
चिनी व्हायरस वर मात करण्यासाठी भारतािी 'हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन डिप्लोमसी 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा राष्ट्रीय लॉकिाऊन ३ मे पयतं वाढवण्यािा चनर्णय 
जाहीर केला आहे. सवण वर्ािंा वविार करुन लॉकिाऊन वाढवण्यािा चनर्णय घेण्यात आला 
आहे. देशवाचसयांकिून पंतप्रधान मोदी यांनी सात मुद्द्ांवर साथ माचर्तली आहे. 
घरातील वदृ्ांिी ववशेष काळजी घ्या, जयांना अर्ोदरि आजार असतील तयांिी आर्खी 
काळजी घ्या. तयांना चिनी व्हायरस पासून वािवा. लॉकिाऊन आणर् सोशल 
डिस्टणन्संर्च्या लक्ष्मर् रेषेिं काटेकोर पालन करा. घरात तयार मास्किा वापर करा. 
स्वतःिी रोर्प्रचतकारक क्षमता वाढवण्यासाटी आयुष मंत्रालयाने सांचर्तलेल्या र्ोष्टी करा. 
चिनी व्हायरस संसर्ण रोखण्यासाठी आरोग्य सेतू मोबाइल अॅप िाऊनलोि करा आणर् 
इतरांनाही याबाबत सांर्ा. शक्य तेवढं र्रीब कुटंुबािी देखरेख करा आणर् जेवर्ािी 
काळजी घ्या. तुमिा व्यवसाय आणर् उ्ोर्ात तुमच्यासोबत काम करत असलेल्या 
सहकाऱयांववषयी सहवेदना ठेवा, तयांना कामावरुन काढून टाकू नका. देशातील चिनी 
व्हायरस युद्ातील िॉक्टसण, नसण, सफाई कामर्ार, पोलीस या सवािंा आदर करा. ववजय 
चमळवण्यासाठी ही सप्तपदी आवश्यक असल्यािं तयांनी सांचर्तलं. 
अमेररकेसहीत इतरांसाठी भारत ठरला 'देवदतू' 

चिनी व्हायरस  संक्रमर्ासारख्या कठीर् प्रसंर्ी देशवाचसयांना प्राधान्य देतानाि 
भारतानं शक्य तेवढी इतर देशांनाही मदत करण्यािा चनर्णय घेतलाय. भारत हा एन्टी 
मलेररया मेडिसीन 'हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन(एिसीक्यू) आणर् पॅराचसटामॉलिा मोठा 
उतपादक देश आहे. चिनी व्हायरसववरुद् लढाईत जर्ातील अनेक देशांसाठी भारत एक 
'देवदतू' ठरलाय. भारतानं लॉकिाऊनसारखे कठोर उपाय लारू् करत इतर देशांच्या तुलनेत 
करोनावर बऱयापैंकी चनयंत्रर् चमळवलंय. आता भारतानं आपल्या नार्ररकांसोबति इतर 
देशांसाठी आपल्या औषधांिं भांिार खुलं केलंय. अमेररकासारखी महाशक्ती असो, युरोपीय 
देश असो डकंवा साकण िे इतर सहयोर्ी देश,मानवता सवोच्ि स्थानी ठेवत भारतानं प्रतयेक 
देशाला आपल्याकिे उपलब्ध असलेल्या औषधांिा पुरवठा करण्यािा चनर्णय घेतलाय.  

अमेररकेननं ४८ लाख टॅबलेटिी मार्र्ी केली होती. परंतु, या देशाला सध्या ३५.८२ लाख 
टॅबलेट डदल्या जातील. जमणनीला ५० लाख, बांग्लादेशला २० लाख 'टॅबलेट, नेपाळला १० 
लाख टॅबलेट, भूतानला २ लाख टॅबलेट, श्रीलंकेला १० लाख टॅबलेट, अफर्ाणर्स्तानला ५ 



लाख, तर मालदीवला २ लाख 'हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन' टॅबलेटिा पुरवठा करण्यािा चनर्णय 
भारतानं घेतलाय.  

औषधं बनवण्यासाठी कच्िा माल पाठवर्ार 
तसंि भारत अमेररका, ब्राझील आणर् जमणनीला 'ऍणक्टव्ह फामाणस्युडटकल इंचििेंटस 
(एपीआय) पाठवर्ार आहे. यािा उपयोर् औषध ंबनवण्यासाठी केला जातो. अमेररकेला 
आत्तापयतं ९ मेडिक टन (एपीआय)  पाठवण्यात आलं आहे. जमणनीला १.५ मेडिक टन 
(एपीआय)  ,ब्राझीलला ०.५० मेडिक टन (एपीआय)  लवकरि पाठवण्यात येत आहे. 
चिनी व्हायरस रुग्र्ांवर उपिार करण्यासाठी एन्टी मलेररया मेडिसीन 
'हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन' आणर् पॅराचसटामॉल वापरण्यात येत आहे. या औषधांिा भारत 
हा मोठा उतपादक आहे. 

भारताने पाठवलेला हायड्रोणक्सक्लोरोक्वीन (एिसीक्यू) र्ोळयांिा साठा शचनवारी 
अमेररकेत दाखल झाला. मलेररयावर वापरल्या जार्ाऱया या र्ोळयांच्या चनयाणतीवरील 
बंदी भारताने उठवली आहे. अमेररकेिे अध्यक्ष िोनाल्ि िम्प यांच्या ववनंतीवरून 
हायड्रोणक्सक्लोरोक्वीनच्या ३५ लाख ८२ हजार र्ोळयांिी चनयाणत अमेररकेत करण्यास 
भारताने मंजुरी डदली होती. याचशवाय औषधांच्या चनचमणतीसाठी लार्र्ारे नऊ टन 
(एपीआय) चनयाणतीसही परवानर्ी देण्यात आली.  

एिसीक्यू र्ोळया भारतातून दाखल झाल्यानंतर अमेररकी नार्ररकांनी तयािे स्वार्त केले 
आहे. ‘अमेररका भारतािी ही मानवतावादी कृती ववसरर्ार नाही. अमेररकेिे राष्ट्राध्यक्ष 
िोनाल्ि िम्प यांनी तर या र्ोळया रे्मिेंजर असल्यािं म्हटलं आहे. 
  

संशोधन काय सांर्ते? 

मलेररयासाठी वापरली जार्ारी ही र्ोळी करोनासाठी डकती प्रभावी आहे याबाबत िॉक्टर 
आणर् तज्ांमध्ये मतभेद आहेत.  

फ्रान्समधील नव्या संशोधनानुसार प्रचतजैववकांसोबत हायड्रोणक्सक्लोरोक्वीनच्या वापराने 
‘चिनी व्हायरस रुग्र् दहा डदवसांत ९१.७ टक्के बरा झाल्यािा चनष्कषण समोर आला आहे. 
याचशवाय या उपिारांनी रुग्र् १५ डदवसांत बरे होण्यािा दर ९६ टक्के असल्यािेही समोर 



आले आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला चिनी व्हायरस रुग्र्ावर हायड्रोणक्सक्लोरोक्वीन 
उपिारांिी िािर्ी सुरू करण्यात आल्यािे नॅशनल इणन्स्टट्यूट ऑफ हेल्थने 
(एनआयएि) सांचर्तले होते. या र्ोळयांिा वापर मलेररया; तसेि संधीवाताच्या 
उपिारांसाठी केला जातो. अमेररकेतील अनेक रुग्र्ालयांमध्ये सध्या ‘चिनी व्हायरस रुग्र् 
दाखल झाल्यानंतर तयांच्यावर प्रथम एिसीक्यू वापरून उपिार केले जात आहेत. 
अमेररकेतील नॅशनल इणन्स्टट्यूट ऑफ हेल्थने डदलेल्या माडहतीनुसार, सध्या िािण्यांत 
सहभार्ी करोनाबाचधत रुग्र्ांना एिसीक्यू ४०० एमजी डदवसातून दोन िोस डदले जातात 
(पडहला डदवस), तयानंतर २०० एमजी िोस डदवसातून दोनदा डदले जातात (डदवस दसुरा 
ते पािवा) डकंवा पाि डदवस ठरलेले औषध डदवसातून दोनदा डदले जाते. रुग्र्ांवर िािर्ी 
सुरू आहे. 

संपूर्ण जर्ाला हवी असलेली ही र्ोळी ? 

कें द्र सरकारने पॅराचसटामोल आणर् हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (एिसीक्यू) या औषधाच्या 
चनयाणतीवरील बंदी उठवली आहे. करोना व्हायरसवर उपिार करण्यात या र्ोळया अतयंत 
महत्त्वाच्या मानल्या जातात. जया देशांना करोनाशी लढण्यासाठी या र्ोळयांिी 
आवश्यकता असेल, तयांच्या मार्ण्यांिी पूतणता केली जाईल, असे संकेत कें द्र सरकारने 
डदले आहेत. तयामुळे या र्ोळया तयार करर्ाऱया कंपन्यांनीही चनचमणती डकतयेक पटीने 
वाढवण्यािा चनर्णय घेतला आहे. 
 

कें द्र सरकारने इतर देशांच्या मार्र्ीिी पूतणता करण्यािे संकेत डदल्यानंतर भारतीय 
कंपन्यांनी चनचमणती ६ टक्क्यांनी वाढवण्यािा चनर्णय घेतला आहे.  

देशात अनेक कंपन्या या र्ोळयांिी चनचमणती करतात. जायिस कॅडिला आणर् इप्का 
लॅबोरेटररज यामध्ये प्रमुख आहेत. या कंपन्या माचसक चनचमणती ४ टक्क्यांनी वाढवून ४० 
मेडिक टन करण्यािी शक्यता आहे. याचशवाय पुढच्या मडहन्यात हा दर ५ ते ६ टक्क्यांनी 
वाढर्ार असून चनचमणती ७० मेडिक टन केली जार्ार आहे. या कंपन्यांनी पूर्ण क्षमतेने 
चनचमणती केल्यास प्रतयेक मडहन्याला २०० एमजीच्या ३५ कोटी टॅबलेट तयार केल्या जाऊ 
शकतात.भारतात या औषधािी चनचमणती करर्ाऱया कंपन्यानी मोठ्या प्रमार्ात उतपादन 



सुरू केले आहे. 
भारतािी र्रज डकती? 

भारतात एिसीक्यूच्या एका र्ोळीिी डकंमत ३ रुपयांपेक्षा कमी आहे. जार्कारांच्या मते, 

७ कोटी रुग्र्ांवर उपिार करण्यासाठी १० कोटी र्ोळया पुरेशा आहेत. या पररणस्थतीत 
इतर र्ोळयांिी चनयाणत केली जाऊ शकते. २५ मािण रोजी काढलेल्या आदेशानुसार 
एिसीक्यूला प्रचतबंचधत औषधांच्या यादीत ठेवत सवण प्रकारच्या औषध चनयाणतीवर बंदी 
घालण्यात आली होती. 1 एवप्रल ला झालेल्या उच्िस्तरीय बैठकीत ही बंदी मारे् घेण्यािा 
चनर्णय झाला. 
अमेररकेिे राष्ट्राध्यक्ष िोनाल्ि िम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांिं कौतुक केलं.तुम्हाला 
माडहती आहे, आपर् लस तयार करतोय. यािी िािर्ी करण्यािी र्रज आहे. करोनािा 
धोका असतानाही मलेररयाबाचधत देशांवर सध्या फारसा पररर्ाम डदसत नाही, म्हरू्न 
िम्प यांनी एिसीक्यू औषधािी र्रज बोलून दाखवली. व्हायरसवर अ्ाप कोर्तेही 
औषध शोधण्यात आलेले नाही. उपिारासाठी सध्या अनेक औषधांिा वापर केला जात 
आहे. एिआयव्हीसाठी वापरले जार्ाऱया दोन औषधांिा देखील वापर केला जात आहे. 
यामुळे रुग्र् बरे होत आहेत. पर् यासवापंेक्षा हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन हे औषध रे्म िेंजर 
ठरत आहे. तयामुळेि संपूर्ण जर्भरातून या औषधािी मार्र्ी वाढली आहे. 
हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन िा वापर मलेररयावरील उपिारासाठी केला जातो. 

फक्त भारतात तयार होते 

जायड्स केडिला कंपनीिे मुख्य कायणकारी अचधकारी पंकज पटेल यांनी डदलेल्या 
माडहतीनुसार, हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन औषधािे उतपादन मोठ्या प्रमार्ात केले जात आहे. 
प्रतयेक मडहन्याला २० कोटी टॅब्लेट इतके उतपादन घेतले जात आहे.ववशेष म्हर्जे 
हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीनिे उतपादन फक्त भारतात होते. जर्ातील अन्य कोर्तयाही देशात 
यािे उतपादन केले जात नाही. भारतात दर वषी मलेररयािे रुग्र् मोठ्या प्रमार्ात 
आढळतात. तयामुळेि सध्याच्या घिीला भारत संपूर्ण जर्ािी या औषधािी र्रज पूर्ण 
करू शकतो. 



हे औषध यापूवीही भारतीय कंपन्या परदेशात ववकत होतया. मात्र, 'एफिीए'िे अनेक 
अिथळे पार करीत कंपन्या कसे बसे आपला व्यवसाय करीत होती. भारतीय औषध 
कंपन्यांिी क्षमता आज जर्ाला पुरवठा करण्यािीही आहे. आता मेडकंर् इंडिया ला एक 

मोठी िालना चमळेल आणर् रोजर्ार चनचमणती होईल. या चनर्णया करता सरकारिे कौतुक 

करायला पाडहजे. 

  
 

 
 


