
देशवासीयाांनो कोरोनाला पिटाळून लाव ूया...! 

िांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी केलेल्या आवाहनानांतर देशात रपववारी जनता कर्फयू ूिाळण्यात आला. वास्तवात 
या 24 तासाांत ततसर् या टप्पप्पयात जाण्याच्या आधी पवषाणूांची वाट अडवायची होती आणण त्याचा सवातू सोिा मार् ू
हाच होता की सावजूतनक सांिकू, आदान-प्रदान बांद करणे.म्हणूनच 130 कोटीांचा हा देश घरातच थाांबला. या देशाची 
कळती एक अब्ज जनता ददवसभर स्वत:ला घरात कोंडून घेत,े हे जर्ासाठी नक्कीच आश्चय ूआहे. वाईटाची एक 
साखळी त्यामळेु तटुण्यास मदत झाली. जर्भरात साथ-सांसर्ानेू िसरणार् या रोर्ाांवर मात करण्याची सवातू प्रभावी 
उिाययोजना म्हणून प्रबोधनाकडे िादहल ेजात.े कोरोनापवषयी जनजार्तृी झालीच, तसेच काय करावे, काय करु 
नये, याचीही मादहती एकाचवळेी अनेकाांना तमळाली. मात्र एका जनता कर्फयूनेू कोरोनािासनू मकु्ती तमळेल असे 
नाही.    

हा जनता कर्फयू ू३१ माच ूियतं वाढवण्यात आल्याचा तनणयू महाराष्ट्र सरकारने रपववारीच ददला. तरीही मुांबईतल्या 
रस्त्याांवर खासर्ी वाहनाांमधनू येणाऱ्या मुांबईकराांची सांख्या वाढलेली ददसनू आली. लोक काही अत्यावश्यक काम 
असल्यातशवायही बाहेर िडल्याचे तचत्र होत.े महाराष्ट्रातच नाही तर इतर राज्यातही अस ेतचत्र ददसनू 
आल.े“लॉकडाऊनला अजूनही अनेकजण र्ाांभीयानेू घेत नाही आहेत. स्वयांतशस्त महत्त्वाची आहे. र्रज नसले 
तर बाहेर िडू नका, आिला आणण आिल्या कुटुांबीयाांचा जीव वाचवण्यासाठी हे आिल्याला करायचां आहे. तसेच, 

देशातल्या सव ूराज्य सरकाराांनी तनयम आणण कायदे िाळावेत.” जनतेला त्याचे र्ाांभीय ूनाही का? असा सवाल 
िांतप्रधानाांनी केला आहे.  

घरातनूच कामकाज 

भारत सरकारने कोरोनाचे सांकट ही राष्ट्रीय आित्ती जाहीर केली आहे. कें द्र सरकारने या मोठ्या सांकटाला तोंड 
देण्यासाठी खांबीर उिाय व जनजार्तृी यधु्द िातळीवर हाती घेतली आहे. सध्या एकतीस माचिूयतं तनबधं जारी 
केल ेआहेत. शासनाने खबरदारीचा उिाय म्हणून जमावबांदी जारी केली आहे. सव ूर्दीच्या दठकाणी जमावबांदीचा 
आदेश लार् ूकरण्यात आला आहे. मुांबई म्हणजे र्दी हे समीकरण आहे. म्हणून र्रज नसेल तेव्हा बाहेर िडायचे 
नाही, हे िथ्य लोकाांनी आिणहून िाळणे महत्वाचे आहे. 

अनेक खाजर्ी व कॉिोरेट कां िनयाांनी आिले कमचूारी व अतधकारी याांना वकू फ्रॉम होम म्हणजेच कायालूयीन 
कामकाज आिल्या घरून कराव ेअशा सचूना ददल्या आहेत. रोज ऑदिसला जाऊन तेथे आिल्या कां प्पयटुर दकां वा 
लिॅटॉिवर काम करणारे कमचूारी आता घरून काम करू लार्ल ेआहेत. घरून काम करण्याच्या िध्दतीने या 
हजारो कमचूारीवर्ाचेू घर ते ऑिीस असा जा -ये करण्याचा रोजचा दोन ते चार तास वेळ वाचणार आहे. 



मुांबई, ददल्ली, हैदराबाद, बांर्ळुरू, िणेु, अशा मोठ्या शहरात वकू फ्रॉम होम चा कमचूारी व उद्योर्समहु या दोघाांनाही 
लाभ होईल. सवातू महत्त्वाचे म्हणजे साथीचे रोर् िसरण्याचा धोका कमी होईल. 

र्दी ओसरली सवयीांचे काय ? 

सावजूतनक आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या सवयीांकडे अजूनही सरासू कानाडोळा केला जातोय. कारण, काही 
नार्ररकाांच्या अांर्ी या वाईट सवयी इतक्या तभनल्या आहेत की, ‘कोरोना’चा प्रादभुावू लक्षात आल्यानांतरही त्याांना 
स्वच्छतेशी देणे घेणे नाही. 

'कोरोना’च्या िार्श्भूमूीवर वयैपक्तक आणण सावजूतनक स्वच्छतेचे सध्या सव ूस्तरावर आवाहन केल ेजात आहे. 
िण, या पवषाणूच्या िैलावाची भीषण िररणस्थती लक्षात आल्यानांतरही काही लोकाांच्या सावजूतनक अनारोग्य 
िसरपवणार् या सवयी मात्र बदललेल्या नाहीत. रस्त्यावरची र्दी ओसरली असली तरी वाईट सवयी ‘जैस ेथे’च 
आहेत. तशांकताना रुमाल वािरा, सावजूतनक दठकाणी थुांकू नका याांसारख्या सावजूतनक आरोग्याच्या दृष्टीने 
महत्त्वाच्या सवयीांकडे अजूनही सरासू कानाडोळा केला जातोय. कारण, काही नार्ररकाांच्या अांर्ी या वाईट सवयी 
इतक्या तभनल्या आहेत की, ‘कोरोना’चा प्रादभुावू लक्षात आल्यानांतरही याांच्या तोंडावरच याांचे तनयांत्रण नाही. 
अशा लोकाांना स्वतःच्या आरोग्याची धड काळजी तर घेता येत नाहीच, उलट प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षररत्या ते इतराांचेही 
आरोग्य धोक्यात आणतात. िण, ना त्याची खांत ना खेद. ‘आिल्या िचािचा थुांकण्याने, इतराांच्या तोंडासमोर 
रुमाल न धरता तशांकण्याने काय ‘कोरोना’ िसरणार आहे का,’ अशीच याांची बेजबाबदार, बेतशस्त वार्णकू असत.े  

अशाांना सावजूतनक स्वच्छता करण्याची तशक्षा द्यायला हवी. दसुरीकडे शालेय स्तरावर आणण कौटुांपबक िातळीवरही 
स्वच्छतेचे केवळ िसु्तकी सांस्कार न तर्रवता, त्याची अांमलबजावणी पवद्याथी त्याांच्या दैनांददन जीवनात करत 
आहेत की नाही, याची खातरजमा करावी. जिानचच्या  शाळाांमध्ये स्वच्छता कमचूारीच नाहीत. सांिूणू शाळा 
स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी ही तशक्षकाांची आणण प्रामखु्याने पवद्याथ्याचंी. त्यामळेु स्वच्छतेचे सांस्कार नसुते 
साांर्नू, ऐकून अमलात येत नसतात, तर त्याला प्रत्यक्ष कृतीची जोडच द्यावी लार्त.ेती ददली जावी. 

सामाणजक र्नुहेर्ाराांना तशक्षा द्या 

िररणस्थती आल्यावरच माणसाची सज्जनता आणण दजुनूता समोर येत,े हे नक्की. आिण दकां वा आिल्यामळेु 
दसुरे कोणीही कोरोनाचे तशकार होऊ नये यासाठी सज्जनशक्ती प्रयत्नशील आहे. मात्र, याच िररणस्थतीमध्ये काही 
लोकाांच्या सज्जनतचेे मखुवटे िाटले आहेत.कतनका किरूवर र्नुहा दाखल झाला आहे. कारण, ही स्वतः 
कोरोनाग्रस्त आहे, ततला मादहती असनू ततने लखनौमध्ये उच्चिदस्थाांच्या िाटीमध्ये सहभार् घेतला. इतकेच 
नाही तर नातेवाईकाांच्या कौटुांपबक कायकू्रमालाही ततने हजेरी लावली. िरदेशातनू भारतात आल्यावर एअरिोटूवर 
िरदेशातनू आली आहे म्हणनू कोरोनाची प्राथतमक तिासणी होऊ नये म्हणून ती एअरिोटूवर लिनूही रादहली 



आणण सांधी तमळताच िळून र्ेली. दसुरीकडे इर्तिरुी आणण इतरत्रही काही दठकाणचे क्वारांटाईन केलेले रुग्ण 
िळून र्ेले. श्रीनर्रच्या पवमानतळावर बाांर्लादेशाहून आलेल्या पवद्याथ्यानंी क्वारांटाईन होण्यास नकार देत 
तधांर्ाणा घातला. बाांर्लादेशातनू भारतात िरतलेल ेपवद्याथी म्हणे बाांर्लादेशात तशकायला र्ेले होत.े काय िायदा 
त्याांच्या उच्च तशक्षणाचा? ‘अल्लाहची मजी कोरोना झाला,’ अस ेम्हणत उिचार नाकारू िाहणार् या केरळच्या चार 
मसु्लीम पवद्याथ्यानंी कोरोनाची लार्णू होऊनही उिचाराला नकार ददला. 

या सर्ळयाांना अस ेका वाटल ेनाही की, आिल्यामळेु दसुर् याांनाही कोरोनाचा प्रादभुावू होईल. कशाला समाजाचे 
नकुसान करायचे? ते समाजाचे आणण देशाचेही र्नुहेर्ारच आहेत.त्याांना रस्त ेसाफ़ सफ़ाई करण्याची तशक्षा ददली 
जावी. 

प्रत्येकाने सहकाय ूकरण्याची र्रज 

कोरोना सांशतयताांनी कुठली िथ्ये िाळावी यासह स्वच्छतेबाबत कोणती काळजी घेतली जावी, याच्या सचूना 
सरकारतिे आणण आरोग्य मांत्रालयातिे जारी होत आहेत. आता जबाबदारी सव ूभारतीयाांचीही आहे. भारतात 
लोकशाही आहे आणण त्यामळेुच आिली जबाबदारी जास्त आहे. आज प्रत्येक भारतीयाने कोरोनापवरुद्धच्या 
सरकारने िकुारलेल्या यदु्धाचे सतैनक म्हणून त्यात सशस्त्र सहभार्ी झाल ेिादहजे. हा पवषाणू ज्येष्ठ नार्ररक आणण 
10 वषाचं्या आतील मलुाांना लक्ष्य करतो. त्यामळेु अशा वयोर्टातील लोकाांची पवशेष काळजी देशवासीयाांनीच 
घ्यायला हवी. आरोग्ययांत्रणेला सहकाय ूकरण्याची जबाबदारी सव ूसामानय जनतेची आहे. कारण जोवर प्रजा 
सहकाय ूकरणार नाही, तोवर या देशातील कोणताही राजा, कुठल्याही प्रकारच्या यदु्धावर जय तमळव ूशकणार नाही. 

 अशा वेळी आिल्या घरचे धातमकू कायकू्रम, मनोरांजनाचे कायकू्रम रद्द करणे, र्दीच्या दठकाणी न जाणे, आिािले 
व्यवसाय काही ददवस बांद करणे, तशक्षकाांनी र्रज असले तरच शाळेत जाणे अशी कृती अिेणक्षत आहे. 
महापवद्यालयीन पवद्याथ्यानंा तमळालेल्या सटु्या या मजा मारण्यासाठी नसनू, त्याचा सदिुयोर् करायला हवा. 
प्रवास टाळावा, र्रज असेल तरच घराबाहेर िडाव,े कामबांदीमळेु आमदनीही बांद िडणार आहे. यामळेु मजूर दकां वा 
छोटे पवके्रत ेयाांच्या िोटािाण्याचा प्रश्न उभा राहील. अशाांच्या उदरभरणाची काही ददवसाांची सोय करण्यासाठी 
नार्ररकाांनी िढेु येण्याची र्रज आहे. राष्ट्रीय कतवू्य काय असते, हे दाखवनू देण्याची हीच खरी वेळ आहे. आिण 
आिल्या अतधकाराांसाठी नेहमी जार्रूक असतो. मर् अशा सांकटकाळी आिण सरकारची, नार्ररकाांची मदत करून 
आिली जबाबदारी ओळखायला नको?  

तमुच्या भार्ात जे कुणी सदी, तािानां आजारी असतील त्याांना धीर देऊन तिासणी करून घ्यायला साांर्ायला 
हव.े आिल्या भार्ात असे कुणी रुग्ण आढळल्यास प्रशासनाच्या दकां वा आरोग्य खात्याला त्याची कल्िना द्यायला 
हवी.ही नार्ररकाांच्या िरीके्षची घडी आहे. ही बाब ओळखून, माणुसकीच्या शत्रुसांर् ेयदु्ध िकुारून, कोरोनाला पिटाळून 
लाव ूया...! 



 


