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ભારતીય સમાજ પર કોરોના વાઈરસ (COVID-19)ની સામાજજક અસર 
Social Impact of Corona virus COVID-19 on Indian Society 

ડૉ.હસમખુ પચંાલ, મ.પ્રાધ્યાપક, સમાજશાસ્ત્ર વવભાગ, ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ, રાધેંજા. 9429732401, 
hasmukhp13@gmail.com 

ટૂંકસાર –કોરોના વાઈરસ (COVID-19)એ વવશ્વ વ્યાપી રોગચાળો, એ સદીનો સૌથી વનર્ાાયક વવૈશ્વક સ્વાસ્્ય આફત અન ેબીજા 
વવશ્વયદુ્ધ પછીની માનવજાવતનો સૌથી મોટો પડકાર માનવામાાં આવ ે છે. ચીન ે 31 ડડસમે્બર 2019 એ કોરોના વાઈરસના 
પ્રકોપની જાહરેાત કરી અન ે30 જાન્યઆુરી 2020 એ જન સ્વાસ્્ય કટોકટી લાગ ુકરી દીધી. વવશ્વ આરોગ્ય સાંસ્થા એ કોરોના ન ે
પને્ડેવમક – વવશ્વ વ્યાપી રોગચાળા તરીકે જાહરે કરવામાાં 72 ડદવસનો સમય લાગ્યો. જયાાં સધુી માનવ સાંસ્કૃવતના ઈવતહાસની 
વાત છે તયાાં અનકે વાયરસથી થતા રોગોના ગાંભીર પ્રકોપના દાખલા છે. હમર્ાાં સધુી કોઈ ક્લલવનલલી માન્યતા પ્રાપ્ત 
એન્ન્ટવાઈરલ દવાઓ અથવા COVID-19 સામ ેઅસરકારક રસીનો કોઈ ડરપોટા નથી. ત ે વવશ્વભરમાાં ઝડપથી પ્રસરી ગયુાં છે. 
જેનાથી સામાજજક, આવથિક, રાજકીય, ધાવમિક, સાાંસ્કૃવતક અસરોએ સમગ્ર માનવ વસ્તી માટે એક પડકાર ઉભો કયો છે. લગભગ 
તમામ રાષ્ટ્રો દદીઓની ચકાસર્ી અન ેસારવાર દ્વારા રોગના સાંક્રમર્ન ેધીમ ુકરવા માટે સાંઘર્ા કરી રહ્ાાં છે. સાંપકા  રેસીંગ દ્વારા 
શાંકાસ્પદ વ્ય્લતઓને અલગ કરવા, મોટા મેળાવડા પર પ્રવતબાંધ મકુવો, સાંપરૂ્ા અથવા ંશવશક લોકડાઉન જાળવવા વગેરે 
પ્રયતનો કરી રહ્ાાં છે. ભારતીય સમાજમાાં કોરોના-19 થી સામાજજક સમસ્યાઓ સજાાઈ છે. જેમાાં લોકડાઉનના વવવવધ 
તબક્કાઓથી માનવ સાંબાંધો અને માનવ જીવનની પરાંપરોંમાાં પડરવતાન આવ્યુાં છે. પ્રસ્તતુ અભ્યાસ કોરોના વાઈરસ અંગે 
જાર્કારી અન ેતેની ભારતીય સમાજમાાં કેવી સામાજજક અસરો થઈ છે ત ેઅંગે ચચાા કરવાનો છે. 
કી વડડ :સમાજ, કોરોના વાઈરસ, સામાજજક અસર, લોકડઉન,બદલાવ. 
1.પ્રસ્તાવના–વૈવશ્વક મહામારી ગર્ાતા 
કોરોનાના કહરેનો આ છઠ્ઠો મડહનો છે. છતાાં 
હકીકત એ છે કે આજ ડદન સધુી કોઈ વૈજ્ઞાવનક 
કે ડૉલટર આરોગનુાં સાચુાં વનદાન, ચચડકતસા કે 
મારર્ કે તારર્ શોધી શક્યા નથી.આ કોરોના 
વાઈરસ થી બચાવવા ડૉલટર રાયલ એન્ડ 
એરરની પદ્ધવતથી દદીને જીવાડવાની કોવશશ 
કરે છે. વાસ્તવવકતા તો એ છે કે આજ ડદન 
સધુી દુવનયાના કોઈપર્ દેશે કોરોનાના ઈલાજ 
માટે ચોક્કસ પ્રોટોકોલ શોધ્યા નથી. બીજુ કે 
વવશ્વ આરોગ્ય સાંસ્થા કે જેની પાસેથી સમગ્ર 
વવશ્વ માગાદશાનની અપકે્ષા રાખ ેછે એ સાંસ્થાની 
વવશ્વસનીયતા પર પર્ સવાલો થઈ રહ્ા છે. 
એક વાત એ છે કે લોકડાઉન થી કોરોનાને 
અટકાવી શકાય. દુવનયાના કેટલાય દેશોએ 
લોકડાઉનનો સહારો લીધો છે એન ે ભારતની 
માફક મોટાભાગના દેશોમાાં લોકડાઉન હોવા 
છતાાં, કેસોની સાંખ્યા વધી છે. અન્ય દેશોમાાં 
લોકડાઉન નહોત ુાં તયાાં પર્ કેસોની સાંખ્યા 

વધીજ છે. એટલે લોકડાઉન અન ે કોરોના 
સાંક્રમર્ની વધ-ઘટ વચ્ચ ે શુાં સાંબાંધ છે? શુાં 
લોકડાઉન તેનો ઉપાય છે? ભારતમાાં ગહૃ 
માંત્રાલયની ગાઈડલાઈન મજુબ પ્રતયેક નાગડરકે 
લોકડાઉનના વનયમોનુાં પાલન ફરજજયાત છે. 
વશક્ષર્, રોજગાર, બજાર, મોલ, વસનેમા, હોટલ, 
ધમાસ્થાન, સલનુ વગેરે બાંધ છે. હો્સ્પટલ, 
સરુક્ષા, સ્વચ્છતા જેવી સેવાઓ ચાલ ુ છે. દવા, 
દૂધ, અનાજ, શાકભાજી જેવી જરૂરી ચીજવસ્તનુી 
વ્યવસ્થા ખલુ્લી છે. કોરોના સાથ ેલોકડાઉનમાાં 
રહલેા ભારતીય માનવ સમાજજક સાંબાંધમાાં 
વવવવધ સામાજજક અસરો વતાાય છે જેની ચચાા 
પ્રસ્તતુછે. 
ઉદે્દશ્ય– 1. કોરોના વાઈરસ (COVID-19)અંગે 
જાર્કારી મેળવવી. 

  2. કોરોના વાઈરસની માનવ 
સમાજજક સાંબાંધમાાં વવવવધ સામાજજક અસરોને 
જાર્વી. 
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2. સશંોધન પદ્ધવત –  
વર્ાનાતમક પદ્ધવત દ્વારા કાયા કરેલ છે. 

કોરોના વાઈરસ (COVID-19)અંગે વધ ુમાડહવત 
વતામાન સાંચારમાધ્યમો માાંથી પ્રાપ્ત કરી છે. 
દ્વદ્વવતયક માડહતીનો ઉપયોગ શોધ કાયામાાં કયો 
છે. જેમાાં વતામાનસાંશોધનલેખ, પ્રકાવશત 
સાડહતય તથા વેબસાઈટનો ઉપયોગ કરવામાાં 
આવ્યો છે. અભ્યાસના પ્રથમ ભાગમાાં 
વવર્યવસ્ત,ુ બીજા ભાગમાાં સાંશોધન પદ્ધતી, 
ત્રીજા ભાગમાાં વવશ્ર્લેર્ર્ અને ચોથા ભાગમાાં 
સારાાંશ દશાાવેલ છે 
3.1  કોરોના વાઈરસ (COVID-19)અંગે 
જાણકારી –  
 કોરોના વાઈરસએ વાઈરસનુાં એક મોટુ 
જૂથ છે. જેમાાંથી કેટલાક સામાન્ય શરદીથી 
ગાંભીર બીમારીઓ જેવી કે તીવ્ર શ્વસનતાંત્ર નો 
રોગ(SARS)અને વમડલ ઈસ્ટ પેસ્પીરેટરી 
સીન્રોમ(MERS)માટે જવાબદાર છે.SARS-
CoV-2એવો કોરોના વાઈરસ છે કે જે SARS 
માટે જવાબદાર વાઈરસને મળતો આવે છે. 
ઘર્ાાં કોરોના વાઈરસ એ પ્રાર્ીજન્ય છે, જેમનુાં 
પ્રાર્ીઓ દ્વારા માર્સમાાં સાંક્રમર્ થાય છે. એવુાં 
માનવામાાં આવે છે કે SARS કોરોના વાઈરસ 
જેનુાં ઉદ્દભવ સ્થાન હજુ સધુી જાર્ી શકાયુાં નથી. 
કદાચ તે ચામાચીડડયા દ્વારા બીજા પ્રાર્ીઓ 
અને પ્રથમ વાર માર્સમાાં ઈ.સ.2002 માાં 
દક્ષીર્ ચીનના ગઆુન્ગડોન પ્રાાંતમાાં ફેલાયો 
હતો, જયારે MERS કોરોના વાઈરસ ઊંટ દ્વારા 
માર્સોમાાં ઈ.સ. 2012 માાં સાઉદીઅરેબીયામાાં 
ફેલાયો હતો.SARS-CoV-2પર્ ચામાચીડડયા 
દ્વારા ફેલાયો હશે એવા પરુાવા મળેલ 
છે.સાંશોધકો દ્વારા એવુાં શોધવામાાં આવ્યુાં કે 
SARS કોરોના વાઈરસના કેસમાાં SARS-CoV-
2 જે નવો કોરોના વાઈરસ(COVID-19) રોગ 
ફેલાવે છે. તેનુાં સ્વાઈક પ્રોટીન મનષુ્ટ્ય કોર્ પર 
આવેલા એક્ન્જઓટેન્સીન કન્વટીંગ એન્ઝાઈમર 
-2 (ACE-2)નામના રીસેપ્ટર સાથે જોડાઈન ે
માનવ કોર્માાં પ્રવેશે છે. પરાંત ુ બીજા SARS 

વાઈરસ કરતાાં નવા કોરોના વાઈરસ સ્પાઈક 
પ્રોટીનની કોર્ીય ડરસેપ્ટર સાથેની જોડાર્ 
ક્ષમતા 10 થી 20 ગર્ી વધારે છે.SARS 
કોરોના વાઈરસ કરતાાં આ વાઈરસની કોર્ીય 
ડરસેપ્ટર સાથેની જોડાર્ ક્ષમતા વધારે હોવથી 
તેનુાં મનષુ્ટ્ય થી મનષુ્ટ્યમાાં સાંક્રમર્ વધ ુપ્રમાર્ 
માાં થાય છે. ( ધ ડહન્દુ સમાચારપત્ર દ્વારા 
પ્રકાવશત માગાદશીકાાઃ2020 ) 
કોરોના વાઈરસ (COVID-19) સાથે જોડાયેલ 
એ શબ્દો જે હાલમાાં સૌથી વધ ુચલર્માાં છે. 

1 કોવવડ-19 – કોરોના વાઈરસનુાં 
ટેકવનકલ નામ SARS-CoV-2 છે. તેન ે
કારર્ે થતી શ્વાસની ચબમારીને કોરોના 
વાઈરસ ડડસીઝ 2019 એટલે કે કોવવડ-
19 નામ અપાયુાં છે. 
(COVID-19)=CO rona VI rus  D 

isease  2019 
2 પેનડવેમક –WHO એ મહામારીનાાં બે 

રૂપ સ્વીકાયા છે. વૈવશ્વક મહામારી એટલે 
પેનડવેમક અને સ્થાવનક મહામારી એટલે 
એવપડવેમક. કોરોનાને પેનડવેમક મનાયો 
છે. 6 મહાદ્વીપ અને 100 થી વધ ુ
દેશોમાાં ફેલાયા પછી WHO એ 
મહામારી જાહરે કરી. 

3 આર-નોટ –આર-નોટ એટલે કે આર 
ઓ કોઈ વાઈરસની મળૂ પ્રજનન 
સાંખ્યા હોય છે. જેનાથી બીમારી કે 
વાઈરસની ગાંભીરતા ંશકવામાાં આવ ે
છે. એટલે કે જે તે ચબમારીથી ગ્રસ્ત એક 
વ્ય્લત બીજા કેટલા લોકોને સાંક્રવમત 
કરી શકે તેના પર તેની ગાંભીરતા 
રહલેી છે. આ ંશકડો જેટલો મોટો 
તેટલી આ બીમારી વધવાની આશાંકા 
વધી જાય છે. 

4 ઈન્યબુેશન વપડરયડ – સાંક્રવમત 
થવાથી લઈને લક્ષર્ો જોવાનો સમય 
ઈન્યબુેશન કહવેાય છે. કોરોનામાાં આ 
સમય 14 ડદવસોનો છે, પરાંત ુ અનેક 
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કેસમાાં ફલત 5 ડદવસમાાં લક્ષર્ સામે 
આવ્યા છે. એટલે કે આ વાઈરસની 
તીવ્રતા પર્ દરેક શરીરમાાં જુદી જુદી 
છે. 

5 સેલ્ફ લવારાંટાઈન – સેન્ટર ફોર ડડસીઝ 
કાંરોલ એન્ડ વપ્રવેન્શન પ્રમાર્ે , જો તમ ે
ચીન, ઈટાલી, ઈરાન અને દચક્ષર્ 
કોડરયા જેવા દેશોમાં જઈ આવ્યા છો, 
જયાાં કોરોના ઝડપથી ફેલાઈ રહ્ો છે. 
તો તમારે 14 ડદવસ તમારા ઘરે સેલ્ફ 
લવારાંટાઈન તરીકે પસાર કરવા 
જોઈએ. એટલે કે પોતાને ઘરમાાં બાંધ 
કરી બીજાથી અલગ થવુાં જોઈએ. 
ભારતમાાં જે કોરોના વૉડરયસા તરીકે 
કામ કરનાર વ્ય્લતઓ માાંથી કોઈને 
કોરોના વાઈરસ પોચઝટીવ આવે તો ત ે
વ્ય્લત સાથ ે કામ કરનાર બીજા 
વ્ય્લતઓએ પર્ સેલ્ફ લવારાંટાઈન થવુાં 
પડ ેછે. 

6 સોવશયલ ડડસ્ટાં્ન્સિંગ –WHO ના 
જર્ાવ્યા અનસુાર જે માર્સને ખાાંસી કે 
છીંક આવતી હોય ત ેમાર્સ થી બીજા 
વ્ય્લતએ એક મીટર જેટલુાં અંતર 
રાખવુાં જોઈએ. કારર્ કે તે માર્સને 
છીંક કે ખાાંસી આવે તયારે તેના નાક કે 
મોઢા માાંથી પડતા ટીંપા માાં વાઈરસ 
હોય છે. જો તે ખાાંસી ખાનાર વ્ય્લતને 
કોરોના વાઈરસથી ચેપ લાગેલ હોય 
અને તમે તેનાથી નજીક હોય તો ત ે
ટીંપા તમારા શ્વાસમાાં પ્રવેશી શકે છે. 
કોરોના ફેલાવાનુાં જોખમ ભીડવાળી 
જગ્યાઓ પર વધ ુ છે. આ કારર્ે જ 
દુવનયાભરમાાં આવા આયોજન 
ટાળવામાાં આવી રહ્ાાં છે. જયાાં ભીડ 
એકઠી થઈ શકે છે. જેમકે અમેડરકામાાં 
રાજકીય રેલીઓ રદ કરાઈ છે. 
ભારતમાાં આઈપીએલ સ્થચગત કરાઈ 
છે. 

કોરોના વાઈરસના સાંક્રમર્થી બચવા 
માટે ટૂાંકમા, કો-કોઈ,   રો- રોડ પર, ના- ના 
જાય. 
C-O-R-O-N-A - C=Clean Your Hands, O= 
Off from Gatherings, R =Raise Your 
Immunity, O =Only Think to wear Mask, N 
=No to Hand Shake, A =Avoid Large 
Crowds.  
3.2કોરોના વાઈરસ (COVID-19) ની 
માનવસમાજજકસબંધંમાવંવવવધસામાજજકઅસરો– 

ભારતના વડાપ્રધાન મા.શ્રીનરેન્ર મોદી 
એ સૌ પ્રથમ 22 માચા 2020ના રોજ “જનતા 
કફ્ુા” લાગ ુ કયો.તયાર બાદ કોરોના વાઈરસ 
(COVID-19)ના સાંક્રમર્થી બચવામાટે 
લોકડાઉન શરૂ થયુાં. 31 મે 2020 સધુીમાાં 
લોકડાઉન 4.0 પરૂ્ા થશે. લોકોને ઘરમાાં જ 
રહવે ુાં અને ઘરમાાં જ રહવેા માટે તાકીદ કરી, 
વનયમો અનસુાર જ રહવેા જર્ાવાયુાં છે. 
ભારતમાાં માનવ સાંબાંધો અને સામાજજક જીવન 
જીવવામાાં થયેલ સામાજજક અસરોને નીચ ે
મજુબ દશાાવી શકાય. 
1.વસ્તી– 

ભારતમાાંકોરોનાનીમહામારીફેલાઈરહીછે. 
કેન્રીયઆરોગ્યમાંત્રાલયનાંશકડાપ્રમાર્ે 27 મેં 
2020 સવારેપરુાથયેલા 24 
કલાકમાાંદેશમાાંકોરોનાવાઈરસનાસાંક્રમર્ના 
6,387 નવાદદીનોંધાયાાં. કુલકેસનોંશકડો 
1,51,767પરપહોંચીગયોછે. છેલ્લા 24 કલાકમાાં 
કોરોનાનાાં કારર્ે 170 દદીએ જીવ ગમુાવતાાં 
મોતની કુલ સાંખ્યા 4,337 પર પહોંચી હતી. 
દેશમાાં આજે કોરોનાના 83,004 એન્લટવ કેસ છે. 
જયારે 64,425 દદીને સારવાર બાદ ડડસ્ચાર્જ 
કરી દેવાયા છે. આ સાથે ડરકવરી રેટ 42.4 ટકા 
પર પહોંચ્યો હતો. દેશમા સતત છઠ્ઠા ડદવસે 
6,000 કરતાાં વધ ુપોચઝડટવ કેસ સામે આવ્યા 
છે. ભારતમાાં પ્રથમ 50,000 પોચઝડટવ કેસ 
નોંધવામાાં 70 ડદવસ કરતાાં વધ ુસમય લાગ્યો 
હતો. જયારે છેલ્લા 50,000 કેસ  નોંધવામાાં 
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ફલત 8 ડદવસ લાગ્યા છે. મે મડહનાથી પ્રવત 
100 ટેસ્ટ પોચઝડટવ દદીની સાંખ્યા દેશમાાં સતત 

વધી રહી છે.ભારતમાાં કોરોના પોચઝડટવ કેસમાાં 
ટોપ ટેન રાજયોની ્સ્થવત આ મજુબ છે. 

ક્રમાાંક રાજય પોચઝડટવ કેસ સાંખ્યા ક્રમાાંક રાજય પોચઝડટવ કેસ સાંખ્યા 
1 મહારાષ્ટ્ર 54,758 6 મધ્યપ્રદેશ 7,024 
2 તાવમલનાડુ 18,545 7 ઉત્તરપ્રદેશ 6,548 
3 ગજુરાત 14,821 8 પવિમ બાંગાળ 4,009 
4 ડદલ્હી 14,464 9 ંશધ્રપ્રદેશ 3,171 
5 રાજસ્થાન 7,536 10 ચબહાર 2,983 

સ્રોત –covid-19 data.gov.in,  www.mohfw.gov.in  
ભારતમાાં સૌથી વધ ુ કેસ ધરાવતા રાજયમાાં દૈવનક કેસ ડરકવરી અને મતૃયનુી સરેરાશ  27 મે 

2020 માાં નોધાયા પ્રમાર્ે નીચે મજુબ દશાાવી શકાય. 
 

રાજય પ્રથમ કેસની 
તારીખ 

ડદવસ દૈવનક કેસ દૈવનક 
ડરકવરી 

દૈવનક મતૃય ુ

મહારાષ્ટ્ર 10 માચા 79 693 215 23 
તવમલનાડુ 07 માચા 82 226 221 02 
ગજુરાત 19 માચા 70 217 108 13 
ડદલ્હી 02 માચા 87 175 84 04 

રાજસ્થાન 03 માચા 86 89 51 02 
મધ્યપ્રદેશ 21 માચા 68 103 54 05 
ઉત્તરપ્રદેશ 04 માચા 85 79 45 02 

સ્રોત –covid-19 data.gov.in,  www.mohfw.gov.in 
ગજુરાતમાાં 19 માચે નોંધાયેલ પ્રથમ કેસથી 
લઈને 70 ડદવસમાાં કોરોનાથી કુલ 938 દદીના 
મોત વનપજયાાં છે. જેની દૈવનક સરેસાશ 
કાઢવામાાં આવે તો રોજના 13 દદીના મતૃય ુ
થયાાં છે. પ્રથમ ક્રમે મહારાષ્ટ્ર છે, પરાંત ુ તયાાં 
ગજુરાતની સરખામર્ીએ 3 ગર્ા કેસ નોંધાયા 
છે. ગજુરાતમાાં કોરોના પોચઝડટવના 27 મે 
2020 સધુીમાાં કુલ 15,205 કેસ નોંધાયા છે. જે 
દૈવનક સરેરાશ કેસ 217 થાય છે અને સાજા 
થનારની સાંખ્યા 128 છે.  
 કેટલાક લોકો સપુર સ્પે્રડસાની માફક 
કોરોનાનો ચેપ લઈને ફરતાાં હશે. કેટલા લોકોને 
કોરોના છે તેનો અંદાજ કરવો કડઠન છે. 
મોટાભાગના ડકસ્સાઓમાાં મજબતૂ રોગપ્રવતકારક 
શ્લત ધરાવતા દદીઓ દવા અને ટેસ્ટ વગર 
પર્ સ્વસ્થ થઈ જતાાં હોય છે. 

2.કુટંુબ– 
કુટુાંબ માનવસમાજમાાં સાવાવત્રક અને 

પાયાની સાંસ્થા છે. કુટુાંબમાાં પેઢીઓની સાંખ્યાના 
આધારે જોઈએ તો કુટુાંબના સાંયલુત અને 
વવભલત એમ બે પ્રકાર જોવા મળે છે. કુટુાંબના 
વનવાસ માટે એક સામાન્ય રહઠેાર્-ઘર હોય છે. 
કોરોનાની નીચલા વગાને વધ ુ અસર થઈ છે. 
એક રૂમ વાળા રહઠેાર્માાં 6 થી 10 સભ્યોને 
રહવેાનુાં હોય તયાાં કેવી રીતે સામાજજક અંતર 
જાળવવુાં કે કેવી રીતે સેલ્ફ લવારાંન્ટાઈન થવુાં એ 
ગાંભીર સવાલ છે.  

મડહલાઓ ઘરમાાં 24 કલાકની ડયટુી 
કરી રહ્ાાં છે. જે મડહલાઓ વડકિગ વમુન છે 
તેઓને તેમની સવવિસમાાંથી છૂટ મળી છે, પરાંત ુ
તેમના ઘરના કામમાાંથી છૂટછાટ મળી નથી. 
અતયારે કોરોનામાાં પડર્સ્થવત બદલાઈ છે તયારે 
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બાળકો-વદૃ્ધો સાથેના તમામ લોકો ઘરે છે, તયારે 
મડહલાઓના કામમાાં રાહત થવાની જગ્યાએ 
વધારો થયો છે. લોકડાઉનના સમયમાાં 
મડહલાઓ ઓનલાઈન પ્લેટફોમા પર જઈને 
કાંઈક નવુાં કરી રહી છે. ફેવમલી બોન્ન્ડિંગનો ચાન્સ 
વડકિંગ લાઈફમાાં નહતો મળ્યો તે મળ્યો. ઘરે 
કામવાળા આવતા નથી એટલે ફરજજયાત ઘરનુાં 
કામ કરી રહ્ાાં છે. કઠોળનુાં મહતવ સમજાયુાં. 
લોકડાઉન મા શુાં નવુાં અપનાવ્યુાં અને શુાં ધ્યાન 
રાખશે તે સમજાયુાં. 

કુટુાંબમા લોકડાઉનના સમયમાાં ઘરમાાં 
બેઠા-બેઠા પવત-પતની વચ્ચ ેસામાન્ય બોલચાલ 
કે ઉશ્કેરાટના અનેક ડકસ્સા બન્યા છે. જેના 
કારર્ે છૂટા-છેડા, ઘરેલ ુ ડહિંસા, આતમહતયા, 
મનોવૈજ્ઞાવનક અસરો ની ઘટનાઓ જોવા મળી 
છે. 

વદૃ્ધ વ્ય્લતઓમાાં કોરોનાથી ચેપ 
લાગવાનુાં જોખમ વધારે સાંવેદનશીલ હોય છે. 
ખાસ કરીને જોતેઓ હાયપરટેન્શન, બી.પી. 
અને ડાયાચબટીસ જેવી લાાંબી ચબમારી સાથે હોય 
છે. તેમને મોટેભાગે ટેકાની જરૂર હોય છે, જો ન 
મળે તો તમેની સામાજજક એકલતામાાં વધારો 
થાય છે. બીજુ કે કોરોના અંગે ના પ્રવચનોમાાં 
તેને વદૃ્ધ લોકોના રોગ તરીકે દશાાવવામાાં આવે 
છે. જે વદૃ્ધ વ્ય્લતઓ વવશે નકારાતમક 
સ્ટીડરયોટાઈપ્સને વધારે છે કે જેમને નબળા, 
ચબનમહતવપરૂ્ા અને સમાજ પરનો બોજો 
માનવામાાં આવે છે. આવી વય આધાડરત 
ભેદભાવ એ સેવાની જોગવાઈમાાં પ્રગટ થઈ 
શકે છે કારર્ કે વદૃ્ધ વ્ય્લતઓની સારવાર એ 
યવુાન જનરેશનની સારવાર કરતાાં ઓછાં મહતવ 
ધરાવે છે. પરાંત ુ માનવાવધકાર કાનનૂ દરેકને 
આરોગ્યના ઉચ્ચતમ પ્રાપ્ય ધોરર્ના 
અવધકારની બાાંયધરી આપે છે. 

યવુાનો કે જેર્ે સૌથી વધ ુ નબળા છે 
તેમને મદદ કરવા અને તેમના સમદુાયોમાાં 
જાહરે આરોગ્ય સામાજજક જાગવૃત અચભયાનમાાં 
વધારો કરવામાાં સહાય માટે જોડાયેલ છે. આ 

રીતે કોરોના ફેલાવા અને તેના જાહરે આરોગ્ય, 
સમાજ અન ેઅથાતાંત્ર પરના પ્રભાવન ેમયાાડદત 
કરવા માટે યવુા વનર્ાાયક છે. ઘર્ાાં સાંવેદનશીલ 
યવુાનો જેવાાં કે સ્થળાાંતર કરનારાાં અથવા 
ઘરવવહોર્ા યવુાનો અવનવિત પડર્સ્થવત માાં 
હોય છે. તેમને કોરોનાની વધ ુઅસર થઈ છે. 
3.જન્મ, લગ્ન અને મતૃ્ય ુસસં્કાર– 

ડહિંદુ ધમાશાસ્ત્રોમાાં 16 સાંસ્કારનો ઉલ્લેખ 
છે, તે મજુબ જન્મ, લગ્ન અને મતૃય,ુ એક 
સાંસ્કાર ગર્ાય છે અને તેની વનવિત ધાવમિક 
વવવધ, ડરવાજ, પરાંપરા હોય છે. કોરોના કાળમાાં 
જન્મની કોઈ વનિત જગ્યા નહી અને કોરોના 
વોડરયસાની મદદ મળી તો જીવન બચ્યુાં. 
નવજાત બાળકોના લોકડાઉન અન ે કોરોના 
જેવા નવા નામકરર્ થયાાં. 

લગ્ન પ્રસાંગમાાં આમાંવત્રતોની સાંખ્યા 
લોકડાઉનનાાં વનયમો મજુબ, સમહુ ભોજન 
પ્રવતબાંધ, વરઘડડયાનાાં પહરેવેશમાાં માસ્ક અન ે
સોશ્યલ ડડસ્ટ્ન્સિંગ ફરજજયાત. મોઘી ભેટ-
સોગાત, ભોજન, રાસ-ગરબા, વગેરેનાાં ખચાા 
જરૂરી નથી પરાંત ુ વવધી પવૂાક લગ્ન જરૂરી છે, 
તેવો બદલાવ જોવા મળ્યો છે. 

ભારતમાાં ધમા અને જ્ઞાવત પ્રમાર્ ે
મતૃયનુી વવવધમાાં વવવવધતા જોવા મળે છે. પરાંત ુ
કોરોના કાળમાાં વ્ય્લતના મતૃય ુપછી હો્સ્પટલ 
માાંથી મતૃદેહને સીધા જ સ્મશાનગહૃમાાં 
મોકલવામાાં આવે છે. ભારતીય ડફલ્મી કલાકારો 
ઈરફાનખાન અને ઋવર્કપરૂ ના મતૃય ુ સમયે 
જોઈ શકાય.ુ મરનારની અંવતમયાત્રા માાં 
જોડાતા લોકોની સાંખ્યાને આધારે તેની શાખ 
નજક્ક થાય. પરાંત ુ કોરોના કાળમાાં તો આ માટે 
પર્ માંજુરી લેવી પડ ેછે અને નજીકના માત્ર 20 
લોકો જ હાજર રહી શકે, તયારે કોર્ તેના 
નજીકનુાં સ્વજન છે તે નજક્ક થઈ જાય છે. 
માનવીના મતૃય ુપહલેા કબર તૈયાર થઈ જાય 
અને મતૃદેહોના ઢગલાાં, રસ્તા પર પર્ પડલેા 
જોવા મળ્યાાં તે હડકકત છે. મતૃય ુ બાદ ના 
વવવવધ સામાજજક ડરવાજો જેવાકે બેસણુાં, ગરૂડ 
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પરુાર્ વાાંચન, મતૃયભુોજ વગેરે જોવા મળે છે 
પરાંત ુ કોરોના સમયમાાં ટેલીફોનીક બેસણુાં અને 
વચ્યુાઅલ રીતે અંવતમ કાયાક્રમો આટોપી લેવા 
પડ્ાાં છે. ડરવાજો મજુબ અંવતમ વવવધમાાં થતાાં 
ખચાા બાંધ થશે તો ગરીબ માર્સ દેવાનાાં બોજ 
માાંથી બચશે અને નવી સામાજજક વ્યવસ્થાનુાં 
વનમાાર્ થશે. જેનો ્સ્વકાર કરીશુાં તો ફાયદામાાં 
રહીશુાં એમ કહી શકાય. 
4.વશક્ષણ-  
 100 થી વધ ુ દેશોએ દેશભરમાાં વશક્ષર્ 
સવુવધાઓ બાંધ રાખવાની વવવવધ નીવતઓ 
રાખી છે. યનેુસ્કોનો અંદાજ છે કે શૈક્ષચર્ક 
સાંસ્થાઓ બાંધ થવાન ે કારર્ે 900 વમચલયન 
જેટલા શીખનારાઓને અસર થઈ છે. ભારતમાાં 
વનમ્ન આવક ધરાવતા કુટુાંબ ના બાળકોને મફત 
શાળા ભોજનની અછત, સામાજજક એકલતા, 
લલોઝર સમાપ્ત થયા પછી પાછા ફરવાની 
સાંભાવના ધરાવતા વવદ્યાથીઓ સાથે શાળા 
છોડવાનો દર અન ેનાના બાળકો સાથે પડરવાર 
પરની બાળ સાંભાળના ખચાની અસર ને કારર્ ે
પોર્ર્ પરના કેટલાક પ્રભાવો શામેલ છે. ઉચ્ચ 
આવક ધરાવતા પડરવારોમાાં ટેલનોલોજી એલસેસ 
કરવામાાં સક્ષમ લોકોની વસ્તીમાાં એક મોટી 
અસમાનતા છે જે સામાજજક એકલતા તરીકે 
ડડજજટલ વશક્ષર્ ચાલ ુરહ ેતેમ માને છે. 
 બીજુ કે કોરોના વાઈરસના સાંક્રમર્ને 
પગલે તમામ શાળા, કૉલેજ, યવુનવવસિટી, 
ટયશુન લલાસીસ સડહતના શૈક્ષચર્ક સાંકુલો બાંધ 
રહતેા વવદ્યાથીઓનુાં વશક્ષર્ કાયા સ્થચગત થઈ 
ગયુાં  છે. આ ્સ્થવતમાાં વવદ્યાથીએની ભાવવ 
કારકીવતિ માટેની તૈયારી સામે પ્રશ્નાથા ઊભો 
થયો છે, તયારે ઓનલાઈન ટીચચિંગ, વચુાઅલ 
લલાસરૂમ, ઓનલાઆન એડવમશનનો અચભગમ 
વવકસ્યો છે. જે મોબાઈલ ફોનને વશક્ષર્ સાંકુલમાાં 
લઈજવા પર પ્રવતબાંધ કરેલ તે જ મોબાઈલને 
વશક્ષર્નુાં માધ્યમ બનાવવા વવદ્યાથીના હાથમાાં 
ટીચીંગ-લનીગ ટલૂ તરીકે મકુવુાં જરૂરી બન્યુાં છે. 
ઓનલાઈન લેલચસા, વેચબનાર, એવનમેટેડ 

વવડડયો લેલચસા,્લવઝ સ્પધાા, રોંઈગ 
કો્મ્પટીશન,વગેરે દ્વારા ઘરેબેઠા વશક્ષર્ પરુુાં 
પાડવામાાં આવી રહ્ુાં છે. જેનુાં ઈ-સટી પર્ મળે 
છે.આજથી 6-7 વર્ા પહલેા ગગુલ લલાસરૂમ 
પર ભર્ાવવાની શરૂઆત થયેલ. આમા 
વવદ્યાથીઓમાાં વોમા ઓછો થશે. પર્ વચ્યુાઅલ 
લલાસરૂમ એ આવનાર સમયની વાસ્તવવકતા 
બનશે. જે વશક્ષર્ ચોક-બોડા થી ભર્ાવશ ેતેની 
સાંખ્યા કરતાાં વચ્યુાઅલ લલાસરૂમમાાં સાંખ્યા 
વધશે, તે સફળ થશે. (પ્રો.વવદ્યતુ જોર્ી) 
5.વકડ  ફ્રોમ હોમ-  
 કોરોનાએ વ્યવસાવયક જજિંદગીની સપરૂ્ા 
રૂપરેખા જ બદલી નાખી છે. આજકાલ ઘર જ 
નવી ઓડફસ છે. ઈન્ટરનેટ જ નવો મીડટિંગ રૂમ 
છે. અતયારે સહકમીઓ સાથે ઓડફસ બ્રેક એ 
ઈવતહાસ બની ગયો છે. વવવવધ સ્ટેકહોલ્ડસા 
સાથે વાસ્તવવક ્સ્થવતની માડહતી લેવા માટે 
સમાજના વવવવધ વગો સાથે વવડડયો 
કોન્ફર્ન્સિંગ ચાલી રહી છે. કમાચારીઓ ઘરેથી 
ડીજીટલ માધ્યમો દ્વારા ઓનલાઈન કામગીરી 
કરી રહ્ા છે, તયારે સરુક્ષા માગાદવશિકાનુાં પાલન 
કરવુાં ડહતાવહ છે. આ સમયમાાં વધી રહલેા 
આવથિક ગનુાઓ, ડટેાચોરી, અવેરનેસ ને લગતા 
સાયબર સરુક્ષાના સવાલો થયા છે. દેશમાાં 40 
કરોડથી વધ ુ મોબાઈલ ધારકો જયારે ડેટાનો 
ઉપયોગ પોતાના રોજીંદા જીવનમાાં બેન્કીંગ, 
મનોરાંજન અને કોમ્યવુનકેશન માટે કરતા હોય 
છે તયારે સાયબર ગનુાઓનો ભોગ બને છે. 
દેશમાાં વર્ા 2018માાં 27000 થી વધ ુસાઈબર 
ક્રાઈમ નોંધાયા છે. જે 2019માાં જાન્યઆુરી 
સધુીમાાં 34000 થી વધ ુથયા છે. વવશ્વ આરોગ્ય 
સાંસ્થા અને ફોબ્સા દ્વારા કોરોના મહામારી વવશે 
ખોટો ભ્રમ ફેલાવતી 40000 જેટલી સાંડદગ્ધ 
વેબસાઈટ સડહત કુલ 116000 જેટલી સડક્રય 
વેબસાઈટ કોરોના મહામારીના નામે સાયબર 
ગનુાખોરીની કામગીરી કરી રહી હોવાની 
માડહતી પર્ છે. ટૂાંકમાાં વકાફ્રોમ હોમ પર 
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જવાથી ઓડફવશયલ અન ે અંગત જીવનમાાં 
સાંતલુનના નવા પડકાર ઊભા થયા છે. 

ભારતના પ્રધાનમાંત્રી શ્રી નરેન્ર મોદી 
સાથે વવવવધ દેશના નેતા તેમજ ભારતના 
વવવવધ રાજયો ના મખુ્યમાંત્રીઓ સાથે વવડડયો 
કોન્ફરન્સથી લાઈવ રહી કોરોના કહરે માાંથી 
મુ્ લતની યુ્ લત અંગે ચચાા-  વવચારર્ા અન ે
વનર્ાયો લેવાઈ રહ્ાાં છે જે ખબૂ સરાહનીય છે. 
6.રીવસડ માઈગે્રશન– 
 ભારતમાાં વવદેશમાાંથી મળૂ ભારતીયોને 
પાછા લાવવનુાં વમશન સફળ થાય, પર્ લાખો 
શ્રવમકો સલામત રીતે પોતાના ઘરે પહોંચી શકે 
એ ખબૂ મહતતવનુાં છે. કોઈ ડદવસ વવચાયુા હત ુકે 
શહરે માાંથી ગામડ ેજવા ઓનલાઈન ફોમા ભરી 
વવઝા લવેા પડશે ? મજદૂરો કે જેમર્ ેહોમ અને 
હાઈવે બનાવ્યા છે, જેઓ શહરેોમાાં અસાંગડઠત 
ક્ષતે્રોમાાં કામ કરી રોજગારી મેળવ છે, તમેની 
્સ્થવત ખબૂ વવકટ બની. કોરોના ને કારર્ે કામ-
કાજ બાંધ થયા અને સ્થળાાંતરીત/ યાયાવર 
શ્રવમકોનો પ્રશ્ન થયો. માચા મડહનામાાં કામ કયુું 
તો નાર્ાાં એવપ્રલમાાં વાપયાા અને એવપ્રલમાાં 
કામ ન કયુા એટલ ે મેં માાં મશુ્કેલી ઊભી થઈ. 
અહી પૈસાનો સવાલ નથી પર્ પોતાના કુટુાંબ 
સાથે રહવેાનો સવાલ છે. 1984માાં સરુતમાાં 
પ્લેગ આવ્યો તયારે પર્ આવા સવાલો આવેલા. 
 રાજયોની સરહદો પર આપર્ે શ્રવમકોન ે
પગપાળા, દાંડાખાતા, હરેાન થતાાં અને પાછા 
ધકેલી દેવાયા હોવાનાાં ડકસ્સા જોયા છે. 
કાળઝાળ ગરમીમાાં ભખૂ્યા, તરસ્યાાં, ડટડકટની 
રાહ જોતા અને તેનાાં કારર્ે સોવશયલ 
ડડસ્ટ્ન્સિંગના ધજીયાાં ઉડ ેતેવી ભીડભાડનો ભોગ 
બનતા શ્રવમકોનાાં રશ્યો જોયા છે. તટેૂલી 
સાયકલ પર પોતાના વયોવદૃ્ધ વપતા ને બસેાડી 
1200 ડક.મી.નુાં અંતર 8 ડદવસમાાં કાપી તેમને 
ઘરે પહોંચાડતી 15 વર્ાની જયોવતકુમારી 
પાસવાન જેવા લોકોની ્સ્થવતનો વવચાર કરવો 
રહ્ો. આને   પડરર્ામે કોરોના ગામડામાાં 
પહોંચી જશે તેની જવાબદારી કોની ?શ્રવમકોને 

વતમ મોકલવા માટે તેમની પાસેથી બસ કે 
રેનનુાં  ભાડુ વસલુવુાં નહીં અને વવવવધ જગ્યાએ 
ફસાયેલા લોકોને ભોજન-પાર્ી ની સવુવધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે શુાં સવોચ્ચ 
ન્યાયાલયના ચકુાદાની રાહ જોવાની હોય ? 
કોર્ જવાબદાર છે ? ઉદ્યોગપતો અને ચબલ્ડસે 
શ્રવમકોનુાં મહતવ સમજવુાં જરૂરી છે. માત્ર 
નાર્ાની ચમક વસવાય આ શ્રવમકોની વ્યથા 
અને પીડાને પર્ જોવાની જરૂર છે. સામાજજક-
આવથિક મહાસાંકટોનો ઈવતહાસ તપાસતા સદૈવ 
સામાજજક સાંવાડદતા, લોકશાહી, બાંધારર્ીય 
તથા માનવમલૂ્યોનો હાસ જોવા મળે છે અને 
તેની સામે સામાજજક વવર્મતા પ્રગટ થાય છે.    
7.ધાવમિક સ્થળો– 
 કોવવડ-19ને લીધે લોકડાઉનની 
્સ્થવતમાાં ભારત ભરનાાં ધાવમિક સ્થળો બાંધ 
રાખવા ફરજ પાડવામાાં આવી છે. પર્ લોકોની 
આસ્થામાાં વધારો જોવા મળે છે. ઓનલાઈન 
દશાનની વસસ્ટમનો ઉપયોગ થઈ રહ્ો છે. જયારે 
કુદરતી કટોકટી ઊભી થાય તયારે શ્રદ્ધાળુઓની 
સાંખ્યા વધતી જોવા મળે છે. ધાવમિક સ્થળો એ 
લોકોમાાં રહલેી ધાવમિક ભાવના વ્યલત કરવાનુાં 
પવવત્ર સ્થળ છે. વસદ્વદ્ધ વવનાયક, ઉજ્જૈન, 
તીરૂપવત બાલાજી, શ્રીનાથજી, સોમનાથના 
દશાન ઓનલાઈન કરવાની લોકોને ટેવ પડી છે. 
ડાકોરના માંગળા દશાન ઓનલાઈન કયાા બાદ 
ચ્હા પીવાના વનયમન ે વળગી રહ્ાાં છે, 
વચ્યુાઅલ ભ્લત વધી છે એમ કહી શકાય. બીજુ 
કે ધાવમિક સ્થળો સાથે તે ટાઉનનુાં અથાતાંત્ર 
સાંકળાયેલુાં છે. જયાાં શ્રીફળ-પ્રસાદ, ચ્હા-નાસ્તો, 
રમકડાાં, શ્ ૃાંગાર પ્રસાધનો, હોટલ, રેસ્ટોરાાં, 
ધમાશાળા જેવાાં વ્યવસાયોથી મળતો રોજગાર 
બાંધ થયો. આવા ટાઉન લોકડાઉન દરમ્યાન 
આવથિક રીતે પાયમાલ થઈ ગયાાં છે. જેમકે 
તીરૂપવત બાલાજી, શીરડી જેવા ટાઉન ેવધારાની 
આવક ઊભી કરવાનુાં ક્યારેય વવચાયુા નથી કે 
નથી આ લોકો ખેતી સાથ ે સાંકળાયેલા. ટૂાંકમાાં, 
માંડદરો ધાવમિક સ્થળોના આવથિક તાંત્રને ધબકતુાં 



Research Guru: Volume-14, Issue-2, September-2020 (ISSN: 2349-266X) 

Page | 40 
 

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

પર્ રાખ ે છે. કોરોના ના ડર સામે માંડદરો 
ડહલીંગ ટચ આપી શકે છે. લોકડાઉનમાાં વવવવધ 
દેશોમાાં ઓનલાઈન કથા શે્રર્ી, પ્રવચન શે્રર્ીનુાં 
સફળ આયોજન થતાાં વવશ્વમાાંવચ્યુાઅલ ભ્લત 
રૂપી બદલાવ થઈ રહ્ો છે. 
4.સારાશં – 
 આપણુાં જીવન હાલ પરુત ુતો બદલાઈ 
જ ગયુાં છે. સામાજજક, આવથિક, આરોગ્ય, વશક્ષર્, 
ધાવમિક, રાજકીય જેવા ક્ષેત્રોમાાં બદલાવ આવ્યા 
છે. પ્રકૃવતમા પર્ ડહમાલય દૂર-સદૂરથી દેખાય, 
ગાંગાજળ શદુ્ધ થાય, ચોખ્ખી હવા, પક્ષીના 
કલરવ શહરેોમાાં મળે એ બદલાવ જોઈ 
શક્યા.મેડડકલ ક્ષેત્રોનાાં તજજ્ઞોનુાં કહવે ુ ાં છે કે 
એચઆઈવી અને ડહપેટાઈડટસ બી કે સી ના 
રોગ વાઈરસના કારર્ે જ થાય છે, તેવી જ રીતે 
વાઈરસને કારર્ે 100 થી વઘારે રોગ થઈ શકે 
છે. કોરોના અડહિં રહવેાનો છે માટે તેની સાથે 
રહવેાની ટેવો સધુારવી પડશે. સામાજજક રીત-
ડરવાજો માાં આવેલા બદલાવો ્સ્વકારવા રહ્ાાં. 
વવશ્વ આરોગ્ય સાંસ્થાએ કહ્ુાં છે કે કોરોનાની 
લડાઈ લાાંબી ચાલવાની છે. દુવનયાભરના 
અલગ-અલગ દેશોના લોકોએ પોતાના તોર 
તરીકા અને જીંદગી જીવવાની રીતો બદલવી 
પડી છે. વવશ્વ વ્યાપી મહામારી કોવવડ-19 એ 
આપર્ને જુદી રીતે વવશ્વ માનવી બનાવી દીધા 
છે. અતયાર સધુી પ ૃ્ વી પર રહવે ુાં એ આઠ 
અબજ લોકો વચ્ચેનુાં કનેલશન હતુાં.આ આઠ 
અબજ લોકો વચ્ચે કોરોના સામેના સૈવનક તરીકે 
બીજુ કનેલશન સ્થાવપત થયુાં છે. સવા મનષુ્ટ્યો 
એકમેવ સમસ્યા અને એકમેવ લડતના 
સહભાગી બની ગયા છે. કોરોના-19 કોઈ પર 
હમુલો કરતાાં પહલેા તેની જાવત, ધમા, રાંગ, 
સાંપ્રદાય, ભાર્ા કે દેશ જોતો નથી. સાવધાની 
હટી તો દુઘાટના ઘટી, આ બ્રહ્મ સતયનો કોઈપર્ 
્સ્થવતમાાં ્સ્વકાર કરવો રહ્ો. આ મશુ્કેલ ઘડીમાાં 
આપર્ે સૌ એક સાથે છીએ તયારે આપર્ી 
પ્રવતડક્રયા અને વતાનમાાં એકતા અને ભાઈચારો 
જ મખુ્ય રહવેો જોઈએ.  
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