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��ೕ� ಆ� ವ��ಂ� ಇಂ��ಾ 2021: ಒಂದು ವಷ�ದ �ೂೕ�� -19

�ಾಂ�ಾ��ಕವ� ಬಹು�ಾಲು �ಾ��ಕರ ಸಂ�ಾದ�ಯ�� �ೕವ� ಕು�ತ�� �ಾರಣ�ಾ��, ಇದರ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಬಡತನ ಹ�ಾ� ��ಾ���.

�ಂಗಳೂರು, �ೕ 5�ೕ, 2021.

“��ೕ� ಆ� ವ��ಂ� ಇಂ��ಾ 2021: ಒಂದು ವಷ�ದ �ೂೕ�� -19" ಎಂಬ �ೂಸ ವರ�ಯನು� ಅ�ೕ� ��ೕ� �

�ಶ���ಾ�ಲಯದ ಸು��ರ ಉ�ೂ�ೕಗ �ೕಂದ� . ಇಂದು �ಡುಗ� �ಾ��. ಪ�ಣ� ವರ� ಆ� �ೖ� ನ�� ಲಭ���. ಮುಖ�

ಸಂ�ೂೕಧ�ಗಳನು� �ಶ���ಾ�ಲಯದ ಅಥ��ಾಸ� ��ಾಗದ ಸ�ಾಯಕ �ಾ��ಾ�ಪಕ ಅ�� �ಾ�ೂೕ� ಮಂ��ದರು. ಇದರ ನಂತರ

ಫ�ಾ��ಾ ಅ��� (ಅಥ��ಾಸ� �ಾ��ಾ�ಪಕ, �ಾರ�ೕಯ ಸಂ�ಾ��ಾ��ೕಯ ಸಂ��, �ಹ�), �ಾ�� ಅಯ�� (��ೕ�ಶಕ, �ೕ�

ಸಂ�ೂೕಧ�ಾ �ೕಂದ�), ಉ�ಾ ಮ�ಾ�ೕವ� (ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��, ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�, �ಾ��ೕಣ ಅ�ವೃ�� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�,
ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ), ಮ��� (ಕ�ಾ�ಟಕ ಜನಶ��), ಮತು� �ೕ� �ೂ�ೕ� (�ಾಂ�ಯ �ಶ���ಾ�ಲಯದ ಅಥ��ಾಸ� ��ಾಗದ ಸಂದಶ�ಕ

�ಾ��ಾ�ಪಕರು), �ಶ���ಾ�ಲಯದ ಅಥ��ಾಸ� �ಾ��ಾ�ಪಕ ಅಜು�� ಜಯ�ೕ� ಮತು� ಸು��ರ ಉ�ೂ�ೕಗ �ೕಂದ�ದ ��ಯ

ಸಂ�ೂೕಧ�ಾ ಸ�ೂೕ�ೂ�ೕ� �ೂೕ�ಾ ಅಬ��ಾಂ ಅವರು �ಾಡ�ೕ� �ಾ��ಾ��. . �ೕ�� �ಡುಗ� ಈ�ಂ� ಇ�� ಲಭ���.

ಈ ವರ�ಯು ಉ�ೂ�ೕಗ, ಆ�ಾಯ, ಅಸ�ಾನ� ಮತು� ಬಡತನದ �ೕ� �ಾರತದ�ಾ�ದ ಒಂದು ವಷ�ದ �ೂೕ�� -19 ರ ಪ��ಾಮವನು�

�ಂ�ಸುತ��  �ಾಗೂ ಪ��ಾರ ಮತು� �ಂಬಲವನು� �ೕಡಲು ಇ��ಯವ�� �ೖ�ೂಂ�ರುವ �ೕ� ಕ�ಮಗಳ ಪ��ಾಮ�ಾ�ತ�ವನು� ಇದು

ಪ��ೕ�ಸುತ��.  ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾರತವ� ಇನೂ� �ಚು� �ಾರಕ�ಾದ ಎರಡ�ೕ ಅ�ಯ ಮಧ�ದ��� ಎಂದು �ೂೕ��ಾಗ, ಇದು ಸ�ೕಪದ

ಮತು� ಮಧ�ಮ-ಅವ�ಯ ಭ�ಷ��ಾ�� �ಲವ� �ೕ� ಸಲ�ಗಳನು� �ೕಡುತ��.

�ಾಂ�ಾ��ಕ �ೂೕಗವ� ‘ವ�ವ��ತ ಮತು� �ೖ�ಕ �ೖಫಲ�ವನು� ಬ�ರಂಗಪ���’ ಎಂದು ಅ�ೕ� ��ೕ� � �ಶ���ಾ�ಲಯದ

ಉಪಕುಲಪ� ಅನು�ಾ� �ಹ� ಗಮನ��ದರು, ಅತ�ಂತ ದುಬ�ಲರು �ಾ�ಾಗಲೂ ಎಲ�ದಕೂ� ���ನ �� �ೕಡು�ಾ��. �ಾವ� ಇದನು�

ಮೂಲ�ಂದ ಬದ�ಾ�ಸ�ೕ�ಾ��. ಈ ವರ�ಯು ಈ ���ನ�� ಒಂದು ಸಣ� ಪ�ಯತ��ಾ��. ಇದು �ಾಂ�ಾ��ಕ �ೂೕಗದ �ದಲ

ವಷ��ಂದ ಸ�ೕಪ ಮತು� ಭ�ಷ�ದ ಭ�ಷ��ಾ�� �ಾಠಗಳನು� ��ಯಲು �ಾ��ಯನು� ���ೕ�ಸುತ��. ’

�ಾಂ�ಾ��ಕ �ೂೕಗವ� ಅ�ೌಪ�ಾ�ಕ�ಯನು� ಮತ�ಷು� ����� ಮತು� ಬಹು�ಾಲು �ಾ��ಕರ ಗ��ಯ �ೕವ� ಕು�ತ�� �ಾರಣ�ಾ��

ಮತು� ಇದರ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಬಡತನ ಹ�ಾತ�� ��ಾ��� ಎಂದು ವರ� �ೂೕ�ಸುತ��. ಮ��ಯರು ಮತು� ��ಯ �ಾ��ಕರು

ಅಸಮಪ�ಕ�ಾ� ಇದರ ಪ��ಾಮ ಎದು���ಾ��. ಮ�ಯವರು ಆ�ಾರ �ೕವ�ಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ�ದು, �ಾಲ ಪ�ಯುವ�ದು ಮತು�

ಆ��ಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಕಷ�ದ ಪ����ಯನು� ��ಾ���ಾ��. ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾರವ� ಅತ�ಂತ �ೕವ�

ಸ�ರೂಪದ �ೂಂದ�ಗಳನು� ತ��ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾ��, ಆದ� �ಂಬಲ ಕ�ಮಗಳ �ಾ���ಯು ಅಪ�ಣ��ಾ��, ಇದ�ಂ�ಾ� �ಲವ�

ದುಬ�ಲ �ಾ��ಕರು ಕುಟುಂಬಗಳನು� ತೂ�ಯ�ಾಗು���. ಈ ಎರಡು �ಾರಣಗ��ಾ� ಈಗ ಸ�ಾ�ರದ �ಚು�ವ� �ಂಬಲ ತು�ಾ��

ಅಗತ��� ಎಂದು �ಾವ� ಕಂಡು�ೂಂ���ೕ� - �ದಲ ವಷ�ದ�� ಉಂ�ಾದ ನಷ�ವನು� ಸ�ದೂ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಎರಡ�ೕ ತರಂಗದ

ಪ��ಾಮವನು� ��ೕ�ಸುವ�ದು.

�ಾಂ�ಾ��ಕ �ೂೕಗದ �ೕಘ��ಾ�ೕನ �ಾ��ಾರಕ ಪ��ಾಮಗಳನು� ತ�ಗಟ�ಲು ಈ ಹಂತದ�� ಬಲ�ಾದ ಹಣ�ಾ�ನ �ಂಬಲದ

ಅವಶ�ಕ��� ಎಂದು ವರ�ಯ ಪ�ಮುಖ �ೕಖಕ ಅ�� �ಾ�ೂೕ� ಗಮ��ದರು. ‘ವರ�ಯು ಇ��ಯವ�� ಏನು �ಲಸ �ಾ��

ಎಂಬುದನು� ���ೕ�ಸುತ�� ಮತು� ಅಲ� ಮತು� ಮಧ�ಮ ಅವ�� ಒಂದು �ಾಗ�ವನು� ಪ��ಾ��ಸುತ��’ ಎಂದು ಅವರು �ೕ�ದರು.

ವರ�ಯ ಮುಖ� ಆ��ಾ�ರಗಳು �ಳಕಂಡಂ�� (ದಯ�ಟು� �ವರಗ��ಾ� ಲಗ��ಸ�ಾದ �ಾಯ���ಾ�ಹಕ �ಾ�ಾಂಶವನು� �ೂೕ�).

1. ಉ�ೂ�ೕಗ ಮತು� ಆ�ಾಯವ� ಜೂ� 2020 ರ�� ಮ�� ಪ���ತು ಆದ� �ೕತ�� ಅಪ�ಣ��ಾ�� ಉ���

ಎ. �ಾಷ��ಾ�� ಏ���-�ೕ 2020 ರ �ಾ� �ೌ� ಸಮಯದ�� ಸು�ಾರು 100 ��ಯ� ಉ�ೂ�ೕಗಗಳು ನಷ��ಾ�� . ���ನವರು

ಜೂ� 2020 ರ �ೂ��� �ಲಸ�� ಮರ�ದರು, ಆದ� 2020 ರ ಅಂತ�ದ �ೕ�� ಸು�ಾರು 15 ��ಯ� �ಾ��ಕರು �ಲಸ�ಂದ

�ೂರಗು��ದ�ರು (�ಾವ��ೕ �ಲಸ �ರ�ಲ�). ಆ�ಾಯವ� ಕು�ತ�� ಒಳ�ಾ�ತು. ಅ�ೂ�ೕಬ� 2020 ರ�� ಸ�ಾಸ� �ಾ�ಕ ಮ�ಯ

ಆ�ಾಯವನು� (₹4,979) ಜನವ� 2020 ರ ಆ�ಾಯ�� (₹5,989) �ೂೕ��ದ� ಅದರ ಮಟ���ಂತ ಕ�� ಕಂಡುಬಂ�ತು. .



�. ���ನ ಸ�ಾಸ� �ೂೕ�� �ೕ� �ೂೕ� �ೂಂ�ರುವ �ಾಜ�ಗ�� ಉ�ೂ�ೕಗ ನಷ�ವ� ��ಾ���. ಮ�ಾ�ಾಷ�, �ೕರಳ, ತ�ಳು�ಾಡು,
ಉತ�ರ ಪ��ೕಶ, ಮತು� �ಹ�, ಉ�ೂ�ೕಗ ನಷ��� ಅನುಗುಣ�ಾ� �ೂಡು� �ೕ��.

�. ಸಂ�ಾರ �ಬ�ಂಧಗ�ಂ�ಾದ ಆ��ಕ ಚಟುವ�� ಮುಗಟು�, ಆ�ಾಯ ನಷ��� �ಾರಣ�ಾ�ತು. ಸಂ�ಾರ �ಬ�ಂಧ�ಯ 10% ಕು�ತವ�

ಆ�ಾಯದ 7.5% ಕು�ತ�ೂಂ�� ಸಂಬಂ��� ಎಂದು �ಾವ� ಕಂಡು�ೂಂ���ೕ�. ಭ�ಷ�ದ �ಾ� �ೌ� ಗಳ ಪ��ಾವವನು� ಅಂ�ಾಜು

�ಾಡು�ಾಗ �ನ�ನ��ಡಲು ಈ ಸಂ�� ಉಪಯುಕ��ಾ��.

2. ಮ��ಯರು ಮತು� ��ಯ �ಾ��ಕರು ಅಸಮಪ�ಕ�ಾ� ಪ��ಾಮ ಎದು��ದರು ಮತು� ಅ�ೕಕರು ವಷ�ದ ಅಂತ�ದವ�ಗೂ �ಲಸ��

ಮರಳಲು �ಾಧ��ಾಗ�ಲ�.

ಎ. �ಾ� �ೌ� ಸಮಯದ�� ಮತು� ನಂತರದ �ಂಗಳುಗಳ��, 61% ದು�ಯುವ ಪ�ರುಷರು ಉ�ೂ�ೕಗದ��ದ�ರು ಮತು� 7% ಜನರು

ಉ�ೂ�ೕಗ ಕ�ದು�ೂಂಡರು ಮತು� �ಲಸ�� ಮರಳ�ಲ�. ಮ��ಯರ�� �ೕವಲ 19% �ಾತ� ಉ�ೂ�ೕಗದ��ದ�ರು ಮತು� 47% ಜನರು

�ಾ� �ೌ� ಸಮಯದ�� �ಾಶ�ತ ಉ�ೂ�ೕಗ ನಷ�ವನು� ಅನುಭ��ದರು, 2020 ರ ಅಂತ�ದ �ೕ�� �ಾವ��ೕ �ಲಸ�� ಮರಳ�ಲ�.

�. ��ಯ �ಾ��ಕರು �ಚು� �ಾಶ�ತ ಸ��ಾವದ ���ನ ಉ�ೂ�ೕಗ ನಷ�ವನು� ಅನುಭ��ದರು. 15-24 ವಷ� ವಯ��ನ 33%
�ಾ��ಕರು 2020 ರ ��ಂಬ� �ೕ�� ಉ�ೂ�ೕಗವನು� ಮರ�ಪ�ಯಲು �ಫಲ�ಾ��ಾ��. 25-44 ವಷ�ಗಳ ಗುಂ�ನ�� ಈ ಸಂ�� �ೕವಲ

6% �ಾತ�.

3. ಅ�ೌಪ�ಾ�ಕ ಉ�ೂ�ೕಗದ�� �ೂಡ� ಏ�� ಕಂಡುಬಂ��.

�ಾ� �ೌ� ನಂತರ, �ಾ��ಕರು ಮ��  �ಚು� ಅ���ತ��ಂದ ಕೂ�ರುವ ಮತು� ಅ�ೌಪ�ಾ�ಕ ಉ�ೂ�ೕಗಗ�� �ರ�ದರು. ಔಪ�ಾ�ಕ

ಸಂಬಳ ಪ�ಯುವ �ಾ��ಕರ�� ಅಧ�ದಷು� ಜನರು ಅ�ೌಪ�ಾ�ಕ �ಲಸ�� �ರ�ದರು, 2019 ಮತು� 2020 ರ �ೂ�ಯ��, ಸ�ಯಂ

ಉ�ೂ�ೕ� (30%), �ಾ�ಶುಯ� �ೕತನ (10%) ಅಥ�ಾ ಅ�ೌಪ�ಾ�ಕ ಸಂಬಳ (9%) �ಾ��ಕರು,

4. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ �ೕ� ಅ�ೕ �ಚು� ಪ��ಾಮ �ೕ�ತು, �ಾಗೂ ಬಡತನ ಮತು� ಅಸ�ಾನ� ��ಾ���.

ಎ. ಆ�ಾಯವ� ಮಂಡ�ಯ�� ಕು��ದ�ರೂ, �ಾಂ�ಾ��ಕ �ೂೕಗವ� ಬಡ ಕುಟುಂಬಗ�� �ಚು� �ಾರವನು�ಂಟು�ಾ��. ಏ��� ಮತು�

�ೕ �ಂಗಳ�� �ೕ 20% ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ� ಸಂಪ�ಣ� ಆ�ಾಯವನು� ಕ�ದು�ೂಂಡರು. ಇದ�� ವ���ಕ��ಾ�, ��ೕಮಂತ

ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ� �ಾಂ�ಾ��ಕ ಪ�ವ�ದ ಆ�ಾಯದ �ಾಲು �ಾಗ��ಂತಲೂ ಕ�� ನಷ�ವನು� ಅನುಭ��ದರು. �ಾವ� ���ೕ�ಸುವ

ಸಂಪ�ಣ� ಎಂಟು �ಂಗಳ ಅವ�ಯ�� (�ಾ�� �ಂದ ಅ�ೂ�ೕಬ�), �ಳ�ನ 10% ನ ಸ�ಾಸ� ಕುಟುಂಬವ�, ₹15,700 ಅಥ�ಾ ಎರಡು

�ಂಗಳ ಆ�ಾಯವನು� ಕ�ದು�ೂಂ��.

�. �ಾಂ�ಾ��ಕ ಸಮಯದ�� �ಾ��ೕಯ ಕ�ಷ� �ೕತನ ���ಂತ �ಳ�ರುವ ವ���ಗಳ ಸಂ�� (ಅನೂ� ಸತ�� ಸ�� ��ಾರಸು �ಾ�ದಂ�

�ನ�� ರೂ 375) 230 ��ಯ� ��ಾ���. ಇದು ಆ�ಾಯ ಬಡತನದ ದರವನು� �ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶದ�� �ೕಕ�ಾ 15 ಮತು� ನಗರ

ಪ��ೕಶಗಳ�� �ೕಕ�ಾ 20 ಅಂಕಗ�ಂದ ���ಸುತ��.

5. ಕುಟುಂಬಗಳು ಆ�ಾರ �ೕವ�ಯನು� ಕ�� �ಾ� �ಾಲ�� �ೂೕಗುವ�ದರ ಮೂಲಕ ��ಾ�ಸು�ಾ��.

ಕುಟುಂಬಗಳು ಆ�ಾರ �ೕವ�ಯನು� ಕ�ತ�ೂ�ಸುವ�ದು, ಆ��ಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ�ದು ಮತು� ��ೕ�ತರು, ಸಂಬಂ�ಕರು ಮತು�

ಹಣ-�ಾಲ �ೕಡುವವ�ಂದ ಅ�ೌಪ�ಾ�ಕ�ಾ� �ಾಲ ಪ�ಯುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬವನು� ��ಾ��ದರು. �ಾ� �ೌ� ನ ಪ��ಾಮ�ಾ�

ಕುಟುಂಬಗಳ ಆ�ಾರ �ೕವ� ಕ���ಾ�� ಎಂದು ಅ�ೕ� ��ೕ� � �ಶ���ಾ�ಲಯದ �ೂೕ�� 19  �ೕವ�ೂೕ�ಾಯ ��ೕ�

ಸ�ೕ�ಯ�� 90 ಪ��ಶತದಷು� ಜನರು ಪ�������ಾ��. ಇನೂ� �ಚು� ಆತಂಕ�ಾ� ಸಂಗ��ಂದ�, �ಾ� �ೌ� �ಾ�ದ ಆರು �ಂಗಳ

ನಂತರವ� ಆ�ಾರ �ೕವ�ಯು ಸು�ಾ��ಲ� ಎಂದು �ೕಕ�ಾ 20 ರಷು� ಜನರು ವರ� �ಾ��ಾ��.

6. ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾರ ಕ�ಮಗಳು ಸ�ಾಯ �ಾ�ದವ�, ಆದ�  ��ಾಕರ� ಸಹ �ಾ�ಾನ��ಾ�ತು�

ಕ�ದ ವಷ�ದ �ಂಬಲ �ಾ��ೕ� ಗಳ ಆ�ಾರ ಮತು� ನಗದು ಅಂಶಗಳ �ಾ���ಯ ಕು�ತು �ಾವ� ಸ�ೕ�ಯ ಪ��ಾ�ಗಳನು� ವರ�

�ಾಡು��ೕ�. ��ಎ� �ಾ���ಯು ಇ��ಯವ�� ಜನ ಧ� �ಾ��ದ �ಾ���ಯನು� �ೕ��. ಅ�ೕಕ ಸ�ೕ�ಗಳ��, ಸು�ಾರು 90%
ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ�ತರ �ೕ� �ೂಂ�ದ�ರು ಆದ� ಜನ ಧ� �ಾ��� ತುಂ�ಾ �ಕ��ಾ��, �ೕವಲ 50% ಕುಟುಂಬಗಳು �ಾತ� ಮ��ಾ



ಒ�ತನದ ಜನ ಧ� �ಾ�ಯನು� �ೂಂ�ದ�ರು. ಆ�ಾಗೂ�, PMGKY ಯ ಪ��ಾಮ�ಾ�ತ�ವ� ಎರಡೂ �ೕ�ಯ ಪ��ಾರ ಕ�ಮಗ��

�ೂೕಲುತ��. ಇಂ��ಾ ವ��ಂ� ಸ�� (ಆಗ��-���ಂಬ� 2020 ರ�� ನ��ದ ಕ�ಾ�ಟಕ ಮತು� �ಾಜ�ಾ�ನದ�� ��ಾ�� �ಾ��ೕಣ

�ಾದೃ� survey ◌ಿಕ ಸ�ೕ�) ಅಹ��ಯ �ೕ� ಷರತು�ಬದ��ಾ�� (ಆದ��ಯ ಪ�ತರ �ೕ�ಗಳು ಅಥ�ಾ ಜನ ಧ� �ಾ�ಗಳನು�

�ೂಂ�ರುವವರು), 65% �ಾ�� �ೂಂ�ರುವವರು �ಲವ� �ಎಂ���ೖ ಹಂ��ಯನು� ಪ�ದರು (ಅಂದ� �ಾ�ಾನ� �ೂೕ�ಾ��ಂತ ���ನ

�ಾನ�ಗಳು) ಆದ� 35% ಜನರು ತಮ� �ಾ�ಾನ� ��ಎ� �ೂೕ�ಾವನು� �ಾತ� ಪ�ದರು (�ಚು�ವ� �ಾನ�ಗ�ಲ�). ಹಣ�ಾ��, ಮ��ಾ

ಒ�ತನದ ಜನ ಧ� �ಾ�ಗಳನು� �ೂಂ�ರುವವರ�� �ೕಕ�ಾ 60% ಜನರು ಒಂದು ಅಥ�ಾ ���ನ ವ�ಾ�ವ�ಯನು� ಪ�ದರು, ಸು�ಾರು

30% ರಷು� ಜನರು �ಾವ��ೕ ವ�ಾ�ವ�ಗಳನು� ��ೕಕ�ಸ�ಲ� (ಮತು� 10% ಜನ�� ಇದರ ಬ�� ���ರ�ಲ�).

7. �ಕ����ಂದ ಬಲ�ಾ� �ೂರ�ೂಮ�ಲು ಶ��ಯುತ ಕ�ಮಗಳು �ೕ�ಾಗುತ��

ಎ. ಇ��ಯವ��, �ೂೕ�� -19 � �ಾರತದ ಹಣ�ಾ�ನ ಪ����� ಸಂಪ��ಾಯ�ಾ��ಾ��. ಎರಡ�ಯ ಹಂತದ ಪ��ಾಮಗಳು ಇನೂ�

��ದು�ೂಳು���� ಮತು� �ದಲ ಹಂತದ�� �ಾವ� ವರ� �ಾ�ದ��ಂತ �ೂಡ��ಾ�ರಬಹುದು ಇದಲ��, �ೕ��ದ ಉ��ಾಯ, �ಾಲ

ಮತು� ಕ�� ಇ�� ಆ��ಗಳ �ಂ�ಾಗದ�� ಬರುವಂ�, ಎರಡ�ೕ ಹಂತವ� �ಲಸ, ಆ�ಾಯ, ಆ�ಾರ ಸುರ��, ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ��ಣದ

�ೕ� �ೂಡ� ಪ��ಾಮಗ�� �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು. �ಯಂತ�ಣ ಮತು� ಕ�ಾ�ಣದ �ಷಯದ�� �ಾಂ�ಾ��ಕ ಪ�����ಯ��

ಮುಂಚೂ�ಯ��ರುವ �ಾಜ�ಗಳು ತಮ� ಹಣ�ಾ�ನ ಪ����ಯ�� �ೕವ��ಾ� ತಲ�ಣ�ೂಂ��. �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� ಈಗ �ಚು�ವ�

ಖಚು�ಗಳನು� �ೖ�ೂಳ�ಲು ಬಲ�ಾದ �ಾರಣಗ��

�. �ಾವ� ಈ �ಳ�ನ ತುತು� �ೕ� ಕ�ಮಗಳನು� ಪ��ಾ��ಸು��ೕ� -

● ��ಎ� ಅ�ಯ�� ಉ�ತ ಪ�ತರವನು� ಜೂ� �ೕ� �ಸ��ಸುವ�ದು, ಕ�ಷ� 2021 ರ ಅಂತ�ದವ��.
● ಜನ ಧ� �ಾ�ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂಡಂ� ಆದ� �ೕ�ತ�ಾ�ರದ, ಅ��ತ�ದ��ರುವ �ಾಗೂ ತಲುಪಬಹು�ಾದಷು� ದುಬ�ಲ

ಕುಟುಂಬಗ�� ಮೂರು �ಂಗಳವ�� ₹ 5,000 ��ಟ� ಮೂಲ�ೌಕಯ��ೂಂ�� ನಗದು ವ�ಾ�ವ�.
● ಎಂ�ಎ� ಆ� ಇ�ಎ (ನ�ೕ�ಾ) ಅಹ��ಯನು� 150 �ನಗಳವ�� �ಸ��ಸುವ�ದು ಮತು� �ಾಯ�ಕ�ಮದ �ೕತನವನು�

�ಾಜ�ದ ಕ�ಷ� �ೕತನ�� ಪ�ಷ��ಸುವ�ದು. �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಬ�� ಅನು� ಕ�ಷ� 1.75 ಲ� �ೂೕ�� �ಸ��ಸುವ�ದು.
● �ಚು� �ಾ��ೂಳ�ಾದ ���ಗಳ�� �ಾ��ೕ�ಕ ನಗರ ಉ�ೂ�ೕಗ �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� �ಾ�ರಂ�ಸುವ�ದು, ಬಹುಶಃ ಮ��ಾ

�ಾ��ಕರ �ೕ� �ೕಂ��ೕಕ��ಬಹುದು.
● ವೃ�ಾ�ಪ� �ಂಚ�ಗಳ�� �ೕಂದ� �ೂಡು�ಯನು� ಕ�ಷ� ₹ 500 �� ���ಸುವ�ದು.
● ��ಾ�ಣ �ಾಯ�ಗಳನು� �ಾಡುವ ಎ�ಾ� ಎಂ�ಎ� ಆ� ಇ�ಎ �ಾ��ಕರನು� ಕಟ�ಡ ಮತು� ಇತರ ��ಾ�ಣ �ಾ��ಕರ

(�ೂ�ಡಬು��) �ಾ��ಯ� �ೂೕಂ�ಾ��ದ �ಾ��ಕ�ಾ� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ಾಖ�ಸುವ�ದು ಇದ�ಂದ ಅವರು

�ಾ�ಾ�ಕ ಭದ�� ಪ��ೕಜನಗಳನು� ಪ�ಯಬಹುದು.
● 2.5 ��ಯ� ಅಂಗನ�ಾ� ಮತು� ಆ�ಾ �ಾ��ಕ�� ₹ 30,000 (ಆರು �ಂಗಳವ�� �ಂಗ�� 5,000) �ೂೕ�� ಸಂಕಷ�

ಭ��.

ಒ��� ��ದು�ೂಂಡ ಈ ಕ�ಮಗಳು ಸ�ಸು�ಾರು 5.5 ಲ� �ೂೕ� �ಚು�ವ� ಖ�ಾ�ಗುತ�� ಮತು� ಎರಡು ವಷ�ಗಳ�� �ೂೕ��

ಪ��ಾರ�ಾ�� ಒಟು� ಹಣ�ಾ�ನ ���ೕಗವನು� ���ಯ ಸು�ಾರು 4.5% � ತರುತ��. ಈ �ೂಡ� ಹಣ�ಾ�ನ ಪ��ೂೕದ�ಯು

�ಕ���ನ ಪ��ಾಣವನು� ಗಮ��ದ� ಸಮ��ಸಲ���� ಎಂದು �ಾವ� ನಂಬು��ೕ�. ಉ�ಾಹರ��, ನಗದು ವ�ಾ�ವ�ಯು ಕ�ದ ವಷ� ಬಡ

10% ಕುಟುಂಬಗಳು ಕ�ದು�ೂಂಡ ಆ�ಾಯ�� ಸಮ�ಾ�ರುತ��, ಇದು ಎರಡ�ೕ ಹಂತದ ಪ��ಾವವನು� �ಾತ� �ಡುತ��.

�. ಈಗ ಕ�ಮ ��ದು�ೂಳ�ಲು �ಫಲ�ಾದ� ಅ�ಾ�ವ�ಯ ಸಂಕಷ�ಗಳು ಮುಂದುವ�ಯಲು �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು ಮತು� ಕ�ದು�ೂೕದ

ಕ�ಾ�ಣ �ಾಭಗ�� �ಾರಣ�ಾಗುವ �ೕಘ��ಾ�ೕನ ಪ��ಾಮಗಳನು� ���ಸಬಹುದು. ���ದ ಬಡತನ ಮತು� ಉ��ಾಯ ಮತು� ಉ�ಾ�ದಕ

ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ ನಷ�ವ� ಬಡತನದ ಬ�� �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು. ಒತ�ಡದ ಮ�ಯ ಹಣ�ಾ�ನ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೌ���ಾಂಶ ಮತು� �ೖ��ಕ

�ೂರ�ಗಳು ಸಂಭ�ಸುತ��, ಇದು �ೕಘ��ಾ�ೕನ ಪ��ಾಮಗಳನು� ಉಂಟು�ಾಡುತ��. �ಾ��ಕ �ಾರುಕ��ಯನು� �ೂ�ಯುವ

ಮ��ಯರು ಈ�ಾಗ�ೕ �ೂಡ� �ಂಗ ಅಂತರಗಳ�� �ೕಘ��ಾ�ೕನ �ಚ�ಳ�� �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು. ಈ ಕ�ದು�ೂೕದ ವಷ�ಗ�ಂದ

ಯುವಕರು ತಮ� ಆ�ಾಯ ಮತು� ಉ�ಾ�ದಕ�ಯ �ೕ� �ೕಘ��ಾ�ೕನ ಪ��ಾಮಗಳನು� ಅನುಭ�ಸಬಹುದು. ಈ ವರ�ಯ��

ಪ�ಸು�ತಪ�ಸ�ಾದ ���ೕಷ�ಯು ಮುಂಬರುವ �ಂಗಳುಗಳ�� ತುತು� �ೕ� ಕ�ಮ�� ಆ�ಾರ�ಾಗ�� ಎಂದು �ಾವ� �ಾ�ಸು��ೕ�.



ಈ ವರ�ಯ�� ಪ�ಸು�ತಪ�ಸ�ಾದ ���ೕಷ�ಯು ಮುಂಬರುವ �ಂಗಳುಗಳ�� ತುತು� �ೕ� ಕ�ಮ�� ಆ�ಾರ�ಾಗ�� ಎಂದು �ಾವ�

�ಾ�ಸು��ೕ�.

�ಾಧ�ಮ ಪ���ಗಳ ಸಂಪಕ��ಾ��:
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ಅ�ೕ� ��ೕ� � �ಶ���ಾ�ಲಯದ ಬ�� �ಾ��

ಅ�ೕ� ��ೕ�� �ಶ���ಾ�ಲಯವನು� �ಾಭರ�ತ, �ಾಸ� �ಶ���ಾ�ಲಯ�ಾ� ಅ�ೕ� ��ೕ�� �ಶ���ಾ�ಲಯ �ಾ�� 2010
ರ ಅ�ಯ�� �ಾ��ಸ�ಾ�ತು. �ಾ�ಯಯುತ, �ಾ�ಯಸಮ�ತ, �ಾನ�ೕಯ ಮತು� ಸು��ರ ಸ�ಾಜದತ� �ಲಸ �ಾಡುವ ಸ�ಷ�

�ಾ�ಾ�ಕ ಉ��ೕಶವನು� �ಶ���ಾ�ಲಯ �ೂಂ��. �ೂಸ ಪ���ಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ��, ಅ��ತ�ದ��ರುವ �ಾಯ�ಕತ�ರ��

�ಾಮಥ��ವನು� ��ಸುವ�� ಮತು� ��ಣ �ೕತ�ಗಳ�� ಮತು� ಅ�ವೃ��ಯ�� �ೂ�ೕ� �ಾನವನು� ಸೃ��ಸುವ�� ಅ�ೕ�

��ೕ�� �ಶ���ಾ�ಲಯವ� ��ಾ�ಯಕ �ಾತ� ವ�ಸುತ��. ಅ�ೕ� ��ೕ� � �ೌಂ�ೕಶ� �ಶ���ಾ�ಲಯದ �ಾ��ೕಜಕರು.
ಅ�ೕ� ��ೕ� � �ಶ���ಾ�ಲಯದ ಮೂಲಗಳು ಅ�ೕ� ��ೕ� � �ೌಂ�ೕಶ� ನ �ಾ�ಥ�ಕ ��ಣದ�� ಒಂದು ದಶಕದ �ಲಸದ ಕ��

ಮತು� ಅನುಭವದ���. �ಾರತದ ��ಣ ಮತು� ಅ�ವೃ�� �ೕತ�ಗಳನು� ಎದು�ಸು��ರುವ ಸ�ಾಲುಗ�� �ಶ���ಾ�ಲಯವ� ಪ���ಾ�ನದ

ಪ�ಮುಖ ಪ�����ಗಳ�� ಒಂ�ಾ��.


