
 

 

 
இந்தியாவில் க ாவிட்-19 முதல் அலையின் தாக் ம் தரும் 
படிப்பிலை ள் 

ராகுல் லஹ ாதி 

ஹ ாவிட்-19 இரண்டாம் அலல இந்தியாலவச் 
சீரழித்ததுடன் அதன் மருத்துவ அலமப்லையும் 
உலுக் ி எடுத்துவிட்டது. உல த் தரமான மருத்துவ 
வசதி லை அது ாறும் பைற்றுவந்த ஹமல்தட்டு 
நடுத்தர வர்க் த்தினருக்கும் இஹத நிலலதான். 
மருத்துவமலனப் ைடுக்ல  ள், ஆக்சிஜன், உயிர் 
 ாக்கும் மருந்து ள் ஆ ிய அடிப்ைலட வசதி ளும் 

 டும் ைற்றாக்குலறயில் இருந்தன. அதி ாரபூர்வமான  ணக் ின்ைடி 
மூன்று லட்சத்திற்கும் ஹமற்ைட்ஹடார் உயிரிழந்தார் ள். ஆனால், 30 
முதல் 40 லட்சம்வலர மரணங் ள் நி ழ்ந்திருக் க்கூடும் என்று 
அதி ாரபூர்வமற்ற  ணக்கு ள் கூறு ின்றன. மருத்துவ பநருக் டியின் 
மீது உடனடியா க்  வனம் பசலுத்த ஹவண்டியிருந்தாலும், இரண்டாம் 
அலலயின் விலைவாய் ஏற்ைட்ட பைாருைாதாரப் ஹைரழிலவக் 
 வனிப்ைதும் முதல் அலலக்குப் ைிறகு ஏற்ைட்ட பநருக் டியில் 
 ிலடத்த ைாடங் லைக்  ற்ைதும் உடனடித் ஹதலவ ைா  உள்ைன.  

மருத்துவத் தாக் த்லதப் பைாருத்தவலர  டந்த ஆண்டின் முதல் 
அலல ஒப்ைீட்டைவில் பமன்லமயானது. ஆனால், பைாது முடக் மும் 
இதர  ட்டுப்ைாடு நடவடிக்ல  ளும் பைாருைாதார பநருக் டிக்குக் 
 ாரணமாய் அலமந்தன. 2020 ஏப்ரல்-ஹம மாதங் ைில் சுமார் 10 ஹ ாடித் 
பதாழிலாைர் ள் ஹவலல லை இழந்தார் ள். 2020ஆம் ஆண்டின் 
இறுதியில் பைாருைாதார நடவடிக்ல  ள் மீண்டும் பதாடங் ினாலும் 
ஒன்றலரக் ஹ ாடித் பதாழிலாைர் ள் அப்ஹைாதும் ஹவலலயில்லாமல் 
இருந்த நிலலயில் பதாழிலாைர் சந்லதயும் குடும்ைங் ைின் 
வருமானமும் முழுவதுமா  மீைவில்லல. பநருக் டியின் ைாதிப்பு ள் 
அந்த அைவுக்குக்  டுலமயா  இருந்தன. தனிநைர் சராசரி வருமானம் 
2020 ைிப்ரவரியில் இருந்தலதக்  ாட்டிலும் 2020 அக்ஹடாைரில் 16 
விழுக் ாடு குலறவா  இருந்தது.    
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அஜிம் ைிஹரம்ஜி ைல் லலக் ழ ம் 2021, ஹம மாதம் “2021இல் 
இந்தியாவில் ஹவலல ைின் நிலல: ஹ ாவிட்-19இன் ஓராண்டு” என்னும் 
அறிக்ல லய பவைியிட்டது. முதல் அலல ஹவலல ள், வருமானம், 
சமமற்ற நிலல, வறுலம ஆ ியவற்றில் ஏற்ைடுத்திய தாக் த்லத அது 
ஆவணப்ைடுத்தியிருந்தது. முதல் அலலக்குப் ைிறகு நிவாரணத்திற் ா  
அரசு ஹமற்ப ாண்ட ப ாள்ல சார் நடவடிக்ல  ைின் ைலன் லையும் 
அந்த அறிக்ல  ஆய்வு பசய்திருந்தது. ஹதசிய அைவிலான 
ைிரதிநிதித்துவம் ப ாண்ட மாதாந்தரக் குழுலவக் ப ாண்டு குடும்ைங் ைின் 

வருமானம், ஹவலலவாய்ப்பு குறித்து இந்தியப் பைாருைாதார  ண் ணிப்பு 
லமயம் (CMIE) நடத்ததிய  ணக்ப டுப்பு, முதல் அலலக்குப் ைின் 

பசயல்ைடுத்தப்ைட்ட மீட்பு நடவடிக்ல  ள் குறித்த ஹவறு  இரண்டு 

 ணக்ப டுப்பு ள் ஆ ியவற்றிலிருந்து பைறப்ைட்ட தரவு லைப் 
ைல் லலக் ழ த்தின் அறிக்ல  ையன்ைடுத்து ிறது. 

முதல் அலல ஆண் ைின் ஹவலலவாய்ப்லைக்  ாட்டிலும் பைண் ைின் 
ஹவலலவாய்ப்ைில் மி வும் அதி மான தாக் த்லத 
ஏற்ைடுத்தியிருக் ிறது. ஹவலலபசய்துப ாண்டிருந்த ஆண் ைில் 61 
விழுக் ாட்டினர் 2020இன் பைாது முடக் த்தின்ஹைாதும் அதற்குப் 
ைிந்லதய மாதங் ைிலும் தங் ள் ஹவலல லை இழக் வில்லல. 28 
விழுக் ாட்டினர் ஹவலல இழந்தாலும் அந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் 
அவர் ள் ஹவறு ஹவலல ைில் ஹசர்ந்துவிட்டார் ள். 7 
விழுக் ாட்டினருக்கு 2020 டிசம்ைர்வலர ஹவலல  ிலடக் வில்லல 
(இந்த மாதம் வலரயிலும்தான் புள்ைிவிவரம் இருக் ிறது). இஹத பைாது 
முடக் த்தின்ஹைாது பைண் ைில் 19 விழுக் ாட்டினர் மட்டுஹம 
ஹவலலயில் நீடித்தார் ள். 47 விழுக் ாட்டினர் நிரந்தரமா  ஹவலலலய 
இழந்தார் ள். 2020 டிசம்ைர் வலர அவர் ளுக்கு ஹவலல 
 ிலடக் வில்லல. 
 

வலைபடம் 1: பபண் ள் கவலைலய இழப்பதும் மறு கவலை 
 ிலடக் ாமல் இருப்பதும் ஆண் லைக்  ாட்டிலும் அதி  அைவில் 
இருந்தை.   



 

 

 

ஆதாரம்: இந்தியாவில் ஹவலல ைின் நிலல 2021 

முலறசாராப் ைணி ள் ஹ ாவிட்-19இன் முதலாம் ஆண்டில்  ணிசமா  
அதி ரித்தன. முலறசார் சம்ைைப் ைணி ைில் இருந்தவர் ைில் 
 ிட்டத்தட்டப் ைாதிப்ஹைர் 2020இன் இறுதிக்குள் சுய ஹவலலவாய்ப்பு (30 
விழுக் ாடு), அன்றாடக் கூலி (10 விழுக் ாடு) அல்லது முலறசாராச் 
சம்ைைப் ைணி (9 விழுக் ாடு) ஆ ியவற்றுக்கு மாறிவிட்டார் ள்.  டந்த 
ஆண்டில் ஹவலலயிழந்தவர் ளுக்கு ஹவைாண்லம,  ட்டுமானம், சிறு 
வணி ம் ஆ ிய துலற ள் ல  ப ாடுத்தன. ஆனால், இரண்டாம் 
அலலக்குப் ைிறகு ஹமலும் ைலருக்கு இடமைிப்ைதற் ான திறன் இந்தத் 
துலற ைில் குலறயக்கூடும்.  

பைருந்பதாற்றினால் மி  ஹமாசமா  ைாதிக் ப்ைட்ட ைிரிவினரில் வசதிக் 
குலறவான குடும்ைங் ளும் அடக் ம். வசதிக் குலறவான 
குடும்ைங் ைில் 2020 மார்ச் – அக்ஹடாைர் மாதங் ைில் ஏற்ைட்ட 
ஒட்டுபமாத்த வருமான இழப்பு ஹ ாவிட் பைருந்பதாற்றுக்கு முந்லதய 
மாதங் ைில் இருந்த வருமான இழப்லைக்  ாட்டிலும் அதி ம். அதி  
வருமானம் ப ாண்ட ைிரிவினரில் இந்த இழப்பு குலறவா  இருந்து 
ைிறகு சிறிதைவு உயர்ந்தது. வருமான அைவில்  லடமட்டத்தில் உள்ை 
10 விழுக் ாட்டினருக்கு இந்தக்  ால ட்டத்தில் ஏற்ைட்ட சராசரி 



 

 

வருமான இழப்பு ரூ. 15,700. இது இரண்டு மாத வருமானத்திற்கும் 
அதி மான இழப்பு.   

வலைபடம் 2: ஒப்பீட்டைவிைாை வருமாை இழப்பு வறுலமயில் 
உள்ை குடும்பங் ைில் அதி ம் 

 

ஆதாரங் ளும் குறிப்பு ளும்: இந்தியாவில் ஹவலல ைின் நிலல 2021. ஹ ாவிட்-
19இன் முதல் எட்டு மாதங் ைில் (மார்ச்-அக்ஹடாைர் 2020) ஒவ்பவாரு 

ைிரிவினருக்கும் இருந்த வருமானத்லத அதற்கு முந்லதய எட்டு மாதங் ைின் 
வருமானத்ஹதாடு ஒப்ைிட்டுக்  ாட்டும் வலரைடம். ஹமலும் விவரங் ளுக்கு 

ஹமற்ைடி அறிக்ல லயக் (Appendix of the report)  ாணவும். 
 
குலறந்தைட்சக் கூலிக்கும் ( ிராமப்புறங் ைில் நைர் ஒருவருக்கு ரூ 107, 
ந ர்ப்புறங் ைில் ரூ. 120) குலறவா ச் சம்ைாதிப்ைவர் ைின் எண்ணிக்ல  
பைருந்பதாற்றின்ஹைாது  ணிசமா  அதி ரித்தது. முதல் 
அலலயின்ஹைாது இந்த எண்ணிக்ல  23 ஹ ாடி அதி ரித்தது. 
பைருந்பதாற்று இருந்திராவிட்டால் இந்த எண்ணிக்ல  5 ஹ ாடிக்கும் 
ஹமல் குலறந்திருக்கும்.  

வலைபடம் 3: பபருந்பதாற்றின்கபாது வறுலம பபருமைவில் 
வைர்ந்தது  

https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/state-of-working-india/swi-2021/


 

 

 

இந்த பநருக் டிலயச் சமாைிக்  உணலவக் குலறவா  எடுத்துக்ப ாள்வது, 
பசாத்துக் லை விற்ைது, நண்ைர் ள், உறவினர் ள்,  டன் வழங்கும் வணி ம் 
பசய்ஹவார் ஆ ிஹயாரிடம்  டன் வாங்குவது உள்ைிட்ட ைல்ஹவறு 
வழிமுலற லை மக் ள் ைின்ைற்றினார் ள். ஹ ாவிட் வாழ்வாதாரம் குறித்து 
அஜிம் ைிஹரம்ஜி ைல் லலக் ழ ம் ஹமற்ப ாண்ட பதாலலஹைசி ஆய்வில் 
ைங்குப ாண்டவர் ைில் 90 விழுக் ாட்டினர் பைாது முடக் த்தின்  ாரணமா த் 
தாங் ள் உட்ப ாள்ளும் உணலவக் குலறத்துக்ப ாள்ை ஹவண்டியிருந்தது 
என்று பதரிவித்தது அதிர்ச்சி அைிப்ைதா  உள்ைது. பைாது முடக் த்திற்குப் 
ைிந்லதய ஆறு மாதங் ைிலும் தாங் ள் உட்ப ாள்ளும் உணவின் அைவில் 
முன்ஹனற்றம் இல்லல என்று 20 விழுக் ாட்டினர் பதரிவித்தது ஹமலும் 
 வலல அைிப்ைதா  உள்ைது. 

ஒன்றிய அரசும் மாநில அரசு ளும் ைல்ஹவறு நிவாரண 
நடவடிக்ல  லை அறிவித்தாலும் அலவ ைாதிப்புக்குள்ைான மக் ைில் 
மி ச் சிறிய ைிரிவினருக்ஹ  ஹைாய்ச் ஹசர்ந்தன. பைாது வினிஹயா த் 
திட்டத்தின்  ீழ் கூடுதல் உணவுப் பைாருட் லை வழங்குதல், ஜன்-தன் 
 ணக்கு லவத்திருக்கும் பைண் ளுக்கு மாதம் ரூ 500 வதீம் மூன்று 
மாதங் ளுக்குப் ைண உதவி தருதல் ஆ ியலவ முக் ியமான நிவாரண 
நடவடிக்ல  ள். வருமானப் ைிரிவில்  லடமட்டத்தில் இருக்கும் 
குடும்ைங் ைின் வருமான இழப்பு (மார்ச்-டிசம்ைர் 2020  ால ட்டத்தில்) 
ரூ. 15,700 என்னும் நிலலயில் இது மி வும் குலறவான பதால . 
அத்துடன், ைணப் ைரிமாற்றத் திட்டம் அதி ம் ஹைருக்குப் ஹைாய்ச் 



 

 

ஹசரவும் இல்லல. பைறத்தக் வர் ைில் 50 விழுக் ாட்டினருக்ஹ  இது 
 ிலடத்தது. 

குடும்ைங் ைில் இருந்த ஹசமிப்பு அல்லது சமாைிக்கும் திறலன வற்ற 
அடித்துவிட்ட முதல் அலலயின் முடிவில் வந்துள்ைதால் இரண்டாம் 
அலலயின் பைாருைாதார அதிர்ச்சி மி வும்  டுலமயானதா  இருக்கும். 
ஓராண்டுக்கும் குலறவான இலடபவைியில் பைாருைாதார ரீதியா  
ஏற்ைடும் இரண்டாவது அதிர்ச்சியின் ஹமாசமான தாக் த்திலிருந்து 
குடும்ைங் லைக்  ாப்ைாற்ற ஹவண்டுமானால் கூடுதலான நிவாரண 
நடவடிக்ல  லை அரசு அவசரமா  எடுத்தா  ஹவண்டும். அஜிம் 
ைிஹரம்ஜி ைல் லலக் ழ  அறிக்ல  ைின்வரும் அவசரமான ப ாள்ல  
நடவடிக்ல  லைப் ைரிந்துலரக் ிறது: குலறந்தைட்சம் 2021 முடிவுவலர 
இலவச உணவுப் பைாருட் ள் வினிஹயா த்லத விரிவுைடுத்த ஹவண்டும் 
(இது ஓரைவு பசயல்ைடுத்தப்ைட்டுள்ைது). தற்ஹைாதுள்ை இலணய 
உள் ட்டலமப்லைப் ையன்ைடுத்தி எந்த அைவுக்கு முடியுஹமா அந்த 
அைவுக்கு, ைாதிப்புக்குள்ைான ஒவ்பவாரு குடும்ைத்திற்கும் ரூ. 5000 ைண 
உதவி பசய்ய ஹவண்டும். ஊர ப் பைாதுப் ைணித் திட்டத்லத 
விரிவுைடுத்தி, இந்தத் திட்டத்தில் வழங் ப்ைடும் கூலிலய அதி ரிக்  
ஹவண்டும். ஹமாசமா ப் ைாதிக் ப்ைட்ட மாவட்டங் ைில் ந ர்ப்புற 
ஹவலலவாய்ப்புத் திட்டத்லதத் பதாடங்  ஹவண்டும். இந்தத் திட்டம் 
கூடியவலரயில் பைண் ஊழியர் லை லமயப்ைடுத்தியதா  இருக்  
ஹவண்டும். 

அரசு ஹைாதிய அைவில் பசயல்ைடத் தவறியது வறுலமலயக் 
குலறயலவத்த ைல ஆண்டுக் ால முயற்சியின் முன்ஹனற்றத்லத 
ஏற் னஹவ ைாழடித்துவிட்டது. வறுலம அதி ரிப்புடன் ஹசமிப்பு, 
உற்ைத்தித்திறன் மிகுந்த வை ஆதாரங் ள் இழப்பு ஆ ியலவயும் 
ஹசர்ந்து ைல குடும்ைங் லை மீைாத வறுலமப் பைாறியில் 
தள்ைிவிட்டுள்ைன. உடல் சத்து,  ல்வி ஆ ியவற்றில் 
ைற்றாக்குலறலயயும் ஏற்ைடுத்தியுள்ைன. அது மட்டுமல்ல; பைண் ள் 
ைணிக் ைத்திலிருந்து பதாடர்ந்து பவைிஹயறிவருவதால் ைணிக் ைத்தில் 
ைாலின இலடபவைி ஹமலும் ஹமாசமான நிலலலய அலடவலத நாம் 
 ாணக்கூடும். ைணிக் ால அனுைவம் குலறவதால் இலைஞர் ைின் 
வருமானம், அவர் ளுலடய உற்ைத்தித்திறன் ஆ ியலவயும் 
ைாதிக் ப்ைடக்கூடும். எைிலமயா ச் பசான்னால் அடிப்ைலடயான இந்தப் 
ைாது ாப்பு நடவடிக்ல  லை அமல்ைடுத்துவலத ஹமலும் தாமதித்தால் 
நாட்டிலுள்ை பைரும்ைாலான மக் ள் தற்ஹைாது எதிர்ப ாண்டு அல்லது 
அனுைவித்துவரும்  ஷ்டங் ள் பதாடர்வஹதாடு, நீண்ட  ால ஹநாக் ில் 
எண்ணற்ற எதிர்மலற விலைவு ளும் அலலயலலயாய் உருவாகும்.  



 

 

* 

ராகுல் லஹ ாதி ஈடிப ச் ஜூரிச் (ETH Zürich)  ல்வி நிறுவனத்தின் 
ஆய்வாைர். அஜிம் ைிஹரம்ஜி ைல் லலக் ழ த்தின் வருல தரு 
ஹைராசிரியர். “State of Working India” (இந்தியாவில் ஹவலல ைின் நிலல) 

என்ைது அஜிம் ைிஹரம்ஜி ைல் லலக் ழ த்தின் நிலலபைறு 
ஹவலலவாய்ப்புக் ான லமயத்தின் பவைியீடு. அமித் ைஹசாஹல, 
ஐஸ்வர்யா  வாலி, ஆனந்த் ஷிர்வாஸ்தவா, மிருணாைினி ஜா, சுரைி 
ஹ சர், ராகுல் லஹ ாதி, எஸ். பநல்சன் மண்ஹடலா, ைாரிஹதாஷ் நாத் 
ஆ ிஹயார் இந்தக்  ட்டுலரயில் விவாதிக் ப்ைடும் ஆய்வில் 
ைங் ைித்திருக் ிறார் ள். 
 


