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ಅಝಿಮ್ ಪ್ ರೇಮ್ ಜಿ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯು ಅಝಿಮ್ ಪ್ ರೇಮ್ ಜಿ ಫೌಂಡೇಷನ್, ದಿ ಸೌಂಟರ್ 
ಫಾರ್ ಅಡ್ ರೇಕರ್ ಆ್ ೌಂಡ್ ರಿಸರ್ಸಿ (ರ್ಎಫ್ ಏಆರ್) ಹಾಗೂ ಗೌರಿ ಮರೇಡಿಯಾ 
ಟ್ ಸ್ಟ್  ಜೊತೆಗೂಡಿ ಒೌಂದು ಸಮರೇಕ್ಷೆ ಯನ್ನು  ನಡೆರ್ತು. ಫರೇನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಈ 
ಸಮರೇಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲಿ  861 ವ್ ಕ್ತಿ ಗಳೌಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಉದ್ ರೇಗ, ಜಿರೇವನರೇಪಾಯ ಹಾಗೂ 
ಸರಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ ಯರೇಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕರೇವಿಡ್ 19 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು 
ಪರಿರೇಕ್ಷೆ ಸಲಾಯಿತು.

ಮಾತನಾಡಿರ್ದ ವ್ ಕ್ತಿ ಗಳನ್ನು  ಅವರ ಕ್ಲಸದ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥ ಳಗಳ 
ವೈವಿಧ್ ತೆ ಇರುವಂತೆ ನರೇಡಿಕೌಂಡು ಆಯ್ಕೆ  ಮಾಡಲಾಗಿತುತಿ . ಈ ಮಾದರಿ ರಾಜ್ ದ 
ಪ್ಾ ತಿನಿಧಿಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿಲಲಿ .

ರಾಜ್ ದ 25ಕ್ಕೆ  ಹೆಚ್ಚು  ಜಿಲೆಲಿ ಗಳೌಂದ ವ್ ಕ್ತಿ ಗಳನ್ನು  ಸಂದರ್ಸಿಸಲಾಗಿತುತಿ . ಈ 
ದತತಿ ೌಂಶವನ್ನು  ಏಪ್್ ಲ್ 15ರಿೌಂದ ಮೇ 15ರ ತನಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಸಂಗ್ ಹಿಸಲಾಗಿತುತಿ  cse.
azimpremjiuniversity.edu.in

ಅಜೀಮ್ ಪ್ ೀಮ್ಜಿ  ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ 
ಕೀವಿಡ್ -19 ಜೀವನೀಪಾಯ ಸಮ್ೀಕ್ಷೆ

72% 
ಸಂಪಕ್ಸಿರ್ದ  ತಮ್ಮ  ಉದ್ ರೇಗವನ್ನು 

ಕಳೆದುಕೌಂಡರು ಎೌಂದು ಹೇಳದರು

67%
ಕ್ಾ ಷುವಲ್/ದಿನಗೂಲ್ ಕಾಮಸಿಕರು 

ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಯೇತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ 

ಸ್ ಉದ್ ರೇಗ ಮಾಡುತಿತಿ ರುವವರ ವಾರದ 

ಆದಾಯದಲ್ಲಿ  ಆದ ಸರಾಸರಿ ಕಡಿತ

6 in 10 
ಕುಟೌಂಬಗಳ ಬಳ ಒೌಂದು ವಾರದ ಮಟಿಟ್ ಗೆ 

ಕ್ಡ ಅವಶ್ ಕ ವಸ್ತಿ ಗಳನ್ನು  ಕಳ್ಳ ಲು 

ಹಣವಿರಲ್ಲಲಿ

8 in 10 
ಕುಟೌಂಬಗಳು ತವು ಮಾಡುವ 

ಊಟದ ಪ್ ಮಾಣದಲ್ಲಿ  ಮೌಂಚೆಗಿೌಂತ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎೌಂದು ಹೇಳದರು

74% 
ದುಬಸಿಲ ಕುಟೌಂಬಗಳು ಪಡಿತರವನ್ನು 

ಪಡೆದರು

68% 
ಸಂಕಷಟ್ ದಲ್ಲಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ನಗದು 
ವರ್ಸಿವಣೆಯನ್ನು  ಪಡೆಯಲ್ಲಲಿ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಮುಖ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶಗಳು
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ಪರಿಹಾರ ಕಾಯನಾಗಳ ಸಾರಂಶ
ಸಮರೇಕ್ಷೆ ಗೆ ಪ್ ತಿಕ್್ ಯಿರ್ದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ ಮಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಮೆಸೇಜ್ (ಎಸ್ಎೌಂ ಎಸ್)  

ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪರಿಹಾರ ಕ್ ಮಗಳ ಘೀಷಣೆಕಂದ್  ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ
 ۨ ಏಪ್್ ಲ್ ನಿೌಂದ ಜೂನ್ 2020ರ ಮಧ್ ದಲ್ಲಿ  ಪ್ ತಿ ಪ್ಎರ್ ಎರ್ ಮತುತಿ  ಎಎವೈ ಕುಟೌಂಬಗಳು 

ತಿೌಂಗಳಗೆ ಪ್ ತಿ ವ್ ಕ್ತಿ ಗೆ ಉಚಿತ 5 ಕ್ಜಿ ಆಹಾರಧಾನ್  ಹಾಗೂ ಒೌಂದು ಕುಟೌಂಬಕ್ಕೆ  ತಿೌಂಗಳಗೆ 1 

ಕ್ಜಿ ಬೇಳೆ ಪಡೆಯಲ್ವೆ. ಇದು ಅವರುಗಳು ಪಡೆಯುವ ನಿಗದಿತ ರೇಷನ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ 

ಪಡೆಯುವಂಥದುದು .

 ۨ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆ ಹೌಂದಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏಪ್್ ಲ್ 2020ರಿೌಂದ ಜೂನ್ 2020ರವರೆಗೆ ಪ್ ತಿ ತಿೌಂಗಳು 

500/- ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ವರ್ಸಿಯಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ۨ ಪ್ಎಮ್ ಕ್ಸಾನ್ (2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು)ನ ಮೊದಲ ಕಂತನ್ನು  ಏಪ್್ ಲ್ ನ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 

ನಿರೇಡಲಾಗುವುದು.

ರಜಯಾ  ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ
 ۨ ಪ್ಡಿಎಸ್ ನ ಎಲಾಲಿ  ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಗೆ ಎರಡು ತಿೌಂಗಳರ್ಗಿ ಉಚಿತ ರೇಷನ್

 ۨ ನರೆರ್ (ಎಮ್ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಈಜಿಎ) ಕಾಮಸಿಕರಿಗೆ ಮೌಂದಿನ ಎರಡು ತಿೌಂಗಳ ವೇತನವನ್ನು  ಒೌಂದೇ 

ಬಾರಿಗೆ ನಿರೇಡಲಾಗುವುದು.

 ۨ  ಬಿಒರ್ಡಬ್ಲಿ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಕಟಟ್ ಡ ಕಾಮಸಿಕರಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ನಿರೇಡಲಾಗುವುದು

 ۨ ಬಡವರ ಬಂಧು ಯರೇಜನೆಯ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ  ಬಿರೇದಿ ವ್ಾ ಪಾರಿಗಳಗೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ  ವ್ಾ ಪಾರಿಗಳ 

ಸಾಲ ಮನಾನು  ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 ۨ ಪ್ೌಂಚಣಿದಾರರು ಎರಡು ತಿೌಂಗಳ ಪ್ೌಂಚಣಿಯನ್ನು  ಮೌಂಗಡವಾಗಿ ಪಡೆಯುವರು.

 ۨ ಅೌಂಗನವಾಡಿ ಆರೈಕ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಮಕಕೆ ಳಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು  ಮನೆಗೆ ತಲುಪ್ಸ್ವುದು.

 ۨ ಕ್ಎಮ್ ಎಫ್ ನಿೌಂದ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಹಾಲನ್ನು  ಸಲಿ ಮ್ ಪ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ  ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು

 ۨ ಪ್ಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು  ಅದರ ವ್ಾ ಪ್ತಿ ಯನ್ನು  ವಿಸತಿ ರಿಸಲು ಸಾವಸಿತ್ಿ ಕಗೊಳಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ  ಮೌಂದಿನ ಆರು 

ತಿೌಂಗಳರ್ಗಿ ಈಗ ಭರವಸ ನಿರೇಡಲಾದ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ರೇಷನ್ ಅನ್ನು  ಪೂರೈಸಬೇಕು.

 ۨ ಮೌಂದಿನ ಎರಡು ತಿೌಂಗಳರ್ಗಿ ಪ್ ತಿ ತಿೌಂಗಳು 7,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ವರ್ಸಿವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು  

 ۨ ನರೆರ್, ಪ್ಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥ ಳರೇಯ ನರೇೌಂದಣಿಗಳೌಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಬಳರ್ ನಗದು ವರ್ಸಿವಣೆಯ 

ವ್ಾ ಪ್ತಿ ಯನ್ನು  ಹೆಚಿಚು ಸಬೇಕು.

 ۨ ನಗರಪ್ ದೇಶದ ಬಡವರಿರ್ಗಿ ಯರೇಜನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ  ತುತುಸಿ ಗಮನ ನಿರೇಡಬೇಕು.

 ۨ ಮಧ್ ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ನರೇರ್ ಯರೇಜನೆಯನ್ನು  ವಿಸತಿ ರಿಸ್ವಂತಹ ಕ್ ಮಗಳು, ನಗರಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ  ನರೇರ್ದಂತಹ 

ಉದ್ ರೇಗ ಖಾತರಿ ಯರೇಜನೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಸಿತ್ಿ ಕ ಮೂಲ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ  ಹೂಡಿಕ್ಯಂತಹ ಕ್ ಮಗಳು 

ಅತ್ ವಶ್ ಕವಾಗಿವೆ.

ಮೂಲ : covid19socialsecurity.wordpress.com/relief-measures
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ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ  ಉದ್ ರೇಗ ಮತುತಿ  ಗಳಕ್ಯ ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಿೌಂದ ಆದ 
ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಚಚಿಸಿಸಲಾಗುತತಿ ದೆ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವಿಧಿರ್ದ ನಂತರ ಉದ್ ರೇಗ 
ಮತುತಿ  ಆದಾಯದ ಮಟಟ್ ಗಳನ್ನು  ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಕ್ೌಂತ ಮೌಂಚೆ ಫೆಬ್ ವರಿಯಲ್ಲಿ  ಇದದು 
ಪರಿರ್್ಥ ತಿಯೌಂದಿಗೆ ಹರೇಲ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆವು.

72%% ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು 
ಕಳೆದುಕೊೌಂಡರು ಎೌಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಕರ್ನಾಟಕದ ನಗರಪ್ರದೇಶದ 
ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ 
ಬೀರಿದ್ದು, 4ರಲ್ಲಿ 3 ಜನರು 
ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊೌಂಡಿದ್ದಾಗಿ 
ಹೇಳಿಕೊೌಂಡರು. 

ಕೃಷಿಯೇತರ ಕಾಷ್ಯುವಲ್/
ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು  
ಮತ್ತುಕೃಷಿಯೇತರದಲ್ಲಿ 
ಸ್ವಯೌಂ ಉದ್ಯೋಗ 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಅತ್ಯೌಂತ 
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದು, 10 
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 8 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 
ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ 
ಕಳೆದುಕೊೌಂಡಿದ್ದು ಕೌಂಡುಬೌಂದಿತು.

n = 95

50

43 44

ಕ್ಯಾಷುವಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಯೇತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ವಾರದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 
ಆದ ಸರಾಸರಿ ಕಡಿತ- 67%. 

ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಸೌಂಬಳ ಪಡೆಯಿತ್ತಿದ್ದ 
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ 44% ಜನರು ತಾವು ಸೌಂಬಳ ಪಡೆದಿಲ್ಲ 
ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸೌಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ ಎೌಂದು ವರದಿ 
ಮಾಡಿದರು.   

n = 781
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80

66 66
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"ಪ್ ತಿಯಬ್ಬ  ವ್ ಕ್ತಿ ಯ ಜವಾಬಾದು ರಿಯನ್ನು  ಸಕಾಸಿರ 
ತೆಗೆದುಕಳ್ಳ ಬೇಕು. ಕಾಮಸಿಕರು ತಮ್ಮ ನ್ನು  ತವು 
ಪರೇಷಿರ್ಕಳ್ಳ ಬೇಕು. ಸಕಾಸಿರ ಈ ಬಗೆಗೆ  ಯರೇಚಿಸ್ತಿತಿ ಲಲಿ . ದೈನಂದಿನ 
ಕ್ಲ್ ಕಾಮಸಿಕರು ಕಷಟ್ ಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸ್ತಿತಿ ದಾದು ರೆ. ಸಮಾಜದ 
ಕನೆಯ ವ್ ಕ್ತಿ ಯನ್ನು  ಗಮನದಲ್ಲಿ ಟಟ್ ಕೌಂಡು ಪರಿಹಾರ 
ಕಾಯಸಿಗಳನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕು."

(ಪುರುಷ, 35, ಸ್ ಯಂ ಉದ್ ರೇಗಿ)

ಜೀವನೋಪಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆದ ಪರಿಣಾಮ

ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನೌಂತರ ತಮ್ಮ ವೇತನ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವವರು 

ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಹೊೌಂದಿದ 

ಕಾರ್ಮಿಕರು (%)

ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿೌಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾರಣದಿೌಂದ ಕೆಲಸ 

ಕಳೆದುಕೊೌಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ (%)
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n = 816

8 ಕುಟುೌಂಬಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುೌಂಚೆಗಿೌಂತ 
ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 
ಎೌಂದು ಹೇಳಿಕೊೌಂಡವು. ಗ್ರಾಮೀಣ(76%) 
ಹಾಗೂ ನಗರಪ್ರದೇಶ(83%)ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಈ ಕಡಿತ 
ಕಾಣಿಸಿಕೊೌಂಡಿತು.

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪೌಂಗಡದ 86% ಕುಟುೌಂಬಗಳ 
ಜನರ ಆಹಾರಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ.

10ರಲ್ಲಿ 6 ಕುಟುೌಂಬಗಳ ಬಳಿ ಒೌಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ 
ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲೂ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ 
ನಗರಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ(64%) ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ 
ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು.  

ಸಾಮಾನ್ಯ (49%) ಹಾಗೂ ಒಬಿಸಿ(53%) ಕುಟುೌಂಬಗಳನ್ನು 
ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಒೌಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕ 
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ 
ಕುಟುೌಂಬಗಳ ಸೌಂಖ್ಯೆ (63%) ಹೆಚ್ಚು.

ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಕಾರಣದಿೌಂದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕುಟುೌಂಬಗಳು ಸಾಲ 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. 

ನಗರಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 10ರಲ್ಲಿ 9 ಕುಟುೌಂಬಗಳು ತಾವು 
ಮುೌಂದಿನ ತಿೌಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಆಗದು ಎೌಂದು ವರದಿ 
ಮಾಡಿದರು. 

86
78

n = 740

81
77

"ಇದು ಬದುಕಲು ಕಷಟ್  ಆಯಿತು. ನಾವು ಎರಡು ಮಕಕೆ ಳು ಮತುತಿ 

ಒೌಂದು ದಿನ ಮೂರು ಊಟ ಅವುಗಳನ್ನು  ನಿರೇಡಲು ನಮಗೆ 

ಸಾಧ್ ವಿಲಲಿ . ಸಾಮಾನ್ ವಾಗಿ ನಾವು ಹರ್ವಿನಿೌಂದ ಹೊರೇಗಿ ಅಥವಾ 

ಆದದು ರಿೌಂದ ಉಳದ ಅವುಗಳನ್ನು  ಹೊರೇಗಬಹುದು ಕೇವಲ ಒೌಂದು 

ಊಟ ತಿನನು ಲು. ಸಕಾಸಿರದಿೌಂದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಇಲಲಿ ."

(ರ್ತಿ ್ರೇ, 31, ಕ್ಾ ಶುಯಲ್ ವಕಸಿರ್)

ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ

ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 
ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ  ಆಹಾರ ಸೇವನೆ  ಮತ್ತುಸಾಲ 
ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. 

ಮುೌಂಚೆಗಿೌಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ 

ಕುಟುೌಂಬಗಳ ಪ್ರಮಾಣ  (ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುೌಂಪುಗಳನ್ನು 

ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊೌಂಡು)  (%) 

ಒೌಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ 

ಖರೀದಿಸಲು ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುೌಂಬಗಳು (%)
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ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ  ಸರಕಾರ ಘರೇಷಿರ್ದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ ಮಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಮತುತಿ  ಅವುಗಳ 
ವ್ಾ ಪ್ತಿ ಯ ಬಗೆಗೆ  ಚಚಿಸಿಸಲಾಗುತತಿ ದೆ. ಆಹಾರ ಧಾನ್ ಗಳ ಲಭ್ ತೆ, ಫಲಾನಭವಿಗಳಗೆ 
ನಗದು ವರ್ಸಿವಣೆ ಮತುತಿ  ಸಂಕಷಟ್ ದಲ್ಲಿ ರುವ ಕುಟೌಂಬಗಳಗೆ ಅನ್ಕ್ಲಗಳನ್ನು 
ಗಮದಲ್ಲಿ ಟಟ್ ಕಳ್ಳ ಲಾಗಿದೆ.

ನಗರಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 59%% ವಲಸೆ 
ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ 
ಹೊೌಂದಿಲ್ಲ.

ನಗರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 
ಸೌಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ 10ರಲ್ಲಿ 
7 ಕುಟುೌಂಬಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಪಡೆದರು.

ಸೌಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಬಹುದಾದ 75% ಕುಟುೌಂಬಗಳು ಜನ್ಧನ್ 
ಖಾತೆ ಹೊೌಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಖಾತೆ ಹೊೌಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 
55% ಖಾತೆದಾರರು ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದರು.

ಸೌಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಬಹುದಾದ 32% ಕುಟುೌಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ 
ಕನಿಷ್ಠ ಒೌಂದು ರೀತಿಯ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ (ಕ್ಯಾಷ್ 
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್) ಪಡೆದರು.  

ನಗರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯ 10ರಲ್ಲಿ 3 
ಸೌಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಬಹುದಾದ ಕುಟುೌಂಬಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಒೌಂದು 
ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ (ಕ್ಯಾಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್) ಪಡೆದರು.

27

44

32

n = 480

n = 430

82 71 74

14 25 22

5 4 4

ಕನಿಷ್ಠ  ಒೌಂದು ನಗದು ವರ್ಸಿವಣೆ ಪಡೆದ 

ಸಂಕಷಟ್ ಕ್ಕೆ ರೇಡಾಗಬಹುದಾದ ಕುಟೌಂಬಗಳು (%)

"ಸಕಾಸಿರವು ನಮಗೆ ಉದ್ ರೇಗಗಳನ್ನು  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೌಂಬಲ 

ಹಣವನ್ನು  ನಿರೇಡುತಿತಿ ಲಲಿ . ನಮ್ಮ  ಎೌಂಜಿಎನ್ ಆರ್ ಇಜಿಎ ವೇತನವು 

ಬಾಕ್ ಇದೆ ಮತುತಿ  ಸಕಾಸಿರವು ಅದನ್ನು  ಇನ್ನು  ಪಾವತಿರ್ಲಲಿ ."

(ರ್ತಿ ್ರೇ, 28, ಕ್ಾ ಶುಯಲ್ ವಕಸಿರ್)

ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಪಡೆದ ಸೌಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಬಹುದಾದ 

ಕುಟುೌಂಬಗಳು(%)
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ಈ ವಿಭಾಗವು ಸಕಾಸಿರ ಘರೇಷಿರ್ದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ ಮಗಳ ವ್ಾ ಪ್ತಿ  ಮತುತಿ  ಪ್ ಭಾವವನ್ನು 
ಅಧ್ ಯನ ಮಾಡುತತಿ ದೆ. ಆಹಾರ ಪಡಿತರ ಲಭ್ ತೆ, ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಗೆ ನಗದು 
ವರ್ಸಿವಣೆ ಮತುತಿ  ದುಬಸಿಲ ಮನೆಗಳಗೆ ಬರುವ ಪ್ ಯರೇಜನಗಳ ಬಗೆಗೆ  ನಾವು ಗಮನ 
ಹರಿಸ್ತೆತಿ ರೇವೆ.

7

16

29

5

35

5

ನಾವು ಸಂದರ್ಸಿರ್ದ ವ್ ಕ್ತಿ ಗಳಲ್ಲಿ  68% 
ಜನರು ನಗರವಾರ್ಗಳಾಗಿದದು ರು.

ಅದರಲ್ಲಿ  67% ಪುರುಷರು, 
32% ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ 1% 
ಅೌಂತರಲ್ೌಂಗಿಗಳು. 

ನಾವು ಸಂದರ್ಸಿರ್ದ ವ್ ಕ್ತಿ ಗಳಲ್ಲಿ  88% 
ಜನರು ಹಿೌಂದುಗಳಾಗಿದುದು , 9% ಜನರು 
ಮರ್ಲಿ ಮರು ಹಾಗೂ ಇತರರು

ಅದರಲ್ಲಿ  25% ವಲರ್ಗರು ಹಾಗೂ 
ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಗಿ ನಗರಪ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾರ್ಸ್ತಿತಿ ರುವವರು.

ರಜಯಾ ದಲ್ಲಿ  ಆಗುತ್ತಿ ರುವ ಇತರ ಸಮ್ೀಕ್ಷೆ ಗಳ 

 ۨ ಸಾಟ್ ್್ ೌಂಡೆಡ್ ವಕಸಿಸ್ಸಿ ಆ್ ಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ ವಕ್ಸಿ Stranded Workers Action Network (SWAN) ಅವರು ಮಾಡಿದ 
ಅಧ್ ಯನದ ಪ್ ಕಾರ, ಅವರು ಸಂದರ್ಸಿರ್ದ 62% ಜನರು ಸರಕಾರದಿೌಂದ ಒಣ ರೇಷನ್ ಪಡೆಯಲ್ಲಲಿ .

 ۨ ಬೌಂಗಳೂರಿನ ರಾಷಿಟ್ ್ರೇಯ ವಿಧಿ ವಿದ್ಾ ಲಯ ನಡೆರ್ದ ಕನಾಸಿಟಕದ 5 ಜಿಲೆಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ  ನಡೆರ್ದ ಕ್ಷೆ ಪ್  ಮೌಲ್ ಮಾಪನ 
ಸಮರೇಕ್ಷೆ  (rapid assessment survey) ಪ್ ಕಾರ, ಆ ಜಿಲೆಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ  ಒಣ ರೇಷನ್ ವಿತರಣೆಯು ಅತ್ ೌಂತ 
ಅನಿಯಮತವಾಗಿದೆ.

 ۨ ದ್ಾ ರ ರಿಸರ್ಸಿ, ದಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ೆ ರೇರಿಯನ್ ಸಟ್ ಡಿರೇಸ್ ಹಾಗೂ ಇೌಂಡಸ್ ಆ್ ಕ್ಷನ್ ಕ್ಡ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನ 
ಪರಿಣಾಮದ ಬಗೆಗೆ  ಸಮರೇಕ್ಷೆ  ನಡೆರ್ದುದು , ಅವರ ಅಧ್ ಯನದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ  ಕನಾಸಿಟಕದ ಬಗೆಗೆ  ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ದೇಶಾದ್ ೌಂತ ನಡೆರ್ದ ವಿವಿಧ ಕರೇವಿಡ್ -19 ಸಮರೇಕ್ಷೆ ಗಳು ಮತುತಿ  ಅಧ್ ಯನಗಳ ಸಂಕಲನಕಾಕೆ ಗಿ ದಯವಿಟಟ್ 
ಭೇಟಿ ನಿರೇಡಿ: cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-mea-
sures/#other_surveys

ಪ್ ಶ್ನು ಗಳಗೆ: ಸುಸ್ಥಿ ರ ಉದಯಾ ೀಗ ಕಂದ್ , ಅಜೀಮ್ ಪ್ ೀಮ್ಜಿ  ಯೂನಿವಸ್ನಾಟಿ

cse.azimpremjiuniversity.edu.in |  cse@apu.edu.in

3

n = 861

ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಶಿಸಿದವರ 

ಪ್ರಮಾಣ (%)


