प्नबयंध पाळणयाकडे 

लोकांची ितृ्ी अप्धक होती. 

तरीही, सरुुिातीचया काळात जनता पषु्कळ भांबािली. याचे उत्म उदाहरण महणजे ‘तारांबळ खरदेी’ 

प्कंिा ‘panic buying’! माचचा मप्हनयाचया अतंाला आमही सगळयांनीच याचा भरपूर अनभुि घेतला. पप्हले 
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दोनेक प्दिस माझया नेहमीचया सपुरमाकचे टमधये अक्रशः बॉमब पडलयासारखे दृशय प्दसत होते. प्तथे 

रििेश केलयाबरोबर समुार े१५० x १५० फुटाचा मोठा ‘फे्श फूड हॉल’ आहे – भाजया, फळे, सॅलड िगैर े

आमही इथून उचलतो आप्ण ट्ॉलीत टाकतो. याचयापलीकडे साधारण तेिढ्याच आकारात िातानकुुप्लत 

‘मीट आईलस’ महणजे ताजे मांस उपलबध असणयाचा प्िभाग आहे. हे दोनही भाग पूणचापणे ररकामे झाले 

होते! एक बटाटास्ुधा उपलबध नवहता. पासता, पाि आप्ण कॅनबदं पदाथायंिर लोकांची पढुची धाड पडली 

होती. ताजया भाजया, मासे आप्ण मांस यांचयाबरोबरच कोरडे आप्ण प्टकाऊ अननपदाथचाही लपु्तरिाय झाले 

होते. प्नजयंतकुीकरणाची साधने हा प्तसरा रिकार – हीस्ुधा गायब झाली होती. पण सगळयात चमतकाररक 

महणजे लोकांनी मोठ्या रिमाणािर सरुू केलेली टॉयलेट पेपरची लूट! या खरदेीला ‘तारांबळी’खेरीज अनय 

काहीही कारण नवहते. मानसशास्त्रीयदृट्िया प्िचार केलयास रिचडं मोठी आपदा येते तेवहा अशा लहानसहान 

गोटिींतून जगणयातली शाश्तता माणूस शोधत असतो, या तत्िाचे दृशयरूपच आमही बघत होतो. 

लोकांचा हा रिप्तसाद बघून लगेचच सपुरमाकचे ट वयिसथापनाने अनेक गोटिींचया प्िरिीिर प्नबयंध आणले. 

काही गोटिी माणशी एका ठरािीक सखंयेतच खरदेी करणयात येतील अशी सोय चेकआउट काउंटसचािर 

करणयात आली. तयामळेु एका आठिड्यातच पषु्कळशा िसतू पनुहा वयिप्सथत उपलबध झालया. पासता, 

पाि आप्ण गवहाचे पीठ यांची थोडीबहुत टंचाई मारि आणखी काही प्दिस चालू राप्हली. याचे एक कारण 

असेही होते की, बराचसा पासता इटलीतून आयात होतो आप्ण प्तथे पररप्सथती फारच गभंीर झालयाने 

अगदी कडक लॉकडाऊन बजािणयात येत होता. दसुर ेमहणजे लोकांना घरबसलया काहीतरी उद्ोग महणून 

पाि तयार करणयाचे िेध लागले होते, सबब प्पठाचा तटुिडा झाला होता. पण ही पररप्सथतीस्ुधा समुार े

मप्हनयाभरात सधुारली. मळुात परुिठ्याचया साखळया शाबूत राप्हलेलया होतया, प्तथे काही उणीि उतपनन 

होऊ नये महणून सरकारने जे अपिाद केले होते, तयामळेु तयांचयािर काही िाईट पररणाम झाला नाही आप्ण 

लोकांकडून जो अचानक मागणीचा कललोळ उठला होता तोही शांत झाला. महणून ही पररप्सथती लिकरच 

सधुारली. 

आजारांना भीक घालायची नाही असे प्ब्टीश समाजमनाचे एक लक्ण िर सांप्गतलेच. तयाचबरोबर दसुर े

एक महत्िाचे लक्ण महणजे ‘सामदुाप्यक उत्रदाप्यतिा’ची ितृ्ी. प्रिश्चन धमचा हा मळुातच एक ‘सांप्घक’ 

धमचा आहे – चचचा या शबदाचा अथचा ‘समदुाय’, प्कंिा प्िप्शटि धमचाकलपनांनी आप्ण हेतंूनी रेिररत होऊन एकरि 

आलेला आप्ण एकमेकांशी सबंपं्धत असलेला मानिसमूह असा होतो. आधपु्नक प्ब्टनमधये रूढाथाचाने 

‘प्रिश्चन’ असलेले, महणजेच धमचापालनाची सगळी तत्िे पाळणार ेअसे लोक फारच कमी असतील – पण 

तरीही, समाजमनाचया तळाशी ‘आपण सगळे एका हेतूने एकरि आलेला समदुाय आहोत’ हे तत्ि खोलिर 

रुजलेले आहे. इतर िेळेला आपलया शेजारी कोण राहते आहे, तयाची नािप्नशाणीही माहीत नसलेले लोक 
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अशा आपत्ीचया काळात तयाचमळेु सहज एकरि येऊ शकतात. ‘शेजाऱयांिर रेिम करा’ हे अशा िेळी केिळ 

बायबलमधले िचन उरत नाही. ते रितयक्ात येते. याची अनेक हृद् उदाहरणे या काळात पाहायला प्मळाली. 

सामाप्जक प्सथतीमळेु ि्ृध माणसांनी एकेकटे राहायचे रिमाण या दशेात खूपच आहे. कुटंुबसदसय (असलेच 

तर) किप्चत येऊन-जाऊन आप्ण लक् ठेिून असतात. लॉकडाऊनचया सरुुिातीचया काळात अशा अनेक 

ि्ृधांचा मानप्सक आप्ण रिातयप्क्क आधार तटुला. फोन प्कंिा ततसम साधनांवयप्तररक्त आपे्तटिांशी सबंधं 

राप्हला नाही. अशा िेळी तयांचया शेजाऱयांनी तयांना प्दलेला आधार अप्तशय महत्िाचा होता. तयातच 

सरकारी सललयानसुार ि्ृध आप्ण अप्ति्ृध लोकांनी सितःला बाहेरचया जगापासून साफ प्िलग करािे, 

घराबाहेर अप्जबात पडू नये, असेही सांगणयात आले होते. तयांना तयांची नेहमीची खरदेी िगैर े आणून 

दणेयाची जबाबदारी प्कतयेक प्ठकाणी शेजारीपाजारी लोकांनी उचलली. 

साथ आप्ण समाजाचा एक महत्िाचा सांधा महणजे ‘आपण सगळे या रिसगंात बरोबरीने आहोत’ (We are 

all in it together) ही भािना आप्ण तया भािनेपोटी येणारी सहानभूुती. िर महटलयारिमाणे एनएचएस ही 

आरोगयसेिा या साथीप्िरु्धचया य्ुधात ‘आघाडी’ घेऊन होती आप्ण ती कोलमडून जाऊ नये, हे बघणे 

सरकारचे आप्दकतचावय होते. पण तयाचबरोबर रिाथप्मक आरोगयकें दे्र आप्ण डॉकटरांचे दिाखाने हेच या 

साथीचया पसरणयाची कें दे्र बनतील याची शकयताही खूप होती. डॉकटरांिर प्कंिा घरी येऊन सेिा दणेाऱया 

नप्सयंग सटाफिर पराकाषे्चा ताण येणे सिाभाप्िक होते. माझी एक जिळची मैरिीण इंप्द्रयांचे आरोपण 

करणाऱया शस्त्रप्रिया सांभाळणारी नसचा आहे. प्तला प्तचे नेहमीचे काम सोडून करोनाप्िरोधी नप्सयंगचया 

कामात सामील वहािे लागले. साथीचे आप्ण मतृयूचें प्शखर गाठणयाचया काळात प्तने आयसीयूमधये काम 

केले आप्ण प्तथे होणाऱया घडामोडी, मतृयू इतयादींचया प्तचया सितःचया मानप्सक आरोगयािर पररणाम 

होऊ लागला. तो इतका िाढला की ती एकदा ड्यटुीिर जात असताना रसतयािर प्तचया गाडीचा अपघात 

होता होता ती िाचली! तयािेळी प्तला एनएचएसकडून प्मळालेले साहायय रिशसंनीय होते. प्तला लगेच 

प्तचया कामाचे तास कमी करून प्मळाले, आप्ण प्तचया िररष्ांचया सललयानसुार मानसोपचारतजज्ांकडून 

प्तला समपुदशेन दणेयात आले. तयाचा चांगला पररणाम झाला आप्ण प्तला पनुहा कामािर रुजू होणयासाठी 

आतमबळ प्मळाले. एनएचएसबदिल लोकांची सहानभूुतीही या मप्हनयांत पषु्कळ िाढली. डॉकटसचा, इतर 

हॉप्सपटल सटाफ तसेच ियसकर लोकांची काळजी घेणाऱया लोकांसाठी सपुरमाकचे ट्स आम जनतेला 

उघडायचया आधी सकाळी दीड तास राखीि िेळ ठेिणयात आली. दर गरुुिारी सधंयाकाळी आठ िाजता 

आपापलया घराबाहेर येऊन टाळया िाजिणयाची एक रूढीही या प्दिसात पाळणयात येऊ लागली. 

पतंरिधानांचे प्निाससथान या िेळेला प्नळया रगंात (एनएचएसचा ब्डँरगं) उजळून काढणयात येई. कृतज्ता 

वयक्त करणयाबरोबरच या कृतीतून सामदुाप्यक सहभािना िाढणयाचे कामही होत असे. पतंरिधान जॉनसन 
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यांना याच काळात परुिरतन झाले. तयाचे नािही तयांनी तयांचयािर उपचार करणाऱया डॉकटसचाची नािे एकरि 

गुफूंन ठेिले!

परतं ु कुठलयाच समाजात सगळे आलबेल कधीच नसते. सदोष प्कंिा अपकाप्यचाक (dysfunctional) 

कुटंुबांचे रिमाणही प्ब्टीश समाजात पषु्कळ आहे. वयसनी प्कंिा मनोरुगण जोडीदार, कौटंुप्बक कलह, 

कलपु्षत परसपरसबंधं, तयांतून उद्भिणार ेताणतणाि, रिसगंी उफाळून येणारी प्हसंा आप्ण या सगळयाला 

पूरक अशी गररबी प्कंिा बेरोजगारी, अशा बाबीही सामाप्जक रगंपटलात अपररहायचापणे िािरतातच. अशा 

गुतंागुतंीमधये अडकलेलया आप्ण तयातून उभे राहणार ेकठीण रिसगं पार पाडायला लागणाऱया लोकांचाही 

एक िगचा इथलया समाजात आहे. अशा लोकांना नॉमचाल काळात मानप्सक आप्ण शारीररकदृट्िया तग धरता 

यािा, मदत प्मळािी महणून अनेक ससंथा कायचारत असतात. मानप्सक सतंलुन ढळलेलया प्कंिा जोडीदारांशी 

तीव्र तणाि उभे राप्हलेलया लोकांना, प्कंिा तयांचया मलुाबाळांना अशा पररप्सथतीतून तातपरुते प्िलग करून 

तयांची सोय इतररि करणाऱया ससंथा आहेत, तसेच घरी येऊन मानसोपचार प्कंिा कुटंुबकलयाण उपदशेन 

दणेाऱया ससंथाही आहेत. या सगळया ससंथांचे कायचा लॉकडाऊनचया पररप्सथतीमळेु पूणचापणे कोलमडून 

पडले! कारण सपंकचा  हेच प्जथे पररप्सथती सांभाळणयाचे मखुय साधन, प्तथे तो बदं झालयाने पढुचे काही 

करता येणे शकय नवहते. फोनिरून सपंकचा  ठेिणे शकय होते पण तयाची तलुना अथाचातच रितयक् सपंकाचाशी 

करता येत नाही. अशा दःुखदायक पररप्सथतीत अडकलेलया माणसांपढेु मग आहे तयाच पररप्सथतीत 

राहणयाखेरीज गतयतंर नवहते. याचा गभंीर पररणाम सामाप्जक सतंलुनािर झाला. एप्रिल मप्हनयात 

घरगतुी / कौटंुप्बक प्हसंाचाराचया तरिारी पोप्लसांकडे जायचे रिमाण प्तपटीने िाढले. लॉकडाऊन सरुू 

झालयानंतरचया पप्हलया तीन आठिड्यातच अशा कारणांमळेु अकरा प्स्त्रया, दोन मलेु आप्ण एक परुुष 

यांचा मतृयू झाला. ही िाढ प्सतप्मत करणारी होती आप्ण करोनावहायरसमळेु एकरि आलेलया सामदुाप्यक, 

सामाप्जक सहानभूुतीला छेिद दणेारीही होती. 

सयाथ : रयाजकयारण आवण िेतृति 

प्ब्टनला या साथीचा फटका एका ऐप्तहाप्सक िळणािर बसत आहे, ही बाब प्ब्टीश राजकारणाचया दृटिीने 

प्िशेष महत्िाची आहे. जगभरचे राजकारण गेलया दशकभरात िेगाने उजिीकडे झकुले. सामाप्जक माधयमे, 

तयातून होणारा रिचार आप्ण एकंदरीतच ‘प्डप्जटल’ जीिनशैलीकडे झालेली जगाची िाटचाल यातून 

प्िदाकें द्री आप्ण रिचारकें द्री उजवया राजकारणाचा रिभाि जगात या दशकात पषु्कळच िाढला. सामाप्जक 

ध्िुीकरण आप्ण तयातून येणार े (आप्ण आधीचया पररप्सथतीला आरिमकरीतया अधोरपे्खत करणार)े 

असतंलुन हा या राजकारणाचा प्िशेष राप्हलेला आहे. २०१९ हे िषचा प्ब्टीश राजकारणात अभूतपूिचा महणता 
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येईल, अशा घडामोडींनी भारलेले होते आप्ण तयाचया मळुाशी २०१६ साली सािचामतानसुार झालेला 

‘बे्प्कझट’चा प्नणचाय होता. टोरी पक्ात या प्िषयािरून ऐप्तहाप्सक महणता येईल अशी दफुळी होती आप्ण 

तया दफुळीला प्नणाचायक उत्र सापडून टोरी पक्ातला अतंगचात कलह सपंािा यादृटिीने ततकालीन पतंरिधान 

डेप्वहड कॅमेरॉन यांनी हा सािचामताचा प्नणचाय घेतला. आप्थचाक आप्ण राजकीयदृट्िया यरुोपमधलया सांप्घक 

रियोगाशी जळुिून घयायचे की िेगळा मागचा चोखाळून प्ब्टनचा ‘प्नयतीशी करार’ िेगळया रिकार ेघडिून 

आणायचा, हा प्नणचाय या सािचामताने लागणार होता. सगळयांची अटकळ सरुुिातीला हे मत होकाराथणी पडून 

यरुोपशी सबंधं चालू राहतील आप्ण टोरी पक्ातलया िादप्ििादांना कायमचा पूणचाप्िराम प्मळेल अशीच होती, 

पण झाले भलतेच! सािचामत ‘बे्प्कझट’चया बाजूने झकुले आप्ण प्ब्टनमधले राजकारण ढिळून प्नघाले. 

पतंरिधान कॅमेरॉन यांनी राजीनामा प्दला आप्ण कारभाराची धरुा टेरसेा मे यांचयाकडे सोपिणयात आली. 

पण आता पक्ांतगचात कलहाने प्िरिाळ रूप धारण केले आप्ण मे यांना गणुयागोप्िदंाने कारभार चालिणे 

अशकय झाले. तयांचया िेळकाढू धोरणाचा अनिय अनेक लोकांनी तया जनमताचा आदर करणार नाहीत, 

अशी शकंा घेणयाकडे लािला. बोररस जॉनसन यांनी तयांचे िजन ‘बे्प्कझट’चया बाजूने टाकले होते आप्ण 

या सगळया राजकारणात तयांची बाजू एक लोकमताचा आदर करणारा आप्ण रोखठोक राजकारणी महणून 

उभी राप्हली. तयाचमळेु जलैु मप्हनयात टेरसेा मे यांचया चालढकल करणाऱया कारभाराला कंटाळून टोरी 

पक्ाने तयांची पतंरिधानपदािरून आप्ण पक्ाधयक्पदािरून उचलबांगडी केली. जॉनसन यांनी तयानंतर 

कायचाभार सांभाळायला सरुुिात केली. प्डसेंबर मप्हनयाचया सरुुिातीला झालेलया सािचाप्रिक प्निडणकुीत 

जॉनसन हे जेरमेी कॉप्बचान यांचया नेततृिाखाली प्निडणूक लढिणाऱया मजूर पक्ाचा प्नणाचायक पराभि करून 

पतंरिधान झाले. 

जॉनसन यांचा एकंदरीत ‘उजिे’पणा, अमेररकेचे िादग्रसत अधयक् डॉनलड ट्मप यांचयाशी असणार ेतयांचे 

सलोखयाचे सबंधं. टोरी पक्ाची परपंरागत ‘मकु्त वयापारी भांडिलशाही’कडे झकुणारी राजकीयता, या 

सगळयाचे पडसाद २०१९चया पूणचा िषाचात सतत पडत होते. जेरमेी कॉप्बचान हे अट्ल समाजिादी आप्ण 

जॉनसन प्जतके उजिे प्ततकेच ते डािे – तयामळेु ध्िुीकरण न झाले तरच निल! जया एनएचएसचा काही 

मप्हनयातच उदो-उदो सरुू होणार होता, ती आरोगयसेिा मळुातच मजूर पक्ाचया समािेशक, समतािादी 

राजकारणाची पररप्णती आहे. प्तचे खाजगीकरण करणयाचा जॉनसन यांचा डाि असलयाचे राजकारण 

कॉप्बचान यांनी प्निडणकुीत करून पाप्हले. पण जनतेने तयांचे महणणे मतपेटीविार ेनाकारले. जॉनसन यांनी 

एनएचएसचे खाजगीकरण करणयाचा आपला काहीही इरादा नसलयाचे ठामपणे सांप्गतले आप्ण जनतेने 

तयािेळी तरी तयांचयािर प्िश्ास ठेिला. अजून काही मप्हनयांनी जॉनसन हे सितःच एनएचएसचे लाभाथणी 

ठरतील आप्ण बर ेझालयानंतर “मला माझे आयषु्य एनएचएसने परत प्दले” असे सांगतील, असे तयािेळी 

कोणाला िाटले होते!
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साथीचा पररणाम दशेाचया अथचावयिसथेिर खोलिर होणार, हे सांगायला कोणया नोबेल पाररतोप्षक प्िजेतया 

अथचाशास्त्रज्ाची आिशयकता नवहती. अथचावयिसथेची चाके काही मप्हने लॉकडाऊनमळेु ठपप झाली. 

करिसलुी आप्ण सरकारी उतपनन यांची गप्णते पूणचापणे बदलली. कामच नाही तर नोकरदारांचा पगार तरी 

कसा द्ािा, या प्ििचंनेत सापडलयाने अनेकांचया नोकऱयांिर रिशप्चनह उभे राप्हले. याला पयाचाय महणून 

अथचामंरिी ऋषी सूनक यांनी कायचा-रिलंबन महणजेच ‘फललो’ची योजना आखली. लोकांना थेट मदत वहािी 

महणून सरकारने अक्रशः पैशाचे नळ सोडले! रिलंबन योजनेविार े लोकांचया नोकऱयांची हमी सरकारने 

घेतली. जयांचे काम थांबले होते तयांचया नोकऱया प्टकून राहावया महणून तयांचया असलेलया पगाराचया 

ऐशंी टकके पगार (दर मप्हना २५०० पाउंड्स पययंत) सरकारने दऊे केला. ही योजना सरुुिातीला जून 

मप्हनयापययंत राबिणयाचे सकेंत सूनक यांनी प्दले होते, पण आता ती ऑकटोबर मप्हनयापययंत िाढिणयात 

आली आहे. अथाचात सरकारचा प्हससा ऑगसट मप्हनयापासून पढेु कमी करून साठ टकके केला जाईल. या 

योजनेने अथचावयिसथेला फार मोठा हात प्दला. गेलया तीन मप्हनयात प्ब्टनमधले समुार े३०% नोकरदार 

या योजनेचे लाभाथणी राप्हलेले आहेत. ऑकटोबरचया पढेु ही योजना सरुू ठेिणयाचा सरकारचा प्िचार 

नसलयाचेही सूनक यांनी सपटि केले आहे. परतं ु उद्ोगधदं्ांना मदत महणून जर आहेत तया लोकांना 

कामािरून न काढता कंपनयांनी उद्ोग सरुू ठेिले तर तया कंपनयांना रिप्त नोकरदार रिप्त मप्हना १००० 

पाउंड्स दणेयाचे सरकारने घोप्षत केले आहे - प्ब्टनमधये सरासरी उतपनन मप्हनयाला २५०० पाउंड्स 

आहे, हे पाहता ही मदत भरीि आहे असेच महणायला हिे. तसेच प्कतयेक कंपनयांनी आपलयाला या 

मदतीची आिशयकता नाही, असे सांगून ही योजना कायाचाप्नित वहायचया आधीच सरकारी मदत नाकारली 

आहे, हेही प्िशेष! अशा थेट मदतीबरोबरच वयाजदर कमी करणे, निीन घरखरदेीिर सटपँ ड्यटुीमधये 

सिलत दणेे, बऱयाच गोटिींिरचा VAT कमी करणे असे िेगिेगळे उपायही सरकारने अथचावयिसथा सरुू 

करणयासाठी आप्ण सरुू राहणयासाठी योजलेले आहेत. 

या उपायांचे एक िैप्शट्िय महणजे परपंरागत राजकीय दृप्टिकोणातून पाहता हे सगळे उपाय ‘डािे’ आहेत! 

प्कंबहुना, अप्त-डावया प्िचारसरणीचे कॉप्बचान यांनी तयांचया प्निडणूक घोषणापरिात रलेिे, पाणी आप्ण 

इंटरनेट यांसारखया मूलभूत सपु्िधा राष्ट्ीयीकृत करणयाची भूप्मका घेतली होती, तेवहा जॉनसन यांनी अशा 

भूप्मकेमळेु सरकारचा हसतके्प िाढेल, सरकारिर या नोकऱयांचे उत्रदाप्यति येऊन प्तजोरीची गप्णते 

चकुतील आप्ण ‘मकु्त उद्ोगशीलते’िर तयामळेु गभंीर पररणाम होईल अशी प्तखट टीका कॉप्बचान यांचयािर 

केली होती. पण आता रिसगंिशात अगदी ठाम ‘उजवया’ प्िचारसरणीचया सरकारिर अशी काही आपदा 

आली आहे की, तयांना अथचावयिसथेत थेट हसतके्प करणयािाचून पयाचायच उरलेला नाही! हा एक रिकार े

कावयगत नयायच महणायला हिा. बोररस जॉनसन यांचया नेततृिशैलीिर या साथसकंटाने रिशप्चनहे उभी 

केली आहेत, असे महणायची शकयता अद्ाप तरी प्दसत नाही. साथीचया सरुुिातीचया प्दिसात सरकारने 
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एका रिकारची प्दरगंाई दाखिली, परदशेी रििाशांिर आिशयक ती बधंने घातली नाहीत, ‘सामदुाप्यक 

रिप्तकारशक्ती’चया रिारूपािर नको प्ततका भर प्दला इतयादी आरोप तयांचया कायचाशैलीिर झाले आहेत. 

तयांचा मखुय सललागार डॉप्मप्नक कप्मंगस (हे आधीपासूनच अप्तशय िादग्रसत वयप्क्तमत्ि आहे!) याने 

सरकारी आदशे धडुकािून लािून लॉकडाऊनचया काळातही उत्र इंगलंडपययंत रििास केला पण तरीही 

जॉनसन तयाचया पाठीशी उभे राप्हले, इतयादी िाद मधयतंरीचया काळात होऊन गेले. पण जॉनसन यांचया 

नेततृिािर मोठा हलला करणे प्िरोधी पक्ाला जमलेले नाही. साथीचया सरुुिातीचया काळात सरकारने 

हलगजणीपणा केला प्कंिा कसे याबदिल ससंदीय चौकशी केली जाईल आप्ण प्तला सामोर ेजायला आपण 

तयार आहोत – पण ते सगळे नंतर, सधया साथीचा मकुाबला करणे हे अप्धक आिशयक आहे, असे 

पतंरिधानांनी ससंदते सांप्गतले आहे. तयाची कायचािाही ते कधी करतात ते भप्िष्यकाळात प्दसेल.

सयाथ आवण ऑकसफडभा 

या साथीचया सरुुिातीपासूनच ऑकसफडचा प्िश्प्िद्ालय आप्ण प्तथे होणार े सशंोधन हे प्तचयाबदिल 

होणाऱया चचचेत सतत पढेु येत राप्हले आहे. या सशंोधनाबदिल थोडे सांगून मग मी एक प्िद्ापीठीय सदसय 

या नातयाने आमहाला या साथीचे काय अनभुि आले तयाकडे िळतो. 

ऑकसफडचाचया ‘जेननर इप्नसटट्यूट’ तसेच ‘ऑकसफडचा वहॅकसीन ग्रपु’ या दोन ससंथा, प्तथे होणार ेलसीकरण 

आप्ण ससंगचाजनय रोग यांचयािरचे सशंोधन हे पूिाचापार िैद्कीय सशंोधनाचया जगतात आघाडीिर आप्ण 

मानयतारिाप्त राप्हलेले आहे. रिा. सारा प्गलबटचा यांचया नेततृिाखाली निीन करोनावहायरसमळेु होणाऱया 

‘कोप्वहड-१९’ या श्सनससंथेचया रोगािर लस तयार करणयाचे काम आता दसुऱया- प्तसऱया टपपयात 

आहे. लसीची पररणामकारकता रितयक् पडताळून पाहणयाकररता प्जथे रोग-ससंगचा-दर अप्धक आहे अशा 

समाजाची आिशयकता असते. लॉकडाऊनचया पररणामांमळेु प्ब्टनमधये हा दर आता खूपच कमी झाला 

आहे, सबब प्जथे तो जासत आहे (ससंगचारिसार िेगाने होत आहे) अशा समदुायांमधये हे लसीकरण करून 

बघणयाची आिशयकता आहे आप्ण तयारिमाणे ही चाचणी ब्ाझील दशेात ऑगसट मप्हनयात सरुू झालेली 

आहे. या सशंोधनाचा िेग नेहमीचया पररप्सथतीत असतो तयापेक्ा आश्चयचाकारकरीतया िाढिणे शकय झाले. 

कारण अशा प्िषाणूचंया बाबतीत ऑकसफडचामधये याआधी सशंोधन झाले आहे. इतर िेळी जी पाऊले 

उचलायला प्कमान पाच िषचे लागली असती, ती आता केिळ तीन मप्हनयात उचलली गेली आहेत. लस 

बनिणयासाठी प्चमपानझी माकडांचया शरीरात रोग प्नमाचाण करू शकणाऱया प्िषाणूमधये जनकुीय बदल 

करून तयाचा ससंगचा मानिी शरीरात केलयास, शरीरजनय रिप्तकारशक्ती प्नमाचाण होईल हे गहृीतक िापरले 

गेले आहे आप्ण जलैु मप्हनयात या गपृ्हतकाचा पडताळा दाखिणाऱया रिाथप्मक चाचणयांचा अहिालही 
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रिप्स्ध झाला आहे. तया अहिालानसुार ही लस मानिी शरीरात उत्म रिप्तकारशक्ती प्नमाचाण करते हे 

प्स्ध झाले आहे. सिचा घटनारिम पाहता, पढुचया िषणीचया सरुुिातीपययंत मानिी िापरासाठी सरुप्क्त अशी 

लस प्कमान जे जनसमदुाय या रोगापढेु अप्धक हतबल आहेत प्कंिा जयांना वयािसाप्यक कारणांमळेु हा 

प्िषाणूससंगचा वहायची शकयता अप्धक आहे, अशांसाठी उपलबध होईल अशी दाट आशा आहे. 

ऑकसफडचा प्िद्ापीठाचया अकादप्मक िषाचात तीन सरेि असतात. रितयेक सरिात प्शक्णासाठी आठ आठिडे 

असतात, आप्ण एकेक आठिडा सरिोत्र शैक्प्णक कामांसाठी असतो. कालािधी लहान असलयाने ही 

सरेि प्शक्क आप्ण प्िद्ाथणी, दोघांसाठीही बरीच वयसत आप्ण रिाकप्षचाक (intensive) सिरूपाची असतात. 

मानवयप्िद्ा प्िषयातलया प्िद्ारयायंना रितयेक आठिड्याला एक प्नबधं प्लहािा लागतो आप्ण तयाची 

चचाचा आपलया ‘ट्यूटर’बरोबर करािी लागते. ट्यूटर अशा चचचेविारचे ‘प्शकिणया’चे काम करतो. एखादा 

रिश द्ायचा, तयाबरोबर सदंभचाताप्लका द्ायची आप्ण तयातले सदंभचा िाचून काढून, प्िद्ारयाचाने प्दलेलया 

रिशाचे उत्र दणेारा प्नबधं प्लहून काढायचा, तो ट्यूटरकडे सपूुदचा करायचा, आप्ण मग तयाने तयाचयािर 

टीका करत करत प्िद्ारयाचाला प्शकिायचे. हीच ती रिप्स्ध ‘ट्यटुोरीयल’ प्धत. यावयप्तररक्त प्िद्ारयाचाला 

आिशयक ती सगळी वयाखयाने ऐकायला, चचाचा करायला आप्ण रिसगंी सितःच ‘सेप्मनार’मधये वयाखयान 

द्ायला मभुा असते.   

प्िषाणूचया रोगाचा रिादभुाचाि होऊन तो िाढायला लागला तेवहा अकादप्मक िषाचाचे दसुर ेसरि सपंायला 

आले होते. सरि सरुू असताना प्िद्ाथणी प्िद्ापीठात प्निासी असतात. तयांचया राहणया-खाणयाची 

वयिसथा िेगिेगळया कॉलेजांमधये होत असते. सटु्ीचया काळात ते आपापलया घरी जातात. जे प्िद्ाथणी 

सशंोधनपर अथिा सनातकोत्र प्शक्ण घेत असतात ते मारि सहसा कॉलेजमधयेच राहतात. प्तसर ेसरि, 

जे ‘इसटर’चया सटुीनंतर सरुू होते, ते मारि पूणचा लॉकडाऊनमधयेच वयतीत झाले. तयासाठी प्िद्ापीठाने 

आतंरजालाची मदत घेऊन वयाखयाने आप्ण प्शकिणे कसे पार पाडले जाईल तयािर पषु्कळ भर प्दला. 

प्शक्क-प्िद्ाथणी सपंकाचाबरोबरच प्िद्ापीठात कायचारत असलेलया लोकांचे आपापसात सभंाषण कसे चालू 

राहील, प्िप्िध सप्मतया, सशंोधनासाठी ज्ात येणार ेप्नधी आप्ण तयांची अमंलबजािणी करणार ेप्िद्ापीठीय 

गट, अशा रिभागांचा सपंकचा  एकमेकांशी चालू राहणे पषु्कळच आिशयक असते. तयासाठी योगय ती पािले 

उचलली गेली. प्तसऱया सरिानंतर उनहाळी सटु्ी सरुू होते. तयामळेु प्शक्णाचे काम आिरते घेतले जाते 

आप्ण परीक्ांचा हगंाम सरुू होतो. दर िषणी समुार े५१००० परीक्ाथणी िेगिेगळया रिकारचया परीक्ा दतेात. 

यात सनातकीय आप्ण सनातकोतर अशा सगळया रिकारचया परीक्ांचा आप्ण प्िद्ारयायंचया अनमूुलयनाचा 

(assessment) समािेश असतो. या िषणी काही परीक्ा आतंरजालीय प्धतीने घेणयात आलया पण बऱयाच 
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परीक्ाथणीचें मूलयांकन तयांनी तयांचया अकादप्मक िषाचात केलेलया अभयासाचया मूलयांकनािर, ‘पूिचालक्यी’ 

प्धतीने करणयात आले. 

साथीचा जोर जसजसा कमी होत आहे (महणजे प्िषाणू दूर गेलेला नाही – पण योगय ती काळजी घेऊन 

तयाचा ससंगचा होणार नाही इतकी खबरदारी घेतली जात आहे) तसतशी ‘इथून पढेु काय’ हे पाहणयासाठी 

प्िद्ापीठ सप्रिय झाले आहे. निीन शैक्प्णक िषाचाची सरुुिात ऑकटोबर मप्हनयात होते. तयािेळी शकय 

प्ततकया प्िद्ारयायंनी प्िद्ापीठात परत येऊन प्शक्ण घयािे यासाठी मोठ्या रिमाणािर रियतन सरुू आहेत. 

पढुचया अकादाप्मक िषाचात शकय होईल प्ततकी सरुप्क्तता पाळून रितयक् प्शक्ण दणेे आप्ण तयाला पूरक 

महणून अरितयक् महणजेच आतंरजालीय रिकार ेवयाखयाने आप्ण इतर शैक्प्णक पूरक बाबी उपलबध करणे 

या रिणालीिर प्िद्ापीठाचा भर राहणार आहे. हे साधय कसे करायचे, यािर उनहाळी सटु्ीत िेगिेगळया 

मदुद््ांचया आधार ेपषु्कळ चचाचा आप्ण प्िचारमंथन झाले आहे. इतर प्िद्ापीठांनी आतंरजालीय रिणालींिर 

पषु्कळ भर प्दला असताना, ‘रितयक् प्शक्ण’ आप्ण प्िशेषतः ‘ट्यटुोरीयल’ हा ऑकसफडचाचया शैक्प्णक 

अनभुिाचा आतमा आहे, हे जाणून प्िलगीकरण आप्ण प्नजयंतकुीकरण यासारखया उपायांचा योगय िापर 

करून या अनभुिांपासून प्िद्ारयायंना िपं्चत न करणयाचा हा रियतन कौतकुासपद महटला पाप्हजे. 

परतं ुमाझे सितःचे वयािसाप्यक काम हे केिळ प्शकिणयाचे नाही, हे या लेखाचया सरुुिातीला महटलेच आहे. 

सगं्रहालयात काम करताना तयाची तलुना प्िद्ापीठाचया इतर प्िभागांशी थेट करता येत नाही. प्कंबहुना, 

सगं्रहालये, िाचनालये आप्ण बॉटप्नकल गाडचानस यांची एक िेगळी रिशासकीय शाखा याच कारणासाठी 

ऑकसफडचामधये करणयात आली आहे. आमचा सबंधं आम जनतेशी येतो, कारण ऑकसफडचा हे (प्िद्ापीठ 

आप्ण तयाचया इप्तहासामळेुच) प्ब्टनमधले एक अग्रगणय पयचाटनसथळही झालेले आहे. पयचाटनाचया हेतूने इथे 

जगभरातून लोक येत असतात आप्ण ते प्िशेषतः उनहाळयाचया प्दिसात येतात. या िषणी पयचाटनाला फारच 

मोठा धकका बसला असलयाने आतंरराष्ट्ीय पयचाटकांची सखंया जिळपास शूनय राप्हली. पण साथीचा जोर 

कमी होऊन ‘उघडीप’ यायला जसजशी सरुुिात झाली आहे तसतशी सगं्रहालये आप्ण उद्ाने जनतेसाठी 

खलुी वहािी यासाठी प्िद्ापीठ कायचाशील राप्हले आहे. सगं्रहालयातलया िसतंूचे जतन आप्ण आिशयक 

ती सरुक्ा राखणयासाठी काही कमचाचारी लॉकडाऊनचया काळातही कामािर रुजू होते (अशा काळात 

सरुक्ा ही फारच महत्िाची असलयाचे एका घटनेमळेु अधोरपे्खत झाले – प्िद्ापीठाचे एक अग्रगणय कॉलेज 

‘रिाइसट चचचा’, यांची सितःची प्चरि-दीप्घचाका आहे. प्तथे चोरांनी डलला मारून १७ वया शतकातली दोन 

प्चरेि पळिून नेली!) पण जनतेसाठी सगं्रहालय खलेु करताना काय काय खबरदारी घेणयात यािी, जनता 

आप्ण कमचाचारी या दोघांसाठीही साथ-सरुके्चया दृप्टिकोणातून काय काय पािले उचलायला हिीत, यासाठी 

जून मप्हनयापासूनच प्िचारमंथन वहायला सरुुिात झाली होती. सगं्रहालयात मासक िापरणे अप्निायचा आहे, 
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पण प्ठकप्ठकाणी प्नजयंतकुीकरणाची सोय करणे, रिसाधनगहृांची प्नगराणी, अभयागतांची सखंया तसेच 

इमारतीत ते आलयािर तयांचया रिचालन-रििाहाचे प्नयोजन वहािे महणून प्ठकप्ठकाणी उभारणयात आलेलया 

पाट्या, अभयागतांचया उपाहाराची सोय या सगळया बाबी नीट प्िचार करून, तयासाठी रिायोप्गक तत्िाचा 

अगंीकार करून, मगच अिलंबनात आणलया गेलया. िातानकूुलनाची यरंिणा हे ससंगाचाचे एक माधयम बनू 

शकते हे लक्ात घेऊन प्तची पूणचापणे परीक्ा करणयात आली आप्ण या परीक्णात प्िद्ापीठातलया सूक्म-

जतूंशास्त्रज्ांची मदत घेणयात आली. अशी सिचा रिकारची खबरदारी घेतलयानंतरच सगं्रहालय जनतेसाठी 

खलेु करणयात आले. जया कमचाचाऱयांना घरून काम करणे शकय आहे तयांनी शकय प्ततका काळ तेच चालू 

ठेिािे, असे प्िद्ापीठाचे सपटि आदशे असलयाने दररोज कामािर जायची आिशयकता आमहाला अद्ाप 

तरी भासलेली नाही. 

सयाथ : एक मनितंर 

आतापययंत प्ब्टन आप्ण महासाथ यांचया परसपरसबंधंातले काही पैलू आपण पाप्हले. जीिनात आमूलाग्र 

बदल करणाऱया घटना रितयेक प्पढीत किप्चतच घडत असतात. महणजे तंरिज्ान, माप्हतीचा प्िसफोट 

आदी बदल तसेच आहेत; पण तयांची गती अरितयक् आप्ण तशी एका परीने सथं असलयाने तयांचा 

रिभाि आपलयाला लगेच जाणित नाही. तसेच, तयांचयामाफचा त होणाऱया बदलाचा पररणाम प्कतयेकदा 

‘जीिनमरणाचा रिश’ नसतो. तया बदलांचा आपलयािर प्कती आप्ण कसा पररणाम होऊ द्ािा, हेही काही 

रिमाणात आपलया हातात असते. पण रोग, साथ आप्ण ससंगाचाचे तसे नाही. तयांचयाकडे आपण लक् प्दले 

नाही आप्ण पूिणीसारखेच जीिनवयिहार सरुू ठेिले तर जीिाशी बेतणयाचा रिश उभा राहतो! तयामळेु अशा 

रिसगंांतून ितचाणूक, जीिनशैली, परसपरसपंकचा शीलता अशा सगळयाच बाबींचा कठोर पनुप्िचाचार करणयाची 

गरज प्नमाचाण होते. “माणूस हा सामाप्जक रिाणी आहे” हे प्झजून गळुगळुीत झालेले िाकय अशा रिसगंी 

फारच टोचायला लागते. कारण परसपरसबंधं/सपंकचा  ही मानिाची आप्तमक गरज आहे आप्ण प्तलाच अशा 

आपदमेळेु जोरदार धकका बसतो. 

परुाणांतरी ‘मनितंर’ अशी कलपना बहुशः भारतीय लोकांनी ऐकलेली असते, पण रितयक् मनितंर महणजे 

काय याचा अनभुि सहसा कोणाला असा रिकषाचाने येत नाही. हा अनभुि आपलया समकालीनांना 

आला, हे शाप की िरदान ते अजून ठरायचे आहे. िरदान अशासाठी की, याविार े जे काही ‘प्शकायला’ 

प्मळाले तयाची वयाप्ती फार मोठी आहे. अगदी लसप्नप्मचातीची रिप्रिया बप्घतली तरी ती शास्त्रीयदृट्िया 

इतकी पराकोटीची जप्टल आप्ण मूलगामी आहे की प्िज्ानाचया साहाययाने मानिजात असे काही करू 

शकते, या प्िचाराने तोंडात बोट जाते! हे प्शकताना, तयाचया चाचणया घेताना तयातून निनिीन ज्ान 
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रिाप्त होत असते आप्ण तया सधंीची तलुना इतर सधंींबरोबर करता येणार नाही. जया तंरिाचा िापर करून 

नूतन करोनावहायरसप्िरु्धची लस बनिली जाते आहे, तया तंरिाचा िापर करून इतरही काही असाधय 

रोगांिर उपचार उपलबध वहायची दाट शकयता प्नमाचाण झाली आहे. ‘शाप’ महणायचे मखुय कारण भािप्नक 

आप्ण आप्थचाक आहे. प्कतयेक लोकांचे आप्तसिकीय आतापययंत या साथीत बळी पडले आहेत. आपलया 

नातेिाईक, प्मरिपररिारात, ओळखीपाळखीत एखादी िाईट बातमी ऐकायला आली नाही, असे प्दिस कमी 

होत चालले आहेत. सामदुाप्यक रिकार ेरिप्तकारशक्ती जोपययंत िाढत नाही – महणजे रोग होऊन नैसप्गचाक 

रिप्तकारशक्ती रिाप्त झालेले प्कंिा लसीकरणाविार ेकृप्रिम रिप्तकारशक्ती रिाप्त झालेले लोक सखंयेने िाढून ती 

नसलेलया लोकांना ‘सरंक्ण’ दते नाहीत – तोपययंत हे चालूच राहणार आहे. लॉकडाऊन, एकांतिास, इतर 

िैद्कीय सेिांचया गरजेची पररपूतणी न होणे, अशा कारणांमळेु एकंदरीतच सामाप्जक आरोगयािर या साथीचे 

गभंीर पररणाम होणार आहेत. आप्थचाक बाजूला तर प्कती भयकंर फटका बसेल, प्कती लोकांचया नोकऱया 

जातील, मंदीमळेु वयिसाय, वयापार, प्िप्नमय इतयादी बाजूिंर काय पररणाम होतील याचा प्िचार केला तर 

प्चरि प्कमान आशादायकही नाही, हेच अधोरपे्खत होते. प्ब्टनसारखे रिगत दशे कदाप्चत यातून मागचा काढू 

शकतीलही पण ‘भप्िष्यकाल उजजिल आहे’ असे एखाद ेठोकळेबाज िाकय महणताना यापढुची काही िषचे 

तरी जीभ चाचरले, हे नककी!
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भप्िष्यात २०२० या िषाचाचा आढािा घयायचा झाला तर सिाचात उललेखनीय प्िषयांपैकी एक असेल तो 

महणजे ‘कोरोना ह्ा प्िषाणूचा ससंगचा आप्ण तयाचे समाजजीिनािरील पररणाम’. २०१९ ह्ा िषाचाअखेरीस 

चीनमधये हा प्िषाणू सिचारिथम आढळून आला आप्ण २०२० चया पूिाचाधाचात तो जगभर पसरला. कोरोना 

वहायरसचा (थोडकयात, कोवहीड-१९) ससंगचा टाळणयासाठी अनेक दशेांनी उपाययोजना केलया परतं ुतया 

प्नष्फळ ठरलया. अमेररकेसारखा प्िकप्सत ि बलाढ्य दशेही ह्ास अपिाद ठरू शकला नाही. प्कंबहुना, 

अगदी थोड्या कालािधीत, सिाचाप्धक कोरोनाबाप्धत रुगण असलेलया दशेांचया यादीत अमेररकेची गणना 

झाली. नयूयॉकचा सारखे मोठे शहर कोरोनाचया ससंगाचाचे कें द्रप्बदूं झाले. नयूयॉकचा  पाठोपाठ अनेक महत्िाचया 

शहरांमधये तसेच अमेररकेचया ग्रामीण भागांमधयेही कोरोना पसरला. अमेररकेमधये ऑगसट २०२० पययंत 

समुार ेएक लाख सत्र हजार लोकांचा मतृयू कोरोना प्िषाणूमळेु झाला (Worldometer 2020). एिढ्या 

मोठ्या रिमाणािर झालेलया जीप्ितहानीसह कोरोना प्िषाणूचया रिादभुाचािामळेु अमेररकेतील अथचावयिसथेचेही 

अतोनात नकुसान झाले. अशा प्बकट पररप्सथतीत अमेररकेतील कें द्र आप्ण राजय सरकार यांनी आप्ण 

प्िप्िध समाजससंथांनी िेगिेगळया सतरांिर कोरोनाचया रिादभुाचािाशी सघंषचा करणयाचा रियतन केला. कोरोना 

प्िषाणूचा ससंगचा थांबिणयासाठी आप्ण तयाचे योगय प्नदान करणयासाठी अनेक रिखयात सशंोधनससंथांमधये 

रियतन करणयात येत आहेत. ह्ा लेखाचया माधयमातून कोवहीड-१९चे अमेररकेतील समाजवयिसथेिर 

आप्ण अथचावयिसथेिर झालेले पररणाम यांचा आढािा घेणयात आला आहे. कोवहीडमळेु उद्भिलेलया समसया 

आप्ण तया सोडिणयासाठी प्िप्िध सतरांिर करणयात आलेले उपाय यांचे या लेखात िणचान करणयात आले 

आहे.
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कोवहीडचा रिादभुाचाि होणयापूिणी अमेररकेतील अथचावयिसथेचा अनेक िषायंपासून प्सथर सिरूपात प्िसतार 

होत होता. अमेररकेचया इप्तहासातील हा प्िसतार दसुऱया महाय्ुधानंतरचा सिाचात दीघचाकालीन प्िसतार 

होता (Peterson Foundation 2020). बेरोजगारीचया दरानेही ऐप्तहाप्सक रिमाणािर नीचांक गाठला 

होता. कोवहीडचया आगमनाने हे प्चरि अगदी अलप कालािधीत पालटले. लॉकडाऊनमळेु अनेकांचया 

नोकऱया गेलया आप्ण बेरोजगारीचा दर िाढला. कोवहीडमळेु झालेले नकुसान आप्ण तयाचे अथचावयिसथेिर 

होणार ेदूरगामी पररणाम यांचे रिके्पण अमेररकन सरकारचया Congressional Budget Office (CBO) 

या ससंथेने केले आहे. CBOचया रिके्पणात (Projection) असे नमूद करणयात आले आहे की अमेररकन 

अथचावयिसथा पूिाचापार होणयासाठी अनेक िषायंचा अिधी लागेल. लॉकडाऊन आप्ण तयामळेु लादणयात 

आलेलया प्नबयंधांमळेु अनेकांचया नोकऱया गेलया. प्िशेषतः सेिाके्रिात काम करणाऱया नोकरदार िगाचाचे 

अतोनात नकुसान झाले. Wall Street Journal चया लेखानसुार अमेररकेत जिळपास ३ कोटी लोक 

बेरोजगार झालयाचा अदंाज ितचािणयात आला आहे (Morath 2020). अमेररकेत काम करत असलेलया 

भारतीयांनाही खूप मोठ्या रिमाणात फटका बसला. मला हे खूप जिळून बघायला प्मळाले. नकुतेच पदिीधर 

होऊन अनेक नािाजलेलया कंपनयांमधये काम करणाऱया माझया अनेक प्मरिांचया नोकऱया गेलया. अनेकजण 

भारतात परतले. अमेररकेतील वयप्क्तकें प्द्रत समाजवयिसथेचया काही रिटुीदखेील समोर आलया. इकडे 

ियाची १८ िषचा पूणचा झालयािर अनेक जण घर सोडून आपला मागचा सितः प्निडतात. काही कजचा घेऊन 

महाप्िद्ालयात प्शक्ण घेतात तर काही थेट नोकरी करतात. अनेक जण महाप्िद्ालयात असतानाच एक 

अथिा जासत नोकऱयांमधये रुजू होऊन प्शक्ण आप्ण उपजीप्िकेसाठी आिशयक रोजगार प्मळितात .

अमेररकेत येणयापूिणी मला इकडचया वयप्क्तकें प्द्रत आप्ण भांडिलशाहीधाप्जचाणया जीिनशैलीचे फार कुतूहल 

िाटायचे. Individual Liberty अथिा वयप्क्तसिातंत्य हा अमेररकेचया जडणघडणीचा एक पाया मानला 

जातो. याचेच उदाहरण महणजे ियाचया १८वया िषणी आपापला मागचा प्निडणयाची मभुा अमेररकेतील 

रितयेक नागररकाला असते. प्शक्णासाठी परुसेे कजचादखेील अनेक बकँांकडून प्मळू शकते आप्ण तयामळेु 

आप्थचाकदृट्िया पालकांिर अथिा अनय कोणािर अिलंबून राहणयाची पररप्सथती उद्भित नाही. प्शक्णानंतर 

नोकरी अथिा वयिसाय करणयाचया अनेक सधंी अमेररकेसारखया रिगत दशेातील नागररकांकडे असतात. 

अशा सोयीसपु्िधा आप्ण तलुनेत प्सथर जीिनशैली असलयामळेु पैशांचे प्नयोजन आप्ण बचत करणयाचे 

महत्ि कमी होते. Forbesचया लेखाचा दाखला द्ायचा झाला तर असे ितचाप्िणयात येते की, जिळपास ७८% 

नोकरदार िगचा paycheck-to-paycheck या प्धतीने जीिन जगतो (Friedman 2019). थोडकयात, 

अनेकांकडे एक मप्हनयापलीकडे भागेल इतकी आिशयक बचत नसते. अनेक तरुण नोकरदारांचा या 

िगाचात समािेश होतो. नोकरीचे प्ठकाण अथिा महाप्िद्ालयाचया जिळ अनेक जण भाडेतत्िािर राहतात. 

कोवहीडमळेु या िगाचातील आप्ण प्िशेषत: अलप बचत असणाऱया तरुण नोकरदार िगाचाचे रिचडं नकुसान 
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झाले. ‘आधीच उलहास आप्ण तयात फालगनु मास’ असे महणायची िेळ आली. नोकरी गेलयामळेु घराचे भाडे 

भरणयाइतके पैसे नसलयामळेु अनेकांिर बेघर होणयाचे सकंट ओढिले. 

अमेररकेतील समाजजीिनािर कोवहीड महामारीचे दूरगामी पररणाम झाले. महाप्िद्ालयांनी आपला 

कारभार इंटरनेटचया माधयमातून चालू ठेिला. सकाईप आप्ण झूमसारखया माधयमांचा िापर िाढला. 

पररणामी, महामारीचया काळात झूम कंपनीचया शेअरची प्कंमत रिचडं िाढली. रियोगशाळेत सशंोधन 

करणाऱया प्िद्ारयायंचया सशंोधनामधये लॉकडाऊनमळेु अनेक अडथळे प्नमाचाण झाले. २०२०चया उिचाररत 

शैक्प्णक िषाचात अनेक महाप्िद्ालयांनी आपले कामकाज पूणचापणे इंटरनेटिर करणयाचा प्नणचाय घेतला. 

अमेररकेतील अनेक महाप्िद्ालये छिोट्या शहरांमधये आहेत. काही शहरांची सथाप्नक अथचावयिसथा मोठ्या 

रिमाणात महाप्िद्ालयाशी प्नगप्डत रोजगारािर अिलंबून असते. अशा शहरांना ‘कॉलेज-टाऊन’ महणतात. 

महाप्िद्ालयांनी इंटरनेटिर काम चालू केलयामळेु ‘कॉलेज-टाऊन’मधील लघ ुउद्ोगांना फटका बसला. 

अनेक सथाप्नक उपहारगहेृ, दकुाने प्गऱहाईक नसलयामळेु बदं पडली.

जिळपास १५ राजयांमधील प्निडणकुा पढेु ढकलणयात आलया. शाळा अिेळीच बदं करणयात आलया. 

अमेररकेतील राजकारणाचे सिरूप प्विपक्ीय आहे. Democratic Party आप्ण Republican Party 

हे येथील दोन रिमखु पक् आहेत. या दोनही पक्ांची िेगिेगळी प्िचारशैली आहे. साधारणतः डेमोरॅिप्टक 

पक्ाची भूप्मका ही नोकरदार िगाचाचया बाजूची असते असे समजले जाते. ररपप्बलकन पक्ाची भूप्मका 

शकयतो भांडिलशाहीधाप्जचाणी असते. अनेक महत्िाचया प्िषयांिर उभय पक्ांतील राजकारणयांमधये 

नेहमीच िादप्ििाद होत असतात. कोवहीड-१९चया रिादभुाचािाशी कसा सामना करायचा याची सखोल चचाचा 

अमेररकेतील राजकीय सभागहृांमधये (Senate आप्ण Congress) झाली. समाजातील प्िप्िध घटकांिर 

झालेलया पररणामांचा आढािा अमेररकेतील राजकारणयांनी घेतला. कोवहीडने उपप्सथत केलेलया समसया 

सोडिणयासाठी अमेररकेचया फेडरल सरकारने जिळपास २४०० अबज डॉलसचा इतकया मोठ्या मदतीची 

तरतूद केली आहे (Peterson Foundation 2020). या मदतीचे सिरूप दखेील लक्णीय आले. 

शीतय्ुधानंतर रिबळ भांडिलशाही अथचावयसथा ही अमेररका या राष्ट्ाची ओळख झाली. कोवहीड-१९चया 

नकुसान भरपाईसाठी केलेलया तरतदुींमधये अमेररकेची भांडिलशाहीधाप्जचाणी ओळख अप्धकच सपटि 

झाली. याचा दाखला महणजे २४०० अबज डॉलसचापैकी समुार े७६० अबज डॉलसचाची मदत ही थेट लघ ु

उद्ोग आप्ण लघ ुउद्ोगांमधये काम करीत असणाऱया नोकरदार िगाचाला करणयात आली आहे. कर भरणाऱया 

ि िाप्षचाक ७५००० डॉलसचा पेक्ा कमी उतपनन असणाऱया रितयेक नागररकास १२०० डॉलसचाची थेट मदत 

करणयात आली. (Peterson Foundation 2020). कोवहीडचया काळात बेरोजगारी भत्ा महणून एकूण 

२७३ अबज डॉलसचाची तरतूद अमेररकेचया फेडरल सरकारने केली. अमेररकन सरकारने केलेली ही 



• संभाषित •  वर्ष  ०१: अकं ०१,  सप्टेंबर २०२० 46

मदत प्कती रिभािी ठरते हे येतया काळात सपटि होईल. अमेररकेतील खाजगी के्रिात काही उललेखनीय 

रिकलप राबिणयात आले (Stebbins and Suneson 2020). ‘अॅपल’ कंपनीने एक कोटी मासक दान 

केले. ‘फेसबकु’ आप्ण ‘गगुल’ यांसारखया कंपनयांनी आपापलयापरीने कोवहीडशी मकुाबला करणयासाठी 

रियतन केले. ‘इंटेल’ या कंपनीने आपले सगंणक ‘इंटेल डेवहकलाऊड’चया माधयमातून महाप्िद्ालयातील 

प्िद्ारयायंसाठी आप्ण सशंोधकांसाठी इंटरनेटविार ेप्न:शलुक उपलबध करून प्दले (Devcloud). 

महामारीमळेु नकुसान झालेलया नोकरदार िगाचाला आप्थचाक मदत करणे जरी सततुय असले तरी सरकारचया 

हाती असलेली महत्िाची जबाबदारी महणजे कोरोनाचा रिसार रोखणे. शोधायचया झालया तर अनेक 

नकारातमक गोटिी नमूद करता येतील जया कोरोनाचया ससंगाचास कारणीभूत ठरलया. िैयप्क्तक, सामाप्जक 

आप्ण राजकीय पातळीिर कुठे चकुा झालया ह्ाचे प्िशे्षण नजीकचया काळात केले जाईल; परतं ुअशा 

ददुदैिी आप्ण भीषण पररप्सथतीमधये आपापलया परीने कोरोनाचा सघंषचा करणयाचा रियतन अमेररकेतील 

अनेक सशंोधक ि सशंोधनससंथांनी केला आहे. कोरोना प्िषाणूचा ससंगचा थांबप्िणयासाठी आप्ण तयाचे 

योगय प्नदान करणयासाठी अनेक सशंोधकांनी सगंणकशास्त्र आप्ण प्िशेषतः कृप्रिम बपु््धमत्ा या सकंलपनेचा 

िापर केला आहे. ह्ा लेखाचया उत्राधाचात ‘सगंणकके्रिातील उदयनशील सकंलपना आप्ण तयांचा कोवहीड-

१९ रोखणयासाठी केलेला िापर’ या प्िषयाचा आढािा घेणयात आला आहे.

कृप्रिम बपु््धमत्ा : अॅलन ट्यरुरगं यांचया Computing Machinery and Intelligence (१९५०) 

शोधप्नबधंामधये ‘सगंणक आप्ण बपु््धमत्ा’ या प्िषयािर भाष्य करणयात आले आहे (TURING 1950 

: 433-460). ‘गणना करणार ेयरंि’ अशी पारपंररक वयाखया असणार ेसगंणक हे मानिी बपु््धमते्स पयाचाय 

होऊ शकतात का? असा रिश अनेक शास्त्रज्ांनी गेलया अनेक िषायंत उपप्सथत केला आहे. आकडेमोड ि 

अकंगप्णत करणयाचा िेग बघता सगंणकाने मानिाला अनेक िषायंपूिणीच मागे टाकले आहे. आज जगातील 

सिाचात ‘जलद’ सगंणक ४१५ PETAFLOPS महणजेच एका सेकंदात अपूणायंक सखंयांचया (४१५ दशलक्) 

अबज आकडेमोडी (उदाहरणाथचा, बेरीज, िजाबाकी, भागाकार आप्ण गणुाकार) करू शकतो (Trader 

2020). असे असले तरी मानिी बपु््धमते्स पयाचाय होणयासाठी केिळ सगंणकक्मता परुशेी नसते. प्नरीक्ण, 

आकलन आप्ण प्नणचायक्मता असे गणु सगंणकामधये अगंीभूत नसतात. तलुनेत, सभोितालचया िसतंूची 

ओळख, भाषा आप्ण अक्रओळख यांसारखया जप्टल सकंलपना अगदी बालयािसथेत असलयापासून 

मानिास अिगत होतात. कुरिा आप्ण मांजरीचे प्चरि बघून कुरिा कोण आप्ण मांजर कोण हे लहान मूलही सांगू 

शकते. हेच काम सगंणकाकडून करायचे झालयास आज्ािली (Computer program) प्लहािी लागते 

आप्ण प्तचे सिरूप हे खूप रूक् असते. एखादी आज्ािली जरी दोन प्चरिांमधून कुरिा आप्ण मांजर कोण 

हे यशसिीरीतया सांगू शकली तरी ती सगळयाच प्चरिांसाठी लागू होते असे नाही. प्चरिातील रिाणयांचया 
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सभोितालची पररप्सथती, उजेड, अधंार, रिाणयांचा आकार, रगं अशा अनेक बाबी लक्ात घेऊन आज्ािलीत 

बदल करािे लागतात. महणूनच रितयेक प्चरि आप्ण तयातील पररप्सथतीशी अनरुूप आज्ािली प्लप्हणे हे 

िेळेचया दृटिीने खूप खप्चचाक काम असते. लहान मलुांसाठी प्चरिातील कुरिा आप्ण मांजरीचा रगं प्कंिा आकार 

अशा गोटिी तलुनेत दयुयम असतात. प्चरिातील रिाणी ओळखणयासाठी लहान मलुांना आकडेमोड करािी 

लागत नाही अथिा रूक् आज्ािली प्लहािी लागत नाही. लहानपणापासून होत असलेलया प्नरीक्ण आप्ण 

आकलन या प्रियांमळेु प्चरिातील रिाणी ओळखणे सहज शकय होते. ह्ाच आकलनशक्तीची रेिरणा घेऊन 

उदयास आलेली सगंणकशास्त्राची शाखा महणजे Artificial Intelligence (कृप्रिम बपु््धमत्ा). सगंणकाला 

परुिलेलया माप्हतीतील बारकािे शोधणयाऐिजी कृप्रिम प्धतीने सगंणकाला आकलनशक्ती ‘प्शकिणयात’ 

येते. या प्धतीला training महणतात. कुरिा आप्ण मांजरीचे उदाहरण बघायचे झालयास सगंणकाला 

दोनही रिाणयांची अनेक प्चरेि परुिणयात येतात. प्िशेष बाब महणजे ही प्चरेि labelled असतात. कुठले प्चरि 

कोणतया रिाणयाचे आहे हे सगंणकाला आधीच सांप्गतले जाते. यानंतर प्चरिातील बारकािे शोधले जातात. 

उदा. रिाणयांचा रगं, आकार, रिाणयांचया चेहऱयािरील बारकािे, रिाणयाने वयापलेले आकारमान आप्ण तयाचे 

प्चरिाचया एकूण आकारमानाशी असलेले रिमाण, असे अनेक गणुधमचा हेरून तयांचे प्चरिाचया लेबलबरोबर 

मॅप्पगं करणयात येते. 

सोपया शबदात सांगायचे झाले तर एखादा बारकािा हेरून तयाचयाशी प्नगप्डत सखंया जर ठरािीक 

मयाचादपेलीकडे असलयास, प्चरि दोन रिाणयांपैकी एका रिाणयाचे असेल याची सभंावयता जासत असते. 

training प्धतीमधये रितयेक गणुधमाचाशी प्नगप्डत मयाचादा ठरिणयात येते. िरचेिर तलुना करायची झाली 

तर सगंणकाचे training  महणजे लहान मलुांना ‘हा कुरिा’, ही मांजर’, ‘हा अमकु रिाणी’, ‘हा अमकु पक्ी’ 

असे प्शकिणयासारखे आहे. नंतरचा टपपा महणजे testing. िरील उदाहरणात लेबल असलेलया प्चरिांचे 

आकलन झालयानंतर सगंणकाला लेबल नसलेली प्चरेि परुप्िणयात येतात. सगंणकाचे रिमखु काम असते 

ते महणजे परुप्िलेलया प्चरिांना लेबल रिदान करणे. प्चरिातील गणुधमाचाचे रिमाण मोजून ते training टपपयात 

ठरिणयात आलेलया मयाचादांचया प्कती जिळ आहेत हे पाप्हले जाते आप्ण तयानसुार प्दलेले प्चरि कोणतया 

रिाणयाचे आहे हे ठरप्िणयात येते. पनुहा एकदा िरचेिर तलुना करायची झाली तर testing महणजे लहान 

मलुांनी, तयांना प्दलेली माप्हती आतमसात करून ‘हा कुरिा’, ही मांजर’, ‘हा अमकु रिाणी’, ‘हा अमकु पक्ी’ 

असे सितःहून ओळखणयासारखे आहे. गेलया दशकात ‘कृप्रिम बपु््धमते्’चा रिभािीपणे िापर करून अनेक 

कठीण रिश सोडप्िणयात आले आहेत. भाषांतर, प्चरिांचे, धिप्नप्फतींचे आप्ण मजकुरांचे िगणीकरण, प्नकृटि 

दजाचाचया दृक्-श्ावय माप्हतीचे सिंधचान (enhancement) अशी अनेक कामे पार पाडणयासाठी ‘कृप्रिम 

बपु््धमते्’चा िापर केला जातो. 
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गेलया काही िषायंत िैद्कीय के्रिात आप्ण नजीकचया काळात कोरोना प्िषाणूचे प्नदान करणयासाठी ‘कृप्रिम 

बपु््धमते्’चा िापर करणयात येत आहे. कोरोना प्िषाणूचे प्नदान करणयासाठी ‘कृप्रिम बपु््धमत्ा’ कशी 

उपयोगास येईल? असा रिश साहप्जकच पडू शकतो. सशंोधकांनी याचे उत्र CT- Scanचया माधयमातून 

शोधणयाचा रियतन केला आहे. आधी उललेप्खलेलया कुरिा आप्ण मांजरीचया साधयासोपया उदाहरणातील 

रिाणयांचया प्चरिांऐिजी कोरोनाबाप्धत असलेलया आप्ण नसलेलया वयक्तींचा CT-Scan िापरणयाचा रियतन 

करणयात आला आहे. सगंणकाला अनेक कोरोनाबाप्धत रुगणांचे तसेच कोरोनाबाप्धत नसलेलया वयक्तींचया 

फुफफुसाचे CT-Scan परुप्िणयात येतात. कोरोनाबाप्धत रुगणाचा CT-Scan कसा प्दसतो हे खालील 

प्चरिात दाखिणयात आले आहे. हे प्चरि थेट (NIH) चया सकेंतसथळािरून घेणयात आले आहे (NIH 

2020). कोरोनाबाप्धत असलेलया रुगणाचे प्चरि पाहता काही बारकािे प्दसून येतात ते बाणाने दाखिणयात 

आले आहेत. असे बारकािे जर CT-Scanमधये आढळून आले तर रुगण कोरोनाबाप्धत असलयाची 

सभंावयता खूप जासत असते. अशाच CT -Scansचया आधार ेtraining करणयात येऊन नंतर testingचा 

िापर निीन रुगणांचा CT-Scan बघून ते कोरोनाबाप्धत आहेत की नाही हे ठरिणयासाठी वहािा, असे 

सचुिणयात आले आहे (Mei 2020 : 1-5). अमेररकेतील National Institute of Health (NIH) या 

ससंथेने ‘Medical Imaging and Data Resource Center’ (MIDRC) सथापन केले आहे. या 

महत्िाकांक्ी उपरिमातफचे  डॉकटरांना कोरोनाचे प्नदान करणे सोपे होईल अशी आशा वयक्त करणयात आली 

आहे. कोरोनाचे प्नदान करणयासाठी Swab - टेसटचा िापर करणयात येतो. Swabsची सखंया मयाचाप्दत 

असलयाने कोरोनाचे प्नदान करणयात अडथळे प्नमाचाण होतात. परतं ुCT-Scan चया माधयमातून कोरोनाचे 

प्नदान जलदगतीने होईल अशी अमेररकेतील अनेक सशंोधन ससंथांची भूप्मका आहे. 
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 अमेररकेसारखया बलाढ्य दशेात आप्थचाक, सामाप्जक आप्ण राजकीय सतरांिर कोवहीडचया रिादभुाचािाचे 

अगप्णत दषु्पररणाम झाले. समाजातील काही घटकांची आप्थचाक दरुािसथा बघून येथील सरकारने अनेक 

पािले उचलली. अमेररकेचया आरमारामधये असणार ेसिाचात रिभािी आयधु महणजे अद्याित सशंोधन. 

मळुात सशंोधनके्रिात गुतंिणूक करणे ही खूप मोठी जोखीम असते. तया गुतंिणकुीतून काही प्नष्पनन 

होईल असे नककी नसते. ही जोखीम पतकरून अमेररकेने गेलया अनेक दशकांमधये सशंोधनके्रिात खूप 

मोठी गुतंिणूक केली आहे. याच गुतंिणकुीमळेु जगभरातून अनेक सशंोधक अमेररकेकडे आकृटि होतात. 

आज अमेररकेकडे सशंोधकांची फळी असून महाप्िद्ालये, तसेच सरकारी आप्ण खाजगी ससंथांमधये 

सशंोधनानाला मोठ्या रिमाणात िाि प्मळतो. तयामळेुच कोवहीडसारखया महामारीचा सघंषचा कसा करािा 

याचे उत्र प्मळणे कठीण होत नाही. अमेररकेची सशंोधन कें प्द्रत भूप्मका ही नककीच अनकुरणीय आहे. 
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प्सगंापूर, एक परीटघडीचा दशे! अगदी कसा महणजे सटाचचाचया घडीचा... जराही इकडेप्तकडे चणुी नाही, 

सगळं कस ं प्जथलया प्तथं! ट्ाप्फक जाममधये तासनतास अडकण ं नाही, बस, टे्नमधये धककाबकुकी 

नाही, रारिीबेरारिी एकट्या बाईनं खशुाल टॅकसी करािी प्कंिा चकक िाटलयास जॉप्गगंला प्नघाि.ं एकदम 

प्बनधासत! साहप्जकच ह्ा अशा प्टपटॉप दशेामधये येणयाची सगळयांचीच इचछिा असते. साधारण सत्ािनन 

लाखांची िसती असणाऱया ह्ा छिोट्याशा दशेात दर मप्हनयाला प्कमान १४-१५ लाख पयचाटक भेट दतेात. 

ह्ात चीनहून येणार ेपयचाटक पप्हलया प्कंिा दसुऱया रिमांकािर असतात. इथली साधारण ७५% जनता ही 

प्चनी िशंाची असलयाने चीनबरोबर प्सगंापूरचे ऋणानबुधं तसे जनेु आप्ण नेहमीचेच! आजही इथे प्कमान 

दोन लाख प्चनी कामगार ‘िकचा  प्वहसा’िर प्नरप्नराळया के्रिांत काम करतात. तेवहा २०१९चया प्डसेंबर 

मप्हनयात चीनमधये झालेलया गोंधळािर प्सगंापूर सरकार बारकाईने लक् ठेिून होतंच. प्डसेंबर मप्हनयात 

चीनमधये एका निीन प्िषाणूने थैमान घातलं होतं! िूहान नािाचया मधयितणी शहरांत प्दिसागप्णक शेकडो 

माणसे आजारी होऊन मतृयमुखुी पडत होती. या आजाराच ं प्नदान काही होत नवहतं. िेड्यािाकड्या 

बातमया रिप्स्ध होत होतया. तयातील कशािर प्िश्ास ठेिायचा याचा प्नणचाय अिघड होता. प्सगंापूरला 

जानेिारीतलया प्चनी नूतन िषाचाचया िेळेची भीती होती. पारपंररकररतया प्चनी समाज आपले उद्ोगधदं ेनिीन 

िषाचाचया साधारण दहावया प्दिसांपासून सरुू करतो आप्ण कामगारिगचाही तयारिमाणेच सटु्ीिरून परत येणार 

असतो. जानेिारी मप्हनयाचया शेिटचया आठिड्यात इथले बहुतांशी प्चनी कामगार तयांचया मायदशेी निीन 

िषचा साजर ेकरणयासाठी जाणार होते आप्ण ते परतून येताना तयांचयाबरोबर हा नॉिेल कोरोना वहायरसमळेु 

सरंिप्मत होणारा निीन, अनोळखी आप्ण धोकादायक आजार इथे पसरणयाची शकयता दाट होती. 
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२०२०चया जानेिारी मप्हनयातदखेील जरी बाकीचे जग ह्ा बातमयांकडे चीनची समसया महणून पाहत 

होतं प्तथे प्सगंापूर सरकारने ह्ातील धोका ओळखला आप्ण ते तयांचया नेहमीचया प्धतीने प्िचारपूिचाक 

कामाला लागले. या सरकारची एक खाप्सयत आहे, कुठलयाही गोटिीचा ते फार आधीपासून नीट अभयास 

करतात. तयासाठी प्िशेष अभयाससप्मती नेमली जाते. ही सप्मती तया रिसगंाचे फायद,े तोटे, सभंावय 

धोके ह्ाच ंबारकाईने तोलूनमापून प्िशे्षण करते; तयािर तया के्रिातील प्िशेष तजज्ांचे मत प्िचारात घेते 

आप्ण तयातून पढुची आखणी करून मग सरकारला योगय तया प्शफारशी करते. यामळेु सरकारला योगय 

प्नणचाय जनतेपढेु ठेिता येतात आप्ण कोणताही गोंधळ न होता तयांची नीट अमंलबजािणी करता येते. 

याच सियीतून आपली जबाबदारी ओळखून जागप्तक आरोगय सघंटनेविार े ह्ा आजाराचे नामकरणही 

होणयापूिणी, २२ जानेिारी रोजीच प्सगंापूर सरकारने आपलया प्रिसदसयीय प्िशेष सप्मतीची सथापना केली. 

ह्ा तीन मंत्यांसोबतच सितः पतंरिधान ली प्सह्ांग लंूग, उपपतंरिधान आप्ण अथचामंरिी हेंग सिी प्कयात ह्ा 

सप्मतीचे सललागार होते. 

यादरमयान प्सगंापूरमधये ह्ा आजाराने ग्रसत असािेत असे सशंप्यत रुगण येणयास सरुुिात झाली होती आप्ण 

सरकारने उपलबध माप्हतीचया आधार ेप्िमानतळांिर आप्ण दशेाचया इतर रििेश कें द्रांिर तापमापक यरेंि 

बसिून येणाऱया रििाशांचे तापमान मोजणयास सरुुिात केली होती. पूिणी २००३मधये आलेलया ‘सासचा’चया 

िेळचा सपूंणचा अनभुि, तयातून प्शकलेले धडे आप्ण तयाबरहुकूम आखून राबिलेले २०१४ सालचे ससंगचाजनय 

रोगरिप्तबधंक धोरण ही सरकारचया जमेची बाब होती. हे धोरण प्िशेषकरून ‘श्सनसबंधंी सांसप्गचाक 

साथीप्िरोधात' आखले गेले असलयामळेु तयात इनफलएुझंापासून ते २००९ सालचया ‘एच १ एन १’ प्कंिा 

२०१२ सालचया ‘प्मडल ईसट रपे्सपरटेरी प्सडं्ोम कोरोना वहायरस’ (मसचा-सीओवही ) अशा जगभरातील 

ततसम साथींचा अभयास करून तयासाठीची उपाययोजना मांडणयात आली आहे. जागप्तक पयचाटन कें द्र 

असलयाने अशा रोगांची साथ जगात कुठेही पसरली तरी प्सगंापूरला तयाचा फटका बसलयाप्शिाय राहणार 

नाही याची सरकारला खारिी होती. अशा रिकारचया साथींची जगातील तीव्रता जसजशी बदलेल प्कंिा अशी 

साथ जर प्सगंापूरमधयेही पसरली तर प्सगंापूरमधये प्िप्िध के्रिांत कोणकोणती रिप्तबधंातमक उपाययोजना 

करणयात यािी यासबंधंी प्नदचेश या धोरणात प्दले आहेत. यातीलच एक उपाय महणजे, ‘प्डसीज आऊटबे्क 

ररसपॉनस प्सप्सटम कंप्डशन प्कंिा ‘डॉसचाकॉन’ (Disease Outbreak Response System Condition 

- DORSCON). ह्ा वयिसथेविार ेदशेांतगचात साथीची तीव्रता, जनतेचया आरोगयािर झालेला थेट पररणाम 

ह्ािरून सरकारचया मागचादशचानासाठी तीन प्सथती (तयारी - Alert, रिप्तबधं - Containment, आप्ण 

उपशमन - Mitigation) यासोबतच जोखीम प्नधाचारणासाठी (risk assessment) चार पातळया ठरिणयात 

आलया आहेत. (आकृती-१). 
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 ह्ाच दूरदशणी दृप्टिकोणातून सरकारने २०१९ मधये ३३० रुगणांची सोय असलेले अद्याित रुगणालय 

‘नॅशनल सेंटर फॉर इनफेकशस प्डसीजेस’ (National Center for Infectious Diseases - NCID) 

सरुू केले होते. इथे ससंगचाजनय रुगणांचया सिचा रिकारचया चाचणया करणयाची आप्ण तयांचयािर इलाज 

सािचाजप्नक आरोगयािरील पररणाम ि डॉसचाकॉन जोखीम पातळी
उपेक्णीय ते हलका (Negligible to Low> Green) 
हलका ते माफक (Low to Moderate > Yellow) 
माफक ते धोकादायक (Moderate to High > Orange)
धोकादायक (High > Red)
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करणयाची सोय तर आहेच, परतं ुया प्िषयािर सशंोधन, सािचाजप्नक पातळीिरील रिप्शक्णाचेही हे कें द्र 

आहे. साथींचया िेळी गरज भासलयास रुगणालयाची क्मता पाचशेपययंत िाढप्िता येऊ शकते. 

कोरोियाचया वसरंयापूरमधये वशरकयाि :

२३ जानेिारी रोजी प्सगंापूरमधला पप्हला रुगण सापडला होता, जो िूहानमधून आला होता. याआधी 

साधारण दहा सशंप्यत रुगणांची तपासणी झाली होती, जयातील काही िूहानमधून आलेले रििासी होते. 

सरकारने लगेच कॉनटॅकट टे्प्सगंची मोहीम हाती घेऊन या रुगणांचया प्सगंापूरमधये आलयापासूनचया 

हालचाली शोधून काढून, तयािेळी प्कंिा तयानंतर तयाप्ठकाणी जे जे हजर होते अशा सगळयांची तपासणी 

करणयात आली. यातून दशेातला दसुरा रुगण उघडकीस आला. तयानंतर एकेक करून रुगण सापडत गेले. 

केिळ सात प्दिसांत दीडशेपेक्ा जासत सशंप्यत रुगणांचया तपासणया करून तेरा रुगण सापडले होते. पढेु 

काही प्दिसांतच सथाप्नक पातळीिर ससंगचा पसरू लागलयाची प्चनहे प्दसू लागली आप्ण ७ फेब्िुारीला 

सरकारने खबरदारीचा उपाय महणून ऑरेंज (धोकादायक) डॉसचाकॉन पातळी जाहीर केली! आता याविार े

सरकारला सथाप्नक जनतेिर आप्ण उद्ोगांिर अनेक कडक रिप्तबपं्धत प्नयम लागू करता येणार होते. 

फेब्िुारी अखेरपययंत प्सगंापूरमधलया रुगणांची सखंया नविद पार झाली होती, परतं ुकाही रुगण बरहेी झाले 

होते. 

एकंदरीत प्सगंापूरमधये कोप्िड-१९चा प्शरकाि चार रिकार ेझाला :

१. चीिमधूि आलेले रुगण - जानेिारी मप्हनयात सापडलेले सगळे रुगण हे चीनहून आलेले रििासी 

होते. 

२. ्थयाविक ससंरयाभाचया प्रसयार - परदशेांतून आलेलया रििाशांचया सपंकाचात येऊन सथाप्नकांना ससंगचा 

झाला होता. यामळेु सरकारचे धाबे दणाणले. (डॉसचाकॉन- ऑरेंज)

३. परदेशयातूंि परतणयार े ्थयाविक ियारररक - चीनप्शिाय इतर प्ठकाणांहून परतणाऱया काही 

सथाप्नकांमधये   ससंगचा झालयाचे आढळून येत होते. तयांचे प्िमानतळािरच प्िलगीकरण करणयात 

आले. 

४. मयाचभा अखेरीस ्थयाविक कयामरयारिरयाभात झयालेलया ससंरभा - सरकारला िाटणारी खरी भीती या 

धोकयाची होती. प्सगंापूरमधये प्िप्िध के्रिांमधये साधारण चौदा लाख परदशेी कामगार आहेत, 

जयातील रिचडं मोठा िगचा हा तयांचयासाठी केलेलया िसतीमधये अप्तशय दाटीिाटीने राहतो. इथे 
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सोशल प्डसटंप्सगं राबिण ंकेिळ अशकय होतं. हे कामगार प्िप्िध मोठ्या रिोजेकट्सिर काम करत 

असलयाने आप्ण तयांचा सगळीकडे िािर असलयाने ह्ा िगाचास ससंगचा झालयास तयाचे धोकादायक 

पडसाद उमटतील आप्ण पररप्सथती हाताबाहेर जाईल ही भीती होती. प्सगंापूर सरकारनं हे 

प्शिधनषु्य आपलया जबाबदारीिर उचलायचं ठरिलं.  

डॉसभाकॉिितंर लयारू केलेले वियम :

फेब्िुारीमधये डॉसचाकॉन पातळी ऑरेंज केलयानंतर प्सगंापूर सरकारने प्नबयंध जारी केले. तयातील काही 

महत्िाचे प्नबयंध पढुीलरिमाणे - 

१. सिचा सािचाजप्नक कायचारिम रदि करािेत प्कंिा पढेु ढकलािेत. जर कायचारिम रदि करता आले नाहीत, 

तर उपप्सथतांचे तापमान नोंदिणयात याि.ं सदणी, पडस,ं खोकला प्कंिा ततसम लक्ण ंअसणाऱया 

कुणाही वयक्तीला कायचारिमास उपप्सथत राहू दऊे नये. 

२. नकुतेच चीनचा रििास करून आलेलया कुणासही प्कंिा आजारी असलयाचया कारणामळेु रजेिर 

असलेलयांनाही कायचारिमास उपप्सथत राहू दऊे नये. 

३. उपप्सथतांकडून तयांचया परदशे रििासाबदिल माप्हती घयािी. 

४. कायचारिमाचया जागेची िारिंार सिचछिता राखािी. 

५. या साथीचया सकंटामळेु सिचा उद्ोग, कायाचालयांनी आपले प्बझनेस कंप्टनयूटी पलॅनस पनुहा तपासून 

तयात सधुारणा करािी. आपलया कमचाचारी िगाचाची पनुरचाचना करून तयांना दोन िेगिेगळया प्ठकाणांहून 

प्कंिा आपापलया घरून काम करणयास सांगाि.ं (ही प्सपलट आप्ण ररमोट िप्कयं गप्धती प्सगंापूरमधये 

रिथम २००३ मधये सासचाचया िेळी राबिणयात आली होती. तेवहापासून उद्ोगांना ह्ाची सिय वहािी 

महणून दरिषणी या प्धतीचे परीक्ण करािे लागते.)  

६. सिचा उद्ोग, कायाचालयांमधये कमचाचाऱयांच ंतापमान प्दिसांतून दोनदा तपासणयात याि.ं सदणी, पडस,ं 

खोकला प्कंिा ततसम लक्ण ंअसणाऱया कमचाचाऱयास लगेच डॉकटरकडे पाठप्िणयात याि.ं 

७. रुगणालयांतून नयूमोप्नयाचया रुगणांना िेगळं कराि.ं रुगणालयांत येणाऱया इतर सिचा जनतेच ंतापमान 

तपासणयात याि ंआप्ण तयांचया परदशे रििासाबदिल माप्हती घयािी. 
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८. सिचा रिकारचया प्शक्णससंथांनी तयांचे कॅमप आप्ण इतर कायचारिम माचचाचया टमचा-बे्कपययंत रदि करािेत. 

बालिाडीसारखया ससंथांनी येणाऱया रितयेक वयक्तीचे आप्ण बालकांचे तापमान तपासाि;ं सदणी, 

पडस,ं खोकला प्कंिा ततसम लक्ण ंअसणाऱयास प्कंिा चीनला रििास केलेला असलयास िगाचात बसू 

दऊे नये.  

याप्शिाय कायाचालयांत, फूड-कोटचा  प्कंिा रसेटॉरट्ंसमधये सािचाजप्नकरीतया िापरलया जाणाऱया िसतंूची 

िारिंार सिचछिता राखणे, एकािेळेस जासत प्िद्ाथणी एकरि येऊन ससंगचा िाढू नये महणून शाळांमधील 

प्िरामकाळाची अदलाबदल करणे, ि्ृध-कें द्रांमधील कायचारिमात बदल िगैर ेखबरदारीचे उपाय याआधीच 

घेणयात आले होते.

प्सगंापूरमधये शेजारील राष्ट् मलेप्शयाहून दररोज कामासाठी येणाऱयांची सखंयाही खूप आहे आप्ण दोनही 

दशेांमधये प्चनी िशंाचे नागररक पषु्कळ आहेत. दोनही दशेांचया बऱयाच नागररकांचे नातेिाईक दोनही दशेांत 

आहेत आप्ण तयांच ंसीमापार नेहमीच येण-ंजाण ंअसतं. याप्शिाय प्सगंापूर मलेप्शयािर बऱयाच दनैंप्दन 

आप्ण जीिनािशयक िसतंूचया परुिठ्यासाठी अिलंबून असतो आप्ण ही माल आप्ण रििासी िाहतूक 

रसतयाने प्दिसांतील २४ तास चालू असते. साहप्जकच ह्ा निीन रोगाचा रिसार यामागाचाने होणयाचा दोनही 

दशेांना सारखाच धोका असलयाने, प्सगंापूरने मलेप्शयाबरोबर दनैंप्दन िाहतकुीसबंधंी प्िचार करणयासाठी 

एक सप्मती तयार केली. जेणेकरून काही ठोस प्नणचाय घयायचे झाले तरी दशेात जीिनािशयक िसतंूचा 

तटुिडा होऊ नये. हागँकागँमधये लोकांनी बाजार आप्ण इतर वयिहार बदं होणयाचया भीतीने टॉयलेट 

पेपरचा साठा करणयासाठी जशी सपुरमाकचे टिर जनतेची धाड पडली होती तसे रिकार इथे होऊ नयेत 

महणून सरकार लक् ठेिून होते. परतं ुसोशल मीप्डयामधून येणाऱया सनसनाटी बातमयांना बळी पडून शेिटी 

फेब्िुारीमधये एका िीकें डला प्सगंापूरमधये लोकांनी इथली सपुरमाकचे ट्सही ररकामी केलीच. 

सकंट दयारयातूि घरयात :

प्सगंापूरमधये अनेक आतंरराष्ट्ीय कंपनयांची रिादपे्शक कायाचालये आहेत, प्जथून ऑसटे्प्लया, नयूझीलंड 

आप्ण जपानपासून ते थेट भारत प्कंिा पाप्कसतानपययंतचया दशेांमधील तयांचया कामािर लक् ठेिले जाते, 

ह्ा दशेांतील अनेक सेिांचे प्नयरंिण, प्नयोजन इथून केले जाते. आयटी के्रिातील बऱयाच मोठ्या कंपनया 

जया इतर के्रिातील बड्या कंपनयांना तांप्रिक सेिा परुितात तया २४ तास काम करत असतात. इथे 

मोठमोठ्या कंपनयांची रिादपे्शक डेटा सेंटसचा आहेत; जयातून प्कतीतरी बकँा आप्ण इतर उद्ोगांना आयटी 

सेिा परुिली जाते. ह्ा उद्ोगांना बदं करणयाचा प्िचारही जागप्तक सकंट उभ ंकरू शकतो. 
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यामळेुच प्चनी निीन िषाचानंतर फेब्िुारीमधये चीनहून प्सगंापूरमधये कामािर परतणाऱयांची रिचडं सखंया 

लक्ात घेऊन सरकारने इथलया सिचा उद्ोगांना, खास करून बकँांसारखया अतयािशयक सेिा दणेाऱया 

उद्ोगांना तयांचया कामाचे पनुप्नचायोजन करायला भाग पाडले. अजून तरी परदशे रििासािर काही खास 

प्नबयंध लािणयात आले नवहते. परतं ुनकुतयाच केलेलया परदशे रििासाची माप्हती मारि रितयेक कायाचालयीन 

इमारतीत रििेश करताना द्ािी लागत होती. कामाचया जागांतून रोगाचा रिसार रोखणयासाठी सगळया 

कायाचालयांतून कमचाचाऱयांचेच नवहे तर येणाऱया रितयेक वयक्तीचे तापमापन सक्तीचे करणयात आले. 

फेब्िुारीचया पप्हलयाच पधंरिड्यात अनेक बकँांनी तयांचया अतयािशयक सेिा परुप्िणाऱया कमचाचाऱयांना 

दोन प्कंिा तीन गटांत प्िभागून तयांची कायाचालये प्नरप्नराळया प्ठकाणी सथलांतररत केली. जयांना असे 

करणे शकय नवहते, तया उद्ोगांनी तयांचया कायाचालयांचया िेळा बदलून कमचाचाऱयांना दोन गटांतून प्िभागून 

प्दिसांतून एकाऐिजी दोन पाळयांचया िेळापरिकात बसिले. इतर अनेक प्िभागांना घरून काम करणयास 

सांगणयात आले. जेणेकरून ह्ा गटांतील जर कुणी या निीन रोगाने आजारी झालेच तर फक्त तयाच गटाला 

प्िलगीकरणाला सामोर ेजािे लागेल, परतं ुकंपनीचया कामािर तयाचा लक्णीय पररणाम काही होणार नाही. 

प्सगंापूरमधये घरोघरी जगातील अतयचुच दजाचाची इंटरनेट सेिा प्मळणे शकय असलयामळेु बहुतेक सिचा 

बकँांनी आप्ण आयटी के्रिातील कंपनयांनी तयांचया कमचाचाऱयांना आप्ण अप्धकाऱयांना घरून काम करणयास 

सांप्गतले. यासाठी लागणार ेतंरिज्ान आप्ण लॅपटॉप प्कंिा डेसकटॉप, झालंच तर फोन इंसट्रुमेंट्ससारखी 

सामग्रीही कमचाचाऱयांना घरी दणेयाची वयिसथा करणयात आली. अजूनही ह्ा प्िभागलेलया कमचाचारी गटांिर 

कायाचालयातच नवहे, तर बाहेर खाजगी िेळातही एकमेकांना भेटणयाची सक्त बंदी आहे.

फेब्िुारीचया शेिटीशेिटी दप्क्ण कोररयामधये पसरलेलया साथीचया पररप्सथतीनसुार प्सगंापूरहून दप्क्ण 

कोररयाचा रििास टाळािा अशी सरकारी सूचना जारी करणयात आली. चीन आप्ण दप्क्ण कोररयाहून 

आलेलया सशंप्यत रुगणांना प्िमानतळािरून थेट रुगणालयातच रिाना केले जाऊ लागले. माचचाचया 

सरुुिातीला या रििास रिप्तबपं्धत दशेांचया यादीत इराण, इटली आप्ण जपान यांचीही भर पडली. तर या 

दशेांतून आलेलया प्सगंापूरिाप्सयांना चौदा प्दिसांची सटे-होम नोटीस जारी केली जाऊ लागली, जयाविार े

तयांना तयांचया राहतया घराबाहेर कुठेही जाणयाची परिानगी नवहती. तापासारखी लक्णे असणाऱया 

रििाशांिर कोप्िड-१९चया सिाब-टेसट केलया जातील असे जाहीर केले गेले. जयांना ही टेसट करणे कबूल 

नसेल तयांना प्सगंापूरमधये रििेश नाकारला जाईल आप्ण तयांचया िकचा -प्वहजािरही याचा पररणाम होईल 

असेही जाहीर केले गेले. 



• संभाषित •  वर्ष  ०१: अकं ०१,  सप्टेंबर २०२० 59

आतापययंत ह्ा कोप्िड-१९चा जयेष् नागररकांना प्िशेष धोका असलयाचे जाणिले असलयाने सरकारी 

पातळीिरचया जयेष् नागररकांसाठीचया सगळया सािचाजप्नक कायचारिमांिर बदंी आणली. माचचा मप्हनयात 

दर प्दिशीचया निीन केसेसची सखंया झपाट्याने िाढू लागली होती. सथाप्नक पातळीिर निीन िषाचाचया 

जेिणािळींतून, वयािसाप्यक सभासमेंलनातून ससंगचा धोकादायकररतया पसरत होता. जनतेमधये 

आजारारिती भीती िाढत होती. मासक आप्ण सॅप्नटायझरची मागणी िेड्यासारखी िाढली होती. लोक 

गहृोपयोगी प्कराणा सामानाचा इतका साठा करू लागले होते की, सरकारला सपुरमाकचे ट्समधून दरडोई 

खरदेी केलया जाणाऱया िसतंूचया सखंयेिर प्नबयंध आणािे लागले. 

एवहाना आतंरराष्ट्ीय रििासी िाहतूक बऱयापैकी थंडािली होती, फलाईट्स रदि वहायला सरुुिात झाली 

होती. सथाप्नक केसेस प्दिसागप्णक िाढतच होतया. माचचाचया मधयास मप्शदींमधील सिचा सािचाजप्नक 

कायचारिम बदं करणयात आले. रििास रिप्तबपं्धत दशेांचया यादीत फ्ांस, जमचानी आप्ण सपेनची भर पडली. 

सिचा रूिझ बोटींना प्सगंापूरचा थांबा रदि करणयात आला. सरकारने अडीचशे प्कंिा तयाहून अप्धक वयक्ती 

जमणाऱया कायचारिमांिर बदंी घातली. कामाचया प्ठकाणांना, रसेटॉरट्ंससप्हत सिचा जागी कायद्ाने सोशल 

प्डसटंप्सगं लागू करणयात आलं. कॉनटॅकट टे्प्सगं करता याि ंमहणून सिचा कायचारिमांना येणाऱया वयक्तींची 

माप्हती गोळा करणयात येऊ लागली. उद्ोगांना कामाचया प्ठकाणी सोशल प्डसटंप्सगं जमाि ंमहणून रितयक् 

प्मटींगस करणयापेक्ा प्वहप्डओ कॉनफरप्सगंचा िापर करणयास सांगणयात आलं.

कयामयाचयया जयारयासंयाठी विबबंधयातमक उपयाय:

अखेरीस २३ माचचापासून प्सगंापूरचया सीमा सिचा आतंरराष्ट्ीय रििाशांसाठी बदं करणयात आलया. प्सगंापूर 

पोटचा  फक्त मालिाहतूक आप्ण दरुुसतीचया कामांकरताच चालू राहील अस ंजाहीर झालं. २६ माचचापासून सिचा 

सािचाजप्नक प्ठकाणी दहापेक्ा जासत वयक्तींना एकरि येणयास बदंी करणयात आली. एक मीटर अतंराच ंसोशल 

प्डसटंप्सगं आप्ण ररमोट-कायचारिणाली (घरून काम) सगळया उद्ोगांना अप्निायचा करणयात आलं. कामाचया 

प्ठकाणी प्जथे ररमोट-कायचारिणाली प्कंिा सोशल प्डसटंप्सगं लागू करता येत नसेल अशा आसथापनांना 

तशी सोय करपेययंत बदं करणयाचया सूचना दणेयात आलया. कमचाचारी िगाचाची पनुरचाचना करून कमचाचाऱयांना 

दसुरी कामे/जबाबदाऱया प्शकप्िणयास सांगणयात आलं. आसथापनांनी तयांचया कमचाचाऱयांचया येणया आप्ण 

जाणयाचया िेळा िेगिेगळया करून सािचाजप्नक िाहतकुीमधये गदणी कमी होईल अशा एक-एक तासाचया 

अतंराने बदलणयास सांप्गतलं गेलं. प्सपलट-टीम योजना लागू करून कमचाचाऱयांचे िेगळे गट करणे आता 

सक्तीचं करणयात आलं. आगाऊ सूचनेप्शिाय रजा घेणाऱयांची प्िशेष दखल घेऊन तयांचया सटुीच ंकारण 
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नोंदिणयात येऊ लागलं. माचचाअखेरीस सरकारनं बार, प्सनेमा आप्ण सिचा ततसम करमणकुीचया जागा पूणचा 

बदं केलया. 

कायद्ाच ंकठोर पालन करणयासाठी रिप्स्ध असणार ं प्सगंापूर सरकार सटे-होम नोटीस मोडून क्लुलक 

कारणांसाठी घराबाहेर प्फरणाऱयांप्िरु्ध सक्तीची पािलं उचलणयासदखेील कचरलं नाही. काही नागररकांचे 

पासपोटचा  रदि झाले तर काहींचे प्निासी प्वहसा रदि करून तयांना पढुचया फलाईटने मायदशेी पाठप्िणयात 

आलं. 

कोप्िड-१९चा ससंगचा केिळ एकमेकांचया सहिासाने नाही तर कदाप्चत रुगण प्जथे प्जथे गेलाय, प्तथे जया 

िसतंूना हाताळलंय यातूनही होऊ शकतो अस ंजेवहा लक्ात आलं तेवहा, सरकारने कॉनटॅकट टे्प्सगंिर 

भर प्दला. परतं ुयेणाऱया रितयेकाकडून माप्हती प्लहून घेणे प्जप्करीच ंकाम होतं. तयात िेळ तर जायचाच 

परतं ुलोक भीतीपोटी खरी माप्हती दतेीलच ह्ाची खारिी नवहती. सरकारने यािर उपाय महणून लोकांचया 

मोबाइलसाठी टे्स-टुगेदर नािाच ं ऍप तयार केलं. बल-ुटूथ तंरिािर चालणार हे ऍप आपलया फोनचया 

आसपास आलेलया इतर फोनसची नोंद ठेितं. यापैकी कोणी जर कोप्िड१९ने आजारी झालयाचे कळलं 

तर सरकार या ऍपविार ेतया वयक्तीचया सपंकाचात आलेलयांना सतकचा  करून तयांना घरचया घरी प्िलग करणे 

प्कंिा आजाराची लक्णे आढळलयास रुगणालयात नेणे अशी मदत करू शकणार होतं. 

माचचाचया अखेरीस प्सगंापूरमधये दर प्दिशीचया निीन केसेसची सखंया पननास- सत्र पार झाली होती, 

तयातही सथाप्नक रुगणांची सखंया रििासी रुगणांपेक्ा िाढू लागली होती. सकंट दारातून घरात आलयाची 

प्चनहे सपटि प्दसत होती.

सवकभा ट रेिकर वकंिया लॉक डयाऊि :

बरचे उपाय केले तरी कोप्िड १९चा रिसार प्सगंापूरमधये भीप्तदायकरीतया िाढतच राप्हलयाने शेिटी 

सरकारला ७ एप्रिल रोजी सप्कचा ट बे्कर उपाययोजना जारी करणे भाग पडले. सप्कचा ट बे्करविार ेसरकारने 

फक्त अतयािशयक सेिा दणेाऱया आसथापनाच चालू ठेिून इतर सिचा उद्ोग, शाळा-कॉलेज, दकुानं, जीम 

आप्ण मॉलस उघडणयास बंदी घातली. जनतेनं कारणाप्शिाय घराबाहेर पडू नये, बाहेर जािचं लागलं 

तर मासक घालून जाि ंअस ंसांगणयात आलं. तयानंतर काही प्दिसांनी रितयेकाला बाहेर जाताना मासक 

िापरण ंअप्निायचा करणयात आलं. सरुुिातीला चार आठिड्यांकरता घातलेले हे प्नबयंध पढेु जून अखेरपययंत 

िाढिािेच लागले. याकाळात भाजीबाजारासारखया गदणीचया जागी लोकांचया ओळखपरिाचया अखेरचया 

आकड्यारिमाणे तयांना सम प्कंिा प्िषम तारखांनाच रििेश प्दला. तयामळेु गदणीचा धोका प्नमाचाण झाला. फूड 
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कोटचामधे बसून खाणयास बदंी घातली गेली, जेिण घेऊन जाण ंबधंनकारक होतं. अननाचया प्डप्लवहरीज मारि 

चालू होतया. तयामळेु खाद् पदाथायंसबंपं्धत असे काही उद्ोग, दकुाने प्शिाय इलेकट्ॉप्नक िसतंूची दकुाने 

यांना सोशल प्डसटंप्सगं पाळून वयिहार करणयास परिानगी होती. यामळेु लोक घरून काम करणयासाठी 

लागणाऱया िसतू जसे टेबल-लॅमप, हेडफोनस, मॉप्नटसचा इतयादींची गरजेरिमाणे खरदेी करू शकले. तयामळेु 

सरकारला सिचा उद्ोगांमधून ररमोट-िप्कयं ग सक्तीचं करता आलं. केिळ अतयािशयक सेिांचीच कायाचालये 

प्कमान कमचाचारीिगाचाविार ेचालू होती. तयातही दोन पाळयांतून कामं करण ंप्कंिा दोन गटांतून काम प्िभागून 

तयांना आलटून पालटून िेगिेगळया प्दिशी बोलािण ंअशा उपाययोजना होतयाच. 

इतरांना कुणाला काही जरुरीचया कामासाठी जर आपलया कायाचालयात जायच ंझालंच तर तयांना तीनचार 

प्दिस आधी परिानगीसाठी अजचा करािा लागत असे. थेट कामगार मंरिालयातून रितयेक अजाचाची छिाननी 

होऊन मगच कायाचालयात येणयाची परिानगी प्मळत होती. अशा नैप्मप्त्क येणाऱया लोकांची सखंया नेहमी 

येणाऱया राखीि कमचाचाऱयांचया रिमाणानसुार ठेिणयात आलयामळेु आप्ण काही ठरािीक िेळापरुतीच 

परिानगी दणेयात येत असलयामळेु अशा लोकांची सखंया फारच कमी ठेिलयामळेु मळुातच असे अजचा फार 

कमी आले. 

सरकारने ह्ा सिचा प्दिसांत सािचाजप्नक िाहतकुवयिसथा मारि थोड्या कमी रिमाणात का होईना, चालू 

ठेिली. तयामळेु अतयािशयक सेिांमधये काम करणाऱया जनतेला तयांचया कामािर जाताना काही रियास 

पडले नाहीत. मळुातच कायाचालये कमी रिमाणात चालू असलयामळेु आप्ण कमचाचाऱयांचया येणयाचया 

िेळा प्नरप्नराळया केलयामळेु बस, टे्नमधये नेहमीसारखी गदणी झाली नाही. बस, टे्नमधलया शेजारचया 

बसणयाचया जागा सोशल प्डसटंप्सगं पाळता याि ंमहणून बदं केलया गेलया. टॅकसीतून जाताना रििाशांची 

सखंया तर प्नबयंप्धत केलीच होती, परतं ुड्ायवहरशेजारी बसणयासही मनाई होती. 

बस, टे्नमधून रििास करताना मासक लािण ंतर सक्तीचे होतं, पण तयाबरोबरच कुणाशीही बोलणचं नवहे; तर 

मोबाईलिरही बोलण ंमना होते. जेणेकरून बोलताना तोंडातून प्शतंोडे उडून आजाराचा रिसार होऊ नये. 

आजाराचया प्िप्िध बातमयांनी घाबरलेलया समजूतदार नागररकांनीही या सगळया प्नयमांच ं प्िनातरिार 

कसोशीनं पालन केलं. तरीही सोशल प्डसटंप्सगंचे प्नयम न पाळणयाऱया थोड्याथोडकया नवहे तर तबबल 

३००० जणांिर दडंातमक कारिाई करािी लागली. 

रितयेक दकुानातून, सपुरमाकचे टमधून, वयािसाप्यक आसथापनांतून आप्ण प्निासी सकुंलातूनही कयू आर 

कोड िापरून येणाऱया रितयेक वयक्तीची येणयाजाणयाचया िेळेची नोंदणी रितयेकाचया मोबाईलमधील टे्स-

टुगेदर ऍपविारा सक्तीची करणयात आली. या तपासणीसाठी प्िशेष सियसेंिकही बसप्िणयात आलेत. यामळेु 
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जर कुणी रुगण अशा जागी येऊन गेला असलयास प्तथे येऊन गेलेलया इतर नागररकांना सतकचा  करणे 

सरकारला सोपे झाले. तसेच या नोंदणीमधये लागणारा िेळही कमालीचा कमी झाला. 

परदेशी कयामरयारयामंधये ससंरभा : 

इथलया परदशेी कामगारांना झालेलया ससंगाचाची तर िेगळीच कहाणी आहे. इथे भारत, बांगलादशे, चीन, 

प्वहएतनाम, प्फप्लपाइनस अशा दशेांतून समुार ेचौदा लाख कामगार इथलया बांधकाम रिकलपािर प्कंिा 

प्शप-ररपेअर आप्ण ततसम कारखानयांतून काम करत असतात. अशा कामगारांना राहणयासाठी सरकारने 

प्कंिा ते जयांचयाकडे काम करतात ते कारखानदार / कंरिाटदारांनी सिसत प्निासाची सोय केलेली असते. 

अशा रिकारचया प्निासांमधून हे कामगार दाटीिाटीने राहत असतात. अथाचातच कोप्िड-१९सारखया जहाल 

ससंगचाजनय रोगाचा इथे प्शरकाि झाला तर हाहा:कारच उडणार होता. एप्रिलचया पप्हलया पधंरिड्यात ह्ा 

िसतयांमधून कोप्िड१९ची लागण झालयाच ंउघड झालं आप्ण हा हलला रोखणयासाठी सरकार पूणचा जोमानं 

कामाला लागलं. ह्ा िसतयांमधून राहणाऱया सगळया कामगारांना कामािर जाि ंलागू नये आप्ण ससंगचा िाढू 

नये महणून सिचा कामं बदं करणयात आली होतीच. सिाचात मोठं काम होतं ते यातून बऱया होणाऱया कामगारांना 

इतरांपासून िेगळं ठेिण.ं तेरा- चौदा लाख लोकांचया राहणयाचीच नवहे तर रोजगार नसताना तयांना दोन 

िेळचे जेिण प्मळणयाची, तयांची पूणचा तपासणी करणयाची वयिसथा करण ंहे काही सोप ंकाम नवहतंच! जगात 

प्सगंापूर हे एकमेि उदाहरण आहे प्जथं सरकारने सिखचाचाने ह्ा परदशेी नागररकांची सपूंणचा जबाबदारी 

उचलून १००% सगळयांचया कोप्िडसाठी टेसट केलया. आजारी असलेलयांिर इथलयाच रुगणालयात 

एकाच रिकार ेइलाज केले. तसेच आजारातून ठीक झालेलयांची िेगळया जागी राहणयाची सोयही केली. 

यासाठी सरकारने इथलया मोठ्या औद्ोप्गक रिदशचानासाठी खास बांधलेलया हॉलसमधून तसेच दोन मोठ्या 

रूिझ बोटी ताबयात घेऊन तयािरही हजारो कामगारांचया तातपरुतया प्निासांची सोय केली. तयािेळात 

तयांचया नेहमीचया राहणयाचया जागांची पनुरचाचना करून रितयेक खोलीतून सोशल प्डसटंप्सगं पाळून राहता 

येईल अशी सोय केली. रोजचया रोज बातमीपरि काढून सरकार निीन सापडलेलया केसेसची माप्हती 

जनतेपययंत पोहोचित होतं, तयामळेु सरकारला याबाबतचया अफिांिर प्नयरंिण ठेिणहंी बऱयाच रिमाणात 

शकय झालं. 

एिढ्या रिचडं लोकसखंयेिर असे इलाज करण,ं सगळयांचया पनुहापनुहा टेसट करून तयांचया प्नरोगी 

असणयाची खारिी करून मगच तयांना एकरि राहणयास परिानगी दणे ंहे एप्रिलमधये सरुू झालेलं महतकायचा 

सपंायला चकक ऑगसट मप्हना उजाडला. आत्ा काल परिा सरकारनं ह्ा सगळयांचया टेसट्स पूणचा 
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झालयाच ंजाहीर केलंय. तरीही हे सकंट टळलं अस ंनाहीय. अजून तयांचयात केसेस सापडत आहेतच. पण 

आता तयांच ंरिमाण खूपच कमी झालंय.  

आवथभाक मदत आवण वययािहयाररक विणभाय : 

प्सगंापूरमधये कोप्िड१९ चा रिादभुाचाि िषाचाचया सरुुिातीसच झाला असलयामळेु दशेाचा २०२०-२१चा 

आप्थचाक ताळेबदं तयार करताना सरकारला बराच प्िचार करािा लागला. अशा अप्नप्श्चत काळात ह्ािषणी 

आप्थचाक रिगती होणयाची प्चनहे नवहतीच. तरीही सरकारने थोडा आशािादी सूर लाित उणे ०.५ ते १.५ % 

इतका रिगतीचा दर ितचािला. यातून सरकार अथचावयिसथेला आधार दणेयासाठी काही कामे सरुू करले असा 

सदंशे आप्ण सरकारचा ह्ा सकंटाला खंबीरपणे सामोर ेजाणयाचा प्नश्चय जनतेसमोर आला. ह्ा सकंटाचा 

उद्ोगांिर प्िपरीत पररणाम होणार आप्ण तयातून जनतेचया नोकऱयांिर गदा येणार हे सरकारने आधीच 

ओळखले आप्ण जनतेचया मनाची तयारी करून ठेिायला सरुुिात केली. फेब्िुारी-माचचा मप्हनयांतील 

रसतयािरील शकुशकुाट महणजे कॉफी-शॉपस, फूड-कोटचामधील सटॉल-चालक ह्ांचयािरील सकंटाची 

सपटि सरुुिात होती. उतपननाप्शिाय अशा जनतेला दनैंप्दन खचाचासाठी सरकारने तयांचया बकँ-खातयात 

मदतीखातर थेट रोख रककम जमा केली. घरगतुीच नवहे तर सटॉलससाठी येणाऱया िीज-पाणयाचया प्बलात 

सिलती जाहीर केलया. एिढेच नाही तर जयांचया नोकऱया जातील तयांना प्कंिा जनतेला निीन के्रिात 

नोकरी प्मळिणयासाठी रिप्शक्ण घेता यािे यासाठी ५०० प्सगंापूर डॉलसचा इतकी रोख मदत जाहीर केली. 

घरगतुी उतपननाचया आधार े अनदुाप्नत िैद्कीय सेिा योजनेअतंगचात साधया डॉकटरचया भेटीपासून ते 

रुगणालयातील इलाज मामलुी खचाचातच नवहे तर मोफतही उपलबध करून प्दलेत. 

उद्ोगांनी कोप्िड१९चया सकंटाचा गैरफायदा घेऊन प्िनाकारणच लोकांना कामािरून काढू नये 

यासाठीही सरकार सतकचा  आहे. अनेक उद्ोगांना तयांचया करांमधये, जागेचया भाड्यामधये सिलत प्कंिा 

काही मप्हनयानंतर भरणयाची सिड प्दली. इतकेच नवहे तर रोख रकमेचया मदतीही सरकारने जाहीर 

केलया. तयांना कामगारिगचा कमी करािा लागलाच तर सथाप्नकांना तयाची झळ पोहोचू नये प्कंिा कमी 

पोहोचािी असे प्नणचाय घेणयास भाग पाडलं. 

सरकारचया अशा सकारातमक दृप्टिकोणाचा पररणाम इथलया उद्ोगांिर झाला नसता तरच निल! अनेक 

उद्ोगांनी तयांचया कामगारांचया पगारात कपात करून का होईना परतं,ु तयांचया नोकऱया कायम ठेिलया. 

प्सगंापूर एअरलाईनससारखया बड्या कंपनीनेही प्िमान रििास थंडािलयामळेु ररकामया असणाऱया तयांचया 

हिाई-सेप्िकांना रुगणालयात रुगणांची सेिा करणयासाठी प्नयकु्त केलं. कोप्िड-१९ने आधीच थकलेलया 
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आरोगयसेिा के्रिाला अशी मदत प्मळाली तर हिीच होती. मलेप्शयाहून दनैंप्दन रििासािर बदंी येणार 

असे कळताच प्तकडून रोज येणाऱया कामगारिगाचािर अिलंबून असणाऱया अनेक कारखानयांनी आप्ण 

बकँांनी अशा कामगारांची सिखचाचाने इथेच हॉटेलमधून राहणयाची सोय केली. ह्ा मलेप्शयन लोकांना इथे 

राहता याि ंयासाठी सरकारने अनेक सािचाजप्नक सभागहृ,ं बॅडप्मंटनचे कोट्चास ताबयात घेऊन प्तथे तयांचया 

तातपरुतया राहणयाची सोय केली आप्ण तयांना रोख रकमेचीही मदत केली. अनेक सथाप्नकांनीही अशा 

लोकांना आपलया घरी ठेिून घेतलं आहे. यामळेु सप्कचा ट बे्करचया काळातही असे उद्ोग तयांचे कारभार 

कमी रिमाणात का होईना चालू ठेिून कामगारांना पगार दऊे शकले आप्ण दशेातील जनतेिरील बेकारीचे 

आप्ण अनषुगंाने दशेाचया अथचावयिसथेिरील सकंट काही काळासाठी का होईना टळले. जे लोक रोज 

कामािर जाणयासाठी तयांचया कासचा िापरतात तयांना कामाचया जागी कार-पाकचा चे भाडे द्ािे लागते. परतं ु

ररमोट-िकणीगंचया काळात बरचेजण घरूनच काम करत असलयाने अनेक कंपनयांनी हे कार-पाकचा चे भाडे या 

काळासाठी माफ करून तयांचया कमचाचारीिगाचाचा खचचा थोडा कमी करणयास हातभार लािला. 

वयिहयारयातील बदल :

कोप्िड-१९चया सकंटाने सगळयांचाच आयषु्याकडे पाहणयाचा दृप्टिकोण बदलून टाकला आहे असे महटले 

जाते ते खोटे नाही. आता गेले चार मप्हने बऱयाच उद्ोगांचे कारभार कोणीही कायाचालयात न येताही चालू 

आहेत. तयामळेु हे सगळे बडे उद्ोग तयांचया आप्लशान कायाचालयांचया भाड्याचा राक्सी खचचा कसा कमी 

करता येईल याचा प्िचार करू लागलेत आप्ण तयामळेु सगळया बांधकाम वयिसायाचे धाबे दणाणलेत. 

थोड्या फार रिमाणात सामानय जनतेचया बाबतीतही अनेक प्धतीमधये बदल घडून येत आहेत. प्सगंापूरमधये 

इलेकट्ॉप्नक पेमेंट गेली बरीच िषचे लोकांचया अगंिळणी पडले आहेच. नोटा प्कंिा नाणी हाताळणयातला 

कोप्िड-धोका आता सगळयांनीच ओळखला आहे आप्ण मोबाईल पेमेंटचा मागचा सिीकारायला सरुू केला 

आहे. सरकारने याला चालना दणेयासाठी फूड-कोटाचातलया सटॉलससाठी खास योजना जाहीर केली. तयांनी 

जर २०इलेकट्ॉप्नक पेमेंटस सिीकारली तर तयांना काही रोख रककम इनामाखातर दणेयात येणार आहे. 

सरकारने या सपूंणचा काळात दशेातील आप्थचाक वयिहार थांबणार नाहीत याची कसोशीने काळजी घेतली. 

परतं ुतयाचिेळी तया वयिहारांतील प्नयरंिणे मारि प्शप्थल न करता, तंरिज्ानाचा फायदा घेऊन रितयक् भेट 

झाली नाही तरी इलेकट्ॉप्नक माधयमातून ग्राहकाचया रितयक् सहीऐिजी ईमेलविारा इलेकट्ॉप्नक सही घेण ं

प्कंिा फोनिरून वयिहारास मानयता घेता यािी आप्ण असे फोन कॉलस बऱयाच काळासाठी रकेॉडचा करून 

ठेिण ंअसे उपाय योजणयास उते्जन प्दले. तयामळेु सटॉक बाजारात चढउतार होत असतानाही आप्ण 
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घराबाहेर जाता आलं नाही तरीही अरितयक् भेटींतून जनतेला तयांचे आप्थचाक वयिहार नेहमीरिमाणेच करता 

आले. तयामळेु यातून कोणतयाही रिकार ेआप्थचाक घबराटीचे िातािरण प्नमाचाण झाले नाही.

सपंिया बुिया हया सवकभा ट रेिकर!

सप्कचा ट बे्करचया काळात बदं केलेलया शाळा, दकुानं आप्ण उद्ोग ह्ांना फार प्दिस बदं ठेिून चालणार 

नाही हे सरकारचया धयानी होतंच. हे प्नबयंध उठप्िणयासाठी सरकारने हळू हळू पािले उचलायला सरुुिात 

केली. सरुुिातीला चार आठिड्यांसाठी लािलेला हा सप्कचा ट बे्कर जूनपययंत िाढप्िणयात आला होता. 

सरकारने सप्कचा ट-बे्कर उठप्िणयाची तीन टपपयांतील योजना ठरिली होती. यातील पप्हला टपपा १ जून 

रोजी लागू करून तयात काही वयिहार सरुू करणयात आले. सोशल प्डसटप्नसगंचे प्नयम पाळता पाळताच, 

कारखानयांना आप्ण कायचाशाळांना काम सरुू करणयाची परिानगी प्मळाली. जया कायाचालयांना ररमोट-िप्कयं ग 

शकय नवहतं तयांना प्कंिा जयांचया कामांमधये जनसपंकचा  नसतो प्कंिा कमी असतो अशांना काही रिमाणात 

कायाचालयीन वयिहार सरुू करणयास परिानगी प्मळाली. सलूनस आप्ण पालचासचा, कार प्कंिा एअर कंप्डशप्नंग 

ररपेररगं करणारी, प्कंिा शालेय गणिेश अथिा पसुतकांची दकुानं उघडणयात आली. 

अजूनही प्मरि-नातेिाईकांचया घरी जाणयाची परिानगी नवहती. परतं ु जयांचे आईिडील, सासूसासर,े 

आजीआजोबा अशी ियोि्ृध मंडळी जर िेगळया घरी राहत असतील तर तयांना प्दिसांतून एकदा 

भेटायला जाणयाची परिानगी केिळ दोघांनाच दणेयात आली. नेहमीचया डॉकटरांचया वयप्तररक्त इतर 

पारपंररक प्चनी, आयिुचेप्दक प्कंिा दतंप्चप्कतसा अशी औषधोपचार कें दे्र उघडणयासही परिानगी दणेयात 

आली. रुगणालयांतूनदखेील इतर बाह्-रुगण प्चप्कतसा आप्ण इतर सेिा सरुू करणयात आलया. धाप्मचाक 

सथळांतून फक्त एकाच कुटंुबातील खाजगी कायचारिम जासतीत जासत पाच वयक्तींना सोशल प्डसटंप्सगं 

सांभाळून करणयाची परिानगी दणेयात आली. इतर धाप्मचाक कायचारिम केिळ मखुय प्ििाहनोंदणी आप्ण 

अपं्तमससंकारापरुतेच तेही जासतीत जासत दहा वयक्तींनाच करता येणार होते. घरकाम करणाऱया मोलकरणी 

पूिणी तयांचया साप्ताप्हक सटुीचया प्दिशी एकमेकींना एकरि भेटायचया. ह्ा भेटीिर सप्कचा ट-बे्करदरमयान 

लािलेली बदंी अजूनही कायम ठेिली होती. 

फेज -१ :

फेज-एकमधये सरकारने शाळांना साप्ताप्हक प्धतीने आलटून पालटून शाळेत आप्ण घरून िगचा चालप्िणयास 

सांप्गतले आप्ण फक्त केिळ बोडाचाचया परीक्ांना बसणाऱया इयत्ांतील प्िद्ारयायंनाच रोज शाळेत येणयास 



• संभाषित •  वर्ष  ०१: अकं ०१,  सप्टेंबर २०२० 66

परिानगी प्दली. कॉलेज आप्ण प्िद्ापीठांतून प्िद्ाथणी फक्त रियोगशाळेपरुतेच येऊ शकणार होते, बाकी 

वयाखयाने ऑनलाईन चालूच राप्हली होती. 

फेज-२: 

फेज-दोनमधये ह्ा सगळया उपाययोजनांचे यशसिी फप्लत महणूनच सरकारने पढेु दोन आठिड्यांतच 

अजून काही वयिहार सरुळीत करणयाची तयारी केली. यात सािचाजप्नक फूड-कोट्चासमधये बसून खाणयास, 

सिचा दकुाने आप्ण प्जम उघडणयास, तयापढेु जलैु मप्हनयात प्सनेमागहेृही उघडणयास परिानगी प्दली. 

सधया सािचाजप्नक जागी जासतीत जासत पननासजणांना सोशल प्डसटंप्सगं पाळून एकरि येणयाची परिानगी 

प्मळाली आहे. काही पयचाटनसथळे जसे जरुॉनग बडचापाकचा  आप्ण रिाणीसगं्रहालयेस्ुधा उघडणयात आली 

आहेत. यामळेु गेले दोन मप्हने प्सथरािलेलया अथचावयिसथेला थोडीबहुत चालना प्मळाली आहे. 

एकूण, प्सगंापूरसारखया छिोट्या आप्ण सपूंणचा परािलंबी दशेाने आतापययंत ह्ा सकंटाला सपूंणचा जोमाने 

आपलया नागररकांसोबतच, दशेाचया अथचावयिसथेला हातभार लािणाऱया परदशेी कामगारांचीही जबाबदारी 

उचलून मोठ्या धीराने लढत प्दली आहे. अथचावयिसथा प्खळप्खळी होऊ नये महणून सरकार अजूनही 

निनिीन योजनांिर काम करतेच आहे. नकुतीच सरकारने जिळजिळ आठ हजार घरांचया तीन निीन 

गहृप्नमाचाण रिकलपाची आप्ण सथाप्नकांना रोजगार प्दलयास तयांचया २५% रोजगाराइतकी मदत उद्ोगांना 

दणेयाची योजना जाहीर केली आहे. इतके सगळे आशािादी प्नणचाय घेऊन प्सगंापूर सरकारने जनतेला ह्ा 

कोरोनाचया सकंटाचा सामना करणयासाठी रिचंड ताकद प्दली आहे.
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कोप्िड-१९सह जगताना...
हरेबं विररडुकर 
प्रयाची पयालेकर-विररडुकर

 

हरेबं विररडुकर 

वयिसथापक, प्िपणन प्िभाग

कप्मनस, इंप्डयाना, अमेररका

heramb@gmail.com

प्रयाची पयालेकर-विररडुकर

माप्हती तंरिज्ान धोरण प्िशे्षक

कप्मनस, इंप्डयाना, अमेररका

prachee.palekar@gmail.com
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सित:बदिल, आपलया कुटंुबाबदिल, प्मरिपररिाराबदिल, पररप्चतांबदिल आप्ण अगदी पूणचा अपररप्चत 

वयक्तींबदिलही आपण कसा प्िचार करतो, हे करोना प्िषाणूने आपलया लक्ात आणून प्दले आहे. 

भारत प्कंिा पूिचेकडील दशे हे कुटंुब आप्ण समाजाशी अप्धक जोडलेले दशे आहेत. तयामानाने अमेररका 

कुटंुबापेक्ा ‘वयक्तीʼला महत्ि दणेारा दशे आहे, असे आमहा दोघांना नेहमीच िाटत आले आहे. तयामळेुच 

अमेररकन लोकांनी वयक्तीचया आप्िष्कारसिातंत्याला िाि दणेारी शासनवयिसथा प्नमाचाण केली आहे. काही 

अडचण प्कंिा सकंट आले तर कुटंुबाने प्कंिा समाजाने तयािर मागचा काढणयापेक्ा सरकारच मागचा काढते. 

याची सिय झालयामळेुच ‘मी काय करायला हि ंते मला कोणी सांगू नयेʼ अशी सामानय माणसांची अतेररकी 

वयप्क्तसिातंत्याने भारलेली रिप्तप्रिया असते.

उद्ोगवयिसाय, कला प्कंिा रिीडाके्रिामधये िेगिेगळे निनिीन रियोग करणयासाठी, सधंी शोधणयासाठी 

प्कंिा सधंी प्नमाचाण करणयासाठी ही सिातंत्याची कलपना खूप उपयकु्त ठरते. भारतातील माणसे कुटंुबाने 

प्कंिा समाजाने प्नप्श्चत केलेली उप्दिटि,े धयेय साधय करणयासाठी बवहशंी आपलया कुटंुबािर प्कंिा 

समाजािरच अिलंबून असतात. तयांनी आखून प्दलेलया मागायंनीच ती चालत राहतात. याचा एक फायदा 

असा असतो की आखून प्दलेलया मागाचािरून िाटचाल करणाऱया तया वयक्तीला कुटंुबाचे, समाजाचे एक 

सरुक्ाकिच आपोआपच प्मळते, जे अमेररकन माणसाला प्मळत नाही.
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कोप्िड-१९ सारखया महाभयकंर महामारीचया प्िळखयात सापडलयािर या दोन प्भनन धारणा असलेलया 

दशेांमधये काय घडतं, हे प्िचार करणयासारखे आहे.

अमेररकेतील काही शहरांमधये या महामारीचा भयकंर उदे्रक झालयाचे आमही सरुुिातीला पाप्हले. चीनमधील 

रिशासनाने जे काही केलं तयाचे अनकुरण करीत इथलया शहरांचया महापौरांनी / राजयपालांनी ताबडतोब 

लॉकडाऊन जाहीर केला. (अमेररकत रितयेक शहराचया महापौराला आपलया शहरासाठी अनेक प्नणचाय 

घेणयाचे अप्धकार घटनेनेच बहाल केलेले असतात.) तयांनी ताबडतोब अतयािशयक सेिा कोणतया, ते 

प्नप्श्चत करून तया चालू राहतील याची दक्ता घेतली. परतं ुसरुप्क्ततेचे प्नयम-सकेंत जाहीर करून ते पाळण ं

अप्निायचा केलं. महत्िाचे आप्थचाक वयिहार, दळणिळण, घरगतुी दरुुसतीची कामे (पलंप्बगं, िीज इतयादी) या 

सिायंना अतयािशयक सेिा महणून जाहीर करून तया चालू ठेिलया. वयायामशाळा, केशकतचानालये, हॉटेलस 

इतयादी पूणचा बदं ठेिली. सरुुिातीला सरकारिरील प्िश्ास आप्ण या प्िषाणूप्िषयीचे अपरु ेज्ान यांमळेु 

लोकांनी सिचा प्नयमांचे पालन केले.

अमेररकेत लोक बवहशंी कायद ेकाटेकोरपणे पाळतात. जर कायद्ाचे पालन केले नाही तर कारिाई होतेच 

होते, हे माहीत असलयामळेु लोक कायद-ेप्नयमांचे तंतोतंत पालन करतात. तयामळेुच जेथे जेथे या साथींचा 

उदे्रक झाला, तेथे तेथे सरकारने कायाचालये, रसेटॉरट्ंस बदं ठेिणयाचे, मासक िापरणयाचे कडक प्नयम 

जाहीर केले आप्ण लोकांनीही ते पाळले. मारि काही आठिड्यांनंतर कायाचालये सरुू करणयासाठी लोकांनी 

सरकारिर दबाि आणणयास सरुुिात केली, तयांना रोजचे वयिहार, प्िशषेत: रोजगाराची कामे पूिचाित 

चालू वहायला हिी होती! तयामळेु जयांना सरकारी प्नयमांचे पालन करायचे होते आप्ण जयांना मासक आदी 

रिप्तबधंातमक उपायांचा अडसर िाटत होता, अशा प्भनन मतांचया नागररकांचे दोन तट पडले. अखेरीस 

जसजसा मतृयूदर कमी होऊ लागला तसतशी बधंने काळजीपूिचाक फुरसत होऊ लागली.

कोरोनाकाळात बदलत असलेलया जीिनाशी सांधा जोडण ंहे सामाप्जक, आप्थचाक सतरारिमाणेच कौटंुप्बक 

सतरािरही एक आवहान आहे, याची जाणीि आमहाला रिकषाचाने झाली.

माचचा मप्हनयापासून कोप्िड-१९नेही जोर धरला. अथाचात, ही साथ नयूयॉकचा , कॅप्लफोप्नचाया, प्सयाटल इथे 

आली आहे, प्तथले जनजीिन थांबले आहे. पण आपलयाला काही रिास नाही, अशी आमची तयािेळची 

पप्हली रिप्तप्रिया होती. आमहाला आठितंय की आमचया राजयात इंप्डयानामधये कोप्िडचा पप्हला रुगण 

सापडला तेवहाही आमही प्मरिमैप्रिणींनी कॉफी घेत घेत तयाचयािर आरामात चचाचा केली! नेहमीसारखेच 

दसुऱया प्दिशी ऑप्फसला गेलो. कामे सपंिता सपंिता केप्बनमधील वहाईटबोडचािर ‘फलॅटन द कवहचा’ 

(कोप्िडचा चढता आलेख सपाट करणे – महणजे साथ आटोकयात आली असे मानणे) असा सदंशे होता. 
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सोमिारी सकाळी नेहमीरिमाणे लिकर तयार झालो तर ‘ऑप्फस प्बप्लडंगस बदं केलया आहेत. पण पाळणाघर े

चालू राहतील.’ असा ईमेल आला होता. मारि तयानंतर लगेचच (चोिीस तासात) पाळणाघरहेी पढुील सूचना 

येईपययंत बदं राहतील असा प्नरोप आला. सिाभाप्िकच, वयािसाप्यक जबाबदाऱया आप्ण िाढीि कौटंुप्बक 

जबाबदाऱया एकाच अिकाशात आलयामळेु प्नमाचाण झालेले अनेकसतरीय आवहान अचानक समोर येऊन 

उभे राप्हले. 

माचचा आप्ण एप्रिल हे मप्हने फार आवहानातमक होते. घरातील कामे, सिचछिता, मलुींची दगंामसती, मीप्टंगस, 

रारिी ऑप्फसचे काम, पहाटे लिकर उठून ऑप्फसचे काम. तयाने येणारा ताण, काहीशी प्चडप्चड... ते दोन 

मप्हने महणजे उचबंळून येणाऱया भािना, नैराशय, ऑप्फसचया कामामधये काही साधय केलयाचा आनंद 

याचा ‘रोलर कोसटर’ होता. पण बवहशंी आपण हरलो आहोत, अशी भािना अनेकदा मनात दाटून यायची! 

प्िश्ांतीला, शांतपणे बसून प्िचार करायला, बदल करायलाही फुरसत नसायची. 

अस ंमहणतात की, ‘अपयश ही यशाची पप्हली पायरी आहे’ पण मला तर ही महण पटत नवहती. घर आप्ण 

ऑप्फस सगळं आपलया हातातून प्नसटत चाललं आहे, ही भािना मनात तीव्र होणयाचा तो काळ होता. 

कौटंुप्बक आप्ण वयािसाप्यक जबाबदाऱया पार पाडणयाची कसरत करताना आपण धड कशालाच नयाय दऊे 

शकत नाही आहोत हा अपराधी भाि मनात घर करत होता. परतं ुया काळात, ियाने लहान असलेलया (िय 

िषचे ४) पण समजतुीने रिगलभ असलेलया माझया मलुीने ‘ममा रडू नकोस! तू हरली नाहीयेस- आमचयािर 

रेिम करणयानं तू कुठे हरली आहेस... अग ंतू तर आमचे सारखे प्कती लाड लाड करीत असतेस!’ अस ं

आश्ासकपणे महणत घातलेली समजूत आई-मलुीचया नातयामधील 'ममचाबधंातील ठेि' ठरािी. 

या सकंटाशी दोन हात करताना इतर समियसक मैप्रिणींचया बाबतीत काही सकारातमक बदल झालेले माझया 

लक्ात आले. नोकरी करणाऱया अनेक अमेररकन मप्हलांनीही आपलया मलुांसाठी नोकऱया सोडलयाचे 

प्दसून आले. प्िशेषत: जयांची मलेु खूप लहान आहेत प्कंिा जयांची रिप्तकारशक्ती कमी असलयामळेु तया 

मलुांकडे सतत लक् दणेे भाग आहे, अशा मलुांचया आयांनी पूणचा िेळ घरी राहणे पसतं केले आहे. (अमेररकेत 

आपलयारिमाणे प्नितृ्ीनंतरचे फायद े प्मळणयासाठी सलग नोकरीत असणे आिशयक नसते. खूप लोक 

आपलया मनारिमाणे इतर काम करणयासाठी, छंिद जोपासणयासाठी, प्शकणयासाठीही नोकरी सोडून दतेात 

ि पनुहा काही िषायंनी नोकरी चालू करतात.) या उलट अनेक प्स्त्रया, जया आधी बऱयाच िषायंपूिणी शाळेमधये 

अधयापन करीत होतया तयांनी घरून झूमिर पनुहा प्शकिायला सरुुिात केली! तया घरबसलया कमािू 

लागलया, कारण ऑनलाइन प्शक्ण चालू झाले!
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जया कुटंुबांमधये पप्तपतनी दोघेही कररअर करीत होते तयांचया घरात आतापययंत घरातील कामांची प्िभागणी 

मारि समान नवहती. पतनीिरच घरातील कामांचा ताण अप्धक असायचा. या काळात मारि या प्िभागणीत 

चांगला बदल झाला, अनेक परुुष घरातील कामांची जबाबदारी बरोबरीने उचलू लागले! इतकेच नवहे, 

शाळेत जाणारी मलेुही आता पूणचािेळ घरी असलयाने आईचे कटि जिळून पाहू लागली ि सितःहून घरकामात 

मदत करू लागली. इथे घरातील रितयेक जण आपापला मोबईल/टॅब/लॅपटॉप घेऊन सितःला आिडणार े

मनोरजंनाचे कायचारिम आपापलया खोलीत बसून पाहत असे. पण आता सगळे घरातच असले तरी तयांचे 

मनोरजंनाचे कायचारिम आप्ण िेळ एकच होऊ लागली आहे. सगळे एकरिच टी. वही. पाहतात! एकरि राहणे, 

एकरि घरकाम/ बागकाम करणे, एकरि टी. वही. पाहणे यातली मजा कुटंुबातील सगळया सदसयांना उमगू 

लागली आहे. 

कोरोनाकाळातील या पररप्सथतीचा अमेररकेतील जनतेिर फार िेगळा पररणाम झाला. अमेररकेतील 

इंप्डयाना राजयातील कोलंबस या छिोट्या शहरात आमही िासतवयास आहोत. इथे शहरांची रचना प्शसतब्ध 

रीतीने केलेली असून रितयेकाची घर ेसितंरि ि दूरदूर आहेत. बहुतेक लोक एकाच कंपनीमधये काम करणार े

असलयाने एकमेकांशी थेट मैरिी असते प्कंिा प्मरिांचे प्मरि महणून एकमेकांशी ओळख असते. इथलया 

लोकांची एकमेकांशी घट् मैरिी असणयापेक्ा केिळ पररचय असणार ेलोक जासत असतात. अस ंअसलं 

तरी जेवहा कोप्िडची साथ सरुू झाली तेवहा अगोदरपासून असलेला फेसबकु ग्रपु एकदम कायचारत झाला! 

रोजचया जेिणासाठी लागणार ेधानय-भाजी-दूध इतयादी आणायला दकुानात जायला जे ियसक, एकटे 

राहणार ेलोक घाबरून होते तयांना शेजाऱयांनी सित:हून सामान आणून दणेयास सरुुिात केली. काहींनी 

आपलया घरासमोरील माप्गचाकांिर खडूने काही आकृतया काढून तयांचया आधार ेप्फरायला जाणाऱया ि घरात 

तेच तेच खेळ खेळून कंटाळलेलया कॉलनीतील सिचाच मलुांसाठी खेळ तयार करून ठेिले. एकमेकांसाठी 

जीिनािशयक सामान आणणयासाठी पढुाकार घेणे असेल प्कंिा सगळयांचया मलुांनी खेळािे, मजा करािी 

महणून काढलेली प्चरेि, आकृतया असतील प्कंिा आभार मानणारी भेटकाडचे असतील या छिोट्याछिोट्या 

गोटिींतून शेजाऱयांशी पररचय िाढला. एकमेकांचया जिळ येणयाची सधंी उपलबध झाली. शरीराने माणसांना 

एकमेकांपासून दूर ठेिणाऱया कोप्िडसारखया या आजाराने माणसांना मनाने मारि एकमेकांचया जिळ 

आणले. या भयकंर आजाराचया साथीने शेजाऱयापाजाऱयांना जिळ आणले, तयांचयामधये मैरिीचे निे बधं 

प्नमाचाण केले तसेच कुटंुबातील माणसेही अप्धक जिळ आली, हा लक्णीय बदल झाला.

इथे अमेररकेत पूणचा अपररप्चत लोकांबरोबर असणार े आमचे ितचानही प्नप्श्चत बदलले आहे. कोप्िडमळेु 

अनेक उद्ोगवयिसाय हे अनािशयक ठरू लागले, काही पूणचा बदं पडले तर काहींचे कामाचे तास कमी 

झाले. रसेटॉरटंमधये आत बसून खाणयािर बदंी आली; केिळ पासचालस प्मळू लागली. येथील बरीच रसेटॉरटं 
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ही एका एका कुटंुबाने चालिलेले छिोटे छिोटे वयिसाय होते. यासदंभाचात रोग प्नयरंिण कें द्राने (Centre 

for disease control - CDC) मागचादशचाक तत्िे जाहीर केली. तयांचया प्नदचेशानसुार अननातून कोरोना 

प्िषाणूचया फैलािाचया शकयतेला कोणताही आधार प्दसत नाही. तया कुटंुबांचा वयिसाय ि रोजीरोटी 

चालू राहािी महणून आमही ि आमचया अनेक प्मरिांनी अशा प्ठकाणांहून गरजेनसुार अननपदाथचा मागिणयास 

सरुुिात केली. पूिणी आमही सरसकट सिचा खरदेी ॲमेझॉनिरून करीत होतो, ती आता कटाक्ाने आमचया 

पररसरातील लहान वयािसाप्यकांकडूनच जासतीत जासत करणयाचा आमचा रियतन असतो. आपण सगळे 

एकाच सकंटात अडकलो आहोत तयामळेु एकमेकांना मदत करीत, आधार दते यातून बाहेर पडले पाप्हजे 

आप्ण एकोपा प्टकिला पाप्हजे, अशी भािना आता येथे प्नमाचाण झाली आहे.

कोणतयाही नैसप्गचाक आपत्ीनंतर समाजात काही बदल प्नप्श्चतपणे होतात. काही बदल मोठे-मूलभूत 

असतात तर काही लहान-िरिरचे. काही बदल चांगले तर काही िाईटही! समाजाचया एकूण ताणयाबाणयािर 

कोप्िडचा दूरगामी काय पररणाम होईल, हे आत्ाच सांगता येणार नाही. यातील काही बदल तातपरुते 

असतील आप्ण सिचा काही सरुळीत झालयािर आपलं जगण-ंिागण ंताबडतोब पूिचाित होईल.

कोरोनाकाळात आमहाला कौटंुप्बक पाश्चाभूमीिरील आप्ण नोकरी-वयािसाप्यक पातळीिरीलही जया जया 

बदलांना सामोर ेजािे लागले तयातील काही बदल आमचया ि आमही काम करत असलेलया कंपनीचया 

दृटिीने सकारातमक होते तर काहींमळेु िेगळी आवहानेही प्नमाचाण झालेली आहेत. 

कोप्िडचे सकंट हा उद्ोगवयिसायाला रिचडं धकका होता. आमही दोघे तसेच कॉलनीतील बरचे जण जया 

कंपनीत नोकरी करतो ती Cummins कंपनी १०० िषायंची जनुी बहुराष्ट्ीय कंपनी आहे. या कंपनीने 

यापूिणीचे असे अनेक चढउतार पाप्हले आहेत हे एका ससंथेचे सदसय महणून आमहाला ज्ात आहे. कंपनीने 

मंदीचे सकंट कसे हाताळले, याचया नोंदी आमचयाकडे प्टपून ठेिलया जातात. मंदीचे कारण रितयेकिेळी 

िेगिेगळे असले तरी तयाचा वयिसायािर पररणाम तोच, तसाच होतो. मग तो १९९० चा तेलाचया समसयेचा 

असो प्कंिा २००१ चा डॉटकॉमचा बडुबडुा असो नाहीतर २००८ची जागप्तक अथचामंदी! 

आमही परुिठादारांनी ठरिलेलया मालाचया प्कंमती कमी करून घेतो, बाजारात ओतलेले भांडिल कमी 

करतो. आमचया ग्राहकांनी मागणीचया सदंभाचातील आमचया अडचणी समजािून घयावयात, यासाठी रियतन 

करतो आप्ण शेिटचे महणजे या सिायंसाठी आिशयक तेिढीच माणस ंतया काळात कामािर ठेितो. हे जरी 

इतकया िषायंचया अनभुिाने प्स्ध झालेले मागचा असले तरी कोप्िड प्िषाणूने मारि आमहाला याहून मोठा धडा 

प्शकिला आहे.
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मयारणीचयया अदंयाजयाचया अभयाि

यापूिणी आलेलया मंदी / आप्थचाक अररटिांचा अनभुि पाठीशी असलयामळेु मंदीचया काळात भप्िष्यिेध कसा 

घयायचा, याचा अदंाज कंपनयांना होता पण आत्ा चालू असलेली महामारी अभूतपूिचा असलयाने कोणतीही 

कंपनी भप्िष्याचा िेध घेणयास धजाित नाही.

मयारणीमधये अभूतपूिभा घट

यापूिणीचया आप्थचाक अररटिांचया काळात रितयक् मंदी येणयापूिणी प्तचा थोडाफार अदंाज येत असे. तयामळेु 

भप्िष्यातील योजनांची तयारी अगोदरच करून ठेिता येत असे. उदा. २००८ या िषाचाचया अखेरीस आप्थचाक 

मंदी सरुू झाली. परतं ुप्तचा अदंाज मे-जूनमधयेच आलेला होता. परतं ुकरोना प्िषाणूचया रिकोपाचया आधी 

जेमतेम एक मप्हनाही हाताशी प्मळाला नाही.

आश्चयभाकयारक चढउतयार

सिचासाधारणपणे मंदीचया काळात मौजमजा करणयासाठी िापरली जाणारी िाहने, हौशी मप्चछिमारी होड्या 

आदी चैनीचया िसतंूची मागणी एकदम घसरते. परतं ुया प्िषाणूचया फैलािाची प्धत पाहता लोकांना बाहेर 

तर पडायचे होते पण महागड्या हॉटेलसमधये जायचे नवहते प्कंिा प्िमानरििास करायचा नवहता. अशा 

लोकांनी खाजगी िाहने, होड्या यांना पसतंी प्दली आप्ण आमचया अदंाजाचया बरोबर उलटे घडले. कप्मनस 

या के्रिाला लागणारी इंप्जनस तयार करते, तेथे मागणी कमी होईल असा आमचा अदंाज होता पण लोकांची 

मौजमजेची साधने अचानक बदललयाने या इंप्जनसनाच खूप मागणी येऊ लागली! तयांचा खप अचानक 

िाढला. अशा रिकार ेअनय के्रिात प्िरिी कमी झाली तर काही के्रिांमधये ती िाढलीदखेील!

कंपिीतील कमभाचयाऱययाचंी सरुवक्षततया आवण उपयाययोजिया

आमही आमचया परुिठादारांकडून सिचछिता आप्ण प्नजयंतकुीकरणाची साधने घेत असतो. तयामळेु 

तयांचयाकडे परुसेा साठा आहे याची आमही खारिी करून घेतली. कप्मनस इंधन आप्ण हिेचे प्फलटसचा बनिते. 

आमचया परुिठादारांना आमही तयांचया साधनांमधये सधुारणा आप्ण सधयाचया पररप्सथतीशी प्मळतेजळुते 

करून घेणार ेयोगय बदल करणयास भाग पाडले. इतकेच नवहे तर कंपनीने सित:चे ‘N95’ मासक बनिणयास 

सरुुिात केली.
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जगभरातील इतर कंपनयांमधये ‘कप्मनस’ या बहुराष्ट्ीय कंपनीला मालाची मागणी कमी झालयामळेु 

कमचाचाऱयांना कमी करािे लागले. कप्मनसने अनेक प्िभागातील कमचाचाऱयांचे पगार २०% टककयांनी कमी 

केले आप्ण तयांचया कामामधयेही २०% कपात करणयात आली. यासदंभाचात सचंालक मंडळाने असा प्िचार 

केला आहे की आत्ा २०% लोकांना कामािर काढून पनुहा ६ मप्हनयांनी कामािर घयायचे असे करणयापेक्ा 

सिचाच कमचाचाऱयांचे पगार २०% कमी करायचे ि प्सथती पूिचापदािर आलयािर पनुहा पूिणीरिमाणे पगार द्ायचे. 

हा सिचाच कमचाचाऱयांचया प्हताचा प्नणचाय घेणयात आला आहे.

आपलयापैकी कोणालाच ही िैप्श्क आपत्ी कधी सपेंल याची काहीच कलपना नाही. तसेच रितयक्ात तयाचे 

िेगिेगळया उद्ोगवयिसायांिर प्कती ि कोणते दूरगामी पररणाम होणार आहेत याचाही अदंाज नाही. घरून 

काम करणयाची मभुा प्दली तर कमचाचारी उतपादन करू शकतात ि हे कंपनीला उपयकु्त ठरतात, हे आज 

कंपनयांना कळले आहे. तयामळेु कदाप्चत यापढुील काळात कामाची प्धती बदलू शकेल. कदाप्चत असे 

निे पयाचाय सिीकारले जातील.

अमेररकेपरुते बोलायचे झाले तर नयूयॉकचा  प्कंिा कॅप्लफोप्नचाया ही शहर ेराहणयासाठी अतयतं महागडी आहेत. 

पण तेथे असलेलया कंपनया शहरांबाहेरील, छिोट्या गािांत राहणाऱया लोकांकडे जर तया कामाचे कौशलय 

असेल तर तयांना काम दऊे शकतात. महागड्या शहरातील रप्हिाशांना तया शहरांचया महागाईनरुूप 

मोठे महागाईभते् दणेे कंपनयांना भाग पडते पण लहान गािातील कमचाचारी कामािर घेतले. उदाहरणाथचा, 

अलाबामा प्कंिा लोिा. या प्ठकाणी जीिनािशयक िसतंूचा दर कमी असलयाने प्तथले कमचाचारी घेतले तर 

तयांना कमी पगार दऊेनही काम करून घेता येईल, असा प्िचार कंपनया करतील. तसेच महागड्या शहरात 

ऑप्फसची जागाही रिचडं खप्चचाक असते. कमचाचाऱयांनी घरून काम केले तर या आप्ण इतर आनषुपं्गक 

खचायंतही कपात करता येईल. ही कायचाशैली सिीकारली तर कलाऊड सोलयूशनस, इंटरनेट प्सकयरुरटी, 5G 

आदींची मागणीही िाढेल आप्ण या के्रिांनाही मोठी चालना प्मळेल.

थोडकयात, कोप्िडनंतरचया प्िश्ातील ‘सिचासाधारण कामकाज’ या शबदांचा अथचा आजचया ‘सिचासाधारण 

कामकाज’ या शबदांपेक्ा प्नप्श्चतच िेगळा असेल!
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१९१८चया सपॅप्नश फलयूचया साथीनंतर बरोबर शभंर िषायंनी कोरोना या प्िषाणूचा उदे्रक झाला आहे. गेले 

जिळपास ८ मप्हने याचया लाटेत सगळे जग लपेटले गेले आप्ण जगाची घडी सपूंणचा प्िसकळीत झाली. 

आता हे अगदीच प्स्ध होते आहे की ही चीनची जगाला दने आहे आप्ण तयाबदिल चीन जराही शरप्मंदा 

नाही. प्िषाणू हे सघंषाचाचे निे हतयार असलयाचा बोध घेऊनच आता आपलयाला जगायचे आहे.अजूनही 

लस उपलबध नाही आप्ण झाली तरी मळुात कोरोना प्िषाणू न सापडलयाने आप्ण तयाचया पररणामांप्िषयी 

सशंोधन करून ती लस शोधणयात येत आहे, अशा पररप्सथतीत कोरोना हे सकंट अजून िषचाभर तरी 

आपलया सगळयांचया आयषु्यािर टांगलेले आहे हे नककी. लस आलयािरस्ुधा प्तची पररणामकारक शक्ती, 

प्तचा या प्िषाणूचया सिचा लक्णांना अटकाि करू शकेल असा रिभाि समजायला िेळ लागेल.आपण प्जथे 

आहोत प्तथे आहोत आप्ण जसे आहोत तसे आहोत.

कोरोनाचया सकंटाने जगातील सगळयाच राष्ट्ांना मंदीकडे ढकलले आहे. एका सवहचेनसुार जगाचे दरमाणशी 

उतपनन १८७० नंतर पप्हलयांदा इतकया िेगाने खाली घसरले आहे. जगातील एकूण वयापारात ९.५ % 

ते १२ % इतकी घट झाली आहे. साधारण हा आकडा दरिषणी २-३% इतका िाढत असतो. जगाने 

गेलया पधंरा िषायंत केलेली रिगती आप्ण मोठ्या मेटाकुटीने दाररद्रय्रषेेखालील लोकसखंया िर आणणयाचे 

सार ेकाम पूिचाित होणयाचा धोका अगदी ससुपटि आहे. यात अजून एक बाबही घडेल जी कदाप्चत या 

द:ुखाला असणारी चदंरेी प्कनार असेल आप्ण ती महणजे यामळेु गेलया दोन दशकांतील सगळया आप्थचाक 

अफरातफरी आप्ण लेखा घोटाळे यामळेु उघडे होतील आप्ण या सगळया प्ित् वयिसथापनातील रिटुी बाहेर 

आलयाने नवयाने पारदशचाक पनुरचाचना करणे सोपे होईल; जे एरिी घडू प्दले गेले नसते. अजून एक महणजे, 
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कधी नवहे ते तेलउतपादन आप्ण मागणी इतकी दीघचाकाळ कोसळली आहे की जयाचा जगातील अनेक 

दशेांचया अथचावयिसथांिर मोठा पररणाम अपेप्क्त आहे. याचे कारण जगाची जी अथचावयिसथा फुगिणयात 

तेलाचा फार मोठा हातभार होता, तीस्ुधा एक सूज होती. तेल हे जगाचया अथचाकारण-राजकारणाचे जणू 

इंप्जन झाले होते. एका अदंाजानसुार कोरोनाने जगाचया अथचावयिसथेला तबबल चार ट्ीलीयन डॉलसचाचे 

भगदाड पाडले आहे आहे. (जगाचा जीडीपी १४५ ट्ीलीयन डॉलसचा इतका आहे).भारताने आतापययंत २६ 

लाख कोटी रुपयांचया उतपननसंधी गमािलया आहेत. (३८० प्बप्लयन डॉलसचा)

खालील तकतयात भारताचया प्िप्िध के्रिांिर झालेला पररणाम प्दसतो आहे –

** उतपयादि क्षरेि एकूण ५७० लयाख

यातून असे लक्ात येईल की शेती आप्ण उतपादन या रिप्रिया मागणी लागलया तरी आपण जिळपास २५ 

कोटी रोजगार सरुप्क्त करू शकतो, चांगला पाऊस झाला तर शेती नककीच रोजगारात मोठा िाटा उचलेल 

आप्ण सरकारचया आतमप्नभचार योजेनेत उतपादनिाढ होईल. अथाचात, हे सगळे सािकाश होईल हे मारि 

नककी. हे अशासाठी सांप्गतले की, या सगळया के्रिांचया बळकटीकरणािर  प्शक्ण आप्ण आरोगय ही 

के्रेि उभी असतात. कारण सरकार मूलत: तयांना जबाबदार असलयाने सरकारकडे जर महसूल आला 

नाही तर सरकार आप्थचाक तरतदुी करू शकत नाही आप्ण इथे एक चांगली बातमी महणजे प्शक्णप्धतीत 

याप्नप्मत्ाने जर बदल झाला तर ती कमी खचाचाची बाब होईल आप्ण मग ते सगळयांपययंत पोहोचिणे सोयीचे 

होऊ शकते, पण तयाचया तपप्शलात नंतर जाऊ या.

क्षरेि जीडीपी शेअर रोजरयार (आकडे लयाखयात)
Airlines and hotels २ ८०
Auto and advanced industries २ **
Construction and real estate ८ ५४०
Textiles २ **
Freight and logistics ८ २२०
Metals and mining ७ **
Oil and gas ७ **
Power २ ३
Consumer and retail ११ ०
Chemicals २ ४७०
Agriculture १५ २०५०
IT services ५ ४०
Pharmaceuticals १ **
Telecommunications २ १०
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आधी भारताचे थोडे प्ििेचन करतो, यापढेु भारताची िाढ प्डप्जटल माधयमाने होईल. कारण आपण आता 

तंरिज्ान आप्ण पारपंररक जीिनप्धतीचया चौफुलयािर उभे आहोत. बपँ्कंग के्रिातील जन-धनने नेमके काय 

साधय केले असेल तर बपँ्कंग रडारिर जिळपास ३० कोटी लोकसखंया आणली आप्ण तीही केिळ दोन 

िषायंत. यामळेु लोकांना आप्थचाक वयिहारात रोखीप्शिाय एक मागचा प्मळाला. शहरातील काही धनदांडगे 

अजूनही रोखीचया आप्ण जयाचा माग काढता येणार नाही असे वयिहार करत आहेत हे मला मानय आहे. 

पण ग्रामीण भागातील लोक प्कंिा प्करकोळ प्िरेिते मोठ्या रिमाणािर प्डप्जटल वयिहार करू लागले आहेत. 

प्शक्ण के्रिातील ऑनलाईन प्धतीसाठी प्डप्जटल वयिहारांची वयिसथा उपलबध असणे ही मोठी गोटि 

आहे. सिचादूर आप्ण दूरिर पसरलेलया ग्रामीण मलुांचया प्शक्णासाठी या प्डप्जटल वयिसथेचा मोठा हातभार 

लागणार आहे. समजा जर हे उलटे असते महणजे कोरोना आला असता आप्ण कोणतयाही कारणाने का 

होईना, पण प्डप्जटल वयिसथा नसती प्कंिा सगळयांची बकँ खाती नसती तर हे फार अशकय झाले असते.

आज दसुऱया कारणामळेु प्डप्जटल वयिसथा उभी राप्हली आप्ण आता तीच ऑनलाईन प्शक्णप्धतीला 

रिचडं फायद्ाची ठरणार आहे. पारपंररक प्शक्णप्धतीिरून ऑनलाईन प्शक्ण प्धतीचा हा बदल प्कती 

पटकन झाला हे आपण पाहतो आहोत. अगदी अनागरी भागातस्ुधा ऑनलाईन वयिसथेत मोबाईल िापरून 

मलेु केलेला अभयास प्शक्कांना पाठितात आप्ण तयािरून प्शक्क तयांना मागचादशचानही करतात, हे दृशय 

फार सखुद आहे. मलुाला बालियात याची सिय होणे हे फार मोलाचे अशासाठीही आहे की इथून पढेु 

प्शकणयासाठी तयाची तयारी यातून झालेली असेल. मधयतंरी एका सेप्मनारमधये माझया पररचयाचया एका 

अमेररकन रिाधयापकाने ग्रामीण भारताने हे तंरिज्ान प्कती पटकन प्शकून घेतले याचे आश्चयचा वयक्त केले 

आप्ण तो पढेु महणाला ही मलेु उद्ाचया जगातील प्डप्जटल वयिसथेसाठी प्कती मोठ्या रिमाणात तयार 

होतील याचा अदंाज तमुहाला अजून ५-१० िषायंनी येईल. कोरोनाचया काळया ढगांना ही चदंरेी प्कनार 

आहे.

कोरोियाचे सयामयावजक पेच 

सिचासाधारण माणूस हा सामाप्जक रिाणी आहे आप्ण तयातलया तयात भारतीय समाज तर जासतच सामाप्जक 

िीण असणारा आहे. तयाचया दनैंप्दन जगणयात परसपरािलंप्बति आहे. एकमेकांिर अिलंबून असणारी, 

एकमेकांचा सततचा सहिास आिडणारी जीिनप्धती एकदम बदलणे फार अिघड आहे. अथचातज् आप्ण 

ररझवहचा बकेँचे उप गवहनचार असणार ेडॉ. नरेंद्र जाधि महणतात की, सदुृढ अथचावयिसथा, सदुृढ समाज आप्ण 

सदुृढ लोकशाही यापैकी एकािेळी दोनच गोटिी अप्सततिात असू शकतात. महणजे लोकशाही आप्ण समाज 

सदुृढ ठेिायला गेले तर अथचावयिसथा सदुृढ राहीलच याची शाश्ती नाही, जर अथचावयिसथा आप्ण समाज 
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सदुृढ ठेिायचे असेल तर काही बधंने टाकािी लागतात. जयामळेु लोकशाही धोकयात येईल अशी बोंब 

उठते. जर अथचावयिसथा आप्ण लोकशाही सदुृढ ठेिायची असेल तर समाजाची हेळसांड होऊ शकते. कारण 

समाज एकप्जनसी नसतो आप्ण तयाला अथचावयिसथेचया एकाच चौकटीत बांधता येत नाही. हा जो पेच 

आहे तो या कोरोनामळेु जासतच अधोरपे्खत झाला आहे. तयाचा पररणाम सगळयात जासत प्शक्णके्रिािर 

होतो. कारण समाज सदुृढ असणयात प्शक्णाचा फार मोठा िाटा आहे आप्ण तयामळेु लोकशाही आप्ण 

अथचावयिसथा यािर लक् कें प्द्रत करून (कारण तयांना मोठी दृशयमानता आहे.) ते सदुृढ ठेिताना समाज 

बांधला जाणयासाठी, प्शक्णाप्शिाय कोणताही पयाचाय नाही. या पाश्चाभूमीिर मला निीन प्शक्ण धोरण जासत 

मोलाचे िाटते आप्ण ते कोरोनाचया काळातच आणले गेले, हा एक योगायोग आहे. कारण याप्नप्मत्ाने गेली 

सत्र िषचे चालत आलेलया प्कंिा आधंळेपणाने चालत राप्हलेलया आपलया प्शक्ण वयिसथेची उपयोप्गता 

तपासून बघता आली, हेही नसे थोडके!

कोरोनानंतरचे प्शक्णके्रि कसे असेल, या रिशाचे उत्र शोधताना मला काही मदेुि मांडायचे आहेत पण 

तयाआधी आपलया प्शक्ण के्रिाचया सद्:प्सथतीची ही चार प्चरेि पाहा.

वचरि १ – भयारतयाची शैक्षवणक सरंचिया

वचरि २ -ऑिलयाईि वशक्षणसधंी
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वचरि ३ – उचचवशक्षणयातील सम्यया

वचरि ४ - कोरोियाआधी आवण ितंरचे वशक्षणविवि

िरील चारही प्चरेि सपटि आहेत. तयामळेु तयािर मप्ललनाथी करणयाची गरज नाही. तयातली प्चरि रिमांक 

३ आप्ण ४ जया समसया मांडतात तयामळेु प्शक्ण के्रिात प्िसताराला प्कती सधंी आहेत हे लक्ात येते. 

कोरोनानंतरचया काळात प्शक्णके्रि हे एका वयािसाप्यक मागाचाने पढेु जाईल, अशी आशा करायला हरकत 

नाही. प्शक्णके्रि एका दृप्टिपथात कसे प्दसते ? 

पण आणखी खोलिर जायचे महटले तर, िरील प्चरिात नमूद केलेलया बाबींप्शिाय भारतातील प्िद्ारयायंची 

सखंया रिचडं आहे. आपलया दशेात केजी ते बारािीपययंत एकूण ५० कोटी प्िद्ाथणी आहेत. तर एकूण शाळा 
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११ लाखांचया आसपास आहेत. यात खाजगी आप्ण सरकारी अशा सिचा शाळा येतात. याचा एक अथचा असा 

की शाळांची सखंया प्िद्ाप्थचासखंयेला परुशेी नाही, महणजे परुशेा शाळा उघडणे आप्ण आहे तया सपु्सथतीत 

सरुू ठेिणे ही रिचडं खप्चचाक बाब आहे. जयासाठी गेली सत्र िषचे आपण परुशेी आप्थचाक तरतूद करू शकलेलो 

नाही. कॉलेजेसची सखंया तर अतयतं तटुपुजंी आहे आप्ण तयातूनही िैद्कीय प्कंिा उचच अप्भयांप्रिकी 

महाप्िद्ालयांचे रिमाण परुसेे नाही. शेतीिर अिलंबून असणारी ६२% लोकसखंया आप्ण तयातही ८०% 

शेतकरी अलपभूधारक या प्िसगंतीने कृषी लोकसखंयेला, प्शक्ण हा पयाचाय ठेिलेला असूनही असणारी 

तटुपुजंी सोय यामळेु प्शक्ण हा रिाधानयाचा प्िषय नाही. जया नागरी िसाहतीला प्शक्णाप्शिाय पयाचाय नाही, 

प्तथे परुशेी महाप्िद्ालये अथिा शाळा असतीलही. पण तयातून बाहेर पडणाऱया प्िद्ारयायंना नोकरीची 

हमी प्मळेल असे प्शक्ण नाही. जयाला उपयोप्जत प्शक्ण महणतात असे फारसे अभयासरिमच नाहीत, 

सरकारकडे परुसेे आप्थचाक तरतदुीचे बळ नसलयाने खाजगी प्शक्णससंथा बळाित गेलया आप्ण तया बहुतेक 

धनदांडगे आप्ण राजकारणातील लोकांनी सरुू केलयाने प्तथे मोठा conflict of interest प्नमाचाण झाला. 

तयातून तयांचयािर काहीच बंधन राप्हले नाही. प्शक्णाचा प्कमान दजाचा ठेिणयाची ही सक्ती राजयकतचे आप्ण 

प्शक्णससंथांचे मालक एकच असलयाने करू शकले नाहीत. कॉपलोरटे के्रिाने प्शक्णात गुतंिणूक केली खरी, 

पण तयांचया प्शक्णाचा खचचा सामानय जनतेचया आिाकयाबाहेर आहे. तयामळेु काही प्िप्शटि प्िद्ारयायंनाच 

ते प्शक्ण प्मळू शकले. या सगळयाचा प्शप्क्त सपंदचेया (educated property) प्नप्मचातीिर फार मोठा 

प्िपरीत पररणाम झाला. महणजे एकूण लोकसखंयेचया तलुनेत प्शक्णापासून िपं्चत असणार ेिाढत गेले. 

जया दशेात तरुण लोकसखंया रिचडं आहे प्तथे हे नकुसान भरून न येणार ेआहे. कोरोनाची महामारी या 

सगळयािर एक रिभािी उपाय महणून समोर येऊ शकते; कसे तर ऑनलाईन प्शक्णाचया माधयमातून  हिे.

यातील गुतंिणकुीचया अनेक गोटिी कमी होऊ शकतात आप्ण यातील रितयेक समसयेिर ऑनलाईन प्शक्ण 

या िपं्चत लोकसखंयेला कमालीची मदत करू शकते. ही फार मोठी सधंी आहे आप्ण याबरोबरीने आणलेले 

निे प्शक्ण धोरण (जे उपयोप्जत जासत आहे) असे दोनही प्मळून, अनेक िषायंचा प्शक्णाचा अनशेुष भरून 

प्नघायची शकयता प्नमाचाण झाली आहे, असे मला िाटते.

अजून एक माप्हती इथे महत्िाची ठरले. प्शक्णाची परिड असताना, या दशेात मोबाईल िापरणार ेलोक 

तबबल १०० कोटी आहेत तयातील ४० कोटी समाटचा  फोन िापरतात. २०१३ पासून मोबाईल डेटा 

िापरणयाचया खचाचात ९३ % घट झाली आहे. २०१९मधये दर ग्राहक सरासरी मोबाईल डेटाचा िापर 

११ जीबी इतका आहे, हे सगळे ऑनलाईन प्शक्णप्धतीला पूरक आहे. तयामळेु प्डप्जटलप्धती आप्ण 

प्डप्जटल साधनांचा िापर हे योगय िेळी अशा उंचीला पोचले आहे की या दशेातील प्शक्ण आपली कूस 

बदलू शकते. ही सधंी िारिंार येत नाही.
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या कोरोनोत्र प्शक्ण मॉडेलमधये ऑनलाईन प्धती, आभासी धोरण याला महत्ि असणार आहे. प्शक्क- 

प्िद्ाथणी सिंादप्धत ही सपूंणचा बदलेल. रितयक् भेटून प्शकिणे, सिंाद साधणे, समजािणे असे हळूहळू 

इप्तहासजमा होईल. तयाचा एक तोटा असा असू शकतो की आपलया जीिनप्धतीत आतापययंत रितयक् 

सबंध हे पररणाम साधणयाचया दृटिीने फार मोलाचे होते ते आता बदलािे लागेल. तयाचे प्नकषही बदलतील, 

तयाचया मूलयमापनप्धती बदलतील. जयाला टेलीप्शक्ण महणता येईल ते आता अप्धक महत्िाचे होईल 

जयात अनेक रिकारचया निीन कौशलयांची गरज लागेल. प्िद्ाथणी प्शक्क समोर नसताना होणारा सिंाद 

अथिा प्शकिणे रिभािी करणयासाठी आिाज सगळयात महत्िाचा असेल. उचचाराप्धप्ष्त सिंाद रिभािी 

करणे प्शकून घयािे लागेल. यातून एक फायदा असा होईल की वयप्क्तअिलंप्बत प्शक्ण मागे पडेल. कोणपेक्ा 

काय हे महत्िाचे ठरणे अतयतं िसतपु्नष् आहे. प्िषयातील आशय पढेु येईल. कारण तयािरच प्िद्ारयायंचे 

लक् जाईल. एक धागा इथे, आपलया जनुया प्शक्णवयिसथेशी पण जोडला जाईल जी श्तुीिर अिलंबून 

होती, श्तुी जासत रिभािी आप्ण दीघचाकाळ लक्ात राहणाऱया असतात. नसुते बघणे आप्ण लक् दऊेन ऐकणे 

आप्ण बघणे यात दसुर ेजासत रिभािी आहे. आशयाचया आकलनाचा थेट सबंधं श्तुींशी आहे. हललीचे 

प्शक्ण आठिते प्कती यािर अिलंप्बत झाले आहे. आठिणयापेक्ा आकलन हे मोलाचे आहे. पाठांतर हे 

एखादा प्िषय समजणयाचा प्नकष होऊ शकत नाही तर, आकलन हाच प्नकष असतो कानांिर पडलेले 

दीघचाकाळ समरणात राहते असे सांगतात. ऑनलाईन प्शक्णात ऐकािे जासत लागेल. प्तथे प्शक्कांचाही 

कस लागू शकतो. प्शक्कांना सित:चया वयप्क्तमत्िाचया रिभािािर प्शकिणे तरून जाणे यात अिघड होऊन 

बसेल, बघा एका कोरोनाने प्कती अमाप सधंी आपलयापढेु आणलया आहेत ! असे महणतात की समसयेतच 

उत्र असते आप्ण ते जासत पररणामकारक असते. याप्शिाय प्शक्कांचया निीन प्धती, पैसा, िेळ आप्ण 

उजाचा िाचिणाऱया असतील. प्िद्ारयायंचया फीज कमी होऊ शकतात. अनेकांना आप्थचाक कारणामळेु प्शक्ण 

परिडत नाही तयांना याचा लाभ घेता येईल. यापढेु सथानाला महत्ि उरणार नाही. तंरिज्ान अप्धकाप्धक 

लोकांना आपलयात सामािून घेईल. फक्त तंरिज्ानाचा एकच धोका असतो ते नीप्तप्नरपेक् असते. तयामळेु 

नीतीसाठी िेगळे दडंक लािािे लागतील का ?  तंरिज्ानाचया निनिीन बाबी अप्धक उपयोगी पडणाऱया 

आहेत. तयातील रकेॉप्डयंग ररपीट करणे हे फार सोपे आहे एखाद्ा प्िषयाचा अभयासरिम पनुहा पनुहा ऐकता 

येईल. तयामळेु काही प्नसटून जाणार नाही. प्िद्ारयायंना हा फार मोठा फायदा आहे. आज जे पननाशीत 

आहेत तयांना आठित असेल की, आपलया शाळेतील एखादा प्िषय चांगला प्शकप्िणाऱया प्शक्कांच ंबोलण ं

जर रकेॉडचा केलेलं असतं तर तयाचया पनु:रितययाचा आनंद प्कती मोठा असतो ! केिळ तंरिज्ानाने हे पनुहा 

पनुहा ऐकणे शकय आहे, इथे खरोखर अनेक प्िद्ारयायंना लाभ होऊ शकतो. जयांना आप्थचाकदृट्िया शकय 

नाही तयांनाही ते फायद्ाचे आहे.
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प्शक्ण के्रिात आता निीन कौशलये लागतील. प्शक्ण-रिशासन सपूंणचा टेकनोलॉजीचया माफचा त राबिािे 

लागेल ; जे सगळयांसाठी अतयतं उपयकु्त आहे. तयातील िेळेची बचत होईल आप्ण जर तंरिज्ान प्शकले 

नाही तर बाजूला पडणयाचा धोका आहे. तंरिज्ान पारदशणी असते, तयाने नोकरशाहीमळेु येणारी प्शप्थलता 

नटि होते. याचा फार मोठा अडथळा आज प्शक्ण के्रिात आहे तो दूर वहायला मदत होणार आहे. तंरिज्ानाचा 

रटेा एरिी प्शक्णके्रिात आला नसता, तो आता िेगाने येईल आप्ण ते उपयकु्तही आहे. प्शक्ण वयिसथापन 

के्रिातील माणूस अिलंप्बत वयिसथा सपंटुिात येईल.

डेटा हेच आजचे चलन आहे. तयासाठी पण प्शक्णके्रिाला तयार वहािे लागेल. आता जगभरातील 

प्िद्ापीठांचे सहयोगाने काम करणे (collaborate) शकय होणार आहे आप्ण ते सोयीचे आहे. तयातील 

प्दरगंाई सपंटुिात येईल. गणु दणेयाचया प्कंिा मानयता दणेयाचया प्धतीत बदल होऊ शकतो. हलली बऱयाच 

महाप्िद्ालयांची वयिसथाक्मता यांची रितयक् भेट दऊेन तपासणी केली जाते, निीन काळात तयाचया 

िेगळया प्धती शोधावया लागतील.

िरील प्चरिांपैकी एका प्चरिात अडचणींचे रखेाटन आहे. तयात प्कती आप्ण कशा रिकारचया समसया या 

के्रिाला भेडसाित आहे ते प्दले आहे. तयाकडे नजर टाकली तर असेही िाटते की हे रिचप्लत प्शक्णप्धतीने 

तर प्नमाचाण केले नाही ? तसे असेल तर नवया प्धतीत तयात बदल प्नप्श्चत होईल.

महाप्िद्ालये आपलया प्शक्कांचा एक पूल तयार करू शकतात आप्ण तो आिशयक तया प्िद्ाथणी 

गटांना अगदी सहज परुिू शकतात. अभयासरिमातील प्िप्िध भाग आप्ण तयाला जोडलेलया प्शक्क /

रिाधयापक अशा लोकांचा एक समूह असा निा पायडंा पडू शकेल जो खऱया अथाचाने सहयोग आणेल असे 

िाटते. प्शक्णातस्ुधा अनेक आतमप्नभचार बाबी येऊ शकतात. भारतीय कॉपलोरटे के्रिाची मागणी आप्ण 

प्शक्णवयिसथा यातील तफाित समोर येईल आप्ण ती प्मटप्िणे शकय वहािे असे अभयासरिम आणता 

येतील. तयातली कमचाठ प्धती बदं होईल. गरजेसाठी प्शक्ण ही गोटि खरोखर रितयक्ात येऊ शकते. उद्ोग 

आप्ण प्शक्ण यांची सांगड फार महत्िाची आहे कारण आपले प्शक्ण बऱयाच अशंी मागील पानािरून पढेु 

चालू ठेिलयाने, गरजेचया दृटिीने नवहते. तर केिळ पूतचाता आप्ण प्टक माकचा  करणे, या सिरूपाचे होते ते आता 

जासत वयिहारी आप्ण गरजा भागप्िणार ेहोईल. कृप्रिम बपु््धमत्ा (AI) िापर िाढू शकतो. तयातील वयक्ती 

अिलंप्बत बाबी सपंटुिात येऊ शकतात. AI चा उपयोग असीप्मत आहे आप्ण तयाचे जगभर रियोग सरुू 

झाले आहेत. असणाऱया माप्हतीचा उपयोग उपयोप्जत प्शक्णासाठी रिभािीपणे होऊ शकतो. प्िद्ारयायंचया 

महत्िाकांक्ा पूणचा करणे ही एक मोठी सधंी असेल. दशेात बनणाऱया उद्ोगके्रिातील हायटेक बाबींचे रिप्शक्ण 

ही एक निीच सधंी दऊेन जाईल. भारतीयांचे तंरिज्ान िापरणयाचे कौशलय जगात एकमेि आहे आप्ण हे 

टाळीचे िाकय नाही, अनेक दशेात रितयक् रििास करून राहून, भारतीय लोकांचया तंरिज्ान िापराचे एक निे 
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आकलन मला अनेकदा झाले आहे. भारतीयांचया कटिानं तंरिज्ानाची जोड प्मळणे यासारखी उत्म बाब 

नाही. तयातून अनेक नवया सधंी समोर येतील. कारण हा दशे तरुणांचा आहे. सरतेशेिटी चार E मोलाचे 

आहेत ते असे ED-Tech, Edu-Content, E-Learning आप्ण Entrepreneurship. आपलया 

आयषु्याला िेढून टाकणाऱया कोरोनाचया सकंटाने आपलयासाठी प्शक्णके्रिाचे पनुरुतथान होईल अशा 

गोटिी आणलया आहेत. एकीकडे प्िषाणूचया बाधेची प्नशा आपलया आयषु्यात अधं:कार प्नमाचाण करत 

असताना प्क्प्तजािर नवया उमेदीची सधंीही उगिणार आहे. नेहमी बदल हाच कायमचा असतो असे 

महणतात. आपत्ी असो िा आशीिाचाद जीिन कधी थांबत नाही. कोरोनाचया ददुदैिी तडाखयात उगिलेले हे 

ससुधंीचे मोरपीस आहे. आपण तयासाठी तयार असायला हिे.

उद्ा पहाट होईल तेवहा प्शक्णप्धती, वयिसथा, साधने, आप्ण अथचाकारण हे सारचे बदललेले असेल. ते 

प्जतकया लिकर होईल तेिढी कोरोनाची तूट लिकर भरून प्नघेल.
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(परीप्क्त पसुतक : सातपाटील कुलरतृांत, लेखक : रगंनाथ 

पठार,े रिकाशक : शबदालय रिकाशन, श्ीरामपूर, रिथम आितृ्ी : 

जलैु २०१९, पषेृ् : ७९६, मूलय : रु. १०००)

१.

रगंनाथ पठार े हे समकालीन मराठी 

साप्हतयवयिहारातील महत्िाचे नाि आहे. ते 

समुार े चाळीस िषायंपासून कथातम, िैचाररक ि 

समीक्ा लेखन करीत आहेत. सखंयातमक आप्ण 

गणुातमक अशा दोनही पातळयांिर महत्िाचे लेखन 

केलेलया मराठीतील मोजकया लेखकांमधये तयांचा 

समािेश होतो. नदररे गरेलरेलरे नदरस या अगदी पप्हलया 

कादबंरीपासून सितःचा खास ठसा असलेली 

रियोगशील कथनशैली हा तयांचया लेखनाचा प्िशेष 

राप्हलेला आहे. तयांचया कथनपर साप्हतयातून 

रिामखुयाने समकालीन प्नमशहरी अिकाश रिकट 

होत असला तरी या अिकाशाचे शहरी आप्ण ग्रामीण 

अिकाशाशीही नाते असते. तयामळेु पठार े यांचया 

लेखनाला प्िप्शटि कपपयात बसिणे शकय होत नाही. 
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समकालीन राजकीय, सामाप्जक, सांसकृप्तक सदंभचाप्िपलुता, मानिी सत्ासबंधंांचे सजग भान, वयक्ती 

आप्ण समाज यांतील सघंषचा, जातजाप्णिा ि जातीय सदंभाचाचे थेट प्चरिण, ही पठार ेयांचया कथातम लेखनाची 

आणखी काही िैप्शट्िये सांगता येतील.

रगंनाथ पठार ेयांची सातपाटील कुलरतृांत ही कादबंरी मागील िषणी (जलैु २०१९) रिकाप्शत झाली आहे. 

ही कादबंरी रिकाशनपूिचा ि रिकाशनानंतर सामाप्जक रिसारमाधयमे ि मराठी साप्हतयप्िश्ात मोठ्या चचचेचा 

प्िषय ठरली आहे.

२.

सातपाटील कुलरतृांत या कादबंरीत सातपाटील कुळाचा ितृ्ांत कें द्रसथानी आहे. तेरावया शतकाचया 

शेिटी अललाउदिीन प्खलजीची दिेप्गरीिर सरुू झालेली आरिमणे आप्ण तयात यादिांचा होत असलेला 

पराभि, या ऐप्तहाप्सक पाश्चाभूमीिर कादबंरीचे कथानक सरुू होते.

दिेप्गरी-पैठण पररसरातला कुणबी-मेंढपाळ पातेणे / पाठार/े पठार ेकुळातला एक तरुण राजकीय घडामोडींशी 

सबंधं असलेलया मानकरी कुटंुबाचया सपंकाचात येतो. या तरुणाला प्िप्शटि पररप्सथतीत सरुुिातीला पैठण 

आप्ण नंतर िांबोरी या गािी सथलांतर करािे लागते. या पातेणे / पाठार/े पठार े कुळाचा िांबोरी गािात 

िशंप्िसतार होतो.

पढेु प्नजामशाहीत प्िप्शटि घटनेचया पररणामी िांबोरी गािचया पाटीलकीची सात कुटंुबांमधये िाटणी होते. ते 

सात कुटंुब िांबोरीचे ‘सातपाटील’ महणून ओळखले जाऊ लागतात. मूळ पातेणे / पाठार/े पठार ेअसलेला 

आप्ण आता सातपाटील असलेला एक तरुण ‘सातपाटील’ हे कुलनाम धारण करीत पररप्सथतीिश िांबोरी 

गािातून परागदंा होतो. तो खराडी हे निे गाि िसितो, तया गािचा पाटील होतो. या खराडी गािातलया 

सातपाटलाचा िशंप्िसतार करणारा परुुष मारि मूळचा अफगाण आहे. हा िशंप्िसतार केिळ खराडी गािापरुता 

राहत नाही. खराडीतलया सातपाटील कुळातलया पढुचया प्पढ्यांतले काही िशंज पररप्सथतीिश परागदंा 

होतात प्कंिा सथलांतर करतात. मूळ पातेणे / पाठार े/ पठार ेअसलेलया आप्ण नंतर सातपाटील झालेलया 

कुळाचा िांबोरी, खराडी, करजें ि सालपी या गािांमधये कुलप्िसतार होतो. कादबंरीचया कथानकात येणारा 

शेिटचा सातपाटील आपलया गाि आप्ण कुळापासून मनाने तटुलेला, नोकरीप्नप्मत् दसुऱया गािी राहणारा, 

मराठी भाषेतला महत्िाचा समकालीन लेखक आहे. हा सातपाटील आपलया सातपाटील कुळाचा, आपलया 

पूिचाजांचया िशंिकृ्ाचा शोध घेऊ पाहतो आहे. 
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अशारिकार,े प्िप्शटि ऐप्तहाप्सक-सामाप्जक-भौगोप्लक पाश्चाभूमी आप्ण मेंढपाळ-शेतकरी-सैप्नकी परपंरा 

असलेलया कतचाबगार, शूर, लढियया, पळपट्ुया, खतपरुाड, िांप्शक सकंर झालेलया, कालौघात सत्ा-मान-

रिप्तष्ा प्मळालेलया आप्ण ती गमािलेलया सातपाटील कुळातील अनेक प्पढ्या कादबंरीत आलेलया आहेत. 

सातपाटील कुळाचया उपरोक्त मखुय कथानकाबरोबरीने अनेक उपकथानकेही कादबंरीत येतात. मारि ही 

उपकथानके मखुय कथानकाचाच प्िसताररत भाग आहेत. 

३.

कादबंरीचया पप्हलया भागातले श्ीपती (पातेणे / पाठार े/ पठार)े हे एक पारि आप्ण नंतरचया सहा भागातली 

साहेबराि, दसरत, जानराि, रखमाजी, प्पराजी, शभूंराि ि दिेनाथ (सातपाटील) ही सात पारेि कादबंरीतली 

रिमखु पारेि आहेत. कादबंरीचया कें द्रसथानी असलेलया उपरोक्त आठ पारिांबरोबरच सातपाटील कुळातली 

आप्ण तयांचयाशी नातयाने जोडली गेलेली बरीच पारेि कादबंरीत येतात. सातपाटील कुळातील पारिांची 

पारपंररक इप्तहासामधये कुठेही नोंद नाही, तयांची ओळख नाही, या अथाचाने ही पारेि सबालटनचा आहेत. परतं,ु 

कादबंरीतील समाजवयिसथेत या पारिांचे असलेले सथान पाहता तयांना सबालटनचा महणता येणार नाही. 

या पारिांची सैप्नकी साहसे, सघंषचा, तयांचया तडजोडी, पळपटेुपणा, गािगाड्यातील कतचाबगारी, सत्ा – 

मानपान, आप्ण कौटंुप्बक कलह यांचे प्चरिण कादबंरीत येते.

कादबंरीतील अनय पारिांमधये ततकालीन गािगाडा ि समाजवयिसथेत मान-सनमान ि मातबबर असलेले, 

मयाचाप्दत सत्ा असलेले ब्ाह्मण ि मराठा जातीतले लोक कादबंरीतली महत्िाची पारेि आहेत. राजयकतचे-

सरदार-जहाप्गरदार असलेले मसुलमान; मलुकी-लष्करी अप्धकारी ि सशंोधक- लेखक असलेले इंग्रज; 

सैप्नकी परपंरा ि गािगाड्यातले बलतेुदार असलेले महार; उद्ोगी दृटिी असलेले कोमटी ि पारसी, हे 

कादबंरीचया प्िसताररत कथानकात ‘पारि’ महणून महत्िाचे सथान राखून आहेत. 

या कादबंरीत िेगिेगळया धमचा-जात-िगचा-सत्ा सतरातील पारेि आपलया बऱया-िाईट पररप्सथती ि सिभािांसह 

आली आहेत. ही पारेि तया तया काळातील राजकीय –सामाप्जक सथान ि पररप्सथतीचे, सत्ासबंधंांचे 

रिप्तप्नप्धति करतात. या कादबंरीतील शेिटचा भाग िगळता बाकीचया सहाही भागात येणारी स्त्री पारेि 

प्िशेष महत्िपूणचा आहेत. कादबंरीचा बराच मोठा अिकाश या स्त्री पारिांनी वयापलेला आहे. ही स्त्री पारेि 

सितःहून पढुाकार घेणारी, चचाचा करणारी, प्नणचायरिप्रियेमधये सहभागी होणारी, पररप्सथतीला ठामपणे 

सामोरी जाणारी पारेि आहेत. 
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या कादबंरीत यादिकाळ, बहामनीकाळ, पेशिेकाळ, उत्र पेशिाईचा काळ, एकोप्णसावया शतकातील 

अविल इंग्रजी काळ, प्िसावया शतकातील सिातंत्यपूिचा काळ आप्ण सिातंत्योत्र काळ, असा समुार ेसातशे 

तीस िषायंचा काळ येतो. कादबंरीत येणारा भौगोप्लक पररसरही प्िसतीणचा आहे. डोंगरप्कनी, पैठण, दिेप्गरी, 

िांबोरी, अहमदनगर, खराडी, श्ीगोंद,े करजें, सालपी, जामखेड, घोडनदी, मुंबई ही महाराष्ट्ातील गािे; 

उजजैन-प्दलली-पाप्नपत-बुदंलेखंड असा उत्र भारत; बलपु्चसतान, अफगाप्णसतान ि प्ब्टन हे दूरिरचे 

भूरिदशे कादबंरीत येतात. 

कादबंरीत घडणाऱया घटना-रिसगं-पारिांची ऐप्तहाप्सक, राजकीय आप्ण सामाप्जक पाश्चाभूमी नेमकी काय 

आहे याचे सूचन होणयासाठी कादबंरीचया सातही भागांचया सरुुिातीला काळ-पररप्सथती दशचाक तपशील 

प्दले आहेत. हे तपशील इप्तहासात होऊन गेलेलया वयक्ती, घटना ि पररप्सथतीप्िषयीचे तपशील आहेत. 

परतं ुअपिाद िगळता ऐप्तहाप्सक वयक्ती आप्ण घटना-रिसगंांना कादबंरीचया मखुय कथनात सथान नाही.

कादबंरीचया सातवया भागात एक रिमखु पारि असलेला दिेनाथ हाच कादबंरीतील सपूंणचा कथनाचा कथक 

आहे. दिेनाथ हा कथांतगचात कथक असला तरी कादबंरीचया केिळ सातवया भागातच तो कथांतगचात 

कथकाचे रूप धारण करतो. सरुुिातीचया सहा भागात बहुतांश हा कथक ततृीयपरुुषी, सिचासाक्ी आहे. 

एकच असलेलया परतं ुदोन रूपे धारण करणाऱया कथकांतील फरकाचा पररणाम कादबंरीचया कथनशैलीिर 

झालेला प्दसतो. दिेनाथ हा कथक उचचप्शप्क्त असून महाप्िद्ालयात प्िज्ानाचा प्शक्क आहे. तो मूलतः 

प्नरीश्रिादी, भौप्तक जगात रमणारा, मराठीतील एक महत्िाचा लेखक आहे. जाती-कुळाचया श्ुधतेतील 

फोलपणा ि हासयासपदता तयाला माहीत आहे. तो कुटंुब आप्ण लोकधारणा जपणयासाठी मनाने कुठेही न 

गुतंता श्ा्धाचे कमचाकांडही करतो आहे. तो िाचन-प्चतंनाने बहुश्तु झालेला आहे. तयाला मानिी इप्तहास 

आप्ण ससंकृती याप्िषयी प्िशेष कुतूहल आहे. 

ततृीयपरुुषी रूप धारण केलेला कथक कादबंरीतील रितयेक भागाचया सरुुिातीला पाश्चाभूमी महणून 

ऐप्तहाप्सक काळाचे कथन करीत असलयामळेु पढुचया कथनात येणाऱया कप्लपत घटना-रिसगं-पारिांना 

ऐप्तहाप्सकता रिाप्त होते. कथकाला इप्तहास या सकंलपनेचया वयाप्मश्तेचे भान असले तरी आपलया 

पूिचाजांचा भककम परुािे असलेला इप्तहास तयाला ज्ात नाही. तयामळेु तयाने आपलया पूिचाजांप्िषयी कथन 

करताना परुािे द्ािे लागणार नाहीत अशी, काही पसुटशा धागयांना जोडत नेणारी सैलसर दृटिी सिीकारली 

आहे. कथकाला हे माहीत आहे की आपण जे कथन करतो आहोत ते जसेचया तसे घडलेले नाही, तयात 

बहुतांश कप्लपत आहे. पररणामी, हा कथक कप्लपत हेच िासति आहे असे भासित, गप्भचात िाचकाचे 

कुतूहल जागे ठेित कथन करताना प्दसतो. 



• संभाषित •  वर्ष  ०१: अकं ०१,  सप्टेंबर २०२० 91

समुार ेसातशे तीस िषचे इतका दीघचा कालपट वयापणाऱया या कादबंरीचे कथन रिामखुयाने आजचया रिमाण 

मराठीत आहे. असे असले तरी तया तया काळचया बोलीतले आप्ण आज अपररप्चत असलेले शबद, 

िाकरिचार, रूढी-परपंरा दशचाक भाप्षक प्चनहे कथनामधये येतात. तयामळेु ते दूरचया भूतकाळाचे कथन आहे 

हे सहज लक्ात येते. मराठा, ब्ाह्मण, महार, मसुलीम, प्ब्टीश पारिांचे वयिहार, ितचान ि सिंाद कथन करताना 

भाषा तया पारिांशी सहजभाि राखेल अशी योजलेली आहे, उदा. मसुलीम पारिांचया तोंडी कधी फाशणी 

-उदूचा तर कधी फाशणी-उदूचा- मराठी आप्ण प्ब्टीश पारिांचया तोंडी इंप्गलश, इंप्गलश-मराठी अशा प्मश्बोली 

योजलेलया प्दसतात. कादबंरीने गोटिीिेलहाळ, गुतंागतु टाळणाऱया ि कालानरुिप्मक अशा लोकप्रिय कथन 

शैलीचा मागचा सिीकारलयामळेु कथन रजंक झालेले आहे. परतं ुही रजंकता एकसरुी, कंटाळिाणे रूप धारण 

करीत नाही. कादबंरीची दीघचा भाप्षक सपं्हता लक्ात घेता ती कंटाळिाणी होणार नाही यासाठी लोकप्रिय 

कथनशैलीचा मागचा सिीकारला आहे असे प्दसते. सहजशील, प्तरकसतेचा अभाि असणारी शैली हे या 

कादबंरीचे महत्िाचे िैप्शट्िय आहे. 

४.

कोणताही गभंीर लेखक ितचामानाला रिप्तसाद दते असतो. आजचया महाराष्ट्ात धमचा-जाप्तशे्ष्ति ि टोकदार 

अप्समतांची अप्भवयक्ती होऊ लागली आहे. आपलया जातीतील कतचाबगार वयक्तींचा शोध घेत तयाभोिती 

सिजाप्तसघंटन उभे केले जात आहे. धमचा, जात, दिैते, वयिसाय या सबंधंीचे प्करकोळ प्नरुपद्रिी उललेखही 

भािनादखुीचया सफोटक रिकरणात रूपांतररत होत आहेत. जाप्तअतंाची भाषा आप्ण कृप्तकायचारिम 

जिळपास हदिपार झाले आहेत. सरजंामी अिशेष प्शललक आहेत. शेतकरी जाती नवया वयिसथेशी जळुिून 

घेणयात असमथचा ठरलया आहेत. शेती वयिसायािर सततचे असमानी-सलुतानी अररटि कोसळत आहे. अशा 

समकालीन जात-िगणीय िासतिातून धमचा-जाप्तशे्ष्ति, िशंश्ुधता, कुलीनति, शौयचापरपंरा यांचे भ्रामक आप्ण 

सकुंप्चत प्िश् महाराष्ट्ात उदयाला आले आहे. अशा या पाश्चाभूमीिर सातपाटील कुलरतृांत ही कादबंरी 

अितरली आहे, हे लक्ात घयािे लागते. 

सातपाटील कुलरतृांत या कादबंरीत मराठा सातपाटील कें द्रसथानी आहेत, परतं ुकेिळ ती तयांची कहाणी 

नाही. ही मराठी लोकांची, ततकालीन गािगाडा आप्ण सामाप्जक सत्ासबंधंांची कहाणी आहे. कादबंरीत 

प्नविळ अप्समतािादी, िचचासििादी एकजातीय चचाचाप्िश् उभे केलेले नाही. हे चचाचाप्िश् गािगाड्यातील 

अनय जाती आप्ण मसुलमानांना आपले मानते. तयामळेुच मराठी लोकांचया समूहससंकृतीची अनेकांगे या 

कादबंरीतून वयक्त होतात. 
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 कादबंरीने मराठ्यांचा सिुणचाकाळ मानला गेलेला प्शिकाळ टाळला आहे. मराठा ही मेंढपाळ –शेतकरी-

क्प्रियतिाची परपंरा असलेली उननत-अिनत होणारी खलुी जात आहे, असे कादबंरी सूप्चत करते. 

कथकाचया कुळातच जाती-िशंसकंर असून, सातपाटलांची कुळि्ृधी मूळचया अफगाण परुुषापासून झाली 

आहे. सातपाटील स्त्री-परुुषांचे प्ििाहबाह् शरीरसबंधं आहेत. दसुऱया जाप्तधमाचाचया प्स्त्रयांना तयांनी 

नांदिलेले आप्ण ठेिलेले आहे. सातपाटलांचया लेकी- सनुा अनय धप्मचायांबरोबर पळूनही गेलेलया आहेत. 

या बरोबरीने अविल इंग्रजी काळ ि सिातंत्यपूिचा काळात मराठे एक जातसमूह महणून नेमके कसे मागे 

पडत गेले, तयांना काळ आप्ण बदलत जाणाऱया पररप्सथतीचे कसे भान नवहते, याचे प्चरिण ‘रखमाजी-

प्पराजी’ ि ‘शभूंराि’ या भागात आले आहे. प्िप्शटि पररप्सथतीमळेु शहरीकरण न झालेलया, गािगाडा ि 

शेतजप्मनीशी सबंपं्धत रिप्तषे्ला प्चकटून राप्हलेलया, ज्ानसते्ची आसक्ती नसलेलया आप्ण तयामळेुच 

मयाचाप्दत प्िश्भान असलेलया मराठ्यांचे प्चरिण कादबंरीत येते. ही सिचा नामषु्की कादबंरीचा कथक कथन 

करतो. यािरून सातपाटलाचया कुळीचा आप्ण अनषुगंाने मराठ्यांचा केिळ गौरि करणयात कादबंरीला रस 

नाही. ही कादबंरी कुळ-जातीची श्ुधता, क्प्रियति, शौयचा याप्िषयीचया रप्चतांची प्चप्कतसा करू पाहते, असे 

खारिीने महणता येईल. 

कादबंरी उपरोक्त चचाचाप्िश् उभे करीत असली तरी पठार ेयांचया यापूिणीचया कादबंरीलेखनाशी तलुना केली 

असता, सातपाटील कुलितृ्ांतने िाचकांना फारसा प्िचार आप्ण जळुणी करािी लागणार नाही अशी 

कथनशैली सिीकारली आहे असे प्दसते. ही कथनशैली सिचासामानय िाचकांचा अननुय करणारी रजंक शैली 

आहे. अतकयचा ि तदिन प्फलमी िाटािेत असे योगायोग आप्ण योगायोगाची पनुराितृ्ी कादबंरीमधये आली 

आहे, उदा० प्िठ्ठल-रखमुाईची मूतणी अफगाप्णसतानातून परत सातपाटलांचया घरी येणे, दोनही अफगाण 

परुुष मारले गेलयानंतर तयांचया बायकांनी सातपाटलांचया परुुषांना सिीकारणे, झोरािर ि दसरत यांचयात 

न ओळखता येणयाएिढे सामय असणे, सातपाटलांशी सबंपं्धत दोन प्स्त्रयांचा इंग्रज अप्धकाऱयांशी प्ििाह 

होणे आप्ण या प्स्त्रयांचे िशंज इंगलंडमधये दिेनाथला भेटणे, इतयादी... इतयादी... कादबंरीचया कथनात 

रूढ धारणा असलेलया स्त्री-परुुषांचया आनिुपं्शक गणुािगणुांची तीच ती िणचाने येत राहतात. हे स्त्री-परुुष 

एकतर अरिप्तम सुदंर-दखेणे-गोर-ेप्धपपाड असतात प्कंिा सिचासामानय-काळे-बटुके असतात. अशा ढोबळ 

िगणीकरण असलेलया पारि प्चरिणामळेु कथन प्िश्ासाहचा राहत नाही. स्त्री-परुुषांचया रिणयिणचानात कथक 

अप्धक रस घेतो, प्तथे भाषा ओतरिोत अलंकृत होते. कादबंरीतला काळ आप्ण अिकाश पाहता आरिमक 

पढुाकार घेणारी, चचाचा करणारी कादबंरीतील स्त्रीपारेि कृतक िाटतात. कथकाने गािगाड्यातील प्नमनजातींचे 

सथान ि भूप्मकेचे कौतकु केलेले प्दसत असले तरी जाप्तसमाजातील प्नमनजातींचे शोषण ि तयांचयाशी 

केला गेलेला अमानिीय वयिहार याप्िषयी कादबंरी मौन पाळते. हे मौन पारपंररक गािगाडा आप्ण जातीय 

शोषणाला अप्धमानयता दतेे की काय असा रिश प्नमाचाण होतो. कथकाने सिीकारलेली कथनशैली, तयाचा 



• संभाषित •  वर्ष  ०१: अकं ०१,  सप्टेंबर २०२० 93

इप्तहास आप्ण जाप्तसमाजाकडे पाहणयाचा दृप्टिकोन, कादबंरीतून रिकट होणारी प्िचाररिणाली यासबंधंी 

प्चप्कतसक िाचकाला असमाधान िाटेल, सशंय प्नमाचाण होईल अशी बरीच कथने कादबंरीत आहेत.

सातपाटील कुलरतृांत कादबंरी सदंभाचातील उपरोक्त रिश, असमाधान, सशंय लक्ात घेऊनही या 

कादबंरीचे महाराष्ट्ाचया ितचामानाशी असलेले नाते पाहता ती एक महत्िाची कादबंरी आहे असे महणता 

येईल. समकालीन मराठ्यांची जाप्तप्नष्ा, तयांचया सितःचया कुलीनति, क्प्रियति, श्ुधति ि शौयचा यांप्िषयी 

असलेलया धारणा, आपण राजयकतणी जात आहोत, गािगाड्याला पोसणार ेआहोत, मराठा महणून आपण 

कोणी प्िशेष आहोत अशा प्नमाचाण झालेलया भ्रामक जाप्णिांना कादबंरी सयंत छेिद दतेे. अथाचात, ही कादबंरी 

फक्त मराठ्यांप्िषयी नाही तर ितचामानात तसे चचाचाप्िश् ि प्िश्भान बाळगणाऱया सिचा धमचा-जात-िशं-ससंकृती 

सदंभाचात आहे. तयामळेु सातपाटील कुलरतृांत ही कादबंरी टोकदार अप्समता बाळगणाऱया ितचामानात 

केलेला महत्िाचा सांसकृप्तक हसतके्प आहे.
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प्रिजया : पररपूणचातेचा शोध
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(परीप्क्त पसुतक : प्रिजया (िैचाररक लेखसगं्रह) लेखक : गणेश 

दिेी, रिकाशक : पद्मगधंा रिकाशन, रिथम आितृ्ी : २०१८, पषेृ् : 

१६८, मूलय : रु. २३०)

जागप्तक भाषांचा अभयास करणार े महत्िाचे 

भाषातजज् महणून डॉ. गणेश दिेी सिायंना पररप्चत 

आहेत. भाषेपासून मानिी ससंकृतीचया मळुापययंत 

सशंोधन करत असताना तया शोधातला रितयेक 

घटक गणेश दिेींचया प्चतंनाचा प्िषय बनला आहे. 

नरिजया या लेखसगं्रहात गणेश दिेींनी आपलया 

प्चतंनरििासातील काही प्िचारनोंदी िाचकांसमोर 

ठेिलया आहेत. मानिी अप्सततिाचे असतेपण आप्ण 

नसतेपण या दोन ध्िुांचया दरमयानच ंजे 'घडण'ं आहे, 

जो रििास आहे; तयाचा िेध घेण ंहा या लेखसगं्रहाचा 

उदेिश आहे. लेखकाचया महणणयानसुार या प्िचारनोंदी 

समाजबांधणीत सहभागी असणाऱया कायचाकताचा आप्ण 

प्िचारितं या दोन महत्िपूणचा घटकांचया दरमयान 

आदंोप्लत असलेलया मनासाठी आहेत. लेखांचया या 

प्चतंनपर आशयाने िैप्शट्ियपूणचा आकार धारण केला 

असून तयाचे सिरूप सपटि करताना लेखक महणतात, 
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'तयातील काही, मी सितःपरुता प्िचार करत असताना केलेलया रिोटक नोंदी आहेत. काही फक्त प्िचारांचे 

पसुटसे धागे आहेत.’ (प.ृ सात) गणेश दिेी रितयेक घटनेचे, सकंलपनेचे अिलोकन आप्ण प्ििेचन अतयतं 

सूक्मपणे करतात. तयांचया प्िचारमांडणीत प्िषयाची खोली आप्ण वयाप्ती यांचा समतोल असतो. याला 

अनसुरून रिसततु परीक्णात सगं्रहाचा सार मांडणयाचा रियतन केला आहे. 

िैचाररक लेखसगं्रहातील एकूण आठ रिकरणांपैकी पप्हले रिकरण 'नरिजया' याच शीषचाकाचे आहे. यपु्कलडसचया 

नरिजया या भूप्मतीय सकंलपनेचा लेखकािर असलेला रिभाि लक् िेधून घेतो. नरिजया महणजे प्नविळ रषेाखंड 

नाही. कें द्र आप्ण परीघ यांची जोडणी होते; तेवहाच नरिजया अप्सततिात येते. कलपनेपासून सकंलपनेपययंतचा 

अिकाश प्रिजयेत सामािलेला आहे. ह्ा अिकाशात असलेली असिसथता; लेखकाला असणाऱयांचे नसणे 

आप्ण नसणाऱयांचे असणे सांगायला भाग पाडते. लेखक घरातलया प्भतंींपासून ते िैप्श्क तत्िज्ानापययंतचे 

दशचान सरळ रषेेत घडितो. यपु्कलडस, डाप्िचान, माकसचा, कामयू, दासतोिसकी, काफका, गौतम बधुद यांचया 

प्स्धांतांतून लेखक प्रिजयेची चाचपणी करतो. मानिी अप्सततिाची रिप्तष्ापना करणार ेआप्ण अप्सततिािर 

रिशप्चनह उभे करणार ेयांना एकाच रितलािर लेखक बघतो तेवहा तयाची गौतम ब्ुधाने सांप्गतलेलया ‘मधयम 

मागाचा ’प्िषयीची ओढ जाणिते. लेखक िैचाररक रिप्तष्ापनेतही मधलया मागाचािर महणजे 'प्रिजये'िर रमताना 

प्दसतो. एकीकडे सै्धांप्तक पातळीिर शोध सरुू असताना दसुरीकडे सितःचया गत आयषु्याचे परीक्ण 

करतो. बपु््धजीिी िगाचात कें द्रसथानी उभे राहून भोितालचा परीघ जाणून घेणे सोपे नाही, हे धयानात 

आलयािर लेखक कृप्तशीलतेचया प्रिजयेिर चालू लागतो. जे आजतागायत सरुू असलयाचे आपलया लक्ात 

येते. सिप्चतंन ते रितयक् पररितचान यादरमयान असणारी रिकाशशलाका लेखक पकडणयाचा रियतन करतो. 

जी साठिता येत नाही महणूनच नवया प्दिसाला सामोर ेजाणयाचे लेखक कबूल करतो. थोडकयात हे लेखन 

लेखकाने केलेलया सतयशोधनाचया रियोगांप्िषयीचे आहे तयामळेुही ते काहीसे आतमप्नष् सिरूपाचे झाले 

आहे. 

'सि-ति' हे दसुर ेरिकरण असून येथे शीषचाकाची िैप्शट्ियपूणचा रचना केली आहे. 'सि-ति' मधील हे अतंर 'मी-तू' 

चे सूचन करणार ेआहे. शूनय ही सकंलपना इथे मधयितणी आहे. वयािहाररक चलनात मूलयहीन असणार ेशूनय 

गप्णतीय परररेिक्यात सितःतच पररपूणचा असते. लेखकाने वयिहारी जगणयात शूनयाचया पररपूणचातेिर रिकाश 

टाकला आहे. शूनय शोधत असताना ते सांप्खयकी, भाप्षक, मानसशास्त्रीय अशा प्स्धांतांचा पडताळा 

घेतात. लेखकाने िाचलेलया साप्हतयकृती, वयप्क्तगत अनभुि यांतून शूनय ही सकंलपना लेखकाला सपटि होत 

नवहती. ियाचया प्तशीत आनंद कुमारसिामींचया द डानस ऑफ प्शिा या सौंदयचाशास्त्रािरील पसुतकातील 

अधचानारीनटेश्राचया सांकेप्तक सूचकतेने लेखकाला आकप्षचात केले. ह्ा प्मथकात स्त्री-परुुष पूणचातिासाठी 

सितःला शूनयात प्िलीन करतात. ह्ा गोटिीने लेखकाचे लक् िेधले होते. पूणचाति रिाप्त होणे महणजे शूनयात 
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प्िलीन होणे, याचा बोध लेखकाला झाला. 'शूनय' महणजे 'प्बलकुल नसणे' नवहे तर 'सपूंणचा असणे'. (प.ृ २३) 

हे लेखकाने सिीकारले. एकाकीपणाने ग्रासलेलया अनेक समदुायांसोबत काम करताना, तयांना अिकाश 

प्मळिून दते असताना लेखकाने शूनय होणयाची सपंकृ्तता वयक्त केली आहे. मानिी उतरिांतीचया टपपयांचा 

नवयाने शोध घेत, नवया जीिनदृटिीसाठी नवया प्िश्दशचानाची सिीकाराहचाता दाखिली आहे. 

'स्त्री-ति' या रिकरणात रेिमाचया गाभयातून माणूसपणाचया धयेयाकडे चालत असताना मधला टपपा स्त्रीति 

आप्ण परुुषति तयागणयाचा आहे. मानिाची कलपनाशक्ती चेतिणाऱया रेिम भािनेिर लेखक भाष्य करतो. 

होमरचया ग्रीक ससंकृतीपासून ते भारतीय ससंकृतीतील कथा-प्मथांपययंतचा मोठा पट तयांनी उलगडून 

दाखिला आहे. दसुऱया भागात ते परुुषाथाचाचा प्िचार मांडतात. शरीरप्िहीन स्त्रीति आप्ण परुुषति असा हा 

शोध आहे. स्त्री-परुुष दहे तयागून माणूस बनणयाची हाक आहे. महातमता रिाप्तीत तयागाचया रिचडं ऊजचेचा 

रििास केलयाप्शिाय महानता येत नाही. हा धागा जोडताना महातमा गांधींचया सतयाग्रहाचा दाखला घेता 

येतो. कसतरुबा गांधींचे सतयाग्रहात सामील होणे ही िरिर सहज कृती िाटते. सतयाचया शोधात स्त्री 

सामािली तेवहा अपं्तम सतयाचा शोध महातमयाला घेता आला, असे लेखक सचुिू बघतो. 

लेखकाने आपलया अनभुिकथनात महान भारतीय लेप्खका महाशे्तादिेी यांचया आठिणींना उजाळा 

प्दला आहे. अप्खल भारतीय भटके प्िमकु्त अप्धकार मंचची (DNT - Rights Action Group) सथापना 

तयांनी एकरि केली होती. इंग्रजी िसाहतिादापासून असलेला भटकया प्िमकु्तांिरील गनुहेगारीचा प्शकका 

पसूुन तयांचया उतथानासाठी असलेला लेखकाचा सघंषचा 'सत्ा' या रिकरणाचया आरभंीच आहे. हा सघंषचा 

दहेुरी आहे. एकीकडे 'गनुहेगार' ही ओळख पसूुन या समदुायाला समाजमंथनाचया रििाहात आणणे तर 

दसुरीकडे राष्ट्ीय पातळीिर DNTचया हककांसाठी केलेली रियतनांची पराकाष्ा असे दहेुरी सिरूप आहे. 

अरप्िदं घोष, रिींद्रनाथ टागोर आप्ण म. गांधी यांचया राष्ट्िादाची उजळणीदखेील या रिकरणात लेखकाने 

केली आहे. गांधी, आबेंडकर, अरप्िदं घोष यांचया िैचाररक मांडणीपासून टागोर, रेिमचदं, मंटो यांचया 

साप्हतयातून डोकािणारा राष्ट्िाद लेखक तपासतो. फॅप्सझमचया प्िरोधात लेखकाचया प्िचारनोंदीतला 

एक लक्णीय मदुिा समजून घयािा लागेल. तो असा, की आज हजारोंचया जनसमदुायाने एकिटून काम करणे 

उपयोगाचे नाही. प्िप्िध समूहांचे आिाज उठिणार ेअसघंटीत लढे उभे राप्हले पाप्हजे. समानधमणी लहान-

लहान गटांनी प्नभचायपणे काम केले पाप्हजे. प्नभचायता कें द्रभूत आहे. फॅप्ससट नेहमी सघंटीत लोकांिर हलला 

करतात. तयांना प्नभचायतेचे भय िाटते. लेखकाचा हा मदुिा बारकाईने बप्घतला तर तयांनी नमूद केलेलया 

'Democracy of diversity' सकंलपनेचे निीन 'सत्ा' उभारणीतील महत्ि कळते. माकसचा-जमचानीत, गांधी-

आप्फ्केत, आबेंडकर-बडोद्ात एकटे होते पण तरीही ते न डगमगता लढत होते. लढा दशेकालापलीकडे 

असािा. लोकशाही मूलयांची पायमलली करणाऱया सते्ला भय िाटेल असा सतयाचा आिाज तयार वहायला 
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हिा. या रिकरणाचया शेिटी लेखकाने लहान मलुांची एक गोटि सांप्गतली आहे. गोटि थोडकयात अशी आहे; 

ियाने लहान अशी दहा-बारा प्नरागस मलंु िगाचात बसलेली असतात. गरुुजी फळयािर २+२=५ प्लहून 

मलुांना आपलयामागे तसेच घोकायला लाितात. तयातील एक मलुगा धाडसाने २+२=४ अस ंजाहीरपणे 

सांगतो. तेवहा तयाला शाळेतलया प्सप्नयसचाकडून गरुुजींचया सांगणयानसुार 'प्शक्ा' होते. हा सगळा रिकार 

बघूनही दसुरा मलुगा प्शके्ला न घाबरता आपलया िहीत गरुुजींचया सांगणयारिमाणे २+२=५ प्लहून ते 

खोडतो. प्नभचायपणे ४ प्लप्हतो. प्नभचायता हे रिाणतत्ि ठरते. लोकशाही सदंभाचात जगभर प्नमाचाण झालेलया 

दमणयरंिणेला उत्र दतेाना प्िचारांचया नवया िाटा शोधावया लागतील प्कंिा प्नमाचाण करावया लागतील, 

समाज पररितचानाचया नवया लढ्यात निप्िचारांची उजाचा आपलयात प्नमाचाण झाली पाप्हजे, असा आशािाद 

लेखकाने वयक्त केला आहे. 

गणेश दिेी यांचे भारतीय भाषा सिचेक्णाचे काम अतयतं महत्िाचे आहे. भारतीय भाषांचे लोकसिचेक्ण या 

राष्ट्ीय रिकलपात भारतीय भाषांची नोंद असणार े५२ खंड रिकाप्शत आहेत. 'भाषा' या रिकरणात भाषेप्िषयी 

लेखकाने मकु्त प्चतंन मांडले आहे. मानिी उतरिांतीपासून ते आज मानिाचया सािचाभौम रिगतीस महत्िाचे 

कारण ठरणाऱया भाषेचा इप्तहास आप्ण भप्िष्य यादरमयानचे प्तचे अप्सतति जया अिकाशािर अधांतरी 

आहे, तया प्रिजयेचे सूक्म अिलोकन केले आहे. आज भाषाबदलाचया जया टपपयािर आपण आहोत प्तथे 

बोलली जाणारी भाषा फेड आऊट होत असून ‘पाप्हली जाणारी भाषा’ फेड इन होते आहे. मानिाने प्नमाचाण 

केलेली प्सप्लकॉन चीप समपृ्तभ्रंश करणयास कारण ठरत आहे. प्सप्लकॉन चीप भाषा सकंलनाचा आज मखुय 

स्रोत होऊ बघत आहे. मानिी मेंदूचया जया डावया भागात भाषेचे आकलन होते ते आता 'भाषेखेरीजचया 

सांकेप्तक आकृतयांविारा मेंदूचया समोरचया प्हशशात - रिीफंटल लोबमधये होत राहणयाची शकयता अटळ 

मानली गेली आहे.’ (प.ृ ११०) हे मानिी मेंदूप्िज्ानाचया अगंाने असलेले सशंोधन लेखक नोंदितो. ही प्चहे् 

आपलया भोिताली कधीच प्दसू लागली आहेत. उतरिांतीचया अशा िळणािर आज आपण उभे आहोत, 

की धिनीऐिजी आकृतीविार े प्िचार आप्ण भािना यांची दिेाणघेिाण सरुू झाली आहे. साधारणतः दहा 

हजार िषायंपूिणीची भाषेची अिसथा आप्ण भाषेचे भप्िष्य वहाया सद्:प्सथती असा मोठा प्चतंनपट भाषेप्िषयी 

बोलताना लेखक उभा करतो. लेखकाने जगभरातलया भाषांची प्सथप्तगती तपासताना भारतीय भाषांचया 

अिसथेचा आढािा प्िसततृपणे घेतला आहे. आपण भाषा बोलणार ेमोजतो परतं ुतयाचिेळी भाषांची सखंया 

मारि दलुचाप्क्त केली जाते. सेनसेस आप्ण सवहचे यांतील भेद लक्ात घेतला पाप्हजे. जगभरातले आप्दिासी, 

अलपसखंयांक मखुय रििाहापासून कायमच बाजूला ठेिले आहेत. अप्सततिअसताचया सीमारषेेिर असणाऱया 

समूहांची भाषा िाचिणे यासाठी केिळ राजयकतयायंिर अिलंबून राहता येणार नाही. समाजातील प्िप्िध 

घटकांनी सप्रिय वहायला हिे. भाषा प्टकिायची असेल तर भाषा बोलणारा माणूस प्टकला पाप्हजे. भाषेचे 

सपं्चत प्टकिणे ही मोठी जबाबदारी लेखकाने सितःसप्हत िाचकांिर सोपिली आहे. 
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मपु्द्रत आप्ण मौप्खक विवंिात अडकलेलया भाषा, समूह आप्ण पयाचायाने ससंकृती यािर रिकाशझोत टाकणयाचा 

रियतन 'लोक' या रिकरणात केला आहे. लेखारभंीच लेखकाने 'फोकलोअर' या शबदाची वयतुपत्ी, जागप्तक 

पातळीिरील तयाचे उपयोजन सांप्गतले आहे. भारतीय साप्हतयात महाकावये, समतृी, श्तुी, भारुडे, 

गिळणी यांसारखे साप्हतयरिकार रिाचीन काळापासून होते. परतं ुयरुोपात आप्थचाक सतरानसुार Folk आप्ण 

Classical असे असलेले िगणीकरण भारतीय साप्हतयात करणयाची पररप्सथती नवहती. अशािेळी 'लोक-

साप्हतय' ह्ा सकंलपनेची भारतीय साप्हतयाचया अनषुगंाने असलेली सगंती-प्िसगंती सांगणयाचा रियतन या 

रिकरणात केला आहे. प्लप्खतसाप्हतय कालांतराने इप्तहासजमा झाले तरी भप्िष्यात मौप्खक साप्हतयाचया 

माधयमातून मानिीयता पढेु नेता येईल, असा प्िचार लेखकाने मांडला आहे. 

'ितचामान' या रिकरणातील पप्हलया भागात लेखकाने ितृ्परिांची जडणघडण सांप्गतली आहे. ितृ्परिांचया 

बाबतीत जाणिलेलया भाप्षक समसयाही प्नदशचानास आणलया आहेत. रिसततु रिकरणातील 'सधया मी' या 

शीषचाकांतगचात असलेलया प्िचारनोंदीत लेखकाचा भूतकाळ आप्ण ितचामान यादरमयानचा कायचापट उलगडला 

आहे. भारतातीलच नवहे तर जगभरातील भाषा सिचेक्णाचे काम करत असताना रितयक् भाषा समदुायांना 

जाऊन प्भडणयाची लेखकाची उमणी प्दसते. यनेुसकोने २००८मधये जगभरातील भाषा सशंोधकांना सोबत 

घेऊन जागप्तक पातळीिर भाषेिर एखाद्ा यपु्नवहप्सचाटीसारखी काम करणारी ससंथा काढणयाचे ठरप्िले 

होते. तया ससंथेचा आराखडा बनप्िणयाची जबाबदारी लेखकािर सोपप्िणयात आली. लेखकाने आराखडा 

सपूुदचा केला परतं ु प्िप्िध दशेांचे सघंषाचातमक दृप्टिकोण समोर आलयाने यनेुसकोने आपला प्िचार काही 

काळासाठी बाजूला ठेिला. इथे न थांबता लेखकाने जगभरातील आठशे प्िविानांसोबत चचाचा करून जागप्तक 

भाषा मापनीकरणाचा रिकलप सरुू करणयाचे ठरिले. जागप्तक पातळीिर भाप्षक सद्ःप्सथतीचा आढािा 

घेऊन 'ए गलोबल लगँिेज सटेटस ररपोटचा ' हा रिकलप सरुू केला. सटेटस ररपोटचामधये एकाथणी तया प्िप्शटि भाषेचे 

भप्ितवय सांप्गतलेले असते. सिीडन आप्ण अमेररका यांची अनरुिमे टेकनोलॉजी आप्ण गप्णताचया अगंाने 

केलेली भाषेचया भप्ितवयाची मांडणी पूणचातः न सिीकारता लेखकाने 'तयापेक्ा, जया-तया भाप्षक समाजाला 

ह्ा रिकलपात सामािून घेऊन, तयांचया सितःचया आकलनाकडे समाज-मानसशास्त्रीय दृटिीने पाहणयाचे 

ठरप्िले.' (प.ृ १६०) गलोबल लगँिेज सटेटस ररपोटचासाठी लेखकाला जगभरातून सशंोधकांचा रिप्तसाद 

प्मळत आहे. २०२५ मधये सटेटस ररपोटचाचया योजनेनसुार १६ खंडांपैकी पप्हला खंड रिकाप्शत होईल 

असा लेखकाला प्िश्ास िाटतो. मानिप्हताचे काम करताना सि, दशे, कतृचाति यांचे प्िसजचान करून पढुचया 

मागाचािर लेखकाने पाऊल ठेिले आहे. २०१८ पययंत भाषा सिचेक्णाचया केलेलया आप्ण करत असलेलया 

कामाचा पूिचा - सधया- पढेु असा सरळरषेीय आढािा येथे घेतलेला आहे. 



• संभाषित •  वर्ष  ०१: अकं ०१,  सप्टेंबर २०२० 100

'पूणचातेचा पाया' या रिकरणात दोन नरिजयांचा प्मळून वयास होतो आप्ण नरिजया पूणचातेचया चलत प्सथतीचे रूप 

असते, हे भान अधोरपे्खत केले जाते. लेखकाने सांप्गतलेला नरिजया आप्ण वयास यांतील हा सहसबंधं वयास 

आप्ण महाभारताचया दाखलयातून सपटि केला आहे. 'ितुचाळाचया एका प्कनाऱयापासून दसुऱया प्कनाऱयाला 

सांधणयाचे काम करणाऱया रषेेला 'वयास' हाच शबद महाभारत काळातही िापरणयात येत होता.’ (प.ृ 

१६७) असे एक महत्िाचे प्नरीक्ण लेखकाने नोंदिले आहे. महणजेच कृष्ण, अजुचान, कंुती, कणचा, द्रौपदी हे 

नरिजया आहेत. गप्तशील रूपे आहेत. वयास पूणचा घटक आहे, प्सथर प्सथतीचे रितीक आहे. लेखकाचा हा 

नरिजया-वयास दाखला केिळ गप्णतीय पररमाण नाही; तर तयाविार ेवयक्तीचया प्िकासासाठी मागचादशचान केले 

आहे. आजिरची जडणघडण आप्ण लेखसगं्रहातील प्िचारनोंदी यांचे आितचान लेखकाने उद्तृ केलेलया 

महाभारतातील 'चरि' या रितीकातून पूणचा झालयाचे प्दसते. 

सदर िैचाररक लेखसगं्रहातील आठ रिकरणे महणजे लेखकाचे मकु्त प्चतंन आहे. लेखकाने आजिर अनेक 

प्िषयांिरील सशंोधनाचया प्नप्मत्ाने प्स्धांत, सूरेि, गपृ्हते यांचा अभयास केला आहे. हे करत असताना 

िर उललेखलयारिमाणे यपु्कलडसची प्रिजयेची धारणा, जैन तत्िज्ानातील चौरया शतकातील काळ-अणू 

ही सकंलपना आप्ण गौतम ब्ुधाने ज्ानरिाप्तीनंतर मानिप्हतासाठी पनुहा जनलोकात परतणे ही घटना यांनी 

लेखकाला झपाटून टाकले होते. लेखक महणतो, 'ररयलायझेशन प्कंिा दशचान याला कें द्र मानले आप्ण 

चेतनाप्िहीन अिसथा महणजे परीघ मानले तर गौतमाने 'ब्ुध' बनताना पकडलेला मागचा 'प्रिजये'चा होता.’ (प.ृ 

१६) अशारिकार ेरििास करणाऱया आप्ण लेखकाचया जगणयािर, प्िचाररिप्रियेिर रिभाि असणाऱया अनेक 

वयक्तींचा उललेख सगं्रहात आहे. महातमा गांधी, अरप्िदं घोष, महाशे्तादिेी इ. वयक्ती तयांचया प्िचारमंथन 

प्रिजयेिर आधारसतंभ आहेत. महातमा गांधींचे प्िचार आप्ण आचरण यांचा लेखकािर असलेला रिभाि 

लेखसगं्रहातील या प्िचारनोंदींत रिकट होतो. भटके-प्िमकु्त, आप्दिासी यांचया भाषा, ससंकृतीसिंधचानात 

लेखकाचे रियतन, तयांची कायचारिणाली सगं्रहातून तपशीलिार जाणून घेता येते. सितंरि दशेाचा नागररक, 

भारतीय भाषा सिचेक्ण, जागप्तक भाषा सशंोधन, आप्दिासी अकादमी, आप्दिासी-भटकया प्िमकु्त 

समदुायांचया रिप्तष्ापनेचा लढा, 'दप्क्णायन' अप्भवयक्तीचा आिाज असणार ेआदंोलन या साऱया भूप्मकेत 

गणेश दिेी नरिजया ही सकंलपना अप्धकाप्धक गप्तशील करणयाचा रियतन करताना प्दसतात. लेखसगं्रहात 

अधेमधे पेरलेलया कप्ितेचया तकुड्यांत एक सितंरि प्िचार आहे. खर ं तर प्िचार आप्ण भािना या 

टोकांिरची ती असिसथता आहे. प्तची वयाप्ती समजून घेणयासाठी िाचकाला सशें्प्षत रूपच अनभुिािे 

लागते. सांकलपप्नक प्स्धांत सहज उलगडणारी सगं्रहाची ओघिती भाषाशैली आहे. मखुपषृ् सगं्रहाला 

समपचाक आहे. 
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गणेश दिेी यांचया आजिरचया प्चतंनाचे अनेकप्िध कंगोर े नरिजया या लेखसगं्रहातून िाचकांचया समोर 

येतात. समाजोननतीचया कायाचात िरिर शांत प्दसणाऱया परतं ुअतंरगंात असिसथतेची खळबळ असलेलया 

प्िचारांची रिप्चती या लेखांतून येते. सत्र हजार िषायंचया भाषेचा होणारा असत, सांसकृप्तक प्सथतयतंर,े 

अलपसखंयांकांचे अप्सतति, मानिीयता नटि करणारी अदृशय सत्ा यांसारखया आणखी प्कतीतरी रिकारची 

ही असिसथता आहे. लेखक आपलया मनोगतात सांगतो; 'जो कें द्र नाही आप्ण जो परीघ नाही असा हा 

मधलाच लटकलेला आिाज, खूप असपटि, खूप क्ीण, तमुचयापययंत पोचिला आहे.’ (प.ृ आठ) प्रिजयेचया 

असिसथ अिकाशात लेखकाचा हा आिाज िासतप्िक सतयाचा आप्ण प्नभचायतेचा आहे. भाषा, समाज, 

ससंकृती, सत्ा, दशे अशा प्कतीतरी प्बदूंनंा सपशचा करत लेखक गणेश दिेी अपं्तमतः माणसाचे माणूसपण 

साकार करणाऱया प्दशांचे सूचन करतात. तयामळेु पररपूणचातेचया शोधाचा हा लेखनरििास िाचकाचे 

अनभुिप्िश् सम्ृध करणयाचे सामरयचा बाळगून आहे, असे प्नप्श्चत महणता येते. 



• स
ंभ

ाषि
त 

•  
िष

चा  ०
१:

 अ
कं

 ०
१,

  स
पट

ेंबर
 २

०२
०

102

विशयाल ठयाकरे

रिाधयापक ि सशंोधक 

टाटा इप्नसटट्यूट ऑफ सोशल सायनसेस.

vishal.thakare09@gmail.com

कासट मॅटसचा : २१ वया शतकातलया 
दप्लत जाप्णिेतील जात-िगणीय विवंि
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(परीप्क्त पसुतक : कासट मॅटस्व, लेखक : सरुज येंगडे, रिकाशक: 

पेंगिीन रडँम हाऊस इंप्डया प्ल. , गरुगाि-हरयाणा, रिथम आितृ्ी 

: २०१९, पषेृ् : ३२५, मूलय : रु. ५९९)

भारतीय समाजातील जातिासतिाचे सिरूप ि 

गप्तप्नयम हे प्दिसेंप्दिस गुतंागुतंीचे बनत असून 

जात-जाप्णिेतील अतंरगं ि अप्भवयक्ती िेगिेगळया 

सतरांतून ि िेगिेगळया तीव्रतेने वयक्त होत आहे. 

जागप्तकीकरणामळेु उपलबध झालेलं तंरिज्ान, 

निनिीन सधंी ि तयासाठी होणार ेसथलांतर यामळेु 

जातीचा रिश हा फक्त लोकल राप्हला नसून तो 

गलोबल बनला आहे. अमेररकेतील नकुतेच समोर 

आलेले Cisco रिकरण याची रिप्चती दतेे. ही 

घटना जाप्तअतंाचया लढ्याचया िैप्श्क सतरािरील 

प्िसताराची गरज अधोरपे्खत करते. तसेच या 

लढ्याला जागप्तक सिरूप दते जगातील इतर शोप्षत 

समाजघटकांसोबत जोडून घेत जात-िगचा-स्त्रीदासय-

िणचाविेष अतंाचा हा लढा अप्धक शप्क्तशाली ि रिभािी 

कसा होईल असा प्िचार करणयास भाग पाडते. 
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भारतीय समाजातील जातिासतिाचा अभयास सामाप्जक शास्त्रांचया अनेक शाखांमधये केला जात असून 

तो जात-वयिहाराचे बहुरूपी ि बहुपदरी आयाम समोर आणतो. जात-वयिहाराची आतंरप्िद्ाशाखीय 

प्चप्कतसाही अलीकडचया काळात सरुू झाली असून तयाविार े निउदारमतिादी समाज ि आप्थचाक 

रचनेतील जातवयिहाराचे अनेक पैलू प्नदशचानास आले आहेत. सरुज येंगडेप्लप्खत कासट मॅटस्व हे पसुतक 

याच पगंतीतले आहे. दप्लत समाजातील नवया, उचचप्शप्क्त आप्ण प्नभणीडपणे वयक्त होणाऱया प्पढीचे 

रिप्तप्नप्धति करणाऱया या पसुतकाने मागील िषचाभरापासून अनेक िाद-चचाचा घडिून आणलया आहेत. 

 जागप्तकीकरण ि िाढतया प्शप्थलीकरणाचया धोरणाने जातिासति ि वयिहार हा िेगाने बदलत आहे. तयाचे 

गप्तप्नयम निनिीन रूप धारण करत आहे. या बदलेलया जातिासतिाची उकल करताना या पसुतकामधये 

दप्लत समाजातील प्िचारप्िश्, शोषणाची बदललेली पररमाण,ं निदप्लत राजकारण, दप्लत मधयमिगाचाचा 

उदय आप्ण भूप्मका, दप्लत भांडिलिाद ि जातमकु्तीचया चळिळीमधये ब्ाह्मणी शोषणशासन ससंथेचया 

अतंासाठी ब्ाह्मण समाजाची भूप्मका याची प्चप्कतसक मांडणी केली आहे. 

सहा रिकरणांमधये प्िभागलेलया या पसुतकातील पप्हलया पाच रिकरणांमधून दप्लत जीिन, तयांचे प्िचारप्िश् 

आप्ण २१वया शतकातील निदप्लत राजकारणासोबत नवयाने उदयास आलेलया दप्लत मधयमिगाचाची 

जाप्तअतंाचया लढ्यापासून तटुत चाललेली नाळ ि दप्लत भांडिलिादाचा फसिा रिचार यांची परखड 

आप्ण प्तखट भाषेत प्चप्कतसा येते. सहािे रिकरण- 'ब्ाह्मणिाद प्िरोधात ब्ाह्मण' हे मारि पसुतकाला 

जोडलेलया परुिणीसारखे िाटते. या रिकरणात दप्लत रिशांची सोडिणूक करणयासाठी ब्ाह्मणांची भूप्मका 

ि सथान काय असािे याप्िषयी चचाचा करून उपाय सचुिले आहेत. ब्ाह्मणी शोषणशासनाची शृखंला तोडून 

प्तचा अतं करणयासाठी ब्ाह्मणांनी cultural suicide bomber बनून जाप्तअतंाचया लढ्यामधये सहभाग 

घयािा अशी भाबळी अपेक्ा लेखक वयक्त करतो. 

पप्हलया रिकरणामधये लेखक दप्लततिाचया रिप्तमा आप्ण अतंरगं उचच जातीय दृप्टिकोनातून न पाहता 

दप्लतांचया भूप्मकेतून (दप्लत सटडँपॉइंट) पाहून तयाचे सौंदयचाशास्त्र उलगळतो. दप्लततिाची चचाचा करताना 

जातवयिहाराचया चौकटीतून आकारास येणाऱया दप्लत humor ि दप्लत रेिम अशा सकंलपनांचे मपु्क्तदायी 

सिरूप सपटि करतो. पराकोटीची मानखंडना ि जातीय अतयाचार िाट्याला आलयािरही दप्लत समाजामधये 

जीिन जगणयाची आतमरेिरणा असते. रिसथाप्पत वयिसथेप्िरु्ध प्हसंक उठाि करून शोषणाप्िरु्ध आिाज 

उठिणयाची सधंी असतानास्ुधा दप्लत रेिम हे दसुऱयाप्िषयी रेिम ि आसथा बाळगणार े असलयामळेु ते 

मपु्क्तदायी असते, अशी मांडणी लेखक करतो. उचच जातीय समाज दप्लत रेिमाची पदोपदी अिहेलना 

करतो हे दाखिून तयाऐिजी दप्लत रेिमाचा सिीकार हे जाप्तअतंाकडे नेणार ेएक पाऊल ठरू शकते, याचे 

लेखकाने प्दलेले भान मूलययकु्त महटले पाप्हजे. या रिकरणात दप्लत या सजं्ासकंलपनेची चचाचा करताना 
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दप्लत ही सजं्ा कमजोर ि खचलेलया समूहाची प्नदशचाक नसून ती शोषणाप्िरु्ध लढणाऱयांचे सूचन करणारी 

आहे, अस ं लेखक महणतो. दप्लतांनी ब्ाह्मणी शोषण-शासक वयिसथेनं लादलेलं अप्सतति नाकारून 

सामाप्जक नयायाचया लढ्यातून तयार झालेलं मपु्क्तदायी दप्लतति सिीकाराि ंअस ंतो आिाहनही करतो. 

शोप्षतसथानी असूनस्ुधा जगणयाचया रोजचया सघंषाचातून दप्लत humor ची प्नप्मचाती होऊन ती जात-

वयिहाराभोितीच प्फरते याचेही सूचन लेखकाने ‘जसे बापट हलकट ि कोमटी तेलकट’, अशा भाप्षक 

उदाहरणातून केले आहे. 

दसुर ंरिकरण निदप्लत चळिळ ि राजकारणाचा उदय याभोिती प्फरणार ंअसून येथे दप्लत मपु्क्तदायी 

राजकारणाचया चचाचाप्िश्ाची प्चप्कतसा केली आहे. लेखकाचया मते, जातरिश सोडिणयासाठी सपं्िधानािर 

असलेला प्िश्ास, सपं्िधाप्नक प्धती आप्ण तरतदुी यांिरच अिलंबून न राहता पयाचायी-बहुआयामी 

सपं्िधानिाद सिीकारणयाची गरज आहे. सपं्िधानाला मूलगामी ि मपु्क्तदायी राजकारणाची जोड दणेयाचीही 

आिशयकता आहे. दप्लत चळिळीत आलेलया प्शप्थलतेला रोप्हत िेमलुा रिकरणाने िेगळं िळण प्मळालं. 

दप्लत सघंषचा तीव्र झाला. या निदप्लत राजकारणाचा उगम ि सिरूप प्िशद करताना दप्लत राष्ट्िादाचा 

प्िचार, दप्लत दशेरेिम याचे सितंरि प्ििेचन पसुतकात आले आहे. दप्लत या category चे discursive 

(सतत प्िकप्सत होत जाणार)े सिरूप सपटि करताना दप्लत राजकारणातील विवंि अधोरपे्खत करून येथे 

दप्लत एकजूट न होणयामागे कारणीभूत असणार ेअडथळेही सांप्गतले आहेत. 

याच रिकरणात तंरिज्ानाने केलेलया रिांतीचा फायदा दप्लतांची अप्भवयक्ती ि सघंषचा रिभािी करणयासाठी 

झाला, तयात सोशल प्मप्डयाची भूप्मका महत्िाची होती, असे लेखक महणतो. तयाचया मते, चळिळीला 

तीव्र आप्ण प्िसताररत करणयासाठी रिभािी आयधु महणून सोशल प्मप्डयाचा िापर होत आहे. तंरिज्ानाचया 

जोडीमळेु दप्लतांचा रिसथाप्पत वयिसथेप्िरु्धचा रिप्तरोध आप्ण सघंषचा हा मूलगामी (radical) होऊन 

पढुचया प्पढ्यांसाठी मागचादशचाक ठरणार आहे. 

या पसुतकातील प्तसर ंरिकरण सिाचाप्धक चचचेत असणार ंि िादांना आमंरिण दणेार ंअस ंमहत्िाच ंरिकरण 

आहे. यात लेखकाने दप्लत समाजाच ंिगणीकरण चार मखुय रिकारांत केलेलं असून तयास तयाने कासटेप्गरीज 

(castegories) अस ंमहटलं आहे. या कासटेप्गरीज (castegories) चया सिरूपाची आप्ण िैप्शट्ियांची 

प्चप्कतसा अतयतं परखड भाषेत केली आहे. पढेु या चार मखुय castegories चे उपरिकार पाडून सप्िसतर 

िणचान केलेले प्दसते. कासटेप्गरीज (castegories)ची मांडणी करताना लेखक दप्लतांचया ितचानाचा आधार 

घेतो ि तयांचे - टोकन दप्लत, कमचाठ दप्लत, रिप्तप्रियािादी दप्लत, एप्लट दप्लत, salaried hypocrites 

(पगारदार दांप्भक दप्लत), प्तसऱया प्पढीचे दप्लत, self-obsessed dalits (शोषणमकु्तीचया चळिळीशी, 

दप्लतांशी बांप्धलकी नाकारणार ेदप्लत), harmful दप्लत ि radical दप्लत (परुोगामी, कृप्तरििण) अशी 
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प्िभागणी करून रितयेकाचे िैप्शट्िय सांगतो. मतांची गोळाबेरीज करून प्तकीट कशी प्मळिता येतील असा 

वयिहारी/ प्हशेबी प्िचार करणाऱया वयक्तींना लेखक ‘टोकन दप्लत’ महणतो. ‘कमचाठ दप्लत’हे उदारपणाचया 

आिरणाखाली सिप्हत साधून ब्ाह्मणी धमाचाचे आचरण करतात ि ‘रिप्तप्रियािादी दप्लत’ हे एकमेकांचे 

उणेदणेु काढून चळिळीत बाधा आणतात, अस ंिणचान करतो. 

 ‘एप्लट दप्लत’ हे दप्लत चळिळीचया सघंषचा ि तयागामळेु प्मळालेलया सत्ाितुचाळात िािरताना सितःची दप्लत 

ही ओळख लपितात ि सितःला िेगळं दाखिणयाचा रियतन करतात. आपले प्मरिसबंधं सांभाळणयासाठी 

सितःचया ऐषोआरामी घरांमधये आबेंडकरांची ि ब्ुधाची रिप्तमा बेडरूममधये ठेिून सितःला एका रिसथाप्पत 

ब्ाह्मणी रिप्तमेमधये ठसिू पाहतात, अशी टीका लेखक करतो. 

पगारदार िगाचाचे िणचान करताना भाषेचा प्तखटपणा खूप जासत आहे. आरक्णामळेु प्मळालेलया सधंीचा फायदा 

सिप्हत साधणयासाठीच करून घेत सित:िर अनयाय झालयािर मारि या िगाचास आपलया जाप्तसमूहाची 

आठिण येते. सत्ासथानी गेलयािर तयांचयातील िगलोननतीची भािना िाढीस लागून जाप्तअतंाचया भािनेला 

प्तलांजली प्दली जाते, असा आरोप या िगाचािर लेखक करतो. 

‘प्तसऱया प्पढी’तील दप्लत हे दप्लतांचया रिशांप्िषयी अनप्भज् ि असिेंदनशील असणार ेआहेत तर उचच 

प्शक्ण घेऊन आप्थचाक रिगती केलेले दप्लत self-obsessed गटात मोडतात. यारिकारचे दप्लत हे काठािर 

उभया असलेलया इतर दप्लत बांधिांना सतत तयांचया मागासपणासाठी दोष दते असतात. ‘Radical 

दप्लत’ मारि सघंटन उभारून सितःची ओळख प्नभणीडपणे सांगतात ि जातीय अतयाचार झालयािर 

कृप्तरििण राहतात. 

दप्लत प्स्त्रया, दप्लत प्िचारितं यांचया सिभािप्िशेषांचाही धािता आढािा लेखकाने या पसुतकात घेतला 

आहे. 

दप्लत समाजाचे असे कासटेप्गरीज (castegories) मधये िगणीकरण करून तयाचे िैप्शट्िय सांगताना 

लेखकाची अनिेषण प्धत लक्ात येत नाही उलट या िगचािारीसोबत जोडून घेणयाची, ररलेट करणयाची 

जबाबदारी लेखक िाचकांिरच टाकतो. िणचान केलेलया castegories मधील रिितृ्ी या भारतीय समाजातील 

इतर जातसमूहांचेही िासति आहे, या रिितृ्ी अनय जातसमूहांमधयेही प्दसून येतात हे सांगायला मारि 

लेखक प्िसरतो. 

रिकरण चार ि पाचमधये दप्लत मधयमिगचा आप्ण दप्लत भांडिलिादाची प्चप्कतसा केली आहे. सत्ाितुचाळात 

असलेलं आपलं अप्सतति प्टकिणयासाठी दप्लत मधयमिगाचाची चाललेली धडपड ि तयामळेु तयांना 
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समाजप्हताचा पडलेला प्िसर याप्िषयीची चचाचा आली आहे. तसेच दप्लत मधयमिगचा हा शासन ि गरीब 

दप्लत समूह यामधील दिुा महणून काम करताना सिप्हत जपणयासाठी सामाप्जक प्हताला दयुयम महत्ि 

दऊेन सितःचया पदरात शासकीय सोयीसपु्िधांचा लाभ पाडून घेतो, असे प्नरीक्णही लेखकाने नोंदिले 

आहे. 

पढेु पाचवया रिकरणामधये दप्लत भांडिलिादाची चचाचा करताना दप्लतांचा रोजगार ि एकूणच साधन-

सपंत्ीमधये असणारा नगणय िाटा याची आकडेिारी दऊेन दप्लत भांडिलिाद हा फसिा ि सिकें द्री 

वयक्तींचा आप्ण राजयपरुसकृत रिचार असून जात-िगणीय शोषणाची वयिसथा पनुरुतपाप्दत करणारा आहे, 

असा रिप्तिाद लेखक करतो. 

शेिटचया रिकरणामधये जाप्तअतंाचया चळिळीत ब्ाह्मणांचया योगदानाचा ऐप्तहाप्सक आढािा घेऊन 

ितचामान प्सथतीमधये ब्ाह्मणांनी जाती-आधाररत भांडिली-सांसकृप्तक आप्ण सामाप्जक प्रिप्वहलेजेस 

नाकारून जातप्िरप्हत समाजप्नप्मचातीसाठी cultural suicide bomber बनून महत्िाची भूप्मका प्नभिािी, 

अशी लेखकाची अपेक्ा आहे. 

तत्िज् फुको (Foucault) ‘प्चप्कतसे’ची वयाखया करताना महणतो, समाजात होणाऱया ज्ान-प्नप्मचातीचे 

सतत परीक्ण करणे महणजे प्चप्कतसा. महणून कासट मॅटस्वचे रिकरणश: सिरूपप्िशेष पाप्हलयानंतर या 

पसुतकाचया काही मयाचादा अधोरपे्खत करणे आिशयक ठरते. 

या पसुतकामधये दप्लत समाजातील गप्तशील अशा जात-िगचा िासतिाची मीमांसा करणयाचा लेखकाचा 

रियतन सततुय आहे. दप्लत समाजाने लोकशाही चौकटीत प्मळालेलया आरक्णासारखया आयधुांमळेु मोठ्या 

रिमाणात रिगती केली आहे, ही रिगती साधताना िगणीय उननतीचे रिलोभन असणे हे या रिप्रियेचे अप्िभाजय 

अगं आहे हे लक्ात घेणे आिशयक आहे. 

एकीकडे लेखक निदप्लताचया रिप्तमेचे िणचान करताना तो/ती इंप्गलश बोलणारा, आयफोन िापरणारा, 

प्नभणीड, परदशेी प्शक्ण घेणारा अस ंकरतो ि दसुरीकडे मारि ही सगळी साधनं ि सपंननता प्मळिून दणेाऱया 

रिप्रियेच ंखंडन करताना प्दसून येतो. 

दप्लतांनी िगचा-उननती साधताना प्कमान नैप्तक जबाबदारी महणून मागास राप्हलेलया समाजाचया 

उननतीसाठी प्कती आप्ण काय रियतन करािे हे सांगायला लेखक प्िसरतो. याच समाजातील काही 

सिेंदनशील ि जबाबदार वयक्तींचा अपिाद न करता सरसकट दप्लत मधयमिगाचािर टीका करतो. खर ेतर, 

सते्चया ितुचाळात रििेश झालयािर सत्ा ि सपंत्ी सचंयासाठी न हपापलेले सिेंदनशील दप्लत अप्धकारी ि 
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नोकरदारिगचा प्ितरणातमक नयायाचया रिप्कयेत सामाप्जक प्हत साधताना प्दसून येतात हे िासति समजून 

घेतले पाप्हजे. लेखक पयाचायी सपं्िधानिादाप्िषयी बोलतो तेवहा सामाप्जक नयायासाठी फक्त सपं्िधानािर 

अिलंबून राहणयाचया मयाचादा नोंदप्िणे परुसेे ठरत नाही. तयाने पयाचायी सपं्िधानिादाचे सपटिीकरण प्दले 

पाप्हजे, तयाचया यशप्सितेची उदाहरणे परुिली पाप्हजेत. कारण दप्लतांसाठी सपं्िधान हे रोमपँ्टक दसतऐिज 

नसून दनैंप्दन सघंषाचासाठीची एक मपु्क्तदायी राजकारणाची भाषा आहे, तयांचया जगणयाचा अप्िभाजय भाग 

आहे आप्ण ब्ाह्मणी शोषण-शासनससंथेचया जोखडातून मकु्ती प्मळप्िणयाचा एक सक्म पयाचाय आहे.

एकंदरीतच २१वया शतकातील जागप्तकीकरणानंतर दप्लत समाजामधये आलेली सामाप्जक, आप्थचाक ि 

सांसकृप्तक प्सथतयतंर ेजाणून घेणयासाठी या पसुतकातील मांडणी उपयोगी पडणारी आहे. जाप्तअतंाचा 

लढा मूलगामी करताना िगणीय जाप्णिेतील विदं ि सामाप्जक नयायाचे तत्ि यांचे सतंलुन साधून समतामूलक 

समाजाची प्नप्मचातीरिप्रिया समजून घेणयासाठी कासट मॅटस्व हे पसुतक महत्िाचे योगदान दतेे. 
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लेखक पररचय

रेिरणा तांबे
डॉ. रेिरणा तांबे या लंडनप्सथत रिाधयापक आप्ण सशंोधक आहेत. लंडन यपु्नवहप्सचाटीमधून ‘ह्मुन ररसोसचा मॅनेजमेंट’मधये पीएचडी रिाप्त 

केलयानंतर तयांनी मुंबई, बप्मयंगहॅम, लंडन, ऑकसफडचा येथील प्िद्ापीठांमधये अधयापन केले आहे. सधया तया बकचा बेक महाप्िद्ालय(लंडन 

यपु्नवहप्सचाटी) आप्ण ब्नेुल यपु्नवहप्सचाटी (लंडन) येथे रिाधयापक महणून कायचारत आहेत. कामगार रिप्शक्ण, प्डप्जटायझेशन, कामगार कलयाण 

हे तयांचे सशंोधनाचे प्िषय आहेत. आयइइइ (IEEE) या हाय इमपॅकट ररसचचा जनचालरिमाणे प्िप्िध सशंोधनपप्रिकांमधून तयांचे शोधप्नबधं 

रिकाप्शत झाले आहेत. डॉ. तांबे अनेक ससंथांसाठी ‘मानिी ससंाधन सललागार’ महणून मागचादशचान करतात. तया फं्नटअर इन बललॉकचरेन 

या प्नयतकाप्लकाचया सपंादक आहेत. तसेच लंडनमधील हॉरसेंडील शाळेत गवहनचार महणूनही सक्मपणे पदभार सांभाळतात. सिचासतरीय 

कायचाके्रिांत स्त्रीनेततृिाचा आग्रही परुसकार करणाऱया डॉ.तांबे यांचा यकेुमधील सामाप्जक चळिळींमधये सप्रिय सहभाग असतो. तयांनी 

मप्हलासक्मीकरणासाठी कायचा करणाऱया अनेक सघंटना, हाय कप्मशन ऑफ इंप्डया (यकेु), हाऊस ऑफ लॉड्चास आप्ण यकेुमधील प्िप्िध 

प्िद्ापीठांमधये स्त्रीसमतेचया प्िचारांची मांडणी केली आहे. दृक-श्ावयमाधयमांिरील चचचेतही प्िप्िध के्रिांत, ससंथांमधये प्दसून येणाऱया 

प्लंगभािभेदाप्िषयी भाष्य करून हा भेद कमी करणयासाठी आिशयक असणाऱया धोरणांचे मागचादशचान केले आहे. स्त्रीसक्मीकरणाचया 

तयांचया कायाचाची दखल घेत रुमरेन इकलॉनलॉनमक फोरम या ससंथेने तयांना ‘िमेुन ऑफ एकसलेंस’ या परुसकाराने गौरिले आहे.

शैलेन भांडारे
शैलेन भांडार ेयांचा जनम आप्ण पदवयतु्र प्शक्ण मुंबईत झाले. गेली समुार े२५ िषचे तयांचे प्ब्टनमधये िासतवय असून वयिसायाने ते 

इप्तहासाभयासक, सशंोधक, सगं्रह-समीक्क/पयचािेक्क आप्ण प्शक्क आहेत. तयांचया खास अभयासाचा प्िषय 'नाणकशास्त्र आप्ण प्ित्ीय 

इप्तहास' असा आहे. प्ब्टनमधलया प्फट्झप्िलयम मयपु्झयम (केप्मब्ज प्िश्प्िद्ालय) आप्ण प्ब्टीश मयपु्झयम या नामांप्कत सगं्रहालयांत 

कामाचया अनभुिानंतर गेली समुार ेिीस िषचे ऑकसफडचा प्िश्प्िद्ालयाचया ॲशमोप्लयन सगं्रहालयात ते रिाचय-नाणक-सगं्रहाचा अधीक्क 

महणून कायचारत आहेत. तसेच प्िद्ापीठाचया ‘ओररएटंल सटडीज’ फॅकलटीचे सदसयति आप्ण प्िद्ापीठातलया ‘सेंट रिॉस कॉलेज’ची 

फेलोप्शप तयांना रिाप्त झाली आहे. अनेक रिाचयप्िद्ाप्िषयक ससंथांशी तयांचा वयािसाप्यक सबंधंही आहे. नाणकशास्त्र आप्ण आनषुपं्गक 

प्िषयात तयांचे सशंोधनही सरुू असते. याप्शिाय प्िप्िध मानयिर प्नयतकाप्लकांतून आप्ण पसुतकांतूनही ते साततयाने सशंोधनपर लेखन 

करीत असतात. 

अथिचा माधि गोंधळेकर 
अथिचा माधि गोंधळेकर हे वहप्जचाप्नया टेक यपु्नवहप्सचाटीत इलेकट्ॉप्नक आप्ण कॉमपयटुर इंप्जप्नअररगं या प्िभागात सशंोधन साहाययक 

महणून कायचारत असून ते तेथे पीएचडी करत आहेत. तयांनी याच यपु्नवहप्सचाटीमधून ‘मासटर ऑफ सायनस’ ही पदिी रिाप्त केली. ‘High-

Performance and Reconfigurable Computing’ या प्िषयात तयांना प्िशेष रुची असून सधया ‘reconfigurable computer 

architectures’ प्कंिा ‘Field-Programmable Gate Arrays (FPGA)’ महणून ओळखलया जाणाऱया प्िषयािर तयांचे सशंोधन सरुू 

आहे. तयांनी डी. जे. सघंिी महाप्िद्ालय, मुंबई येथून इलेकट्ॉप्नकस आप्ण टेप्लकमयपु्नकेशनस या प्िषयातून इंप्जप्नअररगंची पदिी रिाप्त 

केली. वहप्जचाप्नया टेक यपु्नवहप्सचाटीत रुजू होणयापूिणी तयांनी उश्ा कलीन एनजणी टेकनॉलॉजी, मुंबई येथे काम केले. सशंोधनावयप्तररक्त तयांना 

चेस आप्ण फुटबॉल या खेळात प्िशेष रस असून मराठी साप्हतय आप्ण िाङ्मय िाचन हा तयांचा आिडता छंिद आहे.
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शभेुन फणसे
मळुचे ठाणेकर असलेले शभेुन फणसे हे गेली िीस िषचे प्सगंापूर येथे सथाप्यक असून एका नामांप्कत आतंरराष्ट्ीय बकेँचया माप्हती तंरिज्ान 

आप्ण सायबर सरुक्ा सबंपं्धत ऑप्डट प्िभागाचे ते रिादपे्शक गटरिमखु आहेत. ह्ा के्रिातील तयांचया अनभुिाला दहा िषायंचया इंडप्सट्अल 

इलेकट्ॉप्नकस के्रिातील अप्भयांप्रिकी अनभुिाचीही जोड आहे. आपलया वयािसाप्यक जबाबदाऱयांसोबत शभेुन हे प्सगंापूरचया महाराष्ट् 

मंडळाचे सप्रिय कायचाकतचे असून मंडळाचया प्िप्िध उपरिमांसाठी ते तांप्रिक अप्भयतंयाची जबाबदारी पार पाडत असतात. 

हेरबं प्नरगडुकर
हेरबं प्नरगडुकर यांचे प्शक्ण बी. ई. कॉमपयटुर इंप्जप्नअररगं, एम. बी. ए. माकचे प्टंग (केली सकूल ऑफ प्बप्झनेस, अमेररका) असून ते दोन 

िषचे भारतात ि एक िषचा प्सगंपूरमधये आय. टी. के्रिात कॉमपयटुर रिोगॅ्रमर आप्ण टेप्कनकल आप्कचा टेकट आहेत. गेली बारा िषचे अमेररकेत 

कप्मनस या बहुराष्ट्ीय कंपनीत माकचे प्टंग के्रिातील प्िप्िध शाखांमधये मॅनेजर पदािर कायचारत आहेत.

रिाची पालेकर- प्नरगडुकर
रिाची पालेकर- प्नरगडुकर यांचे प्शक्ण बी. ई. कॉमपयटुर इंप्जनीअररगं, एम. बी. ए., एम. एस. असून तयांनी भारतात ४ िषचे इनफोप्ससमधये 

काम केले आहे ि आता गेली ६ िषचे अमेररकेत कप्मनस या बहुराष्ट्ीय कंपनीत प्बझनेस अॅनेप्लसट तसेच आय. टी. सटॅ्टेजी अॅनेप्लसट 

महणून कायचारत आहेत. 

दीपक करजंीकर
दीपक करजंीकर हे अप्भनेता, लेखक, वयिसथापन-तजज्, सोशो-इकॉनॉप्मक तजज्, आतंरराष्ट्ीय रिप्शक्क आप्ण िक्ता आहेत. तयांनी 

जगातील पननासचया िर दशेांत रििास केला असून सहा दशेांत तयांना रितयक् कामाचा अनभुि आहे. शेिटचे तयांचे काम हे अमेररकेतील 

एका बहुराष्ट्ीय कंपनीचया समूह सचंालकाचया पदािरील आहे. प्शिाय तयांनी आतंरराष्ट्ीय पातळीिर अनेक बहुराष्ट्ीय रिकलप 

वयिसथापनाचे काम यशसिीपणे पार पाडले आहे. अमेररकेचया प्िद्ापीठातील प्बप्झनेस सकूलमधये ते अभयागत रिप्शक्क महणून कायचारत 

आहेत. तयांनी आजिर अमेररकेत Mergers and Acquisitions चया अनेक रिकलपांचे नेततृि केले आहे आप्ण अमेररकेसह अनेक दशेांत 

रिप्शक्णिगचा घेतले आहेत. तयांची अनेक सामाप्जक -आप्थचाक फोरमिर प्नयकु्तीही झाली आहे. तसेच सामाप्जक उपरिम, वयिसथापन 

पररसिंाद यांत तयांचा सप्रिय सहभाग असून आतंरराष्ट्ीय ससंथांचया अभयासगटांिरही ते काम करतात. रिोसेस–री इंप्जप्नअररगंसाठी 

सित:ची प्धती तयांनी प्िकप्सत केली आहे. 

अमेररकेत िॉलसट्ीटचया कायचाप्धती, आप्थचाक दहशतिाद, तेल आप्ण तयाचे राजकारण, अमेररकन धोरणे, नाणेप्नधी, जागप्तक वयापार 

सघंटना यांचा सखोल अभयास असून तयांनी तयासबंधंी प्िसततृ प्लखाण केले आहे. तयांची आजचया प्िश्ाचे आतचा आप्ण घातसूरि ही 

दोन पसुतके रिकाप्शत आहेत. ते अथचारिांतीचे राष्ट्ीय रििक्ता आहेत. तयाबरोबरच सात नाटके, अकरा टीवही प्सररयलस आप्ण एकोणीस 

प्चरिपटात काम तयांनी काम केले आहे. 

सजंय इंगोले
सजंय इंगोले हे एल.जी.एम. महाप्िद्ालय, मंडणगड, प्ज. रतनाप्गरी येथे मराठीचे सहयोगी रिाधयापक ि प्िभाग रिमखु महणून कायचारत 

आहेत. तयांनी आजिर अनेक आतंरराष्ट्ीय, राष्ट्ीय आप्ण राजयसतरीय चचाचासरिांमधये प्िप्िध प्िषयांिर प्नबधंिाचन केले आहे. तसेच 

पसुतक, माप्सक यांमधून तयांचे सशंोधनपर लेख रिकाप्शत झाले आहेत.

िषृाली प्िनायक
िषृाली प्िनायक या सिेंदनशील किी आप्ण मराठी साप्हतयाचया रिाधयापक आहेत. तया एमए, बीएड (मुबंई प्िद्ापीठ), जेआरएफ (यजुीसी) रिाप्त 

असून सधया श्ीमती चादंीबाई प्हममथमल मनसखुानी महाप्िद्ालय, उलहासनगर येथे मराठी प्िभागात ताप्सका तत्िािर अधयापन करत आहते. 

तसेच प्िद्ािाचसपती पदिीसाठी (पीएचडी) मुबंई प्िद्ापीठात सशंोधनाचे कामही सरुू आहे. तयांनी महाराष्ट्ातील साप्हतयितुचाळात तरुणाईचे 

रिप्तप्नप्धति करत महाराष्ट्र कला सानहतय रनसक ससंथेचया अधयक् या नातयाने सलग तीन िषचे साप्हतय महोतसिाचें यशसिी आयोजन केले आहे. 
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राजयसतरीय कप्िसमेंलने, पररसिंाद, साप्हतयसमेंलने यातं प्नमंप्रित महणून सहभाग घेतला आहे. महाराष्ट्र शासन काय्वसचंालनालयानरे ग. प्द. 

माडगूळकर, सधुीर फडके आप्ण प.ु ल. दशेपाडें यांचया जनमशताबदीप्नप्मत् आयोप्जत केलेलया लेखन कायचाशाळेत प्िषयतजज् महणून सहभाग 

नोंदिला आहे. मराठीतील प्िप्िध साप्हतयप्िषयक प्नयतकाप्लके, िेबसाईट यातं तयाचंया कप्िता, लेख, परीक्णे रिकाप्शत होत असतात. िषृाली 

प्िनायक यानंा 'साप्िरिी परुसकार', 'मराठी भूषण' असे परुसकारही रिाप्त झाले आहेत. 

प्िशाल ठाकरे
प्िशाल ठाकर ेहे टाटा इन्ससटट्यूट ऑफ सोशल साय्सस येथे लेबर सटडीज या प्िषयाचे अभयागत वयाखयाता आहेत. आपले पदवयतु्र 

प्शक्ण तयांनी बनल्वन सकूल ऑफ इकलॉनलॉनमकस अडँ ललॉ येथे पूणचा केले असून टीआयएसएस (TISS) मधून डेवहलपमेंट सटडीज या प्िषयात 

मानवयप्िद्ा अप्धसनातक (एमए) ही पदिी रिाप्त केली आहे. सयुंक्त राष्ट्र पररषदरेचया प्जप्नवहा येथील ‘मानिी हकक अप्धिेशना’त ‘दप्क्ण 

आप्शयातील मानिी अप्धकार िासति’ या प्िषयािरील चचचेत ते चचचाक महणून सहभागी झाले होते. तसेच जनरल असेंबलीमधयेही तयांनी 

‘जातीय अतयाचार ि मानिी अप्धकार’ याप्िषयािर अनेकदा मांडणी केली आहे. सोशोलॉजी ऑफ लेबर, पोप्लप्टकल इकॉनॉमी ऑफ 

कासट, डेवहलपमेंट इकॉनॉप्मकस, सोशल एकसकलूजन अडँ इनकलूजन सटडीज हे तयांचे प्चतंनाचे प्िषय आहेत.
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‘संभाषण’ माससकासाठी शोधसिबंध सिसितािा शोधसिबंधकारािे In Text parenthetical Author-

Date citation या संदभभ पद्धतीचा अविंब करण ेअसिवायभ आि.े  

 
In Text parenthetical Author-Date Citation िी संदभभ दणे्याची असधक सटुसटुीत पद्धत आि.े या 

पद्धतीिसुार प्रत्यक्ष िेखातीि मजकुरामध्ये वा सववचेिामध्ये संदभाांचे आधार दणे ेअसभप्रेत असते. या पद्धतीिे 
संदभभ दतेािा िेखकाचे आडिाव, संदभभग्रंथाचे प्रकाशिवषभ आसण उद्धतृ संदभाभचा पषृ्ट क्रमांक िोंदसवण े
आवश्यक असते.  
उदािरणाथभ, 
(रेग े२००४ : ७५)  
सदर संदभभग्रंथासवषयीचे अन्य तपशीि िेखाच्या शेवटी जोडिेल्या संदभाांच्या यादीमध्ये समासव� केिे 
जातात.  
उदािरणाथभ, 
रेग,े म.े पुं. (२००४)  :  वििकेिाद, विज्ञान आवि श्रद्धा, िोकवाङ  मय गिृ, मुबंई.  
 

शोधसिबंधाच्या शेवटी संदभभसाधिे िमदू करतािा मराठी आसण इगं्रजी भाषतेीि संदभाांची स्वतंत्र िोंद करावी. 
तसेच िी मासिती दतेािा ग्रंथ (स्वतंत्र, संपासदत इत्यादी), सियतकासिक, वतभमािपत्र, अप्रकासशत प्रबंध, 
प्रबंसधका, संकेतस्थळ आसण समाजमाध्यम िा क्रम पाळावा.  
 

संदर्भ देताना गं्रथकाराच्या,/संपादकाच्या आडनावाने प्रारंर् करून आडनावानुक्रमे नोंद करणे 

आवश्यक आहे.  

उदािरणाथभ,  
मतकरी, रत्िाकर (१९८३) : स्पर्श अमतृाचा, मजॅसेस्टक बकु स्टॉि, मुबंई.  
मिोिर, श्याम (१९८३) : ह ेईश्वरराि...ह ेपरुुषोत्तमराि..., पॉप्यिुर प्रकाशि, मुबंई.  
 
एकाच लेखकाच्या एकाहून अधिक पुस्तकांचे संदर्भ येत असतील तर वर्ाभनुक्रम पाळावा.  

उदािरणाथभ,  
िेमाडे, भािचंद्र (१९८७) : सावहत्याची भाषा, साकेत प्रकाशि, औरंगाबाद . 
िेमाडे, भािचंद्र (१९९०) : टीकास्ियंिर, साकेत प्रकाशि, औरंगाबाद.  
 

 
 

 

 

सदंभचा दणेयाप्िषयीचया मागचादशचाक सूचना
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एका लेखकाच्या एकाच वर्ाातील एकाहून अधिक गं्रथांचा, लेखांचा संदर्ा येत असेल त  

पुढीलप्रमाणे धलहावे. 

उदाहरणार्थ,  
पाटील, गगंाधर (१९९१ अ) : ‘चिन्हमीमांसा’, अनषुु्टभ,  मािथ –एचिल, प.ृ ३-६.  
पाटील, गगंाधर (१९९१ आ) : ‘कर्नमीमांसा’, अनुषु्टभ, चदवाळी अकं, प.ृ ८६ -१२७.  
 

एकाि साधनािा संदर्थ लागोपाठ येतो तेव्हा ‘तत्रैव’ शब्द वापरून पषृ्ठ क्रमांक द्यावा.  उदाहरणार्थ, लेखात 
एखाद्या पसु्तकािा संदर्थ पचहलयांदा येत असेल तर तो (मचुिबोध १९९७ : ३१) अशा पद्धतीने नोंदवावा. 
हाि संदर्थ सलग आलयास (तत्रैव, प.ृ ४९) असे चलहाव.े  
 

लेखाच्या शेवटी देण्यात येणाऱ्या धवधवि प्रका च्या संदर्ासािनांच्या नोंदींची प्राधतधनधिक 
उदाह णे पुढीलप्रमाणे आहेत.  ही उदाह णे देत असताना IN- TEXT-CITATION पद्धतीनुसा  

प्रत्यक्ष धववेचनात संदर्ा कसे द्यायचे यासबंंिीचे नमुनेही देण्यात आले आहेत. 
 
 
ग्रंर् (book) 
एक लेखक 

रेग,े म.े पुं. (२००४)  : वििकेिाद, विज्ञान आवि श्रद्धा, लोकवाङ  मय गहृ, मुबंई.  
 

IN- TEXT-CITATION  

(रेग े२००४ : २५) 
 

दोन लेखक 

मालश,े चमचलंद व जोशी अशोक (२००७) : आधवुनक समीक्षा वसद्धाांत, मराठी चवर्ाग, मुंबई चवद्यापीठ व 
मौज िकाशन गहृ, मुबंई. 
 

IN- TEXT-CITATION  

(मालश ेव जोशी २००७ : ७८) 
 

संपादक (एक) 

जोशी, महादवेशा�ी (संपा.) (१९६२) : भारतीय सांस्कृवतकोश- खांड १, र्ारतीय संस्कृचतकोश मडंळ, पणु.े 
 

IN-TEXT-CITATION  

(जोशी १९६२ : ६०) 
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संपादक (दोन) 

भोळे, भा. ल. व बेडकिहाळ किशोर (संपा.) (२००३) : बदलता महाराष्ट्र, डॉ. बाबासाहबे आबेंडिर 
अिादमी, सातारा. 
 

IN-TEXT-CITATION  

(भोळे व बेडकिहाळ २००३ : ३६) 
 

संपादक (दोनापेक्षा अधिक असल्यास) 

नाईि, राजीव व इतर (संपा.) (१९८८) : रंङ  गनायक, आकवष्िार प्रिाशन, म बंई.  
  
IN-TEXT-CITATION  

(नाईि व इतर १९८८ : ५९) 
 
संपाधदत गं्रथातील लेखाचा संदर्भ  

िेळिर, अशोि (१९८१) : ‘भाषावैज्ञाकनि संशोधनाच्या नव्या कदशा’, भाषा व साहहत्य : संशोधन, वसंत 
जोशी (संपा.) , महाराष्र साकह य पदरषद, प ण,े प.ृ ४७-६८.  
 

IN-TEXT-CITATION  

(िेळिर १९८१ : ५०)  
 

अनुवाधदत  

आबेंडिर, बाबासाहबे (२००५) : द . आ., जाहतव्यवस्थेचे हवध्वसंन, गौतम कशदं े(अन .), स गावा प्रिाशन, 
प ण.े 
 

IN-TEXT-CITATION  

(आबेंडिर २००५ : ३८)  
 

संपाधदत आधि अनुवाधदत गं्रथ 

बापट, प . कव. (संपा.) (२००१) : धम्मपद, प . म.ं लाड (अन .), महाराष्र राज्य साकह य आकण संस्िृती मडंळ, 
म बंई.   
  
IN-TEXT-CITATION  

(बापट  २००१ : १५)  
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नियतकानिकातीि िेख  

चौसाळकर, अशोक (२०१९) : ‘नचिी क्ाांतीची ७० वर्षे’, समाज प्रबोधन पत्रिका, ऑक्टोबर-निसेंबर,  
प.ृ ३-११.  

पळशीकर, सहुास (२०२०) :  ‘िागररकत्वनवर्षयक दरुुस्तीचे वास्तव’, परिवर्तनाचा वाटसरू, १६ ते २९ 
फेब्रवुारी, प.ृ १८ -२४.  
महाजािावरूि (इांटरिेट) सांदर्भ घतेिा असेि तर सांकेतस्थळाचे (वबेसाईट) िाव. 
 

IN-TEXT-CITATION  

(चौसाळकर २०१९ : ७) 

(पळशीकर २०२० : २१) 
 

 
वर्तमानपत्रार्ील लेख 

िािकर्णी, कमिाकर (२०२०) : ‘होय, बािरांगर्मूीही ‘प्रायोनगक’ होती!’, लोकसत्ता, २४ म,े प.ृ १२. 

महाजािावरूि (इांटरिेट) सांदर्भ घतेिा असेि तर सांकेतस्थळाचे (वबेसाईट) िाव. 
 

IN-TEXT-CITATION  

(िािकर्णी २०२० : १२) 
 

 
ग्रंथपरिचय  

फिके, अिांत (२०२०) : ‘नवकासिीतीची कठोर नचनकत्सा (पवूाभर्भ)’ अच्यतु गोिबोिे याांच्या अन्वर्त -
त्रवकासनीर्ी : सवतनाशाच्या उंबिठ्यावि? या पसु्तकाचे परीक्षर्ण, परिवर्तनाचा वाटसरू, १६ ते २९ फेब्रुवारी, 
प.ृ ४६-४९. 
महाजािावरूि (इांटरिेट) सांदर्भ घतेिा असेि तर सांकेतस्थळाचे (वबेसाईट) िाव. 
 

IN-TEXT-CITATION  

(फिके २०२० : ४८)  
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मुलाखत 
केतकर, कुमार (२०१७) : ‘मार्क्स : प्रभाव आणि पररिाम’ शखेर दशेमखु (मलुाखतकार), साधना,  म,े प.ृ 
२२-२३. 
 

महाजालावरून (इटंरनेट) ्ंदभस घतेला अ्ेल तर ्ंकेतस्थळाचे (वबे्ाईट) नाव. 
 

IN-TEXT-CITATION  

(केतकर २०१७ : २२) 
 
भाषण  
दरेकर, प्रणवि (२०१४) : ‘चांगल्या शकै्षणिक धोरिाची राज्याला आवश्यकता आह!े’, विवधमडंळातील 
राजगजजना, नवता प्रकाशन, मुंबई, प.ृ ५४-५७. 
महाजालावरून (इटंरनेट) ्ंदभस घतेला अ्ेल तर ्ंकेतस्थळाचे (वबे्ाईट) नाव. 
 

IN-TEXT-CITATION  

(दरेकर २०१४ : ५५) 
 
अप्रकाशित प्रबंध आशण प्रबंशधका  
नाईक, कृष्िा बाबली (२०१६) : ‘रत्नाकर मतकरींच्या गढूकथा : स्वरूप आणि अभ्या्’, अप्रकाणशत 
प्रबंध, मुबंई णवद्यापीठ. 
महाजालावरून (इटंरनेट) ्ंदभस घतेला अ्ेल तर ्ंकेतस्थळाचे (वबे्ाईट) नाव. 
 

IN-TEXT-CITATION  

(नाईक २०१६ : ८७) 

 
 

वेबसाईट संदभभ  

संकेतस्थळावरील परीक्षण  
आळवकेर, एकनाथ (२०१८) : ‘ररंगाि : उत््ांतीची नवी णदशा दिेारी कादबंरी’, पीडीएफ. 

http://vivekresearchjournal.org/current_issue.html 

(्ंकेतस्थळाला भटे २७ फेब्रवुारी २०१९)  
 

IN-TEXT-CITATION  

(आळवकेर २०१८) 
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संकेतस्थळावरील लेख  

कुलकर्णी, हरंेब (२०२०) : ‘शिक्षर्णाची कक्षा आशर्ण कक्षेचे शिक्षर्ण’ 
http://herambkulkarniarticles.blogspot.com/2020/01/blog-post_4html?m=1  

(संकेतस्थळाला भटे २८ म े२०२०)  
 

IN-TEXT-CITATION  

(कुलकर्णी २०२०) 
 

संकेतस्थळावरील पुस्तक  

मनोहर, यिवतं (२०१२) : विचारसत्ता, यगुसाक्षी प्रकािन, नागपरू. 
http://yashwantmanohar.com/pdf/Bauddha%20Sanskruti%20Ani%20Sah   

itya.pdf  

(संकेतस्थळाला भटे १५ म े२०२०) 
 

IN-TEXT-CITATION  

(मनोहर २०१२) 
 

संकेतस्थळावरील वततमानपत्र 

हमेाडे, श्रीशनवास (२०२०) : ‘परीक्षा - शवद्यार्थयाांची आशर्ण अशस्तत्वाची’ 
https:// www.esakal.com/sampadakiy/shrinivas-hemade-article-about-student-   

   299349  

(संकेतस्थळाला भटे ३० म े२०२०) 
 

IN-TEXT-CITATION  

(हमेाडे २०२०) 
 

 

समाजमाध्यम  
बोरगाव,े दीपक (२०२०) : ‘रोमान याकोबसन आशर्ण भाषांतर अभ्यास’ 
http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1873166136153212&id=10000379

5320490&scmts=scwspsdd&extid=englH9e5sIPtPaD4v  
(संकेतस्थळाला भटे २४ म े२०२०)  
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IN-TEXT-CITATION  

(बोरगाव े२०२०) 
 

चव्हाण, दिलीप (२०१६) : ‘आबेंडकरवाि : समकालीन संिर्भ’ या दवषयावरील दवशेष व्याख्यान. 
https://youtu.be/RZiJjcvNEFc  

(संकेतस्थळाला र्टे ३० एदिल २०२०) 
 

IN-TEXT-CITATION  

(चव्हाण २०१६) 
 

 

व्यक्तिगत संज्ञापन  
(ईमेल, भ्रमणध्वनीवरील Text messages, फेसबकु दकंवा व्हाट  स अपॅवरील संिशे)  
व्यदिगत संज्ञापनाशी संबंदित असलेले संिर्भ संिर्भसचूीमध्ये िऊे नयेत. लेखामध्ये जथेे ह ेसंिर्भ िणे े
आवश्यक असेल तेथे त्याची नोंि करावी. 
(व्यिीचे नाव, आडनाव, माध्यमाचे स्वरूप, दिनांक, मदहना व वषभ) 
 

  
क्तिपा  
संशोिकाने आवश्यकता असल्यास शोिदनबंिाच्या शवेटी दटपा (Endnotes)  द्याव्यात.  

उिाहरणाथभ, 
 

१. िरेरिाने म्हटले आह,े  “To deconstruct the opposition, first of all, is to overturn the 

hierarchy at a given moment. To overlook this phase of overturning is to 

forget the conflictual and subordinationg structure of opposition.’’ 

 Jaques Derrida, Positions, op.cit.,p.41. 

 

२. Fredric Jameson, The Political Unconscious, Methuen, London, 1981, p.99. 

 फे्रडररक जमेसनने रूप ही संकल्पना सादहत्यिकारात्मक वैदशष् यांचा समावशे करून अदिक व्यापक 
स्वरूपात वापरलेली आह.े या ग्रंथात त्याने मार्कसभवाि, मनोदवशे्लषण आदण संरचनावाि या दतन्ही 
गोष्ीना एकत्र आणनू अत्यंत अपारंपररक, तथादप सादहत्यव्यवहारावर मनोज्ञ िकाश टाकणारे दववचेन 
केले आह,े ते मळुातनू पाहण्यासारख ेआह.े  
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३. काांटच्या Critique of Judgment या ग्रांथातील Second Moment पाहावा. काांटची 

सौंदययमीमाांसा (१९७७) ह ेरा. भा. पाटणकर याांचे मराठीतील भाष्यही पाहाव.े 
 

४. या सांदभायत Diana Laurenson, Alan Swingewood याांचे The Sociology of 

Literature, MacGibbon & Kee, London, 1972 ह े पसु्तक महत्त्वाचे आह.े त्यातील 

लकुाच ते गोल्डमान या मार्कसयवादी परांपरेतील ववचारवांताांबद्दलचे वववचेन समाज आवण सावहत्य 
याांच्या सांबांधातील याांविक काययकारणसांबांध नाकारून सावहत्याच्या समाजशा�ाला पलीकडे घऊेन 
जाण्याचे प्रयत्न कसे घडत होते, याचे दशयन घडवते. या पसु्तकात ववशषे उल्लेख नसलेले, तथावप 
मार्कसयवादी परांपरेतलेच वथओडोर अडॅोनो आवण फे्रडररक जमेसन याांचा या सांदभायत ववशषे उल्लेख 
करावा लागतो.  
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