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�ా��ణ ��రత�ేశంల� ����ా�� క�� �ా���క�ల క�ట�ంబ�లక� సంవత��ా��� 100 ���ల ఉ�ా��� అం��ంచ����� మ���� 
�ాం�� జ��య �ా��ణ ఉ�ా�� �� చట�ం (MGNREGA) ఉ�ే��ంచబ��ం��. �ై���� బ���ి� ట�� న��� (���ట�) ��రవ�� ��ంద� 
ప�భ�త�ం (GoI )  �ా���క�ల బ��ం� ఖ���లక� ��ర��ా ఉ�ా�� ��త��ల�  బ��� �ేసు� ం��, ��తన �ె��ంప�ల��  ఆలస�ం �ావడం ఉ�ా�� 
��  �ా���క�ల� ఎదు���ంట�న�  మ�ఖ����న సమస�లల� ఒకట�.  
 
���ట� �క� �ాం���క ��ా�ణం��ౖ ��ంద� ప�భ�త�ం  ��ల� శ�ద�  కనబ���నప�ట���, డబ�� �ా�� ఖ���లక� జమ అ�న తర��ాత 
�ా�� ��త��లను బ��ం� నుం�� �� ందడంల� �ా���క�ల� ఎదు���ంట�న�  సమస�ల  ��ౖన ��ంద� ప�భ�త�ం ��ల� తక��వ శ�ద�  
��ట��ం��. ఈ అడ�ంక�లను '�వ�� ���ల� స�ాళ�� ' అ� �ిల��ా� ర�. ���� �వ�� ���ల� స�ాళ�ను అంచ�� ��య�����, �బ��� ఇం��య� 
�����ంబ� మ��య� నవంబ� 2018 మధ� ఆంధ�ప��ే� (AP), జ�ర�ం� (JH) మ��య� �ాజ�ా� � (RJ) లల� 1947 NREGA �ా���క�ల�� ౖ
ఒక స��� �ర���ం�ం��. 
 
�బ��� ఇం��య�  �ామ��క �ాస� ���త�ల�, �ార�కర�ల�, �ేట� �ాస� ���త�ల�, ఇంజ�ర�  బృందం ,. �ార�  అ��క �ా�ా� � లల� NREGAల� 
�����ర� అం�ాల��ౖ  చుర�క��ా ప��ేసు� ���ర�.  ఈ �����క �బ��� ఇం��య� సభ��ల �ా��ణ ప�జ� ��వల పం�ిణ��� సంబం��ం� 
ద�ాబ�� ల ప� ఆ��రం�ా ర��� ం��ం��ర�. �వ�� ���ల� స�ాళ���ౖ దృ�ి�  ��ం���క��సూ� , ��మ� '�వ�� ���ల� �క� �� డవ�: NREGA 
��తన �ె��ంప�లల� ఆలస�ం మ��య� ��త��ల  �ె��ంప�ల పం�ిణ� ఏజ���లను (బ��ం� ,�� ��  ఆ�ీ�,�ీ .� .�ి )  నుం�� �ా���క�ల� 
డబ��  �సు��వ����� ఎదుర�క�న� సమస�  అ�� అం�ాల �ద ప����ధ�� �����కను �డ�దల �ేసు� ���మ�. ఈ ప����ధన 
��ర�క� బ�ంగళ�ర�ల�� అ�� ���� � �శ�����లయం �క� ప����ధ�� ��ంద�ం నుం�� �ధుల�  మం�ర� �ేయబ��ం��.  
 
బ��ంక�ల�, కస�మ� స���� �ా�ంట�్ (�ిఎ�ి�), ����� కర�ా�ం�ెంట�్ (��ి), �� ��  ఆ�ీ� మ��య� ఎట�ఎంలను 
ఉప���సు� న�ప��డ� ��ధ �ె��ంప�ల పం�ిణ� ఏజ���లను ఉప���సు� న�ప��డ� �ా���క�ల అనుభ�ా�� అర�ం 
�ేసు��వ����� ప����ధన ����ా ప�య��ం��ం . �స� ృతం�ా, �ా���క�ల ��ణం నుం�� ఈ ���ం�� అం�ాలను ప����ం��ం: (ఎ) 
బ��ం��ం� �బంధనల గ���ం� అవ�ాహన (�) సమ���ర లభ�త (�ి) ��త��ల� �ే��� అందడంల� ఎదుర��� క�ా� ల స���వం. 
క�ా� లక� ఉ��హరణల�-��త��ల� withdraw �ేయ�����  సమయం ఎక��వ �సు��వడం, డబ��ను �� ంద����� ప�ేప� ే
�ె��ంప�ల పం�ిణ� ఏజ���లను సంద���ం���� �ావడం, �ా� బ�� అ� �ేట�ం� సదు�ాయ�ల� ల�క�� వడం, ఆ��� సంబం��త 
సమస�ల� �దల�ౖన�. (��) �ారదర�కత & జ�ాబ�����తనం (ఇ) �రస���ంచబ��న �ె��ంప�ల� (ఎ�) �ి�ా�దుల ప���ా�రం.  
 
స��� ఫ���ల� మండల �ా� �ల�  జ����నప�ట���, మ� ప���లనల� మ��య� గణ�ంక అంచ��ల� ��మ� ఎంచుక�న� �ా�ా� � లక� 
�త�ం  ��ా ��ధ�ం�ా ఉంట�య� మ� అనుభవం ����ా  �ెప�గలం.  ��మ� �ా���క�ల� ��త��ల� �� ందడంల� ఎదు����� 
ఇబ�ందుల� అ��క ��ణ�ల నుం�� క��ి, hardship �� �ర�ను ర��� ం��ం��ం. ఇ�� �ా�ా� � లల� �ా���క�ల అనుభ�ా�� �� ల������ 
సూ�క�ా ప��ే�ిం��. �త�ం�ద, ����ం� ఏజ����� సంబంధం ల�క�ం��, AP ల�� �ా���క�ల� తక��వ క�ా� లను 
అనుభ�ంచ�ా, జ�ర�ం�  ల� ఉన��ార� ��ల� క�ా� లను ఎదు������ర� ��మ� కను�����మ�. �� �ా� �ీసు   (AP ల� ఉన� 
�ా���క�ల� మ�త��� ఉప���సు� ���ర� ) ��వల ��ణ�త�� �ా���క�ల� ��ల�  సంతృ�ి�  �ెం��నట��  �ె��ార�. 
 �ా��ణ బ��ంక�ల� ��ల� ర����ా ఉండడం,  పం��య�లక� దూరం�ా ఉండడం క��ి  అ��క సంద�ా�ల�� , �ా���క�ల� తమ 
��త��లను �సు��వ����� అ��క �ార��  ����� �� ఉంట�ంద� సూ�సు� ం��. జ�ర�ం�  ల� 42 �ాతం, �ాజ�ా� � ల� 38 �ాతం మం�� 
బ��ంక�ల నుం� ��త��ల� �� ందట���� 4 గంటలక� ��ౖ�ా సమయం �సుక����ర�. ����� �ర�ద�ం�ా, ఇ�� AP ల� ��వలం 2 �ాతం 
మ�త���. �త�ం �ద, 45 �ాతం మం�� తమ ��త��ల� �సు��వడం ��సం బ��ంక�క� పల��ార��  సంద���ం���� వ��ం��. 
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�ా�ప�త �ారణం�ా CSP / BC ల� �ా�� బ��ంక� �ాఖ ల��ా�ే�లక� అనుక�ల���న ప����మ��యం�ా �ా���క�ల� ���సు� ���ర� 
అ�నప�ట���, �ా��ల� 40 �ాతం మం�� బ���ట��� ��ౖఫల�ం �ారణం�ా CSP ల� / BC లక� అ��క �ార��  సంద���ం���� వ��ం��. 
CSP / BC లక� �ా� బ�� న�కరణ/అ���� ��క�ా�ల� ల�వ�. �ట��� �� ���ే, AP ల� �� స�� ఖ���ల� ఉన� వ�క�� లంద����,  ప�� 
ల��ా�ే��� �ా�� �ా� బ�� లను అ���� �ే�ార� . AP ల� గణ�య���న �ష���ల�  CSP ల� / BC లల� ర�దుల� ల�ంచ�ా, జ�ర�ం� 
మ��య� �ాజ�ా� � ల� ఉన��ా���� అర�దు�ా ర�దుల� ఇవ�బ��� �. CSP ల� / BC లక� జ�ాబ�����తనం, స���న మ�ర�దర��ాల� 
ల�క�� వడం �ారణం�ా  �ీ.�.�ి  ల� ��ంతమం�� �ా���క�ల� అక�డ ల��ా�ే�ల� జ���ినందుక� �ా���క�ల నుం� �����ల� వసూల� 
�ేసు� ���ర�, అంట� ఉ�త ��వక� CSP �ార� �ా���క�లక� అవ�ాహన ల�దు �ాబ�ట��   ��ంత డబ�� �����ల ర�పం ల� 
�సుక�ంట����ర�  . అ��ే ఈ �ధం�ా  �����ల వసూల�   �ే�ిన �ా�ా� � ల ల�  45% మం�� ���గ��ర�ల� జ�ర�ం� �ాష� �మ� 
నుం� ఉ���ర�.  �ా���క�ల�� ��మ� జ���ిన ఇంటర���లల� �ా����    బ��ంక�ల  పట�  తమ  ��ా��ా�� వ�క�ప����ర� . 
 
ఆ��� ఆ����త �ె��ంప�ల� మ��య� ��ం���కరణ వలన �ా���క�లక� �ా�� ��త��ల� ఎక�డ జమ అయ��� మ��య� �ా�� 
�ె��ంప�ల� �రస���ంచబ��నప��డ� ఏ� �ేయ�� అ�� �����ౖ ��ల� �ార��  స���న  సమ���రం అందుబ�ట�ల� ల�దు . 
 �రస���ంచబ��న �ె��ంప�ల���ౖ ఈ ప����ధనల�  ��మ� ��ల� శ�ద�  వ��ం��మ�. �రస���ంచబ��న �ె��ంప�ల� తప�� ఖ��� 
సంఖ�ల� మ��య� బ��ం� ఖ���ల�� తప�� ఆ��� మ���ిం� వంట� �ాం���క �ారణ�ల వల�  జర�గ����. ఇ�  బ�న�్ �ెక�� 
ల�ంట��. అంత���న సమస�లను స����ద�క�� �ే �ా���క�లక� ఈ ��త��ల� �ేరవ� /అందవ� . �ల�ౖ  ఒకట�  2020 ��ట��� అ���ా��క 
ల�క�ల ప��ారం, గత ఐదు సంవత��ాలల� ర� . 4,800 ��ట�  �ల���ౖన �ె��ంప�ల� �ేశం  �త�ంల�  �రస���ంచబ��� � మ��య� 
సుమ�ర� ర�. 1,274 ��ట�  �ల���ౖన ��త��ల�  �ా���క�లక� �ె��ం���� ఉం��. 
 
�త�ం�ా �ా���క�ల ల�  బ��ం��ం� �బంధనల� మ��య� హక��ల గ���ం� అవ�ాహన తక��వ�ా ఉం��. ఉ��హరణక�, �ార� 
ఇతర బ��ం� �ాఖలల� ల��ా�ే�ల� �ేయగల�� ల��ో  �ె�యదు, అ��ం� ల� ఉం����న క�స �ల� ��సం అవ�ాహన ల�దు . 
అ��క అవ�ాహన ఉన��ా���� క���  అ��క ���  �ి�  �� ��  న�దు �ేసు� ���ర�.   బ��ం� ���గ��ర�ల��ా ఉన� �ా���క�ల� 
తమ పం�ిణ� ఏజ��� బ��ంక� �ా ఉండ�����  ఇష�పడ�త����ర� . అంద���� కంట� ఎక��వ�ా �� �ా� �ీసు ���గ��ర�ల� తమ 
ఖ���ల� అత���కం�ా �� స�� ల�   ��న�ా��ంచ����� ఇష�పడ�త����ర� . 
 
�వ�� ���ల� ల�  బల��న���న �ం�, సమర�వంత���న �ి�ా�దుల ప���ా�ర వ�వస�  ల�క�� వడం. చట�ం �క� స�ష����న 
ఉల� ంఘనల� క��� �ా���క�ల�  సమస�ల��ా ���ంచ��ం ల�దు అందువల�   అ� న�దు �ేయబడడం ల�దు . �త�ం �ద, 
ప���ాదులల�  ��వలం 28 �ాతం మం�� మ�త��� తమ �ి�ా�దులను న�దు �ేసుక����ర� , అందుల� 94 �ాతం మం�� 
మ��ఖం�ా �ి�ా�దు �ే�ార�. 
 
క����  �ారణం�ా ఆ���క సం��భం ల�, NREGA  ��ా మ�ఖ�తను అ��ా అంచ�� ��యల�మ�. మ��య�, ప���వవంత���న �వ�� 
���ల� �ె�వ�� ��ల� మ�ఖ����న��. �����క ����ా, �ాల�ీ  ����తల�,  ������త�ల� మ��య� ఇతర ��ర సమ�జ సభ��ల� �వ�� 
���ల�ల� �ా���క�ల� ఎదు���ంట�న� స�ాళ�ను స��ి��ా అర�ం �ేసు��� ప��ష���ంచగలర� ��మ� ఆ�సు� ���మ�. ��మ� ఈ 
�����కల� �వరణ�త�క �ి�ారసులను అం��ం��మ� మ��య� �ా���క�ల ��ణం నుం�� సూ�ం�న '� హక��లను �ెల�సు��ం�� 
�ె� ��� ను సమ���ం��మ�. ఈ �ి�ారసులల� DBT ���� వర�్ ల� ప��ే�� ఇతర పథ�ాలక�  (�ీ.ఎం. ���ా�,అమ�వ�� ,  ప�సూ� 
అర�తల�, �ా�ల� �ి� ల� �దల�ౖన�)��ౖతం వ����ా� � . 
 
ప���� �����కను ఇక�డ చదవం�� 
 
మ���� �వ�ాల ��సం సంప���ంచం��: 
 
చక�ధ�  బ�ద� |  samalochana@gmail.com | 9246522344 
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