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कोरोना या संकटाने संपूण जगाला संकटात टाकले आह.े२०१९ या नो हबर पासून कोरोना या 

संकटामु ळे केवळ रा य आिण देशातच न ह ेतर संपूण जगभरात हाहाकार माजलेला आह.े चीनमधील 
वुहान ांतात कोरोनाचा पिहला ण सापडला आिण अ पावधीतच संपूण जगभर पसरला.  आरो य 

सेवांब ल मोठमोठ्या व गना करणा या महास ांना सु ा  कोरोनाने कसे जेरीस आणले ते सा या जगाने 
पािहले. कोरोनामु ळे िकती िवदारक प रि थती िनमाण सु  झालेली आह,े ह ेगे या दीड दोन वषाम ये 
संपूण जगाला कळून चुकले आह.े कोरोना या या आप ी मुळे  सवच उ ोगधं ांवर, अथ यव थेवर 
आिण  आरो य यव थेवर मोठा प रणाम झालेला आह.े उ ोगधंद ेमोडकळीस आले. लघुउ ोजक तर 
र यावरच आलेले आहेत.  देशाची आिण जगाची अथ यव था कमकुवत बनली आह.े अशा 
काळाम ये  यां याकडे संसाधने आहेत, यां याकडे महागडी आरो य सेवा घे यासाठी पैसा  आह,े 
अशा लोकांनाच या काळात वेगवेग या चांग या  सेवा िमळा या. परंत ुसवसामा य मजूर ,कामगार, 
क करी यां या जीवनाम ये हाहाकार माजला.हाताला काम नस यामु ळे यामु ळे यां या अ रशः 
जीवन-मरणाचा  उभा रािहला. यामु ळेच कोरोनाकाळातील कामगारां या जीवनाकडे अितशय 
सं वेदनशीलपण े बघणे गरजेचे आह.ेसरकारी मािहती आिण य  व तु ि थती याचाही व तु िन पण े
अ यास कर याची गरज आह.े तुत शोधिनबंधात 'कोरोना काळातील कामगारां चे ' या संदभाने 
अ यास मांडला जाणार आह.े   
 

कामगार संक पना व या या :      
 कामगार या संक पनेब ल अनेकिवध िवचारवंतांनी िविवध मते मांडलेली आहेत. जो क  
करतो, घाम गाळतो तो कामगार  असाच यातून सार काढता येतो. औ ोिगक अथवा कोण याही सेवा 

े ात आप या सेवां या  बद यात जो मोबदला िमळवतो याला कामगार असे सवसाधारणपणे हटले 
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जाते. परंत ुकामगार हा नेहमीच मालकांसाठी काम करत अस याचेही या  अथा म ये समािव  आह.े 
कामगार दु स याकडे काम करतो आिण या या बद यांम य ेकाही िविश  मोबदला घेतो. अथात हा  
मोबदला यांना समाधानकारक िमळतोच असे नाही. यामु ळे कामगारां चे शोषण होत असते.  
 

कामगार या श दा या या या: 
१. अ.जी.मुखेडकर "कोण याही िनिमती ि येत अथवा िनिमती ि येसाठी उपयोगात आणले या 
यं साम ीचा िकंवा प रव तूचा कोणताही भाग साफ कर या या कामी िकंवा िनिमती ि येशी 
अनुषं िगक कोण याही कारचे काम कर यासाठी य  िकंवा कं ाटदारा माफत कोण याही यं णे ारे 
िकंवा यं णेमाफत मुख िनयो या या कळत व नकळत कामावर लावलेली य  हणजे कामगार 
होय." (मुखेडकर, २००५, प.ृ २६१)                              
२.  शरदचं  गोखले -"जे कामगार उ पादनांम य ेशेती अथवा शेतमजूर हणून काम करतात िकंवा जे 
दु काने, यापारी सं था, औ ोिगक सं था यात नोकरी करतात यांना मकरी िकंवा कामगार हणावे ." 
(गोखले, १९७६, प.ृ ३८)                     
३. बाबासाहेब आंबेडकर – “ याचे शोषण होते या वगाला कामगार हटले जाते.जो काम करतो 
असा तो शेतकरी व कामकरी कामगार असतो" (आंबेडकर, १९३० प.ृ १)          
 

कोरोना काळातील कामगारांचे :                                       
कोरोना काळात कामगारां या जीवनावर आिण यां या जीवन यवहारावर फारच दू रगामी 

प रणाम झालेले आहेत. यांची कुटंुबे या कुटंुब ेअडचण शी सामना करत असताना िदसत आहेत. या 
काळात कामगार पूणतः उद् व त झा याचे िच  संपूण रा यात आिण देशांम य े िदसत आह.े या या 
पु ्यथ काही मह वा या बाब कडे ल  वेधण ेगरजेचे वाटते.                    
१. बेरोजगारी: नो हबर २०१९ म ये चीन या  वुहान ांतात कोरोनाचा पिहला ण आढळला. 
अगदी अ पावधीतच या िवषाणनेू संपूण जग यापून टाकले. संसगाची साखळी तोड यासाठी 
टाळेबंदीचा उपाय काही देशांनी अवलंबला होता. भारताने हाच माग अनुसरला.  माच २०२० या 
शेवट या आठवड्यात भारता या धानमं यांनी अचानक टाळेबंदीचा िनणय घोिषत केला. अचानक 
घेतले या या िनणयामु ळे सारा देश ठ प झाला.याचे दू रगामी प रणाम सवच घटकांवर झाले. भारतातील 
कामगार हा तर या काळात भरडून िनघालेला आह.े यामु ळे हातावर पोट असणा या या गरीब ,मजूर 
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,क करी कामगारांना आप या टाळेबंदी या काळातील भिव याब ल कोणतेही िनयोजन करता आले 
नाही. अचानकपण े टाळेबंदी घोिषत के यामु ळे जीवनाव यक व त ू साठव यात अडचणी आ या. 
जीवनाव यक व तूंची साठवणूक करता आली नाही. आिथक िनयोजन ही कोलमडून गेले.  टाळेबंदीत 
अडक यामु ळे कामगारां चे ह काचे काम गेले.आप या देशाम ये प पणे  दोन वग जाणवतात ते 
कामगार आिण धिनक. अथातच हातावरचे पोट असणा या कामगारांना या काळात बेरोजगारीशी मोठा 
सामना करावा लागला. यां या ह काचे काम होते तेच या टाळेबंदी ने िहरावून घेतले. काम नाही 
हणजेच अथ ा ी नाही. िकंवा वेतन नाही. वेतन नाही तर जग याचे अित गंभीर  समोर उभे 

रािहले. अशा एका दोलायमान ि थतीत भारतातील कामगार वग अडकला. भारतातले कामगार 
िवषयक कायदे चांगले असले आिण कामगारांची अिधक काळजी करणारे असले तरीसु ा या 
काय ाचे तंतोतंत पालन होत नाही, हीसु ा व तु ि थती नाकारता येत नाही . यामु ळे कामगारांना 
िनयिमत काम असतानासु ा याचा िवमा, याचे वेतन, याचे कामाचे तास व याचे होणारे शोषण 
याचा परामश घेण ेगरजेचे आह.ेकोरोनापूव काळात आिण स या या कोरोना या काळात कामगारांचा 
ह काचा रोजगार िहरावला गेला आह.े   या संपूण वा तवाचाही डोळसपण ेअ यास केला तर कामगार 
िकती शोषणातून वाटचाल करतो आह,े ह े प पणे िदसून येते. याच काळात बेरोजगारीचा  िव मी दर  
भारताम ये न दिवला गेलेला आह े .  "तु ही बेरोजगारीचे आकडे पािहले तर गे या ४५ वषातील 
सवािधक आह.े" (तार , २०२०, यूज) 
 याव न बेरोजगारीचा गंभीर  िनमाण झाला आह.े कामगारांवर याचा मोठा प रणाम झाला 
अस याचे िदसत आह.े  
२. थलांतर: कोरोना काळाम ये टाळेबंदी जाहीर के यानंतर ती िकती िदवसापयत असेल याब ल क    
सरकार अथवा ती ती रा य सरकारे   कमालीची ग धळलेली होती. यामु ळे टाळेबंदी घोिषत के यानंतर 
पुढील  काही मिह यां चे कोणतेही िनयोजन क  वा रा य सरकारकडे नस याचे प पणे िदसून आले. 
यामु ळे ामीण भागातून अथवा आप या गावाकडून शहराकडे िकंवा महानगराकडे कामासाठी गेलेला 

हा कामगार वग आतून-बाहे न पूणपण े खचला आिण हाद न गेला. शहरांम य े काम नसताना 
उपासमार हो यापे ा आपण आप या गावाकडे जावे, असा ता कािलक यावहा रक िवचार क न हा 
कामगार वग आप या कुटंुबासह गावाकडे िमळेल या वाहनाने अथवा चालत िनघाला. रे वे िकंवा बस 
सेवा उपल ध क न दे या या अफवा पु ढे आ या आिण ह े कामगार मोठ्या सं येने रे वे व बस 
थानकावर जमा झाले. अफवांवर िव ास ठेवून गद  जमा झा यामु ळेही कोरोना चा ादु भाव हो यास 
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मदतच झाली. क  सरकारने िकंवा रा य सरकारने कोणतेही िनयोजन न के यामु ळे ह ेकामगार आप या 
कुटंुबासिहत याम ये वृ , ि या आिण लहान मुले यां यासह िमळेल या वाहनाने आपले गाव 
गाठ याचा य न क  लागले. जीवावर उदार होऊन ही सगळी मंडळी आपले गाव जवळ क  
लागली. " थलांतराचा  भारताम ये मोठ्या माणावर िदसून येत आह.ेशहरातील मजूर मोठ्या 

माणावर गावाकडे जात आहेत.भारत देशा या फाळणीनंतरचे ह े सग यात मोठे थलांतर आह.े" 
(मोटे, २०२०, प.ृ २४) ह ेअगदी खरेआह.ेया दर यान कामगारां या कुटंुबाचे चंड मोठे हाल झाले. 
काम बंद यामु ळे उपासमार ,पगार नाही आिण यात कोरोनाचे भयावह संकट अशा अव थेत ही मंडळी 
शहराकडून गावाकडे िनघाली. याच दर यान वृ ां चे बळी गेले. गरोदर ि यांची सूती र यावरच 
झाली. तर लहान मुलां चे अतोनात हाल झाले.चांगली आरो य सेवा या कामगारांना व  थलांत रत 
मजुरांना िमळालीच नाही. फ  जीव वाचव याकरता गाव जवळ करणे एवढेच येय  समोर ठेवून ही 
मंडळी चालत, सायकलव न, र ातून, टे पोतून, कमधून आप या गावाकडे गेली. थलांताराचा  
मोठा प रणाम कामगार वगावरा झाला. थलांतरामु ळे कामगारांची चणचण भासली व यांचा प रणाम 
िविवध े ावर झाला. 
३. उपासमार: कोरोना काळात  कामगारां चे काम गेले. यांना पु हा र हस माय ेशन करावे लागले. 
यामु ळे यांची चंड उपासमार झाली. आिण यां चे आिथक गिणत पूणतः िबघडून गे याचे िदसून 

आले.अजूनही याबाबतीत ि थती फारशी समाधानकारक अस याचे िदसत नाही.या  काळातील 
कामगारां या वेतनाबाबत रा य व क  सरकारने एकवा यता ठेवून कोणताही ठोस तोडगा काढला 
नाही. यामु ळे बडे भाडंवलदार आिण मोठे उ ोजक क  यां याकडे ह े कामगार काम करत होते 
यां यावर कामगारां या काळजीबाबत कोणतेही बंधन रािहले नाही.कामगारां चे चंड आिण अतोनात 

हाल झाले.सरकारने तर पुणपण ेदु ल  केले, आिण यात मालकांनी आपली जबाबदारी झटकली. अशा 
अव थेम य े या कामगारांनी याय मागायचा तरी कुठे अशी प रि थती िनमाण झाली आह.े आिण 
यामु ळे अशा ितकूल प रि थतीशी संघष करणा या कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली.कजाचे 

ह ते थकले.   
४.आरो य व िश ण:  कोरोना काळात कामगारां या कुटंुबाचा  आरो याचा गंभीर  िनमाण 
झालेला आह े. भारतात आरो य सु िवधांची वानवा िदसत असताना ओरो य सेवेबाबत आपली यव था 
िकती तोकडी होती, ह ेकोरोना काळात प  झालेले आह े. "औ ोिगक वसाहतीम ये कोिवड सटरची 
उभारणी केली नस याने अ य सटरवर ताण येत आह.े" (दैिनक भात, २०२०)   यामु ळे या काळात 
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कोरोना व कोरोना यित र  इतर आजारां या णांना उपचार िमळ याम ये  व महागडी औषधे 
घे याम ये फार ास सहन करावा लागलेला आह.े कामगार वगाची याम ये फार मोठी हानी झालेली 
आह.े अनेक कामगारां या कुटंुबात या य चा मृ य ू झा याचेही िच  प पणे पु ढे आलेले आह.े 
हणजेच आरो य यव थेकडे क याणकारी रा याने दु ल  के यामु ळे आिण आिथक ि थती 

कोलमडले या ि थतीत असताना  दु स या बाजूला मुलां या िश णावर ही दु रगामी आिण गंभीर 
प रणाम झालेले आहेत. ऑनलाईन िश णाचा एक नवा योग या काळाम ये सु  झा यामु ळे 
यां याकडे अँ ॉइड मोबाईल नाहीत, अशा मुलांना चंड मन तापाला सामोरे जावे लागले आह.े 

कामगारां या काही मुलांनी तर आ मह येचा ही माग वीकारलेला आह.े हणजे ही िकशोराव थेततील 
िपढी नैरा येम ये व ग रबी या यूनगंड याम ये जगताना िदसते आह.े बालमनावर या सग या गो चा 

चंड मोठा प रणाम  झालेला आह.े एकूणच िनकोप समाजा या ि कोनातून हे वा तव अ यंत गंभीर 
आह.े याकडे सरकारने वेळीच सं वेदनशीलपण ेल  दे याची गरज आह.े   
५. सरकारची धोरणे आिण कामगारांचे शोषण: कोरोना काळात कामगारां चे मोठे हाल झाले आहेत. 
गतवष  कोरोनाची महामारी सु  झाली. पिह या लाटेम ये कोरोनाने अनेकां चे बळी घेतले. 
कोरोनािनिम  सरकारने टाळेबंदी जाहीर केली होती. या टाळेबंदीमु ळे लाखो कामगार बेरोजगार झाले. 
काही कामगार गावी जाताना उपासमारीने मेले, तर काही जणांनी आ मह या करण े पसंत केले. 
कोरोनामु ळे लघुउ ोजक, यावसाियक, कामगार बेरोजगार झाले आिण देशाची आिथक दु दशेकडे 
सु वात झाली. टाळेबंदी आव यक होती. परंत ु टाळेबंदी अचानक न करता यापूव  पंधरा िदवस 
कामगारांना थलांतर कर यासाठी िदले असते तर जा त माणात हकनाक मृ य ूझाले नसते.  टाळेबंदी 
करताना क  सरकारने पु रेसे िनयोजन केले न हते. तसेच कोरोना िकती काळ राहणार आह,े ह ेिनि त 
न हते. कोरोनाचा अनुभव जगातील सव देशांना थमच येत होता. यामु ळे िनयोजन करणे अनेक 
देशांना जमले न हते. जानेवारीत पु हा कोरोनाचा दु सरा युटट (कोरोना या रचनेतील बदल ) आला. 
तो फार घातक होता. यामु ळे टाळेबंदी सु  केली आह.े अशा टाळेबंदीमु ळे कामगार वगाचे िजण े
हलाखीचे झाले आह.े असंघटीत कामगारां चे सवात जा त नुकसान झाले आह.े ऊसतोड कामगार, 
वीटभ ी कामगार, घरेल ू कामगार, बांधकाम कामगार असे अनेक कामगार रोजगारापासून वं िचत 
आहेत. या कामगारां चे जगणे हणजे िदवसा िमळेल या रोजगारावर घर चालवण.े हे कामगार स या 
काय करत असतील ? कसे पोट भरत असतील ? असे अनेक  मनात येतात. रा य सरकारने अशा 
कामगारां या बँक खा यावर काही र कम ठेवणार अस याचे हटले आह.े असंघटीत कामगारांनी 
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िमळणा या रकमेचा अशा लॉकडाऊनम य ेउपयोग केला पािहजे, असे वाटते. कारण कोरोनासारखे असे 
अनेक रोग, महामारी भिवत यात ये याची श यता आह.े या कामगारांना पे शन, फंड िमळत नाही, 
यांनी भिवत याची सोय करणे, याचे िनयोजन केले पािहजे. क ीय कामगार-रोजगार मं ी संतोष 

गंगवार यांनी लोकसभेत यावसाियक सुर ा (आरो य आिण कायकारी ) सं िहता २०२०, सामािजक 
सुर ा सं िहता २०२० आिण औ ोिगक संबंध सं िहता २०२० म ये कामगार काय ात यापक 
सुधारणांसाठीची तीन िवधेयके मांडली होती. क  सरकार लवकरच कमचा यां चे अिधकार कमी 
कर यासाठीचे िवधेयक संसदेत मंजू र कर या या िवचारात आह.े या कंप यांम य े ३०० पे ा कमी 
कामगारांची मता आह,े यांना सरकार या परवानगीिशवाय कामगारांना कमी कर याचे वातं य 
राहणार आह.े क ीय कामगार मं ालयाने नुक याच सादर केले या िवधेयका ारे संबं िधत िनयमांम य े
बदल कर याचा ताव ठेवला आह.े अशा कारे क  सरकारने कामगारां चे  ह क व अिधकार 
संपु ात आणून यांना यव थेचे गुलाम बनव याचे षडयं  सु  केले आह,े असा आरोप कामगारांतून 
य  होत आह.े देशा या भिवत यासाठी खासगीकरण, भांडवलदारांसाठी लाल गािलचे अंथरण,े 
याना झु कते माप देऊन कामगारांना देशोधडीला लावण ेयो य नसून यामु ळे सवसामा यां चे लोकशाहीत 

िमळालेले ह क- अिधकार अबािधत राहणार नाहीत, असे िदसते. कामगारां चे ह क व अिधकार 
संपु ात आण ू क  सरकारने कामगारांना पूव  असलेले संर ण काय ाने काढून घेतले आह.े यापु ढे 
कं ाटी कामगार ही एक जात िश लक राहील असे िदसते. कामगारांना के हाही कामाव न काढले 
जाईल, अशी ि थती आह.े कोरोनाकाळात टाळेबंदीमु ळे कामगारां चे हाल झाले आहेत. घरगुती 
कामगार िकंवा घरेल ूकामगारांची जी कामे पूव  चालत ती आता टाळेबंदीमु ळे बंद झाली आहेत. घरेल ू
कामावर गुजराण करणारी अनेक कुटंुब ेआहेत. घरेल ूकामांवर अवलंबून असणा या या कामगारांची 
िबकट प रि थती झाली आह.े तसेच जी कुटंुब े बांधकाम यवसायावर अवलंबून आहेत, यांची 
थोडीफार कामे सु  आहेत. परंत ु आिथक दैिनय अशी प रि थती आह.े टाळेबंदीनंतर ही परीि थती 
सुधारेल असे वाटले होते परंतु  तसे काही झाले नाही. सािहि यक अ णा भाऊ साठे यांनी हटले होते 
क , पृ वी ही शेषनागा या फ यावर तरली नसून ती कामगारां या, शोिषतां या  तळहातावर तरली 
आह.े कामगारांमु ळे देशाचे आिथक च  सुधारले, रा ा या िवकासाम ये कामगारांचा मोठा वाटा 
आह.े अशा कामगारां चे अधपतन क  सरकारने केले आह.े  क ीय कामगार-रोजगार मं ी संतोष 
गंगवार यांनी लोकसभेत यावसाियक सुर ा (आरो य आिण कायकारी) सं िहता २०२०, सामािजक 
सुर ा सं िहता २०२० आिण औ ोिगक संबंध सं िहता २०२० म ये कामगार काय ात यापक 
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सुधारणांसाठीची तीन गतवष  मांडली होती. कामगार काय ातील बदलांमु ळे िवरोधकांनी, ही कामगार 
संबं िधत िवधेयके थायी सिमतीकडे अ यासासाठी पाठवावीत अशी मागणी केली होती. सुधारीत 
िवधेयकांनुसार, १०० पे ा कमी कमचारी असले या औ ोिगक सं थांना सरकार या परवानगीिशवाय 
कमचारी भरती कर याची आिण कमचा यांना काढून टाक याची कंप यांना  परवानगी दे यात आली 
आह.े  गे या वष  याच िवधेयकाचा आराखडा तयार क न ही मयादा वाढवली होती. गत वष  
देशातील कामगार संघटनांनी या िवधेयकाला िवरोध केला होता. सुधारीत िवधेयकानुसार, कमचा यांना 
संपावर जा यासाठी ६० िदवस आधी नोटीस देण ेबंधनकारक कर यात आले आह.े रा ीय औ ोिगक 
यायािधकरणात एखादा िवषय लंिबत असेल तर कमचारी संप क  शकत नाहीत. कामगारां या 

अिधकाराला का ी लाव याचा कार क  सरकार करीत आह.े  स या सहकारी सं थाम य े काम 
करणा या कमचा यांनी संपावर जा या या सहा आठवडे आधी नोटीस दे याची तरतूद होती. नोटीस 
िद यानंतर कोणताही कामगार दोन आठवयापयत संपावर जाऊ शकत नाही. कॉ ं ेसने सरकार या या 
काय ाला िवरोध केला होता. क ीय मं ी संतोष गंगवार यांनी हटले होते क , सरकारने िविवध ४४ 
कामगार कायदे चार काय ात िवलीन कर याचा िनणय घेतला आह.े  खरे तर देशातील सव कामगार 
संघटनां या ितिनध शी क  सरकारने एक सिमती तयार क न चचा केली पािहजे होती. परंत ुअशी 
पारदशकता क  सरकारने दाखवलेली नाही. बहमत आह,े हणून कोणताही कायदा मंजू र क न 
यायचा आिण नाग रकां चे ह क- अिधकार न  करायचे धोरणच यातून िदसत आह.े कामगारांना 
यां या यायासाठी आंदोलने करणे, संप कर याचा अिधकार क  सरकार काढून घेत आह,े असे 

िदसते. तसेच कं ाटी कामगार ही प त हणजेच नव आिथक अ पृ यता क  सरकारला आणायची 
आह,े असे िदसते.    

क  सरकारची आजपयतची धोरण े पािहली तर असे िदसून येते क , सरकार िवरोधकांसमोर 
कोणतीही बाब प  मांडत नाही िकंवा याचे िनराकरण कर याचा य न करत नाही. एखादे िवधेयक 
मांडताना ते का आव यक आह ेआिण यात काय नमूद केले गेले आह,े यावर िवरोधकांशी चचा- 
प रसंवाद झाला पािहजे. यातून जे आ ेपाह वाटते, यावर िवचार क न िनणय घेण े अपेि त 
असताना, आ ही घेऊ तोच िनणय सवानी मा य करायला हवा, हा क  सरकारचा अ ाहास अनेक 
वेळा िदसून आला आह.े यामु ळे सरकार आप यावर अनेक गो ी लादत आह े काय, असा एक 
गैरसमज सव सामा यांम य े िनमाण होत आह.े िवरोधक ह े अनेक बाब वर िवरोध करणारच. परंत ु
यां या ांची  समाधानकारक उ रे िमळाली नाहीत तर लोकशाहीतील सवमा य िवचारािपठाचा 
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वापर नेमका कशासाठी होत आह े? असा  िनमाण होतो. सरकार सहजपणे कोणताही कायदा मंजू र 
करेल आिण नाग रकांना, िवरोधी प ांना िवचारात घेणार नाही, ही बाब लोकशाही णीत भारतासाठी 
यो य न ह.े या देशात सवसामा य नाग रक वा लोक ितिनधी यांची बूज क  सरकारने राखत सवाशी 
संपक साधत काही गैरसमज दू र करणे मह वाचे आह.े हणजे दरवेळी क  सरकारला िवरोधी प ांना 
जबाबदार ठरवावे लागणार नाही आिण सरकार जनतेशी संपक साधून िवचार िविनयम करते आिण 
यावर यो य िनणय घेते, असा संदेश देशभर जाईल, सरकारब ल आदरभाव वाढेल. परंत ुदु दवाने असे 

होताना िदसत नाही. कामगारां चे व शेतक यां चे ह क- अिधकार कमी करणारे नवीन कायदे करणे, 
भांडवलदारांची म े दारी वाढवण,े देशात खासगी यव था िनमाण क न सावजिनक सेवा- सु िवधा न  
करणे असे कार क  सरकार करताना िदसत आह.े यामु ळे भिवत यात सरकार नामधारी राहील आिण 
भांडवलदारां चे वच व देशात वाढेल, अशी भीती य  होत आह.े समारोप  कोरोना काळात 
आरो य,िश ण,अथ यव था,  समाज वा य   या अनुषंगाने खूप बदल आिण प रणाम झालेले 
आहेत.कामगारांना वेगवेग या सम यांना त ड ावे लागत आह.े यांची आिथक प रि थती ढासळली 
असून बेरोजगारी या सम येला त ड ावे लागत आह.ेउपासमारीला व आिथक िववंचनेला सामोरे जावे 
लागत आह,े.कामगारांना आरो या या सम या भेडसावत आहेत. थलांतराचा ही पु ढे आला आह.े 
कामगारां या मुलां या िश णाचा ही गंभीर बनला आह.ेया सव ांवर सकारने उपाययोजना 
कर याची गरज आह.े कामगारांसाठी असणा या क याणकारी योजना  भावीपण ेराबिव या पािहजेत.  
याचबरोबर स या या काळात कामगारांची ि थती सुधार यासाठी िवशेष पॅकेजची िनिमती केली 

पािहजे.                                    
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