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प्रसे प्रकाशन 

स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया: कोडवि-१९ च ेएक वर्षिं 

  

कोरोनाडवर्षाणमूळेु अचानक, बहुताशं कामगाराचं्या कमाईत घट झाली आह ेव दाररद्र्यात वाढ झाली आहे 

बेंगलरुू, 5 मे, 2021 – “स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021: कोडवि -१९ चे एक वर्षष ’’ हा ररपोटष आडिम प्रेमिी युडनव्हर्सषटीतफे ५ मे 

रोिी प्रकाडशत झाला. संपूणष ररपोटष ऑनलाईन उपलब्ध आह.े  

प्रकाशन कायषक्रमाचा डव्हडिओ YouTube वर बघता येईल. हा ररपोटष भारतात कोडवि -१९ मुळे रोिगार,उत्पन्न,असमानता 

आडण दाररद्र्य ह्ांच्यावर काय परणाम झाला ह्ाचे संशोधन करतो आडण आतापयिंत हाती घतेलयेाया उपाययोिनांच्या 

प्रभावीपणाची तपासणी करतो. शेवटी,ह ेपाहता की भारत आणखी एका प्राणघातक दसुर् या कोरोनाच्या लाटेच्या मयेये आह,े हा 

ररपोटष िवळच्या आडण मयेयम-मुदतीच्या भडवष्यासाठी काही धोरणात्मक सूचना दतेो.  

अझीम प्रेमिी डवद्यापीठाचे कुलगुरू,अनुराग बेहार यांनी याकिे लक्ष वेधले की, “करोनाने एक प्रणालीगत आडण नैडतक अपयश 

उघिकीस आणल ेआह.े िे सवाषत असरुडक्षत आहते त ेनेहमीच सवाषत मोठी ककंमत मोितात. ह ेमुळात बदलल ेगेल ेपाडहिे. हा 

ररपोटष या ददशेत एक छोटासा प्रयत्न आह.े तो करोनाच्या पडहयाया वर्षाषच्या माडहतीचे डवश्लेर्षण करतो ज्यात िवळच्या भडवष्या 

बद्दल आडण मयेयमकाळा बद्दल धिे डमळतात”. 

या ररपोटषमयेये असे ददसून आले आह ेकी करोना मुळे अनौपचाररकतेत(informal)  आणखी वाढ झाली आह ेव बहुतेक 

कामगारांच्या कमाईत घट झायायामुळे गररबीत अचानक वाढ झाली आह.े मडहला आडण तरूण कामगारांवर िास्त पररणाम झाला 

आह.े अनेक कुटंुबांना अन्नाचे प्रमाण कमी करावे लागले आह,े किष घ्यावे लागल ेआहते आडण संपत्ती डवकावी लागली आह.े 

सरकारी मदतीमुळे गंभीर प्रकारची संकटे टाळण्यास मदत झाली आह,ेपरंतु आधारभूत उपायांची पोहोच अपूणष आह,ेज्यामुळे काही 

अत्यंत असुरडक्षत कामगार आडण कुटंुबे वंडचत राडहले आहते. 

या रेपोटषचे मुख्य लेखक अडमत बसोले म्हणाल ेकी,“सरकारकिून अडतररक्त मदडतची तातिीन ेआवश्यकता दोन कारणांसाठी आहे- 

पडहयाया वर्षाषत झालयेाया नुकसानाची भरपाई करणयासाठी आडण दसुर् या लाटेच्यापररणामाची तयारी म्हणून. िूनच्या नतंर सुधा 

अडवरत मोफत राशन, अडतररक्त कॅश ट्रान्सफसष,डवस्ताररत मनरेगा आडण शहरी नोकरी कायषक्रम ह्ा सवष योिनांचा तयारी 

प्रयत्नात समावेश अस ूशकतो." 

रेपोटषचे मुख्य डनष्कर्षष खालीलप्रमाणे आहते. 

१. िनू २०२० मयेय ेलोकानंा रोिगार आडण उत्पन्न परत डमळाल ेपरंत ुपवूषपदा वर नाही यऊे शकले 

ए. एडप्रल ते म े2020 या दरम्यान देशभरात सुमारे १० कोटी लोक बेरोिगार झाल.े ह्ांच्यापकैी बहुतेकांना िून २०२० पयिंत 

रोिगार परत डमळाल,े पण २०२० च्या अखरेीस सुधा सुमारे १५ लाख कामगार बेरोिगार राडहले. उत्पन्नही करोनाकाळाच्या 
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आधीच्या मानान ेकमीच राडहले. सरासरी माडसक घरगतुी आवक ऑक्टोबर २०२० मयेये (₹४,९७९) ह ेिानेवारी २०२० 

(₹5,989) च्या पातळीपेक्षा खालीच होते. 

बी. ज्या राज्यांमयेय ेसरासरी कोडवि केसेस चा भार िास्त होता डतथे बेरोिगारीचा पररणाम िास्त िाणवला. महाराष्ट्र,केरळ, 

ताडमळनािू, उत्तर प्रदेश आडण ददयाली, ह्ांना बेरोिगारीचा सवाषत िास्त फटका बसला. 

सी. लोकिाऊनच्या डनबिंधांमुळे आर्थषक व्यवहार कमी झाले ज्यामुळे उत्पन्नाचे नुकसान झाल.े आम्हाला असे सापित ेकी 

लॉकिाऊन संबंधी संचारबंदीच्या 10% घटी मुळे उत्पन्नात 7.5% घट झाली. ही संख्या भडवष्यातील लॉकिाउनच्या प्रभावाचा 

अंदाि घते असताना उपयकु्त राहील. 

२. मडहला आडण तरूण कमषचाऱयांवर सवाषत िास्त पररणाम झाला आडण बरेच लोक वर्षाषच्या अखरेीस सधुा कामावर परत यऊे 

शकल ेनाहीत 

ए. लॉकिाऊन दरम्यान आडण त्यानंतरच्या मडहन्यांत 61% पुरुर्ष कामगार सेवायोडित राडहल,े 7% कामगारांनी रोिगार 

गमावला आडण कामावर परत ूशकले नाहीत. मडहलांमयेय ेकेवळ १९%च सेवाडनयोिीत राडहयाया आडण लॉकिाऊन दरम्यान 

47% मडहलांना कायमस्वरूपी नोकरी गमवावी लागली, ह्ांना २०२० च्या अखेरीस सुधा कामावर परतता आल ेनाही. 

बी. तरुण कामगारांवर बेरोिगारीचा िास्त पररणाम झाला व हा पररणाम तीव्र आडण कायमस्वरूपी होता. 15-24 वर्षे ह्ा 

वयोगटातील 33% कामगार डिसेंबर २०२० पयिंत रोिगार पनुप्राषप्त करण्यात अयशस्वी ठरल.े 25-44 वयोगटासाठी ही संख्या 

फक्त 6% होती. 

३. अनौपचाररक रोिगारामयेय ेमोठी वाढ झाली 

लॉकिाउननंतर कामगार अडधक अडनडित आडण अनौपचाररक स्वरूपाच्या रोिगारात परत आले. २०१९ अखेर ते २०२० 

अखेरच्या दरम्यान, डनयडमत पगार कमावणाऱया कामगारांपैकी िवळिवळ डनम्मे अनौपचाररक कामात गलेे- ह्ापैकी 

स्वयंरोिगारात ३०%, रोिंदारीत १०% आडण अनौपचाररक नोकऱयांमयेये ९% कामगार गलेे. 

४. गरीब कुटंुबावंर सवाषडधक पररणाम झाला आडण दाररद्र्य आडण आर्थषक असमानता वाढली आह.े 

ए. एडप्रल आडण मे मयेय,े सवाषत गरीब 20% कुटंुबांनी संपूणष उत्पन्न गमावले. याउलट श्रीमंत कुटंुबांना त्यांच्या उत्पन्नात कोरोना 

आधीच्या काळाच्या तुलनेत केवळ एक चतथुािंशपेक्षा कमी प्रमाणाचा तोटा सहन करावा लागला. संपणूष आठ मडहन्यांच्या 

कालावधीत (माचष ते ऑक्टोबर), सरासरी, सवाषत गरीब 10% कुटंुबांने ₹15,700 म्हणिेच तब्बल दोन मडहन्यांचे उत्पन्न गमावले. 

बी. नॅशनल डमडनमम वेि खाली असलयेाया व्यक्तींच्या संख्येत (₹ 375 प्रडत ददवस, अनूप सत्पती सडमतीनुसार) २३ कोटींनी वाढ 

झाली. ह्ामुळे ग्रामीण उत्पन्न-गररबी दरात (income poverty rate)  15 टक्क्यांनी वाढ झाली आडण शहरी भागांमयेये हा 

आकिा िवळिवळ २० टके्क होता . 

५. अन्नधान्याच ेप्रमाण कमी करून व किष घऊेन कुटंुबानंी कोरोना चा सामना केला 

कुटंुबाने दैनडन्दन अन्न सेवनाचे प्रमाण कमी करून , मालमत्तांची डवक्री करुन आडण त्यातून अनौपचाररकपणे  किष घऊेन (डमत्र, 

नातेवाईक   आडण सावकार) कोरोना चा सामना केला. अझीम प्रेमिी युडनव्हर्सषटी कोडवि  लाइव्हडलहूि फोन सव्ह ेप्रमाणे 90 

टके्क लोकांनी लॉकिाउन मयेये अन्नधान्यात घट झाली असयायाचे सांडगतल.े त्याहूनही चचंतािनक म्हणिे लॉकिाऊनच्या सहा 

मडहन्यांनंतरही २० टके्क प्रडतवाद्यानी सांडगतले की सेवनात सुधारणा झाली नव्हती. 
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६. सरकारी मदतीचा उपयोग झाला परंत ुअनके कुटंुब ेवगळली गलेी 

ररपोटष मागील वर्षाषच्या समथषन पॅकेिेसच्या अन्न आडण कॅश घटकांच्या आवाक्यावर सवेक्षण परुाव्यांची नोंद करते . पीिीएस चे 

कव्हरेि िन-धन च्या सयेया च्या कव्हरेि पके्षा बरेच िास्त आह.े अनेक सवेक्षणांमयेये, िवळपास ९०% कुटंुबांकिे रेशनकािष होते 

परंत ुसुमारे ५०% कुटंुबांकिे िनधन खाते होते. मात्र , पीएमिीकेवायची  (PMGKY)  कायषक्षमता दोन्ही प्रकारच्या मदत 

उपायांसाठी समान होती.  इंडिया वर्किं ग सवे मयेय े(ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२० मयेये कनाषटक आडण रािस्थानमधे झालले,े मोठ्या 

प्रमाणात ग्रामीण असललेे सवेक्षण) असे ददसून आल ेआह ेकी, पात्रतेची अट धरून म्हणिेच प्रायोररटी राशन कािष असलयेाया 65% 

कािषधारकांना काही प्रमाणात पीएमिीकेवाय वाटप (म्हणिे नेहमीच्या कोटापेक्षा िास्त धान्य) डमळाल ेतर 35%ना नेहमीचा 

पीिीएस कोटा (अडतररक्त धान्य नाही) प्राप्त झाला. कॅश ट्रान्सफसष साठी , डियांच्या मालकीचे िनधन खात ेअसलेयांपैकी  60% 

कुटंुबांना एक ककंवा अडधक ट्रान्सफर प्राप्त झायाया, िवळिवळ 30%ना कोणत्याही ट्रान्सफर प्राप्त झायाया नाहीत  (आडण 10% 

कुटंुबांना माडहती नव्हती). 

7. संकटातंनू खबंीरपण ेबाहरे यणे्याकरता मोठया डनणषयाचंी आवश्यकता आहे 

ए. आतापयिंत, कोडवि -१९ ला तोंि दणे्यासाठी  भारताचा डवत्तीय प्रडतसाद कमकुवत आह.े दसुर् या लाटेचा पररणाम अद्याप 

उलगित आह ेआडण हा पररणाम आम्ही पडहयाया लाटेसाठी नोंदवलेयाया पररणामाइतकाच ककंवा त्यापेक्षा िास्त असण्याची 

शक्यता आह.े किष, पयाषयांचा अभाव आडण कमी झाललेी बचतीच्या पार्श्षभूमीवर येत असताना, दसुर् या लाटेचा पररणाम 

रोिगार, उत्पन्न, अन्न सुरडक्षतता, डशक्षण आडण आरोग्यावर मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो. करोना च्या मुकाबयायात आघािीवर 

असलयेाया राज्य सरकारांचे डवत्तपुरवठे अत्यंत ताणल ेगले ेआहते. ह्ा कारणास्तव कें द्र सरकारने आता अडतररक्त खचष करण्याची 

गरि आह.े  

बी. आम्ही खालील धोरण ेउपाय प्रस्ताडवत करतो - 

• पीिीएसअंतगषत कमीतकमी २०२१ च्या अखरेीस पयिंत मोफत राशन वाढडवणे. 

• िास्तीत िास्त असरुडक्षत कुटंुबांना तीन मडहन्यांकररता 5,000 रुपय ेकॅश ट्रान्सफर (केवळ िनधन माफष त नव्ह ेतर इतर 

मागाषनी सुधा) 

• मनरेगाच्या अडधकाराची 150 ददवसांपयिंत मुदतवाढ आडण कायषक्रम वेतन सुधाररत करणे (राज्यांच्या दकमान 

वेतनाइतके). कायषक्रमाचे बिेट दकमान ₹ 1.75 लाख कोटी पयिंत वाढवणे . 

• कोरोनामुळे सवाषडधक बाडधत झालेयाया डियाह्ांमयेय ेपायलट बेडससवर शहरी रोिगार कायषक्रम सुरू करणे आडण 

कायषक्रमाच्या अंतगषत मडहला कामगारांना प्राधान्य देण.े 

• वृधांच्या पेन्शन स्कीम मयेये कें द्र सरकारचे योगदान कमीतकमी ₹ 500 पयिंत वाढवण.े 

• डबचयािंग अिँ अदर कन्स्ट्रक्शन वकषसष (बीओसीिब्याय)ू कायद्यांतगषत बांधकाम केलयेाया सवष मनरेगा कामगारांना नोंदणीकृत 

कामगार म्हणून स्वयंचडलतपण ेनावनोंदणी करणे ज्यामुळे त ेसामाडिक सुरक्षा फायद्यांचा लाभ घेऊ शकतील. 

• २५ लाख अंगणवािी व ASHA कमषचाऱयांना सहा मडहन्यांकरता ३०००० रुपयांचा कोडवि त्रास भत्ता (hardship 

allowance) (माडसक ५००० रुपये) . 
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या उपाययोिना एकत्र केयायान ेअंदािे ५.५ लाख कोटी अडतररक्त खचष आडण कोडविला तोंि दणे्यासाठी एकूण डवत्तीय प्रमाण दोन 

वर्षािंत िीिीपीच्या 4.5.% पयिंत पोहोचेल . आमचा डवर्श्ास आह ेकी ही मोठी डवत्तीय आकिेवारी संकटाच्या महत्वानुसार गरिेची 

आह.े उदाहरणाथष, कॅश ट्रान्सफर ह ेकेवळ सवाषत गरीब 10% कुट्टम्बांने  गयेाया वर्षी गमावलयेाया उत्पन्नाइतकेच आह,े दसुर् या 

लाटेचा प्रभाव ह्ात मोिला गलेा नाही आह े. 

सी. आता ह ेउपाय नाही केल ेतर येणाऱया ददवसांची अिचण कायम राहील आडण पुढे िाऊन ती आणखीनच वाढेल. दीघषकालीन 

पररणाम आताच्या नुकसानीमुळे आणखी वाढतील. वाढलले ेदाररद्र्य तसेच बचतीत नुकसानीमुळे पुढे िाऊन दाररद्र्याचे चक्र तयार 

होऊ शकत.े घरगुती आर्थषक तणावामुळे, पौडिक आडण शैक्षडणक डबघाि उद्भऊन दीघषकालीन पररणाम होऊ शकतात. मडहलावंर 

झालेयाया पररणामामुळे चलगंाधाररत फरक िो आधीच मोठा आहये  त्यात कालांतराने  वाढ होऊ शकत.े तरुण कामगारांना देखील 

या गमावलयेाया वर्षािंमुळे कमाई आडण उत्पादकता यावर दीघषकालीन पररणाम िाणव ूशकतात. 

आम्हाला आशा आह ेकी या ररपोटष मयेये सादर केलले ेडवश्लेर्षण आगामी काळात धोरणात्मक डनणषयांमयेये आधार देईल. 
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About Azim Premji University 

Azim Premji University was established as a not-for-profit, private university under the Azim Premji University 

Act 2010. The University has a clear social purpose of working towards a just, equitable, humane and 

sustainable society. Azim Premji University plays a critical role in developing new talent, building capacity in 

existing functionaries and creating domain knowledge in the fields of education and in development. The Azim 

Premji Foundation is the sponsor of the University. The roots of Azim Premji University lie in the learning and 

experience of a decade of work in elementary education by Azim Premji Foundation. The University is one of 

the Foundation’s key responses to the challenges confronting the education and development sectors in India. 
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