
ಪತ್ರಿ�ಕಾ ಪ�ಕಟಣೆ 

ಕೋ	
ವಿಡ್-19  ಮತ್ತು��  ಬೆಂ�ಗಳೂ	ರು� ನಗರುದ ಬಡವರು�:  ಬೆಂ�ಗಳೂ	ರಿನ ಅಜೀಂ
� ಪ್ರೇ�
ಮ್ ಜೀಂ

ವಿಶ್ವ" ವಿದ್ಯಾ$ಲಯ ಕೋ'ಗೊಂ	�ಡ ಕೋ	
ವಿಡ್ ಸಾಂ�ಕಾ�ಮಿಕದ ಪರಿಣಾಮಗಳೂ ಕ�ರಿತ್ತು ಸಮಿ
ಕ್ಷೆಯ ಪ�ಮ�ಖ

ಅ�ಶ್ವಗಳೂ ಬಿಡ�ಗಡೆ 

ಮ�ಗಳೂವಾರು, 2022 ರು ಮಾರ್ಚ್4 29 ರು�ದ� ಬಿಡ�ಗಡೆಗಾಗಿ 

ಅಜೀಂ
� ಪ್ರೇ�
ಮ್ ಜೀಂ ವಿಶ್ವ" ವಿದ್ಯಾ$ಲಯವು ಒಂ�ಬತ್ತು��  ನಾಗರಿಕ ಸಾಂಮಾಜೀಂಕ ಸ�ಘಟನೆಗಳೂ

ಸಹಯೋಗದೊಂ	�ದಿಗೊಂ  ಬೆಂ�ಗಳೂ	ರಿನ  33  ವಾಡ್4  ಗಳೂ  ವಾ$ಪ್ತಿ�ಯಲ್ಲಿ  ಬರು�ವ   92  ಕಡಿಮೆ

ಆದ್ಯಾಯವುಳೂE   ವಸತ್ರಿ  ಪ�ದೊಂ
ಶ್ವಗಳೂಲ್ಲಿನ  3,000  ಕ�ಟ��ಬಗಳೂನ�F  ಒಂಳೂಗೊಂ	�ಡ  ಸಮಿ
ಕ್ಷೆಯನ�F

ಕೋ'ಗೊಂ	�ಡಿತ್ತು�. ಕೋ	
ವಿಡ್-19  ರು  ಸಲ�ವಾಗಿ  ವಿಧಿಸಲಾದ  ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಗಳೂ�  ಮತ್ತು��  ಅವು  ಜನರು

ಉದೊಂ	$
ಗ ಮತ್ತು��  ಜೀಂ
ವನೆ	
ಪಾಯಗಳೂ ಮೆ
ಲೆ ಬಿ
ರು�ತ್ರಿ�ರು�ವ ಆರ್ಥಿ4ಕ ದ�ಸ�ರುತೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳೂ

ಸ" ರು	ಪವನ�F  ಪರಿಶೀ
ಲಿಸ�ವುದ� ಈ ಸಮಿ
ಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶ್ವವಾಗಿತ್ತು�� .  ಜೊ	ತೆಗೊಂ,  ಸಕಾ4ರುದ ನೆರುವಿನ

ಲಭ್ಯ$ ತೆ  ಹಾಗ	  ಜನರು�  ಈ  ಸ�ಕಷ್ಟZ ದ  ಕಾಲವನ�F  ನಿಭಾಯಿಸಿದ  ವಿಧಾನಗಳೂ  ಬಗೊಂ`ಯ	  ಈ

ಸಮಿ
ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ  ಮಾಹಿತ್ರಿಯನ�F  ಸ�ಗ �ಹಿಸಲಾಯಿತ್ತು�.  ಸಮಿ
ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ  ಒಂಳೂಗೊಂ	�ಡ  ಜನರುಲ್ಲಿ

ವೈ'ವಿಧ್ಯ$ ಮಯ ಉದೊಂ	$
ಗಗಳೂಲ್ಲಿ ತೆ	ಡಗಿರು�ವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು� (ಟ್ಯಾ$ಕ್ಸಿg , ಆಟೋ	
, ಮತ್ತು��  ಇತ್ತುರೆ),

ದಿನಗ	ಲಿ ನೌಕರುರು�  (ಕಟZ ಡ ನಿಮಾ4ಣ ಮತ್ತು��  ಇತ್ತುರೆ),  ಮನೆಗೊಂಲಸದವರು� ಮತ್ತು��  ಕಾರ್ಖಾ4ನೆಗಳೂ

ಕಾಮಿ4ಕರು�  (ಗಾಮೆ4�ಟ್ ಮತ್ತು��  ಇತ್ತುರೆ)  ಇದo ರು�.  ಸಮಿ
ಕ್ಷೆಯನ�F  2021  ರು ನವೈ�ಬರ್ ನಲ್ಲಿ

ಆಕ್ಷನ್ ಏಯ್ಡ್t,  ಅಸೋ	
ಸಿಯೇ
ಶ್ವನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊ�ಮೋ
ಟಿಂ�ಗ್ ಸೋ	
ಶೀಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್  (APSA),  ದಿ

ಸೋ�ಟರ್ ಫಾರ್ ಅಡೆ	" ಕೋಸಿ ಅ�ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್4 (CFAR),  ಹಸಿರು� ದಳೂ,  ಗ�ಬ} ಚ್ಚಿ�,  ರಿ
ಚ್ಚಿ�ಗ್ ಹಾ$�ಡ್,

ಸ�ಗಮ, ಸಾಂ"ಭಿಮಾನ್ ಟ�ಸ್ಟ್Z ಹಾಗ	 ತ್ತುಮಟೋ  - ಈ ಸ�ಘಟನೆಗಳೂ ನೆರುವಿನೆ	�ದಿಗೊಂ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತು�.

ಈ  ಸಮಿ
ಕ್ಷೆಯ  ಪ�ಮ�ಖ  ಅ�ಶ್ವಗಳೂನ�F  ಬೆಂ�ಗಳೂ	ರಿನ  ಗಾ�ಧಿ  ಭ್ಯವನದಲ್ಲಿ  ಮಾರ್ಚ್4  29,

ಮ�ಗಳೂವಾರುದ�ದ�  ಬೆಂಳಿಗೊಂ`  11  ಗ�ಟೋಗೊಂ  ಕನF ಡ  ಮತ್ತು��  ಇ�ಗಿ�ಷ್  ಭಾಷೆಗಳೂಲ್ಲಿ

ಬಿಡ�ಗಡೆಗೊಂ	ಳಿಸಲಾಯಿತ್ತು�.  ಸಮಿ
ಕ್ಷೆಯ ಪ�ಮ�ಖ ಅ�ಶ್ವಗಳೂ ಪ�ಸ�� ತ್ರಿಯ ನ�ತ್ತುರು ನಾಗರಿಕ ಸೋ
ವಾ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ�,  ಸಮಿ
ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ  ಭಾಗಿಯಾದ  ಸ�ಘಟನೆಗಳೂ  ಸದಸ$ ರು�  ಮತ್ತು��  ಸಮ�ದ್ಯಾಯಗಳೂ



ಪ�ತ್ರಿನಿಧಿಗಳೊಂ	�ದಿಗೊಂ  ಸ�ವಾದ  ನಡೆಯಿತ್ತು�.  ಸಮಿ
ಕ್ಷೆಯ  ವಿಸ��ತ್ತು  ವರುದಿಯನ�F  ನ�ತ್ತುರು  ಬಿಡ�ಗಡೆ

ಮಾಡಲಾಗ�ವುದ�.   

ಸಮಿ
ಕ್ಷೆಯ ಪ�ಮ�ಖ ಅ�ಶ್ವಗಳೂನ�F  ಬಿಡ�ಗಡೆಗೊಂ	ಳಿಸಿದ ಅಜೀಂ
� ಪ್ರೇ�
ಮ್ ಜೀಂ ವಿಶ್ವ" ವಿದ್ಯಾ$ಲಯದ ಸ�ಸಿ�ರು

ಉದೊಂ	$
ಗ  ಕೋ
�ದ�ದ  ಮ�ಖ$ ಸ� ರು	,  ಸಮಿ
ಕ್ಷಾ  ತ್ತು�ಡದ  ಮ�ಖ$  ಸ�ಶೋ	
ಧ್ಯಕರು	  ಆದ  ಅಮಿತ್

ಬಸೋ	
ಲೆಯವರು�  ಜನರು  ಜೀಂ
ವನೆ	
ಪಾಯದ  ಮೆ
ಲಿನ  ಸಾಂ�ಕಾ�ಮಿಕದ  ದ�ಷ್ಟ� ರಿಣಾಮಗಳೂ�“
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿಯ ನ�ತ್ತುರುವೂ ಮ��ದ�ವರೆದಿವೈ. ನಿದಿ4ಷ್ಟZ ವಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಅವಕಾಶ್ವವ�ಚ್ಚಿತ್ತು

ವಗ4ಗಳಿಗೊಂ   ಬದ�ಕ�  ಇನ	F  ದ�ಸ�ರುವಾಗಿದೊಂ.  ಈ  ಬಿಕ� ಟಿಂZನಿ�ದ  ಜನರು�  ಹೊ	ರುಬರು�ವ�ತಾಗಲ�

ಕೋ
�ದ�  ಮತ್ತು��  ರಾಜ$ ಮಟZ ದಲ್ಲಿ  ದಿ
ಘಾವಧಿ  ಪರಿಣಾಮವುಳೂE  ನಿದಿ4ಷ್ಟZ  ನಿ
ತ್ರಿಯನ�F  ರು	ಪ್ತಿಸ�ವ

ಅಗತ್ತು$ ವಿದೊಂ  ಎಂ�ದ� ಹೊ
ಳಿದರು�” . 

“ನಮ�  ನಗರುಗಳೂಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ�ವ ಬಡವರು� ಹೊ
ಗೊಂ ನಮ�  ಕಣ್ಣಿ�ಗೊಂ ಅದ�ಶ್ವ$ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ,  ನಮ�  ಸಾಂವ4ಜನಿಕ

ವ$ ವಸೋ� ಗಳೂ�  ಅಗತ್ತು$ ವುಳೂE ವರು�  ಮತ್ತು��  ಅತ್ತು$ �ತ್ತು  ದ�ಬ4ಲರುನ�F  ತ್ತುಲ�ಪುವಲ್ಲಿ  ಹೊ
ಗೊಂ  ನಿತಾ�ಣವಾಗಿವೈ

ಎಂನ�F ವುದನ�F  ಕೋ	
ವಿಡ್ ಸಾಂ�ಕಾ�ಮಿಕ ತೆ	
ರಿಸಿದೊಂ  ಎಂ�ದ�  ಅಜೀಂ
�  ಪ್ರೇ�
ಮ್ ಜೀಂ ಫೌಂ�ಡೆ
ಷ್ಟನ್ ನ”
ಕೋ	
ವಿಡ್ ಪ�ತ್ರಿಸ� �ದನಾ ತ್ತು�ಡದ ಪ�ಮ�ಖ ಸದಸ$ ರಾದ ಹೊ'ಮಾ ವಡ� ಮನಿ ಹೊ
ಳಿದರು�. ಈ ಸಮಿ
ಕ್ಷೆಯ

ಫಲಿತ್ತುಗಳಿ�ದ  ಹೊ	ಮಿ�ದ  ಅ�ಶ್ವಗಳೂನಾFಧ್ಯರಿಸಿ  ವ$ ವಸಿ�ತ್ತುವಾಗಿ  ಅಸಮಾನತೆಯನ�F  ಕಡಿಮೆ  ಮಾಡಲ�

ನಗರಾಡಳಿತ್ತು  ವ$ ವಸೋ� ಯನ�F  ಮರು�ರು	ಪ್ತಿಸ�ವುದಕೋ�  ಜರು	ರಾಗಿ  ಮ��ದ್ಯಾಗಬೆಂ
ಕಾಗಿದೊಂ  ಎಂ�ದ�

ಅಭಿಪಾ�ಯಪಟZ ರು�.  

ಸಮಿ
ಕ್ಷೆಯ ಮ�ಖ$  ಫಲಿತ್ತುಗಳೂ�:  

1. 2020 ರು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿಯ ನ�ತ್ತುರುವೂ ಉದೊಂ	$
ಗ ಮತ್ತು��  ಆದ್ಯಾಯ ನಷ್ಟZ ಗಳೂ�

ಮ��ದ�ವರೆದಿವೈ.  ಜನವರಿ/  ಫೆಬ�ವರಿ 2021 ರುಲ್ಲಿ ಕ	ಡ 41% ಕಾಮಿ4ಕರು� ಉದೊಂ	$
ಗ

ಕಳೊಂದ�ಕೋ	�ಡಿದo ಲ� ದೊಂ,  21%  ರುಷ್ಟ�Z  ಜನರು  ಆದ್ಯಾಯ  ಕ��ಠಿತ್ತುವಾಗಿತ್ತು�� .  ದಿನಗ	ಲಿ

ಕಾಮಿ4ಕರು�,  ಮನೆಗೊಂಲಸ ಮಾಡ�ವವರು� ಮತ್ತು��  ಚ್ಚಿಲ� ರೆ ವಾ$ಪಾರು ರು�ಗದಲ್ಲಿ ತೆ	ಡಗಿರು�ವ

ಶ್ವ �ಮಿಕರು� ಅತ್ತು$ �ತ್ತು ಹೊಚ್ಚಿ�ನ ಹಾನಿಗೊಂ	ಳೂಗಿದ್ದಾರೆ.  

2. ನಿರು�ದೊಂ	$
ಗವು  ದಿ
ಘಾ4ವಧಿಯದ್ದಾಗಿತ್ತು�� .  ಸಾಂ�ಕಾ�ಮಿಕವು  ಶ್ವ�ರು�ವಾಗಿ  ಒಂ�ದ�-

ಒಂ�ದ	ವರೆ  ವಷ್ಟ4ಗಳೂ  ನ�ತ್ತುರುವೂ,  ಅ�ದರೆ  2021 ರು  ಅಕೋ	Z
ಬರ್  ನಲ್ಲಿ  ಗಣನಿ
ಯ

ಪ�ಮಾಣದ ಜನರು� (10% ಪುರು�ಷ್ಟರು�, 15% ಮಹಿಳೊಂಯರು�) ಉದೊಂ	$
ಗ ಕಳೊಂದ�ಕೋ	�ಡ

ಸಿ�ತ್ರಿ ಮ��ದ�ವರೆದಿತ್ತು�� .



3.  ಆದ್ಯಾಯ ನಷ್ಟZ ದ ಸಿ�ತ್ರಿಯ	 ದಿ
ಘಾ4ವಧಿಯದ್ದಾಗಿತ್ತು�� .  ಸಾಂ�ಕಾ�ಮಿಕದ ಪೂವ4ದಲ್ಲಿಯೇ


ಕಡಿಮೆಯಿದo  ಮಾಸಿಕ ಆದ್ಯಾಯವು (ಮಾಸಿಕ 9400 ರು	.ಗಳೂ�) ಇನ	F  ಇಳಿಕೋಯಾಯಿತ್ತು�

(2021 ರು ಜನವರಿ/ಫೆಬ�ವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 8450 ರು	.ಗಳೂ�). 2021 ರು ಅಕೋ	Z
ಬರ್

ವೈ
ಳೊಂಗೊಂ  ಆದ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ" ಲ�  ಮಟಿಂZನ  ಚೇ
ತ್ತುರಿಕೋ  ಆಯಿತಾದರು	,  ನ�ತ್ತುರುದ ಹಣದ�ಬ} ರುದ

ಪ�ಮಾಣವನ�F  ಪರಿಗಣ್ಣಿಸಿದರೆ,  ಆದ್ಯಾಯವು  ಕೋ	
ವಿಡ್  ಪೂವ4  ಅವಧಿಗಿ�ತ್ತು  ಕಡಿಮೆ

ಪ�ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮ��ದ�ವರೆಯಿತ್ತು�. ಅ�ದರೆ ಸಮಿ
ಕ್ಷೆಗೊಂ ಒಂಳೂಪಟZ  ಕ�ಟ��ಬಗಳೂ� ಹೊಚ್ಚು�� ಕಮಿ�

19 ತ್ರಿ�ಗಳೂ�ಗಳೂ ಕಾಲ ಉದೊಂ	$
ಗ ಮತ್ತು��   ಆದ್ಯಾಯದ ನಷ್ಟZ ಗಳೂನ�F  ಅನ�ಭ್ಯವಿಸಿವೈ. 

4.  ಕೋ	
ವಿಡ್ ಪೂವ4ದಲ್ಲಿಯೇ
 ಹೊಚ್ಚಿ�ದo  ಬಡತ್ತುನದ ಪ�ಮಾಣವು ನ�ತ್ತುರು ಇನ	F  ಹೊಚಾ�ಯಿತ್ತು�.

ಅನ	ಪ್ ಸತ್ತು� ತ್ರಿ ಸಮಿತ್ರಿ ಶೀಫಾರುಸ� ಮಾಡಿದo  ರಾಷ್ಟ್ರೀZ�
ಯ ಕನಿಷ್ಟ£  ವೈ
ತ್ತುನಕ್ಸಿ� �ತ್ತು  (ದಿನಕೋ�  ಪ�ತ್ರಿ

ವ$ ಕ್ಸಿ�ಗೊಂ  119  ರು	.ಗಳೂ�)  ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯಾಯವುಳೂE  ಕ�ಟ��ಬಗಳೂ ಶೋ
ಕಡಾವಾರು� ಪ�ಮಾಣ

ಸ�ಮಾರು�  80%  ಕೋ�  ಏರಿಕೋಯಾಗಿ ಅಕೋ	Z
ಬರ್  2021  ರು ವೈ
ಳೊಂಗೊಂ ಕೋ	
ವಿಡ್ ಪೂವ4

ಅವಧಿಯ  ಪ�ಮಾಣ, ಅ�ದರೆ 67% ನ�F  ತ್ತುಲ�ಪ್ತಿತ್ತು�.       

5. ಆಹಾರುದ  ಅಭ್ಯದ�ತೆ  ತ್ರಿ
ವ¥ವಾಗಿ  ಏರಿದೊಂ.  ಅಕೋ	Z
ಬರ್  2021  ರುಲ್ಲಿ  ಕ	ಡ,  40%

ಕ�ಟ��ಬಗಳೂ  ಜನರು�,  ಕೋ	
ವಿಡ್  ಪೂವ4  ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಸೋ
ವಿಸ�ತ್ರಿ�ದo  ಆಹಾರು

ಪ�ಮಾಣಕ್ಸಿ� �ತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ�ಮಾಣದ ಆಹಾರುವನ�F  ಸೋ
ವಿಸ�ತ್ರಿ�ದ್ದೇವೈ ಎಂ�ದಿದ್ದಾರೆ.     

6. ಕ�ಟ��ಬಗಳೂ�  ಸ�ಕಟದ ಪರಿಸಿ�ತ್ರಿಯನ�F  ನಿಭಾಯಿಸಿಲ�  ಸಾಂಲ ಪಡೆದಿರು�ವುದಲ� ದೊಂ  ತ್ತುಮ�

ಸ" ತ್ತು�� ಗಳೂನ�F  ಮಾರಿಕೋ	ಳೂE ಬೆಂ
ಕಾಯಿತ್ತು�.   11%  ಕ�ಟ��ಬಗಳೂ�  ನಿತ್ತು$ ದ  ಖಚ್ಚಿ4ಗೊಂ  ಮತ್ತು��

ಹಳೊಂಯ ಸಾಂಲಗಳೂನ�F  ತ್ರಿ
ರಿಸ�ವುದಕಾ�ಗಿ (ಮ�ಖ$ ವಾಗಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಮ	ಲಗಳಿ�ದ) ಸಾಂಲ

ಪಡೆಯಬೆಂ
ಕಾಯಿತ್ತು�. 15% ರುಷ್ಟ�Z  ಹೊಚ್ಚು�� ವರಿ ಕ�ಟ��ಬಗಳೂ� ತ್ತುಮ�  ಒಂಡವೈಗಳೂನ�F  ಮಾರಿ

ಅಥವಾ ಗಿರುವಿಯಿಟ�Z  ತ್ತುಮ�  ದೊಂ'ನ�ದಿನ ವೈಚ್ಚು� ವನ�F  ನಿಭಾಯಿಸಬೆಂ
ಕಾಯಿತ್ತು�. ಇನ	F  12%

ರುಷ್ಟ�Z  ಹೊಚ್ಚು�� ವರಿ ಕ�ಟ��ಬಗಳೂ� ಅವಶ್ವ$ ಕತೆಯಿದ್ದಾಗಲ	 ಸಾಂಲ ಪಡೆಯಲಾಗಲಿಲ� .

7. ಸಾಂವ4ಜನಿಕ ವಿತ್ತುರುಣಾ ವ$ ವಸೋ� ಯ� (ರೆ
ಶ್ವನ್) ಅತ್ರಿ ಮ�ಖ$  ರುಕ್ಷಾಕವಚ್ಚುವಾಗಿತ್ತು�� . ಎಂರುಡನೆಯ

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನ�ತ್ತುರು ಬಿಪ್ತಿಎಂಲ್ ಕಾಡ�4ಗಳೂನ�F  ಹೊ	�ದಿದo  55%  ಕ�ಟ��ಬಗಳೂ� ತಾವು

ಸಾಂಮಾನ$  ಸ�ದಭ್ಯ4ಗಳೂಲ್ಲಿ ಪಡೆಯ�ತ್ರಿ�ದo  ಪ�ಮಾಣಕ್ಸಿ� �ತ್ತುಲ	 ಅಧಿಕ ಪ�ಮಾಣದ ಧಾನ$ ಗಳೂನ�F

ಕೋ	
ವಿಡ್ ಸಮಯದ ಎಂಲಾ�  ತ್ರಿ�ಗಳೂ�ಗಳೂಲ್ಲಿಯ	 ಪಡೆದೊಂವು ಎಂ�ದ� ಹೊ
ಳಿವೈ. ಮತೆ� 32%

ರುಷ್ಟ�Z  ಕ�ಟ��ಬಗಳೂ�  ಕೋ	ನೆಪಕ್ಷ  ಕೋಲವು  ತ್ರಿ�ಗಳೂ�ಗಳೂವರೆಗೊಂ  ಅಧಿಕ  ಧಾನ$ ಗಳೂನ�F

ಪಡೆದಿದ�o ದ್ಯಾಗಿ ತ್ರಿಳಿದ� ಬ�ದಿದೊಂ.  



8. ನಗದ�  ವಗಾ4ವಣೆಗಳೂ�  ಬಹಳೂ  ಜನರುನ�F  ತ್ತುಲ�ಪಲಿಲ� .  78%  ಕ�ಟ��ಬಗಳೂಲ್ಲಿ

ಮಹಿಳೊಂಯರು ಹೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನಧ್ಯನ್ ರ್ಖಾತೆಯಿರುಲಿಲ� .  ರ್ಖಾತೆಗಳೂನ�F  ಹೊ	�ದಿದo ವರುಲ್ಲಿ  75%

ಕ�ಟ��ಬಗಳೂ� ತ್ತುಮ�  ರ್ಖಾತೆಗೊಂ ಸ" ಲ�  ಹಣವಾದರು	 ಜಮಾ ಆಗಿದೊಂ ಎಂ�ದ� ಹೊ
ಳಿವೈ. 40%

ಕ�ಟ��ಬಗಳೂ�  ಪೂಣ4  ಮೋತ್ತು�ವಾದ  1500  ರು	.ಗಳೂ�  ಜಮಾ  ಆಗಿದೊಂ  ಎಂ�ದ�

ಹೊ	ರುಗೊಂಡಹಿದ್ದಾರೆ. 

9. ಕನಾ4ಟಕ ಸಕಾ4ರುವು ಘೋ	
ಷ್ಟ್ರೀಸಿದ ನಗದ�  ವಗಾ4ವಣೆ ಯೋಜನೆಗಳೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋ
ವಲ

3% ಕ�ಟ��ಬಗಳೂ� ನೆರುವು ದೊಂ	ರುಕ್ಸಿರು�ವುದನ�F  ತ್ರಿಳಿಸಿವೈ. 

10. ಸಾಂ�ಕಾ�ಮಿಕದ  ಕಾಲದಲ್ಲಿ  ಮಧಾ$ಹF ದ  ಬಿಸಿಯ	ಟ  ಮತ್ತು��  ಐಸಿಡಿಎಂಸ್ಟ್

ಅನ�ಷ್ಠಾ£ನದಲ್ಲಿ  ಸ" ಲ�  ಮಟಿಂZನ  ಸ�ಧಾರುಣೆ  ಕ�ಡ�  ಬ�ದಿದೊಂ.  6  ವಷ್ಟ4ಕ್ಸಿ� �ತ್ತು  ಕಡಿಮೆ

ವಯೋಮಾನದ  ಮಕ� ಳಿರು�ವ  ಅಥವಾ  ಗಭಿ4ಣ್ಣಿ/ಹಾಲ�ಣ್ಣಿಸ�ವ  ಮಹಿಳೊಂಯರಿರು�ವ

ಕ�ಟ��ಬಗಳಿಗೊಂ ದೊಂ	ರುಕ�ವ ಪೂರುಕ ಫೋ
ಷ್ಟಕಾ�ಶ್ವಗಳೂ� ಮತ್ತು��  ಪಯಾ4ಯಗಳೂನ�F  ಪಡೆದ

ಫಲಾನ�ಭ್ಯವಿಗಳೂ ಸ�ಖ್ಯೆ$ ಕೋ	
ವಿಡ್ ಪೂವ4ದಲ್ಲಿ 24% ಇದo ದ�o  38% ಏರಿಕೋಯಾಯಿತ್ತು�. 

ಸಾಂ�ಕಾ�ಮಿಕದಿ�ದ ಜನರು ಜೀಂ
ವನೆ	
ಪಾಯದ ಮೆ
ಲೆ ಉ�ಟ್ಯಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳೂ� ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಗಳೂ

ನ�ತ್ತುರುವೂ ಮ��ದ�ವರೆದ�ಕೋ	�ಡ� ಬ�ದಿರು�ವುದನ�F  ಸಮಿ
ಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತ್ತುಗಳೂ� ತೆ	
ರಿಸಿವೈ. ಇನ	F

ಹೊಚ್ಚಿ�ನ ಪ�ಮಾಣದ ಬೆಂ�ಬಲ ಸಿಗದೊಂ ಇದo ರೆ ಸ�ದಿ
ಘ4 ಅವಧಿಯವರೆಗೊಂ ಆದ್ಯಾಯ ನಷ್ಟZ ವಾಗಿರು�ವುದ�,

ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರು ಸೋ
ವನೆ,  ಸಾಂಲ ಅಥವಾ ಸ" ತ್ತು�� ಗಳೂನ�F  ಮಾರಿಕೋ	�ಡಿರು�ವುದ� ಇವೈಲ�  ಸಾಂ�ಕಾ�ಮಿಕದ

ಪರಿಣಾಮದಿ�ದ ಈ ಕ�ಟ��ಬಗಳೂ� ಚೇ
ತ್ತುರಿಸಿಕೋ	ಳೂ�E ವ ಸಾಂಮಥ$ 4ಕೋ� ತ್ತುಡೆಯಾಗ�ತ್ತು�ದೊಂ. ನಗರುದ ಬಡ

ಜನತೆಯನ�F  ತ್ತುಲ�ಪುವ  ನಿಟಿಂZನಲ್ಲಿ  ಪರಿಹಾರೆ	
ಪಾಯಗಳೂ�  ಮಿಶ್ವ � ಫಲಿತಾ�ಶ್ವಗಳೂನ�F  ನಿ
ಡಿವೈ.

ಸಾಂವ4ಜನಿಕ  ವಿತ್ತುರುಣಾ  ವ$ ವಸೋ� ಯ�  ವಿಸ��ತ್ತು  ವಾ$ಪ್ತಿ�ಯ�ಳೂE ದ್ದೆಂ�ದ�  ಸ� ಷ್ಟZ ವಾಯಿತ್ತು�.  ನಗದ�

ವಗಾ4ವಣೆಗಳೂ� ಕಡಿಮೆ ಜನರುನ�F  ತ್ತುಲ�ಪ್ತಿವೈ ಮತ್ತು��  ಅಗತ್ತು$ ವಿದ�o ದಕ್ಸಿ� �ತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸ�ದ್ಯಾಯವಾಗಿದೊಂ.

ಮ��ದಿನ ಕ ¥ಮಗಳೂ ಬಗೊಂಗೊಂ ಆಲೆ	
ಚ್ಚಿಸ�ವುದ್ಯಾರೆ,  ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳೂನ�F  ಎಂದ�ರಿಸಲ� ಮತ್ತು��  ಎಂಲಾ�

ವಗ4ಗಳೂನ�F  ಒಂಳೂಗೊಂ	ಳೂ�E ವ�ತೆ  ಆರ್ಥಿ4ಕ  ಪುನಶೋ�
ತ್ತುನದ  ಹಾದಿಯೊಂ�ದನ�F  ರು	ಪ್ತಿಸ�ವ  ತ್ತುತ್ ಕ್ಷಣದ

ಅವಶ್ವ$ ಕತೆಯಿದೊಂ;  ಮಧ್ಯ$ ಮಾವಧಿಯಿ�ದ  ದಿ
ಘಾ4ವಧಿವರೆಗೊಂ  ಅನ" ಯಿಸ�ವ  ಸ	ಕ�  ನಿ
ತ್ರಿಯನ�F

ರು	ಪ್ತಿಸಬೆಂ
ಕಾದ ಅಗತ್ತು$ ವಿದೊಂ.  ಸಾಂವ4ಜನಿಕ ವಿತ್ತುರುಣಾ ವ$ ವಸೋ� ಯಿ�ದ ವಿತ್ತುರಿಸಲಾಗ�ತ್ರಿ�ರು�ವ ಹೊಚ್ಚು�� ವರಿ

ಪ�ಮಾಣದ  ರೆ
ಶ್ವನ್  ವಿತ್ತುರುಣೆಯನ�F  (ಇದಿ
ಗ  ಇನ	F  ಆರು�  ತ್ರಿ�ಗಳೂ�ಗಳೂವರೆಗೊಂ  ವಿಸ�ರಿಸಲಾಗಿದೊಂ)

ಮ��ದ�ವರೆಸಬೆಂ
ಕ�.  ಜೊ	ತೆಗೊಂ ಇನ	F  ಹೊಚ್ಚಿ�ನ ಪ�ಮಾಣದ ನಗದ� ವಗಾ4ವಣೆ ಮತ್ತು��  ನಗರುಗಳೂನ�F

ಕೋ
�ದಿ�
ಕರಿಸಿದ  ಒಂ�ದ�  ಉದೊಂ	$
ಗ  ರ್ಖಾತ್ತುರಿ  ಯೋಜನೆ  – ಇವೈರುಡನ	F  ಒಂಳೂಗೊಂ	�ಡ  ಒಂ�ದ�



ನಿ
ತ್ರಿಯನ�F  ರು	ಪ್ತಿಸ�ವ  ತ್ತು�ತ್ತು�4  ಅಗತ್ತು$ ವಿದೊಂ.  ಈ  ದಿಶೋಯಲ್ಲಿ,  ಮ�ಖ$ ವಾಗಿ  ರಾಜ$  ಮಟZ ದಲ್ಲಿ

ಅಗತ್ತು$ ವಿರು�ವ  ನಿ
ತ್ರಿ  ರು	ಪಣೆಯ  ಮಧ್ಯ$ ಸಿ�ಕೋಗಳೂ  ವಾ$ಪ್ತಿ�  ಮತ್ತು��  ಸ" ರು	ಪವನ�F  ನಿಧ್ಯ4ರಿಸ�ವಲ್ಲಿ  ಈ

ಸಮಿ
ಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತ್ತುಗಳೂ� ನೆರುವಾಗ�ತ್ತು�ವೈ ಎಂ�ದ� ನಿರಿ
ಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೊಂ.  

ಈ  ಕ�ರಿತ್ತು  ಇನ	F  ಹೊಚ್ಚಿ�ನ  ಮಾಹಿತ್ರಿಯ�  ಇಲ್ಲಿ  ಲಭ್ಯ$ ವಿದೊಂ:

https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/cse-surveys-bengaluru-covid-impact-survey/

ಮಾಧ್ಯ$ ಮಕೋ� ಸ�ಬ�ಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ರಿಗಾಗಿ ಇವರುನ�F  ಸ�ಪಕ್ಸಿ4ಸಿ: 

ಅಮಿತ್ ಬಸೋ	
ಲೆ - amit.basole@apu.edu.in | +91-96196 49958 

ಗೌರುವ್ ಗ�ಪ�  - gaurav.gupta@apu.edu.in | +91-8971772597 

ಶೀವಾನಿ ನಾಯಕ್ - shivani.naik@k2communications.in | +91 97498 97597 

ಅಜೀಂ
� ಪ್ರೇ�
ಮ್  ವಿಶ್ವ" ವಿದ್ಯಾ$ಲಯ

ಅಜೀಂ
�  ಪ್ರೇ�
ಮ್ ಜೀಂ  ವಿಶ್ವ" ವಿದ್ಯಾ$ಲಯವು  2010  ರು  ಅಜೀಂ
�  ಪ್ರೇ�
ಮ್ ಜೀಂ  ವಿಶ್ವ" ವಿದ್ಯಾ$ಲಯ

ಕಾಯಿದೊಂಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭೋ	
ದ್ದೇಶ್ವವಿಲ� ದ  ಒಂ�ದ�  ರ್ಖಾಸಗಿ  ವಿಶ್ವ" ವಿದ್ಯಾ$ಲಯವಾಗಿ  ಸಾಂ�ಪ್ತಿಸಲ� ಟಿಂZದೊಂ.

ವಿಶ್ವ" ವಿದ್ಯಾ$ಲಯವು  ನಾ$ಯಯ�ತ್ತು,  ಸಮಾನ,  ಮಾನವಿ
ಯ  ಮತ್ತು��  ಸ�ಸಿ�ರು  ಸಮಾಜವೊಂ�ದನ�F

ಸಾಂಕಾರುಗೊಂ	ಳಿಸ�ವ  ಸ� ಷ್ಟZ ವಾದ  ಸಾಂಮಾಜೀಂಕ  ಉದ್ದೇಶ್ವವನ�F  ಹೊ	�ದಿದೊಂ.  ಹೊ	ಸ  ಪ�ತ್ರಿಭೋಗಳೂನ�F

ರು	ಪ್ತಿಸ�ವಲ್ಲಿ,  ಪ�ಸ�� ತ್ತು  ಸೋವೈಯಲ್ಲಿರು�ವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸಾಂಮಥ$ 4ವನ�F  ಬೆಂಳೊಂಸ�ವಲ್ಲಿ,  ಹಾಗ	 ಶೀಕ್ಷಣ

ಮತ್ತು��  ಅಭಿವ�ದಿ³  ಕ್ಷೇತ್ತು ¥ಗಳೂಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಾ4ಣದಲ್ಲಿ  ಅಜೀಂ
� ಪ್ರೇ�
ಮ್ ಜೀಂ ವಿಶ್ವ" ವಿದ್ಯಾ$ಲಯ ಮಹತ್ತು" ದ

ಪಾತ್ತು ¥ವನ�F  ನಿವ4ಹಿಸ�ತ್ರಿ�ದೊಂ.  ಅಜೀಂ
�  ಪ್ರೇ�
ಮ್ ಜೀಂ  ಫೌಂ�ಡೆ
ಷ್ಟನ್  ಈ  ವಿಶ್ವ" ವಿದ್ಯಾ$ಲಯದ  ಪ್ರೊ
ಷ್ಟಕ

ಸ�ಸೋ� ಯಾಗಿದೊಂ.  ಪಾ�ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶೀಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಜೀಂ
� ಪ್ರೇ�
ಮ್ ಜೀಂ ಫೌಂ�ಡೆ
ಷ್ಟನ್ ದಶ್ವಕಕ್ಸಿ� �ತ್ತು ಹೊಚ್ಚಿ�ನ

ಕಾಲ  ತೆ	ಡಗಿ,  ಅದರಿ�ದ  ಪಡೆದ  ಕಲಿಕೋ  ಮತ್ತು��  ಅನ�ಭ್ಯವಗಳೂ  ಫಲವಾಗಿ  ಅಜೀಂ
�  ಪ್ರೇ�
ಮ್ ಜೀಂ

ವಿಶ್ವ" ವಿದ್ಯಾ$ಲಯ  ರು	ಪುಗೊಂ	�ಡಿದೊಂ.  ಶೀಕ್ಷಣ ಮತ್ತು��  ಅಭಿವ�ದಿ³  ಕ್ಷೇತ್ತು ¥ಗಳೂಲ್ಲಿ  ಭಾರುತ್ತು  ಎಂದ�ರಿಸ�ತ್ರಿ�ರು�ವ

ಸವಾಲ�ಗಳಿಗೊಂ  ಫೌಂ�ಡೆ
ಷ್ಟನ್  ನಿ
ಡ�ತ್ರಿ�ರು�ವ  ಪ�ಮ�ಖ  ಸ� �ದನೆಗಳೂಲ್ಲಿ  ವಿಶ್ವ" ವಿದ್ಯಾ$ಲಯವು

ಪ�ಮ�ಖವಾಗಿದೊಂ. 
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