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ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ 2021: ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೋವಿಡ್ -19
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಬಹುಪಾಲು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಡತನ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 5ನೇ, 2021.
“ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ 2021: ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೋವಿಡ್ -19" ಎಂಬ ಹೊಸ ವರದಿಯನ್ನು ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸುಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ . ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮುಖ್ಯ
ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಮಿತ್ ಬಾಸೋಲ್ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ
ಫರ್ಜಾನಾ ಅಫ್ರಿದಿ (ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ದೆಹಲಿ), ಯಾಮಿನಿ ಅಯ್ಯರ್ (ನಿರ್ದೇಶಕ, ನೀತಿ
ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ), ಉಮಾ ಮಹಾದೇವನ್ (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ), ಮಲ್ಲಿಗೆ (ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಶಕ್ತಿ), ಮತ್ತು ಜೀನ್ ಡ್ರೋಜ್ (ರಾಂಚಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಂದರ್ಶಕ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು), ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜಯದೇವ್ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ
ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ರೋಸಾ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರು ಮಾಡರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. . ವೀಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಈವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ವರದಿಯು ಉದ್ಯೋಗ, ಆದಾಯ, ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಬಡತನದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೋವಿಡ್ -19 ರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು
ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಇದು
ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಕವಾದ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿದಾಗ, ಇದು ಸಮೀಪದ
ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ-ಅವಧಿಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ನೀತಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ‘ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ
ಉಪಕುಲಪತಿ ಅನುರಾಗ್ ಬೆಹರ್ ಗಮನಸೆಳೆದರು, ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು
ಮೂಲದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಮೊದಲ
ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮೀಪ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ’
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಅನೌಪಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹುಪಾಲು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗಳಿಕೆಯ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಡತನ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು
ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯವರು ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು
ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರವು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರ
ಸ್ವರೂಪದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಬೆಂಬಲ ಕ್ರಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು
ದುರ್ಬಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ತೂರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಂಬಲ ತುರ್ತಾಗಿ
ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ - ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತರಂಗದ
ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು.
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲದ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕ ಅಮಿತ್ ಬಾಸೋಲ್ ಗಮನಿಸಿದರು. ‘ವರದಿಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವರದಿಯ ಮುಖ್ಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ (ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿ).
1. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆದಾಯವು ಜೂನ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿಯಿತು ಆದರೆ ಚೇತರಿಕೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೆ ಉಳಿದಿದೆ
ಎ. ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ 2020 ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ . ಹೆಚ್ಚಿನವರು
ಜೂನ್ 2020 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು, ಆದರೆ 2020 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸದಿಂದ
ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು (ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ವಿರಲಿಲ್ಲ). ಆದಾಯವೂ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಮನೆಯ
ಆದಾಯವನ್ನು (₹4,979) ಜನವರಿ 2020 ರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ (₹5,989) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. .

ಬಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಾಸರಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸ್ ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು,
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ, ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸಿ. ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಗಟ್ಟು, ಆದಾಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧನೆಯ 10% ಕುಸಿತವು
ಆದಾಯದ 7.5% ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಂದಾಜು
ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಲು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
2. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ
ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಎ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, 61% ದುಡಿಯುವ ಪುರುಷರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು 7% ಜನರು
ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19% ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು 47% ಜನರು
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು, 2020 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿಲ್ಲ.
ಬಿ. ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವಭಾವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. 15-24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 33%
ಕಾರ್ಮಿಕರು 2020 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮರಳಿಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 25-44 ವರ್ಷಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ
6% ಮಾತ್ರ.
3. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಂತರ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಔಪಚಾರಿಕ
ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು, 2019 ಮತ್ತು 2020 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂ
ಉದ್ಯೋಗಿ (30%), ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ವೇತನ (10%) ಅಥವಾ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಬಳ (9%) ಕಾರ್ಮಿಕರು,
4. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು, ಹಾಗೂ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಎ. ಆದಾಯವು ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 20% ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಂತ
ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪೂರ್ವದ ಆದಾಯದ ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್), ಕೆಳಗಿನ 10% ನ ಸರಾಸರಿ ಕುಟುಂಬವು, ₹15,700 ಅಥವಾ ಎರಡು
ತಿಂಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಬಿ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಅನೂಪ್ ಸತ್ಪತಿ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತೆ
ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ 375) 230 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಆದಾಯ ಬಡತನದ ದರವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15 ಮತ್ತು ನಗರ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
5. ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು
ಹಣ-ಸಾಲ ನೀಡುವವರಿಂದ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೋವಿಡ್ 19 ಜೀವನೋಪಾಯ ಫೋನ್
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 90 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ ಆರು ತಿಂಗಳ
ನಂತರವೂ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯು ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಜನರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
6. ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು, ಆದರೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬೆಂಬಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಗದು ಅಂಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ವರದಿ
ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪಿಡಿಎಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜನ ಧನ್ ಸಾಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 90%
ಕುಟುಂಬಗಳು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಆದರೆ ಜನ ಧನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಕೇವಲ 50% ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳಾ

ಒಡೆತನದ ಜನ ಧನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, PMGKY ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವು ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ
ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ (ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಯಾದೃಚ್ survey ಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ) ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ (ಆದ್ಯತೆಯ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಜನ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿರುವವರು), 65% ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕೆಲವು ಪಿಎಂಜಿಕೆವೈ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು (ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಟಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಧಾನ್ಯಗಳು) ಆದರೆ 35% ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಿಡಿಎಸ್ ಕೋಟಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದರು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಧಾನ್ಯಗಳಿಲ್ಲ). ಹಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮಹಿಳಾ
ಒಡೆತನದ ಜನ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 60% ಜನರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು, ಸುಮಾರು
30% ರಷ್ಟು ಜನರು ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ (ಮತ್ತು 10% ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ).
7. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕ್ರಮಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ
ಎ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕೋವಿಡ್ -19 ಗೆ ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಹಂತದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇನ್ನೂ
ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು ಇದಲ್ಲದೆ, ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಉಳಿತಾಯ, ಸಾಲ
ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಳಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಕೆಲಸ, ಆದಾಯ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ
ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ
ಬಿ. ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ತುರ್ತು ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ -
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ಪಿಡಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪಡಿತರವನ್ನು ಜೂನ್ ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಕನಿಷ್ಠ 2021 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ.
ಜನ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ತಲುಪಬಹುದಾದಷ್ಟು ದುರ್ಬಲ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ₹ 5,000 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ.
ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎ (ನರೇಗಾ) ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು 150 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇತನವನ್ನು
ರಾಜ್ಯದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 1.75 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.
ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಗರ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು, ಬಹುಶಃ ಮಹಿಳಾ
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಬಹುದು.
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ₹ 500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ
(ಬೊಸಿಡಬ್ಲ್ಯು) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಇದರಿಂದ ಅವರು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ₹ 30,000 (ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000) ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟ
ಭತ್ಯೆ.

ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 5.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್
ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಜಿಡಿಪಿಯ ಸುಮಾರು 4.5% ಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಯು
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಡ
10% ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಸಿ. ಈಗ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಳೆದುಹೋದ
ಕಲ್ಯಾಣ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಷ್ಟವು ಬಡತನದ ಬಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒತ್ತಡದ ಮನೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಕೊರತೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುವ
ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಲಿಂಗ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಕಳೆದುಹೋದ ವರ್ಷಗಳಿಂದ
ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ನೀತಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ನೀತಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು
ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.
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ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಲಾಭರಹಿತ, ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿ ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಯ್ದೆ 2010
ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಯುತ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ, ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜದತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್
ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು.
ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲಗಳು ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಕದ ಕೆಲಸದ ಕಲಿಕೆ
ಮತ್ತು ಅನುಭವದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

