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ભારતમાાં Covid-19 ની રોજગારી પરની વિપરીત અસર 
ડૉ.અનીતા પટેલ 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક-અર્થશાસ્ત્ર, સરકારી વિનયન કૉલેજ, ઝઘડીયા (રાણીપરુા) મોબાઈલ ન.ં 
૯૧૭૩૯૦૨૯૦૦  

ટ ાંકસાર- 
        આજે વિશ્વની કોઈ પણ વ્યક્તિ એિી નહી હોય કે જે કોરોના શબ્દર્ી પરરચિિ ના હોય. નાના બાળકો પણ 
કોરોના મહામારીને સારી રીિે સમજી ગયા છે. બે િર્થમા ંલોકોએ જે શબ્દનો સૌર્ી િધારે પ્રયોગ કયો હશે િે છે 
કોરોના. કેમ કે કોરોનાએ સમગ્ર વિશ્વને હિમિાિી નાખ્ુ ંહત ુ.ં એક સમય એિો હિો કે જયારે કોરોના િેતસીનની 
શોધ ર્ઈ ન હિી ત્યારે લોકોને કોરોના શબ્દર્ી જ બીક લગિી હિી. કેટલા લોકો પોિે કોરોના સકં્રવમિ ર્યા છે એ 
સાભંળીને જ ઘબરાઈ જિા હિા ને મતૃ્્ ુપામિા. સમગ્ર વિશ્વમા ંકોરોનાની આવર્િક, સામાજજક, મનૌિેજ્ઞાવનક જેિી 
અસરો જોિા મળે છે. આવર્િક ક્ષેત્રમા ંસૌર્ી ગભંીર અસરો ર્યી હોય િો િે રોજગારી પર ર્યી છે. માત્ર ભારિ 
દેશની જ િાિ કરીએ િો કોરોના મહામારીના લીધે જે લોકડાઉન ર્્ુ ંિેના લીધે લાખો લોકોએ િેમની રોજગારી 
ગમુાિિી પડી હિી. આ પેપરમા ંકોરોના મહામારીના લીધે બેરોજગારીનો જે દર િધ્યો હિો િેની રજૂઆિ કરિામા ં
આિેલી છે.  
મ ખ્ય શબ્દો- કોરોના, અસરકારક માગં, બેકારી  
પ્રસ્તાિના- 
             ભારિ એક અવિિસ્િી ધરાિિો 
દેશ છે. િસ્િીની દ્રષ્ટીએ ભારિ િીન પછી 
વિશ્વમા ં બીજા ક્રમ ે આિ ે છે. લગભગ ૧૩૮ 
કરોડની િસ્િી ધરાિિા દેશમા ંજો કોઈ િૈવશ્વક 
મહામારી સજાથય િો િેની ગભંીર અસરો અર્થિતં્ર 
પર પડ ેછે.  
           િીનના વહુાન શહરેર્ી શરૂ ર્યેલ 
કોરોના િાયરસે માત્ર ભારિીય અર્થિતં્રને જ 
નહીં પરંત ુ વિશ્વના મોટાભાગના દેશોના 
અર્થિતં્રને હિમિાિી નાખ્ુ.ં મોટી મોટી 
મહાસત્તાઓ અને મેડીસીન ક્ષેતે્ર ખબૂજ સફળિા 
મેળિનાર દેશોના હવર્યાર અસફળ ર્યા. િેની 
ગભંીર અસરોને ધ્યાનમા ં લેિા િર્લડથ હરે્લર્ 
ઓગેનાઈઝેશન  દ્વારા કોરોનાને િૈવશ્વક મહામારી 
જાહરે કરિામા ંઆિી. અમેરરકા જેિો શક્તિશાળી 
દેશ પણ કોરોના િાયરસ સામે મદં પડી ગયો. 

શરૂઆિમા ં કોરોના િાયરસને NOVEL 
CORONA VIRUS 2019 નામ આપિામા ંઆવ્્ુ.ં 
કોરોના િાયરસ  શબ્દની ઉત્પવત્ત  લેરટન શબ્દ 
કોરોનાર્ી ર્ઈ છે જેનો અર્થ િાજ એિો ર્ાય છે  
છે જે ગોળાકાર િીંટળાયેલ અને કાટંા આકારના 
હોય છે ત્યારબાદ WHO દ્વારા COVID -19 
નામની સત્તાિાર જાહરેાિ ૧૧ ફેબ્રઆુરી ૨૦૨૦ 
ના રોજ કરિામા ંઆિી હિી. COVID-19નુ ંપરંુૂ 
નામ CORONA VIRUS DISEASE-19 છે. સમગ્ર 
અર્થિતં્ર પર કોરોનાની સામાજજક, આવર્િક, 
માનવસક અસરો ર્ઈ છે. કોવિડ-૧૯ ના ઝડપર્ી 
ફેલાિાના કારણે િૈવશ્વક અર્થવ્યિસ્ર્ા ખોરિાઈ 
ગઈ છે. ભારિમા ં કોરોનાનો પ્રર્મ કેસ 30 
જાન્્આુરી ૨૦૨૦ના રોજ કેરલ રાજયમા ં
નોંધાયો હિો. ત્યારબાદ ધીમે ધીમે સમગ્ર 
અર્થિતં્રમા ં કોરોનાર્ી સકં્રવમિ વ્યક્તિઓની 
સખંયા િધિી ગઈ. ભારિ દેશના ઘણા ભાગોમા ં
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માિથ ૨૦૨૦ની શરૂઆિર્ી આંવશક શટડાઉન શરૂ 
ર્્ુ.ં સમગ્ર દેશમા ંકોરોનાના િધિા ંજિા ંકેસોને 
ધ્યાનમા ં રાખીન ે ૨૫ માિથ ૨૦૨૦ ર્ી સપંણૂથ 
ભારિ દેશમા ં લોક ડાઉન શરૂ ર્ઈ ગ્ુ ં હત ુ.ં 
જરૂરી સેિાઓ વસિાયની િમામ પ્રવવૃત્તઓ સપંણૂથ 
રીિે બદં ર્ઈ ગઈ હિી.  
  ભારિમા ં સપંણૂથ લોક ડાઉનના 
કારણે ધધંા-રોજગાર બધં ર્યા, વિમાની સેિાઓ 
સરહિ િમામ પ્રકારની મસુાફરી સેિાઓ બદં કરી 
દેિામા ંઆિી. લોકોના કામધધંા બધં પડી ગયા. 
આિકના સ્ત્રોિો બધં ર્ઈ ગયા. સમગ્ર 
અર્થિતં્રની આિકમા ં ઘટાડો ર્િા ં અસરકારક 
માગં ઘટી ગઈ. દેશની GDP (Gross Domestic 
Product)મા ં ઘટાડો ર્યો. મડૂીરોકાણમા ં ઘટાડો 
ર્ઈ ગયો. ઉત્પાદનના સાધનોની માગં ઘટી ગઈ. 
જેર્ી ઉત્પાદનના સાધનો બકેાર ર્ઈ પડયા. અન ે
અર્થિતં્રમા ંલાખો લોકો બેકાર ર્યા.  

       સેન્ટર ફોર મોવનટરરિંગ ઇન્ન્ડયન 
ઇકોનોમીના  (CMIE) જણાવ્યા મજુબ કોરોના 
મહામારીની સૌર્ી મોટી અસર રોજગાર પર ર્ઇ 
છે એમા ંપણ સૌર્ી િધ ુભોગ ્િુાઓ બન્યા છે. 
કોરોનાના લીધે જે લોકડાઉન ર્્ુ ં િેમા ં માત્ર 
જુલાઇ માસમા ંજ ૫૦ લાખ લોકોને િેમની નોકરી 
ગમુાિિી  પડી, જેમા ંમોટાભાગના ્િુાનો હિા 
જેમની ઉંમર ૪૦ િર્થ કરિા ઓછી હિી. 
એવપ્રલર્ી જુલાઇ ૨૦૨૦ િચ્િે ગિ િર્થની 
સરખામણીમા ં ૧.૧૧ કરોડ નોકરીઓમા ં ઘટાડો 
ર્યો છે. રરપોટથમા ંએવુ ંપણ જણાિિામા ંઆવ્્ુ ં
છે કે ્િુાન ઓછો અનભુિી હોય છે માટે િેને 
સરળિાર્ી નોકરીમારં્ી હટાિી શકાય છે.  
ભારિમા ંજાન્્આુરી ૨૦૨૦ ર્ી જાન્્આુરી 
૨૦૨૧ સધુી બેરોજગારીનો દર નીિે મજુબ છે.  

ક્રમ  મહિનો બેરોજગારીનો દર% 
૧ જાન્્આુરી ૨૦૨૦ ૭.૨૨% 
૨ ફેબ્રઆુરી ૨૦૨૦ ૭.૭૬% 
૩ માિથ ૨૦૨૦ ૮.૭૫% 
૪ એવપ્રલ ૨૦૨૦ ૨૩.૫૨% 
૫ મે ૨૦૨૦ ૨૧.૭૩% 
૬ જૂન ૨૦૨૦ ૧૦.૧૮% 
૭ જુલાઈ ૨૦૨૦ ૭.૪% 
૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ ૮.૩૫% 
૯  સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ ૬.૬૭% 
૧૦ ઓતટોબર ૨૦૨૦ ૭.૦૨% 
૧૧ નિેમ્બર ૨૦૨૦ ૬.૫ % 
૧૨ રડસેમ્બર ૨૦૨૦ ૯.૦૬% 
૧૩ જાન્્આુરી ૨૦૨૧ ૬.૫૩ % 

Source- Statista Research Department February 2021 
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ઉપરોતિ મારહિીના આધારે કહી શકાય છે કે 
કોરોનાના લીધ ે જ્યારે સપંણૂથ ભારિ દેશમા ં
સપંણૂથ લોકડાઉન શરૂ ર્્ુ ં િેની ગભંીર અસર 
બેરોજગારી પર ર્ઈ. એવપ્રલ ૨૦૨૦ ના 
મરહનામા ંબેરોજગારીનો દર સૌર્ી ઊંિો જોિા 
મળે છે. કામ ઉપલબ્ધ ન હોિાને કારણે ઘણા 
બધા શ્રવમકોન ેછૂટા કરિા પડયા. લાખો શ્રવમકો 
જેમને પોિાના પેટના ખાડા પરૂિામા ંમશુ્કેલીઓ 
ઊભી ર્ઈ િેઓ પોિાના િિન જિા ં રહ્યા. 
િેમનામા ંકેટલાક શ્રવમકો જે કોરોનાર્ી િો બિી 
ગયા પરંત ુપોિાના િિન સધુી પહોંિી ન શક્યા. 
રોડ અકસ્માિમા ંમતૃ્્ ુપામી ગયા. અન ેજેઓ 
પોિાના િિન પહોંચ્યા િમેનામારં્ી પણ ઘણા 
બઘા દૈવનક મજૂરો રોજગારી ન મળિાના ભયના 
લીધ ેગામર્ી શહરેો િરફ પરિ આવ્યા નહીં. 
સમાપન- 
          ભારિ સરહિ વિશ્વને જો ઉપરોતિ 
વિપરીિ પરરક્સ્ર્વિમારં્ી બહાર નીકળવુ ંહોય િો 
સરકાર દ્વારા જે કોરોના ગાઈડલાઈન બહાર 
પાડિામા ંઆિે છે િેનો અમલ દરેક વ્યક્તિએ 
કરવુ ં જોઈએ. દરેકને કોરોનાની િેતસીન લેિી 
જરૂરી છે. અર્થિતં્રની અસરકારક માગં િધારી 
શકાય િેિા પ્રયત્નો સરકારને કરિા જોઈએ. 
સ્િ-રોજગારીને મહત્િ આપવુ ં જોઈએ. સમગ્ર 
વિશ્વ કોરોના મહામારીની િપેટમારં્ી નીકળશે. 
અન ે અર્થિતં્ર ફરી વિકાસના પાટા પર ગવિ 
કરશે.  
સાંદભભ- 
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