
नेपाळमध्ये करोना धोका:भारताने सतकक  होण्याची गरज 

चुकीच्या माहहतीचा व्हायरस रोखाण्याकरता 

आपल्याकडे करोनाच्या फैलावाबरोबरच सध्या अतत-माहहतीचाही फैलाव (Information Overload ) झाला आहे. 
माहहतीच्या या अततफैलावाला आपल्या हिव्ही वाहहन्या ,आपली समाजमाध्यमे आणी आपण सवक जबाबदार 
आहोत. समाजमाध्यमाां बरोबर मखु्य प्रवाहातील बहुतेक माध्यमेही वाहावत चालली आहे. तांत्रज्ञानाच्या 
गरैवापराचा  दषुपररणाम आता समोर येत आहे.असे वाट्त ेकी हिव्ही वाहहन्याांचे प्रासारावर बांदी आणुन तयाांना 
हदवसातनु २-३ तासच प्रसारण करु द्याव.ेसमाजमाध्यांमावर पहहल्या १० मेसेजेस नांतर प्रतयेक जास्तीच्या 
मेसेजेसवर ५ रुपये करोना कर लावावा.करोनावर मात केल्यानां तर हा कर काढायचा की नाही यावर पनुर ववचार 
करता येइल.जास्त सोपे म्हणजे सोशल तमहडयावरच कर लावा,जजतके जास्त अकाऊां ि तेवढा जास्त कर. 

एखादी गोष्ट फुगवनू साांगणे हे सध्याच्या समाजमाध्यमी जगात तनतयाचेच झाल ेअसल्याने या माहहतीच्या 
महापरुात सतय काय आजण असतय काय, हे समजणे दरुापास्त झाल ेआहे. तयामळेु ही ‘चुकीच्या माहहतीची 
साथ’ कशी रोखाण्याकरता हे मोठे पाउल उचलावेच लागेल. 

करोना व्हायरसला चीनी व्हायरस म्हणा 

करोना व्हायरसला चीनी हे नाव हदल ेपाहहजे.जागततक अथकव्यवस्थेत चीनचे मध्यवती स्थान आजण तचनी 
प्रवाशाांचा जगभर होणारा सांचार तसेच वन बेल्ि, वन रोड या चीनच्या महत्त्वाकाांषी योजनेच्या पतूकतेसाठी गुांतलेले 
लाखो कामगार याांमळेु करोना जगभर फैलावला, हे चीनने पणुक जगाववरुध्द चालवलेले ततसरे महायधु्दच समजले 
पाहहजे.करोना ववषाणूमळेु जग एकाचवेळी साथीच्या आजाराच्या आजण मांदीच्या ववळख्यात सापडल ेआहे. 
जागततक अथकव्यवस्था २.५ िक्क्याांनी घसरण्याची शक्यता वतकवली जात आहे.एका अांदाजाप्रमाणे करोनामळेु 
जागततक अथकव्यवस्थेला तब्बल २ हितलयन डॉलरचा फिका बस ूशकतो. या करता चीनला जगाचे झालेले नकुसान 
भरपाई करण्यास भाग पाडल ेपाहहजे.या करता तमत्र देशाांची मदत घेउन चीन ववरुध्द नकुसान भरपाइ करता 
आघाडी ऊघडली जावी.मात्र भारताततल काही माध्यम ेचीन या करता कसा जबाबदार नाही अस ेमानतसक यधु्द 
खेळत आहेत.तयाांना जाब ववचारण्याची गरज आहे. 

चीननांतर करोनाने इिलीला आपला घट्ि ववळखा घातला आहे. तयानांतर चीनने इिली आजण इतर 
करोनासांकिग्रस्त देशाांनाही मदत करण्याची तयारी दशकवली आहे. चीनी मानतसक यधु्दमळेु चीन जगभर आपला 
प्रभाव वाढवणार का? करोना आजारावर काही प्रमाणात तनयांत्रण तमळववल्याचा दावा चीनने केला आहे. मात्र, 

तयामागची सतयासतयता तपासण्याला वेळ लागेल. असे अनेक प्रश्न भववष्यातील उत्तराांची वाि पाहत उभ ेआहेत.ही 
सवक अतनजितता बराच काळ चालणार आहेत.  



नेपाळात करोनाचे सांशतयत सापडल े

दजषण आतशयाचे भववतव्य मात्र भारताशी जोडल ेगेले आहे. करोनाच्या साथीवर आपण कस ेतनयांत्रण तमळवतो 
यावर दजषण आतशयाई देशाांची भववतव्य अवलांबनू आहे. भारताने करोना फैलाव रोखण्यासाठी देशाला जगापासनू 
ववलग करण्याचे धोरण अवलांबले आहे. ववलगीकरणाचे धोरण म्हणून भारताने  सरकारने परदेशाची ववमान सेवा 
थाांबवली आहे. मात्र,  भारत नेपाळ, आणी भारत बांगलादेश जमीनी तसमाांचे काय? 

आम्ही ‘करोनामकु्त’ आहोत, अस ेसाांगणा-या नेपाळात करोनाचे सांशतयत सापडायला सरुुवात झाली आहे. तयामळेु 
भारताने नेपाळ-भारत सीमेवर अततदषतचेा इशारा जारी केला आहे. नेपाळमाग ेकरोना ववषाणून भारतात तशरू 
नये यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रततसाद दलाच्या तज्जज्ञाांचे पथक सीमेवर तनैात करण्यात आल ेआहे. देशावर आलले्या 
नसैतगकक सांकिाबरोबरच रासायतनक, जैववक, हकरणोतसारी आजण आजण्वक अशा सवक सांकिाांचा मकुाबला 
करण्यासाठी तयाांची तनतमकती करण्यात आली होती.मात्र हे परेुसे नाही.  

भारताने भारत नेपाळ सीमा सील केल्यापासनू भारतामध्ये येणारे हजारो नेपाळी नागररक हे धरचुला या सीमेवरती 
असलेल्या गावामध्ये अडकलेले आहेत. एवढेच नव्हे तर नेपाळच्या मीहडया ररपोिक प्रमाणे अनेक क रोना ग्रस्त 
तचनी नागररक आपल्या कामाच्या जाग ेपासनू गायब झाल ेआहेत. ते एक मोठा धोका आहे आजण तयाांना शोधणे 
गरजेचे आहे.चीन भसूीमाांच्या काही हठकाणाांवर नेपाळ सरकारने वदै्यकीय तपासणी कष स्थापन केल ेआहे.जे 
अथाकतच परेुसे नाही.  

भारत-नेपाळ सीमेवर सीमा सरुषा बल हे अधक सतैनक दल तनैात आहे आजण या सीमेवरून रोज लाखो नेपाळी 
नागररक भारतात आजण हजारो भारतीय नागररक हे नेपाळ मधे हालचाल करतात. म्हणूनच सीमा सरुषा बलाने 
सतकक  होऊन या नेपाळ मधनू येणाऱ्या सगळ्या नागररकाांची करोना  िेस्ि करणे गरजेचे आहे. कारण नेपाळ 
मध्ये चीन मधुन वेगवेगळ्या कारणाकरता येणायाक तचनी नागररकाांची सांख्या लषणीय आहे.  

नेपाळला उच्च जोखीम असलेल्या देशाांच्या यादीत  

नेपाळमध्ये य़ाआधी ववमानतळाांवर कोणतयाही प्रकारची तचहकतसा होत नव्हती. चीनमध्ये जेव्हा करोनाने डोके 
वर काढले होते तवे्हाही नेपाळ-चीन हवाई सेवा वबनहदक्कतपणे सरुू होती. तसेच नेपाळ-चीन सीमाांवरही 
कोणतयाही प्रकारची तपासणी कें दे्र स्थापन करण्यता आललेी नव्हती. तयामळेु करोनाचा नेपाळमध्ये प्रवेश झाला 
आहे. नोकरीच्या तनतमत्ताने आखातात तसेच इतर देशाांत वास्तव्यास असलले्या नेपाळी नागररकाांना करोनाने 
ग्रासल ेआहे. जागततक आरोग्य सांघिनेनेही नेपाळला करोना प्रादभुाकव होण्याची उच्च जोखीम असलेल्या देशाांच्या 
यादीत सतूचबद्ध केल ेआहे. 

जागततक आरोग्य सांघिनेच्या इशा-यानांतर खडबडून जाग्या झालेल्या नेपाळने फ़क्त काही हदवसापवुी 



करोनाववरोधातील लढाई सरुु केली आहे. काठमाांडूच्या आांतरराष्ट्रीय ववमानतळावर तपासणी कष उभारण्यात आल े
असनू देशात येणा-या आजण देशातनू बाहेर जाणा-या प्रवाशाांची कसनू वदै्यकीय तपासणी केली जात आहे.  एवढेच 
नव्हे तर  हजारो नेपाळी नागररकाांनी चीनमध्ये करोना प्रभाव वाढल्या नांतर नेपाळ मधून भारतामध्ये प्रवेश 
केला आहे. फेब्रवुारी महहन्यानांतर अश्या सगळ्या नागररकाांची ज्जयानी नेपाळ मधून भारतामध्ये वेगवेगळ्या 
कारणाकरता प्रवेश केला तयाांची करोनाकरता महेडकल िेस्ि होणे गरजेचे आहे.नाहीतर नेपाळ च्या द्वारे करोना 
मोठ्या प्रमाणामध्ये भारतात प्रवेश करेल.  

अनेक नेपाळी नागररक भारतात येण्याची शक्यता  

मात्र नेपाळने यांदाच्या वषी पयकिकाांना आकवषकत करण्यासाठी ‘जव्हजजि नेपाळ इयर २०२०’ हा कायकक्रम जाहीर 
केला होता. या कायकक्रमाच्या तनतमत्तान ेलाखो पयकिक नेपाळमध्ये येऊन तयाचा मोठा फायदा नेपाळच्या 
अथकव्यवस्थेला होणार होता. मात्र, करोनाच्या साथीमळेु नेपाळ सरकारला हा कायकक्रम रद्द करावा लागला आहे. 
दरवषीच्या तलुनेत यांदाच्या फेब्रवुारीमध्ये नेपाळला येणा-या परदेशी पयकिकाांच्या सांख्येत २१ िक्क्याांनी घि झाली 
आहे. नेपाळला भेि देणा-या परदेशी पयकिकाांमध्ये तचनी नागररकाांचा सवाकत मोठा वािा असतो. २०१९ मध्ये 
नेपाळला भेि देणा-या तचनी पयकिकाांची सांख्या १,६९,५४३ एवढी होती. ती यांदा ३,५०,००० पयतं पोहोचणार होती. 
मात्र, ही सांख्या घिल्याने नेपाळच्या पयकिन उद्योगाने हाय खाल्ली आहे.करोना मळेु पयकिन उद्योग सधुारण्याची 
शक्यता पढुच्या काही महहन्यात हदसत नाही. 

करोनाच्या भीतीमळेु नेपाळची देशाांतगकत ववमानसेवाही कोलमडली आहे. करोनाचा एवढा वाईि पररणाम हवाई 
वाहतकू व्यवस्थेवर झाला आहे की, नेपाळमधील अनेक ववमानतळाांवर ववमाने धावपट्ट्याांवरच उभी असल्याचे 
तचत्र आहे.  

करोनाची कोंडी करण्यासाठी कतारने नेपाळसह १४ देशाांच्या नागररकाांना आपल्या देशात प्रवेशबांदी जाहीर केली 
आहे. तयामळेुही नेपाळच्या अडचणीांत भर पडली आहे. कतारमध्ये नोकरी करणा-या नेपाळीांची सांख्या जास्त 
आहे. कतार सरकारच्या तनणकयामळेु समुारे ४० हजार नेपाळी कामगाराांना नेपाळमध्ये अडकून पडाव ेलागणार 
आहे. 

आतशयाई ववकास बकेँच्या अांदाजानसुार करोना ववषाणूमळेु नेपाळच्या देशाांतगकत उतपादनात (जीडीपी) १३ िक्के 
घि होण्याची आजण हजारो लोकाांवर बेरोजगारीची कु-हाड कोसळण्याची शक्यता आहे.म्णुन हे नेपाळी नागररक 
मजदरुीकरता भारतात येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.या सगळ्या घट्नाांवर व तयामळेु भारतात येणायाक 
नेपाळी नागररकाांवर लष ठेवावे लागेल. 

राजधानी काठमाांडूमध्ये तर सतॅनिायझसक, मास्क आजण इतर महत्त्वाची औषधे इतयादीांचा प्रचांड तुिवडा आहे. 



जीवनावश्यक वस्तूांच्या हकमती २५ िक्क्याांनी वाढल्या आहेत. भारत तयाांना सतॅनिायझसक, मास्क, इतर महत्त्वाची 
औषधे,जीवनावश्यक वस्तूांचा परुवठा करुन करोनावर मात करण्यास मदत करु शकतो. भारताच्या नेततृवाखाली 
नेपाळसारख्या दजषण आतशयाई देशाांनी एकत्र येऊन करोनाच्या सांकिाला तोंड द्यायला हव.े 

 

 
 


