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జిమ్ ప్రే ప్జీప్విశ్వ విద్యా లయముప్మరియుప్"సమాలోచన"ప్అనేప్ఒకప్ప్NGOప్సంస్థప్కలిసిప్కోవిడ్ప్-19ప్
మూసివేతప్మూలంగాప్ఏర్ప డినప్ప్నిరుద్యా గప్సమసయా ప్లుప్,ప్జీవనోపాధిప్ప్మరియుప్ప్జి్రభుత్వ ప్చరయా లుప్
ఎంతమందికిప్ప్అందినవోప్ప్తెలుసుకోవడానికిప్281ప్మందిప్తోప్ఒకప్ఫోన్ప్సర్్వ ప్నిర్వ హంచారు.
ప్ప్ప్
సర్్వ లోప్పాల్గొన్న వారిని,ప్ఎక్కు వప్జి్రదేశాలుప్మరియుప్వృత్తులక్ప్జిపాతినిధయా ంప్ఇవ్వ టానికిప్ప్
purposiveప్నమూనాప్్రధ్ధతిప్ద్్వ రా,ప్ఎన్్న కోవడంప్జరిగంది.ప్ఈప్నమూనాప్రాష్టం్ప్మొత్తునికిప్
జిపాతినిధయా ంప్వహంచదుప్(జినా ప్ప్రెసంటేటివ్ప్అఫ్ప్దిప్స్ ్).

ఈప్సర్్వ లోప్పందు్రరచినప్వివరాలప్స్కరణప్24-4-2020ప్న్ండిప్5-5-2020ప్వరక్ప్జరిగంది.ప్సర్్వప్
ఫలిత్లప్ఆధారంగాప్వెలువడినప్రాష్టష్థా్థ ప్్రత్లలోప్ఇదిప్ఒకటి.ప్ప్మరింతప్సమాచారంప్ఈప్వెబ్ప్
సై ప్లోప్దొరుక్త్ందిప్cse.azimpremjiuniversity.edu.in

అజిమ్ ప్రే ప్జీప్విశ్వ విద్యా లయం 

కోవిడ్ప్-19ప్జీవనోపాధిప్సర్్వ

58% 
లాక్ప్డౌన్ప్లోప్జీవనోపాధిప్
కోలో్ప యారు.

సర్్వ ప్ముఖయా ప్ఫలితాలు

52%
క్టంబాలప్వద్దప్ప్ఒకప్వారానికిప్
సరి్రడాప్నిత్యా వసరప్వసుతువులుప్
కొనటానికిప్సరి్రడప్డబ్బు ప్కూడాప్
లేదు.

65%
క్టంబాలోలో ప్లాక్ప్డౌన్ప్విధించకప్
ముందుతోప్పోలిచి తేప్ఆహారప్
వినియోగంప్తక్కు వగాప్ఉంది.

97% 
బలహీనప్వర గొప్క్టంబాలక్ప్ర్్టన్ప్
అందుత్ంది.

43%  
బలహీనప్వర గొప్క్టంబాలక్ప్నగదుప్
సహాయంప్అందలేదు.

ఆంజి్రప్జి్రదేశ్ప్(జిరామీణ)

Samalochana

http://cse.azimpremjiuniversity.edu.in
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సూచనలుప్(సిఫార్సు లు)ప్

జి్రకటంచినప్సహాయకప్చరయా లు

సర్్వ లోప్పాల్గొన్న వారికిప్సహాయకప్చరయా లప్గురించినప్సమాచారంప్SMSప్ద్్వ రాప్్రం్రబడినది.ప్

కంజిజి ప్్రభుత్వ ప్ప్్రథకాలు
*ప్ జిఏరిల్ప్న్ండిప్జూన్ప్వజిరక్ప్్రతిప్PHHప్మరి ప్AAYప్క్టంబానిజికిప్్రతిప్నెలప్తలక్ప్5ప్
కిలోలప్చొప్్ప నప్బియయా ం,ప్క్టంబానికిప్1ప్కిలోప్కంది్రప్్ప ప్ఉచితంగాప్ఇవ్వ బడుత్ంది.ప్
ఇదిప్మాజిములుగాప్్రతిప్నెలప్ఇచ్చి ప్ర్్టన్ప్క్ప్అదనం.

*ప్ జిఏరిల్ప్న్ండిప్జూన్ప్వరక్ప్మహళాప్జన్ప్ధన్ప్ఖాజిత్లోలో ప్్రతిప్నెలప్500ప్రూపాయలుప్
చెలిలోంప్.ప్

*ప్ పీఎంప్కిథాన్ప్మొదటిప్వా ద్ప్(2000ప్రూపాయజిలు)ప్ఏరిల్ప్మొదటిప్వారంలోప్చెలిలోంప్.

రాషష్ర ప్ప్్రభుత్వ ప్ప్్రథకాలు
*ప్ జిరిల్ప్నెలలోప్బియయా ంప్మరియుప్1ప్కిలోప్కంది్రప్్ప ప్ఉచితంగాప్్రంరిణిప్చెయయా బడుత్ంది.
*ప్ జి్రతిప్బియయా ంప్కారుడుప్ఉన్న ప్క్టంబాలకిప్ప్1000ప్రూపాయలుప్ఇవ్వ బడత్ .
*ప్ రిలలోలక్,ప్గరిభి ణీలక్,ప్బాలింతలక్ప్(పాలిచ్చి ప్తలులోలక్)ప్అంగనా్వ డీప్సహాయక్లప్
ద్్వ రాప్ర్్టన్ప్ఇంటివద్దక్ప్సరఫరా.

*ప్ వేర్ప్మ్లాలో లోప్ఉండిప్పో నప్ప్వలసప్కారిమి క్లక్ప్పౌరప్సరఫరాప్విభాగంవారుప్ప్కారిమి క్లప్
ర్్టన్ప్కారుడునిప్బటిప్్సరి్రడాప్ర్్టన్ప్అందివా్వ లి.ప్

*ప్ YSRప్కాన్కప్కిందప్నమోదైప్వున్న ప్్రదవీప్విరమణప్చ్సినప్వారికీప్రెన్షన్ప్ఇంటిప్వదే్దప్చెలిలోంచప్
బడుత్ంది.

*ప్ వృషద్్ధ శమాలు,ప్బాలజిలప్ఆశమాలుప్నడిరేప్సంస్థలక్ప్ఆయాప్జిఆశమాలోలో ప్ఉండేప్
ఒకొకు కకు రికిప్తలక్ప్10ప్కిలోలప్బియయా ం,ప్1ప్కిలోప్కంది్రప్్ప ప్జి్రభుత్వ ంప్ఉచితంగాప్
అందిసుతుంది.

Source : covid19socialsecurity.wordpress.com/relief-measures

*ప్ జి్రజా్రంరిణీప్వయా వస్థన్ప్అందరికీప్అందేప్విధంగాప్విసతురించి,ప్రెంచినప్ర్్టన్ప్కనీసంప్వచ్ఛే ప్6ప్
నెలలపాటప్అందించాలి.

*ప్ నెలక్ప్కనీసంప్7000ప్రూపాయలప్చొప్్ప నప్2ప్నెలలపాటప్నగదుప్బదిలీప్చ్యాలి.
*ప్ (MGNREGAప్),ప్పీఎంప్ఉజ్వ ల,ప్PDSప్ప్మరియుప్థా్థ నికప్నమోదుప్జాబిత్ప్ప్ఉ్రయోగంచిప్నగదుప్
బదిలీప్ఎక్కు వప్మందికిప్అందేలాప్చూడాలి.

*ప్ ్రటణ్ప్రేజిదల ప్ప్్రభావంప్చూరించ్ప్్రథకాల ప్ఎక్కు వప్దృష్ప్్థారించాలి.
*ప్ మధయా స్థప్కాలంలోప్మంర్గాప్(MGNREGA)ప్న్ప్ఎక్కు వమందికిప్వరి తుం్రచ్యడం,ప్్రటణ్ప్రేదలప్
ఉపాధిప్హామీప్వంటిప్కొతతుప్్రధకాజిని్న ప్్రవేశప్రెటట్ం,ప్సర్వ జజినప్పాథమికప్స్వల ప్రెట్బడిప్
రెటట్ంప్వంటిప్సంక్షేమప్కారయా జికమాలన్ప్అమలుప్చ్యవలసినప్అవసరంప్ఉంది.

http://covid19socialsecurity.wordpress.com/relief-measures
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జీవనోపాధిపైప్జి్రభావం

ఈప్సక్షన్ప్్రనిప్మరియుప్ఆద్యంప్ ప్లాజిక్ప్డౌన్ప్్రభావంప్గురించిప్వివరిసుతుంది.ప్లాక్ప్డౌన్ప్
అమలుప్తరా్వ తప్్రనిప్మరియుప్ఆద్యంప్వివరాలి్న ప్స్కరించాము.ప్ఈప్వివరాలన్ప్జిబబవరిప్నెలప్
వివరాలతోప్పోలిచి ప్చూశాము.

జీతానికిప్్రనిప్చేసేప్వారిలోప్85ప్శాతంప్మందిప్
ఉ్రాధిప్కోల్్రోయారు. 

గ్రామీణప్్ర్రాంతాల్లోప్్రనిచేసేప్వారిలోప్59ప్
శాతంప్ఉ్రాధిప్కోల్్రోయారు.

బడుగుప్బలహీనప్కుటుంబాల్లోప్63ప్శాతంప్
ఉ్రాధిప్కోల్్రోయారు.

్రురు్టులప్కంటేప్(56%)ప్స్త్రీలుప్
ఎక్కువగాప్(63%)ప్ఉ్రాధిప్కోల్్రోయారు.ప్

జిచితంప్1:ప్ఉపాధిప్కోలో్ప  నప్వారిప్సంఖయా ప్(వారుప్చ్స్ప్్రనినిప్బటి)్ప్(%)

జిచితంప్2:ప్ఉపాధిప్కోలో్ప  నప్కారిమి క్లుప్(ప్రుషులుప్vsప్షత్తులు)ప్(%)
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కుటుంబాల్రైప్్ర్రభావం

ఈప్సెక్్టన్ప్ఆహారప్ప్వినియోగం,ప్్రొదు్రు,ప్ఋణప్లభ్యత్రైప్లాక్ప్డౌన్ప్్ర్రభావాన్నిప్వివరిస్తుంది.

76%ప్బీసీప్కుటుంబాలలోప్ఆహారప్
వినియోగంప్తగ్గింది.

వలసప్కార్మికుల్రైప్లాక్ప్డౌన్ప్్ర్రభావంప్
అధికంగాప్ఉంది.ప్64%ప్ఆహారప్వినియోగంప్
తగ్గించుప్కొనవలసిప్వచ్చింది.

36%ప్తమప్నిత్యావసరాలప్కొరకుప్అ్ర్్రుప్
చేయవలసిప్వచ్చింది.ప్

52%ప్దగ్గరప్వారానికిప్కావలసినప్ప్నిత్యావసరాలప్
వస్తువులప్కొనుగోలుకుప్సరి్రడాప్డబ్బుప్కూడాప్
లేదు.

37%ప్మందికిప్వేతనాలుప్్రూర్తిగాప్లేకప్్రాక్్టికంగాప్
రాలేదు.

జిచితం:ప్ముందుకంటేప్తక్కు వప్ఆహారప్లభయా తప్ఉన్న ప్క్టంబాలుప్(%)

జిచితంప్4:ప్లాక్ప్డౌన్ప్సమయంలోప్క్టంబాలప్ఆరి ్ధకప్సి్థతి (%)
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ఉ్రశమనప్చరయా లప్అందుబాటు

ఈప్సక్షన్ప్జి్రభుత్వ ంప్జి్రకటించినప్ఉ్రశమనప్చరయా లప్అందుబాటప్మరియుప్వాటిప్జి్రభావంప్
గురించిప్అధయా యనంప్చ్సింది.ప్ఆహారప్ధానాయా లప్ర్్టన్ప్లభయా త,ప్లబి్దద్రులక్ప్నగదుప్్రంరిణీ,ప్
బలహీనప్వరాగొలక్ప్అందినప్సహాయంప్గురించినప్వివరాలుప్ఈప్సక్షన్ప్లోప్ఉనా్న  .ప్

39%ప్మందికిప్జన్ప్ధన్ప్ఖాతాకుప్నగదుప్
బదిలీప్జరిగింది.

8%ప్మందికిప్జన్ప్ధన్ప్ఖాతాకుప్నగదుప్
బదిలీప్జరగలేదు.

53%ప్మందికిప్జాన్ప్ధన్ప్ఖాతాప్లేదు.ప్

97%ప్మందికిప్రే్టన్ప్అందింది.

జిచితంప్5:ప్జన్ప్ధన్ప్ఖాత్ప్నగదుప్బదిలీప్పందినప్బలహీనప్వర గొప్
క్టంబాలుప్(%)

జిచితంప్6:ప్బలహీనప్వర గొప్క్టంబాలలోప్ర్్టన్ప్పందినవారిప్
శాతం (%)
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సర్్వ ప్కవర్జ్

62%ప్ప్రుషులు,ప్38%ప్మహళలు.ప్

97%ప్హందువులు,ప్2%ప్షరైసతువులు.ప్

50%ప్ఓబీత్ప్వరాగొనికిప్చెందినవారు.

91%ప్బలహీనప్వరాగొనికిప్చెందినవారుప్
జి(బబవరిప్నెలలోప్10000ప్రూపాయలప్
కంటేప్తక్కు వప్ఆద్యంప్ఉన్న వారు)

జిచిజితంప్7:ప్బబవరిప్నెలలోప్ఉపాధిప్కోలో్ప  నప్వారిప్శాతంప్(వారుప్చ్స్ప్
్రనినిప్బటి)్ప్(%)

రాష్ర ంలోప్జర్గుతున్న ప్ఇతరప్సర్్వ లప్ఫలితాలు

*ప్ CMIEప్వినియోగద్రులప్క్టంబప్రిరమిడ్ప్సర్్వ ప్ ప్చికాగోప్యూనివరిసి టీప్విశ్ లో్టణ:ప్కనీసంప్70-
80ప్శాతంప్క్టంబాలప్ఆద్యంప్తగ గొంది.ప్40-60ప్శాతంప్క్టంబాలలోప్2ప్వారాలక్ప్సరి్రడాప్
నిత్యా వసరప్సరుక్లుప్ప్ఉనా్న  .ప్60-80ప్శాతంప్క్టంబాలలోప్నెలప్రోజులప్లో్రలప్నిత్యా వసరప్
సరుక్లుప్నిండుక్ంటా .ప్

*ప్ కోజివిడ్ప్-ప్19ప్్రభావం ప్థా్వ న్ప్అనేప్సంస్థప్చ్సినప్అధయా యనంలోప్అనేకప్ఇతరప్రాషట్్లతోప్పాటప్
ఆజింజిధ్రదేశ్ప్కూడాప్ఉంది.

కోవిడ్ప్-19ప్ ప్దేశంప్మొతతుంప్లోప్జరిగనప్అనేకప్సర్్వ లుప్మరియుప్అధయా యనాలప్వివరములుప్ఈప్
సై ప్లోప్ఉనా్న  : cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and- 
relief-measures/#other_surveys

సందేహాలప్కొరక్: Centre for Sustainable Employment, Azim Premji University  
cse.azimpremjiuniversity.edu.in |  cse@apu.edu.in
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