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कोरोनाकाळातील कचरा वेचक महहलाांची हथथती 

प्रा. ककरण नाइकनवरे 

श्री कसध्दीकवनायक मकहला महाकवद्यालय, कवेनगर, पुणे 

कवभाग : समाजशास्त्र 

साराांश : 

२०२० हे वषष ‘कोरोना’ नावाचे ऄभतूपवूष संकटे घेउन अले. कोरोना कवषाणचू्या 

प्रादुभाषवामुळे संपणूष जगभरात एक दहशत पसरली अहे. कारण कोरोना सारख्या महामारीने 

संपणूष मानवी जीवनावर अक्रमण केले अहे. ऄनेक प्रकारच्या ईपाययोजनांच्या माध्यमांतनू 

कोरोनाला अटोक्यात अणण्याचे भले मोठे प्रयत्न जागकतक पातळीवर सुरु झाले. भारतात 

कोरोना कवषाणचू्या वाढत्या प्रादुभाषवाला रोखण्यासाठी टाळेबंदीचा पयाषय कनवडण्यात अला. 

टाळेबंदीमुळे प्रत्येकाच्या दकैनक जीवनात मोठ्या प्रमाणात बदल घडून अले अहे. सवाषत 

महत्त्वाचे म्हणजे या कोरोना कवषाणचू्या प्रादुभाषवामुळे कचरा वेचकांना ऄनेक प्रश्नाांना तडड 

द्यावे लागले. 

बीज सांज्ञा : कोरोना, कोकहहड-१९, कचरा, कचरा वेचक 

प्रथतावना :  

कोरोना कवषाणचू्या वाढत्या प्रादुभाषवामुळे कोणतीही पवूषसचूना न देता भारतात 

शासनामार्ष त ऄचानक टाळेबंदी लाग ू झाली. सवष प्रकारचे ईद्योग, दुकाने, कशक्षणसंस्था, 

कथएटर, मॉल्स बंद पडले. काहींना अपल्या नोकऱ्या गमवाहया लागल्या, काहींचे हयवसाय 

ठप्प झाले, तर काहींचे वकष  फ्रॉम होम सुरू झाले. कवद्यार्थयाांचे शाळा, महाकवद्यालये बंद झाली. 

परीक्षा रद्द झाल्या. नंतर मात्र ऑनलाआन स्वरूपात शकै्षकणक कामकाज सुरू झाले. ऄनेकांना 

भरपरू ररकामा वेळ कमळाला तर ऄनेकांचा वेळ कुटुबंातील सवष सदस्य घरात ऄसताना घर 

कामात जाउ लागला. कोरोना कवषाणचूा वाढता प्रादुभाषव अकण टाळेबंदीमुळे देशातील सवषच 

के्षत्रांमध्ये ऄनेक तऱ्हेचे बदल घडून अले. शासनाने गरज ऄसेल तरच बाहेर पडण्याचे अवाहन 

यावेळी केलं होते. या रोगावर ईपाययोजना म्हणनू नाकाला अकण तडडाला मास्क बांधणे, 

वेळोवेळी सॅकनटायजर ककंवा साबणाने हात धुणे, हस्तांदोलन न करणे, सामाकजक ऄंतर ठेवणे, 

गदीच्या कठकाणी न जाणे ककंवा गदी न करणे ऄसे ईपाय सांकगतले.  
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कोरोना कवषाणचू्या पार्श्षभमूीवर भारतात जी टाळेबंदी घोकषत करण्यात अली. त्याचा 

थेट पररणाम ऄसंघकटत के्षत्रातील कामगारांवर झाला. टाळेबंदीचा कनणषय घेताना शासनाकडून 

कामगार वगाषकडे कवशेषतः ऄसंघकटत कामगारांकडे दुलषक्ष झाले. भारतात जवळपास ९०% 

कामगार हे ऄसंघकटत के्षत्रात काम करणारे अहेत. ऄशा पररकस्थतीत ऄसंघकटत कचरा वेचकांचे 

संपणूष अयुष्य ईध्वस्त झाले. त्याच बरोबर त्यांना ऄकतशय ऄसुरकक्षत पररकस्थतीचा सामना 

करावा लागला. कोरोना कवषाणचू्या वाढत्या प्रादुभाषवामुळे कचरा वेचक मकहलांपुढे कनमाषण 

झालेल्या समस्या या अहहानात्मक अहे. 

सांशोधनाची उहिष््टय े: 

१) कोरोना कवषाणचूा प्रादुभाषव अकण टाळेबंदीचा कचरा वेचक मकहलांवर झालेल्या 

पररणामांचा ऄभ्यास करणे. 

२) कोरोना कवषाणचू्या प्रादुभाषवामुळे कचरा वेचक मकहलांसमोर कनमाषण झालेल्या 

समस्यांचा ऄभ्यास करणे. 

गहृीतके :  

१) कोरोना कवषाणचू्या प्रादुभाषवामुळे कचरा वेचक मकहला बेरोजगार झाल्या. 

२) कोरोना कवषाणचूा वाढता प्रादुभाषव अकण टाळेबंदीमुळे कचरा वेचक मकहलांचे ऄनेक 

सामाकजक, अकथषक व अरोग्यकवषयक प्रश्ना कनमाषण झाले. 

सांशोधन पद्धती :  

प्रस्तुत संशोधन कनबंधात कितीय स्त्रोतांचा वापर करून माकहतीचे संकलन केले अहे. 

या कितीय स्त्रोतात वतषमान पते्र, माकसके, आंटरनेट, समाज माध्यमे आत्यादींचा वापर करण्यात 

अला अहे. 

हवषय हववचेन : 

कोरोना काळामध्ये टाळेबंदीने ऄनेक के्षत्रांना प्रभाकवत केले. त्याचा प्रभाव 

गरीबांपासनू श्रीमंत या सवाांवर पडला. कोरोना कवषाणचू्या प्रादुभाषवामुळे देशात ऄचानक जाहीर 

झालेल्या टाळेबंदीमुळे कवकवध राज्यातील ऄसंघकटत के्षत्रात काम करणारे कामगार अकण मजरू 

वगष यांच्यासमोर बेकारीची मोठी समस्या कनमाषण झाली. हजारो कामगारांना अपल्या 



 

VOL. 7 | ISSUE 3| June 2021                        10                                 rmrjournal@gmail.com 
 

Rankranti Multidisciplinary Research Journal ISSN: 2454-8731 

ईदरकनवाषहासाठी स्थलांतर करण्याची अवश्यकता कनमाषण झाली. कारण ऄचानक जाहीर 

झालेल्या टाळेबंदीमुळे ऄसंघकटत के्षत्रातील कामगार अकण मजरू वगष कोरोनामुळे अकथषक 

संकटात सवषप्रथम भरडला गेला. हातावर पोट ऄसलेल्या ऄनेक मजुर वगाांना कोरोनामुळे 

ऄनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. हातगाडीवाले मजरू, ररक्षाचालक, घरकाम करणाऱ्या 

मकहला, बांधकाम के्षत्रात काम करणारे गवंडी, सार्-सर्ाइ करणारे कामगार, कंत्राटी 

कामगार, कचरा वेचक यांचे होणारे हाल ही एक कचंतेची बाब अहे.  

शहरी गरीब लोकांमध्ये सवाषकधक ऄसुरकक्षत ऄसलेला वगष म्हणजे ऄसंघकटत कचरा 

वेचक वगष. सामाकजक अकण अकथषकदृष््टया सोकशक ऄसलेला हा वगष ज्यांच्याकडे अकथषक 

ईत्पन्नासाठी आतर कोणतेही स्त्रोत नाही. शहरांमध्ये अपल्या ईदरकनवाषहासाठी कचरा 

वेचणाऱ्या मकहला या ऄसंघकटत के्षत्रातनू काम करताना अढळतात. प्रामुख्याने या कामासाठी 

कोणत्याही प्रकारच्या कवशेष कौशल्याची गरज नाही, वयाची ऄट नाही. मोठ्या प्रमाणात 

मकहला या हयवसायात गंुतलेल्या कदसनू येतात. कचरा वेचण्याचे काम हे ऄकतशय जोखमीचे व 

धोकादायक ऄशा स्वरूपाचे काम अहे. कारण कचरा वेचण्यासाठी कचरा वेचकांना संपणूष 

शहरात कहंडावे लागते. हा वगष प्रामुख्याने वस्तीमध्ये राहणारा अहे. कचरा वेचक मकहला 

शहरातील कचरा गोळा करून संपणूष शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी महत्त्वाची भकूमका पार पाडतात. 

शहरातील कचरा हयवस्थापनात या कचरा वेचक मकहलाचंा ऄकतशय मौलाचा अकण खारीचा 

वाटा अहे. त्याच बरोबर शहराची ऄथषहयवस्था, सावषजकनक अरोग्य हयवस्था व सुरकक्षतता 

अकण हवामानातील शार्श्तता कटकून ठेवण्यासाठी या कचरा वेचक मकहला मोठ्या प्रमाणात 

हातभार लावतात. कचरा वेचक मकहला प्रकतकदन रस्त्यावरून, कचरा कंुड्यामधनू, डकम्पंग 

ग्राईंडमधनू कचरा वेचतात अकण त्यातनू प्लाकस्टक, काचा, बाटल्या, पते्र, लोखंड, भंगार 

बाजलूा काढून त्याची कवक्री करतात. त्यातनू कमळालेल्या पशैाने स्वतःचे अकण स्वतःच्या 

कुटुंबाचे पोट भरतात. कचऱ्यात काम करताना ऄसंघकटत कचरा वेचक मकहलांना ऄनेक 

प्रकारच्या अरोग्याच्या समस्यांना तडड द्यावे लागते. कचरा हाताळताना त्यांना संसगषजन्य 

रोगाचा प्रादुभाषव होण्याची दाट शक्यता ऄसते. कचरा कंुडीत वाकून कचरा शोधताना त्यांना 

शारीररक जखमा होण्याची शक्यता ऄसते. तर कधी एखाद्या कवषारी प्राण्यांकडून दंश होण्याची 
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देखील शक्यता ऄसते. त्यांच्या कामाच्या स्वरूपामुळे त्यांच्यामध्ये प्रकतकारक शक्ती देखील 

कमी ऄसलेली कदसनू येते. ते प्रकतकदन रोजीरोटीसाठी भटकतात. तेहहा त्यांना अपल्या 

कुटुंकबयांच्या अकण स्वतःच्या गरजा भागकवण्यासाठी काही पसेै कमळतात. पहाटे पाच 

वाजल्यापासनू ते रात्री १० पयांत र्श्ास कडडणारी दुगांधी, जीवघेण्या वासातनू हे कचरा वेचक 

कचऱ्यातनू अपली भाकरी शोधणारे हे कचरा वेचक कायमच दुलषकक्षत राकहलेले अहेत. 

टाळेबंदीच्या काळात या मकहलांची कस्थती अणखीनच वाइट झाली.   

मात्र कोरोना कवषाणचू्या वाढत्या प्रादुभाषवामुळे शहरातील कचरा वेचक मकहलांना 

ऄनेक प्रश्नाांना तडड द्यावे लागले. त्यांच्या ईदरकनवाषहाचा मोठा प्रश्ना कनमाषण झाला. या मुळे हे 

कामगार अणखीनच मोठ्या प्रमाणात गररबीच्या गतेत र्सले गेले. या कचरा वेचक मकहलांना 

त्यांच्या कष्टाच्या मानाने कमळणारा मोबदला हा कमीच अहे. त्या मोबदल्यावरच त्यांना अकण 

त्यांच्या कुटुंकबयांना ऄवलंबनू राहावे. मात्र कोरोना काळात शहरातील कचरा वेचणाऱ्या 

मकहलांना ऄनेक प्रकारच्या अकथषक धोक्यांचा सामना करावा लागला. कारण ऄचानक 

जाहीरझालेल्या टाळेबंदीमुळे देशातील सवषच हयवहार ठप्प झाले. त्यामुळे कोरोना काळात 

टाळेबंदी लागल्यापासनू कचरा वेचणाऱ्या मकहला या कचरा गोळा करण्यासाठी जाउ शकत 

न्हवत्या. या कठीण काळात कुटुबंाचे पोट कसं भरायचे? याची काळजी त्यांना भेडसावत होती. 

त्यांचे बहुतांश ईत्पन्न हे सुका कचरा, भंगार वेचनू अकण ते कवकून त्यांना कमळते. मात्र देशात 

सुरु ऄसलेल्या टाळेबंदीमुळे सवष दुकाने, हॉटेल्स, मॉल्स, भंगारची दुकाने बंद पडली अहेत. सवष 

हयवहार ठप्प झाले अहे. कामासाठी घराबाहेर पडल्याने त्यांना पोकलसांकडून ऄनेक प्रकारच्या 

छळाचा सामना करावा लागला. कचरा वेचकांना ऄन्नाची कमतरता ऄसल्यामुळे ईपासमारीला 

तडड द्यावे लागले. त्यांच्याकडे औषधोपचार घेण्याआतपत देखील पसेै न्हवते. अरोग्य सेवांसाठी 

त्यांना ऄनेक प्रकाच्या समस्यांना तडड द्यावे लागते.  

कचरा गोळा करणे, त्या कचऱ्याचे वगीकरण करणे अकण पुनवाषपर हे काम सोपे काम नाही 

परंतु यामुळे कचरा वेचकांच्या दनंैकदन गरजा भागकवल्या जातात व त्यांच्या पोटाची खळगी 

भरली जाते. मात्र या कोरोना कवषाणचू्या या साथीच्या रोगाने सवष कचरा वेचकांचे जीवन 

हयकथत केले अहे. टाळेबंदीत संपणूष वाहतकू हयवस्था बंद ऄसल्याने कचरा वेचकांना कचरा 
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वेचण्यासाठी जाण्यास ऄडचणी कनमाषण झाल्या. संसगाषच्या भीतीने ऄनेक कठकाणी कचरा 

वेचकांना कचरा गोळा करण्यासाठी बंदी घातली गेली.  दररोज कचऱ्याच्या पुनवाषपरावर 

ऄवलंबनू ऄसलेल्या कचरा वेचकांसाठी त्यांच्या दनंैकदन गरजा भागकवण्यासाठी देखील पुरेसे 

पसेै नसतात. सध्याच्या कोरोना काळात कचरा वेचणे अकण तो कचरा हाताळून त्याचे 

वगीकरण करणे हे त्यांच्या अरोग्यास धोकादायक ठरू शकते. भंगार कवके्रतेही 

हयवसायासाठी बंद ऄसल्यामुळे कचरा वेचकांपुढे कुठलाच पयाषय नाहीये. ऄशा तऱ्हेने ऄनेक 

पररणाम या कचरा वेचक मकहलांवर झाले. 

कोरोना हवषाणूच्या प्रादरु्ाावामळेु कचरा वचेक महहलाांसमोर हनमााण झालले्या समथया : 

१) कचरा वेचक मकहलांच्या ईदरकनवाषहाचा प्रश्ना कनमाषण झाला. 

२) कचरा वेचक मकहलांवर अकण त्यांच्या कुटुंकबयांवर ईपासमारीची वेळ अली. 

३) अयुष्यात पकहल्यांदाच त्यांना पसेै कमाकवताना ऄनेक प्रकारच्या ऄडचणींना सामोरे जावे 

लागले.  

४) सवष हयवहार कनयकमत सुरु होइपयांत 'अम्ही करायचे काय?' ऄसा प्रश्ना त्यांच्यापुढे ईभा 

राकहला. 

५) संसगाषच्या भीतीने कचरा वेचकांना कचरा वेचण्यासाठी मनाइ केली गेली. 

६) कचरा वेचकांना ऄशा ऄचानक ईद्भवलेल्या पररकस्थतीमुळे मानकसक ताण-तणावाला 

सामोरे जावे लागले. 

७) कोरोना कवषाण ूअकण टाळेबंदीत कचरा वेचकांचे संपणूष जीवन कवस्कळीत झाले. 

हनष्कषा : 

कोरोना कवषाणचूा वाढता प्रादुभाषव अकण टाळेबंदीचे सवाषकधक दुष्पररणाम समाजातील 

सवाषत खालच्या स्तरांतील लोकांवर झाले. ऄसंघकटत कचरा वेचक मकहलांना ऄनेक प्रकारच्या 

समस्यांना सामोरे जावे. कारण त्यांना टाळेबंदीचा सवाषत मोठा र्टका बसला.बेरोजगारीमुळे या 

मकहलांपुढे दाररद््रयाची कस्थती ईभी राकहली त्यामुळे त्यांच्यावर अकण त्यांच्या कुटुबंीयावर 

ईपासमारीची वेळ अली. त्यामुळे संकटकाळात ओढवलेल्या पररकस्थतीवर ईपाययोजना करणे 

अवश्यक अहे.    
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