ಪತ್ರಿಕಾ ಪಿಕಟಣೆ

`ಉದೆ್ಯೋಗಶೋಲ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತ್ರಗತ್ರ' ಕುರಿತ
ಅಜೋೀಂ ಪೆಿೋಮಜ ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲಯದ ಚೆ್ಚ್ಚಲ ವರದಿ
ವ ೇತನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ ೆ ಸುಮಾರು ಶ ೇ.3ರರ್ುಟ ಏರಿಕ್ ಯಾಗಿದ . ಆದರ ಶ ೇ.82ರರ್ುಟ ಪುರುರ್ ಉದ ್ಯೇಗಿಗಳು ಮತುು ಶ ೇ.92ರರ್ುಟ
ಮಹಿಳಾ ಉದ ್ಯೇಗಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗ ರ್.10,000/-ಗಿಿಂತ
ಕಡಿಮೆ ವ ೇತನ ಪಡ ಯುತುದಾಾರ .
ಬೆೀಂಗಳೂರು, 3 ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 2018 : `ಉದ ್ಯೇಗಶೇಲ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಗತ' (ಸ ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಂಗ್ ಇಿಂಡಿಯಾ) ಕುರಿತು ಅಜೇಿಂ
ಪ ರೇಮಜ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯವು ತನನ ಚ ್ಚ್ಚಲ ವರದಿಯನುನ ಬ ಿಂಗಳೂರು ಇಿಂಟ್ರ್ ನ್ಾಯರ್ನಲ್ ಸ ಿಂಟ್ರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ ್ಟೇಬರ್ 3 ರಿಂದು
ಪರಸುುತಪಡಿಸ್ಥತು. ಈ ವರದಿಯನುನ ಸ .25ರಿಂದು ನವದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಲಾಗಿತುು. ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯದ ಸುಸ್ಥಿರ ಉದ ್ಯೇಗ
ಕ್ ೇಿಂದರ(Centre for Sustainable Employment (CSE))ದ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವರದಿಯು ಲಭ್ಯವಿದ .
`ಉದ ್ಯೇಗಶೇಲ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಗತ'ಯು ದ ೇಶ್ದ ಕ್ಾರ್ಮಷಕ ಮಾರುಕಟ್ ಟಯನುನ ಕುರಿತು ಸಿಂಶ ೇಧಕರು, ಪತರಕತಷರು, ಸಾಮಾಜಕ
ಹ ್ೇರಾಟ್ಗಾರರು ಮತುು ನೇತ ನರ್ಪಕರು – ಇವರ ಲಿರನ್ನ ಒಳಗ ್ಿಂಡು ಕ್ ೈಗ ್ಿಂಡ ಸಿಂಶ ೇಧನ್ಾ ವರದಿಯಾಗಿದುಾ ಉಪಯುಕು
ವಿಶ ಿೇರ್ಣಾತಮಕ ದತಾುಿಂಶ್ಗಳ ಮೆೇಲ ಬ ಳಕು ಚ ಲುಿತುದ . ದ ೇಶ್ದಲ್ಲಿನ ಉದ ್ಯೇಗ ಮತುು ನರುದ ್ಯೇಗಗಳ ಪರಮಾಣ, ಯಾವಾಯವ
ಉದಯಮಗಳು ಮತುು ಕ್ ೇತರಗಳು ಉದ ್ಯೇಗವನುನ ಸೃಷ್ಟಟಸುತುವ , ಉದ ್ಯೇಗ ಸೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಉತುಮವಾಗಿ ಕ್ಾಯಷ
ನವಷಹಿಸುತುವ , ಉದ ್ಯೇಗಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತುು ಜಾತ ಹಾಗ್ ಲ್ಲಿಂಗ ತಾರತಮಯಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಮುಿಂತಾದ ಅಿಂಶ್ಗಳ ಬಗ ೆ
ಒಳನ್ ್ೇಟ್ಗಳನ್ ್ನದಗಿಸುವ ಈ ಅಧಯಯನವು ಅನ್ ೇಕ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳು ಮತುು ಕ್ ೇತರಕ್ಾಯಷ ಅಧಯಯನಗಳನ್ಾನಧರಿಸ್ಥ
ಪುರಾವ ಗಳನುನ ಕ್ ್ರೇಢೇಕರಿಸ್ಥದ .
ಉದ ್ಯೇಗಕ್ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟಿಂತ ಸಾವಷಜ್ನಕ ತಳಿವಳಿಕ್ ಯನುನ ಹ ಚ್ಚಚಸುವುದು ಮತುು ಪರತಯೊಬಬರಿಗ್ ನಗದಿತ ಆದಾಯವನುನ
ಒದಗಿಸುವ ಉದ ್ಯೇಗ ದ ್ರ ಯುವಿಂತಾಗಬ ೇಕು ಎಿಂಬ ನಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ ಅಗತಯ ನೇತಗಳನುನ ರ್ಪಿಸಲು ಮಾಗಷದಶ್ಷನ ನೇಡುವುದು ಅಜೇಿಂ
ಪ ರೇಮಜ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯದ ಈ ಉಪಕರಮದ ಗುರಿಯಾಗಿದ . ಅಲಿದ , ಹ ಚ್ಚಚನ ಸಿಂಶ ೇಧನ್ ಮತುು ಬ ್ೇಧನ್ ಗ ಅಗತಯವಾದ
ಅಿಂರ್ಅಿಂಶ್ಗಳನುನ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯವು ತನನ `ಸ ಿಂಟ್ರ್ ಫಾರ್ ಸಸ ಟೈನಬಲ್ ಎಿಂಪಾಿಯ್ಮಿಂಟ್'ನ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತುದ .
ಬಹುತ ೇಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದ ್ಯೇಗಿಗಳ ವ ೇತನ ಮಟ್ಟವು ಗಮನ್ಾಹಷವಾಗಿ ಏರಿದಾರ್, ಜಾತ ಮತುು ಲ್ಲಿಂಗ ತಾರತಮಯವು ತೇವರ
ಸವರ್ಪದಲ್ಲಿರುವುದನುನ ವರದಿ ಗುರುತಸ್ಥದ . ವ ೇತನ ಏರಿಕ್ ಯ ಪರಮಾಣಕ್ ೆ ಹ ್ೇಲ್ಲಸ್ಥದರ ಉದ ್ಯೇಗಿಗಳ ಉತಾಾದಕತ ಯು ಹಲವು ಪಟ್ುಟ
ಹ ಚಾಚಗಿದ . ಹಿೇಗಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಉದ ್ಯೇಗಿಗಳಿಗಿಿಂತ ಹ ಚಾಚಗಿ ಉದ ್ಯೇಗದಾತರು ಹ ಚ್ಚಚನ ಲಾಭ್ವನುನ ಪಡ ದುಕ್ ್ಿಂಡಿದಾಾರ .
ಅಲಿದ , ದ ೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಉದ ್ಯೇಗಸೃಷ್ಟಟ ದುಬಷಲವಾಗಿದುಾ, ಉತುಮ ಆರ್ಥಷಕ ಬ ಳವಣಿಗ ಯನುನ ಒಳ ೆಯ ಉದ ್ಯೇಗಸೃಷ್ಟಟಯನ್ಾನಗಿ
ಪರಿವತಷಸಲಾಗದ ಭಾರತ ತ ್ಳಲಾಡುತುದ . ಅದರಲ್ಿ ನದಿಷರ್ಟವಾಗಿ, ವಿದಾಯವಿಂತ ಯುವಜ್ನರಿಗ ಉದ ್ಯೇಗಗಳನುನ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ
ಹಿಿಂದ ಬಿದಿಾದ .
ಈ ಬಗ ೆ ಅಭಿಪಾರಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ಥರುವ ಅಜೇಿಂ ಪ ರೇಮಜ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯದ ಕುಲಪತ ಅನುರಾಗ್ ಬ ಹಾರ್ ``ದ ೇಶ್ದ ಎಲಿ ನ್ಾಗರಿಕರಿಗ್

ನ್ಾಯಯಯುತ ಮತುು ಜೇವನ ನವಷಹಣ ಯ ಅವಕ್ಾಶ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸುವುದು ಭಾರತದ ಪಾಲ್ಲಗ ತುಿಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಿಂಗತಯಾಗಿದ .
ನಮಮ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯದ ಈ ವರದಿಯು ಅತಯಿಂತ ಆಳವಾದ ಸಿಂಶ ೇಧನ್ ಯನುನ ಆಧರಿಸ್ಥದುಾ, ಎಲಿರನ್ನ ಒಳಗ ್ಿಂಡು ಪೂಣಷ
ಸಮತ ಯನುನ ಸಾಕ್ಾರಗ ್ಳಿಸುವ ಆಶ್ಯದಿಿಂದ ಉದ ್ಯೇಗ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ ಚಾಲನ್ ನೇಡುವ ಅಿಂಶ್ಗಳನುನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸುತುದ . ಈ
ವರದಿಯನುನ ನ್ಾವು ಮೊದಲ ಹ ಜ ೆ ಎಿಂದಷ ಟೇ ಭಾವಿಸ್ಥದ ಾೇವ ಮತುು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಆಳವಾದ ಮುಿಂದುವರ ದ ಅಧಯಯನದ
ಅಗತಯವಿದ . ಉದ ್ಯೇಗ ಕ್ ೇತರಕ್ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟಿಂತ ಗಾಢವಾದ ಅರಿವನುನ ಮ್ಡಿಸಲು ಸಿಂಸ ಿಗಳು ಮತುು ವಿವಿಧ ಕ್ ೇತರಗಳ ೂಿಂದಿಗ
ಸಹಭಾಗಿತವವು ನಣಾಷಯಕ ಅಿಂಶ್ವಾಗಿದ ,'' ಎಿಂದಿದಾಾರ .
ಈ ವರದಿಯ ಪರಧಾನ ಲ ೇಖ್ಕರ್ ಅಜೇಿಂ ಪ ರೇಮಜ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯದ ಬ ್ೇಧಕರ್ ಆದ ಶರೇ ಅರ್ಮತ್ ಬಸ ್ೇಲ ಅವರು, ``ಹಲವು
ದಶ್ಕಗಳಿಿಂದ ನಮಮಲ್ಲಿ ಉದ ್ಯೇಗಸೃಷ್ಟಟಗ ಅಡಡಗಾಲಾಗಿ ಪರಿಣರ್ಮಸ್ಥರುವ ಸಿಂರಚ್ನ್ಾ ದ ್ೇರ್ಗಳನುನ ಈ ವರದಿ ವಿಶ ಿೇರ್ಣ ಗ
ಒಳಪಡಿಸ್ಥದ ಯಲಿದ ಕ್ ೇವಲ ಒಿಂದ ರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬ ಳವಣಿಗ ಗಳಿಗ ಈ ಅಧಯಯನವನುನ ಸ್ಥೇರ್ಮತಗ ್ಳಿಸ್ಥಲಿ ಎನುನವುದು ಗಮನ್ಾಹಷ,''
ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದಾಾರ .
ವರದಿಯ ಪಿಮುಖ ಅೀಂಶ್ಗಳು:
ಉದೆ್ಯೋಗರಹಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಭಾರತವು ಉತುಮ ಆರ್ಥಷಕ ಬ ಳವಣಿಗ ಯನುನ ಒಳ ೆಯ ಉದ ್ಯೇಗಗಳಾಗಿ ಪರಿವತಷಸುವಲ್ಲಿ ಪರಯಾಸ
ಪಟ್ಟಟದ . ಸದಯಕ್ ೆ ದ ೇಶ್ದ ಜ.ಡಿ.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿ ಶ ೇಕಡ 10ರರ್ುಟ ಹ ಚ್ಚಳವಿದಾರ ಅದರಿಿಂದ ಸೃಷ್ಟಟಯಾಗುತುರುವ ಉದ ್ಯೇಗಗಳ ಪರಮಾಣ ಶ ೇಕಡ
1ರ್ೆಿಂತಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ . ದ ೇಶ್ದ ಯುವಜ್ನರು ಮತುು ಉನನತ ಶಕ್ಷಣ ಪಡ ದವರಲ್ಲಿ ನರುದ ್ಯೇಗದ ಪರಮಾಣವು ಶ ೇ.16ರಷ್ಟಟದ .
ಸೀಂಘಟಿತ ಉತ್ಾಾದನಾ ಕ್ೆೋತಿದಲ್ಲಿ ಚೆೋತರಿಕೆ: ಕಳ ದ ದಶ್ಕವು ದ ೇಶ್ದ ಸಿಂಘಟ್ಟತ ಉತಾಾದನ್ಾ ಕ್ ೇತರದ ಪಾಲ್ಲಗ ಸಕ್ಾರಾತಮಕವಾಗಿತುು.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉದಯಮಗಳು (ಅದರಲ್ಿ ಹ ಣ ದ ಉಡುಪುಗಳು, ಪಾಿಸ್ಥಟಕ್ ಮತುು ಪಾದರಕ್ ತಯಾರಿಕ್ ಉದಿಾಮೆಗಳು) ವ ೇತನ
ಹ ಚ್ಚಳ ಮತುು ಉದ ್ಯೇಗ ಸೃಷ್ಟಟ ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಿ ಒಳ ೆಯ ಸಾಧನ್ ಮಾಡಿವ . 1980 ಮತುು 1990ರ ದಶ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ
ಉದಿಾಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ುಚ ಯಾಿಂತರೇಕೃತ ವಯವಸ ಿಯ ಅನುಷಾಾನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಿಂಡುಬಿಂದಿದಾ ಉದ ್ಯೇಗ ನರ್ಟದ ಪರಮಾಣ ಅಷ ್ಟಿಂದು
ಹ ಚ್ಚಚನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲಿದಿದುಾದು ಕ್ಡ ಇದಕ್ ೆ ಭಾಗಶ್ಃ ಕ್ಾರಣವಾಗಿದ .
ಹೆಚ್ಚಚದ ಅನಿಶಚತ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ರ: ಆದರ , ಸಿಂಘಟ್ಟತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ ್ಯೇಗವು ಹ ಚ್ುಚ ಅನಶಚತತ ಯಿಂದ ಕ್ಡಿದ . ಏಕ್ ಿಂದರ , ಮೊದಲ್ಲದಾ
ಖಾಯಿಂ ಉದ ್ಯೇಗಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಇತುೇಚ್ಚನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ ಿಲಿ ಹಲವು ರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಗುತುಗ ಆಧಾರದ ನ್ ೇಮಕ್ಾತಗಳು ಮತುು ತರಬ ೇತ
ಉದ ್ಯೇಗಿಗಳನುನ ತ ಗ ದುಕ್ ್ಳುೆವ ಪರವೃತು ಹ ಚಾಚಗುತುದುಾ ಇವರು ಖಾಯಿಂ ಉದ ್ಯೇಗಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕ್ ಲಸವನ್ ನೇ ಭಾಗಶ್: ವ ೇತನ
ಪಡ ದು ಮಾಡುತುದಾಾರ .
ವೆೋತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಿದದರೂ ಯಾವುದೆೇ ವೆೇತನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ :

ಕಳ ದ ಒಿಂದ್ವರ ದಶ್ಕದಲ್ಲಿ ದ ೇಶ್ದ ಔದಯರ್ಮಕ

ವಲಯದಲ್ಲಿ (ಹಣದುಬಬರಕ್ ೆ ಹ ್ಿಂದಿಸ್ಥದಿಂತ ) ವ ೇತನವ ೇನ್ ್ೇ ಹ ಚಾಚಗಿದ ನಜ್. ಅದರಲ್ಿ ಕೃಷ್ಟ ವಲಯವನುನ ಬಿಟ್ಟರ ಬಹುತ ೇಕ
ವಲಯಗಳು ವಾಷ್ಟಷಕ ಶ ೇಕಡ 3 ಅಥವಾ ಅದರ್ೆಿಂತ ಹ ಚ್ಚಚನ ವ ೇತನ ಏರಿಕ್ ಯನುನ ದಾಖ್ಲ್ಲಸ್ಥವ . ಆದರ , ಉದ ್ಯೇಗಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸ್ಥಕ
ಆದಾಯ ಮಾತರ ಒಟ್ಾಟರ ಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ . ಅದರಲ್ಿ ಶ ೇ.82ರರ್ುಟ ಪುರುರ್ ಮತುು ಶ ೇ.92ರರ್ುಟ ಮಹಿಳಾ ಉದ ್ಯೇಗಿಗಳ ಮಾಸ್ಥಕ
ವ ೇತನ 10 ಸಾವಿರ ರ್.ಗಳಿಗಿಿಂತಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ .
ಜಾತ್ರ ಮತುು ಲ್ಲೀಂಗ ತ್ಾರತಮಯ: ಜಾತ ಮತುು ಲ್ಲಿಂಗ ತಾರತಮಯಗಳು ಹ ಚ್ಚಚನ ಪರಮಾಣದಲ ಿೇ ಇವ . ಸ ೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲ್ ಕ್ ೇವಲ
ಶ ೇ.16ರರ್ುಟ ಮಹಿಳ ಯರು ಕ್ಾಯಷ ನವಷಹಿಸುತುದಾರ , ಮನ್ ಗ ಲಸದಲ್ಲಿ ತ ್ಡಗಿಕ್ ್ಿಂಡಿರುವ ಮಹಿಳ ಯರ ಪರಮಾಣ ಶ ೇ.60ರಷ್ಟಟದ . ಇದ ೇ
ರಿೇತ ಒಟ್ಾಟರ ಉದ ್ಯೇಗಗಳಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಪರಿಶರ್ಟ ಜಾತಗ ಸ ೇರಿದವರ ಪರಮಾಣ ಕ್ ೇವಲ ಶ ೇ.18.5ರಷ್ಟಟದಾರ್, ಚ್ಮೊೇಷದಯಮದಲ್ಲಿ
ತ ್ಡಗಿಕ್ ್ಿಂಡಿರುವ ಪರಿಶರ್ಟ ಜಾತಯವರ ಪರಮಾಣ ಶ ೇ.46ರಷ್ಟಟದ . ಸಕ್ಾರಾತಮಕ ಸಿಂಗತಯ್ಿಂದರ , ಕ್ಾಲ ಕಳ ದಿಂತ ವ ೇತನದಲ್ಲಿನ
ಲ್ಲಿಂಗ ತಾರತಮಯತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತುದ .
ಕ್ ೇಿಂದರ ಸರಕ್ಾರವು ಕ್ ಳಕಿಂಡ ಅಿಂಶ್ಗಳನುನ ಪರಿಗಣನ್ ಗ ತ ಗ ದುಕ್ ್ಿಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರಕ್ಾರಗಳ ಸಹಭಾಗಿತವದ ್ಿಂದಿಗ `ರಾಷ್ಟರೇಯ

ಉದ ್ಯೇಗ ನೇತ'ಯನುನ ರ್ಪಿಸಬ ೇಕ್ ಿಂದು ಈ ವರದಿ ಪರಸಾುಪಿಸುತುದ .


ಉದ ್ಯೇಗ ಖಾತರಯ ಪರಿಕಲಾನ್ ಜ್ಗತುನ್ಾದಯಿಂತ ದಿನದಿಿಂದ ದಿನಕ್ ೆ ಹ ಚ್ುಚ ಪರಚ್ಲ್ಲತಗ ್ಳುೆತುದ . ಈಗಾಗಲ ೇ `ಮಹಾತಮ
ಗಾಿಂಧಿ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಗಾರರ್ಮೇಣ ಉದ ್ಯೇಗ ಖಾತರ ಯೊೇಜ್ನ್ '(ಮನರ ೇಗಾ)ಯನುನ ಹ ್ಿಂದಿರುವ ಭಾರತವು ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ
ಮೆೇಲಾಿಂರ್ುಯನುನ ಹಾರ್ಕ್ ್ಟ್ಟಟದುಾ ತನನ ಅನುಭ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲ ಮುಿಂದಡಿ ಇಡಬ ೇಕು.



ಕ್ ೈಗಾರಿಕ್ಾ ನೇತಯಲ್ಲಿ ಈಗ ವ ೇತನ ಸಬಿಿಡಿ ಮತುು ಉದ ್ಯೇಗಿಗಳ ಕ್ೌಶ್ಲಯ ವೃದಿಿಸಲು ಉತ ುೇಜ್ಕಗಳನುನ ನೇಡುವ
ಅಿಂಶ್ಗಳಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ಥದಿಂತ ಹ ್ಸ ಬಗ ಯ ಆಸರ್ು ಮ್ಡುತುದ .



ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಳವಡಿಸ್ಥಕ್ ್ಿಂಡಿರುವ ಯಶ್ಸ್ಥವ ಉದ ್ಯೇಗ ನೇತಗಳನುನ ವಿಶ ಿೇಷ್ಟಸ್ಥ, ಇಿಂಥ ವ ೈವಿಧಯಮಯ ಅನುಭ್ವಗಳಿಿಂದ
ಉಪಯುಕುವಾದುವನುನ ಅಳವಡಿಸ್ಥಕ್ ್ಳೆಬ ೇಕ್ಾದ ಅಗತಯವಿದ .



ಯಥ ೇಚ್ಛವಾದ ಆರ್ಥಷಕ ಅವಕ್ಾಶ್ಗಳನುನ ಸಾವಷಜ್ನಕ ಹ್ಡಿಕ್ ಗಾಗಿ ಬಳಸ್ಥಕ್ ್ಿಂಡು ಅಥಷವಯವಸ ಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಿ ಅತಯಿಂತ
ಜ್ರ್ರಾಗಿ ಕೃಷ್ಟ ಕ್ ೇತರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮಟ್ಟ ಹ ಚ್ಚಚಸುವ ಅಗತಯವಿದ .



ಶಕ್ಷಣ, ಆರ ್ೇಗಯ, ವಸತ, ಸಾವಷಜ್ನಕ ಸಾರಿಗ ಮತುು ಸುರಕ್ಷತ ಕ್ ೇತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಡವಾಳ ಹ್ಡಿಕ್ ಗ ಅವಕ್ಾಶ್
ಮಾಡಿಕ್ ್ಡುವ ಹಾಗ್ ಉದ ್ಯೇಗ ಸೃಷ್ಟಟ, ಮಾನವ ಬಿಂಡವಾಳ ಮತುು ಸಾವಷಜ್ನಕ ಸರಕುಗಳಿಗ `ಸಾವವತ್ರಿಕ
ಮೂಲಭೂತ ಸೆೇವೆಗಳು’ (ಯ್ನವಸಷಲ್ ಬ ೇಸ್ಥಕ್ ಸವಿೇಷಸಸ್) ಎನುನವ ಕ್ಾಯಷಕರಮವನುನ ರ್ಪಿಸಲು ಬಲವಾದ
ಕ್ಾರಣಗಳಿವ .

ಈ ಅಧಯಯನ ವರದಿಗ ಹಿನ್ ನಲ ಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ ್ನಳಗ ್ಿಂಡ ಎರಡನ್ ೇ ಸಿಂಪುಟ್ವನುನ ಸದಯದಲ ಿೇ ಪರಕಟ್ಟಸಲಾಗುವುದು.
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