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ભારતમાાં અસમાનતા, અસહાયતા અન ેકોરોના મહામારીના સાંયોજનને પરરણામે ગરીબો અને સીમાન્તીકૃત જૂથો 
(vulnerable communities) માટે અનનનિતતા વધી છે, પરરણામે અસલામતી, કલાંક (stigma) અને 
જીવનનનવાાહમાાં ભારે હાનન ઊભાાં થયાાં છે. સરકારના કડક લોકડાઉનન ેલીધ ેખેડૂતોએ અને શહરેોના અસાંગરિત 
કામદારોએ આવક ગમુાવી તેમ જ ભારતનાાં શહરેોમાાંથી સ્થળાાંતરરત કામદારોની રહજરત પણ ઉદ્ભવી. દેશમાાં 
અન્ય સ્થાનોએ લોકડાઉનનાાં નનયાંત્રણોની સાથે સાથે ગરમીનુાં મોજુ ાં, પરૂ અને વાવાઝોડાાં આવવાને લીધે આપનિ 
સામેના મજબતૂ પ્રનતભાવમાાં અવરોધો ઊભા કયાા. સાથે સાથે કોરોના મહામારીનુાં લઘમુતીઓને લક્ષયાાંક બનાવવા 
માટે, અસાંમનતને દબાવવા માટે અને બાંધારણીય મલૂ્યોને નજરઅંદાજ કરવા માટે રાજકીયકરણ પણ થયુાં. 

સારાાંશ 

◼ ભારતમાાં કોરોના કોનવડ-19 એ તનાવ ગણુક તરીકે કામ કયુું છે, અન્ન અને કૃનિ, પાણી અને સફાઈ, રોજગારી, 
દેવુાં, આરોગ્ય, મોસમ પરરવતાન અને આપનિ સામેનો પ્રનતભાવ વગેરે ક્ષેતે્ર પ્રવતામાન અનનનિતતાઓને વધ ુ

તીવ્ર બનાવવાનુાં કામ કયુું છે.  

◼ કોનવડ-19ની અસરો વગા, જ્ઞાનત, સ્ત્રી-પરુુિ, જાનત, ધમા અને વાંશીય ધોરણે જુદી જુદી થવા પામી છે. મખુ્ય 

પ્રવાહના નવકાસના પ્રવાહમાાં જેઓ મોટે ભાગ ે‘અદૃશ્ય’ રહ્ાાં છે તેવાાં ભગવાન ભરોસે જીવતાાં, સીમાન્તીકૃત અને 
લઘમુતી જૂથો પર આ અસરો વધ ુતીવ્ર અનભુવાઈ છે.       

◼ ભારતમાાં લોકડાઉન ઉનાળા અને ચોમાસાના મહત્તત્તવના ગાળા દરમ્યાન થયેલુાં, કે જ્યારે વાવાઝોડાાં, પરૂ અને 
ગરમીનાાં મોજાાંએ પણ અસહાય સમદુાયોને નવપરીત અસર કરેલી. બધા પ્રકારની અનનનિતતાઓ ભેગી થવાથી 
ઊભી થયેલી મસુીબતોનો સામનો આ સામરૂહક સાંકટ સામે બાથ ભીડવાની તૈયારી સ્વરૂપે સરકાર, બબન-સરકારી 
સાંગિનો અન ેસામદુાનયક જૂથો કરે તે માટેની જરૂરરયાત ઊભી થઈ.  

◼ કોરોના મહામારીની સામનેા પ્રનતભાવ સ્વરૂપે ટૂાંકા ગાળાનાાં અને લાાંબા ગાળાનાાં એમ બાંને પ્રકારનાાં પગલાાંની 
આવશ્યકતા રહ ેછે. ટૂાંકા ગાળાનાાં પગલાાંમાાં તત્તકાળ રાહત અને રક્ષણ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરવામાાં આવે; અને 
લાાંબા ગાળાનાાં પગલાાંમાાં અન્ન, પાણી, આરોગ્ય, રોજગારી અને આશ્રયની પાયાની જરૂરરયાતોના અનધકારોની 
બાાંયધરી મળે તે રીતે અસરકારક પ્રનતભાવ આપવામાાં આવે તે જરૂરી હોય છે.  

IN-FOCUS: 

કોવિડ-19, અવિવિતતા, અસહાયતા અિે ભારતમાાં 
પિુરુત્થાિ (રરકિરી) 



IN-FOCUS: કોવિડ-19, અવિવિતતા, અસહાયતા અિે ભારતમાાં પિુરુત્થાિ (રરકિરી) 
Contact: j,pickard2@ids.ac.uk 

2 

◼ ભારતનુાં કદ અને તેની નવવધતા જોતાાં એમ લાગ ેછે કે કદાચ રાષ્ટ્રીય વ્યહૂરચના કારગત ના પણ નીવડ.ે તેન ે

બદલ,ે રાજ્યની સાંસ્થાઓએ નીચેથી ઉપરનો અબભગમ અને સમદુાય-આધારરત મોડેલ અપનાવવાાં જોઈએ; તથા 
અસરગ્રસ્ત પ્રદેશોમાાં સામદુાનયક સાંગિનોને સામાજજક અને સાાંસ્કૃનતક અસમાનતાઓને ધ્યાનમાાં લઈને સ્થાનનક 

સાંદભા સાથ ેરાહતનાાં પગલાાં લેવા દેવાાં જોઈએ.    

◼ કોનવડ-19 અન ે ભનવષ્ટ્યમાાં આવનારી મહામાાંરીઓનો સામનો કરવા માટે સીમાન્તીકૃત જૂથોના અવાજ અન ે

અનભુવોને આધારે સરકારની આપનિના સામનાની તૈયારીની વ્યહૂરચનાને આકાર મળવો જોઈએ, અને તેમાાં 
નાગરરક સમાજની મજબતૂ ભનૂમકા હોવી જોઈએ.  

◼ અનૌપચારરક ક્ષેત્રના સ્થળાાંતરરત કામદારો ગ્રામ્ય નવસ્તારોમાાં વાપસીએ ગ્રામીણ પનુરુત્તથાન માટે તક પેદા કરી 
છે. સરકારી રોકાણ અને રોજગાર બાાંયધરીના કાયાક્રમોને સામદુાનયક અસ્કામતોના નનમાાણ અને ગ્રામીણ 

અથાતાંત્રના કૃનિ પરના અવલાંબનમાાં ઘટાડા માટે પનુ: લક્ષયાાંરકત કરી શકાય.  

◼ પનુરુત્તથાન માટેની યોજનાઓ પ્રવતામાન અસમાનતાઓ અને ભેદભાવજનક રીનતઓ સામે તાકતી હોવી જોઈએ; 

અને જાહરે સેવાઓની પહોંચ વધે તથા માનવ અનધકારો સાવાનત્રક બને તેવુાં ધ્યયે રાખતી હોવી જોઈએ.  

◼ કોરોના મહામારી દરમ્યાન રાહત અને સામાજજક સલામતીનાાં સરકારી પગલાાંની નનષ્ટ્ફળતાએ એમ દશાાવ્યુાં છે કે 

સાવાનત્રક અન ે સ્થાનાન્તરણીય (Portable) જાહરે નવતરણ વ્યવસ્થા (Public Distribution System) 

સરહતની થોકબાંધ સામાજજક રક્ષણની વ્યવસ્થાની જરૂર છે. તેમાાં અમકુ સ્થળના નનવાસની અનનવાયાતા ના 
ગણાય તથા અન્ન, પાણી અને આશ્રયના અનધકારો સાવાનત્રક હોય.  

◼ કોરોના મહામારીનો ઉપયોગ સરકારી બાજનજર(surveillance)ને કાયદેસર વધારવા માટે કરવામાાં આવ્યો છે. 

લોકડાઉન અને મહામારીનો ઉપયોગ અસાંમનતન ે દબાવવા, લોકશાહી મલૂ્યો અને માનવ અનધકારોન ે

નજરઅંદાજ કરવા થયો છે. એ અગત્તયનુાં છે કે વાણી સ્વાતાંત્ર્ય અને અસાંમનત વ્યક્ત કરવાના અનધકારનાાં 
બાંધારણીય મલૂ્યો બરકરાર રહ.ે  

ભારતમાાં કોવિડ-19 

ભારતમાાં કોનવડ-19નો પ્રથમ કેસ તા.30-01-2020ના રોજ દબક્ષણ ભારતમાાં કેરળમાાં દેખાયો હતો. રાષ્ટ્રવ્યાપી 
લોકડાઉન તા.25-03-2020ના રોજ જાહરે કરાયુાં હત ુાં અને તેને લીધે 130 કરોડની વસ્તી તેનાાં ઘરોમાાં પરૂાઈ 
ગઈ હતી. લોકડાઉનનાાં આરાંબભક પગલાાં શારીરરક અંતર જળવાય અને સામાજજક અલગાવ ઊભુાં થાય તે માટે 
કડક હતાાં તેમ જ આનથિક પ્રવનૃિઓ સ્થબગત કરી નાખવામાાં આવી હતી. પરાંત ુતે સમયે સૌથી વધ ુઅસરગ્રસ્ત 
લોકોને આનથિક ટેકો પરૂો પાડવામાાં સરકાર નનષ્ટ્ફળ ગઈ હતી.1 

સાવ ભગવાન ભરોસે જીવતાાં, સીમાન્તીકૃત અને લઘમુતી જૂથોને આ અસરોનો અનભુવ કેવો થયો તે સમજવાનુાં 
મહત્તત્તવનુાં છે. આ મહામારીએ જ્ઞાનત, વગા, ધમા, સ્ત્રી-પરુુિ અને નશક્ષણમાાં પ્રવતામાન માળખાગત અસમાનતાઓ 



IN-FOCUS: કોવિડ-19, અવિવિતતા, અસહાયતા અિે ભારતમાાં પિુરુત્થાિ (રરકિરી) 
Contact: j,pickard2@ids.ac.uk 

3 

ખલુ્લી કરી દીધી. કોરોના મહામારી અને તેને સાંબાંનધત અસહાયતાઓએ પાયાની આશ્રય, અન્ન, પાણી અન ે
સફાઈની સામાજજક સલામતીના ભારતના તમામ નાગરરકોના સાવાનત્રક આવરણ માટેની આવશ્યકતા છતી કરી છે. 

સાંચવયત અવિવિતતાઓ 

અિૌપચારરક શહરેી જીિિવિિાાહ 

ભારતનાાં શહરેો કેટલા પ્રમાણમાાં અનૌપચારરક તેમ જ અનનયાંનત્રત પ્રવનૃિઓ પર અવલાંબબત છે તે લોકડાઉન 
હિેળ પ્રકાશમાાં આવ્યુાં.2  આનથિક પ્રવનૃિઓ સ્થબગત થઈ ગઈ તેને પરરણામે જેઓ ભારતની 50% જીડીપી પેદા કરે 
છે તેવા અનૌપચારરક ક્ષેત્રના કામદારોનો આવકનો પ્રવાહ થાંભી ગયો. લોકડાઉનની અસરો ખાસ કરીન ે
સ્થળાાંતરરત મજૂરો3,4, સફાઈ કામદારો5 અને sex workers6 જેવા લોકો પર નવશેિ રહી કે જેઓ રોજગારીમાાં હતા. 
પરાંત ુ જેઓ ઔપચારરક કે સાંગરિત કે્ષત્રમાાં રોજગારી મેળવતા હતા તેમાાંથી લગભગ 50 ટકાને લોકડાઉન 
દરમ્યાન અડધો પગાર મળ્યો હતો કે પછી પગાર મળ્યો જ નહોતો.7  

ગ્રામીણ જીિિવિિાાહ 

ગ્રામીણ ભારતમાાં લોકડાઉનની સમયગાળામાાં જ નશયાળુ પાકની લણણીની સમય હતો. ખેડૂતોને સાંગ્રહ અને 
નવતરણની તથા નનકાસની સમસ્યાઓ નડી. કેટલાક ખેડૂતોએ તો તેમની જલ્દી નાશ પામે તેવી ચીજો અથવા 
પશદુાણ માટેનો વપરાયેલો પાક ફેંકી દીધો અને બીજા કેટલાકને પાકના સાંગ્રહ માટે જગ્યા ભાડે આપવાની ફરજ 
પડે કારણ કે અન્યથા તે પાક બગડી જાય તેમ હતો.8 ઘણો પાક તો જીવનનનવાાહ માટે જ હતો અન ેલોકડાઉન 
દરમ્યાન ખોરાકી ચીજોના પરુવિામાાં જે તાંગી ઊભી થઈ હતી તે દૂર કરવા માટે પણ તેનો ઉપયોગ થયો.9  

લોકડાઉનને પરરણામે ઉનાળુ પાકના વાવેતર ઉપર પણ નવપરીત અસર કરી અને તેમાાં નવક્ષેપ ઊભો કયો હતો. 
ઉપરાાંત, મજૂરોની અને કૃનિગત સાધનોની અછતને લીધે પરરસ્સ્થનત વધારે વણસી હતી. 

મોસમ પરરિતાિ, કુદરતી આપવિઓ અિે કોવિડ-19 

કોરોના મહામારીની સાથ ેસાથે પનિમ બાંગાળ અને ઓરડશામાાં10 એમ્ફાન અને મહારાષ્ટ્રમાાં11 નનસગા વાવાઝોડુાં 
આવ્યુાં, પરૂ12,13 આવ્યાાં તથા દુકાળ અને ગરમીનાાં મોજાાં જેવા કુદરતી આઘાતો આવ્યા અને તેથી તનાવ ઊભો 
થયો. અનનનિતતાઓ આ રીતે સાંચનયત થવાને લીધે કોરોના મહામારી અને કુદરતી આપનિઓ બાંને સામેના 
તત્તકાળ પ્રનતભાવમાાં નવકે્ષપ ઊભો થયો, પરાંત ુતેની સામાજજક અને પયાાવરણીય વ્યવસ્થાઓ પર લાાંબા ગાળાની 
અસરો જન્મી.14,15 જો ભનવષ્ટ્ય તરફ નજર કરીએ તો, આપનિનુાં જોખમ ઘટાડવા માટેની તક ઊભી થઈ છે અને  
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મોસમ પરરવતાનને ખાળવા માટે ભારતે કોરોના મહામારી સામે જે પ્રનતભાવ આપ્યો તેમાાંથી પદાથાપાિ મળી 
શકે તેમ છે અને તે સામસામે શીખ આપી શકે તેમ છે. 

અસહાય સમદુાયો 

કોરોના મહામારીએ વધ ુસીમાન્તીકરણ અને સામાજજક કલાંક પેદા કયાું છે. લોકડાઉનની અસર સમાજમાાં જેઓ 
સીમાન્તીકૃત અને અસહાય વગો હતા તેમને વધારે તીવ્ર રીતે થઈ છે અને તેમાાંના ઘણા લોકોને કોરોના 
વાયરસને લીધે સામાજજક રીતે કલાંક લાગ્યુાં હોવાનો અનભુવ થયો છે. અથાતાંત્ર સાંકોચાત ુાં હોય તેવા માહોલમાાં 
સીમાન્તીકૃત જૂથો માટે રોજગારી શોધવાનુાં અને જાળવવાનુાં ભારે મશુ્કેલ બની ગયુાં હત ુાં, તેમ જ રાહત અને 
આરોગ્ય સાંભાળ મેળવવાનુાં પણ કરિન બન્યુાં હત ુાં. આનથિક ગનતનવનધમાાં જોરદાર ઘટાડો થયો તેથી નનષ્ટ્ણાતો એવો 
અંદાજ મકેૂ છે કે જે 10 કરોડ લોકો ગરીબીની રેખાની સહજે જ ઉપર હતા તઓે ગરીબીની રેખાની નીચે ધકેલાઈ 
ગયા છે.16 

સરકારી રાહતિી મયાાદાઓ 

કોરોના મહામારીની અસરના નનવારણ માટે ભારત સરકારે ગરીબીની રેખા નીચે જીવતા પરરવારોને અનાજ, 
કિોળ અને નવનામલૂ્યે રાાંધણ ગેસ સરહતની વસ્તઓુના સ્વરૂપમાાં રાહત પરૂી પાડી હતી. જે મરહલાઓની નોંધણી  
PMJDY નાણાકીય સમાવેશ કાયાક્રમ હિેળ થઈ હતી તેમનાાં ખાતાાંમાાં રોકડ રકમો જમા કરાવવામાાં આવી હતી. 
નવધવાઓ, પેન્શનરો અને નવકલાાંગ લોકોને પણ ઉચ્ચક રકમ અને પેન્શનની આગોતરી ચકુવણી કરવામાાં આવી 
હતી. 

જો કે, આ રાહત મેળવવામાાં ઘણાને મસુીબત પડી હતી. કેટલાક લાભ એમને જ મળતા હતા કે જેમની પાસે 
રેશન કાડા, આધાર કાડા અથવા બેંકમાાં ખાત ુાં ચાલ ુહોય તેમને જ મળતાાં હતા. જે પરરવારો બાકી રહી જતા હતા 
તેમને માટે પોતાની બચતની વપરાશ કરવી કે પછી પૈસા ઉછીના લેવા એ બે વચ્ચે જ પસાંદગી કરવાની થતી 
હતી. આ પડકારોનો સામનો કરવા માટે સરકારે આ લાભો બધાને મળે તે માટેની પહોંચ વ્યવસ્થા વધારવી 
જોઈએ. રાજસ્થાન અને તાનમલનાડુમાાં ગ્રામીણ નવસ્તારોમાાં રોજગારની ખાતરીની યોજનામાાં જેમ રોકડ રકમ 
આપવામાાં આવી અને તેમાાં સરુક્ષા રાખી તથા વધ ુકમાચારીઓને કામે લગાડવામાાં આવ્યા તે રીતે આ સમસ્યાનો 
ઉકેલ લાવી શકાય.17  

િતિ પરત ફરતા અિૌપચારરક કામદારો 

લોકડાઉનને પરરણામે શહરેી જીવનનનવાાહ વ્યવસ્થા ભાાંગી પડી તેથી આશરે 2.2થી 2.5 કરોડ આંતરરાજ્ય 
સ્થળાાંતરરત કામદારો માચા અને એનપ્રલ દરમ્યાન ભારતનાાં શહરેોમાાંથી પોતાનાાં રાજ્યોમાાં પોતાનાાં વતન ગામ  
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તરફ રવાના થયા હતા.18 લોકડાઉનની શી અસર થશે તેનો ભારત સરકાર દ્વારા સહજે પણ નવચાર કરવામાાં 
આવ્યો નહોતો અને સરકાર આ સામરૂહક સ્થળાાંતર મદેુ્દ સહજે પણ તૈયાર નહોતી.19  સ્થળાાંતરરત કામદારો માટેની 
હલે્પલાઈન પર 1,00,000 કોલ આવ્યા હતા અન ેરાજ્યો અન ેતથા બબન-સરકારી સાંગિનોએ 38000 જેટલી 
રાહત છાવણીઓ ઊભી કરી હતી. 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રાલયે નગરો, શહરેો અને રાજ્યોમાાંથી સ્થળાાંતરરત કામદારોનો પ્રવાહ કઈ તરફ છે તેનુાં 
ધ્યાન રાખવુાં જોઈત ુાં હત ુાં અને આવા આંતરરાજ્ય સ્થળાાંતરરત કામદારોને ટેકો પરૂો પડવો જોઈતો હતો. રાજ્ય 
સરકારોએ આંતરરાજ્ય સ્થળાાંતરરત કામદાર ધારા-1979નો વધ ુસારી રીતે અમલ કરવો જોઈએ. તેમાાં અસહાય 
આંતરરાજ્ય સ્થળાાંતરરત કામદારોને રક્ષણ પરુૂાં પડવાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે. આ પગલાાંથી દેશના 
નવનવધ ભાગોમાાં શ્રનમકોન ેકામે રાખવાની કામગીરીમાાં પણ સરકારને સહાય મળી શકે. 

લઘમુતી જૂથોિે માથે સામાજિક કલાંક 

ભારતમાાં કોરોના મહામારીએ સામાજજક સાંબાંધોને સાંકોચાતા જોયા છે, ઘણી વાર તે લઘમુતી જૂથોને ભોગે થયુાં 
છે. દબલતો તેમના સામાજજક દરજ્જજાને લીધે આ મહામારીમાાં આવા સામાજજક સાંકોચનમાાં મોખરે હતા અને તેમણે 
વધ ુજોખમ વહોયુું હત ુાં.20 ઇસ્લામી નમશનરી સાંપ્રદાય તબલીઘી જમાતના સભ્યોમાાં કોરોના વાયરસનો ચપે વહલેો 
લાગ્યો હતો21,22 તેથી તેને પ્રસાર માધ્યમોમાાં ભારે પ્રનસદ્ધિ મળી હતી. કોરોનાના ફેલાવા માટે તે ચાવીરૂપ પરરબળ 
ગણવામાાં આવ્યુાં અને તેથી મસુ્સ્લમોને સામાજજક કલાંક લાગ્યુાં હત ુાં. તેને પરરણામે મસુ્સ્લમોમાાં કેટલાક આપઘાત 
થયા, મસ્સ્જદો અને રક ચાલકો પર હુમલા થયા અને મસુ્સ્લમોની માબલકીના ધાંધાઓનો બરહષ્ટ્કાર પણ થયો.23,24 

,25 આંતરરાજ્ય સ્થળાાંતરરત કામદારો વતનમાાં પરત ફરી રહ્ા હતા તો તેમને પણ તેઓ કોરોના વાયરસનો 
સાંભનવત ફેલાવો કરશે એમ માનવામાાં આવ્યુાં. રદલ્હી અને અન્ય શહરેોમાાંથી જેઓ ઉિર પ્રદેશ અને બબહારમાાં 
પરત આવ્યાાં હતા તેમણે સાવચેતી સ્વરૂપના 14 રદવસના અલગ રહવેાના ગાળા ઉપરાાંત સામાજજક બરહષ્ટ્કારનો 
સામનો પણ કરવો પડયો હતો.26,27  

સરુક્ષા અને રક્ષણ પરુૂાં પાડવામાાં ભારત સરકાર નનષ્ટ્ફળ ગઈ તેથી હવે રાહત, હાનનનુાં વળતર તેમ જ વધ ુઆનથિક 
પ્રોત્તસાહનના વહીવટમાાં આંતરાાષ્ટ્રીય અને માનવ અનધકાર સાંગિનોની ભનૂમકા ઊભી થાય છે. 

મરહલાઓ પરિી અસર  

મોટે ભાગે અસાંગરિત કે અનૌપચારરક ક્ષેત્રમાાં રોજગારી મેળવનારી મરહલાઓની અને શ્રમ દળમાાં જેમની 
ગેરહાજરી છે તેવી મરહલાઓની સિાવાર આંકડામાાં ગણતરી થાય તેવી સાંભાવના ઓછી છે.28 જો કે, લોકડાઉન 
દરમ્યાન પરુુિો કરતાાં વધ ુતો મરહલાઓએ રોજગારી ગમુાવી છે. લોકડાઉન પહલેાાં જે મરહલાઓને રોજગારી 
મળતી હતી તેમને લોકડાઉન પછી રોજગારી મળે તેવી સાંભાવના 20 ટકા રકસ્સામાાં ઘટી ગઈ હતી.29  લોકડાઉનને 
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પરરણામે એવી ગ્રામીણ મરહલાઓની આવકનુાં ધોવાણ થયુાં કે જેમને ઉનાળાના માંદ સમયગાળા દરમ્યાન 
ખેતીકામ મળતુાં હત ુાં કે પછી વેતન રોજગારી મળતી હતી.30 

આરોગ્ય કે્ષતે્ર કામ કરતા સામદુાનયક કાયાકરો અને અન્ય કાયાકરોને કોરોના મહામારીની સારવાર માટે ખસેડવામાાં 
આવ્યા તેથી મરહલાઓ અને બાળકોના અનધકારોનુાં રક્ષણ કરવાની જવાબદારી મરહલા અને બાળ નવકાસ માંત્રાલય 
પર આવી પડી હતી. મરહલાઓના જીવનનનવાાહનુાં મહત્તત્તવ સ્વીકારાવુાં જોઈએ અને સહાય તથા નાણાકીય ટેકાની 
વ્યવસ્થામાાં તેમને પ્રાથનમકતા અપાવી જોઈએ. 

પિુરુત્થાિ અિે પરરિતાિ માટેિા માર્ગો 

રાહતનાાં પગલાાં નવશેની પહોંચ અસમાન હોય છે એટલે કોરોના મહામારીમાાંથી પનુરુત્તથાનની પ્રરક્રયા 
પસાંદગીયકુત અને અસમાન રહી છે અને અમકુ જૂથોને માટે જ લાભકતાા રહી છે, અને તેને પરરણામે 
અસમાનતાની ખાઈ વધ ુ ઊંડી બની છે. સરકારની કામગીરી ખામીયકુ્ત રહી છે અને તેથી તે વધ ુ
સાવધાનીપવૂાકની અને વધ ુસ્વીકાયા બને તેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવાની જરૂર છે. અન્ન અને અન્ય આવશ્યક 
સેવાઓના નવતરણ માટે તેમ જ પરીક્ષણ, મારહતીની પ્રાપ્પ્ત, અલગાવ અને સારવાર માટેની જાહરે આરોગ્ય 
વ્યવસ્થા માટે ભારતમાાં રાજ્યો અને જજલ્લાઓન ેલવચીક, સવાસમાવેશી અને નવકેન્દ્ન્િત વ્યહૂરચના નવકસાવવા 
માટે સાંસાધનો પરૂા ાં પાડવામાાં આવે તે મહત્તત્તવનુાં છે. 

િીચેથી ઉપરિા અભભર્ગમ સાથે અિે સામરૂહક કાયા દ્વારા ગ્રામ વિસ્તારોમાાં પિુરુત્થાિ    

સરકારના રાહત ખચામાાં ગામડાાં પર નવશેિ ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરાયુાં તેથી અને ઉનાળુ વાવેતર વહલેુાં શરૂ થયુાં તેને 
લીધે લોકડાઉન બાદ ગ્રામ નવસ્તારોમાાં માાંગમાાં જોરદાર ઉછાળો આવ્યો હતો. ગામડાાંમાાં કામ હજાર નહોત ુાં તેથી 
ગામડાાંમાાંથી શહરેો તરફ પરત ફરવાનુાં સ્વાભાનવક બન્યુાં હત ુાં, તેમ છતાાં લાાંબા અંતરના સ્થળાાંતરને હવે જોખમી 
ગણવામાાં આવે છે, અને તેથી કદાચ એક રાજ્યની અંદર જ થતા સ્થળાાંતરમાાં વધારો થાય એમ બને.31,32  

જો કે, શ્રમના આ પરુવિાની આ શસ્ક્તનો ઉપયોગ કરવાની તકો છે, બબન-કૃનિ કે્ષત્રોને પ્રોત્તસાહન આપીને તેનાથી 
ગ્રામીણ માળખાગત સવલતોનુાં સમારકામ થઈ શકે છે અને તેને આધનુનક બનાવી શકાય તેમ છે.33 ઉત્તપાદકો 
અને વેપારીઓ કે નવકે્રતાઓ વચ્ચેનો નવશ્વાસ એક પછી એક આવેલા લોકડાઉનને પરરણામે તટૂી ગયો છતાાં 
ભારતમાાં વસ્તઓુ અને સેવાઓની ઘરેલ ૂમાાંગ મજબતૂ રહ ેછે. ગ્રામીણ ઉત્તપાદકોને માટે પરુવિાની સાંકલ મજબતૂ 
થાય અને તેમણે નધરાણ મળે તો મડૂીરોકાણ થાય અને તો ધાંધાકીય સાંબાંધો પનુ:સ્થાનપત થવામાાં મદદ મળે. 
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સિાસમાિેશી કલ્યાણલક્ષી િીવતઓ 

મનરેગા અન ેરોજગાર બાાંયધરી કાયાક્રમો 
કોરોના મહામારી પછીના સમયગાળામાાં રાહત પરૂી પાડવા માટેની એક તક મહાત્તમા ગાાંધી રાષ્ટ્રીય રોજગાર 
બાાંયધરી ધારા(MGNREGA-મનરેગા) મારફત મળી શકે તેમ છે, કે જેણે લોકોપયોગી અસ્કામતોના સર્જન દ્વારા 
લોકોને ગરીબીમાાંથી બહાર કાઢવામાાં સહાય કરી છે.34 મનરેગા સરકાર માટે લાાંબા ગાળાના પડકારોને પહોંચી 
વળવા માટેના કલ્યાણલક્ષી કાયાક્રમના નનમાાણમાાં સરકારને એક પાયો પરૂો પાડે છે. સ્થાનનક મજૂરો અને ખાસ 
કરીને ભનૂમહીન મજૂરોને ખેતીકામ તથા માસ્ક અને સેનનટાઈઝરના ઉત્તપાદનમાાં રોકી શકાય અથવા સ્થાનનક બેંકો 
અને ચકુવણીનાાં માળખાાંમાાં સ્ટાફ તરીકે તેમણે કામ આપી શકાય.35 

સામાજજક રક્ષણ મજબતૂ બનાવવુાં     

પ્રવતામાન સરકારી સરુક્ષા જાળ મખુ્યત્તવે ભારતના ગ્રામીણ ગરીબો પર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરે છે અને શહરેી 
નવસ્તારોનાાં ખાસ કરીને અસહાય જૂથોને અવગણે છે. સ્થળાાંતરરત કામદારોની હીજરત ે સ્સ્થર નનવાસ અન ે
અસ્થાનાન્તરણીય લાભ-અનધકારો પર આધારરત સામાજજક રક્ષણની માળખાગત વ્યવસ્થાની નબળાઈ દશાાવી 
દીધી. સાવાનત્રક લાભ-અનધકારોની વ્યવસ્થા હોત તો સ્થળાાંતરરત કામદારો શહરેોમાાં જ રહ્ા હોત અને લોકડાઉન 
દરમ્યાન જે રોજગારનવહીનતા પેદા થઈ તેમાાં પણ જીવનનનવાાહ ટકાવી શક્યા હોત.36 આવી કોઈ સરુક્ષા જાળ 
નવના કોરોના મહામારીના વધારાના દબાણને પરરણામે આ જૂથોના સભ્યો દેવાાંની જાળમાાં ફસાઈ જાય તેવી 
સાંભાવના રહ ેછે. નાગરરકો અન્ન, પાણી અને આવાસ જેવી પાયાની સવલતો પ્રાપ્ત કરવા સક્ષમ બને તેવાાં 
પગલાાં ભરીને તેમ જ આરોગ્ય સાંભાળ, નશક્ષણ અને બેન્દ્ન્કિંગની માળખાગત સવલતો તેમણે માટે સનુનનિત કરીને  
આ પરરસ્સ્થનત ઊભી થતી ટાળી શકાય તેમ છે.37 

ઉિરદાવયત્િ અિે વિશ્વાસમાાં સધુારો 

લોકડાઉન દરમ્યાન સરકારે નાગરરક સમાજનાાં સાંગિનો સાથે સહકાર સાધવાની તૈયારી બતાવી નરહ તેમ જ 
તેની પાસે તેની ક્ષમતા પણ નહોતી. ભનવષ્ટ્યમાાં આવનારી સાંભનવત મહામારીઓનો પ્રનતકાર કરવા અને 
અસરકારક રીતે સાંકલન કરવા માટે શાસનની વ્યવસ્થા વધ ુપારદશાક, ઉિરદાયી અને ખલુ્લી બનાવવી જોઈએ 
કે જે નાગરરક સમાજનાાં જૂથો અને માનવતાવાદી જૂથો અને નવકાસલક્ષી સાંગિનોને પણ એ પ્રરક્રયામાાં સામેલ કરે.  

સીમાન્તીકૃત જૂથો અને નાગરરક સમાજના અવાજો અને અનભુવોને સરકારી પ્રનતભાવની તૈયારીને આકાર 
આપવામાાં સામેલ કરવાની આવશ્યકતા છે. નીચેથી ઉપરનો અબભગમ ધરાવત ુાં સમદુાય-આધારરત મોડેલ વધ ુ
ઝડપી અને સદૃુઢ પનુરુત્તથાન માટે મહત્તત્તવનુાં બની શકે છે, અને તે મહામારીથી અસરગ્રસ્ત નવસ્તારો અને લોકોમાાં 
કાયા કરતાાં સાંગિનો તથા સિાવાળાઓને સમદુાયની જરૂરરયાતો અનસુાર ફેરફારક્ષમતા સાથે રાહતનાાં પગલાાં 
ભરવા માટે સક્ષમ બનાવી શકે છે.
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Conversations during lockdown & beyond. Centre for Financial Accountability, India. 
https://www.cenfa.org/webinar-solidarity-series/ 

ઋણસ્િીકાર 

અમે ડી. પાથાસારથી(IIT-B); સીમા કુલકણી(SOPPECOM and MAKAAM, India); અનમતા ભીડે(TISS, 

India), ગીતા દે નેવ(ેUniversity of Sussex, UK) અને SSHAPના સભ્યોના તેમનાાં માંતવ્યો અને સમીક્ષા 
બદલ આભાર માનીએ છીએ. 

CONTACT 

If you have a direct request concerning the response to COVID-19, regarding a brief, tools, 
additional technical expertise or remote analysis, or should you like to be considered for 
the network of advisers, please contact the Social Science in Humanitarian Action 
Platform by emailing Annie Lowden (a.lowden@ids.ac.uk) or Olivia Tulloch 
(oliviatulloch@anthrologica.com). Key Platform liaison points include: UNICEF 
(nnaqvi@unicef.org); IFRC (ombretta.baggio@ifrc.org); and GOARN Research Social 
Science Group (nina.gobat@phc.ox.ac.uk). 

  
   

The Social Science in Humanitarian Action is a partnership between the Institute of 
Development Studies, Anthrologica and the London School of Hygiene and Tropical 
Medicine. This work was supported by the UK Foreign, Commonwealth and 
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