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COVID-19 கால நெருககடி மற்றும் அமமப்பு சாரா ந�ாருளாதாரச்சூழல் 
�ற்்றிய உணமம ெறிமல: வீடு சார்நத நதாழறிலாளரகள், தறிருப்பூர, இ்நதறியா

இ்நதறியா, தறிருப்பூாறில் உள்ள வீடு சார நதாழறிலாளறி. புமகப்�டம்: சசவ்

ஊரடங்கு கட்டுப்�ாடுகள் அமலில் இரு்நதச�ாது, வீடுசார 
சேமல நசய்யும் நதாழறிலாளரகளறில் 12 சதவீதம் ச�ர மட்டுசம 
சேமல நசய்ய முடி்நதது, அசதச�ால் ஊரடங்கறில் சற்று 
தளரவுகள் நதாடங்கறியச�ாது ஜூன் மாதததறில் கறிட்டததட்ட 
மூன்்றில் ஒரு �ங்கு (32 சதவீதம்) நதாழறிலாளரகள் மட்டுசம 
சேமல நசய்ய முடி்நதது.

COVID ககு மு்நமதய ேருோயறில், ஏப்ரல் மாதததறில் 
சராசாறி ேருோய் 13 சதவீதமாகவும், ஜூன் மாதததறில் 14 
சதவீதமாகவும் இரு்நதது.

ஆய்வு சமற்நகாணட குடும்�ங்களறில், 18 ச�ர, ேயது 
ே்நத குடும்� உறுப்�றினரகள் �சறியுடன் இரு்நததாகவும், 16 
ச�ர குடும்�ததறில் குழ்நமதகள் �சறிசயாடு இரு்நததாகவும் 
நதாறிேறிததனர.

�ல வீடுசார நதாழறிலாளரகள் �ராமாறிப்�றிலும் மற்றும் �றி் 
வீட்டு சேமலகளறிலும் அதறிக செரம் நசலேழறிதததாகக 
கூ்றினர: 81 சதவீதம் ச�ர வீடு துப்புரவுககாக அதறிக 
செரம் நசலேறிட்டதாகவும், 64 சதவீதம் ச�ர குழ்நமத 
�ராமாறிப்புககாகவும், 54 சதவீதம் ச�ர சமமயலுககாகவும், 
36 சதவீதம் ச�ர முதறிசயார �ராமாறிப்�றிற்காகவும் செரதமத 
நசலேறிட்டதாக நதாறிேறிததனர.  

ெறிமலமமமயச் சமாளறிகக, சாப்�றிடும் உணவு �ணடங்கமள 
கும்ததசதாடு, மாதறிாறி ஆய்வு சமற்நகாணட குடும்�ங்களறில் 
70 சதவீதததறிற்கும் அதறிகமாசனார கடன் ோங்கறியுள்ளனர, 
33 சதவீதம் ச�ர சசமறிப்ம�க கும்ததுள்ளனர, மற்றும் 
27 சதவீதம் ச�ர நசாததுககமள ேறிற்றுள்ளனர, இதனால், 
அேரகளறின் ேளங்கள் கும்்நது கடன் சுமமசயாடு 
ேறிடப்�ட்டுள்ளனர.

மாதறிாறி ஆய்வு சமற்நகாணட குடும்�ங்களறில் யாரும் 
COVIDஆல் �ாதறிககப்�டேறில்மல என நதாறிேறிததனர.
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முககறிய கணடு�றிடிப்புகள்

ஆய்வு �றின்னணறி
COVID-19 நெருககடி மற்றும் மும்சாரா ந�ாருளாதாரம் �ற்்றிய WIEGO தமலமமயறிலான 12 ெகரங்கமள உள்ளடககறிய ேறிாறிோன 
ஆய்ோகும், இது COVID-19 அமமப்புசாரா நதாழறிலாளரகள் மற்றும் அேரகளது குடும்� குடும்�ங்களறில் ஏற்�டுததறிய தாககதமத கு்றிதத 
மதறிப்பீடு. சுற்று 1 ஏப்ரல் 2020 இல் (ந�ரும்�ாலான ெகரங்களறில் உச்சக கட்டுப்�ாடுகளறின் காலம்) மற்றும் ஜூன் 2020 இல் (ந�ரும்�ாலான 
ெகரங்களறில் கட்டுப்�ாடுகள் தளரததப்�ட்டச�ாது) �றிப்ரோறி 2020 உடன் ஒப்�றிட்டு நெருககடியறின் தாககதமத மதறிப்�றிட்டது. (COVID-19 
மு்நதய ெறிமல). சுற்று 2, ேரும் 2021 ஆம் ஆணடின் முதல் �ாதறியறில் நதாடரச்சறியான தாககங்கமள மதறிப்பீடு நசய்யும். 

ஜனோறி 2021



வீட்டுத நதாழறிலாளரகளறின் நதாழறிற்சங்கமான அனுகததமத ெறிறுேறி ஆதாறிககும் தறிருப்பூாறில் உள்ள சமூக ேறிழறிப்புணரவு 
மற்றும் தன்னாரே கல்ேறி (சசவ்) ெறிறுேனம், இ்நத ஆராய்ச்சறியறில் ஒரு முககறிய நசயலாககுனர. அனுகதததறில் 
உறுப்�றினரகளாக உள்ள 60 வீட்டுத நதாழறிலாளரகமள SAVE ஆய்வு நசய்தது. அேரகள் அனுகதததறின் ொன்கு 
தமலேரகமளயும் மற்் இரணடு முககறிய தகேல்றி்நதேரகமளயும் ச�ட்டி கணடனர: ஒருேர உள்ளூர முதலாளறிகள் 
சங்கததறிலிரு்நது, மற்்ேர உள்ளூர நதாழறிற்சங்கததறிலிரு்நது என்�து கு்றிப்�றிடததககது.

இ்நத அ்றிகமக இ்நதறியாேறின் தறிருப்பூாறில் ெட்நத ஆய்ேறின் சுற்று 1 இன் சுருககமான முடிவுகமள முன்மேககறி்து.

 தறிருப்பூாறில் அமமப்புசாரா ந�ாருளாதாரம்
தறிருப்பூர ஒரு ந�ாறிய ஜவுளறி மற்றும் �றின்னலாமட மமயமாகும், இ்நதறியாேறின் �ருததறி �றின்னலாமட ஏற்றுமதறியறில் 90 
சதவீததமத உற்�ததறி நசய்கறி்து. “உலகறின் டி-சரட் தமலெகரம்” என்று அமழககப்�டும் தறிருப்பூர நதன்னறி்நதறியாேறின் 
தமறிழொட்டின் ஏழாேது ந�ாறிய ெகரமாகும். �றின்னலாமடத நதாழறிலில் சுமார 750,000 நதாழறிலாளரகள் �ணறிபுாறிகறின்்னர, 
அேரகளறில் 75,000 (10 சதவீதம்) வீட்டுப் �ணறியாளரகள்: அதாேது, துமண ஒப்�்நதம் நசய்யப்�ட்ட நதாழறிலாளரகள் 
பீஸசரட் கணககறில் மூலம் ஊதறியம் ந�ற்று தங்கள் நசா்நத வீடுகளறில் அல்லது அமதச் சுற்்றி சேமல நசய்கறி்ாரகள். 
தறிருப்பூாறில் வீடுசார சேமலகளறில் 90 சதவீதததறிற்கும் அதறிகமாசனார ந�ணகள்.

தறிருப்பூாறில் 60 வீட்டுப் �ணறியாளரகளறின் மாதறிாறி ந�ரும்�ாலும் ந�ணகள் (56) மற்றும் தமறிழகததறின் �றி் மாேட்டங்களறில் 
இரு்நது குடிசய்றியேரகள் (42), அேரகள் ஜவுளறி மற்றும் �றின்னலாமடத நதாழறிலில் �ணறியாற்் தறிருப்பூாறில் குடிசய்றினர.

COVID-ககு மு்நமதய தறினசாறி சராசாறி ேருோய் (�றிப்ரோறி 2020)

வீடு சார நதாழறிலாளரகள் 368 ரூ�ாய்

ேயதறிற்சகற்� �தறிலளறிததேரகளறின் சதவீதம்

4
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56
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�தறிலளறிததேரகளறின் �ாலினம்
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இ்நதறியா, தறிருப்பூாறில் உள்ள வீடு சார நதாழறிலாளறி. புமகப்�டம்: சசவ்

�தறில்  
இல்மல

COVID-19 கால நெருககடி மற்றும் அமமப்பு சாரா ந�ாருளாதாரச்சூழல் �ற்்றிய உணமம ெறிமல
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COVID-19 ககான நகாள்மக ாீதறியான �தறில்கள்
மாரச் 24 அன்று, இ்நதறியப் �றிரதமர ெசர்நதறிர சமாடி 21 ொள் ஊரடங்மக அ்றிேறிததார. ொன்கு மணறிசெர அ்றிேறிப்புடன், 
1.3 �றில்லியன் மககள் வீட்டிசலசய இருப்�ாரகள், மூன்று ோரங்களுககு நேளறிசய நசல்ல மாட்டாரகள் என்று 
எதறிர�ாரககப்�ட்டது. சதசறிய ஊரடங்கு, �றின்னர சம 31 ேமர ெீட்டிககப்�ட்டது. ஜூன் நதாடககததறில் இரு்நது, இ்நதறிய 
ஊரடங்கு கட்டங்களாக எளறிதாககப்�ட்டுள்ளது. மாரச் 26 ஆம் சததறி, இ்நதறிய ெறிதறியமமச்சர ொடு தழுேறிய ெறிோரண 
ெடேடிகமககமள அ்றிேறிததார, அேற்்றில் ந�ரும்�ாலானமே 2-3 மாதங்கள் ெீடிததன.

ஊரடங்மக �டிப்�டியாக மீணடும் தறி்ததல் அல்லது “ முழுேதும் தறி்ததல்” மாெறில மற்றும் உள்ளூர அரசாங்கங்கள் தங்கள் 
அதறிகார ேரம்புகளறில் சதமேகசகற்� கட்டுப்�ாடுகமள ேறிதறிகக அல்லது எளறிதாகக அனுமதறிககப்�ட்டன, சமலும் சதசறிய 
ெடேடிகமககளுககு துமண ெறிோரணம் மற்றும் மீட்பு ெடேடிகமககமள சமற்நகாள்ளவும் அனுமதறிககப்�ட்டன.

ஜனோறி 2020 முதல் நதாற்று உறுதறிப்�டுததப்�ட்ட �றி்கு, COVID-19 மேரஸ இ்நதறியா முழுேதும் நமதுோக �ரேறியது. 
மாரச் 24 ஆம் சததறிககுள், சதசறிய ஊரடங்கு ேறிதறிககப்�ட்டச�ாது, இ்நதறியாேறில் 519 உறுதறிப்�டுததப்�ட்ட நதாற்றுகள் 
மற்றும் 9 மரணங்கள் உறுதறிப்�டுததப்�ட்டுள்ளன. ஆனால் சொய்தநதாற்றுகளறின் எணணறிகமக சம மாத நதாடககததறில் 
அதறிகாறிககத நதாடங்கறியது.

மாரச் சம ஜூன்

ோறிமசயான சம்�ேப்�ட்டியல்

 • மாரச் 22 – சதசறிய அளேறிலான 14 
மணறி செர ந�ாது ஊரடங்கு உததரவு

 • மாரச் 22 – தறிருப்பூாறில் உள்ள 
தனறியார மருததுேமமனகள் சம 
இறுதறி ேமர மூடப்�ட்டன 

 • மாரச் 26 – சம 31 ேமர சதசறிய 
அளேறிலான ந�ாது ஊரடங்கு

 • சம 18 – தறிருப்பூாறில் உள்ள 
நதாழறிற்சாமலகள், 30% 
நதாழறிலாளரகளுடன் சம 31 ேமர 
நசயல்�ட அனுமதறிககப்�டுகறி்து 

• ஜூன் 1-30 – சதசறிய அளேறிலான 
ந�ாது முடகக தளரவு - கட்டம் 1

• ஜூன் 1 – தறிருப்பூாறில் உள்ள 
நதாழறிற்சாமலகள் 100% 
நதாழறிலாளரகளுடன் நசயல்�ட 
அனுமதறிககப்�ட்டன

�ொதுமுடக்க தளர்ேு:

ெறிோரண ெடேடிகமககள்

ந�ாதுமுடககம்: 

 • மாரச் 24 – தமறிழக மாெறில 
அரசு - கும்்நத ேருமானம் 
நகாணட குடும்�ங்களுககான 
இலேச சரஷன்கள் மற்றும் 
�ணம் உள்ளறிட்ட மானறியங்கள் 
– மாெறில அளேறிலான 
ெறிோரண நதாகுப்பு  

 • மாரச் 26 – இ்நதறிய அரசு – 
சதசறிய ெறிோரண நதாகுப்பு 
– கும்்நத ேருமான நகாணட 
குடும்�ங்களுககான �ணம் 
உள்ளறிட்ட மானறியங்கள் 
மற்றும் உணவு  

இ்நதறியா, தறிருப்பூாறில் உள்ள வீடு சார நதாழறிலாளறி. புமகப்�டம்: சசவ்
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நெருககடியறின் தாககங்கள் மற்றும் �தறில்கள்

சேமல, ேருமானம் மற்றும் உணவு
ந�ரும்�ாலான அமமப்புசாரா நதாழறிலாளரகள் தறினசாறி ேருோயறிலிரு்நது ேறிலகறி இருப்�தால், சேமல இழப்பு ேருமான 
இழப்பு மற்றும் ேறிமரோக அடுததடுதது உணவு �ற்்ாககும்ககு ேழறிேகுததது. ெடுததர ேரககம் மற்றும் உயரடுகமகப் 
ச�ாலல்லாமல், நதாழறிலாள ேரககததறிற்கு ந�ாறிய அளேறிலான உணவுப் ந�ாருட்கள் இல்மல, ந�ாது ஊரடங்கு 
முதன்முதலில் அ்றிேறிககப்�ட்டச�ாது ந�ாறிய அளேறிலான உணவுப்ந�ாருட்கமள ோங்க முடியேறில்மல. 

சேமல
ஊரடங்கு கட்டுப்�ாடுகளறின் ச�ாது நமாதத மாதறிாறியறில் 12 சதவீதம் மட்டுசம சேமல நசய்ய முடி்நதது, கறிட்டததட்ட 
மூன்்றில் ஒரு �ங்கு (32 சதவீதம்) ஜூன் மாதததறில் சேமல நசய்ய முடி்நதது, முடககதமத  எளறிதாககுேது தறிருப்பூாறில்  
நதாடங்கறியது. ஜூன் மாதததறில் ோரததறிற்கு சராசாறியாக சேமல நசய்யும் ொட்கள் �றிப்ரோறியறில் ோரததறிற்கு சேமல 
நசய்த ொட்களறில் கால் �குதறியறிலும் கும்ோகசே இரு்நதன.

சராசாறி சேமல சகாேறிட்-ககு முன் (�றிப்ரோறி), உச்சககட்ட ந�ாதுமுடககம் (ஏப்ரல்)   
ந�ாதுமுடகக தளரவு ெறிமல –  1 (ஜூன்)
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சராசாறி ோர ொட்கள் சேமல சகாேறிட்-ககு முன் (�றிப்ரோறி), உச்சககட்ட ந�ாதுமுடககம் (ஏப்ரல்)   
ந�ாதுமுடகக தளரவு ெறிமல –  1 (ஜூன்)

97%

12%

4.5

0.7

1.1

32%

சகாேறிட் முன்  
(�றிப்ரோறி)

உச்சகட்டந�ாதுமுடககம்  
(ஏப்ரல்)

ந�ாதுமுடககததளரவு ெறிமல - 1  
(ஜூன்)

சகாேறிட் முன்  
(�றிப்ரோறி)

உச்சகட்டந�ாதுமுடககம்  
(ஏப்ரல்)

ந�ாதுமுடககததளரவு ெறிமல - 1  
(ஜூன்)

COVID-19 கால நெருககடி மற்றும் அமமப்பு சாரா ந�ாருளாதாரச்சூழல் �ற்்றிய உணமம ெறிமல

4



உச்சகட்ட ஊரடங்கு (ஏப்ரல்) மற்றும் ஜூன் மாதங்களறில் �தறிலளறிததேரகளுககு சேமல நசய்ய முடியாமல் ச�ானதற்கான 
முககறிய காரணங்கள், அேற்றுள்: இயககம் மீதான கட்டுப்�ாடுகள், ேமரயறுககப்�ட்ட ச�ாககுேரதது, ச்நமதகளறில் 
தமடகள் (கு்றிப்�ாக, நதாழறிற்சாமலகளறிலிரு்நது �ணறி ஆமணகள் இல்மல), மற்றும் சுகாதாரம் �ற்்றிய கேமலகள்.  
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79% �தறிலளறிப்�ேரகள் சேமல 
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ந�ாதுமுடகக தளரவு ெறிமல - 1(ஜூன்) சேமல நசய்யாததற்கான முககறிய காரணங்கள்

80% �தறிலளறிப்�ேரகள் சேமல 
நசய்யாததற்கு ஒன்றுககு சமற்�ட்ட 
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இடம்ந�யரேதறில் 
கட்டுப்�ாடு

இடம்ந�யரேதறில் 
கட்டுப்�ாடு

கட்டுப்�ாடு 
(உற்�ததறி 

சங்கறிலியறில் சேமல 
ெறிமல)

கட்டுப்�ாடு 
(உற்�ததறி 

சங்கறிலியறில் சேமல 
ெறிமல)

ச�ாககுேரதது 
கட்டுப்�ாடு

ச�ாககுேரதது 
கட்டுப்�ாடு

உடல் ெல 
கேமலகள்

உடல் ெல 
கேமலகள்

வீட்டுப்ந�ாறுப்புகள் 
மற்றும் �ராமாறிப்பு

வீட்டுப்ந�ாறுப்புகள் 
மற்றும் �ராமாறிப்பு
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ேருோய்

COVID ககு மு்நமதய சராசாறி ேருோயுடன் ஒப்�றிடும்ச�ாது, ஏப்ரல் மாதததறில் சராசாறி ேருோய் 13 சதவீதமாகக கும்்நது 
ஜூன் மாதததறில் 1 சதவீதம் மட்டுசம மீணடும் 14 சதவீதமாக இரு்நதது. �தறிலளறிததேரகளறில் கறிட்டததட்ட �ாதறி (48 
சதவீதம்) ச�ர ஏப்ரல் மாதததறில் பூஜஜறிய ேருோமயப் �தறிவுநசய்தனர, ஆனால் மூன்்றில் இரணடு �ங்கு (68 சதவீதம்) 
ச�ர ஜூன் மாதததறில் பூஜஜறிய ேருோமயப் �தறிவு நசய்துள்ளனர. 

• ஆய்ேறின் மூன்று கு்றிப்பு காலங்களறில் அநமாறிகக டாலர முதல் இ்நதறிய ரூ�ாய் (ஐ.என்.ஆர) மாற்று ேறிகறிதங்கள் 
�றின்ேருமாறு:
• �றிப்ரோறி 2020 ெடுப்�குதறியறில்: USD 1 = INR 71
• ஏப்ரல் 2020 ெடுப்�குதறியறில்: USD 1 = INR 76
• 2020 ஜூன் ெடுப்�குதறி: அநமாறிகக டாலர 1 = INR 76

வீட்டு ேருமானங்களும் உச்ச ஊரடங்கறின் ச�ாது கு்றிப்�றிடததகக அளேறில் வீழச்சறியமட்நதன, ஜூன் மாதததறிற்குள் 
மீளேறில்மல: �தறிலளறிததேரகளறில் �ாதறிககும் சமற்�ட்சடார (56 சதவீதம்) ஜூன் மாதததறில் வீட்டு ேருமானம் பூஜஜறியமாக 
இருப்�தாக நதாறிேறிததனர; மீதமுள்ள 44 சதேறிகறிதததறினர தங்கள் வீட்டு ேருமானம் COVID ககு மு்நமதயமத ேறிட 
கும்ோக இருப்�தாக நதாறிேறிததனர. 
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சகாேறிட்-ககு முன் (�றிப்ரோறி) மற்றும் ந�ாது முடகக தளரவு ெறிமல - 1 (ஜூன்) வீட்டு 
ேருமான சதேறிகறித ஒப்�றிடு

0%

56%

0%

44%

0

சராசாறி தறினசாறி ேருமானம் சகாேறிட்-ககு முன் (�றிப்ரோறி) உச்சகட்ட 
ந�ாது முடககம் (ஏப்ரல்) மற்றும் ந�ாது முடகக தளரவு ெறிமல - 1 (ஜூன்)

368

47
53

சகாேறிட் முன்  
(�றிப்ரோறி)

உச்சகட்டந�ாதுமுடககம்  
(ஏப்ரல்)

கட்நத மாதததறில் வீட்டு ேருமானம் இரு்நதது
அதறிகம் கும்வு சமமானது பூஜயம்

ந�ாதுமுடககததளரவு ெறிமல - 1  
(ஜூன்)
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உணவு 
சேமல மற்றும் ேருமான இழப்பு உணவு நெருககடிககு ேழறிேகுததது. ெடுததர ேரககம் மற்றும் உயரடுகமகப் 
ச�ாலல்லாமல், உமழககும் ஏமழகளுககு மட்டுப்�டுததப்�ட்ட உணவுப் ந�ாருட்கள் இரு்நதன, மறிகக குறுகறிய 
அ்றிேறிப்�றில் ஊரடங்கு அ்றிேறிககப்�ட்டச�ாது உணவு, மரு்நதுகள் மற்றும் �றி் ந�ாருட்கமள �துககறி மேகக 
முடியேறில்மல. சமலும், ஊரடங்கறின் ச�ாது உணவு உடனடியாக கறிமடககேறில்மல அல்லது அணுக முடியேறில்மல, 
சமலும் அடிப்�மட உணவுப் ந�ாருட்களறின் ேறிமல அதறிகாறிததது.  

ந�ரும்�ாலான வீடுகள் ந�ாதுோன �சறியறின்மமமய எதறிரநகாணடன, கு்றிப்�ாக உச்ச ஊரடங்கறின் காலததறில், ஒவ்நோரு 
ொளும் உணணும் உணேறின் அளமேயும், இம்ச்சறி அல்லது முட்மட ச�ான்் உணவுப் ந�ாருட்கமளயும் கும்கக 
சேணடியறிரு்நதது. �தறிலளறிததேரகளறில் 18 ச�ர தங்கள் வீடுகளறில் ந�ாறியேரகளறிமடசய �சறியறின்மம சம்�ேங்கமளயும், 16 
குழ்நமதகள் �சறியறின்மம சம்�ேங்கமளயும் நதாறிேறிததனர. 

“அமசே ந�ாருட்கள் ச�ான்் ேறிமலயுயர்நத உணவுப் ந�ாருட்கமள ோங்காததன் 
மூலம் ொங்கள் சமாளறிதசதாம், சமலும் ொங்கள் சார்நதுள்ள எங்கள் நசா்நத அனுகதம் 
அமமப்�ால் ேழங்கப்�ட்ட உணவு ந�ாருட்கள் மற்றும் சரஷன் ந�ாருட்கள் மூலம் 
ெறிரேகறிககப்�ட்சடாம்.” 

– அனுகதம் வீடுசார நதாழறிலாளர தமலேர

இ்நதறியா, தறிருப்பூாறில் உள்ள வீடு சார நதாழறிலாளறி. புமகப்�டம்: சசவ்
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அதறிகாறிதத உடல்ெலம் மற்றும் �ாதுகாப்பு �ற்்றிய கேமலகள்
தகேல் சசகாறிககப்�ட்ட வீடுகளறில் COVID-19 மேரஸ �ாதறிககப்�ட்டேரகள் எேரும்  இல்மல.

�ல �தறிலளறிததேரகள் புற்றுசொய் முதல் இதய சொய் ெறிமல, காய்ச்சல் ேமர COVID அல்லாத சுகாதார கேமலகமள 
நதாறிேறிததனர. ஆனால் மாரச் 22 முதல் சம ேமர தனறியார மருததுேமமனகள் மூடப்�ட்டிரு்நததால், சறிகறிச்மச ந�றுேது 
அல்லது மரு்நதுகமளப் ந�றுேது கடினம், சமலும் ந�ாது மருததுேமமனகள் �றிஸியாகவும், சகாேறிட் சொயாளறிகளால் 
ெறிரம்�றி ேழறி்நதன.

“நகாசரானா மற்் மேரஸகமளப் ச�ாலசே ஒரு நதாற்றுசொயாகும், ஆனால் 
அரசாங்கமும் ஊடகங்களும் மககளறிமடசய அச்சதமத உருோககறியுள்ளன. இது எங்கமள 
மருததுேமமனககுச் நசல்ேதறிலிரு்நதும், ேழககமான �ாறிசசாதமனகள் ச�ான்் சறிகறிச்மசகள் 
நசய்ேதறிலிரு்நதும் தடுததுள்ளது. ”

 – அனுகதம் வீடுசார நதாழறிலாளர தமலேர

“COVID �றிரச்சறிமனகள் காரணமாக மருததுேமமனகளுககுச் நசல்ல ொங்கள் மறிகவும் 
�ய்நசதாம்.”

  – அனுகதம் வீடுசார நதாழறிலாளர தமலேர

“தனறியார மருததுேமமனகள் நசயல்�ட அனுமதறிககப்�டாததால், புற்றுசொய், இதயம் 
அல்லது �றி் கடுமமயான சொய்கள் ச�ான்் சொய்களுககு மரு்நதுகமளப் ந�றுேது 
சொயாளறிகளுககு கடினமாக இரு்நதது, அடிப்�மட காய்ச்சல் மற்றும் சளறிககு மரு்நதுகள் 
எ்நதநோரு மருததுே ேசதறியும் ேழங்கப்�டேறில்மல. இ்நத மாதறிாறியான ெறிமலமம மறிகவும் 
ேறிசறிததறிரமாக இரு்நதது, மககளுககு என்ன நசய்ேது, எப்�டி ெகரததுேது, எங்கு ச�சுேது 
என்று நதாறியேறில்மல… ”

  – அனுகதம் வீடுசார நதாழறிலாளர தமலேர

ந�ரும்�ாலான �தறிலளறிததேரகள் மேரஸ �ரவுேதாக அஞசறினர, ஜூன் மாதததறிற்குள், �ணறிபுாறியும் அமனேரும் தங்கள் 
வீடுகளுககு நேளறிசய நசல்லும்ச�ாது தனறிப்�ட்ட �ாதுகாப்பு உ�கரணங்கமள (�றி�றிஇ) �யன்�டுததறினர. 

“ொங்கள் க�சுர குடிெீர என்் இயற்மக ஆணடி�யாடிக மரு்நமத எங்கள் வீட்டில் தயாாறிதது 
ஒரு ொமளககு ஒரு மும் உட்நகாணசடாம். ொங்கள் நேளறிசய நசன்று வீட்டிற்கு தறிரும்�றி 
ேரும்ச�ாநதல்லாம், ொங்கள் குளறிதசதாம். ”

  – அனுகதம் வீடுசார நதாழறிலாளர தமலேர
 

இ்நதறியா, த றிருப்பூா றில் உள்ள வீடு சார நதாழறிலாள றி. புமகப்�டம்: சசவ்

COVID-19 கால நெருககடி மற்றும் அமமப்பு சாரா ந�ாருளாதாரச்சூழல் �ற்்றிய உணமம ெறிமல

8



அதறிகாறிதத வீட்டுப் ந�ாறுப்புகள் மற்றும் �தட்டங்கள்
ஊரடங்கு நதாடங்கறிய�றின் ஊதறியம் ந�றும் சேமலயறின் செரம் ேறியததகு அளேறில் கும்்நதுேறிட்டாலும், ஊதறியம் ந�்ாத 
சேமலயறில் நசலேழறிதத செரததறின் அளவு அதறிகாறிததது. நமாதத மாதறிாறியறில் 81 சதேறிகறிதம் அேரகள் தடுப்பு சுகாதார 
ெடேடிகமகயாகவும், குடும்� உறுப்�றினரகள் ொள் முழுேதும் வீட்டில் இரு்நததாலும், அேரகமள �ராமாறிப்�தறில் அதறிக 
செரம் நசலேறிட்டதாக நதாறிேறிததனர. சமலும், நமாதத மாதறிாறியறில் �ாதறிககும் சமற்�ட்டமே (54 சதவீதம்) அேரகள் 
சமமயலுககு அதறிக செரம் நசலேறிட்டதாக நதாறிேறிததனர. குழ்நமதகள் அல்லது ேயதானேரகளுடன் தங்கள் வீடுகளறில் 
�தறிலளறிததேரகளறில், 64 சதவீதம் ச�ர குழ்நமத �ராமாறிப்�றில் அதறிகாறிப்பு மற்றும் 36 சதவீதம் ச�ர முதறிசயார �ராமாறிப்�றில் 
அதறிகாறிப்பு இருப்�தாக நதாறிேறிததனர.

“நதாழறிலாளரகள் தங்கள் வீடுகளறில் அதறிகாறிதத ந�ாறுப்புகமள எதறிரநகாணடனர, 
சொய்ோய்ப்�ட்டேரகமளப் �ராமாறிப்�து, குழ்நமதகமளப் �ராமாறிப்�து மற்றும் வீட்டு 
சேமலகள் அதறிகாறிததுள்ளன, ஏநனன்்ால் ொங்கள் காமல, மதறியம் மற்றும் இரவு உணவு 
ஆகறிய மூன்று செரங்களுககும் சமமகக சேணடும்.”

 – அனுகதம் வீடுசார நதாழறிலாளர தமலேர

“குழ்நமதகமளப் �ாதுகாப்�தும், அேரகமளப் �ாதுகாப்�ாக உணருேதும் மறிகப்ந�ாறிய 
சோலாக இரு்நதது. வீட்டு சேமலகள் அதறிகாறிததன, ந�ாதுமுடககம் நெருககடிமய 
ெறிரேகறிப்�து மறிகவும் கடினம்.”

 – அனுகதம் வீடுசார நதாழறிலாளர தமலேர
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அதறிகாறிதத வீட்டு கேமலகள் மற்றும் �தட்டங்கள்
சேமல, ேருமானம், உணவு, சுகாதாரம் மற்றும் �ாதுகாப்பு �ற்்றிய கேமலகளுககு சமலதறிகமாக, �தறிலளறிததேரகள் சேறு 
இரணடு முககறிய கேமலகமள நேளறிப்�டுததறினர:

குழ்நமதகள் 
குழ்நமதகளறின் �ள்ளறிப்�டிப்ம� �ற்்றிய கேமலகள். ஸமாரட்ச�ான்கள் அல்லது சடப்நலட்டுகள் இல்லாததால் 
�ள்ளறி கட்டணம் நசலுததசோ அல்லது ஆன்மலன் கற்்மல ந�்சோ முடியேறில்மல; அேரகளறின் �சறி மற்றும் 
ஊட்டச்சதது: அேரகளுககு ச�ாதுமான அல்லது ெல்ல தரமான உணமே ேழங்க முடியாமல், அல்லது அேரகள் ேறிரும்பும் 
சறிற்றுணடிகமள; அேரகள் நேளறிசய ேறிமளயாடசோ அல்லது ெகரததசோ முடியேறில்மல. 

“மு்நமதய ஆணடு �ள்ளறி கட்டணதமத ொங்கள் நசலுததாததால், �ள்ளறியறிலிரு்நது 
புததகங்கமளப் ந�் முடியேறில்மல. ொங்கள் மூன்று மாதங்களுககு வீட்டு ோடமகமய 
நசலுதத முடியேறில்மல, மறின்சார கட்டணங்கள் தாமதமாகறிேறிட்டன. ”

 – அனுகதம் வீடுசார நதாழறிலாளர தமலேர

“ஆசறிாறியர நதாடர்நது கட்டணம் நசலுதத என்மன அமழககறி்ார, குழ்நமதகள் ஆன்மலன் 
ேகுப்புகமளக சகட்டு சசாரேமடகறி்ாரகள், அேரகள் கேனம் நசலுதத முடியேறில்மல. இது 
எங்களுககு ஒரு ந�ாறிய நதால்மல.”

 – அனுகதம் வீடுசார நதாழறிலாளர தமலேர, இோறின்  
குழ்நமதகள் ஒரு தனறியார �ள்ளறிககுச் நசல்கறி்ாரகள்

“அரசுப் �ள்ளறிகளுககுச் நசல்லும் குழ்நமதகளுககு இ்நத ேமகயான ஆன்மலன் ேகுப்பு மன 
அழுததம் இல்மல. ஆனால் இ்நத குழ்நமதகள் எேராலும் ேழறிெடததப்�டேதறில்மல, எங்கள் 
குழ்நமதகளறில் ந�ரும்�ாசலார அரசுப் �ள்ளறிகளுககுச் நசல்கறி்ாரகள். ”

 – அனுகதம் வீடுசார நதாழறிலாளர தமலேர, இோறின்  
குழ்நமதகள் ஒரு தனறியார �ள்ளறிககுச் நசல்கறி்ாரகள்

இ்நதறியா, தறிருப்பூாறில் உள்ள வீடு சார நதாழறிலாளறி. புமகப்�டம்: சசவ்
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நசலுததப்�டாத ோடமக மற்றும் �றில்கள் 
�ல மாதங்களாக ோடமக, மறின்சாரம் அல்லது எாறிோயு �றில்கள் மற்றும் �ள்ளறி கட்டணங்கமள 
நசலுததாததால் தறிரட்டப்�ட்ட கடன் �ல நதாழறிலாளரகளுககும் அேரகளது குடும்�ங்களுககும் ந�ரும் 
கேமலயாக இரு்நதது. சசவ் அமமப்�றின் ெறிறுேனர ெறிமலமமமய இவ்ோறு சுருககமாகக கூ்றினார: 
“�லர �ணதமத கடன் ோங்கறியுள்ளனர. இது ஒரு ெீணடகால தாககதமத ஏற்�டுததும்: அசமல 
தறிருப்�றிச் நசலுதத முடியாத ேமர, ேட்டி குேறிகறி்து. இது �லமர கடன் நெருககடிககு இட்டுச் நசல்லும். 
சறிலர கடன் அடிமமததனததறின் ேமலயறில் ேறிழுோரகள்.”

COVID-19 நெருககடியறின் ஒட்டுநமாதத எணணறிகமக கு்றிப்�றிடததகக தனறிப்�ட்ட மன அழுததததறிற்கும் 
குடும்�ததறிற்குள் ந�ாதுோன �தற்்ததறிற்கும் ேழறிேகுததது.

“தறிட்டுேது, அடிப்�து, �ாலியல் ச�ான்் ேன்மும்கள் வீடுகளறில் உள்ள 
மமனேறி மற்றும் குழ்நமதகளுககு உடல் ாீதறியாக துஷ�றிரசயாகம் நசய்ேது 
கணட்றியப்�ட்டது.”

 – அனுகதம் வீடுசார நதாழறிலாளர தமலேர

ெறிோரண ெடேடிகமககள்
அரசாங்கத்தால்
மாரச் 26 ஆம் சததறி, இ்நதறிய ெறிதறியமமச்சர 1.7 டிாறில்லியன் இ்நதறிய ரூ�ாய் (23 �றில்லியன் அநமாறிகக டாலர) மதறிப்புள்ள 
ஒரு சதசறிய ெறிோரணப் ந�ாதறிமய அ்றிேறிததார: இ்நதறியாேறில் ேசறிககும் ஒவ்நோருேருககும் 18 டாலரகள். ெறிோரண 
நதாகுப்�றில் �ண மானறியங்கள், உணவு உதேறி மற்றும் �றி் ெடேடிகமககள் அடங்கும். ஆனால் நதாகுப்பு சதான்றுேமத 
ேறிட மறிகவும் மறிதமானதாக இரு்நதது: ெறிோரண ெடேடிகமககள் ோககுறுதறியளறிதத�டி �ரேலாகசோ அல்லது ஒசர 
மாதறிாறியாகசோ நசயல்�டுததப்�டேறில்மல, அேற்ம் அணுகுேது கடினம்.

இ்நதறியாேறில் மாெறில அரசுகளும் ெறிோரணம் அளறிததன. உதாரணமாக, தமறிழொட்டில் உள்ள நதாழறிலாளர ெல 
அமமச்சகம், மாெறில மகசயடு நதாழறிலாளர அமமப்பு சாரா ெல ோாறியததறில் நதாழறிலாளரகளாக �தறிவு நசய்யப்�ட்ட 
நதாழறிலாளரகளுககு ெறிோரணம் ேழங்கறியது. தறிருப்பூாறில் நமாததம் 170,000 அமமப்புசாரா நதாழறிலாளரகளறில் 74,000 
ச�ர மட்டுசம �தறிவு நசய்யப்�ட்டுள்ளனர. �தறிவு நசய்யப்�ட்ட நதாழறிலாளரகளுககு மூன்று மாதங்களுககு மாதததறிற்கு 
2000 ரூ�ாய் நராகக மானறியம் ேழங்க உாறிமம உணடு. தறிருப்பூாறில் �தறிவுநசய்யப்�ட்ட நதாழறிலாளரகளறில் சுமார 40 
சதவீதம் ச�ர தங்கள் மானறியதமத ந�்ேறில்மல, ஏநனனறில் அேரகள் �தறிமே புதுப்�றிககேறில்மல அல்லது ேங்கறி 
ேறிேரங்கமள ேழங்கேறில்மல. மதயல் ச�ான்் சறில வீட்டுத நதாழறிலாளரகள் ெல ோாறியததறில் �தறிவு நசய்யப்�ட்டு 
சலுமககமளப் ந�ற்்னர. தரம் சாறி�ாரததல், ஒழுங்கமமததல் மற்றும் ஆமடகமள மடிப்�ேரகள் ச�ான்் வீட்டுத 
நதாழறிலாளரகளறின் �றி் குழுககள் �தறிவு நசய்யப்�டேறில்மல, எனசே,
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 அனுகதம் நதாழறிற்சங்கதமதச் சசர்நத சமூக அடிப்�மடயறிலான தன்னாரேலரகளறின் நெட்நோரக மூலம், அரசாங்கததறின் 
ெறிோரணதமத அணுக, ஆய்ேறின் ஒரு �குதறியாக இரு்நதேரகள் உட்�ட �ல நதாழறிற்சங்க உறுப்�றினரகளுககு சசவ் 
உதேறியது. இதன் ேறிமளோக, ஆய்வு மாதறிாறியறில் 90 சதவீதம் அரசு மானறியங்கள் மற்றும் உணவு உதேறி இரணமடயும் 
அரசாங்கததறிடமறிரு்நது ந�் முடி்நதது.

�ண மானறியம் அல்லது உணவு உதேறி ந�்ாதேரகள் முககறியமாக தமறிழகததறின் �றி் மாேட்டங்களறில் இரு்நது குடிசய்றிய 
நதாழறிலாளரகள், அேரகளறின் சரஷன் காரடுகள் தங்கள் நசா்நத மாேட்டங்களறில் �தறிவு நசய்யப்�ட்டன.

ேழங்கறியேர – சசவ்

அனுகதம் நதாழறிற்சங்கதமதச் சசர்நத 900 சமூக அடிப்�மடயறிலான தன்னாரேலரகளறின் ேமலப்�றின்னல் சதமேப்�டும் 
ெ�ரகள் மற்றும் வீடுகமள அேரகள் ோழ்நத இடததறிலிரு்நது ெட்நது நசல்லககூடிய தூரததறிற்குள் நசன்்து, சறில 
சமயங்களறில் உள்ளூர அரசாங்க அதறிகாாறிகளுடன் வீடுகளுககுச் நசன்்து. தன்னாரேலரகள் தாங்கள் அமடயாளம் 
கணட �யனாளறிகளுககு ேறிெறிசயாகறிதத உணவுப் ந�ாருட்கமள ோங்க சசமறிககவும். மாேட்ட அரசாங்கததறின் ெறிோரண 
முயற்சறிகளறில் ஒரு �ங்காளராக, அரசாங்க ெறிோரணப் ந�ாருட்கள் எப்ச�ாது, எங்கு ேறிெறிசயாகறிககப் ச�ாகறின்்ன என்�மத 
SAVE ககு நதாறிேறிககப்�ட்டது. �யனாளறிகளுககு அ்றிேறிகக தன்னாரேலரகளுககு இ்நத தகேமல அேரகள் நதாறிேறிததனர, 
இதனால் அரசாங்க ெறிோரணதமத ேழங்க உதேறியது. சசவ் தனது நசா்நத உணவுப் ந�ாட்டலங்களுடன் அரசாங்க 
சரஷன்களுககு கூடுதலாகவும், �றி் ேமகயான ஆதரமேயும் ெறிோரணதமதயும் ேழங்கறியது. 

சுகாதார நெருககடிககு �தறில்கள்

 • ந�ாது சுகாதார நசய்தறிகள் 
மற்றும் மருததுே ஆசலாசமன

 • �ாதுகாப்பு உ�கரணங்கள் 
மற்றும் ந�ாருட்கள்

 • சுகாதார �ராமாறிப்பு 
மற்றும் மரு்நதுகள்

 • மனெல ஆதரவு

ந�ாருளாதார நெருககடிககு �தறில்கள்

 • அரசாங்க ெறிோரண 
ெடேடிகமககமள ெடததுதல்

 • உணவு �ாகநகட்டுகள் மற்றும் 
சமமதத உணமே ேழங்குதல்

உடல்ெலம் மற்றும் ந�ாருளாதார நெருககடிகளுககு �தறில்கள்

இ்நதறியா, தறிருப்பூாறில் உள்ள வீடு சார நதாழறிலாளறி. புமகப்�டம்: சசவ்
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சமாளறிககும் உததறிகள்  
ெறிமலமமமயச் சமாளறிகக, சாப்�றிட்ட உணமேக கும்ப்�மதத தேறிர, மாதறிாறி தகேல் சசகாறிதத குடும்�ங்களறில் 72 
சதவீதம் ச�ர கடன் ோங்கறியுள்ளனர, 33 சதவீதம் ச�ர சசமறிப்ம�யும் 27 சதவீத நசாததுககமள ேறிற்்னர: அேற்ம் 
கும்தது ேளங்கள் மற்றும் / அல்லது கடனறில் ேறிட்டுேறிட்டனர. �ாதறிககும் சமற்�ட்டேரகள் குடும்�ம், ெண�ரகள் அல்லது 
ெண�ரகளறிடமறிரு்நது உதேறி சகாாறினர. ஒரு சறிலர உச்ச முடககததறின் ச�ாது புதறிய அல்லது சமமதத உணமே ேறிற்�மன 
நசய்ேமத சமற்நகாணடனர, சமலும் நகாஞசம் சம்�ாதறிகக முடி்நதது. ெறிர்நதர அடிப்�மட சதமேகளான உணவு 
�ணடங்கள் ேறிற்�மனககு மாறுேமத �ாறிசீலிகக சசவ் அேரகமள ஊககுேறிககறி்து. 

“ொங்கள் எங்கள் சுய உதேறிககுழுககளறிடமறிரு்நது கடன் ோங்கறிசனாம், ஆனால் நசலுதத 
சேணடிய நதாமகமய நசலுததுேது கடினம். ொங்கள் அமனேரும் ோடமக வீடுகளறில் 
ேசறிப்�தால், ோடமக மற்றும் மறின்சார �றில்கள் மறிகப்ந�ாறிய சோலாக இரு்நதன. ”

 – அனுகதம் வீடுசார நதாழறிலாளர தமலேர

�ல வீடுகளும் தங்களது வீட்டு ோடமக மற்றும் மறின்சாரம் மற்றும் எாறிோயு �றில்கமள ஒததறிமேப்�தன் மூலம் அல்லது 
நேறுமசன நசலுததாமல் சமாளறிததன.. 

“மறின்சார �றில்கள் இரட்டிப்�ாகறிேறிட்டன, கட்நத ஆணடு �ள்ளறி கட்டணம் அதறிகமாக 
இரு்நதது, எனசே எங்களால் நசலுதத முடியேறில்மல. ொங்கள் உ்ேறினரகளறிடமறிரு்நது கடன் 
ோங்கறி எங்கள் ெமககமள அடமானம் மேதசதாம். ”

 – அனுகதம் வீடுசார நதாழறிலாளர தமலேர

கடன் ோங்கறிய �ணம்
ெண�ரகளறிடமறிரு்நது ெறிதறி உதேறி சகாாறினார
சசமறிப்ம�க கும்ததது
நசாததுககமள ேறிற்்து
குடும்�ததறினாறிடமறிரு்நது ெறிதறி உதேறி சகாாறினார
மாற்றுப் �ணறிகமள சமற்நகாணடார
�ணததறிற்கான நசாததுககள்
குடும்�ததறில் சறிலர குடிசய்றினர
இ்நத சமாளறிககும் உததறிகள் எமதயும் ொடேறில்மல

நேவ்சேறு சமாளறிககும் உததறிகமளக நகாணட மாதறிாறி குடும்�ங்களறின் சதவீதம்
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மீட்பு மற்றும் அதற்கு அப்�ால்

நதாழறிலாளறி சதமேகள் மற்றும் சகாாறிகமககள்
கணகநகடுப்�றின் முடிேறில் தறி்்நத சகள்ேறிகளறில், �தறிலளறிததேரகள் �றின்ேரும் சதமேகள் மற்றும் சகாாறிகமககளுககு குரல் 
நகாடுததனர:

• ஜவுளறி மற்றும் ெறிட்சேர நதாழறிற்சாமலகளறிலிரு்நது �ணறி ஆரடரகள், அமே ந�ரும்�ாலும் ஏற்றுமதறி 
ச்நமதகளறின் மீட்ம�ப் ந�ாறுததது

• நசா்நத நதாழறில் நதாடங்க மானறியங்கள் அல்லது கடன்கள்

• நதாடர்நது உணவு உதேறி

சறில �தறிலளறிததேரகள் தாங்களும் �றி் அமமப்பு சாரா நதாழறிலாளரகளும் ேறிரும்புேமத �றின்ேருமாறு சுருககமாகக 
கூ்றினர:

• “ொங்கள் கடன் இல்லாத ோழகமகமய ோழ ேறிரும்புகறிச்ாம்.”

• “ொங்கள் மன அழுததமறில்லாத ோழகமகமய ோழ ேறிரும்புகறிச்ாம்.”

• “ொங்கள் ஊதறியம் சம்�ாதறிகக ேறிரும்புகறிச்ாம், எதறிரகாலததறிற்கு சசமறிகக ேறிரும்புகறிச்ாம்.”

• “ொங்கள் எங்கள் சாதாரண ோழகமகமய மீணடும் ேறிரும்புகறிச்ாம்.”

மீட்நடடுப்�தற்கான �ாறி்நதுமரகள் (SAVE)
• COVID நெருககடி முடியும் ேமர நதாடர்நது உணவு உதேறி

• வீடுசார நதாழறிலாளரகள் மீணடும் �ணறிமயத நதாடங்கும் ேமர �ண மானறியங்கமள மீட்�து

• அதறிகாறிதத �ணறி ஆமணகள் மற்றும் வீடுசார நதாழறிலாளரகளுககு அதறிக பீஸ சரட் உள்ளறிட்ட ோழோதார 
ஆதரவு தறிட்டங்கள்

• மாற்று சேமலோய்ப்பு தறிட்டங்கள், கு்றிப்�ாக புலம் ந�யர்நத நதாழறிலாளரகளுககு

• சமூக �ாதுகாப்பு: சுகாதார காப்பீடு, சுகாதார �ராமாறிப்பு, ஓய்வூதறியம்

• “அமமப்பு சாரா” நதாழறிலாளரகளறின் மாெறில மகசயடு நதாழறிலாளர ெல ோாறிய அட்டேமணயறின் கீழ வீடுசார 
நதாழறிலாளரகமள அங்கீகாறிததல் மற்றும் �தறிவு நசய்தல்

• முததரப்பு ச�ச்சுோரதமத ேழறிமும்கள் மூலம் வீட்டுத நதாழறிலாளரகளுககு ெறியாயமான ஊதறியங்கள் / பீஸ 
சரட் ேறிகறிதங்கள்
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இ்நதறியா, தறிருப்பூாறில் உள்ள வீடு சார நதாழறிலாளறி. புமகப்�டம்: சசவ்
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COVID-19 நெருககடி மற்றும் மும்சாரா ந�ாருளாதாரம் அமமப்பு சாரா சேமலோய்ப்�றில் உள்ள ந�ணகளுககு 
இமடயறிலான ஒததுமழப்பு: உலகமயமாககல் மற்றும் ஒழுங்கமமததல் (WIEGO) மற்றும் 12 ெகரங்களறில் அமமப்பு சாரா 
நதாழறிலாளரகமளக கு்றிககும் கூட்டாளர அமமப்புகள்: அகரா, கானா; அகமதா�ாத, இ்நதறியா; �ாங்காக, தாய்லா்நது; 
டககர, நசனகல்; டார எஸ சலாம், தான்சானறியா; நடல்லி, இ்நதறியா; டர�ன், நதன்னாப்�றிாறிககா; லிமா, ந�ரு; நமகசறிசகா 
ெகரம், நமகசறிசகா; ெறியூயாரக ெகரம், அநமாறிககா; ப்நளேன், �ல்சகாறியா; மற்றும் தறிருப்பூர, இ்நதறியா. கலப்பு மும்கள், 
ெீளமான ஆய்வு அமமப்பு சாரா நதாழறிலாளரகளறின் நதாமலச�சறி சகள்ேறிததாள்கள் மற்றும் அமமப்பு சாரா நதாழறிலாளர 
தமலேரகள் மற்றும் �றி் முககறிய தகேல்றி்நதேரகளுடன் ெடததப்�ட்ட அமர கட்டமமககப்�ட்ட செரகாணல்கமள 
உள்ளடககறியது. சுற்று 2, 2021 முதல் �ாதறியறில் ெடததப்�டும். சமலும் தகேலுககு, �ாரமேயறிடவும்  wiego.org/COVID-19-
Global-Impact-Study. 

அமமப்பு சாரா சேமலோய்ப்�றில் உள்ள ந�ணகள்: உலகமயமாககல் மற்றும் ஒழுங்கமமததல் (WIEGO) அமமப்பு சாரா 
ந�ாருளாதாரததறில் உமழககும் ஏமழகளுககு, கு்றிப்�ாக ந�ணகளுககு அேரகளறின் ோழோதாரதமத �ாதுகாப்�தறில் 
அதறிகாரம் அளறிப்�தறில் கேனம் நசலுததும் உலகளாேறிய ேமலயமமப்பு ஆகும். அமனதது நதாழறிலாளரகளுககும் சமமான 
ந�ாருளாதார ோய்ப்புகள், உாறிமமகள், �ாதுகாப்பு மற்றும் குரல் இருகக சேணடும் என்று ொங்கள் ெம்புகறிச்ாம். WIEGO 
புள்ளறி ேறிேரங்கமள சமம்�டுததுேதன் மூலமும், அமமப்பு சாரா ந�ாருளாதாரம் கு்றிதத அ்றிமே ேறிாறிவு�டுததுேதன் 
மூலமும், அமமப்பு சாரா நதாழறிலாளர அமமப்புகளறிமடசய நெட்நோரககுகள் மற்றும் தறி்மன உருோககுேதன் மூலமும், 
நெட்நோரககுகள் மற்றும் அமமப்புகளுடன் இமண்நது உள்ளூர, சதசறிய மற்றும் சரேசதச நகாள்மககளறில் நசல்ோககு 
நசலுததுேதன் மூலமும் மாற்்தமத ஊககுேறிககறி்து. www.wiego.org.

சமூக ேறிழறிப்புணரவு மற்றும் தன்னாரே கல்ேறி மமயம் (சசவ்) சமூக-ந�ாருளாதார ாீதறியாக ஏமழ மற்றும் ஓரங்கட்டப்�ட்ட 
சமூகங்கமள ஆதாறிப்�தற்கும் சமம்�டுததுேதற்கும் 1993 இல் ெறிறுேப்�ட்ட தறிருப்பூாறில் ஒரு இலா� சொககற்் 
அமமப்�ாகும். குழ்நமதத நதாழறிலாளரகமள ஒழறிப்�தற்கும், ந�ணகள் மற்றும் இமளஞரகமள சமம்�டுததுேதற்கும், 
ெறியாயமான நதாழறிலாளர தரதமத சமம்�டுததுேதற்கும் சசவ் முயல்கறி்து. வீடுசார �ணறியாளரகளறின் உள்ளூர 
நதாழறிற்சங்கமான அனுகததமத சசவ் ெறிறுேறி ஆதாறிககறி்து..

கனடாேறின் ஒட்டாோேறின் சரேசதச சமம்�ாட்டு ஆராய்ச்சறி மமய உதேறியுடன் இ்நத �ணறி சமற்நகாள்ளப்�ட்டது. இங்கு 
நேளறிப்�டுததப்�ட்டுள்ள கருததுகள் ஐ.டி.ஆர.சறி அல்லது அதன் ஆளுெர குழுேறின் கருததுககமள கு்றிககேறில்மல
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