
૨

૧

મખુ્ય તારણો

કોવિડ-૧૯ કટોકટી અને અસગંઠિત અર્થતતં્ર:
અસગંઠિત કામદારો, અમદાિાદ, ભારત

ડાબે થી જમણે: ઘરખાતા કામદાર, ઘરેલુ ંકામદાર, કચરો વીણનાર, વેચનાર 
ફોટો પાડનાર: સેવા વીડડ્યો, ઇનડડી્યન એકેડમી ફોર સેલફ એમ્પ્ોઈડ વવમેન

ફકત ૭% ઉત્તરદાતાઓ એવરિ્ ના ટોચના ્ોકડાઉન 
સમ્યગાળામા ંકામ કરડી શક્ા જ્યારે અડધા થી પણ ઓછા 
૪૮% જૂન મડિનામા,ં જ્યારે ્ોકડાઉન ની મ્યાયાદાઓ 
અંશત: ઉઠાવી ્ેવામા ંઆવી ત્યારે કામ શરુ કરડી શક્ા.

અઠવાડડ્યા ના સરેરાશ કામના ડદવસો જૂન મડિનામા ં૨.૪ 
િતા જે ફેબ્આુરડી(રિી-કોવવડ) દરમ્યાનના ૬.૨ ડદવસો ની 
સરખામણીમા ંઅડઘા થી પણ ઓછા િતા.

કામદારોની સરેરાશ આવક જૂન મડિનામા,ં ફેબ્આુરડીની 
સરેરાશ આવક ના ૩૦% િતી.

૮૪% કુટંુબોએ ખોરાકની સરકારડી સિા્ય મેળવી જ્યારે 
ફકત ૪૨% ્ોકોએ રોકડ સિા્ય મેળવી.

્ગભગ ૮૦%એ પૈસા ઉછડીના/ઉધાર ્ીધા, વમ્કતો 
વેચી/ગીરવે મકૂડી અને /અથવા બચતો વાપરડી, બચતના 
સ્તોત ઓછા ક્યાયા અને દેવા વધા્યાયા.

૪

૫

૩

પિૂ્થભવૂમકા
‘કોવવડ-૧૯ કટોકટડી અને અસગંડઠત અથયાતતં્ર’ તે એક વવગો ની આગેવાની િઠેળ ૧૨ શિરેોમા ંકરવામા ંઆવનાર રેખાવંશક/્ાબંા 
ગાળાનો અભ્યાસ છે, જેમા ંકોવવડ-૧૯ કટોકટડીની અસગંડઠત કામદારોના ચોક્કસ જૂથ અને તેમના કુટંુબ પર થ્ેય્ અસરોની 
આકારણી/મલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવે્ છે. તેમા ંસવવે રિશ્ાવ્ી અને ઊંડાણપવૂયાક ની મુ્ ાકાતો દ્ારા રિથમ રાઉનડનુ ંમલૂ્યાકંન 
થઈ ગ્ેય્ છે. જેમા ંએવરિ્ ૨૦૨૦ (મોટાભાગના શિરેોમા ંટોચના રિવતબધંોનો સમ્ય) અને મે/જૂન ૨૦૨૦ (જ્યારે રિવતબધંોમા ં
મોટાભાગના શિરેોમા ંરાિત આપવામા ંઆવી િતી)૧ ફેબ્આુરડી ૨૦૨૦ ની સરખામણીમા ં(રિી-કોવવડ) દરમ્યાન અભ્યાસ કરવામા ં
આવ્યો. બીજા રાઉનડમા ંકોવવડની અસરો અને ડરકવરડી જોવાનુ ંકામ રિી-કોવવડ અને રાઉનડ-૧ની સરખામણીમા ંમાચયા-એવરિ્ ૨૦૨૧ 
દરમ્યાન ચાલ ુરિશેે.

ડડીસેમબર ૨૦૨૦



અમદાવાદમા ંઆ અભ્યાસ સેવા સાથે ની ભાગીદારડી કરવામા ંઆવ્યો, ખાસ કરડીને સેવા ની ‘ઇનડડી્યનએકેડમી 
ફોર સેલફ એમ્પ્ો્યડ વમુન’ ની ડરસચયા ટડીમ અને સેવા યવુન્યન ના અમકુ ગ્ાસરૂટ ડરસચયાર સાથે. રડીસચયા ટડીમએ 
અસગંડઠત વગયાના ચાર સેકટરના ૨૫૦ કામદારો સાથે સવવે કયુું, જે સેવાના સભ્યો િતા. આ વસવા્ય તેમણે આઠ 
અસગંડઠત આગેવાનો તેમજ ચાર સરકારડી અને શૈક્ષણણક કે્ષત્રના મખુ્ય માડિતી આપનાર ની મુ્ ાકાત ્ીધી.

આ અિવેા્ ભારત દેશના અમદાવાદ શિરેમા ંથ્યે્  આ અભ્યાસના રિથમ રાઉનડ ના સારાશં/તારણો રજૂ કરે છે. 

અમદાિાદમા ંઅસગંઠિત અર્થતતં્ર
અમદાવાદ શિરે એ પવચિમ ભારતના ગજુરાત રાજ્યનુ ંમોટામા ંમોટંુ શિરે અને નાણાકડી્ય પાટનગર છે. એક 
સમ્યનુ ંભારત દેશના કોટન-ટેકસટાઈ્ વવકસતા ના ઉદ્ોગ માટે માનચેસટર ગણાત ુ ંઅમદાવાદ આજે ડેવનમ 
ઉતપાદન વસવા્યના ટેકસટાઈ્ ઉદ્ોગના ઘટાડા તેમજ કેવમક્, ફામાયા અને આઈટડી ઉદ્ોગના વધારા સાથે 
વવૈવધ્યસભર બનયુ ંછે.

અમદાવાદ શિરેએ સેવા (સવાશ્ર્યી મડિ્ા સેવા સઘં) નુ ંજનમસથળ પણ છે જે ભારતનુ ંમોટામા ંમોટંુ ટે્ડ યનુી્યન 
ફેડરેશન તેમજ દુવન્યા ના અસગંડઠત કામદારોનુ ંમોટામા ંમોટંુ સગંઠન છે. જેમા ં્ગભગ ૮૦થી વધ ુજુદા જુદા 
કામ/ધધંા ના ૨ વમણ્્યન મડિ્ા કામદારો જોડા્ેય્ા છે. 

અમદાવાદ શિરેના અભ્યાસના સેમપ્મા ંઘરેલુ ંકામદાર, ઘરખાતા કામદાર, વેચનાર અને કચરો વીણનારનો 
સમાવેશ થા્ય છે. જેમા ંબધા જ બિનેો અને સેવા ના સભ્યો છે. આ જૂથ કુ્ શિરેડી રોજગારના ૧૯% અને મડિ્ા 
શિરેડી રોજગારના ૩૬% રજૂ કરે છે. ( ઘરેલુ ંકામદાર ૩% અને ૯% ૨% અનકુ્રમે), ઘરખાતા કામદાર (૧૧% અને 
૨૩%)વેચનાર(૪% અને ૨%) અને કચરો વીણનાર(૧% અને ૨%) (રવીનદ્રન અને વનેક ૨૦૨૦)૧ અમદાવાદના 
૭૦% થી વધ ુકામદારો અસગંડઠત રોજગાર ધરાવે છે. (રવીનદ્રન ૨૦૨૦)1

૧ રવીનદ્રન, ગોવ વદંન અને જિોન વનેક ૨૦૨૦.ભારતમા ંઅસગંડઠત કામદારો : એક આંકડાકડી્ય રૂપરેખા. વ વગો આંકડાકડી્ય સણં ક્ષ્પત # ૨૪

સેકટર પ્રમાણે ઉત્તરદાતાની સખં્ા 
ઉત્તરદાતાઓનુ ંઉંમર પ્રમાણે વિતરણ
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કોવીડ-૧૯ કટોકટી અને અસગંઠિત અર્થતતં્ર
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કોવિડ-૧૯ ના નીવત પ્રવતભાિ 
માચયા ૨૪ના રોજ, નરેનદ્ર મોદડી, ભારતના રિધાન મતં્રીએ ૨૧ ડદવસના ્ોકડાઉનની જાિરેાત કરડી. ૧.૩ ણબ્ી્યન 
્ોકો પાસે ઘરે રિવેાની અને ત્રણ અઠવાડડ્યા સધુી બિાર જવાનુ ંસાિસ ન કરવાની આશા રાખવામા ંઆવી. 
રાષ્ટ્ડી્ય ્ોકડાઉન પછડી ૩૧મી મેં સધુી ્બંાવવામા ંઆવયુ.ં ભારત સરકાર દ્ારા જૂનની શરૂઆત થી રાષ્ટ્ડી્ય 
્ોકડાઉન મા ંફેઝમા ંરાિતો આપવામા ંઆવી. માચયા ૨૬ ના રોજ, નાણા મતં્રી એ રાષ્ટ્ વ્યાપી રાિતની જાિરેાત 
કરડી, જે ્ગભગ ૨-૩ મડિના ચા્ી. 

આખા્ય ્ોકડાઉન દરમ્યાન સથાવનક અને રાજ્ય સરકારોને તેમની જરૂડર્યાત મજુબ રાિત/મ્યાયાદા ્ાદવાનુ ં
અવધકાર ક્ષેત્ર આપવામા ંઆવયુ.ં રાષ્ટડી્ય કામો ઉપરાતં તેમને રાિત તેમજ ડરકવરડી ના કામ માટે પણ સત્તા 
આપવામા ંઆવી. 

કોવવડ-૧૯ ના રિથમ પષુષ્ટ થ્યે્ કેસ જાનયઆુરડી ૨૦૨૦ મા ંઆવ્યા પછડી ભારત દેશમા ંધીરે ધીરે સકં્રમણ વધયુ.ં૨૪ 
માચવે , સધુી જ્યારે રાષ્ટડી્ય ્ોકડાઉન જાિરે થયુ,ં ફકત ૫૧૯ પષુષ્ટ થ્ેય્ કેસ અને નવ પષુષ્ટ થ્ેય્ મતૃય ુિતા. 
પણ પછડી મે મડિનાની શરૂઆતથી વા્યરસનુ ંસકં્રમણ વધવાનુ ંશરુ થયુ.ં અમદાવાદએ શરૂઆત થી જ વા્યરસની 
અસર સામે સખત ફટકો પામે્ શિરે િત ુ.ં

“કોરોના કારણે સ્મ /ચા્ી ની બિાર જવાની કોઈને મજૂંરડી ન િતી. અને પો્ીસ 
બિાર ચોકડી કરતી િતી”. 

 – ઘરખાતા કામદાર

માચ્થ એવપ્રલ મે જૂન

ટાઇમલાઈન

 • માચ્થ ૨૨
રાષ્ટ્ડી્ય ૧૪ ક્ાક જનતા કફ્ફુયા 

 • માચ્થ ૨૬
રાષ્ટ્ડી્ય ્ોકડાઉન ૧૪ એવરિ્ સધુી

 • એવપ્રલ ૧૪
રાષ્ટ્ડી્ય ્ોકડાઉન મે- ૩ 
સધુી ્બંાવાય.ુ

• મે ૩
રાષ્ટ્ડી્ય ્ોકડાઉન મે 
-૧૭ સધુી ્બંાવાય.ુ 

• મે -૧૭
રાષ્ટ્ડી્ય ્ોકડાઉન મે -૩૧ 
સધુી ફરડી ્બંાવાય.ુ 

રાષટી્ અનલોક ફેઝ-૧ રાહત કા ્્થિાહી

રાષટ્ી્ લોકડાઉન 

 • માચ્થ  ૨૪ 
ગજુરાત રાજ્ય સરકાર – માચયા 
અને એવરિ્ના વવજળડીણબ્ 
મા ં૧૫ મે સધુી  મકુકત  

 • માચ્થ ૨૫ 
ગજુરાત રાજ્ય સરકારે ૬ વમણ્્યન 
કુટંુબો માટે ખોરાકની સિા્ય 
એક મડિના માટે જાિરે કરડી 
ખાસ કરડીને  ડરક્ષા ચા્ક અને 
વેચનાર જેઓને તેમનુ ંદૈવનક 
વેતન ગમુાવયુ ંછે  તેવા માટે 

 • માચ્થ ૨૬ 
ભારત સરકાર –રાષ્ટ્ડી્ય 
રાિત પેકેજ, કેશ ગ્ાનટ સાથે 
અને ખોરાકની રાિત જે 
ગરડીબ કુટંુબો ્ણક્ષત િતી.

 • એવપ્રલ ૪ 
ગજુરાત રાજ્ય સરકાર-બધા ં
કામદાર/કમયાચારડી કામ ન 
કરડી શક્ા ંિો્ય તો પણ માચયા 
૨૫ થી અવરિ્ ૧૫ સધુીના 
મળવાપાત્ર વેતન મેળવશે

• જૂન ૧-૩૦
• શોપીગ મો્, ધાવમમિક સથળો, 

િોટ્ અને રેસટોરનટ ફરડી 
ખો્વાની પરવાનગી મળડી 

• રાજ્યોમા ં આંતડરક અને ઇનટર 
સટેટ રિવાસ શરુ કરા્યો

• મોટા મેળાવડા િજી રિવતબવંધત 
અને રાત્રી કફ્ફુયા –રાત્રે 
૯ થી સવારે ૫ સધુી
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કટોકટી ની અસરો અને જિાબો

કામ,આિક અને ખોરાકની અછત/ કમી 
મધ્યમ અને ભદ્ર વગયાથી જુદંુ કામદાર વગયા પાસે ખોરાકનો જથથો િાથ પર િોતો નથી અને તેઓ ્ોકડાઉન જાિરે 
થ્યા સમ્ેય પણ વધ ુમાત્રામા ંખોરાકનો પરૂવઠો ખરડીદડી પણ ન શક્ા. 

કામ ની અસરો:
સેમપ્ના ફકત ૭% માટે ટોચના સમ્યગાળા(એવરિ્) દરમ્યાન કામ કરવાનુ ંશક્ બનયુ.ં જ્યારે ્ોકડાઉનમા ં
રાિત આપવામા ંઆવી અને અન્ોક ફેઝ -૧ શરુ થ્યો ત્યારે અડધાથી પણ ઓછા ૪૮% ્ોકો જૂન મડિનામા ં
પોતાનુ ંકામ શરુ કરડી શક્ા. વધમુા,ં જૂન મડિનામા ંસરેરાશ કામના ડદવસો (૨.૪ ડદવસ)િતા જે ફેબ્આુરડીના કામ 
ના ડદવસો (૬.૨ ડદવસ) ના અડધાથી પણ ઓછા િતા. 

કોવિડ-૧૯ પહલેા કામ કરી શક્ા તેના ટકા (ફેબ્આુરી), ટોચ ના લોકડાઉન સમ્ે  (એવપ્રલ) અને અનલોક ફેઝ ૧(જૂન)

શેરી વેચનાર (N=૭૮)ઘરખાતા કામદાર (N=૫૩)ઘરે્ું કામદાર (N=૬૨) કચરો વીણનાર (N=૫૭) કુ્ (N=૨૫૦)

અિિાઠડ્ાના સરેરાશ કામના ઠદિસ પ્રી-કોિીડ(ફેબ્આુરી), ટોચ ના લોકડાઉન સમ્ે  (એવપ્રલ) અને અનલોક ફેઝ ૧(જૂન)

શેરી વેચનાર (N=૭૮)ઘરખાતા કામદાર (N=૫૩)ઘરે્ું કામદાર (N=૬૨) કચરો વીણનાર (N=૫૭) કુ્ (N=૨૪૮)

કોવીડ પવૂવે(ફેબ્આુરડી)

કોવીડ પવૂવે(ફેબ્આુરડી)

ટોચનો ્ોકડાઉન સમ્યગાળો(એવરિ્)

ટોચનો ્ોકડાઉન સમ્યગાળો(એવરિ્)

અન્ોક ફેઝ ૧ (જૂન)

અન્ોક ફેઝ ૧ (જૂન)

૧૦૦ 

૮૦

૬૦

૪૦

૨૦

૦

૮

૭

૬

૫

૪

૩

૨

૧

૦

૧૦૦%

૪૮%

૭%

૯૯%

૪૧%

૬%

૮૭%

૪૨%

૫%

૧૦૦%

૪૫%

૧૭%

૯૮%

૫૩%

૨%

૬.૨

૦.૨

૨.૫

૬.૭

૦.૨

૨.૭

૫.૮

૦.૨

૨.૫

૬.૦

૦.૪

૨.૫

૬.૦

૦.૧

૨.૪

કચરો િીણનાર
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ટોચના ્ોકડાઉન સમ્ય (એવરિ્) મા ંઉત્તરદાતા કામ ના કરડી શક્ા તેનુ ંમખુ્ય કારણ અવર –જવર પર 
રિવતબધં, બજાર ના અવરોધો (ઉતપાદન /કામદારોનુ ંબજાર), આરોગ્યના રિશ્ો અને વાિનવ્યવિારના અવરોધો 
જૂન દરમ્યાન અન્ોક ફેઝ -૧ દરમ્યાન આવનજાવન અને વાિનવ્યવિારના રિવતબધં નોધપાત્ર રડીતે ઘટાડવામા ં
આવ્યા. જ્યારે બજારના અવરોધો કઇક અંશે ઓછા કરવામા ંઆવ્યા.

 

  

પીક લોકડાઉન દરવમ્ાન કામ ન કરિાના મખુ્ કારણો (એવપ્રલ)

૬૪%

૮૦%

૮% ૭%
૦%

૯૧%

૬૬%

૩૨%

૫૯%

૨%

૯૬% ૯૭%

૩૮% ૩૮%

૫%

૮૪%

૪૧%

૧૧%

૪૮%

૧૪%

૮૨%

૭૫%

૨૧%

૩૧%

૬%

*ઉત્તરદાતાઓ કામ ન કરવા માટેના  એક 
કરતાં વધુ કારણ પસંદ કરી શકે છે

    

અનલોક ફેઝ ૧ (જૂન) દરવમ્ાન કામ ન કરિાના મખુ્ કારણો

૨૮%

૮૩%

૬% ૮%

૦%

૩૮%

૬૯%

૭%

૨૮%

૩%

૫૫%

૮૯%

૧૮%

૪૫%

૧૩%

૪૮%

૧૯%

૧૧%

૬૭%

૨૬%

૪૨%

૬૮%

૧૧%

૩૫%

૧૦%

*ઉત્તરદાતાઓ કામ ન કરવા માટેના  એક 
કરતાં વધુ કારણ પસંદ કરી શકે છે

શેરી વેચનાર (N=૭૩)

શેરી વેચનાર (N=૩૮)

ઘરખાતા કામદાર (N=૪૪)

ઘરખાતા કામદાર (N=૨૯)

ઘરે્ું કામદાર (N=૫૯)

ઘરે્ું કામદાર (N=૩૬)

કચરો વીણનાર (N=૫૬)

કચરો વીણનાર (N=૨૭)

કુ્ (N=૧૮૮)

કુ્ (N=૧૩૦)

અવર જવર પર 
પ્રતવબંધ

અવર જવર પર 
પ્રતવબંધ

બજાર ના અવરોધો 
(સપ્્ા્ય ચેઈન 

અથવા રોજગારની 
સ્થવતવ)

બજાર ના અવરોધો 
(સપ્્ા્ય ચેઈન 

અથવા રોજગારની 
સ્થવતવ)

પરવવિન ના 
અવરોધો

પરવવિન ના 
અવરોધો

આરોગ્્યની 
ચવંતાઓ

આરોગ્્યની 
ચવંતાઓ

સંભાળ અને પરવવારની 
જવાબદારીઓ

સંભાળ અને પરવવારની 
જવાબદારીઓ

૧૦૦ 

૮૦

૬૦

૪૦

૨૦

૦

૧૦૦ 

૮૦

૬૦

૪૦

૨૦

૦
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આિક પર અસરો: 
અવરિ્ ના ટોચના ્ોકડાઉન સમ્યગાળામા ંસરેરાશ આવક રિીકોવવડની સરખામણી મા ં૭% ઓછડી થઈ.જે જૂન 
સધુીમા ં૩૩% સધુી મા ંપનુઃ રિા્પત થઈ. 

 • ઘરખાતા કામદાર. શેરડી વેચનાર અને કચરો વીણનારની સરેરાશ આવક તે કુ્ આવક છે જ્યારે ઘરેલ ુ
કામદારોની સરેરાશ કમાણી ચોખખી કમાણી છે 

 • ય ુએસ ડો્રથી ભારતી્ય રૂવપ્યા (INR) ના વવવનમ્ય દર અભ્યાસના સમ્યગાળા દરમ્યાન  નીચે મજુબ 
ત્રણ સદંભયામા ંિતા
 • ફેબ્આુરડી ૨૦૨૦ના મધ્ય: યએુસ૧ = INR ૭૧
 • એવરિ્ ૨૦૨૦ના મધ્ય: યએુસ૧ = INR ૭૬
 • જૂન ૨૦૨૦ના મધ્ય: યએુસ૧ = INR ૭૬

કુટંુબોની આવક ટોચના ્ોકડાઉન દરમ્યાન સપષ્ટપણે ઘટડી છે. અને જૂન દરમ્યાન આંવશક રડીતે પનુઃ રિા્પત થઈ 
છે. ખરેખર સેમપ્ના ૩૦% એ જૂન દરમ્યાન કુટંુબની આવક શનૂ્ય જણાવી છે. 

૪૦૦

૩૦૦

૨૦૦

૧૦૦

૦

સરેરાશ દૈવનક કમાણી (INR મા)ં પિૂ્થ કોિીડ (ફેબ્આુરી),ટોચ 
ના લોકડાઉન સમ્ે  (એવપ્રલ) અને અનલોક ફેઝ ૧(જૂન) 

 

ઘરની આિક શનૂ્ અરિા િધ,ુ સમાન, ઓછી, પિૂ્થ કોિીડ (ફેબ્આુરી) અને  
અનલોક ફેઝ ૧(જૂન) ની સરખામણીમા ં

૦%

૧૬%

૩૭%

૪% ૪%

૩૫%

૦% ૧%

૩૯%

૦% ૨%

૯%

૧%
૫%

૩૦%

૪૭%

૫૮% ૬૦%

૯૦%

૬૪%

શેરી વેચનાર (N=૭૮)

શેરી વેચનાર (N=૭૭)

ઘરખાતા કામદાર (N=૫૩)

ઘરખાતા કામદાર (N=૫૨)

ઘરે્ું કામદાર (N=૬૨)

ઘરે્ું કામદાર (N=૪૯)

કચરો વીણનાર (N=૫૭)

કચરો વીણનાર (N=૫૭)

કુ્ (N=૨૪૮)

કુ્ (N=૨૩૫)

છે્્્ા મિવના દરમ્્યાન કુટુંબની આવક
 ૧) વધ ૨)ઓછું ૩)સરખું ૪)શૂન્્ય

કોવીડ પવૂવે(ફેબ્આુરડી) ટોચનો ્ોકડાઉન સમ્યગાળો(એવરિ્) અન્ોક ફેઝ ૧ (જૂન)

૧૦૦ 

૮૦

૬૦

૪૦

૨૦

૦

૨૪૪

૧૭
૮૦

૩૪૪

૯.૩

૧૦૭

૧૮૪

૧૪

૫૭

૧૫૭

૪૭ ૬૯

૧૮૬

૧
૫૪
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ખોરાક પર અસરો: 
કામ અને આવકનુ ંનકુસાન ટૂંક સમ્યમા ંજ ખોરાકની કટોકટડી સધુી ્ઇ ગયુ.ં મધ્યમ વગયા અને ભદ્રવગયા થી જુદંુ 
કામદાર વગયા પાસે ખોરાકનો જથથો મ્યાયાડદત િો્ય છે. તેથી જ ટૂંકડી નોટડીસ પર જ્યારે ્ોકડાઉન જ્યારે જાિરે 
થયુ ંત્યારે તેઓ ખોરાક, દવાઓ અને અન્ય વસતઓુનો સગં્િ કરડી ન શક્ા. વધમુા ં્ોકડાઉન દરમ્યાન ખોરાક 
તાતકાણ્ક રડીતે રિા્પ્ય કે સુ્ ભ ન િતો કારણ કે કડર્યાણાની દુકાનો, વેચનારા ના કુદરતી બજારો અને ખેત 
ઉતપાદન ના મખુ્ય જથાબધંના બજારો બધં રહ્ા. જ્યારે કડર્યાણાની દુકાનો, અન્ય દુકાનો અને મો્ ખલુ્ા રહ્ા. 
ઘણા કુટંુબોએ ફુગાવો વધ્યાનુ ંઅને પા્યાની ખોરાકની વસતઓુની કડીમતમા ંપણ વધારો નોધાવ્યો છે. જેના ્ીધે 
તેમની આવક અને બચતમા ંકમી આવવાથી તેમની ખોરાક સગં્િ કરવાની ક્ષમતા પણ ઘટડી છે.

આશરે સેમપ્ના એક તતૃી્યાશં બાળકો/પખુતવ્ય ના કુટંુબના સભ્યોમા ંઅપરૂતો ખોરાક નોંધાવ્યો છે. 

ખાસ કરડીને ટોચના ્ોકડાઉન ના સમ્યગાળા દરમ્યાન ,મોટાભાગના કુટંુબોએ સામાન્ય ભખૂમરો વેઠ્ો છે 
અને રોજની માત્રામા ંઘટાડો કરવો પડ્ો િતો અને તે પણ પા્યાની ખોરાકની વસતઓુમા ંજેમકે ચા, દૂધ અને 
શાકભાજી. ઘણા કુટંુબોએ નોંધાવયુ ંછે કે તેઓએ ફકત રોટ્ો, મરચા/ંચટણી ખાઈને ઘણા ડદવસ ચ્ાવયુ ંછે. 

“અનાજ,ખાડં અને ચા અમારા ઘરમા ંખ્ાસ થઈ ગ્યા િતા. ભાવ વધી ગ્યા િતા. 
અમે શાકભાજી ખાધા વગર, મરચુ ં, રોટ્ો (----) ખાઈ ડદવસો પસાર ક્યાયા િતા.” 

– િેચનાર

સેમપલના કુટંુબની ટકાિારી જેમણે પખુતવ્મા ંભખૂ્ા 
રહિેાનુ ંનોધવ્ું

સેમપલના કુટંુબની ટકાિારી જેમણે બાળકોના ભખૂ્ા 
રહિેાનુ ંનોધવ્ું

૧૭%

૫૩%

૩૮% ૩૮% ૩૬%

૮૩%

૪૭%

૬૨% ૬૨% ૬૪%

૧૫%

૩૨%

૪૧%

૨૮% ૩૦%

૮૫%

૬૮%

૫૯%

૭૨% ૭૦%

શેરી વેચનાર (N=૭૪) શેરી વેચનાર (N=૫૯)

ઘરખાતા કામદાર (N=૫૧) ઘરખાતા કામદાર (N=૪૪)ઘરે્ું કામદાર (N=૫૪) ઘરે્ું કામદાર (N=૩૯)

કચરો વીણનાર (N=૫૫) કચરો વીણનાર (N=૪૩)

કુ્ (N=૨૩૪) કુ્ (N=૧૮૫)

કદી નિી કદી નિીભાગ્્યેજ, ક્્યારેક, ઘણીવાર, 
િંમેશા

ભાગ્્યેજ, ક્્યારેક, ઘણીવાર, 
િંમેશા

૧૦૦ 

૮૦

૬૦

૪૦

૨૦

૦

૧૦૦ 

૮૦

૬૦

૪૦

૨૦

૦
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આરોગ્ અને સરુક્ાની િધેલી ચચંતાઓ:
૨૫૦ ઉત્તરદાતાઓમા ંના ૧૩(૫%)એ નોધાવય ુછે કે તેમના કુટંુબ ના એક અથવા વધ ુકુટંુબી કોવવડ-૧૯ ના ્ક્ષણો 
થી રિભાવવત થ્યા િતા. સકં્રવમત દદદી માથંી ફકત ૧ જ વ્યકકત એ આરોગ્યની સેવા મેળવી િતી. સદભાગ્ેય સેમપ્ 
ના બધા સકં્રવમત વ્યકકતઓ જીવી ગ્યા િતા. 

ઘણા ંઉત્તરદાતાઓએ ણબન-કોવવડ -૧૯ સવાસથ્ય સબંધંી સમસ્યાઓ જેવી કે કેનસરથી ્ઈને અકસમાતો સધુીની 
જાણ કરડી િતી. ઉપરાતં, આરોગ્યની સભંાળ ્ેવાની અને દવાઓ ્ેવાની ઘણી સમસ્યાઓની જાણ થઈ, કેમ 
કે િોકસપટ્ોમા ંવધ ુગીચતા અને કોરોનાવા્યરસના કેસોમા ંવ્યસત િોવાથી, દવાઓનો પરુવઠો ઓછો િતો અને 
ડકંમતોમા ંવધારો થ્યો િતો. વળડી, કુટંુબો િોકસપટ્ોમા ંજવા માટે અવનચછા રાખતા િતા કારણ કે તેમને કોવીડ 
-૧૯ માટે કવોરનટઆઇન /અ્ગ રિવેાનો નો ભ્ય વ્યાપક િતો. 

“કોરોના દરવમ્યાન, જે ્ોકો ડા્યાણબટડીઝ અથવા અન્ય રોગોથી પીડાતા િતા તેઓને 
તેમની વન્યવમત તપાસ માટે િોકસપટ્મા ંજવાનો ડર ્ાગ્યો િતો કારણ કે તેમને શકંા 
િતી કે તેઓને કોરોના-પોણઝડટવ િોવાનુ ંવનદાન થઈ શકે છે અને ત્યા ંકવોરેનટાઇન 
થઈ શકે છે ... તેમને કોરોના થવાનો ભ્ય િતો કારણ કે, એક તરફ, જાિરે / સરકારડી 
િોકસપટ્ોની નબળડી ગણુવત્તા, જ્યારે બીજી બાજુ, તેમની પાસે ખાનગી િોકસપટ્ોમા ં
જવા માટે પૈસા નિોતા કારણ કે તેઓ માડં ખાવા ભેગા થતા િતા. ખાવા માટે પૈસા ન 
િો્ય તે વ્યકકત ખાનગી િોકસપટ્મા ંસારવાર માટે કેવી રડીતે જઈ શકે છે?” 

– સેિા ઘરખાતા કામદાર આગેિાન

મોટાભાગના ઉત્તરદાતાઓને વા્યરસના ફે્ાવાની ભીવત િતી: ખાસ કરડીને જેમને તેમના ઘરની બિાર કામ 
કરવાની મજૂંરડી આપવામા ંઆવી િતી અથવા તેઓને રિ્યાસ ક્યયો િતો. ૯૦% થી વધ ુ્ોકોએ જાણ કરડી છે કે 
જ્યારે તેઓ તેમના ઘરની બિાર જા્ય ત્યારે અથવા ઘરની બિાર કામ કરતા િો્ય ત્યારે વ્યકકતગત રક્ષણાતમક 
ઉપકરણો (પીપીઇ) નો ઉપ્યોગ ક્યયો િતો. કેટ્ાકને સેવા, સરકારડી અથવા ણબન-સરકારડી સસંથાઓ તરફથી આ 
પી.પી.ઇ.મળ્યા િતા. ઘણાને પોતે જ ખરડીદવા પડ્ા િતા. 

“જ્યારે પણ હુ ંકચરો ્ેવા જઉં છ,ં ત્યારે હુ ંકોરોના વા્યરસના સકંટનો ડર અનભુવુ ંછ.ં 
જો મને ચેપ ્ાગે તો પછડી મારડી સભંાળ કોણ રાખશે? મારા બાળકોની દેખરેખ કોણ 
કરશે? હુ ંઅત્યારે ખબૂ ણચંવતત છ.ં”

 – િેસટ પીકર

ડાબે થી જમણે: ઘરેલુ ંકામદાર, ઘરખાતા કામદાર 
ફોટો પાડનાર: સેવા વીડડ્યો, ઇનડડી્યન એકેડમી ફોર સેલફ એમ્પ્ોઈડ વવમેન
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િધેલી ઘર/કુટંુબની જિાબદારીઓ અને તણાિ
ઘર/કુટંુબની િધેલી સભંાળ અને અન્ જિાબદારીઓ
્ોકડાઉન સમ્યે જ્યારે વેતનવાળં કામ કરવાના સમ્યમા ંનાટકડી્ય રડીતે ઘટાડો થ્યો, અવેતન વાળા કામમા ં
આપવામા ંઆવતો સમ્યનો જથથો વધ્યો છે. નોંધપાત્ર રડીતે, સેમપ્ના અડધા ઉત્તરદાતાએ અિવેા્ આ્પ્યો કે 
તેઓ સફાઈમા ંવધ ુસમ્ય વવતાવે છે; વનવારક આરોગ્ય માપદંડ તરડીકે અને કારણ કે પડરવારના વધ ુસભ્યો આખો 
ડદવસ ઘરે રિતેા િતા. અમદાવાદના સેમપ્મા ંતમામ મડિ્ાઓ િોવાના કારણે, અવેતન કામમા ંવધારા ને ણ્ંગ 
તફાવત સાથે સરખાવી શક્ા નથી. 

“પિે્ ા તેઓ તેમના બાળકોને શાળાએ મોક્તા અને ઘરે સવતતં્રપણે કામ કરતા. 
પરંત,ુ આજકા્, તેઓએ તેમના બાળકોની સભંાળ ્ેવી પડે છે, જેમા ંતેમને 
ઓન્ાઈન વગયોમા ંભાગ ્ેવડાવવો તેમજ તમને ઘરકામમા ંમદદ કરાવવાનો 
સમાવેશ થા્ય છે. ઓન્ાઇન વગયો દરવમ્યાન, મડિ્ાઓએ પોતાનુ ંકામ છોડડીને 
બાળકો સાથે એક ફોન સાથે બેસવુ ંપડ્ુ ંજેથી બાળકો અભ્યાસ કરડી શકે. બીજુ,ં 
મડિ્ાઓએ પડરવારના વડડી્ોની સભંાળ ્ેવી પડડી. પિે્ ા ંવડડી્ો બાળકોની સભંાળ 
રાખતા. પણ િવે મડિ્ાઓએ દરેક વસતનુ ુ ંધ્યાન રાખવુ ંપડે છે”

– સેિા ઘરખાતા કામદાર આગેિાન

રસોઈ 
(N=૨૩૭)

સફાઈ 
(N=૨૩૭)

બાળસંભાળ 
(N=૬૭)

માંદાની સારવાર 
(N=૪૨)

વૃધ્ધની સારવાર 
(N=૨૩૭)

િધેલી ઘર/કુટંુબની જિાબદારીઓ નો અહિેાલ આપતા ઉત્તરદાતાના ટકા

માદંા માણસ માટેની સફાઈ, રસોઈ અને સભંાળના સેમપ્ બધા ંકુટંુબો માટે , જ્યારે બાળ સભંાળ અને વધૃધની સેવાના સેમપ્ બાળકો તેમજ 
વધૃધ સભ્યોના જે તે કુટંુબો માટે ્ાગ ુપડે છે 

ઘટીસમાન રિી છેવધી 

૩૧%

૪૬%

૨૧%

૫૦%

૩૯%

૮%

૪૪%

૧૮%

૧%
૬% ૭%

૨%
૬%

૧૨%

૦%
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િધેલી કૌટંુચબક ચચંતાઓ અને તણાિો
કામ, આવક, ખોરાક, આરોગ્ય અને સ્ામતી અંગેની ણચંતાઓ ઉપરાતં, ઉત્તરદાતાઓએ અન્ય બે મોટડી ણચંતા 
વ્યકત કરડી:

બાળકો 
તેમના બાળકો વવશેની ણચંતાઓમા ંબાળકોનુ ંશાળાકડી્ય વશક્ષણ શામે્ છે: સકૂ્  ફડી ચકૂવવા અથવા સમાટયા ફોનસ 
અથવા ટેબ્ેટસના અભાવને ્ીધે ઓન્ાઇન વશક્ષણ રિદાન કરવા માટે સક્ષમ ન િોવુ;ં તેમની ભખૂ અને પોષણ: 
તેમને પરૂતા રિમાણમા ંઅથવા સારડી ગણુવત્તાવાળા ખોરાક - અથવા તેઓને ગમતા નાસતામા ંપરૂા પાડવા માટે 
સમથયા નથી; અને તેમને ખાસ કરડીને ડકશોરોના ડકસસામા ંતેમને બિાર જતા ંઅટકાવવા. જેઓ તેમના બાળકોને 
ખાનગી શાળાઓમા ંમોક્ે છે તેઓએ અિવેા્ આ્પ્યો િતો કે શાળા ફરડી ચાલ ુથઈ કે નિીં, તેમને આખા વષયા 
માટે શાળા ફડી ચકૂવવી પડડી િતી; અને તેઓએ ખાનગી શાળામા ંતેમના બાળકોના રિવેશને જાળવવા માટે શાળા 
ફડી ભરવાનુ ંદબાણ અનભુવયુ ંિત ુ.ં કેટ્ાક ઉત્તરદાતાઓએ "મારા બાળકોનુ ંશુ ંથશે?" તે વવશે સામાન્ય ણચંતા 
વ્યકત કરડી.

અણચકુિેલ ભાડુ અને ચબલ 
ઘણા મડિનાઓથી ભાડુ, વીજળડી અથવા ગેસ બી્ અને શાળા ફડી ન ભરવી એ ઘણા કામદારો અને તેમના 
પડરવારો માટે મોટડી ણચંતા િતી. એક શેરડી વેચનાર કે જેણે ચાર મડિનાથી વીજળડીનુ ંણબ્ ચકૂવયુ ંન િત ુ ંઅને પૈસા 
ઉધારમા ં્ીધા ંિોવાની ણચંતામા:ં "અમે અમારંુ દેવુ ંકેવી રડીતે ચકૂવીશુ?ં જો અમે અમારંુ કામ શરુ નડિ કરડી શકડીએ 
કે આવક ન મેળવી શકડીએ? " 

કોવવડ -૧૯ કટોકટડીના ઉત્તરોત્તર વધતા ટો્ના કારણ ેપડરવારમા ંનોંધપાત્ર વ્યકકતગત તણાવ તેમજ સામાન્ય 
તણાવ પેદા થ્યો: કામદાર અન ેતનેા પવત, માતાવપતા અન ેબાળકો, સાસરાવાળા અન ેપડરવારના અન્ય સભ્યો 
વચચ.ે જેમ કે એક શરેડી વચેનારે નોંધયુ:ં ‘આ વષવે સામાન્ય ્ોકોને પણ તગં બનાવ્યા છે. આ કેટ્ો સમ્ય ચા્શે? 

ડાબે થી જમણે: શેરડી વેચનાર, કચરો ઉપાડનાર 
ફોટો પાડનાર: સેવા વીડડ્યો, સેવા યવુન્યન

કોવીડ-૧૯ કટોકટી અને અસગંઠિત અર્થતતં્ર

૧૦



રાહતના ંપગલાં
સરકાર દ્ારા
૨૬ માચવે, ભારતના નાણા ંરિધાને રૂપી્યા ૧.૭ ડટ્ણ્્યન (૨૩ ણબણ્્યન ય ુએસ ડો્ર ) ના રાષ્ટ્ડી્ય રાિત પેકેજની 
જાિરેાત કરડી: એટ્ે કે, ભારતના દરેક વનવાસી માટે ૧૮ યએુસ ડો્ર. રાિત પેકેજમા ંરોકડ અનદુાન, ખાદ્ સિા્ય 
અને અન્ય પગ્ા ંશામે્ છે. પરંત ુપેકેજ દેખા્ય તે કરતા ંવધ ુવવનમ્ર િત ુ;ં રાિતના ંપગ્ા,ં વ્યાપકપણે વચન 
આ્પયુ ંિત ુ ંતે રડીતે અમ્મા ંમકૂા્યા ન િોવાથી તેમને મેળવવા મશુકે્ સાણબત થ્યા િતા.

જ્યારે સેવાએ તેના ઘણા સભ્યોને સરકારડી રાિતમા ંઅપાવવામા ંમદદ કરડી, ઉત્તરદાતાઓએ નીચેના અવરોધોની 
જાણ કરડી:

રોકડ અનદુાન - ૪૦% થી વધ ુઉત્તરદાતાઓ જાણતા ન િતા કે તેઓ રોકડ અનદુાન માટે િકદાર છે અને 
્ગભગ ૪૦% પાસે બેંક એકાઉનટ નથી અથવા ડડજજટ્ નાણાકડી્ય સેવાઓનો વપરાશ ન િતો.

ખાદ્ સિા્ય - ્ગભગ ૧૫% ઉત્તરદાતાઓ જાણતા ન િતા કે તેઓ ખોરાક સિા્ય માટે િકદાર છે અને ્ગભગ 
અડધા (૪૯%) પાસે રેશનકાડયા અથવા અન્ય ણબનજરૂરડી દસતાવેજો નિોતા.

રોકડ અનુદાન  ખોરાકની સિા્ય

સેમપલ ના કુટંુબો ટકાિારીમા ં જેમણે કેશ ગ્ાનટ અને ખોરાકની સહા્ મેળિી છે 

૨૯%

૪૭%

૩૭%

૬૦%

૪૨%

૮૨% ૮૧% ૮૨%

૯૩%

૮૪%

શેરી વેચનાર (N=૭૮)ઘરખાતા કામદાર (N=૫૩)ઘરે્ું કામદાર (N=૬૨) કચરો વીણનાર (N=૫૭) કુ્ (N=૨૫૦)

૧૦૦ 

૮૦

૬૦

૪૦

૨૦

૦
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૮૦

૭૦

૬૦

૫૦

૪૦

૩૦

૨૦

૧૦

૦

 
 

 
 

   

રોકડ અનદુાન ન મેળિિાના મખુ્ કારણો 

૨૦%

૪૩%
૪૫%

૨૨%

૩૬%

૫૦%

૩૮%

૮%

૦% ૦%

૧૭%૧૫%
૧૦%

૨૧%

૭%
૨% ૫%

૯% ૭%
૧૨%૧૦%

૭%

૬૪%

૨૪%

૫૪%

ખાદ્ય રાહત ન મેળિિાના ંમખુ્ કારણો 

૨૫%
૨૮%

૯%

૦%

૨૧%

૫૦%

૧૫%

૦%

૧૦%૯%
૭%

૨૫%

૮%

૧૮%

૩૦%

૩૬%

૦%

૨૬%

૧૦%
૭%

૦%

૮%

૦%

૫૫%

૪૦%

  
 

 

*ઉત્તરદાતાઓ કામ ન કરવા માટેના  એક 
કરતા ંવધ ુકારણ પસદં કરડી શકે છે

*ઉત્તરદાતાઓ કામ ન કરવા માટેના  એક 
કરતા ંવધ ુકારણ પસદં કરડી શકે છે

શેરી વેચનાર (N=૪૨)

શેરી વેચનાર (N=૪૨)

ઘરખાતા કામદાર (N=૨૮)

ઘરખાતા કામદાર (N=૨૮)

ઘરે્ું કામદાર (N=૩૮)

ઘરે્ું કામદાર (N=૩૮)

કચરો વીણનાર (N=૨૦)

કચરો વીણનાર (N=૨૦)

કુ્ (N=૧૨૮)

કુ્ (N=૧૨૮)

આ પ્રાપ્્ય િતું તેની 
જાગૃતવ ન િતી

આ પ્રાપ્્ય િતું તેની 
જાગૃતવ ન િતી

સરકાર દ્વારા કોઈ 
આિાર સિા્ય પૂરો 

પાડવામાં આવ્્યો નથી

બેંકમાં ખાતું ન િતું 

નોંધણી ખૂબ અઘરી 
અને સમ્ય માંગી ્ે 

તેવી

નોંધણી ખૂબ અઘરી 
અને સમ્ય માંગી ્ે 

તેવી

દસ્તાવેજીકારણ નો 
અભાવ

દસ્તાવેજીકારણ નો 
અભાવ

રેશનકાર્ડ ન િોવું

અરજી કરી િતી પણ 
કેશ ગ્રાન્ટ મેળવે્ 

નથી

૬૦

૫૦

૪૦

૩૦

૨૦

૧૦

૦
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સેિા દ્ારા
સેવા નો જુદા જુદા પાસાઓ માટે રિવતભાવ તેના સભ્યોના આવથમિક, શારડીડરક અને માનવસક આરોગ્યને સ્ામત 
રાખવા માટે(બોકસ જુઓ).

સેવાના સથાવનક સમદુા્ય આધાડરત આગેવાનોએ સરકારડી સિા્યની સવુવધાને સગુમ બનાવવામા ંમખુ્ય ભવૂમકા 
ભજવી િતી. તેઓએ સેવા ના સભ્યોને જાણ કરડી કે તેઓ શેના િકદાર છે, કેવી રડીતે અરજી કરવી, બેંક ખાત ુ ંકેવી 
રડીતે ખો્વુ;ં અને સભ્યો વતી સથાવનક સરકારડી અવધકારડીઓ, પો્ીસ અને રાજકારણીઓનો સપંકયા ક્યયો. 

“અમે વવસતારના આગેવાનો અને સેવા ના રિવતવનવધઓ છડીએ. ્ોકોને મદદ અને ટેકો 
આપવાનુ ંઅમારંુ કતયાવ્ય છે. મડિ્ાઓ તેમના ઘરની બિાર જઈ શકે તેમ ન િત ુ,ં 
તેથી અમે ફોન કોલસ દ્ારા તેમની તપાસ કરડી િતી. અમે રેશનકાડયા નબંરોની સણૂચ 
માટે અખબારોને તપાસીશુ ંઅને અખબારોમા ંજણાવે્ી જે તે તારડીખ પર મફત રાશન 
એકવત્રત કરવા માટે ફોન કો્ અથવા વોટસએપ સદેંશા દ્ારા ્ોકોને જાણ કરડીશુ.ં 
અમે મડિ્ાઓને વન: શલુક અનાજ ્યોજના વવશે જણાવયુ.ં ઉજજવ્ા ્યોજના (રસોઈ 
ગેસ ્યોજના) અંતગયાત, અમે ગરડીબી રેખાની નીચે આવતી (બીપીએ્ કાડયાવાળડી) 
મડિ્ાના ફોમયા ભરડીને ગેસ વસણ્નડર મેળવવામા ંમદદ કરડી છે. મેં મડિ્ાઓને જન 
ધન (નાણાકંડી્ય સમાવેશ) ્યોજના વવશે પણ માડિતગાર ક્યાયા, જેમા ંમડિ્ાઓને 
માવસક ૫૦૦ રૂવપ્યા ચકૂવવામા ંઆવતા િતા. અને મેં તેમને તેમના બેંક એકાઉનટસનુ ં
રિમાણપત્ર મેળવવા માટે રિોતસાડિત ક્યાયા.” 

- સેિા ઘરખાતા કામદાર આગેિાન

સામનો કરિાની વ્હૂરચના
પડરકસથવતનો સામનો કરવા માટે, ખાદ્પદાથયો પર કાપ મકૂવા ઉપરાતં, સેમપ્ના ્ગભગ ૮૦% કુટંુબો બચત 
વાપરડી, વમલકત ગીરે મકૂડી અથવા વેચી, નાણા ંઉધાર ્ીધા; જેણે તેઓના સસંાધનો ખા્ી કરડી અને દેવાદાર 
બનાવ્યા. અડધાથી વધ ુ્ોકોએ પડરવાર, વમત્રો અથવા પડોશીઓની મદદ ્ીધી છે. 

આરોગ્ કટોકટી પર સેિાના જિાબો

 • જાિરે આરોગ્ય સદેંશાઓ 
અને તબીબી સ્ાિ

 • રક્ષણાતમક ઉપકરણો અને સામગ્ી

 • આરોગ્ય સભંાળ અને દવાઓ

 • માનવસક આરોગ્ય માટે મદદ/ટેકો

આવથમિક કટોકટડી અંગે સેવાના જવાબો

 • સરકારડી રાિતના ંપગ્ાનં ુ ંચેનણ્ંગ

 • ફૂડ પેકેટો અને રાધેં્ા 
ખોરાક પિોંચાડવા

 • બજાર જોડાણોની સવુવધા

 • આવશ્યક કામદારો માટે 
વાટાઘાટ કા્યયાની પરવાનગી

આરોગ્ અને આવરથિક કટોકટી માટે સેિાના જિાબો

 

સેમપલિાળા ઘર/કુટંુબની ટકાિારી જે વિવિધ ઉપા્ની રણનીવતનો આશરો લે છે

૬૯%
૫૭%
૨૯%
૧૭%
૧૭%
૪%
૨%

નાણા ઉધાર લીધા
કુટંુબ/વમત્ર/પાડોશી ની નાણાકી્ મદદ માગંી
બચત િાપરી
િૈકલ્પક કામ શરુ ક્ુુઁ
વમલકતો િેચી 
ઉપરના મારંી એક પણ રણનીવત અપનાિી નરી
કુટંુબના અમકુ સભ્ો એ સરળાતંર ક્ુું
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“અમારા કુટંુબના સભ્યો વધારે િોવાને ્ીધે, ખોરાક, વીજળડી ણબ્, ગેસ ણબ્ સબંવંધત 
ખચયા ને પિોચી વળવા મારે મારા દાગીના ગીરવે મકૂવા પડ્ા.” 

- ઘરેલુ ંકામદાર

ઘણા કુટંુબોએ તેમના મકાન ભાડા,તેમના વીજળડી અને ગેસ બી્ો મઅુ્ પરૂતા મુ્ તવી રાખીને - અથવા ફકત 
ચકૂવણી ન કરવા - દ્ારા સામનો કરવો પડે છે. તેમ છતા,ં એક કચરો ્ેનારાએ નોધાવયુ ંછે: 

“વધારે પડતા ચડડી ગ્ેય્ા વીજળડીના ંબી્ ભરવા અને ્ોન ભરપાઇ કરવામા ં
મશુકે્ીઓ ઉભી થશે. ્ોકડાઉન સમા્પત થઈ ગયુ ંછે પરંત ુિવે, વ્યગંાતમક રડીતે, 
ગરડીબ ્ોકોનુ ં્ોકડાઉન શરૂ થશે. ્ેણદાર ્ોકો ગરડીબોના બાકડી રાખે્ પૈસા ની 
માગં કરવા આવશે.”

પનુ:પ્રાલ્ત અને તેરી આગળ

કામદારની જરૂઠર્ાતો અને માગંણીઓ
સવવેના અંતે ખલુ્ા રિશ્ોના જવાબમા,ં ઉત્તરદાતાઓએ નીચેની જરૂડર્યાતો અને માગંણીઓને અવાજ આ્પ્યો:

• કામ ફરડી શરૂ કરવાની ક્ષમતા (૯૩ ઉલ્ેખ)

• અનદુાન અથવા ્ોન (૯૦ ઉલ્ેખ), વ્યવસા્યો ફરડીથી રિારંભ કરવા સડિત (૨૭ ઉલ્ેખ)

• અન્ન સિા્ય (૧૬ ઉલ્ેખ)

• વીજળડીના બી્ અને ્ોન ની ચકુવણી પર મકુકત(૬ ઉલ્ેખ); રેશનકાડયા સરુણક્ષત કરવામા ંસિા્ય (૪ 
ઉલ્ેખ); જન ધન (નાણાકડી્ય સમાવેશ ્યોજના) બેંક ખાત ુ ંખો્વામા ંસિા્ય (૧ ઉલ્ેખ)

• કુશળતા તા્ીમ (૪ ઉલ્ેખ); વેચવા માટે સરુણક્ષત સથાન (૪ ઉલ્ેખ, બધા શેરડી વવકે્રતાઓ); 
ડરસા્યક્ેબ્ વેસટ મડટડર્યલસના ઊચા ભાવ (૧ ઉલ્ેખ, વેસટ પીકર)

ભવિષ્ માટે સેિાની દૂરદવશથિતા
સવેા પનુ: રિાપ્પત માટે અસગંડઠત સવ રોજગારડી, અસગંડઠત વતેન કામદારોની ફરડી થી કામ પર ગોઠવણ, અને 
તમામ અસગંડઠત કામદારો માટે સામાજજક સરુક્ષા જાળવણી ચાલ ુરાખવા માટે રોકડ અનદુાનની માગં કરે છે.

સેવા, મળૂભતૂ સધુારાઓ માટે પણ આિવાન કરે છે –વતયામાન ના આવથમિક અને શિરેડી વવકાસ, આરોગ્ય સભંાળ 
અને સામાજજક સરંક્ષણ ના અણભગમોના બાબતે ફરડીથી કલપના કરવા અને સેટ કરવા - જે સેવા ના સથાપક, ઈ્ા 
ભટ્ટ દ્ારા કરે્ સપષ્ટતા મજુબ:

“વતયામાન કોવવડ-૧૯ રોગચાળો મોટા અને નાના, શ્રીમતં કે ગરડીબ, વવકવસત અથવા 
વવકાસશી્ દરેક દેશ માટે એક જાગતૃ થવાનો કો્/માગં બની ગ્યો છે. તેણે આપણી 
આરોગ્ય સભંાળ રિણા્ીની નાજુકતા, આપણી આવથમિક રચનાઓની અકસથરતા, વધતી 
જતી સારંિદાવ્યક વતરસકાર અને આપણા સમાજના નબળાઈઓ તરફ આપણી આંખો 
ખો્ી છે. આપણે આ કટોકટડીનો કેવી રડીતે સામનો કરડીશુ ંતે વનભયાર રિશેે કે આપણે 
સથાવનક વાસતવવકતાઓને કેવી રડીતે રિવતડક્ર્યા આપીએ છડીએ - ફકત વૈવવિક ને નિડી. 
વળડી તે તેના પર પણ વનભયાર રિશેે કે જ્યારે ફરડી વનમાયાણ કરડીશુ ંત્યારે આપણે આપણી 
રિાથવમકતાઓને ફરડીથી ગોઠવવા માટે કેટ્ા તૈ્યાર છડીએ.”
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ઘરેલુ ંકામદારો
ઘરેલુ ંકામદારો કામ માટે તેમના માણ્કો પર આધાડરત છે. ઘણા માણ્કો આરોગ્યની ણચંતાને કારણે ઘરેલ ુ
કામદારોને નોકરડી પર રાખવાનો ઇનકાર ક્યયો િતો. ઉપરાતં, ઘણા નોકરડીદાતાઓ કે જેઓ કામ કરતા ન િતા 
તેમણે જાતે જ ઘરના કામો કરવાનુ ંપસદં કયુું. કેટ્ાક ઘરેલ ુકામદારો કે જેમની પાસે કોવવડ-૧૯ પિે્ ા,એક 
કરતા વધારે માણ્ક િતા- તેઓના ઓછામા ંઓછા એક માણ્કે તેઓને કટોકટડી દરવમ્યાન કામ કરવાનુ ંચાલ ુ
રાખયુ ંિત ુ;ં કેટ્ીકવાર વવવવધ કા્યયો માટે અને મોટાભાગે ઘરની બિારના કામ માટે. 

“હુ ંચાર મકાનોમા ંઘરેલુ ંકામ કરતી િતી. િવે, મને ફકત એક જ મકાનમાથંી કામ 
મળયુ ંછે. મને અન્ય મકાનોમા ંકામ કરવાની છૂટ નથી. આમ, મારા કામને ખબૂ અસર 
થઈ છે.” 

- ઘરેલુ ંકામદાર

કા ્્થરત ઘરેલુ ંકામદારોની ટકાિારી પિૂ્થ-કોવિડ (ફેબ્આુરી), 
પીક લોકડાઉન (એવપ્રલ) અને અનલોક તબક્ો ૧ (જૂન)

કુ્ (N=૬૨)

ઘરેલુ ંકામદારો સ્તાહ દીિ સરેરાશ કામના ઠદિસો પિૂ્થ-કોવિડ 
(ફેબ્આુરી), પીક લોકડાઉન (એવપ્રલ) અને અનલોક ફેઝ ૧ (જૂન)

કુ્ (N=૬૨)

કોવીડ પવૂવે(ફેબ્આુરડી)

કોવીડ પવૂવે(ફેબ્આુરડી)

ટોચનો ્ોકડાઉન સમ્યગાળો(એવરિ્)

ટોચનો ્ોકડાઉન સમ્યગાળો(એવરિ્)

અન્ોક ફેઝ ૧ (જૂન)

અન્ોક ફેઝ ૧ (જૂન)

૧૦૦ 

૮૦

૬૦

૪૦

૨૦

૦

૮

૭

૬

૫

૪

૩

૨

૧

૦

૮૯%

૫%

૪૨%

૦.૨

૨.૫

૫.૮
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“ઘણા ંઘરના ગડૃિણીઓએ ઘરના ંકામકાજ જાતે જ કરડી ્ીધા, તેથી િવે તેઓ આ રડીતે 
ચાલ ુરાખવા માગે છે. તેઓને સમજાયુ ંકે થોડા મડિનાઓથી તેઓ જાતે કામ કરડીને 
પૈસા બચાવવામા ંસફળ રહ્ા છે.” 

- સેિા ઘરેલુ ંકામદાર આગેિાન

“ઘરેલ ુકામદારો િવે િોકસપટ્ો અને અન્ય સથળોએ સફાઇ અને પોતા કરવાના કામ 
કરે છે. જો તેઓ કામ કરે નિડી ,તો તેઓ કેવી રડીતે ખા્ય? જો તેમને કોઈ કામ ન મળે, 
તો આખરે તેઓ એક મોટો થે્ો/કોથળો ્ે છે અને કચરો વીણવાનુ ંશરૂ કરે છે… 
તેઓ જે કાઈં કામ મળે તે માટે જા્ય છે.” 

- સેિા ઘરેલુ ંકામદાર આગેિાન

 • કામદાર તરડીકે કા્યદાકડી્ય અને નીવત 
માન્યતા કે જે આવશ્યક સભંાળ અને 
કૌટંુણબક સેવાઓ રિદાન કરે છે

 • વાજબી વેતન અને જો નકારડી 
કાઢવામા ંઆવે તો, તમામ વેતનની 
ચકુવણી અને બાકડી વળતર

 • સ્ામત અને જોખમ મકુત કા્યયાસથળ, 
જેમા ંરક્ષણાતમક ણગ્યરની જોગવાઈ, 
પગ્ા ંઅને તા્ીમ શામે્ છે

 • ભરડી આપે્ માદંગી રજા અને આરોગ્ય 
સભંાળની રિા્પ્યતા , જેમા ંવા્યરસના 
સપંકયા અથવા ચેપને ્ીધે અ્ગ 
રિવેા ની કસથવત નો સમાવેશ થા્ય

 • ઘર અને કા્યયાસથળ વચચે સ્ામત, 
પોસા્ય તેવુ ંઅને રિા્પ્ય સાવયાજવનકવાિન

ઘરેલુ ંકામદારોની માગં

૩૦૦

૨૫૦

૨૦૦

૧૫૦

૧૦૦

૫૦

૦

ઘરેલુ ંકામદારોની સરેરાશ દૈવનક નેટ કમાણી (INR મા)ં પિૂ્થ-કોવિડ 
(ફેબ્આુરી), પીક લોકડાઉન (એવપ્રલ) અને અનલોક તબક્ો ૧ (જૂન) 

કુ્ (N=૨૪૮)

 કોવીડ પવૂવે(ફેબ્આુરડી) ટોચનો ્ોકડાઉન સમ્યગાળો(એવરિ્) અન્ોક ફેઝ ૧ (જૂન)

૧૮૪

૧૪
૫૭
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ઘરખાતા કામદાર
જ્યારે તેઓ સામાન્ય રડીતે ઘરે કામ કરે છે, ત્યારે થોડા ઘરખાતા કામદારો ્ોકડાઉન દરવમ્યાન કામ કરડી શકતા 
િતા કારણ કે તેઓ કામના ઓડયાર માટે અન્ય પર વનભયાર િો્ય છે અને ઘણી સ્પ્ા્ય ચેન કટોકટડીથી ખ્ે્ પામી 
િતી. અન્ય ક્ષેત્રોની ત ુ્ નામા,ં ઘરખાતા કામ કરતા કામદારોની સરેરાશ આવક જૂન સધુીમા ંસૌથી વધ ુસધુરડી 
ગઈ છે (પવૂયા-કોવવડ -૧૯ કમાણીના ૪૪% સધુી). પરંત ુઘરખાતા કામ કામદારોની સરેરાશ કમાણી સૌથી ઓછડી 
પવૂયા-કોવવડ -૧૯ દરમ્યાન િતી અને જૂનમા ંબીજી સૌથી નીચી (કચરો ઉપાડનારાઓ પછડી) િતી. સેમપ્ના 
ક્ષેત્રોમા,ં ઘરખાતા કામદારોએ, પખુત વ્યના અને બાળકો બનંેમા ંભખૂની સૌથી વધ ુઘટના નોધાવી છે.

“કોઈ પણ કપડાને ્ઈને ઇસ્તી કરાવવા માટે નિોત ુ ંઆવયુ.ં િાઉવસંગ સોસા્યટડી 
્ોકડાઉનમા ંિતી અને આ રડીતે મારંુ ઇસ્તી કામ બધં થઈ ગયુ.ં” 

- ઘરખાતા સિ-રોજગાર ધોબી

૮

૭

૬

૫

૪

૩

૨

૧

૦

ઘરખાતા કામદારના સરેરાશ અિિાઠડ્ાના  કામના ઠદિસો પિૂ્થ-કોવિડ 
(ફેબ્આુરી), પીક લોકડાઉન (એવપ્રલ) અને અનલોક તબક્ો ૧ (જૂન)માં

ઘરખાતા કામદારની ટકાિારી જે પિૂ્થ-કોવિડ (ફેબ્આુરી), પીક લોકડાઉન 
(એવપ્રલ) અને અનલોક તબક્ો ૧ (જૂન)મા ંકા ્્થ કરિા સક્મ હતા 

કુ્ (N=૫૨)સબકોન્ટ્રેક્ટેડ(N=૨૫)સ્વ રોજગારી(N=૨૭)

 

કુ્ (N=૫૨)સબકોન્ટ્રેક્ટેડ(N=૨૫)સ્વ રોજગારી(N=૨૭)

કોવીડ પવૂવે(ફેબ્આુરડી)

કોવીડ પવૂવે(ફેબ્આુરડી)

ટોચનો ્ોકડાઉન સમ્યગાળો(એવરિ્)

ટોચનો ્ોકડાઉન સમ્યગાળો(એવરિ્)

અન્ોક ફેઝ ૧ (જૂન)

અન્ોક ફેઝ ૧ (જૂન)

૧૦૦ 

૮૦

૬૦

૪૦

૨૦

૦

૧૦૦%

૩૦%
૩૩%

૧૦૦%

૧૫%

૪૬%

૧૦૦%

૦%

૬૦%

૫.૮

૦.૯
૧.૯

૬.૦

૦.૪

૨.૫

૬.૧

૦

૩.૨
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“ઘણી રડીતે ્ોકડાઉન િટાવવામા ંઆવયુ ંિોવા છતા,ં વેપારડીઓ અમને કિ ેછે કે તેમની 
પાસે કાચી સામગ્ી નથી. સીવણકામના કામ માટે, મોટા વેપારડીઓ કાપડ ખરડીદે છે 
અને તેને કા્પ્યા પછડી તેને નમનૂા સાથે ઘરખાતા કામદારને આપે છે જેથી તે સમજી 
શકે કપડાને કેવી રડીતે સીવવાનુ ંછે. તેઓએ અમને જાણ કરડી કે તેમને કોઈ કાપડ 
નથી મળતુ,ં કેમ કે કાપડના ંબજારો બધં છે: તેથી તેઓ કેટ્ા સમ્ય સધુી કામ આપી 
શકશે? િમણા ંકામ શરૂ થયુ ંછે, પરંત ુસીવણ કામદારો માટે ધીમી ગવતએ છે પરંત ુ
બાકડીના ઘરખાતા કામદાર જેમ કે અગરબતી (ધપૂ-્ાકડડી) વણનાર, બીડડી (વસગારેટ) 
બનાવનાર , બધં છે.” 

- સેિા ઘરખાતા કામદાર આગેિાન

 • સથાવનક બજારો અને સથાવનક વત્તા 
વૈવવિક સ્પ્ા્ય ચેન માટે આવશ્યક 
મા્ અને સેવાઓ રિદાન /
ઉતપન્ન કરનારા કામદારો તરડીકે 
કાનનૂી અને નીવત માન્યતા

 • પનુ:રિાપ્પત ભડંોળ અને રોકડ અનદુાન

 • વગર-વ્યાજની ્ોન અને ઘરખાતા 
કામદાર સિકારડી મડંળડીઓ અને 
વનમાયાતા કંપનીઓને ટેકસ છૂટ

 • ઘરખાતા કામદારો માટે નયનૂતમ 
વેતન અને સામાજજક સરુક્ષા, બ્ાન્ડસ 
અને મોટા કોપયોરેશનો માટેની સ્પ્ા્ય 
ચેઈનમા ંકામ કરતા ્ોકો સડિત.

 • તેમના ઘરો માટે સરુણક્ષત આવાસો 
અને મળૂભતૂ માળખાકડી્ય સેવાઓ, 
જે કા્યયાસથળની ત ુ્ નામા ંબમણી છે

 • બાળ-સભંાળ અને આરોગ્ય સેવાઓ 

ઘરખાતા કામદારની માગં

૨૦૦

૧૫૦

૧૦૦

૫૦

૦

૧૭૯

૧૩૬

૬૯

૬૭

૮૬

૪૭

૫૬

૦

૧૫૭

ઘરખાતા કામદારોની સરેરાશ કુલ દૈવનક કમાણી (INR મા)ં પ્રી-કોવિડ 
(ફેબ્આુરી), પીક લોકકડાઉન (એવપ્રલ) અને અનલોક તબક્ો ૧ (જૂન)

કુ્ (N=૫૩)સબકોન્ટ્રેક્ટેડ(N=૨૫)સ્વ રોજગારી(N=૨૭)

કોવીડ પવૂવે(ફેબ્આુરડી) ટોચનો ્ોકડાઉન સમ્યગાળો(એવરિ્) અન્ોક ફેઝ ૧ (જૂન)

કોવીડ-૧૯ કટોકટી અને અસગંઠિત અર્થતતં્ર
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શેરી વિકે્તાઓ /િેચનાર
્ોકડાઉન દરવમ્યાન, આવનજાવન અન ેપડરવિન પરના રિવતબધંો ખાસ કરડીન ેશરેડી વવકે્રતાઓ માટે મશુકે્ િતા. 
આ ઉપરાતં, તઓેએ મોટાભાગના જથથાબધં બજારો અન ેશરેડી વવકે્રતા બજારોના બધંનો સામનો કરવો પડ્ો. 
શિરેની સીમમા ંએક કૃવષ પદેાશોનુ ંબજાર ખલુલુ ંરિવેા દેવામા ંઆવયુ ંિત ુ.ં કેટ્ાક તાજા શાકભાજી વવકે્રતાઓને 
આવશ્યક કામદારો માનવામા ંઆવ્યા ંિતા ંઅન ેવચેવાની મજૂંરડી આપવામા ંઆવી િતી, જેમા ંપડોશમા ંશાકભાજી 
પિોચાડવાની શિરેડી ્યોજનામા ંરોકા્યે્ ા પણ સામે્ િતા. જૂન દરમ્યાન, ્ોકડાઉન મા ંછૂટછટ આપવામા ંઆવી 
ત્યારે પણ અમકુ જથથાબધં ના બજારો અન ેશરેડી વવકે્રતા બજારો બધં રહ્ા િતા. દરમ્યાન, શરેડી વવકે્રતાઓ સતત 
વા્યરસના સપંકયા અંગે ણચંવતત િતા જ્યારે તમેના ગ્ાિકો, સામાન્ય ્ોકો અન ેસથાવનક અવધકારડીઓએ તમેને 
વા્યરસના વકેટર તરડીકે ક્ડંકત ક્યાયા િતા. શરેડી વવકે્રતાઓ જેમન ેકામ કરવાની મજૂંરડી આપવામા ંઆવી િતી, 
૯૫%એ માસકનો ઉપ્યોગ ક્યયો, ૭૦% એ ગ્ોવસ, ૬૭% એ સવેનટાઈઝર અન ે૨૫% એ સાબ ુનો ઉપ્યોગ ક્ર્યયો િતો.

 

“પિે્ ા,ં અમે દરરોજ કંઈક કમાતા. િા્મા,ં અમે કંઈપણ કમાઇ રહ્ા નથી. હુ ંફૂ્ો 
વેચુ ંછ.ં ફૂ્ો વેચતા નથી તેથી મારે તેમને ફેંકડી દેવા પડશે.” 

- ફૂલ િેચનાર

કા ્્થરત શેરી િેચનારની ટકાિારી પિૂ્થ-કોવિડ (ફેબ્આુરી) 
પીક લોકડાઉન (એવપ્રલ) અને અનલોક તબક્ો ૧ (જૂન)

કુ્ (N=૭૮)બવન-ખોરાક(N=૨૯)ખોરાક(N=૪૯) 

શેરી િેચનારના સરેરાશ અિિાઠડ્ાના  કામના ઠદિસો પિૂ્થ-કોવિડ 
(ફેબ્આુરી), પીક લોકડાઉન (એવપ્રલ) અને અનલોક તબક્ો ૧ (જૂન)માં

કુ્ (N=૭૮)બવન-ખોરાક(N=૨૯)ખોરાક(N=૪૯) 

કોવીડ પવૂવે(ફેબ્આુરડી)

કોવીડ પવૂવે(ફેબ્આુરડી)

ટોચનો ્ોકડાઉન સમ્યગાળો(એવરિ્)

ટોચનો ્ોકડાઉન સમ્યગાળો(એવરિ્)

અન્ોક ફેઝ ૧ (જૂન)

અન્ોક ફેઝ ૧ (જૂન)

૧૦૦ 

૮૦

૬૦

૪૦

૨૦

૦

૮

૭

૬

૫

૪

૩

૨

૧

૦

૧૦૦%

૬.૮

૬૭%

૩.૫

૮%

૦.૨

૯૯%

૬.૭

૫૧%

૨.૭

૬%

૦.૨

૯૭%

૬.૬

૨૪%

૧.૪

૩%

૦.૨
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“જ્યારે ઘરની બિાર કામ કરવાની કેટ્ીક મજૂંરડી આપવામા ંઆવી, ત્યારે જથથાબધં 
બજાર જમા્પરુથી જેત્પરુ ખસેડવામા ંઆવયુ.ં જો વેચનારાઓ મા્ ્ાવવા 
જેત્પરુ જતા તો પો્ીસ તેમને માર મારતી િતી. વળડી, તેમણે જેત્પરુ જથથાબધં 
બજારમાથંી મા્ પડરવિન કરવા માટે ૧૨૦૦ થી ૧૩૦૦ રૂવપ્યાની ચકુવણી કરવી 
પડતી િતી. કારણ કે તેઓએ ્ાબંા અંતરનો રિવાસ કરવો પડતો િતો, તેથી તેઓ 
એક જ સમ્યમા ંત્રણ ડદવસનો મા્ ્ાવતા. તે પછડી પણ, જો પો્ીસ અથવા અન્ય 
્ોકોએ તેમને વેચવાની મજૂંરડી ન આપે, તો મા્ સડડી જા્ય અથવા ઓછા ભાવે 
વેચવો પડે, આમ નકુસાન થત ુ ંિત ુ.ં” 

– સેિા િેચનાર આગેિાન

 • આવશ્યક કામદારો તરડીકે કાનનૂી 
અને નીવત માન્યતા, જે અનકુળૂ 
સથળોએ ઓછા ભાવે, આવશ્યક 
મા્ અને સેવાઓનુ ંવવતરણ/
વિેંચણી રિદાન કરે છે 

 • શેરડી વવકે્રતાઓ/વેચનાર ના તમામ 
સવાભાવવક બજારો અને દરેક 
જથથાબધં બજારોની ફરડીથી ખો્વા

 • શેરડી વવકે્રતાઓ/વેચનારનો અવધકાર 
-સવાભાવવક બજારમા ંવેચવાનો અને 
અન્ય જાિરે જગ્યાઓ પર કેનદ્રી્ય 
સથળોએ પર ્ાચં, પજવણી, મા્ જ્પત 
થવા અથવા ખા્ી કરાવવાના ડર વવના.

 • મળૂભતૂ માળખાકડી્ય સેવાઓ અને 
વેચવાની જગ્યાએ તેમજ શેરડી 
વવકે્રતા બજારમા ંઆશ્ર્ય/આશરો

 • સસત ુ ંઅને સુ્ ભ જાિરે પડરવિન 
તેમના પોતાને માટે તેમજ તમના 
મા્ની િરેફેર તેમના રિઠેાણો, 
જથથાબધં બજારો અને વેચવાની 
જગ્યાઓ વચચે કરવા માટે

 • રક્ષણાતમક સરંજામ (દા.ત. માસક, 
મોજાં અને સેવનટાઈઝર) અને 
શેરડી વવકે્રતા માકકેટમા ંરક્ષણાતમક 
પગ્ા ં(દા.ત. પાણીના પોઇનટ 
અને સ્ામત-અંતર ગોઠવણી)

 • સટોક અથવા સાધનોમા ંફરડીથી રોકાણ 
કરવા અને દેવાની ચકૂવણી માટે રોકડ 
અનદુાન અથવા ઓછડી વ્યાજની ્ોન

શેરી વિકે્તા/િેચનારની માગં

૪૦૦

૩૫૦

૩૦૦

૨૫૦

૨૦૦

૧૫૦

૧૦૦

૫૦

૦

શેરી િેચનારની સરેરાશ કુલ દૈવનક કમાણી (INR મા)ં પિૂ્થ-કોવિડ 
(ફેબ્આુરી), પીક લોકડાઉન (એવપ્રલ) અને અનલોક તબક્ો ૧ (જૂન)માં

કુ્ (N=૭૮)બવન-ખોરાક(N=૨૯)ખોરાક(N=૪૯) 

કોવીડ પવૂવે(ફેબ્આુરડી) ટોચનો ્ોકડાઉન સમ્યગાળો(એવરિ્) અન્ોક ફેઝ ૧ (જૂન)
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કચરો િીણનાર
કચરાની ડરસા્યપક્િંગ ચેઇનમા ંવવકે્ષપો, કચરાના પરુવઠામા ંઘટાડો, ડમપ સાઇટસ અને કચરાના વેચાણ 
કરનારાઓ નુ ંબધં િોવુ,ં માગંમા ંઘટાડો અને સધુરે્ા કચરા માટેના નીચા ભાવો વગેરેની અસરો કચરો 
વેણનારના કામ અને કમાણી પર થઈ છે. આવનજાવન પર સામાન્ય રિવતબધં િોવા છતા,ં કેટ્ાક કચરો 
વીણનારાઓને કામ કરવાની મજૂંરડી આપવામા ંઆવી િતી: અડધાથી વધારે માસક અને મોજાં પિરેતા િતા, 
બે તતૃી્યાશં સેવનટાઇઝર અને અડધાથી વધ ુવપરા્ેય્ા સાબ ુવાપરતા િતા. અડધાથી વધનુે સેવા તરફથી 
રક્ષણાતમક સરંજામ મળયુ ંિત ુ ંઅને ૩૦% કામદારોણે ચેડરટેબ્ સસંથાઓ તરફથી રક્ષણાતમક સરંજામ મળ્યા િતા. 
આ સાવચેતી િોવા છતા,ં સેમપ્ કુટંુબોના કોવવડ -૧૯ ના ્ગભગ અડધા નોંધા્ેય્ા ડકસસાઓ (૧૩ માથંી ૬) 
કચરો વીણનારના ઘરોમા ંિતા. 

“અમારા ધધંા પર ખરાબ અસર પડડી. અમે પિે્ ા જેટ્ો કચરો અને કાગળ શોધી 
શક્ા નિીં.” 

- કચરો િીણનાર

કોવીડ પવૂવે(ફેબ્આુરડી)

કોવીડ પવૂવે(ફેબ્આુરડી)

ટોચનો ્ોકડાઉન સમ્યગાળો(એવરિ્)

ટોચનો ્ોકડાઉન સમ્યગાળો(એવરિ્)

અન્ોક ફેઝ ૧ (જૂન)

અન્ોક ફેઝ ૧ (જૂન)

કચરો િીણનારાના સરેરાશ અિિાઠડ્ાના કામના ઠદિસો પિૂ્થ-કોવિડ 
(ફેબ્આુરી), પીક લોકડાઉન (એવપ્રલ) અને અનલોક તબક્ો ૧ (જૂન)માં

કુ્ (N=૫૬)

 

કામ કરિામાટે સક્મ કચરો િીણનારાઓની ટકાિારી પિૂ્થ-કોવિડ 
(ફેબ્આુરી), પીક લોકડાઉન (એવપ્રલ) અને અનલોક તબક્ો ૧ (જૂન)માં
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“અમે કચરો વેણનાર રસતાની બાજુમા ંકચરો જુદો/સોટયા કરતા િતા, પરંત ુિવે પો્ીસ 
અમને એમ કરવાની મજૂંરડી આપતી નથી. અમે ભીડભાડવાળા પડોશમા ંઅને નાના 
ઘરોમા ંરિડીએ છડીએ. શેરડીઓ ખબૂ જ સાકંડડી િો્ય છે જેથી અમે ત્યા ંઅમારંુ કામ કરવા 
બેસી ન શકડીએ. જો કોઈ કચરો ઉપાડનાર ઘરની બિાર કચરો ભરે્ો થે્ો મકૂડી દે છે, 
તો પો્ીસ કમયાચારડી અથવા શિરેના અવધકારડીઓ આવીને થે્ો ્ઈ જશે. આપણી 
સરકાર મોટડી પાડકિંગની જગ્યાઓ બનાવે છે પરંત ુકચરો સોટયા કરવા/જુદો પાડવા માટે 
કચરો વીણનારને કોઈ જગ્યા રિદાન કરતી નથી. સરકારે દરેકને જગ્યા પરુડી પાડડી 
િોવાથી અમને પણ અમારા કામ માટે જગ્યા આપવી જ જોઇએ.” 

- સેિા કચરો િીણનાર આગેિાન 

 • સવચછતા અને પ્યાયાવરણી્ય સેવાઓ 
રિદાન કરનારા અને ઉદ્ોગ માટે 
ડરસા્યક્ેબ્ વેસટને ફરડીથી 
મેળવનારા આવશ્યક કામદારો 
તરડીકે કાનનૂી અને નીવત માન્યતા

 • કચરોનો અવધકાર, ખાસ કરડીને સ્તોત 
પર પણ ડરસા્યપક્િંગની સાકંળ સાથે

 • ઘન કચરા વ્યવસથાપન કરાર માટે 
માગંણી/બો્ી કરવાનો અવધકાર

 • વકયા શેડ અને પનુરિા્પત કચરાને સોટયા 
કરવા, સગં્ડિત કરવા, બાધંવા અને 
રિડક્ર્યા કરવા માટેના ઉપકરણો

 • રક્ષણાતમક સરંજામ (દા.ત. માસક, 
મોજાં અને સેવનટાઈઝર) અને 
કચરો વીણવાના માગયા અને તતં્ર/
પદ્ધવત સાથેના રક્ષણાતમક પગ્ાં

 • કચરો વીણવા/સગં્િ કરવા, 
ડરસા્યપક્િંગ સેવાઓ અને ફરડીથી 
કચરો મેળવવા માટેની ઉણચત ડકંમતો

કચરો િીણનારની માગં

૨૦૦

૧૫૦

૧૦૦

૫૦

૦

કચરો િીણનારાની સરેરાશ કુલ દૈવનક કમાણી (INR મા)ં પિૂ્થ-કોવિડ 
(ફેબ્આુરી), પીક લોકડાઉન (એવપ્રલ) અને અનલોક તબક્ો ૧ (જૂન)માં

કુ્ (N=૫૭)

કોવીડ પવૂવે(ફેબ્આુરડી) ટોચનો ્ોકડાઉન સમ્યગાળો(એવરિ્) અન્ોક ફેઝ ૧ (જૂન)

૧૮૬

૧

૫૪

કોવીડ-૧૯ કટોકટી અને અસગંઠિત અર્થતતં્ર

૨૨



ઉપરથી ડાબી બાજુથી ઘડડ્યાળની ડદશામા ં: ઘરેલુ ંકામદાર, ઘરખાતા કામદાર, કચરો વીણનાર, શેરડી વેચનાર 
ફોટો પાડનાર: માથાયા ચેન
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‘કોવવડ-૧૯ કટોકટડી અને અસગંડઠત અથયાતતં્ર અભ્યાસ’ એ આંતરરાષ્ટ્ડી્ય વવકાસ સશંોધન કેનદ્ર (IDRC / 
CRDI), કેનેડાના સમથયાન થી વવૈવિક નેટવકયા ‘વમુન ઇન ઇનફોમયા્ ઈકોનોમી: ગ્ોબ્ાઇવસંગ એનડ ઓગવેનાઈવસંગ 
(WIEGO). અને ૧૨ શિરેોમા ંઅસગંડઠત કામદારોનુ ંરિવતવનવધતવ કરતી સથાવનક ભાગીદાર સસંથાઓ વચચેનો 
સિ્યોગ છે: અક્રા, ઘાના; અમદાવાદ, ભારત; બેંગકોક, થાઈ્ેનડ; ડાકાર, સેનેગ્; દર એસ સ્ામ, તાઝંાવન્યા; 
ડદલિડી, ભારત; ડબયાન, દણક્ષણ આડરિકા; ણ્મા, પેરુ; મેકકસકો વસટડી, મેકકસકો; ્પ્ેવેન, બલગેડર્યા; નય ુ્યોકયા વસટડી, 
યએુસએ; અને વતરુપરુ, ભારત. આ વમશ્ર પદ્ધવતઓના ્ાબંા ગાળાના અભ્યાસમા ંસવવે રિશ્ાવ્ી અને અસગંડઠત 
આગેવાનો અને અન્ય મખુ્ય માડિતીકારો સાથેના ઇનટરવયનુો સમાવેશ થા્ય છે, જે બધા ફોન દ્ારા િાથ ધરવામા ં
આવે્ છે. રાઉનડ ૨ માચયા અને એવરિ્ ૨૦૨૧મા ં્ેવામા ંઆવશે. વધ ુમાડિતી માટે, મુ્ ાકાત ્ો wiego.org/
COVID-19-Global-Impact-Study. 

વમુન ઇન ઇનફોમયા્ ઈકોનોમી: ગ્ોબ્ાઇવસંગ એનડ ઓગવેનાઈવસંગ(WIEGO) એ એક વૈવવિક નેટવકયા છે જે ગરડીબ 
કામદાર ખાસ કરડીને અસગંડઠત અથયાતતં્રની મડિ્ાઓના સશકકતકરણ માટે ધ્યાન કરે છે, જેથી તેમની રોજગારડી 
સ્ામત થા્ય.અમે માનીએ છડીએ કે દરેક કામદારોને સમાન આવથમિક તકો, િકો, સ્ામતીઓ, અવાજ મળવો 
જોઈએ. વવગો આંકડાકડી્ય સધુાર ્ાવીને અને અસગંડઠત અથયાતતં્રનુ ંજ્ાન વવસતારવા દ્ારા, નેટવકયા બનાવવા 
દ્ારા અને ક્ષમતા વધારવા દ્ારા. અસગંડઠત કામદારોની સસંથાઓની વચચે અને સયંકુત રડીતે નેટવકયા અને અન્ય 
સસંથાઓ સાથે રિડી સથાવનક, રાષ્ટ્ડી્ય અને આંતરરાષ્ટ્ડી્ય નીવતઓણે અસર કરવા દ્ારા. www.wiego.org ની 
મુ્ ાકાત ્ો.

સવાશ્ર્યી મડિ્ા સેવા સઘં(સેવા) એ ૧૯૭૨ મા ંસથપા્ેય્ અસગંડઠત મડિ્ા કામદારોનુ ંએક ટે્ડ યવુન્યન છે. 
૧.૮ વમણ્્યન થી વધ ુસભ્ય સખં્યા સાથે દુવન્યામા ંસેવા એક અસગંડઠત કામદારોની મોટામા ંમોટડી સસંથા છે 
અને ભારતનુ ંસૌથી મોટંુ ટે્ડ યવુન્યન ફેડરેશન છે. સેવા તેમના સભ્યોના સશકકતકરણ(આવક, વમ્કત, ખોરાક, 
આરોગ્ય સભંાળ, બા્ સભંાળ, ઘર સ્ામતી તેમને અને તેમના પડરવારને અપાવવા દ્ારા)કરવા માટે રિવતબદ્ધ 
છે. સેવા સઘંષયા (યવુન્યન દ્ારા સગંઠન, તૈ્યાર કરવા અને ડિમા્યત) અને વવકાસ(ભગીની સસંથાઓ દ્ારા જે 
નાણાકડી્ય, બજાર,તા્ીમો અને અન્ય સેવાઓ). ‘ઇનડડી્યન એકેડમી ફોર સેલફ એમપ્ોઈડ વમુન’(આઈ એ એસ ઈ 
ડબલય)ુએ સેવાની એક ભગીની સસંથા છે જે સશંોધન, તા્ીમ અને સચંારની સેવાઓ સેવા અને તેના સભાસદોને 
પરૂડી પાડે છે.

આ કા્યયા ઇનટરનેશન્ ડેવ્ોપમેનટ રડીસચયા સેનટર, ઓટાવા, કેનેડાની ગ્ાનટ સિા્ય દ્ારા કરવામા ંઆવયુ ંછે. અિડી 
જે  મતંવ્યો આપવામા ંઆવે્ છે તે IDRC અથવા તેના ગવનયાર ના રિવતભાવો િો્ય તે જરુરડી નથી.
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