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Headline
రికవరీలో ఎకానమీ.. బట్

ఇంక్రిమంట్లు అంతంతే..
ఎందుకంటే!

మంబై: కరోనా క్రరభావంతో గతేడాది కుదేలైన ఆరి ిక వయ వ్ ి ఇప్పు డిప్పు డే రికవరీ
 దిశగా
అడుగులేస్తునన ది
 . ఈ నేరథ్య ంలోనే 2021-22 ఆరి ిక ్ంవతస రంలో తమ సిబబ ందిి వేతన
ఇంక్రిమంట్లు ఇవ్వా లని 59 శాతం కంపెనీలు భావిస్తునాన యి. జెనియస్ కనస టం
ెం ట్స ఆధ్ా రయ ంలో
టెన్తు హైరింగ, ఆక్రిషన్త అండ్ కాంరనేస షన్త క్రటెండ్ 2021-22 అనే అంశంపై ్ర్వా నిరా హంచంది.
క్రరస్తుత స్ఫూ రి ుదాయక క్రోత్ ర్వట్తో మార్కె ట్ నిలకడ
 గా ఉంట్లందని భావిస్తునాన యి. ఈ క్రకమంలో
వివిధ్ రంగాల కంపెనీల యాజమానాయ లు తమ వర్ె ఫో
 ర్స ను బలోపేతం చేస్తకునే వ్యయ హానిన
కొనసాగంచనునాన యి. 59 శాతం కంపెనీలు మాక్రతం ఇంక్రిమంట్లు ఉంటాయని చెబుతునాన యి.
అది 5-10 శాతం ఉంట్లందని పేర్కె నాన యి.
20 శాతం కంపెనీలు మాక్రతం ఐదు శాతం లోపే ఇంక్రిమంట్లు వేసాుయని తెలిపాయని జెనియస్
కనస టం
ెం ట్స తెలిపంది. 21 శాతం ్ం్లు
ి
మాక్రతం 2020లో మాదిరిగానే ఈ ఏడాది కూడా
వేతనాల పెంప్ప ఉండకపో
 వచ్చు నని తేలేు శాయి.
బ్య ంింగ, ఫైనాన్తస , నిర్మా ణ రంగం, ఇంజినీరింగ, టీచంగ, ట్రైనింగ, ఎఫ్ఎంసీజీ, హాసిు టాలిటీ,
హెచ్ఆర్ సొల్యయ ్న్తస , ఐటీ, ఐటీఈఎస్, బీపీవో, లాజిసిక్
ెం స , తయారీ, మీడియా, ఆయిల్ అండ్
గాయ స్, ఫార్మా , మడికల్, రవర్
 అండ్ ఎనరీ ీ, రియాల్ట,ెం రిైల్, టెలికం, ఆటోమొబైల్ రంగాల
కంపెనీలతో ఆన్తలైన్త ్ర్వా సాగంది. ఈ ్ర్వా లో 1200 కంపెనీల యాజమానాయ లు, వ్వరి
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క్రరతినిధులతో గత ఫిక్రబవ
 రి, మారిు
తెలిపంది.

నెలలో
 ు ఇంటర్వ్ా య లు జరిపనట్లు జెనీయస్ కనస టం
ెం ట్స

43 శాతం మంది మాక్రతం కొతు నియామకాలు జరుగుతాయంటే, 41 శాతం మంది మాక్రతం
రీపేస్
ు మ
 ంట్ హైరింగ మాక్రతమే ఉంట్లందని చెపాు రు. అయితే, 11 శాతం మంది కొతు కొలువుల
ఊసే లేదని పేర్కె నడం గమనా
 ర హం.
దక్షిణ భారతంలో 37 శాతం, రశ్చు మ జోన్తలో 33 శాతం కొతు నియామకాలు ఉండొచ్చు నని ఈ
అధ్య యన
 ం తేలిు ంది. 10-15 శాతం మంది కొతు ఉద్యయ గులతో తమ వర్ె ఫోర్స ను 26 శాతం
బలోపేతం చేస్తకోవ్వలని యాజమానాయ లు స్ఫస్తునాన యి. 30 శాతం కంపెనీలు 10 శాతం
నియామకాలు పెరుగుతాయని చెబితే, 23 శాతం ్ం్లు
ి
మాక్రతం నియామకాల క్రర్త ు లేదని
తేలేు శాయి.
అతయ ధిక కార్కు ర్వషను
 ు.. తమ సిబబ ందితో వర్ె

క్రరం హం, హైక్రబీడ్ వరిె ంగ ట
 ల్
రదతి
ద ి
ై ెం

అలవ్వట్ల రడుతునాన యి. న్యయ ట
 ల్
 ు తమ క్రొడక్షన్తలో
 ఎట్లవంి తేడా లేదని 33
ై ెం వరిె ంగ వల
శాతం మంది క్రరతి
 నిధులు తెలిపారు. 37 శాతం మంది మాక్రతం క్రొడివిటీ
ెం
ఒడిదొడుకులకు
గురవుతుందని చెపాు రు. మిడిల్ టవల్ ఉద్యయ గుల నియామకంపై వివిధ్ ్ం్లు
ి
క్రదుష్ట ెం
సారించాయి.
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