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કેવી રીતે પ્રવત્તમાન અસમાનતા અને 
નબળાઈઓએ ભારતનાં પ્રતતભાવને 
અસર કરી છે?

કોવિડ-19 એ ભારતનાં ગરીબ અને સીમાંત જૂથો માટ,ે અસલામતી, કલંક (stigma) અને 

આજીવિકાનું નુકસાન કરીને અનનશ્ચિતતાઓને િધુ તીવ્ર બનાિી છે.

ભારતમાં રોગચાળાની અસરો વગ્ગ, જાતત, ધમ્ગ, 
અને વંશીયતા મુજબ અલગ પડી છે. સૌથી વધુ 
અસર અનનશ્ચિત, સીમાંત અને લઘુમતી જૂથો 
જેવા કે દતલતો, મુસ્લમો અને ્થળાંતર કામદારો 
દ્ારા અનુભવાઈ છે.

ભારતના જુદા જુદા ભાગોમાં, લોકડાઉન 
પ્રતતબંધો અને જાહેર ્વા્્થયનાં પગલાં 
સંયોગથી હીટવેવસ, પૂર અને ચક્રવાત, આપત્તિ 
તવક્ેનપત પ્રતતભાવ અને માનવતાવાદી રાહત, 
અને પુન:વસનમાં તવલંબનું કારણ બનયાં.

ભારતનાં કદ અને તવતવધતાને કારણે એક-સમાન 
રાષ્ટીય પ્રતતભાવો હંમેશા અસરકારક નથી બનયાં. 
કડક સરકારી લોકડાઉનને કારણે ગ્ામીણ અને 
અનૌપચારરક શહેરી આજીતવકા નાશ થઈ, જેને 
લીધે ભારતીય શહેરોના કામદારોનું અનનયંતરિત 
્થળાંતર જોવાં મળું.
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કોતવડ-19 એ બતાવ્ું છે કે ભારતીય શહેરો અનૌપચારરક અથ્ગતંરિ પર કેટલા નનભ્ગર છે. 
્થતગત વેપાર અને વાણણજયએ છૂટક મજૂરોને મોટી સંખયામાં અસર કરી, જેઓની પાસે 
કામ તવના ટકી રહેવાની થોડી જ બચત હતી.

ગ્ામીણ ભારતમા,ં લોકડાઉનથી ત્શયાળાના પાકની લણણી ખોરવાઈ અન ેપેદાશોનુ ંતવતરણ અને 
વેચાણ કરવંુ મુશકેલ બન્ુ.ં ઘણા ખડૂેતો નનવા્ગહ પાકો તરફ ગયા ંજયારે કેટલાક ખડૂેતોએ ખોરાક 
પ્રણાલીની અંદર નવી કડી બનાવી, જેમા ંસીધા ફામ્ગ-ટુ-હોમ રડતલવરી મોડલસનો સમાવેશ થાય છે.

ગુજરાતના કચછના સુકાળ તવ્તારોમાં, રબારી અને જાટ તવચરતા પશુપાલકો તેમના 
પશુધન માટ ેબજારો શોધવામાં અસમથ્ગ હતા. જીવનનનવા્ગહ માટ ેજયારે જરુર ઊભી થઈ 
તેમણે ્થાનનક ખેડૂતો પાસે મદદ માંગી કેમકે તેઓ અગાઉ ઘાસચારા માટ ેપશુના છાણનો 
વેપાર કરતાં હતા.

લોકડાઉનના પ્રતતબંધોએ આપત્તિ પ્રતતસાદ ઉપર પણ અસર કરી. પશ્ચિમ બંગાળમાં 
સુપરસાયકલોન "અમફાન’ પ્રતતબંધો અને પાછા ફરી રહેલા કામદારો વચચે રિાટકું જે 
અતધકારીઓ માટ ેવધારાનાં આશ્રય્થાનો પુરવઠો પૂરો પાડવા માટ ેપડકાર રૂપ બન્ું હતું.

કોતવડ-19 એ પ્રવત્તમાન 
અતનશ્ચિતતાઓને વધુ તીવ્ર બનાવી છે.

ભારતમાં કોવિડ-19 રોગચાળો તણાિમાં િધારો કરનારો અને કૃવિ, પાણી 

અને સિચ્છતા, રોજગાર, આરોગ્ય, હિામાન, અને આપત્તિ પ્રવતસાદ અંગેની 

અનનશ્ચિતતાઓને િધુ તીવ્ર બનાિનારો ્ેછ.



કોવિડ-19: ભારતનાં નબળા (VULNERABLE)  
સમુદાયો પર રોગચાળાની અસરો

www.socialscienceinaction.org
@SSHAP_Action #SSHAP DOI: 10.19088/SSHAP.2021.007

કોતવડ-19 એ નબળા સમુદાયોને 
કેવી રીતે અસર કરી છે?

સરકારે રોકડ ટ્ાનસફર અને અનય રાહત સામગ્ી પૂરી પાડી પણ ઘણા લોકોને આ સહાય 
મેળવવામાં મુશકેલી પડી. કેટલાક લાભ ફકત બેંક ખાતા, રેશન કારસ્ગ, બાયોમેરટ્ક ID 
અથવા નનશ્ચિત સરનામું ધરાવતા લોકોને જ ઉપલબધ હતા.

દતલતો, મુસ્લમો સનહતના જૂથો, પાછા ફરેલા અનૌપચારરક કામદારો અને ભારતના 
ઉતિર-પૂવ્ગથી ્થળાંતર કરનારા કામદારોને વાયરસના સંભતવત ફેલાવ કરનારાં 
(્પ્રેડસ્ગ) તરીકે કલંરકત કરાયાં.

પુરુષો કરતાં મનહલાઓએ વધુ સહન ક્ુું છે. એવી વધુ શક્યતા છેકે એમને કામ 
ગુમાવ્ું હોય અને તેમણે જરૂરી આરોગય સંભાળ અને કુટંુબ યોજના સેવાઓ 
મેળવતા અટકાવવામાં આવયા હોય.

ગ્ામીણ આજીતવકામાં અને રૂનપયા મોકલવા/ટ્ાનસફરમાં અવરોધને કારણે બાળકો 
અભયાસથી દૂર થવા મજબૂર થયા. શાળાઓ બંધ થઈ જવાનાં કારણે બાળકોને 
મળતા ખોરાક તેમજ  રસીકરણ કાય્ગક્રમ પર અસર પડી છે.

માચ્ગ અને એનપ્રલમાં ્થળાંતર કરતાં 2.2 થી 2.5 કરોડ લોકો ભારતનાં શહેરો છોડી 
પરરવાર પાસે જવા નનકળાં. પરરવહન ્થતગત થતાં, એન.જી.ઓ. દ્ારા ્થાનપત 
રાહત ત્શત્બરો દ્ારા મળેલી થોડી ઘણી મદદ વડ ેઘણા મુસાફરોને પગ-પાળા જ વતન 
સુધીની મુસાફરી કરવી પડી હતી.

રોગચાળો ભારતીય સમાજમાં પહેલેથી જ હાજર માળખાકીય 

અસમાનતાઓને કારણે વધુ લોકોને હાંસસયાની બહાર ધકેલે છે અને 

કલંક પેદા કરે છે. આ અસરો જુદા જુદા જૂથો અને સમુદાયો દ્ારા 

અલગ રીતે અનુભવાય છે.



કોવિડ-19: ભારતનાં નબળા (VULNERABLE)  
સમુદાયો પર રોગચાળાની અસરો

www.socialscienceinaction.org
@SSHAP_Action #SSHAP DOI: 10.19088/SSHAP.2021.007

રોગચાળા દરમયાન સરકારી રાહત અને સામાણજક સલામતીની નનષફળતાએ સાવ્ગતરિક 
સામાણજક સુરક્ાની જરૂરરયાત દશા્ગવી છે જે ઓળખ અને ઠેકાણાની જરૂરરયાતોથી 
મુકત હોય.

ટંૂકા ગાળાના પગલાઓએ તાતકાતલક રાહત અને રક્ણ પર ધયાન કેત્નરિત ક્ુું છે. પણ 
હવે મૂળભૂત આવશયકતાઓને પહોંચી અને ટકાવી રાખવાની રીતો, ખોરાક સનહત પાણી, 
આરોગય, નોકરીઓ અને આશ્રય આપે એવા લાંબા ગાળાના પ્રતતભાવો જરૂરી છે.

હાંત્સયાની બાહર ધકેલાઈ ગયેલા જૂથોના અવાજો અને સૂચનોથી સરકારની વ્ૂહરચનાને 
આકાર અપાવવો જોઈએ જેમાં નાગરરક જૂથોની મજબૂત ભૂતમકા હોવી જોઈએ.

્થળાતંર કામદારોની નહજરત ગ્ામીણ તવ ત્ારો માટ ેનવી તકો રજૂ કરે છે. હાલની ગ્ામીણ 
રોજગાર યોજનાઓન ેલકયાકં બનાવીન ેનવી નવી સમુદાય સપંત્તિનુ ંનનમા્ગણ કે અપગ્ડેશેન 
અન ેખતેી ઉપરાતં ઉચચ મૂલયની મજૂર-સઘન પ્રવૃત્તિઓન ેટકેો આપવો શક્ય છે.

રરકવરી માટ ેરાજય અન ે્થાનનક એજનસીઓએ સમુદાય આધારરત અણભગમ અપનાવવો 
જોઈએ. જેમકે કેરળ રાજયના ંપ્રતતભાવો અન ેધારાવી (એત્શયાની સૌથી મોટી શહેરી ઝંૂપડપટ્ી)એ 
નાગરરક, સમાણજક સં્ થાઓ અન ેસમુદાયના નતેાઓન ેશ્્ક્રનનગં અન ેસપંક્ક  ટ્સેસગંમા ંજોડ્ા હતા.

રરકવરી અને રોગચાળા પછીનો બદલાવ

જોકે કોવિડ-19 માંથી રિકિિી ધીમી, પસંદગીયુક્ત અને અસમાન િહી છે, 

િોગચાળામાંથી ટકાઉ અને સમાવિષ્ટ આજીવિકા અને સૌથી સંિેદનશીલ કે 

નબળાને સુિક્ષિ્ત કિિાની ્તકો પણ િહેલી છે.


