
 
 
 
 

ಪೆ್ರಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಅಝಿಮ್ ಪೆ್ರ ೇಮ್ಜಿ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೇವಿಡ್19 ಜಿೇವನೇಪಾಯ ಸಮೇಕೆ್ಷ : 

ಸಂಖೆ್ಯ ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಗಳು.  
ಕರ್ನಿಟಕದಿಿಂದ ಧ್ವ ನಿಗಳು. 
 

ಗುರುವಾರ,  28 ರ ಮೇ,  2020 

 

ಅಜಿೇಮ್ ಪೆ್ರ ೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವ ವಿದೆ್ಯ ಲಯವು ಹತ್ತು  ರ್ಸವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಸಹಯೇಗದಲಿ್ಲ , ಕೇವಿಡ್19  ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  

ಅಳೆಯಲು ಭಾರತದ 12 ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  5000 ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ  ಉದ್ಯ ೋಗ, 

ಜೋವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು  ಸಕಾಿರಿ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಸದುಪಯೋಗದ ಬಗೆೆ  ವಿವರವಾದ 

ದೂರವಾಣಿ ಸರ್ಮೋಕೆ್ಷಯನ್ನು  ನಡೆಸಿತ್ತ.ಸರ್ಮೋಕೆ್ಷಯ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು  ಸರ್ಮೋಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ವಿವರಗಳು ನಮಮ  ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ಲಭ್ಯ ವಿದೆ. 
 
 

ಈ ವೆಬ್ನಾರ್ನಲಿ್ಲ  ನಾವು ಕನಾಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೆ್ಷ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮಮ   ಸರ್ಮೋಕೆ್ಷಯ 

ಸಂಶೋಧನೆಗಳು  ಪರ ಸ್ತು ತ ಪಡಿಸ್ತತ್ು ೋವೆ ಹಾಗೂ ಕನಾಿಟಕದ ನಮಮ  ಸಹಯೋಗಿಗಳೊಂದ 

ಅವರು ಕ್ಷಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಾನಗರಗಳು ಮತ್ತು  ಹಳಿಗಳ ಸಿು ತಿಗತಿಯ ಬಗೆೆ  ಕೇಳಬಹುದು.  

 
Please join us on You Tube Live  
 

ಯೂಟ್ಯಯ ಬ್ ಲೈವು ಲಿ್ಲ  ನಮ್ಮ ೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳಿ  
 
 

ಕೇವಿಡ್19  ಮತ್ತು  ಅದಕೆ್ಷ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ತರಕ್ಷತಾ  ಕರ ಮಗಳು, ಅೊಂದರೆ ಮಾರ್ಚಿ 24 ರಿೊಂದ 

ಆದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್, ಆರ್ಥಿಕತ್ಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಕಷಟ ದಲಿ್ಲರುವ, ಅನೌಪಚಾರಿಕ  ಮತ್ತು  

ವಲಸ್ಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು  ಅವರ ಕುಟೊಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಷಟ ವನ್ನು ೊಂಟ ಮಾಡಿದೆ. ಈ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕ್ಷಯ ಮಾಗಿಕೆ್ಷ  ತಕ್ಷಣದ ಮತ್ತು  

ಮಧಯ ಮ/ದಿೋರ್ಘಿವಧಿಯ  ನೋತಿ ಕರ ಮಗಳ ಅಗತಯ ವಿದೆ. ಅಗತಯ ವಿರುವ ನೋತಿ ಮತ್ತು  ಸವ ರೂಪವನ್ನು  

ನಧಿರಿಸಲು ಸರ್ಮೋಕೆ್ಷಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ವೆ ಎೊಂದ ಭಾವಿಸ್ತತ್ು ೋವೆ. 

ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಧಿಸಿದಾಗಿನೊಂದ ನಾವು ಜ್ನರ ಉದ್ಯ ೋಗ ಮತ್ತು  ಅವರ ಗಳಕ್ಷಯ ಮಟಟ ವನ್ನು  

ಅೊಂದಾಜಸಿದೆದ ೋವೆ ಮತ್ತು  ಫೆಬರ ವರಿಯಲಿ್ಲನ ಅವರ ಪರಿಸೆಿ ತಿಗೆ ಹೋಲ್ಲಸಿದೆದ ೋವೆ. ಈ ಅಧಯ ಯನವು 

ಸವ ಯಂ ಉದ್ಯ ೋಗಿ, ದಿನಗೂಲ್ಲ ಮತ್ತು  ನಯರ್ಮತ ವೇತನ / ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು  

ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಧಯ ಯನದ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು  ನಾವು ಶೋಘ್ರ ದಲಿೆ ೋ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಲ್ಲದೆದ ೋವೆ. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pJzmc635218&feature=youtu.be


ಅಧಯ ಯನದ ಪರ ಮುಖ ಅೊಂಶಗಳು 

- 10 ರಲಿ್ಲ  7 (72%) ಕಾಮಿಕರು ಉದೆ್ ೇಗ ಕಳೆದುಕಿಂಡಿದ್ಯಾ ರೆ ಎಿಂದು ವರದಿ 

ಮಾಡಿದಾ ರೆ. ನಗರಪೆ್ದೇಶ್ದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರಿದೆ. 76% ನಗರ 

ಕಾಮಿಕರು ಮತ್ತು  66% ಗೆ್ರಮೇಣ ಕಾಮಿಕರು ಉದೆ್ ೇಗ ಕಳೆದುಕಿಂಡರು. 

- ಕೃಷಿಯೇತರ ಸವ ಯಂ ಉದ್ಯ ೋಗ ಮತ್ತು  ದಿನಗೂಲ್ಲ ಉದ್ಯ ೋಗದಲಿ್ಲ  

ನರತರಾಗಿದದ   ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ ಸಾಪಾು ಹಿಕ ಗಳಕ್ಷ 2/3 ರಷ್ಟಟ  ಕುಸಿಯಿತ್ತ . 

- ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ 10 ಕಾರ್ಮಿಕರಲಿ್ಲ   4ಕೆ್ೊಂತ ಹೆಚ್ಚು (44%) ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಅವರ ಸಂಬಳದಲಿ್ಲ  ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಪಡೆಯಲ್ಲಲಿ . 

- 10ರಲಿ್ಲ  6 ಕುಟಿಂಬಗಳ ಬಳಿ ಒಿಂದು ವಾರಕೆ್ಷ  ಬೇಕಾಗುವ ಅವಶೆ್ ಕ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು  

ಕಳಳ ಲೂ ಹಣವಿರಲ್ಲಲಿ . 

- 10ರಲಿ್ಲ  8 ಕುಟಿಂಬಗಳ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ರೆ ಎಿಂದು 

ತಿಳಿರ್ಸದ್ಯಾ ರೆ. 

-  ಕರ್ನಿಟಕದ ನಗರ ಪೆ್ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ , 10 ರಲಿ್ಲ  3 ಕೆ್ೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಕಷ್ಟ ದಲಿ್ಲರುವ 

ಕುಟೊಂಬಗಳು (27%)  ಸಕಾಿರದಿೊಂದ ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯ ನಗದು ವರ್ಗಿವಣೆಯನ್ನು   

ಪಡೆಯಲ್ಲಲಿ . 

 

ಸಂಕೆ್ಷಪ್ು ವಾಗಿ,  ಕರ್ನಿಟಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು  ಕಾಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಗಳಲಿ್ಲನ ತೊ೦ದರೆ 

ಅಗ್ರಧ್ವಾಗಿದೆ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಜನರ ಜಿೇವನೇಪಾಯ ಹಿಂದೆಿಂದೂ ಕಾಣದ 

ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇದರಿಿಂದ ಚೇತರಿರ್ಸಕಳುಳ ವುದು ನಿಧಾನ ಮತ್ತು  ನೇವಿನಿಿಂದ 

ಕೂಡಿದೆ.  

 

- ಈ ಸರ್ಮೋಕೆ್ಷಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ  ಪರ ತಿಕ್ರ ಯೆಯಾಗಿ, ಅಧಯ ಯನವನ್ನು  ನಡೆಸಿದ ತಂಡವು, 

ಈ ಬಿಕೆಟ್ಟಟ ನೊಂದ ಹೆಚ್ಚು  ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವವರ ಪರಿಸೆಿ ತಿಗಳನ್ನು  ಸ್ತಧಾರಿಸಲು ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ 

ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಸೂಚಿಸಿದಾದ ರೆ. 

- ಕನಷಠ  ಆರು ತಿೊಂಗಳವರೆಗೆ ಸಮಪಿಕವಾದ ಪಡಿತರ ವಿಸು ರಣೆ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನವನ್ನು  

ವಿಸು ರಿಸಲು ಪಿಡಿಎಸ್ನ ಸಾವಿತಿರ ಕ್ೋಕರಣ. 

- ಕನಷಠ  ಎರಡು ತಿೊಂಗಳುಗಳ ವರೆಗೆ  7000 ರೂ ತಿೊಂಗಳಗೆ  ನಗದು ವರ್ಗಿವಣೆ. ಸೊಲ ಆರ್ಥಿಕ 

ದೃಷಿಟ ಕೊೋನದಿೊಂದ, ಆರ್ಥಿಕತ್ಯಲಿ್ಲ  ಬೇಡಿಕ್ಷಯನ್ನು  ಮರಳ ತರಲು ದ್ಡಡ  

ವರ್ಗಿವಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತು ವೆ. 

- ಭೌತಿಕ ದೂರವಿಡುವ  ಮಾನದಂಡಗಳಗೆ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಎೊಂಜನರೇರ್ಗ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು  

ತ್ರೆಯುವುದು ತ್ತತಾಿಗಿ ಅಗತಯ ವಿದೆ. 

- ಎೊಂಜನರೇರ್ಗ ವಿಸು ರಣೆ, ನಗರ ಉದ್ಯ ೋಗ ಖಾತರಿ ಪರಿಚಯ, ಮತ್ತು  ಸಾವಿತಿರ ಕ ಮೂಲ 

ಸೇವೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹೂಡಿಕ್ಷ ಮುೊಂತಾದ  ಪೂವಿಭಾವಿಯಾದ ಕರ ಮಗಳು ಅಗತಯ . 


