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LibTech India

నివేదిక గురించి:
కేంద్ర ప్రభుత్వం 1 జనవరి 2022 నుంచి దేశవ్యాప్త ంగా రైతులకు PM కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి 10వ విడత ప్రయోజనాల
క్రింద 2,000/- రూ.. బదిలీ చేస్తు ంది. ఈ బదిలీ ఫిబవ
్ర రి 2022 చివరి నాటికి పూర్తి కావచ్చు. ఈ సందర్భంలో మేము
పబ్లి క్ డొ మైన్లో అందుబాటులో ఉన్న తెలంగాణ PM కిసాన్ 9వ విడత వరకు ఉన్న సమాచారం విశ్లేషించాము.
ఈ నివేదిక కోసం 38,39545 మంది రైతుల ఇన్స్టాల్మెంట్ స్థా యి సమాచారాన్ని మరియు 34,633 మంది రైతులకు
సంబంధించిన లావాదేవీ స్థా యి సమాచారాన్ని వెబ్సైటు నుండి 7, జనవరి 2022న డౌన్లోడ్ చేసుకుని విశ్లేషించాము .
తెలంగాణలోని పీఎం కిసాన్లో తిరస్కరణలు మరియు మినహాయింపుల ప్రస్తు త స్థితిపై ప్రభుత్వం, పౌర సమాజం
మరియు మీడియాకు అవగాహన కల్పించడం ఈ నివేదిక యొక్క లక్ష్యం.
ముఖ్య గణాంకాలు:
- 39,34,691, PM కిసాన్లో నమోదైన మొత్త ం రైతులు.
- 6558 Cr రూ., రైతులు 3.27 కోట్ల వాయిదాలలో స్వీకరించడానికి అర్హు లు. (అంచనా)
- 6165 Cr రూ, మొత్త ంగా రైతులకు అందిన చెల్లి ంపు, (అంచనా)
- 4.7 లక్షలు, పేమెంట్లు మిస్ ఐన రైతులు, (అంచనా)
- 393 Cr రూ, రైతులకు ఇంకా అందాల్సిన మొత్త ం (అంచనా)
- 8,360/- రూ.. పాక్షికంగా లేదా అస్సలు పేమెంట్లు పొ ందని రైతులకు చెల్లి ంచాల్సిన సగటు మొత్త ం (అంచనా)
1. తెలంగాణలో తమ PM కిసాన్ వాయిదాలను మిస్ ఔతున్న రైతుల సంఖ్య ఎంత?
పథకంలో నమోదు చేసుకున్న 39.3 లక్షల రైతులకు- వాయిదాలు తప్పిపో యిన మొత్త ం రైతుల సంఖ్య 4.7 లక్షలు.
వారు దాదాపు 393 కోట్ల రూపాయలు పొ ందాల్సిఉందని అంచనా.
2. రైతులు పేమెంట్లు మిస్ కావడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?
తిరస్కరణ కారణం

తిరస్కరణకు గురైన
రైతుల
సంఖ్య(లక్షలలో)*

తిరస్కరణకు
గురైన
రైతుల
సంఖ్య (%)

పొ ందాల్సిన
పేమెంట్ (రూ..
కోట్ల లో)

1

బ్యాంక్ తిరస్కరణలు మరియు ఇతర
సంబంధిత కారణాలు (అంచనా)

3.0

64.0

269.0

2

'అనర్హత కారణంగా తిరస్కరించబడిన' కేసులు
(అంచనా)

0.7

14.6

47.6

3

'రాష్ట ్ర ప్రభుత్వం పెండింగ్ లో ఉంచిన వారి
సంఖ్య' (అంచనా)

0.6

13.4

41.8

4

‘ఆధార్ నంబర్ ధృవీకరించబడని’ కేసులు
(అంచనా)

0.4

8.3

34.6

Sno

●

All Numbers corrected upto first decimal.

పీఎం కిసాన్ వెబ్సైటు ప్రకారం తెలంగాణలో 58.6 లక్షల మంది రైతులు పీఎం కిసాన్ ప్రయోజనాల కోసం
నమోదు కావడానికి అవకాశం ఉంది. కానీ 2022 జనవరి 15 నాటికి కేవలం 39.3 లక్షల మంది రైతులు
మాత్రమే నమోదు చేసుకున్నారు. అంటే సుమారు 17.3 లక్షల మంది రైతులు పీఎంకిసాన్ పథకంలో రిజిస్ట ర్
కాకపో వడం వలన ప్రయోజనాలు పొ ందలేకపో తున్నారు.
3. ‘బ్యాంక్ తిరస్కరణలు’ అంటే ఏమిటి?
‘బ్యాంకు తిరస్కరణలు’ బౌన్స్ అయిన చెక్కుల లాంటివి. ఈ సందర్భాలలో, రైతుల ఖాతాలోకి బదిలీ చేయబడిన మొత్త ం
రైతుల ఖాతాల్లో కి జమ చేయబడదు-సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా తిరస్కరించబడుతుంది. 'ఖాతా ఆధారిత చెల్లి ంపుల
వ్యవస్థ 'లో బ్యాంకు తిరస్కరణలు-రైతు యొక్క బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు MISలో తప్పుగా నమోదు చేయబడినప్పుడు,
రైతు బ్యాంకు ఖాతా చాలా కాలం పాటు ఉపయోగించకపో వడం వలన ‘ఖాతా ఫ్రీజ్’ కావడం తదితర కారణాల వలన
జరుగుతాయి.
4. 'అనర్హత కారణంగా తిరస్కరించబడిన' కేసులు ఏమిటి?
'అనర్హత కారణంగా తిరస్కరించబడిన' కేసులలో పీఎం కిసాన్ వెబ్సైటు రైతులను 'అనర్హు లు'గా ప్రకటిస్తు ంది. రైతు ‘పీఎం
కిసాన్’ లో నమోదు చేసుకున్నప్పటిక,ీ అతను/ఆమె 'రైతు మరణం' లేదా ఆదాయపు పన్ను చెల్లి ంపుదారులు
మొదలైన కారణాలతో అనర్హు లుగా ప్రకటించబడతారు.
5. 'రాష్ట ్ర ప్రభుత్వం పెండింగ్ లో ఉంచిన వారి సంఖ్య' కేసులు ఏమిటి?
ఈ కేసులలో చెల్లి ంపులు ఎందుకు ఆపివేసారో MIS లో కారణాలు పేర్కొనలేదు. స్పష్ట ంగా కారణాలు పేర్కొనకపో వడం
వలన రైతులు సమస్యను పరిష్కరించి చెల్లి ంపులు పొ ందే అవకాశం లేకుండా పో యింది. ఈ విషయంపై రాష్ట ్ర ప్రభుత్వం
స్పందించి పెండింగ్ లో ఉంచడానికి గల కారణాలు పబ్లి క్ డొ మైన్ లో పెట్టా లి.
6. ‘ఆధార్ నంబర్ ధృవీకరించబడని’ కేసులు ఏమిటి?
MIS లో రైతుల వివరాలు-ఆధార్ వివరాలతో సరిపో నప్పుడు ఈ కారణంతో పేమెంట్లు ఆగిపో తాయి.
7. పరిష్కారం కోసం ఏమి చేయాలి?
'బ్యాంక్ తిరస్కరణలు' మరియు 'ఆధార్ ధృవీకరించబడని కేసులు' 73% రైతులు తమ చెల్లి ంపులు మిస్ ఔతున్నారు.
జూలై 2021 నుండి డిసెంబర్ 2021 వరకు, కేవలం 9.6 % బ్యాంక్ తిరస్కరణ కేసులు పరిష్కరించబడ్డా యి.
తెలంగాణాలో 60 రోజుల నుండి 1061 రోజుల వరకు బ్యాంకు రిజెక్షన్ కేసులు పరిష్కారం కాకుండా పెండింగ్ లో
ఉన్నాయి. అలాగే ఆధార్ ధ్రు వీకరణ కేసులు కూడా దీరక
్ఘ ాలికంగా పరిష్కారానికి నోచుకోవడం లేదు.
నిజానికి ఈ రెండు సమస్యల పరిష్కార భాద్యత ప్రధానంగా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులపై ఉంటుంది. మండల
అధికారులు రైతుల బ్యాంకు ఖాతా, ఆధార్ వివరాలను సేకరించి నిర్దిష్ట తిరస్కరణ కారణాన్ని బట్టి పరిష్కారం కోసం వారి
లాగిన్లో వివరాలను నమోదు చేయాలి. దురదృష్ట వశాత్తు ఈ విషయంలో అధికారులు చొరవ తీసుకోవడం లేదు.
పీఎం కిసాన్ పథకంలో రైతు సమస్యను పరిష్కరించుకుంటే అప్పటి వరకూ రావాల్సిన పేమెంట్లు అన్నీ ఒకేసారి పొ ందే
అవకాశం ఉంది. అలానే పీఎం కిసాన్లో ఇప్పటి వరకు నమోదు చేసుకొని రైతుల నమోదు కోసం వ్యవసాయ శాఖ
ప్రత్యేక క్యాంపులు నిర్వహించాలి.

లిబ్టెక్ ఇండియా:
మేము భారతదేశంలో పబ్లి క్ సర్వీస్ డెలివరీని మెరుగుపరచడానికి పని చేసే ఇంజనీర్లు , సామాజిక కార్యకర్త లు
మరియు సామాజిక శాస్త వ
్ర ేత్తల బృందం. మేము గత 9 సంవత్సరాలుగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ & తెలంగాణా ప్రా ంతాలలో
ఒక బృందంగా పని చేస్తు న్నాము, అయితే మాలో కొంతమంది వ్యక్తిగతంగా ఒక దశాబ్దా నికి పైగా ఈ ప్రా ంతంలో
పనిచేస్తు న్నారు.

ఇమెయిల్-libtech.asara@gmail.com

Ph- +919246522344

నోట్ రూపొ ందించిన సభ్యులు: చక్రధర్ బుద్ధ , అజయ్ పల్లె స్వేరో, రవి మాథ్యు

https://libtech.in/

